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 مةمقدِّ

 فلم العالم اليز نعيش فيه

اإلعالم، وال علماء االجتماع، يقولون لنا إن شيئني يسيطران على  مل ينفكَّ
العامل الذي نعيش فيه منذ العقود األخرية للقرن العشرين، مها: العوملة واإلرهاب. 

حديثة، األوىل منهما مفعمةة ااألمةل    منهما على أنه ظاهرة جدُّ م لنا كلٌُّقدِّ وقد
عة. ويبدو أن حكومة الواليات املتَّحدة اجمليد، اينما تنضح األخرى ااملخاطر املروِّ
دًما، فإنَّها ال تألو جهًدا يف شنِّ احلةرب  إذ تلعب دوًرا مركزيًّا يف الدَّفع ااألوىل ُق

أنَّه من الواضح أن هذه الظواهر ليست أمريكيَّة حمضةة، اةل    على األخرى. غري
عامليَّة. ويستند هذا التحليل يف قدر منه كبري على شعار للسيدة تاتشر، اليت كانت 

، هو: )لثب( أي: ليس مثَّةة   1009-1070رئيسة لوزراء اريطانيا يف الفترة ما اني 
اليت جيب أن تسلِّم احلكومات مجيًعا  اديل. فنحن يقال لنا: إنَّه ما من اديٍل للعوملة،

ا. كما يقال لنا: إنَّه ما من اديل لنا، لو أنَّنا أردنا البقةاء، عةن قمةع    لضروراهت
 اإلرهاب يف مجيع مظاهره اوحشية وعنفوان.

ها شديدة التحيُّز؛ فلو نظرنا ة ليست جماِنبًة للصواب، ايد أنَّلكن هذه الصور
فان يف زماٍن وجماٍل حمدودين، فلةن  عرَّهما ظاهرتني ُتإىل الَعْول مة واإلرهاب اوصف

نصل على األرجح إال إىل نتائج عاارة، ال يزيد اقاؤهةا علةى اقةاء الصةح      
واجلرائد، ولن نستطيع، يف اجلملة، فهم مدلوالت هذه الظواهر، وال َسْبَر أصوهلا، 

رب لألشياء. ال وال تتبَُّع مسارها، ال لن نستطيع معرفة مواقعها ضمن املشهد األك
إنَّنا اذلك نعمد إىل جتاهل تارخيها، ونبقى غري قادرين على مجع أجزاء الصورة، مث 

 ال نفتأ نتعجَّب من أنَّ توقُّعاتنا قريبة املدى ال تتحقق.
ان الثمانينات االسرعة اليت كم من الناس توقَّع أن يتفكَّك االتِّحاد السوفييت إاَّ

تراق، وال نفوس ُتزهق؟ كم من الناس توقَّع من زعةيم  تفكَّك هبا، من غري دماٍء 
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جبةرأة   1991ة من الناس، هي القاعدة، أن يهاِجَم عةام  لَّحركة مل يسمع هبا إال ِق
ُارَجي التجارة العامليَّني يف نيويورك ومبىن البنتةاغون، يف احلةادي عشةر مةن     

، فإن نظرًة من أيلول، وُيحِدث  ذلك القدر من اخلراب والدمار؟ ومع ذلك/سبتمرب
منظوٍر أاعد ترينا أنَّ كال احلدثني يشكِّل جزًءا من مشهد أكرب لعلَّنةا مل نعةر    
 تفاصيله من قبل، لكن خطوطه العريضة كانت إىل حدٍّ ما ممكنة  احلدِس والتخمني.
إنَّ جزًءا من املشكلة يكمن يف أننا َدَرسنا هةاتني الظةاهرتني يف صةناديَق    

أمساًء مسيناها، كالسياسة، واالقتصاد، والِبنيةة االجتماعيَّةة،    منفصلة أطلقنا عليها
والثقافة، دون أن ُنبصَر أن حظَّ هذه الصناديق من ختيُّالتنا أكثُر من حظِّهةا مةن   
الواقع واحلقيقة؛ فالظواهر اليت نتعامل معها يف هذه الصناديق هي من التناغم حبيث 

خرى، وال ُتفهم إحداها إال اةالنظر  تفترض إحداها األخرى، وتؤثر إحداها يف األ
 إىل غريها من الصناديق.

 وجزٌء من املشكلة أيًضا أننا نعمد يف حتليلنا ملةا هةو دجديةدد أو لةيس     
 دجديًداد إىل استبعاد نقاط التحُّول الثالث املهمَّة يف نظامنا العاملي احلديث، وهي:

ا العاملي احلديث اوصةفه  نظامن( القرن السادس عشر الطويل، الذي ُوِلد خالل ه 1)
، اوصفها حدًثا عامليًّا مهَّد 1780( الثورة الفرنسيَّة لعام 1اقتصاًدا عامليًّا رأمساليًّا، و)

ملا تال من سيطرٍة دامت قرنني من الزمان جليوثقافٍة هلذا النِّظام العاملي، اتَّسةمت  
ذرت ااالحتضار الطويةل  اليت أن 1098( الثورة العاملية لعام 3االليربالية املعتدلة، و)

للنظام العاملي احلديث الذي جند أنفسنا فيه، والذي قوَّض اجليوثقافةة الليرباليةة   
 املعتدلة اليت كانت تسند النِّظام العاملي وتشد اعضه إىل اعض.

لقد كان مقترحو حتليل النِّظام العاملي، الذي يتناوله هذا الكتاب، يتكلَّمةون  
َع الكلمُة اأمٍد اعيد، ومع ذلك فلم يكن حديُثهم عنةها  عن الَعْول مة قبل أن توَض

اوصفها شيًئا جديًدا، ال اوصفها شيًئا كان أساسيًّا للنظام العاملي احلديث ُمنذ ُولد 
ا نقول: إنَّ صناديق التحليل املنفصلة، اليت ُتسّمى يف القرن السادس عشر. لقد كنَّ

ا عيًنا على فهم العامل. كنَّة ست ُميف اجلامعات ختصُّصات، إن هي إال عوائق، ولي
نقول: إنَّ احلقيقة االجتماعيَّة اليت نعيش فيها واليت حتدِّد خياراتنا مل تكةن قة ُّ   
الدول القوميَّة املتعددة  اليت حنن من مواطنيها، ولكنها شيء أكرب، نسةميه نظاًمةا   
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دوٌل ونظةاٌم  -كثرية ا نقول: إنَّ هذا النِّظام العاملي كان فيه مؤسساٌت عامليًّا. كنَّ
شعوب وقبائل مةن مجيةع   وطبقاٌت، وعوائُل، وشركاٌت منتجة، وعااٌر للدول، 
وأنَّ هذه املؤسسات تشكِّل مصفوفًة تسمح للنظام االعمل، غري أنَّها يف  -األصنا 

ا نقةول: إنَّ  اعات والتناقضات ما يطغى على النِّظام. كنَّنةزالوقت ذاته تثري من ال
خملوق اجتماعي، له تاريخ حنتاج لتفسري جذوره، وحتديةِد للياتةه    هذا النِّظام هو

املستمرَّة، واستشرا  أزمة هنايته احلتميَّة. وحنن هبذا الطرح، مل نناقض كثرًيا مةن  
احلكمة الرمسية اليت يتمتَّع هبا من هم يف السلطة فحسب، ولكن نناقض كةذلك  

اء االجتماع على مدى قرنني مضيا مةن  كثرًيا من املعرفة التقليديَّة اليت قدَّمها علم
الزمان. وهلذا السبب، رأينا أنه من املهم أن ننظر اعني جديدة ليس لكيفية عمةل  
العامل الذي نعيش فيه فحسب، ال كذلك للكيفية اليت اتنا نفكر هبا يف هذا العامل. 

الطرق  ولذلك يرى حملِّلو النُّظم الدوليَّة أنفسهم منخرطني يف احتجاج أساسيٍّ ضدَّ
ا أنَّنا عرفنا العامل من خالهلا. لكننا نعتقد أيًضا أنَّ ميالد هذا الضرب مةن  اليت ظننَّ

التحليل هو انعكاس لالحتجاج احلقيقي على ما يتَّسم اه النِّظةام العةامليُّ مةن    
 تفاوتاٍت عميقة هي مركزيَّة جدًّا من الناحية السياسية لوقتنا الراهن، وتعبري عنه.

أنا شخصيًّا مهتمًّا مبوضوع حتليل األنظمة الدوليَّة، وكتبت فيةه  وقد كنت 
ملدٍَّة تتجاوز ثالثني عاًما، وقد استخدمته لوص  تاريخ أنظمة العةامل احلةديث   
وللياته، كما استخدمته لتحديد ِاىن املعرفة. لقد ناقشته اوصفه طريقةًة وِوْجهةة    

جمموَع ما أعنيه اتحليل الةنُّظم  نظر، لكنين مل أحاول ق ُّ أن أضع يف مكان واحد 
 الدوليَّة.

وخالل هذه السنوات الثالثني، غدا نوع العمل الذي يأيت حتت هذا العنوان 
أكثَر شيوًعا، واات ممارسوه أكثر انتشاًرا يف األصقاع، غري أنَّه ال يزال ميثل وجهة 

لقد رأيةت  م علوم االجتماع التارخيي. نظِر أقلية، ووجهة نظٍر معارضة، عرب عال 
هذا اللون ُيمتدح، ورأيته ُيهاجم، وكثرًيا ما رأيته ُأسيء عرُضه وُأسةيء تأويُلةه،   

اد يتَّسمون االعدائيَّة وقلَِّة املعرفة، وأخرى من قبل أنةاس َيُعةّدون   تارًة من ِقَبل نقَّ
أنفسهم من مناصريه أو، على األقل، من املتعاطفني معه. وعليه، فقد عزمةت أن  

 ان واحد ما أراه أسًسا ومبادئ هلذا اللون.أضمَّ يف مك
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اء يف نفس الوقت؛ فهو مكتوب ملن وهذا الكتاب موجٌَّه لثالثة ألوان من القرَّ
اء. هذا الشخص ميكن أن يكةون  ليس لديه معرفة متخصِّصة مسبقة من عامَّة القرَّ

خِلةّريج  طالًبا جامعيًّا مبتدًئا، أو جمرَّد فرد من عامة الناس. وهو مكتوب كةذلك  
علوم االجتماع التارخييِّ الذي يريد مقدِّمة جادًَّة ملا يقع حتت عنوان حتليل الةنُّظم  
الدوليَّة من مسائل ومذاهب. وهو مكتوب، أخرًيا، للممارس صاحِب اخلربة الذي 
 يرغب يف أن يتشبَّث اوجهِة نظري ضمن جمموعٍة من العلماء ناشئٍة لكنها نامية.

اء طريًقا دائريًّا؛ فالفصةل األوَّل  ع ما سيظنُّه كثري من القرَّوالكتاب يبدأ اتتبُّ
يناقش الِبىن املعرفيَّة لنظام العامل احلديث، وهو حماولٌة لتوضيح األصول التارخييَّة هلذا 
اللون من التحليل. أما مناقشة اآلليات الواقعية لنظام العامل احلديث فال تقع إال يف 

رااع. أما الفصل اخلامس واألخري فقد قصةرناه وحةده   الفصول الثاين والثالث وال
على مناقشة ما نواجهه من مستقبل حمتمل؛ ومن مثَّ حقائق واقعنا املعاصر. ولعةلَّ  

اء يفضِّلون القفز مباشرًة إىل الفصل اخلامس فيجعلونه فصةلهم األول.  اعض القرَّ
ويِّ اأنَّ القارئ وما وضعي الكتاب على الوجه الذي وضعته عليه إال العتقادي الق

دنسياند كثري مما مرَّ اةه يف   ةإن أراد فهم ُحجَّة حتليل النُّظم الدوليَّة فإنه حيتاج ل
املدرسة االاتدائية فصاعًدا؛ مما يعزِّزه اإلعالم على حنو يومي. ذلك أنه ال ميكننا أن 

مةن حتليةل    حنرِّر أنفسنا ونفتح أمام عقولنا أاواًاا من النظر متكِّننا، يف اعتقادي،
أكثَر إقناًعا وفائدة، إال إذا واجهنا مباشةرًة الطةرَق الةيت     لياًلمشاكلنا الراهنة حت

 أوصلتنا للتفكري االطريقة اليت نفكِّر هبا.
اء، ولةذلك أعتقةد أنَّ   وال خيفى أن الكتب ختتل  قراءهتا حسةب القةرَّ  

اب على أحناء خمتلفة. اء الثالث اليت وجِّه هلا هذا الكتاب ستقرأ الكتجمموعات القرَّ
ي ألرجو أن جتد كل جمموعة، وكل قارئ فرد، فيه فائدة؛ فهذا الكتاب هةو  وإنِّ

، فيه حصٌر واستقصاء، وهو، وإن شاماًل الدوليَّة، وليس عماًلمقدِّمة لتحليل النُّظم 
ن سيجدونه أغفل اء مكان يسعى لتغطية مجيع مسائل الباب، فال ريب أن من القرَّ

م أخرى، وأن اعض حتلياليت، االطبع، قد جانبها الصةواب.  املباحث وضخَّاعض 
إن هذا الكتاب مقدِّمة لطريقة من التفكري، وهو من مث دعوٌة ملناقشة مفتوحة أرجو 

 أن تشارك فيها اجملموعات الثالث.
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ادأ حتليل النُّظم الدوليَّة يف مطلع سبعينات القرن املاضي اوصفه منهًجا جديًدا 

منذ وقت طويل، واعضةها   اًلللواقع االجتماعي، لكن اعض مفاهيمه مل ينفكَّ متداَو
ك اآلخر كان جديًدا، أو على األقل ُسمِّي امًسا جديًدا. ولئن كانت املفاهيم ال ُتةدرَ 

ال يف سياقها الزمين، إال أن هذا َيْصُدُق أكثَر على املناهج الشاملة، اليت ال تسةتمدُّ  إ
املفاهيُم فيها مدلوالِتها أساًسا إال انسبة اعِضها إىل اعض، وضمِّ اإلل  منها إىل إلفه 
يف حزمة واحدة. أض  إىل ذلك، أنَّ املناهج اجلديدة ُتفهم، يف اجلملة، فهًما أفضل 

إليها على أهنا رفٌض ملا سبق من مناهج؛ فلم ُينَب منهٌج جديد إال على الغضِّ إذا ُنظر 
يف زمنةها، ووصةِمه اةالنقص والتحيُّةز      اًلمما سبقه من مناهج، كانت أكثَر ق بو

 والتضليل، وأنَّه أشبه اعقبة أمام فهم الواقع االجتماعيِّ منه اأداة لَسْبره وحتليله.
ل النُّظم الدوليَّة مل ينُبْت يف فراغ، ال ُاين على ما منهج لخر، فإنَّ حتلي وكأيِّ

سبق من جدل فكريٍّ ما اني ردٍّ وق بوٍل. وال غ رَو، فبمعىن من املعاين، لةيس مثَّةة    
منهج جديد متاًما، ال الاد أن يكون قد قيل ما يشبهه قبل عقود مةن الزمةان أو   

ة ال يعين يف األغلب إال أن العةامل اةات،   وعليه، فوصُفنا منهًجا ما ااجلدَّ قرون.
للمرة األوىل، مستعدًّا ألن يتقبل جبدية ما ينطوي عليه من أفكةار، أو أن تلةك   

 .اًلاألفكار قد أعيد َصْوُغها على حنٍو ييسُِّر َدْرك ها وجيعلها أقرب منا
حلةديث  إنَّ قصة نشوء حتليل األنظمة العاملية مضمَّنة يف تاريخ النِّظام العاملي ا

وأانية املعرفة اليت منت اوصفها جزًءا من ذلك النِّظام، وخري سبيل لفهةم جةذور   
نعوَد اأصوهلا إىل سبعينات القرن العشرين، ال إىل منتصة    الَّهذه القصة اعينها أ

القرن الثامن عشر، حني كان االقتصاد الرأمسايلُّ العامليُّ قد الغ من العمر حنًوا مةن  
التراكم الالِنهائيِّ لرأس املال قةد خلةق حاجةًة للتغةيري      قرنني، وكان سلطاُن

 التكنولوجيِّ املستمرِّ، والتوسُّع املتواصل للحدود، جغرافيًّا ونفسيًّا وفكريًّا وعلميًّا.
مثَّ ظهرت حاجة ملموسة ملعرفة سبل وصولنا للمعرفة، وألن نتحةاور   فمن

فيما ميكن أن يقودنا للمعرفة. أما ما شهدته األلفيَّة السااقة من دعوى السةلطات  
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الدينية احتكارها للطريق األكيد للوصول إىل احلقيقة فلم َيُعد مسةلًَّما يف النِّظةام   
من الزمان حم َّ نظٍر وموضَع سؤال، اينمةا  العامليِّ اجلديد، ال كان قد اات حلني 

على حنو متزايد؛ فقد انكةبَّ   اًلالالدينيَّة( تلقى قبو :كانت البدائل العلمانيَّة )أي
الفالسفة على هذه املهمَّة، ُمؤكِّدين أن اإلنسان قادر على الوصةول إىل احلقيقةة   

واء أكةان مصةدره   االعقل دون النقل، فال مكان  للكشِ ، وال اعتباَر لإلهلام، س
سلطاٍت دينيًة أم نصوًصا مقدَّسة. ومن مثَّ فقد سعى هؤالء الفالسفة، كديكارت 
وسبينوزا، مهما خال  أحُدمها اآلخر، حلشر املعرفة الالهوتيَّة يف ركةن خةا ،   

 اعيًدا عن الِبىن الرئيسيَّة للمعرفة.
دين، مؤكِّةدين  واينما كان الفالسفة يف تلك املرحلة يتَحدُّون أوامر رجال ال

أنَّ اإلنسان قادر مبحض قُدراته العقلية على إدراك احلقيقة، كانت جمموعةٌة مةن   
الدارسني لخذة يف النمو قد اتفقت حول دور رجال الدين، لكنةها رأت أنَّ مةا   

مصةدًرا  يعد الوحي اإلهلي فكرة أن أقلَّ عشوائيًة من ى رؤية فلسفيَّة مل يكن يسمَّ
ؤالء الدارسون على إعطاء األولويَّة للتحلةيالت التجريبيَّةة   ؛ فقد أصرَّ هللحقيقة

عندما وضع الاالس كتااه حول أصل اجملموعة الشمسيَّة، يف مطلع  ،للواقع. لذلك
ُ  له الكتاب، أن الاةالس مل  القرن التاسع عشر، الحظ نااليون، الذي ق ّدم املؤلَّ
اقوله: دلست حباجة إىل ذلك يذكِر اهلَل ق ُّ ىف كتااه الضخم، وقد أجاب الاالس 

حينئٍذ أصبح ُيطل ق على أولئك الدارسةني لفةظ علمةاء     ؛االفتراض يا سيديد
(scientistsَّيبقى أال .)   ننسى أنه حىت أواخر القرن الثامن عشر، على األقةل، مل

يكن مثَّة  متييز صارم اني العلم والفلسفة يف وسائل حتديد املعرفة؛ ففي ذلك الوقت، 
إميانويل كاْنت أيَّ مانع من أن حياضر يف الف ل ك، والشعر، وعلةم مةا وراء   مل يَر 

وال غ رَو، فاملعرفة لنةذاك   ؛الطبيعة، ال لقد وضع كتاًاا يف العالقات ما اني الدول
 موحًَّدا. اًلكانت جما

ويف حنو ذلك الوقت من أواخر القرن الثامن عشر ظهر ما يسميه البعُض اآلن  
فلسفة والعلم. طالٌق أصرَّ عليه أصحاب نظريَّة العلةم التجةري،ِّ،   دطالًقاد اني ال

الذين رأوا أن السبيل الوحيد إىل احلقيقة هو وضع نظريات تقوم علةى اسةتقراء   
املالحظات التجريبيَّة اليت جيب أن ُتجرى اطريقة ُتمكِّن الالحقني مةن تكرارهةا   
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ما وراء الطبيعة هي حمةُض  وا على أن استنتاجات والتأكد من صحتها. لقد أصرُّ
وا أنفسةهم  عةدُّ َخْر  ال قيمة له يف التوصل إىل احلقيقة، واذلك رفضةوا أن يَ 

 دفالسفةد.
تلك املرحلة أيًضا، ظهرت اجلامعة احلديثة، ويرجع ظهورها يف شطر منه  ويف

كبرٍي إىل ذلك الطَّالق اني الفلسفة والعلم. واالرغم من اناء اجلامعة احلديثة علةى  
هيكل جامعة القرون الوسطى، إال أن ِانية اجلامعة احلديثة كانت ُمغايرة؛ فخالًفةا  

، اًلامعة احلديثة أساتذة يداومون دواًما كامجلامعات القرون الوسطى، أصبح يف اجل
اٌت فحسب، ال ويتلقَّون أجوًرا، مل يكونوا ق ُّ من رجال الدين، ومل جتمعهم كليَّ

دفةنٍّد دون غةريه،    ةأقساٌم وكراسيُّ داخل  هذه الكليات، خيتص كلٌّ منها اة 
ويدرس الطالب فيها دراسات تؤهِّلهم للحصول على درجات علميةة حتةدِّدها   

 ألقسام اليت يدرسون فيها.ا
اٌت أراع: الالهوُت، والطبُّ، والقانوُن، كان يف جامعة القرون الوسطى ُكليَّ
مت كلية الفلسفة يف كل مكان تقريًبا والفلسفة. أما يف القرن التاسع عشر فقد ُقسِّ
ي دالعلومد، اينما يغطي الثاين املةوادَّ  قسمني، على األقل، منفصلني، أحدمها يغطِّ

خرى، اليت تسمى تارة داإلنسانياتد، وتارة دالفنوند أو اآلدابد )أو كليهما(، األ
فاجلامعة كانت إذ ذاك ُتؤسُِّس ملا  ؛وتارة حيتفظ االتسمية القدمية، وهي دالفلسفةد

دالثقافتنيد. ثقافتان كانةت احلةرب    :(C P Snow)سنو اةي اه، اعُد، سي مسَّ
على أهنا السبيل الوحيدة، أو، علةى األقةل،   اينهما مستعرة؛ إذ أصرَّ كلٌّ منهما 

املثلى، للحصول على املعرفة. واينما كان اهتماُم العلوم منصةبًّا علةى البحةث    
اهتمام اإلنسةانيات علةى    ات، انصبَّي( واختبار الفرضيَّةالعلمي، )ال التجريب

اليوم من تلك ل الفكري التقمُّصيد أو ما ُسمِّي الحًقا االتأويل. ومل يتبقَّ لنا دالتأمُّ
الوحدة اني العلوم إال أن أعلى درجة جامعية يف العلةوم واآلداب مجيًعةا هةي    

 الدكتوراه، أي: دكتوراه يف الفلسفة.
ات على الوصول إىل احلقيقة. ففيما سةبق  وقد أنكرت العلوُم قدرة اإلنسانيَّ

، اًلمن مرحلة العلوم املوحدة، كان البحث عن الصواب، واجليد، واجلميل متداخ
عالقة لعملهم االبحث عن  ون على أالَّإن مل يكن متطااًقا، لكن العلماء اآلن يصرُّ
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اجليِّد واجلميل، ال عن الصواب، أما البحُث عن اجلودة واجلمال فقةد تركةوه   
للفالسفة الذين رضي كثري منهم هبذا التقسيم. ومن هنا، فإنَّ تقسيم العلةوم إىل  

لبحث عن اجلودة رتفع اني البحث عن الصواب، واثقافتني اات يعين إقامة حاجز م
 ي القيمةد.غ هذا دعوى العلماء اكوهنم دحياديِّواجلمال. وقد سوَّ

متعدِّدة  اًلكما أنَّ كلّيات العلوم قسَّمت نفَسها، يف القرن التاسع عشر، حقو
ُتدعى التخصصات، منها الفيزياء، والكيمياء، والفلةك، والرياضةيات، وعلةم    

ات نفسةها  ات اإلنسانيَّوعلم طبقات األرض، وغرُيها. اينما قسَّمت كليَّاحليوان، 
والالتينية، والكتااةات التراثيةة(،    ،إىل حقول كالفلسفة، والتراث )كاإلغريقية

وتاريخ الفنون، وعلم املوسيقى، واللغةة واألدب القةوميَّني، واللغةات واآلداب    
ه الكليات كان ميكن وضةع  لكن السؤال األصعب كان: يف أيٍّ من هذ األخرى.

دراسة الواقع االجتماعي؟ وقد ظهرت أمهِّية مثل هذه الدراسة افضل ثورة سةنة  
وما سبَّبته من تغيري ثقايف يف النِّظام العاملي احلةديث؛ فةالثورة الفرنسةيَّة     1780
يًبا، جت لفكرتني ثوريتني، أوالمها: أن التغيري السياسي مل يكن استثنائيًّا وال غرروَّ

ا، والثانية: أن دالسيادةد، أي: حةق الدولةة يف اختةاذ    ال عاديًّا، ومن مث مستمرًّ
قرارات مستقلة ضمن حدودها، مل تكن ِمْلَك امللك أو اجمللس التشريعي، ال ِمْلَك 

 دالشعبد الذي ايده وحَده منُح الشرعية للنظام.
اةالرغم مةن    وقد ُكتب هلاتني الفكرتني الذيوُع، وتلقامها الناُس االق بول،

التراجعات السياسية للثورة الفرنسيَّة نفسها. فإذا كان من املمكن أن يعد التغةيري  
السياسي حينئذ عاديًّا، والسيادة ملًكا للشعب، فقد أصبح حتًما على كل فرد أن 
يفهم ما الذي فسر طبيعة التغيري وسرعته، وكي  وصل دالشعبد، أو كان ميكن 

كان يقال إنه يتخذها. هذه هي اجلذور االجتماعيَّة ملةا   أن يصل إىل القرارات اليت
 يه علوَم االجتماع.ِاتنا اعُد نسمِّ

لكن ماذا كانت دعلوم االجتماعد؟ وكي  اختذت لنفسها موضًعا يف احلرب 
اجلديدة اني دالثقافتنيد؟ سؤاالن ليس من اليسري اإلجااة عنهما، اةل لقائةل أن   

 ُّ عنهما إجااًة ُمْرضية؛ ففي البدء رأينا أن علةوم  يقول: إهنما سؤاالن مل ُيَجْب ق
اتد. االجتماع رغبت يف وضع نفسها يف الوس  اني دالعلوم البحتةد وداإلنسةانيَّ 
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يف الوس ، لكن ليس اأرحيية، ألن علماء االجتماع مل ُيكوِّنةوا منةهًجا معرفيًّةا    
ثالًثا، ال انقسموا اني من مالوا إىل النظرة دالِعلميَّةد أو دالِعْلَمِويَّةد لعلةم   اًلمنفص

االجتماع، ومن مالوا إىل النظرة داإلنسانيَّةد له؛ مما جعل علوم االجتمةاع تبةدو   
اهنا يف اجتاهني متعاكسني، اينما وقعت هي منشةطرة  كاملشدودة إىل حصانني جيرَّ

 اينهما.
بحةر يف  وم االجتماع هو التاريخ، وهو نشاط وعنوان ُيومعلوم أن أقدم عل

املاضي آلال  السنني، لكن القرن التاسع عشر شهد مولد ثورة يف كتااة التةاريخ  
الذي سكَّ الشةعار القائةل:    (Leopold Ranke)ارتبطت ااسم ليواولد رانكي 

انشةغال  فلُيكتِب التاريُخ كما حصل يف احلقيقة. وما كان يف احلقيقة يعارضه هو 
يسني، وإيراد قصص متجِّد امللوك والبلةدان، وإن كانةت   املؤرِّخني اتراجم الِقدِّ

ة. فما كان رانكي يريده هو تاريخ أكثر علميَّة؛ تةاريٌخ ال مكةان  فيةه    كذوام
 للحدس واخلرافات.

كما كان رانكي يسعى لطريقة علمية ميكن هبا كتااة مثل هةذا التةاريخ،   
مما كان قد ُكتةب زمةن وقةوع تلةك      ؛حداثكالبحث عن وثائق تص  األ

يه األرشةي . ومةن هنةا، فعنةدما درس     ع اعد ذلك فيما نسمِّوَداألحداث، ُت
املؤرِّخون اجلدد الوثائق املوجودة يف األرشي  افترضوا أنَّ الفاعلني يف ذلك الوقت 

كةانوا   ارون عمَّمل يكونوا يكتبون ملن سيأيت اعدهم من املؤرِّخني، وإمنا كانوا يعبِّ
حقيقة يعتقدونه يف تلك املرحلة، أو على األقل ما أرادوا أن يؤمن اه اآلخةرون.  
وال شكَّ أن املؤرِّخني متفقون على وجوب التعامل حبيطة مع مثل هذه الوثةائق،  

خالًيا  حَّتها، فما حتققوا من صحته ُعدَّحذ َر الوقوع يف اخلطأ، حىت يتحقَّقوا من ص
 ري أعمال املؤرِّخني اجلدد من حتيُّز فضويل.إىل حدٍّ كبري مما يعت

وإمعاًنا يف تقليل التحيُّز، يؤكِّد املؤرِّخون أْن ليس اإمكاهنم إال كتااة تةاريخ  
داملاضيد وليس داحلاضرد، ألن الكتااة عن احلاضر الاد أن حتمل اصمات عواط  

ياسةية(  اللحظة. وعلى أية حال، فاألرشيفات )اليت كانت يف قبضة السلطات الس
نادًرا ما كانت ُتفتح للمؤرِّخني قبل مضيِّ مدة طويلة )مخسني سنة إىل مائة سنة(؛ 
مما جعل وصول املؤرِّخني إىل الوثائق املهمَّة املتعلقة ااحلاضر أمًرا متعذًرا )يف أواخر 
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القرن العشرين وقع كثري من احلكومات حتت ضغ  من املعارضة للتعجيل افةتح  
 اعض األثر، يبدو صةحيًحا كةذلك أنَّ  االنفتاح  اأحدث هذ أرشيفاهتم. واينما

 احلكومات استحدثت طرًقا جديدة حلماية أسرارها(.
غري أنه االرغم من هذا التوجه دالعلميد فإن املؤرِّخني اجلدد مل خيتةاروا أن  

ات. وقد يبدو هذا غريًبا، نظةًرا ألن  يوضعوا يف كلية العلوم، ال يف كلية اإلنسانيَّ
املؤرِّخني كانوا يرفضون الفالسفة اسبب تأكيداهتم احلدسةية. أضة  إىل   هؤالء 

ذلك، أهنم كانوا جتريبيني مما جيعل املرء يعتقد أهنم يتعاطفون مع العلوم الطبيعيةة،  
لكنهم كانوا جتريبيني يف اجلملة ينتاهبم الشك يف التعميمات الكربى. مل يكونةوا  

ات، اةل كةثرًيا مةا    وال حىت اتكوين فرضيَّ ني االوصول إىل قوانني علميَّة،معنيِّ
ل ضمن تارخيه اخلا ؛ فقد ذهبوا يؤكدون أن كل دحدثد ما، كان جيب أن ُيحلَّ

إىل أن احلياة اإلنسانيَّة االجتماعيَّة ختتل  عن الظواهر الفيزيائية اليت يدرسها علماء 
يه اليوم على ما نسمِّالعلوم البحتة، اسبب عامل اإلرادة اإلنسانيَّة، مث إنَّ تركيزهم 

اتد اإلرادة اإلنسانيَّة جعلهم ينظرون إىل أنفسهم اوصفهم من أصحاب داإلنسانيَّ
 ال من أهل دالعلوم البحتةد.

لكن ما الذي يعتقده املؤرِّخون حقيًقا االدراسة من األحداث؟ لقد كان على 
مكتواةة يف  املؤرِّخني أن يقرِّروا أهدا  دراستهم، لكنَّ اعتمادهم على وثةائق  

املاضي كان له، اال شك، أثر يف خياراهتم املمكنةة، ألن الوثةائق املوجةودة يف    
األرشيفات كانت قد كتب معظَمهةا أشةخاٌ  مرتبطةون اةِبىن سياسةية،      

ني. ومل تكشة   كالدالوماسيني، أو العاملني يف اخلدمة املدنية، أو القادة السياسيِّ
املتعلقةة ااألحةداث السياسةيَّة أو     تلك الوثائق إال القليل عن الظةواهر غةري  

 اًلالدالوماسيَّة. إضافة إىل أن هذا املنهج افترض أن املؤرِّخني كانوا يدرسون جمةا 
ُوجدت فيه وثائق مكتواة. عمليًّا، مال لذلك مؤرِّخو القرن التاسع عشر لدراسةة  

رخييةد مما اةدا  غريها من البلدان مما كان ُيعد دأمًما تا :الداهنم هم أول األمر، وثانًيا
 وكأنه يعين األمم اليت هلا تاريخ ميكن أن يوثَّق يف األرشيفات.

لكن يف أي الدان ُوجد أولئك املؤرِّخون؟ كانت الغالبية العظمى منهم )رمبا 
الواليةات املتحةدة،   واريطانيا، ويف املائة( موزَّعة على مخس مناطق: فرنسا،  07
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ل اعُد أملانيا، وإيطاليا. لذلك، يف البداية، كان التةاريخ  كَّواألجزاء املختلفة ملا َش
وِّن وُدرِّس أساًسا هو تاريخ هذه األمم اخلمس. وكان إضةافة إىل ذلةك   الذي ُد

هناك مسألة أخرى للبت فيها: ما الذي جيب أن ُيَضمَّن يف تاريخ الد كفرنسةا أو  
رِّخني أن يعودوا االقصة مةا  أملانيا؟ ما احلدوُد اجلغرافية والزمانية؟ رأى أغلب املؤ

وِسَعتهم العودة، معتمدين على احلدود اإلقليمية حينئذ، أو حىت احلةدود كمةا   
ادُّعيت يف حينئذ. وعليه، كان تاريخ فرنسا هو تاريخ كل ما حدث ضمن حدود 

مةن   فرنسا كما ُحدِّدت يف القرن التاسع عشر. وال ريب يف أن هذا العمل مل خيُل
ه خدم هدًفا واحًدا، هو تقوية املشاعر القوميَّة الراهنة، ولذلك كان العشوائية، لكنَّ

 ااركته الدول نفسها وشجَّعت عليه. اًلعم
هم يف دراسة املاضي، أاعدهم كثرًيا ليس هذا فحسب، فحْصُر املؤرِّخني عمل 

عما مترُّ اه الداهنم من أوضاع يف زماهنم، لكنَّ القادة السياسيني شعروا ااحلاجةة  
مزيد من املعلومات حول احلاضر، ومن هنا نشأت فروع جديدة هلذا الغةرض،  لل

كانت األساسية منها ثالثة: االقتصاد، والعلوم السياسية، واالجتماع. لكن ملةاذا  
يكون هناك ثالثة فروع تدرس احلاضر، اينما ال يدرس املاضةي إال واحةد؟ ألنَّ   

اسع عشر أكَّدت أن احلداثة قد ُعرِّفةت  األيديولوجية الليربالية الغالبة يف القرن الت
االتفريق اني ثالثة فضاءات اجتماعية: السوق، والدولة، واجملتمع املةدين. وقةد   
عملت الفضاءات الثالثة، كما متَّ تأكيده، وفق منطق خمتل ، وكان مةن اجليِّةد   
يَّة؛ إاقاؤها منفصلة اعضها عن اعض، يف احلياة االجتماعيَّة ومن مث يف احلياة الفكر

فقد كانت تلك احلقول حباجة ألن ُتدَرس اطرق خمتلفة، تتناسب مع كل منةها؛  
ون، والدولة يدرسها علماء السياسة، واجملتمةع املةدين   فالسوق يدرسه االقتصاديُّ
 يدرسه علماء االجتماع.

لكن مرة أخرى ارز السؤال: كي  ميكننا الوصول إىل معرفة دموضةوعيَّةد  
ثة؟ كانت اإلجااة هنا خمتلفة عن إجااة املؤرِّخني؛ إذ كةان  يف هذه الفضاءات الثال

السوق، والدولة،  :الرأي الغالب يف كل فرع أن فضاءات احلياة الثالثة هذه، وهي
والتعمةيم  بةي واجملتمع املدين، حتكمها قوانني ميكن استنباطها من التحليل التجري

وم البحتة حول ما يدرسونه االستقرائي. وكان هذا الرأي مطااًقا لرأي علماء العل
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فروًعةا   :من مواد، لذلك فإننا نسمي هذه الفروع الثالثة دفروًعا تعميميةةد )أي 
تبحث عن قوانني علمية(، قسيًما للفروع التحديدية اليت طمح التاريخ أن يكةون  

 منها، أي: فرًعا يستند إىل التفرُّد االظاهرة االجتماعيَّة.
يصةنِّ   ن ُيطرح هنا هو: أين ينبغةي أن  ومرة أخرى، السؤال الذي جيب أ

املرء دراسة الظواهر احلاضرة؟ علماء الفروع التعميمية لالجتماع كانوا يوجةدون  
أساًسا يف نفس البلدان اخلمسة اليت كان يوجد فيها املؤرِّخون، وانفس الطريقةة،  
ريب درسوا الداهنم هم أو، على األكثر، عقدوا مقارنات اني البلدان اخلمسة. وال 

أن هذا كان جمزًيا من الناحية االجتماعيَّة، لكنَّ علماء الفروع التعميمية لالجتماع 
عن ذلك إىل وضع حجة منهجية لتسويغ هذا اخليار، فقد ذهبةوا إىل   اًلذهبوا فض

ة، وأن مثةل هةذه   كان ااستخدام املعلومات الكمِّيَّأن خري سبيل لتجنب التحيُّز 
يف الداهنم يف الوقت الراهن. أض  إىل ذلك أهنةم   املعلومات كانت توجد غالًبا

رأوا أننا لو افترضنا وجود قوانني عامَّة حتكم التصرفات اإلنسانيَّة، فلن يكون من 
املهم أين يدرس املرء هذه الظواهر، ألن ما كان صواًاا يف مكان ما وزمةان مةا،   

مةن دراسةة   سيكون صواًاا يف كل مكان ويف أي زمان. فما الذي مينع عندئٍذ 
توفر عنها أدقُّ املعلومات، أي: أقرب املعلومات مةن التحديةد   يالظواهر حيث 

 واإلعادة؟
على أنَّ علماء االجتماع واجهوا مشكلة أخرى؛ فةالفروع األراعةة مًعةا    

مل تدرس جبدية إال شرحية من د، واالجتماع، والعلوم السياسية()التاريخ، واالقتصا
مس كانت يف القرن التاسع عشر تفةرض ُحكًمةا   العامل صغرية، لكن الدول اخل

استعماريًّا على أجزاء كثرية من العامل، كما كانت هلا عالقات جتاريةة، وأحياًنةا   
حروب، مع أجزاء من العامل أخرى؛ فبدا من األمهية مبكان دراسة اقيةة العةامل   

ملناسةب  أيًضا. لكن اقية العامل كانت، على حنو من األحناء، خمتلفة، ومل يكن من ا
استخدام الفروع املعرفية األراعة ذات الوجهة الغراية لدراسة أجزاء من العةامل مل  

 ان لخران.تكن ُتَعدُّ دحديثةد. ونتيجة لذلك ارز فرعان معرفيَّ
كةان أحةد هةذين الفةرعني يسةمى داألنثرواولوجيةاد، وقةد درس        

قعيًّةا أو  األنثرواولوجيون األوائل الشعوب اليت كانت خاضةعة لالسةتعمار، وا  
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افتراضيًّا، معتمدين على أن اجملموعات اليت كانوا يدرسةوهنا مل تتمتةع االتقنيةة    
احلديثة، ومل يكن هلا أنظمة كتااة خاصة هبا، وال ديانات تتجاوز حدودها. كانت 
شعوًاا ُتدعى دقبائلد، أي: جمموعات صغرية نسبيًّا )من حيةث عةدد السةكان    

ا(، جتمع اينهم جمموعة من العةادات، ولغةة   ومساحة األرض اليت كانوا يقطنوهن
واحدة، وأيًضا، يف اعض األحيان، ِانية سياسية مشتركة. شعوب كانت ُتَعّد الغة 

 القرن التاسع عشر شعوًاا دادائيةد.
كان أحد الشروط األساسية لدراسة هذه الشعوب أن تكون قد وقعت حتت 

ام والةدخول اآلمةن   سلطة إحدى الدول احلديثة، حبيث تضةمن فيهةا النِّظة   
لألنثرواولوجيني. وملا كانت هذه الشعوب خمتلفة اختالًفا كبرًيا عن الشعوب اليت 

داملراقبة املشاركةد،  ةدَرستها، فقد كانت طريقة البحث األساسية هي ما ُعر  ا
اليت تتطلب من الباحث أن يعيش وس  الشعب مدة من الزمان، من أجل تعلةم  

ا يشتمل عليه اجملتمع من عةادات وتقاليةد. ولطاملةا    اللغة والتعر  على مجيع م
استخدم الباحثون وسطاء حمليني للترمجة )لغويًّا وثقافيًّا(. وكانت هةذه العمليةة   
تسمى كتااة دإثنوغرافياد، وكانت ترتكز على العمل امليةداين، ولةيس العمةل    

 أو األرشيفي.بةي املكت
 د، إال مةا تةال فةرض    كان االفتراض أن تلك الشعوب مل يكن هلا دتاريخ

اد جنم عنةه اعةض   النِّظام من قبل الدخالء احلديثني؛ فقد أفرز ذلك دتالقًحا ثقافيًّ
تغيري ثقايف. تغيري عىن أن كاتب اإلثنوغرافيا كان حياول عةادة إعةادة تركيةب    
 العادات كما كانت قبل حصول التالقح الثقايف )الذي كان حديث عهد نسةبيًّا  

ا كان ُيفترض أن هذه العادات قد ُوجدت منذ زمن اعيةد  يف األعم األغلب(، كم
إىل حني فرض النِّظام االستعماري. وقد كان اإلثنوغرافيون من وجةوه كةثرية   
املفسرين األساسيني للشعوب اليت عملوا فيها للدخالء احلديثني الذين حكموهم؛ 

، وقةد  فقد صاغوا الغة يفهمها هؤالء الدخالء مسوغات تلك العادات والتقاليد
ب الصةورة  موا هلم من املعلومات ما قةرَّ فقد قدَّ ؛انتفع هبم احلكام االستعماريون

منهم وجعلهم أكثر إحاطة مبا يصح فعله وما ال يصح، أو ال ينبغي، داخل هةذه  
 اجملتمعات.
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ًنا من الدول داحلديثةد ومن كانوا ُيدَعون شةعوًاا  غري أن العامل مل يكن مكوَّ
مثَّة  مناطق كبرية، خارج نطاق القارة األورواية، متتعت مبا  ادائية فحسب، ال كان

، واهلنةد،  اًلداحلضارة العاليةد، كالصني، مث ةكان يسمى يف القرن التاسع عشر ا
فكل هذه املناطق متيز اصفات مشتركة، كالكتااة،  اةي.واالد فارس، والعامل العر
ئد مل يكن هو النصرانية. ستخدم يف الكتااة، ودين دعامليد ساولغة سائدة كانت ُت

أما سبب وجود هذه املالمح املشتركة فهو جدُّ اسي ، ذلك أن مجيع هذه املناطق 
كانت يف املاضي، ال يف اعض األحيةان اسةتمرت حةىت يف احلاضةر، َمقةرًّا      

دإمرباطوريات عامليةد اريوقراطية ضمت مناطق شاسعة، فصار هلا من ث مَّ لغةة   ةل
دة؛ وهذا ما كان ُيقصد اتسميتها دحضةارات  ات املوحَّمشتركة، وكثري من العاد

 عاليةد.
إذ مل تعةد   ؛على أن تلك املناطق متيزت مبلمح مشترك يف القرن التاسع عشر

تلك املناطق تضاهي القارة األورواية من حيث القوة العسكرية أو التقنية؛ مما جعل 
لشعوب دالبدائيةد مل األوروايني يعدون تلك املناطق غري دحديثةد. غري أن وص  ا

ِلَيْصُدَق على شعوب تلك املناطق، حىت ااملعايري األورواية؛ ومن هنا ارز  يكن ق ُّ
السؤال عن كيفية دراسة تلك الشعوب، وما الذي كان جيب دراسته عنها. وملةا  
كانت تلك الشعوب شديدة االختال  ثقافيًّا عن األوروايني، وملةا كةان هلةا    

يدة االختال  عن لغات دارسيهم من األوروايني، وملا نصو  مكتواة الغات شد
كانت دياناهتم خمتلفة كل االختال  عن النصرانية، فقد ادا واضًحا أن على مةن  
شاؤوا دراسة هذه الشعوب أن خيضعوا لتدريب شاقٍّ طويل يف املهارات النخبوية 

ة يف فهم من أجل فهم أفضل ملن يدرسوهنم. وقد كان للمهارات اللغوية فوائد مجَّ
النصو  الدينية القدمية، َوَوَسم الذين حصَّلوا هذه املهارات أنفسهم ااملستشرقني، 
وهو اسم مشتق من التقسيم التقليدي للشرق والغرب الذي ُوجد لفترة طويلة يف 

 اةي.التراث الفكري األورو
لكن ما الذي درسه املستشرقون؟ من جهة، ميكن أن يقال: إهنم أيًضا قةاموا  

ل اإلثنوغرافيني، أي: إهنم سعوا لوص  ما اكتشفوه من عادات، لكن أغلةب  اعم
عملهم مل يعتمد على العمل امليداين، ال على دراسة النصو . على أن السةؤال  
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الذي مل يغب ق ُّ عنهم كان: كي  نفسِّر ختلُّ  هذه داحلضارات العاليةةد   حَّاملِل
عن اللحاق اركب احلداثة كاجملتمعات األوروايةة؟ أمةا اجلةواب الةذي دأب     

بة هلذه احلضارات املستشرقون على طرحه فهو أن شيًئا ما كان يعتري الثقافة املركَّ
اةةي  و داحلداثةد كما صنع العةامل الغر العالية مجَّد تارخيها، ومنعها من التقدُّم حن

عنةدما أرادت  اةي النصراين. تبع ذلك أن هذه البلدان طلبت عون العامل األورو
 التقدُّم حنو احلداثة.

