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أكدنا ىف الجـزء األول مـن هـذا الكتـاب أن الثقافـة والهويـة تعـد التعبـري املعنـوى عـن 

وإذا كنت قد عالجت اآلليـات التـى تعمـل . املجتمع أيا كانت أحواله، والتفاعالت الحادثة فيه

 ، وتبديد القيم مبـا يـؤدى ىف النهايـة)*(بها العوملة ىف الهجوم عىل الدين وتقويض أسس الثقافة

بحيـث أصـبح املـواطن . إىل تشوية الهوية وإضعاف إنـتامء املـواطنني العـرب إىل مجتمعـاتهم

حيـث . العرىب يعيش ىف وطنه مبشاعر وعواطف املحايد نحو مشكالته وقضاياه أو مـا يتهـدده

تنهار أركان أساسية ىف البيت العرىب، بيـنام املـواطن العـرىب يعـيش حالـة مـن الالمبـاالة، كـأن 

يرضب العـراق ويحتـل وينكـل بأهلـه ويشـوه مسـتقبلة وال . ى يحرتق ليس وطنـهالوطن الذ

تنتهك إرسائيل رشف العرب ىف فلسطني، تقضم منها كل يوم قطعة يحرك اإلنسان العرىب ساكنا، 

 ليعيش أهلهـا ونسـاؤها ىف العـراء، حتـى يـتالىش وجودهـا يومـا بعـد يـوم بعدوانية مستفزة،

أمنا هذه األرض ليست من خريطة أمته، السودان تقطع أوصـالة العرىب يشاهد ذلك كواإلنسان 

أمام عيوننا، والصومال تتآكل دولته ويرتد إىل مرحلة القبيلة أو مرحلة ما قبل الدولـة، واإلنسـان 

وىف نهايـة اليـوم . العرىب ال فعل له إال التظاهر، والنظم السياسية السلوك لها سـوى أن تشـجب

ًملتعة من خالل املسلسالت التليفزيونية، أو السفر إىل الخـارج بحثـا يذهب الجميع إىل متابعة ا

ًعن املتعة، أو الذهاب إىل املنتجعات السياحية بحثا عن راحة البال وعن لحظات سعيدة تخدر 

وجوده، بينام األوطان ينتهك رشفها، وتفض بكارة كرامتها، والعرب متبلدون، كإمنا ال شئ يحدث 

 . ديارهمىف

ذلك فإننا إذا تأملنا أوضاعنا لوجدنا أن العامل يتطور مـن حولنـا، يتبنـى منطـق إرتباطا ب

العلم واملعرفة ويطور مؤسساتها لحل مشكالته، ويفتح أبـواب الدميوقراطيـة عـىل مرصاعيهـا 

لتنطلق عجلة التحديث ىف مجتمعاته، وزعاماتنا مـا زالـت تنشـغل بقضـايا صـغرية، كتعـديل 

ية جديدة لإلستمرار ىف السلطة، وإستجداء رىض القوى العاملية ليحـل الدساتري إلضافة فرتة وال

خـداع الشـعوب . األبناء بالوراثه محل اآلباء ىف كراىس السلطة لريثوا الرثوة واألرض ومن عليها

وىف ذات الوقـت إنشـغلت الشـعوب بالبحـث ىف . بإنجازات وهمية ليس لها سند من الواقـع

 ني الحصول عىل رغيف الخبز، أو عن كـوب ميـاه نظيفـة، أو قضايا يومية صغرية، البحث لتأم

 

                                                           
األمن القـومى العـرىب ىف عرص "يضم هذا املؤلف ثالث كتب تعالج ثالث موضوعات الكتاب األول يدور حول   * 

األمـن "تـاب الثـاىن الحـاىل الـذى يـدور حـول ، إضـافة إىل موضـوع الك"العوملة، اخرتاق الثقافة وتبديد الهوية

، ىف حـني يـدور موضـوع الكتـاب الثالـث بعنـوان "القومى ىف عرص العوملة، تفكيك املجتمع وإضعاف الدولـة

 ".األمن القومى العرىب ىف عرص العوملة، اإلصالح الداخىل ملواجهة العوملة"
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وأثناء ذلك يترسب من بـني أصـابعنا قضـايانا . عن أربعة جدران تشكل مسكنا يأوى أبناءها

الكبرية املتصلة بأمن وتأمني الوطن، أو بالعدل ورفع الجور، أو بالتحديث وما يرتبط به مـن 

بحيـث نسـتطيع القـول بتأكيـد أننـا . ق اإلنسـانقضايا كالدميوقراطية، حرية التعبـري وحقـو

فقد تم إخرتاق ثقافتنا، وأضعف إنتامءنا، وشوهت هويتنـا . نعيش أحد عصور الرتدى العرىب

ومل نعد نهتم بأن لنا أوطان ينبغى أن نصونها أو ندافع عنهـا، أو . كمقدمة إلجتثاث وجودنا

سـس الثقافيـة واملعنويـة ألمننـا مستقبل ينبغى أن نحرص عليه، بحيث ميكن القـول بـأن األ

 .القومى العرىب، قد إنهارت أو تعرضت لحالة من اإلنكشاف الواضح

وإذا كانت العوملة قد نجحت ىف إخرتاق ثقافتنا وقيمنا ومعـاىن حياتنـا وبناءهـا فإننـا ىف 

 إطـاره  نهتم بتتبع آثار العوملة عىل بناء مجتمعنا العرىب ونوعية الحياة ىف– الثاىن –هذا الجزء 

. العرىب، كام نحاول تحديد األساليب التى هاجمـت بـه العوملـة مختلـف جوانـب هـذا البنـاء

ويرجع إخرتاق هذه القوى للثقافة، والهجوم عـىل املجتمـع إىل أن لهـذه القـوى مصـالح عـىل 

ساحتنا وأطامع ىف مواردنا وثرواتنا، ما دمنا أصبحنا عاجزين عن إسـتغاللها واإلسـتفاده األمثـل 

وإلنجاز . وقد يرس لها ذلك ضعفنا، وضعف إرتباطنا مبجتمعتنا وإحرتامنا لثقافتنا وهويتنا. هامن

ففـى مجتمعـات . ذلك إتجهت قوى العوملة إىل إستغالل مواطن الضعف ىف أبنيتنا اإلجتامعية

ويرست . الخليج ضغطت قوى العوملة برثواتها عليهـا، فبسـطت سـيطرتها عـىل هـذه الـرثوات

ة األسيوية الغريبة عىل عروبتنا وثقافتنا، فلعبـت دورهـا ىف إضـعاف بنيـة الـدين تدفق العامل

وىف ذات الوقـت هـذه . وقيم الثقافة عند أجيالنا الصغرية، لتكرب ضعيفة اإلنتامء ومـن البدايـة

العاملة الوافدة، بعد زيادة أعدادها بأقليات كبـرية، عـىل سـاحتنا العربيـة تطالـب بحقـوق ىف 

، مستغلة بذلك شعارات حقوق اإلنسان ودعم القوى العامليـة، وهـى املطالبـات األرض والرثوة

التى تفرض عىل ساحة مجتمعاتنا اآلن ومع ذلك ال نتحرك ىف مواجهة العواصـف التـى تسـعى 

 . إىل إقتالعنا من جذورنا

باإلضافة إىل ذلك فقـد عملـت القـوى العامليـة بإتجـاه تفتيـت وتجزئـة أوطاننـا، 

 متأملة لخريطتنا العربية أن مثـة تقطيـع متتـابع لجسـد األمـة، إذ حيث تكشف نظرة

رصاعـات ىف العـراق بـني األكـراد . تشهد ساحة أمتنا رصاعات بعضها مع البعض اآلخـر

والسنة والشيعة وحوار تجزيـئ حـول إقتسـام ثـروات الـوطن، والرصاع حـول كركـوك 

 لتفتيت وحـدة املجتمـع بدايات رصاع بني الشامل والجنوب ىف اليمن. شاهد عىل ذلك

" إيبـى"ًالتى أقمنا لهـا يومـا مـا عرسـا، رصاع بـني جنـوب السـودان وشـامله، وترسـيم 

 " البحـا"بتحكيم دوىل شـاهد عـىل ذلـك، إضـافة إىل رصاع دارفـور ىف الغـرب، وقبائـل 
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ـدة ـع أوـصـال جدـي ـة ىف الـشـامل، تقـط ـة املركزـي ـع الحكوـم ـلمني . ىف الرشق ـم ـني املـس ـة ـب فتـن

. ىف املغرب العـرىب الكبـري ىف مرص، وحرب بني البوليساريو واملغرب، والرببر والعرب واملسيحيني

 حـول الـرثوة، ونسـتدعى القـوى وبدالً من أن نتحد لنستغل ثرواتنا بيد واحدة، بدأنا نتخاصـم

وىف هـذا ". مـن حرض القسـمة فليقتسـم"العاملية لتقسمها لنـا، وتأخـذ نصـيبها عمـالً مبنطـق 

أحـالم األنفصـاالت والحكومـات اإلثنيـة، ومتـوت اآلمـال ىف الوحـدة أو اإلتحـاد السياق تزدهر 

حيث يصبح أوهاما زائفة، ألن األمـن القـومى قـد تفتـت وتراجـع . العرىب، وبناء القوة العربية

ًليصبح أمنا قطريا، وتراجع ليصبح ىف النهاية أمنا إثنيا، كأمنا هو تأكل تدريجى للـوطن ولآلمـال  ً

 .معا

تجه القوى العاملية إىل القضاء عىل إمكانية صـحوتنا بغـري رجعـة، إتجهـت إىل وحتى ت

ًتبديل عنارص بناء مجتمعاتنا، تأكيدا لذلك فقد هاجمت قوى العوملة األرسة العربيـة، التـى 

بدأ بناؤها يواجه إهتزازا بفعل التحوالت اإلجتامعية اإلقتصادية العربية، والتحديث املشـوه 

وهوما يعنى تأسيس متغـريات داخليـة أضـعفت األرسة مـن . تمع العرىبالذى خضع له املج

ُفقد اخرتقت . الداخل، بحيث إستكملت قوى العوملة مشوار الرضبة القاضية لألرسة العربية

ثقافة األرسة العربية، وبدأنا نتحدث عن مفاهيم النوع اإلجتامعـى التـى تسـتند إىل منطـق 

تكثـف الحـديث عـن حقـوق .  يؤكد عىل تكامـل األرسةرصاعى وتنافىس، وتجاهلنا أن تراثنا

املرأة وتم تجاهل حقوق األرسة، وحتى حقوق املـواطن، الحـديث عـن العنـف ضـد املـرأة، 

الحديث عن حقوق الطفـل واألنظمـة . ودون الحديث عن العنف ضد املواطن بكل معانية

جميعهـا .  لرعايتـهالسياسية هى أول من إنتهك هذه الحقوق بعدم توفري الظـروف املالمئـة

مطالبات تسعى قوى العوملة إىل التأكيد عليها مبنطق الحق الذى أريد به باطل، فقد منعنـا 

الغرب أن نستنفر تراثنا العظيم الذى يفرض أفضل معاملة للمرأة، كام يطالبنا برتبية مثالية 

قد سعى الغـرب ل. للطفل، حيث يشري ديننا بالتفصيل ألصول الرتبية الراقية والرقيقة للطفل

بإخرتاقه لثقافتنا األرسية إىل نرش قيم التحلـل والرصاع واإلنحـراف والتفسـخ داخـل أرستنـا، 

قتـل متبـادل وغـري مـربر . حتى بدأنا نشهد عىل ساحة أرستنا سلوكيات مل نشهدها من قبـل

حـارم داخل األرسة، مامرسة لتبادل الزوجات بحثا عن املتعة الجنسية الحرام، إنتشار لزنـا امل

ًليشكل تجاوزا للمعايري األخالقية لألرسة، بحيث أسلم ذلك كله إىل إرتفـاع معـدالت الطـالق 

 .ىف كل األعامر وكل السياقات، ومبعدالت مل يشهدها تاريخنا اإلجتامعى

بإعتبـار أن . باإلضافة إىل ذلك فقد أصبحت الطبقـة الوسـطى محـل هجـوم كـذلك

 لمجتمع، فهى التـى تحفـظ التـوازن واإلسـتقرار الطبقة الوسطى تشكل العمود الفقرى ل
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ثـم أن . اإلجتامعى للمجتمع، وإتساع مساحتها يعنـى تقلـيص إحتامليـة الرصاع اإلجتامعـى

الطبقة الوسطى تشـكل الوعـاء أو اإلطـار األخالقـى للمجتمـع، ورضب الطبقـة الوسـطى أو 

فمـع بدايـة السـبعينيات تحققـت . رضب أخالقها يعنى إشاعة الفـوىض ىف أخـالق املجتمـع

ا الليربالية عىل عاملنا العرىب ومع إزدهارها صـعد نجـم الطبقـة السيطرة الكاملة لأليديولوجي

العليا بإعتبارها أحد مفارز قوى العوملة، التى تحالفت مع األنظمة السياسية التى أضـعفتها 

ومل . قوى العوملة، بإتجاه تصفية جملة إمتيازات الطبقة الوسطى، وتقليص مكانتها وفعاليتها

 إضـافة إىل أن -جهة هـذه القـوى املعاديـة املتحالفـة ضـدها، متتلك الطبقة القدرة عىل موا

 ومن ثم فقد تبنت سـلوكيات –كان قد بدأ ينخر من قبل ذلك ىف بنيتها فأضعفها " السوس"

إحتجـت بضـعف وترشذم عـىل سـحب اإلمتيـازات . مذعورة وترصفت بسيكلوجية املحـارص

محـدود مل يتحـول إىل إحتجـاج التى منحت إياها، غري أن إحتجاجها ظل إحتجاجا إجتامعيا 

وحينام أدركت أنه ال فائدة فرت مذعورة وخائفه من الفقر والضعة، إىل مجتمعـات . سياىس

هاجر أبناؤها املتعلمـون إىل . الخليج تسرتيح من عنت القوى املعادية وتريحها من وجودها

بداعية، كام هاجر ًالخارج مبكرا إىل املجتمعات املتقدمة حارمني مجتمعاتهم من قدراتهم اإل

أبناؤها املثقفون إىل الداخل تاركني شعارات وأخالق طبقتهم للتعلق بأستار نخبـة السياسـة 

بحيث أدى كـل ذلـك إىل إضـعاف الطبقـة الوسـطى ودفعهـا إىل موقـف األزمـة . واإلقتصاد

والحياة الصـعبة فتسـاقطت، وضـعف وجودهـا، وقاربـت أن تـرتك السـاحة لتفجـر الرصاع 

 . وهو ما يعنى إصابة األمن القومى ىف مقتلاإلجتامعى،

وإذا كان العامل اليوم يتحدث عن تطوير التعليم وبناء مجتمع املعرفة إلنتاج رأس مال 

املعرفة القادر عىل تنمية املجتمعات وتحديثها، فإن القوى العاملية والقوى املحليـة تتضـافر 

لة العربيـة تتميـز بهـدر املـوارد ىف كـل فربغم أن الدو. إلشاعة الفوىض ىف أنظمتنا التعليمية

إضـافة إىل فـرض . إتجاه، فإننا نجدها مقرتة بالنسبة لإلنفاق عىل التعلـيم والبحـث العلمـى

الـظـروف اإلجتامعـيـة واألمنـيـة الـتـى تـقـف عقـبـة ـكـؤود أـمـام تـطـوير املؤسـسـات العلمـيـة 

ضـاف إىل ذلـك اإلخـرتاق ي. والتعليمية، أو تأهيل الكوادر البرشية العلمية باملستوى املالئـم

الخارجى لنظمنا ومؤسساتنا التعليمية تارة ىف ظل شعارات زائفة للجودة، وتارة أخـرى مـن 

خالل توسيع مساحات التعليم األجنبى عـىل سـاحة نظمنـا التعليميـة ىف مختلـف املراحـل 

ا وتارة ثالثة من خالل تأسيس فروع لجامعاتهـا عـىل أرضـنا، بحيـث وجـدنا لـدين. التعليمية

 ًنظام تعليمية ال متتلك بناء متامسكا وليست لها رؤية واضحة، سواء فـيام يتعلـق بتحـديث 
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وبذلك أصبحت مجتمعاتنا عاجزة عن إنتاج رأس . مجتمعنا أو ىف بناء مجتمع فعال للمعرفة

كام ميكن أن يتحول إىل قـوة . املال املعرىف، الذى ميكن أن يتحول إىل رؤوس أموال اقتصادية

ة تحمى أمن األوطان، ىف مواجهة دولة مثل إرسائيل، التى مكنتهـا مؤسسـات إنتـاج عسكري

إبتداء من صناعة السالح التقليدى وحتـى صـناعة . املعرفة لديها من تهديد عامل عرىب بأرسه

القنبلة الذرية، وحتى تطوير قدراتها ىف مجال اإلنتاج اإلقتصادى والصناعى، بحيـث شـكلت 

 . ارا جوهريا باألمن القومىجملة هذه الظروف إرض

ًوقد شكل اإلعالم بابا واسعا فتح عىل مرصاعية إلطاحة العوملـة ببقايـا األمـن القـومى، 

من املادة اإلعالمية ىف التليفزيونات % 40فحسب تقرير منظمة اليونسكو فإن ما يزيد عىل 

ملعلومـات شـكلت وهو ما يعنى أن اإلعالم وتكنولوجيـا ا. العربية هى مادة أجنبية باألساس

قنوات لتدفق قيم وثقافات عربية إن مل تكن مضادة لرتاثنا، فإنها تعمل بإتجاه فـرض تآكـل 

إضافة إىل أنها تعمل عىل نرش قيم الجنس والغريزة وسلوكيات العنـف واملخـدرات . هويتنا

ة األمة، وهو ما يعنى أنه بدالً من أن يعمل اإلعالم بإتجاه الحفاظ عىل قيم وثقاف. بني شبابنا

بالتأكيد عليها ودعمها لضامن فاعليتها، إضـافة إىل رضورة أن يعمـل اإلعـالم بإتجـاه تأهيـل 

عقل األمة من خالل تدريبها عىل قيم وسلوكيات اإلنتاج، إىل جانـب العمـل بإتجـاه ترسـيخ 

 فإننـا.  فـاعالً يشـارك ىف عمليـة التحـديث- أى اإلعالم –اإلنتامء وتأكيد الهوية، حتى يصبح 

نجد أن اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات تعمل عـىل إضـعاف القـيم والسـلوكيات املعـربة عـن 

إن ـمـن يـشـاهد . الهوـيـة، ـكـام يعـمـل ىف إتـجـاه إـشـاعة الكـسـل والحـيـاة املتبـلـدة ىف حياتـنـا

اإلعالنات املتعلقة باملسلسـالت التـى سـوف تـذاع ىف شـهر رمضـان ىف مجتمعاتنـا العربيـة، 

ة لو متت ملعارك زيادة اإلنتـاج والـدفاع عـن األوطـان، ملنحتنـا العـزة يتخيل أن هذه التعبئ

واملكانة السامية بني األمم، ولكنه إعالم أمة ضحكت من جهلها األمم عىل حد قـول الشـاعر 

 .العرىب العظيم

باإلضافة إىل ذلك فقد رضبت النخبة اإلجتامعية التـى تتـوىل قيـادة الـوطن ىف مختلـف 

قتصـادية تحالفـت مـع الربجوازيـة العامليـة مـن ناحيـة، وسـيطرت عـىل النخبـة اإل. املجاالت

 السياسية أو تحالفت معها من ناحية ثانية، لتطـوير مرشوعهـا الخـاص مبنطـق أنـاىن األنظمة

مع إسقاط إلتزاماتها فيام يتعلـق بالوفـاء مبسـئوليتها . ولو أدى ذلك إىل إضعاف قدرات املجتمع

حتكار وهدر رؤوس األموال، إلشباع الغرائز ىف ظـل حيـاة مرتفـة، إلجتامعية، فنرشت الفساد واإلا

  واإلتجار ىف املخدرات، ومامرسـة البلطجـة ولـو عـىل الدولـة ذاتهـا، مثـال عـىل ذلـك التفـنن ىف
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وإختلفت بـذلك عـن الربجوازيـة األوربيـة واألسـيوية، وىف . اإلستيالء عىل ممتلكات املجتمع

 مسئوليتها بجدارة لتطوير مجتمعاتها، لكونهـا أدركـت أن مختلف بقاع العامل، التى تحملت

ىف هذا السياق إنشغلت النخبة السياسية بقضـايا هامشـية . ذلك يساعد عىل تطوير قدراتها

كتوريث السلطة والحكم، أو تعديل الدساتري لتأمني فرتات جديدة من اإلستمرار ىف السلطة، 

وأدركـت . د للحصـول عـىل بعـض الغنـائمأو الدخول من باب السياسـة إىل سـاحة اإلقتصـا

النخبة الثقافية أن طبقتها الوسطى تنهار، وخافت أن تغرق معها أو تعيش أزمتهـا، فهرعـت 

مذعورة تقفز من سـفينة الطبقـة الوسـطى، ىف محاولـة املتعلـق بأسـتار الطبقـة العليـا، ىف 

 نجـاه، وبعـد أن فقد إعتقدت انها بذلك قد أمسكت بطوق. جناحها اإلقتصادى أو السياىس

ًكان دورها نضاليا وتنويريا أصبح دورهـا تربيريـا، يـربر الفسـاد ليجعلـة طهـارة، والتوريـث  ً ً

ًليصبح تعبريا عن الدميوقراطية، والتطبيع مع إرسائيل بإعتبـار أن ذلـك حتميـة تاريخيـة، أو 

 . اإلنحناء املرتجى للقوى العاملية بإعتبار أن ذلك منطق عقالىن

إنهـار أمننـا القـومى لـيس بسـبب جيـوش جـرارة داهمتنـا، وال بسـبب ونتيجة لذلك 

رصاعات ومنافسات إقتصادية تسـببت ىف إشـهار إفالسـنا، ولكـن ألن أسـس وقواعـد بناءنـا 

فقـد تأكلـت األرسة وسـقطت عنهـا القداسـة، . اإلجتامعى قد رضبت ىف الصميم وىف مقتـل

وإنهيار، وعجز اإلعالم والتعليم عـن ودفعت الطبقة الوسطى إىل مأزق لتعيش ىف حالة أزمة 

لقـد تـم تفكيـك املجتمـع، وإضـعاف الدولـة كمـدخل . الحفاظ عىل عقل املجتمع وهويته

 .لفرض تآكل األمن القومى، وهى قضايا نعالجها بالتفصيل ىف هذا الجزء من الكتاب

 غري أنني منذ أن أتتني هذه املقدمة أتوجه بالشكر إىل زوجتي الحبيبـة التـى شـكلت

. وجهات نظرها الثاقبة ىف بعض قضاها هذا املؤلف إسهاما حقيقيا ارتقى مبستوى مضـامينه

 -كام أتوجه بالشكر والعرفان إلبنتى الغالية أنعام يوسف املدرس املساعد بقسـم االجـتامع 

 جامعة عني شمس عىل جديتها واهتاممها مبساعدة ىف مراجعة مخطوطة هذا -كلية اآلداب 

 .بعض األخطاء اللغوية الهامنى كل احرتام وتقديرالكتاب وتصحيح 
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 الفصل األول

 إضعاف العوملة للمجتمع العرىب والدولة

 

 :متهيد 

من املؤكد أن القوى العاملية لها مصالحها عىل الساحة العاملية، وقد تبنت أيـديولوجيا 

ى ميكنها متهيد العامل لتحقيق هـذه املصـالح، وعمليات العوملة واإلجراءات املصاحبة لها، حت

ىف هذا اإلطار يدرك املتأمل لسلوك هذه القوى أن مصالحها األكرث أهميـة قامئـة ىف املنطقـة 

ففى هذه املنطقة تكمن الرثوة البرتولية التى يحتاجها العامل املتقـدم، سـواء الـرثوة . العربية

ًإرتباطا بذلك تعنى سيطرة الواليـات . طن األرضًاملستخرجة حاليا أو اإلحتياطى الكامن ىف با

 عىل هـذا املصـدر الطبيعـى أن تضـمن - القوة املحورية ىف عامل العوملة -املتحدة األمريكية 

باإلضـافة إىل . سيطرتها لفرتة طويلة عىل ضبط توجهات التفاعل العاملى مبا يحقق مصـالحها

لواليات املتحدة األمريكية، يتضح ذلـك أنـه ذلك فإن العوائد البرتولية تشكل رئة لرأساملية ا

ًكلام واجهت الواليات املتحدة أزمة ىف ميزان املدفوعات كلام باعت مجتمعات الخليج سلعا 

ًوسالحا ال تحتاجها، حيث تستخدم الواليات املتحدة العائدات البرتولية لضامن دوران عجلة 

 . اإلنتاج ىف داخلها

ية بحكم عدد سكانها، إضافة إىل الرتف النسبى لبعض يضاف إىل ذلك أن املنطقة العرب

مجتمعاتها، تشكل سوقا له قيمته بالنسـبة إلقتصـاديات القـوى العامليـة وبخاصـة الواليـات 

ومن ثم فمن الرضورى أن تعمل من خالل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات . املتحدة األمريكية

 حـتـى يكونـوا ـجـاهزين إلـسـتهالك إلعـادة تـشـكيل أذواق الـبرش ىف املجتمـعـات العربيـة

باإلضافة إىل ذلك فإن السيطرة غري املبارشة عىل األنظمـة السياسـية . املنتجات األمريكية

ىف املجتمعات العربية سوف تيرس الحفاظ عىل التوازن اإلسرتاتيجي بني العرب وإرسائيل 

حت السـيطرة إضافة إىل أن ذلك سوف يجعل القوة العربية ىف كل الحاالت ت. من ناحية

من ناحية ثانية، وهو ما يؤدى ىف النهاية إىل الحفاظ عـىل أمـن إرسائيـل ودوام شـعورها 

هذا إىل جانب أن موقع العامل العرىب يشكل املوقع األكرث مالءمـة . باألمن من ناحية ثالثة

إذا رغبت القوى الكـربى والواليـات املتحـدة األمريكيـة القفـز إىل أفريقيـا، حيـث تشـري 

  أو القفـز إىل. ارير اإلقتصادية إىل وجود البرتول والغـاز ىف دارفـور وجنـوب السـودانالتق
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 .أسيا، حيث أفغانستان وإيران التى تزعج الواليات املتحدة وإرسائيل بربنامجها النووى

وحتى تضمن الواليات املتحدة هيمنتها عىل املجتمع العرىب فإنها تبنت لتحقيـق هـذا 

 أول هـذه اآلليـات إسـتخدام تكنولوجيـا اإلعـالم واملعلومـات لتشـكيل .الهدف آليات كثرية

أذواق البرش وتوجهاتهم، بحيث تصبح التبعية ذات طبيعة إسرتاتيجية وليست تكنيكيـة إذا 

وحتـى تفـرض عـىل املجتمـع واألنظمـة السياسـية الهيمنـة . كانت مـع األنظمـة السياسـية

.  العمل بإتجاه تفكيك املجتمع بأساليب عديـدةوالتبعية، فإنها إمتلكت آليات إضافية أولها

لنرش حالة من عدم االستقرار االجتامعى، تصبح فيها هـذه األنظمـة ىف حاجـة إىل الواليـات 

املتحدة لضامن بقائها، ولتحقيق ذلك فإنهـا قـد تسـتفيد مـن التكـوين الفسيفسـاىئ للعـامل 

هـة بعضـها الـبعض، مسـتغلة حيث تعمل عىل إسـتنفار الجامعـات اإلثنيـة ىف مواج. العرىب

إضـافة إىل عجـز األنظمـة السياسـية عـن تـوفري . األوضاع التى تعاىن منها بعـض الجامعـات

الظروف املالمئة للتعبري الحر ملختلف هذه الجامعات ىف إطار الثقافـة العامـة للمجتمـع، أو 

وهـى . طةأنها تقوم بالتلويح بعىص الشعارات الدميوقراطية وحقوق اإلنسـان وتـداول السـل

إعالنات تدرك الواليات املتحدة أنها تستطيع بواسطتها تركيع األنظمة السياسية األبوية التى 

 .عىل إستعداد لفعل أى شئ يضمن لها اإلستمرار ىف مقاعدها

وإذا كانت الواليات املتحدة األمريكية والقوى العاملية األخرى قد عملـت بإتجـاه هـز 

 العربيـة مـن أجـل السـيطرة عليهـا، إضـافة إىل ترهيـب االستقرار االجتامعـى للمجتمعـات

فإننا نجدها مل تتوقف عند حدود إخضاع املجتمعات العربيـة ىف الوقـت . األنظمة السياسية

وذلـك . الحارض، ولكنها سعت إىل قطع الطريق عليها حتى ال متتلك أية إمكانية لإلستقالل

هـا التـى ميكـن بواسـطتها أن تبنـى من خالل سلب ثرواتها الحالية، إضافة سـلب إمكانيات

. املستقبل، وذلك من خالل العمل بإتجاه تهجري عقولها املؤهلـة إىل املجتمعـات املتقدمـة

فهى بذلك تكون رضبت عصـفورين بحجـر واحـد، حيـث نجـدها مـن ناحيـة تكـون قـد 

أجهضت أية إمكانية لبناء مجتمع معرفة عرىب، ومن ثم أية إمكانية لبنـاء تحـديث عـرىب 

ومـن . تقل، إضافة إىل سلب إقتصادى متضمن أنفق عىل هذه العقـول التـى هـاجرتمس

ناحية ثانية فإن هذه العقول حيـنام تهـاجر إىل مجتمعـات القـوى العامليـة، فإنهـا سـوف 

. تساعد عىل مزيد من تقدمها، بحيث ينضم هـذا االسـتالب إىل كافـة االسـتالبات األخـرى

  العاملى بني الشامل املتقدم والجنوب املتخلـف، أوتلك التى تسببت ىف وقوع االستقطاب 
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بـني غنـى الـشـامل وفقـر الجنـوب، وـهـى الحالـة التـى تحـتـاج إىل إرادة جنوبيـة أو عربـيـة 

 .لتجاوزها

 

 مصالح قوى العوملة عىل الساحة العربية: أوالً

ه الكتلة مع بداية العقد األخري من األلفية الثانية، إنهار االتحاد السوفيتي وانهارت مع

االشرتاكية، وتوارث أيديولوجيتها وصعدت الواليات املتحدة األمريكية لترتبع عىل قمة العـامل 

ىف نطاق ذلـك تـابع الـبرش . ومعها األيديولوجيا الليربالية، املضمون القيمي للنظام الرأساميل

هويته عىل سطح األرض أفول نظام عاملي قديم ووالدة نظام عاملي جديد، تأكدت قواعده و

ىف أعقابهـا نصـبت الواليـات املتحـدة مـن . 2001بوقوع أحداث الحادي عرش مـن سـبتبمر 

تفعل ما تريـده . نفسها الرشطي الضابط لتفاعالت العامل، وبدأت تترصف مبنطق إمرباطوري

. عىل الساحة العاملية، فبيدها القوة الفتاكة والعاتية، واملؤسسـات الدوليـة تحـت سـيطرتها

القها ال تسعى إلقرار الحق والعدل يف عامل ممتلئ بالظلم والجور، بقدر ما حيث أصبحت أخ

 .ًتسعى إىل تجسيد أحالم القوة أيا كانت الطبيعة العبثية لهذه األحالم لتأمني مصالحها

وألن الواليات املتحدة أصبحت القوة التي ورثت السيطرة عىل العامل، فقد اتجهـت إىل 

. إىل إعادة تأسيس العامل وفق منط الحيـاة األمريكيـة ذاتهـاالترصف مبنطق سعت من خالله 

بحيث تصبح نوعية الحياة األمريكية ذات طبيعة عاملية، تفرضـها عـىل اآلخـرين، أي عوملـة 

منط الحياة األمريكية، تارة باسـتخدام ثـورة اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات التـي امتلكـت 

 أخرى من خالل دور الرشكات املتعددة الجنسـية، وتارة. الواليات املتحدة نصيب األسد فيها

التى تكمن قواعدها األم غالبا يف الواليات املتحدة ومنها تنطلق إىل العامل، وتـارة ثالثـة مـن 

خالل التهديد بإستخدام القوة املسلحة الرصيحة، والتى بواسطتها تتوىل إخضـاع مجتمعـات 

 .وثروات لصالح الواليات املتحدة األمريكية

ى ميكن أن تحقق العوملة أهدافها، التي هي أهداف القوة والسيطرة عىل العامل، كان من وحت

الطبيعي أن تتكشف فاعليتها األكرث سلبية يف املناطق التي تكمن فيهـا مصـالحها وأبرزهـا املنطقـة 

اسـتغالل ٍالتي لديها الرثوة والطاقة، واألسواق املفتوحة، والبرش الذين ميكن استخدامهم ىف . العربية

لذلك عملـت الواليـات املتحـدة عـىل . موارد مجتمعاتهم لصالح العواصم العاملية أو امليرتوبوليتانية

 إخـضـاع الدوـلـة القطرـيـة يف الـعـامل الـعـريب، حـتـى تـصـبح أـبـواب املجتـمـع الـعـريب مفتوـحـة تعـيـث 
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نيـة مـن خـالل تارة من خالل اخرتاق الفضاء الثقايف واملعنوي للدولـة، وتـارة ثا. ًفيها فسادا

تأليب الجامعات اإلثنية املشكلة لبناء املجتمع ضد بعضها الـبعض، وتـارة ثالثـة مـن خـالل 

استخدام شـعارات الدميوقراطيـة واحـرتام حقـوق اإلنسـان، لتخويـف حكـام اعتـادوا صـيغ 

والضغط بها عليهم لتقديم التنـازالت، ليسـت التنـازالت التـى تسـتهدف توسـيع . االستبداد

ًية لشعوبهم، ولكن تقديم التنازالت للقوى الكربى اسـتجداءا للبقـاء يف كـرايس مساحة الحر

ولو من خالل التظاهر بطاعة الواليات املتحدة وتبنى شعارات الدميوقراطية واحرتام . الحكم

أو تتجه القوة العظمى إىل إستخدام القوة ىف . شعار حقوق اإلنسان برغم قيامهم بإغتصابها

ات والشـواهد عـىل ذلـك ماثلـة للعيـان يف العـراق والسـودان ولبنـان متزيق جسد املجتمع

 .والصومال

ذلك يعنى أن قوى العوملة قد أهتمت بالسـيطرة عـىل املجتمـع والدولـة العربيـة ألن 

املتأمل لألوضاع العاملية يدرك أن العرب برغم ضعفهم وتآكـل إرادتهـم وخفـوت شـموعهم 

جانب القوى الكـربى عـىل الصـعيد العـاملي وعـىل مازالوا موضع اهتامم عاملي، بخاصة من 

وذلك يرجع إىل أنه وإن كان الواقع العـريب مرتديـا، إال أن . رأسها الواليات املتحدة األمريكية

اإلمكانيات العربية تفرض عىل القوى الغربية التي هي اآلن قوى العوملة، السباق مع الزمن 

ألن يقظـة هـذا العـامل . ن ضعفه وتردي أحوالـهإلخضاع العامل العريب، وإعادة صياغته يف زم

 - ككل صحواته التاريخيـة-واستعادته إلمكانياته وقدراته قد يكون مقدم لصحوة حضارية، 

تطور لديه إمتالك إرادته، التى متكنه مـن امـتالك القـوة إلعـادة مـوازين العـدل ألوضـاعها 

 الرثوة البرتوليـة التـي تتـدفق التى تتمثل ىف. الصحيحة، فلدى هذا العامل كل ممكنات القوة

من باطن أرضيه، والتي ميكن أن تخنـق اآللـة الصـناعية إذا احتـدم الرصاع، وإسـتدعى كـل 

أو التي ميكن أن تنتجه زراعة األرايض الفسيحة . ًطرف حضاري ىف الرصاع أكرث أسلحته مضاء

لـف مواضـع الخريطـة القابلة للزراعة ىف املجتمع العرىب، أو تقـيم القـالع الصـناعية يف مخت

يساعد عىل ذلـك أن املجتمـع العـرىب ميتلـك القـدرات السـكانية والقـوى البرشيـة . العربية

املؤهلة نسبيا، إضافة إىل أن لديه األسواق التي ميكن أن يشـكل ترصيـف السـلع يف إطارهـا 

 .ًأساسا النطالقة صناعية وعمرانية كبرية

افية واأليديولوجية عـىل هـذا لذلك سعت قوى العوملة لفرض متضمناتها الثق

العامل العـريب لتثبيـت اكـتامل إخضـاعه، وتبديـد إمكانياتـه الحضـارية، إضـافة إىل 

وضامن أن تكون لحظة االنتصار الغريب الحـارضة، ليسـت . استغالل ثرواته املتنوعة

 لحظة أو فرتة تاريخية مؤقتة، ولكنها ينبغي أن تسـتقر عـىل هـذا النحـو، لتشـكل 
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لذلك أصـبحت تحـديات العوملـة للمجتمـع العـريب لهـا خصوصـية . زمن يف جملتهطبيعة ال

لكونها من طبيعة محددة، فإذا تأملنـا هـذه الخصوصـية فسـوف نجـدها محكومـة بثالثـة 

 .اعتبارات

ًويتمثل االعتبار األول يف كون العوملة تشكل تحديا أو تهديدا للعامل العريب من منطـق  ً

العريب تشكل مضامني القرآن والسنة النبوية، جوهر اإلسـالم الـذي الندية الحضارية، فالعامل 

أصبح قاعدة لحضارة إسالمية شاملة يشكل العامل العرىب بلغته، لغة القرآن الجامعة الحاملة 

وإذا كانت الحضارة اإلسالمية تفتقد اآلن إمتالك التكنولوجيـا املتقدمـة . للواء هذه الحضارة

إال أنهـا متتلـك .  مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومـات وبنـاء املعرفـةيف مختلف املجاالت املادية

 باإلضـافة إىل بعـض الحضـارات –ًمخزونا من املعاين واملثل اإلنسـانية النبيلـة التـي متنحهـا 

ولذلك فقد ندا حضاريا، حيث التقابل بني حضـارة .  رشعية القيادة الروحية للعامل–الرشقية 

ارة املـادة فقـط، وىف هـذا مل يحـدث التقـاء وقبـول متبـادل الروح واملادة يف مواجهـة حضـ

وهو الرصاع الذى تتوقعه الكتابات التي تؤكد عـىل حتميـة صـدام . فاحتامالت الرصاع قامئة

، إضـافة إىل قـوة )1(يؤكد قوة هذه الحضارة قوة لغتها املتصلة بجوهرها الـديني. الحضارات

 . إمكانياتها الكامنة

ً يف النظر إىل العـامل العـريب باعتبـاره مخزونـا اسـرتاتيجيا للموقـع ويتصل االعتبار الثاين ً

ُوالرثوة، ولعل التاريخ شاهد دامئًا عىل تكالب األكَلة عىل قصعة الرثوة العربية وبغض النظر . َ

عن وقائع التاريخ القديم، فإن أحداث التـاريخ الحـديث واملعـارص تؤيـد دامئًـا ذلـك، فقـد 

. رية، الفرنسية واإلنجليزية واألملانية واإليطاليـة الرشق العـريباستهدفت القوى االستعام

يف املوجـات األوىل لحركـة االسـتعامر ـتـم إحـتالل العـامل الـعـرىب بسـبب موقعـه الـحـاكم 

وحينام نجحت تجربـة محمـد عـىل باشـا يف . كطريق الستالب ثروات الحضارات األخرى

ًوشامالً وجنوبا يف محاولـة لبنـاء الدولـة ًإقامة دولة رشقية قوية، بدأت قوتها تتسع رشقا 

بحيث إستنفر ذلك حفيظة الغرب الذي تربص بهـا حتـى مـزق أوصـالها . العربية القوية

الشهرية، ثم قـام الغـرب بتحجـيم هـذه القـوة لتصـبح هشـة ال " نفارين"ًإربا يف موقعة 

ة، كانـت وحيـنام قامـت الحـرب العامليـة األوىل والثانيـ. تستطيع الـدفاع عـن مجتمعهـا

الساحة العربية أبرز الساحات فاعلية، وإلدراك الغرب أن مكمـن خطـورة هـذا العـامل يف 

وقـد . وحدته، فقد قام بتمزيق الجسد العريب إىل قطـع منفصـلة حتـى ال تكتمـل قوتهـا

، ناهيـك عـن الـحـروب " بيـكـو–سـايكس "تحقـق ذلـك باتفـاق دويل جـسـدته معاهـدة 

 حتى أجهزت عليها مـع بدايـة . نمية العربية املستقلةالشعواء التي شنت عىل تجارب الت
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الـسـبعينيات، حـيـث تواـلـت اإلنتكاـسـات الـشـاملة لتـجـارب التنمـيـة العربـيـة، فتحوـلـت إىل 

 .مجتمعات هشة وتابعة

وتعترب الرثوة النفطية هي األخرى الكعكة التي استنفرت غرائـز الخـوف عنـد الغـرب 

ملخـزون االحتيـاطي النفطـي العـاملي قـابع يف بـاطن بخاصه قواه القائدة، فالنسبة الغالبـة 

وتكشف متابعة وتأمـل حالـة الـنفط العـريب عـن تتـابع القـوى الغربيـة يف . األرض العربية

فقـد اكتشـفته بريطانيـا وفرضـت سـيطرة احتكاريـة عـىل . االحتيال من أجل الحصول عليه

ـويقه ـتخراجه وتـس ـروب، . اـس ـة يف الـغ ـدأت الـشـمس الربيطانـي ـنام ـب ـادة وحـي ـلمت القـي أـس

التي سيطرت عىل النفط مبارشة بإنتاجه وتوزيعه، أو بالسـيطرة عـىل . للرأساملية األمريكية

ًأو بافتعال املعارك للسيطرة املبارشة عىل منابعه، كام حدث أخـريا . عائداته وإقتضام بعضها

روة الرتبـة يف العراق، يضاف إىل ذلك أن بالعامل العريب ثروات معدنية عديـدة، إضـافة إىل ثـ

 .واملياه، وهي الرثوات الفاعلة يف األلفية الثالثة

وإذا كانت القوى العاملية تسعى إىل عوملة الثقافة والسـياحة كآليـة لعوملـة االقتصـاد، 

.  سوف تنساب عرب قنواتها سلع اإلنتاج الرأساميل إىل أسـواق االسـتهالك- إذا تحققت -التي 

 محورية يف عرص العوملة، ويف هذا اإلطار تربز السـوق ونتيجة لذلك أكتسبت األسواق أهمية

حيـث تتـوفر يف هـذه السـوق . العربية كأقوى األسواق، من حيث إمكانية استيعاب السـلع

ًكثريا من الظروف املواتية، فعدد سكان السوق العربية يزيد عىل مائتني وسبعني نسمة، وهـي 

هذه الكتلة السكانية تحتوي . املنتجة للسلعسوق كبرية تثري أشواق القوى والقطاعات العاملية 

عىل رشيحـة سـكانية مـن العاملـة عاليـة التأهيـل، والتـي يف قـدرتها تشـغيل أكـرث الوحـدات 

ثـم أنهـا كافيـة لتشـغيل وإدارة قطـاع إنتـاجي كبـري، إذا خططـت الرشكـات . ًاإلنتاجية تطورا

باإلضـافة إىل ذلـك فـاألرض . بيـةاملتعدية الجنسية إلقامة وحدات إنتاجية لها عـىل األرض العر

العربية متتلك الرثوة، حتى لو اختلت موازين العدل االجتامعي، حيـث انـدفع القسـط الكبـري 

غـري أن الـرذاذ الـذي قـد يتسـاقط مـن . من هذه الرثوة إىل التدفق يف جيوب رشائح محدودة

 أنـه كـاف لرفـع هذه الرثوة قـادر عـىل دفـع طاقـة الرشاء والتبـادل يف السـوق العربيـة، كـام

يضاف إىل ذلك أن نسبة التعليم عالية نسـبيا يف املجتمعـات العربيـة . معدالت االستهالك أيضا

مقارنة مبجتمعات العامل الثالث، األمر الذي يساعد عىل رفع مسـتوى الطموحـات االسـتهالكية 

ر ومخـارج إىل جانب ذلك فإن وسطية املوقع العريب، وإطاللـه عـىل بحـا. بالنسبة لهذه الكتلة

ـف ـالق لترصـي ـة انـط ـكل نقـط ـرىب أن يـش ـع الـع ـة املجتـم ـت ىف إمكانـي ـددة، جعـل ـة متـع   مائـي
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ومـن ثـم فمـن املنطقـي أن . اإلنتاج الصناعي والخدمي إىل مناطق أخرى عديـدة يف العـامل

ًتسعى قوى العوملة لتامرس ضغوطا عىل األنظمـة السياسـية العربيـة، حتـى يصـبح العـرب 

 .مة الشاملة لعملية العوملةحلقة يف هذه املنظو

يضاف إىل ذلك أن املحيط العريب يحيط بـالجزيرة اإلرسائيليـة القامئـة يف وسـطه، وإذا 

كان من الثابت أن دولة إرسائيل ترتبط بعالقة عضوية بالقوة املهيمنة عـىل النظـام العـاملي 

ت نـفـع متـبـادل ألن ـهـذه العالـقـة العـضـوية ذا. واملتمثـلـة يف الوالـيـات املتـحـدة األمريكـيـة

لكليهام، فإرسائيل ذات نفع للواليات املتحدة األمريكيـة، باعتبارهـا السـوط الـذي ميكـن أن 

وذلك حتي تضمن السيطرة عىل العـرب إن . يؤدب أي خروج عريب عىل املخطط املرسوم له

ا مل يكن بالوسائل الناعمة، من خالل القيم والصور التي تتدفق عرب قنوات اإلعالم وتكنولوجي

وحتى يتحقق لها ما تريد فهي تضمن دامئًـا تفـوق . املعلومات، فبالقوة أو العصا اإلرسائيلية

القوة اإلرسائيلية، إما من خالل الضخ املبارش لوسائل القوة يف حالـة السـلم أو الحـرب، كـام 

أو من خـالل تقلـيم أظـافر القـوة العربيـة كتقييـد مرص مبعاهـدات . 1973حدث ىف حرب 

. ًامتالك القوة، أو رضب العـراق إذا توجسـت أن لديـه مرشوعـا المـتالك القـوةتعوقها عن 

وحرمان العرب من آية إمكانية امتالك السالح النووي، حتى ولو امتلكتـه إرسائيـل، وهنـاك 

حجج كثرية تطرح لتقدم مرشوعية لهذا املسلك، حتى ولو كانت غري مقنعة، فامتالك القـوة 

يف مقابـل ذلـك فالواليـات املتحـدة نافعـة إلرسائيـل . السـلوكيكفي لإلقناع وتأكيد رشعيـة 

ًبالقدر نفسه، وذلك ألن عالقتها بالقوة األقوى يف العامل يوفر لها قدرا من األمان أمام العرب، 

حتى تتفرغ لنفسها كمرشوع اقتصـادي يسـعى إىل السـيطرة عـىل النظـام الرشق أوسـطي، 

ًتصـبح فـاعالً اقتصـاديا صـغريا، إىل جانـب ثـم هـي قـد . وحتى متتد منه إىل محـيط أوسـع ً

الواليات املتحدة، الفاعل االقتصادي العمالق تسـري يف ظلـه، لتلـتقط بعـض مغـانم السـوق 

مثال عىل ذلك أنه مبجرد إحتالل الواليات املتحدة للعراق، . ًالعربية، مهام كان النصيب يسريا

وتارة أخرى لتحيي خط أنابيـب نفـط تحركت إرسائيل لتشارك يف عملية إعادة اإلعامر تارة، 

وتارة ثالثة تبحث عن موطئ قدم يف العراق يكون منطلًقا لتحركـات .  حيفا القديم–كركوك 

 .)2(اقتصادية وسياسية وحتى عسكرية جديدة

غري أن القوة وحدها ال تضمن أن يستمر التـاريخ ىف مسـاره الـذى هـو عليـه 

ًفإنهـا تحتـوي أيضـا عـىل "  هـو كـائنمـا"اآلن، وإذا كانت آية حقيقة تحتوي عىل 

، ومن غري املحتمل أن يتجانس املمكن مـع مـا هـو "املمكن أو ما ينبغى أن يكون"

 مـا هـو كـائن "وإذا كـان . كائن، وإال توقف التاريخ عن الحركة والفاعلية والتفاعل
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العريب " املمكن"مالئم لتحقيق القوة العاملية األقوى وربيبتها إرسائيل ألهدافهم، فإن " ًعربيا

فقد تتغري موازين القـوى، وقـد تسـتنفر اإلرادة العربيـة، وقـد تـزف . غري مضمون العواقب

الرثوة العربية لإلرادة العربية، فيتأسس زواج ينجب القوة، توقع وإن كان مغلًفا بالخيال إال 

ه من وحتى تقطع قوى العوملة الطريق عىل هذا املمكن واملنطقي، فإن. أنه ممكن ومنطقي

الرضوري أن يشارك العرب بقوة يف بنية العوملة من منطق التابع الخاضع، وهـو مـا تفرضـه 

ويف نسـيج العوملـة سـوف يفقـد العـرب منـاعتهم الحضـارية وتتآكـل . قوى العوملة علـيهم

معنوياتهم، ويصبحوا مجرد مشاركني تابعني يف عملية العوملة الشاملة، حتى ولو حصلوا عىل 

ذلك يعنى أنـه مـن الرضوري سـحقهم بآليـات العوملـة التـي ميكـن أن . ئدةبعض فتات املا

تحقق يف إطارهم أهدافها، بطريقة ميرسة وسهلة، ألنهم يعيشون حالة من الضعف والوهن 

 .وافتقاد املناعة

وقد شكلت هذه الحقائق أهدافا أضعفت رشعية عىل فرض مخططـات العوملـة عـىل 

خططات فمن الرضوري إخـرتاق العـامل العـريب مـن كافـة العامل العريب، وحتى تنجح هذه امل

وحتى يتحقق النجاح بصورة حاسـمة، فإنـه مـن الرضورى أن تـدخل . االتجاهات والجوانب

العوملة من ثالث مداخل تخرتق فيها ثالث مستويات لبنية املجتمـع العـريب، املسـتوى األول 

توى االجتامعي االقتصادي السـيايس، واملستوى الثاين هو املس. هو املستوى الحضاري الثقايف

وإن كـان الواقـع يشـهد . ويشكل بعد الهوية واالنتامء املستوى الثالث املستهدف باالخرتاق

 لكـل –ً تجريديا –تداخل هذه االخرتاقات الثالث والتفاعل الناتج عنها، إال أننا سوف نعرض 

 .منها عىل حدة

 

 عرىبتأثري العوملة عىل بنية املجتمع ال: ًثانيا

يتشكل بناء املجتمع عادًة من الثقافة التى تتضمن منظومات القيم التى تشـكل املعـاىن 

ـنظم  ـة اـل ـافة إىل مجموـع ـة، إـض ـاالت اإلجتامعـي ـف املـج ـبرش ىف مختـل ـلوكيات اـل ـة لـس املوجـه

االجتامعية، التي تشكل السياقات أو األطر املتداخلة التى يعيش يف نطاقهـا الـبرش، ويـدخلون 

إرتباطـا . ًجتامعية مع بعضهم البعض، تعبريا عن تفاعلهم إلشباع حاجاتهم املتبادلةيف عالقات ا

بذلك يضم بناء املجتمع تكوينات اجتامعيـة عديـدة يـدخل فيهـا النظـام الـديني والتعليمـي، 

ًويف العـادة تكـون هـذه الـنظم االجتامعيـة متداخلـة بنائيـا . والطبقي والسيايس واالقتصـادي

يث يؤدي الخلل يف العالقات بني هـذه الـنظم، أو عجـز بعضـها عـن األداء ًووظيفيا كذلك، بح

 .)3(الوظيفي املحدد له، إىل اعتالل املجتمع وعجزه عن متابعة تطوره ومنوه باملعدالت املالمئة
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وإذا كانت أيديولوجيا العوملة ذات تأثري عـدواىن عـىل ثقافـة املجتمـع وبنائـه لكونهـا 

 بنيته عنارص غريبة عليه، أو حتـى تتنـاقض مـع تلـك العنـارص ، وتغرس ىف(*)تخرتق املجتمع

وذلك يرجع إىل أن عنارص العوملـة مفروضـة ومسـلحة بقـوة . واملكونات التي تطورت قوميا

ومن ثـم فسـوف يـؤدى الضـغط . اإلعالم واإلعالن، وأيضا لكونها مل تتطور من رحم املجتمع

ومن الواضح . والتشوهات االجتامعية العديدةعليها وإخرتاقها إىل وقوع كثري من االنهيارات 

أن اإلعالم ذاته هو الذي يلعب الدور الفاعل يف هذا االنهيار، حيث تـربز العوملـة اإلتصـالية 

ًمن خالل البث التليفزيوين عن طريق األقامر الصـناعية، وبصـورة أكـرث عمًقـا وإتسـاعا مـن 

وهـو . )4(هم البعض يف أنحاء املعمورةخالل شبكة املعلومات الدولية التي تربط البرش ببعض

ما يعني أن اإلعالم قد امتلك األولوية إلحداث التغيـريات املطلوبـة عـىل الصـعيدين املحـيل 

والعاملي، وهو ما يعنى أن اإلعالم أصبحت له سلطة وهيمنة، دفعت بريجنيسـيك مستشـار 

مـن املـادة % 65لتي متتلك الرئيس كارتر إىل التأكيد عىل أهمية أن تقدم الواليات املتحدة ا

ًمنوذجا كونيا للحداثة"اإلعالمية  ، التى تتضمن التأكيد عىل القيم األمريكيـة التـي يـذيعونها "ً

ًونظـرا المـتالك الواليـات املتحـدة تكنولوجيـا . ًدوما فيام يتعلق بالحريـة وحقـوق اإلنسـان

ملعنويـة عـىل مسـتوى متقدمة لالتصاالت واملعلومات، فقد إنترشت هذه القيم واملضـامني ا

 .)5(العامل برسعة فائقة يف األوساط الراقية والشعبية عىل السواء

وبالـقـدر اـلـذي أـسـتطاع فـيـه اإلـعـالم تحقـيـق الـتـدفق الـحـر والرسـيـع للمعلوـمـات 

واملعارف، ومن ثم التقريب بني الثقافات، فإنه قـد عمـل يف نفـس الوقـت عـىل تخريـب 

وهو األمـر الـذى أدى إىل تسـويغ اسـتخدام . معاتهاالعالقات بني األنظمة السياسية ومجت

ويف هـذا اإلطـار أصـبحت العوملـة مرادفـة ملعنـى . العنف والقوة تحت مختلف الـذرائع

ًتكثيف اإلحساس بالتواصل واالقرتاب الذي تجسده عمليا وترية التطـور املتسـارع لثـورة 

ار شبكات البث الفضائية باإلضافة إىل ذلك فقد فرض انتش. )6(االتصال وتبادل املعلومات

تحـديات حاـسـمة عـىل وـسـائل اإلـعـالم الرسـمية يف مجتمـعـات الجنـوب، ترتـبـت عليـهـا 

فقـد أدى ذلـك إىل تحـرر املـواطن مـن قيـود . تطورات عديدة وهائلة يف غالب األحيان

اإلعالم الرسمي بكافة أشكاله، لكونه يجد أمامه موجـات مـن التـدفق اإلعالمـي الغـريب 

مر الذي أضعف إرتباط اإلنسـان بأحداث مجتمعه املحيل لصالــح اهتاممـه األ. والعاملي

  – بإضـعاف إرتبـاط اإلنسـان – إذا تكثف التأثري –ًمبتابعة األحداث عامليا، وهو ما يهدد 

 

                                                           
 .خرتاق ثقافة العوملة للثقافة القوميةأنظر الجزء األول من هذا املؤلف الذى يعالج بإسهاب ا  * 
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 بوطنه، بحيـث تتفلـت مواطنتـه مـن إطارهـا القـومى ىف إتجـاه أن يصـبح –ًسيكولوجيا 

ًمواطنا عامليا ً)7(. 

ـار األرسة باإلـضـافة إىل ـا املعلوـمـات إىل إنهـي ـأثري اإلـعـالم وتكنولوجـي  ذـلـك فـقـد أدى ـت

واملدرسة كمؤسسات تقليدية للتنشئة االجتامعية وهو األمر الذى يشري ويؤكد عـىل فاعليـة 

وإذا كـان مـن الثابـت أن األرسة قـد شـكلت يف املـايض املؤسسـة األقـوى . الجهاز اإلعالمـى

ي تنتج الوجدان الثقايف والوطني بواسطة منظومة القيم التي للتنشئة االجتامعية، لكونها الت

تلقنها أفراد األرسة، باعتبارها اآلداب العامة الواجب احرتامها، واملقومات التي يتعني اإللتزام 

وإذا كان الطفل يلقن يف إطار األرسة لغته ومبادئ عقيدته والقوالب األخالقيـة . واإلميان بها

ً، فإنه يلقن كذلك بعضا من املبادئ املؤسسة للشعور باألنـا الجمعـى، العامة والعليا لسلوكه

غري أن مـا نالحظـه اآلن يتمثـل يف أن األرسة . )8(أي هوية الجامعة الوطنية التي ينتمي إليها

 –ًوغالب التكوينات القرابية أصيبت بالتفكك، تأكيدا لذلك أن البني القبلية والعائليـة مـثالً 

 مهددة بـأن تنفصـل عـن منظوماتهـا - الرئييس يف املجتمعات العربية وهي التكوين العريب

إذ أنه من املتوقع أن يؤثر سيل املعلومات الجديدة، الصادر عـن مصـادر العوملـة، . الثقافية

 .(*)عىل هذه البنى كام تتأثر بها كذلك التكوينات الطائفية الراسخة عىل صعيد الواقع العريب

لعوملة سوف تقوم بتشكيل الوعي األوسع واألشمل محلهـا، وذلك يرجع إىل أن آليات ا

األمر الذى أدى إىل حالة من التسيب القيمى، التى تجعل الفرد أعزل مـن أى دفاعـات، بـل 

 .)10(ًتجعله مصابا مبرض ضعف املناعة القيمية املكتسب

عربيـة، ويشكل انهيار النظام التعليمي أحد نتائج تأثري العوملة عىل بنية املجتمعـات ال

 وذلك مثلام انهارت األرسة والعالقات القرابية، ويتمثـل املظهـر األول لرتاجـع نسـق التعلـيم 

ظهور ما يسمى بالتعليم املغرتب، الذي يجنح عـادة إىل املرجعيـة العلميـة التـي طورتهـا ىف 

طان ًاملؤسسات األجنبية، األمر الذي يؤسس لدى الدارسني نوعا من االرتباط الثقايف بعلم وأو

والنتيجة هي حرمان عدد هائـل مـن حقـه يف التحصـيل لضـعف اإلمكانيـات . )11(أجنبية

ويتعلـق املظهـر النـوعي الثـاىن بفقـر محتـوى بـرامج . واملوارد والبني األساسية للتعلـيم

األمـر الـذي أدي . التكوين والتعليم، وقصورها عن االستجابة للحاجات املعرفية والعلمية

 ج أفواج ودفعات متالحقة من أنصاف املتعلمني، ممن ال تستفيد مـن يف النهاية إىل تخري

 

                                                           
 .يعالج الفصل السادس ىف هذا الجزء تأثري اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات عىل التنشئة االجتامعية العربية  * 
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باإلضـافة إىل . (*)، التي تسعى إىل تطوير املجتمـع)12(طاقاتهم املتواضعة املؤسسات اإلنتاجية

وإذا . )13(ذلك فقد تعرضت البنية الطبقية للمجتمع العرىب هـي األخـرى لقـدر مـن التغيـري

لت عىل نصيب األسد من الكعكة االجتامعيـة ىف مرحلـة مـا كانت الطبقة املتوسطة قد حص

بعد االستقالل ولعدة عقود، حتى ترسخ املد الليرباىل بتأكيد خـالل العقـود الثالثـة السـابقة 

حيث شكلت الطبقة الوسـطى تاريخيـا القـوة االجتامعيـة التـى . عىل نهاية القرن العرشين

لة، غري أننا نجد أن الطبقة الوسطى قد أخلت إستندت إليها النظم السياسية العربية املستق

مكانتها بإعتبارها قوة إجتامعية فاعلة ىف املرحلة الليرباليـة، لصـالح الطبقـة العليـا العربيـة، 

التى سعت بجد وإجتهاد للسيطرة عىل النظم السياسية، كمدخل ملامرسة أنشطة إقتصـادية 

 . توسيع خريطة الفساد ىف املجتمعسلبية ىف غالبية األحيان، كاإلستغالل واإلحتكار و

ًإرتباطا بذلك سعت الرشكات املتعدية الجنسية الفاعلة عىل الصـعيد العـاملى، بإتجـاه 

ضم بقايا الطبقة الوسطى إىل سوق االستهالك مبحاولة تهيئة الظروف لنمو هذه الطبقة من 

 كأمل مل يتحقـق –حيث تضع يف اعتبارها . خالل التخطيط االسرتاتيجي الحتامالت املستقبل

. )14( إمكانية تحول رشائح اجتامعية إىل الطبقة الوسطى وهو ما يسمى بالسوق االحتامليـة-

حيث يتم توسيع هذه السوق اإلحتامليـة مـن خـالل إرشاك الطبقـة الوسـطى عـىل صـعيد 

حيـث . القوى العاملية فيه، ومن الطبيعى أن يتطلب ذلك منط عادل لتوزيع الدخل القـومي

ًه كلام كان التوزيع أكرث عدالً كلام اتسـعت السـوق أساسـا باتسـاع قاعـدة الطبقـات نجد أن

 وهو ما مل يحـدث ىف العـامل العـرىب بـل إسـتمرت التفـاعالت ىف إتجـاه إضـعاف )15(الوسطى

وإذا كانت مثـل هـذه التفـاعالت تتطلـب مـن القـامئني عـىل أيـديولوجيا . الطبقة الوسطى

ب طبقي حـاد يـؤدى إىل انكـامش حجـم السـوق، وبـني اتسـاع العوملة االختيار بني استقطا

نطاق الطبقة الوسطى وبالتايل زيادة حجم السوق، وقد كان اإلختيار الثاىن هو الذى تحقـق 

 . ىف نطاق العامل العرىب

وتعترب ظاهرة تفتيت املجتمعات القومية من الظـواهر التـي تأسسـت بتـأثري 

ة بإتجاه بعث بعـض القـوى التـى تعمـل يف العوملة، حيث تعمل أيديولوجيا العومل

وتسـتند هـذه القـوى ىف . اتجاه تفتيت التكامل القومي يف بعض هذه املجتمعـات

إنجازها لهذه العملية إيل إستنفار الوالءات القامئة عىل العرف أو العنرص أو الـدين 

وهـى تتامثـل ىف ذلـك مـع . أو اللغة وغريهـا مـن صـور التعبـري الثقـايف أو اإلثنـى

 امعات األقليات املختلفة يف العامل، تلك التي يوجد لها يف العادة جـذور تاريخيـة ج

 

                                                           
 .عرضنا ىف الفصل الخامس لحالة النظام التعليمى ىف املجتمع العرىب  * 
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تدفع لالنقسام، الذى تشجع عليه أيديولوجيا العوملة لتفكيك بنية املجتمع والدولة القومية، 

ًتأكـيـدا ـلـذلك تـسـعى الوالـيـات املتـحـدة بإتـجـاه دـعـم األقلـيـات الدينـيـة كآلـيـة ـمـن آلـيـات 

 .)16(التفتيت

تعترب البطالة والحد من الهجرة إىل املجتمعـات املتقدمـة أو النفطيـة مـن الظـواهر، و

وتوضيح ذلك يتمثل ىف أننـا . التي سوف تعاين من جرائها املجتمعات العربية يف ظل العوملة

ًبينام نجد أن جانبا كبريا من االستثامرات يتجه إىل متويل تكنولوجيا اإلنتـاج املتقدمـة فإننـا . ً

 هذه التكولوجيا تعجز عن إنتاج فرص عمل إضافية، إن مل تـؤد إىل تراجـع معـدالت نجد أن

وهـو مـا يعنـي أن هنـاك . )17(هذه الفرص وهو ما عرف بالنمو غري املصحوب بفـرص عمـل

عالقة بني إرتفاع مستويات التكنولوجيا الحديثة، وبني ارتفاع معـدالت البطالـة، عـىل الـرغم 

وهو ما حدث بوضوح يف الواليات املتحـدة األمريكيـة . قتصاديمن إرتفاع معدالت النمو اال

ودول غرب أوروبا واليابان وكندا، ذلـك يعنـي أن التنميـة يف ظـل الثـورة الصـناعية الثالثـة، 

ًوهو يشء مل يكن معروفا مـن . ميكن أن تحدث دون أن تنتج فرص عمل أو وظائف جديدة

ـذ ـن نأـخ ـار ونـح ـذه يف االعتـب ـا أن نأـخ ـل، وعليـن ـة قـب ـة لتنمـي ـا الحديـث ـائل التكنولوجـي  بوـس

 التى تعاىن من معدالت بطالة عاليـه، بـدأت تتحـول بإتجـاه توليـد ظـواهر ) (*)18(مجتمعاتنا

 .إجتامعية وثقافية سلبية تؤثر عىل امن وأستقرار املجتمعات العربية

ة ويرتبط بذلك احتاملية انخفاض معدالت الهجرة، سواء من املجتمعات العربية الفقري

ويرجع انخفاض الهجرة . ًإىل مجتمعات الخليج، ومنهام معا إىل املجتمعات الصناعية الغربية

من املجتمعـات العربيـة الفقـرية إىل مجتمعـات الخلـيج، إىل أن هـذه املجتمعـات األخـرية 

ًاستكملت تقريبا بناء مرافقها األساسية، إضـافة إىل أنهـا تتبـع منـوذج تنميـة وتؤسـس بنيـة 

تأكيد ذلك أن مجتمعات .  تؤدي إىل توفري فرص عمل لعاملة خارجية أو داخليةإقتصادية ال

إىل . الخليج بدأت تعاين، هي نفسها مـن ارتفـاع معـدالت بطالـة املـواطنني املـؤهلني لـديها

جانب ذلـك فـإن توقـف تيـارات الهجـرة إىل املجتمعـات الغربيـة الصـناعية، إمنـا يرجـع 

لدول الغربية بسبب تفاقم مشكالت الركود والبطالـة يف باألساس إىل لجوء الحكومات يف ا

ـاملية ـناعية الرأـس ـدان الـص ـرة إىل . البـل ـت الهـج ـد أن كاـن ـا، بـع ـرة إليـه ـة الهـج إىل مقاوـم

ًمجتمعات الشامل، منفذا أمام قوة العمـل يف الـبالد الناميـة ومصـدرا مهـام مـن مصـادر  ً ً

  العوملة قد تحدد مضمونها يف منطـق ويف هذا اإلطار نشري إىل أنه برغم أن. النقد األجنبي

 

                                                           
 .بطالة وعالقتها بإتساع مساحة الفقر ىف املجتمع العرىبعرضنا ىف الجزء الثالث من هذا الكتاب بتفصيل لل  * 
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الرأساملية العاملية، عىل أنه التدفق الحر وغري الحر للسلع ولـرؤوس األمـوال، فأننـا نجـد أن 

 وهو ما يشري إىل املامرسة االنتقائية لعنـارص العوملـة مـن )19(الحراك الحر لقوة العمل مقيد

 .قبل املجتمعات الرأساملية

ـاك م جموـعـة ـمـن الـظـواهر الـتـي ـمـن املتوـقـع أن تـحـدث يف باإلـضـافة إىل ذـلـك هـن

مـن هـذه الظـواهر إرتفـاع عـدد السـكان . املجتمعات العربية، أو هي قد وقعـت بالفعـل

املعرضني لتأثريات العوملة، ويف هذا اإلطار نالحظ االرتفاع الواضـح بالنسـبة للسـكان الـذين 

حيـث نجـد يف . مجتمـع أو أمـةًيتفاعلون مع العامل الخارجي، الـذي أصـبح متـواترا يف كـل 

مختلف املجتمعات العربية أن نسبة عالية من سكان املجتمع يتعاملون بصـورة مبـارشة أو 

غري مبارشة مع السـياحة وحـدها، ونسـبة مامثلـة تتلقـى تحـويالت أفـراد أرسهـا العـاملني 

ات مـن أو تنفق قدر كبري من رؤوس أموالها ىف أسواق الخارج، كام تـدفقت الـوارد. بالخارج

ـال  ـا االتـص ـي تـضـم تكنولوجـي ـك الـت ـة تـل ـا، خاـص ـرىب تقريـب ـت ـع ـل بـي ـارج إىل ـك ـلع الـخ ًـس

يضاف إىل ذلك أن االتصاالت بالخـارج مـن خـالل البـث اإلعـالين واإلعالمـي . )20(واملعلومات

وبخاصة ذلك البث املوجه لرشيحة الشباب، التـي تعتـرب أكـرث الرشائـح . أصبحت أكرث كثافة

لعوملة، إىل جانب ذلك ترمتي األجيـال الجديـدة بالجملـة يف أحضـان العوملـة ًتأثرا مبضامني ا

حيث تشري التوجهات الجديدة لألجيال القادمة والشـابة إىل أنهـا لـن . وخاصة جيل الشباب

فة عـىل اإلنرتنـت والقنـوات الفضـائية واملعرفـة املوسـوعية الـلــهتقبل طواعية ومبزيد من 

لتنـشـئة وـفـق التقالـيـد الجدـيـدة ذات الطبيـعـة النفعـيـة ـبـل ـعـىل ا. واملعلوماتـيـة فحـسـب

ًىف مقابـل ذلـك سـيقل أو يـنكمش كثـريا ذلـك التوجـه الـذى يحـبط . واالستهالكية واملادية

اإلنسان بالخصوصيات واملوروثـات واأليـديولوجيات الروحانيـة القوميـة أو الحضـارية التـي 

 قد تطور هذه الخصوصـيات ردود فعـل إذ. تواجه العوملة اليوم، وبخاصة يف عاملنا اإلسالمي

وإذا كانت التجارب قد دلت عىل أن مـن يقـف يف طريـق . إنكامشية وإنغالقية أو هجومية

ًالعوملة ونظامها العاملي مل يحقق نجاحا، فإن ذلـك يرجـع إىل أن األخـرية عـىل اسـتعداد ألن 

ـضـه السياـسـية بأـسـاليب مـبـارشة وـغـري مـبـارشة، الـسـتنفاد أغرا. تـحـارصه وتـهـدده وتقمـعـه

 . ولتحقيق أهدافها ومتضمناتها)21(واالجتامعية

 إىل جانب ذلك تربز عىل الساحة مجموعـة مـن التوجهـات واملواقـف التـي تشـري 

ويتمثـل أول . إىل إغرتاب اإلنسان عن املجتمع، أو رفض متابعـة التطـور الحـادث حولـه

 هـذا اإلدعـاء أن يعمـل فمـن شـأن. هذه التوجهات يف إدعاء تأكيد العوملة عىل الفردية

ـه  ـا يكـمـن يف كوـن ـرد أن وـجـوده إمـن ـد للـف ـي تؤـك ـة الـت  ـعـىل تخرـيـب الرابـطـة الجامعـي
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وهو ما يعني أن توجه الفردية يستهدف إلغاء الهويـة . ًعضوا يف الجامعة أو الطبقة أو األمة

أو الجمعية والطبقية والوطنية والقومية وكل إطـار اجتامعـي آخـر، ليبقـى اإلطـار العـاملي 

وهو األمر الذي يؤدي يف النهايـة إىل تكـريس النزعـة األنانيـة . هو وحده املوجود" العوملي"

يضاف إىل ذلك ترسيخ االعتقاد يف وهم احتامليـة تفجـر الرصاع . )22(وطمس الروح الجامعية

وهو األعتقاد الذى يؤكد أن قبولنـا للعوملـة يعنـي االستسـالم ألدواتهـا وآلياتهـا، . االجتامعي

. اء كانت رشكـات أو وكـاالت أو أدوات إتصـال وإعـالم، تعمـل ىف إتجـاه ترسـيخ العوملـةسو

بعبارة أخرى فإننا نجد أن هذا االدعاء يفرض علينا أن نكيف أنفسنا مع متطلبات الهيمنـة، 

 .)23(وأن نستسلم لعملية االستتباع الحضاري الذي يشكل الهدف األسايس للعوملة

تتباع الحضارى الوجه اآلخر إلغرتاب اإلنسـان العـرىب عـن ومن الطبيعى أن يشكل اإلس

واإلغـرتاب . ترابه ومجتمعه، وتخليه عن فعله النضاىل للحفاظ عىل هذه املنجزات التاريخية

ىف هذه الحالة مثل اإلنغالق، موقف محكوم عىل صاحبه بافتقاد الذات والهوية، ألن الـبرش 

حيث يؤكد وعيهم الجمعـى . لعوملة واالندماج فيهايتجهون ىف إطاره إىل اإلرمتاء يف أحضان ا

أن ال فائدة يف املقاومة وال يف االلتجاء إىل الرتاث، بـل يجـب االنخـراط يف العوملـة مـن دون 

، ومن دون حدود، ألنها ظاهرة حضارية عاملية ال ميكن الوقوف ضـدها، وال تحقيـق )24(تردد

ب أن نركبه وهو يف طريقه بنا أو من دوننـا األمر يتعلق بقطار يج. ألي تقدم أو منو خارجها
ذلك يعني أن تأثري العوملة سوف يعمل عىل تغيري بنية الثقافة والقـيم كـام أنـه سـوف . )25(

يفرض التغيري عىل بنية املجتمع، عىل أن يكون التغيري يف اتجاه االنفصال عن الرتاث والهوية 

 .القومية واالرتباط بالعاملية أو العوملة

 

 تأثري العوملة عىل الدولة القومية: ًثالثا

وحتى تستطيع العوملة إعادة تشكيل املجتمع القومى وفق طبيعتها ومتطلباتها، فإنهـا 

وحتى ميكن أن تؤثر العوملة عىل الدولة فإننا نجـدها قـد لعبـت . إتجهت إىل إخضاع الدولة

ًدورا أساسيا ىف تقليص فاعليتها، وإضعاف سيطرتها عىل فضاءاتها ا ملختلفة، وميكن القول بأن ً

األول القـوى الخارجيـة، التـي . الضغوط عىل الدولة يف زمن العوملة صـدرت عـن مصـدرين

فرضت عىل الدولة أن تتبنى سياسات تساعد عىل إدماج مجتمعها يف بنـاء للنظـام العـاملي، 

ًاقتصاديا وسياسيا واجتامعيا وثقافيا ً ً لـداخل، لـدفع ويتمثل املصدر الثاين يف الضـغوط مـن ا. ً

 الدولة يف االتجاه الذي يجسد شعارات العوملة، املتعلقة بتحرير الفئات االجتامعية، والتأكيد 
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وقد كان من الطبيعي أمام هـذه الضـغوط . عىل حقوق اإلنسان ودعم التحول الدميوقراطي

  وإن كانت ما تزال تبـدي بعـض املعانـدة التـي ال طائـل مـن–أن تستجيب الدولة العربية 

باإلضافة إىل ذلك فقد أطلقـت العوملـة .  فتسعى إىل نرش هذه املعاىن يف مجتمعاتها–ورائها 

 . عقال بعض القوى االجتامعية، وساعدت عىل ظهور ظواهر اجتامعية وسياسية عديدة

ومن املؤكد أن العوملة أخضعت الدولة القومية، من خالل تحوالت عديدة وقعت عـرب 

إىل فرتة نشأة الدولة القومية، حيث ميكـن إعتبـار هـذه النشـأة تطور تاريخي طويل، يرجع 

فقـد كـان ظهـور الدولـة القوميـة بدايـة فاصـلة يف تـاريخ . الخطوة األوىل يف اتجاه العوملـة

، فقد قامت الدولة القومية مرتبطة بظهور املجتمـع القـومي، ومـن )26(املجتمعات املعارصة

ًد تجـانس الـبرش يف املجتمـع اسـتنادا إىل صـيغة ثم بدأت هذه الدولة منذ نشـأتها ىف تأكيـ

ويف هذا اإلطار ميكن القول بأن ظهور املجتمعات القومية يعتـرب فعـالً مـن أفعـال . املواطنة

العوملة، مبعنى أن نرش فكرة املجتمع القومي كمجتمع كبري، يتجاوز اإلقطاعيات الصـغرية أو 

ـه ب ـن النـظـر إلـي ـة املـحـدودة، ميـك ـل املجتمـعـات املحلـي ـاره تـطـور ـجـوهري يف التعجـي إعتـب

ًبحيث أصبحت الدولـة القوميـة هـي وحـدة التعامـل الـدويل، وارتباطـا بـذلك . )27(بالعوملة

وقعت االتفاقيات بني الدولة القومية وغريها من الدول، ونشأت املؤسسات الخاصة بتنظيم 

لدولة أربع وظـائف ومنذ نشأتها فقد أدت ا. )28(العالقات بني هذه الدولة وغريها من الدول

ًتاريخية لعبـت دورا أساسـيا يف انتشـار العوملـة، فهـي أوالً قـد حققـت التجـانس الـداخيل  ً

للمجتمع القومي، الذى تجسد إرادته الدولة القومية، بحيث أصبح الوالء للدولـة باألسـاس، 

 .وليس ألي تنظيامت وسيطة تقع بني الفرد والدولة

ً قـد لعـب دورا محوريـا ىف –أحد موجات العوملـة  الذى يشكل –وإذا كان اإلستعامر  ً

وهى الدولة، التى ولدت من رحم التطور . نقل منوذج الدولة الغربية إىل مجتمعاتنا العربية

عىل العكس . اإلجتامعى الغرىب، ومن ثم فقد كانت الدولة الغربية أكرث تكامالً مع مجتمعها

ـرىب واإل ـاملجتمع الـع ـة ـب ـة الدوـل ـت عالـق ـك كاـن ـن ذـل ـا، ـم ـة، لكونـه ـالمى هشــه وواهـي ـس

ولكونها قد ظلت غـري ملتحمـة مبجتمعهـا القـومى منـذ . بأيديولوجياتها فرضت عىل ثقافته

ًمرحلة اإلستعامر وحتى عرص فاعلية العوملة، لذلك فإننـا نجـدها قـد أصـبحت هـدفا مثينـا  ً

 املتأمـل ويـدرك. لتأثريات العوملة، حتـى يخلـو لألخـرية الطريـق إلخـرتاق املجتمـع القـومى

للتطور السياىس األورىب أن عرص الرأساملية التجارية، يعد العرص الـذي شـهد تبلـور الدولـة 

 فقد كان عليهـا أن . ًالقومية التى تدخلت تدخالً واضحا يف االقتصاد القومي الحديث النشأة
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نتقـال ًتنشئ هذا االقتصاد إنشاء بتوحيد السوق القومية، إضـافة إىل إزالـة العقبـات أمـام ا

السلع من مقاطعة إىل أخـرى، حيـث كانـت الربجوازيـة الصـغرية املحـدودة تقـوم باملهمـة 

ًيف الوقت نفسه كانت الدولة تتدخل أيضـا تـدخالً فعـاالً يف عمليـة اإلنتـاج نفسـها، . نفسها

فتفرض املواصفات الواجب اتباعها يف إنتاج السلع الصناعية، كام كانت تنشئ الجيش القوي 

 أو لجلب املادة الخام من هذه )29(تح مستعمرات جديدة لتسويق ما تنتجه املصانعالالزم لف

ًوحينام قامت الثورة الصناعية بدأت الدولة تقوم بدور آخر، فلم يعد رضوريـا . املستعمرات

ًأن تتدخل الدولة تدخالً مبارشا يف عملية اإلنتاج، حيث أصبح مـن املناسـب تركهـا لقـرارات 

 )30(هم، كام تراجع دور الدولة يف حامية منتجاتها من املنافسـة الخارجيـةأرباب العمل أنفس

 .حينام أصبحت هذه املنتجات قادرة عىل النجاح ىف املنافسة

إىل جانب ذلك فقد قامت الدولة القومية الغربية وبخاصة الدولة االسـتعامرية بنقـل 

العـامل الثالـث، ومـن بينهـا منوذج بناء الدولة الحديثـة إىل املسـتعمرات، أي إىل مجتمعـات 

املجتمـعـات العربـيـة، وذـلـك حـتـى تؤـسـس وـحـدات مـنـاظرة ـتـيرس عملـيـة اـسـتغالل ـهـذه 

ًوقد كان ذلك يف حد ذاته سعيا إىل خلق تجـانس عـىل مسـتوى العـامل، غـري أن . املجتمعات

الدولة ىف مجتمعات العامل الثالث، وبخاصة املجتمعات التي لها مرجعيات حضـارية، كانـت 

ألنهـا أى الدولـة . ف من حيث فاعليتها يف توجيـه املجتمـع مقارنـة بالدولـة األوروبيـةأضع

ًالعربية غري متداخلة يف النسيج االجتامعي للمجتمع، فهي مل تنبثق عضويا عن تطوره، عـىل 

، حتى فاجأتهـا )31(عكس الدولة األوروبية، ومن ثم فقد عجزت عن تحقيق التجانس القومي

 السهل إخرتاقها والسيطرة عليها، ويف هذا اإلطار ميكن القول بأن الدولـة العوملة، فأصبح من

 .يف العامل العرىب قد مرت هي األخرى بثالث مراحل

يف املرحلة األوىل وهي املرحلـة التـي اسـتغرقت فـرتة الخمسـينيات والسـتينيات، والتـى 

جتمعاتهـا عـىل عرفت بفـرتة الحـرب البـاردة، حيـث كانـت دول العـامل العـرىب قـد حصـلت مل

االستقالل إما كحصاد لنضال وطني، أو بطريق سلمي مـن خـالل الرحيـل السـلمي لالسـتعامر 

وقد حاولت الدولة يف العامل العرىب أن تقـود . بعد أن حقق مصالحة ومل يعد هناك شئ يستلبه

كـل تنمية وطنية فعالة، حيث قدم الدعم لها من قبل املعسكر الرشقي أو الغريب عىل السواء، 

ومـن ثـم تـدفقت . معسكر يحاول استعداءها عىل املعسـكر اآلخـر وجـذبها إىل نطـاق تـأثريه

املعونات عىل دول العامل الثالث والعرىب مبعدل ليس له نظـري، وقـد إتخـذت املعونـات صـورة 

 معونات للحكومات ومل تتخذ صورة اإلستثامر املبـارش، أو معونـات للقطـاع الخـاص، ومـن ثـم 
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فقـد كانـت الدولـة ىف غالبيـة . الطبيعي أن يتقـوى دور الدولـة نتيجـة لـذلكفقد كان من 

املجتمعات العربية تتدخل يف كل صغرية وكبرية، يف االقتصاد واملجتمع، فهي التي تعلن عـن 

ًوهي التـي تفـرض سـياجا جمركيـا عاليـا لحاميـة صـناعاتها . خطة خمسية طموحة للتنمية ً ً

وهي التي يف كثـري . ار لتأسيس مرشوعات البنية األساسيةالناشئة، وهي التي تقوم بجهد جب

من األحيان تتبنى االشرتاكية، أي أن الدولة كانت تقـوم بـدور فعـال إلعـادة توزيـع الـدخل 

حتى يف البالد املتحالفـة مـع الـدول الرأسـاملية، حيـث كانـت تجـد نفسـها مضـطرة لرفـع 

كالبنـك الـدويل وصـندوق النقـد وقـد كانـت املؤسسـات الدوليـة، . شعارات من هذا النوع

ًالدويل، تبدي تسامحا غريبا أمام كل هذه األفكار، بل إننا نجـدها هـي نفسـها قـد تكلمـت  ً

 .برضا عن نظام التخطيط وعن دور الدولة يف االقتصاد

ويف املرحلة الثانيـة التـي اسـتغرقت الفـرتة بـني السـتينات وأوائـل السـبعينات حيـث 

لبية تجارب التنمية يف العامل العـرىب تحقيـق اآلمـال املعقـودة انتكست الثورة، أو فشلت غا

وواجهـت كثـري مـن مجتمعـات . عليها، بل وحققت بعض هذه التجارب معدالت منو سلبية

ودول العامل العـرىب مشـكالت طاحنـة وتجـارب مريـرة، حيـث إتجهـت غالبيـة املجتمعـات 

ىف هذا اإلطـار تحولـت بعـض الـدول . ةالعربية إىل تبنى الليربالية كأيديولوجيا قائدة للتنمي

التى كانت تقود تجارب إشرتاكية إىل الليربالية بعد أن سقطت هذه التجارب، بينام عمقـت 

وقد تضافر ذلك مع تكثيف تـأثري . الدول العربية الليربالية خضوعها للقوى العاملية الليربالية

فقد كـان عـىل الدولـة أن ترخـي العوملة وبروز فاعلية الرشكات املتعددة الجنسية، ومن ثم 

ًقبـضـتها ـشـيئا فـشـيئا ـعـىل االقتـصـاد واملجتـمـع، تحقيقًــا ملـصـالح ـهـذه الرشـكـات فاألـسـوار . ً

الجمركية جرى هدمها، ونظام التخطيط تم إلغاؤه، واالشرتاكية أصـبحت مضـغة يف األفـواه، 

ًوإعادة توزيع الدخل وما يقدم دعام للسلع الرضورية قيل أنه يتعارض تعارض ًا رصيحـا مـع ً

 .)32(اعتبارات الكفاءة

ويف املرحلة الثالثة التي بدأت مع نهاية القرن العرشيـن وحتـى اآلن، وجـدنا أنفسـنا بـإزاء 

دولة لها املظاهر الخارجية لدولة ذات . دولة ضعيفة، حيث ظهرت الدولة بصورة جديدة ومزرية

ل، ولكنها تقوم بوظيفـة تكـاد تـنحرص ًسيادة، وتبارش صوريا كل املهام التي كانت تبارشها من قب

وال تخضـع الدولـة الضـعيفة يف مجتمعـات العـامل العـرىب لـذلك . يف مهمة ترتيب البيت لساكنيه

فقط، بل تخضع لها أيضا الدولة العظمي التى تشـغل مكانـة املركـز، وإن كانـت آليـات العوملـة 

  الـرد الـذي قدمـه وزيـر ولعـل أفضـل تشـخيص لـذلك. تعمل لصالح األخرية وعىل حساب األوىل
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اجم رشور هًردا عىل رئيس وزراء ماليزيا حينئذ مهاتري محمد، الذي " روبرت روبني"املالية األمرييك 

كام هاجم سلوك الدول الكـربى، إلجبارهـا البلـدان . العوملة واملضاربني يف أسواق العمالت واألسهم

اعذرين محمـد، ولكـن  "إذ قال.  اقتصادياتهااألسيوية عىل فتح أسواقها للمتاجرين بالعمالت لتدمري

ًعىل أي كوكب أنت تعيش؟ أنت تتكلم عن العوملة كأن ذلـك يتضـمن خيـارا متاحـا لـك العوملـة . ً

يوجـد اليـوم سـوق عوملـة واحـدة، والطريقـة الوحيـدة . )33("ًليست خيارا وإمنا هى حقيقة واقعة

 وأن تسعى للحصول عىل االستثامرات. سنداتاملمكنة أن تنمو من خاللها هي اللجوء إىل أسواق ال

حقيقـة حـول العوملـة هـي أن كـام أن أهـم . ، وبيع ما تنتجه مصانعك يف أسواق العوملة التجارية

فسوق العوملة عبارة . ًأحدا ال يسيطر، أسواق العوملة تشبه اإلنرتنت، ال يوجد أحد يف مركز السيطرة

وأصحاب األسهم والسندات املشـاركة، جمـيعهم  ساتعن رموز إلكرتونية للتجار والرشكات واملؤس

 يعرتفـون بـالظروف الخاصـة ألي دولـة، وإمنـا يعرتفـون وهؤالء ال. يجلسون وراء أجهزة الكمبيوتر

فقط بقواعدهم، وهي إىل حد ما متسقة، فهـم يحـددون نسـبة اإلدخـار التـي يجـب أن تحققهـا 

املحـيل اإلجـاميل، ومسـتوى عجـز ميـزان دولتك، ومسـتوى الفوائـد ونسـبة عجـز املوازنـة للنـاتج 

 .)34(املدفوعات الجاري

ًإرتباطا بذلك تؤثر العوملة عـىل الدولـة مـن خـالل بعـدين، حيـث يضـم البعـد األول 

التأثريات أو املتغريات التي تضعف الدولة من داخلها، إضافة إىل متغـريات إضـعاف الدولـة 

ً دوالً أو مؤسساتا -ى الكربى ىف العامل تتعامل ويف إطار املتغري األول نجد أن القو. من الخارج

ويف إطار تراجع دور الدولة العربيـة . مع املجتمع من خلف ظهر الدولة القومية ىف الجنوب

اآلن، نجد أن الرأساملية الكوكبية تستغنى عن وساطة الحكومـات، حيـث تفضـل الرشكـات 

سـواء مـن خـالل القطـاع . لعـرىباملتعددة الجنسية التعامل املبارش مـع مجتمعـات العـامل ا

الخاص أو تنظيامت املجتمع املدين، بدون الحاجة إىل مسـاعدة الدولـة القوميـة لتفـتح لهـا 

 .)35(الباب، فأهل الجنوب يهرولون اآلن لطرق الباب من جهتهم

باإلضافة إىل ذلك فقد بدأت الدولة تعجز عن السيطرة عىل الفضاء الواقع داخل حدودها، وقـد 

نولوجيا االتصال الحديثـة ممثلـة يف األقـامر الصـناعية والقنـوات الفضـائية اخـرتاق معظـم يرست تك

حيث أصبح تأثريها يفوق وسائل الثقافة التقليدية واملحلية وغريهـا مـن الوسـائل القابلـة . املجتمعات

قـت فنظام القنوات املتعددة الذي يتيح للمشاهد مشـاهدة مـا يرغـب فيـه، يف الو. للمراقبة والضبط

 الذي يريده، دون قدرة عـىل الـتحكم يف ذلـك مـن الخـارج، ودون قـدرة مـن الدولـة وأجهزتهـا عـىل 

 



 35           إضعاف العوملة للمجتمع العرىب والدولة 

ويتسق مـع ذلـك فاعليـة شـبكة املعلومـات الدوليـة وجهـاز . مراقبة ما يبث فيها أو يعرض

األمـر . الكمبيوتر الشخيص، أو فاعلية استخدام األطباق الهوائية بالنسـبة لجهـاز التليفزيـون

يجعل السلطات املحلية يف أي دولة، ىف العامل العريب، غري قادرة عىل منع أفرادهـا مـن الذي 

ومـن الطبيعـي أن يسـتثري ذلـك . )36(التقاط البث التليفزيوين أو استقبال الرسائل أو إرسالها

فالحكومـات تحكمهـا . الكثري من الشكوك واملخاوف لدى الحكومات والشعوب يف آن واحد

ة التي ميكن أن تنجم عن بث برامج وثقافـات، تنـتج عـىل املـدى الطويـل املخاوف السياسي

حالة من املعارضة وحتى العداء ألنظمة الحكم، أو بث أفكار وأيديولوجيات تهدد االستقرار 

باإلضافة إىل ذلك توجد قوى سياسية واجتامعية مـؤثرة . السيايس واالجتامعي يف هذه الدول

عن خشيتها من هذا النظام اإلعالمي املفتوح ملـا قـد ميثلـه يف العديد من املجتمعات عربت 

 .)37(ذلك من تهديد لنسق وتقاليد وعادات الشعوب

إىل جانب ذلك يتبدى عجز الدولة ىف إتجاهها إىل اإلنسحاب الكامل تقريبا من جهـود 

 كـان ًالتنمية والتحديث، ويرجع ذلك إىل أنه إذا كانت العوملة قدرا ال ميكن تجنبه، فإنه قـد

مبعنى أن تشكل . من املنطقي التأكيد عىل رضورة وجود دولة قوية تتضافر مع نظام السوق

ـة  ـر السياـسـات املالـي ـة الـسـلطة الـتـي تـحـدد رشوط مـبـارشة اآلداء االقتـصـادي وتقرـي الدوـل

والتجارية، وبذلك ال تتناقض سلطة الدولة مع تطور الحياة االقتصادية يف عامل تسيطر عليـه 

اإلقتصاد الحر ال يعني غياب دور الدولة عن الحياة القتصادية، وإمنا يعني أن ترتك ف. العوملة

ًكـام يعنـي ثانيـا . الدولة مجال اإلنتاج املبارش للسلع والخدمات لألفراد واملرشوعات الخاصة

 )38(أن تتدخل الدولة يف الحياة االقتصادية بوسائل أخرى من حيث مراقبة الكفاءة اإلنتاجيـة

وبرغم ذلك فإننـا نجـد أن القـوى العظمـى، بسـبب ضـغوطها عـرب آليـة . الجودةومستوى 

فهـي ومـن ثـم . الرشكات املتعددة الجنسية، مل ترتك الدولة تؤدي دورها بحجمـه الطبيعـي

وتتجىل . تعمل عىل إضعافها حال معارضتها، حتى تصبح األسواق مفتوحة بال عوائق أو قيود

ن إنتشار أعاملها يف أكرث مـن مجتمـع وأكـرث مـن دولـة فاعلية الرشكات متعددة الجنسية م

وإقتصاد، ولذلك فهى ال تبقي العملية االقتصادية داخل نطاق إقتصاد بعينه، ولكنهـا تـوزع 

وحـيـنام تـحـاول الرشـكـة مراـعـاة الـتـوازن يف البـنـاء . عنارصـهـا ـبـني ـعـدد ـمـن االقتـصـاديات

ها تهتم بتوازن البنية االقتصادية للرشكـة فإنها ال تهتم بتوازن اقتصاد بعينه، ولكناالقتصادي 

ولعل أبرز مثال عىل ذلك ما فعلته . ذاتها، بغض النظر عن مواجهة االقتصاديات املحلية لالنهيار

  الفرنسية، التـي قامـت بتعـديل حجـم نشـاطها، ألنهـا رأت أن يف ذلـك مصـلحتها،" رينو"رشكة 
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لجيكا، أو مبصلحة العاملني يف الرشكة من دون أن تهتم مبدى إرضار ذلك مبصلحة دولة مثل ب

 .)39(مواطني هذه الدولة

ومل تكتف الرشكات املتعدية الجنسية بااللتفاف عىل الدولة والتخلص من القيود التـي 

، وفق ما متليه إرادة الرشكات )40(قد تفرضها، بل سعت إىل احتواء الدولة وتسخريها لخدمتها

ـة املتعدـيـة الجنـسـية، وـمـا يـخـدمها ـمـن  مؤسـسـات دولـيـة، دون أن تـكـون الدوـلـة القومـي

كأن تتحدد الوظيفـة األساسـية واالقتصـادية للدولـة اآلن ومسـتقبالً، ىف . مستفيدة من ذلك

إعداد املجتمع لتلبية نسق العوملة الكبري، دون أن تحاول الـدفاع عـن املجتمـع يف مواجهـة 

كانت الدولة يف مرحلة سابقة تقوم ويف هذا اإلطار نستطيع أن نقول أنه إذا . هذه الرشكات

بالتخطيط لتطوير مجتمعها وتنميته، وأنها إذا كانت قد تخلت عن مركزية التخطيط لصالح 

ـفـإن ـمـا ـحـدث يتمـثـل يف أن وظيـفـة التخـطـيط ـقـد انتقـلـت إىل . آلـيـات الـسـوق الدولـيـة

لـق بـاملواد سـواء فـيام يتع. املؤسسات الدولية التي تعمل يف اتجاه ال يراعى تخطيط الدولة

األولية، أو فيام يتعلق بترصيف السلع يف األسواق، مبا يساعد عىل التحقيق الدقيق ألهـداف 

وـهـو ـمـا يعـنـي أن ـهـذه املؤسـسـات ـقـد اـسـتبدلت تخطيطـهـا . ومـصـالحهاـهـذه املؤسـسـات 

ً وبذلك بدأت الرشكات املتعدية الجنسية تحل تدريجيا محل الدولة، كـام )41(بتخطيط الدولة

لة محل اإلقطاعية واملجتمـع املحـىل القـديم، ذلـك بسـبب التقـدم التكنولـوجي حلت الدو

يف هذا اإلطـار تعـد حـدود الدولـة القوميـة هـي . وزيادة اإلنتاج والحاجة إىل أسواق أوسع

حدود السوق الجديدة، بل أصبح العامل كله مجال التسويق، سواء كان تسويًقا للسـلع تامـة 

وبذلك قفزت .  وعنارص اإلنتاج، أو تسويًقا للمعلومات واألفكارالصنع، أو تسويًقا ملسلتزمات

الرشكات املنتجة واملتعدية الجنسية فوق أسوار الدولة، وأخذت هذه األسوار تفقـد قيمتهـا 

سـواء متثلـت يف حـواجز جمركيـة أو حـدود . ًالفعلية، بل أصبحت أكرث فأكرث أسوارا شـكلية

و حدود السلطة السياسية، أو حـدود لبـث املعلومـات ملامرسة السياسات النقدية واملالية، أ

الحواجز الجمركية تتخطاها هذه الرشكات عـن طريـق . واألفكار، أو حدود للوالء والخضوع

 . ، وسائر االتفاقيات واإلعالنات الدولية األخرى)42(اتفاقيات الجات 

ملحـورى عىل هذا النحو تعترب العوملة الرأسـاملية ذاتهـا هـي املتغـري الخـارجي ا

وإذا كان هناك تناقض أسايس بني الرأسـاملية . الذي سعى إىل إضعاف الدولة القومية

فقـد . والدولة القومية التـي تفـرض القيـود داخـل حـدودها، حيـث متـارس سـيادتها

حاولـت الرأسـاملية حـل هـذا التنـاقض، بااللتفـاف حـول الدولـة القوميـة بأنظمتهـا 

 ت يف الكثري من األحيـان، ومـع ذلـك فقـد بقيـت الحالية، النقدية والترشيعية، ونجح
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غـري أنـه مـع ظهـور . الدولة القومية يف نهايـة األمـر عائًقـا أمـام متطلبـات توسـيع السـوق

الرشكات متعدية الجنسية، ومع اشـتداد أزمـة الرأسـاملية مـع بدايـة السـبعينات واشـتعال 

ًقوميـة وإزاحتهـا نهائيـا مـن أصبح مـن الرضوري إقصـاء الدولـة ال. املنافسة بني دول املركز

ًالطريق، حتى يفتح البـاب واسـعا أمـام تكـوين سـوق عامليـة موحـدة ألول مـرة يف تـاريخ 

وإذا كانت العوملة تنادي بحقوق اإلنسان، فإنها القوة التي انتهكت بداية هذه . )43(اإلنسانية

ة الجنسية أو من الحقوق، حينام انتهكت السيادة الوطنية، سواء من خالل الرشكات املتعدي

فعندما تدعو العوملة إىل تهميش دور الدولة وإضعافها، فإن ذلـك . خالل املؤسسات الدولية

فهـي تريـد دولـة . يأيت يف سياق أفكارهـا وتطبيقاتهـا الليرباليـة الجديـدة عـىل أرض الواقـع

يـة ضعيفة من السهل السيطرة عليها، تريد اسـتخدام الدولـة يف املجتمعـات الناميـة والعرب

 . التي ليست بالتأكيد مصالح مجتمع الدولة القومية)44(كحارس ملصالحها

باإلضافة إىل ذلك هناك مجموعة من املتغريات التي أضعفت الدولة من داخلها، حيث 

تتصل هذه املتغريات بقيام املؤسسات والتنظيامت الداخلية، بسلب الدولة ألهـم وظائفهـا، 

األمـر الـذي سـيؤدي يف .  عن وظائفها لهـذه املؤسسـاتأو باألصح التي فرضت تخيل الدولة

النهاية إىل وجود الدولة كعضو بـال وظيفـة حقيقيـة أو إسـهام حقيقـي، يف الوجـود البنـايئ 

ويتمثل املتغري . للمجتمع، بحيث أن ذلك سوف يفرض التأكيد عىل ثانويتها أو عدم أهميتها

ها اإلنتاجيـة، حيـث اتجهـت الدولـة إىل ًاألول إلضعاف الدولة يف تخليها تدريجيا عن وظيفت

إصدار الترشيعات لتوسيع صالحيات وفاعليات القطاع الخاص، والعمل عىل تقلـيص دورهـا 

وهو األمر الذي سوف يؤدي يف النهاية إىل إضعاف موارد الدولة، إضـافة إىل . اإلنتاجي العام

ف يسعون إىل تحقيـق الذين سو. تشكيل قوة ضاغطة عىل الدولة، تتكون من رجال األعامل

نجاحات اقتصادية ولو عىل حساب البعد االجتامعي، الذي له تـأثريه عـىل غالبيـة الـبرش يف 

وإذا مل تسـتطع الدولـة حاميـة البعـد االجتامعـي، وإذا مل تسـتطع السـيطرة عـىل . املجتمع

 فـإن والء املـواطن سـوف يتجـه إىل جامعـة الضـغط. اإلنتاج أو عىل األقل تنظيمه وتوجيهه

ًالجديدة، منرصفا عن الدولة، بل أن الدولة ذاتها قـد تجـد نفسـها يف مرحلـة مـا، تسـتجدي 

 . بقاءها واستقرارها من هذه الجامعة الجديدة الضاغطة

 وتشكل الجامعات أو املنظامت الطوعية أو تنظيامت املجتمع املدين ىف جملتها 

وم مـنظامت املجتمـع املـدين حيث تق. ًأحد املتغريات التى تشكل نفيا لفاعلية الدولة

 بدعم خـارجي ألداء وظـائف ذات أهميـة بالنسـبة للمجتمـع، حتـى تهمـيش وجـود 
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وإذا كان املجتمع املدين قد أسس هذه املنظامت طواعيـة بصـورة . الدولة بالنسبة للمجتمع

فإنـه مـن املؤكـد أن . تلقائية، لتقوم بإشباع احتياجات عجزت الدولة عـن تـوفري إشـباع لهـا

ًجود هذه املنظامت وأدائها ملهامها يف نطاق الواقع االجتامعـي يعـد مـؤرشا أساسـيا، عـىل و ً

وقد تضافر مع ذلك إحياء املجتمع املدين يف مختلـف . تآكل أو عجز الدولة يف هذه الحاالت

يضـغط عـىل . أنحاء العامل، وتحول منظامته ومؤسسـاته إىل طـرف فاعـل يف النظـام الـدويل

 إىل -، للقيـام بـإجراءات أو سياسـات محـددة، ومـن شـأن ذلـك )45(ألحيـانالدولة يف بعض ا

 أن يـدفع بالدولـة إىل منطقـة األضـواء الخافتـة يف -جانب فاعلية متغـريات أخـرى عديـدة 

وتشكل رشكات الحراسة واألمن البعد الثالث، الذي ميكن اعتباره، عىل األقـل . خلفية املرسح

وإذا كانـت الوظـائف األساسـية للدولـة . هامـة للدولـةًمؤرشا عىل خصخصـة أحـد األدوار ال

القومية يف كل فلسفات العقد االجتامعي، تتمثل يف تـوفري األمـن الـداخيل وضـبط التفاعـل 

فـإن تخـيل الدولـة عـن مثـل . االجتامعي، إضافة إىل حامية املجتمع من أي عدوان خارجي

ة الـظـل الخافـتـة الرؤـيـة ـهـذه الوـظـائف الهاـمـة يعـنـي رـكـالً لـهـا ـعـدة خـطـوات إىل منطـقـ

باإلـضـافة إىل ذـلـك ـفـإن اتـجـاه الدوـلـة القومـيـة إىل ـصـيغة الالمركزـيـة يف اإلدارة . والفاعلـيـة

والتنمية، وهي الصيغة التي تتخىل الدولة املركزية مبوجبها عن كثري من سلطاتها للسـلطات 

سلطة ذات الطابع وبرغم أن هذا التطور لصالح التطور الدميوقراطى وعدم تركيز ال. املحلية

إال أنه من منطق العوملة سوف يختزل مؤسسـة الدولـة إىل عـنرص ضـئيل . األبوى ىف الغالب

عنرص يكمل الصوة العامة دون أن يكون فعـاالً يف . ومحدود وثانوي يف بناء املجتمع القومي

وذلك يعني أنه إذا اكتملت هذه التطورات التـي بـدأت مـع تكثيـف . تشكيل هذه الصورة

ري العوملة، فإن ذلك من شأنه أن يضعف الدولة كمدخل إلضعاف املجتمع وتفتيت نسيج تأث

 . الهوية

 ًوتشكل الجامعـات اإلثنيـة أحـد متغـريات إضـعاف الدولـة مـن الـداخل، وإرتباطـا بـذلك 

يعترب استنفار الجامعات اإلثنية الذى تدعم إليه وتغذيـة القـوى واملؤسسـات العامليـة مـن أبـرز 

ًفنظـرا . لتي تفرضها العوملة عىل املجتمع العريب، لهز إستقرار املجتمع وتهديد وجودةالتحديات ا

 التساع املساحة العربية، ولطبيعة املوقع الـذي تشـغله، فإننـا نجـد أن املجتمـع العـريب، تعـيش 

األمـر الـذي . عىل ساحته فئات مختلفة من حيـث األصـول العرقيـة أو الدينيـة، وحتـى اللغويـة

ًاملجتمع هدفا للتفتيت إذا توافرت ظروف سلبية داخلية، وتأكدت بـدعم خـارجي يجعل هذا 

فإن مل يكن التفتيت فلتسـتنفر العـدوات واالنقسـامات التـي مـن املمكـن . تدفع باتجاه ذلك

  يف ضـوء ذلـك فـنحن إذا. )46(نرشها بني الجامعات التي تتشـكل منهـا أقطـار املجتمـع العـريب
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ً فسوف نجده متخام باالنقسامات القبلية من ناحية، - كام أرشت – نظرنا إىل املشهد العريب

وأن . أو األقليات العرقية من ناحية ثانية، أو الجامعات الدينية واملذهبيـة مـن ناحيـة ثالثـة

الثقافة القومية هي التي تربط بني هـذه التكوينـات جميعهـا، لكـون الثقافـة القوميـة قـد 

رتكة بني هذه الجامعات، إضـافة إىل جـذورها الضـاربة يف تشكلت من الخربة التاريخية املش

فإذا ضعفت هذه الثقافة القومية أو إنهارت فإن عقد املجتمع سوف ينفرط، خاصـة . الدين

إذا لعبت املتغريات الخارجية دورها يف إنفراط هـذا العقـد، أو يف تضـخيم الهويـة والـذات 

ار حاميـة حقـوق األقليـات، وتـارة تارة تحت شـع. الخاصة بكل جامعة من هذه الجامعات

. أخرى باسم الدفاع عن حقوق اإلنسان، وتارة ثالثـة باسـم متطلبـات التحـول الـدميوقراطي

وقد بدأت مظاهر التفتيت عىل الساحة العربيـة واضـحة بفعـل العوملـة، فقـد تـم تفتيـت 

االحـتالل ًالعراق واإلجهاز تقريبا عىل وحدته، حتى نص الدستور العراقي الذي لعبـت قـوى 

ًدورا محوريا يف صياغته عىل حق كل إقليم  ً يف االسـتقالل ذاتيـا - حتى ولـو كـان محافظـة -ً

ويعـد السـودان املثـال الثـاين املرشـح للتفتيـت، حيـث . مبواردها عن الدولة متى أراد ذلـك

وضعت اتفاقيات الجنوب مع الشامل، إضافة إىل نزاعات الغرب ىف دارفور ويف الرشق حيث 

والحـال ذاتهـا يف لبنـان واملغـرب .  البجا املجتمع السوداىن عىل طريق الندامة القوميةقبائل

وهـو مـا يعنـى أن . الكبري، والصومال الذي أطيح بدولته فرجع إىل ما قبل عرص قيام الدولة

املجتمع العرىب تعيش عىل ساحته جامعات متناحرة بسبب عمليات األحياء اإلثنـى الـدائرة 

قد ترجع بعض أسبابه لسـلوك جامعـات األغلبيـة، أو إىل ضـعف الدولـة . ريبيف املجتمع الع

واستغاللها للتوازنات بني الجامعـات، أو لحالـة الحنـق التـي اختزنتهـا وراكمتهـا الجامعـات 

 .)47(اإلثنية، أو لتغذية القوى العاملية لعملية األحياء االثنى هذه

جتمعـات العربيـة أحـد اآلليـات الهامـة باإلضافة إىل ذلك تشكل القوى االجتامعية ىف امل

إلضعاف الدولة من الداخل، يف هذا اإلطار فنحن يف مواجهة قوتان تعمالن عىل إضعاف الدولة 

وتتمثـل هـذه القـوى االجتامعيـة يف الطبقـة العليـا . وإن كان مـن منطـق أو مـدخل مختلـف

ية والتشوه الذي تعاين منه  بسبب األنان-والطبقة الوسطى، يف نطاق ذلك تتحرك الطبقة العليا 

 وميكـن القـول بأنهـا .  يف اتجاه السيطرة عىل الدولـة، حتـى تكـون األخـرية يف خدمـة مصـالحها-

قد نجحت من خالل تحالفهـا مـع الربجوازيـة العامليـة، يف إخضـاع الدولـة ملصـالحها، خاصـة أن 

 ولـذلك وجـدنا غالبيـة . ديثالدولة مل تعد متتلك املوارد الكافيـة، للقيـام بعمليـة التنميـة والتحـ

  .الترشيعات والسلوكيات السياسية للدولة تعمل يف اتجاه حامية مصالح هذه القـوى االجتامعيـة
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وتعد الطبقة الوسطى هي القوة االجتامعيـة الثانيـة التـي تـؤدي سـلوكياتها إىل مزيـد مـن 

 تعمـل يف اتجـاه يتضح ذلك من أنه حينام سيطرت الدولة الليرباليـة بـدأت. إضعاف الدولة

سحب امتيازات هذه الطبقة إضافة إىل فرض ظروف القهر واملعاناة عليها، األمر الذي دفـع 

إما من خالل االنسحاب من العملية االجتامعية جملة والهجرة، هجرة . إىل مترد هذه الطبقة

أو أن هـذه الطبقـة اتجهـت إىل . سيكولوجية داخل الوطن، أو هجـرة فيزيقيـة إىل خارجـه

الحتجاج االجتامعي عىل الدولة، وهو االحتجاج الذي تبدي يف أشكال كثـرية، كالتظـاهرات، ا

أو التحاق بعض عنارصها بجامعات العنف والتطرف، . وااللتحاق بالجامعات املضادة للدولة

لهز استقرار الدولة التي أصبحت تزيد مـن تضـييق الخنـاق عـىل أبنـاء هـذه الطبقـة كلـام 

 .)48(ا الخناق عليها ىف ذات الوقتضيقت الطبقة العلي

ونتيجة لكل ذلك زحفت موجة التفتيت عـىل بنيـة املجتمـع العـريب، التـى إذا بلغـت 

منتهاها، كام أرادت ذلك القوى العاملية، فإننا سوف نكون بإزاء عامل يتشكل من قطع محلية 

كل بنيـات قطـع قابلـة للتطويـع والخضـوع لكونهـا ال تشـ. صغرية، أقل بكثري من القطريـة

متكاملة، قد يعاد وضعها وتشكيلها لتشـكل بنيـة النظـام الرشق أوسـطي املبتغـى، أو يعـاد 

 .ترتيبها بحيث تصبح إرسائيل الدولة الكبرية والقائدة بالنسبة لها

باإلضافة إىل ذلك فقد شهد عرص العوملة إطالق شعارات تتعلق بحرية بعـض الفئـات 

 أن يكون لهذه الشـعارات دورهـا يف تأسـيس حالـة مـن أو الجامعات اإلثنية، ومن الطبيعى

ًالفوىض االجتامعية، التي شكلت بحد ذاتها ظرفا ضاغطا عـىل الدولـة مـن جوانـب عديـدة ً .

مثال عىل ذلك سلوك بعض رشائح من املرأة، خاصة الرشائح املتعلمة والحرضية، التى بدأت 

 طرحـت عـىل مرجعيـة غربيـة تطالب بحقـوق ال تقرهـا الثقافـة العامـة للمجتمـع، لكنهـا

ًاألمر الذي أسس رأيا عاما مضادا للدولة التى استجابت لهذه الحقوق، وهـو األمـر . باألساس

ًويف هذا النطاق فإنه نظرا لضعف الدولـة القوميـة . )49(الذي ساعد عىل عدم استقرار الدولة

وى الغربية بشأن املرأة أمام قوى العوملة، فإننا نجدها تفتح األبواب أمام تدفق القيم والدعا

 فإنها سوف تستنفر –ً ورغام عنها سوف تقبلها –والفئات االجتامعية األخرى التي إن قبلتها 

 .بذلك رأى عام مضاد لها

وتشكل الجامعـات املطالبـة باسـتكامل التحـول الـدميوقراطي قـوى اجتامعيـة 

ذه العوامـل من هـ. ضاغطة عىل الدولة كذلك، يساعد عىل استنفارها عوامل عديدة

 اإلعالنات العاملية املتعلقـة بالدميوقراطيـة وحقـوق اإلنسـان، وهـي اإلعالنـات التـي 
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بينام يتمثل العامل الثاين يف الضعف الواضح لألنظمـة السياسـية . توقظ عواطف قوية لديها

العربية، وهو الضعف الذي أعجز هـذه األنظمـة عـن مطالبـة القـوى العامليـة املتدخلـة يف 

إضافة إىل أن هذا الضعف أعجزها أيضا عن مواجهة الفساد الـذي . بالكف عن ذلكفضائها 

ويشري العامل الثالث، إىل أن األنظمة السياسية التى . تتسبب فيه الطبقة العليا عىل ساحتها

تعاىن من هذا العجز تسعى ألن تظهر مبظهر األنظمة القوية أمـام مواطنيهـا، فتلجـأ للعصـا 

ومن شأن العصا األمنية أن تسـتنفر غضـب الجامهـري، ويـرتاكم .  الرشعيةًاألمنية حفاظا عىل

هذا الغضب لتتأسس جامعات من بني الجامهري، تسعى إىل التعبري عـن غضـبها يف مواجهـة 

يف هذا اإلطار تتداخل كل الجامعات الرافضـة عـىل السـاحة العربيـة، أو . األنظمة السياسية

قد تـنجح األنظمـة . رات العامة املضادة لهذه األنظمةالتي تبدي استياءها من خالل املظاه

ًالسياسية أحيانا باستخدام العصا األمنية الغليظة إلسكاتها، غري أن الغضب يرتاكم لدى هـذه 

الجامهري، بحيث يصل مخزونها إىل ما يتجاوز العصا األمنية، وساعتها سوف يكـون االنفجـار 

 .الكبري الذي قد يطيح بهذه األنظمة ذاتها

 

 العاملة الوافدة خطر قائم عىل بنية املجتمع العرىب: ًرابعا

تعترب قضية العاملة األسيوية الوافدة إىل مجتمعات الخلـيج والتـى ترسبـت إىل عديـد 

من املجتمعات العربية األخرى من الظـواهر التـي أصـبحت مـؤثرة وتشـكل تهديـد لألمـن 

وإن كانت ترتكز يف مجتمعـات الخلـيج، إال ذلك أن العاملة األسيوية الوافدة . القومى العرىب

أنها بدأت تنترش بهدوء يف األقطار العربية األخرى مبا فيها املجتمعات العربية ذات الكثافـة 

السكانية العالية، والتي متتلك قوة برشية وفائضا سكانيا كمرص مثالً، غري أنها يف مجتمعـات 

 .الخليج أصبحت متثل خطورة قامئة ومؤثرة

ية العاملـة األسـيوية الوافـدة مـع ظهـور الـنفط يف مجتمعـات الخلـيج وارتفـاع تبدأ قض

، األمر الذي يرس وفرة مالية شجعت الحكومات املعنية عـىل 1973أسعاره يف أعقاب حرب عام 

ًونظـرا لحالـة الشـح السـكاين التـي عانـت منـه هـذه . البدء يف عملية تحديث وتنميـة شـاملة

ري أن تعتمد بدرجة كبرية عىل قوة عمـل وافـدة، للمسـاهمة يف املجتمعات، فقد كان من الرضو

تكوين وتطوير جهاز إداري قادر عىل إستخدام جزء من إيرادات النفط، لتأسيس عمليـة التنميـة 

ولتشـييد املـدن . والتحديث، وتوفري أو تقديم الخدمات الالزمة للسكان وتطوير هـذه الخـدمات

  مة البنية األساسـية املاديـة الرضوريـة، وتـوفري مسـتوى حيـاةالحديثة، وبناء مرافقها العامة وإقا
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أفـضـل، ـكـان ـمـن الرضورى االـسـتعانة بالعامـلـة الواـفـدة إلـحـداث دفـعـة وتوـسـع يف النـظـام 

إضـافة إىل . )50(التعليمي ويف الخدمات الصحية، مبا يساعد يف تطوير القوى العاملة املحليـة 

ة اسـتهالك املجتمـع، وإقامـة املرشوعـات اإلنتاجيـة املساهمة يف األعامل املرتتبة عـىل زيـاد

 .والصناعية باألساس

ولقد يرس انتقال العاملة الوافـدة، أن مجتمعـات الخلـيج شـكلت مركـز فـراغ سـكاين 

لدائرة جغرافية ومجتمعية كثيفة السكان، األمر الذي أدى إىل انطالق موجـات الهجـرة مـن 

وألن غالبية سكان الدائرة أسيويون، فقد كان . مجتمعات املحيط إىل مجتمعات مركز الدائرة

للعاملـة األـسـيوية نـصـيب األـسـد يف الهـجـرة إىل مجتمعـات الخـلـيج، وذـلـك حـسـبام يوـضـح 

 :الجدول التايل

 )1(جدول رقم 

 السكان وقوة العمل يف أقطار الخليج العريب

 )األعداد باأللف (1985لسنة 

 قوة العمل السكان البلد

 سبةن مواطنون املجموع 

 %املواطنني 

 نسبة مواطنون املجموع

 %املواطنني 

ـة  ـارات العربـي اإلـم

 املتحدة

1961 295 15 632 63 10 

 46 70 151 51 293 578 البحرين

 48 1565 3245 64 8757 13711 السعودية

 58 150 257 79 1010 1283 عامن

 14 19 136 17 78 474 قطر

 24 140 414 36 622 1817 الكويت

 41 2006 4835 56 11096 19824 وعاملجم

 .542املرجع السابق، املالحق اإلحصائية، ص : املصدر

ومن الطبيعى بسبب تـدفق موجـات الهجـرة إىل مجتمعـات الخلـيج أن يقـع 

عدم توازن سكاىن وصل إىل حد الخلل ىف البنية السـكانية ملجتمعـات الخلـيج لغـري 

ة السكان املواطنني قد بلغت يف بعـض ويؤكد ذلك أن نسب. صالح املواطنني األصليني

، "قـطـر% "17، "الكوـيـت% "36فـقـط يف البـحـرين، % 51مجتمـعـات الخـلـيج نـحـو 

 وأن نسبة السكان املـواطنني شـكلت أغلبيـة " دولة اإلمارات العربية املتحدة% "15
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وأن نـسـبة الـسـكان %". 64"والـسـعودية %" 79"يف مجتمـعـني خليجـيـني فـقـط ـهـام ـعـامن 

من جملة السكان، األمـر الـذي يشـري إىل % 56ًيف مجتمعات الخليج عموما بلغت املواطنني 

ًخطورة واضحة لهذا التواجد السـكاين الغالـب يف مجتمعـات الخلـيج عمومـا، وبـروز هـذه 

الخطورة بدرجة واضـحة يف بعـض هـذه األقطـار، وإسـتمرار تزايـد هـذه الخطـورة بصـورة 

 .مطردة

لنا تركيب العاملـة الوافـدة يف مجتمعـات الخلـيج فإننـا باإلضافة إىل ذلك فإننا إذا تأم

% 41يف مقابـل % 49سوف نجد أنه إذا افرتضنا أن حجم العاملة األجنبية قـد بلغـت نحـو 

الهنـد، باكسـتان، "فإننا نجد أن العاملة الوافـدة مـن جنـوب أسـيا . هي قوة العمل الوطنية

امـلـة األجنبـيـة وأن العامـلـة ـمـن جمـلـة الع% 51ـقـد بلـغـت نـسـبة " رسيالنـكـا وـبـنجالديش

بورما، الصني، أندونيسيا، تايوان، تايالند، الفلبني، "األسيوية التي جاءت من جنوب رشق أسيا 

، وأن العاملة األجنبية التي جاءت من مختلـف %21قد بلغت نحو " كوريا الجنوبية، ماليزيا

قـد بلغـت نسـبتها " ة، واإليرانيةالعربية واإلسالمية، والغربية، واألفريقي"أنحاء العامل األخرى 

، ومن ثم فقـد كـان مـن الطبيعـي ىف ظـل هـذه )51(من حجم العاملة الوافدة هناك% 24.4

ًاألوضاع أن يشكل ذلك وضعا سكانيا ميثل خطورة حقيقية واضحة عىل مستقبل مجتمعـات  ً

هـذه ويرجع إنتشار العاملة األسيوية ىف مجتمعـات الخلـيج إىل عـدة عوامـل، مـن . الخليج

العوامل أن غالبية املجتمعات األسيوية حينام أدركت تفجر البـرتول ىف مجتمعـات الخلـيج، 

إفتتحت مراكز للتدريب الفنى لعاملتها، ساعدتها ىف ذلك بعـض القـوى العامليـة، ىف غالبيـة 

التخصصات املهنية التى تدرب عىل مختلف املهن وفق أسس وأساليب حديثه، وهو ما دفع 

يضـاف . املة األسيوية عىل سائر مجموعات العاملة العربية واإلسالمية األخـرىإىل تفوق الع

إىل ذلك أن مستويات أجور هذه العاملة كانت متدنية بالنظر إىل مسـتويات أجـور العاملـة 

العربية، األمر الذى ساعد عىل تدفقها ىف سوق العمل الخليجى، يضاف إىل ذلك أن العاملـة 

ية مجاالت العمـل إبتـداء مـن العاملـة املنزليـة إىل عاملـة العمـل، األسيوية إنترشت ىف غالب

 .اإلنتاج والخدمات

وقد إزداد األمر خطورة إذا تأملنا إحصاءات العاملة الوافدة الحديثـة نسـبيا ىف 

مجتمعات الخليج فسوف نجد أن األوضاع السكانية ظلـت كـام هـى تقريبـا، بـرغم 

هـا ضـمن عمليـة التحـديث لتحمـل عبـئ إتجاه مجتمعات الخليج نحو تأهيـل أبنائ

ففى دولة اإلمارات العربية بلـغ عـدد سـكان دولـة . اإلستجابة إلحتياجات مجتمعها

  مليـون نسـمة تـدنت نسـبة املـواطنني مـن 3.5 نحو 2001اإلمارات العربية ىف عام 
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 زاد عـدد سـكان 2007وىف عـام %. 8.7ومساهمتهم ىف قـوة العمـل نحـو % 20السكان إىل 

 اإلمارات خالل خمس سنوات حتـى بلـغ نحومثانيـة ماليـني نسـمة، وإنخفضـت نسـبة دولة

%. 5فقط وىف إجـامىل قـوة العمـل إىل أقـل مـن % 10املواطنني ىف إجامىل عدد السكان إىل 

 مليـون 1.5 ألف نسمة، حواىل نصف عدد الجالية الهندية البالغة 800وأصبح عدد البالغني 

املواطنون أقلية ىف وطـنهم ال يتجـاوز عـددهم نصـف عـدد وبذلك أصبح . 2007ىف نوفمرب 

وىف دولة قطر حدث ذات االتجـاه، حيـث إرتفعـت . الجالية الهندية التى تطالب بالتجنيس

 إرتفع عدد 2004وإبتداء من عام . 2001عام % 31.5 إىل 1993عام % 28نسبة املواطنني من 

 وينتظر أن يصل حجـم سـكان قطـر 2008 مليون ىف مطلع عام 1.5 ألف إىل 700السكان من 

ونتيجـة لـذلك تـدنت .  مليون نسمة حسـب الترصيحـات الرسـمية2.3 إىل نحو 2012ىف عام 

، وتـدنت قـوة العمـل 2008فقـط عـام % 16 إىل 2004عـام % 29نسبة املواطنني من حـواىل 

وإرتباطا بـذلك فقـد قـدر . قبل ذلك% 15 بعد أن كانت 2008ىف مطلع عام % 7القطرية من 

 كـام قـدر 2001 ألف نسمة عام 600 إرتفع إىل 1993 ألف نسمة عام 560سكان قطر بحواىل 

 ألـف إرتفـع ىف 190 إرتفـع إىل 2001 ألف وىف عـام 172 بحواىل 1993عدد القطريني بني عام 

 . )52( 2008 ألف نسمة ىف مطلع 240 وبلغ عدد املواطنني نحو 2004 ألف عام 205عام 

 ألـف نسـمة 742مـن % 42د عدد السكان ىف عام واحد بنسبة وىف مملكة البحرين زا

حـيـث زاد ـعـدد .  نتيـجـة لتـضـاعف ـعـدد الواـفـدين2007 ملـيـون ـعـام 1.05 إىل 2006ـعـام 

وـبـذلك تـدنت نـسـبة اـملـواطنني ىف إـجـامىل .  ألـف نـسـمة517 أـلـف إىل 238الوافـدين ـمـن 

% 35رينيني مـن حـواىل السكان من الثلثني إىل النصف، وىف قوة العمل تدنت مساهمة البح

هذا بالرغم من أن عدد املواطنني قد زاد ىف عام واحـد . 2007فقط عام % 15 إىل 2006عام 

 بسـبب سياسـة التجنـيس 2007 ألـف عـام 529 إىل 2006 ألـف عـام 459من % 15بنسبة 

الكثيف الـذى إتبعتـه حكومـة البحـرين، والتـى أدت إىل إرتفـاع الزيـادة السـنوية ىف عـدد 

 .)53(%15إىل % 2.3ني من املواطن

وحسبام تؤكد دراسات عديدة أجريت عىل هذه الظاهرة، فإننا نجد أن لهـذه 

الظاهرة آثارها الضارة باألمن القومي من جوانب عديدة، أبرزها أن العاملة الوافدة 

املتواجدة عىل أرض الخليج تعمل إبتداء بإتجاه تبديد رأس املال الخليجـي بدرجـة 

 ذلك قدر أحـد البـاحثني أن التكلفـة االقتصـادية للعامـل املهنـي ولتوضيح. واضحة

  ريـال 1500 – 800وشبه املهني بدولة قطر بالنسبة لصـاحب العمـل، تـرتاوح بـني 
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إضـافة إىل أن الدولـة .  ريـال سـكن ومصـاريف سـفر200يضاف إليها حواىل . ًقطري شهريا

ً ريـال شـهريا لتـوفري الخـدمات 4000تتكلف بالنسبة للوافد الواحد مـن هـذه الفئـة نحـو 

الصحية واألمنيـة والثقافيـة والتعليميـة ودعـم املـواد الغذائيـة، واملرافـق كالكهربـاء واملـاء 

فضالً عـن الضـغط السـكاين عـىل املرافـق وتكلفـة صـيانتها وتطويرهـا، . واملنتجات النفطية

، األمـر الـذي )54(دمتهاوتأسيس إستمرار الحاجة إىل املزيد من العاملة الوافدة التي تتوىل خـ

ًيعني أن هناك تبديدا حقيقيا للرثوة العربية عىل أرض الخليج ً. 

إىل جانب ذلك فإن وجود العاملة الوافدة بهذه الكثافة العالية مل يساعد عىل إكسـاب 

العاملة الوطنية مهارات جديدة، متكنها من السيطرة عىل تكنولوجيا اإلنتـاج املسـتخدمة يف 

إضافة إىل عـدم مسـاعدتها ىف رفـع كفايـة . لعمل عىل تطوير هذه التكنولوجياأقطارها، أو ا

ًفام زالت املجتمعـات الخليجيـة تعتمـد اعـتامدا شـبه . العاملني يف مجاالت العمل املختلفة

ويف تنفيذ هذه الخطط، سواء يف . كامل عىل خربات العنارص الخارجية يف التخطيط لتحديثها

كـام أن عمليـة التحـديث هـذه مل تؤسـس قاعـدة . ج أو الخـدماتمجاالت اإلنشاء أو اإلنتا

ًتأكيـدا لـذلك أن مشـاركة السـكان املحليـني ىف دول . )55(إنتاجية قادرة عىل النمـو مسـتقبالً

ًتأكيـدا لـذلك أننـا . الخليج ىف قوة العمل إتجهت إىل التناقص حتى بلغت مستويات متدنية

وىف % 5العربية املتحدة ىف قوة العمل مل تتجاوز نجد أن مساهمة السكان ىف دولة اإلمارات 

، وهـو مـا يعنـى أن العاملـة %15وىف مملكـةالبحرين مل تتجـاوز % 7دولة قطر مل تتجـاوز 

 .)56(الوافدة قامت بإقصاء أو تهميش العاملة الوطنية

باإلضافة إىل ذلك فقـد أدى وجـود العاملـة الوافـدة إىل اتجـاه الشـباب الخليجـي إىل 

ًاألنشطة اإلدارية والخدمية بعيدا عـن النشـاط اإلنتـاجي، حيـث نجـدهم يفضـلون القيام ب

وينـدر مـن . بصفة عامة االستخدام يف القطاع الحكومي عىل أي شكل من أشكال االستخدام

وتشـري العديـد مـن . بينهم من يعمل يف مجال اإلنتـاج الصـناعي أو الزراعـي أو اإلنشـاءات

 يتوىل الخليجيون العمل، فإنهم يعتمـدون بصـورة رئيسـية الكتابات والبيانات أنه حتى حني

 ويبقـى – أو القيـام بالجهـد األسـايس –عىل العاملـة الوافـدة يف اتخـاذ القـرارات الرئيسـية 

وعـىل سـبيل املثـال يوضـح أحـد البـاحثني دور املـواطنني يف قطـاع التجـارة . ًدورهم صوريا

إنه بـالرغم مـن تواجـد املـواطنني "ه بقوله واملقاوالت، وهو القطاع الذي يفضلون العمل في

فإن دور أغلب املشتغلني من املواطنني يف هـذا القطـاع ال يتجـاوز . الظاهرى ىف هذا القطاع

 ويف أكـرث . الصورة الشكلية، حيث تكون اإلدارة الفعلية واتخاذ القرار يف يـد الرشيـك الوافـد
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وال يتعـدى دور املـواطنني دور الكفيـل أو ًاألحيان فإن امللكية الفعليـة تكـون أيضـا للوافـد 

 األمر الذي يعني تهميش قوة العمل الوطنية ورمبا من العمل الحقيقى )57("الرشيك الصوري

 .ورمبا من امللكية كذلك

 عىل تشويه قـوة العمـل – بخاصة األسيوية –باإلضافة إىل ذلك تعمل العاملة الوافدة 

تعلقة بآثار العاملـة األجنبيـة عـىل التنميـة وتنميـة الوطنية، وقد أبرزت إحدى الدراسات امل

أن إنتشار العاملة األجنبية قد أدى إىل تكاسـل املـواطنني عـن أداء األعـامل . املوارد البرشية

التي يشرتكون فيها مع األجانب يف العمل نفسه، كذلك أدى إىل االنرصاف عـن بعـض املهـن 

ظاهرة التغيب عـن العمـل، وعـدم االلتـزام التي تقتيض بذل الجهد والعمل اليدوي، وبروز 

ًكام أدى ذلك أيضا إىل عدم تحمس املواطنني الكتساب املعارف واملهارات املطلوبـة . بأوقاته

يؤكد ذلك تقرير للبنك الـدويل حـول قـوة . )58(للمهن الوسيطة، والتي تحتاج العمل اليدوي

ى املـواطنني املحليـني تجـاه العمل، حيث ذهب إىل أن االتجاهات السلبية التـي تنـترش لـد

وهـو مـا ". العاملـة الرتفيـة"أو " بالعاملـة العاطلـة"العمل، تتمثل يف توجههم نحو ما سمى 

 إسـتخدام العاملـة املحليـة - أو نقـص -يؤدي إىل زيادة العاملة الوافدة من ناحيـة، وعـدم 

 .)59(املتوفرة يف الوقت نفسه

ذلك يعني من ناحية عدم إمكـان تـراكم وبسبب عدم استقرار العاملة الوافدة، فإن 

. الخربة، وعدم سهولة تطويع أساليب العمل املكتسبة يف الخارج لظـروف العمـل املحليـة

واستنزاف قدر كبري من رأس املال يف تجنيـد وإعـادة تجنيـد القـوى العاملـة الوافـدة، إىل 

عرفـة الرضوريـة جانب النفقات الالزمة لتحقيق إدماجهـا يف البلـد املضـيف وإكسـابها امل

كام أنها تؤدي من ناحية ثانية إىل غيـاب أي شـعور بـاالنتامء، بخاصـة . للتعايش يف إطاره

إذا كانت العاملـة تفـد مـن مجتمعـات ال متـت بصـلة إىل املجتمـع املضـيف، وال يـرتبط 

ًحًقا إن األجر املرتفع قد يعمل عىل إطالة مدة البقاء، وقـد يكـون حـافزا . مصريها مبصريه

 العامل الوافد لبذل قدر من الجهد وتجنب اإلهامل والتكاسل، غـري أن هـذا الحـافز يدفع

ًالسلبي وحده ال يدعو إىل اإلبداع أو اإلجادة التي ترتبط أساسا بالشعور باالنتامء والرغبـة 

وتربز خطورة هذه الظاهرة من كون العاملة الوافـدة . يف املشاركة يف بناء مستقبل مشرتك

. كرب من مجموع العاملني يف مجتمعات الجزيرة العربية املصدرة للنفطتشكل الجزء األ

وينبع الخطر هنا من أن سلوكيات العاملة الوافدة هي التـي تحـدد سـلوكيات العمـل 

ومـن الطبيعـي أن . "بصفة عامة يف هذه األقطار، مبا يف ذلك سلوكيات العاملة الواطنية

 ات العامـلـة الواـفـدة ـهـي األـصـل، ًيؤـسـس مـثـل ـهـذا الوـضـع إحباـطـا، ويجـعـل ـسـلوكي
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ومن الطبيعي أن يشكل ذلك . )60("ويعمل عىل تبعية سلوك العاملة الوطنية للعاملة الوافدة

ًفاقدا اقتصاديا وبرشيا وحتى معنويا بالنسبة للمجتمعات املستخدمة لهذه العاملة ً ً. 

