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 مقدمة

ذ إ ؛تصف بالفوضى وضياع الرؤيةـالتسعينات من القرن العشرين مرحلة جديدة ت في منتصفدخل العالم 

في إعادة وسقوط الماركسية  العولمةالمعلومات واالتصاالت و احدثتها ثورتيقة التي أـالتحوالت العم تسببت

 نا إليهـالواقع ونظرت ، ما جعلها تغيُروالثقافية الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية مختلف أوجِه هيكلة

م دخل مرحلة ير الواقع، فإن العالـولما كانت تلك التحوالت ال تزال تمارس هوايتها في تغي ،بشكل جذري

األفكار  أغلب قويض صالحية ـفي ت ذلك تسبب و ،في األفق نهايةتبدو لها  المتسارع المن التحول 

في الماضي القريب في إدارة الحياة االقتصادية والسياسية والعالقات الدولية، ما  أسهمتوالنظريات التي 

تحركه  وال ،بعينها ال تسيطر عليه قوٌة في عالم اجًارَو األكثَر النظريةتبدو  "اقةالفوضى الخّل"جعل 

وليست  ،تحول تاريخية تصف فترَةطارئة اقة هي حالة الفوضى الخّل إّن ،واضحة المعالم استراتيجية كونيٌة

م مصالحها، ولذلك قامت بتطويرها إلى خُدينظرية، لكن بعض القوى الدولية رأت في تلك الفوضى ما 

ها والسيطرة عليها، وتمزيِق وضى في نسيج بعض المجتمعاتالفغرس جذور تستهدف  ةنظرية وسياس

 . مرص االستقرار والتقُدـن فانها ِمَمْروِح

ات الوطنية في االقتصاد تكامل  :محددة مجاالت خمسةوتبدو آثار هذه التحوالت بوضوح في 

اعية متنافسة المجتمعات المختلفة إلى فئات ثقافية اجتم ، تجزئةخارج عن السيطرة اقتصاد عولمي واحد

تعميق ، متناقضة األهداف والسياسات بعض الكيانات السياسية إلى دويالت تقسيم، متصارعة وأحيانًا

دود السياسية عبر الُحوتواصل ثقافي ل تفاُع حدوث، داخل كل دولة وبين الدولفجوتي الدخل والثروة 

مرحلة  إن الدولة القومية دخلْت، فهاوتسارع وتيرت التحوالتوفي ضوء استمرار هذه  ،والتقاليد المجتمعية

تعرض ، واالجتماعي والثقافي هاقتصاد الوطني، وتفكك نسيجاالتصف بفقدان السيطرة على ـمن الضعف ت

 .عإلى التصُد الوطنية تهاويُه

لنظم الحكم الديمقراطية التي  ةالرئيسالدعائم  زعةْعَز أدت تلك التطورات إلىمن ناحية ثانية، 

 لى فئاٍتتم تجزئة المجتمعات إـتإذ فيما  ،ةَرافة ُحَح، وِصة وسطىسياسية، وطبق من تعددية تشكل أساسًاـت

 ،وعي طبقيما لديها من تها بالنفس وـثقف وتضُع الوسطىالطبقة  لص حجُمـقـيت، اجتماعية ثقافية متنافسة

هيمن المال  مابعدمريكي المجتمع األ :مثل ،في بعض المجتمعاتلم يعد لها وجود يذكر أما حرية الصحافة ف
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قيق الربح على حساب كل قضية تحإلى تجارية تسعى  لها إلى مؤسساٍتوحَو ،على مؤسسات اإلعالم

قادرة على أداء دورها المجتمعي وتحقيق  كم الديمقراطية غيَرأصبحت مؤسسات الُح ذلكنتيجة ل ،أخرى

 .صَرؤ الُفدل والمساواة وتكاُفها القائمة على الَعرسالِت

صل الماضي ـية تفحضار انتقال فترةمق يوحي بأن العالم دخل حدوث تغيرات بهذا الحجم والُع إَن

ودخول المجتمعات المعنية مرحلة من  ،بضبابية الرؤيةتصف ـتفترات هذه و ،القريب عن المستقبل األقرب

لق ـبالقالناس إلى شعور  وهذا يقود ،ه وحكمتهومنطق ةالماضيقبة الِح تاريُخ نتهي معها وعندهاي،  طالتخّب

تحليل لم تعد  ما كان لديهم من أدواِت أّنخاصة فهم ما يجري حولهم من تطورات، قدان القدرة على ـوف

مستقبل أكثر دارة شؤون الحياة وصنع صالحة إلقادرة على فهم الواقع أو تخيل المستقبل، وبالتالي غير 

يواجه تحديات عويصة  ،النظر عن مدى تقدمه ، بغّضبًاتقري لهذا نالحظ أن كل مجتمع ؛وأمنًا استقرارًا

 .ب عليه تعريفها بدقة والتعامل معها بكفاءٍةمتعددة يصُع ذات أبعاٍد

المرحلة االنتقالية التي نمر بها اليوم، وتحليل خارطة الطريق  شرح تعقيدات الكتاب يحاول هذا

تطور  تفسر عمليةبلية، وتقديم نظرية جديدة وتوقعات مستق عالم من تحوالٍتالالقديمة في ضوء ما يعيشه 

وما  ؟النقطةكيف وصلنا إلى هذه  :ساعدنا على فهموهذا من شأنه أن ي ،التاريخ عبَر المجتمعات اإلنسانية

 .ناـتجاوب مع طموحاتـوكيف يمكن لنا تطويع عوامل التغير التاريخية لت ؟هي معالم الطريق إلى المستقبل

 قضايا ، فإن الكتاب سوف يقوم بتحليل وتشمل مختلف أوجه الحياة ،دةجتمعية معّقا كانت الخرائط المولّم

الثقافة واستقصاء مدى صالحيتها، بما في ذلك  ،والنظم المجتمعيةالتاريخية  ونقد بعض النظريات عدة،

 .لنهضةوا التغير عمليِةبعالقة هذه المفاهيم والفلسفات تحديد و ،والديمقراطيةيديولوجية، الفكرة األو

واستشراف آفاق  ،نا على فهم الماضي والحاضرـدراتـم هذا الجهد في تعزيز قِهسأن ُي آملو

 . في كل مكان لكرامة اإلنسان واحترامًا ،وأمنًا أكثر عداًل نع مستقبٍلالمستقبل، وتمكيننا من اإلسهام في ُص
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 نظرة إلى التاريخ

مة وذات تأثير في الواقع همالعالم ألحداث الماضي التي تعتبرها مختلف شعوب  التاريخ سجاًليعّد  

الف من السنين، وما قصة تطور المجتمعات اإلنسانية على مدى عشرات اآل إنه ،على السواء والمستقبل

لم، وما ترتب حقول المعرفة، وما عاشته من حاالت حرب وِس لمن إنجازات في كتلك المجتمعات ته ـحقق

حديث  أَي عن أحداث الماضي، فإّنالناس عيه ما يّد إثباُتولما كان من غير الممكن  ،على ذلك من نتائج

د من اعتبار كل معلومة يأتي بها لهذا كان ال ُب. حيانًاناقضها أـالختالف اآلراء وت صبح مجااًلعن التاريخ ُي

وما دام ليس هناك  ،طالها شكال َي ، ولكن ليست حقيقةضعيفًا قد يكونو ،قد يكون قويًا ؤرخون احتمااًلالُم

 . ًاقدسُم شيئًاأي جزء من التاريخ  ّدمن غير المنطقي أن نع هطالها شك، فإنحقيقة تاريخية ال َي

،  بعضًا عزل عن بعضهاى واألفكار واألفعال التي تقوم بتشكيل التاريخ ال تعمل في َملما كانت القو

متواصلة من  تشكل فيما بينها عمليًةالتي وردود األفعال  ،من األفعال سلساًلفإن سجالت التاريخ تعكس ُم

تحرك ـعملية التي تالذه ومن خالل ه ،واألنماط الحياتية والثقافية والتحوالت المجتمعيةاالقتصادية رات التغّي

والمخترعات والثقافات والقيادات وغير منظم، تقوم الجماعات والشعوب والدول  بشكل تلقائي غير واٍع

ليس لها  دةمعّقسيرة إنسانية ، ما يجعل العملية التاريخية َممسبوقةوأوضاع حياتية غير  ،جديدة أشياءخلق ب

 في موازيِن راعات ينتج عنها تغيراٌتلعملية بالتسبب في وقوع ِصا هذهوأثناء تحركها، تقوم  ،بداية أو نهاية

حياة بأشكال ال تعكس الوطرق  ،في النظم المجتمعية حدث تحوالٍتُت جديدة القوى وظهور قياداٍت

 . أو تطلعاتهم الناس لبغأ اتبالضرورة رغب

جعل ي، ما التطورطريق قودها على ـسير وتالمواصلة على تحتاج العملية التاريخية إلى قوى تحفزها 

طة، ودول وقوى اجتماعية نِش ،وحةطُم قياداٍتعلى شكل تابعة، ـحل التطور المتالمر عًاتلك القوى تأتي، تَب

والعلوم والفلسفات قائد والَع ريزة، وسلسلة من األفكارب عليها الحاجة والَغغِلت دوانية، ومشاعر إنسانيةُع

، ما جعل من الضروري خلق آلية وى بالتعاون والتنافستلك الِق بينزت العالقة ّيقد تمو ،واالختراعات

ويمكن  ،يرةثمجتمعية ك أهداٍفتحقيق وتوجيهها نحو  ،دة الصراع فيما بينهاوتخفيف ِح ،نشاطاتهالتنسيق 
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تبلورت عبر مراحل التطور التاريخي بطريقة تلقائية، ما جعلها عمليات مجتمعية  تحديد تلك اآللية في أربع

كل يتيح المجال ل اضًاَففْض مجتمعيًا بروابط متشابكة تشكل في مجموعها إطارًا ًابعضمع بعضها  ترتبط

 :العمليات فهي تلكأما  ،مشروعة ها بطريقٍةبالسعي لتحقيق أهداِفوى التغير ِق

 شكلتالتي ت اإلعالماتيةالعملية العملية االقتصادية، ، العملية السياسية، العملية االجتماعية الثقافية 

  .من اإلعالم والمعلومات

 المؤرخ التاريخ و

 ،لتطور المجتمعات اإلنسانية سجاًل ، بوصفهوالمثقفين باهتمام القادة والمفكرين والفالسفةالتاريخ  حظي

 ،علمية وفنية وثقافية نجازاٍتإات من ته مختلف الشعوب والحضارـ، وما حققكبيرة ت به من أحداٍثوما مّر

فهم ما حدث في الماضي، وكيف وقعت أحداث  فيتركز ـتالتاريخ ؤرخين وفالسفة المأهداف جعل  مما

 أغلب لكن  ،يمكن االستفادة منهادروس ه من ما يمكن لنا استخالُصو ،تبعاتمن  هاالماضي، وما نتج عن

لى التي هيمنت عات يجيديولووى المنتصرة واألـإلى جانب الق ملحوٍظ ت بشكٍلاَزَحالتاريخية اْنالسجالت 

 دفعها إلى المطالبة ، األمر الذيفهانِصـبأن التاريخ ال ُيتشعر الشعوب المهزومة ، ما جعل زمن التأريخ

 الطرف الُمنهزما كانت رؤية ولّم ،ة نظرهاَهْجعكس ِوجالت مغايرة تِس كتابِةالسجالت التاريخية و بتصحيح

جم جهت إلى المبالغة في َحاّت ت التي كتبوهاجالالِسصر، فإن نتؤية الطرف الُمعن ُر للتاريخ تختلف تمامًا

ستعمر على الطرف الُم إخفاقهم وليةؤ، وإلقاء مسعلى السواء المنتصرومعاناتهم، والتقليل من شأن النصر 

، مضادةدعاءات ادعاءات وا تعكسالتاريخ سجالت يعني أن  مما. ستبد، واالستهانة بإنسانيته أحيانًاوالُم

ترب ـقـقد تمتعددة،  ٍهأوُج ذاِتلقصة  حقائق وأكاذيب، ما يجعلها تشكل سردًاف أنصاووذرائع، مبالغات و

  . هاُسالِملكنها ال ُت من الحقيقِة

جعل بإمكان المؤرخين استخدامها بحرية  ةيديولوجيأثقافيًا وأداة  عنصرًااألخالقية الصفات كون  إّن

لتبرير ما حصل عليه  ٍةالمنتصر عادة بحاجوفيما ال يشعر . لتعظيم شأن البعض والتقليل من شأن آخرين

األمر   ،اآلخرتجريم الطرف و زيمتهنه من تبرير َهتمّك ه بحاجة لوسيلٍةبأن دومًا الخاسرمن نصر، يشعر 

لكن إذا نظرنا إلى  !كر عليهاألخالقية ِح كأّنوتصرف إلى الالهزيمة  ىقاد الطرف الضعيف الذي عان الذي

دل وحقوق اإلنسان رية والَعزومون في الماضي من أفعال في ضوء مبادئ الُحما قام به المنتصرون والمه

 أحداث نعن شارك في ُصَم كَل ي والعشرين، فسوف نكتشف أَنفي عالم القرن الحاِد التي توصلنا إليها
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كل  خداملتبرير است كان كافيًاالنصر بالنسبة لهم  ، ألنةولكن بدرجات متفاوتالتاريخ من قادة كانوا مذنبين، 

 . اآلخرينعاتها على حياة وتِب النظر عن قسوتها بغّضمتاحة  وسيلٍة

تم عملية تقييمها ـالتاريخية موضع شك، فإنها تبقى بال أهمية حتى ت" الحقائق"ولما كانت كل 

كل  لكن علينا أن ندرك أن ،ها من حركة التاريخموقَع يحدد عات في إطارتج عنها من تِبـووضعها مع ما ن

إننا ننظر . "الذي يصدر تلك األحكام كما يعيشه ويفهمه المؤرخ الواقعفي ضوء  يتّمإنما  على الماضي  كمُح

لكن  .(Edward Hallett Car, What is History, 28)". يون الحاضرإلى الماضي ونحدد فهمنا له من خالل ُع

وليس تخيله للماضي الذي  ،ةياتيس تجربة المؤرخ الَحنظر إلى الماضي من زاوية تعِكـعيون الحاضر ت

رؤية المؤرخين للماضي اختلفت  ولما كان الحاضر يتغير كل يوم، فإّن ،  فقط حاول وصفه وتحليل أحداثهُي

، ما جعل كتب التاريخ ونظرياته ال في تجربته واوتمرس ،فيه واللزمن الذي عاش بين مؤرخ وآخر تبعًا

 .توقفـت

إلسرائيل في  أنور الساداتظر إلى زيارة الرئيس المصري إن من الممكن إيضاح هذه النقطة بالن

". حالة حرب"ـتصف بـفيما كانت عالقة الدول العربية بإسرائيل ت ،بحجة الرغبة في السالم 1977عام 

الدول  ل، فإن كترقى إلى مرتبة االعتراف بشرعية إسرائيلولما كانت الزيارة في ظل تلك األوضاع 

 . يما اتهمه البعض بالخيانةف ،السادات دانِتالعربية 

، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية بالمشاركة في سنة قامت كل الدول العربية تقريبًا 14بعد 

في ضوء هذا التطور قام العديد من  ،ق األوسط الذي شاركت فيه إسرائيلدريد للسالم في الشرمؤتمر َم

لكن النظرة األولى  !!نظرالعد ـُبـدولة يتصف ب رجَلكان  السادات دعاء بأنالاالمثقفين المصريين واليهود ب

ما  مختلفة ٍةنأوضاع وأزمت في ظل تّم تاريخيًا قائدًا عـّدتـهوالثانية التي  ،خائنًا السادات التي اعتبرت

ن زيارة السادات إ :مؤتمر مدريد للسالم، يمكن القول لبعد فش ،واحدةتاريخية  ظروفًاها ال تعكس جعل

، وليس 1967عام  ة التي احتلتها إسرائيل األرض المصري ْت الستردادسَعشخصية  ءت بدوافَعجا للقدس

لكن قيام السادات بتوقيع معاهدة صلح منفردة مع  ،نكة سياسيةعد نظر وُحوال بسبب ُب ،العرب بدافع خيانِة

 ى العربرض علـأمريكا، ما فو أمام إسرائيلإلى إضعاف الموقف العربي  ىأد ،1979إسرائيل في عام 

 .وهم  يجرون أذيال الخيبة والفشل  دريد والعودة منها عبر واشنطنالذهاب إلى َم

وتحديد أهم القوى التي  ،يعتقد الكثير من الناس أن التاريخ يملك مفاتيح فهم عملية التطور المجتمعي

 السفة بكتابة نظريات تشرُحمن المؤرخين والف قام العديُد ،وبسبب هذا االعتقاد ،نع المستقبلتحكم في ُصـت
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 .هام حركَتحُكؤثرة فيها، والمنطق الذي َيوالقوى الُموالحقب التي تمر بها  ،ارهاَسَم العملية التاريخية، وتحدُد

تؤمن بالفلسفة المهيمنة،  مجموعة: مجموعات ثالثمؤرخي كل حقبة تاريخية إلى  تصنيفولهذا يمكن 

وفيما يقوم أفراد  .ثالثة تدعي الحيادية ومجموعةموقف الرفض،  تنتقد تلك الفلسفة وتقف منها مجموعةو

المجموعة  ، يقوم أفراُدوتبرير أخطائها أحيانًا هاوالدفاع عن السائدةالمجموعة األولى بالترويج للفلسفة 

أما أعضاء  ،أخطائها وأخطاء قادتها ومفكريها ، والكشف عنياتهاها والتشكيك في ننواقِص الثانية بتعداِد

 ،قوة طاغية ال تفرق بين الناس تلخص في النظر إلى التاريخ باعتبارهيلمجموعة الثالثة فإن موقفهم ا

 أشخاصولكن أكثر من  ،أقل من أبطال على أنهمهؤالء إلى معظم القادة  من هذا الموقف، ينظر وانطالقًا

 ،مع هذا !يا مسالمينمجرد ضحاوليس  ،في الحدث مشاركينن باعتبارهم إلى الخاسري نينظروو عاديين،

 ةوتجرب ،فكرية ومعتقداٍت ثقافيٍةة وجهة نظر ترتكز على خلفي هألن ل ،بالحيادية لمؤرخ أن يلتزمال يمكن 

دعاء حقائق اومتباينة ن بكتابة سجالت وقام المؤرخلذلك،  نتيجًة ،صدره من أحكامتؤثر فيما ُي خاصٍة ياتيةَح

  .ولبين الشعوب والُدالمتبادلة كوك الفات والُشفي تعميق الِخ سببًا ــ تزال ماوـ  مثيرة للجدل كانت 

ليتخيل صورة  ،ن المؤرخ يحاول أن يتجاوز واقع حياتهأمع  :Gertrude Himmelfarbتقول 

ليعطي حياة ألجيال ماتت منذ زمن، إال أنه يبقى  ،يولهُم ِتيعمل على كْبنه إكتب عنه، والماضي الذي َي

 (Gertrude Himmelfarb, On Looking Into the Abyss, 134). لبيئته وزمنه نتاجًا

مواقفه من تحديد في أسهمت يديولوجية التي واأل التي نما في ظلها للثقافة إن كل مؤرخ هو نتاٌج 

ل، توقف عن التغير والتحّوـال ت المختلفة االجتماعية اتوالبيئالثقافات  ولما كانت ،فكاراألناس والمن  غيره

عكس روح الزمن الذي يعيش فيه َي مختلفًا ًاتاريخي ردًاكل جيل من المؤرخين َس نتجُيالطبيعي أن من  هفإن

غير  لذلك، مهما حاول المؤرخون تجاوز أزمنتهم وثقافاتهم ليصفوا عصرًا. هيمن على ثقافتهاألفكار التي ُتو

 .هائ، وغير حقيقي في أسوفي أحسن الظروف ٍلمكتِم غيَر جاًلِس إال، فإن محاوالتهم لن تنتج عصرهم

ن ْيو حياة شعب من المؤكد أن تفرز سرَدأ ،بكتابة تاريخ فترة زمنية مثاًلن خْيؤّرُم تكليفإن  

كل  لذلك علينا أن نعتبَر ،يمتطورة ال تنتهبقى قصة وكل شعب َي ،فترة تاريخ كِل ختلفين، ما يعني أَنُم

 .باستمرار عادة التفسيروإ ،للتعديل ةض، معَرةغير مكتمل تاريخ حكايًة

نقص : ض للنقد والتجريح ألسباب ثالثةإن أي عمل تاريخي معَر :ثانيةHimmelfarb  تقول

لتحليالته،  بانتقاء معلومات دون غيرها أساسًاعادة المؤرخ  قيام، وضعف الثقة بها وجودةالمعلومات الم

 .(Himmelfarb, 134). .ذاتية غير موضوعية صدار أحكامإكل مؤرخ للخطأ و تعرض
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ين، ما يعني أنه ليس هناك حقائق ـتاريخي مع جماع على سرٍدإهذه األسباب، من النادر أن يحصل ل 

ما يستطيع أفضل ن إ:تاج، يكن القولـنـفي ضوء هذا االست. سلماتُمعلى أنها  يمكن قبولها تاريخية ثابتة 

 ،واألوضاع المعيشية فيه ،، ووصف ثقافتهنقل روح العصر الذي يكتبون عنه هو هالمؤرخين أن يفعلوكبار 

 ظروِف تحسينلتعامل مع التحديات التي واجهتهم ولالمختلفة  تها شعوبهـمدونوعية التكنولوجيا التي استخ

 .حياتهم

إن فهم الماضي من منظور تاريخي سليم يحتاج  :R.G. Collingwoodيقول الفيلسوف البريطاني 

كر الماضي أو إعادة التفكير في ِف ،د دراستهايريل التجربة الماضية التي ُيما بإعادة تمثإ ،إلى قيام المؤرخ

على  ن تطبيقهافإ ،بساطة هذه الفكرة من الناحية النظرية من رغمبال. ث المعنيقوع الحَدالذي قاد إلى ُو

العديد  بللنقد شديد من ِق تعرضـمكن، ما جعلها تغير ُم إن لم يكن أمرًافي غاية الصعوبة،  أرض الواقع

معرفة المؤرخ بما يدرس  إن :بيرد يقول. Charles Beard، ومنهم تشارلز بيرد من المؤرخين والفالسفِة

تحليالته مهما  التاريخي بنفسه، وإّن ألنه لم يعش الحدَث ،هي معرفة غير مباشرة وغير كاملةمن أحداث 

إن  :كما قال آخرون. عيه من حياديةّديأن ضعف ما يمكن شبعة بأحكام ثقافية ُتتكون ُم فقد علميةال خت تَو

تتعامل مع  حيننها إث، وَدالَحقوع ُوتهمل دور البيئة في إال أنها تحليل،  الفكرة، وإن أمكن تطبيقها كأداِة

مقولة  ترتكز. ع للوعي والتفكير العقالني دون غيرهالفرد ال تملك إال أن تركز على الجانب الخاِض

ن المؤرخ عندما يعرف ما حدث يكون باستطاعته معرفة سبب وقوع إ :ولهق في الواقع علىكولنجوود 

 .الحدث

جعلت من الصعب جدًا، إن لم  ، إال أن تعقيدات الحياة الحديثة، خاصة بعد قيام الثورة الصناعية 

يكون باإلمكان فهم  حينت إلى وقوعه حتى يكن من المستحيل، معرفة سبب الحدث وتحديد العوامل التي أّد

ومن الصعب  ،معرفة غير مباشرة وغير كاملةهي تاريخي  حدٍثولما كانت معرفة المؤرخ بأي  ،حدثال

 See). ن العملية والعلميةيفإن مقولة كولنجوود أصبحت قليلة الفائدة من الناحيت ،تامة التفكير فيها بحياديٍة

William Dray, Perspectives on History, 9-11) 

ن التاريخ معنّي أساسًا بالتبعات إ :في تفسير التاريخ Hermeneutic تأويليةيقول أتباع المدرسة ال 

القوى التي  ن الرجال والنساء هم أهُمإبق إصرار، وقام بها أفراد عن وعي وس غير المتوقعة ألعماٍل

اهر الظو ، ما يجعلن أعمالِموما يقومون به  ،الناس تفكيرلذلك تعكس األحداث التاريخية  ،اريختحرك الت

ولما كان من غير  ،همكرهم وعمِلخلقونها بِفنع أفراد َيألنها من ُص ،ذاتها االجتماعية ال تفعل شيئًا بحّد

بفكرهم التاريخية واالجتماعية الظواهر  واألفراد هم صانع نإوالممكن مشاهدة الظاهرة الكبيرة ومتابعتها، 
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موجودة لدى األفراد دون  ،تباع هذه المدرسةأوعملهم، فإن األسباب الحقيقية للتغير أصبحت، كما يدعي 

، تامةأن الفرد ال يتصرف بحرية  إال، التاريخي سلمنا بأهمية الفرد في صنع الحدثإن لكن حتى  ،غيرهم

وضمن ظروف حياتية دائمة أو  ،ناعات فكرية ودوافع شخصيةـق خارجية، وفي ضوء نتيجة لضغوٍطبل 

تفسير الظاهرة التاريخية من خالل فكر وهذا يعني أن . هاير في غياِبأو التفك ،ب االنعتاق منهايصُعطارئة 

 :مثل ،مةهم والتكنولوجية والعامل االقتصادي وغيرها من عوامل ي دور البيئة الطبيعيةلِغُي  وعمل الفرد

نشط تحت ـالتي ت االجتماعيةدور العوامل التركيز على الفرد يلغي  إذ فيما ؛التحديات الخارجيةوالدين 

يلغي دور العامل الثقافي الذي  ،واالستبدادقر والحاجة واالستغالل ـالف :مثل ،ح الظاهرة التاريخيةْطَس

 ،لرغبات فرد ما خضعتقّل  متوارثة وفلسفاٍت وتقاليَديم ومعتقدات ـفوق سطح الظاهرة على شكل ِق طنَشـَي

 .عيمَز بأقوال تو تأثرأ

وسبب ما  ،ثما حَد أنه يعرفادعاء المؤرخ ب فإَن ،ذاتها وإذا كانت دراسة التاريخ ليست مشكلة بحّد

ؤدي إلى تزييف يقد  تاجاتـنـاستمن ترتب على ذلك َي ما ألن ،شكلة كبيرةوتبعات ما حدث هي م ،حدث

أن مؤرخ، ال بد  إن المؤرخ، أَي. سيرة التحول االجتماعية بوجه عامبَملحاق ضرر إواهير وعي الجَم

محكومة  التي أثرت في تركيبه الثقافي واهتماماته العلمية، وهي عوامُل العوامَل يعكس في فهمه للتاريخ

 ،ه، والمصلحة الذاتية، والمعرفة العلميةعيُشالذي َي والزمِن والتكنولوجيةالطبيعية واالجتماعية  للبيئِة

ت ولماذا وقَع ث في الماضي،من الصعب جدًا معرفة ما حَد َنأ ومع. ؤمن بهاوالنظرة الفلسفية التي ُي

من الممكن معرفة اتجاهات التحول االجتماعي عبر التاريخ، وذلك من خالل  هأحداث الماضي، إال أن

 .ة وما عاشته من تطورومكوناتها الرئيس طبيعة عمل العمليات المجتمعية إلى التعرف

ورة عامة ين ُصيجعل باإلمكان تكوالتاريخ  عبَر إن فهم تلك العمليات وتحليل ما مرت به من تحول 

في عملية التحول  ورِهدراسته وتحديد َدالخاص به، وسياق الن ْمِضم همحدث كل ووضع  ،ار التاريخيللمَس

ث في الماضي هو ذلك القادر على وصف ما حَد الوحيَد وهذا يعني أن المؤرخ  .االجتماعي بشكل عام

خيلته، وتحديد لها في ُمـثيـتم إعادِةلى ع ه، وال يزال قادرًاعاش تجربة الماضي بكل حواّسالذي المؤرخ 

 . جية واالقتصادية التي هيمنت عليهاوروفها وتيارات التحول الفكرية والتكنولُظ

 عالقتي بالتاريخ

ويمكن  ،ه التاريخإن كل من يكتب عن التاريخ وفي التاريخ يكون له اهتمام خاص بوجه أو بآخر من أوُج

ه أو خيالي أساُس ،ديأو عق ،أو وطني ،نطلق من شعور شخصيـن عالقة المؤرخ بالتاريخ تإ :القول
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ط بتلك المدينة بعالقة مميزة ـينة إال شخص يرتبـفعلى سبيل المثال، ال يكتب عن تاريخ مدينة مع. العاطفة

سة على قومية قد تكون مؤَس نطلق عادة من نزعٍةتقوم على تجربة حياتية خاصة، وإن من يكتب عن دولة َي

ينطلق غالبًا من موقف  معينةحقبة تاريخ ن من يكتب عن إو ،لسياسة تلك الدولة وثقافتها هيةحب أو كرا

التي  أو للقوة األهّم قبةالتي هيمنت على تاريخ تلك الِح ةيديولوجيألل معارضًاأو  مؤيدًايديولوجي قد يكون أ

لمعرفة المزيد والجديد  عينيه شوٌق من ناحية ثانية، هناك من يولد وفي. هامًا في تشكيل تاريِخهمدورًا  أّدت

وهذا . تهوطريقة حيامن الشعوب القديمة  شعٍبأو عن ثقافة  ،حضارة الفراعنة :مثل ،معينة عن حضارٍة

يوله ُم ،كثيرًا أو قلياًل ،تعكسالتي نظره ة وجه ويعبر عن، هيهمُّع ويكتب في موض مؤرخ يجعل كَل

عملية التطور الحضاري، وتحديد دور  يستهدف شرَح لكتاُبلما كان هذا او ،وتجربته الخاصة ومشاعره

عالقتي ولية خاصة لتحديد ؤعملية التاريخية، فإنني أشعر بمسال الثقافية في مساِرواالجتماعية  التحوالِت

 . بهذه األشياء وفهمي لها

 حياتية لمرور بتجربٍةإلى اتلك الظروف  اضطرتني :ظروف الحياة، أو باألحرى ليلقد سمحت 

ت به تلك المراحل مراحل تطور المجتمعات اإلنسانية عبر التاريخ، وما مَر لشهدت كال مثيل لها، فريدة 

 إن :يمكن القوللهذا . االنتقال من حضارة ألخرى من تحوالت اقتصادية واجتماعية وثقافية خالل فتراِت

بيل ـج المستخلصة ليست من قمالحظاتي والنتائ ، وإّناالستطالع ّبت من قبيل ُحدراستي للتاريخ ليس

 ظروف الحياة االهتماَمعلّي وفي الواقع، فرضت . ن أو الخيال، بل مبنية على تجربة حياتية حقيقيةالتكّه

 مما .بالتحوالت االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية ومالبساتها قبل أن أبلغ العاشرة من العمر

بأكملها صاحبني رحلة الحياة وثقيل الظل أحيانًا أخرى،  ،أحيانًاخفيف الظل  ،جعل تلك األمور رفيق درب

 دخول معترك الحياةبعد ذلك االهتمام  قد تحولو. ثانوية إلى الجامعة وما بعدهاتدائية إلى المن المدرسة االب

حول أو التوقف عن التفكير في عمليات الت،  سيان الماضي لِن ترك لي مجااًلـإلى قضية علمية وفكرية لم ت

 . ن تخبطِماليوم من تحوالت، وما يعيشه عالم  الحاضربه  الحضاري، وعالقة تلك العمليات بما يمُر

وشواطئها الجميلة  ،التي ال تبعد عن بحرها الساحرالمحاذية لمدينة يافا  (يازور)ولدت في قرية 

 (يازور)د وصلت ومع أن الكهرباء وشبكات المياه والصرف الصحي لم تكن ق. سوى بضعة كيلومترات

وطيوره التي ال تتوقف  هساتينوَبومياهه العذبة، يتميز بهوائه النقي،  رائعًا حينئذ، إال أن يازور كانت مكانًا

قرية  (يازور)ولندية، ما جعل زراعة البرتقال وتربية األبقار الُه (يازور) أهللقد مارس  ،عن الغناء

بتسويق منتجات الخضار  قام السكانصادر مياه جوفية، الزراعة على م وفيما اعتمدت ،زراعية نموذجية

رجل  (يازور)من ناحية أخرى، لم يكن في   .إلى أوروبا عبر البحر البرتقالوتصدير   والفواكه في يافا
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 (يازور) لم يكن في أرضًا أكثر من غيره، إال أنه لَك، ومع أن البعض َمًاوأرَض ال تملك بيتًا فقير أو عائلة

ُ ْركان الناس يقومون بَح. إقطاعي واحد مستخدمين الحيوانات، كما كانوا ث األرض وإعدادها للزراعة

على  فتحُت عينيوما أن . عتمدون على أياديهم في زراعة البذور وغرس األشتال وجني المحاصيلَي

مع  ينفِس وجدُتن نشاطات حتى جري حولها ِمالحياة، وبدأْت غريزة حب االستطالع الطفولية تراقب ما َي

 . وية أو وطنأو ُه جميع أفراد عائلتي وأبناء جيلي الجئين ُمشردين بال بيٍت

راوية يقع في منطقة صْح ،من حياتي خمس سنواٍتنحو  الذي قضيت فيه  (عقبة جبر)كان مخيم 

ي وأخت أنا ولمدة عامين متتاليين، كانت وظيفتي ،أقدم مدينة في التاريخ ّدعلى أطراف مدينة أريحا التي تع

وات النار الطبخ، وجمع الخضر الستخدامها وقودًا ،هي القيام بجمع الشجيرات الميتة من الصحراء يرةالكب

وات تم ان من هذه الخضرانوع ،للعائلة غذاًءربيع من سفوح الجبال الستخدامها البرية في فصلي الشتاء وال

، الطازج وات وتعودي على مذاقهااوبسبب حبي لتلك الخضر ،د تدجينهما وزراعتهما في الحدائقفيما بع

شتها كما عاش اإلنسان قبل عهود القبلية، يجمع فإنني كلما أكلت أيا منها أعود بالذاكرة أليام ِع

 .قتات عليهاصيد الحيوانات واألسماك وَيمار من الغابات، وَيوات من البراري والّثاالخضر

ما كان ونظرتي ِل توجهاتي الفكريةشكيل أسهمت الظروف الحياتية التي تلت تهجيرنا من وطننا في ت

وما سمعته من أقوال على لسان رجال ونساء كبار في السن، وما رأيته من عادات  ،يدور حولي من أحداٍث

، ألريحا لقد تعرضُت خالل تلك الفترة لتفاصيل حياة البدو الذين سكنوا الصحراء المجاورة. وتقاليد متباينة

م في خيامهم وقضاء الكثير من الوقت معهم، ومشاركة أطفالهم اللعب حيث سمحت لي الظروف بزيارته

يعامل عامل الرجل المرأة وكيف يوالطعام، وسماع أغاني نسائهم تحكي حكايات الفخر والثأر، ومشاهدة 

وهكذا عشت تجربة اإلنسان . مع الرعيان في رحالتهم اليومية مع أغنامهم مرارًاالكبير الصغير، والخروج 

ثقافته وأسلوب حياته ومجتمعه الذي يعتبر المرحلة األولى على طريق الحضارة،  إلى، وتعرفت بليالق

 (يازور)في مفاجئ من حياة رغد آمنة  إن االنتقال بشكل شبٍه. والمرحلة األخيرة قبل بزوغ عصر الزراعة

ييم كل حدث وكل إلى حياة فقر غير آمنة وغير مستقرة أيقظ ما كان لدي من وعي كامن، وقادني إلى تق

 حاواًلبين الماضي والمستقبل، ُم تنقاًلتغير بطريقة نقدية جعلت العقل ال يتوقف عن التفكير، يعيش حياته ُم

 . وسياسيًاوإنسانيًا  والواجب أخالقيًا إلى الممكن علميًا وثقافيًا تجاوز المحظور اجتماعيًا

. أريحا، تلك الواحة الزراعية الجميلة الهادئة في منتصف المرحلة الثانوية إلى مدينةانتقلْت العائلة 

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

لم يكن لدى العائلة مال لشراء سرير أو طاولة أو حتى . من كل متطلبات الحياة العصرية ، خاٍلصغير جدًا
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لكن أريحا كانت نقلة نوعية في حياتنا،  !!يتسع لمثل تلك األشياءال كرسي، كما لم يكن في البيت مج

استأجر الوالد قطعة أرض . من التشرد سمحت باستقرار األمور وعودة اإلحساس باألمان بعد سنوات

وات ويبيع المحصول في المدينة، إضافة إلى عمله في مزرعة تكثر فيها اصغيرة كان يزرعها بالخضر

الخضراوات وجمعها، ما  جني علىالقادرين على العمل أن يساعدوا ن على كل األطفال كا. أشجار الفاكهة

وفيما قامت المزرعة . عليها آالف السنين تجربة اإلنسان الزراعي التقليدي التي كان قد مّر جعلني أعيُش

 وتوفيرالحبش العائلة بالخضار والفواكه، قامت الوالدة بتربية الدجاج والحمام واألرانب وديك  بإمداِد

 .اللحوم

المدرسة الثانوية حصلت على منحة دراسية من وكالة غوث الالجئين  فيفي أعقاب التخرج 

ومن  ،من أكبر وأهم عواصم العالمواحدة الفلسطينيين للدراسة الجامعية في القاهرة التي كانت حينئذ 

ح لي ت بنا الطائرة في بيروت، ما سَمحّطوعلى الطريق إلى القاهرة . وثقافيًا سياسيًا أكثرها حيوية ونشاطًا

كانت . سنوات، وقضاء ليلة في فندق ألول مرة في حياتي البحر األبيض ثانية بعد مرور عشربرؤية 

وتبعث على التطلع بثقة نحو مستقبل واعد  ،القاهرة في تلك األيام مدينة األمل، تسودها أجواء تثير الخيال

لحرية والتحرر والوحدة، ما جعلها تغدو محط أنظار الشباب العربي، إلى ا العربي يتجاوز واقع التخلف

وفي القاهرة، عشت تجربة مجتمع يعاني التخبط، وشاهدت . ومركز الحركة القومية المناوئة لالستعمار

ثقافات تقليدية شبه بدائية تعيش إلى جانب ثقافات برجوازية غربية، ومررت بتجربة العيش في بيت مزود 

كانت الحياة في القاهرة تمثل مرحلة انتقال حضارية من . والماء والغاز وثالجة ومياه ساخنة بالكهرباء

قطار الزمن ضمن عرض نظرية  الزراعة إلى الصناعة لم تكتمل ألسباب سنأتي على ذكرها الحقًا

 . التي يطرحها هذا الكتاب التاريخية

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

العيش والدراسة في ألمانيا  وثقافية، حصلُت على منحة دراسية من هيئة التبادل الثقافي األلمانية مكنتني من

وبعد قضاء أربعة أشهر في قرية صغيرة حالمة في جبال األلب أتعلم اللغة األلمانية، انتقلت . قريبًاـت سنتينل

المدن  ناء وجودي في ألمانيا، قمت بزيارة عشراتـوأث. لتحاق بجامعة هناكإلى مدينة شتوتجارت لال

كانت ألمانيا . الثقافة األلمانية، إلى جانب العمل في إحدى دور النشر إلىوالقرى والتعرف عن قرب 

سبانيا إيطاليا وإتسببت في جذب ماليين العمال من  صناعية" معجزة اقتصادية"حينئذ تشهد ( الغربية)

عيش مكنني من  مما. للعمل في المصانع األلمانيةيونان وتركيا وغيرها من دول أوروبية وغير أوروبية وال

 في العالم أكثر المجتمعات الصناعيةحينئذ ربما كان  ناضج، تجربة الحياة الصناعية في مجتمع صناعي
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 إلى تركته خلفي، وأتعرف المجتمع والمجتمع المصري الذي ذلكديناميكية وإنتاجية، ما جعلني أقارن بين 

أسباب تخلف المجتمع المصري أفكر في بعض أسباب نهضة المجتمع األلماني ومظاهر النهضة فيه، و

 . المجتمعات العربية عامة ه وتخلفومظاهر تخلف

إلى أمريكا لتكملة الدراسة فيها حيث حصلت على درجة  1965انتقلت في النصف الثاني من عام 

وخالل . 1971صاد وقمت بالتدريس في جامعتين قبل مغادرة أمريكا إلى الكويت في عام الدكتوراه في االقت

فترة الدراسة والعيش في أمريكا، شاركت في النشاطات الطالبية العربية والنشاطات العلمية للجامعة، 

 وثرية بتجربة حياتية جديدة حياة األمريكيين وثقافتهم عن قرب، ما جعلني أمُرإلى  وحاولت التعرف 

 إلى وفي هيوستن وغيرها من مدن أمريكية تعرفت. إضافة إلى الحصول على قدر كبير من العلم والمعرفة

عن المجتمع األلماني من حيث القيم وتقاليد العمل  يختلف كثيرًا ال، آخر مظاهر حياة مجتمع صناعي ناضج

وتركيز شركات الصناعة األمريكية  كيين على االستهالك،ياألمر زمواقف من الوقت والحياة سوى تركيوال

 .ستمرار عمليات التصنيعالطاقة مستخدمة التبذير وسيلة ال الموارد الطبيعية ومصادر تبديدعلى 

هم المدنية، نصرية وحصولهم على حقوِققد صادف وجودي في أمريكا ثورة السود على التفرقة الُعو

تسببت في موت أكثر من  فيتنامعلى حرب  شّنكومتهم بقيام ُحعلى الجامعات األمريكية وثورة طلبة 

بصماتها على حياة أمريكا  وهذه تحوالت مجتمعية عميقة تركْت. خمسين ألف جندي وضابط أمريكي

ونظامها السياسي واالجتماعي، خاصة نظام التأمينات االجتماعية، والحرب على الفقر، والصناعات 

تلك  كان من نتائج قدو. امعي والبحوث العلمية والتكنولوجيةالحربية، والتوسع غير المسبوق في التعليم الج

 . وتشويه صورته الرومانسية إلى األبد ،األمريكيين إلى القمر واستكشاف معالمِه وصوُل التحوالت

والنرويج والسويد والدنمارك  اشملت هولند عدة دول ريقي من أمريكا إلى الكويت في توقفت في ط

حيث ألقيت نظرة جديدة على مجتمعات صناعية آمنة وثرية ال تعرف  ،ألردنوألمانيا وتركيا ومصر وا

يفصلها عن الصناعة والعلم  جاٍبتخبط في متاهات التاريخ، تعيش خلف ِحـالفقر، ومجتمعات فقيرة ت

ان سافرت في ومن عَم. في مكانها عاجزة عن تجاوز التخلف بأبعاده الحضارية المتعددة والرفاهية، تراوُح

تجربة حياتية غنية،  شُتِعو. للتدريس في جامعتها الفتيةإلى الكويت  1971ف شهر سبتمبر عام منتص

اقة التي تم تطبيق معظمها، بادرات الخّلتراح العديد من الُمـشاركت خاللها في بناء الجامعة وتحديثها واق

ته التقليدية التي تعود ـر ثقافعن الكثير من عناص من دون وعي أو تخطيٍطنازل ـيت قبليًا كما شاهدت مجتمعًا

كان . مالية ما لديه من ثروٍة إلى العصور الوسطى في محاولة للقفز إلى القرن الحادي والعشرين، مستخدمًا

في  ختصر تاريخ آالف السنيناجتياز مرحلة انتقالية مركبة َت حينئذ يتخبط محاواًل" البترولي"المجتمع 
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عبر  ى تفصل عصر القبلية عن عصر الصناعةقتصادية ال تحَص، وتحوالت اجتماعية وثقافية واعقود

ولما كان القفز بهذه الطريقة غير ممكن، فإن المجتمع الكويتي عاد بعد مشوار طويل مع . عصر الزراعة

ضمار ته على ِمـذوره ليبدأ رحلته من جديد كما بدأتها مجتمعات سبقُج يبحث عننجهية المال وُع الخياِل

عدد من كبار مثقفي  إلى بالتعرف كما سمحت لي تلك التجربة أيضًا. ها عودة غير موفقة، ما جعلالحضارة

 .أحوال العمال من أبناء البالد العربية العاملين في الكويت إلى العالم العربي و

وانتقلت مع عائلتي إلى األردن على أمل أن أجد فيها فرصة جيدة للعمل  1976تركت الكويت عام 

مت وهناك ُق. إلى العودة إلى أمريكا األمُر ظروف السياسية حالت دون ذلك، ما اضطرنيوالعيش، لكن ال

وعشرات  عدة كتب أخرى، كما قمت بنشر  تبعتها جامعاٌت ،بالتدريس في جامعة جورجتاون أواًل

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

وأثناء إقامتنا في مدينة واشنطن، شاهدت عن قرب أثر سياسات . ققتصادي األمريكي بشكل معَمواال

من أسباب انهيار  الرئيس ريجان في مجال سباق التسلح مع االتحاد السوفييتي، وهو السباق الذي كان سببًا

كما شاهدت . مريكيةاالمبراطورية السوفييتية وإفالس الماركسية وغرس بذور تراجع اإلمبراطورية األ

إلى ما شهدته  باختطاف الفكرة الرأسمالية واختزال دورها اإلنتاجي وصواًل" السوق الحر"قيام نظام  أيضًا

وخالل فترة حكم . من أزمة مالية كشفت عمق مشاكل الديون والبطالة والفقر والطبقية 2118أمريكا عام 

األمريكي بسبب  افية العميقة التي مر بها المجتمعالرئيس كلينتون، عايشت التحوالت االجتماعية والثق

تزال تشهد تخبط مجتمع  ماإذ شهدت تلك الفترة و. ت وتكنولوجيا االتصاالت الحديثةالعولمة واإلنترن

 صناعي ناضج يمر بمرحلة انتقالية صعبة من عصر الصناعة وحضارتها إلى عصر المعرفة األكثر تقدمًا

 . عدالة وإنسانية ، ولكن أقلوإنتاجية وتعقيدًا

تركت العمل األكاديمي فترة قصيرة للعمل في المجال االقتصادي، لكن عشقي للتدريس الجامعي 

لعمل األكاديمي والبحث العلمي وتأليف الكتب وإلقاء المحاضرات والمشاركة إلى اوالكتابة أعادني بسرعة 

سافرت إلى  2112وفي عام . ل العالمتصادي وسياسي في العديد من دوـفي مؤتمرات وندوات ذات طابع اق

وتستخدم اللغة اإلنجليزية، حيث قضيت  ،تبع النظام األمريكيـالمغرب للتدريس في جامعة األخوين التي ت

كانت تجربة الحياة والتدريس في المغرب من أروع التجارب الحياتية واألكاديمية وأكثرها . هناك سنتين

ظروف  إلى حت لي بالتعرفن الطالبات والطالب عالقات حميمة سَمأقمت مع العديد م حيث. عطاء وتأماًل

ني ـقد أعادتو. هم من أفكار وتطلعات وأحالموما يدور في رؤوِس ،حياتهم وخلفياتهم الثقافية واالجتماعية

لمعايشة مجتمع عربي آخر  الزراعة والصناعة من جديٍد ْيتلك التجربة إلى المرحلة االنتقالية بين عصَر
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إذ كان المجتمع المغربي يحاول االنتقال إلى عصر الصناعة بعد أن كانت . التخبط وضبابية الرؤيةيعاني 

هت ثقافته التقليدية اجتماعية وثقافية شّو رور بتحوالٍتالعولمة وبوادر عصر المعرفة قد أجبرته على الُم

إذ . وغيرها من بالد عربيةوالكويت ث في لبنان واألردن ومصر وتونس رت وجهها إلى األبد، كما حَدوغّي

تجتاح العالم  كل صوب،هم يواجهون رياح تغيير عاتية آتية من د العرب أنفَسبسبب تلك التحوالت، وَج

قوم بتدمير العالقات االجتماعية التقليدية، وتفتح المجال لسيطرة المال على نواحي الحياة ـبأسره وت

يم وتقاليد ـالحفاظ عليه من ق يجُب جزين عن تحديد ماعاالعرب، شعوبًا ومثقفين،  لجَعوهذا . المختلفة

 كم االستبداديةنظم الُح غازية، وغير مؤهلين لمواجهةغربية قيم وسلوكيات وما يجب رفضه من  تراثية،

 . ريات واالستهانة بكرامة اإلنسان وإهمال الفقراء واستغالل الضعفاءالسائرة نحو كبت الُح

في والتفاعل المتواصل مع الطلبة والمثقفين العرب وغير العرب  وبفضل التنقل والسفر والكتابة

أصبحْت حياتي مغامرة مثيرة في عالم الفكر والسياسة والطبيعة واألمل وخيبات العديد من بالد العالم 

وبسبب العودة إلى البالد العربية  ، اإلحباط رحمخلق أفكار جديدة تستخرج األمل من العمل على األمل، و

من شوارع  في شارع رتِسفي المغرب واألردن في أوائل القرن الحادي والعشرين، كنت كلما والعيش 

 (يازور)كلمت مع رجل أو امرأة في سوق الخضار والفواكه أستعيد ذكرياتي في المدن العربية، وكلما ت

ار، َوعن الِحمتالصقان ال يتوقفان  هماولكن نين مختلفيوجهة شبه بدائية، ما جعل لحياتي وأريحا مع حيا

حياة مجتمع معرفي، وبين الوجهين مسافة  ويعكس الثانيبدائي، شبه يعكس حياة مجتمع زراعي أحدهما 

تصادي، ـالعلمي، والتغير االقوالتقدم  ،التكنولوجيوزمنية تقدر بعشرة آالف سنة من التطور الحضاري 

 . يم واألخالقـاالجتماعي، والتدهور في القووالتحول الثقافي 

انتقال من حضارة الرعي  نزلةمن مخيم عقبة جبر إلى مدينة أريحا كان ذلك بمالعائلة  ن انتقلْتحي

الدخول في المرحلة  مثلأريحا إلى القاهرة كان ذلك من  بلها لحضارة الزراعة، وحين انتقلُتـوما ق ،القبلية

 القاهرة إلى ألمانيا كان ذلك ن االنتقالية التي تفصل حضارة الزراعة عن حضارة الصناعة، وحين انتقلت م

خالل العيش في ومن . من المرحلة االنتقالية إلى عصر الصناعة والعيش حياتها ومعطيات ثقافتها ًاخروج

نتقال الحضارية التي تفصل عصر الصناعة عن عصر المعرفة، ترة االـ، مررت بفأمريكا فترة طويلة

وهذا . عما سبقها من ثقافات ًا ونوعًامختلفة كّمبعض مظاهر ثقافة ذلك العصر ال إلىوتعرفت عن قرب 

جيل على األقل، واطلعت مباشرة على ما واجهته تلك األجيال من  511يعني أنني عشت تجربة حياة 

تحديات ومعضالت، وما عانته من آالم وآمال، ما يجعل معرفتي بالتاريخ اإلنساني، وفهمي لتطور 
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المسيرة التاريخية وتحديد معوقات التنمية المجتمعية ومتطلباتها  المجتمعات اإلنسانية، وقدراتي على وصف

 .تعدى كل الكتب والتخيالت والنظريات، وتختلف عنها من حيث المنطلقات والرؤى المستقبليةـاألساسية ت

 االنقطـاع التاريخي

نظومة وماج وعالقات اإلنتنمط اإلنتاج  فيعميق  حدوث تحول يشملألخرى  من حضارٍةمجتمع انتقال  إّن

ُيحِدث  ذلكو. السائدة ، وطرق التفكير والمواقف الشعبيةالعادات والتقاليد والمعتقدات الفلسفيةالقيم و

تهميش بسببه يتم  ،هاوشعوِب الحضارة الالحقةتاريخ ووشعوبها انقطاعًا كاماًل بين تاريخ الحضارة السابقة 

تشكيل و ،م الحاضرفْهفي ستعان به ُي ًامرجعي ًاإطاربوصفه   تهوإلغاء صالحي، ومنطقهدور التاريخ القديم 

 نفإ ، بها ل التطور المجتمعي تاريخها الخاصن لكل مرحلة من مراحإوحيث  ،والتنبؤ بأحداثه ،المستقبل

المنطق الذي و ،يغير وسائله ونظمه وفلسفتهلحضارية،  وقف عند كل محطٍةتي لكنه ،التاريخ ال ينتهي أبدًا

 ها ومنطقها التاريخَيلكل مرحلة حضارية تاريَخ أن يعني ذلكو ،أ حقبة جديدة من حياتهيبدو ،كتهيحكم حر

تلك الحضارة  بقاِء تمثيل بعض أحداثه طواَل صالحًا وقادرًا على إعادِة ىبقي ن هذا المنطقإالخاص بها، و

 .ها الثقافيةطها اإلنتاجي ونماذِجوسيادة نَمها على حاِل

تطور باالنقطاع في مايكل فوكو عن مفهوم االنقطاع أيضًا، لكن حديثه يتعلق يتكلم الفيلسوف الفرنسي 

في هذا عنينا َيالذي  تطور المجتمعات اإلنسانيةحركة أو  ،سيرة التاريخيةالمعرفة العلمية، وليس بانقطاع الَم

قية، مثل يبدو لي أنه في بعض مجاالت العلوم التطبي" :النقطاعليقول فوكو في معرض تفسيره . الكتاب

يقاع الذي س يعكس اإلالبيولوجيا واالقتصاد السياسي والعالج النفسي واألدوية ال يسير التحول بشكل سِل

 ,Michel Foucault, The Foucault Reader, Vintage Books, 2010". ميز حاالت التطور العاديةُي

ناء ـالتي تحدث أحيانًا أث (Breakthroughs)يعني أن فوكو يتكلم عن القفزات النوعية المفاجئة  مما 54

غير مجرى البحث، وليس عن طريق الصدفة ُي غير عاديتطور العلوم التطبيقية حين يتم اكتشاف شيء 

لذلك يجب عدم  ،ربك تطور المجتمعات اإلنسانيةل المسيرة التاريخية وُتعن حاالت االنقطاع التي تعّط

 ن عن بعضهما ان مختلفافي المسيرة التاريخية، فالمفهوم الخلط بين االنقطاع في تطور العلوم واالنقطاع

 . أيضًامختلفة ذات تبعات غير مترابطة  ف خلفها عوامُلـقـ، تمختلفةمع قضايا  نيتعامالو، اختالفًا كبيرًا

لالستخدام  ةبقيت صالح كمتهومنطقه وِحبلي ـن تاريخ المجتمع القإ :بناء على ذلك يمكن القول

الحياة  طوال فترِة الجماعيةويات ـالتفكير والتنظيم والتنبؤ المستقبلي وتشكيل الُهمرجعية في ات راطإ
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النموذج الحضاري القائم على الزراعة واالستقرار، بدأت المجتمعات الزراعية في  وصوِلبعد . القبلية

جعل  األمر الذي .المجتمعات القبلية حياة الذي اختلف اختالفًا نوعيًا عن تاريخها الخاص بها كتابة تاريِخ

تجاوزها وثقافة  حياٍةويصبح جزءًا من  ،التاريخ القبلي يفقد منطقه بالنسبة لحياة المجتمعات الزراعية

 .أو ثقافة المجتمع الزراعي ،تشكيل حياةال تملك القدرة على اإلسهام في الزمن، 

 ونجاح العديِد ،الصناعة عصر جتمعات الزراعية بعد تبلوِربالنسبة لتاريخ الُم نفُسه الشيءوقد حدث 

من  وعلمية وإنتاجًا والقيام بتحديد معالم حضارته األكثر تعقيدًا وديناميكية ،صرمن الدول في اقتحام ذلك الَع

ويفقد منطقه وصالحيته  ،الصناعة يتوقف عند محطِة عصر الزراعةجعل تاريخ  ، مماالسابقة حضاراتال

رغم ذلك، بقي تاريخ . أو التنبؤ بتطوراته المستقبلية ،الصناعةعصر يمكن توظيفه لتشكيل  ًامرجعي ًاإطار

وعالقاتها التقليدية الزراعة محافظًا على الجزء األكبر من منطقه وصالحيته بالنسبة للمجتمعات الزراعية 

منطقه وا كان كل تاريخ يفقد صالحيته لّمو ،نفسه زراعةفي عصر ال من مجتمعات وثقافات تعيش بغيرها

أن غير الممكن ، فقد أصبح من تطور حضاري جديدة بسبب المرور بمرحلِة ألخرى من حقبٍة ُلحين يتحو

 .التي عاش فيها وكتب تاريخها ضمن حدود حضارتهتقع ضيقة  بتكرار نفسه إاّل ضمن حدوٍد تاريٌخ يقوم

 إلىات تلك المجتمعنظرة تباين و السائدة في المجتمعات المختلفة، اتوالفلسف الثقافات تباينإن 

األحداث الطارئة  ، فيما تجعلمتبادل بين الشعوب تسبب في وقوع سوء فهٍمـتأهم العوامل التي  يعـّدالتاريخ 

في مجتمعات الغرب تقريبًا تعيش  ولما كانت كل ،بصلٍة ألسبابها الحقيقية رضة لتأويالت قد ال تمُتُع

ن إو، هاحضارة الزراعة وما قبلفي يبًا تعيش ن كل المجتمعات النامية تقرإ، وهاحضارة الصناعة وما بعَد

فإن ، عامة عن ثقافات المجتمعات الزراعية نوعيًا تختلف اختالفًاعامة ثقافات المجتمعات الصناعية 

في  نفَسها صعوبةال تجد  الثانيةفهم شعوب المجموعة الثانية، و صعوبة كبيرة في المجتمعات األولى تجُد

والخوف  ،اآلخرفي الشك  نامي مشاعرـسوء الفهم، وت يجعل من السهل وقوَع، ما م المجتمعات األولىفْه

 .راعِصالتمية كر التآمري وَح، واإليمان بالِفهمن

 Francisفرانسيس فوكوياما كما قال  عاء بانتهاء التاريخ عند محطة الديمقراطية والرأسماليةإن االّد

Fukuyama، نهاية القرن التي مر بها عالم  التغير لطبيعة مرحلة يعكس عدم فهم فوكويامامغلوط  هو ادعاٌء

ترة ـريثما تستكمل المجتمعات الصناعية ف هو اضطرار التاريخ إلى التوقفما حدث فعاًل  إن. العشرين

ع يصنتمن  الصناعيةنمط اإلنتاج الرئيسي في المجتمعات  تحولن إذ إ ،عصر المعرفةاالنتقال إلى 

فرض على النظم  ،وتسويقهاوالمعارف العلمية لى جمع وتحليل المعلومات البضائع والمعدات واآلالت إ

 Richardلذلك يقول . واقتصادها عن ثقافة الصناعة االجتماعية والمجتمعية أن تتطور في اتجاه بعيٍد
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Rubenstein :  إن النظريات االجتماعية فشلت في تطوير مفهوم واضح للفرد في المجتمع، وإن هناك

تساعدنا على فهم العالم الذي نعيش فيه، يكون بإمكانها تفسير طبيعة العالقات بين النظم  حاجة لنظرية

 Richard Rubenstein, “Unanticipated Conflict). وكيف تؤثر في حياتنا ،الحياتية المختلفة وديناميكيتها

and the Crisis of Social Theory,” in John Burton and Frank Dukes, Eds. Conflict: Readings in 

Management and Resolution, 316-321). 

كان التطور في مجال تدويل االقتصاد العالمي وحرية  ،وكما سنوضح الحقًا بشيء من التفصيل

قد تسبب في  ،لميًا وفنيًا عاليًالة تأهياًل ِعالة المؤهوتدويل أسواق المال واالستثمار والعَم ،التبادل التجاري

كما  ،والنظم الديمقراطية ها النظرية االقتصادية الرأسماليةالتي قامت على أساِس الفرضيات تغيير معظم

ناعي المجتمع الّص على حياِة وسيادة المصلحة والمعلومات، االتصال واإلعالمعلوم قام التقدم الهائل في 

وتعطيل فاعلية  اب السياسيةاألحز إضعاِفب( اللوبي) الخاصةالضغط  وظهور مجموعاِت الديمقراطي،

لم تأِت لتعلن نهاية يعني أن المحطة التي أشار إليها فوكوياما  ما ،المؤسسات الديمقراطية التقليدية أغلب

ا كانت ولّم ،من الزمنعلى مدى قرنين  التاريخ، بل لتعلن نهاية الرأسمالية والديمقراطية كما عرفها الغرُب

مسيرة حضارة وبدء  ،حضارةسيرة َمن بانتهاء ؤِذضارية ُتهي فترات انتقال ح يفترات االنقطاع التاريخ

 . وليس باالستقرار ،باالرتباك والضياعتتصف عادة فترات االنقطاع التاريخي  ، فإنالحقة

ما استغرقت الفترة في، سنة 3111 نحو استغرقت الفترة االنتقالية بين حضارتي الرعي والزراعة

أما الفترة االنتقالية بين حضارتي الصناعة . سنة 311 نحو عةاالنتقالية بين حضارتي الزراعة والصنا

 لماءالُع علىر هذه الفترة، فإن من الصعب َصبسبب ِقو. سنة 31 أكثر من تستغرق لنوالمعرفة فيبدو أنها 

ما و، وتبعاتهاالفترة االنتقالية  طبيعة الذين انشغلوا في إدارة الحرب الباردة وتبريرها إدراك المفكرينو

، بل ليس صالحيتها التي فقدْت والنظرياتالسابقة  األفكارالتخلي عن الكثير من  وجوبيه ذلك من يعن

 .في الواقع إدراك حقيقة فقدان تلك النظريات لصالحيتها هؤالء بإمكان

قوى  ال تحكمهاو، ثابتة حالة مجتمعية غير مستقرة، ليس لها صفاٌت ةتجسد فترة االنقطاع التاريخي

 ،األمر الذيمستقبلية من تطوراٍت التغير سيفضي إليهتوظيفها للتنبؤ بما ها وتحديُديمكن  معروفةتغيير 

ل منطقة شبيهة بتجربة سائق سيارة دَخ فترة انتقال تاريخيةيجعل تجربة اإلنسان والمجتمع الذي يمر ب

لطريق بااللتفاف حول ا قاموما أن  ،مق األوديةوُع الجبال الرتفاع تبعًاق فيها يتلوى الطرـرة تِعجبال َو

، فيما كانت رؤيتها كلما نظر في المرآة الخلفية على لسائقد اجبل حتى اختفت معالم الطبيعة التي تعّو

على التحكم في  ة السائقجعل قدر ما ،خلفهامعالم الطبيعة التي تترامى  دون رؤيِة وُلتُح أمامه الجبال
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فال  .تهيـنـنتهي وال كيف ستـال يعرف متى تنحنيات ما يواجهه من مطبات ومرضة ِلُعوسرعتها السيارة 

ل فرصة لتخيل ما ينتظره من مفاجآت، ما جَعالطبيعة خلفه تعطيه فكرة عما يوجد أمامه، وال الجبال تعطيه 

 .في آن واحد وارتباكًا وتخبطًا وتشاؤمًا حالته النفسية تعكس تفاؤاًل

التاريخ  التركيز علىن أمهمة، إال  قضيةتفادة منه كيفية االسبره وِعن فهم التاريخ واستيعاب أمع و

من الممكن  هنومع أ ،زوره زائروال َي ،عليه شمس ُلِطموحش ال ُت في بيٍت ، يعيشونىَريجعل الناس أْس

، مثمرةل تغير وتحّو لبدء عملياِت شعوب واألمم عادًةالختزنها تات الجماعية التي يكرتوظيف التاريخ والذ

 ،مماستقبلال يمكن أن يحدث من دون تسليط األنظار على الُم ــ  وحتى الفرديــ لمجتمعي االتقدم  إال أن

 التقدم نعتلك القوى أثناء قيامها بُص تسلكه ذيالطريق الالقوى المحركة للتاريخ وإلى  وجب التعرف ي

لذلك  .الماضيب ضراالحعالقة  لنظرية تربط الحاضر بالمستقبل في ضوِء يعني أننا بحاجٍة ما، والمستقبل

، علمية ومعارَفع لدي من أفكار وما تجّم توظيف تجربتي الحياتية الكتاب حاول في هذاأوف س

توضح كيف وصلنا إلى  ،رسم خارطة طريقل ،تاريخالمن فالسفة  نين سبقَمبعض من كتابات  مستفيدًا

 بقيادتهتقوم العمليات المجتمعية ديناميكية التغير الذي و ،حيث نعيش اليوم، وتحديد القوى المحركة للتاريخ

نع وُص مالتقّدو النهضة قيوكيفية تحق ،عملية تطور المجتمعات اإلنسانية عبر العصورم إلى فْه وصواًل

 .المستقبل

 المسيرة التاريخية

ن األمن الغذائي الوصول إلى مستويات أفضل ِم اتجه اإلنسان منذ فجر التاريخ إلى تكوين مجتمعات بهدِف

 تيرةَووبسبب ظروف الطبيعة القاسية وبدائية األدوات في العصور القديمة، فإن  ،والجماعي يوالشخص

لكن  ،في الزمان التغير في معطيات الحياة كانت بطيئة للغاية، ما جعل المجتمعات األولى تبدو كأنها متجمدٌة

اعة، تسبب في تسريع نجاح اإلنسان في تطوير بعض األدوات لحماية نفسه ورفع إنتاجيته في عصر الزر

ومع  ،والتشابك نحو التعقيد تحول إلى عملية تسير ببطٍءـل الحياة ت، ما جَعوتيرة التحول المجتمعي قلياًل

 هاوتحدياُت ،تعقيدًا زادت الحياةعصر الصناعة أواخر في تسارع عمليات التطور االقتصادية والتكنولوجية 

وى ـالققاد إلى تعدد  ما ،على بعضها بعضًا ر اعتمادًاتصبح أكث والمجتمعات ، ما جعل المؤسساتدةِح

قد ترتب و ،فيما بينها التنافسن والتعاُوواتجاهها نحو  ،المجتمعية وتباين أدوارها ،التاريخالمؤثرة في حركة 

فيما إذ  ،ومن الصعب بناء عالقات أخرى ،االجتماعيةبعض العالقات  من السهل تفكيُك على ذلك أن أصبح

من الصعب ألن عالقات اإلنتاج تقوم على مصالح دائمة التغير،  ،عالقات إنتاج اقتصادية تفكيُكسهل المن 
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تميل  وتقاليد قداتـتـعلى قيم ومعتقوم ألن العالقات االجتماعية  ،تقليديةإعادة بناء عالقات اجتماعية 

 . الثبات نحوبطبيعتها 

والرعي عصر الصيد : حضارية رئيسية لأربع مراحمرت المجتمعات اإلنسانية حتى وقتنا هذا في 

 .ناآلخذ في التكّو عصر المعرفة، عصر الصناعة، عصر الزراعة، القبلي

عملية التحول من عصر  وأن، لها سابقةالمرحلة المن  تنطلقاكل مرحلة  ويشير التاريخ إلى أن 

ن كل مرحلة إوحيث  ،بالمستقبل والحاضَر ،الحاضرب ت الماضيربط صعبة في فترات انتقالية تآلخر مر

 ، فإن فترات االنتقالا جاء بعدهاعما جاء قبلها وعّم مختلفة وثقافًة مختلفًا واقتصادًا مختلفًا تمثل مجتمعًا

 تلكتميز فترات االنتقال ـوت .بةالمرّكذات الطبيعة  ذريةمن التغيرات والتحوالت الَج ية تمثل سلسلًةالحضار

تسبب في ـتسير في اتجاهات متقاطعة، ما يجعلها تو ،عمل في آن واحدتقوى هدم وبناء شبه عبثية  بسيطرِة

تضح اتجاهات ـوتوفي العادة ال تستقر األمور . أحيانًامجتمعي وحدوث فوضى وصراع  ،ياع الرؤيةَض

ة بهياكله االجتماعية واالقتصادية والسياسية المميزة وثقافته المختلف إال بعد أن يتبلور المجتمع الجديُدالتغير 

 ذاتيًة زت، تدخل بعد حين أزمًةلكن الحضارات، مهما طالت وسادت وأنِج ،بقالساالمجتمع عن ثقافة  كثيرًا

 . مرحلة حضارية الحقةإلى ها ها بداية لفترة انتقالية تقوُدتكون بحد ذاِت

عمل قوى التغيير الكامنة والمكبوتة والطموحة، وقيامها بال االنتقال الحضارية صحوَة تشهد فتراُت

القات من المؤسسات والَع هدم الكثير ن خالل، وذلك ِملها لم تكن موجودة من قبلقدم على تأسيس مواقع 

 التقليدية المحافظةفي المقابل، تصحو القوى  ،ومؤسسات بديلة على أنقاضها القديمة، وإقامة عالقاٍت

والتشكيك  ثقافي واالجتماعيعمليات التحول ال تعطيلتجه إلى العمل على حماية مصالحها من خالل ـوت

ما يتخللها من آالم، يقود و ،مر الفترة االنتقاليةفي إبطاء وتيرة التغير وإطالة ُع عادًةوفيما يتسبب هذا . فيها

وهذه من  من عدم االستقرار واستبدال االستقرار بحالٍة القائمة في المجتمع، التوازن خالل بحالِةإلى اإل

بلور ـتـاجتماعية وإنتاجية قبل أن ت وما يرتبط بها من عالقاٍت ،السائدةوالتقاليد شأنها تقويض منظومة القيم 

 .ل محلهاجديدة تُح إنتاجية وعالقاٌت ،يميةِق منظومات

وتجاربه ف والتعلم من بيئته كبيرة على التكّي قدرًةمن اإلنسان أظهر أمع ذلك، يشير التاريخ إلى 

والعيش في أجواء  ،معيشية أفضل إلى مستوياٍتفي كل الحاالت ن المثابرة أوصلته أوغيره من الناس، و

في استخدام منجزات كل عصر لتشييد نظم حياتية  فالمجتمعات اإلنسانية لم تفشل أبدًا ،أكثر حرية وأمنًا

. استعادة اإلحساس باألمن وتحقيق التقدمو ،بث الفترات االنتقاليةتجاوز َعنتها من ّكم، كفاءة أكثَر جديدة
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القدرة ما جعل ، أهمية وتخصصًا ، والمعرفة أكثَركل عصر الحق تسبب في جعل الحياة أكثر تعقيدًالكن 

األكثر أهمية في تحقيق المزيد من التحول االجتماعي  على إنتاج المعرفة واستخدامها تصبح العامَل

 Edwardارد جيبون قال إدو. والثقافي والسياسي، والتقدم العلمي والتكنولوجي واالقتصادي على السواء

Gibbon: "الثروة الحقيقية والسعادة  ،يزال يزيد ماو،ما نشعر بالراحة حين ندرك أن كل عصر زاد ّبر

   (Quoted in Hugh Thomas: World History, 475)".نصر البشري أيضًاوالمعرفة، وربما فضيلة الُع

بين الفئات  م عدالة توزيعهان عدإف، في كل مجتمع في العالم المعرفة ناميـتعلى الرغم من 

 يملكال ومن  ،ن المعرفةِم وفيرًا ن يملك قدرًادائمة بين َم فجوًة االجتماعية والمجتمعات المختلفة خلَق

ومع استمرار  ،ن يملك الكثيرالقدرة على التنافس مع َم ن يملك القليل ضعيَفالقليل منها، وجعل َمسوى 

تسبب في تقسيم ـ، ما جعلها تمقًاوُع ساعًات هذه الفجوة اّتعمليات التطور والتراكم المعرفي، زاد

تجزئتها إلى تقوم بالدخل والثروة عن بعضها ، و لها معدالُتالمجتمعات إلى طبقات اجتماعية متنازعة تفِص

إضافة إلى ذلك، لم تكن العملية  ،وتقاليد ومعتقدات متباينة فئات اجتماعية ثقافية متنافسة، تفصلها قيٌم

، بل كانت بعض الفئات واألقليات فئات المجتمع والمناطق الجغرافية لكّل شاملة ما ــ يومًاــ  وية التنم

نموية، فيما ـالعملية الت من عوائِد أوفَر ل على نصيٍبوتحُص تطور بسرعٍةـالثقافية والمناطق الجغرافية ت

 . أقل بكثيروتحصل على نصيب  ،نمو غيرها ببطٍءـت

والجهات المعنية  هازاد عدد المؤسسات التي تقوم بإنتاج عرفة في حياة المجتمع ثير المكلما زاد تأ

 وتسويقًا تعامل بالمعرفة إنتاجًاـومع تزايد عدد المؤسسات التي ت ،وتصنيفها وتسويقهاوتحليلها بتجميعها 

لعمليات االمؤسسات ودور زداد ي، يضعف دور الفرد والجماعة والدولة في الحياة العامة، وواستخدامًا

إلى  دوهذا يقو ،جتمعيالتطور المالتأثير في وتيرة و ،نسيق بين النظم المختلفةـتقوم بالتالتي مجتمعية ال

تيح لها التأثير في ُي وبالتالي، تحكم فيهاأن َي متعددة ال يمكن ألحد جعل التطور عملية ديناميكية ذات أوجٍه

في  يجعل الفئات االجتماعية األكثر انخراطًاما  .ألماكناوفي كل األوقات وأوجه الحياة، في كل الناس،  ّلك

ناص ـتـ، واألقدر على اقمن عوائدها، واألسرع تطورًا األكثر استفادًةهي الفئات  هاواستخدامالمعرفة إنتاج 

 . والحصول على أسباب القوة والثروة ،المتاحةالفرص 

 سنة، أما أوُل مئة ألِف نحو ولغة قبل ،ظهر أول مجتمع إنساني يتكون من عائلة ذات هيكل اجتماعي

عشرين ألف على مدى  قد عاش الناسو.  ألف سنة فقط فقد ظهر قبل ثالثيَن نظام اقتصادي ذيمجتمع 

لكن . ويقتاتون عليها ،ويجمعون الخضار والفواكه ،سنة التالية حياة بدائية يصطادون الحيوانات واألسماك

وم بعض الحيوانات نهم من استخدام لُحنت الصيد مّكَهصغيرة امَتاتجاههم لتنظيم أنفسهم في مجموعات 
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للصيد والدفاع  ، وعظام البعض اآلخر أدواٍتمالبَس من الحيوانات وَفـْرِوها اآلخرالبعض  ، وجلوِدغذاًء

نع أداة موسيقية اإلنسان َص أّن تدل على اكتشف علماء اآلثار في أثيوبيا عظامًا 1996في عام  .عن النفس

 ((Garraty and Gay: The Columbia History of the World, 35-48. ألف سنة 31 نحو غمات قبلددة الَنمتع

تجه من ـنـوما ت ،ألف سنة، نجح اإلنسان في تدجين العديد من الحيوانات واستخدامها أحد عشرقبل 

ها اإلنسان استخدَمقد كان الجمل والفيل والحصان من بين تلك الحيوانات التي و ،أشياء ألغراض عدة

 تلك الفترة الزمنية وفي . وشن الحروب ،الجبال والبراري الغذائية عبَر ونقل المواّدمن مكان آلخر، للتنقل 

قد تسبب هذا و أيضًا، فالحة األرضدورة حياة النباتات وتطوير فن  إلى في التعرف ن ، نجح اإلنسانفسها

أول مرة في التاريخ، وقاده إلى تكوين حاجته من الطعام  لىفي تمكين اإلنسان من إنتاج ما يزيد عالتطور 

، وتحسين مستوى حياته وأمنه الغذائي ودرجة ومدن صغيرة مستقرة، وبناء قرى وبيوت ثابتة مجتمعاٍت

الزراعة ميالد فكرتي التقدم والحضارة، ما جعل  وفي الواقع، صاحب تطوير فّن. استقالله عن الطبيعة

 . تبر أهم ثورة في تاريخ اإلنسانيةالزراعية تع الثورَة

يعيش على ألف سنة في التطور لينتقل من مجتمع بدائي  ثالثينالمجتمع الذي تكون قبل  استمّر

ورعي  ،يقوم على تربية الحيوانات ،نظام إنتاج يإلى مجتمع قبلي ذ ،الصيد وجمع الحبوب والثمار

نظام يقوم  يالحة األرض، إلى مجتمع صناعي ذيقوم على ِف إنتاجنظام  يالمواشي، إلى مجتمع زراعي ذ

ونالحظ اليوم أن  ،غيرهاوذية غوتصنيع األلبسة أومواصالت واتصال  ووسائِل وآالٍتعدات على إنتاج م

 على إنتاج  يقوم اقتصاده أساسًا الذي ى حثيثة نحو عصر المعرفةبعض المجتمعات الصناعية تسير بخًط

تكون ـلعناصر اإلنتاج التقليدية التي ت بدياًل أشكالها لبك المعرفةاستخدام و، وتسويقها والخدمات المعلومات

قه من مجتمعات عما سَب مًاأكثر تقُد شكل مجتمعًاإن كل مجتمع الحق ُي ،من األرض ورأس المال والعمل

 .من النواحي االجتماعية والثقافية لمية، وأكثر اختالفًامن النواحي االقتصادية والِع

 لنزاع غير واالت

إذ فيما يقوم  ،والتنافس تقوم العالقات بين األفراد والجماعات والمؤسسات داخل كل مجتمع على التعاون

من الوئام  وتكاملها وإشاعة جٍو ،كه من خالل ربط النظم االجتماعيةالتعاون بتأمين وحدة المجتمع وتماُس

 مادية اتت على استخدام ما لديها من إمكانؤسسااعات والمبتشجيع األفراد والجَم فيما بينها، يقوم التنافُس

وهذا يدفع المشاركين في النشاطات  ،رص المتاحةممكنة من الُف حقيق أكبر فائدٍةتلاجتماعية  ومواقَع

 أحيانًاالعملية اإلنتاجية،  صة األسد من عوائِدن أجل الحصول على ِحاالقتصادية إلى التنافس فيما بينهم ِم
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عادة والمؤسسات التي ينشطون من خاللها إلى  مع ذلك، يتجه الناُس. الناسعلى حساب غيرهم من 

 من دون وعي ومن دون تخطيط مسبق، ألن التنافس بين الجماعات واحد، غالبًا التعاون والتنافس في آٍن

لذلك تعكس العالقة الجدلية  ،الجماعاتكل جماعة من تلك م بطبيعته حدوث تعاون ضمن نطاق يحّت المختلفة

وتحقيق نوع من  ،ستهدف استقرار المجتمعبين التغير والنزاع وجهين متالصقين لعملية مجتمعية واحدة َت

 .ال تدري بدفعه نحو المزيد من التغير والتطور التوازن في داخله، لكنها تقوم من حيُث

ة، أو تقاليد صارم ،ها روح تعاون قوية بسبب ظروف بيئية صعبةتميز المجتمعات التي تسوُدـت

وهذا يجعل الكعكة االقتصادية  ،ئاتها المختلفةـة الفوارق الطبقية بين فَعبالقناعة والوئام على الرغم من َس

االقتصادية  إلى توزيع العوائِد بالتالي يقودوللغاية،  يئًاها بطونمّو ،في مثل تلك المجتمعات صغيرة نسبيًا

أما المجتمعات التي  ،لمجتمعات المعنية بالتخلفم على االطبقية، ويحك كرس الفوارَقبشكل غير عادل ُي

يجعل مو بسرعة، ما ـنـوي نسبيًا الكعكة االقتصادية فيها يكون كبيرًا ب عليها روح التنافس، فإن حجَمتغّل

. االقتصادية كبير من المشاركين في العملية اإلنتاجية الحصول على حصة معقولة من العوائِد عدٍد بإمكان

إلى تمكين األقلية من  دومًا نظيم العمليات اإلنتاجية يقوُدـالمعارف والثروة والقدرة على تلكن التفاوت في 

تخلف ـل األغلبية على القليل، وت، فيما تحُصأفرادها كثيرًا االستحواذ على حصة أكبر ورفع مستوى معيشِة

  .عدالًة َر، ما لم يتدخل المجتمع لتوزيع الدخل والثروة بشكل أكثعن األقلية بشكل مضطرد

إذ فيما يقوم كل تغير  ،عنزاقوم على التغير والـمجتمع من خالل عملية اجتماعية تاليحدث التقدم في 

. ة في المجتمع، يتسبب في فوز البعض وخسارة آخرينبين القوى الرئيسالقائمة خلل في الموازين  حداِثإب

في نزاع  في نشوِببالتالي والتسبب  ،هااستعادة المواقع التي خسرو إلى محاولِة يدفع الخاسرينوهذا 

في  العالقات القائمة بين مختلف القوىصدع تولما كان كل نزاع يتسبب في  ،ًاقد يكون حاّدالمجتمع 

نجح إال ـالقات هذه لن تلكن عملية إعادة هيكلة الَع ،ة تلك العالقاتإلعادة هيكل خلق حاجًةيفإنه ، المجتمع

هذا و. على األرض األولىتها جولة التغير ـالتي خلق االعتبار الحقائَقفي  ديدةمعادلة التوازن الج إذا أخذت

آخر يستدعي قيام الخاسرين بالعمل على إعادة هيكلة العالقات الجديدة وإثارة نوع  ًاشكل بحد ذاته تغيرُي

دية وسياسية تحوالت اجتماعية وثقافية واقتصا وهكذا تستمر عملية التغير والنزاع في إحداِث. من النزاع

، فيما تجعل عملية التغير والنزاع عملية تحقيق المزيد من التقدم والرفاهيةإلى في األحوال العادية  ودـقـت

 .ف عن التأثير في كل أوجه الحياة المجتمعيةـتوقـمجتمعية ديناميكية ال ت

أخرى،  ق التغير أحيانًاسب، وأن النزاع َيأحيانًا تشير التجربة التاريخية إلى أن التغير يسبق النزاَع

ها شأن قوى وى التغيير، شأُنويعود السبب في ذلك لكون ِق. تبعه تغيرلكن كل تغير يتبعه نزاع، وكل نزاع َي
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القيام  إلى القوى األخرى يدفعتسبب في إحداث خلل في موازين القوى القائمة في المجتمع، ما ـالنزاع، ت

، كما لم يستطع تجنب النزاع أو التغير يومًاـطع الشعوب أن تلهذا لم تست ،برد فعل مواز من حيث القوة

إن استمرار التفاعل بين التغير والنزاع  ،التغير وتبعات النزاع عن أجواِء إنسان أن يعيش حياته بعيدًا

وتبادل األدوار فيما بينهما من ناحية، وتراكم التحوالت والتبعات التي تسببها عمليات التغير والنزاع من 

، كما جعلت من الصعب مرور يوم في حياة أي مجتمع ًاواالستقرار وهم ًاية ثانية، جعلت التوازن مؤقتناح

نظمها االجتماعية وقيمها هيكلة و ،عية للشعوباجعل تشكيل الذاكرات الجم ما. من دون تغير أو نزاع

 أحيانًا أتتباطو ًاأحيان ، وإن تسارعتعملية وظروف حياتها االقتصادية، وتطوير شخصياتها الثقافية

 .   عن المسير توقف أبدًاـال ت إال أنها أخرى،

يأتي التغير عادة نتيجة لفعل أفكار جديدة تؤثر في العالقات االجتماعية والمواقف الثقافية وُتحدث 

في توازن القوى القائمة في المجتمع، أو نتيجة لحدوث تطورات تكنولوجية ذات تأثير في طرق  خلاًل

من الممكن أن يحدث التغير على مستوى الفكر  هوهذا يعني أن .عالقات اإلنتاج االقتصاديةاإلنتاج و

، وينطلق من هناك لتغيير الواقع االجتماعي والثقافي واالقتصادي، أو أن يبدأ بإدخال والوعي أواًل

. فكر والوعي والقيملتغيير ال تدريجيًا يمتّدفي الواقع االقتصادي،  تحواًلتكنولوجيا إنتاجية جديدة ُتحدث 

تحدى العقلية المهيمنة على ـالتغير الذي يبدأ على مستوى الفكر والوعي يحمل رؤية فلسفية جديدة ت

في المقابل، . المجتمع والقوى المسيطرة على مؤسساته، ما يجعله يتسبب في وقوع نزاعات تطول أحيانًا

يهدف إلى تحسين  ًاملية اإلنتاجية بكونه تطورإلى الع ةجديدا تكنولوجي يتصف التغير الذي يبدأ بإدخاِل

 ، ما يجعله جزءًاأو إعادة تنظيم عمليات اإلنتاج لتكون أكثر كفاءًة ،أو رفع إنتاجية العامل ،نوعية المنتجات

درة عاملي الفكر والوعي ُق مدى على التغير الذي يبدأ بالفكرنجاح  لذلك يعتمد. نموية عاديةـمن نشاطات ت

التغير الذي يبدأ  على المجتمع، فيما يتوقف نجاُح المهيمنةقوى االجتماعية التقليدية على هزيمة ال

على إعادة تنظيم عمليات اإلنتاج وعالقات اإلنتاج بشكل يحظى  ة التكنولوجيا الجديدةعلى قدر بالتكنولوجيا

ستوى الفكر والوعي مع ذلك، من الممكن أن يحدث التغير على م. بقبول المشاركين في العملية اإلنتاجية

وتكنولوجيا اإلنتاج في آن واحد من خالل إحداث التغير على شكل جرعات صغيرة متتالية تقوم كل منها 

 .السوق الحرنظام بتهيئة المعنيين لتقبل الجرعة التالية، كما حدث في أمريكا وأوروبا فيما يتعلق بالعولمة و

 الثقافة والحضارة
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ضمن " ثقافة"و" حضارة" :ت االجتماعية والتاريخية إلى استخدام كلمتيالمعنيين بالدراسا أغلب اتجه

ل من الصعب إدراك المعنى ، ما جَعنفَسه الشيء تقريبًا، كأن الكلمتين تعنيان تحليلية واحدة  اتراطإ

الصعب  تيجة لذلك أصبح منـن. تكاملية وما يربطهما من عالقة ،الحقيقي لكل كلمة، والفرق فيما بينهما

اإلنجازات النسبية لكل  إلى تابعة وميزات الثقافات المختلفة، والتعرفـد خصائص الحضارات المتتحدي

ة التي ُتسهم من المتعذر تحديد العوامل الرئيسجعل كما أن الخلط َي. الحضاريتطور المن مراحل  مرحلٍة

الثروة  زيد من أسباِبوامتالك الم ،قدم كبيرـفي تطور المجتمعات اإلنسانية وتمكين بعضها من تحقيق ت

 . يةـعـالفقر والجهل والحاجة والتب المجتمعات األخرى تعاني آفاِت أغلب والقوة، فيما ال تزال

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

كما يعّرفها في مكان آخر على . "لحكمحالة مجتمعية متقدمة تتميز برقي الثقافة والعلوم والصناعة ونظام ا"

 وهذا يعني أن". نة بفعل العلم والتكنولوجيامِكوسائل الراحة والترفيه الحديثة التي أصبحت ُم" :أنها

 يتمتع به كل شعب من خالل ما يتوفر له من أدوات إنتاج وعلوم الذيالحضارة تشير إلى مستوى الحياة 

 حصيلة" :على أنهاالقاموس أما الثقافة فيعّرفها  ،والترفيه راحةوثقافة وغير ذلك من وسائل ال وبضائع

ويتم تشكيل الثقافة وتطورها من ". طرق الحياة التي طّورتها مجموعة إنسانية وتناقلتها من جيل آلخر

من الزمن في مكان واحد، وتفاعل أعضائها مع  ة فترة طويلة جدًاخالل إقامة المجموعة اإلنسانية المعنّي

يز ـالحياة التي تم شير إلى طريقِةوهذا يعني أن الثقافة ُت . (Webster’s, 353)في إطار مجتمع واحدبعضهم 

  . ويتهقوم بالحفاظ على وحدته وُهـوتمن مجتمعات،  كل مجتمع عن غيره

نجازات ى حالة مجتمعية متقدمة من حيث اإلأن المفهوم يشير إل :يتضح من التعريف األول للحضارة

ها ي أن الثقافة، شأُن، ما يعن"برقي الثقافة والعلوم والصناعة ونظام الحكم"تميز ـير المادية التي تالمادية وغ

ن إوحيث . دياًل أو مثياًل لهانات الحضارة، وبالتالي ليست َبواحدًا من مكّو رًانُص، ليست إاّل ُعشأن الصناعة

فإن الثقافة ال تشمل الصناعة وال  مكونات الحضارة، شأنها في ذلك شأن الصناعة، أحُدالثقافة هي 

تصر على مكونات طرق الحياة القابلة للتوريث من تقاليد وقيم ـقـت بلشبيهاتها من منتجات تكنولوجية، 

 .تجات غير ماديةـن، وما شابه ذلك من ُموننـوطرق تفكير ومواقف ومعتقدات دينية وأفكار فلسفية وف

ط االجتماعية التي ترِب وابطبعة في كل مجتمع، وأسس الرلمّتالحياة ا يشير مفهوم الثقافة إلى طريقِة

 وقيمعتبر الثقافة، بما تشمل عليه من تقاليد وأعراف لهذا ُت. بعضها إلى بعضوفئاته أفراد المجتمع الواحد 

ويمنحهم  ،بعض معبعضهم الواحد اء االجتماعي الذي يربط أعضاء المجتمع َر، الِغومواقف ومعتقدات

. عب من الشعوبإنتاج اجتماعي لكل َش الثقافة أهَم ، ما يجعلبوحدة التاريخ والهدف والمصير عامًا شعورًا
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الشعب  شعب، واإلطار الذي يخلق لدى أفراد كلك الرابطة المعنوية التي تحافظ على تماُس الثقافة تجسدو

األفراد  شخصياِت تشكيلفي  كالقوى التي تشار وهذا يجعل الثقافة أهَم ،والتكامل ستجاُنلاشعورًا بالواحد 

 .هم من الذات وغيرهم من الناس، وتحديد مواقِفوياتهم الجماعيةوطرق تفكيرهم وُه و الشعوب

الثقافة هي مجموع المنجزات اإلبداعية : "قسطنطين زريقيقول المفكر العربي الراحل الدكتور 

تشمل الثقافة : "فيقول Thomas Sowell توماس سويلأما عالم االجتماع ". للروح اإلنسانية في المجتمع

على  انضح من هذين التعريفين أن زريق وسويل يركزـتـوي". المواقف والمهارات واللغة والعادات

 ، والثقافُةَةـالحضارة تشمل الثقاف ولما كانت ،نات الثقافةالجوانب غير المادية لحياة المجتمع في تحديد مكّو

من المفهومين للتدليل على مكونات  أٍي د أصبح من الخطأ استخداُمر الحضارة، فقعنصر من عناِص مجرُد

ومن دون فهم مكونات كل مفهوم على حدة، وإدراك الفوارق بينهما وطبيعة العالقة العضوية التي . اآلخر

األزمات المجتمعية وتحليل أسبابها، وتحديد اتجاهات  منهما باآلخر، سيكون من الصعب فهُم تربط كاًل

ختلف األمم وء الفهم المتبادل الذي يقع بين ُمور، ومعرفة أسباب ُسُصالحضارية عبر الُع المسيرة

 . والشعوب

تيجة لتراكم التطورات المجتمعية ـن ، خاصة العلوم والتكنولوجيا،لحضارة اإلنسانيةاجاءت مكونات 

 ّلشعوب العالم، وعبر ك ّلك َنإإذ . أو في زمن معين ،ة، وليس في مكان واحدناألمكنة واألزم في كِل

عوب في تطوير وسائل اإلنتاج وتكنولوجيا اإلنتاج التاريخ استفادت من تجارب غيرها من ُش مراحِل

اقة على كانت سّب غيره من شعوٍب مسيرُة ن بعضها بدأ مسيرته الحضارية من حيث انتهْتإوأنماطه، و

ها بفعل إنجازاُتتراكم ـوتتطور ـتالحضارة  هذا يعني أَنو. التكنولوجي والتطورالعلمي ار التقدم َمْضِم

ان، ونتيجة لمثابرته لمية والتكنولوجية واالقتصادية في كل مكان وزَمالثقافية والِع بقرية اإلنسان ونشاطاتِهَع

 .طتها وعلى حسابهااسم والرفاهية بوالطبيعية واالجتماعية إلرادته، وتحقيق التقّد على تطويع عناصر بيئتِه

له نتيجة لتفاُعفي بادئ األمر تشكل ـنوعة أخذت تـبراته المتاريخ إلى أن معارف اإلنسان وِخيشير الت

مات الطبيعية قبل عشرات اآلالف من السنين، وذلك في سعيه لتأمين حياته وتوفير مقّو مع عناصر بيئتِه

ته، فإن اإلنسان خضاعه إلرادإوبسبب فشله في تكييف كل شيء و ،ىالعيش المادية من مأكل وملبس ومأًو

تغدو  وأنماط اإلنتاج االقتصاَد لللتكيف مع عناصر بيئته الطبيعية واالقتصادية، ما جَع نفسه مضطرًا َدوَج

وهذا يجعل الحضارة ذات اهتمام خاص . الزمن رها عبَريالعوامل المؤثرة في تكوين الحضارات وتطو أهَم

 .معاءلإلنسانية َج وملكًا ،ة عالمية األبعادنجازات الحضاريبنواحي الحياة المادية، ويجعل اإل
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 لمواجهةاإلنسان  الضطرارسّية جاءت أساسًا نتيجة معنوية غير ِح أما مكونات الثقافة فهي عناصُر

 هنل تمّكلعالقات تقوم على التعاون والتكاُم بسبب حاجتِهالتحديات الحياتية ذات الصلة بالبيئة االجتماعية، و

عد، وُملكًا للجماعة أو الشعب وهذا يجعل الثقافة وطنية الُب ،إلنسان في مجتمع واحدش مع أخيه امن التعاي

إلبداعيـة ومنظومة القيم االذي أنتجها وطورها عبر آالف السنين، وذات اهتمام خاص بالقضايا الفكرية و

الثقافة بالفلسفات  هتُمإلى جانب ذلك، ت. عتقدات الدينية التي يؤمن الناس بهاوالتقاليد المتعارف عليها، والُم

 . رموز التي تميزها عن غيرها من ثقافاتال، وأجدادهشعب عن  كُلالحياتية والتركة الحضارية التي يرثها 

حضارة،  ن الحضارة، أّي، فإن بإمكاةالرئيس من عناصر الحضارة واحدًا ا كانت الثقافة عنصرًاولّم

تشابه من حيث ـالثقافات ت تلك جعلَيلحضارة واحدة  عدة افاتثق لكن انتماء  ،واحدة أن تفرز أكثر من ثقافٍة

وما . وجودها النظر عن أماكن  بغّضوذلك ، والدور الذي تقوم به في حياة المجتمع والرموز التركيُب

تمي ثقافة ألكثر من حضارة ـنـ، فقد أصبح من غير الممكن أن تًامميز ًاحضاري ًادامت الثقافة هي إفراز

 مع اء االجتماعي الذي يربط أفراد المجتمع الواحد بعضهم َرما دامت الثقافة هي الِغمقابل، في الو. واحدة

إن واحدة، حتى  من حضارٍة أن ينتمي مجتمع متجانس ألكثَر، أيضًا،بعض، فقد أصبح من غير الممكن 

التاريخية مع ذلك، تشير التجارب . وتتنوع على أرضه الثقافات ،عاش ضمن عالم تتباين فيه الحضارات

واحدة، وبالتالي أكثر من  من ثقافٍة في داخلها أكثَر بإمكان الدولة الواحدة أن تضّم هوالواقع الحياتي إلى أن

مراحل تطور حضارية إلى  حضارات مختلفة، أوإلى نتمي أفراد تلك المجتمعات مجتمع واحد، وأن َي

م تعد هناك دولة واحدة تقوم على مجتمع ، لبإسهاب كما سنوضح فيما بعُدوفي حقيقة األمر،  ،متباعدة

ختلفة تع فئاته االجتماعية الُمـتمـ، وتنفسها الحقبة الحضارية أفراده في جميع  يعيُش متجانس ثقافيًا

 . متشابهة تبنى سلوكيات ومواقَفـمعيشية متقاربة، وتفكر بطرق واحدة، وت بمستوياٍت

 حمل صفات الحضارة األّمفرض على الثقافة أن َتـت الثقافةبالحضارة  التي تربطإن العالقة الحميمة 

وهذا يعني أن . من تغيرات وتحوالت ةالمعنَي عيشه الحضارةرضة للتأثر بما َتالتي تنتمي إليها، ما يجعلها ُع

تطور في ـفرض على الثقافة أن ت، َياإلنتاج وتكنولوجيا اإلنتاج تطور نمطيأتي نتيجة لتطور الحضارة الذي 

. االقتصادية والتكنولوجية والتنظيمية المستجدة وعالقاتِه الجديدط اإلنتاج مطلوب للتجاوب مع نَماالتجاه ال

عزل في َمها من حياة المجتمع أن تحتفظ بأصالتها وموقِعو ،ثقافة على حالها لذلك ليس من الممكن أن تبقى

مستفيدًا من تطور ن يتطور أال يمكن القتصاد وطني ، وفي المقابل. عن اإلطار الحضاري الذي يكتنفها

إاّل . األساسية ، عاجزة عن التجاوب مع متطلباتهعلى حالهامع بقاء الثقافة تكنولوجيا اإلنتاج وأنماط اإلنتاج 

أن هذا ال يعني أنه ليس بإمكان الثقافة أن تتطور وتقوم بالتأثير في االقتصاد والحضارة األم وقيادتها نحو 
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. دفعها نحو التقدمو األم الثقافة زمام المبادرة وتقوم بالعمل على تطوير الحضارةما تأخذ  كثيرًاإذ التطور، 

وكوريا الجنوبية والصين وغيرها من دول حين قامت  اث في اليابان وسنغافورمما حَدعلى ذلك  وليس أدّل

 .عقدم االقتصاد والعلوم والمجتمـتحقيق تو ،بالتحول والتسبب في تطور إطارها الحضاريالثقافة 

تمي ـر أن ين، ما يجعل من المتعّذم خصوصية الثقافة خصوصية المجتمع أيضًامن ناحية أخرى، تحّت

وهذا يعني أن الثقافة والمجتمع الذي ينتمي إليها . وبالتالي ألكثر من حضارة ،ألكثر من ثقافةن معّيمجتمع 

ابه، ما ويعيشان في رَح ،ضنهوتنتمي إليه، ينتميان وينشطان من خالل إطار حضاري واحد، ُولدا في ِح

. ن والتنافسق واالنسجام، والقليل من التباُيمجتمعية تقوم على الكثير من التواُف عالقاٍت فرض عليهما بناَءَي

أن  معها وتشكيل ثقافة فرعية، ال بّدمجموعة إنسانية عن إطار الثقافة السائدة في مجت ولذا فإن خروَج

فرعية، وتجزئة  ت الثقافة الوطنية إلى ثقافاٍتقافتين، ويقود بالنتيجة إلى تفُتالقة بين الثيؤدي إلى توتر الَع

 . ع التنافس ال التوافقغلب عليها طاَبمختلفة َي فئاٍتلذلك إلى  عًاالمجتمع الواحد تَب

ل إال بعد ظهور لم تكتِموالسلوكية دية مكوناتها الفكرية والعق نإفعلى الرغم من قدم الثقافة، 

عشرة آالف  نحو ا كان عصر الزراعة قد استمرولّم ،ستقرة في عصر الزراعةت اإلنسانية الُمالمجتمعا

بقاع العالم خالل تلك الفترة كانت  ّلالثقافات التي ظهرت في ك ّلسنة قبل حدوث الثورة الصناعية، فإن ك

إنتاج واحد قام  واحدة، هي حضارة الزراعة، ونتيجة لممارسة نمِط لحضارٍة جاءت إفرازًا إذمتشابهة، 

مر اإلنسانية إنه حتى عهد قريب من ُع" :Jack Weatherford جاك وذرفورديقول . الحة األرضعلى ِف

، وإن لم تكن متطابقة لقد كان لهم ثقافات متشابهة جدًا.. .كان نموذج العيش بالنسبة لكل الناس واحدًا

 . (Jack Weatherford: Savages and Civilization, 26)". تماما

لحياة  إن الحياة في باكوما هي نموذٌج: "في بوليفيا قائاًل Pacomaيصف وذرفورد قرية باكوما و

حين قمُت  (Weatherford, 45)". فريقيةالقرية في أنحاء أمريكا الجنوبية والهند والصين والصحراء اإل

أن األعمال  نني الحظُتأل ،بالدهشة شعرُتأول مرة في مدينة أمستردام  فان كوخبزيارة متحف الفنان 

فرنسا وبلجيكا  نزلية في أرياِفعشر عن الحياة الَم ها في النصف الثاني من القرن التاسَعالتي أنجَز

فالحياة  .مئة سنة أخرىها في المكسيك أو تايالند أو المغرب لو عاش َمكان من الممكن أن يرُس اوهولند

 151 نحوتشبه مثيالتها األوروبية التي سبقتها ب مصرو المكسيك وتايالند والمغرب المنزلية في أرياف

 .كبير على اآللة بشكٍل ناعة تعتمُدتحول الزراعة في أوروبا إلى ِصـقبل أن ت :سنة، أي

 أساسيًا طرف من أطرافه دورًا كُل ؤديي ندسيًاَه تشكل العالقة بين المجتمع والثقافة والحضارة مثلثًا
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ث لكل طرف آخر من بما قد يحُد إلى تأثر كل طرٍف فاظ على بقائه، ما يقوُدِحثلث واكتماله والفي تكوين الُم

الفعل  طبيعة ديناميكية تقوم على الفعل ورّد الثالثة ذاَت رات وتحوالت، ويجعل العالقة بين األطراِفتغُي

سلسلة  َثسبب عادة  حدوواحد أو أكثر من أطراف المثلث، يفي  إن حدوث تطور نوعّي. والتأثير المتبادل

 . ومعيشية جديدةوثقافية حياتية  تابعة، ويخلق أوضاعًاـمن التحوالت المجتمعية المت

المصرية ك، "الحضارات القديمة"لقب التي يطلق عليها واإلمبراطوريات زات بعض األمم اجإن إّن

ولما . بالثقافية نجازات الماديةحضارية اختلطت فيها اإل واليونانية والصينية والرومانية، كانت إفرازاٍت

ها نجازاِتإ، اعتبار عصر الزراعة، فإن من الصعب، ومن الخطأ أيضًا عاشت في كنِفقد تلك األمم كانت 

 الماديةنجازاتها إها ودنا إلى تاريخ تلك األمم، فسوف نكتشف أن ثقافاِتوإذا ُع. حضارات مستقلة بذاتها

ناء حضارة جديدة، ألنها لم تطور أنماط إنتاج غير نجز أي منها بـبعيد، إذ لم ت كانت متقاربة إلى حٍد

 والقوةفوذ دول كبيرة استحوذت على قدر كبير من الُن بناَءتلك اإلمبراطوريات أنجزت  لقد. زراعية

وح حضارية ُرببناء ُص وتقومعدة،  على شعوٍبتهيمن و ،واسعة على أراٍض ، ما جعلها تسيطرالعسكرية

 .حضارية كنها لم تحقق طفراٍتزتها عن الغير، لوثقافية مّي

كثيرًا عما  تها مصر واليونان والمكسيك وإيران في العصور القديمة تقّلـقـإن اإلنجازات التي حق

 تلك األمم من عي أن إنجازات أٍيمع ذلك ليس بإمكاننا أن نّد. نهاية القرن العشرينتلك األمم في ه ـتقـحق

ولما . راقية من العلم والثقافة والصناعة والتكنولوجيا ع بمستوياٍتتـتمـها تن شعوَبأ، أو تشكل اليوم حضارة

ُمستفيدة من إنجازاتها المسيرة الحضارية  قد واصلْتأخرى  أوروبية وأمريكية وآسيويةكانت شعوب 

لم والثقافة والصناعة راقية من الِع تع اليوم بمستوياٍتـمـتـمم، وأنها تاألنجازات غيرها من إالسابقة و

، حضارة العصر، ، دون غيرها تقريبًادأصبحت تجّس ، فإن تلك الشعوَبنولوجيا والمستويات المعيشيةالتكو

ت وكسابقاتها من حضارات، أفرَز". الحضارة الغربية" حضارة الصناعة التي ُيطلق عليها مجازًا :أْي

ال تختلف كثيرًا  مثاًل باريسمتشابهة، ولكن غير متطابقة، فالحياة في مدينة  عدة ثقافات حضارة الصناعة 

عن الحياة في طوكيو أو  ، والتي ال تختلف كثيرًانيويوركوالتي تتشابه مع الحياة في  في لندن،عن الحياة 

 .أو برلين اسنغافور

زلة عن محيطها البيئي، تعيش في ُع لحياة مجتمعيٍة خاصًا حضاري، وليست وجهًا تاٌجـن:  الثقافة إذًا 

الفرع على األصل،  عتمُدكما َي ي للحضارة التي أفرزتها، وأن تعتمد عليها اعتمادًاما يفرض عليها أن تنتم

رها نه، تغدو الثقافة بعناِصرة حضارية ويستعيد تواُزستقر مجتمع بعد طْفلكن حين َي ،على األموالطفل 

وتؤثر . لحضاريةجتمع ومسيرته االُم وى المؤثرة في حياِةالِق أهّميم وتقاليد وطرق تفكير ـمن قالمختلفة 
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نجازات المادية لمزيد من اإلوتحقيق ا ،إلى األمامرة األم من خالل دفعها الثقافة عادة في مسيرة الحضا

من  هكما أن. وإهمال ما حققه جيل اآلباء واألجداد من إنجازات سابقة ،ها إلى الخلفجّر  وغير المادية، أو

 ها، تجتّرها خارج إطار زمِنارها على العيش في مكاِنمود الحضارة وإجبتسبب الثقافة في ُجـالممكن أن ت

والمنافسة من تطور وتقدم في العلوم الطبيعية  ،ها من دون االلتفات لما تعيشه المجتمعات المجاورةماضَي

 .لميةوطرق التفكير الِع ،وأنماط اإلنتاج االقتصادية ،والتكنولوجيا الصناعية

الدول المتقدمة  عداِدؤهلها للدخول في َتمستوى حضاري ُي إلى أمة أن تصَل لهذا، ليس بإمكان أّي

موازية، فاإلنجازات المادية  زة من دون تحقيق إنجازات ثقافيٍةلمية ممّيوتحقيق إنجازات مادية وِع

لذلك تشكل عالقة التأثير المتبادل بين الثقافة . تواٍز تقريبًاوبشكل ُم ،بيد يدًا واإلنجازات الثقافية تسيُر

احتماالت تخلف بعض المجتمعات، وفرص نجاح مجتمعات أخرى في  العوامل التي تحدُد رة أهّموالحضا

الدول النامية، بمن فيها الدول العربية، كان التخلف  أغلب وكما يشير واقع حياة . تحقيق النهضة والتقدم

ر ثقافية، ووقوع ثقافية وغي في حدوث أزماٍت وتكنولوجيا سببًا لومًاوُع عن العصر ثقافة واقتصادًا

وفي الواقع، تكاد الحروب األهلية والصراعات الطائفية . رة في العديد منهانية ودينية مدّمـصراعات إث

وحاالت  ،ويات الجماعيةالُه عوتصُد ،ت الثقافات الوطنيةُتـوتف ،خ المجتمعاتوالدينية، وتسارع حاالت تفُس

 .ت المتخلفة دون سواها من مجتمعات إنسانية أخرىتصر اليوم على المجتمعاـقـالتجزئة السياسية ت
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2 

 تطور المجتمعات اإلنسانية

، وفيما عدة بتحديد  مراحل تطور حضارية ،مختلفة ومعاييَر قام المؤرخون والفالسفة، ُمستخدمين نظرياٍت

المؤرخون على أن أهم يتفق  ،مع ذلك ،هم بجعل قائمة المراحل طويلة، قام آخرون بجعلها قصيرًةقام بعُض

، ما جعل باإلمكان تحديد وقيام الثورة الصناعية ،وقوع الثورة الزراعية :حدثين في تاريخ اإلنسانية كانا

في ضوء و. الصناعةمرحلة الزراعة،  مرحلةما قبل عصر الزراعة،  مرحلة: ثالث مراحل أساسية

األخير من القرن العشرين، اتجه بعض  التطورات التي أعقبت ثورتي االتصاالت والمعلومات في الربع

 مرحلة ما بعد"اسم  البعض على تلك المرحلةأطلق  وفيما. رابعة المؤرخين إلى الحديث عن مرحلٍة

أن االسم  أنني أرىإال ". عصر العولمة"و ،"عصر المعلومات" :أطلق عليها آخرون اسم ،"الصناعة

 ألن معظم النشاطات االقتصادية األكثر ربحًا ؛"معرفةعصر ال"عن طبيعة هذه المرحلة هو  األكثر تعبيرًا

فروعها  ّلالمعرفة بك قها، ما جعلتقوم على تصنيع خدمات ومعلومات ومعارف علمية وتسوي اجًاورَو

وتحوالت  ،اقتصادية ه المجتمعات الجديدة من تطوراٍتما تعيُشالرئيسي ِل المحرَكتصبح وأشكالها 

 . ثقافيةو اجتماعية

ن بعض الفئات في تلك إ :دراستي لواقع حياة مجتمعات الغرب الصناعية، أستطيع القولبناء على 

. ل عصر الصناعة عن عصر المعرفةك اجتياز المرحلة االنتقالية التي تفِصالمجتمعات أصبحت على وْش

مكوناته واإلسهام في تشكيل  ،ك االستيالء على زمام قيادة المجتمع الجديدوهذا يجعل تلك الفئات على وْش

ن أتها، وـمن سابق تطورًا كل حضارة الحقة أكثَر ولما كانت ،ساراته المستقبليةالمختلفة والتأثير في َم

ت ثقافاتها المتشابهة والخاصة بها والمختلفة ن كل حضارة أفرَزأ، ووعطاًء تعقيدًا الحياة فيها كانت أكثَر

 عبر التاريخ أفرزت حتى اآلن أربَعلحضاري عما سبقها من ثقافات أخرى، فإن عملية التطور ا كثيرًا

من السابقة لها، ولكن ليس بالضرورة أكثر  تطورًازة، كانت كل منظومة منها أكثر منظومات ثقافية ممّي

 .المنظومة المعرفيةة الزراعية، المنظومة الصناعية، المنظومة القبلية، المنظوم: أو أمنًا عداًل

دوث تغير أساسي في لُح ألخرى نتيجًةحضارية معات من مرحلة قل المجتـتـنـتطور الحضارات وتـت

تحول  ها حدوُثيقة يكون من نتائِجِمثقافية اجتماعية َع اإلنتاج السائد في المجتمع، أو بسبب تحوالٍت نمِط
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يء دوث تطور بطلُح إما نتيجة :ويأتي التغير في نمط اإلنتاج عادًة. في نمط اإلنتاج وتكنولوجيا اإلنتاج واٍزُم

ث في أوروبا خالل مرحلة االنتقال من الزراعة نظيم العملية اإلنتاجية كما حَدـولكن متواصل في أساليب ت

في اليابان  َثكما حَد ،لعملية تغير قسرية في نظم وتكنولوجيا اإلنتاج بقيادة الدولة أو نتيجةإلى الصناعة، 

أفكار ونظريات وفلسفات اجتماعية جديدة غير  لفعل أما التطور الثقافي االجتماعي فيأتي نتيجًة ،والصين

إنتاجي  مع نمٍط ل تجاوبًااقتصادية داخلية وخارجية تدفع الثقافة السائدة إلى التحُو تقليدية، أو بسبب ضغوٍط

 لعمليِة جهاِنوهذا يعني أن التطور في نمط اإلنتاج االقتصادي والتحول الثقافي االجتماعي هما َو. جديد

ها االنسجام بين سوُدَي أخرى حضارية لمرحلٍة المجتمع من مرحلٍة بنقِل تهي دومًاـنـواحدة ت مجتمعيٍة تطور

 . ط اإلنتاج والثقافةنَم

المجتمع الذي تعيش فيه  عزل عما يسود حياَةتطور في َمـثقافة، أن ت لذلك، ليس بإمكان الثقافة، أّي

عزل اقتصاد، أن يتطور في َم بإمكان االقتصاد، أّي من تكنولوجيا إنتاج ونظم إنتاج اقتصادية ُمتغيرة، وليس

ة ثانية، من ناحي. ظم سياسية ُمتحّولةوأفكار ومعتقدات وُن يمِقط فيه من نَشعما يسود حياة المجتمع الذي َي

وفي  ،جذرية في الثقافة السائدة دوث تحوالٍتتطور من دون ُحـحضارة، أن ت ليس بإمكان الحضارة، أّي

القات تطور مع بقاء الثقافة والَعـليس بإمكان الحضارة أن ت :بكلمات أخرى. واتهأدنمط اإلنتاج و

 . مل والتقاُدعلى حالها من الترُه أدواتهأنماط اإلنتاج و كود والجمود، أو بقاِءاالجتماعية على حالها من الُر

 األصالة"الحفاظ على تيارات التغيير بدعوى  الثبات ومقاومِة ولما كانت الثقافة تميل بطبيعتها نحَو

اج خالل مراحل االنتقال ن صفة النزاع، ال التعاون، تغلب على عالقة الثقافة بعالقات اإلنتإ، ف"والتراث

هيمنة على على الفئات الُم :ض في نهاية األمر على الثقافة واالقتصاد، أْيفِرلكن ُسّنة التطور َت ،الحضارية

ش شتركة للتعاُيم الُمي من القواِسجتمع أن تجد ما يكِففي الُم ةاالقتصادية والثقافية األساسيالنشاطات 

عن  ضطرة للتغير بعيدًايأتي إما على حساب الثقافة التي تكون ُم ذلكو ،االستقرارالتوازن وواستعادة 

العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد،  ث في اليابان والصين، أو على حساِبالقديمة، كما حَد التقليدية ذورهاُج

الحقة  المجتمع من مرحلة حضارية لمرحلٍة انتقاُل في الحالة األولى يتُم. ا حدث في معظم الدول العربيةكم

مر المرحلة وإطالة ُع ،الحضاري ، فيما يتم في الحالة الثانية تعطيل عمليات التحولوعطاًء أكثر تقدمًا

 .عن العصر وتخلف المجتمع المعنّي ،االنتقالية

 ، هيمراحل حضارية رئيسية كما أشرنا سانية خالل تاريخها الطويل بأربِعناإل المجتمعاُت مرت

تشكل بسرعة ـالتي ت حضارة المعرفةوحضارة الصناعة، وحضارة الزراعة، وحضارة ما قبل الزراعة، 

 عندما ن أطلق على هذه الحضارة هذا االسمَم أنني أوُل عتقُدأو ،ناـوتقوم بإعادة تشكيل ثقافات ،أمام أعيننا
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لمفهومي عصر المعلومات وعصر ما بعد الصناعة في مؤتمر في  بدياًل 1991هذا المفهوم في عام  طرحُت

 ،The Making of History :تحت عنوان 2111قمت بشرحه في كتاب نشرته في عام  َمالسويد، ومن َث

رت حضارة ئة ألف سنة، استمرت حضارة الصيد والرعي أكثر من مما استموفي ."صنع التاريخ" :أي

سنة قبل دخول المجتمع  251 نحو أما حضارة الصناعة فقد استمرت ،عشرة آالف سنة نحو الزراعة

من تاريخ إعداد هذا  سنة 15نقله إلى حضارة المعرفة خالل ـانتقالية من المتوقع أن ت الصناعي مرحلًة

 .  2114الكتاب في عام 

نجازاتها العلمية إلها، ُمستفيدة من قامت كل حضارة الحقة على أكتاف الحضارة السابقة 

رض ـإنتاجي جديد ف تبلور نمٍط قد جاء كل تحول حضاري في أعقاِبو ،واالجتماعية والتكنولوجية والثقافية

يعيش على  ثانويًا إنتاجيًا طًانَم القيادي في المجتمع، وأن يغدَو نازل عن موقعِهـعلى النظام القديم أن يت

حين يتحول نمط إنتاج قديم إلى نمط . عليه ومعتمدًا ،للنمط اإلنتاجي الجديد ابعًاهامش االقتصاد الوطني، ت

ط اإلنتاج نَماستحقاقات مع ب التجاُوتحول في اتجاه ـأن ت السائدةعلى الثقافة  زامًاثانوي، يصبح ِلإنتاج 

وأن تعيش على  ،ديمة عن موقعها القيانازل ُمرَغـتـوهذا يفرض على بقايا الثقافة القديمة أن ت. الجديد

ولمة االقتصاد والثقافة لكن َع ،كثيرًا أو قلياًل فرعية تجاوزها الزمن هامش الحياة المجتمعية بوصفها ثقافًة

 لة لكمات الرئيست إلى تغيير الِستعرض لفعل عملية إعالمية معلوماتية كونية أّدـالمجتمعات ت لجعلت ك

قلة نوعية في دوث ُنياب ُحجاء هذا التغير غير المسبوق في ِغ و. بيةفيها الثقافة العر االثقافات التقليدية بم

صالحة للحفاظ على تماسك المجتمع  وتغدو غيَر ،هاأصالَت ، ما جعل تلك الثقافات تفقُدأدواتهاإلنتاج و أنماِط

 . القديم، وغير قادرة على التجاوب مع احتياجات المجتمع الجديد

 عصر الصيد والتجوال

ت واألسماك وجمع الثمار حياته االجتماعية بتشكيل تجمعات صغيرة عاشت على صيد الحيوانا بدأ اإلنسان

غوية مشتركة وتقاليد نه ليس باإلمكان قيام مجتمع واستمراره من دون وسائل اتصال ُلإوحيث  ،واألعشاب

يم واألعراف والِق وتقوم بتنظيم العالقات فيما بينهم، فإن اللغات والتقاليد ،تربط الناس بعضهم إلى بعض

البيئة  ولما كانت ظروف الحياة ومعطياُت ،في تلك المرحلة ها األساسيالثقافة وعماَد أصبحت جوهَر

إال أن  ،خر، وبين زمن وآخرعب آلوآخر، ومن َش تختلف من مكان آلخر، فإن الثقافات اختلفت بين مكاٍن

تطلبات البقاء ُمعن  على الصيد والتجوال بحثًا اسًااطة والبدائية قام أسصف بالبَسسيادة نمط إنتاجي واحد اّت

 .كبير متشابهة إلى حٍد حياة ما قبل الزراعةها ظروف ْتالثقافات التي أفرَز األمن، جعل كّلو
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لتعامل مع لناجعة  وسيلٍة اإلنسان في بداية تكوين مجتمعاته هو إيجاَد كان التحدي األكبر الذي واجَه

من  وفي ضوء جهل اإلنسان وبدائية ما كان لديِه. ودحُداج المتقلب والعطاء الَمزبيئته الطبيعية ذات الِم

يه أن ه األساسية، ما فرض علاحتياجاِتو متالءـستطاعته تكييف ظروف بيئته لتاتكنولوجية، لم يكن ب أدواٍت

وأجواء الغذاء  مصادرعن  المستمر بحثًا ف هي التنقَلـيقد كانت وسيلة التكيو ،يتكيف مع أوضاع تلك البيئة

لكن تلك المجتمعات،  .ترسةـمن تقلبات الطقس والحيوانات المف هربًا ،وفُه، والعيش في ُكمناسبةناخية ُم

 ،للتعامل مع بيئتها الطبيعية ها في وضع أفضَلنفَس جين بعض الحيوانات والطيور، وجدْتدنجاحها في ت بعَد

اء َرنقل، ومصادر لحوم وِفـنوعة كوسائل للتـكثيرة ومت نة في عملياٍتالحيوانات المدّج قامت باستخدامحيث 

 .اوغيره وجلوٍد

بعد تدجين العديد من  استطاع ، إال أن المجتمع القبليود الحياة في عصر ما قبل الزراعةمع جم

من االعتماد الكلي على الصيد وجمع الثمار واألعشاب إلى االعتماد  أن يطور نمط إنتاجه قلياًل الحيوانات

، لم يتمكن من التحول إلى مجتمع الحياتية تباين تجاربِه لكن ذلك المجتمع، مع ،المواشي تربيةزئي على الج

زت وهذا يعني أن فترة ما قبل الزراعة تمّي. الزراعة وحضارتها المميزة نتج إال بعد االنتقال إلى حياِةُم

 اضطره إلى التكيف مع معطيات الطبيعةكلية، ما  شبَه بسيطرة البيئة الطبيعية على حياة اإلنسان سيطرًة

ات َوحروب وغَز من ناحية ثانية، كان التاريخ القبلي تاريَخ ،وقدراتها المحدودة على العطاء ومزاجها

 مما. يم ذلك المجتمع على اإلطالقق ي النساء أهّميم الرعي والفروسية واألخذ بالثأر وسْبمستمرة، وكانت ِق

 سك بالتقاليِدممارسة األعمال اليدوية، ويتم تعد عنـبـوينى به، ـالغزو ويتغستحسن جعل اإلنسان القبلي َي