على أن القاسم املشترك اني اإلثنوغرافيني األنثرواولةوجيني الةذين كةانوا    
ت العالية، يدرسون الشعوب البدائية، واملستشرقني الذين كانوا يدرسون احلضارا

أن كليهما أكَّد على خصوصية اجملموعة اليت درسها مقااةل حتليةل الصةفات    
اإلنسانيَّة العامَّة. وعليه، فقد كان أيسر هلم أن يكونوا يف اجلانب اخلصوصي مةن  

وا أنفسةهم يف معسةكر   اخلال  وليس يف اجلانب العام، ومن هنا فغالًبا ما عةدُّ 
 معسكر العلوم.ات والتأويل، وليس يف اإلنسانيَّ

لقد شهد القرن التاسع عشر انتشار الِبنية اجلامعية القائمةة علةى األقسةام    
طر؛ فالِبىن املعرفية وحماكاهتا على حنو من األحناء يف جامعة اعد جامعة، وُقطٍر إثر ُق

أت هلا املأوى. إضافة إىل أن العلماء يف كل كانت يف طور التشكل، واجلامعات هيَّ
اد ِاىن تنظيمية جامعية إضافية من أجةل توطيةد ختصُّصةاهتم؛    فن شرعوا يف إجي

ات وطنيَّةة ودوليَّةة   فأنشؤوا جمالت متخصصة يف حقوهلم املعرفية، وأسسوا مجعيَّ
لفنوهنم، ال كوَّنوا تصنيفات مكتبيَّة تضمُّ ما افترضوا وقوعةه حتةت جمةاالت    

نيفات معيارية، حىت غدت التص 1011ختصُّصهم من كتب، وما إن وصلنا إىل سنة 
على األقل، ال، من وجوه كةثرية،   1017وواصلت انتشارها وذيوعها حىت سنة 

 حىت الستينات.
ى إىل وقةوع  شهدت حتوالت مهمَّة على صعد شىت؛ مما أدَّ 1017لكنَّ سنة 

فقد حدثت ثالثة أشةياء   ؛تركيبة موضوعات علوم االجتماع تلك حتت حتدٍّ كبري
الواليات املتحدة غدت القوة املهيمنة اةال منةازع يف   يف ذلك الوقت، أوهلا: أن 

النِّظام الدويلِّ؛ مما جعل نظاَمها اجلامعيَّ األقوى تأثرًيا يف العامل، والثاين: أن الةدان   
ما كان ُيعَر  حينئٍذ االعامل الثالث أمست اؤرة لالضطرااات السياسية والرغبة يف 
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الث: أن االقتصاد العةامليَّ اآلخةذ يف   توكيد الذات من الناحية اجليوسياسية. والث
التوسع اقتصاديًّا، مضاًفا إىل الزيادة القويَّة يف التوجُّه حنو الدمقرطة قاد إىل توسُّةع  

ات، والطلبة، وعدد اجلامعةات(.  كبري يف النِّظام اجلامعيِّ العامليِّ )من حيث الكليَّ
بة املرتبة للمعرفة اليت نشةأت  وقد أدَّت هذه التحوُّالت الثالثة إىل اإلخالل االتركي
 وقويت خالل السنني املائة أو املائة واخلمسني املاضية.

اتأثري هيمنة الواليات املتحدة، وتوكيد الذات لدى دول العامل  اًلدعنا نبدأ أو
الثالث؛ فحدوث هذين األمرين يف لٍن واحٍد ترتَّب عليه تقسيم العمل ضمن العلوم 
االجتماعيَّة )التاريخ، واالقتصاد، وعلم االجتماع، والعلةوم السياسةية لدراسةة    

مل( الذي مل يكن من الفائدة الغرب، وعلم اإلنسان، واالستشراق لدراسة سائر العا
يف شيء لصانعي السياسات يف الواليات املتحدة األمريكية؛ فالواليةات املتَّحةدة   
كانت حباجة إىل علماء قادرين على حتليل صعود احلزب الشيوعي الصيين أكثر من 
حاجتها لباحثني يستطيعون فكَّ رموز كتب الديانة الطاوية، وحباجة كةذلك إىل  

ن على تفسري قوة احلركات القوميَّة اإلفريقية، أو منةو قةوة عمةل    ااحثني قادري
حضرية أكثر من حاجتها إىل ااحثني يستطيعون تشقيق القول يف أمنةاط قرااةة   

رقية( شعوب البانتو. ومل يكن املستشرقون وال اإلثنوغرافيون )دارسو السالالت الِع
 قادرين على اإلسهام يف هذا الصَّدد.

ل يف تأهيل املؤرِّخني واالقتصاديني وعلماء االجتماع وعلمةاء  لكنَّ احلل متثَّ
السياسة لدراسة ما كان جيري يف تلك األحناء من العامل. وهذا هةو مةا يفسِّةر    

دالدراسات اإلقليميةد، اليت كان هلا أثر ضخم يف النِّظام  ةاستحداث األمريكان ل
ن كي  ميكن للمرء أن يوفةق  اجلامعي يف الواليات املتحدة، ومن ث مَّ يف العامل. لك

(، كدراسة جغرافيةة أو  idiographicيف اخلصوصية ) اًلما موغ اني ما ادا إىل حدٍّ
( لالقتصةةاديني nomotheticثقافيةةة إلقلةةيم مةةا، واملقةةوالت التعميميةةة )

ة  والسوسيولوجيني وعلماء السياسة، ال حىت اعض املؤرِّخني يف تلك املرحلة؟ ومثَّ
 قري هلذه اإلشكالية، وهو مفهوم دالتطويرد.فكري عب ظهر حلٌّ

، يرتكةز علةى لليَّةة    1017كان التطوير، كما ادأ املصطلح ُيستعمل اعد 
استكشافيَّة مألوفة، وهي نظريَّة املراحل. وقد كان من استخدموا هةذا املفهةوم   
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يفترضون أن الوحدات املنفصلة، داجملتمعات القوميَّةد، تطةوَّر مجيعهةا اةنفس    
، من حيث املبدأ )مما جيعلها قاالة للدِّراسة التعميمية( لكن خبطوات متباينة، الطريقة

)مما يفسِّر اختال  صورة الدُّول يف الوقت احلاضر(. لكن ميكن للمرء اعد ذلةك  
أن يقدم مفاهيم حمددة لدراسة دالغريد يف الوقت احلاضر اينما يرى أن مجيع الدُّول 

صورة واحدة تقريًبا. ولقد كان هلةذه احليلةة   يف هناية املطا  سو  تنتهي إىل 
جانب عملي أيًضا؛ فهي تعين أن الدُّول داألكثر تقدًماد ميكن أن تطةرح نفسةها   

ة إياها على االخنراط يف نوع مةن اااكةاة   كنموذج للدُّول داألقل تطوًراد، حاثَّ
طةوير  والتقليد، وواعدة مبستوى معيشي أعلى، وِانية حكومية أكثر حتةرًرا، دالت 

 السياسيد يف هناية قوس قزح.
ومن الواضح أن تلك الفكرة كانت أداة فكريَّة مفيدة للواليات املتَّحدة، وقد 
عملت حكومتها ومؤسَّساهتا كل ما اوسعها لتشجيع توسُّع دراسات املنطقةة يف  
كربيات اجلامعات، ال حىت يف اجلامعات الصغرية. وكما هو معلوم كانت تلةك  

حلرب الباردة اني الواليات املتَّحدة واالتِّحاد السوفييت. وقد أحسن احلقبة تشهد ا
ى هو أيًضةا مفهةوم   االحتاد السوفييت إذ سار على هنج الواليات املتحدة؛ فقد تبنَّ

ر العلماء السةوفيت املصةطلحات ألسةباب    مراحل التطوير. واصورة أدق، غيَّ
م أحدثوا تغةيرًيا جوهريًّةا   خطاايَّة، لكن النموذج األساس كان واحًدا. على أهن

واحًدا؛ فاالحتاد السوفييت وليس الواليات املتحدة هو من اتُّخذ منوذًجا يف النسخة 
 السوفيتيَّة.

وْلَنَر اآلن ما حيصُل عندما نقرن اني تأثري دالدراسات اإلقليميةد وتوسع النِّظام 
رجة الدكتوراه. وقد ى إىل تزايد الراغبني يف احلصول على داجلامعي؛ فالتوسُّع أدَّ

د اًلا كان من شروط الدكتوراه أن تكون إسهاًما دأصيادا ذلك شيًئا جيًدا، لكن ملَّ
ما زاد عدد الباحثني زادت صعواة البحث عن األصالة؛ مما شةجَّع  يف املعرفة، فكلَّ

على أن عدا أصحاب حقول معرفية على حقول معرفية أخرى؛ ذلك أن تعرية   
ا اإسهام الباحث داخل احلقول نفسها؛ فالباحثون يف كل حقل األصالة ظلَّ حمصوًر

ون ألنفسهم ختصُّصات فرعيَّة يف موضوعات كانت تنتمةي حلقةول   راحوا يشتقُّ
معرفية أخرى. وقد أدى هذا إىل كثري من التداخل وتآكل احلدود اةني احلقةول   
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ني، وكل مةا  ، ومؤرِّخني اجتماعيِّاملعرفية، حىت صرنا نرى علماء اجتماع سياسيٍّ
 بات.ر املرء فيه من املركَّميكن أن يفكِّ
رت تغيريات العامل احلقيقي يف تعري  الباحثني أنفَسةهم؛ فةاحلقول   وقد أثَّ

وجدت نفسها يف حم  ريبة اةي املعرفية اليت كانت ختتص سااًقا يف العامل غري الغر
طلح سياسية يف البلدان اليت كانت موضع الدراسة. ونتيجة لةذلك، اةدأ مصة   
ا علةم  داالستشراقد ااالختفاء تدرجييًّا، وحتول ااحثوه يف الغالب إىل مؤرِّخني. أمَّ
مةن   اًلاإلنسان فقد اضطر إىل إعادة تعري  جمال حبثه جةذريًّا، نظةًرا ألن كة   

دالبدائيةد مفهوًما، والبدائية واقًعا، كان يف طريقه إىل الزوال. ولك أن تقةول: إن  
 أصلهمد، وأخذوا أيًضا يدرسون البلدان الةيت احنةدروا   علماء اإلنسان دثااوا إىل

منها. أما احلقول املعرفيَّة األراعة األخرى، فقد انضمَّ إىل عضةويَّة التةدريس يف   
ون اأصقاٍع من العامل مل تدخل من قبُل يف مناهجها، ال اهتا للمرَّة األوىل خمتصُّكليَّ

 احلديثة ادأ هو نفسه االتالشي.إنَّ مفهوم التفريق اني املناطق احلديثة وغري 
ى هذا جمتِمًعا إىل زيادة الشك يف احلقائق التارخييَّة )ما كان ومن جهة، فقد أدَّ

ُيدعى يوًما داللبسد اني احلقول املعرفية(، ومن ناحية أخرى فتح البةاب للنظةر يف   
أو  اةي،راعض هذه احلقائق، والسيَّما االعدد املتزايد من الباحثني من العامل غري الغ

من كان منهم جزًءا من كادر الباحثني الغرايني ممن تلقوا تدريًبا جديةًدا وأفةرزهتم   
دالدراسات اإلقليميةد. يف العلوم االجتماعيَّة، مهدت نقاشات أراعة جرت يف الفترة 

مليالد حتليل النُّظم الدوليَّة، أوهلا: مفهوم املركز واألطةرا ،   1079و 1017ما اني 
(، وما ECLAاللجنة االقتصاديَّة ألمريكا الالتينية التااعة لألمم املتحدة )الذي أنشأته 

تال ذلك من تفصيل يف دنظريَّة االعتمادد، والثاين: توظي  مفهوم مةاركس حةول   
ون، والثالث: اجلةدل  دالنم  اآلسيوي لإلنتاجد، وهي قضيَّة تداوهلا الباحثون الشيوعيُّ

داالنتقال من اإلقطاعيَّة إىل الرأمساليَّةد، وأخرًيا اجلدل  اني مؤرِّخي أورواا الغرايَّة حول
 (L'École des Annalesبة دمدرسة احلولياتد الفرنسةية ) ل د وغ حول دالتاريخ الُكلِّيِّ

لدراسات علم التأريخ يف فرنسا، مث يف كثري من أحناء العامل. ومل يكن أي من هةذه  
زت يف هذه الفترة، وكانت النتيجةة حتةدًيا   احلوارات جديًدا متاًما، لكنها مجيًعا تعز

 .1017كبرًيا لعلوم االجتماع على ما صارت إليه حىت عام 
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كان مفهوم املركز واألطرا  إسهاًما أساسيًّا من اةاحثي العةامل الثالةث.    
ني األملان يف عشرينات القرن العشرين اقترحةوا شةيًئا   صحيح أن اعض اجلغرافيِّ
جتماع الرومانيون يف ثالثينات القرن، )كانةت انيةة   شبيًها، كما فعل علماء اال

رومانيا حينئذ شبيهة اِبنية العامل الثالث(، لكن هذا التوجه مل يصبح حم  تركيةز  
ومعةه   (Raúl Prebisch)لدراسات علوم االجتماع إال عندما ادأ راؤول اريبيش 

ريكا الالتينية االعمل داألتراك الصغارد من أمريكا الالتينية يف اللجنة االقتصاديَّة ألم
يف مخسينات القرن العشرين. كانت الفكرة األساسية يف غاية البساطة؛ فالتجةارة  
العاملية مل تكن، كما قالوا، جتارة اني أطرا  متكافئة، ال كان اعض البلدان أقوى 

قادًرا على فرض شةروط جتاريةة    اقتصاديًّا من األخرى )املركز(، وكان من ث مَّ
القيمة الفائضة من البلدان األضع  )األطرا ( إىل املركز. وقد ادا  مسحت اتدفُّق

دالتبادل غري املتكافئد. وقد تضمَّن هةذا   ةلبعضهم الحًقا أن َيِسَم هذه العملية ا
اٍت تقةود إىل  التحليل عالًجا لعدم التكافؤ، وهو حترُّك دول األطرا  ِلَمْأَسَسِة لليَّ

  .تكافؤ التبادل على املدى املتوسِّ
من التفاصيل، ومن ث مَّ أعقبةها   اًلفت قدًرا هائطة خلَّلكنَّ هذه الفكرة البسي

جدل حمتدم؛ فكانت هناك حوارات اني مناصريها واني من متسَّكوا اوجهة نظةر  
أكثر تقليدية خبصو  التجارة العاملية، والسيما اليت طرحها ديفيد ريكةاردو يف  

لو اتَّبعوا دميزهتم النسبيةد فسيحصل اجلميع  القرن التاسع عشر، ومفادها أن اجلميع
على أقصى الفوائد. لكن كان مثَّة  جدل أيًضا اني أنصار منوذج املركز واألطةرا   
أنفسهم: كي  كان يعمل هذا النموذج؟ ومن يف احلقيقة استفاد من التبادل غةري  

أي حدٍّ حتتاج الة يف مواجهته؟ وإىل املتكافئ؟ ما اإلجراءات اليت ميكن أن تكون فعَّ
 هذه اإلجراءات حترًُّكا سياسيًّا أكثر مما حتتاج من التنظيم االقتصادي؟

ووفق هذا الطرح طوَّرت نظريات داالعتمادد ُصورها املعدلة من حتليل املركز 
ي فعةل حقيقةي   واألطرا . لقد أصرَّ كثريون على أن الثورة السياسية شرط أل

؛ فنظريَّة االعتماد، كما نشأت يف أمريكا الالتينية، ادت أساًسا مةن  ينُشد املساواة
 حيث ظاهرها نقًدا للسياسات االقتصاديَّة اليت كانت متارسةها وتةدعو إليهةا    
القوى الغراية، والسيما الواليات املتحدة. وقد وضع أنةدري غونةدر فرانةك    
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(Andre Gunder Frank)     سياسةات  عبارة دتنمية التخلُُّة د لوصة  نتةائج
الشركات الكربى، والدول الرئيسة يف املركز، والوكاالت العاارة للحدود الةيت  
، اًلروَّجت دللتجارة احلرةد يف االقتصاد العاملي؛ فالتخل  مل يكن ُيعدُّ وضًعا أصي

تقع املسؤولية عنه على عاتق الدول املتخلفة، ولكن اوصفه أثًرا من لثار الرأمسالية 
 التارخيية.

نظريات االعتماد كانت تقوم كذلك، إن مل يكن ادرجة أكرب، انقد  غري أنَّ
لألحزاب الشيوعية يف أمريكا الالتينية؛ فقد تبنَّت هذه األحزاب نظريَّةة مراحةل   
النمو، وحجَّتهم أن الدان أمريكا الالتينية كانت ال تةزال إقطاعيَّةة، أو دشةبه    

بورجوازيةد اليت قالوا: إنَّها جيةب أن  دالثورة ال ةإقطاعيَّةد، وعليه مل تتعرَّض اعُد ل
ي أمريكا الالتينيَّةة كةانوا   تسبق دالثورة الربوليتاريةد. وقد استنتجوا أن راديكاليِّ

حباجٍة إىل التعاون مع ما ُيدعى البورجوازية التقدمية من أجةل انبثةاق الثةورة    
نظريَّةة  إىل الشةيوعية. فأصةحاب    مَّالبورجوازية، يف سبيل أن ميضي البلد من ث 

االعتماد، وقد ُأهلم كثري منهم االثورة الكواية، قالوا: إن اخل  الشيوعيَّ الرمسيَّ مل 
 اًليكن سوى شكل من أشكال خ  احلكومة الرمسية يف الواليات املتحدة )اادأ أو
ابناء دول اورجوازية متحررة، وطبقة وسطى(. وقد واجةه القةائلون انظريَّةة    

وعية هذا نظريًّا، ازعمهم أن دول أمريكةا الالتينيةة   االعتماد خ  األحزاب الشي
، فإن ما كان ُيحتاج إليه كانت سلًفا جزًءا ال يتجزأ من النِّظام الرأمسايل، ومن ث مَّ

 هو ثورة شيوعية يف احلال.
ويف الوقت نفسه، كان يدور جدل حول دالنم  اآلسيوي لإلنتاجد يف كةل  

الشيوعية، وأوساط األحزاب الشةيوعية   من االحتاد السوفييت، ودول شرق أورواا
الفرنسيَّة واإليطالية؛ فعندما أمجل ماركس اإجياز مراحل الِبىن االقتصةاديَّة الةيت   
انبعثت منها اإلنسانيَّة، أضا  صنًفا وجد من الصعواة أن يضعه ضمن خ  تلةك  

اه دالنم  اآلسيوي لإلنتاجد، مستخدًما هةذا املصةطلح لوصة     املراحل، ومسَّ
رباطوريات الكبرية البريوقراطية والتلقائية اليت منت تارخييًّا يف الصني واهلند على اإلم

داحلضارة العاليةد عند املستشرقني، الةذين كةان    ةاألقل، وهي متاًما ما ُعر  ا
 ماركس يقرأ كتاااهتم.
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ويف ثالثينات القرن العشرين، أادى ستالني عدم رضى عن هةذا املبةدأ؛ إذ   
م كوص  لكل من روسيا تارخييًّا والنِّظام الةذي  ستخَدميكن أن ُييبدو أنه ظن أنه 

كان يترأسه لنئذ؛ لذا أخذ على عاتقه مراجعة النظريَّة املاركسية مبجةرد حةذ    
ذلك املفهوم وَحْظر طرحه للنقاش؛ مما أوقع العلماء السوفيت وغريهم من العلماء 

سعوا دائرة النقاش من أجةل  الشيوعيني يف مصاعَب كثرية؛ فقد تعيَّن عليهم أن يو
د قِّإقحام األوقات املختلفة يف التارخيني الروسي واآلسيوي ضةمن خةانيت دالةرِّ   

وداإلقطاعيةد اللتني ظل احلديث عنهما مسموًحا، غري أن أحًدا مل جيادل جوزي  
 ستالني.

، اغتنم كثري من العلماء الفرصة إلعادة طرح 1073وعندما مات ستالني سنة 
لى اساط البحث؛ فقالوا: لعلَّ شيًئا ما كان موجوًدا يف الفكرة األصةلية  املسألة ع

ملاركس! ايد أهنم اذلك أعادوا طرح مسألة املراحل الالزمة للتَّقدم، ومن ث مَّ فكرة 
التقدميَّة، كإطار حتليلي وعامل توجيه سياسي. لقد أجرب ذلك هؤالء العلماء على 

السياسي غري املاركسي يف سائر أحناء العامل. ومل التعاطي جمدًَّدا مع علم االجتماع 
، يةوم  1079يكن ذلك اجلدل سوى نسخة أكادميية من خطاب خروتشو  سنة 

كان خروتشو  األمني العام للحزب الشيوعي يف االحتاد السةوفييت، يف املةؤمتر   
العشرين للحزب الذي شجب فيه ما لقيه ستالني من دتأليه الشخصد، واعتةر   

فيما ُعدَّ ق ْبُل سياسًة معصومة من اخلطةأ. وحنةًوا مةن خطةاب      دأخطاءد ةا
خروتشو ؛ فقد أدى اجلدل حول النم  اآلسيوي لإلنتاج إىل شكوك، وأحدث 
صدًعا يف صخرة املفاهيم املوروثة الصماء ملا ُعر  ااملاركسية ااافظة. كما يسَّر 

حىت  اًلتاسع عشر، وصوة للقرن الظرة جديدة على األصنا  التحليليَّذلك إلقاَء ن
 إىل أصنا  ماركس نفسه.

وتزامًنا مع ذلك، كان جدل يدور اني مؤرِّخي االقتصاد الغةرايني حةول   
جذور الرأمسالية احلديثة، وقد رأى أكثر املشاركني أنفسهم على أهنم ماركسيون، 
غري أهنم مل يكونوا مقيَّدين اضواا  احلزب. وترجع أصول هذا اجلدل إىل حبةث  

موريس دوب، حتت عنوان: دراسات يف تطور الرأمسالية. وقةد   1019سنة  نشره
كان دوب مؤرًِّخا ماركسيًّا إجنليزيًّا. كما كتب اول سويزي، وهو مؤرِّخ اقتصاد 
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اه كل منهما داالنتقال من ردَّ فيه على تفسري دوب ملا مسَّ اًلماركسي أمريكي، مقا
 ل كثريين إىل حلبة النقاش.اإلقطاع إىل الرأمساليةد، مث تال ذلك دخو

أما مناصرو دوب يف هذه املسألة؛ فقد رأوا املسألة اوصفها مسألة تفسريات 
داخلية مقاال تفسريات خارجية؛ فدوب وجد جذور التحول من اإلقطاعيةة إىل  
الرأمسالية يف عناصر من داخل الدول، والسيما يف إجنلترا. وقد أخذ دوب علةى  

االعوامل اخلارجية، والسيما تدفُّق التجارة، وإمهةاهلم   سويزي ومناصريه اهتمامهم
الدور األساس للتغريات يف ِانية اإلنتاج، ومن ث م يف العالقات الطبقيةة. وكةان   
جواَب سويزي ومن معه أن إجنلترا كانت يف الواقع جزًءا من منطقةة أوروايةة   

استخدم سويزي متوسطية كبرية، تسببت حتوالهتا فيما كان جيري يف إجنلترا. وقد 
معلومات جتريبية استقاها من عمل هنري ارين )مؤرِّخ الجيكي غري ماركسةي،  

هر مبقولته: إن صعود اإلسةالم أدى  واألب ملدرسة احلوليات للتاريخ، والذي اشُت
إىل قطع خطوط التجارة مع أورواا الغراية ومن مث إىل ركودهةا االقتصةادي(.   

ا غاىل يف التركيز على أمهيةة التجةارة   وذهب مناصرو دوب إىل أن سويزي اينم
)وهي متغيِّر خارجي( فإنه أمهل الدور االغ األمهية لعالقات اإلنتاج )وهي متغيِّةر  

 داخلي(.
ة كان هذا اجلدل مهمًّا لعدة أسباب: أوهلا: أنه ادا أنه يتضمن جوانب سياسيَّ

قطاع إىل )مثل حجج االعتماديني(. ورمبا تتضمن حسااات لليات التحول من اإل
افتراضيًّا من الرأمسالية إىل الشيوعية )كما أشار اعض املشةاركني   اًلالرأمسالية حتو

صراحة(. والثاين: دفع اجلدل كثرًيا من االقتصاديني املختصني إلمعةان النظةر يف   
لبعض حجج جمموعة مدرسةة   اًلمما ميكن أن جيعلهم أكثر تقب ؛املعلومات التارخيية
ثالًثا: كان اجلدل أساًسا حول وحدة التحليل، رغم أن هةذه  احلوليات يف فرنسا. 
؛ فقد أثار فريق سويزي تساؤالت حول جدوى اسةتخدام  اللغة مل ُتستخدم ق  ُّ

صوَّر على أنه متخل  زمنيًّا، اوصفه الوحدة اليت يةتعني حتليةل الفعةل    ُقْطٍر، ُي
قةع فيهةا   من استخدام رقعة جغرافية أوسةع ي  اًلاالجتماعي ضمن حدودها، اد

(. رااًعا: وكاجلدل حول الةنم   اًلانقسام يف العمل )كمنطقة أورواا املتوسطية مث
اآلسيوي لإلنتاج، ترتب على هذا اجلدل كسر قشرة نسخة من النظريَّة املاركسية 
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ل إال عالقات اإلنتاج، وإال ضمن حدود دولة( كانةت قةد أصةبحت    )ال حتلِّ
 علمية قاالة للنقاش.ة جَّأيديولوجية أكثر من كوهنا ُح

كان مجيع املنخرطني يف هذا اجلدل تقريًبا من العلماء الناطقني ااإلجنليزيةة،  
مقاال فريق مدرسة احلوليات الذي نشأ يف فرنسا ومل يكن له، لزمن طويل، أصداء 
إال يف مناطق من العامل األكادميي حيث كان للتأثري الثقايف الفرنسي حضور طاٍغ، 

رييا، وأمريكا الالتينية، وتركيا، وأحناء معينة من أورواةا الشةرقية.   كإيطاليا، وأيب
ظهرت مدرسة احلوليات يف عشرينات القرن العشرين اوصفها احتجاًجا قاده كلٌّ 

، يف وجه االتِّجاه (Marc Bloch)ومارك الوخ  Lucien) (Febvreمن لوسني فيرب 
الغالب، والةذي كةان،   بةي التارخيي الفرنسي السائد ذي الطااع الفردي التجري

عن ذلك، خمصًَّصا للتاريخ السياسي االكلية تقريًبا. جاءت مدرسة احلوليات  اًلفض
د، أي: جيةب أن  اًلاعدة مفاهيم خمالفة هلذا االجتاه: فالتأريخ جيُب أن يكون  دشام

ُينظر للصورة الكاملة للتطور التارخيي يف مجيع اجملاالت االجتماعيَّة. ال لقد كةان  
نُّ اأن اأُلسس االجتماعيَّة واالقتصاديَّة هلذا التطور كانت أهم مةن السةطح   الظ

السياسيِّ، ال كان من املمكن دراسة تلك األسس دراسة منهجية، ليس دائًما من 
خالل األرشي ، كما كانت التعميمات طويلة األمد حول الظواهر التارخييَّة ممكنًة 

 ومرغواة.
راني، كان تأثري مدرسة احلوليات حمدوًدا، لكنَّةه  يف السنوات اليت ختلَّلت احل

، وسيطر، حتت رعاية أستاذ اجليل الثاين فريناند ارودل 1017ازدهر فجأة اعد سنة 
(Fernand Braudel)  على املشهد التأرخييِّ يف فرنسا، مث يف أصقاع كثرية مةن ،

ية. أما علةى صةعيد   العامل؛ إذ ادأ للمرة األوىل يتسرب إىل العامل الناطق ااإلجنليز
املؤسَّسات، فقد ترأَّست جمموعة احلوليات جامعة جديدة يف ااريس، وهي جامعة 
ُانيت على أساس أن على املؤرِّخني أن يستفيدوا مما تتوصَّل إليه حقةول علةوم   
االجتماع األخرى اليت ُعرفت تقليديًّا اأنَّها حقول تعميميَّة، وأن ُيضمِّنوا ذلك يف 

 على هذه احلقول ادورها أن تصري أكثر دتارخييَّةد يف أعماهلا.أحباثهم، وأن 
وقد مثَّلت احلقبة الربودليانية هجوًما فكريًّا ومؤسسيًّا على العزل التقليةدي  
اني حقول علوم االجتماع؛ فقد قدَّم ارودل لغة لألزمنة االجتماعيَّة أثَّرت فيما تال 
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أو تاريخ احللقات، الذي ُقصد اةه  من أعمال؛ فقد انتقد التاريخ درهني احلدثد 
التقليدي، اوصفه دغباًراد. وقد كان غباًرا بةي التأريخ السياسي اإلفرادي التجري

من جهتني: أنه كان حيكي عن ظواهر عاارة، وأنه دخل يف عيوننا، وحةال دون  
رؤيتنا الِبىن التحتية احلقيقية. غري أن ارودل انتقد كذلك البحث عةن احلقةائق   

ألادية، معترًبا أن العمل التعدُّدي البحت لكثري من علماء االجتماع لةيس  اخلالدة ا
د ارودل على زمنني اجتماعيني إال ضرًاا من اخليال. واني طريف النقيض هذين؛ أكَّ

لَخَرين جتاهلتهما كلتا الثقافتني: الزمن البنيوي )أو البىن األساسية طويلة البقةاء،  
ها األنظمة التارخيية(، والعمليات التدويرية داخةل  لكنها غري خالدة، اليت تقوم علي

الِبىن، )أو االجتاهات متوسطة الدوام، حنو ما يعرض لالقتصاد العاملي من توسةع  
وانكماش(. على أن ارودل أكد على مسألة وحدة التحليل؛ ففي أول عمل كبري 

سةها،  له، أكد أن منطقة البحر املتوس  إاان القرن السادس عشر، اليت كان يدر
شكَّلت داقتصاًدا عامليًّاد، وقد جعل من تاريخ ذلك االقتصاد العةاملي موضةوًعا   

 لدراسته.
وقد وقع مجيع هذه احلوارات األراعة أساًسا يف مخسينات القةرن العشةرين   
وستيناته، ووقعت إىل حد كبري على حنو منفصل، من غري ارتباط أيٍّ منها ااآلخر، 

ااآلخر، لكنها مجيًعا مثَّلت انتقاًدا كبرًيا للِبىن املعرفيةة  وغالًبا من غري معرفة أحدها 
القائمة. وقد أعقب هذه الثورة الفكريَّة الصدمة الثقافية اليت أحدثتها ثةورة سةنة   

. وقد أدَّت هذه احلوادث إىل مجع األجزاء مًعا، وما من شكٍّ يف أنَّ ثةورة  1098
دد مةن القضةايا السياسةيَّة: هيمنةة     أثَّرت تأثرًيا أساسيًّا يف ع 1098العامل سنة 

الواليات املتحدة وسياساهتا العاملية، اليت ساقتها إىل حرب فيتنام، وموق  االتِّحاد 
دتواطًؤاد مع الواليات املتحدة،  1098و نسبيًّا، الذي رله ثوريُّبةي السوفييت السل

لراهنةة؛  وعدم كفاءة احلركات اليسارية القدمية التقليدية يف مواجهة األوضةاع ا 
 وهي مسائل سنناقشها الحًقا.

، الةذين كانةت   1098و الثورة، ادأ ثوِريُّ ومهما يكن من أمر؛ ففي خضمِّ
ىن املعرفة؛ فأثاروا اجلامعات العاملية أقوى قواعدهم، اإثارة عدد من القضايا حول ِا

ترسِّةخ  تساؤالٍت عن االخنراط السياسيِّ املباشر لألساتذة اجلامعيني يف أعمال  اًلأوَّ
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األوضاع القائمة، كعلماء الفيزياء الذين قاموا اأحباث متعلِّقة ااحلروب، وعلمةاء  
االجتماع الذين وفَّروا موادَّ جلهوِد مواجهة االحتجاجات، مثَّ أثةاروا تسةاؤالت   

لة لكثري حول مناطق العمل املهملة. وهذا يعين، يف علوم االجتماع، التواريخ املهَم
وقع عليها ُظلم، كالنساء، وداألقليَّاتد، والشعوب األصةلية،  من اجملموعات اليت 

والشواذ. لكن يف هناية املطا ، ادؤوا اإثارة تساؤالت حول نظريةات املعرفةة   
 املمهِّدة للِبىن املعرفيَّة.

تلك املرحلة، يف اداية السبعينات، هي اليت ادأ الناس فيها ااحلديث صةراحًة  
صفه منظوًرا. وقد كان حتليل النُّظم الدوليَّةة حماولةة   عن حتليل النُّظم الدوليَّة او

للجمع اشكٍل متماسٍك اني ما يتعلَّق اوحدة التحليل، وما يتعلَّق االسلطات املدنيَّة 
 االجتماعيَّة، وما يتعلَّق ااحلدود اليت انتصبت اني حقول علم االجتماع املختلفة.

دال وحدة التحليل دالنِّظام العةامليد  لقد ُعين حتليل النُّظم الدوليَّة ادايًة ااستب
اوحدة التحليل التقليدية اليت كانت الدولة  القوميَّة. وااجلملة، كةان املؤرِّخةون   

لون التواريخ القوميَّة، واالقتصاديون االقتصادات القوميَّة، وعلماء السياسة البىن حيلِّ
فتحليل النُّظم الدوليَّة أظهر السياسية القوميَّة، وعلماء االجتماع اجملتمعات القوميَّة. 

: هل حقًّا ُوجد أيٌّ من وحدات الدراسةة  اًلقدًرا من الشك يف كل ذلك، متسائ
هذه؟ وهل، على أية حال، كانت تلك الوحدات هي أكثر مواقع التحليل فائدة؟ 

دالةنُّظم   ةمن أن تكون الدول القوميَّة هي وحدات الدراسة، جةاؤوا اة   اًلفبد
 رأوا أهنا ُوجدت إىل هذا احلني يف ثالثة أشكال: نظةم مصةغَّرة،   التارخييَّةد اليت

 ونوعني من دُنُظم العاملد، مها: اقتصادات العامل وإمرباطوريات العامل.
ولو الحظت التركيب اإلضايفَّ يف مصطلح دنظام العاملد، وما تفرَّع عنه مةن  

يفُّ مقصود لإلشارة إىل داقتصاد العاملد ودإمرباطوريات العاملد؛ فهذا التركيب اإلضا
أنَّنا ال نتكلم عن ُنُظم، واقتصاديات، وإمرباطوريات للعامل أمجع، ولكن عن نظةم  
واقتصاديات وإمرباطوريات هي حبدِّ ذاهتا عامل، )وإن مل يكن عادًة يشمل املعمةورة  
د اأسرها(. وهذا مفهوٌم أساٌس عليك أن تتأمَّله؛ فهو يقول إننا يف دالةنُّظم الدوليَّةة  
نتعامل مع منطقة مكانيَّة وزمانيَّة تتقاطع مع كثري من الوحدات السياسية والثقافيةة،  

 موحََّد النشاطات واملؤسسات اليت تتبع قوانني تنظيمية معينة. اًلمنطقة متثل جما
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ق املفهوم ااتداًء على دنظام العامل احلديثد الةذي جةاء يف شةكل    وقد ُطبِّ
املفهوم استعمال ارودل يف كتااه عن املتوس  وضةمه  ى هذا داقتصاد عامليد، وتبنَّ

إىل حتليل املركز واألطرا  للَّجنة االقتصاديَّة ألمريكا الالتينية التااعة لألمم املتحدة 
(ECLA ٍّالقضية أن اقتصاد العامل احلديث كان اقتصاد عامل رأمسايل .)- ليس أول

البقاء على هذا النحو ملةدة   اقتصاد عاملي قاطبة، ولكن أول اقتصاد عاملي يستطيع
طويلة ويزدهر، ومل يتسنَّ له ذلك إال اتحوُّله إىل اقتصاد رأمسايل االكلية. ولةو مل  
تكن املنطقة الرأمسالية دولة ولكن اقتصاد عامل، فهذا يعين أن التفسةري الةداخلي   
 لدوب للتحول من اإلقطاعية إىل الرأمسالية كان فيه اعض صواب، ذلك أنَّه تضمَّن

 .ات عدَّة، دولًة دولًة، ضمن نفس النِّظام العامليِّأنَّ التحوُّل حصل مرَّ
كان هناك يف هذه الطريقة لتكوين وحدة التحليل تعلُّق لخر اأفكار أقةدم.  

، املؤرِّخ االقتصادي اجملري، مث الربيطاين، Karl) (Polanyiوقد أكد كارل اوالين 
اها: املناولة )نوع من األخذ التنظيم االقتصادي مسَّعلى التفريق اني ثالثة أمناط من 

والعطاء املباشر(، وقااليَّة إعادة التوزيع )تصعد فيها املنتجات من أسةفل السةلَّم   
ها إىل األسفل(، والسوق )اليت فيها يةتم  عاد من ث مَّ اعُضاالجتماعي إىل األعلى، لُي

م أنواع األنظمةة التارخييةة،   التبادل اأشكال نقديَّة يف مكان عام(. على أن تقسي
كاألنظمة املصغرة، واإلمرباطوريات العاملية، واالقتصادات العاملية، مثَّل طريًقا لخر 
للتعبري عن األشكال الثالثة اليت اقترحها اوالين للتنظيم االقتصةادي؛ فاألنظمةة   

، اينمةا  املصغَّرة استخدمت املناولة، واإلمرباطوريات العاملية مثَّلت إعادة التوزيةع 
 مثَّلت االقتصادات العاملية تبادالت السوق.

أما تقسيمات االقتصادي األرجنتيين اريبش فقد مت تضمينها كذلك؛ فالنِّظام 
الرأمسايل العاملي قيل: إنه ُعر  اتقسيم حموريٍّ للعمل اني عمليات اإلنتاج شةبه  

اٍو لصةا   املركزية، وعمليات إنتاج األطرا ، اليت نتج عنها تبادل غةري متسة  
أصحاب عمليات اإلنتاج شبه املركزية. وملا كانت تلك العمليات متيل إىل التوحد 
مًعا يف الدان معينة؛ فقد غدا مبقدور املرء أن يستخدم لغة خمتصرة ااحلديث عةن  
مناطق املركز واألطرا  )أو حىت دول املركز واألطةرا ( مةا دام يتةذكر أن    

ما كانت تشبه املركز واألطرا . فمفهةوم   عمليات اإلنتاج، وليست الدول، هي
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املركز واألطرا  يف حتليل النُّظم الدوليَّة هو مفهوم عالئقي، وليس جمرد كلمةتني  
 ُضمَّتا مًعا، لكل منهما معًنى مستقلٌّ عن اآلخر.

أن اجلواب  فما الذي جيعل عملية اإلنتاج شبه مركزية أو يف األطرا ؟ يبدو
لعمليات معينة أو تركهةا نسةبيًّا للسةوق    بةي يكمن يف مدى االحتكار النس

املفتوحة؛ فالعمليات اليت كانت حمتكرة نسبيًّا كانت أوفَر رحًبا اكثري من عمليات 
السوق احلرة؛ مما جعل الدول اليت تكثر فيها العمليات شبه املركزية أغىن. واالنظر 

للمنتجات ااتكرة مقاال املنتجات اليت ينتجها كةثريون يف  إىل القوة غري املتكافئة 
من  اًلالسوق، فإن النتيجة النهائية للتبادل اني منتجات املركز واألطرا  كانت سي

القيمة الفائضة )نعين هنا جزًءا كبرًيا من األرااح احلقيقية من اإلنتاج االي املتعدِّد( 
 ن العمليات شبه املركزية.يصب يف الدول اليت حتظى اأعداد كبرية م
فقد أكد يف عمله األخري عن  ؛ا األولأمَّ :كان تأثري ارودل حامًسا من جانبني

الرأمسالية واحلضارة، على الفرق احلاد اني فضاء السوق احلرة وفضاء االحتكةار،  
اه وحَده: رأمسالية، هي أاعد ما تكون عن السوق احلرة، ولذلك وصةفها  الذي مسَّ

ة للسوقد. وقد شنَّ اذلك هجوًما، من حيث االسم واملضمون، على اأهنا دمضاد
ني التقليديني الذين مجعوا اني السوق والرأمساليةة )مبةن فةيهم    صنيع االقتصاديِّ

ماركس(. وأما اآلخر، فإن إصراره على تعدد األزمنة االجتماعيَّة وتأكيده علةى  
، أصبح مركزيًّا لتحليةل  الزمن البنيوي، الذي أطلق عليه مصطلح داملدى الطويلد

النُّظم الدوليَّة. ومن وجهة نظر حملِّلي النُّظم الدوليَّة كان املدى الطويل هو ُعْمةُر  
نظاٍم تارخيي معني. واذلك، جتنب التعميم حول وظيفية مثل هذا النِّظام والوقةوع  

فمعىن يف شَرك تأكيد احلقائق األادية اخلالدة؛ فلو مل تكن مثل هذه األنظمة أادية، 
 ذلك أن هلا ادايات، وحيوات تطورت خالهلا، وحتوالت تتوق  عندها.