جتامعية والثقافيـة باإلضافة إىل ذلك هناك بعض اآلثار األخالقية التي تهدد األوضاع اال

وألن . ًملجتمعات الخليج، من ذلك مثالً أنه نظـرا ألن غالبيـة العاملـة األسـيوية مـن الـذكور

أجورهم محدودة تستبعد القوانني الخليجية إحضار أرسهم، ومن ثم يسكنون بأعداد كبـرية 

يـث ح". مبدينة الذكور"مع بعضهم، حتى أن هناك منطقة يف إحدى الدول الخليجية تعرف 

ومـن ثـم تتحـول بعـض املنـاطق إىل منـاطق شـبيهة . ًيخلو املكان متاما مـن وجـود النسـاء

ًبالثكنات العسكرية املنظمة تنظيام ذاتيا، تنترش فيها الجـرائم ومتثـل صـداعا دامئًـا لجهـات  ً ً

هذا باإلضافة إىل تواجد أمناط كثرية من الجرائم األخالقية التي يفرضـها مثـل هـذا . )61(األمن

ضع املختل، إىل جانب ذلك فقد أكدت دراسات كثرية عىل أن العاملـة األسـيوية الوافـدة الو

ًتعترب مصدرا أساسـيا مـن مصـادر تهريـب املخـدرات وإشـاعة إدمانهـا بـني مختلـف فئـات  ً

األمر الذي يهدد عىل املـدى الطويـل بتـدمري الـرثوة البرشيـة ملجتمعـات . الشباب الخليجي

 .الخليج

ًك تعترب العاملة األسيوية مصدرا أساسيا من مصادر الجرمية واإلنحراف، باإلضافة إىل ذل ً

قد يرجع ذلك إىل الوجود الكثيف لهذه العاملة يف مجتمعات الخليج، وقد يرجع ذلك أيضـا 

ـيهم ـروض عـل ـي املـف ـر والـضـغط االجتامـع ـدر القـه ـتويات . إىل ـق ـة املـس ـع إىل طبيـع أو يرـج

ًر الذي يجعلهم مصدرا أساسيا لالنحراف والجرميةاالجتامعية التي ينتمون إليها، األم يوضح . ً

ذلك الوصف الدقيق الذي يقدمه أحد رجال األمن، رغم عدم اهتاممـه بالجوانـب الثقافيـة 

. والقيمية، حيث يرى أن هذه الوضعية خطرية، فانتشارهم مشكلة وتجمعهم مشكلة كذلك

ة عكسـية، بحيـث أصـبحت املنطقـة فتجميع العاملة األجنبية يف مدينة العني أعطى نتيجـ"

وأصـبحت بـؤرة لتصـدير الجرميـة لبقيـة اإلمـارات، وأصـبح أي . ًمقطوعة متاما عن املجتمع

شخص مطلوب من الجهاز األمني يلتجـئ إىل هـذا التجمـع، ومـن الصـعب الحصـول عليـه 

 ألن تجمعهم ميدهم بالقوة، وله يف املـدى البعيـد نتـائج وخيمـة، ويف نفـس. داخل املنطقة

الوقت فإنهم لو انترشوا يف البلد سيحدون من الحرية الشخصية لألرس، ألن هـذه النوعيـات 

 .من العاملة الجاهلة تسبب املضايقات

 ىف مجتمعـات – بخاصـة اآلسـيوية –إىل جانب ذلك فـإن وجـود العاملـة الوافـدة 

أن الخليج بهذه الكثافة، وهذا العـدد الـذى يفـوق عـدد السـكان الـوطنيني، مـن شـأنه 

 حيث ميكـن أن تعمـل العاملـة الوافـدة ". فلسطني"يجعلنا أمام كارثة جديدة مثل كارثة 
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بحكم تفوقها العددى عىل إقتطاع دول الخليج الصـغرية مـن الجسـد العـرىب، وتحويلهـا إىل 

وقد بدأت بالفعل خطوات ىف هذا االتجاه، وىف ظـل رشعيـه كاملـة مـن . سياقات غري عربية

فقـد بـدأت الجاليـات اآلسـيوية ىف البدايـة . نسان التـى أطلقتهـا العوملـةإعالنات حقوق اإل

ثـم . بإنشاء مدارس ألبنائها تعلمهم حسب مناهج الرتبية والتعلـيم ىف مجتمعـاتهم األصـلية

إمتد األمر إىل تأسيس فروع لجامعات أجنبية عىل أرض الخليج يلتحق بها عادة أبنـاء هـذه 

ثم بـدأ اإلتجـاه للمطالبـة . ًزية، وهى تعلم أساسا بهذه اللغةالجاليات ألنهم يتقنون األنجلي

بإنشاء دور للعبادة، فأنشئت الكنائس للمسيحيني ودور العبادة للجاليات األخـرى مخالفـة 

ثـم بـدأ اإلتجـاه إىل تأسـيس ". ال يبقى ىف الجزيـرة غـري اإلسـالم دينـا"لقول الرسول الكريم 

نبـيـة، وىف ـهـذا اإلـطـار أنـشـئت اـملـنظامت ـغـري مجتـمـع ـمـدىن ـخـاص بأبـنـاء الجالـيـات األج

ًالحكومية التى تؤدى أدوارا مختلفة ىف الظاهر، وىف الخفاء لصالح أبناء الجاليـات اآلسـيوية، 

 . مبا ىف ذلك املنظامت غري الحكومية للدفاع عن حقوق اإلنسان

جتامعى إىل واالوىف الفرتة األخرية بدأ هذا التواجد يتحـول من تواجد له طابعه الثقاىف 

 كيانـات نقابيـة تـدافع تواجد له طابعه السياىس، حيث بدأت بعض الجاليات تطالب بإنشـاء

هذا باإلضافة إىل تنظيم التظاهرات واإلحتجاجات التى تطالب بحقوق معينة، . عن حقوقها

وىف الفرتة األخرية بدأت باملطالبـة بحـق التجنـيس، . أو مطالب محددة ألبناء هذه الجاليات

 الحصول عىل جنسية البلد العرىب الذى تعمل فيه، هادفة بذلك إىل الحصول عىل حقوق أى

وهـم إذا نجحـوا ىف ذلـك . املواطنة الكاملة، تؤيدها ىف ذلك منظامت وقـوى دوليـة عديـدة

فسوف يتم إستيالؤهم تدريجيا، وبدون أى جهد نضاىل خشن عىل جملة مجتمعات الخليج 

ومـن املـنظامت الدوليـة بخاصـة املؤكـدة عـىل حقـوق اإلنسـان بتأييد من العـامل . الصغرية

. واألقليات، ونكون ذلك نحن العرب قد تخلينا طواعية عن فلسطني ثانية من األرض العربية

ًفهل من الصعب بعـد ذلـك أن نتصـور أن تكـون العاملـة األسـيوية الوافـدة مصـدرا لعـدم 

 !!يف املستقبل؟االستقرار الثقايف واالجتامعي والسيايس، ولو حتى 

 

 األقليات وإمكانية تفجر املجتمع العرىب من الداخل: ًخامسا

تعترب مسألة األقليات من القضايا التي مل يهتم بها الفكر العريب لعدة اعتبـارات 

ـل ـة . أو عواـم ـة متجانـس ـريب ألغلبـي ـع الـع ـتالك املجتـم ـار األول يف اـم ـل االعتـب ويتمـث

 األمـر الـذي جعـل الحـديث عـن مسـألة تسودها ثقافة متسـامحة تجـاه األقليـات،

ًاألقليات حديثا مصطنعا، يحاول بعض الباحثني تصـديرها ملجتمعنـا العـريب  أو هـي . ً
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مجتمع "تصورات نظرية متحيزة تحاول فرضها عىل الواقع العرىب الحديث، نقلت عن تنظري 

لعـريب مـن صـفحة ال ، ىف محاولة لقراءة واقع التفاعـل ا"املجتمع الفسيفسايئ"أو " املوزايكو

والثاين أننا نالحظ أن فرتات انهيار أو ضعف املجتمع العريب هي الفرتات التي . تنتمي لكتابه

ففـي فـرتات االنهيـار يواجـه املجتمـع . قد تشهد بعض املشكالت بني األقليات وبني األغلبية

ً أحـداثا ىف منـاطق ًقدرا هائالً من املشكالت وكثافة عالية من التوتر، الذى يتزايد ليك يتفجر

الحدود الفاصلة بني الجامعات املشكلة للبناء االجتامعي، قد تكون هذه الجامعات أقليـات 

ىف هذا اإلطار فإنه من املتوقـع أن تكـون فـرتات قـوة املجتمـع هـي أكـرث . أو ليست كذلك

ر إال يف ًالفرتات التي تشهد تفاعالً محدودا فيام يتعلق بهذه املسـألة، فهـذه املسـألة ال تظهـ

. الفرتات التي يعجز فيها املجتمع عن تحقيق، أو إدراك أهمية تطوير مرشوع اجتامعـي لـه

ًمجرد وجود مرشوع اجتامعي قوي، يكون قـادرا دامئًـا عـىل جمـع ترشذمـات الفئـات التـى 

 . تشكل البناء االجتامعي بغض النظر عن اتجاه ومستوى التشتت

 الذى ميتلك مرشوع إجتامعى قويا ىف طبيعتـه ومن الطبيعى أن يكون النظام السياىس

ويشـري . وقدراته، كام يكون قادرا عىل ضبط املجتمع وضبط التفاعل بـني جامعاتـه املكونـة

العامل الثالث إىل أن مسألة األقليات تثار يف العادة، عند محاولة اخرتاق بناء املجتمع العريب 

بناء املجتمع يعـيش حالـة مـن الـوهن من قوى خارجية، حيث ينجح هذا االخرتاق إذا كان 

وهنـا نجـد أن العامـل الخـارجي يعمـل عـىل تأسـيس الظـروف . الذى يجعلـه عرضـه للتمـزق

 مسـاحة التفاعـل اإليجـايب بـني املوضوعية لتطـوير الجوانـب السـلبية لهـذه املسـألة، وإغفـال

ويتمثل االعتبار الرابع يف أنه إذا كانت األقليات تختلف عن األغلبية بالنظر . مختلف الجامعات

ًفإن هذا املتغري قد ال يكـون كافيـا ". العرق، الدين، اللغة، القومية"إىل أي من املتغريات اإلثنية 

عن األغلبية، ناهيك عن الرصاع معها ألن  –لتحول هذه الجامعة كأقلية عىل ما يذهب البعض 

متغريات االلتقاء والتفاعل اإليجـايب أقـوى، بحيـث تلغـي فاعليـة املتغـري الـذي يشـكل أسـاس 

ومع ذلك نجد أن هناك بعض الباحثني الـذين يؤكـدون عـىل متغـري التبـاين أكـرث مـن . التباين

طار مبحث التفكـري التـآمري أكـرث تأكيدهم عىل متغريات االلتقاء، حتى أن األمر قد يندرج ىف إ

ًمن كونه تفكريا علميا موضوعيا يتناول ظواهر واقعية ً ويتصـل اإلعتبـار الخـامس بـأن مسـألة . ً

األقليات قد تكون إحدى هموم املجتمع العريب، لكنها ليست مـن الهمـوم املحوريـة، واملعتقـد 

ة التـى تشـكل مكانـة متقدمـة أننا يف مرحلة تفرض علينا مواجهة املشكالت أو الهموم املحوري

  بـل إن مواجهـة املشـكالت أو األولويـات التـي تشـغل مكانـة محوريـة،. عىل سـلم لألولويـات
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قد يساعد عىل حل املشكالت الثانويـة، ذلـك أن حـل املشـكالت املتصـلة بتعـرث التحـديث، 

د عىل حل وأنتشار العنف والتطرف ىف املجتمع، والعجز عن التعبئة، والفقر العام، قد يساع

 أو يساعد عـىل إذابتهـا، - كالعالقة السلبية بني بعض جامعات املجتمع –املشكالت الثانوية 

 .والقضاء عليها من جذورها

أي مجموعة برشية تختلـف عـن األغلبيـة "ُبداءة نعرف األقلية باعتبارها جامعة أثنية 

". و الثقافـة أو السـاللةيف واحد أو أكرث من املتغريات العديـدة كالـدين واملـذهب واللغـة، أ

. )62(" مبعنى شعب أو أمة أو جنسEthnoمشتقة من األصل اليوناين  "Ethnicوكلمة األثنية 

وقد أصبح اللفظ يستخدم يف العلوم االجتامعية ليشري إىل أي جامعة برشية يشرتك أفرادهـا 

ألصـل واملالمـح يف العادات والتقاليد واللغة والدين، وأي سامت أخـرى متيزهـا مبـا يف ذلـك ا

ـهـو " الجامعـة اإلثنيـة"ًواسـتنادا إىل ذـلـك فإننـا نعتقـد أن لـفـظ . )63(الفيزيقيـة الجسـامنية

أو " األقليـة"املصطلح األكرث موضوعية للتعبري عن طبيعة الجامعة، بيـنام تشـري مصـطلحات 

عة سواء كانت هذه الصفة ذات طبي. إىل إحدى الصفات الواقعية لهذه الجامعات" االغلبية"

أو . مادية كالقول بالحجم العددي للجامعة، وهو الحجم الذي يقرر كونهـا أغلبيـة أو أقليـة

ذات طبيعة معنوية، من حيث الوزن االجتامعي للجامعة، وهو الوزن الذي يعكس قيمة أو 

ًفاعلية دورها يف بناء املجتمع، واستنادا إىل ذلـك تعتـرب جامعـة األقليـة هـي جامعـة أثنيـة 

" العدد أو الحجم"فهي إما أقلية مادية . ًيا كانت طبيعة املتغري الذي يحدد إثنيتهاباألساس، أ

وهنـاك اخـتالف كبـري بـني النمطـني، " ضعف الوزن االجتامعـي"أو أقلية معنوية من حيث 

وتنتمي غالبية األقليات العربية بدرجة أكـرث إىل الـنمط األول أكـرث مـن انتامئهـا إىل الـنمط 

 .الثاين

الجامعة األثنية أو جامعة األقلية بالنظر إىل مجموعة من املتغريات األساسـية وتتبلور 

. التي تحدد درجة تبلورها كجامعة منفصلة عن األغلبية ثم مسـاحة االشـرتاك مـع األغلبيـة

ويتمثل املتغري األول يف أن عضوية الجامعة األثنية هي عضوية غري تطوعية، ولكنها عضوية 

د الجامعة يولدون فيها، ويرثـون أصـلها األثنـي، مثـل الـدين واللغـة أو تتحدد باملولد، فأفرا

فـالفرد عنـد مولـده ال . لون البرشة، وبالتدريج يكسبون بقية خواصها الثقافية أو املزاجية

يختار الجامعة األثنية التي ينتمي إليها، أي أنه ال يقرر أن يكون أبيض البرشة أو أسودها، 

ً أو هندوكياوال يقرر أن يكون سياهيا
بيد أن ذلك ال يعني أن الجامعات األثنيـة بهـذا . )64(

املعنى هي جامعة مغلقة ومنعزلة عن الجامعـات األخـرى، وذلـك ألن متغـري املولـد قـد 

  فعنـد مسـتوى معـني مـن التطـور. يفقد فاعليته يف تحديد انتامء الفرد للجامعـة األثنيـة
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، والعكس صحيح، ألن متغري اللون قد فقد قيمته االجتامعي قد يتزوج األبيض سوداء البرشة

وعىل العكـس . يف التمييز االجتامعي كام هو حادث ىف مجتمع كالواليات املتحدة األمريكية

هناك بعض املجتمعات التي يسودها الزواج الداخيل كقاعدة أساسية دون أن تشـكل أقليـة 

ً مستوى معينا من التطور االجتامعـي كالجامعة القبلية مثالً، إذ يلعب هذا املتغري دوره عند

 .ويفقد فاعليته عند مستوى آخر

، فاألغلبية العظمى من أفراد أيـة Endogamyويتمثل املتغري الثاين يف الزواج الداخيل 

. جامعة أثنية ينتهي بهم الحال إىل الزواج من أفراد نفس الجامعة األثنية من الجنس اآلخـر

ة الخاصية األوىل، فقد يحدث التزاوج بني أفـراد ينتمـون غري أن هذه الخاصية ليست برصام

إىل جامعات أثنية مختلفة، غري أن الشواهد الواقعية تشري كلها إىل أن ذلك هو االستثناء عن 

 باستثناء بعض التحديدات –ًواملعتقد أيضا أن هذا املتغري قد يفقد فاعليته . القاعدة العامة

إذ . ًا قطع املجتمـع شـوطا عـىل طريـق التطـور االجتامعـي إذ–االجتامعية املرتبطة بالدين 

 فاعليتهـا مبـرور الـزمن – بيلوجيـة كانـت أم ثقافيـة أم اجتامعيـة –تفقد املتغريات األثنيـة 

وتتزايـد هـذه العمليـة كلـام تحـرك املجتمـع مـن . لتصبح بقايا تكوينات اجتامعيـة سـابقة

ون القـيم الفرديـة هـى التـى تحكـم األوضاع والقيم ذات الطبيعة الجامعيـة إىل حيـث تكـ

 .التفاعل االجتامعي وتنظمه

وتشكل مجموعة الظروف املوضوعية أحد املتغريات األساسية التي تساعد عـىل تبلـور 

الجامعة كجامعة أقلية أثنية، مـن هـذه الظـروف تركـز الجامعـة األثنيـة خاصـة إذا كانـت 

ر جغرايف بعينـه، بحيـث تـؤدي هـذه أي تركز سكانها يف إطا. صغرية العدد يف منطقة معينة

الكثافة السكانية إىل كثافة اجتامعية، حيث نجـد أن وزن شـبكة العالقـات االجتامعيـة بـني 

أفراد الجامعة وبعضهم البعض أكرب من وزن شبكة العالقـات االجتامعيـة بـني أعضـاء هـذه 

امعيـة ذات الجامعة وأعضاء الجامعات األخرى، وهو ما يعنـي أن الجامعـة لهـا حـدود اجت

ًويتسـاوى يف ذلـك أن الجامعـة قـد تكـون محـددة جغرافيـا أو . عالقة بالحدود الجغرافيـة

ًاجتامعيا كعزلتها بسبب تدين املستوى االجتامعي، أو بسب إمتهانها مهنة مدانـة اجتامعيـا،  ً

ًنقصد إذا بالظروف املوضوعية، مجموعـة الظـروف الواقعيـة . أو كل هذه العوامل مجتمعة

ًفصل الجامعة عن ما عداها مدركة إدراكًا علميا محايداالتي ت وبطبيعـة الحـال فـإن هـذه . ً

الظروف املوضوعية كالعزلة الجغرافية أو انخفـاض املسـتوى االقتصـادي، أو االنـتامء ملهنـة 

 .معنية، قد تسقط تحت وطأة فاعلية عملية التطور والتحديث االجتامعي
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ًت الرئيسية التـي تلعـب دورا رئيسـيا يف بلـورة وجـود ويعترب املتغري الذايت من املتغريا ً

الجامعة اإلثنية، وإذا كانـت الظـروف املوضـوعية تشـري إىل متيـز الجامعـة عـن الجامعـات 

األخرى بالنظر إىل أي مـن الظـروف فـإن الـوعى بفاعليـة هـذه الظـروف ىف تعيـني حـدود 

ألثنية تدرك ذاتها كجامعة ذات نجد أن ما يجعل الجامعة ا"حيث . الجامعة يعد إدراكا ذاتيا

طبيعة مختلفة، يتمثل يف اإلدراكات الذاتيـة واملواقـف واالتجاهـات االجتامعيـة والسياسـية 

وانعكاس كل ذلك يف أمناط السلوك والعالقات . التى تطورها الجامعة نحو ذاتها ونحو اآلخر

 االختالف املوضوعي يف أي فقد يكون. تجاه الجامعات األثنية املجاورة لها أو املتفاعلة معها

ًمن املتغريات اإلثنية كبـريا، ولكـن أفـراد الجامعـات املتفاعلـة أو املتجـاورة ال يعـريون هـذا 

وميكـن أن . االختالف أهمية تذكر، وال يرتبون عليه آية نتـائج موقفيـة أو سـلوكية ذات بـال

عتـني، ومـع ذلـك ًيكون العكس صحيحا، فقد يكون التبـاين األثنـي طفيًفـا للغايـة بـني جام

تضفي كل جامعة عىل ذلك االختالف الطفيف أهمية قصوى، وترتب كل منها عليه مواقـف 

كـذلك قـد تضـفى عـىل . ًمحددة وأمناطا من املعتقدات العدائية والسلوك الرصاعي املتبادل

أهمية قصوى يف مرحلة تاريخيـة معينـة، " كالتباين يف الدين أو اللغة"أحد املتغريات األثنية 

ًغري أن أهمية نفس املتغري قد تتضاءل متاما يف مرحلة تاريخية أخرى بني نفس الجامعات يف 

 .)65("نفس املجتمع أو ىف نفس الرقعة الجغرافية

ويف العادة تنمو اإلدراكات الذاتية مستندة إىل الوعي األثني بالذات، وهو الوعي الذي 

د عالقات الجرية والتفاعل مع جامعـات ال يتولد وال ينمو لدى جامعة معينة إال بسبب وجو

نتـاج " اآلخـرين"وىف هذا اإلطار يعـد اإلدراك الـذايت املتفـرد أو االخـتالف عـن . أثنية أخرى

ـة وإدراك ـهـؤالء اآلـخـرين ـة اـسـتنادا إىل الـظـروف . )66(لرؤـي ًذـلـك يعـنـي أن الجامـعـة األثنـي

إذا مل " الجامعـة يف ذاتهـا"ة املوضوعية التي أرشنا إىل بعضها، ميكن أن تكـون كامنـة ىف حالـ

ىف هذه الحالة تعد الجامعة مجـرد عـنرص . ًيكن هناك تحيزا من اآلخرين ضد هذه الجامعة

غـري أنهـا . من عنارص املجتمع، أو هى كتلة صامتة إذا مل تدرك أن اآلخرين متحيزين ضـدها

مـع نصـيبها مـن حينام تدرك مكانتها بالنظر إىل اآلخرين ومدى توازي إسهامها يف املجتمـع 

وحينام تعي تحيز اآلخرين ضدها أو تعـاطفهم معهـا، فإنهـا تنتقـل إىل . الكعكة االجتامعية

، أي تسعى لتحقيق مجموعة من األهداف التي "الجامعة لذاتها"مرحلة جديدة هي مرحلة 

 .تساعد عىل رفع مكانتها يف وجه اآلخرين، أو سعيها آللغاء تحيز اآلخرين ضدها
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 تحديدنا ملجموعة املتغريات التي تتحدد بالنظر إليها جامعة األقليـة، فإننـا ًاستنادا إىل

نستطيع القول بأنه يف إطار املجتمع العريب قد توجد بعض الظروف املوضوعية، التي تجعل 

بيـد أن هـذه الظـروف يكـون ىف مقـدورها أن . من جامعة معينة أقلية يف مواجهة األغلبية

ليـة كجامعـة واعيـة بـذاتها يف مواجهـة اآلخـرين، وذلـك بسـبب تدفع إىل بروز جامعـة األق

ويتمثل العامل األول يف التجانس الجغرايف للعامل العـريب، حقيقـة أن . مجموعة من العوامل

هناك بعض األقليات التى استقرت يف مناطق جبلية وعـرة، إال أنهـا تشـرتك مـع األغلبيـة يف 

حديث إىل إلغاء العزلة الجغرافية بسبب فاعليـة واملؤكد أن تؤدى عملية الت. متغريات أخرى

بينام يرتبط العامل الثاين بغياب التحيـز االجتامعـي ضـد . عامل املواصالت ووسائل االتصال

األقليات العربية، وذلك لبعدين، األول اشرتاك األغلبية واألقلية لتحقيق أهداف واحـدة مـن 

والثـاين أن غالبيـة حكومـات . تنميـةخالل مرحلتي النضال مـن أجـل االسـتقالل وتحقيـق ال

االقطار العربية تعي رضورة ضـم األقليـات إىل جانـب األغلبيـة يف مواجهـة التهديـد الـدائم 

ويتصـل العامـل الثالـث بـأن . للمجتمع العريب من الخارج، األمر الذي ينفي التحيـز ضـدها

املتغـريات التـي تنمية وتحديث املجتمع العريب سوف يساعد من ناحية عـىل إلغـاء فاعليـة 

إضـافة إىل أن التحـديث سـوف . تفصل الجامعة الوطنية بعض أجزائهـا عـن الـبعض اآلخـر

يساعد عىل نقل املجتمع العريب إىل مستويات إجتامعية أفضل، من شـأنها أن تلغـي رضوب 

 .التحيز املختلفة التي تزدهر عادة حينام تكون الكعكة االجتامعية محدودة وصغرية

توزيع األقليات يف املجتمع، فإننا ليك ندرك طبيعة وأبعاد هـذا التوزيـع، وفيام يتعلق ب

. فإننا البد أن ندركه بالنظر إىل أوضاع األغلبية العربية كإطـار مرجعـي ميكـن القيـاس عليـه

 إىل مائتني وعرشون مليون نسمة، فإننـا 1990وإذا كان سكان العامل العريب قد بلغوا يف سنة 

ً مليونـا مـن الـبرش 175 السـكان، الـذين يصـل عـددهم إىل نحـو مـن هـؤالء% 80نجد أن 

ويدينون باإلسالم، ويعتنقون املذهب السني، وينتمون . يتحدثون اللغة العربية كلغة أصلية

، وأن األقليـات األثنيـة يف املجتمـع العـريب تختلـف مـع "السامي الحامي"ًسالليا إىل العنرص 

تغريات، باسـتثناء االقليـة الزنجيـة يف جنـوب السـودان، االغلبية يف واحد أو أكرث من هذه امل

األمر الذي يجعلنـا نؤكـد عليهـا . وهي األقلية التي تختلف مع األغلبية يف املتغريات األربعة

فقط كأقلية إثنية متبلورة، ويف محاولة تصنيف األقليات األثنية يف العـامل العـريب بـالنظر إىل 

 للمعطيات املتعلقة باألقليات اللغوية والدينية من خالل هذه املتغريات األربعة فإننا نعرض

 :الجدول التاىل
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 )2(الجدول رقم 

 *اإلقليات اللغوية ىف الوطن العرىب ىف أوائل التسعينيات

 متغريات إثنية أخرى 

 –الجامعة 

 األقلية اللغوية

العدد اإلجامىل 

 ىف الوطن العرىب*

الدين لدى 

 أغلبيتهم

 الرتكيز مناطق املوطن األصىل

الحالية برتتيب 

 أهميتها

نفس املوطن  مسلمون 5.000.000 األكراد

 الحاىل

  سوريا–العراق 

تركيا (أرمينيا  مسيحيون 1.000.000 األرمن

 واالتحاد السوفياىت

 – سوريا –لبنان 

  مرص–العراق 

األراميون 

 والرسيان

نفس املوطن  مسيحيون 125.000

 األصىل

 – لبنان –سوريا 

 العراق

الرتكامن 

 والرشكس

جنوب االتحاد  مسلمون 125.000

 السوفياىت تركيا

  سوريا–األردن 

  العراق-سوريا  تركيا مسلمون 125،000 األتراك

العراق وأقطار  إيران مسلمون 350.000 اإليرانيون

 الخليج العرىب

( فلسطني املحتلة  أوربا واألمريكيتان اليهودية 3.500.000 اليهود الغربيون

 )إرسائيل

نفس املوطن  وثنيون 5.500.000 القبائل الزنجية

 الحاىل

جنوب السودان 

 وجنوب املغرب

  ليبيا–بالد املغرب   مسلمون 15.000.000 الرببر

    29.725.000 الجملة

مركز أبن خلدون : القاهرة(ّسعد الدين إبراهيم، امللل والنحل واألعراق ىف الوطن العرىب : املصدر* 

 .62، ص )1993ات اإلمنائية، للدراس

معظم هذه األرقام تقديرية، وقد توصلنا إليها من خالل آخر إحصـاء رسـمى مـع إضـافة نسـبة * 

للزيادة الطبيعية تعادل نسبة الزيادة الطبيعية إلجامىل السكان ىف األقطار التى تعـيش فيهـا هـذه 

ىب ألدىن وأقىص التقديرات املذكورة الجامعات للسنوات التالية آلخر إحصاء، أو أخذ املتوسط الحسا

 .ىف املراجع املوثوقة حول املوضوع
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وتشري قراءة معطيات الجدول السابق إىل عدة حقائق أساسية، أبرز هذه الحقـائق أن 

ًاألقليات اللغوية ىف العامل العرىب بلغ عددها نحو ثالثـون مليونـا تقريبـا وهـو مـا يعنـى أن  ً

وهـى ىف أغلبهـا أقليـات . مـن نسـبة السـكان العـرب% 10ا األقليات اللغوية بلغت نسـبته

مندمجة ىف مجتمعاتها، بحكم اإلشرتاك ىف املرياث والخربة التاريخيـة، إضـافة إىل اإلشـرتاك ىف 

اللغة والثقافة العامة للمجتمـع، وهـو اإلشـرتاك الـذى ال ينفـى أن لهـذه الجامعـات لغتهـا 

وتتمثـل .  املجتمع أكرب من مسـاحة اإلنفصـالوثقافتها، ومن ثم نجد أن مساحة اإلندماج ىف

الحقيقة الثانية ىف أن أغلب األقليات املوجـودة عـىل السـاحة العربيـة جـاءت إىل املجتمـع 

وبإسـتثناء األقليـة الكرديـة . ًالعرىب من خارجه، وإتخذته وطنا ىف مراحل اإلستعامر املتتابعة

ة جامعات األقلية األخرى جاءت إىل الـوطن واآلرامية والرسيانية والقبائل الزنجية فإن غالبي

وتشـري الحقيقـة الثالثـة إىل أن غالبيـة هـذه األقليـات جـاءت إىل العـامل . العرىب من خارجه

وأن . العرىب من أوطان محيطة بالعامل العرىب بخاصة تركيا وإيران واإلتحاد السـوفيتى سـابقا

فروضة بواسطة القوى الغربية لتضـاف األقلية اليهودية جاءت إىل العامل العرىب من خارجه م

 . إىل األقليات األخرى املوجودة عىل الخريطة العربية

وتتصل الحقيقة الرابعة بأن الديانات األساسية لألقليات التى تسكن الساحة العربية هـى 

الديانة األسالمية واملسيحية واليهودية ثم الديانة الوثنيـة كـام هـى الحـال ىف القبائـل الزنجيـة 

وأن الرببر هم أكرب األقليات عىل الساحة العربية، . تى تسكن جنوب السودان وجنوب املغربال

من مجموع األقليات العربية، وهـم وإن كـانوا عـىل معرفـة باللغـة % 50إذ تبلغ نسبتهم نحو 

إضافة إىل تركزهم ىف أقطـار املغـرب . والثقافة العربية إال أن لهم لغتهم وثقافتهم الخاصة بهم

ىب ويىل ذلك األقليات الزنجيـة التـى بلـغ تعـدادها خمسـة ماليـني ونصـف نسـمة وتصـل العر

من جملة األقليات ىف العامل العرىب وهى أقلية تنفصل عن األغلبيـة العربيـة % 18.5نسبتها إىل 

ىف الدين واللغة والثقافة، وتأىت األقلية الكردية ىف الرتتيـب الثالـث مـن حيـث حجـم األقليـات، 

ًوهى أقلية يعترب الوطن العـرىب موطنـا % 16,8عدادها خمسة ماليني نسمة بنسبة حيث بلغ ت

ًأصيالً لها، بل أنها لعبت دورا محوريـا ىف التـاريخ العـرىب، وهـى ىف الغالـب أقليـة مندمجـة ىف  ً

يـىل ذلـك األقليـة اليهوديـة التـى فرضـت عـىل . العامل العرىب، وترتكز ىف املرشق العرىب باألساس

عرىب بواسطة القوى اإلستعامرية من خارجة جمعتها القـوى اإلسـتعامرية مـن الشـتات العامل ال

 وـهـى ال تـشـارك الـعـامل الـعـرىب  % 11,8وتـصـل نـسـبتها إىل . وفرـضـتها ـعـىل الـسـاحة العربـيـة
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ىف ديانته أو ىف لغتة أو ثقافتة، ثم أنها أقلية مغتصبة تناصب العامل العـرىب العـداء، وتلعـب 

ًدورا أساسيا  ثم تأىت بعد ذلك أقليات محدودة . ىف عدم إستقرار العامل العرىب، بل وىف تخلفهً

ال يتجاوز تعدادها املليون نسمة، ويقدر تعداد أى منهـا بـاآلالف بإسـتثناء األقليـة األرمنيـة 

التى بلغ حجمها مليون نسمة، وهو ما يعنى أن أألقليات العربية ليست عـامالً مـن عوامـل 

ًجتامعى بإعتبارها أقليات صغرية محدودة، وحتى إن كان حجمها كبري نسبيا هز اإلستقرار اإل

إال أنه لو أتيح لها التعبري عن ثقافتها، فإنها سـوف تكـون أكـرث إنـدماجا ىف حيـاة املجتمـع، 

 . وذلك بإستثناء األقلية اليهودية بطبيعة الحال

أنهـا العـراق وسـوريا ونحن إذا تأملنا األقطار التى توجـد جامعـات األقليـات لوجـدنا 

 دول هى العراق وسـوريا ولبنـان، ولبنان ومرص واألردن وفلسطني واملغرب العرىب، وأن ثالثة

وأنها ىف غالبها مجتمعات وطأتها . هى املجتمعات التى تستقر فيها أقليات عديدة ومتنوعة

ث كـان للقـوى القوى اإلستعامرية، سواء كان اإلستعامر الربيطاىن أو اإلستعامر الفرنىس، حيـ

ًاإلستعامرية دورا محوريا ىف جلب بعض األقليات وزرعها ىف الجسد العـرىب، إضـافة إىل أنهـا  ً

عملت عـىل تقويـة وجودهـا ىف العـامل العـرىب، بحيـث تصـبح مسـتقبالً آليـة لتفتيـت بنـاء 

 . املجتمعات العربية

ًة وفقـا ملتغـري الـدين، باإلضافة إىل األقليات العرقية توجد ىف العامل العرىب أقليات إثنيـ

ويتمثل . ويرجع وجود األقليات الدينية بكثافة عىل الساحة العربية إىل ثالثة عوامل أساسية

العاـمـل األول ىف أن الـعـامل الـعـرىب والرشق األوـسـط يـشـكالن مـهـد حـضـارات عظيـمـة، وـقـد 

ثـار إستندت أغلب هذه الحضارات إىل ديانات، ومن ثم بقيت بعض التكوينـات الدينيـة كآ

ويتصـل العامـل . ًأو عىل األقل ليست أرديـة دينيـة حديثـة نسـبيا. لهذه الحضارات القدمية

ويشـري . الثاىن بأن هذه املنطقة شكلت مهـد األديـان الـثالث اليهوديـة واملسـيحية واإلسـالم

ًالعامل الثالث إىل أن هذه األديان شكلت فضاءا دينيا نبتت عـىل مرجعيـة تكوينـات دينيـة  ً

ًية، وهو ما يعنى أن األرض العربية بحكم حالة التدين التى تسودها شـكلت إطـارا غري كتاب

لظهور جامعات ذات طبيعة دينية، ونعرض فيام يـىل لألقليـات الدينيـة عـىل صـعيد العـامل 

 .العرىب
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 )3(الجدول رقم 

 األقليات الدينية غري اإلسالمية ىف الوطن العرىب ىف أوائل التسعينيات

ىف * العدد اإلجامىل لدينية غري اإلسالميةاألقليات ا

 الوطن العرىب

مناطق الرتكيز الحالية برتتيب 

 أهميتها

  12.000.000  املسيحيون-1

 - األردن- لبنان-سوريا  1.900.000 األرثوذكس) الروم( اليونان 

  مرص-فلسطني

  لبنان– العراق –سوريا  900.000 )اآلشوريون( النساطرة 

  6.560.000 ن املونوفستيو

  السودان–مرص  5.600.000 )األقباط األرثوذكس (

  العراق– لبنان –سوريا  225.000 )اليعاقبة األرثوذكس (

 – األردن – لبنان –سوريا  600.000 )األرمن األرثوذكس (

  مرص–العراق 

  3.250.00  الكاثوليك

 – لبنان –يا  سور–السودان  625.000 )أتباع الكنيس الغربية الالتني (

  مرص–فلسطني 

  مرص– سوريا –لبنان  500.000 ) الروم الكاثوليك–اليونان  (

  لبنان–سوريا  8.000 )السوريون الكاثوليك (

  لبنان–سوريا  85.000 )األرمن الكاثوليك (

  السودان–مرص  170.000 ) الروم الكاثوليك– األقباط 

  لبنان– سوريا –العراق  625.000 ) الروم الكاثوليك–الكلدان  (

  سوريا–لبنان  1.150.000 ) الروم الكاثوليك–املوارنه  (

 – سوريا – لبنان –السودان  200.000  الربتستانت

 مرص

  4.700.000  اليهود-2

 فلسطني املحتل أقطار املغرب 4.400.000  الربانيون األرثوذكس

 غرب أقطار امل–فلسطني املحتلة 150.000  القراءون

 أقطار –فلسطني املحتلة  150.000  السامريون

 املغرب



58  األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                             

ىف * العدد اإلجامىل لدينية غري اإلسالميةاألقليات ا

 الوطن العرىب

مناطق الرتكيز الحالية برتتيب 

 أهميتها

  5.690.000  الديانات التوفيقية وغري الساموية-3

 العراق 150.000 )املانديون(الصابئة ) أ  ( 

 العراق 125.000 اليزيدية والشوابك) ب (

  العراق-فلسطني املحتلة  50.000 البهائية) ج (

 السودان 4.500.000 زنجيةالديانات القبلية ال) د  (

  22.390.000 إجامىل األقليات الدينية غري اإلسالمية

 . 74نفسه ص : املصدر

 

وتتمثـل الحقيقـة األوىل ىف بلـوغ . وتربز قراءة الجدول السـابق عـدة حقـائق أساسـية

 نـسـمة، وـهـو ـمـا يـشـري إىل عرشة ىف املاـئـة ـمـن 22.390.000حـجـم األقلـيـات الدينـيـة نـحـو 

هو ما يعنـى أن األقليـات الدينيـة ىف مجملهـا ليسـت كبـرية، وأن هـذه األقليـات و. السكان

غـري أنهـا . تتعايش مع جامعة األغلبية طاملا توقف التدخل الخارجى ىف شئون العامل العـرىب

قد تتخذ تكؤة للضغط عىل األنظمة السياسية، حينام تثري القوى الخارجية هذه األقليـات ىف 

وتتصل الحقيقة الثانية بأن األقلية املسـيحية . ان وحقوق األقلياتظل شعارات حقوق اإلنس

ونحن إذا تأملنا الجامعة املسيحية ىف العـامل . بفرقها املختلفة تعد، أكرب هذه األقليات حجام

العرىب، فسوف نجدها متداخلة ىف نسيج إجتامعى واحد مع الجامعة املسلمة، فقد خاضت 

ًسية نضـاالً تاريخيـا ضـد اإلسـتعامر حتـى تحقـق إسـتقالل الجامعة املسلمة واملسيحية سوا

ًيىل ذلك الجامعة اليهودية، وهى جامعة مختلفـة دينيـا، وهـى كـام . غالبية األقطار العربية

ُأرشت جامعة غرست ىف قلب العـامل العـرىب، وهـى املسـئول الـرئيىس عـن حالـة مـن عـدم 

وتتصل املالحظة الثالثة بإرتفـاع . ْكام أرشتاإلستقرار، التى يعاىن منها النظام العرىب املعارص 

عدد التابعني للـديانات التوفيقيـة غـري الكتابيـة كالصـائبة، واليزيديـة والشـوابك، والبهائيـة 

ًوقد بـدأت هـذه املجموعـة األخـرية مـن الـديانات تسـبب قلقـا . والديانات الوثنية القبلية

فار تحركها ضد جامعـات األغلبيـة لبعض املجتمعات خاصة بعد تدخل القوى األجنبية إلستن

السائدة، وهو اإلستنفار الـذى يبـدأ بإنتشـار الحـرب األهليـة، وحتـى طـرق اإلنفصـال عـن 

 .املجتمع األم
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غري أننا إذا تأمنـا حالـة التفاعـل بـني مختلـف األقليـات ىف مختلـف األقطـار العربيـة 

ريب وبني األغلبية العربية، فسوف نالحظ إتساع مساحة التداخل بني األقليات يف املجتمع الع

بالنسبة ألغلب األقليات األثنية يف املجتمع العريب، وأن األقليات التي لديها انفصال نسبي أو 

ذلك يدفعنا إىل طرح سـؤال يتعلـق بكيفيـة . كامل عن األغلبية عددها محدود إىل حد كبري

صـلها عـن جامعـة تشكل األقليات يف الـوطن العـريب، بغـض النظـر عـن املتغـريات التـي تف

ًوميكن أن نعرث عىل اإلجابـة عـىل هـذا السـؤال إسـتنادا إيل ثالثـة عوامـل رئيسـية، . األغلبية

ويتمثل العامـل األول يف أن اإلسـالم يف جـوهره ينطـوي عـىل قـدر كبـري مـن التسـامح مـع 

وألن الـدين لـيس مـن الظـواهر االجتامعيـة . أصحاب الديانات األخرى، وخاصـة السـاموية

ً التغيري، فإن جيوبا برشية صغرية الحجم، وإن كانت عديـدة، قـد متسـكت بـدياناتها السهلة

األصلية وقاومت تغيري ديانتها والدخول ىف اإلسالم، وإن كانت معظم هذه الجيوب البرشيـة 

األمر الذي يشري إىل عدم ميل، الذين تولوا نرش هذا الـدين . )67(قد تبنى العربية لغة وثقافة

منني به من أصحاب الديانات األخرى، مل يتبعوا أسلوب إسـتخدام القـوة، إضـافة بني غري املؤ

 .إىل العزلة النسبية لبعض هذه الجامعات، وبخاصة األقليات الوثنية

ويتصل العامل الثاين يف أن اللغة العربية واملشاعر القومية املرتبطة بهـا انـترشت مـن 

ر يف كل املناطق، حيث مل تكـن هنـاك عوائـق خالل التفاعل املكثف والتبادل اليومي املستم

ًغري أننا نجد مـع ذلـك جيوبـا برشيـة صـغرية الحجـم، وإن كانـت . أو حواجز أمام االنتشار

إمـا ألنهـا كانـت تعـيش يف . عديدة، مل تتعرض لهـذا النـوع املكثـف مـن التبـادل والتفاعـل

 معظـم هـذه الجيـوب األطراف النائية أو يف الجبال الـوعرة صـعبة االخـرتاق، لـذلك تبنـت

وقد يرجع ذلك إىل درجة عاليـة مـن التسـامح . )68(ًاإلسالم دينا، ولكنها مل تتنب العربية لغـة 

ًأيضا، فالقبائل التي انتقلت من الجزيرة العربية إىل كامل خريطـة الـوطن العـريب، حاولـت 

ون نرشها لإلسالم الدعوة لإلسالم، ملا له من قبول وبساطة غري أنها، مل تتمسك برضورة أن يك

 .من خالل اللغة العربية

مجموعات برشية محدودة مل يصلها اإلسالم "ويشري العامل الثالث إىل وجود 

ـكـدين، أو وـصـل إليـهـا ولكنـهـا قاومـتـه، ومل تتـعـرض للتفاـعـل املكـثـف واملـسـتمر 

وبالتـايل مل تتخـل عـن لغاتهـا األصـلية، . ألصحاب العربية الوافدين مـن الجزيـرة

ً مل تعتنق اإلسالم دينا، ومل – يف املجتمع العريب –خر هناك جامعات قليلة بتعبري آ

 أي أنها بفعل خليط من عوامل التـاريخ والجغرافيـا واالجـتامع . تتنب العربية لغة
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ويف الغالـب تقـع هـذه . )69(تفادت التأثري املبارش لتلك االنطالقة املزدوجة لإلسالم والعروبـة

جتمع العريب، كام هي الحال بالنسـبة للقبائـل الزنجيـة يف جنـوب الجامعات عىل أطراف امل

 ".السودان

ًونظرا ألن أقطار املجتمع العريب تختلف عن بعضها الـبعض يف درجـة إنبسـاط بيئتهـا 

 –الجغرافية، وعدم وجود عوامل تعوق الحركة واالنتشار، فإن هذه املجتمعات قد اختلفت 

ًارتباطا بذلك نسـتطيع . نوع الجامعات األثنية بداخلها من حيث مستوى ت–ًترتيبا عىل ذلك 

ًتقسيم أقطار املجتمع العريب إىل ثالثة مجموعات من األقطـار، اسـتنادا إىل درجـة تجانسـها 

ًاملجموعة األوىل هي املجموعة األكرث تجانسا حيث ال يزيد حجم األقليـات بهـا عـن . األثني

وميـكـن أن نـقـول أن األغلبـيـة . ـيـا وـتـونسوـهـي قـطـر والـسـعودية واألردن ومرص وليب% 15

ًالعظمي من السكان ىف هذه املجتمعات شديدة التجانس آثنيا، من حيث أنهـم عـرب لغـة 

ًوثقافة، ومسلمون دينا، وسنيون مذهبا، وساميون حاميون ساللة هناك إىل جانـب ذلـك . )70(ً

تكوينـات إثنيـة مجموعة متوسطة التجانس، وهي تضم األقطار العربية التـي تحتـوي عـىل 

 يف املائـة، أي يف حـدود 25 – 15تبلـغ نسـبتها بـني " لغوية أو دينية أو مذهبية أو سـاللية"

وتضم هذه املجموعة خمسة أقطار هي الكويت ودولـة . املتوسط العام للوطن العريب ككل

باإلضـافة إىل ذلـك هنـاك مجموعـة . )71(ُاإلمارات العربية املتحدة وسـلطنة عـامن والجزائـر

ًألقطار األكرث تنوعا من حيث الرتكيب األنثـي، وتضـم هـذه املجموعـة عـدة أقطـار عربيـة ا

ومـن املالحـظ أن مشـكلة األقليـات تنفجـر .  والسودان)72(كالعراق والبحرين وسوريا ولبنان

ًعادة يف األقطار األكرث تنوعا من حيـث املسـألة اإلثنيـة كـالعراق والبحـرين وسـوريا ولبنـان 

 .والسودان

 مالحظة أخرية عىل توزيع األقليات يف الوطن العريب، وتتمثل هذه املالحظة يف أننـا مثة

" عـرب مسـلمون سـنيون حـاميون سـاميون"إذا قلنا بأن أغلبية سكان املجتمع العـريب هـم 

إذ نجـد أن مـن . فليس معناه أن األغلبية يف كل قطر عريب تتصـف بهـذه السـامت األربعـة

 مـن الخلـيج إىل - األغلبية إذا نظرنا إىل املجتمع العـريب كلـه يتصفون بهذه الصفات ميثلون

أمـا إذا نظرنـا إىل أقطـاره الواحـد .  باعتباره كيان جغرايف وحضاري وسـكاين واحـد–املحيط 

. ًوالعرشين، فليس من الرضوري أن تتصف األغلبية يف كل منها بهـذه الصـفات األربـع معـا

ون أقلية عددية إذ نظرنا إليها من مسـتوى أعـىل، وهذا يعني أن جامعة إثنية معينة قد تك

 . والعكس صحيح)73(أى من الوطن العريب الكبري، إال أنها تشكل أغلبية داخل أحد أقطاره
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وبرغم الوجود التاريخي لألقليات األثنية يف املجتمع العريب إال أنها مل تنتقل إىل مرحلة 

ـة ا ـة األغلبـي ـذاتها يف مواجـه ـوعي أو اإلدراك ـل ـة اـل ـرتات التاريخـي ـض الـف ـة، إال ىف بـع لعربـي

األمر الذي يدفعنا إىل القول بوجـود . املحدودة، وبالنسبة لبعض األقليات فقط وليست كلها

عوامل دفعت إىل هذه الحالة الجديدة، بل ودفعت إىل تحول بعض األقليات إىل مامرسـات 

 إمكانيـة تصـنيفها إىل ويكشف تأمل هذه العوامـل عـن. تهدد األمن القومي العريب بالفعل

مجموعتني من العوامل، العوامـل الخارجيـة والعوامـل الداخليـة، إضـافة إىل مجموعـة مـن 

 .العوامل الوسيطة، وهي العوامل التي نتعرض لها فيام ييل بقدر من اإليجاز

ًهناك إذا مجموعة من العوامل أو الظروف الداخليـة التـي قـد تلعـب دورا يف تفجـر  ً

 داخل أقطار املجتمع العريب، هذه الظروف تشكل عوامل موضوعية يتفجـر مسألة األقليات

غري أنها وحدها ال تفجر الرصاع األثنـي يف املجتمـع العـريب، وإمنـا هـي . عىل أساسها الرصاع

مـن العوامـل األساسـية التـي . تحتاج إىل فاعلية العوامل الخارجية ودعم العوامل الوسـيطة

ألقليـات إحسـاس جامعـة األقليـة بوجـود فجـوة بـني حجـم تعمل عىل تفجري الرصاع بـني ا

إسهامها يف العملية االجتامعية ككل، وبني نصيبها من الكعكة االجتامعيـة يف املقابـل، األمـر 

واإلحبـاط يـؤدي بـدوره إىل . الذي يؤدي إىل تولد مشاعر اإلحباط لدى أبناء هـذه الجامعـة

 الجامعة، تظهر أوالً يف شكل توترات، ثـم السخط الذي يؤدي إىل توليد طاقة عدوانية داخل

تنفجر يف النهاية من خـالل سـلوكيات عنيفـة، تصـل إىل قمتهـا حيـنام تتخـذ شـكل الرصاع 

 .)74(الرصيح واملسلح

ويتمثل العامل الثاين يف عدم مراعاة جامعة األغلبيـة ألوضـاع مصـالح جامعـة األقليـة 

ًمها استخداما براجامتيا أحيانـا ودون مراعـاة األثنية، بحيث تدرك األخرية أن األغلبية تستخد ً ً

ًتأكيدا لذلك ميكن القول بأن تفاقم الرصاع بني الشـامل والجنـوب . ألوضاعها ىف أحيان أخرى

. السوداين، قد تحقق نتيجة لعاملني إضافيني يتعلقان بالنخبة السودانية العربيـة يف الشـامل

العسكري املـزمن، فقـد تنـاوب العسـكر عـىل  –حيث يتمثل العامل األول يف الرصاع املدين 

واستخدمت قضـية ".  وحتى اآلن1989، 1985 – 1969، 1964 – 1958"السلطة ثالث مرات 

األمـر الـذي "الجنوب كإحدى قضايا هذا الرصاع املدين العسكري بني عرب الشامل أنفسـهم 

لثاين بنمو حركة اإلخـوان بينام يتصل العامل ا". أدى إىل إثارة الوعي مبسألة األقلية الجنوبية

املـسـلمني ودعوتـهـا إىل تطبـيـق الرشيـعـة اإلـسـالمية، األـمـر اـلـذي أدى إىل رـفـض الجـنـوبيني 

 .)75(ومقاومتهم لهيمنة الشامل
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ًمن هذه العوامل املوضوعية أيضا أن يلعب أبناء األقليات األثنية دورا مضـادا لوجـود  ً ً

األغلبيـة أن األقليـة قـد تحالفـت مـع عنـارص أو مصالح أبناء األغلبية، وبخاصة إذا أدركـت 

 يف املجتمعـات -من ذلـك مـثالً الظلـم الـذي مارسـه بعـض أبنـاء األقليـات . خارجية ضدها

 الذين شغلوا مناصب إدارية عالية، األمر الذي أدى إىل مجموعة من االضـطهادات -العربية 

بل إننا نالحظ أن .  متاحةمن قبل جامعة األغلبية ضد أبناء األقليات حينام أصبحت الفرصة

بـعـض الـقـوى األجنبـيـة متـيـل ـعـادة إىل االـسـتعانة بأبـنـاء األقلـيـات إلـثـارة مـشـكالت تتعـلـق 

مثال عىل ذلك مل يحجم الحكام األجانب مبا فيهم اإلنجليـز . باألقليات داخل املجتمع العريب

. بالرضائـبعن استخدام األقلية القبطيـة يف أغلـب األحيـان ليحكمـوا الشـعب ويسـتنزفوه 

أن " كيـف"ًوهذه ظاهرة نالحظها يف سوريا أيضا، حيث أظهرت أبحاث جب وبولك وبولياك 

هيمنة أبناء األقليات يف املجال االقتصادي أدت إىل إثارة قالقل دينيـة خطـرية بـني النصـارى 

وقـد . 1860–1840، وبني املوارنة واآلخرين يف جبل لبنان يف 1860واملسلمني يف دمشق سنة 

عت مع نهاية الحرب الصليبية أعامل ثأر وانتقام يف أماكن كثرية ضد أبناء األقليات، الذين وق

ًإىل أنـه كثـريا مـا كـان موقـف أبنـاء األقليـات "بل ويذهب جورج قـرم . تعاونوا مع الغازي

ًأنفسهم من الحكم اإلسالمي حتى عندما كـان يعـاملهم بـأكرب قـدر مـن التسـامح، سـببا يف 

فعالوة عىل غلو املـوظفني الـذين ينتمـون إىل أقليـات يف االبتـزاز ويف . ئفيةنشوب قالقل طا

ًتحيزهم إىل حد الصفاقة أحيانا إىل جانب مصالح أبناء جامعتهم اإلثنية األمر الـذى أدى إىل 

ومن الواضح هنا أن القوى الخارجيـة كانـت متيـل . )76(استفزازات طائفية بكل معنى الكلمة

أبناء جامعة األقلية ىف محاولـة إلسـتخدامها لـآلرضار بجامعـة األغلبيـة عادة إىل التقرب من 

مثلام كانت تتقرب من أبناء جامعة األغلبية لإلرضار بجامعتهم واملجتمع ككل ومن ثم فـإذا 

وقع من جانب األقلية ضد األغلبية، فإن ذلك ليس بسبب عدوانيـة دفينـة ىف بنيتهـا، ولكـن 

 .الخارجية التى تسعى لنرش الفرقة ىف املجتمعبسبب إستخدامها بواسطة القوى 

ًمن الرشوط املوضوعية كذلك وجود جامعة إثنية كبرية نسبيا وإن كانت أقليـة 

بالنسبة لألغلبية، فليك يكون الرصاع اإلثني فعـاالً ال ينبغـي أن تقـل حجـم الجامعـة 

 األثنية يف هذا باإلضافة إىل رضورة تركز الجامعة. من جملة السكان% 15اإلثنية عن 

منطقة جغرافية محددة وواحـدة، تتحـول مـن خاللهـا الكثافـة السـكانية إىل كثافـة 

. اجتامعية، وإن كان من املمكن أن تتحقق الكثافة االجتامعية بواسطة آليات أخـرى

 ـهـذا إىل جاـنـب وـجـود مـنـاطق حدودـيـة ـقـرب ـهـذه املنطـقـة، يـسـهل ـمـن خاللـهـا 
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إضـافة إىل دعـم .  الجامعة يف حالة قيام الرصاع املسـلحإرسال اإلمدادات العسكرية منها إىل

 لقيـادة أو نخبـة هـذه األقليـة، - الذين يشكلون العنرص الـبرشي لهـذه األقليـة -الجامهري 

بحيث يشري مثل هذا الوضـع إىل مسـتوى تعبـوي عـايل للجامعـة أثنـاء عمليـة الرصاع مـع 

 .األغلبية

الجامعات ىف القهر الذى قـد متارسـة جامعـة ويتمثل أحد العوامل املسببة للرصاع بني 

األغلبية عىل جامعة األقلية، كأحد األسـباب املفجـرة لـلرصاع اإلثنـى، وذلـك حيـنام تحصـل 

بحيـث تشـعر األخـرية . األغلبية عىل مختلف الفرص اإلجتامعية وتحرم جامعة األقليـة منهـا

ا ظهـرت قـوة أجنبيـة لـىك باإلحباط الذى يتحول إىل عداء كامن نحو جامعـة األغلبيـة، فـإذ

تستغل هذا الوضع وتسعى لإلرضار بجامعة األغلبيـة، فإننـا نجـد أن بعـض عنـارص جامعـة 

يضاف إىل ذلك فإن حرمان جامعة األغلبيـة . ًاألقلية األكرث إحساسا باإلحباط تستجيب لذلك

ً قهـرا لجامعة األقلية من حقوق التعبري عن ثقافتها وعن نوعية حياتها، من شـأنه أن يفـرض

لـذلك فإنـه مـن . عىل وجودها، وهو القهر الذى قد يشكل نافذة لتـدخل القـوى الخارجيـة

الرضورى أن تعمل جامعة األغلبية عىل إتاحة كل فرص التعبري واملشاركة لجامعـات األقليـة 

وعليها أن تدرك أن تعبري الجامعات عـن ثقافاتهـا ومطالبهـا واإلسـتجابة . رشيكتها ىف الوطن

 ثراء للثقافة القومية، كام أن فيه تأكيد إلنتامء كل املـواطنني بـال تفرقـه وإرتبـاطهم لها، فيه

 . بوطنهم

وتتمثل املجموعة الثانية من العوامل يف مجموعة الظروف أو العوامل الوسيطة التـي 

من هذه العوامـل االنتكاسـة التـي . تعظم أو تقلل من فاعلية مجموعة العوامل املوضوعية

نميـة االجتامعيـة االقتصـادية، حيـث تـؤدي انتكاسـة التنميـة إىل إثـارة رصاع قد تحدث للت

وهـي .  األقلية لزيادة مشكالت وهمـوم الحيـاة اليوميـة ووطأتهـا عـىل املـواطنني–األغلبية 

ًالهموم أو املشكالت التي تفرض كثريا من التوترات عىل الـبرش، وإذا كانـت لهـذه التـوترات 

ـا تتجـسـد ـة، فإنـه ـني كثاـفـة عالـي ـاطق الـحـدود ـب ـة يف مـن  ـعـادة يف ـشـكل مواجـهـات موقفـي

إضـافة إىل أن انتكاسـة عمليـة التنميـة مـن .  األقلية–الجامعات، ومن بينها حدود األغلبية 

ًشـأنه أن يـضـعف التامسـك والوـحـدة االجتامعيـة، األـمـر الـذي يـشـكل ظرفـا مالمئًــا لتفـجـر 

 .الرصاعات األثنية

الـذي تنتمـي لـه األغلبيـة مـن العوامـل ويعترب صغر حجم املجتمـع القطـرى 

ًالهامة التي تساعد عىل تفجـر الرصاعـات األثنيـة، فكلـام كـان املجتمـع كبـريا كلـام 

ًامتلك قدرا أكرب من املوارد، ومن ثم كان يف إمكانه إشباع الحاجات األساسـية للـبرش 

 زمـة إضـافة إىل امتالكـه وسـائل القـوة الال. عىل أساس من قاعدة العدل االجتامعـي
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هـذا إىل . ملواجهة أي خروج عىل السالم االجتامعي، القائم واملتـوازن بـني األغلبيـة واألقليـة

جانب أنه من املحتمـل أن يحتـوي بنـاء املجتمـع الكبـري عـىل عـدد أكـرب مـن األقليـات أو 

 .الجامعات األثنية، حيث يتوىل النظام السيايس إدارة العالقات املتوازنة بني هذه الجامعـات

ًمثل هذا الوضع يفضل كثريا وضع املجتمع الصغري الذي يصبح الرصاع األثني فيه مسـتقطبا  ً

 .بني جامعتني

وذلك . وتشكل رشعية النظام السيايس أحد العوامل الرئيسية ملواجهة الرصاعات األثنية

ألنه إذا كان النظام السيايس ضعيف الرشعية، فـإن قدرتـه عـىل مواجهـة الرصاعـات األثنيـة 

ومـن ثـم نجـده . كون محدودة للغاية، وذلك الفتقاده دعم األغلبية واألقليـة عـىل السـواءت

ًليس عاجزا فقط عن السيطرة عىل هذه الرصاعات، ولكنـه قـد يسـتغلها إلقامـة تـوازن بـني 

ومن ثم فهو يتحـالف مـع إحـداها ضـد األخـرى، األمـر . الجامعات بهدف إطالة مدة بقائه

ىف مقابل ذلك فإننا نجد أن النظام . إشعال وإذكاء هذه الرصاعاتالذي ينتهي إىل مزيد من 

السيايس ذو الرشعية القوية يسعى دامئًا إىل مامرسة نوع من العدل االجتامعي، سـواء فـيام 

 .يتعلق بحقوق مختلف الجامعات والتزاماتها، أو فيام يتعلق بنصيبها من املوارد االجتامعية

عىل خريطة العامل من العوامـل الوسـيطة التـي تسـاعد ويعترب وضع الرصاعات األثنية 

فالصـور التـي ينقلهـا . عىل إبراز التباينات األثنية الداخليـة، وتحويلهـا إىل رصاعـات دمويـة

ًاإلعالم العاملي عن الرصاعات األثنية يف مناطق أخرى مـن العـامل، وأيضـا عـن انتصـار بعـض 

ًمن شأنه أن يدعم معنويـا رصاع . ىل حقوقهااألقليات األثنية يف تحقيق أهدافها والحصول ع

ًأية أقلية تخوض رصاعا مع األغلبية، إضافة إىل أنه يوفر دعـام عامليـا لجامعـة األقليـة التـي  ً ً

تدخل يف رصاع مع األغلبية، بحيث يساعدها ذلك عىل مواصلة الرصاع إىل جانب أنه يؤسس 

 .اع بني الجامعات داخل املجتمععادة لدى البرش ىف مختلف املجتمعات عىل إعتياد الرص

وتعد مجموعة العوامـل الخارجيـة إلثـارة الرصاعـات بـني الجامعـات األثنيـة مـن العوامـل 

األساسية التي تلعب دور املتغريات املستقلة فيام يتعلق بإثارة الرصاعـات بـني الجامعـات األثنيـة 

األغلبيـة، وذلـك عـن طريـق أو بني أي منهـا وبـني النظـام السـيايس الـذي ميثـل . وبعضها البعض

وتـربز فاعليـة العوامـل الخارجيـة مـن . إستغاللها للعوامل الداخلية، موضوعية كانـت أو وسـيطة

 بحكـم موقعـه الجغـرايف الفريـد، وموضـعه –خالل طبيعة مكانة املجتمع العريب، فالوطن العريب 

 والقوى اإلقليميـة . ية العظمىً كان وال يزال مطمعا لكل القوى الدول–االسرتاتيجي وثرواته الهائلة 
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الصاعدة التي تريد الهيمنة عـىل مجتمعـات محيطهـا اإلقليمـى، فـإذا مل تنبثـق مـن داخـل 

الوطن العريب نفسه قوة توحيدية مستقلة تتصـدى لألطـامع الخارجيـة، فـإن قـوة الهيمنـة 

 العـريب ال أي أن أقطـار الـوطن. الخارجية لن تكف عن اخرتاق أقطاره وإضعافها واستنزافها

 .)77(ًترتك أبدا وشأنها، وإمنا هي عرضة دامئًا لالخرتاق من الخارج بقصد الهيمنة واالستنزاف

وتعترب القوى األساسية يف النظام العاملي من القوى التي تسعى الخرتاق األمن القومي 

العريب من خالل األقليات وذلـك بهـدف توجيـه األنظمـة السياسـية لتحقيـق مصـالح هـذه 

فحينام استعمرت فرنسا املغرب العريب نجـد . وى وفرض تبعيتها، واألمثلة عىل ذلك كثريةالق

أنها حاولت من أجل السيطرةعىل موريتانيا بذر الشكوك بني بعـض القبائـل الزنجيـة، التـي 

وهم اآلن ميثلـون مـا بـني . ترجع إىل أصول سينغالية ووفدت إىل موريتانيا عرب نهر السنغال

جات الـلــهً سكان هـذا القطـر العـريب، ويتحـدثون خليطـا مـن اللغـات ومن% 20أو % 15

وبسـبب هـذه الشـكوك والتناقضـات التـي . الغرب أفريقية وبني السكان أو القبائل العربية

غرستها فرنسا بني األغلبية العربية يف موريتانيا وبـني هـذه األقليـات الزنجيـة الوافـدة فقـد 

 .)78(لبية وهذه األقليات يف السنوات األخرية بدأت تظهر مظاهر التوتر بني األغ

وقد حاولت فرنسا نفس األمر مع بقية أقطار املغرب العريب، فقد كان معظـم الرببـر، يف 

الفرتة السابقة عىل االستعامر الفرنيس يتحدثون العربية كلغة ثانية، وبعضهم يجيدونها إجـادة 

ًهم العـرب، ولكـن أيضـا كـأداة ألرقـي ليس فقط كوسيلة للتعامل والتخاطب مـع إخـوان. تامة

وقد كان من الصعوبة مبكان ألي زائر أن مييز بني ". األدب والشعر والفقه"أنواع التعبري الثقايف 

حيث كان اإلسالم هو العروة الوثقى التي تربطهام منذ القـرن . العرب والرببر وخاصة يف املدن

ثنـاء احتاللهـا ألقطـار املغـرب العـريب، أن السابع اإلسالمي، ومع ذلك فقد حاولت فرنسـا، يف أ

ًغري أن الجامعتني قاومتا تلك املحاولة معا بشدة وحسم، كام . تحدث الفرقة بني العرب والرببر

 .)79(تشارك العرب والرببر يف النضال ضد االستعامر الفرنيس يف كل بالد املغرب

 االسـتعامري وقد لعبت فرنسا نفس الدور يف سـوريا ولبنـان حيـث كـان املبـدأ

وراء محـاوالت الفرنسـيني خلـق دولـة طائفيـة يف سـوريا بـني الحـربني " فرق تسـد"

فبعد أن أنهت قوات االحتالل الفـرنيس حكـم األمـري فيصـل يف دمشـق يف . العامليتني

وبعـد االنتفاضـة الوطنيـة بقيـادة الـزعيم الـدرزي " 1920"أعقاب معركة ميسـلون 

مت سلطات الحامية الفرنسية بتقسيم سـوريا إىل قا. 1925سلطان باشا األطرش عام 

ُخمس دويالت، إحداها علوية والثانية درزية والثالثة سنية يف حلب والرابعـة سـنية  ُ 
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ًأيضا يف دمشق والخامسة مسـيحية يف لبنـان، ولكـن مل يكتـب الـدوام إال لهـذه األخـرية التـي 

يف حلب ودمشـق إنـدمجتا فـيام يسـمى ُالدولتان السنيتان . أصبحت فيام بعد الدولة اللبنانية

.  دويلتـا العلـويني والـدروز1937، وانضـمت إلـيهام يف عـام 1925بدولة سوريا بعـد انتفاضـة 

والشك أن هذه املرشوعات الفرنسية كان لهـا بعـض املؤيـدين مـن أبنـاء تلـك األقليـات، وإن 

جانـب األغلبيـة السـنية ووقفت إىل . كانت األغلبية من أفراد هذه االقليات نفسها قد قاومتها

والحركة الوطنية السـورية يف سـعيها نحـو وحـدة سـوريا الكـربى ويف نضـالها ضـد االسـتعامر 

وال تخفى علينا األهداف الفرنسية وراء هذا املسعى، حيث يـتم تأسـيس دويـالت . )80(الفرنيس

، التـي صغرية من السهل السيطرة عليها إضافة إىل عدم تأسيس دولـة قويـة يف هـذه املنطقـة

 تفتيـت املجتمـع العـرىب إىل – فـيام بعـد –يضـاف إىل ذلـك . ًتشكل معربا بني الغرب والرشق

دويالت صغرية، حتى تصبح إرسائيل الصغرية ىف حجمهـا دولـة كبـرية بـني دول صـغرية، وهـى 

ًاإلسرتاتيجية التى بدأت تطل علينا أخريا من خالل التصورات األمريكية ىف عهد الـرئيس جـورج 

 .األبن حول بناء الرشق األوسط الكبريبوش 

وتعترب كل من بريطانيـا وأمريكـا مـن القـوى العامليـة التـي سـعت إىل اسـتغالل مسـألة 

 مسـتغلة –فقد تضافرت جهود بريطانيا وأمريكا . األقليات بهدف السيطرة عىل املجتمع العريب

وب السـودان يف رصاعهـم  لتقديم املساعدات إىل القبائل الزنجيـة جنـ–أطراف إقليمية عديدة 

، حتـى توقيـع اتفاقيـة 1972 – 1956من أجل االنفصال خـالل املـدة مـن . املسلح ضد الشامل

ًأديس أبابا التي منحت الجنـوبيني قـدرا كبـريا مـن الحكـم الـذايت، ثـم تطـور األمـر بعـد ذلـك  ً 

ذلك قامـت كـ. إىل أتفاق نيفاشا الذى وضع الجنوبيني عىل طريق االنفصال عن شامل السودان

 الواليات املتحـدة وحـدها بتقـديم العـون العسـكري واملـايل واالسـتخبارايت للحركـات الكرديـة 

 ، )81(ـضـد الحكوـمـة العراقـيـة يف الـفـرتة مـنـذ أواـخـر الخمـسـينات وحـتـى منتـصـف الـسـبعينيات

وقد استهدفت الواليات املتحدة من ذلك إضـعاف النظـام الحـاكم وتغيـريه بنظـام أكـرث قبـوالً 

وقد استمر هذا التدخل يف العراق بعد حرب الخليج الثانية، حتى استقل . )82(منة األمريكيةللهي

 وتحـاول الحكومـة األمريكيـة اآلن إنجـاز نفـس األهـداف . ًاألكراد واقعا عن الحكومة العراقية

فيام يتعلق بجنوب العراق حيث تسكن أقلية شيعية يف الجنوب، وإتخذت خطوات كثرية عـىل 

كفرض حظر عىل الطريان العراقي يف هـذه املنطقـة، والسـعى لحشـد تعـاطف عـاملي الطريق، 

وقد أطلق عقال عملية التفتيت وإنفصال الجامعـات العراقيـة عـن . النفصال الجنوب املحتمل

 ولـوال الـوعى العراقـى إلحبـاط . بعضها الـبعض بعـد إمتـام عمليـة اإلحـتالل األمـريىك للعـراق
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 النتهى العراق من عىل الخريطة العربية، ومـا زالـت بعـض آثـار هذه املخططات التجزيئية

 . املخطط قامئة عىل الساحة العراقية

باإلضافة إىل ذلك هناك القوى اإلقليمية التي تحاول منفردة أو بالتحـالف مـع القـوى 

ويف أحيـان كثـرية نجـد أن القـوى . العاملية اخرتاق األمن القومي العريب من مدخل األقليات

ملية تستخدم القوى اإلقليمية كوسائل لالخرتاق وإن كانت األخـرية تسـعى إىل أن يكـون العا

فقد ساعدت أثيوبيا وإرسائيل بريطانيا والواليات املتحدة يف دعم حركة . لها أهدافها الخاصة

كانت إرسائيل تحاول من خالل ذلك البحث عن موطئ قـدم يف أفريقيـا، إضـافة . الجنوبيني

أمـا أثيوبيـا . ملادي واملعنوي من يهود الفالشا حتى نقلـتهم إىل داخـل إرسائيـلإىل االقرتاب ا

فقد كانت بذلك تنتقم من السودان ملساعدته حركة تحرير إريرتيا، إىل جانب عدم االرتيـاح 

ًللنظام العريب املجاور واملختلف دينيا، وما زالت أثيوبيا وإرسائيل يقدمان هذا العـون حتـى 

 .اليوم

لق بالحركة الكردية يف العراق حاولت إيران الدولة اإلقليمية املجاورة،وكذلك وفيام يتع

إرسائيل دعم الحركة الكردية يف مواجهة العراق الجار املوتر إليران، والقطر العريب الذي كان 

 1975وحينام نجحت العراق يف الوصول إىل اتفاق مع شاه إيران عـام . ينادي بإزالة إرسائيل

العرب، مقابل توقف إيران عن مساعدة الحركة الكردية انهارت هذه األخرية حول مياه شط 

" 1991 – 1990"ًعسكريا، وإن كانت هذه الحركة قد نشطت ثانية اآلن بعـد أزمـة الخلـيج 

ثم الواليـات املتحـدة كقـوة عامليـة حتـى تكـاد أن .  كقوة إقليمية مجاورة)83(مبساعدة تركيا

 .  العراقتعلن الدولة الكردية ىف شامل

ًوـفـيام يتعـلـق برصاع األقلـيـات اللبنانـيـة نـجـد أن إرسائـيـل ـقـد لعـبـت دورا أساـسـيا يف  ً

حيث كانت إرسائيل مصدر العـون الـرئييس . 1975رصاعات الحرب األهلية التي بدأت سنة 

للموارنة يف الحرب سواء من حيث السالح أو التدريب أو األموال أو حتـى التـدخل املبـارش، 

وحيـنام تفجـر الرصاع . )84(يـات املتحـدة، هـي املصـدر الثـانوي يف هـذا الصـددوكانت الوال

 كانت إرسائيل والواليات املتحدة وفرنسا هـى القـوى الفاعلـة 2008الداخىل اللبناىن ىف عام 

 .من وراء الستار تستخدم األطراف اللبنانية إلذكاء جذوة الرصاع الداخىل

إلقليميـة التـي تسـعى دامئًـا الخـرتاق األمـن فإذا تأملنا طبيعة القوى العاملية وا

القومي العريب، فإننا سوف نجد قـوى العوملـة بخاصـة الواليـات املتحـدة مـن خـالل 

ويف . إرسائيـل هـي العـنرص الـحـارض واملسـتعد دامئًـا الـخـرتاق االمـن القـومي الـعـريب

 ول اعتقادنا أن الحضـور الـدائم إلرسائيـل يرجـع ألربعـة عوامـل، ويتمثـل العامـل األ
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ىف أن إرسائيل تسعى لخدمة قوى العوملة إلخضاع العامل العرىب، الذى يسيطر عـىل املخـزون 

بيـنام . النفطى اإلحتياطى، إضافة إىل األسواق املفتوحة التى يسيل بشأنها اللعـاب األمـريىك

زء يشري العامل الثاىن إىل سعى إرسائيل للمساهمة يف اخرتاق األمن العريب بإعتبار أن ذلك ج

من مامرسات دور الدولة اإلرسائيليـة مبسـاعدة األطـراف العامليـة لـكرس اإلرادة العربيـة يف 

الرصاع، ومن ثم فمدخل إستنفار رصاع األقليات مع بعضها البعض، يعترب أحد املداخل التى 

 .يضمن لها البقاء بني دويالت صغرية

ثنيـة إىل إعتبـار أن هـذا ويرجع العامل الثاين يف سـعى إرسائيـل إلسـتغالل املسـألة األ

ـفـإىل جاـنـب إـضـعاف وإـسـتنزاف وتفتـيـت األقـطـار العربـيـة . الـسـعي وـسـيلة وغاـيـة ومـبـدأ

ًاملحيطة، فإن إرسائيل باستغاللها هذه املسـألة تكـرس مبـدأ أيـديولوجيا يف صـلب العقيـدة  ً

 كأسـاس مرشوع لقيـام. الصهيونية، التى تؤكـد عـىل رضورة تعميـق إرسـاء القاعـدة األثنيـة

، فهي نفسها قد قامت عىل أساس ديني، والهوية الدينية هي معيار "الدولة الرشق أوسطية"

فاملهـاجر اليهـودي مـن أي بقعـة يف أطـراف األرض . املواطنة األسايس يف الدولـة الصـهيونية

، ومـن ثـم فهـي تحـاول تعمـيم هـذا املبـدأ )85(ًيصبح مواطنا يف إرسائيل فور الوصول إليهـا

 .اًم لرشعيتهاللمواطنة تدعي

ويتمثل العامل الثالث يف سعي إرسائيل إىل انتزاع الوظيفة اإلقليمية ألي دولـة أخـرى 

 وهي بالذات تحاول انتزاع الوظيفة الضبطية التي تتوىل تنظيم اإلقلـيم الرشق )86(يف املنطقة

وإلنـجـاز ذـلـك فـقـد تلقـفـت إرسائـيـل بـعـض االجتـهـادات . أوـسـطي بـهـدف الـسـيطرة علـيـه

مجتمعـات "أو " املجتمعـات الفسيفسـائية"وصاغت منها ما يعـرف بنظريـة " اقيةاالسترش"

حيث تذهب هذه النظرية إىل أن الرشق األوسـط عبـارة عـن مجموعـات دينيـة ". املوازيك

ًغري أنه ال يربط بينهـا جميعـا أي . وطائفية وعرقية ولغوية تتعايش بحكم التاريخ والرضورة

 الـذى يضـمها – مثـل هـذا السـياج الـوطني أو القـومي رباط وطني أو قومي، وأن إضـفاء

وبالتـايل فـإن التـداعي املنطقـي لتنظـيم .  عليها، بدعة أو حـديث مختلـق وطـارئ-جميعا 

ًالرشق األوسط سياسيا يتمثل ىف تأسيس دول أو دويالت تضم كل منهـا أغلبيـة مـن إحـدى 

فإنـه ينبغـي أن يكـون لكـل وبتعبـري آخـر، .  العرقية–هذه الطوائف أو الجامعات اللغوية 

 ".وطنها املستقل"أو " دولتها"جامعة إثنية يف املنطقة 

 والهدف البعيد إلرسائيل من ترويج مثل هـذه األطروحـات، هـو تفتيـت املنطقـة إىل

وهـي بـذلك تضـفي عـىل نفسـها . مجموعة ال حد لها مـن الـدويالت الطائفيـة والعرقيـة

 الـدويالت التـي سـتكون بـالطبع صـغرية رشعية من ناحيـة وتضـمن هيمنتهـا عـىل هـذه 
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ومن هنا حرصت إرسائيل عىل التـدخل يف كـل الخالفـات . وضعيفة ومتناحرة من ناحية أخرى

. األثنية املحتملة يف الوطن العريب، ومحاولة إذكاء توتراتها، ثم تصعيدها إىل رصاعـات مسـلحة

ًمنوذجـا واضـحا يجسـد هـذه ثم العمل عىل إبقائها مشتعلة ألطول مـدة ممكنـة، وقـد رأينـا  ً

 1975النظرية إضافة إىل مامرساتها املعارصة مبشاركة القوى العاملية يف لبنان سـواء ىف نزاعـات 

 .)87( 2008أو نزاعات وأحداث 

ًإرتباطا بذلك يعترب استنفار الجامعات اإلثنية من أبرز التحديات التي تفرضها العوملـة 

ًفنظـرا التسـاع املسـاحة . إلجتامعـى وتهديـد وجـودهعىل املجتمـع العـريب لهـز إسـتقراره ا

 تعيش عىل سـاحته - أي املجتمع العريب -العربية، ولطبيعة املوقع الذي يشغله، فإننا نجده 

األمر الـذي يجعـل هـذا . فئات مختلفة من حيث األصول العرقية أو الدينية، وحتى اللغوية

ليـة، وتأكـدت بـدعم خـارجي يـدفع ًاملجتمع هدفا للتفتيت إذا توافرت ظروف سـلبية داخ

فإن مل يكن التفتيت فلتستنفر العداوات واالنقسامات التي من املمكن نرشهـا . باتجاه ذلك

يف ضوء ذلك فنحن إذا نظرنـا إىل . )88(بني الجامعات التي تتشكل منها أقطار املجتمع العريب

يـة مـن ناحيـة، أو ً فسـوف نجـده مـتخام باالنقسـامات القبل- كـام أرشت –املشهد العـريب 

وأن . األقليات العرقية من ناحيـة ثانيـة أو الجامعـات الدينيـة واملذهبيـة مـن ناحيـة ثالثـة

الثقافة القومية هي التي تربط بني هـذه التكوينـات جميعهـا، لكـون الثقافـة القوميـة قـد 

 تشكلت من الخربة التاريخية املشرتكة بني هذه الجامعات، إضافة إىل جذورها الضـاربة يف

فإذا ضعفت هذه الثقافة القوميـة أو إنهـارت فـإن عقـد املجتمـع سـوف ينفـرط، . الدين

خاصة إذا لعبت املتغريات الخارجية دورها يف إنفراط هـذا العقـد، أو يف تضـخيم الهويـة 

ـتـارة تـحـت ـشـعار حامـيـة حـقـوق . واـلـذات الخاـصـة بـكـل جامـعـة ـمـن ـهـذه الجامـعـات

 حقوق اإلنسان، وتارة ثالثة باسم متطلبات التحول األقليات، وتارة أخرى باسم الدفاع عن

وقد بدأت مظاهر التفتيت عىل الساحة العربية واضحة بفعل العوملة، فقد . الدميوقراطي

حتى نص الدسـتور العراقـي الـذي لعبـت . ًتم تفتيت العراق واإلجهاز تقريبا عىل وحدته

ًقوى االحتالل دورا محوريا يف وضعه، عىل حق كل إقليم   يف - حتـى ولـو كـان محافظـة -ً

ًاالستقالل ذاتيا مبواردها عن الدولة متى أراد ذلك
ويعد السودان املثال الثـاين املرشـح . )89(

للتفتيت، حيـث وضـعت اتفاقيـات الجنـوب مـع الشـامل، إضـافة إىل نزاعـات الغـرب ىف 

. يـتدارفور ويف الرشق حيث قبائل البجـا املجتمـع السـوداىن عـىل طريـق التجـزؤ والتفت

والحال ذاتها يف لبنان واملغرب الكبري، والصومال الـذي أطـيح بدولتـه فرجـع إىل مـا قبـل 

  وهو ما يعنى أن املجتمع العرىب تعيش عىل ساحته جامعـات متنـاحرة. عرص قيام الدولة
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قـد ترجـع بعـض أسـبابه لسـلوك . بسبب عمليات األحياء اإلثنى الدائرة يف املجتمع العـريب

ية، أو إىل ضعف الدولة واستغاللها للتوازنات بني الجامعات، أو لحالة الحنـق جامعات األغلب

القـوى العامليـة لعمليـة األحيـاء االثنـى التي اختزنتها وراكمتها الجامعات اإلثنية، أو لتغذيـة 

 .)90(الذى يقود إىل تفكيك املجتمع والدولة معا

 

 رفةهجرة العقول وإجهاض إمكانية بناء مجتمع املع: ًسادسا

 قد أصـبحت تشـكل – برغم إسهاماتها اإليجابية – إذا كانت العاملة األسيوية الوافدة 

ًعنرصا له مردوداته السلبية العديـدة عىل بناء األقطـار الخليجيـة خاصــة واملجتمـع العـريب 

األمر الذي فرض توقعـات متشـامئه فـيام يتعلـق باآلثـار األخالقيـة واالجتامعيـة . بوجه عام

فـإن ظـاهرة هجـرة . ية والسياسية عىل أبنية مجتمعات الخليج عىل املدى البعيدواالقتصاد

الكفاءات العربية شكلت الظاهرة السلبية املقابلة التي تهدد بصورة حقيقية األمن القـومي 

. وذلك ألنها إىل جانب كونها استنزاف لعقول األمة العربية، فهي استنزاف اقتصـادي. العريب

ءات العربية هاجرت بعد أن تأهلت بصورة كاملة، أو بعـد أن قطعـت وذلك ألن هذه الكفا

ولـذلك تكلفـة اقتصـادية عاليـة تتحملهـا االقتصـاديات الهزيلـة . ًشوطا عىل طريق التأهيل

وإذا افرتضـنا إمكانيـة مشـاركة هـذه الكفـاءات يف دفـع عجلـة . لبعض أقطار العامل العـريب

وف يقلل من رسعـة إنـدفاعها، يف مجتمعـات التنمية والتحديث، فإن هجرة هذه العقول س

تحتاج إىل تسارع االندفاع وليس إىل رسعته فقط، وهو مـا يعنـى أن إسـتمرار هـذا النزيـف 

ًيشكل تهديدا حقيقيا لألمن القومي ً . 

الكفـاءات " نزيـف"أن هجـرة أو " 2003"ويالحـظ تقريـر التنميـة اإلنسـانية العربيـة 

، تسـهم إىل حـد كبـري ىف تقـويض التنميـة االقتصـادية ىف العربية عالية التأهيـل إىل الغـرب

والسبب الرئيىس لهجرة هذه الكفاءات هـو غيـاب البيئـة املجتمعيـة واإلمكانـات، . املنطقة

التى ميكن أن تؤدى إىل قيام الكفاءات بدورها املنشود ىف منظومة املعرفة وىف نهضة بالدها، 

ويـرى التقريـر أن الخسـارة املرتتبـة عـىل . مع تحقيق الذات وتوافر أسباب العـيش الكـريم

هجرة الكفاءات تتمثل ىف تحمل الدول العربية تكلفة إعداد الكفاءات املهاجرة إىل البلـدان 

املتقدـمـة، األـمـر اـلـذى ميـكـن إعتـبـاره معوـنـة عكـسـية ودـعـام تقدـمـه ـبـالد نامـيـة إىل دول 

تتمثل ىف فقدان العائد املنتظـر األهم من ذلك تكلفة الفرص املضاعة التى . االستقبال الغنية

ملساهمة أصحاب الكفاءات املهاجرة ىف تنمية أوطـانهم، ويـدعو التقريـر إىل خطـة منسـقة 

 .)91(إلجتذاب الكفاءات املهاجرة إىل العودة عن طريق تقديم املحفزات الالزمة لها
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عـرب ويشري تأمل قضية هجرة العقول من العامل العريب، إىل أن هـذه الهجـرة انطلقـت 

فقـد إنطلقـت . ثالث موجات، وإن كان ذلك مل مينع جريان ميـاه كثـرية ومسـتمرة يف النهـر

موجة الهجرة العربية األوىل يف العقد األخري من القرن التاسع عرش والعقد األول مـن القـرن 

ًوقد جاء املهاجرون العـرب يف تلـك الفـرتة أساسـا مـن سـوريا ولبنـان وفلسـطني، . العرشين

وقـد بـدأت . وا من املسيحيني الذين اندمجوا يف املجتمع األمرييك برسعة واضحةأغلبهم كان

املوجه الثانية من الهجرة إىل الواليات املتحدة من بلدان أخرى بعد الحرب العامليـة الثانيـة، 

 .)92(وقد كانت نسبة كبرية من هذه املوجة من املهنيني املتخصصني

الهجرة حدثت يف عقد الخمسينات والستينات ونستطيع القول أن مثة موجة ثالثة من 

 خـالل عقـود التنميـة التـي أعقبـت عقـد –من هذا القرن حينام فتحت الـنظم التعليميـة 

 فاستقبلت غالبية أبناء الطبقة الوسـطى، التـي دفعتهـا طموحاتهـا إيل الصـعود –االستقالل 

ًه سـعيا وراء تحقيـق والهـروب منـ. ًوالحراك االجتامعي سعيا بإتجاه اخرتاق سقف املجتمـع

. الطموحات ومواصلة الحراك االجتامعي، ولكن هذه املرة عىل أرضـية املجتمعـات الغربيـة

وسوف نناقش هـذه القضـية مـن خـالل معطيـات هجـرة الكفـاءات العربيـة إىل الواليـات 

املتحدة باعتبارها تعكس مالمح الهجرة إىل املجتمعات املتقدمة مـن ناحيـة، وألن الواليـات 

 .تحدة فازت بنصيب األسد من الكفاءات العربية املهاجرة من ناحية ثانيةامل

ويكـشـف تأـمـل أمـنـاط الكـفـاءات العربـيـة املـهـاجرة ـعـن وـجـود منـطـني ـبـارزين ـمـن 

ويتمثل النمط األول يف هؤالء املهاجرون الذين دخلوا الواليات املتحـدة كطـالب . املهاجرين

بلـغ حجـم هـذا الـنمط نحـو . ية كمهاجرين دامئـنييف املحل األول، ثم غريوا صفتهم القانون

من إجاميل املهاجرين، بعضهم عاد للوطن بعد حصوله عـىل درجاتـه العلميـة بوقـت % 73

بينام البعض اآلخـر قـرر االسـتمرار . قصري، ثم عاد مرة أخرى إىل الواليات املتحدة األمريكية

انونيـة، ويتمثـل الـنمط الثـاين يف ًوالبقاء بعيدا عن املجتمع العـريب، بعـد أن غـري صـفته الق

وبـرغم أنـه مـن الصـعب أن نحـدد . )93(ًالكفاءات العربية التي هـاجرت كمهـاجرين قانونـا

ًبالضبط عدد املهاجرين العرب من الكفاءات العالية عموما وإىل الواليات املتحـدة بخاصـة، 

وبـرغم . )94( ألـف شـخصًإال أننا نجد تقديرا ألحد الباحثني لهذه الفئة األخرية بحـوايل مائـة

 .ضخامة هذا الرقم إال أنه يشري إىل حجم األستنزاف الذي يتحقق لإلمكانات العربية

ًوبرغم افتقاد غالبية األقطار العربيـة للكفـاءات البرشيـة املؤهلـة تـأهيالً عاليـا 

 بصورة واضحة، إال أننا نعتقد أن غالبيـة أبنـاء األقطـار العربيـة قـد شـاركوا يف هـذه 
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ويوضح الجدول التايل عدد املهنيني والتقنيني العـرب الـذين هـاجروا إىل الواليـات . هرةالظا

 .املتحدة كنسبة مئوية من مجموع املهاجرين، وهم عىل النحو التايل

 

 )4(جدول رقم 

 نسبة املهاجرين والتقنيني العرب 

 من كل الذين هاجروا إىل الواليات املتحدة األمريكية

 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 القطر العريب

 6.6 5.3 5.5 6.4 6.8 7.4 6.3 األردن

 22.2 15.8 20.0 صفر 36.1 0000 000 اإلمارات العربية املتحدة

 28.6 38.2 59.4 18.8 000 0000 000 البحرين

 11.7 19.1 15.7 14.8 16.1 16.6 20.0 الجمهورية العربية السورية

 7.6 48.6 5.4 5.4 11.0 14.0 18.00 العراق

 18.2 22.2 33.3 43.5 69.7 62.5 75.0 عامن

 31.0 27.8 22.6 22.6 36.4 40.2 42.6 فلسطني

 13.5 33.2 61.5 9.1 000 000 0000 قطر

 14.2 20.7 17.3 18.9 23.2 19.3 24.00 الكويت

 9.7 9.1 8.2 10.0 10.4 13.9 13.5 لبنان

 28.3 31.1 20.6 14.3 22.4 38.6 41.7 اململكة العربية السعودية

 1.4 0.2 1.9 0.7 0.6 0000 0000 اليمن

 7.7 صفر صفر صفر 0.1 0.7 0.6 اليمن الدميوقراطية

 غري تونس

 متوفرة

38.5 28.9 16.1 27.9 25.0 15.4 

 33.3 32.4 35.1 33.3 20.3 46.9 37.5 الجزائر

 34.5 36.7 32.9 38.9 43.4 44.1 30.0 الجامهريية العربية الليبية

 5.1 18.2 23.5 15.4 14.00 18.2 17.6 السودان

 18.7 10.0 9.1 22.2 8.3 16.7 000 الصومال

 18.7 29.6 29.1 26.1 25.5 34.3 38.7 مرص

 11.2 20.6 11.8 13.2 13.5 13.9 15.6 املغرب

 20.0 000 33.2 10.0 23.3 50.00 000 موريتانيا

 256سميح فرسون، مرجع سابق، ص : املصدر
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وبرغم عدم وضوح مسـتوى تأهيـل املهـاجرين كـام تعكـس ذلـك معطيـات الجـدول 

ًالسابق، إال أننا نالحظ أن الفئات التي تتاح لها فرصة الهجرة رمبا هي الفئات األكرث طموحا، 

غري أن املالحظـة األساسـية تتمثـل يف أن الكفـاءات العربيـة املؤهلـة، . واألعىل تأهيالً كذلك

ًطار العربية بال استثناء، وهو ما يعنى أن ذلك يشكل فاقدا برشيا واضـحا تهاجر من كل األق ً ً

فمن ناحية نجده يحرم املجتمع من . من املؤكد أنه يشكل خسارة إقتصادية ألسباب عديدة

. كفاءاته املؤهلة، والتي كان ميكن أن تسـاهم يف دفـع عجلـة التنميـة والتحـديث يف إطـاره

أن هناك عالقة بني قدر التحـديث الـذي قطعـه املجتمـع، وبـني وتتمثل املالحظة الثانية يف 

زيادة نسبة الكفاءات البرشية التي هاجرت عىل مدى السنوات التي توفرت عنهـا البيانـات 

وبنفس القدر هناك عالقة بني ركود معدالت التنميـة والتحـديث يف . كام يف الجدول السابق

ويف اعتقادنـا أن . كفاءات البرشية املؤهلة فيهـابعض األقطار العربية وبني ارتفاع معدالت ال

الكفاءات البرشية هاجرت من املجموعة األوىل بسبب طموحات هؤالء املهاجرين يف حـراك 

بينام قد ترجع أسباب الهجرة يف املجموعة الثانية بسبب عـدم قـدرة . اجتامعي أعىل وأمثل

 هذا الواقع مل يسـتطع االسـتفادة هذه الكفاءات عىل التكيف مع هذا الواقع املرتدي، أو أن

 .املثىل من هذه الكفاءات العالية التأهيل

ويف محاولة التعرف عـىل مسـتويات تأهيـل الكفـاءات البرشيـة العربيـة املهـاجرة إىل 

منهم حصلوا عىل درجة البكالوريوس، بينام % 6الواليات املتحدة، فإننا سوف نجد أن نسبة 

 عـىل دكتـوراه 51.4تري، عـىل حـني حصـلت نسـبة عـىل درجـة املاجسـ% 11حصلت نسـبة 

عـىل درجـات علميـة % 6عىل دكتوراه الطب، بيـنام حصـلت نسـبة % 22الفلسفة، ونسبة 

وهو األمر الذي يعنى ارتفاع املسـتوى التـأهييل . مل يعرف مستوى تأهيلها% 5أخرى ونسبة 

هـاجرون فإننـا نجـد أن أما بالنسبة لتخصصـات هـؤالء امل. )95(العام لهذه الكفاءات املهاجرة

متخصصـون يف العلـوم الطبيعيـة، % 10منهم متخصصون يف الهندسة ونسـبة % 16.4نسبة 

يف الطـب ونسـبة % 28يف الزراعـة، ونسـبة % 3.2يف التقنيـات الصـحية ونسـبة % 7ونسبة 

يف % 15.3يف اإلنسـانيات، ونسـبة % 46يف الرتبيـة، ونسـبة % 3.2يف الحقوق، ونسبة % 1.3

. )96(يف تخصصـات أخـرى% 6.3يف التنظـيم واإلدارة ونسـبة % 5جتامعيـة، ونسـبة العلوم اال

ومن الواضـح أن غالبيـة هـذه التخصصـات ذات أهميـة محوريـة بالنسـبة النـدفاع عجلـة 

التنمية، االمر الذي يربز قدر الخسارة العامة التي يتحملها املجتمع العـريب مـن جـراء هـذه 

 .الظاهرة
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ىل حجم ظاهرة هجرة العقول وفق بيانات أحدث فسـوف نجـد فإذا حاولنا التعرف ع

مـن الكفـاءات التـى هـاجرت مـن الـدول الناميـة إىل % 31أن الوطن العرىب يساهم بنحـو 

مـن العلـامء % 15مـن املهندسـني، % 23من األطباء، % 50حيث نجد أن . الغرب الرأساميل

.  أوطانهم بعد إنتهاء الدراسـةمن الطالب العرب ال يعودون إىل% 45النابغني إضافة إىل أن 

مـن الكفـاءات العلميـة % 75من األطباء األكفاء ىف بريطانيا هم من العرب، وأن % 34وأن 

وتـذهب . )97(ًالعربية مهاجرة بالفعل إىل ثـالث دول تحديـدا هـى أمريكـا وبريطانيـا وكنـدا

هـاجروا مـن مـن العلـامء واملهندسـني العـرب، الـذين % 60منظمة العمـل العربيـة إىل ان 

 7350 إىل الغرب، وهم من ذوى التخصصات النادرة بلغ نحـو 1998-1991العراق ىف الفرتة 

وطبقا آلخر دراسة أجرتها أكادميية البحـث العلمـى ىف مرص عـم . )98(عاملا هاجروا إىل الغرب

.  عاملـا ىف علـوم نـادرة620 أوضحت أنه قد هاجر من مرص مليون عامل تقريبا، بينهم 2006

 عـامل ىف 72 عـامل ىف الفيزيـاء الذريـة ونحـو 26 عـامل متميـز ىف الهندسـة النوويـة، 94م منه

 ـعـامل ىف 48ونحـو .  ـعـامل ىف األليكرتونـات وامليكروبروسـسـيور93إسـتخدامات اللـيـزر ونحـو 

 عـامل ىف علـم 22 عامل ىف علوم الفلـك والفضـاء ونحـو 25كيمياء البوليمرات، إضافة إىل نحو 

وأن هـذه العقـول التـى .  عـامل ىف تخصصـات نـادرة240وم األرض، بخـالف الجيولوجيا وعل

هاجرت من مرص إىل الغرب كلفت اإلقتصاد املرصى خسائر بلغت نحو خمسني مليار جنيـة 

 .)99(مرصى

ويف اعتقادنا أن هجـرة الكفـاءات البرشيـة العاليـة التأهيـل ميكـن إرجاعهـا إىل ثالثـة 

ل بعدم قدرة أقطار املجتمع العـريب عـىل توظيـف هـذه عوامل رئيسية، ويتصل العامل األو

إمـا بسـب عـدم تـوفر اإلمكانيـات، أو بسـبب معوقـات األداء . الكفاءات داخل مجتمعاتها

البريوقراطي، أو أن طبيعة تأهيل هذه الكفـاءات ال يـتالءم واحتياجـات أقطارهـا، وهـو مـا 

ويتمثل العامل الثـاين يف .  االستيعابيعني أن األبنية االجتامعية لهذه األقطار غري قادرة عىل

طبيعة اإلغراءات وعوامل الجذب التي تقدمها املجتمعات الغربية املتقدمة السـتبقاء هـذه 

إذ توفر املجتمعات الغربية الظروف التـي تـيرس . الكفاءات لديها، أو جذبها من مجتمعاتها

، إضـافة إىل توظيفهـا عمل هذه الكفاءات وحصولها عىل اعـرتاف وقبـول الجامعـة العلميـة

. ًبالشكل الذي ييرس االستفادة من إمكانياتها وقدراتها، ويحقق لها نوعا من الرضـاء الـنفيس

. هذا إىل جانب إتاحة مستوى مالئم من الدخل ييرس لها التفرغ لتقديم اسـهاماتها العلميـة

 يف غالبهـا ويرتبط العامل الثالث بالكفاءات العلميـة ذاتهـا، حيـث تنتمـي هـذه الكفـاءات 
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إىل الطبقة الوسطى، وأبناء هذه الطبقة لهم طموحاتهم، التي تدفعهم كام أرشنا إىل تحقيق 

بحيـث يصـلوا يف سـلم الصـعود إىل مسـتوى مـن . مستويات عالية من الحـراك االجتامعـي

وألنهم عمليون ال يجيدون التمسك باملثـل، . ًالصعود أعىل كثريا مام هو متاح يف مجتمعاتهم

خسـارة مجـتمعهم .  مييلون إىل البقاء يف مجتمعات املهجر ألن مصالحهم تقـتيض ذلـكفهم

ًلهم متثل انتقاصا من أمنه القومي، وتحولهم إىل أدوات تستخدمها القوى الخارجيـة ملتابعـة 

 .ًالتفاعل يف مجتمعاتهم وهو ما ميثل خسارة أفدح وتهديدا أقوى ألمنها القومى

 

 وملة للمجتمع والدولة عىل األمن القومىتأثري إضعاف الع: ًسابعا

عرـضـنا ىف الـصـفحات الـسـابقة ـلـدور العوـملـة ىف إـخـرتاق وإـضـعاف املجتـمـع والدوـلـة 

العربية، وهـو اإلخـرتاق واإلضـعاف الـذى يؤسـس لـدى املجتمـع والدولـة العربيـة، قابليـة 

ليـات كثـرية وقد تبنت قوى العوملـة آ. الخضوع والتسليم مبصالح القوى الكربى عىل ساحتها

ىف هذا الصدد منها تيسـري هجـرة العاملـة الوافـدة اآلسـيوية وغـري العربيـة إىل مجتمعـات 

كذلك تيسـري هجـرة العقـول . الخليج بكثافة عالية حتى تقطع الطريق عىل العاملة العربية

العربية إليها، ذلك باإلضافة إىل إسـتغالل التكـوين الفسيفسـاىئ للمجتمـع العـرىب لتأسـيس 

إىل جانـب ذلـك إضـعاف . دامئة مـن الـترشذم وعـدم االسـتقرار عـىل الصـعيد العـرىبحالة 

املجتمع ليصبح هشا فاقد املناعة غري قادر عىل الوقوف ىف وجـه أيـة قـوى تتهـدد وجـوده، 

إضافة إىل إضعاف الدولة العربية، حتى ال تكـون قـادرة لـيس فقـط عـىل تنميـة وتحـديث 

األمر الذى يصبح من اليسيري . فاعل القائم عىل ساحتهاملجتمع بل عاجزة أيضا عن ضبط الت

أن تنترش الفوىض ىف املجتمع، مبا يهدد صيغة األتفاق العام عـىل أسـس العقـد االجتامعـى، 

 .ومن الطبيعى أن يكون لكل ذلك مخاطرة عىل األمن القومى العرىب

ة، وهى تهدف ويعد إضعاف مختلف مكونات املجتمع أحد األبعاد األساسية لتأثري العومل

ولىك تنجـز العوملـة ذلـك . من ذلك إىل تجذير قابلية املجتمع إلعادة التشكل وفق أسس غربية

فإنها تضعف قدرات املجتمع بإضعاف أسس وجوده، أو أضعاف قدراته عـىل أشـباع الحاجـات 

وتعمل العوملة عىل أضعاف أسس وجود املجتمع من خـالل إضـعاف . األساسية للبرش ىف إطاره

وهو اإلخرتاق الـذى يتحقـق بواسـطة . فة املجتمع بإخرتاقها بواسطة عنارص الثقافة الغربيةثقا

 تكنولوجـيـا اإلـعـالم واملعلوـمـات، الـتـى أـصـبحت لفاعليتـهـا ـقـوة ماـضـية، أو بواـسـطة الرشـكـات 
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أو بواسطة تسارع وكثافة إحتكاك البرش ىف املجتمع العـرىب باملجتمعـات . املتعددة الجنسية

إضـافة إىل . ، ومن خـالل هـذا األحتكـاك فهـم يسـتوعبون قـيم هـذه املجتمعـاتالخارجية

إـضـعاف مؤسـسـات التنـشـئة االجتامعـيـة، مـبـا يجعلـهـا ـعـاجزة ـعـن ـغـرس ثقاـفـة املجتـمـع 

وإذا كانت الثقافة تشكل عقل املجتمع، ألنها تتضـمن . ومنظوماته القيمية ىف نفوس النشئ

.  ىف مختلف املجاالت، وعىل مختلف املسـتوياتاملنظومات القيمية التى توجه سلوك البرش

فإن إضعاف الثقافة سوف يؤدى إىل تأسيس حالة من الفـوىض الثقافيـة ىف املجتمـع، وهـى 

الحالة التى يكون من نتائجها أن تصبح أفعال البرش ذات طبيعة نفعيـة وعشـوائية وعاريـة 

جتامعـى واألخالقـى ىف مـام يـؤدى إىل إتسـاع مسـاحة اإلنحـراف اال. من أى توجيه أخالقـى

املجتمع، إضافة إىل تأسيس فضاء ثقاىف تتدفق من خالله قيم الثقافة الغربية التى هى قـيم 

والتى مبجرد إستيعاب البرش لها، فإن إرتباطهم بـرتاثهم ومجـتمعهم يضـعف، األمـر . العوملة

ألمن القومى الذى يؤدى بدوره إىل إضعاف أنتامء البرش ملجتمعهم ودولتهم، مام يؤثر عىل ا

 .للمجتمع، ىف بعده االجتامعى والثقاىف

باإلـضـافة إىل ذـلـك ـفـإن إـضـعاف املجتـمـع ـقـد يتحـقـق ـعـرب إـضـعاف نظاـمـه التعليـمـى، 

ـا إـضـعاف ـقـدرات النـظـام التعليـمـى  ـدة بطبيـعـة الـحـال، منـه ـك بأـسـاليب عدـي ويتحـقـق ذـل

ىف سـن املرحلـة حيث يصبح غري قادر ىف هذه الحالة عىل إستيعاب كـل مـن هـم . وإمكانياته

التعليمية، وىف هذه الحالة يعد النظام التعليمى أحد روافد إتساع مساحة األميـة ىف املجتمـع، 

وـبـذلك يـحـافظ املجتـمـع ـعـىل بـقـاء رشيـحـة واـسـعة ال متتـلـك اـلـوعى ملتابـعـة ـمـا يـحـدث ىف 

نظم باإلضافة إىل ذلك فإن قوى العوملة قد عملت ىف مختلف املراحل عـىل إخـرتاق الـ. مجتمعها

ىف . التعليمية وساعدها ىف ذلك النخبة املثقفة بحجة تأسيس التعليم العرصى، أو التعليم الغـرىب

هذا اإلطار فإننا نجد أن املعـاول وجهـت رضباتهـا املتتابعـة إىل التعلـيم الـدينى، إلضـعافه مـن 

مة لحالـة مـن تكون مقد. ناحية، وتاسيس نوع من األزدواجية أو الثنائية ىف بنائه من ناحية ثانية

. الفـوىض التعليمـيـة، وعليـنـا أن ننـظـر إىل اإلـجـراءات الـتـى ـقـام بـهـا واىل مرص محـمـد ـعـىل باـشـا

واإلجراءات التى قام بها كل من الخديوى إسامعيل، ثم االحتالل الربيطاىن ىف فيام يتعلق بالنظـام 

بعـه الـدينى مـن وتفكيـك طا.  بدعوى تطـوير األزهـر1952ًالتعليمى ككل وأخريا بعد قيام ثورة 

خالل غرس بعض الكليات ذات التوجه الغرىب ىف بنائـه، حتـى أصـبحت مسـاحة التعلـيم الغـرىب 

ومـن الطبيعـى أن يـؤدى ضـعف نظامنـا التعليمـى وعجـزه عـن متابعـة . واسعة ىف مجتمعاتنـا

  التطورات الحديثة، أن نظل تابعني تعليميا للغرب، يقدم لنا ما يريد ويحجـب عنـا املعرفـة التـى
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األمر الذى يعنى ان يظل نظامنا التعليمى كام هو غـري قـادر . تضخ الحيوية والقوة ىف بنيتنا

وىف هـذا اإلطـار . ًعىل اإلبداع، ومن شأن ذلك أن يكون مؤثرا عىل األمـن القـومى للمجتمـع

نتساءل أمل يكن من األفضل أنه إذا كان التعليم عندنا قد أصابه الجمود، فإن الجهود ينبغى 

ًبحيث نبقـى عـىل افضـل مـا فيـه، وتجعلـه قـادرا عـىل . ن توجه بإتجاه تحديثه وتجديدهأ

إستيعاب املعرفة الحديثة، ومن املزاوجـة والتهجـني بـني القـديم والحـديث سـوف يتحقـق 

لقد كان من الرضورى أن نفعل قـدرات النظـام التعليمـى عـىل إسـتيعاب املعـارف . اإلبداع

 الغرب فقط، ىف هذه الحالة فبدال مـن أن يكـون التعلـيم الحديثة، من كل مكان وليس من

 . حاليا آلية إلضعاف األمن القومى، فإنه سوف يصبح آلية لتقويته ودعمه وترسيخ قواعده

إىل جانب ذلك فإن هجرة العقول العربية إىل الغرب، تعد الطلقة القاتلة لبناء مجتمع 

ملعـارص، ورأسـامل قابـل للتـداول، فـإن عـدم وإذا كانت املعرفة قوة ىف عاملنا ا. معرفة عرىب

ىف هـذا . إمتالك املجتمع لها من شـأنه أن يضـعف الطاقـة التنمويـة والتحديثيـة للمجتمـع

اإلطار تعد العقول البرشية املؤهلة التى ميتلكها املجتمع العـنرص أو املتغـري املحـورى لبنـاء 

ًها وتأهيلهـا يعـد إسـتثامرا ىف وىف هذه الحالـة فـإن تربيـة العقـول وتنشـئت. مجتمع املعرفة

مستقبل املجتمع، ألن هؤالء هم الذين سوف يتولون بناء مجتمع املعرفة، الـذى مـن شـأنه 

ونحـن إذا تأملنـا أوضـاع العقـول ىف . أن يزيد من قدرات املجتمع عىل التكيـف واإلنطـالق

قل تعيش ىف بيئة مجتمعاتنا العربية، فإننا سوف نجدها ىف حالة مهينة ويرىث لها، أو عىل األ

فهى تعيش ىف ظـل ظـروف دخـول وظـروف معيشـية ونوعيـة حيـاة . إجتامعية غري مواتية

مرتدية، إضافة إىل أنها تعمل ىف ظل إمكانيـات مرتديـة ومحـدودة، هـذا إىل جانـب ضـعف 

األمر الذى يجعـل هـذه العقـول ذات إمكانيـات محـدودة، وذات . إتصالها بالعامل الخارجى

نها عقول تتابع ما يحدث عىل الصعيد العاملى، تدركه وال متتلك أمكانيـات وأل. إنتاج ضعيف

وبخاـصـة . اللـحـاق ـبـه، فإنـنـا نـجـدها تـهـرب ـعـادة ـمـن مجتمعاتـهـا إىل مجتمـعـات الـغـرب

ًاملجتمعات الغربية تقدما، إرتباطـا بـذلك نجـد أن الواليـات املتحـدة هـى التـى تسـتوعب  ً

. دث اإلرضار باألمن القومى مـن خـالل ثالثـة أبعـادالنسبة األكرب من هذه العقول، وهنا يح

البعد األول أن مجتمعاتنا العربية هى التى تولت رعاية وتأهيل هذه العقول، ومن ثم فـإن 

هجرة هذه العقول بعد تأهيلها، سوف يشكل خسارة إقتصادية ملجتمعاتنا، وهى ىف األصـل 

العقول سـوف يحـرم املجتمـع مـن ويتمثل البعد الثاىن ىف أن هجرة هذه . مجتمعات فقرية

 ًإنتاج القدرة الذاتيـة عـىل التحـديث معتمـدا ىف ذلـك عـىل عقـول أبنائـه، األفضـل كبـاقي 
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املجتمعات التى حققت نهضة تحديثية، وهو ما يعنى أن املجتمع سوف يظل متخلفا، إن مل 

أن هـذه عىل حني يتمثل البعـد الثالـث بـ. يتضاعف تخلفه بحكم تقدم املجتمعات األخرى

العقول املهاجرة سوف تشكل قيمة مضـافة للمجتمعـات التـى هـاجرت إليهـا، فتزيـد مـن 

باإلضافة إىل ذلك . قدرتها عىل التقدم، ومن ثم قدرتها عىل السيطرة الشاملة عىل مجتمعاتنا

فإن هجرة العقول العربية سوف يؤسس ىف فضاءنا ثقافة هجرة العقول ىف املجتمـع، حيـث 

. الشبان، منذ بدايـة حيـاتهم عـىل رضورة املـرور مبرحلـة الهجـرة ىف النهايـةيفكر الباحثون 

بإعتبار أن العمل ىف الوطن ال يساعد بحكم الظروف القامئة عىل التقـدم بالنسـبة للباحـث، 

ًوىف هذه الحالة يصبح ذلـك مهـددا لألمـن القـومى، . كام ال يساعد عىل بناء مجتمع املعرفة

قتصادية والبرشية سوف يحرم املجتمع بصورة دامئة، مـن القـدرة ألنه إىل جانب الخسائر اال

 . عىل بناء مجتمع املعرفة، وهو ما يضفى طابع الدوام عىل تبعيته

باإلضافة إىل ذلك يعد وجود الجامعات اإلثنية عىل الخريطـة السـكانية للعـامل العـرىب 

 أتحنـا لهـذه الجامعـات أحد األبعاد األساسية التى ميكن أن تشكل مصدر قوة للمجتمع إذا

اإلثنية التعبري الحر عـن ثقافتهـا ونوعيـة حياتهـا، ىف إطـار الثقافـة العامـة والحيـاة الكليـة 

غري أنها تصبح مصدر ضعف وتهديد ألمنه القومى إذا تأسست بعض املشـاعر أو . للمجتمع

 مـن العواطف السلبية بني هذه الجامعات وبعضها البعض، أو إذا حدث تآليب خارجى ألى

هذه الجامعات مبا يدفعها لهز إستقرار املجتمع، بحيث تعترب هذه الحالة الثانية هى الحالة 

وتحدث هذه الحالة إذا تواجدت ظروف عديدة، أول هذه الظـروف . املهددة لألمن القومى

. أن يفرض نوع من القهر عىل أى من الجامعات اإلثنية، أو بعضها من قبل جامعـة األغلبيـة

ثل الظرف الثاىن ىف أن النظام السياىس قد يكون قهريا بالنسبة ألى مـن الجامعـات بينام يتم

اإلثنية أو بعضها، فإذا ضعفت قبضة النظام، فإن الجامعة اإلثنيـة التـى عانـت مـن ظـروف 

وىف بعض األحيان، فإنه كلام زادت مستويات . القهر تندفع متمردة مطالبة مبطالب لصالحها

لجامعة اإلثنية، فإنها تطور مشاعر سلبية رافضة ومتمردة عىل التوازى القهر املفروضة عىل ا

حتى إذا جاءت اللحظة املناسبة التى يتناظر ىف إطارهـا ضـعف . مع مستوى القهر املفروض

مؤقت للنظام السياىس، ىف مواجهة مشاعر الرفض املرتاكمه، فإن الرفض يتفجر عادة، خاصـة 

. روف الخارجية، التى ساعدت عىل تفجر هذا الرفضإذا تضافرت مع ذلك مجموعة من الظ

ًونحن إذا تأملنا واقـع املجتمعـات العربيـة مـن منظـور إثنـى، فسـوف نجـد تأكيـدا لهـذه 

 غري . املقوالت، ففى العراق كان النظام السابق قهريا ومن ثم قهر النزعات اإلثنية اإلنفصالية
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رتاكمـه، وحيـنام وقـع االحـتالل األمـريىك، إنه طور مشاعرها وعواطفها السلبية الكامنـة وامل

وقام بدعم بعض الجامعات اإلثنية برزت املطالب اإلثنية، التى بدأت تتدرج مطالبها إبتـداء 

من الحكم الذاىت ىف إطار وحدة فيدرالية، وحتى السعى بإتجاه اإلنفصال إنفصاالً كامالً عـن 

ًدورا بارزا ىف إستنفار سكان وىف السودان، حيث تلعب التدخالت الخارجية . العراق " دارفور"ً

ىف الـغـرب، وقباـئـل البـجـا ىف الرشق، إـضـافة إىل الجـنـوب، مـسـتغلة حاـلـة الـضـعف واإلداـنـة 

. ًالعاملية التى يواجهها النظام السوداىن دورا محوريا ىف إستنفار إحتجـاج الجامعـات اإلثنيـة

دم إتاحـة الفرصـة أمامهـا للتعبـري ذلك يعنى أن قهر الجامعات اإلثنية ىف العامل العـرىب، وعـ

. الحر، يتـيح الفرصـة للتـدخل الخـارجى إلسـتنفار، هـذه الجامعـات ضـد نظامهـا السـياىس

ًومطالبتها باإلنفصال وتهديد املجتمع، وهو ما يشكل تهديدا واضحا ورصيح لألمـن القـومى  ً

 . عىل املستوى القطرى والعرىب

أهداف العوملة، وذلك بإعتبار أن الدولـة وإذا كان إضعاف الدولة القومية بشكل أحد 

القومية تقف ىف وجه تحقيق التجانس العاملى عىل كافة األصعدة واملستويات، لكونها التـى 

. تتوىل أيضا حامية مجتمعها والدفاع ضد اإلخرتاق االقتصادى والسياىس واالجتامعى والثقاىف

مـع العوملـة بإعتبارهـا أيـديولوجيتها فإن إنتصار الليربالية عىل الصعيد العـاملى، وتضـافرها 

فرض أن تنسحب الدولة من القيام بآدوار تنمية وتحـديث املجتمـع، تاركـة ذلـك . املعتمدة

للقطاع الخاص القومى واألجنبى، بحيث مل يبقى لها ىف أفضل األحوال سوى الدور الضـبطى 

ثناء الـدول العربيـة  بإسـت–ًباإلضافة إىل ذلك فإنه نظـرا لضـعف مـوارد الدولـة . والتنظيمى

 فإنها تركت للقطاع الخاص القيام بعملية التنمية والتحديث وفق قوانني السـوق -البرتولية 

وـقـد تـضـافر ـمـع ـضـعف الدوـلـة ـسـواء ىف . ًالـتـى ال تـهـتم كـثـريا بقـضـايا الـعـدل االجتامـعـى

مجتمـعـات الجـنـوب أو املجتمـعـات العربـيـة، أن ـبـدأ املجتـمـع اـملـدىن ىف الظـهـور والتـطـور 

بحيث بدأ هو االخـر يلعـب أدوارهـا ىف محاولـة تحقيـق الحـد األدىن مـن إشـباع . واإلتساع

ًحاجات الجامهري، التى مل يهتم القطاع الخاص كثريا بحرمانها، ومـن ثـم فقـد ظـل املجتمـع 

ساحة مفتوحة من ناحية أمام القطاع الخاص، ومن ناحية ثانية أمام املجتمع املدىن، بخاصة 

ًويزداد األمر سوءا بالنسبة للدولة، حينام نجـد أن العـامل الخـارجى . لحكوميةاملنظامت غري ا

 سواء كانت قوى عاملية أو مؤسسات عاملية قـد إتجهـت إىل التعامـل تتعامـل مـع املجتمـع 

 ًوـيـزداد األـمـر ـسـوءا أن . ـمـن خـلـف ظـهـر الدوـلـة أو مـبـارشة دون الرـجـوع إليـهـا لفـسـادها

  وتـدرك أن القـوى واملؤسسـات العامليـة تعـى ذلـك، وال األنظمة السياسية ضعيفة وفاسـدة

 



80  األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                             

ومن الطبيعى أن تشكل جملة . تحاول مقاومتها خوفا عىل بقائها ىف كراىس الحكم والسلطة

 .ًالظروف هذه إرضارا واضحا باألمن القومى سواء عىل املستوى القطرى أو العرىب
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 الفصل الثاىن 

 تقويض العوملة 

 لبناء الطبقة الوسطى وتشويه النخبة املثقفة

 

 :متهيد 

ًمل يكن عرص العوملة، أبدا هو عرص إزدهار الطبقة الوسطى سواء عىل الصعيد العـاملى 

 الفقر عىل الصعيد العـاملى وبالتحديـد عـىل –فقد أدى إستقطاب الغنى . العرىبأو القومى 

ساحة املجتمعات الرأساملية إىل تقلص حجم الطبقة الوسطى وتآكل فاعليتهـا وتحلـل منـط 

وحينام بدأت الجياد الليربالية ىف األنطالق عـىل سـاحة العـامل والعـامل الثالـث . نوعية حياتها

التى بـدأت تفـرض التأكيـد . لفة ىف ذلك مع األرهاصات األحدث للعوملةوالعامل العرىب، متحا

عىل القطاع الخاص بإعتباره القطاع الذى ينبغى أن يقود عملية التنمية والتحديث ىف هـذه 

إضافة إىل الرضاء بالطبقة العليا بأعتبارها الفاعل أو القوة التى سوف يقـود عمليـة . املرحلة

إىل . لليربالية الجديدة، متحالفه ىف ذلك مع الربجوازيـة العامليـةالتحديث ىف ظل التوجهات ا

جانب االنفاق عىل األسواق املفتوحة عىل الصعيد العاملى، لتصبح قيم وقوانني السـوق هـى 

ومن الطبيعى أن يقود ذلك إىل سحب بعـض إمتيـازات . الضابطة إليقاع التفاعل االقتصادى

راحل السابقة، بـل وأن يفـرض عليهـا تجاهـل أدوارهـا الطبقة الوسطى التى كانت لها ىف امل

التى لعبتها ىف مرحلة النضال للحصول عـىل إسـتقالل مجتمعاتهـا، أو جهودهـا التنمويـة ىف 

 . املرحلة التى حاولت الطبقة الوسطى فيها تحديث مجتمعاتها بحسب مرشوعها االجتامعى

ًإرتباطا بذلك واستنادا إىل دراسات عديـدة تعـيش اآلن  الطبقـة الوسـطى العربيـة العقـود ً

وهي العقود التي تضافرت مـع انتصـار األيـديولوجيا الليرباليـة عـىل الصـعيد . الصعبة يف حياتها

حيث جاءت هذه العقود الصعبة، بعد عـدة . العاملي مع بداية الثلث األخري من القرن العرشين

قـة الوسـطى تحقيـق االسـتقالل عقود من الزهو باالنتصار والنضال الذى متكنت من خاللها الطب

فقد ناضلت الطبقـة الوسـطى عـىل الصـعيد العـريب . واالستمتاع بنتائج سياسات الدولة املستقلة

حتى حققت االستقالل ملجتمعاتها، إضافة إىل أنها التي دفعت مجتمعاتها عىل طريـق التحـديث 

ـة ـت إخ. والتنمـي ـا واجـه ـري أنـه ـاه، ـغ ـذا االتـج ـك يف ـه ـات وال ـش ـت نجاـح ـذلك وحقـق ـات ـك  فاـق
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حيث عربت هذه النضاالت والنجاحات وحتى اإلخفاقات جميعها، عـن روح طبقـة ممتلئـة 

 .بالحيوية تسعى إىل نرش الفاعلية عىل ساحة مجتمعها

غري أنه بعد عدة عقود من االستقالل التى ناضـلت مـن أجلـه، أنتهـى األمـر إىل واقـع 

 األيـديولوجيا التـي تقـود املجتمـع بإتجـاه جديد يتضمن االتفاق حول الليرباليـة، باعتبارهـا

. االندماج يف النظام العاملي، عىل كافة األصعدة السياسية واالجتامعية والثقافية واالقتصادية

وىف هذا السياق تأسست تحالفات تحالفات مفروضه بني األنظمة السياسية العربية منفردة 

أساملية العاملية وأنظمتها السياسية مـن مع طبقتها الرأساملية من ناحية، وبني التحالف والر

وهى التحالفات التى فرضت دفع القطاع الخاص إىل املقدمة، باعتباره القـاطرة . ناحية ثانية

التي تقود تنمية وتحديث املجتمع، وباعتبار أن قيم السوق وآلياته تشكل مضـامني ومعـاين 

تـفـاعالت أي دور للطبـقـة وـقـد اـسـتبعدت ـهـذه ال. العـقـد االجتامـعـي أو الـعـاملي الجدـيـد

املتوسطة إال مبا يتوافق مع قواعـد ومتطلبـات اللعبـة االجتامعيـة واالقتصـادية والسياسـية 

يف هذا اإلطار توارت ذكريات النضاالت التاريخيـة للطبقـة املتوسـطة مـن مخيلـة . الجديدة

ًارتباطا بـذلك و. ًاملجتمع، واعتربت مقاومتها أو حتى احتجاجها إرهابا ينبغي أن تعاقب عليه

أسقطت مصالحها وتآكلت إمتيازاتها، وأدركت الطبقة الوسطى يف ظـل هـذه األوضـاع أن ال 

 .ناقة لها وال جمل يف مجتمعها

وإذا كانت الفرتة التي امتدت من بداية الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات قـد 

هد الربع األخري من شهدت تأكيد مكانة الطبقة الوسطى وازدهار مصالحها وحيويتها، فقد ش

ومـن . القرن العرشين وحتى اآلن، تراكم حرماناتها وتوتراتها وإحساسها باملعاناة والتهمـيش

ثم بدأت تواجه بسبب هذه الضغوط حالة من االنهيار، الذي شق طريقه يف السقوط بها 

من خالل اتجاهني، األول عرب ظهور مجموعة من املشـكالت التـي تشـري إىل تآكـل جسـد 

بقة الوسطى، وهى املشكالت التى تسببت بواسطة اآلخرون أو بواسطة أبناؤها الذين الط

تارة من خالل التخيل عـن القـيم أو املعـايري الضـابطة لفضـائها الثقـاىف، . مزقوا جسدها

وتـارة أخـرى ألنهـا حولـت . وهو األمر الذي أدى إىل انهيار أخالق هذه الطبقة وثقافتها

. قاومة الذي انترصت بـه يف كـل معاركهـا إىل مصـدر أزمـة لهـاالدين الذي كان سالح امل

ًوحينام اشتدت وطأة الضغوط تعاطـت املخـدرات وانطالقـا منهـا سـقط بعـض أبنائهـا 

أرسى الجنس والدعارة واالغتصـاب، كأمنـا هـي طبقـة متـزق نسـيجها األخالقـي وتقطـع 

  تمع ألن البقاء فيه سوفوقد متثل االتجاه الثاين يف الهروب من املج. أحشاءها بأظافرها
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يأيت عىل بقيتها، فطرقت أبواب الهجرة املرشوعة وغري املرشوعة، وركبـت الظـروف الصـعبة 

 .وقوارب املوت خالل رحلة الفرار

غري أنها رأت أن كل ذلك انسحاب من املواجهة لطبقة أتقنت يف تاريخها القـدرة عـىل 

ً املقاوم واالحتجاجي، حيث تحركت أخـريا النضال واملواجهة، ومن ثم فقد استدعت تاريخها

وتجـىل ذلـك يف الحركـات الرافضـة والتظـاهرات، . من الرفض املنسحب إىل الـرفض املتمـرد

وحتى الكتابات الناقدة لألنظمة السياسية العربية التي أتقنت أو أدمنت لعبة القهر وفرض 

لتمرد قد يكون هو فصل مـا وحسبام يؤكد عامل االجتامع روبرت مريتون فإن فصل ا. املعاناه

 .قبل نهاية املرسحية

ًيف هذا اإلطار فإن رصدنا ألوضاع الطبقة املتوسطة يعـد رصـدا ألوضـاع املجتمـع، ألن 

الطبقة املتوسطة هي أوالً الطبقة الغالبة يف املجتمعات التي تعيش حالة من السواء، وتعـد 

وهـي الطبقـة الفاعلـة إذا كانـت . ًأوضاعها مؤرشا لقياس حالة الصحة والعافية االجتامعيـة

مجتمعاتها تعيش حالة من الحيوية، ثم إنها الطبقة التـي تكـاد أن تتطـابق يف ثقافتهـا، ويف 

لذلك فإن رصد أوضاع الطبقة املتوسطة . مشاكلها، ويف تحركها باتجاه املستقبل مع مجتمعها

جتمـع العـريب، ألن مشـكالتها العربية بجوانبها املختلفة، إمنا هو ىف الحقيقة رصد ألوضاع امل

 .هي يف الحقيقة مشكالته، وهو ما نعرض له يف الصفحات التالية

 

 املتغريات املحددة ملكانة الطبقة العربية الوسطى: أوالً

مثة صعوبات عديدة لتحديد طبيعة الطبقة املتوسطة وتعيني حدودها، وهي الصعوبة 

ث يتمثـل العامـل األول يف أن الطبقـة حيـ. التي ميكن إسـنادها إىل أربعـة عوامـل أساسـية

الوسطى تتشكل من عدد من العنارص التي تشكل بنية هذه الطبقـة، وهـى العنـارص التـي 

األوىل الطبقة الوسطى القدمية، التى . تبدأ من انقسام الطبقة املتوسطة إىل رشيحتني كبريتني

الصـناعات واملهـن تتشكل من أصحاب امللكيات والتجـارات املتوسـطة الحجـم والصـغرية، و

ومـن الـوكالء أو الوسـطاء الـذين يشـغلون املسـافة . الحرة التقليدية ذات املهارة البسـيطة

اإلجتامعية بـني اإلقطـاعيني والفالحـني، أو بـني الرأسـامليني والعـامل، ويعمـل هـؤالء عـادة 

ار لحسابهم الخاص ىف غالب األحيان وأحيانا لحساب غريهم، ومن ثم فهم مهتمون باالسـتقر

كام تشمل الطبقة الوسطى القدمية بعض املوظفني املـدنيني يف . عىل خالف الطبقة الكادحة

الدولة والجيش واملؤسسات االقتصادية والرتبوية والدينية، الذين ليسـوا مـن ذوي املكانـات 

 .العليا
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 - وهي القطـاع الثـاين للطبقـة الوسـطى مـن –بينام تتألف الطبقة الوسطى الجديدة 

ـامني االنتلجن ـني ومـح ـن إدارـي ـات، ـم ـني وخريـجـي الجامـع ـني واملهنـي ـني والتقنـي ـيا واملثقـف ـس

يعملون يف القطاعات الخاصة والعامة، وهم الذين يعرفـون يف . ومهندسني وأطباء وموظفني

علم االجتامع العريب بذوي اللياقات البيضاء، لتمييزهم عن ذوي الياقات الزرقاء من العـامل 

وقد ظهرت هذه الرشيحـة نتيجـة للتطـور العلمـي .  بأعامل يدويةالكادحني الذين يقومون

الحديث، وتوسع الرشكات وإدارات األعـامل واألجهـزة اإلداريـة، التـي تتطلـب اختصاصـات 

ًومهارات تقنية وتأهيالً علميا عاليا ومام تجـدر اإلشـارة إليـه أن رشيحـة الطبقـة الوسـطى . ً

القدميـة أو الكادحـة نتيجـة لتلقيهـا العلـوم الجديدة، هي عادة من أصول الطبقة الوسطى 

ـات  ـع دور الحكوـم ـافة إىل توـس ـدة، إـض ـات الجدـي ـا اإلدارات واالختصاـص ـاج إليـه ـي تحـت الـت

وهو ما يعني يف النهاية أن الطبقة الوسـطى ). 50(ومجاالت التوظيف واألعامل الغري يدوية 

تضم مجموعـات ثقافيـة تضم مجموعات طبقية يف مجاالت النشاط اإلنساين املختلفة، فهي 

 . واقتصادية باإلضافة إىل املجموعات االجتامعية والسياسية

ويتمثل العامل الثاين بالـدور الـذي تلعبـه الطبقـة العربيـة الوسـطى، ذلـك بأنـه بـرغم 

ًتعقيدات تحديدها وعدم تجانسها، فإنها ما زالـت تلعـب دورا مهـام يف الحيـاة العامـة فهـي . ً

أسست األحزاب األيديولوجية والنقابـات والجمعيـات، وعملـت مـن التي التزمت بالتحديث و

لقد أطاحت الطبقة الوسطى منذ . خاللها لتحقيق اإلستقالل واإلصالح بأسم الطبقات الكادحة

عدة عقود بحكم الطبقة األرسـتقراطية مـن اإلقطـاعيني وأصـحاب رؤوس األمـوال الكـربى، يف 

 إىل إعادة توزيع األرايض والتـأمني ونرش التعلـيم ثم سعت بعد ذلك. عدد من البلدان العربية

كـام تكلمـت باسـم . املجاين، وذلك ملصلحتها كام ملصلحة غريهـا مـن الرشائـح الطبقيـة األدىن

. )1(الطبقة الكادحة من عامل وفالحني من دون أن ترشكهـا يف صـنع القـرار ويف عمليـة التغيـري

د بنيتهـا فقـط، فإنـه ميكـن القـول بـأن وإذا كان حجم الطبقة الوسطى ال يتوقـف عنـد حـدو

ًالطبقة الوسطى لعبت دورا متباينا يف تاريخ املجتمع العـريب ففـي مرحلـة النضـال مـن أجـل . ً

ًاالستقالل لعبت الطبقة الوسطى دورا نضاليا يف مواجهة قوى االستعامر حتى حصـلت غالبيـة  ً

التي انتزعـت االسـتقالل مـن يـد بل أننا نجد أن الصفوات . املجتمعات العربية عىل استقاللها

وحيـنام . القوى االستعامرية، كانت تنتمي إىل الطبقة الوسـطى يف أغلـب املجتمعـات العربيـة

حصلت املجتمعات العربية عىل االستقالل كانت الطبقة الوسطى هـي األداة األفضـل للتغيـري 

وري مـن قبـل الطبقـات ًمن أعىل، تجنبا للثورة والتحـول الثـ" أي التنمية والتحديث واإلصالح"

 .)2(الكادحة
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ويف نطاق العامل الثالـث نجـد أن دور الطبقـة الوسـطى قـد يحـدد بحسـب طبيعـة 

األيديولوجية التحديثية السائدة، فـإذا كانـت األيـديولوجيات القوميـة هـي األيـديولوجيات 

ًالسائدة، فإننا نجد أن الطبقة الوسطى تلعب دورا ثوريـا لصـالح الطبقـات الـدنيا وإلنجـاز . ً

ذلك فإننا نجدها قد عمدت إىل تأميم الرشكات وتأسـيس سياسـات اإلصـالح الزراعـي ونرش 

ًونـادت باشـرتاكية محليـة تجنبـا لقيـام . ًالتعليم ومعاداة الغرب لفظا دون تهديد مصـالحه

ومتـارس . اشرتاكية اجتامعية حقيقية، وازنت مـن خاللهـا بـني الحريـة والعدالـة االجتامعيـة

قمع بأسم الحفاظ عىل مكاسب الوطن والشعب، وتهيمن عـىل الثقافـة وتسـتوىل صفوتها ال

. ُعىل وسائل االتصال كافـة وتفـرض الرقابـة حتـى ال تفاجـأ مبـا يهـدد االسـتقرار االجتامعـى

ًوتاريخيا نجدها قد عملت بإتجاه تحقيق االتصال والتواصل بني مختلف األقطار العربية، ىف 

ث الفضاء العرىب مـتخم بالشـعارات الوحدويـة، رفعـت الطبقـة فرتات الصحوة العربية، حي

وتحملـت متاعـب النضـال مـن أجـل تحقيقهـا، وإعتربهـا . الوسطى رايات الوحدة العربيـة

غري أنها لعبت الدور املضـاد ىف فـرتات . مثقفوا الطبقة الوسطى غابة الطموح ومنتهى األمل

قطريـة، ومـن ثـم نجـدها قـد شـجعت ُالرتدى العرىب، حيث تراجعت منسحبة إىل أطرها ال

ْالنزعة الُقطرية والدولة الُقطرية وبرغم أنها التـى ناضـلت للحصـول عـىل االسـتقالل فهـى . ْ

ذاتها التى ألغت الحريات والحقوق اإلنسانية وعطلت املجتمـع املـدين، بالقضـاء عـىل حـق 

 .)3(بيت برجوازية الدولةالتعبري والتعبئة الشعبية واملشاركة يف صنع القرار وتقرير املصري وتث

ـة  ـة القومـي ـنام متاـسـكت الطبـقـة الوـسـطى يف املرحـل ـه بـي باإلـضـافة إىل ذـلـك نـجـد أـن

. واالشرتاكية، فإننا نجدها قد ترشذمت أو تشظت عىل الصـعيد العـريب يف املرحلـة الليرباليـة

ها كام أننا نجدها بسبب انخفاض معدالت النمو وتردى اإلنجازات التنمويـة قـد تـأثر نصـيب

من فرص الحياة، فقد انخفضت دخولها أمام إرتفاع معدالت التضخم، وتآكل نصيب أبنائهـا 

ومع ترسخ قيم التوجه الليربايل يف املجتمـع . من فرص التعليم والعمل ونوعية الحياة املالمئة

املرصي، وكرد فعل ألوضاعها املرتدية، بدأت الطبقة الوسطى تسـلك سـلوكيات تشـري إىل 

ًتأكيدا لذلك فقد هاجر قطاع كبري من أبناء هـذه . ها للمجتمع وارتباطها بهضعف انتامئ

الطبقة إىل مجتمعات الخليج بحثا عن دخول أكرب، تحقق بواسطتها فرص تعلـيم وعمـل 

. ُلألبناء، مبا يساعدهم عىل التغلب عىل الصعوبات التي فرضت عىل حيـاة هـذه الطبقـة

بـرية، مـن أبنـاء هـذه الطبقـة إىل أسـفل حيـث باإلضافة إىل ذلك فقد تساقطت نسبة، ك

 الطبقة الدنيا، حينام مل تتوفر لهم فرص الحيـاة التـي متكـنهم مـن قيـادة نوعيـة الحيـاة 
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بحيـث نسـتطيع التأكيـد عـىل أن مثـة انكـامش تعـاين منـه الطبقـة . املميـزة لهـذه الطبقـة

بسـبب انكـامش فـرص أو . املتوسطة، إما بسبب تساقط بعض عنارصهـا إىل الطبقـة الـدنيا

الحياة التي تؤمن استمرار وجودها إضافة إىل تآكل عواطف النضال، التى تشكل روحهـا إىل 

وهو ما دفع هذه الطبقة إىل التخيل عن دورهـا النضـايل الـذي كـان . خلفية املرسح العاملى

 .)4(لها سابًقا، واختزاله إىل سلوكيات يومية تستهدف مجرد الحفاظ عىل الوجود والبقاء

وإذا اعتربنـا أوضـاع الطبقـة . ويتصل العامل الرابع بحراكيـة مكانـة الطبقـة الوسـطى

الوسطى ىف الفرتة السابقة عىل الحرب العاملية الثانية هـي الحالـة القاعـدة، التـي ميكـن أن 

ـة . ًنعتربـهـا أساـسـا للقـيـاس ـة الثانـيـة وحـتـى نهاـي فـقـد ـشـكلت الـفـرتة ـبـني الـحـرب العاملـي

يف هـذه الفـرتة انقسـمت . ا، الفرتة التي شهدت ازدهار الطبقـة الوسـطىًالسبعينيات تقريب

القسم األول ويضم املجتمعات العربية النفطية، بينام يضـم . املجتمعات العربية إىل قسمني

يف هـذا اإلطـار اتجهـت الطبقـة الوسـطى يف . القسم الثاين املجتمعات العربية الغري نفطيـة

 بسـبب العائـدات النفطيـة، حيـث تضـافر اتسـاع مسـاحة املجتمعات النفطية إىل االتسـاع

وقد تحقق اتساع الطبقة الوسطى . الطبقة الوسطى يف املجتمع مع زيادة العائدات البرتولية

يف هذه الحالة عىل حساب انكامش الطبقة الدنيا، التي حصل بعض أعضائها عىل قـدر مـن 

لرواتب أو من خـالل العمـل بالتجـارة التي ترسبت إليهم إما من خالل ا. العائدات البرتولية

أو املنح والهبات يف بداية الطفرة البرتولية، فأسسوا حراكا إجتامعيـا إىل أعـىل، إسـتقروا مـن 

وقـد اسـتمرت بعـد ذلـك الطبقـة الوسـطى ىف اإلتسـاع . خالله عىل ساحة الطبقة الوسـطى

ا قد التحق بالتعليم، الذي باستمرار العوائد البرتولية، خاصة أن بعض من أبناء الرشائح الدني

 .اعترب املدخل الرئييس للعمل بالبريوقراطية الحكومية بأجنحتها املختلفة

 ىف مقابل ذلـك نجـد أن الطبقـة الوسـطى يف املجتمعـات العربيـة غـري البرتوليـة قـد 

حـيـث نـجـد أن أغلبـيـة املجتمـعـات العربـيـة، باـسـتثناء . تـطـورت أوـضـاعها يف ذات اإلتـجـاه

م امللكـيـة، ـقـد اتـسـعت طبقاتـهـا الوـسـطى يف املرحـلـة االـشـرتاكية، بـسـبب مجتمـعـات اـلـنظ

وقد حدث هذا االتساع نتيجـة . االمتيازات التي حصلت عليها، إضافة إىل أن مكاسبها قد تأكدت

ويتمثل الظرف األول يف احتفاظها بطاقات أبنائها، من خالل تأمني حصـولهم عـىل . لثالثة ظروف

. م، حتى ال يتساقط منهم أحد إىل الطبقة الدنيا إن مل يصـعد إىل أعـىلفرص العمل والدخل املالئ

ـا ـوافرت لـه ـي ـت ـرص الـت ـم الـف ـة بحـك ـاة مالمـئ ـة حـي ـا لنوعـي ـافة إىل قيادتـه ـك باإلـض ـري. ذـل   ويـش
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الظرف الثاين إىل صعود بعض من أبناء الطبقـة الـدنيا لاللتحـاق بالطبقـة الوسـطى، بحيـث 

ذلـك باإلضـافة إىل ظـرف ثالـث يتمثـل يف تحيـز . ه الطبقـةشكلوا كتلة مضافة إىل بنية هذ

السياسات االشرتاكية ملصالح هذه الطبقة يف املرحلة االشرتاكية، مام ساعد عىل متاسـك هـذه 

ًوقد تغريت هذه األوضـاع ابتـداء مـن فـرتة . )5(الطبقة من حيث مكانتها ودورها يف املجتمع

عىل الصعيد العاملي، وهي القـوة التـي كانـت السبعينيات، حيث تراجعت القوة االشرتاكية 

 . تدعم مجتمعات العامل الثالث

 يف مقابل ذلك تتابعت موجات انتصار العامل الرأساميل الليربايل عىل الصـعيد العـاملي، 

وألن هذا العامل بعد إنهيار االتحاد السوفيتى قد بدأ يؤكـد عـىل الـدور الـذي يلعبـه رجـال 

فإن هذا األمر أدى يف النهاية إىل تراجع غالبيـة الحكومـات . ًومااألعامل والقطاع الخاص عم

التي بدأت تتحـالف . االشرتاكية، ىف مقابل ذلك ارتفعت هامات القوى والحكومات الليربالية

وحلت ثقافة وقانون السوق محـل املبـادئ والقـيم االشـرتاكية، . ًمع الربجوازية العليا عموما

. رص املجانية التي كـان يحصـل عليهـا أبنـاء الطبقـة الوسـطىًوقد كان طبيعيا أن تتآكل الف

ًفألغى مبدأ التوظيف الشامل وترك األمر الحتياجـات السـوق، ونظـرا ألن احتياجـات سـوق 

ًالعوملة ترتكزىف املهارات املدربة أو املتعلمة تعليام أجنبيـا، األمـر الـذي جعـل أغلبيـة فـرص  ً

 يستطيع أبناء الطبقـة الوسـطى إال الحصـول عـىل ومل. العمل من نصيب أبناء الطبقة العليا

النذر اليسري من هذه الفرص، ألن النظم التعليمية الحكومية ال تؤهلهم مبا فيه الكفاية مـن 

ذلـك باإلضـافة إىل إسـقاط الدولـة العربيـة عمومـا اللتزامهـا . أجل املنافسة يف سوق العمل

وهى الظـروف التـى أدت . ص التعليمبتعيني الخريجيني إضافة إىل سحبها لبعض جوانب فر

إىل تآكل مكانة الطبقة الوسـطى ومواجهتهـا ألزمـة طاحنـة، ونتيجـة لهـذه األزمـة تسـاقط 

ًعىل حني هاجر البعض اآلخـر إىل مجتمعـات الخلـيج، فـرارا . بعضها إىل ساحة الطبقة الدنيا

لحصـول عـىل من الظروف غري املواتية من ناحية، وللحصـول عـىل دخـول عاليـة أو تـأمني ا

 . الفرص من ناحية أخرى

ًومل يختلف األمر كثريا بالنسبة للطبقة الوسـطى يف مجتمعـات الخلـيج يف الربـع 

فقد استمرت يف نفـس اإلطـار الليـربايل الـذي بـدأت بـه يف . األخري من القرن العرشين

. لـديهاالفرتة التالية للحرب العاملية الثانية، ومـن ثـم تزايـد الـرتاكم املعنـوي واملـادي 

ًبحيث نضجت وأصبحت متتلك وعيا قاد سلوكها عىل املستويات السياسية واالجتامعية 

 ومـن ـثـم . والثقافيـة، فقـد إنشـغل أبنـاء هـذه الطبقـة مبسـألة تحـديث مجتمعـاتهم

  فقد إبتعثتهم الدولـة الخليجيـة إىل الخـارج ليتعلمـوا، وليعـودوا بعـد حصـولهم عـىل
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علمية أو ىف األجهزة البريوقراطية للدولة ساعني إىل تطـوير أجازاتهم ليعملوا ىف املؤسسات ال

لقـد تـواءم بـداخل . مجتمعاتهم بصورة تدريجية تبعدها عن القفزات غري مأمونة العواقب

أبناء هذه الطبقة اإلميان الدينى العميق للجزيرة العربية، مع األقبـال عـىل العلـم الحـديث 

 عكس حال الطبقة الوسطى يف املجتمعات غـري عىل. دون أن يقع الرصاع عىل ساحة ذواتهم

األمر الذي انعكس . النفطية، التي تغريت سياقاتها االجتامعية بصورة انقالبية يف أحيان كثرية

ًعىل هدر إمكانياتها فلم تحقـق تـراكم، األمـر الـذى أجـل الفرصـة لنضـج وعيهـا، انعكاسـا 

 .للظروف الواقعية غري املتسقة وغري املتجانسة

ًأن الطبقة الوسطى متتلك بنية متجانسة نسبيا وتشغل مساحة متصلة نسبيا يف وبرغم  ً

بناء املجتمع، بني الطبقة العليا والطبقة الدنيا، فإننا إذا تأملنـا بنيتهـا مـن الـداخل فسـوف 

بداية هي طبقة تقع بني من ميلكـون ومـن ال ميلكـون، تضـم . نجدها من منط البنية املركبة

اط الجـيش، إضـافة إىل الرشائـح التـي متتلـك رأسـامل صـغري أو قطعـة عنارص املهنيني وضب

إىل جانب املتخصصني الفنيني، وكذلك أصحاب األعامل الذين يسمح لهـم . صغرية من األرض

دخلهم أن يعيشوا معتمدين عىل قوة عملهم ىف أغلب االحوال، أو رشاء قوة الغري يف أحيـان 

طبقة الوسـطى ىف بعـض الكتابـات بأنهـا الطبقـة عىل هذا النحو فقد وصفت ال. )6(محدودة

ًامليسورة اقتصاديا أو املستنرية عقليا ويف سياق هذه الكتابات والتوصيفات، مييز البعض بني . ً

فيعرفـون األوىل بأنهـا الطبقـة التـي . الطبقة الوسطى التقليدية والطبقة الوسطى الجديـدة

. معلمني وحرفيني وأصحاب املهن الشـعبيةتتألف من املثقفني التقليديني من علامء وقضاة و

إضافة إىل صغار رجال األعامل والتجار وأصحاب الدكاكني وموظفي الدولة وضـباط الجـيش 

بينام تتكون الطبقة الوسطى الجديدة من املثقفـني وخريجـي الجامعـات واملهنيـني . الصغار

ية وضـباط الجـيش من األطباء واملهندسـني واملحـامني ومـوظفي الدولـة والرشكـات الصـناع

 .)7(وأصحاب املرشوعات الصغرية وصغار رجال األعامل

وتعد الطبقة الوسـطى هـي عـامد التطـور والتحـديث يف املجتمعـات العربيـة، حيـث تشـري 

املعطيات التاريخية إىل أن الطبقة الوسطى هي التي تولت قيادة التطور االجتامعي واالقتصادي يف 

ًالتي جسدت متضمنات التحديث، ومن ثم فهي التي لعبت دورا وهي . مختلف املجتمعات العربية

. ًأساسيا يف الحركات والتحركات التي استهدفت تحقيق االستقالل، والتخلص من القـوى األسـتعامرية

 فمـثالً نجـدأن الطبقـة الوسـطى يف مرص كانـت إىل ـحـد كبـري هـي القـوة الدافعـة لحركـة الـتـاريخ، 
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وهي جزء ال يتجزأ من سـرية املجتمـع السياسـية عـىل مـر . ثهلكونها صانعة الكثري من أحدا

. 1952 ثـم 1919األجيال، منذ أن خرجت من رحمها الحركة الوطنية التي فجرت ثورة عـام 

وحول دور الطبقة الوسطى يف العراق يذهب بعض البـاحثون إىل أن الطبقـة الوسـطى قـد 

ًلعبت دورا ملحوظا يف املسـرية السياسـية للمجتمـع ن بـني صـفوفها تحققـت التنميـة فمـ. ً

. )8(السياسية التي تشكلت عىل ساحتها التيارات السياسية يف الثالثينيات من القرن العرشين

ًوحسبام يؤكد الرتاث السيوسـيولوجي فإنـه نظـرا ألن الطبقـة الوسـطى تشـكل مـن حيـث 

 ينضـب الحجم غالبية املجتمـع، إضـافة إىل أنهـا تشـكل وعـاءه األخالقـي ومعينـه الـذي ال

فإننا نجد أن هذه الطبقة تعيش حالة من التامهي مع أحوال . واملمتلئ بالعواطف النضالية

املجتمع، ففي املرحلة التي كان املجتمع يسعى فيها إىل الحصول عىل االسـتقالل، وجـدنا أن 

كـام حـدث يف مرص يف الفـرتة . أبناء هذه الطبقة هم دامئًا حملة مشاعل النضـال واملقاومـة

، وكام حدث يف جملة املجتمعات العربية يف الفرتة السابقة عىل الحصول 1952بقة عىل السا

ويف الفرتات التي قادت فيها املجتمعات العربية تجارب التنمية والتحـديث، . عىل االستقالل

ويف . كانت الطبقة الوسطى هي الجامعـة التـي تحملـت أعبـاء بنـاء التحـديث يف املجتمـع

فيها انتكاسة لعملية التحديث ىف عديد من املجتمعات العربية، كانـت املرحلة التي حدثت 

وحينام اخرتقت العوملة فضـاء . ًالطبقة الوسطى هي أكرث الطبقات االجتامعية خسارة وتأثرا

الدول القومية، وعملت عىل تبديد األخالق والبنيـة الثقافيـة لهـذه املجتمعـات، فـإن هـذه 

أو تهتك نسيج الطبقة الوسطى، وفرضت تقلـيص إمكانياتهـا، التأثريات ذاتها أدت إىل تبديد 

ٍاألمر الذي انتهى يف أحيان كثرية إىل تقليص وجودها ٍ. 

أن الطبقـة الوسـطى العربيـة مبختلـف "ىف هذا اإلطار يتفق كثـري مـن البـاحثني عـىل 

ًرشائحها، وعىل رغم تعقيداتها وعدم تجانسها كانـت وال تـزال تلعـب دورا مهـام يف الحيـ اة ً

فهي التي التزمت بالتحديث وأسست األحزاب األيديولوجية والنقابات والجمعيات، . العامة

لقـد أطاحـت . وعملت عربها من أجل تحقيق االستقالل واإلصالح بأسم الطبقـات الكادحـة

بحكم االرستقراطية من اإلقطاعيني وأصحاب الرأساملية الكربى يف عدد من البلدان العربية، 

وهي التي عملت عىل إعادة توزيـع .  اإلصالح ىف ظل األنظمة امللكية الباقيةوقامت بعملية

ٍاألرايض والتأميم ىف بعض املجتمعات، وهـى التـى ضـغطت ىف إتجـاه توزيـع عـادل للـرثوة  ٍ

إضافة إىل نرش التعليم العـام املجـاين، وذلـك . تحقيقا للعدل االجتامعى ىف مجتمعات أخرى

 تكلـمـت بأـسـم الطبـقـة الكادـحـة . طبقـيـة األدىن إىل جانبـهـاملـصـلحتها ومـصـلحة الرشاـئـح ال
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ويف هـذا اإلطـار . من عامل وفالحني من دون أن ترشكها يف صنع القرار أو يف عمليـة التغيـري

 أي التنمـيـة –ظـلـت الطبـقـة الوـسـطى يف نـظـر االتـجـاه التـحـديثي، األداة األفـضـل للتغـيـري 

 والتحول الثوري من قبل الطبقات الكادحة أو ً من فوق، تجنبا للثورة–والتحديث واإلصالح 

كام نجدها يف البلدان التي مل تصل فيها إىل الحكم، متيل للعمل كوسيط عازل بني . املهمشني

ًوعندما يشتد التنافس، تنقسم الطبقـة الوسـطى غالبـا . الطبقة الربجوازية وطبقة الكادحني

ْويصـم . )9("وقعها يف شبكات عالقـات التنـاقضًبني املواالة واملعارضة والحياد والثورة، تبعا مل َ

 الطبقـة الوسـطي، باعتبارهـا بشـكل عـام طبقـة مصـلحية –ً عن حق أحيانا –حليم بركات 

وانتهازية، تفضل قيام مجتمع خال من الرصاع الطبقي، ولذلك فهي تحمـل رايـات اإلصـالح 

 .من أجل التنمية والتحديث

 

 ة الوسطىمتغريات صعود الطبقة العربي: ًثانيا

مل يتحدد حجم الطبقة الوسطى يف مختلف املجتمعات العربية حسب وتـرية واحـدة، 

يف النصف الثاين من القرن العرشيـن، حيـث . ًغري أننا نجد أنها قد مرت عموما عرب مرحلتني

مرحلة اتساع حجم الطبقة وتعاظم مساحة أدوارها، ثم بعـد ذلـك مرحلـة انكـامش حجـم 

وذلك نتيجة لسياسات التنمية االقتصـادية واالجتامعيـة التـي . ارهاهذه الطبقة وتقلص أدو

فقـد عملـت الدولـة العربيـة يف املرحلـة األوىل التـي . قادتها نظـم الحكـم بعـد االسـتقالل

استمرت من الخمسينيات وحتى نهاية السـبعينيات مـن القـرن العرشيـن، بإتجـاه تأسـيس 

. تستهدف التوسع يف الخدمات األساسية املجانيةبرامج التنمية االقتصادية واالجتامعية التي 

حيث تطلبت سياسات الدولة العربية ىف تحـديث املجتمـع التوسـع يف تعيـني الخـريجني يف 

جهاز الدولة والقطاع العام والحكم املحيل، نتيجة التسـاع عمليـات التحـديث البريوقراطـي 

افيـة والرقابيـة والتطـور الهائـل والتوسـع الرسيـع يف الوظـائف اإلرش. ألجهزة الدولة املدنية

ًمام أعطى بدوره دفعة قوية لنمو وتنوع مراتب . للنظام التعليمي يف معظم البلدان العربية ً

وقـد كانـت هـذه . الطبقات الوسطى بشكل مل يسبق له مثيـل يف التـاريخ العـريب الحـديث

 وخاصة يف مرص التطورات أوضح وأعمق يف الدول التي انتهجت ما يسمى بالتوجه االشرتايك

 .وسوريا والعراق والجزائر

وقد بـدأت املرحلـة الثانيـة، مـع منتصـف أو نهايـة السـبعينيات مـن القـرن 

العرشين، حيث انتكست أوضاع الطبقة الوسطى يف املجتمعات العربية االشـرتاكية 

 التي أرشنا إليها، ومن ثم فقد بدأت السـنوات العجـاف يف تـاريخ الطبقـة العربيـة 
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عىل خالف ذلك فإننا نجدها قـد شـهدت يف بعـض املجتمعـات العربيـة كـاألردن، . ىالوسط

ًخالل العقود الثالثة األخرية بلورة لكيانها، وتحولها من حالـة جنينيـة إىل حالـة أكـرب حجـام 

وبـرغم عـدم االسـتقرار يف أوضـاع الطبقـة الوسـطى ىف ظـل ضـغوط األزمـة . ًوأكرث اتسـاعا

يشية، إال أنهـا مرشـحة يف املـدى القريـب ألن تحـافظ عـىل هـذا االقتصادية واملصاعب املع

 .)10(ًالوضع انطالقا من غلبة الطابع الخدمي عىل االقتصاد األردين

وبسبب التضييق عىل الطبقة الوسطى خـالل املرحلـة الليرباليـة التـي سـادت العقـود 

ًلطبقة املتوسطة دورا الثالثة األخرية من القرن العرشين وحتى اآلن، فقد لعبت هجرة أبناء ا

. ًأساسيا يف تحقيق نوع من الحراك االجتامعي، بالنسبة لهم عىل الصـعيد العـريب يف جملتـه

فقد لعبت هجرة أبناء الطبقة الوسطى مـن عـدد مـن األقطـار العربيـة كـمرص والسـودان 

 وتحولهم بعد العـودة إىل اسـتثامر مـدخراتهم يف بنـاء. وسوريا للعمل يف مجتمعات الخليج

ًاملرشوـعـات الـصـغرية ذات الـطـابع الـفـردي أو الـعـائيل، دورا محورـيـا يف الحـفـاظ ـعـىل بـنـاء  ً

يؤكد ذلك اإلحصاءات املتعلقة بحجم التحويالت التـي حولهـا املهـاجرون . طبقتهم متامسكا

من الناتج اإلجاميل القـومي، % 12فقد بلغت هذه التحويالت يف مرص نحو . إىل مجتمعاتهم

مـن النـاتج املحـيل، وتراوحـت يف األردن بـني % 20.4إىل % 10حـت مـا بـني ويف اليمن تراو

ونتيجـة لهـذا . )11(%2.2، %2من أجامىل الناتج القـومى، وىف سـوريا مـا بـني % 15و% 12.8

التوسع ىف حجم الطبقة الوسطى وإمكانياتها وتنوع فئاتها، فقد إرتفعت املستويات النسبية 

مع، األمر الذي أدي إىل تجاوز دورها االجتامعي والسـيايس لفاعلية الفئات الوسطى يف املجت

ويعود هذا التطور يف دورها ووضعها يف املجتمـع لعـاملني، . يف أحيان كثرية حجمها العددي

والثـاين هـو تعليمهـا وثقافتهـا . األول ارتباطها بجهاز الدولـة والجـيش والخـدمات الحديثـة

ت لها من مصادر عديدة، إمـا مـن خـالل اشـتغالها إضافة إىل قاعدتها االقتصادية، التي توفر

بالوظائف البريوقراطية العليا للدولة، أو من خالل التحويالت التي حولها أفراد هذه الطبقة 

ومام يدل عىل نضج بناء هذه الطبقة أنهـا متكنـت مـن تشـكيل نخـب . العاملني يف الخارج

رية، مثـل النخـب التكنوبريوقراطيـة يف واعية تحظى باحرتام الجامهري التقليدية األمية والفق

 .)12(املغرب، والطبقة املتوسطة الجديدة يف مرص ولها صور مامثلة يف العراق وتونس وسوريا

وإذا كانت تحويالت الطبقة املوسطى التي هاجرت بعض عنارصها ملجتمعات 

 الخـلـيج ـقـد ـسـاعدت ـعـىل اتـسـاع مـسـاحة ـهـذه الطبـقـة وزـيـادة فعالـيـة أدوارـهـا 
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فإنها قد لعبت دورهـا باإلضـافة إىل املهـاجرين . البالد العربية التي هاجرت منها العاملةيف 

اآلخرين من مختلف الرشائح االجتامعية يف توسـيع نطـاق الطبقـة الوسـطى يف مجتمعـات 

فقد استفادت مختلف رشائح الطبقة الوسطى يف مجتمعات الخليج من قـوة عمـل . الخليج

تأجر أبناء الطبقة الوسـطى يف مجتمعـات الخلـيج الـذين امتلكـوا حيث اس. العاملة الوافدة

املرشوعات الصغرية، الصـناعية والزراعيـة والتجاريـة، بعـض عنـارص العاملـة الوافـدة إلدارة 

األمر الذي ساعد عـىل تخفـيض تكلفـة اإلنتـاج ومـن ثـم . مرشوعاتهم بأجور رخيصة للغاية

اعدت عـىل توسـعها مـن حيـث الحجـم مـن تحقيق هذه املرشوعات لنسبة أرباح عالية، س

بحيث ساعد ذلك عىل إطـراد منـو . ناحية، إضافة إىل ضخ الفاعلية يف دورها من ناحية ثانية

باإلضافة إيل ذلـك فقـد لجـأت هـذه الطبقـة إىل آليـات . هذه الطبقة يف مجتمعات الخليج

مـن هـذه . جتمـععديدة حتى ترسخ من قواعدها االقتصـادية واالجتامعيـة والثقافيـة ىف امل

اآلليات املتاجرة بقوة العمل ذاتها فقد أصبح مـن املشـاهدات النمطيـة منـذ بدايـة ظهـور 

الرثوة البرتولية، أن يبيع الزائرون العرب للمجتمعات غري النفطية تأشريات الدخول التى أتوا 

ىف لقاء مثـن يحصـلون عليـه مـن الفقـراء الـراغبني ىف الهجـرة والعمـل . بها من مجتمعاتهم

وقد بلغ . مجتمعات الخليج، والذين يبيعون كل ما لديهم للحصول عىل تأشرية فرصة العمل

ًاألمر أحيانا أن هذه التأشريات كـان مينحهـا أوليـاء األمـر ىف الدولـة الخليجيـة لـبعض أفـراد 

" ويعـد نظـام . ًالطبقة الوسطى، ىك تصبح هذه التأشريات من خـالل بيعهـا مصـدرا للـدخل

ً اآللية الثانية التي يرست قـدرا إضـافيا مـن الـدخل ألعضـاء الطبقـة الوسـطى هو" الكفيل  ً

فالذين اشرتوا تأشريات الدخول عليهم أن يبحثوا هم عـن فـرص العمـل ىف سـوق . الخليجية

الـذى بـاعهم " للكفيـل"ًفإذا وجدوها فإنهم يدفعون جـزءا مـن أجـورهم . العمل الخليجية

بحيث شكلت هذه اآلليـة . ن وجودهم ىف الدولة الخليجية، والذى يضم"ًسابقا " التأشريات 

يضـاف إىل ذلـك أن غالبيـة أفـراد هـذه . ًمصدرا لدخل عدد كبري من أفراد الطبقة الوسطى

الطبقة استطاعت تأسيس مرشوعات تجارية صغرية، كربت مع استمرار الرتاكم والظروف إىل 

 .)13(ناء مجتمعات الخليجساعدت ذلك، بحيث نجد أن هذه الطبقة اتسع حجمها ىف ب

ذلك يعني أن الطبقة الوسـطى قـد اتسـعت بنيتهـا وتعـددت أدوارهـا خـالل 

العقود الثالثة األوىل من النصف الثاىن للقرن العرشين ىف بعض املجتمعات العربية 

 سواء كان اتساع هذه الطبقة العتبارات أيديولوجيـة اشـرتاكية، أو تطـورت ألسـباب 
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ل بالنسبة للطبقة الوسطى الخليجية، خالصـة األمـر أننـا نجـد أن هـذه ربحية كام هي الحا

 .الطبقة عىل الصعيد العرىب قد تزايدت فاعليتها من جوانب عديدة

 

 متغريات إنهيار الطبقة العربية الوسطى ىف عرص العوملة: ًثالثا

مع نهاية السبعينيات أتت الرياح مبا ال تشتهى سفن الطبقة الوسطى حيث استجدت 

ظروف عاملية وقومية جعلت السباق ىف املضـامر لغـري صـالح أجيادهـا، إذ بـرزت متغـريات 

من هذه املتغريات إنتصار . كثرية لعبت دورها يف إزاحة الطبقة املتوسطة من مكان الصدارة

األيديولوجيا الليربالية عيل الصعيد العاملي، ومن ثم فقد اتجهت غالبيـة الـدول العربيـة إىل 

اسات الليربالية التى فتحت األبواب الواسعة أمام الربجوازية العليا، التى تـداخلت إتباع السي

وتكامل التشـابك مـن خـالل صـيغة الرشكـات املتعـددة . استثامراتها مع الربجوازية العاملية

عـىل هـذا النحـو . الجنسية، التى أصبحت هى الصيغة الضابطة لكافة العمليات االقتصادية

ًى عبئا عىل مجتمعاتها العربية الليربالية، التى أصـبحت تعمـل وفـق أصبحت الطبقة الوسط

ففـي . قيم وآليات السوق، ومن ثم بدأت الطبقة الوسطى تفقد امتيازاتها الواحد تلو اآلخـر

املجتمعات التى إتبعت منوذج تنمية إشرتاكية، والتى منحت الطبقة املتوسـطة فيهـا جملـة 

ونتيجة ذلك تسـاقطت . دولة تسحب منها هذه االمتيازاتمن االمتيازات يف املايض، بدأت ال

رشائح واسعة فيها لتنضم إىل الطبقة الدنيا، أو عىل األقـل لتعـيش تحـت خـط الفقـر، فقـد 

 .)14(تهاوت قدرة دخولها أمام التضخم وارتفاع األسعار

ويشكل التقدم التكنولوجى املتغري الثاين الذي أزاح الطبقـة الوسـطى كفاعـل لـه دور 

إذ فرض التقدم التكنولوجى الحاجة إىل سوق عمل جديـدة يـتم فيهـا . ىل مرسح املجتمعع

بطبيعة الحال غري تلك املهارات التي إهتم بإنتاجها النظام التعليمى . تداول مهارات جديدة

ىف معظم املجتمعات العربية خالل الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن لعرشين، 

 بشـكل مل - حينئذ –فعة قوية لنمو حجم وتنوع رشائح الطبقة الوسطى مام أعطى بدوره د

ـغـري أن إـسـتمرار الجامـعـات يف إنـتـاج ذات .  مثـيــل ىف الـتـاريخ الـعـرىب الـحـديثـلـهيـسـبق 

املهارات، كان يعني إنتاج مهارات متخلفـة عـن عرصهـا وعـن احتياجـات السـوق باسـتثناء 

الـذى أهلهـا . أبناؤهـا بـالتعليم األجنبـىرشيحة محدودة من الطبقة الوسطى التى التحـق 

فـإىل جانـب أن التكنولوجيـا الحديثـة ال تتطلـب عاملـه . للتعامل مع سوق العمل املعارصة

كثرية فهي تحتاج إيل عاملة عاليـة التأهيـل عـىل الربمجيـات الحديثـة واسـتخدام الشـبكات 

 .اإللكرتونية وشبكات املعلومات
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ى ىف مجتمعـات الخلـيج لعـدة إعتبـارات، ويتمثـل ويف املقابل تأثرت الطبقـة الوسـط

االعتبار األول ىف استكامل مجتمعات الخليج للبنية التحتية مع بداية الثامنينيات من القـرن 

ًوهى البنية التى لعبت الطبقـة الوسـطى دورا محوريـا يف بنائهـا، وحصـلت لقـاء . العرشين ً

ويتمثـل االعتبـار . جوازيـة العليـاذلك عىل دخول كبرية رفعت بعض رشائحها إىل مصاف الرب

الثاىن ىف انخفاض معدالت الهجرة إىل مجتمعات الخليج وهـى العاملـة التـى كـان وجودهـا 

ذلـك باإلضـافة إىل تنـاقص . يشكل مصدر دخل تحصـل عليـه الطبقـة الخليجيـة املتوسـطة

بخاصـة النصيب من العائدات البرتولية الذى يوجه إىل االرتفـاع مبسـتوى معيشـة السـكان، 

وهى الحروب التـى أنهكـت ميزانيـات دول . الطبقة الوسطى، بسبب حروب الخليج الثالثة

ًالخليج أو كان لها تأثريا مبارشا عىل الطبقـة الخليجيـة الوسـطى، فبـدأت حراكـا واضـحا إىل  ً ً ً

ذلـك باإلضـافة إىل أن ارتفـاع األسـعار وارتفـاع معـدالت . )15(أسفل أكرث من حراكها إىل أعىل

خم عىل الصعيد العاملى، أدى إىل التأثري ىف أوضاع الطبقة الوسطى عموما عىل الصـعيد التض

حيـث نجـد أن هـذه الطبقـة أصـابها االنكـامش . العاملي، وبخاصة ىف املجتمعات املتقدمـة

ًنسبيا، تأكيدا لذلك فقد إنكمش حجم هذه الطبقة ىف بريطانيا حتى أصبح يرتاوح بني ً33%-

مـن جملـة السـكان، وإن كانـت مـا زالـت تشـكل % 25 فرنسا نحو ، وبلغ حجمها ىف 37%

وقد توازى مع تأكل حجم الطبقة الوسطى عىل . من سكان الواليات املتحدة األمريكية% 40

تأكيدا لذلك أن الطبقة الوسـطى ىف لبنـان . موازي له عىل الصعيد العرىبالصعيد العاملى تأكالً 

عـام % 18القوى االجتامعية، أصبحت تشـكل  من مجمل 1975عام % 67 نحو كانت تشكل

ً صندوقا لدعم املناطق الفقرية التي تسكنها الرشائـح الوسـطى 26وقد أنشأت تونس . 2004

كـام أسسـت بنـك . والدنيا للطبقة الوسطى، وذلك بسبب التآكل الـذي طـرأ عـيل جسـدها

ويـة الطبقـة التضامن التونىس الذى يهتم بتقـديم القـروض الصـغرية واملتوسـطة لـدعم وتق

خـالل السـنوات % 5الوسطى، بحيث ساعد ذلك عىل تدعيم عملية النمو االقتصادي مبعدل 

وهو األمر الذى أدى إىل تضييق الخناق عىل التيارات الدينية املتطرفـة التـي . العرش األخرية

ظهرت عيل سطح الطبقة الوسطى، والتى حاولت مع نهاية الثامنينيات من القرن العرشيـن 

وىف العراق حدث تراجع ألوضاع الطبقة الوسطى ىف العراق بعـد أن حققـت . ع السلطةانتزا

ًحراكا واضحا، حيث تراجع حجمها ابتداء من نهاية الخمسـينيات، حتـى بلـغ حجمهـا نحـو  ً

عـام % 34ثم تصاعدت نسبة الطبقة الوسطى إىل . 1958من جملة سكان املدن لعام % 28

 ثم بـدأ . ىل سكان العراق وذلك بسبب الطفرة النفطية من إجام1987عام % 48 وإىل 1968
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تراجع يف أوضاع الطبقة الوسطى بعد دخول العراق حروب الخليج، حيـث هـاجرت عنـارص 

إضافة إىل حراك عنارص أخرى إىل أسفل، بسبب الحصار الذى فرض عـىل . كثرية منها للخارج

األوضـاع االجتامعيـة للطبقـة ًالعراق وأيضا بسبب تـأثري سـنوات الحـرب ومـا بعـدها عـىل 

مؤرشات ذلك تشتيت البريوقراطية الحزبية التى تضـم حـزب . الوسطى، وعىل نوعية حياتها

البعث وتشتيت ضباط الجـيش والرشطـة، وغالبيـة أقسـام البريوقراطيـة الحكوميـة، حيـث 

 مـن دفعت األوضاع اإلجتامعية والسياسية الجديدة هذه الطبقة إىل قيادة نوعية حياة ادىن

 .)16(نوعية الحياة التى كانت تقودها سابقا

وقد حدث هذا الرتاجع للطبقة الوسطى ىف الجزائـر وإن كـان ذلـك بسـبب متغـريات 

وظروف مختلفة ترجع باألساس للسياسات اإلجتامعية واالقتصادية املتخبطـة، التـي رافقـت 

. ن القـرن العرشيـندخول البالد ىف ما يشبه الحرب األهلية مع بدايـة عقـد التسـعينيات مـ

وهى الظروف التى تركت آثارهـا عـىل الطبقـة الوسـطى الجزائريـة، التـي فقـدت مواقعهـا 

متكنـت مـن خـالل الخلـل الهـيكىل القـائم مـن . املتميزة ملصـلحة قـوى اجتامعيـة طفيليـة

السيطرة عىل حركة السوق ورأس املـال واملجتمـع، وإنتهـت إىل إضـعاف الطبقـة الوسـطى 

وينطبق ما حدث ىف الجزائر عىل دول كالصومال والسودان، حيـث أدى . ربشكل الفت للنظ

 .)17(انتشار الحرب بها إىل تراجع مكانة الطبقة الوسطى وتآكل فاعليتها ورمبا انهيارها

ـح  ـة املتـحـدة ـضـعفت الرشاـئ ـارات العربـي ـة اإلـم ـاء دوـل ـىل بـن ـت ـع ـة أجرـي وىف دراـس

ة رشائـح طبقيـة متدرجـة، ووجـدت أن اإلجتامعية عىل أساس من الدخل ونوعيتـه إىل عرش

". الرشيحـة السادسـة والسـابعة والثامنـة" الطبقة املتوسطة تتحدد بنطاق الرشائـح الـثالث

األوىل والتـى تشـكل الرشيحـة الـدنيا ىف بنـاء الطبقـة "حيث يبلغ حجم الرشيحة السادسة 

تيـة صـعبة  ألف نسمة وهى تعـاىن مـن ظـروف حيا280ًأكرب الرشائح عددا، نحو " الوسطى

 75حيث يرتاوح متوسـط دخـل الفـرد فيهـا بـني . بسبب االرتفاع املستمر لتكاليف الحياة

الثانيـة والتـى تشـكل "بيـنام تضـم الرشيحـة السـابعة . ً ألف درهـم سـنويا135ألف إىل 

 ألف نسمة يرتاوح متوسط دخل الفرد فيهـا 206"الرشيحة الوسط ىف بناء الطبقة الوسطى

الثالثـة أعـىل الطبقـة "ويصل حجـم الرشيحـة الثامنـة .  ألف درهم225 ألف إىل 135بني 

 ألف درهـم 225 ألف نسمة، حيث متوسط دخل الفرد فيها بني 195إىل حواىل " الوسطى

 ألـف 610وهو ما يعني أن حجـم الطبقـة الوسـطى يصـل إيل نحـو .  ألف درهم375إىل 

 وقد بدأت رشائـح . ألف درهم 375 ألف إيل 75يرتاوح متوسط دخل الفرد فيها سنويا بني 
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. هذه الطبقة تتعرض لظروف اقتصادية ضاغطة بسبب االرتفاع املسـتمر لتكـاليف املعيشـة

األمر الذى دفع كثري من أفرادها إىل الهجرة من بعض املدن كدىب إىل املدن األقل تكلفـة، أو 

جرتة رشكة أسـتيكو ًتاكيدا لذلك نتائج بحث أ. إنتقال عائالت هذه الطبقة إىل مساكن أصغر

إلدارة العقارات بدىب، أوضحت أن متوسط الزيادة يف إيجـار الوحـدة السـكنية ذات الغرفـة 

، بيـنام ارتفعـت أسـعار ذات الوحـدة ىف %40 بلغت 2000الواحدة ىف دىب والشارقة ىف عام 

ومن املتوقع أن يؤدى تآكل بنية هذه الطبقة إىل انخفاض معدالت %. 29 بنسبة 2005عام 

 .)18(لنمو الذى ال تدور عجلته بكفاءة بدون قدرتها الرشائيةا

وىف مرص بدأت الطبقة الوسطى تعيش حالة أزمة، فقد تراجعـت الدولـة عـن دعـم 

ًالطبقة الوسطى، ومن ثم أطلقت عنان األسعار، األمر الذى فرض عليها قـدرا واضـحا مـن  ً

نهـب حقيقـى وغـري مسـبوق باإلضافة إىل ذلك فقد تعرضـت الطبقـة الوسـطى ل. املعاناة

ملدخراتها، فقد نهبتها أوالً رشكات توظيف األموال، التى استغلت الـدين وقـدمت نفسـها 

باعتبارها منوذج لإلستثامر اإلسالمى، وىف ظل ذلك نهبت مليارات الجنيهات من مـدخرات 

ثم تعرضت الطبقة الوسطى لنهب آخر من خالل البورصة املرصية، التى . الطبقة الوسطى

شهدت عمليات تالعب وتحايل واسـعة النطـاق، مـن قبـل رشكـات السـمرسة والرشكـات 

باإلضافة إىل ذلك فقد أدت موجة الركود التضـخمى وارتفـاع معـدالت . املدرجة بالبورصة

التضخم ىف نهاية الثامنينات من القرن العرشيـن، إىل تقلـص مـدخرات الطبقـة الوسـطى 

ًانـت الفائـدة أقـل كثـريا مـن معـدالت التضـخم بسبب انخفاض قدرتها الرشائية، حيث ك