، مع بعضها بعضًاأما عالقات القبائل المتجاورة  ،نقلـفي حياة الترحال والت ، ويجد لذًةواألعراف المتوارثة

بالرغبة  يتأثر كثيرًا الحروب والتحالفات القبلية ل، ما جعل تاريَخر والشك المتباَدَذفقد غلب عليها طابع الَح

 . بالثأر في الغزو، والحاجة إلى األمن، وواجب األخِذ

 عصر الزراعة

حياة  الزراعة بعد أن اكتشف دورَة مرحلِة الصيد والرعي القبلية إلى جاء انتقال اإلنسان من مرحلِة

 اإلنسان من مُكُنقد تبع ذلك َتو ،وإنتاج حاجته من الغذاء ،الحة األرضونجح في تطوير فنون ِف ،النبات

وتشييد بيوت  ،طريقة حياة جديدة تقوم على االستقرار غذائي كان من نتائجه تطويُر الحصول على أمٍن

راعة وااللتزام برعاية ومع التوجه نحو الز. حياة القبليةالنمط عن  رى، والتخلي تدريجيًاـدائمة وق

عن  لالقبلية إلى التناُزالثقافة  اضطرتمتواصلة  رٍةم الزراعية بصوتابعة المواِس، واالهتمام بُمالمزروعاِت
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وفي مقدمة العناصر الثقافية التي . ها حياة الزراعة ونمط اإلنتاج فيهاْتَلمكوناتها لصالح ثقافة جديدة أْم أهّم

. مفهوم العصبية القبلية، وتقاليد الغزو والنهب والسبيوعادة الترحال والتنقل،  :تم التخلي عنها تدريجيًا

 :وهياكله االجتماعية، أْي حياتي وإنتاجي جديد، أصبح منطق التاريخ القبلي وحكمته وباالنتقال إلى نمٍط

أو التنبؤ  ،تهاهاتوج قادرة على التأثير في صالحة إلدارة حياة المجتمعات الزراعية، وغيَر غيَر ثقافته،

 .ستقبلهابُم

وقيم  ن استبدالها بعاداٍت، كان ال بد ِمومحوريتها القبليةوالسبي والنهب الغزو  تقاليدمع تراجع أهمية 

الجديدة والمواقف يم ـوالق لذلك جاءت التقاليُد. جديد ستقرُم حياة مجتمع زراعي جديدة تتجاوب مع ظروِف

ل االجتماعي وتعاون أفراد المجتمع ، وتدعو إلى التكاُفساب الروابط القبليةالعائلية على ِح لتعزز الروابَط

حياة  وحيث رفض المجتمع القبلي طريقَة. وشعب واحد وجه األزمات، واالنتماء ألرض ووطٍن الواحد في

 الحضارية جعلت منه مجتمعًا فإن المسيرَة التقليدية،، وذلك لصالح طريقة حياته وثقافته المجتمع الزراعي

 .الحق مجتمٍع لكِل وتابعًا ،عن العصر متخلفًا

ِت القبيلة بوصفها وحدة اجتماعية، دائمة إلى َتفُت الزراعة بصفٍةمارسة تسبب اتجاه اإلنسان إلى ُم

إلى االستقرار بالقرب من مصادر المياه واألراضي  نسبيًا ما نتج عنها من تجمعات صغيرة واتجاه

. المجتمع الزراعي الجديد ، تصبح عماَدExtended Familyبة، ما جعل العشيرة، أو العائلة الممتدة ْصالِخ

. األحيان أكثر من عائلة مركبة أغلب عائلي ضم في ذلك ظهور القرية الصغيرة على شكل تجمٍعقد تبع و

زلة عن ُع ها تعيش في نفَس وبسبب ظروف نشوء تلك القرى، فإن التجمعات الزراعية األولى وجدْت

ل القبائل برضة للسطو من ِقغيرها، وتعتمد على نفسها في توفير متطلبات الحياة ألفرادها، ما جعلها ُع

ن حياة إ :ويمكن القول. غيرها من تجمعات إنسانية نقل والتجوال، واستهوت غزَوـالتي استمرأت حياة الت

 م الثروة والمعارف، شهدت أيضًالفكرتي التقدم والحضارة من خالل تراُك الزراعة التي أعطت ميالدًا

مطلبات حياته، ونجاحه في تحقيق  وب معتطويعها للتجا اإلنسان في صراع مع بيئته الطبيعية بهدِف دخوَل

يكافح في اتجاهين  هنفَس اإلنسان الزراعيفي ضوء هذا التطور، وجد . نجازات محدودة في ذلك المجالإ

 .ناخية المتقلبةتكييف بيئته الطبيعية للتجاوب مع رغباته، وتكييف حياته لظروف بيئته الُم: متعارضين

ل حياة القرية بسيطة وتقليدية، وبالتالي ضعيفة القدرة على في جع كان االستقرار والعزلة سببًا

 الرئيسي، وأحيانًا حجم األسرة بوصفها المصدَر ة نمّويحياة الزراعالمت طبيعة وفي المقابل، حّت. التطور

 الحياة االجتماعية محوَروالئم الغذاء  والزراعة والحصاد  البيت ومواسَم لأليدي العاملة، كما جعلْت الوحيَد

ال سيما  ،العمل في القرية أماكِن أهّم ـ وال يزالــ  الزراعي  وفي الواقع، كان البيُت. في المجتمع الزراعي
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نظيم المناسبات االجتماعية مثل ـناية بالكهول، ومسرح تالطعام والِع فيما يتعلق بتربية األطفال وإعداِد

رة مكانًا لتجمع األقارب وتبادل المعلومات فيما شير ديوان الَعومع الزمن، ظَه. األعياد واألفراح والمآتم

 . بين الحين واآلخر المختلفة ائرنشب بين األسر والعَشـالخالفات التي قد ت بينهم والترفيه عن النفس، وحّل

دوث تواصل ثقافي بين سكان ُح إلىاألنهار  فافعلى ِضظهور بعض القرى  ىمن ناحية ثانية، أّد

ث في مصر والعراق ، وقيام تبادل سلعي محدود فيما بينها، كما حَدنفسه النهر جرى القرى الواقعة على َم

مركزي لتوزيع المياه شبه قيام نظام فقد أدت إلى  ،الزراعة بوصفها نظام إنتاج وطريقة حياةأما . والصين

في  ب أحيانًاتسبـتكرر وتـء خطر الفيضانات التي كانت تْر، واتخاذ تدابير جماعية لَدتجاورةالُمبين القرى 

إلى منتصف عصر الزراعة  هذا التحول في أدى  قدو ،والمنازل وقتل الناس والحيوانات تدمير المحاصيل

متعددة، وتأسيس نظم لتوزيع  واسعة ومجتمعاٍت ظهور الدولة كسلطة فوقية، وقيامها بالسيطرة على مناطَق

يوش ُجالبناء ها مضطرة لنفَس وجدْتتوسع ومع اتجاه الدولة إلى ال. المياه ومواجهة الكوارث الطبيعية

وللتجار من قطاع الطرق  ،الفات فيما بينهم، وتوفير األمن لهمالِخ زارعين وحّلرائب من الُمَضالوجمع 

الواحد تبلور مفهوم الوطن في  هاظهور الدولة وتطور مهاّم تسبب وبالتاليوالقبائل التي استمرأت الغزو، 

 .والشعب الواحد

. الثورات التي مرت بها البشرية خالل تاريخها الطويل على هذه األرض رة الزراعية أهَمالثو ّدُتع

إال أنه على الرغم من أهميتها وشمولية تبعاتها لكل جوانب الحياة، وربما بسبب ذلك، ليس هناك اتفاق حول 

ولة ؤهي الجهة المس أن المرأة لكنني أعتقد. طريقة اكتشاف دورة حياة النباتات وتطوير فن فالحة األرض

باألرض وجني المحاصيل، ما  أكثر عنايًة ، وما تزال، عن اكتشاف دورة حياة النباتات، والجهة التي كانت 

ن انشغال الرجل بالصيد إإذ  ؛هم ثورة حضارية في تاريخ البشريةعن أ األوَل وَلؤالمرأة المسيجعل 

تكفي  لفترٍة ل من الصعب عليه مراقبة النباتاِتالبيت، جع عظم وقته خارَجوالرعي، واضطراره لقضاء ُم

ألن متطلبات العناية  ؛رجل، اضطرت المرأة إلى االستقراروعلى العكس من ال. دورة حياتها إلى للتعرف

نها على ما يبدو من مّك األمر الذي . طويلة ها في البيت لفتراٍتَءمت بقاـباألطفال والشيوخ والمرضى حّت

جتمعية من القبلية إلى الزراعة، ومن وقيادة عملية التحول الُم ،هادورة حياِت إلى لتعرفوا ،راقبة النباتاتُم

وتطوير طرق االحتفاظ باألطعمة،  ،الحة األرضنشغل في ِفـإذ فيما كانت المرأة ت .البدائية إلى الحضارة

    .اآلخرينوغزو ف مواهبه في تطوير فنون الحرب وتصنيع أدواته وتجهيز معدات القتال كان الرجل يوّظ

تغيير شكل وتركيب ومشاغل وأسلوب حياة المجتمعات التي  تسببت فييتضح مما تقدم أن الزراعة 

ه كان له نظاُم ،مارستها، مؤدية بذلك إلى إقامة مجتمع جديد وتأسيس تاريخ جديد لعصر حضاري مختلف
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 إلى حٍد والهدوء والمساواة بين الناسومما تميزت به حياة القرية، البساطة  ،ه المميزةاإلنتاجي وثقافاُت

الحقة  على الرغم من ظهور اإلقطاعي في فترٍةإذ . معيشية متقاربة كثيرًا ياٍتبمستو عهم جميعًاوتمُت ،كبير

شاسعة من األراضي واستعباد الفالحين واستغاللهم، إال أن مستويات  وقيامه باالستيالء على مساحاٍت

كانت في متناول يد الجميع  ن محاصيَلتاج األرض ِمعلى ِن ها أساسًااعتماِد متقاربة بسبب المعيشة بقيْت

المجتمع  تسبب في تجزئةلكية الخاصة لألراضي والمياه وتبلور مفهوم الُمقطاعي لكن ظهور اإل. تقريبًا

. محدودةالفجوة المعيشية بين الغني والفقير  مع بقاءواألخرى فقيرة،  ،ا غنيةمإحداه :طبقتينالزراعي إلى 

رمان بعضهم اآلخر مع ذلك، كان التفاوت الطبقي بين الغني والفقير، وحصول بعض الناس على الثروة وِح

 ْدنتيجة لذلك لم يُع. صرت ممارستها على الغني دون الفقيرـتـفي تسرب عادات وتقاليد جديدة اق منها سببًا

ثقافتين إلى  نقسمـ، ما جعلها تألصليةورتها اثقافته في ُصحافظ على ُيبإمكان المجتمع الزراعي أن 

بلي، وبسبب ـأما المجتمع الق. واألخرى للفالحين ،ا لإلقطاعيينمولكن غير متجانستين، إحداه ،متقاربتين

ل من طبقة واحدة لم تعرف من حياته، فقد تشَك لكية الخاصة لألراضي ومصادر المياهالُمغياب مفهوم 

  .مجتمعات الزراعية وما بعد الزراعيةتها الـالطبقية التي عرف الفوارَق

من ناحية ثانية، كان ضعف اإلنسان أمام جبروت الظواهر الطبيعية الطاغية، وعدم قدرته على 

بالبيئة  في توجهه نحو تطوير ديانات تأثرت كثيرًا تفسير الجزء األكبر من أسرار الكون والحياة سببًا

 ناقها على نطاق واسع، أصبح الدين أهَمـرة الدينية واعتومنذ اكتشاف الفك. الطبيعية التي نشأت فيها

الفرد والجماعة والمجتمع، مة في حياة هممكونات الثقافة في المجتمع الزراعي، ما جعله يقوم بأدوار 

 ُمرضية ه في المجتمع من خالل تقديم تفسيراٍتويؤدي الدين دوَر. وبعضها اآلخر سلبي ،يجابيإبعضها 

يم والمعتقدات والشرائع المنظمة ـمتكاملة من الق ياة، وتزويد المؤمن بمنظومة شبِهألسرار الكون والح

في مواجهة  وتضعهم عادًة ،دية تميزهم عن غيرهمعق للسلوك والعالقات االجتماعية، وربط أتباعه بروابَط

من النواحي  رًاواستقرا أمنًا في ظل الدين أكثَرالزراعي جعل حياة المجتمع  مما. ديانات األخرىأتباع ال

جعل أتباع الديانات المختلفة  لكنه، والثقافية من النواحي االجتماعية وتماسكًا وعداًل نظيمًاـالنفسية، وأكثر ت

على تحقيق تلك المجتمعات قدرة أضعف بالتالي ، ومع بعضهم بعضًا وقدرة على التعاون ،تسامحًا أقَل

 . ة واالقتصادية والعلميةواالجتماعي التقدم في نواحي الحياة الثقافيِة

 عصر الصناعة
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نحو مرحلة انتقالية  ىتخطو خطواتها األول منتصف القرن الخامس عشر نحو في  عدة بدأت  مجتمعات

ت المجتمعات األوروبية عامة في فيما نجَحو ،عصر حضاري جديد، هو عصر الصناعة جديدة في اتجاه

، فشلت الصين عشَر صف الثاني من القرن الثامَنخول عصر الصناعة في النز عصر الزراعة وُدتجاُو

إلى  الصينيين والعربويعود السبب في نجاح األوروبيين وفشل  ،في اقتحام ذلك العصر وفشل العرب

إذ فيما تمكنت أوروبا مع حلول . هيمنة التقاليد والدين والسياسة على حياة المجتمع ككل درجةتباين 

م َسنق، اوفصل الدين عن الدولة ،ها من هيمنة المؤسسة الدينيةنفِس منتصف القرن السابع عشر من تحرير

نظام  قوقعت الصين على نفسها في ظّلـ، وتوعلومهم وخسروا وطنهم ،لوك العرب على أنفسهمُم

 . بفلسفة اجتماعية دينية جامدة إلى حد كبير اًلكّبالشعب الصيني ُم ل على بقاِءلطوي عِمإمبراطوري ُس

الثقافة الزراعية، جعل السلطة  باآللهة، وكون الدين جوهَر كم في الصين نظريًاإن ارتباط الحا

كرة حقيقية في تكريس الِف ذا مصلحٍة ل الحاكَمجَع مما ،وثيقًا بالمؤسسة الدينية السياسية ترتبط ارتباطًا

ن يام الفالحيوق اد الحاكم،مود الحياة واستبدومع ُج ،قافة الشعبية والفلسفة التقليديةفاظ على الثوالِح ،ينيةالّد

ضت الصين ، تعّرواضطرار الكثيرين منهم لتركها ،عن دفع الضرائب على أراضيهم همجزَع بسبب بثورٍة

توالى، كانت األساطيل األوروبية ـوفيما كانت األزمات الداخلية ت ،اقتصادية في القرن السابع عشر ألزمٍة

، ويفشل في عبور حول نفسه قوقعـمع الصيني يتجه نحو التتغزو الموانئ الصينية وتهددها، ما جعل المجت

 .الصناعةإلى  المرحلة االنتقالية

تحررة في ـتطوير جيوب مكم مركزي قوي في ظل نظام ُحمن ناحية ثانية، لم تستطع الصين  

ية بدا ث في أوروباأو مخالف ألوامر المركز، كما حَد ،والتصرف بشكل مختلف ،ريةاستطاعتها التفكير بُح

 . عشَر من منتصف القرن الخامَس

رق أسطوله البحري واالنزواء زلة واالنعزال، قام اإلمبراطور الصيني بَحمن عقلية الُع وانطالقًا

إن . رمان شعبه من التواصل مع غيره من شعوب والتفاعل مع ثقافاتهاور الصين العظيم، وِحخلف ُس

حماية الذات من األخطار  عي إلى التفكير في كيفيِةالعقول، والتوجه الوا إغالق الحدود يعني إغالَق

فالتفكير الذي يستهدف  ،جتمعيةومواجهة التحديات الُم ،ز األزماتمن التفكير في كيفية تجاُو الخارجية، بداًل

يجابي الذي رم الفرد والمجتمع من التفكير اإلقائمة هو تفكير سلبي يح حماية إنجازات تراثية وأوضاعًا

. وتحقيق المزيد من التقدم في ميادين الثقافة والعلم واالقتصاد والتكنولوجيا ،نجازاتز اإليستهدف تعزي

 ى ، بل أّدحسبف الصين التطور في يلولة دون استمرار عمليِةقرار اإلمبراطور إلى الَح وفي الواقع، لم يؤِد

. م بغزوها وفرض هيمنته عليهاياوتمهيد الطريق أمام االستعمار البريطاني للق أيضًا، إلى إضعافها كثيرًا
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 قًا، ُمستخدمين طُر"ْدق تُسِرـف"باع سياسة ـّتاهيمنة، إلى ُم استعمارية قوًةقد اتجه البريطانيون، بوصفهم و

وإفسادها واستغالل  فيها المجتمعات العربية، ا، بميطروا عليهالتجزئة المجتمعات التي َس ،أخالقية غيَر

ها الصناعي لبريطانيا واقتصاِد لمي واالقتصادي، وتكريس تبعيتهاص التقدم الِعرـرمانها من فوِحاتها، إمكان

 . مالمتقّد

العديد من المدن  يالت صغيرة شملْتَوأة إلى ُدجَزفي المقابل، كانت أوروبا خالل الفترة االنتقالية ُم

وسلطة األمراء على  ،هيمنة الكنيسة تجنَبـاستطاعت أن تمستقلة  وإداراٍت ،ذاتية لسلطاٍت التي خضعْت

ن سكان تلك المدن من االستحواذ مّك مما ،ف المؤسسة الدينية والسلطة السياسيةْع، وذلك بسبب َضالسواء

الجتماعية على قدر كبير من الحرية، والتوجه نحو تطوير مختلف نواحي الحياة، بما في ذلك النواحي ا

: تبلور نظامان إنتاجيان وحياتيان مختلفان في أوروبا لك،نتيجة لذ. رفية والماليةوالثقافية واالقتصادية والِح

وفيما تمركز نمط الحياة الزراعي والقيم الدينية التقليدية واألفكار الغيبية  .ونظام المدينة ،نظام اإلقطاع

مولين والقيم المصلحية واألفكار رفيين والتجار والُموالخرافات في األرياف واإلقطاعيات، تمركز نشاط الِح

 . لعلمية في المدينةا

من ناحية ثانية، فيما اتجه اإلقطاعيون إلى التعاون مع الكنيسة لتكريس األمر الواقع، اتجه نظام 

 التجارية والمالية، والوقوف ضّد بالمعامالتالمدينة إلى رفض تعاليم الكنيسة، ال سيما ما كان يتعلق منها 

 جعل المدن تغدو حاضناٍت مما. ة والفنية والفكرية والعلميةتها على نواحي الحياة االجتماعية والثقافيـهيمن

ومن األقوال . نشاط تجاري واقتصادي ومالي وعلمي جديد جيدة لكل فكر فلسفي غير تقليدي، وكّل

 هواء المدينة يجعل الناس" :روبية في العصور الوسطىالمأثورة فيما يتعلق بدور المدينة في الحياة األو

 ".أحرارًا

لوك واألمراء لتعاليمها وهيمنتها، وإدانة معظم النشاطات جاه الكنيسة إلى إخضاع الُموبسبب ات

ن إنها، فن دوِموتطور الحياة والثقافة االقتصاد  التجارية والمعامالت المالية التي لم يكن باإلمكان نمّو

القتصادية واالجتماعية الملوك واألمراء بالكنيسة من ناحية، وعالقة الكنيسة بالقوى ا النزاع ساد عالقَة

اجتماعية وثقافية غير  لبروز تياراٍت نتيجة لذلك ُفتح المجاُل. المتنامية في المدن من ناحية ثانيةوالثقافية 

دت الطريق لقيام القوى االقتصادية والسياسية واالجتماعية الفكر الكنسي، ومّه مقاومةتقليدية اتجهت إلى 

قد نتج عن تكاتف تلك و. ةلطة الدنيوية للمؤسسة الدينيقويض الُسـل على توالعم ،المناوئة للكنيسة بالتحالف

ظهور تقاليد عمل وقيم ثقافية دت الطريق لفصل الدين عن الدولة، والحروب الدينية التي مّه القوى وقوُع
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ت واحتضان نشاطا ،األكبر في نشر مفاهيم الحرية ومواقف اجتماعية ونظم سياسية جديدة كان لها الفضُل

 .تصنيعية ومالية واستثمارية غير تقليدية

عشر، كانت الثقافة األوروبية  مع دخول أوروبا عصر الصناعة في النصف الثاني من القرن الثامَن

جه إذ كان اإلنسان األوروبي قد اّت ،ل عميقةتعيش فترة تحو وعالقاٍتومواقف  وما انبثق عنها من تقاليَد

تجاوب مع ـتطويعها لتعلى ثابرة ف لمعطياتها، والعمل بُممن التكّي يعية بداًلإلى العمل على تكييف بيئته الطب

استوجب ذلك التوجه وترتب عليه قيام  و. وحرية ورفاهية وطموحاته وتخيالته في حياة أكثر أمنًا رغباتِه

م مبتكرة، اإلنسان بتطوير أساليب عمل جديدة، وأنماط إنتاج غير تقليدية، وأدوات تكنولوجية حديثة، وعلو

ومع انتشار المصانع في . األرض والنبات والحيوان واإلنسان واآللة لزيادة عطاِء وتسخيرها جميعًا

بجمع أعداد ين ـرأسماليثمرين ـن، حيث اتضحت معالمه مع قيام مستالصناعة يتكّو انجلترا، بدأ عصُر

شخص كان المالك الوحيد  لمصلحِةو، واحد زاولة العملية اإلنتاجية تحت سقٍفال لُممن العّم كبيرة نسبيًا

م العمل في ألدوات اإلنتاج والمواد األولية والبضائع المصنعة، وقام بمفرده بتحديد ساعات العمل ونظا

عن عمل إلى عامل صناعي، تعتمد قيمته على  الباحث احالفّل تسبب في تحويل األمر الذي. المصنع وتقاليده

 . ه، وعلى قدراته على العمل ساعات طويلة في ظل ظروف عمل قاسيةوحاجة الرأسمالي لخدمات إنتاجيتِه

م السائد، وتطوير المواقف من العمل ـير نظام القيـنتيجة لذلك، تسبب العصر الجديد كسابقه في تغي

نموذج  ت في مجموعها إلى بناِءوعالقات اجتماعية جديدة أّد ،جتمعيةوالوقت والحياة، واستحداث نظم ُم

إن قدرة هذا النظام على جمع أعداد كبيرة من العمال  ،من قبل أو مألوفًا ،لم يكن معروفًاحضاري جديد 

ز جغرافي محدود ـضمن حي نوعة بكميات كبيرة نسبيًاـللعمل تحت سقف واحد وإنتاج بضائع كثيرة ومت

لما  فًانه من النشوء والتطور إلى جانب نمط الحياة الزراعي وليس على أنقاضه، وذلك خالمّك (مصنع)

بة ْصالِخباالستيالء على األراضي  فعلت الزراعة بنمط اإلنتاج الرعوي حين قام المجتمع الزراعُي

لذلك لم يتم بناء المجتمع الصناعي على أنقاض  ،بلي من استخدامها بحريةـرمان القومصادر المياه وِح

السنين  تمع الزراعي التقليدي لمئاِتالمج وجود المجتمع الزراعي بل إلى جانبه، ما جعل باإلمكان استمرار

 .أفراده أو تطور ملموس في مستوى معيشِة ،ذكر في طريقة حياتهر ُيدوث تغّيمن دون ُح القادمة، أحيانًا

وال  ،وألول مرة في التاريخ، أصبح العامل في ظل نظام المصنع ال يملك مكان العمل الذي يعمل فيه

يتها، وال في كيفية ـفي سير العملية اإلنتاجية أو توق بإمكانه التحكُم ْدم يُعستخدمها، كما لأدوات اإلنتاج التي َي

من العملية اإلنتاجية،  أصبح العامل الصناعي جزءًا . التصرف بنتاج عمله الذي لم يعد يملك منه شيئًا

بعد قاضاه ـأجر يت مقابلاحب العمل لصالح ص كغيره يعمل ،عمالالمن بين مجموعة كبيرة من  وواحدًا
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عتمد عليها، ويرتبط مع وهكذا، أصبح العامل الصناعي مجرد فرد يرتبط بآلة َي. المنوطة به القيام بالمهاّم

ب على قد ترّتو. وظروف العمل فيه ع لنظامِهصنع وتخَضمن خالل الَم بروابط تمُر عفاءُضمال غيره من ُع

ومظالم قامت  ينهم، التقت حول مطالَبال بوجود مصالح مشتركة فيما بذلك كله تبلور إحساس لدى العّم

بن، وعكست حاجة لفعل ما من شأنه تحسين ظروف العمل والسكن، وزيادة عور بالُغعلى الُش أساسًا

سكنون فيها األجور، وتوفير الخدمات االجتماعية والصحية األساسية في األحياء الفقيرة التي كانوا َي

 . عملهم أماكِنبالقرب من 

 عصر المعرفة

لمية في بداية التسعينات من القرن العشرين إلى التركيز على ثورتي جهت مراكز الدراسات الِعات

على  جتماعيةاال هاوآثار ،ستراتيجيةوتبعاتها اإل ،اتها االقتصاديةبهدف تحديد إمكان المعلومات واالتصاالت

من الصناعات التحويلية  العديُد ، كانوفيما كان االهتمام بالمعرفة يتزايُد. مجتمعات الغرب الصناعية حياِة

تراجع لصالح ـالمنزلية تاألدوات مثل الحديد والصلب والمناجم، وحتى صناعة البضائع االستهالكية و

الغرب الصناعية، خاصة ات الوطنية لدول قطاع الصناعة في االقتصاد قطاع الخدمات، ما جعل حجَم

ذكر في مستويات ع ُيون حدوث تراُجداية األمر من ُدقد جاء ذلك التحول في بو. يتقلص كثيرًا األمريكية

في وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي، أو انخفاض في  ؤأو تباطالت النمو االقتصادي، المعيشة أو معّد

أكثر رفاهية،  من المفكرين المعنيين بالدراسات المستقبلية إلى التبشير بعصر جديٍد دفع العديَد مما. الةالعَم

 . للسكان الدخل األساسي العملية اإلنتاجية ومصدَر مات فيه محوَرالخد تشكُل

مليون عامل وموظف  31ب شمس القرن العشرين كان أكثر من غُروعلى سبيل المثال، قبل أن ت

من أعمالهم لحساب الغير من بيوتهم، مستخدمين الكمبيوتر والفاكس  أمريكي قد أصبحوا يؤدون جزءًا

إنتاجية مثل صناعة المالبس، ونشاطات  نشاطاٍت لتي يقوم بها هؤالء العماُلوتشمل المهام ا هاتف،وال

، ونشاطات بحثية مثل استطالعات الرأي العام، وسياحية تسويقية مثل بيع بضائع وخدمات ترفيهية

إلى جانب ذلك، أصبح بإمكان العائالت الميسورة والمثقفة . عدونشاطات تعليمية مثل الدراسة عن ُب

ت للحصول على فيض متزايد من المعلومات عن كل أنواع الكمبيوتر والتلفزيون واالنترنب االستعانة

الثقافية والرياضية، وشراء ما  روضوالُعالبضائع والمطاعم والكتب والفنادق والمسارح ودور السينما 

يوم ال" كيذ" هاتف إن بإمكان من يملك جهاز. يروق لهم من تلك الخدمات والمنتجات دون مغادرة بيوتهم

 بإعداد قائمة بالمحاّل خالل ثواٍن هاتفبضاعة يرغب في شرائها، ويقوم ال أن يصور العالمة المميزة ألّي



43 

 

عطي المشتري فرصة الحصول على ما دها وأسعارها، ما ُيوجوأماكن و ،التجارية التي تبيع تلك البضاعة

 .األسعار المتاحة يشتهي بأرخِص

ال تعاقد مع عّمـ سيما الشركات الكبيرة، فقد أصبح بإمكانها أن تا فيما يتعلق بالشركات، الأّم

هم دِنراهم وُمهم في ُقمعرفيين وباحثين من مختلف بقاع األرض ألداء خدمات في مجاالت عدة مع بقاِئ

ين ـيطاليإد مع مهندسين قوم شركات صناعة السيارات األمريكية بالتعاُقـوعلى سبيل المثال، ت ،وبيوتهم

قوم شركات ـلكترونية، كما تإترحاتهم عبر أنظمة اتصال ـفي تصميم السيارات الجديدة وإرسال مق سهاملإل

بالتعاقد مع أخصائيي برمجة في الهند والصين وغيرها من دول لتطوير برامج جديدة األمريكية الكمبيوتر 

كما . ن األسواق األمريكيةالء في استخدام ما قد يشترونه من أجهزة مَموصيانة برامج قديمة، ومساعدة الُع

فيما يقوم  ل بإمكان شخص أن يقوم بكتابة شيء على جهازِهاالتصاالت جَع التطور الكبير في مجاِل أّن

دم في ـقـل التوفي الواقع، جَع. يح ما يكتب وإدخال تعديالت عليه مباشرةـنقـشخص آخر في مكان بعيد بت

عامل معرفي ال يتوقف وأن على مدار الساعة، ن تعمل بإمكان الشركات أمجالي االتصاالت والمعلومات 

في العالم موصولة  المطارات ومعظم المقاهي ، فكّلعتادسفر أو غياب عن مكان العمل الُم بسبِبعن العمل 

 .نجان قهوةـناول فـناء فترات االنتظار وتـت، ما يسمح لكل مسافر أن يواصل عمله أثبشبكة اإلنترن

هني ل من مجرد عامل ِمالتطورات وغيرها تمكين العامل المعرفي من التحّوقد كان من نتائج هذه و

يمة بإمكانه توظيفها لحسابه ـملك معلومات وخبرات قيعمل لحساب غيره من مستثمرين، إلى رأسمالي َي

علمية وتكنولوجية في عمليات ربحية تعود عليه  واحد، واستثمار ما لديه من معارَف وحساب غيره في آٍن

لمة وفي الواقع، أسهمت التحوالت التكنولوجية واالجتماعية الثقافية التي حملتها المعرفة والعْو. فعبالن

يم ـق ـ وأيضًاــ ت في تمكين العامل المعرفي من امتالك، ليس فقط ثروات علمية وفنية، بل وشبكة اإلنترن

نتيجة لهذا التطور غير  ،بط بالمعرفةـرتـف ثقافية وتقاليد عمل جديدة ذات قيمة عالية جعلت الثروة تـومواق

، تسبب، بين أشياء أخرى، في دفع العالم نحو فصل جزيًاوُم سوق العمل المعرفي عالميًا المسبوق، أصبَح

حياتية  بتجربٍة نائي الثقافة من دون حاجة لمرورِهـثقافة العمل عن ثقافة البيت والمجتمع، وتطوير اإلنسان ث

وهكذا تحول العامل المعرفي خالل سنوات قليلة إلى عامل عالمي . وعهُبفي ُرى خارج المجتمع الذي ترّب

ومهارات  صوله على حرية بيع ما لديه من معارَفبعد يوم، مع ُح دماته يومًاتجول يزداد الطلب على ِخُم

 .ذكرُت أو حساسيات ،جوكيفما شاء دون حَر ،لمن يشاء، واستثمار عائداتها أينما شاَء

جاهها إلى تدويل أسواق العمل المعرفي قاد رة المعرفة على الفرد دون الجماعة، واّتإن تركيز حضا

لذلك أصبح المعرفيون يرتبطون  ،لى إضعاف الروابط األسرية والعقدية والوطنية في المجتمع الواحدإ
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ية التقليدية، تجاوز الروابط االجتماعية والوطنـتغوية وُلصلحية وثقافية هنية وَمِم بعضهم إلى بعض بروابَط

المجتمع التقليدي مرحلة التفكك، ما ُينبئ بتالشي  ضوء هذا التطور، دخلفي . معها تعارض أحيانًاـوت

بالنسبة للعامل المعرفي دية والعقائرية والوطنية َشرابة، وانتهاء االنتماءات الَعـم والقمركزية روابط الّد

ن وتوجههم نحو التخلي عن ـيال المعرفيي أعداد العّمنامـومع ت ،عه االفتراضي في المستقبل القريبومجتم

ارتباطاتهم التقليدية، دخلت مفاهيم االنتماء بالنسبة للفرد، والخصوصية الثقافية بالنسبة للمجتمع، والثروة 

  .والضبابية بالنسبة للشعب مرحلة من االرتباكوالوطنية 

يم منها حاجة كبيرة لدى المعرفيين لتحديث رعة تآكل القدستها التراكمية وـتخلق المعرفة بسبب طبيع

ت العنكبوتية وفي ضوء تطور شبكة اإلنترن. منها والحصول على المزيد والمستجّد ،هم باستمرارمعلوماِت

ق من خالل ـتحقـعرفيين وآمالهم ترية كبيرة، أصبحت رغبات الَمماح لألفكار بالتجول عبر العالم بُحوالَس

. نوات اتصال فورية مع أمثالهم من الناسـعبر الحدود السياسية، وإقامة ق المشاركة في نشاطات بحثية

علومات، وقدرة على إدراك الحاجة على الجديد من األفكار والَم وهذا يجعل المعرفيين عامة أكثر إقبااًل

هم، مصالح ما تملى عليهمفهم وتعديل سلوكياتهم حسب ـير مواقـوتغي ،لمراجعة المواقف والقيم التقليدية

وبسبب اتجاه المعرفيين إلى التخصص الدقيق،  ،وروثةالَمواألفكار للتمسك بالثقافات  مياًل أقّل وبالتالي

، لهم وتكامل نشاطاتهم، أصبح من الصعب، ومن غير الضروري أيضًاووجود أنظمة اتصال عالمية لتواُص

 . في عصر الصناعة اُلكما كان عليه الح ،واحد تحت سقٍف أعداد كبيرة منهم للعمل معًا وجود

مالية، ومن األصعب نظيم العمال المعرفيين في نقابات ُعـأصبح من الصعب تتيجة لهذه التطورات، ـن

يديولوجيات أالمستحيل إقناع قطاع كبير منهم بدية، ومن شبه في أحزاب سياسية تقوم على العق نظيمهمـت

ومع تبلور ظاهرة . سابية وعلومه التجريبيةرياته الِحمن العلم ونظ ًاسلبي ًاتدعي امتالك الحقيقة وتقف موقف

تمامات المعرفيين، تضعضع مفهوم الطبقية والوعي ـواه وجود المجتمعات االفتراضية، وتشتت أماكن

وفي ضوء . طوط اجتماعية ثقافيةاإلنسانية عامة إلى التجزئة على طول ُخ الطبقي، واتجهت المجتمعاُت

سعت فجوة الدخل والثروة بين اجع أهمية النشاطات اإلنتاجية التصنيعية، اّتارتباط الثروة بالمعرفة وتر

 . عام بوجٍهالمجتمعي ها ها ودوُرُتـومكان وسطىالمجتمع الواحد، وتراجعت أهمية الطبقة ال فئاِت

استطاعت حضارة المعرفة اختزال كميات المواد المطلوبة لتصنيع أي شيء، بما في ذلك المواد 

تطلبه العملية اإلنتاجية إلنتاج وتخزين ـوالوقت ورأس المال، واختصار مساحة المكان الذي ت الخام والعمل

وأكفأ وسائل  ،عناصر اإلنتاج جعل المعرفة بفروعها المختلفة أهّم مما تجهاـنـوتسويق البضائع التي ت

لوجية والمعلومات لمية والمعارف التكنوثمار في إنتاج األفكار الِعـ، كما جعل االستالتسويق جميعًا
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صول على يعني ببساطة أن الُح ما. ماديًا وأكثرها عائدًا ،وتسويقها من أكبر االستثمارات ،والخدمات

حدد القدرة المجتمعية على ميتها االقتصادية، وإنتاجها وتطوير مجاالت استخدامها سُيـالمعرفة، وإدراك أه

لذلك، من . الجديدالمعرفي جماعة والدولة في العصر راء وتحقيق التقدم من عدمه بالنسبة للفرد والالَث

السليمة حصولها على المزيد  الثقافية لمواقفضمن حصول بعض المجتمعات على المعرفة واالمؤكد أن َي

والمواقف الثقافية السليمة من الثروة والسطوة، وأن يضمن فشل بعضها اآلخر في الحصول على المعرفة 

 .  ة الفقر فيهاواتساع دائر ،تكريس تخلفها

االجتماعية خاصة إلى  شعوبه عامة، وفئاتِه انقساَم من المتوقع أن يشهد العالم قريبًا هيعني أن ذلكو

تحكم في ـوي ،، يتمتع بالثقة بالنفس، األول غني وقوي ومستقّرأحدهما معرفي، واآلخر جاهل :نمعسكري

تكون  تكاُد وضعيف وتابع لغيره تبعيًة، والثاني فقير ومضطرب من الناس وربما مصير غيره ،مصيره

التي  الحروب األهلية واالضطرابات السياسية أغلب ظ المتأمل في األوضاع الدولية أنوُيالِح. كاملة

قراء العالم، وليس بين أغنيائه، أو حتى ـبين ف روبًاات من القرن العشرين كانت ُحشهدها العالم منذ التسعين

في الماضي القريب، سواء في الصومال أو السودان أو ليبيريا  ان عليه الحاُلكما ك ،قرائهـبين أغنيائه وف

وفيما عدا . أو الكونغو أو البوسنة أو سريالنكا أو كولومبيا أو باكستان أو الهند أو اندونيسيا أو غيرها

حرب من  في أّي األغنياء واألقوياء من دول طرفًا نويك، ال والعراق الحرب األمريكية على أفغانستان

الدول الغنية ، على الرغم مما لدى تييوتفكك االتحاد السوفي ،الحرب الباردة التي وقعت منذ انتهاِءالحروب 

وحتى داخل أمريكا نفسها، فإن المعلومات  ،ودور في إدارتها كل الحروب من مصالح في نتائج والقوية

ث في مقارنة بما يحُد ،يسورة والمتعلمةء الَمالجرائم في األحيا شير إلى انخفاض نسبِةالمتعلقة بالجريمة ُت

استمرار التفرقة العنصرية في  بسببو. الجهل والعزلة والحاجة قيرة التي تسكنها أقليات تعاني األحياء الف

في السجون األمريكية كانوا مع  السجناء ، فإن نصف وارتفاع نسبة الجريمة في األحياء الفقيرة أمريكا

 .من المجموع العام للسكان% 11 سوى شكلونُيال ود، مع أن السود ُسمن ال 2118نهاية عام 

دوث الثورة الصناعية، ما جعل من السهل عشرة آالف سنة قبل ُح نحو استمرت حضارة الزراعة

ولهذا . ونمط إنتاجها االقتصادي وتحولها إلى مجتمعات زراعية ،تطوير معظم المجتمعات القبلية وثقافاتها

الثورة الصناعية في النصف  كان العالم يعيشون في عصر الزراعة حين وصلِتُس من 81% نحو كان

ات من الم في أواسط التسعينعلى الع عصر المعرفة برأسِه لكن حين أطّل ،عشَر الثاني من القرن الثامَن

ل المجتمع ، ما جعل من الصعب أن يشَم سنة فقط 211 ن، كان عمر الثورة الصناعية القرن العشري

دة والُمكلفة لعصر وفي ضوء المتطلبات المعرفية المعّق. كان العالمُس من% 31 ناعي الجديد أكثر منالص
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صبح مجتمعًا واقتصادًا تحول ثقافة مجتمع واقتصاد دولة بالكامل لُيـن تأمن غير المتوقع  المعرفة، فإّن

الزراعة  ْيتمي لعصَرـنـت تحتاج لبضائع وخدماكل مجتمع َي أّنيًا في أي وقت من األوقات، خاصة معرف

 .بعيد خبويًا إلى حّديعني أن المجتمع المعرفي بثقافته ونمط إنتاجه سيبقى ُن ذلكو. والصناعة

م أن حّتظم اقتصادية، ما يجعل من الُمقه من ُنقوم حضارة المعرفة على نظام إنتاج يختلف عما سَبـت

. حياتية طرٍقوالمحتوى عما سبقها من  لشكُلا حياة مختلفة من حيُث طريقَةالمعرفي يتبنى المجتمع 

سياسية أو  ترف بحدوٍدـجغرافية، وال تع دودًاويتصف نظام حياة المجتمع المعرفي بديناميكية ال تعرف ُح

نجازات وب نحو تحقيق المزيد من اإلؤومن خالل سعيه الد. ينةـيديولوجية معأوطنية، وال تؤمن ب سيادٍة

وبعثرتها في أجزاء  ،م النظام المعرفي بتجزئة مراكز القوة والثروة في العالمالتكنولوجية، يقووالعلمية 

 وتعزيزًا ،ل تكاملها بوجه عام، وذلك خدمة لذاتهاـنسيق تكَفـوآليات ت متباعدة، ولكن مترابطة بنظم اتصاٍل

والتي بدأت في ، 2118قد جاءت األزمة المالية العالمية في أواخر عام و ،لمصالح مالكيها بالدرجة األولى

ات العالم المتقدم والنامي على السواء، وكيف أن ألمريكية لتثبت مدى ترابط اقتصادالواليات المتحدة ا

عقارات في بلد رئيسي مثل أمريكا من شأنه أن يتحول بسرعة فائقة إلى أزمة عالمية ذات  دوث أزمِةُح

طبقات الفقيرة، ما يجعل عالجها مسألة ، خاصة الودولها العالم شعوب  أغلب أبعاد خطيرة على حياة 

ة مثل أمريكا شكلة، واتجاه الدول الرئيسإن عالمية هذه الُم ،وليس مسألة وطنية ،وقضية إنسانية ،عالمية

المحاوالت التي  ثر كِلـوبريطانيا وفرنسا إلى التعامل معها بوصفها مشكلة وطنية كان سببًا في تع

 .الت البطالة وتسريع معدالت النمو االقتصاديمعّدمشكلة الديون وخفض  استهدفت حَل

تفكك االتحاد ل ت التطورات المرافقةانتقال حضارية، جاء فترةل وفيما كان المجتمع الصناعي يدُخ

ض صالحية معظم النظريات المتعلقة تقويتقوم بوانتهاء الحرب الباردة ل ،السوفييتي وإفالس الماركسية

لكن على الرغم من التحوالت  .ن قضايا إستراتيجيةدل التجاري واألمن وغيرها ِموالتبا ،الةوالعَم قتصادباال

غزى إدراك َم مفكرو الغرب ستطعيغربية على مدى عقدين الحقين، لم العميقة التي عاشتها المجتمعات ال

عها تعامل مـجديدة تستوعب التحوالت المستجدة وت فشلون في  تطوير نظرياٍتتلك التحوالت، ما جعلهم َي

بوصفها فترة انتقال تاريخية  المفكر الوحيد الذي شَخَص تلك الفترة على حقيقتها كنُت وأعتقد أنني ،بكفاءٍة

بقدوم حقبة حضارية جديدة تختلف عما سبقها من حقب أخرى، كما قامت حضارة الصناعة قبل  ئنبـت

للمجتمع الزراعي  والثقافية تصاديةـياكل االجتماعية واالقبإعادة تشكيل الَه من الزمن القرن قرنين ونصف

 . بالنسبة للمجتمع الصناعيياكل قوم اليوم بإعادة تشكيل تلك الَهـالتقليدي، فإن حضارة المعرفة ت
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سيرة اإلنسان الحضارية على هذه األرض، ُتثبت أن اإلنسان القبلي، بسبب اعتماده شبه إن تحليل َم

، حيث "اربيحارب ليعيش ويعيش ليح"لمعيشية، قضى حياته الكلي على الطبيعة لتوفير متطلبات حياته ا

ن اإلنسان الزراعي إ، ووالترفيه عن النفسوالسلب األساسية للنهب  كانت الحروب والغزوات الوسيلَة

وإقامة الوالئم وإعداده ، حيث كانت نشاطات إنتاج الطعام "يأكل ليعيش ويعيش ليأكل"حياته معظم قضى 

 ىن اإلنسان الصناعي قَضإ، وواإلنتاجية االجتماعية المجتمع الزراعي نشاطات أهّمالستهالكه والتمتع به 

وت الوسيلة األهم لكسب ُق ،يزال ماو،حيث كان العمل بالنسبة له  ،"يعمل ليعيش ويعيش ليعمل"حياته 

بط الدم اجتماعية في غياب األنساب وروا يومه، وتحقيق الذات والطموحات واالستحواذ على مكانٍة

يعني أن حياة اإلنسان القبلي كانت تبدأ وتنتهي بالحرب والقتال، وحياة اإلنسان  مما. العشائرية والقبلية

تهي بالعمل ـنـووالئم الطعام، وحياة اإلنسان الصناعي تبدأ وت ،الزراعي تبدأ وتنتهي بفالحة األرض

رات العصر فيبدو أنه يتقدم قَدعلى ُميمنة عرفي الذي يسير نحو الَهأما اإلنسان الَم. واإلنتاج لكسب المال

 ".يتعلم ليعيش ويعيش ليتعلم"ضوع لمنطق العلم والتعلم، ما يجعله يقضي حياته طوات ثابتة نحو الُخبُخ

 :األمور التالية أن أؤكد  أود، العرض لتطور الحضاراتهذا  ختاموفي 

ن هذه الحضارة تأتي في إ، ول حضارة مميزة قائمة بذاتهان كل مرحلة تطور حضاري تمّثإ ،أواًل 

تصف باالرتباك والفوضى وضبابية ـعادية ت تخلق أوضاعًا حياتية غيَر أعقاب فترة انتقال حضارية صعبة

كلمات جاءت على لسان أرنولد بضع فترة انتقال حضارية بالتي تمر بويمكن وصف المجتمعات  ،الرؤية

 ".والثاني يعاني حالة ميالد عسيرة ،دهما ماتتعيش بين عالمين، أح"نها مجتمعات إ: ماثيو حين قال

عد، فترة انقطاع تاريخي، يتوقف التاريخ ن كل فترة انتقال تمثل، إذا ما نظرنا إليها عن ُبإ، ثانيًا 

حضارة  ومنطق جديد، ما يعني أن تاريخ كِل ،وح جديدةعاود مسيرته بُرأو طوياًل قبل أن ُي ،عندها قلياًل

 . االنتقال التاليةينتهي مع بداية فترة 

صالحية معه تهي ـنـتوبل و حسب،الحضارة السابقة ف بداية الفترة االنتقالية ال ينتهي تاريخ، مع ثالثًا

 هقطشف منـوحكمته، ما يفرض على المرحلة الجديدة أن تكتب تاريخها بنفسها وتكت همنطقذلك التاريخ و

 . حكمته إلىتعرف ـوت به، الخاّص ومساره

 ونمط إنتاجها ،نوعيًا وثقافتها المختلفة ،هيكليًا كل حضارة تفرز مجتمعها المختلفن إ، رابعًا

جعل القطيعة بين الحضارة السابقة ، ما َيتكنولوجيًا عما سبقها من مجتمعات وثقافات وأنماط إنتاج المختلف

 .كاملة والحضارة الالحقة شبَه
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الجديدة، يصبح مجتمع وثقافة ونمط إنتاج  تبلور فيها معالم الحضارةـ، في اللحظة التي تخامسًا 

، ما كاملة تبعية شبَه له وتابعًا ،الحضارة التاليةمجتمع وثقافة ونمط إنتاج على  الحضارة السابقة معتمدًا

 . مه عملية التطور الحضاري عبر الزمنتحّت طبيعيًا يجعل التبعية أمرًا

الحضارات والمجتمعات  ضارة الالحقة، فإّن، بحكم تبعية الحضارة السابقة وتخلفها عن الحسادسًا

 أو حتى محاكاتها في أي مجاٍل ،د قدراتها على تحدي الحضارات الالحقةـتجاوزها تفق والثقافات التي يتُم

 . أو العسكرية ،أو السياسية ،أو الفكرية ،أو الثقافية ،من مجاالت الحياة الصناعية

 الدين والمجتمع

، بدور القانون الذي أسهم في تنظيم بعض أوجه ت ضعفهاناء فتراـشوء الدولة وأثقام الدين، ال سيما قبل ُن

الديانات  أغلبا كانت ولّم ،الفقر والجريمة واالنحراف والظلمالحياة في المجتمع، وساعد على الحّد من 

بدل، وأن تلك تـتغير وال تـأزلية ال ت قوم على حقائَقـعاء بأنها تكم نشأتها إلى االّدتميل بطبيعتها وبُح

يم والمعتقدات الدينية واألفكار المنبثقة عنها أصبحت نع آلهة عظيمة ذات قدسية، فإن الِقالحقائق من ُص

الحقائق اإللهية في ضوء اإليمان بثبات و. يةالتاريخ الحقبعظم وبوتقة العلم في ُم ،الثقافة جوهَر

درة على التطور والتجاوب مع الُق ضعيفَة ن كل الثقافات ذات الجوهر الديني أصبحْتإفومتها، يُموَد

جعل العلم والعقل يدوران  ذلكو ،واكتشاف قوانين الطبيعة ،، وأقل مياًل للبحث العلميالمستجدات الحياتية

ية غير قابلة للتجربة العملية، ـبـمعتقدات غيتقوم على ية ِمْهَو وحكايات ،دينية وتأويالٍت في فلك تفسيرات

 . عن التحليل النقدي الخاضع لمنطق العقل والعلم سةالدينية المقّدومنزهة بحكم أصولها 

وليس إلى  ،ل في الحياةقامت الديانات في تفسيرها ألسرار الكون والحياة بدعوة اإلنسان إلى التأُم

وليس إلى التجربة العملية والبحث العلمي  ،التفكير الواعي في معطيات الحياة، إلى تخيل أسرار الكون

ما بعد الحياة وليس إلى التعلم من الخطأ، وإلى االستسالم ِل ،ف قوانين الكون، إلى الخوف من الخطأالكتشا

مرة االندفاع نحو الدين، تم خلط وفي َغ. على العقل وليس إلى التمتع بالحياة واالعتماد أساسًا ،والعقل

الكثير  أّنة بعضها ببعض، ال سيما ئق العلميرافات واألساطير الشعبية والحقابعض المعتقدات الدينية والُخ

نتيجة لذلك، أصبح من . ة في العالمالرئيس الدياناتمعظم قبل ظهور  رافات واألساطير كانت سائدًةمن الُخ

ور قيام العلم بالبحث عن الحقيقة خارج أطر األساطير الشعبية والمفاهيم حُظمن الَم الصعب، وأحيانًا

سيران لمية َتالِع ل المعرفة الدينية والمعرفَةالديانات القديمة، ما جَع أغلب جت لها الغيبية التي تبنتها ورّو

 .ض، ال التوافقـع التناقتباعدين غلب عليهما طاَبفي اتجاهين ُم
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عتقد الديني في المجتمع وقيام الفكر الديني بدور العنصر المنظم للثقافة الشعبية في ومع تجذر الُم

علمي وتكنولوجي يقوم  تطوٍر على المجتمع الزراعي أن يشهد حدوَثعب عصر الزراعة، أصبح من الَص

بي ـمن ناحية ثانية، تسببت هيمنة الفكر الديني الغي. دية والخصوصية الثقافيةائعن العق على الحيادية بعيدًا

على المجتمع التقليدي في تعطيل جهود العلماء والمفكرين والفالسفة والمبدعين عامة، وتضييق هامش 

تحدى العقل ـوت ،نطقاقة تقوم على الَمحال دون قيام هؤالء بطرح أفكار خّل األمر الذيرية في المجتمع، الح

قودهم إلى اكتشاف ـالغوص في أعماق بحار معرفية قد ت كما أصبح من المتعذر على العلماء أيضًا ،الغيبي

 تعثُركله قد ترتب على ذلك و ،راسخةرافية ومفاهيم ُخ ،دينية ناقض مع مقوالٍتـتـأسرار كونية أو حياتية ت

التطور التكنولوجي المؤسس  وتيرةمسيرة المعرفة العلمية في كل المجتمعات الدينية المحافظة، وتباطؤ 

هيمنة  لهذا عاش المجتمع الزراعي في ظّل. عام بوجٍه ت الحرياتوكْبوجمود الثقافة على العلم والتجربة، 

دينية متزمتة في أي  وفي الواقع، ال توجد أقليٌة. ذكرمن دون تطور ُيعشرة آالف سنة  نحو الفكر الديني

قدم ـرتفع، أو تتمتع بمستوى معيشي ُمـمكان من العالم، سواء كانت يهودية أو مسيحية أو مسلمة أو بوذية ت

رين، بالتساوي مع اآلخ علمي مرموق، أو لديها القدرة على التفاعل مع العالم المحيط بها بعقالنية تعترُف

 . هم في الحياةهم وخياراِتوتحترم حقوَق

وا تحدي المؤسسة الدينية في االقتصاد والسياسة واجُه لكن العلماء والمفكرين والفالسفة ورجاَل

الكنيسة الكاثوليكية كانت نتيجتها هزيمة الكنيسة  طاحنة ضّد ور النهضة األوروبية، وخاضوا حربًاُصُع

إذ جاء بعد حروب  ؛إال أن ثمن النصر كان باهظًا ،ة والفكرة العلمية العلمانيةلدولوالفكرة الغيبية وانتصار ا

وانتهت في  شخص،ماليين  11 نحو وقتل ،دوث دمار كبيروتسببت في ُح ،سنة متواصلة 31دينية دامت 

وإعادة تشكيل المكونات السكانية للعديد من دول أوروبا على أسس  ،بفصل الدين عن الدولة 1648عام 

ومنطق العقل على منطق  ،إلعالء شأن اإلنسان ا السبيَلتدلمانية الدولة مّهلكن هزيمة الكنيسة وِع ،هبيةذَم

العلمية  ، وتقدم العلوم وتراكم المعارفكر والعقل معًار الِفوجيزة إلى تحُر ا خالل فترٍةتالغيب، وقاَد

إلى  اعية والثقافية واالقتصادية وصواًل، وتسارع وتيرة التطورات التكنولوجية والتحوالت االجتموالفكرية

الكنيسة، إال  متناقضة ضَد أهداٍف ومع تحالف جهات عدة وقوى اجتماعية مختلفة ذاِت ،الثورة الصناعية

الذي تسبب في هزيمة الكنيسة جاء من داخل المؤسسة الدينية ذاتها، حين قام بعض  أن العامل األهّم

الدنيوية،  مممارساتهتعرية و ،الكنيسة بكشف فساد رجال ،تن لوثرمار :مثل ،دينرجال الالمفكرين من 

أو غيرها  بل كنيسٍةـاطة من ِقَسن التواصل مع الخالق ال يحتاج إلى َوإ :جديدة من بينها القول ًاوطرح أفكار

 .أو جهات من مؤسساٍت
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ية عقالنية تجريبية ال عملية، والعلم قض الدين قضية إيمانية بحتة ال عالقة لها بعلم يقوم على تجربٍة

ت على الحياة، يصبح وفي ظل هيمنة فكر ديني متزّم ،التهاأو تاريخية على ِع ،بل حتميات دينيةـقـت

مثل المعجزات التي  ن صحتها عمليًالتصديق ادعاءات ال يمكن التأكد ِم قابليًة َرثمن عامة الناس أك طاءَسالُب

ها والتأكد من يمكن اختباُركبيرة  قل قابلية لتصديق أحداٍثأ، وًايدعي رجال الدين بأنها تتكرر يوميًا تقريب

هيمنة  دم العلم في ظّلـقـمن الصعب ت هيعني أن األمر الذي .اإلنسان إلى القمر وصول  مثل ،صحتها علميًا

على ر استمرار هيمنة مثل هذا الفكر تعَذن الُمية على حياة المجتمع، وِمـبـعتقدات غيت وُمفكر ديني متزّم

دور الدين في  لذلك نالحظ تراجَع. لمية والعلوم التطبيقية والفلسفةازدهار المعرفة الِع الحياة في ظّل

المجتمعات التي تعيش في عصر الصناعة وما بعد الصناعة، واحتفاظ الدين بدور ريادي في حياة 

تمعات ما تزال تعيش في وهذه مج ,مات التخلف والتبعية واالستبدادتعاني أزتزال  الالمجتمعات التي 

ف موقف المتفرج من الثورات العلمية والمعلوماتية والتكنولوجية ـقـتما يجعلها ، عصور ما قبل الصناعة

 وادةـاألجيال السابقة بال ه لالعصور وك جميعتوارثة عبر الثقافات والمعارف الُمكل  ك صروَحالتي تُد

 .وبال رحمة

ومساعدة الفقراء والتعاطف مع الضعفاء، ما  ،العدل بين الناس إقامةإلى الدين فكرة إنسانية تدعو 

عظم الديانات إلى فلسفات شمولية جعل الحياة ل ُملكن تحُو ،مجتمعات اإلنسانية بحاجة إلى دينيجعل كل ال

تسبب في تسخير المؤمنين لخدمة المؤسسة  ماإلى حياة دين،  تحول بأكملها تقريبًاـتفي المجتمعات التقليدية 

لذلك  ،دعاءات رجالهااي ال يتوافق مع الفكرة الدينية والدينية ورجالها، وإبعاد الناس عن كل نشاط حيات

ن على الحياة، وُتحول الدين إلى هيِمصالح الديني في أوروبا لتقضي على الفكر الديني الُمجاءت حركة اإل

هم من الشعور بالطمأنينة وتمكيُن ،ؤمنينالم األساسية خدمُة إلى نظام اجتماعي وظيفتُه تحوله دين حياة، أي

كما فعلت  ،وهذا يعني أن دين الحياة من الممكن أن يقوم بدور إيجابي في تطور المجتمع. والتمتع بالحياة

ت الذي الديني المتزّم ، فيما يقوم الفكُربالذات مال أوروباالمذاهب المسيحية غير الكاثوليكية في أمريكا وَش

ة في خدمة الدين إلى عقبة تحول دون حدوث التقدم في مجاالت العلم والتكنولوجيا ريعتبر الحياة مسّخ

 .والمعرفة والحرية
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3 

 عمليات التغير والتحول المجتمعية

سهم في ُتما يجعلها ، وإدارتها قوم بتنظيم عمليات التطور المجتمعيـالعمليات المجتمعية هي مسارات ت

وتضم تلك العمليات النظم االجتماعية واالقتصادية والسياسية،  ،لتاريخ وصنع أحداثهة اـتوجيه دّف

، واألهداف العامة والخاصة، والوسائل ها من ترتيباتعن نبثقما يوالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية و

وبسبب االرتباط الوثيق بين األهداف والوسائل من ناحية، . المجتمع تسيير شؤونالتي يتم بواسطتها 

بغة وطنية ذات ِص العمليات المجتمعية أصبحْت ثانية، فإّن وطنية والقوانين الدولية من ناحيٍةوالترتيبات ال

ن تلك العمليات من العمل على مختلف وهذا مّك ،تأثر بهـعد عالمي، ما جعلها تؤثر في محيطها العام وتوُب

خ وتوجيه مساراته، بغض نع التاريفي ُص المشاركةومنحها قدرة كبيرة على  ،الساحات المحلية والوطنية

وتشمل  ،يات الدول ومصالح الشعوب المعنيةالقيادات السياسية وغير السياسية وحساس النظر عن رغباِت

تصادية، والعملية ـاالقاالجتماعية الثقافية، والعملية السياسية، والعملية  العمليات المجتمعية المعنية العمليَة

 . والوسائل القائمة على المعلومات واالتصاالت ،المية التقليديةالعملية اإلع هذه تضم ، واإلعالماتية

 أدواربالقيادات الطموحة واألفكار ووالدول االستراتيجية  الطبيعية والمواقُع البيئة والموارُد قامت

لكن استمرار التطور في نواحي  ،عبر التاريخ الشعوبختلف ُمكبيرة في حياة تغيرات  حداثإفي تباينة ُم

لحساب العمليات على الفعل ع قدرات تلك العوامل ب في تراُجتسّببعد قيام الثورة الصناعية  المختلفة الحياة

دون وعي أو تخطيط من قد جاء تطور تلك العمليات استجابة لتعقيد الحياة وتكاثر متطلباتها و ،جتمعيةالُم

مع . ترتيبات مجتمعية معنيةلتزم بت وال ،جهة كانت، ما جعلها ال تخضع لقوانين محددة بل أّيـسبق من قُم

، أو باألحرى مرحلة قدم المجتمع ونوعية الحياة فيهـفي المجتمع مدى ت العملية األهّم نشاطاتذلك، تعكس 

نشط ـالذي ت األوسَع اإلطاَر وتشكل تلك العمليات معًا. فيهاالمجتمع المعني التطور الحضاري التي يعيش 

 ،أفكارهالنشر المختلفة قوى المن خالله، واآللية التي تستخدمها في المجتمع  والمؤسساتالنظم  لك

 .نوعةـنشاطاتها المتوإدارة  والدفاع عن مصالحها، وإطالق مبادراتها،

محددة،  معينة، وتسعى لتحقيق أهداٍف مل كل عملية مجتمعية على عناصر عدة، وتقوم بوظائَفتتش

تقوم بها  مبادرةألن كل  ؛مل بشكل مستقل عن بعضها لكن تلك العمليات ال تع. ويقودها منطق خاص بها
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 دفعها إلى الرد على المبادرة المعنية حفاظًااألخرى، ما ي العمليات مكانة وأهداف في ثرتؤ إحدى العمليات

المبادر في عمليات التغيير  الدوَر ؤديمع ذلك، استطاعت كل عملية أن ت. المجتمعيدورها أهدافها وعلى 

الهيمنة على غيرها قوم بـتأن و ،تابعةـالمت حضاريةالتطور المراحل  مجتمعات اإلنسانية عبَرالتي عاشتها ال

ان عصر القبلية وأوائل وفيما استحوذت العملية االجتماعية الثقافية على الدور المبادر إّب ،من عمليات

وادر وب ،الزراعةعصر الزراعة، استولت العملية السياسية على ذلك الدور في النصف الثاني من عصر 

خالل عصر الصناعة، فيما تقوم العملية  القائد الدوَر أّدتأما العملية االقتصادية فقد  ،عصر الصناعة

 . بقيادة عمليات التحول المجتمعية في عصر المعرفةاليوم اإلعالماتية 

فإن كل  وتعزيز قدراتها على الفعل،المجتمعية ا كانت كل عملية حريصة على حماية مواقعها لّمو

وتستهدف عمليات  ،على الساحتين الوطنية والدولية للتأقلم مع الظروف الُمستجدة عملية أظهرت استعدادًا

. التأقلم كسب المزيد من القوة والشرعية، والتفوق على غيرها من عمليات منافسة في إدارة شؤون الحياة

آليات طور ير، وأن ُتـراع مع الذات والغامة من الصيش في دّوـفرض على تلك العمليات أن تع األمر الذي

 : تحت تأثير العوامل التالية مستمرة جديدة بصفٍة عمل

 تالقى أهداف ـنة لكل عملية، حيث تة المكّوتية تفرضها طبيعة العناصر الرئيسديناميكية ذا .1

 .األخرىبعضها  أهداف تعارضـتو ،بعض تلك المكونات

تحركات  ن قوم به العمليات األخرى ِمـعلى ما تفعل كل عملية  حركة دفاعية تمثل ردوَد .2

 .مصالحها ومواقعها المجتمعية تهدُد

ها في فرض على الغير من عمليات أن ترد عليها، ما يضُعـخطوات ت اتخاِذالمبادرة ب .3

 . ضعف قدراتها على الفعلفاعي ُيموقف ِد

حتوائها والتقليل من وتعمل على ا ،حركة استباقية تحاول التنبؤ بخطوات العمليات المنافسة .4

 .شأنها، أو توظيفها لخدمة مصالحها الخاصة

 ، القوى االجتماعية والمؤسساتThe Sociocultural Processتمثل العملية االجتماعية الثقافية، 

. وإدارة الشؤون االجتماعية والقضايا الثقافية للمجتمع ،األهدافة التي ُتعنى بصياغة والنشاطات الرئيس

وإحياء بعض جوانبه وإهمال  ،يجابية مع التراث الوطنيإبها من خالل التعامل لعملية بأداء مهاّموتقوم هذه ا

يم وتقاليد ومعتقدات، والعمل على تطوير ـبعضها اآلخر، والتأكيد على جوهر الموروث الثقافي من ق

أما العملية . جيا والعلوممواقف جديدة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، خاصة ما يتعلق منها بالتكنولو
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قوم ـالتي ت فتمثل مجموع القوى االجتماعية والمؤسسات والنشاطات  The Political Process ،السياسية

ال مع ها من خالل التجاوب الفّعالعملية بأداء مهاّم هذهقوم ـوت ،وإدارة الشؤون السياسية للمجتمع بصياغة

على المستوى والتوجهات هداف األوتحديد  ،ورسم السياسات االحتياجات السياسية على المستوى المحلي،

 . ستراتيجية على المستوى الدوليالالوطني، ومواجهة التحديات ا

اعية والمؤسسات مجموع القوى االجتمفتمثل ، The Economic Processالعملية االقتصادية،  أما

اجية وإدارة الشؤون المالية والتجارية اإلنتواألهداف بصياغة السياسات  ىة التي ُتعنوالنشاطات الرئيس

قوى السوق  وجهاتال مع تالعملية بأداء مهامها من خالل التجاوب الفّع هذهوتقوم . واالستثمارية للمجتمع

الستغالل  واإلدارةتكنولوجيا اإلنتاج مستخدمة  نوع احتياجاتهم،ـوت التي تعكس تبدل أذواق المستهلكين

، فتمثل القوى االجتماعية The Infomedia Processالعملية اإلعالماتية، أما . المتاحة فرص االستثمار

في المجتمع، خاصة األخبار  واألفكار والمؤسسات والنشاطات التي ُتعنى بجمع وتحليل ونشر المعلومات

العملية  هذهوتقوم  ،وتوزيعها واألفالم والمجالت صحفالكتب وال وتصنيعوالبرامج الثقافية والترفيهية، 

 ورصدوتحليل أسبابه وأبعاده،  وقوعه، ونقل وقائعِه ث حاَلأداء مهامها من خالل التجاوب مع الحَدب

قوم ـكما ت. يالهاوطرح وجهة نظرها ِح ،تخذها العمليات المجتمعية األخرى وتحليلهاـالتي ت مةهمال القرارات

 . وتشكيلها باستمرار ،والعمل على إعادة صياغتها ،بدراسة مواقف وتوجهات الرأي العام أيضًا

 العملية االجتماعية الثقافية

 من الناس همع غيرتواصل اإلنسان واجه اإلنسان األول منذ بدء حياته العديد من التحديات، كان من أهمها 

جه إلى تطوير ، فإنه اّتًااجتماعي ًااإلنسان بطبيعته حيوان ا كانولّم ،فيما بينهممعهم ونظيم العالقات ـوت

نظيم العالقات ـالناس وتمع غيره من مشتركة، وتأسيس نظم للتفاعل  اليد وأعراف ولغاٍتعادات وتق

رها اإلنسان وهذا يعني أن العملية االجتماعية كانت أول العمليات المجتمعية التي طّو. عام بوجٍه المجتمعية

ثم اتجهت إلى تنظيم ، ومن لمساعدته على إدارة شؤون حياته، حيث قامت بتنظيم العالقات األسرية أواًل

وبعد تبلور العادات والتقاليد  .العالقات االجتماعية بين األفراد والجماعات المتباينة داخل المجتمع الواحد

، ما ثقافيًا عدًاتسبت العملية االجتماعية ُبـوإطار سلوكي في المجتمع اك ،واألعراف كنظام تربية في البيت

على و ،المجتمع وتشكيل هويته ت دور أساسي في تكوين وصيرورِةجعلها تغدو عملية اجتماعية ثقافية ذا

ن استمرار تطور إف، ومقاومة التغيرعامة إلى الثبات والمعتقدات ميل التقاليد واألعراف والقيم  نمالرغم 
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 وحدوث تحول في، ببطء ب نشاطاتهاى إلى تطور الثقافة وتشُعالحياة، خاصة الجانب االقتصادي منها، أّد

  . الزمنعبر ات االجتماعية العالق

وطرق والمواقف في تشكيل العادات والتقاليد والقيم والسلوكيات هم الدور األلعب إلنسان ا مع أن 

في تشكيل  مًاهم دورًاإذ لعبت البيئة الطبيعية  ،الثقافات، إال أنه لم يكن القوة الوحيدة تكوينفي  :التفكير، أي

، مود والعطاء المحدودنحو الُجالبيئة يل تلك َموبسبب . تطور األولىالعناصر الثقافية في مراحل البعض 

واكتشاف  ،ستقرمع تبلور المجتمع الزراعي الُملكن  .واالرتباط بالمكان الثباتإلى  ،أيضًا،فإن الثقافة مالت 

كانة قاللية والَماالستورعية َشال من كبيرًا قدرًاها تكتسب نفَس العملية االجتماعية الثقافية وجدت ،فكرة الدين

 هالفرد للحياة بشكل عام، وعالقته بغير العملية التأثير في نظرِة هذهأصبح بإمكان  ،نتيجة لذلك. جتمعيةالُم

ميل هذه العملية للثبات  وفي ضوء ،بوجه خاص وحركة التاريخ ،من اآلخر والمجتمع وموقفِهمن الناس 

العملية االجتماعية  ، فإّنالجماعاتختلف األفراد وُم تأثيرها في حياةساع مجاالت واّت ،ومقاومة التغير

المجتمعات األوروبية  لكن دخوَل ،لعشرات اآلالف من السنينزات حضارية دوث قَفدون ُح حالْتالثقافية 

، والثامن عشر الخامس عشر ينالقرن ما بينناعة فيمرحلة االنتقال من عصر الزراعة إلى عصر الِص

 ،على حياة المجتمعع هيمنة هذه العملية ى إلى تراُج، أَدفصل الدين عن الدولة لتشِموهي الفترة التي 

 . حركة التاريخ قدرتها على توجيِهبالتالي و

النابعة من  تحدياتالتكاثر و ،الثورة الصناعيةقيام بدءًا ب الحضارية التطور تسارع عمليات وبسبب

 ةمتعددفكرية  متاهاٍتفي  دخلتجتماعية الثقافية فإن العملية اال، العمليات المجتمعية األخرى نشاطات

 تزايد :المعنية والتحدياتومن أبرز التطورات  .ؤيتها لألمورويتها وُرها وُهنتواُز دت بسببهاـفق ،الجوانب

 ،عامةالالحياة في والمرأة دور الثروة والمال نامي ـتوبين الشركات والدول، دة المنافسة االقتصادية ِح

من الريف إلى  هجرة البشرساع دائرة اّت، ووحدوث تزايد كبير في السكان، ة في المجتمعتعميق الطبقيو

وحدوث تطور كبير ونوعي في مجال التكنولوجيا الصناعية ومن الدول الفقيرة إلى الدول الغنية،  ،المدن

نطاق واسع على ، وانفجار الصراع العرقي االتصال الفوري، ودخول العالم عصر والخدماتية والتنظيمية

اء االجتماعي َرمع هذا، بقيت العملية االجتماعية الثقافية تقوم بدور الِغ .ها فقيرة وجاهلةبين أقليات معظُم

 .باالنتماء ووحدة المصير حساسًاإمنح أفراده ك المجتمع، وَيحافظ على تماُسالذي ُي

 ، الصراَعتلف الشعوبحياة مخ الذي يسوُدإن من مظاهر االضطراب الثقافي والتوتر االجتماعي 

، وقوى االستمرارية وسلوكياتوقيم من أفكار  جديدكل ما هو مع الدائر بين قوى التغيير المطالبة بالتكيف 

 .التراث ،وأحيانًا قدسية ،الجديد والمؤكدة على شرعية ياتالمشككة في ن
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العالم الثالث إلى الدعوة المثقفة ثقافة غير تقليدية في تميل الفئات االجتماعية  :وعلى سبيل المثال 

 اعتباروالعلوم والتكنولوجيا بوالقيم  والمواقفمجتمعاتها على اقتباس الجديد من األفكار  إلى التغيير وحّث

راثها كبير من ُت جزٍءمطالبة المجتمعات التقليدية بالتخلي عن  :أي، قدمـتنهضة ودوث أساسيًا لُح شرطًا ذلك

ئات االجتماعية ذات المصلحة ـوالفالُمحافظة رقية والثقافية الدينية والِع قلياُتفي المقابل، تقوم األ. الثقافي

. من الشرعية ومنحها المزيَد ،توارثةالُمر الثقافية ناِصـالَعيخ الواقع بالعمل على ترِسمر األ الحفاظ علىفي 

رف بااللتزام بالُع يرـإلى التغالقوى االجتماعية الداعية  مطالبِةإلى المحافظة وفيما يدفع هذا الموقف الفئات 

 ،امةبالترويج ألفكار هّدهام قوى التغيير ها، أحيانًا من حيث ال تدري، إلى اّتيقوُد، واحترام التراث والتقليد

 .كيات غير أخالقيةوسلو

العملية االجتماعية الثقافية  دخلت ،جتمع الواحدالُم لتضارب مواقف وقناعات وتوجهات فئاِتنتيجة 

ة المكونة ة القوى الرئيسن تسببت في تجزئحالة من عدم التواُزفيها الدول العربية،  االنامية، بم في الدول

التغيير  جاهفي اّت التيار األولوفيما يسير . في اتجاهين مختلفينيسيران  متناقضينتيارين إلى  لهذه العملية

التيار يسير ، ستوردةُم عارف علميةوم وترتيبات اجتماعية سلوكياٍتو ما هو جديد من مواقَف أغلبوقبول 

من قناعة  التيار األولينطلق  فيماو ،والنظم االجتماعية التقليديةيم ـفي اتجاه التمسك بالتقاليد والقالثاني 

من قناعة  التيار الثاني، ينطلق والنهضة لتحقيق التقدم ةالوحيد سبيلهو الالتغيير أن ان بأساسها اإليم

لتماسك المجتمع  ةراث وصيانة الثقافة التقليدية هو السبيل الوحيدحفاظ على الُتالبأن أساسها االعتقاد 

 سلوكياتالويم ـقالالجديد من  ّنإ :ويقول المتطرفون من الناشطين في هذا التيار. وبقائِه ان وحدتِهوضَم

 .رسكري واالستعماطورة عن الغزو الَعُخ مثل غزوًا ثقافيًا ال يقّلُيستوردة الُمفكار األو

و نح بدرجات متفاوتة،ولكن ، كل مجتمعالتيارين، اتجه  هذين مواقف عوبة التوفيق بينبسبب ُص

 المجتمعية واألهداُف ،الفكريةمن حيث المنطلقات مع بعضهما ناقضان ـتـت التمحور حول منظومتين ثقافيتين

الغرب الديمقراطية  ليد في مجتمعاِتاثة والتقَدالَح ْيتداول السلطة بين تياَر ما تّموفي ،المستقبلية والرؤيُة

في معظم الدول النامية الديمقراطية دون تداول السلطة ثقافة التمحور وغياب  ق سلمية، حالت حدُةبطُر

وبعد استكمال مؤسسات الدولة الحديثة في النصف الثاني من . تالـتـنف واالقعن الُع ًابعيدسلمية  بطرٍق

ب َخالُنبإمكان  واإلعالم، أصبَح ،والبيروقراطية ،والمخابرات ،ةشرطوال ،الجيش وهيالقرن العشرين، 

مع بين والَج العامة رياتمصادرة الُحو ،عهاتعزيز مواِقو ،لطةالُسبفاظ تحاالول النامية في الُد السياسية

قض تناداثة وجوهر التقليد الذي يعكس الجمع بين مظاهر الَحقد تسبب و. وجوهر التقليد ،داثةر الَحمظاِه

  . نطاق واسععلى في تلك المجتمعات  والفسادانتشار الرياء واالنتهازية المظهر مع الجوهر، في 
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اإلدارة وطرق التكنولوجية بإدخال بعض الوسائل  عامًةالحاكمة في الدول النامية  النخبقامت 

تعديل كما قامت بية، لمعطيات الحياة التقليد ة تلك األموردون مراعاة مدى مالءممن  هابالِد إلىالحديثة 

في ضوء و. واالقتصادية والتعليمية السياسيةالمؤسسات  هيكلةدون إعادة من  الرسمية السلوكياتبعض 

 النشطةاالجتماعية  قوىرمان الِحفيما تم ، بشكل واضح النخب السياسية ياتتعرية نت ، تّمهذه التوجهات

الشك في جدوى القديم اتجاه القوى الشعبية إلى  يب هذا فقد تسّبو. حريةحقوقها بمن ممارسة في المجتمع 

لذلك . أحيانًا قِهيتمزتجزئة المجتمع و واتجاهها نحَوجتماعية حالة التمحور الثقافية اال وتعميِقوالحديث معًا، 

وقيم  تقاليدتختلف عن  ومواقف ًاوقيم تقاليد تبنىـتالنامية جتمعات في كل مجتمع من الُمأو أكثر أقلية  توجد

ما تفصل األقلية فيو. بين األقلية واألغلبية وتعكس في الوقت ذاته فجوة اقتصادية كبيرة ،األغلبية واقفوم

 القرون ثقافيًا واجتماعيًا وأحيانًاقود، الحاالت مئات األمتار جغرافيًا، تفصلها الُع معظمعن األغلبية في 

أزمة هوية  ًةماعالنامية المجتمعات  ودخلِت ،الوحدة الوطنية عوامل في ضوء هذا التطور، تراجعْت .وماديًا

 قد تسببت تلك العوامُلو. ةمظاهرها الرئيس والعنف أحَدوسياسية كان التطرف وثقافية ذات أبعاد اجتماعية 

استيعاب حقيقة ما يعيشه درة المجتمع على لمي، وإضعاف ُقتكريس التخلف االقتصادي والِعفي  مجتمعًة

 .من تحديات ُهُهفي ضوء ما يواِجأهدافه  تحديِدالي الفشل في من تحوالت، وبالت العالُم

 ساع فجوة الدخل، واّتمختلفة لتيارات تغيير داخلية وخارجية في الدول الناميةض المجتمع إن تعُر

مشاركة ووالمرأة تحرير الفرد لرية التي تدعو ية والفقيرة، وانتشار األفكار التحُربين الفئات الغِن والمعرفة

 ثقافة وطنية: من الثقافة في المجتمع الواحد مستويات ةثالثت إلى تبلور أّد عب في العملية السياسيةالش

. االنسجام االجتماعي داخل المجتمعرى التماسك ووتقوية ُع ،األمة بء توحيِدتحمل ِعـت ،تزال وما،كانت 

ترسيم  تحاول جاهدًة ،ريات والديمقراطيةظلة الُحماء تحت ِمأو عادت للَن ْتأو ثقافة أقليات نَم وثقافة تحتية

 تحاول ربَط ،اتيةتبلورت بفعل العملية اإلعالم ثقافة عالميةو ،وفيما بينها وبين األغلبية ،الحدود بين األقليات

وفي تعليق  ،المشتركة اهَحنمي مصاِلـوت اهَعمواِق زة تعزُزثقافية وفلسفة حياتية ممّي ب في العالم بروابَطَخالُن

التغيرات تالشى في عالم ـوية تإن فكرة الثقافة كُه: هذا التطور، قال وزير الثقافة األسبق في ألمانياعلى 

 (Von Barloewen, “Overcoming Differences,” Deutschland, June/July 2000, 46). ةالجيوسياسي

 العملية السياسية

خمسة آالف سنة،  نحو عصر الزراعة، أي قبلنتصف في ُمدائية ورتها الِبتبلورت العملية السياسية في ُص

حاجة ل نتيجًةتلك العملية  تقد جاءو. جتمعات اإلنسانيةلتقوم بتنظيم الجانب غير االجتماعي من حياة الُم
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 العالقات فيما بينهم،تنظيم قوم بـتو ،شؤون الناس إدارِةتشرف على لطة فوقية ُسإلى المجتمع الزراعي 

القدرة على التأثير في  بقيت العملية السياسية ضعيفَة و. تعددةبين العشائر الم ما قد يقع من خالفاٍت وحّل

من  القرون األخيرةملية االجتماعية الثقافية حتى تبلور الدولة المركزية في وقريبة من الَع ،المجتمع حياِة

زراعية تفرغ بعض تزايد متطلبات حياة االستقرار الوالتطور المجتمعي استمرار  مّتـحإذ . عصر الزراعة

تسام ـوات القبلية، واإلشراف على اقالغَز على األمن والدفاع عن المجتمع في وجِه أفراد المجتمع للحفاِظ

ت هذه أّدقد و. ماية للتجار وطرق التجارة، وتأمين الِحتجاورةالُم الزراعية جمعاتلتاألراضي والمياه بين ا

الغير من ساب ع على ِحي الضرائب وبناء الجيوش، والتوُسالقوانين وجْب سّنإلى قيام الدولة ب المهاّم

عمليات اإلنتاج إاَل أن تطور . العملية االقتصادية تبلورالطريق ل بتمهيِد ن دون وعيِمشعوب، والقيام ال

  .الزراعة في أواخر عصرتباب األمن ـبعد استث اال يحُدوالتسويق إلى عملية اقتصادية لم 

تصر على قضايا فرعية ذات طبيعة إدارية أكثر منها ـقـتالبعيد في الماضي كانت العملية السياسية 

مبراطوريات ن قيام اإلأإال . وتوجيهات السلطة الدينيةالثقافية العملية االجتماعية  وخاضعة لتقاليِد ،سياسية

 ا أكثر تعقيدًابالدها األصلية، وفرض عليها التعامل مع قضاي ها خارج حدوِدنفوِذ العملية من مّد هذهن مّك

ى إلى أّد القرن العشرينفي ن تطورات ما شهده العالم ِملكن  ،ذات طبيعة اقتصادية واستراتيجية بًاوتشّع

 .الدوليةوعلى الساحتين الوطنية  ها بكفاءٍةأداء مهاّمعلى  قدرتها وتقليص ،العملية السياسيةع دور تراُج

وما ترتب عليها من والعولمة  االتصاالت والمعلومات ثورتيالكثيرة، خاصة  وفي الواقع، أدت التطوراُت

جي من ناحية ثانية، إلى يراتكأداة عمل سياسية وعنصر قوة است أهمية االقتصادتبلور من ناحية، وتبعات 

تابع ـض عليها أن تفَروعام،  بوجٍهالسياسية العملية  َفأضَع مما .دهاوتعُد القوة الذاتية أسبابتبدل 

الحة البحرية واالتصاالت والبيئة وغير ذلك اء والِمَضاالقتصاد والتسليح والَف جاِلة في َمالتطورات الدولي

تأثرًا بالتوقعات  كثَرأالسياسية  نتيجة لهذه المشاغل المتعددة، أصبحت العمليُة. مستمرة من أمور بصفٍة

 . المجتمع على أخذ زمام المبادرة وقيادِة قدرًة وبالتالي أقّل، المستقبلية

 ذات الصلة الوثيقةمن التطورات النوعية  حدثت العديُد ،خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين

زيادة الضغوط على العملية السياسية كان من نتائجها ، يةاتاإلعالمالعملية االقتصادية و ةنشاطات العمليب

الوعي الذي رافق األزمات ب فعلى سبيل المثال، تسب. القائمين على تلك العمليتين للتجاوب مع رغباِت

تمام للقضايا ـكومات عامة على إعطاء المزيد من االهية في إجبار الُحاتاالقتصادية وغذته العملية اإلعالم

 جعل األمر الذي. الملحة في العديد من القضايا الدولية وإرجاء البّتالوطنية، االقتصادية واالجتماعية 

ماعية والمصالح األكثر تأثرًا بالقضايا االجت الداخليةللسياسة  ٌدكأنها امتداتبدو والسياسة الخارجية 



58 

 

أسهم التوجه العالمي نحو الديمقراطية والتأكيد على حقوق  ،ناحية ثانية من. الخاصةالفئوية االقتصادية 

 األخيرة من حقوق اإلنسان قِفافها من الدول الفقيرة بمومواِق اإلنسان في تشجيع الدول الغنية على ربِط

، وتوطين بعض مثل الفقر واإلرهاب بعض القضايا الوطنية تدويُل هذا الموقف نتج عن قدو. في بالدها

 .  ل األموالتلوث البيئة وغس :مثل ،الدولية المشاكل

انفراجًا سياسيًا المتعلقة بانتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفييتي أحدثت التطورات وفيما 

على المستوى  ديًاوعق سياسيًا مًاتأُزالغربية  االقتصادية والمالية حدثت األزماُت، أعلى المستوى الدولي

فأكثر نحو  تجه أكثَرـالسياسية ت ت العمليُة، بدأالخارجيةوفي غياب ما يكفي من التحديات . الوطني

مع  ا توافقْتمتناقضة قلم نة ذات مصالح وأهداف متباينة، وأحيانًافئات اجتماعية معّي التجاوب مع مطالِب

د الثقة بالقدرة الذاتية على جعل كل الدول، الكبرى والصغرى، الغنية والفقيرة، تفِق مما. العامةالمصلحة 

وفي  ،قائمة نفيذ ما لديها من سياساتـوطنية واضحة المعالم واألهداف، وتعجز عن ت ياتصياغة سياس

تها، خاصة السياس ةصر المنظماالعن نم دول العالم أجمع رمانِحالواقع، تسببت تلك التطورات في 

 مما !وصلة واختفاء المنار خلف الضبابالُب الرؤية وغياِب بضعفتصف ـالخارجية منها، وإدخالها مرحلة ت

ة في والتأثير بفاعلي ،ع على حساب العملية السياسيةلقيام العمليات المجتمعية األخرى بالتوُس ح المجاَلـَتـف

التقليدي ور َدال، ما جعل العملية اإلعالماتية على سبيل المثال تستولي على هااِففها وتوجهاتها وأهدمواِق

 .جتمع األمريكيزب السياسي في الُمِحلل

 العملية االقتصادية

رتها الزراعة تمكين اإلنسان من إنتاج فائض غذائي تسبب في ميالد حياة االستقرار التي وّف كان من نتائج

د التجمعات السكانية عن بعضها  من ناحية، وفي ضوء تباُع. ضطرد في السكانم دوث نمّوفكرة التقدم وُح

من ناحية المترامية ها داخل حدوِد سيطرتهاوبسط  ،من مجتمعات غيرهاساب وقيام الدولة بالتوسع على ِح

ية االقتصادالنشاطات  ساع نطاقاّتقد تسبب هذا في و. لمنتوجات الزراعيةتزايدت الحاجة لتبادل اثانية، 

ن دون ِم قامت بدورها، وإن كان ذلكالتي  العملية االقتصاديةتبلور إلى  ، وقاد فيما بعُدالتجاريةوالمبادالت 

وكما  ،والدول المختلفة المجتمعاتوبين  ،الواحدالعالقات االجتماعية داخل المجتمع  إعادة صياغِةب ،وعي

 ترسيخ أقدامها على األرضمن أجل ماعية الثقافية مع العملية االجت قامت العملية السياسية بالتعاون أواًل

الحصول على وة يالعملية االقتصادية بالتحالف مع العملية السياس قامت، رعية مجتمعيةوالحصول على َش
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لكن  ،ومصالح العملية السياسية ها المصلحيةها وتحقيق أهداِفزيادة نشاطاِتنها من الذي مّكالحماية والدعم 

  . هما على المدى الطويلض مصالِحالعمر بسبب تعاُر لعمليتين كان قصيَرالتحالف بين تلك ا

كثيرة في تطور العملية االقتصادية وتزايد أهميتها المجتمعية، كان من بينها تزايد  همت عوامُلسأ

نوع البضائع ـوتوتحسن وسائل المواصالت،  ،السكان واألسواق النشاطات التجارية واالستهالكية مع نمّو

الل العملية رويج لبضائعهم من ِختعاملين بتلك البضائع بالَت، وقيام الُمفي عصر الصناعةصنعة الُم

إلى تبلور  ن الفضل األكبر في تطور العملية االقتصادية يعوُدأإال  ،تطور بسرعةـية التي كانت تاتاإلعالم

 ل بكفاءٍةعلى التعاُم رًاقاِد مؤسسيًا ، إذ خلق ذلك النظام نموذجًاًااستثماري ًانموذجساهمة نظام الشركة الُم

أمام  واسعًا فتح مجااًل مّمادة، كثيرة ومعّق وماليٍة وإنتاجيٍة تجاريٍةاستثمارية و غير مسبوقة مع نشاطاٍت

ب إلى جاِن. دماتية في الداخل والخارجطاعات اإلنتاجية والِخختلف الِقخرين لالستثمار في ُمغار المّدِص

بالغ في  ، وشرعية الربح المادي أثٌركحق شخصي وجماعي لكية الخاصةوم الُممفه ذلك، كان لسيادِة

الملكية  لذلك، أصبحت فكرُة وتبعًا. ناعات وخدماترتبط بها من ِصيوما  ،نشيط العمليات االقتصاديةـت

 هّمرية االقتصادية، والسعي لتحقيق الربح والتمتع بالحياة من أوأدوات اإلنتاج، والُح الخاصة للثرواِت

ض على فَر األمر الذي. حركة لتاريخهوى الُم، ومن أبرز الِقالصناعيجتمع عناصر الثقافة السائدة في الُم

 وتعزيز مبدأ الحرية االقتصادية، حيث أصبحت حمايُة ،الفرديةالحقوق  حمايِةلجديدة  تشريعاٍت الدولة سّن

االقتصاد الوطني وحتى  هيمنة علىالُم وىللفئات الحاكمة والِق األوَل تلك الحقوق وتعزيزها الهاجَس

من األفراد  قراء والضعفاءـاستغالل الفتصادية من ـج عن ذلك تمكين العملية االقـتـقد نو. الدولي

في كل مكان  والمعرفة بين األثرياء والفقراءوالدخل  الثروةفجوة ب في توسعة والتسّب، والجماعات والدول

 . كافة المستويات وعلى 

تابعة واالتفاقات التجارية الدولية في تدويل أسواق الكثير من ـلثورات التكنولوجية المتإن نجاح ا

ثمار ـحوافز االست ل حجم السوق وظروفه غير االقتصادية أهّمجَع المالية الصناعات والبضائع والخدمات

وأقطار  َنالعقبات التي تحول دون توجه رؤوس األموال إلى أماك أصعبو ،في بعض األماكن واألقطار

، متاحةونوعية الموارد البشرية ال ،ومستويات الدخل ،السكان أعداَد :جم وظروف السوقونعني بَح ،أخرى

ومعطيات البيئة الطبيعية واالجتماعية والتكنولوجية، ومستوى الخدمات المتعلقة بالمواصالت واالتصاالت، 

، "عن رأس المال الوطني"الحديث خطًأ استمرار البعض في مع و. والقوانين وظروف المعيشة بوجه عام

أو تحديد  ،مكن اإلمساك بهنابت واألبعاد، ال ُي، عالمي الَمولمةالَععصر  فإن رأس المال أصبح، ومنذ بدِء

 ويةُهؤمن بها، وبال ستقر فيه، وبال عقيدة ُيمال بال وطن َينه رأسإ. و التحكم في حركته أو الثقة بهأ مكانِه
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سوى الحصول على المزيد من  سعى لتحقيقه، وبال هدف َيدافع عنهاُيإنسانية قضية  ، وبالنتمي إليهاَي

االجتماعية على  حقيقي لتبعاتِه ادة دون اعتباٍرَوأصبحت العملية االقتصادية تالحقه بال َه ٌفهَد ذلكو ،المال

 .ستقبلهمالشعوب وُم مختلِف حياِة

 التقليديةكم ولة من الِح، حيث أصبحت تلك المُق"الحاجة أم االختراع"ساد االعتقاد في الماضي بأن 

ن الثورات أحفـّز على االختراع، إال ومع استمرار قيام الحاجة بدور ُم ،أو نقاش التي ال تحتاج لجدٍل

ب، حيث على عِق تلك المعادلة رأسًا علمية قامت بقلِب قها من نشاطاٍتـوما راف ،تابعةـالتكنولوجية المت

 لَبالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودخولها ُص "مأسسة"قد كانت و". الحاجة االختراع أبا"أصبح 

فردية ومجتمعية جديدة لم  لق حاجاٍتنت االختراع من َخالعوامل التي مكَّ أهّم اإلنتاجية العملية االقتصادية

يمة نتاجًا المخترعات الجديدة والتحسينات على المخترعات القد إذ جاءت معظم، تكن معروفة من قبُل

ا أسهم ومّم ،توقف عن العملـالتي ال ت البحث والتطوير غير متوقع لنشاطاِت، وأحيانًا جانبيًا، طبيعيًا 

بفاعلية في جعل االختراع أبًا حقيقيًا للحاجة تبلور العملية اإلعالمايتة كعملية مجتمعية كونية، وقيامها 

ويأتي  ،قبل نزولها إلى األسواق وخدمات جديدة، غالبًا لترويج لبضائَعبا ،بالتعاون مع العملية االقتصادية

ها متبادلة أساُس مشتركة ومصالَح ألهداٍف تعاون العمليتين االقتصادية واإلعالماتية في هذا المجال خدمًة

 .على حسابه وحساب ثقافته بحستهلك وتحقيق الِرالهيمنة على الُم

وهيمنة على حياة  األكثر أهميًة ين هي العمليَةحتى منتصف القرن العشركانت العملية السياسية 

ها وحمايتها من أجل تحقيق أهداِف ،المجتمع، وكانت العملية االقتصادية بحاجة لدعم العملية السياسية

في النصف الثاني . على الساحة الدوليةواإلنتاجية والمالية والتجارية  ،الصبغة االستثمارية الربحية ذاِت

االتصاالت والمعلومات و المواصالت تاتها ثورـلتطورات التي أحدثا وفي ضوءمن القرن العشرين، 

في جاه العملية االقتصادية وبسبب اّت. اية العملية السياسية على العملية االقتصاديةَصانتهت ِو والعولمة،

الكثير  تعطيلأيضًا ن مصلحتها وِم هاأصبح بإمكان ،"عالم بال حدود"مفهوم إلى العمل ضمن العولمة  ظّل

ومع حصول العملية االقتصادية ،.لتنظيم نواحي الحياة االقتصاديةتها العملية السياسية ـمن القوانين التي سّن

الت مراكز اإلنتاج من دولة ألخرى، ومطالبة الدول المختلفة بتناُز نقُل على حرية الحركة، أصبح بإمكانها

زيز أدى إلى تع مما. الوطنية اتهااالستثمار في اقتصاد ، وأحيانًا مقابلكثيرة مقابل عدم الرحيل من بالدها

ن خالل تمويل يطرة على الثانية ِمساب العملية السياسية، وقيام األولى بالَسدور العملية االقتصادية على ِح

  . عظم الدول األخرىفي ُم تهمَوْشة وِراَسالَسالء َووشراء ول الديمقراطية، في الُدالت االنتخابية الحَم
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 العملية اإلعالماتية

ومواقفهم ونظرتهم في ثقافات الشعوب  جتمعية وأكثرها تأثيرًاالعملية اإلعالماتية هي أحدث العمليات الُم

تبلور بشكل ـالعملية لم ت هذهن أال إذورها التاريخية، مق ُجُعمع و ،أخرى شعوبمن  همغيرألنفسهم و

وحدوث ثورتي  ،إال بعد نضوج الثورة الصناعيةال في توجيه حياة المجتمع وتقوم بدور فَع ،واضح

تصادية إنتاجية اتساع نشاطات البحث العلمي، خاصة الموجه منه ألغراض اق إّن. االتصاالت والمعلومات

علوم الفيزياء  قد رافق ذلك نجاُحو. االتصاالت والمعلومات في تطور مجالْي ، كان سببًاوخدماتية

ألكبر في تطوير وسائل االتصال ا الحقائق العلمية التي كان لها الفضُل من والرياضيات في اكتشاف العديِد

وفي  ،سموعدفعة قوية لإلعالم المرئي والَم ىأعط ذلكت، واألقمار الصناعية واالنترن لكتروني عبَراإل

 الوصوُلمقدورها في عملية مجتمعية حتى أو  ،أو منظمة عالمية ،يئة دوليةـالواقع، ليس هناك دولة أو ه

تقوم هذه إذ . مثل العملية اإلعالماتيةوالتأثير في مواقفه  ،الليل والنهار في كل ساعاِت إلى كل إنساٍن

ستحقه تحديد مقدار ما َيورضه على الجمهور، وطريقة َع الخبر وكيفية صياغتِه العملية بالتحكم في نوعيِة

الرأي العام، وتشكيلها  لتأثير في مواقِف، واالناسب في مشاعر من أولوية وأهمية، ما جعل بإمكانها التالُع

 الناس سلوكيات فيعلى التأثير  روبرت ميردوخإن قدرة شخص واحد مثل . وإعادة تشكيلها كما تشاء

، خاصة الشباب منهم، هي بالتأكيد أكبر من قدرة رئيس الواليات المتحدة األمريكية وكل هموثقافات همومواقف

مستثمر صهيوني يسيطر  ميردوخ .القرن الماضيداب والعلوم على مدى الحائزين على جوائز نوبل في اآل

الكتب والبث المجالت ومالقة العاملة في مجال الصحافة ونشر على أكبر تجمع من الشركات الِع

 !وأمريكا واستراليا وغيرها من دولالتلفزيوني في أوروبا 

ملية االقتصادية للحصول على مصادر جهت العملية اإلعالماتية منذ نشأتها إلى التعاون مع العاّت

ومع  ،يمنتها على المجتمعنها من فرض َهها وتطوير ما لديها من وسائل اتصال تمّكنشاطاِت لزيادةالدخل 

وقدرة  فوذًاالعمليات المجتمعية ُن بداية القرن الحادي والعشرين، كانت العملية اإلعالماتية قد أصبحت أكثَر

ومن التحوالت المجتمعية العميقة التي أسهمت . وحياتهم لف األفراد والشعوبمخت ثقافات  على التأثير في

لظهور عصر المعرفة الذي جعل االقتصاد يتحول من إنتاج بضائع إلى  التمهيُد :في إحداثهاتلك العملية 

عات المتطورة جّمففي الُم ،بعلى عِق مات الفكرية والثقافية رأسًاالمسّل بعض َبإنتاج خدمات، وقَل

مكانة الثقافة التقليدية، وتقلص نفوذ النعرة القومية،  والتجمعات السائرة نحو عصر المعرفة تراجعْت

، على سبيل ، حيث أصبح الفرد، وتبدلت العالقات االجتماعيةيديولوجيةواأل نيةوتضاءلت أهمية الفكرة الدي
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محل األسرة في المجتمع الصناعي، الفرد  ، وبذلك حّلشكل الوحدة األساسية في المجتمع الجديد، ُيالمثال

 .محل القبيلة في المجتمع القبلي والتي حلت محل العشيرة في المجتمع الزراعي، والتي حلْت

هم اكتشاف الطباعة في سأ، حيث مع بدايات عصر النهضة األوروبيةالعملية اإلعالمية انطلقت 

كان من ما فيإذ  ،العملية لهذهعي جتمبلورة الدور الُمو صحفوالالقرن الخامس عشر في نشر الكتب 

صعب الحفاظ على سالمتها بسبب تعرضها ، كان من األواسع عب نشر الكلمة المسموعة على نطاقالص

 فترةان الإّب مزدوجًا العملية اإلعالمية دورًا أّدتوفي ضوء أهميتها،  ،للنسيان والتشويه المتعمد أحيانًا

كام نت الُحمّك، أسهمت في نشر األفكار الجديدةإذ فيما  ،ناعةمن عصر الزراعة إلى عصر الص االنتقالية

 استطاع الملوك في الدول التي تحكمت في. "ت حرية الرأيالمستبدين من التحكم في الكلمة المنشورة وكْب

حكام قبضتهم على األفكار الدينية إسبانيا ودول أوروبا الشرقية، إالصحافة وعمليات النشر خاصة في 

بعد لكن    (Garraty and Gay: The Columbia History of the World, 729)".والسياسية واالجتماعية

لتحول العملية  المعلومات واالتصاالت ا، جاءت ثورتًاخدمة العملية السياسية قرونلاإلعالم  تسخير

النشاطات  لوتسخرها لخدمة ك ،اإلعالمية التقليدية إلى عملية إعالماتية تجمع بين اإلعالم والمعلومات

وتشمل تلك النشاطات القضايا السياسية واالقتصادية والتجارية والمالية واالستثمارية  ،جتمعيةالُم

ومع  ،المفاهيم الثقافية المتطرفة والترويج لبعضالدينية وغير الدينية،  ةيديولوجيمقوالت األالكرية، ووالِف

فكرة اليوع ُشح ثقافي على المستوى الدولي وـل اقتصادي وتالُقوما رافقه من تكاُم ،عصر العولمة لولُح

ضطهدة فرصتها للمطالبة بحقوقها في الحرية رقية والدينية الُمديمقراطية، وجدت الكثير من األقليات الِعال

جتمعات الُم وتجزئةتت الثقافات ـب هذا التطور في تسريع عملية تفقد تسّبو. ها التقليديةوإعادة إحياء ثقافاِت

 .ويالت صغيرةالدول إلى ُدبعض  وتقسيم

مت لتشكيل خِدسُتُالسيطرة الدولة، حيث  العملية اإلعالماتية في دول العالم الثالث عامًة خضعْت

. خب السياسية الحاكمة واالقتصادية المتحكمةم مصالح الُنوإعادة تشكيل مواقف العامة من الناس بما يخُد

، تجارية لكية شركات اقتصاديةلُم مومًاُع ْتية خضَعفإن تلك العمل ،أما في دول الغرب الديمقراطية

وفي الواقع، تقوم . خبويةومظاهر حياتها الُن ،ها الربحية ومصالحها الطبقيةاستخدمتها للترويج لنشاطاِت

ية وغير الديمقراطية، سيطرة على اإلعالم في الدول المتقدمة والمتخلفة على السواء، الديمقراطالقوى الُم

م مصالح وتغيير قناعاتها بما يخُد ،الشعوب والتأثير في سلوكياتها وب على تشكيل مواقِفؤبالعمل الد

 والثقافة والسياسة والمال على االقتصاد التي تسيطرالفئات المهيمنة على المجتمع، خاصة الفئات 

 ،غيرةَصلمية عاخبة رة لخدمة ُنسَخأصبحت ُمالعالمية  ن العملية اإلعالماتيةإ :ويمكن القول. واإلعالم
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 عوائدهاها ونفوِذمؤسساتها ومن  الجزء األكبرعلى في أوروبا وأمريكا يستحوذ الصهاينة وعمالؤهم 

  .المالية

تشوق ونقله إلى الجمهور الُم ،الخبر وتحليله وأحيانًا صنعه رصِدية على اتإن قدرة العملية اإلعالم

 على بعض مهاّم نها من االستيالءمّك مما. لمجتمعيةها، أهم العمليات اتغدو، رغم حداثة سن هالسماعه، جعل

ملية االجتماعية الثقافية التي أصبحت خاضعة العمليات المجتمعية األخرى، خاصة العملية السياسية والَع

 جميع على  لزم، وتعقيدًا ه الحياة تشعبًاتزايد أوُج وفي ضوِء. ضوعًا متزايدًا لفحوى الرسالة اإلعالميةُخ

 المرور منو ،هاّدوتقوم بخطب ُو ،يةاتتقرب من العملية اإلعالمـأن تة مجتمعية ومكوناتها الرئيسليات الالعم

جتمعية على العمليات الُم العملية تغدو أهَم هذهذلك، ما جعل  لقاَء ودفع رسوم باهظٍة ،هاقنوات خالل

 . اإلطالق

  المجتمعي ديناميكية التطور

وأوائل عصر  عصر القبليالفي  ، كما كان عليه الحاُلية واحدةياة المجتمع عملية مجتمعحين سادت ح

في المقابل، يشهد . ذكرتطور ُي شهد المجتمع أَيالعملية االجتماعية الثقافية، لم َي ةسيطر في ظلالزراعة 

بفضل  الة ديناميكية من التطور والتغيرالمجتمع المعرفي الذي يتنامى باضطراد في العديد من دول العالم ح

التنافس والتعاون ا كان لّمو ،حموم، واتجاهها إلى التنافس والتعاون بشكل َمشاط العمليات المجتمعيةن

في  أحدث تغيرًا هتّدِح دتصاُعفإن أو أكثر على حساب العمليات األخرى،  عملية تعزيز مواقعفي  يتسبب

  .ها اآلخر، وتراجع بعضبعض القوى االجتماعية صعودو، جتمعمواقع القيادية في الُمال

تشهد عامة الدول العربية اليوم تزايد أهمية العملية االجتماعية الثقافية وتعزيز  :على سبيل المثال

ما جعل ، بال هوادة نية التي تغزو المجتمعات العربيةالردة التراثية واألصولية الدي بسبِبالمجتمعية مواقعها 

تزايد أهمية العملية ـفي المقابل، ت. اب العملية السياسيةعلى حس يأتي عود نجم العملية االجتماعية الثقافيةص

 االجتماعية الثقافية تينعلى حساب العملي الجنوبيةاالقتصادية في الدول حديثة التصنيع في آسيا وأمريكا 

دية التي تشكل العقالعالقات ويم والتقليد ـالقنامي الروابط المصلحية على حساب ـ، بسبب توالسياسية

أما في الدول المعرفية، فنالحظ تصاعد نجم العملية اإلعالماتية على . ية االجتماعية الثقافيةجوهر العمل

زايد قدرات هذه العملية على الوصول إلى كل إنسان، غيرها من عمليات مجتمعية، وذلك بسبب ت حساِب

ون بين العمليتين وتشير مجاالت التعا ،بشكل مباشرومخاطبته  ،ساعات الليل والنهار في كل مكان، خالل 

واحدة، ما يجعل  الراهن إلى اتجاه العمليتين نحو االندماج في عمليٍة االقتصادية واإلعالماتية في الوقِت
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تحكمة في توجيه عام، والقوة الُم تشكلها القوة المهيمنة على الحياة المجتمعية بوجٍه في حالِةالجديدة العملية 

 .المسيرة التاريخية

من حيث القوة واألهمية، وذلك بهدف  كثيرًا ما يكون موازيًايتبعه عادة رد فعل  كل فعل ا كانولّم

مكن ال ُي متحركًا صبح هدفًاالتوازن المستهدف ُي ا كان عليه الحال في السابق، فإّنَمإعادة التوازن ِل

المجتمعية  فرض على العملياتَي جديدًا ذاته فعاًل رد فعل في حّد وفي الواقع، يشكل كّل. الوصول إليه

فئاته  ومعها المجتمع بكِل ،جتمعية عامةيدفع العمليات الُم ذلك ماو. مكنةاألخرى الرد عليه بالسرعة الُم

المجتمع  ل، ما يحول دون عودِةافعاأل وددوُر األفعالمن تهي ـنـال تامة لدخول في دّوإلى اوطبقاته وقياداته 

أو العودة به  التاريخ بتكرار نفسِه ي أنه من غير الممكن قياُموهذا يعن. فترة ماضية إلى ما كان عليه في أّي

تابع صعود وهبوط بعض القوى، ـمن مصلحة المجتمع والقوى الفاعلة فيه أن تتعايش مع ت ّنإإلى الوراء، و

 . وتبادل األدوار في المجتمعوالتعاون نافس ـتاللعبة  عادلة تحكم وقواعَدمشتركة  وأن تبحث عن قواسَم

عيش العمليات المجتمعية تعيش حالة دائمة من عدم التوازن، فإن المجتمع يالعالقات بين أن وبما 

قد يظن البعض .  إلى حالة من القلق واالضطراب والتخبط تتحول أحيانًا ،حالة من عدم االستقرار ،أيضًا،

أمر ضروري ة الرئيسن بين القوى ن التواُزأن االستقرار من مصلحة الفرد والمجتمع، وأمن الناس 

ومتطلبات تحقيق  الطبيعة اإلنسانيةلكن . اجتماعية عدالٍةاقتصادي و نمٍولضمان السلم االجتماعي وتحقيق 

ما يقود التوازن إلى فيمود الحراك االجتماعي، االستقرار يقود إلى ُجف، المقولةناقض مع هذه ـتـالتقدم ت

م ن ال يخُداالستقرار والتواُزمن  كاًليعني أن  وهذا، يةالتسليم باألمر الواقع وتوقف عملية التطور المجتمع

لمي من التطور الِع االقتصادي، وال يدفع في اتجاه المزيِد قضية السلم االجتماعي، وال يشجع على النمّو

رص ـالمزيد من ف وخلَق العلمي،ضمان التطور االقتصادي و إَن. والتكنولوجي، وال يحقق عدالة اجتماعية

جيد وقبل كل شيء، تحقيق قدر  تسلق السلم االجتماعي يتطلب أواًلـكي ت الناس تح المجال أمامـوف ،العمل

ال تحول دون قيام تعاون مثمر، وتجعل التعاون  تجعل التنافس في حدوٍدفي الحياة المجتمعية من الديناميكية 

 .نافس بناءـت حدوثحول دون ال َي فضفاضًا

نتيجة لتوفر األمن االجتماعي أو االستقرار  ادي وغير المادي لم يأِتإن التقدم عبر التاريخ بشقيه الم

فالثورة الزراعية  ؛ة المتنافسة داخل المجتمع الواحدالسياسي، وال بسبب قيام توازن بين القوى االجتماعي

ة وإجبار الثقاف ه،وإقامة نمط إنتاجي جديد على أنقاض ،في تغيير نمط اإلنتاج الرعوي مثال كانت سببًا

 تقويضفي  ن الثورة الصناعية كانت سببًاإ، وعن جذورها ومنطق تاريخها بعيدًا القبلية على التحول

والقضاء على ثقافته  ،التي كانت قائمة في المجتمع الزراعيوالسياسية الهياكل االجتماعية واالقتصادية 
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بلي أن يعيش عشرات ـالمجتمع القما كان بإمكان  ،وفي الواقع. يمن عليهالتقليدية ونظام اإلقطاع الذي َه

 . مجتمعية واحدة لفعل أكثر من عمليٍة ْتلو أن الحياة فيه خضَعأو تطور  ،من دون تغيراآلالف من السنين 

ساب طريقة حياة المجتمع القبلي بسبب تفوق نمط جاء نجاح طريقة حياة المجتمع الزراعي على ِح

وفي الواقع، . ناخيةوالحماية من التقلبات الُم ،األمن الغذائياإلنتاج الزراعي على النمط الرعوي في توفير 

، حيث أصبح ميالد فكرة التقدم والحضارةو ،اإلنسان في استقرار كان اكتشاف دورة حياة النباتات سببًا

العملية تبلور  أدت إلى مدنتشييد بيوت وقرى واالستقرار وم حّت المجتمع إنتاج فائض غذائيذلك بإمكان 

إلى الثورة  صواًلُوالعملية االقتصادية  دت بدورها لميالِدالتي مّهساع نطاق العمليات التجارية واّت ،السياسية

تلك الثورة في رفع المستويات المعيشية لجميع أفراد المجتمع الصناعي، وتحسين  أسهمتقد و. الصناعية

وتبلور العملية  ،االجتماعيغذائي والالخدمات بكافة أنواعها، وتطوير الثقافة، وتحقيق قدر كبير من األمن 

التصاالت ثورتي ا إلى صواًلو غير مسبوقوتقدم علمي  ،تكنولوجيثقافي وتطور حدوث والديمقراطية، 

  . عصر المعرفةالعولمة وو والمعلومات

لدت في حضن العملية ن كل عملية ُوأ، وأن تطور العمليات المجتمعية جاء تباعًا :يتضح مما سبق

تها، إال أنها ـوفيما لم تحاول عملية إلغاء سابق. هاقامت باالستقالل عن َموبالتعاون معها، ومن َث السابقة لها

قوة ها من حيث تجاوَزـورها القيادي في المجتمع، واستطاعت في كل األحيان أن تحاولت االستيالء على َد

 وفي وقت واحد ،في مجتمع واحدعية العمليات المجتم وجود م ّتـمن ناحية ثانية، ح. التأثير في حياة الناس

بدوره في تحقيق نوع من التكامل بين نشاطاتها  ذلك تسبب ، وما بينهاالتعاون والتنافس في قيام نوع من

مع ذلك، لم تستطع تلك العمليات، كما أنه لم يكن من أهدافها، تأسيس نظام يقوم على التوازن . المختلفة

ذات طبيعة غير  نافسيةـت فرضته ظروٌف عًا مؤقتًال الحاالت وْضن يعكس في كالدائم، ما جعل التواُز

 . مستقرة

 العمليات المجتمعية وصنع التاريخ

ه نتيجة تأتي حركت، وال يعرف التوقف أبدًا ،أخرى ويتباطأ أحيانًا ،أحيانًاالذي يتسارع حين يتحرك التاريخ 

ن ورجال دين يوإعالميين وفالسفة ومعرفي لفعل قادته من سياسيين واقتصاديين ومثقفين ومفكرين وعلماء

 نال يستطيعوفإنهم  مواقعهم المجتمعية وأدوارهم الريادية، من أهمية  رغمعلى ال ،ن هؤالءأإال . وغيرهم

، تح أمامهم ساحاتهـوتف العمل أدواِتهم بخارج أطر العمليات المجتمعة التي تمُد ّمهمتحقيق أي شيء 

د األطر فالعمليات المجتمعية تجّس ،الخاصة مصالحهمخدمة و ،العامة هماِفوتسمح لهم بالسعي لتحقيق أهد
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، والقيام بنشاطات والبضائع الجديد من األفكار نن المسارات التي يتم من خاللها طرُحـوتق ،االجتماعية

المناسبة ، وتمرير القرارات السياسية وغير السياسية، وتوفير البيئة جديدة ثقافيةعلمية واقتصادية ومالية و

قوم ـوت ،صنع التاريختوهذا يعني أن العمليات المجتمعية هي القوى الحقيقية التي . لتفاعل األفكار المختلفة

وبسبب عدم  لصعد،المستويات وا لعلى كالمجتمعي والتأثير الفاعل في عمليات التطور  توجيه مساراتِهب

عن الحراك فإن التاريخ ال يتوقف  التنافس،التعاون وو ،والتطور توقف العمليات المجتمعية عن الحراك

  .هاَز، ما يجعله غير قادر على إعادة تمثيل أدوار تجاَوأيضًا

مراحل التطور  لها عبر ككل العمليات المجتمعية في كل مجتمع إنساني وتواصل نشاطاِت وجوِد مع

قد و ،باعًاـيطرة عليه ِتع والَسوقامت بقيادة حركة المجتم ،الحضارية، إال أنها تبلورت الواحدة تلو األخرى

تلك العمليات، حيث تبلورت في صورتها  أوَل ،الثقافية، كما سبقت اإلشارة إليه كانت العملية االجتماعية

وبعد . جتمع القبلياجتماعية وجماعية مع تبلور الُم وتقاليد وأعراف وعالقاٍت البدائية على شكل عاداٍت

على القوة والشرعية للسيطرة على  عامة، أصبح بإمكانها االستحواُذوفي الحياة ال ،ترسخها في النفوس

وحين تبلورت الديانات . نع تاريخه آلالف السنين التاليةحركته واإلسهام في ُص المجتمع وتوجيِهحياة 

يم والطقوس المنبثقة عنها ـعتقدات الدينية والقالمختلفة في النصف الثاني من عصر الزراعة، أصبحت الُم

 . عام بوجٍه االجتماعيةوأهم العوامل المنظمة للحياة  ،الشعبية الثقافة جوهر

تصر على عالقة الفرد بربه وبغيره من أفراد المجتمع فقط، بل تجاوز ذلك ـإال أن دور الدين لم يق

في ُيسهم مجال السياسة و يدخل، ما جعله ةقريبة وبعيد مجتمعاٍتمن  هعالقة المجتمع بغيرإلى التأثير في 

 سياسية، شهدت أيضًايديولوجية أ إلىعتقدات الدينية الُم شهدت تحولوفي الحاالت التي . صنع التاريخ

قوقهم وارتكاب الجرائم النتهاك ُح بررًاللتوسع على حساب الغير من الشعوب، وُم ذريعًة الدين استخدام

والغزوات اإلسالمية،  والفتوحات، مانيةومن أمثلة ذلك حروب اإلمبراطورية الرو .هم أحيانًابحّق

التي نظمات اإلرهابية ، ونشاطات الُمان الحروب الصليبية، وجرائم الحركة الصهيونيةالستيطانية إّبا

بحق العديد من الشعوب باسم اليهودية والمسيحية  ارتكاب جرائَموقامت ب ،متطرفة انطلقت من أفكار دينيٍة

 .  ٍتدياناوغيرها من وذية والُبواإلسالم والهندوسية 

 أسهمت، ع الزراعيمالدين في تعزيز دور العملية االجتماعية الثقافية في حياة المجت أسهموكما 

وترسيخ دور العملية  القومية الفكرة القومية والفلسفة االقتصادية التجارية في تعزيز فاعلية الدولة

القرن الخامس عشر في أوروبا، قد جاء تبلور الفكرة القومية في أواخر و. السياسية في الحياة المجتمعية

مع الكنيسة  حالفسبانية بالتإذ قامت الدولة اإل. ي تلك البالدواجهة الوجود العربي فسبانيا بالذات، لُمإوفي 
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المجتمع  حياَةوإعادة صياغة ما كان يسود  سبانيا،إفي  الوجود العربي واليهودي القضاء علىو ،الكاثوليكية

العملية قوى العملية االجتماعية الثقافية مع قوى  تحالفومن خالل  ،فلسفاتيم وـمن تقاليد وقسباني اإل

 . إجراميةعنصرية ذات توجهات  أصبحت المواقف والسياسات المنبثقة عن الفلسفتين ،السياسية

والتفرقة بين  ،بهدف االنفصال عن اآلخر يشير التاريخ إلى أن ميالد الفكرة القومية جاء أساسًا

الفكرة  إذ تقول. عنصرية رق، ما جعل تلك الفكرة تصبح، ومنذ يومها األول، فكرًةس الِعالناس على أسا

إقامة دول ها قاء والثقافة، ما يجعل من حقوالَن تميز عن غيرها من حيث الذكاُءـن بعض األعراق تإ :القومية

. األخرىرقية ت الِعالنظر عن مصالح ومشاعر األقليا وتخدم مصالحها، بغّض ،ويتهاد ُهخاصة بها تجِس

اقة في نت سّبنطاق التفرقة العنصرية في العديد من الدول، خاصة في أوروبا التي كا قد تبع ذلك اتساُعو

الدول كما تدعي الفكرة القومية، فإن من حق الشعوب المميزة بالتميز،  وانطالقًا ،تطوير الفكرة القومية

حيث أصبحت الفكرة الدينية و ،قاع العالمِبعظم ستعمار ُماب قامت وعسكريًا ناعيًااألوروبية المتقدمة ِص

مؤسساتها الرسمية  وكّلفإن الدولة  قبل عقود،صربيا في إسرائيل وفي  الحالسياسية، كما هو  عقيدًة

شملت  و. الغير بحقجرائم ال كل أنواع رتكابال، أبدى كامل االستعداد فاشّيلت إلى مشروع وجيشها تحَو

تهجيرهم، والقيام بعمليات تطهير و تلهمـوقوإرهابهم ، من الناس همغير رة ممتلكاتمصادتلك الجرائم 

 .همضَد رقّيِع

جتمع الرأسمالي في القرن الثامن عشر دفع يديولوجية القومية في وقت شهد تبلور الُمإن سيادة األ

فقيرة وضعيفة،  األوروبية إلى تأييد االستعمار، والسكوت على مصادرة حقوق الغير من شعوٍب وبالشع

خدمة مصالح اقتصادية لالقومية  الدعوِةمع  في النشاطات االستعمارية تجاوبًابحماس بل والمشاركة 

 "المؤمنين"دعوة واالستعماري  المشروعالمسيحية التبشيرية بدعم  إلى جانب ذلك، قامت النزعُة. وطنية

وهكذا . ين من أتباع الديانات األخرىية الضاّل، وهداينمن غير األوروبي" تحضير البرابرة"إلى األوروبيين 

 وفرتفيما وطريقة حياتهم،  ،لالعتداء على معتقدات الغيرإلهية رت شرعية نالحظ أن الفكرة الدينية وّف

واستغالل  أوطانهمستعمار الشعوب األخرى واالستيالء على الجماعية الالسياسية الفكرة القومية اإلرادة 

 يرة والضعيفةـالشعوب الفق بنهب ثرواِتالقومية قيام الدولة  وفي ضوِء. يانًامواردهم واستعبادهم أح

وبسبب . تصاعد دور العملية االقتصادية وتعززت مواقعها في المجتمعات الصناعية والتوسع على حسابها،

عية، فإن المكانة االجتماالقوة وارتباط الثروة بف لرأس المال في العديد من الصناعات، والمكّث راالستثما

على حساب رجال السياسة والدين وغيرهم من مفكرين وعلماء تعزز ـت أخذت أهمية رجال المال واألعمال

 . ستضعفينعن عامة الشعب والفقراء والُم  فضاًل ،ومثقفين
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في أواخر القرن العملية اإلعالماتية  تد حتى تبلوردور العملية االقتصادية في التصاُع استمّر

وال تعرقل حركته  ،سياسية ه حدوٌدال تحُد ولميفي عالم َعد ِلُوقد االقتصاد المعرفي كان لما و ،العشرين

الفئات المعرفية ما جعل ، بعيدإلى حد  خبويًاُن عليه أن يكون ْتَلأْماحتياجاته المعرفية  ، فإنيديولوجيةأقيود 

قد تبع ذلك و. المادية والمعنوية واستفادة من عوائده ،االقتصاد المعرفي تطويرفي  أكثر الفئات إسهامًا

ومواقف  وأفكاروخبرات  ،علمية ما لديه من معارَف وظيفتامة لت ر بحريٍةتبلور العامل المعرفي الذي يشُع

قومية والدينية عن االعتبارات ال بعيدًا ،مادية ومهنيةلتحقيق أهداف  من العالم، سعيًافي أي مكان ثقافية 

العقيدة في حدود العلم دون الغيب،  العامل المعرفي إلى اختصار فكرِةجه ّتلذلك ا .ةالتقليدي ثقافيةوال

ناق ـ، واعتبلد يفتح له مجال العمل والتفوق تيح له تبني أّيي ،صبح عالمي األبعاديالقومية ل مفهوموتوسعة 

جمع بين َي، الناسمن  فريدًا المعرفي نوعًا وهذا يجعل العامَل .المعرفةاالستثمار في و السوق الحرفكرة 

في الدائم  حضورالتنقل بين شركات ودول مختلفة، وال تيح لهما ُيياة التجوال القبلية واإلنتاج الصناعية، َح

أمثاله بروابط مهنية ومصلحية، والتوجه نحو التخصص الدقيق واإلنتاج لسوق بع افتراضي يربطه متمج

 .نافسيـت عالمّي

قامت  َممع العملية المجتمعية السابقة لها، ومن َث اًلاتجهت كل عملية مجتمعية إلى التعاون أو

. من قبل وممارسة نشاطات لم تكن مألوفًة ،ومجتمعات أخرى ،كانيةنفوذها إلى تجمعات ُس ومِد زهاتجاُوب

سع نطاق ن حدود مجتمع واحد، اّتْماالجتماعية الثقافية ِضر نفوذ العملية انحَص فيمافعلى سبيل المثال، 

. إقليميًا ما جعلها تلعب دورًا ،يطرت عليها الدولةالشعوب التي َساألراضي و لليشَمالسياسية ة عمل العملي

 لمعظم دول األخرى وبعض أوجه الحياة  ،ليشمل الحياة االقتصاديةها نفوُذ فقد امتّدالعملية االقتصادية أما 

الحياة لكافة شعوب األرض  َهأوُج شمل لينفوذ ومجاالت تأثير العملية اإلعالماتية ، فيما جاء وشعوبه العالم

 .وثقافات وشركات وحكومات ودياناٍت ومنظماٍت ًاوأحزاب وجماعاٍت أفرادًا

، جعل في حياة المجتمع هّمإن تتابع استحواذ كل عملية مجتمعية على الدور األكبر والمكانة األ

المتاحة للعمل في خدمتها  والمواهباستقطاب أفضل العقول  ،ومن مصلحتها أيضًا ،مهيمنةالعملية البإمكان 

للعمل في  تاحة محليًارت أفضل العقول الُمفالعملية االجتماعية الثقافية سّخ ،مساعدتها على تحقيق أهدافهاو

قول والمواهب في قيادة أفضل الُع توظيِفبالعملية السياسية  ، فيما قامتدمة الدين والمؤسسة الدينيةِخ

وحين تبلورت العملية  ،التحكم في أرزاقهمع الضرائب من المواطنين ووجْمالجيوش وإدارة شؤون البالد 

وتسخيرهم في  ،نشط فيهاـلجذب أفضل العقول والمواهب في البالد التي ت ها بحاجٍةاالقتصادية وجدت نفَس

سيط َوؤوس األموال والمشاريع االستثمارية، والقيام بدور العمليات تطوير التكنولوجيا الصناعية، وإدارة ُر
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بعد تبلور العملية اإلعالماتية واستحواذها على و ،يمنت عليهاوالشعوب التي َه ،بين القوة االستعمارية

أفضل العقول  باستقطابالعملية  هذه قيامالدور األهم في حياة المجتمعات اإلنسانية قاطبة، نالحظ 

وإعداد البرامج التعليمية  ،علوماتلتطوير تكنولوجيا االتصاالت وصناعة الم تاحة عالميًاوالمواهب الُم

 أحيانًا إيجادهو ،الخبر دْصَرفي  ّمهموبسبب ما لمؤسسات اإلعالم من دور  .والترفيهية والترويجية

األقدر على إعادة  العملية اإلعالماتية أصبحت األداَة ه وتعميمه بين الناس، فإَنِدوصياغته وتحليله ونْق

 القاتاالستهالك والَع والتأثير في أنماِط التفكير الفردية والجماعية، ، وتطوير طرِقالشعوب تشكيل ثقافات

للتعاطف مع  موتوجيههيهم، ـطاء وتزييف وعَسمشاعر الُبالتالعب في  بإمكانها كما أصبَح .االجتماعية

فها وليس من أهدا ،بول بسياسات قد ال تكون في صالحهمـالق نحَو أحيانًا، ودفعهم واهاقضايا معينة دون ِس

 . خدمتهم

بقاع  قطاعات الشعب في كِل لبفضل قدرته على الوصول إلى ك ،من ناحية أخرى، استطاع اإلعالم

 ،مألوفة لدى مختلف الشعوب ووجوهًا ،نة من الرجال والنساء نجومًا عالميينـحفأن يجعل  األرض

رجال اإلعالم  معظَمء وتشمل تلك الحفنة من الرجال والنسا ،تمتع بقدر كبير من الصدقيةـوشخصيات ت

بتحليل األحداث السياسية  والخبراء الذين يقومون عادًة اإلخبارية والفنية، برامجالمشرفين على تقديم ال

 مما. .مون رسالة اإلعالم الثقافية وأهدافه الربحيةثقفين الذين يخُدوالمعلومات االقتصادية، والسياسيين والُم

ية من رجال ونساء اتعة في يد صانعي الرسالة اإلعالمطّي اٍتجعل مستقبلي الرسالة اإلعالمية أدو

أكثر  ايجعلهبشكل  الجماهيرمواقف  تشكيلبإعادة  هاتجارية ومؤسسات رسمية، يقومون من خالل وشركاٍت

م عامة وبسبب ما لدى شركات اإلعال ،الكونية ن على العملية اإلعالماتيةيالمهيمنمع رغبات  تجاوبًا

 أغلب ، فإنناعيةأقمار ِصو متطورة تكنولوجية أدواٍتات مادية وبشرية ومن إمكانواألمريكية خاصة 

وتفاهات ومؤامرات وأكاذيب  واٍتضحية لنَز أصبحت ،شعوب األرض، وفي مقدمتها الشعوب العربية

 . داع اإلعالم الغربي والعربي على السواءوِخ

، خاصة غير الرسميةعالم العربية اإل مؤسساتومما ينبئ بأن األمور تسير من سيئ إلى أسوأ أن 

بل رجال مال ومستثمرين، محطات التلفزيون التي تبث عبر األقمار الصناعية، أصبحت مملوكة من ِق

أما فيما يتعلق بمؤسسات . قضية قومية أو أخالقية أو إنسانية بأّي غير معنّي أغلبهمو ،هم فاسد وجاهلبعُض

رها لخدمة سّخوى تجهيل دينية وتزييف سياسية، ُتِقوطأة  تحَتف ال تزال تعاني التخلاإلعالم الرسمية، ف

جل تحقيق أهدافها الذاتية وحماية مصالحها النخبوية، أومن . صلحة عامةال عالقة لها بَمخاصة أهداف 

من  التراُثيشتمل عليه وتكريس ما  ،ار الماضياجترالقوى بتوجيه العملية اإلعالماتية إلى تقوم تلك 
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من الوصول إلى والعقالني  العلمي، وحرمان الفكر زمن منُذ م تجاوزها الزمناحكأو اتوذرافات وشعُخ

 . نوات اإلعالميةـاهير من خالل القالجَم

واقتصاد وفكر وإعالم وأعمال  نع التاريخ من رجال دين وسياسٍةمن الواضح أن المساهمين في ُص

خالل العمليات المجتمعية، وأن قدراتهم على التأثير في ن حققوا أهدافهم إال ِموعلم وفلسفة ال يمكن لهم أن ُي

باستطاعته  ليس فرجل الدين مثاًل. هاوموقعهم منحركة التاريخ تعتمد على وعيهم بأهمية تلك العمليات 

 .ويشعرون بحاجتهم إليهاويرتاحون لها  ،فهمها عامة الناسدون أفكار َيمن التأثير في محيطه االجتماعي 

دون مؤسسات سياسية من لم ِس وأفي ظروف حرب شعب  قيادةسياسي  نظاممكان بإ ليسكما أنه 

. رؤيته لألمور يدـلتأيوعسكرية وأدوات عمل تنظيمية ودعائية قادرة على تأطير القوى الشعبية وتوجيهها 

دون مؤسسات اقتصادية من  بثقٍةستثمر ما لديه من أموال بإمكان رجل أعمال أن ينشط وَي كما أنه ليس

 هاحتاُجالتي َيالتسهيالت  نحِهوَم حتضان مبادراتِهصالحة الثقافية بيئة اجتماعية و ،مناسبة مالية وقوانينو

لمية الِعالبحوث  مراكُزعصر المعرفة، تبدو استحقاقات في ضوء و. على أرض الواقع رؤيته لتطبيق

األكثر  األمكنة هي المستقبلية المعنية بالدراسات حثيةالَب والمؤسساتوالجامعات  التكنولوجية والتطوير

وتدريب القيادات السياسية ، بهاـمواهتمكينها من اكتشاف تية وـاهب الفَواحتضان الَم على قدرًة

 .صنع التاريخواإلسهام في  ،المستقبليةواالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

د سياسي أو رجل دين أن و قائفكر أو عالم أو مبدع أد بإمكان ُميعني باختصار أنه لم يُع األمر الذي

لديها و ،استضافتهقوم بـترعاه وتمؤسسة  ر عليه إيجاُدحيطه إذا تعَذفي ُم ومؤثرًا معروفًا صبحينشط وي

شخص أن  كما أنه ليس بإمكان أّي ،نشاطاته المناسبة لقيامه بممارسِة على دعمه وتوفير البيئِة القدرُة

توفر له قنوات إعالم ـاقة للمعنيين من شعوب من دون أن تخّل علمية وأفكار وصل ما لديه من معارَفُي

في متناول  صنع التاريخلذلك، لم يعد  وتبعًا. وحقائق علمية على المألآراء تيح له فرصة نشر ما لديه من ـت

ر القوة العسكرية ن عناِصِم هم، وال من اختصاص دول مهما ملكْتُبـت مواهَميد أفراد مهما عُظ

لسيطرة شخص أو  ال تخضُع مجتمعية ذات طبيعة ديناميكية لفعل عملياٍت تاجًابل أصبحت ِن واالقتصادية،

 . أو دولة منظمٍة

 تكنولوجيةومومًا نتيجة لفعل عوامل تغير طبيعية واجتماعية وعلمية جاءت التحوالت االجتماعية ُع

وى ي المجتمع على حساب ِقكثيرة، كان من شأنها تعزيز المواقع المجتمعية لقوى التطور ف واقتصادية

ير ـدوث ما نشهده اليوم من تغتابع الثورات المجتمعية التي قادت إلى ُحـومع ت. الثبات واالستمرارية

حيث كان النضوج  ،وج الثورة السابقةُضن ميالد كل ثورة لم يحدث إال بعد ُنأ، إال صعدال لعلى ك وتحول
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التحوالت سلسلة مترابطة من  نزلةل الثورات بموهذا جَع. ةضن دافئ لميالد الثورة الالحقِحتوفير بمثابة 

، مؤدية تهيـنـالتي ال تالتكنولوجية االقتصادية ووالتطورات  ،واالكتشافات العلميةوالثقافية، االجتماعية 

ِ بذلك  عمليات ال ومن بين النتائج البارزة التي أفرزتها تلك التطورات، ظهور ،عام الحياة بوجٍهإلى تعقيد

د سوى منطق التطور المؤسس قليد أو منطق تاريخي محّدـأو قانون أو ت ع لسلطٍةخَضال َتالتي جتمعية مال

تاجًا ـعصر نالهذا يجعل التقدم في  مما. ةخاص لحامصعامة و حاجاٍتمن  على العلم، والمنطلق أساسًا

بالقدرة على تحديد  ًارتبطوالوطنية م والفئويةلفعل العمليات المجتمعية، ويجعل تحقيق األهداف الذاتية 

 .هاجتمعية المطلوبة للتجاوب مع استحقاقاِترات االجتماعية والُمتلك العمليات وإجراء التغُي اِتمسار
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4 

 ةالثقافي ةاالجتماعي تالتحوال

وحاجات  من أفراد تربطهم غرائُزتكونت تطورت المجتمعات اإلنسانية عبر الزمن من مجموعات صغيرة 

وأمم  معيشية وتقاليد ومعتقدات دينية، إلى شعوٍب أمنية، إلى مجتمعات مستقرة تربطها ظروٌف ومخاوُف

معظم  كانت بطيئة للغاية عبَرالمجتمعية ومع أن وتيرة التغير  ،ثقافات وقوانين وترتيبات سياسية تربطها

من أهم عوامل  عاماًلجعلها  استخدامهاشيوع إال أن ظهور األدوات أو التكنولوجيا و ،فترات التاريخ

 .John A). ات جديدة في مجاالت اإلنتاج والسلوكد الممكن من تغيرات، وتفتح إمكاند حدود، ُتحالتطور

Garraty and Peter Gay, Eds., The Columbia History of the World, 40) . 