فمن ناحية، قوَّى هذا الرأي اإلصرار على أن علم االجتماع كان جيةب أن  
يكون تارخييًّا، ويدرس ظواهر ممتدة حلقب طويلة، ومساحات شاسعة، لكنه طرح، 

سةويزي تفسةريات   أو أعاد طرح سؤال دالتحّوالتد. لقد قّدم كلٌّ من دوب و
خمتلفة للتحول من اإلقطاع إىل الرأمسالية، لكنهما اتفقا على أن التحول كان حتميًّا 
أيًّا كان تفسريه. وقد جلَّى هذا االعتقاد نظريَّة التقدم يف عصر التنوير، اليت أّثةرت  
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شكوًكا اةدأت   يف الفكرين، الليربايل الكالسيكي واملاركسي الكالسيكي. لكنَّ
وا التقدم ممكًنا وليس حملِّلي النُّظم الدوليَّة حيال حتمية التقدم؛ فقد عدُّ تظهر لدى

نتةهم  حتميًّا، وتوقفوا يف إمكان وص  ِانية االقتصاد العاملي الرأمسايل، كمةا مكَّ 
ة من أن ُيدِخلوا يف دراسة التاريخ اإلنساين حقائق هذه النُّظم الةيت  نظرهتم الشاكَّ

  اآلسيوي لإلنتاجد. وما عاد يعنيهم هل كانت هةذه  ُصنِّفت حتت عنوان دالنم
ى هلةم اآلن  الِبىن موجودة يف وقت من األوقات على منحىن تارخيي طويل، ال تسنَّ

؟ )كما لو أن عةدم  اًلأن يتساءلوا: ملاذا وقع التحوُّل من اإلقطاع إىل الرأمسالية أص
نظرون إال لألسباب وقوع ذلك كان احتمااًل وارًدا، وال يفترضون حتميته، وال ي

 املباشرة للتحول(.
ل العنصر الثالث يف حتليل النُّظم الدوليَّة يف غياب الفرق اينه واني احلدود ثََّمَت

التقليدية للعلوم االجتماعيَّة؛ فقد اشتغل حملِّلو النُّظم الدوليَّة اتحليل نظٍم اجتماعية 
حتليل موادَّ كانت ُتَعةدُّ  كاملة خالل حقب متطاولة؛ لذلك مل جيدوا ما مينعهم من 

ِحكًرا على املؤرِّخني، أو االقتصاديني، أو علماء السياسة، أو علماء االجتمةاع،  
واحد. ومل يكن ما نتج عن ذلك من حتليل الةنُّظم   لوها ضمن إطار حتليليٍّوأن حيلِّ

ة هلةذه  الدوليَّة متداخل احلقول املعرفية، ألن االِّلني مل يعترفوا االشرعية الفكريَّة 
 احلقول، ألهنم كانوا دعاة توحيد احلقول.
من الدول كوحةدات   اًلالنُّظم الدوليَّة اد-وال شك يف أن ثالثية النقد هذه 

مثَّلةت   -للتحليل، واإلصرار على الفترة املتطاولة، ومنهج توحيد احلقول املعرفية
لردُُّ، وقد جةاء  هجوًما على كثري من األاقار املقدَّسة. وكان من املتوقع أن جييء ا

، سريًعا وحامًسا من أراع جهات: أصحاب الوضعية العامةة، واملاركسةيني   اًلفع
التقليديني، ودعاة استقاللية الدولة كوحدة حتليل، وعلماء ذاتية الثقافة. وكان أكرب 

مدرسة حتليل النُّظم الدوليَّة مل تقبل املعطيةات   مأخذ أخذه كل من هؤالء هو أنَّ
 نهم؛ وهذا ال شكَّ صحيح، لكنه ليس ااحلجة الفكريَّة الدامغة.األساسية لكل م

أما أصحاب الوضعية العامة فقد أخذوا على حتليل الةنُّظم الدوليَّةة أنةه يف    
جوهره سرد للوقائع، يتَّكئ التنظري له على فرضيات مل ُتمَتحن حق االمتحان، ال 

دوليَّة ال ميكةن الربهنةة علةى    لطاملا ذهبوا إىل أن كثرًيا من قضايا حتليل النُّظم ال
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. كان هذا، من ناحية، مأخًذا على قصةور  اًلاطالنه، وهلذا فإهنا غري صحيحة أص
املنهج الكمي يف البحث، أو انعدامه مجلة. ومن ناحية، كان مأخًذا على قصور يف 
تبسي  حاالت معقدة إىل متغيِّرات اسيطة واضحة املعامل. كما كان فيه، من ناحية 

 إشارة إىل إقحام لفرضيات متأثرة اانطباعات ذاتية يف العمل التحليلي.ثالثة، 
أصحاب الوضعية العامة على نقد مدرسة حتليل النُّظم الدوليَّةة   كان هذا ردَّ

هلم، غري أن حملِّلي النُّظم الدوليَّة أصروا على أن األصةل أن تتوجةه اجلهةود إىل    
من السياق العام، ولةيس تبسةي    تركيب املتغيِّرات األكثر اساطة ودراستها ض

احلاالت املعقدة إىل متغيِّرات أكثر اساطة، من أجل فهم األوضةاع االجتماعيَّةة   
ذاته )فهم حيسبون ما  احلقيقية. فلم يكن حملِّلو النُّظم الدوليَّة ضد املنهج الكمي حبدِّ

 رفة قدمية عن رجل خممور، يرون أْن ليس علةى ميكن حسااه( لكنهم، كما يف ُط
املرء أن يبحث عن املفتاح املفقود حتت عمود اإلنارة يف الشارع، ال لشيء إال ألن 
اإلنارة هناك أفضل )حيث إن مثَّة  قدًرا أكرب من املعلومات اليت ميكن مطالعتها(، ال 

ة الفكريَّة، فنحن ال خنتار املشةكلة  لعلينا أن نبحث عن املعلومات األلصق ااملشك
العسرية والقاالة للقياس، فليست هذه املشةكلة إال مةا يسةميه    لتوفر املعلومات 

 حوار الطرشان. :الفرنسيون
وختاًما، فليست املسألة مسألة جتريدية حول املنةهج األصةح، ولكةن أي    
املدرستني، مدرسة حتليل النُّظم الدوليَّة ومدرسة الوضعية العامة، أقدر على تقةد   

تسلي  ضوء أكرب على التحةوالت   مَّومن ث  ؛ةتفسري للواقع التارخيي أكثر معقولي
 االجتماعيَّة الواقعة عرب لماد طويلة وفوق مساحات شاسعة؟
ون على اعض العوائق وإن كان يبدو لنا أحياًنا أن أصحاب الوضعية العامة يصرُّ

الفكريَّة الضيقة والصارمة؛ فاملاركسيون التقليديون مل يكونةوا أقةل منةهم شةأًنا؛     
التقليدية عائمة يف ختيالت علم اجتماع القرن التاسع عشر، الذي تشةترك  فاملاركسية 

فيه مع الليربالية الكالسيكية: الرأمسالية تطور حتمي عن اإلقطاعية، نظام املصنع هةو  
جوهر عملية اإلنتاج الرأمسالية، العمليات االجتماعيَّة هي عمليات طوليةة، املركةز   

عد نقد املاركسي التقليدي، ة األقل ثقافة وأصالة. وُياالقتصادي يتحكم يف الِبنية الفوقي
 ، لتحليل النُّظم الدوليَّة منوذًجا هلذا الرأي.(Robert Brenner)روارت ارنر 
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ولذلك، كان نقد املاركسية التقليدية لتحليل النُّظم الدوليَّة من حيةث إنةه   
ور، فهو يتجاهل لدى مناقشة حمور املركز واألطرا  يف تقسيم العمل يلزم فيه الدَّ

األساس اإلنتاجي لفائض القيمة والصراع الطبقي اني البورجوازيني والربوليتاريةا  
اوصفه املتغيِّر التفسريي املركزي للتحوالت االجتماعيَّة؛ فتحليل الةنُّظم الدوليَّةة   
ُيرَمى اأنه أخفق يف التعامل مع العمل اال أجر اوصفه منطوًيا على مفارقة تارخيية، 

يف طريقه لالنقراض. ومرة أخرى، فالنقاد يردون النقد املوجه إلةيهم لكةن   وأنه 
حملِّلي النُّظم الدوليَّة أصروا على أن العمل اأجر إن هو إال واحد من أشكال كثرية 
من ضب  العمل ضمن نظام رأمسايل، وليس األكثر رحبية، وال اوجه من الوجةوه،  

الطبقي ومجيع أشةكال الصةراع    من منظور رأس املال. كما أكدوا أن الصراع
االجتماعي ال ميكن أن ُتفهم وتقيَّم إال ضمن نظام دويل يؤخذ ُجملةة واحةدة.   
وأكدوا كذلك أن الدول يف االقتصاد العاملي الرأمسايل ال متلك من االسةتقالل أو  

 االنعزالية ما ميكن أن جيوِّز وصفها اامتالك من  إنتاجي خا .
لدولة فكان عكس نقد املاركسيني التقليديني؛ فبينما أما نقد دعاة استقاللية ا

يرى املاركسيون التقليديون أن حتليل النُّظم الدوليَّة يتجاهل املركزية اادِّدة لنم  
اإلنتاج، فإن دعاة استقاللية الدولة يرون أن حتليل النُّظم الدوليَّة جيعةل الفضةاء   

قتصادي وحمكومة اه؛ فانتقةادات  السياسي يف جمال اسُتلَّت حقائقه من األساس اال
وعامل السياسةة أريسةتايد    (Theda Skocpol)السيوسيولوجي تيدا سكوكبول 

االكتااات السةااقة   ًةنتصر هلذه القضية، مستأنست (Aristide Zolberg)زولربغ 
. وتصر هذه اجملموعة على عدم قدرتنا (Otto Hintze) نةزللمؤرِّخ األملاين أوتو ه
د اعتبار ري على مستوى الدولة أو فيما اني الدول من خالل جمرَّعلى تفسري ما جي

هذه اجملاالت جزًءا من اقتصاد عاملي رأمسايل؛ فالدوافع اليت حتكم الفعل يف هةذه  
 اجملاالت حسب قوهلم مستقلة وتستجيب لضغوط غري تصرفات السوق.
الثقافيةة،  وأخرًيا، فمع صعود داعضد املفاهيم املختلفة املتعلقة االدراسةات  

متت مهامجة حتليل النُّظم الدوليَّة حبجج مشاهبة حلجج دعاة اسةتقاللية الدولةة.   
فتحليل النُّظم الدوليَّة يقال: إنه يشتق الِبنية الفوقية )يف هذه احلالة، الفضاء الثقايف( 
 :اًلمن أساسه االقتصادي ويهمل احلقيقة املركزية واملستقلة للفضاء الثقايف )انظر مث
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. كما ُيرمى (Stanley Aronowitz)السوسيولوجي الثقايف ستانلي أرونوزيتز  نقد
حملِّلو النُّظم الدوليَّة اأهنم مجعوا اني مثالب الوضعية العامة واملاركسية التقليديةة،  

اًدا هلاتني املدرستني. وُتتَّهم مدرسة حتليل النُّظم الدوليَّة قَّرغم أهنم يرون أنفسهم ُن
نسخة إضافية من دالسردية الكربىد؛ فرغم دعوى أن حتليل النُّظم  اأهنا ليست إال
دالتاريخ اإلمجايلد فإنه موسوم ااالقتصاد، مبعةىن أنةه يعطةي     ةالدوليَّة خمتص ا

األولوية للمجال االقتصادي على حساب جماالت النشاط اإلنساين األخرى. ورغم 
هم ااملركزية األورواية من تَّهجومه املبكر والشديد ضد املركزية األورواية، فإنه ُي

حيث إهنا ال تقبل االستقالل غري القاال لالختزال للةهويات الثقافيةة املختلفةة.    
 وااختصار، فإنه يتجاهل مركزية دالثقافةد.

ال شك أن حتليل النُّظم الدوليَّة هو سردية كربى، فمحلِّلو الةنُّظم الدوليَّةة   
ات كةربى، لكةن   ن االضرورة سرديَّيرون أن مجيع أشكال النشاط املعريف تتضم

ات الكربى أقدر من اعض على جتلية احلقيقة؛ ففي تأكيدهم علةى  اعض السرديَّ
التاريخ اإلمجايل ووحدة احلقول املعرفية رفٌض الستبدال األساس الثقايف ااألسةاس  
االقتصادي. ال إهنم، كما ذكرنا قبل، يسعون إللغاء اخلطوط الفاصلة اني طةرق  

قتصاديَّة والسياسية والثقافية االجتماعيَّة. واألهم مةن ذلةك أهنةم ال    التحليل اال
ل، ال اإلاقاء على شيء من كل شيء، فأْن تعةاِرَض  َمل مبا َحَميريدون ترك اجل 

أن تناهض البىن اخلالدة ال يعين أن البىن واملذهب العلمي، ال يفيد أنك ضد العلم؛ 
التنظيم احلايل للحقول املعرفية هو عقبة  أن تشعر أنواادودة اوقت ال وجود هلا؛ 

جيب ختطيها ال ُيفهم منه أال وجود ملعرفة مت الوصول إليها اطريقة مجاعية )مهمةا  
هة(؛ وأن تكون من أنصار اخلصوصية كقسيم للعامليةة ال  كانت ااتدائية أو موجَّ

عية ال يعين أن مجيع اآلراء تتمتع انفس القدر من الصحة، وأن البحث عن عاملية مج
 طائل حتته.

ما تشترك فيه هذه االنتقادات األراعة هو أن حتليل النُّظم الدوليَّة يفتقةر إىل  
العب مركزي يف عملية إعادته لقراءة التاريخ؛ ففي الوضعية العامة كةان ذلةك   
الالعب هو الفرد، ويف املاركسية التقليدية كان الالعب هو الربوليتاريا أو طبقةة  

، أما عند دعاة استقاللية الدولة فالالعب هو رجل السياسةة،  العمال والكادحني
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ا )خمالًفا لغريه( هو العب منخرط منَّالًّ وأما دعاة اخلصوصية الثقافية فعندهم أن ك
يف حوار مستقل مع اآلخرين مجيًعا. أما عند مدرسة حتليل النُّظم الدوليَّة، فهةؤالء  

بىن اليت قد ختطر لك، وليسةوا عناصةر   الالعبون هم نتاج عملية، متاًما كقائمة ال
تكوينية ااتدائية، لكنهم جزء من خلي  منتظم، عنه نتجوا ووفقه يعملون. إهنةم  

َيرهم واالسجون االجتماعيَّة اليت هم جةزء  يعملون حبرية، لكن حريتهم مقيدة اِس
واقةدر حتليلنةا لسةجوننا     ،منها؛ فتحليل سجوهنم حيررهم ما وسعهم التحرُّر

 يَّة، حنرر أنفسنا من قيودها اقدر ما نستطيع.االجتماع
خنتم اأنه ينبغي التركيز على أن الزمان واملكان، ال ثنائية الزمةان واملكةان   

جدت هناك، توجد احلقيقة االجتماعيَّةة  ق أن ُوِفليست حقائق خارجية متغيِّرة اتُّ
هةا جةزء ال   خالهلا؛ فثنائية الزمان واملكان هي حقيقة مركبة دائمة التطور، اناؤ

يتجزأ من احلقيقة االجتماعيَّة اليت نقوم اتحليلها؛ فاألنظمة التارخيية الةيت نعةيش   
ضمنها تسري يف الواقع وفق نظام، لكنها تارخيية كذلك؛ فهي ال تتغري على الزمن، 
لكنها تتغري من دقيقة ألخرى؛ وهذه متضادة، لكنها ليست متناقضة. املقدرة على 

ضادة اليت ال نستطيع اهلروب منها هي املهمَّة األساسية للعلوم التعاطي مع هذه املت
 .االجتماعيَّة التارخيية. ليست هذه أحجية، ولكنها حتدٍّ

  



40 

 الفصل الثاني

 ظام الدولي الحديث النِّ

 بوصفه اقتصاًدا عالميًّا رأسماليًّا

 اإلنتاج واالستقطاب وفائض القيمة
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احلةديث، نشةأ يف القةرن     النِّظام الدويلَّالعامل الذي نعيش فيه اآلن، أعين 
قائًما إال يف جةزء مةن العةامل،     السادس عشر، حني مل يكن هذا النِّظام الدويلُّ

ع مع مرور الزمن حىت مشةل  والسيما يف أحناء من أورواا واألمريكيتني، لكنه توسَّ
كما أنةه   .مجيع أحناء املعمورة. وهو اآلن، وكما كان على الدوام، اقتصاٌد عامليٌّ

. ولذلك علينا أن نبدأ اتبةيني  اآلن، وكما كان على الدوام، اقتصاٌد عامليٌّ رأمسايلٌّ
ما يعنيه هذان املصطلحان: االقتصاد العاملي، والرأمسالية، فذلك سيسةهِّل علينةا   
تقدير احلدود التارخيية للنظام العاملي احلديث: جذوره، جغرافيته، تطوره الةزمين،  

 ة الراهنة.وأزمته البنيوي
أما ما نعنيه ااالقتصاد العاملي، فهو ذلك اجملال اجلغرايف الكبري الذي يسود فيه 
نظام تقسيم العمل، وينتج عنه تبادٌل داخلةي ضةخم للبضةائع األساسةية أو     
الضرورية، وتدفُّق للمال واأليدي العاملة. ومن املالمح املميزة لالقتصاد العاملي أنه 

اسية موحَّدة، ال فيه وحدات سياسية كثرية، يرتب  اعضةها  ليس حمدوًدا اِبنية سي
َدويلِّ. فاالقتصاد -ابعض ارتباًطا غري وثيق يف نظامنا الدويلِّ احلديث، عرَب نظام انَي

العاملي يشتمل على ثقافات ومجاعات شىت، اأدياهنا الكثرية، ولغاهتةا املتعةددة،   
 ؛تنشئ اعض األمناط الثقافية املشتركةوأمناط حياهتا املختلفة. وال يعين هذا أهنا ال 

الثقافة اجلغرافية. كما يعين أننا لن نستبعد وجود جتانس سياسي وال  :يهمما سنسمِّ
ثقايف يف االقتصاد العاملي. ايد أن أكثر ما يوحِّد الِبنية هو نظام تقسيم العمل الذي 

 هو جزء منه.
ن أجل البيةع يف  فليست الرأمسالية جمرد وجود أشخا  أو شركات تنتج م

األسواق وحتقيق األرااح؛ فقد ُوجد هؤالء األشخا  أو الشركات يف العامل أمجع 
كما أن وجود أشخا  يعملون لقاء أجور ال يصةلح أيًضةا    ،عرب لال  السنني

تعريًفا كافًيا؛ فالعمل لقاء أجر كان معروًفا آلال  السنني كذلك. إننا لن نكةون  
يعطي النِّظام أولوية للتراكم غري املتناهي لةرأس املةال.   يف نظام رأمسايل إال عندما 
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فبهذا التعري ، مل يكن هناك نظام رأمسايل إال النِّظام الدويل احلديث. والتةراكم  
ما؛ فهو يعين أن الناس والشةركات ال يراكمةون    الالهنائي مفهوم اسي  إىل حدٍّ

واصلة ال هناية هلا. وعندما رأس املال إال من أجل املزيد من رأس املال، يف عملية مت
نقول: إن نظاًما ديعطي أولويةد ملثل هذا التراكم غري املتناهي، فهذا يعين وجةود  
لليات انيويَّة تضع العراقيل اطريقة ما أمام أولئك الذين يعملون ادوافع أخةرى،  

إىل عزهلم من املشهد االجتماعي، اينما ُيكاف أ من يعملون وفةق الةدوافع    اًلوصو
 لواة، وينالون الثراء لو كان ناجحني.املط

فاالقتصاد العاملي والنِّظام الرأمسايل متالزمان. وألن االقتصادات العاملية تفتقر 
إىل ما يشد انيان أية ِانية سياسية شاملة أو ثقافة متجانسة، فإن ما يوحدمها مًعا هو 

الثراء دائةم التوسةع   ما لتقسيم العمل من قوة وتأثري. وهذا التأثري هو أحد لوازم 
 الذي يقدمه النِّظام الرأمسايل؛ فحىت يومنا هذا، فإن االقتصادات العامليةة الةيت متَّ  
اناؤها إما هتاوت وإما حتولت قسًرا إىل إمرباطوريات عاملية. واالقتصةاد العةاملي   
الوحيد الذي اقي عرب التاريخ ملدة طويلة هو النِّظام العاملي احلديث، وذلةك ألن  

 ظام الرأمسايل ضرب جبذوره واستقر مسة ثااتة فيه.النِّ
ويف املقاال، ال يقوم النِّظام الرأمسايل إال يف إطار االقتصاد العاملي، وسةو   

خاصة اني املنتجني االقتصاديني وذوي  نرى أن النِّظام الرأمسايل يستلزم عالقة جدَّ
اطوريةات، طغةت   السلطان؛ فإذا جتاوزت قوة ذوي السلطان حدها، شأن  اإلمرب

مصا  الساسة على مصا  املنتجني االقتصاديني، ومل تعد مراكمةة رأس املةال   
فالرأمساليون حباجة إىل سوق كبرية )ولذلك ال تتسع هلم األنظمة الصغرية(  ؛أولوية

ولكنهم حيتاجون أيًضا إىل تعددية الدول، لتتاح هلم فرصة احلصول على ميةزات  
هلم تاليف الدول املعادية ملصاحلهم، واالحنياز للةدول  العمل مع دول، فيما يتسىن 

 املوالية هلا؛ مما ال ُيدَرك إال عرب وجود دول متعددة ضمن نظام تقسيم العمل.
 النِّظام العاملي الرأمسايل هو جمموعة من املؤسسات املتعددة، اجلمةع اينةها   

ات األساسية هو الذي يفسر كيفية سري عملياهتا املتشااكة اعضها ابعض. املؤسس
 هي: السوق، أو ااألحرى األسواق، والشركات الةيت تتنةافس يف األسةواق،    
والدول املتعددة، ضمن نظام انَي دويل، والعوائل، والطبقات، والفئات االجتماعيَّة 
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(status groups)  لو استخدمنا مصطلح ماكس فيرب، وهو ما تواضع البعض على
نشئت ضةمن  . فهذه مجيعها مؤسسات ُأدتداهلويا ةتسميته يف اآلونة األخرية ا

إطار االقتصاد العاملي الرأمسايل. وال شك أن ملثل هذه املؤسسات ما يشةبهها يف  
أنظمة تارخيية سالفة، اليت مسيناها ااألمساء نفسها أو اأمساء شةبيهة هبةا، لكةن    

جدت يف نظم تارخيية خمتلفة من شةأنه  استخدام االسم نفسه لوص  مؤسسات ُو
طه، ومن األفضل النظر إىل جمموعة مؤسسةات  على التحليل ال أن يبسِّ أن يهوش

 احلديث اوصفها خاصة اه سياقيًّا. النِّظام الدويلِّ
ولنبدأ ااألسواق، ألهنا تعد عادة السمة األساسية للنظام الرأمسايل. والسةوق  
هنةا  هي ِانية حملية ملموسة يبيع األفراد والشركات فيها البضائع ويشترون، كما أ

مؤسسة افتراضية عرب املكان الذي يتم فيه نفس التبادل، ويتوق  حجم السةوق  
االفتراضية وسعة انتشارها على ما ميتلك البائعون واملشترون من ادائل حقيقية يف 
وقت من األوقات. ومن حيث املبدأ؛ ففي االقتصاد العةاملي الرأمسةايل، توجةد    

ا سنرى، فكثرًيا ما يكةون هنةاك   السوق االفتراضية كوحدة متكاملة. لكن كم
تداخل اني هذه احلدود، ينتج عنه أسواق أضيق ودأكثر محايةد. وال شك أن هناك 
أسواًقا افتراضية منفصلة جلميع السلع واألموال واألنواع املختلفة مةن األيةدي   
العاملة، لكن مع الوقت، ميكن القول اأن مثَّة  سوًقا افتراضية عاملية واحدة تضةم  

. وميكن أن تةرى  عناصر اإلنتاج رغم مجيع العوائق اليت تعترض عملها احلرَّمجيع 
هذه السوق االفتراضية كمغناطيس جلميع املنتجني واملشترين الذين أفضليتهم هي 
عامل سياسي مستد  يف صناعة القرار للجميع، الواليات والشركات والعوائةل  

ذه السةوق العامليةة االفتراضةية    والطبقات والفئات االجتماعيَّة )أو اهلويات(. ه
املتكاملة هي واقع من حيث إهنا تؤثر يف صناعة مجيع القرارات، لكنها ال تشةتغل  
اكامل الطاقة واحلرية )أي ادون تةدخل(؛ فالسةوق كاملةة احلريةة تشةتغل      

 َمِعيش. كأيديولوجية، وأسطورة، وتأثري معوق، لكن قطًعا ليس كواقٍع يوميٍّ
ست واقًعا يوميًّا معيًشا هو أن السوق احلرة متاًما، لةو  وأحد أسباب كوهنا لي

، لن تسمح ق ُّ االتراكم غري املتناهي لرأس املال. وقد يبةدو هةذا   اًلُوجدت أص
متناقًضا، ألنه من الصواب األكيد أن الرأمسالية ال تستطيع العمل ادون أسةواق،  
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ألسواق احلرة، لكةن  لون اوكذلك صحيح أن الرأمساليني يقولون دوًما: إهنم يفضِّ
الرأمساليني يف الواقع ليسوا أحراًرا متاًما، ال األسواق هي اليت تتمتع حبرية منقوصة. 
والسبب واضح؛ افترْض أنه ُوجدت سوق عاملية متتعت فيها مجيع عناصر اإلنتةاج  

أي: سوق تنسةاب   -كما اعتادت كتب االقتصاد أن تعرِّ  هذا-اكامل احلرية 
عوائق، يكون فيها أعداد كبرية جدًّا من املشترين، وأعداد كبرية فيها العناصر دون 

جدًّا من البائعني، وتتوفر فيها معلومات دقيقة )مما يعين أن مجيع البائعني واملشترين 
يعرفون قيمة اإلنتاج احلقيقية(. ففي مثل هذه السوق املثالية ميكن للمشترين علةى  

ح حلد زهيد )ولنقل: إنه قةرش(؛ فهةذا   ضوا هامش الراالدوام أن يساوموا وخيفِّ
املستوى املنخفض من الراح ميكن أن جيعل اللعبة الرأمسالية غةري ممتعةة االنسةبة    

 للمنتجني؛ مما يزيل الدعامات االجتماعيَّة األساسية ملثل هذا النِّظام.
له البائعون دائًما هو االحتكار، ألن اوسعهم حينئةذ أن خيلقةوا   فالذي يفضِّ

ا اني تكالي  اإلنتاج وأسعار البيع، فيجنون اذلك نسًبا عاليةة  سًعا نسبيًّهامًشا وا
من األرااح. وال شك أنه من العسري خلق عمليات احتكار مثالية، فهذه العمليات 

خالًفا لذلك فالعمليات شبه االحتكارية ممكنة. أهم ما حتتاجةه هةو    نادرة، لكْن
ه احتكار. ومثَّة  طرق كةثرية لفعةل   دعم للة دولة قوية نسبيًّا، تستطيع فرض شب

ذلك، من أمهها نظام اراءة االختراع الذي حيتفظ حبقوق اختراع ما لعدد حمدد من 
السنني؛ وهذا هو ما جيعل املنتجات املتقدمة اجلديدة األغلى أسعاًرا على املشترين، 

كثري  واألكثر جلًبا لألرااح للمنتجني. وال شك أن اراءات االختراع يتم خرقها يف
من األحيان، وهي يف مجيع األحوال تنتهي، لكنها يف اجلملة حتمي شبه االحتكةار  
لفترة من الزمان. ومع ذلك، فاإلنتاج الذي حتميه اراءات االختراع يبقى عادة شبه 
احتكار، ألن السوق ال ختلو يف كثري من األحيان من منتجات شبيهة ليست حممية 

املنتجةات   :لطبيعي للمنتجةات الرئيسةية )أي  ارباءة اختراع. ولذلك فالوضع ا
ةد أكثر لَّاجلديدة اليت هلا سهم مهم يف السوق العاملية الكلية للسلع( أهنا داحتكار الِق

من كوهنا احتكاًرا مطلًقا. عمليات احتكار القلة من اجلودة حبيث تعرِّفنا نسةب  
فة كثرًيا ما تتواطةأ  األرااح العالية املرغوب حتقيقها، والسيما أن الشركات املختل

 لتقليل املنافسة على األسعار.
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اراءات االختراع ليست الطريقة الوحيدة اليت تتمكن الةدول مةن    على أنَّ
خالهلا من خلق شبه احتكار؛ فقيود الدولة على الواردات والصادرات )ما ُيعر  
ائب ااملعايري الوقائية( طريقة أخرى، واإلعانات احلكومية واإلعفاءات مةن الضةر  

طريقة ثالثة. ومقدرة الدول القوية على استخدام عضالهتا ملنع الدول األضع  من 
دور الدول، كمشتٍر من الةوزن  وخلق معايري وقائية معاِرضة طريقة أخرى أيًضا. 

الثقيل ملنتجات معينة، راغب يف دفع أمثان ااهظة طريقة أخرى كذلك. وأخةرًيا،  
ني ميكن أن ُتمتصَّ اسهولة نسبية مةن قبةل   األنظمة اليت تفرض عبًئا على املنتج

املنتجني الكبار، لكنها تشلُّ صغار املنتجني، يف متوازية تؤدي إىل إزاحة املنةتجني  
الصغار من السوق، واذلك تزيد درجة احتكار القلة. والوسائل اليت تتدخل هبةا  

جوهريًّةا   اًلالدولة يف السوق االفتراضية من السعة والشمول حبيث إهنا تشكِّل عام
يف حتديد األسعار واألرااح. وادون مثل هذه التدخالت، فال ميكةن أن ينةتعش   

 النِّظام الرأمسايل ومن مث ال ميكن أن يعيش.
ومع ذلك، ففي تركيبة االقتصاد الرأمسةايل العةاملي عنصةران مقاومةان     
 لالحتكار، أوهلما: أن كل مغنم ألحد املنتجني االحتكاريني هو مغرم لآلخر. وال
شك أن الغارمني سيصارعون سياسيًّا من أجل إزالة مغامن الغامنني، واوسعهم فعل 
ا ذلك عرب الصراع السياسي داخل الدول حيث يوجد املنتجون االحتكاريون، إمَّة 
االلجوء إىل قوانني السوق احلرة، وتقد  الدعم للقادة السياسيني الراغبني يف إهناء 

ا عرب إقناع دول أخرى مبجاهبة احتكةار السةوق   تسهيالت احتكارية معينة، وإمَّ
العاملية ااستخدام قوة الدولة ملساندة املنتجني املنافسني؛ ومها طريقتةان كلتامهةا   
مستخدمة. وعليه، ومع مضي الوقت، فإن كل شبه احتكار ُيبط ل ادخول مزيةد  

 من املنتجني إىل السوق.
ا، لكنها ُتَعمَّر مبا فيةه  ي نفسها انفسهومن هنا، فإن شبه االحتكارات تصفِّ

ن سنة( لضمان مراكمة وفرية من رأس املال مةن ِقَبةل مةن    والكفاية )قل: ثالث
يتحكمون اشبه االحتكارات. وعندما تتم تصفية شبه احتكةار، حيةوِّل كبةار    
مراكمي رأس املال أمواهلم ملنتجات متقدمة جديدة، أو حىت إىل صناعات متقدمة 

ن املنتجات املتقدمة. ولئن كانت أعمار املنتجات املتقدمة جديدة؛ والنتيجة دائرة م



48 

قصرية نسبيًّا؛ فإهنا على الدوام ُتتبع اصناعات متقدِّمة أخرى جديةدة، وهكةذا   
متضي اللعبة وتستمر. وأول ما تتجاوز املنتجات ذروهتا، تصبح قاالة دللمنافسةةد  

 لى الدوام.أكثر فأكثر، أي: أقل فأقل رحًبا؛ وهذا من  نراه واقًعا ع
والشركات هي الالعبون األساسيون يف السوق، وهي املنافسة للشةركات  
األخرى اليت تعمل يف نفس السوق االفتراضية، وهي كةذلك يف صةراع مةع    

ات، والشركات الةيت تبيةع هلةا    الشركات اليت تبتاع منها املواد اخلام أو املركبَّ
 ينجو فيه إال األقوى واألكثر منتجاهتا. واسم هذه اللعبة تنافس رأمسايل شرس، ال

نشاًطا. وعلينا أال ننسى أن إفالس شركة ما، أو االستحواذ عليها من قبل شةركة  
أقوى، هو اخلبز اليومي للشركات الرأمسالية. وال ينجح مجيع أصحاب األعمةال  
الرأمسالية يف مراكمة رأس املال، ال على العكس، فلو جنح اجلميع، فلن يكون حظ 

دإخفاقاتد الشركات املتكررة ال جتتث املنافسني  ةال القليل؛ ولذلك فكل منهم إ
األضع  فحسب، ولكنها شرط ضروري للمراكمة غري املتناهية لرأس املال؛ وهذا 

 ر العملية الدائمة لتركيز رأس املال.هو ما يفسِّ
وإمةا  وال ريب أن مثَّة  جانًبا سلبيًّا لنمو الشركات، إما أفقيًّا )يف نفس املنتج( 

فمعلةوم أن احلجةم خيفِّةض     ؛رأسيًّا )يف اخلطوات املختلفة من سلسلة اإلنتةاج( 
، لكنه أيًضا يزيد التكالي  اإلدارية والتنسيقية، مِّى ااقتصاد الك سمَّالتكالي  عرب ما ُي

ويضاع  خماطر قصور اإلدارة. ونتيجة هلذا التناقض، رأينا الشركات تتضةخم مث  
سلسل غري أن هذا العملية مل تكن ق  عملية صعود وهبوط تضمر يف عملية حادة الت

اسي ، ال مل تنفك الزيادة مستمرة يف حجم الشركات عرب العامل، لكنةها زيةادة   
ن إىل األمام وخطوة إىل اخلل ، وهكةذا  ايعقبها نقصان حبجم أقل، أو قل: خطوت

 ميةنح  دواليك. على أن حلجم الشركات مقتضيات سياسية مباشرة؛ فاحلجم الكبري
الشركات مزيًدا من التأثري السياسيِّ، لكنه يف الوقت ذاته جيعلها ضةعيفة أمةام أي   

ل منافسيها، وموظفيها، ومستهلكيها، لكن الراح أو اخلسارة َباعتداء سياسي، من ِق
 .ْرس يدور يف اجتاه واحد حنو مزيد من التأثري السياسي مبضي الزمنهنا أيًضا ُت

يف اقتصاد عاملي رأمسايل يقسِّم اإلنتاج إىل منتجةات   التقسيم ااوري للعمل
شبه مركزية، ومنتجات أطرا . غري أن مفهوم املركز واألطرا  هةو مفهةوم   
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عقالين؛ فما نعنيه ااملركز واألطرا  هو درجة الرحبية لعمليات اإلنتةاج، وملةا   
ا اعمليةات  كانت الرحبية متعلقة تعلًقا مباشًرا ادرجة االحتكارية، فما نعنيه أساًس

فتبقى  ؛اإلنتاج شبه املركزي تلك العمليات اليت تتحكم فيها عمليات شبه احتكار
عمليات األطرا  هي تلك اليت فيها تنافس حقيقي؛ فعندما يقع تبةادل جتةاري،   

رة يف وضع تكون املنتجات القاالة للمنافسة يف وضع ضعي  واملنتجات شبه ااتك 
تدفق مستمر لفائض القيمة من منتجي منتجةات   قوي. ونتيجة لذلك، يكون مثَّة 

عةر  االتبةادل غةري    األطرا  إىل منتجي املنتجات الشبيهة ااملركز، وهو ما ُي
 املتكافئ.

أن التبادل غري املتكافئ ليس هو الطريق الوحيد لنقل رأس املال يف وال شكَّ 
ا. فهنةاك النةهب   م من املناطق األضع  سياسيًّا إىل املناطق األقوى سياسيًّاملراك 

أيًضا، الذي كثرًيا ما ُيستخدم استخداًما واسًعا خالل األيام األوىل من ضم مناطق 
 اإلسبان والذهب يف نيجديدة إىل االقتصاد العاملي )ودونك على سبيل املثال الفاحت

األمريكتني(. لكن النهب ذايت التصفية، فهو كقتل اإِلَوزَّة الةيت تبةيض البةيض    
ا كانت عواقب النهب لجلة وفوائده عاجلة؛ فةإن عمليةات   لكن مل بةي،الذه

احلةديث، رغةم أننةا نشةعر غالًبةا       النهب ال تزال مستمرة يف النِّظام الدويلِّ
دالفضيحةد عندما نعلم هبا. فعندما تعلن شركة إنرون إفالسها اعد إجةراءات   ةا
يف احلقيقةة إال  لت مبوجبها مبالغ مهولة إىل أيدي حفنة من املديرين، فليس ذاك ُنِق
. وعندما أدت خصخصة أمالك الدولة إىل أن تتجمع يف أيدي جمموعة كاملافيا اهنًب

من رجال األعمال سرعان ما يغادرون البالد وخيلِّفون وراءهم شركات مةدمرة،  
فذلك هنب. صحيح أن النهب ذايت التصفية، لكن اعد إحلاق أضرار االغة انظةام  

 قتصاد العاملي الرأمسايل.اإلنتاج العاملي، واعافية اال
وملا كانت عمليات شبه االحتكار تعتمد على رعاية دول قويةة، فإهنةا يف   
الغالب تقع يف مثل هذه الدول، من النواحي القانونية والفعلية ومن حيث امللكية. 
وعليه، فإن مثَّة  عواقب جغرافية للعالقة اني املركز واألطرا ؛ فالعمليةات شةبه   

حنو التجمع يف عدد قليل من الدول وجتعل معظم النشاط اإلنتاجي املركزية تنحو 
يف تلك الدول. أما عمليات األطرا  فيغلب عليها التفرق اني عدد كةبري مةن   
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لالختصار سنستخدم تعبريي دول املركز ودول األطرا ، مةا  فالدول. ومن هنا، 
. على أن اعةض  دمنا نتذكر أننا يف احلقيقة نتكلم عن عالقة اني عمليات اإلنتاج

الدول لديها خلي  شبه متساٍو من املنتجات شبه املركزية ومنتجات األطةرا ،  
أطرا . وهذه الدول لديها، كمةا سةنرى،   -شبه اًلوهذه ميكن أن نسميها دو

أمالك سياسية خاصة، لكن احلديث عن عمليات إنتاج شبه أطرا  لةيس اةذي   
 مغزى.