إىل جانب ذلك تعرضت الطبقة الوسطى لتآكل قيمة مـدخراتها بسـبب التـدهور . السائد

بحيـث أدى ذلـك إىل انهيـارات . )19(الرسيع لسعر رصف الجنيه املرصى وقدرتـه الرشائيـة

 عـدد أخذت شكل حراك رشائح عديدة من الطبقة الوسـطى إىل أسـفل، ومـن ثـم ارتفـع

 .)20(من هذا العدد% 25وما دون خط الفقر ارتفع إىل % 50السكان دون خط الفقر إىل 

وىف اململكة العربية السعودية تراجعت أحوال الطبقة الوسطى، التى تسـتند 

اآلن ىف تسيري أمور حياتها إىل االقرتاض واالستدانة، حتى تحافظ عىل مستوى نوعية 

دى الدراسات الجامعيـة إيل نتـائج تؤكـد أن مـن وإرتباطا بذلك وصلت إح. حياتها

 يعيشون ىف اململكة العربية السعودية تحت خـط الفقـر مـن السـكان، قـد ارتفـع 

، برغم رفـض بعـض البـاحثني السـعوديني ذلـك، وتأكيـدهم أن عـدد %60إىل نحو 

 وقـد تـم التقـدير . فقـط% 20السكان تحت خط الفقر ىف السعودية ال يزيد عىل 
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ىل أساس تحديد إحدى الدراسات السعودية خط الفقر للمواطن السعودى بنحو األسبق ع

.  ريال ىف الشهر1660ريال بدون تكلفة أجرة املسكن، ىف حني يبلغ حد الكفاف نحو 1120

مع العلم أن متوسط األجرة السنوية لشقة صغرية مقبولة ىف اى مدينة باململكـة العربيـة 

 ألف 11 ريال لألرسة املكونة من فردين، 10500لفرد،  ريال ل6500السعودية لن يقل عن 

 ألف ريال لألرسة املكونـة مـن أربعـة أفـراد 12ريال لألرسة املكونة من ثالثة أفراد، ونحو 

وىف هذا اإلطار تشري الدراسة إيل أن الدخل الـذى يقـع دون خـط الفقـر غـري كـاىف . فأكرث

ستهالك الخدمات من كهرباء وماء وهاتف لرشاء املواد االستهالكية الرضورية ودفع قيمة إ

ومرصوفات دراسية، وغري ذلك مام يلـزم إلشـباع حاجـات نوعيـة الحيـاة التـى ينبغـى أن 

 .)21(تقودها الطبقة الوسطى

وإذا كان املجتمع السعودى يشهد اآلن تحوالً باتجاه أن يكون مجتمع رأسامىل تزداد 

ًالطبقات الدنيا حرمانا، فإن الطبقـة الوسـطى ًفيه الطبقات الغنية غنى وترفا، وتزداد فيه 

أو تظـل عـاجزة عـن . تبقى حائرة ىف املنتصف تصـارع مـن اجـل البقـاء ىف ذات مكانتهـا

. اللحاق مبستوى الرتف الذى كان لها ىف فرتة سابقة، وذلك بسبب الظروف التى أرشنا إليها

 إىل إحصـاءات مصـلحة ًإسـتنادا. إضافة إىل ذلك تآكل القـوى الرشائيـة للريـال السـعودى

 2005اإلحصاء العامة، حيث سجل الرقم القياىس لتكلفة املعيشة لجميع سكان اململكة ىف 

ًارتفاعا ملحوظا بلغ نسـبة  األمـر الـذى يشـري إىل تراجـع .2004مقارنـة بشـهر مـايو  % 3ً

وىف الفـرتة األخـرية انـدفعت . وتقهقر نوعية حياة الطبقة الوسطى لحساب طبقـة أخـرى

 تحت وطـأة السـعى للحفـاظ عـىل مسـتواها -بقة الوسطى برؤوس اموالها املحدودة الط

ـى  ـراء اإلعالـم ـبب اإلـغ ـذلك بـس ـا، وـك ـة حياتـه ـة -ونوعـي ـوق التجارـي ـدخول ىف الـس  إىل اـل

األمر الذى أدى إىل إلتهام الرشائح الغنية ألمـوالهم مـن خـالل آليـات . كمستثمرين صغار

الرشيحة من الطبقة الوسطى إيل الرتاجـع إىل مـا دون السوق، األمر الذى دفع أبناء هذه 

 .)22(خط الفقر

. وىف سوريا انترش الفقر عىل ساحة الطبقة الوسطى وفرض عليها التآكل املعنوى

ًفربغم أن هذه الطبقـة قـد لعبـت دورا تاريخيـا بإعتبارهـا املنـتج األسـاىس للتعـايش  ً

 منتصـف السـبعينيات مـن القـرن إال انها مع. الوطنى واالجتامعى والتجديد الفكرى

 حيـث تراوحـت النسـبة اإلجامليـة لعـدد السـكان . العرشين بدأت تتـدهور أحوالهـا

وـمـن ـثـم ـبـدأت الطبـقـة الوـسـطى % 50إىل % 30تـحـت ـخـط الفـقـر ىف ـسـوريا ـمـن 

 وإذا كانت السياسات االقتصـادية السـورية تهـتم فقـط . تتقاسمها الطبقتان األخرتان
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مضـاعف الذى ميثلون أحـد عنـارص الطبقـة الوسـطى، ىف مقابـل رفـع برفع دخل املوظفني 

 ىف محاولتها -األمر الذى أدي . لألسعار الذى تلهب بسوطها ظهر بقية عنارص هذه الطبقة

 إىل أن تظهـر عـىل -للهروب من السقوط إىل أسفل أو السعى من أجل الحـراك إىل أعـىل 

أمـا . ء املفاجئ كآليات للحـراك إىل أعـىلساحتها أمراض وظواهر اجتامعية كالفساد والرثا

" سوق الحراميـة"من سقط إىل أسفل فقد اتجه إلشباع حاجاته من خالل األسواق الفقرية 

السـلع الصـينية املنخفضـة القيمـة "و" سوق األجهزة واملالبس املسـتعملة"و" البسطات"و

. ية ىف سـوريا، حيث أصبحت هـذه األسـواق املحـرك األسـاىس للحيـاة االقتصـاد"والنوعية

باإلضافة إىل ذلك فقد تعرضت الطبقـة الوسـطى لحمـالت أيديولوجيـة متطرفـة، تحـاول 

بحيث ادى ذلك . إلغاء هوية هذه الطبقة وتهميشها كلية من املجال الفكرى واالجتامعى

فعنارصهـا إمـا . إىل أن أصبحت الطبقة الوسطى ممزقة تعيش تناقضات وتطرفات عديدة

رية، أو دينية متطرفـة أو ملحـدة خائنـة، غربيـة تفـرض الدميقراطيـة أن تكون غنية أو فق

ىف هذا السياق تنشغل الطبقـة الغنيـة . والعوملة، أو عميلة متأمركة ال مكان لها ىف الوطن

عىل . بزيادة ثروتها بينام تنشغل الرشائح الفقرية من الطبقة الوسطى بتأمني لقمة العيش

قـة الوسـطى مهمشـة عـىل ضـفاف املجـرى الـرئيىس حني تقف العنارص الباقية مـن الطب

 .)23(للمجتمع عاجزة عن التدفق فيه أو عن فعل أي شئ

ًذلك يدفعنا إىل التأكيد عىل أن الطبقة الوسطى تواجه مأزقا عىل الصعيد العـرىب، وان 

مثة ظروف ومتغـريات عديـدة دفعـت إىل انهيـار هـذه الطبقـة، بعضـها ذو طبيعـة عامليـة 

. بإعتبارها األيديولوجية التى تقود عملية التحديث. سد لأليديولوجية الليرباليةكالتطبيق الفا

إضافة إىل تحالف البورجوازية العليا، العامليـة والقوميـة، ىف مواجهـة الطبقـة الوسـطى، إىل 

جانب تخىل الدولة عن حاميتها، ىف زمن أصبحت الدولـة ذاتهـا ىف حاجـة إىل حاميـة، ذلـك 

بحيث لعبـت جملـة . ات االنهيار التى ترتبط ببنية الطبقة الوسطى ذاتهاباإلضافة إىل متغري

هذه الظروف دورها ىف انهيار الطبقة الوسطى التى بدأت تواجـه مشـكالت عديـدة تعجـل 

ونحـن إذا تأملنـا هـذه املشـكالت . من هذا االنهيار وتصبح ىف نفس الوقـت شـاهدة عليـه

لوسطى إال أن تأثريهـا ميتـد حـتام إىل بنيـة فسوف نجد أنها وإن نشأت عىل ساحة الطبقة ا

املجتمع، فيعمل عىل تفكيك هذه البنيـة، وبـذلك يصـبح انهيـار الطبقـة الوسـطى مقدمـة 

 .النهيار املجتمع
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 بعد اإلنهيار، مشكالت الطبقة العربية الوسطى: رابعا

 توجد عالقة واضحة بني إنهيار الطبقة الوسطى وبني ظهور عديد مـن املشـكالت عـيل

ويف هـذا اإلطـار فإننـا إذا تأملنـا مشـكالت الطبقـة الوسـطى فإننـا نجـد أن هـذه . ساحتها

يف املرحلة األويل تكون املشـكلة مجـرد مشـكلة إجتامعيـة . املشكالت متر عادة عرب مرحلتني

غري أنه إذا تركت املشكلة . لها تأثريها عيل فئة محدودة من البرش، وباإلمكان السيطرة عليها

فرتة طويلة من الزمن تنتج آثارها السلبية، فإنها تدخل إيل املرحلة الثانية لتتحول دون حل ل

وقد تخرج عن السيطرة ويف هـذه . إيل مشكلة بنائية، تلعب دورها يف إنتاج مشكالت اخري

يف نـطـاق ذـلـك فإنـنـا إذا تأملـنـا غالبـيـة . الحاـلـة تتطـلـب مواجهتـهـا تبـنـي إـجـراءات جذرـيـة

. منها الطبقة الوسطى فسوف نجدها قد تحولـت إيل مشـكالت بنائيـةاملشكالت التي تعاين 

ويف املرحلة الثالثة تتداخل املشكالت مع بعضها البعض، البطالة مع الهجـرة غـري املرشوعـة 

مع املخدرات، لتشكل مركب املشكالت، حيث يدخل املجتمع حينئـذ يف دائـرة مفرغـة مـن 

ًيف كل الحاالت فهي تنتج أثارا سلبية تـؤدي يف و. املشكالت السلبية التي تغذي بعضها بعضا

ىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أنـه مـع حلـول التحـول . النهاية إيل إنهيار الطبقة واملجتمع معا

الليرباىل الذى تقوى ىف النصف الثاىن من القرن العرشين، وجدت الطبقة الوسطى نفسـها ىف 

ل ضغوط عاتيـة فرضـت عليهـا مـن أزمة عىل نحو ما أرشت، وهى األزمة التى تشكلت بفع

ـا . ـكـل إتـجـاه ـة الوـسـطى ترصف أبناؤـه ـة الطبـق ـى فرـضـت أزـم ـة الـضـغوط الـت وىف مواجـه

بعـض أبنـاء هـذه . بسيكلوجية املحارص، الذى يبحث عن مخرج من هـذه األزمـة الطاحنـة

الطبقة سقطت منهم أخالقهم أو هم أسقطوها، فأصبحت سلوكياتهم ىف مختلـف املجـاالت 

ألخالق والقيم، فإنخرطوا ىف سلوكيات ومامرسات إنتهازية ىف ظل شعار أن الغاية عارية من ا

بينام رأى البعض اآلخر أن الحياة أو البيئة املحيطة أصبحت صـعبة، ومـن ثـم . تربر الوسيلة

وجدوا أنفسهم طلبا للراحة من املعاناة هاربني إىل الدين ففيه التقشـف والصـرب والسـلوى، 

بيـنام إتجـه الـبعض الثالـث إىل تعـاطى . التغلب عىل صعوبات الحيـاةآليات تساعدهم ىف 

ًاملخدرات، هروبا من عامل واقعى مؤمل ومشكل، إىل عامل وردى تتحقـق فيـه النشـوة بـأمتع مـا 

عـىل حـني إتجـه . يكون تتحول فيه األحالم إىل واقع يعيش ىف إطار إشـباعاته لحظـات سـعيدة

 الحياة وفق نوعية حيـاة مرتفـة تقـوده مـن خـالل إشـباع البعض الرابع للفرار من الحصار إىل

ونحن إذا تأملنا األمر فسـوف . ًإستنادا إىل مصادر أو وسائل إجرامية كالرشوة والفساد. حاجاته

 ً نجد أن كل فئة أو رشيحـة مـن رشائـح الطبقـة املتوسـطة تبنـت األسـلوب الـذى رأتـه مالمئـا
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ويشري تفحص أبرز مشكالت الطبقة . دافها وغاياتهالطبيعتها، ليعكس إحتياجاتها ويحقق أه

الوسطى عـىل الصـعيد العـرىب، إىل أننـا سـوف نجـد أنفسـنا ىف مواجهـة خمسـة مشـكالت 

قطعـت جميـع أطوارهـا وتحولـت مـن مشـكالت اجتامعيـة إىل مشـكالت بنائيـة، . أساسية

 األصعدة وىف كل تتطلب حلوالً جذرية تحتاج إىل تغريات شاملة ىف بناء املجتمع، عىل جميع

هذه املشكالت هى إنهيار ثقافة الطبقة الوسطى، إضافة إىل أزمـة التـدين عـىل . االتجاهات

 وإنتشـار (*)ساحة هذه الطبقة، إىل جانب بـروز مشـكالت البطالـة والهجـرة غـري املرشوعـة

الفساد، وتطوير الشخصية االنتهازية، التى دمـرت كـل مـا هـو خـري وصـحيح ومسـتقيم ىف 

 .ونعرض فيام ييل ألبرز املشكالت التي تعاين منها الطبقة الوسطى. عاملجتم

 يـذهب الـرتاث السوسـيولوجي إيل أن الطبقـة :إنهيار ثقافة الطبقة العربية الوسـطى  -1

الوسطى تعد الوعاء األخالقي للمجتمع، فهى الطبقة التي إذا سلمت أخالقهـا سـلمت 

ًإسـتنادا إيل . ًتمع وثقافته حتام إيل اإلنهيـارأخالق املجتمع، وإذا إنهارت فآمل قيم املج

ذلك يشري تأمل أوضاع الطبقة املتوسطة إيل أنها تعاين من أزمة أخالقية، وهـي األزمـة 

وتـشـكل التـحـوالت االجتامعـيـة . الـتـي ـمـن املمـكـن أن نرـصـد املتـغـريات املـسـببة لـهـا

رن العرشيـن املتغـري االقتصادية التي مر بها املجتمع إبتداء من النصف الثاين مـن القـ

 ومنظومات القيم املتضمنة فيهـا –األول يف هذا الصدد، حيث تتابعت األيديولوجيات 

فقد حدث تحول من منظومة القيم .  التي قادت هذه التحوالت عيل الصعيد العريب–

الليربالية، إيل منظومة القيم القومية إيل منظومة القيم االشـرتاكية، إيل منظومـة القـيم 

وألن األنظمة السياسية مل تـدرب أو تنشئ أبناء الطبقة الوسـطى، . الية الجـديدةالليرب

ككل الطبقات، وفق هذه القيم، فإن هذه املنظومات تتابعت، دون أن تشكل قناعات 

ويتمثل املتغـري . حقيقية توجه سلوكيات البرش يف مختلف مجاالت واقعهم االجتامعي

ني أيديولوجيات األنظمـة السياسـية املتتابعـة خـالل الثاين يف غياب الرابطة العضوية ب

التحـديث وإذا كانت األيديولوجيات التي قادت عمليـة . وبني ثقافة املجتمع هذه الفرتة

 ، وهـو يف املجتمعات الغربية املتقدمة قد تطـورت مـن رحـم الثقافـة العامـة للمجتمـع

 ادت عمليـة التحـديث فـإن األيـديولوجيات التـي قـ. ما يؤكد االرتبـاط العضـوي بيـنهام

ـتحم ـنجح يف أن تـل ـاس مل ـت ـة باألـس ـديولوجيات غربـي ـي أـي ـة، ـه ـات العربـي   يف املجتمـع
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وـلـذلك ظـلـت أـيـديولوجيات األنظـمـة السياـسـية العدـيـدة . عـضـويا بثقاـفـة املجتـمـع

ًواملتتابعة منفصلة دامئا عن ثقافة املجتمعـات العربيـة، األمـر الـذي أسـس نـوع مـن 

ل بينهام، ومن ثـم فلـم تطـور األيـديولوجيا ثقافـة املجتمـع وال التنافر والرفض املتباد

ويشكل ضعف مؤسسات التنشئة . تجذرت فيها، مام أدي إيل إضعاف كل منهام لآلخر

االجتامعية املتغري الثالث الذي أضعف منظومـات القـيم املتضـمنة يف األيـديولوجيات 

ت للرتبيـة األيديولوجيـة، والثقافة عيل السواء، فال األنظمة السياسية أسسـت مؤسسـا

وال املجتمع حافظ عـيل املؤسسـات . األمر الذي أدي إيل ضعف االرتباط باأليديولوجيا

التي كانت تقوم بالتنشئة وفق قيم الدين والثقافة، فضعف التـزام الـبرش مبنظومـات 

 ويشكل اإلخرتاق الثقايف الذي وقع يف عرص العوملة املتغـري. الدين والثقافة عيل السواء

فقد نجح اإلخرتاق يف إضعاف أبنية . الرابع الذي أضعف بنية الثقافة ومنظومات القيم

وثقافة املجتمعات العربية لصدفة أن هذه املجتمعات كانت ضعيفة يف هذه اللحظـة 

ـة ـة . التاريخـي ـة الطبـق ـار ثقاـف ـا يف إنهـي ـريات ـهـذه دورـه ـة املتـغ ـت جمـل ـث لعـب بحـي

 . )24(الوسطى

لطبقة الوسطى يف إنهيار أخالقياتها، وهي الحالة التي يشخصها ويتجسد إنهيار ثقافة ا

، أي غـيـاب القواـعـد واملـعـايري املنظـمـة "األـنـومي"اـلـرتاث السوـسـيولوجي بإعتبارـهـا حاـلـة 

األمر الذي يجعل سلوكيات البرش وتفاعالتهم عارية من أي توجيه قيمي . لتفاعالت املجتمع

رتفاع معدالت الجـرائم ذات الطـابع األخالقـي من ذلك إ. أو أخالقي ومؤرشات ذلك عديدة

كالرشوة والفساد واملتاجرة يف املخدرات ونرشها، وغش السلع املنتجة التي يؤدي إسـتهالكها 

من هذه الجرائم كذلك إنتشـار االنتهازيـة األخالقيـة عـيل سـاحة . إيل التضحية بحياة البرش

يضاف إيل ذلـك اإلنحرافـات األخالقيـة . ةالصفوة االجتامعية واألخالقية والثقافية واالقتصادي

ًالتي تتجسد يف املتاجرة بالجسد، وحتي بيع الجسـد أو بيـع األبنـاء، مـرورا بـالزواج العـريف 

وهـي جميعهـا إنحرافـات . خارج الرشعية الدينية واالجتامعية، وحتي جرائم غشيان املحارم

قي، األمر الذي يشيع حالـة مـن تشري إيل إنهيار ثقافة الطبقة الوسطى وتهتك نسيجها األخال

 . )25(الفويض االجتامعية واألخالقية يف فضاء املجتمع
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السابقة إىل أن الطبقة الوسطى تواجه أزمات جاءتها من كل حـدب وصـوب، 

حالـة مـن االنكسـار بحيث فرضت عليها هذه األزمات املتالحقـة واملتداخلـة 

 أمـا حالـة االنكسـار فرتجـع إىل أن . وعدم األمان واإلحساس بالعدائية نحوهـا
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الطبقة الوسطى هي التي قادت النضال الوطني لتحرير مجتمعاتهـا، فـإذا بهـا تواجـه 

ورمـبـا اتـجـاه بـعـض . ًبحاـلـة ـمـن التنـكـر ـلـدورها الـتـاريخي، وأيـضـا إـهـامالً ملـصـالحها

 التحالف مع الطبقة العليا يف مقابل التنكيـل بهـا، األمـر الـذي الحكومات العربية إيل

كام تعـاين الطبقـة املتوسـطة مـن حالـة مـن عـدم . ولد لديها مشاعر االنكسار واألىس

األمر الذي يفرض عليها أن تعيش . األمان، وذلك لتآكل رشوط حياتها الواحد تلو األخر

 حيـث الطبقـة الـدنيا، خاصـة أنهـا مهددة بصورة دامئة باحتاملية السقوط إىل أسـفل

يضاف إىل ذلك أن لـديها إحسـاس . ًتالحظ بصورة يومية تقريبا تساقط بعض عنارصها

بالعدائية نحوها، حيث نظرت الحكومات العربية متحالفـة مـع الربجوازيـة العليـا إىل 

الطبقة الوسطى بإعتبارها الطبقة العبء، التي تثقل كاهـل املجتمـع مبشـكالتها، كـام 

 .نها الطبقة التي تصدر عنها االحتجاجات وكل مظاهر عدم االستقرار االجتامعيأ

وأمام التهديدات الطاغية الني تهاجم الطبقـة الوسـطى مـن كـل اتجـاه، تولـد لـديها 

فالـدين . ًإرتداد رسيع إىل الدين، ليصبح درعها الذي تواجه به كل ما هو عدايئ ومضادا لهـا

صرب عىل املكاره، ومنه تستمد القدرة عىل االستمرار يف قلـب يدعو إىل التقشف والتحمل وال

باإلضافة إىل ذلك فإنـه إذا كانـت الطبقـة الوسـطى، عـىل نحـو مـا . سياق اجتامعي معادي

فـإن هـذه . أرشت تعد الوعاء األخالقي للمجتمع، لكونهـا الطبقـة املنتجـة لألخـالق والقـيم

ت الحياة والتكيـف مـع واقعهـا، وذلـك يـربر ًالصناعة تكون وسيلتها دامئا يف مواجهة مشكال

وهي الحالة التي حاولـت بهـا الطبقـة . حالة التدين التي انترشت يف فضاء الطبقة الوسطى

الوسطى مواجهة أزمة وجودها، غري أن حالـة التـدين التـي خضـعت لهـا الطبقـة الوسـطى 

 .اعتربت يف حد ذاتها أزمة لها جوانب عديدة

طرف أو العنف بالدين، فأمام الظروف املرتدية التي فرضت من مظاهر هذه األزمة الت

عىل أبناء الطبقة الوسطى، اتجه بعض األبناء إىل محاولة التطرف بالـدين والخـروج بـه عـن 

وبرغم أن هـذا . سامحته، واستخدام بعض عنارص مرجعية الدين كآلية تربر العنف واالنتقام

ذه الطبقة ووسطيتة، فإنه أسس باإلضافة إيل ًالتدين املتطرف شكل تشويها العتدال تدين ه

بحيث أصبح هذا التدين املتطرف يعكـس . ذلك تناقضا داخل بنية وأخالق الطبقة الوسطى

ًرصاعا بداخل هذه الطبقة بني فكر العنف والتطرف بالدين، وبني فكر االعتـدال والوسـطية 

 اع جييل مـوازي، حيـث ويتطابق مع هذا الرصاع رص. التي تشكل جوهر أخالق هذه الطبقة
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يعتقد الشباب يف أفكار العنف والتطرف يف مواجهة الكبار الذين يتميـز تـدينهم بالوسـطية 

والسالمية واالعتدال، األمر الذي قد يجعل من حالة التدين السائدة عىل ساحة هذه الطبقة 

 .آلية لتمزيق النسيج األخالقي للطبقة الوسطى

ويرجـع إنتشـار . د أحد مظاهر أزمة تدين الطبقة الوسطىوتعترب ظاهرة اإلفتاء املتعد

ظاهرة اإلفتاء املتعدد من ناحية إىل حالة عدم اليقني التي خربتها الطبقـة الوسـطى بسـبب 

ومن ناحية ثانية ألن اإلعـالم . أزمتها الحياتية، ومشاعر عدم األمان والعدائية التي تعاين منها

 وعدم اليقني وبدأ يعزف عىل أوتارها، يف هذا السياق التجاري إلتقط هذه الحالة من الحرية

. ظهر كثري من الذين يدعون الفتوى، كل منهم يجذب مشاعر هذه الطبقة يف أى اتجاه يراه

البعض يذهب بها إىل حالة مـن الحرفيـة الدينيـة كأمنـا يريـد إنتزاعهـا مـن قلـب الحضـارة 

دعوها الـبعض األخـر إىل أن تعـيش املعارصة والعـودة بهـا إىل حفريـات تاريخيـة، بيـنام يـ

بإسالمها يف قلب هذا العرص، البعض يقدم قراءة تأويلية مرنة للنصوص، بينام البعض اآلخـر 

يقنع عقـل أبنـاء هـذه الطبقـة بتأويـل متشـدد للنصـوص، بحيـث يلعـب هـذا التعـدد يف 

جعـل مـن  دوره يف متزيق أخالق الطبقة وتدينها، ومن ثـم ي– وال رقيب –اتجاهات الفتوى 

 .الدين والتدين أحد مظاهر أزمة هذه الطبقة

وتشكل شكلية التدين أحد مظاهر أزمة الطبقة الوسطى، ويتحدد هذا التدين الشكيل 

. باالنفصال بني املعتقدات الدينية، وبني السلوك اليـومي الـذي ال يواجـه بـذات املعتقـدات

ة الحضـارية التـي تعيشـها ويذهب الـبعض إىل أن جـذور التـدين الشـكيل يرجـع إىل األزمـ

ًاملجتمعات العربية جميعا، حيث التقابل بني الثقافة الغربية املادية التـي اخرتقـت حياتنـا، 

وأصبحت منظوماتها القيمية لها قوتها يف توجيه سلوكياتنا، وبني الثقافة القومية التي يشكل 

التوجيـه املتـأرجح بـني وهو ما يعني أن سلوكياتنا اليومية تعيش حالـة مـن . الدين قاعدتها

ومؤرشات ذلك عديدة، من ذلك التـدفق الـذي مل يشـهد تاريخنـا . أبنية معتقدات متناقضة

ًنظريا له من قبل أبناء الطبقـة املتوسـطة إىل دور العبـادة، بيـنام سـلوكيات الكثـري مـنهم ال 

ملالبـس من ذلك أيضا أن تلبس فتاة الطبقة الوسـطى ا. تراعي أبسط قواعد األخالق والدين

األجنبية الضيقة التي تحيك كل أرسار الجسـد، ومـع ذلـك ترتـدي الحجـاب اإلسـالمي الـذي 

أو أن تسري فتاة الطبقة الوسطى املحجبـة برفقـة صـديقها الـذي متـارس . يطالب باالحتشام

بحيـث تشـكل . الحب معه سواء ىف الشارع أو عىل شاطئ النيل أو حتـى يف حـرم الجامعـة

 معتقدات التدين والثقافة من ناحية أو بينهـا والسـلوكيات الواقعيـة هذه التناقضات داخل

 .من ناحية ثانية أحد مظاهر أزمة الطبقة الوسطى
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وتشكل مالحقة األنظمة السياسية العربية لتدين الطبقة الوسطى أحـد مظـاهر هـذه 

ضـالية قد يرجع ذلك إىل أن الدين عىل ساحة الطبقة الوسطى بدأ يستعيد روحـه الن. األزمة

يف هـذا . أو روح املقاومة التي دعمت هذه الطبقـة أثنـاء سـعيها للحصـول عـىل االسـتقالل

ًاإلطار فإنه إذا كان مرشوعا أن تالحق األنظمة العربية جامعات العنف والتطرف، فإنه مـن 

ـغـري املرشوع أن تـحـارص األنظـمـة العربـيـة الجامـعـات أو الرشاـئـح املتديـنـة الـتـي ترـغـب يف 

حسب قواعد اللعبـة السياسـية، حتـى ولـو كانـت مشـاركتها موجهـة بـالنظر إىل املشاركة ب

يف هذا اإلطار فإن فوبيا األنظمـة السياسـية مـن التـدين تصـبح . مرجعيتها الدينية املعتدلة

أحد مظاهر أزمة تدين الطبقة الوسطى، ألن األنظمة السياسـية تتجـه لحصـار كـل مظـاهر 

بة برفع الظلم والقهر، وهي مظاهر وأدوار لعبها الدين عرب التدين املعربة عن الرفض واملطال

 . مختلف مراحل التاريخ

ًويرتبط بذلك أن الدين أصبح مستباحا ليس من قبل األنظمة السياسـية فقـط، ولكـن 

يف هذا اإلطـار فإنـه إذا تأكـد لنـا أن املضـامني األخالقيـة . من قبل قوى الغرب العاملية أيضا

ىل روح الطبقة الوسطى، فإن اإلرضار بهذه املضامني شكل أحد مظاهر والدينية هي األقرب إ

 عليـه وسـلم أو الـلــهمن ذلك نرش الغرب لصور مسيئة للرسول الكـريم صـىل . هذه األزمة

محاربة التعليم الديني أو سعي بعض القوى العاملية لنزع بعض النصوص القرآنيـة املتصـلة 

كـام يعـد اتجـاه الغـرب للضـغط عـىل األنظمـة .  اليهودباملقاومة والجهاد أو املتصلة بإدانة

السياسية لـنرش اإلباحيـة والشـذوذ يف مجتمعاتنـا العربيـة واإلسـالمية عـدوان عـىل الـدين 

واألخالق، وهي املعاين والرموز التي تشكل مصدر اعتزاز للطبقة الوسطى، وهو ما يعنـي أن 

 . أحد مظاهر أزمة الطبقة الوسطىوقوع ذلك، وصمت األنظمة السياسية يف مواجهتها، يعد

وتشكل املعارك الدينية الوهمية أحد مظاهر أزمة التدين، التي تعاين منها الطبقة العربيـة 

الوسطى، ويرجـع أصـل هـذه املعـارك إىل إشـعال الغـرب ألزمـة الرصاع بـني السـنة والشـيعة يف 

ئيل يف لبنان حاول الـدس وبسبب عجز الغرب عن مواجهة حزب الـلـه املنترص عىل إرسا. العراق

بحيـث بـدأت بعـض . ُوالوقيعة بني السنة والشـيعة عـىل كـل سـاحة الطبقـة العربيـة الوسـطى

الكتابات والقنوات الفضائية ورمبا املتحدثون من أبناء الطبقة الوسـطى يروجـون لهـذا الخـالف، 

 الـة التـدين وذلـك يعنـي يف النهايـة أن ح. حتى اتسع ليشكل أحد مظاهر أزمة الطبقة الوسطى
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ًاملعارصة التي تعيشها الطبقة الوسطى تعد تعبريا عن أزمتها إىل جانب كونها أحد متغـريات 

 .أزمتها كذلك

لقد أدت أزمة الطبقة الوسطى إىل تراجع نخبتها عن روحها وتوجهاتها التى كانت لهـا 

هاصات العوملة مـع ىف املرحلة التى أعقبت االستقالل وإستمرت حتى بداية املد الليرباىل وإر

تراجعت عن روحها النضالية، وعن إلتزامها باملرشوع االجتامعى الشـامل . بداية السبعينيات

ًلتطوير أو تحديث املجتمع، وإنرصفت إىل مرشوعات فردية بحتة، تحقق لهـا عائـدا تحمـى 

بعـض جامعـات النخبـة تحـول إىل بنـاء . به نفسها مـن السـقوط إىل سـاحة الطبقـة الـدنيا

وعات صغرية أو االشرتاك فيه برأسامل توفر له مـن العمـل ىف الوظـائف العليـا للجهـاز مرش

بيـنام إتجـه الـبعض اآلخـر إىل طـرق . البريوقراطى، أو تيرس له بقـدر مـن إسـتغالل النفـوذ

أساليب غري سوية للحصول عىل عائد إقتصادى يحميه ويشبع إحتياجاته ىف زمن أدرك معـه 

أو حصل عىل عائـد مـن طرقـه .  طريق الحرام وإستالب املال العامأن الطوفان قادم، فسلك

ىف هذه املرحلة بدأنا نسمع عن الحصول عىل قـروض مـن البنـوك والهـرب . لساحة الجرمية

بيـنام إتجـه الـبعض . بها، أو الهروب بتحويالت مملوكة للدولة فحولت إىل الصـالح الخـاص

وذهم السياىس الذي حصلوا عليه، وبإعتبـارهم الثالث إىل املتاجرة ىف املخدرات مستغلني نف

بيـنام إرمتـى الـبعض األخـري . من أفراد النخبة الذين يكن لهم املجتمع كل إعتبار إجتامعـى

واملثقف ىف أحضـان الطبقـات العليـا املسـيطرة عـىل األنظمـة السياسـية العـاجزة، يسـاعد 

ز األنظمـة السياسـية بحجـة ومينطق عجـ. الطبقات العليا ىف تطوير آليات إستغالل املجتمع

تعقد املتغريات العامليـة التـى تعمـل ىف إطارهـا، بغـض النظـر عـن مـدى إرضار سـلوكيات 

لقد أصبح هم جامعات النخبة هـذه . الطبقات العليا أو األنظمة السياسية بأوضاع املجتمع

 مـا الحفاظ عىل بقاء النظام السياىس برغم فساده ولو كان ذلك عىل حساب فئات املجتمـع

دام يلقى إليهم ببعض فتات الوظائف واملراكز، ومـن الطبيعـى أن يـؤدى إىل إقـتالع األمـن 

 . القومى العرىب من جذوره

 أمام األزمة الطاحنة التي تواجههـا الطبقـة الوسـطى، :تعاطي املخدرات واالنحراف األخالقي  -3

 يكـون الشـباب يف فإننا نجدها تبحث عن أبواب للهـروب مـن هـذه األزمـة الطاحنـة، التـي

وإذا كانت رشيحة من شباب . العادة هم األكرث إحساسا بها، لكونهم مل يستكملوا حياتهم بعد

الطبقة الوسطى قد اختارت الهروب من أزمة طبقتها مـن خـالل الهجـرة مـن املجتمـع سـواء 

  فإننـا نجـد رشيحـة أخـرى قـررت الهـروب إىل الـدين. كانت الهجرة مرشوعة أو غري مرشوعة
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يسرتيحون يف نطاقه مـن املصـاعب التـي تواجههـا طبقـتهم، عـىل حـني أننـا نجـد أن 

رشيحة ثالثة قد اختارت الهروب من أزمة طبقتها من خالل تعـاطي املخـدرات، التـي 

ذلـك أن تعـاطي . أصبحت تنترش بـني شـباب هـذه الطبقـة عـىل اخـتالف تنويعـاتهم

اناة التي أصبحت سمة متيز بيئـتهم ًاملخدرات يؤسس لهم عاملا يسرتيحون فيه من املع

 .الطبقية واالجتامعية املحيطة

تأكيـدا لـذلك أنـه يف دراسـة أجريـت ـعـىل عينـة مـن الشـباب اتضـح أن املـواد الـتـي 

يتعاطاها الشباب للهروب من مشكالتهم ومن واقعهم الطبقى هي البانجو كام ذكرت نسبة 

وأشـارت نسـبة % 18ت نسـبته والخمور كام ذكـر% 19والحشيش كام ذكرت نسبة % 46.4

كام أشارت نسـبة . بأنهم يتعاطون األفيون% 6بأنهم يتعاطون األقراص املخدرة، ونسبة % 6

بـأنهم يتعـاطون الهـريوين، % 1.2بأنهم يتعاطون األقـراص املنشـطة، وذكـرت نسـبة % 2.3

اب التـي وفيام يتعلق باألسـب. )26(بأنهم يتعاطون األدوية بعد معالجتها% 1.2وأشارت نسبة 

بأن تعاطي املخـدرات يسـاعد عـىل % 4.5تدفع الشباب إىل تعاطي املخدرات أشارت نسبة 

بأنهم يتعاطون للتخلص مـن املتاعـب واآلالم الجسـمية % 4.5نسيان الهموم، وذكرت نسبة 

. بأنها تتعـاطي املخـدرات ألنهـا تسـاعدها عـىل الفرفشـة والضـحك% 34كام أشارت نسبة 

كام ذكرت . التعاطي يساعد عىل الشعور بالسعادة والراحة النفسيةبأن % 12وأكدت نسبة 

% 54.5وهـو مـا يعنـي أن . )27(بأن التعاطي يساعد عىل نسيان الهموم واملشـاكل% 4نسبة 

ًمن الشباب املتعاطني يتعـاطون املخـدرات هروبـا مـن معانـاة الحيـاة اليوميـة وبحثـا عـن  ً

 .لحظات سعادة

سـتمرار ضـغط املشـاكل والهمـوم عـىل أبنـاء الطبقـة غري أن تعاطي املخـدرات مـع ا

حيث يعترب التعاطي يف هذه الحالة مـدخالً . الوسطى يدفعهم إىل نوع من االنتحار املعنوي

ًتأكيـدا . لعديد من السلوكيات، التي تشـري إىل نـوع مـن االنحـراف االجتامعـي أو األخالقـي

 التي يرتكبونها عادة تحت وطأة لذلك حاولت الدراسة التعرف من الشباب عىل السلوكيات

بأنهـا % 22.2بأنها قد ترتكب جرمية الرسقة كام ذكرت نسـبة % 31.6املخدر فأجابت نسبة 

% 10.2وذكـرت نسـبة . بأنها قد تدخل يف مشاجرة% 17.9قد متارس البلطجة وذكرت نسبة 

 كام أشـارت بأنها قد متارس الجنس والدعارة،% 7.6بأنها قد متارس االغتصاب، وذكرت نسبة 

وهـو األمـر . )28(بأنها قد تعاكس اآلخرين% 0.8بأنها قد تسب األخرين، ونسبة % 1.7نسبة 

 ًالذي يعنـي أنـه إذا كـان التعـاطي يعـد هروبـا مـن املعانـاة ومواجهـة املشـاكل فإنـه قـد 
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ـيـدفع ـعـادة إىل ـنـوع ـمـن االنتـحـار املعـنـوي واألخالـقـي، لكوـنـه يـقـود إىل مامرـسـة مـعـاين 

 .ًت تتناقض متاما وأخالقيات ومعاين الطبقة الوسطىوسلوكيا

عىل هذا النحـو يعـد تعـاطي املخـدرات واالتجـار بهـا مـن أشـد املشـكالت النفسـية 

حيث تفيد التقارير . واالجتامعية واالقتصادية التي يتعرض لها املجتمع العريب يف هذه اآلونة

 بلـدان مرص ولبنـان وتـونس الصادرة عن املكتب العريب لشئون املخـدرات عـن شـيوعها يف

ًودول الخليج بشكل بارز مؤخرا للظروف أو بسبب الظروف التي يعيشها العامل العـريب مـن 

االنفتاح الثقايف واإلعالمـي، وانتشـار البطالـة وانهيـار القـيم واألخـالق والبحـث عـن اللـذة 

 جانـب وهى الظروف التى أصـابت وطأتهـا مختلـف رشائـح الطبقـة الوسـطى، إىل. واملتعة

 . رشائح طبقية أخرى ىف املجتمع

ويف محاولة تتبع انتشار املخدرات عىل ساحة الطبقة العربية الوسطى، فإننـا نجـد أن 

انتشار مخدر القات يف اليمن يشغل منزلة خاصة، حتى أصـبح يعـد مـن سـلوكيات الحيـاة 

مـل يهـدرها  مليـون سـاعة ع3500ًويقدر ما يخرسه هذا البلد سـنويا بنحـو . اليومية هناك

ويف العـراق الـذي كـان يصـنف ضـمن البلـدان شـبه النظيفـة مـن . أبناؤه يف مضـغ القـات

أدى إىل غـزوه . املخدرات، غري أن انفتاح العراق بشكل غري مسبوق من جراء الحرب األخرية

بـظـواهر اإلرـهـاب واالختـطـاف واالغتـيـاالت واملـخـدرات، ولـعـل األـخـرية ـهـي األخـطـر وفـقـا 

وبالرغم من أنه ال توجد إحصائيات رسمية عن مـدى . ة عىل االنتشار والبقاءلطبيعتها القامئ

انتشار املخـدرات بـالعراق، إال أن ترصيـح وزيـر الصـحة العراقـي بتشـكيل لجنـة مكافحـة 

املخدرات تضم خرباء من وزارة الداخليـة واألطبـاء، يـدل عـىل أن الظـاهرة آخـذه بالتنـامي 

 التي عاىن منها الشعب العريب ىف العراق وبخاصة طبقته وميكن القول أن الظروف. واالتساع

وحرمان اجتامعي واقتصادي وحروب ودمار ومواقـف . الوسطى من اضطهاد فكري وسيايس

وصدمات نفسية واجتامعية طيلة عقود أربعة، جعلت أفراده يعيشون يف ظل خـوف دائـم 

ل، ومـن ثـم فقـد لجـأوا إىل لكونهم يف توتر دائم أن يدفعوا إىل جهات القتا. ورصاع مستمر

 .)29(تعاطي املخدرات هروبا من الواقع املؤمل الذي يعيشونه أو حتى الواقع املحتمل

وقد احتلت املغرب املرتبة األوىل كمورد رئييس للحشيش إىل أوربا وأكرب مصدر ملادتـه الخـام 

حـول املخـدرات يف ففي أول تقرير صدر عن لجنة تحقيـق برملانيـة يف املغـرب . عىل مستوى العامل

 هكتـار حتـى اآلن، بنـاتج سـنوي 70000 ذكر أن مساحة األرايض املزروعة من القنب بلغت 1997

ـن الحـشـيش2000 إىل 1500 ـول .  ـطـن ـم ـات ـح ـاث والدراـس ـز األبـح ـن مرـك ـر ـع ـد ـصـدر تقرـي  وـق
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مـن الشـباب بـاملغرب % 26البيئة واملخدرات باملغرب عن العام املـايض أكـد فيـه عـىل أن 

 سـنة، وبلغـت نسـبة 25منهم تقل أعامرهـم عـن % 90ن املخدرات بشكل منتظم، يتعاطو

 .)30(%10التعاطي يف املراحل التعليمية الدنيا والوسطى 

وتحتل مرص املرتبة األوىل بني الدول العربية فيام يتعلق بعدد قضايا املخـدرات سـواء 

، مـن جملـة 22824ت نحـو باالتجار أو التعاطي، فقد بلغ عدد املتهمـني يف قضـايا املخـدرا

وأشهر أنـواع املخـدرات املسـتخدمة .  قضية221201 نحو 2005القضايا التى بلغ عددها ىف 

يف مرص البانجو والهريوين واألفيون واملواد الصناعية، ويزرع القنب والخشخاش داخـل مرص 

عـة وال توجد إحصاءات دقيقـة عـن املسـاحات املزرو. يف شبه جزيرة سيناء ويف صعيد مرص

باستثناء ما يتم إبادته من قبل سلطات مكافحة املخدرات، حيث يقـدر مـا يبـاد أو يصـادر 

ويفرس تزايـد انتشـار املـواد املخـدرة مبرص إىل . من الكمية اإلجاملية% 30من املخدرات بـ 

موقعها الجغراىف، حيث ميثل موقع مرص نقطة عبور لتجارة الهـريوين والقنـب مـن منـاطق 

باإلـضـافة إىل انتـشـار بـعـض . ية يف جـنـوب رشق أـسـيا إىل األـسـواق األوربـيـةاإلنـتـاج الرئيـسـ

الظواهر السلبية التي تؤثر عـىل شـباب الطبقـة الوسـطى كالبطالـة وتـأثري وسـائل اإلعـالم، 

حيـث . والفراغ الذي يعيشه الشباب بحيث دفعـتهم هـذه الظـروف إىل تعـاطى املخـدرات

 سنة، وإرتباطـا بـذلك أشـارت بعـض 30 إىل 20 يرتكز تعاطي املخدرات بني الشباب من سن

 .)31(التقارير إىل تناقص أعامر املتعاطني للبانجو وهذا يفرس كرثة انتشاره ورخص سعره

وتأيت مجتمعات الخليج ىف املرتبة الثانية بعد مرص من حيـث عـدد قضـايا املخـدرات 

 ألف قضـية عـام 24.4املضبوطة فقد بلغت حسب إحصائيات وزارة الداخلية إلحداها نحو 

 ألـف مـتهم إىل 28.2، وأن أعداد املتهمـني زاد مـن 2000 يف عام 1634 بعد أن كانت 2004

وقد أشارت اإلحصائيات كـذلك إىل أن أعـداد املتعـاطني .  ألف متهم يف نفس السنوات30.8

وترجـع . 2004ً شخصـا يف عـام 204320 إىل 2000 شـخص يف 84300للمخدرات قد زاد من 

جار باملخدرات إىل انخفاض أسعار النفط األمر الذى خلـق أزمـات ومشـكالت زيادة االت

للطبقة الوسـطى باألسـاس، حيـث دفـع الهبـوط االقتصـادي بعـض ضـعاف النفـوس ىف 

أما التعاطي قـد زاد . املجتمع إىل املتاجرة باملخدرات كتعويض للدخول املادية املتناقصة

  يف أعـداد القـادمني األجانـب إىل السـعودية، نتيجة للطفرة االقتصادية والزيادة الكبـرية

  ىف مقابل زيادة أعـداد املسـافرين مـن املـواطنني إىل خـارج السـعودية، وقـد سـاهمت
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وسائل اإلعالم يف نقـل بعـض أمنـاط الجرميـة مـن املجتمعـات األخـرى ومـن بينهـا تعـاطى 

 .املخدرات واإلتجار فيها

ة الرشق األوسط بالنسبة لتجارة املخدرات، وتعترب سوريا إحدى الدول البارزة يف منطق

فهي تستخدم كمعرب لالتجار من لبنان إىل تركيا، كذلك يأيت الكوكايني إىل سوريا مـن أمريكـا 

ًالالتينية يف طريقه إىل لبنان ملعالجتـه صـناعيا وإعـادة تصـديره إىل أوربـا الغربيـة وأمريكـا 

درات، فقد بلغت قضايا املخدرات، سواء وبرغم أن سوريا ليست دولة زارعة للمخ. الشاملية

ًأمـا لبنـان فتعـد منتجـا رئيسـيا للمخـدرات يف الرشق .  قضية1878االتجار أو التعاطي نحو 

وقـد تحولـت لبنـان .  هكتـار مـن األفيـون5000األوسط حيـث متثـل املسـاحات املزروعـة 

 أنهـا تعـد مصـدر إضـافة إىل. ًتدريجيا من بلد منتج إىل مركـز لتجـارة الكوكـايني والهـريوين

 .)32("معامل التفريخ"لتصنيع املخدرات ومن ثم تسمى باسم 

مام سبق يتضح أن مشكلة املخدرات من أهـم املشـكالت التـي يعـاين منهـا املجتمـع 

. العريب وبخاصة طبقته الوسطى بسبب ظروف املعاناة التى فرضـت عليهـا مـن كـل إتجـاه

ت له آثار عديدة، فمـن الناحيـة االجتامعيـة فـإن ًإرتباطا بذلك فإننا نجد أن تعاطى املخدرا

ًهذه الظاهرة تعد سببا يف إنهيار األرس وترشيد األطفال ونرش كافـة أشـكال العنـف العـائيل 

ًوـعـىل الجاـنـب الجـنـاىئ فـقـد لعـبـت املـخـدرات دورا أساـسـيا يف نرش الجرمـيـة . واالجتامـعـي ً

ومن الناحية السياسية فإن هذه . الجنسبأنواعها املختلفة كالرسقة والقتل العمد واملتاجرة ب

الظاهرة أصبحت مسئولة عن تهديد أمن وسيادة حدود كثري من األقطار العربية، إضافة إىل 

. إثارة البلبلة والفنت والحروب بني املجتمعات وتـوريط شخصـيات سياسـية رفيعـة املسـتوى

الضـيقة لتجـار املخـدرات عـىل وبالتايل التحكم يف القرار السيايس مبا يخدم املصالح األنانية 

حساب الحقوق املرشوعة للشعوب، ومن الناحية االقتصادية فإن املجتمع ينفق الكثري عـىل 

مكافحة تلك الظاهرة، وهو نوع من الهدر كـان ميكـن أن يوجـه لتمويـل عمليـات التنميـة 

 .والتحديث

ها ىف مرحلـة التوجـه  حينام وجدت الطبقة الوسطى نفسـ:الفساد وفرض االنهيار من الداخل  -4

. الليربالية محارصة وىف أزمة ذهب أبناؤها مذاهب شتى لحـل األزمـة أو الفـرار مـن الحصـار

وتبنت كل رشيحة من رشائح هذه الطبقة األسلوب الذى ميكنها من ذلك، إبتداء من الهروب 

 بـأن إىل الدين، وحتى إتباع أساليب دخلت بها إىل منطقـة الجرميـة والفسـاد، وميكـن القـول

 فهـى رشيحـة تتبنـى . الرشيحة التـى تبنـت األسـلوب األخـري لهـا طبيعـة وخصـائص معينـة
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الوسطى، وهـى حالة من األنتهازية األخالقية التى طورتها بعض رشائح الطبقة العربية 

رشيحة متيل إىل أن تشغل مكانة عليا ىف بناء الطبقة الوسطى، ومن ثم فهـى قريبـة مـن 

كن أن تقـرتب بفسـادها مـن التـداخل مـع بعـض عنـارص هـذه جدار الطبقة العليا ومي

ًثم أنها رشيحـة قـادت حراكـا إجتامعيـا صـاعدا ىف املرحلـة االشـرتاكية، شـغلت . الطبقة

وظائف عليا ىف البريوقراطية الحكومية والقطاع العام، ومن ثم إستطاعت تحقيق ثروات 

ت واألخـالق إىل املرحلـة وإنتقلت بهـذه الـرثوا. من خالل قنوات وأساليب ليست سوية

يضـاف إىل . االتجـاهالليربالية، حيث ساعد املناخ الليرباىل عىل مزيد من التحـرك ىف هـذا 

هذه الرشيحة بعض أبناء الرشيحة الدنيا الذين متكنوا مـن خـالل التعلـيم ىف املرحلـة 

حسـاب ًاالشرتاكية أن ينجزوا حراكا إجتامعيا رسيعا وصاعدا، كان ىف أحيان كثرية عـىل 

لقد إتجه أبناء هذه الرشائح إىل التعامل مبنطق نفعى مع سـياقهم . التزامهم األخالقى

االجتامعى املحيط، حولوا من خالل ذلك مـا هـو عـام ليصـبح خـاص، ومـن ثـم فقـد 

ولتقدير حجم الفساد الذى . أفسدوا ونرشوا الفساد لغرض إنهيار املجتمع من الداخل

وـسـطى ىف نرشه، يـشـري البـنـك اـلـدويل يف آـخـر تقرـيـر ـشـارك أبـنـاء الطبـقـة العربـيـة ال

اقتصادي له إيل أن الدول العربية وحدها مسؤولة عن ثالثني باملئة من مجمـل تكلفـة 

 مليـار مـن أصـل ترليـون دوالر، تهـدر 300الفساد ىف العامل، وهـذه النسـبة تصـل إىل 

نف تقرير البنـك ىف هذا الصدد ص. بسبب الفساد ىف العامل بحسب أرقام البنك الدويل

الدويل مجتمعات العامل إىل أربع فئات من حيث مكافحة الفساد، حصـلت املجموعـة 

 درجات وهـي الـدامنارك وإرسائيـل وال توجـد أي 10: 7األوىل عىل درجات ترتاوح بني 

 وبهـا شـييل 7: 5أما املجموعـة الثانيـة فقـد حصـلت عـىل درجـات . دولة عربية فيها

وقد حصلت املجموعة الثالثة عىل . ولة عربية أو إسالمية كذلكوتنزانيا وليس بها أي د

 درجـة، أمـا 3.7 درجة، واملغـرب 4.7 درجات وتضم األردن بنسبة 5 إىل 3درجات بني 

ًاملجموعة الرابعة فتضم الدول األقل نظاما وأكرث فسادا وحصلت عىل درجات أقل من  ً

 .)33(العربية األفريقية درجة وتضم العديد من الدول 2.9 وكانت مرص بنسبة 3

ًوقد اختتم نواب عـرب وخـرباء مـن البنـك الـدوىل اجتامعـا ىف الكويـت مـؤخرا ىف 

محاولتهم صياغة نسخة من دليل مكافحة الفسـاد تتناسـب مـع املنطقـة العربيـة التـى 

وخصص اللقـاء للبحـث ىف كيفيـة تطبيـق الكتيـب .مليار دوالر سنويا300يكلفها الفساد 

ـذى وـضـ ـاملى اـل ـانيني الـع ـىل إرشاك الربـمل ـنص ـع ـاد وـي ـة الفـس ـدوىل ملكافـح ـك اـل  عه البـن
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 املاىض فرعـا وكان برملانيون عرب انشأوا العام.واملجتمع املدىن ووسائل اإلعالم ىف هذه العملية

فمعظم حاالت الفساد ىف العـامل العـرىب تقـع . عربيا للمنظمة العاملية للربملانيني ضد الفساد

عقود املتعلقة مبجاىل األمن والدفاع، اللذان يستأثران وحدهام تباعـا أو تحدث عىل ساحة ال

 . )34(من إجاميل اإلنفاق العام ىف الدول العربية% 35و% 25بنحو 

ويؤثر انتشار الفساد يف الدول العربية بدون شك عىل إقتصاد هذه املجتمعات، وعـىل 

حيـث زادت حـدة املخـاوف يف . سبيل املثال نجد أن مجتمعا عربيا كاليمن مهدد بـاإلفالس

مـع إعـالن البنـك املركـزي اليمنـي إفـالس البنـك الـوطني للتجـارة . السوق املرصيف اليمنـي

مام أدى إىل تـدافع املـودعني إىل كثـري مـن . ”بنك مساهمة لرجال أعامل مينيني“واالستثامر 

القتصـاد البنوك اليمنية لسحب أموالهم، بحيث أدى ذلك بدوره إىل وقوع خسـائر فادحـة ل

األمـر الـذى جعـل النـاس ال يثقـون بـالبنوك . اليمني وصـلت تقريبـا إىل ماليـني الـدوالرات

اليمنية، كام ييسء إىل أسلوب إدارة الحكومة القتصادها وبنوكها، األمـر الـذى قـد يـدفع إىل 

والسبب يف ذلك كام يعتقد بعض الخرباء ".األمتناع عن التعامل مع الرشكات والبنوك اليمنية

تيجة القرار الذي أصدره البنك املركزي والذي وضع يده مبوجبه عىل البنـك الـوطني، األمـر ن

ًالذي إنعكس بشكل سلبي عىل االقتصاد اليمني، كام أعطـي انطباعـا بـأن الـيمن ال تحسـن 

ويحمل الكثري من املراقبني مجلس إدارة البنك الوطني مسؤولية إفالسه، وىف . إدارة مصارفها

يذكر مدير عام بنك اليمن الدويل إن اإلدارة التنفيذيـة للبنـك الـوطني مل تكـن هذا السياق 

حيث تهورت يف إعطاء تسهيالت وتجـاوزت نسـبة اإلقـراض املمنوحـة . كفؤ يف إدارتها للبنك

 مليـون 818ً مليـارا و47تلك النسبة التى حددها البنك املركزي اليمني، حيـث تـم اخـتالس 

 .)35(ريال

للفساد هو أنه يعرض مصداقية الحكومات واملؤسسـات التابعـة لهـا ولعل أهم عاقبة 

للخطر، حيث تنشـأ ىف إطارهـا قـيم ثقافيـة سـلبية تعطـي األولويـة فيهـا للنجـاح الفـردي 

 وقد جاء انعقاد مؤمتر مكافحة الجرمية يف الوقت الذي استرشي فيه  . ولإلنجاز القصري األجل

. ً الدول النامية واألقل منوا وبخاصة الدول العربيةالفساد يف دول عديدة من العامل خاصة يف

ونظر البنك الدويل إىل الفساد بإعتباره ميكن أن يقلل من النمو يف أي بلد بنسبة ترتاوح بـني 

 يف الـدول التـي ينـترش فيهـا الفسـاد عـن  %5  كام أن نسبة االستثامرات تقـل %1 إيل % 0.5

 .النقد الدويلًالدول األقل فسادا وفقا لدراسة صندوق 
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وقد ذكر تقرير األمم املتحدة أن أهم العوامل التي ميكن أن تسـهم يف زيـادة الفسـاد 

هو انخفاض املرتبات بشكل ملحوظ، والتهرب من تسـديد الرضائـب والتكـتم عـيل الرسـوم 

ً هـدرا مـن إجـاميل النـاتج  %9.8 الجمركية عن طريق الفساد، حيث ميكـن أن تشـكل مـابني

 ذكر التقرير أن الرشكات الصغرية التى ميلكها أبناء الطبقة املتوسـطة باألسـاس  كام الداخيل،

وتشري الدراسـات أيضـا إيل أن هنـاك عـامال يضـاعف الفسـاد، . هي األكرث تعرضا لهذه اآلفة

ويتمثل ىف الضلوع بشكل متزايد يف الجرمية املنظمة، كام يصبح الفساد وخصوصـا يف شـكل 

 .)36( التبادل التجاري واالستثامراتًالرشوة حاجزا أمام منو

مام سبق يتضح أن للفساد أسباب عديدة ومتنوعـة منهـا الفرديـة أو يف فـرق العمـل، 

إـضـافة إىل الفـسـاد اإلداري، الفـسـاد الـقـانوين، انـعـدام االـسـتقالل القـضـايئ، افتـقـاد الرقاـبـة 

ق، وانتشـار الفسـاد إىل جانـب انهيـار األخـال. واملساءلة، طبيعة األنظمة السياسية الحاكمـة

العاملي العابر للقارات، غري أننا إذا تأملناها جميعا فسوف نجد أن الفاعلني هم أبناء الطبقة 

ذلك يعنى أن الفساد يشكل مشكلة خطـرية لكونـه يفـرض املعانـاة عـىل . الوسطى باألساس

ه يوقـف بقية أفراد املجتمع، وبذلك فهو يشكل خنجر غري مريئ وضـحاياه غـري مـرئيني، ألنـ

ًعجلة التنمية، ويصادر ميزانيات إعادة اإلعامر وينرش الفقر ويؤصله، ويخلـق رشخـا عميقـا  ً

 .بني السلطة والشعب

 

 الطبقة العربية الوسطى ىف حالة إحتجاج: ًخامسا

أرشنا إىل أن الطبقة الوسطى مل تعد القوة التى تعتمد عليها النظم السياسية ىف الـزمن 

 أنها ليست الطبقة املتالمئـة مـع السـياق املعـارص، حيـث أصـبح النظـام الليرباىل، إضافة إىل

ترتبع عىل قمتـه القـوة الليرباليـة األوىل ىف العـامل، وهـى . ًالعاملى أكرث متاسكا وأكرث إستقرارا

القوة التى تدعم بحكم أيديولوجيتها الليربالية القطاع الخاص والربجوازيـة العليـا، وتحـتكم 

وجميعها عنارص تشري إىل منط تفاعل عاملى غري مالئم لطموحات الطبقـة إىل قوانني السوق 

املتوسطة وغري مواىت لتحركها، األمر الذى جعل الطبقة الوسطى عبـئ عـىل النظـام العـاملى، 

خاصة أن الظروف العامليـة املعـارصة وكـذلك . كام هى قد أصبحت عبئ عىل مجتمعاتها

آكلت النضاالت التاريخية وإنسحبت من عىل فقد ت. القومية تفرض تهميش هذه الطبقة

ومـن ثـم . خريطة العامل، فلم يعد إستقرار النظام العاملى يتحمـل الثـورات وااالنقالبـات

  فهو نظام عاملى يطور الرشوط لتضييق الخناق عـىل مثـل هـذه األفعـال، وهـى األفعـال
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امل لـرفض أعـامل التى كانت تتحمل أعباءها الطبقـة الوسـطى، يضـاف إىل ذلـك إتجـاه العـ

وبلغ حد الرفض . املقاومة سواء تلك التى توجه إىل االحتالل أو إىل األنظمة السياسية الظاملة

أن أعتربت هذه األفعال إرهابا، هـو عـامل يسـعى إىل االسـتقرار املفـروض مـن فعـل القـوى 

 ومـن ثـم الليربالية ىف العامل بإعتبار أن هذا الوضع ميثل أفضل األوضـاع لتحقيـق مصـالحها،

فهى قوى رافضة لكل األفعال والسلوكيات التى قد تهز االستقرار العاملى، وهى األفعال التى 

تقودها عادة الطبقة الوسطى من خالل نخبها املتنوعـة، فهـى الطبقـة التـى يقـف أبناؤهـا 

 . )37(ًدامئا وتاريخيا ىف طليعة قوى املقاومة

صعيد االقتصادى يشهد تغـريات إقتصـادية ومن ناحية ثانية فإن التطور العاملى عىل ال

فعملية اإلنتـاج تتجـه ألن تكـون أكـرث أوتوميـة والكرتونيـة، . ىف غري صالح الطبقة املتوسطة

حيث نجد بزوغ نوع جديد من العمل تقوم به عاملة عالية التأهيـل، قـادرة عـىل التعامـل 

حيـث نجـد أن العاملـة التـى ب. بلغة عاملية غري لغاتها القومية، مع وسائل االنتـاج الحديثـة

تدير عملية االنتاج، هى العاملة التى تنتمى إىل الرشيحة العليا من الطبقة الوسـطى، أو إىل 

التى تعلم أبناؤها ىف أطار التعليم األجنبـى ولـيس الـوطنى، والـذين يتقنـون . الطبقة العليا

 مسـتويات عاليـة مـن التعامل باللغة اإلنجليزية، وظروفهم العائلية تيرس لهم الحصول عىل

ولذلك نجـد أن . التعليم والتأهيل املالمئة لفرص العمل القامئة، أو املعروضة ىف سوق العمل

ًالتعليم الوطنى مل يعد مالمئا لسوق عمل العوملة سواء ىف ساحاته العاملية أو القومية، ومـن 

. اء الطبقة الوسطىثم فقد كانت البطالة املتصاعدة االن عىل الصعيد العرىب، من نصيب أبن

ويزداد هذه النصيب كلام هبطنا من الرشائح العليا بإتجاه الرشائح الدنيا للطبقة الوسـطى، 

وهو ما يعنى أن سوق العمل املعارص ال ينـتج فـرص عمـل كافيـة أو مالمئـة ألبنـاء الطبقـة 

احة التـى باإلضافة إىل ذلك فإننا إذا نظرنا إىل البريوقراطيـات العربيـة، وهـى السـ. الوسطى

كاـنـت تـشـكل مـجـال التوظـيـف والعـمـل ألبـنـاء الطبـقـة الوـسـطى، فإنـنـا نـجـد أن األجـهـزة 

البريوقراطـيـة الحكومـيـة أو الخاـصـة بالقـطـاع الـعـام ـتـنكمش اآلن إىل أدىن الـحـدود لـصـالح 

يـضـاف إىل ذـلـك أن التـطـورات الحديـثـة . بريوقراطـيـة القـطـاع الـخـاص املـحـدودة واملرـشـدة

مات الدولية تتجه اآلن إىل االتساع ىف وجودها ووظائفها لتحـل محـل الخاصة بشبكة املعلو

البريوقراطية العامة، وهو ما يفرض إنكامش الوظـائف البريوقراطيـة املتاحـة ألبنـاء الطبقـة 

 . الوسطى من ناحية ثانية
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لذلك نجد أن الطبقة الوسطى تعاىن من بنية قومية وعاملية معادية، فـالقوى العامليـة 

رد املجتمعات القومية، تستلبها بال رحمة حتى لـو تطلـب االسـتالب متزيـق جسـد تبدد موا

التى ناضـلت الطبقـة الوسـطى حتـى حققـت إسـتقاللها، والتـى ناضـلت . هذه املجتمعات

. وتحملت أعباء تنميتها وتحديثها، حتى لو مل تحقق تجارب التنمية والتحديث املتوقع منهـا

لعراقى، والسوداىن، واللبناىن والفلسطينى، فتدرك أن سكني تنظر الطبقة الوسطى إىل الواقع ا

كام تدرك الطبقـة الوسـطى أن . املصالح واالطامع الليربالية متزق جسد مجتمعاتها بال رحمة

السياق القومى مل يعد أيضا مواتيا لها، فعىل رأس مجتمعاتها صـفوات سياسـية عـاجزة عـن 

ـا ـة ا. تـحـديث مجتمعاتـه ـا ىف خدـمـة تحالـفـت ـمـع الربجوازـي ـا مـع ـة ليكوـن ـة والقومـي ملحلـي

الربجوازية العاملية والقوى العاملية ىف إخضاع مجتمعاتها، ونتيجة لـذلك تقاعسـت معـدالت 

ًالتنمية والتحديث، وزادت مساحة الفقر ىف مجتمعاتها، وعجزت دولها عن أن تـوفر إشـباعا 

تدرك الطبقة الوسطى أن نخبتها تتوىل خيانتها وخيانة باإلضافة إىل ذلك . لحاجاتها األساسية

مجتمعاتها، النخبة التى كانت تقود النضال والتنوير لإلرتقاء بأوضاع مجتمعاتها تخلت عـن 

ًوتبنت أدوارا ذليلة تسعى مـن خاللهـا لتحقيـق مصـالحها الفرديـة، حتـى لـو . أدوارها اآلن

ة التـى تقهـر الطبقـة الوسـطى وتسـلبها تعلقت بأسـتار الطبقـة العليـا أو الـنظم السياسـي

وإذا كان املجتمع بكامله شاهد عىل . واملجتمع من خلفها الرشوط الرضورية للحياة الكرمية

 . ذلك فقد تحول هو االخر إىل بيئة معادية أو عىل األقل غري مواتية

وقد كان من الطبيعى أن تحتج الطبقة الوسطى عـىل كـل هـذه األوضـاع الشـائكة ىف 

وقد طرق إحتجاجها ىف شعاب ثالث، من خالل األوىل إتجه االحتجاج إىل قوى النظام . هابيئت

فام دامت هذه القوى ترضب مجتمعاتها القومية بال رحمة، فـال مـانع مـن أن تـرد . العاملى

الطبقى الوسطى الصاع صاعني، لتالحق هى األخرى مصالح القوى الكربى فتنسفها وتدمرها، 

بغـض النظـر عـن تسـمية هـذا . راثها وأوطانها، ودفاع أيضا عن نفسهاففى ذلك دفاع عن ت

الدفاع إن رفضا ومقاومة من وجهة نظرها أو إرهابا من وجهة نظر القوى العاملية واألنظمة 

وعىل ساحة الشعبة الثانية إتجه االحتجاج، سواء إتخذ شكل التظـاهر أو . السياسية العميلة

نظمـة السياسـية ىف مجتمعاتهـا، أو هيئـة املؤسسـات التـى التطرف أو العنف املوجه إىل األ

بغـض النظـر عـن . تخدش طهارة تراثها أو تلك التـى تشـكل رمزيـة لوجـود هـذه األنظمـة

التسمية أيضا، هل هى رفضا ومقاومة كام يدعى املقاومون مـن أبنـاء الطبقـة الوسـطى، أو 

 ق الـشـعبة الثالـثـة، حـيـث وىف نـطـا. جنوـنـا وتخريـبـا وإرهاـبـا ـكـام ـتـدعى اـلـنظم السياـسـية
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يصبح املجتمع وبعض قطاعات من الطبقة الوسطى معادية للطبقة الوسطى ذاتها أو لبعض 

ىف هذه الحالة فإنه حينام تتعرض الطبقة الوسـطى لضـغوط عاليـة وغـري . قطاعاتها األخرى

محتملة، فإنها تسـعى للـتخلص مـن هـذه الضـغوط العدائيـة إن مل يكـن باإلحتجـاج عـىل 

. ادرها، فباإلنتحار، حيث أصبحت الطبقة العربية الوسـطى توجـه عـدائيتها نحـو ذاتهـامص

أجنحة فيها توجه عدائيتها إىل أجنحة أخرى مختلفة عنها إما عىل أساس الـدين أو املـذهب 

عـىل هـذا النحـو فإننـا إذا تأملنـا إحتجـاج . او العرق أو الرثوة املحرومة منها أجنحة أخـرى

فضها فإننا سوف نجده يتخذ أحد أشـكال ثالثـة، الشـكل األول التظـاهر الطبقة الوسطى ور

واألرضاب، والثاىن العنف والتمرد، والثالث السلوك االجرامى سواء عن إنحراف إجتامعـى أو 

 . عن إنحراف أخالقى، وهو ما نعرض له

 طرـقـت الطبـقـة الوـسـطى ـهـذ الـشـكل ـمـن :تـظـاهرات وإرضاـبـات الطبـقـة الوـسـطى  -1

إلعتـبـارين، األول أن النـظـام الـعـاملى إـسـتنادا إىل الـشـعارات الـتـى أطلقـهـا االحتـجـاج 

واملتعلقة بحقوق اإلنسان أبـاح حـق التظـاهر واألرضاب، وهـى مامرسـات جامهرييـة 

بينام يشري األعتبـار الثـاىن إىل وعـى األنظمـة السياسـية . ترشعها األيديولوجيا الليربالية

ة هذا الشكل من االحتجاج، لكونه يؤدى وظائف القومية ذات الطبيعة القهرية بأهمي

عدـيـدة بالنـسـبة لـهـا، أبرزـهـا أن التـظـاهرات واالرضاـبـات تخـفـف الـتـوترات املختزـنـة 

. جامهرييا، بسبب سياسات النظم السياسية التى حرمتها من إشباع حاجاتها األساسـية

مة السياسية والثاىن ان السامح بهذا النمط من االحتجاج يعمل عىل تجميل وجه األنظ

 . العربية امام النظام العاملى، وهو تجميل هى ىف أمس الحاجة إليه

وترجع أسباب تظاهر الطبقة الوسـطى وأرضابهـا إىل عـاملني رئيسـني، األول أن العـامل 

العرىب واإلسالمى بسبب ظروف مفروضة عليه من قوى النظـام العـاملى ىف فـرتات تاريخيـة 

مر بأزمات خطرية وداهمـة حالـت دون وصـوله إىل تحقيـق متتابعة وحتى الوقت الحارض، 

وقد إدى ذلـك إىل الفشـل . الحد األدىن من تطلعاته ىف التنمية والتحديث والوحدة والحرية

ىف االرتقاء بأوضاعه إىل مستوى الحياة الالئقة أسوة ببقية شعوب العامل، حيـث يرجـع ذلـك 

أـشـكالها املتـعـددة، الـتـى ـسـلبت خرياـتـه بطبيـعـة الـحـال إىل أـشـكال الهيمـنـة االـسـتعامرية ب

ويشـري . وموارده، وهى الهيمنة التى بدأت تاريخيا منذ وقـت طويـل وإسـتمرت حتـى اآلن

الفشل الذريع ىف تجارب التنمية، إضافة إىل التخلف الذى تعرض له الشـعب العامل الثاىن إىل 

 والتـى . دة والتابعـة ىف تاريخه الطويل بسـبب مامرسـات األنظمـة الشـمولية املسـتبالعرىب
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وصلت إىل سدة الحكم بقوة السالح أو املال، هذه النظم تسلطت عـىل شـعوبها، وحاولـت 

 . تأكيد رشعيتها وفرض القبول بها بالعنف والقمع واألستبداد

يضاف إىل ذلك أن الطبقة الوسطى قد أصابها الشئ الكثري من القهـر املفـروض عامليـا 

الذى تفرضه األنظمة السياسية العربية عىل هـذه الطبقـة، حيـث عليها، إضافة إىل الطغيان 

نجدها ىف الفرتة الخرية قد خضـعت ألشـكال عديـدة ومتنوعـة مـن القهـر وغيـاب العدالـة 

ًفقد سحبت منها بعض إمتيازاتها التى منحت لها ىف فرتات سابقة، ولعبـت دورا . االجتامعية

رمانها من مستحقاتها األساسـية، والتـى تتمثـل إضافة إىل ح. ًأساسيا ىف تشكيل نوعية حياتها

ىف حرمان أبنائها من التعليم الجيد، ومن الحصول عىل فرصة عمل مالمئـة، ومـن ثـم غيـاب 

فرص الحصول عىل الدخل املالئم، حتى اصبحت الحياة عبئ عىل عاتق أرس مثقلة باملتاعب 

 . ومتطلبات الحياة اليومية

قة الوسطى واقعها أدركت تزايد املعانـاة والضـغوط ىف هذا السياق حينام تأملت الطب

وإذا كانـت . املفروضة عليها، وحينام نظرت إيل املستقبل القريب أدركت بتشاؤم انه ال أمل

قد جربت كـل صـنوف االحتجـاج االنسـحايب فأنسـحبت تـارة إيل الـدين، وتـارة أخـري إيل 

 من خالل الهجرة غـري املرشوعـة املخدرات وتارة ثالثة هرب أبناؤها من املجتمع إيل خارجه

فإنـهـا رأت أن ـكـل ـهـذه اإلحتجاـجـات الـسـلبية االنـسـحابية مل تـحـل . راكـبـة ـقـوارب اـملـوت

تارة بسبب . مشكلتها، ومن ثم فقد تطورت لديها قناعة االحتجاج والتحدي والتمرد االيجايب

تج عـن حياتهـا فشل االنسحابات السابقة عن تحقيق غاياتهـا، وتـارة ثانيـة ألن التـوتر النـا

اليومية يضغط عيل وجودها، وتـارة ثالثـة ألن األنظمـة العربيـة فقـدت االحسـاس مبعانـاة 

مواطنيها ورفضت االصالح ويبدو أنها بدال من ذلك إتجهـت لتطـوير آليـات القهـر والقمـع 

 . والخداع

تأكيدا لذلك بدأت تطفـو مظـاهر االحتجـاج والتحـدي عـيل سـطح الطبقـة الوسـطى 

 الخليج إيل املحيط، تستدعي عواطف وقيم املقاومـة يف تاريخهـا ملقاومـة األنظمـة العربية من

العربية التي أجادت صناعة القهر وفرض املعانـاة، أو تنفيسـا لتـوترات مختزنـة تفرضـها جامعـة 

ًتجسـيدا لـذلك مـا يحـدث يف العـراق حيـث بـدأت الطبقـة . عيل أخري يف نطاق بنـاء املجتمـع

يدة، إبتداء من املقاومة اإلسالمية لقوي االحتالل حتي يرحـل عـن أرض الوسطى تفرز ظواهر عد

العراق، بسبب ما تفعله الواليات املتحدة عىل أرض العراق، أو رفضا للتحالف القائم بـني النظـام 

  ًأبنـاء هـذه الطبقـة هـم الـذين تظـاهروا يف كـربالء تعبـريا عـن. السيايس القائم وقوي االحتالل
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ـة  ـات تاريخـي ـى الـسـابقحرماـن ـام العراـق ـة . فرـضـها النـظ ـع الكعـك ـا للـعـدل يف توزـي أو طلـب

االجتامعية، أو بسبب االعتداء عىل رموز مقدسة ىف حياتهم، كتلك التظاهرات التى إندلعت 

 180ىف كربالء بسبب التفجريات التى حدثت بجانب رضيـح األمـام الحسـني وراح ضـحيتها 

ظاهرات الالفتات املكتوب عليهـا شـعارات تنـدد وإستخدمت ىف هذه الت. ً جريحا148قتيالً، 

ـبـاإلحتالل وتطاـلـب ـبـإغالق الـسـفارات األمريكـيـة ىف اـلـدول العربـيـة ومقاطـعـة املنتـجـات 

كذلك كان صدام أبناء هذه الطبقة من السنة والشيعة بحثـا عـن . )38(األمريكية واإلرسائيلية

ن القول بأنه إذا كانت الطبقـة بحيث ميك. )39(صيغة أفضل وأكرث عدالً لعقد إجتامعي جديد

ًالوسطى العراقية قد أجربت عيل الصمت فرتة تاريخية سـابقة إسـتنادا إيل فرضـية الحرمـان 

املطلق، فقد إنطلـق إحتجاجهـا ومتردهـا بعـد أن تحـرك الواقـع فأصـبح محكومـا بـإفرتاض 

 . الحرمان النسبي

إنتصار املقاومة اللبنانية يف لبنان أيضا حينام قامت الحرب العربية السادسة وتوجت ب

ـعـيل إرسائـيـل، تأجـجـت إحتجاـجـات الطبـقـة الوـسـطى يف إتجاـهـات عدـيـدة تـصـل إيل ـحـد 

تظاهرات منارصة لقوي املقاومة التي تخازلت عن نرصتها القـوي العامليـة، إضـافة . التناقض

 إىل تظاهرات مضادة للحكومة اللبنانية ملسـاومتها عـيل حصـار املقاومـة، وألنهـا سـعت إيل

محاولة أن تجعل من مقتل الزعيم الحريري، متعاونة مع قوي غربية عاملية، قميص عـثامن 

تظـاهرات . الذي تنتهك عيل أساسه سيادة لبنان وحريته، بل وقتل القدرة عيل املقاومة فيه

وتظاهرات مضادة تشري جميعها إيل حيوية الطبقة الوسطى وإيل أنها البوصـلة التـي سـوف 

 .  بالنسبة لكل املجتمع اللبناينتحدد إتجاه السري

نحـو يف فلسطني تعيش الطبقة املتوسطة حالة مقاومة نضـالية قامئـة ودامئـة موجهـة 

 فلسـطني، وحيـنام إسـتمرت ال مبـاالة العـامل تجـاه قضـية. اإلحتالل طاملا أن له وجوده وقهره

 يف إقرتاع عام إختارت الطبقة الوسطى طريق الرفض واملقاومة من جديد، من خالل إنتخابها

وألنهـا طبقـة متـوج بتيـارات أيديولوجيـة . حركة حامس، لتقود املقاومة من خالل السياسـة

 بـدأت - من خالل االنفالت األمنـي –متنوعة، ورمبا مبصالح متناقضة، فإننا نجد أن فصائلها 

تقاتل بعضها البعض، بعضها تظاهر طالبـا االسـتقرار حتـي تتـدفق املعونـات واملسـاعدات، 

عيل حني تظاهر البعض . ًبينام قاتل أو تظاهر البعض اآلخر تعبريا عن إستمرار روح املقاومة

الثالث طلبا للحصول عيل فرص العمل، أو عـيل الرواتـب التـي إنقطعـت إلشـباع الحاجـات 

ـوطن رفـضـت  ـة الوـسـطى يف نـطـاق ـهـذا اـل ـي أن الطبـق ـا يعـن ـة، وـهـو ـم  امللـحـة واملحروـم

 



126 األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                              

 النيابيـة صعدت الطبقة الوسطى من إحتجاجاتها من خالل املؤسسـاتويف الكويت . االستكانة

حـتـي حقـقـت غالبـيـة مطالبـهـا، ويف األردن واملـغـرب تفـجـرت املـظـاهرات طلـبـا للـشـفافية 

ويف تونس والجزائر، قامت جامعات . واملحاسبة تارة، وتارة اخري لدعم التطور الدميوقراطي

ة فأعلنت إحتجاجهـا حتـي قتـل األبريـاء مـن من الطبقة الوسطى ذات األيديولوجية الديني

 .)40(أبناء ذات الطبقة وغريها من الطبقات

ويف مرص بدأت الطبقة الوسطى تستعيد زمام املبـادرة ملامرسـة االحتجـاج مـن خـالل 

عيل سطح هذه الطبقة ظهرت بعـض الحركـات االجتامعيـة كحركـة . آليات ومظاهر عديدة

" أساتذة الجامعات"و" حركة نادي القضاة"و"  مارس9كة حر"و" البد"و" شايفينكم"و" كفاية"

التـي تطالـب بـدعم ودفـع التطـور الـدميوقراطي يف . وغري ذلك مـن الحركـات االحتجاجيـة

اإلتجاه الصحيح، وقد قامت هذه االحتجاجات بالتظاهرات التي تصادمت فيهـا مـع قـوات 

 خالل االنتخابـات املتتاليـة وإتصاال بذلك نجحت الطبقة الوسطى من. األمن وأجهزة الدولة

 عيل إظهار معارضتها، من خالل إنتخاب املرشـحني املسـتقلني ومرشـحي األخـوان 2006عام 

باإلضافة إيل . املسلمني، بإعتبارها كتلة معارضة ميكن أن تساعد يف دعم التطور الدميوقراطي

ت املهنية الرافضة ذلك فقد تحركت منظامت املجتمع املدين التي متثلت يف عديد من النقابا

وصحافة املعارضة، التي تولت فضـح عـدم . لسلوك النظام السيايس، وكذلك أحزاب املعارضة

. شفافية الحكومة والنظام السيايس، سواء عيل الصعيد االقتصادي أو السيايس أو االجتامعـي

وقد بلغت معارضة وإحتجاج الطبقة الوسطى ذروتها يف رفض ثلث أعضاء مجلـس الشـعب 

 التعديالت الدسـتورية، حيـث رأي بعـض مثقفـوا هـذه الطبقـة أنهـا دون 2007رصي يف امل

 .التوقعات، وأنها تعديالت قاهرة للحريات

باإلضافة إىل ذلك االحتجاجات التى إندلعت ضد الحكومة األمريكية ىف كل من السـودان 

رآن ىف حـول تـدنيس القـ" نيوزويـك"ومرص وبعض مجتمعات الخليج بسبب ما نرشتـه مجلـة 

وإذا كانت بعض األنظمـة العربيـة قـد نجحـت ىف تحويـل . 2003ىف عام " جوانتانامو"معتقل 

مجتمعاتها إىل مجتمعات ميته وفقريه إقتصاديا وإجتامعيـا وسياسـيا، فـإن االحتجاجـات التـى 

ًقامت بها الطبقة الوسطى حارضا، غدت قليلة األثر والفاعلية ليس فقط فيام يتعلـق بأحـداث 

كـام نجحـت هـذه . ، بل فيام يتعلق بقضـايا العـرب املصـريية عـىل نحـو سـلبى وعقـيمالعامل

 األنظمة عىل إمتداد سـنوات طويلـة منـذ عقـد االسـتقالل حتـى اآلن ىف سـحق إرادة شـعوبنا 
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 . العربية وإفشال وقتل معظم القيم اإليجابية، ألنها نجحت ىف قتل روح الطبقة الوسطى

لطبقة الوسطى العربية ما زالت محتفظة بحيويتها، وأنها يف ذلك يعني يف الجملة أن ا

. إتجاه إستعادة أخالقها، بعد أن مزقت الظروف السابقة التي أرشنا إليها نسـيجها األخالقـي

إنها األن طبقة تركت حالة اإلحتجاج أو الرفض االنسحايب السلبي، بإتجـاه نـوع مـن التمـرد 

طاقـة للتغـري حـتام نحـو مسـتقبل دميـوقراطي والرفض االيجايب الذي سـوف يشـكل حـتام 

إذا الشعب يوما أراد الحياة، فـال بـد "ًتأكيدا لقول الشاعر العريب أبو القاسم الشايب . وأفضل

 ". أن يستجيب القدر، وال بد لليل أن ينجيل، وال بد للقيد أن تنكرس

ة الوطنيـة فـإن  حيـنام يتعلـق األمـر باملسـأل:الطبقة الوسطى تقود املقاومة والتمـرد  -2

الطبقة الوسطى هى التى تتصدر عـادة قيـادة النضـال ضـد جملـة القـوى التـى ترض 

سـواء كانـت هـذه القـوى ذات طبيعـة خارجيـة تفـرض القهـر عـىل . مبصالح الـوطن

املجتمع والدولة معا، أو كانت القوى التى ترض مبصالح الوطن وتفـرض القهـر تنطلـق 

لف بني القوى الخارجيـة والداخليـة لفـرض القهـر من الداخل باألساس، أو أن مثة تحا

ىف هذه الحالة فإن الطبقة الوسطى من خالل نخبتها هى . عىل املجتمع وهدر موارده

فإذا تأملنا الواقـع العـرىب، فسـوف نجـد أن هنـاك ثالثـة . التى تتوىل الرفض واملقاومة

ـقـة الوـسـطى عواـمـل مـسـئولة ـعـن تفـجـر املقاوـمـة والتـمـرد، اـلـذى يـقـوده أبـنـاء الطب

ويتمثـل العامـل األول ىف الطغيـان والقهـر . ويعملون عىل نرشه عىل سـاحة املجتمـع

الذى تفرضه القوى العاملية عىل املجتمعات العربيـة، كـام تفعـل قـوى الغـرب وعـىل 

حيـث يتبـدى هـذا الـنمط مـن القهـر مـن خـالل . رأسها الواليات املتحدة األمريكيـة

رش ملوارد املجتمع، وهو االستالب الذى قـد يصـل إىل حـد أسلوبني، األول األستالب املبا

حيـث تتـدخل . إحتالل املجتمع كام حدث ىف العراق، وكام يجهز له ىف لبنـان والسـودان

القوى األمريكية لتمزيق النسـيج االجتامعـى للمجتمـع، إىل قـوى وفئـات ال تقـوى عـىل 

تمثـل العامـل الثـاىن ىف أن وي. مقاومتة فتصبح الساحة خالية أمام هـذه القـوة املخرتقـة

ًهذه القوة العاملية العاتية، إن مل تتدخل تدخالً مبارشا، فإن لها وسائلها التـى تلجـا إليهـا 

ىف الضغط عىل األنظمة السياسية ىف العامل العرىب ىك تخضع، وتعمل بدورها عىل تطويـع 

د فإننـا نجـد أن وىف هذا الصـد. مجتمعاتها للخضوع واالستغالل من قبل القوة األمريكية

  الطبقة الوسطى حينام تقاوم، فإنها إمـا تقـاوم القـوة العامليـة مبـارشة برضب مصـالحها،
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أو تقاوم األنظمة السياسـية التـى مـن املفـرتض أن تـدافع عـن مجتمعاتهـا، غـري أنهـا 

خضعت لضغوط القوة العاملية فقدمت مجتمعاتهـا لهـا عـىل طبـق مـن فضـة، أو أن 

. )41(ًإليها معا بإعتبارها تحالفات لإلعتداء عىل وطن الطبقة الوسطىاملقاومة قد تتجه 

الطبقة الوسطى للمقاومة والـرفض والتمـرد ىف بينام يفرس العامل الثالث سبب تبنى 

مواجهة القوى املتحالفة ضد الوطن، وهو التفسري الذى يؤكـد أن الطبقـة الوسـطى 

ن الطبقـة الوسـطى هـى الطبقـة أوال أل. ًهى األكرث ترضرا من تحـالف هـذه القـوى

وثانيـا ألن هـذه . األكرب واألكرث إتساعا مـن حيـث مسـاحتها عـىل خريطـة املجتمـع

الطبقة هى األكرث وعيـا وإدراكـا، ثـم أنهـا معـني العواطـف واالرادة الوطنيـة، فـإذا 

متردت وقاومت فإنها تدفع الطبقـة الـدنيا معهـا إىل سـاحة املقاومـة إضـافة إىل أن 

لـيـا تـكـون أـقـرب ـعـادة إىل مواـقـف النـظـام الـسـياىس وـقـوى الربجوازـيـة الطبـقـة الع

وثالثا ألن أى إستالب ملوارد املجتمع أوهدر لها، فإن الطبقة الوسطى تكون . العاملية

ًعادة هى األكرث ترضرا، أوال التساع مساحة حاجات هذه الطبقة مبـا يتجـاوز الـدنيا 

ثم أن نخبتها املثقفة هـى . ون الرضر أكربإضافة إىل أنها الطبقة الغالبة، ومن ثم يك

التى تقوم بتنوير املجتمع بكاملة مبضار مستويات الضغوط العاملية واملفروضة عىل 

ًاملجتمع، ولدورها التنويرى، فهى دامئا التى تدعو إىل املقاومة والتمرد الذى تنخـرط 

 . فيه الطبقة الوسطى والدنيا عىل السواء

نا خريطة املجتمع العرىب فسوف نجد أن الطبقة الوسطى هـى ذلك يعنى أننا إذا تأمل

ويعتـرب . التى تقود النضال ضد القوى األجنبية التـى تفـرض ضـغوطا عـىل األقطـار العربيـة

العراق هو املجتمع العرىب النموذج ملقاومة الطبقة الوسطى، فإذا كانـت الواليـات املتحـدة 

فإن أمن املـواطن . ء برتوله وبرتول الخليجاألمريكية قد خططت إلحتالل العراق سعيا ورا

ًالعراقى قد تدهور ىف ظل االحتالل األمريىك، حيث أستبيحت حياته مجددا، فلـم تتوقـف 

عمليات قتل املدنيني العراقيني بعـد إعـالن إنتهـاء العمليـات العسـكرية الكـربى ىف مـايو 

رشة آالف شـخص منـذ وقد قدرت منظمة العفو الدولية أعداد القتىل بأكرث مـن ع. 2003

، وسقط العـدد األكـرب مـن القـتىل خـالل )42( 2004بدء العمليات العسكرية وحتى مارس 

عمليات الـدهم واالعتقـال وإطـالق النـار عـىل املظـاهرات اإلحتجاجيـة او عـىل حـواجز 

وبسـبب فـشـل سـلطات االحـتالل ـعـىل تنفيـذ إلتزاماتهـا كـسـلطة إحـتالل وـفـق . العـراق

  توفري األمن للمواطنني، شهد العراق إنفالتا أمنيا غـري مسـبوق، حيـثإتفاقيات جنيف، ىف 
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وـقـد ـشـملت أـعـامل العـنـف ـهـذه سلـسـلة . إـنـترشت اـعـامل القـتـل والعـنـف ـعـىل ـسـاحته

التفجريات التى وقعت أثناء االحتفال بيـوم عاشـوراء، إضـافة إىل االعتـداء عـىل املرجعيـات 

لتعاون مع قوات االحتالل، سواء كانـت مرجعيـات الدينية التى وجدت املقاومة لديها ميالً ل

بل شملت أيضا فئات النخبة التى تعاونت مع قوات االحـتالل، . شيعية أو سنية أو مسيحية

 .كعدد من علامء الثورة والرموز العلمية البارزة وأساتذة الجامعات والقضاه واألطباء

لكونهـا تتعـاون مـع وحينام إتهمت بعض املؤسسات الدولية وبعـض الـدول العربيـة 

الواليات املتحدة وجهت قـوى املقاومـة والـرفض التـى ينتمـى أغلبهـا إىل الطبقـة الوسـطى 

ومن ثم مل تنج املنظامت الدولية من فعـل عمليـات املقاومـة، حيـث أسـفر . العنف ضدها

 شخصـا مـن بيـنهم 22 عـن قتـل 2003 أغسـطس 19تفجري مقر األمم املتحدة ىف بغداد ىف 

، كام تم تفجري مقر اللجنة "سريجيو فيريا دى مليد"ص لألمني العام لألمم املتحدة املمثل الخا

وقد إمتـدت املقاومـة حتـى العنـف . 2003 نوفمرب 27الدولية للصليب األحمر ىف بغداد ىف 

ًإرتباطـا بـذلك . والقتل لكل من تعاون مع الواليات املتحدة املحتلة للعراق ونفذ مخططاتها

، األمـر الـذى أدى إىل )43(ف ذبح عـدد مـن املـدنيني العـرب واألجانـبشملت عمليات العن

تراجع بعض هذه الدول، فقد أدى عنف املقاومة إىل إسـتجابة أسـبانيا ملطـالبهم، وأقـدامها 

وتردد االتحاد األورىب ىف فتح مكاتـب متثيـل لـه ىف . عىل سحب قواتها العسكرية من العراق

إضـافة إىل سـحب مرص . يادة عدد موظفيها ىف بغـدادبغداد، وأحجمت األمم املتحدة عن ز

إىل جانب إقدام باكستان . ألفراد بعثتها الدبلوماسية من العراق بعد إختطاف سفريها هناك

عىل سـحب سـفريها مـن العـراق إىل األردن، وكـذلك تبـاطؤ الـدول العربيـة، حتـى اآلن، ىف 

 .تنشيط بعثاتها الدبلوماسية ىف بغداد

يـات املتحـدة األمريكيـة العنـف باإلسـالم ووصـمه باإلرهـاب بعـد وبسبب ربـط الوال

 وبداية مالحقتها للتيارات اإلسالمية، بل والسـعى بوسـائل عديـدة 2001 سبتمرب 11أحداث 

فإن ذلـك مـن شـأنه أن إسـتنفر العواطـف األخالقيـة والدينيـة للطبقـة . لإلرضار باإلسالم ذاته

ىف هذا اإلطـار فإنـه ميكـن النظـر . يها هذه املعاىنالوسطى التى تشكل الساحة التى تزدهر عل

 بإعتبـاره تعبـري – بغض النظر عن عدم إتفاقنا مع تصـوراته وسـلوكياته -" تنظيم القاعدة"إىل 

وتنظـر الواليـات املتحـدة . عن بعض اجنحة الطبقة الوسطى التى تقـاوم تحـت رايـات الـدين

  "رابطة العامل اإلسـالمى"ذا التنظيم مثل األمريكية إىل وجود مؤسسات إسالمية عديدة تدعم ه
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 ذلـك يعنـى أن الطبقـة (*)".مؤسسة الحـرمني اإلسـالمية"و" هيئة اإلغاثة اإلسالمية العاملية"و

العربية املتوسطة قادت النضال تحت رايات الدين ضد لقوى العاملية التى تستهدف سـحق 

وإذا . اه حتى تخضـع أو تختنـقوالتى تحارصها وتحارص مجتمعاتها من كل إتج. مجتمعاتها

ًكانت املقامة من خالل تنظيم القاعدة عنفا أو تطرفا، فإن ذلـك يرجـع إىل أن فعـل القـوى  ً

 .ًالعاملية يتضمن عنفا يستهدف أساس الوجود

وىف مواجهة األنظمة السياسية العربية املتعاونة مع الواليات املتحدة كقوة عامليـة وىف 

فإننـا نجـد أن التيـار الـدينى . ر عىل هذه األنظمة ومجتمعاتهاذات الوقت التى تفرض القه

تأكيـدا لـذلك أنـه قـد . املستند إىل سياق الطبقة الوسطى يقود املقاومة والتمرد عليها أيضا

وقعت الحوادث ىف املجتمع املرصى ىف الفرتة األخرية، أقربها حـادث العنف املتطـرف الـذى 

وقـد . قتل بعض السياح األجانب واملواطنني املرصيـنيوقع ىف حى الحسني، والذى أدى إىل م

سبق ذلك وقوع حوادث عنف وتطرف خطرية إستهدفت ثالثة منتجعات سـياحية ىف سـيناء 

والتى سقط فيها عرشات القتىل والجرحى من مرصيني وإرسائيليـني، إضـافة إىل التـأثري عـىل 

توقعات عديـدة بأنـه خـالل الـعرش ىف هذا اإلطار تربز . السياحة واإلرضار باألقتصاد القومى

سنوات القادمة من املتوقع أن تنشأ أنـواع جديـدة مـن املجتمعـات ىف العديـد مـن الـدول 

وأن بعض دول الخليج ستكون من أوائل الدول التى سينشط فيها نوع جديـد مـن . العربية

ت الجامعات الدينية املتطرفة، كام أن مرص ستكون مـن أوائـل الـدول بعـد بعـض مجتمعـا

خالل الخمس سنوات القادمة، وأنـه " املتطرفة"الخليج والتى ستنشط فيها التيارات الدينية 

ىف داخل مرص وحدها حسبام تذهب توقعـات عديـدة، قـد يتكـون مـن خمـس إىل سـت 

جامعات متطرفـة، وسـيكون لهـا تأثريهـا املهـم ىف إدارة حركـة العنـف األقليمـى والـدوىل 

تاحته بعض النظم السياسية مبجتمعات الخليج، الذى أسس وبرغم األنفراج النسبى الذى أ

ًمناخا مالمئا لألصالح السياىس، حيث بدأت الطبقة الوسطى، ولو بقدر محدود ىف املشـاركة 

إال أن التحالف بني بعض هذه الدول والواليات املتحـدة األمريكيـة، القـوة . وصياغة القرار

 اإلـسـالم اـلـذى يـشـكل أـيـديولوجيا النـظـام املتزعـمـة للـعـامل الـغـرىب اـلـذى يـسـئ بعـضـه إىل

  فإنـنـا نـجـد أن ذـلـك ـقـد إـسـتنفر غـضـب الطبـقـة الوـسـطى،. الـسـعودى وأـسـاس رشعيـتـه

 

                                                           
وهـم كبـار السـن ىف القيـادات املوجـودة، " باألفغان العـرب"يضم تنظيم القاعدة قسمني األول يعرف أفراده  *  

وينترش التنظيم ىف عديـد .  سنة22،23ن الشباب صغار السن الذين ترتاوح أعامرهم بني والقسم الثاىن وهم م

 ألف عضو وعـنرص فعـال عـىل 100 عضو قيادة ىف العامل، وجندت 1000وقد دربت هذه املنظمة . من الدول

مـن  – حسب الروايـة األمريكيـة –إستعداد لعمل أى شئ من أجل مبادئ التنظيم، ويجلب التنظيم اسلحته 

 ).44(روسيا وأوكرانيا والسودان 



131 تقويض العوملة لبناء الطبقة الوسطى وتشويه النخبة املثقفة         

ًوهو الغضب والتوتر الذى يتكثف أحيانا ليـدفع إىل وقـوع أحـداث عنـف متطرفـة، تأكيـدا 

ىف . فلذلك متيز رفض الطبقة الوسطى ىف بعض مجتمعات الخلـيج بالطـابع الـدينى املتطـر

. 2003هذا اإلطار وقعت ىف اململكة العربية السـعودية وقـائع عنـف غـري مسـبوقة ىف عـام 

 مـن جنسـيات مختلفـة، 83 شـخص نتيجـة لعنـف التطـرف الـدينى مـنهم 110حيث قتل 

 مـن 573 شخص من منفذى هذه العمليات، كـام جـرح 58والباقى من عنارص األمن، وقتل 

وقد كشفت التحقيقـات أن التيـارات الدينيـة املنطلقـة .  من عنارص األمن62املدنيني ونحو 

من مصادر الطبقة املتوسطة ظلت مطلقة الرساح عرشات السـنوات، وعملـت عـىل تطـوير 

رؤية مغلقة للعامل، تسـتند إىل النظـر إىل املـاىض البعيـد بإعتبـاره املرجعيـة األساسـية التـى 

م يـصـيب أـحـوال السياـسـة ينبـغـى ان تـكـون للمجتـمـع ىف ـظـل ـشـبكة معـقـدة ـمـن التـحـري

هذا اإلطار املرجعى بذاته هو الذى أدى . واالجتامع والثقافة معا بحالة من التوقف والشلل

، بحيث )45( 2001إىل إنفجار العنف ىف بعض مجتمعات الخليج وخاصة بعد أحداث سبتمرب 

 .تشري هذه األحداث إىل حالة رفض متطرف يقوم به أبناء الطبقة الوسطى

ن تـعـرب األجنـحـة الدينـيـة للطبـقـة الوـسـطى ـعـن رفـضـها لـسـلوكيات النـظـام وىف اـلـيم

السياىس، الذى بدأ تحالفه مع الواليات املتحدة األمريكية والقوى الغربية، من خـالل نشـأة 

. وإنتشار العديد من الجامعات الدينية التى قـد يصـل رفضـها إىل سـاحة التطـرف والعنـف

التـى رجـع أفرادهـا مـن أفغانسـتان، بعـد " سـالمىجيش عدن أبني اإل"وتعد أهمها جامعة 

وقد كانت ىف البدايـة تتشـكل مـن مجموعـة . إنتهاء حربها مع االتحاد السوفيتى، إىل اليمن

قليلة العدد، إال أنها ضمت إليها العديد من العنارص، وقامت بالعديد مـن العمليـات التـى 

ت عمليات العنـف والتطـرف وقد تتابع. إتسمت بالعنف والتطرف وخطف السياح وقتلهم

ىف املجتمع اليمنى، وهى العمليات التى تعرب عن رصاع سلبى بـني الطبقـة الوسـطى التـى 

وتفزع مـن إحتامليـة السـقوط إىل اسـفل حيـث الطبقـة الـدنيا، وبـني . تسحب إمتيازاتها

يـا، النظام السياىس املحتمى بالقوة الغربية واألمريكية، والذى تخدم سياسـاته الطبقـة العل

والتى ال تقبل االصالحات السياسية املؤكدة عىل الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، بل تتحايل 

ومن الطبيعى أن تؤسس هذه الظروف مجتمعه التوتر والرفض عىل سـاحة الطبقـة . عليها

وهو التوتر والرفض الذى يتكثف ىف املساحات الدينية لهذه الطبقة، فيتحول إىل . الوسطى

ح موجه إمـا إىل النظـام السـياىس أو إىل أطـراف وإمتـدادات ومصـالح تطرف وعنف رصي

 ومـن املنطقـى أن ينـتج عـن ذلـك خسـائر عديـدة . )46(القوة العظمى التى يتحالف معها
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حيث تقع مئات املعارك اليومية بـني الدولـة والتنظـيامت الدينيـة املتطرفـة ويسـقط فيهـا 

 . مئات الضحايا من الجانبني

عيش الطبقة الوسطى ظروف تعسه كذلك، وإذا كانت الطبقـة الوسـطى وىف الجزائر ت

ًىف مرحلة نضاالت االستقالل قد لعبت دورا أساسـيا ىف فـرتات املقاومـة وهـى التـى دفعـت  ً

إال أن الدولة املستقلة مل تحقق الطموحات التى . بإمتياز دمائها مثن الحصول عىل االستقالل

ًوإذا كان التحـول الـدميوقراطى ىف الجزائـر أكـرث تطـورا ناضلت من أجلها الطبقة املتوسطة، 

وإعتداالً من مجتمعات عربية اخرى، إال أن أنتشار الفساد وكذلك التوجهات الغربية للنظام 

التـى إسـتبدلت أيـديولوجيا . السياىس ىف الجزائـر، إسـتنفر بعـض أجنحـة الطبقـة الوسـطى

ـة االـسـتعامرية، باألـيـديولوج ـان املرحـل ـر إـب يا اإلـسـالمية ملواجـهـة الفـسـاد واألنظـمـة التحرـي

ًالسياسية املسايرة للغرب، خاصـة أن اإلسـالم والتوجهـات اإلسـالمية لعبـت دورا محوريـا ىف 

لذلك أنترشت الجامعات الدينيـة املتطرفـة ىف الجزائـر، وأصـبح لهـا . إنتزاع إستقالل الجزائر

يـة عـاجزة عـن التعامـل الجـاد تأثري واسـع بالشـارع الجزائـرى، وال تـزال الحكومـة الجزائر

خاصة أن الجامعات اإلسالمية املتطرفة قامت أحيانا . والحاسم مع مشكالت التطرف الدينى

مبذابح مروعة ليست ضد املصالح األجنبية والسلطة فقط، ولكنها طالت الشـعب الجزائـرى 

ت السـلفية وىف املغرب وتونس تنترش جامعـا. )47(نفسه ىف أحيان كثرية إلثبات عجز السلطة

الجهادية والرصاط املستقيم، التى تحركها ذات الظروف التى تستنفر غضب الطبقة العربية 

 .الوسطى، وهو الغضب الذى يتجسد ىف أفعال العنف املتطرفة لهذه الجامعات

 جعـل الطـابع :املواقع األلكرتونية واملدونات، آلية للتغلب عـىل قهـر األنظمـة العربيـة -3

وذلـك .  املعلومات الدولية منها آلية مثىل إلحتجاج الطبقة الوسـطىاإلنتشارى لشبكة

ألنها تحرر أبناء الطبقة الوسطى من القهر املخادع الذى متارسـة األنظمـة السياسـية 

ففى عامل يؤكد بقـوة . وأجهزتها األمنية ىف مواجهة إحتجاجات أبناء الطبقة الوسطى

 عىل حقوق اإلنسـان، بـدأت األنظمـة عىل شعارات تبنى قيم الدميوقراطية والتأكيد

السياسية العربية ىف االتجاه إىل التأكيد عىل رشعيتها وتغطية عوراتها وضعفها بتبنى 

ىف إطار ذلـك فإنهـا رأت أنـه ال مـانع ىف الظـاهر والعلـن أن . سياسة القهر املخادع

 تؤكد عىل الدميوقراطية وحقوق اإلنسان، بل وتؤسس التنظيامت التـى تخـدم هـذا

ًغري أنها توازيا مـع ذلـك تسـتدعى . ًالهدف إرضاءا لقوى النظام العاملى ومؤسساته

 ىف الخفاء عصاها األمنية الغليظة لتستخدمها ىف العقـاب القهـرى لكـل مـن ميـارس 
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حيـث . االحتجاج، وقد بلغ خداعها أن خلعت عـىل مامرسـات القهـر الطـابع القـانوىن

ذى تآكلت قدراته ىف أحيان كثرية، حتى أصبح ال سيطرت عىل القضاء ىف مجتمعاتها، ال

 . )48(يخدم العدل بقدر ما يؤدى وظيفتة ىف خدمة السلطة التنفيذية وتحقيق أهدافها

ىف هذا السياق إزدهرت حركة بناء املواقع األلكرتونية عىل شـبكة املعلومـات الدوليـة، 

ىف إطار الخاصـية األوىل . وتأسيس املدونات، حيث يتميز هذا الجهد بثالثة خصائص أساسية

ًفإن هذه الوسيلة كام أرشت هى من أبداع أبناء الطبقة الوسـطى باألسـاس، نظـرا ألن أبنـاء 

ومـثلام تتشـكل . هذه الطبقة هم األكرث تعليام مقارنة بأبناء الطبقـات االجتامعيـة األخـرى

قوا أو تخرجـوا مـن الطبقة الوسطى من رشائح مرتاتبة، فإننا نجد أن من بني أبنائها من إلتح

حـيـث يـسـاعدهم التعـلـيم ـعـىل التعاـمـل اـملـرن والـسـهل ـمـع ـشـبكة . ـكـل أطـيـاف التعـلـيم

املعلومات الدولية، إضافة إىل أن اليرس النسبى لبعض رشائح الطبقة ميكنها من توفري أجهزة 

وتتمثـل الخاصـية الثانيـة ىف إعـتامد . الحاسبات ألبنائها، بل وتـدريبهم عـىل التعامـل معهـا

ألنظمة السياسية آللية القهر املخـادع ىف التعامـل مـع مواطنيهـا خاصـة املحتجـون مـنهم، ا

بحيث نجد أن إبـداع . ًتوازيا مع ضعفها الذى تدركه، وتأكل رشعيتها الجامهريية الذى تعيه

أبناء الطبقة الواسطى للمواقع األلكرتونية واملدونات كآلية للنقد االجتامعى والسياىس، أعترب 

وىف ذات الوقت التعبري عن وجهة نظـر .  هامة لتجنب قهر وقسوة األنظمة السياسيةوسيلة

أبناء الطبقة املتوسطة ىف السياسـات الداخليـة والخارجيـة لهـذه األنظمـة، دومنـا أن تطـول 

املسئولني عن هـذه املواقـع أو املـدونات الـعىص األمنيـة القـاهرة، خاصـة إذا كانـت هـذه 

بينام تشري الخاصـية الثالثـة إىل . )49(ه، أو تطلق بأسامء مستعارهاملدونات ذات طبيعة مجهل

أن أبناء الطبقة الوسـطى، يسـعون مـن خـالل هـذه اآلليـة إلسـتعادة مكانـة ودور الطبقـة 

األول النقد اإلجتامعى والسياىس ملامرسـات األنظمـة السياسـية، . الوسطى من خالل بعدين

رص املرشوع االجتامعى للطبقة الوسـطى، وإن وهوالنقد الذى تكمن ىف متضمناته بعض عنا

كان التبشري به غري مكتمل الصياغة، غري أن االستمرار ىف هذا االتجاه ميكن أن يسـتكمل مـا 

بينام يتصل البعد الثاىن بقدرة الطبقة الوسطى من خالل هذه الوسائل عىل نرش . هو ناقص

نظمة السياسـية ىف مواجهـة هـذه الوعى بالقضايا العامة، وتوعية الجامهري بعجز وفشل األ

. ًالقضايا، وذلك متهيدا لتحريك هذه الجامهري بإتجاه االحتجاج العام الذى يستهدف اإلصالح

 وهو ما نالحظه مـن خـالل بعـض املواقـع أو املـدونات، التـى تـدعو إىل عـدم الـذهاب إىل 
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ايا، أو أن تلـبس العمل ىف يوم معني، إحتجاجا عىل موقف محدد من بعض املسائل أو القضـ

ىف هذه الحالة فإن أبناء الطبقة الوسـطى يطـورون وعـى . الجامهري ىف يوم معني لونا معينا

مختلف رشائح املجتمع، إضافة إىل تدريبهم عىل آليـة االحتجـاج االجتامعـى العـام، وبـذلك 

 . تسعى الطبقة الوسطى إىل إستعاده دورها التاريخى والنضاىل

قة العربية الوسطى ورفضها من املحتمـل أن يسـتمر طاملـا أن ذلك يعنى أن مترد الطب

األنظمة السياسية مستمرة ىف عجزها عن آداء متطلبات التنمية والتحديث، وطاملا إستمرت 

إضـافة إىل . تحالفاتها الداخلية مع الطبقة العليا، والخارجية مع الواليات املتحدة األمريكيـة

تحول الدميوقراطى وتأمني حقوق اإلنسـان، ونرش قـيم عدم قدرة هذه األنظمة عىل إنجاز ال

بحيث تتيح الفرصة ألبنـاء الطبقـة الوسـطى، بسـبب هـذه االصـالحات، . املواطنة وتعميقها

للتدفق ىف املجرى الرئيىس للمجتمع والتفاعل مـع أحداثـه، بـدالً مـن البقـاء مهمشـة عـىل 

 .ها من مختلف الفرصًضفافه، متارس العنف املتطرف تعبريا عن إقصاءها وحرمان

 

 ترشذم نخبة الطبقة الوسطى وإنرصافها عن إلتزامها االجتامعى: ًسادسا

ًيدرك املتابع لنخبة الطبقة العربية الوسطى، أنها لعبت دورا أساسيا ىف تاريخ املجتمع  ً

حيث نجد أن تاريخها عىل خلفية ساحة املجتمـع العـرىب قـد مـر بثالثـة . العرىب الحديث

ة، املرحلة األوىل هى املرحلة النضالية حتى حصول املجتمعات العربية عـىل مراحل أساسي

حيـث متكنـت . إستقاللها، وهى الفرتة التى إستغرقت النصف األول من القـرن العرشيـن

نخبة هذه الطبقة من نرش الوعى بني أبناء طبقتها وبني الجامهري للحصول عىل االستقالل 

ـ ـى أحتـل ـوى الـت ـرد الـق ـا وـط ـوةملجتمعاتـه ـا عـن ـات . ت مجتمعاتـه ـاين التوجـه ـرغم تـب وـب

وقد تنوع نضـال . األيديولوجية لهذه النخبة اال أنها أتفقت جميعها عىل النضال املشرتك

ـهـذه الطبـقـة ـبـني النـضـال الفـكـرى اـلـذى ـحـاول تـطـوير اـلـوعى االجتامـعـى والـسـياىس 

 أو مـن خـالل للمجتمع، سواء كان من مدخل الفكر النظرى املاركىس أو الفكـر الليـرباىل

وهو النضال الذى توازى مع النضال الحرىك، حيث قيام تنظيامت واقعيـة . الفكر الدينى

. موجهة باألفكار األيديولوجية للنخبة، ومن ثم مقاومة القوى االستعامرية بقوة السـالح

ًبحيث ميكن القول بـأن املسـتوى األيـديولوجى والحـرىك للنخبـة لعـب دورا محوريـا ىف 

  وىف هـذا اإلطـار فـإن نخبـة الطبقـة. )50(ى االسـتعامرية وتحقيـق االسـتقاللإزاحة القـو
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ًالوـسـطى لعـبـت دورا محورـيـا ـكـذلك ىف تـطـوير املرشوع االجتامـعـى الـتـى ـسـعت النـخـب 

 . الحاكمة لتجسيده عىل واقع املجتمع

وىف املرحلة الثانية وهى املرحلـة التـى أعقبـت إسـتقالل غالبيـة املجتمعـات العربيـة 

ت نخبة الطبقة الوسطى ومن خلفها طبقتها تجنى مثار االسـتقالل وتحصـل عـىل بعـض بدأ

حيث بدأت الدولة العربية ىف بناء أنظمة تعليمية حديثة تدفق عربها أبناء الطبقـة . كعكته

الوسطى والطبقة الدنيا، حيث تحيزت غالبية األنظمة العربيـة لصـالحها، بإعتبارهـا النخبـة 

ففتحت أبواب التعليم املجاىن عىل مرصاعيـة أمـام أبنـاء . لت الدولةالتى ناضلت حتى إستق

هذه الطبقـة، وسـاعدتهم بوسـائل عديـدة للحـراك مـن خـالل التعلـيم، فخفضـت القيـود 

إىل . التعليمية إضافة إىل منح مساعدات للمتعلمني كام كانت الحال ىف املجتمعات الخليجية

ثات تعليمية إىل الخارج، فحصلوا عىل فرصة جانب ذلك ارسلت نخبة الطبقة الوسطى ىف بع

إمتالك رأس املال املعرىف، الذى أصبح رصيدهم لقيادة نوعية حياة مالمئة، وأيضـا إلسـتثامره 

وإذا كانـت بعثـات بعـض الـدول العربيـة . ىف الصعود االجتامعى بعد عودتهم إىل أوطانهم

 أغلبهـا ىف األربعينيـات كمرص وسوريا والعراق وبعض مجتمعـات املغـرب العـرىب قـد متـت

فإن بعثات املجتمعات الخليجية قد تحقق غالبها أبتداء . والخمسينيات من القرن العرشين

ىف هذا اإلطار تدفق أبنـاء الريـف والبـوادى العربيـة مـن خـالل . من سبعينيات ذات القرن

سـياق مؤسسات التعلـيم التـى تأسسـت نسـبيا ىف سـياقاتها األوليـة، أو بصـورة كاملـة ىف ال

وإستكامال لبناء النظم التعليمية توسعت املجتمعـات العربيـة ىف بنـاء الجامعـات . الحرضى

تقريبا، والباقى نصـيب % 85حيث بلغت نسبة امللتحقني بها من أبناء الطبقة الوسطى نحو 

 .)51(الطبقة العليا والدنيا

 إضـافة إىل النـذر وإستكامالً لذلك إتجهت الدولة العربية لتعيني أبناء الطبقة الوسطى

اليسري من أبناء الطبقة الدنيا أو الطبقـة العليـا، إىل تعيـني خريجـى الجامعـات ليعملـوا ىف 

مختلف وظائف البريوقراطية، ونتيجة لـذلك فقـد كـان أبنـاء الطبقـة الوسـطى هـم الـذين 

شغلوا غالبية الوظـائف ىف القـوات املسـلحة، وىف قـوات األمـن الـداخىل، وهـم الـذين شـكلوا 

العمود الفقرى للبريوقراطية الحكومية، إضافة إىل بريوقراطية القطاع الخاص املحـدود الحجـم 

بحيـث ميكـن القـول أنـه بغـض النظـر عـن طبيعـة . حينئذ والذى إتسعت مساحته بعد ذلك

النظام السياىس ىف أى من األقطار العربية فقد كانت الطبقة الوسـطى هـى القـوة االجتامعيـة 

.  التفاعل واالستقرار االجتامعى، ىف النظم الجمهورية وامللكيـة عـىل السـواءالتى ضبطت ايقاع

  حـصـل أبـنـاء الطبـقـة الوـسـطى ـعـىل مختـلـف – الـتـى أعقـبـت االـسـتقالل –ىف ـهـذه املرحـلـة 
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ًالفرص وبصورة مجانية تقريبا، التعليم، وفرص العمل، والدخل املالئم، إضـافة إىل أمتيـازات 

. ة الوسطى هى القوة التى تحالفت مع النظم السياسية العربيةحياتية أخرى، جعلت الطبق

ًوقد كان ذلك إنعكاسا ىف جانب منه ملكانة الطبقة الوسـطى عـىل الصـعيد العـاملى، حيـث 

بحيث متيـزت . )52(كانت هى الطبقة التى فتحت أمامها مختلف مجاالت الصعود االجتامعى

الستقالل بتحيز نحو إحتياجات أبناء الطبقـة الفرتة التى أعقبت حصول الدولة العربية عىل ا

الوسطى وميل األنظمة السياسية العربية لتحقيق طموحاتهم، لكونها الطبقـة التـى شـكلت 

 .قوة الدولة ىف األزمنة الصعبة

وإذا . غري أن األحوال تبدلت ىف النصف أو باألصح الثلث األخـري مـن القـرن العرشيـن

سطى قد شكلوا جوهر بنـاء النخبـة اإلجتامعيـة ىف مختلـف كان أبناء الطبقة االجتامعية الو

غري أننا إذا تأملنا أوضاع هذه النخبة ىف الفرتة التى أرشنا إليها سـوف نـدرك خـط . املجاالت

أو توجيـه تحـديث . بياىن يشري إىل تراجع دورهم اإلجتامعى سـواء ىف بنـاء مجتمـع املعرفـة

ؤكد تـراجعهم عـن تطـوير املرشوع االجتامعـى املجتمع بقدراتهم ورؤاهم النقدية إىل حد ي

واإلتجاه بدال من ذلك نحو العمل عىل تطوير . لتحديث املجتمع أو حتى املطالبة به ودعمه

مرشوعاتهم الفردية، بغض النظر عن أوضاع املجتمع الذى يعيشون فيه، وهـو مـا يشـري إىل 

صغرية ومحدودة تتعلق بالشأن تخليهم عن القضايا الكربى، واإلنشغال بدالً من ذلك بقضايا 

وإذا كانت عقـود مـا بعـد االسـتقالل قـد شـهدت آداء املثقفـني لـدورهم . الفردى باألساس

النقدى والتنويرى، فإننا نجد أن هذا الدور قد بدأ ىف الرتاجع التدريجى ىف الربع األخري مـن 

ك إىل ظروف بنائية ًالقرن العرشين وحتى اآلن، حتى أصبح دورا تربيريا باألساس، ويرجع ذل

وإذا كنا قد عرضنا ىف الصفحات السـابقة . وإجتامعية، وإىل طبيعة شخصية املثقفني أنفسهم

لكثري من الظروف البنائية التى فرضت هذا الرتاجع، فإننا نعـرض ىف هـذه الفقـرة للعوامـل 

لـة والتى جعلـت مـنهم كت. املتصلة بشخصية املثقفني الذين يشكلون نخبة الطبقة الوسطى

وهـو . مترشذمة ال تجتمع عىل هدف واحد، وتسعى بديال لـذلك لتحقيـق صـالحها الخـاص

 . الرتاجع الذى نستطيع تفسريه ورصده من خالل بعدين

 يـشـري تأـمـل اـلـدور املرتاـجـع ألداء :إفرتاـضـات الـحـراك اإلجتامـعـى للمثقـفـني  -1

ن كان تنويريا ًاملثقفني عىل الساحة االجتامعية حتى أصبح دورا تربيريا، بعد أ

إىل إمكانـيـة تـطـوير أربـعـة إفرتاـضـات نظرـيـة طرحـهـا اـلـرتاث النـظـرى لعـلـم 

 حيـث يسـتدعى االفـرتاض األول تنظـري النقـد . االجتامع لتفسري هذا الرتاجـع
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االجتامـعـي اـلـذي ـيـرى أن ـكـل طبـقـة يف ـصـعودها االجتامـعـي تتبـنـي أـيـديولوجيات 

ت مراكزها فإنهـا تسـعى للحفـاظ عليهـا وتوجهات راديكالية، فإذا بلغت غايتها وشغل

رايـت ميلـز يف . يؤكـد ذلـك مـا يـذهب إليـه س. ًومن ثم نجدها تتبني قيام محافظة

مؤلفة الخيال السوسيولوجي حيث أشار إىل أن القيادات الطالبية يف عقود سابقة، هم 

عىل هـذا النحـو نجـد . )53(عادة أصحاب السلطة واملناصب الجامعية ىف عصور الحقه 

أن الحراك االجتامعي يولد قدرة لدى اإلنسان بإتجاه التخيل عن منظومة القـيم التـي 

ًوكلام تدفق الحراك االجتامعـي رأسـيا أو أفقيـا، . لديه وإكتساب منظومة قيم جديدة ً

ًكلام كان ممكنا أن يتخىل املتحركون عن منظومة قيم لـديهم وإكتسـاب قـيم وثقافـة 

 يضعف يف النهاية لديهم بعد االلتزام القيمـي، وتتولـد جديدة مل تكن لهم، األمر الذي

لديهم حالة من املرونة القيمية تيرس لهم التكيف مع أي قيم ومع أي مبادئ، مـع أى 

 . مكان ومع أى زمان كذلك

ويتصل االفرتاض الثاين، الخاص بعالقـة صـفوة الطبقـة املتوسـطة يف حراكهـا االجتامعـي 

". ألفن جولدنر"اضات القاعدية الذي قدمه عامل االجتامع املعارص مبنظومة القيم، مبفهوم االفرت

االفرتاضـات القاعديـة . حيث ذهب إىل القول بأن لإلنسان عالقة بثالثة أمناط مـن االفرتاضـات

Back ground Assumption وهي االفرتاضات التي تنمو مع اإلنسان ويكتسـبها مـن خـالل 

ـي  ـة يف ســياق اجتامـع ـايف محــددالتنشــئة االجتامعـي  Domainوافرتاضــات املجــال . وثـق

Assumption االفرتاضات التي يرى أن التفاعل االجتامعي املحيط به محكوم بها، ثـم  وهي

وبطبيعة الحـال فـإن .  التي تشكل وجهة نظره يف الحياةPropositionsالفروض أو القضايا 

ضات املجال ومن ثم فتغيري وجهة النظر هذه تستند باألساس إيل االفرتاضات القاعدية وافرتا

اإلنسان بحكم حراكه االجتامعي ألوضاعه وسياقاته االجتامعية من شأنه أن يؤدي إيل تغيـري 

األمر الذي يدفع به إيل تغيري وجهـة نظـره يف . افرتاضاته القاعدية، ومن ثم افرتاضات املجال

 يخلق لـدى اإلنسـان ، مام)54(كل ما يحدث حوله، فليس لديه التزام محدد بوجهة نظر ثابتة

ويتولـد لديـه بـديالً لـذلك إلتـزام . املتحرك حالة من عدم االلتزام القيمي واألخالقي الثابت

بالقيم التي تحقـق له قدرة تكيفية عالية مع متطلبات املوقف، التزام يتغري بتغـري املوقـف 

 . أو السياق املحيط

ًوتطرح نظرية التبادل افرتاضا ثالثا يفرس حالة األ نـومي األخالقيـة التـي أصـابت ً

الـصـفوة املثقـفـة للطبـقـة الوـسـطى، حـيـث ـتـذهب نظرـيـة التـبـادل إيل أن اـلـبرش يف 

 ًتـفـاعالتهم االجتامعـيـة يتـبـادلون ـقـيام، يف ـهـذا اإلـطـار يـسـتند التـبـادل املـسـتقر إيل 
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 غـري أنـه إذا. ًتساوى القيم التي تشكل مضمون التبادل، سواء كانت قيام ماديـة أو معنويـة

أجزل أحد أطراف التبادل العطاء للطرف األخر، دون إرصار عىل أن يحصل عىل املقابل، فإن 

ذلك يدفع الطرف اآلخر إيل تقليص القيم التي يدفعها يف التبادل، ومن ثم يظهر ما ميكن أن 

يف إطار ذلـك فإننـا نجـد أنـه كلـام أجـزل طـرف العطـاء دون . يسمى بالتبادل غري املتوازن

 املقابل بنفس القيمة، فإن ذلك يدفع الطرف األخر إيل تقليص املقابـل املـدفوع اإلرصار عىل

وتستمر هذه الحالة من التفاعل أوالتبادل حتـى يتحقـق مـا ميكـن أن يسـمى . بدرجة أكرث

بالتبادل الصفرى، حيث يدفع أحد األطراف كل شئ، بينام ال يحصل عىل شئ يف املقابل من 

ت عالقة الدولة بصفوة الطبقة الوسطى خالل فرتة الخمسـينيات هكذا كان. )55(الطرف األخر

والستينيات، حيث أجزلت الدولة لهـا العطـاء مـن كـل أتجـاه، دومنـا إرصار عـىل أن تـدفع 

املقابل، وهى الحالة التي دفعت هذه الصـفوة إيل تبنـي منطـق األخـذ دون العطـاء، األمـر 

 .الذي أسقط عن قيمها أى التزام أخالقى

لفرضية الرابعة لتفسري سلوك هذه الصفوة من االستجابة لحالـة األنـومي التـي وتربز ا

 قـد 1952قد يعاين منها أي مجتمع من املجتمعات، تطبيقا لذلك أنه إذا كـان نظـام يوليـو 

طرح منظومة قيميـة أكـد يف إطارهـا عـىل الرفاهيـة واملثـل وقـيم اإلنجـاز وإحـرتام كرامـة 

غري ذلك، حيث اإلعتداء عىل كرامـة اإلنسـان ومواجهـة النظـام إال أن الواقع شهد ب. اإلنسان

، وهـي الهزميـة التـي أبـرزت هشاشـة 1967لهزمية مدوية قضت عـىل األخرض واليـابس ىف 

وحيث تفضيل أهل الثقة عىل أهل الخربة، وحيث فـرض القهـر . النظام بدالً من تأكيد قوته

يف هـذه الحالـة تولـدت اسـتجابات . اطشةاألمنى عىل البرش، مبا أكد أن آلة النظام قوية وب

ويعـد . رافضة ابتداء من اإلنسحاب السلبي الكامل، ونهاية بالتمرد وحتـى العنـف اإليجـايب

فالغايـة التـى تـربر . التجديد يف الوسائل لتحقيق الغايات بغـض النظـر عـن رشف الوسـائل

ـع واق ـف ـم ـبرش للتكـي ـا اـل ـي يتبناـه ـربت أـحـد االـسـتجابات الـت ـيلة أعـت ـيط، الوـس ـم املـح عـه

ـة تعـنـي أن نحـقـق أـهـدافنا بـغـري الوـسـائل والـسـبل الـتـي يقرـهـا  فامليكافيلـيـة أو االنتهازـي

 .)56(املجتمع

لقد شكلت هذه الفرضيات جميعها طبيعة ونشأة السلوك االنتهازي الـذي التـزم 

به أغلبية أبناء النخبة الثقافية، بخاصة هؤالء الذين نجحـوا يف تحقيـق حـراك تعليمـي 

فهم يف البدايـة قـد انفصـلوا عـن إطـارهم .  مظاهر هذا السلوك االنتهازي كثرية.واسع

ًاالجتامعي الذي ولدوا فيه، ألن التعلـيم أكسـبهم قـيام وثقافـة سـاعدت عـىل تفكيـك 

 ًروابطهم بخلفياتهم االجتامعية والثقافية التقليدية، بـل تنكـروا لهـا أحيانـا حتـى قيـل 

 ففـى مرص مـثال . علم أوالدهـا وتجعـل مـنهم أعـداء لهـامثالً أن القرية والبادية التي ت
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نجدهم الذين تسلطوا وتسلقوا التنظيامت السياسية ابتداء مـن هيئـة التحريـر إيل االتحـاد 

القومي إيل االتحاد االشرتايك وحتى الحـزب الـوطنى الـدميوقراطى برشـاقة وقـدرة منقطعـة 

وهـم الـذين . ية املجتمعات العربيـةالنظري وما حدث ىف مرص يحدث بذات الصيغة ىف غالب

استغلوا نفـوذهم يف الوظـائف اإلداريـة العليـا بجهـاز الدولـة أو يف القطـاع العـام، فحولـوا 

نفوذهم إيل رأسامل اقتصادي، شكل خمرية رأساملية، بحيث أصبحوا هـم عمـد أيـديولوجيا 

لـك فقـد حولـوا إىل جانـب ذ. وسياسات االنفتاح التى بدأت مع بداية السبعينات بعد ذلك

الوظائف العامة إيل مصادر للدخل الخاص، حيث تحول الـوطن الـذي مـنحهم الكرامـة إيل 

وحيـنام مـات الـزعيم االشـرتايك العظـيم وأنطـوت معـه صـفحات . فريسة عىل مائدة اللئام

ًالتجربة االشرتاكية مل تنظر هذه النخبة بأىس إىل املـايض االشـرتايك، ومل تـزرف دمعـا حقيقيـا  ً

ًوحينام قدم لها زعيم ال حق وعودا بالرتف والرفاهية صفقت للعهـد الجديـد وسـعت . هعلي

 .مهرولة تقدم والءها له

 إذا تأملنا حالة النخبة املثقفة ىف نهايـة النصـف الثـاىن مـن :خرائط سلبية للنخبة املثقفة  -2

ه النخبـة قـد القرن العرشين، والعقد األول من األلفية الثالثة، فسوف نجد أن غالبية هذ

ًحققت حراكا اجتامعيا من خالل التعلـيم الـذي تحقـق ىف الخمسـينيات والسـتينيات ىف  ً

ظل غياب منظومة قيمية متامسكة، ومن ثم فقد تطور لديهم من خـالل التعلـيم تأكيـد 

إرتباطا بذلك فقـد . عىل القيم الفردية النفعية والشوق إيل الصعود أو الحراك االجتامعي

ة واملعرفـة لـدى بعـض أجنحـة هـذه النخبـة إيل مطيـة جديـدة للحـراك تحولت الثقافـ

لقـد أصـبح . االجتامعي بغض النظر عن اإلطار االجتامعي الذي يتحقق فيه هـذا الحـراك

من سـخريات التـاريخ االجتامعـي للمجتمـع العـرىب، أن النخبـة الثقافيـة التـي تعلمـت 

 يف الستينيات، هي ذاتها الرشائح التي وتأهلت من خالل التعليم والتعليم العايل االشرتايك

تولت يف السبعينيات وما بعـد ذلـك، تصـفية املنجـزات االشـرتاكية التـي اسـتفادت منهـا 

بل هي النخبة التي شمرت سواعدها لدفع العربة االجتامعية عىل طريق التطور . طبقتها

ل هـذه النخبـة لقد وىل إيل غـري رجعـة عرص نضـا. الليربايل، وبخاصة عرب دروبه الفاسدة

. وعواطفها النبيلة الناقدة، وأصبح عليهـا أن تعمـل يف الـعرص الجديـد بعواطـف جديـدة

وإذا كانت هذه النخبة وطبقتها الوسطى قد غابت عنها القـيم النضـالية الجامحـة، فقـد 

ًارتدت يف التعامل مع التحول الليـربايل الجديـد اسـتنادا إيل مرجعيـة منظومتهـا القيميـة 

 ً واستنادا إيل هذا الظرف وغريه من الظروف فقد ترشذمت، وقـدمت لنـا منـاذج .املسايرة

 



140 األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                              

متنوعة يف التعامل مع التحـول الليـرباىل الـذى وقـع عـىل الصـعيد العـرىب ىف جملتـه، 

 : (*)نعرض لبعضها فيام ييل

 وهم فئة املثقفني الذين يعملون وفـق القـيم النضـالية للطبقـة :لليرباليون الراشدونا  -أ 

لقد كان جيلهم األول هو الذي ناضل فـيام قبـل االسـتقالل بكتاباتـه، فهـم . املتوسطة

أبنـاء . ًالذين ساعدوا عىل إنتاج فكر الثورة كام لعبوا دورا ىف الحصول عـىل االسـتقالل

هذاالجيل، أو الجيل الثاين لهـذه النخبـة هـو الـذي تـرىب يف سـياق الدولـة االشـرتاكية 

ًوـبـرغم أن االـشـرتاكية ال تتـسـق كـثـريا ـمـع . وع االـشـرتايكوتحـمـل أعـبـاء تجـسـيد املرش

عواطف طبقتهم الوسطى، أال أنهم رأوا أن كتلـة الطبقـة الوسـطى سـقطت إيل جـوار 

ًالطبقة الدنيا، وأن عدل االشرتاكية ميكن أن يكون اآللية التي ترتفع بها إيل أعىل بعيدا 

شرتاكية التي منحتهم الخـري كلـه، ومن ثم فقد دافعوا عن اال. عن أوضاع الطبقة الدنيا

 تقدم أبناء هـذه الرشيحـة ليقيلـوا عـرثة 1967وحتى حينام كبت الجياد اإلشرتاكية يف 

هذه الجياد، فإنضم املتعلمون من أبنـاء طبقـتهم بتشـجيع خطـاب نخبـتهم الجـيش، 

ا تحملوا أمل خفوت الشموع االشرتاكية، واستعادوا تـاريخهم النضـايل تـارة، أو اسـتعانو

 .1973بقيم الجهاد الديني تارة أخرى حتى حققوا االنتصار يف 

وحينام طرقت الدولة الطريق الليربايل، كان لسـان حـالهم الرشـيد قـد قـال حينئـذ، ال 

فالظروف العاملية تتغري، والكتلة االشرتاكية تتآكـل، واملـد الليـربايل يتجـه إيل أن يبلـغ !! بأس

ـالوطن يف خ ـاة ـب ـد النـج ـاه، والـب ـتالطممنتـه ـاملي اـمل ـل الـع ـذا التفاـع ـم ـه ـالل . ـض ـن ـخ  وـم

 رأوا أن املجتمـع ميكـن أن يحقـق بالليرباليـة مـا مل 1973االنتصـار، الـذى تحقـق ىف ثقة 

ًغري أنهم تدريجيا أدركوا أن الليربالية تسري يف طريـق مل يتوقعـوه، . يتحقق له باالشرتاكية

العرس عـىل نوعيـة حيـاة الـبرش وأن التحوالت التي تنجز ترض باملجتمع، وتفرض ظروف 

 –لقد بدأت الطبقة العليا، بخاصة بعض رجال األعامل . من أبناء الطبقة الوسطى والدنيا

 ترتكب بعض األخطاء والحامقات، وبـدأ أبنـاء النخبـة املثقفـة –بغض النظر عن أصولها 

 ان لقد رأت هذه النخبـة. يسمعون عن الفساد، وعن نواب القروض، أو نواب املخدرات

هوامش الوطن تتآكل بخاصة حينام أصبح لعرص العوملة وطأته، فقالت كلمتها باعتبارها 

إضافة إيل أنهـا . كلمة حق، اسمعت صوتها يف كل مجال، حينام شغلت وظائف يف الدولة

   أن تسـتعيد- كـام إعتقـدت –أدت هذه الوظائف بروح التكريس لرسـالة، علهـا بـذلك 

 

                                                           
نركز ىف تحليل ترشذم بناء النخبة عىل الحالة املرصية، لتوفر البيانـات عنهـا أو أيضـا ألن مـا حـدث لهـا يعـد   * 

 .ًمنوذجا تكرر ىف غالبية املجتمعات العربية
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من خالل ذلك سعت .  األقل تحافظ عىل ما تحقق من منجزاتأمجاد مجتمع سابق، أو عىل

الـسـتثامر رأـسـاملها املهـنـي والثـقـايف واملـعـرىف وحـتـى يف تـطـوير أوـضـاع مجتمعـهـا، يف إـطـار 

فقد حاولوا قدر اإلمكان تعويق رسعة االنحدار، . اختيارات تنموية وتحديثية مل يشاركوا فيها

لقـد كانـت . من السقوط" واة التي تسند الزيرالن"حيث حاولت هذه النخبة أن تلعب دور 

ًمخلصة يف مهمتها ملهمة بنضالها التاريخي املخلص، لقد أدرك النظام أحيانـا إخالصـها، غـري 

َّأن التغريات العاملية كانت أقوى منهم ومنه، وألن روح النضال مل تعد روح العرص، فقـد وىل 

 .َّزمانها كام وىل خطابها

 أدرك أعضاء جناح آخر من النخبة املثقفة املـأزق الـذي :لهم املعريفاملتاجرون برأسام  -ب

متر به غالبية الجامهري بخاصة املنتمني منهم للطبقـة الوسـطى، الحظـوا أن امتيـازات 

هذه الطبقة تسحب منها الواحـد تلـو اآلخـر، وأن التفاعـل االجتامعـي عـىل الصـعيد 

وأن املجتمـع يفقـد .  لغـري صـالحهاًالقومي مؤيدا بنظريه عـىل الصـعيد العـاملي يسـري

مرشوعه االجتامعي، ويتضافر مع ذلك تآكل استقالل املجتمع، بخاصـة يف نطـاق عـامل 

أدركوا أنه ليس لديهم سوى رأساملهم املهني أو املعريف، ومن ثم فقد . تحكمه العوملة

ق قرروا مبادلته يف السوق ليحصلوا عىل رؤوس أموال صغرية، تكون بالنسبة لهـم طـو

النجاة يتعلقون به لفرتة إذا غرقت السفينة يف يم عميـق ومـؤمل، هـذه الرشيحـة مـن 

 .النخبة انقسمت بدورها إيل ثالثة رشائح فرعية

ويشكل املهـاجرون إيل مجتمعـات الخلـيج الرشيحـة الفرعيـة األوىل يف هـذا الصـدد، 

 املسـيطرة حيث توفرت عدة ظروف دفعت بهم إيل خارج مجتمعهم فقد أدركوا أن القـوى

ثـم أن الطبقـة الوسـطى التـى ينتمـى . ًعىل التحول الجديد ال يهتم كثريا بالثقافة واملثقفـني

غالبيتهم إليها تواجه ظروفا تعسة، ومن ثم آثروا الهجرة إىل مجتمعات الخلـيج يعملـون ىف 

وقـد أثـرت . مؤسساتها العلمية والثقافية، ويبحثون أثناء ذلك عـن حلـول فرديـة ملشـاكلهم

جرة أصحاب رؤوس األموال املعرفية عىل التحول االجتامعي بأساليب عديدة، من ذلك مثالً ه

ًأن هذه الهجـرة أرضت بالعمليـة التعليميـة يف الجامعـات كـام وكيفـا فقـد أدت إيل تنـاقص . ً

أعضاء هيئات التدريس يف الجامعات يف املراحل التعليمية املختلفة، األمـر الـذي رفـع معـدل 

ًوأـثـرت كيفـيـا ألن . عـضـو هيئـة الـتـدريس، مـام أـثـر عـىل مـسـتوى وكفـاءة األداءالطـالب إيل 

العنارص التي هاجرت للعمل يف مجتمعات الخليج كانت من أفضل العنارص وبقيت العنـارص 

 ًاألـقـل كـفـاءة، ـفـأنخفض مـسـتوى العملـيـة التعليمـيـة والعلمـيـة عموـمـا يف الجامـعـات، وـمـن 
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ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك . ارها مؤسسات إلنتاج املعرفةثم يف مراكز البحث العلمي باعتب

 . إيل تخفيض قيمة الطاقة العلمية الدافعة لتحول أو تحديث املجتمع

ًوقد طرقت الرشيحة الفرعية الثانية طريقا آخر ملبادلة رأس مالهـا املعـريف مـن خـالل 

ملرحلـة االشـرتاكية، لقد بدأت هذه الظاهرة يف نهاية ا. تأسيسها لظاهرة الدروس الخصوصية

حينام أدركت األرس املرصية أن الحصول عىل املجموع هو الذي يحدد الكلية الجامعية التي 

ومن ثم برزت كليات القمة يف مواجهة كليات القاع، وكاد هـذا التـدرج . يلتحق بها الطالب

. جة أعىلأن يتطابق مع التدرج الطبقي، فالقادرون هم الذين باستطاعتهم رشاء املعرفة بدر

وبرزت الدروس الخصوصية باعتبارها طـوق النجـاة اللتحـاق األبنـاء بكليـات جامعيـة ذات 

مستقبل باهر، وتجاوزت الـدروس الخصوصـية كونهـا ظـاهرة اجتامعيـة إيل كونهـا ظـاهرة 

بنائية، لكونها أصبحت إيل حد كبري لها ارتباطـات متشـابكة مـع ظـواهر وجوانـب املجتمـع 

ت قدرات النظام القانوين والسيايس عىل مواجهتها، وبرزت الحاجة إيل بحيث تجاوز. األخرى

وقـد كـان مـن نتـائج ذلـك أن تحولـت . تغريات راديكالية يف هذا اإلطار غري أنها مل تتحقـق

العملية التعليمية إيل تلقني معرفة محدودة ومختزلة، وهو ما يعني األرضار املبارش بالطاقـة 

الذين يشـكلون " البرش"األرضار غري املبارش من خالل أنهاك األرس املعرفية الدافعة للتحول، و

 . الطاقة الدافعة للتحول

ًعىل خالف ذلك أبدعت الرشيحة الفرعية الثالثة سوقا معرفيـة ثالثـة مـن خـالل نقـل 

الكتاب الجامعي التعليمي من مجال الخدمة العامة إيل السـوق الخاصـة، فقـد اتجهـت إيل 

واملـدهش أن تقـف السـلطة . ي املعاون إيل جانب الكتاب الحكـوميتأليف الكتاب الخارج

التعليمـيـة ـسـاكنة يف مواجـهـة ذـلـك، األـمـر اـلـذي أدى إيل انتـشـار ـهـذه الكـتـب الخارجـيـة، 

وبرغم ذلـك وقفـت هـذه النخبـة عـاجزة عـن . وسيطرتها عىل العملية التعليمية الحكومية

تي تولت به تأليف الكتاب الخـارجي، تطوير الكتاب املدريس أو الحكومي بنفس الحامس ال

ىف هـذه الحالـة ثـارت تسـاؤالت . ًكام عجزت أن تلتزم بإنجـاز العمليـة التعليميـة وفقـا لـه

عديدة أبرزها ملاذا ال تطرح الوزارة مناقصة لتأليف الكتب املدرسية؟، ويختار أكرثها كفـاءة 

لكتـاب الجـامعي تنتابـه هـو وا. من الناحية التعليمية، أو من حيث الوفاء بأهداف الـوزارة

اآلخر يف الفرتة األخرية مساوئ ال حرص لها، فهو متخلف عن مالحقة التطور العلمي العاملي، 

إضـافة إيل أنـه قـد تطـورت ثقافـة منحرفـة تؤكـد . ثم هو يف الغالب ذو مضـامني مشـوهة

صـبح للطالب عىل أنه الكتاب الذي ينبغـي أن يقـرأ وحـده للوصـول إيل النجـاح، ثـم أنـه أ

ًبالنسبة لألستاذ مصدرا مضمونا لتوليد قيم اقتصادية دون اإلهتامم بتأسيسة لقيم تعليمية ً . 
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 يف نرش الفـوىض يف منظومـة – وبامتيـاز –وإيل جانب أن هذه الرشيحة قـد نجحـت 

ًفنظـرا . ًالقيم التعليمية والجامعية، فقد نجحـت أيضـا يف إشـاعة الفـوىض يف قـيم املجتمـع

لقنوات اإلنتاجية التي تتيح الفرصة الستثامر رؤوس األموال املحـدودة، تلـك لغياب تأسيس ا

التي قد حصل عليها أبناء هذه النخبة لقاء العمل يف مجتمعات الخليج، أو حتى تلـك التـي 

قد تنتج عن املصادر املنحرفة األخرى كالدروس الخصوصية، فقد اتجهـت هـذه األمـوال إيل 

عالم عىل تعميـق ثقافتهـا مـن خـالل اإلعـالن، بحيـث تعمقـت وساعد األ. أسواق االستهالك

واكتملت ثقافـة االسـتهالك، التـي انـترشت يف املجتمـع حتـى أتـت عـىل األخرض واليـابس، 

من سـكانه اآلن % 50ونرشت بغري سند أو أساس روح الرتف واالسرتخاء يف مجتمع يقع نحو 

ًة دورا رئيسيا يف أضعاف انـتامء باإلضافة إيل ذلك فقد لعبت هذه الرشيح. تحت خط الفقر ً

. ًالبرش ملجتمعهم، فقد تآكلت القدوة، وأصبح املجتمع سوقا كبرية يباع فيه كل شئ ويشرتى

ىف مثل هذا السياق يقول لسان حال الفقراء، هذه السوق ليس لدينا ما نبادله فيها، أو إننـا 

بـأن . ، ويعيشـون بأمـل وردىًالخارسون واملعانون دامئا يف مبادالتـه، فليـذهب إيل الجحـيم

يعشيوا يف مجتمع أو حتى سوق متوازن وعادل يحصـلون فيـه عـىل بعـض الحـق أو بعـض 

املكاسب، فإذا مل يتحقق األمل فهم يعيشون مغرتبون ينتظرون عىل هامش املجـري أمـالً ىف 

ويف هذا اإلطار تتساقط روابطهم باملجتمع أو تضعف فيتطـايرون . أن يتحقق العدل والحق

كالذرات التي تسقط يف عامل الدين فتحتمي بتقشفه، أو يف عامل املخدرات فتغيب بواسـطته 

 .عن واقع مؤمل

ـايرون -ج ـازيون املـس ـيق :االنتـه ـاس، تـض ـة باألـس ـة تاريخـي ـة ذات طبيـع ـذه الرشيـح  ـه

مساحتها إذا كان التحول جادا، وتتسع هذه املسـاحة حيـنام يرتهـل التحـول فتتـوىل 

 يف املرحلـة –ً مجانيا –تعلمت هذه النخبة وتراكمت معرفتها . هنرش الفساد يف إطار

. االشرتاكية، وحينام جاءت التحوالت الليربالية، واصلت العمل مبنطق جلب املكاسـب

وإذا كانت أول عنارص هذه النخبة هي التى أشارت بأهمية ومالمئة التحول الليرباىل، 

خزونهم املعريف يف إطالق أيديولوجيا فإن أبناء هذه النخبة هم الذين استفادوا من م

ًومربرات التحول الجديد، بل وفرضه محورا للحديث العام، لتأسيس نعبئة جامهريية 

ًأيضـا هـم الـذين قـدموا خـربتهم القانونيـة إلصـدار الرتسـانة أبناء هذه النخبة . له

لك فهم  تجسيد تحول االنفتاح والليربالية وحاميته، يف مقابل ذالترشيعية التي تولت

 ًأيضا الـذين تولـوا تصـفية الرتسـانة القانونيـة االشـرتاكية، الـذين تربـوا وترعرعـوا ىف 

 



144 األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                              

وهم الذين أطلقوا من خالل األعـالم الترصيحـات واإلعالنـات مبزايـا وحسـن . حاميتها

التحول الجديد، الذي سوف يأيت بالغيث للمجتمع، ليس العتقـادهم يف ذلـك حقيقـة، 

 .فأة لقاء املديح، كأمنا شعراء الجاهلية قد عادوا من جديدًولكن طمعا يف املكا

. الفئة الثانية من هذه النخبة رأت أن يكون لها رأس مال حقيقـي يف التحـول الجديـد

فقد تعاملت مع التحول السابق بقيم غري اشرتاكية، استثمرت مراكزها البريوقراطيـة العاليـة 

ظلـت خافيـة ومختفيـة .  نفوذهـا إيل ثـرواتيف القطاع الحكومي أو القطاع العام، فحولـت

حتى حل التحول الجديد، فأينعت رؤوسها، وقـررت املشـاركة برأسـاملها النـاتج عـن ظـرف 

ومن ثم فقد شاركت يف التحـول الجديـد بـإخالص، تسـعى مـن ناحيـة إيل تطـوير . انتهازي

ية، فرفـاقهم مـا رأساملها مستغلة معرفتها الدقيقة والقوية بأسلوب عمل البريوقراطية املرص

ومن ناحية أخرى تقـدمت إىل . زالوا يشغلون مراكزهم يف بنائها وهم عىل استعداد للتعاون

الدخول يف عالقات قوية مع بعض أفراد الطبقة العليا إيل حد املصاهرة، حتى تؤمن مراكزها 

ديـد، لقد تضافرت مصالح هذه الفئة مع مصالح الطبقة العليا يف إطـار التحـول الج. وقوتها

فقد أسقطت التزامها باحتياجات طبقتها واحتياجات املجتمع وتآكل إحساسها بأزمة طبقتها 

 . وأزمة املجتمع كذلك

الفئة الثالثة يف هذه الرشيحة استثمرت انتهازيتها عىل الصعيد السيايس، حيـنام أعلـن 

اد االشـرتايك، الزعيم الليربايل عن تجسيد أيديولوجيته من خالل تأسيس املنـابر داخـل االتحـ

مل يجـد بعـض أعضـاء الصـفوة . التي تحولت إيل أحزاب عىل حساب االتحاد االشـرتايك ذاتـه

املثقفة صعوبة يف املشاركة يف األحزاب الجديدة، فهم الذين أجادوا لعبة الحراك مـن داخـل 

الخطري يف األمـر أن هـذه الرشيحـة التـي أجـادت لعبـة االنتهازيـة . التنظيامت املتتابعة

ًسياسية وجدوا اتباعا صـغارا لهـم داخـل الحـرم الجـامعي، أو أن بعـض أعضـاء الحـرم ال ً

وبدأت الوظائف الجامعية والثقافيـة تـوزع . الجامعي آثروا التعلق بأذبال هذه الرشيحة

 بسـبب –بحسب قدر الوالء السـيايس، وملـا كانـت قـيم الحـرم الجـامعي ضـعيفة أصـالً 

أعضاء الحـرم الجـامعي بإتجـاه تعميـق العالقـات  فقد هرع الكثري من -ظروف عديدة 

ًومل يكـن مدهشـا أن . واالرتباطات مبن سبقوهم يف الوالء السيايس، أو مبصادر هذا الوالء

يكون املثقفني الراديكاليني ىف املرحلة االشرتاكية، ونتاج املجانيـة النارصيـة، هـم نفسـهم 

ليس عن قناعـة .  وليست أكادمييةالباحثون عن الحراك من خالل قنوات سياسية ليربالية

  ًسياسية، ولكن بحثا عـن طاقـة سياسـية تسـاعدهم يف الحصـول عـىل املنصـب مـن بـني
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املتنافسني عليه، أو عن غطاء أو دعم سيايس يؤمن لهم ما حصلوا عليه مـن مناصـب وملـدة 

م ومن ثم فقد كانوا هم الـذين رصـد الفـن جولـدز قـدرتهم عـىل تغيـري افرتاضـاته. طويلة

ـعود  ـة الـص ـاء عملـي ـر أثـن ـات نـظ ـديولوجيات ووجـه ـن أـي ـذلك ـم ـرتبط ـب ـا ـي ـة وـم القاعدـي

رايت ميلز أن شاغيل املناصب السياسية اليوم . ًوقد صدق فيهم أيضا قول س. )57(االجتامعي

 .)58(هم راديكاليوا العقود السابقة

، بغـض ًلقد ساير هؤالء االنتهازيون التحول سعيا لتوسـيع نطـاق مصـالحهم يف إطـاره

. النظر عن نتائج ذلك عىل املجتمع، فأيديولوجيتهم مستمرة يف منطقها، اآلخذ دون العطـاء

ًونتيجة لذلك أفرغوا التحول من طاقته الدافعة، وأصبحنا نسمع كثريا عن بعـض الجـامعيني 

املتالعبني بنتائج االمتحانات لصـالح ابنـائهم، أو بعـض القضـاة املرتشـني والخـائنون مليثـاق 

دالة، لقد شكلت قيمهم االنتهازية مرجعية لتآكل املثـل والشـفافية يف املجتمـع، فـانترش الع

 . الفساد يف فضائه

هذه الجامعـة ضـمت عنـارص محـدودة مـن أبنـاء النخبـة :  الرافضون حتى العنف-د

املثقفة، هم الذين تخرجوا من التعليم الجامعي أو شغلوا وظائف هيئة التـدريس فيهـا، أو 

ًأحيانا كثريا يعملون يف وظائف . وظائفهم يف بريوقراطية الدولة بأجنحتها املختلفةكانت لهم  ً

ـرتة الـسـبعينيات  ـك أن الرافـضـني يف ـف ـد ذـل ـة، يؤـك ـة اـسـتنادا إيل تخصـصـاتهم الجامعـي ًهاـم

فقـد رفضـوا التحـول الجديـد يف محاولـة . والثامنينيات هم باألساس من أبناء هذه الجامعة

ًأحيانـا كانـت هـذه املرجعيـة . لذي وقع بالنظر إيل مرجعيات عديـدةإليقافه ولو بالعنف ا

اشرتاكية وماركسية، فاألحالم االشرتاكية انتكست، وهي اآلن تتوارى وتقرب معها أحالم العـدل 

ًوأحيانا أخـرى كانـت املرجعيـة نارصيـة، فقـد مـات الـزعيم . االجتامعي واملساوة يف الفرص

ضال التاريخي لطبقتهم بكرم، يعرتف أبنـاء هـذه الجامعـة املخلص واملخلص، والذي كافأ الن

بذلك حتى الشعور بالـذنب إيل حـد العنـف والـرفض لكـل مـا يخـالف التجربـة النارصيـة 

ًوأحيانا ثالثة تكون املرجعية إسالمية يستفزها البـذخ والـرتف املفسـد، فتسـتدعي . الطاهرة

َّالجهاد الذي مـن املحـتم إذا فعـل التقشف ملواجهة االستهالك واالنحراف، تستنفر عواطف  ُ

وقد غرس أبناء النخبة املثقفة من اإلسـالميني بـذرة . ًأن ميأل األرض عدالً بعد أن ملئت جورا

ويف التسعينيات شكل فكرهم قيادة ألبناء الطبقة الدنيا . الرفض يف السبعينيات والثامنينيات

ًأويالً وتطرفـا، فطرقـوا سـبيل العنـف ًالذين آملهم الحرمان فاستنجدوا بالـدين، تحريفـا أو تـ

ًاعتقادا منهم بأنهم يرضوا بالتحول بينام هم يف الحقيقة لطخوا سمعة الدين، وبـرغم ذلـك 

 .فقد بددوا بأفعالهم بعض طاقات التحول
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 تشغل هذه الجامعـة مسـاحة عريضـة يف بنـاء النخبـة املثقفـة، :املخلصون الصابرون  -د

هم القطاع الذي ما زال أبناءه يحتفظـون .  مال املعرفةخاصة القطاع الذي ميتلك رأس

باألخالق القومية للطبقة املتوسطة، حينام تشكل قيم الدين متضافرة مـع قـيم الـرتاث 

ـربايل ومل يرفـضـوه،  ـوا التـحـول اللـي ـديهم فـقـد قبـل ـة ـل ـة قاـعـدة األـخـالق والثقاـف النقـي

تمعـات عديـدة، غـري فأيديولوجيا وقيم هذا التحول هي التـي أسسـت التقـدم يف مج

أنهم فزعوا لرضبه الدين بغري هوادة، ومتزيقه لنسيج األخالق يف غـري رحمـة، وسـحقه 

رأوا بـعـض رـفـاقهم اـلـذين ميتلـكـون ذات املعرـفـة . لـقـيم الـحـرم الـجـامعي بـغـري وـعـي

وينتمون إيل ذات الطبقة، يساعدون بسلوكهم االنتهازي أو العنيف يف تخريب التحول 

لقد أدركوا أن التحول بأوضاعه الحالية مدمر للمجتمع . نه الرائعةوتفريغه من مضامي

والتعليم والتعليم الجامعي كذلك، فحاولوا أن يؤدوا دورهم مبستوياته املثالية، كـل يف 