، ومع تراكم تبعات ه حتميًافقط، بل جعلت نًاممكاالقتصادي والعلمي إن التكنولوجيا لم تجعل التطور 

 :جالبريث لذا قال. بها إلى الوراءأو العودة  عمليات التحول المجتمعيةح من غير الممكن وقف التطور أصَب

 John Kenneth Galbraith, The Good).ال يمكن عكس اتجاهه الذي المصدر الحقيقي للتغير هو إن التاريخ

Society, 12)  مات في الظروف المعيشية والِس وكميًا نوعيًا تماعية تطورًاالتحوالت االج تعكسفيما و

ا كان لكل صراع أسبابه، ولّم ،المجتمعفي صراع دة المنافسة والتسبب في تصعيد ِحـ، تللشعوب الثقافية

 .فإن الصراع ال ينتهي إال بحدوث تغير يعالج أسباب الصراع بشكل كامل أو جزئي

د القديمة أن يتحكم في مكونات بيئته الطبيعية أو في سلوكها، لم يكن باستطاعة اإلنسان في العهو

نتيجة لهذا  ،اجاتهتيحاه للتجاوب مع بيئت عجز عن تطويعما جعله َيوبدائية أدواته،  وذلك بسبب قلة علومِه

ر العشرات اآلالف من السنين، لم تعرف سوى تكر تقريبًا بلي على حالهاـالعجز، بقيت حياة اإلنسان الق

اكتشاف الزراعة وتطوير إال أن  ،ها اإلنسان بأخيه اإلنسانالنكبات التي أوقَعر تكاُثرث الطبيعية والكوا

ات مادية ساعدته على التأثير في مكونات بيئته في حصول اإلنسان على إمكانأسهم الحة األرض نون ِفـف

التطور المجتمعي ببطء ك عملية ي، والتسبب في تحرقلياًلبعض تلك المكونات  سلوِكتطوير والطبيعية 

عدات واستخدامها على نطاق واسع في المجتمع الزراعي، بدأت العالقات ومع تطور الُم ،ولكن بثبات

من ناحية ثانية، تسببت الغزوات والتجارة في . تغير وتتبدلـيم والمواقف تـاالجتماعية والعادات والق

إلى تسريع عمليات التحول الثقافي والتطور  بدورهى ، أّدل ثقافي بين المجتمعات المتجاورةحصول تفاع
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تحول مجتمعي حقيقي في تلك  مع ذلك، لم يكن باإلمكان حدوُث. التكنولوجي من خالل التقليد واالستعارة

ل مستقبل مغاير ها تخُيباستطاعِتم يكن ، لن قوى التغيير الداخلية والخارجية كانت ضعيفةأل ،األزمنة

قدات دينية ـتـقوم على معـجتمعات ذات ثقافات تعلى ُم ذلك المستقبل رضوف ،لطريقة الحياة الزراعية

 . راسخة

مع حدوث الثورة الصناعية، تكاثرت العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في حياة المجتمع، ما أدى 

عية إذ فيما تسببت قوى التغير الداخلية في إحداث تحوالت اجتما ،ع عمليات التحول المجتمعيةإلى تساُر

نشيط التجارة الدولية وإطالق المشروع ـناعي، تسببت القوى الخارجية في تعميقة في كل مجتمع ِص

 االستعماري الذي حمل معه ثقافته ومعداته التكنولوجية وأساليب إدارية غير تقليدية إلى مختلف الشعوب

، والهجرة من األرياف إلى نيعوعمليات التص، واالقتصادية وهذا يعني أن الحرية السياسية. التي استعمرها

نت المجتمع تطور العلوم والتكنولوجيا، والقوة العسكرية مّكوتحسن المستويات المعيشية، ودن، الُم

 .ن حولهالصناعي من التغير وتغيير العالم ِم

 ، أصبح التحول المجتمعي عمليًةالعولمةاتساع نطاق و المعلومات واالتصاالتدوث ثورتي مع ُح

ولما كانت المعلومات  ،سيرتتوقف عن المسير وال تعرف أين ـتحرك بشكل تلقائي، ال تـتديناميكية 

ف عند حدود ـقـتأثيراتها أصبحت عالمية األبعاد، ال ت واالتصاالت مطلوبة ومرغوبة في كل مكان، فإّن

بالسيطرة على  من ناحية ثانية، فيما قام األثرياء والمعرفيون. توقف أمام حساسيات ثقافيةـوال ت ،سياسية

ملكية المؤسسات التي تصنع المعلومات وتدير االتصاالت، قامت هذه المؤسسات بالترويج آلراء وثقافات 

ا كان األثرياء والمعرفيون يرتبطون بمصالح ولّم. شعوبال لحياة كطرق مالكيها، ما جعلهم يؤثرون في 

 ،ذات ثقافة مميزة عالميةخبة هم يشكلون ُنَسويتبادلون المعلومات بشكل متواصل، فإنهم وجدوا أنف ،مشتركة

وفي أعقاب انهيار الماركسية  ،ية والمالية والتكنولوجية الرئيسة في العالمعلى المؤسسات االقتصاد تسيطر

إلى  نما جعلهم يتجهومن العقائد القديمة والوالءات الوطنية، بالتحرر هؤالء شعر وانتهاء الحرب الباردة، 

 . عوب ودولعلى تأمين مصالحهم على حساب الغير من ُش ، والعمل معًانهمتطوير أساليب تعاو

على تطوير كل أنواع التكنولوجيا التي  العالم كانت قدرات، 2014مع إعداد هذا الكتاب في عام 

من خالل  يقومونال ماليين العلماء والعّم ،م بسرعة البرقـتـقد أصبحت ت اإلنسان ويتخيلها حتاجهاي

توجات تكنولوجية ـمنبتطوير  تباعدةـواألماكن الم تباينةـاألهداف الم ف من المؤسسات ذاِترات اآلالعَش

تهيمن عليه قوى " عالم متحول"نتيجة لذلك، أصبح عالمنا عبارة عن . وعامة لمصالح ذاتية خدمًةجديدة 

. بل كل الشعوبتغير بال عدد، تقوم بإحداث تحوالت ذات تأثيرات كبيرة وتبعات عميقة على حياة ومستق
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 لكترونية عشرتضاعف االتصاالت اال دْتاألخيرة من القرن العشرين شِه ويقدر العلماء أن الثالثين سنًة

في اختفاء كتابة الرسائل باليد  ذلك تسبب و، أيضًا مرات وتراجع االتصاالت الشخصية عشر ،مرات

 Curt Suplee, “Imagine This,” The). الحاجة إلى السفر للتداول مع آخرين بشأن قضايا مشتركة وإلغاِء

Washington Post, January 2, 2000, B1)  

حالة مجتمعية غير قابلة لالستقرار، تشكلها وتعيد تشكيلها كل لحظة " العالم المتحول"يجسد و

، وتؤثر في جميع صعدوال المستويات لفي كل االتجاهات، وتعمل على ك هادئة ولكن معقدة، تسير اتعملي

وفي ضوء هذه األوضاع، يصبح . في كل مكانالعالقات، ما يجعلها تفرز رابحين وخاسرين  لكاس والن

والحكم على مدى توافقها مع حاجات المجتمع ورغباته،  هات التغير المجتمعية بدقٍةمن الصعب تحديد توُج

يتغير الواقع بشكل آني، هذه العملية،  ضّمإذ في ِخ ،عمليات التخطيط من أجل المستقبل ما يؤدي إلى تعقيد

 . متواصلنهار النظريات التقليدية بشكل ـتقادم االفتراضات بشكل يومي، وتـوت

يديولوجية من ناحية، والمؤسسات يم والتقاليد والمعتقدات الدينية واألفكار األـتصف العالقة بين القـت

يم على ـين تهيمن المعتقدات والتقاليد والقح ،ن ناحية ثانية بالتنافس والتنافرالعلمية والفلسفة والتكنولوجيا م

تجات ـتصبح منفيما حياة المجتمع، يتقلص دور المعرفة العلمية والفكر المؤسس على العقل والمنطق، 

أدوات ُتستخدم لتعزيز الفكرة األيديولوجية وخدمة مصالح القيادات المنبثقة  العصر التكنولوجية مجرَد

وفي المقابل، حين تهيمن األفكار العلمية . وكوبا السودان وكوريا الشماليةعنها، كما هو الحال في إيران و

تح المجال ـ، ما يفيديولوجية ودور قادتهاوالمعرفة والمؤسسات والعقل على حياة المجتمع، يتراجع دور األ

ولوجية يديقليص دور األفكار األـوهذا يعني أن ت. لتقدم العلوم والتكنولوجيا وتطور الثقافة واالقتصاد

قدم اقتصادي وعلمي وتحول اجتماعي ثقافي في ـلتحقيق ت أساسيًا عتبر شرطًايم المتوارثة ُيـوالتقاليد والق

فإن وفي ضوء ما يستحوذ عليه القادة السياسيون عادة من قوة وسطوة في المجتمعات النامية،  . المجتمع

من  جتمعيديولوجية وتحرير الُمليد واألقليص دور التقاـالقوة الوحيدة القادرة على تأصبحت ة السياس

لطة أهم مفاتيح التطور وإعادة هيكلة عالقة الشعب بالُس ،تطوير النظم السياسية لذلك أصبح ،قيودها

 .العربيةالشعوب النامية، بمن فيها  بالنسبة للشعوِب

مقراطي في وتشير السجالت التاريخية إلى عدم قدرة أمة على تحقيق الحرية وإقامة نظام حكم دي

ولما كان من الصعب بناء  ،أو ثقافة تقليدية ذات جوهر ديني أو فلسفة شمولية ،هيمنة قيادة تاريخية ظّل

وتحرص على تطويره وتطبيقه في المجتمعات التقليدية غير الصناعية، فإن  ،مؤسسات رسمية تفهم القانون

يقول . سلطات مطلقة أو شبه مطلقة ن القيادات السياسية من االستحواذ علىغياب تلك المؤسسات مّك
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Ottaviano Fregoso: حبها، ما يجعلها ال محل تقدير الشعوب و إن القيادات الكرزماتية تجد نفسها دومًا

 ,Quoted in Hugh Thomas, World History). أو شخصًا أحد من الناس، وال تحترم رأيًا أيتقبل مشورة 

في المجتمع، ما والثروة مراكز القوة  تيتـتفيمقراطية والطبقية في المقابل، حتمت المؤسسية والد  (462

التاريخ  ىمجر خاصة، ال تستطيع تغييَرلطات وُسجعل القيادات الكرزماتية، وإن استحوذت على مراكز 

 .بشكل كبير أو حظوظ بالدها وشعوبها

درات يتمتعون بُقو ديةيجسدون الرموز الوطنية والعق ،قريب ، وحتى وقٍتكانوا قادة الدول ومع أن

عي إال أنه لم يكن بإمكان قائد أن يّد ،متفاوتة على التأثير في مواقف شعوبهم وحظوظ بالدهمولكن  ،كبيرة

ترن صعود وهبوط ـلذلك اق. لسفة شموليةشعبية مرموقة من دون االرتباط بف ويستحوذ على مكانٍة ،العظمة

الماركسية، أي الفلسفات االجتماعية الدينية والقومية و يديولوجياتبصعود وهبوط األ" يادات التاريخيةالق"

ا كان عصر المعرفة هو ولّم. االقتصادية االجتماعيةالثقافية، والفلسفات االجتماعية السياسية، والفلسفات 

شهد المستقبل من غير المتوقع أن َي ه، فإنبامتياز عصر العلم والتكنولوجيا وعولمة الثقافات والمصالح

 . أو على جزء كبير منه ،يولوجية أو قيادة تاريخية على العالميدأهيمنة 

 ظوظهم ومستقبلهم كأفراٍدفرض على الناس أن يقوموا بتشكيل ُحوهذا يعني أن العالم المتحول َي

 تلكته ـبأن النظام الذي خلق المجتمعية، علمًا وفئات ومنظمات ومجتمعات ُمستفيدين من آلية العملياِت

لكن غياب  ،وال توجهها تيارات تغيير محددة ،مها قواعد معروفةمن الفوضى التي ال تحُك تربـالعمليات يق

النظام في مثل هذه الحالة يعكس في الواقع انتصار الحرية على التقليد والمقدس، وتحرير اإلنسان العادي 

مع ذلك، ال يلبي . ليةالشمو والفلسفاتت الذي تمارسه القيادات التاريخية عضلة التراث والقدر والكْبمن ُم

 ، إذ غالبًاكل فرد كل تغير ُتحدثه العمليات المجتمعية حاجات جميع الناس وال يتوافق بالضروة مع رغبات

من هذه  كل مجتمع ادةفلذلك تعتمد درجة است ،خالقيات األمانةأقيم العدالة و مع بعض التغيرات تتعارضما 

في مجرى التاريخ بالتأثير  ية قيامهاعيشه من تحوالت، وكيفما تو طبيعتها،على فهم ته العمليات على قدر

 . المستقبل وعمليات صنع

 في العصور القديمة التحول االجتماعي

نمط صيد الحيوانات وجمع الخضار والفواكه والحبوب عشرات على عاش المجتمع البدائي الذي اعتمد 

إذ قام أفراده بتنظيم أنفسهم بناء على  في معطيات حياته،يذكر تغير حدوث اآلالف من السنين من دون 

وفيما قامت التقاليد بدور القانون، قامت أعمال  ،من طبيعتها الثبات وعدم التغير قرابةتقاليد وعالقات 
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نوع في مجتمع حر والشعوذة بدور التكنولوجيا، ما جعل الحياة تدور في حلقة مفرغة من الخوف والُخالِس

تصرت حركة ـلذلك اق. كامل شبَه غيابًا وعمليات التحول المجتمعية ،اريخيةالتقدم الت غابت عنه عوامُل

دورة حياة  إلىوالتعرف  ،التاريخ على الدوران حول الذات حتى نجاح اإلنسان في تدجين بعض الحيوانات

 ووسيلة مواصالت ومصدر غذاء جديدًا إنتاجيًا شكلت هذه التطورات نمطًا . سنة 11111 نحو النباتات قبل

إذ  ،لكن ثمن تلك النقلة لم يكن بسيطًا ،قلة حضارية، ما جعل بإمكان تلك المجتمعات تحقيق ُنوسهاًل ًاجديد

إن كل . "قدر كبير من حرية التجوال في المناطق القريبة والبعيدة بلي منـرمان المجتمع القِحتسبب في 

 ,Samuel P. Huntington)". كبر الثمن ، وكلما كبر حجم التغير، كبير في التاريخ كان له ثمن غاٍل تحول

The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 51) .  وفيما أصبحت حياة القبائل التي

ت نمط ت حياة القبائل التي رفَض، استمَروإنتاجية وتحضرًا واستقرارًا أمنًا تحولت إلى الزراعة أكثَر

 .  قلبات الطبيعةـعاناة من توالفقر والبدائية والُم ها من التخلفالزراعة على حاِل

ل في الكون وأسراره، والبعد عن ، والتأُموالرتابة الزراعة بالبساطة والهدوء تصف الحياة في ظّلـت

وهذا من شأنه أن  ، يمان بالقدر والحظإلناعة واـإلى الق بطبيعته ااًلاإلنسان مّي الطموحات المادية، ما يجعُل

التفكير في والفكر الغيبي على  التقاليدخياله ويدفعه إلى تفضيل الراحة النفسية في أحضان من  يحّد

حاجته إلدارة  لىويتميز اإلنسان الزراعي عامة بعدم الرغبة في معرفة ما يزيد ع ،المستقبل واستحقاقاته

ية، خاصة ما يتعلق منها ن شأنه تعكير صفو حياته الروتينما ِم شؤون حياته اليومية، واالبتعاد عن معرفِة

عشرة آالف  نحووبسبب هذه المواقف، احتاج المجتمع الزراعي ل ،والتقاليد االجتماعية بالمعتقدات الدينية

، والكثير من التطورات التكنولوجية واالكتشافات اقةالخّل وآالف األفكار الجديدة يءتغير البطسنة من ال

نته من تحقيق قفزة ه خالل ثالثة قرون إلى عصر الصناعة، ومّكالعلمية كي يبدأ مرحلة تحول مجتمعية نقلت

 .حضارية جديدة في تاريخ البشرية

تحدى التقاليد السائدة ـالمدن ت بعض مع نهاية القرن الرابع عشر، بدأت النشاطات التجارية في

. ألعمال الحرفيةقوم بتشجيع المعامالت المالية واـيطاليا، وتإت التقليدية في أوروبا، خاصة في والسلطا

ين إلى التركيز على نشاطات ـيوفي ضوء ما ساد تلك المدن حينئذ من حرية نسبية، واتجاه التجار والحرف

تطور في اتجاه أبعدها ـدن األوروبية تدنيوية والسعي لتحقيق مصالح مادية، أخذت معطيات الحياة في الُم

م المؤسسة الدينية فيما يتعلق بالنشاطات التجارية ها إلى مخالفة تعاليقطاع وتقاليده، وقاَدعن حياة اإل

، كان في المدنمولين ين والُمـوالحرفيالتجار  من تيجة لهذه التطورات، تبلورت طبقةـن ،عامالت الماليةوالُم

فكرون ُي قطاعيات بعد سنوات عبودية طويلة، ما جعل هؤالءقد هرب من اإل الكثير من أعضائها
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حكم من الشعب، وبالشعب، ومن أجل  وإذا كانت الديمقراطية هي نظاَم ،حراريتصرفون كمجموعة من األو

من  كان نظامًاالوسطى فإن نظام المدينة األوروبية في العصور لنكولن، الرئيس األمريكي كما قال الشعب، 

 Robert Lopez, cited by Norman Pounds, An Economic History).  التجار، وبالتجار، ومن أجل التجار

of Medieval Europe, 104)  تحقيق تحول ل ترك مجااًلصرار الكنيسة على تطبيق تعاليمها، لم يإلكن

  . جتمعفي حياة الناس والُم بهزيمة الكنيسة وتراجع دورهامجتمعي من دون صراع دموي انتهى 

 في عصر الصناعة االجتماعيالتحول 

وتزايد المعامالت المالية والنشاطات  دنلُمسكان ا مّو، ونفي أواخر عصر الزراعة جاء التوسع في التجارة

والقوى الكاثوليكية الكنيسة  في العالقة بين ًاحاد ًاليخلق توتر ،تحقيق مصالح مادية الحرفية التي استهدفت

ها من أفكار ـقـوما راف ،قد تسببت تلك التطوراتو ،المطالبة باإلصالح والسياسيةاالجتماعية االقتصادية و

 ترةـفالمجتمع الزراعي  خولفي ُد لت العالم الجديَدشِمواكتشافات جغرافية  ،جديدة ونظريات فلسفية لميةِع

ن أومع . ت عصر الزراعة إلى الصناعةزوقلة حضارية تجادوث ُنانتهت بُح، وت ثالثة قرونانتقالية داَم

تصنيع  ّنأإال  ،ر التاريخيدوث ذلك التطوُحفي  مًاهم دورًا أّدتمالية المؤسسات التجارية والشركات ال

الطريق د الذي مّه العامل الحاسَم كانتصناعة النسيج  هاتاستخدمعدات التكنولوجية التي الُموالمالبس 

   (Garraty and Gray, 24-6). تغيير العالم وثقافاته وطريقة حياته إلى األبدولتبلور عصر الصناعة 

حروب دينية بين الكنيسة  ال شهدت وقوعتـقساحة  1651-1511كانت أوروبا خالل الفترة 

والممولين تجار الالكاثوليكية وملوك وأمراء أوروبا الغربية، انتهت بانتصار الملوك واألمراء وحلفائهم من 

الفترة، قام الحلفاء بتطوير تكنولوجيا القتال وتصنيع معدات حربية  تلكوخالل  ،على الكنيسة والحرفيين

 توماس،هيو كما يقول  وهذا يعني ،واستعمارها د لغزو البالد الفقيرة والضعيفةحديثة، استخدموها فيما بع

نف ـباستخدام العهزمهم أو تعاليم دينه، وإنما  ،أو قيمه ،ن الغرب لم يهزم العالم بسبب تفوق أفكارهأ"

رون المستعم ، وهكذا استطاععلى استخدام العنف هكذا قام االستعمار  (Hugh Thomas, 121)." المنظم

مواردهم، وفرض التبعية  واستغالل، العديد من شعوبه داواستعب على مساحات شاسعة من العالم السيطرة

 .قرونلمن فرص التحرر والتقدم  رمانهموِحعليهم، 

 ،فصل الدين عن الدولةفي  ونجاحها عشر صالح الديني في القرن السابَعحركة اإل انتصارإن 

سبوق في حياة تحول اجتماعي ثقافي غير َم نزلةالمجتمع، كان بمة حياتقليص دور الدين في وبالتالي 

، أو لسلطة السياسيةنهاء الصراع بين السلطة الدينية واإوقد أسهم ذلك التحول في . المجتمعات اإلنسانية
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إلى ى ح للثانية بالسيطرة على األولى، وأّدباألحرى بين العملية االجتماعية الثقافية والعملية السياسية، سَم

لطة إذ فيما احتفظت المؤسسة الدينية بُس ،من الزراعة إلى الصناعةالمجتمعي تسريع عملية التحول 

من مواقعها  سلطاتها السياسية والكثيَرمة عن سلطاتها الدنيوية، ما جعلها تخسر رَغنازلت ُمـأخالقية، ت

 ،كام على السلطة في البالدالُح يالُءقد تبع الحروب الدينية استو ،ها على مدى قرونتبالتي اكتس االجتماعية

لكن الشعوب التي تعودت على الحرية واستمرأت مذاقها . شعوبهمعلى  مواتجاه بعضهم إلى إحكام سيطرته

. مستبدة ملكيةلطة بُس ستبدةُم دينيةلطة بل استبدال ُسـقـأشكالها، ولم ت لالعذب رفضت السلطات المطلقة بك

الثورة كانت أهمها عشر  والتاسَععشر  الثامَن ينفي القرن عدة ثورات  قوعُوقد تسبب هذا الموقف في و

السلطات في المجتمع، من حقه المشاركة في العملية  مصدَر نتيجة لتلك الثورات، أصبح الشعُب. الفرنسية

وأن  ،كما أصبح على الدولة أن تعترف بحقوق المواطنين. كامه ومحاسبتهموانتخاب ممثليه وُح ،السياسية

كنظام حكم سياسي  الديمقراطيةتأسيس والديمقراطي المفهوم شيوع د الطريق لمّه مماها، حترمها وتصوَنت

 . الدول األوروبية أغلب أمريكا وفي 

قام عصر الصناعة، كما قام عصر الزراعة من قبله، بتغيير طريقة حياة ومعطيات حياة المجتمعات 

النشاطات  نوعـوت والشركات التجارية والمالية،المصانع  ومع انتشار ،نتاج الصناعياإلالتي تبنت نمط 

الثروة وبالتالي مصدر  ترتب على ذلك انتقال و. ودور رأس المال في المجتمع االقتصادية تبلورت الطبقية

تبلور طبقة  تسبب بدوره في ما. ين إلى أصحاب رؤوس األموالـقطاعيمن قبضة اإلتدريجيًا  القوة

نتيجة . ضياالك األر، حلت محل ُممولين والمستثمرينب المصانع والُمت من أصحانجديدة تكّواجتماعية 

تنظيم  إعادَةالناس  ما فرض على، الهياكل االقتصادية واالجتماعية في المجتمع لتلك التطورات، تغيرت

 .من قبل لم تكن معروفًة حياتهم على أسس جديدةأمور 

الة بطبيعتها إلى الثبات جعلت التغير االجتماعي المّي نظم القيم والتقاليد والمعتقدات الدينية إن

االجتماعية وفي الواقع، جاء التغير في نواحي الحياة . مقارنة مع التغير االقتصادي ءالثقافي يحدث ببطو

في بعض الحاالت . له فعل على التغير في نواحي الحياة االقتصادية وتابعًا عظم الحاالت كرِدالثقافية في ُمو

 بطيئًاالفعل  ، وفي حاالت أخرى كان رّديجابيًاإو الفعل االجتماعي الثقافي سريعًا يان كان رُدواألح

وفيما  ،لميةوالِع االقتصاديةالمجتمعية تعطيل عمليات التحول  ب فيتسّب سلبيًا ، كما كان أحيانًاومترددًا

فوائد التحوالت االجتماعية  حققتتالتكنولوجية عادة بسرعة، وتتحقق فوائد مشاريع التنمية االقتصادية 

في  يشعرونال  ما يجعل الناَسشديد، ال تظهر غالبًا إال في حياة األجيال الالحقة،  ببطء ةعادالثقافية و

 . يمهم وتقاليدهم وعالقاتهم االجتماعيةعلى ِقاالجتماعية والثقافية  التحوالتإال بسلبيات المدى القصير 



79 

 

من  ناعة في توفير فرص عمل لألعداد الكبيرة من الباحثين عن عملى نجاح الص، أّدثانيةمن ناحية 

. واسعة من األرياف إلى المدنسكانية ، وتركز الخدمات الحكومية في المدن إلى حدوث هجرة الفالحين

أو العشيرة التي سادت في  ،متدةقد تسببت تلك الهجرة، بين أشياء أخرى، في تقطيع أوصال العائلة المو

ف روابط وفي ضوء ضْع ،مكان لوجودها في المجتمع الجديد أو ،ث لم تعد ثمة حاجة لهااألرياف، حي

فإن متشابهة، بة ولكن صْعمال الصناعة، وخضوعهم لظروف عمل وأوضاع معيشية رابة والدم بين ُعالَق

ع شج مما. التي تربطهم مع بعضهم بعضًاالرابطة أصبحت ، أو الدين وليس القرابة ،المصلحةالمظالم و

ظهور مؤسسات المجتمع المدني نتج عنها حادات مهنية، على تكوين اّت العمال وغيرهم من مهنيين فيما بعُد

 . مجتمع صناعي سائر نحو التعقيدوالفرد في السياسية لطة الفراغ بين الُس التي قامت بشغل

، هدم القديم "ر الخالقالتدمي" على :ييزال على الهدم والبناء في آن واحد، أ ماقد قام ذلك التطور وو

بديلة على  ونظممن عناصر ثقافية وطرق تفكير ونظم مجتمعية تقليدية، وبناء تقاليد عمل وطرق تفكير 

حيطة به إلى المصنع، وأصبح وعلى سبيل المثال، انتقل العمل من البيت الريفي والمزرعة الُم. أنقاضها

 ال، وأصبح كبار السن، ال سيما المرضى ومن المريض يعالج في عيادات طبية ومستشفيات بدل البيوت

كما أصبحت المسارح ودور السينما  ،ات حياتهم األخيرة في مصحات خاصة، يقضون سنولهم أقارب

 .الدواوينو والئم األكل والنوادي الرياضية واالجتماعية والثقافية مراكز تسلية وترفيه عن النفس بدل

طريقة حياة المجتمع  التي شملتأعمدة حضارة الزراعة  بتدمير أهموهكذا، قامت حضارة الصناعة 

تعلق ـر صغيرة تقوم على روابط نفسية وأمور بيولوجية تإلى أَس هاتيتـتم تفالتي  متدةالعائلة المالزراعي و

واندحار محيط حياتها القروي، وارتباط العامل بالمصنع،  العشيرةومع تفتت . بإنجاب األطفال ورعايتهم

والتقاليد والمواقف من العمل والوقت، وتبدلت العالقات والهياكل االجتماعية واالقتصادية  رت القيمتغّي

قوم على اإلنتاج ـطويلة حتى تحولت الزراعة في الدول الغربية إلى صناعة ت ولم تمِض فترٌة. والسياسية

تاج والتمويل وتسويق نظيم عمليات اإلنـع إلدارة مؤسسية تستخدم العلم والتكنولوجيا في تالكبير، وتخَض

% 51 نحو وعلى سبيل المثال، فيما كانت نسبة العاملين في قطاع الزراعة في الغرب. البضائع المصنعة

 5 نحو ، انخفضت تلك النسبة مع نهاية القرن العشرين إلىعشَر من األيدي العاملة في نهاية القرن التاسَع

إلى  الفالحينماليين  لزراعة إلى صناعة أجبَرإن تحول ا%. 3قط، فيما انخفضت في أمريكا إلى ف% 

وحدوث الزراعي مال صناعيين، وتسبب في قلق المعنيين من احتماالت انخفاض اإلنتاج التحول إلى ُع

لكن فيما كان العمال يرحلون عن مزارعهم، كانت اآلالت الزراعية والبذور الُمحسنة . أزمات غذائية
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، وتقوم بتحسين نوعية والعامل الزراعي لحديثة ترفع إنتاجية األرضواألسمدة الكيماوية وأساليب الري ا

 . خالل عقود المنتجات بوجه عام، ما جعل دول الغرب تغدو من أهم مصدري المواد الغذائية

ء قطاعيين واألثرياجع، كانت أعداد الخدم في بيوت اإلوفيما كانت أعداد العاملين في المزارع تترا

لصناعي مع حلول القرن في المجتمع ا يشكلون ثاني أكبر فئٍة الخدم، ما جعل تزايدـت وسطىوأبناء الطبقة ال

الك ُمالطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها  إلىللتعرف  ستخدم عدد خدم المنازل معيارًااوقد . العشرين

حة الدنيا الشري ينتمون إلىعلى أنهم  أشخاصفيه أقل من ثالثة  يخدمعتبر سكان كل بيت احيث  البيوت،

 Peter Drucker, “The Age of Transformation,” The Atlantic Monthly, November. ىطمن الطبقة الوس

ه إلى وعدد أصحاب كل بيت ينتمي ساكنفي معظم الحاالت تجاوز يكان عدد الخدم وفي الواقع،   (54 ,1998

لكن مع حلول الستينات من القرن . نيةالحرب العالمية الثانهاية حتى ، وذلك الطبقتين الثرية والوسطى

ن حياة المجتمع الصناعي بسبب تغير طريقة م المنازل قد أوشكت على االختفاء ِمالعشرين، كانت طبقة خَد

تم تزويد إذ فيما لم يعد هناك مكان في البيت الجديد لخدم يعيشون فيه بشكل دائم،  ،حياة ذلك المجتمع جذريًا

كانت رياض األطفال والمستشفيات وبيوت العجزة بينما ت وأفران كهربائية، البيوت بثالجات وغساال تلك

 .وتقوم بدور خدم المنازل ،والمطاعم تنتشر في كل مكان

كبيرة من العمال المعدمين الذين كانوا بحاجة ماسة لعمل  إن تحويل الزراعة إلى صناعة خلق أعدادًا

ن ناحية، وتمكين أصحاب رؤوس األموال من ومصدر دخل، ما تسبب في تسريع عمليات التصنيع م

لطبقة خدم المنازل، كانت الطبقة  وخالفًا. استغالل الطبقة العمالية، خاصة األطفال والنساء من ناحية ثانية

 العمالية ظاهرة للعيان، إذ عاش أفرادها في أماكن مكتظة بالسكان، في ظل ظروف حياتية سيئة للغاية

تيجة لذلك، أصبحت هذه ـن .، وغابت عنها الخدمات األساسيةا الفقر والبؤسخيم عليهتجمعات سكنية  ضمن

 إلى وغيره من فالسفة حاولوا التعرف كارل ماركسالطبقة مركز اهتمام المثقفين، ما جعلها تحظى باهتمام 

رة الطبقة بالثوتلك توقع ماركس أن تقوم و . صنع التاريخوأسباب نشأتها ودورها في  ،جذورها التاريخية

لالستغالل الذي مارسته  على أصحاب رؤوس األموال واالستيالء على ملكية وسائل اإلنتاج ووضع حّد

هي ع كان فرصة تاريخية مصاِنالسوء ظروف العمل والمعيشة، إال أن العمل في مع لكن . الرأسمالية

ون عليه من دون أن تاتـيق يجاد مصدر دخٍلإن المنازل م نت عمال المزارع وخدَممّكاألولى من نوعها، 

  (Drucker, 59). همأوطاِن جرةيضطروا إلى ِه

معظم حقوقهم تمكن العمال الصناعيون من الحصول على ، بعد قرن من النضال واالستغالل 

نظيم أنفسهم في نقابات ـأعدادهم ونجاحهم في ت ، وذلك بفضل نمّومعيشتهمعملهم ووتحسين ظروف 
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تزايد أرباح الشركات  نأكما . ودعم المثقفين لمطالبهم العادلة ،عب معهمف عامة الشعمالية، ونتيجة لتعاُط

من ناحية ثانية، . ع أصحاب المصانع على رفع األجور، شّجمع نمو األسواق وتحسن إنتاجية العامل واآللة

نظيم أنفسهم في نقابات، وحصول تلك النقابات على شرعية مجتمعية بداية لظهور ـكان نجاح العمال في ت

لذلك ُيالحظ أن . الشعوب في المشاركة في العملية السياسية واالعتراف بحق األحزاب السياسية الحديثة

ثقافية اجتماعية ولحدوث تحوالت  زيادة اإلنتاج وارتفاع اإلنتاجية وحصول تقدم اقتصادي جاء مواكبًا

أنه وصيانة ء شوسياسية في المجتمع الصناعي، وحصول الفرد على حقوق وحريات أسهمت في إعال

 ةإال أنه ال بد من التذكير أن الثمن الذي دفعته األجيال األولى من عمال الصناع ،كرامته وتعزيز مكانته

التي تستورد األيدي العاملة من دول فقيرة الغنية الدول بعض كان باهظا للغاية، وهو ثمن يتكرر اليوم في 

 يعملون فيالذين ما تؤول إليه أحوال مواطنيها مية تذكر ِلتميل نظم الحكم فيها إلى االستبداد، وال تعير أه

 .في ظل ظروف تقترب من االستعباد الخارج

، يمنة على المجتمعطريقها إلى الَه مال المصانع فيوفيما كانت المؤشرات تشير إلى أن طبقة ُع

اج خدمات، بعضها صنيع بضائع إلى إنتمن َت مع تحول االقتصاد ها في التدهور بشكل متسارعبدأت حظوُظ

وبسرعة . وليس بإمكانه الحصول عليها ،ستحوذ عليها العامل الصناعيلمؤهالت معرفية ال َي بحاجٍة

ما حصل في بدايات وليس فرصة ك ،له اكتشف العامل الصناعي أن الوظائف المعرفية الجديدة تشكل تحديًا

أما الوظائف . وز ما كان لديه من تلك األشياءن متطلباتها الفنية والمعرفية والثقافية تتجاعصر الصناعة، أل

تطلب مؤهالت علمية أو فنية تذكر، فإن عوائدها المادية والمعنوية كانت متواضعة للغاية، ـاألخرى التي ال ت

لية الصناعية يتراجع بشكل وفيما كان حجم الطبقة العما ،توقعاته العامل الصناعي وال ال تلبي طموحات

مع الدولة على تفكيك  أتتواط في أمريكا وبريطانيا بالذات المهيمنة على االقتصاد، كانت القوى تدريجي

% 05 نحو حجم طبقة العمال الصناعيين في أمريكاإذ فيما بلغ . االتحادات العمالية وإضعاف ثقتها بنفسها

 في عام% 25 نحو ، تراجع إلى1951عام في % 41 نحو ، و1911من مجموع اإليدي العاملة في عام 

ة أما العوامل الرئيس. 2012في عام % 11مع نهاية القرن العشرين، وإلى أقل من % 15، وإلى 1971

 :جم ونفوذ هذه الطبقة، فيمكن تلخيصها فيما يليالتي أسهمت في تراجع َح

نتاج من دون حاجة زيادة اإلو ارتفاع إنتاجية العاملتطوير نظم اإلنتاج اآللي، ما أدى إلى  .1

 . واستخدام الكمبيوتر في إدارة عمليات تخزين البضائع وتوزيعها، لزيادة العمال
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تحام عصر الصناعة، وتمكنها من إنتاج بضائع منافسة قليلة ـنجاح بعض الدول اآلسيوية في اق .2

بة، ما تسبب في زيادة واردات دول الغرب الة رخيصة ومدّرَمالتكلفة باستخدام ما لديها من َع

 .ب على البضائع المصنعة محليًاوتراجع الطل ،الصناعية عامة

 إلىاإلنتاج  ل بعض عملياتـونقع في االستثمار اتجاه الشركات متعددة الجنسية إلى التوُس .3

توفر فيها األيدي العاملة الرخيصة، ما أدى إلى تراجع الطلب على العمال ـالبالد التي ت

 .الصناعيين في دول الغرب الصناعية عامة

 .على حساب غيرهم عاليًا فنيًا ن والمؤهلين تأهياًليل المعرفيارتفاع الطلب على العما .4

على المعرفة  إن االقتصاد الجديد الذي بدأ يتبلور في أوائل التسعينات من القرن العشرين جاء معتمدًا

وفي ضوء تصاعد دور المعرفة في المجتمع من ناحية، وارتباط المعرفة  ،إنتاج وتسويق الخدماتوعلى 

فوذ من ناحية ثانية، فإن احتماالت نجاح طبقة العمال الصناعيين في استعادة مكانتها السابقة بالثروة والن

تها بالنفس ووعيها الطبقي كي ـوتسترجع ثق نمو هذه الطبقة مجددًاـإن من شبه المستحيل أن ت. تالشت تمامًا

  لو ا العصر، حتىإن من يحصل على معرفة أو ثروة في هذ ،م بإحداث تغيرات مجتمعية لصالحهاتقو

يمه وتطلعاته مختلفة، ما يجعل كانت جذوره االجتماعية تعود إلى الطبقة العمالية، من المؤكد أن تكون ِق

قوم العملية اإلعالماتية بتزييف وعي ـمن ناحية أخرى، فيما ت. تجاوز الطبقة التي نشأ فيهاـطموحاته ت

ية ـتـنـع مصالحهم، تقوم الردة الدينية البروتستودفعهم في اتجاه يتعارض م ،متواصل الجماهير بشكٍل

 .ال يفنى بالعمل على إقناع الناس بأن القناعة كنٌز

إنني أعتقد أن النظام االشتراكي الذي أقامته الماركسية في العديد من دول العالم قبل عقود ربما كان 

الماركسية في النظم انهيار لكن  ،يةللسيطرة على العملية االقتصاد قوم بها العملية السياسيةـآخر محاولة ت

فشلت  إذ فيما ،التي جاءت متأخرة ومشوهةتلك المحاولة ل من القرن العشرين وضع حدًا اتأواخر الثمانين

القضاء على الرأسمالية عجزت عن ، من الحاجة والطغيان هاتلشعوب التي حكمتحرير ا فيالماركسية 

 ليسمع ذلك، . معاركها مع العملية السياسية آخَر تربحالقتصادية العملية ا ، ما جعلومشاريعها االستغاللية

اإلنسان في سبيل الحرية ضال ، فِنبسهولة أن يستسلمواعدمين والمثقفين الملتزمين الفقراء والُم من طبع 

  .هايةالظلم واالستغالل قصة إنسانية بال ِن لم ولن ينتهي، ما يجعل الكفاح ضَداالجتماعية والعدالة والكرامة 

عشر، كانت التحوالت االجتماعية واالقتصادية قد أصبحت حقائق تحمل  مع نهاية القرن التاسَع

إلى األزمات االقتصادية والمشاكل  بالمزيد من التقدم والرفاهية، ما جعل المجتمع الصناعي ينظُر عودًاُو
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مع انتهاء لكن . وجب تغيير النظاماسات مؤقتة وليس مشاكل هيكلية تها انتكاالجتماعية الناجمة عنها بوصِف

تشكيل البيئة اإلنسانية بكل معطياتها المادية  إعادِةتقوم بالقرن العشرين، أصبحت التحوالت المجتمعية 

وهذا يعني أنه ليس في مقدور أي نظام  ،عنيفةواالجتماعية والثقافية، ما جعل كل نظام يتعرض لهزات 

ظ على صالحيته مع تواصل التحوالت المجتمعية والثورات اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أن يحاف

هيكلة  كل نظام بحاجة إلعادِةوبالتالي أصبح  ،نوالتي يشهدها القرن الحادي والعشر العلمية والتكنولوجية

 . في المدى القصير، واستبدال في المدى الطويل

تصرت التحوالت المجتمعية ـفي المقابل، بقيت المجتمعات النامية عامة تراوح في مكانها، حيث اق

إذ . الزراعة والصناعة عن بعضها بعضًا ْيل عصَرعطيات الفترة االنتقالية التي تفِصالتي شهدتها ضمن ُم

على سبيل المثال، لم تستطع دولة إفريقية أو أمريكية جنوبية أو آسيوية، فيما عدا اليابان، أن تدخل عصر 

مع ذلك، تعرضت جميع الدول والشعوب . القرن العشرين منات السبعينترب منه حتى ـقـالصناعة أو ت

غيرها من لالنامية لتبعات التصنيع والمشروع االستعماري األوروبي، ما جعل ثقافاتها ونظرتها لنفسها و

 شعوبقد جاء رد فعل و. ، غالبًا بشكل سلبي أدى إلى تشويه عامة الثقافات التقليديةتأثر كثيرًاـالشعوب ت

والعمل على إعادة إحياء الثقافات الوطنية،  ،ث على تلك التجربة برفض القيم الثقافية الغربيةالعالم الثال

إال أن تلك التطورات جاءت في غياب  ،الحديثةتباس تجربة الغرب القومية في بناء الدولة ـوالتوجه نحو اق

  .يق النهضة والتقدمالوعي بأهمية العامل االقتصادي والحرية ودور العلم والتفكير العلمي في تحق

سياسية، كان الدين يرسخ  كفلسفةوفيما كانت الفكرة القومية ترسخ أقدامها في وعي الجماهير 

إن التوجه نحو إعادة إحياء التراث الديني وتبني . ثقافيةاجتماعية  كفلسفةأقدامه في وجدان تلك الجماهير 

االستقرار في المجتمع، لكنه التجانس وبير من وتحقيق قدر ك ،الفكرة القومية ساعد على توحيد الجماهير

 قد نتج عن ذلكو ،أدى إلى هيمنة العملية االجتماعية الثقافية والعملية السياسية على مختلف أوجه الحياة

 أغلب  ودفع، غريزة حب االستطالع العملية أُدَو و ،االقتصادية الحوافزإضعاف ، والعامة الحريات كبُت

وهذا يعني أن الهوية الوطنية التي تبلورت حول الفكرة القومية، والثقافة . واالتكالية ناعةـالشعبية إلى الق

لتحوالت  طبيعيًا تاجًاولم تكونا ِن ،فعل على التحديات الغربية الشعبية التي تبلورت حول الدين جاءتا كرّد

لهوية الجماعية إن ا :Thomas Hylland Eriksenيقول . تستهدف التغيير والنهضة اجتماعية داخلية

حين  حيويًا تسب أهمية كبيرة حين تشعر بتهديد خارجي، كما أن صيانة الحدود الهالمية تصبح أمرًاـتك

جمع ال لكن  (Thomas Hylland Eriksen, Ethnicity and Nationalism, 68). تعرض تلك الحدود للخطرـت

مع واحد يعيش في عصور ما قبل الصناعة في مجتذات الجذور الدينية القومية والخصوصية الثقافية بين 
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، من أسلحة كل القبائل ُمسلحة بسالح أكثر فتكًاعصبية  ها، لكنبالعصبية القبلية تيديولوجية شبهأرز يف

يديولوجية ألذلك لم تستطع . ومصلحينطريقها من مثقفين  ضد من يعترض ستخدامهال قويةإرادة  ولديها

بمفهومه علمي أو اقتصادي قدم ـأو تاجتماعية  رية أو عدالٍةق ُحتحقيأو فلسفة دينية شمولية ، قومية

 . التخلف واالستبداد في أي مجتمع يعاني  العصري

قامت حضارة الصناعة ببلورة قيم اجتماعية جديدة وتغيير الكثير من المواقف القديمة ذات الصلة 

ظم مجتمعية مبتكرة لربط عمليات اإلنتاج بخلق ن ،أيضًا،بالعملية اإلنتاجية والروابط العشائرية، كما قامت 

وهذا جعل  ،بعضًا وتحقيق التكامل فيما بينهاوالتسويق والخدمات المالية ومراكز البحوث والتطوير بعضها 

عن النماذج الحضارية السابقة، ما إنتاج وعالقات  وقيمًا نظيمًاـوت ًاوكّم الصناعي يختلف نوعًا النموذَج

لذلك . عن منطق تاريخ حضارة الزراعة وجوهريًا خاص يختلف كثيرًا له منطٌق تسبب في بدء تاريخ جديٍد

أو استخدام تجربته كإطار مرجعي لتحليل  ،لم يعد باإلمكان االستفادة من دروس حياة المجتمع الزراعي

حضارة االنتقال من  نع مستقبله، كما لم يعد باإلمكان أيضًاواقع حياة المجتمع الصناعي أو التفكير في ُص

الزراعة إلى حضارة الصناعة من دون تطوير نظم القيم السائدة في المجتمع الزراعي، وتغيير المواقف 

 .المتعلقة بالعمل واإلنتاج والوقت والمعامالت التجارية والمالية

لوج عصر الصناعة من دون تطوير نظم القيم السائدة وحيث نجحت تجارب بعض المجتمعات في ُو

عاملة من  م على استيراد أيٍدالصناعية في دبي، فإن النجاح قا" جبل علي"في منطقة كما حدث فيها، 

وهذا يعني في . للمجتمع التقليدي المحيط بها بصلة تقريبًا الخارج، وإقامة مناطق صناعية معزولة ال تمُت

عملية شبيهة وغرسه في بيئة تقليدية ضمن  ،حقيقة األمر قيام دبي باستيراد مجتمع عمالي صناعي صغير

مال الزراعة وتهجيرهم قطاعيون بطرد ُعطانيا حين قام اإلبما حدث في منتصف القرن الثامن عشر في بري

دور رأس تجربة دبي  تعزز وفيما. ستغالل بسهولةالمال قابلين لوتحويلهم إلى ُع ،إلى المدن الصناعية

 .  عاملة رخيصة قابلة لالستغالل ة أليٍدحاجته الدائمتؤكد المال في تنظيم وتمويل العمليات الصناعية، 

 التحول االجتماعي في عصر المعرفة

انتقال  رةـتـفالتسعينات من القرن العشرين  منتصفالمجتمعات الصناعية الغربية في  أغلب دخلت

وتشير  ،ترب منهاـحضارية جديدة ُتحدث تحوالت اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة في كل مجتمع يق

لمجتمع اثروات  لمية والتكنولوجية أصبحت أهَمالمعارف الِع التي حدثت حتى اآلن إلى أّن التحوالت

ا كان ولّم ،أدوات التحول المجتمعية ، وأن العملية اإلعالماتية ذات األبعاد الكونية أصبحت أهّمالجديد
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ف التي يخلقها بحاجة إلى الوظائأهم  بوصفها أهم عناصر اإلنتاج، فإّنالمعرفة يعتمد على  الجديد االقتصاد

يعني أن الوظائف المعرفية  مما. لمية والتكنولوجية وتطبيقهاوقدرة على تحليل المعارف الع ،تعليم رسمي

فرض على العامل المعرفي أن يتعلم كيف ما َي ،ذ التعلمبحاجة لطرق عمل وتفكير مختلفة، ومواقف تحِب

تعليم، بما ح النتيجة لهذه التحوالت، أصَب .خدمها بكفاءةيتعلم، وكيف يطور ما لديه من معارف، وكيف يست

أصحاب رؤوس األموال على االستثمار فيها، وقيامهم  ت، صناعة قائمة بذاتها، شجعفي ذلك التدريب الفني

ر يبح، وليس المصلحة العامة، هو الهدف األول واألخألن الِر ،من رفعها بداًلالعام بخفض مستويات التعليم 

  .حيثما حل اللرأس الم

إن طبيعة االقتصاد الجديد ومتطلباته المعرفية تفرض على العامل الصناعي أن يتعلم مهارات جديدة 

ألنها ال ُتناسب  ،األمن الوظيفي، وأن يقوم بتطوير ثقافته القديمة غيابمع  يتأقلمذات محتوى معرفي، وأن 

ن التحوالت االجتماعية إ، وًاومضني ًاكلفُم ًاأمر علوم معرفيةولما كان الحصول على . يالمعرف نمط اإلنتاج

لتنازل عن اضطروا إلى ا الوسطىالطبقة المنتمين إلى و يينعمال الصناعالالثقافية المطلوبة صعبة، فإن 

ليس في مقدورها خلق وظائف  المعلومات واالتصاالتن ثورتي إذ إ ؛زء من دخلهم ومواقعهم االجتماعيةج

الصناعية، وإن أفضل الوظائف التي تخلقها ليست للعامل الصناعي الذي فقد كثيرة كما فعلت الثورة 

العامل الصناعي على التفاوض مع أرباب العمل من  تراجعت قدرة، وهكذا. وظيفته، وإنما للعامل المعرفي

رة تزال قاد ماحتى االتحادات العمالية التي  ،، كما تراجعت قدرته على تغيير وظيفتهخالل نقابات عمالية

تحويل فلسفة نجاح القوى المحافظة في الناس، ألن  معظمعلى تنظيم إضرابات لم تعد تحظى بتعاطف 

ف خلف مطالب ـيق ،وليس الحاجة ،عَشى إلى إقناع عامة الناس بأن الَجأّد أيديولوجيةالسوق الحر إلى 

 يريمد تصرفاتن قلياًل، أل هذه المواقف إلى تعديل أدتالكبير  الركودإال أن أزمة . ضربين عن العملالُم

  .فئات المجتمع بأضرار بالغة أصابت مختلَف وأزمة ديون ،خلق أزمة اقتصادية وماليةالبنوك تسببت في 

، ما يجعل بإمكان هذا عاليًا وفنيًا لميًاِع العامل المؤهل تأهياًل يشير عصر المعرفة إلى أنه عصُر

ت عبر االنترنن تطور شبكات االتصال إإذ  ؛تقريبًا العالم مكان من في أّي جزيًاُم اًلالعامل أن يجد عَم

ومن مكاتب صغيرة متناثرة في أركان  ،العامل أن يعمل من بيته هذا واألقمار الصناعية جعل بإمكان

من ناحية ثانية، جعلت هذه . المعمورة، من دون أن يفقد االتصال بزمالئه أو الشركة التي يعمل لديها

دهم ستحيل تنظيم هؤالء العمال في نقابات عمالية، أو قيامهم بتطوير وعي طبقي يوّحالحقائق من شبه الم

النظر في فلسفة  ْدـَعـى، ما لم ُيقد وّلالفاعلة ن النقابات العمالية حول مصالح مشتركة، ما يعني أن زَم

 .تهاالسوق الحر برّم
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تطلب ـ، تتبعات غير معهودةالتخصص المعرفي حاجات جديدة يترتب عليها  من ناحية ثانية، يخلق

ن، وتحقيق التكامل بين المؤسسات العاملة يلتنسيق بين نشاطات العمال المعرفيلدة تطوير نظم مجتمعية معّق

وهذا يجعل النجاح . الصحية والتعليمية وغيرها والخدمات في مجاالت البحث العلمي والتطوير التكنولوجي

، فيما يجعل المعارف والمواقف السليمة شرطين أساسيين والفشل يعتمد على معارف اإلنسان ومواقفه

 . د والجماعة والمجتمعلتحقيق النجاح وتجنب الفشل بالنسبة للفر

، لم يعد هناك مبرر للفشل، لذا لن يكون في ضوء سهولة الحصول على المعرفة عالميًا :يقول دروكر

ع أهمية هذه المقولة، إال أنها ال تعكس كل م . في المستقبل، بل مجتمعات جاهلة فقطهناك مجتمعات فقيرة 

 . اة للفشل فقطَعْدللفقر وَم غياب الحرية وشيوع الظلم والفقر، وليس سببًا جمن نتائنتيجة  الجهلفالحقيقة، 

وعلى غيره من  ،من االعتماد على الدولة من الحاجة، تحرره أيضًا تحرر اإلنسانالتي المعرفة  إن

ومع تحرره من الحاجة واالنتماءات  ،ديةعشيرة أو جماعة عق وألوطن  جة لالنتماءحا الناس، ما يجعله أقَل

عوائد المادية والمعنوية ال أفضَلله ضمن ت في نشاطاٍت هتوظيف معارف إلىالعامل المعرفي  جهاّت التقليدية،

خرى جعله يتحول إلى بدوي عصري يتنقل بين شركة وأخرى، ومنظمة وأخرى، ودولة وأ مما ،الممكنة

أوضاع  وفي سعيه الدؤوب لتحقيق هذه األهداف في ظّل. عن المال والشهرة والمزيد من المعرفة بحثًا

التي لم  أو قيم جماعية تعيق طموحاته ،ئ حركتهنافسية، أصبح اإلنسان المعرفي بال جذور تبّطـعالمية ت

 . تعد تعترف بحدود الزمان أو المكان

وب تحوالت جوهرية بدرجات الشرق، وفي الشمال والجنفي الغرب و اتتشهد مختلف المجتمع

تعمل تغير ف خلفها، اجتاحت العالم موجة ـقـوبسبب طبيعة هذه التحوالت وأهداف القوى التي ت ،متفاوتة

نتيجة لذلك، بدأت . على طول خطوط طبقية واجتماعية ثقافية وعموديًا على تجزئة المجتمعات أفقيًا

تحول إلى فئات ثقافية ـ، ما جعلها تدهاها وتوّحالعناصر األساسية التي تجمع دـقـالمجتمعات المختلفة تف

في ضوء . نوعة، يغلب على العالقات فيما بينها طابع التنافس ال التعاونـنية وقومية ومصلحية متـودينية وإث

دوره  يفقد" المصلحة العامة"مفهوم  وأخذيفقد معناه الحقيقي، " المجتمع"مفهوم هذا التطور، أخذ 

الثقافية  كيف يمكن توفير األجواء :هواليوم مجتمع  األكبر الذي يواجه كَل التحدَيوهذا يعني أن . المجتمعي

على التعايش بسالم في  الفئاتالكافية لتشجيع مختلف المادية واألخالقية حفزات المناسبة والُم والسياسية

 ْدُع، فالتعايش ممكن، أما االنصهار فلم َياألغلبيات بوتقِة ر األقليات فيمجتمع واحد، وليس كيف يمكن صْه

 .مكنًاُم
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 ،الفقراء وبعض األقلياتالتفرقة العنصرية ضد دائرة  وعلى سبيل المثال، تشهد أمريكا اليوم اتساَع

دة التفرقة العنصرية والعزلة السكنية ضد السود وإذا كانت ِح ،زلة الفكريةلتشمل التفرقة االقتصادية والُع

زلة الفكرية ضد معظم األقليات واألقلية العربية والمسلمة ، فإن التفرقة االقتصادية والُعكثيرًا اجعتترقد 

وفي ضوء عصر يشهد تحوالت مجتمعية متالحقة جعلت المعرفة أهم . بوجه خاص تتزايد بشكل مضطرد

أصبحت أداة فعالة ة أدوات التقدم والتحرر من الجهل والفقر، فإن التفرقة االقتصادية والعزلة الفكري

ات غالبية جيد يتجاوز إمكانإذ فيما أصبح الحصول على تعليم . األقليات من أهم فرصة في الحياة لحرمان

األقليات والطبقة الوسطى، فإن العزلة الفكرية تحرم األقليات المضطهدة من فرصة تطوير قيادة نابعة 

بعض  ن عزل مفكريأ كما ،حقوقها ها والدفاع عنوتسعى لمساعدت ،وتعي مشاكلها ،تهاـتمتع بثقـمنها، ت

سهامات مفكرين حقيقيين يعرفون كيف يتعاملون مع الشعوب األجنبية إمن  كبراألقليات يحرم المجتمع األ

 .الدولية على الساحِةون مصالحها ُمْحوَيالتي ينتمون إلى ثقافاتها، وكيف يعززون مصداقية أمريكا 

 الطبقية في المجتمع

انع في أماكن قريبة من بعضها َصجه أصحاب رؤوس المال إلى إنشاء الَمعصر الصناعة، اّت مع تبلور

تحول بسرعة ـأو اجتماعية الئقة، ما جعل تلك األماكن ت ،حيةتوفر فيها خدمات ِصـفي مناطق ال ت بعضًا

كبيرة واألحياء قد نتج عن ذلك ظهور المدن الصناعية الو. ة يعيش العمال الصناعيون فيهاإلى أحياء سكني

األحوال  الفقر والمرض واالستغالل وسوَء وفيما كان العمال يعانون . (Ghettos)الفقيرة المكتظة بالسكان 

تع بحياة ترف في قصور تزيد ـرؤوس األموال يقومون بتكديس الثروات والتم المعيشية، كان أصحاُب

ق الفوارق الطبقية، وارتباط مستوى المعيشة قد نتج عن ذلك تعميو !أعداد ساكنيها لىأعداد الخدم فيها ع

 ،أما العامل الصناعي. كانة االجتماعية والحصول على نفوذ سياسيبالثروة، واستخدام الثروة لتعزيز الَم

د محور العملية ، ولم يُعواآللة فقد تحول في ظل نظام المصنع إلى عنصر من عناصر اإلنتاج مثل األرض

 . في عصر الزراعة ما كان عليه الحاُلاإلنتاجية وأداتها وهدفها ك

مالية، ورفع شعارات وفي محاولة إلزالة الظلم الذي لحق بهم، قام العمال بتنظيم أنفسهم في نقابات ُع

و كان . تزايد باستمرارـالعملية اإلنتاجية التي كانت ت صالح والعدالة، والمطالبة بحصة أكبر من عوائِداإل

بتبني قضاياهم وقامت  ،ي أول الفئات االجتماعية التي وقفت إلى جانب العمالالمثقفون في المجتمع الصناع

صالح، وجدت الدولة نفسها مضطرة للتجاوب مع ات المطالبة باإلصوومع تعالي األ ،والدفاع عن حقوقهم

حق العمال في بعمالية، وقابات النالبشرعية  تشريعات اعترفْت قوم بسّنـمطالب العمال، ما جعلها ت
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دول الصناعية من الختلف قد تبع ذلك تمكن الحركة العمالية في ُمو. اومة الجماعية مع أصحاب العملسالم

 عديدة مرات زيادة اإلنتاج ورفع اإلنتاجية نجازات كبيرة، ال سيما بعد نجاح الثورة الصناعية في إتحقيق 

 . خالل عقود

خدمات التجارية والمالية والتعليمية نوعها، نشط قطاع الـومع اتساع نطاق العمليات الصناعية وت

والصحية والترفيهية، وغيرها من نشاطات ذات عالقة بعمليات التسويق والتصدير والمواصالت واإلعالم 

قد نتج عن ذلك التطور ظهور طبقة وسطى في المجتمع و. ت والصناعات الصغيرة والدقيقةواالتصاال

قد أسهمت تلك و. ال الصناعيينّمالكي رأس المال والُعتي مـالصناعي ذات مصالح ومواقف تختلف عن طبق

ها اليومية، وعملت على دعم العملية يم المجتمع الرأسمالي الجديد من خالل ممارساِتالطبقة في تكريس ِق

الديمقراطية من خالل مشاركتها الفاعلة الواعية في العملية السياسية، واستخدام تلك العملية وسيلة لحماية 

 . عزيز مكانتها المجتمعيةمصالحها وت

نموذج حضاري  ــوربما آخرــ  أن المجتمع الصناعي كان أول  أنني أعتقدوهنا أود اإلشارة إلى 

ن المجتمع المعرفي اآلخذ في التكون اليوم ليس بإمكانه أن يحافظ على حيوية إفاعلة، و وسطىيفرز طبقة 

بتغيير قواعد اللعبة السياسية وعالقات اإلنتاج رثها عن المجتمع الصناعي إال التي َو وسطىالطبقة ال

بلي، بسبب الترحال وغياب الملكية الخاصة من ثقافته، ـ، كان المجتمع القوكما أشرنا سابقًا. االقتصادية

من النواحي الثقافية،  وتجانسًا يتكون من طبقة واحدة فقط، ما جعله أكثر المجتمعات اإلنسانية تماسكًا

الملكية الخاصة وتراكم الثروة  أما المجتمع الزراعي الذي شهد ميالَد. االجتماعيةوعدالة من النواحي 

 ا إقطاعية ثرية ُمتسلطة، واألخرى فالحية فقيرةمإحداه :لمنقولة فقد كان يتكون من طبقتينالمنقولة وغير ا

 الذي أصبح الزراعي ولكن غير متطابقتين في المجتمع ،وشبه ُمستعبدة، ما قاد إلى بلورة ثقافتين متقاربتين

ناعي الذي تبلور على شكل ثالث أما المجتمع الِص. بليـوعدالة من المجتمع الق وتماسكًا سًاتجاُن أقَل

 تجانسًا طبقات، فقد تسبب في بلورة ثالث ثقافات ذات قواسم مشتركة ولكن غير متطابقة، ما جعله أقّل

ساع فجوة الدخل والثروة بين الطبقات ومع اّت. اءبلي والزراعي على السوـمن المجتمعين الق وتماسكًا

من المجتمعات السابقة، ما جعل العدالة االجتماعية تغدو  عدالًة االجتماعية، أصبح المجتمع الصناعي أقّل

 . مطالب الشعوب في الدول الصناعية أهّم أحَد

ت المجتمع الصناعي التي تفصل مختلف طبقا فجوة الدخل، :، أياالقتصاديةاالجتماعية  ةإن الفجو

اجتماعية ثقافية تفصل  إلى حواجَزات من القرن العشرين منذ الثمانينتحول ـأخذت ت عن بعضها بعضًا

أما فيما  ،الجديدالمعرفي في المجتمع  عن بعضها بعضًاوالثقافية نية والقومية والدينية ـمختلف الفئات اإلث
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قتصادي والعلمي وسيادة الجهل واالستبداد كان سببًا في الدول النامية، فإن غياب التقدم اال أغلبيتعلق ب

هداف أو قضايا أق على طول خطوط اجتماعية ثقافية متوازية ال تلتقي حول دفع تلك المجتمعات نحو التمّز

اقتصادية ذات اجتماعية إلى طبقات داخل كل مجتمع نقسم كل فئة اجتماعية ثقافية ـمع ذلك، ت. مشتركة

ولما . وقليل الفائدة ، ما يجعل االختالط داخل تلك الفئات ضعيفًامتباينةويات معيشية ومستثقافات فرعية 

، فإن السليمة على المعرفة والثروة والمواقف كان النجاح في المجتمع المتحول نحو المعرفة يعتمد أساسًا

أخرى، أصبحت  االقتصادية عامة أصبحت تعكس فجوات اجتماعية ثقافية، أو بكلماتاالجتماعية الطبقات 

 . ، وبالعكساقتصاديةاجتماعية تحول إلى فوارق ـالفوارق االجتماعية الثقافية ت

يتكون كل مجتمع بغض النظر عن ظروف حياته االقتصادية من طبقات تعكس تفاوتًا في الدخل 

ة، أي الدخل الطبقات المتقاربة من النواحي االجتماعية االقتصادي ،ًا في الثقافات ومستويات التعليموتباين

و تراجعت أمت الفوارق االجتماعية الثقافية لذلك، كلما ن. تكون متشابهة من النواحي االجتماعية الثقافية

سعت الفجوات اّت ما نمت فجوات الدخل والثروة، فجوات الدخل والثروة، وكل ْتنَم مستويات التعليم، 

القتصادية والفوارق االجتماعية الثقافية ترتبط مع وهذا يعني أن الفجوات االجتماعية ا. االجتماعية الثقافية

قت تأثير متبادل، إذ كلما ضاقت األولى  صُغر حجم الثانية، وكلما اتسعت األولى  تعّم بعضها بعضًا بعالقِة

 .الثانية، والعكس صحيٌح

 هفإن في ضوء فجوات الدخل والثروة الكبيرة، وبسبب الحواجز الثقافية واألسوار السكنية المرتفعة،

ساجين في المجتمع المعرفي، ليس بسبب تزايد معدالت الجريمة فقط، ولكن سب الَممن المتوقع أن ترتفع ِن

النظر عن  متلكاتهم وعدم التسامح مع مقترفي الجرائم بغّضإلى الخوف على ُمأيضًا بسبب ميل األثرياء 

حصاءات إلى أن نصف المساجين في اإل و متوقع في المستقبل، إذ تشيرما هِل أمريكا مثااًل وتقدم ،حجمها

مليار دوالر على  35 نحو وفيما أنفقت أمريكا. في سجون أمريكا 2118في عام كانوا يقبعون العالم 

ومع ارتفاع أعداد المساجين والحكم على . 2111مليار دوالر في عام  68، أنفقت 1998السجون في عام 

صغيرة، فإن معدالت الزيادة في أعداد المساجين في عام الكثير منهم بالسجن لمدد طويلة بسبب جرائم 

ع معدالت النمو االقتصادية، وبسبب تفشي البطالة وتراُج. مرة معدالت النمو في السكان 13بلغت  2111

للغاية، ما جعل الكثير من المدن  ةمربح ةاقتصادي اريَعأصبحت عمليات بناء السجون ورقابة المساجين مش

 .المساجينراسة ِحالسجون و بناءتعامل في ـعلى جذب الشركات التي تنافس ـتـالصغيرة ت

شملت التقاليد  التي نوعت مصادرهـالقانون وت رظَهحين استقر اإلنسان في مجتمعات زراعية، 

وأفعاله  ، اكتسبت أقوالُهالتقليدي القانون في المجتمع ب الحاكم دوَروفيما لع. والدين والسياسة واألعراَف
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 ،نتيجة لذلك !!تسبت أقواله وأفعاله إرادة اإللهفي المقابل، فيما لعب رجل الدين دور اإلله، اك. ونقوة القان

. نحة من اإللهأو ِم ،ة من الحاكمّنـما مإ أصبح عامة الناس بال حقوق، ما جعل ما يحصلون عليه من حقوق

يطرة عليها، فإن الحاكم واإلله من احتواء المؤسسة الدينية والسفيها نت الدولة مّكتالتي  األماكنوفي 

إال من خالل  يتحدث باسم الثاني، وجعل الوصول إلى الثاني ال يتّم شخص واحد، ما جعل األوَلاندمجا في 

 .األول

وحماية  ،لحمايتهم رًاومسّخ ،إلرادتهم نع الناس، خاضعًافي العصر الصناعي، أصبح القانون من ُص

شخصية ال هميشعرون بأن حقوق ، ما جعل الناَسعلى السواء من الدولة والمؤسسة الدينيةحقوقهم 

لكن تطلع الناس إلى المزيد من الحرية، واإليمان بفضائل اإلنسان . متساوية تقريبًا هم المجتمعيةوواجبات

عات سلوكياتهم التي وضعت المصلحة الشخصية أمام النظر عن تِب دفعت الناس إلى غّض" المتحضر"

أما في المجتمع . وانتشار الفقر بين الناس اتساع فجوتي الدخل والثروة،ى إلى ّدالمصلحة العامة، ما أ

ولكن أقل قدرة على  ،وتشعبًا جعلت القانون أكثر تعقيدًا فقد المعرفي، فإن زيادة تعقيد الحياة وديناميكيتها

ترك فجوات ذا في قد تسبب هو ،متابعة التطورات االقتصادية والمالية والتكنولوجية والعلمية المتراكمة

والنفاذ منها لتحقيق  ،أتاحت الفرصة لقيام األثرياء واألقوياء والمحتالين باستغاللهافي القانون كبيرة 

لذلك، أصبح بإمكان المال أن يشتري العدالة والسياسة  تبعًا. مصالح فردية على حساب المصلحة العامة

 .بعيد إلى حّد ألقوياء ورغبات األثرياء، ما جعل القانون يتحول إلى أداة لخدمة مصالح امعًا
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5 

 التاريخ عبَرم التقُد عوامُل

بها  ويسجل األحداث األهم التي صنعها اإلنسان ومّر ،يلخص التاريخ قصة التطور المجتمعي عبر العصور

إنتاج  استطاع اإلنسان حينقد ُولدت فكرة التقدم في عصر الزراعة و. لى طريق األمن والتقدم والرقيع

 ته للتفكر والتأمل في أمور دنياه وحياته، ما قاده تدريجيًاـتخصيص جزء من وق نه منمّكفائض من الغذاء 

وصناعة  شياءعض األخصائص ب إلى والكون وقوانينها، والتعرف  ،إلى اكتشاف بعض أسرار الحياة

لحصول نتهم من ال تجارية مّكفي عمليات تباُد الفالحونذائي فقد استخدمه أما الفائض الِغ. أشياء أخرى

وتشير . ستوى حياتهم بوجه عامأسهمت في تحسين ُم ،ستطاعتهم إنتاجهااعلى أشياء وخدمات لم يكن ب

اسًا ـيه المادي وغير المادي جاء أسـإلى أن التقدم والرقي بشق (واستنتاجاتي الخاصة)أحداث التاريخ 

 :ة التاليةعل العوامل والقوى الرئيسفنتيجة ل

 .ور مفهوم الملكية الخاصة كمؤسسة مجتمعيةظه .1

 .حدوث اكتشافات علمية وتطورات تكنولوجية تراكمية .2

 . في أنماط اإلنتاج نوعيةحدوث تطورات  .3

 .  حدوث تحوالت اجتماعية ثقافية واسعة في المجتمع .4

 . نزوع اإلنسان الدائم نحو الحرية .5

 . حدوث تراكم رأسمالي على المستوى الدولي .6

مع دة وأثره في المسيرة التاريخية، إال أن ارتباط تلك العوامل عامل من هذه العوامل على ِح مع أهمية كل

. دراتها منفردة ومجتمعة على الفعلـفي تعزيز ق ببًابعضها بروابط غير إرادية، وتأثيراتها المتبادلة كانت َس

مجتمع من دون أن أي في  مهمحدوث تقدم علمي أو تطور تكنولوجي  وعلى سبيل المثال، من الصعب جدًا

نطلق من ـ، ألن كل فكرة تدوث التطور والتقدملُح تكون البيئة االجتماعية الثقافية والمؤسسية مناسبة
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عامة كرفع إنتاجية شخصية خاصة أو مجتمعية تخيالت وحاجات مجتمعية، وتستهدف تحقيق أهداف 

لون في المصانع ومراكز األبحاث لتطوير وحين يتقدم العلم يستخدمه العام ،أو األرض اآللةالعامل أو 

. وخدمات حاجاته اليومية وتطلعاته االستهالكية من بضائَعلتلبية تكنولوجيا أكثر حداثة يستخدمها اإلنسان 

تطور التكنولوجيا يستخدمها العلماء لتطوير المؤسسات البحثية وإجراء المزيد من البحوث الطبية ـوحين ت

درات عسكرية أكثر ـتطور التكنولوجيا تستخدمها الدول لبناء قـيتقدم العلم وت واالقتصادية وغيرها، وحين

  .ات أكثر إنتاجية، وتوفير خدمات شعبية أكثر وأفضل من السابقتصادـ، وتشييد اقكفاءًة

عقدة التي تقوم على التأثر والتأثير المتبادل بين عوامل التقدم تجعل بإمكان كل عامل العالقة الُم إّن

تميز ـت فالثقافة مثاًل .التاريخو المجتمع ذ زمام المبادرة ويبدأ عمليات تغيير ُتسهم في توجيه حركةُخأن يأ

قليدية محل ـومواقف غير تمختلفة إحالل قيم جديدة وتقاليد عمل  :التطور من خالل التغير واإلحالل، أيب

ون المجتمع القات اإلنتاج، وإدارة شؤدوثها في عوهذه تؤثر في حال ُح. التقاليد والمواقف والقيم القديمة

من دون تحديات يلها ـتخهل تحوالت ثقافية من هذا النوع ليس من الَسحدوث لكن  ،االجتماعية والسياسية

. تفرضها عوامل التقدم األخرى، ال سيما أنماط اإلنتاج وتكنولوجيا اإلنتاج وتطلعات الشعوب إلى الحرية

عبر جميع مراحل ى حَصالتي ال ُتوفكرهم وحاجاتهم  البشرلفعل ماليين أما العلم فقد جاء تطوره نتيجة 

قوم ـوت العلم در األوفر منـالشعوب تستحوذ اليوم على الق العالم، وإن كانت بعُض التاريخ في كل بالِد

م ويتميز العلم عامة بخاصية التراك ،في خدمة مصالحها الوطنية كبيرة بكفاءٍة بتوظيف ما لديها من معارَف

والتخصص في آن واحد، وذلك بسبب انطالقه من فرضيات إلى نظريات إلى تجارب إلى حقائق عامة 

شفها لمعرفة المزيد عنها، ما ـتـعمق في خصوصيات األشياء التي يكفأ تفرض عليه أن يغوص أعمَق

 . يصل إلى أدق التفاصيل تىته حستمر في تجاربه ودراسايجعله َي

 الملكية الخاصة

 دورًا ؤديور ما قبل الزراعة، ما جعلها تفي عص لكية الخاصة في صورة بدائية محدودة جدًاظهرت الُم

لكن مع انتقال اإلنسان  ،وت حياة التنقل والترحال المستمراستهالتي بلية ـقالمجتمعات الفي حياة  هامشيًا

ا يتعلق باألراضي إلى حياة االستقرار وممارسة الزراعة، تطور مفهوم الملكية الخاصة، ال سيما فيم

لكية وفي ضوء أهمية هذه األشياء في العملية اإلنتاجية، فإن الُم ،الحةبة ومصادر المياه وأدوات الِفْصالِخ

جتمعية، إذ عملت على تحفيز الناس على العمل وامتالك في الحياة الفردية والُم مًاهم دورًا أّدىالخاصة 

على حساب غيرهم من  هم االجتماعية، غالبًاتعزيز مواقِعو معيشتهموتحسين مستوى  ،المزيد من األشياء
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وسائل الترفيه، تؤدي  لكن الملكية الخاصة، ال سيما ما يتعلق منها بعناصر اإلنتاج وأدوات اإلنتاج و. الناس

دة د ِحومع تصاُع ،التكالب على الثروة جاهدوث منافسة تدفع في اّتإلى خلق الطبقية في المجتمع وُحعادة 

يول استغاللية استعالئية، تبرز أسباب الصراع من ُمعادة ها ـقـساع الفوارق الطبقية وما يراففسة واّتناالُم

الة والحرية طالبة بالعَددتها مع األيام، ما يدفع الفقراء والضعفاء والُمستعبدين إلى الُمفي المجتمع وتزداد ِح

 . نف للحصول على حقوقهمإلى الُع واللجوء أحيانًا

، لملكية الخاصة بمفهومها اإلنتاجياإلنسان القبلي عاش حياته كاملة من دون أن يعرف ان إوحيث 

ياب الوسائل ـلكن غ ،عد عن االستغالل والصراع الطبقيبشيوع الحرية والُب مجتمعاته اتصفْت فإّن

على مدى  أو الثقافية بلي من تحقيق تقدم ملحوظ في نواحي الحياة الماديةـالتكنولوجية حرم اإلنسان الق

ملكية عناصر اإلنتاج ووسائل اإلنتاج في عصر  أسهمتفي المقابل، . عشرات اآلالف من السنين

ولكن مضطرد في تكنولوجيا اإلنتاج في تمكين اإلنسان الزراعي من إنتاج  ،الزراعة، وحدوث تطور بطيء

إلى  اإلنسان انتقالومع . افيةالثقواكتشاف فكرة التقدم والعمل على تحقيق التقدم بأبعاده المادية و ،فائض

ها في ، زادت أهمية الملكية الخاصة، وزاد دوُرعشَر في النصف الثاني من القرن الثامَن عصر الصناعة

 .واالستحواذ على أسباب القوة والمعرفة والنفوذ ،إنتاج الثروة

 والتكنولوجيا العلُم

في تحقيق المزيد من ة الرئيسجمة العملية للعلم وأداته التكنولوجيا التر ّدتعفيما العلم أساس التكنولوجيا،  ّديع

والتراكم  لتميز التكنولوجيا بخاصية اإلحالـ، توالتخصص وفيما يتميز العلم بخاصية التراكم. التقدم

ل بإمكان يادية معظم أدوات العمل وأساليب اإلدارة وأنماط اإلنتاج جَعن ِحإإذ  ؛واالنتشار في آن واحد

ن ظروف غم تباُيقوم بخدمة مصالح مختلف الطبقات االجتماعية والمجتمعات اإلنسانية َرـتالتكنولوجيا أن 

لكن قدرة المنتوجات التكنولوجية على توفير . بعيد  حياتها، من دون جرح حساسياتها الثقافية إلى حّد

منقطع النظير، فيما  ٍفها بشَغّدُو الجميُع ُبجميلة يخُط روسًاتعة لإلنسان جعلها َعالراحة والُم من المزيد

عات ثقافية واجتماعية واستحقاقات النظر عما لها من تِب دفعهم إلى غّضسحرهم وَيجعل االقتراب منها َي

 وعالقات اجتماعية غير مألوفة، كثيرًاوقيم ثقافية  التكنولوجيا على المتعاملين فيها أنماطًا فرضـذ تإ. مالية

 . قويضها من الداخلـعلى تبهدوء ومواقف، وتعمل  من قيم وتقاليد ثتعارض مع الموروـما ت

وهذا يعني أنه ليس باإلمكان استخدام تكنولوجيا حديثة بكفاءة، ال سيما في العملية اإلنتاجية 

تطورة التعامل مع التكنولوجيا الُم وهذ يعني أن. ثقافة العمل التقليدية على حالهافاظ على مع الِح ،واإلدارية
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ستجد من الُممن أجل االستفادة من  نازل عن بعض مواقفها وتقاليدهاـتـلتقليدية أن تيفرض على الثقافة ا

ل القيم ثقافية تشَموفرضه التكنولوجيا والعلوم من تحوالت اجتماعية ـوبسبب ما ت. وسائل تكنولوجية

ا في ذلك تأثر بتلك التحوالت، بمـنواحي الحياة في المجتمع ت لوالمواقف وطرق الحياة والتفكير، فإن ك

ذلك، من الممكن أن  مع. نافسـ، تعاون وتنيه من عدالة وحريةـالعالقات االجتماعية والنظم السياسية وما تع

في األفراد المتعاملين معها بشكل كبير ومتواصل من دون التأثير في المجتمع  المتطورةتؤثر التكنولوجيا 

والفجوات المعرفية، ويقود إلى  ،ق الفوارق الطبقيةاألكبر الذي يعيشون فيه بنفس القدر، ما ُيسهم في تعمي

 .أخرى بثنائية الثقافة الثقافة، وأحيانًا بازدواجيِة خلق أفراد يتصفون أحيانًا

نائية الثقافة حتى يكون باإلمكان ـوهنا ال بد من اإلشارة بسرعة إلى الفرق بين ازدواجية الثقافة وث

إذ تعني ازدواجية الثقافة أن . بعات االزدواجية الثقافية بقدر اإلمكاناالستفادة من الثنائية الثقافية وتجنب ت

نديد ـيم ال يتمسك بها، والتـالشخص الذي يتصف بها يميل إلى قول ما ال يؤمن به، والدعوة لمواقف وق

صالح خدمة لقضايا عامة فيما يعمل على تسخير كل شيء نادي باإلـمارسها، ورفع شعارات تبأمور ُي

في  ومعظم رجال الدين ما يميز المثقف العربي التقليدي وهذا مع األسف هو أهّم. ايا خاصةلخدمة قض

لكات خطابية وحكايات تراثية من َم مبتسخير ما لديه هؤالءالمرحلة الراهنة من تاريخ العرب، حيث يقوم 

 . ال والسلطةفي خدمة الم مهنفِسأمن الناس، وتوظيف  مساب غيرهاالجتماعية على ِح ملتعزيز مواقعه

بالمعنى  نائية الثقافة فتعني أن الشخص الذي يستحوذ عليها، والذي ال يكون بالضرورة مثقفًاـأما ث

ميان ـتـبأريحية مع مجتمعين ين المتعارف عليه، يعرف خصائص ثقافتين مختلفتين، ما يجعل بإمكانه التعامَل

من خالل  ميزة يكتسبها العامل المعرفي عادًة وهذه ،ين قد تعودان لحضارتين متباعدتينلثقافتين متباينت

طويلة نسبيًا تسمح له  غير بلده لفترٍة أجنبي والتمرس في ثقافة شعبها، أو العيش في بلٍد الدراسة في بلٍد

وتراثه الفكري، أو العمل لدى شركات أجنبية ذات ثقافات عمل  ولغته عادات وتقاليد شعبها إلى بالتعرف

من خالل  تسب شخص ثقافة مختلفة عن ثقافته الوطنية جزئيًاـمن الممكن أن يك هنأكما . وإنتاج مميزة

تعاون معهم في تطوير معارف ـوي ،االنتماء لمجتمعات معرفية افتراضية يتواصل مع أعضائها باستمرار

 .شتركة ومصالح متبادلةعمل محددة من أجل خدمة قضايا ُم ع لتقاليِدعلمية وأدوات تكنولوجية تخَض

 ماط اإلنتاج والتحوالت الثقافيةأن

كان من نتائج التحول في أنماط اإلنتاج االقتصادية عبر التاريخ حدوث زيادة في إنتاجية العامل واألرض 

دوث تحوالت وهذا تسبب في ُح ،اجتماعية ير عالقات اإلنتاج وما يترتب عليها من عالقاٍتـ، وتغيوالمال
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لمجتمعات التي مرت بتجارب التحول في أنماط اإلنتاج، كان من اجتماعية كبيرة في حياة كل اوثقافية 

، وكما أشرنا مرارًا. ير الهياكل االجتماعية واالقتصاديةـشأنها إعادة تشكيل الثقافة الشعبية السائدة وتغي

إلى انتقال المجتمع تؤدي  ثقافية واسعةوتحوالت اجتماعية  دوثُحقود التطورات في أنماط اإلنتاج إلى ـت

قدم غير مسبوق في مختلف نواحي ـ، وتمكينه من تحقيق تمن حضارة لحضارة أخرى أكثر تطورًا معنّيال

ثقافية مع انتقاله إلى حياة الزراعة، وبلي من تحوالت اجتماعية ـما حدث في حياة المجتمع الق إّن. الحياة

أنماط  الصناعة يوضح دوَرمع انتقاله إلى حياة مماثلة وما حدث في حياة المجتمع الزراعي من تطورات 

 . عام، وأثره في إعادة هيكلة نظم المجتمع وثقافته بوجه خاص اإلنتاج في تحقيق التقدم المجتمعي بوجٍه

 الحرية

خبة حاكمة بمنح الحرية ذ وال ُتعطى، إذ لم يشهد التاريخ قيام ُنَخؤإلى أن الحرية ُتاإلنساني يشير التاريخ 

على اإلنسان أن يطالب بحريته  يب خاطر، ما يعني أّنثرواته عن ِطه ومصيرتحكم في ـحكمه وتلشعب َت

ومع أهمية الحرية بالنسبة لحياة الفرد والمجتمع، إال أن . ل عليها، كي يحُصطوياًل وأن يناضل، أحيانًا

 أقّلمن  ،وال تزال ،الثقافات التقليدية، ال سيما الثقافات ذات الجوهر الديني مثل الثقافة العربية، كانت

لدور الحرية في توفير األجواء المناسبة لتقدم الفكر  بأهمية الحرية، ومن أضعفها إدراكًا الثقافات وعيًا

ومع تعدد أشكال الحرية، إال . اقة، وتحقيق نهضة مجتمعيةواالقتصاد والعلوم وتفجير الطاقات البشرية الخّل

 ،رت الظروف واألزمنةضية أخالقية مهما تغّي، وضرورة مجتمعية، وقغريزيًا إنسانيًا أنها تبقى هاجسًا

رية روح البشرية والوجه المشرق للحضارة اإلنسانية الذي قد يغير فالُح. لت القيم واألحوال المعيشيةوتبّد

مجتمع إلى المطالبة  تجهمع ذلك، ال َي .، لكن جوهره ودوره ال يتبدالن أبدًامشاعرهن طريقة تعبيره ع

تم إال حين يكون لدى الناس ما ـدان الحرية ال يـقـدانها، وإن الشعور بفـقـالناس بف بالحرية إال حين يشعُر

دي، عقعد عضلة ثقافية ذات ُببلهم وإنسانيتهم، وهذه ُمـومستق همبالنسبة لحياِتالحرية  يكفي من الوعي بأهميِة

حقوق والواجبات بين م إال بتطوير الثقافات التقليدية وخلق حالة من الوعي بالـتـما يجعل حلها ال ي

 . جذري بشكٍل المواطنين، وإعادة هيكلة عالقة الحاكم بالمحكوم

أب في مجتمع تقليدي ال يعي معنى  فإن من الصعب أن يقوم ،"فاقد الشيء ال يعطيه"ولما كان 

ُيخضعها ها في مجتمع صعب حصول امرأة على حقوِقالحرية بمنح الحرية ألبنائه وبناته وزوجته، ومن األ

جة حماية بُح والجهل يفرض عليها االنزواء عن األنظار خلف أسوار من الكبتسطوة رجل جاهل، ول

مرأة هذه حالها بتربية أبنائها على اإليمان بحرية اقوم ـأن ت شبه المستحيلن من أكما . اءصّم تقاليد عمياء
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لسهل عليه أن يتربى في مجتمع أما الشعب، فإن من ا. في محيط حياتها لها وال ترى وجودًا ،ال تفهم معناها

ورجال دين  كام مستبدينيب خاطر السير في ركاب ُحبل عن ِطـطيع، وأن يقـتقليدي على أخالقيات الق

هيمنة لمساءلة السلطة الُم وفي مجتمع هذا حاله يصبح الفرد والجماعة خاضعين دومًا ،ُمستضعفًا تابعًا جهلة

 كما هم،قأو المطالبة بحقو عن أخطائها، ءلة تلك السلطةعلى المجتمع، من دون أن يكون لهم حق مسا

 . ن يشاءجبها عّممنحها لمن شاء ويَحَي ،بة من الحاكمتصبح الحقوق ِه

قد ـتـمعنى الحرية وال تف إن الكثير من الشعوب، ومن بينها عامة الشعوب العربية، ال تدرك حقًا 

أتهم التربوية ومعتقداتهم الدينية وتجاربهم التاريخية ياتهم الثقافية ونشـالكثير بفقدانها، وذلك بسبب خلف

كام العرب إلى إسقاط الُح أغلب وهذا دفع ،طي قيمة ذات معنى للحرية الفرديةوتركاتهم التراثية التي ال تع

ثير تستحق االهتمام أو مطالب ُت الجماهير من حساباتهم والتصرف على أساس أن ليس للشعوب حقوقًا

ب على هذا الموقف شيوع االستبداد في المجتمع العربي، وتحكم القلة في مقدرات قد ترّتو. النظام مخاوَف

 ،اعتيادية المستبدة باعتبار االستبداد واالنفراد في الحكم أمورًا ظمالّناألغلبية، وقبول العامة من الناس ب

ام النخب التقليدية بالتحالف يـوفي حاالت قليلة، تسببت هذه المواقف في ق. ديةليدية وعقـقـوربما متطلبات ت

يضان ال ـمن دون وعي بأن العدل والدكتاتورية نق" الدكتاتور العادل"مع النظم المستبدة والمناداة بحكم 

أن تكون الدكتاتورية  نًاوه الدكتاتورية، كما أنه ليس ممكمن وج يان، إذ ال يمكن أن يكون العدل وجهًاـيلتق

رمان الناس من كم التسلطية عادة بِحوفيما تقوم مؤسسة الُح ،جتمع كانم لتحقيق العدالة في أّي منهجًا

خاذ القرارات المصيرية، تقوم مؤسسة الوعظ الدينية بتقليص وحق المشاركة في اّت ،قوقهم السياسيةُح

 . رمانهم من حقوقهم الفكرية وحرية التعبير عن آرائهم ومواقفهم الفلسفيةوِح ،حريات الناس االجتماعية

بحرمان الناس من  ،م الثقافة العربية اليوم، بسبب تقاليدها وأعرافها وقيمها التقليدية المتآكلةتقو

ن من ـما هو متقادم ومتعّف، وحرية طرح بدائل ِلواإلنسانية الكثير من حقوقهم االجتماعية والسياسية

هيمنة على المجتمع ال الُم ومما يثير الفضول والتساؤل أن المؤسسات السياسية والدينية. ةعناصرها الرئيس

تسع ـوي ،بعد يوم ها يومًاتبدي الكثير من القلق حيال العادات والمواقف السيئة والفاسدة التي يتزايد أعداُد

يم ـرجيلة والنفاق االجتماعي والكذب والقالعربية مثل تدخين السيجارة واأل انتشارها في المجتمعات

على إطاعة أولي األمر  ير قيم اإلنتاج والعمل، فيما تصّرـة وتحقاالستهالكية وتراجع اإلحساس بالمسؤولي

وتشير استطالعات الرأي العام بين الشباب من طالب مدارس . والشكليات المتعلقة بالشعائر الدينية

الطلبة تشتكي من الخوف من الحاضر ومن السلطة السياسية، والشعور  أغلب وجامعات عربية إلى أن

. يال المستقبلحساس بالكبت من السلطة االجتماعية التقليدية، والقلق ِحالدينية، واإل سةبالرهبة تجاه المؤس
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أخرى من المحظورات الدينية  وغير الواعي أحيانًا منهم إلى الهروب الواعي أحيانًا وهذا يدفع الكثيَر

السلوك والموقف، إلى الكذب والنفاق والرياء واالستهتار وازدواجية  ، واللجوءواالجتماعية والسياسية

 لكات عقلية ومواهَبا لديهم من َمكبير أو صغير مّم ضي على جزٍءـقـتاكة تـرات فتعاطي مخّد وأحيانًا

 .  اقة وطموحات ال يمكن تحقيق الذات وتحرير المجتمع من دونهاخّل

زايد وفي ضوء تنامي الشعور بفقدان الحرية لدى بعض الفئات االجتماعية في المدن العربية بسبب ت

ى عن التزاماته فكرة الديمقراطية، أصبح من السهل على البعض أن يتخلالالوعي مع عولمة الثقافة و

الب الحرية من علماء ومفكرين ومثقفين أن على ُط ،أيضًا ،من األسهل كما أصبح ،الوطنية والقومية

قول وفي غياب الُع. مإنسانيتهتستهين بو ،وال تحترم عقولهم ،جرة وترك أوطان تضطهدهميختاروا الِه

ن القمع بأشكاله المختلفة ومصادره المتعددة، ال رة على التفكير بحرية، في مأمن ِموالطاقات البشرية القاِد

وفي الواقع،  .يجوز التعويل على المستقبل، كما ال يجوز توقع حصول نهضة مجتمعية عربية في القريب

قدراتهم على التفكير  ّلى المستقبل، فإنهم يفقدون ُجمن الحاضر والقلق عل الخوَف حين يعاني الشباب 

غير  ، وأحيانًاعبثيةفي نشاطات ترفيهية اليوم واإلبداع، ويهدرون معظم وقتهم الذي هو أغلى ما يملكون 

 . والحرمان واالنحرافوالجهل مواهبهم تحت تراكمات الكبت  دفنتهم وتـتهدر وق ،أخالقية

 التراكم الرأسمالي

ناس على العمل ؤوس األموال والثروات في المجتمع وال يزال من أهم القوى التي ُتحفز الكان تراكم ر

في بلورة الطبقية المرتبطة  إال أن األثر األكبر للتراكم الرأسمالي كان التسبب أواًل ،واإلنتاج واإلبداع

في زيادة  ، والتسبب ثانيًاساع الفوارق في المستويات المعيشية بين الطبقات االجتماعيةبالدخل والثروة واّت

وات ثقافية قادت إلى تجزئة المجتمع الواحد إلى في خلق فَج دة التنافس المادي بين الناس، واإلسهام ثالثًاِح

ففي المجتمع القبلي، وبسبب عدم تبلور . بعيد جتمعات فرعية ذات ثقافات متباينة ومتناقضة إلى حّدُم

وجود معارف تكنولوجية قابلة للتراكم، لم تظهر الطبقية في  وعدم ،سسة مجتمعيةؤالملكية الخاصة كم

ية واحدة سادها الوئام المجتمع، ولم تتفاوت المستويات المعيشية بين أفراده، ما جعلهم يكّونون طبقة اجتماع

ها ومع سيادة الحرية في ذلك المجتمع إال أنها كانت حرية بال معنى بسبب عدم وجود قوة تحّد ،والمساواة

خدَم في ْسُتاح اإلنسان في إنتاج فائض غذائي أما عصر الزراعة فقد شهد نجا. تعمل على مصادرتهاأو 

ى إلى ظهور الطبقية وتكوين ثروات منقولة وغير منقولة وتراكم رأسمالي، ما أّد ةعمليات تبادل تجاري
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لحرية والصراع الطبقي، ما ا افكرتُولدْت تنامي الوعي بالظلم  ومع. بقتينب في انقسام المجتمع إلى طوتسّب

 . كبيرمجتمعي  ر وتطوردوث تغّيإلى ُح ع بعض الشعوب على مقاومة االستعباد واالستبداد، وقاَدشّج

د ألول مرة في تاريخ البشرية تكاثر االكتشافات العلمية وتسارع ا عصر الصناعة الذي شِهأّم

الرأسمالي والمعرفي من أهم حقائق الحياة  التراكمل فقد جَععمليات التطور االقتصادية والتكنولوجية، 

ا كانت البحوث العلمية وعمليات التطوير التكنولوجية  ولّم ،لقوى التي أسهمت في تطور المجتمعوأعظم ا

 فإنهاوتعزيز القوة العسكرية للدول،  ،لخدمة العملية االقتصادية وجاءت أساسًا ،قامت على المؤسسية

محدود، وطموحات غير طبقة وسطى ذات نشاط اقتصادي  وبلورة قتصاديةنويع النشاطات االـتسببت في ت

عالية من الوعي فيما يتعلق بموقعها من حياة المجتمع ودورها في  قد تميزت هذه الطبقة بدرجٍةو. محدودة

وهذا دفعها إلى العمل على تعزيز مكانتها االجتماعية، والحفاظ على مكاسبها المادية، وزيادة . تشكيله

في العملية الديمقراطية، واستخدام  الفاعلة ة ما لديها من مهارات فنية وإنتاجية وإدارية، والمشاركةحصيل

إال أن تراكم الثروة والمعرفة  ،ها االقتصاديةمكاسبها االجتماعية ومصالِحريتها وُحتلك العملية أداة لحماية 

طبقية في المجتمع وحدوث تفاوت كبير بشكل مضطرد، واتجاه كل منها لتعزيز األخرى، أدى إلى تعميق ال

 ترك مجتمعًاـالعولمة االقتصادية والثقافية لم ت ا كانتولّم ،الثقافية والعلمية بين المواطنينفي المستويات 

قلة من  ، فإن التفاوت الطبقي وتركز الثروة والقوة والمعرفة في يِدبشكل أو بآخر من دون أن تؤثر فيه

والجريمة ب في شيوع الفقر والظلم ما تسّبات كل المجتمعات اإلنسانية، ممة من ِسالسكان أصبحت ِس

 .  في معظم المجتمعات الصراع وعدم االستقرارو

نافس بين القبائل المتجاورة والعشائر المتعايشة في مجتمع ـالقبلية والزراعة بوجود ت اتميز عصر

إلى الحاالت واألحيان  أغلب أدى في  ًايأفق ًانافسـبكونه ت أو شبه زراعي واحد، اتصف عمومًا ،زراعي

ن التنافس جاء واستمر بهدف االستيالء على المراعي إوحيث  ،موعات المتنافسةحروب بين المجوقوع 

صفة الغزو والنهب والسلب والسبي واألخذ بالثأر، فإن  واألراضي الخصبة ومصادر المياه، واتخذ أحيانًا

أما في عصر الصناعة وما بعدها، وفي ضوء توفر . يعة سلبية هدامةالتنافس في تلك المجتمعات كان ذا طب

إلى حد كبير، ما  االستقرار واألمن ومركزية السلطة وغياب القبلية والعشائرية، فإن التنافس أصبح عموديًا

لدول التفوق إذ استهدف التنافس بين األفراد والمؤسسات والشركات وا ،يجابية بناءةإجعله يأخذ صبغة 

بدع والمجتمع نجازات مادية وغير مادية خاصة، كان من نتائجها تمكين الفرد الُمإاآلخرين وتحقيق على 

ومع . ومجتمعات تعيش في ظالل حضارات زراعية وقبلية تقليدية اق من التفوق على غيره من أفراٍدالخّل

ية، تسارعت عمليات تسارع وتيرة التنافس في المجاالت الصناعية والعلمية والتكنولوجية والمعلومات
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بتعميق الفجوات الثقافية والعلمية واالقتصادية التي  التراكم الرأسمالي والمعرفي، ما جعلها تقوم مجددًا

ئات المجتمعية بعضها عن بعض داخل المجتمع الواحد، إضافة إلى تعميق تفصل الطبقات االجتماعية والِف

 .تقليدية فقيرةمجتمعات غيرها من الصناعية المعرفية والفوارق في الدخل والثروة والقوة بين المجتمعات 

 ديناميكية التغير

، "روح التاريخ"إن الحرية هي  : (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)قال الفيلسوف األلماني هيجل 

في  ىوهذا يعني أن هيجل رأ. يق التقدمويدفع به إلى األمام نحو تحق ،العامل الذي ُيحرك التاريخ :أي

دافع يستثير مشاعر الناس ويقودهم إلى السمو نحو  ة والعواطف اإلنسانية التي ترتبط بها أهَمالحري

قوم نظرية هيجل في تفسير المسيرة التاريخية على وجود ـوت ،تويات أعلى من الحرية واإلنسانيةمس

هذا  نإكل مجتمع يعكس نفسه في تصادم أعمى بين العواطف والمشاعر اإلنسانية، و صراع داخَل

ويصل التاريخ إلى نقطة النهاية من خالل عملية صراع تتصادم  ،ع ال ينتهي إال بعد تحقيق الحريةالصرا

تحويه في نهار بسبب ما ـداخلها النظم السياسية والمنظومات الفكرية، ما يجعل تلك النظم والمنظومات ت

أكثر من  وعدالة ،لها تناقضات أقلتحوي في داخيفتح المجال لظهور نظم بديلة  مما. داخلها من تناقضات

إن . ق الحريةيتحقن يضَمناقضات ـويظهر نظام بال ت ،وهكذا تستمر العملية حتى ينتهي التناقض. تهاـسابق

قالنية جعله يتوقع نهاية ليا من الحرية والَعدم اإلنسان نحو مستويات ُعـقـفهم هيجل للتاريخ بوصفه عملية ت

 . الدولة اللبرالية بناِء التاريخ حين يصل المجتمع إلى

مع هيجل فيما يتعلق بالمسيرة التاريخية وسعي التاريخ الدائم نحو ( Karl Marx)يتفق كارل ماركس 

إال أن ماركس يختلف مع هيجل فيما  ،يها وعندها التناقضات االجتماعيةالوصول إلى محطة نهائية تنتهي ف

 الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ر الطبقية القائمة على يتعلق بطبيعة التناقضات ودوافع الصراع، إذ يعتب

الطبقة البرجوازية  التناقض في المجتمع الرأسمالي، ما جعله يرفض الدولة اللبرالية بوصفها أداَة أساَس

ناقضات في المجتمع، وهو التناقض ـأهم الت فاظ على مصالحها، وليس أداة تغيير باستطاعتها حّلفي الِح

وهذا يعني أنه فيما رأى هيجل الدولة . عة من الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاجالناِب لطبقيةالمؤسس على ا

نهاية التاريخ وسمو الحرية، رآها ماركس أداة استغالل برجوازية ال تحقق الحرية إال  دجّسي كيانًااللبرالية 

وحركة التاريخ لن  ،لن ينتهيإن الصراع  :لذلك قال ماركس. طبقة البرجوازية التي تملك وسائل اإلنتاجلل

تهي الطبقية بنهاية الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، فالمجتمع الذي تختفي منه الطبقية ـنـتوقف إال حين تـت
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ن العدالة، إ :بناء على هذا التحليل، يمكن القول ،ويصل إلى الحرية والعدالة ،تختفي منه التناقضات أيضًا

 . بالنسبة لماركس التاريخ الحرية، هي روُح توليس

العمل  ، وقيُمأن القيَم ،، عالم االجتماع األلماني(Max Weber)بر ـيـفي المقابل، يرى ماكس في

بر هذه بعد أن شاهد مدى تأثير القيم ـيـقد جاءت نظرية فيو ،العوامل المحركة للتاريخ أهُمهي بالذات، 

. ثمار وتحقيق التقدمـخار واالستثابرة واالّدوالُم سلوكيات األمريكيين ومواقفهم من العمل فيالبروتستنتية 

في صورة أشياء مادية ومستويات عليا من التصنيع، وليس في  وهذا يعني أن فييبر يرى التقدم أساسًا

لكن قيم العمل واالدخار واالستثمار، وإن . تحقيق الحرية أو العدالة كما رآها هيجل وماركس على التوالي

عن تفسير ثورات  تقدم اقتصادي، ال تضمن تحقيق الحرية أو العدالة، ما يجعلها عاجزًةكان بإمكانها تحقيق 

ن التاريخ يسير في إ :إن فكرة فييبر هذه تعود لنظريته في التاريخ التي تقول. نادي بالحريةـالشعوب التي ت

وما دام التاريخ حركة . ال تحكمها قواعد، ما يجعلها بال بداية أو هدف أو نهاية ،حركة فوضوية غير منظمة

هو منظومات القيم المختلفة والمصالح المتناقضة التي تدفع الناس إلى  هالمحرك ل فإن العامَل ،فوضوية

 ، بل فرديًاأو إنسانيًا من وجهة نظر فييبر، ليس مجتمعيًا الكسب المادي وتحقيق الرفاهية، ما يجعل الصراَع

 .بعيد إلى حّد وفئويًا

تزال في دور التكوين تعيش مرحلة بناء المؤسسات،  ماته كانت الرأسمالية حين كتب هيجل نظري

تجزئة المجتمع إلى طبقات وقام ب ،ى على حياة المجتمعات الصناعيةولذا لم يكن الدافع المادي قد طَغ

نفوانها، وكانت عمليات استغالل األطفال لكن حين كتب ماركس، كانت الرأسمالية في أوج ُع متصارعة

ها، ما جعله يرى في الصراع الطبقي ّدرؤوس األموال على أُشوبل مالكي وسائل اإلنتاج ـاء من ِقوالنس

 وحين كتب فييبر، كانت النزعة االستغاللية للرأسمالية قد أصبحت أقّل. في تحريك التاريخ األهَم العامَل

ختلف طبقات المجتمع واألحوال المعيشية لم، في المجتمعات الصناعية والديمقراطية مترسخةوطأة، 

 إلى التعرفاالتجاه نحو ، ما دفعه إلى التركيز على الجانب المادي بوصفه عنوان التقدم، وحسنةالصناعي 

ثابرة وتحقيق يز بعض الجماعات اإلنسانية على العمل والُمـت في تحفَحالتي نَجوالمواقف يم ـنوعية الق

تأثر كثيرًا باألحوال المعيشية والبيئة االجتماعية ـييثبت أن المؤرخ  مما. مكاسب مادية أكثر من غيرها

 .  الثقافية التي يعيش فيها، ما يجعل موقفه من الفلسفة المهيمنة على المجتمع تؤثر في نظرته واستنتاجاته

، المؤرخ األمريكي (Paul Kennedy)مع أهمية ما كتبه هيجل وماركس وفييبر، كان بول كنيدي 

إن التطورات  :من تحديد هوية أهم عوامل التقدم في التاريخ، إذ قال قربًاالمعاصر أكثر المؤرخين 

لكن كنيدي لم يفسر سبب . ولة عن تقدم اإلنسانؤتحوالت االجتماعية هي القوى المسالتكنولوجية وال
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ل في حدد التبعات الممكنة والمتوقعة لتلك التحوالت، ما جعله يفَشحدوث التحوالت االجتماعية ولم ُي

إضافة إلى هؤالء، هناك . والثقافيةقدم اإلنسانية من النواحي المادية ـسهم في تول إلى تطوير نظرية ُتالوص

 ن التعامل مع تحدياتها قديمًاإظوظ الناس ونوعية حياتهم، وفي تحديد ُح األهَم أن البيئة تلعب الدوَرمن يعتقد 

، على سبيل (Jared Diamond)دايموند  يقول جارد. يمهم ومواقفهمأسهم في تشكيل ثقافات الناس وِق

رت لإلنسان فرصة تدجين بعض الحيوانات واكتشاف دورة حياة إن الجغرافيا والبيئة المناسبة وّف :المثال

وتقسيم  ،السكاني االستقرار والنمّو ن ممارسة هذه النشاطات وضعت اإلنسان على طريِقإالنباتات، و

 (Diamond Jared, Guns, Germs and Steel, 92). العمل والتحول االجتماعي والحضارة

، إذ ال بمعناه الواسعالمجتمعي  دوث التقدمعوامل التقدم هذه يعتبر ضرورة أساسية لُح وجوَدإن 

يمكن حدوث تحوالت اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية حقيقية في أي مجتمع في غياب تلك العوامل 

كان غياب التحول الثقافي والتطور التكنولوجي عن حياة المجتمع وعلى سبيل المثال، . هاأو حتى معظِم

ومع حصول . حصوله على مستويات معيشية توفر له الغذاء واألمن والطمأنينةعدم في تخلفه و القبلي سببًا

، ألنه عاش في مجتمع بال اليوم أو الطبقية كما نعرفه ،القبلي على الحرية، إال أنه لم يعرف مفهوم الحرية

انع حدودية سوى الموانع دية أو مووال من دون معوقات ثقافية أو عقات، وتمتع بحرية االنتقال والتجطبق

نه من تطوير مفهوم للوقت يفرض عليه التفكير في كما أن نمط حياته ونشاطاته االقتصادية لم تمّك ،الطبيعية

 .يذكر تغيٌرطرأ على حياته مئة ألف سنة من دون أن َي نحو المستقبل، ما جعله يعيش

في ثقافته وأحواله المعيشية بسبب حدوث  ولكن نوعيًا طفيفًا د تغيرًاشِهقد أما المجتمع الزراعي ف

الحة األرض، وإرساء أسس بعض العلوم مثل علم الفلك، وتبلور بعض التطورات التكنولوجية المتعلقة بِف

إن . فالحين بفقدان الحرية والعدالةإحساس الُمستعبدين من نامي ـتو ،الملكية الخاصة وظهور الطبقية

في ظهور نوع من الصراع الطبقي الخفي، وإحساس الفالح  المجتمع الزراعي إلى طبقتين كان سببًا انقساَم

 لكن دافع الحرية لدى ذلك الفالح كان ضعيفًا. ن وفقدان الحرية والثروة التي كان يتمتع بها اإلقطاعيْبـبالُغ

يتها الحقيقية بالنسبة ـوكيفية الحصول عليها وأهم ،يه من جهل بمعنى الحريةللغاية، بسبب ما كان يعان