فسها انفسها، كما رأينةا،  وحيث إن عمليات شبه االحتكار تقضي على ن
فما هو اليوَم عمليٌة شبه مركزية سيغدو يف الغد عملية أطرا ؛ فتاريخ االقتصةاد  
للنظام العاملي احلديث زاخر اتحول املنتجات أو انتقاهلا من درجة إىل درجة دوهنا، 
ادًءا اانتقاهلا إىل دول شبه األطرا  مث إىل دول األطرا ؛ فلو كان إنتاج األقمشة 

مةن   1999هو العملية شبه املركزية البارزة، فإنه يكون يف عام  1899 حنو عام يف
كانت هذه األقمشة ُتنَتج  1899 أقل عمليات اإلنتاج رحًبا يف األطرا ؛ ففي سنة

أساًسا يف عدد قليل من البلدان )والسيما إجنلترا واعض البالد األخرى اشةمايل  
شة ُتنَتج يف مجيع أحناء النِّظةام الةدويل،   فاألقم 1999غرب أورواا(. أّما يف عام 

والسيما األقمشة الرخيصة. وقد مت تكرار هذه العملية مع كثري مةن املنتجةات   
األخرى. ودونك الصُّلب، أو السيارات، أو حىت احلواسيب. لكن هذا النوع من 

كان هناك عمليةات   1999التحول ليس له تأثري على ِانية النِّظام نفسها. يف عام 
به مركزية أخرى )كإنتاج الطائرات أو اهلندسة الوراثية( اليت كانت متمركةزة  ش

يف عدد قليل من الدول، كما كان هناك على الدوام عمليات شبه مركزية جديدة 
 .اًلللمنافسة وخرج من الدولة اليت كان فيها أص اًلتعوِّض عمَّا أمسى منها قاا

نتاجية وفق خلي  عمليةات  وخيتل  دور كل دولة يف مواجهة العمليات اإل
املركز واألطرا  داخلها؛ فالدول القوية اليت حتتوي على نسبة أكرب من العمليات 
شبه املركزية متيل إىل تأكيد دورها يف محاية شبه االحتكارات للعمليةات شةبه   

أما الدول شديدة الضع  اليت حتتوي على نسبة أكةرب مةن عمليةات     ،املركزية
 العادة عن فعل الكثري للتأثري يف التقسيم ااوري للعمةل؛  األطرا  فهي عاجزة يف

 ومن مث فهي جمربة على قبول ما ُتعطاه.
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أما دول شبه األطرا  اليت فيها خلي  متجانس نسبيًّا من عمليات اإلنتةاج  
فتجد نفسها يف أصعب األوضاع؛ فتحت ضغ  من دول املركز، وحماولة ضغطها 

الق حنةو  نةزهتمامها على محاية نفسها من االهي على دول األطرا ، ينصبُّ ا
األطرا ، والسعي الدؤوب لبلوغ املركز. ومها أمران أحالمهةا ُمةرٌّ، وكالمهةا    

معترًبا من قبل الدولة يف السوق العاملية. ودول شبه األطرا  هةذه   اًليتطلبان تدخ
ن هي اليت تطرح اعن  وعالنية ما ُيعر  اسياسات احلماية، اليت ترجةو منةها أ  
دحتميد إنتاجها من منافسة الشركات األقوى يف اخلارج، اينما حتةاول حتسةني   
كفاءة شركاهتا من أجل منافسة أفضل يف السوق العاملية. هةذه الةدول تتلقةى    
اشراهة املنتجات املتقدمة املنتقلة، اليت ااتت ُتعر  هذه األيام اوصفها دتطةويًرا  

أيت منافستها من دول املركز ولكةن مةن   اقتصاديًّاد ناجًحا. ويف هذا املسعى ال ت
دول أخرى من شبه األطرا ، ال تقل شراهة يف السعي لتلقي املنتجات املتقدمةة  
املنتقلة اليت ال تنتقل جلميع الطاحمني لتلقيها يف نفس الوقت وال اةنفس الدرجةة.   
والدول اليت ميكن وصفها اأهنا دول شبه أطةرا ، يف ادايةة القةرن احلةادي     

، هي: كوريا اجلنواية والربازيل واهلند، وهي دول تتمتع اشركات قوية والعشرين
تصدِّر املنتجات )كالفوالذ والسيارات واملستحضرات الدوائية( لدول األطةرا ،  

 ًماد.ق أيًضا ادول املركز كمستوردين ملنتجات أكثر دتقدُّلكن ذلك يتعلَّ
يء لشبه االحتكار؛ هو التقييم العادي للصناعات املتقدمة، أي: الذواان البط

ما يفسر اإليقاعات الدورية لالقتصاد العاملي؛ فالصناعة املتقدمة الكربى سةتكون  
منبًها قويًّا لتوسع االقتصاد العاملي وسيتمخض عنها تراكم مهول لةرأس املةال.   
لكنها عادة ما تؤدي أيًضا إىل خلق مزيد من فر  العمل على نطةاق واسةع يف   

وكلما  بةي.معدالت أعلى من األجور، وشعور عام ارخاء نساالقتصاد العاملي، و
ما كان شبه احتكار زاد اإلنتةاج عةن    زاد عدد الشركات الداخلة يف صناعاِت

 إنتاج أكثر اكثري من الطلب احلقيقي يف وقت من األوقةات( ممةا    :احلاجة )أي
ىل خفةض  ص الطلب( ومن ث ةمَّ إ ي إىل تزايد املنافسة يف األسعار )اسبب تقلُّيؤدِّ

ئ نسب األرااح. وينتج عن هذا يف مرحلة ما تراكم املنتجات غري املبيعة مما يبطِّة 
 املزيد من اإلنتاج.
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وعندما حيصل هذا فإننا نرى تراجًعا يف املنحىن الدوري لالقتصةاد العةاملي، يف   
ي إىل ارتفاع نسةب البطالةة يف   صورة ركود أو احنسار يف االقتصاد العاملي؛ مما يؤدِّ

اء العامل، ويدفع املنتجني خلفض تكالي  اإلنتاج سةعًيا لالحتفةاب اسةهمهم يف    أحن
السوق العاملية، وإحدى لليات ذلك هي نقل عمليات اإلنتةاج إىل منةاطق ُعِرفةت    
تارخييًّا ادفع أجور أدىن لأليدي العاملة، أي: إىل دول شبه األطرا . علةى أن هةذا   

مليات اليت ال تزال يف مناطق املركز؛ ممةا  التحول يضغ  على مستويات األجور يف الع
ي إىل اخنفاض األجور هناك أيًضا. كما أن الطلب الذي كان ضعيًفا اسبب وفرة يؤدِّ

اإلنتاج، يغدو ضعيًفا اسبب ضع  القدرة الشرائية لدى املستهلكني. ويف مثل هةذا  
ني شةركات  الوضع، ليس من الضرورة أن خيسر مجيع املنتجني، فثمَّة  منافسة حادة ا

احتكار القلَّة املتضررة املنخرطة يف عمليات اإلنتاج تلك، فهي تتصارع اشراسة فيمةا  
نجح اعض الدول واعض املنةتجني يف دتصةدير   ياينها، عادة ادعم من للة دوهلا. و

البطالةد من دولة من دول املركز إىل غريها، فيحصل هبوط يف جمموع املنظومةة وإن  
 ض دول شبه األطرا  على حنو خا  يبدو متعافًيا.كان اعض دول املركز واع

وهذه العملية اليت وصفنا، أعين توسع االقتصاد العاملي عندما يكةون هنةاك   
صناعات متقدمة شبه احتكارية، وضموره عندما يكون مثَّة  اخنفاض يف تركيز شبه 
ع( االحتكار، ميكن أن ُترَسم كمنحىن صعود وهبوط ملا ُيسمى مبرحليت: دأد )توس

ودبد )ضمور(. وُتعر  أحياًنا الدورة اليت تكون فيها املرحلة دأد متبوعة ااملرحلة 
دبد ادورة كوندراتيي ، نسبة لالقتصادي الذي وص  هذه الظاهرة اوضةوح  
يف ادايات القرن العشرين. ومل يتجاوز عمر دورات كوندراتيي  إىل اآلن مخسني 

ق  على اإلجراءات السياسية اليت تتخذها إىل ستني سنة تقريًبا؛ فطوهلا الدقيق يتو
الدول من أجل تفادي الوقوع يف املرحلة دبد، والسيما اإلجراءات اهلادفةة إىل  
حتقيق تعاٍ  من املرحلة دبد على أساس صناعات متقدمة جديدة ميكن أن حتفةز  

 مرحلة دأد جديدة.
عليه يف اداية واعد انتهاء دورة كوندراتيي ، ال يعود الوضع أاًدا إىل ما كان 

الدورة، ألن ما يتم فعله يف املرحلة دبد سعًيا للخروج منها والعودة إىل املرحلةة  
ر ثواات االقتصاد العاملي تغيرًيا مهمًّا؛ فالتغيريات اليت حتل املشكلة الراهنةة  دأد يغيِّ
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)أو قصرية األمد( املتمثلة اقصور توسع االقتصاد العاملي )وهو عنصةر أسةاس يف   
ااافظة على إمكان مراكمة رأس املال( تستعيد حالة من التوازن قصةري املةدى،   

 لكنها تبدأ خبلق مشاكل يف الِبنية على املدى الطويل.
داالجتاه طويل األجلد، وينبغي أن ُينظر  :ونتيجة ذلك هو ما ميكن أن نسميه

ل الزمن، اينما لالجتاه طويل األجل اوصفه منحىن إحداثيُّه األفقي )أو السيين( يسجِّ
يقيس إحداثيُّه الرأسي )أو الصادي( ظاهرة اتسجيل نسبة جمموعٍة ما ذات عةدد  
ة يف اياين معني. فلو كانت النسبة تتحرك لألعلى مبضي الوقةت اطريقةة خطيَّة   

اجلملة، فذاك يعين أهنا عند نقطة ما لن تتمكن من االستمرار يف ذلةك الصةعود   
ل انسٍب مئوية(؛ فال عدد ايانيًّا ميكن أن يرجع إىل )نظًرا ألن املنحى الصادي يعم

يف املائة يف أية جمموعة. وهذا يعين أننا اينما حنل املشاكل متوسةطة   199أكثر من 
نا يف هناية املطا  سندخل يف مشكلة طويلةة  املدى اتحركنا إىل أعلى املنحىن، فإنَّ
 .(asymptote)األمد ااجتاهنا حنو اخل  املقارب 

كي  يعمل هذا ضمن االقتصاد العاملي الرأمسايل مبثال واحد؛ فإحةدى   وْلَنَر
املشاكل اليت الحظناها يف دورة كوندراتيي  هي أنه عند نقطةة معينةة تصةبح    
عمليات اإلنتاج الكربى أقل رحًبا، وتبدأ هذه العمليات ااالنتقال سةعًيا لتقلةيص   

ق املركز؛ مما يؤثِّر على الطلب النفقات، ويف الوقت ذاته تزداد حدة البطالة يف مناط
العاملي. وتبدأ الشركات فرادى خبفض نفقاهتا، لكن وجدان القدر الكةايف مةن   
العمالء يصبح أكثر صعواة على جمموع الشركات. وإحةدى طةرق اسةتعادة    

ال هي زيادة مستويات األجةور للعمةال   من الطلب العاملي الفعَّ مستوى كاٍ 
هو ما حدث اكثرة يف هناية املراحل دبد مةن دورة  العاديني يف مناطق املركز، و

كوندراتيي ؛ فهذا خيلق من ث مَّ نوع الطلب الضروري لتوفري القدر الكةايف مةن   
مستهلكي املنتجات املتقدمة اجلديدة. وال شك يف أن املستويات األعلى لألجةور  

ستوى ميكن أن تعين أرااًحا أقل ألصحاب املشاريع، لكن هذا ميكن تعويضه على م
عاملي اتوسيع مصادر األيدي العاملة اأجر يف أماكن أخرى من العامل، ممن ميكةن  
أن يعملوا لقاء أجور أدىن. وميكن الوصول إىل ذلك عرب استجالب أشخا  جدد 
إىل جممع األيدي العاملة الذين ميثل األجر األدىن يف الواقع زيادة هلةم يف الةدخل   
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أشخاًصا دجةدًداد إىل جممةع األيةدي     احلقيقي. وال شك أنك كلما استجلبت
لت من يبقى خارج ذلك اجملمع، إىل أن يأيت وقت يصغر فيه اجملمع إىل العاملة، قلَّ

واذلك نكون وصلنا إىل اخل  املقارب. وسنعود إىل هةذه   ؛أن ينتهي من الوجود
 املسألة يف الفصل األخري لدى مناقشتنا األزمة البنيوية للقرن احلادي والعشرين.

عاملة تقوم مبةا تتطلبةه    ومن الواضح أن النِّظام الرأمسايل يتطلب وجود أيٍد
وكثرًيا ما يقال: إن هؤالء العمال هم من الربوليتاريةا،   ،عمليات اإلنتاج من عمل

أي: عاملني اأجر ليس لديهم وسائل كسب غريه )ألنه لةيس لةديهم أراض وال   
دقيق، لسبب واحد، وهو أنه من مدخرات نقدية أو عقارية(، لكن هذا القول غري 

غري الواقعي النظر للعمال اوصفهم أفراًدا منعزلني، فجميع العمال تقريًبا تةراطهم  
صالت ايتية جتمع عادة أناًسا من اجلنسني ومن أعمار خمتلفة. وميكن أن نسةمي  
كثرًيا من هذه الصالت، ال رمبا أغلبها، عائالت، لكن الرواا  العائليةة ليسةت   

الشكل األوحد إلقامة البيوت، فالبيوت غالًبا جتمع سةاكنني تةراطهم    االضرورة
 صالت عائلية، لكن يف الواقع أقل مما يظن املرء.

ويتكون أغلب البيوت من ثالثة أفراد إىل عشرة، جيمعون خالل مدة طويلةة  
)حنو ثالثني سنة( مصادر متعددة من الدخل من أجل العيش مًعا. فليست البيوت 

من طبقة واحدة يف تركيبتها الداخلية، وال هي اىن جامدة )فهناك مةن  يف العادة 
يولد ومن ميوت، ومن يدخل البيوت ومن خيرج منها، مث إن اجلميةع يكةربون   
ومييلون إىل تغيري أدوارهم االقتصاديَّة(. فما مييز تركيبة البيت هو شكل من أشكال 

تهالك الناتج عن هذا الةدخل.  االلتزام اتوفري الدخل للجماعة، واملشاركة يف االس
فالبيوت ختتل  عن العشائر أو القبائل أو غري ذلك من اجملموعات املمتةدة ذات  
األعداد الكبرية نوًعا ما، اليت غالًبا ما تشترك يف التزامات األمن املتبادل واهلويةة،  

أو لو كان اعض هةذه التجمعةات    ،ولكنها ال تشترك يف الدخل على حنو منتظم
 دم النِّظام الرأمسايل.خييعتمد على مراكمة الدخل، فإنه ال  الكبرية

إىل ما يشمله مصطلح دالدخلد؛ فهنةاك مخسةة    اًلوهنا، علينا أن ننظر أوَّ
سعى مجيع البيوت يأنواع من الدخل يف النِّظام العاملي احلديث من حيث األصل، و
هو ما تبني أنةه  تقريًبا للحصول على هذه األنواع اخلمسة، وإن انسب خمتلفة )و
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مهم جدًّا(. وأحد أوضح هذه األنواع هو األجر، أي: ما يتلقاه أحد أفراد البيةت  
)عادة ما يكون يف صورة مبالغ مالية( من جهة خارج البيت، لقاء عمل يقوم اةه  

ل ضمن عملية إنتاج ما. وميكن أن يكون هذا األجر منتظًما أو غري نةزخارج امل
قاء وظيفة ثااتة أو أجًرا مقطوًعةا حسةب العمةل    منتظم، كما ميكن أن يكون ل

)األجر االقطعة(. وميزة األجر لرب العمل ما فيه من مرونة، )فانتظةام العمةل   
العمل( رغم أن نقااات العمال، وغري ذلك مما يقوم اه العمةال   مرتب  حباجة ربِّ

ونةة  من إجراءات مجعية، إىل جانب التشريعات احلكومية، كثرًيا ما حدَّت من مر
أرااب العمل. ومع ذلك، فالغالب أن أرااب العمل غري ملةزمني اتةوفري عمةل    
مستد  ألي عامل. واالعكس، فضرر هذا النِّظام على ربِّ العمل أنه لن يتيسَّر له 
العدد الكايف من العمال مىت احتاج لذلك، والسيما يف أوقات النمو االقتصةادي؛  

العمل يعمل على أساس أنه غةري مطالةب    أي: إنه يف نظام العمل ااألجر، فَربُّ
 االدفع للعمال عند عدم حاجته إليهم لتأمني وجودهم عند احلاجة إليهم.

واملصدر الثاين الواضح من دخل البيوت هو األعمال الةيت تةؤمِّن عةيش    
الكفا . وتعريفنا هلذا النوع من العمل يف العادة تعري  ضيق، حيصره يف جهةود  

ة اااصيل، وإنتاج ما يقتاتون هم عليه، دون تسويقه. فهذا أهل األريا  يف زراع
شكل من أشكال اإلنتاج للمعيشة، وهو لون مل ينفكَّ يف احندار شديد يف النِّظةام  
العاملي احلديث، وهو ما جيعلنا كثرًيا ما نقول: إن اإلنتاج للمعيشة قةد اختفةى.   

ثرية اليت تتوسةع فيهةا   لكننا ااستخدام هذا التعري  الضيق، نتجاهل الطرق الك
نشاطات اإلنتاج املعيشي يف العامل احلديث؛ فعندما يطهو امرؤ وجبةة أو يغسةل   
الصحون يف البيت، فهذا إنتاج معيشي، وعندما يركِّب صاحب البيت اعض أثاث 
يشتريه من متجر، فهذا إنتاج معيشي، وعندما يستخدم مهين حاسةوًاا إلرسةال   

اضي تكتبها سكرترية مدفوع هلا، فإنه اذلك ميارس رسالة إلكترونية، كانت يف امل
نشاًطا إنتاجيًّا معيشيًّا. وعليه، فاإلنتاج املعيشي يشكِّل جزًءا كبرًيا مةن الةدخل   

 يل اليوم يف أغىن مناطق العامل الرأمسايل.نةزامل
يل يتمثل يف إنتاج السلع البسيطة، وهي ما يةتم  نةزوثالث أنواع الدخل امل

هذا النوع من اإلنتاج واسع  عدل ويباع نقًدا يف األسواق. ولئن مل يإنتاجه يف املناز
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االنتشار يف البالد الفقرية من العامل، فإنه مل خيت  متاًما من أي مكان، وغالًبا مةا  
نسميه يف البالد الغنية: العمل احلر. وال يشمل هذا النوع من األعمال ايع السةلع  

( فحسب، ال يشمل كذلك التجارة البسةيطة؛  املنتجة )مبا فيها األعمال الفكريَّة
صغري ابيع علب السجائر على ناصية الطريق أو يبيع علةب  بةي فعندما يقوم ص

كربيت، علبة علبة، ملن ال يقدرون على شرائها راطة راطة، كما تأيت من املصانع، 
فهو اذلك ميارس نشاط إنتاج السلع البسيطة، واإلنتاجية هنا تتمثةل يف تفريةق   

 ونقلها إىل الطريق لبيعها. العلب
. واألجرة ميكن أن يكون داألجرةدأما النوع الرااع، فهو ما ميكن أن نسميه 

مصدرها استثمار مبالغ كبرية )كتوفري شقق سكنية يف املدن، أو غةر  داخةل   
ة(، جسر مملوك ملكية خاصَّ ة موقع )كَجباية رسوم على استخدامالشقق(، أو مزيَّ

أو من امتالك رأس مال )كأخذ كواونات على سندات، أو حتصيل فوائةد علةى   
حسااات توفري(. والذي جيعل هذا النوع أجرة هو أنه ناشئ عن امتالك وليس عن 

 ماليًّا. اًلعمل من أي نوع يقتضي مقاا
ختاًما، هناك نوع خامس من الدخل، وهو ما نسميه يف العامل احلةديث:  و

ميكن تعريفها اأهنا دخل يصل لشخص ما عةن طريةق التةزام     احلواالت. فهذه
شخص غريه اتوفري هذا الدخل. وقد تأيت هذه احلواالت من أشةخا  تةراطهم   
االبيت صالت قرااة، كما هي احلال عند تقد  هدايا أو قروض حسنة من الكبار 
للصغار يف مناسبات معينة، كامليالد والزواج والوفاة. وميكةن أن تكةون هةذه    
احلواالت على أساس متبادل )وذلك يعين أال زيادة يف الدخل على املدى البعيةد،  
ولكنه يوفر السيولة لدى احلاجة إليها(. كما ميكن أن تتمَّ احلواالت عرب جهةود  
الدولة )ويف هذه احلالة ميكن أن تعود أموال الشخص يف وقت ما( أو من خةالل  

 هنايته أو خيسر(، أو من خةالل إعةادة   ارنامج تأمني ما )ميكن أن يستفيد املرء يف
توزيع من طبقة اقتصادية ألخرى. وفور تفكرينا يف هذا، جند أننا مجيًعا معتةادون  

 على مصادر متعددة لدخل البيوت.
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ولة احلديثة على السيادة، ومفهوم السيادة مت ااتكاره يف النِّظام يقوم نظام الد
العاملي احلديث، ومعناه الذي يتبادر للذهن من الوهلة األوىل، هو السلطة الذاتيةة  
املطلقة للدولة. لكن الدول مبفهومها احلديث هي يف الواقع جزء من نظام أكةرب،  

ني الدولد. لذا يتعني علينا دراسة مدى تنا نطلق عليه اسم دالنِّظام فيما اوهو ما ِا
 هذا االستقالل املفتَرض ومكوناته.

يتحدث املؤرِّخون عن نشأة داألنظمة امللكية اجلديدةد يف إجنلتةرا وفرنسةا   
وأسبانيا يف أواخر القرن اخلامس عشر اشكل متزامن مع اداية نشأة النِّظام العاملي 

فُترد أصوله عادًة إىل تطور دالوماسية عصةر  ا النِّظام فيما اني الدول، احلديث. أمَّ
النهضة يف شبه اجلزيرة اإليطالية، كما يغلب االعتقاد أنه َتمأسس من خالل دصلح 

الذي وقََّع عليه معظم دول  ،، حني أرسى دصلح وستفالياد1918 وستفالياد يف عام
قواعد حمددة للعالقات اني الدول، واضًعا حدوًدا وضةمانات للسةلطة    ،أورواا

الذاتية النسبية، وقد ُفصِّل ت هذه القواعد واتسعت الحًقا حتةت مظلةة القةانون    
 الدويل.

كانت األنظمة امللكية اجلديدة أنظمة مركزية، أي: إنَّها حرصت علةى أن  
ان امللكي، كما حرصت على للسلط اًلختضع أنظمة السلطة اإلقليمية خضوًعا كام

ضمان استمرار هذا من خالل تعزيز )ال إجياد( اريوقراطية مدنية وعسةكرية. ومل  
تكت  اذلك، ال سعت لتقوية نفوذها من خالل إجياد اعض السلطات الضةريبية  

 املؤثرة، مع االستعانة اعدد كاٍ  من العاملني جلباية الضرائب.
األنظمة امللكية اجلديدة أنفسةهم   لكتويف القرن السااع عشر، أعلن حكام 

ملوًكا دُمطلقنيد. ولئن كان ذلك يشي اأهنم كانوا يتمتعون اسلطة غري حمةدودة،  
مل حيظوا اأية  مل يفتقروا إىل السلطة غري اادودة فحسب، ال إهنم يف حقيقة األمرف

وتوقفت عالقتهم االسلطة غري اادودة عند حد مطالبتةهم   .سلطة على اإلطالق
د ويعين دُمطلقد مشتق من الكلمة الالتينيةة  absoluteفمصطلح د .ااحلصول عليها
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واليت مل تعِن منح السلطة املطلقة للملك، وإمنا عدم خضوع امللةك   دabsolutusد
ألية قوانني، ومن مث ال ميلك أي إنسان شرعية منع امللك من فعل ما يراه مناسةًبا،  

ستبدادية؛ ولكن هذا ال يعين أن امللك كةان  وقد أدى ذلك إىل ممارسته السلطة اال
ا. وممةا ال  حيظى اسلطة فعلية، ال كما ذكرنا من قبل، كانت سلطته حمدودة نسبيًّ

القرون إىل التغلب على نقص السلطة احلقيقيةة   شك فيه أن الدول سعت على مرِّ
إن هذا، وقد أحرزت االفعل قدًرا معيًنا من النجاح يف حتقيق ذلك. ومن ث ةمَّ، فة  

احلديث منذ ادايته )علةى األقةل حةىت     أحد التوجهات العلمانية للنظام الدويلِّ
سبعينات القرن العشرين كما سنرى الحًقا( كان حتقيق زيادة اطيئةة وثااتةة يف   

ا السلطة احلقيقية )القدرة الفعلية على فةرض  السلطة احلقيقية للدولة. إذا ما قارنَّ
الرااع عشر، ملك فرنسا )الذي تولَّى احلكم ما  تنفيذ القرارات( اليت حازها لويس

( والذي ُيعد يف العادة رمز السلطة املستبدة، مقاال، على سبيل 1717-1991اني 
، سنرى أن األخري متتع اقدر أكرب 1999املثال، سلطة رئيس وزراء السويد يف عام 
لويس يف  عن تلك اليت حازها امللك 1999من السلطة احلقيقية يف السويد يف عام 

 .1717فرنسا يف عام 
متثَّلت األداة الرئيسية اليت استخدمها امللوك اغية زيادة تأثري وفعالية سةلطتهم  
يف إنشاء األنظمة البريوقراطية، وألهنم يف البداية مل تكن لديهم العوائد الضةريبية  
مر لينفقوا منها على هذه البريوقراطيات؛ فقد وجدوا أن احلل يف ايع املناصب؛ األ

الذي حقق للملوك زيادة يف عدد البريوقراطيني وكذلك يف العوائد؛ مما مةنحهم  
قدًرا إضافيًّا من السلطة، وإن كان أقل مما كانوا سينالونه لو متكنوا مةن تعةيني   
املوظفني البريوقراطيني مباشرًة، كما فعلوا يف أوقات الحقة. وما إن توافر احلةد  

ة، شرع احلكام يستغلوهنا لتوطيد سيطرة دوهلم على األدىن من األنظمة البريوقراطي
كجمع الضرائب، وتأسيس ااةاكم، ووضةع    ؛مجيع أشكال الوظائ  السياسية

التشريعات وسلطات تطبيق القانون )الشرطة واجليش(. ويف الوقت ذاته، سعوا إىل 
يةع  القضاء على السلطة املستقلة للوجهاء االيني، أو على األقل حتجيمها، يف مج

هذه اجملاالت، كما سعوا إىل إنشاء شبكة معلوماتية يضمنون من خالهلا احتةرام  
نواياهم. لقد أسس الفرنسيون اإتقان لنظام داحُلكامد، وهم أشخا  ميثلون الدولة 
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معظم الدول احلديثة حذوهم  ااملركزية ويقطنون يف أحناء البالد املختلفة، وقد حذ
 ة.ااتباع هذا النِّظام اطرق خمتلف

ا ا فحسب، اةل وخارجيًّة  ة من متطلبات السلطة، ليس داخليًّكانت السياد
أيًضا، أي: فيما يتعلق االعالقات مع الدول األخرى؛ فقد ادأ األمر ااملطالبة اوضع 
حدود ثااتة للدولة متارس اداخلها سيادهتا، فال حيقُّ ألية دولة أخرى أن متارس أي 

سواء أكانت سلطة تنفيذية أم تشريعية -ود نوع من أنواع السلطة داخل هذه احلد
أم قضائية أم عسكرية. وال شك يف أن حاالت خرق مطالب الدول اضرورة عدم 
دتدخلد الدول األخرى يف شؤوهنا الداخلية ظلَّت أكثر شيوًعا من حاالت االلتزام 
هبذه املطالب، لكن جمرد املطالبة هبذا األمر سةاعد يف حتجةيم درجةة التةدخل     

على أن احلدود اني الدول مل تكن ثااتة، فقد ظلت الدول تطالب من  بةي.األجن
دون توق  واشكل متكرر اتغيري ترسيم احلدود، ومع ذلك، مل تكةد السةاحة   
الدوليَّة ختلو للحظة من سياسات األمر الواقع فيما خيصُّ احلدود اليت متارس الدول 

 سيادهتا يف إطارها.
السيادة، وهي كونه مطلًبا، وال تصري للمطالةب  مثَّة  مسة أساسية أخرى ملبدأ 

قيمة إال إذا اعتر  هبا اآلخرون. قد ال حيترم اآلخرون هذه املطالب، لكةن مةن   
ا؛ فالسيادة تتعلةق  عدة أوجه، ُيعد احترام املطالب أقل أمهية من االعترا  هبا رمسيًّ

 شرعية السيادة االشرعية أكثر من أي شيء لخر، ويف النِّظام العاملي احلديث، تأيت
من االعترا  املتبادل اني الدول؛ فالسيادة أشبه اعملية مقايضة افتراضية، يتبةادل  

أم فعليًّةا(   اًلاعهما ُمحةتم نةةز خالهلا كل من الطرفني املتنازعني )سواء كان 
االعترا  االسيادة الفعلية للطر  اآلخر كونه االستراتيجية األقل كلفةة لكةال   

 الطرفني.
ترا  املتبادل االسيادة أحد أسس النِّظام فيما اني الدول، فكم مةن  االع عدُُّي

كيانات أعلنت نفسها دولة ذات سيادة ولكنها فشلت يف احلصول على اعتةرا   
ا، غالبية الدول األخرى! فمن دون االعترا  الدويل تنعدم قيمة هذا اإلعالن نسبيًّ

ألمر الواقع، ويبقى هذا حىت وإن فرض هذا الكيان سيطرته على منطقة ما حبكم ا
الكيان يف وضع خطري. لكن يف معظم األحيان، فإن معظم الدول حتظى ااعترا  
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مجيع الدول األخرى، غري أنه توجد عادًة اعض الدول املزعومة القليلةة الةيت ال   
يعتر  هبا أحد، أو يف اعض األحيان تعتر  هبا دولة واحدة أو دولتان )وتكةون  

لة حني حتظى دولة ما ااعترا  عدد كبري مةن  املعِض تأيتة(. وحامي اًليف الواقع دو
الدول األخرى، اينما ال يعتر  هبا عدد كبري أيًضا من الدول، وقد يطةرأ هةذا   
املوق  يف أعقاب عمليات االنفصال أو التغيريات الثورية لألنظمة، وهذا االنقسام 

يف حرية وتسوده حالةة مةن   حول االعترا  االدولة ُيوِقع النِّظام فيما اني الدول 
التوتر، ومن مث تسعى الدول املعنية يف هناية األمر حلل هذا اخلال  لصا  أي مةن  

 االجتاهني.
نستطيع أن جند اسهولة ثالثة أمثلة على تنوع املواق  ااتملة يف النِّظام فيما 
اني الدول خالل العقد األول من القرن احلادي والعشرين. االرغم مةن العةداء   
السياسي اني الواليات املتحدة وكواا، مل ُتقِدم أي منهما على الطعن يف سةيادة  
الدولة األخرى، ومل تقدم أي من الدول األخرى على ذلك. احلالة الثانيةة هةي   

، وسيطرت احلكومة اجلديدة 1010الصني؛ إذ مت إعالن اجلمهورية الشعبية يف عام 
ا اقتصرت سلطة احلكومة السااقة على على أراضي الصني حبكم األمر الواقع، اينم

تايوان مع االستمرار يف االدعاء اأهنا ما زالت صاحبة السةلطة السةيادية علةى    
مجهورية الصني ككل، وتسبَّب هذا يف حالة من عدم احلسم؛ إذ يعتر  جزء من 
العامل حبكومة ما، اينما يعتر  اجلزء اآلخر ااحلكومة األخرى كصاحبة السةلطة  

لى الصني ككل. مت حل هذه املشكلة إىل حد كبري يف سبعينات القةرن  السيادية ع
العشرين عندما اعترفت األمم املتحدة اأوراق اعتماد مقعد مجهورية الصني الشعبية 
يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن التااع هلا وسةحبت أوراق اعتمةاد   

فق  حبكةم األمةر الواقةع(.     اجلمهورية الصينية )اليت كانت تسيطر على تايوان
تزامنت هذه اخلطوة مع اخلطوة اليت قامت هبا الواليات املتحدة وتالها العديد من 
الدول األخرى يف االعترا  اشرعية مجهورية الصني الشعبية اكوهنةا احلكومةة   
الوحيدة جلمهورية دالصني الواحدةد، مع عدم املساس االسيطرة الفعلية للحكومة 

 قة على تايوان. اعد ذلك، تواىل اعترا  سائر البلدان، اليت مل يتبةقَّ الصينية الساا
سوى عدد قليل منها )معظمها صغري(، ااجلمهورية الصينية كحكومةة شةرعية   
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للصني ككل، مع ترجيح كفة اجلمهورية الشعبية. أما املوق  الثالث فهو موقة   
ادة وفرضةت  مجهورية مشال قرب  التركية، اليت أعلنت نفسها دولةة ذات سةي  

سلطتها على النص  الشمايل للجزيرة حبكم األمر الواقع، لكن مل تعتر  أية دولة 
اسيادة هذه اجلمهورية سوى تركيا. لذلك، مل حتظ  مجهورية مشال قرب  التركية 
اشرعية دولية، فال يزال العامل يعتر  االسيادة النظريَّة لقةرب  علةى مسةاحة    

هورية مشال قرب  التركية، ولوال الدعم التركةي  األراضي الواقعة حتت احتالل مج
ا يف الغالب( لزالت مجهورية مشال قرب  التركية من الوجود. هذه القوي )عسكريًّ

 ل االسيادة.األمثلة الثالثة توضح الدور املهم واحلاسم لالعترا  املتباَد
لنبحث موقًفا افتراضيًّا لخر لكنه منطقي: لنفترض أنه عندما وصل احلةزب  

، أعلن علةى  1079ة احلكم ألول مرة يف مدينة كيبيك يف عام دَّلكيبيكي إىل ُسا
الفور استقالل كيبيك لتصبح دولة ذات سيادة )األمر الذي كان على كل حةال  
مبثااة الربنامج الرئيسي للحزب(، ولنفترض أيًضا أن احلكومة الكندية عارضت هذا 

ي. لنفترض أن فرنسا اعترفت اعد األمر اقوة على الصعيد السياسي ورمبا العسكر
ذلك اسيادة كيبيك وأن اريطانيا العظمى رفضت االعترا  هبا، اينمةا حاولةت   

ماذا كان سيحدث؟ وهل كانت كيبيةك   ؛الواليات املتحدة أن تبقى على احلياد
 لتصبح دولة ذات سيادة؟

كما يعمل مبدأ التبادلية على املستوى الداخلي، رغم أننةا نصةفه األفةاب    
رى؛ جيب على السلطات االية أن دتعتر د االسلطة السيادية للدولة املركزية، أخ

كما جيب على السلطة املركزية اشكل ما أن تعتر  االسلطة الشرعية للسةلطات  
علةى هةذا    صُّاالية وأن حتدد نطاق تلك السلطات. يف العديد من الدول، ُيةنَ 

دة حتدد تقسيم السلطة اني السلطة االعترا  املتبادل يف الدستور أو تشريعات حمد
املركزية والسلطات االية، إال أن هذا االتفاق قد يتوق  العمل اه، وهو ما حيدث 

احلرب  :ي، ينتج عنه ما نسميهيف أغلب األحيان. فإذا توق  العمل اه اشكل جدِّ
م لصا  السلطة املركزية، غري أنه مةن املمكةن أن   األهلية. هذه احلرب قد ُتحَس

نتصر السلطة أو السلطات االية، ويف هذه احلالة، إما أن تتم مراجعة القواعد اليت ت
حتكم تقسيم السلطات داخل احلدود القائمة للدولة، أو إنشاء دولةة جديةدة أو   
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أكثر ذات سيادة من خالل عملية انفصال، وحينها تواجه الدول حديثة النشةأة  
تفكك يوغسالفيا مثااًل جيًدا لذلك؛  دُّعمشكلة احلصول على االعترا  الدويل. وُي

إذ إن ذلك التفكك خلَّ  العديد من التساؤالت املتعلقة ااحلدود واحلكم الةذايت  
دون حلول؛ حىت إنه اعد مرور عقد على التفكك، ظلت هناك حدود حبكم األمر 

 الواقع وظل التنازع عليها قائًما.
طةرية؛ واسةبب هةذه    السيادة، إذن، مطلب قانوين له عواقب سياسية خ

العواقب فإن القضايا اليت تتعلق االسيادة هلا أمهية كبرية يف الصراعات السياسةية  
سواء داخل الدول أو فيما اني الدول. من وجهة نظر رواد األعمال املشةتغلني يف  
االقتصاد العاملي الرأمسايل، فإن الدول ذات السيادة توطد سلطتها يف سبعة جماالت 

 قل ذات أمهية مباشرة هلم، وهي:رئيسية على األ
تضع الدول القواعد والشروط اخلاصة االسماح اعبور السةلع ورؤوس   .1

 األموال والعمالة من عدمه عرب حدودها.
 تضع الدول القواعد اخلاصة حبقوق امللكية داخلها. .1
 حتدد الدول القواعد اخلاصة االتوظي  وتعويض املوظفني. .3
 الدول التكالي  اليت جيب على الشركات استيعاهبا. حتدد .1
حتدد الدول أنواع العمليات االقتصاديَّة اليت ميكن احتكارهةا وإىل أي   .7

 مدى.
 تفرض الضرائب. .6
وأخرًيا، يف حال احتمال تأثر الشركات القائمة داخل حدودها، ميكن للةدول   .7

 الدول األخرى.ا للتأثري على قرارات استخدام سلطتها خارجيًّ
إهنا قائمة طويلة ومبجرَّد النظر إليها، يدرك املرء أنةه مةن وجهةة نظةر     

 الشركات، فإن سياسات الدول هلا أمهية كبرية.
ا لفهم طريقة عمل االقتصةاد  ُتعد العالقة اني الدول والشركات أمًرا أساسيًّ

سياسة عدم تةدخل  العاملي الرأمسايل؛ فاأليديولوجية الرمسية ملعظم الرأمساليني هي 
احلكومة، وهي سياسة تقضي اعدم تدخل احلكومات يف عمل رواد األعمةال يف  
السوق. من الضروري أن نفهم أن رواد األعمال، كقاعدة عامة، يشدِّدون اقةوة  
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على هذه األيديولوجية ولكنَّهم يف حقيقة األمر ال يريدوهنا أن تدخل حيِّز التنفيذ، 
، واالطبع ال يتصرفون عادًة وكأهنم اًلأن ُتنفَّذ تنفيًذا كامأو على األقل ال يريدوهنا 
 يؤمنون اأنَّها سياسة سليمة.

لنبدأ حبدود الدولة، فمن الناحية النظريَّة، حيقُّ للدولة ذات السيادة أن حتةدِّد  
ما ُيسَمح اعبوره حدودها، وتضع الشروط اليت حتكم ذلك. كلمةا زادت قةوة   

ريوقراطية، واالتايل زادت قدرهتا على تطبيةق القةرارات   الدولة، كُبَرت لليتها الب
 :املتعلقة ااملعامالت العاارة حلدودها، واليت تتمثل يف ثالثة أنواع رئيسةية، وهةي  
حركة انتقال السلع ورؤوس األموال واألشخا . يود البائعون أن َتقطع سةلعهم  

ن املنافسةون  احلدود دون تدخل ودون ضرائب، أما على اجلانب اآلخر، فالبائعو
داخل احلدود اليت تعربها هذه السلع قد يؤيدون اشدة تدخل الدولة عةن طريةق   

يَّة أو التعريفات اجلمركية أو من خالل تقةد  الةدعم علةى    فرض القيود الكمِّ
منتجاهتم االية، وأي قرار تتخذه الدولة سيصبُّ يف صا  صاحب األعمال هذا أو 

 نطبق األمر نفسه على تدفقات رؤوس األموال.ذاك، فليس هناك موق  حمايد، وي
ظل انتقال األشخا  عرب احلدود خاضًعا للضواا  األكثر صرامة، واةالطبع  
هذا األمر يهمُّ املؤسسات؛ إذ إنه يتعلق االعاملني، وُيعد تدفق العاملني مةن الةد   

بلةد  اد األعمال املشةتغلني يف ال آلخر اشكل عام، اتَّساًعا يف السوق االنسبة لرّو
املسَتْقِبلة، اينما ُيعد اقتطاًعا من سوق العمل االنسبة للمقيمني االفعةل يف البلةد   
املسَتْقِبلة. يتجلى هذا إذا استخدمنا منوذًجا اسيًطا للعرض والطلب علةى املةدى   
القصري. لكن هذا يغفل عنصرين مهمني هلذا النقاش: األثر الواقع علةى اهليكةل   

ستقبل اهلجرة، والتأثري االقتصادي طويةل األجةل   ياالجتماعي الداخلي ألي الد 
ا، على للهجرة )الذي قد يكون إجياايًّا حىت وإن كان التأثري قصري األجل تأثرًيا سلبيًّ

 األقل على اعض األشخا (. ومرة أخرى، ليس هناك موق  حمايد.
االطبع ُتعدُّ حقوق امللكية حمور اهتمام النِّظام الرأمسةايل، فمةن املسةتحيل    
االستمرار يف تكديس رؤوس األموال إىل ما ال هناية إال إذا استطاع املرء االحتفاب 
ارأس املال الذي مجعه االفعل. حقوق امللكية هي كل تلك القوانني اليت حتدُّ مةن  
الطرق اليت من خالهلا تستطيع الدولة مصادرة األموال، ويستطيع األقةارب مةن   
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ن هذه األموال ويستطيع اآلخرون سرقتها. عةالوًة  العائلة املمتدَّة املطالبة حبصة م
على ذلك، يقوم النِّظام الرأمسايل على أساس توفر حدٍّ أدىن من الثقةة املتبادلةة يف   

ولذلك فإن منع االحتيال ُيعد مطلًبا اجتماعيًّا أساسيًّا.  ؛اهة املعامالت التجاريةنةز
لكن االطبع الفاعةل   كل هذه األمور من الوضوح حبيث يندر وجود داٍع لذكره،

يف توفري هذه احلماية حلقوق امللكية هو الدولة، واليت حيق هلةا وحةدها    يالرئيس
وضع القواعد. واالتأكيد ال يكون أيٌّ من هذه احلقوق مطلًقا اال قيود، كمةا أن  
العديد من األفعال مثَّة خال  حول صحة وصةفها كحقةوق ملكيةة حمميةة.     

، ومن ث مَّ جيب الفصل فيها قضائيًّا مةن خةالل   اعاتنةزواخلالفات تؤدي إىل ال
حماكم الدولة، غري أنه من دون احلماية اليت تضمنها الدولة للنظام الرأمسةايل لةن   

 يستطيع هذا النِّظام أن يعمل على اإلطالق.
لطاملا تصر  أصحاب األعمال، وما زالوا يتصرفون يف أغلب األحيان، وكةأن  

ُز  الدولة عن وضع القواعد فيه هةو مكةان العمةل،    اجملال الذي يتوقون إىل أن تع
لكنهم معنيون اوجه خا  اكل الشؤون اليت حتكم عالقتةهم ااألشةخا  الةذين    
يوظفوهنم، كمستويات التعويضات وظرو  العمل وطول أسبوع العمل وضةمانات  
السالمة وأشكال التوظي  والفصل من العمل. وعلى العكس من ذلك، لطاملا طالةب  

أن تتدخل الدولة يف هذه املسائل االتحديد؛ لتساعدهم على حتقيق ظةرو    العاملون
العمل اليت يعتربوهنا مقبولة. من الواضح أن هذا التدخل من ِقَبل الدولة من شةأنه أن  

اعاهتم مع أصحاب العمل؛ ولذا فإن نةزيقوِّي وضع العاملني، على املدى القصري، يف 
يكون أمًرا مسلًَّما اه. لكن العديد مةن أصةحاب    قبول العاملني هبذا التدخل عادًة ما

العمل قد رأوا كذلك أن تدخل الدولة قد يفيدهم هم أيًضا على املدى الطويل؛ فقةد  
يترتب على مثل هذا التدخل من ِقَبل الدولة يف مكان العمل أمور مثل: ضمان تةوفري  

جتماعي. واالتايل، العمالة طويلة األجل، وإجياد الطلب الفعال، وتقليل االضطراب اال
قد يرحب أصحاب األعمال ترحيًبا كبرًيا اقدر معني من التدخل، على األقل االنسةبة  

 لكبار أصحاب األعمال الذين يعملون وفًقا الحتماالت طويلة األجل.
من النقاط اليت نادًرا ما تثري االنتباه رغم أن دور الدولة هبا حيةوي للغايةة   

سبة اليت تدفعها الشركات فعليًّا من تكالي  اإلنتاج؛ االنسبة للشركات، تقرير الن
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فكثرًيا ما يتحدث االقتصاديون عن تكبيد جهة خارجية التكالي ، ويعين حتويةل  
جزء حمدد من تكالي  اإلنتاج من امليزانية العمومية للشركة إىل ذلةك الكيةان   

جهةة خارجيةة   اخلارجي غري حمدَّد املعامل، أي اجملتمع. قد يبدو أن عملية تكبيد 
التكالي  تسري يف عكس اتِّجاه فرضيَّة أساسيَّة للنشاط الرأمسايل؛ فمن املفترض أن 
املؤسَّسات ُتنِتج هبد  الراح، والراح هو الفارق اني إيرادات البيةع وتكةالي    
اإلنتاج، وهبذا يكون الراح جزاًء لكفاءة اإلنتاج، واالفتراض الضمين إذن، وكذلك 

 لألرااح هو أن املنِتج يتكبد التكالي  كافًة.التربير األخالقي 
لكن عمليًّا، ال يسري األمر على هذا النحو؛ فالراح ليس فق  جةزاًء جملةرَّد   
الكفاءة، لكنَّه أيًضا نتيجة لقدرة الشركة على احلصول على مساعدة كبرية مةن  

ثالثةة   الدولة. القليل من املنتجني هم من يتكبدون كافة تكالي  اإلنتاج؛ فثمَّةة  
أنواع خمتلفة من التكالي  اليت تتحملها جهة خارجية ادرجةة كةبرية، وهةي:    
تكالي  السُّمِّية، وتكالي  استنفاد املواد، وتكالي  النقل. فجميع عمليات اإلنتاج 
تقريًبا تتضمن اعض السُّمِّية، أي: إحلاق اعض األضرار البيئية الناجتة عن املخلفات، 

النفايات املاديَّة أو الكيماويَّة، أو ابساطة من خةالل   سواء من خالل التخلص من
التسبب يف حتوُّل البيئة على املدى الطويل. إن أقلَّ السبل كلفة االنسةبة للمنةِتج   
للتعامل مع النفايات هو اإللقاء هبا خارج حدود ملكيته، كما أن أقل السبل كلفة 

ال السبيلني يقلالن من تكالي  للتعامل مع حتول البيئة هو التظاهر اأنه ال حيدث. ك
اإلنتاج املباشرة، إال أن هذه التكالي  تتحملها جهة خارجية، مبعىن أنه الُاةدَّ أن  
يدفع أحدهم مثن العواقب السلبية لتلك األضرار، إّما على الفةور أو الحًقةا يف   

فمةن  أغلب األحيان، وذلك إّما من خالل تنظي  البيئة أو استعادة النُّظم البيئيَّة. 
يدفع هذا الثمن هو سائر األشخا ، وهم دافعو الضرائب اشكل عام، ويقومون 

 اذلك من خالل وسي  وهو الدولة.
أّما األسلوب الثاين لتحميل جهة خارجية التكالي  فهو جتاُهةل اسةتنفاد   
املواد؛ ففي هناية األمر، تستخدم كافة عمليات اإلنتاج اعض املواد األولية، سةواء  

عضوية أو غري عضوية، اليت ُتعد جزًءا من عمليات التحول اليت ُتنةِتج   كانت موادَّ
سلعة دهنائيةد تباع يف األسواق. تنضب املواد األولية، اعضها سريًعا واعضها اب ٍء 
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شديد وأغلبها اوترية متوسطة. ومرة أخرى، تكالي  االستبدال قد ال تندرج أاًدا 
ت، واالتايل سيتوجب على العةامل يف  حتت تكالي  اإلنتاج اليت تتحملها الشركا

هناية املطا  إّما التنازل عن استخدام مثل هذه املواد أو السعي إىل االستبدال هبةا  
ا من خالل االسةتحداث، وقةد جيةادل    اطريقة ما. وهذا ما يقوم اه العامل جزئيًّ

دمةة،  البعض يف هذه احلالة، اأن التكلفة االقتصاديَّة لعدم االستبدال صغرية أو منع
ولكن يف الكثري من احلاالت األخرى ال يكون االستبدال ممكًنا، وحينها يتعني على 
الدولة أن تتدخل مرة أخرى لالشتراك يف عملية استعادة أو إعادة خلةق املةواد،   
واالطبع يتكبَّد مثن هذه العملية أشخا  لخرون غري أولئك الذين يضعون األرااح 

د اليت مل يتم االستبدال هبا كما ينبغي هو مةوارد  يف جيوهبم. لعل خري مثال للموا
األخشاب االعامل؛ فقد ُقطعت غااات أيرلندا يف القرن السااع عشر، وعلةى مةرِّ   
تاريخ النِّظام العاملي احلديث، ظللنا نقطع الغااات مبختل  أنواعها دون أن نستبدل 

ية الالزمة ملا ُتعتةرب  هبا غريها. واليوم نناقش العواقب النامجة عن عدم توفري احلما
 لخر الغااات االستوائية الرئيسية يف العامل أمجع، وهي منطقة األمازون يف الربازيل.
أخرًيا، هناك تكالي  النقل، فعلى الرغم من أن املؤسسات اوجٍه عام تتحمل 

أهنةا قلَّمةا تتحمَّةل     قادمة إليها أو الصادرة منها، إاّلمصروفات نقل البضائع ال
كاملًة؛ فتأسيس الِبنية التحتية الالزمة للنقل من جسور وقنوات وشبكات التكالي  

سكك حديدية ومطارات يتطلَّب تكالي  ااهظة جدًّا، وعادًة ال تتحمَّةل هةذه   
التكالي  الشركات اليت تستفيد من هذه الِبنية التحتية، ولكن يتحملةها جممةوع   

والعائد لكل شركة علةى حةدة   املواطنني. التربير هو أن التكالي  هائلة للغاية، 
صغري للغاية، والِبنية التحتية ال ميكن أن ُتستحدث دون أن ُتسِهم الدولة جبزٍء كبري 
من التكالي . قد يكون هذا األمر صحيًحا، وإن كان مبالًغا فيه اعض الشةيء،  

على أمهية اخنراط الدولة يف عملية التراكم غري النةهائي لةرؤوس    اًلولكنه يعدُّ دلي
 األموال.