حـاولوا النصـح الرشـيد . موقعه، عل ذلك أن يبطئ من معدالت الرتدي باتجاه االنهيار

جتمع، وللحفاظ عىل الهوية رأوا أن يتضافر بإصالح حقيقي للتعليم كمدخل إلصالح امل

السعي لنقل املعرفة عن الغرب املتقدم مع بعث وتجديد قيم الرتاث املواتية للتقـدم، 

غري أن األذن التي تسمع وتصدر القرار تعودت التـواء الصـوت االنتهـازي، . وال تناقض

. حة الـوطنومل تعتاد سامع استقامة الصوت الشفاف، الذي يسعى للحفاظ عىل مصـل

حينام سمعت هذه الفئة مبعايري الجودة لالرتقاء بالتعليم الجامعي سعدت وصـفقت، 

ففي ذلك خري للـوطن، وحتـى تعظـم فاعليـة هـذه املعـايري، رأت رضورة أن !! البأس 

تعكس هذه املعايري بعض أبعاد الهوية والرتاث، حتى تحـافظ عـىل اسـتقالل التعلـيم 

غري أنهم وجدوا أنفسـهم كالنغمـة النشـاز عـىل . كربياءواملجتمع، وحتى تعمق قيم ال

ساحة سيمفونية الفساد فرفضت وجهة نظرهم، ورغم ذلك ظلوا عـىل عهـد اإلخـالص 

يتوجهون ألي قوة مبطالب إصالح التعلـيم واملجتمـع عـىل . للوطن والصرب عىل املكاره

ا، غـري أنهـم السواء، فإذا صدرت دعوة اإلصالح من الخارج فإنهم قـد يتعـاطفون معهـ

وهم يبحثون عن الحق من مرجعية االرتقاء بـالوطن، . يدركون أنها حق أريد به باطل

. فريفضون اإلصالح الصادر من الخارج وأن كانوا عىل شـوق لـه إن صـدر عـن الـداخل

فيصابون بخيبة األمل والتوقع، غري أنهم يظلـوا عـىل عهـدهم يعملـون صـابرين، كـل 

عـىل أمـل أن إنضـامم النطاقـات . لضيق الذي يقـف فيـهمنهم يسعى لتطوير املكان ا

 . ًالضيقة إيل بعضها ميكن أن يشكل اتساعا قد يشمل املجتمع
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هذه الجامعة عىل انتظار دائم إلصالح التحول وصالح أحواله، ينتظرونه كأمنا ينتظرون 

" دوالجـو"غـري أن " صـمويل بيكيـت"الذي تحدث عنه الكاتب اإلنجليزي الشـهري " الجودو"

يتقمصون الرباءة الشيعية يف انتظار األمـام الغائـب الـذي سـوف يـأيت لـيمأل . املنتظر ال يأيت

 عـل السـامء أن الـلــهًوأخريا صابرون يترضعـون بالرجـاء إيل . األرض عـدالً لكنه مل يأت بعد

ًمتطر إصالحا، برغم أنه قد قيل لهم أن السامء لن متطر من ذاتها إصالحا، وال حتى ذهبا ً  وال ً

َ ال يغـري مـا بَقـوم حتـى يغـريوا مـا َلـلـهَّإن ا" فضة، وبرغم أنهم قد أخربوا باملقدس رصاحة  َُ ِّ ُ َِّ َُ َُّ َ ٍ ْ ِ

ْبأنُفسهم  ِ ِ َ  .  العظيمالـلـهصدق " ِ

 

 تشوه النخبة وتراجع الطبقة الوسطى إرضار باألمن القومى: ًسابعا

لوسطى واملتغريات املسـئولة عـن أرشت ىف الصفحات السابقة إىل حالة إنهيار الطبقة ا

إنهيارها، ثم سلوك الطبقة الوسـطى ىف مرحلـة اإلنهيـار، إضـافة إىل جملـة املشـكالت التـى 

بدأت تظهر عىل ساحة هذه الطبقة، بحيث تشري هذه املشكالت إىل أوضاع طبقة ىف إتجـاه 

قة املحوريـة ىف ًونظرا ألن الطبقة الوسطى تشكل الطب. التحلل، وهى مرحلة ما بعد اإلنهيار

بناء املجتمع، فهى قاعـدة األخـالق وقاعـدة األجـامع الـوطنى، وعـىل سـاحتها تتجسـد كـل 

فإن إنسحاق هذه الطبقـة يعـد مـؤرش عـىل صـالبة املجتمـع، . متضمنات العقد االجتامعى

وإذا كانـت عواطـف املواطنـة واإلنـتامء تتبـدى عـىل . فيصبح مجتمعا هشا قابل لإلنكسـار

لوسطى باألساس، وإذا كان الرتاث ينتقل من جيل إىل جيـل، مـن خـالل أرسة ساحة الطبقة ا

وإذا كانت هـى الطبقـة التـى تعيـد أنتـاج . الطبقة الوسطى كفاعل أصيل عىل هذه الجبهة

أخالق املجتمع وثقافته، وهى الطبقة التى يتوىل أبناؤها باألساس إدارة بريوقراطيـة الدولـة، 

وإذا كانـت نخبـة . لمجتمع، وحاميتة من أى عـدوان خـارجىوالحفاظ عىل األمن الداخىل ل

هذه الطبقة هى التى تتوىل تشـكيل الفعـل الجمعـى للمجتمـع، وهـى التـى تتـوىل إنتـاج 

األفكار والقوة، وهى التى ترشد حركة املجتمع ىف مختلف املجاالت، حيث يعنى إنهيار هذه 

ًىب، وهو اإلرضار الـذى نعـرض تحليليـا الطبقة بالتأكيد اإلرضار باألمن القومى للمجتمع العر

 .لبعض جوانبه

ويتمثل الجانب األول ىف النتائج السلبية إلنهيار الطبقة الوسطى عىل األمن 

القومى، قد يأخذ إنهيار الطبقة الوسطى شكل تقلـص مسـاحتها عـىل الخريطـة 

لع ىف االجتامعية، إرتباطا بذلك أشار الرتاث النظرى إىل أن الرصاع االجتامعى ينـد

 ويـشـري ـكـارل ـمـاركس إىل ـهـذه الحاـلـة . املجتـمـع إذا إختـفـت الطبـقـة الوـسـطى

 



148 األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                              

 الطبقة املتوسـطة، حيـث يتسـاقط غالبيـة أعضـائها إىل أسـفل Thinningبتقلص أو ترفيع 

. حيث الطبقة الدنيا أو يرتفعوا بحكم إمتالكهم ألدوات اإلنتاج إىل مصاف الربجوازية العليـا

ًبقة مؤرشا عىل إندالع الثورة الربوليتارية وبرغم تآكل غالبية مقوالت ويعترب أختفاء هذه الط

ألن أختفاء الطبقـة . النظرية املاركسية، إال أننا نعتقد أن هذه املقولة ما زالت لها معقوليتها

الوسطى أو إنضاممها بفاعلية ظروف الدفع االجتامعى إىل اسفل، من شأنه أن يربز التناقض 

ومن شأن الوعى بهذا التنـاقض أن يقـود إىل إحتامليـة تفجـر الرصاع . تمعاالجتامعى ىف املج

. إذا أدركت أطراف التناقض أن األخـر يسـتلب حقوقهـا ومصـالحها أو هـو مصـدر شـقاءها

ًوإستنادا إىل ذلك فإننا إذ تأملنا واقع املجتمع العرىب فسـوف نجـد أن عـدد السـكان تحـت 

السكان تحت خط الفقـر املـدقع يصـلوا إىل نحـو وأن % 50إىل % 40خط الفقر يرتاوح بني 

وإذا أستمر تساقط الطبقـة الوسـطى فـإن ذلـك سـوف يـؤدى إىل إخـتالل . من هؤالء% 25

ميزان العدل االجتامعـى ىف املجتمـع، بحيـث يكـون ذلـك مقدمـة لحالـة التمـرد والفـوىض 

يـدمر كـل شـئ، االجتامعية، التى ينسحب فيها البعض بينام البعض اآلخر واألغلب ينطلق ل

وهو ما يعنى أن غيـاب . ألن مصالحه غائبة ىف إطاره، فليس له ىف هذا الوطن ناقة وال جمل

بـني الطبقـات، يجعـل القـوى " مخفـف الصـدمات"الطبقة الوسطى التى كانت تلعب دور 

االجتامعية املتناقضة تدخل ىف رصاع مع بعضها البعض، وهو مـا يـؤدى إىل نرش الفـوىض ىف 

 . يعمل عىل هدر موارده، ومن ثم فهو يرض باألمن القومى للمجتمع العرىباملجتمع، و

ويشكل اإلنهيار األخالقى للطبقة الوسطى البعد الثـاىن إلنهيـار هـذه الطبقـة، وتوجـد 

أولهـا الحالـة االنتقاليـة التـى مـرت بهـا . أسباب عديدة مسئولة عن هذا اإلنهيـار األخالقـى

. ىل االستقالل ورشوعها ىف بناء تجارب التنمية والتحديثاملجتمعات العربية بعد حصولها ع

ولظروف عديدة منها الظروف العاملية غري املواتية، وعـدم جديـة الـنظم السياسـية ىف بنـاء 

تجارب التحديث، وعجزها عن تعبئة شعوبها ىف هذا اإلتجاه، إضافة إىل عديد من الظـروف 

 كام حـدث ىف كـل املجتمعـات التـى –ابرة األخرى طالت فرتة االنتقال، وتحولت من فرتة ع

وإذا كانت عمليات االنتقال والتحول تتطلب بطبيعتها إستنفار .  إىل حالة دامئة–نهضت 

جهود وطاقات مختلف القوى االجتامعيـة ودفعهـا ىف إتجـاه التحـديث، فـإن اإلسـتنفار 

متزيـق طال والقوى املعبأة ظلت مسـتعدة لكنهـا مل تفعـل شـئ األمـر الـذى سـاعد ىف 

نسيجها اإلجتامعى ونتيجة لذلك فإنه برغم كل الجهود التى بذلت مل يتحقق التحـديث 

  املنشود، ومن ثم بدأت الشعوب العربية تعيش حالة متارجحة، ال هى ظلـت متمسـكة
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وعـىل سـاحة هـذه الحالـة وقعـت . برواسخها التقليدية، وال هى أمسكت بتالبيب املعارصة

 وأخالقية عديدة، تناقض بني األصالة واملعارصة، بني من ينادون إىل تناقضات ومتزقات ثقافية

الرجوع إىل الرتاث، مع التأكيد عىل رضورة تحديـده، ومـن يطـالبون بـاإلنطالق إىل الحداثـة 

. الغربية ونتخىل عن الرتاث وراءنا، فهو تراث ينتمى إىل أجياله التى صـنعته، أجيـال املـاىض

غربية التى جاءت بها النظم السياسـية لتقـود التحـديث الـذى مل تناقض بني األيديولوجيا ال

يتحقق، واملضامني القيمية واألخالقية للدين والرتاث، وهى املضامني الكامنة ىف دين وثقافـة 

تناقض بني آداء املؤسسات التعليمية فيام يتعلـق بالتنشـئة االجتامعيـة والثقافيـة، . املجتمع

ت التعليم التى تضخ األخالق والثقافة الغربيـة الحديثـة ىف واإلعالم إضافة إىل بعض مؤسسا

مقابل األرسة وبعض مؤسسات التعليم التى تؤكد عـىل مضـامني الـرتاث واألخـالق والثقافـة 

وقد زاد الطني بله أن نخبة الطبقة الوسطى إنقسمت عىل ذاتهـا، بعضـها ينـارص . التقليدية

الق وثقافة املجتمع، بينام البعض األخر يؤكد عىل األيديولوجيا الغربية بتنوعاتها كقاعدة ألخ

فإذا نحن تأملنا الفضاء الثقاىف واألخالقى ىف . رضورة إستدعاء الرتاث بأشكاله املختلفة كذلك

املجتمع فسوف نجد إنقسامات عديدة، شكلت قاعدة لعنارص ثقافية وأخالقية متناقضة، ال 

 ذلـك الضـعف الـذى أصـاب مؤسسـات تتكامل ولكن تلغى بعضـها بعضـا، فـإذا أضـفنا إىل

ًالتنشئة االجتامعية جميعا، فسوف ندرك أننا امام حالة من إنهيار االنفاق األخالقى والثقاىف 

ـة  ـومى"ىف املجتـمـع، أى حاـل ـرتاث السوـسـيولوجى" األـن ـا اـل ـار إليـه ـى أـش ـاب . الـت حـيـث غـي

لـذى يجعـل هـذه منظومات القيم التى توجه سلوكيات البرش ىف مختلف املجـاالت، األمـر ا

يـضـاف إىل ذـلـك ـسـقوط ـصـيغة . الـسـلوكيات ذات طبيـعـة عـشـوائية ىف وـسـائلها وغاياتـهـا

التوقعات املتبادلة املستندة إىل إتفاق غالبية البرش ىف املجتمع حول منظومات قيم أساسية، 

تشكل جوهر بناء األخالق ىف املجتمع، وىف ذات الوقت تشكل مرجعيـة موجهـة لسـلوكيات 

وهو الوضع الذى يؤدى إىل حالة من . عالهم ىف مختلف ساحات ومجاالت املجتمعالبرش وأف

. الفوىض الثقافية واألخالقية التى تستظل بها فوىض تنترش ىف كل مجاالت الواقع االجتامعـى

حيث يفتقد املجتمع القدرةعىل التمييز بني الصـواب والخطـأ، بـني اإليجـايب والسـلبى، بـني 

خالقي وهى حالة تشري إىل أن االجتامع اإلنساىن ىف املجتمع فقد أسسه الفعل األخالقي والالأ

 .ولزومياته، التى إذا غابت فال مجال للحديث عن األمن القومى للمجتمع

وإذا كان من نتيجـة الحالـة السـابقة، أنعـدام أو ضـعف منظومـات القـيم واألخـالق 

ـع ـبرش ىف املجتـم ـلوكيات اـل ـة لـس ـى أن الف. املوجـه ـك يعـن ـإن ذـل ـاىف ـف ـى والثـق ـاء األخالـق  ـض
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للمجتمع تأسست فيه قابلية اإلخرتاق، ألنه يفتقد وجود القيم القويـة التـى تسـتخد قوتهـا 

ىف هـذه الحالـة تنـترش ىف املجتمـع ثقافـة التطـرف . من إستيعابها ىف بناء شخصيات الـبرش

مـع، والعنف، ألن الـبعض إسـتدعاها مـن املـاىض ورأى أنهـا صـالحة لقيـادة تحـديث املجت

ىف مقابـل ثقافـة التحلـل الغربيـة، حيـث تبنـى القـيم . وإنتشاله من حالة الغياب األخالقي

الشخصية واالجتامعية التى بدأت الحضارة الغربية ىف الرتاجع عنها، والتى تشكل املواضع او 

، يضاف إىل ذلك إخرتاق الثقافة االستهالكية ملجتمعاتنـا الفقـرية. املصادر املحتملة إلنصهارها

وهى الثقافة التى تدفع قيمها إىل تدمري رأسامل املجتمع وطاقاته، وتبتعد بها عـن الفاعليـة 

ذلك باإلضافة إىل أنه ىف حالة غياب االتفاق عىل قيم ثقافيـة وأخالقيـة . والقدرة عىل االنتاج

ـار  ـؤدى إىل إزدـه ـأنه أن ـي ـن ـش ـك ـم ـإن ذـل ـع، ـف ـبرش ىف املجتـم ـلوك اـل ـة لـس ـة موجـه عاـم

ت الفردية ذات الطبيعة اإلنتهازيـة ىف املجتمـع، والتـى تعنـى سـقوط املرشوع األيديولوجيا

فـإذا تغلفـت . االجتامعى الجامعى والجامع، وبروز املرشوعات الفردية واألنانية لتحل محله

قيم الثقافة الغربية ىف مجتمعنا وتغلبت عىل قيم الرتاث، فمعنى ذلك أنها سوف تدفعنا أو 

 جديـد، إسـتعامر جديـد يـدفعنا مـن داخـل ذواتنـا إىل التبعيـة وإىل تجذبنا إىل التبعية من

 . إسقاط كل ما يتعلق بالهوية أو العواطف القومية والوطنية

وـيـرتبط ـبـذلك أن إنهـيـار الطبـقـة الوـسـطى وغـيـاب أخالقـهـا، وتخـلـق حاـلـة ـمـن الـفـراغ 

إن هـذا الفـراغ مـن األخالقى، إضافة إىل إمكانيـة إمتالئـه بالثقافـات املتطرفـة أو املتحـررة، فـ

أخـالق الطبقـة الـدنيا التـى تتميـز ىف . املحتمل أن ميأل بقيم وأخالق أى من الطبقتني البـاقيتني

فرتات اإلنهيار االجتامعى بالتحلل من الطهارة والنقـاء، وهـى أخـالق نفعيـة تسـعى إىل متكـني 

التحايـل إلشـباع هـى أخـالق يوميـة يبتـدعها . البرش من مجرد البقاء أحياء عىل سطح املجتمع

الحاجات اليومية، أخالق يصنعها الفقر واألوضـاع االجتامعيـة املرتديـة، واإلحسـاس بالهامشـية 

أخالق تؤكد عـىل البلطجـة واملامرسـات االجتامعيـة املدانـة، ليسـت ذات . واالستبعاد االجتامعى

تام تقـود إىل طبيعة إسرتاتيجية وليست صالحة لتأسيس مجتمع، إذا سادت هذه األخالق فإنها ح

فإذا مل ميتلئ الفضاء الثقاىف للمجتمع بواسطة أخالق الطبقـة الـدنيا، فـإن أخـالق . إنهيار املجتمع

الطبقة العليا من املحتمل أن تتدفق ىف فضاء املجتمع وتشـغل بعـض مسـاحاته، حيـث األخـالق 

ترش قيم الفردية لتحل ىف هذا اإلطار تن. الفردية املتحررة والتى قد تتناقض مع مرجعياتها الدينية

محل القيم الجامعية، وتحل ثقافة الفساد محل قيم وأخالق االستقامة، وتنترش قيم االستهالك ىف 

ـات ـري ـمـن اإلنحراـف ـدفع إىل كـث ـا، فـت ـذى يتـضـافر معـه ـدون املـسـتوى االقتـصـادى اـل   املجتـمـع، ـب
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ني بـني ثقافـة الطبقـة ًواألكرث سوءا أن تتأسس ثقافة هجـ. اإلجتامعية واألخالقية ىف املجتمع

الدنيا املتحلله وثقافة الطبقة العليا الفاسدة واملغرتبة، بحيث يكون من نتائج هـذا الهجـني 

 . سلبيا بالنسبة لواقع املجتمع ومستقبله

ويتصل بذلك أننا إذا تأملنا عالقة الطبقة الوسطى تاريخيا ببناء املجتمع فسـوف نجـد 

ًالنضـال تاريخيـا للحصـول عـىل إسـتقالل املجتمـع، أن هذه الطبقة هى التى رفعت رايات 

والسعى إىل تبنى مرشوع إجتامعى لتحديثه، وإن مل يتحقق ذلك بصورة كاملة أو مقبولة ىف 

غري أن غياب الطبقة الوسطى من عىل الساحة، سـوف يسـاعد تـدريجيا . إطار الواقع العرىب

 من جديد، وذلك يرجع إىل عوامـل عىل إفتقاد املجتمع إلستقالله ودخوله إىل ساحة التبعية

ويتمثل العامل األول ىف بـروز فاعليـة الطبقـة العليـا كقـوة إجتامعيـة وإتجاههـا إىل . ثالثة

. التحالف مع الربجوازية العاملية، ىف ظل األيديولوجيا الليربالية املؤكدة عىل القطـاع الخـاص

ىف ظـروف قـد تكـون مالمئـة حيث تدفع هذه الطبقة املجتمع لإلندماج ىف النظـام العـاملى 

وغـري مواتيـة إلسـتكامل . لتحقيق مصالحها دون أن تكون مالمئة لتحقيـق مصـالح املجتمـع

تحديثه األمر الذى يعنى دفعها ملجتمعها إىل ساحة التبعية من جديـد وااللتحـاق بفلـك أى 

نظمـة من القوى العاملية، ويتصل العامل الثاىن بإفتقاد املجتمع إستقالله بسـبب ضـعف األ

السياسية العربية، وذلك ألنها تكون قد وقعت بني ضغوط الطبقة العليا التـى تـدفعها مـن 

ىف ـهـذه الحاـلـة ال تـسـتطيع األنظـمـة السياـسـية . الخـلـف بإتـجـاه التبعـيـة للـقـوى العاملـيـة

العصيان، وإال سقطت من الداخل بفعل تهديد الطبقة العليا والقطـاع الخـاص باإلنسـحاب 

كام ال تستطيع العصيان ألن الربجوازية العاملية ال .  عملية التحديث الزائفمن مشاركتها ىف

ترىض بإنسحاب الطبقة العليا أو األرضار مبصالحها، لكونها عىل رشاكة معها، فإذا حاولـت 

فإن اإلنقضـاض عليهـا قـد . هذه األنظمة التمرد أو الخروج عن املساحة املحددة لدورها

وإما حصار األنظمة السياسية بني سندان الطبقـة العليـا، . يةيتحقق من قبل القوى العامل

ومطرقة القوى العاملية، حتى تتخىل تـدريجيا عـن إسـتقالل مجتمعاتهـا، وعـن إمكانيـة 

حيـث يصـبح عـىل هـذا القـرار أن يراعـى ىف مضـامينه وشـكل إصـداره . القرار املستقل

نظر عن إدعاءات الخطـاب مختلف الظروف الداخلية والخارجية باألساس، وذلك بغض ال

ويتمثل العامل الثالـث ىف غيـاب الطبقـة الوسـطى، فهـى قـد . السياىس بإستقالل القرار

ترشذمت وسقطت أخالقها النضـالية وتبـدد مرشوعهـا االجتامعـى، وهربـت مـن سـاحة 

  العـمـل الجامـعـى واملجتمـعـى تـتـابع مرشوعاتـهـا الفردـيـة، ـغـري مهتـمـة بتآـكـل إـسـتقالل
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إهتمت فهى تحتاج إىل زمان حتى ميكن أن تلملـم شـملها وتسـتعيد عافيتهـا املجتمع، وإن 

 .من جديد

ولقد دعم أوضاع األزمة التى تعيشها الطبقة الوسطى أن الواليات املتحـدة األمريكيـة 

التى يسودها استقطاب الغني والفقري بشكل حاد، سـعت إىل فـرض هـذا االسـتقطاب عـىل 

. يـديولوجيا اليرباليـة، كـام أكـدت عـىل قـوانني السـوقالعامل ومن ثـم، أكـدت عـىل نرش األ

وقدمت الدعم املعنوي للربجوازية العليا يف املجتمعات العربيـة، بـأن فرضـت عـىل الدولـة 

ًوقد كـان طبيعيـا . توفري الحامية القانونية لها حتى لو نرشت بسلوكياتها الفساد يف املجتمع

ى التي بدأت تسحب منها امتيازاتها الواحـد أن يكون هذا التحول لغري صالح الطبقة الوسط

تلو اآلخر، ثم بدأت تعرضـها لظـروف معانـاة قاسـية دفعـت إىل تسـاقط أفـراد وجامعـات 

ومن ثم فقد إزداد عدد السكان تحـت خـط الفقـر يف . ورشائح منها لتلتحلق بالطبقة الدنيا

ية، وارتـبط بـذلك ارتفـاع  وهي من أعىل املعدالت العامل)59(%50، %40العامل العريب ليرتاوح 

 .معدالت البطالة والهجرة، األمر الذي يشري إىل تدهور أوضاع الطبقة الوسطى
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 الفصل الثالث

 تفكيك األرسة العربية 

 املتغريات الداخلية والخارجية

 

 متهيد

ًتعرضت األرسة العربية منذ نصف قرن لفاعلية متغريات كثـرية لعبـت دورا أساسـيا ىف  ً

أن هذا التغيـري كـان ىف إتجـاه تآكـل هـذه البنيـة أو عـىل األقـل تغيري بنيتها ووظائفها، غري 

وميكن القول بأن . تحولها، إضافة إىل تقلص الوظائف األساسية التى كانت تضطلع بها األرسة

متغريات التأثري تتابعت عىل سـاحة األرسة العربيـة، بحيـث دفعـت جملـة املتغـريات هـذه 

حيـث إسـتندت . وحدة املحورية ىف بناء املجتمـعباألرسة إىل الهامش بعد أن كانت تشكل ال

محورية األرسة لكونها الوحدة التى تتوىل نقل تراث املجتمع من جيل إىل الجيل الذى يليـه، 

إضافة إىل أنها التى كانت تتوىل تنشئة البرش وفق مبـادئ الـدين ومنظومـات قـيم الثقافـة 

تتسـق سـلوكياتهم ىف مختلـف إىل جانب مراقبة سلوك أعضـاءها حتـى . وتوجهات الحضارة

عـىل هـذا النحـو فـإن . املجاالت مع املعاىن الصادرة عن الدين والثقافة ومتطلبات الحضارة

األرسة، وهى الوحدة املحورية ىف بناء املجتمع حافظت عىل متاسكه، وحافظت عىل الـرتاث، 

 .  عىل الهوية– وهو األهم –كام حافظت 

 العربية ىف الفرتة املشار إليها فسوف نجد أنها تعرضت غري أننا إذا تأملنا أوضاع األرسة

ويعـد متغـري التنميـة والتحـديث هــو . لفاعلية جملة من املتغريات التى أثرت عليها تباعـا

حيث تجلت فاعلية هذا املتغري . املتغري األول الذى كان له تأثـريه عىل األرسة واملجتمع

 بإتجـاه تحـديث –ولها عـىل اإلسـتقالل  بعـد حصـ–منذ رشوع غالبية األقطار العربية 

وإلنجاز هذه العملية مل تحاول إنجاز تجـارب التنميـة والتحـديث . مجتمعاتها وتنميتها

من مرجعية الرتاث، من خالل محاولة تطوير قيمه ومعانيه لتقود هذه التجارب، وإمنـا 

ومـن . كيةإعتمدت ىف ذلك عىل نقل األيديولوجيات الغربية، رأسـاملية كانـت أم إشـرتا

ثم فقد كان منطقيا أن تنتقـل قـيم هـذه األيـديولوجيات لتحـاول صـياغة مجتمعاتنـا 

وإذا كـان منـط األرسة النوويـة هـو الـنمط . بحسب النموذج الغرىب مبا ىف ذلـك األرسة

  املرتبط عضويا بهذه األيديولوجيات، فقد كان منطقيا أن تساهم أيديولوجيات التنميـة
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ط األرسة بإتجاه التحول من منـط العائلـة املمتـدة إىل منـط العائلـة والتحديث، ىف دفع من

 . النووية

وتشكل التحوالت اإلجتامعية اإلقتصادية التى خضعت لهـا أبنيـة املجتمعـات العربيـة 

وإذا كان لهـذه التحـوالت عالقـة . املتغري الثاىن الذى كان له تأثيـره عىل بناء العائلة العربية

لتـحـديث، فإنـهـا تـضـمنت أيـضـا متـغـريات الهـجـرة الداخلـيـة والـحـراك بعملـيـات التنمـيـة وا

وقد بدأت الهجرة الداخلية مـن الريـف إىل املدينـة مـع املوجـة األوىل للتنميـة . اإلجتامعى

والتحديث، وهى املوجة التى ركزت باألساس عـىل تطـوير السـياقات الحرضيـة، بإعتبـار أن 

ا ألن بها الجهاز البريوقراطى للدولة، إضافة إىل أن وأيض. الحاجة ىف إطارها هى األكرث إلحاحا

ًونظـرا لرتكـز التنميـة والتحـديث ىف . بها البناء التحتى الذى يالئـم تطـوير أبنيـة التحـديث

الحرض، فقد كان منطقيا أن تتمركز مختلف الفرص املتصلة بنوعية الحياة املالمئة ىف الـحرض 

األمر الذى أدى إىل إنطالق موجات الهجـرة مـن . كذلك، ىف مقابل غيابها النسبى عن الريف

الريف إىل الحرض، واملهاجرون عادة هـم أربـاب األرسة النوويـة، أو املؤهلـون لتأسـيس أرس 

وهى جميعها وحدات صغرية إنفصلت عن عائالت ممتـدة مكانيـا، وأيضـا ىف نوعيـة . نووية

 .متدة بطبيعة الحالالحياة التى تقودها، وقد كان ذلك عىل حساب متاسك العائلة امل

وقد شكل الحراك االجتامعى املتغري الثالث الذى فرض التآكل عىل بنـاء العائلـة املمتـدة 

فقد تواجدت فرص العمل ىف املدينة بوفرة حينئذ، إضافة إىل تدفق أبناء الريف بإتجـاه . كذلك

سسات الصناعية التابعـة ًالذى ينتهى دامئا إىل العمل ىف البريوقراطية الحكومية، أو املؤ. التعليم

 وغالبا ما مييل اإلنسـان املتحـرك بإتجـاه املدينـة، إىل . للدولة أو القطاع العام أو القطاع الخاص

أن يتزوج منها ويشكل أرسة نووية جديدة، أو يتزوج من القرية لينقل زوجتة معه إىل املدينـة، 

 لـك عـىل حسـاب متاسـك ولتقوم هى األخرى بحـراك تـابع لحراكـه، وبطبيعـة الحـال يكـون ذ

يضاف إىل ذلك أن زيـادة عـدد السـكان ىف الريـف ىف مواجهـة الثبـات . وحجم العائلة املمتدة

ومـن ثـم . التقريبى ملساحة األرض الزراعية، جعل الكعكة ال تكفى األكلة من العائلـة املمتـدة

لقريـة، أو أن إتجه البعض إىل أمتهان مهن غري زراعية، أو البحث عن عمل ىف مكان آخـر غـري ا

الرصاعات والتوترات تفجرت بسبب الضغط الناتج عن عدم اإلشباع املالئم للحاجات األساسية، 

ونتيجـة لـذلك فإننـا . بحيث إنتهت هذه الظروف جميعها إىل فرض تآكل بنية العائلة املمتـدة

 هـى نجد أن العائلة النوويـة التـى تتشـكل مـن جيلـني، الـزوجني واألبنـاء املبـارشين أصـبحت 
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النمط السائد، وهى منط عائىل أقل كفاءة سواء ىف الحفاظ عىل الرتاث، أو ىف إنجـاز عمليـة 

ثـم إنهـا عائلـة عـاجزة عـن إنتـاج رأس املـال . التنشئة االجتامعية أو الحفـاظ عـىل الهويـة

 .االجتامعى

 وإذا كان التحول من العائلـة املمتـدة إىل العائلـة النوويـة ميثـل أحـد أشـكال التآكـل

فإن العائلة النووية قد أصـيبت هـى . واإلنهيار ىف النمط العائىل من حيث البناء والوظائف

حيث شكل ظهـور . األخرى ىف مقتل بسبب متغريات صدرت هذه املرة عن النظام اإلقليمى

ذلك أنه . النفط ىف مجتمعات الخليج أبرز هذه املتغريات التى أثرت عىل بناء األرسة العربية

 –ً إعتامدا عىل عائداتـه –البرتول ىف مجتمعات الخليج إتجهت هذه املجتمعات حينام ظهر 

نحو الرشوع ىف بناء عملية التنمية والتحديث، حتى متكنـت بعـض مجتمعـات الخلـيج مـن 

غري أنه برغم التـأثريات اإليجابيـة عـىل الصـعيد االقتصـادى . تحقيق مؤرشات دولة الرفاهية

. د الثقاىف واالجتامعى بخاصة عـىل سـاحة العائلـة العربيـةوقعت تأثريات سلبية عىل الصعي

فاملجتمعات العربية غري النفطية هاجرت منها العاملة للعمل ىف مجتمعات الخلـيج، بعـض 

هذه العاملة هاجر رب األرسة وترك أرسته ىف مجتمعه القطرى ليحصل عىل أجر أعىل يشبع 

إىل تأنيث األرسة العربية من ناحية والـدفع غري أن غياب األب أدى . به إحتياجاتها األساسية

 عـن – لغياب منـوذج األب –بها ىف إتجاه التفكك واإلنهيار من ناحية ثانية، ومن ثم عجزت 

ومتزق نسيج األرسة وتآكـل الـرتاحم وتفجـرت . القيام بالتنشئة والحفاظ عىل الرتاث والهوية

صـيبت العائلـة الخليجيـة بـذات وقـد أ. الرصاعات واإلنحرافات وحتى العقوق عىل ساحتها

األمراض ولكن من مدخل آخر، حيث تكثفت العاملة األسيوية عىل ساحة األرسة الخليجيـة، 

بوظيفة التنشئة اإلجتامعية، وذلك وبسـبب تآكـل وإسـرتخاء " املربيات"وقامت عنارص منها 

مرجعيـة ومن ثـم فقـد عجـزت األرسة عـن تنشـئة األبنـاء وفـق . أدوار األم، وإنرصاف األب

إسالمية وعربية، فلم تنقل التنشئة التى متت عىل يد املربيات األجنبيات الـرتاث، بـل أضـاعت 

وقعت عـىل سـاحة األرسة . اللغة وقذفت بالهوية ىف قلب عواصف هوت بها إىل مكان سحيق

نفس السلبيات التى أصابت األرسة ىف املجتمعات غري النفطية، حيث إنرصاف األبـوين وتآكـل 

 الرتاحم، وأنتشار ظواهر التوتر والرصاع والعقوق عىل الساحة األرسية، وهو مـا يعنـى عواطف

مواجهة املجتمع العرىب لحصاد مر يتمثـل ىف مزيـد مـن التآكـل الـذى أصـاب األرسة العربيـة 

 . ووظائفها

وىف نهاية القرن العرشين فاجأت موجات العوملـة العـامل العـرىب وفرضـت عليـه 

 ىف ـهـذا اإلـطـار يـشـكل . ات أطاـحـت بالبقـيـة الباقـيـة ـمـن األرسةـتـأثري فاعلـيـة متـغـري
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اإلعالم وتكنولوجيا املعلومـات املتغـري األول الـذي أصـاب األرسة العربيـة ىف مقتـل ىف هـذا 

فقد إتسعت مساحة اإلعالم ىف حياة األرسة العربية وتعمقت فاعليته، فسـيطر عـىل . العرص

مساحة الوقت التى يتعرض فيهـا الطفـل لفاعليـة عقول الصغار وعواطفهم، بحيث نجد أن 

اإلعالم تتجاوز املساحة التى تخصصها األرسة للتنشئة اإلجتامعية، ناهيك عـن عمـق فاعليـة 

ومن ثم بدأ اإلعالم يشكل املتغري املحورى ىف عملية التنشئة اإلجتامعية، وهو الـذى . اإلعالم

اإلعـالم مل يعـد قوميـا، ولكـن أصـبحت فـإذا أدركنـا أن . يشكل الـدور األكـرب عـىل سـاحتها

الفضائيات القومية مفتوحة أمام اإلخـرتاق اإلعالمـى الخـارجى، الـذى يعـد ىف غالبـه إعـالم 

ًالعوملة، فإننا نصبح عىل يقني بأن هذا األعالم يضخ قيام ومعاىن تتناقض من منظومات قـيم 

إىل تحلـل أرستنـا العربيـة، وتعمل عىل فرض تآكل هويتنا، وتـؤدى . ديننا وثقافتنا وحضارتنا

التى أصبحت ساحتها متخمة بقيم اإلستهالك والجنس والغرائز، وهى قـيم تخلـع أو تفصـل 

وإذا كانت تكنولوجيا املعلومـات قـد فتحـت عقولنـا عـىل املعرفـة . أعضاءها عن جذورهم

حيـث العاملية، إال أنها عمقت فرديتنا وإنعزالنا عن بعضنا الـبعض داخـل املحـيط األرسى، ب

حلت الفردية والعزلة محل الجامعية والرتاحم والتامسـك أو التـآزر الـذى كـان مييـز أرستنـا 

 . العربية

 ثم برزت قوى العوملة كمتغري أكرث فاعلية عـىل سـاحة مجتمعاتنـا، تسـعى عـن إرادة 

وقصد، لتدمري حضارتنا وهويتنا من خالل تدمري أرستنا، وقد إصطنعت لتحقيق هذا الغـرض 

تارة بإسـتخدام حقـوق املـرأة لشـق الصـف األرسى، مـع أن الحقـوق التـى . ديدةدعاوى ع

منحتها حضارتنا للمرأة أكرث شموالً ورقيا، وإن ظهرت بعض العقبات الواقعيـة التـى أعاقـت 

وتارة ثانية من خالل تأكيد حقوق الطفل كـأن حضـارتنا مل . تجسيد أو ترسيخ هذه الحقوق

وىف الطريـق سـوف تـدفع قـوى العوملـة عاملنـا بإتجـاه . تقدم أفضل مرجعية للحفاظ عليه

الحديث عن حق األنثى وحريتها بالترصف بذاتها وجسدها، حتى ميكـن القضـاء عـىل بنيـة 

ولتحقيق أهدافها إسـتخدمت قـوى العوملـة آليـات . األخالق والقيم لدينا كلية ومن الجذور

. لية تسـيطر عليهـا هـذه القـوىعديدة، أبرزها اإلعالنات الدولية الصادرة عن مؤسسات دو

ًوثانيـهـا متغرـبـون محلـيـون متطرـفـون ىف تـغـربهم ال يهتـمـون كـثـريا بالحـفـاظ ـعـىل هوـيـة 

وضغوط مبارشة عىل نظم سياسـية ضـعيفة . حضارتهم قدر إهتاممهم مبا يتدفق ىف جيوبهم

تقف . سلطةًمل تعد تهتم كثريا مبجتمعاتها وال حضارتها، قدر إهتاممها باالستمرار ىف مقاعد ال

خائفة وعاجزة أمام كل أشكال اإلخرتاق والتفكيك والعبث الغرىب بأسس مجتمعاتنـا، وهـى 

 . حكايات نقصها ىف الصفحات التالية
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 األرسة العربية عىل خلفية التحوالت اإلجتامعية: أوالً

حصلت غالبية املجتمعات العربية ىف بداية النصف الثـاىن مـن القـرن العرشيـن عـىل 

ها، بـعـد رحـيـل الـقـوى اإلـسـتعامرية إـمـا بـسـبب ـضـغوط املقاوـمـة، أو ـمـن ـخـالل إـسـتقالل

وـقـد ـكـان ـمـن الطبيـعـى أن ترشع األنظـمـة السياـسـية ىف ـهـذه . اإلتفاقـيـات واملعاـهـدات

بعض املجتمعات العربية إختـار التحـديث . املجتمعات ىف إتجاه تنمية وتحديث مجتمعاتها

بيـنام . مكاناته كام هو الحال ىف املجتمعات النفطيةوفقا للمنطق الرأسامىل، إلنها إمتلكت إ

أختارت أنظمة سياسية أخرى تحديث مجتمعاتها وفقا لأليديولوجيا اإلشرتاكية، وقد أتبعـت 

غـري أننـا نالحـظ أن . هذا األسلوب ىف التحديث غالبية الـنظم الجمهوريـة ىف العـامل العـرىب

رىب أحـدثت تغـريات جذريـة ىف واقعهـا غالبية تجارب التحديث التى وقعـت ىف العـامل العـ

ًأنتجت أثارا كبرية، أحيانا ىف اإلتجاه اإليجاىب مبا . االجتامعى وخضعت لتحوالت جذرية كثرية

يقوى من عافية املجتمع، وأحيانا أخرى ىف اإلتجاه السلبى مبا يضعف هذه العافيـة ويـوهن 

التى حدثت نرى مـن الرضورى وحتى ميكن فهم هذه التغريات . قدرة املجتمع عىل املامنعة

 .فهم طبيعة التحوالت ومتضمناتها

ًولفهم طبيعة هذه التحوالت، فإننا نجد أن مفهوم التحول اإلجتامعى يقرتب كثريا مـن 

مفهوم التغري اإلجتامعى ويتداخل معه، غري أن ما مييـز التحـول اإلجتامعـى أنـه ذو طبيعـة 

، ىف ثقافته ومنظوماته القيمية وىف أوضاعة كلية وشاملة، تؤثر عىل مختلف جوانب املجتمع

هذه التحوالت من شأنها أن تؤدى إىل إنتاج بنية إنسـانية أو شخصـية جديـدة، . اإلجتامعية

وىف مرحلة التحول يخضع املجتمع لحالة دينامية شـاملة، ال يسـتقر املجتمـع خاللهـا إال إذا 

 . حقق التحول غاياته

تامعية تتميز بإحدى طبيعتني، التحول مـن الطبيعـة وىف العادة نجد أن التحوالت اإلج

األوىل هو تحول بعيد املدى ينطلق من رؤية إسرتاتيجية، حيث يستند هذا التحول إىل قوى 

هـذه القـوى أو الطاقـة الدافعـة للتحـول قـد يكـون مصـدرها . دافعة تتجدد ىف كل مرحلة

مصدرها الرتاكم اإلقتصادى الذى الرتاكم الفكرى واإلصالحى كام حدث ىف أوربا، أو قد يكون 

كام حدث ىف منو الربجوازية التجارية، الـذى أدى بـدوره إىل . يدفع إىل توسيع مجاالت النمو

قيام الثورة الصناعية ومنو الربجوازية الصناعية، وإستمرار إستثامر هذه الطاقة حتى إحداث 

 ىف منـو بعـض اإلحتياجـات عـىل حـني يتمثـل املصـدر الثالـث. الثورة التكنولوجية واملعرفية

 البنائية التى تصبح طاقـة كامنـة مفجـرة للتحـول أو دافعـة لـه، هـذا الـنمط مـن التحـول 
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ميتلك قدرة ذاتيـة عـىل اإلنطـالق واإلسـتمرار وهـو مسـتمر طاملـا أن هنـاك وجـود إنسـاىن 

 . )1(وإجتامعى فعال

عـىل السـاحة العربيـة فإذا حاولنا تأمل التحوالت اإلجتامعية اإلقتصادية التى وقعـت 

فسوف نجدها من منط آخر أو من طبيعـة أخـرى أو ثانيـة، بحيـث ميكـن أن نسـميه منـط 

ىف هذا اإلطار يبدو التحول وكأنه تحول شامل يؤثر عىل مختلـف . التحول املتقطع أو املرتدد

جوانب الحياة ىف املجتمع، غري أنه بعد فرتة محدودة يتعرض لتحول من منط أخر أو مضـاد 

هكذا تستمر التحوالت ىف املجتمع ىف إتجاهات متضـادة، تنفـى بعضـها الـبعض .  طبيعتهىف

اآلخر، أو أن بعض التحوالت أثناء إنجازها ألهدافها، فإننا نجدها قد تتعرض لبعض األحداث 

أو أن هـذه . الكبرية التى تؤدى أو تتوىل إجهاض التحول اإلجتامعى والقضـاء عـىل إنجازاتـه

التحوالت التى تقع ىف املجتمع ىف إتجاه آخر غري اإلتجاه الذى يعـود بـالنفع األحداث تدفع 

وىف العادة نجد أن وجود املعوقات التى تفرض تغيري اإلتجاه عىل هذا الـنمط . عىل املجتمع

أو بفعـل . من التحول، يحدث عادة إما بفعل قوى داخلية تقف ىف مواجهة إنطالق التحـول

جه التحـوالت ىف إتجاهـات محـددة غـري تلـك التـى كانـت قوى خارجية تضغط فتفرض تو

وىف هذه الحالة يعاىن هذا النمط من التحول مـن العجـز عـن . تسعى إىل التدفق ىف نطاقها

تحقيق تراكم إجتامعى وإقتصادى ىف املجتمع، ومن الطبيعى أن تؤدى التحـوالت مـن هـذا 

 . النوع إىل تبديد طاقات املجتمع وإستنزاف موارده

 إذا تأملنا األمر فسوف نجد أن النمط األول مـن التحـوالت هـو الـذى دفـع إىل ونحن

تقدم أو تحديث املجتمعات الغربية، بينام كان النمط الثـاىن املبـدد للطاقـات مـن نصـيب 

ومـن الطبيعـى أن يـؤدى . مجتمعات العامل الثالـث ومنهـا املجتمعـات العربيـة واإلسـالمية

زيق النسيج اإلجتامعى، باإلضـافة إىل إهـدار الطاقـة وتبديـد النمط الثاىن من التحول إىل مت

وإذا كـان ذلـك يحـدث عـىل مسـتوى . رأس املال االقتصادى واإلجتامعى والثقاىف للمجتمـع

املجتمع، فإنه من الطبيعى أن يؤثر عىل وحداتـه ومؤسسـاته الرئيسـية، ومـن الطبيعـى أن 

ـة ىف ـدات املحورـي ـدى الوـح ـا إـح ـال األرسة بإعتبارـه ـزق يـن ـن التـم ـريا ـم ـدرا كـب ـع ـق  املجتـم

 .)2(واإلنهيار

وحـتـى ميتـلـك التـحـول الـقـدرة والكـفـاءة الالزـمـة ـلـدفع املجتـمـع ـعـىل طرـيـق 

التحديث، وزيادة قدراته التكيفية، فإن هناك مجموعـة مـن الرشوط األساسـية التـى 

ينبغى توفرها، حتى يتحقق التحول املالئم الذى يدفع باملجتمع عىل طريـق التقـدم، 

 ويتمثـل الرشط األول مـن هـذه الرشوط ىف . ومن ثـم يجنبـه أدىن قـدر مـن التمـزق
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رضورة أن تشبع هذه التحوالت حاجة بنائية، أى أن تظهر ىف بناء املجتمع تيـارات أو فئـات 

وىف هذه الحالة فإنه حينام تقع هـذه . تنادى برضورة هذه التحوالت اإلجتامعية اإلقتصادية

فـإذا مل تكـن هنـاك حاجـة . ملجتمع يستوعبها برسعة نظرا لحاجته إليهاالتحوالت فإن بناء ا

بنائية لهذه التحوالت فستظل خارج املجتمع، مرفوضة من قبل غالبيـة فئاتـه، وقـد تحـدث 

رصاعات إجتامعية بني القوى اإلجتامعية التـى تسـعى لفـرض التحـول، وتلـك القـوى التـى 

ًون املجتـمـع ـقـادرا ـعـىل إـسـتيعاب مـضـمون ويتـصـل الرشط الـثـاىن برضورة أن يـكـ. تعارـضـه

تحوالته بحيث يؤدى هذا اإلستيعاب إىل مزيد من النمو، وإمتالك القدرة عىل اإلنطالق عىل 

ًأما إذا مل يستوعب املجتمع مضمون تحوالته، فإن ذلك قد يشكل إرهاقـا لـه . طريق التطور

يتم تبدـيـد طاقتـهـا ًوإـضـعافا لقدراـتـه، بحـيـث تـظـل ـهـذه التـحـوالت ـعـىل ـسـطح املجتـمـع،

ويؤكد الرشط الثالـث عـىل الطـابع التلقـاىئ لهـذه . ومتضمناتها عادة بفعل تحوالت جديدة

التـحـوالت، وذـلـك يرـجـع إىل أـنـه كـلـام متـيـزت التـحـوالت االجتامعـيـة اإلقتـصـادية بالطبيـعـة 

 ىف. التلقائية، أعنى أنها تحدث كإستمرار للتفاعـل االجتامعـى اليـومى داخـل بنـاء املجتمـع

هذه الحالة فإن إستيعاب مضامينها يكـون أعـىل، ومـن ثـم يصـبح نجاحهـا ىف الوصـول إىل 

قـد . أهدافها وغاياتها متوقعا بدرجة أكـرث، كلـام كانـت أثارهـا عـىل املجتمـع اكـرث إيجابيـة

تتدخل اإلرادة اإلنسانية ىف تأسيس إنطالق هذه التحوالت أو دفعها ىف إتجاهات معينة، غري 

ىف هذه الحالـة تلعـب اإلرادة اإلنسـانية .  قوة دفعها من املجتمع بعد ذلكأنها تحصل عىل

ويشـري . دور العوامل املساعدة عىل وقوع التحوالت، دون أن تشكل بدايتها أو علة إنطالقها

الرشط الرابع إىل أن التحول يصبح بنائيا وإجتامعيا وشامالً، إذا كانت األهداف التـى يسـعى 

 التى يستهدف تحقيقها، تتصل مبصالح الفئة أو الرشيحة التى تشكل إىل تجسيدها واملصالح

وإتصاالً بذلك فإن التحول الذى تفرضه أقلية عىل املجتمع سواء كانت أقلية . غالبية املجتمع

إقتصادية أو عرقية، من الصعب إستيعاب متضمناته لرفض األغلبية له، إال إذا كان يستجيب 

 . حول مدى قبوله من قبل جامعات املجتمعالحتياجاتها، وقد يحدث رصاع 

ويذهب الرشط الخامس إىل أنه ىك ينجح أى تحول فإنه مـن الرضورى وجـود 

ـفـإذا مل تـتـول ـهـذه الـقـوة . ـقـوة إجتامعـيـة تـنـارصه وتـظـل حارـسـة ـعـىل منجزاـتـه

االجتامعية حراسة التحوالت اإلجتامعية املواتية لها، فإن هذه التحوالت قـد ترضب 

 إتجاه فتتبـدد طاقتهـا، أو أن تظهـر قـوة إجتامعيـة مضـادة فتؤسـس عشواء ىف أى

 تسعى ىف مرحلة تاريخية تاليـة بإتجـاه القضـاء عـىل . تحوالت إجتامعية مضادة لها
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. أغلب منجزاتها، بحيث يتحول ما مل يتم القضاء عليه إىل شواهد لتحوالت وقعت ىف التاريخ

تحول، ويحقـق أهدافـه فإنـه مـن الرضورى أن ويؤكد الرشط السادس إىل أنه لىك ينجح أى 

تتوفر الظروف اإلقليمية والعاملية املواتية له، والتى تشكـل بـدورها طاقـات مسـاعدة عـىل 

حيث تعمل الظروف اإلقليميـة والعامليـة بإتجـاه تزويـد . تحقيق التحول ألهدافه ومنجزاته

، ومن ثم تساعد عىل تحقيـق القوة أو القوى االجتامعية بالطاقة التى تدعم هذه التحوالت

ًغري أن هذه الظروف اإلقليمية والعاملية قد تلعب دورا غري مواىت . معدالت أعىل من اإلنجاز

للتحوالت االجتامعية، أو تعوق جهـود القـوة االجتامعيـة لـدفع التحـول وإمـداده بالطاقـة 

زاته، أو ىف الخضوع األمر الذى يؤدى ىف النهاية إىل ضعف أداء التحول وتضاؤل منج. املحركة

 . )3(لهذه الظروف اإلقليمية والعاملية غري املواتية فتحدد مضامينه رمبا بغري ما يالئم املجتمع

ومن املؤكد أن التامسك األرسى هو إنعكاس أو بعـض التامسـك اإلجتامعـى، ومـن ثـم 

 أحيانا تكون .فإن له عالقة بطبيعة التحوالت االجتامعية االقتصادية، إيجابية كانت أم سلبية

هذه التحوالت مواتية فتساعد عىل متاسك البناء األرسى، وأحيانا ال تكون مواتية فتؤثر سلبيا 

ونحن إذا نظرنا إىل جملة التحـوالت التـى مـر بهـا املجتمـع العـرىب . عىل متاسك بناء األرسة

حيـث بـدأت هـذه التحـوالت بـأرسة قويـة . فسوف نجد أن حصادها كان سلبيا ىف جملتـه

تامسكة، تقليدية تعكس الرتاث التقليدى للمجتمع، وإنتهت بأرسة هشـة وضـعيفة تعـاىن م

من جوانب ضعف عديدة، بحيث أصبحت عاجزة عن أن تؤدى وظائفهـا األساسـية املنـوط 

ولعل أهمها عملية التنشئة االجتامعية التى تأثرت بالضعف والوهن الذى أصاب ثقافة . بها

وعـىل هـذا النحـو . ا ىف أضعاف ذات الثقافة الضعيفة أصـالًاملجتمع، والتى ساهمت بدوره

دارت دائرة كبرية وكاملة أدت ىف النهاية إىل إضـعاف املجتمـع واألرسة معـا، بحيـث ظهـرت 

ـدائرة  نتيـجـة ذـلـك ـظـواهر إنحرافـيـة عدـيـدة، ـسـاهمت ـبـدورها ىف رسـعـة دوران ـهـذه اـل

 . )4(الجهنمية

االجتامعـيـة االقتـصـادية ىف دـفـع وإذا ـكـان ـمـن املـفـرتض أن تـسـاهم التـحـوالت 

املجتمع إىل األمام عىل طريـق التقـدم والتحـديث، بحكـم الـرتاكم املـادى واملعنـوى 

حيث مل يحقق . الذى يتحقق بفعل التحول، فإن حركة عكسية حدثت ىف مجتمعاتنا

التحول تراكام يذكر، ومن ثم مل يولد طاقة للتطـور عـىل غـرار مـا حـدث ىف أوروبـا، 

 التحول الكبري الذى يتضمن تحوالت فرعية عديدة حتـى حقـق غايـات حيث أنطلق

 إذ أستمر هذا التحول الكبري لخمسة قرون كاملة يتحـرك أو يقفـز . وأقىص إمتداد له
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برشاقة عرب ثورات عديدة، إبتداء من ثـورة اإلصـالح الـدينى، إىل ثـورة التفكـري العلمـى، إىل 

إىل الـثـورة الـصـناعية .  أـكـدت ـعـىل حـقـوق اإلنـسـانالتـنـوير، وإىل الـثـورات السياـسـية الـتـى

املـسـئولة، بـنـاء املجتـمـع الـصـناعى ـثـم الـثـورة التكنولوجـيـة املـسـئولة ـعـن ظـهـور املجتـمـع 

التكنولوجى ثـم الثـورة املعرفيـة التـى تسـببت ىف نشـأة مجتمـع املعرفـة، حيـث أصـبحت 

 .)5(قوةالحقائق واملعاىن قوة بعد أن كان اإلقتصاد والطاقة هام مصدر ال

عىل خالف ذلك كانت التحوالت ىف مجتمعاتنا تحوالت قصرية الـنفس، تفقـد إتجاههـا 

دامئا وبصورة مستمرة، وإذا كانت التحوالت ىف طابعها العام ذات طبيعـة إسـرتاتيجية فإنهـا 

عندنا أختزلت لىك تصبح ذات طابع تكتيىك باألساس، وهو طـابع مضـاد لطبيعـة التحـوالت 

ا فقد تسببت هذه التحوالت ىف حدوث فاقد إقتصادى إجتامعى ومعنـوى ومن هن. الشاملة

تأكيـدا . كبري، وأنتهت إىل نتائج أقل من املتوقع منها، بـل إىل نتـائج سـلبية ىف أحيـان كثـرية

لذلك أن التحوالت ىف مختلف جوانب املجتمع العرىب تحركت دامئا من القوة إىل الضعف أو 

 قدر مـن التأمـل ملـا حـدث لنتعـرف عـىل أسـباب وظـروف الهشاشة، األمر الذى يحتاج إىل

 .)6(وقوعه، وما هى املتغريات املسئولة عن ذلك وكيف السبيل إىل املواجهة

وإذا كانت التحوالت التى وقعت ىف النصف الثاىن من القـرن العرشيـن، مـن أكـرث 

ا تأثريهـا عـىل التحوالت درامية وكثافة، فقد كان لها تأثريها عىل املجتمع، مثلام كـان لهـ

تأكيدا لذلك أن األرسة العربية قـد بـدأت مـع بدايـة النصـف الثـاىن مـن القـرن . األرسة

العرشين متامسكة إىل حد كبري غري أنها إنتهت إىل غري ذلـك عنـد نهايتـه والعقـد األول 

. من األلفية الثالثة، حيث كان لهذه التحوالت التى مر بهـا املجتمـع تأثريهـا عـىل األرسة

 نجد أن كل تحـول أضـاف رشخـا جديـدا ىف جـدار األرسة حتـى إنتهـت إىل بنيـة بحيث

تحالفت عىل إحداث هذا اإلنهيار متغريات شتى، بدأت باملتغريات . أرسية منهارة تقريبا

فـدفعت إىل . ًالداخلية التى أدت دورا سلبيا لعدة عقود، ثم دعمتهـا متغـريات خارجيـة

ن أساسه أحيانا، ومن ثم أعجز العائلـة أو األرسة عـن اإلنهيار الذى قوض البناء األرسى م

باإلضـافة إىل ذلـك فقـد بـرزت . أداء عملياتها ووظائفها باملستوى املالئم أحيانـا أخـرى

مجموعة من املتغريات التـى دفعـت إىل ظهـور أشـكال أرسيـة منحرفـة وخارجـة عـن 

ر منهـا بعـض أشـكال النظام وتفتقد الرشعية إىل الساحة األرسية ىف أحيـان ثالثـة، نـذك

باإلضافة إىل ذلك فقد ظهرت بعض من الكتابات التـى تحـاول أن تعيـد . الزواج العرىف

  ًتأمل طبيعة األرسة بحيث وضعت حدودا غريبة ومنحرفة لها، نافية بذلك خربة طويلة
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األمر الذى يجعلنا أمام حالـة تـدعو إىل الفـوىض فـيام يتعلـق . تراكمت عرب التاريخ اإلنساىن

بالبنية األرسية سواء فيام يتعلق بأسلوب تشكلها أو فيام يتعلق بعنارص هذا التشـكل أو ىف 

بنائها وشكلها، حيث وقعت حالة من املراجعة الشـاملة أو لنقـل حالـة مـن التفكيـك والـال 

 .ثبات الذى مييز أوضاع ما بعد الحداثة

اد إىل إطـار مرجعـى يتشـكل ولفهم تأثري التحوالت عىل بناء األرسة، فإننا نحاول اإلستن

من بعض القضايا، التى ميكن بلورتها من خالل الرتاث النظرى، والتى ميكن أن تساعدنا عـىل 

فهم الحالة التى آلت إليها أوضاع األرسة ىف مجتمعنا العرىب، وهى ذات القضايا التـى ميكـن 

 األرسة املفضـل ىف بعض هذه القضايا يتناول منط. أن نؤسس إستنادا إليها سياسات املواجهة

املجتمع العرىب واإلسالمى، بينام البعض اآلخر من القضايا يتناول التحوالت اإلجتامعية التـى 

مر بها املجتمع وهل كانت مواتية له أم ال، إضافة إىل بعض القضايا التى تتصل بالعالقة بني 

ة العربيـة ووظائفهـا، التحوالت االجتامعية االقتصادية والحالة التى أصـبح عليهـا بنـاء األرس

 . ونعرض فام يىل لبعض من هذه القضايا

فيام يتعلق بـنمط األرسة املفضـل ىف العـامل العـرىب فـإن العائلـة املمتـدة هـى األثـرية   -أ 

وىف محاولـة التعـرف عـىل ذلـك، تعـرف العائلـة . بالنسبة للسياق االجتامعى والثقـاىف

كل من ثالثة أجيال فأكرث، وتعيش معيشـة املمتدة بإعتبارها الوحدة القرابية التى تتش

وتتميـز العائلـة . House holdمشرتكة، ىف إطار مكاىن يسمى بالـدار املعيشـية أو 

املمتدة بأن لها عمق رأىس وأفقى ينعكس عىل ثراء التفاعل االجتامعى داخل هـذا 

 ونقصـد بـالعمق الـرأىس أن زيـادة عـدد أجيـال األرسة مـن ـشـأنه . الـنمط العـائىل

يدعم قدرتها عىل أداء عملياتها األساسية، سواء فيام يتعلق بالعمليات اإلنتاجية أن 

أمـا الـرتاكم . أو إدارة العالقات االجتامعيـة أو القيـام بالتنشـئة االجتامعيـة لألبنـاء

األفقى فيتمثل ىف كثافة عدد األفراد الذين يشكلون بناء العائلة املمتدة، والتى مـن 

ومـن املؤكـد أن العائلـة املمتـدة . أداء أعاملها بكفاءة أعىلشأنها أن تساعدها عىل 

سـواء فـيام . تؤدى أدوارها بكفاءة أعىل فـيام يتعلـق بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة

يتعلق ببناء الضمري الداخىل لإلنسان، أو ىف قدرتها الضبطية العاليـة، وذلـك لتعـدد 

ضـافة إىل ذلـك فـإن هـذا باإل. مصادر التنشئة والضبط ىف هذا الـنمط مـن العائلـة

ًالنمط من العائلة أكرث تأثريا عىل اإلنسان لكونه يقدم لإلنسان إشـباعا عاطفيـا مـن  ً

هذا النمط مـن العائلـة . خالل درع العزوة إضافة إىل توفري اإلشباع املادى لحاجاته

 اكرث تجذرا ىف كليته ىف ثقافتنا العربيـة، التـى أنحـدرت إلينـا مـن القبيلـة العربيـة، 
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إضافة إىل تأكيد املبادئ الدينية لهذا النمط، من خـالل التأكيـد املتكـرر عـىل العالقـة 

فهذا النمط من العائلة يعترب مدخال . اإليجابية بالوالدين واألهل وذى القرىب واألقربني

 . )7(لإلستقرار االجتامعى ومتاسك املجتمع

يلـني فقـط، فمـن طبيعـة عىل خالف ذلك نجد العائلة النووية التى تتكون مـن ج   

تحديد أسمها، هى عائلة صغرية الحجم وصـغر الحجـم يعـد أبـرز مصـادر هشاشـتها 

هذه العائلة نتجت عن التحديث عىل الطريقة الغربية، وألنها عائلة ضعيفة . وضعفها

وهشة فهى قابلة لإلخرتاق من قبل مصادر ومتغريات كثـرية، تـؤثر ىف عمليـة التنشـئة 

هـذا باإلضـافة إىل أنهـا عائلـة . ا غري خاضعة لألرسة بصـورة كاملـةاالجتامعية فتجعله

تعجز ىف غالبها عن تحقيق اإلشباع العاطفى واملادى لإلنسان، ومن ثم فإرتبـاط الفـرد 

ثم أنهـا عائلـة متيـل إىل تعميـق قـيم الفرديـة واإلنفصـال . بها أقل ووالؤه لها أضعف

 .)8(إىل التأكيد عىل الجامعية والتواصلوالعزلة مقارنة بالعائلة املمتدة التى متيل 

ىف هذا اإلطار مثـة خرافـة تنـترش ىف الـرتاث السوسـيولوجى تؤكـد عـىل لزوميـة إرتبـاط   -ب

حيـث نجـد أن هـذه . التحديث بالتحول من العائلة املمتدة إىل العائلة النووية الصغرية

الغربيـة وتجربـة قضية سوسيولوجية مغلوطة، يؤكد ذلك املقارنة بني تجربـة التحـديث 

فـفـى تجرـبـة التـحـديث الغربـيـة ـبـرز إتـجـاه نـحـو تحـطـيم األبنـيـة . التـحـديث اليابانـيـة

. التقليدية، مبا ىف ذلك املوروث الثقاىف والدينى لحساب منو املجتمع الصناعى والرأسـامىل

باإلضافة إىل ذلك فقد متيز التطـور الصـناعى الغـرىب بالتأكيـد عـىل إنفصـال األرسة عـن 

حيث يؤدى اإلنفصـال املكـاىن بـني األرسة واملصـنع إىل تبـاين القـيم . ة أو املصنعالصناع

إىل جانـب ذلـك فقـد أسـتخدمت . والعالقات اإلجتامعية التى متارس وتتبع ىف كل منهام

األرسة ذاتها كمصدر متد املجتمع الصناعى بطاقة العمل واملهارات الالزمة له، فقــد كـان 

ًتقدم والتطور الصناعى أساسيا، ولو تم ذلك عىل حسـاب األرسة إهتامم العقل األورىب بال

ونتيجة لذلك فإننا نالحظ أن املجتمعات الغربية وإن كانت قد حققـت . والحياة األرسية

ًتقدما صناعيا ورأسامليا متطـورا، إال أن ذلـك كـان عـىل حسـاب إنهيـار بنـاء األرسة، بـل  ً

 . )9(ا من مؤرشاته اآلنوتحللها ىف أحيان كثرية وهو ما نالحظ كثري

عىل خالف ذلك نجد تجربة التحديث اليابانية، فاليابان وإن كانت قد سارت 

 ىف طريـق التـحـديث الـغـرىب، إال إنـهـا ىف قطـاع إقتـصـادى وـصـناعى كـبـري، إتجـهـت 

  - ىف قطاـعـات إجتامعـيـة واـسـعة -إىل تأـسـيس ـتـداخل كـبـري ـبـني األرسة اليابانـيـة 
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بحيث حدثت معادلـة إيجابيـة تـوازى بـني قـوة . ة واملتوسطةوبني قطاع الصناعات الصغري

األمر الذى دفع . النمو الصناعى من ناحية، وبني متاسك البناء والقيم األرسية من ناحية ثانية

إىل وقوع معـدالت إنتاجيـة عاليـة تضـافرت مـع إنهيـارات أرسيـة أقـل، إضـافة إىل إنخفـاض 

 .)10(لغربيةاالتى أصبحت مؤرقة وموترة لألنظمة معدالت الجرمية واإلنحراف وهى املعدالت 

 

 املتغريات الداخلية املؤثرة عىل بناء األرسة ووظائفها: ثانيا

ال شك أن التحوالت االجتامعية اإلقتصادية، التى تعرض لها املجتمع العرىب قد أنتجـت 

. ةمجموعة من التغريات التى لعبت دورهـا فـأدت إىل حـدوث رشوخ كثـرية ىف جـدار األرس

األمر الذى دفع نسبة عالية مـن األرس ىف نهايـة هـذه التحـوالت، إىل وضـع تعـاىن فيـه مـن 

وإذا كان املجتمع العرىب قد مر بعدة تحوالت متشابهة، . التفكك والظواهر السلبية العديدة

فإننا نعتقد أن كل تحول قد دفع مبتغري أو مجموعـة مـن املتغـريات التـى أثـرت عـىل بنـاء 

عفتها بنائيا، أو أعاقتها عن أداء وظائفها باملستوى املالئم، وسوف نعرض فيام يىل األرسة فأض

 . لبعض من هذه التغريات

ويتشكل املتغري األول ىف تحول األرسة من النمط املمتد إىل النـووى، وإذا كـان املـوروث 

 وإذا كانـت .الدينى والثقاىف قد إشرتكا ىف التأكيـد عـىل محوريـة وفعاليـة منـط األرسة املمتـد

الثقافة العربية السابقة عىل اإلسالم قد أكدت عىل القبيلة بإعتبارها الوحدة االجتامعية التـى 

فإن اإلسـالم بـرغم أنـه رفـض . ينتمى إليها اإلنسان،إضافة إىل كونها وحدة التعامل االجتامعى

 فيهـا مـن عواطـف ًالقبلية بأعتبارها معيارا للتميز االجتامعى، إال أنه قد أبقى عىل أفضل مـا

يؤكـد ذلـك . الرتاحم والتواد، واألحساس فيام بينهم بالحقوق املتوازنة أو املتبادلة فيام بيـنهم

عـىل رضورة الـرتاحم بـني األقـربني حتـى أن " القرآن والسـنة" تأكيد الوثائق االساسية لإلسالم 

ًودامئـا . يض عىل الغـريالصدقات والزكاة يفضل أن متنح لذوى القرىب أوالً، فإذا فاضت فإنها تف

ما يحض الدين األبناء عىل رعايـة الوالـدين واألقـربني أوذوى القـرىب، األمـر الـذى يشـري إىل أن 

وهـى التـى . العائلة التى يقف إىل جانبها الرتاث العرىب ويؤكد عليها الدين هى األرسة املمتدة

 إىل وحـدة العصـبية والـدم يصطف ابناءها عرب ثالثة أجيال أو أكرث ىف عالقـات مبـارشة تسـتند

الذى يلقـى دعمـه االجتامعـى مـن املعيشـة املشـرتكة بـني أعضـاء األرسة أو العائلـة املمتـدة، 

  ًثم لقيت هذه العائلة دعام أضافيا حيـنام. ولكونها أيضا وحدة التعامل االجتامعى ىف املجتمع
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ه الثقاىف واالجتامعى أصبحت أيضا وحـدة إقتصادية، ومن ثم فتامسك هذه العائلة له إطـار

 .ومرجعيتة الدينية، واساسه االقتصادى واملعيىش كذلك

ويساعد منط العائلة املمتدة بوظائفة العديدة عىل تأكيـد حالـة عاليـة مـن االسـتقرار 

ـراف  ـة أو اإلنـح ـاره إىل الجرمـي ـئون ىف إـط ـذين ينـش ـبرش اـل ـل اـل ـاض مـي ـى، وإنخـف االجتامـع

ل هذه اإلعتبارات تعـدد مصـادر التنشـئة االجتامعيـة، أو. االجتامعى وذلك لثالث إعتبارات

وهـى التنشـئة . بتعدد األفراد واألجيال التى من حقها أن متارس عملية التنشـئة االجتامعيـة

التى تؤكد عىل غرس القيم الدينية واألخالقية واالجتامعية، أى التى تؤكد عـىل غـرس البعـد 

قـيم التـى أسـتوعبها الفـرد مـن خـالل هـذه حيـث تتـوىل ال. االجتامعى واألخالقى ىف الفرد

العملية السيطرة عىل دوافع وغرائز البعد البيلوجى ىف بنائه، وهو ما يعنى التأسيس القـوى 

ويتمثل اإلعتبار الثاىن ىف القوة الطبيعية لهذا النمط، وهى القوة التى تتأكد . للضمري الفردى

.  أساسـها التنشـئة ويتحقـق الضـبطبالنظر إىل وضـوح املرجعيـة األخالقيـة التـى تـتم عـىل

باإلضافة إىل ذلك فإننا نالحـظ أن هـذا الـنمط لـه دروع ودفاعـات قويـة مضـادة لإلنهيـار، 

فسوف نجـد أن وقوعـة وعىل سبيل املثال فإننا إذا نظرنا إىل واقعة مثل الطالق أو اإلنفصال 

ئلة، وعىل بنية عالقاتها مـع  العاصعب ىف منط العائلة املمتدة ملا له من نتائج سلبية عىل بنية

ويتضح ذلك من أنه إذا كانـت واقعـة اإلنفصـال أو . العائالت األخرى داخل املجتمع املحىل

الطالق هى عبارة عن قرار فردى ىف العائلة النوويـة، فإنـه يتحـول إىل عمليـة إجتامعيـة ىف 

جيال عديـدة، ويعتـرب فقرار الطالق أو اإلنفصال تشارك فيه مصادر كثرية وأ. العائلة املمتدة

ًقرار جامعيا، له حساباته الدقيقة والصعبة، ألنه سوف يرتتب عليه أثـار إجتامعيـة، بإعتبـار 

 . )11(أن العائلة املمتدة هى وحدة التعامل االجتامعى ىف املجتمع املحىل

باإلضافة إىل ذلك فإننا إذا تأملنا هذا النمط فسوف نجـد أنـه يـؤدى وظائفـه بـالنظر إىل 

ومة قيمية واضحة ومحددة املعامل، هذه املنظومة هى خليط أو مزيج متداخل من القـيم منظ

إضافة إىل قـيم لقيـت قبـوال إجتامعيـا مـن الجامعـة، يتطـابق فيهـا الخطـأ . الدينية واألخالقية

كل ذلك يرتبط بجمع مـن العواطـف الجمعيـة . والصواب األخالقى مع الحالل والحرام الدينى

وإىل جانـب أن هـذا الـنمط واضـح ىف . ه العائلـة وحـدة قويـة متامسـكةالتى تجعل مـن هـذ

منظومتة القيمية، فهو واضـح أيضـا مـن حيـث ترتيـب مكاناتـه وأدواره، بحيـث نجـد أن أداء 

ًهـذا التـدرج محكـوم أساسـا . األدوار يؤدى بالنظر إىل جملة الحقوق واألدوار املرتبطة باملكانة

 يري التى تتدخل لتحدد الحقوق وااللتزمات التى تؤدى بـالنظر مبعيارى السن والنوع، وهى املعا
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ًإضافة إىل ذلك فإننا نجد أن هذا النمط يقدم أشباعا عاطفيا وماديا . إليها األدوار والوظائف ً

ومن ثم فهو منط يساعد عىل االستقرار . ألفراده، األمر الذى يعمق إرتباطهم به وإنتامئهم له

هـذا . إلىالعطاء لآلخر أو الجامعـة حتـى حـد التضـحية مـن أجلهـااالجتامعى، الذى يستند 

النمط يعمل كذلك عىل إذكاء الجوانب الروحية ىف اإلنسان، وإضـعاف االهتاممـات املاديـة 

 . لكونه منط مييل بطبيعية إىل الحياة املشرتكة البسيطة

العوامـل وميكن القول بأن هذا النمط املمتد قد أنهار بفعل عوامل عديدة، من هـذه 

عملية التحديث التى خضع لها املجتمع العرىب إنطالقا من أيديولوجيات التحديث الغربيـة، 

وهى األيديولوجيات التى رأت أن التطور االجتامعى ينبغى أن يسعى إىل تحديث املجتمـع، 

بنفس املنطق الذى تم به تحديث املجتمعات الغربية، حيث التأكيد عىل تطوير قطاع مـن 

فقد أتجهت تجربـة التحـديث الغربيـة إىل تطـوير النظـام . عىل حساب قطاع آخراملجتمع 

الصناعى للمجتمع، عىل حساب القيم الروحية وأيضا عىل حساب التكوينات العائليـة التـى 

وإذا كان التطور أو النمو الصناعى قد إطرد بصورة واضحة غري أنه . تشكل وعاء لهذه القيم

ومن ثـم فقـد . ىف األبنية االجتامعية والقيم أو املعاىن الثقافيةمل يحدث تطور أو منو موازى 

بدأ علامء االجتامع يتحدثون ىف املجتمعات الغربية عن الفجوة الثقافية بإعتبارها تشخيصـا 

ونتيجة الستمرار التطور املجتمعى ىف هذا االتجـاه، فإننـا نجـد . )12(لهذه الحالة غري املتوازنة

ًد قطعت شوطا بعيـدا ىف التطـور الصـناعى والتكنولـوجى، غـري أن أن املجتمعات الغربية ق ً

وبدأت الكتابـات التـى حاولـت تربيـر هـذا . الجوانب االجتامعية والروحية بدأت ىف التآكل

التطور الخاطئ تتامدى ىف التاكيد عىل الخطأ، حدث ذلـك حيـنام إتجهـت إىل التشـكيك ىف 

وبـذلك نجـد أن عمليـة . حيـد للعائلـة أو األرسةنظام األرسة ذاته، بإعتباره ليس الشـكل الو

التحديث ىف الغرب قد أضعفت األشكال الطبيعية لألرسة، ومل تتوقف عند ذلك بـل أضـافت 

إليها أشكاال جديدة مل تعهدها املجتمعات اإلنسانية من قبل، إن مل تعـدها إنحرافـا عـن مـا 

 . هو طبيعى وما هو مألوف

التى أطلقت عمليـة التحـديث عقالهـا، حيـث سـاعدت ويرتبط العامل الثاىن بالهجرة 

ًالهجرة من البادية والريف إىل املدن ىف تآكل منط العائلة املمتدة، تأكيـدا لـذلك أن العقـود 

 أدت إىل أنتقال أعـداد كبـرية مـن الباديـة . الخمسة األخرية قد شهدت معدالت هجرة عالية
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لبادية والريف، وأيضا بسبب التحديث غري والريف إىل املدينة بسبب ضيق فرص الحياة ىف ا

 .)13) (*(املتوازن بني البادية والريف من ناحية والحرض من ناحية أخرى

األمر الذى يعنى إطراد إنطالق الهجرة من الباديـة والريـف إىل الـحرض، وهـو الوضـع 

لعائلـة وذلك ألنـه حيـنام هـاجر أعضـاء ا. ًالذى لعب دورا أساسيا ىف تفكيك العائلة املمتدة

املمتدة إىل املدينة سكنوا املناطق العشوائية وتفاعلوا وفق ثقافتهـا ىف مقابـل تخلـيهم عـن 

قيم الثقافة التقليدية، وقد إتخذت الهجرة من البادية والريف إىل املدينة إما بشكل إنسالخ 

ة إىل األفراد العـزب عـن عـائالتهم واإلنتقـال إىل املدينـة أو أنتقـال األفـراد بـأرسهم النوويـ

 . ًاملدينة، وهو ما يعد إنتقاصا من بيئة العائلة املمتدة

وقد ساعد عىل إنطالق موجات الهجـرة بكثافـة عاليـة فشـل غالبيـة تجـارب التنميـة 

العربية ىف تحقيق معدالت منو مالمئـة ىف مختلـف عقودهـا، ىف مواجهـة الزيـادة السـكانية 

وهـى . دية عـن حاجـة السـكان املتزايـدينالعالية، األمر الذى أدى إىل ضيق الفرص االقتصا

األوضاع التى دفعت الـبعض إىل الهجـرة إىل املدينـة سـواء الهجـرة املبـارشة، أو مـن خـالل 

التعليم أو القيام مبهن أخرى غري املهن التى ترتبط بـنمط األرسة املمتـدة، بحيـث سـاعدت 

ع مساحة التعليم الغرىب وقد تضافر مع ذلك إتسا. ظاهرة الهجرة إىل مزيد من تفتيت بنائها

ًالذى مل يؤكد كثريا عىل أحياء قيم الدين والـرتاث، بخاصـة تلـك املالمئـة لتحـديث املجتمـع، 

وأيضا تغلغل القـيم الحرضيـة ىف فضـاء الريـف والباديـة التـى سـاعدت عـىل تآكـل القـيم 

 األمـر والعواطف الدينية من ناحية، وإضعاف وهز قيم الثقافة التقليدية من ناحية أخـرى،

 .(*)الذى أدى ىف النهاية إىل تآكل منط العائلة املمتدة

فإذا تأملنا أوضاع العائلة النووية، وهى النمط الذى آل إليه التطـور العـائىل، 

 فسوف نجد أن هذا النمط هش بطبيعة تكوينه، غـري قـادر عـىل القيـام بالتنشـئة 

 

                                                           
ىف % 33.5 نحـو 1947 كمثـال ىف تعـداد تأكيدا لذلك أنه بينام كان عدد سكان الـحرض ىف ىف املجتمـع املرصى  * 

 .للريف% 55.8للحرض ىف مقابل % 44.5، 1980للريف، فإننا نجده قد أصبح ىف سنة % 66.5مقابل 

إذا تأملنا واقع املجتمع املرصى كأحد املجتمعات العربية فسوف نجد أن بعد أن كانت العائلة املمتدة تشكل   * 

هـى نسـبة األرسة النوويـة حيـث كانـت نسـبة العائلـة % 23مقابـل  ىف 1947من األرس ىف تعدد % 63نسبة 

ىف بعـض األحيـاء األخـرى، % 23.2ىف بعـض األحيـاء إىل % 14.4املمتدة ىف مدينة القاهرة حينئذ تـرتاوح بـني 

فإذا إفرتضنا أن الفارق بني الريف والحرض فيام يتعلق بعـدد السـكان ). 14% (18.8مبتوسط عام للحرض نحو 

األمر الـذى يعنـى % 30.4ننا نتوقع عىل أفضل التوقعات أن تكون نسبة العائلة املمتدة ىف الريف ، فإ11.6%

ذلـك يعنـى أن السـيادة األن أصـبحت لصـالح . أن العائلة املمتدة تتجه نحو التآكل حتـى ىف سـياقها الريفـى

، %69.6 وىف الـحرض إىل %30.2األرسة أو العائلة النووية، حيث من املفـرتض أن يصـل نسـبتها ىف الريـف إىل 

 .بحيث أصبحت بعد خمسة عقود فقط هى النمط العائىل السائد



174  األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                             

متـدة، لـضـعف مـصـادر التنـشـئة االجتامعيـة والـضـبط االجتامـعـى بـنفس كـفـاءة العائـلـة امل

ـهـذا باإلـضـافة إىل ـضـعف ـقـدرتها ـعـىل اإلـشـباع الـعـاطفى . والـضـبط االجتامـعـى ىف إـطـاره

ليسـت عائليـة، كـاإلعالم . واالقتصادى لحاجات أعضائها، إضافة إىل تخلق مؤسسـات أخـرى

عنـى األمر الـذى ي. وشبكة املعلومات الدولية، تشاركها ىف غرس مضامني للتنشئة االجتامعية

أن هذا النمط من األرسة أصبح هش وضعيف وقابل لألخرتاق، ورمبا غري قابل للصمود، هذا 

 . النمط الهش أتجهت معاول عديدة للقضاء عىل ما بقى منه

ويتعلق املتغري الثالث املؤثر عىل بنية العائلة املمتدة بتأسس حالة األنـومى الثقافيـة، 

اتها الجنينية مـع بدايـة القـرن العرشيـن، غـري أن وميكن القول بأن هذه الحالة ظهرت بداي

. مساحتها قد أتسعت فيام بعد ذلك، حينام بدأ املجتمع ىف قيادة عملية التنمية والتحـديث

وإذا كانت الحالة االفرتاضية لثقافة املجتمع تؤكـد عـىل رضورة تجانسـها أو االتفـاق عليهـا، 

 بخاصـة نصـفه الثـاىن، -خـالل هـذا القـرن فإن ما حدث . بالنسبة لغالبية البرش ىف املجتمع

 سـاعد ىف إضـعاف منظومـة قـيم وثقافـة -حيث إنفتح العـامل العـرىب بكثافـة عـىل الغـرب 

 أنهيار القيم واملعايري والقواعد أو ضـعف –املجتمع، وبذلك تأسست حالة األنومى الشهرية 

ىف وجـود هـذه حيـث تسـبب .  ىف الـرتاث النظـرى–قدرتها عىل ضبط التفاعل االجتامعـى 

الحالة متغريات عديدة، مل تتح الفرصـة لـىك تتفاعـل عنـارص الثقافـة بالدرجـة الكافيـة مـع 

إما ألن هذه العنارص الثقافية متنافرة بطبيعتها، ومن ثم ال ميكن أن تتامسك . بعضها البعض

عـل لىك تشكل بناء ثقافة واحدة، أو ألن الظروف مل تكن مواتية مبا يسـاعد ىف تأسـيس التفا

 . لتحقيق هذا التامسك

ًتأكيدا لذلك أننا إذا تأملنـا بنيـة الثقافـة العامـة للمجتمـع، فسـوف نجـدها تضـم عنـارص 

عديدة، العنرص الرتاىث الذى يبدأ من تكوينات حضارية قدميـة رمبـا سـابقة عـىل العربيـة وأيضـا 

عنوية للثقافـة العربيـة هذا العنرص ساهم ولو بقدر ولو محدود ىف القيم املادية وامل. عىل األسالم

ًثم الثقافة العربيـة التـى إنـترشت ىف سـائر العـامل العـرىب إنطالقـا مـن الجزيـرة العربيـة . العامة

مرتافقة مع الفتوحات األسالمية، وهى ثقافة ذات نظرة خاصة لبعض القضـايا كـاملوقف السـلبى 

ة قيميـة خاصـة رافضـة ثـم العـنرص اإلسـالمى حيـث منظومـ. من املرأة أو السلطة، أو الجامعـة

 خاصـة مـا يتعلـق منهـا – وثقافات الحضـارات السـابقة عليهـا –لبعض مضامني الثقافة العربية 

 . التـى يراهـا اإلسـالم موضـع مسـاءلة،وال تراهـا الثقافـة العربيـة كـذلك. باملرأة وأيضـا بالسـلطة
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يـد التأكيـد عليـه ثم العنرص الغرىب الغريب الذى جاء بكثافة مع االحـتالل األجنبـى، ثـم أع

حينام رشعت األقطار العربية األسالمية ىف بناء تجارب التحـديث قرسا ىف ظـل اإليـديولوجيا 

 تـنرش ثقافتهـا – القـوة الرئيسـية ىف عـامل العوملـة –حيث بـدأت دولـة الرفاهيـة . الليربالية

ك السـلع، االستهالكية ىف مجتمعاتنا، وإذا كان ثقافة االستهالك قـد بـدأت بـالرتويج السـتهال

 . فإنها خالل العقدين اآلخرين تحولت إىل ثقافة إلستهالك الجنس الشاذ والغرائز

فإذا تأملنا حالة الفضاء الثقاىف العرىب فسوف نجد أنفسـنا أمـام ثقافـة غـري متجانسـة 

مرتاصة ىف بنائها، ومن ثم فإنه نظرا ألن التحوالت االجتامعية مل تكن مواتيـة لهـذه الثقافـة، 

وتتمـثـل الـظـاهرة األوىل ىف عـجـز أـيـديولوجيات . ـقـد دفـعـت إىل ـبـروز ـعـدة ـظـواهرفإنـهـا 

التحديث والتنمية، ليربالية كانت أم أشرتاكية عن دعم الثقافة العامـة للمجتمـع، ألن هـذه 

إضـافة . (*)ًاأليديولوجيا عجزت من ناحية ىف أن تشكل تراكام متواصال أثناء عملية التحـديث

يـة لأليديولوجياتؤكـد عـىل رضورة أن تنبثـق مـن رحـم ثقافـة املجتـمـع، إىل أن الحالـة املثال

فـإذا نظرنـا إىل مـا . بإعتبارها تشكل مستوى أكرث عقالنية وأكرث تقنينـا مـن الثقافـة العامـة

حدث ىف غالبية املجتمعات العربيـة فسـوف نجـد أن غالبيـة األيـديولوجيات التـى شـكلت 

.  نقلت مـن الخـارج وفرضـت عـىل املجتمـع وثقافتـهإختيارات األنظمة السياسية املتتابعة،

ونتيجة لذلك فإنه بدال من أن تعمل األيديولوجيا عىل دعم ثقافة املجتمع، بل والعمل عـىل 

فـإن هـذه التحـوالت األيديولوجيـة أنشـغلت بـأن . تطوير هذه القيم مبزيد من الرتشيد لها

إضافة إىل أن أى منها .  تعرب عنهاتزيح بعضها البعض عن الساحة مع القوى االجتامعية التى

مل يحاول أن ينشئ البرش وفق منظومة القـيم األيديولوجيـة، فيتأسـس إتصـال مـع الثقافـة 

العامة للمجتمع عىل ساحة شخصياتهم، بحيث يؤدى ذلك إىل نوع مـن الـدعم والتطـوير 

جامىت مـع عىل العكس من ذلك حاولت هذه األيديولوجيات أحيانا التعامل الـربا. املتبادل

عـنـارص الثقاـفـة العربـيـة العاـمـة، كاإلدـعـاء ـبـأن اإلـسـالم بطبيعـتـه أـشـرتاىك أو رأـسـامىل، أو 

  ومن ثم بقيت الثقافة العربية العامة، ثقافة. التبشري بالتحالف الليرباىل بني العلم واإلميان

 

                                                           
مثال عىل ذلك أننا إذا تأملنا املجتمع املرصى كنمـوذج، فسـوف نجـد أن األيـديولوجيا الليرباليـة التـى كانـت   * 

وحيـنام . 1960-1956، حلت محلهـا أيديولوجيـة تؤكـد عـىل القـيم القوميـة العربيـة 1952سائدة حتى عام 

 حدث التحول بإتجاه األيديولوجيا اإلشرتاكية، التـى أصـيب 1960فشلت تجربة الوحدة العربية األوىل ىف عام 

.  وأنسـحبت مـن املرسح الثقـاىف للمجتمـع1967النظام السياىس الـذى يـروج لهـا بالرضبـة القاضـية ىف عـام 

، حيث بدأ االتجاه إىل العمل وفق قيم 1990تى  وقع تحول إىل الليربالية من جديد وح1973وإبتداء من عام 

 ).15(تفرضها ليربالية العوملة 
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ا من غري مصادر تعمل عىل تغذيتها وتؤكد عليها، فبدأت تضعف أو تقـترص عـىل أبعادهـ

 . )16(الشكلية

وتتمثل الظاهرة الثانية التى أضعفت الثقافة العامة، ىف خضوع عنـارص هـذه الثقافـة 

فليربالية الثالثينيات واألربعينيات ذات الطابع اإلنتـاجى، تحولـت إىل . لتحوالت هى األخرى

ار ليربالية إستهالكية خاصة ىف نهاية النصف الثاىن من القـرن العرشيـن ىف عديـد مـن األقطـ

وأشرتاكية الستينيات أستبدلت عند الـبعض، بالحـديث عـن العلامنيـة عنـد نهايـة . العربية

 تحـت الضـغط –كـام حـدث تحـول . النصف الثاىن من ذات القرن ىف أقطار عربية عديـدة

 إىل إسـالم سـياىس تطرفـت وعنفـت بـه جامعـات أرضت باإلسـالم –وفرض املعاناة والعنت 

مية العربية بدئ يدفعها من عىل املرسح، لتحل محلها ثقافـات وقيم الثقافة القو. وسامحته

ونتيجة لذلك فإىل جانب التـأثري السـلبى للتحـوالت االجتامعيـة بـدأت . قطرية ضيقة األفق

 . عنارص الثقافة تتناقض مع ذاتها من الداخل

وتشري الظاهرة الثالثة إىل تأسس حالة قيمية تتعدد ىف إطارها منظومـات القـيم التـى 

شكل بنية الثقافة العامة، حيث أصبح لكل منظومـة قيمـة فاعليتهـا ىف نطـاق قطـاع مـن ت

وقـد أدى هـذا التعـدد إىل إضـعاف . البرش، ألنها تكون فعالة وقادرة عىل توجيه سلوكياتهم

القدرة الضبطية لهذه املنظومات جميعهـا، بحيـث مل تنـل أى منهـا أى أعـرتاف عـام خـارج 

ومـن ثـم ضـعفت فاعليـة الثقافـة العامـة للمجتمـع، ألن . ت بهاحدود الجامعة التى أعرتف

عنارص هذه الثقافة أضعفت فاعلية بعضها البعض، ومن ثم أفتقد املجتمع االتفاق عىل قيم 

وقد كان ذلك مرجعه إىل أنه برغم تعرض ثقافة املجتمع لفاعلية معـاول . أو معايري مشرتكة

فقد أغلقـت .  مصادر دعم الثقافة العربيةعديدة إنقضت عىل جدارها من خارجها وأغلقت

مصادر دعمها وتغذيتها من الداخل كذلك، حيث أغلقت الكتاتيب ىف ريف مرص وحرضهـا، 

وهى التى شكلت الرافد األساىس لتعليم الصغار مبادئ الـدين لتصـبح معيـارهم ىف تحديـد 

ىف التنشئة القيميـة وتراجعت قدرات األرسة النووية الصغرية عن املساهمة . الحالل والحرام

لألبناء، ألن مؤسسات أخرى غري مؤهلة ىف كثري من األحيان أصـبحت تشـاركها ىف آداء هـذه 

 . املهمة

وقد متثل الحصاد النهاىئ لتأثري التحوالت ىف بنية الثقافة والقيم ىف ظهور حالـة 

األنومى وهـى حالـة تشـري إىل ضـعف القـيم أو إفتقـاد املجتمـع للمعـايري والقـيم 

ىف هذا اإلطار تعد حالـة األنـومى حالـة مـن الفـراغ الثقـاىف، . شرتكة املتفق عليهاامل

 الذى ال بد أن ميتلئ بأى ثقافة أو آية منظومات قيمية، ولقد إمتأل فعالً مبنظومـات
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 قيمية وثقافية ذات طابع سلبى ىف غالبها، فقد تواجدت الثقافات والقيم الفردية مادامـت 

ونعنى بالقيم الفردية تلك القيم التى تـتخىل عـن معـايري . مة قد تآكلتثقافة املجتمع العا

الصواب والخطأ أو الحالل والحرام، لتحل محلها معايري املنفعة واملصلحة الشخصـية، والتـى 

وألن الثقافـة العامـة ذات القاعـدة . إنتهت إىل سلوكيات الفساد، وما يتصل مبنطقة الحـرام

تفاعل املجتمع مع تاريخه، تؤكد عىل الفاعليـة واألعـامر، فإنـه الدينية، أو التى تطورت عن 

ففى الفرتات التـى يعجـز . حينام غابت الثقافة العامة القوية، برزت محلها ثقافة اإلستهالك

البرش فيهـا عـن تحقيـق نجاحـاتهم وطموحـاتهم، فـإنهم يتحولـون إىل كائنـات إسـتهالكية 

 ذلك فقد برزت ثقافة الجنس والغرائز، فالجوانـب باإلضافة إىل. تستهلك ملجرد إثبات البقاء

ومل تعد قادرة عىل كبح . الروحية التى كانت تشكل غذاء معنويا للبرش ضعفت أو إستقالت

جموح الغرائز فإنطلقت تعربد ىف كل إتجاه، إبتداء من مامرسة الجنس الحرام واإلغتصـاب، 

ملحارم، وهو مـا يعنـى سـقوط الطهـارة ًومرورا باملعارشة الجنسية للصغار، وإنتهاء بغشيان ا

 . عن الثقافة العامة للمجتمع

وقد كان من الطبيعى أن ينعكس ذلك عىل القيم املنظمة للحياة األرسية، فقد بـرزت 

القيم الفردية لتحكم التفاعل األرسى لتحل محل قيم الجامعة، ومل تعد األرسة وحـدها هـى 

احة وجود البرش خارج نطاق األرسة ماديا أو حيث تزايدت مس. مؤسسة التنشئة اإلجتامعية

معنويا، عىل حساب تقلص مساحة وجودهم مع بعضهم البعض، وسقطت عن األرسة وجود 

لقـد أصـبح أفـراد األرسة يعيشـون مـع بعضـهم . قيم أو معايري أو حتى إهتاممات مشـرتكة

رة، يصاحب كأنهم ىف مركز دائرة، ظهورهم إىل بعضهم البعض، ووجوههم شطر محيط الدائ

 .ذلك إنعدام الود والتفاعل املشرتك بينهم

وتعد الظروف التى صنعت أزمة الطبقة الوسطى هى املتغري الثالث الذى سـاعد عـىل 

ىف هـذا اإلتجـاه يؤكـد الـرتاث النظـرى عـىل محوريـة . إنهيار األرسة وتعطل بعض وظائفهـا

وأيضـا . ريـة ىف بنـاء املجتمـعالطبقة الوسطى، بإعتبارها الطبقة التى تشغل املسـاحة املحو

حيث أنـه إذا فسـدت أخـالق الطبقـة الوسـطى فسـدت أخـالق . بإعتبارها وعاءه األخالقى

املتأمـل ألوضـاع . املجتمع وإذا إستقامت أخـالق هـذه الطبقـة إسـتقامت أخـالق املجتمـع

 . الطبقة الوسطى العربية يدرك أن لقصتها بداية ونهاية

بقة العربية الوسطى إىل منطـني، الـنمط األول إرتباطا بذلك ميكن تصنيف الط

 يتمثل ىف الطبقة الوسطى ىف األقطار العربية غري البرتوليـة، حيـث نجـد أن غالبيـة 
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بـل . النخب الحاكمة ىف هذه األقطار العربية تنتمى إىل الطبقة الوسطى برشائحها املختلفـة

 هو الذى أوصل هذه النخب إىل أننا نجد أن نضال هذه الطبقة ىف مرحلة ما قبل االستقالل،

ًوقد ضمت هـذه األقطـار نظـام سياسـية ملكيـة . سدة الحكم والسلطة ىف هذه املجتمعات

وجمهورية عىل السواء، ىف األوىل شاركت الطبقة الوسـطى السـيطرة بعـض عنـارص الطبقـة 

أنـه ىف وميكـن القـول ب. العليا بينام ىف الثانية كانت الطبقة الوسطى ونخبتها هى املسـيطرة

. أعقاب االستقالل أغدقت غالبية النظم السياسية الفرص عـىل أرس وأبنـاء الطبقـة الوسـطى

، وألن هـذه "الجـيش والرشطـة والبريوقراطيـة"وذلك ألن جهاز الدولة بكاملة ينتمـى إليهـا 

من هنا إتجهـت غالبيـة السياسـات . الفرص واإلمتيازات أعتربت مكافأة لها لتاريخها النضاىل

ففـى . )17(ية التى تلت مرحلة االستقالل إىل توفري كل الفرص ألبناء الطبقـة الوسـطىالحكوم

مجال التعليم، إستطاع أبناء هذه الطبقة تحقيق إنجاز تعليمـى كبـري، حيـث بلغـت نسـبة 

باإلضافة إىل ذلك وفرت الدولة . )18(من الطالب% 85أبنائها ىف بعض الجامعات العربية نحو 

 والصحة والدخل املالئم لهذه الطبقة بحيث مكنت هذه الطبقة مـن فرص العمل واألسكان

 . )19(قيادة نوعية حياة مالمئة يرست لها التفرغ لتنشئة أبناءها وتعليمهم

وإذا كان ذلك قد حدث خالل عقدين من الزمن بعد االستقالل مبارشة، فـإن ذلـك 

لـدول العربيـة إسـتقلت قد إستمر إىل منتصف السبعينيات تقريبـا، بإعتبـار أن غالبيـة ا

حيث بدأت إنتكاسة األيديولوجيا لبعض النظم األشرتاكية عـىل . خالل عقد الخمسينيات

. الصعيد العاملى، ومن ثم إنتكاسة تجاربها عىل صـعيد العـامل الثالـث واألقطـار العربيـة

وبديالً لذلك بدأت القوى الرأساملية ىف الزحف للسيطرة عىل النظام العاملى، وأصـبحت 

وىف ظـل األيـديولوجيا الجديـدة، ىف . األيديولوجيا الليرباليـة هـى األيـديولوجيا الصـاعدة

هذه املرحلة، دفع القطاع الخاص ليقود عملية التنمية وتراجعت الدولة والقطاع العام، 

ثـم تطـور األمـر . وأصبحت الدولة تقوم بدور املنظم فقط لبيئـة عمـل القطـاع الخـاص

وىف هـذه املرحلـة الليرباليـة . ة والقطاع الخاص أو الطبقة العلياليتأكد تحالف بني الدول

عملت الدولة لصالح الطبقة العليا ولغري صالح الطبقة الوسـطى، وسـحبت مـن األخـرية 

فقد تآكلت مجانية الخـدمات األساسـية املتمثلـة ىف الصـحة . إمتيازاتها الواحد تلو اآلخر

ـ ـا بتعـي ـيم واألـسـكان، وأـسـقطت التزامـه ـة والتعـل ـبهم ـمـن أرس الطبـق ني الـخـرجيني وأغـل

 . الوسطى
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ًوإتساقا مع ذلك بدأت النظم السياسية العربيـة بسـحب إمتيـازات الطبقـة الوسـطى 

ووـجـدت أرسة الطبقـة املتوـسـطة نفسـها ىف أزـمـة، فاـلـدخول . (*)والـدنيا الواـحـد تلـو اآلـخـر

ن ناحيـة، وإلغـاء أصبحت قارصة عن إشباع اإلحتياجات بسبب التضخم وإرتفاع األسـعار مـ

وتعليم األوالد أصبح يتم ىف ظل الدروس الخصوصية التـى أصـبحت . الدعم من ناحية ثانية

ًنظاما مقننا، وسكوت الدولة عنه يعنى اإلعرتاف به ًأصـبح التعلـيم بكـل متطلباتـه مرهقـا . ً

يس مليزانية األرسة، وتآكلت فرص العمل وإتسـعت بطالـة األبنـاء، األمـر الـذى أدى إىل تأسـ

. ًمصادر توتر قوية ىف بناء األرسة، دفع أحيانا إىل الخروج عىل األرسة أو إىل تعاطى املخدرات

وقد أدى غياب فرص العمل والدخل الناتج عنها، إضافة إىل عدم توفر خدمة األسـكان، مـام 

أدى إىل تأخر ضمنى لسن الزواج، ومن ثم إىل ظهور أشكال للزواج ال تحتاج إىل مسـكن وال 

ـالزواج الـعـرىفإىل ـا أو تـجـاوزا ـب ً عـمـل أو راـتـب، ـسـميت تأدـب ـوترات . ً ـنام تكالـبـت الـت وحـي

ًواملشكالت عىل األرسة، وقد أصبحت نووية هشة بطبيعتها، تراكم التوتر، وأصبح قادرا عـىل 

وبسبب هذه اإلنفجارات تناثرت العالقات بني األرسة إىل أشالء، . )20(تفجري األرسة من الداخل

عالقات بني الزوجة والـزوج، وكـذلك بـني اآلبـاء واألبنـاء أو بـني األبنـاء وبعضـهم فإنهارت ال

وأصبح الرصاع هو سمة التفاعل األرسى كبديل للتعاون، والفرديـة كبـديل لإليثاريـة . البعض

وقـد سـاعد عـدم إسـتقرار األرسة ىف مرحلـة . أو الجامعية، واملصلحة كبديل للخـري املشـرتك

حـيـث أـصـبح للحاـجـات املادـيـة .  خـلـل ىف عملـيـة التنـشـئة االجتامعـيـةالتـحـول اللـيـرباىل إىل

الواقعية ضغطها عىل منظومـات القـيم فأضـعفتها، فـأنترشت السـلوكيات الالأخالقيـة، كـام 

أنترشت السلوكيات العدوانية، إضافة إىل السلبية واالعتياد عـىل املعانـاة، وذلـك إىل جانـب 

 .أنتشار قيم األنانية واإلنتهازية

تمـثـل اـلـنمط الـثـاىن ىف أرسة الطبـقـة الوـسـطى باملجتمـعـات البرتولـيـة، حـيـث وي

ًعاشت هذه األرس ذات الظروف تقريبا وقد بـدأت قصـة هـذه األرس حيـنام تفجـرت 

 ىف البداية كانت العائدات محدودة والسكان قليلون، ومن ثم فحينام . الرثوة البرتولية

 

                                                           
فقد تم ىف املجتمع املرصى فك الحراسات عىل ممتلكات الطبقة العليـا، وأعيـدت االراىض الزراعيـة التـى تـم   * 

 املسـاكن، وتـرك وحررت إيجارات األرض الزراعية، وتم تحرير إيجـارات قطـاع مـن. اإلستيالء عليها إىل مالكها

ًوحدثت تعديالت ىف مجانيـة التعلـيم، بـل تآكلـت متامـا، ألن . القطاع الباقى لتصفى قيوده خالل جيل واحد

الدولة غضت الطرف عن خطيئـة الـدروس الخصوصـية، كـام أسـقطت الدولـة إلتزامهـا بـدعم سـلع الفقـراء 

 أبناء الطبقـة الوسـطى والفقـرية بـبعض كام أسقطت إلتزامها بتعيني الخريجني، وقام بعض. والطبقة الوسطى

االحتجاجات، غري أن النظام السياىس كان قد أتقن فن إسـتيعاب اإلحتجـاج، فلـم تحقـق هـذه اإلحتجاجـات 

 ً.شيئا
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. أو ىف ليبيا لتطوير البناءالتحتى للمدن األساسيةسعت الدولة البرتولية ىف مجتمعات الخليج 

بدأ بدو الصحراء ىف التدفق عىل املدن، عملوا ىف البداية ىف وظائف هامشية لقطاع البـرتول، 

حينام بدأت البريوقراطيـة الحكوميـة ىف االتسـاع . ثم بعد ذلك عملوا ىف الوظائف الحكومية

ة الطبقـة الوسـطى املتمثـل ىف املـوظفني والتمدد، وىف هذا السـياق بـدأ ظهـور أحـد أجنحـ

ثم بدأت هذه الدول ىف تأسيس أجهـزة الجـيش والرشطـة، وإنضـم إليهـا البـدو . العموميني

. النازحون من الصحراء، وبدأوا ىف قيادة نوعية حياة جديدة تختلف عن نوعية حياة البادية

الصـحراء يتخلـون عـن ً وسكن ثابت، وتدريجيا بدأ بدو )21(حيث راتب شهرى ووظيفة دامئة

وبسبب هـذا الكـم مـن الـبرش . ًخشونة البادية ويكتسبون تدريجيا نعومة الحياة الحرضية

الذين يشكلون جسد الطبقة الوسطى ويسكنون الحرض، بدأ الجناح الثالث للطبقة الوسطى 

ىف الظهور وهو الجناح الذى يتشكل من األفراد الـذين بـدأوا يعملـون ىف التجـارة وأصـبحوا 

ومن ثم بدأ الطبقـة الوسـطى التجاريـة ىف النمـو، وإكتملـت . األسواق" حوانيت"م مالك ه

بذلك األجنحة الثالث للطبقة الوسطى، ثم جاءت فرتة تالية تزايدت فيها العائدات البرتولية، 

 .وتزايد تدفق السكان املهاجرين من الصحراء بإتجاه املدن

ثم بـدأت الطبقـة الوسـطى تـدخل بعـد وقد أستهلك ذلك تقريبا عقدين من الزمان، 

ذلك ىف مرحلة ثانية، متيزت بإتجاه عنارصها إىل التامسك، لتشـكل طبقـة متامسـكة بعـد أن 

كافيـة . وألنها أصبحت ذات دخول ثابتـة. ًكانت عنارص أو جزرا منفصلة تشكل بنية الطبقة

اق األيكلوجى الذى ًنسبيا لقيادة حياة مالمئة، فقد بدأت هذه الطبقة تتاميز من حيث السي

تاركـة . تقع فيه مساكنها، حيـث السـكن ىف عـامرات شـاهقة وفـاخرة أو ىف فـيالت صـغرية

ًالقصور ألبناء الطبقة العليا، وإستنادا إىل ذلك بدأت تقود نوعية حياة مسرتيحة نسـبيا، بـل 

لتعليمـى وبدالً من أن كان أبناؤها يرعـون األبـل واألغنـام ىف الباديـة، بـدأ النظـام ا. ورخوة

يستقطبهم، ومن ثم رشع أبناء هذه الطبقة ىف طرق قنوات الحراك التعليمـى الـذى وصـل 

منتهاه إىل سفرهم ىف بعثات إىل الخارج، ثم عودتهم من الخارج ليشغلوا وظائف مرموقة ىف 

وأدركت الطبقة الوسطى أن التعليم آليتها املالمئة من أجل املشاركة . أجهزة الدولة املختلفة

 .يجابية ىف عمليات املجتمع واملشاركة ىف الحصول عىل خرياتهاإل

بذلك أصبح أبنـاء الطبقـة الوسـطى يتعلمـون ليعملـوا ىف أحـد قطاعـات ثالثـة 

الجيش والرشطة، والبريوقراطية الحكومية مبؤسساتها ووظائفهـا املختلفـة، إضـافة إىل 

ومـع .  الحكوميـةقطاع التجارة، وأحيـان كـان العمـل بالتجـارة إىل جانـب الوظـائف

 االرتفاع املتنامى للعائدات البرتولية بدأت أحوال هـذه الطبقـة تزدهـر، ثـم إتجهـت

  



181 تفكيك األرسة العربية املتغريات الداخلية والخارجية         

وىف إطـار نوعيـة الحيـاة هـذه بـدأت . ًإستنادا إىل ذلك إىل قيادة نوعية حيـاة رخـوة نسـبيا

تتخىل عن مالمح نوعية الحياة الخشنة التى عاشتها ىف البادية لتقـود نوعيـة حيـاة حرضيـة 

حيث السيارة أو سيارات األرسة التى يقودهـا سـائق أسـيوى، وحيـث الخـدم الـذين . رتفةم

ـه ـام بلزومياـت ـزل والقـي ـى وإدارة املـن ـون الطـه ـة . يتوـل ـات، بخاـص ـات األجنبـي ـث املربـي وحـي

اآلسيويات الالىئ يقمن بتنشئة األبناء ورعايتهم، تراجع دور األب عـن أن يكـون قـدوة ألنـه 

وتراجع دور األم قليالً فلم تعد هى التى تطهو الطعـام كـام مل . ألرسةغائب طيلة اليوم عن ا

السفر السياحى السنوى كعنرص محـورى " بند"وتواجد . تعد هى التى تقوم بتنشئة األطفال

ىف حياة األرسة وزاد االحتكاك بالعامل الخارجى، وبدأت أرسة الطبقة الوسطى ىف املجتمعـات 

وإتجهـت إىل تبنـى نوعيـة . )22(امت نوعيـة حياتهـا العربيـةالبرتولية ىف التخىل عن بعض س

حياة جديدة آسيوية ىف بعض جوانبها، وغربية ىف بعـض الجوانـب األخـرى، وإنعكـس ذلـك 

 .عىل الثقافة املادية واملعنوية عىل السواء

أولهـا أن العاملـة . ىف إطار هذه الحياة املرتفة والرخوة وقعت ظـواهر سـلبية عديـدة

لغلت ىف نسيج الحياة األرسية، ومن ثم بدأت تصـبغها بطـابع نوعيـة حياتهـا ىف األسيوية تغ

ىف هذا اإلطار أصبحت الزوجـة . أحسن األحوال، وتعمل عىل تهتك النسيج األرسى ىف أسوئها

مـن الظـواهر التـى بـدأت . والزوج واألبناء يعيشون عالة عىل العاملة األسيوية داخل األرسة

رر لرب األرسة من الخارج، بخاصة من البالد الفقـرية التـى تـأىت منهـا تظهر ايضا الزواج املتك

ًتزوـجـوا وأنجـبـوا ـجـيالً جدـيـدا ال ـهـو ـبـالعرىب وال ـهـو . الـسـنعامـلـة األرسة، وبخاـصـة كـبـار 

باآلسيوى، وإمنا جيل هجني يعرب عن حالة إستثنائية متر بها الطبقة الوسطى، وقد إنعكس ذلك 

الزواج وبسبب رخاء الطبقة الوسطى بالغت ىف مهور . م الثقافةعىل تطبيع مفردات اللغة وقي

سواء بالنسـبة . وتكاليفه، ونتيجة لذلك تضاءل االقبال عىل الزواج، ومن ثم تأخر سن الزواج

للذكور أو اإلناث، وىف بعض األحيان أرجـئ كليـة، وبـرزت العنوسـة كظـاهرة لهـا متتالياتهـا 

 . )23(لسلبية العديدةاإلنسانية واالجتامعية واألخالقية ا

وإذا كانت الطبقة الوسطى، طبقة نضالية بطبيعتها وأخالقية بطبيعتها كـذلك، فإننـا نجـدها 

قد تآكلت قدراتها اإليجابية بسبب الحياة الرخوة واملرتفة التى تقودها، ثم أنها مل تعد أخالقية، كام 

التآكل، تارة بسبب الرتف الـذى أصـبح  ىففقد بدأت أخالقها . انها مل تعد الوعاء األخالقى للمجتمع

لرحمن بن خلدون، وتارة أخرى ألنه من خـالل االتصـال امفسدة، حسبام ذهب عاملنا العرىب عبد 

  وقــد. واألحتكاك بالعامل الخارجى نقلت عنه قيام وأخالقا غريبة عىل دينها وعـىل عروبتهـا كـذلك
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بلهـا وبصـورة متوازنـة تقريبـا أخالقهـا ًإكتسبت قيام مادية وأخالقا معنويـة، تآكلـت ىف مقا

وبـدأت . وقيمها الرتاثية، ومل تسلم اللغة التى شكلت أداة تواصل أفراد أرس الطبقة الوسطى

تظهر ىف فضاء الحياة األرسية ظواهر عديدة، نذكرها منها خروج اآلباء عىل األبناء، وبروز ما 

ة األرسية للطبقـة الوسـطى نـوع كام برزت عىل سطح الحيا. ميكن أن يسمى برصاع األجيال

من األزدواجية األخالقية، حيث يتم التعامل مبعايري ثقافية معينة داخـل املجتمـع غـري تلـك 

التى يتم التعامل بها وهو خارجه، وظهرت متضافرة مع ذلـك حالـة مـن املرونـة األخالقيـة 

 . أسلمت لظواهر سلبية عديدة

ـة ل ـدثت إنتكاـس ـات ـح ـد الثامنيـن ـع منتـصـف عـق ـديث ىف وـم ـة والتـح ـارب التنمـي تـج

مجتمعات الخليج، فخالل ثالثة عقود تقريبا، كانت اقطار الخليج عىل وعد مع ثالثة حروب 

حرب الخليج األوىل التى تفجرت بني العـراق وإيـران، وحـرب . وقعت عىل ساحتها فأرهقتها

لتـى إحتلـت الخليج الثانية التى شنها العراق عىل دولـة الكويـت، وحـرب الخلـيج الثالثـة ا

وقد كـان مـن نتـائج هـذه الحـروب الثالثـة أن تآكلـت . مبقتضاها الواليات املتحدة العراق

العائدات البرتولية، إضافة إىل فرض القوى العاملية عىل مجتمعـات الخلـيج صـفقات سـالح، 

ونتيجـة لـذلك . تدرك أنه ليست هناك حروب تنتوى املشاركة فيها إلسـتخدام هـذا السـالح

ًيات الدول الخليجية تعاىن عجزا، وقد تحقق عالج هذا العجز ىف غالـب األحيـان بدأت ميزان

عىل حساب إبطاء معدالت التنميـة والتحـديث مـن ناحيـة، وكـذلك عـىل حسـاب تقلـيص 

ـاة اإلقتـصـادية والثقافـيـة . اإلنـفـاق اـلـداخىل ـمـن ناحـيـة ثانـيـة وـمـن ـثـم فـقـد ـبـدأت الحـي

. قـة املتوسـطة هـى املتـأثر األول بهـذا اإلنكـامشواالجتامعية ىف اإلنكامش، وقد كانت الطب

ًفتناقصت فرص التعليم نسبيا، وبدأت البطالة تظهر مبعدالت واضحة ىف مجتمعات الخلـيج، 

وتقلصت فرص العمل، فلم تعد موجودة بوفرة، وأنخفضت الدخول، فقـد أصـبحت الدولـة 

وتـأثرت نوعيـة حيـاة . )24(الريعية عاجزه عن نرث مزيد من األموال ىف األسواق دعـام للسـلع

األرسة ىف الطبقة الوسطى وقد كان من الطبيعى ان يؤثر ذلك ىف ثقافة األرسة وأخالقهـا، بـل 

أن هذه الضغوط بدأت تؤثر عىل متاسكها إىل حد كبري، إذ أدت كثافـة الضـغوط إىل تصـدع 

 .بنائها

 

 تأثري الحراك االجتامعى والهجرة عىل بناء األرسة العربية: ثالثا

يشري الـرتاث النظـرى إىل أن الهجـرة تقـع باألسـاس ألن املوقـع الـذى يشـغله 

 . اإلنسان ىف بناء املجتمع مل يعد يقدم له الفرص املناسبة لتحقيق إشباعاته األساسية
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ومن ثم فهو يهاجر من سياق إجتامعى يعاىن فيه من الحرمان من عـدم اإلشـباع ىف إطـاره، 

ًإستنادا إىل ذلك ميكن تقسـيم .  إطاره األشباع وأحيانا بوفرةإىل سياق إجتامعى يتحقق له ىف

الهجرة إىل الهجرة الداخليـة، والهجـرة الخارجيـة املؤقتـة أو الدامئـة، ولقـد أخـذت الهجـرة 

 .الداخلية هيئة الحراك اإلجتامعى بأمناطه املختلفة

. حرضفقد حدث ما ميكن أن يسمى بالحراك األفقى، الـذى إنطلـق مـن الريـف إىل الـ

بسبب الزيادة السكانية من ناحية، وعجز نوعيـة الحيـاة الريفيـة عـن تـوفري فـرص الحيـاة 

ونتيجـة لـذلك هـاجرت أعـداد . املختلفة إلشباع الحاجات األساسية للبرش من ناحيـة ثانيـة

من جملة سـكان % 10.7" 1980-1947"كبرية من الريف إىل املدينة بلغت نسبتها ىف تعداد 

وحينام ذهبوا إىل الحرض إنسلخوا عن عائالتهم . )25(وا من الريف إىل الحرضمرص مثالً، هاجر

ًاملمتدة، وشكلوا عائالت نووية، بدأت تتخىل تـدريجيا عـن ثقافتهـا التقليديـة، وتسـعى إىل 

إكتـسـاب ـقـيم وثقاـفـة جدـيـدة، ـهـى باألـسـاس ثقاـفـة ـضـعيفة، ألن التـحـوالت االجتامعـيـة 

تعيش هذه األرس عىل أطراف املدن ىف العشـوائيات، . قيمبطبيعتها أضعفت بنية الثقافة وال

إنسـلخت عـن خلفياتهـا . بال منظومات قيمية سوية، أو عىل األقل مطعمة بعنارص منحرفـة

الثقافية واإلجتامعية السابقة فأضـعفتها، وىف نطـاق املهجـر الجديـد مل متتلـك مصـادر قـوة 

 . جديدة

ذه الفرتة هـو الحـراك التعليمـى، حيـث النمط الثاىن من الحراك الذى تحقق خالل ه

ساعدت ثورة الطموحات واآلمال التى أطلقت عقالها شعارات مرحلـة التنميـة والتحـديث، 

مـن خـالل هـذه القنـوات . والتى تم مبقتضاها فتح قنوات التعليم ومجاالته عىل مرصاعيها

راحـل التعليميـة تدفق أبناء الريف والبادية العربية مـن الطبقـة الوسـطى والـدنيا، عـرب امل

املختلفة، حتى تخرجوا من املدارس املتوسطة الفنية وباملعاهـد العليـا والجامعـات وشـغلوا 

ىف أثناء ذلك سقطت عنهم قـيمهم التقليديـة وضـعفت . مناصب ىف البريوقراطية الحكومية

ًقـيام إرتباطاتهم بالريف والبادية وثقافتهم التقليدية السابقة، غري أنهـم مل يكتسـبوا محلهـا 

فعانوا من حالة من الفراغ القيمى األمر الذى دفعهـم ويرس لهـم تبنـى قـيم . حرضية قوية

ًوتدريجيا تولدت لديهم فلسفة الغايات التى . وأيديولوجيات فردية تربر الصعود االجتامعى

تربر الوسائل، ىف هذا اإلطـار أصـبح الـزواج وتشـكيل األرسة ىف بعـض األحيـان أحـد وسـائل 

 .)26(جتامعىالحراك اإل

وىف النمط الثالـث يـأىت الحـراك الطبقـى، فقـد تعلـم هـؤالء األبنـاء وشـغلوا 

 مناصب البريوقراطية الحكوميـة وإنتقـل غـالبهم مـن خـالل التصـاهر، أو إمـتالك 
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بعض الرثوة أو الوظيفة اإلجتامعية املرموقة، إىل رشيحة أو طبقة إجتامعية أعـىل غـري تلـك 

 أنه أثناء عملية الحراك الطبقى هذه تخلوا عـن قـيم قدميـة لسـياق غري. التى إنطلقوا منها

غري أن املعاىن والقيم ال . إجتامعى سابق، وسعوا بإتجاه إكتساب قيم جديدة ىف سياق جديد

تسقط فجأة وال تكتسب فجأة كذلك، حيث يصبح اإلنسان الذى خضع للحـراك اإلجتامعـى 

وهو ىف النهاية ليس لديه سوى إلتزام قيمى ضعيف ًهامشيا بالنسبة للمنظومتني القيميتني، 

ًفإذا تزوج وشكل أرسة فمن غري املحتمل أن يكون مصدرا فعـاالً وإيجابيـا مـن . )27(ومحدود ً

ًمصادر التنشئة اإلجتامعية، لكونه ال ميتلك منظومة قيمية متكاملة يقوم بتنشئة أبنائه وفقا 

 . لها

ال الحراك اإلجتامعى العديدة واملتضمنة فيهـا، موجز القول أن الهجرة الداخلية، وأشك

ًلعبت دورا أساسيا ىف تفكيك بناء العائلة التقليدية  والتكوينـات القرابيـة " العائلـة املمتـدة"ً

إضافة إىل أنها أضعفت منظومات قيم الثقافة التقليدية ألنهـا تخلـت . والقبلية املرتبطة بها

ومن ثم فقد عاشـت ىف ظـل حالـة . يم الحديثةعنها، ومل تكتسب بصورة كاملة منظومة الق

هامشية فيام يتعلق بنوعية الحياة التى تعيش ىف إطارهـا، أو فـيام يتعلـق مبنظومـة القـيم 

حدث كل ذلك ىف سياق إجتامعى يعاىن . التى ينبغى أن تستوعبها لتوجه أفعالها وسلوكياتها

منـاط الحـراك اإلجتامعـى ىف من حالة األنومى الثقافية التـى سـاهمت الهجـرة الداخليـة وأ

 . توسيع مساحتها

وتعترب الهجرة املؤقتة إىل مجتمعات الخلـيج هـى املتغـري الـذى شـكل أحـد مراحـل 

حراك أرسة الطبقة الوسطى، والذى زاد من إضـعاف بنيـة الثقافـة والقـيم سـواء بالنسـبة 

ألرسة الـتـى وـفـيام يتعـلـق ـبـا. ـلـألرسة الـتـى ـهـاجرت، أو األرسة الـتـى أـسـتقبلت املـهـاجرين

هاجرت، فإننا إذا كنا قد أرشنا إىل أن أرسة الطبقـة الوسـطى بـدأت تواجـه أزمـة ىف الربـع 

األخري من القرن العرشين، نتيجة للتحوالت الليربالية عىل الصعيد العاملى، وهى التحـوالت 

فإنه نتيجة لذلك قامـت الطبقـة الوسـطى بـبعض . التى بدأت تعمل لصالح الطبقة العليا

إبتـداء مـن . تجاجات التى تعرب عن املأزق أو األزمـة التـى بلغتهـا أرس هـذه الطبقـةاإلح

إحتجاجات الطالب ىف الجامعة، إىل تظاهرات هذه الطبقة ىف الشارع العرىب، وىف امليادين 

ًوإنتهاءا بأحداث العنف التى قامت بها بعض جامعات التيار اإلسالمى أو نسبت . العامة

. ن الطبقة الوسطى واألنظمة السياسـية تتجـه إىل صـدام ال مفـر منـهًإليه، وبدا واضحا أ

، األمـر 1973ولقد تصادف ىف هذه الفـرتة أن إرتفعـت أسـعار البـرتول ىف أعقـاب حـرب 

مـام دفعهـا إىل أن تسـتفيد . الذى أدى إىل تراكم هائل ىف عائداته ىف املجتمعات النفطية

  تحديث ملجتمعاتها، غري أنها مل تكن متتلكببعض هذه العائدات ىف بناء رصح التنمية وال
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ونظـرت إىل .  القوة البرشية املؤهلة والقادرة عىل تحمل أعباء التنمية والتحديث– حينئذ –

ًالبيئة اإلقليميـة املحيطـة بهـا فوجـدت محيطـا سـكانيا فقـريا يحـيط بهـا متمـثالً ىف الهنـد  ً ً

ولقـد . ثم فقد قررت اإلستعانة بعاملتهـاومن . وباكستان وإيران الشاه ومرص والشام وتركيا

كان للعاملة العربية بعض اإلمتيازات مقارنة بأمناط العاملة األخرى، منها أنها كانـت حينئـذ 

عاملة عالية التأهيل تحتوى عىل متخصصني ىف أغلب إحتياجات التنمية كـام هـو الحـال ىف 

عربيـة، وهـى عاملـة إسـالمية ثم أنهـا عاملـة تتحـدث اللغـة ال. بعض األقطار العربية ملرص

وقـد . وسنية كذلك، ثم أنها عاملـة تنتمـى لألقطـار العربيـة األم أو للمجتمـع العـرىب ذاتـه

أدركت األنظمة السياسية ىف األقطار العربية الفقرية والتى هـاجرت منهـا العاملـة، أن بقـاء 

مبـا يتسـبب ىف تفجـري أبناء الطبقة الوسطى والدنيا ىف فرتة التوجه الليرباىل داخـل الـوطن، ر

وأدرـكـت ىف ذات الوـقـت حاـجـة مجتمـعـات الخـلـيج إىل . رصاـعـات ـمـع أنظمتـهـا السياـسـية

ونتيجـة لـذلك أصـدرت . العاملة، وحاجة العاملة العربية إىل السفر إىل مجتمعـات الخلـيج

األنظمة السياسـية ترسـانة مـن القـوانني، التـى فتحـت مبوجبهـا أبـواب الهجـرة واسـعة إىل 

الخليج، تسرتيح بالسفر من عنت مشـكالتها، وتسـرتيح األنظمـة السياسـية مـن مجتمعات 

 .)28("لتذهب ىك تريح وتسرتيح"إحتجاجاتها، عمالً بفلسفة 

وإذا حاولنا أن نحدد حجم الهجرة إىل مجتمعات الخليج خـالل هـذه الفـرتة، فسـوف 

مرص فقط عىل سـبيل  مليون شخص إىل أربعة ماليني ىف 2نجد تقديرات متفاوتة ترتاوح بني 

فإذا تصورنا أن الفرتة الزمنية لهجرة العاملة املرصية إىل مجتمعات الخلـيج إسـتمرت . املثال

 20 بكثافة عالية ومنطيـة، فـإن ذلـك يعنـى أن الهجـرة إسـتمرت 1995-1975ىف الفرتة من 

وإذا كان متوسط معدل فرتة الهجرة للشخص الواحد بلـغ خمـس سـنوات، فـإن ذلـك . ًعاما

وهو ما يعنـى . عنى أنه حدث تجديد ملوجات الهجرة أربع مرات، كل مرة بها اربعة مالينيي

 مليـون 16بشكل تقريبى أن الذين هاجروا خالل فرتة املعدالت العاليـة للهجـرة بلـغ نحـو 

ًسافروا مبفردهم سواء كانوا عزبـا أو متـزوجني تركـوا أرسهـم بالقـاهرة، % 70منهم . شخص

فـإن معنـى ذلـك أن .  أربعـة أفـراد أو خمسـة أبنـاء وزوجـة أو أخـوةوإذا كان لكل مهاجر

من سكان املجتمع املرصى، ومن مل يهاجر عاش % 50الهجرة أثرت بشكل مبارش عىل حواىل 

 .)29(ىف حالة من الهجرة السيكلوجية املعنوية ينتظر فرج أو فرصة الهجرة

ـيج ـات الخـل ـة إىل مجتمـع ـة املؤقـت ـرت الهـجـرة الخارجـي ـد أـث  ـعـىل األرسة ىف ولـق

 مـن هـذه الجوانـب تـدفق بعـض . املجتمعات التى هاجرت منها من جوانب عديدة
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الدخل الناتج عن العمل ىف املهجر إلشباع حاجات األرسة، إنتقل بها مـن املسـتوى املتوسـط 

فشـاركت بفاعليـة ىف . والشائع إلشباع الحاجات، إىل املستوى اإلستهالىك ثـم املسـتوى الـرتىف

اإلستهالك، حيث إندفعت األرسة العربية ىف املجتمعات الفقـرية إىل سـوق اإلسـتهالك، ثقافة 

كـذلك أثـرت الهجـرة عـىل تأنيـث األرسة . ونتيجة لذلك حدث تحول ىف القيم واإلهتاممـات

العربية ىف األقطار التى هاجرت منها، فغالبية األباء ذهبوا إىل مجتمعـات الخلـيج للحصـول 

وبقيت األمهات ترعـى األرسة، .  الحياة لألبناء ىف ظل نوعية حياة مرتفةعىل املال، الذى يرس

وإعتاد أفراد األرسة الباقيـة مواصـلة الحيـاة بـدون . وهى صاحبة القرار فيام يتعلق بشئونها

وتبلـورت . األب كجامعة إجتامعية متامسـكة مـع بعضـها الـبعض بـدون األب الـذى هـاجر

ومـات األب . عد أن دفع األب إىل الهـامش أو إىل املحـيطالعالقات األرسية ومتاسك بناؤها ب

ًمعنويا داخل األرسة، ال يذكر إال إذا كانت هناك حاجة إىل املال، وتآكل كبعد عاطفى ىف بناء 

وأصبح رابطته الوحيدة بأعضـاء أرستـه هـى رابطـة التمويـل، وإذا . شخصية الزوجة واألبناء

إن "ة لألرسة به، ىف هذا املعنى يؤكد أحد البـاحثني ًفقد إمتالك التمويل أصبح عنرصا ال حاج

هناك أسباب كثرية للطالق، لكن ما ملسته بالفعل من أهم األسباب هو سـفر اآلبـاء وجشـع 

ًفـاألب يسـافر ويظـل سـنوات تاركـا أرستـه، فكيـف . بعض األزواج، وضعف كثري من النساء

زوجـة وزوج، حيـث تقـول الزوجـة ثـم يـرتك التعبـري ل". يصبح األبناءمقدرين ملعنى األرسة؟

غائـب .. ًالوقت الوحيد الذى يهتم ىب فيه عندما يريد لقاء حميميـا. زوجى مل يعد صديقى"

ال يقـيم ىل أى .. مل يعتـذر عـام يجـرح مشـاعرى.. عنى أكرث الوقت عنـدما أحتاجـة وأريـده

مـن يكـون هـذا تـرى : ًحتى شكله صار غريبا وأسأل نفىس.. ًأصبح غريبا بالنسبة ىل.. إعتبار

لقد بذلت اقىص ما "  حسبام يذهب نفس الباحث –أما الرجل !". الرجل الراقد إىل جوارى؟

ىف وسعى لتحسني وضع األرسة، ومع ذلك فزوجتـى وأوالدى يطـالبوىن مبـا فـوق املسـتحيل، 

زوجتى ال تقدر تضحياىت، أجد نفىس بعد الجهد الخراىف الذى أبذله ال أجنى إال النقـد، هـى 

ذلك كلـه قـد حـدث ىف ظـل منظومـة . )30(" مقرصا دامئا وأنا أراها تحرتف من الشكايةتراىن

 ، وىف"ًقيمية ضعيفة، تحولت تدريجيا لىك تصبح منظومـة قـيم فرديـة وماديـة وإسـتهالكية

هذا السياق فقدت األرسة روحانيتها وعواطفها، وأصبحت املنفعة واملصلحة والقـيم املاديـة 

ونتيجة لذلك بدأنا نسمع عن ظـواهر سـلبية كثـرية مثـل األم . هى معايري القياس واإلختيار

 التى إستولت عىل مـال األرسة وتزوجـت، أو عـن األب الـذى إسـتخدم مدخراتـه ىف الـزواج 

 أو ـعـن األبـنـاء اـلـذين لفـظـوا األب بـعـد الـعـودة، أو اـلـذين تـعـاطوا . ابقةوـتـرك أرسـتـه الـسـ
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وبدأنا نالحظ . املخدرات بسبب عدم الرقابة من ناحية، وكثافة ثقافة الرتف من ناحية أخرى

بالجملة ظواهر تفكك وإنهيار األرس، وإرتكاب جـرائم القتـل والخيانـة عـىل سـاحتها، وكـان 

 . ذلك قمة املأساة

وم األحوال فنحن إذا تأملنـا تـأثري الهجـرة الداخليـة والخارجيـة عـىل األرسة، وعىل عم

فسوف نجد أن الهجرة الداخلية عملـت عـىل إضـعاف العائلـة التقليديـة املمتـدة، ونقلـت 

ـة أـضـعف ـمـن أن توـجـه . أبناءـهـا إىل أـطـراف اـملـدن والعـشـوائيات ـوا منظوـمـة قيمـي فتبـن

 –وهو ما يعنى أن الهجـرة الداخليـة . لية والخارجيةسلوكياتهم وتفاعالتهم وعالقاتهم الداخ

وحيـنام جـاءت .  خلقت بدايـة حالـة األنـومى أو الفـراغ القيمـى–إضافة إىل عوامل أخرى 

الهجرة الخارجية املؤقتة مألت هذا الفراغ مبنظومة قيمية غري مواتية أو غري مالمئة، تضمنت 

ًؤكدة عىل املنفعة واملصلحة الفرديـة حينـا آخـر، ًالقيم اإلستهالكية واملادية حينا، أو القيم امل

وىف ظل هذه األوضاع متزقت العواطـف . ًأو القيم الدافعة إىل اإلنحراف والجرمية حينا ثالثة

ًاألرسية إربا، وأنهارت املشاعر اإليثارية ىف املحيط األرسى، حيث أصبحت هذه القيم غريبـة 

لليـرباىل مـوت األرسة ىف رشائـح واسـعة مـن لقد أعلنت ظـواهر التحـول ا. عىل هذا السياق

وقـد كـان طبيعيـا ومنطقيـا أن تعـاىن األرسة العربيـة ىف هـذه . الطبقة الوسطى، وإىل األبـد

األقطار من الحصاد املر الذى تراكم عىل ساحة حياتنا، وقدر علينا أن نتجرعـه، فقـد تركـت 

رسة ىف مجتامتنـا، مـن الرضورى ًاملتغريات التى عرضنا لها اثارا سلبية عديـدة عـىل سـاحة األ

 . رصدها عل ذلك أن يستنفر قدراتنا بحثا عن سياسات املواجهة

وتعد قابلية البناء األرسى للتصدع واإلنهيار أبرز هذه النتائج أو اآلثار السـلبية، وذلـك 

ًإستنادا إىل إخرتاق بعض القيم الفرديـة والنفعيـة واملصـلحية لتحـل محـل القـيم اإليثاريـة 

يضـاف إىل ذلـك سـيطرة القـيم املاديـة واإلسـتهالكية عـىل منظومـة القـيم . طاء لألرسةوالع

األرسية، األمر الذى يعنـى أن األرسة أصـبحت تعمـل ىف ظـل منظومـة قيميـة ذات طبيعـة 

وهو مـا دفـع إىل بـروز . ىف مقابل إختفاء القيم الجامعية واإليثارية. تعاقدية، فردية وأنانية

 الفـرد أصـبح مقـدما عـىل الجامعـة، وأصـبحت املصـلحة واألنانيـة حقائق جديدة منهـا أن

وقد إنعكس ذلك عىل ظهور حالـة فـوىض ىف . الفردية هى معيار املشاركة ىف الحياة األرسية

ترتيب األدوار األرسية، وأرتبط ذلك بسقوط القيم املتعلقة مبكانات أرسيـة معينـة، كمكانـة 

سبب إنهيار منظومة القيم املتفـق عليهـا داخـل األرسة، وب. األب ومكانة األم بالنسبة لألبناء

 وبـسـبب ـسـيطرة منظوـمـة قيمـيـة ذات طبيـعـة أنانـيـة وفردـيـة، ـسـقطت ـصـيغة التوقـعـات 
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كأساس لإلجتامع اإلنساىن السوى ىف أى جامعة إجتامعيـة، ومـن ثـم إختفـت مـن . املتبادلة

رجـة كبـرية عـىل أداء األرسة ومـن الطبيعـى أن يـؤثر ذلـك بد. )31(عىل ساحة الحياة األرسية

لوظائفها األخـرى، كوظيفـة التنشـئة اإلجتامعيـة لألبنـاء، أو وظيفتهـا ىف اإلعاشـة، أو ضـبط 

 . التفاعل داخل األرسة وفق معايري وقواعد محددة

باإلضافة إىل ذلك فقد إنهار تدرج املكانات واألدوار داخل الحياة األرسية، نظـرا لحالـة 

درج بنـاء األرسة، وهـى الفـوىض التـى نتجـت عـن فاعليـة املنظومـة الفوىض التى إنتابت ت

األمـر . القيمية املنظمة للتفاعل داخـل األرسة، ذات الطبيعـة النفعيـة والفرديـة واملصـلحية

الذى أدى إىل تفجرالرصاعات داخل بناء األرسة، وهى ليسـت عـىل منـط الرصاعـات الجيليـة 

الف حـول منظومـة القـيم املالمئـة أو املوجهـة التى أشار إليهـا الـرتاث النظـرى، حيـث الخـ

ولكنه رصاع حول مصالح فردية ومصلحية، كاملوافقـة عـىل عمـل . للسلوك بني األباء واألبناء

املرأة من عدمه، مشاركة املرأة ىف األعامل املنزليـة مـن عدمـه، مـدى اإلسـتفاده مـن راتـب 

 عواطف أو قيم أنانية ومصلحية وإذا كان ذلك يرجع إىل. الزوجة ىف إعاشه األرسة من عدمه

ـبـدأت تـسـيطر ـعـىل التفاـعـل داـخـل األرسة، فإـنـه يرـجـع أيـضـا لعـجـز املؤسـسـات الدينـيـة 

إذا إختلـف بعـض أعضـاء . واإلجتامعية عن تقديم الفتوى التى تصنع وعيـا إجتامعيـا عامـا

أن توضح األرسة حول معايري الصواب والخطأ، فقد كان عىل املرجعيات الدينية واإلجتامعية 

إذ أن غياب املعايري التـى يحـتكم إليهـا . )32(هذه املعايري، وتطور رأيا عاما ووعيا عاما بشأنها

ىف مثل هذه القضايا، من شأنه أن يؤجج وترية الرصاعات األرسية، ومن ثـم يعجـل بالتفكـك 

ع مـؤرش ذلـك إرتفـاع معـدالت إنهيـار األرس بـالطالق واإلنفصـال ىف جميـ. واإلنهيار األرسى

الفئـات العمرـيـة، واملسـتويات اإلجتامعـيـة اإلقتصـادية، ـحـرت تراوحـت ىف مختـلـف األقـطـار 

فلـم تعـد سـنوات . )33(من عدد الزيجـات املعقـودة ىف كـل عـام% 40إىل % 35العربية بني 

الزواج األوىل هى التى تشهد إرتفاع معدالت الطـالق بسـبب مشـكالت عـدم التكيـف، بـل 

رتفاع معدالت إنهيار األرس بالطالق أو اإلنفصال ىف مختلف فئـات تشهد التعدادات األخرية إ

فحيثام ال تتحقق املصـلحة الفرديـة ألى . أعامر األرسة، بسبب اإلدعاءات النفعية واملصلحية

من أعضاء األرسة، فإنه مييل إىل أن ينفض يده منها، بغض النظر عن عمر األرسة أو الظواهر 

 . السلبية املرتتبة عىل ذلك

ـ ـيم ـم ـة ترـهـل الـق ـاة األرسـي ـاحة الحـي ـرت ـعـىل ـس ـى ظـه ـلبية الـت  ن الـظـواهر الـس

 . األرسية بسبب عوامل عديـدة، نـذكر منهـا ضـعف منظومـة القـيم الدينيـة واألخالقيـة
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بـسـبب الـضـعف اـلـذى أـصـاب مـصـادر ـهـذه الـقـيم، وأيـضـا بـسـبب التـحـوالت اإلجتامعـيـة 

وبدال من ذلك حـدث إخـرتاق قيمـى . ةاإلقتصادية، التى أثرت عىل قيم املجتمع وقيم األرس

تؤكد عـىل . وثقاىف للفضاء الثقاىف لألرسة، حيث منظومة قيمية ذات طبيعة إستهالكية مادية

ًاملنفعة واملصلحة وال تؤكد كثريا عىل اإلعتبـارات األخالقيـة، وتـرفض مضـامني وقـيم الـرتاث 

ىف والقيمـى، أبرزهـا وقد تشكلت مصـادر تـدعم هـذا اإلخـرتاق الثقـا. حتى لو كانت جادة

بحيث ميكـن القـول أن منظومـة القـيم . تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات، وما تبثه الفضائيات

األرسية التقليدية والرتاثية قد أستبدلت مبنظومة قيمية جديدة، تساعد ىف مزيد من التفكك 

 .)34(واإلنهيار األرسى، وأيضا ىف تفريخ عديد من السلوكيات املنحرفة وغري السوية

وتعد اإلستهانة بالحياة األرسيـة ذاتهـا مـن الظـواهر التـى بـرزت عـىل سـطح الحيـاة 

األرسية، حيث بدت أشكال اإلستهانة باألرسة من خالل مظاهر عديدة، أبرزها الزواج العـرىف 

إضـافة إىل إبـداع . خارج اإلطار الرشعى، بإعتبار أن ذلك يعنى إستهانة بالشكل األرسى ذاته

ة من هذا النمط من الزواج، ميكن وضعها عىل متصل أحد أطرافه يقـرتب مـن أشكال عديد

إضـافة إىل . الشكل الرشعـى للـزواج العـرىف، بيـنام ينتهـى الطـرف األخـر عنـد حـدود الزنـا

اإلستهانة بإستمرار األرسة ذاتها، يضاف إىل ذلك متابعة األرسة ألبنائها وفق قيم غريبـة عـىل 

أن توافق األرسة ىف بعض رشائح الطبقة العليا عىل أن يكون لألبن ك. مجتمعنا وتراثنا الدينى

أو األبنة صديق مـن الجـنس األخـر، أو أن يصـبح مـن معتـادات حياتنـا اليوميـة أن يكـون 

باإلضافة إىل ذلك . السلوك العام لألنثى كالذكر، األمر الذى يشري إىل حالة من اإلنفالت العام

رية جـرائم عديـدة تقـع عـىل سـاحتها، إبتـداء مـن عقـوق فقد شهدت األرسة ىف الفرتة األخ

الوالدين أو العنف املتبادل بني أفراد األرسة، الذى يصل إىل حد اإلعتداء والقتل مبعـدالت مل 

 . )35(يشهدها املجتمع من قبل

. ويقع النمط الثاىن لإلنهيار األرسى داخل املجتمعـات البرتوليـة التـى متـت الهجـرة إليهـا

ى األخرى بعض مظاهر اإلنهيار بفعل معدالت الهجرة العاليـة التـى شـهدتها حيث شاهدت ه

وإذا كنا قد أرشنا إىل الوفرة املادية التى أصـابت األرسة ىف هـذه املجتمعـات، . هذه املجتمعات

ًبخاصة أرسة الطبقة الوسطى، فإن هذه الوفرة لعبت دورا أساسيا ىف تغـري نوعيـة الحيـاة التـى  ً

ونتيجة لذلك ظهرت بعض املظاهر السـلبية عـىل سـاحتها، أول . رسة الخليجيةبدأت تقودها األ

فبعـد أن . هذه املظاهر، حالة األنومى القيميـة والثقافيـة التـى مـألت فضـاء األرسة الخليجيـة

 كانت هذه األرسة ذات ثقافة عربية إسـالمية متجانسـة، بـدأت تتعـرض لـبعض املصـادر التـى 
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الفضاء بقيم غريبة، نرشت ىف فضائها الثقـاىف حالـة مـن الفـوىض إخرتقتها، فدفعت إىل هذا 

وحسبام أرشنا التحقت العاملـة الوافـدة بـاألرسة الخليجيـة وجـاءت معهـا قيمهـا . املعيارية

. وثقافتها، فشغلت مساحة من ثقافة األرسة العربية، ىف املأكل وامللـبس والقناعـات الدينيـة

الخليجيـة إىل الخـارج وإختلطـت بثقافـات مغـايرة، باإلضافة إىل ذلـك فقـد سـافرت األرسة 

إستوعبت بعض مفرداتها التى حلت محل املفـردات العربيـة التـى كانـت قامئـة، ىف املآكـل 

ومن مل يسافر جاءته الفضائيات إىل . وامللبس وىف أسلوب التفاعل داخل األرسة وبني أعضائها

 نقـيض مالديـه، فـإذا إعتقـد فيهـا ًعقر داره، نقلت إليه قيام وثقافـة هـى ىف الغالـب عـىل

ونتيجـة لـذلك تواجـدت ىف فضـاء . وإستوعبها فإنها تكون قادرة عىل أن تخلعة من جـذوره

. األرسة الخليجية بنية ثقافية تتشكل من عنارص ثقافية غـري متجانسـة إن مل تكـن متناقضـة

إن الشخصـية واألفدح من ذلك أنه برغم تسارع التغريات الحادثة عـىل األرض الخليجيـة، فـ

الخليجية مل تستوعب منها الكثري، ومن ثم فقد أصبح سلوكها الواقعى ىف مختلـف املجـاالت 

 . ًعاريا من أى توجيه قيمى أو معيارى متامسك

وتتصل الظاهرة الثانية التـى بـدأت تعيشـها األرسة الخليجيـة ىف نوعيـة الحيـاة التـى 

خالقـى وأيضـا حـول أسـلوب مامرسـة بدأت تقودها، حيث نجد غياب االتفاق القيمـى واأل

ًاألم تبغى راحتها دامئا، . فالجميع مبنطق نفعى خالص يبحث عن إشباعاته ومصالحة. الحياة

تخلت عن مهام ربـة املنـزل ملـديرة املنـزل، كـام تخلـت عـن مهـام تنشـئة األبنـاء للمربيـة 

ً وإناثا عرفـوا التعبـري ًواإلبناء ذكورا. األجنبية، غري مهتمة بالتواصل األمومى والعاطفى معهم

ًالرومانىس الخارجى عن العواطف من خالل الفضائيات، يسعون دامئـا بـاحثني عـن املتعـة، 

من خالل التليفون أو املحمول أو حتى من خالل الدردشة عـىل شـبكة املعلومـات الدوليـة، 

ول واألب املسـن يتجـ. وإستكشاف مواقع ذات مضامني تتناقض مع مضامني الثقافة والـدين

ًىف العامل العرىب اإلسالمى، رشقا وغربا، يبحث عن عروس صغرية السن علها تعيد إليه شبابه ً .

