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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ليس بني  ذاته،  أنه عامل منقسم عىل  املعارص  العاملى  لتفاعالت نظامنا  املتأمل  يدرك 

التى  القوى  بني  ليس  كذلك  الباردة.   الحرب  زمان  ىف  األمر  كان  كام  وحدها،  الكربى  القوى 

بدأت شموسها تسطع عىل نظامنا العاملى الجديد كالصني والنمور األسيوية، وبني القوى العاملية 

بل  األخرى.   تلو  الواحد  املرسح،  عىل  من  تنسحب  عاملية  نظم  بتالبيب  تتشبث  التى  التقليدية 

ظهر تقسيم عاملى جديد، يقسم نظامنا العاملى املعارص إىل الشامل والجنوب، الشامل الذى يضم 

قدميا عىل  إعتمدت  التى  الرفاهية  من  حالة  تعيش  والتى  والجديدة،  القدمية  االستعامرية  القوى 

سلب خريات مجتمعات الجنوب، وهى الخربات التى ضمت ما هو موجود ىف باطن األرض وعىل 

سطحها.  والتى بلغت ىف مداها حد إختطاف البرش لىك يستفاد من طاقة عملهم لدفع عجلة النمو 

االقتصادى. وأضيف إليها حديثا محاولة ترسيخ تخلف هذه املجتمعات، من خالل إستبعادها نسبيا 

املتقدمة.  وتحويل  الدول  التى تحتاجها  للخامات  اللهم  الدوىل كقوى منتجة،  العمل  من تقسيم 

مجتمعاتها إىل أسواق، يدعم ذلك الدور الذى يلعبه االعالم وتكنولوجيا املعلومات.  الذى عمل عىل 

تعميق ثقافة ومنظومات قيم االستهالك، حتي يتكيف إستهالك الجنوب، مع إنتاج الشامل بحيث 

أصبح ذلك يعنى ظهور شكل جديد من أشكال االستعامر كمدخل إلستمرار االستغالل. 

ىف املقابل توجد مجتمعات الجنوب التى خضعت لإلستعامر، دون إدراك ىف البداية لطبيعته، 

كام خضعت لإلستغالل وسلب املوارد والخريات.  قانعة بالفتات الذى تحصل عليه من بقايا مائدة القوى 

املستعمرة. يجسد ذلك ما قاله أحد حكامها التقليديني، « كنا ال نعرف أن لدينا ىف باطن األرض برتوال، 

فأخربونا بذلك وملا عجزنا عن إستخراجه، أخرجوه لنا من باطن األرض، ثم باعوه لنا ىف أسواق العامل، ثم 

أعطونا نصيبا وأخذوا نصيبهم الذى هو من حقهم“.  ونظراً لرتدى األوضاع املعيشية ىف الجنوب، برغم 

أن غالبية مجتمعاته غنية مبواردها.  فقد بدأت هذه املجتمعات تدرك أن مواردها تسلب، وإنها قادت
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تطوراً خاطئا، حيث دخلت مرحلة االستهالك قبل أن تدخل مرحلة االنتاج، ومن ثم فقد زاد إعتامدها 

عىل الغري.  ومع إزدياد الفقر وتردى األوضاع، تطور الوعى، الذى تنامى وتحول من وعى رخو، إىل 

وعى صلب يدرك الحق، ويعمل بإتجاه إمتالك وتعبئة القوة التى تفرض هذا الحق. وبدأت خطواتها 

عىل طريق املقاومة، إبتداء باملقاومة التى حصلت مبوجبها عىل االستقالل، وحتى املقاومة الناعمة 

لبناء التجمعات واالتحادات. لىك تشكل قيمها املضافة قوة ميكن أن يكون لها دورها الفاعل عىل 

الصعيد العاملى، وىف هذا اإلطار قام االتحاد األفريقى ومجلس التعاون الخليجى، واالتحاد املغارىب، 

واألسيان، ومجموعة شنغهاى، إضافة إىل التكوينات التى ظهرت ىف أمريكا الالتينية وأماكن أخرى 

من العامل.  

تقـف  أنهـا  االسـتعامرى  الوعـى  ذات  العامليـة  القـوى  أدركـت  الجنـوب  صحـوة  وأمـام 

عـىل سـطح مـن الرمـال التـى بـدأت تتحـرك.  فاملـوارد الخـام تـكاد تفلـت مـن يدهـا وتسـيطر 

عليهـا القـوى الوطنيـة، كـام تـكاد األسـواق أن تتبـدد مـن خاللهـا أغراقهـا بإنتـاج وطنـى، أو عـىل 

األقـل بإنتـاج دول االتحـادات والتكوينـات التـى تشـكلت.  ومـن الطبيعـي يقـوى ذلـك صـوت 

لذلـك  ومواردهـا.   خرياتهـا  سـلب  نظـري  تاريخيـة،  بإسـتحقاقات  لتطالـب  الجنـوب  مجتمعـات 

تحركـت مجتمعـات الشـامل مـن أجـل مزيـد مـن أحـكام السـيطرة عـىل مجتمعـات الجنـوب، 

ولجـأت لتحقيـق ذلـك إىل آليـات عديـدة، منهـا أنهـا عرضـت عـىل هـذه املجتمعـات املسـاعدات 