لقد ناقشنا االفعل أمهية إنشاء االحتكارات، أو ااألحرى أشباه االحتكارات، 
االنسبة لتكديس رؤوس األموال. ينبغي أن نتذكر أن كل قرار يؤخذ اإتاحة شةبه  

عة لبعض وميثل ضرًرا لبعض لخر، ا كانت للياته، ميثل منفاحتكار من أي نوع، أيًّ



69 

ليس مثَّة موق  حمايةد ميكةن أن    -كما يف مواضع أخرى-ويف هذه احلالة أيًضا 
تتخذه الدولة فيما خيص إتاحة تكديس رؤوس األموال؛ فتكديس رؤوس األموال 
سيظل دائًما تراكًما لرؤوس أموال من ِقَبل أشخا  أو شركات أو كيانات معينة، 

 ني الرأمساليني أمًرا ال مفرَّ منه يف ظل النِّظام الرأمسايل.وتظل املنافسة ا
يف النقاشات اليت تدور حول دتدخُّلد الدولة يف شؤون املؤسسات، غالًبا ما 
ُيالحظ أن الدولة تفرض الضرائب. ال شك يف ذلك، فلن توجد الدولة دون فرض 

كل الدولة هةو  أن العنصر األساسي يف تأسيس هيا سااًقا الضرائب. لقد أوضحنا
امتالك القدرة الفعالة على حتصيل الضرائب، وليس فق  السلطة لفرضها. ُيقال: ال 
أحد حيب الضرائب، لكن العكس صحيح يف حقيقة األمر، رغم أن القليلني يقّرون 

يريدون اخلدمات الةيت   -املؤسسات والعاملون على حدٍّ سواء-اذلك؛ فاجلميع 
اليت حصلت عليها من خالل فرض الضةرائب. مثَّةة    تقدِّمها هلم الدولة ااألموال

مشكلتان أساسيتان يواجههما الناس فيما خيصُّ الضرائب؛ املشكلة األوىل: هةي  
الشعور أو الشك يف أن الدولة تستخدم أموال الضرائب، ليس يف مساعدة دافعةي  
 الضرائب الصادقني الذين َنُعدُّ أنفسنا مجيًعا منهم، اةل يف مسةاعدة اآلخةرين   
)السياسيني والبريوقراطيني والشركات املنافسة والفقراء وغري املسةتحقني وحةىت   
األجانب(؛ هلذا نودُّ أن تنخفض الضرائب، وأن يتوقَّ  صرفها يف األوجةه غةري   
املرغواة. واملشكلة الثانية اشأن الضرائب صحيحة االطبع: األموال اليت ُتجَمع من 

ينفقها حسبما يشاء؛ فاألمر أشةبه  خالل الضرائب كانت لتظل مع كل شخص ل
 ُتنف ق األموال. مااالتنازل عن التحكم يف هذه األموال لصا  كيان مجاعي، يقرِّر في

يف واقع األمر، إن أغلبية الناس وأغلبية املؤسسةات علةى أمتِّ االسةتعداد    
للخضوع للضرائب من أجل تقد  احلد األدىن من اخلدمات الةيت يظةنُّ كةل    

سة أهنا ختدم مصاحلهم، لكن ال أحد منهم يريد دفع كمٍّ أكرب شخص، وكل مؤسَّ
من الضرائب، أو حىت مستعدًّا لذلك، ودائًما ما يكون السؤال حول اخل  الفاصل 
اني املستويات املشروعة وغري املشروعة للضةرائب. ومبةا أن مصةا  األفةراد     

  الفاصةل اشةكٍل   منهم يضع هذا اخل الًّواملؤسسات ختتل  فيما اينهم، فإنَّ ك
اني جمموعةة   -واالفعل ختتار-خمتل  عن اآلخر، ومبا أن الدولة ميكنها االختيار 
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عن حتديد كميةة الضةرائب، فاألشةخا      اًلواسعة من األنظمة الضريبية، فض
واملؤسسات يفضِّلون تلك األنظمة اليت تترك األثر األدىن عليهم واألثةر األعظةم   

لضرائب أمر مؤكَّةد، وأن الصةراعات حةول    على اآلخرين. ال عجب إذن أن ا
الضرائب متوطنة يف جمال السياسة يف العامل احلديث. ال ميكن للدولةة أن تتخةذ   

على املنافع اليت تعةود   يٍّموقًفا حمايًدا، ولكن ميكنها االتأكيد أن تؤثر اشكٍل جدِّ
 على املؤسسات واألشخا  من سياساهتا الضريبية.

لة فيما يتعلَّق االشركات من وجهة كوهنا مسألة داخليةة  أخرًيا، ناقشنا دور الدو
تقع ضمن حدود الدولة، لكن االطبع تتأثَّر الشركات االقرارات، ليس فق  تلك الةيت  
تتَّخذها الدولة القائمة فيها، لكن أيًضا االقرارات اليت تتَّخذها دوٌل كةثرية أخةرى،   

أمواهلم أو موظفيهم عرب حةدود  اقدر ما تتعلق تلك القرارات اعبور سلعهم أو رؤوس 
فق  هي الةيت   هذه الدول، وهي عملية مستمرة وواسعة النطاق. القليل من الشركات

تبايل اسياسات الدول اليت ال تنتمي إليها، وذلك فيما يتعلةق اةالتوطني،    تستطيع أاّل
لكنَّ السؤال املطروح هنا هو: كي  تستطيع تلك الشركات التعامةل مةع الةدول    

تكمن اإلجااة يف اتِّجاهني: التعامل املباشر أو غري املباشر. نعةين االتعامةل    األخرى؟
املباشر التصر  كما لو أنَّهم مقيمون يف الدولة األخرى، واستخدام مجيةع اآلليةات   
والوسائ  اليت يستخدموهنا يف دولتهم، كالرشوة والضغ  السياسي وتبادل املنافع. قد 

ما تكون الشركة داألجنبيةد يف هذه احلالة يف وضع غري  يكون هذا كافًيا، ولكن غالًبا
يف الساحة السياسية االية. أمةا يف حالةة كةون الشةركة      -إىل حد كبري-ُمواٍت 

داألجنبيةد متوطنة يف دولة دقويةد، فبإمكاهنا مناشدة الدولة الةيت تنتمةي إليهةا أن    
حلملها على املوافقة  وذلك ؛تستخدم سلطتها يف ممارسة الضغوط على الدولة األخرى

على احتياجات ومطالب رّواد األعمال القادمني من الدولة القوية، واالطبع ُتعدُّ هةذه  
العملية أمًرا حموريًّا يف النِّظام فيما اني الدول. يف الثلث األخري من القرن العشةرين، مل  
أن  ختجل الشركات األمريكية املصنِّعة للسيارات واحلديد وشةركات الطةريان مةن   

تطلب من احلكومة األمريكية أن متارس الضغوط على اليااان وغرب أورواةا لتغةيري   
سياساهتا اطرق حتسِّن من وضع الشركات األمريكية، وُتمكِّن شركات النقل اجلةوي  

 األمريكية من االستفادة من حقوق النقل عرب اايطات.
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لني يف الشةركات  تتشكَّل األغلبية الكبرية من سكان أية دولة من أسر العام
واملنظمات األخرى. ويتيح النِّظام الرأمسايل نظاًما حمدًدا لتقسيم فائض القيمة الذي 
يتم إنتاجه، ومن الواضح أنه يف أي وقت يكون جمموع فائض القيمةة جمموًعةا   
صفريًّا؛ فكلما زادت احلصة املخصصة لتراكم رأس املال، قلَّت احلصة املخصَّصةة  

يعملون يف وحدات اإلنتاج اليت تنتج فائض القيمة هذا. من  لتعويض هؤالء الذين
احلقائق األساسية أن هذا التقسيم لفائض القيمة له اعض احلدود )أي ال ميكةن أن  
يكون مائة يف املائة يف اجتاه، وصفر يف املائة يف االجتاه اآلخةر(، لكةن نطةاق    

علةى املةدى القصةري    االحتماالت اني كال االتِّجاهني كبري للغاية. ينطبق هذا 
 االتأكيد، وحىت على املدى الطويل إىل نقطة حمددة.

من املنطقيِّ أن يترتَّب على ذلك صراٌع مستمر على ختصيص فةائض القيمةة،   
وهذا ما ُيسمَّى االصراع الطبقي، ومهما يكن شعور املرء حيال اجلانةب السياسةي   

ية؛ إذ ميكن إخفاء هذا اجلانب للصراع الطبقي، فال مفرَّ من التعامل معه كوحدة حتليل
لغويًّا، ولكن ال ميكن جتاهله أاًدا. من الواضح متاًما أنه يف هذا الصراع الطبقي املستمر 
)الذي يعد اال شك ظاهرة معقدة للغاية، ال تتوزع فيها الةوالءات توزيًعةا ثنائيًّةا    

اجتاه معني أو لخةر.  حموريًّا يف حتويل هذا التخصيص لصا   اًلاسيًطا(، ُتعد الدولة فاع
االتايل، فإن كال اجلانبني ينظمان نفسيهما سياسيًّا للضغ  على الدولة، كوهنةا متثِّةل   
الِبنية التنفيذية والتشريعية. فإذا ألقينا نظرًة فاحصًة على السياسة الداخلية للعديد مةن  

ر اسةتغرق  الدول على مرِّ تاريخ االقتصاد العاملي الرأمسايل، نستطيع أن نرى أن األمة 
وقًتا ليس اقليل، ال استغرق عدة قرون، قبل أن تتمكَّن الطبقة العاملةة مةن تنظةيم    

 نفسها اشكل كاٍ  ملمارسة اللعبة السياسية اأقل درجة ممكنة من الفعالية.
ال شكَّ أن نقطة التحول التارخيية كانت الثورة الفرنسيَّة؛ إذ جلبت الثةورة  

يف الثقافة اجلغرافية للنظام العاملي احلديث الذي أشرنا  الفرنسيَّة التغيريين األساسيني
ظةاهرة دطبيعيةةد    -وأعين التغيري السياسي-: جعلت من التغيري اًلإليه االفعل؛ أو

وكأنَّه أمر متأصل يف طبيعة األشياء، ال وأمر مرغوب فيه. كان هذا هو التعةبري  
ألفكار عصر التنوير. ثانًيا: أعةادت  السياسي لنظريَّة التقدُّم، وهي النظريَّة ااوريَّة 

الثورة الفرنسيَّة توجيه مفهوم السيادة، من السيادة امللكية أو سيادة هيئة التشةريع  
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إىل سيادة الشعب؛ فبعدما يتحرَّر مارُد سيادة الشعب من القارورة، ال ميكن أسره 
ة يف مرة أخرى، االتايل صار مبدأ سيادة الشعب أحد املفاهيم احلكيمةة الشةائع  

 .االنِّظام فيما اني الدول اأكمله
إحدى النتائج األساسيَّة لفكرة سيادة الشعب هي أن الشعب أصبح ُيشار إليه 
دااملواطننيد. ويف وقتنا احلايل، أصبح هذا املفهوم أساسيًّا لدرجة أنه يصعب علينا 

 ْنفةأ  جةذريًّا!   اًلف ْهم كم كان حتول الشعب من دحمكومنيد إىل دمواطننيد حتوُّ
يصبح املرء مواطًنا، يعين أن يكون له احلق يف املشاركة على قدم املسةاواة، مةع   

يصةبح املةرء    ْنسائر املواطنني يف كافة القرارات األساسية اليت تتَّخذها الدولة. أ 
مواطًنا يعين أنه ليس مثَّة أشخا  هلم مكانة أعلى من املةواطنني اآلخةرين مثةل    

املرء مواطًنا يعين أن اجلميع مقبولون كأشخا  عاقلني،  يصبح ْناألرستقراطيني. أ 
قادرين على اختاذ قرارات سياسية. كانت النتيجة املنطقية ملفهوم املواطنةة هةي   
االقتراع العام. كما نعر ، فإنَّ التاريخ السياسي للمائة واخلمسني سةنة التاليةة   

 شهد توسًعا ثااًتا لالقتراع يف الدول، واحدة تلو األخرى.
اليوم، تدَّعي كل دولة أن مجيع مواطنيها سواسية، وميارسون سيادهتم مةن  
خالل نظام االقتراع العام، غري أننا نعلم أن هذا ليس صحيًحا متاًما يف واقع األمر؛ 
إذ إن جزًءا من السكان فق  ميارسون حقهم الكامل يف املواطنة يف معظم البلدان. 

من يندرج حتت فئةة الشةعب،    نقرِّر إذنفإذا كانت السيادة للشعب، فيجب أن 
ولكن يتضح أن الكثريين يتم استثناؤهم. مثَّة اعض االستثناءات اليت تبدو داديهيةد 
لبعض الناس، منها: َمن ُيعدون جمرد زّوار للبلد )األجانب(، وكذا صغار السةن  
أة؟ الذين ليس مبقدورهم إصدار قرار حكيم، واملختلون عقليًّا، لكن ماذا عن املةر 
ي بةة ومن ينتمون لألقلّيات العرقية؟ ومن ليس لديهم أمالك؟ واملسةاجني مرتك 

اجلنايات؟ مبجرد أن نستهلَّ يف تعداد االستثناءات ملصطلح دالشعبد، سةنجد أن  
القائمة طويلة جدًّا، فمصطلح دالشعبد، الذي ادأ كمفهوم الشمول، سريًعا مةا  

 حتول إىل مفهوم يعج ااالستثناءات.
لك، أصبحت سياسة الشمول واالستثنائية حجر الزاوية للسياسةة  نتيجة لذ

الوطنية على مدار القرنني التاليني؛ فقد سعى املستبعدون إلدراجهم ضمن مصطلح 
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دالشعبد، يف حني أن املشمولني االفعل كانوا مييلون يف أغلب األحيان إىل إاقةاء  
؛ ممةا ُيبقةي علةى    التعري  الضيق ألهلية احلصول على حقوق املواطنة كما هو

االستثناءات. هذا يعين أن الساعني للحصول على حق املواطنة اضطرُّوا إىل تنظيم 
 -اكل اساطة-أي أهنم  ؛أنفسهم خارج القنوات الربملانية حىت يتمَّ مساع قضيتهم

 اضطروا إىل االخنراط يف أنشطة تظاهرية ومترديَّة، ويف اعض األحيان ثورية.
اتيجي واسع اني األقوياء يف مطلع القرن التاسع عشر؛ أدى هذا إىل جدل استر

فمن ناحية، هناك َمن قادهتم خماوُفهم إىل الشعور اأن هذه احلركات ينبغي قمعهةا  
)واالفعل ُرفضت فكرة السيادة الشعبية(، وأطلقوا على أنفسةهم اسةم ااةافظني    

كحصةوٍن   -لعائلةكامللكية والكنيسة واألعيان وا-وأشادوا ااملؤسسات دالتقليديةد 
ضد التغيري. ولكنَّهم عورضوا من ِقبل جمموعة أخرى تظن أن تلةك االسةتراتيجية   
حمكوم عليها االفشل، وأنه فق  من خالل قبول حتمية اعض التغيري، يستطيعون أن 
حيدُّوا من درجة هذا التغيري وسرعته. أطلقت تلك اجملموعة علةى نفسةها اسةم    

املتعلم كاملواطن النمةوذجي، وااملتخصةص اوصةفه    الليرباليني، وأشادت االفرد 
الشخص الوحيد الذي يستطيع أن حيدِّد حبكمة تفاصةيل القةرارات االجتماعيَّةة    
والسياسية. كما أشاروا إىل أنه ينبغي أن يتم السماح اةب ء جلميةع األشةخا     

مةن  اآلخرين مبمارسة حقوق املواطنة كاملة حينما يصبح تعليمهم كافًيا؛ ليتمكَّنوا 
ي الليرباليني لنظريَّة التقدم، فقةد سةعوا إىل   حتديد اخليارات املتوازنة. من خالل تبنِّ

صياغة تعريٍ  هلذه النظريَّة لتصبح دالفئات اخلطريةد أقل خطورة، وتلعب الطبقةات  
داملميزةد األدوار الرئيسية يف املؤسسات السياسية واالقتصاديَّة واالجتماعيَّة. كانةت  

جمموعة ثالثة، الراديكاليون، الذين كانوا ينسبون أنفسهم إىل احلركات هناك االطبع 
 املعادية لألنظمة، وهي اليت قادت هذه اجملموعات يف معظم األحيان.

من اني هذه األيديولوجيات الثالث اليت نشأت يف أعقاب انةدالع الثةورة   
جنةح الليرباليةون    -الراديكةايل التيار ااافظ والتيار الليربايل والتيار -الفرنسيَّة 

الوسطيون يف اهليمنة على املشهد يف النِّظام العاملي، على األقل ملدة طويلة جةدًّا؛  
مةن ااةافظني    اًلحيث ُطبِّق ارناجمهم للتغري املعدَّل يف كل مكان، وأقنعوا كة 

 ا الليربالية الوسطية.والراديكاليني اتغيري مواقفهم حبيث جيسدان فعليًّ
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فيهةا؛ فكمةا   ُوجدت سياسات كل هذه احلركات اقوة الدول اليت  تأثرت
نعلم، يتمتع اعض الدول اقوة أكرب من الدول األخرى. لكن ما الةذي يعنيةه أن   
تكون الدولة قوية داخليًّا؟ االتأكيد ال تتحدد قوة الدولة من خالل درجة تعسة   

ر يستخدمه الكةثري  أو قساوة السلطة املركزية، على الرغم من أن هذا معيار متكر
من املراقبني. فالسلوك الديكتاتوري من ِقبل سلطات الدولة ُيَعدُّ يف األغلب عالمة 
ضع  وليس عالمة قوة، فالتعري  األصلح لقوة الدول هو القدرة علةى تنفيةذ   
القرارات القانونية تنفيًذا فعليًّا )وهنا ُنذكِّر ااملثال املذكور سااًقا عن املقارنة اةني  

الرااع عشر ورئيس وزراء السويد يف العصر احلايل(. لعل أحد املقاييس اليت لويس 
ميكن استخدامها هو نسبة الضرائب املفروضة اليت يتم حتصيلها فعليًّا، وتصةل إىل  

مشكلة متفشية، لكن الفارق هائل بةي هيئة الضرائب. االطبع ُيعد التهرب الضري
( ومةا تسةتطيع   %89رب من حوايل اني ما تستطيع الدول القوية حتصيله )ما يق

(. ُتعَزى هذه النسبة املئويةة الضةئيلة إىل   %19 الدول الضعيفة حتصيله )أقرب إىل
اريوقراطية ضعيفة، ويف املقاال فإن عدم القدرة على حتصيل الضرائب حيرم الدولة 

 من األموال اليت تستطيع من خالهلا تقوية هذه البريوقراطية.
لَّت الثروة اليت ميكن تكديسها من خالل أنشطة إنتاجية كلَّما ضعفت الدولة، ق

مثمرة على الصعيد االقتصادي، وهذا االتايل جيعل لليات الدولة نفسها من املواضةع  
لتراكم الثةروات مةن خةالل االخةتالس      -ال ورمبا املوضع الرئيسي- الرئيسية

ك األمةور ال  والرشوة، سواء على مستويات عالية أم منخفضة. وهذا ال يعين أن تل
حتدث يف الدول القوية، ال حتدث ولكنها يف الدول الضعيفة تصبح الوسيلة املفضلة 
لتراكم رؤوس األموال، واالتايل تضع  قدرة الدولة على أداء مهامهةا األخةرى.   
عندما تصبح لليات الدولة الوسيلة الرئيسية لتراكم رؤوس األموال، فإن فكرة تداول 

إىل تزوير االنتخااات ادرجة وحشية )إذا ما  من ث مَّ ا يؤدِّياملناصب تصبح اعيدة؛ مم
مت عقد انتخااات من األساس(، كما يؤدي إىل االنتقال الصارخ للسلطة؛ مما يؤدِّي 

االضرورة إىل اتساع الدور السياسي للجيش. من الناحية النظريَّة، ال حيق  -من ث مَّ-
ة وحدها حتتكر حق استخدام العن . سوى للدولة فق  أن تلجأ إىل العن ، والدول

وُتعد مؤسستا الشرطة واجليش األداتني الرئيسيتني ملمارسة هذا االحتكار، وتعةدان  



75 

من الناحية النظريَّة جمرد أدوات ختدم سلطات الدولة. لكن من الناحية العملية، هةذا  
 االحتكار ضئيل، وكلما ضعفت الدولة تضاءلت قوة هذا االحتكار. نتيجة لةذلك، 
يصعب على القادة السياسيني أن حيافظوا على سيطرهتم الفعالة على الةبالد، وهنةا   
يتحيَّن اجليش الفرصة لتويل السيطرة على السلطة التنفيذية مباشرًة مىت ادا النِّظام غري 
قادر على ضمان األمن الداخلي. من الضروري اإلشارة إىل أن تلك الظواهر ليست 

 ؛املناطقلكنها نتاج الضع  املستوطن يف انيات الدولة يف نتاج السياسات اخلاطئة، و
حيث الغالبية العظمى من عمليات اإلنتاج تكون طرفيةة، واالتةايل تصةري هةذه     
العمليات مصادر ضعيفة لتراكم رؤوس األموال. أما يف الدول اليت متتلك املواد اخلام 

املتوفر لتلك الدول يعتمةد  اليت تدر رحًبا يف السوق العاملي )مثل النف (، فإن الدخل 
يف األساس على اإلجيار، وهنا أيًضا التحكم الفعلي يف اآللية يضمن اختالس جةزء  
كبري من هذه اإلجيارات ملصلحة اعض األفراد أو املؤسسات اخلاصة. ليس من قبيل 

اجليش  ىاملصادفة إذن أن تتعرض مثل تلك الدول يف الكثري من األحيان ملواق  تولَّ
 ام احلكم املباشر.فيها زم

يف النهاية، ينبغي أن نشدد على أن ذلك الضع  ُيظهر مدى قةوة األعيةان   
االيني، يف مقاال )البارونات وقادة امليليشيات املسلحة( الذين يسةتطيعون فةرض   
سيطرهتم على املناطق غري التااعة للدولة من خالل الةتحكم يف اعةض القةوات    

األغلب اقدر من الشرعية االية )شةرعية الِعةرق أو   العسكرية االية، املمزوجة يف 
العائلة التقليدية أو اهليمنة األرستقراطية(؛ ففي القرن العشةرين، اكتسةبت اعةض    
احلركات جزًءا من هذه السلطة االية؛ تلك احلركات اليت نشأت كحركات وطنية 

ل تلك البارونات معادية للنظام، مث حتولت يف سياق الصراع إىل إقطاعيات حملية. متي
االية إىل إاراز اجلانب املافيوي ألنشطة املشاريع الرأمسالية. إن عصااات املافيةا يف  
األساس ضواري تتغذى على عملية اإلنتاج، فعندما تكون هنةاك منتجةات غةري    
ُمحتك رة وال حتقق رحًبا كبرًيا للشركات الفردية، فإن إحدى الطرق القليلةة الةيت   

ا املرء أن جيمع أكرب كم ممكن من رؤوس األموال هي إنشاء نفةق  يستطيع من خالهل
احتكاري ليمر من خالله اإلنتاج، على أن يتم ذلك ااستخدام قوة ال ختضع للدولة. 
تشتهر عصااات املافيا اتورطها يف منتجات غري قانونية مثل املخدرات، إال أهنا غالًبا 
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ن األنشطة الرأمسالية على غةرار املافيةا   ما تنخرط يف أنشطة إنتاجية قانونية أيًضا. إ
خطرية االطبع، وهتدد حياة أفراد عصااة املافيا أنفسهم. االتايل فإن أعضةاء املافيةا   
الذين جنحوا على مر التاريخ يف مجع األموال كانوا يسعون إىل غسل أمواهلم )غالًبةا  

يني. لكن االطبع ما يكون يف اجليل التايل(، وحتويل أنفسهم إىل أصحاب أعمال قانون
 كلما اهنارت سيطرة الدولة أو غدت حمدودة، ظهرت دائًما عصااات مافيا جديدة.
من اني الطرق اليت حتاول من خالهلا الدولة أن تعزِّز من سلطتها وتصبح أقوى 
وتقلص دور عصااات املافيا حتويل شعبها إىل دأمة قوميةد؛ فمما ال شةك فيةه أن   

إهنا مجيًعا كيانات اجتماعية حتظى الدول اةدور   إذ طورة؛مفهوم األمم ما هو إال أس
حموري يف إنشائها. فعملية إنشاء األمة تتضمن تأسيس )ولدرجة كةبرية اختةراع(   
تاريخ وتسلسل زمين طويل، وجمموعة افتراضية من اخلصائص ااةددة، حةىت وإن   

 ل.كانت شرائح كبرية من تلك اجملموعة ال تتشارك يف تلك اخلصائص االفع
علينا التفكري يف مفهوم دالدولة القوميَّةد كخ  متقارب تطمةح إليةه كافةة    
الدول. واينما تدَّعي اعض الدول أهنا ال تطمح إىل ذلك، وأهنا دمتعددة القومياتد، 
فإهنا يف احلقيقة تسعى إىل إنشاء هوية واحدة لعموم الدولة، ولعل خري مثةال علةى   

يّدعي عندما كان قائًما أنه متعدد القوميةات،   ذلك هو االحتاد السوفييت الذي كان
إال أنه عزَّز أيًضا فكرة الشعب دالسوفييتد، وينطبق هذا أيًضا على سويسرا وعلةى  
كندا. فالقوميَّة هي هوية شرحية متميزة من اجملتمع، ولعلها الشرحية األكثر أمهيةة يف  

الدول السةيادية املتواجةدة    احلفاب على النِّظام العاملي احلديث، القائم على ِانية من
داخل نظام فيما اني الدول، إذ متثل القوميَّة األساس الذي تقوم عليةه ِاَنةى هةذه    
الدول. وإذا ما أمعّنا النظر يف األمر، سنجد أن القوميَّة ليست جمرد ظاهرة يف الدول 
الضعيفة، ال هلا وجود قوي للغاية يف أغىن الدول، وإن كان اإلعالن عن وجودهةا  
يف تلك الدول أقل كثرًيا عنه يف الدول ذات القوة املتوسطة. مرة أخةرى، ينبغةي   
حتليل سعي قادة الدول العلين وراء املباحث القوميَّة على أنه حماولة لتقوية الدولةة،  

على أن الدولة قوية االفعل؛ فقد اتبعت الدول على َمرِّ التةاريخ ثالثةة    اًلوليس دلي
لقوميَّة: نظام املدارس التااعة للدولة، واخلدمةة يف القةوات   أمناط رئيسية يف إنشاء ا

 املسلحة، واالحتفاالت العامة، وُتستخدم األمناط الثالثة ااستمرار.
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تتواجد الدول، كما أكدنا، داخل إطار من النِّظام فيما اني الدول، وتتجلَّةى  
سية للنظام العةاملي،  قوهتا النسبية يف مدى قدرهتا على أن تبقى شاخمًة يف البيئة التناف

وليس فق  يف مدى ممارستها لسلطتها على املستوى الداخلي؛ فجميع الدول سيادية 
من الناحية النظريَّة، لكن الدول القوية هي اليت دتتةدخلد اسةهولة يف الشةؤون    

 الداخلية للدول األضع  منها وليس العكس، ويدرك اجلميع هذه احلقيقة.
الضعيفة من خالل ممارسة الضغوط عليها ُاغية إاقاء ترتب  الدول القوية االدول 

حدودها مفتوحة أمام تدفقات العوامل اإلنتاجية اليت تعود اةالنفع والةراح علةى    
الشركات املتواجدة داخل الدول القوية، اينما تقاوم أّي طلبات للمناولةة يف هةذا   

ل من الواليةات  الصدد. خالل املناقشات اليت تدور حول التجارة العاملية، تطالب ك
اشكل مستمر افتح اقية دول العامل حةدودها أمةام   اةي املتحدة واالحتاد األورو

تدفقات املصنِّعني واخلدمات القادمة منهما، ومع ذلك يقاومان اشدة فتح حدودمها 
اشكل كامل أمام تدفقات املنتجات الزراعية أو املنسوجات اليت تنافس منتجاهتمةا  

ودة يف مناطق األطرا . كما ترتب  الدول القوية االةدول  والقادمة من الدول املوج
الضعيفة من خالل ممارسة الضغوط عليها لتنصيب أشخا  مقبولني لةدى الةدول   
القوية واإلاقاء عليهم يف السلطة، وكذلك حلثها على االنضمام إىل الدول القوية يف 

جةات  ممارسة الضغوط على دول ضعيفة أخرى حلملها على التماشةي مةع احلا  
السياسية للدول القوية. وترتب  الدول القوية االدول الضعيفة أيًضا من خالل ممارسة 

كالسياسة اللغوية والسياسة التعليمية، -الضغوط عليها لقبول ممارسات ثقافية حمددة 
 -مبا يتضمن املكان الذي ُيسَمح لطالب اجلامعة أن يدرسوا فيه، والتوزيع اإلعالمي

شأهنا تعزيز رواا  الوصل اينهما على املدى الطويةل. كمةا   وتلك املمارسات من 
ترتب  الدول القوية االدول الضعيفة من خالل ممارسة الضغوط عليها لتسةري علةى   
ُخطاها يف الساحات الدوليَّة )كاملعاهدات واملنظمات الدوليَّة(. يف حني أن الةدول  

دول الضةعيفة تشةتري   القوية قد تشتري ذمم اعض قادة الدول الضعيفة، إال أن ال
 محاية الدول القوية من خالل ترتيب دخول التدفقات املناسبة لرؤوس األموال إليها.
االطبع أضع  الدول على اإلطالق هي ما ُنطِلق عليها املستعمرات، والةيت  
نعين هبا وحدات إدارية يتم تعريفها اأهنا غري سيادية وتقع حتت الوالية القضةائية  
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عنها يف العادة. يرجع أصل املستعمرات احلديثة إىل التوسةع   لدولة أخرى، اعيدة
االقتصادي للنظام العاملي، فمن خالل هذا التوسع، حاولت الدول القوية الواقعةة  
يف املركز ضم مناطق جديدة يف عمليات النِّظام العاملي احلديث، لكنها واجهت يف 

ليتم تعريفها االةدول   اعض األحيان وحدات اريوقراطية لديها ما يكفي من القوة
ذات السيادة، حىت ولو مل تكن االقوة الكافية للبقاء خارج عملية توسةع النِّظةام   
العاملي. لكن غالًبا ما كانت تواجه الدول القوية عسكريًّا )املوجةودة غالًبةا يف   
أورواا الغراية، ولكن جيب إدراج الواليات املتحدة وروسيا واليااان ضمن القائمة( 

ات انيات سياسية ضعيفة، ولضمان ضم مثل تلك املناطق يف النِّظام العاملي مناطق ذ
 على حنو ُمرٍض، مت احتالل هذه املناطق وإقامة األنظمة االستعمارية هبا.

مارست هذه املستعمرات داخليًّا نفس أنواع الوظائ  اليت مارستها الةدول  
قرارات املتعلقة اعبور ذات السيادة؛ فكانت تكفل حقوق امللكية، وكانت تصدر ال

حدودها، وكانت ترتب أمناط املشاركة السياسية )ااةدودة للغايةة يف أغلةب    
األحيان(، كما كانت تطبق القرارات املتعلقة اأماكن العمل، إضافة إىل أهنا كانت 
حتدِّد أنواع اإلنتاج املسموح اه واملفضَّل داخل املستعمرة. لكن أغلب العةاملني  

خذون هذه القرارات كانت ترسلهم القوة املستعِمرة ومل يكونوا من الذين كانوا يت
السكان االيني؛ فكانت القوى االستعمارية تربر استيالءها على السلطة وتوزيةع  
األدوار فيما اني األشخا  القادمني من البلد داحلضريةد مبجموعة من احُلجةج؛  

 للسكان االِّيني وقصةورهم،  فهناك احُلجج العنصرية اليت تشري إىل التدين الثقايف
وهناك احُلجج التربيرية حول الدور الذي كانت متارسه اإلدارة االستعمارية مةن  

 أجل دحتضُّرد هذه الدول.
أّما احلقيقة األساسية فكانت أن الدولة املستعَمرة هي ابساطة أضع  شةكل  

قةدر مةن   من أشكال الدولة يف النِّظام فيما اني الدول؛ إذ كانت متةارس أقةل   
االستقالل احلقيقي، ما جيعلها معرضة اشكل كبري الستغالل املؤسسات واألشخا  
القادمني من دولة أخرى، املعروفة االدولة احلضرية. واالطبع فإن أحد أهدا  القوة 
االستعمارية مل يكن ضمان حتكمها يف عملية اإلنتاج يف املستعمرة فق ، ال احلر  

دولة أخرى قوية نسبيًّا يف النِّظام العاملي االوصةول إىل   أيًضا على عدم السماح ألية
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موارد املستعمرة أو أسواقها، أو على أكثر تقدير، أن يكون هذا الوصول علةى أدىن  
مستوى. االتايل كان أمًرا حتميًّا يف مرحلة معينة أن حتدث تعبئة سياسةية لسةكان   

يت يتمثةل هةدفها يف   املستعمرات يف شكل حركات تنادي االتحرير الوطين، والة 
احلصول على االستقالل )لتصبح دولة ذات سيادة( كخطوة أوىل يف املسةار حنةو   

 حتسني وضع الدولة وسكاهنا مقارنًة االدول األخرى يف االقتصاد العاملي.
مع ذلك، فإن االلتفات فق  إىل عالقة الدول القوية االدول الضةعيفة قةد   

اية اني الدول القوية اعضها مع اعةض، فمثةل   يقودنا إىل جتاهل العالقة املهمة للغ
هذه الدول اطبيعتها دول متنافسة، تتحمل مسةؤولية جمموعةات متباينةة مةن     

مثَّةة   -كما هو احلال يف التنافس اني الشركات الكبرية- الشركات املتنافسة. لكن
تناقض خيف  من حدة التنافس اني الدول القوية. واينما كل من هةذه الةدول   

خرى يف مقارعة افتراضية صفرية النتيجة، فإن هلم مجيًعا مصلحة مشتركة تعادي األ
يف احلفاب على النِّظام فيما اني الدول، والنِّظام العاملي احلديث اشكل عام. لذلك 
يندفع الفاعلون يف لٍن واحد يف اجتاهني معاكسني؛ أحدمها: اجتاه نظام فيما اةني  

نظام فيما اني الدول متماسةك ومةنظم.   الدول يتسم االفوضوية، واآلخر: اجتاه 
 كما قد يكون متوقًَّعا، ينتج عن ذلك ِاَنى تقع يف العادة ما اني االجتاهني.

يف ظلِّ هذا الصراع املتناقض، ال ينبغي أن هنمل الدور اخلا  للدول شةبه  
الطرفية؛ فهذه الدول متوسطة القوة تنفق طاقتها يف العمل اشكل سريع من أجةل  

ى األقل يف موقعها املتوس ، ولكنَّها تأمل أيًضا يف ارتقاء مرتبة أعلةى.  البقاء، عل
تستخدم الدول شبه الطرفية سلطتها كدولة على الساحتني الداخلية وفيمةا اةني   

لرفع مكانتها كدولة ُمنتجة وكدولة تتراكم فيهةا   ؛الدول ادرجة كبرية من الوعي
يكون اختيار هذه الدول اسيًطا رؤوس األموال وكقوة عسكرية. يف هناية املطا ، 

للغاية: إّما أن تنجح يف ارتقاء مكانة أعلى على السُّلَّم اهلرمي )أو على األقل البقاء 
 يف مكاهنا(، أو يتم دفعها إىل األسفل.

ويتوجَّب على هذه الدول اختيار حلفائها وفرصها االقتصاديَّة اشكل حةذر  
ها مع اعض يف املقةام األول؛ ففةي   تنافس اعضيوسريع؛ فإن الدول شبه الطرفية 

حالة نقل صناعة كانت رائدة يف السااق على سبيل املثال، خالل املرحلة الثانية من 
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الزمنية لالقتصاد أو لألسواق املالية اليت حتدث عنها دكوندراتيي د، سةيتم   الدورة
أن ُتنقل  نقلها غالًبا إىل الدول شبه الطرفيَّة، ولكن ليس إليها كلها؛ إذ من املمكن

لدولة واحدة أو دولتني منها، فليس هناك ُمتسع يف ِانية اإلنتاج للنظةام ككةل   
يسمح اتنفيذ مثل هذا النوع من النقل )الذي ُيدَعى دالتطويرد( يف الكةثري مةن   
الدول يف لٍن واحد. ليس من السهل معرفة أيٍّ من الدول شبه الطرفية اليت رمبةا  

ليها هذه الصناعة اشكل مسبق، كما ال ميكةن  يكون عددها مخس عشرة سُتنقل إ
توضيح السبب الحًقا. لكن األمر الذي يسهل استيعااه هو أنه ليس لكل الةدول  

 مكانة مميزة، وإال هبطت األرااح اشكل سريع وحاد.
إن التنافس فيما اني الدول القوية واجلهود اليت تبذهلا الدول شةبه اهلامشةية   

يؤدي إىل تنافس مستمر فيما اني الدول يأخذ شكل ما لرفعة مكانتها وزيادة قوهتا 
ُيسمَّى مبيزان القوى؛ مما يعين أن ليس مثَّة دولة تستطيع أن ُتملي سياساهتا تلقائيًّةا  
فيما اني الدول. هذا ال يعين أن الدول األقوى ال حتاول الوصول إىل هذه الدرجة 

تستطيع من خالهلما الةدول   من القوة االتحديد. مع ذلك، مثَّة طريقتان خمتلفتان
حتقيق سيطرهتا؛ األوىل: هي حتويل االقتصاد العاملي إىل إمرباطوريَّة عاملية، والثانية: 
هي حتقيق ما ُيطلق عليه اهليمنة يف النِّظام العاملي. من املهم التمييز اني الطةريقتني  

 إمرباطوريَّةة  وف ْهم سبب عدم متكن أية دولة من حتويل النِّظام العاملي احلديث إىل
 عاملية، اينما استطاعت عدة دول يف عصور خمتلفة حتقيق اهليمنة.

نعين ااإلمرباطوريَّة العاملية ِانية تتكون من سلطة سياسية واحدة للنظةام العةاملي   
اأكمله. وقد كانت هناك عدة حماوالت جادة إلنشاء مثل هذه اإلمرباطوريَّة العامليةة  

اضية؛ إذ كانت أوىل هذه اااوالت تلك اليت قام هبا امللك خالل األعوام اخلمسمائة امل
تشارلز اخلامس يف القرن السادس عشر )واستمر ورثته يف هذه اااولةة علةى حنةو    
ضعي (، وكانت ثانية هذه اااوالت تلك اليت قام هبا نااليون يف اداية القرن التاسةع  

ص  القرن العشرين. كةل تلةك   عشر، وكانت الثالثة تلك اليت قام هبا هتلر يف منت
 اااوالت كانت هائلة، وفشلت مجيعها يف النهاية ومل تتمكن من حتقيق أهدافها.

على صعيد لخر، متكنت ثالث قوى من حتقيق اهليمنة، وإن استمرت لفتةرات  
قصرية نسبيًّا؛ كانت أوالها: املقاطعات املتحدة )اليت تسمى اليوم هولندا( يف منتص  
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عشر، وثانيتها: اململكة املتحدة يف منتص  القرن التاسع عشر، وثالثتها:  القرن السااع
الواليات املتحدة يف منتص  القرن العشرين. وما جيعلنا نطلق عليها: قوى مهيمنة هو 
أهنا استطاعت لفترة من الوقت أن تضع قواعد اللعبة يف النِّظام فيما اني الدول، وهتيمن 

االت اإلنتاج والتجارة والتمويل(، وحتصل على مبتغاهةا  على االقتصاد العاملي )يف جم
ا ااستخدام أقل قدر من القوة العسكرية )على الرغم من مدى قوهتا العسكرية(، سياسيًّ

 وتصوغ اللغة الثقافية اليت ُتستخدم يف مناقشة األمور العاملية.
االقتصةاد  مثَّة سؤاالن جيب طرحهما، أوَّهلما: ملاذا مل يكن من املمكن حتويل 

العاملي إىل إمرباطوريَّة عاملية، اينما كان من املمكن حتقيق اهليمنة داخل هذا االقتصاد 
العاملي؟ وثانيهما: ملاذا مل تستمر اهليمنة؟ اشكل ما، واةالنظر إىل كافةة حتليالتنةا    
السااقة، ليس من الصعب حل هذه األلغاز، فقد رأينا أن الِبنية املتميةزة لالقتصةاد   

ي )شعبة واحدة للعمالة وِاىن متعددة للدول وإن كانت داخل النِّظام فيما اةني  العامل
الدول، واالطبع ثقافات متعددة وإن كانت اداخل ثقافة جغرافية حمددة( تتناغم مةع  
احتياجات النِّظام الرأمسايل اغرااة. من ناحية أخرى، فإن إنشاء إمرباطوريَّةة عامليةة   

ألنه كان سيعين أن مثَّة ِانية سياسية قادرة علةى   ؛ليةكان من شأنه أن يعوق الرأمسا
جتاوز أولوية التراكم غري النهائي لرؤوس األموال. هذا االطبع ما تكرر حدوثةه يف  
مجيع اإلمرباطوريات العاملية اليت تواجدت قبل النِّظام العاملي احلديث. االتايل، كلمةا  

ة عاملية، وجدت نفسةها يف مواجهةة   أرادت أية دولة حتويل النِّظام إىل إمرباطوريَّ
 عداوة أغلب املؤسسات الرأمسالية ذات األمهية يف االقتصاد العاملي.