باإلضافة إىل ذلك عاملة وافدة من كل حدب وصوب، هى التى تسري التفاعل األرسى، وهـى 

. التى متلك ىف حقيقة األمر مفاتيحة األساسية، الجميع ظهـورهم إىل ظهـور بعضـهم الـبعض

. )36(اق عـن الحيـاة األرسيـة، فلكـل إهتامماتـة وطموحاتـه، ورمبـا مصـالحه أيضـاغاب االتف

ًوإرتباطا بذلك غابت عواطـف الـرتاحم عـن األرسة، وإنـترش عقـوق األبنـاء لآلبـاء، ووقعـت 

 .سلوكيات حزينة ومحزنه عىل ساحة األرسة إنتقلت ببعض تفاعالتها إىل املنطقة الحرام
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لثة التى وقعـت عـىل سـاحة األرسة ىف منطقـة الخلـيج إىل وتشري الظاهرة السلبية الثا       

. وقـد عـربت هـذه االسـتهانة عـن نفسـها بأسـاليب عديـدة. االستهانة بالحياة األرسية ذاتها

فمـن خـالل . األسلوب األول يتمثل ىف إرتفاع معـدالت الطـالق ألسـباب واهيـة وال معقولـة

 إتضح أن من أسباب الطـالق عجـز 2003عام " مركز األمري سلامن االجتامعى"دراسة أعدها 

الزوج عن تلبية كل طلبات الزوجة املاديـة لرشاء مـا يلزمهـا مـن أشـياء وكامليـات تعـودت 

كذلك من األسباب التى ظهرت عدم اإلنسجام ىف الطبيعة اإلنسانية بـني . عليها ىف بيت أبيها

، فضال عن عدم تحـىل ًالزوجني كأن يكون الزوج مزاجيا ىف طبعه، وتربية زوجته تختلف عنه

أى من الطرفني بالصرب والتسامح والعفو، فالحياة أصبحت إشـباعات ماديـة ال تحتمـل مثـل 

أو أن يكون مـن أسـباب الطـالق عـدم إهـتامم الـزوج بـأمور . هذه املعاىن السامية والخربه

 هذه البيت وخروجة وسفره املتكرر، األمر الذى يجعل الزوجة تكره الحياة الزوجية، ألنها ىف

وهنـاك أسـباب ال . الحالة ال تشعر بأن الزوج ملك لها مام يـدفع إىل تفكـك األرسة والطـالق

تـشـري فـقـط ـعـىل ـعـدم االحتـكـام إىل ـقـيم الثقاـفـة العربـيـة واإلـسـالمية، ولـكـن إىل إـسـتهانة 

فـالبعض يطلـق زوجتـه ألنهـا أرصت عـىل السـفر . املتزوجني الشباب بالحياة األرسية ذاتهـا

لبعض اآلخر يطلق زوجته ألنها تريد أن تبدى رأيها ىف بعض مطالـب البيـت وترص ًسنويا، وا

وآخـرون يطلقـون زوجـاتهم لعـدم متـاثلهم ىف ميـولهم الرياضـية وتشـجيع هـذا . عىل ذلك

، وهـى جميعهـا أسـباب هشـة أطاحـت بـاألرسة ألنهـا أصـبحت أكـرث )37(الفريق دون سواه

لدراسـات حـول األرتفـاع املسـتمر واملتزايـد ىف ذهبت إليـه إحـدى اتأكيدأ لذلك ما . هشاشة

مـن % 38 إىل 2003معدالت الطالق مبجتمعات الخليج، حيث وصـلت هـذه النسـبة ىف عـام 

وىف اإلمـارات % 34وىف البحـرين % 35املتزوجني ىف دولـة قطـر، وبلغـت النسـبة ىف الكويـت 

ًمعـدالتها كثـريا عـن وتؤكد ذلك دراسـة أخـرى مل تختلـف ىف . من إجامىل حاالت الزواج% 46

حيث رأت هذه الدراسة إىل أن متوسط نسبة الطـالق ىف دول الخلـيج تصـل . الدراسة السابقة

وىف % 40، حيث ترتفع نسبة الطالق ىف أحداها لتصل ىف دولة األمارات إىل نحـو %35إىل نحو 

يعنـى أن وهـو األمـر الـذى . )38(% 40بينام تقديرات أخرى تؤكد أنها بلغت % 35الكويت إىل 

األبنية األرسية ىف مجتمعات الخليج بسبب الظروف التى أرشت إليها تولدت بداخلها القابليـة 

  .املبكرة لإلنهيار

وقد أصبحت العنوسة من الظواهر السلبية التى فرضـت نفسـها عـىل سـاحة 

ـوترات كثيفــة عــىل ســاحة األرسة  ـث أصــبحت تفــرض ـت ـة، بحـي  األرسة الخليجـي
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من هذه األسباب رفض الفتـاة .  أسباب عديدة إلنتشار هذه الظاهرةالخليجية، وقد طرحت

الزواج ألن املتقـدم للـزواج لـيس مـن أقاربهـا أو عشـريتها، أو ألن الفتـاة ترغـب ىف إكـامل 

أو لعدم متسـك . دراستها، أو رغبتها بعد أن تخرجت من الجامعة وعملت ىف مساعدة أهلها

 الزواج من أجنبيـات، أو بسـبب سـيطرة األهـل الشباب بالدين من وجهة نظرها، أو بسبب

عىل قرار الزواج، أو بسبب إرتفاع تكاليف الزواج طاعة للتقاليد العائلية القدمية، أو بسـبب 

ىف هذا اإلطار فإننا نعرض . )39(عمل الفتاة وإحتاملية إنرصافها عن شئون منزلها حينام تتزوج

ًإسـتنادا إىل دراسـة أجريـت ىف هـذا لبعض مالمـح ظـاهرة العنوسـة ىف مجتمعـات الخلـيج 

 سـنة 34-30بـني % 73فمن حيث عمـر العانسـات ىف مجتمعـات الخلـيج نجـد أن . الصدد

كـام أظهـرت نتـائج هـذه .  سنة فأكرث40عمرهن % 7 سنة، 39-35ىف الفئة العمرية % 20و

ـمـن ـغـري % 75ـمـن العانـسـات الـعـامالت تـقـدم لـهـن خـطـاب، ىف مقاـبـل % 88الدراـسـة أن 

كذلك أبرزت النتائج أن سبب عدم إمتام الزواج من الشباب الذين تقدموا لخطبة . تالعامال

، كام يرجع %32الفتيات العانسات حني أجراء الدراسة يرجع إىل رفض األهل والفتاة بنسبة 

وهو األمر ). 40% (7، ويرجع إىل الشباب املتقدم للفتاة بنسبة %38إىل الفتاة نفسها بنسبة 

ًالظروف التى تفرضها قيم ومعايري الثقافـة التقليديـة تلعـب دورا أساسـيا ىف الذى يعنى أن  ً

إنتاج ظاهرة العنوسة وتوسيع إنتشارها عىل ساحة األرسة الخليجية، مع كل مـا تسـببه مـن 

 .توترات ومشكالت

 

 تأثري املتغريات الخارجية عىل بناء األرسة العربية: ًرابعا

 مبا تبقى مـن الحيـاة األرسيـة ىف نطـاق املجتمـع لعبت متغريات العوملة ىف اإلطاحة

العرىب واإلسالمى أحد ظواهر بداية األلفية الثالـة فـيام يتعلـق بـاألرسة، فقـد شـكل عـام 

.  بداية اإلهتامم مبا ميكن أن يسمى بظاهرة أو عمليـة أو حتـى أيـديولوجيا العوملـة1990

قبل ذلك بتاريخ طويل وتكثفـت وإذا كانت العوملة التى نعيش ىف إطارها اليوم قد بدأت 

وإذا كان تأثري العوملة عـىل األرسة هـو مـا يهمنـا اآلن، . )41(ًفاعليتها منذ ثالثة عقود تقريبا

فإن نوعية الحياة األرسية التى سعت قـوى العوملـة إىل نقلهـا إىل سـاحة أرستنـا ميكـن أن 

أرشت مـن قبـل فـإن النمـو وكـام . تساعد ىف القضاء عىل البقية الباقية من أبنيتنا األرسية

وبإعتباره منـو أو تطـور مـادى مل . ًاالجتامعى ىف أوربا كان تابعا للنمو الصناعى والرأسامىل

األمـر الـذى أدى إىل تحــلل أو . يهتم باألرسة، بإعتبارها كيانا له طابعة التلقاىئ والعـاطفى

 رس الغربيـة، مـا يؤكـد تفكك األبنية األرسية، فليس هناك ىف املنظومة القيميـة لغالبيـة األ
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عىل رضورة أو لزومية أن يتعاطف أو يعيش أفراد األرسة مع بعضهم البعض، عن إيثارية أو 

ًبل أن الحياة ىف األرسة والتفاعل ىف إطارها يظل قامئا ومستمرا طاملا أن ىف . رعاية لحق اآلخر ً

للفرد أن يبقى ىف األرسة ذلك تحقيق ملصلحة الفرد، عضو األرسة، فإذا تحققت املصلحة، فإن 

ذلك يعنـى أنـه بيـنام كـان التطـور الصـناعى يتحقـق . أو يغادرها حسبام تتطلب مصلحته

بصورة مطردة، فإن تراجع التامسك األرسى وزيادة معدالت التفكك واإلنحراف داخل اإلطار 

 .)42(ًاألرسى كان مطردا ىف نفس الوقت، وإن كان ىف اإلتجاه املعاكس

 التى تسود هذه املجتمعات غريبة عىل تراثنا، وتسري وفق قـيم تختلـف نوعية الحياة

فمثال تبيح نوعيـة الحيـاة األرسيـة هنـاك إمكانيـة مامرسـة . بالتأكيد عن ما هو سائد عندنا

ولـيس موضـع إدانـة كبـرية أن يكـون . األبناء للجنس بصورة مرشوعة إجتامعيا قبل الـزواج

الحياة األرسية عالقات مدنية باألساس، ذات طبيعـة . للزوج عشيقة أو تكون للزوجة عشيق

مفهـوم . تعاقدية وليس لها عالقة بقيم املجتمع الطبيعى، ولكنها ذات عالقـة بالدولـة أصـالً

األرسة ذاته أصبح موضع شك هو األخر، فاألرسة التى أقرتها كل األديان بإعتبارها زواج رجل 

ً وتنشـئتهم ورعـايتهم إجتامعيـا حتـى تقـوم بإمرأة، والحياة معـا كمقدمـة إلنجـاب األبنـاء

األرسة ىف املجتمعات الغربية من املمكن أن تتكون من زواج رجل برجـل أو . للمجتمع قامئة

زواج إمراة بإمرأة، وألن مرشوع الوالدة الطبيعية لن يحدث بهـذا املنطـق فلنسـتكمل ذلـك 

ة هذه مل تكتفى بالجنس املسـموح باإلضافة إىل ذلك فإننا نجد أن نوعية الحيا. بتبنى األبناء

بحيـث شـكل ذلـك . به خارج الرشعية، ولكنها باركت العالقات الشاذة وبقانون ملزم بـذلك

أقىص حاالت اإلنهيار، التى بلغتها الحضارة الغربية، التى تؤكد عـىل حقـوق اإلنسـان الفـرد، 

 .رتام الجامعةدون أن تلتفت كثري إىل حقوق موازية أو مساوية ينبغى أن تؤكد عىل إح

وقد سعت قوى الحضارة الغربية من خالل اآلليات التـى أتاحتهـا العوملـة إىل نقـل هـذا 

ومن ثم فقد شكلت األرسة أحـد الجبهـات التـي عملـت . التفكك واإلنحراف إىل أرستنا العربية

علقـة سواء بتـدمري القواعـد املعياريـة املت. القوة الرشيرة للحضارة الغربية عيل تقويض أركانها

باألرسة، أو تشويه طبيعـة التفـاعالت والعالقـات األرسيـة، بـل والتشـكيك يف مرشوعيـة األرسة 

حدث ذلك حينام قنن املجتمع عرفا وأحيانا ترشيعا أمناطا جديـدة . الزواجية أو الطبيعية ذاتها

ضارة بذلك إتجهت قيم الح. من األرس، غريبة وشاذة عيل الوجود االنساين ورمبا الحيواين كذلك

 الغربية اآلن إيل فـرض التآكـل عـيل األرسة الطبيعيـة، لتحـل محلهـا األشـكال األرسيـة الشـاذة 
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فقـد أدي سـقوط معـايري الحضـارة وأخالقهـا إيل إختـزال . حتي تصبح األخرية هي القاعـدة

. املرأة، إيل أنثي تتحرك بأنوثتها تشبع أحتياجاتها الجنسية حسبام تريـد دون قيـد أو معيـار

 ذات الوقت تدنت الحضارة بقيمة املرأة فتاجرت بجسـدها مـن خـالل إتسـاع مسـاحة ويف

ظاهرة البغاء، حتي اقدمت بعض املجتمعات الغربية إيل اإلعرتاف به كمهنة وأنشـأت لـاليئ 

وقـد أدى إنهيـار األرسة الطبيعيـة وظهـور األرسة الشـاذة وأنتشـار بغـاء . )43(ميارسنها نقابـة

 . صادر الرشعية إلنجاب األطفالالنساء إيل أنهيار امل

وإذا كانت املرأة هى آخر الفئات االجتامعية التى حصلت عىل حق املواطنة الكاملـة، 

ًىف أوربا والغرب عموما من خالل الحركات النسوية، فإن تنظري العوملة رأى من الرضورى أن 

عـدم وجـود حاجـة يتم تصدير هذه القضية بالضغط والقوة والتحايل إىل مجتمعاتنا، برغم 

فالخطاب اإلسالمى منح املرأة املواطنة الكاملة منذ البداية وبكل ما يتصل بهـا . بنائية لذلك

يـا أيهـا النـاس إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى "يؤكد ذلك قوله تعـاىل . من حقوق ووجبات

م سـورة الحجـرات آيـة رقـ"  أتقـاكمالـلـهوجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند 

يا أيها الناس إتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحـدة وخلـق منهـا " وقوله سبحانة " 13"

سورة النسـاء "  الذى تساءلون به واألرحامالـلـهزوجها وبث منهام رجاال كثريا ونساءا وأتقوا 

وهو ما يعنى أن اإلسالم إفرتض املساواة املتكاملة واملتوانـة بـني الجنسـني وليسـت ". 1"آية 

وإذا قيل أن الخطاب اإلسالمى صحيح ىف منطوقـه، . ساواة الرصاعية عىل الطريقة الغربيةامل

غري متحقق ىف مامرسته وواقعيته، فإننا نتساءل بدورنا وهل حقق الخطاب الغـرىب املتعلـق 

لقد كـان موضـوع املـرأة . بحقوق اإلنسان املساواة بني البرش عىل الصعيد الغرىب أو العاملى

ت التى فرضـت عـىل أجنـدتنا ففجـر الرصاع داخـل األرسة، وقـد كـان البـديل من املوضوعا

الطبيعى هو تفعيل خطابنا اإلسالمى وتجديده إلبـراز مضـامينه املتطـورة التـى تخلـع عـىل 

 .املرأة مكانتها السامية

لقد إدركت قـوى الغـرب الرشيـرة أن تفكيـك األرسة ميكـن أن يتحقـق مـن خـالل ثالثـة 

بإعتبارها العنارص األضعف ىف بنـاء األرسة واألقـل إلتزامـا . الشباب والطفولةعنارص هى املرأة و

إىل جانب أن هذه العنارص الثالثة تشـكل غالبيـة . مبضامني الثقافة التقليدية ومرجعية املجتمع

إما ألنها مل تستوعب مضامني هذه الثقافة بعد أو أنها عانت من وطأة قهرهـا كـاملرأة . املجتمع

املرأة هى العنرص أو الجرس األول للعبور واالخرتاق فإن الدخول إيل العامل االسـالمي وإذا كانت 

 األول أن واقع املرأة يف بعـض املجتمعـات اإلسـالمية . ًمن بابها يعد أكرث يرسا وسهولة العتبارين
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ًوالعربية يشهد أحيانا ترديا واضحا ىف بعض السـياقات االجتامعيـة، وذلـك يختلـف بطبيعـة 

األمر الذي يجعـل الحـديث الغـريب عـن . ال عن ما يفرضه الخطاب االسالمي ويلح عليهالح

حقوق املرأة له صـدي ومصداقية بالنسبة لبعض الرشائح االجتامعية، كام يجـد لـدي املـرأة 

ًأذنا صاغية ًبينام يتصل االعتبار الثاين بأن املرأة هي األكرث استهواءا بحكم تكوينها العاطفي . ُ

ًتأكيـدا . بعة الجديد، خاصة فيام يتعلق بالتزين، ألن يف ذلـك إبـراز ملفاتنهـا األنثويـةإيل متا

لذلك أن نسبة عالية من السلع املعلن عنها هدفها إبراز أنثوية املرأة وطغيان هذه األنثويـة 

لتعيد تشكيل املرأة ذاتها وإختزالها يف حدود إنثويتها، أو لتمأل فضاء املجتمـع حتـي تزدهـر 

وإذا كان الشباب هم العنرص الثاىن إلخرتاق األرسة وتفكيكها، فـإن . األنثوية عيل تربتهاهذه 

ذلك باعتبار أن الشباب من ناحية هم األقل ارتباطا بثقافة مجتمعهم التي تتبلور عىل هيئة 

ومـن ثـم فهـم األكـرث اسـتعدادا، مـن بـني كـل الفئـات . منظومات القيم واملعـاين واملعـايري

الجتامعية لتقبل الجديد ولوكان قادما من الخارج، ألنه يترصف بعاطفية تجاه كل والرشائح ا

قد يرفضه بعض الشباب حينام يتعرفوا عليه، غري أن الغالبيـة سـوف . )44(ما يشبع إحتياجاته

توافق عليه وتقبله وتعمل مبضامينة، خاصة إذا كانت مؤسسـات التنشـئة ضـعيفة وعـاجزة 

 وتعـد الطفولـة هـى العـنرص الثالـث إلخـرتاق املجتمـع العـرىب .عن مواجهة هذه املضامني

وذلك بإعتبار أن الطفولة هى األقل إرتباطا بثقافة املجتمـع، ومـن . اإلسالمى وتفكيك األرسة

ـثـم فـمـن الـسـهل إـعـادة تنـشـئتها ـمـن ـخـالل الفـضـائيات وآلـيـات أـخـرى كـثـرية وـفـق ـقـيم 

من الجذور، فعقولهم ما زالت صـفحة لتصبح منفصلة عن مجتمعاتها و. املجتمعات الغربية

 .بيضاء، ميكن باالحتيال ملؤها مبضامني غربية غريبة عىل مجتمعاتها

عىل هذا النمط تعترب املرأة هى العـنرص األول وأحـد جسـور العبـور التـى إعتمـدتها 

وإلنجـاز هـذا . الحضارة الغربية لتفكيك األرسة واملجتمع وفـرض إنهيـار الحضـارة اإلسـالمية

ويعد االخرتاق الثقايف أبرز . اق الحضاري الرشير تعتمد الحضارة الغربية آليات عديدةاالخرت

هذه اآلليات، ويف هذا اإلطار يتحقق األخرتاق الثقايف بوسائل عديدة منها االعالم واالعالن 

ًوتكنولوجيا املعلومات املتطورة، حيث يلعب اإلعالم واالعـالن املتقـدم دورا بـارزا يف هـذا  ً

إذ تنقل لنا الفضائيات الغربية النسيج املنهار للحضارة الغربيـة مجمـالً، املـرأة يف . دالصد

الحـيـاة العاـمـة جـسـدها يـسـتنفر الغراـئـز، وتخـتـزل إىل ـجـنس ردئ، يتـلـوى ـعـىل الشاـشـة 

قـد يقـال أننـا . الصغرية، نوع من إستنفار الغرائز ومقدمة لتوسيع مساحة الجنس الحـرام

  البعد فالعيب ىف ذواتنا، واالجابة عيل ذلك بسـؤال ومـاذا عـن نحن الذين نؤكد عيل هذا
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الجنس الذي إنترش يف كل اتجاه يف مجتمعات الغرب، حتي بدأ ينخر يف جسد الحضارة عيل 

 . ما ذهب مفكروها

االعالن أيضا يلعب دوره البارز ىف هذا الصدد، حينام ينقل إلينا منـط املتـاجرة بجسـد 

عالن مشبعا ببعض اإلمياءات األنثوية والجنسية، كلام كـان ذلـك شـهادة املرأة، فكلام كان األ

ذلـك . عيل كفاءته، وأيضا عيل قدرته عيل االخرتاق لوضـع السـلعة يف عمـق إمكانيـة الرشاء

باالضافة إيل أن االعالن بطبيعته ينقل إلينا قيم ومعاين وسلوكيات حضارة غريبة علينا، فـإذا 

أن االخرتاق قد حقـق بعـض إنجازاتـه يف مامرسـات وسـلوكيات تأملنا ما حولنا فسوف نجد 

اإلعالن عن السلع يف كثري من املجتمعـات اإلسـالمية، التـي تتبـع نفـس املنطـق واألسـاليب 

ًتأكيدا لتسليع جسد املرأة أن غالبية االعالنات التي تبثها الفضائيات تستخدم جسد . الغربية

وقـد لعبـت شـبكة . )45(كة يف إسـتهالك مـا يعلـن عنـهاملرأة، الستنفار شوق البرش إيل املشار

ًاملعلومات الدولية دورا يف هذا االتجاه كذلك، فربغم فعاليتها العظيمة يف نرش املعرفـة عـيل 

إال أنها قامـت بـبعض الوظـائف الجانبيـة ذات . الصعيد العاملي واملساعدة يف تراكم املعرفة

املعاين والقيم التي للحضارات األخري، ومن بينهـا الطبيعة السلبية، التي تدفع بإتجاه إنهيار 

إرتباطا بـذلك تلجـأ شـبكة املعلومـات إيل . الحضارة االسالمية، وهي باألساس لكونها الهدف

وسائل عديدة إلنجاز ذلك، منها تأسيس الجامعات ىف ساحات املجتمع االفرتاىض التي تـدور 

سواء واالستقامة إيل املنطقة الحرام، بعض حواراتها عن الجنس، تتخطي بالحوار مساحات ال

يضـاف إيل ذلـك فـتح نافـذة الشـباب . حيث تلعب الشبكة دورها كوسيط ملامرسة الجنس

عيل هذا النحـو . واسعة عيل عامل كامل من الجنس الذي توسع آلياته مساحة الجنس لديهم

عالم واالعالن يصبح شبابنا االسالمي محارص داخل أضالع مثلث محكم ومتامسك األوضاع، اال

 .وشبكة املعلومات الدولية، وال فرار من الخضوع

وتعد الشعارات العاملية املتعلقة بحقوق اإلنسان آلية ثانيـة إىل جانـب اإلعـالن واألعـالم 

وتكنولوجيا املعلومات ترفعها القوي العاملية لتيسري االخرتاق الثقايف لتعديل أوضاع املرأة تجـاه 

وألن غالبية املجتمعات العربية واالسـالمية . تي تعيشها املرأة يف الغربذات األوضاع السلبية ال

تعاين مـن قـدر واضـح مـن التخلـف الـذي يجعلهـا ضـعيفة وعـاجزة يف مواجهـة املجتمعـات 

فإننـا نجـد أن هـذه القـوي العامليـة . )46(املتقدمة، خاصة القوي الكـربي املسـيطرة عـيل العـامل

 لتبديد هوية األمة ومتزيق نسيجها الحضـاري، ويف هـذا املسيطرة تسعي بوسائل ضغط عديدة

 اإلطار يصبح الدفاع عن حقوق املرأة وحقوق االنسـان هـو املـدخل ملامرسـة الضـغط يف هـذا 
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حيث نجد انه ليس من قبيل الصدف، إبتداء من تحقق املد الليـربايل عـيل الصـعيد . االتجاه

اليـات املتحـدة األمريكيـة عـيل قمـة العـامل العاملي، وإنهيـار االتحـاد السـوفيتي وتسـيد الو

أن برزت دعوات كثرية يف العامل العريب واالسالمي تتحدث عن حقوق املرأة، . وسيطرتها عليه

بل وتؤسس تنظـيامت نسـائية عديـدة يف أغلـب املجتمعـات االسـالمية . والعنف ضد املرأة

، لرتفـع هـذه الشـعارات والعربية، بخاصة الضعيفة أمـام السـيطرة الغربيـة والخاضـعة لهـا

ىف ذات الوقت الذى مل يطرح أحدا تساؤالً عن حقوق املرأة الغربية . وتطالب بهذه املطالب

التي تضطر إىل املتاجرة بجسدها من خالل االعالن، أو تبيعة للعبث بـه جنسـيا مـن خـالل 

ل ىف ونتساءل ألـيس مـن حـق املـرأة أن تحصـ. البغاء، من أجل الحصول عيل ما يقيم األود

دول الرفاهية يف الحضارة الغربية عيل ما يشـبع حاجاتهـا األساسـية بكرامـة ودون تعـريض 

وبرغم أن االسالم منح املرأة مكانتها العالية وأدوارها األسمي، فـال مـانع . جسدها للعبث به

من قيام أشاوس الحضارة الغربية، يتبعهم الصغار املحليون من إتهام االسـالم مبـا لـيس فيـه 

 . )47( يتعلق باملرأة، فالهدف ليس االرتقاء باملرأة ولكن العمل عيل تدمري هوية األمةفيام

وتشكل الصـفوة العلامنيـة املتطرفـة يف املجتمعـات العربيـة االسـالمية أحـد اآلليـات 

الهامة التي يتم اللجوء إليها، من خالل رشاء ضامئرها، لتبديد هوية املراة العربية االسـالمية 

ـا يف ـةودفعـه ـي ـسـلوكيات اـملـرأة الغربـي ـدة .  إتـجـاه تبـن حـيـث تتـحـرك ـهـذه الـصـفوة مؤـي

ىف هـذا . بالحكومات الضعيفة، أو باألصح األنظمة السياسية لحالة أو طور االنهيار الحضاري

اإلطار ينرصف االهتامم من الحديث عن التنمية والتحديث والتقدم وفق مرشوع إجتامعـي 

م بقضية ختان اإلناث، وهى وأن كانت حق غري أنـه الحـق يتحرك عربه املجتمع، إيل االهتام

يف نطاق ذلك تستورد قضايا من الغرب لتفـرض عـيل أجنـدتنا، كقضـايا . الذى أريد به باطل

التحرش الجنيس وقضايا إغتصاب الرجل لزوجته، أضافة إيل محاربة الرموز االسالمية التي قد 

ك املثقـفـون يف النـضـال ـلـدفع التـحـول وـبـدالً ـمـن أن يـشـار. تتمـسـك بـهـا اـملـرأة كالحـجـاب

وبـدالً مـن أن . الدميوقراطي إيل األمام، نجدهم يختلقون معارك دون كيشوتية ضد الحجاب

تدفع الصفوة العلامنية املتطرفة مجتمعاتها عىل طريق التقدم، إذا بها تخدم أهداف اآلخـر 

 . لعكىس بإتجاه التخلفالحضاري يف تدمري هوية األمة ومتزيق نسيجها ودفعها ىف الطريق ا

وتلعب بعض املنظامت األهلية املهتمة بقضية املرأة دورها يف هذا االتجـاه 

 كذلك، يف هذا االطار تكاثرت املنظامت والتنظيامت الحكوميـة وغـري الحكوميـة 
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حيـث إنـترشت هـذه املـنظامت . التي تهتم جميعها بقضايا املرأة من خالل الرؤية الغربيـة

عربية واالسالمية، تتلقـي التمويـل مـن املؤسسـات الغربيـة الحكوميـة وغـري عيل الساحة ال

لتتساقط يف جيوب الصفوة النسائية التي تستأجر للعمل يف اتجـاه دفـع تطـوير . الحكومية

املرأة يف إتجاه التطور الغريب، بدال من العمل عيل دعم روابط املرأة برتاثها وتأسـيس وعيهـا 

ذه التنظيامت يف اتجاه متزيق روابطها بنسيج مجتمعاتها وتراثهـا يف هذا االطار تعمل ه. به

وإذا كانت املرأة يف املجتمع بخاصة يف رشائح الطبقـة الوسـطى . الذي منحها املكانة العالية

والدنيا، تعيش يف غالب األحيان يف ظل ظروف تعسه ومأسـاوية بسـبب ظـروف إجتامعيـة 

يف نفس الوقت الذي نجد فيه قيادتها وصفوتها . )48(وإقتصادية ضاغطة، تفرض العنت عليها

النسائية الهية عنها تعقد املؤمترات والندوات واملحارضات التي تتحـدث عـن املـرأة، حتـي 

تصل أصواتها إيل مؤسسات التمويل يف الغـرب لرتفـع مـن متويلهـا الـذي يتـدفق بـدوره إيل 

 .جيوب نهمة ال تشبع

 رصاع بني حضارتني، الحضارة الغربيـة التـي ذلك يعني أن املرأة اصبحت تشكل ساحة

أفتقدت منوذجها املعياري املوجه فيام يتعلق بتنظيم وتطـور الحيـاة بعامـة وبخاصـة فـيام 

فأختزلت املرأة من إنسانة كاملة إيل أنثي، فـنرشت الجـنس الحـرام يف فضـاء . يتعلق باملرأة

فقد .  يف بنيتها من الداخلهذه الحضارة حتي أيت عيل كل شئ وبدأ يفت يف عضدها وينخر

بدأ هذا النموذج الحضاري الغريب يتحرك بإتجاه الرشق وبخاصة تجـاه الحضـارة االسـالمية، 

يحـاول أن يقتلـع قـيم ومثـل ومعـايري . يسعي إيل نرش ثقافة االنحراف والحرام عيل ساحتها

ًدينها من جذورها، حتي تشكل فضـاءا يعيـث فيـه حرامـا وفسـادا نمـوذج يخـرتق هـذا ال. ً

ًفضاءنا مسلحا بالقوة واالعالم واالعالن وآليات عديدة أخري كثرية، إضافة إىل مضامني ثقافة 

يسعي هذا النموذج املدفوع بقوة رشيرة ويخطـط لرصاع . الجنس الحرام، وكذلك بضعفنا

 مـع الحضـارة االسـالمية، التـي متتلـك النمـوذج املوجـه الـذي – يعتقد انه منـترص فيـه –

. م واملثل واملعايري، التي تنظم كل تفاصيل حياة البرش، مبا يف ذلك أوضاع املرأةيتضمن القي

كـل السـلوكيات املتـصـلة بشخصـها أو بعالقتـهـا بـاآلخرين مـن داـخـل الـدائرة القرابـيـة أو 

وهـو مـا يعنـي . )49(خارجها، كام ينظم أدوارها عيل ساحة التفاعل األرسي وبني كل أطرافة

يام يتعلق باملرأة مل يرتك واردة وال شاردة يف عاملهـا إال وتعـرض لهـا أن النموذج األسالمي ف

لقـد رسـم النمـوذج . وحددها، بحيث مل يرتك شيئا للتجربة أو املحاولة وإحتامليـة الخطـأ

  االسالمي اإلطار الذي ينبغي أن تتحرك فية املـرأة بوضـوح ال لـبس فيـه، إضـافة إيل أنـه مل
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االجتهاد وإعادة قراءة النموذج الكتشـاف معـاين جديـدة، تسـاعد عـيل يغلق باب التأويل و

ًتأكيد تكيف املرأة املسلمة مع واقعها املتجدد واملتغري أبدا، بحيث أصبح الخروج عن االطار 

 . الذي حدده النموذج إنحرافا

وأمام ضغط الثقافة الغربية املتعلقة باملرأة يف مقابل صالبة النمـوذج االسـالمي الـذي 

يستمد قوته من تنظيم حياة املرأة بصورة تفصيلية وراقية ومتكاملة، كان مـن املنطقـي أن 

ًوهـو التفلـت الـذي مـا زال محـدودا طاملـا أن . تحدث محاوالت للتفلت من هذا النمـوذج

وقد بدأ هذا التفلت أو االنحراف يأخذ أحد . النموذج ما زال يف العقل والقلب املسلم ماثالً

يف إطار الشكل األول تظهر تأويالت غريبة عيل روح النموذج يفتش يف إطارها أشكال ثالثة، 

ويحولونها لتصبح القاعدة، . ًفقهاء الزمان الردئ، عن بعض الوقائع النادرة التي تعد إستثناءا

الذي يتحول من واقعة إستثنائية حدثت يف ظرف إستثنايئ، ليصبح القاعدة، " الخلع"كطالق 

وزواج . تتفـكـك أرس عدـيـدة، وـيـترشد أبـنـاء ويـسـقط االلـتـزام ـبـاألرسةوـعـرب جرسه تنـهـار و

، محاولة أخري لتحويل االستثناء التاريخي إيل قاعدة، حيث يطرح هذا النمط مـن "املسيار"

املؤقت بطبيعتة ليصبح أو يتحـول، بضـغط " املتعة"وينضم إيل ذلك زواج . الزواج بغري ظروفة

 تسعي إيل تفكيك النموذج االسالمي، إيل دوام يؤدي تواجـده من إخرتاق الثقافة الغربية، التي

ًإضـافة إيل منـط الـزواج الـذي طرحـة أخـريا . ًإيل محاولة تقويض أركـان األرسة والنمـوذج معـا

والـذي يجسـد قـوة " زواج فرينـد"الفقية اليمني الشـيخ عبـد املجيـد الزنـداين، والـذي سـامه 

  يضـاف إيل. (*)ا االسالمية كـام هـو واضـح مـن التسـميةإخرتاق الثقافة الغربية لقيمنا ومعايرين

 

                                                           
وقـد . زواج مؤقت ينتهي بإنتهاء املدة املتعاقد عليها بدون طالق، وال تـوارث عنـد املـوت"زواج املتعة "يعترب   * 

.  وسلم، لظروف طارئه ثم ابطله بعد زوال الظرف وإستمر باطال إيل يـوم القيامـةعليه الـلـه صيل أحله النبي

وأساس نسخه عند أهل السنة يرجع إيل أن املقصود من الـزواج هـو الـدوام واالسـتمرار، حتـي يكـون هنـاك 

أمـا ). 50(سل تربية منظمة أستقرار يف األرسة، لتؤدي رسالتها التى تتضمن الرحمة واملودة والسكن وتربية الن

ًفهو الزواج الذي تتنازل املرأة يف إطاره عن بعض حقوقها، وهذا الزواج وإن مل يحقق كثريا من " زواج املسيار"

ويف إطـار زواج املسـيار . مقصود الزواج لكنة مباح مع الكراهية، وال يلجأ إليـه إال يف بعـض الحـاالت الخاصـة

والغرض الظاهر منه هـو االسـتمتاع . قة ويف املبيت إن كان للزوج إمرأة أخريتتنازل الزوجة عن حقها يف النف

إما بسبب واضح لزيادة رغبته يف املتعة، وإما ألن املرأة فاتها قطار الزواج وترغب يف الـزواج بـأي مـن صـورة 

ن خـالل فقد طرحة الشيخ الزنداين، كحل رشعـي للعنوسـة وتيسـري الـزواج، وذلـك مـ" زواج فريند"أما ). 51(

 Boy وGirl Friendجـريل فرينـد "بـدال مـن نظـام " زواج فرينـد"خلق صلة زواجية جديـدة تحمـل أسـم 

friendحيث ميكن للشاب أو الشابة من خالل هذه الصلة الزواجية الجديدة، أن يرتبطا .  املوجودة يف الغرب

 بأن يعـود كـل مـنهام إيل بيـت أبويـة بعقد زواج رشعي، دون أن ميتلكا بيتا يأويان إليه، إذ يكتفي يف البداية

وـقـد رفـضـه غالبـيـة الفقـهـاء وواـضـح ـمـن الـشـكل األول والـثـاين االنـحـراف ـعـن روح اـلـدين والنـمـوذج ). 52(

 .االسالمي، كام هو واضح من الشكل الثالث تاثري ضغط الثقافة الغربية عيل مجتمعاتنا
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ذلك محاولة فرض فهم خاص للنص، ومحاولة الرتويج له حتي يتحول إيل فهم عـام، كـالقول 

متجاهلني أنه " الجواري"عن " الحرائر"بإن آيات الحجاب تتحدث عن واقعة تاريخية لتمييز 

وتأكـدت .  بـه مبناسـبة معينـةحكم قرآين عام يتجاوز الزمان واملكان حتي وإن نـزل الـوحي

بحيـث نجـد أن هـذا .  عـيل وسـلم وسـنتهالـلــهعمومية هذا الحكم بحديث الرسول صيل 

ًالشكل من التفلت واالنحراف عن النموذج، وإن كان محدودا يف مسـاحتة، إال أنـه إنحـراف 

هـو يتحدد بتحويل ما هو إستثنايئ إيل قاعـدة، أو إختـزال مـا عـو عـام وال تـاريخي إيل مـا 

 . مؤقت وتاريخي

 ويتمـثـل التفـلـت أو االنـحـراف الـثـاين ـعـن النـمـوذج االـسـالمي ـفـيام أـصـبح يـعـرف 

وإذا كان هذا النمط يف صحيحة يطلق عيل عقـد الـزواج الـذي مل يوثـق " بالزواج العريف"

ًوهو العقد الذي إذا إنعقد به الزواج فإنه يصبح صحيح رشعـا، ويحـل بـه . بوثيقة رسمية

وقـد . ر بواسطته الحقوق للطرفني وللذرية الناتجـة مـنهام، وكـذلك التـوارثالتمتع وتتقر

كان هذا النظام هو السائد قبل ان توجد األنظمـة املدنيـة الحديثـة التـي توجـب توثيـق 

. )53(ًالعقود، وهـو زواج وإن كان صحيح رشعا، غري أن له إرضار وترتتب عليه أمور محرمـة

نايئ كذلك، وبسبب ضـغط االباحيـة الجنسـية الغربيـة ويف ظل هذا الشكل الرشعي االستث

التي تعد من متضمنات االخرتاق الثقايف، وهي االباحية التي وسعت من مسـاحة الجـنس 

ويف مواجـهـة النـمـوذج االـسـالمي املوـجـه والـقـوي يف . يف حـيـاة ـشـبابنا وأجـجـت غراـئـزة

يف، الذي قد يوافق عليـه ًمعايريه، بدأ الشباب يتبني زواجا عيل هيئة أو شكل الزواج العر

عيل هـذا النحـو أبتكـرت خمســة . النموذج اإلسالمى وإن زوده الشباب مبضامني غربية

زواج الوشـم "و" زواج الـدم"و" زواج الكاسيت"و" زواج الهبة"أشكال للزواج العريف منها 

  وجميعها أشكال من الزواج خارج الرشعية الدينيـة وتتنـاقض معهـا،. (*)"زواج الطوابع"و

 

                                                           
ابة ورقة أو إيل شـهود وغـريه مـن األعبـاء التـي نوع من الزواج ال يحتاج فيه الطرفان إيل كت" زواج الهبة"يعد   * 

وهبت "رأي الشباب أنها تعوقهم، حيث يتم هذا الزواج بني شاب وفتاة بأن تهب الفتاة نفسها للشاب بقولها 

ال يحتـاج " زواج الكاسـيت"ويف . ويقبلها الشاب، وبذلك يصبح لهام حق مامرسة حياتهام كـزوجني" لك نفيس

 أو لشهود أو غري ذلك من تلك األعباء، حيث أصبح من املعـرتف بـه أن يقـوم الشـاب الطرفان إيل كتابة ورقة

والفتاة الراغبان يف الزواج برتديد عبارات بسيطة كأن يقول الشاب لفتاته أريد أن أتزوجك، فرتد عليه بـالقبول 

نهام حقوقـة بتزويج نفسها له، ويتم تسجيل هذا الحوار البسيط عيل رشيط كاسيت، وبعـدها ميـارس كـل مـ

إيل قيـام كـل " زواج الدم"ومع التطور الذي يشهده العامل عيل ساحة الجنس، يشري . الزوجية كأي زواج عادي

من الطرفني الراغبني يف الزواج بجرح إبهامه ليسيل منه الدم وتختلط دمـاؤهام، وبـذلك يصـبحا زوجـني لهـام 

" زواج الوشـم"كال وأسـاليب جديـدة للـزواج ظهـر ومع التفنن يف إبتكار أش. جميع الحقوق الزوجية لألزواج

معني يرسامنه عيل حيث يقوم الشاب والفتاة يف إطاره بالذهاب إيل أحد مراكز الوشم، ويقومان بإختيار رسم 

   ذراعيهام أو عيل أي مكان يختارانه من جسديهام، بحيث يكون هذا الوشم مبثابة عقد الزواج،
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ًوتعد التفافا حول النموذج االسالمي املوجه، كام تعد نوعا مـن نرش االباحيـة الجنسـية بـني 

وتحت ضغط إخرتاق الثقافة الغربيـة املشـبعة بـروح القـوة الرشيـرة . الشباب يف كل إتجاه

والجنس الحرام، حيث أصبحت هذه األمناط من الزواج الرسي واقعا ملموسـا اليخفـي عـيل 

ـد بـشـأنه، لدرـجـة أن بـعـض . ـكـل ذي بـصـرية ـاك جدـي ـوم هـن ـل ـي تـعـددت أـشـكاله، وىف ـك

اإلحصائيات أكدت أن هناك أربعة عرش ألف قضية مرفوعة أمام املحـاكم الرشعيـة الثبـات 

البنوة من هذه األنواع من الزواج، ومن املحتمل أن يكون ذلـك لـيس إال قمـة جبـل الـثلج 

 . العائم

 مـن خـالل - واملؤثر عـىل بنيـة األرسة –ثالث ويتشكل االنحراف أو التفلت الجنيس ال

. مامرسة الجنس الرصيح، حيث االنحراف الذي ال يتسـرت حرامـة بأيـة أقنعـة رشعيـة زائفـة

فتحت وطأة الجنس املتدفق عرب الفضائيات والهروب عيل منت األرشطة املمغنطة، أو الـذي 

ولوجيـا الجـنس، املتمثلـة يف إضـافة إيل تطـور تكن. يتحرك عرب أثري شبكة املعلومات الدولية

إبتكار وانتشار أقراص الفياجرا متضافرة مع أقراص منع الحمل، إيل جانب تطور تكنولوجيـا 

االجهاض املتطورة، حيث بدأت مؤرشات كثرية إلحتامل وقوع مترد جنيس عيل املرشوعيـة 

لحرام، إرتباطا بذلك بدأت تتشكل مساحات الجنس ا. )55(الدينية وعيل العرف واملألوف

وتتسع بني بعض الرشائح االجتامعيـة، ويف مواضـع التجمعـات الشـبابية أمـام تسـاهل 

يف هذا السياق تصاعدت موجات الجنس حتي إخرتاق حـدود .  بليد(*)عائيل وإجتامعي

ـتمر  ـؤرشا، إذا إـس ـك ـم ـرب ذـل ـث أعـت ـارم، بحـي ـاحة أرض املـح ـيل ـس ـه ـع ـة ووقوـع  ًالعائـل

 

                                                                                                                                        
. اب والفتاة إيل زوج وزوجة لهـام الحـق يف مامرسـة كافـة الحقـوق الزوجيـةهذا ومبوجب الوشم يتحول الش  =

آخر ما وصلت إليه عقول الشـباب، حيـث يـتم هـذا الـزواج عـرب إتفـاق الطـرفني عـيل " زواج الطوابع"ويعد 

إمتامه، ويقومان برشاء طابع بريد عادي، ويقوم الشاب بلصق الطابع عيل الجبني، وبعـد عـدة دقـائق يعطـي 

ع للفتاة التي تقوم بدورها بلصق الطابع عيل جبينها، وبهذا تنتهي مراسم الزواج ويتحول بعدها الشاب الطاب

إيل زوج والفتاة إيل زوجة وسط تهنئة وفرحة األصدقاء، الذين يساعدونهام عيل تحمـل تكـاليف الـزواج، عـرب 

فء وخصوصـية بعيـدا عـن العيـون توفري مكان لهام ليلتقيان فيه بخصوصية، وليامرسا عالقتهام الزوجيـة بـد

 ).54(املرتبصة 

من الظواهر املدهشة التي تعد مؤرشات عيل التساهل العائيل أمام اإلنحـراف، املشـكلة التـي شـغلت الـرأي   * 

 مـن شـاب – املفرتض أنهام قدوة -العام يف الفرتة األخرية، والتي متثلت يف إنجاب فتاة أبنة ألستاذين جامعيني

ً من خالل زواج عريف تم رسا يف الظـالم ومـن خلـف – املفرتض أنهم قدوة كذلك – أهل الفن فنان ألبوين من

 مـن –تحـت تـأثري إخـرتاق الثقافـة الغربيـة –املثري لألستغراب أن أبوي الفتاة تناول أمر إبنـتهام . ظهر األهل

نطلق أيضا، وظهرت األبنة وتناول الرأي العام القضية من هذا امل. زاوية حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل

وأسـقط الجميـع او مل يتنبهـوا متعمـدين إنحـراف األبنـة . يف ثوب البطلة املدافعة عن حقوق االنسان واملرأة

ومامرستها الجنس من خالل زواج عريف مشبوه، من خلف ظهر األبويني واألرسة، ويبدو أن صـوت املؤسسـات 

 .ضيةالدينية كان خائفا وخافتا يف مواجهة هذه الق
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لزال ال ريب أنه سوف يقلب الثوابت يف حياتنـا رأسـا عـيل األمر بهذه الوترية، عيل حدوث ز

 . عقب

 مـا زال يضـغط - الذي يوسع إنفالتنا–وإذا كان اإلخرتاق الثقايف الغريب بجنسه الحرام 

عيل حياتنا، ويسبح مزهوا يف فضائنا بال عائق وال رادع، وإذا كانـت القـوي العامليـة تضـغط 

نا، تستهدف من ذلك متزيـق نسـيج أرستنـا ومجتمعنـا، بإتجاه نرش انحرافها عيل العامل وعلي

فإنه يصبح عيل كل ذي عقـل وضـمري يف هـذه األمـة، أن . وتدمري رواسخ أو ثوابت حضارتنا

يعمل برسعة وبجدية حضارية وقومية، بإتجاه بناء واسـرتاتيجية شـاملة، تعمـل عـيل دعـم 

 يف مختلـف مجـاالت الحيـاة منوذجنا االسالمي، الذى توجه قيمة ومعايريه سـلوكيات الـبرش

وميكن أن يتحقق ذلك من ناحية مـن خـالل إبـراز وتوضـيح املوقـف االسـالمي . االجتامعية

. الرصيح من القضايا املعارصة املتعلقة باملرأة، والعمل عيل نرشها حتي يتعرف عليها الكافة

أة ومشـكالتها ومن ناحية ثانية إعادة قراءة وتأويـل وثـائق ديننـا فـيام يتعلـق بقضـايا املـر

يظهر عيل رأس كل مئة عام من يجـدد "ًالحالية، ذلك مباح لنا إستنادا إيل الحديث الرشيف 

ومن ناحية ثالثة أن تعمل مؤسسات التنشئة االجتامعية، املتمثلـة يف ". لهذه األمة أمر دينها

عيل غرس قيم  -ً إذا أردنا أن نبقي برشا ذوي كرامة–األرسة واملدرسة واالعالم بجد ومن األن 

والتأكيـد عليهـا فـيام يتعلـق بقضـايا املـرأة واملجتمـع والحيـاة . ومعايري النموذج االسـالمي

ًعموما، يف بناء شخصية أبنائنا من خالل مؤسسات وعمليـات التنشـئة االجتامعيـة العديـدة 

ًواملتنوعة، بحيث يشكل ذلك سـدا منيعـا عائقـا لإلخـرتاق، يحمينـا مـن موجـات االنحـراف  ً ً

 . املستعان به يف كل حالالـلـهلحرام مهام كانت عالية ومتدفقة، ووا

ويعد الشباب هم الفئة الثانية التى إعتمدتها قوى الحضارة الغربيـة كمـدخل لفـرض 

إنهيار الحضارة العربية اإلسالمية، ألنهم األقل إرتباطا بالثقافـة ولكـونهم مـا زالـوا خاضـعني 

. ىف إتجـاه التنشـئة الخطـأ وفـق قـيم ومعـايري غربيـةلعملية التنشئة، ومن املمكن دفعهم 

واآللية املثىل ىف هذا الصدد هى االعالم الذى يرسل لنا أفالم الجنس التي توجه إيل الشباب، 

والتي تعمل عيل توسيع مسـاحة الغريـزة يف إهتاممـاتهم، حتـي يـرتاكم التـوتر بـني سـاحة 

يف ظـل . ايري الـذي تـرفض تزايـد هـذا االتسـاع وبني القيم واملع)56(الغريزة املتزايدة بإطراد،

رجاء مشبوه من قبل موجهي هذا االعالم بأن تتفجر الثورة الجنسـية التـي يقودهـا شـباب 

ويف هذا االطار نذكر أن بنيامني نيتنيـاهو . الحضارة االسالمية، فيطيحون بكل القيم واملعايري

  ـمـريكيني أن يزيـدوا مـن إرـسـالرئـيس وزراء إرسائيـل األسـبق ـقـد أشـار عـيل املسـئولني األ
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التـي تعـرض ألفـالم الجـنس إليـران، فهـي كفيلـة بتوسـيع مسـاحة " فوكس األمريكية"قناة 

 . الجنس والغريزة يف أبنائهم، ومن ثم تأسيس قطيعة بينهم وبني معاين وقيم حضارتهم

ثقافـة تخرتق الحضارة الغربية مجتمعاتنا من نافذة الشباب كذلك، حينام تنرش بينهم 

اإلستهالك، مـن خـالل تـدفق السـلع ىف أسـواقهم، وإسـتمرار فعـىل، لـيس إسـتهالك السـلع 

بإعتبارها تؤدى وظيفة، ولكن إستهالك السلع بإعتبارهـا رمـز لإلسـتهالك ومحـدد للمكانـة، 

وقد يعمل اإلعالم واإلعالن بإتجاه تأسيس الحاجات ". املاركات باألساس"كذلك فإن إستهالك 

 ثم تقدم الحضارة الغربية سلع إشباع هـذه الحاجـات، وهـو مـا يعنـى إعـادة عند الشباب،

تشكيل البنية الشابة من باب اإلستهالك، فإذا تزاوج ذلك مع الحرمان الذى تعانيه الطبقات 

املتوسطة والدنيا والتى ينتمى إليها غالبية الشباب، فإن األحسـاس بالحرمـان يصـبح عميقـا 

نجده يفصل الشاب عـن سـياقه اإلجتامعـى، بإضـعاف إنتامئـه وثقيل الوطأة كذلك، بحيث 

 . ورمبا تشويه هويته

باإلضافة إىل ذلك فإنه إذا كان اإلعالن يعمل عىل توسيع مساحة الجنس عند الشباب، 

فإن ذلك من شأنه أن يجعل من الطاقة الجنسية قوة ضاغطة قد تدفع من ناحية إىل طـرق 

عامل الجنىس خارج الرشيعة، يضـاف إىل ذلـك إمكانيـة سلوكيات ذات طبيعة إنحرافية كالت

أن يتـضـافر ذـلـك ـمـع تـعـاطى املـخـدرات إـمـا للـهـروب ـمـن ـضـغط الغرـيـزة أو اإلـسـتعانة 

وهـو مـا يجعـل الجـنس . باملخدرات للتزود بالطاقة إلشباع الغريزة ولو من خالل املخـاطرة

 . احة الشبابواملخدرات عىل تضافر من حيث اإلنتشار بفعل قوى العوملة عىل س

يضاف إىل ذلك أن الفضائيات تنقل عادة نوعية الحياة ىف املجتمعات املتقدمـة، ومـن 

الطبيعى أن يتابع الشباب نوعية الحياة ىف املجتمعات الغربية، وقـدر الفـرص التـى تتيحهـا 

وـمـن ـخـالل املقارـنـة ـيـدرك الـشـاب أـنـه أـمـام حـيـاتني، إـحـداهام ىف . نوعـيـة الحـيـاة ـهـذه

املتقدمـة التـى تتـيح درجـة عالـيـة مـن الفـرص التـى توجـه إلشـباع الحاـجـات املجتمعـات 

األساسية، وهى متوفرة، بينام ىف مجتمعه تغيب هذه الفرص وال يتحقـق اإلشـباع ومـن ثـم 

يشعر الشاب بالحرمان، ويرتتب عىل الشعور بالحرمـان، شـعور باإلنفصـال يتآكـل ىف إطـاره 

يها الشباب نوعية الحياة املتقدمة، ويتولد لـه إعجـاب فاإلنتامء وتتأسس تبعية جديدة يتابع 

ً يعيش مهاجرا إليها هجرة سيكلوجية بداخله كلام زاد إنفصـاله داخىل بها، يصبح مرتبطا بها،

عن مجتمعه، فإذا تحولـت الهجـرة السـيكلوجية إىل هجـرة حقيقيـة، فـإن اإلنفصـال يقـع، 

 .ويخرس بذلك املجتمع طاقاته الشابة
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ة هى الرشيحة الثالثة التى ميكن إخرتاق املجتمع العرىب من خاللهـا وإذا وتعد الطفول

كان أطفال األرس ىف السياقات الغربية محرومـون مـن دفـئ ودعـم الحيـاة األرسيـة فلـيكن 

وتتضح األوضاع املزرية التى تعيشها الطفولـة . أطفال الرشق اإلسالمى والغرب ىف الهم سواء

األرس فإن إنتاج األطفال ظل بـذات املعـدالت تقريبـا، وهـو مـا الغربية من أنه برغم إنهيار 

يعنى إستمرار إنتاج لألطفال من خارج الرشعية العائلية، األمر الذي يشري إىل أن حياة هؤالء 

فهم يعيشـون إمـا يف أرس مفككـة أو عـيل . األطفال تتحقق يف ظل أوضاع أرسية غري مواتية

. ، أو حتي تم التخيل عنهم فتبنتهم مؤسسات أو أرس بديلةاألقل باردة، أو يف أرس ألباء بديلة

هؤالء األطفال بـال مرجعيـات جامعيـة، يشـقون حيـاتهم يف ظـروف صـعبة، يتغلبـون عـيل 

صعوبات الحياة بلذة الجنس تارة أو بتعاطي املخدرات للهروب إيل عامل خيايل، ومـن واقـع 

 . هذه الحياةصعب تارة أخري، ويف كل األحوال فهم غري متكيفون مع 

املجتمع يقتل الرباءة فيهم يدفعهم إيل كل السلوكيات التي تتنايف مع عـذريتهم حتـي 

املتاجرة بأجسادهم من خالل بغاء الطفولة، التي برعت الحضـارة الغربيـة يف أبتكـاره عـيل 

مـرض وأنحـراف . أرضها، وتسـعي إيل نرشة عـيل سـاحة كـل األرض وحتـي يف فضـاء الكـون

 من خالل العوملـة –ارة الغربية نفسها، غري أنها تسعي إيل نرشه عرب العامل اختصت به الحض

غربية رشيرة حيـث يسـتمتع الكبـار بـالجنس  حتي تنفي إختصاصها به، تعبري عن أنانية -

مع األطفال الذين ينخرطون ىف هذه املامرسـات لكـونهم يحتـاجون إيل لقمـة العـيش، يف 

لون الرباءة عند أطفال املجتمعـات الفقـرية ليتزايـد مقابل العبث بأجسادهم الغضة، يغتا

ًالسياح القادمني من الغرب سـعيا وراء تحقيـق مزيـدا مـن املتعـة خـالل هـذه الـرحالت 

السعيدة، والعملة الغربية ذات قيمة عالية وباستطاعتها رشاء املتعة من اجسـاد األطفـال 

حـدار حضـارة تسـعي إيل اإلنحـدار املحرومني أبناء األرس الفقرية واملعدمـة، كأمنـا هــو إن

 .بالعامل جملة

ومن الطبيعي أن يسعي أطفال الحضارة الذين اغتصبت براءتهم إيل اإلنتقـام ورد الصـاع 

صاعني، حينام يتسببون ىف ارتفـاع جـرائم العنـف والقتـل واالغتصـاب مبعـدالت عاليـة، تفـوق 

تلكات، كرسقة املنازل والنشل ورسقة يضاف إيل ذلك جرائم االعتداء عيل املم. نظائرها يف العامل

السيارات ولو باآلكراه، كأمنا هناك ثأر دائم بني الحضارة وأبناءهـا، لنسـميه جـدل العـدوان، أو 

 فـإذا أدرك الصـغار والشـباب أن ظـروف املجتمـع والحضـارة . رصاع السبق مـن أجـل األنتقـام

  إليهـا الجميـع، املخـدراتاقوي من أرادتهم، فإن املخـدرات تصـبح هـي السـاحة التـي يهـرب 
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نوع من االنتحار الـذايت الـذي قـد يقـدم . )57(والجنس طاعون ينهش يف جسد هذه الحضارة

عليهم الصغار، قبل أن تفرض عليهم حضارتهم االنتحار، املـادي أو املعنـوي عـيل السـواء أو 

 .حتي كليهام معا

يدة عيل طريق التقـدم ذلك يعنى أنه برغم أن الحضارة الغربية قد قطعت أشواطا بع

املادي، حيث العلم املتقدم والتكنولوجيا املتطورة، والقوة العسكرية التي ال تقهر، فإن هذه 

فقـد بـدأت مـن . الحضارة قد بدأت من جوانب عديدة تفقد توازنها ومؤرشات ذلك عديدة

ه يقـال أنـه ناحية تفقد نقاءها السكاين، سواء بإتجاه قاعدتها السكانية إيل التآكل، حتـي أنـ

مع نهاية العقد األول من األلفية الثانية كانت الطاقـات املاديـة للحضـارة الغربيـة متناميـة 

وقوية، غري أن ذلك تحقق عيل خلفية من عدم الطهارة وعـدم التـوازن واالختـزال االنسـاين، 

ويـة وهى الرشوط التى قد تجعلها الحضارة األقوي ماديا غري أنها األضعف من الناحية املعن

وهو الضعف الذى ميكن أن يأىت عـىل أسسـها ومواردهـا املاديـة، ذلـك ىف مقابـل الحضـارة 

اإلسالمية التى متتلك اإلمكانيات املادية واملعنويـة فـيام هـو كـائن، وهـى اإلمكانيـات التـى 

ولـذلك تسـعي . يؤدى تفعيلها إىل تحولها إىل مصادر قوة عـىل سـاحة مـا ينبغـى أن يكـون

. )58( إيل تبديد مـا هـو كـائن، وإجهـاض املمكـن مـن رحمـة حتـي ال يولـدالحضارة الغربية

باإلضافة إىل ذلـك تسـعي القـوة الرشيـرة للحضـارة الغربيـة إيل الرشق االسـالمي لتفـت يف 

عضده وتنرش الجنس الحرام والجرمية عيل ساحتة، حتي يتآكل نسـيج الحضـارة وتسـقط أو 

ب يف كل جوانبها املعنوية واملعياريـة السـابقة عيل األقل تصبح حضارة مناظرة لحضارة الغر

ويف هذه الحالة تصبح بيئة مجاورة حاضنة للحضـارة الغربيـة املجـاورة وداعمـة . والساقطة

 .بغض النظر عن إنحدارها الرسيع إيل التآكل والجحيم

 

 تأثري إنهيار األبنية العائلية عىل األمن القومى: ًخامسا

ًلعبت دورا محوريا ىف إضعاف التكوينـات العائليـة واألرسيـة ىف من املؤكد أن متغريات كثرية 

مجتمعاتنا، أبتداء من معادلـة إخـتالل تـوازن املـوارد االقتصـادية وعـدد السـكان، وحتـى تـأثريات 

بحيـث تتجـانس مـع التوجهـات املنظمـة . العوملة التى تتجه إىل مزيد من إضعاف الحياة األرسيـة

وى املوجهة للنظام العاملى وهى التوجهات التـى دفعـت إىل إنهيـار لنوعية الحياة ىف مجتمعات الق

 ًبـيـد أـنـه نـظـرا لتـبـاين نوعـيـة الحـيـاة ىف مجتمعاتـنـا ـعـن ـمـا ـهـو ـقـائم ىف الحـيـاة . الحـيـاة األرسـيـة
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ًالغربية، فإننا نعتقد أن أنهيار األبنيـة األرسيـة ىف مجتمعاتنـا سـوف يتضـمن تهديـدا ألمننـا 

 . افية واالجتامعية من جوانب عديدةالقومى ىف أبعاده الثق

ويتمثل الجانب األول ىف هذا الصدد ىف حالة الفوىض التـى تنتـاب الحيـاة األرسيـة ىف 

مجتمعاتنا، لعل أهم مظاهرها إرتفـاع معـدالت الطـالق ىف العـامل العـرىب لتصـل إىل نسـبة 

ويرجـع . داخل، ذلك إىل جانب نسبة عالية مـن األرس منهـارة مـن الـ%40، %30ترتاوح بني 

ذلك من ناحية إىل أن تطـور العائلـة العربيـة دخـل ىف املنطقـة الفـراغ التـى متيـز املرحلـة 

ًاإلنتقالية، حيث أن قيم الرتاث مل تتجدد وتلعب دورا فاعالً عـىل سـاحة الحيـاة ىف املجتمـع 

تهـا العرىب، ومن ثم فهى عاجزة عـن تنظـيم الحيـاة العائليـة أو األرسيـة، فـاألرسة ىف تفاعال

األساسية غري محكومة ىف غالبية هذه التفاعالت بالقيم العظيمة املتضمنة ىف ديـن املجتمـع 

ومن ناحية ثانية فإن ثقافة التحديث مل تتغلغل بعد بصورة كاملـة، بحيـث تصـبح . وأخالقة

ولـذلك نجـد أن . )59(هى املتحكمة أو املسيطرة واملنظمة للتفاعل ىف نطـاق الحيـاة األرسيـة

تفاـعـل األرسة العربـيـة يـحـدث ـعـىل ـسـاحة الحاـلـة اإلنتقالـيـة بواـسـطة مـعـايري ـغـري تنـظـيم 

متجانسة وأحيانا متناقضة وهى املعايري التى توجد ىف منطقة الفجوة بـني مـا هـو تقليـدى 

ولذلك نجد أن األرسة تنظمها فوىض املعايري السـائدة، حيـث نجـد أن األب . وما هو حديث

قيم الرتاث، بينام قد تجد املـرأة الحرضيـة املتعلمـة واألبنـاء قد يجد مصدر رشعية دوره ىف 

ىف حني أن أساس التفاعل االجتامعـى ىف أى وحـدة . مصادر لرشعية أدوارهم ىف قيم الحداثة

إجتامعية يؤكد باألساس عىل االتفاق حـول منظومـة القـيم األساسـية، التـى تشـكل أسـاس 

ىف مثـل هـذا . عـات املتبادلـة بـني أعضـائهاالعقد االجتامعى للجامعة، وأساس صـيغة التوق

السياق األرسى يصعب عىل األرسة القيـام بوظائفهـا األساسـية، ومـن بينهـا عمليـة التنشـئة 

االجتامعية، فمنظومة القيم األساسية التى تنشئ األرسة العربية أبنائها وفقا لها غري محـددة 

سيوية والغربية، خليط مل يتفاعل ليشكل إنها خليط من القيم العربية واألسالمية واأل. املعامل

مرجعية متامسكة توجه عملية التنشئة االجتامعية، بحيث قد يؤدى ذلـك إىل عـدم إرتبـاط 

ًاألبناء بهوية مجتمعهم وضعف إنتامئهم له، وهو ما يعد تهديـدا مبـارشا وإسـرتاتيجيا   إذا –ً

 .  عىل األمن القومى–كان له دوامة وإستمراره 

ة الثانية املهددة لألمن القـومى إىل حالـة التشـتت والـترشزم أو وتشري املشكل

إذ نـجـد أن األرسة العربـيـة اآلن تـعـاىن ـمـن . التـجـزؤ الـتـى أـصـابت األرسة العربـيـة

ىف هـذا اإلطـار نجـد أن اآلبـاء ىف الغالـب . مشكلة تعدد املرجعيـات أو الرشعيـات

 ن غـري دميـوقراطيني، مرجعيتهم ذات طبيعة تراثيه فهم مسيطرون وأحيانا متسلطو
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بـيـنام نـجـد ان مرجعـيـات األبـنـاء ىف الغاـلـب . حـسـبام ـتـذهب اـلـدعاوى الحديـثـة للعوـملـة

ومن ثم فإننا نجد أن األرسة العربيـة تعـاىن حاليـا مـام ميكـن أن يسـمى . مرجعيات حديثة

ـفـإذا أـضـفنا إىل ذـلـك األـسـلوب . برصاع املرجعـيـات، أو ـمـا ميـكـن أن يـسـمى برصاع األجـيـال

حيث نجـد أن . تباين إلستخدام اإليكلوجيا املنزلية، وبخاصة األرسة ىف سياق الحرض العرىبامل

بينام األبناء ىف حجـراتهم، " ولتكن غرفة املعيشة"األب واألم يجلسان عادة ىف أحد الحجرات 

أو إنجاز أية مهـام خاصـة بهـم، أو ىف التعامـل مـع . ينفقون وقتهم إما ىف إستذكار الدروس

وشبكة العالقات الدولية، يتأثرون باملضامني التى تتدفق من خاللهـا، والتـى " ب األىلالحاس"

التفاعـل العـائىل حيـث يتفاعـل الفـرد أكـرث مبسـاحة وقـت أوسـع مـع " تفريد"تعمل عىل 

بحيث تتدفق منها مضامني قيمية وأخالقية عديدة هى تتوىل . تكنولوجيا األعالم واملعلومات

م تعمل عىل فصلهم تدريجيا عن منظومات القيم التى يسلك ويتفاعل تنشئة األبناء، ومن ث

مثل هذه الحالة تؤدى من ناحية ثانية إىل عزلة أفراد األرسة عـن بعضـهم . )60(وفقا لها األباء

البعض، ويتعمق ذلك إذا رأت األرسة أنه من الصعب جمع شمل األرسة ىف أوقات محدودة، 

وهو ما يعنى عزلـة .  ميارسها األفراد منعزلني ىف حجراتهمعىل مائدة العشاء أو الغذاء، حيث

أعضاء األرسة عن بعضهم البعض، األمر الذى يضـعف بقـدر كبـري قـدرة األبـاء عـىل تنشـئة 

أبنائهم، كام يضعف ىف املقابل قابلية األبناء إلستيعاب املضامني الرتاثية الصـادرة عـن اآلبـاء 

ًفتوحا ألية مضامني يبثها األعالم بقنواتـه الفضـائية وبذلك يصبح الفضاء األرسى م. لتنشئتهم

وإذا كان األرسة تعد أحد املؤسسات الهامة للتنشئة االجتامعية، قد إتضـح عجزهـا . العديدة

ًعن آداء هذه املهمة، فإن ذلك يعد مهددا ملنطق إتصال األجيال ببعضـها الـبعض، وهـو مـا 

 . يؤدى إىل ضعف إرتباطهم برتاث املجتمع

 املشكلة الثالثة املهددة لألمـن القـومى ىف بعـده االجتامعـى ىف ضـعف إرتبـاط وتتصل

. ًفنظـرا ألن األرسة مل تعـد قـادرة عـىل أن تشـكل املرجعيـة األساسـية. الفرد بأطره االجتامعيـة

بالنسبة لألبناء، ومن ثم فإذا كانت األرسة هى التى تعمق منـذ الصـغر بعـد إنـتامء ىف الطفـل 

 سوف يعجزها عن آداء هذه الوظيفة، ومن ثم يبـدأ - أى األرسة –فإن ضعفها . ألطره املرجعية

فضـعف اإلنـتامء . األنتامء ملختلف األطر والسياقات االجتامعية ىف التتابع مـن حيـث الضـعف

وذلك بدوره يقود إىل ضعف اإلنـتامء . لألرسة، يقوده إىل ضعف االنتامء للدائرة القرابية األوسع

 الـذى يعـيش فيـه، ويتتـابع األمـر حتـى ضـعف االنـتامء للمجتمـع الكبـري إىل املجتمع املحىل

ـوى)61(.الشــامل ـدة بعضــها معـن ـياقات وأطــر جدـي ـة الحــال إىل أن ـس ـك يرجــع بطبيـع    وذـل
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وبعضها مادى بـدأت لتشـكل مرجعيـة األبنـاء، فمـثالً نجـد أن الشـباب واآلبنـاء ىف غالبيـة 

لثالث واملجتمع العرىب، مشدودين بقوة إىل نوعيـة السياقات االجتامعية الحرضية ىف العامل ا

والتـى تطرحهـا فضـائيات . الحياة األرقـى واألكـرث إسـتجابة للحاجـات ىف مجتمعـات أخـرى

العوملة، ومن ثم نجدهم مشدودين إىل نوعية الحياة هذه، وإىل سـياقها الحاضـن لهـا أكـرث 

 األنتامء إىل هذه السياقات ومن الطبيعى أن يؤدى ضعف. من إنتامئهم لسياقهم االجتامعى

املتتابعة إىل ضعف األنتامء الوطنى، إضافة إىل ضعف اإلنتامء القـومى، حيـنام تعمـل قـوى 

. العوملة بإتجاه تأكيد عىل الضعف العرىب، وتعميق التخلف العرىب، وتجذير الفسـاد العـرىب

طفـل مبنظومـة دون أن تعمل وحدات التنشئة االجتامعيـة، وبخاصـة األرسة، عـىل تزويـد ال

القيم األخالقية التى تؤكد الثقة بذاتـه، كـام تؤكـد إرتباطـه العضـوى بسـياقاته االجتامعيـة 

 .وإنتامئه لها

ويشكل تبديد الهوية واإلطاحة بها أحد القضايا أو املشكالت األساسية، التـى ميكـن أن 

والرتاثيـة، أو ألن ًتقع بفعل ضعف التنشئة االجتامعية، إستنادا إىل غيـاب املضـامني الدينيـة 

ًفنظـرا ألن األرسة ال تقـوم . أدوات التنشئة اإلجتامعية ىف حد ذاتها أصابها الضـعف والـوهن

ًبالتنشئة وفقا ملنظومات القيم املرتبطة باملجتمع، والتى ميكن إشـتقاقها مـن تراثـه الـدينى 

 تجديـدها من ناحية بسبب جمود منظومات القيم الرتاثية بحيـث مل يـتم. وتاريخه وتطوره

حتى تستطيع مواكبة وتنظيم التفاعالت املعارصة، سـواء عـىل سـاحة الحيـاة األرسيـة أو ىف 

ومن ناحية ثانية بسبب إخرتاق منظومات القيم من الخـارج للثقافـة . املجتمع بصورة عامة

األمر الذى يحرم الهويـة . الوطنية، وهى بطبيعتها منظومات غري منسجمة مع القيم الرتاثية

لدعم سواء من قبل قيم الرتاث املتجددة، أو حتـى بـالقيم الغربيـة التـى يـتم إسـتيعابها، من ا

ونتيجة لغياب التوازن بـني هـذين املصـدرين وغلبـة منظومـات القـيم . )62(فتقوى بناء الهوية

الغريبة عىل تراثنا، فإننا نجد أن الهوية تبدأ ىف الضعف والتآكـل، لتحـل محلهـا هويـات أقـل، 

ويصبح الـبرش ىف املجتمـع أمـام إختبـارين، إمـا الرتاجـع إىل الهويـات األثنيـة . عوملةتدعمها ال

واملحلية عىل حساب الهوية القطرية أو القومية، خاصة أن الهويات اإلثنيـة تلقـى الـدعم مـن 

أو اإلنفـالت مـن الهويـة القطريـة أو القوميـة، وإعـادة . الخارج، لتفتيت مجتمعاتنا وتجزئتهـا

ومن الطبيعى أن يصـبح ذلـك . ويات غريبة أو غربية لكنها ضعيفة وممسوخةالتشكل وفق ه

لنتأمـل ظـاهرة هجـرة بعـض الشـباب العـرىب إىل مختلـف املجتمعـات . ًمهددا لألمن القومى

 املـؤمل حقـا أن . الغربية، والسـعى للحصـول عـىل جنسـيتها، واإلختيـار السـعيد لتبنـى هويتهـا
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رون إىل إرسائيل، بحروبها العدائية ومخططاتها املستقبلية يتخىل بعض الشباب العرىب املهاج

املعادية، وإختيار الحصول عىل الجنسية اإلرسائيلية والسعى لتبنى هويتها وإسقاط ذاكرتهم 

ومن الطبيعى أن تكون جملة هذه . التاريخية، وحتى الرضاء مبستوى مواطنة الدرجة الثانية

ذلـك ألن األرسة مل تكـن ىف الوضـع األمثـل والفعـال التفاعالت مهددة لألمن القومى، يرجع 

ومـن ثـم فلـم تـتمكن مـن تعميـق . لتعميق عنارص الهوية ىف بناء شخصية اإلنسان العـرىب

إرتباطه بجذوره، فأصبح كالقشاه السابحة ىف الهواء، والتى ميكن أن تلتصق بأى كيان جاذب 

 . لها

ـعـىل ـعـدم قـيـام األرسة بعملياتـهـا ويـشـكل اإلنـحـراف األخالـقـى أـحـد النـتـائج املرتتـبـة 

ـة ـة التنـشـئة االجتامعـي ـية، وبخاـصـة عملـي ـرض . األساـس ـن ـف ـتمكن ـم ًفنـظـرا ألن األرسة مل ـت

إستيعاب األبناء ملنظومات قيم الثقافة العامة واملضامني األخالقية املرتبطة بها، فإننا نجد أن 

ذلك إذا إستشـهدنا بأحـد ًسلوكيات البرش تكون عدة عارية من أى توجيه أخالقى، تأكيـدا لـ

 ألـف جرميـة إغتصـاب 20املجتمعات العربية كمرص مثالً فسوف نجـد أنـه يقـع بهـا نحـو 

، ومن املتوقع أن نجد ما يناظر هذا الرقم ىف مجتمعـات عربيـة أخـرى، يضـاف إىل )63(ًسنويا

ال، وبيـع ذلك جرائم الفساد واإلستيالء عىل املال العام، وعقوق أو قتل الوالدين، وبيع األطف

وهو ما يشري إىل واقع عرىب بدأ يعاىن من حالة من اإلنهيار األخالقـى، الـذى تتأكـل . األعضاء

معه الهوية كام تتآكل القيم، ويتضافر معهام تآكل األمن القومى، وهـو مـا يعنـى أن هـذه 

 . الجرائم تشري إىل مجتمع قابل لإلنهيار، وغري قادر عىل الحركة الفاعلـة
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 الفصل الرابع

 حصار األرسة العربية ىف ساحات النزاعات 

 املسلحة والحروب إرضار باألمن القومى

 

 متهيد

ة لصـحوة عربيـة، مثة غليان داخىل عىل املستوى الشعبى يشكل أحد الظـروف املواتيـ

تعمل األنظمة العربية باطيافهـا املختلفـة عـىل كبتهـا حتـى ال تصـل إىل نهاياتهـا الطبيعيـة 

حيث التغيري إىل األفضل، وهو التغيري الذى يستهدف االنتقـال باألمـة العربيـة إىل . املفرتضة

ب وعـىل وقد حاولـت قـوى الغـر. املكانة التى تستحقها مستندة ىف ذلك إىل موقعها وتراثها

رأسها الواليات املتحدة األمريكية إجهاض هذه الصـحوة، بـل وإجهـاض التامسـك أو النظـام 

. العرىب، عن طريق تقسيمه إىل شظايا متناثرة ومتعادلة وتدخل ىف رصاع مع بعضها الـبعض

ًأحيانا من خالل التدخل املبارش، ثم تأليب الجامعات اإلثنية ضد بعضها البعض كـام حـدث 

، أو من خالل التأليب غري املبارش للجامعـات ضـد بعضـها الـبعض كـام حـدث ىف ىف العراق

لبنان، والسودان، وكام هو متوقع ىف دول عربية أخرى، حيـث يـتم اآلن حقـن العالقـة بـني 

الجامعات اإلثنية بالتوترات ليقع إحتقان يكون مقدمة لرصاع هـذه الجامعـات مـع بعضـها 

 . البعض

أسها الواليات املتحدة إنجاز هذه التجزئة وهذا التفتيت مـن وتحاول قوى الغرب وعىل ر

وهـى . خالل إستنفار الرصاعات املسلحة والنزاعات اإلثنية بإعتبارها اآللية املـثىل إلنجـاز ذلـك

ويتمثـل الهـدف األول ىف تحقيـق هـدف . تفعل ذلك بهـدف تحقيـق ثالثـة أهـداف اساسـية

فاعلة، التى تقف عقبة إمام تحقيق التجانس العاملى العوملة، الرافضة لوجود الدولة القومية ال

بينام يتمثل الهدف الثـاىن . وفتح الحدود والفضاءات واألسواق لعامل تسعى العوملة إىل تاسيسه

ىف تفتيت الدولة القومية إىل أجزاء صغرية غري قادرة عىل حامية نفسها، ومن ثـم تتـوىل لـديها 

وبذلك تضمن األخـرية الحصـول عـىل الـرثوات حتـى ال . قابلية الخضوع مبارشة للقوى الكربى

بينام يتمثل الهدف الثالث ىف تحقيق حلم الرشق األوسط الكبـري الـذى . تقوم لهذه األمة قامئة

يتشكل من جامعات أو دويالت إثنية صغرية تصبح إرسائيل دولة كبرية بالنسبة للعـامل العـرىب 

 . محتملة لألمة العربيةاملحيط بها، وبذلك يتم إحكام حصار أى صحوة 
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ًوإستنادا إىل هذه الرؤية أصبحت الساحة العربيـة يف العقـود األربعـة األخـرية سـاحة 

للنزاعات املسلحة، التي تصاعدت يف بعض األحيان، حتي بلغـت مسـتوي الحـروب األهليـة 

الداخلـيـة، أو الـحـروب املفروـضـة ـعـيل املجتمـعـات العربـيـة ـمـن خارجـهـا، ـمـن أـبـرز ـهـذه 

ات الساحة العراقية، والسـاحة اللبنانيـة والسـاحة السـودانية والسـاحة الفلسـطينية الساح

وإذا كان من الطبيعي أن تفرض الحروب والنزاعات املسـلحة العنـت واملعانـاة . والصومالية

عيل املواطنني عموما، فإنهـا عـادة مـا تكـون لهـا أثارهـا النفسـية واالجتامعيـة عـيل األرسة 

 . ألساسية للمجتمعبإعتبارها الوحدة ا

وتعد اآلثار االجتامعية والنفسية التي تتعرض لهـا األرسة مـن جـراء عمليـات التهجـري 

ًوالهجرة، هروبا من صعوبات الحياة يف منـاطق الرصاع، إيل منـاطق أخـري أكـرث أمنـا أو إيل 

ي ومن الطبيعي أن يـرتك انتـزاع اإلنسـان مـن سـياقه االجتامعـ. الخارج من أبرز هذه األثار

ًعديدا من املشكالت االجتامعية واآلثار النفسية العديدة بخاصة بالنسبة للطفولـة واآلبنـاء، 

من أبرز هـذه املشـكالت تفكـك األرسة وتـأثر النمـو الـنفيس لألبنـاء حتـي طـرق مجـاالت 

 . االنحراف

ويعترب إرتفاع معدالت الطالق بصورة غري معتاده يف املجتمعات التي شهدت نزاعـات 

األمـر الـذي زاد مـن . ن العوامل التي أدت إيل تفكك األرس، وتأثري ذلك عيل االبناءمسلحة م

حجم الطفولة خارج األرسة، إضافة إيل تشبع الطفولة بالعنف املنترش يف بيئتهم، األمر الـذي 

يولد لديهم ميالً إيل تبني سلوكيات العنف واالنحراف، حيث الحظـت كثـري مـن الدراسـات 

 . مناطق النزاع لسلوكيات العنف، حتي يف اللعبتبني األطفال يف 

باإلضافة إيل ذلـك، شـهدت منـاطق النـزاع املسـلح يف العـراق، أو لبنـان أو السـاحات 

العربية األخري، زيادة معـدالت الحرمـان والصـعوبات االقتصـادية التـي يكـون لهـا آثارهـا 

ج وزـيـادة مـعـدالت ـمـن ذـلـك إرتـفـاع ـسـن اـلـزوا. االجتامعـيـة والنفـسـية ـعـيل أعـضـاء األرس

العنوسة، وذلك يرجـع إيل أن النزاعـات املسـلحة والحـروب تـؤدي أحيانـا إيل وفـاة الـذكور 

األمر الذي يخل بـالتوازن الـدميوجرايف للمجتمـع، مـام يـؤدي إيل . مبعدالت أعيل من األناث

ة إيل جانـب زيـاد. إرتفاع سن الزواج، إضافة إيل أنها تزيد مـن معـدالت الفقـر يف املجتمـع

نسبة األرس التي تعولها امرأة يف املجتمع، مع مـا يرتتـب عـيل ذلـك مـن ظـروف إقتصـادية 

وإجتامعية سلبية عديدة، ترتك آثارها النفسية سـواء عـيل العواطـف والعالقـات الحميميـة 

 . داخل األرس، أو عيل النمو النفيس واالجتامعي لألبناء
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 فرضـته أطـراف الرصاع الظـاهرة، أو ًوإذا كانت النزاعات املسلحة والحرب تعـد قـدرا

فإن هذه الرصاعـات ال . أطراف اخري غري ظاهرة تسعي يف الخفاء إيل زلزلة االستقرار العريب

شك أن لها آثارها املأساوية املدمرة عيل األرسة العربية، وعيل املرأة والطفل العريب، وهو مـا 

 .نحاول تناوله من خالل الصفحات التالية

 

  النزاعات املسلحة وأطرافهاسياقات: أوال

يبدو أن عملية إستكامل صياغة النظـام العـاملي الجديـد تحتـاج إيل جراحـات قوميـة 

كـل مـنهم . وإقليمية هنا وهناك، تقوم بها أطراف عديدة عـيل الصـعيد العـاملي واالقليمـي

يدفع تفاعالت النظام العـاملي الـذي مـا زال يف حالـة تشـكل لصـالحة، حتـي تضـمن هـذه 

ونحـن إذا تأملنـا هـذه . طراف أن يكون إستقرار النظام العاملي يف إتجاه تحقيق مصالحهااأل

غـري ان . الجراحات فسوف نجدها حروبا ورصاعات تقع يف ظاهر األمر بني أطـراف محليـني

هناك أطراف إقليميون وعامليون يفجرون نزاعات األطراف املحلية ويزيدونها إشتعاالً، حتـي 

م الـلــهاملي الجديد مبا يحقق مصالحهم، وليست مصالح األطراف املحلية، يستقر النظام الع

 . إال إذا أصابوا بعض فتات املائدة

يؤكد ذلك أن غالبية الرصاعات املسلحة التي تقع عيل األرض العربية تفجرت لغري صالح 

ائيـل فقد تفجرت الرصاعات عيل ساحة العراق، لتصـبح األطـراف اإلقليميـة بخاصـة إرس. أهلها

وأبرزهـا . والعاملية كالواليات املتحدة وبريطانيا هـي األطـراف التـي تحصـل عـىل كـل املغـانم

السيطرة عيل برتول الخليج مبا يف ذلك برتول العـراق، وإضـعاف الدولـة العربيـة القويـة التـي 

وعلينـا أن نـدرك أن غالبيـة بـرتول الخلـيج . ًكان من املمكن أن تشكل تهديـدا لهـذه املصـالح

يطر عيل توزيعه الواليات املتحدة األمريكية، ونصف العائدات البرتولية مخـزون يف بنوكهـا، تس

وعلينـا أن نتأمـل األرصـدة اإليرانيـة . تستخدمها كوسائل للضـغط حيـنام يتطلـب األمـر ذلـك

وأرصدة كوريا الشاملية التي تحتجزها الواليات املتحدة كأحد وسائل الضغط، وهـو مـا يعنـى 

 املتحدة تعمل عيل إفقـاد مجتمعـات الخلـيج مبـا يف ذلـك العـراق السـيطرة عـيل أن الواليات

يضاف إيل ذلك أن الواليات املتحدة ال تكتفي بشن الحرب عيل العراق، ولكنها عملـت . ثرواتها

حيـث . عيل تفجري الرصاعات عيل األرض العراقية، بني التكوينـات اإلثنيـة العراقيـة مـن ناحيـة

 ًرب، والسنة، والشيعة، تعبريا عن نوع من اإلقتتال الـداخيل الفاقـد للبوصـلة رصاع األكراد، والع
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واالتجاه، يضاف إيل ذلك االقتتـال الـدائر بـني املقاومـة العراقيـة وقـوات االحـتالل والقـوي 

باإلضافة إيل ذلك فإن إضعاف العراق سـوف يعنـي إنتقاصـا مـن قـيم األمـة . املتعاونة معه

 .قيم املضافة إلرسائيلالعربية وزيادة يف ال

حيـث الرصاع . ويشكل الرصاع املسلح يف السودان جبهة ثانية إلضـعاف العـامل العـريب

املسلح بني الشامل والجنوب، الذي إنتهي إيل معاهدات وإتفاقيات يرغب املتآمرون أن متهد 

ارفـور، ًوقبل أن يستقر السودان، يتفجر فيه رصاعا مسلحا آخر يف إقليم د. لتقسيم السودان

وبإستمرار الرصاع تبحث القوي الدولية واإلقليمية الحليفة لها عن مـوطئ قـدم تعمـل مـن 

فقـد . خالله عيل متزيق الجسد السوداين، الذي يحتوي مستقبالً عيل كل الخري لألمة العربية

ًكان من املتوقع أن يكون السودان سلة غذائها، وهو األمر الذي يحقق لها أمنـا قوميـا عـيل  ً

ومـا . ستوي االسرتاتيجي، فإذا تم إخرتاقـه فقـد أخـرتق األمـن القـومي العـريب إسـرتاتيجياامل

يحدث يف الصومال هو إمتداد أو طور متطور ملا يحدث اآلن يف العراق، حيث تآكـل وجـود 

وتفجر الرصاع عيل األرض الصومالية تارة بـني القـوي القبليـة الصـومالية املتعارضـة . الدولة

 وتارة ثانية بني القوي اإلسالمية وحكومات صومالية هشـه ال حـول لهـا وال .وبعضها البعض

وتارة ثالثة حينام تستهوي الرصاعات الداخلية تدخل قوي أجنبية، كام فعلت الواليـات . قوة

أو يؤدي الفراغ الداخيل إيل تدخل قـوي إقليميـة إيل الـداخل الصـومايل، . املتحدة األمريكية

وي األثيوبية يف الداخل الصومايل، بحيث تحولت األرض الصـومالية مثال عيل ذلك تدخل الق

 . إيل أرض تحرتق من كل إتجاه وعيل كافة الساحات

ويف لبنان تلعب األيدي الخفية أدوارها ليقتتل اللبنانيون مـع بعضـهم ملـا يقـرتب مـن 

يل وعـيهم، فـإذا عـاد اللبنـانيون إ. ًخمسة عرش عاما إستغرقت فرتة الحرب الألهلية السابقة

فإن الرصاعات تفرض عليهم من الخارج، فتهاجمهم إرسائيل كام حـدث يف الحـرب العربيـة 

فإذا هدأت الحرب العربية اإلرسائيلية السادسة، تفجر األيدي الخفية . اإلرسائيلية السادسة

 وتقـف األطـراف اللبنانيـة باإلضـافة إيل.  اللبناين، عيل األرض اللبنانية–الرصاع الفلسطيني 

ذلك متأهبة لرصاع ميكن أن ميتد يف املستقبل لرصاع جديد، بحيث تظـل األرض اللبنانيـة 

ويف فلسطني املحتلـة يقـع إحـرتاق حقيقـي، مـادي ومعنـوي عـيل . يف حالة إحرتاق دائم

حيث تشتعل األرض الفلسطينية من مصـادر عديـدة أولهـا االحـتالل اإلرسائـييل . السواء

سديا وإرهاقهم معنويا، بالتعدي اليومي عـيل حيـاتهم، أو لوطنهم، ومحاولة تصفيتهم ج

 األمـر الـذي يجعـل األرسة . بفرض طبيعة أن تكون نوعية الحياة التـي يعيشـونها صـعبة
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ويشـكل . الفلسطينية تعيش حياة صعبة فعالً، حيث الضغط مفروض عليها مـن كـل إتجـاه

يش يف ظله الواقع الفلسطيني، حيـث اإلنفالت األمني منطا مرتديا من النزاع الدامي الذي يع

تتعرض األرسة الفلسطينية لضغط من جراء الفرقاء املتصارعني من أجل السيطرة او السلطة 

 .عيل الواقع الفلسطيني، برغم أنها سلطة مل تكتمل مقوماتها بعد

يضاف إيل ذلك نطاقات الرصاعات املسلحة أينام وجدت عـيل الصـعيد العـريب، والتـي 

يش يف نطاقها األرسة العربية يف ظـل ظـروف صـعبة، وبخاصـة منـاطق الرصاع تفرض أن تع

سواء تفجر هذا الرصاع ألسباب دينية ومذهبيـة أو تفجـر ألسـباب عرقيـة، أو كانـت . اإلثني

هذه الرصاعات اإلثنية جميعها تجليا لتناقضات إجتامعية وإقتصادية كامنـة، تتفجـر أحيانـا 

فتـؤثر عـيل بنائهـا وتشـيع . ألرسة العربيـة مـن جانـبعيل هيئة رصاعات متنوعـة تطـول ا

الفويض يف التفاعل الحادث عيل ساحتها، األمر الذي يفرض عليها أن تعـيش يف ظـل ظـروف 

أو يتشـظي وجودهـا تحـت . صعبة وغري محتمله بصوره دامئة، إذا كان يف إمكانهـا الصـمود

ا دامـت قـد حرمـت مـن أدين وطاة الضغوط، فينهار بناؤها، وتتساقط التزامات أدوارها، مـ

 . حقوقها املرشوعة

ًغري أننا إذا تأملنا أوضاع األرسة العربية يف مناطق الحروب والنزاعات املسلحة جميعا، 

فسوف نجد أن هناك مجموعة من املتغريات التي لعبـت دورهـا، فأسسـت الضـغوط التـي 

 نـاقص، أو مواجهـة حالـة فرضت عليها إما قيادة نوعية حياة صعبة، أو الحياة بتكوين بنايئ

 . االنهيار والتشطي، وسوف نعرض لبعض من هذه املتغريات

حيـث .  ويتمثل املتغري األول يف الضغوط الناتجة عن التدخل األجنبي يف الساحة العربيـة-1

نـجـد أن الـسـاحة العربـيـة ـقـد أـصـبحت مـجـاالً للـتـدخالت األجنبـيـة بـسـبب اـلـرثوات 

يضاف إيل ذلـك . وعدم إستغاللها األمثل من قبل أهلهاالطبيعية التي توجد يف باطنها، 

موقعها االسرتاتيجي عيل الخريطة العاملية، إضافة إيل إمتالكها المكانيات القوة الكامنة 

بحيث دفع ذلـك القـوي العامليـة واالقليميـة التـي تسـعي للحصـول عـيل ثرواتهـا . فيها

ها يف السـيطرة عـيل القـوي العامليـة الحالية، لتتحول يف يدها إيل آلية إسرتاتيجية تساعد

بل وتساعدها يف السيطرة عيل الخريطة العربية ذاتها، وهـو التـدخل . واإلقليمية األخرى

أو أن تسعي هـذه القـوي . الذي تقوده الواليات املتحدة األمريكية متحالفة مع إرسائيل

ـ   ك إيلإيل متزـيـق نـسـيجها بإـشـعال الفتـنـة ـبـني تجمـعـات مواطنيـهـا، بحـيـث ـيـؤدي ذـل
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تأسيس حالة من االقتتال الداخيل املستمرة، التي تؤدي يف النهاية إيل إضعاف قـدرات 

ًاألمر الذي يؤدي حتام إيل إنهيارهـا . هذه املجتمعات املادية إيل جانب إنهاكها معنويا

ًتوازيا مع إنهيار مجتمعاتها، حيـث نجـد أن هـذه الحـروب والنزاعـات تـؤدي دورهـا 

الـذي يتشـكل مـن . لذي يستهدف يف النهاية بناء الرشق األوسط الكبرياملرسوم لها، وا

كنتونات صغرية تصبح إرسائيـل يف إطارهـا قـوة كبـرية، تطبيقـا لـذلك متزيـق النسـيج 

االجتامعي للعراق والسودان، ويجري اآلن يف الصومال، وهناك مجتمعات عربية أخري 

 . لةمرشحه وتجهز ليك تدخل يف هذا الطور او هذه املرح

ويشري املتغري الثاين إيل بروز عجز غالبية األنظمـة العربيـة يف إتجـاهني، االتجـاه األول   -2

ـدخل يف  ـعي إيل الـت ـي تـس ـربي، الـت ـة الـك ـوي العاملـي ـة الـق ـا يف مواجـه ـدد بعجزـه يتـح

تارة بسبب ضعفها وعدم قدرتها عيل املواجهة، ومن ثم فربغم أنهـا تـدرك . مجتمعاتها

إال أنها مع ذلك تقف عـاجزة . ة الحروب والنزاعات عيل ساحتهابوعي الهدف من إثار

تاركـة القـوي . عن تطوير آليات املواجهة مـن أجـل الحفـاظ عـيل وحـدة مجتمعاتهـا

ويف . األجنبية تعمل بسهولة ويرس عيل متزق أوصال مجتمعاتها دومنا عائق أو مواجهة

زلة عن شعوبها، ومن ثم فهي إطار االتجاه الثاين يتجيل عجز هذه األنظمة لكونها منع

ولذلك فهي تعيش يف حالـة دامئـة مـن الرصاع . عاجزة عن تعبئتها للدفاع عن اوطانها

الكامن او الرصيح مع شعوبها حول قضـايا إشـباع الحاجـات األساسـية والدميوقراطيـة 

ويف قلب هذه الفويض تتسلل القوي األجنبية تبحث عن موطئ قدم . وحقوق االنسان

، ثم يتسع وجودها، وتتغلغل يف بنية كل القوي الداخليـة املتصـارعة مبـا يف عيل أرضها

لتامرس دورها يف دفع نريان الرصاع إيل مزيد مـن االشـتعال، كـام تـدفع . ذلك األنظمة

 . األوطان من خالل الرصاع إيل مزيد من التشظي واالقتتال

ه املجتمعات الـذين بـدأوا يعـانون ويتحدد املتغري الثالث يف طبيعة البرش املواطنني يف هذ  -3

 اـلـذي زادت . مـن ضـعف االـنـتامء، تـارة بسـبب الحرـمـان مـن إشـباع الحاـجـات األساسـية

التي تعـرض مـن خاللهـا الفضـائيات نوعيـة الحيـاة يف . حدته يف عرص الساموات املفتوحة

ات يضاف إيل ذلك تعاين بعض املجتمعـ. مجتمعات اخري، األمر الذي يعمق الحرمان لديها

العربية من أنتشار معدالت فساد عالية، يفيض يف النهاية إيل ما ميكن أن يسـمي بالحرمـان 

ـائض  ـرتف الـف ـي واـل ـل الغـن ـة، يف مقاـب ـب األغلبـي ـيل جاـن ـدقع ـع ـائض أو اـمل ـر الـف  أو الفـق
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وبني هذه الخرائط املتبانية يضعف االنتامء والوالء لـيس لألنظمـة . عيل جانب األقلية

بحيـث تسـلم هـذه الحالـة إيل دفـع . لكن للمجتمع والدولة كـذلكالسياسية فقط، و

وحينام تتدخل بعـض . البرش يف إتجاه الفردية، حيث املحافظة عيل مجرد البقاء أحياء

القوي األجنبية بذريعة الدفاع عن الجامهري يف مواجهة األنظمة السياسية، فـإن هـذه 

تحـت وهـم الوعـود بإشـباع الجامهري بسبب تردي أوضاعها قد تتخيل عـن أنظمتهـا 

ومن ثم تتخيل يف النهايـة هـي األخـري . الحاجات، إيل الطعام وإيل الحرية وإيل األمن

بعض هذه الجامهـري أدرك . عن الدفاع عن مجتمعاتها، وتساهم يف زيادة حدة الرصاع

بوعي لعبة التمزق وتبذل الجهد يف الدفاع عن الوطن، بينام البعض اآلخر تحت وطأة 

. ن يقرتب من موقف القبول بتمزيق الوطن تحت وطأة وعـد االشـباع املحتمـلالحرما

ذلك يحدث يف العراق ويحدث يف السودان، ولبنان وفلسطني والبقية تايت وإيل إشـعار 

 . آخر

 

 األرسة عيل ساحة الرصاعات املسلحة والحروب: ثانيا

عادة من مجموعة مـن تعد األرسة أحد األبنية املحورية يف بناء املجتمع، وهي تتشكل 

األعضاء الذين يشكلون مكانـات متباينـة ويـؤدون مـن خاللهـا أدوارا يؤكـدون مـن خاللهـا 

بحيـث تتحـول األرسة مـن خـالل آداء هـذه األدوار املتكاملـة إيل . وجودهم ووجـود األرسة

مـن أخطـر هـذه الوظـائف وأهمهـا . وحدة فعالة يف بناء املجتمـع تـؤدي وظـائف عديـدة

 إستمرارية املجتمع، فاألرسة هي اآللية التي ينتقل من خاللها تـراث املجتمـع املحافظة عيل

من أجيال املايض إيل أجيال الحارض عرب عمليـة التنشـئة االجتامعيـة، لينقلونـه بـدورهم إيل 

ثم أن األرسة هـي التـي يتحمـل أعضـاءها عبـئ العمليـة اإلقتصـادية والسياسـية . املستقبل

ومـن ثـم فـإن تأسـيس . التي يعني إستمرارها إستمرار املجتمع ذاتهاملستمرة يف املجتمع، و

الضغوط عيل األرسة أو تعريضها ملصاعب حياتية، من شأنه أن يؤثر عـيل فاعليـة وإسـتمرار 

 .املجتمع ذاته، ذلك ألن إنهيار األرسة كوحدة سوف يعني إنهيار املجتمع من أساسه

 ب املسـلحة يف العـامل العـريب، فسـوف نجـد أن األرسة فإذا تأملنا األرسة يف مناطق النـزاع والحـرو

ويجسـد . يف هذه السياقات تتعرض لضغوط من مصادر خارجية، تؤثر عيل نوعية الحياة التـي تقودهـا

 ذلك ما يحدث يف العراق وفلسطني املحتلة، حيث متارس قوى اإلحتالل سـلوكيات عاريـة مـن األخـالق، 

 ـمـن ذـلـك إـسـتخدام العـنـف ـضـد النـسـاء يف . ل املقاوـمـةيف محاوـلـة لـفـرض ـضـغوط معيـنـة ـعـيل رـجـا
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املنازل أثناء عمليات التفتيش، ذلـك فعلتـه القـوات األمريكيـة يف العـراق، وتفعلـه بصـورة 

أن "تأكيدا لذلك قول أحدي الفتيات الفلسـطينيات . مستمرة القوات اإلرسائيلية يف فلسطني

اء إعتقالهـا يف البيـت، حيـث تـم طرحهـا أرضـا الجنود اإلرسائيليون قاموا باالعتداء عليها أثن

باإلضافة إيل ذلـك ... وأنهال عليها الجنود بالرضب املربح وبدت عالمات العنف ظاهرة عليها

تقوم قوات االحتالل مبالحقة زوجات الفلسطينيني املطلوبني لالعتقال، وتحويل حياة أرسهم 

 العسكرية بل وحتي خالل سـريهن إضافة إيل التنكيل بهن عند الحواجز. إيل جحيم حقيقي

ـة الـسـليمة يف . يف الـشـوارع إىل جاـنـب أن ـسـلطات االـحـتالل ال تراـعـى اإلـجـراءات القانونـي

عمليات االعتقال، حيث ال يعرف مكان املعتقالت، كام ال يعرف األهـل أمـاكن إعتقـالهن إال 

ر بالتمسـك ًيف مثـل هـذا السـياق تصـبح مسـألة البقـاء حيـا هـي القيمـة األجـد. بعد فرتة

 . والرعاية

ويتمثل املصدر الثاين يف ضعف آليات الضبط االجتامعي، وذلك يرجع إيل أن املجتمـع 

ًيكون متوجها بدرجة أكرث نحو الحفاظ عيل وجوده، غري مهتم بالضبط الداخيل الـذي يؤكـد 

 فظروف الرصاع املسلح والتهديد الخارجي تـدفع بطبيعتهـا إيل التامسـك الـداخيل،. متاسكه

غري أنه إذا إستمر التهديد الخارجي للمجتمـع لفـرتة طويلـه، أي . وتنفي الحاجة إيل الضبط

فإنه ذلك من شأنه يضـعف مصـادر الضـبط االجتامعـي . الرصاع املسلح الخارج عن طبيعته

بل وينهك الجامعة، فترتاجع طاقتها وقوتهـا، وتبـدأ يف إعـامل آليـات التكيـف مـع املوقـف 

 وكلام زادت طاقة التكيف السلبي التي تبذلها الجامعة، كلام كـان ذلـك .السلبي املحيط بها

يف إطار هـذه الحالـة، ويف مثـل . عيل حساب متاسك النسيج االجتامعي الذي يبدأ يف التآكل

هذا املوقف تجد األرسة نفسها يف مواجهة إحتياجات غري مشبعة بسبب حالة النزاع املسلح 

عدم االشباع، يف ظل نظـام ضـبطي ضـعيف فـإن ذلـك مـن فإذا إستمرت حالة . املحيط بها

 . املمكن أن يدفع إيل سلوكيات سلبية تؤدي إيل مزيد من تفكيك البنية األرسية

ذلك يعني أن الرصاع املسلح الذي قد تعيش يف إطاره األرسة قد يـدعم متاسـكها، غـري 

م إال إذا الـلــهويلـة، أن إستمرار هذا الرصاع قـد يفتـت البنيـة األرسيـة إذا إسـتمر لفـرتة ط

كتحقيق إنتصار يف قلـب الرصاع املسـلح، أو وجـود . إمتلكت الجامعة موارد لتأكيد متاسكها

قيادة كارزمية تلهب عواطف االسـتمرار يف النضـال، أو إمـتالك الجامعـة لبنيـة أيديولوجيـة 

ا عـيل هـذا متامسكة تساعدها عيل االستمرار يف مامرسة الرصاع، أو حتي موارد مادية تعينه

 . االستمرار
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ويتصل املصدر الثالث للضغوط التي تفرضها حالـة النـزاع املسـلح، يف تلـك الضـغوط 

التي ميتلئ بها الفضاء األرسي، والتي تشكل طاقة تتحول من موضع إيل آخر، بتأثري الضغوط 

ملسـلح، ًفنظرا لشح املـوارد يف فـرتات وسـياقات الرصاع ا. املفروضة من خارج الحياة األرسية

فإننا نجـد أن األب أو األم يف بحثـه عـن املـوارد إلشـباع حاجـات األرسة يتعـرض لكثـري مـن 

األمر الذي يحول هذه الضـغوط إيل تـوترات قـد تنفجـر عـرب . الضغوط غري املحتملة أحيانا

ًالعالقات بني املكانات األرسية املختلفة، فتصبح عنفـا موجهـا إمـا إيل الزوجـة أو إيل األبنـاء، 

يف هـذا اإلطـار قـد تعمـل بعـض . هو العنف الذي قد يلعب دوره يف متزيق نسـيج األرسةو

األطراف يف إتجاه ترصيف بعض التوترات لإلبقاء عـيل األرسة مسـتمرة، غـري أنـه إذا إسـتمر 

التوتر والعنف وظل متدفقا يف الفضـاء األرسي، فإنـه قـد يـؤدي إيل متزيـق الحيـاة األرسيـة 

 .ؤدي إيل تقويض الحياة األرسية من أساسهاذاتها، ومن ثم فقد ت

ويف مواجهة مصادر الضـغوط املتزايـدة هـذه فإننـا نجـد أن األرسة تقـوم بإسـتجابات 

متنوعة إستجابة لهذه الضغوط املتزايدة، ويف هذا اإلطار فإننا نجد أن األرسة تقـوم بإحـدي 

 األرسة تهـاجر مـن السـاحة يف نطاق االستجابة األويل فإننا نجـد أن. ثالث إستجابات تكيفية

ًالتي تشهد رصاعا إيل ساحة أقل رصاعا، أو ال تسود فيها حروب أو رصاعات، حتي ميكنها أن  ً

ويف هذه الحالة تكـون األرسة قـد إنتقلـت إيل بيئـة طبيعيـة . متارس نوعية حياتها الطبيعية

 إطـار الـنمط ويف. هادئة متارس فيها نوعية حياتها املعتادة مع قـدر محـدود مـن التعـديل

الثاين من االستجابة تعيد األرسة تكييف بنيتها مبا يتالءم مع الظروف الرصاعية غري املستقرة، 

تالؤما مع الحالة السـائدة غـري املسـتقرة، ويكـون حصـاد ذلـك أنهـا تحـافظ عـيل متاسـكها 

ويف الحالـة الثالثـة حيـث تكـون الضـغوط عاليـة والبيئـة غـري . وبقاءها حية وذات حيويـة

مواتية، فإننا نجد أن بنية األرسة تصبح هشه وضعيفة ىف مواجهتها، ومن ثم يبدأ نسيجها يف 

وتبدأ يف قيادة أوضـاع غـري طبيعيـة، أو باألصـح غـري . التمزق، مام يؤدى إىل أن تنهار األرسة

ًسوية سواء بنائيا أو وظيفيا أو سلوكيا، ويف هذه الحالة تتآكل البنية واملعـاين األرسيـة ح ً تـي ً

 . تتاليش كلية

فإذا تأملنا حالة األرسة العربية يف نطاقات الرصاعات املسلحة فسوف نجـد أنهـا 

 سقطت أسرية أوضاع سـلبية عديـدة، وإذا تأملنـا حالـة األرسة العراقيـة كمثـال عـيل

ً ذلك، فسـوف نجـد أن منطهـا املعـارص قـد خـرج عـيل الـنمط الـذي كـان سـائدا يف 

 ين، حينام كانت العائلة حينئذ نواة للتنظيم االجتامعـي السبعينيات من القرن العرش
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إذ كانت األرسة العراقية حريصـة حينئـذ عـيل غـرس القـيم يف نفـوس . واالقتصادي والثقايف

أطفالها، وبذلك كانت تعمل عيل ترسيخ األسس األخالقية لشخصية الطفـل، وتضـع اللبنـات 

 يف هذه الفرتة كانت األولوية للقيم العائليـة .األويل التي تتويل تحديد مسار سلوكه مستقبالً

التي ركزت عيل الطاعة واألمتثال كام تريده األرسة، التي كانت تؤكد عيل التعاون والتضحية 

وااللـتـزام والتامـسـك اـلـداخيل، والبـسـاطة يف الـعـيش والتعـفـف وتحـمـل املـشـاق والحـشـمة 

انـت متمسـكة بقـيم العشـرية ويف إضـافة إيل أن األرسة ك. والتعقل ومعاين الحـالل والحـرام

ًالـذي كـان سـائدا يف " الديوان"مقدمتها الرشف والكرم والشجاعة، التي يتعلمها الطفل من 

وهو ما يعنـي أن األرسة العراقيـة يف %. 60الريف العراقي الذى تصل نسبة سكانه إىل نحو 

نظومات القيمية لألبناء فرتة الستينيات والسبعينيات كانت لها األولوية الفاعلة يف تشكيل امل

حينـئـذ، إـضـافة إيل أن األرسة ـشـكلت يف وـعـي اإلنـسـان العراـقـي يف ـهـذا الجـيـل، مرجعـيـة 

 . )1(ملفاهيم االحرتام والطاعة

ًغري أنه إبتداء من الثامنينيات بدأت األرسة يف العراق تعـيش يف أطـر الحـرب والرصاع 

حيـث . فت أدوارها وتـردي آداءهـاوالحصار، وهي األحوال التي إنعكست عيل األرسة فأضع

أصبحت األرسة أسرية آداء الرقابـة الحزبيـة للمجتمـع، ويف نفـس الوقـت األوضـاع الحربيـة 

يف هذا اإلطار . ًالصعبة، التي تطلبت فرض ظروف قهرية حفاظا عيل األمن القومي للمجتمع

ني، األوىل فرض طاعة فقد أجرب اآلباء عيل العضوية الحزبية، وبدأ األب يف األرسة ميارس سلطت

. متطلبات الحزب عيل أعضاء األرسة، وهو بذلك يجسد منوذج السلطة العامة داخل الحـزب

إضافة إيل سلطته يف الرعاية والتوجية األرسي، بحيث نجم عن ذلك موقـف نـفيس متنـاقض 

ومـا تبيحـه لنفسـها مـن سـيطرة عـيل اآلخـرين . أسلم من ناحيـة إيل التوحـد مـع السـلطة

م ومامرسة العنف والعدوان عليهم إذا إقتيض األمر ذلك، وهو ما يؤدي إيل كراهية وتخويفه

ومن ناحية أخري فإنه نظرا لطلب األب من أفراد أرسته مسايرة مـا يـأمر بـه الحـزب . األب

حفاظا عيل سالمته وسالمتهم، فإن ذلك شكل صورة ألب ضعيف يستحق الشـفقة، ويسـهل 

وقـد . يف الغالـب إيل تفكـك األرسة وإشـاعة التمـرد يف إطارهـاالتمرد عليه، األمر الذي أدي 

شهدت هذه الفرتة سجن أو إعدام أفراد كثريين أويش بهم آباؤهم أو أخـوانهم أو أزواجهـم 

وهو ما يعني ان األرسة قد مرت بني الستينيات والثامنينيات بـني منظـومتني . )2(أو زوجاتهن

ـة األ ـة القيمـي ـرتابط األرسي، – يف الـسـتينيات -ويل قيميـتـني، حـيـث أـكـدت املنظوـم  ـعـيل اـل

 والرشف، والكرم، والتكافـل االجتامعـي والنظـام واالحـرتام والصـدق وجميعهـا تضـم القـيم 
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 تؤكد عـيل - يف الثامنيينات –بينام أصبحت املنظومة القيمية الثانية . االجتامعية واألخالقية

. فس، األنانيـة، التقيـيم وفـق معـايري ماديـةالتنافس، والرغبـة يف اإلثـراء، االعـتامد عـيل الـن

ومعظمها قيم ذات طبيعة إقتصـادية تسـعي يف جملتهـا بإتجـاه الحاجـة إيل الحفـاظ عـيل 

 . البقاء، وقد زاد من درامية هذا املوقف، ظروف الحصار التي أعقبت حرب الخليج الثانية

لسـابق عـيل وقد أدت هذه الظروف من ناحيـة إيل تشـديد قبضـة النظـام السـيايس ا

خاصة أن . الداخل االجتامعي والتفاعالت الحادثة فيه، حتي ال ينشغل عن املعارك الخارجية

ًالنظام أصبح محارصا من كل إتجاه، األمر الذي جعله أكرث رضاوة مـع الـداخل حفاظـا عـيل 

ًإـضـافة إيل أن ـظـروف الحـصـار خلـقـت أوـضـاعا . ـنـوع ـمـن االـسـتقرار القـهـري أو املـفـروض

ًاألمر الذي خلق كام كبـريا مـن . صعبة، أعجزت األرسة عن إشباع حاجاتها األساسيةإقتصاديا  ً

التوتر يف فضاء الحياة األرسية، ساعد عيل هشاشة البنية األرسية بحيث مل تعـد قـادرة عـيل 

إضافة إيل تراخي املعايري الضابطة لتفاعالتها، وهي الحالة التـي أسـلمتها إيل . تأكيد متاسكها

 . النهيار يف مراحل تاليةالتفكك وا

ًوإستنادا إيل دراسة أجرتها وزارة التخطيط والتعاون االمنايئ بالتعاون مع برنامج األمـم 

 ألـف أرسة، منهـا 22، أجريت عـيل عينـة عشـوائية بلـغ حجمهـا 2004املتحدة اإلمنايئ عام 

 أن األرس أظهـرت النتـائج.  أرسة يف كل محافظة عيل حـدة1100 أرسة يف بغداد ونحو 3300

مـن األرس يف % 10ًالعراقية تعيش ظروفـا معيشـية مرتديـة، فمـن حيـث املسـكن نجـد أن 

% 10ونحـو " واسـط"من األرس يف محافظـة % 28وأن . العراق تعاين من االزدحام يف منازلها

" نينـوي"ويف محافظـة . تعيش يف مساكن غري دامئة" ميسان"من األرس املوجودة يف محافظة 

ـمـن األرس تـعـيش يف أـشـكال ـسـكنية بـسـيطة % 20األرس يف أـكـواخ، وأن ـمـن % 14تـعـيش 

األمر الذي يشري إيل أن األرس العراقية تعيش يف ظل أوضاع سـكنية غـري مقبولـة يف . ومرتدية

مـن السـكان مـن أمـراض مزمنـة، كـام أظهـرت % 8باإلضافة إيل ذلك تعاين نسـبة . جملتها

كـام أن . لألناث% 7سبب الحرب، وذلك يف مقابل من االصابات يف الذكور ب% 15النتائج أن 

كـام .  سنه يعانون مـن سـوء التغذيـة الـدائم34-25من األطفال يف الرشيحة العمرية % 12

من النساء يف العراق أميات أو شبه أميـات، كـام بلغـت نسـبة % 47أشارت الدراسة إيل أن 

 .)3(رك فيها العراق، كأحد آثار الحروب التي شا%11األرس التي تعولها نساء نحو 
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ًباإلضافة إيل ذلك أظهرت الدراسة أن األرسة العراقية، إستنادا إيل العينة التـي أجريـت 

تعـاين مـن )  أفـراد3-1مـن (عليها الدراسة، تعاين من الحرمـان عمومـا، وأن األرس الصـغرية 

ها رجل أقل كام إتضح أن األرس التي يرأس. لألرس الكبرية% 43يف مقابل % 25الحرمان بنسبة 

. حرمانا من األرس التي ترأسها امرأة، فيام يتعلق باملستوي الصحي والوضع االقتصادي لألرسة

كام وجد أن األرس التي يعمل فيها رب األرسة تعيش يف ظل مستوي حرمان منخفض، مقارنة 

يعمـل، بينام نجد أنه إذا كـان رب األرسة عاطـل ال . باألرس التي يكون فيها رب األرسة عاطالً

يف مجـال الوضـع % 85فإننا نجد أن هذه األرس تواجه معـدالت حرمـان مرتفعـة تصـل إيل 

مام . االقتصادي لألرسة، وأن البطالة ترتكز بني أعضاء األرسة يف الغالب وليس رب األرسة فقط

يشري إيل أن ظروف الحروب األخرية التي وقعت عيل الساحة العراقية تعد هي املسئولة عن 

وفيام يتعلق بقطاع العمل، فإننا نجد أن . بطالة التي يخضع لها أفراد األرسة العراقيةحالة ال

نصف العاملني الذين يشعرون بالحرمان يف املجاالت املختلفـة، يعملـون يف القطـاع الخـاص 

يعملـون يف % 17وحـوايل . من الذين يعمل عمالً تابعا لـألرسة%" 22"مقابل %" 52"بنسبة 

يف هذا اإلطار فإننا نجـد أن نسـبة . يعملون يف قطاعات أخري% 9حوايل القطاع الحكومي و

الفقر بني العاملني يف القطاع الحكومي أقل مـن القطاعـات األخـري، حيـث نجـد أن نسـبة 

يف حـني أن حصـتهم مـن . مـن إجـاميل العـاملني% 30العاملني بالحكومـة تصـل إيل نحـو 

إيل جانـب ذلـك . فقط% 17النسبة إيل العاملني املحرومني أقل بشكل واضح، حيث تصل 

فإننا نجد أن الفقر أكرث إحتامال بني العاملني من دون أجر مع األرس، وهم الذين يشكلون 

وكـذلك بـني . من إجاميل العـاملني% 10من العاملني املحرومني، مقابل حوايل % 20حوايل 

مـن % 27مقابـل من إجـاميل املحـرومني، % 30العاملني لحسابهم الخاص الذين يشكلون 

وفيام يتصل بالعالقة بني الحرمان واملهنة، وجد أن الحرمان يرتكز يف فئـة . إجاميل العاملني

ـمـن الـعـاملني % 35الـعـامل املـهـرة يف الزراـعـة وـصـيد األـسـامك، اـلـذين يـشـكلون ـحـوايل 

من إجاميل القوي العاملـة، ثـم يف فئـة العـاملني يف املهـن % 16مقابل حوايل . املحروميني

ـمـن إـجـاميل % 10ـمـن إـجـاميل الفـقـراء الـعـاملني، مقاـبـل % 13ولـيـة اـلـذين يـشـكلون األ

 .)4(العاملني

وـبـرغم أن الـعـراق يف عـقـدي الـسـتينيات والـسـبعينيات ـقـد حـقـق مـعـدالت 

تنموية عالية، إال أن وقوع حروب الخليج األربعة عيل ساحته، قـد أدي إيل تقلـيص 

  إيل توسـيع مسـاحة الفقـر والحرمـان يف معدالت النمو االقتصادي، األمر الذي أدي

 



229 حصار األرسة العربية ىف ساحات النزاعات املسلحة والحروب         

وحيـنام إنتهـت حـرب الخلـيج الثالثـة بهزميـة العـراق، فـرض عـيل العـراق الحصـار . إطاره

حيث توقفت لضآلة املبالغ املرصـودة معـدالت . االقتصادي العاملي من خالل برنامج الغذاء

ن إيل االتساع فطالـت التنمية، وبدأ مستوي الخدمات يف الرتدي، كام إتجهت مساحة الحرما

وألن الحرمان مولد للتوتر فقد كان من الطبيعي أن يـدفع التـوتر . قطاعات سكانية عريضة

املرتاكم إيل وقوع بعض مظاهر الرفض والتمرد، األمر الذي دفع النظام السيايس السابق عيل 

ومـن ثـم االحتالل إيل مامرسة الضغط عيل بناء األرسة، وهـو مـا دفـع إيل تشـقق جـدرانها، 

 . تفككها وإنهيارها يف أحيان كثرية

فـإيل جانـب . ًوحينام وقع إحتالل العراق، فـرض عـيل األرسة أعبـاءا وضـغوطا جديـدة

ويف . إستمرار الرتدي يف املوارد املادية واملعنوية لألرسة، تردت الخدمات حتـي غـاب بعضـها

اطنيني، وتـم ترسيـح أحيان كثرية إسـتخدمت قـوات االحـتالل الـبطش غـري املـربر مـع املـو

األمـر الـذي فـرض عـيل . البريوقراطية العراقية بخاصـة البريوقراطيـة السياسـية والعسـكرية

العراقيني، بخاصة األرس العراقية ضغوطا إجتامعية وإقتصادية قاسـية، تآكلـت معهـا املعـاين 

ثقفـون يف هـذا اإلطـار يطـرح امل. العائلية التي كانت تحافظ عـيل البقـاء والتامسـك األرسي

ًالعراقيون كثريا من األسباب التـي أدت إيل إرتفـاع معـدالت الطـالق كمـؤرش إلنهيـار األرسة 

 . العراقية

ويف محاولة التعرف عيل األسباب املسئولة عن تفكـك األرسة العراقيـة وإنهيارهـا، فسـوف 

اع نجد أن من هـذه األسـباب تـردي األوضـاع االقتصـادية واالجتامعيـة، وعجـز األرسة عـن إشـب

حاجاتها األساسية، األمر الذي قد يدفع أي مـن الـزوجني إيل طلـب الطـالق تخلصـا مـن األعبـاء 

ويتمثل العامل الثـاين يف تزايـد وعـي املـرأة العراقيـة بحقوقهـا يف الفـرتة . )5(واملعاناة االقتصادية

 بهـا األخرية، بفعل الدور الذي تلعبه املنظامت واالتحـادات النسـوية، وهـي دعـاوي حـق اريـد

اآلن أصبحنا أكرث وعيا بحقوقنا، لقـد "ًتأكيدا لذلك قول إحدي العراقيات . باطل يف غالب األحيان

زوجني أيب دون رغبتي، واآلن بعدما إستقر وضـعي اإلقتصـادي ال أريـد أن أعـيش مـع رجـل ال 

ة ال أريد أن أعيش يف منزل اليحرتمني فيه أحد حتي زوجـي يعتـربين سـلع"وتقول أخري ". أحبه

ويتمثل العامل الثالث يف إنهيار املعاين والقـيم التـي كانـت . )6("رخيصة، فلامذا ال اطلب الطالق

تتويل تنظيم التفاعل يف املجتمع، بفعل أداء قوات االحتالل، التي قضـت عـيل كثـري مـن املعـاين 

بحيـث . عراقالوطنية والدينية والقيمية الثقافية، التي كانت تغلف األرسة بقدر من االحرتام بـال

 مل تبق لألرسة والحياة األرسية ذات القداسة التي كانت لها مـن قبـل، األمـر الـذي جعـل واقعـة 
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كـان الكثـري مـن الرجـال " وحسـب قـول أحـد رجـال املحـاكم . الطالق سهلة يأتيها الجميع

 كان موضوع الطـالق مـن 2003، 2002يف عامي "ثم أضاف " والنساء يخشون طلب الطالق

". ات الغريبة إذا لجأ رجل للمحكمة لتطليق زوجته، اما اآلن فـاألمر أصـبح طبيعيـااملوضوع

 األلويس قايض األحوال الشخصـية يف جانـب الكـرخ، فـإن الـلـهوحسبام يذهب القايض عبد 

بلغـت أكـرث مـن ربـع " 2005، 2004"مجموع دعاوي الطالق يف العـراق للعـامني املاضـيني 

ـون دـعـوي ـام . ملـي  دـعـوي ـطـالق، يف ـحـني بلـغـت نـحـو 161718د نـحـو  ـشـه2004وأن ـع

 342211 ونحـو 2004 حالـة زواج عـام 313753، يقابلهـا 2005 حالة طالق عـام 1454444

ونسب األلويس زيادة نسبة حاالت الطالق إيل التغري الحاصل يف نظرة . 2005حالة زواج عام 

ًمشريا . ا املجتمع العراقيالناس، حيث سادت النظرة املادية وغابت القيم التي كان يؤمن به

إيل أن الحروب التي خاضتها العراق أدت إيل تقليص نسبة عدد الذكور إيل اإلنـاث، وإزديـاد 

نسبة اإلناث إيل الضعف تقريبا، فضال عن ترمل العديد من الشابات بسبب أحداث الحـرب 

 إذا إسـتمر الحـال األرسة العراقية تتجه إيل التفكـك"وأشار األلويس إيل أن . والعنف الجارية

 .)7("عيل ما هو عليه، مام ينذر بكارثة قد تؤدي إيل إنهيار املجتمع متاما

باإلضافة إيل ذلك يؤدي إنتهاك حقوق اإلنسان يف العراق إيل تأسيس حالة مـن العنـت 

حيث تقع عمليات القتل العشوائية، أو ذات . واملعاناة التي تعيش يف إطارها األرسة العراقية

إضافة إيل أعـداد . الطائفي لتتعداها إيل تهجري العائالت العراقية من مناطق سكناهاالطابع 

املعتقلني يف سجون القوات األمريكية، ناهيك عن سجون الحكومة العراقية، والتي ال يعـرف 

إيل جانب ظاهرة الجثث املجهولة الهوية، التي ما تكاد تختفـي . حتي اآلن عددها الحقيقي

ًاألمـر الـذي دفـع كثـريا مـن األرس . يف الشـوارع بصـورة أبشـع مـام سـبقحتي تظهر ملقاه 

" أم محمـد"تجسـيدا لـذلك قـول . العراقية إيل الهرب من العراق بحثا عـن مـالذ شـبه آمـن

" نفايـات دمشـق"أنهـم يسـدون رمقهـم مـن "العراقية التي هربت إيل دمشق مـع أبنائهـا 

وتعرضت .  نحو أكرث من خمسة أشهرمتت تصفية زوجي من قبل فرق املوت قبل" وأضافت

مع أبنايئ إيل تهجري مستمر من منطقة إيل أخري، لتكون محطتنا األخرية العاصـمة السـورية 

اآلن ال منلـك "وتتابع ". بعدما جمعت كل ما أملك وأخذت أبنايئ حرصا عيل سالمتنا. دمشق

ني للبحـث بـني  عامـا مـام يـدفع11أي مصدر رزق وأطفايل صغار أكربهم ال يتعدي عمـره 

لقد إتصلت بالجهات العراقية املسئولة عن حقـوق اإلنسـان "مضيفة "النفايات ألسد رمقهم 

 .)8("لعلها تجد حالً ملشكلة عائلتي
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يؤكد ذلك نهاد الجبوري، رئيس املفوضية العليا املستقلة لحقوق اإلنسان، الـذي يـري 

كاالغتـيـاالت والتهـجـري والقـتـل أن االنتهاـكـات يف جاـنـب حـقـوق اإلنـسـان يف الـعـراق كـثـرية 

وأما بالنسبة مللف التهجري، هناك أعداد كبرية قد هاجرت مـن منـاطق عديـدة يف . العشوايئ

إيل " كركـوك"ومدينـة " املحافظات الجنوبيـة"فمثالً عدد العائالت التي هاجرت من . العراق

جرت من محافظـة أما العائالت التي ها.  عائلة10000كانت مبقدار " صالح الدين"محافظة 

والتـي " األنبـار" عائلة، لتزيدها العائالت املهـاجرة إيل محافظـة 6000فهي بحدود " نينوي"

، فقد "الكاظمية وأبو غريب"أما يف أطراف بغداد، "ثم تابع قائالً .  عائلة13000تقدر بحوايل 

رك هنـاك تحـ"وفيام يتعلـق مبسلسـل االغتيـاالت أكـد الجبـوري .  عائلة6500هاجرت نحو 

جديد للميلشيات منذ نحو أكرث من ثالثة أيام، حيث حرصنا منطقة مبسافة كيلو مرتين بـني 

أن هنـاك "ولفـت أيضـا إيل " املنصور والبجية، متـت فيهـا تصـفية أكـرث مـن عرشة أشـخاص

إنتهاكات يف مجال الرتبية والتعليم وحتي الطفولة، ناهيك عن األمية وظاهرة املترسبني مـن 

وذلـك يرجـع إمـا إيل تـردي .  ألـف مـترسب50-40بلغت أعدادهم مـا بـني املدارس، حيث 

أو أن . أوضاع الخدمة التعليمية بحيـث اصـبحت عـاجزة عـن إسـتيعاب الطفولـة العراقيـة

األرسة العراقية أصبحت بحكم مواردها املحدودة عاجزة عن تعليم أوالدها، إضافة إيل عـدم 

 لهم، أو أنها بحكم هذه الظروف غـري املسـتقرة قدرتها عيل توفري الخدمات األخرى بالنسبة

 .غري قادرة عيل متابعة العملية التعليمية ألبنائها

رئيس لجنة حقوق اإلنسان يف املجلس النيايب األوضاع غـري " حارث العبيدي"ويشخص 

االنتهاكات التـي تحصـل يف العـراق تقـع "املستقرة التي تعيشها األرسة العراقية بتأكيده أن 

" باإلضافة إيل التجاوزات التي تحدث خالل مداهامت املنـازل.  االعتقاالت والسجونكلها يف

 19.  ألـف معتقـل40املشكلة الكبرية يف أعداد املعتقلني والذي ناهز عـددهم "مضيفا أن 

وهـؤالء "  ألف معتقل يف سجون الحكومة العراقيـة21ألفا منهم يف السجون األمريكية و

إيل خـرق " العبيـدي"باإلضافة إيل ذلك فقد أشـار ".  أو أبناء أرسيف غالبهم إما أرباب أرس

 سـاعة، كـام 48آخر للدستور، حيث يوجد بعض املعتقلني الذين مل تقدم أوراقهم خـالل 

ينص الدستور، ولكن بقيت أوراقهم غري مقدمة ملدة سنتني أو اكـرث، ومل ترفـع قضـاياهم 

تسـجيل الجنـايئ، ألننـا ال نعـرف العـدد كام أن هنـاك مشـكلة يف ال. إيل القضاء لحسمها

وأشـار العبيـدي إيل مشـكلة " الحقيقي للمعتقلني وال أسامءهم وال حتي أماكن إعتقالهم

 تهجري األرس العراقية، من مناطقها التي أستقرت فيها طيلة تاريخهـا إيل منـاطق جديـدة 

 



232 األمن القومى العرىب ىف عرص العومله                                                                              

 امللف ،كلنا نأمل أن تـؤدي ًأجد أن هناك تقصريا تجاه هذا"فذكر قائالً . مجهولة بالنسبة لها

لقد طال التهجـري العوائـل . خطة فرض القانون يف بغداد إيل أن يعاد املهجرون إيل مناطقهم

هناك عوائل يف سوريا تعاين األمرين، وحتي املوجود . السنية والشيعية وحتي املسيحية منها

بـأن تقـوم بـأي يف العراق مل تحصل عيل أي غطـاء عينـي أو مـادي، وقـد طالبنـا الحكومـة 

 .)9("خطوات عملية وجادة بأن يعوضوهم ولو مبعونات تعينهم عيل تجاوز محنتهم

ويعد املجتمع اللبنـاين مـن املجتمعـات التـي شـهدت مسـاحة واسـعة مـن النزاعـات 

املسلحة التي تكررت عيل ساحتة، إبتداء من الحـرب اللبنانيـة التـي إسـتمرت خمسـة عرش 

رب العربية اإلرسائيلية السادسة التي دارت عـيل ااألرض اللبنانيـة إضافة إيل الح. عاما تقريبا

. ًباألساس، األمر الذي يعني أن أشباح النزاع والحرب كانت حارضة دامئا عيل الساحة اللبنانية

غري أننا ونحن نتحدث عن املجتمع اللبنـاين ونزاعاتـه املسـلحة فإننـا مـن الرضوري أن نـربز 

ر األول يف أن تـأثري النزاعـات املسـلحة التـي وقعـت عـيل السـاحة ويتمثل االعتبا. إعتبارين

اللبنانية ليس واحدا عـيل األرسة اللبنانيـة، بسـبب التبـاين اإلثنـي بـني مختلـف الجامعـات 

وهو التباين الذي جعل األرسة اللبنانية أكرث قوة من حيث متانة روابط الدم بني . والطوائف

ألرسة اللبنانية ما تزال محتفظة مبنظومتها القيمية ثابتـة وهي الروابط التي جعلت ا. أبنائها

أننا عنـدما نـتكلم "وإرتباطا بذلك يؤكد أحد الباحثني . وقادرة عيل تنظيم التفاعل يف إطارها

ـعـن األرسة يف لبـنـان ال نـسـتطيع التعـمـيم، ألن ـهـذا اـلـوطن مؤـلـف ـمـن طواـئـف عدـيـدة، 

 تشـكل صـيغة موحـدة لـألرسة اللبنانيـة، ومستويات إجتامعية وثقافية مختلفة، مام يعيـق

ويتمثـل االعتبـار الثـاين يف . )10("وبذلك أبتداء من عدد أفراد األرسة وإنتهاء بالتقاليد والرتبية

حالة املرونة التي تواجه بها األرسة اللبنانية هـذه الحـروب، إذ يبـدو أن إسـتمرار النزاعـات 

ر لـألرسة اللبنانيـة خـربة التعامـل مـع واقـع املسلحة عيل األرض اللبنانية لفرتات طويلة، وف

بحيـث نجـد أنـه بـرغم رضاوة الرصاعـات . الحرب التي قد تستمر لفرتة طويلة مـن الـزمن

رغم كل "يف هذا اإلطار يذهب أحد الباحثني قائالً . والحروب، ما زالت لألرسة اللبنانية قوتها

لـة تشـكل ثوابـت تشـد املـواطن الحروب التي مرت بها لبنان ال يزال الزواج وتكـوين العائ

. اللبناين إىل سياقه العائىل ووطنه، وكم شهد هذا الوطن من زواجات حتي بأحلـك الظـروف

إن أنشاء األرسة وتربيتها ال يزل هدفا لكل لبناين عموما، ولكن مفهوم الزواج وطـرق الرتبيـة 

 .)11("ًتغريت كثريا بتغري الظروف
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صد مجموعة من الظواهر األساسية التي أثـرت عـيل إرتباطا بذلك فإننا نستطيع أن نر

وتتمثـل أول هـذه الظـواهر يف إرتفـاع معـدالت . األرسة اللبنانية بفعـل الحـروب املتتابعـة

فقد أدت الحروب والنزاعات املتتابعة إيل تباطؤ النمو االقتصادي، األمر . البطالة بني الشباب

الهم املشرتك لغالبية "بحيث أصبح . للبنانيةالذي دفع إيل بروز ظاهرة البطالة عيل الساحة ا

الشباب اللبناين، هو تأمني وظيفة الئقـة يسـتطيعون مـن خاللهـا تحقيـق أحالمهـم املهنيـة 

وهو األمر الذي مل يعد سهالً يف اآلونه األخرية بسبب النزاعـات والحـروب املتتابعـة . واملادية

كثري من الشباب ما زال يعتمد عيل األرسة ف. تاريخيا، بحيث أثقل ذلك كاهل األرسة اللبنانية

وقـد . ًإعتامدا ماديا أثناء إنتظاره لفرصة العمل، التـي تتـأخر وقـد ال تـأيت ملـدة سـنني عـدة

من العاطلني عـن العمـل % 71.3أظهرت إحدي الدراسات التي أجريت يف الفرتة األخرية أن 

ه األوضاع إيل فرض ضغوط ومن الطبيعي أن تؤدي هذ. )12( سنة38-18هم من الشباب بني 

إقتصادية عيل األرسة وتفكيكها من الداخل، إضـافة إيل إنتشـار الرصاعـات بـداخلها بخاصـة 

ومن الطبيعي أن يكون لذلك تأثريه عيل األبنـاء، األمـر الـذي يـؤثر عـيل . الرصاعات الجيلية

ن أن تـدفع إضـافة إيل أن حالـة البطالـة والفـراغ مـن املمكـ. إنتامئهم االجتامعي والـوطني

الشباب إيل حالة من االنسحاب والعزلة النفسـية واالكتئـاب إحتجاجـا عـيل املجتمـع الـذي 

عجز عن إشباع حاجـاتهم األساسـية، أو التـورط يف سـلوكيات منحرفـة كتعـاطي املخـدرات، 

 . وطرق سلوكيات االنحراف الرصيح

بعـة يف إرتفـاع سـن وتتمثل الظاهرة الثانية التي تولدت عن النزاعات والحـروب املتتا

مـن هـذه األسـباب . الزواج لدي الشباب، وهي الظاهرة التي نتجت عـن متغـريات عديـدة

أدت الضائقة املالية أو الظروف االقتصادية، التي مير بها االقتصاد اللبناين إيل العزوف عـن 

فإنـه باإلضافة إيل ذلك . الزواج، وبذلك إرتفع سن الزواج سواء بالنسبة للذكور أو االناث

ًنظرا ألن الذكور هم يف الغالب الذين يشاركون يف العمليات العسـكرية، ومـن ثـم فهـم 

وهـو . الذين يتعرضون للقتل، األمر الذي أخل بالتوازن الدميوجرايف بني اإلنـاث والـذكور

ًما جعل عدد الشباب اللبناين الذكور اقل من عدد النساء، مام أسس خلالً أنعكـس سـلبا 

يوضح ذلك دراسة أجرتها الجامعة اليسوعية، أوضحت أن . ج يف املجتمععيل نسبة الزوا

أقل بكثري من عدد النساء يف نفـس " سنه50-30"عدد الشباب اللبنانيني يف السن النشط 

الفئة العمرية، كام أن نسبة النساء العازبات يف سـن الخمسـني اكـرث مـن عـدد الرجـال 

  بـت النزاعـات املسـلحة والحـروب دورهـا يفباإلضافة إيل ذلك فقـد لع. )13(% 8.6بنحو 
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وأمام عجز الدولة عن إيجاد . تأسيس حالة من عدم االستقرار االجتامعي والرتدي االقتصادي

حلول ملشكالت الشباب، كتوفري السكن أو فرصة العمل، مل يكن أمام الشـباب سـوي أحـدي 

ن حلـول تـيرس إشـباع حاجاتـه خيارين، إما القبول باألمر الواقع أو السفر للخارج للبحث ع

وخصوصـا . ًتأكيدا لذلك أن ثلث الشباب اللبناين، حسبام تذهب الدراسة السـابقة. األساسية

الشباب املسيحي، أعلنوا عن رغبتهم بالهجرة ونفذها الكثري منهم، مـام أحـدث تغيـري عـيل 

عوامل السابقة، ونتيجة لذلك فإننا نجد أنه نتيجة لكل هذه ال. الصعيد االجتامعي والسكاين

يتضـح ذلـك أنـه . فإن الشباب اللبناين مييل حاليا إيل تأجيـل الـزواج أو حتـي إلغائـه أحيانـا

 فإن نسبة األعامر لإلناث املقبالت عيل الزواج قد إرتفع إيل 2002ًإستنادا إيل إحصاءات سنة 

-33ر إيل كام إرتفع معدل األعامر بالنسبة للـذكو. 1970 سنة عام 23-22سنة مقابل 29-33

، وهي الحالة التـي تعـد مـدخالً لحالـة 1970 سنة عام 29-28 مقابل 2002 سنة يف عام 36

 . من عدم االستقرار االجتامعي إضافة إيل السلوكيات املنحرفة التي قد ترتبط بها

وترتبط الظاهرة الثالثة التي أثرت عيل أوضاع األرسة اللبنانية، بإرتفاع معدالت الطالق 

وذلك ألن إسـتمرار الحـرب . ب والنزاعات املسلحة التي مر بها املجتمع اللبناينبسبب الحرو

ًأو النزاعات املسلحة من شأنه أن يلعب دورا محوريا، يف متزيق النسيج االجتامعي للمجتمع  ً

ذلك باإلضافة إيل أن الصـعوبات االقتصـادية واالجتامعيـة . بصفة عامة ولألرسة بصفة خاصة

 أو التفاعالت التالية لها، من شأنه أن يرفع من معدالت إنهيـار األرس أو التي تفرضها الحرب

ًأو نقص بعض أركانها كغياب األب مثالً، وهي الحالة التـي ميكـن أن نجـد تجسـيدا . تفككها

وإذا كانت الطوائف اإلسـالمية تبـيح الطـالق ألي . لها يف إرتفاع معدالت الطالق يف املجتمع

ًتأكيدا لذلك أنـه بـرغم . ً أصبح أمرا ملحا داخل الطوائف املسيحيةمن الزوجني، فإن الطالق

ًأن طوائف الكاثوليك واألرثوذكس يرون يف الزواج رباطا مقدسا، إال أن هذه الطوائف بدأت  ً

فقـد . تقبل بالطالق يف حـاالت معينـة، بفعـل الظـروف االجتامعيـة واالقتصـادية الضـاغطة

وبـرغم . سباب ميكن أن تكون مقنعـة وتفـرض الطـالقإقتنعت الطوائف املسيحية بأن مثة أ

إرتفـع يف السـنني " الهجـر أو فسـخ الـزواج"الصعوبات التي تضعها الكنيسة فإن الطالق أو 

وتنظـر كثـري مـن الدراسـات إيل . األخرية، وإن كانت ليست هناك أعداد رسمية توضح ذلـك

حتميـة للنزاعـات والحـروب التفكك الحاصل يف بعـض العـائالت اللبنانيـة بإعتبـاره نتيجـة 

 .)14(اللبنانية والظروف االقتصادية واالنفالت االجتامعي الذي ترتب عليها
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فتحت . وتشري الظاهرة الرابعة إيل التغريات التي طرأت عيل بنية األرسة اللبنانية ذاتها

تأثري األوضاع االقتصادية الصعبة التـي نتجـت عـن النزاعـات والحـروب التـى وقعـت عـىل 

إتجهت الزوجات إيل ترك البيوت والبحـث عـن عمـل يسـتطيعون بدخلـه . احة اللبنانيةالس

ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك عيل تنشـئة األبنـاء، وعـيل جملـة . مساعدة الزوج او رب األرسة

وقـد كـان مـن . األوضاع األرسية، خاصـة بالنسـبة لـألرس التـي مل تعتـد منـط عمـل الزوجـة

 عيل إنجاز املهام املنزلية واألرسيـة، إضـافة إيل التـأثري عـيل الطبيعي أن يؤثر غياب الزوجني

باإلضافة إيل ذلك فقد أدي غياب األبوين إيل ضعف الرقابـة . شبكة العالقات القرابية لألرسة

عيل األبناء بخاصـة املـراهقني، مـام أدي إيل ظهـور بعـض الظـواهر السـلبية عـيل سـاحتهم 

ذلك باإلضافة إيل تشغيل االبنـاء األطفـال . )15(لدرايسكالتدخني، وتعاطي املخدرات والفشل ا

ـنفيس  ـا تأثريـهـا ـعـيل مـنـوهم اـل ـان لـه ليـسـاعدوا يف إعاـشـة األرسة، وـهـي األوـضـاع الـتـي ـك

 .واالجتامعي

باإلضافة إيل األرسة العراقية واللبنانية تتعرض األرسة الفلسطينية لقدر كبري من العنت 

وبـرغم أن الحـرب . ؤثر عيل نوعيـة الحيـاة التـي تقودهـاواملعاناة املستمرة واليومية، مام ي

والنزاع املسلح يف بيئة األرسة الفلسطينية قد امتد لفـرتة طويلـة مـن الـزمن، منـذ االحـتالل 

ًفإن ما هو إستثنايئ أصبح دامئـا، األمـر الـذي مـن شـأنه أن . اإلرسائييل لفلسطني وحتي اآلن

مجتـمـع الفلـسـطيني عاـمـة، وـعـيل األرسة ـيـؤثر بـصـورة عاـمـة ـعـيل النـسـيج االجتامـعـي لل

وبرغم أن هناك دراسات عديدة تناولت األوضاع املرتدية لـألرسة . الفلسطينية بصورة خاصة

الفلسطينية، إال أننا سوف نحاول يف هذه الدراسة رصد مجموعة من الظـواهر التـي بـدأت 

 . لتي تعيش يف إطارهاتظهر عيل سطح األرسة الفلسطينية بفعل بيئة الحرب والنزاع املسلح ا

يف هـذا . وتتمثل الظـاهرة األويل يف تـأثري نقـص املـوارد عـيل بنيـة األرسة الفلسـطينية

اإلطار تعد املوارد االقتصادية هي أكرث املـوارد أهميـة، مـن حيـث تأثريهـا عـيل بنيـة األرسة 

إنتشـار الفقـر ًتأكيدا لذلك ما تؤكده التقـارير الدوليـة والدراسـات فـيام يتعلـق ب. الفلسطينية

وإتساع نطاقه، وإزدياد حدته يف مختلف املناطق الفلسطينية، بخاصة تلك التي تأثرت بالجدار 

حيث تشري االحصاءات إيل أن معدالت الفقـر يف األرايض الفلسـطينية قـد إرتفعـت إيل . العازل

مـن إجـاميل عـدد السـكان يعيشـون % 60 إيل 2002مستويات غري مسبوقه، ووصـلت يف عـام 

فقد أدي بناء الجدار إضافة إيل الحصار ومنع التجوال، إيل تزايد حـده الفقـر . حت خط الفقرت

  .)16(يف الضفة الغربية بخاصـة يف نـابلس وجنـني األكـرث تعرضـا إلجتياحـات القـوات اإلرسائيليـة
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ومن الواضح أنه بسبب غياب السياسات التي تساعد عيل تقليص حدة الفقـر، فـإن معانـاة 

بخاصـة يف . الفلسطينية بدأت تتأثر إيل حـد كبـري بسـبب تقلـص املعونـات األجنبيـةاألرسة 

للسلطة، كأمنا يريد العامل وعيل رأسـه الواليـات املتحـدة " حامس"الفرتات التي أعقبت تويل 

ويعـد نقـص املـوارد . األمريكية معاقبة الشـعب الفلسـطيني عـيل إختياراتـه الدميوقراطيـة

يشهد عيل ذلك املامرسـات . لتي لها تأثريها عيل حياة األرسة الفلسطينيةاملتغريات ااألمنية من 

، بهدف التضييق عـيل )17(اإلرسائيلية ضد الشعب الفلسطيني من قتل وتعذيب وإغتيال وإبعاد

ذلك باإلضافة إيل قيام إرسائيل بفرض العقوبات الجامعية كالحصار ومنع التجـول . الفسطينيني

 مـن الوصـول إيل أمـاكن العمـل، أو إلغـاء منع أو إعاقة الفسـطينينيومنع التنقل، إيل جانب 

ومن شأن هذه األوضاع املتعلقة بنقص املوارد . )18(الخدمات الصحية واالجتامعية والتعليمية

االقتصادية واألمنية أن تشكل ظروف خانقة لـألرسة الفلسـطينية، تحولهـا إيل سـياق مـتخم 

وهو . قد يوجه إيل اآلخر سواء كان خارج األرسة أو داخلهاًبالتوتر الذي يضغط لينفجر عنفا، 

. ًما يعني أن هناك إرتباطا كبري بني زيادة نسبة الفقر وإزدياد ظـاهرة العنـف داخـل األرسة

وقد أظهرت نتائج أحد إستطالعات الرأي حول العالقـة بـني العنـف السـيايس وبـني العنـف 

، إرتفـاع 2002ية العاملة للتنمية يف نهايـة عـام داخل العائلة، أجرته جمعية املرأة الفلسطين

مـن جـراء العنـف اإلرسائـييل، % 86نسبة النساء املعنفات يف املجتمع الفلسطيني إيل نحـو 

الذي يتمثل يف الفقر والبطالة واالغالق والحصار، وهـو مـا يعنـي أن العنـف داخــل األرسة 

 .)19(الفلسطينية يعد من التأثريات غري املبارشة لإلحتالل

باإلضافة إيل ذلك تعمل قـوي االحـتالل اإلرسائـييل يف حربهـا مـع الفسـطينيني عـيل 

. متزيق النسيج العاطفي واالجتامعي لألرسة الفلسطينية، وذلك من خالل إجراءات عديدة

إضافة إيل إجراء شائع حيث تقوم القوات اإلرسائيلية بإبعاد . منها إعتقال الزوج أو الزوجة

فقد قامـت . ينيني إيل خارج فلسطني املحتلة، أو إيل مناطق أخري بداخلهااألزواج الفلسط

 خالل فرتة االنتفاضة بإبعاد ثالثـة عرش فلسـطينيا إيل أوربـا – كمثال عيل ذلك –إرسائيل 

وإرتباطا بذلك فإنها تضطر زوجـات املبعـدين، خاصـة إيل . ً أسريا إيل قطاع غزة72ونحو 

عرب الحصول عيل تصاريح خاصة من . ع لإللتقاء بأزواجهنقطاع غزة إيل السفر إيل القطا

القوات اإلرسائيلية، مع ما يرافق ذلك من معاناة ومامطلة قوات االحتالل اإلرسائيليـة 

يف هذا اإلطار نجد أن زوجـات املبعـدين أنفسـهن مضـطرات . يف منح هذه التصاريح

  غـري واضـحة املعـامل يفإيل االنتقال من أماكن سكناهم األصـلية، لبـدء حيـاة جديـدة 
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عـيل هـذا النحـو نجـد أن االحـتالل . )20(قطاع غزة، مع ما ينتظـرهن مـن مسـتقبل مجهـول

اإلرسائييل يفرغ األرسة الفلسطينية من مضامينها أو شحناتها العاطفية، بحيـث تصـبح بعـد 

إذ تعـمـل ـهـذه . ـفـرتة مؤهـلـة للتفـكـك االجتامـعـي بـعـد وـقـوع ـهـذا التفرـيـغ الـسـيكلوجي

ًراءات جميعا يف إتجاه تعريض األرسة الفلسطينية لتأثري متغـريات اإلنهيـار حتـي وقـوع االج

ذلــك باإلضــافة إيل أن االحــتالل اإلرسائــييل يســعي إيل إنهــاك األرسة . إنهيارهــا الفعــيل

الفلسطينية، حتي تنحرص إهتامماتهـا يف متابعـة شـئون الحيـاة اليوميـة الصـعبة واملتعلقـة 

وبـذلك تسـقط إهتامماتهـا املتعلقـة مبتابعـة . األساسية مـن أجـل البقـاءبإشباع إحتياجاتها 

 .القضايا الكربي الخاصة مبقاومة االحتالل تحقيقا لإلستقالل الوطني

ويف العقد األخـري تفجـر مسلسـل النزاعـات املسـلحة عـيل السـاحة السـودانية وهـي 

ًزاع الذي توقف أخـريا مـن النزاعات التي بدأت بنزاع الشامل مع الجنوب السوداين، وهو الن

غري أنه مع أنتهـاء هـذا النـزاع املسـلح، . خالل االتفاقيات التي عقدت بني الشامل والجنوب

. تفجر نزاع جديد يف دارفور تقوده بعض الجامعات املناوئـة للسـلطة املركزيـة يف الخرطـوم

 إسـتقرار وهو النزاع الذي تغذيه القوي األجنبية تحت دعـاوي إرسـال قـوات دوليـة لفـرض

حيـنام أكـد أن . ًوهي التحركات التي أدرك مغزاها الرئيس البشـري أخـريا. األوضاع يف دارفور

الـتـدخالت الخارجـيـة يف دارـفـور ـلـيس ـهـدفها ـفـرض االـسـتقرار، ـبـل العـمـل ـعـيل تفتـيـت 

وإذا نجحـت القـوي األجنبيـة يف ذلـك، فإنهـا تكـون قـد جففـت أحـد املنـابع . )21(السودان

 العربية يف املستقبل، بإعتبار أنه من املمكن أن يشكل السودان سلة الغـذاء املحتملة للقوة

 .العربية، إضافة إيل تفجر الرثوة البرتولية من باطن أراضيه

فإذا تأملنا األوضاع يف أقليم دارفور السوداين، فسوف نجد أن األرسة السودانية تواجـه 

ًقدرا كبريا من املعاناة بسـبب النـزاع املسـلح هنـا ًمـن ذلـك مـثالً أنـه نظـرا ألن الرجـال . كً

ًمستهدفون من امليليشيات املتنازعة، فإننـا نجـد أن هـذه الظـروف فرضـت إنقالبـا للحيـاة 

حيث تقوم املرأة بحامية زوجها الذي يتواري قـدر االمكـان عـن مرمـي إعتـداءات . األرسية

ـة قري ـري الواقـع ـزوح أو يف الـق ـكرات الـن ـواء يف معـس ـيات، ـس ـذه املليـش ـاطق ـه ـن مـن ـا ـم ـب

وهو ما يعني أن املرأة هي التي تعمل وتعول أرستهـا، وتواجـه أخطـار الحـرب . االشتباكات

مبفردها، يف سعي منها إلبعاد زوجها وأوالدها عن املـوت املحتمـل، وتقبـل ضـمنا بـالتعرض 

ا املعادلة قامئة وقاسية لكنها موجوده يرشحهـ. لإلعتداء عليها مقابل سالمة وإستمرار أرستها

 الـشـئ، فـفـرص العـمـل للرـجـال دونـهـا خـطـر "أـحـد رـجـال املعـسـكر ببـسـاطة مؤـملـه بقوـلـه 
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املوت، بعض األفراد وأن كان ذلك بنسب ضئيلة يعملون مع املنظامت العامليـة التـي ترعـي 

أوضاعنا االنسانية، أما البقية منهم فهم قاعدون ال يستطيعون الحراك خارج املعسكر خوفـا 

الء النساء ترتاوح بني تحضري الفول املدمس وبيعـه والعمـل يف تنظيـف مهن هؤ". من املوت

البيوت وغسيل الثياب، وبيع بعض املنتجـات الزراعيـة وبعـض األشـغال الحرفيـة، وتجميـع 

ًوهذه املهمة األخرية تحديدا هي التـي ". نياال"الخشب والعشب من الجبال املحيطة مبدينة 

لـذلك تتـويل جنـديات مـن عنـارص قـوات االتحـاد . تعرض النساء لغـارات االعتـداء علـيهن

األفريقي املرشفة عيل حامية املعسكرات ومراقبة وقف إطالق النار، مرافقـة هـؤالء النسـوة 

ومع ذلك تبقي الهيكلة االجتامعية للقبيلة محفوظة يف . والحؤول دون تعرضهن لإلعتداءات

وهـو مـا .  وحـل نزاعـات األفـراداملخيم من خالل الشيوخ، الذين يتولون تنظيم وضع األرس

يعني أن األرسة يف هذه املناطق تعيش يف ظروف غري عاديـة، األمـر الـذي يـؤدي إيل غيـاب 

ال أمان عيل االطالق، أحيانا يغزونا " الدريج"يؤكد ذلك قول أحد النازحني يف معسكر . األمان

امت اإلنسـانية مـن سـكر الجنجويد يف الليل، يرسقون كل ما منلك، وكل ما متنحنا إياه املـنظ

وهو ما يعني أن األرسة بجملة . )22(وعيش وخبز وأدوية، وإذا خرجنا إيل الشارع يرتبصون بنا

وهـي . أفرادها توجد محارصة بكل مشاعر الخوف وعدم األمان والوقوف عيل حافـة املـوت

يل اآلخـر أوضاع مؤثرة قد تدفع أحيانا النتشار العنف عيل ساحة األرسة أو العنـف املوجـه إ

أو تدفع إيل االنهيار والسقوط، حينام يختفي أحـد العنـارص . من غري أعضائها ترصيفا للتوتر

 .املحورية يف بناء األرسة، أو حينام تسقط األرسة عنوة يف ساحة االنحراف

غري أننـا قبـل أن ننتهـي مـن إسـتعراض أوضـاع األرسة يف منـاطق النزاعـات املسـلحة 

ي طرح مجموعة من الحقائق األساسية، فيام يتعلق بتـأثري هـذه والحروب، نجد من الرضور

وتتمثل الحقيقة األويل يف ان النزاعات . األوضاع غري املستقرة عيل بناء األرسة ونوعية حياتها

املسلحة تزيد من مساحة العنف املفروض عيل الحياة األرسية، وهـو مـا يعنـي أنهـا تعمـل 

فهذه النزاعات تتضمن األرضار بأوضـاع كبـار . يا عديدةعيل تبديد رأس املال األرسي من زوا

وإذا كان كبار السن هم حملة . ًالسن، إبتداء من العنف معهم وحتي قتلهم والقضاء عليهم

الرتاث والتقاليد والقيم الضابطة لتفاعالت املجتمع، وإذا كانوا هم الذين يقومـون بنقـل 

عنـي أن األرضار بهـم يـؤثر عـيل الوظيفـة الرتاث الثقايف من جيل إيل آخر، األمـر الـذي ي

الضبطية أو يعوقهم عن نقل تراث املجتمع، وهو مـا يـؤثر سـلبيا عـيل أوضـاع املجتمـع 

  من ناحية ثانية فإن التأثري عيل األم أو األب، بـالعنف أو القتـل مـن شـأنه أن يرض. ذاته
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ـة التنـشـئة االجتامعـيـة ـا يـسـتوعب أعـضـاء األرس. بعملـي ـراث املجتـمـع الـتـي ـمـن خاللـه ة ـت

ويخضعون ملعـايريه وقواعـده، وهـو مـا يـؤدي يف النهايـة إيل تخـريج األرسة ألشـخاص غـري 

وقـد يتخـذ هـدر رأس املـال األرسي شـكل . ملتزمني مبواثيق املجتمع أو بتفاعالته الصحيحة

العنف مع األبناء الشـباب أو أعتقـالهم أو قـتلهم، إيل تفريـغ األرسة واملجتمـع مـن طاقاتـه 

إضـافة إيل أن . شابة والفاعلة، األمر الذي يضعف قـدرة املجتمـع عـيل االسـتمرار بفاعليـةال

العنف مع الطفولة واالعتـداء عليهـا يعمـل عـيل حفـر ذكريـات سـلبية يف عقلهـا وتشـويه 

 .ذاكرتها، بحيث نجد أن ذلك قد يضعف قدرتها عيل املقاومة او إصالح األوضاع مستقبالً

 إيل أن الظـروف الضـاغطة املصـاحبة للنزاعـات املسـلحة أو وتذهب الحقيقـة الثانيـة

الناتجة عنها، يكون لها عادة تأثريها القوي عيل بنية األرسة، مام قد تؤدي إيل إنهيارها أو قد 

غري أننا يف إطار هـذه التفـاعالت نالحـظ حقيقتـني . ة هذه الضغوطتصمد األرسة يف مواجه

فرعيتني، األويل أن زيادة الضغط عيل األرسة قد يدفعها إيل سـلوكيات تكيفيـة عديـدة ذات 

مـن هـذه السـلوكيات التكيفيـة أن يحـدث تبـديل لـألدوار . طبيعة سلبية حتي تظل باقيـة

وا مستهدفني، وتخرج املرأة للعمـل كـام يحـدث يف األرسية، كأن يبقي األزواج باملنزل إذا كان

أو أن تخضع األرسة للمواقف الصعبة وتكيف نفسـها معهـا حتـي تتجنـب االنهيـار، . دارفور

فقد يصاحب ذلك تطوير ثقافة إسرتاتيجية للمقاومـة، كـأن تسـمي األم الفلسـطينية أبنتهـا 

عـيل حـني تتصـل . تقلوا أو قتلـواأو أن تنجب األم الفلسطينية أطفاالً بعدد الذين أع" فداء"

حيـث نجـد أن هـذه الضـغوط . الحقيقة الثانية بتباين وطأة هذه الضغوط عيل بناء األرسة

ترتسب ليكون تاثريها أقوي مـا يكـون يف املنـاطق الضـعيفة يف الحيـاة األرسيـة، وهـي هنـا 

اليد غـري املنصـفة التي وإن كانت تشكل قاعدة للحياة األرسية، إال أن العادات والتق" املرأة"

بإعتبـارهم الفئـة التـي مل يكتمـل " الشباب"و. قد تضعها يف املكانة األضعف يف هذه الحياة

منوها بعد، ومـن ثـم فـإن قـدرتهم، وخـربتهم ضـعيفة فـيام يتعلـق بالحيـاة يف قلـب هـذه 

ة التي تكون يف غالب األحيان فاقدة القوة والقـدرة عـيل مقاومـ" الطفولة"ًالنزاعات، وأخريا 

 .هذه الضغوط

حيث يـؤدي . وتتصل الحقيقة الثالثة مبا ميكن أن نسميه بسيكلوجية الرتاجع

إرتفاع تأثري الضغوط الناتجة عن النزاعـات أو الحـروب املسـلحة، سـواء أسـلمت 

أو إتصلت بالحاجـة . هذه الضغوط إيل عدم القدرة عيل إشباع الحاجات األساسية

ـة بالـضـغوط ا. إىل األـمـن ـة أو ذات عالـق ـاء، ذات العالـق القتـصـادية املتـصـلة بالبـق

 بالحاجات املتصلة بالحياة الكرمية، فإذا غاب األمل يف التغلب عيل هذه الظروف، 
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. فإن الـبرش يرتاجعـون عـادة إىل الحيـاة ىف ظـل مسـتويات ال إنسـانية أو باألصـح حيوانيـة

 حتـي لـو كانـت ميارسون حياة يبحثون يف إطارهـا عـن لحظـات سـعيدة تـربق يف حيـاتهم،

تسـود سـلوكيات سـلبية يف هـذا اإلطـار قـد . لحظات خارج إطار املرشوع أو املسـموح بـه

عديدة، إبتداء من قتل املرأة أو الفتاة ألنها قد أغتصبت تحـت وطـأة الحاجـة، أو تحـت 

وطأة الخوف من املوت أو القتل، وبدالً من مواجهة املتسبب، يتجه املجتمع إيل مزيد من 

أو قد يقع الجنس أو التحرش الجـنيس بـني املحـارم ألن االشـباع غـري . الضحيةالعنف مع 

وارد بشكل طبيعي خارج األرس، كام يقر املجتمع ألن الظروف غري متيرسة، أو ألن املكـان 

أو البحث عن املتعة من خـالل أشـكال . ضيق بطبيعته يفرض أن تكون األجساد متالصقة

الذي ميكـن أن يكـون عمـره " زواج املتعة"ذلك أيضا من . منحرفة أضفيت عليها الرشعية

واألشـكال املنحرفـة للـزواج . ساعات، والذي ال يرتب حقوقا ألطرافه الحاليني أو املحتملني

العريف، الذي قد يشارك فيه الشباب ويكون شاهدا عيل إستجابة غريزية لضـغوط قاسـية 

 .شباب املشارك فيهاوموترة، حتي لو كانت هذه االستجابة ضاره باملجتمع وال

 

 معاناة املرأة يف ساحات النزاعات املسلحة والحروب: ثالثا

ويف . ال شك أن ساحات النزاعات املسلحة والحـروب تشـهد عنفـا متزايـدا ضـد املـرأة

املجتمعات التقليدية كاملجتمعات العربية، فإننا نجد أن القيود التي تفرض عيل املرأة تكون 

الطبقة األويل تتمثل يف القيود واملعاناة التي تفرضها . من طبقتنيعادة ذات طبيعة مضاعفة 

حالة النزاع أو الحرب عيل كل البرش يف املجتمع، بينام تتشـكل الطبقـة الثانيـة مـن القيـود 

. واملعاناة التي يفرضها املوروث الثقايف والعادات والتقاليد ذات الطبيعة السلبية عيل املـرأة

 تفـرض حالـة النـزاع أو الحـرب عـيل املـرأة أن تكـون ضـمن صـف ويف إطار الطبقـة األويل

إضـافة إيل أن الحـروب . املجتمع الذي تنتمي إليه يف الـدفاع والنضـال عـن شـعبها ووطنهـا

دوما، تتولد عنها واجبات إضافية للمرأة، حيث تتحمل املرأة أعباء إضافية من اجل تحسـني 

نزليـة وتربيـة األبنـاء نتيجـة غيـاب دور الـزوج الوضع املعييش لألرسة، إيل جانب األعبـاء امل

 .بسبب البطالة أو الشهادة أو االعتقال

وإذا كانت املرأة يف فرتات وسياقات النزاع املسلح أو الحروب تتسـع بعـض 

أدوارها بخاصة املوجودة خـارج منـزل األرسة، أو تتسـع مسـاحة اآلخـرين التـي 

 فإنهـا .  الرجل خالل هذه الفـرتةتكون لها عالقة بهم، معوضة بذلك تقلص أدوار
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تواـجـه ـعـادة بـعـض املـشـكالت االجتامعـيـة الناتـجـه ـعـن اـملـوروث الثـقـايف وـتـأثري الـعـادات 

وتفـرض . ًالتي تعني حـدودا لـدور املـرأة اإلجتامعـي والثقـايف والسـيايس. والتقاليد السائدة

. ا يف صـنع القـرارالتمييز ضدها عيل أساس الجنس، األمر الذي يحد من حرية املرأة ودورهـ

بحيث يجعل هذا املوروث السـائد مـن السـهل مامرسـة العنـف ضـدها بأشـكاله املختلفـة 

ًنفسيا وجسديا وجنسيا، ويعزز بدوره ظاهرة الزواج املبكر، والقتل عـيل خلفيـة مـا يسـمي  ً ً

وقد كان من املمكن التقليل من هذه املظاهر السلبية للعادات والتقاليـد يف . برشف العائلة

ومـن . الظروف العادية، غري ان ظروف النزاع املسلح والحرب هي ظروف إستثنائية باألساس

ثم فإننا نجد أن املرأة يف هذه الظروف تكون فريسة لغياب القانون، وتردي الوضع املعييش 

والنقص الحاد يف الخدمات، يف هذا السياق تصـبح املـرأة هـي التـي تتحمـل العـبء األكـرب 

ذلك يعني أن هناك أبعاد سـلبية عديـدة لخـربة النسـاء بـالنزاع . )23(ملعاناةالناتج عن هذه ا

. املسلح أو الحرب، التي قد تعني بالنسبة للمرأة االنفصال، أو فقد أحد أو كل أفراد العائلـة

أو فقد سبل العيش ومصادره، أو زيادة التعرض للعنف الجـنيس أو االغتصـاب، أو التعـرض 

ًبيد أنه إستنادا إيل تأمل ما يحدث يف مناطق النزاع املسـلح . )24(وتللجرح أو الحرمان أو امل

 .وساحات الحروب، فإننا ميكننا بلورة عدة مشكالت أساسية تعاين منها املرأة

إحـدي املشـكالت "وتشكل املعانـاة والظـروف الصـعبة التـي تعـيش يف إطارهـا املـرأة 

وذلك يرجـع إيل . روب والنزاعات املسلحةاألساسية التي تفرض ثقال عيل املرأة يف ساحات الح

ًأن النساء أكرث ضعفا من الرجال يف حاالت النزاعات املسلحة، ومـن ثـم فقـد صـنفتها اللجنـة 

ويرجـع ضـعف املـرأة يف حـاالت . ًالدولية ضمن الجامعات األكرث ترضرا مـن هـذه النزاعـات

ـة تـضـم النـسـاء الحواـمـل واملرـضـعات، وأ مـهـات األطـفـال الـصـغار النزاـعـات إيل أن ـهـذه الفـئ

ًإضـافة إيل أنهـا تلعـب دورا محوريـا يف الرعايـة الصـحية . )25(والسيدات املسئوالت عـن األرسة

ألرستها، وتوفري مستلزمات النظافة والطعام واملياه واملأوي، إيل جانب أنهـا تعـاين مـن مشـكلة 

. لتـوفري مصـادر الـرزقاملفقودين، والبحث عن األقارب الناجني، باإلضافة إيل السـعي الـدؤوب 

من األرس يف املجتمع الفلسطيني تعيلهـا النسـاء، لـذلك فإنهـا تعـاين مـن % 35ًتأكيدا لذلك أن 