ت من قبل المؤسسة الدينية، فإن اإلنسان بل اإلقطاعيين وكْبوبسبب ما وقع عليه من ظلم من ِق ،لحياته

ي ف هإال أن نجاح. على مصالح مشتركةبناء إقامة تحالفات مكنه من الزراعي فشل في تطوير وعي طبقي ُي

ساب ِحتابة وعلم الت إلى ظهور الِكالحية قاَدغ ألمور غير ِفالتفُرمن بعض الناس  نمّكإنتاج فائض زراعي 

ب في ير الملوك والكوارث الطبيعية، ما تسّب، ال سيما تدوين الحروب وَسوالحسابات الفلكية والتدوين

 ة ذلك المجتمععن حيااألخرى لتقدم ياب معظم عوامل اإال أن ِغ. دوث بعض التقدم التكنولوجي والعلميُح
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زة حضارية، حيث استمرت ثقافته تراوح في مكانها قفنجاز ما يكفي من التقدم لتحقيق إجعله يفشل في 

، ما جعل شمس الحرية والعدالة لقرون ذكر، واستمر نمط إنتاجه بدائيًامن دون تطور ُيالف السنين آل

 .  والتقدم تغيب عن أرضه وسمائه

حوث العلمية ونشاطات التطوير التكنولوجي الصناعة على اآللة واعتماد اآللة على الُب إن اعتماد

إذ . وتكنولوجية بال حدود دوث ثورة علميةصناعي، وتسبب في ُحأسهم في بناء المؤسسية في المجتمع ال

ائع وإنتاج البض والعمل على تحسين نوعيِة ،رفع إنتاجية العامل واآللة واألرض ن التطلع الدائم نحَوإ

درات وتعزيز ُق عيشةالَمات تسهم في رفع مستوى نون التكنولوجية إلنتاج معّدـبضائع جديدة، واستخدام الف

قد ترتب على ذلك حدوث و ،ذاته في حّد اإلنسان على التمتع بوقته وماله جعل عملية التقدم المادي هدفًا

وجبتها أ عميقةاجتماعية ووتحوالت ثقافية تراكم رأسمالي كبير، وفيض متواصل في المعارف والعلوم، 

ومع تسارع عمليات التوسع االقتصادي والتراكم المعرفي، كان من . طبيعة العملية اإلنتاجية الصناعية

روة ستحوذ على مصادر الَثن مجتمعات، وأن َيالطبيعي أن يتقدم المجتمع الصناعي ويتفوق على غيره ِم

تخلفة عن العصر، وتابعة له تبعية جتمعات ضعيفة وُمية والزراعية إلى ُموالقوة وُيحِول المجتمعات القبل

 .لمية وأمنية شاملةاقتصادية وتكنولوجية وسياسية وِع

ق في عصر الصناعة توفر أجواء الحرية التي تأسست في المدن كان من أهم أسباب التقدم الذي تحّق

الع الهيمنة ني بتدعيمها من خالل تحطيم ِقاألوروبية في العصور الوسطى، وقامت حركة اإلصالح الدي

لفالسفة في ممارسة هواياتهم في البحث عن الحقيقة االدينية على الثقافة والسياسة والمجتمع، ونجاح بعض 

 طبقيًا لكن المجتمع الجديد الذي أفرزه نمط اإلنتاج الصناعي كان مجتمعًا. العلمية ونشر نتائجها على المأل

 تبلور وعي طبقيالثروة والقوة بين الناس، والدخل وفجوة  اتساَعنشأته وتطوره  فرضت ظروف بامتياز،

إال أن المنافسة االقتصادية التي دفعت  ،في وقوع مواجهات عنيفة بين العمال وأصحاب العمل تسبب أحيانًا

حرية من ناحية في اتجاه المزيد من الكفاءة في اإلنتاج من ناحية، وتبلور الديمقراطية التي أرست دعائم ال

إلى خلق حالة من التوازن الصعب داخل المجتمع الصناعي، ال سيما بعد نجاح العمال في  ثانية، أدت الحقًا

 .حقوقهم الفردية والجماعية أغلب الحصول على 

فر أجواء الحرية وسيادة القانون، تم تحديد الواجبات والحقوق الفردية والجماعية اومع تو

 مما ،نين العالقة بين الحاكم والمحكوم، وبين المالك والعاملـقـالعامة والخاصة، وتواالعتراف بالحريات 

اقة لتحلق في سماء البحث العلمي والتطوير التكنولوجي واإلنتاج فتح المجال النطالق ملكات اإلنسان الخّل

ل التقدم تحت تكاتف عوام في ضوِءو. والتأمل في الحياة والكون واإلبداع الفكري واألدبي االقتصادي
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عسكرية  مستويات معيشية عالية واالستحواذ على قوٍة أجنحة الحرية، نجح المجتمع الصناعي في تحقيِق

في الداخل واستعمار الشعوب الفقيرة  تحسين نوعية الحياةفها في رفع وّظ ،واقتصادية وتكنولوجية كبيرة

إن فبيين ضد المشاريع االستعمارية، وعلى الرغم من وقوف بعض المثقفين الغر. والضعيفة في الخارج

مشتركة بين  المشروع االستعماري من خالل خلق مصالَحطبقات المجتمع الصناعي شاركت في  لك

إلى تعميق الفوارق الطبقية، ما  ىأد  لكن تسارع عمليات النمّو. ، المنتج والمستهلكالرأسمالي والعامل

 تسبب بالتالي فيـلعدالة االجتماعية، وياعلى حساب  يًاه عصر الصناعة يأتي جزئـقـجعل التقدم الذي حق

 . تقاعسـأن تتوقف، وال تسمح لغيرها من عوامل التغير والتقدم ـقدة ال تـبقاء شعلة الحرية والعدالة مّت

عن مدى غياب عوامل التقدم  إن على من يتساءل عن سبب تخلف العرب عن العصر أن يبحث أواًل

كما أن على من يريد أن يضع . على تحديد أسباب ذلك الغياب ن يعمل ثانيًاأية، ومن حياة المجتمعات العرب

ة في المجتمع وغرس ل على تأسيس عوامل التقدم الرئيسالمجتمعات العربية على طريق النهضة أن يعم

العربية لن دم المجتمعات ـقـإن ت. نية الثقافة الشعبية ونظم التربية والتعليم والسياسات الحكوميةروحها في ُب

وتطور نوعي في أنماط اإلنتاج  ،يمها ومواقفهاـدوث تحول ثقافي اجتماعي واسع في قيتحقق من دون ُح

 اُهمَد الوطن العربي لن يبلَغيعني أن  مما. في غياب الحريةباتها من ُس ، وإن عوامل النهضة لن تصحَوفيها

يم العشائرية ـوهيمنة الدين والتقليد وق ،الجتماعيت ار الفرد من القهر السياسي والكْبوأهدافه من دون تحُر

تقدم يتحقق لن يدوم من دون تحرير المرأة والقضاء على أسباب  والواسطة على الفكر والثقافة، وإن أّي

 .وغياب الحرية والعدالة االجتماعية ،الفقر والظلم ومظاهر الفساد

 أن يحصل لوال قيام تلك الشعوب باستعمار ن تقدم شعوب أوروبا وأمريكا لم يكن له إ :هناك من يقول

ن إإذ  ؛لشعوب العربية، واستغالل مواردهاشعوب أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقية، بما في ذلك ا أغلب

ها من رؤوس األموال التي كان ال بد منها لتمويل عمليات بناء َمقطاع حَرتخلف أوروبا في ظل نظام اإل

والتطوير التكنولوجي، ما يعني أن  العلمي وإقامة مؤسسات البحث ،نى التحتيةالمصانع وتشييد الُب

ومع أننا . المشروع االستعماري كان نقطة االنطالق نحو النهضة األوروبية والتنمية المجتمعية الغربية

قبل أن نصدر  نهاهمة التي ال بد من اإلجابة عممع هذه المقولة، إال أن هناك بعض األسئلة ال نتفق جزئيًا

كيف استطاعت شعوب أوروبا المتخلفة  ،أواًل: على دور االستعمار في النهضة الحضارية الغربية مًاكُح

على البحار والتجارة  تسيطرو" العالم الجديد" وأن تكتشف ،أن تبني أساطيل تجارية وبوارج حربيةنسبيًا 

وثقافة  أقل علمًا امس عشربأنها كانت حتى نهاية القرن الخ مشروعها االستعماري، علمًا تطلقالدولية و

ن نجاح إوحيث  !!، ومن بينها شعوب الصين والهند والعرب؟الشعوب التي استعمرتها الحقًا من وعددًا
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لماذا عجز العرب والصينيون  ،ثانيًاالشعوب األوروبية يعكس فشل الشعوب الُمستعَمرة، علينا أن نسأل 

وتكنولوجية نسبية وتحقيق قفزة حضارية قبل شعوب من ميزة علمية  لديهم والهنود عن استغالل ما كان

؟ منهم في عصر االكتشافات الجغرافية والتجارب العلمية والكتابات الفلسفية أقل تقدمًاالتي كانت أوروبا 

االستعماري  ّدـالم في مواجهة التحديات الخارجية وصّدعامة لماذا فشلت الشعوب الُمستعَمرة  ،وثالثًا

تلك الشعوب من االستفادة من  أغلب لماذا لم تستطع  وأخيرًا، زاتها الحضارية؟نجاإنفسها ووحماية 

 ن التخلِفتشل نفسها من براِثـنـها وتَتلتبدأ نهَض ،الجميع تناول يِدلمية التي أصبحت في ُمالمعارف الِع

 ت والجهل؟والكْب

نة في المجتمع إن اإلجابة على هذه األسئلة تحتاج إلى كتاب خاص يحدد عوامل القوة الكام

ولما كان هذا الموضوع على أهميته  !في ثنايا الثقافات الشرقية عامة وعوامل الضعف المتفشية ،األوروبي

ها تشجع ّلـاألسئلة المطروحة ع عنفإننا سوف نورد بعض المالحظات ، ال يعنينا في هذا الكتاب كثيرًا

 . تحق من عنايةسوإعطائه ما َي ،غيرنا من باحثين على دراسة هذا الموضوع

إعادة كتابة التاريخ "في منتصف السبعينات من القرن الماضي فكرة تدعو إلى  طرحُتوفي الواقع، 

ا أيام َهوصلت أوَج مالمية في البالد العربية بعدأسباب توقف الحركة الِع إلى تستهدف التعرف " العربي

ذا استطاع الُغزاة من سالجقة ومغول ولما ؟األمين والمأمون في بغداد، وابن رشد في األندلس، وكيف

وإعادتها إلى الوراء مئات  ،وصليبيين وأتراك تدمير اإلمبراطورية العربية وتمزيق جسدها المتداعي

أكثر  مشروعًا طرحُت، ويقوم بتمويلهالمشروع يتبنى في ايجاد طرف عربي  وحين فشلُت ؟السنين

لكن الموقف العربي الرافض لفتح ". قتصادي واالجتماعيتاريخ العرب اال" بكتابةينادي  من سابقه تواضعًا

 . رة لم يتغير، وال أدري إذا كان سيتغير في المدى المنظورمن اكتشاف الحقيقة الُم ملفات التراث خوفًا

 ر للمشروع الصناعي األيدَيوّف الفالحين واستعبدهم طوياًل قطاع األوروبي الذي استغّلإن نظام اإل

لتي احتاجها لبناء المصانع وإنتاج المنسوجات والتنافس مع الصناعات الهندية والصينية العاملة الرخيصة ا

في األراضي  عًاصحاب رؤوس األموال، وإنما طَمقطاع بهذا العمل، ليس خدمة ألوقد قام نظام اإل. وغيرها

الُمعدمين بحاجة لدخل  الّممن الُع لق جيشًاالزراعية، حيث قام بطرد الفالحين منها واالستيالء عليها، ما َخ

في المقابل، لم تستطع الثقافة العربية التغلب على نظرتها الدونية للعمل . ات العيش والبقاءر لهم إمكانيوّف

ة مة بحاجة ماّسعَدُم دون ظهور طبقٍة ل االجتماعي حاَلنظام التكاُف خلفيتها البدوية، كما أَن اليدوي بسبِب

، جاء المشروع االستعماري وقبله مشروع االستكشافات نا سابقًاوكما أشر. لعمل ال تستطيع رفضه

في . ات النجاحر له إمكانقطاعات الشعب في تحقيقه، ما وّف كُل أسهمت وشعبيًا رسميًا الجغرافية مشروعًا
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تهم إلى ـدفع ،كام العرب في تلك األزمنة، كما هم اليوم، مشغولين في صراعات على السلطةالمقابل، كان ُح

جه األوروبيون إلى االستفادة من وفيما ات. وضد شعوبهم وأوطانهم ،حالف مع األعداء ضد بعضهمالت

نجازات العرب وغير العرب العلمية والفلسفية في عمليات التصنيع والعلوم وتطوير نظم حياتهم إ

 . نيةاالجتماعية والسياسية، قام العرب بإهمال علمائهم ومعاقبة بعضهم على مجرد التفكير بعقال
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6 

 يةالتاريخ الفلسفات

 ،ةيبالحروب والكوارث الطبيع ثالثين ألف سنة الماضية مليئًاخ المجتمعات اإلنسانية على مدى كان تاري

، ما جعله يبدو واالكتشافات العلمية ،التكنولوجيةوالتطورات االقتصادية و ،الثقافيةووالتحوالت االجتماعية 

تقلبات المنها  ،في حدوث تلك التطوراتعوامل كثيرة  تقد أسهمو. تابعةـالمت راباتسلسلة من االضط

والعلم،  ،التكنولوجياو، الطموحة السياسية ، والعقائد الدينية، والقياداتاقةالخّل واألفكاروالصدف،  ،ناخيةُمال

النظريات التاريخية  ّدتع، مالعالحداث التي شهدها هم األأل جاًلالتاريخ ِس ّدفيما يعو. ، وغيرهاواالقتصاد

 .يةجتمعات اإلنسانوالُم اإلنسانعلى حياة ها بعاِتـتأسبابها و األحداث وتحديِدتلك لتفسير  محاوالٍت

 جهاّتبوط العديد من األمم والدول، ـعود وُه، وُصالتاريخية ر الكثير من األحداثاتكر ءفي ضو

القيادات  تجاوز األحداث الطارئة وأفعاَلـتحرك التاريخ ت عما إذا كان هناك قوٌةإلى البحث فالسفة التاريخ 

بتطوير  لهذا قام الفالسفُة .التاريخ على هديه سيُرد َيوالمشاعر اإلنسانية، وعما إذا كان هناك منطق محّد

تباين  إال أن. خاصة وصيرورةعملية ذات سيرة  نظر إلى تاريخ اإلنسانية بوصفِهـشمولية ت نظرياٍت

لوا توَصأن َي يهممن الصعب عل دية، جعلياتية ومنطلقاتهم العقالثقافية وتجاربهم الح ة التاريخفالسف خلفيات

صنف النظريات التاريخية إلى ثالثة وعلى العموم، ُت. من نظريةأكثر هم إلى إنتاج ما قاَد، ؤية واحدةُر إلى

هذه النظريات من  ينبات معو .نظريات مستقيمة، نظريات دائرية، ونظريات فوضوية: أصناف رئيسية

إذ يبدو أن تعدد  ،منها وض مصداقية أٍيـقـتجديدة نه لم تأت نظرية أحيث الرؤية واالستنتاجات، إال 

  .نظريةيرون بعض المنطق في كل  المؤرخينجعل  ختلفةالُم ها النظرياتعن الزوايا التي تكشف

  Linear Theory  النظرية المستقيمة

التطور  إن :النظرية تقول هذهو. في التاريخالنظرية المستقيمة  مؤسَسي هيجل الفيلسوف األلمان ّدعُي

من يأتي ال التقدم ن إ، ومحددة إلى األمام نحو نقطة نهائيٍة مستمرة تسير عمليٍة يتم من خاللالمجتمعي 

وما  ،سانيةلتصادم األعمى بين العواطف والمشاعر اإلناتيجة ـن أساسًايأتي تطور العقل والمنطق، بل  خالل
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 George Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy). راع وثورات وحروبسببه ذلك التصادم من ِصُي

of History Dover Publications, 1936, 23)  المنظومات الفكرية والنظم  ث داخل، فيحُدأما الصراع المعنّي

. تساقطـنهار وتـجعلها تت ناقضات داخليةـمن ت تلك النظم والمنظوماتجتمع بسبب ما تعانيه في الُم السياسية

إال . ، وبالتالي أكثر رقيًامن سابقتها ناقضًاـت جديدة تكون أقَل اجتماعيةتشكيالت وهذا يفتح المجال لظهور 

بنفس تجربة  ، تمُرمن السابقة دةناقضات أقل ِحـوإن كانت تحوي في داخلها ت، الجديدة التشكيالتن أ

، كما أشار وهكذا تستمر العملية التاريخية. قيًاُروأكثر  ناقضًاـت أقّلبتشكيالت ستبدال االووالسقوط  التصادم

لذلك يقول . تحقق فيه الحرية على األرضـناقضات تـنحو نظام بال تالمجتمعات اإلنسانية قدم ـتـوت هيجل،

عظيم في التاريخ من دون  نه لم يتحقق شيٌءإ، والوعي اإلنساني نحو الحرية تقدُمهو التاريخ إن  :هيجل

 .عاطفي انفعاٍل

نمية ذاتية، ـخاصة تدفعها لتحقيق ت ًاالمجتمعات اإلنسانية أسباب لدى نإ :يقول هيجلمن ناحية ثانية، 

محكوم سلوك كل مجتمع ومع أن . مسار العملية التاريخية حدُدوُتقود عملية التقدم ـن هذه األسباب تإو

ن إويؤكد هيجل أن اهلل يحكم العالم،  وفيما ،ضمن عملية عقالنية ه يتحركإال أنها، ومعطياتحياته  ظروفب

إن التاريخ يسير إلى  :، يقولهي تاريخ العالم ،على األرضقوم بتنفيذ خطته ـالجهة التي ت :حكومته، أي

 مكنهم من فهم القضايا التي تجسد روحُيعد نظر لديهم ُب ،، يصفهم بكونهم قادةاألمام بفعل رجال عظام

عملية عقالنية، فال بد أن يكون له هدف  ولما كان التاريخ، من وجهة نظر هيجل،  (Hegel, 36). اإلنسانية

لتمكين اإلنسان من  واتيةالُمر الظروف وّفُتنهائية محطة  هناككون ت ال بد أن :أييسعى إلى تحقيقه،  محدد

 معتمدًا هحين يكون وجودإال مل تتك إلنسان الة احريإذ إن . تهي رحلة التاريخ عندهاـنـت حريتهكامل التمتع ب

ر الشروط الموضوعية يوّف مجتمٌعها هي يعني أن المحطة النهائية التي يسير التاريخ نحَو ، ماشخصيًايه عل

 نهايتهإلى  الوعي اإلنساني، فإن التاريخ يصُل مثل أعلى درجاِتنهاية التاريخ ُتن إوحيث  .الحريةلسيادة 

حين . نسجامإلى الحرية واال وصواًل ًاتدريجيفي المجتمع التناقضات معها ل ءتضابطيئة تعملية تطور  عبَر

حيث الحاجة لرجال عظام،  تنتهيو ،ثلهاـوُمتضح قيمها ـيصل التاريخ إلى تلك المحطة، تزدهر الدولة، وت

 .  ريةلُحلى اإقة االتَو هد عقالنية التاريخ وروَحتجِسوبيروقراطية ديمقراطية  يتم استبدالهم بدولٍة

ثم اإلمبراطوريات القديمة،  في الشرق في ظّل أبدالتقدم  أَنهيجل استنتج ، للتاريخبناء على دراسته و

ن شعوب الشرق عرفت أن إ :قالكنه ل. الغربى في ، وانتهوالرومانيةباإلمبراطوريات اليونانية بعدها  مَر

تصرة على ـالحرية مق اليونان والرومان عرفوا أَنن إ، و(حاكم) فقط واحد تصرة على فرٍدـالحرية مق

 يجبال  :هيجللذلك قال   (Hegel, 9). الناس أحرار لدرك العالم الجيرماني أن ك، فيما ُي(طبقة) البعض فقط
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 تجعلتابع نماذج الوعي التي ـتـكتتابع حضارات ومستويات من اإلنجازات المادية، ولكن كالتاريخ فهم ُي أن

دولة القانون المؤسسة إن  :هيجل يقول، المنطقهذا مع  وانسجامًا ،ويحقق الكثير من التقدمر اإلنسان يتغي

علن نهاية التاريخ في عام ، ما جعله ُيحميهاحقق حرية اإلنسان وَيعلى دستور وتشريعات هي النموذج الذي ُي

مع و. لبرالية في ألمانيابعد وقوع معركة جينا التي ُهزمت فيها جيوش بروسيا وتبعها تأسيس دولة  1816

إال أنه  ،في تكوين الوعي اإلنسانيوأثرها  والطبيعية الظروف الثقافية واالجتماعيةأهمية اعتراف هيجل ب

 . بنفسه حياتهصنع يسّير، يملك الحرية لُم غيُر أنهن أهم خصائص اإلنسان إ :قال

 الفلسفية السائدة فيما يتعلُقعشر، كانت النظرة  تصف القرن التاسَعـقبل ظهور الماركسية في من

لكن . وتحديد مساراته صنع التاريخبالعملية التاريخية تركز على دور األفكار والمثاليات والقادة والدول في 

إن التناقضات األساسية في  :على عقب، إذ قال عكس تلك الصورة رأسًا (Carl Marx)كارل ماركس 

وعي الناس  إَن .سياسية، وإنما إلى الهياكل االقتصاديةالماعية أو جتاالعالقات طبيعة الالمجتمع ال تعود إلى 

، ما يعني أن أنماط درجة وعيهمحدد ُيهو الذي هم وجوَد إَن ذلك، منوجودهم، بل على العكس  ال يحدُد

الي ، وبالتوالروحية لحياة اإلنسانوالثقافية مات االجتماعية والسياسية قوم بتشكيل الِسـاإلنتاج المادية ت

 :Lewis S. Feuer, Ed. Marx and Engels). تلعب دورًا هامًا في صنع التاريخ وتحديد مساراته الرئيسية

Basic Writings on Politics and Philosophy, Anchor Books Edition, 43)  

 ودورداخل المنظومات االجتماعية  ناقضاتـاالتفاق مع هيجل فيما يتعلق بوجود تانطلق ماركس من 

أكثر تعقيدًا نيان اجتماعي نيان اجتماعي بدائي إلى ُباإلنسانية من ُبالمجتمعات في تطور  تلك التناقضات

ن إ :ماركس حول دوافع الصراع وطبيعة المحطة النهائية، إذ قالإال أنه اختلف مع هيجل  .تناقضًا أقّلولكن 

ين وتضارب المصالح بلمؤسس على الطبقية وهو التناقض ا ،التناقضات هّمالدولة اللبرالية لم تستطع حل أ

 بتمكينالدولة اللبرالية  قامت ،عاءات ماركسوحسب اّد(. البروليتاريا)والطبقة العمالية  الطبقة البرجوازية

 البرجوازيةطبقة لبل ل ،للجميعق الحرية يتحقما يجعل هدفها ليس اإلنسان،  من الهيمنة علىرأس المال 

لصالح مالكي رأس المال الذين يسيطرون تعمل بل  ،ال تعمل لصالح الشعب ن البيروقراطيةأ، كما فقط

الطبقة البرجوازية  أن الدولة اللبرالية والفكرة الديمقراطية ليست إال أدوات في يِد وهذا يعني. عليها

ال يؤكد ماركس أنه  لذلك. ها من الناسوتعزيز مواقعها على حساب غير ،مصالحها دفاع عنتستخدمها لل

تصر الطبقة ـنـتحين إلى محطته النهائية إال  ووصول التاريخ في المجتمعاألساسي التناقض  مكن حُلُي

 . ى الصراع الطبقي إلى األبدنَهُي بال طبقات، نظام شيوعيقام ُيو ،رجوازيةعلى الُب العالمية العمالية
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ألن  ،جد في االقتصاديو ةاجتماعي منظومةحقبة تاريخية أو أية تاح لفهم ـإن المف :يقول ماركس

ُتشكل نى القانونية والسياسية الفوقية التي حدد شكل ووظائف الُبالهياكل االقتصادية هي األساس الذي ُي

جعل السياسية والقات االجتماعية والهياكل االجتماعية الَع دور االقتصاد في تشكيل إن. الوعي االجتماعي

وليس  ،تأثير عوامل ليس للناس سيطرة عليهاتحت يتم لها تشكيل المجتمعات وإعادة تشكي إن :ماركس يقول

دوث تحوالت في ن كل تغير في أساسيات االقتصاد يؤدي بالضرورة إلى ُحإإذ  ؛بإمكانهم تجنب تبعاتها

العامل المادي، وليس  يجعلجذور الصراع في المجتمع مادية وليست عاطفية، و ، ما يجعلالهياكل الفوقية

نفسه، بل  لكن االقتصاد ال يتحرك من تلقاِء .حرية، هو أهم العوامل المحركة للتاريخال اإلنسان إلى نزعة

جة لقرارات يقوم بها أفراد يسعون ـيـتـتأتي معظم التغيرات االقتصادية، وبالتالي تبعات تلك التغيرات، ن

 .هانفوِذها وتعزيز لتحقيق منافع مادية ودول تسعى لتنمية اقتصادياتها الوطنية وزيادة ثرواِت

وفيما تعكس قوى اإلنتاج عالقة اإلنسان ، وعالقات اإلنتاجاالجتماعية اإلنتاج قوى اإلنتاج  طيشمل نم

التي تحددها  العملية اإلنتاجية اللمن ِخ عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان بالطبيعة، تعكس عالقات اإلنتاج

ن أإال كما يقول ماركس، قوى اإلنتاج، عن عالقات اإلنتاج عوبة فصل ُصمع و. عملالأصحاب ب تهمـعالق

ث ما يحُدكل  تؤثر فيوسائل اإلنتاج  لكيةُم ، ما يجعلاتالقتحكم في طبيعة تلك الَعـتلكية وسائل اإلنتاج ُم

ويقومون باختراع األساسية شكلون قوى اإلنتاج الناس ُين أومع  .اجتماعي تطور وتحول في المجتمع من

 تصر علىـقـت كل الناس، بل ال تشمل ، كما يقول ماركس،إلنتاج االجتماعيةقوى ا نأوسائل اإلنتاج، إال 

 . في المصانع العمل بأداِء الناس الذين يقومون فعاًل :الطبقة العاملة، أي

ومن المفروض  ،المجتمعات البدائية حين تكون ملكية وسائل اإلنتاج عامة، كما كان عليه الحال في

بال بالتالي و، بال طبقات يكونفإن المجتمع لماركس،  تبعًاع الشيوعي، في المجتمالحال  عليه أن يكون

فإن كما هو الحال في النظام الرأسمالي، لكن حين تكون ملكية وسائل اإلنتاج خاصة، . ناقضات أساسيةـت

 وهذا من شأنه. أساسية في داخل التشكيالت االجتماعيةناقضات ـت تسبب في ظهورـوت بلورـتـالطبقية ت

. تهاـحدة من سابق تناقضات أقّل تشكيالت اجتماعية جديدة تعاني  تهي بظهورـين في المجتمع صراع حدوث

تابع التشكيالت ـتإن وأن تستمر، ال بد الصراع ، فإن عملية بشكل كاملالتناقضات  لما كان الهدف هو حَلو

 .بال طبقاتجديد اج وخلق مجتمع حتى يتم إلغاء الملكية الخاصة لوسائل اإلنتأن يتواصل ال بد االجتماعية 

ال يتفق مع ما كان قائمًا في  ن ملكية وسائل اإلنتاج في المجتمعات البدائية كانت عامة هو قوٌلإلكن القول 

لقد ظهرت وسائل اإلنتاج وتبلورت أهميتها  ،سمه وسائل إنتاجا صور القديمة، إذ لم يكن في حينه شيٌءالُع

 .عصر سابق طوة في العصر الصناعي، وليس في أِيثروة وَس اجتماعية ذاِت طبقٍة في خلِق
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قيادة عملية قوم بت أنبد كان ال وى اإلنتاج االجتماعية، شكل جوهر ِقالطبقة العاملة ُت حيث إّنو

لماركس، هي أكثر  إن هذه الطبقة، تبعًا .الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج نهاءإلفي المجتمع  الصراع

عالقات اإلنتاج  عملية استغاللها تجعل الثورة ضّد ّنإتغالل من قبل رأس المال، ولالس الطبقات تعرضًا

بطبيعتها، ولكن قيام رأس  فقيرًة تإن الطبقة العاملة ليس :يقول ماركس لك،لذ. ةتاريخي الرأسمالية حتمية

ر الجانب تصاد ودوـومع تركيز ماركس على االق  (Feuer, 265). المال باستغاللها جعلها تصبح فقيرة

، إال أنه لم يعتبر ذلك الجانب القوة الوحيدة الفاعلة في توجيه المسيرة التاريخية، صنع التاريخالمادي في 

تبدل أخرى مثل البيئة، و عواملهناك  :يقولإذ . الهياكل االجتماعية والسياسية قوى حيادية ه لم يعتبرأن كما

 .العملية التاريخيةمسيرة االقتصادية و ياكل، وقوى خارجية تقوم بالتأثير في الَهالظروف

حصول الناس على نماء الوعي اإلنساني ولفلسفة هيجل، من خالل  تبعًا إماصنع التقدم في التاريخ،ُي

 لفلسفة تبعًاما وإ ،شاملةقوم الدولة اللبرالية وتصبح الحرية ـخ حين تالتاريوينتهي الحرية، المزيد من 

وازية، رُجبين الطبقة العمالية والطبقة الُبالصراع تواصل صنع من خالل ـُيالتقدم في التاريخ  حيثماركس، 

تالشى ـوت الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاجتزول تهي الطبقية وـنـحين تن التاريخ يصل محطته النهائية إو

حقق ت ،التاريخ بوصفه عملية تسير نحو األماممع  نتعامالـتهيجل وماركس فلسفة من الواضح أن  .الدولة

قربه من ـويوداخل منظوماته المختلفة المجتمع داخل دة التناقضات ف ِحضِعُي مع كل خطوة تخطوها تقدمًا

نظريتي هيجل ا كان هذا التصور يرى أن للتاريخ نقطة بداية ونقطة نهاية، فإن ولّم ،محطته النهائية

  .كما يريد من صنع مستقبله ال تعطي اإلنسان خيارات حقيقية تمكنهتاريخية لحتميات  تخضعان وماركس

على  أيضًا، فلسفة في فهم التاريخ وتفسيره تقوم المسيحية واإلسالم :عتبر الدين، على األخصُي

 ، ليس فيهيجل وماركس تيلنظري لكن خالفًا. خارجة عن إرادة اإلنسانإلهية قوى ها تتحكم في حتميات

القوة الوحيدة التي تحدد  اإللهما يجعل نقطة النهاية،  عملية تاريخية، بل انتقال من نقطة البداية إلى الدين

ن إ :لذلك قال هيجل وماركس. أحداثجري بين النقطتين من وتوقيتها وما َي ،نقطة البداية ونقطة النهاية

يديولوجيات للتجاوب أكالديانات  تبلورت :يقول هيجل. وعي مزيف لدى اإلنسان الوعي الذي تخلقه الديانات

 تبعًا اإلنسان تتغير تغير وحاجاُتـوما دامت الظروف تيخية معينة للشعوب التي آمنت بها، مع حاجات تار

 Fukuyama, The End of). بل رؤية مؤقتة زائلة تملك حقيقة أزلية، ، فإن الدين ليس فلسفة عالميةلذلك

History, 62)   و الوعي الذاتي ه"الدين  نإ، ووليس العكس ،إن اإلنسان يصنع الدين :فيقولماركس أما

إلنسان الذي فقد نفسه ثانية، ما يجعل الدين يمنح انفسه بعد، و إلىتعرف والشعور الذاتي لإلنسان الذي لم َي
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 ,Feuer)" ضرورة لشعور اإلنسان بسعادة حقيقية ، ويجعل إلغاء الدينبالسعادة وهميًا اإلنسان شعورًا

262-263) .   

سنة على قيام أول نظام اشتراكي  71 نحو ان الشيوعي، وسنة على صدور البي 141 نحو بعد مرور

تساقط الواحد تلو اآلخر، حيث انتهت مسيرتها بهزيمة ساحقة أمام النظام ـظم الشيوعية تبدأت الُنفي العالم 

في قيام بعض الكبير تسبب هذا الحدث التاريخي  و. لى الرأسمالية والديمقراطيةالغربي اللبرالي المؤسس ع

تصار ـن انإ :Francis Fukuyamaفوكوياما يقول . ونهاية التاريخ مجددًا لغرب بإعالن النصرمفكري ا

النموذج الرأسمالي الديمقراطي على النموذج الماركسي قد يعني نهاية التاريخ والوصول إلى المحطة 

المحطة النهائية تجسد  الديمقراطيةأن ن الجزم بإ :قائاًل يستدرك فوكوياما لكن. ر بها هيجلالنهائية التي بّش

ن هناك شكًا فيما إذا إجوانبها السلبية، وإلى مق والتعرف بُعالديمقراطية للتاريخ يستدعي دراسة التجربة 

ال الديمقراطية أغلبية دول العالم إلى محطة إن وصول . حقًا قد وصلنا إلى المحطة النهائية للتاريخ اّنـك

 أن الظروف غيُرالناس  بعَض من الممكن أن يجَد بلالجميع،  يعّم عادة والرضا سوفيعني أن الشعور بالَس

  .تاريخية جديدة رحلٍة وبدِء ،أنظارهم نحو محطة أخرى مرضية تمامًا، ما يدفعهم إلى تصويِب

ه يعتبر نإهيجل وليس لجانب ماركس، و لجانبتحليالت فوكوياما تشير بوضوح إلى انحيازه  إَن

تاجاته تؤكد أهمية العامل المادي ـنـن استأإال . تجاوز في أهميته النزعة الماديةيالحرية  نحونزوع اإلنسان 

 :نيوعالقات اإلنتاج في تحريك التاريخ، ما جعله يتصور المحطة النهائية مكونة من عنصرين أساسي

لم  ويامافوك ، إال أنالديمقراطي والرأسمالي النظامينتأكيده على سلبيات مع و. الديمقراطية والرأسمالية

 القائم على الديمقراطية والرأسمالية الغربي ما جعله يميل إلى االعتقاد بأن النظام اللبرالي ،لهما بدياًليجد 

التي لم  المحطة أصبح الهاجس األول لكل الشعوب تلكن الوصول إلى إيمثل المحطة النهائية للتاريخ، و

تقبل من تطورات اقتصادية وتحوالت اجتماعية وهذا يعني أن كل ما قد يحدث في المس .بعد اتصل إليه

عليه وتقوم لن تخرج بهدف إصالحه وتخفيف سلبياته، لكنها الغربي  النموذجسياسية سوف تدور في فلك 

لكن قبل أن يجف الحبر على هذه التحليالت واالستنتاجات كان العالم الغربي يدخل  .بتأسيس نظام بديل له

بحار في عين المستقبل، ما يعني وضبابية الرؤية وفقدان بوصلة اإل لغموضمرحلة انتقال حضارية يشوبها ا

 . تضع مصيره في مهب الرياح أن النظام القائم على الرأسمالية والديمقراطية دخل مرحلة صعبة

ن الدولة األكثر تقدمًا من الناحية الصناعية تعطي إ :القولالمهمة كان من جملة استنتاجات ماركس 

ؤسس لنظرية تنموية ُيهذا االستنتاج ، ما جعل تصنيعًا ونموًا صورة حية لمستقبلها المنشودللدول األقل 

في فترة ما التي تبلورت قد جاءت تلك النظرية و  . Modernization Theory"نظرية الحداثة"هي جديدة، 
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نها تقود إلى بناء إناسق، ونموي متـالتنمية الصناعية تسير تبعًا لنمط ت إن :لتقول بعد الحرب العالمية الثانية

ولما كانت  ،وسياسية واحدة تقريبًا في كل الدول التي تعيش تجربة الصناعةواقتصادية هياكل اجتماعية 

الصناعية ال تزال تعيش حالة من التقدم وتراكم اإلنجازات في مختلف الميادين، فإن نظرية الغرب دول 

وأكثر جاذبية  ،من غيرها من نظريات سابقة أكثر تفاؤاًل جعلها تبدو، ما الحداثة ال ترى نهاية للتاريخ

وجاذبيتها، وربما بسبب ذلك أيضًا، من تفاؤلها رغم لكن على ال ،العالم الثالث ثقفيبالنسبة للكثير من م

وقد تركز  ،اقضاتها وإضعاف منطقها كثيرًا، ما أدى إلى كشف تننظرية للنقد والتمحيصتلك الضت تعر

 :التالية ةرئيسال المحاور فيالنقد 

نموية واحدة هي تجربة الغرب ذات الجذور الثقافية الخاصة ـالتركيز على تجربة تقيام النظرية ب .1

 .باعتبارها الحقيقة العالمية الوحيدة

قد تكون افضل من النموذج الغربي  ،نموية بديلةـعدم األخذ بعين االعتبار إمكانية وجود نماذج ت .2

 . ات غير الغربيةبالنسبة للشعوب ذات الثقاف

 .في عمليات التنمية المجتمعيةثقافة الوطنية إهمال دور التصاد وـالتركيز على االق .3

غير ديمقراطية من حكم أنظمة  نمية صناعية في ظّلـوفي الواقع، كان نجاح التجربة اآلسيوية في تحقيق ت

، كان لنظرية التبعية إلى جانب ذلك. نظرية الحداثةقويض منطق ـأسهمت في تالعوامل التي  أهّم

Dependency Theory بل وأيضًا الحداثة دور كبير في إثارة الشكوك، ليس فقط حول صالحية نظرية ،

ن عالقات التبعية االقتصادية إ :ل نظرية التبعية بين أشياء أخرىوتقو. خلفها يقفحول أهداف الفكر الذي 

دول العالم الثالث بالرأسمالية العالمية بربط خاللها  منقامت والثقافية التي خلقتها التجربة االستعمارية و

تلك  حياةيجعل ظروف  مما. ة وإضعاف فرص نموها وتقدمهاكانت سببًا في استغالل موارد الدول الفقير

الغربية التي قامت ببناء النموذج الصناعي في النصف الثاني الدول  حياة الدول مختلفة كثيرًا عن ظروف

 . ، ويجعل قدرة الدول الفقيرة على النمو مرتبطة بقدرها على التحرر من التبعيةشرع من القرن الثامَن

 Cyclical Theoryالنظرية الدائرية 

مؤسس  Oswald Spenglerوزوالد شبنجلر أ ّديع، في التاريخ لنظرية المستقيمةمؤسس اهيجل  ّدعفيما ُي

 Arnoldالمؤرخ البريطاني ارنولد توينبي  يٍنبعد ح نفسه الخط الفكري وقد تبعه على . النظرية الدائرية

Toynbee تقريبًا الذي قام بتهذيب نظرية شبنجلر وصياغتها بشكل دائري متكامل. 
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بنقد الطرق التقليدية التي تقوم بفلسفة التاريخ، إذ قام  أكثر مفكري عصره اهتمامًاربما كان شبنجلر 

حديثة، ألن ذلك التقسيم، كما  ةوثالث ،وأخرى وسطى ،مةقدي إلى مراحل متتابعة، مرحلة ة التاريختجزئ على

إلى شبنجلر دعا لذلك  ،حركة التاريخ قد ال يكون له وجوديقول شبنجلر، يعتمد على وجود مركز معين ل

إن  :شبنجلريقول  .و استخدام نقطة مرجعية واحدةأدون االعتماد على مركز محدد، من دراسة الماضي 

المتكرر، وآلية تكوين  تعلق بنمط التغيرـت عدة أسئلة جيب على أن ُتنساني ال بد ة أحداث التاريخ اإلدراس

أما نمط . للماضي بوجه عام ىعز، واألسباب المسؤولة عن تشكيله، والمعنى الذي يمكن أن ُيذلك النمط

ثقافات، ومنها دعى اه شبنجلر فهو، على حد تعبيره، قصة الوحدات االجتماعية الكبيرة التي ُتَنالتغير الذي َع

 ما. ن أن يكون لحياتها هدف محدددومن نضج وتشيخ وتموت ـنمو وتـإنها ثقافات تولد وت. الثقافة الغربية

، تشبه القوانين البيولوجية تحكمها قوانيُن لها دورة حياة محددة ،أزهار برية في حقل كبيرعبارة عن يجعلها 

 .نتج عنهاـبالنباتات التي ت ُتنتجها والبالنباتات التي  ٌةعالقللثقافة ، ليست البرية لألزهار لكن، خالفًا

(William Dray, Perspectives on History, 102) 

 ألن ، وذلكات خاصةال ترتبط مع بعضها  بعالقكما يقول شبنجلر، إال أنها الثقافات متشابهة،  ومع أن

عقاًل داخليًا غير قابل للتأثر بالعوامل   أو ،تيةحكم حركتها بناء على خاصية ذالكل ثقافة نمطًا حياتيًا معنيًا َي

، فإن تغير تبعًا لخاصية ذاتيةـعينة، وتوما دامت كل ثقافة محكومة بعقل داخلي ولها دور حياة م .الخارجية

. ولو مؤقتًاالحياتية مسار دورتها تعكس أو  ،طيل عمرهاُتأو  ،غيرهاـُتال تعيش تجارب لقاح ثقافي  الثقافات

ش سطح الثقافة، خْدبأو السيطرة األجنبية  ،الخارجي الغزُو يقوم من الممكن أن هأن شبنجلر يعترفمع ذلك، 

، الشيخوخة بعد الوصول إلى مرحلِة ثقافةمن الممكن أن تستمر  نكما أ ،قبل األوان هاموِتفي تسبب قد يو

أو بقايا ثقافة دون  ،تاريخية نفايات تحول إلىـتما يجعلها  ،قدرة على تجديد نفسهاولكن من دون امتالك ال

  .واضح أو معنى ،شكل

ل حفي مراخاللها تمر ، هي في حدود األلف عام، وطنية دورة حياة الثقافة، أية ثقافةيرى شبنجلر أن 

تصف ـت( ربيعال)بفترة تاريخية دورة الحياة تبدأ . الموت الميالد، والنمو، والنضوج، والشيخوخة، وأخيرًا

أما نمط اإلنتاج . ونظرة للحياة عميقة الجذور ،وإنتاج شعري عظيم ،امتالك ديانة سحريةو ،ساع الخيالباّت

 ،عالقات إنتاج تجعل المجتمع طبقيًا وخاضعًا لحكم طبقة نشطة ذات طموح واالقتصادي فهو زراعي ذ

الوصول إلى مرحلة النضوج  معو. ها من شعوبورغبة قوية في السيطرة والتوسع على حساب غير

، ما يدفع بداًل من الشعر والخيال وسحر الدين ،العلم والفن والفلسفة محور اإلنتاج الثقافي يصبح( يفالص)
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نامي دور المثقف التقليدي ـمع تو ،، وليس روح العلم والتجديدالشعبيةيدي نحو دعم روح الثقافة التقل المثقَف

 .حظى بالترحابيدي ال َيظروف عمل العلم صعبة، وفكر المثقف غير التقل في المجتمع، تصبح

لطة مركزية، وتبدأ ، حيث تصبح الُستدخل الثقافة مرحلة اإلرهاق( الخريف)في المرحلة التالية 

 مع ذلك، يشهد خريف الثقافات. ودوره المجتمعيويتراجع موقع الدين ، األمورسيطرة العسكر على مرحلة 

يتوقف الخلق واإلبداع ( الشتاء)لمرحلة األخيرة في او .حدود راقيةإلى الفن والعلم والفلسفة  وصول عادة

بال روح، يقوم المال بتدمير العالقات الشخصية عدة  ًامدن أو  ،وتصبح الثقافة مجرد مدينة كبيرة ،بسرعة

يتسبب بدوره في عودة الناس إلى الدين  لكذو. ة تتصف بالفقر وانعدام الجذورويتسبب في ميالد طبقة جديد

ن دين كان ْضته المادة، ما يجعل الثقافة تموت كما بدأت في ِحـية تمأل الفراغ الذي خلقبحثًا عن أشياء روح

سلبي هروبي سّهل عملية  إيجابي ساعد على النهوض والرقي، وكان له في النهاية دوٌر له في البداية دوٌر

ن كل ثقافة بحاجة يرى شبنجلر، كما يرى توينبي، أ ،وفي الواقع .القبول بالوضع المتخلف واالستسالم له

لنقد، ما يجعل للتحدي واالصعود، وأن الفكر الديني يتعرض في مرحلة النضوج  دين نشط في مرحلِةإلى 

 . بين العقالنية والغيبيةوبين العلم والدين، وبين الحقيقة والخيال،  الثقافة تدخل في صراع حاّد

ثقافة على فهم الثقافة  ى عدم قدرة أّييعود إل كما يدعي شبنجلز بعضبإن عدم تأثر الثقافات بعضها 

ما ال يستطيع إن ال يستطيع أن يتعلمه، و ما ال يستطيع اإلنسان أن يفهمه إن" :وهنا يقول شبنجلر. األخرى

د الذي يمكن أن الوحي ن الشيَءوهذا يعني أ  (Dray, 121). "يتأثر به اإلنسان أن يتعلمه ال يستطيع أن 

محكوم عليها  ،والثقافة الغربية خاصة ،هو أن الثقافات عامة ،لى رؤية شبنجلربناء ع ختعلمه من التاريـن

ما، ال ترى أهمية خاصة لتاريخ  وهذا يجعل نظرة شبنجلر تشاؤمية إلى حٍد. بالسقوط وعدم النهوض ثانية

ال نموًا شاسعًا ليس إالعالم تاريخ  إن :يقول لكلذ. البشرية السابق، وال هدفًا معينًا لعملية التطور اإلنساني

مة يكون مصيرها الزوال همولد في داخلها من وقت آلخر مراكز وثقافات ، ُيالميةُهإنسانية في حياة 

  .المحتوم بعد حين

التي العالقة  فهم طبيعةلقد أخطأ في  ؛في تحليالته خطأين أساسيينرتكب اشبنجلر أن  إنني أعتقد

تقييمها بناء يقوم بو السليم الثقافة في إطارها الحضاري الحضارة، ما جعله يفشل في وضعبالثقافة  تربط

 بمصير ًامصيرها مرتبطنتمي إليها، ما يجعل ـالحضارة التي تلتطور  تطور تبعًاـفكل ثقافة ت. على ذلك

لذلك تحتم عملية انتقال مجتمع من حضارة إلى حضارة أخرى . التي ولدت في حضنها الحضارة األم

، وليس إلى موتها تقريبًا هاكل مكونات وتغيير ،لثقافة السابقة تؤدي إلى تطويرهاحدوث تحوالت كبيرة في ا

في إدراك مدى تأثير  وأخطأ ثانية. وبالتالي موت الشعوب ،ألن موت الحضارات يعني موت المجتمعات
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التاريخ  إذ يشير ؛أن يتأثر بما ال يستطيع أن يفهم ن اإلنسان ال يستطيعإ :قال حينوعي اإلنسان  فيالدين 

، خاصة ومواقفهمناعاتهم ـوق أتباعهسلوكيات في  كثر تأثيرًاأكان   الدين أكثر غموضًا ه كلما كانإلى أن

، كما هو الحال في ات دينيةرّدة تتسبب في حدوث أزمات مجتمعية حاّدالفترات التي تشهد حدوث  خالل

 .ة في الوقت الراهن، وحال األقطار العربية عامشتاء الثقافة الذي أشار إليه شبنجلر

، خاصة ما يتعلق منها بحتمية تراجع الغرب، لكنه قام باستبدال توينبي كثيرًا بأفكار شبنجلر تأثر

وعلى خالف . ن التاريخ شهد موت شعوب وعودتها بعد غيابما جعله يستنتج أالثقافات بالشعوب، 

خاصة يتسبب في تجديد حيوية الثقافات، نه أشبنجلر، يرى توينبي أن تفاعل الثقافات وتالقحها أمر حتمي، و

ى مقاومة عوامل التأثير الثقافي وأضعفت قدرته عل عندما تكون عوامل الضعف الداخلية قد أنهكت الجسَم

بناء على ذلك، قال . ه يمكن عالج شيخوخة الثقافات بتالقح الثقافاتتوينبي يرى أن يعني أن وهذا. الخارجية

الغرب،  من الممكن أن يتجنب لكنحياتية متكاملة تبدأ حيث تنتهي،  ش دورًةإن الشعوب واألمم تعيتوينبي 

لكن موقف شبنجلر األخالقي جعل من الصعب عليه أن . التراجع والسقوط معضلة، العناية اإللهية بتدخل

، كما ، ألن صعود المال في المجتمع الغربيواحد في آٍن واحد في جسٍديتعايشان والشيخوخة  الشبابيرى 

 ,John Patrick Diggens, Max Weber). جاء على حساب الثقافة والمثاليات واإلنسان ،رشار شبنجلأ

Politics, and the Spirit of Tragedy, 21) 

مستقبل الغرب، التشاؤمية فيما يتعلق بالتفاق التام مع نظرة شبنجلر إلى ااتجه توينبي في أول حياته 

ح الثقافات يقود إلى تبلور ديانة عالمية جديدة تجمع بين أفضل ما في تالق نإ :قالإال أنه غير رأيه حيث 

وهكذا يعود توينبي إلى . جديدعالمي تأسيس نظام ثقافي  هابإمكان ، ما سيجعلالديانات الشرقية والغربية

مع التركيز على الدور اإليجابي للدين في تهذيب الثقافة وتقدم المجتمعات، لكنه يرى أن الدين يفقد زخمه 

مع ذلك، يعود الدين إلى الظهور ثانية . الغيبية نضوج الثقافات وتزايد التحديات العلمية والفكرية لمقوالته

مرحلتها النهائية، ليس كعامل نهضة وتحفيز كما كان عليه الحال في مرحلة  حين تدخل دورة حياة الشعوب

ومع أهمية أفكار شبنجلر  ،وف الموت، يخفف آالم النزاع ومخاالنمو واالزدهار، وإنما كعامل مواساة

الذي عاش ومات قبل شبنجلر وتوينبي أول فيلسوف يرى  Giambottista Vicoوتوينبي، ربما كان 

 .المسيرة التاريخية بوصفها حركة دائرية، وأن االنتقال من مرحلة ألخرى يحدث عبر عملية نمو وتراجع

(Jerome Blum, Rondo Cameron, and Thomas Barnes, The European World, 398) 

اقة في االرتفاع تفشل األقليات الخّل أما انهيار الثقافات وتفسخ الشعوب فيأتي، كما قال توينبي، حين

لسيطرة لالقوة تستخدم اقة قليات أخرى غير خّلألترك المجال ـمستوى التحديات التي تواجه األمة وتإلى 
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ومهامها، ويرى المثقفة ى قيادة المجتمع من مسؤوليات النخبة ير ،وهذا يجعل توينبي نخبويًا .الناسعلى 

استغالل ب تقومالتخلف نتيجة لقيام تلك النخبة بالتخلي عن مسؤولياتها والسماح بانتقال السلطة إلى أقلية 

شبنجلر الذي قال بسيطرة العسكر من  ترب توينبيـوهنا يق .وتحويلهم إلى طبقة فقيرةمن الناس العامة 

الطبقة العمالية مؤهلة لقيادة أن ماركس، وإن كان ال يرى مور في مرحلة الخريف، كما يقترب من على األ

وربما كان توينبي . سواها على عاتق النخبة دونالنهضة ولية ؤمسإذ يلقي تعيد للمجتمع حيويته،  ثورة

ة العرب، فيما كان تخلي نهضة وتحفيز في حيا يكتب واألمة العربية واإلسالم في ذهنه، فاإلسالم كان عامَل

قدوم االستعمار  كانسببًا في تراجع مظاهر النهضة وعواملها، وغير عربية لطة ألقليات العباسيين عن الُس

  .خالشعوب العربية مرحلة التفُسدخول الثقافة العربية ووالصهيوني سببًا في تدهورالغربي 

  Theory  Choaticالنظرية الفوضوية

وأنه ليس هناك عملية تاريخية أو  ،مترابطةالحداث غير األأن التاريخ يعكس سلسلة من تدعي هذه النظرية 

، واضحةال تحكمها قواعد فوضوية في حركة  يوجه حركة التاريخ، ما يعني أن التاريخ يسيُرمحدد منطق 

سبابه وتحديد أ التاريخي من الصعب فهم الحدثذا المنطق، يصبح بناء على هو .محدد وال يجذبها هدٌف

 ّدعوُي. يجعل دراسة التاريخ نوعًا من العبث الذي ال يحمل الكثير من األمل أو الفائدةما والتنبؤ بتبعاته، 

هذه آمنوا بفي مقدمة الفالسفة الذين  Max Weber وماكس فيبر Friedrich Nietzscheنيتشه  فريدريك

 . الفوضوية النظريةتطوير  وأسهموا في ،الفكرة

هذا ل مبررًاعملية صراع من البداية حتى النهاية، ما جعله ال يرى أو  لحياة مأساةا أن نيتشه يرى

إن حساسية نيتشه  .حياة كهذهمن أجله اإلنسان  يعيشفي التاريخ يستحق أن  نبياًل وال هدفًا ،الصراع

 ريخصنع التان على وخاذ موقف أخالقي استهدف إقناع الناس بأنهم قادرلضعف اإلنسان قادته إلى اّت

 الديانة المسيحيةت عليه وبسبب ما نّص (Blum, 739)  صنع مستقبلهمقادرون على ، أو باألحرى بأنفسهم

ذلك قام ل. مأساة الحياة ُتسهم في ،اعتبر مثاليات المسيحية التقليدية مثاليات عبودية ، فإن نيتشهمن حتميات

إياه  ُمتهمًا الكنيسة الكاثوليكية، الديني ضَدالذي قاد حركة اإلصالح  الذع لمارتن لوثر بتوجيه نقٍدنيتشه 

 Walter Kaufman, Ed. Friedrich)  .بإنقاذ المسيحية في اللحظة التي كانت فيها على وشك االندثار

Nietzsche on the Genealogy of Morals, 320) 

الظروف  إن تصرفات اإلنسان والطريقة التي يقوم من خاللها بمواجهة :أما ماكس فيبر فيقول

ا كان ما نصنعه ولّم .صنعهقوم بـالتاريخ هو ما نف ،فترض أنه يحكم التاريخالتاريخية أهم من أي قانون ُي
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حكمها من أحداث ال َي ذلكيترتب على يخضع إلرادتنا الفردية والجماعية ورغباتنا المتناقضة، فإن ما 

سوى لمن قاموا بالتسبب أو أهمية ى ال معًنب تلك األحداث يجعلوهذا ، واضحًا تبع مسارًاـمنطق محدد وال ت

على الحرية ال يمكن اإلنسان ن التطورات التي جعلت باإلمكان حصول إ :ويضيف فييبر القول .في حدوثها

 حين يخضعوليس  ،بصنع التاريخحين يقوم  نتصر لكرامتهوَيينهض يستطيع أن ها، لكن اإلنسان تكراُر

  .(Diggens, 73)  للتاريخ

لفهم العالم  برة هي الطريق الوحيدإن العقالنية المؤسسة على الِخ :فيقول John Lockeلوك جان أما 

ولما كان التاريخ هو قصة مجتمعات وشعوب وليس . الذي نعيش فيه، لكنها خبرة فردية وليست جماعية

ينظرون  Tolstoyوتولستوي ولوك وهذا يجعل نيتشه وفيبر . هأفراد، فإن التاريخ شيء من المتعذر فهُم

 . يحكم حركتها منطٍق وأإلى التاريخ بوصفه قوى وأحداثًا متتابعة بال معنى 

والموت، والعودة  والشيخوخةالقائمة على النمو والنضوج  الدائرية لنظرية التاريخفيبر مع رفض 

ضمن هذا و. من الممكن أن يعيد التاريخ نفسه هإن :ليقول إلى الحياة من جديد، إال أنه عاد في مكان آخر

 نجاحعلى الرغم من الغربية  دولة الديمقراطيةعودة االرستقراطية إلى البر ـالسياق من التفكير، توقع في

الرأسمالية والعلم والقوى العلمانية  قيامن ذ إإ ؛على حياة المجتمع الديمقراطي السيطرةفي  الفردية النزعة

ستمر من دون حدوث رد يمن غير الممكن أن  فيبر،، كما يقول تفريغ الحياة من معانيها الروحية وقيمهاب

الهيجيلية فكرة التناقض بمنطقية ، ربما من دون وعي، اعترفوهذا يعني أن فيبر   (Diggens, 280). فعل

 . والمفهوم الدائري لحركة التاريخ ،الماركسية

إلى  تجه دائمًاـت ،طبيعتهاالنظر عن  أن التغيرات الفوضوية، بغّض الحديثة تثبتكن نظرية الفوضى ل

 M. Mitchell) ملية ذات اتجاه واضحعلى شكل عفي النهاية تبلور ـت ، ما يجعلهاا من الداخلتنظيم نفسه

Waldrop, Complexity: The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos, 9-13).   

من عملية  هي جزءت فوضوية، وإن بد ،والتحوالت االجتماعية التطورات االقتصادية يعني أنوهذا 

 يمكن التعرفمميزة وخصائص  ،مختلفةصفات  يذجديد  ميالد مجتمعمخاض مجتمعية نتيجتها المحتومة 

تشكيل مصيره لمن ناحية ثانية، فيما تقوم النظرية الفوضوية بمنح اإلنسان فرصة . ويتهاوتحديد ُه إليها

على حتميات  النظريات المؤسسةأما . فعاله وقراراتهولية أؤن يتحمل مسبنفسه، تفرض عليه في المقابل أ

ال  محدد مسبقًالمنطق  عليه أن يسير تبعًا في صنع مستقبله، فيما تحكم حرية اإلنسانبتحديد فتقوم تاريخية 

 Mohamed Rabie, Conflict)  .من نتائج على ذلك المنطقيترتب  ماقبول بمطالبته و، يستطيع تغييره

Resolution and Ethnicity, 200)  



118 

 

طالب أتباعه ُيالدين  تقوم على الحتمية، ما يجعل في التاريخالدين نظرية  ّد، يعوكما أشرنا سابقًا

ال إلهي  القبول بقدرويحثهم على القناعة و ،تحكم في الكون وحياة اإلنسانـعظمى تة نصياع ألوامر قوباال

 سلفًا من برنامج محدد له اإلنسان في حياته هو جزٌءوهذا يعني أن كل ما يفع .هبإمكانهم تغييريفهمونه وليس 

 صفيلهذا . قراراته بعد تفكير ومعاناةاإلنسان ، حتى حين يتخذ بل قوة خارجة عن إرادة اإلنسانمن ِق

ولية ؤعفي اإلنسان من كل مسُيألنه ولية، ؤيمثل أعلى درجات عدم المسبأنه ماكس فيبر هذا الموقف الديني 

إن اإلنسان ال يستطيع أن يطور قدراته في وجود اهلل،  :فيقولنيتشه  أما .(Diggens, 125)تتعلق بأفعاله 

 .ويحبط طموحاته ،من قدرة اإلنسان على النمو يحّدمصير محتوم ألن اإليمان ب

 التاريخي طورديناميكية الت

مع الواقع تعامل فهم التاريخ واللمة هم أداةها فرد أو مجتمع هي التي يكتسبمما ال شك فيه أن الخبرة 

إن الخبرة . ، بل فردية وجماعيةفقط كما قال جان لوك ، لكن الخبرة ليست فرديةعلى السواء والمستقبل

 المنطقي التفكيردراته على الفردية ذات أهمية خاصة بالنسبة للفرد فيما يتعلق بتطوير ملكاته العقلية وُق

مجتمع  يحتاجها كُلأما الخبرة الجماعية ف. األساسية قناعاتهتكوين ، وتحديد مصالحه ووالحكم على األشياء

 وية وطنيةلعالم المحيط بهم، ومن أجل تشكيل وعي جماعي وُهانفسهم وورؤيتهم أل ،لتشكيل مواقف الناس

تخضع غير اجتماعية اجتماعية و إن ما يكونه من عالقاتفبطبيعته،  ًااإلنسان اجتماعي لما كانو. توحدهم

 ، تزيد وعيوحريته ة اإلنسانوفيما تعزز هذه العالقات إنساني. متجانسة غير يم جماعيةلعادات وتقاليد وق

تجاه و همتجاه أنفس همولياتؤومس هماجباتعلى تحديد و همتساعدالفردية والجماعية، و همبمصالح الناس

ن إاعية، وبرة جممن دون ِخ نعيش حياة إنسانيةلذلك ليس بإمكاننا أن  .وبيئة مجتمعات وشعوبمن هم غير

  .وينشط من خالله ،إليهينتمي اإلنسان برة الجماعية ليست ممكنة من دون مجتمع الِخ

، وتطوير عالقات فأكبر اتجه اإلنسان منذ بدء ظهور المجتمعات البدائية إلى تكوين مجتمعات أكبر

التحكم قدراته على  وتعزيز ،جودهبهدف الحفاظ على ُو وتشابكًا أكثر تعقيدًا اجتماعية واقتصادية وسياسية

، يمكن التي نعيشها اليوموفي ضوء نوعية الحياة . عام وتحسين مستوى معيشته بوجٍهفي عناصر بيئته، 

، نجحت في تحقيق معظم ما التاريخ مسيرة التطور الحضاري عبر :ن تجربة اإلنسان الجماعية، أيإ :القول

ى ل اإلنسان على أكثر بكثير مما كان يتمّنبما حَصوفي الواقع ر. كانت تصبو إليه من أشياء مادية وثقافية

نجازات المادية والثقافية التي حققتها ، حتى قبل عقود، أن يتخيل حجم اإلويتوقع، ألنه لم يكن باستطاعته

عبر اإلنسان  سلكه ذيلكن الطريق ال .المسيرة الحضارية اإلنسانية منذ النصف الثاني من القرن العشرين
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، سار على فالتاريخ، كما سنوضح فيما بعُد. وال فوضوية ،وال دائرية ،ستقيمةلم تكن ُملة هذه الرحلة الطوي

ساحات وضيقة دائرية  شوارععبر  مري، ًامتعرج ًاطريقزال يكان وما  إلى حد بعيد، لكنه طريق مستقيم

ر نحو محطة التاريخ يسي نإ :حين تقول النظرية المستقيمة خطأ كبيرًا مع ذلك، ترتكب. فوضويةكبيرة 

وهذا يعني أنه  .عالم بال نهاية بطنفي  يعيش لغزًاتسع كل يوم، ما يجعل النهاية يالطريق أمامنا ، فنهائية

مولية تستوعب ما ؤية ُشُرن فهم التاريخ يحتاج إلى إر العملية التاريخية، وواحدة تفّس ليس بإمكان نظريٍة

تشكل أجزاء من نظرية  ، ألن تلك النظرياتتجاوزهاـوت المستقيمة والدائرية والفوضوية لنظرياتجاء في ا

 . في الفصل التاليشرحها نقوم بالتي س" قطار الزمن"تاريخية أشمل، هي 
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7 

  The Train of Time قطار الزمن

ي عن النظريات التي تم استعراضها ف يدة في التاريخ تختلف كثيرًادنظرية ج من الكتاب الجزءهذا في قدم ن

باالعتراف بإسهامات النظريات المستقيمة والفوضوية " قطار الزمن"مع ذلك تقوم نظرية . سابقالالفصل 

العملية من أوجه  واحدًا وجهًا إالتتفحص  لم نظرية من تلك النظرياتوالدائرية، لكنها ترى أن كل 

، التاريخ بمفردهاحركة تفسير  المستقيمة أو الدائرية أو الفوضويةنظرية اللذلك ليس باستطاعة . يةتاريخال

قطار "لهذا جاءت نظرية . قوم بذلك العمل إذا تم دمجها بشكل يتيح لها التكاملـلكن باستطاعتها مجتمعة أن ت

، ما كامل مع بعضها بعضًاتال يمكنها منبشكل ودمجها في نظرية واحدة لتقوم بتجميع تلك النظريات " الزمن

حركة التاريخ، وتحديد المسار الذي سارت عليه المجتمعات اإلنسانية فسير تيجعل بإمكان النظرية الجديدة  

وفي ضوء تحديد مسار حركة التاريخ وعملية صنعه، . وتقدم في طريقها إلى ما هي عليه اليوم من تطور

المجتمعات مجتمع من ات التطور المجتمعي وشروطه بالنسبة لكل إمكان إلى يصبح باإلمكان التعرف

، وبالتالي تفسير والنماء االقتصادي العلمي والتكنولوجيتحقيق التقدم و تسعى إلى نيل الحريةالتي اإلنسانية 

 . ما تمر به المجتمعات اإلنسانية أحيانًا من فوضى، والتنبؤ بما يحتمل أن تكون عليه األحوال في المستقبل

بداية  بجوارألطراف، مترامية اهادئة ساحل بحيرة  ىمن نقطة تقع عليبدأ قطار الزمن رحلته 

اتجاه واحد، فإن القطار يجد نفسه  ووحيث إن الطريق المعني ذ. مستقباًل سافر عليهاالطريق التي سي

قبل أن يصل إلى نقطة البداية التي من المفروض أن  حول البحيرة دورة كاملة تقريبًا للدوران رًاطضم

المجهول، يمر خاللها على حقول واسعة، وغابات ومن هناك يبدأ القطار رحلته الطويلة نحو . ينطلق منها

 ويتسلق تالاًل ،وديان عميقةفي  وبحيرات هادئة وديعة، وينزل  ،كثيفة، ويدور حول سالسل جبلية كثيرة

وهذا يجعله يرتبك ويتعثر، . بفقدان القدرة على رؤية الطريق ، ما يجعله يفقد توازنه ويشعر أحيانًامرتفعة

لكن بسبب محدودية المكان الذي يتحرك . وفي أي اتجاه يسير ،إلى أين يسير من دون أن يعرف يسيرو

بعد فترة وجيزة  توازنه يستعيد، ما يجعله طوياًل يعيش في حيرة وارتباكال ، فإن القطار في رحابه التاريخ

 .مجهولعلى طريق العاود السير بثبات وثقة ُيو ،هالمترامية أمام طريقمعالم ال إلى  تعرفيو ،أو طويلة
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ر الكثير مما إن مفهوم الجدلية أو الدياليكتيك الذي اخترعه هيجل واستخدمه ماركس بمهارة يفّس

للتنبؤ بما  ال تصلح أساسًاى الجدلية ، لكن االستنتاجات المترتبة علصنع التاريخوكيف ُي ،يحدث في المجتمع

ت أن الجدلية استطاعت أن تحل جميع يثب واحدًا فالتاريخ ال يقدم مثااًل. ث في المستقبليمكن أن يحُد

لقد . التناقضات في أي مجتمع، أو أنها نجحت في تغيير العالقات اإلنسانية وظروف الحياة بشكل جذري

كبيرة، ما  أحيانًاو ،صغيرة غالبًاعلى شكل جرعات، ببطء، و الزمنجاء تطور المجتمعات اإلنسانية عبر 

من الناس تبدو عادية إلى حد كبير على الرغم من تغيرها جعل األوضاع العامة بالنسبة للمعاصرين 

عبر األفكار التي أسهمت في تطوير العلوم والتكنولوجيا واالقتصاد  أغلبويشير التاريخ إلى أن . باستمرار

كانت صغيرة، جاء معظمها استجابة لحاجات إنسانية نابعة من مشاكل تبحث عن حل، أو استجابة العصور 

، فإن عملية التطور ءيوبسبب الطبيعة الُمخادعة للتغير البط ،تثمر يقوم باستغاللهاتبحث عن مس لفرص

تقاعد، وعملية ـعملية التحول االجتماعي والثقافي لن تإن لن تتوقف، ولم تتوقف واالقتصادي والتكنولوجي 

 . اديةالموالتقدم العلمي لن تغمض لها عين، بغض النظر عن فاعلية الجدلية وطبيعتها السياسية 

، أو باألحرى من عدة تكون من عدة عناصرـتومنظمة إن كل نظام اجتماعي، وكل منظومة فكرية 

م االمهبشكل مستمر، وتقوم من دون وعي بالعمل على تكامل  تنافس وتتعاون فيما بينهاـقوى داخلية ت

قواعد محددة تمكنه من القيام ل وإدارته تبعًاالنظام  بالحفاظ على تماسكالتعاون  تقوم قوىيما وف ،المنوطة بها

من الديناميكية، ما يجعله كبيرة أو صغيرة بمنح النظام جرعة التنافس  تقوم قوىبمهامه بطريقة منتظمة، 

وتمتعها بحرية  قوى التنافس والتعاون معًا وجود أما. على التطور والقيام بمهامه بشكل أفضل يكتسب قدرة

رونة كافية تمكنه من التجاوب مع حاجات المجتمع الذي ينشط فيه العمل داخل كل نظام، فتعطي النظام م

 .التي ال تهدأ وال تتوقفوالمستجدات الداخلية ويقوم بخدمته، والتكيف للمتغيرات الخارجية 

خالل المراحل األولى لتشكيل النظام، أي نظام، تستحوذ قوى التعاون على الدور الرئيسي في إدارته 

، ما ُيمّكن النظام من التطور ببطء والقيام بالدور المنوط به بشكل وأهدافههامه وتحديد موضمان تماسكه 

في المقابل، تكون قوى التنافس ضعيفة بسبب عدم وصول النظام إلى مرحلة النضوج واتضاح مدى . طبيعي

ج النظام مع حاجات المجتمع المتغيرة، ما يحرمها من القدرة على التأثير في نهالفعال قدرته على التجاوب 

لكن مع نضوج النظام، تتجه قوى التعاون عادة إلى التأكيد على االستمرارية والدفاع عن . وطريقة عمله

مع بشكل جيد وهذا من شأنه تقليص قدرات النظام على الفعل والتجاوب . مواقعها، ومقاومة تيارات التغيير

تتسبب في إضعاف  لجمود والتكلسحالة من ا تدخل قوى التعاون، نتيجة لذلك. االحتياجات الشعبية المتغيرة

 . تتصف بالشكوى والتذمرعامة من الخارج والداخل، وخلق حالة  ةالنقد القادم التَمَح مناعتها على مقاومة
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ومع تكرر التقصير وتكاثر الشكوى، تتجه قوى التنافس إلى المطالبة باإلصالح ورفع شعارات 

لقوى التعاون التي يغلب عليها  تمكنها من طرح نفسها بدياًلقية ومصداالتغيير، ما يجعلها تكتسب شرعية 

يصبح بحاجة إلعادة هيكلة ، ويدخل مرحلة الخريف وحين يتجاوز النظام مرحلة النضوج. طابع الجمود

حين تكون . تصف بالتخبط وعدم االستقرارـت صعبة مرحلةأساسية أو استبدال، ما يقوده إلى الدخول في 

كال فرز الصراع عادة ترتيبات توافقية تعكس وجهة نظر قوى التعاون والتنافس معتدلة، ُيحدة الصراع بين 

لكن حين . ، تقود الى تطوير النظام وإدخال إصالحات عليه تمكنه من مواصلة مسيرته السابقةنطرفيال

ات بنيوية، قوى التعاون في إحداث المطلوب من تغير أتلكـ، وهذا ما يحدث عادة حين تيكون الصراع حادًا

فإن الصراع ينتهي إما بانهيار النظام واستبداله بنظام جديد، أو بكبت قوى التنافس وعزلها، واتجاه النظام 

 . وتحقيق التقدم نحو التكلس والتحول إلى عقبة تحول دون التجاوب مع احتياجات المجتمع المتزايدة

النظام، يؤدي عادة إلى تراجع النظام إن انتصار قوى التعاون، أي القوى المحافظة المهيمنة على 

في . تدريجيا وتدهور مصداقيته واندثاره على المدى الطويل، كما حدث بالنسبة للنظام االشتراكي في روسيا

يولد في رحم النظام القديم،  جديدًا نظامًا حالة انتصار قوى التنافس المطالبة بالتغيير قبل انهيار النظام، فإَن

وهذا يؤدي إلى . ويقوم بدوره، كما حدث في الصين بالنسبة للنظام االشتراكي أيضًا يحل محله تدريجيًا

في بعض الحاالت، تقوم قوى التنافس بتأسيس . التجربة السابقةنفس نافس جديدة ُتكرر ـميالد قوى تعاون وت

ا والتجاوب مع مطالب تيار فكري يدعو إلى التغيير داخل النظام، ما ُيجبر القوى التقليدية على تعديل مواقفه

في أمريكا الذي تشكل داخل الحزب " حفلة الشاي"قوى التغيير الداخلية، كما حدث بالنسبة لتجمع 

 ، بل من الممكن أن تشكل تيارًاتقدميًا إصالحيًا تيارًا وهذا يعني أن قوى التنافس ال تشكل دومًا. الجمهوري

 .السلفية في البالد العربية واإلسالميةكما هو الحال بالنسبة للحركة  رجعيًا" إصالحيًا"

لها عمر ذاتي، ألنها تولد في ظل ظروف معينة، استجابة ومنظومة ثقافية نظام ومنظمة كل فكرة وإن 

إذ حين تتغير الظروف وتدخل المجتمعات مرحلة  ؛تمليها مرحلة تطور حضارية معنية لحاجات معينة

تهم، وهذا يحتم قيام نظم حياتية جديدة تقودها أفكار وفلسفات الناس وتطلعاحضارية جديدة، تتغير احتياجات 

والمنظومات الفكرية، شأنها شأن الناس والنباتات واالقتصادية بعض النظم االجتماعية . اجتماعية جديدة

 اعلى التكيف مع الظروف المتغيرة، ما يجعله اتهابكثير بسبب قدر اعيش حياة أطول من غيرهتوالحيوانات، 

مع ذلك، تتباين قدرات . استقرارًاأمنًا وفي ظاللها أكثر  والناس يجعل حياة المجتمعو ،تاجية وعطاءأكثر إن

النظم المختلفة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية بسبب طبيعة كل نظام وتركيبه وأهدافه وظروف 

حياتها  دبعد استنفا م طوياًلنتيجة لهذه الخاصية، تعيش بعض النظ. نشأته وتوجهات القوى المهيمنة عليه
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ويعيش البعض كما يحدث بالنسبة للدكتاتوريات، قبل أن تموت وتختفي، وترهل المنتجة في حالة جمود 

، فيما تعيش نظم أخرى حياة قصيرة كالرأسمالية في حالة تغير وتطور مستمرة اآلخر حياته كاملة تقريبًا

 . ًاأو أثر كرنجازات تذإتفي بعدها من دون أن تترك خلفها تخ

تتصف النظم التقليدية التي تدير شؤون حياة المجتمعات النامية باالستقرار والجمود، فيما تتصف 

ويعود االستقرار . النظم التي تدير شؤون حياة المجتمعات الصناعية والمعرفية بالديناميكية وعدم االستقرار

التعاون التي تجسدها منظومات القيم والتقاليد  والجمود في الحالة األولى إلى رتابة الحياة، وتماسك قوى

أما الديناميكية وعدم االستقرار الذي يهيمن على نظم حياة . الميالة بطبيعتها إلى الثباتالدينية والمعتقدات 

، وميل المصالح في توجهات الناس وليس القيم ،فيعود إلى تحكم المصالح والمعرفية المجتمعات الصناعية

مع ذلك، تختفي كل النظم بعد حين بسبب تغير الظروف الحياتية، وتتابع . ر والتبدل باستمرارعامة إلى التغي

التطورات التكنولوجية، وتزايد حجم التحديات الداخلية والخارجية، ما يخلق حاجة لنظم حياتية بديلة 

عمرها المنتج مثل  وفيما تملك بعض النظم والمنظومات الفكرية قدرة على التجديد ُتطيل. وإضافية مبتكرة

يد إنتاج نفسه مثل الدين من دون ُيع الرأسمالية والديمقراطية، يملك بعضها اآلخر قدرة على البقاء طوياًل

 .نجاز جديد يذكرإ

ما يجعلها ، ءوالموت البطيوالفلسفية بقدرتها على مقاومة التغير السريع المنظومات الفكرية تصف ـت

قوم ـجات قوى التعاون المؤمنة بتوجهاتها ولديها القدرة على دعمها، فيما تمتجاوبة مع حا طوياًلعادة تعيش 

ولكنها ترى  ،قوى التغيير مضطرة بخلق نظم فرعية تستجيب لحاجات الناس المؤمنة بنفس النظام ورسالته

حركة  قبل أن تقوم سنة 1511على لمدة تزيد  فالمسيحية مثال بقيت على حالها تقريبًا ،وجوب تطويره

استجابة لحاجات المسيحيين الذين لم الجديدة صالح الديني بخلق العديد من الكنائس، أو التيارات الدينية اإل

قوم قوى دينية متعددة ـوهذا ما يحدث اليوم بالنسبة لإلسالم، إذ ت. لهم في الكنيسة الكاثوليكية يجدوا مكانًا

 وة التي تفصل مواقف قادتها عن بعضها بعضًاتسع الفجـبتأسيس تيارات مختلفة تحت راية اإلسالم، فيما ت

 . قفهم منهاموفهمهم له ولرؤيتهم للتراث الديني و ، تبعًابشكل يومي تقريبًا

ولكن ال تتناقض مع فكرة النظام األساسية يؤدي عادة  ،إن خلق تيارات فرعية تمثل قوى اإلصالح

ض يتقويقوم بو ،مصداقية النظامضعف ي ةالتيارات الفرعيتعدد  ، لكنوإطالة عمره إلى استقرار النظام

تتابع السنين واستمرار عملية ومع . على المدى الطويل مع المتغيرات الحياتيةالفعال قدرته على التجاوب 

ة، وتظهر نظم أكبر وأصغر توفر لكل يفرعية ويتحول بعضها إلى نظم رئيس، يتكاثر عدد النظم الالتطور

لكنه ل حدة الصراع داخل كل نظام، ؤإلى تضابدوره يقود وهذا . بيتًا آمنًامجموعة من الناس مكانًا تجد فيه 
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نتيجة لذلك، . يقوم على أساس توازن صعب بين النظم المختلفة استقرارًايخلق ، ويجعل المجتمع أكثر تعقيدًا

ة تتحول األمور الخالفية إلى قضايا فرعية تخص قطاعات معينة دون سواها، وتمر من خالل نظم ثانوي

، وهذا يؤدي إلى إضعاف جاذبية األفكار الكبيرة وغيابها تقريبًا. تعمل تحت مظلة الفلسفة المجتمعية السائدة

العديد أمريكا واليوم في حدث يوذلك كما ، التدريجيويقود إلى دخول المجتمع مرحلة من الترهل والتأزم 

عادة ها من دون إمنالمجتمع خروج  يصبح من الصعبمع إطالة أمد األزمة، لكن . يةوروبمن الدول األ

 . والنظم المنبثقة عنها بشكل جذري هيكلة الفلسفة المجتمعية

 إطار التغير

تصارع ـتحول، تقوى قوى ثبات و :، أيًايحوي في داخله قوى تعاون وتنافس كبيرًا يمثل كل مجتمع نظامًا

من ناحية ثانية، يتكون كل مجتمع . جهاتهفيما بينها وتقوم من خالل تصارعها بالتاثير في حياة المجتمع وتو

 ر الرسمية، يمكن تجميعها في أربعمن عدد كبير من النظم التقليدية وغير التقليدية والمنظمات الرسمية وغي

 العملية االجتماعية الثقافية :في الفصل الثالث، هي عمليات مجتمعية تم شرحهاأربع أو  ،مجموعات

ومع أن جميع العمليات موجودة في كل . قتصادية والعملية اإلعالماتيةوالعملية السياسية والعملية اال

تصف العالقة ـوفيما ت. وزمن وآخر ،مجتمع، إال أن أثر كل منها في حياة الناس يختلف بين مجتمع وآخر

 لمعطيات المرحلة بين عمليتين في مجتمع ما بالتعاون، قد تتصف نفس العالقة في مجتمع آخر بالتنافس، تبعًا

نافسها مع غيرها من ـإن ديناميكية كل عملية ودرجة تعاونها وت. المعني مجتمعالالحضارية التي يمر بها 

 .تحدد مدى ما يمكن أن يحدث في كل مجتمع من تحوالت وطبيعة تلك التحوالتأخرى عمليات مجتمعية 

 .صنع التاريخير والتأثير في لدور كل عملية في توفير األطر المناسبة لحدوث التغ وفيما يلي نقدم تلخيصًا

منذ  مع تبلور المجتمعات اإلنسانية األولى، واتجهت ظهرت هذه العملية: العملية االجتماعية الثقافية

ما جعلها  ،إلى تعزيز أسباب الوحدة والتماسك واالستقرار في المجتمع القبلي والزراعي التقليدي نشأتها

وليات ؤي العائلة والمجتمع، وتحديد المسبتعريف دور الفرد فالعملية  هذهقد قامت و. تتطور ببطء شديد

لعادات وتقاليد شكلت فيما بينها أهم أعمدة  تبعًا ،المتبادلة بين الناس، وأصول نقل المعارف من جيل آلخر

 لكن قدرة هذه العملية على التأثير في حياة المجتمع أخذت تراجع تدريجيًا. في تلك العصورالسائدة الثقافة 

ال في حياة منتصف عصر الزراعة واتجاهها إلى القيام بدور فّع نحو عد ظهور العملية السياسية فيب

أدى االنتقال من عصر البداوة إلى عصر الزراعة إلى إفراز مجتمع جديد، وثقافة من ناحية ثانية، . المجتمع

 . بق عهدهالمجتمع إلى سا ذلك جديدة، ونمط إنتاجي جديد، ما جعل من غير الممكن عودة
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إن نجاح اإلنسان في إنتاج فائض غذائي مع انتقاله إلى عصر الزراعة مكنه من تخصيص جزء من 

 :، كان من بينهافي حياة المجتمع نشاطات غير فالحية أدت إلى حدوث تحوالت اجتماعية كبيرةبوقته للقيام 

من حيث  عديدة متقاربة فئات إلى  الزراعي ظهور الطبقية، أو بكلمات أكثر دقة، تجزئة المجتمع .1

 .قطاعيين وحكام وجنود وبيروقراطيين ورجال دينإو فالحينمن  تكونت أساسًا الثقافة

ى مع الزمن إلى تبلور الفالحين والتجار والحرفيين للنشاط االقتصادي، ما أّد تقسيم العمل تبعًا .2

 .ورجال األعمال والمال كفئات مختلفة، ولكن ذات نشاطات متكاملة

دوات تكنولوجية وبضائع جديدة استجابة لتزايد اإلنتاج الزراعي والتوسع في التجارة، تطوير أ .3

 .نامي حاجات اإلنسان في ضوء تعقيدات الحياةـونتيجة لتحسن مستويات المعيشة وت

 .ميالد نشاطات ثقافية جديدة مثل الفنون والتعليم والفلسفة والكتابة والهندسة والترفيه عن النفس .4

نسان كان للنشاطات الثقافية شرف إدخال فكرة الحرية إلى حياة اإلإال أنه ذه التطورات، مع أهمية هو

فهذه نشاطات خالقة تحتاج لحرية ال تملكها الفئات االجتماعية التي تعاني  ،وتشجيعه على التمتع بحياته

من عادة طات تجه هذه النشاـنـما ت خصوصيةوبسبب . واالستقرار الحاجة والفقر وعدم الشعور باألمن

، وبالتالي كل ما يميز كل ثقافة عن غيرها من ثقافات قديمٍة أعمال فنية وفكرية وهندسية، فإنها أصبحت أهّم

 قد أسهمت تلك النشاطات في تطور الحضارات القديمةو ،شعب عن غيره من شعوب عصر الزراعة

مصر واليونان والصين  :مثل ،عالممختلفة من ال الدول واإلمبراطوريات التي ظهرت في أماكَنبعض  تميزو

 .يران والهند وغيرهاإو

دعْت اكل نظام اجتماعي ومنظومة معرفية عصر الزراعة على ش النصف الثاني منظهر الدين في 

بالحياة والموت والظواهر  والمتعلقة أساسًا ،القدرة على تفسير األشياء التي فشل اإلنسان في تفسيرها

، فإن الدين استحوذ على يهاـالدين أو نفدعاءات ادم قدرة اإلنسان على تفنيد سبب عوب. الطبيعية الطاغية

ولما كانت العادات والتقاليد والمعتقدات  ،في مواقف الناس وتشكيل ثقافاتهم قوة كبيرة مكنته من التأثير

ر، ما جعل ذكحياة طويلة من دون تغير ُي الدينية تميل بطبيعتها إلى الثبات، فإن المجتمع الزراعي عاَش

. طرح أفكار جديدة من داخل العملية االجتماعية الثقافية هي الطريقة الوحيدة إلحداث تغير في حياة المجتمع

دينية فلسفية و وهذا ما حدث بالفعل في أوروبا خالل عصر النهضة حين قام بعض رجال الدين بطرح أفكاٍر

لكاثوليكية وسلوكيات رجالها، فيما قام التجار بتحدي إصالحية غير تقليدية تحدْت الكثير من تعاليم الكنيسة ا

وفيما كانت األفكار الجديدة . تعاليم الكنيسة المتعلقة بنواحي الحياة االقتصادية والمعامالت المالية
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، كانت التطورات التكنولوجية والتقليدي تحدى الحكمة المألوفة وجوهرها الدينيـواالكتشافات الجغرافية ت

قد ترتب على ذلك تراجع أهمية العملية و. أوجه الحياة في المجتمع ليع تقوم بتغير كوعمليات التصن

 . صنع التاريخوقدرتها على التأثير في  ،االجتماعية الثقافية

ولدت هذه العملية في رحم العملية االجتماعية الثقافية من أجل التجاوب مع حاجات  :العملية السياسية

جتمع تجهان نحو التعاون على إدارة شؤون المـمرار، ما جعل العمليتين تمجتمع كان ينمو ويتوسع باست

في  عظم السلطاتع واالستيالء على ُمبالتوُس ن قيام العملية السياسية الحقًاأإال . وضمان أمنه واستقراره

القة تسبب في تحول عالقة التعاون بين العملية االجتماعية الثقافية والعملية السياسية إلى ع المجتمع

ن أإال . مات الحياة المجتمعيةة من ِسمة رئيسولقد ترتب على ذلك أن أصبح النزاع بين العمليتين ِس. نافسـت

تواضع مستوى التكنولوجيا السائد واستقرار نمط اإلنتاج على حاله جعل التحول المجتمعي خالل عصر 

وفنون  ، وتطور تكنولوجيا السالحى توسع النشاطات التجارية والحرفيةمع ذلك، أّد. الزراعة محدودًا

إلى تعزيز نفوذ العملية السياسية، واتجاهها إلى التعاون من الفئات المهيمنة على االقتصاد،  الحروب

. ولغات مختلفةثقافات ذات  إمبراطوريات ضمت شعوبًاكوين وتمكينها من القيام بعمليات غزو خارجية، وت

وأدوات  جديدة في صورة أفكار ومعارَف ، وقاد إلى خلق تحدياٍتح ثقافيدوث تالُقوهذا أدى بدوره إلى ُح

. بدرجات متفاوتة لكن، وشعوبالعديد من الإنتاج وترتيبات اقتصادية وسياسية متعددة عادت بالفائدة على 

وتقوقع اإلمبراطورية الصينية أدى إلى  ،العربيةاإلمبراطورية إال أن انهيار اإلمبراطورية الرومانية و

 االقتصادية تطوراتذلك، تسببت الومع . الوهن والتراجعب صعبة اتصفتلعملية السياسية مرحلة دخول ا

المجتمع األوروبي في أواخر عصر  المرافقة لها في دخولثقافية التحوالت العلمية والوتكنولوجية وال

 . ثامن عشرالزراعة مرحلة تحول منهجي نتج عنها ميالد عصر الصناعة في النصف الثاني من القرن ال

وتيرة التطور االقتصادي والتكنولوجي نتيجة لتسارع جاء ميالد هذه العملية : العملية االقتصادية

 والعلمي في بعض دول أوروبا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، وذلك استجابة التساع نطاق

وفي ضوء ضعف العملية . فيةالتجارة والمعامالت المالية، وبدء االكتشافات الجغرااألعمال الحرفية و

السياسية وتراجع هيبة الكنيسة، دخلت أوروبا الغربية حالة من الفوضى اتصفت بتعدد الحروب الدينية 

دمار، جاء انتصار تل وـقومع ما سببته تلك الفوضى من  ،ت الثقافية واالجتماعية العميقةوالقومية والتحوال

. يضع أوروبا على طريق الثورة الصناعيةالقوى االقتصادية و يعزز نفوذصالح والعلم والعلمانية لقوى اال

نها من السيطرة على معظم نواحي الحياة، ومّك لإلى تحقيق تقدم غير مسبوق شمل ك وهذا قادها الحقًا

وصف هيجل حال ألمانيا حين وصلت إلى أبواب الثورة الصناعية بحلم استيقظ . شعوب العالم لقرون الحقة
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وهذا يعني أن . نهار أمام أعينهمـليشاهدوا كل المفاهيم والعالقات والحقائق السابقة تتفكك وتالناس منه فجأة 

 . يتفق مع ما قاله نيتشه بعد أكثر من قرن من الزمن وصف التاريخ في تلك اللحظة بأنه فوضوي كان منطقيًا

حدوث التغيرات  تشير سجالت التاريخ إلى أنه لم يكن باإلمكان حدوث الثورة الصناعية من دون

 باهظًا وأن تدفع ثمنًا ،التي وصفها هيجل، إذ كان على شعوب أوروبا أن تمر بفترة انتقالية صعبة للغاية

مات في صورة تحوالت اجتماعية وثقافية عميقة، وسقوط معظم المسّلثمن الثورة الصناعية جاء قد و. لذلك

حروب دينية وقومية كثيرة تسببت في موت حدوث ، وةوالحكمة المألوف والمفاهيم الغيبية القديمة ،الفكرية

ير الهياكل ـتغيكما تسببت تلك الثورة في . 1648في عام  فصل الدين عن الدولةوانتهت ب ماليين الناس

االقتصادية والسياسية واالجتماعية القائمة في المجتمع، وتحول مجاميع كبيرة من المزارعين ُمرغمين إلى 

في . بؤسالفقر وم عليها الخّيأوضاع سيئة للغاية، وعاشوا في أحياء سكنية  في ظّللوا عمال صناعيين عِم

رحلة االنتقالية إلى المقابل، فشلت جميع المجتمعات التي لم تشهد حدوث تحوالت شبيهة حينئذ في عبور الم

الم، بما في ت قوى التغيير حرم معظم شعوب العن نجاح قوى التعاون التقليدية في كْبإإذ  ،عصر الصناعة

 . الفقر والحاجةالتخلف وذلك الشعوب العربية، من نعمة الحرية والتقدم وتجاوز حواجز 

ملية االقتصادية، ألنه لم يكن باإلمكان اتجهت الدولة خالل الفترة االنتقالية إلى التحالف مع قوى الَع

عسكري، وألن  ياسي وأحيانًااستمرار التوسع في العمليات التجارية والمعامالت المالية من دون دعم س

. ومواجهة تحديات المؤسسة الدينية ،لدعم مالي من التجار لبناء الجيوش العملية السياسية كانت بحاجٍة

وفيما كانت العالقات بين العملية االقتصادية والعملية السياسية تتعزز، كانت العالقات بين هاتين العمليتين 

وفيما أسهمت تلك التطورات في إضعاف العملية  ،التصادمالتفكك وه نحو تجـوالعملية االجتماعية الثقافية ت

االجتماعية الثقافية، تسببت في تسريع وتيرة التحوالت االجتماعية والسياسية، وساعدت القوى االقتصادية 

ومع وصول منتصف القرن العشرين، كانت . على تعزيز نفوذها على حساب غيرها من قوى اجتماعية

ات باستقاللية وشخصية مميزة، وإمكانتمتع ـمة، تهمقتصادية قد أصبحت عملية مجتمعية العملية اال

 . تها خالل عقود من تجاوز العملية السياسيةـمكن تكنولوجية ومالية وإدارية كبيرة للغاية

ما قام به العلماء من لغيرها من عمليات مجتمعية، نتيجة مباشرة ِل جاءت العملية اإلعالمية، خالفًا

ولما كانت العملية االقتصادية هي أهم القوى المشاركة في . حوث علمية وعمليات تطوير تكنولوجيةُب

وفيما قامت  ،المية ولدت قوية منذ يومها األولنشاطات التطوير التكنولوجي، فإن عالقتها مع العملية اإلع

ن أا والدفاع عن قضاياها، إال ارهات تلك العملية لنشر أفكالجتماعية بمحاولة استغالل إمكانكل القوى ا

تجه من ـنـما تتسخيره للترويج ِلب ، إذ قامتالعملية االقتصادية كانت األكثر استفادة من خدمات اإلعالم
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وقبل نهاية القرن العشرين، كانت . يم وسلوكيات ومواقفـبضائع وخدمات، وما ُتشيعه في المجتمع من ق

لمجتمع األمريكي قد دخلت مرحلة انتقال حضارية جديدة، ما بعض المجتمعات الصناعية الغربية، خاصة ا

واالضطراب، تسببت في هدم والقلق جعل التاريخ يدخل مرحلة فوضوية جديدة خلقت حالة من االرتباك 

 . بعض المسلمات والنظريات المتعلقة بإدارة االقتصاد والمال والعالقات الدولية والحياة السياسية

نتقال الحضارية األولى التي نقلت مجتمع الصيد والرعي إلى عصر الزراعة فيما استغرقت فترة اال

 311 نحو نتقال الثانية التي نقلت المجتمع الزراعي إلى عصر الصناعة سنة، استغرقت فترة اال 3111 نحو

ن نقل المجتمع الصناعي إلى عصر المعرفة، فمن المتوقع أ تعمل اليوم علىأما الفترة الحالية التي . سنة

 .منتصف العشرينات من القرن الحادي والعشرين نحو فيعلى األغلب تنتهي سسنة فقط،  31 نحو تستغرق

ن الوقت الذي استغرقته الفترة م %11 نحو وهذا يشير إلى أن كل فترة انتقال حضارية استغرقت 

ثورات علمية  صَر، فإن عصر المعرفة سيكون عوإذا كان هذا االستنتاج سليمًا. نتقالية السابقة لهااال

تقوم بتغيير معطيات الحياة وظروفها  ،وتكنولوجية وتطورات اقتصادية وتحوالت اجتماعية ثقافية مستمرة

 . بضع سنوات من تستغرق كل فترة انتقالية تالية أكثر حيث لن، بشكل آني تقريبًا

كوين المجتمعات إن جميع العمليات المجتمعية ولدت في وقت واحد مع ت :من الممكن أن يقول شخص

الغذاء، وقيم  هذا صحيح، إذ ليس باإلمكان تكوين مجتمع من دون نظام للحصول على. اإلنسانية األولى

مع ذلك، ليس هناك شك . ه بعضهم ببعض، ولغة لتواصلهم، وسلطة عليا تدير أمورهمءوتقاليد تربط أعضا

لمراحل التطور التي  تبعًا ،ار في قيادة المجتمع، وأنها تبادلت األدونضج إال تباعًاـفي أن تلك العمليات لم ت

وفيما كانت العملية . نازلت ُمرغمة عن دورها القيادي للعملية التي تلتهاـمرت بها، وأن كل عملية ت

االجتماعية الثقافية أولى تلك العمليات، كانت العملية اإلعالماتية آخرها، وفيما قامت األولى بربط أعضاء 

وهذا يعني أن  .اتالمجتمعالثقافات و بتفتيتن القيم والتقاليد والعادات، تقوم األخيرة اء مَرالمجتمع بِغ

ة واحدة تساعدها ضارية لقيادة عملية مجتمعية رئيسخالل كل مرحلة ح ْتالمسيرة التاريخية خضَع

 .كرة، أو دينثقافة، أو دولة، أو قائد، أو ف خضع لقيادِةنافسها عمليات أخرى ضعيفة، وإن التاريخ لم َيـوت

، كما مت بقاء مستوى التكنولوجيا الصناعية والعسكرية على حاله تقريبًافي ظل ظروف حياتية حّت

يجابية إنافس نتائج ـكان عليه الحال خالل عهود ما قبل الصناعة، لم يفرز الصراع بين قوى التعاون والت

تحرك بشكل دائري في ـسيرة التاريخية تل المقدم ملموس ُيغّير معطيات الحياة، ما جَعـتقود إلى حدوث ت

وتستولى على أموالهم،  ،تل رجالهمـقـهم وتتغزو غيرها وتسبي نساَءودول قبائل .. .عن الزمان المكان بعيدًا
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 ظروف حياتية تشهد حدوَث في المقابل، في ظّل .نوعية الحياةلكنها ال تغير شيئًا من طريقة الحياة أو 

لتكنولوجيا الصناعية والعسكرية، وتحوالت اجتماعية ثقافية في مواقف تطورات متالحقة في مستوى ا

كبيرة من  نافس يفرز أعدادًاـبين قوى التعاون والت الناس وعالقاتهم ونظرتهم إلى الحياة، فإن الصراَع

وهذا . في مجال آخر الرابحين وأعداد أكبر من الخاسرين، مع احتمال أن يكون الرابح في مجال خاسرًا

ت من دون أن جاهاواحد، وفي كل االّت تحرك في الزمان والمكان في آٍنـعملية تاريخية فوضوية تيصف 

تنامية من كبيرة وم لكن حين يفرز الصراع بين قوى التعاون والتنافس أعدادًا ،يكون لها اتجاه محدد

رة التاريخية فرصة للخاسرين كي يربحوا في المستقبل، فإن المسي نفسه الوقت الرابحين، ويعطي في 

 . ، وفي الزمان أكثر، على طول خط مستقيم إلى حد كبيرتتحرك في المكان كثيرًا

حين تسيطر العملية االجتماعية الثقافية على حياة المجتمع يكون نظام الحكم فيه فرديًا وعلى األغلب 

وهذا . هيمنة على المجتمعالعملية المجتمعية المعقل مثل مثل هذه الظروف ُي استبداديًا، ألن الحاكم في ظّل

العملية  تقوموحين  ،زمام القيادة في المجتمع الزراعيما حدث حين تبوأت العملية االجتماعية الثقافية 

استبدادي بامتياز، إلى نظام الحكم  يتحول نظامجوهر الثقافة الشعبية، مثل باحتواء الدين الذي ُيالسياسية 

تبوأ العملية االقتصادية زمام ـوحين ت .معًا لهيةاإلولتقليدية واإلرادة شرعية الحاكم ترتكز على الثقافة األن 

القيادة في المجتمع يتحول نظام الحكم إلى نظام ديمقراطي يتصف بالكثير أو القليل من العدالة، لكنه يفتح 

العملية  اتصفت حياة المجتمعات التي سيطرت عليهالذلك فيما . المجال لحرية الرأي والفكر والعمل الخالق

صفت حياة المجتمعات التي تسلمت العملية ، اّتاالجتماعية الثقافية والعملية السياسة بالجمود واالستقرار

، ما جعل فترات التباطؤ واالستقرار في حياة المتواصل لتحول والتطورااالقتصادية زمام القيادة فيها ب

كان نظام حكم التحكم في االقتصاد في أوائل ومع أن بإم. عابرةاستثنائية  حاالتتبدو  المجتمع الصناعي

إذ  ؛يًا مع وصول العملية اإلعالماتيةكل هافترات التصنيع، إال أنه يفقد السيطرة جزئيًا مع كل تطور، ويفقد

عقل تحرك تلقائيًا بناء على تعليمات ـتيناميكية عملية تطور وتحول دالمجتمع في  زّجب العملية تقوم هذه

وليس الفردية  ،تصبح المؤسسية العملية االقتصادية زمام القيادة في المجتمع وؤنه مع تبعني أوهذا ي .ذاتي

 .فردية استبدادية يغلق الباب أمام ظهور قياداٍت مماالمجتمع، العنصر المنظم لحياة هي 

 الزمنقطار 

، ما جعل قريبًات الزراعةتصف عصر ـحتى منفي كل األمكنة  ومتشابهًا ر مستوى التكنولوجيا بدائيًاـاستم

ة التي مكنت بعض الرئيس عناصر القوةتال وسرعة الحركة ـالمؤهالت القيادية واإلرادة الجماعية على الق
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من النواحي  أقل تقدمًا نكا سبيل المثال، مع أن المجتمع القبلي فعلى. التفوق على غيرهاالتجمعات من 

استطاع هزيمة المجتمع ه ، إال أنالزراعيجتمع االقتصادية من المأضعف إنتاجية من النواحي الثقافية و

على التحرك كبيرة وقدرة  ،تالـعلى الق قوية إرادةمن  هبسبب ما كان لدي تقريبًا الزراعي في كل حروبِه

 . نقل من مكان آلخر بسرعةـأثناء المعارك والت

يفسر سبب نجاح ، ووضوح رسالتها ،العملية االجتماعية الثقافيةالمجتمع في ظل هيمنة إن تماسك 

األكثر  في هزيمة اإلمبراطوريتين الفارسية والرومانيةاإلسالم  رايةتحت القبائل العربية شبه البدائية 

 ضدفي حروبها البرابرة القبائل التي سميت ب نجاح سبب ،أيضًا ،كما يفسر ،من العرب وعدًة وعددًا تحضرًا

لكن على الرغم من نجاح القوى  .مباشرة ناعةما قبل الصومجتمعها الزراعي خالل عهود دول أوروبا 

وتدمير ها، وسلب أموالها، واستعباد أطفالها، ئوسبي نسا ،منها وتقدمًا القبلية في هزيمة قوى أكثر تحضرًا

لم تستطع أن تفرض على مجتمع زراعي  القوى المنتصرة نإف، أحيانًا قواتها العسكرية وكياناتها السياسية

الغزوات أن تعيد تشكيل حياة كل نتيجة لذلك، لم تستطع . قبلية وحياتها البدائيةأن يتراجع إلى عصر ال

بعيدًا في المكان  ، ولعشرات اآلالف من السنين،يتحرك اإلنسانية ما جعل تاريخزراعي، أو قبلي مجتمع 

  .كبير إلى حٍد ضمن نهج دائريعن الزمان 

ة في حصول المجتمع الزراعي على عصر الزراعالنصف الثاني من تسبب تكوين الدولة في 

استمدتها من التقاليد  شرعيةذات وقيادة ها هيكل سياسي سلطوي، وجيش منظم، جديدة أهُم عناصر قوٍة

على ما يكفي من  الشعوب بعضقد ترتب على ذلك حصول و. ومن التقاليد والدين أحيانًا أخرى ،أحيانًا

ضعف  عوامُلإليها  تلمبراطوريات، سرعان ما تسّلوتشييد إع على حساب غيرها عناصر القوة للتوّس

إلى حياة  ًاجديد قوةعامل  تأضافومع أن العملية السياسية . تدهورها وانهيارها ة أدت إلىيداخلية وخارج

االجتماعية الثقافية إلى مقاومة التغير جعل التاريخ السياسية والعمليتين أن ميل ، إال الزراعي المجتمع

أو تطور  ،، إال أنه لم يتسبب في حدوث تحول اجتماعيكثيرةح بظهور دول سَم ًادائري يسلك نهجًا

 العملية السياسية استطاعت أن تقلصلكن  ،و معطيات حياة مجتمع زراعيأ ،ير طريقة حياةـتصادي يغـاق

 . فرض عليه أن يتحول إلى مجتمع تابع للمجتمع الزراعي ومعتمد عليهما ، حرية المجتمع القبلي

والفكرة التجارية الميركانتيلية إلى المجتمع األوروبي في القومية  ت الفكرةأضاف، حية ثانيةمن نا

 مستوى متقدم من تكنولوجيا السالحأهمها قوة جديدة،  القرنين السادس عشر والسابع عشر عناصَر

نحو التصنيع اتجه نظام اقتصادي عززت الوحدة الوطنية، و اجتماعية سياسية، وفلسفة الحة البحريةوالِم

إلى عصر  الغربيةمجتمعات أوروبا بعض  وفيما تسببت تلك القوى في تسريع عملية انتقال. والتصدير
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 تصبُحالتاريخ حركة ، دفعت تلك المجتمعات إلى التحرك في الزمان والمكان في آن واحد، ما جعل الصناعة

في  ومع تبلور العملية االقتصادية. محدد اتجاٌه اأن يكون لهدون االتجاهات من  في كّل فوضوية، تسير

المجتمع ذلك  تسبب في دخولم، همعامل تغير إلى حياة المجتمع الصناعي أضيف  ،عصر الصناعةأوائل 

وتطورات اقتصادية وتكنولوجية  ،ثقافية عميقةوحدوث تحوالت اجتماعية  شهدت غير عادية،مرحلة تطور 

استطاع المجتمع الصناعي فإن ، لك التطوراتتلراكمية وفي ضوء الطبيعة الت ،يرةثكواكتشافات علمية 

، ورفع مستوى وتكوين ثروات منقولة وغير منقولة في مختلف نواحي الحياة،من التقدم كبير  قدرتحقيق 

والتحرك على  ،والفوضوي اضطر التاريخ إلى التخلي عن نهجه الدائري ،نتيجة لذلك. حياة أعضائه كثيرًا

  .كبير طول خط مستقيم إلى حٍد

إلى المجتمع الزراعي  تحويلت التغيرات التي شهدها عصر الصناعة في تسبب من ناحية أخرى،

ما جعل العالقة والتسويق،   في تطوير عمليات اإلنتاج والري ، يعتمد عليهالصناعي مجتمع تابع للمجتمع

م يعد بإمكان مجتمع زراعي أن في ضوء ذلك، ل. كبير بين المجتمعين تغدو غير متكافئة وغير عادلة إلى حٍد

ذا معنى باالعتماد على نفسه، أو هزيمة مجتمع  أو تحواًل اجتماعيًا وثقافيًا أو تكنولوجيًا اقتصاديًا يحقق تقدمًا

على سبيل المثال، على الرغم من قيام قوى الحلفاء بتدمير القاعدة ف. مواصلة التطوررمانه من ِحصناعي و

ن المجتمع األلماني إف، الثانية الحرب العالمية أثناءاأللمانية  ةوالتكنولوجي ةلعلميث اوالصناعية ومراكز البح

" معجزة اقتصادية" يحققأن وبسرعة بعد انتهاء الحرب، ة ياستطاع أن يعاود مسيرته التنموية والتصنيع

 . خالل عقدين من الزمن غير مسبوقة

 ولة أساسًاؤمس ما تشتمل عليه من قيم وتقاليد وسلطة، واالجتماعية الثقافيةالسياسية وعتبر العمليتان ُت

في  في المكان وقلياًل تاريخ يتحرك كثيرًاالعما يحدث من تطور ضمن نطاق حضارات قائمة، ما يجعل 

أفكار و ومالعتبر العمليتان االقتصادية واإلعالماتية وما تشتمل عليه من تكنولوجيا في المقابل، ُت. الزمان

في المكان وأكثر في  تاريخ يتحرك كثيرًاالعبر الحضارات، ما يجعل  يحدث من تطور ولة عماؤمسوحرية 

، تعيش على حالها تقريبًااتها وثقافاتها واقتصادالمعنية إن تحرك تاريخ في المكان، يترك الشعوب . الزمان

ين الشعوب المعنية في تمكوالمكان في المقابل، تتسبب حركة تاريخ في الزمان . نفسها الحقبة التاريخية في 

 .طرق الحياة بشكل جذريمعطيات الحياة وغير اتها من تحقيق قفزة حضارية ُتا واقتصادوثقافاته

أولها  يقوم ،ةرئيس تبع ثالثة نماذجـبعض تإلى إن العالقات التي تربط العمليات المجتمعية بعضها 

، كما كان عليه الحال في كن متناميةول تعاون عملية اجتماعية ثقافية قوية مع عملية سياسية ضعيفةعلى 

ولكن  ،تعاون عملية سياسية قوية مع عملية اقتصادية ضعيفةعلى  الثانيقوم يو. المجتمع الزراعي التقليدي



132 

 

إلى عصر حضارية بفترة انتقال التي تمر  وغير العربية كما كان هو الحال في المجتمعات العربيةمتنامية، 

، كما هو تعاون عملية اقتصادية قوية مع عملية إعالماتية متناميةعلى فيقوم  نموذج الثالثالأما . الصناعة

 . مثل الصين والبرازيلنضج بعد ـلم تالحال في مجتمعات صناعية 

تقليص قوم بوت ،من ناحية ثانية، كل زيادة في قوة عملية متنامية تأتي على حساب العملية السابقة

تجهان نحو االندماج في عملية مجتمعية ـاالقتصادية واإلعالماتية ت ا كانت العمليتانولّم. يالمجتمع دورها

 تسببـتمع ذلك، . دخلت مرحلة التراجعالعمليتين االجتماعية الثقافية والسياسية كل من فإن قوة  واحدة،

بعض قوتها ونفوذها بالذات من استعادة االجتماعية الثقافية عملية ال تمكينفي فترات االنتقال الحضارية 

وهذا يفسر سبب . ال تخضع لنظام محددفوضوية ألن تلك الفترات تشكل حاالت انقطاع تاريخية ، مؤقتًا

، لكنه نفوذ مؤقت نفوذشعبية وه من َدبعض ما فَقاستعادة اليوم في نجاح اليمين األمريكي والفكر األصولي 

 .لن يدوم

، التقليديالقبلي والزراعي  عمجتمال العملية االجتماعية الثقافية في السيطرة على حياة انفردتحين 

، عربات قطار مسافر على طريق طويل قودـنة لتلك العملية بدور القاطرة التي تة المكّوالقوى الرئيس قامت

الزمنية تلك الحقبة  تصبح القوة المحركة لتاريخ ومن يمثلها من رجال ،القيم والتقاليد واألعراف ما جعل

ولما كانت كل قاطرة تجر خلفها عربة أو أكثر، فإن العملية . التاريخيةولة عن قيادة العملية ؤوالمس

العملية  تبلورتوحين  .المجتمعات القبلية والزراعية التقليديةعربات ت خلفها االجتماعية الثقافية جَر

على حياة مجتمعات زراعية ناضجة  هيمنتوبيروقراطية و تملك جيشًا على شكل دولة مركزية السياسية

القاطرة استولت على وأفكارها  السياسية العملية رجال فإنعالم الصناعة،  إلىكانت تشق طريقها  ىأخرو

ولة عن قيادة العملية ؤوالمس صبح القوة المحركة للتاريختوالتجارة  والجيوش كامالُحالتاريخية، ما جعل 

 وجّر وير المشروع االستعماري،، وتطحركة التاريخ يهقامت العملية السياسية بتوج ،نتيجة لذلك ،التاريخية

 .خلفهاالتي كانت تمر بفترة انتقال حضارية  إضافة إلى المجتمعات ،الزراعيةالقبلية و المجتمعات عربات

مكوناتها المختلفة، و نظرتهم للحياة يرـعلى تغيات العرببعض  ركابفي تشجيع  هذا التطورقد تسبب و

  . وتحضرًا أكثر تقدمًاربة َعإلى نتقال االو ،والتعلم من تجارب شعوب العربة األولى

في أواخر القرن المجتمعات الصناعية حياة  الهيمنة علىفي  احهاونجالعملية االقتصادية  تبلورمع 

وبنوك تجارية ومؤسسات صناعية من شركات  تلك العمليةالمكونة لة الرئيسالقوى  قامت، التاسع عشر

، فيما أصبح المجتمع المحركة للتاريخ ، ما جعلها تصبح القوةياسيةعلى دور العملية الس باالستيالءومصالح 

غير كل العربات جر بالصناعية قامت القاطرة  ،نتيجة لذلك. العملية التاريخية تقودالقاطرة التي  الصناعي
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تلك العربات على تغيير الكثير من تقاليدهم وقيمهم ومواقفهم وطرق  ركاب، وتشجيع الصناعية خلفها

إن كل عملية . عليها تبعية لها واعتمادًا ، ولكن أكثروعيًا أكثرما جعلهم يصبحون ، أحيانًا وأماكنهمم تفكيره

. ولكن أكثر حيوية وكفاءة ،السابقة المجتمعاتأصغر من  قادته جعلت مجتمع القاطرة الذيمجتمعية الحقة 

 وتجبرها على التغير ،لتابعةا عاتؤثر في حياة المجتمت مجتمع القاطرةة المكونة لالقوى الرئيس جعل مما

أمامية  عربةإلى  جماعيشكل تابعة ب عربة ركابلكن انتقال  .مع مصالحها وتطلعاتها تجاوبًا أو كثيرًا قلياًل

، التقليديةالتخلي عن ثقافاتهم وطرق حياتهم  ، وجرأة علىيرـييعتمد على ما لديهم من وعي وإرادة على التغ

  .، وتبني نمط اإلنتاج االقتصادي السائد فيهااألمامية كان القاطرةوالتعلم من ُس

يتسلم عادة قيادة المسيرة  إن المجتمع الذي تهيمن على حياته أكثر العمليات المجتمعية تطورًا

 مصالحهلوالتكيف  ،واالعتماد عليه والتعلم منه ،السير خلفه إلىالتاريخية، ما يضطر المجتمعات األخرى 

على حياة  التي كانت أهم عملية مجتمعية المثال، حين استولت العملية السياسية على سبيلو. وتطلعاته

 .في العالموالقوة مركز الثقافة والعلم والفلسفة  ، أصبحت بغداُدالمجتمع اإلسالمي في أوائل العهد العباسي

اني في القرن حياة المجتمع البريط نت علىوهيَموحين تبلورت العملية االقتصادية كأهم عملية مجتمعية 

واليوم، . عليهم والسيطرةالكثير من شعوبه  نت بريطانيا من قيادة العالم واستغالل موارِدالتاسع عشر، تمّك

ا في الهيمنة على حياة مهونجاِح التاريختين االقتصادية واإلعالماتية كأهم عمليتين في يفي ضوء تبلور العمل

 صادية والعسكرية في العالم، فيما أصبحت الشركاتالقوة االقت أمريكا، فإن واشنطن أصبحت مركَز

معظم مسيرته، وتجبر  بتوجيهقوم ـوالبنوك والمؤسسات اإلعالمية والمعلوماتية األمريكية تحرك التاريخ وت

 . القوى المهيمنة عليهامصالح أمريكا و جاوب مع رغباتوالتإعادة صياغة ثقافاتهم على  العالم سكان

 األقل تطورًا عدد من العربات الحضارية جِرزمام القيادة التاريخية ِبتسلم ـوفيما تقوم كل دولة ت

نموية بإمكانها ـنماذج تقدم لهم ـسكان تلك العربات، وت إيضاح معالم الطريق المترامية أمامتقوم ب، خلفها

تطع عملية لم تسوفيما . ورفاهية تقدمًاحضارية أكثر  مستوياٍترتقاء لالواالتطور لى تحقيق مساعدتهم ع

بالتعاون مع  قوم أواًلـعلى ما يكفي من القوة للهيمنة على مجتمع من دون أن ت أن تستحوذالحقة مجتمعية 

من العالقة  إال بالتحرر أهداف تحقق ما تسعى إليه منأن الحقة ، لم تستطع عملية العملية السابقة لها

جعل تتنافسية صراع عالقة تهي بـنـتعالقة تعاونية  وهذا يعني أن كل. القيادة على زمام واالستيالء التعاونية

في  قلياًلويبدأ التاريخ حركته عادة، كما تفعل كل قاطرة، بالتحرك  .ة وتعقيدًاالعملية التاريخية أكثر ديناميكي

 ضطر أحيانًايبسرعة، و ببطء، وأحيانًا أحيانًا جعل التاريخ يسيريإلى األمام، ما  أن يتحركالمكان قبل 

 .أبدًا إلى الوراء يعودال ، لكنه قبل مواصلة الرحلة نقشع الغيومـريثما ت التوقف قلياًلإلى أخرى 
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 تها األساسية تكوين مجتمعاتـقاطرة تاريخية، وكانت مهم لكانت العملية االجتماعية الثقافية أو

ت التي تشكلت المجتمعاوهذا مكن . ثابتة مشتركة نظيمهم حول عادات وتقاليد وقيمـوتمتماسكة،  وشعوب

التعامل بكفاءة أكبر مع عناصر بيئتهم الطبيعية واالجتماعية وتحقيق بعض من  تلك العمليةعلى أسس بناء 

على المكان تصر ـقـت القديمة اتجاه القيم والتقاليد إلى الثبات ومقاومة التغير جعل حركة الشعوبلكن  .التقدم

 ولكن أكثر كفاءة ،لسياسية بعد ذلك على شكل قاطرة أصغرقد جاءت العملية او. بعيد إلى حٍد دون الزمان

نظيمهم حول قوانين ـ، وتمختلفة شعوبتكون من ـبخلق دول ت ما جعلها تقوم، وقدرة على االنتشار

ولقد تسبب . المادية وغير المادية نجازاتالمزيد من اإلومؤسسات وهويات جماعية، وقيادتهم نحو تحقيق 

التي  التطورات الزمان، لكنفي  قلياًلفي المكان وبسرعة أكبر من التحرك اريخ الت هذا التطور في تمكين

، وذلك لغياب معظم عوامل مجتمعالل أوجه الحياة في ينقلة حضارية تعيد تشك نجزـتأن  ستطعتلم حققها 

أكثر لكن و ،بعد العملية السياسية على شكل قاطرة أصغرفقد جاءت االقتصادية أما العملية . التقدم التاريخية

الشركات مختلف بربط الناس وتلك العملية قامت  لقدو. من سابقتهاالتأثير في حياة الناس وقدرة على  كفاءًة

قد و. غير مسبوقةية فية وعلمية وتكنولوجنجازات مادية وثقاإنحو تحقيق تهم والدول بمصالح متبادلة، وقياد

في المكان  مكنته من التحرككبيرة كتسب ديناميكية ، ما جعله يالتاريخحركة تسبب هذا التطور في تسريع 

  .نقلة حضارية أعادت ترتيب كل أوجه الحياة في كل مجتمع هيمنت عليه وتحقيق ليةابكفاءة عوالزمان 

تبلور العملية اإلعالماتية على شكل قاطرة ـ، تبسرعة نحو عصر المعرفةاليوم وفيما يتقدم التاريخ 

 ًاات وثقافات مختلف الشعوب بعضها بعضقوم بربط اقتصادـطرة سابقة، توأكثر كفاءة من كل قا ،أصغر

تعكس خلق مجتمعات افتراضية عابرة للحدود السياسية ب كما تقوم أيضًا. بمصالح متبادلة وقضايا مشتركة

. نلكثير من الفئات المعرفية واألقليات الثقافية والدينية في كل مكا والقضايا المشتركةالمتبادلة المصالح 

تحقيق ، واستخدام قنواتها لخدمات العملية اإلعالماتية تقوم اليوم باالستفادة منوحيث إن كل فئات المجتمع 

ما جعل فإن تلك العملية قامت، من دون وعي، بتفعيل كل العمليات المجتمعية السابقة، ، الذاتية أهدافها

كل عملية  العاملة داخلوالتنافس  التعاونقوى  تحت تأثير على التحرك الذاتيكبيرة قدرة  بسيكتالتاريخ 

ه تشُدمكان و تغطي كلوتسير في كل االتجاهات،  التاريخحركة  تنتيجة لهذه التطورات، أصبح ،مجتمعية

ه ال تحُد يعيشون في فضاء مفتوٍحشعرون بأنهم َيالمعرفية  القاطرةركاب جعل ما ، تلقائيةب الزمانإلى 

 . ُتخيم فوقه غيوموال  ،حدود

، ما جدًا طويلة فترةاستغرقت فترة االنتقال الحضارية من القبلية إلى الزراعة ، كما تم إيضاحه سابقًا

أما المجتمع الزراعي فقد مر . فترةالتحوالت التي مر بها أثناء تلك الالقبلي ال يشعر بعبء جعل المجتمع 
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جعل الشعوب بالصعوبة والتعقيد، ما ما، اتصفت  قصيرة نوعًاانتقالية  بفترةفي طريقه إلى عصر الصناعة 

ولما كانت . وقسوتهاوالسياسية  الثقافية واالقتصاديةواالجتماعية  تشعر بعمق التحوالت هاالتي مرت ب

تسبب في حدوث انقطاع تاريخي ُيجبر ـتصف بالفوضى والتخبط، فإنها تـنتقال الحضارية تفترات اال

 يعكس تجربة شعوبهاجديد بكتابة تاريخ قوم ـمسيرتها وتالحقة ريثما تبدأ الحضارة ال ،التاريخ على التوقف

 ينتهي على أبواب فترة االنتقال الحضارية ادولهشعوبها وقبة حضارية ويعني أن تاريخ كل ِحوهذا . الحياتية