ن، ميكن أن تكون كي  تستطيع الدول حتقيق اهليمنة؟ اهليمنة، كما يتبيَّ إذن،
مفيدة للغاية للمؤسسات الرأمسالية، وخصوًصا إذا ارتبطت هذه املؤسسات سياسيًّا 
االقوة املهيمنة. وقد جرت العادة أن تظهر اهليمنة يف أعقاب فترة طويلة من االهنيار 

للنظام العاملي يف صورة حروب دكحرب األعوام الثالثنيد، أي احلروب بةي النس
ها كافة املراكز االقتصاديَّة الكربى يف النِّظام العاملي، وأدت تارخييًّا اليت ُأقحَمت في

إىل إنشاء حتال  يتجمع حول ُمنشئ مفترض لإلمرباطوريَّة العامليةة يف مواجهةة   
حتال  يتجمع حول قوة مهيمنة ُمفترضة. ختلق اهليمنة نوًعا من االستقرار تزدهةر  

عات االحتكارية الرائدة. كما حتظةى  فيه املؤسسات الرأمسالية، وخصوًصا الصنا
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اهليمنة االشعبية لدى األشخا  العادّيني؛ إذ يبدو أهنا ال تكفل نظاًما فحسب، ال 
 مزدهًرا للجميع. اًلأيًضا مستقب
ال تستمر اهليمنة إىل األاد؟ كما هي احلال مع أشباه االحتكةارات   ملاذا إذن

ا. فحةىت  ر نفسها ذاتيًّة املهيمنة تدمِّيف اإلنتاج، فإن السلطة شبه املطلقة يف القوى 
تصبح الدولة قوة مهيمنة، من األمهية مبكان التركيز على كفاءة اإلنتةاج الةذي   
يرسي أسس احلكم املهيمن. وللحفاب على اهليمنة، ينبغي أن تغري القوة املهيمنةة  

 اًلأو لج اًلتوجهها لتمارس دوًرا سياسيًّا وعسكريًّا، وهو دور ااهظ وقاٍس، فعاج
ستبدأ دول أخرى يف حتسني كفاءاهتا االقتصاديَّة حىت تتضةاءل   -اًلوعادًة عاج-

أفضلية القوة املهيمنة إىل حد كبري، ويف النهاية ختتفي، وخيتفةي معهةا نفوذهةا    
السياسي فتصبح جمربة على استخدام قوهتا العسةكرية، ولةيس جمةرد التهديةد     

، ليس العالمة األوىل لضعفها فق ، ااستخدامها. ويعد استخدامها للقوة العسكرية
ال يؤدي للمزيد من التدهور. ويقوِّض استخدام القوة داإلمربياليةد القوة  املهيمنةة  

مث  اًلا، وُينظر إليه كعالمة ضع  وليس عالمة قوة، خارجيًّةا أو ا وسياسيًّاقتصاديًّ
لثقافية العاملية، جتد داخليًّا. وعندما ال تستطيع القوة املهيمنة املتدهورة حتديد اللغة ا

 لغتها املفضَّلة قد عفا عليها الزمن ومل تعد مقبولة اسهولة.
مع سقوط القوة املهيمنة، تظهر دائًما ُقوى أخرى حتاول حل حملها، لكةن  

، ويف هناية املطا  يةؤدِّي إىل حةرب أخةرى    اًلهذا احللول يستغرق وقًتا طوي
أمر مهم ومتكرر، ودائًما ما تكةون   دكحرب األعوام الثالثنيد. لذلك فإن اهليمنة

ا. إن االقتصاد العاملي الرأمسايل حباجة إىل الدول، وحباجة إىل النِّظةام  وجيزًة نسبيًّ
فيما اني الدول، وحباجة إىل الظهور الدوري للقةوى املهيمنةة، لكةن أولويةة     

قةى  الرأمساليني ليست أاًدا احلفاب على أيٍّ من تلك البىن وال حىت متجيةدها، وتب 
األولوية دائًما للتراكم غري النهائي لرؤوس األموال، وُيعد السبيل األمثل لتحقيةق  
تلك األولوية هو تغري اهليمنة السياسية والثقافية ااستمرار، واليت تقوم من خالهلةا  
املؤسسات الرأمسالية ااملناورات، فتحصل على الدعم من الدول اينما تسةعى إىل  

 تفادي سيطرهتا.
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 لرابعالفصل ا

 تأسيس الثقافة الجغرافية

 األيديولوجيات، والحركات االجتماعيَّة، 

 وعلم االجتماع
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ا يف التاريخ الثقايف للنظام منعطًفا ُمهمًّ -كما الحظنا-كانت الثورة الفرنسيَّة 
هنمةا شةكَّال   إ :العاملي املعاصر؛ إذ إهنا قد أحدثت تغريين جذريني ميكن القةول 

الثقافة اجلغرافية للنظام العةاملي املعاصةر،    -فيما اعد-األساس الذي قامت عليه 
أوَّهلما: هو أن التغيري السياسي ظاهرة طبيعية، وثانيهما: هو إعادة صياغة مفهةوم  
السيادة اليت غدت اآلن تتجسَّد يف الناس أو داملواطننيد، وهي التسمية اليت صاروا 

 ، إاّلاًلكام اًلما قلنا، فإنَّ هذا املفهوم كان ُيقَصد اه أن يكون شامهبا يومسون. وك
 أنَّه يف التطبيق العملي استبعد كثرة كاثرة من الناس.

غدا التاريخ السياسي للنظام العاملي املعاصر يف القرنني التاسةع عشةر    وقد
والعشرين، مبثااة تاريخ للسِّجال حول اخل  الفاصل اني من هو مشمول ومن هو 

يدور يف إطار ثقافة معزول من مفهوم املواطنة. ومع ذلك، فقد كان هذا السِّجال 
ع الصا ، هي أنه اجملتمةع الةذي   جغرافية مقولتها اليت تصدع هبا يف تعري  اجملتم

وقد كانت هذه املواجهة السياسية اارية تدور يف ميادين ثالثةة:   .يشمل اجلميع
ميدان األيديولوجّيات، وميدان احلركات املناوئة لألنظمة القائمة، وميدان العلةوم  
االجتماعيَّة. وكانت هذه امليادين تبدو منفصلة، ال كانت تزعم أنَّهةا منفصةلة،   

احلق أنَّها كانت متالزمة، تراطها ُعرى وثيقة. فلنتناول هذه امليادين االبحةث،  و
 واحًدا تلو اآلخر.

ليست األيديولوجية مجلة من أفكار ونظرّيات فحسب، وال هي جمرَّد التةزام  
ُخلقي أو منظور فكريٍّ للعامل؛ إنَّها استراتيجية تتماسك وشةائجها يف امليةدان   

تب عليها نتائج حمدَّدة. وهبذا املعىن، ميكةن القةول: إن   االجتماعي يف صورة تتر
األنظمة العاملية السااقة كانت يف غىن عن األيديولوجية، ال ما كانةت األنظمةة   
العاملية احلديثة لتحتاجها قبل أن يطرأ مفهوم أن التغيري السياسي ظةاهرة عاديةة،   

 اتؤول إليه مسؤولية هةذ  وكذلك املفهوم الذي يرى يف املواطن املرجعية العليا اليت
التغيري، وقبل أن يتمَّ تبّني هذين املفهومني فتقوم عليهما األسس اهليكليةة للةنظم   
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السياسية. ذلك أنَّ األيديولوجّيات تفترض وجود مجاعات يدفع اعُضها اعًضةا،  
ولكلٍّ منها استراتيجية طويلة األمد تنافس االستراتيجّيات األخرى حول كيفيَّةة  

ع التغيري، وحول من هو أوىل مبسك زمامةه وأجةدر. وقةد ُولةدت     التعامل م
 األيديولوجّيات يف أعقاب الثَّورة الفرنسيَّة.

وكانت أيديولوجية ااافظة هي أول ما جاء من هؤالء املواليد، وقد اعتنقها 
القائلون اأن الثورة الفرنسيَّة ومبادئها كانت كارثًة اجتماعية، وسرعان ما خرجت 

، تسلسل 1709ؤلَّفات أساسية، منها ما كتبه إدموند اريك يف إجنلترا عام يف هذا م
اعدها ما كتبه جوزي  دي مايستر يف فرنسا. وكان هذان املؤلِّفةان، كالمهةا،   

أنَّهما أخذا اآلن يروِّجان أليديولوجيَّةة   بُل أفكاًرا إصالحيَّة معتدلة إاّليتبنَّيان من ق
ا يف األسةاس  جذريًّ اًلرأوا أنه مسعى خطري يروم تدخُّ موِغلة يف ااافظة؛ درًءا ملا

 الذي يقوم عليه انيان النِّظام االجتماعي.
وإىل أاعد -وكان أخصُّ ما نقموا منه هو الدعوة القائلة اأن النِّظام االجتماعي 

ميكةن،   -البشر ِدَيوِا-مادٌَّة طيِّعة قاالة للتَّحسني، وأن التدخل السياسي  -حدٍّ ممكن
جيب، أن ُيسرِّع يف دوران عجلة التغيري. ورأى ااافظون يف هذا التغيري استكباًرا ال 
ا، فيه من البالء ما فيه. وكانت جذور لرائهما تضرب يف تراة من التشةاؤم  إاليسيًّ

ُتسيء الظنَّ اطاقات اإلنسان اخُلُلقية، فعّدوا تفاؤل الثورّيني الفرنسّيني مما ال ُيسكُت 
املبني. وعندهم أن النِّظام االجتماعي الذي حنيا فيه، مبا لةه ومةا    عليه من الضالل

عليه، ال ُينجُب من شرِّ اإلنسان مثل الذي ينجبه ما يةدعون إليةه مةن أنظمةة     
وِحقبة سةلطان   1703ومؤسَّسات يلدها رِحم ذلك االستكبار اإلاليسي. واعد عام 

ثورة إىل شفرة املقصلة؛ ألهنةم  الرعب اليت ساق فيها الثوار الفرنسيون إخواهنم يف ال
استقلوا ثوريَّتهم، راح ُدعاة األيديولوجية ااافظة يشةيعون تروجًيةا ملذهبةهم، أن    
 العمليَّة الثوريَّة اطبيعتها تقود إىل هناية تكاد تكون حتميَّة، وهي سلطان الرعب هذا.
ىن أن إذن، فقد كان ااافظون يناصبون الثورة العداء؛ كانوا درجعّينيد مبعة 

موقفهم كان رْجًعا أو ردَّ فعٍل جتاه التَّغيريات اجلذرية للثورة، يتمنَّون دإرجاعد ما 
. ومل يكن ااافظون االضرورة مناِوئني متاًمةا أليِّ  النِّظام القدميأصبح اآلن ُيدعى 

تطور يف التقاليد والسنن، وما أرادوا فيما كانوا يدعون إليه إال التزام احلذر احلاذر، 
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صّرين على أن أهل احللِّ والعقد يف النِّظام القد  هم وحدهم الذين يتوجَّةب أن  ُم
يكون هلم اآلن القوُل الفصُل يف أمر هذا التَّغيري. ومما استدعى ريبتهم خاصة هةو  
تلك الفكرة اليت جتعل من الناس مجيًعا مواطنني متساويني يف احلقوق والواجبات؛ 

البصريُة الالزمة الختاذ قرارات  -ولن يكون له-له  ألن أكثر الناس يف رأيهم ليس
سياسية مهمَّة. أما ثقتهم فقد أْول ْوها املؤسسات السياسية والدينيةة ذات الِبنيةة   

مبعةىن مةن   -املؤسسات الُكربى، وإن كانوا أيًضةا   -االطبع-اهلرمية، وخاصَّة 
العائالت املرموقةة، دأهةل    احمللِّيَّة:يثقون إىل حدٍّ أكرب ااهليئات الشعبية  -املعاين

األرض واجلماعةد، وكل ما ميكن تصنيفه يف قائمة الِعلية والنبالء. كما أهنم لمنوا 
ااألسرة، أي: انظام األسرة اهلرمي األاوي؛ فاهلرمية، أو التراتبية، هي امليسم الذي 

 مييُز ااافظة وأتباعها عن غريهم.
إرجاع ُسلطان املؤسسةات  واضحة:  -إذن-كانت استراتيجيتهم السياسية 

والسنن التقليدية وصيانتها، واخلضوع حلكمتها. فإن أّدى هذا إىل ُا ء يف التغةيري  
السياسي، أو إىل انتفائه متاًما، فال ضري. وإن ارتأت هذه املؤسسات أن َتشةرع يف  
ي عملية تغيري اطيئة، فال ضري كذلك. فقد لمن ااافظون اأن التراتبيَّة أو اهلرميَّة ه
الضامن للنظام، وال يستتب إال هبا. ومن هنا كان ُاغضهم للدميقراطية، الةيت رأوا  
فيها نذيًرا اأفول هيبة التراتبية واحترامها. كما أهنم كانوا يتوجسون من انتشةار  
التعليم وتيسُّر نيله؛ ففي نظرهم أن التعليم ينبغي أن ُيقصر على الصفوة اليت ُتدرب 

سخ يف عقيدة ااافظني أنه ما من قوة تقدر على ردم اهلوَّة للسلك اإلداري. فقد تر
اليت تفصل اني الطبقات الُعليا والطبقات الدنيا، ال لمنوا اأن هذا التمايز متأصةل  

 يف الطبيعة البشرية، وأنه اذلك حكٌم قضت اه السماء.
حةىت  . فقد ختلقت اًلإن الثورة الفرنسيَّة، مبعناها الضيِّق القريب، مل تدم طوي

استحالت إىل نظام نااليون اوناارت، الذي نقل ما اصطبغت اه من ثقة اةالنفس  
ا استعماريًّا لفرنسا ُيشةرِعُنه  يتسامى إىل عامليَّة الدعوة ومحاس التبشري، فصيَّره مدًّ

 1071ا، اعةد عةام   ُتراثها الثوري، وارتفع شأو األيديولوجية ااافظة، سياسةيًّ 
ا توطَّنت يف مواقع السلطة يف أورواا اعةد هزميةة   وراجت يف كل البقاع، ولرمب

؛ إذ كان التَّحال  املقدس هو املهيمن على أورواا لنذاك. أمةا  1817نااليون عام 
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الذين كانوا يرون أن الرجوع للنظام القد  شيء ال ُيحمد وال ميكن، فقد اضطروا 
، هي تلك الةيت  وأن يستحدثوا أيديولوجية مضادَّة ،إىل أن يعيدوا تنظيم صفوفهم
 ُعرفت فيما اعد ااسم الليربالية.

وقد كان الليرباليون يتمّنون أن يقضوا على طائر الشؤم الذي جعل مبادئهم 
تستدعي حقبة سلطان الرعب إىل األذهان، دون أن ُيضّحوا مع ذلةك اةالروح   
: واجلوهر الذي يرون أن الثورة الفرنسيَّة كانت جتسده؛ فراحوا يقولون، دون تواٍن
إن التغيري شيٌء طبيعي، ال حتمي؛ ألننا حنيا يف عامل يتقدم يف مسرية أاديةة حنةو   
ال -اجملتمع الصا . وكانوا يسلِّمون اأن التغيري املتَّسم االشط  والتعجُّل قد يؤدِّي 

إىل ضد ما يراد اه. ايَد أهنم كانوا جيزمون كل اجلزم اأن سةنن   -يؤدي ال حمالة
تصلح للبقاء، وأْن ليس هلا أساس من الشرعية. وكان أشدُّ ما  ال التقليديةالتراتب 

يستهويهم من شعارات الثورة الفرنسيَّة هو الشعار القائل: دالوظائ  للمواهبد، 
وهي فكرة تألفها اآلذان اليوم عند مساعها يف صيغها اجلديدة: دتكةافؤ الفةر د   

لليرباليةون حيوكةون   ودأرستقراطية الكفاءةد. وعلى منوال عباراٍت كهذه أخذ ا
أيديولوجيََّتهم. وكانوا مييزون اني نوعني خمتلفني من التراتبية؛ فلم يكونوا يناِوئون 

. وحجَّتهم يف ذلك هي أن الوراثيةما يُعّدونه تراتبية طبيعية، وإمنا يناِوئون التراتبية 
عموم  التراتبية الطبيعية، زيادة على كوهنا منسجمة مع الطبيعة، فهي حتظى اق بول

الناس؛ مما جيعلها أساًسا للسلطة مشروًعا اذاته ومستِمدًّا لشةرعيته مةن النةاس    
 .اًلكذلك، يف حني أن التراتبية الوراثية جتمِّد احلركة االجتماعيَّة، وجتعلها حما

أما ما كان مييز الليرباليني عن ااافظني، وهم دحزب سيادة النِّظامد فهةو أّن  
مون أنفسهم على أهنم دحزب احِلراكد، أي: إن تبدُّل األحوال الليرباليني كانوا يقدِّ

يستدعي إعادة تشكيل املؤسسات القائمة وإصالحها؛ ايَد أن التغيري الناشئ عةن  
ذلك ينبغي أن يكون طبيعيًّا وئيَد اخلطو، ال ُمْمِعًنا يف الب ء وال ُمْمِعًنا يف السرعة. 

ة هةذه اإلصةالحات   قيةاد ي: من يتوّلى وكانت املسألة اليت أثارها الليرباليون ه
ا( ا أو حمليًّا، دينيًّا أو علمانيًّا كان شكلها )قوميًّالضرورية؟ فأّما التراتبية القدمية، أيًّ

د التوجُّس من مجهةور النةاس   فلم تكن حمل ثقتهم. غري أهنم كانوا يتوجَّسون أش
 نقًصا يف التعليم والرُّشد. ساسااأل)الّرعاع(، الذين يرون فيهم 
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من هذا املنطلق انتهى الليرباليون إىل أن الفئة الوحيدة الصاحلة ألن تُؤمَّ التغيري 
وتنهض مبسؤولية حتديد التغيريات الضرورية، هي فئة أهل االختصةا ؛ فأهةل   

يدركون احلقائق املتصلة اأي شةيٍء   -حبكم امسهم الذي اه ُيعَرفون-االختصا  
م اذلك خري من يرسم ما هو ضروريٌّ ومرغوب مةن إصةالحات.   درسوه، وه

وأهل االختصا  افضل ما هلم من علم ودراة، من شأهنم التَّحلي ااحلصافة وعمق 
ن كةل إنسةان   أ ومبا النظر، يرون هبما ما للتغيري من إمكانيات وما اه من مزالق.

فراد الةذين  هو صاحب اختصا  يف شيء ما، فال غرااة يف أن يكون األ دممتعّلد
أصةحاب   -اةذلك - ُيسَمح هلم مبمارسة دور املواطنة هم املتعلِّمون والذين هم

اختصا . أما غريهم، فيمكن لخَر األمر أن يؤهَّلوا هلذا الدور، اعد أن يتلقَّوا من 
 التعليم ما ُيجيز هلم أن يدخلوا يف معية أعضاء اجملتمع املتعلمني الراشدين.

شود؟ أخذ الليرباليون اآلن ينادون اضرورة إحةداث  لكن ما هو التعليم املن
نقلة يف التعليم حتوِّله من القوالب التقليدية للمعرفة، أو ما نسمِّيه اليةوم اةالعلوم   
اإلنسانيَّة، وتوجهه حنو ما يرونه األساس النظري الوحيد للمعرفة العملية، وهةو  

الفلسفة كذلك( هو السةبيل إىل  العلم. والعلم )إذ حيل حملَّ العلوم الدينية، ال حملَّ 
التقدُّم املاديِّ والتكنولوجي، ومن ث مَّ إىل التقدُّم املعنوي. فكان أن امتاز العلماء عن 
أهل االختصا  كافة؛ إذ رأى الليرباليون أن عملهم ميثل قمة النتاج الفكةري، أو  

مةن ُهةداة    ما ُيعر  يف الالتينية اذروة اخلري. أما القادة السياسيون فليس اينهم
ُيرَتكن إليهم يف السري ااجملتمع حنو الرفاهة، سوى الذين تقوم اةراجمهم السياسةية   
املباشرة على املعرفة الِعلميَّة. وجليٌّ للعيان أن الليربالية كانت أيديولوجية معتدلةة  
متاًما يف جمال التحوُّل االجتماعي، ال دأات دوًما على تأكيد اعتداهلا وتوسطها أو 

ها، يف احللبة السياسية، حىت إن أحد قادة الليربالية البارزين يف أمريكا، وهو مركزيت
. "الوس  احلاسمد كتاًاا عن الليربالية مساه 1079 لرثر شليسنجر االان، كتب عام

ويف النص  األول من القرن التاسع عشر كان املشهد األيديولوجي يف جةوهره  
ق أنه مل يكن هناك طائفة تتبّنى أيديولوجيةة  صراًعا اني ااافظني والليرباليني، واحل

أخرى أكثر راديكالية. أما أصحاب امليول الراديكالية، فمنهم من كةان يلتحةق   
االراديكالية كذيٍل صغري من ذيوهلا، ومنهم من كان يسعى إىل إجياد مواقع صغرية 
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اطيني، وأحياًنةا  لنشر لراء ُتخال  ما سلَّم اه الناس، فيتَسمَّْون أحياًنا ااسم الدميقر
ااسم الراديكاليني، وأحياًنا يكتفون ااسةم االشةتراكيني. لكنةهم أدركةوا أن     

فكةرة   -اولةو نظريًّة  -الليرباليني، وإن لمنوا اأن التغيري أمر طبيعي، وإن أيَّدوا 
املواطنة، إال أنَّ هيبة شديدة كانت تعقلهم اعقاهلا، وأهنم كانوا خيشةون التغةيري   

 اجلذري كل اخلشية.
هي اليت غيَّرت املشةهد األيةديولوجي؛    1818وكانت دالثورة العامليةد عام 

فحولته من حلبة يتنازعها خصمان اثنان: حمافظون يواجههم ليرباليون، إىل حلبةة  
يتنازعها خصوم ثالثة: حمافظون إىل اليمني، وليرباليون إىل الوس ، وراديكةاليون  

يف أمرين اثةنني؛  محور ا حدث يت؟ إن م1818إىل اليسار. فما الذي حدث عام 
هلما: اندالُع أول دثورة اجتماعيةد حقيقية يف العصر احلديث؛ ففي فترة وجيزة أوَّ

جدًّا ازغت حركة يبدو أهنا ظفرت اشيٍء من القوة والسلطان يف فرنسا، فكةان  
لذلك صدى ورنني يف أقطار أخرى. وما كان هلذه اجلماعةة أن يةدوم جمةدها    

ْول. أمَّا ثاين األمرين: أنه أوقع اهللع يف نفوس أهل احل ْول والطَّ إاّل ،اًلالسياسي طوي
فقد كان وقوع ثورة أخرى، ال سلسلة من الثورات، يف هذا الوقت عينه، مساهةا  
املؤرِّخون درايع األممد؛ فقد اندلع يف عدة أقطار انتفاضات وطنيةة أو قوميةة،   

ذفته من رعب يف نفوس أهةل  تساوت يف حظها من النجاح، كما تساوت فيما ق
القوة والسلطان. وكان هذا املزيج فاحتة من  شَغل  النِّظام العاملي لقرن أو أكثةر،  
 أي: من  احلركات الشاذة عن النِّظام، واليت تدخل احللبة لتلعب أدواًرا سياسية.

العاملية شعلة شاطت فجأة، فُأمخد هلبها، وأعقب  1818لقد كانت ثورة عام 
. غري أن الثورة أاةرزت قضةايا وتسةاؤالت حةول     اًلام سنني طواذلك قمع د

االستراتيجيات، أي: حول األيديولوجيات. أما ااافظون فقد استخلصوا من هذه 
األحداث عربة جليَّة ودرًسا مبيًنا؛ فقد رأوا يف اخلطوات اإلجرائية )التكتيكةات(  

صره، جملبًة للضرر ال الفائدة، الرجعية العمياء اليت اختذها األمري ميترنيخ وكل من نا
وكان ميترنيخ قد عمل وزيًرا للدولة )أي وزير خارجية يف واقع األمر( يف اةالط  

اهلنغارية، وكان هو الروح ااركة للتَّحةال  املقةدس،   -اإلمرباطوريَّة النمساوية
والذي ُصمِّم خلنق كل احلركات الثورية يف أورواا. فإجراءهتم التكتيكية مل تفلةح  
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يف احلفاب على التقاليد، وال هي كفلت للنظام أن يسةتتب،   -يف لخر املطا -
وعلى العكس من ذلك، فإهنم أثاروا سخ  الناس وحنقهم، ودفعوهم إىل إنشةاء  

عن ااافظني أن  ْبالتنظيمات االنقالاية، فأسهموا اذلك يف زعزعة النِّظام. ومل يِغ
هو إجنلترا، على الرغم من كوهنا  1818البلد الوحيد الذي َسِلم من أي ثورة عام 

-يف العقد املنصرم موطًنا ألكرب حركة راديكالية يف أورواا. وكان السر يف ذلك 
هو النهج الذي اتبعه هناك السري روارت ايل يف الدعوة للمحافظةة،   -فيما يبدو

، وقوام هةذا النةهج هةو    1879إىل  1819ويف تطبيقه هلذه الدعوة يف الفترة من 
اقصةد إطفةاء    ؛كلما حان وقتها واحلاجة إليها -حمدودة- زالت اليت ُتوَهبالتنا

شهوة االندفاع إىل العمل الراديكايل، وما َيِعد اه من خري على األمةد الطويةل.   
وكان أن شهدت أورواا، يف العقدين التاليني لذلك، إجراءات السري ايل التكتيكية 

املستنرية، واليت ازدهرت يف إجنلترا، ال  تضرب جبذورها يف تراة ما ُسمِّي اااافظة
 امتدت إىل فرنسا وأملانيا كذلك.

يستخلصون دروًسا استراتيجية مما  ويف هذه األثناء أخذ الراديكالّيون ادورهم
؛ فزهدوا يف البقةاء جمةرد أذيةال    1818حاق هبم من إخفاقات إاان ثورات عام 

لليربالية. لكن فورة احلماس أو التلقائية اليت كانت من أغزر الروافد اليت هنلت منها 
أثبتت أهنا تعتورها العيوب والقصور احلاد، ومةا كةان العنة      1818ثورة عام 
 ،ي إال كإلقائَك ورقة يف نار، ما تكاد النار تشب فيها حىت تستحيل رمةاًدا التلقائ

 1818وكان من الراديكالّيني من دعا قبل عام  .فليس هذا إذن االوقود الذي يدوم
إىل وسيلة غري هذه، وذلك اإنشاء جمتمعات مثالية )طوااوية( تعتزل اجملتمع الكبري 

ملشروع مل يستهِو كثرًيا من الناس، وكةان  وساحته العريضة. لكن يبدو أنَّ هذا ا
أقلَّ حظًّا من التمرُّد التلقائي فيما أحدثه من أثر على النِّظام التارخيي مبجمله. فعاد 
الراديكالّيون يبحثون عن استراتيجية أخرى علَّها تكون أقوى أثًرا، فكان أن وقعوا 

اه األرض إعداًدا سياسةيًّا   على فكرة التنظيم: التنظيم املمنهج طويل األجل، ُتَعدُّ
 ميهِّد النقالب اجتماعي جذري.

؛ فتبني 1818يستخلصون درس ثورات عام  وأخرًيا، أخذ الليرباليون ادورهم
هلم أن الدعوة إىل الرُّكون ألهل االختصا  ال تكفي إلحداث حتوُّل اجتمةاعي  
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ينشةطوا يف  أن  اًليسوغه العقل ويتسىن له الوقت الصحيح، وأدركوا أن عليهم أو
إىل أهل االختصا . األمةر   -اًلال قو- اًلاملعترك السياسي حىت تؤول األمور فع

الذي يعين هلم العودة إىل مناجزة خصومهم القدماء )ااافظني(، وكذلك مواجهة 
خصوم جدد، هم الراديكاليون الذين ادأ جنمهم يف البزوغ. فإن كان لليربالّيني أن 

ن ميثل املركز يف احللبة السياسية، فال مناَ  هلم من أن يطرحوا أنفسهم على أهنم م
يعملوا على ذلك اأن يتبنَّوا ارناجًما تكون مطالبه السياسية ذات وجهة دمركزيةد، 
وأن يكون هلم مجلة من اإلجراءات التكتيكية جتعل منهم طائفة وسًطا، فةال هةم   

ني الذين يلّحون على التغيري اااافظني الذين يقاومون كل تغيري، وال هم االراديكالّي
 السريع الكاسح.

واحلرب العاملية األوىل خروَج  1818فكان أن شهدت الفترة الواقعة اني عام 
ارنامج ليربايلٍّ واضح املعامل، ُفصِّلت خطوُطه لألقطار ااوريَّة يف النِّظةام العةاملي   

رباليةةد؛ أي: أن  لي اًلاملعاصر؛ إذ سعت هذه األقطار إىل أن جتعل من نفسها ددو
تقوم على فكرة املواطنة، وعلى طائفة من الضَّمانات حتمي الفرد مةن   اًلتكون دو
ق السلطة، وعلى قدر من االنفتاح يف احلياة العامة. وقد تأل  الربنامج الذي نةز

( التوسيع التدرجيي لدائرة من حيقُّ هلم 1رمسه الليرباليون من ثالثة عناصر كربى: )
صحب هذا والزمه مالزمة ضرورية، توسيُع مسالك الدخول إىل  االنتخاب، وقد
( زيادة َدْور الدولة يف محاية املواطنني مّما قةد يكتنة  مواقةع    1ميدان التعليم. )

عملهم من ضرر، وزيادة املرافق واخلدمات الصحيَّة وتيسري اإلفادة منها، ومعاجلة 
( صهر أفراد الدولة 3الفرد. )تقلُّب مستويات الدخل يف الفترات املختلفة من عمر 

 يف قالب ينتج دأمةد.
وانظرة فاحصة هلذه العناصر الثالثة يتبني أنَّها ال تعدو أن تكون ترمجًة لشعار 

 دحرّية، مساواة، إخاءد، حتوَّلت اه الكلمات إىل سياسات عامَّة.
 : أنَّومثَّة مالحظتان أساسيَّتان على الربنامج الذي رمسه الليربالّيون؛ أوالمهةا 

ُنفِّذ قبل احلرب العاملية األوىل، علةى األقةل يف أمةم العةامل      -ُجلَّه- الربنامج
األحزاب الليربالية مل تكن دائًما، يف واقع األمر، هةي   وثانيتهما: أنَّ اةي.األورو

صاحبة املكيال األكرب يف إجناز الربنامج؛ فمن دواعي الغرااة أن ارنامح الليةربالّيني  
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وذلك اسبب ما طرأ علةى اسةتراتيجية    ؛أياٍد غري ليرباليَّة -كبرية ادرجة-نفَّذته 
. فقد ادأ الليرباليون 1818األيديولوجّيات الثالث من تعديالٍت عقب ثورات عام 

يتراجعون اعض الشيء، وصاروا يتهيَّبون من إجناز ارنامج رمسته أيديهم هم؛ فقد 
ا ااافظون فرأوا أن ارنةامج  كرَّة ثانية. أم 1818كانوا خيشون جلب غليان عام 
ارنامج معقول؛ فأخذوا يسّنون لةه   -يف جوهره- الليرباليني يتَّسم االتواضع، وأنه

التشريعات؛ فكان من ذلك ما صنعه ديسرائيلي من توسعة دائرة من حيةق هلةم   
االنتخاب، وما قام اه نااليون الثالث من تنظيٍم لنقااات العمةال، ومةا أجةراه    

تحداث لدولة الرفاه. أما الراديكالّيون فقد ادأت أعينهم َتق رُّ مبةا  ايسمارك من اس
تراه من إصالحات حمدودة، ال شرعوا ينافحون عنها، فيما هم ُيِعّدون الُعدَّة لبناء 

 قاعدهتم التنظيمية اليت َيِثبون منها إىل مقاليد احلكم وزمام القوة والسلطان.
يف األيديولوجيات الثالث تألَّ  مزيج ومن هذه التحوالت التكتيكية الثالثة و

السمة العامة املميةزة لثقافةة اجلغرافيةة     -يف الواقع- جعل من ارنامج الليربالّيني
ل: إىل أجساد السياسية؛ إذ استحال ااافظون والراديكاليون إىل نسخ ليربالية، أو ُق
مع الليةرباليني  حلَّت فيها أرواح الليرباليني ولهلتهم. فقد كانت خالفات الفريقني 

هامشية ال متسُّ األصول. وأَخصُّ موضع نةرى فيةه تقةارب هةذه املواقة       
األيديولوجية هو ركن داألخوةد )من أركان الشعار الثالثي للثةورة الفرنسةيَّة(؛   
فكي  لإلنسان أن يصنع من القوم أمة؟ إنه يصنعها اتثبيت القول اةأنَّ املواطنةة   

ها؛ أي أن اإلنسان جيعل من القوم أمة اةأن  تستبعد اآلخر الذي يظل خارج حرم
ينادي االقوميَّة؛ فصارت القوميَّة ُتدرَّس يف القرن التاسع عشر من مناار مؤسَّسات 

 كربى ثالث: املدارس االاتدائية، واجليش، واملناسبات القوميَّة.
الذي هتتدي بةي وكانت املدارس االاتدائية يف نظر الليرباليني هي النجم القط

فأخذت املدارس  م له ااافظون؛ألجيال، وهو رأي هلَّل له الراديكالّيون، وسلَّاه ا
حني والعمال مواطنني هلم من القدرات ما ال يقلُّ عةن حاجتةهم   جتعل من الفاّل

للنهوض االواجبات القوميَّة، متدرعني مبا اشتهرت تسميته االقةدرات الةثالث:   
رس تغرس يف نفوس الدارسةني قةيم   القراءة، والكتااة، واحلساب. وأخذت املدا

املواطنة، طامسة اذلك اخلصوصيات الضيقة والتحيُّزات املتعصبة اليت قد جتد هلةا  
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اتةدريس اللغةة    -فوق كل هذا-مأوى يف ظهراين النِّظام األسري. مث إهنا ُعنيت 
زة لغة قومية ممي -يف واقع احلال- القوميَّة؛ فقليلة هي البالد األورواية اليت كان هلا

 وما انتهى القرن حىت كان ألكثرها لغته القوميَّة. ،يف مطلع القرن التاسع عشر
وإنَّ يف استعداء األعداء ما ُيرسِّخ أوتاد القوميَّة، وكانت معظم الدول الكبار 

لخَر -تتشّوق لغرس هذا العداء جلارة من جاراهتا، تتذرع هلا الذرائع، مث إنَّ هناك 
اةي ب هذا العداء، وهو أن تناصب أمم العامل األوروضرًاا أهم من ضرو -األمر

ذي اتَّخذ مةن العنصةرية موطًنةا    جمتمعة ااقي أهل األرض العداء، ذلك العداء ال
ا له افضل ذيوع مفهوم داحلضةارةد  . وقد وجد هذا العداء مستقرًّداخلهأسس يت

املهيمنةة   وهي-اةي ُتردِّدها األلسنة اصيغة املفرد، ال اجلمع. فدول العامل األورو
روَّجت لنفسها تعريًفا يِسُمها اأنَّها القلةُب   -اا واقتصاديًّلنذاك على العامل سياسيًّ

والتاج من مسرية حضاريَّة تضرب جبذورها يف قد  العصور، وهو قد  افترضةته  
ما له يف القرن التاسع عشر مةن حضةارة   اةي افتراًضا. وملا كان للعامل األورو

ا وثقافيًّا، أن نداء الواجب ُيْلِزمه أن يبس  سلطانه، سياسيًّوتكنولوجيا، فقد أذاع 
على غريه أمجعني، وهي الدعوى اليت تتجسَّد يف مقولة كيبلنج: دعةبء الرجةل   
 األايضد، ويف دالواجب املبنيد للواليات املتَّحدة، ويف دالرسالة احلضاريَّةد لفرنسا.

، زادت على مالحمه هةذه  ذا غدا القرن التاسع عشر قرن  استعمار متجددوهب
ه الدولةة وحةدها، وال   تتواّل اًلاملسحة الطارئة؛ فلم يعد الفتح االستعماري عم

الدولة اتحريض من الكنيسة، ال أصبح هًوى يسكن قلب األمَّة، وواجًبةا يلّبيةه   
اجلزء األخري من الربنةامج الليةربايل،    ااملواطنون. ومن هنا، تلقَّ  ااافظون هذ

نفاذه كلَّ إيغال؛ فقد رأ ْوا فيه وسيلة ناجعة إلخفات النغمة اليت تشي فأوغلوا يف إ
االفروق الصارخة اني الطبقات؛ حىت يضمنوا استتباب االستقرار الداخلي. وعندما 

أن تنحاز إىل طرفها القومي  1011لثرت كل األحزاب االشتراكية يف أورواا عام 
ا للقومية من أثر فّعال على الطبقات ا صدق رأي ااافظني فيميف احلرب، ظهر جليًّ

 اليت كانوا يوًما خيشون خطرها.
يف رسم املعامل السياسية للجغرافية الثقافية للعةامل   -إذن- انتصرت الليربالية

املعاصر يف القرن التاسع عشر وأكثر القرن العشرين، وقد تسّنى هلا هةذا النصةر   
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اليت تستند إليها الدولة الليربالية. كمةا  مؤسَّساتيًّا افضل إرسائها للدعائم القانونية 
أسهم يف حتقيق هذا النصر احلركاُت املناوئة لألنظمة القائمةة، وهةي حركةات    
أخذت تنتشر ويعلو شأوها. وقد يبدو يف هذا األمر مفارقة غريبة؛ إذ ُيفتةَرض يف  

ه، ومع احلركات املناوئة لألنظمة القائمة أنَّها تستهد  تقويض النِّظام، ال أن تسند
تغةذوه   ،هذا فقد كانت أنشطة هذه احلركات تصبُّ يف جمملها يف صا  النِّظةام 

ومتده االتأييد العظيم. هذه الظاهرة، وإن ِخْلناها كاملفارقة، الادَّ مةن حتليلةها إن   
أردنا أن نفهم كي  متاسك االقتصاد العاملي الرأمسايل، وهو اقتصاد ال يفتأ يتنامى، 

 يف الوقت نفسه منافعه أغزر االنتشار. حجًما وثروة، وينشر
كان يف داخل الدول مجاعاٌت تصبو لنيل مرتبة املواطنة، فغدت مساعي هذه 
اجلماعات ااوَر املركزي للحركات املناوئة لألنظمة القائمة، أي: التنظيمات اليت 
كانت جتتهد إلحداث تغيريات أساسية يف تنظيم اجملتمع وهيكلته. كانت ترمي إىل 

طبيق شعار دحرية، مساواة، إخاءد على حنٍو مغاير ملنحى الليرباليني. ويف طليعةة  ت
الفئات اليت أقامت هذه التنظيمات؛ ألهنا ممَّن اسُتبعد من مرتبة املواطنةة، كانةت   
الطبقة العّمالية الصناعية يف املدن، املعروفة ااسم طبقة الربوليتاريا. كانت هذه الفئة 

لة يف املدن؛ مّما سهَّل على أعضائها التواصل  فيمةا اينةهم.   تتمركز يف مناطَق قلي
وعندما شرعوا يف التنظيم، كانت ظروُ  عملهم ومستوياُت أجورهم أسرية  اؤس 
ظاهٍر للَعيان، مع أنَّهم كانوا ذوي اليد الّطوىل يف النشاطات اإلنتاجية اليت جيةين  

 منها صاحب رأس املال دفائَض القيمةد.
القرن التاسع عشر حّتى ادأت تظهر فيه منظَّمات يف مواقةع  ن انتص  إوما 

العمل، هي نقااات العّمال؛ ومنظمات يف ميدان احلياة العامَّةة، هةي األحةزاب    
العّمالية واالشتراكيَّة، كانت إطاللُتها األوىل يف أقوى مراكز اإلنتةاج الصةناعي   

غريها. وقد ظلةت هةذه   )أي: أورواا الغراية وأمريكا الشمالية(، مث امتدَّت إىل 
حمةلَّ   -معظم القرن التاسع عشر وردًحا غري يسري من القرن العشرين-املنظمات 

عداء أجهزة الدولة، والشركات كذلك. ومن هنا، فقد كان التدافع االجتمةاعي  
ال تكافؤ فيه، ظلَّت داحلركة االجتماعيَّةد ختوض خالله معركة شاقة ُترِهُقها  اًلخمت

 ج منه إال افتات من التنازالت ُيلقى إليها اني الفينة والفينة.َصعوًدا، ال ختر
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عنصٌر لخُر ُيعيدنا إىل ما  -انمطه الواهن- وقد غشي هذا الصراَع السياسي
لتها نةةز كّنا نأخذ فيه من حديث عن األسر وعن ُهوّيات الفئات من حيةث م 

االجتماعيَّة؛ فقد كانت احلركة االجتماعيَّة ترى صراعها على أنه صراع العمال يف 
من حيث التعري  - جماهبة الرأمساليني؛ فمن هُم دالعمالد؟ ميكن إمجال القول اأهنم

 ،الذكور البالغني املنتمني إىل الِعرقيَّة السائدة يف الةٍد مةا  ميثلون  نواكا -العملي
أكثُرهم من املهرة أو شبه املهرة، وهلم حظٌّ من التعليم، ومنةهم يتكةوَّن اجلةزء    
األعظم من القوى العاملة الصناعية يف عامل القرن التاسع عشر اطوله وعرضه. أما 

ا أْن ال مكةان هلةم يف املنظمةات    من داسُتْبِعدواد من هةذه الفئةة فشةعرو   
االشتراكية، فقد جلؤوا إىل تنظيم أنفسهم إىل فئةات حبسةب مكانتةهم    /العّمالية

االجتماعيَّة )فئة النساء من جانب، ومن جانب لخر الفئات العرقيةة، والدينيةة،   
واللغوية، واإلثنية(. وكثرًيا ما كانت هذه الفئات ُتضةاهي احلركةاِت العماليَّةة     

ة  يف مناوأهتا لألنظمة القائمة، إال أنَّها كانت ترى مظاملها املباشرة على راكيَّواالشت
 حنو مغاير متاًما لنحوهم.

ايد أنَّهم، وقد ساروا هذه السرية يف تنظيم أنفسهم، كانوا جيدون أنفسةهم  
يتنافسون مع املنظمات العمالية القائمة على أساس ط َبِقي، ال كثرًيا مةا كةانوا   

كانت العالقات  1079تقريًبا وحىت عام  1839 صداٍم معها. ومن عام يدخلون يف
القائمة اني هذين النوعني من احلركات املناوئة لألنظمة القائمة عالقاٍت يسةودها  

مةن ِوداد   -يف أنةدر األحيةان  -التوتُّر الشديد، ال العداء، إال ما كان يتخلَّلها 
د مالمُح هويتها االجتماعيَّة كانت، عدَّوتعاون. زد على هذا، أن املنظَّمات اليت تت

خالل هذه الفترة، جتد التعامل اعضها مع اعض أيسَر من تعامةل أيٍّ منةها مةع    
 املنظمات الُعّمالية واالشتراكية.