. ظروف إستثنائية تفوق يف قسوتها تلك التي يعاين الرجل منها، من حيث حجـم وتنـوع األدوار

ة االنتفاضة مـن من النساء العامالت فقدن عملهن يف فرت% 97كام أشارت ذات الدراسة إيل أن 

 ـجـراء اإلـغـالق والحـصـار، إـضـافة إيل التـعـرض لإلهاـنـات واإلبـتـزاز واملـشـاق، الـتـي تتـعـرض لـهـا 
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املرأة يف القرية أو املخيم للوصول إيل مكان عملهـا، وكثـري مـنهن كـن عرضـة للخطـر جـراء 

 .)26(إطالق النار العشوايئ واملتكرر من قبل جنود االحتالل

 تستخدم قوات االحتالل النساء واألطفال كـدروع برشيـة بهـدف ويف كثري من األحيان

. )27(إعتقال الرجال، إضافة إيل إستهدافهم والتنكيل بهم عند الحواجز كام يف فلسطني املحتلة

ًومثيالً لذلك تواجه املرأة العراقية كثريا من املتاعب نتيجة ملقتـل أربـاب األرس مـن الرجـال، 

 العرشينيات من عمرهن إيل الخـروج والبحـث عـن فرصـة حيث تضطر األرامل وأغلبهن يف

فمثالً تعمل بعض النساء من حامالت الشهادات العالية بالخدمـة . عمل حتي تعول أوالدها

إذ يتكـون أغلـب املجتمـع العراقـي مـن . ًيف املنازل، ومل يكن ذلك موجودا بالعراق من قبل

ة تقبـل املـرأة، وقـد تتعـرض يف هـذا عشائر ال تقبل هذا العمل، غري أنه تحت وطأة الحاجـ

 .الوضع لألذي الجسدي والتعذيب

باإلضافة إيل ذلك فقد كشفت نائبة يف الربملان العراقي عن ان عدد النسـاء األرامـل يف 

العراق بلغ نحو ثالثة ماليني إمرأة، من جراء الحروب املتعاقبة والعنف السيايس إيان النظام 

اب املنظم، فضالً عن العنف الطائفي طبقـا لدراسـات متفرقـة وتزايد اإلره. العراقي السابق

وأضافت إىل ذلـك إن اإلرهـاب ينـتج يوميـا زيـادة يف . أجرتها األمم املتحدة ومراكز األبحاث

ثم أكـدت أن هنـاك تراجـع يف حقـوق املـرأة العراقيـة، وكثـري مـن . عدد األرامل العراقيات

لعراقيـة الحديثـة، ثـم أشـارت إيل أن املـرأة ال الحريات التي إكتسـبتها عـرب تـاريخ الدولـة ا

ويف لبنـان نرشت . )28(تستطيع اآلن الكشف عن طموحاتها من جراء إرهاب متعدد الجوانب

النزاعات املسلحة يف الفضاء اللبنـاين منـاخ العنـف الـذي ميارسـة املتصـارعون مـع بعضـهم 

وتتعـاظم قوتـه بفعـل البعض، غري أن هذا العنـف يرتسـب حتـي يصـل إىل رشيحـة املـرأة، 

حيث نجد أنواع من العنـف املوجـه ضـد . مكانتها املتدنية التي يؤكد عليها املوروث الثقايف

املرأة إبتداء من العنف الجسدي، والجنيس، واللفظي، واالقتصادي واملعنوي، ويتحمـل كثـري 

يل من النساء هذا العنف املتنوع إلعتقادهن برضورة تحمل ذلك حتـي ميكـنهن الحفـاظ عـ

بل إننا نجد أن العنف يترسب أحيانا إيل داخل شخصية املرأة، بحيث تصـبح . األرسة واألوالد

لـو مل أفعـل شـيئا يسـتحق "عيل قناعة به، حتي ان بعض النساء يلمـن أنفسـهن بقـولهن 

ذلك باإلضافة إيل أن النساء ال يطلنب املسـاعدة يف هـذا الصـدد خوفـا " الرضب ملا رضبني

" نهـر البـارد"ويف أحداث الرصاع املسلح األخرية يف . )29(جال من املجتمعمن أزواجهن أو خ

  أننا قـد أمنـا حـوايل نصـف مليـون لـرت" اليونيسيف"تشري منظمة األمم املتحدة للطفولة 
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وذلك يرجـع إيل أن الرجـال . )30("من املياه الصالحة للرشب لألهايل خاصة األطفال واألمهات

 مستهدفون فيها، وأن األمهات هن الاليت يواجهن مصاعب الحياة إما مشاركون يف الحرب أو

 .اليومية حتي يحافظن عيل حياة األرسة مستمرة، وتؤمن حق البقاء بخاصة بالنسبة لألطفال

وتتمثل املشكلة الثانية يف تعرض املرأة يف نطاق بعـض النزاعـات املسـلحة ملسـتويات 

أة الفلسطينية لعديد مـن إنتهاكـات حقـوق حيث تتعرض املر. من العنف قد تودي بحياتها

اإلنسان كمواطنة وكإمراة، تعـيش تحـت ظـل العـدوان اإلرسائـييل املتواصـل عـيل الشـعب 

وتربز معاناة املرأة يف ظل االحـتالل العسـكري . )31(الفلسطيني، وما ينتج عنه من آثار سلبية

ات واألعبـاء اإلضـافية امللقـاة لتضاعف تأثري االحتالل والعنف عليها، وذلك إرتباطا باملسئولي

إضافة إيل أن معاناة الرجل تنعكس عيل املرأة بخاصة يف حالـة االستشـهاد . عيل عاتق املرأة

ًتأكيدا لذلك ما تذهب إليه معلومات مركز اإلحصاء الفلسـطيني ومركـز . واألبعاد واالعتقال

فلسـطينية املحتلـة يف املعلومات الـوطني إيل أن عـدد الشـهيدات مـن النسـاء يف األرايض ال

 شـهيدة 194 شهيدة مـنهن 348 بلغ نحو 2004 وحتي كانون الثاين 2000الفرتة من سبتمرب 

 1948 شهيدة يف قطاع غزة، وشهيدان يف األرايض املحتلـة لعـام 150يف الضفة الغربية ونحو 

 . )32(ترتاوح أعامرهن ما بني يوم وخمسني عاما فأكرث

حيـث نجـد ان الحـواجز التـي . ملرأة الفلسطينية باألساسوتربز مشكلة ثالثة تتعلق با

تضعها القوات اإلرسائيلية تعوق الحركة الحرة بني القري واملدن الفلسـطينية بحيـث يصـبح 

وتـربز هـذه املشـكلة يف األوقـات الحرجـة . الفلسطينيون مسجونون داخل مربعات صـغرية

ائيلية وصول الحوامل اللـوايت عـيل عادة وبخاصة يف حاالت الوالدة، حيث متنع القوات اإلرس

ويف ذلك قد تتبني إجراءات تعسفية عديدة منها مثالً إعتقال . وشك الوالدة إيل املستشفيات

أو أن يقـوم جنـود االحـتالل بعـدم . )33(املرافقني للزوجة، وتعذيبهم ومعاملتهم بقسوة

دي يف أحيان كثرية السامح للنساء بتخطي الحواجز وصوال إيل املستشفي، األمر الذي يؤ

. إيل أن تلد النساء بجوار الحواجز، ويواجهن املوت أو ميوت أطفـالهن يف احيـان كثـرية

ونتيجة لهذه التعقيدات الكثرية نجد ان بعض النساء يلـدن يف السـيارة التـي يركبونهـا 

ًويـزداد األمـر سـوءا . للوصول إيل املستشفي، وتكون النتيجة وفاة الطفـل أو وفـاة األم

، بحيـث نجـد أن هـذه )34(نام يقـوم الجنـود بتعـذيبهم يف هـذه السـاعات الحرجـةحي

الظروف تغـرس الخـوف يف شخصـيات األمهـات الحوامـل خوفـا مـن لحظـات الـوالدة 

 تأكيـدا لـذلك أشـار تقريـر صـادر عـن مؤسسـات األمـم املتحـدة العاملـة يف . القادمة
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، إيل أن 2004ة املحليـة يف بدايـة آذار األرايض الفلسطينية، واملنشور يف الصحف الفلسـطيني

ـازل ـمـن  ـوالدات يف املـن ـدد اـل ـاع ـع ـة املفروـضـة أدت إيل إرتـف ـود اإلرسائيلـي ـل % 8.2القـي قـب

وإنخفاض يف عدد النساء اللوايت يحظـني بالرعايـة فـيام بعـد . 2002عام % 14االنتفاضة إيل 

 52أشـار التقريـر إيل أن و. 2000منـذ العـام % 82.4قبل اإلنتفاضـة إيل % 95.6الوالدة من 

ً مولـودا جديـدا توفـوا عـيل 29 إمرأة مـنهن، إضـافة إيل 19إمرأة أنجبت عيل الحواجز وأن  ً

وأشـار التقريـر إيل أن . 2003 وحتـي كـانون 2000الحواجز اإلرسائيلية يف الفرتة مـن أيلـول 

% 42.3 من األمهات يجدن صعوبة يف الوصول إيل الخدمات الصحية، وأن ما نسـبته% 37.9

ويف . منهن ذكرن أن الصعوبات تكمن يف الحصار ومنع التجول الذي تفرضه قوات االحـتالل

تقرير مشابه أعده مركز االعـالم والتطـوير الصـحي، قـدر عـدد النسـاء اللـوايت ولـدن عنـد 

 منهن توفني أثناء الوالدة عـيل 33، وأن 2003 امرأة حتي نهاية كانون أول 55الحواجز بنحو 

وهو األمر الذي يجعل الحياة اليومية صعبة للغايـة إضـافة إيل أنـه يسـعي إيل . )35(الحواجز

 . إنهاك األرسة الفلسطينية، من خالل فرض املعاناة عيل املرأة التي تشكل قاعدتها

ويعد االعتقال واألرس من املشكالت األساسية التي تعاين منها املـرأة يف منـاطق النـزاع 

اس لتأكيد الثقافـة العربيـة عـيل رشف املـرأة وعـدم املسـاس بـه، املسلح، وذلك يرجع باألس

لـذلك نجـد أن املتنـازعني . ًبحيث يصبح املساس بها موضعا للمعايرة وسببا للثـأر واإلنتقـام

يلجأون عادة إيل أرس النساء، ليصبحوا هم الوسيلة إلعتقال الرجال أو إرغـامهم عـيل أعـامل 

أملنا النزاعات التـي إسـتخدمت هـذا األسـلوب فسـوف وإذا ت. معينة قد يأبونها بدون ذلك

نجد أن قوات االحتالل األمـرييك يف العـراق قـد أسـتخدمت هـذا األسـلوب حيـث التنكيـل 

العراقية هـذا الـنمط مـن " الفلوجة"بالنساء حتي يظهر الرجال املختفني، وقد شهدت قرية 

عراقيـة ضـد قـوات االحـتالل وقد كان ذلك أحد أسباب تفجر املقاومة ال. املداهامت للنساء

ًالعراقي يف التعامل مـع النسـاء منوذجـا لهـذه " أبو غريب"األمرييك، ويعترب ما حدث يف سجن 

ـلوك ـاء . الـس ـع النـس ـاز ـم ـلوب بإمتـي ـذا األـس ـييل ـه ـتالل اإلرساـئ ـوات االـح ـتخدمت ـق ـد إـس وـق

عـيل رجـال وإذا كانت الواليات املتحدة قد أستخدمت هذا األسلوب يف الضغط . والفلسطينيات

املقاومة، فإن قوات االحتالل تستخدم هذا األسـلوب كوسـيلة للرتكيـع الـنفيس لرجـال املقاومـة 

 أسـرية فلسـطينية خـالل 200تأكيدا لذلك أن القـوات اإلرسائيليـة قامـت بإعتقـال . الفلسطينية

   أسـرية مـنهن إيل80ثـم نقلـت . ألقيص، وإحتجزتهن يف ظروف صعبة يف سجن الرملـةاإنتفاضة 
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الذي ال تتوفر فيـه رشوط الحيـاة اإلنسـانية، مـن حيـث الـربودة والرطوبـة " تلموند"سجن 

وإفتقاد الرشوط الصحية وإنتشار الحرشات الناقلة لألمراض، مـام أصـاب األسـريات بـأمراض 

 إقتحمـت قـوات 7/7/2003ويف تـاريخ ". الديسك، واألزمات، ضيق التنفس وتساقط الشعر"

نساء الفلسطينيات، بحيث تسبب االعتداء عليهن يف إصابة عدد كبـري الرشطة السجن عيل ال

من األسريات بالرضـوض والكسـور وحـاالت النزيـف، إضـافة إيل قطـع املـاء والكهربـاء عـن 

ذلك باإلضافة إيل التحـرش الجـنيس اللفظـي بهـم، إضـافة إيل رضبهـن . املعتقالت لعدة أيام

 . )36(وإذاللهن املستمر وتهديدهم باالغتصاب

ويعد االغتصـاب والتحـرش الجـنيس أو التهديـد بهـام مـن املشـكالت األساسـية التـي 

بحيث نجـد أن السـلوكيات الجنسـية . تواجهها املرأة يف مناطق الحروب والنزاعات املسلحة

من السلوكيات السائدة بني أطـراف النزاعـات، رمبـا ألن الحـروب الحديثـة قـد تخلـت عـن 

ًتأكيدا لذلك أننا إذا نظرنا إيل الحرب العراقيـة، . ًا بال أخالقأخالق الفروسية وأصبحت حروب

ًفسوف نجد أن قوات االحتالل قد إرتكبت عديدا من حوادث االغتصاب، وهي الوقائع التي 

إذ تواجـه . إستنفرت منظامت الدفاع عن حقوق اإلنسـان اإلقليميـة والعامليـة عـيل السـواء

الرشف يف حقهـا، إضـافة إيل عمليـات الخطـف التـي املرأة العراقية وقوع ما يسمي بجرائم 

. يصاحبها إغتصاب وإستعباد جنيس، ونتيجـة لـذلك نجـدها تتعـرض لضـغط نـفيس رهيـب

 24ًتأكيدا اذلك أعربت مبادرة قوات اإلحتالل يف رسالة لألمني العـام لألمـم املتحـدة بتـاريخ 

 جنـوح النسـاء إيل  تشري إىل إنه قد لوحظـت نزعـة مثـرية للقلـق تتمثـل يف2006أغسطس 

االنتحار أو محاولة االنتحار نتيجة للنزاعـات العائليـة، وغالبـا مـا تكـون هـذه الحـوادث يف 

 أكتـوبر أشـارت التقـارير إيل 12ويف . قد إرتكبتها قوات االحتالل" جرائم رشف"حقيقة األمر 

الثـة أيـام ان إمرأة متزوجة يف مدينة كركوك قد أحرقت نفسها بعد نزاع عـائيل، وبعـدها بث

أفادت األنباء بأن رجالً قام بطعن زوجته بعد نزاع دار بيـنهام، وهـي التغطيـة التـي تقـدم 

وتتواصل إنتهاكات حقوق النساء، حيث تم العثور يف املوصـل بتـاريخ . عادة لجرائم الرشف

 عيل أربعة جثث لنساء ملقاة يف مجمع قاممة بعد يومني من إختطـافهن، 2006 سبتمرب 18

 .)37(أن الضحايا قد تعرضن لإلغتصاب فقتلن وشوهت وجوههنويبدو 

فـقـد أدت حاـلـة . ويف فلـسـطني ـيـأيت االعـتـداء ـعـيل الرشف ـمـن ذوي الـقـريب

 الـذي حـدث بفعـل التـدخالت األجنبيـة واإلرسائيليـة يف الواقـع –اإلنفالت األمني 

  إيل  وغياب سيادة القـانون، إيل عـودة الـروح العشـائرية التـي متيـل–الفلسطيني 
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وعيل قاعـدة الحـل الوسـط الـذي . معالجة هذا النوع من الجرائم عيل حساب املرأة أوالً

تجرب يف إطاره املرأة عادة عيل الـزواج مـن املعتـدي، او مـن رجـل يكربهـا، أو أي حـل ال 

وبسـبب ظـروف االحـتالل، حيـث . )38(يراعي أي إعتبار سوي إعتبار سمعة ورشف العائلة

 أو إعتقالهم حينا آخر، فإن األنثي تتويل عادة رعايـة أبنائهـا أو إخواتهـا ًقتل األزواج حينا

وبسبب ظروف القهر االقتصادي واالجتامعي والسيايس، . األصغر كام ذكرت ذلك إحداهن

التي تفرض حالة الفقر والجوع والترشد واألضطهاد النفيس والجسدي واالجتامعي، إضافة 

تعرضـها لتحرشـات جنسـية مـن أبنـاء الجـريان وبعـض إيل العنف الجسدي الذي متثل يف 

ًوتذهب حالة أخري إيل أن غياب الخصوصية يف السكن يلعب دورا محوريا يف . )39(أقاربها ً

حيـث أن البيـوت يف املخـيم متداخلـه . تفاقم مشكلة التحرشات الجنسية وزيادة وقوعها

بعض مـام يسـهل وذات غرف صـغرية وقليلـة، وأسـطح الجـريان مفتوحـة عـيل بعضـها الـ

وخاصة يف ظل غياب األسس الصحيحة يف الرتبية والتنشئة واإلهتامم . التحرشات الجنسية

االجتامعي وتحسني الوضع االجتامعي، والذي عربت عنـه الحالـة قبـل قتلهـا، أنهـا كانـت 

كـام تـذكر . )40(ًتتضور جوعا لتوفري ما يشبع حاجة إخوانها الـذكور خاصـة الصـغار مـنهم

أن القتل حدث ألحدي االناث لتناوب أشـقائها باالعتـداء الجـنيس عليهـا، حيـث التقارير 

ذلك يعني . )41(حاولت العائلة الحفاظ عيل رشفها ليس مبعاقبة االخوة الذكور ولكن بقتلها

أن قتل النساء يقع يف الواقع الفلسطيني بصورة متزايدة تحت ذريعـة مـا يسـمي برشف 

بيعة الحال كنتاج ملوروث ثقايف يفرض عيل املرأة الخضوع وتظهر هذه الجرائم بط. العائلة

والتي من املفرتض عدم تجاوزها أو . ملنظومة من السلوكيات االجتامعية التي ميليها الرجل

الخروج عنها، والتي تربط مسألة الرشف باالناث وبدرجة إنصياعهن ملنظومة العـادات 

مينح الرجل الحق بتأديب النساء حتـي والتقاليد السائدة يف املجتمع، وأي خروج عنها 

وإستنادا إيل معلومات أحد التقارير التي أعـدت حـول العنـف . لو تطلب األمر قتلهن

 وعـام 1996ضد النساء والفتيات، يتضح أن عدد الحاالت التي تم توثيقها ما بني عـام 

ع  حالـة يف قطـا26 منهـا يف الضـفة الغربيـة ونحـو 12 حادث قتل، 38 بلغ نحو 1999

 حالـة تهديـد بالقتـل مـا بـني 69ويف دراسة ميدانية حول قتل النساء تم توثيـق . غزة

ويف عـام .  تم تنفيذ القتل يف ثالث حاالت فعال1999ً وترشين الثاين عام 1997حزيران 

  لوحظ إزدياد ملحوظ يف عدد النساء اللوايت تعرضن للقتل الفعيل، حيث رصدت 2002
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لرشف يف الضفة الغربية، سـجلت تحـت أسـباب أخـري للوفـاة  حالة قتل عيل خلفية ا33

 .)42(كالنوبة القلبية أو السقوط يف برئ أو أي سبب آخر

ويف دارفور حيث يؤدى تفجر النزاع األهيل املسلح إيل األرضار بالطرف األخر يف النزاع، 

عيل اإلنـاث آليـة وألن الرصاع له طبيعته القبلية، فإن املوروث الثقايف يربز، ويصبح االعتداء 

وهي أرملة يف العقـد الرابـع مـن " سكرة"ًتأكيدا لذلك تقول . إلذالل الطرف اآلخر وإخضاعه

هاجمونـا وقتـل . يف قريتنا كـان لـدينا ماشـية وذروع، هنـا ال شـئ" العمر وأم لخمسة أوالد

، "الرجال وخرجنا عراه وال نسـتطيع أن نرجـع ألن الجنجويـد مـا زالـوا يواصـلون هجـومهم

ويعتـرب إرتـداء . )43("إذا توقفت عن العمل فهو مسـئوليتي"كرة تبيع الفول املدمس تقول س

الثياب الجميلة من أولويات نساء املعسكر برغم الظروف القاسية، ألن التسـرت بـأكرب نسـبة 

لكونـه يحجبهـا . من القامش الجميل يعد آلية متنح األمان للمرأة املهددة باالعتداء الجـنيس

ويضفي عليها هالة من القوة االجتامعية، الكفيلة بردع من تسول لـه نفسـه أن عن العيون 

البالغة مـن العمـر أربعـة عرش عامـا، األنيقـة " حليمه"يف ذلك تقول . يعتربها فريسة سهلة

ًواملقبلة عيل الحياة برغم التجربة القاسـية التـي تعيشـها، والتـي تلـبس عقـدا وقرطـا عـيل 

بالطبع أخاف أن يعتدي عيل أحد، وأعرف فتيات تم إغتصابهن، ". املوضة صنعته لها والدتها

وأصبحن معزوالت وال يتحدثن إيل أحد، لكن األمر ليس نهاية العامل، كثـريات ممـن أغتصـنب 

وتحدث واقعة األغتصاب . )44("تزوجن وتبني األزواج األوالد الذين أنجبتهن بفعل االغتصاب

األخشاب واألعشاب من املنـاطق الجبليـة القريبـة، يف الغالب حينام تذهب الفتيات لجمع 

ولذلك نجد أن مجندات قوات االتحاد األفريقي تصاحب هـؤالء الفتيـات حتـي ال يتعرضـن 

األمر الذي يعني كام أرشت خضوع املرأة يف النزاعات املسـلحة للنـوع مـن . لإلعتداء عليهن

 يتعرضـن لإلعتـداء علـيهم مـن يف إطـار الطبقـة األويل. املعاناة أو العنت من طبقات ثالث

الطرف املقابل يف النزاع، ويف الطبقة الثانية يتعرضـن لإلعتـداء والتحـرش الجـنيس مـن ذات 

الطرف إذا هو قد متكن من ذلك، إضافة إيل الطبقة الثالثة حيث يعتدي عليهن مـن داخـل 

ث الثقايف يقف لهـا الجامعة االجتامعية، وبرغم أنها املعتدي عليها يف كل األحوال فإن املورو

 . باملرصاد، ليوجه كل االنتقام نحوها وليس بإتجاه من إعتدي عليها

وتذهب الفتيات إيل إلقاء اللوم عيل الدولة والسـلطات املحليـة، حيـث تحـاول 

غـري . الجهات الحكومية تجاهل األمر إيل حد نفيه طاملا أنه مل يوجد الـدليل امللمـوس

 " لحكوـمـة تعـمـل يف إتـجـاه مواجـهـة ـهـذه الـظـاهرة أن املالـحـظ املحاـيـد ـيـدرك أن ا
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". وإتخاذ اإلجراءات، التي من شأنها أن تؤدي إيل معاقبة كل من يعتدي جنسيا عـيل النسـاء

ان الحكومـة ال "وتذهب مديرة صندوق األمم املتحـدة للسـكان إلسـعاف دارفـور موضـحة 

أن بعضـهن يـتحفظن يف تتلقي بالغات عـن كافـة االعتـداءات التـي تتعـرض النسـاء، ذلـك 

ًالذهاب إيل الرشطة خوفا من اإلشكالت التي قـد يتعرضـن لهـا، وتزيـد مـن وطـأة اإلعتـداء 

إيل أن هناك عوائق كثرية متنع " الصندوق"يف هذا اإلطار تشري التقارير الصادرة عن ". عليهن

 مـن ًالضحايا من اللجوء إيل القضـاء، فمعظـم النسـاء ال يـبلغن عـن هـذه الحـوادث خوفـا

كام أنه ليس هناك ما يشجعهن عيل تحرير بالغات لعـدم وجـود تعـويض لجـرائم . اإلنتقام

وهو األمر الذي دفع الدولة إيل االهتامم بهذه القضية، يؤكد ذلك إصدار . )45(العنف الجنيس

وايل والية جنوب دارفور قرار بتشكيل لجنة ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة، ملعاقبـة املعتـدي 

 .)46(رعاية االجتامعية والخدمات الطبية للمعتدي عليهنوتوفري ال

ذلك يعني أن النزاعات املسلحة من شانها أن تثقل كاهل املرأة بفـرض أن تقـوم هـي 

باألعباء املعيشية لألرسة، بسبب غياب الرجل بقتله أو تخفيه خوفا مـن القتـل، األمـر الـذي 

 الرجل له طبيعتـه املاديـة التـي تنتهـي وإذا كان االعتداء عيل. يضعها كهدف بديل لألعتداء

بقتله أو أرسه، فإن االعتداء عيل املرأة يكون معنويا باألساس، حيث مامرسـة الجـنس معهـا 

األمر الذي قد يسلم يف أحيان كثرية إيل تحول العنف املعنـوي إيل عنـف . عنفا ورغم إرادتها

 من هـذا العـار، أو حيـنام تتحـرك ًمادي، حينام تقدم املرأة عيل االنتحار وقتل نفسها هروبا

 .ًعائلتها برشعية املوروث الثقايف لقتلها والتخلص منها دفاعا عن الرشف

 

 تشويه النزاعات املسلحة والحروب للطفولة العربية: رابعا

الطفولة هي املكون األضعف واألخطر يف بناء األرسة التي تسكن ساحات النـزاع املسـلح، 

.  من ناحية هي املرحلة العمرية العـاجزة عـن الـدفاع عـن نفسـهاويرجع ذلك إيل أن الطفولة

ًاألمر الـذي قـد يجعـل تـأثري الرصاع املسـلح عليهـا فادحـا، فإضـافة إىل أنـه قـد يشـوه منوهـا 

 من ناحية ثانيـة - أى الطفولة –إضافة إيل أنها . االجتامعي والنفيس، فإنه قد يقيض عليها كلية

 ويـة الكـائن اإلنسـاين، ونـريان النزاعـات تكـون حاميـة عليـة، هي املرحلة التي تتشكل فيها ه

 ويف الغالـب يكـون . ومن ثم تتويل تشكيله بحسب طبيعـة الظـروف والتفـاعالت املحيطـة بـه

هذا التشكيل غري صحيح أو مشوه، سواء من الناحيـة االجتامعيـة أو النفسـية، ألنـه مل يـتم يف 

 لجيـل الـذي منـا يف قلـب الرصاعـات املسـلحة ظروف طبيعية، ومن الطبيعي أن تكـون لهـذا ا
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ويف محاولـة . ًقيمة وسلوكياته االجتامعيـة، غـري املواتيـة متامـا للتفاعـل االجتامعـي السـوي

التعرف عيل طبيعة املشكالت التي تعاين منها الطفولـة يف منـاطق الرصاع املسـلح، فسـوف 

 . تي ينمو يف إطارها الطفلنجد أنها يف جملتها تلعب دورها يف تشويه نوعية الحياة ال

ويشكل العدوان عيل مجتمـع الطفـل أول املشـكالت التـي تـؤثر عـيل نوعيـة حياتـه، 

ًفالعمليات الحربية والظروف الصعبة التي يعيش يف ظلها األطفال من شأنها أن تشكل نوعا 

فيام يتعلق بذلك أعربـت منظمـة الصـحة العامليـة . من العنف املوجه للطفولة حتي القتل

عن قلقها من اآلثار النفسية للقصف األمرييك للعراق، كام أكـد ممثـل منظمـة اليونيسـيف 

أن نحـو نصـف مليـون طفـل يف الـبرصة والنجـف " يف العراق ذلك بقولـه " كارل دي روي"

أن " دي روي"كـام أكـد . وكربالء وبغداد سيكونون بحاجة إيل إعادة تأهيل نفيس إجتامعـي

 سن الدراسة االبتدائية سيكون عرشة يف املئة من هؤالء األطفال  ماليني طفل يف5.7بالعراق 

كـام عارضـت منظمـة هنديـة . عيل األقل بحاجة إيل املساعدة، وقد يزيـد العـدد عـن ذلـك

لجامعات حقوق الطفل الهجوم عيل العراق، مشـرية إيل ان األطفـال هـم الـذين سـيكتوون 

ق الطفـل، ان صـندوق األمـم املتحـدة لحقـو" ليربأكشـن"كام أشارت شبكة . بأهوال الحرب

لرعاية الطفولة يقدر عدد األطفال الذين لقوا مرصعهم بسـبب سـوء التغذيـة واألمـراض يف 

، والعقوبات االقتصـادية التـي فرضـت يف أعقابهـا ضـد 1991العراق بعد حرب الخليج عام 

إننـا " يـاجوزيـف جات"وقال املنسق الوطني لشبكة . بغداد بنحو مليون ونصف مليون طفل

نخيش أن ال تؤدي الحرب الراهنة إيل زيـادة املعانـاة املتفشـية بالنسـبة لألطفـال العـراقيني 

 .)47(فحسب، ولكن الحرب قد تساعد عيل سيطرة القوي األصولية عيل عقولهم الصغرية

ًوللتأكيد عيل أن الطفولة العراقية تعيش أوضاعا مأسـاوية بسـبب االحـتالل األمـرييك 

 طفل يتـيم يف بغـداد وحـدها، حسـب إحصـاءات 900نا نجد أن الحرب خلقت للعراق، فإن

نتيجـة للتفجـريات وعمليـات الخطـف والقتـل عـيل الهويـة، وغريهـا مـن . مجلس املحافظـة

االستشـارية العامليـة " مـريرس"ويف تقرير ملؤسسة . الرصاعات التي تجري عيل الساحة العراقية

ل مـدن العـامل مـن حيـث رفاهيـة رشوط العـيش، إعتربت مدينة زيورخ السويرسية هي أفض

األمـر الـذي يشـري إيل أن مدينـة بغـداد . ومدينة بغداد هـي األسـوأ، وتقـع يف أسـفل القامئـة

يسودها العنف والقتل، الذي يجعل حياة األرس صعبة إيل حد كبري، حتي أنه قد صدر تقريـر 

 دينة بغداد، األمر الذي يشري إيل من م% 40أخري، أكد أن الحكومة العراقية ال تسيطر إال عيل 
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ذلك يعني أن الطفولة العراقية . حالة من عدم األمان الذي تعيش يف إطارها األرسة العراقية

تعيش يف محنة، بوصفها ضـحية الحـرب واألحـتالل واإلرهـاب، والعنـف الطـائفي والفسـاد 

 الصـعيد القـومي أو األمر الذي يفرض إتخاذ اإلجراءات الالزمـة سـواء عـيل. وعجز الحكومة

ًالعريب إلنتشال هؤالء األطفال اليتـامي واملـريض واملقعـدين، حفاظـا عـيل مسـتقبل العـراق 

 .)48("املهدد بعلل وظواهر مرضية خطرية ومستدمية

ويف لبنان تشري الدراسات إيل أن الحـروب التـي إسـتمرت طـويال قـد أدت إيل عـدد ال 

وبفرس الباحثون ذلك . ضطرابات النفسية بني األطفاليستهان به، من االصابات كاإلعاقة واإل

بأن األطفال يكونون يف الغالب عرضة لتـأثري الخـربات العنيفـة التـي تـواجههم، وذلـك ألنـه 

كـام هـو الحـال . ليست لديهم أساليب دفاعية محـددة ملواجهـة الحـوادث التـي تـواجههم

فـال عـن رد فعـل البـالغني تجـاه لذلك يختلف رد الفعل النفيس عند األط. بالنسبة للبالغني

باإلضافة إيل ذلك فإن األطفال الذين يشاهدون ما تحدثه الحرب من ويـالت، . هذه الخربات

ال ميكن أن تزول هذه املشـاهد مـن أذهـانهم، بحيـث يصـبح ذلـك مـدخال لتعـرض هـؤالء 

 . )49(األطفال لعديد من اإلضطرابات النفسية والسلوكية

 إنـدالع اإلنتفاضـة 2000ًولة أكرث وضـوحا، فقـد شـهد عـام ويف فلسطني كان قتل الطف

الفلسطينية، ويف مواجهتها إستخدمت قوات االحتالل اإلرسائييل القوة املفرطة ضد املـدنيني 

 من األطفال تحت 105حيث سجلت أحدي الدراسات امليدانية إستشهاد نحو . الفلسطينيني

جيش اإلرسائييل أو بنريان قناصة قوات  سواء بسبب املواجهات مع ال2000 سنه عام 18سن 

 حالـة إستشـهاد يف الشـهور الثالثـة األخـرية مـن هـذا العـام، وأن 94باإلضافة إيل . االحتالل

 حالـة 2258ذلك باإلضـافة إيل . )50(من جملة الشهداء% 30الشهداء األطفال بلغت نسبتهم 

وقـد كانـت . قبـل االنتفاضـة أصـيبوا 236 أصيبوا أثناء االنتفاضة، ونحـو 2022إصابه، منهم 

من املجموع الكيل % 27القوات اإلرسائيلية تستخدم الزخرية الحية التي تستهدف الرأس يف 

من األطفال الشهداء نتيجة ألصابة الجزء العلوي من الجسم % 72وسقط . للشهداء األطفال

 األطفـال مـن% 34.6 طفـال بنسـبة 35كام أشـارت الدراسـة إيل أن ". الرأس والصدر والعني"

 . )51(قتلوا، مع أنهم مل يشاركوا يف املواجهات مع قوات اإلحتالل وأن قتلهم كان ملجرد القتل

ويـشـكل االعتـقـال والـسـجن واإلذالل البـعـد الـثـاين ـمـن املأـسـاة الـتـي تواجهـهـا 

ًففي العـراق تواجـه الطفولـة عنتـا واضـحا يف . الطفولة يف ساحات النزاعات املسلحة ً 
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فقد أشارت املؤسسات الدولية التابعـة لألمـم املتحـدة واملسـئولة عـن رعايـة هذا الجانب، 

األطفال يف فلسطني والعراق، إيل خطورة ما يتعرض له األطفال يف هذين البلدين من ضـغط 

كـام . نفيس من جراء العمليات الحربية، التي تقدم عليها كل من إرسائيل والواليات املتحدة

ففـي .  يحـدث لهـم يف حاجـة إيل عـالج نـفيس طويـل األمـدأوضحت ان األطفال بسبب ما

العراق نجد أن قانون العقوبات بفرض عقوبة قاسية عـيل الطفـل أو الطفلـة التـي ترتكـب 

ذلك باإلضافة إيل أن الفساد االداري املتفيش يف العراق مينع الكثري . أفعاالً خارجة عيل النظام

كـذلك يـرتدي الوضـع اإلنسـاين لألطفـال . )52(من الخدمات الصحية من الوصول إيل األطفـال

املسجونني يف السجون العراقية، حيث ال تتوفر بهذه السجون آية وسائل تربوية أو تعليمية 

وأن هـذا األمـر يجعـل مـن . لبناء قدرات هـؤالء األطفـال وتـأهيلهم أسـوة ببـاقي األطفـال

الء األطفال وعدم إندماجهم يف ًالعقوبات التي ينص عليها القانون عامالً إضافيا إلنحراف هؤ

كام ال توجد يف العراق آية مؤسسات تعمل عيل تأهيل األطفال الذين كانوا ضحية . املجتمع

لالـسـتغالل أو اإلـسـاءة أو التـعـذيب، أو اـلـذين تعرـضـوا ألى ـشـكل ـمـن أـشـكال املعامـلـة أو 

ي يزيد من إحتاملية األمر الذ. )53(العقوبة القاسية، مبا يف ذلك قضاء مدد حكم طويلة نسبيا

 .أن يكونوا عنارص تحطم إستقرار املجتمع بعد أن يصبحوا بالغني

وبرغم أن األرسة اللبنانية ال تزال رابطة الدم من القـيم القويـة والثابتـة يف بنائهـا، 

ًفإننا نجد أنه بسبب إنقسام املجتمع اللبناين إيل طوائـف، تـدخل يف رصاع دامـي حينـا، 

ًلسالم واالستقرار أحيانا، فإن من شأن هذا الوضع أن يكون له تأثري وتعيش يف حالة من ا

وهو ما يعني أن الوضع اللبناين ما زال يعاين حتي اليـوم مـن . عىل األرسة والطفولة معا

وألن الحرب اللبنانية القدمية الجديدة ال تزال راسخة يف . إنقسامات داخلية بني صفوفه

وهـي القضـية أو .  يتجزأ مـن تكـون األرسة اللبنانيـةاألذهان، فإن السياسة تعد جزء ال

املوضوع الذي يدور حوله الحديث األبرز داخـل األرسة اللبنانيـة ويف إطـار التجمعـات 

ولذلك نجد أن معظم األرس اللبنانية تصطبغ بالصبغة السياسية، التي تتناقلها . املختلفة

وهـم مـا زالـوا يف سـن من جيل إيل جيل، حيث يبـدأ الحـديث مـع الشـباب ىف ذلـك 

ويف هذا اإلطار نسـتطيع تقسـيم العـائالت اللبنانيـة إيل قسـمني، القسـم األول . الصغر

وذلك إميانا مـنهم أنهـا السـبب يف مشـاكل . يحاول منع أوالده من الخوض يف السياسة

والقسـم الثـاين .  من حقهم أن يقررون إنتامؤهم يف الكرب– أي األوالد –كثرية، أو أنهم 

  ًل تغذية املنحي السيايس لدي أبنائه إميانا منه بقضيته، ولذلك يصعب القول بـأنيحاو
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بل إننا نجد أن هناك إختالفات . العائلة اللبنانية تريب أوالدها عيل مفهوم املواطنة املوحد

ويرتبط بذلك أن املجتمع اللبناين مجتمع مؤمن بدينه ومامرس لطقوسه، برغم . وتنوعات

ًولـذلك نجـد أن الـدين يلعـب دورا أساسـيا يف تكـوين العائلـة . نية الرقيقةالقرشة العلام ً

اللبنانية، ومن ثم نجد أن األرسة تريب األبناء عيل إحرتام إميانها ومعتقـداتها، وتختـار لهـم 

املدارس الرسولية أو اإلسـالمية التـى تتـوىل تأهيلـه، إضـافة إيل حـرص األرسة عـيل إرشاك 

 .)54(صالة والصوماألبناء يف الطقوس كال

ًإرتباطا بذلك رمبا كـان لبنـان هـو البلـد الوحيـد الـذي تـربز فيـه الطائفـة الدينيـة أو 

ًحيـث تشـكل هـذه التكوينـات أساسـا لعواطـف . السياسية لتتقدم عـيل الدولـة واملواطنـة

 التعصب، التي تنترش يف فضاء كثري من العائالت اللبنانية، التي تسود لديها قناعة بأن اآلخـر

بحيث نستطيع القول بأنـه يف بعـض . )55(املختلف يف الدين والسياسة هو مصدر خطر دائم

مراحل التاريخ اللبناين، فإننا نجد ان املشكلة الهوبزية تربز قوية وترتد بـاملجتمع املـدين إيل 

بل إننا نجد أن العواطف الدينيـة والسياسـية التـي . إنقسامات ورصاعات املجتمع الطبيعي

ها من خالل التنشئة السياسية لألبناء من جيل آلخر، قد أصبحت تحافظ عيل طاقة يتم غرس

امليل إيل العنف والنزاع املسلح، سابحة يف الفضاء اللبناين تتفجر متي تـوفرت الرشوط التـي 

 . تؤدي إيل ذلك

من املشكالت التي تواجهها الطفولة يف نطاقات النزاعـات املسـلحة، معاملـة الطفولـة 

إعتقالها وإلقائها يف السجون وحرمانهم من التعليم والعـالج، ومـن زيـارة األهـل إيل حد 

 طفـالً ال يزالـون قـابعون يف السـجون ومراكـز 312تأكيدا لذلك فإننا نجد أن هناك . لهم

 طفـالً 20 طفلـة أسـريه، إضـافة إيل وجـود 12التحقيق والتوقيف اإلرسائيلية، من بيـنهم 

ود طفـل حكـم عليـه بالسـجن املؤبـد وثالثـة أطفـال إيل جانـب وجـ. دون تهم محدده

ويوجد أكـرث .  سنوات9-5ً عاما، وأربعة أطفال محكوم عليهم من 15محكوم عليهم مدة 

 عامـا وال يزالـون 18ً أسريا فلسطينيا كانوا أطفاال لحظة إعتقالهم، وتجاوزوا سن 450من 

 تحـددها املواثيـق وبذلك ترضب إرسائيـل عـرض الحـائط بحقـوق الطفـل كـام. يف األرس

الدولية، كالحق يف عدم التعرض لإلعتقال العشـوايئ، والحـق يف معرفـة سـبب اإلعتقـال، 

وكـذلك حـق األرسة يف معرفـة سـبب ومكـان إعتقـال . والحق يف الحصول عـيل محـامي

الطفل، والحق يف املثول أمام قايض، والحق يف األعرتاض عيل التهمة والطعن بها، والحـق 

 . العامل الخارجي، والحق يف معاملـة إنسـانية تحفـظ كرامـة الطفـل املعتقـليف االتصال ب
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املـالذ األخـري "ويف حني أن املواثيق الدولية أكدت عيل أن إعتقال الطفل وسلب حريته يعـد 

، فإن قوات االحتالل اإلرسائييل جعلت مـن قتـل األطفـال الفلسـطينيني "وألقرص فرتة ممكنة

 إضافة إيل أنها تعاملت مع األطفال كمرشوع مخربني، ومن ثـم فقـد .وإعتقالهم املالذ األول

آذاقتهم صنوف العذاب واملعاملة القاسية واملهينة من رضب وشح وحرمان من النـوم ومـن 

وتهديد وشتائم وتحرش جنيس، وإستخدام أبشع الوسائل النفسية والبدنيـة النتـزاع . الطعام

باإلضـافة إيل . لعمل لصـالح املخـابرات اإلرسائيليـةاإلعرتافات، أو الضغط عليهم لتجنيدهم ل

ذلك تتحيز إرسائيل ضد الطفولة الفلسطينية، فبينام يعترب الطفل اإلرسائييل هو كل شـخص 

كـام .  سـنة16 سنة، نجد أنها بالنسبة للطفل الفلسـطيني تخفـض السـن 18مل يتجاوز عمر 

. سنة 12إعتقال األطفال يف سن  يسمح لسلطات االحتالل ب132نجد ان األمر العسكري رقم 

 مـن %30حيـث نجـد أن . ذلك إيل جانب حرمان هؤالء األطفـال مـن حقهـم يف التعلـيم

يعلمهم معلم واحد تعليم بسيط، بينام ال يتلقـي العـدد " تلموند"األطفال األرسي يف سجن 

ه وهـو مـا يعنـي أن قـوات االحـتالل تعمـل عـيل تشـوي. )56(الباقي أي تعليم عـيل االطـالق

 .الطفولة الفلسطينية

ًالطفولة يف دارفور تواجه هي األخـرى عـذابا نتيجـة للنـزاع املسـلح الـدائر عـيل أرض 

نزحـت عـائلتي إيل املعسـكر "قـائال " عطاس"ويجسد هذه املأساة طفل يف معسكر . اإلقليم

، ًقبل سنة وستة أشهر، وكنا أغنياء جدا، لكن جيش تحريـر السـودان أقـام يف قريتنـا ليـومني

 يذهب طفل آخر )57("األمر الذى دفع الجنجويد إيل غزوها بغية القتل والنهب، هربنا بثيابنا

كان لدينا دار جميلة وشجر وبقر وغنم، واآلن ال شئ، قتل والـدي وأنـا أعمـل وأدرس "قائالً 

هيثم يسـتمد أمانـه مـن صـندوق األمـم املتحـدة . )58(" وأعطي والديت أربعة دنانري كل يوم

يعطوننا العيش والزيت والسكر ويعالجوننـا عنـدما منـرض ويتحـدثون إلينـا " يقول للسكان

أما املسـلحون فهـم أكـرث قسـوة، لـذلك أعتـرب أن املـوظفني يف الصـندوق أصـدقايئ، . بلطف

وأنتظر حضورهم إيل املعسكر، وعندما أكرب سأعمل معهم، سأدرس الطب وأعالج األطفال يف 

وإذا كان الرصاع قـد تزايـد يف دارفـور، فإننـا . )59(كام يفعلوناملعسكرات، وأقدم املساعدات 

يف .  مليون شخص مـن حيـث الظـروف املعيشـية2.45نجده قد أثر حتي اآلن عيل أكرث من 

 طفـل يعـانون مـن سـوء التغذيـة 12.000هذا اإلطار فإنه قد تـم تسـجيل مـا يقـرب مـن 

 .فرض تدمري البنية البيلوجية للطفولة، األمر الذي يعني أن مناطق النزاع املسلح ت)60(الحاد
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وتعد مشكلة أطفال الشوارع من املشكالت الحادة التي تنتج عن النزاعـات املسـلحة، 

وبرغم أن هذه املشكلة قامئة يف غالبية مناطق النزاع املسلح، إال أنها يف الصـومال أصـبحت 

م وأمـهـاتهم ـخـالل أغـلـب ـهـؤالء األطـفـال رشدوا يف الـشـوارع لفـقـد أـبـائه. واـضـحة وقاـسـية

 طفـال مـوزعني 17.515الحروب األهلية، حيث بلغ عدد أطفال الشـوارع يف الصـومال نحـو 

 طفل إضافة إيل خمسة آالف ميتهنـون 1500عيل مختلف املحافظات، مقديشيو وحدها بها 

ًبعد أن توفيت أمي غرقا "  عاما يقول 18طفل عمره " أويس عيل. "ًمهنا بسيطة يف العاصمة

واجهـت أرسيت مشـاكل كثـرية، . واحل اليمنية يف أثناء بحثها عن العمل يف السـعوديةيف الس

شامل الصومال بحثا عن العمل أيضـا، قـررت " بوصاصوا"خاصة بعد أن ذهب أيب إيل مدينة 

وأخـرتت . أنا مفارقة اخوايت الذين كانوا يعيشون يف مدينة أنجـوي جنـوب غـرب مقديشـيو

العيش لـيس سـهالً يف الشـارع ويحتـاج إيل صـالبة، .. وارعهاالعاصمة مقديشيو ألعيش يف ش

الحصول عيل لقمة العيش أهم املشكالت اليومية، أحصل عليها أحيانـا بطـرق غـري رشعيـة، 

ً عاما، سئل مالذي يبكيه أجاب 16طفل آخر عمره " تاجر محمد. "من خالل السلب والنهب

عليـوا ". "ملثل هذه الرضبات مـن النـاسًرجالً أكرب مني رضبني دون ذنب، كثريا ما أتعرض "

إنه ميسـح األحذيـة ويغسـل "ً عاما، يعيش يف معسكر املترشدين مبقديشيو يقول 16" عبديل

. السيارات منذ ست سنوات، يساعد أباه الذي يعمل حامالً، ليك يحصل عيل مرصوف األرسة

اءة والكتابـة، حيـث فهو يعمل طوال يومه يف هذه املهنة عدا ساعة واحدة يتعلم فيها القـر

ًيتلقي هو وأخوه تعليام مجانيا من قبل مكتب رابطة أفريقيا لحامية األطفال يف الصـومال ً ."

ًأعمـل ماسـحا لألحذيـة منـذ دخـول القـوات "عمره عرشة أعـوام يقـول " عبد املويل عبديل"

يل األثيوبية إيل العاصمة، وعيل الرغم من حبي ملهنة تنظيف السيارات حتي أزيـد مـن دخـ

يبلـور أوضـاع هـؤالء ". اليومي، فإن سني ال تسـمح لعمـل ذلـك فأكتفيـت مبسـح اإلحذيـة

رئيسـة مكتـب رابطـة أفريقيـا لحاميـة " الـلــهزمـزم عبـد "األطفال قول الناشطة الحقوقية 

إنهـم يعـانون معاملـة املجتمـع "ووقاية األطفال من الضياع واالعتداء يف الصـومال، بقولهـا 

. املجتـمـع إىل ـهـؤالء الـصـغار بإعتـبـارهم لـصـوص وـسـارقون ـصـغارالقاـسـية، حـيـث ينـظـر 

ويعذبون أحيانا دون إرتكاب ذنب بسبب الشك فيهم، حيث يتعرضون لتعذيب بدين مـن 

كام ان بعضهم يسقط ضـحية االشـتباكات املسـلحة التـي غالبـا مـا تنـدلع يف . قبل البعض

كام أن حراس املحـال . وارعالشوارع، خاصة يف ساعات الليل حيث يرقدون عيل أرصفة الش

  التجارية يطردونهم مـن امامهـا إذا نـاموا أمامهـا معتقـدين يف أمانهـا، وإذا قامـت بيـنهم
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ـع ـضـحايا يف  ـا يوـق ـو ـم ـادة، وـه مـشـاجرات نـجـدهم يـسـتخدمون الـسـكاكني واألدوات الـح

تقوم الرابطة بالبحث عـن األطفـال ". ًصفوفهم، يعيشون يف مجموعات تحارب بعضها بعضا

لذين ال يعملون، ويوزعون عليهم أدوات مسح األحذية كأهم فرصة عمل متوفرة عنـدهم، ا

ًكام يقدم املكتب لهم تعليام مجانيا لهـم مـدة سـاعة يف اليـوم، حيـث أن األميـة تنـترش يف 

 .)61("أوساط أطفال الشوارع

ديـدة ومام ال شك فيه أن للحروب والنزاعات املسلحة آثارها االجتامعية والنفسـية الع

وفـيام يتعلـق . واملدمرة عيل األطفال، وهـي األثـار التـي ميكـن أن نصـنفها إيل ثالثـة أمنـاط

بالنمط األول وهو اآلثار النفسية، فإننا نجـد بدايـة أن النزاعـات املسـلحة والحـروب تلقـي 

ًبظالل نفسية حالكة عيل حيـاتهم، وتحفـر يف ذاكـرتهم صـورا ال تـنىس تـؤثر عـيل صـحتهم 

. سبب األمراض التي يصعب عالجها، والتي قد تتحول إيل أمراض نفسـية مزمنـةالنفسية، وت

فصور الحرب املرعبة والنزاع وما يرتبط بها تظـل حيـة ال متحـي، ألنهـا غلفـت بطبقـة مـن 

الرعب والقلق من جراء تعرض الحياة للخطر، أو بـاأليس والـحرسة لفقـدان عزيـز أو إنهيـار 

وإذا كان الكبار أقدر عيل تحمـل الصـدمات .  من خرياتهبيت كان يؤويه أو حقل كان يقتاد

 فـإن الحـروب والنزاعـات يكـون أثرهـا أكـرب بكثـري عـيل – حسبام يذهب علـامء الـنفس –

فسوف يعاين من نجا من هؤالء األطفال بعد أن يكرب من مشاكل نفسـية قـد تقـل . األطفال

الطفل عـيل تجـاوز هـذه خطورتها أو تزيد، حسب إستيعاب ووعي األهل لكيفية مساعدة 

 .)62(املشاهد املروعة التي عاشها أو شاهدها

االجتامعيـة وتعد اآلثار االجتامعية هي األفدح ألنهـا تتعلـق بخلـع الطفـل مـن أطـره 

 الطفل يف حالـة مـن ًاملختلفة التي كانت تشكل درعا حاميا له، فوفاة األبوين أو أحدهام يرتك

ن إنسـان يقـود نوعيـة حيـاة كرميـة إيل نوعيـة حيـاة ويحوله يف لحظة م. العري االجتامعي

ًإذ يكون مقدرا عليه أن ميارس أي . ملؤها األمل، حينام تلقي به النزاعات املسلحة إيل الشارع

وحينام يخرب الطفل هذه الحالة . ًعمل وأي سلوك مهام كان متدنيا للحفاظ عيل مجرد البقاء

مان والرفض لآلخر والعدائية له، وحتي رفض يف الصغر تتأسس يف شخصيته حالة من عدم األ

وتشـكل . وعدم االنتامء له، وهو ما يكون له تأثريه السلبي عيل مستقبل املجتمعاملجتمع 

 البيلوجية النمط الثالث الذي يصيب الطفولـة، حيـث يصـاب بعـض األطفـال بـبعض اآلثار

ومـن ثـم . لحياة السـويةالتشوهات البدنية واإلعاقات التي تدفعهم إيل العجز عن مامرسة ا

تفرض عليهم معاناة عديد من األمراض النفسية التي يكون لها مردوداتهـا االجتامعيـة عـيل 

 .كل من الطفل واألرسة واملجتمع
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 أوضاع األرسة ىف مناطق الرصاع إرضار باألمن القومى: ًخامسا

ًكام أرشت ىف مقدمة هذا الفصل تلعب قوى العوملة دورا أساسيا ىف تفجـري  الرصاعـات ً

االجتامعية وإشعال الحروب عىل خـريط العـامل الثالـث، وبخاصـة عـىل سـاحة املجتمعـات 

وذلك يرجع من ناحية إىل أن عمر الدولة القطرية العربيـة أو اإلسـالمية . العربية واإلسالمية

حيـث تضـم غالبيـة إن مل . ًمحدود، ومن ثم فتامسكها هش، نظرا لتكوينها اإلثنى من ناحية

ميع املجتمعـات القطريـة العربيـة أقليـات، فهـى مجتمعـات حسـبام يؤكـد الـرتاث يكن ج

، ومن ناحية ثانية فـإن الدولـة القطريـة مل تسـتطيع أن تطـور آليـات "فسيفسائية"النظرى 

حيث يتم صهر جميع األقليات اإلثنية ىف بوتقه واحدة أو تأسيس إطار مشرتك يتـيح . الصهر

ت ذات األسـاس اإلثنـى سـواء عـىل مسـتوى الثقافـة أو عـىل حرية التعبري عن كل اإلختالفا

ومن ثم تتأسس ثقافـة مشـرتكة، قيمهـا ذات طبيعـة عامـة وشـاملة، . مستوى نوعية الحياة

مقبولة مـن كـل الجامعـات، وىف ذات الوقـت تتولـد لـدى جميـع الجامعـات قابليـة قبـول 

ية عجزت عـن تطـوير آليـات ًونظرا ألن الدولة القطر. الثقافات الخاصة بالجامعات األخرى

الصهر هذه، فقد وقعت عىل ساحتها عديد من الرصاعـات بـني الجامعـات اإلثنيـة، التـى مل 

تسع الدولة بإسرتاتيجية طويلة املـدى إىل صـهرها، ومـن ثـم ظلـت شـوكة ىف خرص الدولـة 

ان بل إننـا نجـد أن الدولـة القطريـة العربيـة ىف أحيـ. القومية ميكن أن تدميها ىف أى لحظة

هذا التشكل اإلثنى املتباين . كثرية تشكل بذاتها آلية لتفجري الرصاعات بني الجامعات اإلثنية

ًوالرصاعى يشكل سياقا مواتيا لألخرتاق من الخارج بواسطة قوى خارجية، لتفجري الرصاعـات 

أو إشـعال نـار الحـرب عـىل سـاحة الدولـة للتـدخل املبـارش وتفجـري هـذه . بني الجامعـات

بيد أن هذه الحروب أو النزاعات املسـلحة بـني الجامعـات .  كام حدث ىف العراقالرصاعات

يكون لها تأثريها عادة عىل األرسة بصورة خاصة ومن ثم يكون لها تأثريها عىل األمن القومى 

 . للمجتمع من عدة جوانب

 ويشكل الدور الذى تلعبه األرسة ىف منـاطق الحـروب أو النزاعـات املسـلحة أحـد الجوانـب

ًالسلبية بالنسبة لألمن القومى،فكام أرشت فإن مناطق النزاع املسلحة تشهد ىف غالبهـا رصاعـا بـني 

وىف قلب الرصاع فإن التنشـئة االجتامعيـة التـى تقـوم بهـا األرسة ألبنائهـا . جامعات إثنية مختلفة

إثنية تعمـق ومن ثم نجد أن األرس داخل كل جامعة . تكون عادة ملتزمة مبرجعية الجامعة اإلثنية

اإلثنى، وبذلك " اآلخر"كام تعمق نظرة عدائية ىف ذات الوقت إىل . اإلثنى داخل األبناء" األنا"عادة 

 فـإن الرابطـة التـى تـربط بـني هـذه . نجد أن الوطن إذا كانت به خالفات بني الجامعـات اإلثنيـة
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 الجامعـات اإلثنيـة، الجامعات بإعتبارها تنتمى إىل وطن واحد تبدأ ىف التآكل، لصـالح بـروز

إىل التحول إىل جزر منعزلة . التى تتجه بسبب تصوراتها العدائية املتبادلة مع بعضها البعض

داخل الوطن، وإستنادا إىل ذلك يتحول الوطن وهو األرث املشرتك بـني هـذه الجامعـات إىل 

 يكـون ومن الطبيعى أن. غنيمة أومصالح تسعى كل جامعة إىل الحصول عىل أكرب قدر منها

ويرتبط بذلك أن ترتاجع عواطف املواطنة واإلنتامء من . ذلك عىل حساب كل ما هو مشرتك

. حدود الوطن القومى إىل حدود الجامعة اإلثنية، من املوطنة الواسعة إىل املواطنـة الضـيقة

ويرتبط بذلك أيضا وقوع حراك ىف مشاعر وعواطـف اإلنـتامء، حيـث يتجـه اإلنـتامء ليـزداد 

وعلينـا أن . ًجامعة اإلثنية، بينام يتجه ليزداد ضعفا بإتجاه الوطن واملجتمع القومىبإتجاه ال

نتأمل حالة املواطنة سـواء عنـد سـكان دارفـور أوجنـوب السـودان، أو املواطنـة القامئـة ىف 

وعلينـا أن نتصـور توجهـات املواطنـة واإلنـتامء لـدى . التكوينات اإلثنيـة ىف العـراق ولبنـان

ًلف املجتمعات العربية التى مل تعاىن من رصاعات بعد، فسـوف نجـد دامئـا املواطن، ىف مخت

التأرجح بني مرجعية الجامعة اإلثنية ومرجعية الوطن أو املجتمع القومى، كام سوف نـدرك 

وهو مـا يقـود ىف النهايـة . أن اإلنتامء ىف فرتات الرصاع يتقوى بالنسبة لألوىل ليتجاوز الثانية

 . نهيار األمن القومى للمجتمعوىف كل الحاالت إىل إ

ـروب  ـاطق الـح ـة ىف مـن ـاع األرسة العربـي ـأثري أوـض ـاىن لـت ـلبى الـث ـب الـس ـل الجاـن ويتـص

والنزاعات املسلحة، ىف أن األرسة ىف هذه املناطق قـد تجـد مـن الصـعب ىف بعـض األحيـان 

 وأمام هذا املوقف الصـعب، فـإن األرسة تعمـل ىف. الحصول عىل ما يشبع حاجاتها األساسية

وتتمثل اآللية األوىل ىف الهجرة من . العادة عدة آليات تتكيف بواسطتها مع هذه الحالة

 مـنـاطق الـنـزاع إىل مـنـاطق أـخـرى، وىف املـنـاطق الجدـيـدة تواـجـه حرماـنـات مل تواجهـهـا 

فقد هاجرت األرسة ىف أغلب الحاالت بدون رأساملها . ىف حياتها األوىل قبل تفجر الرصاع

من ثم تجد نفسها، سواء إذا بقيت ىف مناطق النـزاع، أو هـاجرت إىل أيا كانت طبيعته و

ىف هـذه السـياقات فإننـا نجـد أن . مكان آخر عاجزة عـن أن تشـبع حاجاتهـا األساسـية

األرسة تخفض من مستوى إشباعاتها األساسية، األمر الذى يـنرش الحرمـان عـىل سـاحتها 

ويعد اإلتجاه إىل سوق . رسة من الداخلويقود الحرمان إىل التوتر، الذى يرتاكم ليفجر األ

العمل هو اآللية الثانية للتغلـب عـىل فقـر الـدخل سـواء ىف منـاطق النـزاع املسـلح أو 

ًمناطق املهجر، ونظرا ألن الرجال هم املستهدفون ىف مناطق النـزاع املسـلح، فإننـا نجـد 

 ً  نـظـراوىف ـهـذا اإلـطـار فإـنـه. أن النـسـاء ـهـم اـلـذين يتجـهـون للبـحـث ـعـن ـفـرص عـمـل
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للظروف اإلستثنائية لهذه السياقات فإننا نجد أن اإلناث يقومون بآية أعامل، مثال عىل ذلك 

أن تعمل خريجات الجامعة ىف بعض مناطق العـراق بالخدمـة ىف املنـازل كـام أرشنـا خـالل 

صفحات هذا الفصل، أو أن تقوم النسـاء بجمـع األحطـاب مـن الصـحراء أو الجبـال لطهـو 

يضاف إىل ذلك تراجـع دور األب كقـدوة، ففـى منـاطق الرصاع فـإن .  ىف دارفورالطعام كام

ًومن ثم فهومختبئ ىف البيت أو خارجة، تاركا الزوجة هـى . األب يكون عادة هو املستهدف

التى تخرج لتتوىل تدبري الطعام لألرسة، ومن شأن ذلك أن يقلص مكانة األب بإعتبـارة قـدوة 

ـا ـاء، أو حامـي ـمًبالنـسـبة لألبـن ـنفىس .  لـه ـؤثر ـعـىل مـنـوهم اـل ـك ـي ـه أن ذـل ـام ال ـشـك فـي وـم

واالجتامعى، ومن ثم سوف تظهر أجيال إرتباطها بـاألرسة أضـعف، كـذلك إتصـالها بالثقافـة 

ألن املجتمـع . والهوية أكرث هشاشة، وهو األمـر الـذى يـؤثر عـىل األمـن القـومى للمجتمـع

ًباإلضافة إىل ذلك فإنه نظرا .  األرسيةيستمر، والبرش يكربون ىف ظل حالة من فوىض املكانات

لصعوبة الحيـاة ىف سـاحة الحـروب والنزاعـات املسـلحة، فإننـا نجـد أن العالقـة بـني األرسة 

وإطارها القراىب تصبح ضعيفة، ونتيجة لذلك نجـد أن األرسة تصـبح عـاجزة عـن إنتـاج رأس 

بح مـن الصـعب الحصـول املال االجتامعى، وهو ما يعنى أنه إذا كان رأس املال النقدى أصـ

عليه ىف مناطق النزاع املسلح، فإن هذه السياقات ال تكون بحكم التفـاعالت السـائدة فيهـا 

ومن الطبيعى أن يكون ىف كل مـا سـبق تهديـد لألمـن . مؤهلة، إلنتاج رأس املال االجتامعى

 .القومى

لحة ألسـباب ًوتشكل املرأة العنرص الذى يواجـه عنتـا ىف منـاطق الحـروب والنزاعـات املسـ

ًويتمثل السبب األول ىف أنه نظرا ألن الرجال هم أدوات الرصاع ووسـائله، فإننـا نجـد أن . عديدة

إذ نجد أن العدو يعرض عادة النساء لقدر كبري مـن . النساء يصبحوا اآللية لتقليص فاعلية الرجال

سهل الـذى تتبعـه تأكيد لذلك أن الطريق ال. العنت والعنف، حتى يستطيع إستنفار ظهور الرجل

للقبض عىل رجال املقاومة يتمثل ىف القبض عىل النساء، وهو اإلجراء اىل يـيرس القـبض " إرسائيل"

وهـو األسـلوب الـذى تتبعـه قـوات الواليـات املتحـدة ىف العـراق، ويتبعـه الفرقـاء . عىل الرجـال

ية املفروضـة عـىل باإلضافة إىل ذلك فإنه بسـبب ظـروف التـوتر اإلسـتثنائ. املتصارعون ىف دارفور

 األرس ىف مـنـاطق الـنـزاع املـسـلح، فإنـنـا نـجـد أن اـملـرأة بحـكـم خروجـهـا إىل ـخـارج مـحـيط األرسة، 

فإنـهـا ىف بـعـض األحـيـان تـقـع ـضـحية للـجـرائم ـغـري األخالقـيـة . أو توليـهـا مـسـئولية إعاـشـة األبـنـاء

، أومـن ذو كاإلغتصاب، الذى قد يحدث من العدو مبارشة، كـام هـو حـادث ىف فلسـطني ودارفـور

  ًغري أنه إذا حملت املرأة سفاحا ىف مثل هذه الحاالت،. القرىب بسبب ضغط الظروف وضيق املكان
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وهـو . ًفإنها تواجه عنتا آخر، يتمثل ىف معاملتها من قبل الثقافة التقليديـة للعائلـة العربيـة

نـاث أنفسـهم إىل ًالعنف الذى ينتهى دامئا إما بقتل اإلناث دفاعا عـن الرشف، أو بإتجـاه اإل

بحيـث . اإلنتحار، نوع من تنفيذ القتل بأيدهن، قبل أن ينفذ فـيهن بواسـطة رجـال القبيلـة

ًتشكل هذه الحاالت جميعا هـزا لألسـتقرار االجتامعـى، الـالزم لـىك تقـوم األرسة بوظائفهـا  ً

ًنه نظـرا باإلضافة إىل ذلك فإ. بتنشئة األبناء وإكسابهم عنارص الثقافة وطبعهم مبالمح الهوية

ألن الذكور يكونون عادة هم ضحايا مناطق الحروب والنزاعات املسلحة، األمر الـذى يـؤدى 

وحيث يعـد ذلـك مـدخالً . إىل إختالل املعادلة الدميوجرافية حيث زيادة اإلناث عىل الذكور

لعديد من السلوكيات االجتامعية وغري االجتامعية كالعنوسة والزواج العرىف خارج الرشعيـة، 

 .من الطبيعى أن يشكل كل ذلك تهديد لألمن القومىو

ًوبنفس املنطق تواجه الطفولة صعوبات وعنتـا ىف منـاطق الحـروب والرصاع املسـلح، 

ويشـكل ضـعف حالـة الطفولـة ظرفـا . فهى عادة الرشيحة املحرومـة مـن إشـباع حاجاتهـا

 وهـم مـا يزالـون أحيانا يقتلون. يضاعف اإلحساس بأثار الحروب والنزاعات املسلحة عليهم

. ىف أرحام أمهاتهم، أو ميوتون مع أمهاتهم أو حني الوالدة لنقص اإلمكانيات ىف فرتات الرصاع

وىف أحيان أخرى نجد أن الحروب والنزاعات املسلحة تشكل آلية لتأسيس الطفولة اليتيمـة، 

.  وفـرادىحيث ميوت األبوين ىف نريان الرصاع، ويبقى األطفال يواجهون الحياة ضعفاء وعزل

قد ميوتون بدورهم، أو يتحولون إىل عامل اإلنحراف والجرمية، وقد يهتدى تجار البرش إلـيهم، 

غري أن من بقى مـنهم ىف . فيعتربونهم سلعا تباع وتشرتى، وبهم يقومون بأحياء عرص العبيد

أرض الوطن وخرب آثار الرصاع والحروب، فإن هذه الخـربة تظـل ماثلـة ىف ذهنـه، يسـتوعبها 

ًنـذ الـصـغر، ويتـسـلل اـلـوطن ممزـقـا إىل داخـلـه، فهـو ـيـرتبط بـجـزء ـمـن اـلـوطن، جامعـتـه م

تظل كراهيته راسخة ىف ذاته، حتى لو حمل املسـتقبل إمكانيـة . ومرجعيته، ويكره جزء آخر

فإذا تأكد لنا أن الطفولة أيضا، التى هى مسـتقبل الـوطن قـد حملـت ىف داخلهـا . املصالحة

عنى ذلك غياب األمان عن الوطن، وتآكل الوطن املتامسك واملوحد، النزاع ملستقبل قادم، فم

وألن الطفولة تنتمى إىل جزء منه فقط وليس إىل كليته، فذلك تهديد لألمن القومى وتبديـد 

 . له
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 الفصل الخامس

 عجز التعليم ومؤسسات 

 البحث العلمى عن بناء مجتمع املعرفة

 

 متهيد

املؤكد أن الثورة املعرفية والتطور العلمي شـكلتا الطاقـة األساسـية التـي حققـت بهـا 

ويبـدو أن الـرتاكم املعـرىف كـان هـو العامـل . تقدمة طفرات اجتامعيـة كبـريةاملجتمعات امل

فاإلبداع من داخل التفكري الـديني . الرئيىس يف وقوع األنتقاالت الكربى يف تاريخ املجتمعات

إبان حركة اإلصالح الديني التي حدثت يف القرن الرابع عرش، جدد الدين من داخلـه، وكـان 

وشـكل يف ذات الوقـت . يـة جـددت النسـق الـدينى مـن الـداخلذلك بحد ذاته ثـورة فكر

مقدمة لثورة فكرية ألغت القيود املفروضة عيل العقـل، بحيـث أصـبحت سـاحات التفكـري 

ولقد ساعد التجديد الديني من ناحيه وإطالق حرية التفكري من ناحية ثانية . رحبة وواسعة

ي فرضـت التفكـري يف املجتمـع مـن يف نطاق العلم الطبيعي ىف تشكيل الطاقـة الدافعـة التـ

خالل الثالىث الشهري الذى يتشكل من الفرد واملجتمـع والدولـة، ومـا هـي طبيعـة العالقـات 

هذا الرتاكم الفكري الذي تحقق عـرب عرص التنـوير كـان وراء أحـداث . املتبادلة بني مكوناته

ثورة الفرنسية والثورة اجتامعية عظيمة شكلت نقلة كبرية يف التاريخ االنساين، متجسدة يف ال

حيث إعتمدت كلتا الثورتني عيل رصيد فكري هائل مهد لها، وهـو مـا دفـع أحـد . الصناعية

ايل التأكـيـد ـعـيل أن الفـكـر ـهـو الـقـاطرة الـتـي تـقـود التـطـور " أوجـسـت كوـنـت"املفـكـرين 

 .)1(االجتامعي عادة

ور الفكـر، فلـم يعـد ومع إخرتاع البارود والطباعة وااللة البخارية تحقق منحي جديد لتطـ

الفكر يتوقف عند تأمل الواقع أو األفكار ونقدها، بل برز إتجـاه يف العقـل اإلنسـاين أن ال يكـون 

ًتأمليا فقط، بل يكون أدائيا أيضا ً وظهر مـا ميكـن أن يسـمي بعلـم التقنيـة، حيـث العمـل عـيل . ً

ـاج و ـادة اإلنـت ـد يف زـي ـائل أو أدوات تفـي ـة إيل وـس ـائق العلمـي ـل الحـق ـب تحوـي يف تـطـوير الجواـن

ًوبـدأ العلـم والتكنولوجبـا يلعبـان دورا أساسـيا يف . املختلفة لنوعية الحياة التي يعيشها االنسان ً

الحياة اإلنسانية، حيث برز إتجاه لإلتساع حتي أصبحت حقائق العلم هى التـى تـنظم مختلـف 

  من خالل التعليم واإلبـداع وأدركت الحياة الغربية أن املعرفة التي تأيت. جوانب الحياة اإلنسانية
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ميكـن أن ، الذي يتحقق من الكثافة االجتامعية التي تنتج عن تفاعـل املتعلمـني أو املبـدعني

 .)2(تشكل قوة

وإذا كان إتجاه النقد االجتامعي يف مرحلة تاريخية من تطور النظرية االجتامعيـة قـد 

يـه األفكـار إىل أدوات، فـإن أدرك سطوة املجتمع التكنولوجي، وهو املجتمع الذي تتحـول ف

ومـن ثـم نجـد أن . ًهذا اإلدراك كان جوهريا ألنه أدرك أنـه أمـام مجتمـع ال ميكـن هزميتـه

مـاكس هوركهـامير، تيـودور أدورنـو، هربـرت "غالبية مفكري النقد االجتامعي نـذكر مـنهم 

صـاغ جميعهم مل يفعلوا مثلام فعل كارل مـاركس الـذي ". ماركيوز، حتي جريجون هابريماس

القوانني إلنهيار النظام الرأساميل، بإعتقـاد أنـه نظـام ميكـن أن يتحلـل أو ينهـار مـن داخلـه 

عـيل خـالف ذلـك نجـد أن . بقوانني تلقائية وذاتية وحديدية مع بعض من اإلرادة اإلنسانية

رس عملقتـه املعرفـة، الناتجـة ، منظري النقد االجتامعي وجدوا أنفسهم أمام مجتمع عمالق

حتي فاعلهم الثـوري كـان فـاعالً ، العلم، ومن ثم كانوا ناقدين فقط لهذا املجتمععن نظام 

 .ًقزما ال يجرؤ أو يأمل يف تغيري هذا النظام، ولكن فقط يف نقده واالحتجاج عليه

تزايد تصاعدها مع إخرتاع الحاسبات، . ومع بداية القرن العرشين بدأت ثورية معرفية

ًالتي لعبت دورا كبريا يف ترا كم املعرفة وأسلمت يف النصـف الثـاين مـن القـرن العرشيـن إيل ً

حيـث أصـبحت املعرفـة الدقيقـة . تأسيس ما أصبحنا نتعارف عليه بإعتباره مجتمع املعرفـة

واملوضوعية قوة واسعة ميكن أن نالحظ تجلياتها يف جوانـب عديـدة، وهـي القـوة القـادرة 

وإذا كنا يف فرته سابقة نعتقد أن األفكار . اآلن عيل حل املشاكل التي تعرتض التطور اإلنساين

هي أنعكاس ملا يحدث بالواقع، فإننا اآلن عيل يقـني بـأن األفكـار هـي التـي تتـويل تشـكيل 

يستطيع ذلك من ميتلك هذه املعرفة، إذ يتحول عاملنا اآلن من عامل األغنياء يف مقابل . الواقع

ملعرـفـة والـقـادرين ـعـيل تطويرـهـا، وـمـن ـعـامل الفـقـراء، إىل ـعـامل ينقـسـم إيل ـمـن ميتلـكـون ا

أو هم مازالوا يجهلون قيمة املعرفـة، . يفتقدونها وال يجدون السبيل إيل أستنباتها وتطويرها

كام يفتقـدون اإلراده التـي تسـاعدهم عـيل تبـديل هـذا الجهـل، أو بـذل الجهـد الـدؤوب 

 .إلكتشاف السبيل إيل العلم وإيل املعرفة

 يدعو اىل أكتساب املعرفـة ويـدعو إىل أحـرتام العلـم وبرغم أن تراثنا الحضاري

عيل عكس النخبة . والعلامء، فإننا وبالتحديد النخبة صاحبة القرار، مل ندرك بعد ذلك

ًيف املجتمعات التي قطعـت شـوطا عـيل طريـق التقـدم، حيـث نجـد ، صاحبة القرار

 طاقـة التـي تـدفع لديها قناعة تامة بأن املعرفة والعلـم والتعلـيم هـي اآلليـات أو ال
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وتنمية لهذا اإلدراك شهد تنظيم مؤسسات التعليم العايل يف البلدان الصناعية . قاطرة التقدم

مـن أهمهـا الرتكيـز عـيل مرونـة . ً مـؤخرا تطـورات ضـخمة- بل ونظام التعليم يف جملتـه -

عـايل مؤسسـات التعلـيم الاإللتحاق بالتعليم العايل، وإتاحته مدى الحياة، خاصة مـن خـالل 

 أو تخصـصـات البـحـث أو interdisciplinarityوتعمـيـق ـتـداخل الـفـروع العلمـيـة. املفتوـحـة

األمـر الـذي أقـتيض أشـكاالً تنظيميـة . transdisciplinarityالدراسة عرب الفروع املتداخلـة 

ـة  ـة متداخـل ـز البحثـي ـد واملراـك ـل املعاـه ـة، مـث ـة التقليدـي ـن األقســام األكادميـي ـف ـع تختـل

عرب املرشوعات واملؤسسـات البحثيـة " السوق" الصلة مع قطاع االعامل وتوثيق. التخصصات

 .)3(املشرتكة واملنح واالستشارات

ذلك يعني أن الحديث عندنا عن العلم ظل عيل مستوي التأكيد عليه كشعار، أي عيل 

ًمستوى الشكل، بينام أصبح عادة من عادات التفكري وعنرصا يف نوعية الحياة لـنمط الحيـاة 

ومن ثم فقد دفع إيل مكانة األولوية، وذلك بأعتبار أن التعليم هو . ية ويف تفكري القادةالغرب

ًالفاعل األسايس لصناعة رأس املال املعريف، أرتباطا بذلك نجد أن التعليم يلعب دورا أساسـيا  ً ً

 فالتعليم يلعب الدور املحوري يف. يف تنمية املجتمع يفوق ما تقوم به الحسابات االقتصادية

تشكيل املستوي الرفيع من رأس املال اإلنساين، وذلك يرجع إيل أن مؤسسات التعليم العـايل 

 هـي التـي تؤسـس الـرثوة املجتمعيـة مـن - وهى هنا تستند إيل مراحل تعليميـة سـابقة -

ومن ثـم فهـي عـامد ، املعارف والقدرات املتطورة، أي الرشائح األرقى من رأس املال البرشي

 . الواحد والعرشينالتقدم يف القرن

يف هذا النطاق تربز مساهمة التعليم العايل يف تكوين رأس املال املجتمعي، ويف سياق 

ذلك نجـد أن الجامعـات تتحمـل العـبء األسـايس يف تأكيـد اسـتمرارية حيويـة الفكـر، أي 

ويف الحفـاظ عـىل ثقافـة األمـة وتجديـدها، أي بنـاء رأس املـال . تطوير رأس املـال الفكـري

وقـد أكـدت بعـض الدراسـات عـىل أن التعلـيم . يف، من خـالل البحـث وإعـامل الفكـرالثقا

ًوالتدريب مبختلف أنواعه ومستوياته ومراحله يلعب دورا أساسيا يف تنمية املوارد البرشيـة ً .

عـن % 75فقد أثبتت هذه الدراسات أن العامل الحاصـل عـىل شـهادة عليـا يفـوق مبقـدار 

ى التعليمى قرينه، والعامل الحاصل عـىل الثانويـة العامـة الذى مل يحصل عىل نفس املستو

، والعامـل الحاصـل %45يفوق قرينه الذى مل يحصل عىل نفس املستوى التعليمـى مبقـدار 

عىل شهادة أدين مـن الثانويـة العامـة يفـوق قرينـه الـذى مل يحصـل عـىل نفـس املسـتوى 

شواتز ودينسون ومـاري يومـان كام أكدت دراسة . يف إنتاجية العمل% 25التعليمى مبقدار 

  36مـن "عىل قيمة األسـتثامر يف الـبرش، فقـد وجـد مـن نتـائج إحـدى تلـك الدراسـات أن 
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 يف تاريخ الواليـات املتحـدة 1957-1929من الزيادة يف الدخل القومي للفرتة من %" 70-%

ل القـومي من الزيادة يف الدخ% 50كام أشارت دراسة أخرى إيل أن . تعود إيل تعليم العامل

 تعود إيل تحسني مستوى التعليم، وعززت ذلك بنتائج دراسة أخـرى 1961 -1911للسنوات 

 .)4(يف زيادة الدخل القومي% 42بأن التعليم ساهم بنسبة 

ًوإذا كان التعليم مبراحله املختلفة هو الذي يلعب دورا أساسـيا يف تشـكيل رأس املـال  ً

حيـث خلصـت هـذه . ً بلـدا132جريـت عـىل البرشي، فإن هـذه الحقيقـة تؤكدهادراسـة أ

مـن أداء النمـو، % 64الدراسة إيل أن رأس املال البرشي واالجتامعي يساهم مبا ال يقـل عـن 

يف حـني يسـاهم رأس %. 16 فلـم يسـاهم إال بنحـو – اآلالت واملباين –أما رأس املال املادي 

ذلـك يعنـي أن %. 20 حـوايل بالنسبة املتبقية، والتـي تصـل إيل" املادة الخام"املال الطبيعي 

التعليم قد أصبح يف املرحلة الحالية من التطور التقني والعلمي، القاعدة األساسـية للتنميـة 

واالسـتخدام األفـضـل للمـوارد البرشيـة يتطـلـب . تفـوق كـل ـمـا عـداها مـن اـملـوارد املاديـة

ًاسرتاتيجية علمية وإعدادا واضحا، وهو األمر الـذي مل يتـوفر بعـد يف الس ياسـات التعليميـة ً

 .)5(املتبعة يف العامل العريب حتى اآلن

ًوتأكيدا لذلك فنحن إذا نظرنا إيل الدول الكربى التي تتصـارع عـىل قمـة العـامل اليـوم، 

فسوف نجدها تطور من نظمها التعليمية باستمرار، وتحاول أن تدرس نظم التعليم األخرى 

وقد أكد عـىل هـذا األمـر قـادة .  النجاحاملوجودة يف مجتمعات أخرى، لتقتبس منها تجارب

عـىل أن تنميـة الـرثوة البرشيـة عـن " دراسة جوردون كينجهام"كثريون، ففي إنجلرتا أكدت 

عىل أهميـة املراجعـة " مارجريت تاترش"كام أكدت . طريق التعليم لها أكرب مردود اقتصادي

يضاف .  يف مجال التكنولوجيااملستمرة لنظام التعليم يف بريطانيا يك يوائم التطورات الحديثة

رئيس وزراء بريطانيـا عـىل رضورة االهـتامم بـالتعليم، وقـد ظـل " توين بلري"إيل ذلك تأكيد 

تـسـألونني ـعـن األولوـيـة يف برـنـامج الحكوـمـة إنـهـا "ًـطـوال حملـتـه االنتخابـيـة ـيـردد دامـئـا 

 .)6("التعليم

ة شـاملة لنظـام ويف الواليات املتحدة األمريكية حـدثت ثـورة تعليميـة ومراجعـ

ويف عـام . ، وذلـك عنـدما أطلقـت روسـيا أول قمـر صـناعي لهـا1957التعليم يف عام 

 ، ثـم "أمـة يف خطـر"تقريـره املشـهور " ريجـان" أصدر الرئيس األمرييك األسبق 1983

ًثم صدر أخريا تقريـر ". شعب من الطالب"تابع بوش اهتاممه بالتعليم وكان برنامجه 

ًومـن هـذا نجـد أن بلـدا " أمـة مازالـت يف خطـر" بوش األبن لتطوير التعليم ىف عهد

ًكالواليات املتحـدة تعطـي اهتاممـا متزايـدا للعمليـة التعليميـة أكـرث مـن اهتاممهـا  ً 
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رئيس الوزراء اإلرسائـيىل السـابق إيل بنـاء " شيمون برييز"ويف حديثه أشار . باملصانع وغريها

حولنـا تكـرس الـدين اإلسـالمي ومتتلـك الـرثوة إذا كانـت هنـاك دول "الدولة القوية بقولـه 

فإننا نستطيع أن نحسم الرصاع لصالح إرسائيل عن طريق التعلـيم وعـن . الطبيعية البرتولية

طريق الرثوة البرشية املدربـة، والتـي ميكـن أن منتلكهـا عـن طريـق إتاحـة التعلـيم العـايل 

ذلك يعني مبا ال يتيح . )7("ت العرصوالجامعي لكل فتى وفتاة إرسائيلية، ومبا يتالءم مع تغريا

مجاالً للشك أن التعليم أصـبح هـو املـدخل لبنـاء املعرفـة التـي أصـبحت قـوة تؤكـد إرادة 

 .املجتمع وسؤدده

 

 واقع التعليم العاىل يف العامل العريب: أوالً

ًبرغم هذه األهمية التي تأكدت للتعليم إال أن العامل العـريب مـازال متخلفـا عـن هـذا 

ذلـك أن . اك، وتتأكد هذه الحقيقة املفزعة إذا أدركنا أن االنفاق عـىل التعلـيم يتنـاقصاإلدر

 أقـل مـام كانـت 1995املجتمعات العربية كانت تنفق عىل طالـب التعلـيم العـايل يف عـام 

، فبينام زاد ما تنفقه الدول النامية واملتقدمة عـىل التعلـيم عامـة )8(تنفقه منذ عرش سنوات

وإذا أخـذنا يف ). 1995-1985( خاصة، تناقص إنفاق الدول العربية يف الفـرتة والتعليم العايل

االعتبار معدالت التضخم، وقد كانت مرتفعة يف بعض البلدان العربية املدروسـة، لتبـني لنـا 

وإذا . أن االنخفاض يف اإلنفاق عىل التعليم العايل يف املجتمعات العربية كان بـالغ الخطـورة

ة االسـتيعاب يف التعلـيم العـايل، واملراحـل السـابقة عـىل ذلـك، يظهـر أن أضفنا إيل ذلك قل

االنفاق عىل التعليم العايل يف املنطقة العربية متدن إيل درجة تتنـاىف مـع دوره املحـوري يف 

 .)9(عملية التنمية

ويف محاولة التعرف عىل بعض جوانب القصور يف نظام التعليم يف العامل العـريب، فإننـا 

ولعـل أبـرز هـذه املشـكالت عـدم . أنه يعاين مجموعة من املشـكالت األساسـيةسوف نجد 

قدرة النظام التعليمي عىل استيعاب من هـم يف سـن التعلـيم، األمـر الـذي يجعـل النظـام 

يؤكد ذلك أنه بـرغم أن نسـبة األميـة . التعليمي أحد مصادر إنتاج األمية يف املجتمع العريب

عـام % 41.5 إيل 1985عـام % 56.5 إيل 1975عام % 72.7 يف العامل العريب قد انخفضت من

فقـد زاد عـدد . ، غري أن األرقام املطلقة لألميني تتزايد باسـتمرار2000عام % 40.2 إيل 1995

، وإن كـان مـن املتوقـع 1990 مليون عـام 64 إيل 1970 مليون عام 49األميني واألميات من 

ت األلتحاق بالتعليم اإلبتداىئ حسب تقرير وأن معدال. )10(2000 مليون عام 40أن يصل إيل 

ـني  ـد تراوـحـت ـب ـة ـق ـانية العربـي ـة اإلنـس ـام يف فلـسـطني ونـحـو % 99.14التنمـي  % 44.74ـك
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يف دولـة اإلمـارات العربيـة ونـحـو % 78.24يف جيبـويت، ونـحـو % 30.59ونحـو . يف السـودان

يمـي األوىل يف الصـني فإننا نجد أن معدالت األلتحـاق باملسـتوى التعل. يف البحرين% 93.98

وهوما يعني أن غري امللتحقني % 97.27ويف كوريا الجنوبية % 93.16ويف الهند % 100بلغت 

 .هم الذين يشكلون رصيد األمية

ًباإلضافة إيل ذلك فإننا نالحـظ أتجاهـا لتأنيـث األميـة، حيـث نجـد أن نسـبة إلتحـاق 

واألردن، بيـة املتحـدة ودولـة البحـرين اإلناث يف العامل العريب باسـتثناء دولـة األمـارات العر

% 100 يف مقابـل %85.56تختلف عن نسبة الذكور كام هي الحـال يف العـراق حيـث اإلنـاث 

لإلنـاث يف % 89.55للذكور، ويف مرص % 75.84لإلناث يف مقابل % 44.82للذكور، ويف اليمن 

نـاث فيهـا إيل للذكور، ذلك يف مقابـل الصـني التـي تصـل نسـبة الـذكور واإل% 94.96مقابل 

نسـبة إلتحـاق الـذكور التـي % 94.67والهند التي تتجاوز فيها نسبة إلتحاق اإلنـاث % 100

يف مقابل % 97.91وكوريا الجنوبية التي بلغت نسبة التحاق اإلناث فيها نحو % 91.8بلغت 

ميـة األمر الذي يعني تركز عدم اإللتحاق بالتعليم األوىل، ومن ثم ترتكـز األ. للذكور% 96.61

 .)11(يف نطاق اإلناث

% 40.2 نحو 2000وهو ما يعني أنه برغم أن األمية بلغت نسبتها يف العامل العريب عام 

يف حني بلغت هذه النسـبة بـني % 28.7من السكان، فإننا نجد أن نسبتها بني الذكور بلغت 

ارات وذلـك يرجـع باألسـاس ملجموعـة مـن االعتبـ%. 51.9ًاإلناث الضعف تقريبا، أى حوايل 

ذلك يدفعنا إىل اإلعتقاد بأن التحسني الواضـح . الثقافية التي متيل بإتجاه التحيز نحو الذكور

يف الفرتة األخرية ألوضاع املرأة ميكن أن يعمل عىل تحسني معدل التحـاق اإلنـاث باملسـتوى 

 .التعليمي األوىل، ومن ثم االنخفاض املحتمل لنسبة األمية لديهن

ًقاربا كبريا بني اإلناث والـذكور يف املسـتوى املتوسـط، وهـو ذات ومع ذلك فإننا نجد ت ً

. التقارب الذي يحـدث يف مجتمعـات القيـاس واملقارنـة كـام يف كوريـا الجنوبيـة وإرسائيـل

وينقلب األمر لصالح اإلناث يف املستوى الثالث، وهو مستوى التعليم الجامعي حيـث تصـل 

ـاث يف ـهـذا املـسـتو ـن األـن ـني ـم ـل % 36.03ى يف األردن إيل نـسـبة امللتحـق % 26.76يف مقاـب

ـذكور ـاث إيل . لـل ـبة اإلـن ـل نـس ـرين تـص ـل % 31.13ويف البـح ـذكور، ويف % 19.60يف مقاـب لـل

ويف قطـر تصـل نسـبة . للـذكور% 19.59يف مقابـل % 53.52السعودية تصل نسبة اإلناث إيل 

ـاث إيل  ــل %61.64اإلـن ـذكور، ويف فلســطني تصـــل نســبة ا% 13.68 يف مقاـب ـاث إيل لـل إلـن

ـل % 98.42 ـذكور% 26.96يف مقاـب ـة . لـل ـات املقارـن ـاث يف مجتمـع ـبة اإلـن ـت نـس ـنام بلـغ  بـي
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للذكور، ويف كوريا الجنوبية ينقلب األمر، حيث تصـل % 41.75يف مقابل % 83.95كإرسائيل 

 .)12(للذكور% 90.28يف مقابل % 79.15نسبة اإلناث يف املستوى الثالث إيل 

ًا نجد أن معدل االلتحـاق بـالتعليم العـايل أكـرث تـدنيا يف العـامل باإلضافة إيل ذلك فإنن

العريب مقارنة باملجتمعات األخرى، باعتبار أن التعليم العايل ميثل قمة النظام التعليمي مـن 

يف . ناحية، ثم هو املدخل لتطوير العلم والتكنولوجيا وبناء مجتمع املعرفة من ناحيـة ثانيـة

ة تخلف املجتمعات العربية مـن حيـث إلتحـاق أبنائهـا ىف التعلـيم هذا اإلطار تظهر املقارن

العايل، إذ ال يصل مسـتوى االلتحـاق بـالتعليم العـايل فيهـا إيل مسـتوى كوريـا الجنوبيـة أو 

بل إننا نجد أن مستوى اإللتحاق بالتعليم العايل يف غالبية املجتمعـات . إرسائيل أو األرجنتني

وكمثال عىل ذلك فقد بلغت نسـبة امللتحقـني .  تركيا أو إيرانالعربية مل يصل إيل مستواه ىف

ـايل يف األردن  ـالتعليم الـع ـارات %28.6ـب  ويف مرص % 26ويف فلـسـطني % 12.1، ويف دول اإلـم

ـا39% ـل % 51.2، ويف ليبـي ـة كإرسائـي ـات املقارـن ـت يف مجتمـع ـنام بلـغ ـا % 50.3بـي ويف كورـي

 .)13(%71.7الجنوبية 

جـد أن التعليم له طبيعته االنتقائية، وتتضـح هـذه االنتقائيـة باإلضافة إيل ذلك فإننا ن

 بـرغم قلـة –كلام صعدنا إيل أعىل السلم التعليمي حيـث املسـتوى الجـامعي، حيـث نجـد 

إذ .  أن األلتحاق بالتعليم العـايل انتقـايئ لغـري صـالح الفئـات االجتامعيـة األدىن-املعلومات 

 يف املراـحـل –ـلـة يف تكلـفـة اـلـدروس الخصوـصـية  متمث–ـتـؤدى التكلـفـة املرتفـعـة لإلنـجـاز 

التعليمية السابقة عىل املرحلـة الجامعيـة، إيل ضـامن أبنـاء الرشائـح الغنيـة الحصـول عـىل 

درجات مرتفعة يف األختبارات العامة التـي تؤهـل لأللتحـاق بـالتعليم العـايل، ومـن ثـم إيل 

تـى يف الـدول التـي تـدعى مجانيـة وح. تقليل فرصة أبناء الفقراء يف التأهل للتعلـيم العـايل

ًالتعليم العايل، فإننا نجد أن األرس تتكبد أنواعا مـن التكلفـة مثـل بعـض الرسـوم الجامعيـة 

ًوأحيانا تكلفة الدروس " خاصة يف فروع العلوم التطبيقية والتقنية"وتكلفة الكتب واألدوات 

وعـىل هـذا . لـيم بدايـةالخصوصية، األمر الذي يستبعد بعض أبناء الفقراء خاصـة مـن التع

النحو فإن انتشار الفقر يزيد بـإطراد مـن انتقائيـة التعلـيم العـايل لصـالح أبنـاء القـادرين، 

ًوبذلك يتحول التعليم والتعلـيم العـايل تـدريجيا إيل آليـة لتكـريس الفـوارق االجتامعيـة يف 

 .)14(املجتمعات العربية

ًدم تقديرا مالمئا لقيمة التعليم، إيل جانب ذلك فإننا نجد أن الدولة العربية ال تق ً

 الربهنة عىل ذلك انخفاض ما ينفق عـىل التعلـيم يف العـامل العـريب، بـرغم االدعـاءات 

 



272 قومى العرىب ىف عرص العوملهاألمن ال                                                                              

ًتأكيـدا . املعلنة حول رضورة التنمية والتحديث والتأكيد عىل التعليم باعتباره قاطرة التنمية

ل القـومي اإلجـاميل منخفضـة لذلك فإننا نجد أن نسبة اإلنفاق العام عىل التعليم من الـدخ

ويف مرص % 3.4ويف سـوريا % 7.8ويف جـزر القمـر % 9.3فقـد بلغـت يف السـعودية . للغاية

وبرغم أن نسـبة . )15(%20.12ويف الصني % 3.3ويف كوريا % 7، بينام هى يف إرسائيل 40.5%

مـر منخفضـة اإلنفاق العريب تبدو مرتفعة مقارنة مبجتمعات املقارنـة، إال أنهـا يف حقيقـة األ

إلنخفاض إجاميل الدخل القومي ذاته، وهو ما يعني أن األرقام املطلقة ملا ينفق عىل التعليم 

ًتأكيدا لذلك ما تذهب إليه إحصاءات األمم املتحدة من أن الشامل . منخفضة بصورة مؤكدة

باسـتثناء حـاالت الهنـد والربازيـل وكوبـا " ضـعف الجنـوب عـىل البحـث العلمـي 15ينفق 

وإذا كـان عـدد العلـامء . من دخلها القومي للبحث العلمي% 0.5التي تخصص " جنتنيواألر

الذين ميتلكهم املجتمع يعد داللة عىل فاعلية النظام التعليمي، فإننا نجـد أن تقريـر البنـك 

يكشف عن أوضاع املعرفة يف نهاية القرن العرشيـن، " املعرفة طريق التنمية"الدويل بعنوان 

ة بني الشامل والجنوب، حيث أكد التقرير عىل أن العلامء يتوزعون بصورة وعن فجوة املعرف

 .غري عادلة بني مجتمعات الشامل والجنوب

 مليون عامل، 5.2وليك تتضح لنا مساحة الفجوة فإننا نجد أن عدد العلامء يف العامل بلغ 

وسيا وتوابعها ، ور%17.8والواليات املتحدة وكندا بنسبة % 20.2موزعون عىل أوروبا بنسبة 

، وأمريكـا الالتينيـة بنسـبة %1.5بنسـبة والدول العربية % 32.4، وآسيا بنسبة %32.4بنسبة 

أما بالنسبة لإلنفاق عـىل البحـث والتطـوير . )16( %0.7وأفريقيا جنوب الصحراء بنسبة % 3.1

ي  مليار دوالر تنفق أوروبا منهـا عـىل البحـث العلمـ452فنجد أن مجموع ما أنفق قد بلغ 

% 0.7والـدول العربيـة % 42.8وأمريكا الشاملية % 0.6وأمريكا الالتينية والكاريبي % 32.2

ونخـتـتم ـهـذه %. 0.2وأفريقـيـا جـنـوب الـصـحراء % 12.3واألتـحـاد الـسـوفيتي % 20وآـسـيا 

املقارنة سواء فيام يتعلق بامليزانية املنفقة عىل البحث العلمي أو فيام يتعلق بعدد العلـامء 

 دولـة 22ولة إرسائيل ذات الخمسة ماليني نسمة، تتفوق ىف هذا الصـدد عـىل بتوضيح أن د

 مليون نسـمة مـن حيـث إمكانياتهـا عـىل بنـاء مجتمـع 300عربية يصل تعداد سكانها إيل 

 عىل عـدد العلـامء العـرب عرش – أي إرسائيل –املعرفة وإنتاج املعرفة حيث يزيد علامؤها 

 ضعف ما 70نفقه العرب عىل العلامء، كام أنها تنرش  مرة زيادة عام ي36مرات، وهي تنفق 

 .ينرشه الباحثون العرب
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وإذا كان التعليم يعاين من عدم قدرته عىل اسـتيعاب مـن هـم يف سـن االلتحـاق بـه 

لضيق مساحته ومحدودية مؤسساته، فإننـا نجـد أن نظـام التعلـيم يف العـامل العـريب يعـاين 

فع إيل بروز ظاهرة الترسب، وهو الرافـد الثـاين الـذي األمر الذي يد. كذلك من عدم اإلحكام

ونقصد بـالترسب بدايـة عـدم . يعمل عىل تغذية أو أتساع مساحة األمية يف املجتمع العريب

استكامل املرحلة التعليمية من املستوى األول، وقد بلغ معدل الترسب يف العامل العريب نحـو 

 .1987-1985عام % 27 وزاد هذا املعدل إيل 1983–1975عام % 22

والواقع أن معدل الترسب يتأثر مبتغريات عديدة كمتغري السياق االجتامعي، فـالترسب 

يف الريف أعىل منه يف الحرض، كام يتأثر مبتغري املستوى األجتامعي األقتصادي، فالفقراء أكرث 

ناث، عـىل عكـس ًإضافة إيل التأثر مبتغري النوع فالذكور أكرث ترسبا من اإل. ًترسبا من األغنياء

ًومن املؤكد أن ارتفاع معدالت الترسب يعد مؤرشا عـىل مسـتوى كفـاءة نظـام . ما هو شائع

التعليم، أي قدرته عىل عـدم إهـدار تالميـذه بـرتكهم مقاعـد الدراسـة، والواقـع أن ظـاهرة 

الترسب، ورمبا عدم االلتحاق بالتعليم أصـالً، جميعهـا ظـواهر ترجـع إيل ظـروف إجتامعيـة 

قد ترجع إيل الحاجة اإلقتصادية للصغار من الذكور كام هي الحال يف . )17(دية عديدةوإقتصا

ـعبية  ـة الـش ـا الثقاـف ـف، وأيـض ـة يف الرـي ـة املتمرتـس ـة التقليدـي ـف املرصي، أو ألن الثقاـف ًالرـي

ًوالعشوائية ال توافق كثريا عىل اسـتمرار تعلـيم اإلنـاث حتـى نهايـة املرحلـة املتوسـطة مـن 

ًنـظـرا ـلـدخول الفـتـاة ـخـالل ـهـذه املرحـلـة ـسـن املراهـقـة، ". ادـيـة والثانوـيـةاإلعد"التعـلـيم 

واحتاملية الزواج القامئة، وإن كان ذلك يقـترص عـىل بعـض الرشائـح االجتامعيـة املحـدودة 

 .وبخاصة الدنيا

ويعترب الـرتدي يف أداء النظـام التعليمـي العـرىب إحـدى السـامت املميـزة لـه، إذ تسـري 

وهـو الـرتدي الـذي . تردي كفاءة نظم التعليم يف املجتمعـات العربيـةمختلف الشواهد عىل 

نجد مؤرشاته يف أرتفاع نسب الرسوب واإلعادة املتكررة للسنوات الدراسية، األمر الذي يـؤدي 

باإلـضـافة إيل ذـلـك يـعـاين التعـلـيم يف . إيل ـطـول بـقـاء الـطـالب يف مختـلـف املراـحـل الدراـسـية

عرىف، وضعف القدرات التحليلية واالبتكارية وإطراد التدهور مجتمعاتنا من تدين التحصيل امل

وعىل هذا النحو فـإن اآلداء املتـدىن قـد أمىس أخطـر مسـاوئ نظـام التعلـيم يف الـوطن . فيها

وهو األمر الذى ينبئ بكارثـة . العريب، األمر الذي يلقى ظالالً قامتة عىل اإلنجاز الكمي للتعليم

 عرشين، الذى تتسارع فيه املعارف والقدرات البرشية املتطورة، مستقبلية يف القرن الواحد وال
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وهو األمر الذي ينذر بكارثة تحديثية إن استمرت األوضـاع الراهنـة التـي عليهـا التعلـيم يف 

 .)18(املجتمعات العربية

وإذا كانت هذه حال التعليم ما دون الجامعي، فإن هذا األخري يعـاين هـو اآلخـر مـن 

تمثل أول هذه العيوب يف اختالل التوازن بني أعضاء هيئة التدريس والطلبة وي. عيوب قاتلة

يف الجامعات العربية، وهو ما يعد أحد مظاهر التوسع الرسيع يف التعليم العايل، دون توفري 

باإلضـافة إيل ذلـك فـإن مؤسسـات . اإلمكانات الالزمة لضامن اإلرتقـاء باملسـتوى التعليمـي

 برغم ضخامة حجمها، إال أنها متدنية من حيـث الكفـاءة، قليلـة مـن التعليم العايل الحالية

قد يرجع ذلـك يف جـزء منـه . حيث اإلنتاجية املعرفية، وضعيفة من حيث العائد األجتامعي

إيل تدين آداء املسـؤولني عـن التعلـيم يف املجتمعـات العربيـة، وإن نـدر التعبـري عـن ذلـك 

تعليم من هـذا املسـتوى مضـاعفات خطـرية، أوىل ومن الطبيعي أن يكون لل. ًبرصاحة وعلنا

هذه املضاعفات تتمثـل يف معانـاة مؤسسـات التعلـيم العـايل ذاتهـا، ألنهـا تسـتمد هيئـات 

وثانيهـا إنتـاج آثـار سـلبية عـىل منظومـة التعلـيم ككـل، ألن . التدريس بهـا مـن خريجيهـا

. ختلفـة قبـل العاليـةمؤسسات التعليم العايل هي التي تنتج معلمـي املراحـل التعليميـة امل

والثالثة أن ذلك يؤثر عىل منظومـة البحـث والتطـوير التـي توظـف العـاملني بهـا مـن بـني 

والرابعة أن ذلك يؤثر عىل حركة اكتساب املعرفـة . خريجي التعليم العايل، خاصة الجامعات

يـؤدي وتوظيفها يف مجاالت اإلنتاج، ويف املجتمع كله، وهو ما يعني أن تردي التعليم سوف 

 .)19( إيل تكريس التخلف-ً حتام –

 هو البوابة التي تدفع املجتمع عـىل طريـق –ً حسبام أصبح مؤكدا –وإذا كان التعليم 

ومن ثم فقـد احتـل . التقدم، وأن الدول املتقدمة تضع التعليم يف أولوية برامجها وسياساتها

 التي تتوىل إعداد رأس املال البرشي ، باعتباره اآللية)20(التعليم مكانة رئيسية يف اسرتاتيجياتها

الذي يتوىل تأسيس التنمية، فإننا نجد أن التعليم يف العـامل العـريب يخـالف هـذا اإلتجـاه أو 

فقد أكدت كثري من الدراسات عـىل أن مـا يقدمـه التعلـيم العـايل يف الـوطن . هذه القاعدة

ذ يكشـف تأمـل مـا تقدمـه إ. العريب من مناهج أو مقررات اليـرتبط بـالواقع أو باملسـتقبل

الجامعات العربية سواء كان ذلك يف مجـال العلـوم اإلنسـانية النظريـة أو يف مجـال العلـوم 

ألن مناهج التعليم السائدة . التطبيقية عن ضعف ارتباطه بالحياة املعارصة والعلوم الحديثة

 .)21( واملعلوماتيةال تزال قارصة عن متابعة الثورة العلمية الثالثة وتضميناتها التكنولوجية

ويؤكد ذلك عجـز الجامعـات العربيـة عـن مالحقـة االنفجـار املعـرىف وثـورة 

 املعلومات التي تجتاح العامل، فالجامعات العربيـة ال تـزال تقـوم بتطبيـق املنـاهج 
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وهـذا الـنهج . ًالتقليدية التي تؤكد عىل أهمية التعليم العام عوضا عـن التعلـيم املتخصـص

 أـعـداد الـخـريجني اـلـذين يفتـقـرون إيل التوجـيـه املهـنـي والتخـصـص، اـلـذي ـيـؤدي إيل تزاـيـد

وألن املنـاهج . يساعدهم عىل مواكبـة االقتصـاد التكنولـوجي والحفـاظ عـىل قـوة اندفاعـه

الحالية التي تطبق يف بعض الجامعات العربية تحتاج دون شك إيل إعادة النظـر فيهـا، وإيل 

 .  ومتطلبات املرحلة التنموية القادمةإعادة تقوميها لتالئم الواقع املعارص

باإلضافة إيل ذلك فإن ما يقدمه التعليم العايل يتسم بالجمود فالتغيري فيه محـدود، 

فبعض املؤلفات مل تتغري مضامينها عىل مدى نصـف قـرن، كـأن العلـم قـد توقـف، وكـأن 

د الباحثني بقوله فالجميع يدور يف الحلقة ذاتها، وهو ما يؤكده أح. ًالزمان قد توقف أيضا

. مل تستحدث الجامعات العربية إال القليل من التجديدات والتحسينات يف مجال التعليم"

سواء يف الجامعات أو يف مختلف املعاهد العليا فيام يتعلق باملناهج الدراسية، سـواء مـن 

ويرى الباحث أن جمود التعليم الجامعي مرجعه حالـة ". حيث مستوى الدراسة أو نوعها

لجمود التي يعيشها املجتمع العريب، ألن الذين يقومون بأعباء التعليم الجامعي وبأعبـاء ا

 . )22(التطوير هم من ذات نسيج املجتمع

ًذلك ما يعني أن تطوير التعليم ميكن أن يتحقق إنطالقا إما من خالل تطوير املجتمـع 

يم بحيـث يقـود إيل تطـوير ًالذي يقود حتام إيل تطوير التعليم، أو العمل عىل تطوير التعلـ

وإذا كانت العوملة قد عملت عىل تطوير طبيعـة واحتياجـات سـوق العمـل، فـإن . املجتمع

 إيل خلـق فجـوة بـني أداء املؤسسـات – عىل ما يذهب أحد البـاحثني –هذا التطور قد قاد 

. الرتبوية واملؤسسات الخدمية واالنتاجية، مام يـؤثر بشـكل مبـارش عـىل مخرجـات التعلـيم

ومن ثم يؤدي إيل ظهور مشكالت اجتامعية كالبطالة واالنحراف والعنف، وهو ما يعنـي أن 

من أبرز التحديات التي تواجه األنظمة التعليمية يف عالقتها بالواقع االقتصـادي، أنهـا تعـاين 

 .)23(من ضعف تطابق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل

ر أزمته، ولعـل خـري مثـال عـىل وتعد اللغة التي يتحقق بها التعليم أحد مظاه

ًذلك املشهد الذي قدمته صحيفة األهـرام تلخيصـا ألحـد املـؤمترات املنعقـدة حـول 

تحفل الصحف بأمثلة صادمة عن ما وصـل "حيث أكدت ذلك بالقول . اللغة العربية

إليه الحال من قبيل وجود أخطاء فاحشة يف اللغة العربيـة، وردت ىف ورقـة األسـئلة 

، "يف أحدى كليات إعـداد املعلمـني " ن العام النهايئ لقسم اللغة العربيةامتحا"عبارة 

 وتساءل كاتب املقال وماذا ميكـن ملعلمـي اللغـة العربيـة النـاتجني عـن مثـل هـذه 
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ً، وتأكيـدا لتـدهور اللغـة العربيـة يف التعلـيم العـايل، !"املأساة أن يعلموا النشء يف املـدارس

رفع مستوى األداء اللغـوى لطـالب "ًشة املوضوع مؤخرا تضمنت توصيات ندوة عقدت ملناق

ومواجهة كم األخطاء اللغوية . الجامعة يف مواجهة هيمنة العامية التي طغت عىل الفصحى

خاصة لدى غري املتخصصني يف اللغـة . والنحوية واألسلوبية التي سادت بني طالب الجامعات

املنطوقـة والخطـأ يف األداء الكتـايب، مـام العربية، ومحاولة تفادي الخطأ الشفاهي يف اللغـة 

 .)24("يتطلب تعلم قواعد اإلمالء بشكل كاف

دور اللغـة يف مجتمـع "ويذهب تقرير التنميـة اإلنسـانيةالعربية إيل التأكيـد عـىل أن 

املعرفة جوهري، ألنها أسـاس رئـييس مـن أسـس الثقافـة، وألن الثقافـة باتـت هـي املحـور 

واللغـة محوريـة يف منظومـة الثقافـة الرتباطهـا .  عملية التنميةاألسايس الذي تدور يف فلكه

وىف هـذا اإلطـار ". بجملة مكوناتها، من فكر وإبداع وتربية وإعالم وتراث وقيم ومعتقـدات

فإننا نجد أن اللغة العربيـة تواجـه اليـوم، وهـى عـىل أبـواب مجتمـع املعرفـة واملسـتقبل، 

ًليام ونحوا ومعجام واسـتخداما وتوثيقـا وإبـداعا ًتحديات قاسية وأزمة حقيقية، تنظيام وتع ً ً ً ً ً

إيل جانب مظاهر األزمة التى تصادف وجودها بسبب القضـايا التـي تثريهـا تقنيـات . ًونقدا

ثـم يلمـس ". ًاملعلومات، وهي القضايا املتعلقة مبعالجة قضايا اللغة آليا بواسطة الحاسـوب

ًاللغة العربية يشكو هو أيضا من أزمة حـادة يف تعليم "ًالتقرير بعدا آخر لألزمة بتأكيده أن 

ولعل مـن أبـرز أعـراض هـذه . محتوى املادة التعليمية، ويف مناهج التدريس عىل حد سواء

األزمة إهامل الجانب الوظيفي يف استخدام اللغة، وعدم تنمية املهـارات اللغويـة يف الحيـاة 

وال . ءة يف تنميـة املهـارات اإلبداعيـةالعملية، واالقتصار عىل جانب الكتابة دون جانب القرا

تنفصل مشكلةتعليم اللغة العربية عن وضع اللغة العربيـة الفصـحى عـىل العمـوم، حيـث 

وإمنا أصبحت لغة القراءة والكتابة ولغة . يشهد واقع هذه اللغة أنها اليوم مل تعد لغة الكالم

وذلـك . آرائهم يف املحـارضاتاملثقفني واألكادمييني فقط، الذين يقدمون حصيلة معارفهم أو 

يعني أن اللغة العربية ليست لغة التعبري الحار العفـوي واالنفعـاالت واملشـاعر والتخاطـب 

 .)25("اليومي واكتشاف الذات واملحيط

ومن املدهش يف األمر فإنه إذا كانت اللغة العربية مستهدفة من الخارج بقوى 

شعوب ووسيلتها يف نقل فكرها والحفـاظ العوملة، بإعتبار أن اللغة هي وعاء ثقافة ال

فـإن اللغـة العربيـة مهـددة . عىل ثقافتها، وذلك حتى ميكن إخضاع أمتهـا وتركيعهـا

 أو – عـن عـدم وعـي –كذلك من الداخل من خالل مطالبـة بعـض املثقفـني العـرب 

  بالتوسـع يف – عـن عجـز إرادة أو خنـوع –بسبب غيـاب اإلرادة السياسـية العربيـة 
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إضـافة إيل فـتح .  باللغات األجنبية، وهو ما أصـبح يحـدث يف الجامعـات الحكوميـةالتعليم

اإلرادة السياسية األبواب، لتأسيس الجامعات األجنبية يف مرص، دون فرض االلتـزام بتـدريس 

باإلضافة إىل ذلك مل يفلـح . عدد من املقررات ذات العالقة باللغة القومية أو الهوية الوطنية

تزام القومي يف إعاقة هرولة بعض عنارص النخبة السياسية أو الثقافية، بإتجـاه الضمري أو االل

تقديم رأس لغتها وثقافتها وهويتها، عىل طبق من ذهب ملن يسعى عن عمد وسابق إرصار 

 .بإتجاه تركيعها

عىل نحو "وعىل خالف العامل الغريب واملتقدم، الذى يدرك حكامه القامئون عىل أمورها 

قيمة التعليم باعتباره قاطرة النهضة باألمـة، نجـد أن السياسـة عنـدنا " املقدمةما أرشت يف 

ًتلعب دورا محوريا يف اختزال دور التعليم يف قيادة املجتمع حيـث يتحقـق هـذا التقلـيص . ً

من جوانب عديدة، أبرزها أننا نجد أن األنظمة السياسية يف العامل العريب غري مؤهلة بسبب 

ًفاألبوية تعني الخربة التي تشـكلت تاريخيـا، والعلـم يعنـي . يع التعليمطابعها األبوي لتشج

ًالخربة التي تشكلت من خالل الجهد والبحث وفقا ملعايري املوضوعية، ومن ثم كان التناقض 

وملـا كانـت القـوة أو السـلطة بيـد السـلطة األبويـة . بني الخربتني، كل منهـا تـرفض األخـرى

ًقي أن تعمل عىل إزاحة العلم ألنه يقدم مضمونا يتنـاقض مـع التاريخية، فقد كان من املنط

مضامينها، وال مانع من أن تبدو السلطة األبوية يف الحفـالت واألحاديـث العامـة، باعتبارهـا 

 . ًراعية للعلم تشبها بزعامة املجتمعات املتقدمة

تعليم وإلصالح هذه األوضاع يتضح لنا بداية أنه من الرضورى زيادة االنفاق عىل ال

مبا يكفي النطالقه، من خالل توفري الهدر الذي يحدث يف نطاقـات أخـرى، وال ميكـن أن 

ننجح بقلة املوارد يف هذا الصـدد، فمجتمعاتنـا هـي مجتمعـات املـوارد املهـدرة والتـي 

باإلضافة إيل ذلك فإن من الرضورة أن تعمل الدولة عىل دعوة العقول . تحتاج إيل ترشيد

دة، وحتـى تكـون العـودة محمـودة وناجحـة، فالبـد أن تتمتـع هـذه املهاجرة إيل العـو

. العقول بذات االمتيازات التي كانت لهم يف الخارج، وأن يوضعوا يف األماكن املالمئة لهم

باإلضافة إىل ذلك فإنه من الرضورى إصالح أوضاع الداخل، مـن غـري املنطقـي يف قلـب 

سسـات العلميـة بـالتعيني، الـذي ينتقـي عامل ينادي بالدميقراطيـة أن تـتم قيـادات املؤ

ًأحيانا العنارص األكرث هشاشة يف تخصصها، ومن ثم األكرث طموحـا يف املراكـز   للتـوازن -ً

يضـاف . ً واألكرث استعدادا للوالء، وهو ما يؤدي إيل تآكل الطاقـة مـن الـداخل-النفيس 

ة هي التقـارير الحاسـمة ًإيل ذلك السيطرة املبارشة أمنيا عىل الجامعة، فالتقارير األمني

  إىل جانـب ذلـك. يف تويل املناصب الجامعية وليست الكفاءة األكادميية يف كل األحـوال
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فليس للمؤسسات العلميـة الـدور الفاعـل فـيام يتعلـق مبواجهـة املشـكالت االجتامعيـة يف 

خـدرات، سواء يف مجال اإلسكان، أو البطالـة، أو انتشـار امل. الداخل بتقديم حلول علمية لها

ناهيك عن التعرف عىل رأيها يف السياسات الخارجيـة، قـد متـنح املؤسسـات العلميـة بعـض 

امليزانيات لتقيض فراغها يف مامرسة البحث، غري أنه ليس من الـوارد األخـذ بنتـائج البحـث، 

 .كنوع من توسيع مساحة إهدار الطاقة

ًب أن يصـبح عبئـا عـىل ومن الطبيعي لنظام تعليمي يعاين من هذه األخطاء أو العيـو

ًاملجتمع، بل إننا نجده أحيانا مصدرا لكثري من املشكالت التـي يعـاين منهـا املجتمـع فمـثالً . ً

يؤدي عجز النظام التعليمي عن االستيعاب الكامل ومعاناته من نزيف الترسب املسـتمر إيل 

 أعدادها املطلقة ارتفاع نسبة األمية يف املجتمع وتآكل نسبتها مبعدالت متدنية، وإن اتجهت

 .إيل االرتفاع

وقد أدى التوسـع يف التعلـيم دون إمكانيـات اإلنفـاق ودون تـوفري هيئـات التـدريس 

بالقدر الكاىف، وباملستوى التأهييل املالئم، إيل تـردي مسـتوى خريجيـه، وهـو الـرتدي الـذي 

 باإلضـافة إيل .يقود إيل حلقات أخرى من الرتدي، وإيل انخفاض املستوى التعليمي يف النهاية

ذلك فقد دفعت سيطرة بريوقراطية الدولة عىل الجامعـة وإحكـام قبضـتها عليهـا إيل تآكـل 

وبالتـايل إيل . القدرة عىل التغيري ومن ثم تآكل اإلبداع وعـدم الرغبـة يف العمـل أو التجديـد

الجمود وعدم الرغبة يف التطـوير، بحيـث تخلـف التعلـيم عـن التطـورات التـي حـدثت يف 

ومل يتوقـف . جات سوق العمل، األمر الذي دفع إيل بطالة الخـريجني مبعـدالت فلكيـةاحتيا

األمر عند ذلك، بل تجاوزه إيل حد العبث بهوية املجتمع وانتامئه، حينام يـتم إقصـاء اللغـة 

ًالعربية عن التعليم، وحينام يفتح املجال رحبا أمام التعليم األجنبي، دون االهتامم بالتأكيـد 

اللغة العربية واللغة األجنبية عىل السواء، نكـون يف النهايـة أمـام نظـام تعليمـي عىل تعلم 

 .انفصل عن مجتمعه، بل وأصبح قاطرة إخضاع وتركيع املجتمع

 

 تردى أوضاع الجامعات والبحث العلمى: ًثانيا

ألن املعرفة أصبحت قوة يف زماننا املعـارص فإننـا نجـد أن مختلـف الـدول قـد 

ملؤسسات املختلفة التي تتويل تأهيل الكوادر إلنتاج املعرفة أو التي إتجهت إيل بناء ا

تتويل إنتاجها بالفعل، أو تأسيس البيئة املالمئة لنمو مجتمع املعرفة والثقافة املؤيـدة 

من هنا فإننا نعتقـد أن مجتمـع املعرفـة يتشـكل مـن أربعـة مكونـات أساسـية، . له

تويل إعداد الكوادر املؤهلة التـي تتجـه إيل ويتمثل املكون األول يف الجامعات التي ت

 البحث العلمي للمشاركة يف عملية إعـادة إنتاجـه، أو اإلسـهام يف تحـديث املجتمـع 
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إضافة إيل مراكز البحـث العلمـي التـي تتـويل . من خالل األعامل التنفيذية التي يقومون بها

اإلهـتامم بـالكوادر هـذا إيل جانـب رضورة . حل املشكالت التـي تعـرتض تحـديث املجتمـع

العلمية من حيث طبيعتها وخصائصها ومستوى تأهيلها ألن هذه القوة البرشيـة ينبغـى أن 

إضـافة إيل االتصـال باملعرفـة الخارجيـة . ًتكون مؤهلة تأهيالً مواتيا للتحديث بصورة مالمئة

 لكـل املتقدمة وهو االتصال الذي يشكل بيئة مواتيه لنمو مجتمع املعرفة ونعرض فيام يـيل

 .مكون عيل حدة

 مل تعد أهمية التعليم اليوم محـل جـدل :تأهيل الجامعات لكوادر البحث والتحديث  -1

يف أى منطقة من العامل، فقد أثبتت التجارب الدولية املعارصة مبا ال يدع مجاالً للشـك 

 –ان بداية التقدم الحقيقية بل والوحيدة هى التعليم، وأن كل الـدول التـى تقـدمت 

بـل إن الـدول املتقدمـة نفسـها .  تقدمت من بوابة التعلـيم– فيها النمور اآلسيوية مبا

تضع التعليم يف أولوية برامجها وسياستها عىل نحو ما أرشنا حتي ال يتخلـف تعليمهـا، 

 أن جـوهر الرصاع – أيضـا –ومـام ال شـك فيـه . ومن ثم تتخلف عـن الركـب العـاملي

التعليم، وأن التنافس االقتصـادي والثقـايف الـذى العاملى يستند إيل سباق حول تطوير 

 .يجرى عيل الصعيد العاملي يستند باألساس إيل تنافس تعليمى

كام أن ثورة املعلومات، والتكنولوجيا يف العـامل، تفـرض علينـا أن نتحـرك برسعـة  

وفاعلية، لنلحق بركب هـذه الثـورة، ألن مـن يفقـد يف هـذا السـباق العلمـى واملعلومـاىت 

ته، لن يفقد فحسب صدارته، ولكنه سيفقد باألساس إرادته، وهذا احتامل ال نستطيع مكان

األمـر يفـرض علينـا مواجهـة هـذا التحـدى والتعامـل مـع . تحمله وال يجب أن نتعرض له

معطياـتـه، لتمـكـني أبـنـاء األـمـة العربـيـة ـمـن الـعـيش يف الـقـرن الـحـادى والعرشـيـن، وـهـم 

ه وآلياته، بالقدر الذى يؤهلهم للتعامل الجيـد مـع مسلحون بلغة العرص الجديد ومفاهيم

وهـو . آليات العرص، كإحرتام الوقت واستثامره، والقدرة عىل التكيف مع الظروف املحيطة

ما يعنى أن األرتباط بني املعلومات التى يستقيها اإلنسان، ومكونات نوعيـة الحيـاة يعـد 

. ة، والتفاعـل معهـا والتـأثر بهـاالطريق الطبيعى أو املدخل الحقيقـى إلسـتيعاب املعرفـ

ًومتارس نشاطات البحث والتطوير ىف البلدان العربية أساسا ىف مؤسسات التعلـيم العـاىل 

وىف هـذا اإلطـار تعـد الجامعـات . إضافة إيل املراكز البحثية املتخصصة املرتبطة ببعضـها

ار أن الجامعات ومراكز البحث العلمى هى اآلليات الحقيقية لبناء مجتمع املعرفة، باعتب

هى التى تتوىل تأهيل الكوادر التى يتجه بعضها إىل مراكز البحث المتهان مهنـة البحـث 

  العلـمـى والتـطـوير، بـيـنام يتـجـه اـلـبعض األـخـر إىل الجـهـاز البريوقراـطـى وجـهـاز اإلنـتـاج
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ىف املجتمع وذلك للمسـاهمة ىف االسـتفادة مـن نتـائج البحـث العلمـى ىف تطـوير األداء ىف 

جتمع، إضافة إىل املشكالت التى تتوىل مراكز البحث ىف الجامعات أومراكز البحث القومية امل

ذلك إىل جانب أن من املهـام األساسـية ملراكـز البحـث العلمـى هـى . البحث عن حلول لها

متابعة حركة التنميـة والتحـديث ىف املجتمـع ومواجهـة تلـك املشـكالت التـى قـد تعرتيهـا 

 .)26(مبا يساعد عىل ترشيد السياسة القومية للتنمية والتحديثبالبحث عن حلول لها، 

ـة ىف أى مجتـمـع ـمـن  ـاء املعرـف ـى أن الجامـعـات تلـعـب دورا أساـسـيا ىف بـن ـك يعـن ًذـل ً

املجتمعات، وذلك عن طريق تأهيل مجموعة من الطالب الـذين يلتحقـون بهـا للتأهيـل ىف 

إضافة إىل أن الجامعات تعترب نافذة . التخصصات املختلفة الالزمة لعملية التنمية والتحديث

ًعىل املعرفة العاملية املتاحة، إىل جانـب أنهـا تلعـب دورا أساسـيا ىف ترشـيد الثقافـة العامـة  ً

ـلـذلك اتجهـت األقـطـار العربيـة إىل بنـاء الجامـعـات وإرسـال البعـثـات . وتعميـق عقالنيتهـا

ومنـذ . دة عملية التحديثللخارج، حتى تؤسس الكوادر البرشية واملؤسسات التى تتوىل قيا

أن حصلت املجتمعات العربية عيل إستقاللها إتجهت لتدعيم هـذا االسـتقالل إيل اسـتكامل 

أبنيتها التعليمية بتأسيس الجامعات أو التوسع يف تأسيسها، وذلك لتكون القاطرة التي تقود 

ادر الالزمـة فهي من ناحيـة التـي تقـوم بتأهيـل الكـو. عملية التنمية والتحديث يف املجتمع

لعملية التنمية والتحديث، إضافة إيل أن الجامعات تتويل حـل املشـكالت التـي قـد تعـرتض 

ويف محاولة التعـرف عـىل عـدد الجامعـات العربيـة فإننـا ميكننـا تقسـيم . تحديث املجتمع

األقطار العربية من حيث عدد الجامعـات املوجـودة فيهـا إيل مجمـوعتني مـن حيـث قـدم 

وتضـم املجموعـة األويل مجموعـة الـدول العربيـة التـي شـهدت . عية فيهااملؤسسات الجام

االطار ويدخل يف هذا . نهضة تعليمية مبكرة إنعكست عيل قدم وعراقة مؤسساتها الجامعية

 جامعة، وسوريا التي لديها أربع جامعات، واليمن التـي أصـبح لهـا سـبع 23مرص التي لديها 

عة واألردن الـذى لديـه مثـاين جامعـات، ولبنـان الـذى  جام11جامعات، وفلسطني التي لديها 

 جامعـة، 13لديه عرش جامعات، وموريتانيا التى لديها جامعة واحدة والسـودان الـذى لديـة 

وغالبيـة هـذه الـدول .  جامعة، والصومال الذى لدية خمس جامعـات11والجزائر التى لديها 

لكنـه توسـع بصـورة واضـحة يف أسس جامعاته إما قبـل الحصـول عـيل االسـتقالل أو بعـده، 

. التعليم الجامعي والعايل بعد الحصـول عـيل االسـتقالل وطرقـه لتجربـة التنميـة والتحـديث

ًوتضم املجموعة الثانية األقطار العربية التي طرقت عملية التنمية والتحديث حديثا، ويدخل 

  عـات ودولـة اإلمـاراتيف إطار هذه املجموعة اململكة العربية السعودية التي لديها مثاين جام
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العربية املتحدة التي لديها مثاين جامعات ودولة الكويت التي لديه ست جامعـات ومملكـة 

 البحرين التي لديها جامعتني ودولة قطر 

حيـث أتجهـت . (*)التي لديها جامعة واحدة، وسلطنة عامن التي لديها جامعة واحـدة

ول عيل عائدات كافية منه إيل الرشوع يف أقطار هذه املجموعة بعد إكتشاف البرتول والحص

 . )27(قيادة نهضة تعليمية عيل كل مستوي كجزء من نهضة شاملة تستهدف تحديث املجتمع

ونحن إذا تأملنا واقع التعليم العايل فإننا سـوف نجـده يتكـون عـادة مـن الجامعـات 

 عـدد الجامعـات يف ويف هذا اإلطار تشـري البيانـات عـن. والكليات الجامعية واملعاهد العليا

وحوايل . 1993 -1980من الجامعات العربية أنشئت خالل الفرتة من % 50البالد العربية أن 

، األمر الذي يشري إيل أن التوسع الكبري يف التعليم الجـامعي 1970منها أنشئ منذ عام % 75

 عـدد وقـد وصـل. يف البالد العربية حدث خالل عقدي السـبعينيات والثامنينيـات املاضـيني

 2000 جامعة، إرتفع هذا العدد مع حلول عـام 132، إيل 1993الجامعات العربية حتي عام 

باإلضافة إيل الجامعات، فقـد وصـل عـدد الكليـات الجامعيـة، التـي .  جامعة تقريبا150إيل 

كـام أسسـت دول . 1993 كليـة عـام 136تعمل بصورة مستقلة خارج إطـار الجامعـات، إيل 

 سـنوات لتنويـع 3-2ن الكليات الفنية التي تجري فيها الدراسـة مـا بـني عربية عددا كبريا م

حيـث وصـل عـدد هـذه الكليـات . نظام التعليم العايل، وبخاصة ىف إطار مجال التكنولوجيا

 .)28( 1985من حجم عددها عام % 27، زادت بنسبة 1991 عام 359الفنية، إيل 

ً أن تلعب الجامعات دورا أساسـيا  من املفرتض:التنمية العلمية للقوي البرشية  -2 ً

وتنقسم . يف تنمية الكوادر البرشية القادرة عيل تحمل أعباء التنمية والتحديث

الـعـنرص األول ويتـشـكل ـمـن . ـهـذه الـكـوادر ـكـام أرشت إيل ـعـنرصين رئيـسـيني

القوي البرشية املؤهلة للقيام باألعامل واالنجـازات الرضوريـة لعمليـة التنميـة 

بيـنام يتميـز . يقـف تـأهيلهم عنـد املسـتوي الجـامعي األولوالتحديث، حيث 

 العنرص الثاين يف الكوادر األكادميية، سـواء التـي تأهـل للعمـل يف الجامعـات أو 

 

                                                           
إتجهت غالبية املجتمعات العربية إىل تأسيس منطية من الجامعات الخاصة، غري أنهـا مـا زالـت تـدار مبنطـق  *  

. رى ومن ثم فاملستويات التعليمية لها متدنية ىف أحيان كثرية مقارنـة بالجامعـات الحكوميـةاملرشوع اإلستثام

والنمط الثاىن يتمثل ىف الجامعات األجنبية التى بدأت تنشأ ىف مختلـف املجتمعـات العربيـة، وتعلـم بلغـات 

ات، ىف أن العمليـة مجتمعاتها، باإلنجليزيـة أو الفرنسـية أو أى لغـات أخـرى، وتتجسـد سـلبية هـذه الجامعـ

التعليمية ىف إطارها ترض بالهوية القومية للشباب العرىب، إذ نخرج هذه الجامعات رشيحة منفصلة نسبيا عن 

 .هويتها، ولو أنها متسقة مع سوق العمل
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يف مراكز البحث العلمي مبستوى أعىل من حيـث تأهيلـه، ويضـم هـذا العـنرص عـادة 

نيون مبـارشة بإعـادة وهؤالء عادة هم املع. الحاصلون عيل درجة املاجستري والدكتوراه

إنتاج املعرفة، وبتقديم الحلـول للمشـكالت واملسـائل التـي تحتـاج إيل مواجهـة أثنـاء 

عملية التنمية والتحديث، أو العمل عيل تطوير أساليب االنتـاج يف مختلـف املجـاالت 

ولتوضيح حجـم القـوي البرشيـة العربيـة . أو القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية

ًهيالً مهنيا وعلميا وأكادمييا، املؤهلة تأ ً التي قامت الجامعات العربية بتأهيلها فإننـا نجـد ً

 90/91أن عدد الطلبة العرب الخريجني الذين أنهوا مرحلة البكالوريوس للعـام الجـامعي 

ويتوزع هؤالء الخريجون عيل مختلف التخصصـات بنسـبة .  طالبا273، 845قد وصل إيل 

ـوم والتكنول33,3% ـو  يف العـل ـا ونـح ـام % 66,6وجـي ـانية، ـك ـة واإلنـس ـوم االجتامعـي يف العـل

% 17,2يف اآلداب واإلنسانيات، ونحـو% 49,5يتوزعون حسب التخصصات الفرعية بنسبة 

 العلـوم الهندسـية يف% 9,9العلوم األساسـية، ونحـو يف % 11,3يف االقتصاد واإلدارة ونحو 

ويالحظ وجـود فـروق بـني . الزراعيةيف العلوم % 4,8يف العلوم الطبية، ونحو % 7,4ونحو 

إذ نجـد أنـه باسـتثناء . الدول العربية بالنسبة لعـدد الخـرجني مـن مختلـف التخصصـات

 املتخـرجني يف من الطلبـة% 60الجزائر والسودان وعامن واألردن والبحرين، فإن أكرث من 

 .البالد العربية متخصصون يف أحد العلوم االجتامعية واإلنسانية

ة املاجستري فإن عدد الطلبة العرب الخريجني من هـذه املرحلـة وصـل إيل أما يف مرحل

 ويتوزع هؤالء الخريجون حسب مختلـف التخصصـات 90/91ً طالبا للعام الجامعي 12566

. يف العـلـوم والتكنولوجـيـا% 59,8يف العـلـوم األجتامعـيـة واإلنـسـانية، ونـسـبة % 40,2بنـسـبة 

يف اآلداب واإلنسـانيات ونسـبة % 28,1بنسـبة وحسب التخصصات الفرعية فإنهم يتوزعون 

ـو % 17,4 ـة ونـح ـوم الطبـي ـية ونســبة % 16,4يف العـل ـوم األساـس ـوم % 14,3يف العـل يف العـل

 .يف العلوم الزراعية% 11,7يف االقتصاد واإلدارة، ونسبة % 12,1الهندسية و

 مـنهم متخصصـون يف أحـد% 68,4وبالنسبة للخريجني ىف مرحلة الدكتوراه فإن نسبة 

. يف أحد مجاالت العلوم االجتامعيـة واإلنسـانية% 31,6مجاالت العلوم والتكنولوجيا ونسبة 

يف اآلداب واإلنسـانيات، ونسـبة % 22,4وحسـب التخصـص الفرعـي فهـم يتوزعـون بنسـبة 

ـية، ونـسـبة % 18,7 ـوم األساـس ـبة % 18يف العـل ـة، وبنـس ـوم الطبـي ـوم % 14,7يف العـل يف العـل

 . االقتصاد واإلدارةيف% 9,2الهندسية وبنسبة 



283 عجز التعليم ومؤسسات البحث العلمى عن بناء مجتمع املعرفة          

مام تقـدم يتضـح أن نسـبة الخـرجني الـذين يشـكلون رأس املـال املبـارش للتنميـة 

الصناعية واإلنتـاج الصـناعي مـن تخصصـات العلـوم الهندسـية واالقتصـادية واإلدارة يف 

 .)29(فقط من جملة الخريجني% 25,5مختلف مراحل التعليم الجامعي تصل إيل 

 تعـد مراكـز البحـث : والتقانة لحل مشكالت التنمية والتحديثمراكز البحث العلمى  -3

العلمى املؤسسات املعنية مبارشة بإنتاج املعرفة من خالل البحـوث والدراسـات التـى 

وهى ما يعنى أن نسبة كبرية من املعرفـة املنتجـة ىف أى مجتمـع . تنجزها أو تقوم بها

ث العلمـى القوميـة أو من املجتمعات هى من وظائف ومهـام مراكـز وهيئـات البحـ

ويبلـغ . الخاصة، أوهيئات ووحدات البحث والتطـوير امللحقـة بـالوزارات والجامعـات

ـة  ـز البحثـي ـيم الـعـاىل واملراـك ـز البـحـث العلـمـى ومؤسـسـات التعـل مجـمـل ـعـدد مراـك

كـام . ًمركـزا588ًاملتخصصة املرتبطة بها يف العامل العريب وفقـا لـبعض التقـديرات نحـو 

 مركز، أمـا 126عات مراكز متخصصة للبحث العلمى تصل إىل نحو ترتبط ببعض الجام

مراكز وهيئات البحث العلمى القومية، التى تتضمن األجهزة البحثية املركزيـة، فيبلـغ 

ً مركـزا ومعهـدا، وفـيام يتعلـق بتوزيـع املراكـز ىف مختلـف البلـدان 278عددها نحـو 

بة عـدد املراكـز التـى تقـوم العربية عىل أساس تخصص هذه املراكز فإننا نجد أن نسـ

من % 27 مركز وهو ما ميثل 76بالبحوث الزراعية أو املتعلقة باملوارد املائية لتصل إىل 

املراـكـز، وـهـو ـمـا يعـنـي أن الزراـعـة تـشـغل أهمـيـة ومكاـنـة ـعـىل خريـطـة األنـشـطة 

خاصة أن املساحات الصحراوية واسـعة يف . االقتصادية ومصادر الدخل يف العامل العريب

امل العريب، األمر الذي يفـرض االهـتامم بالرقعـة الزراعيـة أو يعمـل عـيل تطويرهـا الع

وتأىت املجاالت األخرى وهى املجاالت املعنية بالعلوم اإلنسانية واإلسالميات . وتوسيعها

من املراكز، وذلك يرجع إيل أن الدول العربيـة توجـه اهتامماتهـا % 20واألدب لتشكل 

إضافة إيل أن نسـبة عـدد املتخصصـني يف العلـوم . ريخ والدينبشكل أسايس للرتاث والتا

اإلنسانية والدين ترتفع نسبيا عـيل مسـتوي التعلـيم الجـامعي، األمـر الـذي يـؤدي إيل 

ثم املراكز املهتمة بقضايا الصحة والتغذية . اتجاه البحث بدرجة أعيل إيل هذه املجاالت

، %34مـة مبجـاالت الصـناعة إيل نحـو ، وتصل نسبة املراكـز املهت%16وتصل نسبتها إيل 

وذلـك بإعتبـار أن الطاقـة تشـغل مكانـة محوريـة يف اقتصـاديات %. 8والطاقة بنسـبة 

  وتأىت العلـوم املتقدمـة مثـل املعلوماتيـة والحاسـب. األقطار العربية إنتاجا أو إستهالكا
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تبـار أنهـا مل تنـل بإع. واالتصاالت، والتقانات الحيويـة، واإللكرتونيـة ىف املرتبـة األخـرية

االهتامم الكايف بعد يف العامل العريب، برغم كونها ذات أهمية محورية يف بنـاء مجتمـع 

 .املعرفة

ذلك يدفعنا إيل التأكيد عيل أن مراكز البحث تهتم باألسـاس بـثالث مجـاالت أساسـية، 

اج الزراعـى حيث متثل الزراعة املجال األول وذلك يرجع كام قد أرشنا إىل أهمية تطوير اإلنت

يليها الصـحة والتغذيـة باعتبـار أن التحـديث . ىف العامل العرىب بهدف تحقيق اإلكتفاء الذاىت

ًيعنى عادة اإلرتقاء بنوعيـة الحيـاة، مبـا يجعلهـا متغـريا وسـيطا لتأهيـل القـوى البرشيـة ىف  ً

املجتمع واإلهتامم بأوضاعها، باعتبـار أن تطـوير أوضـاع هـذه القـوى سـوف يـنعكس عـىل 

ويرجع ارتفاع عدد املراكز املهتمة بشـأن . نتاجية املجتمع وتحقيقه ملعدالت تحديث عاليةإ

ًالصناعة والطاقة نسبيا إىل أهميـة الصـناعة ىف التحـديث العـرىب، باعتبارهـا املـدخل لـدفع 

املجتمع بقوة عىل طريق التحديث، وهو ما يعنى تجسيد الدور املحـورى الـذى ينبغـى أن 

 .)30( تطوير املجتمع وتحديثهتلعبه املعرفة ىف

وإذا كنا قد عرضنا ىف الفقرة السابقة لتوزيع مراكز البحث من حيث مجال اهتامماتها 

. فإننا نعرض ىف هذه الفقرة لتوزيع مراكز البحث عىل الصعيد العرىب موزعة توزيعـا قطريـا

، وذلـك يرجـع وللوهلة األويل نالحظ تباين الدول العربية مـن حيـث عـدد املراكـز البحثيـة

باألساس إىل شوط التحديث الذي قطعته الدولة، وأيضا إيل مدى حاجتها إيل تفعيل البحـث 

العلمي لألرتقاء بأوضاعها يف مجاالت معينة، بحيث نجد أن هذه املراكز تتوزع عـيل الـدول 

 .العربية التى ميكن تصنيفها من حيث املراكز التى لديها إىل ثالثة مجموعات

جموعة األوىل بعـض الـدول التـى لـديها عـدد كبـري مـن مراكـز البحـث حيث تضم امل

 مركـز، يليهـا 73العلمى من هذه الدول مرص، التى يصل عدد مراكـز البحـث بهـا إىل نحـو 

 مركـز، ثـم ليبيـا 22 مركز، ثم العراق التـى لـديها 24 مركز، ثم تونس 30الجزائر التى لديها 

 عدد مراكز البحث ىف هذه املجموعـة باسـتثناء ليبيـا ويرجع ارتفاع.  مركزا18التى لديها نحو 

ًإىل أن التحديث ىف هذة املجتمعات قد بـدأ مبكـرا كـام هـى الحـال ىف مرص والعـراق، التـى 

باإلضافة إيل ذلك فإن . لديها تراث ثقاىف وحضارى يساعدها عىل بناء هذه املؤسسات العلمية

جموعـة يرجـع إيل كثافـة االتصـال بـالغرب، االهتامم بالعلم والبحث العلمى يف دول هذه امل

  األمر الـذى دفعهـا إىل تقليـد بعـض املؤسسـات الغربيـة. بخاصة ىف مرحلة ما بعد االستقالل
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ًتحت أمل أن تلعب هذه املؤسسات دورا أساسيا يف تنمية مجاالتها املختلفة وتحديثها ً. 

 متوسطة أو محدودة كـل بينام تضم املجموعة الثانية التى لديها مراكز للبحث بصورة

ً مركزا بحثيا، واألردن واليمن الذى لدى كل منها تسع مراكز بحثية15من سوريا التى لديها  ً .