تشكيل معطيات قام بو ،الذي حكم مسيرتهالتاريخ  ومنطقوحكمته انتهاء الماضي تسبب في يما ، الالحقة

  . حياته

وكلما كانت ، بعيد قبة حضارية بكونها دائرية إلى حٍدربة أو ِحتصف حركة التاريخ داخل كل َعـت

أما خالل فترات االنتقال الحضارية، فإن حركة . أكثر دائريةأبطأ وكانت الحركة   الحقبة المعنية أكثر ِقدمًا

. جاه محدده من دون أن يكون لها اّتجاتسير في كل اّت، ة والتخبطيوضبابية الرؤتصف بالفوضوية ـالتاريخ ت

 حدث اليوم في أمريكايإلى عصر الصناعة، واألوروبي ناء انتقال المجتمع الزراعي ـما حدث أثوهذا 

. إلى المعرفةحضارية من الصناعة انتقال  بفترِة مجتمعات تلك الدولبسبب مرور  وبعض الدول األوروبية

 ما عاشته المجتمعات اإلنسانية من  عمَق دركاوية واسعة، فإننا نمن زاإلنساني لكن حين ننظر إلى التاريخ 

يجعلنا نشعر بأن التاريخ كان  مما. ورقيوحرية وما حققته من تقدم  ،تطور وتغير على مدى آالف السنين

العثرات التي اضطرته إلى التعرجات و، تخللته الكثير من بعيد مستقيم إلى حٍد يتحرك على طول خط

كل أن  نالحظ على طول الطريق من المجتمع البدائي إلى مجتمع المعرفة،لكن . الحين واآلخرالتوقف بين 

إضافة . وعدالة ، ولكن أقل شموليةتهاـمن سابق ثقافيًاو ماديًا وإنجازًا ،أكثر ديناميكيةالحقة كانت حضارة 

إلى مجتمعات تابعة، تحويل الحضارات السابقة بشعوبها ودولها في  كل حضارة الحقٍةتسببت ، ذلك إلى

نمية والنمو من خالل توفير الفرص لتلك المجتمعات ـمن الت لكنها ساعدتها على تحقيق قدر كبير أو صغيٍر

قوم ـت، قيًاُرو إنتاجيةأكثر ربة إلى َعومع انتقال كل مجتمع تابع . هارباوالتعلم من تج هانجازاتإ الستفادة منل

 . لتقدممن ا تحقيق المزيِدجمعاء بإلنسانية ا

قود ـمن ناحية ثانية، تشير نظرية القاطرة إلى أنه ال توجد نهاية للتاريخ، كما أنه ال توجد قوة معينة ت

وهذا يعني أن نظرية القاطرة تؤكد أن هناك . أهدافها بتحديدقوم ـوت مسارهاتحكم في ـالعملية التاريخية وت

 نجازاتهم العلميةإ، وتستفيد من من شعوب غيرها تجاربتعلم من ـتكي الفقيرة والتابعة فرصة لكل الشعوب 

كما . وحياة البشرية جمعاء اسهم في تحسين مستوى حياتهُت جديدةنجازات إ حققت، والثقافيةووالتكنولوجية 

عملية مجتمعية  هيمنةمن  نبع أساسًاـت الشعوب المتخلفة قبات األساسية التي تعترض طريقأن الَعتوضح 
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من ناحية أخرى، . حقوقهم ت حرياتهم ومصادرِةبكْب لتلك العمليةياتهم والسماح على حها الزمن تجاوَز

التي تفشل والقيادات  لمجتمعاتن اإو، يرعملية التطور الحضاطبيعي ل ثبت هذه النظرية أن التبعية نتاٌجـت

 . دهافي تكريس التبعية في بال تتسبُب مواكبة المسيرة التاريخيةاتها وثقافاتها وفي تطوير اقتصاد

نواحي الحياة، تبدو  لبعد مرور قرون عديدة من التطور وتمكن اإلنسانية من تحقيق تقدم في ك

ورأسه  األرضقاعدته في  مزركش "لولب"، أو "زنبرك"كأنها عن قرب العملية التاريخية لمن يتفحصها 

في الضارب  هاد موقعيحدأو  "اللولب"أن يرى قاعدة  إنسانع يوفيما ال يستط. نحو السماء ممتد عاليًا

أنظاره  تركيزإلى ل ئالمتفافيما يتجه و. إلى أعلى متجهًا "اللولب" أن يرى رأسكل إنسان يستطيع  ،األرض

اللولب على قاعدة إلى تركيز أنظاره شائم تالميتجه  ،في فضاء مفتوح صاعدًاالذي يبدو  "اللولب" على رأس

من شأنه أن يشجع المتفائل على قبول النظرية المستقيمة وهذا . تعمق جذورها في األرضالتي تبدو كأنها 

ن التاريخ يكرر إ :قبول النظرية الدائرية التي تقول إلى دفع المتشائميالتي تقول باستمرار عملية التقدم، و

ومن تحت إلى فوق،  ،نظره من فوق إلى تحتبيتنقل ن أما َم. بإمكانه أن يتراجع إلى الوراء ، وإّننفسه

يسير في حركة فوضوية ليس لها اتجاه محدد، ما يجعله يميل إلى قبول النظرية  "اللولب"بأن  فسوف يشعر

من شأنها أن العلمية الرؤية اإلنسانية والنظرة لكن . ى لهاحركة التاريخ ال معَن نإ :الفوضوية التي تقول

قوم ـتكامل عناصرها وتـواحدة تنظرية ، تشكل المظهري تناقضها معتكتشف أن المفاهم الثالثة للتاريخ، 

ان حول نفسه َرَوات تضطره إلى الَدبتعرجات ومطّب مرورًا ،الذي يسير إلى األماماإلنسانية  بصنع تاريخ

 لَلأو الَم َلقبل أن يواصل مسيرته التي ال تعرف الكَل ،هولُذ في حالِة أخرى أحيانًا ، والتوقف قلياًلأحيانًا

 .عبر المجهول

  

  

 

 

 



137 

 

 

8 

 جية والمجتمعيديولواأل

الناس  تعمل على تجميعُثل ومبادئ ووعود مستقبلية، ـتقوم على ُم ،مجتمعية شموليةفلسفة  :يديولوجيةاأل

تبشر  الذيعلى السعي بشكل جماعي لتحقيق الوعد  وحثهموتثقفيهم  همنظيمـتو، وأهداف محددة قيمحول 

دينية،  :أي ؛ثقافية ديولوجيات اجتماعيةيأ: رئيسة يديولوجيات إلى ثالث مجموعاتويمكن تصنيف األ. به

اء َرا كانت الثقافة هي الِغولّم. قومية :أي ؛وثالثة اجتماعية سياسيةمادية،  :أي ؛وأخرى اجتماعية اقتصادية

 ها، فإنجماعية منظومة فكرية يديولوجيةن األإوربط أعضاء المجتمع بعضهم إلى بعض، االجتماعي الذي َي

، دية بشكل عامالعقلمجتمعات حياة ال ةالمنظم العناصر أهّمعقدي، ما يجعلها  عكل تجمجوهر ثقافة تمثل 

  . وأهدافه اتجاهاتهطبيعته و وتحديدوالقوة التي تدفعها نحو التغير 

يديولوجي المؤسس على معتقدات دينية إلى الثبات والجمود، ما يتسبب تميل الثقافات ذات الجوهر األ

قد ال على طرح أفكار ثقافية أو علمية  الفرد ةمن قدر ويحّد ،مجتمعفي الفي تضييق هامش الحريات 

قابلة لومات في المقابل، تميل الثقافات ذات الجوهر القائم على مصالح ومع. يديولوجيتوافق مع الفكر األـت

 كانت مالو ،والمبادرات الفردية العامةللحريات  وسعأ ، ما يتيح مجااًلبسهولةالتغير للتلف إلى االنفتاح و

مثل القومية، أو  مسواهإما خاصة تعني مجموعة من الناس دون ، فإنها تكون فلسفة مجتمعيةيديولوجية األ

ُتسهم ، نظم لحياة المجتمعبسبب دورها الُمو. عالمية تعني جميع الناس مثل المسيحية واإلسالم والماركسية

جوهر وياتهم الجماعية وُه وبلورةما بينهم، قوية عرى التماسك فيـوتيديولوجية في تشكيل مواقف الناس، األ

عدم التسامح هم نحو دفعَيمن الناس، و غيرهمبتميزهم عن  عادة إلى الشعور أتباعها وهذا يقود. رسالتهم

 . وعدم التعاطف مع قضاياهم، والتفرقة ضدهم وكراهيتهم أحيانًا هم،مع

تصف ـ، فإنها تتسعى لتغيير الواقع داٍفوأهواضحة ذات رؤية مجتمعية يديولوجية فلسفة ا كانت األلّم

والعالقات النظم  تشكيلإلعادة  نفالُعإلى استخدام واللجوء إلى التطرف،  أحيانًا ثورية تقود أتباعها روحب

يديولوجيات عامة إلى النظر إلى كل موقف مختلف عن تجه األـذ بسبب طبيعتها الثورية، تإ ،االجتماعية

أدوات إلدارة  ، ما يجعل من الصعب عليها أن تطورال يجوز التساهل معه يًادبوصفه تح رؤيتها ولو جزئيًا
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 :يديولوجيات استخدمت العنفأومن المجتمعات التي هيمنت عليها . سلميًا المطلوب التغيرإحداث النزاع و

ف في ظل القومية الدينية، وأفغانستان في ظل التطروإسرائيل وصربيا  ،كل من ألمانيا في عهد النازية

بالنسبة لنظم يجعل العنف والكبت سياسية رسمية  مما .في ظل الماركسيةوروسيا اإلسالمي، والصين 

وإعادة تشكيل في المجتمع ومع الغير، تقوم النخب الحاكمة من خاللها بإدارة النزاع يديولوجية، الحكم األ

 . يهمـووع لمواطنينومواقف ا ،عطيات الحياتيةالُم

ثقافي، نوع ـتتعددية سياسية وتسوده  مجتمعفي حياة  ثانويًا دورًايديولوجية األ تلعبفي المقابل، حين 

السعي و ،دارة النزاعإلتطوير أساليب عملية يديولوجي واحتواء الفكر األعلى  فإن المجتمع يكون قادرًا

إلعادة بناء  اتالنزاع والتغير آلييجعل  األمر الذي. بطرق سلمية ات اجتماعية وسياسيةتغيرإلحداث 

 على التجاوب مع متطلبات الحياة لتكون أكثر قدرًةوتأهيلها المتقادمة الحياة العالقات االجتماعية ونظم 

 ة فيالقوى الرئيسإن نظرة المجتمع إلى النزاع والتغير بوصفه آلية عمل مجتمعية، تشجع . المستجدة

 إلى زيادة أعداد عادة يؤديوهذا . ادموتجنب التص هالخالفاتحلول وسط يجاد السعي إل علىالمجتمع 

وخسارة الخاسرين  ،دون استحواذ الرابحين على كل شيء والحيلولةد الخاسرين، اعدأل يالرابحين وتقل

 . لكل شيء

 ذات جذور وأخرى، ذات جذور قيميةقضايا : ينإلى قسمين رئسفي المجتمع تنقسم قضايا النزاع 

قضايا  وحق تقرير المصير ،والهويات القومية ،الدينيةمعتقدات لمثل االقضايا بعض ولما كانت  .مصلحية

الحلول التعامل معها من خالل يجعله يرفض  ما قضايا وجودية،بوصفها  يها، فإن المجتمع ينظر إلمبدئية

خالفات العمال مع و ،حية مثل الخالفات التجاريةظر المجتمع إلى القضايا المصلنفي المقابل، ي. الوسط

 Mohamed Rabie, Conflict Resolution).  قابلة للحلول الوسط بوصفها قضايا اقتصادية ملأرباب الع

and Ethnicity, 8-12)   حول قيم ومبادئ ال  بوصفه نزاعًاعادة لكل نزاع تنظر ـفيديولوجية األأما النظم

نافسة، أو أن يقوم ولوجية ميديأبشرعية يديولوجية أجعل من الصعب أن تعترف ييجوز المساومة عليها، ما 

بسبب هذا الموقف، ينظر و. سالمبمعه والسعي للتعايش  ،يديولوجي مجاورأولوجي بقبول نظام يديأنظام 

 وبالتاليما يؤمنون به، يديولوجيات األخرى بوصفها النقيض ِلاألمبادئ وأهداف يديولوجية إلى أأتباع كل 

ة التي الوسيلة الرئيس والعنف هو لذلك كان اإلكراُه .تهامعادية بطبيعة وضاّل يديولوجية مغايرةأكل  عتبرونَي

 . مع الغير من دولالنزاع  وحّلفي المجتمع التغير  إدارِةعامة في يديولوجية النظم األ استخدمتها

النزعة نحو  يمثل الثانيوالنزعة نحو التعاون،  يمثل األول :نيمترابطن يوجهكل عالقة مجتمعية إن ل

غير و، وبالتالي مؤقتة فقط تكون إما عالقة تبعية أو عالقة عداء واحدًا التي تعكس وجهًاالعالقة و .التنافس
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، الثبات وضعف القدرة على التطورإلى االتعاون روح  تسيطر عليهاالعالقات التي تميل وفيما . صحية

توفر درجة جيدة  وهذا يعني أن .لةاعدوغياب ال تناحرال إلى تنافسروح العليها  تسيطرتميل العالقات التي 

تسمح للمجتمع  منتجة صحيةعالقة  إلقامة اساسيًا يعتبر شرطًا من التعاون ودرجة مقبولة من التنافس

  .بالتطور وتحقيق التقدم، وتحول في الوقت ذاته دون وقوع صراع قد يكون حادًا وطوياًل ومدمرًا

على  قيم مشتركة، وغالبًاعلى و عات إما على مصالح متبادلة أاجماألفراد والتقوم العالقات بين 

 التنافس لتعظيم الفوائد علىع أعضائها يتشجبالعالقات المصلحية تقوم وفيما . خليط من المصالح والقيم

. حين تكون الخسارة حتميةالجماعية  الخسائرحين تكون الفرص متاحة، تدفعهم إلى التعاون لتقليل  الفردية

 ،طفيفًاعادة يكون الخالفات في وجهات النظر ثيره ـنزاع ت ي، فإن أتالعالقاوبسبب الطبيعة المادية لهذه 

، بتشجيع أعضائها على التعاون يةقيمالفي المقابل، تقوم العالقات . أعضاء المجتمع غلبأل مفيدًا وأحيانًا

قد تتسبب في ، ما يجعل النزاع الذي من الناس تعزيز مصالحهم ومواقعهم االجتماعية على حساب غيرهمو

 .ومؤلمًا طوياًل دوثهح

 ،مغايرة من يحمل أفكارًا اتيتبعه عادة كبت حري ما يديولوجية في السيطرة على مجتمعأإن نجاح 

 على دومًا تحرصسيطرة يديولوجية الُما كانت األولّم. وحرمانه من المشاركة في تشكيل ثقافة المجتمع

ضطرين لرفع شعارات اإلصالح أنفسهم ُم غاير يجدونأصحاب الفكر الُماالستقرار، فإن االستمرارية و

يديولوجيتين في نظام أمع ذلك، يمكن تزاوج . يريما ينادون به من تغ إلحداِث التآمرإلى  أحيانًاواللجوء 

ن، بين القومية والدي تجمعجمعت بين القومية والماركسية، وإيران التي  حينث في الصين كما حَد ،واحد

تشويه وهذا يقود في كل الحاالت إلى . عنصريةاستيطانية  يديولوجيةأوإسرائيل التي تجمع بين دين و

األقليات  بحق و شبه فاشي يمارس العنف والتفرقةأ فاشّييل الدولة إلى نظام وتحو ،الثقافة الشعبية

من  ، ويحّدوأخالقية بعقالنية غيرهم من الناسالتعامل مع يديولوجيين من القدرة على ، ما يحرم األالمختلفة

 .ةيتناقضات داخلما يعانيه من رؤية على  ة المجتمعدرق

، ما يجعلها تتجه أو إلهية تاريخيةإلى اإليمان بحتميات  ،بغض النظر عن طبيعتها ،ديولوجيةيتميل األ

وقادتها  ،يديولوجيات عامةإذ تنظر األ. بوجه عام هموإهمال مشاعر ،الناسعامة إلى التقليل من شأن 

دور  على كثيرًادوره في المجتمع ال يزيد يديولوجية، أداة لتحقيق األهداف األ رد بوصفهخاصة إلى الف

 يسمو، ال ينيديولوجيلقادة األلفالتاريخ بالنسبة . عتمةقطعة خشب يجوز حرقها إلضاءة دهاليز التاريخ الُم

نستعرض يلي  وفيما ."الضالين"و "المشاغبين"و" امةالهّد"من األفكار المجتمعات " نقيةـت"من خالل إال 

 . بوجه عام المجتمعي دور الدين والقومية في عمليات التغيير
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 الدين

على وجود قوة خارقة غير طبيعية،  قومـت معجزاتيمان بواإلوالشعائر والقيم منظومة من المعتقدات  :الدين

كما . طاعةوجب العبادة والن هذا اإلله يأوما فيه من بشر وأشياء وظواهر، و ،إله يتحكم في الكون :أي

 تدخل أحيانًانه يأتعتقد معظم الديانات أن اإلله هو القوة الوحيدة القادرة على التدخل في شؤون الكون، و

األتباع أن على كان ومن أجل الوصول إلى ذلك اإلله وكسب رضاه، . وقدر الناس ،لتغيير مجرى التاريخ

يقوموا بأداء شعائر ، وأن تها علميًاابأو إث ًاحتها عملييؤمنوا بأسرار كونية غيبية ال يمكن التأكد من ِص

مساعدة إلى ها ؤأعضا يتجهمتماسكة، مميزة الدين بخلق مجتمعات  قامومن خالل هذه األشياء،  .معينة

 .بعين من الشك والريبة أتباع الديانات األخرىبالنظر إلى ، فيما يقومون بعضهم بعضًا

 ضوء غياب المعرفة العلمية والوسائل التكنولوجية وفيحين ظهرت المجتمعات اإلنسانية األولى، 

مع ظروف  عاملللت تجاربهمويتعلموا من  ،كان على الناس أن يعتمدوا على غرائزهم، والسلطة السياسية

في حياتهم، ما وتحكم في الكون ـت غير مرئيةقادهم إلى التساؤل عما إذا كان هناك قوة  مما. بيئتهم المتقلبة

تحكم ـوت الكون التي خلقْتالخارقة القوة هو اإلله أصبح  ،بسرعةو. ى فكرة اهلل والدينجعلهم يتوصلون إل

القيم والمعتقدات والشعائر التي تنظم عالقة اإلنسان بالخالق  هو منظومةالدين أصبح فيما ، في مصيره

، قلقهمكانت ُت ةالدين للتجاوب مع حاجات نفسي ببلورة فكرةوهذا يعني أن الناس قاموا . بغيره من الناسو

، نفسيةبراحة  يمنحهم شعورًا الدين ما جعل، ينهمبينظم العالقات فيما نظام حياة إلى  تلك الفكرة تطويرو

 .ًاسامي ًامعنى وهدفالفردية والجماعية بأن لحياتهم  وإحساسًا

ي تخيلها، ن اإلنسان اخترع الدين ليكون قناة تواصل مع اآللهة التإ :بناء على ما تقدم، يمكن القول

 .فلسفها رجال الدينأوامر وتعاليمه كما ُي إطاعِةمن الحصول على رضا الخالق وتمكين المؤمنين ل نظامًاو

. رضاء الخالق والتقرب منهإلذلك نصت الديانات على قيام المؤمنين بأداء شعائر وتقديم تضحيات تستهدف 

مختلفة لآللهة التي  ا باسناد وظائَفالبيئة من مكان آلخر، فإن الناس قامو وبسبب اختالف ظروِف

طلب ُي ماللقيام ب استعدادًا تالناس أبد أغلب يمان والخالق، فإناإلوفي ضوء رهبة . دوهاوعَب اخترعوها

ومن خالل توحيد الناس حول فكرة وتعاليم ومواقف  ،الخالق وتجنب غضبهذلك للحصول على رضا  امنه

وما يكتنفها من  ،إلى الحياة المؤمنينت متماسكة، وتشكيل نظرة وسلوكيات واحدة، قام الدين بخلق مجتمعا

وبسبب هذه العالقة بين المؤمن والخالق، أصبح اإلله   (Hugh Thomas, World History, 29). أشياء

شروط هي  بال، كما أصبح خضوع اإلنسان للخالق ونهاويخشون غضبها، وليس قوة يحب ،قوة يهابها الناس
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مهمته األساسية تحديد معالم الطريق إلى  ًااجتماعي ًاسعادة، ما جعل الدين يغدو نظاملل ق الوحيديالطر

سة غير قابلة قضية مقّدتغدو الفكرة الدينية جعل  مما ،نفيذ التعاليم الدينيةـتمن خالل في الحياة  السعادة

 . للنقض أو التكهن

الرسمي ألكثر القوى ية الممثل أصبحت المؤسسة الدين لم تمِض فترة طويلة على ظهور الدين حتى

وعد بالسعادة الوفي مقابل . لة بالتحدث باسم سيد الكون، والجهة الوحيدة المخّوفي الكون ُقدسية ورهبة

سلموا ألوامر ويست ،، كان على المؤمنين أن يتنازلوا عن حرياتهمةهمن غضب اآلل الناسوتخليص 

يغدو محور الثقافة  الدين في بنية الثقافة، ما جعل الدينية تعاليمالقد تسبب هذا في غرس و. المؤسسة الدينية

تزال تعيش في عصور ما قبل الثورة  ما، خاصة ثقافات المجتمعات التي عاشت ووجوهرها الشعبية

وقامت بتطوير  ،في العصور الحديثة عن اإلرث الديني أو قلياًل كثيرًاحتى الثقافات التي ابتعدت  .الصناعية

القيم تلك ألن معظم  ،الديني تراثهاتنازل عن ـلم ت ،والقوانين ومة من القيم والتقاليدجوهرها إلى منظ

فالثقافة العربية والصينية تعطي أمثلة جيدة لثقافات تخلت . جاءت متأثرة بالتركة الدينية والقوانينوالتقاليد 

إلى اإلسالم والكنوفوشية تمسك بتقاليد وقيم تعود ـكبير من جوهرها الديني، لكنها ال تزال ت عن جزٍء

 .والبوذية

عن غيرها من  أو قلياًل كان لكل قبيلة قبل عصر الزراعة إله خاص بها، ودين وشعائر مختلفة كثيرًا

  (Thomas, 32). يمان كل شخص بدين شعبهإم بيد، وحّت يسيران يدًا العرق،وقبائل أخرى، ما جعل الدين 

اعة كديانات توحيدية عالمية، واالسالم في أواخر عصر الزر ظهور اليهودية والمسيحية وعلى الرغم من

وليس  ،الحظ أن المجتمعات التي تتكون من أجناس مختلفةُيلذلك . لم يتغير كثيرًا عرقن ارتباط الدين بالإف

بالدين  استبدال العرقوشعوب أمريكا الجنوبية، تميل إلى  ،حضاري قديم مثل الشعب الباكستاني لها تراٌث

جاء ميالد اليهودية كدين للقبائل اإلسرائيلية التي استخدمته وعلى سبيل المثال، . وياتها الوطنيةُه لتعزيز

 ،األمر الذيلديانتهم غير اليهودالترحيب باعتناق القبائل إلى عدم تلك بقايا ، ما دفع دهامة ثقافية ُتوّحكمنظو

أقدم  مين على الرغم من أن اليهوديةأقل بكثير من عدد المسيحيين والمسلي جعل عدد اليهود تسبب ف

إن عدد اليهود في العالم  :  2112عام  قالت مجلة اإليكونومست في شهر أغسطس. الديانات التوحيدية

مليون في  5.2 نحو مليون منهم يعيشون في فلسطين، فيما يعيش  5.7 ونحومليون نسمة،  13.5 نحويقدر ب

 . الواليات المتحدة األمريكية

تبشيرية مثل المسيحية  ديانًة ن اليهودية كانت أساسًاإ :الحديثةكتب ال بعض قولـمع ذلك، ت

تم " الشعب اليهودي"خاصة، وأن  لت في ظل اإلمبراطورية الرومانية إلى ديانٍةواإلسالم، لكنها تحّو
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 Shlomo Sand, the Invention of the Jewish)انظر . )في أوروبا عشَر اختراعه في القرن التاسَع

People المنطقة بأو  ،رقبالِعة في العالم مرتبطة سالم بقيت معظم الديانات الرئيسفيما عدا المسيحية واإلو

مختلفة من العالم نتيجة للهجرات  بعيد، إذ جاء انتشار تلك الديانات إلى أماكَن لدت فيها إلى حٍدالتي ُو

مسيحية واإلسالم بأنها ديانات لكل البشر، فإن عاء الّداوفي ضوء . منظمة وليس لعمليات تبشيرية ،السكانية

، م تقريبًابقاع العالوتصل كل  نموـوت ،األجناسمختلف  بينتشر ـنـعمليات التبشير استمرت، ما جعلها ت

 . إنسانونصف البليون بليون  إلى كل منهاأتباع عدد ترب ـحيث يق

الكونفوشية والهندوسية واإلسالم والتاوية البوذية والمسيحية وة في العالم، جاء ميالد الديانات الرئيس

إذ فيما ولدت اليهودية، أقدم تلك الديانات، قبل  ،سنة 7111 نحو، بعد ظهور عصر الزراعة بواليهودية

، ما سنة، ولد اإلسالم، أحدث تلك الديانات، في أوائل القرن السابع الميالدي 1211 نحوميالد المسيح ب

 ,Huston Smith, The Religions of Man)  ةسن 2111 تقل عن ل فترةأن تلك الديانات ولدت خال يعني

ن التحوالت االجتماعية واالقتصادية التي سادت في مصر خالل فترة ميالد أوهذا يشير إلى  (1958

تحوالت اجتماعية واقتصادية مشابهة  دوِثاليهودية سافرت إلى مناطق أخرى من العالم، وتسببت في ُح

بوذية لدت الوفي الواقع، ُو. لدت فيهاشابهة في حياة المجتمعات التي ُوتر ماامت بأدووميالد ديانات ق

 .سنة من بعضها  فقط 311-211والكنفوشية والهندوسية والتاوية واإلسالم خالل فترة 

مة همنجازات حضارية إالدول التي حققت  :أي ؛القديمةإن الحضارات  :تقول كارين ارمسترونج

ها احتكاك في الحاالت التي لم يحدث فيحتى  ،تطورت على شكل أنماط متشابهةمثل مصر والصين، 

 .، ولكن متشابهةاجتماعية واقتصادية متغيرة ًاوضاعأ تعكس النظم الدينيةن إبين تلك الدول، و تجاري

(Karen Armstrong, A History of God, 27)  اليهودية ظهرت في مصر في مرحلة متقدمة من عصر ف

وحين . كبيرة تسببت في غياب العدالة طبقيةفي ظل أوضاع اجتماعية سمحت بوجود فوارق الزراعة 

سنة  1211وصل التطور االقتصادي واالجتماعي في اإلمبراطورية الرومانية إلى نفس المستوى بعد 

 ةالست قرونال وخالل . لتطالب بتحقيق العدالة في المجتمع من صلب اليهودية ، ظهرت المسيحيةتقريبًا

 التطورمستوى  إلى  الصين والهند والجزيرة العربية :، من بينهامن العالم عدة مناطق الحقة، وصلتال

 قوم بإعادة تشكيل ثقافاِتـفي تلك المناطق، وت تظهر وذية والهندوسية واإلسالمالُب، ما جعل نفسه

  . فيها ْتالمجتمعات التي ظهَر

بائل وآلهتها، ـالق دياناُت ، اختفت تدريجيًاالدولوظهور  يد المدنـمع نمو المستوطنات الزراعية وتشي

على شكل قيم  توتبلور ،ديةمنظومة عقالناس ك جدانفي ُو ، بل ترسختن الفكرة الدينية لم تختِفأإال 
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ا ولّم. العالقات فيما بينهمنظيم ـتوحيدهم وتتشكيل ثقافات الناس وفي  ًارئيس لعبت دورًا وشعائر وسلوكيات

من أعمال السحر  ما تدعيه الديانات من أسرار، فإن الكثيَر صحةثبت إنسان ر الممكن أن ُيكان من غي

، ما جعل كافة هامن أصبحت جزءًاو ،تسللت إلى العقائد الدينيةالقديمة واألساطير والشعوذة والخرافات 

من الراهب والساحر  إن لكل :يقول ديجنز. المتدينة متشابهة في حياة كل المجتمعات الديانات تلعب أدورًا

ومنح وجهة نظرهم معنى  ،أخطائهم توفير نظام لتبريرو ،للتجاوب مع حاجات المؤمنينيلعبه  دورًا

  (John Patrick Diggens, 106) .وشرعية

ن اهلل خلق إ :بأنها الطريق الوحيد للوصول إلى الخالق، تقول الهندوسية وفيما تؤمن كل ديانة تقريبًا

ن بإمكان كل إنسان أن يصل إلى اهلل إذا اتبع تعاليم إ، ومختلفة شعوب وبالٍد ظروَف الئملُتديانات مختلفة 

إلى اهلل، إال أنها  الطرق الموصلةومع أن الهندوسية تدعي أنها أفضل (Smith, 86)  .وأخلص لمبادئه نهدي

. بالعرقالدين  س وارتباِطالنا ، ما يجعلها تعزز دور الدين في توحيِدأقوامهمباع ديانات تحث الناس على اّت

 أو كرشنا هو  الشخص ًاعيسى أو محمد اسمه أن الُمخِلص، سواء كانبالهندوسية  تؤمُنإضافة إلى ذلك، 

 . واحد غرٍضلتحقيق  مكان وزمان معين، ثم يختفي ليظهر في مكان آخر، سعيًا، يظهر في نفسه

 تطور الحضاريالدين وال

مساعدة الناس  تستهدفن تعاليمها وشعائرها إهرت في عصر الزراعة، وة قد ظا كانت الديانات الرئيسلّم

الحياة  ، فإنها وجدت نفسها مضطرة للتكيف مع استحقاقاتًاسامي ًاعلى الشعور بأن لحياتهم معنى وهدف

تبنى تقاليد ـقبل طريقة حياة الزراعة كحياة فاضلة، وتـفرض عليها أن ت مما(Thomas, 151)  .ةيالزراع

 على تبرهنن دورة حياة النبات التي إإذ  ‘لحياة بعد الموتفكرة اقوم بالترويج لـمجتمع الزراعي، وتوقيم ال

بأن هناك حياة بعد الموت، وهي فكرة  العديد من الدياناتقنعت أتباع أتجدد وتستمر، يبدو أنها ـأن الحياة ت

لكن قيام الدين بتكييف نفسه . سيويةناسخ األرواح الشائعة بين أتباع الديانات اآلـليست بعيدة عن فكرة ت

أما . بعيد ربط مصيره بمصير حضارة الزراعة إلى حٍدوتعاليمه لتقاليد وقيم طريقة الحياة الزراعية، جعله َي

روا طّو حاخامات اليهودفكرة الحياة بعد الموت في البداية، لكن بعض  تبَنـيتعلق باليهودية، فإنها لم تفيما 

 .بول بهاـالقفشلوا في حمل جميع اليهود على  همون، لكنبعد قُر الفكرة ههذ

مصر بوجود حياة بعد  آمن البابليون وفراعنُة قبل قرون من ميالد اليهودية والمسيحية واإلسالم،

مواصلة وتمكينهم من  ،للحفاظ على أجسادهم (مومياء) مواتهم طونحّنماء المصريين ُيَدالموت، ما جعل ُق

هيكله على حاله، فإن بنه إذا تم االحتفاظ بالجسد أو بأن وآمن المصري لقد .الموت الحياة بعد صحوتهم من
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 ,John A. Garraty and Peter Gay, Eds., The Columbia History of the World).  الحياة ستستمر

آمن  نن المصريين كانوا أول َمإ :القولالمؤرخ اليوناني هيرودوتس  عن هيجل نقلمن ناحية ثانية،   (69

 ,Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy of History). بأن روح اإلنسان أبدية ال تموت

سمح له بمواصلة الحياة، ما قبل أن ُيسب حاُي الميتأن بمن ذلك، لقد آمن قدماء المصريين بل أكثر  (215

كينه من الدفاع عن نفسه واإلجابة كثيرة هدفها تموي على وصايا تالذي يح" كتاب الموتى"جعلهم يكتبون له 

الوصايا "سمى بس اليهود ما ُيـتـ، اقىومن كتاب الموت. قبل استئناف الحياة إليهسيوجه  عن األسئلة التي

إذ على . ، وذلك بعد القيام بتحريف تلك الوصايا قلياًل الوحيد نتهم ورأسمالها التي تشكل جوهر ديا" العشر

ال تكذب، ال " :، تقول الوصايا اليهودية"لم أكذب، لم أسرق" :قل :ايا للميتسبيل المثال، فيما تقول الوص

 ".تسرق

تحدثون عن الحاجة ـ، ويحية ًاأرواحبوصفهم أجدادهم  أن إلىالصينيون  يشيرمن ناحية أخرى،  

ن و، بما في ذلك االزتيكينواألصلي حتى شعوب أمريكا الشمالية والجنوبية ،سعدهملعمل ما من شأنه أن ُي

 .ةغير مرئي في طريقه إلى حياٍةمن حياة ألخرى  ن الميت يمّرإوالمايا واإلنكا آمنوا بأن الروح أبدية، و

بأبدية الحياة يمان عه إلى اإلدف هذا الخوِف التغلب على وقيامه بمحاولةإن خوف اإلنسان من الموت، 

ن إ :تاقال المسيحية واإلسالملكن  .تقادتأكيد هذا االعيقوم بالدين  والبحث عن الطريق إلى األبدية، ما جعل

وجب قيام ما ي، الحياة التالية لن تعامل الناس بالتساوي، إذ سيكون هناك جنة للخيرين وجحيم للسيئيين

واالبتعاد عما  ،بعمل ما يرضي اهلل وهذا يتطلب قيامهم. خالدة في الجنة أنفسهم لحياٍة المؤمنين بإعداد

 قليل من شأن الحياة من أجل وعٍدتلكن ال. مغريات الدنيا الماديةفي جنة وليس غضبه، والتفكير في وعد الُي

 . والقبول الطوعي باالستسالم لنزواتهااستحقاقات الحياة،  الكثير من همالإيعني الحياة  بعد

مط اإلنتاج، وقيام الدين بتعزيز تغير في ندوث ُحدون  منآلالف السنين إن استمرار عصر الزراعة 

لطة سياسية استبدادية جعل الحياة ، وخضوع تلك المجتمعات لُسهاوتماسكالزراعية  المجتمعات استقرار

لتطوير معطيات الحياة الة فّعوفي ضوء غياب تكنولوجيا  ،التطورسوى الضئيل من تعرف تبدو ساكنة ال 

، ما في المجتمع ةالرئيسالتغير عوامل  تمثُلوالمؤسسة الدينية السياسية  االقتصادية، أصبحت القياداُت

قيام الفكرة لكن . وسلوكياتهم ومواقفهم وتوجهاتهم يم الناس وتقاليدهمفي ِق كي يؤثرفرصة الدين أعطى 

عقبة ، وبالتالي جمود وقوة كبت عامِلتبدل جعله يتحول بسرعة إلى ـتغير وال تـثابتة ال ت الدينية على حقائَق

من دون في المجتمع عل من الصعب حدوث أي تغير ج مما. حدوث تطور اجتماعي أو ثقافيتحول دون 

وفيما كانت االستكشافات الجغرافية  ،ال تحظى بمباركتهاموافقة المؤسسة الدينية، أو نجاح فكرة جديدة 
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دعاءات الكنيسة الكاثوليكية، قامت قوى التطور االكثير من  ة تكشف زيفيالفلسفالنظريات و يةوالعلم

ت إلى ّدأ هاضّدشرسة حرب خوض و عشَر الكنيسة في القرن السابَعيم تعالعلى بالخروج  األوروبية

وكما أشرنا سابقًا، كان قرار فصل الدين عن الدولة في عام . ة الكنيسة وقيود الدينطوالناس من َستحرير 

 .الثورة الصناعية إلىبداية تحرر اإلنسان األوروبي وتطور المجتمعات األوروبية وصواًل  1648

باستخدام العلم، فإن الديانات  ومعجزاتمن غير الممكن أن يثبت دين ما يدعيه من أسرار ا كان ولّم

غير تجارب لمرور بإلى ايمان عض المؤمنين الذين قادتهم قوة اإلوجدت نفسها مضطرة إلى اللجوء لب

ية عن لكن عدم قدرة أصحاب تلك التجارب على إثباتها أو إعادة تمثيلها، وعجز المؤسسة الدين. عادية

دعاءات، فيما يجعل القبول بها امجرد دعاءات ا ألشخاص دون غيرهم، يجعل تلك االتفسير سبب وقوعه

ولما كان عصر الصناعة قد جاء . حقيقيةأو تجربة حياتية  علميمانية ال عالقة لها بعقل أو إقضية من عدمه 

رافة حر والُخالسقوى تحييد  في ه تسببوالتكنولوجيا والفلسفة، فإنوالعقل على أكتاف العلم  محمواًل

 للمجتمع ج من البنية الثقافيةتخُرتلك القوى  وتقزيم دورها في الحياة المجتمعية، ما جعل ،كثيرًا والمعجزات

 (See, Diggens, 106-8). ، وإن كانت ما تزال تعشش في ثنايا الثقافات التقليدية عامةالصناعي

 إلىوالشعوذة يمان بالسحر والمعجزات من اإللتحول إن المجتمعات التقليدية التي فشلت في ا

الطبية، بدل العلوم الشعوذة والسحر بدل التكنولوجيا،  استخدامواستمرت في العلم والعقل،  االعتماد على

تخلف عن غيرها من مجتمعات مجاورة ـوجدت نفسها تيمان األعمى بدل العقل، والخرافة بدل العلم، واإل

ولية كاملة ؤولة مسؤناسية أنها مسـندب حظها، متـتعلى هامش التاريخ  وحيدةتجلس  وهذا جعلها. ومنافسة

ة واالقتصادية يالنخب السياسمن  نسبة كبيرة نسبيًاولما كانت  ،وبؤس وتبعية عما أصابها من وهن وتخلٍف

لسفر والدراسة دور العلم والتكنولوجيا من خالل ا إلى تعرفت قد الدول في كِل سيطرة على شؤون البالدالُم

وأدوات إلحكام سيطرتها على الناس  جهت إلى استخدام ما لديها من معارَففي الخارج، فإنها اّت

خب الثقافية التقليدية، فقد وجدت نفسها تستخدم ما لديها من أدوات معرفية لخدمة النخب أما الُن. واستغاللهم

 .  يتصف باالزدواجية وك مسلكًاوالسل ،الحاكمة وتزييف وعي الجماهير خدمة لمصالح ذاتية

شهدتها  مةهم لعدة تطورات رئيسيًا ثقافيًا وُمكونًاكمنظومة معرفية في أوروبا عزى تراجع الدين ُي

 :وفي مقدمة تلك التطورات. ، شملت عصري النهضة والتنويرتقريبًا سنة 511مدى على  تلك القارة

، واللجوء إلى مالحقة مال الفقراء والمعدمينهإإلى العيش حياة رغد دنيوية، و الكنيسةميل رجال  .1

قد و. لذي شهد عنفوان محاكم التفتيشالمفكرين والعلماء، كما حدث في القرن الثالث عشر ا
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كل شيء مقابل المال، يفعلون انكشف فساد البابوات في القرن الخامس عشر حين أصبحوا 

 .أوروبافي بر إقطاعي أي شيء بال مال، ما جعل الكنيسة تغدو أكب القيام ونرفضيو

ة، واتجاه المستفيدين من تلك سيالكنوالمالية المخالفة لتعاليم استمرار نمو النشاطات التجارية  .2

 .الكنيسة، والعمل على تقويض شرعيتها ونفوذها ياتنالنشاطات إلى التشكيك في 

على نطاق  ن الناسوتداولها بي ،الطباعة الذي ساعد على نشر الكتب واألفكار الفلسفية اختراع فّن .3

أصبحت الكتب في  :يقول هيو توماس. الناس هم لعامة، وتميكن المثقفين من إسماع صوِتواسع

يوازي أكبر التحوالت في التاريخ  تحوٌل... للترفيه والتثقيف والتوجيه مواّدعشر  السادسالقرن 

 (Thomas, 232). اإلنساني

أمراء وسكان مدن إلى التحالف لتحرير أنفسهم من القوى المناوئة للكنيسة من تجار وملوك و اتجاه .4

 .الماليةواالقتصادية و االجتماعية وتعاليمها المتعلقة بنواحي الحياة السياسية سلطة الكنيسة

أمريكا الشمالية والجنوبية، وقيام تلك االكتشافات بإثبات خطأ بعض  :اكتشاف العالم الجديد، أي .5

السفر المغامرين من الناس على ما شجع ض لكروية األرض، مثل الموقف الراف الدينية المعتقدات

 .كبت الكنيسة وظالمية تعاليمهاوالتحرر من 

ما تسبب في طغيان  ،بعضهالدى ثروات ال وتراكمتزايد حدة المنافسة بين دول أوروبا الرئيسية،  .6

 .عتقدات الدينيةيم الروحانية والُمـالمصالح المادية على الق

إلى المؤسسة الدينية  واتجاهلعقل الذي يتعارض مع منطق الكنيسة، ام والعلمنطق عصر  غبزو .7

معتها ما تسبب في تشويه ُس ة،دالجدي للتيارات الفكرية والفلسفية التصرف بفظاظة لوضع حٍد

 . إلى األبد مصداقيتهاوتراجع 

  . فقةغير متوا عديدة طوائف دينية المسيحية إلى  تيتـفي تف انتصار حركة اإلصالح الديني .8

ثرياء إلى التفاخر بما حدوث تطور في أذواق الناس، وتبلور رغبات تفضل متع الحياة، واتجاه األ .9

ومال  ما كان لديه من وقٍت فيما استثمر رجل العصور الوسطى معظَمإذ . لديهم من أشياء مادية

ي الحياة فرجل القرون التالية أن هناك أشياء أخرى  ىابد، رأإضافي في بناء الكنائس والمع

 Herbert Heaton, Economic History of). سةوجبت التخلي عن الكنيأاالهتمام، تستحق 

Europe, 217) 
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الحروب الدينية التي وقعت في القرن السابع  :أهمهاالكنيسة في حروب عدة باسم الدين،  مشاركة. 11

في عام تلك الحرب نتهت ا و ،وماليين القتلىدمار كبير  حدوثوتسببت في سنة،  31واستمرت  ،عشر

 .ةن الدولفصل الدين ع :بتوقيع معاهدة وستفاليا التي نصت، بين أشياء أخرى، على 1648

مكانة في حياة  من الدين، ما جعل الدين يستحوذ على أهّم جزءًا قديمًاالزراعية  المجتمعاتفي الحياة  كانت

من أجله  ،إذا احتاج األمر ،ن أجله، ويموتالذي يستحق أن يعيش اإلنسان م الشيء المقدسالناس، ويغدو 

ساسية تكوين ته األـفي عهود الصناعة، تراجع دور الدين حيث أصبح مجرد نظام اجتماعي وظيف. أيضًا

واظب على  الرجل الصناعين أومع . وب مع حاجات الناس النفسيةدية متجانسة، والتجامجتمعات عق

يشعر بوجوب العيش أو الموت من أجل  لم يعد، إال أنه سة ماديًافي دعم الكني استمّر، ووقيمهلدين احترام ا

أما في عهد المعرفة، فيبدو أن الدين يتحول بسرعة إلى نظام فردي وعائلي، وليس . الدين إال نادرًا

ومواساة  ،معنوي دعمل من هم بحاجٍةو ،لروحانياتيفتقد اه من يزوُر جماعي، ما جعل الكنيسة تغدو مكانًا

يميلون إلى  المؤمنين الكثير منومع أن  .طارئةأو صحية أو أزمات نفسية  ،ل معيشية قاسيةبسبب أحوا

فرض على الكنيسة  مما .لتبرع بالمال للكنيسة، إال أنهم يتوقعون منها في المقابل أن تلبي حاجاتهم الخاصةا

 ومعبدًا ا جعلها تغدو مسرحًام مع حاجات زبائنها، مءتواـقوم بتنويع خدماتها لتـأن تعيد هيكلة رسالتها، وت

 .واحد في آٍن ل المصالح بين الزبائنلتباُد ومكانًا

 القومية

الترويج لقيم وذات رسالة دنيوية تستهدف تعزيز وحدة الشعوب وتماسكها سياسية فلسفة اجتماعية  :القومية

ُيشكل أمة ذات ثقافة يمان بأن كل شعب م الفكرة القومية على اإلقوـوت .وثقافي ومبادئ ذات طابع سياسي

ويعود تاريخ الفكرة القومية إلى الحرب التي شنتها . ابه ًاخاص ًا، وفوق ذلك، وطنًامميز ًاولغة وتاريخ

تسببت في و ،سبانيا ضد العرب في أواخر القرن الخامس عشرإسياسية والكنيسة الكاثوليكية في القوى ال

تل وتهجير بحق المواطنين ـالدولة بارتكاب جرائم ق سبان، قامتوفي أعقاب فوز اإل .من األندلس همخروج

لدت منذ وهذا يعني أن الفكرة القومية ُو. ناق المسيحيةـا منهم على اعتن نَججبار َمإ، وويهود من مسلمين 

، ورفض مبدأ ودين على غيره من األجناس واألديان نصرية، تؤمن بتفوق جنٍسيومها األول فكرة ُع

 .افيةالتعددية الدينية والثق

والعالقات االجتماعية والمواقف من الحياة وما بعد والمعتقدات الغيبية وفيما يركز الدين على القيم 

دارة وإوالنواحي الثقافية، السياسية والقوة العسكرية واالقتصادية،  نظم الحكم، تركز القومية على الحياة
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بشكل  صور الحديثةالدين بالقومية في الُع عالقِةيطر على َسومع أن التوتر  ،العالقات مع الدول األجنبية

جعل باإلمكان تالحم الدين والقومية في العديد من الحاالت واألحيان رق ن ارتباط الدين بالِعأ، إال عام

ن أمع و. نشاطاتهوتوجيه كافة  في المجتمع ةاحتكار السلط ذات قدرة كبيرة علىجماهيرية وتكوين قوة 

يجعل  ن التالحمأوقوة، إال  وتجانسًا القومية والدين جعال الشعوب أكثر تماسكًا مالتاريخ يشير إلى أن تالُح

 .نصريةوُع دوانية وتطرفًاالشعوب أكثر ُع

إلى عادة الدينية  التقليدية ذات الجذور ، وكذلك السلطةذات البعد القومي السلطة السياسية تجهـت

. التضحية بمصالحهم من أجل الوطن أو الدينرغامهم على كبت مشاعرهم وإالعمل على إقناع الناس أو 

البعض  الفكرة الدينية يصبح من السهل إقناع البعض من الناس وإرغاُمبندمج الفكرة القومية ـوحين ت

وهذا يعني أن بإمكان القوى  .معًا م من أجل الوطن والدينهعلى كبت مشاعرهم والتضحية بمصالح ،اآلخر

 ويفعل بعض الحكام العرب ،سياسية كما فعل الصرب في التسعينات القومية توظيف الدين لخدمة قضايا

ن بإمكان القوى الدينية توظيف التطلعات السياسية لخدمة قضايا دينية كما فعلت النخبة الحاكمة إ، واليوم

الجماهير للهيمنة على  الفكرتينخدمت است ويشير التاريخ إلى أن القيادات القومية والدينية. في إيران

  .نوع الثقافي والتعددية السياسيةـالتمبدأ ورفض  ،اعها لنظم مستبدة قامت بكبت الحرياتخضإو

ته ـإلى دولة مستقلة خاصة به لتطوير اقتصاده الوطني وثقاف تدعي القومية أن كل شعب بحاجٍة

شر قد جاء تراجع دور الدين في المجتمع في القرنين السادس والسابع عو. وتراثه والحفاظ على هويته

يمنة الَهاالنتشار والفكرة على بديلة، ما ساعد تلك  لُيسهم في نشر الفكرة القومية بوصفها عقيدة اجتماعيًة

، وبدء المشروع االستعماري خارج عدة دول قومية في قيام  التسببعلى الفكر السياسي األوروبي، و

 اختيارنية على منح رئيس الدولة حق نصت معاهدة وستفاليا التى أنهت الحروب الديقد و. القارة األوروبية

وفي ضوء هذا التطور . ستولي على دور الدين ويوظفه لخدمة أهداف سياسيةدين شعبه، ما جعل الحاكم َي

 كبت مشاعرهم والتضحية بمصالحهم من أجل الوطنإقناع الناس بأن عليهم جهت الدولة القومية إلى اّت

قوم بتوحيد بعض ـتالقومية الفكرة  جعل مما. السياسية والدينيةالتي جمعت بين السلطتين  وقيادته الجديدة

  .ث بالنسبة لألمة العربيةيطاليا، وتجزئة بعضها اآلخر، كما حَدإكما حدث في ألمانيا و ،الشعوب المجزأة

بأنهم يختلفون عن غيرهم من  قوّيشعور عادة يهم الوعي القومي بين الناس، يتنامى لد انتشارمع 

 وهذا. همستحقها غيُرال َي أنهم يستحقون أشياء خاصةوة، الحضاري قون عليهم من النواحيويتفو ،شعوب

جبار المواطنين إ، وقوي شيج القيام ببناءالتفوق، و الستحواذ على أسباِبا محاولةإلى  القومية القيادة يدفع

األجيال القادمة،  ومن أجل تكريس هذه المفاهيم في عقول. الوطن والتضحية في سبيل ،هعلى الخدمة في
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ل من شأن الشعوب لـتقو ،مجد الماضيبطريقة ُت ها إلى إعادة كتابة التاريخومثقفوالقومية تجه الدولة ـت

وهذا يقود  .هارجاعال بد من استمن قبل الغير  تباغتص  وأراضي بأن لها حقوقًا أحيانًا دعاءاألخرى، واال

على  ةدوجالمو والدينية والعرقيةاألقليات الثقافية  فرقة ضّدالت والقوى المتحالفة معها إلىالقومية الدولة 

، ومناصبة بعض الدول المجاورة بعض حقوقها، وكبت الحريات العامةمن  تلك األقليات ، وحرمانأراضيها

 . العداء

في  يوع الفكرة القوميةالتجارية في أعقاب ُشالفكرة  :الفلسفة االقتصادية الميركنتيلية، أي تتبلور

ا كانت القومية ولّم. وروبياأل لمشروع االستعمارّيا قوة ُمحفزة ُتحرك تصبُحتلك الفلسفة ، ما جعل باأورو

، الشعبقطاعات  لن الشعوب التي تبنتها قامت باختيارها بنفسها، فإن كإنع اإلنسان، ويديولوجية من ُصأ

كبير حماس بخاطر ويب شاركت في المشروع االستعماري عن ِط ،بما في ذلك طبقة عمال الصناعة

منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى وقوع الثورة الفرنسية في أواخر القرن  :يقول جاراتي. أحيانًا

ن على كل دولة أن تسعى لتحقيق استقالل اقتصادي من خالل إقامة إ :الثامن عشر، شاعت فكرة تقول

تشكيل  جعل تلك الفكرة تعيُدالمستعمرات من ذهب وفضة، ما  لدى تلكعلى ما  والسيطرة ،مستعمرات

أما الفكرة   (Garraty and Gay, 731) . تسبب في وقوع حروب إمبريالية كثيرةـوت السياسات األوروبية

الميركنتيلية فتقوم على سياسة اقتصادية ترى أن قوة الدول تعتمد على كمية ما لديها من ذهب وفضة، وأن 

بضائع قابلة للتصدير، وحماية الصناعات الوطنية من  تصنيع :يلسبيل للحصول على الذهب والفضة ها

 .المنافسة األجنبية برفع الضرائب على الواردات

عن دعم  الصناعيين عمالالطبقة توقف ـأن تتوقع كارل ماركس في منتصف القرن التاسع عشر 

ليس بإمكان  :يبر بعد خمسين سنة تقريبًاماكس ف في المقابل، قال. ضده ثورـوأن ت ،لمشروع اإلمبرياليا

. ثور ضد المشروع اإلمبرياليـلن ت هانإ، وطبقة العمال الصناعيينمشاركة نجح من دون ـاإلمبريالية أن ت

فيما أعطى الصراع الطبقي ، مما تستحق من أهمية أقّل المشاعر القومية أعطىأن ماركس  من الواضح

ا الفلسفة القومية في ثقافات الشعوب، العنصرية التي غرستهف. صنع التاريخأهمية أكبر مما يستحق في 

من خالل تصدير بضائع مصنعة إلى المستعمرات  والعوائد االقتصادية التي حصدها المشروع االستعماري

على  وذلك ومشاركة الطبقة العاملة فيه، ،خام منها، كانت كافية لتبرير المشروع اإلمبريالي واستيراد مواّد

 .الُمستعَمرةالقتصادية والبيئية التي تسبب في وقوعها في الدول من الكوارث اإلنسانية واالرغم 

سبانيا وفرنسا أول القوى الكبرى التي تبلورت في أوروبا وقامت بتشييد نظم سياسية مركزية إكانت 

نفوذها داخل القارة  الحروب والتنافس لمّد تجه نحو شّنـاستبدادية على أساس الفلسفة القومية، ما جعلها ت
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، ما جعل الهجوم القضايا النصر في الحرب على أوليةاستحوذ  لقد :اتييقول جار. وخارجها بيةاألورو

دفع الممالك الجديدة إلى  مما  (Garraty and Gay, 725) .كل استراتيجية تبنتها تلك الدول أساَس الكاسح

. وحرمانها من حقوقها ممارسة االستعمار، وشجعها على كبت تطلعات األقليات العرقية والدينة في بالدها

 وسحِق ،قوم بكبت حرية الرأي بشكل كاملـمع ذلك، لم يكن باستطاعة أنظمة الحكم االستبدادية حينئذ أن ت

بعد قرنين من المشابهة  النظما فعلت كَمبحقهم ارتكاب مجازر  وأ، تمامًا قليات العرقية والثقافيةتطلعات األ

وأجهزة  اكةاألسلحة الفّتعلى حكام تلك الدول لم يستحوذوا ن أل ،في ذلك ويعود السبُب. الزمن تقريبًا

وصدام حسين  ،وهتلر ،ستالين :مثل ،كام الفاشيون في القرن العشريناالستخبارات التي استحوذ عليها الُح

تزال في  ماكانت عملية بناء أجهزة التحكم والقمع الرسمية    (Garraty and Gay, 727). وحكام إسرائيل

 .التكوينمرحلة بدايات 

ن اللجوء إلى العنف كان الوسيلة الوحيدة لقيام دولة إ :قال الفيلسوف البريطاني توماس هوبس

ن كل دول إ، ولخطر االجتياحتعرضها ب حين تشعُرلدفاع عن نفسها كما كان الوسيلة ل، أخرى باجتياح دولٍة

 .رضة للغزو أو كالهماأو المع ،عشر مرت بتجربة الدولة الغازية أوروبا في أوائل القرن السابَع

(Garraty and Gay, 586)  ت الفكرة القومية من مكنمع أن الدعوة إلى االستقالل السياسي واالقتصادي و

مع نهاية القرن . بالدم والعنف نع أساسًاُصالدولة القومية  أن تاريخ االنتشار وكسب دعم شعبي واسع، إال

قومية فوق أراٍض  وأقامت دواًل ،سياسيًا قت استقالاًلـقد حق كانت معظم شعوب أوروبا عشَر التاسَع

 . ونشوء دول قومية جديدة ،مضطهدةتحرير شعوب في انهيار كل إمبراطورية ، فيما أسهم معترف بها

في ، لكنها كانت "الحرب إلنهاء كل الحروب"كان من المفروض أن تكون الحرب العالمية األولى 

ويعود السبب في ذلك إلى قيام المعاهدة  .روب عديدة الحقةُحوقوع ل ،ت الطريقدأوروبية مّه ًاحرب األساس

 بمنح شرعية لكل مطالب الدولة القومية 1918في أعقاب تلك الحرب في عام عليها   عتوقيالالتي تم 

عاهدة بحق كل شعب في االستقالل والسيادة على أراضيه، فشلت في إدانة اعترفت الُمفيما إذ . األساسية

، كما فشلت في االعتراف بحقوق األقليات العرقية التي وجدت طالبة بتصفيتهشروع االستعماري والُمالَم

نتيجة لذلك، فشلت المعاهدة كما فشلت الحرب في تحرير معظم . قومية غريبة عنها نفسها خاضعة لدولٍة

 من الحروب وقوع المزيِد، ما تسبب في الشعوب الُمستعَمرة واألقليات المضطهدة داخل أوروبا وخارجها

 .الحقًا

الرئيس أهم نقاط المعاهدة التي قدمها  آحدإراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها كان االعت

الحق، ما جعل فقهاء ذلك زز ليع 1945في عام  جاء ميثاق هيئة األمم المتحدة و. األمريكي ودرو ولسون
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من ناحية ثانية، لم  .وتكوين دولة قومية ،اللفي االستق ًاحقطي لكل شعب يعالقانون يفسرونه على أنه 

تعترف المعاهدة، كما لم يعترف الميثاق بأن لألقليات العرقية التي عاشت ضمن حدود الدولة القومية حينئذ 

في الواقع، و. بوصفها قضايا داخلية وليس دوليةومظالمها تلك األقليات  مطالب، إذ تعامل مع مماثاًل حقًا

في بعض  حت للنزعة القومية بالوصولسياسية سَم الدولة القومية لتخلق ظروفًا حقوق "شرعنة"جاءت 

تحول إلى مشروع إجرامي مهمته ـجعل تلك الدولة تى درجات العنصرية، ما إلى أقَص الدول واألحيان

  .ث في ألمانيا وفلسطين والبوسنة وغيرهااإلنسانية، كما حَد األساسية ارتكاب جرائم حرب وجرائم بحّق

يلتقي من خالله ممثلو الدول األعضاء للتداول بشأن ما يعني  ًالتكون منبر هيئة األمم المتحدة تأسس

لزمة، والتعاون على حل الخالفات العالم من قضايا، واتخاذ قرارات على شكل توصيات وقوانين دولية ُم

 قامبتصفية االستعمار،  بةوالمطال بتأكيد حق تقرير المصيرهيئة األمم  من خالل قيامو. وتحقيق السالم

الجرائم التي كل يبدو أن و. قلياًل النعرة العنصريةخفيف حدة وت شرعية الدولة القوميةبتعزيز  ميثاقها

وكل المشاريع والحروب  ،يطالية والشوفينية اليابانية باسم القوميةا النازية األلمانية والفاشية اإلارتكبته

 استحواذإن . لفكرة القومية فكرة عنصرية وتجربتها تجربة غير إنسانيةلم تكن كافية إلعالن ااالستعمارية 

 على الساحة الدولية الرئيَسالالعب جعلها  في هيئة األمم المتحدة القرارحق اتخاذ  علىالدولة القومية 

 للشعوب المتاحةالوحيدة  حق تقرير المصير الوسيلَةالمطالبة بوهذا جعل . الذي ال يمكن االستغناء عنه

مليات تصفية االستعمار في آسيا ع أسهمتمن ناحية أخرى، . ها وحريتهاحقوِقلنيل المضطهدة والمحتلة 

، وبالتالي تعزيز دور الدولة القومية المتحدة فييتي في زيادة أعضاء هيئة األمموتفكك االتحاد السو افريقيإو

 .سياسية اجتماعية قوم عليه من فلسفٍةـوما ت

ثقافية أيامها، كانت تجري من تحت أقدامها تيارات تغيير  قومية تعيش أجمَلفيما كانت الدولة ال

إذ فيما  .على النيل من شرعيتها السياسية ومنطقها االقتصادي تعملوتحوالت اقتصادية وجيوسياسية 

الشعوب التي استعمرتها في دفع قطاع كبير من األقليات في بالدها و تسببت الجرائم التي ارتكبتها ضّد

مثل  ُتحِول المشروع االستعماري البالد الُمستعمرةقفي أوروبا إلى إدانتها، كانت حروب التحرير في مث

من ناحية أخرى، كان  .واألخالقية االقتصاديةإلى مشروع خاسر من الناحية  حرب التحرير الجزائرية

األموال والمعارف وتحرير رؤوس التوسع في التجارة الدولية، ونمو عدد الشركات متعددة الجنسية، 

 ،القومية للفكرةقويض المنطق االقتصادي ـتعمل على ت معظم القيود السياديةالعلمية والتكنولوجية في 

إذ على سبيل المثال، أصبحت الشركات  .استقالل اقتصاديإمكانية نجاح دولة في تحقيق  تلغي تمامًاو
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 ىفي العالم، فيما أصبحت ثروة أغن قتصادا 111تشكل أكثر من نصف أكبر  2111متعددة الجنسية في عام 

 .دولة 48الدول التي تمثل األفقر  ّلجمالي لكالعالم تتجاوز الناتج القومي اإل ثالثة أشخاص في

جعل  ما قدرات الدولة القومية على التحكم في اقتصادها الوطني، تتراجعالتطورات،  هذهفي ضوء 

تعامل بكفاءة مع ما قد تواجهه من أزمات اقتصادية ومالية من الصعب عليها إدارة شؤونها االقتصادية وال

المتعذر على الدولة القومية  جعل من مما. المواطنين، وتقديم العون للمحتاجين من بمفردها واجتماعية

وبالعقيدة القومية  ثقة بهاالوحماية مصالحها الوطنية، ما تسبب في تراجع  ،ممارسة صالحياتها السيادية

تصادية وتعليمية وخدمات صحية لمواطنيها ال ـإن دولة غير قادرة على توفير فرص اق. هاالتي تقف خلف

من ناحية أخرى، كان لجوء بعض الدول إلى  .، وليس من حقها أن تطالبهم بالوالء لهاأن ُتطالبهم تستطيع

وعة الدولية نص على حق تدخل المجمـارتكاب جرائم بحق شعوبها في دفع هيئة األمم إلى اتخاذ قرارات ت

 . تل والتعذيبـتعرض للقـفي الشؤون الداخلية لمثل تلك الدول حماية للشعوب التي ت

تخذ قراراتها وتقرر ـيديولوجية التي ترتكز عليها جعلتها تميالد الدولة القومية وطبيعة األ إن ظروف

ذ القرارات السياسية في ، فيما تفرض العولمة اتخابحتة عتبارات سياسيةاى خياراتها االقتصادية بناء عل

قوم ـ، توطنيًا انطالقًا من ذلك والتصرف ،من التفكير عالميًا لذلك، بداًل. ضوء نتائجها االقتصادية المحتملة

، وذلك على خالف الشركة متعددة عالميًا انطالقًا من ذلك والتصرف ،ة بالتفكير وطنيًامالدولة القومية عا

الدولة  تراجعـتوقوة وتأثير وعنجهية الشركة متعددة الجنسية، فيما نامي ثروة ـلهذا نالحظ ت. الجنسية

ومع تسارع . وثقة الشعوب بهاوقوتها االقتصادية التقليدية  حقوقها السياديةالمزيد من  وتفقدالقومية 

ه تالذي واجه القومية المصيَر الفكرةخطوات بعض المجتمعات نحو عصر المعرفة، من المؤكد أن تواجه 

وهذا يعني أن من . خطواتها األولى نحو عصر الصناعة األوروبيةالمجتمعات  ْتَطحين َخ يةالدينالفكرة 

بالتراث،  اهتمام خاٍص يالتحول إلى نظام اجتماعي ذ ها مضطرة إلىنفَسالفكرة القومية  تجدالمتوقع أن 

 .بعيدًا عن السياسة

 الماركسية

تحوي في  منظومة فكريٍة كَلكل نظام في المجتمع و نإ :قال كل من هيجل وماركس ،كما أوضحنا سابقًا

تلك المنظومات والنظم  نتج عنه انهياُردوث صراع َين هذه التناقضات تتسبب في ُحإناقضات، وـداخلها ت

قتها، وبالتالي أكثر لظهور تشكيالت اجتماعية جديدة تكون أقل تناقضًا من ساب وهذا يفتح المجاَل. وتساقطها

بنفس  ة من السابقة، تمّرّدِح ناقضات أقّلـالتشكيالت الجديدة، وإن كانت تحوي في داخلها تن أإال . رقيًا
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العملية التاريخية حتى  وهكذا تستمُر. تناقضًا وأكثر ُرقيًا تجربة التصادم والسقوط واالستبدال بتشكيالت أقّل

. مثالية مستقرةالمجتمع ظروف  حياةسود تناقضات، وعندها ينتهي التاريخ وـيصل المجتمع إلى نظام بال ت

 لكن هيجل رأى أن هذه العملية تستمر حتى تتحقق الحرية على األرض، ألن رؤيته للتاريخ تقوم على

س روح هذه العملية تعِك ّنإ :أما ماركس فقد قال. الوعي اإلنساني نحو الحرية أن التاريخ هو تقدُم أساس

استمرارها يؤدي إلى تقدم المجتمعات اإلنسانية نحو نظام بال التاريخ وتوضح المسار الذي يسير عليه، وأن 

 . تحقق فيه العدالة على األرضـت طبقات اجتماعية

م الديالكتيك الذي طوره شرح طبيعة ومهام مفهوتالتاريخية التي وصفها هيجل وماركس إن العملية 

 لك وسعيها المستمر لحّل هيجل واستخدمه ماركس لتفسير عملية الصراع داخل المنظومات االجتماعية

حرك التاريخ بالنسبة لهيجل ناقض األساسي الذي ُيـلكن الت. ناقضـالتناقضات والتوصل إلى مجتمع بال ت

في  ،سيةالصراع ذا طبيعة سياذلك الحرية، ما يجعل  كامل يتعلق بسعي اإلنسان نحو الحصول على

ود إلى الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج، ولهذا إن التناقض األساسي في المجتمع يع :المقابل، قال ماركس

ن إ :من ناحية ثانية، قال هيجل. ذا طبيعة اجتماعية اقتصاديةفي المجتمع يكون فإن التناقض والصراع 

فيما قال  ،التاريخ يصل إلى محطته النهائية حين تقوم الدول اللبرالية التي تتحقق معها وفي ظلها الحرية

تصبح ملكية وسائل اإلنتاج عامة ويصبح المجتمع بال حين محطته األخيرة  ن التاريخ يصلإ :ماركس

  .طبقات

اإلنتاج، تبعًا لماركس، قوى اإلنتاج االجتماعية وعالقات اإلنتاج، وفيما تعكس قوى اإلنتاج  طيشمل نم

ن أرباب العمل وبينهم وبي ،النمو بين العّمـعالقة اإلنسان بالطبيعة، تعكس عالقات اإلنتاج الروابط التي ت

. وقت لكية وسائل اإلنتاج في أِيوهذا يجعل عالقات اإلنتاج تعتمد على ُم. ناء قيامهم بمهامهم اإلنتاجيةـأث

تحكم ـن ملكية وسائل اإلنتاج تأى اإلنتاج، كما يقول ماركس، إال ومع صعوبة فصل عالقات اإلنتاج عن قو

ل ث في المجتمع من تطور وتحُوإلنتاج تؤثر في كل ما يحُدلكية وسائل افي طبيعة تلك العالقات، ما يجعل ُم

ن قوى أمون باختراع وسائل اإلنتاج، إال شكلون قوى اإلنتاج األساسية ويقون الناس ُيأومع . اجتماعي

على تلك  :تصر على الطبقة العاملة، أيـقـاإلنتاج االجتماعية، كما يقول ماركس، ال تشمل كل الناس، بل ت

 . العمل في المصانع فعاًل بأداِءقوم ـجتمع التي تالفئة من الم

حين تكون ملكية وسائل اإلنتاج عامة، كما كان عليه الحال في المجتمعات البدائية، ومن المفروض 

أن يكون عليه الحال في المجتمع الشيوعي، تبعًا لماركس، فإن المجتمع يكون بال طبقات، وبالتالي بال 

كون ملكية وسائل اإلنتاج خاصة، كما هو الحال في النظام الرأسمالي، فإن لكن حين ت. تناقضات أساسية
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أن وهذا من شأنه . ناقضات أساسية في داخل التشكيالت االجتماعيةـتبلور وتتسبب في ظهور تـالطبقية ت

ينتهي بظهور تشكيالت اجتماعية جديدة تعاني  الرأسمالي في المجتمع طبقي حدوث صراع يقود إلى 

ناقضات بشكل كامل، فإن عملية الصراع ـولما كان الهدف هو حل الت. تهاـأقل حدة من سابقتناقضات 

. أن تستمر حتى يتم إلغاء الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج وخلق مجتمع جديد بال طبقاتال بد هذه والتغير 

فق مع ما كان قائمًا في ال يت قوٌل ية كانت عامة ن ملكية وسائل اإلنتاج في المجتمعات البدائإ :لكن القول

ودورها في عمليات اإلنتاج سمه وسائل إنتاج، فوسائل اإلنتاج االقديمة، إذ لم يكن في حينه شيء العصور 

هوية كل طبقة اجتماعية  نإ :ويضيف ماركس القول .إال في العصر الصناعي بشكل واضحتبلور تلم 

هذه الملكية تخلق الظروف التي تمكن أصحاب ألن نتاج، تحدد تبعًا لعالقة الطبقة المعنية بملكية وسائل اإلـت

ويحدد . يرةتمكنهم من استغالل الطبقة العمالية الفقبالتالي روؤس األموال من امتالك وسائل اإلنتاج، و

 :ة في المجتمع الرأسمالي كما يليماركس الطبقات الرئيس

عة الذين يبيعون عملهم إلى مالكي ، وتمثل هذه الطبقة عمال الصنا(البروليتاريا)الطبقة العاملة  .1

 .الطبقة البرجوازية كي يحصلوا على قوت يومهم إلى :يأ ،وسائل اإلنتاج

تملك وسائل اإلنتاج وتستأجر خدمات البروليتاريا، حيث هي الطبقة التي الطبقة البرجوازية، وهذه  .2

ونه في العمل، ومصادرة الجهد الذي يبذل قيمةتقوم باستغاللهم من خالل تحديد األجور بما يقل عن 

الطبقة البرجوازية والطبقة البرجوازية : تين فرعيتينـويقسم ماركس هذه الطبقة إلى طبق. الفرق

 .الصغيرة

 يقوموالطبقة البرجوازية الصغيرة، وتمثل هذه الطبقة في المجتمع الرأسمالي الطبقة الوسطى،  .3

إال أن . ما يقومون بالعمل إلى جانبهمباستخدام أعداد صغيرة من العمال، في أفراد هذه الطبقة

 مامضاختفاء هذه الطبقة وان زيادة إنتاجيتها إلىوسائل اإلنتاج وفي تقدم ال توقع أن يؤديماركس 

 .ا إلى الطبقة العماليةأعضائه

الذين يملكون  من البرجوازية التقليدية طبقة مالك األراضي، وتمثل هذه الطبقة بقايا اإلقطاعيين .4

 .النفوذ في المجتمعولثروة الكثير من ا

ليس ترة انتقالية، فإنه ـوحيث إن هذه الطبقة تمر بف. طبقة الفالحين الذين يملكون مزارع صغيرة .5

لذلك توقع ماركس أن يتحول  ،زة في مقدورها الدفاع عن مصالحهاباستطاعتها تكوين طبقة ممي

مال اآلخر أراضيهم ويتحولوا إلى ُع الجزءإقطاعيين، بينما يفقد جزء من هذه الطبقة فيما بعد إلى 

 .صناعيين
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أن ُتكّون وعيًا طبقيًا وتعي مصالحها سوى طبقة العمال  عبر التاريخ في الواقع، لم تستطع فئة من الناس

فئة من الناس أن تشكل طبقة ذات  ومن دون وعي طبقي ال يمكن ألّي. ىالصناعيين والطبقة الوسط

إن الطبقة أو الفئة االجتماعية . إحداث تغيرات في المجتمع لصالحها على لديها القدرةو ،مصالح مشتركة

ن يحكم المجتمع يتمتع بالقدرة على الترويج ألفكاره والتأثير في التي تملك وسائل اإلنتاج تحكم المجتمع، وَم

جتمعية قوى العملية الممن ناحية ثانية، تستحوذ . وما يحدث في المجتمع من تطور وتغير ،السياسات العامة

فهم في يقوم بتوظـوت البشرية المتاحةالمجتمع على خدمات أفضل العقول والمواهب  حياة التي تهيمن على

كن عاناة بسبب سوء أحوال العمل والسفي ضوء ما كانت تعانيه الطبقة العمالية من ملكن  ،خدمة مصالحها

. واالستيالء على ملكية وسائل اإلنتاج ،س توقع قيامها بالثورة على الطبقة البرجوازيةوالمعيشة، فإن مارك

سيأتي  وينتهي التاريخ معه ناقضات في المجتمعـنهي التوهذا يعني أن المرحلة األخيرة من الصراع الذي ُي

قة الرأسمالية، ما يجعل بل الطبمن ِقتعرضًا لالستغالل الناس  أكثَرعلى يد الطبقة العاملة، ألنها تضم 

 . ج أمرًا حتميًاعالقات اإلنتا علىالثورة 

تتجاوز  مجبرًا ة العمل الذي يبذله العامليإن االستغالل الذي أشار إليه ماركس يتحقق حين تكون كم

ولما كانت المجتمعات اإلنسانية منذ بدء عصر الزراعة قد أنتجت  ،عملهما يحصل عليه من جزاء مقابل 

تقول نظرية قيمة العمل في النظام إذ . تمعالمجحياة من أوجه  وجهًا فائضًا، فإن االستغالل كان دومًا

وهذا يعني أن الفرق بين قيمة . ستخدم في إنتاجهايسلعة تساوي قيمة العمل الذي  ن قيمة أّيإ :الرأسمالي

مثل فائضًا في في العمل ُيفعاًل العمل الذي تحتاجه عملية إنتاج سلعة معينة وقيمة العمل الذي يبذله العامل 

ومع أن االستغالل في عهود . الماركسية استغالاًل ُتسميهربحًا،  مي الرأسمالية هذا الفائَضسوفيما ُت. القيمة

االستغالل في النظام الرأسمالي  نأإال من خالل اإلكراه والعبودية أحيانًا،  الصناعة كان يتُمعصر ما قبل 

لعامل الذي يحتاج أن يعمل كي وا ،يتم من خالل ترتيبات قانونية بين الرأسمالي الذي يملك وسائل اإلنتاج

ولما كان العمال في ظل هذا النظام باستطاعتهم أن يختاروا صاحب العمل الذي . يحافظ على وجوده

، كما يقول العامل نلك. تعتبر قانونية واختياريةبين العامل وصاحب العمل يعملون لديه، فإن الترتيبات 

بإمكان  ليس جوعًا، وهذا يعني أنه أن يعمل أو يموتعليه آخر، إذ في الواقع خيار ليس لديه ماركس، 

 .النظر عن طبيعة الترتيبات التعاقدية بينه وبين صاحب العمل أن يتجنب االستغالل، بغِضعامل 

عكس حصول اإلنسان على ن التقدم في التاريخ َيإ :يضاحه في الفصل السادسإيقول هيجل، كما تم 

وهذا يعني . الدول اللبرالية الحديثة قومـتن على حريته يتحقق حين حصول اإلنسا ّنإالمزيد من الحرية، و

ولية تحقيق رغباته في ؤتحمل مسـوحين تمثل الدولة الشعب وت ،أن التاريخ ينتهي حين تغدو الحرية عالمية
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 ،إن الدولة اللبرالية ال تمثل سوى البرجوازية :، إذ يقولهذا المنطق لكن ماركس يرفض. الحرية والعدالة

الدولة  نإ :القولماركس ويضيف  ،هاأن التاريخ لن ينتهي بقياِموإنها لن تحقق الحرية أو العدالة، كما 

تها هي حرية ـقـن الحرية التي حقإالتناقض األساسي في المجتمع الرأسمالي، و اللبرالية فشلت في حّل

البرجوازية  الطبقة ستخدمهاليست إال أداة ت ، كما يقول ماركس،فالديمقراطية .البرجوازية دون غيرها

لهذه األسباب، يرى ماركس أن نهاية . مع مصالح الطبقة العاملةض ـناقـتـتلحماية مصالحها، وهذه مصالح 

ضي على ـويق ،في المجتمعالطبقي نهي أسباب الصراع التاريخ تأتي حين يتم قيام مجتمع بال طبقات ُي

 .الدولة لوجوِد الحاجِة

احل صراع الطبقي الذي هيمن على التاريخ اإلنساني عكس نفسه في مرإن ال :تقول الماركسية

الملكية المشاعة  :قد بدأت تلك المراحل بالبدائية الشيوعية، أيو ،تطور مختلفة ذات خصائص مميزة

المعنية، فقد حددها ماركس مراحل الأما . وعية ال تعرف الطبقيةلوسائل اإلنتاج، وأنها سوف تنتهي في شي

 :كما يلي

 .المجتمع القبلي جسدهالمجتمع البدائي الشيوعي الذي  .1

 .مجتمع العبودية الذي ظهر  إثر تحول المجتمع القبلي إلى مجتمع زراعي ومدني .2

المجتمع الرأسمالي الذي يحكمه ويملك وسائل اإلنتاج فيه طبقة رأسمالية تقوم بخلق طبقة عمالية  .3

 . وتستغلها هاستخدُمتمعدمة 

بالثورة على دكتاتورية  نويقومو ،ن العمال الصناعيون وعيًا طبقيًاّوَكوفيه ُي المجتمع االشتراكي، .4

 .قوم بتأميم ملكية وسائل اإلنتاجـالبرجوازية واستبدالها بدكتاتورية عمالية ت

 .تختفي منه الدولة ،ضاتـناقـمن الطبقات والت م خاٍلئالشيوعية التي تشهد ظهور مجتمع دا .5

ؤية عالمية ترى أو ُر ،ن الماركسية فلسفة اجتماعيةإ :ماركس، يمكن القولفي ضوء هذا العرض ألفكار 

 دوث التحوالت االجتماعيةتسبب في ُحـالتي ت ، وأن هذه القوة هيحركة للتاريخاالقتصاد هو القوة الُم أّن

تطور الحياة االجتماعية، وتحدد القوى التي  نظرية تصُفوهذا يعني أن الماركسية . على مر الزمن

 والتحول االجتماعي ر طبيعة الميكانيكية التي يتم التغيرتسبب في حدوث نزاع وتغير في المجتمع، وتفّسـت

قام وما يزال يقوم  يوفي ضوء طبيعتها الثورية وتفسيرها الشامل للتاريخ، فإن الفكر الماركس. من خاللها

لكن اختالف ظروف . لعالم تقريبًامن ا بالتأثير في الفكر االجتماعي واالقتصادي والثقافي في كل مكان
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ل تلك الفلسفة جَع، الحياة بين مكان وآخر، وتباين الخلفيات الثقافية للمثقفين الذين اعتنقوا الماركسية

 .متعددة اتجاهات ذاِتديانة واحدة إلى ، عقيدة دينية أّيشأنها شأن تحول، ـت

وتفكك االتحاد  ،يرها من دول اشتراكيةمن ناحية ثانية، جاء انهيار النظام االشتراكي في روسيا وغ

وفيما . يرة حول منطق الماركسية وصالحية أفكارهابليضع عالمات استفهام ك 1991تي في عام يالسوفي

إن الفشل  :ن تكون نظامًا اقتصاديًا، قال الملتزمون بالعقيدة الماركسيةأإن الماركسية ال تصلح  :قال البعض

. بشكل سليم الماركسي، وإنما إلى فشل الساسة في فهم ذلك الفكر وتطبيقِهال يعود إلى عدم صالحية الفكر 

نجح على المستوى الوطني، وإن نجاحها ال ـالنظرية الماركسية أن ت ه ليس باستطاعةإن :وقال آخرون

 صُرمع ذلك ُي. عالميةمالية ُعلثورة  يتحقق إال إذا طبقت على المستوى العالمي، ما يعني أن هناك حاجًة

تهاء الحرب ـومع ان. ولة عن فشلهاؤركسية نفسها هي المسن الماإ :المعارضون للماركسية على القول

ر االشتراكية، انحَس األسس عن الصينية بعيدًانموية ـالتونجاح التجربة  وتفكك االتحاد السوفييتي، الباردة

 . حسب لها حسابحيث لم تعد قوة سياسية عالمية ُي ،نجم الماركسية

 يديولوجيةل األمستقب

، بغض النظر عن طبيعتها االجتماعية الثقافية واالجتماعية السياسية عامة يديولوجيةيشير تاريخ األ

واالجتماعية االقتصادية، إلى أنها عجزت عن توفير ما وعدت به من سعادة ورخاء وتقدم اقتصادي وحرية 

تفرض  ،رير الناس من الظلم والعبودية والحاجةمن تح إذ بداًل ،يمنت عليهمللبشر الذين َه وعدالة اجتماعية

التفرقة  إلىوتدفع أتباعها ، والمبادرة على حرية الرأي والفكر والعمل السياسي قيودًادينية يديولوجية الاأل

ح ها، ودين قسوة وعدم تساُمـنقـتـب لمن يعإن كل ديانة هي دين ُح :يقول فرويد. األخرى دياناألأتباع  ضّد

غيرهم من أتباع ن بدين معين يتجهون إلى الحكم على يإن الرجال والنساء الملتزم. تمي إليهالكل من ال ين

م، ن هم تحت سيطرتهفرض قواعد سلوكية جامدة على أنفسهم وعلى َمإلى و ،بقسوة الديانات األخرى

 See, Michael Nicholson, Rationality and the Analysis of).  والتنازل عن األفكار التحررية

International Conflict, 10)  إن اهلل في حبه المفرط لإلنسان يقوم بتدمير طاقة  :لأما فان هورن فيقو

 (Van Doren, 242). اإلنسان الخالقة

ف اإلنسان لذلك النظام وااللتزام ، وأن تكُيخالق الكونرسمه غير مرئي  ًاأن هناك نظام :يدعي الدين

لكن الوسائل لتحقيق أشياء مثل السعادة، كما يقول ديجنز، تبدو . ناعةـوالق بقواعده يحقق للمؤمن السعادَة

، كما من خالل الصالة والتعاويذمكن ُمثبت أن تحقيق هذه الوعود غير عقالنية لعدم وجود براهين علمية ُت
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تستهدف ، هاإن االيمان بالقضاء والقدر يعني قبول اإلنسان بهيمنة قوى غير مرئية مشكوك في وجوِد :يقول

، ديولجيةأييمان األعمى باإل وهذا يعني أن  (Diggens, 106). تقزيم إنسانية اإلنسان ومصادرة مستقبله

على الخلق االبتكار، وأقل قدرة على التفكير  يجعل المؤمن أقل حرية، وأقل قدرًة بغض النظر عن طبيعتها،

لهام وينفردون في الحكم المعرفة واإل دعونلسطوة رجال يخضعه ، فيما ُيالواعي وتشكيل مستقبله بنفسه

م ممثلو حِربتشجيعهم على ذلك، ُي وفيما يسمح الدين للمؤمنين بالتفاوض مع الخالق، ويقوم أحيانًا ،والقيادة

 .عما يفعلون تهمو مساءلأ، يدعون فيمامجادلتهم ين الخالق على المؤمن

م وعود عظيمة للمؤمنين في حياة ما بعد إلى تقدي، والمسيحية واإلسالم خاصة، تتجه الديانات عامة

ود ُعوحيث إنه من غير الممكن التأكد من صحة ُو. الحياة مقابل قيامهم بتقديم تضحيات كبيرة في الحاضر

تحرير المؤسسة عن أقوالهم وأفعالهم، فإن القبول بهذا المنطق يعني ، أو مساءلة رجالها المؤسسة الدينية

بوعود ال يمكن اإلنسان إن قبول  :يقول ديجنز وماركس ونيتشه وغيرهم. ةولية حياتيؤمس كلالدينية من 

في غياب و. وعودهمتعلق بـتولية ؤال يتحملون مسبل رجال من ِق هالتحقق من صحتها، يقود إلى استعباد

 ما يجعل الدين القوةبالنجاح او الفشل،  يةدينعقيدة من غير الممكن الحكم على ، يصبح مماثلة وعود حياتية

من دون  وعود ال يمكن اختبارهاتقديم و ،عاء بأشياء ال يمكن إثباتهاّدعلى االستمرار واال القادرَة الوحيدَة

  .من قبل أتباعها أن تخسر مصداقيتها

 في بداية من القرن الخامس عشر المؤسس على الفلسفةالمنطق تقدم العلوم والتكنولوجيا و تسبب

وفضاء  ديعقوهذا تسبب في خلق فراغ . كانت تعتبر مقدسة أمورزيف وتعرية  ،كشف أسرار كثيرة

مثل القومية والديمقراطية والرأسمالية والشيوعية  ينسة للّدالمناِف األفكار الفلسفيةبعض ل أتاَحفكري 

السؤال  عنجيب مع ذلك، لم يستطع إنسان أن ُي. الفراغكبير من ذلك  جزٍء ءلحاد باالنتشار وملواإل

فيما يتعلق بقضايا الحياة  ًامعرفي ًامرجعموت، ما جعل الدين يحتفظ بمركزه حياة والالمتعلق بمعنى ال

 . عودهبمنطقه وُو الناسباليين  ناعـإق، وومصير اإلنسان بعد الحياة

وعسكري في تمكين  قها من تقدم علمي وتطور تكنولوجيـالصناعة وما راف أسهمتمن ناحية ثانية، 

وهذا . من التبعية وتعطيل عمليات تطورها وربطها برباٍط ،شعوب العالمالغرب من استعمار الكثير من 

على الغرب من  أكثر اعتمادًا ، والشعوب التي مرت بتجربة االستعمار خاصةالمجتمعات النامية عامةل جَع

وفيما تسبب . الثقافيةاالجتماعية وعنه من النواحي  غترابًاااالقتصادية والتكنولوجية، وأكثر النواحي 

 الغرب و تغتراب في شعورها بالشك في نيا، تسبب االوالعجز اعتمادها على الغرب في شعورها بالغبن

لذلك . قومية الثقافيةالتقليدية، ما جعلها تتجه نحو األصولية الدينية وال خوفها على ثقافاتها وطرق حياتها
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ف قدراتها ُتضِعي حالة شيخوخة أصبحت تعيش حياتين مختلفتين، واحدة في الغرب ف يديولوجيةيبدو أن األ

 في حالِة والدينية المضطهدة في المجتمعات التقليدية وبين األقليات الثقافية ة، والثانيوالعطاء النمّوعلى 

 .تطرفنحو ال نها من التوسع والنزوع أحيانًاتمّكانتعاش 

ش حياة بدائية ة في عصر الزراعة حين كانت المجتمعات الزراعية تعيجاء ظهور الديانات الرئيس

الحياة معنى  تفسير قادرة على وعلمية أفكار فلسفية ، وبالعلى إدارة شؤون الحياة قادرٍةنظم اجتماعية بال 

فإنه ، المتعلقة بها التساؤالتاإلجابة عن و وحيث إن الدين جاء للتجاوب مع تلك االحتياجات. الوجود ِهْنوُك

المجتمع  لذلك نالحظ أن تحول. لمجتمع الزراعي التقليديبمصير ا ربط مصيرِهمن حيث ال يدري، بوقام، 

فرض على الدين أن يتطور لالستجابة لمطالب المجتمع الجديد وحاجاته، مجتمع صناعي، إلى وروبي األ

عتماد الدين على أفكار غيبية وقناعات ثابتة لكن ا .والتنازل بالتالي عن جزء كبير من دوره المجتمعي

يعيش حالة مستمرة من التغير  مجتمٍعأن يتطور بالقدر المطلوب للتعايش مع من الصعب عليه  يجعُل

في الكثير من  تقدمدوث المزيد من الُحعقبة تحول دون ، إلى زئيًاولو ُج ،الدين يتحول وهذا جعَل. والتحول

لمجتمعية إن دور الدين في عمليات التحول ا :توماسهيو يقول . المجتمع فئات لوشمولية التقدم لك الحاالت

 ,Thomas). رية التفكيرلُح تشجيع وليس عامَل ،تعطيل وال يزال عامَل ن الدين كان غالبًاإ، وم جدًاهم

188)  

، فإن ومصدر شرعيتها لدولة القوميةلسياسة االمنظم  أما الفكرة القومية، وبسبب كونها العنصَر

استعمارية ذات نزعة  مغلقة، وتطلعاتوجود دود نظام ميركنتيلي قام على أساس ُحمصيرها ارتبط بمصير 

رى في التعاون مع الغير من دول وشعوب سبياًل لالزدهار ال تو تميل إلى التنافس والعدوان، عدوانية

قوتها دت ـقـف القومية وفي ضوء ما ارتكبت من جرائم بحق اإلنسانية، فإن الدولة .سالموالتقدم والعيش في 

، حتى حقها اقتصادها قدرتها على التحكم فيقوتها االقتصادية و إضعاِف ، فيما تسببت العولمة فياألخالقية

رضة أصبحت ُعوهذا يعني أن الدولة القومية  .عًا للقانون اإلنسانيفي معاملة شعبها كما تريد أصبح خاِض

ومنطقها  سيادتهاقويض ـعن إرادتها، تعمل على تخارجة  وسياسية وأخالقية ثقافيةلمؤثرات اقتصادية و

 ضعيفًا كيانًامع نهاية القرن العشرين تبدو الدولة القومية  جعلوهذا . ما تسلبها القدرة على تحقيق أهدافهافي

  ,The End of the Nation State(Ohmae(16 ,  .في طريقه إلى الزوال غير طبيعي

ثقافية وة فيما تسببت التطورات االقتصادية والتكنولوجية والعلمية وما رافقها من تحوالت اجتماعي

 اثورتالعولمة و جاءتفي تقليص دور الدين في المجتمع،  فترة االنتقال الحضارية إلى عصر الصناعة انإّب

لكن . في الحياة العامةالدولة القومية  قلص دورـوُت ،شكك في منطق القوميةلُتاالتصاالت والمعلومات 
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القائمة على االشتراكية ورأسمالية الدولة ية نموـوفشل تجارب العالم الثالث الت ،الماركسيالنظام انهيار 

 األفكارت َزالمجتمعات إلى الدين والقومية على أمل أن تحقق لها ما عَج تلك أغلب تسبب في عودة

في  والدينية التي عانت كثيرًا العرقيةواألقليات  الشعوب التي عاشت طوياًل إذ رأت ،عن تحقيقه األخرى

وياتها الثقافية ستعادة ُهفرصة ال نيشكالالدين والقومية  أنستبدادية ظل الشيوعية وأنظمة الحكم اال

 .بأملمستقبل الالتطلع نحو و ،وذكرياته األليمةالماضي مخاوف والسياسية القديمة، واالنعتاق من 

يديولوجية قديمة يتسبب عادة في خلق أبإحياء  مجتمع قياميديولوجية جديدة إلى مجتمع، أو أإن دخول 

 والثقافية في طريقة حياة المجتمع وهياكله السياسية ةجذري اتى إلحداث تغيرتسَعنشطة ياسية س حركاٍت

الصالحيات، مطلقة  "تاريخية" يديولوجية قياداتأكل  في سياق سعيها لتغيير الواقع، تفرُزو. واالجتماعية

بعقلية استعالئية  دروالكوا قوم بتوجيهها، والتصرف تجاه عامة الناسـوتالسياسية على الحركة تسيطر 

من  والكوادر الحركية وعامة الناسمن ناحية، فجوة كبيرة بين القادة عادة خلق ي ذلكو. نجهيةتصف بالُعـت

القادة الجالسون إذ فيما يشعر . مقعهاالنظر عن مو بغّض المعنيينم إنسانية كل يتقز قود إلىـناحية ثانية، ت

يجلس احتقار لمن  وأحيانًا ،ينظرون نظرة استصغارهام الوحي، القدرة على استلبالعظمة و الهرمعلى قمة 

 التضحيات التي يقدمونها خدمةن في أن قيمتهم تكُم القاعدة الجالسين عند معظُميشعر فيما عند القاعدة، 

الجماهير بقبول ما ال يجوز القبول به كالموت في  أغلب  يتسبب في إقناعوهذا . لعقيدة وقادتها العظامل

ومن . بالصالة ىرَضعالج الَموالمعجزات واألرواح كه ضايا غامضة، وتصديق ما ال يجوز تصديُقسبيل ق

بوصفهم فكرين وأصحاب الرأي أجل تكريس هذه العالقة الَمَرضية بين القائد والتابع، ينظر القادة إلى الُم

 . لزم األمر إذا تصفيةأو ال ،التهجيرجن أو بالعزل أو الِسالتعامل معه بحزم، إما ن ال بد ِم خطرًا

 العرقيةتعزيز وحدة التجمعات  بهدف كحركة سياسيةوليس  اجتماعيةتعود القومية اليوم كفكرة 

وحية لمساعدة أما الدين فيعود كقوة ُر. ها الثقافية واالقتصادية والمدنيةحقوِقاستعادة ومساعدتها على 

فهمه يصعب عليهم تغير ُممعرفي اليومية في عالم تحمل وطأة المعاناة على لة ضطهدين والجَهوالُمالفقراء 

المواقع  في استعادةنجح ديانة ـمن غير المتوقع أن ت هولما كان التاريخ ال يعيد نفسه، فإن. التنافس فيهو

تها العولمة، ما ـنجح دولة قومية في استعادة قوتها االقتصادية التي جرفـاالجتماعية التي فقدتها، أو أن ت

ن فشل هذه العقائد إ إذ. طوياًل يعمرمؤقت لن  حدٌثهو " صحوة دينية وقومية"شهده العالم من يعني أن ما ي

 ،في المستقبلم فشلها يحّت ،وحرية في تحقيق نهضٍةوالسطوة لطة حين كانت تملك القوة والُسفي الماضي 

في إلحاق ا قبل سقوطهتسبب ـلكن من شبه المؤكد أن ت. تيار عولمي جارف ضّد وقد أصبحت ضعيفة 

ن قوة إ. والوقت إضاعة الكثير من الفرصهيمن عليها، والفقيرة التي ُت والشعوب البالِدبالكثير من الضرر 
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 أو في كونها ،المستقبل قراءةموهبتها في  فيوليس  ،قدرتها على خدمة السياسة ن فيتكُميديولوجية األ

  . اها في خدمة الجماهير التي تؤمن بهحركة إنسانية تضع نفَس

مثل الحظ  ةِحسّيأمام أمور غير مرئية وغير  إن من يشعر من الناس باإلحباط والتخبط، ويقف حائرًا

 رافةالخسحر ، ما يجعله أكثر قابلية للتأثر بأعمال السحر وواألشباح والجن، يكون في وضع ضعيٍف

أدوات معرفية إلدارة شؤون  في المقابل حين يشعر اإلنسان بالحرية ولديه. يمان بهاعود المعجزات واإلوُو

. دائرة الوعينشط خارج ـالتي تالغيبية بالقوى  ، يكون أقل تأثرًاوفهم ما يجري حوله من تطورات ،حياته

التساؤل والبحث  وجبي يًاوالنظر إلى غير المرئي بوصفه تحدوالتأمل أكثر قدرة على التفكير كما يكون 

يديولوجية على أحين تسيطر  .لقوى ربما ليس لها وجودورهن مستقبله  االستسالم، وليس عن الحقيقة

ما ، نميتهاـوت مواهبهميتحركون فيه الكتشاف  الفضاء الذي ضيق حيُزمجتمع، يفقد الناس حرية التفكير وَي

 . الصلة بالواقع ضعيِف فكر، ووعي مزيٍفُييعرف كيف إلى تطوير عقل ال  همالكثير منيقود 

للحكمة المألوفة المؤسسة على التاريخ  كبيرًا فلسفي يمثل بطبيعته تحديًاإن البحث العلمي والتفكير ال

لمستحيل أن والحتميات التاريخية، ما يجعل من شبه اكشف زيف الخرافات يألنه  ،والتقاليد والتراث

وهذا يعني أنه ليس بإمكان العلم والفكر أن يزدهر في مجتمع . يديولوجية مع حرية الفكر بسالمتتعايش األ

العلم ب يؤمن ٍريديولوجية على مجتمع ُحأ، ومن غير الممكن أن تهيمن يديولوجيةأيرزخ تحت وطأة  ٍرغير ُح

كم كتشف مواهبه في ظل أنظمة ُحمن الصعب على اإلنسان أن َي من ناحية ثانية،. والعقل حترم الفكروَي

. ق المبادرات الفردية وقوة الخيالخْنت الحرية ومية تعمل على كْبَرألن الهياكل السلطوية الَه ،استبدادية

جعل محصلة تسبب في ـتتضييق مجال العمل االقتصادي أمام الناس، باالستبدادية فيما تقوم نظم الحكم و

وبالتالي تحكم على نفسها بالفشل في تحسين ظروف الحياة النشاطات االقتصادية تقترب من الصفر، 

  .ونوعية الحياة

دعاءات ثابتة وحتميات تاريخية اقوم على كيانات سياسية اجتماعية تية يديولوجاألالنظم إن كون 

 على التفاوض والحلول الوسط لكونه يقوم أساسًابواقعية يجعل من الصعب عليها ممارسة العمل السياسي 

على حقيقته الحاضر يديولوجي يحرم صانع القرار من رؤية أن التفكير من خالل منظار إإذ  ،وفن الممكن

التعامل مع عالم يتصف بديمومة التغير تفشل في يديولوجية عامة النظم األ ما يجعُلبواقعية، امل معه والتع

 يحول دون قياملكن هذا ال . أشكالها ّلبك ديةالعق على االلتزاماتفيه المصلحية  وتغلب النزعةوالتطور، 

يديولوجية يعتبر نفسه فوق األوجي يديولأكل قائد  ، ألّنبحرية ممارسة العمل السياسيبيديولوجيين أقادة 

 . العلمية والشرعية الوحيدة ؤيته لألمور هي الرؤيُةن ُرإالتاريخ، وفوق وفوق الشعب و
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تحوالت اجتماعية تعيد  في الماضي إلحداِث كافيًاعظيمة  تيجة لفكرٍةـفي الحالة الذهنية ن كان التغيُر

ة يالدين والقوم اوقد كانت فكرت. صرف بشكل جماعيوالت الوحدة نحو الناس تشكيل الوعي الشعبي وتدفُع

وتعزيز الروابط  ومجتمعات مختلفة في شعوب واحدة،نافرة ـتـتوحيد قبائل مالتي قامت ب أهم األفكارمن 

لكن قيام الدين والقومية بخلق شعوب وأمم على . الواحد المجتمعأفراد الثقافية والعالقات االجتماعية بين 

وقوع الكثير من الحروب ما قاد إلى الشعوب واألمم،  مختلف تعميق الخالفات بين أساس عقدي تسبب في

دية تجاوز الحواجز العقالعولمة في أواخر القرن العشرين لتقوم ب من ناحية ثانية، جاءت. فيما بينها

. لوسطلول ام والُحقابلة للتفاُهمن خالفات مصلحية وحصرها ِضوالثقافية، وتقليص الخالفات بين الشعوب 

الفات المبدئية بين الدول، وإعالء شأن قليص الِخـوتتقريب المسافات بين األفراد، تج عن هذا التطور ـقد نو

يديولوجيات التي سادت في أوائل القرن ن األإ :1993في عام قال جورج كينان . المصلحية فوق العقدية

 ,George F. Kennan). يديولوجيأير ننا نعيش اليوم في عالم غإإلى االختفاء، و هاالعشرين في طريق

Around the Gagged Hill, 93)  ألن فترات بكثير بوءة جاءت قبل موعدهاأن هذه الُن إنني أعتقد ،

الدين والثقافة إلى  مجددًا العودةمن خوف وضياع تدفع عامة الناس إلى  عادًةوما تسببه االنتقال الحضارية 

 سيطر عليهعصر ُتالعالم يسير نحو مع ذلك، ليس هناك شك في أن . لهالالحتماء في ظال التقليدية والقومية

إلى  مع األيام لهاحُوتوفي المجتمع، يديولوجية األبتراجع دور  ئنبوالعقالنية والعلوم الحديثة، ما ُيالمصلحية 

  . الحهمصيتعارض مع م إلى االلتزام بشيٍء هملكنه ال يقود الناس، يثير اهتمام عادي مجرد نظام اجتماعي

 ٍةنفي أزم حياتيةإنسانية أملتها ظروف جاءت الفلسفات المجتمعية، كما أسلفنا، استجابة لحاجات 

. قوتهم وخدمة مصالحهمحدتهم وَوكأطر عمل لتعزيز  تلك الفلسفات ن الناس قاموا بتطويرإ، ووأمكنة معينة

نظرتهم  ايغيروأن الناس بيعة من طن إالحياة، وظروف ُيغير يتغير وأن الزمن  ولما كان من طبيعة

 أصالتهايديولوجية على أالمستحيل أن تحافظ قد أصبح من شبه ف، بيئتهممعطيات  لتطور تبعًاومواقفهم 

وأسباب وأدوارها إن كل النظم، بغض النظر عن طبيعتها . على مدى الزمن وموقعها من حياة مجتمع

أو مثيرة، لكنها لن تكون  مملة، جامدة أو ديناميكية، قد تكون طويلة أو قصيرةمحدودة، ، تعيش حياة نشأتها

 ما إلى ولما كان التغير هو الحقيقة الوحيدة غير القابلة للتغير، فإن كل النظم الحياتية ستصل يومًا. أبدية

التكيف مع الحقائق الحياتية المستجدة، أو الموت فرض عليها ، ما يصالحيتها دحدودها القصوى وتستنف

حتى المبادئ والقيم مثل العدل والجمال والحرية لم تستطع أن تحافظ على  .فاء عن األنظارببطء واالخت

 .تغيرة والثقافات الجديدةس ظروف الحياة الُمتطور لتعِكـمعانيها وصورها القديمة، ما جعلها ت
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 والرأسماليةالديمقراطية 

إال   ،دف قيام الشعب بحكم نفسه بنفسهتهصف نظام حكم سياسي استاليونان ل ااخترعه فكرةالديمقراطية 

ى إلى استيالء طبقة واحدة على الحكم، هي طبقة األحرار، وقيامها بحكم أّد الفكرةلك تأن التطبيق العملي ل

اقًا في قل الفكر اليوناني إلى الغرب الذي كان سّبـتـومن خالل العرب وبواسطتهم ان ،والتحكم بهم العبيد

 وعلمية سياسيةو ثقافيةوفكرية  لتحقيق نهضٍة اوتوظيفهأسسها العرب ن علوم ِم اوغيره ةالفكر تلكتطوير 

قام الغرب الصناعي و رهاطَواألفكار التي  قد كانت الديمقراطية من أهِمو. شاملة في العصر الحديث

 . غير منقوصة نظام حكم سياسي اكتسب مع الزمن شرعيًةإلى  حويلهاتب

 نظام حكم يقوم على تركز السلطة في يد الشعب أو" :على أنها طيةالديمقراف قاموس وبستر عّرُي

 Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of) ".رلنظام انتخابي ُح في ممثليه المنتخبين تبعًا

English Language, 1989, 384)   حالة مجتمعية" :أنها في مكان آخر على نفُسه القاموس يعرفها كما 

وهذا يعني أن الديمقراطية . "بالحقوق والواجبات ن الناحية الرسمية فيما يتعلُقاوي الناس ِمتصف بتسـت

والمشاركة في ،كامهموينظمها بطريقة ُتمكن الناس من انتخاب ُح ،عبالدولة بالَش حدد عالقَةحكم ُي نظاُمهي 

مثليهم فيما يتعلق حيات لمحاسبة ُمنحهم الصال، وَمهم ومستقبلهمجرى حياِتارات ذات التأثير في َماتخاذ القر

 .هم الرسميةولياِتؤبمس

عملية سياسية اجتماعية تؤثر في القيم هي مع هذا، الديمقراطية ليست حالة سياسية مستقرة، وإنما 

 ًاتاجـا كانت الثقافات ِنولّم .تأثر بهاـهم الفلسفية وتالناس ونظرِت مواقِففي و ،في المجتمع الثقافية السائدة

تشكل ـالمؤسسات الديمقراطية ت ، فإَنومن مكان آلخر ،نها تختلف من عصر حضاري آلخرإ، وًاحضاري

. هالسائدة في والسياسية تصادية والهياكل االجتماعيةـوضاع االقوتتأثر باألالتاريخية،  مجتمعاللتجربة  تبعًا

اقتصادية  ظروٍف تعيش في ظِلنها ألالمختلفة بتجارب حياتية مختلفة، واإلنسانية المجتمعات  وبسبب مرور

ا كان من غير ولَم .تختلف من مجتمع آلخر السياسية الديمقراطية وطريقة إدارتها للعملية النظم متباينة، فإَن
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حيط به في القرن الحادي والعشرين، فإن كل األنظمة زلة عن العالم الُمالممكن أن يعيش مجتمع في ُع

 .به العالم من تغيرات وتحوالت وفلسفات ومعارف ما يمُررضة ِلالديمقراطية أصبحت ُع

ولية من الممكن ؤئمة على المساواة والعدالة والمسإن جذور الديمقراطية ومبادئها األساسية القا

إنسان  كلن إ :إذ اتجهت الديانات منذ تبلورها في األزمنة القديمة إلى القول. إرجاعها إلى العقائد الدينية

وعلى سبيل المثال، تقول . ن حقه أن يتصرف بشكل مطلقنه ليس ِمإغير مرئية، و ول أمام قوة عظمىؤمس

ن كل البشر إكل إنسان خاضع ألوامر اهلل، و نإ :الديانات السماوية الثالثة، اليهودية والمسيحية واإلسالم

ت إلى أداهلل،  العبيد، على األقل في عين رفع مكانةهذه المبادئ في وفيما أسهمت . هن أمامومتساو

 حٍد الدين وضَعلم يستطع  مع ذلك، .كثيرونطلقة التي استحوذ عليها حكام منطق السلطة الُم إضعاِف

وفي . كام ظالمينوُح لطات ملوك مستبدينتبرير ُسب رارًاِمالديني بل قام الفكر االستغالل،  وأستبداد لال

، أو ةهعاء بأنهم آلباالّدقاموا ملوك بعض ال فإن ،واالستعباد أحيانًا كم المطلقسبيل شرعنة االستبداد والُح

عاءات في تمكين أسهمت هذه االّدولقد . محكمون باسمهَيو ،آللهة على األرضا لهة، أو يمثلوناآلمن نسل 

لطات في المجتمع، وتأسيس توحيد الناس من حولهم، واالستيالء على الُساستخدام الدين لملوك من ال بعض

 . ًا عدةقرون  مالكة استمر بعضها سالالت

 ن أهَمإ :ويمكن القول. خفاقمل على النجاح واإلتتجربة الديمقراطية إلى أن سجلها يشتشير 

 اجتماعية، أي إلى يمة ثقافيةجرد نظام سياسي إلى ِقتها الديمقراطية هي التحول من ُمـقـالنجاحات التي حق

ففي المجتمعات الصناعية بالذات . يمقراطيبين الناس في المجتمع الدوجماعي ينظم العالقات  موقف فردٍي

متساوية مع قوق االعتراف بُح جاهفي اّت هنية تدفع الناَسِذ مع مرور الزمن حالًةأصبحت الديمقراطية 

وهذا يعني أن الديمقراطية . بالطرق السلمية الناس بينالخالفات  ، وحّل، واحترام الرأي اآلخراآلخرين

إلى كونها قيمة ثقافية تقوم على مبدأ  والمساءلة، في العملية السياسية االنتخابات والمشاركةتجاوز ـت

 ،، واحترام حقوق اإلنسانالراي والفكر والعبادة ، وحريةبحقوق وواجبات متساوية االعتراف المتبادل

 .والتعايش السلمي

ة واإلعالمية خب السياسية واالقتصاديالُن قياممع هذا، تشير التجربة الديمقراطية في أمريكا إلى 

. توفر للعامة من الناسـتها من االستحواذ على حقوق وامتيازات ال تـلطات إضافية مكنعلى ُس بالحصول

النظم الديمقراطية،  توجبهاقوق خب أن تحرم الكثير من الناس من ُحناستطاعت تلك ال لقدبل أكثر من هذا، 

ة مع ـقـغير المتوافالخاصة خبوية الُن اهواستخدام اإلعالم إلثارة مشاعر بعض الناس لتحقيق أهداِف

 . المصلحة العامة
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 ت محَلحّلفي أمريكا بالذات ية اتن النخب السياسية واالقتصادية واإلعالمإ :وفي الواقع، يمكن القول

 ل أدمغِةْسمحل الدين في َغ ن اإلعالم حَلإ، وفي أوروبا العائالت المالكة التي سادت في العصور القديمة

قوته األساسية من  ستمُدن َيبّطُمواستغالل  ، لكنه استبداٌدواالستغالل وتبرير االستبداد ،ة من الناسالعام

 .كروالِفوالمال لطة السياسة واالقتصاد احتكار ُسقيام النخب ب

كز على ترتأن تنبؤ بمستقبل الديمقراطية ال بد لمحاولة ل أّيو ،النظام الديمقراطيعملية لتقييم  إن أّي

ويعود السبب في ذلك لكون أمريكا كانت . التنبؤ علميًاوال  ، وإال لن يكون التقييم كافيًاجربة األمريكيةالت

ته بالعملية الديمقراطية ـد ثقـقـ، وألن الشعب األمريكي لم يفنظام حكم ديمقراطيتأسيس قوم بـدولة ت أوَل

 على مدى قرنين من الزمن اته بشكل جيٍد، وألن النظام قام بواجبيانالواضحة للَع الكثيرة صهاـنواقمع 

 ،ي الحياةختلف نواِحنجازات كبيرة في ُمإأن تحقق  ةالديمقراطي أمريكا استطاعت في ظّل أّنكما . تقريبًا

لم تلعبه  يعالم نتها من القيام بدورسبوقة مّكغير َمتصادية وسياسية ـعسكرية واق وأن تستحوذ على قوٍة

 . يخأخرى في التار إمبراطوريٌة

 الديمقراطية تطوُر

واهم وتحقيق مراء من تجميع ِقاألو ملوَكالم حَر يةوروباأل الحياةمختلف أوجه إن هيمنة الكنيسة على 

طاحنة مع  لكن دخول الكنيسة في أزمٍة ،ومصائر شعوبهم بالدهممنحهم القدرة على التحكم في َي استقالٍل

ار ّجالكنيسة من ُت ء والملوك فرصة للتحالف مع أعداِءاألمراأولئك صالح الديني أعطى انطالق حركة اإل

 استهدفوفيما . سيطرون عليهاُي قامة دول قوميةوالحصول على ما يكفي من أسباب القوة إل ،مدنالوسكان 

حرية تعزيز ما حصلوا عليه من المدن  التجار وسكاَناستهدف يوش، لبناء الُجعلى مال  الحصوَلالملوك 

وفي أعقاب انتهاء الحروب الدينية التي استمرت . لطة الكنيسة والملوكعن ُس بعيدًا اقتصادية واجتماعية

ت معاهدة وستفاليا على االعتراف بسيادة كل دولة ثلث سكان أوروبا، نّص نحُو وراح ضحيتها عاما 31

ظام دولي في التاريخ يؤسس لن ٍثحَد َلعاهدة أو، كانت تلك الُمنعم. في شؤون غيرها من دولوعدم التدخل 

فيما كانت لكن . على الساحة الدولية الرئيسيالالعب المجتمع السياسي الدولي و وحدَةجعل الدولة القومية 

األفكار الجديدة والتطورات االقتصادية تعزيز سلطات الملوك، كانت ببطء نحو  السياسية تسيرالعملية 

غير فهم بشكل مناوئ للكنيسة وـمواقوس الناير الواقع الحياتي وطرق تفكير يتغقوم بـتغزو أوروبا وت

 أواًلجاء  كبيرًا التغيرات تحديًا تلكشكلت  :شارلز فان دورينتيقول . متوافق مع أهداف الدولة القومية

كام المستبدون الذين ر الُحفترة طويلة حتى شَع لصالح الدولة القومية على حساب الكنيسة، لكن لم تمِض
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 Charles Van). السلطات هو مصدَر (وليس اهلل)هم، حيث أصبح اإلنسان حلوا محل الكنيسة بفقدان سطوت

Doren, 158) 

مجتمع جديد تصاد جديد، وـاقصناعية  ةدول ر في كِلفي غضون قرن من قيام الثورة الصناعية ظَه

لما كان  وخالفًا. وطبقة رأسمالية ،وطبقة وسطى ،طبقة عمالية: طبقات من ثالثثقافة جديدة يتكون  وذ

أساس مشتركة، وليس على  عليه الحال في الماضي، قامت تلك الطبقات على أساس مصالح واهتماماٍت

التنافس والنزاع  ت لمنطقخضَعالطبقات  تلكومع أن العالقات بين . رقيةأو أصول ِع ،يم ومعتقدات دينيةـق

السياسية  اتريتوسعة مجال الُحى لسَعمشترك  حول هدٍف جميع الطبقات التقْت نأ، إال أحيانًا

الطبقات بقبول مبدأ  تلك، قامت تحقيق هدفهاوفي سبيل . ، بما في ذلك الدينيةتصادية واالجتماعيةـواالق

التي  واالجتماعية الحرية االقتصادية تقاَمذا كوه. ملية الديمقراطيةالتعددية السياسية والمشاركة في الَع

صبحان مع ل النظامين ُيجَعالرأسمالية والديمقراطية، ما ر بتمهيد الطريق لتطودن حياة الُم نت في ظِلتكَو

 .  ويسهم في توجيهه وتشكيل مستقبله ،منهما في اآلخر األيام بمثابة توأمين متالصقين يؤثر كٌل

 عشر الثامنالسياسة في القرنين  تعود األصول الفكرية للديمقراطية الحديثة إلى كتابات فالسفِة

الفردية  الحكومات أن تحمي الحقوَقن على إ :إلى القول جهت تلك الكتاباتإذ اّت، عشر في الغرب سعاتوال

ت عاهدة وستفاليا التي نَصُمب متأثرًةقد جاءت تلك الكتابات و. الدينلطة ُسالمال و واستغاللالدولة تسلط ن ِم

لذلك  .طات الكنيسةمن احتمال قيام الدولة باالستيالء على سل ما جعلها تحذر، فصل الدين عن الدولة على

لحصول على لسعيهم ب يما يتعلقمن تدخل الدولة في حياة الناس، خاصة ف الحِد إلىذلك العصر فالسفة  ادع

دد بعين الرضا لتوجه كام الُجمن ناحية أخرى، نظر الُح. والثروة السعادة التي كانت تعني حينئذ الحريَة

. خيلتهممن ُم ن قد زال تمامًاالكنيسة لم يك حشَبألن  ،الدينعن  الثروة والمادة بعيدًااالهتمام بالناس نحو 

ت عليها الشعوب من حريات الناس ثاَر على سلطات الكنيسة والحّد االستيالءلكن حين حاولت الدولة 

ن مستوى الحياة واستمرار النظام الرأسمالي وتحُس وسطىحجم الطبقة ال ومع نمّو. وأجبرتها على التراجع

 .العملية الديمقراطية خت شرعيةترَس، ي الحياةفي مختلف نواِح قدمفي تحقيق الت

أعلن فالسفة الغرب في أعقاب انتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفييتي وانهيار الماركسية، 

جعل نظام حياة الغرب القائم على الديمقراطية  مما. انتهاء التاريخانتصار الرأسمالية والديمقراطية و

صبح أكثر األنظمة جاذبية ، وُيعلى شرعية دولية ستحوذَيالية يتبلور كأفضل نظام، ما جعله والرأسم

قد تبع ذلك حدوث أكبر و .أنظمة الحكم الماركسية واالستبدادية في ظّل بالنسبة للشعوب التي عانت كثيرًا

ومع . إلنسان وكرامتهكامهم واحترام حقوق اطة في العالم نادت بحق الشعوب في اختيار ُحَرْقَمَد موجِة
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ديمقراطية، أو تمر بعملية  إما قد أصبحت بداية القرن الحادي والعشرين كانت كل دولة في العالم تقريبًا

الحكام المستبدون في مقاومة الفكرة  مع ذلك، استمَر .ديمقراطية عي بأنها تقوم على أسٍسدمقرطة، أو تّد

، فيما اتجهوا إلى السياسيةال تلمس جوهر العملية  كمهمُحة الديمقراطية، وإدخال تغيرات شكلية على أنظم

 .النقد الدولي ج لها البنك الدولي وصندوُقتصادي التي رَوـصالح االقالترحيب بخطط اإل

جاء نتيجة شكلية دخال تعديالت ديمقراطية إام المستبدين في العالم الثالث بإن قبول معظم الحك

ات يلولة دون انهيار اقتصادقديم الدعم المالي لهم للَحـعها على تلحاجتهم إلرضاء دول الغرب وتشجي

أن تؤدي لون يأُمكان أولئك الحكام  .أو واجب احترام كرامته ،قوق اإلنسانيمان بُحهم، وليس بدافع اإلبالِد

قود ـترسخ الفكرة الديمقراطية وتـاتهم قبل أن تء اقتصادتصادية الرأسمالية إلى تحسين أداـصالحات االقاإل

قود إلى تحسين ـصالحات اقتصادية أن تإا كان ليس بإمكان ولّم. التي يسيطرون عليها إلى تغيير نظم الحكم

اجتماعية موازية، فإن البرامج وصالحات سياسية وثقافية إمن دون  األداء االقتصادي بشكل ملحوٍظ

 . بنتائج سلبية ها، بل عادت على معظم فئات الشعباالقتصادية لم تفلح في تحقيق أهداِف

ن من الصعب استمرار معدالت النمو إ :2111عام ( مارس)قال رئيس وزراء الصين في شهر آذار 

من ناحية ثانية، جاء الربيع العربي وما  .صالحات سياسيةإصادي في الصين على حالها من دون االقت

 ات اقتصادية في غياِبصالحإمكن نجاح من غير الُم هليثبت أن 2111حمله من ثورات شعبية في عام 

الحرية والمساواة والعدالة ف. وحقوق اإلنسان ل أنظمة الحكماجتماعية تشَموسياسية وصالحات ثقافية إ

نمية شاملة ـحقوق اإلنسان هي جوهر العملية الديمقراطية، والشروط األساسية لت االجتماعية واحتراُم

 .ونهضة مجتمعية

 ، نالحظ أن كل المجتمعات الصناعية أصبحت دواًل2114نقترب من منتصف عام اآلن، ونحن 

أما المجتمعات التي تعيش في عصر . أو في طريقها الستكمال عملية التحول إلى الديمقراطية ،ديمقراطية

من ناحية  .استبدادية أو غير ديمقراطية حكم بل أنظمةمحكومة من ِق الزراعة وما قبله فنالحظ أنها ال تزال

أو في طريقها  ،ديةأبواب عصر المعرفة أصبحت غير عققف على ـمجتمعات التي تثانية، نالحظ أن ال

أو تشهد  ،ديةعقإما  ،للتخلص من العقائدية، فيما ال تزال المجتمعات التي تعيش في عصور ما قبل الصناعة

جتمع إلى لكن تجزئة كل م. عليها الزمن اَفتي َعدية التزال متعلقة ببعض المفاهيم العقأو ال  ،ديةردة عق

وتمر  ،فئات ثقافية اجتماعية يجعل لدى  كل مجتمع صناعي فئة أو أكثر تعيش في عصر حضاري مختلف

في حضارة بعيدة عن حضارة  عامة جنوب أمريكاواليات عيش تعلى سبيل المثال، ف. ديةعقثقافية  بردٍة

 .ريةنصبغة ُعذات ِص دينية أصوليٍة بصحوٍة مُر، ما يجعل مجتمعاتها تالمعرفة
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ل السياسة إن انتصار االقتصاد على السياسة مع نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين، جَع

هم الخاصة على ستخدمونها لتحقيق مصالِحَي يةاتتصادية واإلعالمـخب االقـالُنتحول إلى أداة في يد ـت

القدرة على الحفاظ على  منرمانها وِح،الديمقراطية تعطيل العمليةب في سّب مما. ةالعام ةصلحمال حساِب

التجربة  Walter Lippmanوصف وولتر لبمان . دمة قضايا الشعوب المؤمنة بهاوِخ رسالتها اإلنسانية

ينظر إلى دوره في العملية الديمقراطية وأثره  الفرد حين دعة، وأنُخ أصبحتبأنها قبل عقود الديمقراطية 

من الفكرة الديمقراطية، فإنه سوف يقول  أن يحققه انطالقًاسيرتها، وما حققه مقارنة بما كان من حقه في َم