لة االجتماعيَّةة، أيًّةا كةان    نةزفة على أساس املهذه املنظَّمات املصنَّ مث إنَّ
أنَّ أهةدافها   )وأكثرها كان يسكت هنا(، إاّلبعيد تعريفها ألهدافها على املدى ال

متوسطة األجل كانت تتمحور حول مسألة حقوق املواطنة ومّدها حىت يتسّنى هلم 
مطالبهم مجيًعةا اةأن   - أن يستظلوا اظلها. إال أن هذه املطالب -الفئة املستثناة-

هو االمتعاض، كان أقلَّ ما تالقيه  -ينالوا كامل حقوق املواطنة يف الدولة الليربالية
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وكثرًيا ما كانت جتاَاُه االعداء التام. ومثَّةة مسةألتان أساسةيَّتان مةن مسةائل      
االستراتيجية كانت تواجههما؛ األوىل: ما أجنُع اسةتراتيجية تنتةهجها لألمةد    
املتوس ؟ والثانية: أّي التحالفات ينبغي أن تدخل فيها هذه الفئة أو تلةك مةن   

أية فئة أخرى من اينها يكون هذا التحال ؟ ومل جيد  مناوئي األنظمة القائمة؟ ومع
 أو سريًعا. اًلسه اًلأيٌّ من السؤالني ح

كان ايًِّنا أن الفئات املستبعدة تواجه مجلًة من املصاعب يف تنظيمها السياسي؛ 
فقد كان القانون حيدُّ من حقوقهم يف التنظيم اسبل عدة؛ فأغلب الذين ُيحتمةل  

وا أفراًدا ممن يغشى الضع  حياهتم اليومية؛ إذ مل يكونةوا  دخوهلم يف العضوية كان
ممن يتيسر هلم، مجاعات أو فرادى، أن يصلوا إىل موارَد ماليَّة كبرية، وإن كانةت  
الفردية هي الصفة الغالبة عليهم يف هذا املضمار؛ فقد كانت املؤسَّسات يف خمتل  

هنا، فقد كان من السةهل   الدول جتنح إىل النظر إىل مساعيهم اعني العداء. ومن
اضطهاد هذه الفئات واستضعافها. وخالصة القول: إن قيامها االتنظيم كان عملية 
طويلة، اطيئة، فقضوا معظم هذه الفترة كمن يتشبث االبقاء حيًّا على سطح املاء، 

 ال هو اسااٍح، وال هو من اْلُمْغرقني.
أيُّهما أوىل وأهمُّ هلةذه   ومن املسائل األساسيَّة اليت كانت موضع أخذ وردٍّ:

ر أنفسها أم تغيِّر املؤسَّسات القائمة؟ وكانت هذه املسألة تصةاغ  الفئات: أن تغيِّ
أحياًنا اصيغة التفريق اني االستراتيجية الثقافية واالستراتيجية السياسية. فلو أخذنا 

هذا فئة قومية، فإنَّ السؤال الذي تطرحه على نفسها كان من  -على سبيل املثال-
القبيل: أيُّهما أهم، إحياء لغة قوميٍَّة تكاد تندثر أم انتخاب أفراد من هةذه الفئةة   
للمجلس التشريعي؟ وأيُّهما أهمُّ للحركة العّمالية: إنكار شرعية الةدول مجيًعةا   
)الفوضوية( أم تغيري ِانية هذه الدول؟ فكان أن أجَّج موضوع االستراتيجية هةذا  

ًيا ال يلني، أثار الفرقة اينها، وأهلب مشاعر األطةرا   داخل احلركات خالًفا ضار
 اليت دخلت فيه.

صحيٌح أنَّ التأكيد على أيٍّ من املنحيني )الثقايف أو السياسي( مل يكن االضرورة 
ليلغَي أحدمها اآلخر، لكن كثرًيا من الناس كانوا يشعرون أنَّهما يؤّديان إىل وجهةتني  

إن جاز لنا أن نسةمَِّيه  -لتمايز؛ فالقائلون ااخليار الثقايف استراتيجيَّتني متمايزتني كلَّ ا
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كانت ُحجَّتهم دوًما هي أن التغيريات السياسية ال تعدو أن تكةون لخةر    -كذلك
ة، سالبة للهويَّة، توهن األهداَ  الراديكالية اليت تقوم عليهةا  املطا  تغيرياٍت سطحيَّ

سةيكولوجية  -كذلك مقولة اجتماعيةاحلركة املناوئة لألنظمة القائمة. وكانت هناك 
مفادها أنَّ النِّظام يوقع عامَّة الناس أسرى حبائله؛ ألنه يروِّض نفسياهتم على االمتثةال  

فإنه يصبح من ألزم اللوازم على من ينشد التغةيري االجتمةاعي أن يبةدأ     له، ومن ث مَّ
اج للخيار السياسةي  اتفكيك احلبائل اجملتمعية اليت ُعقلت هبا هذه األنفس. أما االحتج

ضحايا ُسةذَّج مةن    ن أنصار اخليار الثقايف ما هم إاّلفقد كانت دعوى القائلني اه أ
ضحايا الوهم، خيالون أن القوى املهيمنة ستترك هلم احلبل على الغارب ُيحدثون هةذه  

ااتّجون للخيار السياسةي يركِّةزون    التغيريات الثقافية اليت يتشوفون إليها. ولقد ظلَّ
ل شرط للتغيري احلقيقي إمنا يكةون  وًما على التذكري حبقائق القوة، ملّحني على أنَّ أوَّد

 اتغيري عالقات القوة السائدة، ال اتغيري نفسيات املستضعفني.
هو أنه اعد ثالثني أو مخسةني سةنة مةن     -فأثبته التاريخ- والذي حدث

أصةبحت الغلبةة يف   السجال، الذي يصفو فيه ماء املودة حيًنا ويتعكَّر أخةرى،  
املعارك الداخلية من نصيب أنصار اخليار السياسي، يف مجيع احلركةات املناوئةة   
لألنظمة القائمة. وكانت يد القوى املهيمنة ال تفتأ تنال ااالضطهاد احلركاِت من 
كال املنحيني، السياسي والثقايف؛ األمر الذي جعل اخليارات الثقافيةة مبختلة    

كات املناوئة لألنظمة القائمة مجيعها؛ فتزايدت أعداد الناس صورها غري جمدية للحر
الذين يدخلون يف صفو  داملناضلنيد، كما تزايدت أعةداد املناضةلني الةذين    

املزيج أن يتحقق على حنو فاعةل  أصبحوا دمنظَّمنيد تنظيًما حسًنا، وما كان هلذا 
ول: إنه ما طلع القرن على يد الفئات اليت متسكت ااخليار السياسي. ولنا أن نق إاّل

ا أن أنصار اخليار السياسي مل خيرجوا منتصرين من معركة العشرون حىت غدا جليًّ
سةواء يف  -االستراتيجية فحسب، ال صارت احلركات املناوئة لألنظمة القائمةة  

ُتجمع على خطة عمل تقوم على خطوتني:  -ذلك وهي تعمل منفردة أو متضافرة
 اجملتمع./الدولة/مث إحداث التغيري يف العامل ،اًلأو ةاحلصول على القوة يف الدول

من اعض الغمةوض. والسةؤال    -طبًعا-ومل ختُل استراتيجية اخلطوتني هذه 
الكبري الذي كان يطرح نفسه هو: ما املقصود ااحلصول على القوة يف الدولة؟ وما 
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اجملتمةع؟  /الدولةة /هي الوسيلة إىل ذلك على كل حال؟ )أما كي  يتم تغيري العامل
فكان ال يلقى من البحث والنقاش ما يلقاه السؤال اآلخر؛ إذ لعله كان يبةدو أن  
أوان طرحه يكون يف املستقبل ال احلاضر(، وهل يكون السبيل إىل نيل القةوة يف  

أم ااملشاركة يف االنتخااات، مث  -اًلمث- الدولة اتوسعة دائرة من حيق هلم االنتخاب
لك عن طريق مشاركة اآلخرين يف القوة أم سةلبها  يف احلكومات؟ وهل يكون ذ

منهم؟ أيكون ذلك اتغيري هياكل الدولة أم االكتفاء االسيطرة على اهلياكل القائمة؟ 
ومل حيظ أي من هذه األسئلة ااجلواب الشايف، وكان خري ما ُيبقي معظةم هةذه   

اليت كثرًيا املنظمات على قيد احلياة هو أهنا َوِسعت أصحاب اإلجااات املختلفة، و
 ما كانت متناقضة، فسمحت هلم أن يظلوا حتت عباءهتا.

وحىت اعد أن ُأعطيت استراتيجية اخلطوتني السياسية مكان  الصدارة والتركيز 
يف النشاط التنظيمي، ظلت املناظرات الداخلية ساريًة ال تق ؛ فعندها قةام هةذا   

دل الكالسيكي املشهود السؤال: كي  ميكن االستيالء على للية الدولة؟ وكان اجل
حول هذه املسألة هو ذلك الذي دار اني دالعاملية الثانيةد ودالعاملية الثالثةد، وهةو  
حوار كان قد سبق أن نشأ يف دوائر األحزاب الدميقراطية االشتراكية، وكثرًيا مةا  

على أنه حوار اني دعاة العمةل اإلصةالحي    -واشيٍء من التضليل-كان ُيعرض 
حةزب الةدميقراطيني    ارينشةتاين الثوري. وعندما حةث إدوارد  ودعاة العمل 

االجتماعّيني األملاين على تبين أطروحة دالتعديليةد اليت خرج هبا، فما القضية الةيت  
كان حيتج هلا؟ جوهر هذه القضية كان يتأل  من سلسلة من الفرضيات: منها أن 

يني وعةائالهتم؛ وأن  غالبية السكان من دالعمالد، وهو يعين اذلك العمال الصناع
حق االنتخاب الشامل )للذكور( سيجعل من كل هؤالء مواطنني كاملي املواطنة؛ 
وأن العمال سيدلون اأصواهتم وفًقا ملصةاحلهم، أي أهنةم سةيدعمون احلةزب     

شامل للذكور، سةتأيت  اةي الدميقراطي االجتماعي. إذن، حاملا يوجد حق انتخا
عيني إىل سدة احلكم. فإذا تسلَّم الدميقراطيون أصوات العمال االدميقراطيني االجتما

االجتماعيون مقاليد احلكم، سّنوا من التشريعات ما يكفل حتويل البالد إىل جمتمع 
ن فسادها اشتراكي. وكانت كل من هذه الفرضيات املتتالية تبدو منطقية، حىت تبيَّ

 مجيًعا فرضيًة تلَو أخرى.



011 

، وصيغة لينني الكالسيكية هلةذا  أما املوق  الثوري فكان على خال  ذلك
نةه ال  إن الناس يف كثري من البلدان ليسوا من طبقة الربوليتاريا، وإ :املوق  تقول

يوجد يف كثري من البالد عملية انتخاب حر، وإن ُوجدت فإن الطبقة البورجوازية 
إىل أن تصل إىل احلكم عةرب أصةوات    لن حتترم النتائج حقًّا إن سعت الربوليتاريا

لن تسمح هبذا؛ فكان أن خرج الثوريون  -واكل اساطة-الناخبني. فالبورجوازية 
اسلسلة من الفرضيات املضادة؛ فقالوا: إن الطبقة الربوليتارية املدنية هي الفاعةل  
التقدمي التارخيي الوحيد، وما من أحد يعر  مصاحله احلقيقية حىت أفراد الطبقةة  

. اًلربوليتارية املدنية، ناهيك عن فئات أخرى من السكان، كالعمال الزراعيني مثال
واملناضلون من أتباع األحزاب العمالية أقدر على حتديد مصا  الطبقة الربوليتارية 
املدنية من الفرد الربوليتاري العادي نفسه، واإمكاهنم أن جيعلوا العمال يفهمةون  

ناضلني أن ُينشؤوا تنظيمات سرية، وأن يتسةنموا  مصاحلهم. وااستطاعة هؤالء امل
السلطة االثورة، فتؤيدهم الطبقة الربوليتارية املدنية، وعندها يفرضون دديكتاتورية 
الربوليتارياد وحيوِّلون البالد إىل جمتمع اشتراكي. وكانت كلٌّ من هذه الفرضةيات  

 تلو أخرى كسااقتها. املتتالية تبدو منطقية حىت تبيَّن فسادها مجيًعا فرضيًَّة
ومن كربيات مشاكل احلركات املناوئة لألنظمة القائمة يف أواخةر القةرن   
التاسع عشر، وأكثر القرن العشرين، كان عجزها عن إجياد أرضية مشتركة اينها؛ 
إذ كان يغلب على كل فصيل من هذه احلركات أهنا ترى املظةامل الةيت يشةكو    

ظامل الفصائل األخرى فروع ثانوية تصر  األنظةار  أتباعها منها ُأمَّ املظامل، وأن م
عما هو أهم. وكان كل فصيل يقول: إن تسوية مظامله تسوية ناجحةة سةيخلق   

 وضًعا من شأنه أن يكون متهيًدا منطقيًّا لتسوية املظامل األخرى.
ونالحظ هذا يف املقام األول يف العالقات الصعبة اليت سادت اني احلركةات  

اكية من جهة واحلركات النسوية من جهة أخرى؛ فموق  النقااات االشتر/العّمالية
العمالية من احلركات النسوية كان يقوم أساًسا على أن أراةاب العمةل كةانوا    
يوظفون النساء طلًبا للعمالة الرخيصة، ولفترة طويلة من القرن العشةرين ظلةت   

ايةوت ال   النقااات تؤمن انموذج اجتماعي تبقى فيه النساء املتزوجةات راةات  
 يدخلن سوق العمالة. وعوًضا عن هذا اقترحت النقااات تقد  دأجةر عةائليٍّد،   
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أي: دفع أجر يكفي العامل الصناعي الذكر ليعول اه نفسةه وزوجةه وأطفالةه    
 الُقصَّر.

أما األحزاب االشتراكية، فأقل ما يقال فيها: إهنا كانت أكثر تشكًُّكا حةول  
تُعدُّها منظمات اورجوازية؛ ألن قائداهتا كةنَّ   دور املنظمات النسوية؛ فقد كانت

يأتني من صفو  البورجوازيات، ال تستثين األحزاب من هذه النظرة إال الفئةات  
النسوية اليت تعرِّ  نفسها على أهنا شرائح من األحزاب االشتراكية، وتقةول: إن  

قياس إىل منح هدفها هو تنظيم زوجات األعضاء واناهتم للقيام مبهام تراوية. أما اال
ا، إال أهنا املرأة حقَّ التصويت، فمع أن األحزاب االشتراكية كانت تؤيِّد ذلك نظريًّ

يساورها يف األمر شكٌّ شديد؛ إذ كانت األحزاب تعتقد أن نساء  -عمليًّا-كانت 
الطبقات العاملة ال ُيرجى منهنَّ أن يصوِّتن هلا مثل ما يفعل الرِّجال؛ اسبب تةأثري  

 الدينية عليهنَّ، وهي منظمات تناصب األحزاب االشتراكية العداء.املنظمات 
وردت املنظمات النسوية على األحزاب صاًعا اصاع، فأصبحن ينظةرن إىل  
احلركات العّمالية واحلركات االشتراكية على أهنا ُرعاة للمجتمع األاوي، تةروِّج  

ما نساء الطبقة الوسطى هليمنة املواق  والسياسات الذكورية اليت ُكنَّ يكافحنها. أ
يف املنظمات الداعية حلصول املرأة على حقوق التصويت فقد أخذن يردِّدن كةثرًيا  
أهنن أكثر تعليًما من رجال الطبقة العمالية، وأهنن انطالًقا من املنطق الليةربايل أوىل  

يف معظةم   -تارخييًّةا -اأن ينْلَن قبلهم حقوق املواطنة الكاملة، وهو ما مل حيدث 
بلدان؛ فاحلقوق اليت يشرع هبا القانون للنساء: التوريث، والتعامل املايل، وإاةرام  ال

 .لوصاية ارهتانحرية التصر  دون  -يف نظر القانون- اًلالعقود، وأن ميلكن إمجا
كل هذه احلقوق كانت يف عمومها متسُّ األسر اليت هلا عقارات وأمالك أكثر ممةا  

ية على املشاكل االجتماعيَّة )كاإلدمان علةى  متس غريها. كما أن احلمالت النسو
الكحول، وسوء معاملة النساء واألطفال(، واملطالبة اأن تكون النساء حةّرات يف  
السيادة على أاداهنن، كانت كلها تستهد  رجال الطبقة العمالية مباشرة أكثر من 

 أن تستهد  رجال الطبقة الوسطى.
االشتراكية /سادت احلركات العمالية كما جتلت مشاكل مماثلة يف العالقة اليت

من جهة واحلركات القوميَّة اإلثنية من جهة أخرى؛ ففي داخل البلةدان كانةت   
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احلركات العمالية ترى يف احلركات اإلثنية، أيًّا كان نوعها، لليةات تسةتهد    
تقسيم الطبقات العاملة. وكانت الفئات اإلثنية والعرقية املضطهدة تطالةب اةأن   

 سوق العمل، فتلقى مطالبها ما لقيته مطالب النسوة من قبل. كةان  ُتسَتوعب يف
شيء يصب يف صةا  أراةاب    -يف جوهرها- ُينظر إىل هذه احلركات على أهنا

العمل، متكنهم من احلصول على عمالة رخيصة. فكان أن سعت نقااات كثرية إىل 
، اطبيعةة  اًلاماستبعاد هذه داألقلياتد من سوق العمل، ومل يكن هذا استبعاًدا ك

احلال، ولكنه إاعاد هلم من شرحية سوق العمل املتميزة اأجور أعلى مةن غريهةا   
نسبيًّا، وهي الشرحية اليت جعلها الُعر  حكًرا على العمةال مةن ذوي اإلثنيةة    
املهيمنة. وكان من أثر هذا السعي الستبعاد األقليات أنَّه قوَّى املعارضة اليت متةانع  

رين من مناطق قد يؤدِّي قدومهم منها إىل خلةق أقليةات   السماَح ادخول مهاج
جديدة أو تقوية صفو  األقليات املقيمة. ال كان هلذه املساعي أثرها أيًضا علةى  
املبادرات اليت تروم إهناء العمل القسري اأشكاله املختلفة؛ إذ إنَّها قوَّت شوكة من 

لنقااات كانت ختشى أنَّ على األقل، ذلك أن ا يستنكرهايعارض هذه املبادرات أو 
خروج من هم يف راقة العمل القسري سيطلق هلم العنان فينافسةون غريهةم يف   

 سوق العمل.
االشتراكيَّة على خةال  كةبري،   /وعلى هذا الغرار كانت احلركات العّمالية

أشد مما رأيناه لنًفا، مع أية حركة قومية ق ِوي أزرها فشرعت تريد االنفصال عةن  
نتمي إليها احلركة العّمالية، يستوي يف ذلك إن كانت احلركة القوميَّة الدولة اليت ت

يف منطقة داخل حدود الدولة نفسها أو يف أراٍض مستعمرة دعرب البحارد تسةيطر  
االشتراكية على أن تلصق هبذه احلركات /الدولة عليها. ومل تزد احلركات العّمالية

حلركات النسوية، فتقةول: إهنةا، يف   القوميَّة التهمة نفسها اليت كانت تلصقها اا
جوهرها، ما هي إال منظمات اورجوازية تنشد مصا  البورجوازية، وإن كانةت  
هذه البورجوازية غري تلك اليت تكافحها احلركة الوطنية اآلن. أما احلجةة الةيت   

االشتراكية فهي أن داالستقاللد القومي ليس مةن  /كانت تسوقها احلركة العّمالية
لب أية منفعة ضرورية للطبقات العاملة يف البلد الذي انفصل. ال لعلةه  شأنه أن جي

يكون نكسة عليهم إن كانت القوى داإلمربياليةد القدمية لديها من التشةريعات أو  
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ُنظم احلكم وللّياته ما هو أقل جمافاًة ملصا  العمال من السلطة داملستقلةد اليت مةا  
كانت األحزاب االشتراكية جتةنح إىل   زالت يف رحم الغيب. وعلى أية حال، فقد

اجلزم اأن الدول البورجوازية كلها يشبه اعُضها اعًضا، وأن أهم ما يهم هو متكنُي 
الطبقة العاملة من اإلمساك ازمام السلطة يف دولة أو أخرى. وعليه، فإن القوميَّة ما 

 هي إال ضالل عن اجلادَّة أو وهم من األوهام.
حلركات القوميَّة صاًعا اصاع؛ فحاّجوهم اةأن مةا   وهنا أيًضا، كالت هلم ا

وعميم. وايَّنةوا أنَّ أيةة    مباشرحييق اقومهم من قهر ليس االوهم، ال حق واقع، 
حماولة لاللتزام اربنامج عّمايل قد تؤدي إىل انقسام الناس، ومن ث ةمَّ الفةّت مةن    

ا من مشةاكل  جهودهم لنيل حقوقهم القوميَّة؛ أما الطبقات العمالية، فإن كان هل
خاصة، فخري عالج هلا إمنا يكون ضمن الدولة املسةتقلة. والواقةع أنَّ املطالةب    

( كانت تتفق مع مصا  الطبقات العاملةة  اًلالثقافية اليت كانوا يرفعوهنا )كاللغة مث
للوطن الذي كانت احلركة القوميَّة تسعى إلقامته؛ إذ كان مةن األرجةح أهنةا    

 لغة الرمسية للقوى السياسية اليت ينشق عليها القومّيون.ستستخدم هذه اللغة، ال ال
القوميَّةة مل تكةن   /وختاًما، فإن عالقات املنظمات النسوية ااملنظمات اإلثنية

؛ فتقارع اجلانبان انفس احلجج، فقالت املنظمات النسوية: إهنا مل جتِن اًلاأحسن حا
، وال من نيةل االسةتقالل   شيًئا مما نالته األقليات من حقوق متزايدة يف املواطنة

القومي. زد على هذا أهنا كثرًيا ما تظلَّمت من أن نساء الطبقة الوسطى املتعلِّمات 
ُحِرمن حقَّ التصويت، فيما ُأْعِطَي هذا احلق ألشباه األمِّّيني من األقليات أو ذكور 
ة املهاجرين. أما عن االستقالل القومي، فقد قلن: إنه لرمبا كانت حقوق املواطنة 

عليهن يف الدولة اجلديدة منه يف الدولة السااقة. وهنا عاد اجلفاء  اًلالكاملة أاعد منا
القوميَّة ترى النسةاء جيسةدن الفئةة    /سرَيَته األوىل؛ فقد غدت احلركات اإلثنية

املضطِهدة هلم، أي: الفئة اإلثنية املهيمنة يف البالد، أو القوى اإلمربيالية يف األراضي 
دَّت حقوق النساء مشكلة ثانوية ميكن عالجها اعةد رد مظةاملهم   املستعمرة. وُع

 هم.
وقد ثارت هذه اجلفاوات واخلالفات ال لقلة يف األفراد )أو حىت اجلماعات( 

ونادت اتآزر احلركات املختلفة وتعاضدها. حاول هةؤالء   ،اليت سعت إىل إزالتها
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من النجاح أحياًنا. ولكن  النفر أن يوحِّدوا صفو  املناضلني، فكانوا يصيبون شيًئا
على األقل تشي اأنَّ مسةاعي   1017وحّتى عام  1818الصورة اإلمجالية من عام 

التوحيد هذه كانت ضئيلة  األثر على النم  العاملي ملناوئي األنظمة القائمة. أمةا  
( 1االشةتراكية، ) /( احلركة العّماليةة 1هذه احلركات اصورها الثالث، وهي: )

( احلركة النسوية؛ فقد ختندقت يف أماكنها، كلٌّ منةها  3القوميَّة، )/احلركة اإلثنية
خيوض املعركة ُنصرًة ألطروحاته، ويتجاهل األطرا  األخرى، ال ينازهلا أحياًنةا.  

عن التعةاون(   اًلرغم افتقارها للتنسيق )فض-غري أن استراتيجيات هذه احلركات 
إىل نتائج متجانسة. وقد متخَّض أفضت يف النهاية، وإىل حدٍّ مدهش،  -فيما اينها

تاريخ هذه احلركات، على األمد الطويل، عن إحرازها هلدفها األساسي املعلةن،  
وهو االندماج يف املواطنة، ومل حترز أيٌّ منها اهلد  التايل، وهو أن جتعل سيطرهتا 

 على الدولة ِمهاًدا لصوغ اجملتمعات يف قالب جديد. وتلك قصة سنعود إليها.
دِّدت، واعةد أن تةأّتى   لِّمةت وُحة  صِّلت األيديولوجيات مث ُقن ُفواعد أ

للحركات املناوئة لألنظمة القائمة أن توجه طاقات الناقمني، مل يبَق لضمان فعالية 
الثقافية إال أن يكون هلا منظومة نظريَّة، وهي مهمَّة تكفَّلت هبا العلةوم  -اجلغرافية

قصة ظهور الثقافتني. فلُنِعد  -الفصل األول يف-االجتماعيَّة. وقد سبق لنا أن روينا 
على حنٍو ُيرينها اآلن ظاهرة من ظواهر الثقافة اجلغرافيةة الةيت    -اإجياز- روايتها

 ادأت خترج إىل حيِّز الوجود.
دالعلُم االجتماعيُّد مصطلح اسُتحدث يف القرن التاسع عشةر. والكلمتةان   

الشرح. مل  العلم؟ يف القرن التاسع دعلمد وداجتماعد، كلتامها حباجة إىل شيٍء من 
عشر راجت لفظة دالعلمد وكأهنا كلمة السر ُتفتح هبا أاواب التقدم، فقةد كةان   
التقدم هو اهلد  املنشود الذي ارتضاه النِّظام العاملي ااإلمجاع. وليس يف هذا مةا  

ا يف أساسةيًّ  اًلميثِّل حتةوُّ  -كما رأينا-قد يسترعي نظرنا اليوم، لكنه كان لنذاك 
منظومات القيم اليت سادت عامل املعرفة ااتداًء من مفهةوم اخلةال  يف العقيةدة    
املسيحية وحّتى انتشار أفكار التقدُّم اإلنساين يف عصر التنوير. مث أعقب ذلك مةا  

 نطلةق عليةه مسةمى    -فيما اعد-ُسمِّي اطالق العلم والفلسفة، الذي أصبحنا 
 املعريف، ومداره: كي  نعر  ما نعر ؟ دالثقافتاند، فكان من أثر ذلك احلوار
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يف القرن التاسع عشر، ويف مطارح املعرفة ومستقراهتا )خاصةة يف النِّظةام   
اجلامعي اعد إحيائه( ويف عامل الثقافة الواسع، أخذ شأو العلماء يسمو على شةأو  

 -وال أحةد سةواهم  -الفالسفة وأهل العلوم اإلنسانيَّة؛ إذ زعم العلماء أهنم هم 
ال يعنيهم ما اخلري ومةا   -اوصفهم علماء-رون على إدراك احلق. قالوا: إهنم القاد

لوا عن مباحث نةزاجلمال؛ ألنه ما من سبيل إىل التحقُّق من ماهية هذه املفاهيم، ف
اخلري واجلمال إىل أهل العلوم اإلنسانيَّة، الذين كانوا اصورة عامَّة متأهِّبني راضةني  

حاِدَيهم، من نواٍح كثرية، ايت شعر قاله كيةتس:   اأن يعودوا إىل رحاهبا، وكأن
 اجلمال هو احلق؛ فذاك هو كل ما تعلمه يف األرض، وحسبك اه علًما.

، اصورة من الصور، عن البحث اًلويبدو أنَّ أهل العلوم اإلنسانيَّة قد ختلَّوا فع
فتني عن احلق وتركوه للعلماء. وعلى أية حال، فإن الشيء الذي حقَّقه مفهوم الثقا

اني مفةاهيم احلةق    -ل مرة يف تاريخ اإلنسانيَّةيف دنيا املعرفة، وألوَّ-هو الفصل 
 واخلري واجلمال.

وفيما كان العلماء منصّبني على دراسة الظواهر املادية، وأهُل العلوم اإلنسانيَّة 
 ليس له يف هذا اًلقة، إذا هبم يدركون أن مثَّة  جمااألعمال اخلاّل على دراسة نيعاكف

التقسيم موقع الحب مبني؛ ذلكم هو جمال العلم االجتماعي. لكن الثورة الفرنسيَّة 
كانت قد جعلت من املعرفة املتصلة االعلم االجتماعي شأًنا مركزيًّا على السلطات 
العامة أن جتعله ُنْصب أعينها، فإن كان التغيري السياسي ظاهرة طبيعية، وإن كةان  

ه ملن األمهية مبكان أن ُتستوعب القواعد املنشةئة  الناس هم أصحاب السيادة، فإن
فُسمَِّي البحث عن هذه املعرفة: دالعلم  ؛للمجال االجتماعي والكيفية اليت هبا يعمل

-يف القرن التاسع عشر، فإذا اه يصبح فةوًرا   -إذن-االجتماعيد. ُولد هذا العلم 
ة وأهل العلةوم  اع اني العلماء من جهنةزموضع جماهبة سياسية و -وحبكم طبيعته

اإلنسانيَّة من جهة أخرى، كل من الطرفني يريد االستحواذ عليه وتسخريه منهًجا 
معرفيًّا له. وادأ الفاعلون يف اجملال العام )الدول واملؤسسات الرأمسالية( يةرون يف  

من السةيطرة علةى    -على حنو ما- السيطرة على العلم االجتماعي شيًئا ميكِّنهم
قيمون يف رحاب املعرفة ومستقّراهتا، العلماء وأهل العلوم اإلنسانيَّة املستقبل. أما امل

اع نةةز ال أخرى ملا اينهم من نةزعلى حدٍّ سواء، فقد رأوا يف هذا اجملال حلبة 
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يكاد خيلو من مسحة اإلخاء، كلٌّ يريد االستئثار اأسباب القوة وفةرض سةيادته   
 الفكريَّة يف النِّظام اجلامعي.
من القرن التاسع عشر والنص  األول من القرن العشرين،  ويف النص  الثاين

حسب رأينا الذي طرحناه، ظهرت ستة مسمَّيات ملعةار  حظيةت عناوينةها    
االقبول الواسع، وهي: التاريخ، واالقتصاد، والعلوم السياسية، وعلم االجتمةاع،  
يات وعلم اإلنسان، والدراسات الشرقية. أما املنطق الذي قامت عليه هذه التسةم 

الست، وما تبعها من تقسيم للعمل يف دراسة احلقيقة االجتماعيَّة، فقد كان ينطلق 
من الوضع االجتماعي العاملي يف القرن التاسع عشر. وكانت هناك ثالثة خطةوط  

داملتحضِّرد ودراسةة  اةي كربى فاصلة؛ أوهلا: اخل  الفاصل اني دراسة العامل الغر
فيقسةمها إىل  اةي الذي مييز دراسة العامل الغر العامل غري احلديث. وثانيها: اخل 

فصلني: دراسة ماضية، ودراسة حاضرة. وثالثها: ذلك اخل  الذي ُرسم يف صميم 
فأصبحت دراسته تسري وفًقا ملا مسَّتةه األيديولوجيةة الليرباليةة    اةي احلاضر الغر

سةوق،  احلياة العصةرية املتحضةرة: ال  على ااجملاالت املستقلة الثالثة اليت تتوزع 
والدولة، واجملتمع املدين. أما فيما خيص نظريَّة املعرفةة، فقةد اتَّخةذت العلةوم     
االجتماعيَّة لنفسها، واصورة مجاعية، موطًنا وسًطا اني العلوم الطبيعيةة والعلةوم   
اإلنسانيَّة؛ فغدت منشقة ينتهبها الصراع املعريف اني الثقافتني. والذي حةدث يف  

)االقتصةاد، والعلةوم   اةةي  ت الثالث للحاضر الغرواقع األمر هو أن الدراسا
إىل املعسةكر العلمةي    -إىل حدٍّ كبري- السياسية، وعلم االجتماع( قد احنازت

مستقلة قائمة حبدِّ ذاهتا. أما احلقول الثالثة األخرى، وهةي   اًلوعدَّت نفسها حقو
ء هةذا  التاريخ وعلم االجتماع والدراسات الشرقية، فقد صمَّت لذاهنا تقاوم ندا

اللحن الساحر، وجنحت إىل تصني  نفسةها علةى أهنةا علةوم إنسةانية أو      
 إيديوجغرافية )تدرس صورة اإلنسان، كما يدرس عامل اجلغرافيا صورة األرض(.

دد املعامل، إمنا يسةتند إىل رؤيةة   ااوتقسيم العمل املعريف على هذا النحو 
امل يسوده الغرب، أما دالغريد فليسوا تفترض ِانية معينة يقوم عليها النِّظام العاملي: ع

إال مستعمرات أو شبه مستعمرات. وعندما اطلت هذه الفرضية، خاصة اعد عام 
، ادأت خطوط احلدود تضمحل وتقل فائدهتا عن ذي قبل، وادأ تقسةيم  1017
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العمل املعريف يتهاوى. إن قصة ما حدث للعلوم االجتماعيَّة، هي واأليديولوجيات 
اوئة لألنظمة القائمة، هلي قصة األثر الدامغ الذي أحدثته ثورة عةام  واحلركات املن

 على النِّظام العاملي، وقد لن لنا أن نعرض هلا. 1098
أما فيما خيص الثقافة اجلغرافية كما ارتسمت صورهتا يف مرلة األيديولوجيات 

إال  وهي اليت ما هنضت-الثالث، وكما سندهتا احلركات املناوئة لألنظمة القائمة 
فقد كان دور العلوم االجتماعيَّة هةو أن متةدها    -وهنا موطن املفارقة ،لتقاومها

االدعائم الفكريَّة واملسوغات األخالقية اليت كانت ُتسخَّر لتعزيز للّيةات عمةل   
النِّظام العاملي. ولقد جنحت يف أداء هذا الدور جناًحا كبرًيا، ساد على األقل حةىت  

 .1098الثورة العاملية عام 
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أن ذكرنا أن األنظمة التارخيية هلا دورات حياة؛ فهي تظهر إىل الوجود  سبق

عند نقطة حمددة من الزمان واملكان ألسباب واأساليب ميكن حتليلها. فإن اجتازت 
لالم املخاض، راحت تواصل احلياة التارخيية يف إطار الِبىن اليت تتكوَّن منها تلةك  

قاعاهتا وتنحصر يف اجتاهاهتا طويلة األجل، األنظمة ووفًقا لضوااطها، فتسري على إي
واليت تتقارب حتًما عند نقاط لُتصّعد التناقضات الداخلية للنظام اشكل كبري؛ أي 

يه إىل ما نسةمِّ  من ث مَّ أن النظام يواجه مشكالت يعجز عن حلها، وهو ما يؤدي
لإلشةارة   األزمة النظامية. وغالًبا ما يستخدم الناس كلمة األزمة اشكل غري دقيق

إىل فترة صعبة يف حياة أي نظام، لكن حيثما وجدت طريقة حلل املشكلة، فلةن  
تكون تلك أزمة حقيقية، وإمنا فق  صعواات يواجهها النظةام. أمةا األزمةات    
احلقيقية فهي تلك اليت ال ميكن حلها داخل إطار النظام، وإمنا ميكن التغلب عليها 

خيي الذي تشكِّل تلك الصعواات جزًءا منه فق  من خالل اخلروج من النظام التار
وجتاوزه. ووفًقا ملصطلحات لغة العلوم الطبيعية، فإن ما حيدث هو تشعُّب النظام، 
أي: جيد أن معادالته األساسية ميكن حلها اطريقتني خمتلفتني متاًما. ولنا أن نترجم 

ل تلةك  ذلك الغة حياتنا اليومية فنقول: إن النظام يواجه خيةارين اةديلني حلة   
األزمات، كالمها حمتمل اطبيعته. ويف واقع األمر، ُيكلَّ  أعضةاء هةذا النظةام    

دون هنم حيةدِّ أأي  ؛جمتمعني ااالختيار التارخيي فيما اني املسارين النتهاج أحدمها
 نوعية النظام اجلديد الذي سيتم اناؤه.

ة، فال مفةرَّ  وألن النظام احلايل ال ميكنه العمل اكفاءة يف إطار ضوااطه اادد
إذن من اختيار خمرج من األزمة، أي اختيار النظام أو األنظمة املستقبلية اليت سيتم 
اناؤها، لكن اخليار الذي سيصل إليه املشاركون جمتمعني ال ميكن التنبؤ اه. فعملية 

كل فعل اسي  خالل هذه الفترة سةيكون لةه علةى     ّنأأي  ؛التشعب فوضوية
ع النظةام إىل  نةزالحظ أنه يف ظل هذه الظرو ، ياألرجح تداعيات مهمة. ون

التقلب اشكل كبري، لكنه يف النهاية مييل إىل اجتاه معني. ومن الطبيعي أن يستغرق 
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األمر اعض الوقت حلني االستقرار على خيار حمدد. ميكننا أن نسمِّي هذه الفتةرة  
تكون هناك نتيجة  فترة انتقالية؛ إذ تكون نتائجها غري أكيدة، إال أنه يف مرحلة ما،

 نظام تارخيي خمتل . على واضحة، وعندها جند أنفسنا مستقرين
وهو نظام اقتصةادي رأمسةايل   -إن النظام العاملي احلديث الذي نعيش فيه 

يواجه منذ فترة أزمة من هذا النوع االتحديد. قد تستمر هذه األزمة ملةدة   -عاملي
اخلوا  األساسةية لتلةك   مخسة وعشرين إىل مخسني عاًما أخرى؛ ألن إحدى 

الفترات االنتقالية هي أننا نواجه تقلبات جارفة يف كل البىن والعمليات اليت نعتربها 
من النظام العاملي القائم، فإننا جند أن توقعاتنا قصرية األجل ليسةت   اًلجزًءا أصي

مستقرة االضرورة. وقد تؤدي هذه احلالة من عدم االستقرار إىل قلةق شةديد،   
إىل العن  إثر حماولة الناس احلفاب على االمتيازات واملراتب املتدرجةة يف   واالتايل

ظل موق  شديد التذاذب. واشكل عام، قد تؤدي هذه العمليةة إىل صةراعات   
 اجتماعية منفِّرة نوًعا ما.

مىت ادأت تلك األزمة؟ دائًما ما يكون أصل الظاهرة أكثر املواضةيع إثةارة   
سهل إجياد سوااق واشائر أي شيء تقريًبا يف املاضةي  للجدل يف اخلطاب العلمي؛ في

القريب، وال شك يف أن هذا ينطبق كذلك على املاضي السحيق. إحدى اللحظات 
، واليت هزت دعةائم  1098املناسبة لنبدأ قصة األزمة املعاصرة هي الثورة العاملية عام 
ة طويلةة مةن التفةوق    النظام العاملي اشكل كبري. متثل هذه الثورة العاملية هناية فتر

الليربايل، ومن ث مَّ تزيح الثقافة اجلغرافية اليت حافظت علةى سةالمة املؤسسةات    
أدى هذا اخللل الثقايف اجلغرايف إىل إضةعا  أسةس   وقد السياسية للنظام العاملي. 

النظام االقتصادي الرأمسايل العاملي، وتعريضه ألقوى الصدمات السياسية والثقافيةة  
 رض هلا دائًما، ولكنه ُحصِّن منها اطريقة ما يف السااق.واليت كان يتع

ليسةت   -اليت سنعود هلا الحًقا- 1098غري أن الصدمة اليت حدثت يف عام 
كافية لتفسري أزمة النظام؛ فالاد أنه كانت توجد منذ وقت طويل توجهات انيوية 

ن التغلب كادت أن تصل إىل خطوط املقاراة اخلاصة هبا، وهكذا مل يعد يف اإلمكا
على الصعواات املتكررة اليت يواجهها أي نظام؛ اسبب ما يتبعه من أنساق دورية. 
والاد أن نفهم طبيعة هذه التوجهات والسبب وراء عدم إمكانية حل الصةعواات  
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يف التعجيةل   1098املتكررة اسهولة؛ حىت ميكننا ف ْهم ملاذا وكي  تسببت صدمة 
 انت ترا  النظام اعضه ابعض.االعص  االثقافة اجلغرافية اليت ك

يف سعيهم الدائم حنو تراكم رؤوس األموال، ال يك  الرأمساليون عن البحث 
عن وسائل لزيادة أسعار منتجاهتم وخفض تكالي  اإلنتةاج، إال أن املنةتجني ال   
يستطيعون زيادة أسعار البيع ألي مستوى اشكل عشوائي، فثمة اعتباران حيكمان 

وجود اائعني منافسني، وهذا هو سبب األمهية البالغة إلنشةاء   :اًلهذه املسألة؛ أو
احتكارات األقلية؛ ألهنا تقلل من عدد البائعني البدالء. ثانًيا: مسةتوى الطلةب   

، واخليارات الةيت ُيقةِدم   اًلحجم األموال اليت ميتلكها املشترون إمجا :الفعَّال، أي
 عليها املستهلكون اسبب حمدودية قدرهتم الشرائية.