وتسعي هذه املجموعة إيل بناء مراكز البحث العلمي يف ظل طموح أن تلعب هـذه املراكـز 

ًدورا محوريا يف تنمية وتحديث أبنيتها، خاصـة أن تجربـة التحـديث فيهـا لـيس  لهـا تـاريخ ً

إضافة إىل أن غالبيـة أقطـار هـذة املجموعـة محـدود . طويل باستثناء املغرب وسوريا نسبيا

 .املوارد، والسكان األمر الذى يجعل قدرتها عىل تأسيس الكوادر البحثية محدود

ىف حني تضم املجموعة الثالثة األقطار العربية مثـل اململكـة العربيـة السـعودية التـى 

 بحثية، ودولة الكويت التى لـديها خمـس مراكـز بحثيـة، ودولـة اإلمـارات لديها سبع مراكز

وجمهورية الصـومال، وجمهوريـة موريتانيـا ودولـة . العربية املتحدة التى لديها ثالث مراكز

قطر، حيث لدى كل منها ثالثة مراكز بحثية، وسلطنة عـامن التـى لـديها مركـزين، ومملكـة 

ويشري تأمل الحالة البحثية والعلمية .  مركز بحثى واحدالبحرين وجيبوىت التى لدى كل منها

يف هذه املجموعـة إيل أنهـا إمـا دول محـدودة السـكان للغايـة بحيـث ال تتحمـل تجاربهـا 

ًالتحديثية عددا كبريا من مراكز البحث خاصة أنها ليسـت لـديها الكـوادر الوطنيـة الكافيـة . ً

ة للغاية، وجميعها طرقـت تجربـة التحـديث لتشغيل هذه املراكز البحثية، أو أنها دول فقري

 .)31(متأخره األمر الذى أخر إقامة املراكز البحثية لديها

باإلضافة إيل ذلك فإننا إذا تأملنا أوضاع املراكز البحثية يف العامل العـريب فإننـا سـوف 

 نجد أنها تعاين من مجموعة من املشكالت التي تعوقها عن أداء أدوارها بالكفاءة الالزمـة

ويتمثل العامل األول يف نقص متويل هذه املؤسسات مـن . وذلك بسبب عدد من العوامل

قبل الدولة األمر الذي يعجزها عن القيام بـالبحوث والدراسـات الالزمـة لعمليـة التنميـة 

ومن ميتلك التمويل كام هي الحـال يف مجتمعـات الخلـيج ال ميتلـك الكـوادر . والتحديث

يضاف إيل ذلك أن أصحاب القرار يف العامل العـريب . البحث العلميالبحثية الألزمة للقيام ب

غري معتادين عيل االستفادة من نتائج البحوث يف ترشيد قـراراتهم، يف مقابـل أن الكـوادر 

البحثية ليست مؤهلة بدرجة كافية بحيث تقدم سياسات وحلول عملية لحـل املشـكالت 

لتضافر بني إحتياجات التحديث ونتائج التي تواجه تحديث املجتمع، حيث نالحظ غياب ا

 .البحث العلمي
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 : دور شبكة املعلومات الدولية يف بناء مجتمع املعرفة العريب-4

أـصـبحت ـشـبكة املعلوـمـات الدولـيـة أـحـد اآللـيـات الرئيـسـية لبـنـاء وتـطـوير مجتـمـع 

لكونهـا قـد أنتجـت شـبكات متعـددة عـيل الصـعيد القـومي والعـاملي لتـداول . املعلومات

علومات ألغراض البحث والتطوير بهـدف االسـتفادة منهـا يف مجـاالت التصـنيع، التعلـيم، امل

باإلضـافة إىل ذلـك فقـد . الصحة، األمن، الثقافة وغريها من املجاالت األساسية يف املجتمعات

تفوقت ثورة شبكة املعلومات الدولية عيل ثورات تكنولوجيـة سـابقة كـاخرتاع الراديـو، ثـم 

إذا تـشـري املقارـنـة ـبـني الـثـورات التكنولوجـيـة املتتابـعـة إيل متـيـز ـشـبكة . ونإـخـرتاع التلفزـيـ

املعلومات الدولية، عىل غريها من املخرتعات، لكونها تتخطى الحـواجز الجغرافيـة وتسـاعد 

ًمع توفر معايري الدقة واملصداقية، وخصوصـا . عيل تدفق املعلومات بصوره أرسع عرب الزمن

وعىل هـذا النحـو بـدأت . التعليق عليها أو تقديم املعرفة الجديدةيف مجال نقل األخبار أو 

 .شبكة املعلومات الدولية تتزايد فاعليتها بني الجامهري، وروح التواصل املعلومايت

باإلضافة إىل ذلك تتميز شبكة املعلومات الدولية عن باقي املخرتعات التي تحققت يف 

ـمـل ـعـىل نفـسـه للوـصـول إىل املعلوـمـة الـتـي اإلـعـالم واملعلوـمـات، يف إـعـتامد الـشـخص العا

يحتاجها، مام يعني أن املشاركة بني االنسان وجهاز الكومبيوتر املدخل إيل شبكة املعلومـات 

 ً.يتيح له الفرصة أن ال يكون مستقبالً فقط بل ومرسالً أيضا

ويضع مجتمع املعلومات الدول العربية أمام تحديات كبرية، ألنها تواجه بشكل خاص، 

ًجوة معرفية هائلة متزايدة االتساع تجسد الفجوة الرقمية القامئة حاليا بينها وبـني الـدول ف

ـا  ـتخدام تكنولوجـي ـة الـس ـتويات متدنـي ـز مبـس ـة تتمـي ـة العربـي ـة أن املنطـق ـة، خاـص املتقدـم

فقط من السـكان العـرب هـم % 0.7تأكيدا لذلك أننا نجد أن نسبة . املعلومات واالتصاالت

، %1.8شبكة املعلومات الدولية، وتقترص نسبة استخدام الحاسـوب عـىل الذين يشرتكون يف 

برغم أن شبكة املعلومات الدولية تنـترش اآلن . حسب آخر نرشات االتحاد الدويل لالتصاالت

. مليون شخص يف مختلف أصـقاع العـامل" 60"ًبلدا، ويتابعها ما يزيد عيل " 170"يف أكرث من 

بة الزمنية إىل املعلومات الدولية للحصـول عـىل األخبـار حيث يتوجه الجمهور يف هذه الحق

وفيام يتعلق بعدد . واملعلومات واإلعالنات، وأيضا باعتبارها أحد مصادر املعرفة يف آن واحد

حواسيب شبكة املعلومـات الدوليـة اململوكـة لكـل ألـف مـن السـكان ىف مختلـف األقطـار 

 .)32(العربية
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ويت التي ترتفع فيهـا نسـبة الحاسـوب لكـل ألـف مـن فإننا نجد أنه أنه باستثناء الك

األقطار العربية ، لىك تصل هذه النسبة إىل ستة أضعاف بعض %1.8السكان لتصل إىل نسبة 

باإلضـافة إىل ذلـك فإننـا % 0.3 ، والجزائـر%0.3وتـونس % 0.3وسورية % 0.3األخرى كمرص 

واضـحة نسـبة الحاسـبات نجد أن هناك بعض األقطار العربية التـى تـنخفض فيهـا بدرجـة 

عيل خالف ذلك نجـد . 0.1وكذلك السعودية % 0.1واملغرب % 0.1اآللية، نذكر منها األردن 

هناك مجموعة أخرى مـن الـدول تقـع ىف املنطقـة الوسـط وتضـم كـال مـن مرص والجزائـر 

 تقريـبـا، وـهـو ـمـا يعـنـي االنخـفـاض الـعـام 0.3وـسـوريا وـتـونس بنـسـب متـسـاوية تـصـل إىل 

ومـع ذلـك فإننـا نجـد أن . )32(مختلف األقطار العربية مقارنة باملعدالت العامليةامللحوظ ىف 

ًالدول العربية تشكل موقعا متقدما ىف هذا الصدد بالنسبة ملجتمعات الجنوب وإذا كانـت . ً

املعطيات السابقة تشري إىل ارتفاع نسبة مستخدمى شبكة املعلومات الدولية بدرجـة كبـرية 

، وهو ما ميكن أن يعـزى إىل ارتفـاع املسـتوى االقتصـادى الـذي يرس خاصة ىف دولة الكويت

إضـافة إىل أن شـبكة املعلومـات الدوليـة قـد أصـبحت . بدوره االنفتاح عىل العامل الخارجى

بالنسبة لسكانها أهم مصدر من مصادر األخبار واملعلومـات والعلـوم واملعرفـة خاصـة مـع 

ألمية يف دولة الكويت، إذ يتناقـل املسـتخدمني إرتفاع مستويات التعليم وأنخفاض مستوى ا

وقـد ظهـر هـذا التطـور ىف . عربها الكثري من عروض الصحف واملجـالت ومحطـات اإلذاعـة

مجال املعلومات واالتصال ىف بعض الدول العربية من خالل مؤرش مجتمع املعلوماتية لعـام 

كـون مـن عـدة مـؤرشات والـذى يت.  الذى تصدره جريدة األبحاث العاملية األمريكيـة2000

فرعية أهمها مدى تقدم الدول ىف تأسيس البنية األساسية للمعلومات واالتصال، مـن خـالل 

وـكـذلك ـعـدد أجـهـزة . قـيـاس ـعـدد خـطـوط التليـفـون وتكلـفـة املكاـملـات املحلـيـة والدولـيـة

. التليفزيون، والراديـو والفـاكس والتليفـون املحمـول، وعـدد املشـرتكني ىف خـدمات الكيبـل

ضافة إىل مجموعة من املؤرشات االجتامعية الخاصة بسياسات التعليم والتدريب، وعـدد باإل

 .قراء الصحف، ومدى توافر الحريات املدنية

ًاستنادا إىل مؤرش مجتمع املعلوماتية املشار إليه فقد احتلـت دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة 

 الـدول رسيعـة الخطـى، ومـن املتوقـع أن  من بني دول العامل ضمن ما سمى مبجموعة24املكانة رقم 

.  ىف العام القادم لتسبق بعض الدول األوروبية الغربية مثـل فرنسـا16يتحسن موقعها إىل املكانة رقم 

 عىل املستوى العـاملى مقارنـة بالرتتيـب رقـم 41وجاءت اململكة العربية السعودية لتشغل املكانة رقم

 ـبـذلك ـضـمن مجموـعـة اـلـدول الـتـى أطـلـق عليـهـا ، بحـيـث دخـلـت 1999 اـلـذى ـشـغلته ىف ـعـام 48
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 عـىل التـواىل، حيـث أشـار 50، ورقـم49أما األردن ومرص فقد جاء ترتيبهام رقـم . املتأهبون

التقرير إىل أنهام قطعا شوطا جيدا ىف تأسيس مجتمـع املعلوماتيـة ولكـنهام مـازاال متـأثران 

وقد وقعت بقية .  هي الحال ىف مرصبنقص املوارد املالية، فضال عن ارتفاع عدد السكان كام

 دولـة ىف العـامل أطلـق علـيهم 150الدول العربية ىف القسم األخري مـن املـؤرش الـذى يضـم 

 .)33(، وهى الدول التى ما تزال ىف بداية وضع البنية األساسية ملجتمع املعلوماتية"املبتدئون"

تصال بشبكة املعلومـات ًاستنادا إىل ذلك يوجد تفاوت بني الدول العربية من حيث األ

فبيـنام ينتمـى . الدولية سواء عىل أسس قطرية، أو بالنظر إىل التجمعات اإلقليميـة الفرعيـة

ـمـن مـسـتخدمى ـشـبكة املعلوـمـات الدولـيـة ىف الـعـامل الـعـرىب إىل دول مجـلـس % 60ـحـواىل 

التعاون الخليجى، ال يتعدى عـدد مسـتخدمى هـذه الشـبكة بضـعة آالف ىف بعـض الـدول 

 ىف 7.500 مسـتخدم ىف سـوريا، وإيل 20.000ة األخرى، حتـي يصـل العـدد إىل حـواىل العربي

 . ىف ليبيا10.000السودان، وإيل 

باالضافة إيل ذلك تختلف أمناط استخدام شبكة املعلومات الدولية من دولة إىل أخرى، 

 االتصال فحيثام يغلب التضييق عىل الوصول إىل شبكة املعلومات الدولية، يغلب االتجاه إىل

بالشبكة عن طريق مؤسسات األعامل، ومقـاهى اإلنرتنـت، التـى بـدأت تنـترش ىف مختلـف 

ًوىف مرص تلعب املؤسسات التعليمية دورا بارزا ىف إتاحة اسـتخدام . العواصم واملدن العربية ً

مقـاهى اإلنرتنـت ىف "بيـنام يـربز دور . شبكة املعلومات الدولية ألعداد ضخمة مـن الطلبـة

وتشـري األمنـاط العامـة . شبكة املعلومـات الدوليـة ىف األردن والـيمن، العـراق"  مع التعامل

من مسـتخدمى الشـبكة ىف الـدول العربيـة % 22الستخدام شبكة املعلومات الدولية إىل أن 

فقط يتـوفر لـديهم االشـرتاك عـن % 22يتصلون بها عن طريق منازلهم، بينام نجد أن نسبة 

 %2 بالشبكة عن طريق املؤسسـات التعليميـة، بيـنام نجـد أن %4العمل، ويتصل نحو طريق 

وهي النسبة املتبقية التى تتصل بالشبكة عـن طريـق ظـاهرة مقـاهى اإلنرتنـت اآلخـذة ىف 

 .)34(االنتشار ىف معظم الدول العربية

فإذا حاولنا أن نلقي نظرة عامة عيل املؤرشات العربية الكلية، فإننـا نجـد أنـه قـد زاد عـدد 

. 2000 ماليـني مسـتخدم عـام 3 إىل حواىل 1999 مليون مستخدم عام 1.9ى الشبكة من مستخدم

 اشرتاك ىف فربايـر مـن 545.000 إىل حواىل 1999 اشرتاك عام 388.000كام زاد عدد االشرتاكات من 

وتشري بعض التقديرات إىل تـراوح عـدد مسـتخدمى %. 62وهى زيادة تصل إىل حواىل . 2000عام 

ـا ـبكة املعلوـم ـني ـش ـا ـب ـة ـم ـدول العربـي ـة ىف اـل ـام 12 -10ت الدولـي ـة ـع ـتخدم بنهاـي ـون مـس   ملـي
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وإرتباطا بذلك يرتاوح عدد املستخدمني لكل اشرتاك يف شـبكة املعلومـات الدوليـة ىف . 2002

 مستخدم، بينام يصل هـذا العـدد ىف مرص إىل مثانيـة 3.5 مستخدم إىل 2.5العامل العرىب من 

حـيـث تـضـم مرص أـكـرب ـعـدد ـمـن . كة املعلوـمـات الدوليـةمسـتخدمني لـكـل اـشـرتاك يف ـشـب

املـسـتخدمني ىف الـعـامل الـعـرىب، اـلـذين يـصـل ـعـددهم إىل نـصـف ملـيـون مـسـتخدم لـشـبكة 

ويصل عدد املستخدمني لكل اشرتاك ىف سوريا وتونس وليبيـا والسـودان . املعلومات الدولية

األردن، واملغـرب مبتوسـط  مستخدمني، ثـم لبنـان، 4 مستخدمني، تليها اليمن مبتوسط 5إىل 

 مسـتخدمني لكـل اشـرتاك، وبقيـة دول 3 مستخدم لكل اشرتاك، ثم السعودية مبتوسـط 3.5

 مسـتخدم لكـل اشـرتاك، بيـنام يصـل عـدد مسـتخدمى االشـرتاك 2.5الخليج تظهر مبتوسط 

 .)35( مستخدما2.5الواحد ىف العراق إىل 

ة املعلومـات الدوليـة يف إيل جانب ذلك تفيد االحصاءات بـأن عـدد مسـتخدمي شـبك

فقط مـن % 1.6يشكلون ما نسبته   مليون شخص4.2 إىل 2001الدول العربية وصل يف عام 

ًسبقه، وهي زيادة ملحوظة نظـرا  من العام الذي% 1سكان الوطن العريب، مقارنة بأقل من 

ا إجـاميل وإذا أضـفن. ًمحـدودا لكون انتشار شبكة املعلومات الدولية يف العامل العريب مـا زال

ًالبيانات املتعلقة بعدد السكان فسوف تصبح الصـورة أكـرث وضـوحا، حيـث تتفـاوت نسـبة 

مستخدمى شبكة املعلومات الدولية إىل إجاميل عدد السكان تفاوتا كبـريا مـن دولـة عربيـة 

ّ تم وصل ما نسبته 2002 وعام 1990يف هذا االطار تشري االحصاءات إىل أنه بني عام . ألخرى

 من كل 105.8ونحو . ا يف البحرين من كل ألف شخص بشبكة املعلومات الدولية شخص245

.  يف اإلمـارات العربيـة املتحـدة313.2 يف قطر، ونحو 113.2الكويت، وحوايل  ألف شخص يف

ـان، ونـحـو117.1 يف الـسـعودية، وـعـدد 64.6ُ يف ـعـامن، وـحـوايل 70.9ونـحـو   يف 57.7 يف لبـن

 يف 16 يف ـسـورية، ونـحـو12.9 يف فلـسـطني، ونـحـو30.4و ونـحـ.  يف ـتـونس51.7األردن، ونـحـو

 ـمـن أـصـل أـلـف ـشـخص يف 2.6 يف املـغـرب، ونـحـو23.6 يف مرص، ونـحـو28.2الجزاـئـر، ونـحـو

وبالتاىل فإن املتوسط العرىب اإلجاميل الستخدام شبكة املعلومات الدولية نسبة إيل . السودان

 وهـو مـا ،)36( ماليـني مسـتخدم3ىل  بواقع حوا2000ىف عام % 1السكان، وصل إىل حواىل عدد 

 .يعني أن مثة تفاوتا كبريا فيام بني الدول العربية

إرتباطا بذلك ميكن تقسيم األقطار العربية بـالنظر إيل عـدد مواطنيهـا الـذين 

حيـث تضـم املجموعـة . يستخدمون شبكة املعلومات الدولية إيل ثالث مجموعات

 رتفـاع عـدد مسـتخدمى شـبكة املعلومـات األويل األقطار العربية التي يتضح فيها ا
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الدولية، وهى دول تتميز بارتفاع مستواها االجتامعي االقتصادي باإلضافة إىل انفتاحها عـىل 

وتضم هذه املجموعة دول مثل قطـر والكويـت والبحـرين، ودولـة االمـارات . العامل املتقدم

سـعودية وعـامن وتـونس واألردن بينام تضم املجموعة الثانية دوالً مثـل ال. العربية املتحدة

ثم تأيت يف النهاية املجموعـة الثالثـة التـي تضـم . وهي الدول التي تقع ىف املستوى املتوسط

فلسطني ومرص وسـوريا والجزائـر والسـودان، وقـد جـاءت دول هـذه املجموعـة ىف املرتبـة 

فرصـة االتصـال األمـر الـذى يقلـص لـديها . األخرية بالنظر إيل مواردها االقتصادية املحدودة

 .وهو االتصال الذى يؤدى عدة وظائف أساسية. )36(مبجتمع املعلومات العاملى

وتتمثل الوظيفة األوىل ىف أن االتصال بشبكة املعلومات الدولية، من شـأنه أن يسـاعد 

األمـر . عىل تدفق رأس املال املعرىف من الخارج إىل الـداخل، عـرب قنـوات شـبكة املعلومـات

 التزاوج أو التهجني باملعرفة املحلية أو القومية املتاحة، ومن ثـم ميكـن أن الذى يساعد عىل

هـذا . يساعد ذلك عـىل رفـع مسـتوي هـذه املعرفـة، أو الصـعود بهـا إىل مسـتوى العامليـة

باإلضافة إىل أن زيادة االتصال بالعامل الخارجى من شأنه أن يسـاعد عـىل تبـادل املعلومـات 

فة التى تطورت قوميا، وهو ما يرتفع بنا إىل موقـع النديـة عـىل التى تتضمن االعرتاف باملعر

 .الصعيد العاملى

ًبينام وتتصل الوظيفة الثانية ىف أنـه نظـرا لضـآلة امليزانيـات املرصـودة قوميـا للبحـث 

العلمي، فإنه من الطبيعي أن تعجز مراكز البحث ومؤسسـات إنتـاج املعرفـة القوميـة عـن 

وذلك نظرا لعدم امتالك التمويل واإلمكانيـات املاديـة . مشكالتناإنتاج املعرفة املتصلة بحل 

التى تيرس امتالك املعرفة، التي ميكن أن تسـاعد يف الوصـول إىل الحلـول املالمئـة أو القـادرة 

ىف هذه الحالة فإن الحصول عـىل املعـارف املرتاكمـة مـن خـالل . عىل التعامل مع مشكالتنا

حقيقة األمـر متويـل البحـوث التـى تسـتهدف الوصـول إىل شبكة العالقات الدولية يعنى ىف 

وهـو األمـر الـذى ميكـن أن . الحلول املالمئة لحل مشكالتنا وإن كان ذلك بشكل غري مبـارش

يساعدنا عىل تأسيس منطلقـات معرفيـة قوميـة، إذا أمكـن االسـتناد أو االعـتامد عـىل هـذا 

يث يساعدنا عىل تجاوز مرحلة نقل الرصيد العاملي من املعرفة أو توظيفه بصورة رشيدة بح

 .املعرفة إىل إمكانية إبداعها

 

 التحديات الخارجية لبناء مجتمع املعرفة: ًثالثا

ـايف يف  ـادي والثـق ـي واالقتـص ـيايس واالجتامـع ـالح الـس ـة باإلـص ـد املطالـب تـع

 من. مواجهة العامل العريب، ىف جانب منها وليدة ظروف بنيوية يف النظام العاملي
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ًروف أن النظام العاملي يتجه اآلن قرسا أو عن اختيـار لتبنـي الصـيغة الدميقراطيـة هذه الظ

وبـروز فاعليـة القـوى . نتيجة النهيار األتحاد السوفيتي السابق والكتلة االشرتاكية من ناحية

 كقـوة معـربة عـن هـذه –الدميقراطية من ناحية ثانية، وسيطرة الواليات املتحدة األمريكية 

يف هـذا اإلطـار تصـبح الـنظم األبويـة والقهريـة . ىل العـامل مـن ناحيـة ثالثـة ع–التوجهات 

ًوالدكتاتورية نتوءا غري محتمل يف بنية النظام العـاملي، خاصـة إذا كـان هـذا النتـوء يشـغل 

ًموقعا اسرتاتيجيا ويسيطر عىل ثروة هائلة ذات قيمة حيوية بالنسبة للنظام العـاملي، ومـن . ً

ًع يف هـذه الـنظم مطلبـا عامليـا وحيويـا بالنسـبة السـتقرار النظـام ثم يصبح تعديل األوضـا ً ً

 .العاملي

ويتصل الظرف اآلخر ببنية النظم العربية األبوية ذاتها، فهذه النظم تتميز بالعجز عن 

ذلـك يحـدث يف مقابـل . ًاإلنجاز لظروف داخلية عديدة، وأحيانا لبيئة خارجيـة غـري مواتيـة

األمـر الـذي أدى إيل اتسـاع مسـاحة الـرفض مـن .  يف الـداخلتنامي الحاجات غري املشـبعة

ًالداخل لهذه األنظمة السياسية، وتحول الرفض إيل عنف، حتى طال العنـف أحيانـا مصـالح 

ًونظـرا إلنتشـار العنـف ملجـرد االنتقـام . القوى العاملية التي تساند هذه األنظمة املتداعيـة

ًالعاملية إرهابا، ولقد رأت هذه القوى العاملية أن العاجز عن التغيري فقد اعتربته هذه القوى 

ًأحد أبعاد تجفيف منابع األرهاب يتمثل يف إصالح هذه األنظمـة املتآكلـة الرشعيـة سياسـيا 

ًواقتصاديا واجتامعيا، حتى توفر إشباعا نسبيا لحاجات الجامهـري مبـا يسـاعد عـىل تجفيـف  ً ً ً

 أبويـة وليسـت جامهرييـة يف طبيعتهـا، فإننـا ًغري أنه نظرا ألن هذه الـنظم. منابع اإلرهاب

نجدها قد نادت هي األخرى باإلصالح، لكنه اإلصالح املحدود ىف بعض الجوانب، بينام بقـى 

وبرغم أن دعاوى اإلصالح كانت عالية ىف وتريتها، إال أنها مل تـنجح . اإلصالح ىف جوانب أخرى

ب منهـا شـئ إيل الفعـل، فـال سوى عىل مستوى اإلعالنات والشعارات فقـط، دون أن يـترس

. دميقراطية تحققت بالكامل يف النطاق السـيايس، وال إصـالح لالقتصـاد، وال تطـوير للتعلـيم

ورأت القوى العاملية، أن تحفظ ماء وجه هذه األنظمة فترتكهـا لتقـوم هـي باإلصـالح عمـالً 

سوف تتقدم هـذه ًفإن مل تفعل وظل اإلرهاب منفجرا ف". بيدي ال بيد عمرو"بالقول الشائع 

القوى لتأسيس اإلصالح بيدها، ويف الحالتني تظل هـذه األنظمـة خاضـعة وتحـت السـيطرة 

 .ًدامئا، ألنها أنظمة الرشعية الناقصة والتى تفتقد الدعم الجامهريي كذلك

ًواستنادا إيل هذه الحقائق بدأت املطالبة بإصالح التعليم، ولقد فرضـت ظـروف 

املطالبـة، حيـث يتمثـل أول هـذه الظـروف يف تغـري أو ضغوط خارجية عديدة هـذه 

 هو " السوق"فقد أصبح . مكانة كل من التعليم والعلم والجامعة وأدوارها يف املجتمع
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الوحدة املحورية يف بناء التنظيم االجتامعي، ومن ثم بدأت قيم هذه الوحدة تنظم التفاعل 

يفـة ودور العلـم مـن الـدور وعىل هـذا النحـو حـدثت تحـوالت يف وظ. داخل هذا التنظيم

التحريري للعلم واملعرفة، وهو الدور الذي تحرر من خالله العقل من ظالمات الجهـل كـام 

بـل إننـا نجـد أن الجامعـات يف إطـار ". األداة الجديدة"يسجل ذلك مؤلف فرنسيس بيكون 

ان يف هـذا اإلطـار كـ. دورها التحريري، قد ساهمت يف تحرير وتأكيـد اسـتقالل مجتمعاتهـا

التعليم والعلم والجامعة تعمل جميعها يف إتجاه تحرير العقل اإلنسـاين مـن األوهـام التـي 

عـىل . ًتسيطر عليه، بل وترسم طريقا للتحديث حتى تحرر مجتمعاتها عـىل كافـة األصـعدة

خالف ذلك فإننا نجد أن التحول الذي نشاهده اآلن يتجه إيل تطوير العلم والتعليم بإتجـاه 

كام أصبحت املعرفة قـوة، . حيث أصبحت املعرفة سلعة، يتاجر بها ككل السلعقيم السوق، 

وهناك من يسعى عىل الصعيد العاملي يك يحتكر املعرفة كام يحتكر الرثوة، ألن األوىل ميكـن 

أن تتحول إيل الثانيـة، غـري أن العكـس، أي تحـول الـرثوة إيل معرفـة، قـد ال يحـدث يف كـل 

كان العلم والتعليم مل يستكمل دوره التحريـري بعـد، وأحيـان مل من هنا فإنه وإن . األحوال

فإن الضغوط والتفاعالت العامليـة تتجـه إيل التأكيـد . نعرث عيل هويته املعربة عن حياة األمة

عىل رضورة أن يخضع التعليم والعلم لقـوانني السـوق وقيمـه، ولـذلك نتائجـه أو متتالياتـه 

 .العديدة بطبيعة الحال

رف الخارجي الثـاين والضـاغط يف تـأثريات العوملـة عـىل منظومـة الثقافـة ويتمثل الظ

والقيم يف املجتمع، وإذا كانت املنظومة الثقافية ألي مجتمع هـي منظومـة فرعيـة للثقافـة 

ًوإذا كان التعليم والعلم عنرصا من منظومـة الثقافـة املحليـة، فإننـا نجـد أن هـذه . العاملية

األول يتمثل ىف التأثري الذي تفرضه الثـورات العلميـة . لضغوطاملنظومة تتعرض لنوعني من ا

، وهو التأثري الذى يفـرض "ثورة املعلومات، وثورة االتصاالت، والثورة التكنولوجية"واملعرفية 

.  وكذلك عىل املؤسسات التعليميـة)38(تحديات كبرية عىل التعليم يف مجتمعات العامل الثالث

بحيـث .  قدرتها عىل قيـادة التحـديث والتقـدم يف مجتمعاتهـااألمر الذي يربز تخلفها وعدم

نجد أن الفجوة تتزايد بصورة دامئة بني إنجازات ثورة العلم واملعرفة يف الخـارج وبـني عجـز 

األمر الذي يـؤدي إيل أن . األنظمة املحلية للتعليم عن املالحقة أو املتابعة أو اإلنجاز املناظر

لية مـن آليـات التخلـف، فمـن ال يتقـدم بالرسعـات املالمئـة يصبح نظام التعليم ذاته يعد آ

 ً.للعرص، من املؤكد أنه سوف يصبح متخلفا

ويشري الظرف الثاين إىل أن العوملة بتأثرياتها العديدة تعمل عىل تغيري منظومـة 

 الثقاـفـة القومـيـة، بحـيـث تتأـسـس فـجـوة ـبـني الثقاـفـة املعوـملـة، والـتـي تتزاـيـد فيـهـا 
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وبني العلم والتعليم القومي الذي ما يـزال . الهتاممات الحديثة من ناحيةمساحة الصورة وا

يعيش يف نطاق مرحلة سابقة، ونتيجة لذلك نجد أن العلـم والتعلـيم القـومي أصـبح فجـأة 

ًوعىل هذا النحو تشكل هذه التغريات بحد ذاتها ضـغوطا عـىل النظـام . ظيفةمعزوالً وبال و

ًالتعليمي، فإما أن يتطور ويتقدم وإال أصبح نظاما مهجورا تجاوزه الواقـع وصـار عبئـا عـىل  ً ً

 .مجتمعه، يساهم يف تخلفه بدالً من أن يكون قاطرة تطويره

س ثقـايف عـىل الصـعيد العـاملي، وإذا كانت العوملة لها أهدافها املتمثلة يف خلق تجـان

فإنها تشكل ظاهرة اقتصادية باألساس، لكونها تسعى إيل تأكيـد سـيطرة رأس املـال العـاملي 

ووسـائلها يف ذلـك . كمدخل للسيطرة عىل قواه السياسية والعسكرية والثقافية واالجتامعيـة

ذه التطـورات التطوير الهائل ملجاالت تكنولوجيا املعلومـات واالتصـاالت، بحيـث تفـرض هـ

ًتحديا عىل الدول النامية وعائقا أمام تقدمها، خاصة الدول التي مل تستطع نظمها التعليمية  ً

 . )39(من تحقيق هذا الكم الهائل من التطور

 وـعـىل ـهـذا النـحـو أـصـبحت اـلـنظم التعليمـيـة مـسـئولة أـمـام اـلـرأي الـعـام يف ـهـذه 

فال هى ساعدت يف . سيايس أو ثقايفاملجتمعات عن كل ما يلحق بها من قصور اقتصادي أو 

دفع املجتمع عىل طريق التطور والتقدم، وال هى خففت أعباء الهـدر الـبرشي واالقتصـادي 

ومن شأن توسيع مسـاحة التخلـف وتعميقهـا أن . عنه، فقلصت عجزه وحررت بعض حركته

بـل . هتؤدي إيل مزيد من إفقار املجتمع، ومن ثم العجز عن إشباع حاجـات الـبرش يف إطـار

وترك رشائح واسعة منه أسرية تصـورات متطرفـة بعيـدة عـن صـحيح الـدين تـنرش العنـف 

واإلرهاب يف كل إتجاه، وهو األمر الذي يستدعي الضغوط الخارجيـة التـي تطالـب وتـدفع 

 .بإتجاه اإلصالح الذي يحمي مصالحها

اغطة مـن أجـل  اإلرسائـييل أحـد املتغـريات الضـ–ويعترب التغري يف طبيعة الرصاع العـريب 

حقيقـة أن الرصاع العسـكري قـد انتهـي بعقـد . اإلصالح الشامل، ومن بينها اإلصالح التعليمـي

غـري أن . معاهدات السالم مع بعض النظم العربية، والتهدئة مع بعض النظم العربيـة األخـرى

حـث ًذلك كان إيذانا بتحـول الرصاع إيل رصاع اقتصـادي وثقـايف، مـن املفـرتض أن التعلـيم والب

ًالعلمي سوف يلعب فيه دورا محوريا، باعتباره الذي سوف يتوىل الحفاظ عىل سالمة املجتمـع  ً

 عـىل هـذا النحـو ينبغـي . العريب والحفاظ عىل استقالله االقتصادي ومن ثم الثقـايف والسـيايس
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ًالتعامل مع التعليم بوصفه مرشوعا استثامريا يساعد عىل تطوير املجتمـع ويف ذات الوقـت  ً

 .حافظ عىل أمنه القوميي

ًوإرتباطا بذلك فإننا إذا حاولنا عقد مقارنة بـني إنفـاق إرسائيـل عـىل البحـث العلمـي 

ًوإنفاق مرص بوصفها إحدى الدول العربية التي طورت مبكرا نظاما تعليميا حديثا، ألكـدت  ً ً ً

الـذي متثـل ففي الوقت ". تفوق إرسائيل عىل مرص يف التعليم والبحث العلمي"لنا البيانات 

يقابلهـا % 1أي أقـل مـن % 0.7فيه نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمي مـن الـدخل يف مرص 

أي ثالثة أضعاف ما تنفقه مرص % 2.03إنفاق إرسائييل عىل البحث العلمي تصل نسبته إيل 

ًتقريبـا، يضـاف إيل ذلـك ارتفـاع مسـتوى تأهيـل البـاحثني ىف إرسائيـل مقارنـة مبرص لتـوفري 

 32-18 وعىل حني تصل نسبة امللتحقني بـالتعليم العـايل مـن الرشيحـة العمريـة اإلمكانيات

 .)40(يف إرسائيل من نفس الرشيحة العمرية% 39تقابلها نسبة % 22سنة يف مرص إيل 

ًيضاف إيل ذلك أن إرسائيل متتلك عددا من الباحثني والعلامء يتجـاوز جملـة مـا لـدى 

إرتباطـا .  أرشت من قبـل، ولـذلك نتائجـه الخطـريةاملجتمعات العربية مجتمعة عىل نحو ما

بذلك فإننا نستطيع التأكيد عىل أنه إذا كانت قوة الدولة يف العرصالحايل مل تعد تتوقف عىل 

تعداد سكانها، وال عىل مقدار ما متتلكـه مـن أسـلحة بقـدر مـا أصـبحت تتوقـف اآلن عـىل 

ً يولـد بحـد ذاتـه ضـغوطا مـن أجـل فإن هـذا التأكيـد. مستوى التعليم واملعرفة التي لديها

ًالتغيري، ألن العائد من اإلصالح التعليمـي مل يعـد اقتصـاديا وال ثقافيـا فقـط، بـل أصـبح لـه  ً

 .عائده العلمي والتعليمي الذى يتصل باألمن القومي باألساس

وبرغم هذه املتغريات والظروف الضاغطة من أجل إصالح التعليم مل تتحـرك األنظمـة 

اه اإلصـالح بالرسعـة الكافيـة واملالمئـة، بـل إننـا نجـد أن بعـض األنظمـة التـى العربية بإتج

وإن رشع . تحركت توقف جهدها عند مستوى إطـالق شـعارات اإلصـالح دون الرشوع فيـه

البعض يف إجراء بعض اإلصالحات، فإن ذلك قد توقف لديه عند املسـتوى التكتـييك، إصـالح 

د أمـام حالـة التخلـف املفروضـة عـىل النظـام هنا أو هنـاك، محـدود ال يسـتطيع أن يصـم

لكونها إصالحات ال تتم وفق رؤية اسرتاتيجية أو مرشوع اجتامعي واضح ومتفـق . التعليمي

وبسبب عدم جديـة اإلصـالحات التـي . ًعليه، ويشكل أساسا لعقد اجتامعي حقيقى وجديد

اين من حالة من الرتدى تقودها األنظمة العربية، فإن البيئة العربية سوف تظل متخلفة، وتع

عىل أصعدة كثرية، األمر الذي يجعلها بيئـة غـري مسـتقرة، تشـيع عـدم االسـتقرار يف النظـام 

 ولذلك طالبـت القـوى العامليـة بفـرض . العاملي، ألنها تصبح البيئة املولدة للعنف واإلرهاب
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رة أن يبـدأ اإلصالح عىل مختلف األصعدة، واستجابت األنظمة القومية وإن أرصت عىل رضو

من الداخل، ويبدو أن مثة اتفاق عىل رضورة أن يبدأ اإلصالح حسـب رغبـة القـوى العامليـة 

 أن يبـدو وكأنـه –ً حفظـا ملـاء وجـه األنظمـة العربيـة –ورمبا بيدها، عىل أنه من الرضوري 

 .)41(إصالح بدأت انطالقته من الداخل

لمي الذي حدث والذي يتم اآلن ويف محاولة التعرف عىل أبعاد اإلصالح التعليمي والع

ًبقوة دفع خارجية، فإننا سـوف نجـد أن هـذا اإلصـالح قـد تحقـق اسـتنادا إيل عـدة أبعـاد 

ويتمثل البعد األول يف تصـنيف املجتمعـات العربيـة التـي تحتـاج إيل اإلصـالح إيل . أساسية

جموعـة ًثالث مجموعات، املجموعـة األوىل تضـم تجمعـا لـدول عربيـة صـغرية وفقـرية، وامل

ًالثانية تضم تجمعا لدول عربية صغرية وغنية وهي املجموعة الخليجية، واملجموعـة الثالثـة 

ًتضم دول كبرية أو متوسطة نسبيا، لكنها تشرتك يف كونها قد تعرفت عـىل الـنظم التعليميـة 

ًوميكن القول بأن جملة املجتمعات العربية قد خضـعت إذا لعمليـة . الحديثة بصورة مبكرة

 .ح، لكن كل حسب ظروفه واحتياجات القوى الخارجية منهاإلصال

ًعىل أننا سوف نقترص اآلن عىل تحديد اإلصالحات التي بدأت تفرض حديثا عىل النظم 

التعليمية العربية مبارشة، وهـي عـىل مـا اعتقـد إصـالحات إذا تأملنـا مضـامينها األساسـية 

ويتمثل أول هـذه اإلصـالحات يف . يبفسوف نجد أنها تتم ىف بعض األحيان لغري الصالح العر

العمل عىل توسيع مساحة التعليم األجنبي والخاص عىل حساب التعلـيم القـومي، وإذا كنـا 

يف فرتات سابقة نشكو من عدة مدارس يف بعض املراحل التعليميـة تـتم العمليـة التعليميـة 

غة األجنبيـة، فإننـا إذا فيها مستندة إيل القطاع الخاص، الذى تتم فيه العملية التعليمية بالل

 .تأملنا العملية التعليمية اآلن فسوف نجد إتساع املكون األجنبي عىل ساحتها

ًتأكيدا لذلك أنه قد أرتفعت من ناحية عدد املدارس الخاصة التي تعلم بلغـات متنوعـة، 

 وهوالوضع الذي أدى إيل تزايد مساحة التعلـيم األجنبـي يف املراحـل التعليميـة السـابقة عـىل

ًبحيث لعب ذلك دورا أساسيا يف إضعاف اللغة العربيـة، ألن االهـتامم تركـز . التعليم الجامعي ً

باألساس عىل اللغة األجنبية بحجة أن التعامل العاملى يتم ىف غالبه بواسـطتها اآلن، ومـن شـأن 

 ًونظـرا ألن. ذلك أن يؤدى إىل بدايات تآكل محـدودة يف الهويـة، كـام بدايـة هشاشـة االنـتامء

ًتفوق األبناء وإلتحاقهم باملراحـل التعليميـة األعـىل بخاصـة املرحلـة الجامعيـة، شـكل مـؤرشا 

 لنـجـاح أداء ـهـذه اـملـدارس، ألن اإلـعـالن ـعـن نـجـاح األداء ـكـان ـمـدخالً لإلقـبـال عليـهـا، وـمـن 

 وقـد امتـد اتسـاع التعلـيم الخـاص واألجنبـي إيل املرحلـة . ثم حصول مؤسسـيها عـىل األربـاح
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 حيث بدأت تتأسس جامعات أجنبية يف مختلف العواصم العربية، بعد أن كانـت الجامعية،

 .الجامعة األمريكية يف القاهرة وبريوت فقط

فإذا حاولنا التعرف عىل حجـم التوسـع يف املكـون األجنبـي يف املجتمـع املرصي مـثالً، 

ًمي، تأكيـدا ًفسوف نجد أن هناك توسعا للمكون األجنبي يف بناء التعليم الحكـومي أو القـو

ًلـذلك أن غالبـيـة الجامعـات أنـشـأت تعلـيام أجنبـيـا موازيـا يف بنائـهـا ً وإذا كـان التعـلـيم يف . ً

الكليات العملية كالطب والهندسة يتم باللغة اإلنجليزية، فإننـا نجـد أن التعلـيم الجـامعي 

للغـات الذي يتم باللغة العربية بدأ ىف تأسيس أقسام وكليـات منـاظرة يـتم التعلـيم فيهـا با

 .)42(األجنبية

حقيقة أن هذا التوجه يف التعليم مل يتسع حتى اآلن لىك يشـمل التعلـيم الجـامعي ىف 

جملته، إال أنه قد تحقق يف بعض الكليات أو األقسـام، وهنـاك إتجـاه لتحقيقـه يف مجـاالت 

ذلك بحجة أن الرشكات املتعددة أصبحت هي الرشكات القوية يف سوق العمل، ومن . أخرى

ومن ناحيـة ثانيـة فإنـه . ًفقد بدأ التعليم الجامعي يتحول وفقا الحتياجات هذه السوقثم 

بسبب انتشار ثقافة القطاع الخاص، فقد بدأت ثقافة الخصخصة تتسع لتسـتوعب التعلـيم 

الجامعي، حيث ظهر إتجاه إلنشاء الجامعات الخاصـة يف مختلـف العواصـم العربيـة، التـي 

 األرباح، بحيث تدار هذه الجامعات وفق قيم وقوانني السـوق أقامها أصحابها للحصول عىل

يف القاهرة وحدها كعاصمة عربيـة نحـو خمـس جامعـات خاصـة . ومبنطق الربح والخسارة

ًتقدم تعليام منخفض الكفاءة يف معظم التخصصات، وترتكب مخالفات عديـدة أبتـداء مـن 

ىل مخالفـات قبـول الراسـبني أو إضـافة إ" الرسـوم الجامعيـة"رفع قيمـة التكلفـة التعليميـة 

الحاصلني عىل درجـات متدنيـة يف الثانويـة العامـة ال تـؤهلهم لاللتحـاق مبسـتوى التعلـيم 

حيـث فاجأتنـا الصـحف بتقـارير مـن هـذا النـوع، وانتهـاء بافتقـاد بعـض هـذه . الجامعي

 كليـة كأن تكون كلية العلـوم بـال معامـل، أو تكـون. الجامعات للوسائل التعليمية األساسية

األمر الذي يعنـي . الطب بال مستشفيات، يعالج يف نطاقها املريض ويدرب يف إطارها الطالب

أن هذا النمط من التعليم يتاجر يف العملية التعليمية واملعرفة باعتبارها سلعة كـأى سـلعة 

 . منزوعة عنها أية قداسة

عليمي، وبخاصـة وتأيت الجامعات األجنبية يف نهاية قامئة تردي أوضاع النظام الت

ًالتعليم الجامعي، حيث بدأت العواصم العربية تشهد تأسيسا لجامعات أجنبية عىل 

ففي عاصمة عربية كالقـاهرة مـثالً عاشـت تاريخهـا . ساحتها تحت مسميات عديدة

الحديث متعايشة مع الجامعة األمريكية، التـى إضـيفت لهـا اآلن الجامعـة األملانيـة 

 عــة الكنديــة والجامعــة الربيطانيــة، وهنــاك مرشوع والجامعــة الفرنســية والجام
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ومن الطبيعي أن متتلـك هـذه . الجامعة الرومانية، والجامعة اليابانية واإليطالية والبقية تأيت

ًالجامعات، بحكم تطـور إمكانيـات مجتمعاتهـا أو أيضـا بسـبب االمتيـازات املمنوحـة لهـا، 

األمر الذي يجعلهـا أقـل كفـاءة يف األداء . ةإمكانيات عالية تتجاوز قدرة الجامعات الحكومي

بيـد أن الخطـري يف األمـر أن األنظمـة العربيـة مل . بحكم عدم دعـم األنظمـة السياسـية لهـا

تترصف يف مواجهة هذا التعدد الهائل للتعليم سواء مـن خـالل تعـدد الجامعـات أو تعـدد 

ذي يفـرض االهـتامم باللغـة وهو الحفاظ ال. ًاللغات، إنطالقا من رضورة الحفاظ عىل الهوية

العربية قدر االهتامم باللغات األجنبية، إضافة إيل التأكيد عىل بعـض املقـررات ذات الصـلة 

يف عامل تسعى فيه بعض القوى العاملية عن أنانية بإتجاه تـذويب الهويـات . بالهوية القومية

لـذلك أصـبح عـىل . )43(القومية األخرى عىل الصعيد العـاملي، لصـالح بقـاء هويتهـا القوميـة

األنظمة العربية وهي تستجيب لهذه الضغوط العامليـة، أن تعمـل يف إتجـاه الحفـاظ عـىل 

 .الحد األدين من الهوية القومية أو باإلجامع القومي

 كام يحـدث اآلن –ويؤدي البعد الثاين يف اإلصالح التعليمي كجزء من اإلصالح الشامل 

ونحن إذا حاولنـا التعـرف عـىل املتغـريات املتصـلة . ارشة إيل التأثري عىل الهوية القومية مب–

ويتمثل املتغري األول يف إتجاه التأكيد . بالهوية فسوف نجد أنفسنا يف مواجهة ثالثة متغريات

عىل رضورة اللغة األجنبية وبخاصة اللغـة اإلنجليزيـة باعتبارهـا لغـة التواصـل مـع النظـام 

الحاسوب، وشبكة املعلومات إضافة إيل أنها أصبحت العاملي، خاصة آليات التفاعل العاملي ك

وذلك إتجاه صحيح ال بأس به لكن الخطـأ كـل الخطـأ أن يـتم عـىل . اآلن لغة العلم العاملي

ـمـا يحـدث اآلن ـيـؤدى التـى تأـسـيس حالـة ـمـن اإلسـتتباع الثـقـايف . حسـاب اللـغـة العربيـة

األجنبية دون تأكيد مقابـل عـىل اإلتجاه العام يؤكد عىل رضورة اإلهتامم باللغة . والحضاري

اللغة العربية، التي تتصل عىل خالف اللغات األخرى اتصاالً عاطفيا بعقيدتنا وهويتنـا، وقـد 

وإذا حدث ذلك فإنه قـد ينزلـق . يصل عدم التأكيد عىل اللغة العربية إيل حد تهديد الهوية

ميـة يعـد مـدخالً للتأكيـد عـىل ًبنا إيل تخوم الخيانة أحيانا، ذلك ألن التأكيد عىل اللغـة القو

باإلضافة إيل ذلك تعد اللغة وعاء الثقافة، وتراجع اللغة عن أن تصبح وعـاء الثقافـة . الهوية

فضياع اللغـة . )44(سوف يعني تبعرث األخرية وعدم متاسكها، ومن ثم قابليتها السهلة لالخرتاق

 لصالح لغـة أجنبيـة سـوف والثقافة سوف يعني ضياع الهوية، وهو ما يعنى أن إزاحة اللغة

 .يعني الطلقة األوىل يف تآكل الهوية

وتشكل الثقافة املتغري الثاين يف بناء الهوية، وإذا كانت اللغة قـد متـت إزاحتهـا مـن 

ـق  ـة يتحـق ـة الثقاـف ـإن إزاـح ـرى، ـف ـات أـخ ـل بلـغ ـل يعـم ـوق العـم ـيم ألن ـس ـاحة التعـل  ـس
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م عىل الضخ الكثيف لقـيم وثقافـات بأن تعمل تكنولوجيا اإلعال. بقطع التواصل مع تاريخها

غريبة ىف الفضاء الثقاىف للمجتمع، وألنها مزودة بتكنولوجيا اإلعالم املتقدمة من ناحية، ومن 

ناحية أخرى ألنها تخاطب الفئات الهامشية بالنسبة للثقافة القومية، كرشيحة الشباب التي 

 والقيـود، كأغـاين الفيـديو تستوعب قيم هذه الثقافة، من خالل أطر متحررة مـن القوالـب

حيث كلها آليات تخاطـب العواطـف وتسـتنفر أو . كليب والرقص الشبايب، واألفالم الشبابية

توقظ الغرائز، بحيث تساعد هـذه الضوضـاء الغريزيـة الصـاخبة عـىل تسـلل قـيم الثقافـة 

مزاحة وتصبح الهوية يف النهاية ذات لغة . الغربية لتشغل البيت وتشكل قطيعة مع التاريخ

وثقافة منهارة، الهوية يف هذه الحالة يأتيها الهجوم مـن كـل إتجـاه، وهـي وإن كانـت ذات 

 ً.وجود، غري أن وجودها أصبح ضعيفا

ًونظرا ألن الدين يشكل املتغري القاعدي يف بنـاء الهويـة، فقـد نـال نصـيب األسـد مـن 

رية للـدين يف بنـاء الثقافـة وإلدراك قوي العوملة أو قوى الهيمنة املكانة املحو. الهجوم عليه

تـارة مـن خـالل مـا يطلـق . القومية، فقد قررت أن يكون الدين هوالهدف الرئييس للهجوم

عليه بحوار الحضارات الستكشاف املساحات، التي تتيح منافذ االخرتاق وتدفق القيم الغربيـة 

ومـامل . وثقافتنـاإيل مجتمعاتنا، تحت أمل أن تحارص املنظومة األقوى أو األعمـق ىف حضـارتنا 

إلدراك القـوى العامليـة املسـيطرة " صـدام الحضـارات"يتحقق بالحوار يتحقق بالرصاع حيـث 

ومن الرضوري تفكيك هذه املنظومة لسـحقها، تـارة مـن خـالل مـا . متاسك منظومتنا القيمية

. ميكن أن يسمى بتشويه الدين، ومن ثم تشويه الثقافة بتقلـيص أو استئصـال بعـض عنـارصه

عوة الستئصال اآليات القرآنيـة واألحاديـث النبويـة التـي تـدعو إيل الجهـاد، واالستشـهاد كالد

وذلك بهدف إلغاء األساس العقيدي ملقاومة أي قهر تفرضه القوى الغربية عىل العـامل . والقوة

يضـاف إيل ذلـك حـذف اآليـات التـي تحـذر مـن العـدو، والتـي تـدعو إيل . العريب واإلسالمي

ًليصبح العامل العريب أعزل عقيديا أمام أعدائه، بـال حـول وال قـوة تصـبح فعالـة االستعداد له، 

إيل . لديه يف مامرسة الرصاع، حيث تصبح القوة والفعالية هشة وضعيفة بدون هذه العقيـدة

جانب ذلك يوجد إتجاه الستبدال مادة األخالق يف بعض املراحل التعليمية لتحل محـل مـادة 

 ناحية إزاحـة الـدين عـن أن يكـون مرجعيـة تؤكـد وتثبـت عنـارص الدين، وهو ما يعني من

وبـذلك . النسق االجتامعي، حتى تصبح عارية من أي قوة تدعمها ومن ثم ميكننا العبـث بهـا

  يصبح اإلصالح التعليمي ىف بعض جوانبه كام تفرضه القوى الغربية آلية مـن آليـات االخـرتاق
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ظيفته الرئيسية يف دفع األمة عـىل طريـق التحـديث واإلخضاع، بدالً من أن يؤدي التعليم و

 .والتطور والقوة

وتدفع الضغوط الخارجية من أجل اإلصـالح التعليمـي إيل الحـديث عـن بعـد ثالـث، 

يتمـثـل يف رضورة األـخـذ بتطبـيـق مـعـايري الـجـودة الـتـي أـصـبحت مـحـور الـحـديث الـيـومي 

 تطـوير أو تجويـد التعلـيم لهـا وإذا كانـت الـدعوة إيل. للمهتمني بشؤون الرتبيـة والتعلـيم

بدايـة يتضـمن الحـديث عـن معـايري . منطقها، إال أنها من نوع الحق الذي يـراد بـه باطـل

الجودة قياس هذه الجودة باملعنى الغريب إلغاء الدور التحريري للعلم ألن هـذا الـدور قـد 

 العقلية الغربية انتهى يف العامل الغريب، حيث لعب التعليم والعلم دوره التاريخى يف تخليص

كـام يتضـمن الحـديث . من األساطري واألوهام، التي تطورت مع املسرية التاريخية للمجتمـع

ًعن معايري الجودة األخذ مبعناهـا الغـريب، التـي تعنـي رضورة أن يكـون التعلـيم متميـزا أو 

 .يساعد عىل إبراز التميز واملواهب

رك بإتجاه الجودة إىل رضورة أن يتصف باإلضافة إيل ذلك تدعو معايري اإلصالح أو التح

التعليم بالتنوع، وهو التنوع املتوازن الذي يساعد املجتمع مـن ناحيـة عـىل امـتالك جملـة 

إضافة إيل أن هذا التنـوع يسـاعد مـن ناحيـة أخـرى ىف . الخصائص الالزمة لتطوره وتحديثه

عـىل التعلـيم العلمـي االستجابة الحتياجات السوق، بحيث يشري التنوع إيل توزيع الطـالب 

كذلك يعـد التأكيـد عـىل . والفني واألديب بشكل يتناسب مع احتياجات املجتمع من التعليم

ًعرصية التعليم كأحد املعايري األساسية ذات الصلة بجودة التعليم، أن يكون التعليم متواكبـا 

 ومـن وبـرغم أن هـذه املعـايري هامـة وال بـأس بهـا،. ًمع ظروف عرصه وليس متخلفـا عنـه

ًاملمكن أن تلعب دورا أساسيا يف النهوض بالتعليم والعلم والبحث العلمي وبـرغم أن هـذه . ً

املعايري هي ذاتها املعايري التي تطبق عىل السلع االقتصادية، فإن تأمل املسألة بفرض رضورة 

االهـتامم بـعـدة مـعـايري أـخـرى حتـى ميـكـن للتعـلـيم والعـلـم أن يعـرب ـعـن الهوـيـة القومـيـة 

وحـتـى يتـحـول التعـلـيم ـمـن مـجـرد مرشوع اقتـصـادي إيل مرشوع اجتامـعـي أو . ـمـعللمجت

 .مجتمعي شامل يلعب دوره الرئييس يف النهوض باألمة

من هذه املعايري مثالً رضورة االهتامم بالدور التحريـري للعلـم حتـى ميكنـه أن 

يث يساعد يف تذليل بعض املعوقات الثقافية التي تقف عقبة يف طريق تطور أو تحد

ـتنفار . املجتـمـع ـيم ـعـىل اـس ـن الرضوري أن يعـمـل التعـل ـه ـم ـك فإـن باإلـضـافة إيل ذـل

العقالنية يف الرتاث، وأن يسـتجمع أفكـار وقضـايا الـرتاث التـي تسـاعده عـىل تأكيـد 

وإذا كنا ننقل بعض معايري الجودة اآلن عـن الغـرب، فإنـه مـن الرضوري أن . التقدم

 قـدة التبعيـة للغـرب، بـأن تعمـل جهـود نعمل عىل تخليص نظامنا التعليمي مـن ع
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يف هـذا اإلطـار . تحسني الجودة يف إتجاه تزايد مساحة تراثنا عىل خريطة النظـام التعليمـي

فإنه إذا كانت هناك ضغوط خارجيـة يف إتجـاه إصـالح النظـام التعلـيم فلـيكن ألن مطلـب 

فعة لتطوير نظامنا غري أن علينا أن نجعل من هذه الضغوط طاقة دا. اإلصالح أصبح رضورة

ويف ذات الوقـت يقـرتب مـن . ًالتعليمي مبا يجعله قـادرا عـىل مواكبـة التطـورات املعـارصة

بحيـث . )45(استنفار ثراء الرتاث الذي بقينا لفرتة طويلة بعيدين عن التعامل مـع متضـامناته

 .قدميتوفر لدينا نظام تعليمي ذو طاقة مضاعفة عىل دفع املجتمع يف طريق التحديث والت

ًوإذا كانت هناك ضغوط خارجية إلصـالح التعلـيم مبـا يجعلـه متغـريا مالمئـا لتحقيـق  ً

ولكـن يف . الضـغوطاملصالح األجنبية، فلننتهز فرصة الطاقة الدافعة التي قد تستنفرها هذه 

 إنجـازات العلـم والتعلـيم إتجاه إصالح التعليم مبا يحقق له حالة من التمييز الـذى يضـاهى

ً التعليم مبا يجعله قادرا عىل – وليس فقط إصالح – تعمل عىل تطوير وتحديث الغريب، وأن

تحديث املجتمـع وتنميـة قدراتـه، مبـا يـيرس امـتالك أن يبعث متضمنات الرتاث القادرة عىل 

 .القوة الفعالة يف مختلف املجاالت

 

 التحديات الداخلية لبناء مجتمع املعرفة: ًرابعا

ه مجتمـع املعرفـة العـرىب، كـان مـن الرضورى أن تطـور أمام هذا الوهن الـذى يعانيـ

ًاألقطار العربية اسرتاتيجيات وسياسات للنهوض مبجتمع املعرفة حتى يصبح قادرا عىل دفـع 

يدعم هذا التوجه بداية إدراك هذه األنظمة أن املعرفة أصـبحت . عملية التنمية والتحديث

ؤرشات التـى تتحـدد عـىل أساسـها قـوة قوة ىف نظامنا العاملى املعارص، بل وأصبحت من امل

ويتطلب تشخيص سياسات األقطار العربية فيام يتعلـق . ومكانة الدولة عىل الصعيد العاملى

ببناء مجتمع املعرفة ىف مجتمعاتنا، إلقاء الضوء عيل ثالثه أبعـاد أساسـية هـي التـي تحـدد 

حيـث تهـتم هـذه . لـهمالمح سياسة الدولة العربية إلسـتكامل بنـاء مجتمـع املعرفـة وتفعي

. االبعاد بتحديد املشكالت التي يعاين منها مجتمع املعرفة مبا يخلصـه مـن هـذه املشـكالت

إضافة إيل تأمني الباحثني الذين يشكلون أعضاء وبناة مجتمع املعرفة، وهـي الجوانـب التـي 

 :نتعرض لها فيام ييل من خالل ثالثة أبعاد أساسية عىل النحو التاىل

 يعد تحديد املشـكالت :كالت أو معوقات بناء مجتمع املعرفةتحديد مش  -1

واملعوقات التى تعرتض بنـاء مجتمـع املعرفـة الخطـوة األويل والرضوريـة 

وىف هذه الحالـة فـإن بنـاء مجتمـع املعرفـة ىف العـامل . لبناء هذا املجتمع

 ة العرىب يتطلب توفر لزوميتني، األوىل أن ميتلك القطر العرىب املوارد الالزم
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والرضورية لبناء مجتمع املعرفة، والثانية أن ميتلك الخربة لتأسيس البناء التحتى املالئم 

لبناء مجتمع املعرفة، ومن املؤكد أن هاتني اللزوميتني أو إحداهام ال ميتلكهام أي قطر 

عريب مبفرده بصورة مالمئة تيرس له بناء مجتمـع املعرفـة بصـورة قـادرة وفعالـة وهـو 

ى يشري إىل أن منو مجتمـع معرفـة عـرىب قـادر وفعـال يتطلـب مسـتوى مـن األمر الذ

غـري أنـه . مستويات اإلتفاق والتضامن لتوزيع عنارص تأسيسه عىل أكرث من قطر عـرىب

ًأيا كانت اللزومية التي يفتقدها القطر العرىب فإن مجتمع املعرفة يعـاىن باإلضـافة إيل 

 :ى نعرض لها بإيجاز فيام يىلذلك من مجموعة من املشكالت األساسية الت

انعكاس الرصاع الثقاىف الدائر بني تيـارات األصـالة واملعـارصة وإختالطهـا باملتضـمنات   -

حيـث . السياسية عىل ساحة املعرفة التى ينبغى أن يهـتم مجتمـع املعرفـة بتطويرهـا

يرى البعض رضورة التخىل عن العلوم التـى نشـأت ىف الغـرب، ووجـوب اعـادة إنتـاج 

عـىل حـني . وم ونظريات تتفق مع الثقافة اإلسالمية وواقع املجتمع العريب اإلسالمىعل

يطالب البعض ىف املقابل برضورة التخىل عن الرتاث، فهو قيد بكل ما فيه عىل اإلبداع، 

ومل يتوقـف هـذا الرصاع . ًوأن نتجه فورا لىك ننهل من علوم الغرب الحديثة واملتقدمة

ىف هـذا اإلطـار فـإن .  األنسانية ولكنه أمتد إيل العلوم الطبيعيـةعند العلوم الرتاثية أو

املعضلة التي تواجه الباحثني ليس االختيار بني طريق الغـرب أو الرشق لبنـاء النهضـة 

العلمية، ولكنها تكمن يف رضورة البحث عن صيغة مالمئـة تسـاعد عـيل بعـث الـرتاث 

اوج مـع أحـدث املنجـزات العامليـة ليسهم بفاعلية يف نهضتنا العلمية، من خـالل التـز

ويرتبط بذلك قلة استعداد املفكـرين لتنـاول القضـايا الجوهريـة . )46(للحضارة الغربية

ًالتى تتعلق بالتاريخ والواقع معـا وتـرددهم حيـال إخضـاع مجتمعنـا وماضـينا لتأمـل 

ا وذلك يرجع إىل أننا نكسو التاريخ هالـة مـن القداسـة، ونـادرا مـ. نقدى متأن ودقيق

مـن قضـايا الـدين " الـثالىث املحـرم"يظهر مفكر يتجـاوز الخطـوط الحمـراء ىف تنـاول 

وبذلك يساهم مناخ االستبداد السائد ىف بعض الدول العربية عـيل . والجنس والسياسة

 تأسيس عديد من القيود عيل البحـث واإلبـداع العلمـي، حيـث يـؤدي غيـاب الحريـة 

وتتجىل مظاهر هـذه املشـكلة ىف عالقـة . ثنيإيل غلق بعض مجاالت البحث أمام الباح

الدولة باملثقفني والباحثني، حيث تتجـه إيل تكـريم وتـدعيم املـوالني الـذين يـدعمون 

ـة ـرص العمــل املرموـق ـآت والجــوائز وـف ـذى تحــرم . سياســاتها باملكاـف ـت اـل  ىف الوـق
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 ويضـيق فيه الفئات غري املوالية من الباحثني من كل املزايـا وكثـريا مـن الحقـوق، بـل

ويـرتبط بـذلك . عليهم الخناق سواء ىف وسائل اإلعالم أو يف الحصول عيل فرص الرتقـى

عدم وجود حريات كافية ىف طرح ومعالجـة الـرؤى املضـادة لسياسـة الدولـة ونتيجـة 

لذلك نجد أن أغلب الفضائيات املعارضـة لسياسـات الحكومـات العربيـة تعمـل مـن 

ويطرح ذلك يف مجملـه . ية ىف نطاق العامل العرىبالخارج، أي من أوروبا وال تعمل بحر

ًتأكيدا لذلك أنه . قضية الحريات ومعوقاتها وعالقتها باإلبداع املعريف، والتنمية البرشية

وذلـك نتيجـة . ألـف طبيـب عـريب للخـارج15 غـادر أكـرث مـن 2000-1998بني عامي 

ات بعـض األنظمـة إلخضاع مؤسسات البحث العلمي عىل قلتها يف العامل العريب لسياس

السياسية الحاكمة، وتقديم الوالء للسلطة عىل معايري الكفاءة واملعرفة، مام سـاهم يف 

 .)47(إخامد اإلبداع، وتخلف املنظومة العلمية والتقنية

فهو يعـاين مـن شـح اإلنتـاج . يعاىن البحث العلمى من عدم توفر البيئة املالمئة لنموه  -

ب التخصصات املتقدمة واملحوريـة مثـل املعلوماتيـة وضعفه ىف مجاالت أساسية، وغيا

كام يعاىن أيضا من انخفاض اإلنفاق عليه وعـدم الـدعم املؤسـىس . والبيولوجيا الجزئية

له، وعدم توافر البيئة العلمية املواتية لتنمية العلم وتشجيعه وانخفاض عدد املؤهلني 

مـى األدىب مـن قلـة عـدد القـراء باإلضافة إيل ذلك يعاين اإلنتـاج العل. للعمل ىف مجاله

وذلك لتـدىن املسـتوى اإلقتصـادى . بسبب األمية وضعف القوة الرشائية للقارئ العريب

وانخفاض الدخل، باإلضافة إىل عدم تقدير قيمة العلم واإلنشغال باإلنفاق البـذخى ىف 

لعربيـة كام تواجه عمليات نرش املعرفـة يف البلـدان ا. أمور تتعلق باملباهاة االجتامعية

يف مختلف مجاالتها من خالل عملية التنشئة، أو آداء اإلعـالم أو عـن طريـق الرتجمـة 

ـمـن أهمـهـا ـشـح اإلمكانـيـات املتاـحـة لألـفـراد واألرس واملؤسـسـات . )48(ـصـعوبات ـعـدة

والتـضـييق ـعـىل نـشـاطها، بحـيـث قـلـص ذـلـك ـمـن فعاليتـهـا يف تهيـئـة املـنـاخ املـعـريف 

 .فةواملجتمعي الالزمني إلنتاج املعر

يعاين البحث العلمي من عدم وجود إمكانات برشية كافيـة، حيـث يقـدر التقريـر أن هنـاك   -

ً باحثا ومهندسا فقط من بني كل مليون مواطن ىف الدول العربيـة باملقارنـة مـع املعـدل 371

فقط من السـكان % 1.6ويضيف التقرير أن .  لكل مليون مواطن979العاملى الذي يبلغ نحو 

ىف بريطانيـا % 69 إمكانيـة اسـتخدام شـبكة املعلومـات الدوليـة باملقارنـة مـع العرب لديهم

  78 جهاز كمبيوتر لكل ألـف شـخص عـرىب مقابـل 18وأن هناك . ىف الواليات املتحدة% 79و
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ويرتبط ذلك بحالة كـون التوسـع الكمـي يف . جهاز كمبيوتر لكل ألف شخص ىف العامل

 معدالت األمية، حيث وصـلت نسـبة األميـة بـني ًالتعليم ما زال منقوصا بسبب ارتفاع

ذـلـك . ، وـهـى ـمـن أـعـىل النـسـب ىف الـعـامل%43الـبـالغني ىف الـعـامل الـعـرىب إىل ـحـواىل 

باإلضافة إىل تردي نوعيه التعليم يف البلدان العربية، ومن شـأن ذلـك أن يقـوض أهـم 

 يقلـص مـن األهداف األساسية للتعليم وينعكس سلبيا عيل بناء مجتمع املعرفـة، كـام

ونتيجـة لـذلك إنخفـض األنتـاج . فرص تحسني نوعيـة الحيـاة يف املجتمعـات العربيـة

مـن سـكان % 5الفكري للعامل العريب، وإذا كان سكان العـامل العـريب يقـدرون بحـوايل 

وذلـك يرجـع إيل . من الكتب الصادرة ىف العامل% 0.8العامل، فإنه ال يصدر عنهم حوايل 

ني محكومني بقوانني الرقابة القاسـية واملتفاوتـة يف كـل بلـد أن مجمل الكتاب واملبدع

عىل حده، كام أن الرتجمة ىف الوطن العرىب تفتقد لسياسة واضحة تنظم عملية اختيار 

 .)49(الكتب التى تلبى حاجات البحث العلمى والتقدم املعرىف لبناء مجتمع املعرفة

يعاين من مجموعـة مـن املشـكالت وهو ما يعني يف النهاية أن مجتمع املعرفة العريب 

ونتيجـة لـذلك، . األساسية التي تعوقه عن تفعيل إمكانياته واطالق عقـال االبـداع يف نطاقـه

وبسبب هذه املشكالت نجد أن مجتمع املعرفة العريب سواء عيل مستوي األقطار العربية أو 

ًعىل مستوى املجتمع العريب ككل، عاجز عن أن يلعب دورا أساسيا يف دفـ ع عمليـة التنميـة ً

األمر الذي دفع عديـد مـن األقطـار العربيـة يف أحيـان كثـرية إيل االعـتامد عـيل . والتحديث

 .مجتمع املعرفة العاملي لتلبية احتياجات التنمية

يعترب متويـل مجتمـع املعرفـة سـواء إتخـذ ذلـك : متويل مجتمع املعرفة واإلنفاق عليه  -1

 العلمي، من القضايا الهامة لتأكيـد قـوة مجتمـع صورة االنفاق عيل التعليم أو البحث

إرتباطا بذلك من الرضوري إدراك أن العامل العـرىب يعـيش يف إطـار حالـة مـن . املعرفة

التفاوت فيام يتعلق بتوزيع موارده األساسية، وبخاصة املوارد املطلوبـة لبنـاء مجتمـع 

ئم لتطوير البحث العلمـى فبعض الدول العربية متتلك املناخ الدميقراطى املال. املعرفة

بينام متتلك بعض املجتمعات العربية األخرى الكفاءات الفكرية . وبناء مجتمع املعرفة

والبحثية الالزمة إلدارة مؤسسات إنتاج املعرفة وبـذل الجهـود واألنشـطة الرضوريـة 

ـعـىل ـهـذا النـحـو فإـنـه ـمـن الرضورى أن تتكاـمـل املجتمـعـات أو األقـطـار . إلنتاجـهـا

  إلنتاج املعرفة بصورة مشرتكة، وذلك ألن تكامل املوارد يساعد إىل حـد كبـري العربية
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وتحويل هذا االنتاج إىل تكنولوجيا تـدفع . ىف دعم بناء مجتمع املعرفة وتطوير انتاجه

إىل تنمية وتحديث املجتمع العرىب عـىل املسـتوى القـومى الشـامل أو عـىل املسـتوى 

 .القطرى

 قضية التمويل واإلنفاق عىل البحث العلمى من القضايا األساسـية ًإرتباطا بذلك تصبح

لتطوير وتقوية مجتمع املعرفة، وذلك يرجـع إىل أن نقـص التمويـل القـومى لبنـاء مجتمـع 

كام أن االعتامد عىل التمويل الخارجى يجعـل البحـث . املعرفة يؤدى إىل إنتاج معرىف هزيل

ذلك يعنـى . تكون مالمئة الحتياجات مجتمعاتناالعلمى ىف مجتمعنا يعمل وفق أجندة قد ال

أن إنتاج املعرفة يتأثر ىف نهاية األمر مبعدل اإلنفاق عىل البحـث العلمـى، حيـث يـؤثر قـدر 

باإلضـافة إىل . اإلنفاق سواء عىل التجارب أو البرش أو املعدات عـىل جـودة البحـث العلمـى

وىف . طوير املعرفة وإدراكهـا ألهميتهـاذلك فإن اإلنفاق يتأثر بسياسات الدول تجاه تنمية وت

محاولة التعرف عىل إنفاق مجتمعات العامل عىل متويل البحث وتطـوير املعرفـة مقارنـة مبـا 

ًينفق عىل البحث ومجتمع املعرفة عربيا، فإننا نجد أن الواليات املتحدة األمريكيـة واليابـان 

بينام تنفق أملانيـا وفرنسـا، . 1995-1990من الدخل القومى اإلجامىل ىف األعوام % 3.1تنفق 

، كام تنفق اليونـان والربتغـال وأسـبانيا %2,4واململكة املتحدة وإيطاليا وإسرتاليا وندا نسبة 

بينام ال تتجاوز ما تنفقة املجتمعات العربية سوى % 0,4، وتنفق تركيا واملكسيك %0,7نحو 

 .)50(من الدخل القومى األجامىل عن نفس الفرتة% 0,2

 ذلك إىل انخفاض نسبة اإلنفاق عىل البحث العلمى من الدخل القومى العـرىب، ويشري

حيث تعد املجتمعات العربية أقـل مجتمعـات العـامل مـن . مقارنة مبجتمعات العامل األخري

حيث االنفاق عيل البحث العلمي، األمر الذي إنعكس عيل ضـعف وهشاشـة بنـاء مجتمـع 

تشري إىل ضعف اإلمكانات املادية التى تشجع عىل البحث وبرغم أن البيانات . املعرفة لديها

العلمى واملعرفة، إال أن ذات البيانات تؤكد عـىل تركيـز اإلنفـاق عـىل رواتـب البريوقراطيـة 

وهو األمر الـذي يوسـع الفجـوة بـني البحـث العلمـي وإمكانيـات . الحكومية بشكل أسايس

مـع  أن توجيـه البحـث مبـا يتفـق عالوة عـىل. مساهمته يف عملية تنمية وتحديث املجتمع

ألن . أيديولوجية الدولة، من شأنه أن يؤدى إىل ضعف البنية املعرفية ىف الـدول العربيـة

البحث العلمي الحر والخالق يعمل يف نطاق حدود ضيقة للغاية، إضافة إيل أنه التوجد 

ي يجعـل األمـر الـذ. أجندة قومية للبحـث العلمـى ىف الـدول الناميـة والعربيـة عمومـا

  إختيار قضايا ومشكالت البحث يتم بصورة عشوائية، إضافة إيل أن االستفادة مـن نتـائج
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وىف محاولة رصد أمناط التمويل العرىب عىل البحـوث . البحث تتحقق بصورة عشوائية كذلك

العلمية بهدف تطوير مجتمع املعرفة فإننا نشري إىل إرتفاع نسبة التمويل الحكومى للبحـث 

يليهـا ميزانيـات الجامعـات . مـن إجـاميل متويـل البحـث العلمـي% 61.5 إىل العلمى لتصل

وهـى نسـبة . ، وهى وتعتمـد عـىل التمويـل الحكـومى يف جانـب كبـري منهـا%27.8بنسبة 

األمـر الـذى يشـري إىل % 9.2مرتفعة باملقارنة بتمويل القطاع الخاص الـذى يسـاهم بنسـبة 

بيـنام . عالة يف عملية تنمية وتحديث املجتمعحالة انفصال البحث العلمى عن املشاركة الف

األمـر الـذي يشـري إيل محدوديـة % 7.8يصل التمويـل الخـارجى للبحـث العـرىب إىل نسـبة 

 .)51(التمويل األجنبي للغاية، إيل جانب التأكيد عيل أن التمويل حكومي باألساس

شـكل املصـدر غري أننا إذا تأملنا األمر فسوف نجد أن التمويل الحكـومى بـرغم أنـه ي

الرئييس لإلنفاق عىل البحث العلمـى، وبـرغم أنـه محـدود يف قيمتـه وال يسـاعد عـيل بنـاء 

اال أنه مع ذلك يتجه اآلن إىل التضـاؤل والـتقلص . معرفة قوية تساعد عيل تحديث املجتمع

بحكم ضعف املوارد ىف الدول العربية باستثناء الدول البرتولية، األمر الذي يساعد عيل مزيد 

وإذا كان عرص العوملة يشهد تآكل موارد الدولة . من هشاشه وضعف مجتمع املعرفة العريب

القومية لتخليها عن التنمية املركزية لصالح القطاع الخاص، فإن ذلك سوف يكون لـه تـأثريه 

األمـر الـذى . عىل تخفيض ما ينفق عىل البحث العلمى بخاصة ىف الـدول املحـدودة املـوارد

بحث العلمى وبناء مجتمع املعرفة إىل االعتامد عىل القطاع الخاص إضافة يدفع مؤسسات ال

إىل التمويل األجنبى الذى تتزايد كثافته، والذى يدفع البحث العلمى إىل العمل وفق أجندة 

وحتى إذا اعتمـد . )53(بعيدة عن احتياجات مجتمع املعرفة القومى أو املجتمع القومى ذاته

الوطنى فإن ذلك سوف يجعل البحث العلمى ومؤسسات مجتمع عىل متويل القطاع الخاص 

املعرفة تعمل وفق أجندة احتياجـات القطـاع الخـاص، ولـيس أجنـدة احتياجـات املجتمـع 

األمر الذى يشري إىل أن بناء وتطوير مجتمع املعرفـة ىف العـامل العـرىب يواجـه مأزقـا . القومى

 ً.حقيقيا

 لبـنـاء مجتـمـع املعرـفـة ـمـن الرضورى أن تعـمـل :ةتـصـورات رضورـيـة لبـنـاء مجتـمـع املعرـفـ  -3

السياسات العربية عىل تبنى مجموعة من اإلجراءات األساسية التى تساعد عيل إنتاج املعرفة 

ًتأكيدا لذلك أننا إذا تإملنا األوضـاع التعليميـة . وتوظيفها ىف خدمة عملية التنمية والتحديث

دايات األويل لبناء مجتمع املعرفة فإننـا سـوف يف مجتمعاتنا، وهي التي تشكل القاعدة أو الب

 نـذكر منهـا إنتشـار الـدروس الخصوصـية . نجد أن هذه األوضاع تسـودها تشـوهات عديـدة
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التي ترض بقيم ومضمون التعليم، وتخلـف املقـررات الدراسـية عـن متابعـة األوضـاع 

األمر . دمر للقدراتالتعليمية املعارصة، إضافة إيل التعليم التلقيني املعطل لإلبداع وامل

اـلـذي يـفـرض املراجـعـة الـجـادة ملناهجـنـا التعليمـيـة وإـعـادة ـصـياغتها مـبـا يتـفـق ـمـع 

وأيضا مبا يحقـق دعـم وتنميـة القـدرة . املقومات املالمئة لألبداع وبناء مجتمع املعرفة

ومبـا يعيـد االعتبـار للملكـات . واملهارة عىل التفكري اإلبداعي التخييل التحلييل الخالق

. لقدرات، وأيضا مبا يجعلها قادرة عىل متابعـة اإلنجـازات العامليـة ىف مجـال املعرفـةوا

ًإرتباطا بكل ذلك فإننا نجد أن الدولـة العربيـة إنجازتهـا محـدودة للغايـة سـواء فـيام 

 .يتعلق بتطوير التعليم أو دعم البحث العلمي أو بناء مجتمع املعرفة

 العلمي املنـتج للمعرفـة يعـاين مـن حالـة مـن باإلضافة إىل ذلك فإنه إذا كان الباحث

الحصار الشامل، سواء من حيث الظروف املعيشية التي يعيش يف إطارها والتي تعوقـه عـن 

بـذلك يصـبح . االبداع، أو بسبب قهر الدولة له وفرض الضغوط االجتامعية والسياسية عليـه

اء الرقابة اإلدارية وسطوة من الرضوري لتحقيق بناء متكامل ملجتمع املعرفة العمل عيل إنه

وذلك ألن تحرير العقل الـبرشى . أجهزة األمن عىل إنتاج املعرفة من مختلف صنوف اإلبداع

ًمن كافة الضغوط وسياسات الرقابة سوف يجعله أكـرث إبـداعا، غـري أننـا نالحـظ أن الدولـة 

 .)54(العربية فعلت القليل املحدود يف هذا االتجاه

الرضورى التأكيد عىل أن املعرفة ليست مجرد حقائق، ولكنها إىل جانب ذلك فإنه من 

تتحقق من خالل إرتباط الحقائق بحقـائق أخـرى لتشـكل بنيـة متكاملـة، وىف هـذا اإلطـار 

يطرح عدة تساؤالت تتعلق بكيـف تتكـون وتـدرك الحقـائق باألسـاس، وهـل تـرتبط هـذه 

ىل التوجهـات الحقيقيـة الحقائق بإفرتاضات أو نظريات؟ وكيـف ميكـن للمـرء أن يحكـم عـ

. واملـصـالح الخاـصـة ـبـاالفراد أو املجتـمـع، وكـيـف ميـكـن تحوـيـل املعرـفـة إىل معرـفـة مفـيـدة

فاملعرفة املفيدة هى التى ميكن توجيهها لخدمة املجتمع بتحويلهـا إىل تكنولوجيـا وهـو مـا 

 أن تطـور وهو ما يعني أنه إذا رغبت الدولة العربيـة القطريـة. تفعله الدول املتقدمة دامئا

وتدعم بناء مجتمع املعرفة، فـإن عـيل املؤسسـات العلميـة وأعضـاءها أن يكونـوا مـوجهني 

كـام . بواسطة مجموعة من االفرتاضات األساسية التي تشكل املرشوع االجتامعـي للمجتمـع

أن ـعـيل الدوـلـة أن تهـيـئ الـظـروف لتحوـيـل املعرـفـة إيل تكنولوجـيـا ـتـدعم عملـيـة التنمـيـة 

 . مل تفعله الدولة العربية حتى اآلن بإرصار، وإىل إشعار آخروالتحديث وهو ما
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وفيام يتعلق باإلنفاق عىل البحث العلمي العريب، ميكن التأكيد أن ما ينفق عىل برامج 

ًالبحث والتطوير يف الوطن العريب ال يزال ضعيفا جدا باملقارنة باملعـدالت العامليـة، وال مفـر  ً

ًغري أن هذه الزيادة ال ميكن أن تتم عمليا إال بتفعيل .ج الوطنيةمن زيادة األستثامر يف الربام

والـتـي ميـكـن أن . دور الرشـكـات املنتـجـة ـسـواء يف القـطـاع الـصـناعي أو الزراـعـي أو الـحـريف

تستفيد من نتائج البحث العلمي يف تطوير أوضاعها، وكـذلك صـناديق التمويـل يف القطـاع 

 نسبة عدد الرشكات التي تتعاقد مع الجامعات أو مع تأكيدا لذلك أننا إذا نظرنا إىل. الخاص

مـن عـدد % 45و% 5مراكز البحث يف األتحـاد األورويب مـثالً، فسـوف نجـدها تـرتاوح بـني 

ًيف حني أن اإلنفاق العريب عىل البحث العلمي أساسا يأيت من القطاع العـام بنسـبة . الرشكات

القطاع الخاص مل يدرك بعد أهمية تضافر األمر الذي يشري إيل أن %. 90إىل % 85ترتاوح بني 

وهـي الحالـة التـي ميكـن أن تسـاعد ىف تطـوير . )55(آدائه مع جهود ونتائج البحث العلمـي

االنتاج يف قطاعات االنتاج من خالل تطوير مؤسساته، إىل جانب أنهـا سـوف متنحـه الـدعم 

بحث العلمي أن يتصدي إضافة إيل أنها سوف تقدم أو تربز املشكالت التي عيل ال. والتمويل

لها بحثا عن حلول مالمئة، مبا يساعد بصورة غري مبارشة عـيل تطـوير آداء البحـث العلمـي، 

 . وهو ما مل تفعله الدولة العربية حتي اآلن

باإلضافة إىل ذلك فإنه من الرضورى زيادة احتكاك الباحثني الوطنيني مبجتمـع املعرفـة 

 بابتعـاثهم إىل الخـارج أو التيسـري املـادى واملعنـوى العاملى، وذلك لتأهيـل هـؤالء البـاحثني

غري أنه . عليهم لحضور املؤمترات العاملية، أو تسهيل حصولهم عىل الكتب واألجهزة الحديثة

من املالحظ أن غالبية الدول العربية تعاين اآلن من نقص املوارد االقتصادية، األمر الذي دفع 

ومن ذلك تخفيض إرسال البعثات . عليم والبحث العلميالكثري منها إيل تقليص ميزانيات الت

لقـد همشـت بعـض . إيل الخارج، أو عدم توفري الظروف املاديـة ليجـري البـاحثني بحـوثهم

الدول العربية مكانة ودور البحث العلمـي والتعلـيم، ومـن املؤكـد أن ذلـك سـوف يسـاعد 

مـا تشـعر بـه بعـض الـدول بدوره عيل تهميش قيمتها ومكانتها عيل الصعيد العاملي، وهـو 

 .)56(العربية اآلن

 

 مخرجات ضعيفة ملجتمع املعرفة العرىب: ًخامسا

عرضنا ىف الفقرة السابقة ملـدخالت مجتمـع املعرفـة سـواء مـا يتعلـق بتأسـيس 

 الجامعات التى تعمل عىل تطوير املعرفـة، أو تأهيـل البـاحثني مبـا يجعلهـم قـادرين 
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إضـافة إىل مراكـز البحـث العلمـى سـواء تلـك امللحقـة . عرفـةعيل إنتـاج وإعـادة إنتـاج امل

ًبالجامعـات، أو مراكـز البحـوث القوميـة التـى تتـوىل حـل مشـكالت املجتمـع انطالقـا مـن 

إضافة إيل تحديـد حجـم . التخصصات املختلفة، وأثناء ذلك فهى تنتج املعرفة وتعيد انتاجها

اء مجتمـع املعرفـة، وتقـوم بالـدور وتخصصات القوي البرشية العلميـة التـي تشـارك يف بنـ

إىل جانب توضيح حالة االنفتاح عىل شبكة املعلومات الدوليـة التـى . الرئييس يف هذا الصدد

يرست تدفق املعلومات من الخارج إىل الداخل، هذا إىل جانب الرتجمة التـى أسسـت صـلة 

 .ولبني اإلنتاج الفكرى العاملى واملحىل حتى يرتقى األخري إىل مستوى األ

وإذا كانت العنارص السابقة قد ساهمت ىف بناء مجتمع املعرفة فإنه من الطبيعـى أن 

يقوم أعضاء مجتمع املعرفة بتطوير إنتاج علمى ومعرىف متنوع يساعد عـىل حـل مشـكالت 

سواء من خالل اإلبداعات التى يصل إليهـا البـاحثون، أو البحـوث التـى ينرشونهـا . املجتمع

بحيث نجد أنه كلـام تحقـق تـراكم . رتاكم العلمى املختزن ىف املجتمعوتشكل إضافات إىل ال

. أكرب من املعرفة العلمية، كلام كان املجتمع أكرث قدرة عىل تطوير وثبات علمية أكرث فعالية

وأيضا إىل تحويل املعرفة إىل تكنولوجيا تتوىل تطوير الواقع االجتامعى، وهـو مـا يعنـي أننـا 

ونعرض فيام يـىل ملخرجـات مجتمـع املعرفـة . ن بناء مجتمع املعرفةنكون بإزاء إكتامل أركا

 .ًالعرىب بعد اكتامله نسبيا

 ويعـد إنتـاج البحـوث العلميـة ونرشهـا أحـد :زيادة عدد البحوث العلمية املنشـورة  -1

اإلسهامات األساسية ملجتمع املعرفة، ويف هذا اإلطار فإننـا نعتقـد ىف رضورة أن تتـوافر 

ويتمـثــل الرشط األول يف رضورة مواكـبــة ـهــذه البـحــوث . ـســيةخمـســة رشوط أسا

للتطورات العلمية واملعرفية العلمية حتـى ميكنهـا تقـديم الحلـول لجملـة املشـكالت 

ويتمـثـل الرشط الـثـاين يف رضورة مواكـبـة اإلنـتـاج . املتـصـلة بتنمـيـة املجتـمـع وتحديـثـه

ًمع املعرفة العريب متخلفا ًالعلمي ألحداث التطورات العملية عامليا، حتي ال يصبح مجت

. عن نظريه العاملي، بحيث يصل إيل مستوي ندية التبادل مع مجتمع املعرفة العاملي

ويتحدد الرشط الثالث بأهميـة تطـوير الكـوادر العلميـة املنتجـة لهـذه البحـوث، 

ويؤكد الرشط الرابع عيل رضورة . حتي تكون قادرة عيل إنتاج تفكري علمي حديث

 ًتوازن يف اإلنتاج العلمي، مبعنـي أن يكـون موزعـا بصـورة متوازنـة أن يكون هناك 

ويتصـل . بني العلوم التطبيقيـة والطبيعيـة وبـني العلـوم اإلنسـانية وعلـوم الـرتاث

  الرشط الخامس واألخري برضورة قابلية هذا اإلنتـاج العلمـي للتحـول إيل سياسـات
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 إيل التطبيق العميل لتطوير إجتامعية وتكنولوجيا، بحيث تجد املعرفة النظرية طريقها

 .الواقع

ويف محاولة التعرف عيل مكانة املجتمع العريب عيل ساحة النرش العاملي، فإننا نجد أن 

ًالدول العربية قد أنتجت عددا من البحوث واملنشورات العلمية، التى تصل بالنظر إىل عدد 

ك تقـع ضـمن املجموعـة وهـى بـذل" 1995ً بحثا لكل مليون فرد ىف العـام 26" السكان إيل 

 19"والهنـد " ً بحثـا11"، والصـني ً" بحثـا42"املتقدمة من الدول النامية، والتى تضم الربازيل 

ًوإن كانت هذه األعداد مازالت تبتعد كثريا عـن مسـتوى اإلنتـاج ىف الـدول املتقدمـة " ًبحثا

 .)57(" بحثا1878"وسويرسا "  بحثا1252"وهولندا "  بحثا840" مثل فرنسا 

بحيث يشري ذلك إىل أن العامل العريب يقع من حيث عـدد األبحـاث العلميـة املنشـورة 

غري أنه يشـغل مكانـه وسـطا بـني هـذه . عيل الصعيد العاملي ضمن مجموعة الدول النامية

ً بحثا لكل مليون 11الدول وبني الصني الذي يصل معدل نرش األبحاث العلمية فيها إيل نحو 

بيد أن هذا املعدل مخادع . ً بحثا لكل مليون مواطن42عدل فيها إيل والربازيل الذي يصل امل

ألن األرقام املطلقه لن تكون يف الصالح العريب، فمـن املؤكـد أن عـدد البحـوث املنشـورة يف 

بطبيعـة . الصني بحكم حجمها السكاين سوف تكون كافية بالشك لدفع قاطرة التحديث فيها

 العـامل العـريب ضـئيل للغايـة إذا قـورن مبعـدالت نرش الحال نجد أن معدل نرش البحوث يف

وارتباطا بذلك يوضح تقرير التنميـة اإلنسـانية . البحوث يف كل من فرنسا وهولندا وسويرسا

 . الذى يوضح حجم نرش الكتب ىف العامل العريب موزعة عيل مختلف األقطار

نشورة بصورة عامـة، حيث أننا إذا تأملنا حالة الدول العربية من حيث عدد الكتب امل

وهو . لوجدنا أن حجم النرش منخفض بصورة واضحة مقارنة بدولة إرسائيل عىل سبيل املثال

الوضع الذى يشري بشكل عام إىل حالة تردى مجتمع املعرفة ىف العامل العرىب، والـذى يفـرض 

 .رسم االسرتاتيجيات وبذل الجهود والعمل بإتجاه تأسيس بناء متكامل ملجتمع املعرفة

إىل جانب ذلك فإننا نالحظ أن هناك بعض الـدول العربيـة التـى يرتفـع لـديها عـدد الكتـب 

املنشورة، نذكر منها السعودية الذي يصل فيها معدل نرش الكتب لكل مليون من السـكان إيل نحـو 

والكويـت التـى تـنرش .  كتاب لكل مليـون مـن السـكان132.6 كتاب، وتونس التى ينرش بها 186.2

اب لكل مليون من السكان، وهى ىف غالبها دول متتلك موارد اقتصادية كافية لنرش املعرفة  كت115.3

  ًليس ىف أوطانها فقـط، ولكـن ىف العـامل العـرىب ىف جملتـه، إضـافة إيل أن بعضـها قطـع شـوطا عـيل
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ىف مقابـل ذـلـك نجـد أن هـنـاك دول تـنخفض فيـهـا الكـتـب . طريـق التـحـديث مثـل ـتـونس

 كتـاب لكـل 4.4ن من السكان، وهى الجزائر حيث يصل العدد إيل نحـو املنشورة لكل مليو

 كتاب لكـل مليـون مـن السـكان 13مليون من السكان، واملغرب حيث يصل العدد إيل نحو 

وذلـك يرجـع إىل .  كتاب لكل مليون من السكان20.8ومرص الذي يصل فيها العدد إيل نحو 

ادية إىل حد كبري، إضافة إيل أن بعضـها يعـاين أن غالبية هذه األقطار محدودة املوارد االقتص

 .)58(من مشكلة سكانية كبرية

وبرغم ذلك فقد شهدت حركة النرش العلمى ىف الوطن العرىب زيـادة ملحوظـة خـالل 

فقد إرتفع عدد منشورات العلامء العرب ىف دوريات عاملية محكمـة . العقود الثالثة املاضية

%. 10، أى بزيـادة سـنوية معـدلها 1995 نرشة عام 7000 إىل نحو 1967 نرشة عام 465من 

إال أن هذه الزيادة كانت متواضعة باملقارنة مع تلك التى حققتهـا كثـري مـن الـدول، حيـث 

ً أحـد عرش ضـعفا مـام كانـت 1995بلغت املنشورات العلمية لكل مواطن ىف الصني ىف عام 

أمـا ىف البلـدان العربيـة . نوبيةً ضعفا لكوريا الج24وبلغت هذه النسبة . 1981عليه ىف عام 

 نرشة لكـل 26 إىل 1981 نرشة لكـل مليـون عـام 11ً ضعفا حيث ارتفعـت مـن 2.4فبلغت 

أما عىل املستوى املؤسىس فقد كان عدد املؤسسات العلمية العربية التـى . 1995مليون عام 

يـة بيـنام اقـترص عـدد املؤسسـات العلم)  مؤسسـة26 (1995 بحثـا عـام 50نرشت أكرث من 

 .)59( بحث عىل خمس مؤسسات فقط200العربية التى نرشت أكرث من 

ًومن املؤرشات التى ميكن أخذها ىف االعتبار لقيـاس مسـتوى جـودة األبحـاث عمومـا، 

حيث تزداد اإلشـارة إىل البحـث كلـام ارتفـع مسـتواه . قياس عدد االقتباسات املرجعية منها

ورد ىف تقرير التنميـة اإلنسـانية العربيـة األول أن وقد . ًوأضاف جديدا إىل املعرفة اإلنسانية

ً مرة كـان مقـاالً واحـدا فقـط ىف كـل مـن مرص 40عدد املقاالت التى زاد االقتباس منها عن 

 مقـاالً ىف 10481 بيـنام وصـل هـذا العـدد إىل 1987والسعودية والكويت والجزائر ىف عـام 

 .)60( مقاالً ىف سويرسا523الواليات املتحدة و

 يعد اإلبداع نـوع مـن املزاوجـة بـني املعرفـة :إرتفاع مستوي اإلبداع وزيادة براءات االخرتاع  -2

العلمية التى توفرت وتراكمت، وبني املشكالت التى يعاىن منها املجتمـع وتحتـاج بإلحـاح إىل 

وىف أكرث التعريفات بساطة يعرف اإلبداع بصورة محددة وبسيطة بإعتبـاره . تقديم حلول لها

". ًلية التي تؤدي إىل ابتكار أفكار جديدة، تكون مفيدة ومقبولة اجتامعيـا عنـد التنفيـذالعم"

 مـزيج مـن الخيـال العلمـي املـرن، لتطـوير "وهناك تعريف شامل لإلبداع يشري إليه باعتباره 
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فكرة قدمية، أو إليجاد فكرة جديـدة، مهـام كانـت الفكـرة صـغرية، ينـتج عنهـا إنتـاج 

عـيل هـذا النحـو يعـد اإلبـداع هـو ". كن تطبيقه واإلستفادة منهمتميز غري مألوف، مي

مصنع كل فكرة جديدة مفيـدة علميـا، يـتم تقـدميها للمجتمـع، حتـي ولـو كانـت يف 

ًويظن بعض الناس أن اإلنسان يولد مبـدعا، والحقيقـة أن . البداية خارجة عن املألوف ُ

أي "فـهـو .  يف ذـلـكـكـل إنـسـان يـسـتطيع أن يـبـدع ويبتـكـر ويـخـرتع إال ـمـن ال يرـغـب

ً، يتأثر تأثرا كبريا بالبيئة املحيطة بـه"اإلنسان ًواإلبـداع مـرتبط ارتباطـا وثيقـا بـالبرش، . ً ً

ُفمتى وجد إبداع وجد برش، ومتى وجد برش وجد إبداع ُ وعليه، فـإن املسـؤولية تقـع . ُ

ـعـىل مؤسـسـات املجتـمـع والدوـلـة يف إـبـراز ـقـدرات املـبـدعني، يف مختـلـف املـجـاالت 

يتهم وتشجيعهم ورعايتهم بإذكاء طاقتهم املبدعة لـيك يسـتطيعوا أن يسـهموا يف وتنم

 .ًتطوير وتقدم املجتمع، يف زمن تزداد فيه التحديات يوما بعد اآلخر

وقـد . بصـورة كبـرية صحيح أن اإلبداع هو جهد فردي، إالّ أنه كـذلك عمـٌل اجتامعـي

الفـردي باعتبـار أن املنـاخ العـام هـو يطغى الدور االجتامعي يف الرتتيب العام عـىل الـدور 

ًدورا أساسـيا يف  حيث أن األرسة واملدرسة والدولة واملجتمـع تلعـب. الراعي األسايس للمبدع

الرعايـة يف تحديـد  اكتشاف وتنمية وتطوير وصقل عنرص اإلبداع عنـد الفـرد، إذ تبـدأ تلـك

 البداع ويقرر طرح فكرةوحينام يصل املبدع إيل مرحلة ا. مواهب الطفل منذ بدايات حياته

ُجديدة فإنه، يخوض رصاعا ال يحسد عليه  فمجتمعاتنا ال تزال تقلل من شأن احرتام وجهـة. ً

ذلـك . النظر األخرى، رغم أن ذلك يعترب ركيزة رئيسية يف منو الذهنية اإلبداعيـة عنـد الفـرد

 لألبـداع إن مل تكـن باإلضافة إيل أننا نجد أن غالبية النظم السياسية العربية نظم غري راعيـة

كارهة له، بإعتبار أنها نظم أبوية تؤمن بأن الحكمة تنحدر إليها مـن املـايض، بيـنام االبـداع 

 .قفز إيل املستقبل، وأن االبداع والتغيري فيه مخاطرة تجاوز مكانتها أو حتي إلغائها

فـة فإننـا ًوإذا كانت براءات االخرتاع تعد مؤرشا لحالة إبداع عقـول أعضـاء مجتمـع املعر

نجد أن املؤرشات الخاصة بعدد براءات االخرتاع للبلدان العربية تشكل أضعف حلقـات نشـاط 

فهى ىف هذا الصدد متخلفة عن الدول املتقدمة وبلدان أخرى تصنف ضـمن . البحث والتطوير

وذلك يرجع العتبارات تتعلق بنقص تأهيل أعضاء مجتمع املعرفة من ناحيـة، أو . الدول النامية

لف تنظيامت ومؤسسات انتـاج املعرفـة مـن ناحيـة ثانيـة أو تتصـل بعـدم دعـم وتشـجيع تخ

ًتأكيدا لـذلك فإننـا إذا تأملنـا عـدد بـراءات . السياق االجتامعى والسياىس العام من ناحية ثالثة

 االخرتاع ىف العامل العرىب مقارنـة مبجتمعـات العـامل األخـري فسـوف تتضـح لنـا حالـة هشاشـة 
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فة ىف العامل العـرىب، مـن حيـث قدرتـه عـىل اإلبـداع، أو تقـديم الحلـول لحـل مجتمع املعر

ًتأكيدا لذلك أن عدد براءات اإلخرتاع لكـل مليـون مـن السـكان فسـوف . مشكالت املجتمع

 وىف 17.8 وىف مرص 7.9نجد أن عـدد بـراءات اإلخـرتاع وفـق هـذا املعـدل ىف الجزائـر نحـو 

 لكل مليون من السـكان، بيـنام بلغـت ىف 18.3تونس  وىف 52.1 وىف السعودية 10.9املغرب 

 163.8 لكل مليون من السكان وىف كوريا الجنوبيـة بلـغ املعـدل نحـو 5057,3إرسائيل نحو 

وهو األمر الـذى يشـري إىل رضورة املراجعـة الجذريـة إلعـادة بنـاء مجتمـع . )61(براءة إخرتاع

التحـديث، وأن ميتلـك الكفـاءة للتعامـل املعرفة العرىب مبا يؤهله ألن يكون قاطرة التنمية و

 .بندية مع مجتمعات املعرفة األخرى عىل الصعيد العاملى

ويف محاولة تأمل األسباب التي تدفع إيل إنخفاض مستويات االبـداع يف العـامل العـريب، 

ويتمثـل العامـل األول يف أن بعـض األنظمـة . فإننا سـوف نواجـه بخمسـة عوامـل أساسـية

مل العريب ال تشجع عيل اإلبداع، فإدراك هذه األنظمة للدور الـذي ميكـن أن السياسية يف العا

ًوهو اإلدراك الذي نجد مؤرشا لـه يف . يلعبه العلم يف تنمية املجتمع وتحديثه محدود للغاية

إنخفاض امليزانية التي ترصدها هذه األنظمة للتعليم والبحـث العلمـي، األمـر الـذي يعجـز 

ويتمثـل العامـل الثـاين يف .  يشارك بفاعلية يف عمليـة التحـديثمعه البحث العلمي عن أن

سوء أو تشوه إدارة مؤسسات البحث العلمي، حيث اليدرك مديروا غالبية هذه املؤسسـات 

ويحتاج الباحثون يف إطارهـا لقـدر مـن . العلمية أنهم يديرون مؤسسات ذات طبيعة خاصة

ديهم، فمعـاملتهم كمـوظفني يقتـل إمكانيـة املعاملة الخاصة، التي تفجر إمكانيات االبداع ل

ويتمثل العامل الثالث يف نقص طاقة االبـداع يف عاملنـا العـريب بسـبب نقـص . االبداع لديهم

وذلك من خـالل زيـادة فـرص إحتكـاكهم . تأهيل الباحثني العاملني يف مجال البحث العلمي

ث األجنبيـة، وحضـورهم بالعامل الخارجي من خالل تأكيد أتصالهم بالجامعات ومراكـز البحـ

ويتحـدد . املؤمترات حتي ميكنهم الوقـوف عـيل أحـدث التطـورات العلميـة يف تخصصـاتهم

العامل الرابع يف رضورة رفـع مسـتويات املعيشـة واالرتقـاء بنوعيـة حيـاة هـوالء البـاحثني، 

بحيث تتحـول طاقـة إنشـغالهم بالبحـث عـن مصـادر للـدخل إلشـباع حاجـاتهم وحاجـات 

اقة يقترص إنشغالها األسايس بتطوير بحوثهم وإبداعاتهم، ما دامت الدولة قـد أرسهم، إيل ط

ويؤكد العامل الخامس عيل رضورة توفري اإلمكانات املادية واألجهزة التي . ضمنت لهم ذلك

ـتـيرس لـهـؤالء الـبـاحثني الحـصـول عليـهـا ـبـوفرة إلـجـراء أبـحـاثهم، وتخليـصـهم ـمـن القواـعـد 

 .فيد ىف الحصول الحر عيل هذه املواردالبريوقراطية املعوقة التي ت
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 إضعاف مجتمع املعرفة إرضار باألمن القومى: ًسادسا

إستعرـضـنا ىف الـصـفحات الـسـابقة أوـضـاع التعـلـيم مبراحـلـه املختلـفـة، وـكـذلك حاـلـة 

مؤسسات البحث العلمى، وأدركنا أن البناء التحتى للتعليم والعلـم واملعرفـة عـاجز عـن أن 

وإذا كنا قد أثبتنا خـالل صـفحات . وير مجتمعاتنا العربية وتحديثهايشكل طاقة دافعة لتط

هذا الفصل أن املعرفة أصبحت تشكل رأس مال، قـادر مـن ناحيـة عـىل التحـول إىل رؤوس 

األموال األخرى وأبرزها رأس املال اإلقتصادى األمر الذى يعنـى أن املعرفـة أصـبحت تشـكل 

ؤهلة واملدربة، والتى تعمل ىف منـاخ إنسـاىن وعلمـى ًموردا إقتصاديا أصيالً تنتجه العقول امل

كام اصـبح إمـتالك املجتمـع للعلـم واملعرفـة مـن . مالئم يجعلها قادرة عىل اإلبداع والعطاء

ًناحية ثانية، ييرس له إمتالك القدرات واإلمكانيات التى تجعله قادرا عىل حل مشكالته، كام 

يضـاف إىل ذلـك أن إمـتالك املعرفـة . حتههو قادر عىل تجسيد متضمنات التحديث عىل سا

. من شأنه أن يساعد ىف تحديد مكانـة املجتمـع والدولـة ىف نطـاق نظامنـا العـاملى املعـارص

وكذلك تحديد مساحة األدوار التى ميكن أن يقوم بها املجتمع عىل الصعيد العـاملى، بحيـث 

 عـىل مزيـد مـن متكـني تصبح هذه املكانة وهذه األدوار، موارد إقتصادية وسياسـية تسـاعد

 . املجتمع وتأكيد متاسكه الداخىل، وتطوير آدائه عىل الصعيد العاملى

ًإرتباطا بذلك فإننا إذا تأملنا أوضاع التعليم والعلم واملعرفة ىف مجتمعاتنا العربية فإننا 

األمر الذى يعجزها عن اإلسـهام بفاعليـة . سوف نجدها تعاىن من حالة من الرتدى والضعف

. بية ىف تطوير مجتمعنا العرىب وتحديثه، وهى الحالة التى تعرض أمننا القومى للخطروإيجا

بل وتجعل حامية هذا األمن مسألة صعبة إن مل تكن مستحيلة، ويرجع ذلك بطبيعة الحـال 

ويتمـثـل الـسـبب األول ىف إنخـفـاض ـعـدد امللتحـقـني مبختـلـف املراـحـل . ألـسـباب عدـيـدة

لعمرية التى كان ينبغى أن تلتحق بكل مرحلـة مـن املراحـل التعليمية، مقارنة بالرشائح ا

ـة ـن الرضورى أن . التعليمـي ـان ـم ـى ـك ـوانني الرـخـوة الـت ـة إىل الـق ـك يرـجـع ـمـن ناحـي  وذـل

كام قد يرجع من ناحيـة ثانيـة إىل إدراك . يلتزم البرش لإللتحاق مبختلف املراحل التعلمية

أو عدم تقـدير . ختلفة ىف تعليم التالميذالبرش ىف املجتمع عدم جدية املراحل التعليمية امل

املواطنني لقيمة التعليم، وتخلف الوعى ىف هذا اإلتجاه، أو أن ذلك يرجع إىل عدم إمتالك 

 املجتمع لإلمكانيات واملؤسسات التعليمية الكافية، والقادرة عىل إسـتيعاب كـل مـن هـم 

 وهـو مـا يـؤدى .  اخـرىىف سن املرحلة التعليمية، إضـافة إىل ظـروف إجتامعيـة وثقافيـة

  إىل وجود رشائح مل تحصـل عـىل فرصـة التعلـيم ىف مختلـف املراحـل التعليميـة، وأبرزهـا

 



314 قومى العرىب ىف عرص العوملهاألمن ال                                                                              

حيـث يـؤدى عـدم االلتحـاق بهـا إىل زيـادة . املراحل التعليميـة األوىل ىف النظـام التعليمـى

، مساحة األمية ىف املجتمع، ىف عرص يتطلب التفاعل ىف نطاقـة إمـتالك مسـتوى مـن الـوعى

الذى يتيحـه تـوفر املعرفـة املنظمـة مـن خـالل املؤسسـات التعليميـة ىف مختلـف املراحـل 

وإذا كـان عـدم االلتحـاق باملراحـل التعليميـة األوىل أو الـدنيا يـؤدى إىل إتسـاع . التعليمية

مساحة األمية ىف املجتمع، أو بقائها عىل ما هى عليه، ىف عرص أصـبحت األميـة فيـه تشـكل 

فإن وجـود رشائـح إجتامعيـة مل يحصـل أبناؤهـا . تى عجزت عن القضاء عليهاإهانة لألمة ال

فـإن ذلـك . عىل فرصة التعليم ىف املراحل التعليمية األعـىل كاملرحلـة اإلعداديـة أو الثانويـة

يعنى إتساع قطاعات البرش غري القادرة عىل التعامل مع التقنيات الحديثة ملجتمع املعرفـة، 

ومن الطبيعـى أن يـؤدى . من قدرات املجتمع عىل إنتاج املعرفةوهى األوضاع التى تخفض 

 . عدم قدرة املجتمع عىل إنتاج املعرفة إىل ترسيخ التخلف لديه

ويرتبط بذلك بعد آخر يتمثل ىف أن إنخفاض االلتحـاق بـالتعليم الجـامعى والعـاىل أو 

التى ميكن أن تلعب تردى مستوى اآلداء فيه، يعنى عجز املجتمع عن توفري الكوادر العلمية 

ًدورا أساسيا ىف إنتاج العلم واملعرفة وإذا كـان العجـز عـن إنتـاج العلـم واملعرفـة، ىف عرص . ً

أصبحت املعرفة رأسامل حسبام أرشت يعترب خطيئة ىف حق املجتمع، فإنه باإلضافة إىل ذلك 

ه يحـرم إىل جانـب أنـ. يعطل قدرات املجتمع عن تحقيق اإلنتاج املالئـم ىف مجـاالت اخـرى

. املجتمع من اإلستفادة من العلم واملعرفة، ىف تطوير وإستغالل موارده اإلقتصادية األساسية

ًمثال عىل ذلك أن الدول التى قطعت شوطا عىل طريق التقدم املعرىف، هى الـدول القـادرة 

وبغـري هـذه املسـاعدة . عىل إكتشاف حقول البرتول وإستخراجه للدول العـاجزة عـن ذلـك

الدول التى متتلـك املعرفـة الذريـة .  فستظل هذه املوارد اإلقتصادية ىف باطن األرضاملعرفية

هى الدول القادرة عىل بناء املفـاعالت الذريـة لصـالح األغـراض السـلمية والعسـكرية عـىل 

وهى القادرة عىل مسـاعدة الـدول األخـرى، لتسـخري هـذه الطاقـة لـديها لألغـراض . السواء

متالكها لهذه التكنولوجية يضعها ىف مكانة عاملية أقـوى، تتـيح لهـا السلمية، إضافة إىل أن إ

وحيـنام تسـاعد . أن تؤثر ىف األحداث والتفاعالت العاملية مبا يساعد عىل تحقيق مصـالحها

الدول التى متتلك املعرفة غريها إلستغالل مواردها، فإنها ال تساعدها لسواد عيونها، ولكـن 

يضـاف . تخراج هذه الرثوات أو تقديم هذه املسـاعداتلتحصل عىل نصيب األسد لقاء إس

إىل ذلك، فإن ضعف أو تردى التعليم العاىل والجـامعى ىف املجتمـع العـرىب، مـن شـأنه أن 

 والقادرة عـىل اإلسـهام . يحرم عملية التنمية والتحديث من توفري الكوادر املؤهلة واملدربة
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وعـات املختلفـة التـى تتأسـس لتحقيـق ىف عملية التنمية والتحديث سواء مـن خـالل املرش

أو من خالل تطوير البريوقراطية الحكومية، حتى متتلـك مسـتوى . أهداف تحديثية وتنموية

من الرشادة التى تيرس لها اإلسهام بفاعلية لتجسيد متضمنات التحديث، واإلرشاف عىل هذا 

لبية مشاريع التحـديث ونحن إذا تأملنا الواقع العرىب، فسوف نجد أن غا. التجسيد وحراسته

األمر الذى يشري إىل . تتأسس ىف الغالب بعقول أجنبية، تساهم ىف إستغالل وإستخراج ثرواتنا

الطبيعيـة الهائلـة والجبـارة، فـإن ترتيبنـا مـن حيـث مسـتوى أننا برغم إمتالكنا للـرثوات 

 مجموعـة ً املؤسسـات العامليـة وقياسـاتها، يـأىت دامئـا ىف املـؤخرة ضـمنالتحديث ىف قوائم

 . املجتمعات املتخلفة

إىل جانب ذلك فإن إمتالك العلـم واملعرفـة، يسـاعد ىف الـدفاع عـن حقـوق املجتمـع، 

ويحمى ثرواتنا ويفرض وجهة نظرنا بقـوة وفعاليـة ىف فـيام يتعلـق بالقضـايا ذات األهميـة 

صـبحت لهـا وهوما يعنى أن املعرفة ىف هذا العرصأ. بالنسبة لنا ىف مواجهة األطراف املعادية

قدرة رسيعة للتحول إىل أسلحة فتاكة تستخدم ىف إخضاع الدول، ومن ميتلك القوة يستطيع 

وبـذلك تصـبح املعرفـة طريقـا إىل القـوة والقـوة . أن يفرض مصالحه وقضاياه عىل اآلخرين

مثال عىل ذلك فإن مصالح الواليات املتحـدة األمريكيـة ىف منطقـة . طريق إىل فرض املصالح

الرشق األوسـط دفعهـا إىل إحـتالل العـراق، وأثنـاء إحتاللهـا للعـراق أنجـزت ذلـك الخليج و

إعتمدت عىل معرفة متقدمة متكنت من إخضاع القوات . بواسطة ترسانة عسكرية الكرتونية

وىف الرصاع العـرىب اإلرسائـيىل تفـرض . العراقية بـدون إراقـة دمـاء أمريكيـة تسـتحق الـذكر

وأيضا لتقدم البحـث العلمـى وجهـود . ملعرفة العسكرية املتطورةإرسائيل رؤيتها، إلمتالكها ا

ًبناء مجتمع املعرفة، إستنادا إىل امليزانيات الكبرية التى ترصدها مقارنة باملجتمعات العربيـة 

ًمجتمعة عىل نحو ما أرشنا، خاصة إن إرسائيل تشكل تهديدا مبارشا لألمـن القـومى ًتأكيـدا . ً

رييز رئيس إرسائيل إىل أنه إذا كان العرب لديهم الدين الجهادى لذلك ما أشار إليه شيمون ب

وإذا كـانوا ميتلكـون ثـروة لهـا . الذى ميدهم بطاقة وعواطف القوة والقـدرة عـىل املواجهـة

عائدات إقتصادية هائلة، فإن إرسائيل ينبغى أن تركز من أجـل التفـوق ىف العلـم واملعرفـة، 

 . ت قوة بواسطتها نستطيع فرض إرادتنا عىل اآلخرينألن املعرفة ىف عاملنا املعارص أصبح

ـزه  ـرىب، إـضـافة إىل عـج ـامل الـع ـة ىف الـع ـردى األوـضـاع التعليمـي ـب ـت وإىل جاـن

الواضح عن بناء مجتمع املعرفة فإن األنظمة التعليمية تعاىن من عـدة إنحرافـات، 

 جـاه أساسية، ترض بالنظام التعليمى بحيث تعجزه عن القيـام بـأدوارة األساسـية ت

 



316 قومى العرىب ىف عرص العوملهاألمن ال                                                                              

ويتمثل اإلنحراف األول ىف إنتقائية التعلـيم ىف مجتمعاتنـا مـن . املجتمع، ومتطلبات تحديثه

خالل تأسيس نظام تعليمـى تخـىل عـن مبـادئ تكـافؤ الفـرص والعـدل اإلجتامعـى، حيـث 

تحولت العملية التعليمية لصالح من ميلكون اإلمكانيات املادية، بغض النظـر عـن قـدراتهم 

 تأسست ىف الجامعات الحكومية ىف غالبية الكليات بعض األقسام التى تـتم حيث. املحدودة

يلتحـق بهـا أبنـاء . العملية التعليمية فيها بإحدى اللغات األجنبيـة ىف مختلـف التخصصـات

ًالطبقة العليا والرشائح األعىل للطبقة املتوسطة، الذين تلقوا تعليام أجنبيـا ىف املراحـل قبـل  ً

كهم اإلمكانيات التى يرست لهم وما زالت تيرس لهم هـذا الـنمط مـن الجامعية بحكم إمتال

ًاألكرث تطورا من التعليم الذى يتم باللغة العربية، عىل األقل من حيث إتسـاقه مـع . التعليم

وهـو مـا . متطلبات سوق العمل املعومل، والذى يتعامل ىف غالبه باللغات األجنبيـة باألسـاس

ليم الحكـومى بـني الـذين ميتلكـون القـدرات املاديـة والـذين يعنى نرش الفرقة ىف بنية التع

يفتقدونها، وهو ما يؤثر عىل اإلنـتامء اإلجتامعـى للفـريقني، الـذين متيـز النظـام التعليمـى 

 .لصالحهم والذين تأسست السياسات التعليمية لغري صالحهم

ث إتجهت ويتصل اإلنحراف الثاىن بتأسيس الجامعات الخاصة والجامعات األجنبية، حي

التى أسسها بعض رجـال األعـامل، . غالبية املجتمعات العربية إىل تأسيس الجامعات الخاصة

والتى تدار عادة بإعتبارها مرشوع إستثامرى، يعمل وفق منطق الربح والخسارة، األمر الذى 

إذ يلتحق بها الطـالب مـن أصـحاب . يعد مدخالً إلنحرافات عديدة، تقع ىف هذه الجامعات

ت املحدودة ىف إختبار الثانوية العامـة، مـن ذوى الـدرجات التـى تـدل عـىل قـدرات القدرا

ًومع ذلك فهم يلتحقون بكليات القمة التى تحتاج دامئا للطالب . تحصيلية وتعليمية ضعيفة

ذوى الـقـدرات العالـيـة التأهـيـل كالـطـب والهندـسـة، ـمـا داـمـوا ـقـادرين ـعـىل دـفـع الرـسـوم 

ويصـبح لعامـل القـدرة . ز عنها أرس الرشائـح الـدنيا ىف املجتمـعالتعليمية العالية، التى تعج

ويتصل بذلك . ًاملالية فاعلية ىف العملية التعليمية بصور عديدة، األمر الذى يرض بها سلبا

تأسيس الجامعات األجنبية ىف مجتمعاتنا، بدالً من العمل عىل دعم الجامعات الحكومية 

حيث نجـد إستضـافة كـل مجتمـع عـرىب . جنبيةمن خالل تهجينها بخربات الجامعات األ

لعدد من الجامعـات األجنبيـة، التابعـة لفرنسـا وأملانيـا والواليـات املتحـدة األمريكيـة 

ىف نطاق ذلك نجد أن هذه الجامعات تؤسـس . وإيطاليا وبريطانيا واليابان والبقية تأىت

 تنتـمـى إلـيـه العملـيـة التعليمـيـة وـفـق مـنـوذج العملـيـة التعليمـيـة ىف املجتـمـع اـلـذى

الجامعة، ومن الطبيعى أن تتضمن املقـررات الدراسـية مضـامني تعكـس هويـة هـذه 

 وعلينا أن نتخيل الخريطـة التعليميـة والجامعيـة. املجتمعات ومعاىن تؤكد اإلنتامء لها
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ًلكل بلد عرىب، فسوف نجد تعليام حكوميا مرتديا وتعليام خاصا، ميتلـك كـل رشوط التميـز،  ً ً ً ً

ً جامعيا حكوميا مرتديا، وتعليام جامعيا أجنبيا ميتلك كل رشوط التميزًتعليام ً ومن الطبيعى . ً

ًأن يؤثر ذلك سلبا عىل الهوية، حيث عـرب يجيـدون لغـات أجنبيـة حـديثا وكتابـة، بدرجـة  ً

ومن الطبيعـى أن يكـون ذلـك . تفوق قدرتهم عىل التواصل باللغة العربية ىف بعض األحيان

يم والثقافـة األجنبيـة التـى تشـكل مرجعيـة لتوجيـه سـلوكيات هـؤالء مدخل إلستيعاب الق

وإذا كانت الجامعات الخاصـة بإنحرافاتهـا . الطالب، خاصة أن منهم ستكون نخبة املستقبل

ّتؤثر عىل اإلنتامء، فإن الجامعات األجنبية تـؤثر عـىل اإلنـتامء وتضـيع الهويـة كـذلك، ومـن 

رة باألمن القومى، سواء عىل املسـتوى القطـرى، أو الطبيعى أن تكون مثل هذه األوضاع ضا

 . القومى العرىب

إىل جانب ذلك هناك إنحراف ثالث تعـاىن منـه مؤسسـات التعلـيم الجـامعى ومراكـز 

حيـث نجـد أن هـذا اإلنحـراف لـه . البحث العلمى، خاصة ىف إطار إهتاممها بإنتاج املعرفة

 القـرار ىف مجتمعاتنـا يفتقـد ثقافـة بعدين أساسني، من خالل البعد األول نجـد أن صـاحب

فأصـحاب القـرارات ىف مجتمعاتنـا عـىل . اإلستناد إىل نتائج العلم واملعرفة ىف إصدار قراراتـه

مختلف املسـتويات ذوى نزعـة أبويـة يعتمـدون عـىل تـراكم الخـربة الشخصـية ىف إصـدار 

ل العلم واملعرفـة ىف قراراتهم، فيام يتعلق بأكرث املسائل حساسية لألوطان، دون إستشاره أه

ـعـىل عـكـس . مجتمعاتـنـا، وـهـو األـمـر اـلـذى دـفـع بـنـا إىل أوـضـاع مهلـكـة ىف أحـيـان كـثـرية

املجتمعات املتقدمة التى تعتمد ىف إصدار قراراتهـا عـىل تقـديرات املتخصصـني ىف مختلـف 

ويتطابق مع ذلك أن الباحثني ىف الجامعات ومراكـز البحـث العلمـى، قـد يكونـوا . املجاالت

غـري . لني إلجراء البحوث اإلجتامعية فيام يتعلق مبختلف القضايا واملشكالت اإلجتامعيةمؤه

أنهم غري مدربني لتحويل نتائج هذه البحوث، إىل سياسـات إجتامعيـة ذات طبيعـة عمليـة، 

بحيـث . ومصاغة بلغة بسيطة وسهلة إلدراك مضامينها واإلستفادة منها ىف صـياغة القـرارات

إستفادة عملية تنمية وتحديث املجتمـع مـن مضـامني العلـم واملعرفـة يؤدى ذلك إىل عدم 

 . التى كان من املفرتض أن تشكل طاقتها الدافعة

ويشكل نقـص التمويـل أحـد املتغـريات األساسـية لـرتدى أوضـاع الجامعـات 

وبـرغم إمـتالك . ومراكز البحث العلمـى، بإعتبارهـا املؤسسـات املنتجـة للمعرفـة

رثوات إقتصادية متنوعة، وكوادر برشية قادرة بفعاليـة عـىل املجتمعات العربية ل

 فإنهـا . إنتاج املعرفة، التى ميكن أن يكون له عائدها عىل تنمية املجتمع وتحديثه
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 من إجـامىل 0,2تنفق إجامال ميزانيات محدودة عىل البحث العلمى والتعليم، مبا ال يتجاوز 

ائيل تنفق عـىل التعلـيم والبحـث العلمـى، بحيث نجد أن دولة صغرية كإرس. دخلها القومى

يضـاف إىل ذلـك تشـتت متغـريات إنتـاج . أضعاف ما تنفقـه املجتمعـات العربيـة مجتمعـه

النهضة العلمية، بحيث يتجىل ذلك ىف إمتالك بعض املجتمعات العربية للموارد اإلقتصـادية 

 التأهـيـل، لتموـيـل البـحـث العلـمـى، بـيـنام متتـلـك مجتمـعـات أـخـرى ـكـوادر برشـيـة عالـيـة

غري أنـه ال يحـدث التقـاء بـني املـوارد . ومؤسسات علمية يحتاج تفعيل قدراتها إىل التمويل

املشتتة لبناء مجتمع املعرفة، بسبب النزعة القطرية األنانية والضيقة األفق، وهو األمر الذى 

 . يرض باألمن القومى العرىب ويدفع به إىل مزيد من التخلف

 الرضورى تـوفري التمويـل املالئـم للتعلـيم، والتعلـيم الجـامعى ًإرتباطا بذلك فإنه مـن

والبحث العلمى، سواء من امليزانيات الحكومية، وهى ميزانيات ضعيفة بإستثناء املجتمعات 

علينا البحث عن حلول مبدعـة ىف هـذا اإلتجـاه، كـدعوة أصـحاب الخـري والـرثوة . الخليجية

افة إىل دعوة أصحاب الخري إىل توجيه بعض إض. لوقف بعض الرثوات لصالح البحث العلمى

إىل جانب ذلك مـن . أموال الزكاة لتمويل التعليم والبحث، أن أفتى رجال الدين بصحة ذلك

الرضورى أن تسعى الجامعات ومراكز البحث العلمى إىل رجـال األعـامل، إلقنـاعهم بـإجراء 

ًا، ىف مقابـل الحصـول بعض البحوث والدراسات التى تتطور مرشوعاتهم وتحقق لهـم إرباحـ

باإلضافة إىل ذلك من املهـم أن يرصـد . عىل موارد إقتصادية تساعد ىف متويل البحث العلمى

رجال األعامل نسبة من أربـاحهم لتوجيههـا إىل البحـث العلمـى، الـذى يسـتهدف تحـديث 

 ًاملجتمع، تعبريا عن مسئوليتهم اإلجتامعية لتطـوير املعرفـة، ومـن ثـم الحفـاظ عـىل األمـن

 .القومى للمجتمع
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 الفصل السادس

 دور تكنولوجيا اإلعالم 

 واإلتصال ىف تشوية الثقافة واملجتمع

 

 متهيد

ىف إطار عامل تقاربت فيـه الحضـارات والثقافـات وتفاعلـت مـن خـالل آليـات اإلعـالم 

أولهـا التـدفق الهائـل للقـيم . ومات، برزت ظواهر إيجابية وسـلبية عديـدةوتكنولوجيا املعل

وإذا كانت هذه املعاىن املتدفقـة . واألفكار ىف كل إتجاه، ال تقف ىف مواجهته عوائق أو قيود

قد يرست قيام وعى عاملى بأحداث تقع عىل ساحة هذا العامل، وعى شـكل قـوة جامهرييـة 

فقد ساعد نقل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومـات ملعـاىن . رضاغطة أصبح لها كل حساب وإعتبا

ومعطيات حول قضايا أو أحداث محددة إىل تشكيل وعى عاملى موضوعى بغض النظر عـن 

بيد أن ذلك كان له . إختالف األنظمة السياسية والقوى العاملية الضابطة اليقاع تفاعل العامل

الثـقـاىف، اـلـذى إنطلـقـت قيـمـة وأفـكـاره ـتـأثري ـسـلبى مقاـبـل، متـثـل ىف اإلـخـرتاق الحـضـارى و

 .ومعانيه، لتقهر حضارات وقيود ثقافات أخرى، ومتيع تكوينات الهوية واإلنتامء

ىف هذا السياق أصبح اإلعالم العاملى وتكنولوجيا املعلومات هو الفاعل القوى صـاحب 

ق مـع مصـالح التأثري ىف الهويات واإلنتامءات القومية، يسعى إىل إعـادة تشـكيلها مبـا يتوافـ

ولتحقيق ذلك بدأ إنتزاع عملية التنشئة اإلجتامعية من مؤسساتها . وإحتياجات قوى العوملة

وبعـد أن كانـت األرسة هـى الوحـدة . التاريخية كاألرسة واملدرسـة ليصـبح ىف يـد اإلعـالم

املركزية التى تقوم بعملية التنشـئة اإلجتامعيـة، حيـث كـان اإلعـالم ىف منطقـة الهـامش، 

غـري أنـه بسـيطرة .  باملؤسسات التعليمية التـى تـؤدى دورهـا مـن منطقـة الوسـطًمرورا

تفاعالت العوملة ممتطية آليات اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، فإننـا نجـدها قـد إنتزعـت 

عملية التنشئة اإلجتامعية من مركز األرسة ليتلقفها اإلعالم الذى أصبح الفاعل املحورى ىف 

 تضافرت عوامل كثرية فأضعفت األرسة، وفرضت عليها التسـليم وقد تصادف أن. تشكيلها

وإذا كانـت عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة هـى سـاحة التقـاء عنـارص . ورفع الراية البيضـاء

متشابكة تضم اإلطار األرسى، والدين والثقافة ىف نسيج واحد، بإعتبارها مضـامني معنويـة 

 فـإن اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات .  لهـاًتنشأ األجيال القدميـة واألجيـال الحديثـة وفقـا
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قد سلب األرسة هذه املهمة املحورية، وإبتعدت التنشئة التى كانـت تشـغل مركـز إهـتامم 

 حيث أصـبحت األجيـال الجديـدة، أجيـال –ً الذى كان هامشا فام مىض –األرسة إىل اإلعالم 

 تضافر مع عمليـة اإلنتقـال وقد. عرص اإلعالم تتشكل أو تنشأ عىل ساحة هذا املركز الجديد

هذه تهتك النسيج الذى جمع األرسة والدين واألخالق عىل ساحة التنشئة اإلجتامعية للجيل 

إرتباطا بذلك نسعى من خالل هذا الفصل إىل تشخيص هذه الحالة، أو هذا التحول . الجديد

ىف عاملنا العـرىب بني املراكز، كام نسعى إىل التعرف عىل أسباب ومالمح تهتك النسيج األرسى 

 . أمام عدوان اإلعالم وطغيانه بحيث أصبح أمنه معرضا للرضر واألذى

ًإستنادا إىل ذلك فسوف نعالج ىف هذا الفصل ثالثة أبعـاد أساسـية البعـد األول تنـاول 

األرسة كمركز لعملية التنشئة اإلجتامعية التى تضـافرت إلنجازهـا ثالثـة عنـارص هـى األرسة 

حيث حاولت إلقاء الضوء عىل عنارص هـذا .  التى تداخلت ىف نسيج واحدوالدين واألخالق،

النسيج وكيف أن هذه العنارص قد تفاعلت وأنجزت عملية التنشئة اإلجتامعيـة، مبـا يحقـق 

وىف نطاق البعد الثاىن حاولـت . إستقرار املجتمع وكفاءته ىف تحقيق مهام التنمية والتحديث

 مـن حيـث إسـهامة ىف إنجـاز –دوره ثانويـا ىف املـاىض الـذى كـان –إستكشاف دور اإلعالم 

ًواألسـلوب الـذى لعـب بواسـطته اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات دورا . التنشئة اإلجتامعية

بحيـث أصـبحت األرسة بسـبب ذلـك، وبسـبب . ًأساسيا ىف متزيق وإضـعاف النسـيج االرسى

سـتوى كفـاءة عاليـة، بحيـث عوامل أخرى، عاجزه عن القيام بعملية التنشئة اإلجتامعيـة مب

إنتقلت عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة ليـتم إنجازهـا وإنتاجهـا بواسـطة اإلعـالم وتكنولوجيـا 

املعلومات، وهو ما يعنى تشكل مركز جديد عىل سـاحة اإلعـالم الـذى حـل محـل األرسة ىف 

 . إنجاز هذه املهمة

الم العرىب قادر عـىل الـدفاع وألن اإلعالم أصبح عاملى التوجه والتأثري، حيث مل يعد اإلع

عن فضائه الثقاىف القومى، فإن ذلك يهدد بأن تكون التنشئة اإلجتامعيـة لألجيـال الجديـدة 

عىل غري إلتزام أو تطابق مع الثقافة القوميـة، األمـر الـذى يهـدد بإضـعاف الهويـة وإقـتالع 

داء أعالمـى قـومى لذلك يطرح البعد الثالث لهذا الفصل تصور مبدىئ آل. اإلنتامء من جذوره

إضافة إىل أهميـة التأكيـد عـىل إسـتعادة . يحافظ عىل الهوية كام يعمل عىل ترسيخ اإلنتامء

 بتنشـئة – إىل جانـب اإلعـالم –األرسة لفاعليتها بإحياء عنارص نسيجها لىك تساهم بفاعليـة 

 .أجيالنا الجديدة، لتكون هى املركز واملرجعية من جديد
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 اإلعالم واألرسةإفرتاضات حول : أوالً

تدور القضية األساسية لهذا البحث حول دور اإلعالم وتكنولوجيا املعلومـات ىف متزيـق 

فـقـد أـخـرتق اإلـعـالم وتكنولوجـيـا . النـسـيج األرسى، حـيـث أـصـبحت األرسة هـشـه ىف بنيتـهـا

 املعلومات منظوماتها القيمية التى تنظم تفاعالتها الداخلية سواء تلك املتعلقة بتنظـيم آداء

بخاصة عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة . شبكة عالقاتها اإلجتامعية، أو توجيه عملياتها األساسية

بواسطة مضامني ثقافية غريبة وغربية أشاعت الفوىض عىل ساحتها، بحيث أصبحت تتحقق 

. بالحد األدىن من منظومات القيم األرسية التى ما زالت باقية وتنتمى إىل مرجعيتها العربيـة

ألعىل من منظومة القيم الغريبة املوجهـة لـآلداء اإلعالمـى، وهـى منظومـة قيميـة وبالحد ا

وىف حدها األعـىل . تختلف ىف حدها األدىن عن املرجعية الثقافية واألخالقية للمجتمع العرىب

نجدها منظومة قيمية منحرفة غريبة عىل مرجعيتنـا فرضـت نفسـها عـىل واقعنـا بواسـطة 

مات التى يرست إخرتاق الثقافة ومنظومات القيم الغربية لفضـائنا اإلعالم وتكنولوجيا املعلو

األمر الذى أدى إىل تشويه عملية التنشئة اإلجتامعية، لكونها تتحقق وفـق مرجعيـة . الثقاىف

وميكـن إرجـاع ذلـك لفاعليـة مجمـوعتني مـن . تختلف عـن مرجعيتنـا الثقافيـة واألخالقيـة

 األرسة بحيث أصبحت هشه وعـاجزة عـن القيـام املتغريات، تولت املجموعة األوىل إضعاف

بينام عملت املجموعة الثانيـة . بوظائفها األساسية، وباألخص وظيفتها ىف التنشئة اإلجتامعية

بحيـث إتسـعت مسـاحة . من املتغريات ىف إتجاه دعم آداء اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات

 بالـدور األسـاىس ىف عمليـة التنشـئة أدواره ىف املجتمع، وأبرزها أن اإلعالم أصـبح يقـوم اآلن

بحيث أصبحت هذه العملية تتم وفق مضامني أخالقية تستند إىل مرجعية غـري . اإلجتامعية

 . قومية وغري عربية باألساس، عىل خلفية هذا التحول نطرح الفرضيات األساسية االلية

لفاعل املنوط بعمليـة  تتعلق الفرضية األوىل بطبيعة ا:سلب اإلعالم للتنشئة اإلجتامعية  -1

فبعـد أن كانـت األرسة هـى الفاعـل املركـزى الـذى يقـوم بعمليـة . التنشئة اإلجتامعية

. التنشئة اإلجتامعية، فإننا نجد أن اإلعالم قد همش دور األرسة ىف القيام بهـذه العمليـة

بل إننا نجد أن آداء اإلعالم لعمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة للطفـل، تـم عـىل أسـاس مـن 

فمن حيث الشـكل نجـد أن األرسة تنشـئ . ًقطيعة مع التنشئة األرسية شكالً ومضموناال

ًأبناءها إستنادا إىل ثقافة الكلمة، التى متتلك قدرا كبـريا مـن العمـق وتـدعو إىل إعـامل  ً ً

العقل، وتربطه بالرتاث من خالل تأكيد اللغة، ومن ثم فهى تنشـئة مرتبطـة باملرجعيـة 

  حـيـث املـضـمون ـفـاألرسة تـغـرس ىف ذوات األبـنـاء منظوـمـات وـمـن. القومـيـة والوطنـيـة
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ًبحيث يصبح إنسانا . قيمية ذات طبيعة دينية وأخالقية تساعد ىف بناء ضمريه الداخىل

ًقادرا عىل التفاعل اإلجتامعى السـوى مـع اآلخـرين عـىل أسـاس مـن االلتـزام مبعـايري 

يـقـوم بعملـيـة التنـشـئة ىف مقاـبـل ذـلـك نـجـد ان اإلـعـالم ـهـو اـلـذى أـصـبح . املجتـمـع

فمن حيث الشكل نجـد أن . اإلجتامعية بصورة مختلفة، من حيث الشكل أو املضمون

اإلعـالم وتكنولوجـيـا املعلوـمـات تعتـمـد الصـورة كوـسـيلة محورـيـة ىف عملـيـة التنـشـئة 

ًاإلجتامعية، والصورة أكرث إغراءا، ألن الطفـل يسـتوعب مضـامينها التـى تغلـف عـادة 

غـري أن . واملشاعر حتى تتمكن مـن إخرتاقـه واإلسـتقرار بداخلـهبجملة من العواطف 

الصورة مسطحة بطبيعتها وبال عمق، ومن ثم فبقاء تأثريها محدود ىف بناء الشخصية، 

يضاف إىل ذلك أن اإلعالم ىف مجتمعاتنا العربية يعمل وفق مضامني غربية ومرجعيات 

ألمـر الـذى يعنـى أنـه بيـنام ا. غربية باألساس، حسب تأكيد تقرير منظمـة اليونسـكو

ـة  ـة والثقافـي ـرجعيتهم الدينـي ـذورهم وـم ـاء بـج ـط األبـن ـىل رـب ـل األرسة ـع ـت تعـم كاـن

والحضارية، فإننا نجد أن اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات تعمـل عـىل تنشـئتهم وفـق 

مرجعيات خارجية وغربية باألساس، األمر الذى يوهن إرتبـاطهم بجـذورهم وبضـعف 

 . مإنتامئهم ملجتمعاته

تتعلق الفرضية الثانية برفضنا ملنطق : إستمرار عملية التنشئة اإلجتامعية وليس إنقطاعها  -2

التباين واإلنقطاع ىف عملية التنشئة بني األرسة واإلعالم، وهو املنطق الذى روج له الـرتاث 

بـيـنام ـتـذهب مرجعيتـنـا الدينـيـة والحـضـارية إىل التأكـيـد ـعـىل منـطـق اإلتـصـال . الـغـرىب

وإذا كان منطق اإلنقطاع يؤكد عىل أن املرجعية التى يعمل وفقا لها اإلعـالم، . ستمرارواإل

وذلـك ألن اإلعـالم . تختلف كام هو حادث ىف مجتمعاتنا عن مضـامني املرجعيـة األرسيـة

يعمل وفق مضامني غربية باألساس، عىل خالف األرسة التى تعمـل وفـق مرجعيـة دينيـة 

هو ما يعنى وجود قطيعة بـني مرجعيـة التنشـئة األرسيـة، و. وثقافية ذات طبيعة قومية

األمر الذى يشـبع حالـة . ومرجعية التنشئة التى يقوم بها اإلعالم أو تكنولوجيا املعلومات

من الفوىض ىف مضامني التنشئة اإلجتامعيـة التـى يسـتوعبها الطفـل، وهـو مـا يـؤدى إىل 

 إنعكاسـاتها السـلبية عـىل سـلوكيات تشويه الضامئر الفردية، وهى الحالة التى تكون لها

ً إسـتنادا إىل –عىل عكس ذلك فإننا نعتقـد . البرش ىف مختلف مجاالت واقعهم اإلجتامعى

ـة  ـة حـضـارية وقومـي ـة بالتواـصـل –مرجعـي ـة التنـشـئة اإلجتامعـي ـز عملـي  رضورة أن تتمـي

  بغـىمبعنى أن منظومات القيم التـى تعمـل األرسة عـىل غرسـها ىف الصـغار، ين. واإلتصال
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أن يتم التأكيد عليها بواسطة أجهزة اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات، مـع إضـافة قـيم 

فإذا التحق الطفل بالنظـام التعليمـى، فـإن عـىل املؤسسـات . جديدة ال تتناقض معها

التعليمية أن تؤكد عىل ذات القيم، إىل جانـب قـيم مضـافة تتعلـق بالسـياق الجديـد 

وىف . سياقات التى تعد الطفل من أجل التفاعل ىف إطارهـاللمؤسسات التعليمية، او ال

هذا اإلطار فإننا نجد أن مضامني التنشئة اإلجتامعية تحتوى عىل منظومتني من القيم، 

املنظومة األوىل تبدأ من األرسة مع الطفل، ويستمر التأكيد عليها من خالل اإلعالم، ثم 

وتـأىت املنظومـة . مية وحتـى الجامعـةيستمر التأكيد عليها من خالل املؤسسات التعلي

القيمية الثانية، حيث يحاول اإلعالم باإلضافة إىل املؤسسة التعليميـة، تنشـئة األطفـال 

وفق منظومة قيمية، تعمل عىل تشكيل وعـيهم بالقضـايا العامـة للمجتمـع أو العـامل 

ل نطـاق داخـ. ذلك باإلضافة إىل التأكيد عىل القيم التى نشئ عليهـا الطفـل. الخارجى

وتبدأ املنظومة الثالثة ىف مرحلة عمرية متأخره من منـو الطفـل، . األرسة بطبيعة الحال

تعـدهم للتعامـل مـع . من خالل السعى إلسـتيعاب الطـالب ملضـامني قيميـة جديـدة

املجتمع العام، حيث تكون املؤسسة التعليمية هى السياق التجريبى الضـيق للتفاعـل 

ىل هذا النحو فإننا نجد أن الطفل حينام يكرب تكون لديه ع. عىل ساحة املجتمع الكبري

منظومات قيمية مؤكدة، تشكل ضمريه الداخىل املوجه لسلوكياته ىف مختلف املجاالت 

 . اإلجتامعية

ـة  -3 ـة التنـشـئة اإلجتامعـي ـة إىل أن :إـسـتئثار اإلـعـالم بعملـي  ـتـذهب الفرـضـية الثالـث

أو تنتقل من النطاق األرسى إىل نطاق التنشئة اإلجتامعية تتحرك األن لىك تنفلت 

وذلـك إلعتبـارات عديـدة منهـا أن بنـاء األرسة ىف . اإلعالم وتكنولوجيا املعلومـات

عاملنا العرىب أصابه قدر كبري من الخلل، إمـا بفعـل متغـريات داخليـة، أو بسـبب 

. ااإلخرتاق الخارجى لحياتنا األرسية، وهو اإلخرتاق الذى أشاع الفوىض ىف تفاعالتهـ

بحيث أصبحت األرسة عاجزة عن أن تشكل السـياق اإلجتامعـى والثقـاىف لتنشـئة 

. األبناء، كام مل تعد هى املركز أو الفاعـل الـرئيىس ىف عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة

وإنتقل هذا املركز إىل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، بحيـث أصـبح هـذا الفاعـل 

وهو األمر الذى قد يؤدى مـن .  اإلجتامعيةيقوم بالقسم األكرب من عملية التنشئة

ناحية إىل أضعاف هوية األبناء، بإعتبار أن اإلعالم ىف مجتمعاتنا يعمل عـادة وفـق 

بل إننا نجد أن اإلعالم من خالل املضامني الذى ينشـئ األبنـاء . مضامني غري قومية

  قافيـةعليها، قد يدفعهم إىل ساحات من السلوكيات الغريبة عـىل مرجعيـاتهم الث
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وقد إنتقل مركز التنشئة إىل اإلعالم الذى . والحضارية، والتى قد تصل إىل حد اإلنحراف

 وأيضـا – كـام أرشت –تفوق عىل األرسة واملدرسة، بسبب الضعف الذى أصاب األرسة 

ذلك باإلضافة إىل أن عدد الساعات التى يتعـرض لهـا . بسبب غياب القدوة ىف املدرسة

ًتكنولوجيـا املعلومـات، تفـوق كثـريا األن، بالنسـبة لرشائـح إجتامعيـة األبناء لألعـالم و

أو الوقت الذى يقضيه . عديدة، الوقت التى يقضيه األبناء ىف التفاعل مع أعضاء األرسة

يضاف إىل ذلك الجاذبية التـى تصـاحب تغلغـل . ىف التفاعل اإلجتامعى داخل املدرسة

د صـاحب هـذا التحـول مسـاهمة اإلعـالم ىف املضامني اإلعالمية ىف شخصية األبناء، وقـ

 . متزيق النسيج األرسى وىف إضعاف دور املدرسة

 وتؤكـد الفرضـية الرابعـة عـىل أن التنشـئة :سيطرة القيم الغربية عىل اآلداء اإلعالمى -4

اإلجتامعية ىف مجتمعاتنا تتحقق مبضامني قيم الثقافة الغربية مختلطة أو متداخلة مع 

يتضـح ذلـك إذا نحـن تأملنـا اآلداء اإلعالمـى ىف املرحلـة األخـرية، . اقيم الطبقـة العليـ

فسوف نجد أنه يعمل بحسب مضامني غربية بأسلوبني، األول . بخاصة ىف عرص العوملة

أن املادة التى تتدفق اآلن من خالل الفضائيات أو من خالل شبكة املعلومات الدوليـة 

املـسـتندة إىل مرجعيتـنـا الدينـيـة ًتتـضـمن ـقـيام تختـلـف كـثـريا ـعـن منظوـمـات الـقـيم 

وهى املنظومات املتعلقة بالعالقـة بـني الجنسـني، أو النظـرة إىل . والقومية والحضارية

الحياة األرسية، إضـافة إىل منظومـات القـيم والسـلوكيات املنحرفـة املتصـلة بـالجنس 

ة وهى املنظومات التى تعمل عىل توسيع مسـاحة الغرائـز ىف بنيـة الشخصـي. والغرائز

ويتحـدد . لحساب إختزال مساحة القيم ذات الطبيعة الروحية أو املعنوية واألخالقيـة

األـسـلوب الـثـاىن بأنـنـا إذا تأملـنـا بـعـض املـضـامني اإلعالمـيـة الـتـى تـتـدفق عموـمـا ـمـن 

الفضائيات، فسوف نجدها تعكس قيم الطبقة العليا الحرضية ىف املجتمع، وهى القيم 

بحيث يسعى اإلعالم إىل فرض هـذه . جنبية باألساسالتى تتشكل من مصادر غربية وأ

املضامني عىل غالبية املجتمع، التى ال تتمتع بنوعية حياة الطبقة العليا، ىف مجتمعاتنـا 

وهى الغالبية التى %. 50-%40العربية، التى يرتاوح عدد سكانها تحت خط الفقر بني 

الخاصة " الدردشة"عات تشاهد عروض األزياء أو صناعة بعض األكالت، أو حتى موضو

األمر الذى يؤكد أن اإلعالم وتكنولوجيا اإلعـالم مـن . بالطبقات العليا ىف غالب األحيان

ـاط الـعـام ـة ـمـن األحـب ـا دورا أساـسـيا ىف نرش حاـل ًاملمـكـن أن يلعـب ـم تكـثـف . ً  وـمـن ـث
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التوتر، الذى قد يجد طريقة إىل مامرسة بعض سـلوكيات التمـرد والـرفض مـن جانـب 

 .  الغالبة واملحرومة ىف املجتمعالرشيحة

عىل خالف ذلك فإننـا نـرى رضورة أن يوجـه اإلعـالم ىف مجتمعاتنـا بقـيم الطبقـة    

اإلعتبار األول أنه بغـض النظـر عـن اإلنهيـار الـذى أصـاب . الوسطى إلعتبارات عديدة

. ًالطبقة الوسطى ىف مجتمعاتنا، فإن أخالقهـا هـى األكـرث تعبـريا عـن أخـالق املجتمـع

والثاىن أننا إذا تأملنا وضع الطبقة الوسطى، فسوف نجد أنها تشـكل الوعـاء األخالقـى 

للمجتمع، إذا صلحت اخالقها صلحت اخـالق املجتمـع وإذا فسـدت أخالقهـا فسـوف 

والثالث أن أخالق الطبقة الوسطى من املمكـن أن تلتقـى عـىل . تفسد أخالق املجتمع

 هذا النحـو فـإن اإلعـالم املوجـه مبرجعيـة وعىل. ساحتها مختلف الطبقات اإلجتامعية

ًومنظومات قيم الطبقة الوسطى سـوف يكـون هـو األكـرث تعبـريا عـن روح املجتمـع، 

 . واألكرث محافظة عليها

 إننـا إذا تأملنـا دور األرسة ىف التنشـئة اإلجتامعيـة :التفرقة بني األرسة واإلطـار األرسى -5

ا من خـالل املعنـى األول بإعتبارهـا وحـدة فإننا ندركه من خالل معنيني، حيث ندركه

وىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن مفهـوم . إجتامعية تتشكل من الزوج والزوجـة واألوالد

األرسة ما زال محتفظا بحدوده ىف إطار مجتمعاتنـا القوميـة، عـىل عكـس بدايـة متيـع 

لق عـىل املفهوم وإفتقاد تحدد حدوده ىف املجتمعات الغربية، حيث أصبح املفهوم يط

ًتكوينات أو جامعات شاذة، وأن بعضا من هـذا اإلنحـراف والتشـوه، نتيجـه لإلخـرتاق 

الثقاىف، بدأ يصيب هذا املفهوم ىف مجتمعاتنا، وهو مـا ينبغـى أن يعمـل اإلعـالم عـىل 

بينام يشري املعنى الثاىن إىل مفهوم اإلطار األرسى، الـذى يتشـكل مـن األرسة . مواجهته

وىف نطاق ذلك فنحن ندرك األرسة، بإعتبار . تها الثقافية واإلجتامعيةباإلضافة إىل مكونا

أنها ينبغى أن تعمل وفق منظومـة أخالقيـة توجـه التفاعـل ىف إطارهـا، هـذه املنظومـة 

األول منظومات القيم الدينية، بإعتبار أن الـدين يـدفع إىل التأكيـد . تتشكل من عنرصين

قيم األخالقية والثقافية، بحيث ينبغى أن يتحقـق عىل الفضائل، باإلضافة إىل منظومات ال

ويتمثـل البعـد . التفاعل وتتم عملية التنشئة وفق هـذه املنظومـات الدينيـة واألخالقيـة

ًالثاىن ىف نوعية الحياة التى تقودها األرسة، حيث يلعب هذا البعد دورا أساسيا ىف تحديـد  ً

   وعـىل هـذا النحـو يتشـكل اإلطـارطبيعة التنشئة اإلجتامعية التـى يتعـرض لهـا األبنـاء،
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األرسى من األرسة باإلضافة إىل الـرتاث األخالقـى والحضـارى إىل جانـب نوعيـة الحيـاة 

 . التى تعيش األرسة وفقا لها

 تؤكد الفرضية السادسة عـىل أنـه :دور اإلعالم ىف الحفاظ عىل الهوية وترسيخ اإلنتامء  -6

 مـن الصـعب عـىل حكومـة الدولـة القوميـة ىف نطاق نظامنا العاملى املعـارص، أصـبح

السيطرة عىل املضامني الثقافية املتدفقة من خالل الفضائيات وتكنولوجيا املعلومـات، 

بحيث أنها لو تركت وشأنها فإنها قد تشيع الفـوىض واإلنحـراف ىف حياتنـا اإلجتامعيـة 

ًدورا هامـا، ومن شأن هذا الوضع أن يفرض عىل اإلعالم الـوطنى والقـومى . واألخالقية ً

بالعمـل وفـق مضـامني أخالقيـة . يتمثل ىف مواجهة هذه الهجمة الثقافيـة واألخالقيـة

وحضارية، تؤكد قيمنا الدينية والثقافية ىف شخصيات أبنائنا، بحيث تشـكل منظومـات 

القيم السوية هذه، ضمريه أو درعة الذى يحميه من تبنـى هـذه القـيم الغريبـة عـىل 

كرب الطفل ليصبح من خالل هذه التنشئة اإلعالميـة مواطنـا مجتمعه وحضارته، حتى ي

وميكن أن يتحقـق ذلـك ببـث هـذه املضـامني . ًأقوى إرتباطا مبجتمعه وأكرث إنتامءا له

القيمية من خالل مختلف الربامج اإلعالمية، التى مهام تنوعت فإنها تظل مشدودة إىل 

 . مرجعية أخالقية وحضارية واحدة

 ىف هـذا اإلطـار تـذهب :القيم الطبقية عىل التنشئة اإلعالمية للطفلتتابع منظومات   -7

الفرـضـية الـسـابعة إىل التأكـيـد ـعـىل وـقـوع ـنـوع ـمـن التـتـابع الـتـاريخى ـفـيام يتعـلـق 

ًإسـتنادا . باملضامني الثقافية، التى عىل أساسها تتم التنشئة التى كان اإلعـالم يقـوم بهـا

ة اإلجتامعيـة لإلعـالم ىف الفـرتة منـذ الحـرب إىل ذلك فإننا إذا تأملنـا مضـامني التنشـئ

. العاملية الثانية وحتى بداية السبعينيات، حيـث بـدأ تـدفق املـد الليـرباىل عـىل العـامل

فسوف نجد أن اإلعالم كان يعمـل وفـق مضـامني تنتمـى إىل الطبقـة الوسـطى ىف 

إلعـالم حيـث كـان ا. غالبية مجتمعات العامل الثالث، ومن بينها املجتمعات العربية

يروج للمرشوع اإلجتامعى التحديثى، كام يسـعى إىل محاولـة تعبئـة املـواطنني ىف 

املجتمع، ىف نطاق مرشوع التنمية والتحديث، ومن ثـم كانـت الـدعوة إىل اإلنتـاج 

ذلك باإلضافة إىل أن اإلعالم كان يلعب . والتقشف، وتطوير وعى البرش ىف املجتمع

ًدورا محوريا ىف الحفاظ عىل مؤ سسات التنشـئة اإلجتامعيـة، كـاألرسة ومؤسسـات ً

بحيث كانت منظومات القيم التى تشـكل مرجعيتـه تؤكـد عـىل . النظام التعليمى

بـل إننـا . هذه املؤسسات واملضامني القيمية التى تحـاول غرسـها ىف نفـوس األبنـاء

 نجد أن اإلعالم ىف هذه املرحلة كان يعمل ىف الغالب وفـق هـذه املضـامني، وذلـك 
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بإعتبار أن الطبقة الوسطى عىل الصـعيد العـاملى واإلقليمـى والـوطنى كانـت الطبقـة 

 . األكرث قوة وفعالية

عىل خالف ذلك فإننا نجد أنه منذ بداية السبعينيات بدأت الكتلة اإلشـرتاكية ىف الرتاجـع 

ومـع إنهيـار وإنتكست الثورة ىف العامل الثالث وبدأ إتساع املد الليرباىل عـىل الصـعيد العـاملى، 

 تربعت الواليات املتحدة األمريكية عىل عرش العامل، وبدأت عوملـة 1990اإلتحاد السوفيتى ىف 

العامل حسب املضامني الليربالية، التى كان تعنى تراجع الدولة، وقيادة القطاع الخـاص للتنميـة 

ـفـة ـمـع وـقـد ـكـان ـمـن الطبيـعـى ىف ـهـذا املـنـاخ، أن تـصـبح الطبـقـة العلـيـا متحال. والتـحـديث

. الربجوازية العاملية، هى املسيطرة عىل مجريـات التفاعـل اإلجتامعـى واإلقتصـادى والسـياىس

وقد تضافر مع ذلك وقوع ثورة اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، التى شكلت اآللية التـى أعتمـد 

الم وىف هـذا السـياق بـدأ اإلعـ. عليها إلعادة صياغة ثقافات العامل وفق منطق ليرباىل باألسـاس

بحيـث أدى . وتكنولوجيا املعلومات يروج للحرية السياسية واإلقتصادية واإلجتامعية والثقافيـة

ًالتبشري بهذه الحريات إستنادا إىل املضامني القيمية للطبقة العليا، سواء للطبقة العليا الوطنيـة 

سـتهالك، والنـوع حيث الرتويج لقـيم ومعـاىن ثقافـة اإل. أو الربجوازية العاملية املوجهة للعوملة

إضافة إىل العمـل عـىل إخـرتاق الثقافـات القوميـة ورضب . ، وقيم السوقGenderاإلجتامعى 

وهو مـا يعنـى . املؤسسات التى تسعى للحفاظ عىل هذه الثقافات ىف مقتل، كاألرسة واملدرسة

 . أن هذا النمط من اإلعالم ساعد عىل نرش الفوىض ىف حياتنا الثقافية واإلجتامعية

 

 األرسة محور الجاذبية ىف الوجود اإلجتامعى: ًنياثا

تدور القضية األساسية لهذه الدراسة حول أهمية إمتالك املجتمع ملا ميكـن أن نسـمية 

التـى يتمحـور حولهـا " النـواة الصـلبة"باألرسة السوية واملستقرة، التـى تشـكل القاعـدة أو 

تتشكل النظم اإلجتامعية التى تشـكل بتأكيد أنه إنطالقا من هذه النواه . الوجود اإلجتامعى

املجاالت التى يتحرك ىف نطاقها البرش، ويتفاعلون ويؤسسون تفـاعالت وعالقـات وعمليـات 

ًوىف تفاعالتهم نجدهم محكومون دامئا بشفرات هذه النواه الصلبة، التى تشكل . إجتامعية

 ىف تطـوره يتحـرك وإذا كان املجتمـع. مركز ثقل جاذبية املجتمع، أو هى باألصح مرجعيته

. عرب الزمن، فإن تفاعالته ونظمة أثناء التحرك تعكـس مرجعيتـه أو شـفرات نواتـه الصـلبة

وهو ما يعنى أن وجود هذه النواه يعنى التأكيد عىل فكرة اإلسـتمرار، ومنطـق الـرتاكم ىف 

  حـيـث ميـكـن مالحـظـة منـطـق اإلـسـتمرار ىف إتـجـاهني، األول أن مـثـة. اـلـذاكرة اإلجتامعـيـة
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وأن هذا اإلستمرار ناتج عن تدفق القيم من األول . ستمرار بني املجال الخاص واملجال العامإ

إىل األخري، ليعاد تفعيلها وإعاملها حسب ذات طبيعة املجال، ألن ذات األشخاص، هم الذين 

كام يعنـى اإلسـتمرار أيضـا عـدم . نشئوا ىف مجال األرسة ويعملون ىف مجاالت الحياة األخرى

 بإعتبارهـا نـواة –طيعة ىف التطور اإلجتامعى، وهو مـا يعنـى أنـه إذا كانـت األرسة وجود ق

 قـد -املجتمع الصلبة التى تضم تفعيل الدين واألخالق من خالل تنشـئة األجيـال الجديـدة 

ًلعبت دورا ىف الحياة اإلجتامعية ىف سياقات إجتامعية ملراحل تاريخية سابقة، فلـيس هنـاك 

عـىل هـذا . ها لىك تلعب ذات الدور ىف أطر أو سياقات إجتامعيـة تاليـةما مينع من إستمرار

وهـو اإلسـتمرار الـذى يتحـرك مـن . النحو فنحن نؤكد عىل منطق اإلستمرار وليس اإلنقطاع

خالله الفرد من األرسة التى تشكل النواة الصلبة الجاذبة إىل املجال العام عرب دوائر متتابعة، 

 . جال العام، مع منظومات قيم أخرى مضافةليعمل وفق ذات القيم ىف امل

وإذا كانت الحضارة الغربية قد إنتهت إىل رؤية فصلت فيها املجال الخاص عن املجال 

العام، بحيث أكدت أن لكل مجـال طبيعتـه ومنظوماتـه القيميـة، ومـن ثـم طـابع عالقاتـه 

التـى . نطق الثنائيـاتفإن ذلك يرجع إىل أنها نظرت إىل الواقع اإلجتامعى من م. اإلجتامعية

نجد مناذج لها من خالل التأكيد عىل املجتمع املحىل ىف مواجهـة املجتمـع العـام، العالقـات 

األولية ىف مواجهـة العالقـات الثانويـة، املجـال الخـاص ىف مواجهـة املجـال العـام، والثقافـة 

 كانـت هنـاك رؤيـة ىف هذا اإلطار فإنـه إذا. التقليدية، ىف مواجهة الثقافة العقالنية الحديثة

ًحضارية ترى ىف الثنائية منطقـا وىف التحـديث إنقطاعـا، فـإن هـذه الرؤيـة الحضـارية غـري  ً

فثمة رؤية حضارية مقابلة ترى أن اإلستمرار وليس اإلنقطاع بإعتباره املنطق األقرب . ملزمة

ق متصـل للحقيقة، وأن اإلدراك الثناىئ املستقطب سكوىن بطبيعته، بينام إدراك الحقائق وفـ

ذلك يعنـى أن مثـة إتصـال بـني . هو إدراك متفاعل، ثم هو اإلدراك األقرب إىل حقائق األمور

عـرب . املجال الخاص واملجال العـام، أو تطـور إيجـاىب مـن املجـال الخـاص إىل املجـال العـام

 مجاالت أو دوائر إجتامعية متتابعة كل دائرة تعيد تفعيل قيمها ىف الدائرة أو املجـال التـاىل

بحيث نجد أن منظومات قيم املجال العام، . إىل جانب قيم مضافة أستحدثت ىف هذا املجال

 . غالب شفراتها موجودة وقامئة ىف األرسة التى تشكل املجال الخاص

ًإرتباطا بذلك فإننـا نطـرح إعتبـارين أساسـني، ىف إطـار اإلعتبـار األول فإننـا 

 بة، هذه النـواة الصـلبة تتشـكل ندرك أن املجتمع يتمحور حول األرسة كنواة صل
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البعـد األول يتمثـل ىف األرسة ذاتهـا بتكويناتهـا األساسـية، . بنيتها مـن ثالثـة أبعـاد أساسـية

قد يعاد إنتاجها أو تشكلها . بإعتبارها الوحدة التى تعد مصغر أو مجسم الوجود اإلجتامعى

لهـا وجودهـا وأن تظـل لهـا تاريخيا، من حيث طبيعتها اإلجتامعية، غري أنه ينبغى أن يظـل 

وأن تظل لها عملياتها املحورية، وبخاصة عملية التنشئة اإلجتامعية، التى تتوىل من . فضائلها

خاللها تشكيل الكائنات البرشيـة مبـا يفـى مبتطلبـات حالـة اإلجـتامع ويعيـد التأكيـد عـىل 

يـاة اإلجتامعيـة ومبا يؤهل البرش الذين نشئوا للمشـاركة ىف تفـاعالت الح. مرجعية املجتمع

ويؤكـد البعـد الثـاىن عـىل أن آداء األرسة محكـوم باملرجعيـة . كام تقع ىف مختلف املجـاالت

الدينية والثقافية أو أخالق املجتمع، وذلـك يرجـع إىل أن مبـادئ الـدين وقيمـة ومفاهيمـه 

سواء داخـل مجـال األرسة، أو ىف مختلـف . ينبغى أن تكون هى املنظمة للتفاعل اإلجتامعى

ملجاالت اإلجتامعية التى تشارك األرسة ىف تفاعالتها، سواء كوحدة متامسـكة، أو مـن خـالل ا

وإذا كان الدين قد أوحى بـه مـن خـارج املجتمـع الـذى نعـيش فيـه، فـإن األرسة . أعضائها

واملجتمع تعيد إنتاجه، أو باألصح تجدده إلكتشـاف املعـاىن والقـيم التـى تـتالءم والظـروف 

 التـى تشـارك ىف تنظـيم - للنواه الصلبة –لثقافة هى البعد أو الضلع الثالث وتعد ا. املتغرية

التفاعل اإلجتامعى، سواء التفاعل اإلجتامعى الحادث داخل األرسة أو الذى يقع ىف مختلـف 

ىف هذا اإلطار فإننا نرى الثقافة تنتج أو تتولـد إنبثاقيـا عـن مصـادر . مجاالت الحياة األخرى

ل مرجعيـة الـدين، فـالحرام والحـالل ىف الـدين هـو ىف الغالـب الصـواب ثالثة، املصـدر األو

ويتمثل املصدر الثاىن ىف أن عنارص الثقافة قد تصدر عن تفاعل الـبرش ىف . والخطأ ىف الثقافة

نطاق واقع إجتامعى بعينه، ومن هذا التفاعل تظهر قيام ليس لها قداسة قـيم الـدين، غـري 

عىل حـني يشـري املصـدر . اوزها يستوجب العقاب اإلجتامعىأن لها إحرتامها اإلجتامعى وتج

 .الثالث إىل تدفق الثقافة إىل واقعنا منتقلة إلينا عن التاريخ أو عن أجيال املاىض

الدين واألرسة والثقافة، وتأكيد " النواه الصلبة"ويتصل اإلعتبار الثاىن بقوة متاسك عنارص هذه 

ًا كان متاسك هذه العنارص قويا، وإذا كـان تفعيلهـا ممكنـا ىف فإذ. حالة الصحة والعافية ىف فاعليتها ً

يخضع من . مختلف مجاالت الحياة اإلجتامعية، فنحن ىف هذه الحالة أمام مجتمع مستقر ومتوازن

ناحية لقوانني ونواميس فـوق إدراك الـبرش ينجـذب إليهـا األفـراد، وإىل قواعـد تضـبط التفاعـل ىف 

" نواتـه الصـلبة"طاملـا أن عنـارص . ات األفراد الذين يحملـون هويتـهإطاره، أنه يوفر ما يشبع حاج

 فـإذا أصـاب العطـب بعـض عنـارص هـذه النـواة، . قوية، تلـك املتمثلـة ىف الـدين واألرسة والثقافـة
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ضـعيفة غـري قـادرة عـىل " نواتـه الصـلبة"فإننا نكون بإزاء وجود إجتامعى غري سوى، تصبح 

ليتفـاعلوا عـىل سـاحتها، حيـث يظـل أعضـاءها أو ذراتهـا جذب أعضاء املجتمع إىل مركزها 

ًإرتباطا بـذلك نجـدهم يتشـتتون ىف . ًيدورون أو يتحركون بعيدا عن املركز، أو النواة الصلبة

ومـن الواضـح أن . فضاء املجتمـع وقـد يسـقطون منجـذبني إىل مراكـز تقـع عـىل هوامشـه

متغـريات عديـدة أبرزهـا اإلعـالم بفعـل " النواة الصـلبة"مجتمعاتنا بدأت تعاىن من تفتيت 

هذه اآلليات التى إذا أدت أدوارها بصـورة إيجابيـة فـإن مـن شـأن . وتكنولوجيا املعلومات

غـري أنهـا ىف . ذلك أن يدعم وجود املجتمع، بـدعم عنـارص نواتـه الصـلبة املتمثلـة ىف األرسة

 ثـم فقـد تبعـرثت الحقيقة أدت أدوارها بصورة سلبية، فأضعفت األرسة النواه الصلبة، ومـن

عضويتها ىف فضاء املجتمع، وحتى يحقق اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات تفكيـك األرسة، فإنـه 

وهـو النسـيج الـذى " النـواه الصـلبة"كان عليه أن يفكك النسيج الـذى تتشـكل منـه هـذه 

 وهو النسيج الذى تتمثل وظيفته األساسـية. تتداخل ىف إطاره عنارص األرسة والدين والثقافة

ىف تنشئة اإلجيال الجديدة وفق مضامني عنارصه، وهى املضامني التـى سـعى إعـالم العوملـة 

وتكنولوجيا املعلومات، إىل تبديد كل عنرص عىل حـدة حتـى يتهتـك نسـيج النـواه الصـلبة، 

وتصبح األرسة، ونواتها الصلبة عاجزة عن أن تكون مركز لـه قـوة وجاذبيـة ومـن ثـم تتنـاثر 

 :ش، وهو ما نعرض له ىف الصفحات التاليةالذرات إىل الهوام

 تشكل األرسة أحد األضالع األساسية للنواة :تراجع فاعلية األرسة ىف التنشئة اإلجتامعية  -1

الصلبة، وىف ذات الوقت فهى اإلطار أو السياق الذى يحافظ عىل إستمرار فاعلية هذه 

رض عىل أعضائها إسـتيعاب وذلك من خالل عملية التنشئة اإلجتامعية، التى تف. النواة

بـل وتعيـد إنتـاج ذات . قيم الدين ومنظومات الثقافة وقيمة الحيـاة األرسيـة ذاتهـا

العنارص ىف ظروف متجددة، وتعد التنشئة اإلجتامعيـة عمليتهـا وآليتهـا املحوريـة ىف 

إرتباطا بذلك تعد األرسة الوحدة املحورية للمجال الخاص، الذى يرتادف . هذا الصدد

 طبيعته ومكوناته، وهى الدائرة األوىل، التى يتحرك فيها الفـرد، منـذ والدتـه معها ىف

وحتى تشكله بإعتباره كائن إجتامعـى يـتم إعـداده مـن خـالل التنشـئة اإلجتامعيـة 

ىف إطـار األرسة، . للتفاعل اإلجتامعى، ىف دوائر املجاالت اإلجتامعية األخـرى املتتابعـة

، لتتوىل األرسة من خالل عملية التنشئة اإلجتامعيـة، يولد الفرد والدة بيلوجية خالصة

لحسـاب توسـيع مسـاحة مـا . تقليص مساحة التكوينات البيلوجية تدريجيا ىف بنيته

ـود والـضـوابط املفروـضـة ـذى تتجـسـد متـضـمناته ىف القـي ـاىف، اـل ـى وثـق   ـهـو إجتامـع
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مليـة وهى الضوابط والقيود التـى تشـكل العقـل الـذى يـنظم ع. عىل ما هو بيلوجى

 الــلــهو" تـعـاىل الــلــهوىف ذـلـك يـقـول . إـشـباع الحاـجـات البيلوجـيـة بطاقـتـه ومنطـقـه

أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شـيئا وجعـل لكـم السـمع واألبصـار واألفئـدة 

 . 78سورة النحل اآلية " لعلكم تشكرون

ألرسة وألن األرسة هى السياق الذى يعاد فيه تشكيل اإلنسان عـىل هـذا النحـو، فـإن ا

وذلك إلمتالكها التوازن بني كونها . ومركزها األم تعد الدائرة األوىل املؤهلة للقيام بهذا الجهد

اإلطار املبارش ورمبا الوحيد، الذى يقدم إشباعا لحاجات اإلنسان، ىف مقابل اإلعـتامد الكامـل 

ًللكائن البرشى عاطفيا وماديا عىل األرسة ألرسة تنشـئة ومن خالل هـذه العالقـة تسـتطيع ا. ً

ىف . األبن وتحويله من كائن بيلوجى إىل كـائن إجتامعـى، قـادر عـىل التفاعـل مـع اآلخـرين

وـلـذلك نـجـد تشخيـصـا دينـيـا ميـجـد األرسة واألم . املـجـاالت اإلجتامعـيـة املختلـفـة واملتتابـعـة

مركزها، وجهدها ىف رعايته بيلوجيا حتى يتحول إىل كائن إجتامعى قـادر عـىل التفاعـل مـع 

ًووصينا اإلنسان بوالديه حملته أمه وهنا عىل وهن وفصـاله "خرين، من خالل قوله تعاىل اآل

ىف عامني أن أشكر ىل ولوالديك وإىل املصري، وإن جاهداك عـىل أن ترشك ىب مـاليس لـك بـه 

علم فال تطعهام وصاحبهام ىف الدنيا معروفـا وإتبـع سـبيل مـن أنـاب إىل ثـم إىل مـرجعكم 

ووصينا اإلنسان بوالديـه "وقوله تعاىل . 15، 14سورة لقامن، اآلية " عملونفأنبئكم مبا كنتم ت

ًإحسانا حملته أمه كرها عىل كره وحمله وفصاله ىف ثالثون شهرا حتى إذا بلـغ أشـده وبلـغ  ً

َّأربعني سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التـى أنعمـت عـىل وعـىل والـدى وأن أعمـل 

وهو . 15األحقاف، اآلية "  إىن تبت إليك وإىن من املسلمنيصالحا ترضاه وأصلح ىل ىف ذريتى

 هى الوحـدة املحوريـة ىف – والتنشئة اإلجتامعية التى تتم عىل ساحتها –ما يعنى أن األرسة 

ًاملجتمع، التى تظل مستمرة ىف فاعليتها، طاملا أن هناك إنسانا يولد، وطاملا أن هناك مجتمعا 

وأن القطيعـة مـع التكوينـات العائليـة والعواطـف . تهينبغى أن يتفاعـل الـبرش عـىل سـاح

والعالقات األولية كام يذهب التنظري الغرىب ليست منطقيـة وال ينبغـى أن تكـون قامئـة، أو 

 . عىل األقل يتجنبها التحديث ىف مجتمعاتنا

وبرغم أن الدين ىف وثائقه األساسية مييل إىل التأكيد عـىل التكوينـات القرابيـة 

ًبارها القوة أو العصبية التى يحتمى بها الفرد وتشكل سياقا حاميا لـه، األوسع، بإعت ً

وأيضـا بإعتبـار أن مضـامينه األقـدر . ًوهو ما تؤكد عليه الحضارات الرشقية عمومـا

لذلك نجد أن موروثنا الدينى يؤكـد . عىل إنتاج التنشئة اإلجتامعية القوية والسوية

  منـط األرسة النوويـة، وذلـك إلنخفـاض ميـل عىل العائلة املمتدة، مفضالً إياها عىل
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ويتمثـل . ًالبرش الذين ينشـئون ىف إطـار األوىل إىل اإلنحـراف إسـتنادا إىل إعتبـارات خمسـة

اإلعتبـار األول ىف تعـدد مصـادر التنـشـئة اإلجتامعيـة ىف إطـار ـهـذا الـنمط بتعـدد اإلجـيـال 

وهى التنشئة التـى تسـعى إىل . ةواألفراد الذين من حقهم مامرسة عملية التنشئة اإلجتامعي

غرس القيم الدينية واألخالقية ىف الفرد، أى التى تؤكد عىل غرس البعد األخالقى واإلجتامعى 

ويتمثـل . بهذه القـيم يسـتطيع الفـرد السـيطرة عـىل دوافعـه وغرائـزه البيلوجيـة. ىف بنيته

تضـح مـن خـالل وضـوح اإلعتبار الثاىن ىف القوة الطبيعية لهذا الـنمط، وهـى القـوة التـى ت

باإلضـافة إىل . املرجعية األخالقية التى تتم عىل أساسها التنشئة اإلجتامعية ويتحقق الضـبط

مثـال عـىل ذلـك . ذلك فإننا نالحظ أن هذا النمط من األرسة له دفاعاته القوية ضد اإلنهيار

ووية مجرد سلوك أننا إذا تأملنا واقعة مثل واقعة الطالق فإننا سوف نجده ىف إطار األرس الن

بينام وقوعه صعب ىف نطاق العائالت املمتدة ملا له من نتائج سلبية سواء عـىل بنيـة . فردى

العالقات اإلجتامعية داخل املجتمع املحىل، أو عىل بنية العالقات بني العائالت أو عىل بنيـة 

اج ىف العائلـة ولذلك فإن قـرار الطـالق والـزو. العالقات الداخلية ذات العالقة بهذه الواقعة

ًاملمتدة ليس قرارا فرديا ولكنه قرار إجتامعى وجامعى تشارك فيه أفراد واجيال عديدة، وله  ً

حسابات دقيقة وصعبة، ألن مثـة آثـار أو نتـائج إجتامعيـة سـوف ترتتـب عليـه، بإعتبـار أن 

 الثالـث ويشري اإلعتبار. )1(اإلجتامعى ىف املجتمع املحىلالعائلة املمتدة هى وحدة التعامل 

ًإىل أن العائلة املمتدة، هى وحدة إجتامعيـة متتلـك قـدرا كبـريا مـن اإلسـتقالل واإلكتفـاء  ً

يضـاف إىل ذلـك إعتبـار رابـع . الذاىت، وذلك مصدر قوتها فهى وحدة معتمدة عـىل ذاتهـا

يؤدى وظيفته بالنظر إىل منظومة " العائلة املمتدة"يتمثل ىف أن هذا النمط من العائالت 

يضـاف إىل . ستقرة، محددة وواضحة، تتداخل ىف إطارها القيم الدينية واألخالقيـةقيمية م

ذلك اإلعتبار الخامس، الذى يشري إىل أن هذا الـنمط مـن األرس يتميـز مـن حيـث قدرتـه 

ًتقديم إشباع مادى وعاطفى ألعضائه، األمر الذى يجعلهم اكـرث إرتباطـا بـه وإنـتامءا لـه،  ً

 .كد دامئـا عىل اإلستقرار اإلجتامعى ويسلم إليهولذلك نجد أن هذا النمط يؤ

وـمـن الواـضـح أن مـنـط العائـلـة املمـتـدة ـبـدأ ىف الرتاـجـع والتآـكـل ىف ـسـياق مجتمعاتـنـا العربـيـة 

واإلسالمية، ليحل محله منط العائلة النووية، التى تتكون من جيلـني فقـط، هـام األب واألم مـن ناحيـة 

وهى منط ضعيف سواء من حيث إعتامده عىل ذاتـه، أو مـن حيـث . واألبناء املبارشين من ناحية ثانية

 قدرته عىل اإلستقالل، كذلك من حيث قدرته عىل التنشئة اإلجتامعيـة ألعضـائه ىف مواجهـة مؤسسـات 
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ولتوضيح مدى إنسحاب هذا النمط من عـىل املرسح، فإننـا إذا . التنشئة اإلجتامعية األخرى

 للمجتمعـات العربيـة فسـوف نجـد أنـه بعـد أن كانـت تأملنا واقع املجتمع املرصى كمثال

هى نسبة األرسة % 23  ىف مقابل1947من األرس ىف تعدد % 63العائلة املمتدة تشكل نسبة 

ىف بعض األحياء % 14.4النووية، أصبحت نسبة العائلة املمتدة ىف مدينة القاهرة ترتاوح بني 

فـإذا إفرتضـنا أن %. 18.8للـحرض نحـو ، مبتوسط عـام )2(ىف بعض األحياء األخرى% 23.2إىل 

، فإننـا نتوقـع عـىل أفضـل %11.6الفارق بني الريف والـحرض فـيام يتعلـق بعـدد السـكان 

األمـر الـذى يعنـى أن العائلـة % 30.4التوقعات أن تكون نسبة العائلـة املمتـدة ىف الريـف 

دة األن أصـبحت ذلك يعنى أن السـيا. املمتدة ىف إتجاها نحو التآكل حتى ىف سياقها الريفى

% 30.2لصالح األرسة أو العائلة النووية، حيث من املفـرتض أن تصـل نسـبتها ىف الـحرض إىل 

 . ، بحيث أصبحت بعد خمسة عقود فقط هى النمط العائىل السائد%69.6وىف الريف إىل 

ويتصل البعد الثاىن لإلطار اإلجتامعى كنواة صلبة بالـدين، ومنظومـات القـيم الدينيـة 

ًىت إىل هذا العامل من خارجه، بعض هذه القيم مفروض التسليم به والعمل وفقـا لـه، التى تأ

وإذا كان العامل العرىب عبد . ًوالبعض اآلخر مطروح إدراكه وإعامل العقل فيه للعمل وفقا له

 يأىت بـه الـلـهالرشع املفروض من عند "الرحمن بن خلدون قد حدد الدين ىف مقدمته بأنه 

 فيـه مـن خـواص هدايتـه الـلــهً، وأنه ال بد أن يكون متميزا عنهم مبا يودع واحد من البرش

ًهذه املنظومات القيميـة ذات الطبيعـة الدينيـة تشـكل أساسـا . )3("ليتم التسليم والقول به

أو تـدفع إىل التغيـري . )4(للتامسك اإلجتامعى كام يذهب عامل اإلجتامع الفرنىس إميل دوركيم

ب الظـروف اإلجتامعيـة ذلـك، حسـبام يؤكـد عـامل اإلجـتامع األملـاىن اإلجتامعى حينام تتطل

ماكس فيرب، غري أن القيم الدينية تشكل ىف جملة األحوال قاعدة الثقافة ومنظومـات القـيم 

ًونظـرا لشـمولية . )5(املتضمنة فيها حسبام يذهب عامل اإلجـتامع األمـريىك تـالكوت بارسـونز

 .  مع املجال الخاص واملجال العام عىل السواءمنظومة القيم الدينية فإنها تتعامل

ونحن إذا تأملنا مكانة الدين ىف التنظري الغرىب، فسوف نجده يـدرك منظومـة 

ًتأكيـدا . القيم الدينية، بإعتبارها ترتاجع اآلن عن ضـبط تفاعـل الحيـاة اإلجتامعيـة

ه لذلك التصور الفج الذى قدمه عامل اإلجتامع أوجسـت كونـت، مـن خـالل تأكيـد

عىل القانون املعروف بقانون الحاالت الثالث، الذى يشري إىل تحـول اإلنسـانية مـن 

 املرحلة الدينية إىل املرحلة امليتافيزيقية الفلسـفية إىل املرحلـة الوضـعية العلميـة، 
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ًوهو التصور الذى بقى بعضا منه . وإعترب أن العقل اإلنساىن هو الذى يشكل قيم كل مرحلة

، "مجتمـع التضـامن األوىل"دوركيم ألمناط املجتمعات، حيث املجتمع األوىل ىف تقسيم إميل 

ًالذى يلعب فيه الدين دورا أساسيا ىف توجيه سـلوك الـبرش وىف تحقيـق اإلتفـاق العـام ثـم . ً

ًاملجتمع الحديث الذى ينسحب الدين ىف إطاره إىل حدود الضمري الفردى، وال يشكل أساسـا 

وبـرغم أننـا نجـد أن عـامل . )6(حققـه تقسـيم العمـل اإلجتامعـىلإلتفاق اإلجتامعى، الـذى ي

ًاإلجتامع ماكس فيرب قد منح الدين دور محوريا ىف تأسيس النظام الرأسامىل املعارص، إال أنه 

ثم بعد ذلك إنتقلت هـذه . أوكل إليه الطاقة الدافعة لنشأة وإنطالق النظام الرأسامىل فقط

، والتكنولوجيا الحديثة من ناحية ثانية وشخصية صـاحب الطاقة إىل البريوقراطية من ناحية

ً، ذلك بخالف كارل ماركس الذى عني للدين دورا سلبيا منذ )7(العمل والعامل من ناحية ثالثة

 .البداية وحتى النهاية

ونحن إذ تأملنا األمر فسوف نجد أن النمط الغرىب للقطيعة مع منظومة القيم الدينية 

ًتأكيدا لذلك أننا نجـد أن .  التى تناولت مكانة الدين ىف املجتمعاتال يستقيم مع الدراسات

عامل اإلجتامع تـالكوت بارسـونز يـرى أن الـدين يشـكل قاعـدة للثقافـة ومنظومـات القـيم 

يضاف ذلك أن دراسة أجريت عىل عينة من علامء اإلجتامع الـوظيفيني ىف الواليـات . األخرى

ن نسبة غالبه منهم كانت تتمنى أن تعمل مبهن رجل املتحدة األمريكية، وصلت إىل نتيجة أ

ًوهو ما يعنى أن القيم الدينية تلعب دورا أساسيا لـرؤيتهم لقضـايا املجـال العـام. )8(الدين ً .