رب عظيم، لكن حين تراه عن ُق يتراءى إليك من بعيد بأنه شيٌء" :ا قاله بسمارك عن نابليون الثالثم

 Quoted in Richard Harwood, “The Messenger Shouldn’t Bear)".على االطالق تكتشف أنه ال شيَء

all the Blame,” The Washington Post, Feb. 15, 1996, A 21)  

 شروط الديمقراطية

 : شروط ةن إلى أن إقامة نظام ديمقراطي يوجب توفر ثالثيتشير كتابات المفكرين السياسيين الغربي

 .تعددية سياسية توفر خيارات حقيقية أمام الناخب .1

 يمكنها من تحديد عٌيوو ،قة بالنفسِثاستقاللية ولديها و ،ما كبيرة نوعًا وسطىوجود طبقة  .2

 .ماية تلك المصالح وتعزيزهابِح والقيام ،مصالحها

ناء ـأث ًايادّيِح رية الرأي، ويلعب دورًانوات اإلعالمية لُحـيقوم بتوفير الق ر ومستقّلُحإعالم  .3

 .يةـخابـتـالت االنالحَم

والعمل يس الجامعي سنة منها في أمريكا في الدراسة والتدر 35 نحو التي قضيت  تجربتي الحياتية إن

فرصة رؤية التجربة الديمقراطية األمريكية والمشاركة في العملية االنتخابية، وبالتالي  نيـتـمنح الفكري

سنة  35 نحو قضيتغير عادية لي تجربة حياة  ْتَحسَم ،ثانية من ناحيٍة. يم تلك التجربة من الداخلـقيـت

دولة برؤية  51أكثر من الدراسة والتدريس الجامعي في منها في التجول في عالم العلم والمعرفة وأخرى 

كفي توجدت أن الشروط السابقة ال  ذلك،نتيجة ل. األمريكية من الخارج يم التجربةـيـأخرى، وتق رباتج

يمان إو توفر ثقافة التسامح،: لشرط رابعإن هناك حاجة . لقيام نظام ديمقراطي قادر على تحقيق أهدافه

قطة وسنعود إلى هذه الُن. مليًامارستها َعوُم نظريًا تلك الثقافةختلفة بلثقافات والقوميات الُميانات واأتباع الِد

 . الحقًا
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 التعددية السياسية

في . والحزب الجمهوري ،الحزب الديمقراطي :هماين، زبين رئيستكون التعددية السياسية في أمريكا من ِح

قود ـخب السياسية التي تالُنبين نظر الكبير في وجهات  ٌبتقارل أواخر الثمانينات من القرن العشرين حَص

ومع انهيار . مستبدة شبَه حاكمة تشكل فيما بينها طبقًةوتحرك نحو الوسط ـخب تالحزبين، ما جعل تلك الُن

تبادل ـتالطبقة أن  تلكبإمكان تسارعت عملية التقارب، ما جعل االتحاد السوفييتي وفشل الماركسية 

الشعب كل القرارات السياسية واالقتصادية ذات العالقة بمصير أمريكا و تكرـأن تحو ،هابين األدوار فيما

وتراجع حجم  كم واإلدارة االقتصادية،في الُح الشيوعية التجاربلكن انهيار  ،األمريكي ومعظم دول العالم

د السوق الحر والتحول نحو اقتصا ،، وضعف االتحادات العماليةفي المجتمع ودورها الطبقة الوسطى

 2111بن في عام بوش االجورج  وبانتخاب الرئيس  .بين أعضاء الطبقة الحاكمةع العالقة تصُد تسببت في

الحزب  أتباع المحافظين الجدد منانتخاب بوش في تشجيع  إذ فيما أسهَم. خالتفُس دخلت تلك العالقة مرحلَة

ودة إلى اإلنجيل إلى المناداة بوجوب الَع تين دينيًاالمتزّملهيمنة على العالم، دفع لالسعي على الجمهوري 

العراق في  بوش بغزِولكن قيام . نحو اليمين تصاديًاـواق وسياسيًا اجتماعيًا تجُهجتمع َيل الُمدين، ما جَعوال

 ،الحرب بوقِفنادي ـت فع شعاراٍتهم وَرإلى العودة إلى قواعِدمين رَغُمالديمقراطيين  َعدَف 2113عام 

 . المجتمع األمريكي داخَلدي دوث تمحور عقما تسبب في ُح ،قراءـالفجوة بين األثرياء والفتضييق و

 نفسه العام  انتخاب الرئيس باراك أوباما في نهايِةو 2118في عام قد جاء وقوع األزمة المالية و

 ما جعل كَل، الجمهوري والديمقراطي زبينالِحز عالقة ّيـالذي مفي وجهات النظر لتقارب ل حدًا ضَعيل

وفيما . االنتخابيةشكل قاعدته االجتماعية التي ُت ومصالح الفئاِت صالحهتجه نحو التركيز على َمفريق َي

زب التقليدي في الحياة باالستيالء على دور الِحيقوم اإلعالم كان تفسخ، ـكانت وحدة الطبقة الحاكمة ت

واآلخر  ،متنافسين، أحدهما محافظ ن معسكرينمل مرحلة التشرذم ِضكان المجتمع األمركي يدُخوالعامة، 

حتى  أنني كنت أعتقدومع . عامة اتفاقهما على قضيٍةوبالتالي  ،ل فيما بينهماالتواُص ، من الصعِبلبرالي

بيانات مواقف وانتخاب أوباما من بع ـما تال أن إ، ة تصحيح أخطائهابإمكان الديمقراطي هتلك اللحظة أن

قم، وأنه لم يعد بإمكانها درجة الُع إلى لتثبت أن الديمقراطية األمريكية وَصجاء لي واتهامات متبادلة

 .تصحيح أخطائها

ئات الثقافية ضيقة األفق إلى ـوالفوالسياسي المحافظ الديني  التيارجه ، اّتوفي سبيل تحقيق أهدافِه

تأمين صحي  في فردكل  حِقمن الحريات العامة، ويرفض االعتراف ب يحّدسياسي اجتماعي  طرح برنامٍج
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 جرة واألمن واإلرهاب واإلسالم وسائَلوالميزانية الفدرالية وسياسة الِه وتعليم جامعي، مستخدمة االقتصاَد

، ولو جزئيًا لتجاوب مع هذا البرنامجلحزب  كِل في ضوء اضطراِرو. رضاألؤيتها على لتطبيق ُر وذرائَع

. التفرقة بين الناس والدولقوم على ـيديولوجية تأعارك م لخوِض مجااًل السياسي في أمريكا العمل أصبَح

من السياسيين  تكونـناحرة، تـمتمتها مجموعة صغيرة تحكم في العملية السياسية األمريكية بُروفي الواقع، َي

وصانعي ولين عن الصناعات الحربية، ؤوالمسأعمال، مال و ورجالالمحترفين، وشخصيات إعالمية، 

وفيما . ، والمثقفين المتعسكرينواالستخبارات تقاعدين من جنراالت الجيشـعض الم، وبالنجوم السياسية

عامة أو  مصلحٍةاهتمام ب تبدي أَيسكرية، ال تسعى هذه النخبة إلى الهيمنة على العالم مستخدمة القوة الَع

 . أو إنسانية وطنيٍة

ضمن الحزب الجمهوري، ذات التوجهات اليمينية شبه العنصرية " حفلة الشاي"ومع ظهور حركة 

 أّيحول  الحاكمةرص حصول توافق بين النخبة ُففإن  ،في تاريخ أمريكا (أول مرة) وانتخاب رئيس أسوَد

من ناحية أخرى،  .العملية السياسية األمريكية شِلى بدوره إلى أّد مماامة أصبحت ضئيلة للغاية، قضية ع

رمان والحرص على المصالح الخاصة في ِح ،خراآل والتفرقة ضّد ،الشك المتبادلشيوع مواقف تسبب 

. متنافسينرقاء الأو مواقف الُف ،هممن الوصول إلى الجماهير والتأثير في مواقِف المختلفأصحاب الرأي 

الرأي  ويؤثروا في مواقِفل من الصعب على مثقفي األقليات أن ينشروا ما لديهم من أفكار، جَع األمر الذي

 أغلب اعتراف فإّن أفكارهم، نشر ننت  البعض ِمفي الحاالت القليلة التي مّكو. عمتالعام وتوجهات المج

 يتدخل هؤالء من المفروض أن ال هنأل ث،حَداجها قلما برَواإلعالم بالسماح  ، وقيامبهاالمثقفين األمريكيين 

ر فريقين تكريس وجهات نظو، من حرية الرأي والفكر قد أدى هذا الموقف إلى الحِدو. فيما ال يعنيهم

لطة لحماية مصالحهم وتعزيز كم واستخدام الُسالحرص على بقائهم في الُح حرصان كَلَي متصارعين

مواقف هذه النخب تشير بوضوح إلى أنها  إَن .هم على حساب الشعب والوطن والعدالة في العالممواقِع

الحقائق  واعتبار تشويِه، واألعمال، والسكوت على الفساد رجال المال مستعدة للتجاوب مع مطالِب

 .تراب منهاـمشروعة للحفاظ على السلطة وحرمان اآلخر من االق داع وسائَلالِخو

القرن  ن التعددية السياسية انتهت في أمريكا مع نهايِةإ :في ضوء هذه التطورات، يمكن القول

الحاكمة واحتكار  ةالنخبفراد ألتسهيل التنافس والتعاون بين  سياسيًا زبية تغدو إطارًاالعشرين، ما جعل الِح

لغي التعددية والتمسك بالسلطة بغض النظر عن التبعات ي ،ن الحرص على المصالح الخاصةإإذ ،السلطة

العمل ب حزٍب يقوم كُلهذا ل ،ولكن غير هادفة أو واعدة ،ويجعل عملية االنتخاب مسرحية مسليةالسياسية، 

واحتكار القرارات السياسية  ،إرادتهم مصادرِةو ،اقفهمتشكيل مو وإعادِةالناس عامة وعي تزييف على 
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 .الته االنتخابيةقوم بتمويل حَمـئات التي تومصالح الِفمصالحه  واالقتصادية وتسخيرها لخدمِة

 مجتمع بحاجٍة جعل كَلما َيمجتمع لتوفير تعددية سياسية،  وفي الواقع، ال يكفي وجود حزبين في أّي

ثالث ال يوفر رئيسي وجود حزب  إّن. معقولة للناخبين األقل لتوفير خياراٍتعلى  حزب رئيسي ثالٍث إلى

، بل يجعل من الصعب فوز حزب بأغلبية األصوات والسيطرة على شؤون الحكم حسُبف إضافيًا خيارًا

ولما كان كال الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتجاوبان مع مطالب األثرياء . واحتكار القرارات المصيرية

أن بمن السهل الجزم  ه، فإنومصالحهم دمة مصالحهم، وإهمال مطالب الفقراء والضعفاءعمالن على ِخوَي

من ناحية أخرى، ليس في مقدور . حرصان على مصالحهمثالن الشعب األمريكي وال َيكال الحزبين ال ُي

تدني ن إإذ  إرسغمهما حصل عليه من مقاعد في الكوناألغلبية الشعبية  ل على أصواِتأن يحُص حزٍب

مكن أغلبية ُي إن أّي. كن حصول حزب على األغلبيةممن غير الُم يجعُل مشاركة الشعب في االنتخابات

من % 61عليها هي أغلبية المشاركين في االنتخابات الذين ال يمثلون في أحسن الحاالت  لأن يحُص لحزٍب

 .من الشعب %31ل عليه هو ثقة ى ما يستطيع حزب أن يحُصأقَص إّن :، أيالسكان

 وسطىالطبقة ال

ما هو وجود  إن أهم المتطلبات لقيام ديمقراطية في بلٍد :يقول المؤرخ السياسي البريطاني الكساندر كامبل

وتملك ثقة كافية بالنفس الحتالل  ،ومتماسكة بما يكفي ،في ذلك البلد، كبيرة الحجم بما يكفي وسطىطبقة 

 ,Aexander E. Campbell, “On Democracy and its Limits,” Cosmos) .مرموقة في المجتمع مكانٍة

في حياة المجتمع بدور ريادي  وسطىويشير تاريخ أوروبا وأمريكا الحديث إلى قيام الطبقة ال  (6 ,1993

الصناعية وبناء المجتمع  نويع النشاطاتـت، بل  في فحسب الديمقراطية دعم العمليةفي ، ليس الصناعي

ال يمكن قيام ديمقراطية  :سنة قال كارل ماركس 151 نحول كتابات الكساندر كامبل بوقب. أيضًا الصناعي

في المجتمعات  فاظ على مصالحهاللِحالطبقة  تلك الديمقراطية هي أداُة لكنبدون طبقة برجوازية، 

هيار انماركس لها عمق النزعة االستغاللية للرأسمالية، توقع ية من رؤية اجتماع وانطالقًا. الرأسمالية

أما محمد الهرماسي، وزير الثقافة . بال طبقات شتراكينظام ا، وقيام وسطىالرأسمالية واختفاء الطبقة ال

 رتبطة بعمليٍةها وُمَحتعلمة، تعي مصاِلُم وسطىلطبقة  إن الديمقراطية بحاجٍة :قالقد ف سبقاألالتونسية 

 Mohammed Abdelbeki Hermassi, “Islam, Democracy, and the). إنتاجية اقتصاديٍة

Challenge of Political Change,” in Democracy in the Middle East, 49) 
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كرة خوف الرأسماليين من الِف زايُدت، في أوروبا وسطىالطبقة ال ومن األمور التي ساعدت على نمّو

أوروبية دول  اقتصادي بديل للرأسمالية في واالشتراكية بعد نجاحها في إثبات وجودها كنظام سياسي 

تشريعات  على سّنقادة دول الغرب الصناعية  إذ تسببت تلك التطورات في تشجيع. عدة  وآسيوية

. وجاذبيتها وإضعاف إغراءات الفكرة االشتراكية ،دة النزعة االستغاللية للرأسماليةتخفيف ِح استهدفت

ال في ّمالُع واالعتراف بحّق فرض نظام تصاعدي للضرائب على الدخل،: جراءاتتلك اإل كان من بينقد و

تمام بقضايا التعليم ـلفقراء، واالهل وتخصيص مساعداٍتالعمل،  نظيم والتفاوض الجماعي مع أصحاِبـالت

ان االجتماعي قرار برامج للضَمإ، ووالتدريب وقيم العمل واإلنتاج، وااللتزام بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص

الدخل بين الطبقات  قد نتج عن تلك السياسات تضيق فجوِةو. لن العممللعاطلين اجتماعية  تأميناٍتو

، وإضعاف دوافع استغالل الطبقة الغنية للطبقة الفقيرة، وإحساس وسطىحجم الطبقة ال ونمّو ،االجتماعية

من ناحية . لم الطبقي من خالل العمل والمثابرةق الُسوالفقيرة بإمكانية تسّل وسطىمعظم أبناء الطبقتين ال

في النظام الرأسمالي العالمي،  اليةّمالُع حاداتهمدمج  العمال ممثلين في اّت في، أسهمت تلك السياسات ثانية

ها في نشاطاِتشاركون الرأسمالية وازدهارها، ما جعلهم ُي حقيقية في بقاِء مصلحٍة حيث أصبحوا أصحاَب

 .االستعمارية

، وسيطرة واصلة التقدموفشله في ُم شرينالنظام االشتراكي في الثمانينات من القرن الع تعثرلكن 

وألمانيا  أمريكا، حينئذ ةفي دول الغرب الرأسمالية الرئيس تيار فكري محافظ على السياسة واالقتصاد

وقيام الشركات متعددة الجنسية بتصدير الكثير من الوظائف الصناعية إلى الدول حديثة وبريطانيا، 

وتشير آخر استطالعات . تخبةـالمن اتوتراجع شرعية الحكوم ىوسطالطبقة ال التصنيع، أدى إلى إضعاِف

ثقة الشعب بمؤسسات الدولة  أنإلى  2112و 2111في عامي في أمريكا الرأي العام التي أجريت 

 انخفضتفي الجهاز التنفيذي الذي يشمل البيت األبيض، % 24إذ فيما بلغت . الديمقراطية تراجعت كثيرًا

، فيما وصلت الثقة %32أما الثقة في المحكمة العليا فقد تراجعت إلى . رسغفي الكون% 11إلى أقل من 

 .تجمع في أمريكا شكلون أكبَرستقلين ُيل الُم، ما جَع%31 نحو في كال الحزبين إلى

 بإقرار سياساتات من القرن العشرين في الثمانينول الغرب الصناعية قام التيار المحافظ في ُد

وإعالمية أساسها المصلحة الذاتية، كان من بينها  فكريةعلى توجهات  قديةشرعية ع وإضفاِء حكومية،

، ورفع لفقراءل المخصصةقليص حجم الخدمات االجتماعية ـوت ،ثرياءالت الضرائب على األخفض معّد

عزل و، ثرياءالفقراء واألتسببت تلك السياسات في توسعة الفجوة بين  و. رسوم الدراسة في الجامعات

ال في نية عن اإلسهام الفّعقيرة عن المشاركة الفاعلة في الحياة االجتماعية، وانعزال الطبقة الَغالطبقة الف
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د الحراك ي، وتجمالديمقراطية تعزيز العمليةفي  وسطىالطبقة ال دور، وتراجع المجتمعيةقضايا التنمية 

مساعدة عاء بأن إلى االّد افظحومن أجل تبرير تلك اإلجراءات، اتجه مفكرو التيار الم .االجتماعي تقريبًا

 ، وأن الضرائب المرتفعة تحُدهم واستقاللهمحول دون نمّوتو ،هم على الغيرسهم في تكريس اعتماِدُتقراء الُف

العنان للنزعة  طالقإوفي المقابل، اتجهوا إلى  .من حوافز العمل واالستثمار ومعدالت النمو االقتصادي

دمة المصلحة الخاصة، ِخفي وتوظيف المصلحة العامة  ،بح الماديالِراالستغاللية الفردية القائمة على 

 . راء ومشاعرهمَقبالُف والتفرقة واالستهانِة عسلبية كالجَش ثقافية الشرعية على مواقَفمن وإضفاء قدر 

جه ذلك التيار إلى رفض مفهوم المجتمع ككل، ونقض مبدأ التكافل االجتماعي، ما وفي الواقع، اّت

يوجد هنالك  بل مجتمع،:ما ُيسّمى  ال يوجد " :رئيسة وزراء بريطانيا حينئذ تقولريت تاتشر جعل مارج

مصلحة جماعية أو  وهذا يعني اإلقرار بوجود مصالح فردية، وعدم االعتراف بوجوِد". أفراد فقط

صحيح، ال ُءم صاحبه، الجشع هو الشيالجشع جيد يخُدإن : "لم  وول ستريت فقاليأما بطل ف.  مجتمعية

 ".تها ويعكس روح التطور في هذا العصرـح األمور على حقيقيوِض الجشُع

الطبقة  لثقافِة األساَس الفردي في أواخر القرن العشرين المحوَر ُعشجأصبح ال ،وفي الحقيقة 

 ثيرـالحاكمة في الغرب بوجه عام، وفي أمريكا بوجه خاص، وأهم الدوافع التي تحرك أثرياء العالم وتست

 ذاتُي األبعاد، فرأس المال عالمُي. هم، بغض النظر عن جنسياتهم ومواطنهمتح شهيتـئزهم وتفغرا

محدد، وال يقيم في  الء لبلٍدين معين، وال يدين بَوال يؤمن بِد والسلوكيات، مواقفال استغاللُي هداف،األ

 .من القيم ، سوى قضية الربح المادي المجردمعروف، وال يلتزم بقضيٍة وطٍن

، عن تلك (1996 -1992)عبر روبرت رايش، وزير العمل في إدارة الرئيس كلنتون األولى 

خالل معظم سنوات القرن  إن األمريكيين ارتبطوا معًا :قائاًلفي كتابه، ما بعد الصدمة، التطورات وأسبابها 

قوة االتحاد  تهديد الحرب الباردة لنظام حياتهم الذي كانت: "العشرين نتيجة لفعل عاملين أساسيين

 ،أما اليوم. وسطىتي مصدره األساس، واقتصاد أمريكي حيوي استطاع توفير متطلبات نمو طبقة يالسوفي

إذ فيما انتهت الحرب الباردة بشكل . سير في اتجاهين متعاكسين ونحو الزوالفإن فعل القوتين أصبح َي

أما الطبقة . نية بين أبناء الشعب الواحددراماتيكي مفاجئ، زال اإلحساس بالخطر وقدرته التوحيدية التضام

بعد يوم، لم نستطع،  وفيما كنا نشاهدها تحتضر يومًا. وهدوء عبر السنوات فقد انهارت ببطٍء وسطىال

إن السؤال األهم الذي يجب مواجهته اليوم هو كيفية التعامل مع . ألسباب غير معروفة، رؤية النهاية إطالقًا

 Reich, Robert, B. After-Shock, Alfred A. Knopf, 2010. تبعات انهيار تلك الطبقة
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بحال شخص  ةفي أمريكا وفي غيرها من دول ديمقراطية غربية شبيه وسطىحال الطبقة ال إن

كي يحافظ على مكانه ويتجنب  جعله يركض بسرعة أكبر يكهربائي يتحرك بسرعة، ما  حزاميركض على 

واستنزاف قوتها وإضعاف  ،وسطىيقود إلى إرهاق الطبقة ال لكن الجري في المكان. السقوط على األرض

، يبدأ الضعفاء وكبار تهـوفيما يستطيع البعض أن يحافظ على مكان. قدان التوازنعزيمتها وشعورها بُف

واالنضمام باعًا ـِت زامالِحفي السقوط من فوق والمعرفة العلم  وقليلوالمحدود الدخل  وذوالسن والمرضى و

عام ( سبتمبر)لذلك أشار تقرير عن الفقر في أمريكا نشر في شهر أيلول  .اميةـنمت قيرٍةلصفوف طبقة ف

ن عدد الفقراء إو، من المجموع العام للسكان% 14.5 نحو  2119في عام  إلى أن نسبة الفقر بلغت 2111

كانوا ص مليون شخ 51 ن أكثر منأألف عائلة، و 171 نحو دد العائالت المشردة عمليون شخص، و 44 بلغ

قالوا ثلثي األمريكيين  نحو أن إلى 2111 في أواخر عاماستطالع آخر أجري  أشاروفيما . تأمين صحيبال 

من  %16حصاءات الرسمية إلى أن نسبة الفقر تجاوزت ، أشارت اإلأو يشعرون بأنهم فقراء ،نهم فقراءإ

 . 2112في عام السكان 

لكن . وسطىالطبقة ال يؤهلهم لعضويِة ن على دخٍللوليس هناك شك في أن ماليين األمريكيين يحُص

شروط لتكوين طبقة  أربعةإن هناك . من الناس بأنها تشكل طبقة فيما بينها الدخل ال يكفي لشعور مجموعٍة

وفوق ذلك، وعي ، وسائل للتواصل، تقريبًا واحدةلألمور  رؤية،مصالح مشتركة، قيم متشابهة : اجتماعية

اليوم دول العالم يفتقدون  أغلبفي أمريكا و وسطىأعضاء في الطبقة ال عتبرونالذين ُيإن الناس . طبقي

ع التنافس على مختلفة يغلب طاَب وصناعية إنهم يعملون لدى شركات تجاريٍة. العضوية معظم شروط

 متباينة إن لم تكن ٍفمؤسسات حكومية وجمعيات خيرية وجيوش ذات أهدافي ، وعالقاتها مع بعضها

هم وطريقة شتركون مع األثرياء في نظرِتوَيجامعية  حملون شهاداٍتن بعض هؤالء َيا أكم. متضاربة

. أو حتى ثقافة عامة ،وليس لديهم مؤهالت علمية ،شحن سائقي سياراِتبعضهم اآلخر حياتهم، فيما يعمل 

يكية وأجهزة المسلحة األمر بالعمل في القواِت وسطىإضافة إلى ذلك، تقوم نسبة كبيرة من أبناء الطبقة ال

 .وسطىونظرة معظم أبناء الطبقة ال مصالحعن  ونظرتهم تختلف كثيرًاهم َحمصاِلرات، ما يجعل ستخبااال

 اإلعالم

نواحي الحياة والتالعب جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بفيما كان اإلعالم يستحوذ على المزيد من القوة ل

من عليها نخبة إعالمية يته رة من شركات تجاريةها، كانت تلك القوة تتركز في أيدي مجموعة صغيفي

كل سنة، تشهد ساحة اإلعالم قيام بعض الشركات بشراء شركات إعالمية  مرور ومع ،ضئيلة العدد
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قوم بإدارة مؤسسات اإلعالم وصياغة الرسالة ـالتي ت يرينفئة المالكين والمدحجم أخرى، ما جعل 

تلك في أيدي شركات قليلة إلى تمكين تركز القوة اإلعالمية  ديوفيما يؤ ،بعد يوم يومًا يتقلصاإلعالمية 

والتأثير في ثقافات  االرضأرجاء  لإلى كات فنية ومالية كبيرة للوصول الشركات من الحصول على إمكان

حجم النخبة اإلعالمية وحصر وجهة نظرها ضمن مجال  تقليصيتسبب في ومواقف مختلف الشعوب، 

عام، ولفت نظرهم  بشكٍلاهتمامه بتوعية الجماهير  اإلعالُم َدـَقـنتيجة لذلك، َف. ده إلى حد بعيق ومشَوضّي

. آرائهملتعبير عن افرصة قام بحرمانهم من فيما ، بوجه خاص ما تواجهه البالد من تحيات مصيريةإلى 

جتمعات إن حرية الرأي التي تروج لها معظم الم :تقريبًا قبل عقدين من الزمن يتار كوينسيلذلك قال 

 .ضى عما لإلعالم من تأثير كبير، وهو إعالم غير خاضع لرقابة ديمقراطيةاتغـالغربية بشكل مستمر ت

(Quincy Right: “The Nature of Conflict,” in Conflict: Readings in Conflict Management 

and Resolution, 10) 

ناعات ـقتوافق مع ـسفات مجتمعية تبالترويج لفل يةاإلعالمالمؤسسات قوم تمن ناحية ثانية، 

التركيز على القضايا واألحداث ب ، وذلكدون سواهمفيها  والمعلنينلتلك المؤسسات المالكين وطموحات 

" خبراء"من  جدًااالعتماد على مجموعة صغيرة كما يقوم اإلعالم ب. وتخدم مصالحهم ،التي تعني هؤالء

، ما جعل بعض هؤالء شتهاقالمعنية ومنا لقضايا واألحداِثالبسات االسياسة واالقتصاد واألمن لشرح ُم

 .دول الفقيرةاليؤثرون في توجهات الرأي العام العالمي وسياسات معظم  ،يصبحون نجومًا عالميين

ما تعانيه النخبة  سهم في تكريس، وُتنجهية تستهين بعقول الناس ومشاعرهمإن هذا التوجه يعكس ُع 

، كما أنه يشجع على عن المركزبعيدة  لناس والشعوب التي تعيش في مناطَقاإلعالمية من جهل بأحوال ا

وتأليه ، بعض الشعوب وهذا من شأنه التشكيك في إنسانيِة. رأي، والتحيز ضد المعرفةالاستبدال الحقيقة ب

الناس وتزييف  أغلب ، وخداع وانتهاك إنسانيتهم والمستضعفينبعضها اآلخر، وانتقاص قدر  الفقراء 

 ،الرأي العامتحكم في توجهات ـإن أقوال اإلعالم أصبحت القوة التي ت :ديانا جونستونلذلك تقول . هموعي

ن صورة كل زعيم، أكما . يةاإلعالمالقوى من  كبيرًا ما يجعل كل حركة تحاول تغيير العالم تواجه تحديًا

 Diana Jonestone, “After) .رحمة اإلعالمرضة لُع توكل حركة اجتماعية وسياسية، وكل شعب أصبح

Socialism’s Debacle,” World Policy Journal, Summer 1991, 523) 

على  هأثريم ـقيـتالرأي العام من خالل  فياإلعالم ومدى تأثيره  أما إدوين يودر فقد وصف قوَة

بكونه تميز فورد  :يقول يودر. الحظوظ السياسية لكل من الرئيس جيرالد فورد والرئيس جورج بوش األب

لم طائرة الرئاسة في أحد األيام من أكثر رؤساء أمريكا لياقة بدنية، لكن حين تعثرت خطواته على ُس
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الهزلية، انتهى  تعليقاتالوتوقفت  ،من وصف ما حدثالتلفزيون وحين انتهى . ه إلى األبدرت صورُتتغّي

سقاطه من حسابات إو ، بلل من قيمتهالنكات في تقزيم الرجل والتقليالتعليقات و معها فورد، إذ تسببت تلك 

إن التغير السريع والعميق في صورة بوش ال يمكن تفسيره بما  :أما فيما يتعلق ببوش، فيقول يودر. الناس

ذهلة هي صورة بوش من قائد ما تغير بسرعة ُم إّن.. من تغيرات في األوضاع الحياتية في أمريكا َثحَد

ثر من ذلك، رجل ليس لديه قناعات أساسية وال يعرف موقعه من منتصر إلى رجل من دون برنامج، بل أك

لإلعالم ما نيتجة ِل. (Tele-Tunnel-Vision,” The Washington Post, February 14, 1993“ .األحداث

فشل كل من فورد وبوش في انتخابات تسببت أقوال رجاله في توجهات الرأي العام،  فيبالغ من أثر 

 .التالية الرئاسة

السياسة بالمؤسسات اإلعالمية إلى شركات ربحية تسبب في إلحاق أضرار بالغة  أغلب حولإن ت

 ثقافةت هي األضرار التي أصاَب مع ذلك، كانت األضرار األكثر تأثيرًا. االنتخابيةالعملية ووالثقافة 

ن إ إذ ؛اتحقاقات جمع المال وتكديس الثروإخضاع القيم والسلوكيات اإلنسانية الست حيث تم ،المجتمع

 ،وانيةْديولهم الُعإيقاظ مخاوف الناس وغرائزهم وُم التركيز على العائد المادي دفع مؤسسات اإلعالم إلى

برامج  إنتاججاه اإلعالم إلى حظ اّتلهذا نال. لالستغالل وتحقيق الربح قابلٍةورغبات  إلى حاجاٍتوتحويلها 

رة ْيوالَغع والجَشد الحَس رائَزغالتي تستثير درات خنف والجريمة والجنس والُمتلفزيونية تركز على الُع

الشركات اإلعالمية جهت من ناحية ثانية، اّت. متوارثة قاليدـأو ت يمًاوالتنافس على جمع المال، وال تحترم ِق

العامة قضايا ال التقليل من أهمية، ومومهموُه الناس احتياجاِت ، وإهمالالسوقمتطلبات مع إلى التجاوب 

  .بعات الحربتو ،التفاوت الطبقير والبطالة والفق :مثل

، واستحوذ المال الطبيعية واء والبيئةاالقتصادية على حرية تلويث الَه النخبةوهكذا، فيما استحوذت 

اإلعالمية على حرية تزييف وعي  النخبة، استحوذت السياسيينشراء ضمائر إفساد السياسة وعلى حرية 

صبح من يملك المال ويتمتع بالنجاح أحيث  ،في تغيير القيم ًاسبب كانذلك و. قولهم وثقافاتهمالناس وتلويث ُع

أصبح في عصر ما بعد ديمقراطية أمريكا، "  .على حق، فيما أصبح من يعاني الفقر وآالم الفشل على خطأ

 ,Liesl Schillinger) ".يئس هو وبالتالي ن الفقير فقيرأ، وجيدهو  علينا أن نفهم أن الثري ثري وبالتالي 

“Snores Like Us,” The Washington Post, Dec. 17, 1995, C1)   من ناحية أخرى، لم يعد هناك من

يسأل أو يهتم أن يسأل عن الوسيلة التي مكنت الثري من جمع األموال وتكديس الثروات، وهل كانت تلك 

جة لذلك تبلورت ثقافة تحتية نتي. وبؤس الضعفاء الوسيلة قانونية أو أخالقية، وال عن سبب فقر الفقراء

 .الذكاء والغباءووالفشل،  األهم الذي يقاس به النجاُح وتعتبر المال المقياَس ،د الجشعتمّج
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يمارسه  مشروعًا اإلعالم أصبح عماًل باستخدامإن التالعب في المعلومة والخبر ومشاعر الجماهير 

مثال، لجأت الحكومة األمريكية إلى تلك السياسة فعلى سبيل ال. قادة الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية

ذلك من ولعراق وأفغانستان، اوخالل سنوات احتاللها ، 2113 و 1991بغزو العراق في عامي  أثناء قيامها

تصوير الرئيس  ،ومما قام به اإلعالم لتبرير العدوان. د الحرب والعدوانؤّيمأمريكي أجل خلق رأي عام 

بيون ال يحترمون ان يدعم اإلرهاب، وتصوير العرب والمسلمين بأنهم إرهاالعراقي السابق بأنه شيط

تلى من األبرياء في العراق ـمن ناحية أخرى، دأبت الجهات الرسمية إلى اإلشارة إلى الق !إنسانية اإلنسان

غير مباشرة، وعدم عرض الجرائم التي يرتكبها  جانبية وأفغانستان وباكستان واليمن بوصفهم أضرارًا

بحياة مئات  ْتسكرية التي أوَدأما اإلشارة إلى العمليات الَع .لجيش األمريكي على التلفزيون إال نادرًاا

جراحية، فيما أعتبرت عمليات تعذيب المساجين  ها بأنها عملياٌتوصُف نود العراقيين فقد تَماآلالف من الُج

 في جرائِم جعله شريكًاييب الحكومة األمريكية اإلعالم بترديد أكاذ قيامإن . مؤسفة تلهم أحداثًاـواألسرى وق

على حساب الحقيقة  م مصالحهمويخُد ج آلراء األثرياء واألقوياءيرّو وقًاالحرب، إضافة إلى كونه ُب

 . لموالضعيف والفقير والمصلحة العامة والِس

جريدة به قامت ما  :الحقائق التاريخيةتزوير تزييف الوعي ودور اإلعالم في ومن األمثلة على 

ة لخطة جون كيري وزير اط الرئيسالنق تنشرحين  2114عام ( فبراير)الواشنطن بوست في شهر شباط 

سياق الحديث عن تلك  فيإذ . تسوية الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيلالتي تستهدف خارجية أمريكا 

دولة قامت  نا بيوتهم حيتدعو إلى تعويض الفلسطينيين الذين تركوكيري  إن خطة :الخطة، قالت الجريدة

يوتهم في الدول العربية بعد قيام ترك ُب روا علىِبْجُأ، وتعويض اليهود الذين 1948في عام  إسرائيل

من دون أن يمر على العقل ويضطره إلى  ن الذي يتسلل إلى الوعي بهدوٍءبّطهكذا يتم التزييف الُم .إسرائيل

 كالٌم... روا على ترك بيوتهمِبأما اليهود فقد أْجهم باختيارهم، َتالفلسطينيون تركوا بيو... التفكير فيما يقرأ

ب، ويفتح الباب لمطالبة اليهود بتعويضات أكبر بكثير من التعويضات التي يقلب الحقيقة رأسًا على عِق

 . تهم على خطة كيري التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينيةـسيطالب بها الفلسطينيون في حال موافق

من دون مبرر، وقتل مئات واحتالل أراضيه بغزو العراق  2113حكومة األمريكية في عام قامت ال

ولما كانت تقارير االستخبارات األمريكية وغير األمريكية قد  ،نياآلالف من العسكرين وغير العسكري

إن الرئيس ن الرئيس العراقي ال يتمتع بشعبية، فإلكترونية، وإل لحرب ن الجيش العراقي غير مؤّهإ :قالت

لديها االستعداد  وتعيين حكومة ،نظام صدام حسينطاحة إأن الوقت مناسب لغزو العراق و بوش قرر

هو عربي  نتي خلقها اإلعالم األمريكي لكل مدائية الوفي ضوء األجواء الِع. نصياع ألوامر واشنطنلال
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والوقوف إلى  غزو العراقتأييد قامت بشعبية الغلبية األووإسالمي، فإن الحزبين الجمهوري والديمقراطي 

أيار  2كتب ديفيد اجنيشس في جريدة الواشنطن بوست يوم  .! ع شّججانب بوش، فيما قام اإلعالم بدور الُم

يمها خالل ـقيـبررات الحرب وتإنني أعتقد أن أحد األسباب لعدم قيام اإلعالم بتحليل ُم" :قائاًل 2111( مايو)

ن الجنود األمريكيين كانوا أخذ قراره بغزو العراق، وسبق بأن بوش اّتهو علمنا الم 2113و  2112عامي 

. "الحربلتغطية حررين يتجهون نحو البحث عن أفضل طريقة منتشرين في الصحراء، ما جعل أغلبية الُم

اإلعالميين البارزين  عطي فكرة جيدة عن قيام أحِدبفشل اإلعالم في القيام بواجبه، وُي وهذا يتضمن اعترافًا

 نهاَر الغزو بالعمل ليَل خالل سنواِتاألمريكي وفي الواقع، قام اإلعالم . من إدانته بتبرير ذلك الفشل بداًل

تبرير استمرار بخالل سنوات االحتالل  والقيامأمنية،  ها ظروٌفلْتأْم ًاحرببوصفها تبرير الحرب على 

 .لتأسيس الديمقراطية في الشرق األوسط ضرورة بوصفِه االحتالل

ت ومواقع التواصل االجتماعي في وسائل االتصاالت واإلنترن الحديثة التطوراُت تع ذلك، جاءم

من  ،وجودهم د أماكن غم من تباُعالناس، على الَرالكثير من  نمّكمن السابق،  أكثر وعيًا عامًا لتخلق رأيًا

. من البشر على الجانب اآلخر لمن يعيشاألحوال االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية  إلى التعرف

 دوث تفاعل ثقافي عبر الحدود الجغرافيِةلت ُحافتراضية سّه كما جعلت بإمكان الناس تكوين جماعاٍت

في هدم الكثير من الحواجز التي كانت تحول دون تواصل الناس بعضهم مع  ذلك تسبب و. والسياسية

خب االقتصادية نالوميل  ،كام المستبدينالُحمعظم بعض، وكشف الكثير من الحقائق المتعلقة بتصرفات 

في عام  عدة عربية دواًل إن الثورات الشعبية التي اجتاحت  .ستغاللاالفساد وإلى ممارسة الالسياسية و

هم من القيام بعمل جماعي من نيتثبت مدى أهمية مواقع التواصل االجتماعي في توعية الناس وتمك 2111

ت وغيره من وسائل تواصل في خلق من ناحية ثانية، أسهم اإلنترن. داحدون الحاجة للتواجد في مكان و

 .والمجتمعات االفتراضية والتحتية عالمية والكثير من الثقافات الفرعية ثقافٍة

، وتمكين األقليات الثقافية والدينية من إعادة إحياء ثقافاتها القديمة ثقافات فرعية وتحتية لكن تشكيَل

 حضور إن تكوين جاتوهات ثقافية ال يتطلب. ثقافية في كل دولة من دول العالم قاد إلى تكوين جاتوهات

يتواصل أعضاؤها من  ألن بإمكانهم تكوين مجتمعات افتراضية ،أعضاء تلك الجاتوهات في مكان واحد

 قوم على قيم ومواقفـوتطوير عقلية جاتو تمع بعضهم  ت ومواقع التواصل االجتماعي خالل اإلنترن

وبالنظر إلى أحوال  .ضدهم حاُكتآمرية ُت يمان بنظرياتاإلو ،ومعتقدات دينية واحدة ،شتركةم ومظالم

 بتكوين األقليات الدينية والثقافية والقومية في دول الغرب بالتحديد نكتشف أن معظم تلك األقليات قامت فعاًل

 المعلومات واإلشاعات التي ، خاصةمعلوماتتيح إلعضائها إمكانية تبادل الـجاتوهات ثقافية خاصة بها، ت
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ة أعضاء تعميق عزلقد نتج عن هذه الظاهرة و. وأفكار ومخاوف عزز إيمانهم بما نشأوا عليه من عقائَدُت

ل مع غيرهم من دراتهم على التواُصُق وإضعاف، الدول التي يعيشون فيها اتعن مجتمعتلك الجاتوهات 

  .ختلفةأتباع الثقافات والديانات الم

في العصور رقية والدينية األوروبية من األقليات الِع و التقليدي الذي عاشت فيه العديُدتميز الجات

أما الجاتو . ه إلى العيش فيه بسبب الفقر والتفرقة العنصريةضطر سكاَنا عزواًلَم بكونه مكانًاالماضية 

 ن أفراد وجماعات العيَشفضاء مفتوح اختار أعضاؤه معبارة عن للجاتو القديم،  الثقافي الجديد فهو، خالفًا

ما  ،زلة عن المجتمع األكبروهذا يعني أن الجاتو التقليدي يفرض على سكانه الُع. فيه بمحض إرادتهم

عن  ، فيما يفرض سكان الجاتو الجديد على أنفسهم االنعزاَليتحينون الفرص للتحرر منهيجلعهم 

 :ويمكن القول. ل مع المجتمع األكبرة للتفاُعوعدم الحاج بالرضا عن النفس شعرون، ما يجعلهم َيمجتمعاتهم

، يعيشون الفرعيةومجموعة من الجاتوهات  ،به ًاخاص اكبير ان اليمين واليسار األمريكي كَون جاتو ثقافيإ

يقف في و يختلف معهم في الرأي نكل َم ضّد وُيحيكون المؤامرات، من خاللهاويعملون ويفكرون ويحلمون 

ا كان التآمر يحتاج إلى السرية، فإن هذه الجاتوهات تحرص ولّم. مات وشعوبومنظ طريقهم من جماعاٍت

متحررون على عزلتها، ما يجعلها عاجزة عن االستفادة من األفكار الجديدة التي يطورها مثقفون ومفكرون 

 نالجدرا، والتحدث مع فحسب على سماع أنفسهم ن ون أعضاء الجاتوهات الثقافية قادرإ. إليها ال ينتمون

وا لتحقيق  وسَع ،نفسها اللغةب دودهم الذين تحدثوا ُج ع أصواِتْجالتي تعزلهم عن الغير، والتنصت لَر

 . نفسها المآرب

وات غير تقليدية لتواصل الناس، و يوفر قنووسائل التواصل االجتماعي ت ن تطور اإلنترنأومع 

فيما يتعلق بالقضايا بحرية ات نظرهم وجهفكارهم وطرح الناس للترويج أل ألعداد كبيرة منيفتح المجال 

ويعود السبب في ذلك إلى قيام  ،عتلك الحرية دخلت مرحلة التراُجن أالعامة والخاصة التي تعنيهم، إال 

ها إلى إمبراطورياتها ت الصغيرة وضّمالكبيرة بشراء شركات اإلنترن اإلعالمية والمعلوماتيةالشركات 

ثير ـوخدمات تست جهة نظرها والترويج لبضائَعلطرح ِو نبرًاتخدامها ِمها، واسوالتحكم في رسالِتالتجارية 

 .ثارة عقولهم وضمائرهمـمن است غرائز الناس وشهواتهم بداًل

 االنتخابات وحرية الرأي

إن سيطرة المال على السياسة من ناحية، وقيام اإلعالم باالستيالء على دور الحزب التقليدي في المجتمع 

جعل عملية االنتخابات عبارة عن  مما. بعيد سبب في تعطيل العملية الديمقراطية إلى حٍدمن ناحية ثانية ت
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تكرر كل عامين، يتابعها الناس ومؤسسات اإلعالم والرأي العام العالمي ـلعبة رياضية أو مسرحية مشوقة ت

تفشل مرة واحدة  ، لكن االنتخابات لميصبون إليه من تغير في السياسات حقق لهم مابشغف على أمل أن ُت

وخالل هذه اللعبة التي يمكن . منذ بداية الثمانينات من القرن العشرين في تخييب آمال الشعب األمريكي

، فيما يكون عدد المشاهدين قلياًل كالعادة ، يكون عدد الالعبين المحظوظينكرة السلة بمباراة فيهها يتشب

صغيرة من  في المباراة بطريقة غير مباشرة مجموعٌةثانية، يشارك  من ناحيٍة. جدًا كبيرًاوالمتابعين 

تسجيل بفريقهم  قام، يهتفون ويرقصون ويقفزون كلما ةالمشجعين الذين يقفون خارج حدود منطقة اللعب

من دون مكافأة تتناسب مع الجهد  وغالبًا ،هدف، لكنهم يعودون إلى بيوتهم بعد انتهاء المباراة مرهقين

فرص الفوز في المباراة، يقوم مستشارون سياسيون محترفون يبيعون خدماتهم ومن أجل تحسين . المبذول

لتعظيم الفوائد الممكنة  وتغيير الخطط عند الحاجةأثناء المباراة لمن يدفع أكثر بتدريب الالعبين وتوجههم 

 .كل جولة منوتقليل الخسائر المحتملة 

جوء بعض الالعبين إلى معاملة منافسيهم ولة، الفّجوعلى الرغم من خشونة هذه المباراة السياسية 

النظر  عظم المشاركين ومكافأة بعضهم، بغّضبالترويج لُم ن اإلعالم يقوم دومًاأ، إال داع الجمهوروِخ بقسوة

 نال اهتمامًا  أكبرشونة ُخب العٌب تصرفوفي الواقع، كلما . تائجـوما تسفر عنه المباراة من ن ،عن أفعالهم

وإنما فرصة  ،ها العزلخالق في أمريكا لم يعد وصمة عار يستحق صاحُبثر، ألن سوء األأك وشعبيًا إعالميًا

بعد انتهاء المباراة، يتم عادة نسيان الالعبين  !!من قبل أباطرة اإلعالم والتجارة يمكن استغاللها تجاريًا

. المادية ة تدوير النفاياتتم إعادـوالمدربين والمديرين الفاشلين، مع ذلك يتم عادة إعادة تدوير بعضهم كما ت

النفايات مثل الورق والبالستيك والزجاج، شجعها على بعض إذ يبدو أن نجاح أمريكا في إعادة تدوير 

لكن إعادة تدوير المواهب اإلنسانية التي أثبتت  !أيضًاومخترعيها المستهلكة واآلراء إعادة تدوير األفكار 

ألن األفكار والنظريات تفقد  ،نجحـنفايات المادية، ال يمكن أن تإلعادة تدوير ال ، وخالفًافي عملها فشلها

 .ها الزمُنصالحيتها حين يتجاوُز

، فيما يقوم وفطنة ألداء األدوار المنوطة بهميقوم الالعبون خالل المباراة ببذل ما لديهم من جهد 

لمن يشرفون  ةلتنافسيلتعزيز القدرة االمدربون والمديرون بتوظيف ما لديهم من أالعيب ووسائل خداع 

 واجتماعيًا سياسيًا مركزًايكسبون  من ناحية ثانية، فيما يجني الالعبون المنتصرون فرحة النصر و. عليهم

العوائد المادية  ،الت االنتخابيةقوم بتمويل الحَمـالقوى التي ت :الك الفرق المتنافسة، أي، يجني ُممًاهم

راخ واالنغماس في تاف والُصبالُهاألولى تقوم  ادة إلى مجموعٍةأما الشعب فينقسم ع. والسياسية الحقيقية

متابعة المباراة على القنوات الثانية بمجموعة تقوم البفائدة تذكر، وى أعضائها مباراة ال تعود عل متابعِة
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مدى وطبقاته بغض النظر عن  الشعب فئات ن لك. ألنها ال تعني الكثير بالنسبة لهم ،أو إهمالها ،التلفزيونية

ثمن تتويج العبين يتصفون في معظم األحيان  دري، بدفعتقوم، من حيث ال ت، انخراطها في تلك العملية

عة في أيدي أصحاب المال الذين اشتروهم سياسيين يتحولون بسرعة إلى أدوات طّي بالكذب والخداع ملوكًا

التمادي في شراء ضمائر ع رجال المال واألعمال على يشّج األمر الذي! رقبل ظهور النتائج بأشُه

همال كل إو ،شخص قابل لالستغالل وكّل ع اإلعالم على التمادي في استغالل كل فرصٍةالسياسيين، ويشّج

 .قضية وإنسان بحاجة لعناية

أزمة وصف الرئيس األسبق فورد العملية االنتخابية في أمريكا بكلمات قليلة تعبر عن عمق 

 مرشحون بال أفكار، يستأجرون مستشارين بال ضمائر إلدارة: "1971، قال فورد في عام الديمقراطية

 ,Cited by David S. Broder, The Washington Post, June 16)".حمالت انتخابية بال محتوى

1999, A 37) كتلصالح إإلى أسوأ، ما جعل كل أمل في  يئ، تطورت العملية االنتخابية من سومع األيام 

من  هنأمع و. الجشع وضباب المال الملوث داخل غابات هرب منكا اقتربت منه ، كلمالعملية يبدو سرابًا

عملية إلعادة اليوم أصبحت إال أنها تغيير وتجديد وإصالح،  المفروض أن تكون العملية الديمقراطية أداَة

عيد ُيوش وأوباما ليؤكد أنه لم يعد هناك أمل في تغيير من ُب قد جاء كٌلو. نةتدوير أفكار ونظم متعّف

سياسيين قدامى خدموا في إدارات سابقة  جتمعي، إذ قاما باستدعاِءها الُمها ودوَرللديمقراطية اعتباَر

 .للتعامل مع قضايا وتحديات لم يتخيلوها من قبل أحيانًا ًاقودوا عن العمل السياسي واالقتصادي ُععُدوابَت

ادية واألمنية واالجتماعية السائدة، في ضوء تحيز اإلعالم ضد كل فكر ورأي مخالف للفلسفة االقتص

يملك وسيلة إعالمية، ومن  تصرة على منـمقلم يعد هناك حرية رأي في أمريكا، إذ أصبحت حرية الرأي 

رم كل من ال يملك أو يدير جريدة رئيسية، أو لذلك ُح. تقريبًا واهممؤسسة إعالمية دون ِسإدارة يعمل في 

تصر على السماح ـقـإن حرية الرأي ال ت. ة تلفزيونية من حرية الرأيمجلة وطنية، أو محطة راديو، أو قنا

تيح له المجال ـوقول ما يؤمن به، بل التعبير عن رأيه عالنية بطريقة ت ،عن رأيهبالتعبير لكل إنسان 

ة من سائل االتصال الجماهيرية الرئيسا كانت كل وولّم .إليصال وجهة نظره وفكره للجمهور المستهدف

ومرئية خاضعة لسيطرة إعالم تجاري منحاز، فإن حرية الرأي أصبحت  ،ومسموعة ،توبةصحافة مك

التواصل  ت ومواقَعومع أن اإلنترن. قتصاد واإلعالمضحية من ضحايا سيطرة المال على السياسة واال

بسبب  متاحًان استقالل تلك الوسائل لم يعد أبديلة للتعبير عن الرأي بحرية، إال  االجتماعي تشكل قنواٍت

يديولوجية هم األترتباطاال هاولين عنؤصداقية المسع ِماتجاه المال إلى السيطرة عليها، وبسبب تراُج

 .لحيةوالمص
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فيما استولى المال على العملية السياسية، استولى اإلعالم على دور الحزب التقليدي في المجتمع 

فيما تفقد األحزاب السياسية " :نواتقال ريشارد هاروود قبل عدة س. الغربي عامة وفي أمريكا خاصة

إنهم يقومون  ،قرار فيما يتعلق بانتخاب الرؤساءيتحول الصحفيون إلى أصحاب عالقتها بالعملية السياسية، 

كم على شخصيات المرشحين، ما يجعلهم يقومون بتحديد األشخاص الذين يختارونهم بدور الوسيط والُح

 Richard Harwood, Extinct Stained Wretches?, the). هملقيادة األمة والترويج لهم والدفاع عن

Washington Post, Nov. 10, 1995, 21)   نظر معينة بوجهِة ملتزمين الصحفيون بوجه عامولما كان، 

ال  مواقفهم وتصرفاتهمعملون فيها والجهات المالكة لها، فإن المؤسسات التي َيأهداف تعكس وجهات نظر و

األشخاص ، بل إيصال األقليات المحرومة أن تخدم، المصلحة العامة أو قضايا تهامصلحوليس من  ،تخدم

 .كمة الُحَدُسقام المال بشرائهم ل الذين

فرصة استثمارية ذات  عقوٍد، أصبح منذ في الماضي لتوعية الناس وتثقيفهم فيما كان اإلعالم أداًة

اإلعالمية إلى شركات تسعى لتحقيق الربح،  وبعد تحول معظم الوسائل. ات اقتصادية كبيرة للغايةإمكان

 ومواقفهم طرق حياة الناس وتفكيرهم في تلك المؤسسات قوة مستقلة عن الدولة ذات تأثير كبير أصبحت

لهذا أصبح بإمكان اإلعالم، من خالل عملية انتقائية، أن يسهم في توعية الناس وفي تزييف . وسلوكياتهم

وفيما كانت هذه التطورات تسير ببطء . مختلف القضايا الوطنية والدولية من هموعيهم، وإعادة تشكيل مواقف

تها بنفسها ـقـتفقد قاعدتها االقتصادية واستقالليتها وث وسطىوتحرز ما تسعى إليه من تقدم، كانت الطبقة ال

ل إلى رمانهم من الوصومن ناحية أخرى، تم عزل المثقفين الملتزمين بِح. وتأثيرها في العملية السياسية

قوله ـصغاء لما تسوى اإل نتيجة لذلك، لم يعد أمام الجماهير خياٌر. الجماهير من خالل وسائل اإلعالم

الجامعات الذين يعبرون  ـذةحتى أسات. نشره من أكاذيبـج له من قيم وبضائع، وما توسائل اإلعالم، وترِو

 . للتشكيك والعزل بحوا هدفًاعن آراء ال تتوافق مع آراء أباطرة المال واإلعالم وأهوائهم أص

 ،في المجتمع على الرغم من القوة الهائلة التي تستحوذ عليها العمليتان االقتصادية واإلعالماتية

هاتين  إنفوإعادة تشكيل مواقفهم،  الجماهيرللتالعب في مشاعر  شتىباستخدامها بطرق  ناوتقوم

 بسببطلقة شبه ُم به من حريٍة انتمتعـا تم في ضوءو. رسمية أو شعبية العمليتين ال تخضعان لرقابٍة

وق الحر الترويج لفكرتي الُسجهوا إلى اّتالعمليتين  القائمين على تلكالرأي اآلخر، فإن يب ـيـتغ

أو عدالة أو مساواة في  تحقيق نهضٍة ليس من أجِلبنشر تلك األفكار إنهم يقومون . والديمقراطية األمريكية

نهم من تحقيق أهدافهم على تمّكوسياسية استثمارية قانونية  خلق بيئٍةأجل ن ، بل مالفقيرة العالمدول 

وإفساد  ،وسطىالطبقة ال إذ فيما تستمر النخبة االقتصادية في استغالل الفقراء ومحاصرِة. الساحة الدولية
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 هاًل،وَج عفًاين وتلويث البيئة، تقوم النخبة اإلعالمية بالتالعب في مشاعر أكثر الناس َضـالسياسة والسياسي

 . وثقافاتهمعقولهم  الفقراء وتلويِثمخاوف األطفال والشباب وغرائز هم، وبشكل خاص وإثارة مخاوِف

بحكم روابط المصلحة  ، وذلكإن تحالف النخب المهيمنة على العمليتين االقتصادية واإلعالماتية

يات فيما يتعلق بالقضايا ووتحديد األولا تشكيل الرأي العام، مالملكية والفلسفة االجتماعية، جعل بإمكانهو

 يقومونإن األثرياء  :يقول شارلز لويس. تراعـالعامة، وتقرير مصير االنتخابات قبل بدء عمليات االق

ل أشهر من ذهاب الناس بم في اختيار المرشحين الرئسيين قسهاوبالتالي اإل ،بتمويل حمالت المرشحين

 .Cited by David S). بالنسبة لمن ينتخبونهم جرد خاطرة عابرةإلى صناديق االقتراع، ما جعل الناس م

Broder, The Washington Post, June 16, 1999, A 37)   استاذ الري بارتلز من ناحية ثانية، قام

فوجدهم يتجاوبون مع  ،تصويت أعضاء مجلس الشيوخ طريقةة في جامعة برنستون بدراسة يالسياسالعلوم 

كما وجد أن أعضاء الحزب الجمهوري  ،غيرهمذوي الدخل المرتفع أكثر من من المجتمع فئات رغبات 

 Kevin) .ول المتواضعةُخطالق مع رغبات ذوي الُدال يتجاوبون على اإل على السواء الحزب الديمقراطيو

Drum, Plutocracy Now, Mother Jones, March/April, 2011, 22)   وبسبب هذا الموقف، أصبح

، وتعيين األثرياء أوصياء على فاسدة ريكي مجرد وسيلة إلضفاء شرعية على عملية انتخابيةالناخب األم

 .بوية الخاصةْخصلحة العامة لخدمة مصالحهم الُنالناس، ومنحهم حق إدارة شؤون الدولة وتسخير الَم

ة حجم قويض العملية الديمقراطية، قامت فلسفة السوق الحر واإلعالم التجاري بتوسعـإضافة إلى ت

من الدخل % 23.5من السكان على  %1إذ فيما حصل األغنى  ؛الدخل والثقافة في المجتمع كثيرًا تيفجو

 Robert Reich, Inequality in) .2119في عام % 25 نحو ، حصلوا على 2117في عام في أمريكا 

America, The Nation, July 19/26, 2010, 13) . 721 يرة بنسبةأرباح الشركات الكب ارتفعتوفيما% 

ارتفعت نسبة تسببت في زيادة دخل األثرياء، و ،2119 – 2117 الكبير فيما بين عامي الركودفترة خالل 

عن  للدفاعمع ذلك، لم ينهض الشعب األمريكي  %.35نحو وانخفضت قيمة العقار ب ،%112 البطالة بحوالي

قوم ـتل النخب االقتصادية واإلعالمية حقوقه، ولم يتحرك ساسة أمريكا لتصحيح الوضع المتأزم، ما جع

نشاطات من  وغير عادل ما هو عادٌلو، من سلوكيات وضع معايير جديدة لما هو أخالقي وغير أخالقيب

 .من خيبات أمل وتبعات الفشَل يعنيوما من ثروات وامتيازات، ما يعني النجاح و، نافسيةـت

 ،"من الشعب، بالشعب، وللشعب نظام" :أنهاوصف الرئيس األمريكي أبراهام لنكولن الديمقراطية ب

، ويقوم نفُسه الشعب وم بواجباته ويتحمل مسؤولياته يقوده أبناء الشعب، ويقسياسي ما يعني أنها نظام حكم 

جوزيف ستجلتز االقتصادي األمريكي الحاصل على  وقد يكون هذا القول هو ما دفع. على خدمة الشعب
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من الواحد في المئة، بالواحد في " :الوضع االقتصادي الراهن بأنه جائزة نوبل في االقتصاد إلى وصف

 من"نظام حكم يتشكل  :بأنها األمريكية الديمقراطية للعملية ؤكد وصفنايوهذا . "ئةالمئة، وللواحد في الم

 !!"لصالح األثرياءواألثرياء، يديره واألثرياء، 

، اء انتخابات على مستوى الدولة كل سنتينإجر علىنظام االنتخاب األمريكي  ينصمن ناحية ثانية، 

سمح النظام ببقاء وفيما َي. توقف تقريبًاـعايات انتخابية ال تمسي على ِدصبح وُيما يجعل المجتمع األمريكي ُي

كم البقاء في الُح في ه، يعطي الرئيس الحَقرس في منصبه طالما أعيد انتخاُبغعضو من أعضاء الكون أِي

ولما كان كل مرشح بحاجة إلى الوصول إلى جماهير  .سنوات ثمانيمدتهما  فقط، تاليتينـلفترتين مت

الوصول إلى اإلعالم  فيما أصبحالمنتخبين، فإن قدرته على ذلك أصبحت تعتمد على الوصول إلى اإلعالم، 

لمثال، وعلى سبيل ا. عامًا بعد عام المتزايدةعلى دفع تكاليف الحمالت اإلعالمية  ة المرشحمد على قدرتيع

مليون دوالر، ما يعني أن على عضو  31 نحو تصل تكلفة حملة انتخابية ناجحة لعضوية مجلس الشيوخ

، آالف دوالر أسبوعيًا عشرة نحو معركة تجديد انتخابية أن يجمع  مجلس الشيوخ الذي يرغب في خوِض

ناتور يكتب الس. رسغونتالية تمثل فترة عضويته في الكسنوات مت 6كل عام، لمدة  ًاأسبوع 52على مدى 

ن يصف شعوره بعد جلسة مع متبرعي 2111عام ( فبراير)شباط  25زل ميللر عضو مجلس الشيوخ يوم 

رخيصة قضت  (!!!مومس) كما تشعربعد ترك تلك الغرفة  شعرت دومًا" :محتملين لدعم حملته االنتخابية

 Zill Miller, “A Sorry Way to Win,” The Washington Post, February)".من كثرة العمل صعبًا يومًا

25, 2001, B7)  رس إلى مكتب محاماة ولوبي، حيث غميللر انضم بعد أن خرج من الكون ناتوريلكن الس

مارس هناك عملية جمع التبرعات التي أدانها، ما جعله يقوم باستجداء وإغراء متبرعين لدعم حمالت 

 . ها على العالمرخيصة تحكم أمريكا، وتهيمن من خالل (ساتممو)

فعلى سبيل . رالبليون دو إلى فتصل أحيانًاوإعادة انتخابهم أما تكاليف حمالت انتخاب الرؤساء 

 لىجمع ما يزيد عمليون دوالر، و 751ما يزيد على  2118المثال، جمع أوباما أثناء حملته االنتخابية عام 

إن المجموعات السياسية في  :تقول 2111كتبت جريدة الواشنطن بوست عام . 2112عام ليون دوالر في ب

عن % 36 مقدارهاوهذا يمثل زيادة  ،عامذلك الدرالية في يدوالرعلى االنتخابات الف يينبال 3نفاق ا إلطريقه

 John Mintz, “Political Spending) .بليون دوالر 2.2بلغت تكلفة االنتخابات فيها التي  1996سنة 

Nears Record High,” The Washington Post, October 19, 2000, A10)   وتعني االنتخابات

 33، وانتخاب ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أي حاكم درالية انتخاب رئيس جديد أو إعادة انتخاب رئيسيالف

في عام  :سنوات، أي بعد ثماني. عضوًا 435ناتور، وانتخاب جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم يس
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أما تكلفة موسم انتخابات . بليون دوالر 5.3حيث بلغت ، تقريبًادرالية ينتخابات الفتكلفة اال تضاعفت، 2118

بسبب القوانين  دوالر يينبال عشرة تتجاوزنها إ :يقالف 2112 حملة عام :األخير قبل كتابة هذا الكتاب، أي

في ضوء و ..ويتهمُهوعدم اإلفصاح عن  ،مبالغ يريدونها جازت قيام المتبرعين بالتبرع بأّيالجديدة التي أ

خصصه كل عضو إلدارة الذي ُي فإن الوقت عام، بعد عامًالجمع المزيد من المال  سرغأعضاء الكون حاجة

ول ؤمع التبرعات، كما أصبح على كل مسخصصه لجبكثير من الوقت الذي ُي أقَلأصبح شؤون البالد 

يقول إريك . لثروات من المتبرعينصاغية حين يتكلم أصحاب ا مفتوحة وآذانًا منتخب أن يكون عيونًا

نظر ـسبب مصادرة إرادة الناس في نظامنا السياسي، عليك أن ت إلى تعرف ـحين تحاول أن ت" :ولترمان

 ,Eric Alterman) ". ناضّد يعمل االختراق خترق، وإنإن النظام ُم.. قوة المال إلىأوال وقبل كل شيء 

Kabuki Democracy, The Nation, September 2, 2010, 12) 

الواليات المتحدة غير مؤهلة للتعامل  إن :من ناحية ثانية، كتب المؤرخ األمريكي بول كنيدي يقول

إلى نظام  فتعود أواًل، كما يقول كنيدي، النقص أسباب ذلك أما. بسرعة وحسم مع القضايا الدولية المتغيرة

ها للضغوط التي يمارُس تعود ثانيًاتين، وكل سنبالشلل عملية اتخاذ القرارات صيب االنتخابات الذي ُي

لتحقيق أهداف متنافسة، تسعى قضايا مختلفة و تبنىـلوبيات تال، وهذه (لوبيات)أصحاب المصالح الخاصة 

. تصف بالتعقيد والحيويةـثقافة سياسية تميل إلى تبسيط القضايا االستراتيجية الدولية التي تل تعود ثالثًاو

(Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, 523-25)  يلوم كنيدي هذا التحليلوضمن ،

وكسب أكبر عدد  ،جمع المال انغماسه شبه الكلي في نشاطاتاإلعالم على نشر ثقافة التبسيط، بسبب 

 . وفشله في تخصيص الوقت والحيز المطلوب لشرح القضايا الدولية المعقدةممكن من المشاهدين، 

 حثقافة التساُم

من دون وجود الرجل  :ال يمكن أن توجد ديمقراطية من دون ديمقراطيين، أي :ل فرانسيس فوكويامايقو

لكن   (The End of History, 134) .بتشكيلهقوم ـراطية ويقوم بتشكيلها بينما تالديمق حبُيالديمقراطي الذي 

وهذه . ية تعي قيمة الديمقراطيةثقافة شعب الديمقراطية يحتاج إلى وجوِد يحبإيجاد الرجل الديمقراطي الذي 

، وفوق ذلك من دون حصول الناس على تعليم سليم، ومعلومات صحيحة، ومواقف سليمة وجودها ال يمكن

مع ذلك، . أن يعيش حياته كما يريد في االعتراف بحقِهوالناس على التسامح وقبول اآلخر،  كله، ثقافة تحّث

مطلق، فكل شعب  عدم التسامح بشكٍلبح أو تصف بالتساُمـها تنة بأنثقافة شعبية معّي ليس باإلمكان وصُف

نع عن قبول بعضها اآلخر، ويمارس التفرقة ضد أشياء ـتـيتسامح مع بعض القضايا والسلوكيات، ويم
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تصف شعوب الغرب عامة بتسامحها مع المعارضة السياسية والسلوكيات ـوعلى سبيل المثال، ت .أخرى

وعلى العكس  .التنوع العرقي مع حًا، لكنها أقل تساُممن المجتمعات الشرقيةر االجتماعية غير العادية أكث

تسامح ـتصف بالتسامح مع التنوع العرقي والديني، ولكن ال تـمن ذلك، نالحظ أن الشعوب العربية عامة ت

 (Mohamed Rabie, Conflict Resolution and Ethnicity, 10) .مع المعارضة السياسية والدينية تقريبًا

التسامح السائدة اليوم في مختلف دول  مجتمع أو ثقافة شعبية إلى حالِة ُيأمن ناحية ثانية، لم يصل 

فالتسامح الديني في الغرب . في مواقفها رات مؤلمةيمت إجراء تغيصعبة حّت العالم من دون المرور بأوقاٍت

، عشَر ت أوروبا في القرن السابَعتاَحقبل حركة اإلصالح الديني والحروب الدينية التي اج ًالم يكن ممكن

التي أفرزها الجديدة نال قبل الثورة الصناعية والتشكيالت االجتماعية ن الديمقراطية كانت بعيدة الَمأكما 

ح الديني كقيمة ثقافية، وغياب الديمقراطية ن ضعف التساُمإ :لذلك يمكن القول. نمط اإلنتاج الصناعي

ي اإلصالح الديني لم الثالث يعود إلى عدم مرور تلك المجتمعات في تجربَتدول العا أغلب حكم في كنظاِم

يديولوجية، أيخضع من الناحية الثقافية والسياسية لفكرة  إن مجتمعًا .الصناعيةواالجتماعية  تحوالتوال

 . ضيافة للتسامح الديني أو الديمقراطيةويعيش حياة فالحية تقليدية ليس باستطاعته تطوير ثقافة ِم

بحقوقهم  ، وأن يعترَفه من الناسكل إنسان غيَرشروط التسامح والديمقراطية أن يقبل أهم إن من 

ذ يجب إ. ملي عليهم تقاليدهموطقوسهم الثقافية كما ُت ،يمارسوا شعائرهم الدينيةأن و ،في أن يكونوا مختلفين

يم ومعتقدات تعكس خيارات ـق ما يؤمن به من أن يعي أن ،ًاديمقراطيو ًاتسامحُم، كي يكون لى اإلنسانع

تغير كلما ـحياتية ت تعكس أوضاعًاوآراء  ما يتمسك به من مواقَف، وأن من الناس خاصة غير ملزمة لغيرِه

بمرور  تقادمـتغير وال تـتغيرت الظروف االقتصادية والعالقات االجتماعية، وليست حقائق أزلية ال ت

بأنها تملك الحقيقة دون سواها من نظريات فلسفية، فإنها يديولوجيات تدعي ولما كانت معظم األ .الزمن

وشرعية  ،تسامحالح بغرس ثقافة دوث تحوالت ثقافية عميقة تسَمتشكل بطبيعتها عقبة تحول دون ُح

ن يؤمن بها تسبب في جعل كل َمـتيديولوجية إن األ. سهم في تطويرهاوُتاالختالف في الفكر والموقف 

للتفرقة ضدهم والقبول بأنظمة  ، وأكثر مياًلن يؤمن بفكر مختلف من الناسَممع  وأقل تسامحًا ق األفق،ضّي

 . ديمقراطية استبدادية غير حكم غير

ة في عصر النهضة األوروبي تسبب في تبلور ينحياة المد تنشيط العملية االقتصادية في ظلإن 

 في وجدوا أنفسهم منشغليننة فالناس في المدي. تشكيالت اجتماعية جديدة مختلفة عما ساد حياة الريف

وتقاليد ومواقف جديدة، وحتمت  ونشاطات اجتماعية وفكرية أفرزت قيمًا ،وحرفيةومالية أعمال تجارية 

تج ـقد نو. مشتركةدينية أو غير دينية إقامة عالقات بين الناس على أساس مصالح متبادلة، وليس معتقدات 
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، وأكثر بالكسب المادي بالتعاليم الدينية، وأكثر اهتمامًا لتزامًاا سكان المدينة أقّل عن هذا التطور أن أصبح

على سكان المدن إقامة عالقات  التجارة متحّتمن ناحية ثانية، . تحررًا من الناحيتين الفكرية واالجتماعية

رباء بعيدة في ظل ثقافات مختلفة، ما فرض عليهم قبول الُغ في أمكنٍةحياة مختلفة عيشون تعاون مع غرباء َي

وعدم االهتمام رية، وغياب الُح ،في المقابل، تسبب التزايد السكاني. واحترام تقاليدهم والتعامل معهم بندية

من  بداًل ،لذلك. حدوث هجرات سكانية من الريف والبادية إلى المدن فيباألرياف في الدول النامية عامة 

  .التقليدية مالمدينة وصبغها بثقافته (بترييف) الفالحونقيام الدولة بتنمية الريف وتحضيره، قام 

يميل حكام الدول ذات الثقافات الشرقية والدينية إلى رفض فكرة وجود مبادئ عالمية تحكم المشاركة 

دعاء بأن المشاركة السياسية والحقوق اإلنسانية سمات ثقافية ، واالالحقوق اإلنسانية وممارسةة يالسياس

دية تؤمن بأن مها نخبة سياسية ذات جذور عقفالصين دولة قومية تحُك .عامة وليست مبادئ عالمية ،خاصة

على الحقوق الفردية أن تخضع الستحقاقات  الحقوق الفردية، ما يعني أَن الحقوق الجماعية تأتي قبَل

ناعة المترسخة في الثقافات الشرقية عامة، بما في ـوبسبب هذه الق. مصالح األمة :أي ،الحقوق الوطنية

ه إليها من الغرب ومنظمات حقوق ت على رفض النقد الموّجقافة العربية، فإن الحكومة الصينية دأَبذلك الث

 .بالحرية والديمقراطية المطالبينالمثقفين وقسوتها في التعامل مع المعارضة السياسية  اإلنسان بسبب

بقضايا الحرية  نمية ثقافة ديمقراطية في المجتمع، فإن معظم المعنيينـوفي سبيل الدعوة إلى ت

لكن كلمة تسامح توحي . للتعبير عن ثقافة االنفتاح المطلوبة" تسامح"والمساواة اتجهوا إلى استخدام كلمة 

قويًا يتمتع بقدر كبير من الشرعية واألخالقية بسبب سلوكياته ومعتقداته الدينية، وأنه  بأن هناك طرفًا

االختالف في الموقف والمعتقد الديني، كما هو  يتسامح مع طرف ضعيف آخر يتمتع بقدر أقل من شرعية

وهذا يعني أن مفهوم . الحال بالنسبة لما ُيقال عن تسامح المسلمين مع أتباع الديانات السماوية األخرى

قود ـي بالغرض المطلوب، وقد تجعل كلمة تسامح ال تِفالتسامح ال يعكس إقرارًا بالمساواة بين الناس، ما َي

لذلك حاولت إصالح هذا الخلل . جاه نحو التفرقة ضدهمتميز عن غيره من الناس واالّتإلى شعور فريق بال

ورفض " مساواة"، فيما حاول آخرون استخدام كلمة "التسامح المتبادل"بقدر اإلمكان باستخدام مصطلح 

 . كلمة تسامح

 د، وليس أسلوَبعالقة بالقانون والدستور المعمول به في البال وذو لكن المساواة مبدأ في الحكم 

وهذا . معاملة بين الناس أو موقفًا من اآلخر يعكس قيمة ثقافية مترسخة في الوجدان الثقافي للشعب المعني

تها ـال تصلح للتعبير عن قيمة ثقافية وظيف" تسامح"ها شأن كلمة شأُن" مساواة"يعني ببساطة أن كلمة 

لذلك . على مبادئ الحرية والمساواة والمواطنة بناًء نظيم عالقة الفرد بغيره من أفراد المجتمعـاألساسية ت
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ي التسامح لتحل محل مفهوَم" تآلف"ما يجعلني أطرح كلمة ي بالحاجة، يِف كان علينا أن نجد مفهومًا

قوم على التكافؤ بين طرفين يشعر كل ـت فكلمة تآلف تعني المعايشة عن قرب، وتعكس عالقة وّد. والمساواة

 . له، ويرتاح إليه خر، وشريك متساوفيها بأنه ند لآلطرف 

إذ . التآلف ثقافة تلون مواقف المواطنين تجاه بعضهم  في مجتمع مستقر ينعم بالهدوء والطمأنينة

تخطى ـفيما بينهم ت يعكس التآلف ميل الناس الفطري إلى تجاوز التعارف والتعايش إلى إقامة عالقات وٍد

 تعبير عن ثقافِة ا يعني أن كلمة تآلف هي الكلمة التي تعبر أفضَلوهذ. المحظورات األيديولوجية والدينية

وتلغي ما فيها من  ،تجاوز كلمة تسامحـالتعايش القائم على المحبة والمساواة بين المواطنين، وإنها ت

التآلف يجعل التنوع الثقافي ثروة مجتمعية تثري حياة كل الناس بداًل من  إن .استعالء وعنصرية مبطنة

إن من يعود إلى حياة المجتمعات العربية قبل جيلين تقريبًا، . م إلى شيع وأحزاب وطوائف متناحرةتجزئته

بكل سلبياتها وايجابياتها، سوف يكتشف أن التآلف بين المسلم والمسيحي، السني  هاُتْشِعوهي حياة 

بالمعاشرة واألمل فعمة بالحب أحيانًا وكان حقيقة ُم ...والشعي، العربي واألجنبي، األبيض واألسود

 . واالحترام المتبادل دومًا

العملية السياسية الديمقراطية، إذ من دون  ُبإن تداول السلطة في المجتمع بالطرق السلمية هو ُل

فئات المجتمع السياسية واالجتماعية  لوهذا يفترض قيام ك. قوم للديمقراطية قائمةـتداول للسلطة ال ت

إلى جانب ذلك، ليس باإلمكان قيام نظم حكم . مبدأ تداول السلطة واحترامه والثقافية واالقتصادية بقبول

ديمقراطية من دون اعتراف المجتمع، ثقافة ومؤسسات وقوانين، بالحريات الفردية والعامة واحترامها 

 من ناحية ثانية، ليس باإلمكان ضمان مشاركة شعبية واسعة في العملية الديمقراطية االنتخابية. وصيانتها

يوجب توفر الوعي لدى  ذلكو. كة حقًا وواجبًا في آن واحدفي غياب ظروف سياسية وثقافية تجعل المشار

فئات الشعب المختلفة، والتزام العمليتين التربوية واإلعالماتية باإلسهام في تأسيس الديمقراطية كقيمة 

قة العلمية والتاريخية ونشرها في اجتماعية ثقافية ونظام حكم سياسي، إلى جانب االلتزام بالكشف عن الحقي

 .المجتمع

 الرأسمالية ونظام السوق الحر

تعلق بكيفية توزيع ـتصادية دائمة تـمشكلة اق اكتشفْت المجتمعات اإلنسانية قبل آالف السنين أنها تواجُه

ى أعضاء الموارد المتوفرة لديها على أوجه االستثمار المتاحة، وتوزيع البضائع والخدمات التي تنتجها عل

قد و. مار والعدالة في توزيع الثمارالمجتمع والمشاركين في العملية اإلنتاجية بشكل يحقق الكفاءة في االستث
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تسببت تلك المشكلة في لفت نظر المجتمعات اإلنسانية ألهمية الجانب االقتصادي من الحياة، ما دفع 

ونشاطاتهم الجماعية للتعامل مع تلك المشكلة  مفكري المجتمعات القديمة وقادتها إلى تنظيم جهودهم الفردية

تم ـإال أن بدائية الحياة قديمًا جعلت المشكلة االقتصادية بسيطة وصغيرة الحجم، ما جعل إدارتها ت. بكفاءة

مضطرد في السكان وتنوع في  بع ذلك من نمّوـلكن قيام الثورة الصناعية، وما ت ،من دون تدخل الدولة

 . وتوسع في المعامالت التجارية والمالية خلق حاجة لنظام إدارة اقتصاديالنشاطات االقتصادية، 

تجت عنها حدوث توسع في عمليات ـشملت التطورات االقتصادية التي رافقت الثورة الصناعية ون

نامي أعداد المنتجين، وتضاعف أعداد العاملين في ـنوع في النشاطات التصنيعية، وتـالتصنيع، وت

، ما جعل الدولة والقوى بسرعة ة والمالية والتسويقية، ونمو أسواق االستهالكالنشاطات التجاري

وفي ضوء افتقار المجتمعات األوروبية حينئذ لقوانين . االقتصادية التقليدية تفقد سيطرتها على االقتصاد

مور، فإن المستهلكين والبيئة وغير ذلك من أ وحمايةنظم عمليات التصنيع والتمويل والعمالة وتشريعات ُت

لكن هذا التطور، وإن كان البعض قد رآه سلبيًا، لم يتسبب في . السوق تكفل بإدارة العملية االقتصادية

نتيجة لذلك، . حدوث خلل في النشاطات االقتصادية أو في كفاءة عمليات اإلنتاج والتوزيع والتمويل

االقتصاد، وأن قوى السوق قد  أو عقل خاص به يقوم بإدارة" يد خفية"استخلص البعض أن السوق لدية 

لكن الشيء الذي لم يكن بإمكان قوى . تكون أكثر كفاءة في إدارة العملية االقتصادية من أي نظام آخر

السوق أن تضمنه هو العدالة، ما جعل الفوارق الطبقية تزداد اتساعًا مع األيام، ال سيما مع طغيان العولمة 

تبلور تلقائيًا في وهذا يعني أن النظام الرأسمالي . لنظام السوق الحر وشموليتها للثقافة، وقيامها بالترويج

، وأنه لم يأِت نتيجة أعقاب قيام الثورة الصناعية في أوروبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

 إلى التدخل لحماية لكن غياب العدالة قاد الدولة فيما بعُد. لسياسة اقتصادية أو رؤية اجتماعية فلسفية

نصاف في توزيع المصلحة العامة وتحقيق قدر من اإل مصالح المشاركين في العملية االقتصادية، وصيانِة

  .ثمار العملية اإلنتاجية

دول الغرب  أغلب الذي يسود في " السوق الحر"استخدمْت الشعوب المختلفة في طريقها إلى نظام 

النظام التقليدي، : دارة العملية االقتصاديةإل :أي أربعة أنظمة للتعامل مع المشكلة االقتصادية،الصناعية 

قامت المجتمعات القبلية  وقد. راكي، ونظام رأسمالية الدولةوالنظام الرأسمالي، ونظام التخطيط االشت

والزراعية التقليدية بإدارة العملية االقتصادية لعشرات اآلالف من السنين باالعتماد على األعراف والتقاليد 

 مع ذلك، لعبت نظم. والسكان وذلك بسبب بساطة الحياة وصغر حجم المشكلة االقتصاديةالمتوارثة، 

نظيم بعض أوجه الحياة االقتصادية في األزمنة ـ، دورًا ثانويًا في تخرى، خاصة قوى السوقاإلدارة األ
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 .في العصور الوسطى القديمة، خاصة بعد توسع العمليات التجارية والمالية واألعمال الحرفية

ي بعد وقوع الثورة الصناعية في أوروبا، ما جعله يعكس أما النظام الرأسمالي، فقد تبلور بشكل تلقاِئ

ومع أن قوى العرض . واقع الحياة في المجتمع الصناعي ونوعية المعامالت بين الناس والشركات والعمال

سلوب أديناميكية االقتصاد وفي  إدارة المشكلة االقتصادية، وقامت بالتأثيرالدور األكبر في  والطلب لعبْت

تقدم كبير نجح في تمكين المجتمعات الرأسمالية من تحقيق الرأسمالي عمله ومستوى أدائه، إال أن النظام 

جاههم إلى استغالل العمال، فرض على لكن جشع أصحاب رؤوس األموال واّت ،في مختلف نواحي الحياة

من ناحية أخرى، وجدت بعض الدول . العمال وضمان المنافسةتدخل في إدارة االقتصاد لحماية ـالدولة أن ت

مثل اليابان وفرنسا، أن من المصلحة اعتماد سياسات تصنيع وطنية تستهدف إقامة بعض الصناعات 

وتمويل بعضها اآلخر ودعم الصادرات، ما جعل نظام التخطيط يلعب دورًا متواضعًا في إدارة المشكلة 

د لعبت دورًا ثانويًا في إدارة االقتصاد أثناء األزمات، إذ دفعت بعض الناس إلى أن التقاليكما . قتصاديةاال

حاجات استهالكية وتمويل نشاطات  تراض من األصدقاء لسّدـخرين إلى االقآالمقايضة، ودفعت 

 . استثمارية

 بل الدولة، فقد جاء كمحاولة لتطبيق أفكارمركزي من ِق أما نظام التخطيط الذي يخضع إلشراٍف

قد كان هذا و. االستغاللية للنظام الرأسماليماركس المتعاطفة مع العمال، ومن أجل القضاء على النزعة 

ويقوم هذا . هو النظام المتبع في الدول ذات النظم االشتراكية مثل كوبا وكوريا الشمالية ،وما يزال ،النظام

مار التي تحظى باألولوية من وجهة نظر االستث ِهتاحة، وتوزيعها على أوُجالنظام على حصر الموارد الُم

وهذا يعني قيام الدولة بإدارة المشكلة االقتصادية من خالل تحديد النتائج المرغوبة ُمسبقًا، ورسم . الدولة

مع ذلك، تلعب قوى السوق والتقاليد دورًا . بهدف تحقيق تلك النتائجالوطنية المتاحة خطة لتوظيف الموارد 

من خالل تحديد توجهات المستهلكين، وإدارة بعض التبادالت التجارية والمعامالت  ثانويًا في هذا النظام

أما نظام رأسمالية الدولة فُيخضع عمليات . قوم على الثقة الشخصية والمقايضةـالمالية التقليدية التي ت

 :ثلمة مهمالتخطيط إلشراف مركزي أو شبه مركزي، ويمنح الدولة حق تملك المؤسسات االقتصادية ال

جاء هذا النظام نتيجة لقيام بعض الدول النامية بمحاولة الجمع بين  و. ع والشركات الكبيرة والبنوكالمصان

عتمد ومع أن هذا النظام َي. النظامين الرأسمالي واالشتراكي، على أساس اختيار أفضل ما فيهما من مزايا

عظم النشاطات تلفة، إال أنه يترك ُمتاحة بين االستخدامات المخوارد الُمعلى التخطيط لتوزيع الَم

ي التخطيط ومع ميل نظاَم. تصادية، بما في ذلك تسويق البضائع والخدمات، لقوى السوق والتقاليدـاالق

 .مود، إال أنهما نجحا في تحقيق معظم أهدافهما في مراحل التنمية األولىورأسمالية الدولة إلى الُج
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تي ية مساعدة القوى الداعية لتحرير األسواق على تحويل فكركان من نتائج العولمة وانهيار الماركس

لكن عملية التحول هذه اشتملت على  ،وفلسفة اجتماعية شمولية يديولوجيةأالرأسمالية والديمقراطية إلى 

، وقيام العملية اإلعالماتية باالستيالء لرأسماليةل اإلنتاجيةرسالة السرقة فحوى ب قيام نظام السوق الحّر

القائمة على  االجتماعية دور التقليدي للحزب السياسي في المجتمع وتفريغ الديمقراطية من رسالتهاعلى ال

وق الحر تراجعت كثيرًا منذ ي الديمقراطية والُسومع أن الثقة في نظاَم .دل والمساواة وتكافؤ الفرصالَع

ما يزال قويًا، ألن نظام الحكم القائم بدايات القرن الحادي والعشرين، إال أن تعلق األمريكيين بتلك الفكرتين 

على الديمقراطية ونظام االقتصاد القائم على حرية األسواق يشكالن أساس نظام حياة المجتمعات الغربية 

مجتمع غربي أن يتخيل إمكانية التخلي عن  أّيمن الصعب على هذا يجعل و. خاصة ينألمريكيواعامة 

ومع أن . بديلنظام وال يريد أن يفكر في  ،من النظامين رى بدياًل ألٍيألنه ال ي ،الديمقراطية او الرأسمالية

نظام السوق الحر، وكشف مدى تجاوزات عيوب قام بتعرية  2117الكبير الذي بدأ في أواخر عام  الركود

ن أ ، إالوإهمال المصلحة العامة ،ة العملية الديمقراطيةراوتواطئهم من القائمين على إد القائمين على إدارته

نة قادت إلى شعور ْحفي ِمعوب أوروبية من ُشترك الشعب األمريكي وغيره ب في تسّبغياب النظام البديل 

 . قدان األملوُف باليأسكبيرة من تلك الشعوب  قطاعاٍت

 والرأسمالية مستقبل الديمقراطية

الحروب  اإلكراه وشّنيديولوجية المؤسسة على الدين والقومية والماركسية عادة إلى فيما تلجأ النظم األ

السياسة والسياسيين،  وتخويف الشعوب لتحقيق أهدافها، تقوم قوى السوق الحر اليوم باللجوء إلى إفساِد

تحقيق  ، والعمل علىيهمـ، والتالعب في مشاعر الناس ومخاوفهم، وتزييف وعضد الكثيرين والتفرقة

فاظ على نظام النظام السياسي، فإن الِح ى فساِدا كان إفساد السياسيين يؤدي إلولّم. أهدافها على حسابهم

الت ومنع المال الخاص من تمويل الحَم ،وجب التخلي عن نظام السوق الحرال وعادل يديمقراطي فّع

وتمكينهم من التصرف على أساس  ،في حماية حقوق المواطنين مكانية لنجاح دولٍةإإذ ليس هناك . االنتخابية

وفيما أصبح المال . فساد السياسة والسياسيينإا يقوم المال بهم، بينمأحالِم أنهم أحرار في سعيهم لتحقيق

وب على ؤتقوم قوى السوق الحر بالعمل الد اليوم هو المرجع الذي تقاس به قيمة كل شيء في الحياة،

 .رياتهم السياسيةزء األكبر من حقوق الناس االقتصادية وُحزء منه، إضافة إلى الُجمصادرة أكبر ُج

لذلك، كلما . عتقد أغلب الناس، تعتبر كمية الحرية المتوفرة في كل مجتمع محدودةيفًا لما وخال

ون جزءًا من حرياتهم، وكلما خسر سوق على جزء إضافي من الحرية  خسر المواطناستحوذت قوى ال
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لما كان و. الناس جزءًا من حرياتهم أصبح نظام الحكم أقل ديمقراطية وقدرة على حماية حقوق المواطنين

نظام  مصيَر الناس األساسية، فإَن حقوَق وَنواحدة أن تُص يديولوجيٍةأيخ قد أثبت أنه لم يكن باستطاعة التار

يديولوجية العصر الجديد هو الفشل، والتسبب في فقدان ثقة الشعب في النظام أ السوق الحر بوصفِه

دول الغرب الصناعية ودول آسيا  غلبأإن ارتفاع معدالت البطالة والفقر في أمريكا و. الديمقراطي

تصاد العالمي في عصر ـوافريقيا وأمريكا الجنوبية تشير إلى أن نظام السوق الحر ليس صالحًا إلدارة االق

زيع اتها الوطنية وتحقيق العدالة في تونشيط اقتصادـوهذا يعني أن مساعدة الدول المحتاجة على ت. المعرفة

تصادي والسياسي والسياسات ـرات هيكلية في النظام االقيب إجراء تغيوجالعوائد المترتبة على ذلك ت

في البالد العربية،  إن الثورات الشعبية التي وقعْت. السائدة في مختلف الدول االجتماعية والثقافات التقليدية

وحمالت االحتجاج المتواصلة في الصين والهند والبرازيل وغيرها من دول تشير بوضوح إلى أن 

وهذا . ست عادلة، وبالتالي لم تعد مقبولةيول ـئًاكف تيبات االقتصادية القائمة على حرية األسواق ليسالترت

 .، ال غيريعني أن إعادة هيكلة النظامين االقتصادي والسياسي أو تغييرهما أصبحت مسألة وقٍت

ديمقراطي والنظام ن النظام الأإال يوب الرأسمالية، وُع مع سلبيات العملية الديمقراطية األمريكية

ما في نشر ثقافة أسَهكما أنهما كثيرة وكبيرة، وعلمية وتكنولوجية تصادية ـاقنجازات إقا ـالرأسمالي حق

لكن . رام حقوق اإلنسانريات االجتماعية والدينية والسياسية واحتح والتعدد الثقافي، وتأسيس الُحالتساُم

ات من ر، تعرضت منذ الثمانيننوعية الحياة لباليين البشنجازات، على أهميتها وقيامها بتحسين كل تلك اإل

ولية االجتماعية أثرياء العالم ؤع وتراجع المسَشع الَجإذ فيما شَج ؛العشرين للهجوم من قبل األثرياء القرن

ولين عن فقرهم، ؤعهم أيضًا على اعتبار الفقراء مسعادلة من الضرائب، شَج ب من دفع حصٍةعلى التهُر

من ناحية أخرى، فيما شجع اإلعالم الفقراء . ورعاية رمانهم مما يستحقون من مساعدٍةِح وبالتالي

، قادهم إلى االبتعاد عن المشاركة في العملية زريمال ناعة والقبول بوضعهمـوالضعفاء واألقليات على الق

مقراطي رسالته اإلنسانية النظام الدي نتيجة لذلك، فقد النظام الرأسمالي رسالته اإلنتاجية، وفقَد. السياسية

 .هيكلة إلى إعادِة الة والمساواة وتكافؤ الفرص، ما يجعل النظامين بحاجٍةالقائمة على العَد

أن النظام ب، يمكن االستنتاج من حقائق وتطورات في هذا الفصل وتحليلهذكره  جاءفي ضوء ما 

متساوية لكل المواطنين، أو  فرص لى توفير عدالة اجتماعية، أوالديمقراطي األمريكي لم يعد قادرا ع

خاصة  وأهدافه، له حياٌة النظر عن طبيعتِه ، كل نظام، بغّضمرارًارنا شوكما أ. ان حرية الرأي والفكرضَم

نتجة أو أو طويلة، جامدة أو ديناميكية، ُم من الممكن أن تكون تلك الحياة قصيرًة هنومع أ. ما تهي يومًاـنـبه ت

. يصبح بحاجة إلصالح النهاية خط ترب نظام منـحين يق. أزلية تكن مل إال أنهاثيرة، ملة أو منتجة، ُمغير ُم
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بد من إعادة هيكلة النظام أو أنه ال ال إوإذا كان باإلمكان أن تفي بعض التعديالت في المدى القصير، 

 .استبداله في المدى الطويل

قة مثل الجولف عن لعبة مشّو وفي أمريكا خاصة أصبحت عبارًة ،إن الديمقراطية في الغرب عامة

قال الرئيس . من صنعهم ال تصلح لغيرهم، ويتمتعون بها دون سواهم من الناس  لقواعد يلعبها األثرياء، تبعًا

حكومة من الشعب، يديرها الشعب، لصالح  :الديمقراطية" :  1863األمريكي ابراهام لنكولن في عام 

حكومة من األثرياء، يديرها "إلى الديمقراطية تحول ـيتخيل أن ت لم يكن بإمكانه أن لنكولنإال أن . "الشعب

 إن األثرياء والمرتاحين" :سنة 15ل جالبريث فقد قال قب جون كينيث أما". أثرياء، لمصلحة األثرياء

ال  همعظمكبيرة، لكن ُم نتخابات، فيما لدى الفقراء أعدادويشاركون في اال ،لديهم نفوذ ومال اقتصاديًا

  (Galbraith, Good Society, 8)". نعم، إن هناك ديمقراطية، لكنها ديمقراطية المحظوظين. يصوتون

بيد الَعفيما يقوم ، أسياد عبارة عن إقطاعية يملكها ويحكمهاوهذا يعني أن الديمقراطية األمريكية أصبحت 

... األمركية اليوم ، لوصف حقيقة الديمقراطيةmonecracyلذلك قمت باختراع كلمة . الخدمة فيها صامتينب

حركها غير الجشع وغريزة ديمقراطية مفرغة من محتواها االجتماعي ورسالتها اإلنسانية، ورأسمالية ال ُي

  .حب المال والثروة

ن الحزب إضعفها بشكل منهجي، وتعرض لضغوطات ُتـفي الغرب عامة ت وسطىلما كانت الطبقة ال

إضافة . التدهور الديمقراطية دخلت مرحلَة أهم أعمدِة امة، فإَندوره التقليدي في الحياة الع َدالسياسي فَق

إلى عصر من عصر الصناعة في طريقها المجتمعات الغربية عامة  بها تمُرالتي  ات، تشير التطورإلى ذلك

 ية واالقتصادية والسياسيةاتخب اإلعالمتصب في مصلحة الُنالتي  عدد تيارات التغيير ناميـإلى تالمعرفة 

غير صالحة  وهذا يجعل التربة المجتمعية التي تخلقها عملية االنتقال الحضاري. هيمنة على المجتمعالم

إذ تشير كل  .والحيادية اإلعالمية والتعددية السياسية وسطىال و حتى صيانة ما تبقى من الطبقِةأإلنعاش 

 :ط ثقافية اجتماعية، أيعلى طول خطو من التفتت إلى فئاٍت المؤشرات إلى أن المجتمع يشهد المزيَد

كما تشير تلك المؤشرات  إلى . حالل تعددية ثقافية اجتماعية مكان التعددية السياسية القائمة على الطبقيةإ

فيما ، أيضًا الكبير الركودأخذت تتسارع في ظالل أزمة  وسطىنفوذ ومكانة الطبقة الفي راجع أن وتيرة الت

 .تصادية والماليةـصالحات االقتعثر اإلـ، وتالعنصرية النعرُة ىنامـتـت، ويحدة االنحياز اإلعالم تصاعدـت

ومواقف سياسية متقاربة تكون  رؤية فلسفيٍة حين تكون القوى السياسية المتنافسة على الحكم ذاَت

وعندما تكون الحكومات المنتخبة بال صالحيات قوية . المشاركة الشعبية في االنتخابات بال جدوى حقيقية

، تصبح عملية تغيير الحكومات قضية ديات المجتمعيةوالتح كالتالة للتعامل مع المشت عمل فّعوبال أدوا
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، وعندما تكون الديمقراطية حقيقة ثابتة في الحياة السياسية، فإن العملية لكن بال معنى أيضًاو ،غير ملحة

ث في وهذا ما حَد. على تجديده ولكن ال يحرص ،الشعب يمارسهتحول إلى مجرد تقليد ـاالنتخابية ت

، وتراجع جاذبية العملية االنتخابية والحزبية، المصلحيةعود ى إلى ُصمجتمعات الغرب الديمقراطية وأّد

 باحزألا على حساِبية اتسياسية، وتعزيز مواقع العملية اإلعالم االنضمام ألحزاٍب وضعف إغراءاِت

 . يةالسياس

فيما حول قضايا ذات أصول مصلحية،  عادًةادية يتمحور التنافس بين الطبقات االجتماعية االقتص

وهذا يعني أنه فيما . دية قيميةا ذات أصول عقالثقافية االجتماعية حول قضاي تمحور التنافس بين الفئاِتَي

مصلحية، من الصعب إخضاع خالفات قيمية لمنطق  التوصل لحلول وسط توافقية لتصفية خالفاٍت يمكُن

لذلك، كان  .إلى نزاع مرير خالف في وجهات نظريجعل من السهل أن يتحول  ، ماالتوافقية الحلول الوسط

وحلها بالطرق السلمية، إلى  ،تحول من ميكانيكية إلدارة الخالفات المصلحيةـالديمقراطية أن ت العمليةعلى 

قراطي ديمخلق نظام حكم  :ميكانيكية في مقدورها التوفيق بين الخالفات العقدية والخالفات المصلحية، أي

جديدة مجتمعية  ويعترف بحقوقها الفئوية، ولديه القدرة على خلق بيئٍة ،مثل كافة فئات المجتمعجديد ُي

وهذا يتطلب أن تلعب التعددية الثقافية االجتماعية . فئات المجتمع وطبقاته بسالم تتعايش في ظلها مختلُف

 السياسية لمنطق المشاركة بين فئات عكة خضاع الكإ، والطبقيةوالتعددية السياسية  مساويًا لدور دورًا

 .لألثرياء واألقوياء يحتكرونها ويستخدمونها أداة لعزل اآلخرينتركها ، وليس وطبقاته المجتمع

أن ليس بإمكان نظام حكم  هنأ، إال عامة ومع أن النظام الديمقراطي ال يزال يتمتع بشرعية في الغرب

تجاوب مع توقعاتهم استطاع الو ،األساسية للمواطنين حتياجاتاال يحتفظ بشرعيته إال إذا نجح في توفير

ب بساط ْحم قيام الشعب بَسأما عد ،مع توارد األيام إلى التزايد والتغيرطبيعتها التي تميل ب المستقبلية

، وألن فكرتي أقدام النظام األمريكي فيعود بالدرجة األولى إلى عدم وجود نظام بديل الشرعية من تحِت

ذور راسخة في وعي الشعب ذات ُجشمولية تحولت إلى فلسفة مجتمعية  طية واقتصاد السوق الحّرالديمقرا

عشرين نتيجة لقيام بنوك التفكير المحافظة في الثمانينات من القرن ال هذا التحوُل قد جاءو. األمركي وثقافته

الترويج لها، وقيام أصحاب ى إلاإلعالم اتجاه ، ويديولوجيةأجماعية على شكل إبرسم استراتيجية اقتصادية 

بعهد الرئيس رونالد  ، بدءًاالواقع تطبيقها على أرضب، وقيام الحزب الجمهوري هارؤوس المال بتمويل

لذلك أصبح النظام االقتصادي والنظام السياسي . االبن  بوش ريجان وانتهاء بعهد الرئيس جورج 

 .لتطوير األمريكية بحاجٍة ةالثقافة الشعبي بحاجة إلعادة هيكلة، وأصبحت األمريكي
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راع فكري وسياسي لتحديد والنساء في عملية ِص الدولة قبل آالف السنين، انغمس الرجاُل منذ تبلور

الناس من حرية وحقوق اليوم، استخدم اإلنسان  معظُمتمتع به وعلى الطريق إلى ما َي. حقوقهم والمطالبة بها

، والعنف لمساعدتهم والكون هيمنة على المجتمعإلى القوة الُم الدين، والفلسفة، والعلم، والسحر، والتوسل

إن الكفاح من أجل فنجازاتهم العظيمة، إلكن على الرغم من تضحياتهم و. همعلى الحصول على حقوق

ل على كل ، ألن اإلنسان لم يحُصالحرية والعدالة االجتماعية واحترام حقوق اإلنسان ال يزال مستمرًا

نجازات اإلنسانية على أهم اإل الديمقراطية أحَدكانت  . ل عليها كاملة يوما مًانه سيحُصحقوقه، وال أعتقد أ

اجتماعية، إال أن نجاحها  ومع أنها نجحت كقيمة ثقافيٍة. والعدالة االجتماعية والمساواة الطريق إلى الحرية

راطي في الثقافات الشعبية لذلك علينا أن نعمل على ترسيخ المبدأ الديمق. ومشوهًا كنظام حكم بقي جزئيًا

 . رسالتها اإلنسانية تستعيدذرية كي إلعادة هيكلية َج في كل مكان، أما كنظام حكم، فإن الديمقراطية بحاجٍة
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11 

 الحتمية الثقافية

ت من أهم العوامل التي أسهمت في دخول وانهيار الماركسية وتطور اإلنترنكان انتهاء الحرب الباردة 

االستقرار السياسي  أسباب تصف بغيابـتانتقال حضارية  معات الصناعية المتطورة مرحلَةالمجت

توجب تغيير طرق  ؤيةمن التخبط وضبابية الُر دوث حالٍةج عن ذلك ُحـتـقد نو. واالقتصادي واالجتماعي

القديمة تموت العادات " نإوحيث . وتطوير أدوات جديدة للتعامل مع التحديات المستجدةالقديمة التفكير 

 فإن ،(Kenichi Ohmae, The End of the Nation State, 97)، "طء وعادات القوة تموت ببطء متناٍهبب

، ولم وأدواتذين وضعوا خارطة الطريق القديمة تمسكوا بما لديهم من نظريات الاالستراتيجيين المفكرين 

إعالن انتصار الرأسمالية وقفون عند ، ما جعلهم يتيدركوا أن تلك األدوات والنظريات لم تعد صالحة

المرحلة االنتقالية والتفكير في كيفية طبيعة من دراسة  بداًللذلك،  .على االشتراكية الماركسية والديمقراطية

إلى توجيه النصيحة لبقية شعوب العالم بأن أمريكا جهت اّتوتوجيهها إلى ما يخدم المصلحة العامة، إدارتها 

في الديمقراطية وحقوق  السابق،صها كروكر، مساعد وزير الخارجية األمريكي ّخالتي ل مبادئهاتتبنى 

إن خطبة الوعظ هذه  :وكما يقول كروكر. وحل الخالفات بالطرق السلمية ،اقتصاد السوق الحرواإلنسان 

 Chester A. Crocker, “The Global Law and) .على األسئلة التي يطرحها عالم متغير ال تقدم جوابًا

Order Deficit,” The Washington Post, Dec. 20, 1992, A21) 

 أن تتبنى المبادئدون الزراعة إلى الصناعة من مرحلة  انتقلت منقد دول العالم  ا كانت بعضولّم

تحام ـنجاح بعض الشعوب في اقيفسر إلى البحث عن سبب  سارعوا العهد القديم يمفكرفإن األمريكية، 

قوم على الثقافة باعتبارها ـجديدة ت لهم إلى تطوير نظريٍةأوَص مما. ا اآلخرعصر الصناعة وفشل بعضه

. مجتمعية في تحقيق نهضٍة بعضها اآلخر، وفشل التقدمتحقيق من بعض الشعوب  تمكينالحاسم في  العامَل

حقق أن ت لهاالشعوب مكتوب بعض  عبر الزمن، فإَن غير كثيرًاـتـا كانت الثقافة، كما يدعون، ال تولّم

وبناء على هذه النظرية، تبلورت وجهة نظر . بقى متخلفةمكتوب عليها أن تبعضها اآلخر ن إالنجاح، و

 الرؤيةعلى هذه  علنا نطلق، ما َجمل الحاسم الذي يقرر مصير كل أمةإن الثقافة هي العا :فلسفية تقول

 ".الثقافيةالحتمية "
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عاء بأن ّدإلى االمن دون بحث ُمعّمق،  ،سارع بعض المفكرين السياسيين والمؤرخين في الغرب

إن العامل  :يقول فوكوياما. آسيا ول األول عن نهضِةؤوالقيم الكنفوشية بالذات هي المسالثقافة اآلسيوية، 

فيما و  (Francis Fukuyama, Trust, 12) ".السياسة الصناعية وإنما الثقافةليس "هم في معجزة آسيا الُم

قامت الكنفوشية بتحديد جوهر العالقات االجتماعية في لقد " :ية، يقول فوكوياماالقيم الكنفوش يتعلق بدور

ن هذا الجوهر يتكون من مجموعة من المبادئ األخالقية التي إسنة، و 2511المجتمع الصيني على مدى 

أالن  لهذا المنطق، قال وتعزيزًا ( (Fukuyama, trust, 84.، تسوده الثقة"تنظم حياة مجتمع سوي

من  ًاإن معظم ما كنا نعتبره في نظامنا الحر جزء" :للبنك المركزي األمريكي سبقسبان، الرئيس األجرين

 Cited by Jim Hoagland, “All Globalization is) ".وإنما ثقافيًا طبيعيًا طبيعة اإلنسان، لم يكن شيئًا

Local,” The Washington post, August 28, 1997 A21)  

ن إقافة الكنفوشية هي العامل األهم الذي يقف خلف المعجزة االقتصادية اآلسيوية، ولكن إذا كانت الث

وكوريا الجنوبية وتايوان والصين  اانتظرت شعوب هونغ كونغ وسنغافور ، فلماذاهذه الثقافة قديمة جدًا

 كل جوهَرحتى النصف الثاني من القرن العشرين لتبدأ نهضتها الصناعية؟ وإذا كانت القيم الكنفوشية تش

في قيادة الصين " األخالقي"سنة على األقل، فلماذا فشلت تلك الثقافة وجوهرها  2511الثقافة الصينية منذ 

وغيرها من مجتمعات آسيوية ذات ثقافات مشابهة إلى تحقيق نهضة اقتصادية قبل قرون؟ لماذا كان على 

تحم عصر الصناعة؟ ولماذا ـقـي أوروبا لتدوث الثورة الصناعية فسنة بعد ُح 211ظر  ـتـنـتلك الدول أن ت

واللغة لم تستطع كوريا الشمالية التي تشترك مع كوريا الجنوبية في الثقافة والموقع الجغرافي والتاريخ 

تلعب ها؟ ليس هناك شك في أن الثقافة نهض وتدخل عصر الصناعة كجارِتـوحتى الترابط العائلي أن ت

من  وعامٍل ،ه الحياة اإلنسانيةمن أوُج واحد وجهسوى تشكل نها ال مًا في حياة كل مجتمع، لكهمدورًا 

المنظمة للعالقات االجتماعية واالقتصادية، ما يجعلها تؤثر في حوافز العمل واإلنتاج،  ةالرئيس العوامل

 .الوحيد أو األهم لكنها ليست العامَل

ن النواحي الصناعية والعلمية م قدمًاـتشير السجالت التاريخية إلى أن الصين كانت أكثر الدول ت

إذ كان لدى الصين حينئذ نظم حياتية وإدارية متقدمة،  ،تي ُسّميت عصور الظالم األوروبيةخالل العهود ال

وعلى سبيل المثال، قام . يها ونظامها البيروقراطيها فيما يتعلق بماِضكما كان لديها أفضل السجالت وأدّق

. سنة على األقل ئةقبل أن يتوصل األوروبيون إليه بمباعة واستخدامه الط الصينيون والكوريون بتطوير فّن

استكشاف  ، ما كان لديها من غريزِةعشَر نظر إلى الصين في بداية القرن الخامَسا" :يقول ليستر ثورو

 شيء لم يحدث إال بعَد.. صناعية ثورٍة لق التكنولوجيا الضرورية لبدِءوحب استطالع، واإلقدام على َخ
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 Lester Thurow, “Building Wealth,” The Atlantic Monthly, June". سنة أخرى 411مرور 

لبعض الشعوب ذات الحضارات العظيمة،  إن ما حدث للصين في تلك الفترة حدث أيضًا(   (63 ,1999

 .كان من بينهم العرب والهنود

خين لم يتوصلوا إلى إال أن المؤرسنة،  251 نحوى الثورة الصناعية حتى اآلن مع أنه مضى عل

وخالفا لهؤالء، سارع . فيهاعامل  ولة عن تلك الثورة ودور كّلؤجماع حول القوى االجتماعية المسإ

ولة عن ؤالثقافة الكنفوشية هي المس ّنإ :ونظرية الحتمية الثقافية إلى القول ،جون للثقافة اآلسيويةالمرّو

والعالقات المبنية الكنفوشية القيم  كانتها، على أشّد لكن فيما كانت حملة الترويج. قصة النجاح اآلسيوية

 الثقافيةنظرية الحتمية  صحاُبأ مع ذلك، أهمَل. ستبدل بقيم السوق الحر وثقافة االستهالك الغربيةوُتتغير ـت

تحام عصر الصناعة ـفي اق بسبب فشلهاالنامية واإلسالم  جهوا إلى لوم ثقافات الشعوِبواّت ،تلك التطورات

فإن  ،ج عصر الصناعة والسير نحو الحريةلووحتى بعد نجاح ماليزيا وتركيا في ُو. ق نهضة مجتمعيةوتحقي

عميق ت ى إلى، ما أّدعادية لإلسالم والمسلمين والعربالُم الثقافية استمروا في نشر أفكارهمالحتمية  رينّظُم

 .غربية وغيرها من دوٍل ،في أمريكا همالتحيز ضَد مواقِف

 سياسةالثقافة وال

بهدف  استراتيجي فيما بينها تحالٍف نشاءإبالحرب العالمية الثانية  انتهاءدول الغرب الصناعية بعد  قامت

، ةوالسياسي ةاالقتصادي نسيق السياساتـات أوروبا المدمرة، وتألمن الدولي، وإعادة بناء اقتصادتعزيز ا

ت األمنية ومع أن االعتبارا. والفكرة الماركسية المتناميةوفوق ذلك كله، احتواء القوة العسكرية السوفييتية 

القوى  ُوصفْت بأنهان الثقافة الغربية والقيم المسيحية أولة عن إقامة التحالف، إال ؤكانت أهم الدوافع المس

ت عتبراكما . فيما بين الدول األعضاء التحالف وتعزيز أسباب التعاونذلك ولة عن استمرار ؤالمس

 التراث المسيحي اليهوديمن  ًاوجزءالمميزة، الثقافة الغربية مات من ِس ةنسان سمالديمقراطية وحقوق اإل

، واعتبار بعضها الثقافات األخرى جه بعض مفكري الغرب إلى التقليل من شأنفي المقابل، اّت .المشترك

عة الدول تمي لمجموـنـال تنية وطائقية في دول ـإث رت نزاعاٌتوحين انفَج. وحتى بربرية ثقافات بدائية

ولة عن تلك النزاعات وما ؤعتبرت الثقافة قوة الشر المساات من القرن العشرين، في التسعينالغربية 

 صراع"نجتون، صاحب نظرية ـتـنـسامويل ه لما كانو ،رقيصاحبها من جرائم قتل وتطهير ِع

في  الثقافة لتركيز على دوروا باوقاُم ،قولة الحتمية الثقافيةبنوا َمـأهم المفكرين الذين ت من، "الحضارات

 .والنقد تحليلفكاره بالفيما يلي ألتعرض ـنتشكيل العالقات الدولية،  فإننا سوف 
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الهوية الثقافية هي العامل المركزي الذي يشكل عالقات الدول التعاونية "إن  :ننجتوـتـنـه يقول

 ن الثقافة تلعب دورًاأومع   (Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations, 125)". والعدائية

في تشكيل هوية الدول، ألن  نفسه الدور والجماعات، إال أنها ال تلعب  في تشكيل هوية األشخاص ًارئيس

من ناحية . دول العالممجموع من  %11 قل عنت يمكن تصنيفها متجانسة من الناحية السكانيةالدول التي 

 يديولوجيةواألالشعبية، والثقافة  ،إنسانية بالتجربة التاريخية وية الجماعية لكل جماعٍةتأثر الُهـ، تأخرى

كل تمي ـوفي الواقع، ين. دائمة التحولخارجية  وتحديات كثيرة ومصالح ومستواه، ونوعية التعليم ،السائدة

متناقضة، ما يجعل  وأحيانًامتنافسة ومصالح مختلفة ذات أهداف  عدة مجموعات إلى  فرد في المجتمع

إن كل مواطن عضو في . ن مجموعة أخرىْمويته ِضعن ُه أو كثيرًا ضمن كل مجموعة تختلف قلياًلويته ُه

تمامات ـأسرة يرتبط بها بعالقات دم وقرابة، وعضو في حي أو منطقة سكنية يرتبط بها بقضايا واه

يم وأهداف ـبقأو اجتماعية يرتبط بها  ،أو رياضية ،أو ثقافية ،هنيةعضو في جمعية ِم غالبًامشتركة، و

تصادية يرتبط بها بعالقة مصلحية، وعضو في شعب أو أمة يرتبط بها ـمؤسسة اق ، وعضو فيجماعية

قد تكون مختلفة وتسعى لتحقيق أهداف  ،متباينة تبنى قيمًاـوهذه تجمعات ت. تاريخية ورموز وطنية بعالقٍة

 .التكاملنافس أكثر من التعاون والت عطاب عليها أعضائها بطرق يغلُب متناقضة، ما يجعلها تؤثر في مواقِف

ثقافية، ما  خطوٍططول إعادة تشكيل على  اليومتشهد  السياسات الدوليةإن  :يقول هنتنجتون أيضًا

، فسخـتـتوحد، والشعوب والدول ذات الثقافات المختلفة تـوالدول ذات الثقافات المتشابهة ت يجعل الشعوَب

 ين تصادمها سوف يحدد طبيعة الصراع العالمإو التصادم، هوفة ذات الثقافات المختلن قدر الشعوب إو

، الثقافي سبب رئيسي من أسباب الصراع االختالفأن ال يرى فوكوياما  لكن (Huntington, 125) .وحدته

إلى إحداث تغير  على العكس، إن التنافس الذي ينشأ عن التفاعل بين ثقافات مختلفة يقود غالبًا" :إذ يقول

 ,Fukuyama)". تحفيز ثقافي متبادلالثقافي التي نتج عنها  التفاعلهناك العديد من حاالت  نإخالق، و

Trust, 5-6) نجازات إقود إلى ـإن تجارب التفاعل الثقافي تشير إلى أنها ت" :توماس سوويل فيقول أما

نجتون يستخدم وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن هنت (Thomas Sowell, Race and Culture, 231)".ثقافية

 الحضارة والدينوالثقافة  بأن ، علمًانفسه الشيء بأنها تعني  تعابير الثقافة والحضارة والدين بشكل يوحي

، تبعات ما يقول عن غمض عينيِهبرر الواسطة بالنسبة لشخص ُيلكن ما دامت الغاية ُت ،مختلفة شياَءترمز أل

 .تاريخيةوتشير إلى حتمية  ،ريته منسجمة مع نفسهاخلط األوراق كي تبدو نظأجاز لنفسه هنتنجتون فإن 

ن صدامها مع إتوحد، وـن الشعوب ذات الثقافات المتشابهة تإإذا كانت نظرية هنتنجتون صحيحة، و

ما كان يجب على مدى قرون في أوروبا  ، فإن ما حدث من حروٍبحتمي الشعوب ذات الثقافات المختلفة
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تبنت  نهاإمتشابهة منذ عهد اإلمبراطورية الرومانية، و ثقافاٍتألن تلك الشعوب كانت ذات  ،أن يحدث

ومرات،  الشعوب والدول األوروبية مراٍت مع ذلك، تحاربِت. قرنينأكثر من  منُذوالرأسمالية الديمقراطية 

من . رقية والدينية من مواطنيهاكثيرة بحق بعضها ، وبحق األقليات الثقافية والِع وقامت بارتكاب مجازَر

 كثيرًا من بينهمتمي لثقافات مختلفة ـنـثانية، قامت عدة دول أوروبية بالتحالف مع دول غير أوروبية ت يٍةناح

لكن إذا كانت الحقيقة هي . جاورة تشترك معها في الثقافةن ضد دول أوروبية ُمواألتراك والعرب والياباني

نها بسبب ذلك إافات مختلفة، ون الشعوب والدول األوروبية ذات ثقإو ،نجتونـتـنـخالف ما يقول ه

نجح في ـوتبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية  تحالفـفكيف يمكن لها أن ت، لقرون تصارعت مع بعضها 

  ؟وروبيةأ تشكيل وحدٍة

ركة على التطور، وت لألوروبيين، يشترك العرب في ثقافة واحدة ذات جوهر ديني عصّي وخالفًا

مع ذلك، فشل . العظمى منهم تنتمي إلى دين واحد غلبيةن األإ، ونفسها ةاللغ  ، ويتكلمونتاريخية واحدة

دول عربية مجاورة، بالتحالف مع دول أجنبية ضد الدول العربية بعض ت العرب في توحيد صفوفهم، وقام

إضافة إلى ذلك، نالحظ أن شعوب آسيا الوسطى التي تحررت من . وتعرضت دول أخرى إلى التفسخ

أن جذورها التركية اإلسالمية لم تحاول  تفي أعقاب تفكك االتحاد السوفييتي، واكتشفهيمنة الماركسية 

تمي لثقافات واحدة ـنـالقبائل اإلفريقية التي تبعض وحتى . للتعاون فيما بينها ااًلفّع ًاإطار يمـقـتتوحد أو ـت

قبائل مجاورة وارتكاب وجدت أن الصراع مع غيرها من ، نفسها الدولة وتعيش في  نفسها اللغة تكلم ـوت

ى في الصومال ورواندا وليبيريا والكونغو يعطي إن ما جَر .أسهل من التعاون مجازر بحق بعضها بعضًا

د جماعات تعيش في ظل أوضاع معيشية أنه ليس باستطاعة الثقافة وحدها أن توّحعلى أمثلة واضحة 

 . مستبدة حكٍم ظمُةوتحكمها أنأو زراعي تقليدي،  ،ذات نمط إنتاجي رعويمتخلفة، 

 ةتوحد، كما فعلت دولـيديولوجية ولكن تجمعها الثقافة تإن الشعوب التي تفرقها األ :يقول هنتنجتون

 دعاءات هنتنجتوناوإذا كان في   (Huntington, 28)". دول الصينية تفعلالكوريا و األمانيا، وبدأت دولت

إن دولتي ألمانيا الشرقية . عن الحقيقة والمنطقدعاء أبعد ما يكون السابقة بعض المنطق، فإن هذا اال

فالس إدت بعد ، بل توّحامتفرقه يديولوجيةحين كانت األ اتوحدـا أن تم، ولم يكن بإمكانهاتوحدـوالغربية لم ت

ألمانيا الشرقية بالزحف نحو ألمانيا  سكانلقد قام . اقتصاد ألمانيا الشرقية وانهياريديولوجية الماركسية األ

حاجة رق والن الِعإ :ويمكن القول. وفتح الحدود بالقوة ،بشكل جماعي، وتحطيم سور برلين الغربية

عت سكان ألمانيا ، وشّجة التي دفعت سكان ألمانيا الشرقية إلى التوجه غربًاوالتاريخ كانت القوى الرئيس

كوريا، فإن الشيء  أما فيما يتعلق بدولتي. اقتصادية نقاذهم من كارثٍةإهم والغربية على احتضان إخوِت
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 أما عودُة. يديولوجية وتعززه سياسة أمريكية شريرةالذي تغذيه األ المتبادل العداُء ميزها هوالوحيد الذي ي

مستعمرة بريطانية تم االتفاق بين   هاتيارية، وإنما بسبب كونهونج كونج إلى الصين فلم تكن عملية اخ

 .1997طن األم في عام المستعمر والصين قبل عقود على عودتها إلى الو

 أن الثقافة ال تلعب الدوَر ،أيضًا،إن عالقات الواليات المتحدة األمريكية بغيرها من دول تثبت 

فعلى الرغم من أن ثقافة . ذكرُي ب في حقيقة األمر دورًاع، بل ال تلالعالقاتالرئيسي في تشكيل تلك 

مختلفة أكثر من التعاون مع المكسيك ذات الثقافة ـها تنإفروبا الغربية، وثقافات دول أ تشبهالواليات المتحدة 

والهند الجنوبية تحالف مع إسرائيل وكوريا ـن أمريكا تأكما . ذات الثقافة المتشابهة افرنستعاونها مع 