يتأثر مستوى الطلب الفعال اشكل أساسي االتوزيع العاملي للدخل، فبالطبع 
كلما زادت األموال لدى املشتري، زاد ما ميكن أن يشتريه. تشكِّل هذه احلقيقةة  
البسيطة معضلة مستمرة ومتأصلة للرأمساليني؛ فمن ناحية، هم يريدون حتقيق أكرب 

ض الذي يذهب ألي طةر  لخةر،   راح ممكن، واالتايل يرغبون يف تقليص الفائ
. ومن الناحية األخرى، جيب أن يسمح اعض الرأمسةاليني علةى   اًلكموظفيهم مث

فمن الطبيعي أن يصري إمجايل عدد املشترين  األقل اإعادة توزيع قيمة الفائض، وإاّل
يةرى اعةض    -على األقل من وقت آلخةر -جدًّا االنسبة للمنتجات. لذا  اًلقلي

 كافآت املوظفني لزيادة الطلب الفعال.امُلنِتجني زيادة م
االنظر إىل مستوى الطلب الفعال يف أي وقت، فإن االختيارات اليت يقةدم  
عليها املستهلكون حيددها ما يطلق عليه االقتصاديون دمطاطية الطلبد. يشري هذا 
ة إىل القيمة اليت حيددها املشتري للبدائل اليت قد ينفق فيها ماله. فاملشتريات االنسب
للمشتري تتراوح اني ما ال ميكن االستغناء عنه واني ما هو اختياري متاًما. ينةتج  
هذا التقييم عن التفاعل اني سيكولوجية األفراد والضغوط الثقافيةة واملتطلبةات   
السيكولوجية. أما تأثري البائعني فهو تأثري حمدود على مطاطية الطلةب، رغةم أن   

 ديًدا لكي يؤثر على اختيارات املستهلك.التسويق )مبعناه األوسع( ُصمِّم حت
النتيجة النهائية هي أنه ال ميكن للبائع أن يرفع السعر ملستوى يكون فيه: )أ( 
اإمكان املنافسني البيع اسعر أقل، )ب( املشترون ليس لديهم املال الكايف لشةراء  
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عملية املنتج، أو )ج( املشترون ليسوا على استعداد لتخصيص هذا الكم من املال ل
الشراء. وعلى أساس السق  اادد ملستوى أسعار البيع، عادة ما يبذل املنتجةون  
أغلب جهدهم يف حماولة تراكم رأس املال من خالل إجياد سبل لتخفيض تكالي  
اإلنتاج، وهو عادة ما ُيطل ق عليه مصطلح دالكفاءة اإلنتاجيةد. لفهم ما حيةدث يف  

نظر يف أسباب ارتفاع تكالي  اإلنتاج عامليًّةا مةع   النظام العاملي املعاصر، علينا ال
مرور الوقت، على الرغم من كل جهود املنتجني؛ مما يقلل اهلامش اني تكةالي   
اإلنتاج وأسعار البيع ااتملة. اعبارة أخرى، حنتاج أن نفهم أسةباب التضةاؤل   

 املستمر يف متوس  نسب األرااح العاملية.
لإلنتاج االنسبة ألي ُمنِتج: جيب أن يدفع املنةِتج  مثة ثالث تكالي  أساسية 

أجور املوظفني العاملني يف الشركة، وأن يشتري ُمدَخالت عملية اإلنتاج، وأخرًيا 
عليه أن يدفع الضرائب اليت تفرضها أي من اهليئات احلكومية اليت هلا سلطة فرض 

هةذه التكةالي    من  اًلالضرائب على عملية اإلنتاج املعنية. وعلينا أن ندرس ك
الثالث تناوًاا، وحتديًدا ملعرفة أسباب ما تشهده من زيادة منتظمة ومستمرة علةى  

 املدى الطويل من عمر االقتصاد الرأمسايل العاملي.
كي  حيدِّد صاحب العمل األجور اليت يدفعها ملوظفيه؟ قد تكةون هنةاك   

كل زمةان ومكةان،   قوانني تعيِّن احلدود الدنيا، وهناك اال شك أجور معتادة يف 
رغم أهنا قد تتغري اصورة ثااتة. اشكل أساسي، دائًما ما يرغب صاحب العمل يف 
دفع مبلغ أقل مما يود العامل احلصول عليه. ومن ث مَّ، يتفاوض املنتج والعامةل يف  
هذا الشأن، وينشأ اينهما صراع دائم ومتكرر حوله، وتعتمد نتيجة هذا الصةراع  

 من الطرفني من النواحي االقتصادية والسياسية والثقافية. أو التفاوض على قوة كل
قد يكون العامل هو األقوى يف التفاوض نتيجة لندرة مهاراته. يتحكم دائًما 
عنصر العرض والطلب يف حتديد مستوى األجور واملكافآت، ورمبا يكون العامةل  

ا ال وهةذ  اةةي. هو األقوى؛ اسبب تنظيمات العمال واخنراطهم يف العمل النقا
ينطبق على عمال اإلنتاج فحسب )الفنيون املهرة والعمالة غري املاهرة على حةد  
سواء(، وإمنا ينطبق أيًضا على املوظفني اإلداريني )كبار املديرين وموظفو الكةادر  
املتوس  على حد سواء(. وُيعد هذا اجلزء من مسألة القوة االقتصادية أمًرا داخليًّا 
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مثة عنصر خارجي أيًضةا يتمثةل يف احلالةة العامةة     لكل مؤسسة إنتاجية. لكن 
لالقتصاد، على الصعيدين االي والعاملي، واليت حتدد مستوى البطالةة، واالتةايل   
 درجة احتياج كل طر  اكل وحدة إنتاجية إىل الوصول التفاق خبصو  األجر.
قوة ُتستمد القوة السياسية من اآلليات السياسية والترتيبات يف انية الدولة، و

درجة احتياج أصةحاب األعمةال لضةمان     التنظيمات النقااية العمالية، وأخرًيا
االحتفاب ادعم املديرين والكوادر املتوسطة لكبح مطالب العمالة العادية. أما القوة 
الثقافية، اليت نقصد هبا األعرا  اجملتمعية االية والقومية، فتنتج عادة عةن قةوى   

 سياسية سااقة عليها.
لقوة النقااية للعمال يف أي جمال إنتاجي، اوجه عام، للنمو مع مرور ع انةزت

الوقت افضل التنظيم والتعليم. وقد ُتتخذ إجراءات قمعية للحد من تأثريات تلك 
املنظمات، إال أن هناك مثًنا لذلك أيًضا، رمبا ضرائب أعلةى أو رواتةب أعلةى    

القمع ودفع رواتبةهم. فلةو    للكوادر أو احلاجة لتعيني األفراد الذين ينفذون ذلك
نظرنا ألكثر مواضع اإلنتاج رحبية، كما يف شركات احتكار القلة يف القطاعةات  

لخر؛ فالشركات اليت حتقق أرااًحا عالية ال ترغب يف تضييع  اًلالرائدة، سنجد عام
وقت اإلنتاج؛ اسبب احتجاجات العمال. االتايل، فإن تكالي  األجور يف مثةل  

سو  تواجه هةذه   اًلأو عاج اًلفع مع مرور الوقت. لكن لجهذه الشركات ترت
الوحدات اإلنتاجية ذاهتا منافسة شديدة، واالتايل قد حتتاج للحةد مةن زيةادة    

 الخنفاض معدالت األرااح. من ث مَّ األسعار؛ مما يؤدي
مثة وسيلة وحيدة ُمعتَبرة للتصدي للزيادة املستمرة يف تكالي  األجور وهةي  

 اة؛ فعن طريق نقل اإلنتاج ألماكن تكون تكالي  اإلنتةاج احلاليةة   املصانع اهلار
 فيها أقل اكثري، يستفيد صاحب العمل ادفع أجور أقل، وكةذلك حيقةق قةوة    
سياسية يف املنطقة اليت خترج منها وحدته اإلنتاجية جزئيًّا؛ إذ إن املوظفني احلاليني 

ظائ . اةالطبع يوجةد   ملنع استمرار دهروبد الو ؛قد يقبلون معدالت أجور أقل
يف ذلك االنسبة لصاحب العمل، وإال لتمَّ نقل مواقع اإلنتاج منةذ  بةي جانب سل

مدة طويلة؛ فهناك تكالي  النقل، ففي تلك املناطق األخةرى تكةون تكةالي     
اسبب ُاعد املسافة عن العمالء ااتملني، وضةع  البنيةة    ؛املعامالت عادة أعلى
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لي  دالفسادد، متمثلة يف دفع مكافآت غري معلنةة  عن ارتفاع تكا اًلالتحتية، فض
 لغري العاملني.

ُتستنفد كل مميزات التناوب اني تكالي  األجور وتكالي  املعامالت اشكل 
دوري؛ فتكون تكالي  املعامالت الشاغل األساسي يف أوقات التوسع االقتصادي 

ل األساسي يف املرحلة أ(، اينما تكون تكالي  األجور الشاغ-)دورة كوندراتيي 
أوقات الركود االقتصادي )املرحلة ب(. إال أنه ال يزال على املرء أن يتساءل عن 
أسباب اخنفاض األجور يف اعض املناطق، فريجع السبب إىل حجم املناطق السكنية 
غري احلضرية يف دولة أو منطقة معينة؛ فكلما اتسعت رقعة املناطق غري احلضةرية،  

خةارج إطةار    -ال رمبا اشكل كبري- يكونون جزئيًّازاد عدد األشخا  الذين 
اقتصاد األجور، أو يدفع ما يطرأ على استخدام األراضي يف املناطق الريفيةة مةن   
تغريات اعض الناس إىل الرحيل. واالنسبة هلؤالء، عادة ما متثل فرصة العمل اةأجر  

ن إليها، حىت لو يف املناطق احلضرية زيادة كبرية يف الدخل الكلي لألسرة اليت ينتمو
كان األجر أقل اكثري من معدالت األجور العاملية. لذلك، يف البداية على األقةل،  
يكون ُدُخول أمثال هؤالء ضمن القوة االية العاملة ااألجر مفيًدا جلميع األطرا ؛ 

أكرب للعاملني. ففي تلك املنةاطق ال   اًلأي أجوًرا أقل يدفعها صاحب العمل، ودخ
تتسةم   إذ مالة غري املاهرة فحسب، وإمنا تقل أيًضا أجور الكةوادر. تقل أجور الع

املناطق الطرفية عادة ااخنفاض األسعار، وكذلك اخنفاض مستوى املرافق، وعليةه  
 تكون أجور الكوادر أقل من املعتاد ااملناطق املركزية.

قل السياسي لكل من املوظ  وصاحب العمل غةري  تكمن املشكلة يف أن الثِّ
 ال يتطور ااستمرار، فإذا واجه العاملون حديثو االنتقال للمناطق احلضرية مستقر،

صعواة يف البداية يف التأقلم مع احلياة احلضرية، ومل يةدركوا ِثقلةهم السياسةي    
الكامن، فلن تستمر هذه احلالة من عدم اإلدراك إىل األاد، ال اكل تأكيد، خالل 

اناؤهم مةع واقةع الوضةع اجلديةد،     مخسة وعشرين عاًما، يتأقلم العاملون أو أ
ويدركون اخنفاض معدل األجور اليت يتقاضوهنا مقارنة ااملعدالت العاملية، فيكون 

مث يتعرض صاحب العمل من  اةي،رد الفعل هو البدء يف االخنراط يف العمل النقا
جديد لنفس الظرو  اليت سعى يف األصل للهروب منها عن طريق نقةل عمليةة   
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األول. ويف النهاية، يف فترة مستقبلية من التراجع االقتصادي، قةد   إنتاجه يف املقام
 حياول امُلنِتج جمدًدا أن يلجأ ألسلوب داملصنع اهلاربد.

لكن مع مرور الوقت، قلَّت اشكل كبري أعداد املناطق اليت قد ُيطبق فيها هذا 
أن الرقعةة   عن اًلاحلل الرتفاع األجور يف النظام االقتصادي الرأمسايل العاملي، فض

الريفية تتقلص يف أجزاء كبرية من العامل؛ اسبب هذا األسةلوب يف احلةد مةن    
تكالي  األجور عن طريق نقل عمليات اإلنتاج؛ فشهد النص  األخري من القةرن  
العشرين اخنفاًضا حادًّا يف نسبة سكان العامل ممن يعيشون ااملناطق الريفية، اينمةا  

ادي والعشرين هتديدات افناء ما اقي من مناطق يشهد النص  األول من القرن احل
التركيز الريفية املهمة. فحني ال تتوافر مناطق هترب إليها املصانع، فلن تكون هناك 

 طريقة فعالة خلفض مستوى أجور العاملني حول العامل.
ليست الزيادة املطردة يف مستويات األجور املشكلة الوحيةدة الةيت يواجههةا    

ة األخرى هي تكالي  امُلدَخالت. واملدخالت تشةمل املاكينةات   املنتجون؛ فاملشكل
ومواد اإلنتاج )سواء كانت ما يطلق عليه مواد خام، أو منتجات شبه مصنعة وكاملةة  
الصنع(، واالطبع يشتريها امُلنِتج من السوق ويدفع مثنها، لكن توجد ثالث تكةالي   

عها: وهي تكالي  التخلص مةن  غري معلنة واليت قد ال يضطر املنتج االضرورة أن يدف
خاصة املواد السامة(، وتكالي  جتديد املواد اخلام، وما ُيعر  اشكل عةام  والنفايات )

اتكالي  البنية التحتية. مثة طرق عديدة للتهرب من تلك التكالي ، وُيعد عدم دفةع  
 رئيسيًّا يف احلد من تكالي  املدخالت. اًلهذه التكالي  عام

مقالب النفايات الوسيلة الرئيسية لتقليل تكالي  التخلص من النفايات؛  ُتعد
إذ ُتترك يف مكان عام دون معاجلة أو اأقل معاجلة ممكنة. إذا كانت تلك النفايات 

عن الفوضى اليت تسببها. يف  اًلمواد سامة، تكون النتيجة عواقب مؤذية للبيئة، فض
الضارة على أهنا مشكلة جمتمعية، فيضطر  مرحلة ما، ُينظر لعواقب الفوضى واآلثار

إىل مواجهتها، لكن مشكلة الفوضى واآلثار الضارة تشةبه كةثرًيا    اًلاجملتمع إمجا
مشكلة عدم توافر املناطق الريفية اجملاورة، فيستطيع امُلنِتج دوًما االنتقةال ملنطقةة   

 تطمةس  جديدة، لكي يقضي على هذه املشكلة، حىت ُتستنفد كل املناطق اليت دمل
املدنية معاملهاد. هذا ما حيدث يف االقتصاد الرأمسايل العاملي يف أحنةاء العةامل، ومل   
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ُينظر ملشكلة احتمال نضوب مكبات النفايات على أهنا مشكلة جمتمعية سةوى يف  
 النص  الثاين من القرن العشرين.

 الالعةادة  واالتوازي مع هذه املشكلة هناك مشكلة جتدد املواد اخلام؛ ففةي  
يهتم مشتري املواد اخلام اتوافرها على املدى البعيةد. كمةا اشةُتهر البةائعون     
ااستعدادهم لتقد  حتقيق املكاسب قصرية األمد على استدامة املواد اخلةام ألمةد   

ا  مستمر لتلك املةوارد  نةزطويل؛ فعلى مدار مخسمائة عام، أدى هذا إىل است
إجةراءات للقضةاء علةى هةذه     وزيادة يف تكالي  احلصول عليها. ومل ُتتخذ 

 املمارسات إال جزئيًّا من خالل التقدم التكنولوجي يف توفري موارد اديلة.
ا  كل من مكبات النفايات واملوارد الطبيعية أمهية نةزاكتسب موضوع است

كبرية لدى احلركات االجتماعية الرئيسية حلماة البيئة وجمموعات اخلضر يف العقود 
تدخل حكومي لتلبية احتياجات اجملتمع. إال أن تلبية تلةك  احلديثة، واليت طالبت ا

االحتياجات يستلزم توافر الكثري من األموال، لكن من سيدفع؟ هنةاك سةبيالن   
واقعيان ال ثالث هلما: أن يتحملها اجملتمع عرب فةرض الضةرائب، أو يتحملةها    

فع هةذه  املنتجون الذين يستخدمون املواد اخلام. وعلى قدر اضطرار املنتجني لةد 
التكالي ، وهو ما ُيطلق عليه االقتصاديون: استدخال أو توطني التكالي ، ترتفع 

 تكالي  اإلنتاج لكل ُمنتج على حدة.
أخرًيا، هناك مسألة البنية التحتية، وهو مصطلح يشري إىل كل املنشآت املادية 

توزيع، مثل خارج وحدة اإلنتاج، واليت تشكِّل جزًءا أساسيًّا من عملييت اإلنتاج وال
الطرق، وخدمات النقل، وشبكات االتصاالت، وأنظمة األمن، ومةوارد امليةاه،   
وكلها مكلفة اشكل يفوق التصور. مرة أخرى، من الذي يدفع الفةاتورة؟ إمةا   
اجملتمع عن طريق الضرائب، أو الشركات اخلاصة؛ األمر الةذي يعةين تكةالي     

صة البنية التحتية، تدفع الشركات إضافية. جيب اإلشارة هنا إىل أنه يف حالة خصخ
اخلاصة الفاتورة )حىت لو كانت هناك شركات أخرى حتقق مكاسب من خةالل  
 تشغيل البنية التحتية، وحىت لو دفع األفراد تكالي  إضافية الستهالكهم اخلا (.
االنسبة لشركات اإلنتاج، متثل الضغوط الواقعة عليها من أجل استدخال أو 

ادة كبرية يف تكالي  اإلنتاج؛ فهي تزيد مع مرور الوقت على توطني التكالي  زي
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ما يوفره التقدم التكنولوجي من تقليل للتكلفة. وتتجاهل عملية توطني التكةالي   
املشكلة املتنامية اليت تعاين منها هذه الشركات نتيجة العقواات اليت تفرضها اااكم 

 ال سااًقا.ب فيها اإلمهواملشرعون؛ اسبب اخلسائر اليت تسبَّ
أما التكلفة الثالثة اليت تزيد مع مرور الوقت فهي تكلفة الضةرائب، فُتعةد   

أساسيًّا يف التنظيم االجتماعي، ولطاملا كان هناك نوع أو لخر من  اًلالضرائب عام
الضرائب وسيظل موجوًدا، لكن من يدفع؟ وكم سيدفع؟ هةي مسةألة صةراع    

ديث، هنةاك سةببان رئيسةيان لفةرض     سياسي ال هنائي. يف النظام العاملي احل
الضرائب: أحدمها هو توفري اخلدمات األمنية لبىن الدولة )قوات اجليش والشرطة(، 
وإقامة البنية التحتية، وتوظي  نظام اريوقراطي يتوىل توفري اخلدمات العامةة، إىل  
جانب حتصيل الضرائب. ال ميكن جتنب هذه التكالي ، رغم أن هناك اختالفةات  

 اسعة يف اآلراء حول حجم وكيفية اإلنفاق.قوية وو
مثة سبب ثاٍن لفرض الضرائب، وهو سبب حديث )ظهر فق  يف القرن األخةري  
ادرجة كبرية(. ظهر هذا السبب الثاين نتيجة للتحول السياسي إىل النظام الدميقراطي، 
روهنا والذى أدى إىل أن تطالب مجوع املواطنني يف الدول اتوفري ثالث مزايا أساسية ي

حقوًقا هلم: التعليم والصحة وضمان دخٍل مدى احلياة. عندما توفرت هذه املزايةا يف  
البداية يف القرن التاسع عشر، كانت مصروفات الدولة قليلة إىل حد ما، وظهرت فق  
يف اعض البلدان. وخالل القرن العشرين، زادت توقعات املواطنني ملا جيب أن تقدمةه  

د الدول اليت توفر هذه املطالب يف خمتل  اجملةاالت اشةكل   هلم الدولة وزادت أعدا
 اليوم تراجع مستوى املصروفات يف االجتاه اآلخر. اًلثاات، حىت أصبح مستحي

نتيجة لزيادة تكلفة توفري األمن )ليس اشكل مطلق، وإمنا كحصة من الفائض 
جمةال التعلةيم   العاملي(، واناء البنية التحتية، وتوفري إعانات مالية للمةواطنني يف  

والصحة وضمان دخل ثاات مدى احلياة، ادأت الضرائب ااعتبارها جةزًءا مةن   
التكلفة اإلمجالية يف الزيادة اشكل ثاات على املشاريع اإلنتاجية يف كةل مكةان،   

 وسو  تستمر يف الزيادة.
هكذا ظلت تكالي  اإلنتاج الثالث، وهي: األجور وُمةدَخالت اإلنتةاج   
والضرائب، تتزايد اشكل ثاات ومستمر على مدار القةرون اخلمسةة املاضةية،    
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وخباصة على مدار األعوام اخلمسني األخرية. من ناحية أخرى، مل تتمكن أسةعار  
يرجع إىل الزيةادة  املبيعات من مواكبة الزيادة، رغم زيادة الطلب الفعال، وذلك 

املطردة يف أعداد املنتجني، ومن ث مَّ عدم القدرة املستمر على احلفاب على أوضةاع  
احتكار القلة، وهذا هو ما نعنيه اتقليص األرااح. اكل تأكيد، يسعى املنتجةون  
لقلب هذه األوضاع اشكل ثاات، وتستمر مساعيهم تلك يف الوقةت احلاضةر.   

ذلك، جيب أن نعود إىل الصدمة احلضةارية الةيت   ولكي نفهم ما يعوق قيامهم ا
 .1098شهدها العامل يف عام 

أكرب توسع يف اىن اإلنتةاج يف تةاريخ    1017شهد االقتصاد العاملي اعد عام 
النظام العاملي احلديث؛ فكل االجتاهات البنيوية اليت حتدثنا عنها من تكالي  األجور 

ة نتيجة لذلك. ويف ذات الوقةت،  واملدخالت والضرائب، أخذت يف االرتفاع اشد
يف حتقيةق   اًلتقدًما هةائ  -اليت سبق وناقشناها- أحدثت احلركات املعادية لألنظمة

هدفها اآلين وهو الوصول إىل السلطة يف اىن الدولة، وقد ادت هذه احلركةات يف  
مجيع أحناء العامل حتقق اخلطوة األوىل من الربنامج املكوَّن من خطوتني؛ ففي مساحة 

اسعة ااملنطقة الشمالية من وس  أورواا إىل شرق لسيا )من األلب وحةىت هنةر   ش
)شرق اةي يالو(، وصلت األحزاب الشيوعية إىل سدة احلكم. أما يف العامل األورو

أورواا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا اآلسيوية(، فقد وصلت األحزاب الدميقراطيةة  
و على األقل تناوات احلكم. أمةا يف اقيةة   االجتماعية )أو ما يقاالها( إىل احلكم، أ

لسيا وأغلب دول إفريقيا وصلت حركات التحرير الوطنية إىل سةدة احلكةم. ويف   
 الشعبوية./أمريكا الالتينية، تولت زمام األمور احلركات القومية

فترة تفاؤل كبري؛ فقد اةدا املسةتقبل    1017وعلى هذا ااتت األعوام اليت تلت 
وادا أن احلركات الشعبوية من كل نوع ادأت حتقةق أهةدافها.   االقتصادي مشرًقا، 

كانت فيتنام دولة صغرية تصارع من أجل استقالهلا، فبدا أهنا تكبح القةوة املهيمنةة،   
وهي الواليات املتحدة األمريكية. مل َيْبُد النظام العاملي احلديث هبذه اإلجيااية من قبةل  

 ز، وأيًضا حيقق االستقرار اشكل كبري.االنسبة لكثريين، وهو شعور له تأثري حمف
غري أن الشعور الكامن افقدان الثقة يف احلركات الشةعبوية املوجةودة يف   

تغةيري  السلطة ادأ يتزايد، وادت اخلطوة الثانية من ارنامج اخلطوتني، وهي خطوة 
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الرغم مةن  العامل، غري قاالة للتحقيق عمليًّا على عكس ما توقع أغلب الناس. على 
االقتصادي العام الذي شهده النظام العاملي، إال أن الفجةوة اةني املركةز     النمو

واألطرا  اتسعت أكثر من السااق اكثري. وعلى الرغم من وصةول احلركةات   
فترة التعبئة ادأت املعادية لألنظمة إىل سدة احلكم، فإن محاسة املشاركة الكبرية يف 

أية دولة كانت. ادأت حكم يف تتقلص مبجرد وصول احلركات املعادية لألنظمة لل
من عامة الناس عدم فةرض  تظهر طبقة جديدة تتمتع اامتيازات، وأصبح مطلوًاا 

طلباهتم اقوة السالح يف ظل حكومة تؤكد أهنا متثلهم. حةني أصةبح املسةتقبل    
حاضًرا، ادأ الكثري من املقاتلني املتحمسني واملؤيدين اشدة لتلةك احلركةات يف   

 فهم، وسرعان ما ادؤوا يف االنشقاق.إعادة النظر يف مواق
أدى مزيج من الغضب الذي استمر فترة طويلة ضد أساليب تطبيق النظةام  
العاملي، وكذا خيبة األمل يف قدرة احلركات املعادية لألنظمة على تغيري العةامل إىل  

على فكرتني  1098. انطوى تفجر ثورات عام 1098اندالع الثورة العاملية يف عام 
 يف كل مكان، أيًّا كان السياق االي، كانت إحدامها رفةض سةيطرة   متكررتني

وهيمنة الواليات املتحدة األمريكية، ويف ذات الوقت التذمر من كةون االحتةاد   
يتواطأ االفعل مةع النظةام    -ااعتباره العدو املفترض للواليات املتحدة- السوفييت

الثانية فهي أن احلركات التقليدية العاملي الذي أسسته الواليات املتحدة. أما الفكرة 
املعادية لألنظمة مل تنفذ وعودها عندما وصلت للسلطة. وشةكَّل تةزامن تلةك    

حضاريًّا؛ خرجةت االنتفاضةات    اًلالتذمرات اليت تكررت يف أحناء كثرية، زلزا
العديدة كالعنقاء اليت ُتبعث من ُرفاهتا، إال أهنا مل توصل العديد مةن الةداعني إىل   

أهنا أعطةت   غري إىل احلكم، أو ليس لفترة طويلة، 1098 ت اليت قامت عامالثورا
قوة ومشروعية للشعور افقدان الثقة يف احلركات القدمية املعادية لألنظمة، وكذلك 
يف اىن الدولة اليت كانت تدعمها تلك احلركات. لقد حتول اليقني طويل األجل يف 

 النظام العاملي.حتقيق أمل التقدم إىل خماو  حول عدم تغري 
كان هذا التحول يف الشعور العاملي أاعد ما يكون عن تدعيم الوضع الراهن، 
ال وأدى االفعل إىل سحب اساط الدعم السياسي والثقايف من حتت أقدام النظةام  
االقتصادي الرأمسايل العاملي، فلم يعد املظلومون على يقني من أن التةاريخ يأخةذ   
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ظلوا راضني عن التطورات البطيئة يف ضوء إمياهنم اأهنم صفهم، هلذا ال ميكنهم أن ي
 اًلسيجنون الثمار يف حياة أانائهم وأحفادهم، وأصبح من غري املمكن إقناعهم طوي

اتأجيل الشكاوى احلالية على أمل االستفادة يف املستقبل. ااختصار، لقةد فقةد   
م االستقرار األساسةي  املنتجون املتعددون االنظام االقتصادي الرأمسايل العاملي صما

اخلفي للنظام، وهو تفاؤل املظلومني. وحدث هذا يف أسوأ حلظة االفعل، حني ادأ 
 تقلص األرااح يظهر اشكل حقيقي وخطري.

االسيطرة التلقائية لتيار  1098لقد عصفت الصدمة احلضارية اليت حدثت عام 
العامليةة السةااقة يف   الوس  الليربايل، والذي سيطر على النظام العاملي منذ الثورة 

. لقد حتررت تيارات اليمني واليسار من أدوارها كنماذج لليربالية الوسطية، 1818
واستطاعت أن تؤكد قيمها األكثر راديكالية أو تعيد تأكيدها. دخل النظام العاملي 
يف فترة حتول، وكان اليمني واليسار عازَمْين على االستفادة من الفوضى املتزايةدة  

  قيمهم يف النظام أو النظم اجلديدة اليت سةتنتجها يف النهايةة هةذه    لضمان اس
 األزمة.

أهنا ُتشرِعن قيم اليسار وخباصة يف  1098ادا أن األثر املباشر للثورة العاملية يف 
جمايل العرق والنوع االجتماعي؛ فقد كانت العنصرية من املالمح السائدة يف النظام 

وقد مت التشكيك يف شرعية العنصرية لقةرنني مةن    قائًما. ما دام العاملي احلديث
ظهرت محلة موسةعة ضةد    1098الزمان، إال أنه اعد الثورة العاملية فق  يف عام 

العنصرية، اقيادة اجملموعات املظلومة نفسها، على خال  تلك احلمالت اليت قادها 
ك يف السااق الليرباليون اشكل أساسي كجزء من الطبقة املسيطرة، وااتةت تلة  

احلملة ظاهرة رئيسية يف املشهد السياسي العاملي؛ فقد أخذت صةورة حركةات   
هوية داألقليةد املسلحة النشطة يف كل مكان، وكذلك كانت يف صورة حمةاوالت  

لتصبح املوضوعات املتعلقة االعنصرية املزمنة يف صةدارة   ،إلعادة اناء عامل املعرفة
 اخلطاب الفكري.

رية، مل يفقد موضوع اجلنس أمهيته يف الثورة وإىل جانب اجلدل حول العنص
، سواء كنا نتحدث عن السياسات املرتبطة االنوع االجتماعي أو 1098العاملية عام 

 1098ا، فكان أثر والحًقا هوية املتحولني جنسيًّ ،التفضيالت اليت تستند إىل اجلنس
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  القةرن  اطيًئا للقيم اجلنسية خالل نصة  اًلهو تسلي  الضوء على ما كان حتو
السااق، والسماح له ااالنفجار يف املشهد االجتماعي العاملي، ومةا لةذلك مةن    

 عواقب كبرية على القانون واملمارسات التقليدية واألديان واخلطاب الفكري.
كانت احلركات التقليدية املعادية لألنظمة قد أكدت اشكل أساسي علةى  

اجع املوضوعان اطريقة مةا يف  موضوعات سلطة الدولة والبىن االقتصادية، وقد تر
؛ اسبب املساحة اليت أخذهتا موضةوعات العةرق   1098خطااات املناضلني عام 

واجلنس، وكان هذا مبثااة مشكلة حقيقية لليمني يف العامل؛ فقد كان من األسةهل  
لليمني العاملي تناول مسائل السياسة اجلغرافية واملسائل االقتصادية عن املوضوعات 

لثقافية. ويرجع ذلك إىل موق  الليرباليني الوسطيني، الةذين كةانوا   االجتماعية ا
معادين ألي تقويض للمؤسسات األساسةية السياسةية واالقتصةادية للنظةام     
االقتصادي الرأمسايل العاملي، ولكنهم كانوا يضمرون تأييًدا للتحوالت االجتماعية 

)وما اعةدها(، إال   1098الثقافية اليت نادت هبا احلركات املسلحة يف ثورات عام 
هو االنشةقاق   1098أهنم كانوا أقل تشدًدا. ونتيجة لذلك، كان رد الفعل ملا اعد 

الفعلي اني حماولة املؤسسة استعادة النظام وحل اعض املشكالت امللحة املتعلقةة  
مبسألة تقلص الراح الناشئة من ناحية، ومن ناحية أخرى الثورة الثقافية املضةادة  

 موقة   ضيق ولكن األكثر شراسة. ومن املهم التفريةق اةني  ذات األساس األ
 اجملموعتني من االحنيازات االستراتيجية.موق  اجملموعتني من القضايا، واالتايل 

يف حني دخل االقتصاد العاملي يف ذلك الوقت يف املرحلة )ب( الطويلة مةن  
أسةعار   دورة كوندراتيي ، حاول ائتال  قوى الوس  واليمني أن يعيدوا ختفيض

اإلنتاج املتزايدة يف مكونات التكلفة الثالثة؛ حاولوا تقليل مستوى األجور، كمةا  
سعوا ألن تتحمل جمدًدا جهة خارجية تكالي  املدخالت، وختفةيض الضةرائب   
املدفوعة لصا  رفاهة الدولة )التعليم والصحة وضمان دخل ثاات مدى احليةاة(.  

املركز عن فكرة التنموية )كأسةلوب  اختذ هذا اهلجوم عدة أشكال، ختلت دول 
للتغلب على االستقطاب العاملي(، وحلت حملها فكرة العوملة، واليت دعت اشةكل  
أساسي لفتح مجيع احلدود أمام التحرك احلر للبضائع ورأس املال )ولكةن لةيس   
األيدي العاملة(. أخذ نظام تاتشر يف اململكة املتحدة ونظام رجيةان يف الواليةات   
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مام املبادرة يف الترويج هلذه السياسات، واليت كانت ُتعر  نظريًّا ااسةم  املتحدة ز
دالليربالية احلديثةد، وسياسيًّا ااسم دإمجاع واشنطند. كان املنتةدى االقتصةادي   
العاملي يف دافوس مركًزا لتسويق النظرية، وأصبح صندوق النقد الدويل ومنظمةة  

 األساسيتني لتنفيذ وفرض إمجاع واشنطن.التجارة العاملية حديثة اإلنشاء اآلليتني 
إن الصعواات االقتصادية اليت واجهتها احلكومات يف كةل مكةان منةذ    
سبعينات القرن العشرين وما اعدها )وخباصة يف اجلنوب ويف املنطقةة الشةيوعية   
السااقة( جعلت من الصعواة مبكان على هذه الدول اليت حتكمها احلركات القدمية 

ة مقاومة الضغوط من أجل تنفيذ دالتعديالت البنيويةد وفتح احلدود. املعادية لألنظم
ونتيجة لذلك، مت حتقيق القليل من النجاح يف تراجع تكالي  اإلنتاج على مستوى 
العامل، لكن هذا النجاح كان أقل اكثري مما طمح إليه مروِّجو هةذه السياسةات،   

سعى الرأمساليون أكثر فةأكثر   وأقل اكثري مما كان ضروريًّا إلهناء تقلص األرااح.
لتحقيق األرااح يف ساحات املضاراات املالية أكثر من ساحة اإلنتاج، فمثل هةذه  

ؤدي إىل أرااح هائلة لبعض املشاركني فيها، ولكنها جتعةل  تاملضاراات املالية قد 
االقتصاد العاملي شديد التغري وعرضة لتقلبات العملة والتوظي ، وهةي االفعةل   

 ات الفوضى املتزايدة.إحدى عالم
على الساحة السياسية العاملية، جعل اليسار السياسةي العةاملي األهةدا     
االنتخااية ثانوية اشكل متزايد، وادأ عوًضا عن ذلك يف تنظيم دحركة احلركاتد، 

ي اجتمةع يف البدايةة يف اورتةو    أو ما ُعر  ااملنتدى االجتماعي العاملي، والذ
. هذا املنتدى ليس منظمة، لكنه مكان WSFه هبذا الرمز ري، وغالًبا ما يشار لغألي

اللتقاء القيادات الثورية من الكثري من املشارب واالنتماءات، املنخرطني يف العديد 
من األعمال، من االحتجاجات اجلماعية اإلقليمية أو العاملية إىل التنظيم االةي يف  

عّبر عن شعورهم اأن النظام دول العامل. كان شعارهم دعامل لخر ممكند، والذي ي
العةامل اشةكل    حقيقية. يواجهالعاملي يعاين أزمة انيوية، وأن اخليارات السياسية 

 ري.غاني روح دافوس وروح اورتو أليمتزايد صراًعا على عدة أصعدة 
شكَّل اهلجوم اخلطري الذي قام اه أسامة ان الدن على ارجي مركز التجةارة  

داللة جديدة على الفوضى السياسية العامليةة،   1991 أيلول/سبتمرب 11العاملي يف 
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ونقطة حتول يف االحنيازات السياسية، كما مسح للمنتمني لتيار اليمني ممن يرغبةون  
يف قطع صالهتم ااملركز االسعي لتنفيذ ارنامج يدور حول استئثار الواليات املتحدة 

لثقايف للنظام العاملي االقوة العسكرية وحدها، وكذلك حماولة التراجع عن التطور ا
خاصة يف جماالت العرق واجلنس(. ) 1098د الثورة العاملية يف عام والذي حدث اع

ويف سبيل حتقيق ذلك، سعوا لتصفية الكثري من البىن اجلغرافية السياسية اليت ُأقيمت 
، واليت رأوا أهنا تعوق سياساهتم، لكن تلك اجلهود هددت اتدهور حالة 1017اعد 

 قرار اليت كانت متزايدة االفعل داخل النظام العاملي.عدم االست
للموق  الفوضوي للنظام العاملي؛ ماذا نتوقع يف بةي هذا هو الوص  التجري

مثل هذا املوق ؟ أول شيء نؤكده هو أّن ما ميكن أن نتوقعه، ال ونراه االفعةل،  
رض االقتصاد هو تقلبات جاحمة يف كل اجملاالت املؤسسية يف النظام العاملي، إذ يتع

العاملي لضغوط حادة؛ اسبب املضاراات املالية اليت خترج عن سيطرة املؤسسةات  
املالية الكربى وهيئات الرقااة، مثل البنوك املركزية. إن العن  ينةدلع اةدرجات   
كبرية يف كل مكان على نطاقات ضيقة وواسعة، وعلى فترات طويلة إىل حد ما. 

ضاء على اندالع العن  اشكل فعال؛ إذ تراجع ومل يعد لدى أحد القدرة على الق
تأثري القيود األخالقية اليت كانت عادة مةا تفرضةها الةدول     -اشكل ملحوب-

 واملؤسسات الدينية.
يستمر يف القيام اةدوره   ال يعين مواجهة نظام ما ألزمة أاّلمن ناحية أخرى، 

عتادة أدى إىل ظهةور  اأساليبه املعتادة، ال على العكس. ومبا أن اتباع األساليب امل
توجهات علمانية تقترب من خطوط املقاراة )شديدة النمطية(، فإن االستمرار يف 
اتباع تلك األساليب املعتادة يؤجِّج األزمة. إال أن االسةتمرار يف األداء اةالطرق   
املعتادة هو تصر  معظم الناس يف الغالب، إذ يبدو منطقيًّا على املةدى القريةب   

يب التقليدية هي األساليب املعروفة واملعتادة واليت تكفل حتقيق مزايا جدًّا؛ فاألسال
قصرية األجل، وإال لن تكون أساليب تقليدية. ونظًرا ألنَّ مثل هةذه التقلبةات   

 جاحمة، يسعى أغلب الناس لتحقيق أمنهم االثبات على تصرفاهتم املعتادة.
 إحةداث  وال شك أن الناس مبختل  اجتاهاهتم وصةنوفهم سيسةعون إىل  

تعديالت على املدى املتوس  يف النظام، واليت يصرون على أهنا سو  حتةد مةن   
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املشكالت القائمة؛ فهذا أيًضا أسلوب معتاد، فكما يتذكر معظم الناس أنه جنةح  
يف املاضي، واالتايل يرون ضرورة جتراته مرة أخرى. لكن املشكلة أن مثل هةذه  

على األزمة النظامية؛ اسبب كل  اًلًرا ضئيالتعديالت على املدى املتوس  ستترك أث
 ما سبق وذكرناه عن طبيعة األزمة النظامية.

كما سيسعى لخرون النتهاج مسارات ذات طااع حتويل، غالًبا حتت مسمى 
. هؤالء يأملون أن يستفيدوا من التقلبات اجلاحمةة  دتعديالت على املدى املتوس د

لكربى اليت تطرأ على أساليب العمل، والةيت  يف الفترة االنتقالية إلخفاء التغريات ا
هذا األسلوب سيكون و د.جانب واحالتشعب من من شأهنا أن تدفع العملية حنو 

اع اني روح دافةوس  األكثر تأثرًيا يف الوضع احلايل، وهو ما أشرنا إليه اأنه الصر
أن هذا الصراع قد ال يكون حم  اهتمام معظم النةاس   غري ري.غوروح اورتو ألي

عد. واالطبع، قد يرى كثري من أولئك األكثر نشاًطا يف الصراع أن من األفضةل  ا
يف حتقيق اعض أهةدافهم   اًلأم ؛صر  االنتباه عن حدة الصراع وخماطره احلقيقية

 من دون استثارة املعارضة، واليت قد يثريها اإلعالن الصريح عن هذه األهدا .
كش  لتوِّه؛ صراع من صفاته كثرٌي ما ميكن قوله حول الصراع الذي ادا يت

األساسية عدم التأكد التام من نتائجه، ومن صفاته األخرى أنه صةراع غةامض؛   
فهو قد نراه على أنه صراع اني القيم األساسية، ال صةراع دحضةاراتد، إن مل   
نصنِّ  طريف الصراع ضمن الشعوب واألعراق واجلماعات الدينية أو اجملموعةات  

ودة. والعنصر الرئيسي يف اجلدال هو درجة ميل أي نظةام  التارخيية األخرى املوج
اجتماعي، لكن يف هذه احلالة النظام املستقبلي الذي نبنيه، يف اجتاه أو لخر فيمةا  
يتعلق مبوضوعني أساسيني راسخني وحموريني يف التنظيم االجتماعي، مها: احلريةة  

رغةب الفكةر   واملساواة، ومها موضوعان أشد ارتباًطا وتواشًجا عمةا كةان ي  
 االجتماعي االنظام العاملي احلديث يف إثباته.

هناك الكثري من املغاالة حول مسألة احلريةة )أو دالدميقراطيةةد( يف عاملنةا    
احلديث، لدرجة جتعل من الصعب أحياًنا فهم حقائقها األساسية. ولعله من املفيد 

ة تكمن يف القةرارات  هنا التمييز اني حرية األغلبية وحرية األقلية؛ فحرية األغلبي
السياسية جمتمعة وما تعكسه من رغبات األغلبية يف مواجهة اجملموعات الصةغرية  
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ا يف عملية صنع القرار. فهذه ليست جمرد مسألة مةا ُيسةمى   اليت قد تتحكم فعليًّ
يهة واملفتوحةة  نةزااالنتخااات احلرة، رغم أنه ال شك أن االنتخااات املنتظمة ال

ة الدميقراطية، وإن كان جزًءا غري كةاٍ  منةها؛ فحريةة    جزء ضروري من البني
األغلبية تتطلب املشاركة الفعالة لألغلبية، وحصوهلا على املعلومات، وكذلك توافر 
طريقة لترمجة لراء أغلبية اجلماهري يف صورة لراء األغلبية يف اهليئات التشةريعية.  

ملة الدميقراطية وفًقا هلةذه  ومثة شك يف كون أيٍّ من دول النظام العاملي اجلديد كا
 املعاين.

أما حرية األقلية فهي أمر خمتل  متاًما، فهي متثل حقةوق مجيةع األفةراد    
اليت ال يوجد فيها ما يةربر   واجملموعات للسعي وراء حتقيق رغباهتم يف كل املناحي

فرض رغبات األغلبية على اآلخرين. من حيث املبدأ، متلقت أغلةب الةدول يف   
النظام العاملي احلديث حرية األقليات للتهرب من امتيازات األغلبية، وقد أشةادت  

فقة ، ولكةن    اعض الدول مببدأ حرية األقليات، ليس كوسيلة سلبية حلمايتهم
ء نظام تارخيي يتأل  من العديد من األمناط املختلفة. أمةا  يف انااةي إجيا كإسهام

احلركات املعادية لألنظمة التقليدية فقد أعطت األولوية ملا نسمِّيه حرية األغلبيةة،  
 على توسيع حرية األقليات. 1098وشددت احلركات الثورية حول العامل يف عام 

افتراض خيلةو مةن   حىت لو افترضنا أن اجلميع يؤيدون احلرية االفعل، وهو 
التروِّي، فستظل مثة صعواة االغة وأزلية يف حتديد اخل  الفاصل اني حرية األغلبية 
وحرية األقليات، حنو: أّي منهما له األولوية يف خمتل  اجملةاالت والقضةايا، ويف   
الصراع حول النظام أو األنظمة اليت ستخل  نظامنا العةاملي احلةايل؟ سةيكون    

 من يرغبون يف توسيع نطاق احلريتني، حرية األغلبية وحرية االنقسام الرئيسي اني
األقلية، وأولئك الذين سيسعون خللق نظام غري ليربايل، متخفًيا يف تفضيل حريةة  
األغلبية أو حرية األقليات. ويف مثل هذا الصراع، يبدو دور التعتيم واضًحا، وهو 

 تقييد احلرية.ما يؤدي إىل االرتباك، وهذا يأيت يف صا  من يرتؤون 
ال تظهر املساواة إال كمفهوم متعارض مع مفهوم احلرية، والسيما إذا كنةا  
نعين املساواة النسبية يف احلصول على السلع املادية. لكن هذا، يف الواقةع، هةو   
الوجه اآلخر لنفس العملة؛ ففي حالة وجود عدم مساواة حقيقية، ليس من املعقول 
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ا أن تنال حريةة  يم رغبات األغلبية. ولن يكون منطقيًّاملساواة اني اجلميع عند تقي
إذا مل تتمتع تلك األقلية ااملساواة يف عيةون اجلميةع، أي:    اًلاألقلية احتراًما كام

املساواة االجتماعية واالقتصادية وما يستتبعهما من مساواة سياسية. إن التأكيةد  
ورية الةيت جيةب أن   على املساواة كمفهوم يسهم يف اإلشارة إىل املواق  الضةر 
 تتخذها األغلبية لتحقيق حريتها ولتشجيع حرية األقليات.

إننا اصدد اناء النظام أو األنظمة اليت ستعقب نظامنا احلايل؛ فهل سنسةعى  
لبناء نظام إّما هرمي يغدق االمتيازات أو يسمح هبا حبسب مرتبة الفرد يف النظام، 

ا يف ذلك مبدأ اجلةدارة(، أم سةنبين   اغض النظر عن طريقة حتديد هذه املرتبة )مب
ا ويتسم ااملساواة النسبية؟ إن إحدى أعظم إجياايات النظةام  ا نسبيًّنظاًما دميقراطيًّ

أليٍّ منها، ال وكان  اًلالعاملي القائم هي أنه أارز هذه املسائل رغم أنه مل جيد حلو
مثة شك يف أن وعي الناس هبذه املوضوعات يف أحناء  اعيًدا عن إجياد احللول! فليس

العامل قد ازداد مقارنة مبا كانوا عليه منذ قرن، فما االك خبمسة قةرون مضةت؟   
فالناس اليوم أكثر وعًيا وأكثر استعداًدا للقتال يف سبيل حقوقهم، كما أهنم أكثةر  

علةى األقةل    تشكًكا يف خطاب القوة. ومهما الغ استقطاب النظام احلايل، فهذا
 اةي.موروث إجيا

إن الفترة االنتقالية من نظام إىل لخر هي فترة صراع عظيم، وغموض كبري، 
أن نفهم ما جيري حولنا، ومةن ث ةمَّ    اًلوتشكك يف البىن املعرفية؛ لذلك حنتاج أو

خنتار االجتاهات اليت نرغب أن يسري فيها العامل. وأخرًيا، جيب أن حنةدِّد كية    
احلاضر حىت يصبح من األرجح أن ميضي العامل يف االجتاه الذي  نتصر  يف الوقت

نفضِّله. ميكننا أن ننظر هلذه املهام الثالث على أهنا مهام فكرية وأخالقية وسياسية، 
قد تكون خمتلفة ولكنها متواشجة، وال سبيل إىل التخلي عن أيٍّ من تلك املهةام،  

ال الظالم والغموض؛ فاملهام اليت تقع فإننا نسري سري حاطب ليل، ليس أمامنا إ وإاّل
على عاتقنا صعبة للغاية، ولكنها تقدِّم لنا كأفراد وجمموعات إمكانية خلق شةيء  

 قد حيقق أهدافنا اجلماعية اصورة أفضل، أو على األقل ُتسِهم يف خلقه.
 