بـأن هنـاك عـودة إىل " نهايـة حضـارة"يضاف إىل ذلك تأكيد فرنسـيس فوكويامـا ىف مؤلفـه 

وهـو األمـر الـذى يعنـى . إىل العودة إليهـاالتأكيد عىل القيم األرسية والقيم الدينية ودعوة 

تضافر منظومات القيم، بحيث تزود اإلنسان بإعتباره العنرص الفاعل بالقدرة أو اآللية التـى 

يتعامل عىل أساسها مع مختلف مكونات أو موضوعات املوقف اإلجتامعى الذى يتفاعـل ىف 

التأكيد بأن مثة قيم تنسحب وهو ما يعنى أيضا رفض التصور الغرىب الذى يذهب إىل . إطاره

بحكم التطور، مـن تنظـيم التفاعـل عـىل مرسح الحيـاة اإلجتامعيـة، لتـأىت منظومـة أخـرى 

وإن مـا حـدث ىف التجربـة الغربيـة . لتنظيم التفاعـل بحسـب السـياق اإلجتامعـى الجديـد

نـا للتحديث من إستبعاد القيم الدينية بإعتبارها من مكونـات الثقافـة التقليديـة لـيس قانو

وىف هذا اإلطار نتبنـى مقولـه عـامل األنرثوبولوجيـا . ًوجوديا، وال صيغة عاملية ينبغى أن تتبع

الشهري برنسالو مالينوفسىك، الذى أكد عىل أن لكل ثقافة عقالنيتها، وأن العقالنيـة الغربيـة 

 .)9(ليست هى النمط الوحيد فلكل مجتمع أهدافه وغاياته ووسائله ىف تحقيق الغايات
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ضافة إىل ذلك يتصل البعد الثالث لإلطار اإلجتامعى األرسى بالقيم الثقافيـة، وهـى باإل

القيم التى تتشكل مستندة إىل القيم الدينية من ناحية وإىل التفاعل اإلجتامعى املعاش بـني 

البرش من ناحية ثانية، وكذلك القيم التى تتدفق عرب التـاريخ مـن ناحيـة ثالثـة، يضـاف إىل 

حيث تتدفق هـذه القـيم إىل . تى تأىت إىل املجتمع من خارجه من ناحية رابعةذلك القيم ال

بحيـث تشـكل . فضاء املجتمع من خالل آليات كثرية أبرزها اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات

وإذا . القيم الصادرة عـن جملـة هـذه املصـادر بنيـة متتلـك قـدرا مـن التجـانس والفاعليـة

وهضـم هـذه القـيم التـى إخرتقـت فضـاءها أيـا كـان إستطاعت ثقافة املجتمـع إسـتيعاب 

أما إذا عجزت عن ذلك فإن تكاثر القيم املخرتقة وإتساع مسـاحة . مصدرها، فإنها تزداد قوة

وتضـم البنيـة الثقافيـة للمجتمـع ثالثـة . وجودها، يصيب ثقافة املجتمع بالضـعف والهـزال

ض املوضوعات بشـكل عـاطفى منظومات من القيم الوجدانية، وهى القيم التى تربطنا ببع

موضـوعات هـذه . ومشاعرى يصل إىل حد التقديس أحيانا، ويتدرج حتـى الحـب واإلحـرتام

ً والرسل والصالحني، واألم والوطن وجميعها موضوعات إما أننا نرتبط بها إيجابيا الـلـهالقيم 

ً سلبيا –يم غري أن اإلرتباط مبوضوعات هذه الق. ىف مقابل موضوعات نقف منها موقفا سلبيا

 هو إرتباط وجداىن باألساس، ينمو مع اإلنسان مـن خـالل التنشـئة اإلجتامعيـة –ًأم إيجابيا 

ذلك ىف مقابل مجموعة مـن القـيم . وتؤكد مؤسسات التنشئة األخرى الثقافة عىل إستمراره

عـة اإلدراكية وهى القيم املستندة إىل املعرفة املوضوعية، والتـى باإلسـتناد إليهـا نـدرك طبي

املوضوعات التى نتعامل معها، والتى قد يحلو للبعض تسميتها بالقيم العقالنية أو الرشيدة، 

ويستوعب اإلنسان بعض هذه القيم من خالل األرسة، وتتسع مساحة تحصـيلها مـن خـالل 

 عـىل عكـس املنظومـة –وهى قيم موضوعية وحيادية . املؤسسات التعليمية، ثم من اإلعالم

يـهـا طاـملـا أنـهـا ـقـادرة ـعـىل إـشـباع حاـجـات اـلـبرش، ونغريـهـا إذا ظـهـرت  نبـقـى عل–األوىل 

باإلضـافة إىل ذلـك تتشـكل املنظومـة . موضوعات اخرى تحقق اإلشباع مبستوى أكرث كفـاءة

الثالثة من القيم التفضيلية، والتى عىل أساسها نختار أو نفاضل بني املوضوعات التى نتعرض 

ة، وىف العادة يـتم اإلختيـار أو املفاضـله عـىل مرجعيـة لها ىف مختلف مجاالت الحياة اليومي

املنظومات القيمية الثالث املشكلة لبنية الثقافة، وهى القيم الدينية والقـيم الوجدانيـة ثـم 

 .القيم اإلدراكية إما منفردة او مجتمعه ىف حالة من التداخل

 داخـل اإلطـار وىف هذا اإلطار فإننا إذا تأملنا منظومات القيم التى تـنظم التفاعـل

 األرسى والتى يسـتوعبها اإلنسـان بطبقاتهـا الدينيـة والوجدانيـة واإلدراكيـة والتفضـيلية 
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األوىل . من خالل عملية التنشئة اإلجتامعية، فسوف نجدها تتميز بثالثـة خصـائص أساسـية

أنها تشكل البوصلة املوجهة للسلوك اإلنسـاىن، فـالقيم بطبقاتهـا املختلفـة تشـكل مرجعيـة 

بينام تتصل الخاصية الثانية بالقابلية للرتاكم املتبـاين، . لوك اإلنسان ىف تفاعله مع االخرينس

ففى حني نجد أن القيم الدينية والوجدانية تزدهر ىف املجال األرسى، نجد أن القيم اإلدراكية 

ه ىف  دور– ىف حالة سوائه وإلتزامه –ويلعب اإلعالم . نستوعبها من خالل املؤسسة التعليمية

هذا الصدد، من خالل إنتاج القيم الدينيـة أو الوجدانيـة أو اإلدراكيـة، إضـافة إىل إنتقائيتـه 

ًوتشـري الخاصـية الثالثـة، إىل أنـه نظـرا . الواعية للقيم الوافدة مبا ال يتناقض وقـيم املجتمـع

 مـن لتنوع املواقف التى يعيشها اإلنسان عىل ساحة التفاعل اإلجتامعى، فإنه يستفيد عـادة

أى من منظومات منظومـة القـيم، لـىك تكـون وسـيلته ىف تحقيـق التكيـف مـع مقتضـيات 

ًوىف هـذا اإلطـار يصـبح نوعـا مـن العبـث بـالوجود اإلجتامعـى لإلنسـان . املواقف املحددة

واملجتمع، أن تسعى بعض وجهات النظر إىل إستبعاد منظومات معينة عـن ضـبط التفاعـل 

 .  القيم الدينية مثالًاإلجتامعى كاملطالبة بإستبعاد

وتـشـكل التنـشـئة اإلجتامعـيـة الـسـاحة الـتـى تلـعـب عـنـارص الـنـواه الـصـلبة ىف نطاقـهـا 

وىف هذا اإلطار نجد أن األرسة تعد أول مؤسسات التنشئة اإلجتامعية، وهى املجـال . أدوارها

هايـة الخاص للفرد، تبدأ من نقطة بداية العالقة الزوجية بني إثنني، ويتسع محيطهـا حتـى ن

حيـث تنتهـى عنـد محيطهـا نوعيـة عالقـات لتبـدأ نوعيـة عالقـات . الدائرة القرابية األوسع

جديدة، وتتـداخل عالقـات القرابـة مـع الجـرية، لتشـكل عالقـات أو بنيـة املجتمـع املحـىل 

Community . ًإستنادا إىل ذلك تتأسس وحدة ومتاسك املجتمـع املحـىل بـالنظر إىل وحـدة

جتامعى من ناحية، ومن التفاعل اإلجتامعى الحادث بني الـبرش عـىل السياق املكاىن واإل

ىف هـذا . ساحته من ناحية ثانية، وهو ما يؤدى إىل تبلور الشعور بالنحن من ناحية ثالثة

اإلطار يتميز املجتمع املحىل بالنظر إىل قيمه الدينية والوجدانية الكثيفة، وأيضـا بـالنظر 

ًوهو رأس املال الـذى ميكـن أن يلعـب دورا . اإلجتامعىإىل قدرته عىل إنتاج رأس املال 

ىف هـذا السـياق . محوريا ىف اإلرتقاء بنوعيـة حيـاة الـبرش وإشـباع حاجـاتهم األساسـية

تشكل املؤسسات التعليمية املتتابعة، الدائرة الثانية للتنشئة اإلجتامعية، حيث نجد أن 

إلجتامعيـة يسـتهدف التأكيـد عـىل اآلداء ىف إطار املؤسسات التعليمية كآلية للتنشـئة ا

القيم التى غرستها مؤسسة األرسة، كالقيم الدينية والوجدانية، وذلـك مـن خـالل ثالثـة 

البعد األول بتوسيع نطاق القـيم الدينيـة والوجدانيـة، والثـاىن إضـافة مسـاحات . أبعاد

  لواضحة من القـيم اإلدراكيـة، يضـاف إىل ذلـك البعـد الثالـث، الـذى يتمثـل ىف تأهيـ
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وتدريب امللتحقني بهذا النظام عـىل تفعيـل منظومـات القـيم، ىف إتجـاه ضـبط التفاعـل ىف 

عىل هذا النحـو فإنـه مـن املفـرتض أن يحـافظ التعلـيم عـىل ثقافـة املجتمـع . املجال العام

 . مبنظوماتها القيمية، وهى املنظومات التى تشكل نواة املعاىن التى تشكلت ىف نطاق األرسة

الم املؤسسة الثالثة للتنشئة اإلجتامعيـة، والـذى يلعـب دوره باألسـاس ىف تنشـئة ويعد اإلع

األول . البرش للتفاعل ىف املجال العام، وىف هذا اإلطار فنحن أمام ثالث إحتامالت لـآلداء اإلعالمـى

ًمستبعد وغري محتمل وىف إطاره يضخ اإلعالم قيام ىف املجال العام، يسـتوعبها الـبرش ويتفـاعلون 

 أساسها ىف نطاقه، دون أن يسعى إىل التأكيد أو التعامل مع قيم املجال الخاص، التى تقـع ىف عىل

ألن التعامـل مـع قـيم املجـال الخـاص سـيتحقق إن . نطاق األرسة والقرابة ورمبا املجتمع املحـىل

ًسلبا أو إيجابيا من خالل عديد من األعامل الدرامية ث واإلحـتامل الثـاىن مطلـوب وممكـن، حيـ. ً

ينبغـى أن يراـعـى اإلعـالم، وـهـو يـؤدى وظيـفـة التنشـئة اإلجتامعـيـة، أن يؤكـد ـعـىل ذات الـقـيم 

والتى أكدتها املؤسسة التعليميـة، بحيـث يعمـل اإلعـالم ملتزمـا بإتجـاه . املنظمة للحياة األرسية

ترسيخها، وذلك بأن يضيف إىل قـيم املجـال الخـاص ومعانيـه الصـلبة قـيام جديـدة تـدعمها وال 

وهو منط اإلعالم امللتزم بإميان أو حتى بأيـديولوجيا، ومـن شـأن هـذا الـنمط مـن . قض معهاتتنا

وىف اإلحتامل الثالث يوجد اإلعالم غـري . اإلعالم أن يحافظ عىل هوية األمة، مبحافظته عىل معانيها

ًاملرغوب، وهو اإلعالم الذى يضـخ ىف املجـال العـام قـيام تختلـف عـن القـيم التـى نشـئ عليهـا 

ىف هـذه الحاـلـة نـجـد أن اإلـعـالم يتـسـبب ىف . إلنسـان داـخـل اإلـطـار األرسى أو ىف مجاـلـه الـخـاصا

حيث يتعامل اإلنسان ىف مجاله العام بقيم ليست لهـا فاعليـة، أو " األنومى الثقافية"تأسيس حالة 

د وىف هـذه الحالـة فـإن الفـر. أن هذا املجال تدفقت إليه قيم ترض مبا إستوعبه ىف مجاله الخـاص

يكون أمام إحتاملني، األول تبنى هذه القيم كمعايري ضـابطه للتفاعـل اإلجتامعـى، وبـذلك تتبـدد 

وىف إطار النمط أو اإلحـتامل . هويته أو أن ينسحب من التفاعل اإلجتامعى وتتآكل فاعلية وجوده

تؤكـد الـذى . ًالثاىن يوجد اإلعالم املرفوض الذى يضخ قيام تعمل عىل تشـويه قـيم املجـال الخـاص

منظومته عىل قيم الطهارة والنقاء واإللتزام الدينى، واإللتزام األرسى، والبعد عن اإلنحراف وتجنب 

الفساد، فإذا باإلعالم يؤكد عىل قيم العرى وميجد الرزيله ويربر الخيانة، ويتسبب ىف الخـروج عـىل 

فتيت النواه الصـلبة، التـى عىل هذا النحو فإننا نجد أن اإلعالم يعمل عىل ت. طبيعة الحياة األرسية

 تـشـكل مـحـور التنـشـئة اإلجتامعـيـة داـخـل األرسة، وإذا أـضـعف املرـكـز أو تفـتـت، ـفـإن الجاذبـيـة 
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ًالتى ينتظم بسببها األفراد حول النواه سوف تضعف، ويتفرق األفراد بإتجاه الهـامش بعيـدا 

 . عن املركز

 

 تراجع النصيب األتصاىل لإلنسان العرىب: ًثالثا

 الفضاءات املفتوحة أصبح اإلعالم العريب يواجه تحديا هـائال مـن قبـل اإلعـالم ىف عرص

األمـر الـذى . العاملى خاصة الصادر عن القوى العاملية الكربى والتى توجهـه عمليـة العوملـة

ذلك يدفعنا إىل . يفرض علينا امتالك جهاز إعالمى قوى يستطيع الحفاظ عىل الهوية القومية

. الحالة التى عليها العنارص أو املكونـات املختلفـة لبنـاء اإلعـالم العـرىبمحاولة التعرف عىل 

وىف محاولة التعرف عىل األوضاع املعارصة لحالة اإلعالم العرىب فإننا نجد أنـه بـرغم امـتالك 

الدول العربية لوسائل اإلعالم املختلفة، إال أننا نجد أن التأثري األكـرب اآلن أصـبح للتليفزيـون 

ً، ثم تأىت الصحافة لتؤثر ىف رشيحة ضيقة نسبيا وتتساوى معهـا اإلذاعـة ىف هـذا والفضائيات

 .الصدد

وإذا تأملنا أوضاع اإلعالم ىف العقد األخري من األلفية الثانية فسوف نجـد أنهـا شـهدت 

فمن حيث الشكل كانت الصحافة هى الوسيلة النمطية التى يتم . ثورة ىف الشكل واملضمون

غري أننا نالحظ أن الصـحافة . عالمية والثقافية عربها، وكذلك كانت األذاعةتداول املضامني اإل

بـل ظهـرت . واألذاعة مل تعد اآلن الوسائل األساسية ىف إنجـاز العمليـة اإلعالميـة واإلتصـالية

وسائل جديدة، أبرزها التليفزيون، الذى تطور من اإلقتصار عىل إرسال القنوات القومية، إىل 

التى أصبحت تتيح متابعة مختلف . ملية، حينام إبتكرت األطباق الفضائيةأن أصبح صيغة عا

القنوات اإلعالمية العاملية، التى أصبحت قادرة عىل نقل أحـداث العـامل إىل داخـل حجـرات 

يضاف إىل ذلك ظهور جهاز املحمول الذى وإن كانت لـه وظيفتـه . املشاهدة لألرسة العربية

حينام أصبح ينقل بسهولة ويرس األحداث . ًدورا إعالميا كذلكاإلتصالية، إال أنه أصبح يلعب 

يضاف إىل ذلك شبكة املعلومـات الدوليـة، . التى تقع ىف أى مكان ىف العامل إىل أى مكان آخر

التى تتـدفق عربهـا املعلومـات واملعـارف عـن األحـداث، سـواء تلـك املتعلقـة بالـداخل أو 

واقـع التفـاعالت التـى تحـدث ىف العـامل وىف بالخارج، لرتفع من مستوى وعى الـبرش لفهـم 

 . مجتمعاتهم

وإىل جانب التغريات التى وقعـت ىف الشـكل أى ىف الوسـائل اإلعالميـة، فقـد 

تحقق تغري ىف املضمون كذلك، حيث نجد أن املاىض كان يشهد تأكيد اإلعـالم عـىل 

  املـضـامني القومـيـة باألـسـاس، وـقـدر مـحـدود ـمـن املـضـامني الـتـى تتعـلـق بأـحـداث
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حيث تغري كل ذلك اآلن، إذ أتسعت الخريطة املضـمونية لإلعـالم، لتتعلـق بأحـداث . عاملية

والتفـاعالت القوميـة ومضامني عاملية باألساس، بحيث أصبحت املضامني املتعلقة باألحداث 

يضاف إىل ذلك أننا إذا تأملنا املضامني اإلعالمية التـى يـتم تـداولها . محدودة إىل حد كبري

كقضـايا . تلـف الوسـائل اإلعالميـة، فسـوف نجـدها تعـالج قضـايا إنسـانية عامـةعرب مخ

وغري ذلك من القضايا التى يتم الرتويج لها لتأسيس ثقافـة . الدميوقراطية وحقوق اإلنسان

ووعى عاملى بشأنها، وعى يضغط عىل األنظمـة السياسـية القوميـة، ليـدفعها إىل التحـرك 

وإرتباطا بذلك فإننا نجد أن غالبيـة هـذه . شعارات العامليةاملضامني أو البإتجاه تبنى هذه 

.  اإلـسـتقراراملـضـامني ذات طبيـعـة نقدـيـة باألـسـاس، ـتـدعو إىل التغـيـري أـكـرث ـمـام ـتـدعو إىل

باإلضافة إىل ذلك فإننا إذا تأملنا املضـامني العامليـة، فسـوف نجـد أنهـا تسـعى إىل عوملـة 

ًتأكيـدا لـذلك املتابعـة العامليـة لقضـايا . ً عامليـاًاألحداث املحلية والقومية، لتجعلهـا شـأنا

ًاألرمن ىف تركيا، وأحداث دارفور، وغري ذلـك مـن األحـداث لتؤسـس وعيـا وموقفـا عامليـا  ً ً

 . بشأنها

ًوإستطرادا لـذلك فإننـا إذا تأملنـا املضـامني العامليـة لإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات، 

مضامني تتدفق ىف . يم غالبية الثقافات القوميةفسوف نجد أنها مضامني متجاوزة ألخالق وق

الفضاء العاملى دومنا قيود أو عوائق، مضامني تسعى إىل أن تصبح ذات طبيعة إنسانية عامة 

حيث نجد أن هذه املضـامني . تتصل بالحاجات األساسية للبرش، وبخاصة الحاجات الغريزية

ذا كانت هـذه املضـامني ذات طبيعـة تتعامل مع الجنس والغرائز بال أطر أخالقية قومية، وإ

غربية باألساس، فإنه من املطلوب نرشهـا ىف الفضـاء العـاملى لتصـبح مضـامني ذات طبيعـة 

املضـامني . عاملية، بغض النظر عن مقدسات الثقافات القومية، أو حتى تنظيامتهـا األخالقيـة

لرشف الراسخة ىف ضـامئر اإلعالمية املعارصة ال تعرف القداسة، فإىل جانب أنها تزلزل معاىن ا

إضـافة إىل . الشعوب، كالقول بحق املرأة ىف الترصف بجسدها كام تريـد بإعتبـاره ملكـا لهـا

التأكيد عىل حق الشواذ ىف الشذوذ، وتدمري الرموز اإلنسـانية العظيمـة كاألسـاءة إىل الرسـل 

ضـامني تسـعى امل. هـى مضـامني ال تعـرف العفـة، كـام ال تعـرف القداسـة كـذلك. واألنبياء

اإلعالمية إىل املساواتية حيث توجه، ذات املضـامني اإلعالميـة للكبـار والصـغار عـىل السـواء 

. لألناث والذكور دون متييز، للفقراء واألغنياء بدون إهتامم بظروف وطبيعة أو نوعية الحياة

هى مضامني تضع نفسها ىف متناول الجميع، لتجعل من الجميـع كتلـة متجانسـة كـذلك، ىف 

 ويلتقى الـذكور واإلنـاث . قها قد تختزل طموحات وتطلعات الكبار، وتتسع آمال الصغارنطا
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ـعـىل ـسـاحتها إلـسـتهالك ـسـلع واـحـدة، تـبـدأ ـبـامللبس املتـشـابه، وقـصـات الـشـعر املتامثـلـة، 

 . ومضامني النوع اإلجتامعى التى تلغى أية متييزات بيلوجية

 قد تباين عىل أساس تاريخى، وكـذلك ىف بيد أننا ينبغى مالحظة أن آداء وسائل اإلعالم

ًتوضيحا لذلك أننا إذا نظرنا إىل وسـائل اإلعـالم مـن منظـور تـاريخى . ظل األوضاع املعارصة

لوجدنا أن الصحافة واإلذاعة كانت هى األسبق، ولحق بها جهاز التليفزيون، الذى أكـد عـىل 

عت ىف عاملنا املعـارص، فوسـعت ثم جاءت، الثورة اإلعالمية التى وق. مضامني قومية باألساس

من نطاق فاعلية جهاز التليفزيون، وأضافت إىل بنية اإلعـالم مكونـات أكـرث قـوة كاألطبـاق 

الفضائية، التى وسعت من نطاق آداء جهاز التليفزيون لينطلق من اإللتـزام بحـدود الدولـة 

 إىل السـاحة القوميـة، وليصبح آلية لتدفق املضامني العاملية من كل إتجاه،. والثقافة القومية

إضافة إىل شبكة املعلومات الدولية، التى جعلت متابعة تفاعالت العامل وأحداثه اكرث سهولة 

ًيضاف إىل ذلك جهاز املحمول، الذى بدأ يلعب دورا إعالميا واضحا، إىل جانـب دوره . ًويرسا ً ً

 لحالـة وأوضـاع وسـائل ًاإلتصاىل الذى يؤدية بكفاءة عالية، إستنادا إىل ذلك نعرض فيام يـىل

 .اإلعالم واإلتصال عىل الصعيد العرىب

 ونقصد بهـا الصـحف واألذاعـة والتليفزيـون حيـنام كـان :الوسائل اإلعالمية التقليدية  -1

يؤدى دوره ىف الحدود القومية، حيث يشري تأمل هذه الوسائل إىل أنها كانـت األسـبق 

سـيلة النخبـة، كـام كانـت هـى األكـرث ًىف هذا اإلطار كانـت الصـحافة دامئـا و. تاريخيا

متيل اآلن ألن تصـبح ذات فاعلية، وبرغم أنها كانت ذات طابع نخبوى تاريخيا، إال أنها 

باإلضـافة إىل ذلـك فقـد أصـبحت فاعليتهـا تتآكـل وتضـيق مسـاحة . طبيعة جامهرييـة

 وشـبكة تأثريها، مقارنة بالوسائل اإلعالميـة واملعلوماتيـة األحـدث، كـالقنوات الفضـائية،

 .املعلومات الدولية واملحمول

وىف محاوـلـة التـعـرف ـعـىل أوـضـاع الـصـحافة ىف الـعـامل الـعـرىب، تـشـري البياـنـات إىل 

صـحيفة ىف 20 من السكان ىف الوطن العرىب لتصل إىل 1000انخفاض عدد الصحف لكل 

تبـة  ىف تونس، وتأىت مرص والجزائـر والسـعودية واألردن ىف املر31 ىف املغرب، 26سورية، 

 صـحيفة ىف الكويـت، وهومـا ميكـن 374الثانية، ىف حني ترتفع بشكل ملحوظ لتصل إىل 

ىف . أن يعزى إىل ارتفاع مسـتوى الـدخل واملسـتوي االجتامعـي االقتصـادي بشـكل عـام

 صحيفة ىف إرسائيـل، 290الوقت الذى يصل فيه عدد الصحف لكل ألف من السكان إىل 

األمـر الـذي يعنـي أن إنخفـاض . وريـا الجنوبيـة ىف ك393 صحيفة ىف هونج كـونج، 792

ـبرش يف  ـادي لـل ـتوي االقتـص ـاض املـس ـع إيل إنخـف ـريب يرـج ـامل الـع ـراءة الـصـحف يف الـع  ـق
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ًتأكيدا لذلك أنه حينام إرتفع املستوي االجتامعـي االقتصـادي إرتفـع . غالبية األقطار العربية

 .مستوي قراءة الصحف، كام هو الحال يف دولة الكويت

ر ارتباط وسائل االتصال مبستوى الدخل ىف ارتفاع عدد أجهزة التلفاز لكل ألـف  ويظه

 جهاز، ثم تونس واملغـرب 262 ىف الكويت، يليها السعودية بواقع 491من السكان لتصل إىل

 جهـاز، وتـأىت سـوريا واألردن ىف املسـتوى 200-100ومرص والجزائر ىف املرتبة املتوسطة مـن 

كـام ترتفـع عـدد أجهـزة املـذياع ىف ".  من السكان1000از لكل  جه100أقل من "املنخفض 

 جهاز وهو مستوى مرتفـع، ويـأىت ىف املسـتوى 660الكويت لكل ألف من السكان لتصل إىل

 جـهـاز، ـثـم األردن 321 جـهـاز يليـهـا الـسـعودية بـعـدد 324املتوـسـط ـكـل ـمـن مرص، بـعـدد

 لألوىل، 241ملرتبة األخرية بواقع  جهاز، وتأىت املغرب وتونس ىف ا278، سوريا بعدد 287بعدد

ويبدو أن توزيع وسائل االتصال يحكمه متغريين املتغري األول ويتمثل يف .  جهاز للثانية223

إضافة إيل املتغري الثاين والـذي . املستوي االجتامعي االقتصادي للبرش يف القطر العريب املعني

س ذلك عيل أهمية إقتناء الـبرش يتحدد مبستوي التحديث الذي بلغه املجتمع، بحيث ينعك

 .لهذه الوسائل، حتي يكون بإمكانهم االتصال بالعامل الحديث ومتابعة أحداثه ومعارفه

وتعترب وسائل اإلعالم من أهـم آليات نرش املعرفة، وبرغم ذلك فام زال اإلعـالم العـريب 

ام يجعلـه ومضمونه يعـاين مـن الضـعف والقصـور، مـ ووسائط الوصول إليه وبنيته التحتية

 53فعدد الصحف يف البلدان العربية يقل عن . دون مستوى التحدي يف بناء مجتمع املعرفة

كـام . )10( شخص يف البلـدان املتقدمـة1000 صحيفة لكل 258 شخص مقارنة مع 1000لكل 

يالحظ أن الصحافة يف أغلب البلدان العربية تحكمها بيئـة تتسـم بالتقييـد الشـديد لحريـة 

عبري عن الرأي، وتكشف املامرسات الفعلية يف كثـري مـن البلـدان العربيـة عـن الصحافة والت

انتهاكات مستمرة للحريات الصحفية والتضـييق عليهـا بالعقوبـات والتهديـد، ومـازال منـط 

ملكية الدولة هو السائد، خاصة فيام يتعلق باإلذاعة والتلفزيون وإن كانت سـيطرة القطـاع 

 . وسائل اإلعالمالخاص قد بدأت تتسع نسبيا عىل

 تعـد شـبكة االتصـاالت الهاتفيـة :شبكة االتصاالت الهاتفية ىف األقطـار العربيـة  -2

أساس الدخول الرسيع إىل املعلومات، وهى تعد من أهم اآلليـات التـي تسـاعد 

وقـد . عيل تحقيق الوفرة املعلوماتية، كام أنهـا تعـد مـن أهـم مؤرشاتهـا كـذلك

ًا البأس بـه ىف تطـوير بنيتهـا التحتيـة ىف هـذا قطعت بعض الدول العربية شوط

 املجال، غـري أن األرقـام املتعلقـة بـذلك تؤكـد عـيل أنهـا مازالـت بصـورة عامـة 
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ًتأكيـدا لـذلك أننـا إذا تأملنـا . محصورة ىف نطاق املؤرشات األدىن عىل املستوى العاملى

 الدول العربية حالة شبكة االتصاالت يف العامل العريب فسوف نجد أن عدد الخطوط ىف

 561 نسمة، ىف حني أنها تصـل ىف الـدول املتقدمـة إىل 1000ً خطا لكل 109ال يتجاوز 

ًخطا، فلدينا هاتف واحد لكل عرشة مواطنني عرب، ىف حني أن هناك خطا واحدا لكـل  ً ً

 . من املواطنني ىف الدول املتقدمة1.7

 وتقانات املعلومات تساهم باإلضافة إيل ذلك توجد أربعة مرشوعات عاملية لالتصاالت

فيها معظم الدول العربية لتطوير قطاع املعلومـات واالتصـاالت بهـا وهـى مرشوع الكيبـل 

.  دولـة عربيـة14 دولـة منهـا 100 الـف كيلـو مـرت ويـربط بـني أكـرث مـن 300ويبلغ طوله 

 ألـف كيلـو مـرت تشـارك فيـه السـعودية ومرص 27ومرشوع كيبل لأللياف الضـوئية وطولـه 

 وتشـارك فيـه مرص 1999 الـذى دخـل الخدمـة عـام 3ومرشوع سيمون . مارات واألردنواإل

وتشـارك فيـه كـل الـدول العربيـة األفريقيـة " أفريكـا " واملغرب وجيبوىت، واملرشوع الرابع 

ومع هذا تظل هناك مجموعـة مـن املعوقـات أهمهـا . إضافة إىل اململكة العربية السعودية

جات املـواطنني مـن خطـوط الهـاتف، وتـدىن مسـتوى الخدمـة عدم القدرة عىل تلبية احتيا

ًالهاتفية ىف بعض الدول العربية، وفقا لإلحصـائيات الدوليـة لالتصـاالت، ونعـرض فـيام يـىل 

 . لتوزيع خطوط الهاتف واملحمول عىل مختلف األقطار العربية

تفيـة مثـل املجموعة األوىل تضم الدول العربية التى ترتفع لديها وسـائل االتصـال الها

" 249"ومعدل املحمول " 244"الكويت التى يصل فيها معدل الهاتف لكل ألف من السكان 

لكل الف " 137"لكل ألف من السكان، إضافة إىل السعودية التى يصل لديها معدل الهاتف 

وهذة الدول خليجيـة ترتفـع فيهـا متوسـط الـدخول . للمحمول" 64"من السكان ىف مقابل 

 . ة مبا يجعل غالبية السكان لديهم وفرة من هذه الوسائلومستويات املعيشي

أما املجموعة الثانية فتضم الدول ميكن أن نسـميها دول الوسـط العـرىب، وهـى 

. الدول التى تأىت بعد املجموعة السابقة من حيث اقتنائها لوسـائل االتصـال الهاتفيـة

ن الـذين يقتنـون ويدخل ىف إطار هذه املجموعة سوريا التى يصل فيهـا عـدد السـكا

 فقـط " 2" مـن السـكان، بيـنام يصـل املحمـول إىل 1000لكل " 103"الهاتف إىل نحو 

لكل ألف من السكان، ويف املغرب يصل عدد السكان الذين لـديهم الهـاتف إىل نحـو 

" 83"لكل ألف من السكان، ويصل عدد من لديهم املحمـول إيل نحـو املحمـول " 50"

 ل فيها عدد السكان الذين ميلكون الهـاتف اىل نحـو لكل ألف من السكان، ومرص يص
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ويف الجزائـر يصـل عـدد ". 21"لكل ألف من السكان، وعدد مـاليك املحمـول إىل نحـو " 86"

لكل ألـف " 3"لكل ألف من السكان، وعدد ماليك املحمول نحو " 57"ماليك الهاتف إىل نحو 

للمحمـول، وتـونس التـى " 58"، للهـاتف" 92"من السكان، واألردن الذى يصل املعدل لديه 

وذلـك يرجـع إىل أن هـذه املجتمعـات . )11(للمحمـول" 6"للهاتف و" 90"يصل لديها املعدل 

قطعت شوطا عىل طريقة التحديث، وكانت مواردها محدودة، ومسـتويات املعيشـة لـديها 

 ً.منخفضة نسبيا

 يؤسـس حالـة ومن املؤكد أن زيادة عدد وسائل االتصال يف مجتمع معني من شأنه أن

. عالية من الكثافة االجتامعية، التي تتحقق بإرتفاع مسـتوي االتصـاالت بـني أفـراد املجتمـع

بحيث يساعد إرتفاع مستوي الكثافة االجتامعية إيل تشكل كتله سـكانية، يتطـور لهـا وعـي 

وهـو الـدور الـذي ميكـن أن . ورأي، ومن ثم مواقف فيام يتعلق بقضايا إجتامعيـة محـددة

سائل االتصال يف إنتاج الوعي االجتامعي، وتطوير الرأي العـام، لـدفع الـبرش بإتجـاه تلعبه و

 . املشاركة يف تفاعالت وأحداث مجتمعهم

 انترشت ظاهرة الفضائيات العربية منـذ مطلـع :انتشار الفضائيات ىف األقطار العربية  -3

 السعودية MBCة التسعينيات عىل وجه التحديد، منها عىل سبيل املثال ال الحرص قنا

 بعـد انفصـال مؤسسـها ARTبينام قامت شبكة راديو وتليفزيون العـرب . 1991عام 

، بيـنام بـدأت 1993، وأطلقت األردن بثها الفضاىئ عام 1993عن شبكة إم ىب ىس، عام 

وبدأت قناة أوربـت السـعودية بثهـا الفضـاىئ .1994 الفضائية عام RTMاملغرب قناة 

 بثها الفضاىئ بعد نهايـة الحـرب األهليـة LBCIلقناة اللبنانية ، بينام بدأت ا1994عام 

، كـام بـدأت 1996 عـام Futureوبدأ البث الفضاىئ لقناة املستقبل اللبنانيـة . ىف لبنان

 ANNقناة الجزيرة القطرية البث ىف األول من نوفمرب من نفـس العـام وبـدأت قنـاة 

 12ملبارش للقناة الفضائية املرصية ىف باإلضافة إىل ذلك فقد بدأ البث ا. 1997بثها عام 

، عيل حني بدأ البث الفعـىل 1996 ىف 2، بينام بدأ بث الفضائية املرصية 1990ديسمرب 

.  بعد إطالق القمر الصناعى نايـل سـات1998لقنوات النيل املتخصصة ىف أكتوبر عام 

رب القمـر  قنـاة تبـث عـ120وقد زاد عدد القنوات الفضائية العربية ليصـل إىل حـواىل 

مـن % 70وأكـرث مـن ". نايلسات"والقمر الصناعى املرصى " عربسات"الصناعى العرىب 

هذه القنوات تابعة رسميا لحكومات عربية وتبث باللغة العربية، وقليل منها باللغات 

 األجنبـيـة، وهـنـاك مجموـعـة ـمـن القـنـوات الفـضـائية العربـيـة مملوـكـة لقـطـاع ـخـاص 
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وهى تبث باللغة العربية مـن خـارج . كومات أو دول عربيةًعرىب، غري تابعة رسميا لح

من مجموع الفضائيات العربية، إىل جانـب مجموعـة % 15الوطن العرىب، ومتثل نحو 

من القنوات الفضائية اململوكة لقطاع خاص عرىب تبث باللغة العربية من داخل العامل 

ائيات العربيـة الرسـمية أى أن الفض. من البث الفضاىئ العرىب% 10العرىب نفسه متثل 

 .مازالت هى املهيمنة عىل البث الفضاىئ العرىب

ًليس هناك شك ىف أن الفضائيات العربية أحدثت نوعا من التغيري الكبري الذى متثل ىف 

درجة معرفة الجمهور باألحداث ومعايشتة لهذه األحداث وقت وقوعها، وهـو أمـر يحـدث 

ويعمق من فكرة التزامن اإلعالمي ىف ذات الفـرتة . ارشةالكثري من ردود األفعال الفورية واملب

األمر الذي جعل الجمهـور يتعـايش مـع الواقـع . الزمنية بغض النظر عن بعد موقع الحدث

ونبض األحداث مثلام يتعلق مبتابعة األحداث التي تقع عيل األرض الفلسطينية املحتلة عىل 

ًئيات العربيـة أوجـدت نوعـا مـن املعرفـة ومن الرضورى اإلشـارة إىل أن الفضـا. سبيل املثال

واإلحاطة باألحداث والقضايا العاملية، باإلضافة إيل أنها حققت مزايا وفوائد ىف مجال الرتفيـه 

غري أن األمر املؤكد أن املجتمع العريب سيظل ىف حاجة اىل املزيد من . وزيادة الوعى الصحى

مع باملعارف ىف مجاالت التنمية والتحديث إسهامات القنوات الفضائية العربية، لتزويد املجت

إضـافة إيل تعبئـة الجامهـري العربيـة . التقنى والرد عىل أباطيل وخصـوم العـرب واملسـلمني

 .لتبني مواقف فيام يتعلق بقضايا محددة

ًوقد انترشت القنوات الفضائية العربية، وصارت جزءا من الحياة السياسية ومن حيـاة 

وهي قبل ذلك التـى . عدهم يف تشكيل آرائهم وأفكارهم ومواقفهماملواطنني، فهي التي تسا

أوقفت الوصاية الرسمية عـىل مـا يشـاهده العـرب، فقـد كـانوا قبـل ذلـك ملـزمني مبتابعـة 

الذي كان يختار لهم األخبار واملعلومات واألفـالم . ومشاهدة التلفزيون الرسمي يف أقطارهم

ربه كذلك، مستغال حالـة االستسـالم لـدي املـواطنني واملسلسالت واألغاين والثقافة، أو ما يعت

للصورة ليصوغهم يف مسار واحد من التفكري والرؤية، أو ليمنع عنهم ما ال يريده من الـدنيا 

ويبلغ عدد القنوات الفضـائية العربيـة اليـوم أكـرث مـن خمسـني قنـاة تتنـوع . املحيطة بهم

سـاعات  مـن عـدد % 40 و11 مـا بـني برامجها بني نرشات األخبار التي تستحوذ عـىل نسـبة 

 .البث، وبرامج ثقافية ومنوعات ودراما وغناء وترفيه يعتمد عىل اإلثارة واإلغراء الغرائزي

وتبلغ نسبة الربامج املعدة محليا أو عربيا يف القنـوات الفضـائية العربيـة بـني 

ـني %84و% 55 ـتوردة ـب ـربامج املـس ـكل اـل ـنام تـش ـذلك %. 45و %15، بـي ـا ـب  إرتباـط
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وقـد . من مصادر األخبار لدى املشاهد العـريب% 73ًتشكل الفضائيات وفقا لدراسة إعالمية 

دعا املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية إىل إنشاء قنـاة فضـائية عامليـة تبـث برامجهـا باللغـة 

ُمع مراجعة كافة املعلومات التـي تـنرش . اإلنجليزية لتوضيح الحقائق األساسية حول اإلسالم

كام دعا االجـتامع الثـامن . م واملسلمني يف الكتب الدراسية ووسائل اإلعالم الدوليةعن اإلسال

/  يونيـو3للجنة العليا للتنسيق بني القنوات الفضائية العربية، والذي عقد يف نواكشوط يوم 

 إىل إنشاء قناة فضائية عربية موحدة، تخاطب العامل الخارجي بـأهم اللغـات 2003حزيران 

 .ية وتقدم الصورة الحقيقية للعامل العريب، وتساهم يف حوار الحضاراتالعاملية الح

ً يشهد العامل تحوالً متسارعا نحو اقتصـاد املعرفـة :مستخدمى اإلنرتنت ىف العامل العرىب  -4

حيـث تـزداد نسـبة القيمـة املعرفيـة . ًالذي يعتمد أساسا عـىل تكنولوجيـا املعلومـات

وترتبط مسألة التنميـة . ًعلومات سلعا هامة للغايةاملضافة بشكل كبري، وتغدو سلع امل

والتطور االقتصادي بالقدرة عىل االستثامر األمثل لتكنولوجيا املعلومات، والقـدرة عـىل 

االسـتفاده ـمـن املعلوـمـات يف ـتـدعيم البنـيـة االقتـصـادية، والتوـسـع املـسـتمر يف قـطـاع 

قتصـادي يف مختلـف أنحـاء املعلومات، الذي يتحـول إىل قـاطرة التنميـة والتطـوير اال

وتعد شبكة املعلومات الدولية أحد األسس الهامة لهـذا الحامـل األسـايس لهـذه . العامل

 .التحوالت الجذرية

 كان العامل العرىب من بني 1999ويف محاولة التتبع التاريخي ميكن القول بأنه حتى عام 

 ىف ذلك فقط دول أفريقيـا جنـوب ًأبطأ أقاليم العامل ارتباطا بشبكة املعلومات الدولية، تليه

فقـد شـهد اتصـال الـدول العربيـة .الصحراء، إال أن هذه الصورة بدأت تتغـري برسعـة كبـرية

بشبكة املعلومات الدولية تطورات هامة عىل مدى العامني املاضيني، حيث حسمت اململكة 

 الدوليـة، مـع العربية السعودية وسوريا ترددهام بإقرار االتصال املبـارش بشـبكة املعلومـات

 .بعض التحفظات عىل حرية الوصول إىل بعض املواقع ذات الحساسية الدينية أو السياسية

ًتريليـون دوالرا وقـد بلـغ  " 2.3 " 1998إتصاالً بذلك فقد بلغ حجم التجارة اإللكرتونية عام 

 األـخـري إىلوتـشـري متابـعـة التـفـاعالت ىف العـقـد . ًتريلـيـون دوالرا" 3.5 " 1999ـهـذا اـلـرقم يف ـعـام 

ىف هذا اإلطار .  أهمية استخدامات شبكة املعلومات الدولية ىف عمليات النمو والتنمية اإلقتصادية

ًيعتمد اقتصاد املعرفة اعتامدا أساسـيا عـىل فعاليـة الرشكـات يف جمـع املعرفـة واسـتعاملها لرفـع  ً

 ري املعلومـات فيهـا اإلنتاجية وتوليد سلع وخدمات جديدة، توزع عـرب شـبكات املعرفـة التـي تتغـ
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ًوإرتباطا بـذلك تـؤدي شـبكة املعلومـات الدوليـة دورا أساسـيا يف تشـبيك  .مبعدالت رسيعة ً

ًاملعرفة وطنيا عىل مستوى كل بلد عريب وعربيا عىل مستوى البلدان العربية جميعها ً. 

ـاىف  ـل الثـق ـال والتفاـع ـة لالتـص ـيلة مزدوـج ـة وـس ـات الدولـي ـبكة املعلوـم ـد ـش ـام تـع ـك

وقد كان قطاع االتصال أكرث سبقا ىف الـدخول إىل األسـواق . ادى عىل املستوى العرىبواالقتص

العربـيـة، رمـبـا ألـنـه ال يتـسـم بالحساـسـيات الثقافـيـة والتعقـيـدات الفنـيـة املرتبـطـة بـشـبكة 

وبصفة عامة يخضع قطـاع االتصـال ىف معظـم الـدول العربيـة إلحتكـار  .املعلومات الدولية

وقـد . ية املشرتكة للقطاع الخاص املحىل وىف أحيان قليلـة األجنبـىحكومى، قد يسمح بامللك

ظهر هذا التطور ىف مجال املعلومات واالتصـال ىف بعـض الـدول العربيـة مـن خـالل مـؤرش 

والـذى .  الـذى تصـدره جريـدة األبحـاث العامليـة األمريكيـة2000مجتمع املعلوماتية لعام 

 اـلـدول ىف إرـسـاء البنـيـة األساـسـية يتـكـون ـمـن ـعـدة ـمـؤرشات فرعـيـة أهمـهـا ـمـدى تـقـدم

للمعلومات واالتصال من خـالل قيـاس عـدد خطـوط التليفـون وتكلفـة املكاملـات املحليـة 

والدولية، وعدد أجهزة التليفزيون، والراديو والفاكس والتليفون املحمول، وعدد املشرتكني ىف 

 .خدمات الكبيل

حيث تشري البيانات املتعلقة لعدد املشرتكني إىل تدىن وضع املجتمعـات العربيـة وفـق 

 165مؤرش املعوماتية فبينام نجد أن عدد املشرتكني ىف الواليـات املتحـدة وكنـدا بلغـوا نحـو 

 مليون مشـرتك وبلـغ عـدد 40,09مليون من عدد سكانها، نجد عدد املشرتكني ىف أوربا نحو 

 مليـون نسـمة، ىف حـني بلـغ عـدد املشـرتكني ىف 27ا واملحيط الهـادى نحـو املشرتكني ىف أسي

 مليـون ىف 88وبلغ عدد املشرتكني ىف الرشق األوسـط نحـو .  مليون مشرتك1,14أفريقيا نحو 

وفـيام يتعلـق بإشـرتاك . من عدد السـكان% 10.8 ألف نسمة 600إرسائيل كام قد بلغ نحو 

 88 ألف ونحو 130 عدد املشرتكني ىف مرص بلغ نحوالسكان العرب ىف هذه الخدمة، نجد أن

كام بلـغ عـدد املشـرتكني ىف كـام بلـغ عـدد .  من السكان2.99ألف ىف دولة اإلمارات بنسبة 

وبلـغ  %.1 مشـرتك بنسـبة 46.000املشرتكني ىف اململكة العربية السـعودية والبحـرين نحـو 

 مـن السـكان، وهـو مـايعنى  %1.14 ألـف مشـرتك بنسـبة 43عدد املشرتكني ىف لبنان نحو 

 . )12(التدىن الواضح لألقطار العربية ىف هذا الصدد بالنظر إىل أقطار العامل

وتشري بيانات مستخدمي شبكة املعلومـات الدوليـة يف العـامل العـريب مقارنـة 

مبجتمعات العـامل إيل أن حصـة األقطـار العربيـة ضـئيلة مقارنـة باملعـدل العـاملي 

  عدد مستخدمي اإلنرتنت العرب عتبة املليـون، ولكـن هـذا فقد تجاوز. لالستخدام
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يف حني يبلغ . ً من عدد مستخدمي شبكة املعلومات الدولية عامليا0.43الرقم ال يشكل سوى 

مـن سـكان العـامل، إال أن نسـبة % 5 مليـون أي حـوايل 300عدد السكان يف الدول العربيـة 

وىف الفرتة األخرية نالحظ . ستخدام العاملي مرة من معدل اال11.5املستخدمني العرب أقل بـ 

فقـد حقـق . أن نسبة منو عدد املشرتكني يف البلدان العربية قد بدأ ىف التزايد بصورة واضحة

 1999أبريـل عـام /  ونيسـان1998ديسمرب عام / عدد املشرتكني قفزات كبرية بني كانون أول

 يف اململكة العربية السعودية بنسـبة فخالل أربعة أشهر ازداد عدد املشرتكني. ًتطورا ملموسا

ـان بنـسـبة % 140.6 ـورية ولبـن ـة % 42ويف مرص بنـسـبة % 72.3ويف ـس ـارات العربـي ويف اإلـم

وإذا إستمرت الزيادة عىل هذا األساس فإننا قـد نصـل إىل معـدالت %. 33.5املتحدة بنسبة 

 . يف بعض البلدان العربية% 400مذهلة للنمو السنوي تتجاوز 

وانب االجتامعية الستخدام شبكة املعلومات الدولية أوسع النقاشات وأعمقها وتثري الج

عىل املستوى العاملي، ومـن الطبيعـي أن يحظـى هـذا املوضـوع بـاهتامم البـاحثني العـرب 

وحيث تتحـدد املواضـيع األكـرث إثـارة للجـدل والنقـاش، والتـى تـدور . مبختلف تخصصاتهم

واملؤسسات، حامية الحقوق الفكرية، الهوية الثقافيـة الخصوصية وحامية املعلومات لألفراد 

العربية، تحديث التقاليد والقـيم االجتامعيـة، وهـى النقاشـات التـى مـا زالـت تـوازن بـني 

اإلستخدامات السلبية واإليجابية والبحث عن سياسات وإجراءات مالمئة لرتشـيد اإلسـتخدام 

 .اإلتصاىل مبا يساعد ىف الحفاظ عىل هويتنا وثراثنا

 

 إضعاف اإلعالم لألرسة واملجتمع: ًرابعا

ًال شك أن لإلعالم ىف عاملنـا املعـارص دورا حاسـام، وذلـك بإعتبـار أن بإمكانـه أن يـؤدى وظـائف  ً

فاإلعالم يلعب دورا أساسـيا ىف تشـكيل الكثافـة اإلجتامعيـة . ًأساسية لصالح األرسة واملجتمع معا

خلقنـاكم مـن يأيها النـاس إنـا "  ذلك يقول الـلـه تعاىلوىف. التى تجعل من األفراد املبعرثين كتله

ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعـارفوا إن أكـرمكم عنـد الـلــه أتقـاكم إن الـلــه علـيم 

وهو ما يعنى أن األفراد املبعرثين ال يشكلون كتلة إجتامعية ذا قيمة . 13الحجرات، األية " خبري

فإن عالقـات اإلتصـال تجمـع . اإلتصال والتعارف الحادث بينهموفعل، غري أنه إذا إضيف إليهم 

نطاق شبكاتها األفراد الذين يشكلون ىف حالة إتصالهم وتواصلهم، كتلة من املمكن أن يكون ىف 

  يؤكـد ذلـك قـول كـارل مـاركس أنـه بـرغم إتسـاع مسـاحة الواليـات املتحـدة. دور وفعـللها 
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ال كثيفه جعلت مـن األوىل كتلـة إجتامعيـة، بيـنام مل والهند، فإن إمتالك األوىل لوسائل إتص

 .يتحقق ذلك للثانية لغياب وسائل اإلتصال

وتتمثل الوظيفة الثانية ىف أن اإلعالم واإلتصال ال يشكل من التبعرث كتلة فقـط، ولكنـه 

وهـو الـوعى الـذى يتحقـق . مينحها الفاعلية كذلك، وذلك حينام يطور اإلعـالم وعـى الـبرش

قال األفكار والقيم والتفاعل املشـرتك بشـأنها، بحيـث يسـاعد هـذا التفاعـل عـىل نتيجة إلنت

. تشكل وعى مشرتك، يحدد أهداف الجامعة أو الكتلة، ثم أسـاليب تحقيـق هـذه األهـداف

. وىف عرص العوملة لعب اإلعالم وظيفة ثالثة تتمثل ىف إستكامل بنـاء الـوعى أو بنـاء الثقافـة

ه اإليجـاىب عـىل مزيـد مـن إنضـاج الـوعى، وإسـتكامل الثقافـة وهو ما يساعد ىف حالة آدائ

يتحقق ذلك حينام يصبح اإلعالم نافـذة للثقافـات العامليـة، التـى . ووضعها عىل شفا اإلبداع

تنتقل عربه لفضائنا الثقاىف فتعمل عىل تقدمه، إذا كـان هـذا الفضـاء ىف حالـة مـن العافيـة 

 . ثقافته تعاىن من الضعف وقابلية اإلنهيارالثقافية، أو تدفع إىل إنهياره إذا كان 

ًبيد أن اإلعالم ال يقوم بهذه الوظائف ىف مستوياتها املثالية دومـا، فقـد يعمـل بإتجـاه 

تفكيك الثقافة، ومن ثم فرض إنهيارها، وذلك حينام ال يعمل اإلعالم وفق مرجعيـة محـددة 

وهـى الحالـة التـى . األقىصىف حدها األدىن، أو يعمل وفق مرجعية ليست قومية ىف حـدها 

ًتقع ىف غالب إعالمنا العرىب، األمر الـذى يجعلـه عـاجز عـن أن يلعـب دورا تحـديثيا لألمـة، 

تأكيـدأ لـذلك . وذلك يرجع إىل أنه إعالم يعمل وفق مرجعية تتناقض مع مرجعية مجتمعـه

صف ما تبثـه أن منظمة اليونسكو تنبهت إىل أن اإلعالم، وباألخص التلفزة العربية، تستورد ن

ويتكامل مع ذلك أن غالبية النصف الباقى وإن كان صناعة عربيـة إال . )13(من مصادر غربية

مع أن دولة مثل فرنسا ال تسمح ىف أعالمها مبضامني أجنبيـة . أنه يعمل وفق مضامني غربية

ملـة وإذا كنا قد عرضنا ىف الفقرة السابقة لج. )14(حفاظا عىل الهوية الفرنسية% 30أكرث من 

ًالعنارص التى تجعل من األرسة إطارا جامعا ألفراده، ومركزا جاذبـا لهـم إىل دائرتـه الضـيقة ً .

فإننا سـوف نعـرض ىف هـذه الفقـرة لكيـف يـؤدى اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات دوره ىف 

ًإضعاف األرسة كمركز جاذب ألعضائه، األمر الذى يدفعهم بإتجاه التطاير إىل الهامش بعيـدا 

وإذا كنا قد أرشنا إىل األرسة بإعتبارها اإلطار العام أو النواة الصلبة، . رسة كنواة صلبةعن األ

 – أى األرسة –وأنها . التى يشكل الدين واألخالق قاعدتها ويحدد معايري التفاعل ىف إطارها

 . تعمل بدورها عـىل تنشـئة األبنـاء وفـق مضـامني األخـالق املسـتندة إىل الـدين والثقافـة

  حاولتنـا إبـراز دور اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات ىف تهتـك النسـيج األرسى يقودنـافإن م
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حيث نحاول تتبع تأثري هـذا الـدور عـىل بنيـة . إىل تأمل ذلك من خالل أربعة أبعاد أساسية

األرسة وعالقاتها، كذلك تأثري هذا الدور عىل التنشئة اإلجتامعية، إضافة إىل تأثريه عىل الدين 

 . ة، بإعتبارها مصادر ملضامني التنشئة اإلجتامعيةوالثقاف

 من الثابت أن اإلعالم وتكنولوجيـا املعلومـات تـأثريهام :دور اإلعالم ىف إضعاف األرسة  -1

عىل بنية األرسة، فقد ملك اإلعالم عـىل األرسة أمرهـا، يتضـح ذلـك مـن الوقـت الـذى 

مـن اآلبـاء % 78.6ات أن حيـث تؤكـد أحـدى الدراسـ. تقضيه األرسة أمام التليفزيـون

. مـن األمهـات% 87.4يقضون معظم أوقات فراغهم أمـام التليفزيـون، وكـذلك نسـبة 

إذ ـتـؤدى مـشـاهدة اـملـادة . وـمـن الطبيـعـى أن يـكـون ـلـذلك ـتـأثري ـعـىل أعـضـاء األرسة

اإلعالمية التى تعرض ألحداث العنـف، إىل تبنـى إتجاهـات وسـلوكيات عدوانيـة عنـد 

عنـد مشـاهدة أحـداث العنـف، .  إصابتهم بحالـة تبلـد املشـاعراألبناء، كام تفىض إىل

، وهـو مـا يـؤدى إىل )15(إضافة إىل أن األطفال يصبحون أقل تعاطفا مع ضحايا العنـف

باإلضافة إىل ذلك فقـد . تطوير نوع من عدم األحساس أو البالدة اإلنفعالية عند األبناء

ة داخل الحياة األرسية، كـام أدى إىل ًنرش اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات إحساسا بالعزل

مـن ناحيـة ألن التفاعـل يـتم عـادة بصـورة . إضعاف التفاعل اإلجتامعى بني أعضـائها

ثنائية بني اإلنسان وجهاز اإلعالم، أو بني األطفال أو املـراهقني وشـبكة املعلومـات مـن 

ة أفراد مع حيث تجلس األرسة لتشاهد الجهاز اإلعالمى، عىل هيئ. خالل جهاز اإلنرتنت

ألن . بعضهم يجلسـون ىف ذات املكـان ونفـس الزمـان، غـري أنهـم ال يشـكلون جامعـة

الجامعة تقوم عادة عىل التواصل والتفاعل الذى يؤسس من أعضائها كتلة لهـا هـدف 

متابعـة املـادة اإلعالميـة تتحقـق . مشرتك ومصالح مشرتكة ووسائل لتحقيق األهـداف

ونتيجة لهـذا التفاعـل الصـامت بـني . أو وسط آخرينبصورة فردية برغم أنها تتم مع 

اإلنـسـان والجـهـاز اإلعالـمـى تتبـلـور ـسـيناريوهات داخلـيـة نتـجـة للتفاـعـل ـمـع اـملـادة 

وبدال من أن يتفاعل اإلنسـان مـع مـن . اإلعالمية داخل كل فرد عضو ىف جامعة األرسة

التكنولجيـا ومـع هم خارجه، أى مع اآلخرين، يتجه الفرد عضو األرسة إىل التفاعل مع 

 .ذاته باألساس

ـاة األرسـيـة ذاتـهـا، بحـسـب  ـا الحـي يـضـاعف ـمـن ذـلـك إـعـادة تـشـكيل أيكلوجـي

متطلبات اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، باإلتجاه نحو الفردية وإلغاء الجامعية، التـى 

مثال عىل ذلك أنه ىف العائلة أو األرسة القدمية كانت . تؤكد عليها قيم الدين واألخالق

 ، األوىل معـدة إلسـتقبال اآلخـرين مـن "وحجـرة املعيشـة" "حجـرة املسـافرين"ك هنا
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اـلـذين يـفـدون إىل األرسة، يـتـزاورون وـيـدعمون . املـعـارف أو ـمـن اـلـدائرة القرابـيـة األوـسـع

عواطفهم وعالقاتهم العائلية والقرابية، حيث مل يعـد لهـذه الحجـرة وجـود، لحاجـة األبنـاء 

ة املعيشـة التـى كانـت تجمـع األرسة لسـاعات ىف مشـاهدة كـذلك حجـر. ملزيد من الغرف

التليفزيون، حتى ولو ىف ظل حالة من األنعزال الفردى عن الجامعية األرسية، حيـث الغيـت 

يعيش أبناء الطبقـة املتوسـطة إذا أعتربناهـا . هذه الحجرة لىك تصبح من نصيب أحد األبناء

منفـردين كــل مـنهم لـه حجرتـه، لـه جهـاز عزلـة ومقياسا، وكذلك أبنـاء الطبقـة العليـا، ىف 

يغلق كل أبن من األبناء حجرته عىل نفسه التى . التليفزيون الخاص به، ورمبا جهاز الكومبيوتر

يتعامل فيها مع جهازه مبفرده، وىف هذه الحالة تظهر ظواهر سلبية عديدة، أول هذه الظواهر 

  تنـاول الطعـام مل يعـد جامعيـا، يقـدمتآكل الحياة الجامعية لألرسة، فلكل زمانه الخاص، حتى

لألبن ىف حجرته، أو يتناوله حينام ينتهى من متابعة برنامج معني، فقد ضـاعت جامعيـة األرسة 

 -وتقع الظاهرة الثانية ىف متابعة األبناء . لصالح منو فردية فرضها اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات

الصـور األباحيـة التـى ال تتناسـب مـع منـوهم  اإلطالع عـىل املعلومـات و-األطفال واملراهقني 

بحيث يؤدى ذلك إىل أن يصـبح كـل فـرد ىف األرسة . )16(البيلوجى العضوى والعقىل والعاطفى

ىف . له عامله الخاص، الذى تؤسسه له املادة املتدفقـة مـن اإلعـالم أو تكنولوجيـا املعلومـات

ىل متابعة ورقابة األبناء، كام تتآكل مقابل ذلك تضيع الفضائل األرسية، وتتآكل قدرة األباء ع

ًقدراتهم عىل تنشئتهم، إضافة إىل تآكل قدرة األرسة عىل تأمل مشكالتها سويا أو جامعيـا مل . ً

يعد هناك األب الذى يتحدث مع أبنائه حـول مشـكالتهم وإهتاممـاتهم أو حتـى ىف قضـايا 

ة يرسخ لديهم املعـاىن الدينيـة عامة، كام مل يعد هناك األب الذى يؤم أبناءه ىف أوقات الصال

ًومل تعد هناك االرسة التى تجتمع حميميـا عـىل طاولـة . كام يؤكد بينهم العواطف الجامعية

لقـد أصـبح كـل شـخص يعـيش ىف ذاتـه . الغذاء أو العشاء، تؤكد عىل القيم وتغرس املعايري

حميمية وكـذلك ليس به حاجة إىل دعم اآلخر أو التفاعل معه، لقد تآكلت الثقة وتقلصت ال

 .ضعفت الفضائل

ينزع اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات األرسة من واقعها وسياقها اإلجتامعى، ليسـحبها ىف إتجـاه 

حيـنام يشـاهد أعضـاء . واقع متخيل قد ينسجه أعضاؤها بخيالهم، وقد تشارك فيـه ألن لـه وجـود

 التـى تتلـوى ىف أنثويـة، أو حيـنام األرسة عىل شاشة التليفزيون املرأة الجميلة أو الراقصـة الرشـيقة

يتبدى الزوج وسيام وأنيقا وميتلك تقاليد التفاعل الرفيعة املستوى، أو حينام يتزوج املدير سكرتريته 

 ىف إطارهـا . الجميلة فـإن األزواج املشـاهدين يطـورون ىف خيـاالتهم سـيناريوهات مامثلـة وكامنـة
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حة اإلنفصال عن حياة الواقـع وحيـاة األرسة، يدين كل منهم واقعة، وبعد اإلدانه تكون مسا

ويطور الخيال ثقافة ىف هذا اإلتجاه، بخاصة إذا كانت قيم الدين واألخالق تعـاىن حالـة مـن 

وقد ال يتأسس الواقع الخياىل بعقل املشاهدة فقط، بل يتحقق أيضا بفعل . الضعف والوهن

ا حيـاة كاملـة وممتعـة ىف نطـاق حيث ميكن ألنسان أن يحي. العضوية ىف املجتمع اإلفرتاىض

هذا العامل، إذا أراد أن ميتلك سلعة فليس مـن الرضورى أن يبحـث عنهـا ىف األسـواق، فمـن 

. السهل بالنسبة له أن يبحث عنها ىف أسواق املجتمع اإلفرتاىض من خـالل شـبكة املعلومـات

تشـعر الضـمري إذا رغب ىف صديق أو صديقة، يتفاعال معا عـىل إنفـراد وبـال قيـود، أو قـيم 

وألن أى مـنهم ال يعـرف اآلخـر، فـإن مسـاحة . مواقع املحادثة مع االخـرينباألمل، فليفتح 

اإلنفتاح تصبح واسعة، تبدأ من املحادثة حول مضامني عاقلـة ومتنوعـة، وتتعـدد وتتسـع 

ىف هـذه األثنـاء يـرفض املشـاهد أو املشـارك . حتى الدخول ىف منطقة الجنس واإلنحـراف

عى املتخم باملشكالت التـى تشـوه لحظـات املتعـة ىف إطـاره، لينتقـل إىل عـامل عامله الواق

ًواألكرث إرضارا وسلبية حيـنام يسـعى الـبعض لتجسـيد . املتعة فيه كاملة وواسعة املساحة

إنحرافات وتشـوهات العـامل اإلفـرتاىض ىف نطـاق العـامل الـواقعى، لحظتهـا يكـون اإلعـالم 

 .ت واقعه، ومتزيق عالقاته إرباالسلبى قد إستطاع تشوية تفاعال

ًباإلضافة إىل ذلك يخاطب اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات أعضاء األرسة منفردين دافعـا 

ويختـار لـذلك فئـات ثالثـة، عالقـات . ًإياهم بعيدا عن الفضيلة بإتجاه الغوايـة واإلنحـراف

فـة العربيـة وليسـت املـرأة والشـباب والطفولـة، املـرأة ألن الثقا. إتصالها باملجتمع ضـعيفة

اإلسالمية ضنت عليها بحقوقها، وبالغت ففرضت تدىن مكانتها وأدوارها، كام فرضت حشمة 

ومن خالل الرتاث الغرىب الذى ينتقل إلينـا مـن خـالل اإلعـالم . ال يربرها الدين تقتل إنوثتها

م تكوينهـا ًوتكنولوجيا املعلومـات، يـتم إبـراز املـرأة الغربيـة بإعتبارهـا األكـرث سـواء، بحكـ

العاطفى تسعى دامئا ملتابعة الجديد خاصة فيام يتعلق بالتزين، ألن ىف ذلـك إبـراز ملفاتنهـا 

تأكيدأ لذلك أن نسبة عالية مـن السـلع املعلـن عنهـا هـدفها إبـراز أنثويـة املـرأة، . اإلنثوية

ذا اإلطـار ىف هـ. وطغيان هذه اإلنثوية لتعيد تشكيل املرأة ذاتها وإختزالها ىف حدود إنثويتها

ينقل اإلعالم املضامني واإلعالنات من هذا النمط لتمأل فضاء املجتمـع العـرىب، حتـى تزدهـر 

 .)17(هذه األنثوية املشوهة عىل تربته

ىف ـهـذا اإلـطـار تنـقـل إليـنـا الفـضـائيات وتكنولوجـيـا املعلوـمـات النـسـيج املنـهـار 

 وى عـىل الشاشـة للحضارة الغربيـة مجمـالً، حيـث تختـزل املـرأة إىل جـنس ردئ يتلـ
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باإلضـافة إىل . الصغرية، ىف نوع من إستنفار الغرائز ومدخال لتوسيع مسـاحة الجـنس الحـرام

ذلك يلعب اإلعالن دور بارز ىف هذا الصدد، حينام ينقل إلينـا منـط املتـاجرة بجسـد املـرأة، 

ًفكلام كان اإلعالن مشبعا بعض اإلمياءات األنثوية، كلام كان ذلك شاهدا عىل ك فاءتـه وأيضـا ً

ذلك باإلضافة إىل أن اإلعالن . عىل قدرته عىل اإلخرتاق لوضع السلعة ىف عمق إمكانية الرشاء

ذاته ينقل مضامني حضارية تتناقض مع مرجعية حضارتنا، وقد تفرض بصـورة ناعمـة تآكـل 

 .)18(مضامينها اإلجتامعية واألخالقية والدينية عىل السواء

التـى يسـتخدمها اإلعـالم وتكنلوجيـا املعلومـات، وهـم الشباب هم الرشيحـة الثانيـة 

ًالنافذة التى ميكن من خاللها إخرتاق األرسة، ألن الشباب هم الرشيحة األقل إرتباطا بثقافـة 

فام زالـت القـيم واملعـاىن واملعـايري مل ترتسـخ ىف ذواتهـم، ومـن ثـم فهـم األكـرث . مجتمعهم

فهـم مفتوحـون . ًبل الجديد والسعى شوقا إليـهًإستعدادا من بني كل الفئات اإلجتامعية لتق

عىل الجديد وإىل الخارج وإىل املستقبل، يترصفـون بإيجابيـة مـع كـل مـا يـأىت مـن الخـارج 

إبتداء من امللبس غري التقليدى، واملأكل اإلنفرادى أو الجامعى مع الرفـاق . ويشبع حاجاتهم

يقبـل . إلجتامعيـة مـع اآلخـرينىف محالت الطعام العاملية، وحتى منـط تأسـيس العالقـات ا

الشباب الجديد الذى يبرش به اإلعالم وتكنولوجيا اإلعالم إلعتقاده أنه يشبع إحتياجاتـه، قـد 

يرفضه البعض بعد أن يتعرفوا عليه، غري أن الغالبية قد توافـق عليـه وتقبلـه وتعمـل وفـق 

 املضـامني مضامينة، خاصة إذا كانت مؤسسات األرسة ضـعيفة وعـاجزة عـن مواجهـة هـذه

 .)19(الوافدة، أو مل تعد العدة للتعامل معها

وتعد الطفولة هى املدخل الثالث لتأثري اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، وهى الرشيحة 

األكرث قابلية لفصلها عن حياتها األرسية واإلجتامعية، ذلك يرجع إىل أن الطفولـة هـى األقـل 

 السهل إعادة تنشئتها بواسطة برامج الفضائيات، ومن ثم يصبح من. ًإرتباطا بثقافة املجتمع

فعقولهن ما . ورمبا وفق قيم غري قيم مجتمعها، لتصبح منفصلة عن مجتمعاتها ومن الجذور

زالت صفحة بيضاء ميكن باإلحتيال الفنى واألحرتاف اإلعالمى ملؤها مبضامني غربية وغريبـة 

أصاب التقاعـل والعالقـات األرسيـة، وإذا كنا قد أرشنا إىل العطب الذى . عىل مجتمعاتها

فإنـه مـن الطبيعـى . وإىل الفردية التى أصبحت املعيار البارز والفعال ىف الفضاء األرسى

ًتأكيـدا . أن يضيق الوقت لتنشئة الطفولة وفق قيم املجتمع وإستبدال ذلك بقيم غربيـة

"  األخرضالرجـل"و" لذلك تأسيس أفالم الكارتون لشخصـيات وهميـة كـاملرأة الحديديـة

  ولتحـل ىف قناعـة الطفـل وعقلـة محـل. لتصبح هى النامذج والقدوة" الرجل الخارق"و
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. الشخصيات الوطنية او القومية أو الدينية، التى ينبغى أن تكون حياتها وسلوكها قـدوة لـه

ومن شأن ذلك أن يفصـل الطفـل عـن واقعـه وشخوصـه، ويربطـه بواقـع خيـاىل وشـخوص 

ً بها مؤرشا عىل إنفصالة عن واقعة، وضـعف إنتامئـه، ومقدمـة لضـياع خيالية، يعد اإلرتباط

 .هويته

ويزداد الطني بلـه حيـنام تتحـول املضـامني اإلعالميـة إىل مخـدر يرصف املـواطن عـن 

وإىل جانب أن متابعة الصور هو إبعاد لإلنسان عن التأمـل . اإلهتامم الجاد بقضايا مجتمعه

ذلك يعنـى أن شـغل وقـت غالبيـة أفـراد .  نحو ما أرشتوالركون إىل الكسل واإلسرتخاء عىل

املجتمع مبتابعة سيل متدفق من املسلسالت، من قنوات خاصة وحكومية ومستقلة، محليـة 

يتعود مبشاهدته لها عىل نوع من الـبالدة . وقومية وأجنبية، يجعل زمان اإلنسان فريسه لها

تأمـل والتفكـري ىف قضـايا واقعـه التـى بسبب املتابعة الكسولة، كام تقتل فيه القدرة عـىل ال

ىف هذا اإلطار يتساوى هروب اإلنسان من مشكالته الواقعية بتعـاطى . ًتسبب له عنتا وبؤسا

املخدرات التى تؤسس له عاملا بال مشكالت، مع نسـيان اإلنسـان ملشـكالته وأزمـات واقعـه 

رغيـف الخبـز هـل يعقـل أن يعـاىن مجتمـع مـن غيـاب . باإلدمان ىف مشاهدة املسلسـالت

وصعوبة الحصول عليه، ومع ذلك ال نجـده يـرفض أو يتمـرد؟ هـل يعقـل أن يواجـه الـبرش 

. العنت للحصول عىل الحد األدىن الذى يشبع إحتياجاتهم، ومع ذلك لـديهم شـعور بالرضـا؟

ًهل يعقل أن يواجه البرش عنتا يوميا ىف البحث عن مقعد ىف وسيلة مواصـالت للوصـول إىل 

ًاملشكالت نعيشها وتسبب لنا توترا، وبديالً مـن البحـث املبـدع ... يبه الغضبالعمل وال يص

فـإن اإلعـالم . عن حلول للمشكالت، أو املطالبة املحتجه برضورة توفري مـا يشـبع الحاجـات

يحلها بعرضه ىف نهاية اليوم املتخم باملعاناه ملسلسالت نتبناها مـع شخصـياتها، تعمـل عـىل 

 ىف أعقاب املشاهدة املعاناة من جديـد، معانـاة كمعانـاة سيسـيف ىف لنبدأ. تفريغ تواتراتنا

 إىل أن الـدين أفيـون الشـعوب، – عـن خطـأ –وإذا كان ماركس قد أشار . أسطورته الشهرية

 .فعلينا أن نؤكد اآلن عن صدق بأن اإلعالم أفيون مخدر ومدمر للشعوب

ًيـا أنـه مـن الرضورى أن يكـون لكـل  إذا كان مـن املؤكـد نظر:دور اإلعالم ىف إضعاف الدين  -2

مجتمع مرجعيته، التى تتضـمن منظومـات القـيم التـى توجـه سـلوكيات الـبرش ىف مختلـف 

ًهذه املرجعية تحتوى عىل إميان املجتمع سـواء كـان إميانـا . املجاالت اإلجتامعية عىل ساحته

ًدينيا أو أيديولوجيا يـة، مل ترتكهـا بإتجـاه وما دامت مجتمعاتنـا مـا زالـت بنيتهـا الدينيـة قو. ً

 فإنه من املفرتض أن يعمل اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات، عـىل تأكيـد . أيديولوجيات علامنية
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غري أننا إذا تأملنا . املرجعية الدينية للمجتمع، ففى ذلك تدعيم لقوة املجتمع وعافيتة

ًاآلداء اإلعالمى ىف مجتمعاتنـا، فسـوف نجـد أنـه يلعـب دورا تبديـديا للـ دين، ولـذلك ً

وتتمثل الجبهة األوىل ىف الهجوم عىل الدين، ىف العمل بإتجـاه تأسـيس . مظاهر عديدة

. حالة من الفوىض الدينية، التى ميكن أن تسلم إىل تأسـيس حالـة مـن الفـراغ الـدينى

التى تجسدها ظاهرة اإلفتاء املتعدد أو املتنوع، حيث بـرزت هـذه الظـاهرة السـلبية، 

ًومن الطبيعى أن تلعـب دورا أساسـيا ىف . تساع عىل الساحة العربيةًأخريا بقدر من اإل ً

تشويه القناعات الدينية للبرش، وتضعف إرتباطهم بعقائـدهم، لكونهـا عقائـد أصـابها 

ىف هذا اإلطار نالحـظ كثافـة ىف أمنـاط الفتـاوى الدينيـة . التميع وعدم وضوح الحدود

بعضـها يتحـرك بالـدين إىل حـد . السـواءالتى تبثها الفضاءات العربية والعامليـة عـىل 

التداخل مع السحر، بينام الـبعض اآلخـر حـرىف متشـدد إىل حـد الخـروج عـن نطـاق 

ىف حني نجد أن البعض الثالث تأويىل مرن يـؤدى ىف النهايـة إىل . سامحة الدين ويرسه

ـة الـصـحيحة ـدات الدينـي ـريات . اإلرضار باملعتـق ـذه التفـس ـنرش ـه ـى أن ـت ـن املنطـق وـم

وى الدينية املتضاربة حالة من الفوىض الدينية عند مشاهديها ومتابعيهـا، األمـر والفتا

ًالذى يضعف قداسة الدين ىف النفـوس، ويـدفع الـبرش تـدريجيا بإتجـاه الخـروج عـن 

 . )20(حدوده

ًوتتصل الظاهرة الثانية ىف أن اإلعالم يلعب دورا محوريا ىف توسيع مساحة الغريـزة ىف  ً

 كان عامل اإلجتامع العرىب عبد الرحمن بن خلدون ىف نظريته عن الخلـق وإذا. حياة اإلنسان

التى وردت ىف مقدمته، والتى وضع فيها اإلنسان ىف طبقة وسط بني الحيوان كطبقـة أسـفل 

ورأى أن اإلنسان عىل هذا النحو يتشكل ىف بعد منه من الغريـزة . وبني املالئكة كطبقة أعىل

ًالذى يتفوق عىل اإلنسان بإمتالكه تنظيام تلقائيا لهـاالتى يشرتك فيها مع الحيوان،  غـري أن . ً

اإلنسان ىف بعده اآلخر ميتلـك العقـل، الـذى إذا أصـابه الصـفاء فإنـه يقـرتب مـن النورانيـة 

فإن ذلك يعنى إحتواء بنية اإلنسان عـىل مكـونني متناقضـني الغريـزة والعقـل، . )21(املالئكية

. اق الغريزة ىف حياة اإلنسان، وهو ما يسـاعد عليـة اإلعـالمًوإستنادا إىل ذلك فإن توسيع نط

يؤدى إىل إختزال مساحة العقل، وإختزال العقل يقلص إرتباطه باملثل وأبرزها املثـل والقـيم 

يؤكد ذلك نصيحة قدمها منذ عرش سنوات بنيامني نتيناهو رئيس الوزراء اإلرسائـيىل . الدينية

" فـوكس"حيـنام طلـب مـنهم تقويـة إرسـال قنـاة . رانلإلدارة األمريكية ىف رصاعهـا مـع إيـ

األمريكية التى تضخ أفالم الجنس لتوسع مساحة الغريزة ىف حياة الشباب اإليراىن فتبعـدهم 

 . )22(عن إميانهم اإلستشهادى الشيعى
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. ويعد العبث اإلعالمى بالرموز الدينية أحد مظاهر العبث بالـدين ومحاولـة لتضـييعه

العاملى هو الذى يصدر عنه هذا العبث، فـإن إنتقالـه إىل جمهورنـا العـرىب وإذا كان اإلعالم 

وىف عموم األحـوال، فـإن هـذا العبـث بـالرموز . من خالل بعض وسائل اإلعالم، يعد خطيئة

ويـرتبط بـذلك أن اإلعـالم . )23 (ًالدينية من شأنه أن يضعف اإلرتباط بالدين والتدين عمومـا

ًيلعب دورا اساسيا ىف رضب ا ملعتقدات الدينية ذاتها ىف معقل، يقع ذلك حينام تتكـاثر عـىل ً

، الـلــهحتـى نـال التشـويه كـالم . شبكة املعلومات الدولية مواقع تعمل عىل تشويه الـدين

إضافة إىل مواقع تنرش فتاوى مضلله ومحرفة، كذلك مواقع باسامء إسـالمية لفـرق إسـالمية 

ًإىل جانـب مواـقـع تتضـمن أخـبـارا . ـلـدينمنحرفـة تؤكـد ـعـىل عقائـد باطـلـة وبعيـدة عـن ا

يضـاف إىل ذلـك هجـوم مبـارش عـىل بعـض . )24(ومنشورات ومعلومات ضـد علـامء اإلسـالم

ىف هـذا اإلطـار فإنـه إذا كانـت مقاصـد . الجوانب التى أكدت عليها املقاصد الرشعية للدين

 الـدين فـإن تشـويه. الرشع الخمسة هى حفظ الدين وحفظ النفس والعقل والنسل واملال

بتشويه رموزه وتحريف مضامينه، وطرح مضـامني خاطئـه ومحرفـة، لجامعـات تـدعى أنهـا 

وحينام يتعمد اإلعالم عرض مشـاهد القتـل . دينية، يعد إعتداء من اإلعالم عىل حرمة الدين

والتعذيب وإراقة الدماء بسهولة وبأقل قدر من اإلستنكار، فـإن ذلـك يجعـل اإلنسـان أقـل 

كـام أن . ايا، ومن ثم يعـد ذلـك إعتـداء عـىل حرمـة الـنفس وحرمـة الـدمًتعاطفا مع الضح

إستمرار عرض أساليب اإلحتيال والنصب والرسقات ىف الـربامج واملسلسـالت، وإهـدار املـال 

كام . العام التى تبثها وسائل اإلعالم من شأنه أن يشكل تهديدا لألحكام املتعلقة بحرمة املال

القة بني الجنسني وإستباحة الزنا والخيانات الزوجية، وتقديم أن إستعراض التهاون بشأن الع

 عىل كـل املخلوقـات بالعقـل والـدين، الـلـهالصور واملشاهد الجنسية للمخلوق الذى كرمة 

 .)25(يعد إنتهاكا لحرمة النسل كام هو إنتهاك لحرمة العقل

ـضـائيات ـقـد ـيـذهب قاـئـل أـمـام ـهـذا العـبـث اإلعالـمـى باـلـدين، أن ذـلـك ـصـادر ـعـن الف

غـري أن الـرد عـىل ذلـك يـذهب إىل أن . وتكنولوجيا املعلومات األجنبية، التى ال سيطره لنا عليهـا

بحيث يتشكل هـذا الـدرع مـن . ًبإستطاعة إعالمنا أن يؤسس درعا أخالقيا يطوره ىف نفوس أبنائنا

 من مصادر  إضافة إىل التدين الكامن بداخله-منظومات قيمية تترسب إىل ذاته، لتؤسس بداخله 

يلعـب .  درع معنـوى وأخالقـى قـوى وفعـال–اخرى، إىل جانب أن الفطرة السليمة تـأنف ذلـك 

دوره املحورى ىف التأكيد عىل قيم التطهر والنقاء، إضافة إىل قيم التقشف وحب العقيـدة، وقـيم 

 ل بحيـث يصـبح هـذا اإلهـتامم بتشـكي. اإلبتعاد عن املناطق الحرام، التى تهدد بسقوط اإلنسـان
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الدرع األخالقى والدينى، شاهدا عىل التزام اإلعالم مبرجعية املجتمع، وتأكيده اإليجـاىب عـىل 

 . نواته الصلبة

 شكلت الثقافة القومية أحدى الجبهـات، التـى إتجهـت إليهـا :تشويه الثقافة القومية  -3

لنسـبة رضبات اإلعالم وتكنولوجيا املعلومـات ىف محاولـة النيـل مـن مركزيـة األرسة با

ويعد إضعاف الهوية أحد النتائج األساسـية آلداء اإلعـالم السـلبى عـىل سـاحة . للطفل

. أطفال األرسة، وهو اإلضعاف الذى يتحقق إذا نحن أضعفنا العنارص الثقافيـة للهويـة

وتشكل اللغة أول مداخل اإلضعاف، سواء بسبب إستخدام اللغات األجنبية ىف وسـائل 

العربية، أو بترسيب بعض األلفـاظ إىل لغاتنـا لتعمـل عـىل اإلتصال عىل حساب اللغة 

ويتكامل مع ذلك نرش بعض السامت أو األمناط الثقافية . تفكيكها وإفقادها لتامسكها

الغريـبـة ـعـىل مرجعيتـنـا الثقافـيـة واألخالقـيـة، ـبـإغراء إعالـمـى وإـعـالىن حـتـى يتبناـهـا 

، "النـوادى"و" اهى الشيشـةمق"من ذلك العالقة بني الشباب من الجنسني ىف . الشباب

. حيث يعد نرشها سمة ثقافية، تتناقض مع مرجعيتنا الدينية واألخالقيـة عـىل السـواء

يضاف إىل ذلك األكالت الرسيعة التـى يتناولهـا األبنـاء خـارج األرسة، جميعهـا عنـارص 

ثقافية فرضها اإلعالم علينا، كعنارص ثقافة من املؤكد أنهـا سـوف تعمـل عـىل تفكيـك 

 .  وتفكيك أرستنا كذلك)26(تناثقاف

إىل جانب ذلك يعمل اإلعالم عىل إستبدال ثقافة الكلمة بثقافة الصورة، بحيث تصـبح 

ثقافة الصورة ال تعرف الحدود القومية وتخلع . الصور هى آلية التخاطب أو التفاعل اليومى

ى ثقافة الكلمـة ثقافة الصورة عابرة للحدود بينام تع. اإلنسان من إنتامئه وحتى من جذوره

ىف نطاق األرسة نجد أن األطفال يدمنون الصور، التى تتدفق إىل ساحتهم مـن . ًالحدود جيدا

فثقافـة . خالل اإلعالم واألعالن، ألنها ليست كثقافة الكلمة يحتاج إدراك مضامينها إىل جهـد

ور الـتـى الـصـورة ال تحـتـاج إال إىل جـهـد املتابـعـة، الجـلـوس إىل إريـكـة مريـحـة، ملتابـعـة الـصـ

تخاطب الغرائز تارة، أو تعيد تشكيل العقـل تـارة أخـرى، أو تسـتنفر العواطـف مـن أجـل 

 .)27(متابعة أوضاع مأساوية مفروضة عىل البرش تارة ثالثة

ثقافة الصورة ترفض التأمل، كام ترفض أعـامل العقـل، فهـى ثقافـة نتلقاهـا كـام 

إىل أنـهـا ثقاـفـة رسيـعـة وذـلـك يرـجـع . ـهـى، ونـسـتوعبها دون أن نـشـكل رد فـعـل لـهـا

ثقافة الصورة ثقافـة . التتابع، تفرض متابعة الحواس فقط، دون إهتامم بإعامل العقل

واثقة من نفسها، ليسـت ىف حاجـة إىل النقـد أو التصـحيح أو تعـديل اآلخـر، تفـرض 

  ثقافـة الصـورة تسـتنفر ىف اإلنسـان مكـامن اللـذة، وأحيانـا. علينا أن ندركها كام هى
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ىف لحظـة يتـابع الصـور واألحـداث التـى . املتصلة برواسب عميقـة ىف قـاع اإلنسـانالغرائز 

تجسدها، ىف حالة من اإلسرتخاء الذى يرسخ كسل العقل، حيـث يصـبح التأمـل جهـد شـاق 

عىل هذا النحو تقتل الصـورة العقـل اإلنسـاىن أو عـىل األقـل . واألفضل أن نستمتع باملتابعة

هربـرت "سان ذو بعـد واحـد عـىل مـا يـذهب الفيلسـوف تعيد تشكيل اإلنسان، ليصبح إن

هذا اإلطار أكدت دراسات عديدة عىل أن مثة ىف . )28( ببعدينالـلـهبعد أن خلقه " ماركيوز

وتعـد . عالقة بني عدم التعرض املكثف لفاعلية اإلعالم، وبـني إنخفـاض التفـوق الـدراىس

ت الجـادة التـى أجريـت مـن الدراسـا" التليفزيـون والطفـل" "هلدت هيامونت"دراسة 

 927حيث أجرى البحث عىل عينة بلغـت . حتى اليوم حول تأثري التليفزيون عىل الطفل

. من األطفال الربيطانيني، الذين ترتاوح أعامرهم بني العـارشة والرابعـة عرشة مـن العمـر

وقد تناولـت الدراسـة قضـايا متعـددة مـن جوانـب متنوعـة حـول العالقـة بـني الطفـل 

ـذين ال . نوالتليفزـيـو ـائج الـتـى توـصـلت إليـهـا ـهـذه الدراـسـة أن األطـفـال اـل وـمـن النـت

كـام . يشاهدون التليفزيون يتقدمون عىل األطفال املشاهدين ىف مستوى اآلداء الـدراىس

أن أكرثية األطفال ال يشاهدون التليفزيون مع ذويهم، بحيث أوضـحت الدراسـة ضـعف 

 . )29( اطفالهم لربامج التليفزيونمراقبة اآلباء وتوجيههم فيام يتعلق مبشاهدة

ـاير  ـة 1995وىف يـن ـة ىف والـي ـت تجرـب ـة " كيناتـكـت" أجرـي ـس مكتـب ـول مجـل ـث ـم حـي

ومـع أن . العامة وهيئة التعليم بالبلـدة حملـة إلغـالق التليفزيـون ملـدة شـهر" مارمينجني"

ريات ًاإلستجابة كانت متفاوتة وليست كبـرية، إال أن عـددا كبـري مـن املدرسـني الحظـوا التغـ

فقـد زاد إنتبـاهم وقـل اإلرهـاق، وتحسـن . اإليجابية، التى طرأت عىل الطـالب املسـتجيبني

ًلقد قـرأت ىف هـذا الشـهر مزيـدا "وىف هذا اإلطار تقول احدى الطالبات . مستوى تحصيلهم

ًوإسـتنادا إىل ". ًمن الكتب، ومارست كثريا من األلعاب، ووجدت وقتـا كافيـا لرتتيـب غرفتـى

برضورة إغالق التليفزيون من اجل القراءة، ومن " هارىف ديوتيل"لخبري الرتبوى ذلك يطالب ا

. )30(أجل الحفاظ عىل حياة األرسة حية ومتفاعله، ومن اجل الحفاظ أيضا عىل طاقة األبـداع

وإرتباطا بذلك من الطبيعى أن نالحـظ ىف مجتمعاتنـا أن تـردى اآلداء التعليمـى لطالبنـا ىف 

وهو الرتدى الذى تعوضه األرسة للحفاظ عىل أبنائهـا مـن خـالل . ليميةمختلف املراحل التع

آلية الدروس الخصوصية، التى أفسدت العمليـة التعليميـة، وأفسـدت مبـدأ عدالـة توزيـع 

ًالفرص ىف املجتمع، كام أثرت عىل ميزانيات األرسة تأثريا سلبيا ومرهقا ً ً. 
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ًا أساسـيا ىف نرش ثقافـة اإلسـتهالك ىف باإلضافة إىل ذلك فقد لعب اإلعالم واإلعـالن دور ً

ًفالتجول واإلمتزاج باألسواق واإلرتباط بالسلع أصبح مركبا عضـويا لـه ثقافتـه، فرشاء . حياتنا ً

السلع مل يعد لتحقيق إشـباع الحاجـات، الرشاء ىف حـد ذاتـه أصـبح إشـباع لحاجـة املتابعـة 

ًالرشاء أصبح سلوكا إجتامعيا، يس. واإلرتباط باألسواق تهلك املـال والوقـت والطاقـة لتحقيـق ً

األحساس مبتعة اإلمتالك، حتى لو كانت املتعة للحظات، فإذا تحققت متعـة إمـتالك سـلعة 

وىف إطار ذلك يالحق اإلنسان السلع املنتجة ويالحق الـزمن، . فلنبحث عن متعه رشاء جديد

وإذا كـان املـؤمن . لًيهرب دامئا من سلع الحارض إىل سـلع املسـتقبل إسـتبعادا للسـأم وامللـ

 إىل ظهور اإلمام الغائب الذى سوف –ً إستنادا إىل معتقداته اإلميانية –الشيعى يتحرق شوقا 

يعـاىن مـن حـارضة " صمويل بيكيـت"وإذا كان إنسان . ًميأل األرض عدال بعد أن ملئت جورا

عـالم الـذى سـوف يـأىت معـه باألمـل والتفـاؤل، فـإن إنسـان اإل" الجودو"ويتحرق شوقا إىل 

وتكنولوجيا املعلومات يتجول طيلة يومه ىف األسواق باحثا عن سـلع تحقـق متعـه اإلمـتالك 

 .)31(أكرث من رضا اإلشباع

ًىف ـهـذا اإلـطـار لـعـب اإلـعـالم وتكنولوجـيـا املعلوـمـات دورا حاـسـام ىف اـلـرتويج لـسـلع  ً

 نرش فقـد سـاعدت عـىل. اإلستهالك، تقدمت مغـارزه لتفـتح أسـواق العـامل عـىل مرصاعيهـا

التعريف باملطاعم األمريكية واملرشوبات والسجائر وغريهـا مـن جوانـب ثقافـة اإلسـتهالك، 

ىف هـذا اإلطـار لعـب اإلعـالن . التى إرتبطت رموزها بصور ومعاىن التفوق والرفاهية واملتعة

ًدورا بالغ األهمية ىف نرش ثقافة اإلستهالك وإعالء قـيم الفرديـة والبحـث عـن املتعـة مـن خـالل 

وقد نجح اإلعالن املعتمد عىل قوة ونفوذ اإلعالم املعومل ىف الوصول إىل غالبيـة سـكان . إلستهالكا

حيث أصبحت السـلع اإلسـتهالكية وأسـامء وعالمـات . املعمورة من مختلف الطبقات والثقافات

فقـد فـرض . ًالرشكات، جزءا من الثقافة املتداولـة بـني الـبرش بـرغم إخـتالف اللغـات والثقافـات

ًعالن نوعا من الهيمنة عـىل األسـواق العامليـة، وعـىل املسـتهلكني مـن خـالل توحيـد وتنمـيط اإل

ًاألذواق، وأسس إجامعا زائفـا يتعلـق بإسـتهالك السـلع والخـدمات التـى قـد ال يكـون الفـرد أو  ً

املجتـمـع ىف حاـجـة إليـهـا، ألنـهـا ال تتـفـق ـمـع أوـضـاع معيـشـته وطموحاـتـه، وال ـهـى مـضـمنة ىف 

باإلضافة إىل ذلـك فقـد أدت ثقافـة اإلسـتهالك وبريـق اإلعالنـات، إىل تسـليع . معهأولويات مجت

. القيم واألفكار واملعاىن واملشاعر، من خالل اإلحتفـاء املبـالغ بأهميـة الرمـوز والعالقـات املاديـة

إضافة إىل تأسيس نوع من اإلرتهان الزائف بني الحصول عىل سلعة أو إستهالك سـلعة أو خدمـة 

  ومـن الطبيعـى أن يـؤدى ذلـك إىل توليـد. يق السعادة أو الحصول عىل املتعة املؤقتـةوبني تحق
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وإذا كانت ثقافة اإلستهالك . مصادر ضغط وإرهاق عىل األرس، امليسورة والفقرية عىل السواء

تدفع إىل سلوكيات اإلستهالك بال نهاية، فإن ذلك يعنى إستمرار إرهاق األرس وإثقـال كاهـل 

األمر الـذى يفـرض تـراكم الضـغوط والتـوترات ىف . )32(يا ومعنويا بال نهاية كذلكاألبوين ماد

الفضاء العاملى ليتساقط ىف الفضاء األرسى، وعند لحظة معينـة ال تتحمـل بنيـة األرسة هـذا 

فتنفجر من الداخل، وهو اإلنفجار الذى قد يتخذ . الكم الهائل من التوترات املفروضة عليها

أو قـد . حتى الطالق، أو يتخذ شكل العالقات السلبية بني اآلباء واألبنـاءشكل تفكك األرسة و

يرض بقيم الدين واألخالق حينام يشبع األبناء النزعة إىل اإلستهالك من مصادر خارج األرسة، 

 .لقاء مثن أو تفريط، بوعى من اآلباء أو بغري وعى

ًومـات دورا محوريـا ىف نرش باإلضافة إىل ذلك يلعب اإلعالم واإلعالن وتكنولوجيـا املعل ً

ًإرتباطا بذلك ينحـدر اإلعـالم أحيانـا ليعمـل ىف إتجـاه نرش ثقافـة . ثقافة الجنس واملخدرات ً

مادـيـة ـبـال مـثـل، ثقاـفـة تتـسـلل إىل داـخـل اـلـبرش ـمـن ـخـالل الـجـنس اـلـذى أـبـدعت ـهـذه 

 الـذى الجـنس. التكنولوجيا الناعمة ىف أخراجه وتحريره، من قيود الـدين واألخـالق والقـيم

يجده اإلنسان ىف كل مكان ومن كل إتجاه، اللذه الرسيعة املسطحة غـري العميقـة والتـى ال 

جنس التسارع واللحظة الخاطفة، جـنس يفتقـد الـدوام، ويفتقـد . متتلك أى عمق أو إتساع

الـخـربة أو التجرـبـة الـتـى تطـلـب تفاـعـل املـشـارك فـيـه، ـجـنس اإلـعـالم أو رشاـئـط الفـيـديو 

يراه اإلنسان مـن حولــه ويسـعد بـه، غـري انـه يحتـاج إىل الجديـد . نرتنتوالفيدوكليب واإل

تتدفق ثقافة . مبجـرد الفراغ منه، جنس يرتك الغرائز غري مشبعة، وىف حالة من الجوع الدائم

ًالجنس لتتضافر مع ثقافة املخدرات، ليؤسسا معا فضاءا يسبح فيـه اإلنسـان بـال قيـود، وىف  ً

خدر بال مشكالت وبال تحرميات دين أو قيـود أخـالق، حيـث كـل ىف نطاق عامل م. كل إتجاه

وإذا كان الجنس يقهر اإلنسان من خـالل إطـالق عقـال غرائـزه، فـإن . )33(شئ متوفر ومباح

 .(*)املخدرات تسيطر عليه من خالل تبديد عقله

 التنشـئة اإلجتامعيـة ىف األرسة هـى :دور اإلعالم ىف أفساد التنشـئة اإلجتامعيـة  -4

 خرى أصـابها العطـب بسـبب آداء اإلعـالم وفاعليتـه، ونحـن إذا تأملنـا حالـة األ

 

                                                           
من املالحظ ىف الفرتة األخرية بروز بعض الظواهر املنحرفة التى أصبحت تثقل حياتنا، من ذلك مثالً إرتفاع جـرائم   * 

 واألخالقى الذى تتجىل بعـض مظـاهره ىف مامرسـات مثـل اإلغتصاب تحت وطأة املخدرات، كذلك الوهن الدينى

بعـد " خلىل السالح صـاحى"تبادل الزوجات كام عرض لها اإلعالم، أو إعالن عن الفياجرا ىف شارع عام تحت شعار 

يتكامل مع ذلك إجابة طفل ألبيه األستاذ الجامعى، حينام سـألة مـاذا تريـد . أن كان شعار للنضال وتحرير الوطن

ألنه شاهده من خالل اإلعالم رمز القوة والبطش، رمز الرثاء، كذلك رمـز املتعـة " تاجر مخدرات"كرب أجابه حينام ت

 .الواسعة والسعادة العريضة
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ـئة  ـد أن آداء التنـش ـوف نـج ـة فـس ـياقات الحرضـي ـة الـس ـا، بخاـص ـئة ىف مجتامتـن التنـش

منهـا ضـعف مؤسسـة األرسة، إضـافة . اإلجتامعية للطفل أصبح ضعيفا ألسباب عديده

وم بنصـيب كبـري منهـا ىف عاملنـا إىل أن عملية التنشـئة اإلجتامعيـة أصـبح اإلعـالم يقـ

مؤرش ذلك تأكيد إحدى الدراسات عىل أن أطفال ما قبل املدرسة ىف الواليات . املعارص

 يقضـون خمـس – حيث مجتمع يتمتع بدرجة عاليـة مـن الرشـد -املتحدة األمريكية 

وبـرغم عـدم وجـود إحصـاءات مامثلـة، إال أن . ساعات يوميا أمـام جهـاز التليفزيـون

ًتشري إىل أن األطفال العرب ال يختلفون كثريا عن األطفال األمريكيني، من حيث الدالئل 

خاصة إننا عندنا نحو واحد وخمسني قناة فضائية، األمر الذى يعنى . ساعات املشاهدة

وهـو األمـر . أن مساحة تنشئة األرسة للطفل تنكمش بإستمرار لصـالح اآلداء اإلعالمـى

م بالدور املحورى ىف عملية التنشئة اإلجتامعية، لكونه الذى يعنى أن اإلعالم أصبح يقو

باإلضـافة إىل ذلـك فـإن دور اإلعـالم ىف . ًقد بدأ يقدم نفسه بديالً محدودا عـن األرسة

التنشئة اإلجتامعية يكون أقـوى، لكونـه يـؤدى عمليـة التنشـئة بصـورة غـري مبـارشة، 

ترسب إىل الـذات مقارنـة ومغلفة بالصـور واملشـاعر الدراميـة، األمـر الـذى يجعلهـا تـ

وقد يتزايد الخلل ىف التنشئة اإلجتامعيـة حيـنام يقـدم . بالتنشئة التى تقوم بها األرسة

وألن التنشئة التـى يقـوم بهـا . اإلعالم مضامني تختلف أو تتناقض مع املضامني األرسية

اإلعالم تكون مصحوبة عادة مبتعة املشاهدة فإنها تكون األقـوى مـن حيـث الجاذبيـة 

 . واألقدر من حيث إعادة تشكيل قيم الطفولة

باإلضافة إىل ذلك يعمل اإلعالم عـىل تقـديم مـا ميكـن أن يسـمى بالتنشـئة املتناقضـة 

واملتعددة، وذلك يرجع لتعدد أدوات ووسائل اإلعالم، إعـالم أجنبـى ىف مقابـل أعـالم عـرىب، 

اك إعـالم الدولـة واإلعـالم وىف اإلطار الوطنى هنـ. وإعالم قطرى متنوع داخل اإلطار القومى

وجميـع . الخاص، كذلك اإلعالم الدينى بتنوعاته، إضافة إىل اإلعالم املتحـرر بتنوعاتـه كـذلك

هذه الفضائيات تقدم مضامني قيمية للتنشئة اإلجتامعية، ومن املؤكد أن هذه املضامني لـن 

تجانسه، وألنها من تكون متطابقة، ألنها من ناحية ال تعرب عن توجهات وميول أيديولوجية م

األمـر الـذى . ناحية ثانية تفتقد مرجعية القيم والفضائل أو األيديولوجيا التـى تنطلـق منهـا

. يعنى أنها تقدم كل أطياف املضامني والقيم، كام أنها تتضمن تناقضات عادة بـني املضـامني

ن اليقـني وهو ما يشيع حالة من الفوىض األخالقية والقيمية عند الطفـل، بـل ويزلـزل إمكـا

ـل  ـإن نـفـس ـهـذا الطـف ـى، ـف ـى وأخالـق ـني قيـم ـة إذا مل يتأـسـس يـق ـه، وىف ـهـذه املرحـل  لدـي
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ومـن ثـم فسـوف تهـبط . سوف يفقد عادة االلتزام بآية معايري أو مضامني أخالقية محـددة

.  أضعف من أن تشكل معايري للسـلوك– لتعددها أو تناقضها –القيم واألخالق لديه لتصبح 

ًوعب قيام ومعاىن أخالقية من مصادر اخرى، فإن سـلوكياته سـوف تصـبح فإذا شب ومل يست

ذات طابع عمىل، ليس هناك مرجعية تلتزم بها، عشوائية ونفعية ومتغرية حسب إحتياجات 

 . املوقف واملقام

إىل جانب ذلك فإن التنشئة التى متارسها أدوات اإلعالم هى تنشـئة شـمولية وعامـة ال 

ية، الرسـالة اإلعالميـة مبضـامينها املتنوعـة توجـه ىف ذات الوقـت إىل تراعى التباينات الواقع

فهى موجهة إىل الريـف كـام هـى إىل . تنوعات برشية وبيئات أو سياقات إجتامعية متنوعة

الحرض أو البادية، وهى موجهة إىل الذكور، كام هى ذاتهـا موجهـة إىل اإلنـاث، هـى كـذلك 

يعمل اإلعالم عىل تنشئتهم وفق قيم مساواتية . عمرموجهة إىل الصغار والكبار وكل فئات ال

واحدة، فإعالم الجملة مثل إستهالك الجملـة، ومـثلام أن السـلعة املنتجـة منطيـة، فاإلنسـان 

" مسـاواتية منطيـة ظاهرهـا عـادل وباطنهـا ظـامل. "املرسل إليه ينبغى أن يصبح منطيا كذلك

وقراطية وحقوق اإلنسـان، فالرسـالة منطية قهرية مفروضة من أعىل ىف عرص يؤكد عىل الدمي

اإلعالمية النمطية ال تراعى الفروق أو ال تراعى اإلحتياجات املتباينـة، وألنهـا قهريـة ودامئـة، 

لذلك فهى تخلع البرش مـن جـذورهم، يسـتوعبون . فهى مسلحة بكل أدوات إخرتاق الذات

ن عـن صـباغة الشـعر مؤرش ذلك إعـال. ًأخالقا واحدة، ويترصفون من خالل سلوكيات منطية

للرجال والنساء معا، عـن املنشـطات الجنسـية للرجـال والنسـاء معـا، عـن أدوات الرياضـة 

حتى أننا بـدأنا نشـاهد قصـات للشـعر واحـدة . لجلب الرشاقة للرجال والنساء عىل السواء

. للرجال والنساء وال خالف، ومالبس واحدة للرجال والنسـاء كـذلك مـع بعـض اإلسـتثناءات

انت األرسة تعمل وفق مضامني تنشئة قوميـة ورمبـا مغرقـة ىف املحليـة، فـإن اإلعـالم وإذا ك

يعمل وفق مضامني عاملية، األوىل تقوى املواطنة واإلنتامء، بينام الثانية تقتلـع املـواطن مـن 

 . جذوره حيث يصبح بال وطن وال إنتامء

ى أطلقت موجـات العوملـة، هـى التنشئة التى يبرش بها اإلعالم، هى تنشئة القوى العاملية الت

لـذلك فإننـا . تنشئة مرغوبة من قبل الربجوازية العامليـة، التـى تسـعى إلعـادة صـياغة هـذا العـامل

نستطيع القول بأنها تنشئة تنطلق مـن سـاحة الطبقـة العليـا العامليـة أو القوميـة، تحـاول وسـائل 

السكان تحت خط الفقر إىل ما يزيـد التى ترتفع فيها نسبة . اإلعالم فرض مضامينها عىل مجتمعاتنا

 يأىت إىل الفقـراء وأبنـاء . )34(من هؤالء% 25، ونسبة السكان تحت خط الفقر املدقع نحو %50عىل 
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الطبقة املتوسطة، أعالم يبرشهم بأسلوب صـناعة أكـالت سـلطانية، وتخـرج علـيهم مذيعـة 

وهـم يبحثـون عـن رغيـف باسمة، توصيهم بأكل تفاحة كل يوم حتى يتجنبوا نزالت الـربد، 

هذا اإلعالم من شأنه أن ينرش مشاعر اإلحباط والحرمـان اإلجتامعـى املفجـر للتمـرد . الخبز

يبرش مبضامني قيمية قد ال تتعـايش معهـا رشائـح إجتامعيـة عديـدة، غـري أنهـا قـد . والثورة

س ترفضها لكونها جامهري أصبحت عاجزة عن الفعـل، مل تعـد تـدرك أن اإلعـالم أصـبح ميـار

 .مهمة التخدير لوعيها

عىل خالف ذلك نجد أن التنشئة اإلجتامعية التى تقوم بها األرسة هى التنشئة النمطية 

هـى تنشـئة تـتم وفـق . للطبقة املتوسطة، وعاء األخالق ىف املجتمـع، أو قبـة ميـزان توازنـه

تند مضامني املنطقة الوسط وتراعى أخالق الوسط واألعتدال الوسطى كذلك، هى تنشئة تسـ

ًتسعى دامئـا إىل تشـذيب الغرائـز وتقلـيص وجودهـا، . باألساس إىل مرجعية دينية وأخالقية

. عىل عكس أخالق الطبقة العليا التى تسعى إىل إطالق عقال الغرائز تحـت دعـاوى التحـرر

هى تنشئة تؤكد عىل توازن الحقوق والواجبات، إنطالق من إلتـزام أخالقـى يعـرف التبـاين 

تنشـئة الطبقـة الوسـطى الـذى ترعاهـا . ، أو عىل أساس من طبقات العمرعىل أساس النوع

األرسة تنشئة منتجة وليست إستهالكية، ملتزمة وليست متحررة، تدرك ان السـلوك والفعـل 

ًتدرك أن تنشئة األبناء مل تعد إحتكارا لها، بـل تشـاركها . ينجز ىف ظل معايري ومعاىن األخالق

لتزم، ىف ظل رقابة أرسية ترى رضورة أن تكون مضامني التنشـئة، املدرسة الجادة، واإلعالم امل

 . وكذلك آلياتها ملتزمة باملرجعية األخالقية

وألنها تنشئة وسطية ومعتدلـة ومنتجـة وجـادة، فإننـا نجـدها تلقـى قبـول الطبقـات 

إىل الدنيا، ألنها تنشئة مبضامني أخالقية تساعد عىل اإلرتقاء وتساعد عىل الحـراك إىل أعـىل و

يقبل بها أبناء الرشائح الدنيا، ألنها تساعدهم ىف اإلرتفاع . األفضل حيث طهارة القيم واملعاىن

ويقبل بهـا ىف . عن واقع معاش يرفضونه، لكونها متنحهم الثقة والتحىل بالفضائل اإلجتامعية

 وهـى ذات الوقت أبناء الطبقة العليا، ألن مضامينها تحتوى عىل الفضائل النقية والطـاهرة،

ثـم أنهـا فضـائل مرغوبـه وال مـانع مـن الـتحىل بهـا، فهـى . بطبيعتها فضائل لها جاذبيتها

ثـم أنهـا فضـائل ال . رأسامل معنوى، يضاف إىل نوعية الحياة الرخـوة واملشـبعة للحاجـات

ًترفض أن يعيش اإلنسان مشبعا، إضافة إىل أن فضائل الطبقة الوسطى وقيمها هى فضـائل 

غـري أن الطبقـة . ً املجتمع، الذى كان هرمه السكاىن منبعجا مـن الوسـطالطبقة الغالبة ىف

املتوسطة ألسباب عاملية وعوملية وقومية، وبسبب هجوم ضار تعرضـت لـه وتـدفق عليهـا 

 وتأكلـت حتـى أصـبحت خطـا ضـيقا . من كل إتجاه، فإننا نجدها قد تساقطت وترشذمت
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ث إمتالكهـا لرأسـامل املجتمـع، وبـني الطبقـة ًبني الطبقة العليا األقل عددا، واألقوى من حي

. الدنيا التى إنهار واقعها، وإنهارت معها أخالق الطبقة الوسـطى، التـى حاولـت الـتحىل بهـا

وعادت لها أخالقها السابقة ثانية، لذلك ضعفت أرسة الطبقة الوسطى، وضعف معها منطهـا 

غـول اإلعـالم، إعـالم العوملـة وكـام أرشت ت. ىف التنشئة اإلجتامعية ومضـامني هـذه التنشـئة

والطبـقـة العلـيـا، العاملـيـة والقومـيـة، وإنـتـزع التنـشـئة اإلجتامعـيـة ـمـن ـيـد األرسة لتتوالـهـا 

 . مؤسساته كام يريد

 

 إرضار اإلعالم باألمن القومى العرىب: ًخامسا

ًنظرا ألن وسائل اإلعالم ىف العامل العرىب ليست تحت السيطرة الكاملة للدولـة القوميـة 

عربية، ومن ثم فإن فضاءها معرض لإلخرتاق من قبل اإلعـالم العـاملى، فقـد بـدأت تظهـر ال

وفـيام يتعلـق بالتـأثريات  .بعض اآلثار اإليجابية لهذا اآلداء االعالمي إىل جانب آثاره السلبية

 .اإليجابية والسلبية لإلعالم العرىب عىل الهوية فإننا نعرض لبعض الجوانب

كة املعلومات الدولية تتجـه إىل التأكيـد عـيل تعـدد اللغـات من هذه الجوانب أن شب

وتكاملها، ومام يتيح إمكانية إطالع كل مجموعة لغويـة عـىل املعلومـات التـي تقـدمها أيـة 

وبذلك تستطيع شبكة املعلومات الدولية أن تتحـول إىل أداة فعالـة لحـوار . مجموعة أخرى

إىل التعـرف عـىل تجـارب الـدول املتقدمـة الثقافات، كام أدى االنفتـاح عـىل ثقافـة الغـرب 

إضافة إىل أن انتشار اإلنرتنت سـاعد . وخاصة تجارب الدميقراطية واملشاركة وحقوق اإلنسان

عىل زيادة االتصال باألخر، وتطوير البنية املعرفيـة واملعلوماتيـة للفـرد واملجتمـع وتأسـيس 

 .تجانس واحدفضاء يلتقي عيل ساحته املتباينون ليعملوا بإتجاه تأسيس 

باإلضافة إىل ذلك فقد أدى إنتشار الفضائيات إىل صعوبة التكتيم اإلعالمـي، كـام أتـاح 

الفرصة لعرض وجهات نظر متعددة، والبعد عـن األحاديـة وسـيطرة الـنظم السياسـية عـيل 

كام نجحت بعض القنوات اإلخبارية . الجامهري التى كانت تعاىن من حصارها الدول العربية

ىف تقـديم مضـامني ) خاصة محطة العربية والجزيرة الفضائية القطرية وقناة املنار(العربية 

األمـر الـذى جعـل . وأشكال جديدة عىل الشاشات العربية من خـالل الحـوار الـدميوقراطى

 تزيـد مـن مسـاحة – ىف إطـار املنافسـة –العديد من القنوات العربية األرضـية والفضـائية 

ً وطرح بعض القضايا التى كان مسكوتا عنهـا سياسـيا وثقافيـا التعددية وإتاحة حرية الرأى،

 .واجتامعيا من خالل برامجها الحوارية
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وفيام يتعلق بالتأثريات السلبية التى قد تكون لإلعالم العرىب عىل الهوية العربية، فـإن 

ة، أول هذه التأثريات السلبية يرجع إىل أن الصحافة العربية تخضع ىف أغلب البلـدان العربيـ

وتكشف املامرسات الفعلية . لبيئة تتسم بالتقييد الشديد لحرية الصحافة والتعبري عن الرأي

ىف كثري من البلدان العربيـة عـن انتهاكـات مسـتمرة للحريـات الصـحفية والتضـييق عليهـا 

بالعقوـبـات والتهدـيـد، خاـصـة أن مـنـط ملكـيـة الدوـلـة لوـسـائل اإلـعـالم ـمـازال ـهـو الـسـائد، 

كام أن وسائل اإلعالم الغربيـة واألمريكيـة التـى . يتعلق باإلذاعة والتلفزيونوبالتحديد فيام 

تخرتق فضاءنا تؤكد عىل ترابط هذه الحريات يف املجالني االقتصادي والسيايس مع ما تـروج 

وأذواق يف امللـبس واملأكـل وصـوال إىل . له من قيم ثقافية وسلوكيات وأمناط الحياة الغربيـة

ة اليوميـة وكـل مـا يتعلـق بهـا مـن شـؤون تخـص الفـرد أو األرسة أو صياغة تفاصيل الحيـا

 .املجتمع

وهنا تكمن الخطورة التـى تتمثـل ىف أن وسـائل اإلعـالم وخصوصـا اإلنتـاج السـيناميئ 

الهوليودي يسعى بجـد وقـوة لـنرش وتـرويج قـيم املنافسـة ومتجيـد القـوة، والتأكيـد عـىل 

إىل تحرير الرغبة اإلنسانية من كل القيـود، وأبعـاد ونرش ثقافة االستهالك، والدعوة . الفردية

ًوبالتايل يقـدم لإلنسـان أهـدافا جديـدة، تتمحـور حـول . كل ما هو غيبي عن حياة اإلنسان

السعي الحثيث لتحقيق الرغبات الشخصية، دون اعتبار لقيم الحق أو العدل كام برشت بها 

ق بـاب اإلنسـان وتشـاركه خلواتـه دون ًونظرا ألن هذه املادة اإلعالمية بـدأت تطـر. األديان

. رقابة أو متحيص، فإن آثارها املدمرة قد بدأت تظهر وتنترش داخل األوساط االجتامعية فعال

فظواهر التفسخ األخالقي والتفكك األرسي، وظهور جرائم مل يكن املجتمع العريب واإلسـالمي 

اق الثقـاىف بأليـة اإلعـالم يعرفها وغريهـا مـن الظـواهر الغريبـة، دليـل عـىل أن هـذا االخـرت

 .وتكنولوجيا املعلومات بدأ يؤيت أكله

ًوألن إجراءات وقف هذا االخرتاق أو مواجهته، أصبحت أكرث صعوبة وأشد تعقيـدا، فـإن 

املادة اإلعالميـة والثقافيـة الغربيـة ال تجـد حتـي اآلن صـعوبة، للوصـول إىل عقـل املتلقـي يف 

وبالتـايل . أت فعـال صـياغة األذواق واإلهتاممـات واألهـدافالعاملني العريب واإلسالمي، وقد بـد

فنحن أمام عوملة أو أمركة حقيقية يف طريقها للتوسـع والتغلغـل واالنتشـار، وال أحـد يعـرف إىل 

أين ستصل، وما هو الحجم الحقيقي الـذي سـتأخذه تـداعياتها السـلبية عـىل الهويـة الحضـارية 

قاـفـة الـتـي تنرشـهـا وـسـائل اإلـعـالم الغربـيـة واألمريكـيـة ـكـام أن الث. لالـمـة العربـيـة واإلـسـالمية

  بالخصوص، تعمل عىل تعميق مشاعر اإلغرتاب يف حياة أصحاب النزعة الوطنية، ومن خالل هـذا
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ـي ينتجهــا الغــرب هــي ثقافــة  ـأن الثقافــة الـت ـوهمي، ـب  االغــرتاب، ينغــرس الشــعور اـل

 . الكون كله

ملعلومـات الدوليـة يف الواليـات املتحـدة ًتأكيدا لذلك أنـه مـع بدايـة تأسـيس شـبكة ا

األمريكية، حيث كانت السيادة املطلقة يف تلك املرحلـة للغـة اإلنجليزيـة، األمـر الـذي أثـار 

تساؤالت عديدة حول الدور الذي ستؤديه شبكة املعلومات الدولية يف التأثري عىل الثقافـات 

يؤدي إىل تهمـيش الثقافـات وظهرت مخاوف بأن استمرار هـذا التوجـه سـ. القومية األخرى

. القومية لبلدان العامل، وإىل سيادة ثقافة املركز إىل سيطرة مناذج املجتمع االسـتهاليك وقيمـه

 نفت مخاوف سـيادة اللغـة اإلنجليزيـة 1999إال أن اإلحصاءات األخرية التي ظهرت يف عام 

مي شـبكة كلغة وحيـدة أو شـبه وحيـدة عـىل شـبكة املعلومـات الدوليـة، فنسـبة مسـتخد

 % 42.6مقابـل % 57.4املعلومات الدولية الذين يستخدمون اإلنجليزية كلغة وحيـدة هـي 

للغات غري اإلنجليزية، وتقـول إحصـاءات شـبكة املعلومـات الدوليـة العامليـة إن مجموعـة 

اللغات غري اإلنجليزية هي املجموعة األرسع يف معدل منوها عىل اإلنرتنت، حيث يبلغ عـدد 

من هذه املجموعـة واألملـان  % 20 مليون ويشكل اليابانيون 95ليوم أكرث من مستخدميها ا

كام ظهرت يف األعوام القليلة املاضية محركـات بحـث تتضـمن نظـم %.10والصينيون % 15

وعـىل  .ترجمة آلية وتستطيع أن تقدم نتـائج بحـث تشـمل الوثـائق املالمئـة بلغـات أخـرى

الدولية بهذه العقلية، عقلية االنفتاح والحـوار مـع العرب أن يواجهوا علم شبكة املعلومات 

ثقافات الشعوب األخرى، دون أن يعني ذلك إلغاء الهوية الثقافيـة العربيـة أو تهميشـها أو 

 .إضعافها

باإلضافة إىل ذلك من املتوقع أن يواجـه العـرب عـرب شـبكة املعلومـات الدوليـة وعـرب 

مخـاطر االخـرتاق الثقـايف تحـت شـعار وسائل اإلعالم الجامهـريي مخـاطر عديـدة وخاصـة 

متناسني أن تحديث الثقافة من الخارج يكـرس الثنائيـة واالنشـطار . تحديث الثقافة العربية

بإعادة بنائها ومامرسة . يف الثقافة العربية، وأن تجديد الثقافة ال ميكن أن يتم إال من داخلها

والتأويـل ملسـارها، تسـمح بـربط الحداثة يف معطياتها وتاريخها، والتامس وجوه من الفهـم 

ىف مقابل ذلك فإن تجديد الثقافة العربيـة مـن الـداخل . الحارض باملايض يف اتجاه املستقبل

يعـد موقـفـا صـعبا وـهـو يتنـاقض ـمـع املواقـف الـسـهلة كموقـف اـلـرفض املطلـق للحداـثـة 

ل الثقـايف واألنغالق الكيل، وهو موقف الهروب إىل الخلف، أو موقف القبول التام باالسـتبدا

 .واالخرتاق واالستتباع الحضاري وهو موقف الهروب إىل األمام
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ذلك يعنى أننا بحاجة إىل الدفاع عن هويتنا الثقافية العربية، ولكن حاجتنا إىل هذا 

ًالدفاع تتساوى متاما مع حاجتنا إىل تجديد الثقافة وإىل اكتساب األسـس التـي البـد منهـا 

وتحتـاج عمليـة . ا يف ذلك عرص شـبكة املعلومـات الدوليـةلدخول عرص العلم والتقانة، مب

تجديد الثقافة إىل احرتام روح الحوار الدميقراطي بني املثقفـني العـرب، وتحكـيم املنـاهج 

ًوتستطيع شبكة املعلومـات الدوليـة أن تـؤدي دورا . املنطقية العقالنية يف هذه الحوارات

ًإيجابيا ديناميكيا كبريا يف مجمل هذه الع ً ملية، التي تستهدف انفتاح الثقافة العربية عىل ً

وتسعى يف الوقت نفسه إىل تجديد الثقافة العربية من الداخل . ثقافات الشعوب األخرى

 .عرب حوارات معمقة بني املثقفني العرب

 - كـام تعـرب عنـه قنواتنـا الفضـائية -إن نظرة فاحصة عىل واقع املشهد الثقايف العريب 

. جود خلل كبري، وميكن أن نشري هنا إىل عـدد مـن مظـاهر ذلـك الخلـلتدلنا بوضوح عىل و

أولها ضمور االهتامم بالثقافة الجادة النافعة يف الفضائيات العربيـة، حيـث يتمثـل ذلـك يف 

. ًضآلة نسبة الربامج الثقافية فيها، قياسا إىل نسب املواد والربامج الرتفيهية والرياضية وغريها

 - يف الغالـب -مج الثقافية املحدودة التي تقدمها الفضـائيات تفتقـر يضاف إىل ذلك أن الربا

مـام يجعلهـا مجـرد أشـتات متنـاثرة أو مبعـرثة مـن الثقافـة . إىل الرؤية الشاملة واملتكاملـة

العامة، التي ال يجمعها إطـار فكـري محـدد، أو توجههـا غايـات اسـرتاتيجية، سـواء أكانـت 

ا غلبة االتجاه التغريبي يف نسبة عالية من الربامج واملواد وثانيه .إسالمية أو قومية أو وطنية

سـواء يف توجهاتهـا أو يف مضـامينها، أو . الثقافية والرتفيهية التي تقدمها الفضائيات العربيـة

 فـيام تقدمـه هـذه الفضـائيات - عـىل نحـو واضـح -حتى يف أساليب عرضها، ويتمثل ذلك 

متتلـئ مبشـاهد العنـف والجرميـة . وإعالنـاتللطفل العريب من بـرامج ومسلسـالت وأفـالم 

والسلوكيات املنحرفة، فضالً عام تنقله من أوضاع وظروف وقيم فكرية وثقافية بعيـدة عـن 

 فـيام تقدمـه -ً أيضـا -ويتمثـل االتجـاه التغريبـي . ثقافتنا العربية، أو تتناقض معها بالكلية

تعـرب عـن القـيم الدينيـة والفكريـة ال . الفضائيات العربية من برامج ومواد للمرأة العربيـة

 ألسـلوب الحيـاة الغربيـة، وتصـور - عىل نحـو أو آخـر -للمجتمع العريب املسلم، بل وتروج 

 !. بوصفها سلعة للمتاجرة، أو مجرد أداة للمتعة واإلغراء الرخيص- يف الغالب -املرأة 

اره إىل وثالثها هزال املضمون الثقـايف الـذي تقدمـه الفضـائيات العربيـة، وافتقـ

الشمول والتنوع، ويغلب عىل هذا املضـمون املوضـوعات التقليديـة وقضـايا الـرتاث 

  أن نـرى يف هـذه الفضـائيات بـرامج متقنـة، - مثالً -ىف مقابل ذلك يندر . املستهلكة
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كام يقل اهتامم هـذه الفضـائيات بـالربامج التـي . تستهدف تسهيل الثقافة العلمية ونرشها

ياسية واالقتصادية، وليس مجـرد العـروض اإلخباريـة اآلنيـة، باإلضـافة إىل تعنى بالثقافة الس

ذلك يشـتيك رجـال األدب واإلبـداع مـن محدوديـة الـربامج، التـي تهـتم بالتيـارات األدبيـة 

ورابعها امليل إىل التسـطيح واللجـوء  .ونتاجات املبدعني يف املجاالت أو التخصصات املختلفة

 – بـالطبع -حيث يقع ذلـك . َّيات، الذي تقدم به املادة الثقافيةإىل اإلثارة يف خطاب الفضائ

ىف ظل دعوى تطويع املادة الثقافية أكرث جامهريية، األمـر الـذى يـؤدى مسـخها وتتفيههـا ؛ 

لتكون أقرب إىل املواد االسـتهالكية الرخيصـة، التـي تقتـات منهـا الفضـائيات لزيـادة حجـم 

 .سالهاجمهورها وزيادة مبيعاتها وشغل زمن إر

 

 كيف السبيل إىل إعالم ملتزم بتنشئة أمة: ًسادسا

أرشت إىل أن األرسة كانت تقوم بعملية التنشئة اإلجتامعيـة بـالنظر إىل مبـادئ الـدين 

وأن عملية التنشئة اإلجتامعيـة، هـى العمليـة التـى تتـوىل مـن . ومنظومات القيم واألخالق

لتشـكل ضـمريه األخالقـى . صـية اإلنسـانخاللها األرسة غرس مبادئ الدين واألخـالق ىف شخ

والحالـة املثاليـة أن . واإلجتامعى الذى يصبح مرجعيتة الفرديـة لتوجيـه سـلوكياته وأفعالـة

تتطابق املرجعيـة الفرديـة مـع مرجعيـة املجتمـع واألمـة، بحيـث شـكلت األرسة والتنشـئة 

هـا الوجـود اإلجتامعـى أو اإلجتامعية التى تقدم بها القاعدة أو النواة الصلبة التى يستند إلي

غري أننا إنتهينا ىف الفقرة السابقة إىل أن اإلعالم يبدد عنـارص النـواة الصـلبة، . يتمحور حولها

حتى أصبحت أرسة ضعيفة نووية هشـه، . فقد رضبت التحوالت اإلجتامعية األرسة ىف مقتل

خ إنـتامء أضعف من أن تقوم بعملية تنشئة إجتامعية تحفـظ عـىل املجتمـع هويتـه، وترسـ

وىف ذات الوقت التى ضـعفت فيـه األرسة، قطـع اإلعـالم وتكنولوجيـا . أفـراده له وملرجعيته

ًاملعلومات شوطا واضحا عىل طريق التطور، ومن ثم فقد بدأ يشارك بحكم إنتامئه القـومى  ً

 . ىف عملية التنشئة اإلجتامعية إىل جانب األرسة واملدرسة

 تكنولوجيا اإلعالم واملعلومات إبتـداء مـن الثلـث األخـري ًغري أن تطورا هائالً قد حدث ىف

بحيث نصبت هذا التطورات اإلعالم بإعتباره الفاعل الرئيىس الـذى . للقرن العرشين وحتى اآلن

وىف هذا السياق وقعت ظاهرتان، األوىل أن اإلعالم القومى تحـرك . يتوىل تنشئة أعضاء املجتمع

ًلىك يصبح إعالما عامليا، أو أنه وىف إطـار .  إعالم القوى العاملية تقدم ليستوعب اإلعـالم القـومىً

 ذلك وقعت الظاهرة الثانية التى لحقت باألوىل، أو كانت نتيجة لهـا، حيـث تـدفقت املضـامني 
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لتعيد تشكيل . املعنوية ذات الطبيعة العاملية، سواء من خالل الفضائيات العاملية أو القومية

عادة تشكيل مضامني التنشئة اإلجتامعية، بإتجـاه إقـتالع الـبرش األخالق والثقافة كمدخل إل

وإذا كانت األرسة ىف املاىض هى الوحدة . من جذورهم، وإضعاف إنتامئهم، وتشوية هويتهم

فإننـا اآلن . املركزية إلنجاز عملية التنشئة اإلجتامعية ىف حالة كان اإلعالم ىف منطقة الهامش

وملة يسعى لتنشئة شعوب وأمم، أعالم متطور إنتزع عملية ىف مواجهة أعالم تدعمه قوى الع

لتحل محلها . التنشئة اإلجتامعية من األرسة مركز الوجود اإلجتامعى ثم دفع بها إىل الهامش

تنشئة إجتامعية يقوم بها اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات التى شكلت نطـاق املركـز الجديـد، 

. ت جميعهـا بإعتبارهـا تطـورات غـري مواتيـةومن املنطقى أن توصف جملة هـذه التطـورا

وإذا إستمرت التفاعالت عىل مـا هـى عليـه األن، . لألرسة وللهوية القومية، واإلنتامء القومى

ومن ثم فلىك نوقف الرتاجع فإن علينا ان نطرح . فإن نتائج ذلك سوف تكون بالتأكيد سالبه

إعالميـة جديـدة نطـرح بعـض تساؤالً ماذا نفعـل؟ واإلجابـة هـى البحـث عـن إسـرتاتيجية 

 . خطوطها العامة فيام يىل

أن األفكـار " إيسـيا بـرلني" تؤكد الباحثـة اليسـارية :حاجة اإلعالم إىل مرجعية أخالقية  -1

ًدامئا هى التى تصـنع أو تعيـد صـناعة التـاريخ، وتـدفع إىل نهضـة األمـم، ألن األفكـار 

كل .  الحامس والحركة والفعلوالقيم هى التى تستلهمها الشعوب، فتشعل فيها جذوة

يحتاج إىل إميان، أى إىل مرجعية أخالقيـة، تصـبح " إيسيا برلني"مجتمع عىل ما تذهب 

كـام يـذهب ـعـامل . )35(هـى البوصـلة التـى تحـدد اإلتجـاه الـصـحيح واألفعـال السـوية

اإلجتامع ماكس فيرب إىل التأكيد بأن القيم واألفكار التى تشكل متضمنات الـدين هـى 

 ميكن أن تحرك البرش ىف إتجاه التغيري، وىف إتجاه بناء مـا هـو جديـد، حتـى بنـاء التى

ًوأن الدين هو دامئا أساس التنظيم اإلجتامعى، وكلام ظهر ديـن جديـد كلـام . الحضارة

 تأسـيس تنظـيم إجتامعـى أو مجتمـع - مـن خـالل قـوة إجتامعيـة تفرضـه -إستطاع 

 املرجعـيـة الـتـى ـيـتم تنـظـيم التفاـعـل ىف ـهـذه الحاـلـة ـفـإن اـلـدين يـصـبح. )36(جدـيـد

وإذا كانـت إيسـيا بـرلني قـد قصـدت باإلميـان األيـديولوجيا . اإلجتامعى وفق معـايريه

املاركسية آنذاك ألن أفكارها وقيمها ومبادئها، هى التى تولت بنـاء املجتمـع اإلشـرتاىك 

ت ىف تأسـيس فقد أكدت أن األيديولوجيا اإلشـرتاكية نجحـ. ًىف األتحاد السوفيتى سابقا

ًاملجتمع الجديد، ألنهـا كانـت مبـادئ القـوى الغالبـة، وألنهـا إرتبطـت عضـويا بواقـع 

 .املجتمع
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بيد أن األمر يختلف ىف مجتمعاتنا، فغالبية النظم السياسية جاءت بأيديولوجياتها مـن 

 جميعها مل تظهر مـن رحـم املجتمـع، بـل فرضـت. ًالخارج، ليربالية، كانت أم إشرتاكية سابقا

عىل خالف ذلك كان للمجتمع دينه الـذى يشـكل جـوهر عقيدتـه، ومعامالتـه تـنظم . عليه

باإلضافة إىل ذلـك فقـد . تفاعالت أعضائه ىف مختلف املجاالت، وهكذا ينبغى ان يكون األمر

طور املجتمع أخالقه، التى إستند بعضها إىل الدين بينام يتدفق بعضها اآلخر إليه من الرتاث 

جيال املاىض، ىف حني نتج البعض الثالث عـن التفاعـل الكـائن ىف الحـارض، وىف الذى أنتجته أ

لذلك كان املجتمع أقرب إىل دينه وأقرب إىل ثقافته وأخالقه، بينام كانـت . مختلف املجاالت

ولـىك . األنظمة السياسية ىف املقابل وعىل النقيض أقرب إىل أيديولوجياتها الغربيـة باألسـاس

ًاـسـية أقتناـعـا جامهريـيـا بإختياراتـهـا األيديولوجـيـة، إـسـتخدمت اـلـدين ـتـوفر األنظـمـة السي

ًوإسـتنادا إىل ذلـك طرحـت . واألخالق التى لعبت دورهـا كمصـدر لرشعيـة األيـديولوجيات

العلم "وىف مرحلة تالية شعار دولة " اإلشرتاكيون أنت إمامهم"شعارات ىف تاريخنا من منوذج 

ياسية بأهمية الدين كآليـة ميكـن أن تتـوىل تأكيـد الرابطـة إدراكا من األنظمة الس". واإلميان

العضوية بني املجتمع واألنظمة السياسية، فقـد نظـرت إىل الـدين بإعتبـاره املرجعيـة التـى 

 .ميكن أن تلعب دورها ىف تأكيد الرشعية لوجودها

 ًإستطرادا لذلك فإنه ملا كان اإلعالم موجه نحو املجتمع، فإنـه مـن الرضورى أن يصـبح

ًله قبوالً عامـا، وحتـى يسـتطيع اإلرتقـاء بأوضـاع مجتمعـه، فإنـه ينبغـى أن يكـون ملتزمـا  ً

ينبغى أن تتحـول مضـامني ومعـاىن الـدين واألخـالق إىل . مبرجعية املجتمع، الدين واألخالق

بحيـث تصـبح . ميثاق رشف يحكم العمل اإلعالمى ويضبط إيقاع األداء والتفاعـل ىف إطـاره

خالق اإلجتامعية، هى البوصلة التى تحدد إسـتقامة املضـامني اإلعالميـة أو معايري الدين واأل

وإذا كان . كام هى البوصلة التى تحدد سالمة صحة شكل اآلداء اإلعالمى أم خطأه. إنحرافها

ًالدين واألخالق تعربان عن ثقافة املجتمع، وتلعبان دورا أساسيا ىف تشـكيل الهويـة وترسـيخ 

حفاظا عىل الهوية واإلنتامء، وحتى ميكن دعمها وإعادة إنتاجها، وحتـى ال فإنه . )37(اإلنتامء 

ال أتحـدث عـن . تذوب، فإنه من الرضورى أن يكون الدين واألخالق أحـد أبعـاد مرجعيتهـا

الدين املتطرف، العنيـف والهـارب إىل املـاىض، ولكنـى أتحـدث عـن الـدين املتفـتح القابـل 

 . عىل قيادة التحديثًللتجديد، والقادر دامئا وبفاعلية 

 مـن املهـم أن :إستدعاء أخالق الطبقـة الوسـطى كمرجعيـة لـآلداء اإلعالمـى  -2

 تعمل إسرتاتيجية التصحيح اإلعالمى، فيام يتعلق بالتنشئة اإلجتامعيـة بإتجـاه 
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إستلهام أخالق الطبقة الوسطى ىف فـرتات صـعودها، حيـث قوتهـا وفاعليتهـا، وكـذلك 

 أن أخالق الطبقة الوسطى هى األخـالق الوسـط، والصـحيح ويرجع ذلك إىل. صمودها

ثم أنها األخالق التى تشكل قناعات األغلبية، سـاعة أن . يستقر غالبا ىف منطقة الوسط

كانت الطبقة الوسطى هى جامعة األغلبية، إضافة إىل أن أخالق الطبقـة تلقـى عـادة 

لطبقة نضالية حينام تربز أخالق هذه ا. قبول غالبية جامعات وفئات وطبقات املجتمع

الحاجة إىل تأكيد إستقالل املجتمع، وسطية ترفض التطرف، كام هى أخـالق تـدعو إىل 

أخالق الطبقة متجـد الفضـائل . التسامح مع االخر وااللتقاء معه ىف إطار تفاعل سالمى

اإلجتامعية وترفض اإلنحراف، متيل إىل التقشـف إذا كـان املجتمـع يحتـاج إىل طاقـات 

إىل جانب ذلك فأخالق الطبقة الوسطى هى أخالق النزعـة القوميـة واملجتمـع . اءللبن

ومن ثم فهى أخالق تؤكد عىل اإلستقالل وتؤكد عـىل الهويـة . القومى والدولة القومية

قد يذهب قائـل، غـري أن الطبقـة الوسـطى إنهـارت أو . وتعمل بإتجاه ترسيخ اإلنتامء

واإلجابـة أن املعـاىن ال . ت وأخالقهـا تراجعـتتقلصت وإىل غري رجعه، ثقافتها إنسـحب

متوت بنفس رسعة تجسداتها املادية، فقد تبقى املعاىن التى تشكل روح الطبقـة حتـى 

علينـا أن . بعد إنهيارها، وهو ما يعنى أن املعاىن قد تعيش إىل ما بعد إنرصاف حاملهـا

الـدين مرجعيـة نلملم معاىن وأخالق وفضائل الطبقة الوسطى، لىك تشكل إىل جانـب 

صلبة إلعالم فعال يحافظ عىل هويتنا ويكرس إنتامئنـا، ويقـود مجتمعنـا عـىل طريـق 

عىل أنه من الرضورى إذا تشكلت هذه املرجعية، أن تكـون أسـاس مواثيـق . التحديث

الرشف، التى تتم عىل خلفيتها التنشئة اإلجتامعية ىف األرسة، وىف املؤسسات التعليميـة 

 . اإلعالمىوعىل ساحة اآلداء 

 إذا كـان عرص التنميـة والتحـديث مـن :تنشئة اإلعالم للجامهري وتحديث املجتمـع  -3

أعىل قد وىل زمانه، بحيث بـدأنا نعـيش األن ىف نطـاق عرص جديـد، عرص التنميـة مـن 

علينا من خـالل اإلعـالم أن نعيـد . ومن الجذور، ومن الجامهري وأوضاعها الواقعيةأسفل 

ري وتوجهاتها، لنتوىل من خالل اآلداء اإلعالمى اإلرتفاع بالجامهري مـن إنتاج أفكار الجامه

ًباإلضافة إىل ذلك فإن عىل اإلعالم أن يلعـب دورا . خالل عقلنة وتحديث هذه التوجهات

ىف تأهيل هذه الجامهري، بأن يـدربها مبوضـوعية وبغـري إنتهازيـة عـىل معـاىن املشـاركة، 

ه أن يطـور قـدرات الجامهـري، وينشـئها وفـق قـيم عليـ. والدميوقراطية وحقوق اإلنسان

 املشاركة الحديثه، كام أن عـىل اإلعـالم أن يراعـى ىف مادتـه الدراميـة مناقشـة مشـكالت
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ًوأن ال يعرض مادة غريبة عليها تسبب لها إحباطا أو تسـتنفر مشـاعر . هذه الجامهري

عية بإتجاه إعادة متاسـك وىف هذا اإلطار عىل اإلعالم أن يعمل مبوضو. الحرمان بداخلها

بناء األرسة، كأن يعمل عـىل تنـاول مشـكالتها وتفاعالتهـا وفـق أجنـدة قوميـة ولـيس 

ًكام أن عليه أن يكون إعالما منتجا، أن يعرض مادته لوقت . أجندة غريبة عىل املجتمع

معني، حتى يسرتيح البرش، ليصبحوا بطاقاتهم قادرين عىل العمل والفعـل، ويعملوهـا 

فاإلعالم الذى يستمر طيلة اليوم وطيلة الليـل لتخـديرالبرش وتجـذير . ء املجتمعىف بنا

البالدة ىف عقولهم، هو إعالم قد يربح من ورائه البعض لكنه يـدمر امـة، ويـدفعها إىل 

 . الركوع تحت سنابك الفقر والتخلف، هل ميكن أن يعى مجلس أمناء اإلعالم ذلك؟

ً عىل اإلعالم أن يكون محرتفا يراعى األصول املهنية ىف آدائه،  كام:مراعاة املعايري املهنية  -4

من الرضورى بداية األختيار واألنتقاء املوضوعى للعاملني به، لكونهم واجهة أمة، ومن 

ـهـم . ـغـري املنطـقـى أن يـقـوم أـصـحاب العـيـوب الخلقـيـة بتوجـيـه الرـسـائل اإلعالمـيـة

، غـري ان ذلـك يكـون ىف مكـان يستحقون، بإعتبارهم مواطنني أن تكون لهم وظـائفهم

كام ال ينبغى أن تكون الوظـائف اإلعالميـة بالوراثـة، فالكفـاءة تقـل عـادة كلـام . آخر

وعلينـا أن ننتقـى األعالميـني ذوى القـدرات القويـة . تحولت أو إنتقلـت عـرب األجيـال

والـجـادة واملتـجـددة، وأن تـكـون هـنـاك رقاـبـة تراـعـى فنـيـات الـشـكل ومـعـايري املهـنـة 

إضـافة إىل رضورة التأكيـد عـىل سـالمة املضـامني . مني الجادة ىف اإلداء اإلعالمىواملضا

اإلعالمية بطبيعة الحال، ذلك حتى يكتسب اإلعالم القـومى ثقـة مواطنيـه، ويسـتعيد 

ًذلك كله حتى يصبح إعالما قادرا عىل . جمهوره الذى إنرصف عنه إىل فضائيات أجنبية ً

 .ىل تأكيد هوية وترسيخ إنتامء أبنائهًتنشئة مجتمع، كام يصبح قادرا ع
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