أو دين  ثقافٍةواقتصادية ال عالقة لها ب بناء على اعتبارات أمنيٍة وتركيا والمملكة العربية السعوديةواليابان 

، دفعت االهتمامات األمنية المشتركة، وليس 1991في عام  .حدود جغرافيةأو  ؤية فلسفيٍةُراريخ أو أو ت

التي  الشقيقة العربيةالدولة  ،حرب ضد العراق الثقافة، بعض الدول العربية إلى التحالف مع أمريكا وشّن

 .تشترك معها في الثقافة والدين وروابط عائلية وعشائرية كثيرة

اختيارية، بل جاءت نتيجة شعبية عض الشعوب والدول في الماضي لم تأِت نتيجة لعملية إن وحدة ب

. ها إليها، حيث قامت القوة الكبرى باالستيالء على أراضي القوة الصغرى وضّمالستخدام القوة العسكرية

، شعبية تيجة لعمليات اختيارية وقراراتـفي المقابل، تأتي وحدة الشعوب والدول في العصر الحالي ن

ليس . الوحدة ها إلىالمصالح االقتصادية المتبادلة واالهتمامات األمنية المشتركة أهم القوى التي تدفعشكل ُت

ال يكفي وحده لتبرير إقامة كيانات  ه، لكنفات يساعد على تحقيق وحدة الشعوبتشابه الثقان ك في أهناك ش

  . مشتركة وال حتى أنظمة أمٍندة، موّحسياسية 

 ة والنزاعالثقاف

لقاء إمفكري الغرب والسياسيين ب بعضإرهابية، قام  أعمااًل من أتباع اإلسالم نومتطرف ارتكبحين 

رجال الدين األمريكيين إلى إدانة اإلسالم  جه بعُضولية تلك األعمال على اإلسالم والعرب، فيما اّتؤمس

 ـعه ب، ووصف أتبا"ثقافة القتل" ـاإلسالم بأحد الكتاب األمريكيين  َتـَعـوفيما َن. راثهوقيمه وأتباعه وُت

 الماإلس فقد رأى هنتنجتون صامويل أما  (Howard Bloom, The Lucifer Principle, 223) ".البرابرة"

إن  :هنتنجتون يقول. ة حياتهقالغرب وثقافته وطري يهدُد مصيريًا خطرًا منهمالمتطرفين  المسلمين، وليسو

إنه حضارة مختلفة  ...نما اإلسالمإوليست األصولية اإلسالمية فحسب،  الغرَب المشكلة العميقة التي تواجه

 ص بسبب ضعِفـبالنقيعانون من إحساس تفوق على غيرها من ثقافات، فيما ـيشعر أتباعها بأن ثقافتهم ت
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، خاصة اآلسيوية بعض الشعوبأن إضافة إلى ذلك، اعتبر هنتنجتون   (Huntington, 217). قوتهم

تبر خط ـيع( المايكرو) الجزئيعلى المستوى " :قاللذلك  .على الغرب وحضارته ن، يشكلون خطرًاالصينيي

وجيرانهم من  ،الصراع األعنف بين المسلمين والمسيحيين الشرقيين والهنود واإلفريقيين من ناحية

ة الرئيسي هو بين التفرق ، فإن خّط(الماكرو) الكليأما على المستوى ". مسيحيين أوروبيين من ناحية ثانية

جتمعات اإلسالمية واآلسيوية من الُم بين هو دًةِح النزاعاتأكثر  أّن ، علمًامن الشعوب وغيرهم الغرب

 (  (Huntington, 183". والغرب من ناحية أخرى ،ناحيٍة

 دائمًا شكل عدوًاعتبر هنتنجتون وغيره من مفكري الغرب ورجال دين مسيحيين أن اإلسالم ُيفيما َي

من هذه  وانطالقًا .راعه مع المسيحية والغربلإلسالم في ِص طبيعيًا ليفًارب، يعتبر هنتنجتون الصين َحللغ

الشعوب غير الغربية تطلعات إلى قيام الغرب باستخدام قوته الكبيرة لكبت  وغيره يدعو هنتنجتون النظرة،

ى الغرب أن يستخدم مصادر قوته من أجل تقليل خسائره، عل" :يقول هنتنجتون. والهيمنة عليهاوإضعافها 

ق ه وينِسـعزز وحدَت، وأن ُيرة في التعامل مع المجتمعات األخرىَزاالقتصادية بمهارة على شكل عصا وَج

بلوم هاورد أما   (Huntington, 206)". الفات بين الشعوب غير الغربيةاستغالل الِخب ويقوم ،سياساته

نجو المجتمعات التي ـمن المهم أن ت هإن" :وديانات أخرى، قائاًل حذر الغرب من الخطر القادم من ثقافاٍتفُي

تراجع أمام ـنشر قيمها، وأن ال تسمح بتخلف موقعها بين األمم، وأن ال تنجح في ـوأن ت ،ُتقدر التعددية

 (Bloom, 238)". زحف البرابرة

 ،بطنةُم يدعو، بطريقٍةحدود، فإنه توقف عند يال لصين ولما كان عداء هنتنجتون لإلسالم وكراهيته ل

قاليد ـيم وتـإياهم بالترويج لق تهمًارقي ضد المهاجرين غير الغربيين، ُمتطهير ِع إلى قيام الغرب بعملياِت

من مجموعات داخل  تواجه الثقافة الغربية تحديًا" :يقول هنتنجتون. الثقافة الغربية تعمل على تقويض

إنهم  ،حضارات أخرىلحديات يأتي من المهاجرين المنتمين ن أحد هذه التإ، ونفسها المجتمعات الغربية

يم وتقاليد ـصرون على التمسك بانتماءاتهم والدفاع عن قوُي ،في المجتمعات الغربية يرفضون االنصهار

إذا استمرت " :هنتنجتون يقولفيما يتعلق بالصين، و(  (Huntington, 304. وثقافات مجتمعاتهم القديمة

أمنية تواجه صانعي القرار  قضيٍة أخطَر الصينمن المحتمل أن تصبح  في الصين، فإّن التنمية االقتصادية

 ". األمريكيين في القرن الحادي والعشرين

ن واليهود مالئكة يالمسيحيأن و ،برابرةة واألمريكية مجموعات من الغير األوروبيالشعوب لكن هل 

هذا  نة الثقافية؟ لإلجابة عيالحتم ن لنظريةجيالمرّومن  اهنتنجتون وبلوم وغيرهمكتابات وحي تكما 

 واجهات التي وقعت بين المسلمين من ناحيٍةالُم بعضستعراض الالسؤال علينا أن نعود إلى التاريخ 
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مقارنة عادلة، ال بد من النظر إلى األفعال  ومن أجل إجراِء .المسيحي واليهود من ناحية ثانيةالغرب و

 :عنية في إطارها التاريخي والحضاري السليم، أياألحداث الَم يضُعاألفعال من منظور علمي  وردوِد

األفعال، وتصبح  ومن دون ذلك، تختفي العالقة بين األفعال وردوِد. اختيارها لتمثل أزمنة واحدة أو متقاربة

  .ىختلف نواحي الحياة بال معًنتها اإلنسانية في ُمـقـنجازات التي حقكل اإل

 نالبرابرة األوروبيين الذي أحفاُداألمريكيين هم غلبية يدرك أن أخ أمريكا أن إن بإمكان من يقرأ تاري

دنهم جماعية ضد سكان البالد األصليين، وقاموا باالستيالء على أراضيهم وتدمير ُم ارتكبوا عمليات إبادٍة

هم حرياتهم وأهِل وهم منُمذورهم وحَرود الذين اقتلعوهم من ُج، واستعباد عشرات الماليين من الُسوثقافاتهم

االستحمام و الحضارة ونالشرقي في المقابل، عرف. ماأًل في مزارعهممًا في بيوتهم وُعواستخدموهم خَد

في  ولو مرة واحدةاألوروبيين  المثقفينأجداد  قبل أن يستحموجامعات امات وقاموا ببناء حّملقرون، 

ناء الحروب ـهم المباشر بالعرب أثعد احتكاِكوفي الواقع، لم يعرف األوروبيون االستحمام إال ب. حياتهم

 منمعظم أبناء الطبقة الثرية في أمريكا وأوروبا  نحدرَيثانية،  من ناحيٍة. في القرن الثاني عشر الصليبية

قاموا و ،تل لسرقة أموال غيرهم من الناسـوالق نف واإلرهاَبوالُع استخدموا االبتزاَز رجال ونساء

مثل المواقع االجتماعية التي تحتلها وفي الواقع، ُت. االت واألحياني الكثير من الَحاستغاللهم واستعبادهم فب

بعد هذه المقدمة و .الزمن تل والعنف على مِرـحصيلة السرقة والق قريبًاـفي كل مجتمع تمن الناس القلة 

والمسيحيين ، جهةإلى استعراض بعض المواجهات التي وقعت بين العرب والمسلمين من البسيطة، ننتقل 

 .ثانية جهةاألوروبيين واألمريكيين واليهود من 

استسلم سكانها من المسيحيين، لكن  مابعد 638في عام غازية دخلت قوات المسلمين مدينة القدس 

، كما تقول لكن. لغير الخليفة عمر بن الخطاب المقدسة سوفرونيس أسقف القدس رفض تسليم المدينة

 تل، ولم يحدث تدمير للمتلكات أو حرٌقـتسلم المسيحيون حتى توقف القما أن اس" :كارين أرمسترونج

 سكان لم يحاول المسلمون إجباَركما أو مصادرة لألمالك،  ،ث ترحيل للسكان، كما لم يحُدللرموز الدينية

، حين وصل عمر بن الخطاب  (Karen Armstrong, Jerusalem, 228). على اعتناق اإلسالم القدس

ور األماكن المسيحية المقدسة، وفيما كان عمر يز. زيارة المدينة المقدسة والتجول فيهالس دعاه سوفروني

لكن عمر رفض .  فيقدعاه سوفرونيوس إلى الصالة بجانب قبر المسيح حيث كان ف"وقت الصالة،  حان

أما سبب رفض   (Armstrong, 229)". مكسيموس المزدحم خارج الكنيسة بجانب ممّر ، وصلى بأدٍب

صادرون المسلمين كانوا سُي"هو قناعته بأن  ،عمر الصالة داخل الكنيسة فكان، كما قال الخليفة فيما بعد
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وجبها بُم َعقام عمر بعد ذلك مباشرة بكتابة وثيقة مَنلذا  !إلى مكان عبادة إسالمي ا، ويحولونهالكنيسة

 (Armstrong, 229). "المسلمين من الصالة على مدرجات الهيكل أو إقامة جامع هناك

 :، أي1199يو أوروبا من الصليبيين القدس في عام ا الموقف اإلسالمي، حين دخل مسيحوخالفا لهد

على دخول المسلمين إليها، قاموا بارتكاب مجازر شنيعة ضد سكان المدينة  ًاعام 451بعد مرور أكثر من 

ألف شخص  31 نحو بذبح ثة أيامعلى مدى ثالقام الصليبيون " :تقول أرمسترونج. لمسلمين واليهودمن ا

عن  الصخرة بحثًابة ـقإلى  لجأوا عشرة آالف مسلم ذبحوا بطريقة وحشية بعد أْن ...من سكان القدس

حكم  وعلى عكس هذا، حين  (Armstrong, 274)". وا للسيفعِضاألمان، فيما ُجمع اليهود في معابدهم وُأْخ

الحرمان من أو  ،لكبتل يمسيحي أو يهود، لم يتعرض يبًاتقر سبانيا لمدة ثمانية قرونإالعرب أجزاء من 

الذهبي  سبانيا شهدت العصَرترة حكم العرب إلـأن فعلى ، اليهودبمن فيهم ن، ُيجمع المؤرخولذلك . حقوقه

 ُج، لم ينعشَر سبانيا في أواخر القرن الخامَسإالمسيحية األوروبية لحكم  لكن مع عودِة. بالنسبة لليهود

دي من اإلرهاب والتعذيب والقتل، إذ قام أتباع الكنيسة الكاثوليكية بقتل أو نفي كل مسلم مسلم أو يهو

 .ناق المسيحيةـعلى اعت نجا منهمن وإجبار َم ،ويهودي

لالستيالء  التها االستيطانية في فلسطين تمهيدًامن ناحية ثانية، حين بدأت الحركة الصهيونية حَم

صليين من كان البالد األُس طرَد نت خطط الصهيونيةاضيها، تضّمعلى أر عنصريةعليها وإقامة دولة 

عرب  نظمات اإلرهابية اليهودية بارتكاب العديد من المجازر ضّدلذلك قامت الُم. مسلمين ومسيحيين

االحتالل بهدف إرهابهم وإرغامهم على ترك وطنهم، كما قام جيش  1948و  1947فلسطين خالل عامي 

 .وحتى يومنا هذا ذلك الحينتل والتعذيب من دون توقف منذ ـعمال اإلرهاب والقواصلة أبُم يسرائيلاإل

إنه استخدم الحرب  :منصب نائب رئيس الوزراء في مذكراته يقولسابقًا كتب إيجال ألون الذي شغل 

 من الذين أجبروا على الهروب من منطقة الجليل كان جميعهم تقريبًا الفلسطينيينوإن "النفسية ضد العرب، 

  Cited in David Gilmore, “The 1948 Exodus,” Middle East International, Nov)".المسيحيين

في فلسطين وقام  يةاليهودالمنظمات اإلرهابية ها توهناك العديد من المجازر التي ارتكب (16 ,1986

 ،حكى لي قصتها التي كان والدي قدالدوايمة والطنطورة  امن بينها مجزرت ،بالكشف عنها مؤرخون يهود

 .قودكشف النقاب عنها بُعقبل أن ُيوكاد أن يكون إحدى ضحاياها، وذلك 

ام في البوسنة َدِص ، وقَعالعشرينحين نشبت حرب أهلية في يوغوسالفيا في التسعينات من القرن 

 .والمسلمين يةكالكاثوليلكنيسة المنتمين ل، والكرواتيين الشرقية يةاألرثوذكسلكنيسة نتمين لالُمالصربيين بين 

  وينتمون إلى، نفسه لنظام السياسيل، خاضعين  نفسها ولةالد يعيشون في  كان أولئك الناس جميعًا
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 التجربة الحياتية عاشوا و نفسها، لثقافةل كانوا ينتمون  :، أيواحدة خلفية إثنيةذوي ، ونفسها يديولوجيةاأل

قومية  اتبعض الساسة الموتورين بإثارة نزع يديولوجية، قاملكن مع تفكك الدولة وسقوط األ. نفسها

تسبب في  وّيدَموتدخل في صراع  ،نفصل عن بعضها بعضًاـعمادها الدين، ما جعل التجمعات الثالثة ت

وكما أشارت تقارير هيئة األمم المتحدة ومنظمات حقوق اإلنسان وتقارير . العديد من المجازر وقوِع

قارن بحجم وبشاعة المجازر التي ـجرامية التي ارتكبها مسلمون ال تالحكومة األمريكية، كانت األعمال اإل

لمي مع للتعايش الِس من غيرهم أكبر استعدادًا ان المسلمين أبدوأكما . ارتكبها صربيون وكرواتيون

تل ـتبر أن قـطرف، إال أننا نع جازر التي ارتكبها كُلالَم ومع أننا نقارن حجَم .واحدة اآلخرين في دولٍة

  .بحق اإلنسانية ال يمكن القبول بها نسان واحد فقط يمثل جريمة نكراَءإ

إن شعب البوسنة ينتمي لثالث حضارات مختلفة،  :في البوسنة تفسير الصراع قال هنتنجتون محاواًل

ناشط لكن ال. ًاحتميكان بينها دام ، والِصمستحياًلفيما بينها كان السلمي التعايش  أن ، تبعًا لنظريته،يعنيما 

 إن جميع البوسنيين متشابهون تمامًا :قال البوسنةالذي عاش محنة  بوجدان دينيتشاليوغوسالفي السياسي 

عهود الصراع  سترجاعمحاولة الأسطورة القومية الصربية والكرواتية "ن إمن الناحية اإلثنية واللغوية، و

للغة السالفية، مع أنهم من الناحية اللغوية الذين يتكلمون ا :، أيإن المسلمين األسالف .القديمة مع األتراك

القديم، وأجبروا على تسديد إحاللهم محل العدو التركي  ، إال أنه تَمواإلثنية مثل الكرواتيين والصربيين تمامًا

 ,Bogdan Denitch, “Tragedy in Former Yugoslavia,” Dissent)". الهيمنة التركية سنوات ضريبة

Winter 1993, 28)  كيف قام الصرب والكرواتيون بخلق هذه الصورة للمسلمين،  :ي محاولة لشرحفو

ين ـالقوميمن وجهة نظر " :دينيتشإنسانيتهم، يقول وتلهم ومصادرة ممتلكاتهم ـواستخدامها لتبرير ق

شكل مؤامرة األصولية اإلسالمية، فيما ُي يقف المسلمون األلبانيون والبوسنيون في خط واحد معالصربيين، 

أما من وجهة نظر القوميين الكرواتيين، . كسيةذوثرالمسيحية األ علىلمؤامرة الفاتيكان  لكرواتيون امتدادًاا

تدمير الحضارة الغربية يسعون لن غير األوروبيين الذين يفإن الصربيين يمثلون قطعان البرابرة البيزنطي

 (Denitch, 31) ". والثقافة المسيحية

لذلك . نتجتهاُتالحضارة التي  ، فإن كل ثقافة تكتسب صفاِتًاحضاري ًاالثقافة هي نتاج لما كانت

ة التي المواقف والقيم الرئيس ،ربها التاريخيةاعتقداتها الدينية وتجالنظر عن ُم تشرب الشعوب، بغّضـت

ن الذين يعيشون في مجتمعات غربية مثل السويد وكندا وفالمسلم. ة التي يعيشون في كنفهاتمليها الحضار

تجاه أتباع الثقافات والديانات المختلفة من المسلمين الذين يعيشون في  كسون مواقف أكثر تسامحًايع

 وأقّل يعكس المسيحيون الذين يعيشون في الدول الغربية مواقف أكثر تسامحًامن ناحية ثانية، . السعودية



206 

 

وما ينطبق على . نيجيريالبنان و :مثل ،آسيوية وإفريقية من المسيحيين الذين يعيشون في دوٍل عنفًا

 .خرى مثل اليهودية والهندوسيةعلى أتباع الديانات األ نطبق أيضًاالمسلمين والمسيحيين َي

ح إلى التساُم ،بحكم ثقافاتهم ،ميلونصناعية ومعرفية َي الناس الذين يعيشون في مجتمعاٍت إن جميَع

على سبيل ألمانيا  إن مسلَم. يدية وقبليةعية تقلفي مجتمعات زرا ونيعيشالناس الذين أكثر من مع غيرهم 

تعكس سمات األول ثقافة ف، نيجيري لبناني أو أكثر من مسيحي يميل إلى احترام حقوق اإلنسانالمثال، 

سمات ثقافة شرقية من إنتاج حضارة  الثانيثقافة غربية من إنتاج حضارة الصناعة، فيما تعكس ثقافة 

الكثير من العائالت المسلمة األمريكية  تقوممتباينة،  ي لحضاراٍتوبسبب هذا االنتماء الثقاف. الزراعة

جزء من المجتمع  بأنهموبناتهم كي يشعر أوالدهم  ،عيد ميالد في شهر ديسمبر من كل عامشجرة بشراء 

مع إخوتهم  نًااألمريكي الذي ينتمون إليه، فيما يقوم الكثير من المسيحيين العرب بصوم شهر رمضان تضاُم

من هم زمالِئلمشاعر  احترامًا ،ين، أو االمتناع عن األكل والشرب طوال النهار في األماكن العامةالمسلم

سمات ثقافية تبلورت في هي إن الديمقراطية، وحكم القانون، واحترام حقوق اإلنسان، والتسامح . مسلمينال

إذ . الغربية حضارة الصناعةقيام الثورة الصناعية ودخول المجتمعات و ،فصل الدين عن الدولةالغرب بعد 

المواقف والقيم التي تمليها  ىعيش في عهود ما قبل الصناعة يتبنمجتمع مسيحي أو غير مسيحي ي ال يوجد

 . القانونحقوق اإلنسان واحترام شروط الممارسة الديمقراطية و

التكنولوجية، و االقتصاديةمن النواحي  تقدمًا الشعوب التي تعيش في عهود ما قبل الصناعة أقّلإن 

، وأقل ثقة بالنفس من الشعوب وأضعف من النواحي العسكرية، والعلمية من النواحي الثقافية نجازًاإأقل و

وفي ضوء هيمنة العملية السياسية على حياة الناس في الدول غير . التي تعيش في عصر الصناعة وما بعده

السياسي  ، وانتشار الفساِدهاو انعدامالحرية أنقص  ، فإن شعوب تلك الدول تعاني عامة الصناعية

والقومية هي  ن الديَنإوحيث . وضيق أفق األفكار القومية ،والفكرية الدينية التياراتواالقتصادي، وكبت 

ة امبادئ المساو ، وقبولتسامح مع المعارضة السياسية، فإن قدرتها على الإقصائية جيات شموليةويديولأ

 .تبقى ضعيفة للغايةالتعددية الثقافية و والمواطنة

 وفيما يمثل الدين جوهر ثقافات الشعوب التي تعيش في عصر الزراعة، وتمثل القومية جوهر ثقافات

 مرحلة، تمثل الديمقراطية جوهر ثقافات الشعوب التي تعيش في الشعوب التي تمر بمراحل التصنيع

أن إلى  القرن الحادي والعشرينلم من ناحية ثانية، تشير تيارات التغير التي تجتاح عا. ةناضج ةصناعي

 .ةيالمعرفهيمن على حياة المجتمعات التي توالنخب الدين والقومية في ثقافات الفئات  مكانةستحتل الفردية 

جعل حياة الوحيدة غير القابلة للتغير، ما َي إنها فئات تعيش في عالم دائم التحول، يمثل التغير فيه الحقيقَة
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ين، تعظيم المكاسب الشخصية وتقليل اآلالم المعيشية، ال حول هدفين رئيس تمحوُرـتالفرد المعرفي وثقافته 

من انتماءاتها خب تعزز مواقعها القيادية الكونية ساعة بعد ساعة، فيما تفقد المزيد وهذه ُن. أكثر وال أقل

 . بعد يوم ولياتها المجتمعية يومًاؤوتتخلى عن مس ،دية التقليديةاالجتماعية والعق

ميلون النظر عن انتماءاتهم القومية وعقائدهم الدينية، َي ، بغّضجميع شعوب العالم الثالث تقريبًا إن

، ن تجربتهم الحياتية مع االستعماريم الغربية، وإدانة الرأسمالية العالمية، والحديث بانفعال عـإلى رفض الق

. تفوقه العسكري أو إضعاَف ،لغربتحدي ا نوالشكوى بمرارة من السياسة األمريكية، لكنهم ال يستطيعو

وعلى عتمدون عليها الغربية التي َي الحضارةتدمير  أيضًا ان مصلحتهِم وال نه ليس بإمكان تلك الشعوِبأكما 

غذائية وغير ذلك من مستلزمات  وأدوية ومواّد ،مالية ومعارف تكنولوجية للحصول على معوناتدولها 

راعات ثيره من ِصـالشعوب سوى ما قد تتلك للخوف من  مبرٌر وهذا يعني أنه ليس لدى الغرب. الحياة

بديه التيارات إن ما قد ُت. تصادي والسياسيـوموجات هجرة إنسانية بسبب تخلفها الثقافي واالق ،نيةـإث

 أحقاد  إلثارِة م مبررًاستخَديجب أن ال ُي ،من غضب تجاه الغرب في العالم الثالث الدينية والقومية المتطرفة

رية، قدان الُحالوحيدة للتعبير عن ُف الغضب هو الوسيلُة، ألن الشعوبتلك  ضَدة ـَقتَلـخوحكايات ُم مةقدي

إن قيام الغرب بمساعدة شعوب  ،تشكيل المستقبلعلى اإلنسان  ةدرـوعدم قحوال المعيشية، وتخلف األ

واألسلم  هي الطريق األقصُر تحام عصر الصناعةـواق ،ونيل الحرية ،العالم الثالث على التحرر من القهر

السبيل في الواقع إنها . من النواحي المادية واألخالقية واألكثر عائدًا ،معهم لحل الخالفات تكلفًة واألقّل

ان الرفاه َملم العالمي، وَضالفكرة الديمقراطية، واحترام حقوق اإلنسان، وتعزيز الِس لشيوع ةالوحيد

 . الشعوب االجتماعي واالقتصادي لجميع

  النظام العالميالثقافة و

، العالقات الدولية بإدارِةلذي قام العالمي ا مع انتهاء الحرب الباردة وتفكك االتحاد السوفييتي، انتهى النظاُم

وأسهم في  ،عسكر االشتراكيالذي تحكم في عالقات المعسكر الرأسمالي بالُم" توازن القوى"وسقط مفهوم 

وجب أ دوليلق فراغ أمني التطورات في َخ تلكوقد تسببت . تقريبًا ننصف قرالسالم في أوروبا ل حفِظ

النهيار نظام بالسعادة أوروبا الشرقية والوسطى شعوب  توفيما شعر. نهارللنظام الُم البحث عن نظام بديٍل

بسبب عليه بالحزن أوروبا الغربية ر، شعرت شعوب من كبت وقْه هبسبب ما عانت في ظالل توازن القوى

نظام إلى ذلك التقدت ـمجموعة الدول التي اف دفَع مما.  تصادي وتكنولوجيـتقدم اقفي ظالله من  تما حقق

 . يحل محله شبيٍهنظام  خلقأو  ،من جديد محاولة إحيائه
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عيد هيكلة ُي تطلع إلى نظام عالمي جديٍدـت ،وفيما كانت مختلف دول العالم، خاصة الفقيرة منها

السيطرة على النظام الدولي، بعدالة، قامت الواليات المتحدة األمريكية  كثَرالعالقات الدولية على أسس أ

والشعوب التي  نتيجة لذلك، أصيبت الدوُل. وتأكيد هيمنتها االقتصادية والسياسية والعسكرية على العالم

يبة بخ أدوات إلدارة الصراع بين القطبين األمريكي والسوفييتيوثرواتها وجيوشها ستخدمت أراضيها ُأ

، ياب الحريةـغووالفقر والفساد التخلف  كالتمش دون معالجةالموقف األمريكي حال فيما و. أمل كبيرة

سمم الجسد لتخمر والتعفن والتحول بفعل الزمن إلى أمراض مستشرية ُتتتعرض لجعل تلك المشاكل 

 .الدولي وتستنزف قواه

لحرب ل تاجًاغربيين كانوا ِنفالسفة سياسات توازن القوى واالحتواء من بنات أفكار  تولما كان

قول هنري كيسنجر على ي. فإنهم فشلوا في ايجاد نظام بديلداء، الباردة وعقليتها القائمة على التناقض والِع

العالقات الدولية ين هو النظام العملي الوحيد إلدارة نظام توازن القوى بين قطبين رئيسإن  :سبيل المثال

إلى تشجيع بعض مفكري الغرب إلى إعادة  في تطوير نظام عالمي بديل شلقد قاد الفو. وحفظ السالم

الماركسية والصراع  ، مستخدمين الثقافة والكراهية لتحل محَلاختراع النظام القديم تحت تسمية جديدٍة

 نظام عالمي حاول البعض تغدو أسَس" العداء المتبادل"و" الكراهية"جعل مفاهيم  األمر الذي . يديولوجياأل

ال يمكن " :يقول هنتنجتون. وبقية دول العالمتنجتون اختراعه لتنظيم العالقات بين الغرب ـنـمن أمثال ه

، ال يمكن أن نحب ما ُيمثُلناإذا لم نكره ما ال . وجود أصدقاء حقيقيين من دون أعداء حقيقيين

الثقافات المختلفة عن لديانات وواالقيم والتقاليد  :"ما ال يمثلنا"تعني كلمات   (Huntington, 20)."ُنمثله

قوم عليها الثقافة ـوالديانات والمبادئ التي تواألفكار يم والتقاليد ـالق :"نمثلهما "كلمات عني ت فيماالغرب، 

  .الغربية

ن ون والصينيوبوجه عام، والمسلم الشعوب غير الغربية وغير المسيحيةالمعنيون فهم أما األعداء 

عن الحضارة الغربية  إن الحضارات اإلسالمية والصينية تختلف جذريًا :نجتونيقول هنت لكلذ. بوجه خاص

المتعلقة بجذور طريقة فيما يتعلق بالدين والثقافة والهياكل االجتماعية والتقاليد والسياسة واالفتراضات 

ق الشروهذا يستدعي، من وجهة نظره ونظر غيره، قيام الغرب بكراهية   (Huntington, 185). الحياة

ن تعريف الذات إشيء إنساني، و"غيره  فقيام إنسان بكراهيِةلتعزيز وحدته،  كوسيلٍةداء ومناصبته الِع

ال أنه بطن بشكل علني وُم اتهذه األطروح وتوحي  (Huntington, 130). "إلى أعداء وتحفيزها بحاجٍة

إال  طريقة حياتهحدته، ويضمن تفوقه، ويدافع عن مصالحه، ويصون يمكن للغرب أن يحافظ على َو
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وهذا يعني تأسيس نظام عالمي جديد يقوم على الكراهية المتبادلة . اآلخرين والسيطرة عليهم بكراهيِة

 . داوة المستدامةوالَع

ن االفتراضات التي قامت عليها هذه أ، إال "صراع الحضارات"على الرغم من جاذبية شعار 

وعلى سبيل المثال، أهملت النظرية . ترتبة عليها غير عمليةتائج المـالنظرية ناقصة وُمْختلقة، ما يجعل الن

تصادي في تشكيل العالقات السياسية بين الدول، وتغاضت عن دور العولمة في توحيد ـدور العامل االق

حساب خب على العمل على خدمة مصالح تلك الُنو ،واإلعالمية في العالم والمعرفيةتصادية ـالنخب االق

كما أهملت اآلثار السلبية . ، في الغرب والشرق على السواءأينما وجدواوالضعفاء كل الفقراء مصالح 

ها مع مطالب شعوِباتها الوطنية والتجاوب دراتها على التحكم في اقتصادـللعولمة على سيادة الدول وق

تثبت تون، لتوصية هنتنج خالفًاو. ، وتبعات كل ذلك على عمليات التنمية والنمو في الدول الفقيرةالمشروعة

الكبير من ناحية ثانية، أن الغرب لم يعد  الركود، ومالبسات أزمة ظاهرة صعود الصين السريع من ناحيٍة

ن النخب االقتصادية والمعرفية إيملك القوة أو النفوذ أو الحكمة للحفاظ عل موقعه المتفوق على الغير، و

  .أسباب لتكره بعضها بعضًا س لديها أّينه ليإالعالمية لديها كل المبررات للتعاون فيما بينها، و

وقسوة على اإلنسانية  وال بد من إدانتها، ال يوجد عمل أكثر عنفًا أعمال العنف سيئًة وفيما ُتعتبر كُل

ويحول اإلنسان الطيب إلى  ،ويسمم العقل ،ر الروحيدّمفهذا العنف . لكلمةنف اعلى مستقبلها من ُع وخطرًا

إن ما يحتاجه اإلنسان الذي . رتكاب أفظع الجرائم بحق أخيه اإلنسانعداد الستاال لديه ،غريب مخلوٍق

داء، بل المزيد من التعاطف ، ليس المزيد من الكراهية والِعوالكبتيواجه أزمات البطالة والجوع والفقر 

 لمي يخدم مصالح جميع الشعوبلتحقيق تعايش ِس مكونات خطة عمليةإن . ل والتسامح المتبادلـوالتكاف

إقامة جسور تواصل بين الناس عبر الفجوات الثقافية، واالعتراف لخص في تـت ،ويعزز إنسانية اإلنسان

يد العون للفقراء  نية والقومية والدينية والثقافية، وقيام األثرياء واألقوياء بمِدـبشرعية التعددية اإلث

وتسلق الهرم الحضاري وصوال إلى نمية ـوالضعفاء، ودعم مطالبهم في الحرية والعدالة والتعليم والت

 . المعرفة لمحضارة الصناعة وعا

 الثقة االجتماعية

ومن زمن آلخر يجعل لكل ثقافة  ،الثقة وجه من أوجه الثقافة بال شك، لكن اختالف الثقافات من مكان آلخر

ما، بغض النظر  حين تسود الثقة في مجتمع. من ثقةوحجم ما لديها  ،تها الخاصة في التعبير عما لديهاـطريق

من عناصر  مًاهم مال اجتماعي يوفر له عنصرًاعلى رأسالمعني ستحوذ المجتمع عن الشكل الذي تأخذه، َي
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نبع من شيوع الثقة في المجتمع، ـالقدرة التي ت" :ُيعرف فوكوياما رأس المال االجتماعي بأنه. النمو والتنمية

إن هناك مجتمعات تملك  :انب ذلك، يقول فوكوياماإلى ج (Fukuyama, Trust, 26)". أو في قطاعات منه

مجتمعات )سوى القليل  ، وأخرى ال تملك من تلك الثقِة(مجتمعات عالية الثقة)من الثقة االجتماعية الكثير 

 أكبر، ما يجعلها أكثر استعدادًا ًامال اجتماعيتج رأسـنـن المجتمعات التي تملك ثقة أكثر تإ، و(قليلة الثقة

 .دم واالزدهارلتحقيق التق

سهم رأس المال االجتماعي، الذي ينبع من الثقة االجتماعية التي تنبع بدورها من الثقافة، في تكوين ُي

وهذا يعني أن الثقافة هي العامل . دوث نمو اقتصاديلُح حيويًا تشكيالت مجتمعية ُيعد وجودها أمرًا

هذه الثقة هي التي تحدد قابلية المجتمع  نإاألساسي الذي يحدد عمق ومدى انتشار الثقة االجتماعية، و

إلنتاج رأس مال اجتماعي، والذي يحدد بدوره قدرة المجتمع على خلق التشكيالت المجتمعية التي ال بد من 

إن رأس المال االجتماعي، صلب الثقة االجتماعية والعنصر األهم في . "اقتصاديةنهضة ها لحدوث وجوِد

. حظوظ كل مجتمع من النواحي االقتصاديةتحدد ، ما يجعل الثقافة "لثقافةوجود اقتصاد حيوي، يعتمد على ا

(Fukuyama, Trust, 33) نمية ـمن تاريخ الت تعلم شيئًاـإذا كان لنا أن ن" :أما ديفيد النديس فيقول

 David S. Landes, The Wealth and)" ن الثقافة هي كل شيءأاالقتصادية، فإن ذلك الشيء هو 

Poverty of Nations, 1999, 516) 

تستمد منطقها، وربما روحها، من  اإن األفكار التي جاءت في كتابات فوكوياما والنديس وغيرهم

كتابات ماكس فيبر عالم االجتماع األلماني الذي ركز بشكل أساسي على دور القيم والمواقف الثقافية في 

على الثقافة بوجه عام، ألن فييبر رأى أن تحفيز الناس على العمل واإلنتاج والمثابرة واالدخار، وليس 

لكن كتابات كارل . بشكل عام وليس إلى الثقافات ،يم والمواقف يعود إلى المعتقدات الدينيةـالتباين في الق

ماركس أن األنماط اإلنتاجية وعالقات اإلنتاج ُتشكل  يرىناقض مع المقوالت الثقافية، إذ ـتـماركس ت

القوى  بوصفهاا يعني أن هناك مفكرين يرون القيم والتقاليد والمواقف الثقافية وهذ. الثقافات، وليس العكس

المجتمعية التي تحدد قدرة الشعوب على تحقيق التقدم  التشكيالتالرئيسية التي تسهم في تشكيل 

بثق شكل الثقافات وما ينالقوى التي ُت بوصفهااالقتصادي، فيما يرى آخرون أنماط اإلنتاج وعالقات اإلنتاج 

أن بإضافة إلى هذا وذاك، هناك من يعتقد، أو يزعم . عنها من قيم وتقاليد ومؤسسات وهياكل اجتماعية

لها، بسبب  مكتوبًا نات الشعوب غير القابلة للتغير، ما يعني أن هناك شعوبًاالثقافات هي جزء من جّي

أن تعيش حياة  ،بسبب جيناتها الثقافيةعليها،  مكتوبًا ن هناك شعوبًاإنهض، وـنجح وتـأن ت ،جيناتها الثقافية

 .   هذه الحقيقة تخلف وبؤس، وأنه ليس باإلمكان تغييُر
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نجازات االقتصادية المتباينة دته مالحظاته التي استقاها من اإلحين قا كان ماكس فيبر مصيبًا

تائج ـسبب في حدوث نتاج بأن تباين المعتقدات الدينية يتـنـللطوائف الدينية المختلفة في أمريكا إلى االست

إن المواقف المختلفة من العمل والمثابرة واالدخار، واختالف النظرة إلى الحياة . اقتصادية متباينة

فرز تشكيالت اجتماعية مختلفة ذات قدرات متباينة بالدين هي سمات ثقافية من شأنها أن ُت المرتبطة أساسًا

حين  أيضًا ن ناحية أخرى، كان كارل ماركس مصيبًام. اتنمية المجتمعات واالقتصادـعلى اإلسهام في ت

إن التحوالت في أنماط اإلنتاج وعالقات اإلنتاج تؤدي بالحتمية إلى إحداث تحوالت في الهياكل :قال 

االجتماعية والقيم والمواقف الثقافية، وذلك في ضوء دراسته لمدى قيام النزعة المادية للرأسمالية بتدمير 

وحيث إن الثورة الصناعية شملت تغيير أنماط . يدية وما ينبثق عنها من عالقات وقيمعناصر الثقافة التقل

، فإن النظرية نفسه الوقت افية والعالقات االجتماعية في اإلنتاج وعالقات اإلنتاج والمواقف والقيم الثق

اء حدوث الثورة نـفردها عن تفسير ما جرى في أوروبا قبل وأثالمادية والنظرية الثقافية تبدو عاجزة بُم

نمية ـولة بمفردها عن خلق العالقات القادرة على تحقيق التؤلك ال يجوز الجزم بأن الثقافة مسلذ. الصناعية

 الثقافيةنية والتقاليد والُبولة بمفردها عن تغيير المواقف والقيم ؤن األوضاع االقتصادية مسأوالنمو، أو 

 . وتقدم تحقيق نهضٍةو

واحدة، ما  ، الثقافة واالقتصاد وجهان متالصقان ومتكامالن لحياة مجتمعيٍةوكما تم إيضاحه سابقًا

 أغلب ومن دون وعي في ، بوعي أحيانًايجعل كل وجه يؤثر في الوجه اآلخر ويتأثر به بشكل متواصٍل

هم نمط اإلنتاج الزراعي سأفالحة األرض،  وعلى سبيل المثال، حين طور اإلنسان فُن. األحيان األخرى

عنه بلورة تقاليد وأعراف وهياكل  ْتذري نتجغيير الثقافة القبلية القديمة والمجتمع القبلي بشكل َجفي ت

لكن بعد استقرار نمط اإلنتاج الزراعي . اجتماعية جديدة ونظرة مختلفة إلى الوقت والعمل واآلخرين

الجديد، ما جعلها تلعب وطريقة حياته، أصبحت الثقافة، بعناصرها المختلفة، هي المنظم لحياة المجتمع 

 . علمية وتكنولوجيةمن تحوالت مجتمعية اقتصادية و به الحقًا وما مَر ،المجتمع ذلك الدور الرئيسي في حياة

د َجيدات الحياة بمفردها، ألن الثقة توسمة ثقافية ال يمكن لها أن تفسر تعقفي المجتمع إن كون الثقة 

إذ ال يمكن بناء . وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة وصور مختلفةفي كل مجتمع تقليدي ومتقدم، ثري وفقير، 

بالقدرة  تصادية من دون قدر من الثقة يمنح المشاركين في العالقة المعنية شعورًاـعالقة اجتماعية أو اق

لكن شكل الثقة يختلف من مجتمع آلخر بسبب تباين الهياكل االجتماعية ومراحل . بارتياح على التعامل معًا

ففي المجتمعات التي ال تزال تعيش في عصور ما قبل . الحضارية التي يعيش كل مجتمع في كنفها التطور

يمه ونسيجه االجتماعي، ما يجعلها ثقة خة في تقاليد المجتمع وِقمة العادة المترّسالصناعة، تأخذ الثقة ِس
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مة الموقف الذي ذ ِستأُخ أما في المجتمعات التي تعيش في عصر الصناعة وما بعدها، فإن الثقة. تقليدية

 جعل األولى تهتم أساسًاوهذا َي. بقوانين وضعية ما يجعلها ثقة اجتماعية والتزامًا عقالنيًا س تفكيرًاعِكَي

 السائدة في المجتمع، ويجعل الثانية تركز أساسًاالثقافية بالعالقات االجتماعية التي تنظمها التقاليد والقيم 

والترتيبات  نظمها المبادئـالتي تشكلها القوانين المرعية وتلمؤسسية واعلى العالقات االقتصادية 

 .فراد والجماعات والمؤسساتألالعامة لسلوكيات الالتي تحكم  المجتمعية

 الثقة التقليدية والثقة االجتماعية

وضمن وار والعشيرة والقرية، تسود الثقة التقليدية ضمن حلقات االنتماء الصغرى، في نطاق العائلة والِج

ضمن حلقات  أما الثقة االجتماعية فتسوُد. دية مشتركةالتي تقوم على مبادئ عق التجمعات الصغيرة

. كومية والتجمعات القائمة على مصالح متبادلةالمنظمات المهنية والدوائر الُح تماء الكبرى، في نطاِقـاالن

البساطة والثبات وال تخضع عادة ها إلى وحيث إن العالقات ضمن حلقات االنتماء الصغرى تميل بطبيعِت

تشابهة في حياة المجتمعات إلى الثبات، ما يجعلها تقوم بأدوار ُم لقانون، فإن الثقة التقليدية تميل أيضًا

في المقابل، تميل الثقة االجتماعية إلى التحول باستمرار بسبب تغير المصالح وتعديل . التقليدية عامة

قوم بأدوار مختلفة في حياة المجتمعات ـ، ما يجعلها تةقتصادية والتكنولوجياألوضاع اال تبعًا لتغير القوانين

ولما كانت الثقة التقليدية سمة ثقافية، فإن صورها . تصاديةـتصادية وغير االقـالصناعية والمنظمات االق

في تغير صور الثقة االجتماعية في حياة كل جماعة تعيش ـت، فيما قلما تغيرت في حياة مجتمع تقليدي

 . مجتمع غير تقليدي بسبب تغير المصالح والقوانين

 لىكل يوم، حيث يزيد عدد المعامالت التعاقدية عبر العالم ع وتداخاًل ا يزداد تعقيدًانلما كان عالم

. كل دقيقة، فقد أصبح من غير الممكن أن يعمل نظام بشكل طبيعي من دون ثقة اجتماعيةمعاملة مليار 

، إال أنها ال تستطيع والحياة أكثر ارتياحًا ،كان بإمكانها أن تجعل األمور أقل تعقيدًا فالثقة التقليدية، وإن

إذ ليس من الممكن، وال من . التجارية عبر المدن والدول والقاراتالمالية وسالمة المعامالت  ضمان

نابعة من  لمعاييَر عًاالحكمة، الثقة في شركاء تجاريين ينظرون إلى األشياء من زوايا متباينة، ويقّيمونها تب

هي  رسميةوهذا يجعل الثقة االجتماعية المؤسسة على قوانين معترف بها وتعاقدات . ثقافات مختلفة

مع . جماعيةوالمشاركين في منظمات  ،ان مصالح كافة المتعاقدين في صفقات تجاريةالوسيلة الوحيدة لضَم

، وتشهد والتخبط من التعقيد حياة مزيدًاقل المجتمعات من حضارة ألخرى، تشهد الـتـنـذلك، حين ت

نهار ـأسس الثقة التقليدية ت :، أييم والتقاليد واألعرافـ، ما يجعل الِقواالرتباك من التفسخ المجتمعات مزيدًا
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الثقة قبل أن تتطور القوانين والمؤسسات تلك  وهذا يتسبب في كل الحاالت واألحيان في انحسار. بسرعة

تغير ببطء ـوالقوانين ت المؤسساتوحيث إن . اجتماعية بديلة لقدر الكافي لخلق ثقٍةفي المجتمع الجديد با

 في ًاعجز في مراحل انتقال حضارية تعاني  تغير المصالح بسرعة، فإن كل المجتمعات التي تمُرـفيما ت

وهذا . صغيرةوحصر دورها ضمن نطاق الحلقات ال ،ما يقود إلى زيادة االعتماد على الثقة التقليدية الثقة،

أهل للثقة على مستوى المجتمع، ما  ، وغيَرللثقة على مستوى العائلة مثاًل أهاًل من شأنه أن يجعل شخصًا

كما أن من شأن . ولية االجتماعيةؤالمحسوبية واالزدواجية وضعف المسيؤدي إلى انتشار الشك والفساد و

ويعطل مسيرة المجتمع نحو تحقيق أهدافه في  العجز في الثقة أن يبطئ عمليات التحول والتغير المجتمعية

  . التنمية والنهضة

ها في العصور القديمة والوسطى مثل العرب الشعوب العظيمة التي ازدهرت حضاراُتكل دخلت 

والفرس والهنود والصينيين مرحلة من الجمود الثقافي والتخلف العلمي واالقتصادي في القرن الخامس 

وما كادت شعوب آسيا . سهلة لقوى االستعمار الغربي والرأسمالية العالمية عشر، ما جعلها تغدو فريسة

ها أمام تحديات صعبة، كان من بينها تخلص من عبوديتها حتى وجدت نفَسـوأمريكا الجنوبية ت اوإفريقي

ادي واألرياف إلى المدن، وبطالة مستشرية، وتوجهات وحدوث انفجار سكاني، ونزوح واسع من الب

التحديات وما رافقها من  تلكوقد تسببت . تصادية وثقافيةـ، وعولمة اقات الوطنيةتجاوز اإلمكانـت استهالكية

في تراجع الثقة التقليدية كم وغيرها مثل تخلف نظم التعليم والخدمات الصحية وفساد أنظمة الُحمشاكل 

في المدن الكبيرة خاصة، لم  تراجعـإذ فيما كانت الثقة التقليدية ت. وحدوث عجز كبير في الثقة في المجتمع

تسبب هذا التطور في فقدان الثقة  و. محلها تطور القوانين بالسرعة المطلوبة لتخلق ثقة اجتماعية تحُلـت

جاءت  ، حين2111بين الشعب والسلطة، وحدوث اضطرابات واحتجاجات شعبية كان آخرها في عام 

واالستغالل، وجاءت  والفساد قر والكبت السياسيلتعلن الثورة على الف عدة دول عربية االضطرابات في 

على تفشي الفساد، وتواصلت احتجاجات الفالحين والفقراء في الصين  فعٍل كرّد  االحتجاجات في الهند

 .صادرة حقوقهم واالستهانة بإنسانيتهمواصلون االستيالء على أراضيهم وُمرموز الدولة الذين ُي ضّد

ولكن القليل من الثقة االجتماعية، ما يجعل  ،الكثير من الثقة التقليدية ُكمِلت" قليلة الثقة"إن المجتمعات 

تراجع العالقات القائمة على العمل ـالعالقات القائمة على العواطف والروابط العائلية تزدهر، فيما ت

ولكن  ،ماعيةالكثير من الثقة االجت" عالية الثقة"، تملك المجتمعات وبعكس ذلك تمامًا. واإلنتاج والمؤسسية

تصادية ـوما يرتبط بها من نشاطات اق ،القليل من الثقة التقليدية، ما يجعل العالقات القائمة على المصالح

وحيث . تراجع العالقات القائمة على العواطف والروابط العائليةـوعالقات إنتاج ومؤسسات تزدهر، فيما ت
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استطاعت تحقيق درجة " عالية الثقة"دة، فإن المجتمعات لتنظيم العمليات المعق ّمهمإن الثقة االجتماعية أمر 

في المقابل، . مماثلة جاراتها وتحقيق نهضةعالية من التصنيع والتقدم، فيما فشلت المجتمعات التقليدية في ُم

وياتها الطائفية والدينية، نجحت المجتمعات التي تستحوذ على الكثير من الثقة التقليدية في تعريف ُه

 . ك عائالتها وتجمعاتها العقديةى تماُسوالحفاظ عل

على ما يمكن أن  جيدًا تعطي مثااًل 2117إن أزمة الركود االقتصادي الكبير التي بدأت في عام 

إذ إن مرور أمريكا في مرحلة انتقالية من عصر الصناعة إلى  ؛في الثقة يحدث في مجتمع يعاني عجزًا

القوانين  الكثير من قادمـلديها من ثقة اجتماعية بسبب ت كان مام جزءًا كبيرًاعصر المعرفة جعلها تخسر 

وفي غياب الثقة تراجعت . دمةمحل المتقا والتشريعات، وفشلها في تطوير قوانين وتشريعات جديدة تحُل

البنوك ومؤسسات التمويل واالستثمار وشركات التأمين، ُمسلحين  يريولية االجتماعية، ما شجع مدؤالمس

ب في األسواق لهم والتالُعالمتبعة في محيط عَم ، على استباحة القوانين المرعية والتقاليِدعَشبسالح الَج

 استهدفت أساسًا (Financial Products)" منتجات مالية"وأسعار الفائدة على القروض وخلق  ،المالية

إن  :ويمكن القول. تقاعدين واألجانب واإلثراء على حسابهمـوكبار السن من الموالجهالء استغالل الفقراء 

ات من القرن العشرين من تحوالت مجتمعية تسبب في انحسار الثقة االجتماعية ما حدث منذ بداية التسعين

تختلف حدتها بين مجتمع  أزمة ثقة جعل مجتمعات الغرب عامة تعاني  التي نشأت في العصر الصناعي، ما

ع على َشنة فلسفة السوق الحر وثقافة الَجيماستردادها في ظل َه خر، وهذه ثقة لن يكون من السهلآو

ع الثقة التقليدية وتخلف الثقة االجتماعية على تراُج األمثلة أفضَل يأما الهند والمكسيك فتعط. لمجتمعا

إلى  يؤديفي مرحلة انتقال حضارية من الزراعة إلى الصناعة، ما  اتيجة لمرورهـوحدوث عجز في الثقة ن

 . قراء والضعفاءلة واستغالل الُفداالَع يوع الفساد وغياِبُش

عالية من الثقة االجتماعية، ما يجعلها  يتمتع بدرجٍة تعتبر اليابان، بناء على تصنيف فوكوياما، مجتمعًا

، وزيادة إنتاجية العامل باستمرار، وضمان سالمة المعامالت التجارية قادرة على إدارة اقتصادها بكفاءٍة

 أيضًا ن من المفروض أن تكون اليابان قادرًةأكما . وى معيشة المواطنينوالمالية المختلفة، وتحسين مست

على ممارسة عمليات الخلق واالبتكار بشكل طبيعي، وإدارة ما ينبثق عن تلك العمليات من نظم وعالقات 

قة من المفروض أن يكون لدى اليابان، بسبب ما تتمتع به من ث نهوهذا يعني أ. بسهولة، بل بعفوية وتلقائيٍة

. اقة، ومؤسسات قادرة على خلق الثروات وتراكمهادائم التطور، وشركات خّل اجتماعية عالية، اقتصادًا

ات من القرن العشرين مشاكل سياسية واقتصادية كثيرة تسببت في اليابان شهدت منذ بداية التسعين لكن

الجديدة، واتجاه االقتصاد إلى  بوجه عام، وفشل النظام السياسي في إدارة التحديات ع معدالت النمّوتراُج
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قدت روح ـ، خرجت منه وقد ف"العقد الضائع"ات بالنسبة لليابان هو وفي الواقع، كان عقد التسعين. ودالرك

زت مؤسساتها االقتصادية والعلمية لعقود، وأضاعت إرادة التجديد والتطوير، الخلق واالبتكار التي مّي

 .على خلق الثروات وتكديسهاوغابت عن سمائها تلك المقدرة السحرية 

ات الديناميكية إلى االهتمام بالمصالح أكثر من المجتمعات المفتوحة ذات االقتصاديميل الناس في 

وتعتبر . أهمية الثقة االجتماعية وتراجع أهمية الثقة التقليدية يم والمبادئ، ما يؤدي إلى زيادِةـاهتمامهم بالق

من  ن االهتمام بالمبادئ والقيم إلى إعطاء األولوية للمصالح المجردةلمجتمع انعطف بسرعة م أمريكا مثااًل

 .ثورتي المعلومات واالتصاالتوحدوث  ،، حيث جاء االنعطاف مع التحول إلى نظام السوق الحرالقيم

ومع تراجع أهمية القيم والمبادئ من الحياة األمريكية، أصبحت التعاقدات الرسمية هي الُمنظم لكل  

عادية ال تحمل تبعات  ًاويصبحان أحداث ،عدهما المجتمعي، ما جعل النجاح والفشل يفقدان ُببًاعالقة تقري

ولية االجتماعية لدى رجال المال ؤالمس ت مستوياتتراجعنتيجة لذلك . أو حتى اقتصادية كبيرة ،اجتماعية

النظر  ، وغّضتحقةالمس التهرب من دفع الضرائب هم يتجهون نحوجعلما واألعمال والسياسة واإلعالم، 

 . واألخالقي عن مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، وإهمال الفقراء، وشيوع الفساد السياسي واالقتصادي

، ويتخلص من ديونه من دون أمريكي أن يعلن إفالسه قانونيًا وعلى سبيل المثال، باستطاعة أّي

. 2111ريكي يعلنون إفالسهم في عام أماليـين م 1.6تبعات اقتصادية أو اجتماعية تذكر، ما جعل أكثر من 

بخداع الفقراء خالل السنوات القليلة التي سبقت أزمة الركود الكبير، المال ومع قيام العشرات من سماسرة 

هناك العديد من األمريكيين إن . ولم يخضع لمساءلة قانونية ،أن معظمهم احتفظ باألموال التي سرقها إال

وفي الواقع، . وارتكاب جرائم جنسية ،ين بعد إدانتهم بسرقة أموال عامةمجتمع بارز الذين أصبحوا نجوَم

جيدة ليصبح  رصٍةتعتبر أمريكا الدولة الوحيدة في العالم التي يتمتع فيها شخص مجرم وسيئ السيرة بُف

أما في . أو ثروة السيرة بفرصة أكبر ليموت من دون نجوميٍة ُن، فيما يتمتع شخص أمين وحَسوثريًا نجمًا

 تسبب فيفي حياة المجتمع، فإن الفشل االقتصادي  مًاهم يم والمبادئ تلعب دورًاـاليابان، حيث ال تزال الق

من الوصمة االجتماعية التي ترافق  تهربًاتحار ـباالنات في التسعين الكبيرة الشركات يريعدد من مدقيام 

 .الفشل والفاشلين

نبع منه، بل مبادئ أخالقية كنفوشية ـدستور وقوانين ت نظمهال ُي"إن المجتمع الصيني  :يقول فوكوياما

لكن دور المبادئ الكنفوشية في الصين ال (   (Fukuyama, Trust, 84.منذ الصغر" ُتغرس في النفوس

سبانيا إيختلف عن دور المبادئ اإلسالمية في مصر وإيران والسعودية، أو دور المبادئ الكاثوليكية في 
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ا يعني أنه ليس بإمكان عملية غرس مبادئ أخالقية مرتبطة بدين أو فلسفة وهذ. والمكسيك والفلبين

إن سبب نهضة . فسر سبب تفاوت معدالت التقدم االقتصادي والتصنيع في مجتمعات مختلفةاجتماعية أن ُت

، وفشل معظم المجتمعات اإلسالمية والكاثوليكية في تحقيق نهضة مماثلة ال يعود إلى الصين اقتصاديًا

ها وتقاليدها ادئ األخالقية الكنفوشية، بل إلى قيام الصين بتقليد اليابان والتخلي عن الكثير من عاداِتالمب

. يم الكنفوشية والماركسية على السواءـعن الق القديمة، وبدء عملية تحول ثقافي اجتماعي واسعة بعيدًا

ن مجتمعيان ال يتحققان إال من خالل نمية اقتصادية هما هدفاـاجتماعية وتحقيق ت وهذا يعني أن بناء ثقٍة

 .قلة حضاريةُن دوِثواتية لُحُمغير تقليدية ثقافية اجتماعية وقانونية  خلق بيئٍة

وفي الواقع، ُوصفْت المبادئ األخالقية الصينية التي تحدث عنها فوكوياما وغيره بإعجاب بأسوأ ما  

ال يوجد " :سنة يقول عن المجتمع الصيني 151 نحو كتب هيجل قبل . يمكن أن توصف به أخالقيات مجتمع

فردية أمام اآلخرين، إن ثقافة االحتقار واالنتقاص من قدر اآلخرين  هناك شرف، وليس ألي شخص حقوٌق

ن بالخداع كلما سنحت الفرصة، فالصديق يخدع ومعروف( الصينيين)إن . عي الجماعيمترسخة في الو

 Georg Wilhelm !!"ة كبيرةفّيَريقومون بهذه األعمال بِحنهم إت الخداع، وصديقه، وال يوجد شخص يمُق

Friedrich Hegel, The Philosophy of History, Dover Publications, 131) .) إن ثقافة ُتوصف بمثل

هذه الصفات، ال يمكن لها أن تخلق ثقة اجتماعية، وال أن ُتسهم في نهضة مجتمع، ما يعني أن نهضة 

وكما لم ُيسأل هيجل في تلك األيام . يم ثقافية قديمةـوق عالقة لها بأخالقيات كنفوشيةال  الصين تعود ألسباٍب

لى عادات وتقاليد الفالحين إية ليتعرف عاش في قرية صينكان قد عن مدى معرفته بثقافة الصين، وعما إذا 

إن . وتقاليدهمسلمين أو المسهم في عادات الصينيين فيها، لم ُيسأل أالن جرينسبان أو النديز عن مدى تمُر

حاول اتها نزعة عنصرية ُتل في طّيحِمتصر على تزييف الحقائق، بل َتـقـخطورة مثل هذه األحكام ال ت

إن كل المدن الكبيرة في الدول النامية، مثل القاهرة والجوس . وديانات أخرى التقليل من شأن شعوٍب

وفي المقابل، تشهد . هة ببطء شديداجتماعية مشّوومانيال، تشهد موت الثقة التقليدية بسرعة، وميالد ثقة 

الثقة االجتماعية  قلصـتالمدن الكبيرة في الدول الصناعية المتقدمة، مثل باريس ولندن وروما ونيويورك، 

لتطوير الماسة الحاجة  عن وعي ما يجري حوله، غير قادر على إدراِك زًاببطء، فيما يقف المجتمع عاِج

 .تدهور ما لديه من ثقة اجتماعية عمليِةوقف ن أجل ِمالقوانين والتشريعات 

 نجح ما لم تكن العقبات مرنة بقدر كاٍفـنمية اقتصادية ال يمكن لها أن تـخطة لبدء عملية ت إن أّي

نموية في دول جنوب شرق آسيا إلى قيام الدولة ـالتجربة الت لهذا يعود نجاُح. لتسهيل حدوث تغير اقتصادي

تصادية وتحوالت عميقة في أوجه الحياة الثقافية ـه الحياة االقيرات أساسية في أوُجبرسم خطة إلحداث تغ
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ذلك، قامت خطط التنمية االقتصادية في مصر وفنزويال من وعلى العكس . في آن واحدواالجتماعية 

بمحاولة إحداث تغيرات أساسية في الهياكل االقتصادية من دون أن يصاحب ذلك خطط وغيرها ونيجيريا 

إن . قود من التنمية والنمووإضاعة ُع الخططتحوالت ثقافية اجتماعية، ما أدى إلى فشل تلك  ماثلة إلحداِثم

اجتماعية  محاوالت الحفاظ على التقاليد والقيم القديمة وإحياء العالقات المنبثقة عنها، والفشل في خلق ثقٍة

ولية االجتماعية، وتكريس ؤد، وتراجع المسقة، وانتشار الفسادوث عجز في الثيقود في كل الحاالت إلى ُح

 .التخلف والتبعية

 لتي يعيشها المجتمع المعني في تحافظ القيم والتقاليد والمواقف الثقافية على صالحيتها طوال الفترة ا

حين يدخل مجتمع فترة انتقالية . التي ُولدْت الثقافة فيها وترعرعْت في رحابهاو نفسها الحقبة الحضارية

تحول مع األيام ـتة حضارية الحقة، تبدأ صالحية العناصر الثقافية التقليدية في التراجع، ما يجعلها إلى حقب

والتقاليد والمواقف  وهذا يعني أن العاداِت. معقول عقبة تحول دون استكمال الفترة االنتقالية في وقٍت إلى

، ن غير العدل أيضًاعل من الخطأ، وِمآخر، ما يج ن ما يصلح منها لزمن قد ال يصلح لزمٍنإنسبية، و أموٌر

مكن مقارنة تقاليد ثقافية وعلى سبيل المثال، فيما ُي. بأخرى تعيش في حقبة حضارية مختلفة مقارنة ثقافٍة

ي الزراعة انتقالية بين عصَر بفترٍة مصرية مع مثيالتها في الهند أو الفلبين، ألن ثقافات تلك البالد تمُر

 . قاليد مصرية أو مكسيكية بتقاليد فرنسية أو أمريكية أو يابانية مشابهةـنة توالصناعة، ال يجوز مقار

ا بثقة اجتماعية كبيرة، فيما تتمتع الثانية بثقة اجتماعية مإن تصنيف المجتمعات إلى فئتين تتمتع إحداه

وآخر، إال  بين مجتمعوالعلمية تصادية ـتفسير التفاوت في اإلنجازات االق نظرية بسيطة تحاولقليلة، هي 

والنهضة، بل قد  لمشكلة التخلف، وال وسيلة لمساعدة المجتمعات المتخلفة على النمّو أنها ال تقدم تحلياًل

إلى جانب ذلك، تهمل . ال يمكن تغييره ًاُتسهم في تكريس الشعور باإلحباط والقبول بالتخلف باعتباره قدر

توصل إليها ـم عليها غير واقعية، والنتائج التي قد تقوـمهمة تجعل االفتراضات التي ت هذه النظرية حقائَق

 .غير سليمة، إن لم تكن مضرة

 :ومما تهمله هذه النظرية 

قل المجتمع من حقبة حضارية ـتـحين ين تحول عناصرها كثيرًاـالثقافة سمة حضارية ت كون .1

 .ألخرى

جعل تقاليدها ومواقفها يواحدة هي ثقافة الصناعة، ما  تمي لثقافٍةـنـالمجتمعات المتقدمة ت كون .2

 . اجتماعية متقاربة وما لديها من ثقٍةوالعلمية نجازاتها االقتصادية والتكنولوجية إوقيمها و
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في  تصاد على الثقافة، وإن كانت الثقافة أكثر تأثيرًاـأثر الثقافة على االقتصاد يعادل أثر االق كون .3

في الثقافة حين يمر المجتمع  صاد أكثر تأثيرًاتـ، فيما يكون االقاالقتصاد حين يكون المجتمع مستقرًا

 .انتقال حضارية بفترِة

، مجتمعي ل من خاللها على وجود اجتماعي ودوريحتاج كل فرد إلى مجموعة من الناس ينتمي إليها ويحُص

، يقوم من عديدة مجموعات أو حلقات انتماء من  ه جزءًالكن الفرد في سعيه إلى اعتراف مجتمعي يجد نفَس

وطائفية ودينية بحلقات طالبية وربما مهنية  وتبدأ تلك الحلقات باألسرة، وتمُر. لها بأدوار مختلفةخال

وعلى الطريق من حلقة . دها الدولة والوطن واألمةوحزبية قبل أن تصل إلى الحلقة النهائية التي تجّس

قوم ـوما ت فيها،جاه كل حلقة يمر تقلص درجة التزام الفرد تـالكبرى تاالنتماء غرى إلى حلقة االنتماء الُص

في محيط العائلة، جيدة في محيط العشيرة والقرية،  وهذا يعني أن الثقة تكون قويًة. عليه من أفكار ومبادئ

بين الفئات االجتماعية المنتمية  ضعيفة في محيط المنظمة، وواهية في نطاق الدولة، وغير موجودة تقريبًا

إن ضعف الثقة االجتماعية في المجتمعات التقليدية ال  :ا التحليل، يمكن القولوبناء على هذ. لعقائد متباينة

فحلقات االنتماء . يعود إلى الثقافة أو الدين بقدر ما يعود إلى طبيعة الهياكل االجتماعية واالقتصادية السائدة

حكم في القاعدة، ما نظيمات هرمية تعطي رأس الهرم قوة كبيرة للتـتهي  الرئيسية في المجتمعات التقليدية

يضعف  وهذا. بناء عالقات مصلحيةو عياجتمفرد، ويقلص قدرته على تسلق الهرم االالحرية  ُديحد

، جنبًا إلى جنب في مجتمع واحدتعايشان ـفالثقة التقليدية والثقة االجتماعية ال ت ،ات بناء ثقة اجتماعيةإمكان

 . كون إحداها قوية تكون الثانية ضعيفةضعف األخرى، ولذا حيث ت وال تستطيع إحداها تعويَض

جتمعات الزراعية ، كما هو الحال في الُمحين يكون أساس تشكيل الجمعيات والجماعات هرميًا

نظيم الجمعيات ـوحيث يكون ت. تراجع الروح الديمقراطيةـالتقليدية، تزدهر األنظمة الفردية التسلطية وت

تراجع السلوكيات ـمعات الصناعية، تزدهر الديمقراطية وتجت، كما هو الحال في الُموالجماعات أفقيًا

الجماعات العقائدية والطائفية، يصبح من  :من ناحية ثانية، حيث تسود التنظيمات الهرمية مثل. االستبدادية

 خسر شخص آخر موقعه أو جزءًال على موقع اجتماعي أفضل من دون أن َيالمتعذر على عضو أن يحُص

وهذا يقود عادة . ترب من الصفرـقـت في مثل ذلك المجتمع حصيلة الحراك االجتماعي منه، ما يجعل كبيرًا

وحيث تسود . نمية والنهضةـإلى كبت المبادرات الفردية، وإضعاف قدرة المجتمع على تحقيق الت

ل شخص على موقع اجتماعي أفضل من دون أن يكون ذلك نظيمات األفقية، يصبح من السهل أن يحُصـالت

يجعل ، واقةيؤدي إلى إطالق العنان للمبادرات الفردية الخّلمن شأنه أن  ذلكو. ب شخص آخرعلى حسا
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وُيمِكن المجتمع من تحقيق الكثير من التقدم بمفهومه المجتمعي  ،يجابيةإحصيلة الحراك االجتماعي 

 . الشامل

واالستثمار دراتها على اإلنتاج تصف الشعوب التي تعيش في عصور ما قبل الصناعة بضعف ُقـت

ناء يذكر، إذ تميل تلك الشعوب إلى إنفاق أموالها على نشاطات من دون َعكثير  حتى حين يتوفر لها ماٌل

وفيما قامت معظم . الشعوب العربية واإلفريقية المصدرة للنفط أغلب استهالكية وليس إنتاجية، كما تفعل

وتطوير ثقة اجتماعية نمية مواردها البشرية، ـتنية تحتية جيدة، فشلت في الدول العربية النفطية بتشييد ُب

نمية اقتصادية تمكنها من تقليل االعتماد ـرأس مال اجتماعي، ما جعلها تفشل في تحقيق ت تفضي إلى تكوين

نموية تقوم على إحداث تغيرات اقتصادية هيكلية ـمن تبني استراتيجيات ت وبداًل. على صادرات النفط

، اتجهت النخب الحاكمة في تلك الدول إلى تعزيز الروابط القبلية وتعميق اسعةو وتحوالت ثقافية اجتماعية

الخالفات المذهبية، واستخدام المال والرشوة السياسية لتعزيز مواقعها السلطوية، واالهتمام بالحاضر على 

 . حساب المستقبل

أم  آجاًل" :إذ يقولن تنمية كافة المجتمعات، وشريتوقع روبرت لوكاس أن يشهد القرن الحادي والع

من ترب ـقـات كافة الدول ستنمو بمعدالت تن اقتصادإسينضم كل شخص إلى الثورة الصناعية، و عاجاًل

ن الفروق في مستويات الدخل النسبية ستتالشى، ألن من إات الثرية، والمعدالت السائدة في االقتصاد

". مرتفعة مكنها من الحصول على عائداٍتالتي ُتالممكن إطالق األفكار لتبدع، وانتقال الموارد إلى األماكن 

(Lucas, 166)  من خيال ال يمُت هذه وجهة نظر تفاؤلية ال تعتمد على فرضيات واقعية، ما يجعلها ضربًا 

وأن يحقق  ،غيره ليس هناك شك في أن بإمكان كل شعب أن يتعلم ويستفيد من تجارِب. لواقع الحال بصلة

دى كل شعب ما يكفي من القدرة الستيعاب المعارف التكنولوجية والعلمية تنمية مجتمعية، لكن ليس ل

من المؤكد أن تحقق العديد . لتحقيق النهضة واللحاق بركب الحضارة قريبًا ،المتراكمة بالسرعة المطلوبة

مستويات المعيشة في المستقبل، لكن من المشكوك فيه و أدائها االقتصادي في ملموسًا من الشعوب تحسنًا

تمكن كافة المجتمعات من الوصول إلى مستويات معرفية وتكنولوجية وثقافية واقتصادية واحدة أو ـأن ت

إن اختالف الثقافات وتباين مستويات التعليم وتباعد مستويات الدخل يجعل من شبه . حتى متقاربة

بشكل كبير يمكنها من  الفقيرة الفئاتتسارع خطوات ـوت الثرية كثيرًا الفئاتتباطأ خطوات ـالمستحيل أن ت

 يدخلمع ذلك، هناك احتمال أن . خالل سنوات أو عقود التي تفصلها عن الفئات الثريةغلق الفجوة 

ات دول الغرب الصناعية، ق اقتصادبسبب أزمة الديون التي تكاد تخُن أزمة كساد طويلة االقتصاد العالمي

وكما ُيالحظ هنا، إننا . بيرة فيها من الدول الفقيرةترب قطاعات شعبية كـقـتراجع وتـما يجعل الدول الغنية ت
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نتكلم عن الفئات الثرية والفقيرة وال نتكلم عن الشعوب أو الدول الثرية والفقيرة، ألن الثراء والفقر لم يعد 

راء والفقر يتوزع في كل مجتمع بشكل غير مة شعبية عامة، وإنما أصبح سمة فئوية خاصة، ما جعل الثَِّس

 .عادل

وليات الفردية في نطاق حلقات االنتماء ؤعزيز االلتزامات المتبادلة والمسا تقوم الثقة التقليدية بتفيم

 وليات في نطاق حلقات االنتماء الكبرى، ألن األولى تأتي غالبًاؤى، تقوم بإضعاف االلتزامات والمسالصغر

ك األسرة ق عنها من التزامات في تماُسنتيجة لذلك، فيما ُتسهم الثقة التقليدية وما ينبث. على حساب الثانية

من الجريمة والعنف، ُيسهم ضعف  دين، والحّدوالطائفة، والعناية بالفقراء وكبار السن والمرضى والمشَر

ومخاوف متبادلة تجعل من السهل  االلتزامات المتبادلة في نطاق حلقات االنتماء الكبرى في خلق شكوٍك

 .واحتواء تبعاتهابسهولة ها ُتحلها أو حتى إدار بيصُعودينية وقوع نزاعات طائفية 

من أوجه  من الثقافة، ورأس المال االجتماعي ليس وجهًا الثقة االجتماعية ال تنبع أساسًا :وباختصار

نظمه قوانين، ـنع مجتمع غير تقليدي تغلب على حياته المصالح وتالثقة االجتماعية، ألن االثنين من ُص

لكن هذا ال يمنع قيام ثقافة تقليدية بخلق ثقة اجتماعية ورأس مال . موروثةدية تقلينع ثقافة وليس من ُص

 تيننية تلك الثقافة، وهو أمر بإمكان العمليتحوالت عميقة واعية في ُب اجتماعي، شريطة أن يتم إحداُث

جوهر عقائدي إذ تملك المجتمعات التقليدية التي ال تعتمد على . االقتصادية والسياسية المساهمة في تحقيقه

مقدس قدرة متواضعة على التحول والتغير بسبب مرونة ثقافاتها، ما يجعل بإمكانها خلق ثقة اجتماعية 

لكن الثقافات . نموية، كما فعلت العديد من شعوب آسياـيمكن استثماره لبدء عملية ت اورأس مال اجتماعي

تحول ـعلى التحول، ألنه ال يمكن لها أن تتصف بضعف قدراتها ـتـفشكل المعتقدات الدينية جوهرها التي ُت

وهذا . طقوس مقدسةمعتقدات ووما يرتبط به من  ،بالقدر الكافي من دون أن يشمل التحول جوهرها الديني

ضاف إلى غيره من يعني أن رأس المال الثقافي الذي يعكس قابلية الثقافة للتطور والتكيف يجب أن ُي

ده في تعزيز فرص حدوث تحول وججية، إذ فيما ُيسهم ووتكنولو رؤوس أموال مادية وبشرية واجتماعية

، ُيسهم غيابه في إضعاف احتماالت التحول وتحقيق نهضة تقضي على أسباب التخلف والفقر نميةـوت ثقافي

 .والتبعية
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11 

 التغيرات االستراتيجية الدولية

دي إلى تغيير موازين القوى بين الدول تأتي التغيرات االستراتيجية نتيجة لحدوث تطورات عالمية مهمة تؤ

وتشمل هذه التغيرات، الهجرات . ير مواقعها النسبية ونفوذها على الساحة الدوليةيالكبرى، والتسبب في تغ

السكانية الكبيرة، الصراعات اإلثنية الرئيسية، الحروب وعمليات الغزو وما يترتب عليها من نتائج، انتقال 

األزمات االقتصادية والمالية الكبرى، الجرائم بحق وآلخر، العولمة  ن مكانمراكز القوة االقتصادية م

اإلنسانية التي قد ترتكبها أنظمة حكم أو أقليات ضد غيرها، الكوارث الطبيعية والبيئية مثل الفيضانات 

مثل  غير المسبوقةوالزالزل، اإلرهاب الدولي، انتشار األسلحة غير التقليدية، التطورات التكنولوجية 

 .ت، إعادة تشكيل التحالفات على المستوى الدولي كإقامة األحالف العسكرية،نترناإل

عسكرية  إلى قوٍة تحتاج القوة العسكرية إلى ثروة كي ُتمولها، وتحتاج الثروة عادًة: "يقول بول كنيدي

 لكن  (Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, xvi)". نميها وتحميهاـكي ت

ت إلى تراجع قدرات القوة ات من القرن العشرين أّدمنذ مطلع السبعين التغيرات االستراتيجية التي حدثْت

هو آخر  2113وربما كان غزو أمريكا للعراق في عام . المزيد من الثروة وحمايتها العسكرية على كسِب

على حسابه،  ى المزيد من الثروةوالحصول عل ،أموال شعب آخر محاولة الستخدام القوة العسكرية لسرقِة

 .شعوبهم هم وتمزيَقبالِد توقف أبدًا، حتى لو استلزم األمر تدميَرـلكن محاوالت نهب أموال الفقراء ال ت

في توحيد شعوب  رئيسيًا يم ومعتقدات وشعائر دورًامن ناحية ثانية، لعب الدين وما يقوم عليه من ِق

. االستحواذ على أسباب القوةالناس وتمكينهم من حياة نظيم ـتتشريعات وقواعد أسهمت في  كثيرة، وسّن

حروب اإلمبراطورية عن وقوع العديد من الحروب في التاريخ، ومنها  واًلؤمس ن الدين كان أيضًاأإال 

وقامت باالستيالء على  ،الرومانية، والحروب العربية اإلسالمية التي قضت على اإلمبراطورية الفارسية

في العصور القديمة  والحروب الصليبية، وهذه حروب وقعْت ن اإلمبراطورية الرومانية،مناطق واسعة م

حروب الدينية التي من الحروب التي وقعت منذ بدايات عصر النهضة، منها ال وهناك العديُد. والوسطى

 ةوالحروب التي دعمتها المؤسس ،تسببت في قتل الماليينو عشَر في القرن السابَعفي أوروبا وقعت 
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في قتل عشرات الماليين من سكان  اآلخرة التي تسببتالبشر من الهالك في " إنقاذ"دعوى المسيحية ب

يديولوجية شمولية، يتحول أإلى " مثالية"يمان بعقيدة حين يتحول اإل. وغيرهم أمريكا األصليين واألفارقة

وما . شخص وال تعترف بحريِة ،نصرية متطرفة ال تحترم حياة إنسانإلى حركة ُعبتلك العقيدة المؤمنون 

 . يديولوجية القومية والشيوعية والرأسماليةعلى األأيضًا ينطبق على الدين ينطبق 

زت اإلمبراطوريات القديمة، ومنها اإلمبراطوريات الصينية والرومانية واإلسالمية بخصائص تمّي

 :ويلة، وفي مقدمة تلك الخصائصالقوة والعيش فترات زمنية ط تها من االستحواذ على أسباِبـمتشابهة مكن

 .الحروب فظ األمن وشّنحكومات مركزية قامت بتطبيق القانون وِح .1

جهت نحو التوسع على حساب ات حيوية، وجيوش كبيرة اّتأعداد كبيرة من السكان، واقتصاد .2

 .من شعوب والحصول على المزيد من الثروة غيرها

 .دعاء العظمةايز ونتها من التمتكنولوجيا متقدمة وثقافة راقية مّك .3

 .تها، وقام بتحفيز الناس على التغيرـدين أسهم في توحيد الناس وبلورة ثقافة الدولة وفلسف .4

تيجة للحروب والجفاف والتزايد السكاني، وهذه ـجرات إنسانية واسعة نِه شهد عصر الزراعة حدوَث

التغيرات الجيوسياسية  لك، بقيْتمع ذ. جديدة على أنقاضها تسببت في تدمير الكثير من الدول وقيام دوٍل

حتى ظهور اإلسالم في القرن  رافية صغيرة نسبيًاغضمن مناطق ج التي أفرزتها تلك التطورات محصورًة

تغير استراتيجي في تاريخ  ويشير التاريخ إلى أن انتشار اإلسالم السريع ربما كان أهَم. السابع الميالدي

قوم بالتأثير في الصراعات والتحالفات ـعلى األرض حتى اليوم، ت البشرية، إذ إن تبعاته ال تزال ماثلة

نجازات علمية وثقافية إحققته اإلمبراطورية العربية من  وفي ضوء ما. في العديد من مناطق العالم الدولية

إال أنه على الرغم من عظمتها، لم . في زمنها وفلسفية، فإن تلك اإلمبراطورية حملت راية حضارة العصر

إذ تسببت الحروب  ،قلة حضاريةع اإلمبراطورية العربية أن تحافظ على مكانتها الدولية، أو تحقق ُنتستط

رية قويض قوتها العسكـنهاكها وتإفي  ، وجمود الثقافةنية والطائفية الداخلية، والصراع على السلطةـاإلث

ها لصين، فشلت في تجميع شعوِبمبراطوريات القديمة، فيما عدا ان كل اإلأ ىويشير التاريخ إل. وانهيارها

 .ها من جديد بعد انهيارهاثانية، واستعادة أراضيها، وإعادة بناء نفِس

مع بدايات عصر النهضة األوروبي، زادت النشاطات التجارية، وتبعتها اكتشافات جغرافية كثيرة 

رات جيوسياسية يدوث تغيتسبب في ُح وهذاشملت أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا وآالف الجزر، 
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ت دول صغيرة مثل إذ استطاع. بعضها اآلخرمكانة ت إلى رفع مكانة بعض الدول وخفض كبيرة أّد

مكانها الوصول إلى معظم بقاع العالم، فيما إحول بسرعة إلى قوى تجارية كبرى بـتن تأ االبرتغال وهولند

نت البرتغال العوامل الرئيسية التي مّكأما . دودهافشلت دول كبيرة للغاية مثل الصين والهند في حماية ُح

 هاتلخص في تفوقـتـفعلى حساب غيرها والتوسع االستحواذ على قوة كبيرة وبريطانيا وفرنسا من  اوهولند

من ناحية . حيطات وتصنيع األسلحةمن النواحي العلمية والتكنولوجية، خاصة تكنولوجيا اإلبحار في الُم

ط القوة العسكرية بالقوة االقتصادية والتكنولوجيا الصناعية، فيما أخرى، جاءت الثورة الصناعية لترب

ول األول عن االستعمار والتغيرات الجيوسياسية العالمية ؤالقومية وطموحاتها التوسعية المسجعلت الدولة 

 . لقرون قادمة

لمي عبر التاريخ، لم تستطع الدول القديمة إقامة نظام عا عدة دول عظيمة على الرغم من ظهور 

، اعترف بالدولة القومية أوروبيًا حتى منتصف القرن السابع عشر، إذ جاءت معاهدة وستفاليا لتقيم نظامًا

وهذا جعل الدولة القومية . رف بحقها في السيادة على أراضيها وشعبهاتكوحدة سياسية وجغرافية، كما اع

، وهو النظام الذي جاء في بع ذلكـت، ووحدة النظام العالمي الذي الدوليةالالعب الرئيسي على الساحة 

لقد كانت الحروب . نصف قرن لىمريكا لمدة تزيد ع، وسيطرت عليه أالحرب العالمية الثانيةأعقاب انتهاء 

وخطر الحروب، واألطماع االقتصادية، واألفكار الدينية والفلسفية الشمولية، والتغيرات المناخية هي أهم 

 .التاريخ رات االستراتيجية عبَريم التغيدوث معظالعوامل التي تسببت في ُح

 الحرب الباردة

ات علمية وتكنولوجية الثانية كدولة كبيرة تملك إمكان برز االتحاد السوفييتي في أعقاب الحرب العالمية

ومن أجل احتواء القوة . وموارد طبيعية وبشرية هائلة مكنتها من تكوين قوة عظمى منافسة للقوة األمريكية

سياسة اقتصادية عسكرية استهدفت خلق تحالف  فإن أمريكا تبنْتلسوفييتية والفكرة الماركسية، العسكرية ا

ولقد قامت تلك . اتهاألوروبية التي دمرت الحرب اقتصادغربي، أي أمريكي أوروبي، ومساعدة الدول ا

ولما كانت .  حلف الناتووتأسيس ات الدول الحليفة، روع مارشال إلعادة ة بناء اقتصادالسياسة على مش

السوفييتية تملك ما يكفي من أسلحة الدمار الشامل لتدمير القوة األخرى، فإن  األمريكية و تينكل من القو

نصف قرن، كان من نتائجها تبلور نظام عالمي قام على  نحو استمرت" حرب باردة"الدولتين دخلتا في 

 . توازن القوى بين قطبين كبيرين
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عن نظم حياة دول المعسكر الشرقي، فإن كل  كثيرًامعسكر الغربي تختلف لما كانت نظم حياة دول ال

قناع أتباعها بأن نظام حياتهم يتناقض مع نظام حياة المعسكر اآلخر، وإن التعايش إجهت إلى قوة عظمى اّت

نظام ي الرأسمالية والديمقراطية، قام الإذ فيما قام النظام الغربي على نظاَم. بين المعسكرين ليس ممكنًا

 رثْتَوالمعسكر الغربي بقيادة دول أمريكا ومع قيام . زب الواحدالسوفييتي على االشتراكية وحكم الِح

أما االتحاد السوفييتي . تجه نحو الدفاع عن األمر الواقعـالتركة االستعمارية لدول ذلك المعسكر، ما جعلها ت

ويعود . أسمالي وتحرير الشعوب من هيمنتهالنظام الرطاحة إهجومي استهدف  خاذ موقٍففقد اتجه إلى اّت

يقوم على استغالل  السبب في اتخاذ هذا الموقف إلى الفلسفة الماركسية التي اعتبرت الرأسمالية نظامًا

  هاول عن األمراض االجتماعية التي تعانيؤلفقيرة وتكريس تخلفها، وإنه المسالطبقات العمالية والشعوب ا

 . المجتمعات الرأسمالية

المستقبل، والترويج لالشتراكية بوصفها  ك اندفع الشيوعيون إلى طرح أفكارهم بوصفها تمثُللذل

وفي سبيل تحقيق . بضة الرأسماليةـنهائي لالستعمار وتحرير اإلنسانية من ق النظام القادر على وضع حٍد

لى النظام الرأسمالي جومية، دعت إلى الثورة عهذه األهداف، قام االتحاد السوفييتي برسم استراتيجية ُه

 وانطالقًا. وأنظمة الحكم المتحالفة مع الغرب، والعمل على إضعاف نفوذ الغرب وإلحاق الضرر بمصالحه

ألحزاب الشيوعية وحركات التحرر الوطنية في ام ْعجهت الدولة السوفييتية إلى َدمن هذه االستراتيجية، اّت

مريكا، تساندها الدول االستعمارية القديمة، أقابل، قامت في الم. عضها بالسالحب ختلف دول العالم ومِدُم

فاظ على األمر الواقع، واحتواء القوة العسكرية السوفييتية والفكرة برسم استراتيجية دفاعية استهدفت الِح

وفي سبيل تحقيق هذه األهداف، . نفاق المكثف على السالح وتكنولوجيا السالحوجب اإلأالشيوعية، ما 

بعضها، وتجنيد رجال دين وحركات  بالضغط على دول العالم الثالث عامة، ورشوة حكامقامت أمريكا 

، وتقديم "اإللحادية"صولية للوقوف إلى جانب الغرب في صراعه مع االتحاد السوفييتي والماركسية أ

 . لم تكن بريئة مساعدات... دات مالية وغذائية للدول الفقيرةمساع

الدولي  "البوليس"ض على التغيير، قامت أمريكا بدور يتي بدور المحِرلذا، فيما قام االتحاد السوفي

مع هذا الموقف،  وانسجامًا. جهاض محاوالت التغييرإظام وتطبيق القانون، والعمل على المكلف بحفظ الن

وجد الغرب نفسه يعارض حق تقرير المصير بالنسبة لبعض الشعوب، ويدعم أنظمة حكم استبدادية، 

ة ت الحريات والتطلعات اإلنسانية، ويدافع عن كيانات استعمارية مثل إسرائيل ونظام التفرقوُيسهم في كْب

 جعل كل قوة عظمى ترى كل تغير صغير وكبير ضمن معسكرها تغيرًا مما. العنصرية في جنوب إفريقية

 . ح أو الحلول الوسطللتساُم جااًللم يترك َم وسريعًا حاسمًا يوجب عماًل جيوسياسيًا
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دول العالم إلى  أغلب يديولوجي بين أمريكا واالتحاد السوفييتي في اضطرار ب الصراع األتسب

ومع تصاعد حدة الصراع في الستينات  .اآلخر ضّدية أو ُمجبرة إلى أحد المعسكرين االنحياز طواع

والشرق ات من القرن العشرين، تحولت العديد من دول العالم الثالث إلى أهداف يتنافس الغرب والسبعين

لميان إلى تجميد ومن أجل تجنب مواجهة عسكرية وحرب نووية، اتجه القطبان العا. على كسبها

، والنزاع بين الهند وباكستان الصهيوني ــ ة في العالم، وفي مقدمتها الصراع العربيالصراعات الرئيس

من  إذ بداًل. رك فيما بينهالحسم بعض المعا كشمير، والقضية الكورية، واستخدام العالم الثالث ساحاٍت على

التعاون على حل النزاعات وإحالل السالم، قامت الدول العظمى بإدارة تلك النزاعات وإطالة عمرها 

 لذلك كان على العديد من الدول الفقيرة أن تدفع ثمنًا. وتكلفة من النواحي المادية والبشرية وزيادتها تعقيدًا

وال تعود عليها بفائدة سوى خدمة  ،لضائعة، وخوض حروب ال تعنيهافي األرواح والموارد والفرص ا غاليًا

 . قوده قوة أنانية غاشمةـمعسكر ت

مع ذلك، شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية تبلور إرادة دولية، ممثلة في هيئة األمم المتحدة،  

وفي ضوء اعتراف . تقاللتصفية االستعمار ومساعدة شعوب العالم الثالث على التحرر واالس استهدفت

تقرير المصير، ورغبة دول أوروبا الغربية في التكفير عن جرائم االستعمار الذي  ميثاق هيئة األمم بحِق

كما . لة وقت فقطأ، بدْت تطلعات الشعوب الفقيرة إلى االستقالل والتنمية االقتصادية مسمارسته طوياًل

كا على كسب المزيد من الحلفاء والعمالء في تمكين بعض أسهمت المنافسة بين االتحاد السوفييتي وأمري

 .الدول الفقيرة من الحصول على دعم سياسي ومعونات اقتصادية مكنتها من تحقيق بعض أهدافها

الدول التي خضعت للهيمنة  أغلب حين انتهت الحرب الباردة وانهار االتحاد السوفييتي، قامت 

اتها على أسس رأسمالية، وتبني الديمقراطية من ، وإعادة هيكلة اقتصادها القوميةوياتالسوفييتية باستعادة ُه

 الماركسية كان كافيًا ته من تعليم وتصنيع وتحوالت ثقافية اجتماعية في ظّلـقـدون صعوبة تذكر، ألن ما حق

من تلك الحرب  أما الشعوب التي خضعت للهيمنة األمريكية فقد خرجْت. إلى عصر الصناعة هاالنتقال

 نادتإن كون الماركسية فلسفة عالمية . اتها وتحقيق نهضة مجتمعيةوغير مؤهلة لتنمية اقتصاد فًةضعي

نهائي لالستعمار وتحرير الشعوب الفقيرة من كبت العقائد الدينية واالستغالل، دفع الحكومات  وضع حٍدب

تشجيع التحوالت الثقافية االشتراكية إلى توفير التعليم المجاني والخدمات الصحية لجميع المواطنين، و

في المقابل، قامت النظم الرأسمالية بالتركيز على العوائد المادية، ما جعلها تفشل في مساعدة . واالجتماعية

  تؤهلهاالشعوب الفقيرة على الحصول على تعليم مناسب، وتشجيعها على إحداث تحوالت اجتماعية ثقافية 

العربية المستبدة الحكم يت معظم انظمة حِظ مافيإذ . نيع والحريةالنتقال من االستبداد والتخلف إلى التصل
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القومية  يت الحركاُت، حِظأمريكا وبريطانيا وفرنساترة الحرب الباردة بدعم ـف الحركات الدينية خالَلو

األفكار على محاربة االستبداد العربية  أنظمِةاء تلك الدول، واتجاهها إلى التعاون مع َدوالتقدمية بِع

 .وكبت حرية الرأية الفكر ومالحقة قاد تحرريةال

رأسمالية واالشتراكية على تحقيق الدول المعظم من ناحية ثانية، ساعدت ظروف الحرب الباردة 

ات أوروبية ه من اقتصادتصاد األمريكي، نجح االقتصاد الياباني وغيُرـإذ فيما ازدهر االق ،نجازات مهمةإ

 ات اشتراكية تحقيق نهضٍةه من اقتصاد، استطاع االقتصاد الروسي وغيُروفي المقابل. في استعادة حيويتها

التقدم في مجاالت التصنيع، والبحث العلمي، وتكنولوجيا السالح، وعلوم الفضاء،  سريعة، حيث جاء معظُم

قليمية إدي، ونشوب عدة حروب ة الصراع العقَدوعلى الرغم من ِح. وتعميم التعليم والخدمات الصحية

عالمية كارثية أخرى، ما جعل  ًاب حربن العالم تجّنأأوروبا واالتحاد السوفييتي، إال ة خارج حدود وأهلي

 . اقتصادي واستقرار في حياتها لم ورفاٍهأوروبا تعيش أطول فترة ِس

ات من القرن العشرين شعور معظم شعوب العالم نجازات، شهد عقد الستينفي ضوء هذه اإل

 أعطى كّل مما". عصر التوقعات المتزايدة" ل مرحلة حياتية غير مألوفة ُسِميْتيدُخ بالتفاؤل، ما جعل العالم

يديولوجية ومراحل التطور الحضاري التي كانوا يمرون بها، عوب، بغض النظر عن انتماءاتهم األالش

ى أمل بعيد لكن هذا التفاؤل لم يعكس سو ،بأنهم يسيرون على الطريق السليم إلى مستقبل واعٍد قويًا شعورًا

 . من الزمن تشفت معظم الشعوب بعد عقٍدـعن الواقع، كما اك

 عصر التوقعات المتزايدة

التوقعات المتزايدة حالة نفسية يشعر اإلنسان معها بالتفاؤل والتطلع نحو المستقبل بثقة، وذلك بسبب كثرة 

د معظم الناس إلى توقع المزيد في يقو األمر الذي. ص المتوفرة، وميلها نحو التزايد مع توارد األيامَرالُف

 !!ليس هناك حد لطموحات اإلنسان على المزيد، والتوجه نحو طلب المزيد، كأْن المستقبل، والحصول غالبًا

أما الفئات التي تستحوذ على العلم والوعي والطموح، فإن أفرادها ال يتوقفون عادة عن البحث عن فرص 

 .   مادية جتماعية وثروٍةا وا عليه من مكانٍةُلأفضل، مهما حَص

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مباشرة في أمريكا،  بدأْتولى فترات التوقعات المتزايدة ُأومع أن 

إال أنها لم تستطع أن وانتقلت خالل السنوات التالية إلى االتحاد السوفييتي ومعظم دول أوروبا الغربية، 

من القرن العشرين،  اتوأوائل الثمانينات قة في أواخر السبعينوع أزمة الطاوقلقد تسبب . تستمر طوياًل
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ستخبارات في إنفاق أموال وإضاعة فرص لم االالنووية وأجهزة وارتفاع اإلنفاق على الجيوش واألسلحة 

على  ومع أن بناء تلك المؤسسات ساعد كل قوة على االستحواِذ. من الدولتين تحملها يكن باستطاعة أٍي

نفاق على إذ فيما كان اإل. ا غير اإلنتاجيةه، إال أنه شغلها عن رؤية التبعات السلبية لنشاطاِتشعور بالعظمة

تراجع، ما تسبب في إغراق ـلمي تتصاعد، كانت فرص التعايش الِسـوحدة التوتر الدولي ت ،السالح يتزايد

ن انبين تسببت في خلق تواُزالعسكرية على كال الج ومع أن القوَة. كل دولة في بحر من األزمات المتالحقة

ن االنشغال بالهاجس أأمريكا واالتحاد السوفييتي، إال دون وقوع مواجهة عسكرية بين  حاَلرعب نووي 

، وحرم البشرية من تطوير معايير أخالقية تحكم سلوكيات الدولتين عن التفكير بواقعيٍة األمني أعمى قادَة

خالفة قوقها المشروعة، فيما سمح لبعضها اآلخر بُمنتيجة لذلك، ُحرمت بعض الشعوب من ُح. الدول

حقوق المواطنين في بلده من دون عقاب أو  كي يستبيح القانون الدولي، وأتيحت الفرصة لكل حاكم مستبٍد

 .حتى مساءلة

ترب من خط النهاية في دول الغرب واالتحاد السوفييتي، ـقـوفيما كانت فترة التوقعات المتزايدة ت

مع ذلك، تسبب ظهور . يويةمن النمور اآلس طويلة في آسيا، بدءًا للقيام برحلٍة تستعُد توقعاتتلك ال كانت

ترة جديدة من التوقعات المتزايدة، ـفي دخول أمريكا وغيرها من دول صناعية ف الكبيرةت وإمكانياته اإلنترن

ع على مديري الشركات َشرة الَجن التوجهات المادية للرأسمالية، وسيطأ إال. تهاـكانت أكثر إثارة من سابق

نهاء تلك الفترة قبل إتسبب في  ولينالمسؤ والبنوك، وغياب المعايير األخالقية القادرة على ضبط سلوكياِت

مرحلة الشعوب قليل من  ناء عدٍدـثـالمالية، دخلت معظم دول العالم، باست 2118ومع وقوع أزمة . أن تزهر

   ".ةالتوقعات المتناقص"ـتصف بـمختلفة ت

إن سعي األفراد والشركات والدول للوصول إلى هدفهم النهائي الذي ال يمكن الوصول إليه، يحرمهم 

ولما كان من غير الممكن تحقيق معدالت نمو  ،ل التي تخلقها قراراتهم وأفعالهممن رؤية معظم المشاك

ادة هيكلة أو تغيير، فإن ة إلعاقتصادي مرتفعة إلى األبد، وإن كل نظام يفقد حيويته بعد فترة ويصبح بحاج

إذ فيما فشل السوفييت في . نواقص الرأسمالية والشيوعية ورأسمالية الدولة كشفْتات السبعينات والثمانين

حمل شعوب العالم على التحول إلى الماركسية، تراجعت شعبية النظام االشتراكي في الداخل والخارج 

وفيما فشل األمريكيون في التغلب على . شعوب التي آمنت بهدالة أو الحرية للبسبب فشله في تحقيق الَع

طاهم التي استهدفت إعادة تشكيل العالم بناء على المشاكل االجتماعية المتنامية في بالدهم، تعثرت ُخ

يات المتحدة، فيما بالنسبة للوال صعبًا ات عقدًاكانت السبعين: "قال شارلز ميينز .رؤيتهم وفلسفة حياتهم

لقد خرجت كل قوة عظمى من عقدها الصعب وقد . بالنسبة لالتحاد السوفييتي عصيبًا تًاـات وقنينكانت الثما
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كان على كل شعب أن  . وفييتي أن يدركا حدود قوتهماتم تأديبها، إذ كان على الشعبين األمريكي والس

 ,Charles William Maynes)". يدرك، أنه مهما ملك من قوة، إال أنه ضعيف في مجاالت حيوية أخرى

“America Without the Cold War,” Foreign Policy, spring 1990, 18) 

ات من القرن العشرين م دول العالم الثالث خالل الستينات والسبعينمن ناحية ثانية، شهدت معظ

 في مستويات المعيشة والتعليم والخدمات الصحية، على الرغم من الفقر والتخلف والفساد ملحوظًا تحسنًا

إذ لعبت المعونات والقروض التي قدمها البنك الدولي وأمريكا واالتحاد السوفييتي والعديد من . السياسي

. في تحسين ظروف الحياة في معظم الدول الفقيرة رئيسيًا دول أوروبا الغربية والدول المصدرة للنفظ دورًا

من صادرات ال، تسبب ارتفاع أسعار المتاحةاستخدام الموارد  كفاءِةفيما قامت نظم اإلدارة الحديثة برفع إذ 

، وبالتالي رفع معنوياتها في زيادة مداخيل بعض الدول النامية كثيرًاوغيرها البترول والفضة والقهوة 

 . ات مع أزمة الديونتزايدة، انتهت في أوائل الثمانينترة قصيرة من التوقعات المـتها بنفسها، ودخولها فـوثق

 صةعصر التوقعات المتناق

دة، شهد النصف الثاني من صفت بالتفاؤل والتوقعات المتزايات شيوع حالة اّتفيما شهد عقد الستين

شعبيًا  وتعكس التوقعات المتناقصة إحساسًا. صفت بالتشاؤم والتوقعات المتناقصةات شيوع حالة اّتالسبعين

 ,Rabie). المتوقع لقبول القليِل نفسيًا بأن المستقبل َيِعُد بأقل مما وعد به الماضي القريب، واستعدادًا عامًا

the New World Order, 18)   ،كسبفي  وفكريًا تصاديًاـقوى اليمين المحافظة اق نجحتنتيجة لذلك 

ن العمل تجاوز مبال صعوبة، مع أن عدد العاطلين  ات في أمريكا وأوروبامعاركها االنتخابية في الثمانين

 .في أوروبا ًامليون عشرين  نحوو ،كاماليين شخص في أمري ثمانية حينئذ 

من ناحية ثانية، على الرغم من تدني المستويات المعيشية وشيوع الفساد في مختلف دول العالم الثالث،  

الذين اختاروا إن الناس . توقفلسنوات تلك الدول  الذي شهدتهمسلسل الثورات واالنقالبات العسكرية إن ف

ات رغم انتشار البطالة ، اختاروا االستقرار في الثمانينلظروف المعيشيةات رغم تحسن االتغيير في الستين

 .وتدهور األوضاع المعيشية

، والنظام األمريكي خاصة، ليس باستطاعته ات أن النظام الرأسماليالسبعين أدرك العالم مع نهاية

تصنيع وإنتاج الغذاء نجازاته العظيمة في ميادين الإقر والتشرد، على الرغم من ـالقضاء على مشاكل الف

الشيوعي ال يقوى  أن النظاَم أيضًاالعالم كما أدرك . والدواء، وتطوير العلوم والتكنولوجيا ووسائل االتصال



229 

 

. الةوأجهزة أمن فّع جيش قوٍي نح الناس حرياتهم السياسية أو حرية الرأي، مع نجاحه الكبير في بناِءعلى َم

دة التبعية واالشتراكية في العالم الثالث ُتثبت فشلها في تخفيف ِح من ناحية ثانية، كانت النظم القومية

قليص ـرية والعدالة االجتماعية وتجزها عن توفير الُحاالقتصادية أو العلمية أو السياسية للغير من دول، وَع

فشل إن فشل الرأسمالية في منع تكرار األزمات االقتصادية والمالية، و. الفجوة بين الفقراء واألثرياء

الشيوعية في إغالق الفجوة التكنولوجية واالقتصادية التي تفصلها عن المجتمعات الرأسمالية الغربية، 

نجازات السياسية لتشمل مجاالت االقتصاد والحريات العامة م دول العالم الثالث في تعميم اإلوفشل معظ

 .العالمفي كشف حدود الفلسفات الشمولية المهيمنة على  والثقافة، كانت سببًا

حدوث أزمة  :اتالتوقعات المتناقصة في السبعين يوع موجِةمن العوامل األخرى التي أسهمت في ُش

بين  طاقة، وقيام تلك األزمة بتأكيد التداخل بين القرارات السياسية واالقتصادية، ووجود اعتماد متبادٍل

تحكم في إمدادات النفط ـدول الكبرى أن تأنه ليس بإمكان ال كما أثبتت األزمة أيضًا. الدول الغنية والفقيرة

إذ فيما قامت عمليات . بةَصها المغَتتحول دون قيام الدول المصدرة للنفط باسترداد حقوِقوسواقه العالمية، أو

الدولية مكانها إدارة النزاعات إول الغنية والقوية بأنه لم يعد بقناع الدإمدادات النفط ورفع أسعاره بإخفض 

فيما كانت موجة التوقعات و. دراك أن أهدافها الوطنية ربما كانت بعيدة المنالإدتها إلى من دون ثمن، قا

ثورة  ؛تحت تأثير ثورتين عظيمتين وعمٍق تغير ببطٍءـالمتناقصة تنتشر من مكان آلخر، كانت حقائق الحياة ت

  .المعلومات وثورة االتصاالت

الناس والبضائع واألفكار والمعارف العلمية  نقلـفي تسهيل ت المعلومات واالتصاالت ثورتاتسببت 

كما تسببت . والتكنولوجية والمال عبر الحدود السياسية والجغرافية بسهولة وسرعة لم تكن معروفة من قبل

حياة الشعوب األخرى، وعلى مدى ما تعاني وطرق لى ظروف إعلى التعرف  في مساعدة كل شعب تقريبًا

 عبربإمكان أثرياء العالم أن يشاهدوا  لقد أصبح. منافسة من قصورتصادية والسياسية الـالنظم االق

وظلم، فيما جعل فقراء العالم يدركون أن  التلفزيون وعلى األرض حقيقة ما يعانيه فقراء العالم من حاجٍة

الرأسمالية واالشتراكية  الدولإن إدراك الشعوب الفقيرة ما تواجهه . عكس وحده البؤسالفقر المادي ال َي

دمان على الخمر والمخدرات، والتشرد، والجريمة، وانعدام التعاطف مع الفقراء، تعلق باإلـن مشاكل تم

كانت  ها المعيشية ليست سيئة بالقدر الذيوضعف العناية بكبار السن والمرضى، جعلها تشعر بأن أوضاَع

 .تخيلهـت

وشيوع الجريمة واإلدمان على  إن شيوع الفقر والتسلط العسكري والفساد والكبت في العالم الثالث،

المخدرات والتشرد وانعدام العدالة االجتماعية في الدول الغربية الغنية، وشيوع الفساد السياسي واإلدمان 
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على الكحول وانعدام حرية الرأي وتحكم القوي في الضعيف في الدول االشتراكية جعلت نظم الرأسمالية 

وهكذا ظهرت . عن توفير أسباب الراحة لإلنسان واحترام كرامته والشيوعية ورأسمالية الدولة تبدو عاجزة

مراض أعلى شكل  سواهاأنها متفشية في مجتمعات دون بالمشاكل االجتماعية والسياسية التي كان ُيعتقد 

ة وفي ضوء عدم الرضا عن النظم الحياتية القائمة من ناحية، وعدم وجود نظم حياة بديلة من ناحي. عالمية

به الماضي القريب، وإن عليهم أن  َدبما وَع ُدِعحساس بأن المستقبل ال َيإتولى على معظم الناس ثانية، اس

 . عِهغم من تواُضيقبلوا ما هو متوقع في المستقبل على الَر

تجه نحو القناعة ـمن سيئ إلى أسوأ، تفقد األغلبية األمل، وت حين يشعر الناس بأن األمور تسيُر

وهذا يفتح المجال لعودة طرق الحياة والتفكير . محافظة دينية من عادات وتقاليد وقيموالتمسك بما تؤمن به 

قية، ما يجعلها تقوم ت القديمة وحصولها على قدر من الصدالتقليدية، وانتعاش األفكار والمواقف والمؤسسا

هذه الظروف، وفي ظل مثل . ال في نقد الحاضر وتشكيل المستقبلبأخذ زمام المبادرة والقيام بدور فّع

صبح الطريق ياهير، ووإلهام الجم ،لعزاء األفراد رئيسيًا يصبح الدين وما يدعو إليه من قيم وشعائر مصدرًا

على  بناًءجديد تجه نحو تمجيد الماضي وتشييد مستقبل ـلتبلور األصولية على شكل فلسفة شمولية ت ًاممهد

ب تحديات المستقبل، ة للتهرب من الحاضر وتجّنفاشل محاوالٌت هيلكن العودة إلى الماضي . هرؤيتها ل

 .ها الزمن، ولم تعد صالحة ألي زمنيم والتقاليد وطرق التفكير القديمة ليست إال أنماط حياة تجاوَزفالِق

فرص الجديدة وخلق المزيد منها، يتجه الناس خالل مراحل التوقعات المتزايدة إلى التركيز على ال

قوم الناس عادة باالعتراض على إذ ي. تيجة لتسارع عمليات التغير والتحولهمال المشاكل التي تنشأ نإو

جراءات خطيرة، العتقادهم بأن مثل تلك اإلجراءات التي تستهدف اتخاذ احتياطات تمنع وقوع مشاكل اإل

 وهذا من شأنه أن يتسبب في بقاء الكثير من المشاكل. ثبيط العزائم وإثارة مخاوف غير مبررةـتسبب في تـت

من  قوده إلى الدخول في مرحلٍةـتوازنه وت من دون عناية حتى يدخل المجتمع في أزمة ُتفقده أحيانًا

في المقابل، يتجه الناس خالل فترات التوقعات المتناقصة إلى التركيز على المشاكل . التوقعات المتناقصة

 ناوله أواًلـال بد من ت دواء ُمرًا ّددهم بأن التعامل مع المشاكل يعالنظر عن الفرص المحتملة، العتقا وغّض

والركود وتعطي التوجهات الغربية عامة نحو التقشف للتعامل مع أزمة الديون . قبل التفكير في الفرص

 .ترات التوقعات المتناقصةـث خالل فعلى ما قد يحُد ، وإهمال مشاكل البطالة والفقر مثاال جيدًاالكبير

ترات التوقعات المتزايدة على معظم العوائد المادية، ـاء خالل فيحصل المتعلمون واألقوياء واألثري

أما خالل . ل الفقراء على الجزء األكبر من المعاناةوتحصل الطبقة الوسطى على القليل منها، فيما يحُص

، فيما لون على كل العوائد تقريبًاالمتعلمين يحُصبعض التوقعات المتناقصة، فإن األقوياء واألثرياء  فترات
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نتيجة . الدخل والنفوذ من حيُث الطبقة الوسطىتراجع مكانة ـحصل الفقراء على المزيد من البؤس، وتي

يدي قلة من أى، وتتجه الثروات إلى التركز في الطبقة الفقيرة ويتقلص حجم الطبقة الوسط لذلك، ينمو حجُم

في ظل أوضاع  2119عام على سبيل المثال، فيما كانت معدالت البطالة ترتفع في أمريكا في . الناس

من  نفاق مئات الماليينإلشركات والبنوك، وقام األثرياء باتصفت بالتوقعات المتناقصة، تصاعدت أرباح ا

من التوجه نحو إيجاد  وبداًل. المالية 2118صالحات التي استهدفت عدم تكرار أزمة الدوالرات لتعطيل اإل

المتفشية، قام الشعب األمريكي بالتصويت لصالح محافظين تصادية ـعادلة للمشاكل االجتماعية واالق حلوٍل

مكن القوى االجتماعية التي  مما. دمثالية السوق الحر وقدرته السحرية على تحقيق النمو والتقيؤمنون بِم

رس تحت شعار العودة إلى التقاليد واألفكار غكود الكبير من السيطرة على الكونتسببت في حدوث الر

 .قودالتي أثبتت فشلها منذ ُع والمؤسسات القديمة

 ما بعد الحرب الباردة

كبرى عاجزة تزال الدول ال ما، عديدة رات جيوسياسية مهمةيتغي رة ما بعد الحرب الباردة حدوث شهدت فت

لى إالعالم من التعرف  َمحَر بشكل مفاجئإذ يبدو أن انتهاء الحرب الباردة . بعادهاأعن إدراكها واستيعاب 

ل من الصعب قراءة العديد من الشيوعية وتفكك االتحاد السوفييتي، ما جَع قية لسقوِطاألسباب الحقي

تصادية ـمن ناحية ثانية، تسببت التحوالت االجتماعية واالق. التغيرات الجيوسياسية وتحليل تبعاتها بدقة

قة ُجل ما كان لها لب النظريات وأدوات التحليل السابالمعرفة وال يزال في َس والثقافية التي أثارها عصُر

 . الحرب الباردة التحوالت الجيوسياسية التي حدثت منذ نهايِة ألهِم وفيما يلي نعرُض. من صالحية

 التكامل االقتصادي والتجزئة السياسية

قوم العولمة ـفيما تقوم الصراعات الدينية والقومية بتجزئة بعض الدول على طول خطوط اجتماعية ثقافية، ت

من ناحية ثانية، فيما . دود السياسيةمصلحية عبر الُح وحيد دول أخرى على طول خطوٍطاالقتصادية بت

ها في نظر األقليات الُمضطهدة والشعوب الُمحتلة إلى التجزئة السياسية باعتبارها وسيلة لنيل حقوِقـت

الموارد  لتجميع فعالة أدواٍتبوصفها  األسواق المشتركةنظر معظم الدول إلى ـالحرية واالستقالل، ت

ن أومع . تنافس في األسواق العالميةاقتصادية قادرة على ال بعثرة وتكوين تجمعاٍتالطبيعية والبشرية الُم

تسبب ـتعرض لضغوط متزايدة تـتصادية تـن الحدود االقأل صامدة، إال الكثير من الحدود السياسية ال تزا

في تمكين الشركات متعددة الجنسية من تها العولمة ـأسهمت التحوالت التي أطلقلقد . في انهيارها
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ركة االستثمارات والتجارة والمعلومات عبر العالم، االستحواذ على قوة غير مسبوقة، والقيام بالتحكم في َح

قوم ـوفيما ت. ما يجعلها تؤثر، بدرجات متفاوتة، في سياسات وحظوظ الدول الكبيرة والصغيرة على السواء

تسبب في ـتصادية والسياسية في العالم، تـخب االقبتقوية الروابط بين الُن ذهه ل االقتصاديعمليات التكاُم

 عرض اليوم لعمليات إحياء تجاوبًاـتـأما الحدود الثقافية، فت. تقليص معنى وأهمية السيادة الوطنية لكل الدول

 . تعارض مع الوحدة الوطنيةـمع مطالب أقليات قومية ودينية متعصبة تسير في اتجاهات ت

 اق عالميطفتكوين رؤوس األموال يتم على ن ،ع منها بكثيرالمال يفوق نفوذ الدول التي ينُب إن نفوَذ"

فعلى   (Robert Heilbroner, 21st Century Capitalism, 80)". يجعله يرتفع فوق الدولة التي يعمل فيها

نصف دخل جميع الدول  نحو  شركة في العالم مع نهاية القرن العشرين 351بلغ دخل أكبر  سبيل المثال،

ول من القرن الحادي وقبل أن ينقضي العقد األ. العالم بذلك إجمالي دخل بقية دول الصناعية، ُمتجاوزًا

 .اقتصاد في العالم 111من أكبر % 51والعشرين، كانت تلك الشركات قد أصبحت تشكل أكثر من 

 ظاهرة الدولة التجارية

والهند، بإعادة  الجنوبية والصين وتايوان وسنغافوراليابان وكوريا ا: يافي آس قامت الدول األكثر تصنيعًا

إذ تقوم هذه الدول  ؛وإن كان ذلك على األغلب بال وعي كتابة القواعد التي تحكم العالقات بين الدول،

، ما ة، وليس بناء على اعتبارات سياسية أو ثقافية أو أمنيبتحديد عالقاتها مع الغير على أسس تجارية بحتٍة

المادية  وائِدعللدولة القومية، تسعى الدولة التجارية لتعظيم ال وخالفًا. "دولة تجارية"منها تشكل  جعل كاًل

مصنعة وما ُتسِوقه من خدمات، دون إعطاء أهمية تذكر إلقامة عالقات ثقافية  عبر ما تصدره من بضائَع

قليدية إلى االعتماد على السياسة والقوة العسكرية جهت الدولة القومية التوفيما اّت. مع شركائها التجاريين

تصادية ـ، على قدراتها االقلتحقيق أهدافها الوطنية، تحاول الدولة التجارية االعتماد، بشكل كامل تقريبًا

. نفسها الفلسفة التجارية نحو الصناعة اليوم قد اختارت  ويبدو أن معظم الدول التي تشق طريقها. التنافسية

تصادية من احتالل المكانة التي احتلتها االعتبارات السياسية واألمنية ـإلى تمكين االعتبارات االق وهذا يقود

للحدود التجارية بعد أن كانت الحدود التجارية خاضعة للحدود  في السابق، وجعل الحدود السياسية خاضعًة

ن أومع . تحقيق األهداف الوطنية ائلوس تصاد والمعلومات والتكنولوجيا أهّمـالسياسية، وجعل المال واالق

 . مأنينةوُط داًلَع نه سيجعل العالم أقَلأ، إال هذا التحول من الممكن أن يجعل العالم أكثر سلمًا
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 تراجع األهمية االستراتيجية لألرض   

، التقدم الهائل في تكنولوجيا السالح، وتصنيع مدافع بعيدة المدى، وقنابل ذكية، وأسلحة دمار شامل إّن

عد أدى إلى م واتصال عن ُبوصواريخ عابرة للقارات، وطائرات تجسس وقتال بال طيار، وأنظمة تحّك

إذ على سبيل المثال، استطاعت قوات التحالف التي غزت . قويض أهمية األرض من النواحي العسكريةـت

 يجتازلكويت قبل أن تحقيق أهدافها كاملة وإجبار القوات العراقية على االنسحاب من ا 1991العراق عام 

نت ، تمّكتعرض لقصف صاروخي عنيٍفـوفيما كانت العراق ت. الكويت حدودمن جنودها واحد جندي 

 من ناحية أخرى، استطاع حزُب. به بدائيةمستخدمة صواريخ ِش عدة، مواقع إسرائيلية قواتها من ضرب 

كا يمرأكلي، فيما تقوم  شبَه عتمادًاباالعتماد على الصواريخ ا 2116في عام  اهلل أن يهزم قوات إسرائيل

العديد من الدول  اليوم بمالحقة قوات القاعدة واغتيال قادتها باستخدام طائرات بال طيار تستبيح أجواَء

عسكرية  وإقامة قواعَد ،قليص الحاجة الحتالل أراضي الغيرـأدى إلى ت مما.والعربية اآلسيوية واإلفريقية

ح لطائرات يلة تسَمدول عِم تلخص في تجنيِدـومية، إذ أصبحت الحاجة تجدفاعية أو ُه عليها ألغراٍض

 . هامجاالتها الجوية وسيادِت اكة باستباحِةّتـأجنبية وصواريخ ف

 تراجع األهمية االستراتيجية للعالم الثالث

لباردة، لتقليص األهمية االستراتيجية لدول العالم الثالث عامة، منها انتهاء الحرب ا عدة عوامل تضافرت 

وعالي الكفاءة  ًارخيص بدياًلتبلور المعرفة بفروعها المختلفة وتراجع األهمية االستراتيجية لألرض، و

حاجة  َصَلـقظمى مع انتهاء الحرب الباردة، إذ إن انتهاء المنافسة بين القوى الُع ؛لعناصر اإلنتاج األخرى

من ناحية ثانية، . م للمشاركة في الحرب الباردةكام العالم الثالث ورشوتهن ُحالء ِمَمالدول الكبرى لُع

 قلص األهمية االستراتيجية للعالم الثالثلمية والمعرفية أن ُياستطاع التقدم غير المسبوق في المجاالت الِع

وفيما عدا بعض المعادن النادرة، لم يعد . والبترول للمواد الخام، بما في ذلك المواد الغذائية ًامنتج بوصفه

وفي ضوء . نافسيةـدرة تنها من االستحواذ على ُقدول العالم الثالث موارد طبيعية أو بشرية تمّك لدى معظم

. تلك الدول مصداقيتها تصادي خسرت معظُمـجم الديون الخارجية، وشيوع الفساد السياسي واالقارتفاع َح

من  استقاللية وحريًة تصادية عليها، أصبحت أقّلـقيام صندوق النقد الدولي بفرض برامج إصالح اقمع و

من الممكن أن  هنأومع . "األسواق المالية العالميةعلى  بل، وأكثر تبعية للدول الصناعية واعتمادًاـذي ق

ن األسلحة الحديثة والتكنولوجيا أمن النواحي القانونية، إال  تدعي هذه الدول أنها مستقلة كما هي حقًا
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". ىمَض وقٍت على الدول الكبيرة من أِي اعتمادًا رة أكثَرواالقتصاد واالتصاالت جعلت كل الدول الصغي

(Hugh Thomas, World History, 483) 

 بلور حدود القدرة العسكريةت

 تراجع، كانت تلك القوى وغيرها من قوى إقليميةـوفيما كانت ثقة الناس في نظم حياة القوى العظمى ت

 الت العسكرية األمريكية في شبه الجزيرة الكوريةن نجاح الحمإإذ  ،ُتصاب بخيبات أمل وخسائر عسكرية

. هين في فيتنام في السبعيناتات والستينات على التوالي، تبعها فشل ُموجمهورية الدومنيكان في الخمسين

كما أن نجاح االتحاد السوفييتي في كبت الحركات التحررية في المجر وتشيكوسلوفاكيا في الخمسينات 

من ناحية ثانية، فيما احتاج جيش . في أفغانستان في الثمانينات تبعه فشل ذريٌعوالستينات على التوالي، 

، لم يستطع أن 1967واألردن في عام  اأيام فقط لهزيمة جيوش مصر وسوري االحتالل اإلسرائيلي ستة

د في وجلسطيني المومن التخلص من العدو الف وبداًل. 1982يسيطر على لبنان الصغير والضعيف في عام 

 هزمتوحتى فيتنام التي . نان، تسبب الغزو اإلسرائيلي في تشكيل حزب اهلل األكثر عدة وعداء إلسرائيللب

ات على التوالي، لم تستطع أن نسية والجيش األمريكي في الخمسينات والسبعينجيش اإلمبراطورية الفر

قوة العسكرية، وفشلها هذه تطورات وأحداث كشفت حدود ال. تسيطر على كمبوديا بعد سنوات من االحتالل

 آخَر 2113، ربما كان قيام أمريكا بغزو العراق في عام وكما أشرنا سابقًا. في تحقيق أهداف استراتيجية

 ه، ومع فشل تلك المحاولة، يبدو أنمحاولة الستخدام القوة العسكرية لتحقيق أهداف استراتيجية اقتصادية

 .لمستقبللة في امماِث نجح محاولٌةـمن غير الممكن أن ت

لتصرف بشكل إلى ا قودها غالبًاـنجهية ترافق القوة في معظم األحيان والحاالت وتولما كانت الُع

 لتخرج منه تجُر 2113قوم بغزو العراق في عام ـتعظ من درس فيتنام، ما جعلها تـأهوج، فإن أمريكا لم ت

الكرة في  قوم بإعادِةـبنان ما جعلها تفي ل 1982تعظ إسرائيل بدرس عام ـكذلك لم ت. يول الهزيمة والعارُذ

نسى تجاربها القاسية ـوفي الواقع، يبدو أن القوة العسكرية ت. زيمة أكثر قسوًةوالحصول على َه 2116عام 

ومع تكرار التجارب . تيجة أسوأـجربة والحصول على نقدة الهزيمة لديها بتكرار الَتوتحاول التغلب على ُع

لكن يبدو أن  .نجهيتهانازل عن ُعـتـتعلم حتى اليوم درسها وتـقوة العسكرية لم توتعدد الهزائم، إال أن ال

الة لضمان الهيمنة السياسية أو أداة فّع ْدلم تُع نعوا بأن القوة العسكريةـتـبعض السياسيين والعسكريين اق

  : ناعةـت إلى ترسيخ هذه القومن العوامل التي أّد. االقتصادية على الغير من دول

طرق خوض الحروب، إذ طبيعة المعارك ورت األسلحة الخفيفة ووسائل االتصال الحديثة غّي إّن .1
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وتوماتيكية وصواريخ محمولة على األكتاف أن أكان مجموعات صغيرة مسلحة ببنادق جعلت بإم

ومع أن بإمكان بعض الجيوش أن تربح معظم المعارك، إال أنه لم يعد . ةقوي ًةنظامي شًاوتهزم جي

  !قلوب الناس فضاًل عنالحروب،  ا أن تربح معظمبإمكانه

حرب مفاجئة ضد دول  قيام دولة ديمقراطية بشّن احتماالتإن التركيز على الديمقراطية أضعف  .2

لشعوبها، تحدد أسباب الحرب أهدافها نعة ـقدم مبررات مقـإذ أصبح على تلك الدولة أن ت. أخرى

 . لخروج منهااواستراتيجية 

 الجنود الروساألمريكيون من فيتنام والعراق، وعاد بها  سية التي عاد بها الجنوُدإن األمراض النف .3

وتشير إحصاءات نشرْت في . عارضة الحروبالشعوب بأغلبيات كبيرة إلى ُم دفعْتمن أفغانستان 

تلون في الحرب ـعدد الجنود األمريكيين الذين ُيق إلى أّن 2112عام ( حزيران)منتصف شهر يونيو 

 . عن عدد الجنود الذين ينتحرون% 13 نحوية كل شهر يقل باألفغان

 نهاء الحروب وإدارة ما يترتب عليها من تبعات، جعل كسب السالم أكثَرإإن ارتفاع تكاليف  .4

 .من كسب الحرب فًةوتكِل صعوبًة

ات معظم الدول بعضها مع بعض، جعلت باإلمكان تحقيق األهداف إن العولمة التي ربطت اقتصاد .5

كما جعلت اللجوء ، تصادية المشتركةـسواق االقثبت تجارب األـادية من دون حرب، كما تتصـاالق

تصادية عملية فاشلة ذات نتائج عكسية، كما أثبتت تجربة أمريكا في ـاق إلى الحرب لتحقيق أهداٍف

 . العراق

 الصين منْج وُدُعُص  

اتها العسكرية يجعل نهضتها إمكانتصاعد إن ضخامة حجم الصين من الناحية السكانية والجغرافية، و

فقيرة  زراعية تحول من دولةـلقد استطاعت الصين أن ت. ذاتها االقتصادية ظاهرة جيوسياسية مهمة بحِد

كما استطاعت خالل . طـقـأمريكا خالل ربع قرن ف إلى دولة صناعية تملك ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعَد

الت الصعبة في التاريخ، ُقدر حجمه في أواخر عام ُمحتياط نقدي بالُعترة القصيرة أن تجمع أكبر اـتلك الف

على  حين كانت الصين فقيرة ومنطوية على نفسها لم تشكل خطرًا. "تريليونات دوالر ثالثة نحوب 2111

ل دها بما تحتاج من وسائأكبر، وُيزّو ها االقتصادي المتسارع يعطيها ثقاًللكن نمَو. فيما عدا مواطنيها أحٍد

 ,Robert Samuelson, “The Next Evil Empire,” The Washington Post". وتها العسكريةلتعزيز ُق
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Feb. 19, 1997, A23)   مع هذا، من غير المتوقع أن تستخدم الصين قوتها العسكرية لتسوية خالفاتها مع

 . العقد التاليجيرانها، على األقل في غضون 

على التخلي عن الشيوعية والمفاهيم الماركسية قبل انتهاء الحرب إن القيادة الصينية التي تجرأت 

إذ يبدو . الفيةرنة فيما يتعلق بتايوان وغيرها من قضايا ِخكامل، من المتوقع أن تسلك سياسة َم الباردة بعقٍد

استعداء سوى  دوانية ال تحقق شيئًايديولوجية الجامدة والسلوكيات الُعاأل أن تلك القيادة تدرك أن المواقَف

تصادية ـبولها بقواعد اللعبة االقـتصادية هائلة جاءت بسبب قـنجازات اقإته من ـقـاآلخرين، وإن ما حق

وتشير تصريحات قادة الصين المتكررة إلى . كبير، وتطويع العولمة لخدمة مصالحها الرأسمالية إلى حٍد

تصادية المتنامية، وعدد ـن قوة الصين االقأال إ. ا أهمية تذكر غير االقتصادذ أنهم ال يعتقدون أن هناك شيئًا

ن إنسان، وموقعها الجغرافي وتاريخها، ومصالحها طويلة المدى لن تسمح ييبال 1.3سكانها الذي يتجاوز 

بمصالحها  تصرف كدولة عظمى تهتّمـلها أن تبقى دولة تجارية مثل كوريا الجنوبية، بل ستفرض عليها أن ت

 . لفائهاومصالح ُح

ربع الشعب الصيني ال يزال  نحو ن أتصادية الكبيرة، إال ـنجازات الصين االقإرغم من على ال

لعشرين سنة أخرى من النمو االقتصادي واالستقرار السياسي لخفض  وهذا يعني أن الصين بحاجٍة. فقيرًا

ترض ـلكن الصين لن تستكمل هذه التحوالت من دون أن تع. الفقر إلى نصف ما هي عليه اليوم نسبِة

أنه أن يقود وهذا من ش. كثيرة، وتمر بتحوالت اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية عميقة طريقها مشاكُل

، فيما يقود البعض اآلخر إلى اإلحساس بأنهم فقراء حساس بأنهم أثرياء وأحراٌربعض الصينيين إلى اإل

 وفيما تستمر التحوالُت. اجتماعيةُيفضي إلى تفتت المجتمع الصيني وخلق تعددية ثقافية ما ومحرومون، 

تصاد ـيديولوجية التي أدارت دفة الحكم واالقة واالجتماعية، تختفي القيادة األاالقتصادية والسياسية والثقافي

من ناحية . حديثًا وشرقيًا غربيًا ة متعلمة تعليمًاعلى مدى ربع القرن الماضي، وتحل محلها قيادات شاّب

تصادية والسياسية ـأصبحت النخبة االق تصاد العالمي، ـتصاد الصيني مع االقـقأخرى، كلما تعمق تكامل اال

 . نافسة العقدية والحروببالُم ، وليسبمصالحها من النخبة العالمية التي تهتُم جزءًا الصينية

تمثل التطورات التي تمت مناقشتها في هذا الفصل تحوالت اجتماعية وثقافية واقتصادية وسياسية 

ذات أبعاد عالمية، تؤثر في إدارة الشؤون االقتصادية، ونظرة كل دولة إلى نفسها وغيرها من  وعسكرية

. بفترة انتقال حضارية ن العالم يمُرأجية، ما يجعلها مؤشرات تشير إلى دول، وكيفية إدارة عالقاتها الخار

تصاد واألسواق، والهياكل ت المفاجئ يقوم بتغيير االقإن ظهور اإلنترن: "1999قال بيتر دروكر في عام 

. الصناعية والبضائع والخدمات، وسلوكيات المستهلكين وقيمهم، والوظائف وأسواق العمل بشكل جذري
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لكن أثر هذه التغيرات على المجتمعات والسياسة، والطريقة التي ننظر فيها إلى العالم وموقعنا منه ربما 

 Peter F. Drucker, “Beyond the Information Revolution,” The Atlantic. كانت أكثر بكثير

Monthly, October 1999, 47)   نه فشل في أف التغير وتبعاته بشكل جيد، إال ن دروكر وصأمع

من مرحلة انتقال تاريخية من حضارة القرن العشرين الصناعية إلى  تشخيص تلك الظواهر بوصفها جزءًا

 .حضارة القرن الحادي والعشرين المعرفية

التي تستخدمها الدول في  دواتتسبب في تعطيل األـمن طبيعة مراحل االنتقال الحضارية أن ت إّن

إذ فيما يتم اليوم تفتيت كل مجتمع إلى فئات اجتماعية . اتها وسياساتها الخارجيةنظيم مجتمعاتها واقتصادـت

ومع . دها مصالحة توّحوحاجات، يتم تجميع النخب الوطنية في تجمعات نخبوية عالمي قيٌم تفرقهاثقافية 

مطالب األقليات ومظالمها،  تحول السياسات الوطنية إلى سياسات تعكس أساسًاـ، تالتوجهاتتسارع هذه 

تحول السياسات الدولية إلى محاوالت قاصرة للتوفيق ـوأطماع أصحاب المصالح الخاصة وطموحاتهم، وت

 .  البيئة وحقوق اإلنسانبين تلك المطالب والمظالم واألطماع مع عدم إهمال قضايا 

لحة قوم التطورات التي تشهدها المرحلة االنتقالية بإعادة تعريف مفاهيم المصـمن ناحية أخرى، ت

 كثيرًاطر مختلفة أوالقوة العسكرية، ووضعها في ات الوطنية، واألمن القومي والسيادة الوطنية، واالقتصاد

ثمار والتجارة بربط النخب االقتصادية العالمية ـال واالستقوم عمليات تدويل أسواق المـإذ فيما ت. عما سبق

قليص ـبعضها ببعض، يقوم التوجه المحموم نحو تكوين احتكارات صناعية عالمية بإضعاف كل دولة وت

عزل تصاد حيوي في َمـفي بناء اق وهذا يجعل من غير الممكن نجاح دولٍة. تصادهاـقدرتها على التحكم في اق

وعلى سبيل المثال، . ات غيرها من دولعن اقتصاد تصادها بعيدًاـالمي، أو التحكم في اقتصاد العـعن االق

، لم تستطع دول اليورو 2111حين تجاوزت تكاليف خدمة الديون اليونانية قدرة الدولة على السداد في عام 

نقاذ لكن شروط اإل. نقاذهاإاون مع صندوق النقد الدولي، إلى ترك اليونان وحالها، إذ اضطرت، بالتعـأن ت

تصادها، وتفرض عليها خفض حجم البيروقراطية الحكومية والنفقات ـجاءت لتقلص سيادة اليونان على اق

تصاد ـقليص حجم االقـوتوزيادة حدة الفقر، ن العمل، ما أدى إلى زيادة أعداد العاطلين واألجور، م

 .  اليوناني، وحدوث أزمة اجتماعية

قادرة على  وص إقامة نظام عالمي جديد يحل محل النظام القديم تبدو غيَرإن األفكار المتداولة بخص

عجز عن كل فكر َي ا كان عالمنا يختلف كل االختالف عن العالم القديم، فإَنولّم. تجاوز مفهوم توازن القوى

دي والعشرين إن عالم القرن الحا. يودها، محكوم عليه بالفشل مسبقًاتجاوز المفاهيم القديمة واالنعتاق من ُق

من سيادة الدولة القومية، وتحويل  الذي يعيش حالة من التحول والتغير المتواصل، يقوم كل يوم بسلب جزٍء
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. تصاد عالمي، توجهه مصالح نخبوية وال تحكمه قوانين دوليةـصغيرة أو كبيرة من اق تصادها إلى وحدٍةـاق

، عاجزة عن إدارة نظام عالمي ال القتصاديةاوهذا يجعل كل دولة، بغض النظر عن قدراتها العسكرية و

ويبدو أن عجز الدول . تحكم في اقتصاده، وال تستطيع أن تستخدم القوة العسكرية للسيطرة على شعوبهـت

الكبرى عن الهيمنة على العالم دفعها إلى تبني سياسة مبطنة خبيثة، تقوم على الحفاظ على بؤر التوتر 

وما تسببه هذه السياسة  ع فيما بينها، دون اعتبار لمظالم الشعوب المعنيةواستخدامها أدوات إلدارة الصرا

 .ؤس وفقرمن ُب

قييم تبعاتها، ـإن فشل مفكري الماضي القريب في استيعاب طبيعة التغيرات العالمية الجارية وت

يدي في وعلى سبيل المثال، يعتمد بول كن. للتعامل مع المستقبل طريق خريطِةيجعلهم عاجزين عن تطوير 

تيارات التغير العامة التي سادت خالل الخمسمائة سنة األخيرة "ن إ :تقولنبؤاته المستقبلية على رؤية ـت

إن هذا التخيل يتناقض مع منطق العلم وتجربة التاريخ، فاالنتقال   (Kennedy, 439-40)".  سوف تستمر

غير التي شكلت عصر شكله تيارات التلم ت ئة سنة تقريبًازراعة إلى عصر الصناعة قبل ثالثممن عصر ال

كمت المسيرة التاريخية قبل عن التيارات التي َح ن تيارات التغير الجارية اآلن تختلف كليًاأالزراعة، كما 

خطئ في إن تفكير كنيدي يعكس التفكير االستراتيجي الغربي بشكل عام، وحيث إن هذا التفكير ُي. ئة عامم

 . أن ينتج سوى تخيالت مستقبلية خاطئةم الواقع، فإنه ال يستطيع فْه

دركوا أن العالم يقف على أبواب مرحلة حضارية مفكري الغرب عامة لم ُي إن من الواضح أّن

ولما كانت بداية كل حضارة جديدة . مختلف عما سبق مختلفة واقتصاٍد جديدة، ذات مجتمع مختلف وثقافٍة

، فإن قوى التغيير وأطر العمل ومنطقه الحية ذلك التاريخوتلغي ص ،نهاية الحضارة السابقة وتاريخها تعلُن

ت إلى عولمة إن عولمة االقتصاد والثقافة أَد. الزمن ُهتجاوَز من تراٍث صبحت جزءًاأالرئيسية السابقة 

األمر . التغيرات الجيوسياسية التي شهدها تاريخ اإلنسانية المشاكل واالهتمامات والمصالح، ما يجعلها أهَم

نا اليوم، ُهالتحديات التي تواِج لى المنطق الذي يحكم حركتها أهّمإم تلك التحوالت والتعرف يجعل فْه الذي

 . تواجه اإلنسانية جمعاء سوى التعامل معها بوصفها تحدياٍت ترك لنا خيارًاـوهي تحديات ال ت

 مستقبل النظام العالمي

وى بين الدول م العالمي الحالي من مفهوم توازن الِقترحات المعنية بإعادة هيكلة النظاـتنطلق األفكار والمق

على الساحة  يترض أن الدولة القومية هي الالعب الرئيسـا كان مفهوم توازن القوى يفولّم. الكبرى

الجزء األكبر من سيادتها وقدرتها على تحديد مصالحها الوطنية والتحكم  مع أن هذه الدولة فقدْت ،الدولية
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إن مفهوم توازن . ترحات التي تقوم على خلفية توازن القوى لم تعد واقعيةـفة المقفي اقتصادها، فإن كا

ليس باستطاعته استيعاب التحوالت العميقة التي شهدها العالم وما يترتب على  قديمًا القوى أصبح مفهومًا

ال يعكس ما  المفكرين االستراتيجيين في الغرب أغلب إن تفكير. تلك التحوالت من تبعات آنية ومستقبلية

إذ يبدو أن . سوى مفاهيم خاطئة عن المستقبل فرز شيئًايجري على أرض الواقع، ولذا ليس بإمكانه أن ُي

طع الصلة بالماضي ثقافة ـقـمرحلة تطور حضاري جديدة ت دركوا أن اإلنسانية دخلْتمفكري الغرب لم ُي

 . مستقبلالنع حضارية غير صالحة لُص من تركٍة األفكار الماضوية جزءًا، وتجعل ومجتمعًا واقتصادًا

وتصاعد نجم الصين  النسبية،وتراجع قوة أمريكا االقتصادية  ،تتصادية والثقافية واالنترنـإن العولمة االق

وهذا يعني أن استيعاب أبعاد . كقوة عظمى محتملة هي أهم التغيرات الجيوسياسية التي يشهدها الحاضر

ن مواجهتها بشجاعة هو إهو أكبر التحديات التي تواجه مفكري العالم، وهذه التغيرات وتبعاتها المتوقعة 

 . والشرط األساسي لمشاركتهم في صنع المستقبل ،الخيار الوحيد المتاح لمفكري هذا العصر

، إال أنها مع أن الحروب اإلمبراطورية في قلب بالد النفط كانت خاطئة جدًا: "يقول توم إنجلهارت

لقد . 2118ذلك حتى ذاب االقتصاد في ي أمور إمبراطورية في حال تراجع ير فسمحت لنا بعدم التفك

سمحت لنا تلك الحروب بتركيز مخاوفنا عليهم وليس علينا، ما جعلها تقودنا إلى السير نائمين في ظلمات 

ويضيف  (Tom Engelhardt, Can’t End Well, TomDispatch.com, April, 2011)" إمبراطورية

. إن الواليات المتحدة هي بالفعل قوة إمبراطورية، لكننا ربما نفضل عدم لفظ هذه الكلمة" :إنجلهارت القول

نا المسلحة ال تزال ـالعميلة في مختلف بقاع العالم، وإن قوات إننا ال نزال نحتفظ بأعداد كبيرة من الدول شبِه

مع ذلك . تعرفه الذاكرة ن في حروب خارج حدودنا أكثر من أي وقٍتومعظم كوكبنا، وإننا منشغل ستحُر

قادرة  ْدوبالتالي لم تُع ،ن الشمس تغيب عن أرضنا؟ إن واشنطن توقفت عن العملأهل هناك من ال يشعر ب

دراك مدى تدهور ت في إـقـولما كانت كل اإلمبراطوريات السابقة قد أخف". قيمة يذ على فعل أي شيٍء

ات األوان، فإن أمريكا لن تكون حالة شاذة، ما يجعلنا نتوقع استمرار تدهور قوة أمريكا ها حتى فَوأوضاِع

الثاني من القرن الحادي خالل مدة أقصاها منتصف العقد ونفوذها حتى انتهاء هيمنتها اإلمبراطورية 

     !!!والعشرين

ما تشبه الدولة دماء البشر أكثر م ّصالتي تعيش على َم تشبه اإلمبراطوريات في الواقع الحشرات

دماء غيرها من شعوب فقيرة  ِصوفيما تقوم اإلمبراطورية بَم. تعزيز مصالحها الوطنيةل ىالقومية التي تسع

حتى في حروب وضعيفة، تقوم في الوقت ذاته بإنفاق جزء كبير من طاقاتها البشرية والمالية والعسكرية 

ن تكاليف الحفاظ على إ :لذلك يقول معظم المختصين في االقتصاد السياسي الدولي. رهاقباإلتشعر 

http://www.tomdispatch.com/blog/
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ن جاذبية القوة أإال . مادية تجاوز على المدى الطويل ما تجنيه اإلمبراطورية عادة من فوائَدـإمبراطورية ت

قادرة على رؤية ي عيونها، ما يجعلها غير خب السياسية والعسكرية عادة وُيعِموبريق العظمة ُيسكر الُن

النخبة السياسية األمريكية منذ بداية القرن الحالي يشير إلى أنها  إن سلوَك. الحقيقة والتصرف بعقالنية

تصرف مجموعة من القراصنة في عرض بحر واسع، تستخدم القوة العسكرية للسطو على ـتصرف كما تـت

 . تها العسكريةوالحفاظ على قو مقدرات الغير من أجل تعزيز قوتها االقتصادية

عالمية هو أنه يأتي فيما ينمو  ذا أبعاد تاريخية وتبعاٍت استراتيجيًا إن ما يجعل تراجع أمريكا تطورًا

تجمد أوروبا في مكانها في ـات الصين العسكرية والتكنولوجية، وتتزايد إمكانـوت االقتصاد الصيني بسرعٍة

 تزال بأن بالدهم ماأمريكا  في تصاد واإلعالمـم واالقكمع ذلك تدعي النخبة المهيمنة على الُح. حالة شلل

لتضليل  عاءاالّدويأتي هذا  .والمواهب الستمرار التفوق يم والموارَدمثل المستقبل، وأنها تملك الِقُت

كما . بحاجة إلعادة هيكلة شاملة عيها وقيادتها نحو التمسك بنظم ديمقراطية ورأسماليٍةالجماهير وتزييف َو

إياهم بالجهل والتشكيك في قدرة  نادين باإلصالح ُمتهمًاسحب البساط من تحت أقدام الُمعاء االّديحاول هذا 

مومًا تصف ُعـتباع قيادة أمريكا على التغلب على التحديات التي تواجهها، وتحفيز عامة الناس على اّت

 . تصادي واألخالقي واإلفالس السياسي والفكريـالفساد االقب

من غير المتوقع،  ه، فإنعامةتصادية قد أصبحت تطغى على اهتمامات الدول ـاالق لما كانت المصالح

 لكن تعدد القوى التي ستلعب أدوارًا. كون عاداًليالمستقبلي س اجة االعتقاد بأن النظام العالمَيَذبل من الَس

وهذا من شأنه . نافسًاـتن يجعل النظام أكثر ديناميكية وأذلك النظام وإدارته من المتوقع  متفاوتة في تشكيل

لين لالستفادة من الواقع الجديد واألقليات واألفراد المؤّه كثيرة للدول النامية والجماعاِت أن يفتح مجاالٍت

ضمانة لعدالة النظام الجديد سيكون على القوى االقتصادية الكبرى  كون توحتى . وتحسين ظروف حياتهم

ن تقدم المعونات المالية والفنية للدول النامية والفئات االجتماعية ، وأتعطي أهمية لمساعدة فقراء العالمأن 

ه إال إذا امتلكت القوى وهذا ليس باإلمكان حدوُث. والعمل على انتشالها من براثن التخلف ،والثقافية المهمشة

ر العالم إلى ها اإلرادة لتغييى قياداتؤية وروية، وكان لدي من رأس المال األخالقي لتقود بُرالكبرى ما يكِف

مال أخالقي قلما اجتمعا في تصادية والتوجه نحو امتالك رأسـتحقيق مصالح اقللكن السعي . األفضل

إن من أهم . ونخوة األخالق كرمًاوقسوة فيما تعكس  أو مجتمع واحد، ألن المصلحة تعكس جشعًا شخص

الثانية هي القوة األخالقية التي ملكتها كثيرة بعد الحرب العالمية  نت أمريكا من قيادة شعوٍبالتي مّك موراأل

بناء  ليفة والمعادية على إعادِةها بمساعدة الدول الَحفي تعاطفها مع فقراء العالم وقياِم حينئذ وانعكسْت

غير روبها مال أخالقي بسبب ُحرت ما كان لديها من رأسلكن أمريكا خِس. رتها الحرباتها التي دّماقتصاد
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يدها السافر ـوتأي ،وسط، ودعمها لنظم حكم ُمستبدة في العديد من الدولرق األالمبررة في فيتنام والش

 . بحق اإلنسانية على أرض فلسطين ولبنانعة بِشإلسرائيل بينما كانت ترتكب جرائم 

تصف بها ثقافات بعض الشعوب بسبب نشأتها وجوهرها الديني الذي ـرأس المال األخالقي هو قيمة ت

بتنمية تلك  الدولقوم ـوت. سس من المساواة والعدلأالناس والتعايش بسالم على  ح بينيدعو إلى التساُم

وتلعب . أثناء السلم والحرب دول وأقلياٍتتعاملها مع غيرها من  القيمة عبر مسيرتها التاريخية في ضوِء

عبر مؤسسات  نميتها في المجتمعـفي غرس تلك الثقافة في نفوس األطفال وت دورًا رئيسيًاالقيادات الفكرية 

مال أخالقي وإرادة القوة األخالقية فتعكس وجود رأس أما. النشر واإلعالم والمدارس وأماكن العبادة

 . تحترم إنسانيتهم وكرامتهم مجتمعية على توظيفه لمساعدة الغير من الناس والتعامل معهم بطريقٍة

مال قريبة منها تملك رأسزراعة وبقيت إن الشعوب التي عاشت في ظالل حضارة ال :ويمكن القول

تسلل ـالنخب المهيمنة على المجتمع وت لكن حين تطغى المصلحة على ثقافِة. ًاأو صغير ًاكبير ًاأخالقي

ع نايا الطمع والجَشـضيع في ثالنزعة االستهالكية إلى ثقافة عامة الناس، فإن رأس المال األخالقي َي

 . ير واستغاللهميطرة على الضعيف والفقوالرغبة الجامحة في الَس

ات من القرن رية وتحارب في فيتنام في السبعينمن القوة العسك فيما كانت أمريكا تستحوذ على المزيِد

رة ومع سيط. ثقافات مختلف فئات الشعب قوم بتشويهـوتالعشرين، كانت ثقافة االستهالك تغزو األسواق 

ما  أمريكا معظَم خسرت 2113لعراق عام ات من القرن العشرين، وغزو افلسفة السوق الحر في الثمانين

ب المزيد من المزيد من القوة العسكرية وتكَس ُرفي المقابل، كانت أوروبا تخَس. كان لديها من قوة أخالقية

لكن أزمة الديون والتوجه نحو التقشف وتزايد نفوذ النخبة االقتصادية ذات الميول . القوة األخالقية

مع ذلك ما تزال أوروبا . مال أخالقيمما كان لديها من رأس روبا جزءًااالستغاللية تسبب في خسارة أو

تيارات  لديهاألن األزمة المالية هي أزمة عابرة مهما طالت، وألن  ،تملك القدرة على استعادة ما خسرته

ما أما في. تعارض النزعة االستغاللية وتدعو إلى محاربة الفقر وحماية البيئة وحقوق اإلنسان نشطةثقافية 

مال أخالقي بسبب طغيان ثقافة االستهالك أن تستعيد ما خسرته من رأسالصعب يتعلق بأمريكا فإن من 

أما فيما يتعلق . تقديس المالاعتناق الجشع ووهيمنة المال على السياسة، واتجاه النخبة االقتصادية إلى 

ها قبل ثورِت افاتها كان ضعيفًامال أخالقي في ثقرأس َدوجوقتصادية المتنامية في آسيا، فإن بالقوى اال

أنها ، خاصة أخالقيمال نمية رأسـتجه تلك المجتمعات إلى تـالصناعية، ما يعني أنه ليس من المتوقع أن ت

قوى  وفي غياِب. ر الروح اإلنسانيةقليد ثقافة أمريكا االستهالكية االستغاللية التي تدِمـى نحو تَطتسارع الُخ
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يسعى و والضعفاء،الفقراء ب سيكون من الصعب إقامة نظام عالمي عادل يهتُم أخالقية قوٌة لديهاعالمية 

 .واستقرار وطمأنينٍة عالمي سالم لتحقيق

والعشرين تحول مركز الثقل االقتصادي من الغرب إلى الشرق، أي من  الحادييشهد عالم القرن 

في ضوء و. في العالموازين القوى َمتغيير ، ما يؤدي إلى أمريكا وأوروبا الغربية إلى دول آسيا الصناعية

أن تسترجع تلك الدول مواقعها  ، يبدو أن من غير الممكنتصادية النسبيةـتراجع قوة أمريكا وأوروبا االق

، 1951وعلى سبيل المثال، فيما كان االقتصاد األمريكي يشكل نصف االقتصاد العالمي في عام . السابقة

لذلك من المتوقع أن يتبلور . 2114عام تصاد العالمي في ـس االقْمُخ نحو انخفض حجم ذلك االقتصاد إلى

وليس القوة العسكرية كما كان عليه الحال  ،على القوة االقتصادية نظام عالمي جديد يقوم أساسًا تدريجيًا

ح المجال للشركات متعددة الجنسية المالية والصناعية واالستثمارية كي وهذا من شأنه أن يفَس. سابقًا

من ناحية أخرى، من . توانى عن توظيفه في خدمة مصالحها االقتصاديةـوذ على نفوذ كبير لن تتستح

 إلىقضايا الفقر والبيئة والنزاع والتطرف والعنصرية وحقوق اإلنسان وتحرير المرأة  قودـتالمتوقع أن 

أسباب التعايش بين  تحقيق العدل وتعزيزلنشيط منظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية التي تسعى ـت

المعادن من شأنه و الطاقة لكن سعي الدول الكبرى إلى السيطرة على مصادر. والطوائف المختلفة الشعوِب

وتغيير  ،التوتر الدوليدة ِحتصادية الكبرى والتسبب بالتالي في تصعيد ـدة المنافسة بين القوى االقزيادة ِح

 . لعالمي الجديد من االستقراريحرم النظام ا مستمر شبِهموازين القوى بشكل 

ليس  كمنبر  ،ها مضطرة إلى تقوية هيئة األمم المتحدةبناء على ذلك نعتقد أن الدول الكبرى ستجد نفَس

حفظ من أجل و ،وب الحروبُشقبل ُن اتالنزاع القوانين وحّل ، بل كآلية لسّنفحسب تتحاور على منصته

قوى أساسية تشارك في  تبلور عشُرـمن المتوقع أن ت هي أنوهذا يعن. السالم وإعادة بناء الدول الفاشلة

أمريكا والصين واالتحاد  :سبع منها دول هي: صياغة النظام العالم المستقبلي وإدارته والتأثير في مساراته

 :األوروبي وروسيا والهند واليابان والبرازيل، وثالث قوى غير رسمية تمثلها منظمات غير حكومية هي

، والشركات متعددة الجنسية، ومنظمات ومؤسسات وما ينبثق عنها من منظمات ،لمتحدةهيئة األمم ا

من مؤسسات خيرية مثل فورد وكارنجي للسالم  مولها جزئيًاوما يدعمها وُي ،المجتمع المدني العالمية

. بيةويابانية وعر أوروبيةوجيتس األمريكية، ومؤسسات ايديناور وايبرت األلمانية، وغيرها من مؤسسات 

نامي نفوذ هيئة ـسيجعل من الصعب سيطرة قوة أو قوتين على النظام العالمي، ومن السهل ت األمر الذي

 .الكبرى والصغرى األمم المتحدة والشركات متعددة الجنسية والمنظمات غير الحكومية على حساب الدول
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من الدعم من القوى  مع هذا ليس من المتوقع أن تكسب قضايا السالم والعدل وحل النزاع الكثير

إلدارة الصراع فيما بينها  أدواٍتبوصفها  الرئيسية في العالم بؤر التوتر نظر إلىـ، ألن تلك القوى تالكبرى

والصين  النخب الحاكمة في أمريكاإن  :وبالتحديد، يمكن القول. والمقايضة على حساب الشعوب المنكوبة

ة أكثر بخلق نزاعات جديدة زاع كان، بل قد تكون معنّيوروسيا وبريطانيا وفرنسا ليست معنية بحل أي ن

ولعقود  ،ل المثال، كانت أمريكايوعلى سب. تصاديةـمصالحها االقها السياسي وتعزيز مكنها من زيادة نفوِذُت

عدم رؤية النخبة الحاكمة  بسببفشلت أمريكا الصراع العربي الصهيوني، لكن  تملك مفاتيح حّل ،تاليةـمت

النخبة الحاكمة فُيظهر بوضوح أن  موقف أمريكا من قضية كشمير أما .م مصالحهاصراع يخُدالذلك أن حل 

تلك المشكلة، على الرغم من أن مئات األمريكيين قتلوا في باكستان وأفغانستان بسبب تلك  معنية بحِل غيُر

. الهند وباكستانكشمير بين  تعود جذوره إلى أزمة تلك المنطقةمعظم التطرف اإلسالمي في المشكلة، ف

 وشعبًا ها حرية استباحة باكستان أرضًامع الهند، وإنها تمنح نفَسجدًا وطيدة  أمريكا على عالقٍة ومع أّن

أكثر من  ضّيبعد ُم مرة واحدة يتفوه بكلمة كشمير واللم أوباما األمريكي  باراك  الرئيس  نإال أ ،وأمنًا

 .مه السلطةخمس سنوات على تسل

في  باألزمة السوريةجهت الصين وروسيا إلى تعطيل مشاريع أمريكا المتعلقة اّت من ناحية أخرى،

لكن ال الصين وال . إدارة تلك األزمةإفشال أمريكا وإظهارها بمظهر العاجز عن  عملية يقصد منها أساسًا

آالم  ويسهم في زيادة ،، ما يجعل موقفها يطيل أمد األزمةللمشكلة السورية واقعيًا روسيا طرحت حاًل

عن موقفهم تجاه تايوان وعن سبب  سألتهوفي حوار مع أحد صناع القرار في الصين . الشعب السوري

كهذا من شأنه  بأن عماًل تخلص من المجاعات، علمًاـنمو وتـعدم لجوئهم إلى مساعدة كوريا الشمالية كي ت

وليس  ،حياة الصينية عالميويعزز المقولة التي تدعي أن نموذج ال ،أن يروج للنموذج التنموي الصيني

وعلى الرغم من عالقات . !!وتغيير الموضوع !!الصمت :ول الصيني هوؤكان جواب المس ؟؟خاصًا

مصداقيتها لدى النخبة تها وال ذرة من ـوقمن  ساعةفرنسا القوية مع المغرب والجزائر لم توظف فرنسا 

وفي سبيل خلق مشكلة جديدة للعرب . الحاكمة المغربية والجزائرية في محاولة لحل مشكلة الصحراء

ق خالفاتهم وتستنزف مواردهم النفطية، قامت أمريكا وبريطانيا تشغلهم عن قضايا التنمية والحرية وتعّم

 . وليس إسرائيل ،إيران :ها األول هوناع دول الخليج العربية بأن عدَوـبإق

عمل على تكريس يالم، وأن بعضها معنية بحل مشاكل الع تثبت هذه األمثلة أن الدول الكبرى غيُر

الشعوب الفقيرة، ما يتسبب في تعطيل  تْوـُق  ولمصالح ذاتية على حساب دماء  المشاكل وتعميقها خدمًة

وكما يشير هذا التحليل، . ويطيل تبعيتها لغيرها من دول كبرى ،مسيرة تلك الشعوب نحو التنمية والتحرر
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ممكن من المشاكل  جديدة تحالفت لتخص العالم العربي بأكبر عدٍديبدو أن الدول االستعمارية القديمة وال

 لذلك قاموا بخلق ثالِث. وتبعيتهموإفقار شعوبه وتكريس تخلفهم  للسيطرة على مواردِه اإلقليمية سعيًا

فلسطين،  علىصهيوني  ــ في الوسط على شكل صراع عربي األولىعويصة لألمة العربية،  كالتمش

تمحور حول الصحراء الغربية بين المغرب وحركة البوليساريو التي تدعمها ـلغرب تفي أقصى ا والثانية

. إيراني ــ ربيداء َعوغرس بذور ِع ،نة بالشيعةعالقة الُس فيتمحور ـفي أقصى الشرق ت ، والثالثةالجزائر

 الدول تلعُب وإذا نظرنا إلى ما تفعله الدول العربية عامة، فإننا سوف نكتشف أن النخب الحاكمة في تلك

 . وى االستعمارية القديمة والجديدة بامتيازالدور الذي صممته لها الِق

نعم، نحن نتوقع أن تتبلور عشر قوى عالمية تشارك في تشكيل النظام العالمي المستقبلي والتأثير في 

أمريكا والشريك  الواليات المتحدة األمريكية وتدعي أنها حليف توقع أن تحذو أوروبا حذَوـوفيما ن. مساراته

رت دول أوروبا لقد خِس. يم مشتركة، ال نتوقع أن يستمر هذا الحال طوياًلـرتبط بها بمصالح وقالذي َي

تحول إلى محميات تابعة لإلمبراطورية ـالحرب العالمية الثانية، ما جعلها ت انإّبالغربية والشرقية استقاللها 

تفاخر بأنها ـومع أن أوروبا ت. لمصالح اإلمبراطوريتين دمًةساندة خاألمريكية والسوفييتية تقوم بأدوار ُم

 ،أمريكا ال تعتبرهم حلفاء بل عمالء من الدرجة األولى، مؤكدة لهم حليف أمريكا، إال أن قادتها يدركون أّن

وفي الواقع لم تحاول إمبراطورية عبر التاريخ أن  !!لشريكأنهم ال يستحقون مرتبة ا ،قوالال األ ،األفعالب

فعلى سبيل المثال، . تمتع بهـما تتعامل مع أتباعها بوصفهم حلفاء أو شركاء يتمتعون بحقوق مساوية ِلت

تصادية مع كوريا الجنوبية والمغرب واألردن ـراكة اقَش عاهدةُمع يتذهب أمريكا إلى آخر الدنيا لتوق

 ". ليفةَح"مماثلة مع دولة أوروبية  لتوقيع اتفاقيٍة وكولومبيا، فيما ال تجد سببًا

حيث  ،قام الوزير األمريكي بزيارة أللمانيا 2111لخارجية أمريكا في عام  بعد تعيين كولن باول وزيرًا

  !أكثر من األمريكيين جوشكا فيشر الذي كان يحاول حينئذ أن يكون أمريكيًا اجتمع بوزير خارجيتها 

 أمريكٌي يهودٌي لمانٌيأ شارك في ذلك االجتماع إلى جانب باول وفيشر شخص ثالث، صحفٌي

باول قرأ على  ّنبأمن حوار نشر في برلين،  أكثَر أخبرني ذلك الصحفي الذي أجرى معيوقد . إسرائيلٌي

ن فيشر تلّو وجَه وحين الحظ الصحفي أّن. االجتماع ثم أعلن نهايَة ،فيشر قائمة األوامر والنواهي األمريكية

 كم نحن غيُر :إنني أدرك اليوم: "؟ أجاب فيشر"يف تشعر اآلنك: "ل سأله بعد أن خرج باولبلون الخَج

، ما جعل حيثيات إلى الحليف غير الوفّي "المتأمرك"وفي الحال تحول موقف فيشر من الصديق  !!"همينُم

ى إلى امتناعها عن المشاركة في الحرب تسبب في مراجعة ألمانيا لحساباتها، األمر الذي أفَضـذلك اللقاء ت
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معبرة  صورًة األمريكُي فقد رسم الكاريكاتيُر األسبقأما توني بلير رئيس وزراء بريطانيا . قعلى العرا

 . !!البيت األبيض ورج بوش في حديقِةهرول خلف ُجصغير ُي لعالقته بأمريكا حين رسمه على شكل كلٍب

فإن من غير  ولما كان من المتوقع أن يكون العقد القادم فترة تحول مجتمعية عالمية شبه فوضوية،

مع . أو التحكم في مجريات األمور فيه ولو جزئيًا ،تمكن قوة كبرى من السيطرة على العالمـالمتوقع أن ت

وربما جذري في التحالفات  ،حدوث تحول كبير 2121توقع أن يشهد المسرح العالمي مع حلول عام ـنذلك 

وضمن هذه . عن توازن القوى العسكريةجديدة ُتبعده  صياغة النظام العالمي على أسٍس الدولية يعيُد

توقع ابتعاد اليابان عن أمريكا والتكيف مع حقائق الواقع الجديد التي ستجعل من الصين دولة ـالرؤية، ن

وتكوين أكبر تكتل من  ،صناعيةالسيوية اآلدول التعاون مع المع الصين و التصالح نحوعظمى، واالتجاه 

ابل هذا التكتل التجاري العمالق، ستجد الهند نفسها مضطرة إلى إقامة وفي مق. في التاريخالدول التجارية 

على كسب المزيد من  ينصب اهتمامها أساسًافيما تحالف صعب مع الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا 

ما نحاز إلى أي من الكتلتين، ـمن غير المتوقع أن ت هأما البرازيل وروسيا فإن. تصادية والعسكريةـالقوة االق

منها التنافس مع التكتل  أنه لن يكون باستطاعة أٍيى التركيز على دول الجوار، خاصة تجه إلـيجعلها ت

توافق بالضرورة مع مصالح أوروبا، فإن من المتوقع ـولما كانت مصالح أمريكا ال ت. الصيني أو األمريكي

، وأن ا خالل عقد من الزمن تقريبًاعن أمريك أن تعلن أوروبا من خالل أفعالها وليس أقوالها االستقالَل

وأعتقد . بروابط قوية عبر العصور وثقافيًا تجه نحو جيرانها الروس والعرب الذين ارتبطت بهم مصلحيًاـت

تصادية وعسكرية تملك ـألنه يمكنها من تكوين كتلة اق ،أن روسيا والكتلة العربية سترحب بمثل هذا التوجه

كافية للقيام بدور فاعل في تشكيل النظام العالمي  ،لوجية وبشرية وطبيعيةات تكنووإمكان ًا،مال أخالقيرأس

بين تسونامي المادية  حقق توازنًاوفي الواقع، سيكون بإمكان هذه الكتلة أن ُت. وإدارته والتأثير في مساراته

صي القادم من أقا المدمر الذي تهب رياحه العاتية من أقاصي الشرق، وإعصار النزعة االستهالكية

 . الغرب
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12 

 عالم دائم التحول

تحول تاريخية  ترةـبف ،العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ترب من نصفـنقونحن يمر عالم اليوم، 

. وتقدمًا من النواحي التكنولوجية والعلمية تعد بنقل اإلنسانية إلى حضارة جديدة أكثر تعقيدًاغير مسبوقة، 

تجزئة اقتصادي عبر الحدود السياسية،  تكامل :بهيمنة أربعة تيارات رئيسيةالية االنتق الفترةوتتميز هذه 

عدة قوى  تبلور، على طول خطوط ثقافية اجتماعية مجتمعي ، تفتتسياسية ضمن الحدود السياسية القائمة

ية وفيما تتحرك عمليات التكامل االقتصادي بسرعة، تسير عمل. للعالم الغربي ال تنتمياقتصادية كبرى 

 بهدوٍءقوم تأما عمليات التفتت المجتمعي ف. التجزئة السياسية ببطء على الرغم من مقاومة الدول المعنية

مركز القوة تحويل قوم القوى االقتصادية الجديدة بـفرعية، فيما ت المجتمعات الوطنية إلى مجتمعاٍت بتجزئة

 .من الغرب إلى الشرق تصادية العالمية تدريجيًاـاالق

صر الرعي عام، انتقل اإلنسان بعدها من ع 3111 نحو االنتقال الحضاريأول فترات  استغرقت

جعل من الصعب على اإلنسان أن  ثالثين قرنًا نحول الفترة تلك امتدادلكن  ،والصيد إلى عصر الزراعة

 في المقابل،. ومدى التحول الذي أحدثته في ثقافات المجتمعات وطرق حياتها ،غيرتيدرك طبيعة ال

من عصر الزراعة إلى  الغرب التي تسببت في انتقال العديد من مجتمعات ستغرقت فترة االنتقال الثانيةا

 حدوثشعر بمر بها  كل جيل، فإن ولما كانت هذه الفترة قصيرة نسبيًا. عام 311 نحو عصر الصناعة،

عدد المجتمعات التي  ل، كما جعطريقة حياتهعلى  كان لها تأثير كبير أو صغيرثقافته  فيأساسية تحوالت 

أما فترة . ث خالل فترة االنتقال األولىمقارنة بما حَدتحمت عصر الصناعة قليل ـاجتازتها بنجاح واق

، ينتقل تقريبًا ًاعام 31  نحو االنتقال الحضاري الثالثة فهي الفترة التي نعيشها اآلن، والتي نتوقع أن تستمر

المتناهي مقارنة بما سبقها، فإن كل إنسان يمر هذه الفترة  صروبسبب ِق. اإلنسان بعدها إلى عصر المعرفة

وهذا يشير إلى أن كل فترة . وتغيرات كبيرة في نمط حياته ،اليوم لتحوالت عميقة في ثقافتهتعرض يبها 

ن إ :وبناء على هذا، يمكن القول. انتقال حضارية استغرقت ُعْشر الوقت الذي استغرقته الفترة التي سبقتها

باستمرار عمليات التغير  وأبـتت غير مسبوقة من حياته، دخل مرحلًةعلى وشك أن يمع اإلنساني المجت

 .التحول َمئدا مًالعايكون  يكاُدن العالم الذي نعيش فيه إ :والتحول من دون توقف، أي
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 طبيعة الفترة االنتقالية

اللها للقلق والتخبط والتوجس تصف فترات االنتقال الحضاري بصعوبتها وتعرض المجتمعات اإلنسانية خـت

 البعضذر، تدفع حوفيما تقود التحوالت المجتمعية إلى شعور البعض من الناس بتفاؤل . من المستقبل

 بالضياع إلى وشعورًا أكثر الناس تخوفًا وهذا من شأنه أن يدفَع. اآلخر إلى الشعور بالخوف والضياع

 مقاومةعتقدات القديمة يم والُمالدينية، ما يجعل بإمكان الِق والتجمعات المتوارثةالتقاليد  نْضاللجوء إلى ِح

، في المدى الطويله الُمتغير يفرض نفَس، لكن الواقع لها بعض الوقتيتعط أو ،مسيرتهإبطاء التغير و

تسبب المقاومة في تعميق الصراع بين ـمع هذا، من الممكن أن ت .قوى المحافظة إلى قوى هامشيةل اليحوو

 .وطرق حياة مختلفةمتباينة اجتماعية ذات ثقافات  تجزئة المجتمع إلى فئاٍتتقود إلى لعقائدية، ووا الواقعية

تصف القومية المتطرفة واألصولية الدينية والخصوصية الثقافية بكونها حركات اجتماعية سياسية ـت

الحركات  هذهمان إي نإ. بالعصر الذهبيعادة يصفه األتباع  تستهدف إعادة تشكيل الواقع في صورة ماِض

لذلك تجد هذه . لتها بالواقع سلبيةيجعل ِص يقودها إلى العيش في الماضي، وهذا بأن التاريخ ُيعيد نفسه

 .غييرهتاحة لت، وعدم رؤية أمل فيه، واستخدام الوسائل الُمالحركات نفسها مضطرة إلى رفض الحاضر

تعلم الدرس األول في ـلتاريخ، إال أنها لم توفيما تدعي هذه الحركات بأنها تؤمن بالتاريخ وتقبل حكم ا

إلرادة فرد أو  ناد التاريخ وعدم رضوخِهوفي ضوء ِع. أبدًا هعيد نفَسإن التاريخ ال ُي :التاريخ الذي يقول

تجد نفسها في صراع مع التي تعمل على إعادة تشكيل الحاضر في صورة الماضي القوى جماعة، فإن 

إدانته و ،وادعاءاتهاه لتبرير مواقفها أجزاء من ، وتقوم بتزيفولياتؤمن مس التاريخ، ُتحمله ما ال يحتمل

منذ بدايات عصر  والمصالح على حساب القيم واألخالقياتصعود نجم المال لكن  .رغباتهاع عدم تجاوبه مل

إضعاف ثقة الشعوب في إمكانية ووالماركسية،  الديمقراطيةالقومية وقية صد ى إلى تراجعأّد، العولمة

الذي يطغى على فترات  لكن التشتت واالرتباك والقلَق. نجاح الحركات المتطرفة عمومًا في تحقيق أهدافها

الثابت والمقدس في حياتهم،  بوصفه الشيَء الديناالنتقال الحضاري يدفع الكثير من الناس إلى العودة إلى 

توحيد  يمكنه من استعادة قدراته علىن دون أن ِم، ولكن السابقةبعض مواقعه يمكن الدين من استعادة  مما

  . تصادية أو سياسية أو تربوية أو ثقافية مشتركةـحول أهداف دنيوية اقالشعوب 

، على اختالف إلى جعل المنافسة العولمية من ناحية ثانية، قادت التحوالت الثقافية واالقتصادية

 تسببـ، وتاس تجاه كل شيء في الحياةميزة ذات قيمة، ما جعلها تؤثر في مواقف الن ،ومستوياتها صورها

إذ يشهد عالم اليوم اتجاه األثرياء في كل مكان إلى . يديولوجية تقوم على األنانيةأفي تحويل الفردية إلى 



248 

 

 See, William Raspberry, “Market). الواعيةالمصلحة الذاتية  تغلبت علىاألنانية  ألن، إهمال الفقراء

Idolatry,” The Washington Post, April 10, 1998, A23)  المعيار الذي  إن :روبرت ثيوبالد يقول

ن الشيء األكثر قدسية من المال هو إاة هو المال، ويس في الحتستخدمه الفردية للحكم على كل شيء مقَد

لثقافة  الترويجمن خالل  ،العملية اإلعالماتية قومـتمن ناحية ثانية، ( نفسه المصدر السابق ). المزيد من المال

راء االجتماعي الذي يربط أعضاء المجتمع تفكيك الِغ، بع والحسد واالستهالكالفردية والمتعة والجَش

لتعايش الناس والشعور  حيويًا مجااًل المجتمعبعضهم ببعض، وتدمير األشياء المعنوية التي تجعل الواحد 

، وتصوير الشذوذ والرذيلة والمخدرات نًابتشويه الحقيقة وتزييفها أحياالعملية تلك إذ تقوم  ؛الطمئناناب

العملية  تبدووفي الواقع، . توظفها لكسب المال ، بل فضيلةفحسب تصرفات مقبولةك والعنف ليس 

نت اإلنسان من تحقيق الروح الجماعية التي مّكالقيم وتدمير ل أساسًا رًاسَخُم تاكًاـف اليوم سالحًااإلعالماتية 

 نظر إسماعيلا. كبيرة للغايةتضحيات في سبيلها  ت اإلنسانية، وقدمة والعدالةالحري وقدر كبير منتقدم ال

-Ismail Serageldin, “Science and Technology and the Arab World Today,” Al)  :سراج الدين

Muntada, June 2000, 14) 

 تبدوماعات اإلنسانية، يديولوجيات التقليدية ُبعدها عن الواقع وخطورتها على وحدة الجفيما أثبتت األ

 إذ يتسبب. يةالمستقبل حاجات اإلنسان عن عدًاوُب ،خطورة على روح اإلنسانية الفردية واألنانية أكثَر

المبادئ  همالإفي  االجتماعيةولية الفرد ؤلقدر على مسالتركيز على الحقوق الفردية وعدم التركيز بنفس ا

إن السعي : يقول روجر كونر. المستقبل على السواءتجاه الحاضر و ولؤالمس التي تشكل أسس السلوك

 .Roger I. وليات متساوية من الناحية األخالقيةؤيبدأ باالعتراف بأن الحقوق والمسلبناء مجتمع عادل 

Conner, “Total Equality Debate,” The New Republic, August 23-30, 1993, 4)   لكن إعالء

على  اليومور أساسي له في تعريف الحقوق الفردية وحمايتها، يأتي شأن القانون في المجتمع وإسناد د

، ما يخلق حاجة لمعادلة تحقق التوازن بين القانون اإلنسانية في توجيه العالقاِت والمبادئيم ـحساب دور الق

 .والقيم

 ، وتغييبيديولوجياتعد عن الدين واألوالُب تصف ثقافة المجتمع المعرفي بالفردية والمادية،ـت

 بغّض في الحياة موًاالمال بوصفه أكثر األهداف ُس جمعاألهداف اإلنسانية السامية، وتشجيع الفرد على 

، والتعايش معه بسالم عن قبول الواقع عاجزًا إذ يبدو الفرد في هذا المجتمع .المجتمعيةالنظر عن التبعات 

لحية يخلقها في سياق واقع جديد ما يجعله يعيش حياته في البحث عن فرصة جديدة يستغلها، وعالقة مص

تعظيم المتعة والمال إلى السعي لالناس  أغلب دفعما وهذا . لحهم مصابطريقة تخُد يشكله على هواه
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قد و. من الفقراء والضعفاء من البشر ، والتغاضي عن حاجات ومشاعر غيرهموالنفوذ، وتقليل القلق واأللم

، في كل مجتمع تقريبًا دة الفقرثرية للغاية، وزيادة ِح تسببت هذه المواقف والسلوكيات في خلق طبقٍة

وفي ضوء استمرار عمليات . واقتصادية أزمة أخالقيةفي  ، ودخول المجتمعوسطىوتقليص حجم الطبقة ال

أصبحت مشاكل بنيوية في المجتمعات مشاكل الفقر والبطالة والفساد فإن ، االجتماعي والثقافي التحول

مليون  46وعلى سبيل المثال، فيما يعيش أكثر من . اعية الفقيرة على السواءالصناعية الغنية والزر

التغذية، وينام ماليين  الجوع وسوَءاني عشرات الماليين من األطفال أمريكي تحت خط الفقر، ويع

. ذاء سنويًامليون طن من الِغ 111 نحو ليلة، يقوم الميسورون بتبذير المشردين على أرصفة الشوارع كّل

قد وما  ،قر وبؤسـيصيبه من فقد ولية ما ؤتحميل كل فرد مسلذا يبدو المجتمع المعرفي في طريقه وهك

 . وجبه العدالة واألخالق والمواطنة من تكافل اجتماعيعما ت وهذا يقوده إلى التخليتعة، يحققه من ثروة وُم

شخص في عام مليون  925 حون بلغالتغذية  سوَء من يعاني  أما فيما يتعلق بسكان العالم، فإن أعداَد

 بليون شخص، 5.2 نحو:أي من السكان، %81ن أكثر من إو ،عربيمليون  37 كان من بينهم  ،2118

مليار إنسان على أقل من دوالرين  2.6  كانوا يعيشون على أقل من عشرة دوالرات في اليوم، فيما يعيش 

نصفهم يعيشون في حالة فقر،  نحو ، كان السنةفي تلك  بليون طفل 2.2فيما بلغ عدد األطفال  و. في اليوم

 تشير منظمة األغذية والزراعةمع أن دراسات و. الخدمات الصحية واالجتماعية والطعام نقص يعانون 

سوء توزيع  تزايد بسببـن حاالت سوء التغذية تأإال إلى أن العالم ينتج من المواد الغذائية أكثر من حاجته، 

يموت ماليين  ماوفي. في المجتمعات الناميةالبطالة تفشي تفاع أسعار معظمها، و، وارالزراعية المنتوجات

توزيع أما فيما يتعلق ب !!يين األثرياء من التخمة والسمنةمن الجوع والمرض، يموت مال األطفال سنويًا

 %75من سكان العالم يحصلون على أكثر من  %21 ىالبنك الدولي تشير إلى أن األغن تقارير الدخل، فإن

 .بعد أخرى تسع سنًةـتن فجوة الدخل إفقط، و% 5على % 41األفقر  من الدخل، فيما يحصل

 طىْسُوال الطبقِة حاُل

عاش المجتمع القبلي لعشرات اآلالف من السنين من دون أن يمر بتجربة الطبقية، وذلك بسبب غياب 

مع انتقال اإلنسان إلى حياة لكن . الملكية الخاصة عن حياته وخضوعه لتقاليد وأعراف قبلية صارمة

 طبقتين،تبلورت الطبقية في المجتمع ببطء، وقامت بتجزئة المجتمع الزراعي إلى  ،الزراعة واالستقرار

في ضوء هيمنة الدين على حياة ذلك المجتمع، تم إقناع الفقراء بقبول و. ثرية واألخرى فقيرة امإحداه

مع انتقال اإلنسان و. بوصفه قضاء وقدرًا اعي المتواضعتصادية وموقعهم االجتمـنصيبهم من الكعكة االق
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، وتحل تغيرـتالقديمة القيم والتقاليد  معظم، ما جعل إلى عصر الصناعة، تغيرت معطيات الحياة كثيرًا

يم والمواقف الجديدة ونمط ـالق قادتقد و. واآلخر مختلفة عما سبقها ،محلها تقاليد عمل ومواقف من الحياة

أسهمت في  ن تكوين ثروات كبيرةِممن الناس إنتاجية العمل وتمكين المجتهدين  إلى رفععي اإلنتاج الصنا

أسوار  خلَف نعزلون عن بعضهم بعضًاواألثرياء َي وفيما كان الفقراُء. ؤس الفقراءاء األثرياء وُبزيادة ثَر

أن تلك الطبقة  ومع. في المجتمع وسطىظهرت طبقة  ويعيشون في أماكن متباعدة ،والنفوذمن الثروة 

نوع النشاطات ـتسارع معدالت النمو االقتصادي وتاألثرياء والفقراء، إال أن م الفجوة بين ْدبَر قامت

 .ات الثالثبين الطبقي الدخل والثروة فجوَتتسببت في اتساع اإلنتاجية والخدمية 

اعي التقليدي، قام لكية األراضي الزراعية بتحديد الفوارق الطبقية في المجتمع الزرفيما قامت ُم

نتيجة لذلك، أصبحت . بتحديد الفوارق بين الطبقات في المجتمع الصناعيالمال ومستويات التعليم الدخل و

 هحصولو ،تعتمد على قدرته على وعي الفرص التي يخلقها االقتصاد الصناعيفي الحياة  فردحظوظ كل 

عمليات  وجبهاالمتطلبات التي ت، أصبحت ومع تطور االقتصاد. استغاللهاعلى الوسائل التي تمكنه من 

ما جعل ، وتحترم الوقت ،ذ العملالتي ُتحّب تعقد وتشمل التعليم والمواقفـزايد وتتـتالفرص المتاحة استغالل 

ات من القرن ني فلسفة السوق الحر في الثمانينومع تب .اجتماعية ثقافية الفوارق في الدخل تعكس فوارَق

، فيما أخذ حجم الطبقة الفقيرة يتقلص تدريجيًا في المجتمع الصناعي وسطىال العشرين، أخذ حجم الطبقة

 من تصنيع البضائع إلى خلق وتسويق خدمات ومعلوماتبسرعة ن تحول االقتصاد إإذ . يزداد باضطراد

ها ، وانعداِموسطىالفرص المتاحة للطبقة ال تراجع عددتسبب في لمية وتكنولوجية نوعية، تحتاج لمعارف ِع

  .كبير إلى حٍد الحراك االجتماعي جمودوغير المتعلمين، وبالتالي بالنسبة للفقراء  قريبًات

به لعالدور الذي على  جديد تستولي تدريجيًاالمادية في المجتمع المن ناحية ثانية، أخذت النزعة 

 مما. اتهم المستقبليةتطلعالناس و ؤثرة في مواقِفالمالقوى أهم  وتغدوالدين في المجتمع الزراعي التقليدي، 

الثري  يملكهما من اهلل، وإنما نتيجة ِل ًاال ُينظر إليه بوصفه قدرثراء بعض الناس وفقر بعضهم اآلخر ل جَع

األمر  . تقده الفقير من تلك األشياءـمن العمل والوقت والحياة، وما يف يجابيةإ ومواقَف وأموال ارَفمن مع

لك المقدرة على تشكيل مستقبله، وأنه ليس للدين أو اهلل دور يمبأنه ر المثابر إلى الشعواإلنسان قاد  الذي

وفي ضوء . ، فيما اتجه الفقير إلى الدين بحثًا عما يبرر له الفقر ويقنعه بقبول وضعه في الحياةفي ذلك

المجتمع لم تعد قضايا الفقر وواتجاه المجتمع إلى التفتت، تبلور الفردية كفلسفة مجتمعية في المجتمع الجديد 

يومًا  مقًافيما تزداد الطبقية ُعإذ . المعرفيينألثرياء واألقوياء وتستحق األهمية بالنسبة لوالمصلحة العامة 

تت إلى ثقافات فرعية وتحتية، وتسير المجتمعات نحو التجزئة إلى فئات ـ، تسير الثقافات نحو التفبعد يوم
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من السهل مجرد شعار إلى  ر في تحول الصالح العامقد تسبب هذا التطوو. اجتماعية غير متجانسةثقافية 

 .وااللتزام به ملموس يؤثر في حياة كل مواطٍن كشيٍءصعب تخيله عنه، ولكن من ال الحديُث

الذي أفرز طبقة  المجتمع الوحيَد كانن المجتمع الصناعي إلى أواالتجاهات تشير هذه الحقائق 

باستطاعة المجتمع  هكما ال يبدو أن. مماثلةي أن يخلق طبقة الزراع وأإذ لم يستطع المجتمع القبلي ، وسطى

 وتبلور الفردية كفلسفٍة المتباينة، سطى بسبب طبيعة تشكيله ومصالح أفرادهالمعرفي أن يخلق طبقة ُو

تجاوز معدالت دخل الطبقة الوسطى ـمعدالت دخلهم تعادل أو ت ال المعرفيين، مع أَنإن العَم. مجتمعية

هم دون قياِم وُلُحهن التي يزاولونها َتيس بإمكانهم تشكيل طبقة اجتماعية مميزة، ألن طبيعة الِمالتقليدية، ل

لم تكن سوى استثناء في التاريخ، وحيث إن التاريخ ال  وسطىوهذا يعني أن الطبقة ال. بتطوير وعي طبقي

تمكنهم من طريقة تهم بيعيد نفسه، فإن على قادة الفكر والسياسة أن يعيدوا حساباتهم ويطوروا نظريا

حتى المجتمعات الصناعية اآلسيوية ليس في مقدورها إعادة . عد نظربوعي وُب التعامل مع الواقع الجديد

تملك اإلرادة أو الرؤية للحفاظ على تماسك المجتمع،  وسطىتجربة الغرب الصناعي وخلق طبقات 

من إذ . في أمريكا وأوروبا وسطىبقات الاالجتماعية كما فعلت الطووالتأثير في السياسات االقتصادية 

إلى دولة نامية وتوظيف باالنتقال  وسطىمن يتسلق الهرم االجتماعي إلى الطبقة ال كُلقوم المتوقع أن ي

نه أومع  .في ذلك البلد رة األثرياءْمإلى ُزالنضمام تفتح المجال أمامه لإنتاجية  خبرته ومعارفه في نشاطاٍت

في  خر جهدًامن المؤكد أن ال يَدفإن فيه، يقيم و الجديَد نى مثل ذلك الشخص البلَدليس من المتوقع أن يتب

 . وحساب شعبه ومستقبلِه إلثراء على حسابِهل التي تسنح لهاستغالل كل الفرص 

 والديمقراطية حال الرأسمالية

صادي وحدود تطور عصر المعرفة في كشف حدود الرأسمالية كنظام إنتاج اقتتسبب التغير الذي رافق 

فيما و. قوام المجتمع الغربي الديمقراطية كنظام حكم سياسي، وبالتالي حدود النظامين اللذين يشكالن معًا

، اإلنتاجية والعمل باسمها بعد تفريغها من محتوياتها ورسالتهانظام السوق الحر باختطاف الرأسمالية  قام

الفئات المهيمنة لرئيسية وتسخيرها لخدمة مصالح قام المال بشراء الديمقراطية والمؤسسات اإلعالمية ا

قد تسبب هذا التطور في تقويض قدرة الرأسمالية على بناء اقتصاد حيوي يلبي و. ادون غيره على المجتمع

، وتحويل الديمقراطية إلى نظام عاجز عن ويخلق ما يكفي من الوظائف لطالبي العمل احتياجات الشعب

، ، أصبح اإلنسان العادي في المجتمعنتيجة لذلك. لة وتكافؤ الفرص في المجتمععوده وتحقيق العداالوفاء بُو

، بشكل منهجي عمليات غسيل األدمغة وتزييف الوعي التي يقوم بها اإلعالمل معرضًاخاصة األمريكي، 
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لتحقيق مصالحها  القيادات السياسيةأداة تستخدمها و ،التي تسعى الستغالله قوى السوق الحرتحت رحمة و

 دينيةوالخوف من اإلرهاب الذي يغذي العنصرية ويعمق الخالفات الثقافية والعنف ضحية لل، وعلى حسابة

 . في المجتمع

كحل لكل مشكلة مجتمعية، لم يكن  إن نظام السوق الحر الذي تبنته أمريكا وقامت بتسويقه عالميًا

غياب  نإإذ . ر الذي تمناه وتوقعه المشترونبالقد أو إيجابيًا، له جونبالقدر الذي يدعيه المرِو حرًا يومًا

التحكم في المال نحو احتكار األسواق والصناعات الرئيسية، والشركات الكبيرة الرقابة الحكومية، وتوجه 

، ما نتجينإلى السوق كُم خول منافسين جدددون ُد قبات كبيرة حالْتوسياسات اإلقراض قاد إلى خلق َع

في  البنوك البريطانية ؤجاءت فضيحة تواطلقد و. من أي وقت سابقنافسية ـتحرية وأقل  جعل النظام أقَل

غار المودعين تحديد أسعار الفائدة لتكشف مدى التالعب الذي مارسته البنوك لإلثراء على حساب ِص

 بتلكويمكن تخيل حجم جريمة االحتيال هذه إذا عرفنا أن حجم المعامالت المالية التي تأثرت . والمقترضين

كينيث جالبريث في منتصف  قال جون .وحده 2111تريليون دوالر في عام  351بلغت  ممارساتال

الدخل بشكل غير عادل، ما يجعل التبعات سلبية من  إن السوق الحر يمنح الثروة ويوزُع :التسعينات

 ,John Kenneth Galbraith, The Good Society). ة من النواحي االجتماعيةضَرالنواحي السياسية وُم

60)   

من ناحية ثانية تسببت قرارات الشركات الكبرى المتعلقة بنقل بعض نشاطاتها اإلنتاجية والخدماتية 

دول الفقراء من تعميق المنافسة بين  فيالبيئة  وهمية لحمايِة الة رخيصة وقيوٌدتوفر فيها عَمـإلى أمكنة ت

 للشركات تقديم معونات مالية وإعفاءات ضريبيةب قيام كل دولة إلىنافس بين الدول ـيقود التوفيما . عمالو

نافس ـت يقودبمصالح عامة الناس،  كبيرة ًاراضرألحق وهذه معونات وإعفاءات ت، التي تستثمر في بلدها

وفي . ترب من االستعبادـقـمستويات استغاللية تإلى  عاشات المتدنية أصاًلخفض الَم إلىالعمال الفقراء 

بين الدول النامية والصناعية إلى عودة ظاهرة استغالل األطفال والنساء وتجارة  الواقع، تسببت المنافسة

التي تشهد نهضة  ففي الهند. ان سنوات الثورة الصناعية في أوروبا وأمريكاالتي سادت إّبوالجاتو الرقيق 

لمستثمرين دفع الكثير من ا ما. لتلف، تباع وتشترى بثمن بخسبضاعة قابلة ل مجردأصبح العامل  صناعية،

للجوع رضة ُع وتركهمإلى استغالل العمال حتى يستنفذوا ما لديهم من طاقة، ثم يقوموا بالتخلص منهم 

  . في الطرقات الموتحتى  ؤسوالمرض والُب

لشعار المساواة بين الناس الذي  بدياًلالفرص في دول الغرب الديمقراطية جاء طرح مبدأ تكافؤ 

لكن مبدأ تكافؤ الفرص، مع شعبيته وتمسك . ي أعقاب الثورة الصناعيةرفعته بعض الحركات المثالية ف
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نه لم يستطع حماية أالدول الغربية عامة به، لم يستطع مساعدة الفقراء في أوروبا أو في أمريكا، كما 

الذي  The Rise of the Meritocracyقال مايكل يونج في كتابه . المحتاجين والضعفاء من الظلم والتفرقة

ات التي تملك اإلمكان األولىقسيم المجتمع إلى مجموعتين، ـإن تكافؤ الفرص يؤدي إلى ت :1958عام صدر 

نحدر على السلم ـات، ما يجعلها تال تملك مثل تلك اإلمكان والثانيةتؤهلها لالستفادة من الفرص المتاحة، 

ستعباد تعرض ألشكال االـرة وال تومع أن هذه الطبقة ح. االجتماعي، ُمكونة طبقة فقيرة ُمهملة إلى حد بعيد

وتعيش في مجتمع  ومع أن لديها فرصًا. زلة عن بقية المجتمع، إال أنها تعيش في ُعأو التفرقة العنصرية

عدم قدرة هذه الطبقة على استغالل  إَن. ومعزولة ال تستطيع تسلق السلم االجتماعي مفتوح، إال أنها فقيرٌة

طالبة دها وتدفعها إلى الُمتخلف دائمة، محرومة حتى من قضية توُح حالِةجعلها تعيش في الفرص المتاحة َي

 .والنهوض من كبوتها بحقوقها

إن مصير الطبقة الفقيرة في المجتمعات الغربية عامة لم يتحدد بسبب إجراءات حكومية معينة، لذلك 

 لطبقة يحتاج إلى تغييرأوضاع تلك ا تغييرن إبل . تغيير أوضاعها المعيشية بقرار حكومي فقط ال يمكن

في المجتمع، وتطوير الثقافة الشعبية، خاصة ثقافة الطبقة الفقيرة القائمة تصادية ـالهياكل االجتماعية واالق

دوث هذه التغيرات سيكون من الصعب ومن دون ُح. نفسها، وتمكينها من الحصول على التعليم المناسب

والتحول  تسلق الهرم االجتماعيـتتهم بأنفسهم وـقـتعادة ثتغيير أوضاع الفقراء المعيشية وتمكينهم من اس

إن ارتباط الثروة بالمعرفة من ناحية، وارتباط التخلف بالمواقف . إلى أعضاء فاعلين في المجتمع الصناعي

ولة عن خلق ؤأهم العوامل المس ربما كانتالتي يتمسك بها الفقراء من ناحية ثانية،  السلبية والقيم الثقافية

 .  الطبقة وعزلها، والحكم عليها بالبؤس والعيش حياة تخلف شبه دائمةهذه 

أثبتت الدراسات التي أجريت في بريطانيا أن الحراك االجتماعي في تلك البالد شبه معدوم، ما يجعل 

 ، ويجعل من يولد ثريًاأيضًا ويموت فقيرًا يعيش حياته على األغلب فقيرًا اإلنسان الذي يولد فيها فقيرًا

وفي أمريكا، شهدت الفترة التي رافقت ثورتي المعلومات . كذلك ويموت ثريًا عيش حياته على األغلب ثريًاي

لدرجة  تباطؤ الحراك االجتماعي في تلك البالد كثيرًا والتحول نحو نظام السوق الحر واالتصاالت والعولمة

ور األهم في تكريس الفقر في بريطانيا، وإذا كانت الطبقية والثروة الموروثة قد لعبت الد. التوقف تقريبًا

واستمرار النمو في  في انتشار الفقر في أمريكا األهَم الدوَر تلعبونوعيته فإن تفاوت مستويات التعليم 

 . فجوتي الدخل والثروة بين الطبقات االجتماعية المختلفة

بية من العمل والوقت، ل على تعليم جيد ومواقف إيجامن يحُص :إن من يملك المعرفة من الناس، أي

بين الحين واآلخر وكيفية له المقدرة على وعي واقع حياته وإدراك أهمية الفرص التي تسنح  يملك أيضًا
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من يحصل على ثروة  :ن الناس، أين يملك المال ِمَمإن من ناحية أخرى، . والحصول على المال استغاللها

 درة على الحصول على تعليم جيد، ما يتيح له فرصًاسواء كان ذلك عن طريق الوراثة أو العمل، يملك الق

وال ثروة  جيدًا ن ال يملك تعليمًاَمإن في المقابل، . جديدة للكسب المادي والثراء وتعزيز موقعه االجتماعي

ويتسلق الهرم االجتماعي، ما يتركه يعيش في أماكن معزولة  مع المتعلمين ليس باستطاعته أن يتنافس

لتحقيق عدالة  هوحيث إن تكافؤ الفرص ال يكفي وحد. طر عليها الفقر والجريمة أحيانًايسودها البؤس ويسي

في توزيع الدخل في المجتمع، أو تسهيل عملية الحراك االجتماعي، فإن الديمقراطية ال تستطيع أن تدعي 

ذاته  ل بحِدشكُي إن التفاوت الكبير في الدخل :يقول ستيفن واينبيرج. أنها تقود إلى خلق مجتمع عادلب

م حياة الماليين، وتقود إلى فقدان الثقة بالديمقراطية ومؤسساتها، وتدفع الناس إلى جريمة اجتماعية تسّم

 (Steven Weinberg, “Utopias,” The Atlantic Monthly, June 2000, 109). اليأس وعدم االكتراث

 المثقفون الفقراء و

ء والمظلومين أن ُتحدث صدى أسهم في تخفيف معاناة أولئك استطاعت األصوات التي تكلمت باسم الفقرا

بسبب صغر حجم المجتمعات  ولقد جاء نجاح تلك األصوات غالبًا. الناس خالل معظم فترات التاريخ

لكن تزايد السكان . اإلنسانية، وقوة إيمانها، وعدم قدرتها على إخفاء مآسي الفقراء والمعدمين عن األنظار

ظار، وتراجع القيم لحساب زلة شبه كاملة عن األنيعيش الفقراء فيها في ُعالتي رة كبيالمدن الوظهور 

أو الشعور بواجب البحث عنهم  ،طالع على أحوال الفقراءل من الصعب على األثرياء االجَع المصالح

على وسائل االتصال بين الناس، أصبح من الصعب على التجاري وفي ضوء هيمنة اإلعالم . اعدتهممسو

عالمية عملية مكلفة تحتاج قراء أن يخاطبوا المعنيين شارحين أحوالهم، ألن الوصول إلى القنوات اإلالف

 ت الفئات الثرية اقتصاديًافي المقابل، استمَر. تقريبًا منها شيئًا الفقراء ات مادية ومعرفية ال يملكإلمكان

سيطرتها على الشركات والبنوك والقنوات  وإحكام، في تكديس الثروات والمتنفذة اجتماعيًا والقوية سياسيًا

تلك الفئات تعد إذ لم . هااإلعالمية، ما جعل قضايا الفقر والبؤس والتفرقة ضد األقليات تختفي عن أنظار

 . ، ولم يعد يعنيها شيء سوى الترويج لوجهة نظرهاسوى المالترى شيئًا ذا قيمة 

، يتراجع دور المثقفين الذين دأبوا على الدفاع المالع دولفي معظم  وفيما تزداد أحوال الفقراء سوءًا

نه مّكإذ إن نجاح المال في السيطرة على السياسة واإلعالم . الفقراء والمستضعفين في األرض عن حقوق

وأنماط يمهم المادية وِقالسيطرة على الثقافة وفرض منطقه على الحياة العامة، ما جعل آراء األثرياء من 

في ضوء هذه التطورات، وجد و. الشعوبمختلف فلسفة تقوم بإعادة تشكيل مواقف تحول إلى ـحياتهم ت
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، فيما حرمهم الواقع من المادية والفردية المثقفون أنفسهم في وضع فرض عليهم الوقوف ضد التوجهات

لى وفيما اتجه المثقفون والقوى االجتماعية التي تلتقي معهم إ. اامتالك األدوات التي تمكنهم من مواجهته

والمناداة بالعدالة االجتماعية والتنديد بهيمنة المال على السياسة وإدانة الجشع، والضعفاء مناصرة الفقراء 

د سبب الفشل إلى فعل ويعو .ذات أهداف واقعية محددة فشلوا في طرح إستراتيجية تغيير مجتمعية بديلة

قدراتهم على  وضعفالجهات المعنية، يصال رسالتهم إلى الوصول إلى اإلعالم إل صعوبة: ينعاملين رئيس

يول اليمينية واليسارية على السواء، في ، ذات الُمقوى الرفض إّنإذ . رسالة واضحة سهلة الفهم بلورِة

، لكنها فشلت في القضايا التي تقف ضدها بوضوح في تحديدنجحت عبر التاريخ الدول الغنية والفقيرة، 

من الوضوح، ما جعل حركات التغيير التي قامت على  نفسها الدرجةب القضايا التي تقف إلى جانبها تحديد 

 .الرفض تفشل في تحقيق معظم أهدافها المجتمعية

عام،  م ما يجري في المجتمع بوجٍهالمثقفون هم أشخاص حصلوا على معارف كافية تمكنهم من فْه

خلقه من بات وما َيـمن عق وما يواجهه ،ولديهم الوعي الكافي لمعرفة االتجاه الذي يسير فيه المجتمع

بالدفاع عن حقوق المستضعفين  وبسبب هذه المعرفة وهذا الوعي، فإن المثقفين يبدون عادة التزامًا. مشاكل

لفترة طويلة، تكلم المثقف اليساري واعترف بحقه في التحدث " :يقول فوكو. راء واألجيال القادمةوالفق

يعني  أن تكون مثقفًا ،نسانيةاس له، وادعى بأنه يتكلم باسم اإللذلك أنصت الن. بصفته يمثل الحقيقة والعدل

لذلك فإن المثقف، بسبب أخالقياته وخياراته النظرية والسياسية يتطلع إلى أن . الجميع أن تكون ضميَر

 ,Michel Foucault, The Foucault Reader". ها الواعية الواضحةتيكون الممثل لإلنسانية في حال

Paul Rabinow, editor, 67  

التي تفصل المتعلمين عن غير المتعلمين  المتناميةمن ناحية ثانية، أسهمت الفجوة الثقافية االجتماعية 

في عزل المثقفين عن عامة الناس، وقيام كل طرف بالعيش تجربة حياتية مختلفة، وتطوير لغة خاصة به 

قد تسبب هذا في شعور كل فريق بعدم و. لته المختلفة للواقع والمستقبتعبر عن حاله وطريقة حياته ورؤي

ق الفجوة التي ، ما أدى إلى تعميوعقالنيته أحيانًا ياتهخر والتواصل معه، والشك في نالقدرة على فهم اآل

باستغالل مخاوف الفقراء وحاجة  المتطرفين والعقائديينفتح المجال لقيام الغوغائيين  مما. تفصل الطرفين

 ، وجّرمحتومًا أنينة، والعمل على إقناع بعضهم بقبول واقع حياتهم بوصفه قدرًاالعامة من الناس إلى الطم

نتيجة لذلك، لم يعد لدى الفقراء والمظلومين قيادة واعية يثقون بها . آخرين إلى التطرف والعيش في الظالم

 .مام والتضحيةوفي استطاعتها التحدث باسمهم، كما لم يعد لدى المثقفين قضية إنسانية كبيرة تستحق االهت

، صغيرة فئاتسوى واإلنسانية وفي الواقع، لم يبَق من مثقفي الماضي الملتزمين بقضايا العدل والمساواة 
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ترفض أن تسمح  االفقر، لكن ضمائرهترب من ـقـت عن المجتمع األكبر في أوضاع معيشيٍةمعزولة  تعيش

 . الجهالءالمتطرفين من ياء وخدمة األقوياء والترويج ألفكار األثرل اهبتسخير أقالِم اله

، ألن تقديم ومهمًا كان شعور األثرياء بواجب مساعدة الفقراء في عصور ما قبل الصناعة قويًا

عميق، كما هي الحال  والتقرب من اهلل في مجتمع ساده إيماٌن ،العون للفقراء كان وسيلة للتكفير عن ذنوبهم

، ر الصناعة، كانت مساعدة الفقراء مفيدة لألثرياء أيضًاوفي عص. الخليجية اليوم في المجتمعات العربية

وليتهم تجاه المجتمع، وتوظيفها لتعزيز مواقعهم االجتماعية ؤباستخدامها للتعبير عن كرمهم ومس واحيث قام

أما في عصر العولمة والمعرفة، حيث يهيمن الجشع وتسيطر الفردية . في مجتمع ساده شعور قومي قوي

مع قيام و. ال تعود عليهم بفائدةألنها ، فإن مساعدة الفقراء لم تعد قضية تهم األثرياء ةوجييديولألوتتراجع ا

فقراء قضية مهملة ومنسية إلى حد بعيد، ما جعل ما يحصلون ال أصبحعزل الفقراء، ب كل المجتمعات تقريبًا

د، كان المجتمع يقدم في الماضي غير البعي. عليه من اهتمام وتعاطف أقل مما يستحقون ويحتاجون بكثير

عن  على ذلك، ويهمل نداءات االستغاثة حين يكون عاجزًا العون والرعاية للمحتاجين حين يكون قادرًا

 .أما اليوم، فإن المجتمع ُيهمل نداءات االستغاثة في وقت تزداد فيه قدرته على العطاء. المساعدة

يجلس على قمة الهرم االجتماعي، بالتالي يملك السطوة أيضًا، وولما كان من يملك الثروة والمعرفة 

الفقراء  بمشاعرحساس د القاعدة، ما يجعل قدرته على اإلفإن من الصعب عليه أن يرى من يجلس عن

وهذا يعني أنه ليس من المتوقع أن يشهد المستقبل تجزئة المجتمع إلى فقراء وأثرياء . شبه معدومةوآالمهم 

حياة ترف، يتمرغ  وفيما يتمتع المتعلمون بالثراء ويعيشون أحرارًا .إلى متعلمين وجهلة فقط، بل وأيضًا

في ضوء هذه التطورات، أصبحت المجتمعات . الفقراء في أوحال البؤس ويعيشون حياة كبت في الظالم

قضايا مواجهة في بالدها كي يكون بإمكانها الثرية والفقيرة بحاجة لتطوير قيمها ومواقفها ونظم التعليم 

وبسبب الطبيعة الثقافية لهذه . بعد يوم دة يومًالجشع والمادية والفردية واألمية الثقافية التي تزداد ِحالظلم وا

البعد على التفكير النقدي والقضايا، فإن معالجتها تحتاج لنظام تعليم غير تقليدي، ومناهج دراسية تركز 

... في نفوس الطلبة وعقولهم السليمة مواقفالقيم والتعمل على غرس فلسفة مجتمعية اإلنساني للحياة، و

 . واجباتمن ها عليما و ،حقوقبما لها من و ،والشعور بالمواطنة ،نمي لديهم االنتماء للمجتمعـت فلسفة

 نظرة مستقبلية

لم تعد قضايا وطنية  ،العدالة والحرية وحقوق اإلنسان وتكافؤ الفرص وحماية البيئةالكبيرة مثل قضايا الإن 

إنسانية بحاجة لتعاون دولي إشكاليات قضايا تلك التعامل معها بكفاءة، إذ أصبحت ـأن تاحدة وبإمكان دولة 



257 

 

يواجه دولة أو حتى  كبيرة، وكل مشروع وطني، وكل تحٍد فكل مشكلة وطنية. مستقلةومؤسسات عالمية 

منطلق سياسي أن يفكر من استراتيجي واقتصادي و مفكرعد دولي، ما يفرض على كل له ُب كبرىشركة 

إن اهمال هذه الحقيقة . رسم خطة عمل مستقبليةقام بأو  ،التخطيط لمواجهة مشكلة وطنية أرادعالمي كلما 

لول ناجعة للمشاكل الوطنية، والتقصير في خلق فضاء يمكن أن يجاد ُحإيؤدي إلى الفشل في  من شأنه أن

 .لمستقبليةوطموحاتها االوطنية تحرك فيه الدولة في سعيها لتحقيق أهدافها ـت

وليس  ةبراليالل، ةماديالوليس  ةروحانيالبداية القرن العشرين، طابع ى المعرفة، وحت غلب على

المعرفة من القيام بدور نتيجة لذلك، تمكنت . الخصوصية العقائدية أو الثقافية وليس ةشموليالت، تزّمال

للعديد من المشاكل االجتماعية لول في مساعدة الفقراء، والعناية بالمرضى، وايجاد ُحفاعل إنساني 

المتوفرة اليوم أصبحت المعرفة  معظم لكن. الحياةنواحي  ّلوتحقيق تقدم في ك والسياسية، تصاديةـواالق

تصادي كبير، ـمن معارف تكنولوجية ذات مردود اق تكون أساسًاـذات طابع مادي أكثر من أي شيء آخر، ت

. اركين في النشاطات االقتصاديةالمش تخدم مصالحى شّت ربحية مجاالتفي  قابلة لالستخدامومعلومات 

 ةخدمة أهداف خاصة بعيدفي في العالم المعرفة والنخب المعرفية  معظم توظيفقد تسبب هذا التطور في و

وهذا يفرض على  .القضايا اإلنسانية التي قام المثقفون والمفكرون بالدفاع عنها في الماضي القريبعن 

والناشطين االجتماعيين أن يعيدوا حساباتهم على أساس معطيات الواقع الجديد كي  المفكرين والمثقفين

 .بوعي وثقة تحديات المستقبلمعضالت الحاضر ويواجهوا 

نشيط كافة ـمن عصر الصناعة إلى عصر المعرفة تسبب في تالعديد من المجتمعات إن انتقال 

قوم العملية ـإذ فيما ت. النظم الحياتية في كل مجتمع ما أدى إلى إرباِكعمليات التغير والتحول المجتمعية، 

قوم العملية السياسية ـتت وليس التماسك واالنسجام، تـمجتمع نحو التفكل االجتماعية الثقافية اليوم بدفع 

الدول نحو  لتصادية بدفع اقتصادات كـقوم العملية االقـوفيما ت. لمبتشجيع التجزئة وليس الوحدة والِس

تزييف وعي الجماهير اتها لتسخير معظم إمكانقوم العملية اإلعالماتية بـت ،واحداقتصاد عالمي  التكامل في

التغيرات التي تحدثها هذه العمليات، والطريقة التي تستخدمها إلدارة  إّن .من تثقيفهم وتزويدهم بالحقيقة بداًل

احتواء النزاعات توجب أكثر  ابًالنزاع والتطرف، وأسبلكثيرة  الشؤون الوطنية والدولية تخلق أسبابًا

 إلى حٍد متوازندائم، ولكن  تحولمن المتوقع أن يعيش العالم الجديد في حالة  هوهذا يعني أن. طرفوالت

تغيير نفسه في مجتمع نه ليس من المتوقع أن ينجح أن من المتوقع أن يتغير كل مجتمع، إال أومع . كبير

محاوالت القيام بثورات  نجحـنه من غير المتوقع أن تأكما . ينةحساس باالستقرار والطمأنواستعادة اإل

يعد وفيما لم . اجتماعية بسبب تضارب مصالح آالف المشاركين في عمليات التحول المجتمعية العالمية
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بإمكان  ْدلم يُعمجتمع،  في أِي ناجحة ثقافية عمليات تحول اجتماعيٍة قيادةأو حزب  أو جماعٍة مفكربإمكان 

  . السياسيةاالقتصادية و هااتإمكانسبب تراجع قود عملية تحول مجتمعية حقيقية بمفردها بـأن ت دولٍة

القومية  األقليات، ألن نزاعات أهلية في المستقبلمن الدول النامية  إن من المتوقع أن تشهد العديُد

الحروب  تستمرالمتوقع أن ير غلكن من . نية والدينية وأنظمة الحكم االستبدادية تكافح من أجل البقاءـواإلث

 في تلك الدول جديدة مصالح قديمة أو تأسيس مصالَح لت الدول الكبرى لحمايِةإال إذا تدّخ طوياًلالمقبلة 

، من المتوقع أن تكون الحروب األهلية محدودة، ألن الدول ذلكمع . على حساب شعوبها ومستقبل أطفالها

 الحروبتصاد العالم لن تسمح بأن يطول عمر تلك ـهيمنة على اقالكبرى والرأي العام العالمي والنخب الم

من . ةتصاديـاقوأزمات  ،ومخاطر أمنية ،جرات إنسانيةِهرقي وجرائم وبسبب ما يرافقها عادة من تطهير ِع

ناحية ثانية، تسبب التغير الكبير في تكنولوجيا السالح وأساليب الحرب في جعل الحروب مكلفة للغاية، 

إذ تشير تلك التجربة . العراق وأفغانستان فيتجربة أمريكا  أثبتتها مهما طالت، كما حسُمومن الصعب 

، وفي الواقع. احتماالت كسبها فتضُع  ،ب من النواحي البشرية والماليةإلى أنه كلما ارتفعت تكاليف الحر

عمليات أصبحت كما ، وامن تكاليف الحرب نفسهبكثير ر بلم بعد الحرب أكأصبحت تكاليف تحقيق الِس

 . بوتأمين السلم أصعب من عمليات إدارة الحر

وسائل التغير  لن يتوقف بسبب كونه إحدى أهّمفي حياة مختلف المجتمعات الصراع ن أومع 

بين أفكار متنافسة، ومعارك  ها في المستقبل سوف تكون حروبًاالمتوقع حدوُث الحروبأهم  نأ والتطور، إال

من ناحية ثانية، من المتوقع  .بين الدين والعلم ًاونزاععقائدية محافظة،  وأخرى بين قوى اجتماعية لبرالية

النظام  ، وهويةوتوجهاتهالجديد تها وتيرة التحول في النظام العالمي ـالحروب وكثاف تلكحدد طبيعة أن ُت

المنظمات  لذلك نتوقع أن تلعب. وقلوبها االجتماعي الذي سيكسب عقول أغلبية شعوب العالمواالقتصادي 

هيئة األمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وحلف  العالمية الرئيسية،

األهم في تحديد أسس النظام العالمي الجديد من  الدوَرومنظمات المجتمع المدني الرئيسية في العالم  ،الناتو

أما . بشكل جماعّي الكبرى بتشكيلهاالقتصادية قوم القوى ـتالنواحي السياسية واألمنية واالقتصادية، فيما 

، والصين، واالتحاد األوروبي، واليابان، وروسيا، والهند أمريكاة فهي الكبرى المعنّيتصادية ـاالقالقوى 

 . واندونيسيا وتركيا اأخرى بدور مساعد مثل جنوب إفريقي وٍل، مع قيام ُدوالبرازيل

توقع أن ـ، نتصاديةـوسياسية واق دول من تحوالت اجتماعية وثقافيةوفي ضوء ما تعيشه مختلف ال

إلى صعود عدة دول ذلك ويعود السبب في . في السنوات والعقود القادمة تصاديةـاالقدة المنافسة تزداد ِح

بعض دول أمريكا الجنوبية من تحقيق  وتمكن، تصاديةـاالقحيويتها عية آسيوية، واستعادة روسيا صنا
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. مة، فيما تستمر القوة االقتصادية لدول الغرب الصناعية في التراجعهمتصادية وتكنولوجية ـنجاحات اق

تصادية، وليس ـوأن تصبح القوة االقموازين القوى بين الدول الكبرى،  تغيرـأن ت من المتوقعذلك، نتيجة ل

تسارع وتيرة تغيرها ـت وفيما يلي نحدد بعض القضايا التي نتوقع أن .القوة العسكرية أساس تلك الموازين

 .قوم بالتأثير في حياة مختلف الشعوب ومستقبل العالقات بين الدولـفي المستقبل، وأن ت

 تراجع االيديولوجية

 استعادة المرأة لحقوقها،و ،العدالة االجتماعيةتحقيق و ،حقوق اإلنسانحماية نحو العالمي إن التوجه 

ة يديولوجيتسبب في تراجع دور األيمن المتوقع رة الديمقراطية وتبني الفك ،وحماية البيئة ،ومحاربة الفقر

يقود من المؤكد أن  والشباب نامي الوعي بين المثقفينـتإن إذ . الشعوبفي حياة مختلف لصالح الواقعية 

كانها بوصفهم أعضاء ، ولكن بثبات نحو النظر إلى العالم بوصفه قرية صغيرة، والنظر إلى ُسببطٍء هؤالء

وهذا من شأنه أن . واحدة ومشاعر وحاجات ومخاوف وطموحات مشتركة أصوٌل ، تجمعهميرةعائلة كب

 ".إن الظلم في أي مكان يهدد العدالة في كل مكان: "تعكس ما قاله مارتن لوثر كنج يجعلهم يتخذون مواقَف

 جتماعيةاالزمن الفلسفات ل وضع حدًا 1991تفكك االتحاد السوفييتي عام و مع أن انهيار الماركسية

وشجعها  واألصولية الدينيةوالقومية الطائفية  النعرات تسبب في عودِةتاريخية، إال أنه  اتالقائمة على حتمي

ويات قليص الُهـفي توالقومية الطائفية الحركات تسبب ـوفيما ت. للنظم القديمة على طرح نفسها بدياًل

في  سهمُت تلك الحركات، ما يجعل الديانات األخرىإلى التفرقة ضد أتباع الدينية الثقافية، تقود األصولية 

 لمجتمع األكبر الذي هم جزٌءئهم لانتماللدولة و أتباعها والءضعاف إ، ونشط فيهاـات التي تتفتيت المجتمع

 تخلى تدريجيًاـ، تعالميةنحو تشكيل نخبة في مختلف الدول تجه النخب المعرفية والثرية ـ، تفي المقابل. منه

 ُهما تواجُهاكتراثها ِل وتبدي عدَموتركتها التراثية من معتقدات دينية وغير دينية، ا القومية عن ارتباطاته

من الشباب األمريكي، ونسبة أعلى % 41 فعلى سبيل المثال، يقول . وتحديات من مشاكَلالقومية الدولة 

لمنظمات  على االنتماِءًا بحماس أحيان، فيما يقبلون محددة نهم ال ينتمون لديانٍةإ :من الشباب األوروبي

 . إنسانية ن منظماٍتوغيرها ِماإلنسان وحماية البيئة  حقوِق

، أو بأمانة ديمقراطية أو غير ديمقراطية أن تجسد تطلعات شعبها لم يعد بإمكان دولة، من ناحية ثانية

الدول فقدت  ، ألن كَلينخبوجماع شعبي أو حتى إأو شبه جماع إظى ببشكل يحالوطنية تحدد مصالحها أن 

 تحدياتاليوم ه واِجفكل سياسة ُت. تصادية واالجتماعية واألمنيةـها وسياساتها االقالعنصر المنظم لمجتمعاِت

تصادية، وتجد من يعارضها ألسباب تتعلق بحقوق اإلنسان ـاجتماعية أو اقثقافية أو سياسية أو ذات طبيعة 
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، ًايديولوجيالمعارك المجتمعية أصبح قليلها  وهذا يعني أن .أو األمن أو العدالة االجتماعية أو حماية البيئة

ر وشبكات مغلقة مزودة بأجهزة كمبيوت ًارفساحاتها الرئيسية ُغ فيما أصبحت، ًاومصلحي ًافئويوكثيرها 

األسلحة المستخدمة في تلك المعارك، فقد  أما أهُم. ومنابر إعالمية مكشوفة اتصال وتواصل إلكترونية

، بوجهة نظرها من الناس تستهدف إقناع أكبر عدٍد علمية وحقائق جديدة علوماتمو اقةخّل ًاأفكار أصبحت

  .ورسم االستراتيجيات األهداف تحديِدعالم بالمال واإل فيما يقوم الشباب والمعرفيون ورجاُل

 العولمةتساع نطاق ا

التعليم ومختلف د والثقافة لتشمل تجاوز مجاالت عملها االقتصاـيستمر انتشار العولمة، وأن ت من المؤكد أن

إن المصالح التي كسبت . كبيرة اوحظوظه حياة مختلف الشعوب في، ما يجعل تأثيراتها المعرفةأوجه 

القيم، والقيم اإلنسانية العالمية التي تبدو على وشك أن تكسب معركتها األخيرة ضد  ضَداألخيرة معركتها 

وفيما . بطرق مختلفةبعضهم إلى بعض والمثقفين النخب والشباب  يديولوجية تقوم اليوم بربطاأل المواقف

 واحدًا في اتجاه الوقوف صفًا ادفعه، وتصادية والشركاتـاإلعالمية واالق النخب بتوحيدقوم المصالح ـت

بتقريب قوم المعرفة وقضايا حقوق اإلنسان وحماية البيئة ومساعدة الفقراء ـالدولة، ت ضَد الحماية مصالحه

 التعاونوتشجيعهم على  ،عبر العالم فكرينالمثقفين والناشطين االجتماعيين والُمو ت نظر الشبابوجها

 . وإنسانيةوأناقة  وعدالًة أمنًا أكثَر نا العالميةـقريتلجعل 

 التعاون الدولي

 إلى ها، من المؤكد أن يدفعاتها الوطنية على بعضها بعضًاالدول الكبرى مدى اعتماد اقتصاد إن إدراك

خدمة لمصالح  الكبيرةتصادية لمواجهة األزمات ـالسياسات المالية واالقفيما يتعلق بالتنسيق المزيد من 

تجه تلك الدول إلى التنافس فيما بينها، وتعزيز مواقعها ـثانية، من المتوقع أن ت من ناحيٍة .مشتركة

عونات للغير من دول فقيرة الَمتصادية اإلقليمية وتقديم ـالتجمعات االق من خالل إنشاِءتصادية ـاالق

لكن و ،ةيديناميكو اتساعًا التجارة الدولية والعالقات الدولية أكثَر فضاَء وهذا من شأنه أن يجعل. وصغيرة

إلى  التجارية تطور المنافسةـفي المقابل، من المتوقع أن ال ت. سواهادون تصادية ـاققوة لهيمنة أقل قابلية 

 هنأكما . تصادي وتحسين مستويات المعيشة تحتاج لسلم وأمن واستقرارـاالق ن النمَو، ألبين الدول بوحر

، وأن تستبدل القوة العسكرية تصاديةـاق القوة العسكرية لتحقيق أهداٍف استخداُممن المتوقع أن يتوقف 

 . ونات المالية واالستثماراتُعالمعامالت التجارية التفضيلية والَممثل اقتصادية  بأساليَب
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 ر الديمقراطية انتشا

 والجماعات الديمقراطية، وأن تؤثر بشكل إيجابي في مواقف األفراد يستمر انتشارإن من المتوقع ان 

على مختلف الشعوب الفقيرة قبال إ نأإال . الدول والنخب السياسية في كل مكانمختلف وسلوكيات 

إذ فيما يبدي . البديلةالنظم السياسية  فشل ات، وإنما بسببنجاحته من ـقـلما حق أتي نتيجةال ي الديمقراطية

كرة الديمقراطية، والعمل على هم من الديمقراطية األمريكية، يتجهون إلى تبني الِفمثقفو العالم الثالث تخوَف

ح وحرية الرأي والعبادة والتساُم تدعو إلى المساواِة ثقافيٍة اجتماعيٍة ذورها في المجتمع كقيمٍةتعميق ُج

توجه مختلف الشعوب إلى قبول الفكرة الديمقراطية، حتى في الدول التي تشهد  إَن .نسانواحترام حقوق اإل

االعتدال والتواصل الثقافي، ما يجعلنا  وتشجيعالتطرف دة يؤدي إلى تخفيف ِح، ملحوظًا ودينيًا قوميًا نشاطًا

يد عمليات اتخاذ القرارات بتعقمن ناحية ثانية، تقوم الديمقراطية . لمًاتوقع أن يكون المستقبل أكثر ِسن

يدعم أو شعبي جماع نخبوي إعلى  الحصوُل سهلمن ال ده لم يُع، ألنمة، خاصة ما يتعلق منها بالحروبهمال

 على شّن عامة ضعف إرادة الدول الديمقراطيةوهذا من شأنه أن ُي. ابشن حرب مهما كانت أسبابه قرارًا

الديمقراطية النظم  قبوللكن . ما قد يقع بينها من مشاكللمية ِلالحروب، ويشجعها على البحث عن حلول ِس

 وق الغير من أقلياٍتقوم بانتهاك حقـنصرية أن تعلى الحركات الُع من السهل يجعُلالسياسية التعددية مبدأ ب

 .، كما هو الحال اليوم في أمريكا ومعظم دول أوروبا الغربيةعرقية ودينية

  الحديثة الحروب دروس

تسبب في قتل الكثير من الناس وتدمير ـتشنيعة ومؤلمة فقط، بل عمليات إجرامية  ًات أحداثإن الحروب ليس

حرب أقل من  ت تكاليف خوِضأصبحفيما و. طوياًلتصادية تستمر ـها النفسية واالقحياتهم، ما يجعل تبعاِت

. اسيًاسيسلم  كسبمن معضالت  أسهَلأصبحت  عسكريًا عضالت كسب حربُمفإن سلم،  تحقيقتكاليف 

وفي . ال يضمن كسب سلم صعب ثبت تجربة األمريكيين في العراق وأفغانسان أن خوض حرب سهلٍةـإذ ت

الواقع، قلما انتهت حرب بعد توقف المعارك وعودة الجنود إلى أوطانهم، إذ يستمر شبح الحرب وأرواح 

التشرد أو وتدفع بعضهم إلى  منهمر حياة الكثير قلق مضاجعهم وتدّمـوا، تُبالجنود أينما ذَه تالحُقه ضحايا

قوم اليوم بإنتاجها تستطيع ـتملكها القوى الكبرى وتاألسلحة التي  إّن. االنتحارخدرات أو اإلدمان على الُم

حربية يستمر إنتاج األسلحة وتطوير نظم  ،مع ذلك .تل سكانه خالل أيام معدودةـتدمير كوكب األرض وق

هدفه األول  إنسانيًاال  ان والنبات والطبيعة، ما يجعل سباق التسلح عماًلباإلنسان والحيو جديدة أكثر فتكًا

قليل من تجار أسلحة الدمار من  الشعوب الصغيرة والفقيرة والهيمنة عليها، وتمكين عدٍد واألخير إرهاُب
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خاضتها من ناحية ثانية، ُتثبت الحروب التي  .أرواح ومستقبل ماليين الشباب واألطفال اإلثراء على حساِب

نه لم إأمريكا وفرنسا واالتحاد السوفييتي وفيتنام وإسرائيل أن القوة العسكرية وصلت حدودها القصوى، و

 . بمفردهااستراتيجية  حقق أهدافًاد بإمكان القوة العسكرية أن ُتيُع

 تراجع اإلمبراطورية األمريكية

دخولها تشير إلى سياسية تمحورات ة واجتماعيتحوالت اقتصادية و تطوراتإن ما تعيشه أمريكا اليوم من 

وتشير المعلومات المتوفرة عن أحوال . تها على العالم قريبًاـانتهاء هيمنب ئنبما ُينفق التراجع المظلم، 

المماثلة تسببت في انهيار اإلمبراطوريات مشاكل التي لتجاوز كافة اـكثيرة ت مشاكَل  تعانيأمريكا إلى أنها 

 ،الفقر اتساع دائرة ،ومن تلك المشاكل. ارية والتركيةغة والهنطانية والفرنسيمثل اإلمبراطورية البري

ومن  عودة التفرقة، تزايد المشاكل االقتصادية،التشرد، تراجع روح التسامح والجريمة ارتفاع معدالت 

بين الطبقات  اتساع فجوتي الدخل والثروة، الدولة والشعب ومديونية بينها ارتفاع معدالت البطالة

هيمنة المال على ، قلص حجمهاـتو وسطىالطبقة ال تدهور مكانةجمود الحراك االجتماعي،  االجتماعية،

وقيام نخبة سياسية من كثرة الحروب، رهاق اإلالشعور بالسياسة وقيامه بإفساد السياسة والسياسيين، 

وفيما يقوم هؤالء . ما بينهالطة وتداولها فيعسكرية صغيرة باالستيالء على الُسإعالمية ثقافية تصادية ـاق

قيادة وبال ، تقف الجماهير في حالة شلل عاجزة عن وعي ما يجري حولها، الناسأمام أعين  بتداول السلطة

 . للدفاع عن حقوقهانظميها ـتتوعيتها وتقوم ب

 وذلك لسببين ،العالممعظم دول تزال أمريكا تهيمن على  على الرغم من خطورة هذه المشاكل، ما

، وعدم وجود قوة عالمية أخرى األمريكية العسكرية األخرى من القوة الدولخوف معظم حكام : ينرئيسي

 (15-11) ـلذلك من المتوقع أن تشهد ال. والقيام بدورها على الساحة العالمية األمريكية القوةبإمكانها تحدي 

دولية، وانتهاء دورها الذي عرفه وتدهور مكانتها ال ببطٍءاإلمبراطورية األمريكية  تراجع قوةسنة القادمة 

وهذا يعني  .مختلف من حيث الرؤية والمكونات نظام عالمي جديد وقياممنذ أوائل القرن العشرين، التاريخ 

اجتماعية  تحوالت حدوُث، يتخللها واالرتباك الفوضىحالة من من المتوقع أن تسود حياة العقد القادم  هأن

محدد، ما جاه دون أن يكون لها اّت مناتجاه  ميقة، تسير في كِلَع اتيجيةتصادية واسترـوثقافية وسياسية واق

لقيادة حركة التغيير نادرة ، وليس الدول، فرصة العالمية بالذات ومنظمات المجتمع المدني يعطي الشعوَب

 . وتحديد نتائجها النهائية المتوقعة
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ورؤية  لصينلأمريكا  رؤيةن إإذ  ،الهاألمور على النحو المتوقع أع مع هذا، من الممكن أن ال تسير

، تها مع الدولة األخرىـوإدارة عالق الصين ألمريكا، وكيفية قيام كل منها بالسعي لتحقيق مصالحها الوطنية

تصادي ـ، ومدى ما سيتحقق من تقدم اقالعالميمستقبل السالم واالستقرار  فيسوف يكون لها أثر كبير 

ئب مجروح، وتصرفت الصين كدولة إذا تصرفت أمريكا كِذ. عدٍلو أمٍنن وما يسود العالم ِم ،وتعاون دولي

العديد من الدول  انتهازية، فإن الحرب الباردة سوف تعود بكل شراستها، وهذا من شأنه أن يتسبب في جِر

لكن إذا . الفقيرة إلى الغرق في أوحال تلك الحرب وخسارة عقود أخرى من النمو والتنمية والحرية

وصول بها إلى شاطئ وال الدولية، دولتان كشريكين يتعاونان في قيادة عمليات التغير والتحولتصرفت ال

من أمريكا  كٌل تصرفـأن ت لذلك، دعنا نتمَن. يعي نحو األفضلاألمان، فإن األمور سوف تسير بشكل طب

، فيما بينها نسيقـوتتعاون قيام يحول دون راع إلى ِصالتنافس ال يتحول  بعقالنية وواقعية، وأْن والصين

وقلوب األثرياء والفقراء، األقوياء والضعفاء في كل مكان من  السباق في كسب عقوِلينحصر وأن 

 .المعمورة

يعيش عالم القرن الحادي والعشرين فترة انتقالية تجعل التوازنات بين مختلف القوى المجتمعية 

قيد والديناميكية والتنوع والغموض أهم سمات ، ما يجعل التعأكبر والدولية تتشكل بسرعة وتتبدل بسرعة

وهذا يتسبب في إرباك عقول الناس، وإضعاف قدراتهم . الوضع الراهن على المستويين الوطني والدولي

بالتسبب في فشل النظم  إذ فيما يقوم التعقيد. على إدارة قضايا الحاضر ورؤية المستقبل وتحديد معالمه

الفجوات بين الفئات  نوع بتوسعِةـكلة نفسها بشكل متواصل، يقوم التجبارها على إعادة هيإالقائمة و

سبب في جعل التغير والنزاع عملية ال تـتـأما الديناميكية ف. وتعميق الفوارق الطبقية االجتماعية الثقافية

ت لتحديابا ؤقدراتنا على التنب تقليصفيما يتسبب الغموض في  ،توقف عن المسير وال يمكن التحكم فيهاـت

يديولوجية أو دولة أو منظمة أو خطة قادرة أهناك لذلك لم يعد . مواجهتهاكفيلة بالمستقبلية ورسم خطط 

 التغير التأثير بفاعلية في عمليات، أو من تحديات واجهُهوالتعامل مع ما ُي مجتمع إدارةبمفردها على 

 .  أخرى منافسةيقة أو صد دوٍلم مصالحها دون غيرها من بما يخُدوتوجيهها العالمية تحول وال

أساسًا طة طريق تفصيلية لمختلف تعرجات الحياة، جاءت متأثرة يقام فالسفة العهد القريب برسم خر

ويشير . ات التي هيمنت على حياة مختلف الشعوب في القرن العشرينيديولوجيبالتاريخ والحروب واأل

التي تبنتها  الغربية ، ألن المجتمعاتبشكل جيد أداء المهام المنوطة بهاب قامت التاريخ إلى أن تلك الخريطة

تصادية ـتغيرات بنيوية تعيد تشكيل الهياكل االقحدوث  تشهدفي حضارة الصناعة، ولم حياتها عاشت 

ومجاالت  ،وحرية التجارة والعولمة المعلومات واالتصاالت اتها ثورتـجواء التي خلقلكن األ. واالجتماعية
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تسبب في وهذا . تصاد معرفيـإلى اقتصاد الصناعي ـتسببت في تحول االق مورتلك األ العمل التي أوجدتها

 . صالحيتها ُدتفِقالقديمة  الطريق طةيخر، ما جعل ذريتغيير معطيات الواقع بشكل َج

 ستخدم، فإن استخدامكبير أو صغير بالُم ولما كان استخدام شيء غير صالح يؤدي إلى إلحاق ضرٍر

، عامة إلى تخبط قادة الفكر والسياسة في الدول الغربية أدى التقليديةوالمالية  يةادتصـأساليب اإلدارة االق

ومع . ةدرجات متفاوتالدول الغربية ب لك هاوفشلهم في تجاوز أزمة الركود الكبير وأزمة الديون التي تعاني

 هامفكريو ة أمريكاساس نات من القرن العشرين، إال أريق بدأ يظهر للعيان في الثمانينن فشل خريطة الطأ

والثقافة ب والتاريخ والحر يعتقدون أّنما زالوا  طةيخرتلك ال ولين عن رسمؤالمس االستراتيجيين

وبسبب . بلهاـتحكم في حياة مختلف الشعوب ومستقـهي القوى الوحيدة التي ت ةالحر سوقوالة يديولوجيواأل

جاد مبررات للفشل الذي يرافقهم، ما جعلهم يإكان ال بد من ، الذي يرفض االعتراف بالواقع هذا الموقف

التفرقة  تيجة هذه التصرفات، عودةـولقد كان من ن. يتجهون إلى اتهام الدول المنافسة ولوم التقلبات الجوية

الصراع  بفعليقاظ ذكريات قديمة تشكلت إ، وبين مختلف الطبقات والدول العنصرية، وخلق أحقاد جديدة

 . والتعامل معه بعقالنيةته ـعلى حقيقرؤية الواقع من الناس ون يحرمما جعلهم  االستعمار،و

رؤية جديدة ال  وإنما، التي فقدت صالحيتها طة القديمةيليس تلميع الخر ،إن ما يحتاجه عالم اليوم

ثير خيال ستتأن  المعنية إن على الرؤية. تشكيلها يديولوجية بدور رئيسي فيو األأب وو الحرأيقوم التاريخ 

لكل  ، وتقدم سببًاتبعث األمل في عيون الفقراء والضعفاء، وتعطي األثرياء المزيد من التفاؤل، والشباب

الكراهية، بل على داء أو الِععلى الحرب أو وجب عدم تركيزها وهذا ي. هافي وعودشخص كي يثق 

وحقوق اإلنسان  ات العامةوالصحة والتعليم والحريتصاد ـواالقإنجازات اإلنسان في العلوم والتكنولوجيا 

التركيز على حماية البيئة، عليها أن تعمل على إعادة بناء الطبقة قوم بـتوفيما . والفكر والتنوع الثقافي والفن

ومساعدة  ،ولية الشخصية واالجتماعية، وتعزيز القيم واألخالقيات الحميدةؤ، ورفع مستوى المسوسطىال

، بل أصبحت الفقيرةمقصورة على الدول  ْدوالعزلة لم تُعة وسوء التغذيإن ظاهرة الفقر . الفقراء والضعفاء

أو متقدمة منها، ما يفرض على الرؤية الجديدة أن تعمل  متخلفةظاهرة عالمية ال تخلو دولة فقيرة أو غنية، 

ومبادئ العدل  ،على أساس المصالح المتبادلة، والقيم العالمية المشتركةيقوم على تشييد مجتمع دولي جديد 

 .واحترام كرامة اإلنسان، والتنمية العالمية المستدامةاواة، والمس

ن الكثير من أمع أننا نحتاج إلى العلم كي نفهم كيف يعمل النظام العالمي، إال  :فيشر يقول جورج

 George Fisher, “Finding) .أكثر من اعتمادها على علومناعلى مواقفنا،  :أي ،نا تعتمد على قيمناـقرارات

Common Ground,” The John Hopkins Magazine, February 2000, 34)  يقولأما ليستر ثورو ف: 
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لة هَمما تبقى ُم ن األفكار كثيرًاإ، وعلى التكنولوجيا هيمن في كل الحاالت تقريبًااالجتماعية ُت إن المواقَف

 قع، يهمل البعضوفي الوا  (Lester Thurow, “Building Wealth,” 63).لعدم رغبة الناس في استخدامها

كما هو الحال في  ،ها على حياتهم وتقاليدهماقة بسبب الخوف من تبعاِتمن األفكار الخّل الكثيَر من الناس

، فيما يهملها البعض اآلخر ألنها من إنتاج أقليات من المفروض أن تعيش حياتها في العربية المجتمعات

تحقيق من غير الممكن إن  :وعليه يمكن القول. يكاكما هو الحال في أمردائرة الضوء، عن  بعيدًا لالظال

المجتمع المعني على قيم  ْمما لم يُق ستقر يسوده سلم اجتماعي،وبناء مجتمع ُم ،مستدامةمجتمعية نمية ـت

مد على العلم والدين تنا تعـعلينا أن ندرك أن إنسانيت :يقول فيشر. العدل والمساواة واحترام حقوق اإلنسان

بالفعل مع إنسانيتنا، يفرض على تلك الرؤية أن تتشكل بناء على  تنا لمستقبل مستدام يتجاوُبن رؤيإ، ومعًا

 (Fisher, 35).  العلم والدين مبادئ

تغيير رؤية الفقراء  تستهدف الفقراء يجب التعامل معها بطريقٍة هاإن المشاكل االجتماعية التي يعاني

ن على أكما . اإلنسانحياة للوقت والعمل و لها أكثر احترامًافي اتجاه يجعيمهم ومواقفهم للواقع وتطوير ِق

نحها معونات مالية، أن تحترم حقوق اإلنسان في الدول الغنية أن تشترط على الدول الفقيرة، مقابل َم

عدم ب الفقيرة التزام الدولوفي مقابل . والمرأة بالدها، بما في ذلك حقوق األقليات الثقافية والدينية والعرقية

، على هيئة األمم المتحدة أن تضمن سالمة تلك الدول وسيادتها أسلحة وبناء جيوش كبيرة الحجم راِءش

إن األسلحة ال . ولية دولية جماعيةؤالدول مسكل حدود  حمايةجعل ت قوانين دولية وسّنعلى أراضيها، 

بل تجلب  ،حترام الغيربل تقضي عليها، ال تعزز األمن بل تزيد المخاوف، ال تكسب ااإلنسان تصون حياة 

د هيئة إن على النظام العالمي الجديد أن يزّو. بل تهدر موارده البشرية والمالية ،المجتمع يكراهيتهم، ال تثر

الصراع قبل  باحتواءللتدخل في مناطق التوتر والقيام  ن مال ومعدات وجنوٍداألمم المتحدة بما تحتاج إليه ِم

ح العالم في وفي الواقع، إذا نَج. لنقطة لحل الخالفات الُمسببة للصراع، واالنطالق من تلك اوقوع الحروب

تقليص صالحيات الدولة القومية، وتمكين األقليات الثقافية والدينية والعرقية من الحصول على حقوقها 

 وحل المشاكل اإلقليمية الرئيسية في الشرق، تمي إليهاـنـمن دون تجزئة الدول التي ت واستعادة كرامتها

وهذا من شأنه أن يقلص الحاجة . روب كبيرة تصبح ضعيفةاحتماالت وقوع ُحفإن األوسط وإفريقيا وآسيا، 

اسم حماية حقوق بحروب مصلحية  األعذار لشِنوالقوى اإلقليمية من الدول الكبرى  يحرم، وللسالح

ات البشرية الخالقة للتفرغ ، وبالتالي تحرير الكثير من الموارد المالية والطاقاإلنسان ونشر الديمقراطية

  .يودـوتواصل إنساني بال ق ،عالم بال حدود لتشييِد
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 ،واحد رجٍل إن من يؤمن من الناس بنظرية الخلق، يدرك أن اهلل حين خلقنا جعلنا جميعًا أحفاَد

 الذي دأننا جميعًا أحفاد حيوان يشبه القر التطور الداروينية، يدرك  وإن من يؤمن بنظريِة. واحدة وامرأٍة

وهذا يعني أنه ال يوجد بيننا في . فريقيا، ما جعلنا نبدأ رحلتنا على هذه األرض من القارة السوداءإوجد في 

نيات، فهذه أمور اخترعها بعض البشر واستخدموها لتزوير وعي البسطاء ـحقيقة األمر أجناس وأعراق وإث

قد جاءت التشكيالت القبلية في عهود و. ورالعص ّلليهم والقيام باستغاللهم عبر كمن الناس والسيطرة ع

يديولوجيات المؤسسة على الدين داء والسبي والنهب، ومن بعدها األالجاهلية التي لم تعرف سوى الع

ى عصور تل باليين البشر عن مَدـتسبب في قـرق والجنس واألنساب وتوالفلسفة القومية لتكرس مفاهيم الِع

إن هناك شعوبًا سوداء  :فيما يتعلق بنظرتي الخلق والتطورلما يؤمنون به قد يقول البعض، خالفًا . بال عدٍد

لكن اللون ال ينفي وحدانية . وأخرى بيضاء، وإنه ليس باإلمكان أن يكون البيض والسود من أصل واحد

  ؟وليس بداية الخلق ،األصل، وذلك ألن اللون هو نتاج البيئة الطبيعية وأشعة الشمس بالذات

فريقيا القريبة من خط االستواء وبقي فيها، لم يكن بإمكانه أن إلذي بدأ حياته في مناطق إلنسان اإن ا

في المقابل، إن اإلنسان الذي بدأ حياته في . النهارمن ساعة أو ساعتين في يتحاشى أشعة الشمس ألكثر 

من ساعة أو  مناطق باردة مثل شمال أوروبا وبقي فيها، لم يكن بإمكانه أن يتعرض ألشعة الشمس أكثر

ولهذا تسببت أشعة الشمس والزمن الذي يقاس بمئات اآلالف من السنين في تحول لون . ساعتين في النهار

أما اإلنسان الذي بدأ حياته في منطقة معتدلة مثل حوض . األول إلى السواد، وتحول لون الثاني إلى البياض

وأحيانًا  ،، يقترب أحيانًا من األسودوبقي قمحيًا البحر األبيض المتوسط وبقي فيها، فإن لونه أصبح قمحيًا،

فكر فقط في لون ن يشك في هذا األمر أن ُيوعلى َم. أخرى من األبيض، لكنه ليس باألسود أو األبيض

ئ، وأن ينظر إلى لون إنسان قمحي الشمس بضعة أيام على شاطئ بحر داِف ض ألشعِةشخص أبيض تعَر

ين الشمس لمدة أسبوع واحد، إذ فيما يتحول لون األول إلى لون اضطر بسبب مرض إلى االنزواء عن ع

إن وعي . ضقمحي قريب من لون سكان البحر األبيض المتوسط، يتحول لون الثاني إلى لون شاحب البيا

اًل ْيوَم إنسانيًة ها على رؤيتنا لبعضنا  من الممكن أن يجعلنا أكثَردراك أهمية أبعاِدإهذه الفرضية البسيطة و

 .إنسانيتنا جميعًا نا ويعزُزـثري حياتبالتنوع الثقافي الذي ُي تفاِءلالح

ستخدموا لغة تطلب منهم أن َيـكبيرة ت تحدياٍت اليوم العلماء الذين يقومون بإنتاج المعرفة يواجُه

ن ال يملك َمكل ومفردات يفهمها من ال يملك سوى القليل من المعرفة، وأن يجعلوا المعرفة في متناول يد 

األكثر حاجة  قضايا الناس التعامل معقادرة على  معارف وتكنولوجيا ينتجواى القليل من المال، وأنُ سو
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اختراع جديد لتخفيف آالم  وا الحاجة لتوجيه كِلراُعن عليهم أن ُيأكما  .قدرة على شرائها إليها، واألقّل

 . نمية وعي اإلنسان بإنسانيتهـالبيئة وت ى وحمايِةتوفير التعليم لألطفال والرعاية الصحية للمرَضوالفقراء، 

 

يا وأمريكا، وقام بالتدريس درس في جامعات مصر وألمان ،أستاذ االقتصاد السياسي الدولي : ربيعمحمد . د

، نشر عشرات الكتب ومئات الدراسات والمقاالت، كما شارك في عشرات عدة جامعات عربية وأمريكية وأوروبيةفي 

عضلة وكتاباته إلى التزامه بقضايا الفقراء والمحرومين وُم وتشير اهتماماته. ي العديد من دول العالمالمؤتمرات والندوات ف

وتعزيز فرص  ،لحل الخالقاتالحوار بين الشعوب ، والدعوة إلى ةاوالدفاع عن قضايا الحرية والمساوالتنمية المجتمعية، 
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