تعبـرياً عـن نزعـة خرييـة وإيثاريـة زائفـة.  مـن ناحيـة لربط أوضـاع هـذه املجتمعات باملسـاعدات 

لتصبـح أليـة للسـيطرة عليهـا، وإخضاعهـا ىف املسـتقبل.  إضافـة إىل أن هـذه املسـاعدات تسـتخدم 

ىف  االنتـاج  عجلـة  دوران  لترسيـع  أو  مخازنهـا،  ىف  لديهـا  مكدسـة  سـلع  بيـع  لتنشـيط  عـادة 

الـدول املانحـة.  وألن القـوى العامليـة الليرباليـة قـد تأكـد إنتصارهـا ىف الثلـث األخـري مـن القـرن 

العرشيـن، حيـث أصبـح القطـاع الخـاص هـو الـذى تـوىل قيـادة التنميـة والتحديـث ىف مجتمعات 

الجنـوب.  فقـد وجدنـا أن القـوى االسـتعامرية نشـطت للسـيطرة عـىل إقتصاديـات مجتمعـات 

الجنـوب، تـارة مـن خـالل تأسـيس رشاكـة عضويـة بـني القطـاع الخـاص األجنبـى والقطـاع الخـاص 
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الوطنى، حتى تستطيع السيطرة االقتصادية، ومن ثم السياسية عىل األوضاع ىف مجتمعات الجنوب.  

وهى الرشاكة التى تكون دامئاً لصالح القطاع الخاص األجنبى، بينام يقنع الرشيك الوطنى ببعض 

الفتات.  وبذلك لعبت هذه الرشاكة دورها ىف تأسيس حالة من االستقطاب االجتامعى والطبقى ىف 

مجتمعات الجنوب، وإرتباطا بذلك زادت إحتامالت تفجر الرصاعات الداخلية، كام زادت مساحات 

التهميش االجتامعى.  

وحتـى تحكـم القـوة االسـتعامرية الطـوق عـىل رقبـة مجتمعـات الجنـوب، فإنهـا أبدعـت 

الـرشكات املتعـددة الجنسـية، والتـى وإن شـكلت تطـوراً رأسـامليا وتنظيميا ىف مجتمعات الشـامل، 

إال أنهـا إسـتخدمت كأليـة لضبـط آداء إقتصاديـات الجنـوب، حيـث تصـل ميزانيـات بعـض هـذه 

الـرشكات إىل مـا يـوازى ميزانيـة دولـة أو عـدة دول.  إذ تسـتفيد هذه الرشكات من ظـروف اإلنتاج، 

املواتيـة لزيـادة األربـاح ىف مجتمعـات الجنـوب مـن ناحيـة، إضافـة إىل أنهـا تسـتخدم ىف الضغـط 

عـىل االقتصاديـات والحكومـات الوطنيـة إذا تطلـب األمـر ذلـك مـن ناحيـة ثانيـة.  باإلضافـة إىل 

ذلـك فقـد عملـت القـوى العاملية بإتجـاه تفكيك هـذه املجتمعـات إىل قطع صغـرية، بحيث يحقق 

هـذا التفكيـك أهدافـا كثـرية.   فتفكيـك هـذه املجتمعـات إىل وحـدات صغـرية يعنـى مـن ناحيـة 

أنهـا سـوف تتحـول إىل مجتمعـات ودول منفصلـة غـري قـادرة عىل املشـاركة – بسـبب صغرها – ىف 

تقسـيم العمـل واالنتـاج الـدوىل. ومـن ثـم تظـل وحـدات سياسـية صغـرية، معتمـدة وغـري قـادرة 

عـىل تحقيـق أى مسـتوى مـن مسـتويات االكتفـاء أو االسـتقالل الـذاىت.  وقـد تضافـر مـع التفكيك 

إشـعال جـذوة الحـروب األهليـة بني الوحـدات املفككـة، أو التى لديهـا قابلية التفكيـك واالنفصال، 

بحيـث تـؤدى هـذه الحـروب والرصاعـات، إىل مزيـد مـن تهيئـة الظـروف إلخضـاع مجتمعـات 

الجنـوب للقـوة االسـتعامرية واملهيمنـة ىف الشـامل.   ومـن ثـم تظـل تلجـأ إليهـا طلبا للمسـاعدات 

أو السـالح، تخـرب بواسـطته مجتمعاتهـا بأيديهـا، حتـى إذا فرغـت من الحـروب، فإنه يكـون عليها 

أن توجـه كل جهودهـا بإتجـاه إعـادة البنـاء.   الـذى سـوف يسـتغرق زمنـا طويالً يبقـى مجتمعاتها 

مفتوحـة كأسـواق، تحصـل مـن خاللها عىل سـلع االسـتهالك الجاهـزة، مقايضـة مبا تيقـى لديها من 

     مقدمة       



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٨

ما  بناء  إعادة  أو ىف  السالح،  الخام ىف رشاء  املوارد  بيع  عائد  إستهالك  إىل  إضافة  الخام.   مواردها 

دمرته الرصاعات والحروب.  وعلينا أن ننظر أمامنا إىل حاالت واضحة للعيان ىف عاملنا العرىب، العراق 

الذى كان دولة متامسكة، تفكك بفعل التدخل األجنبى، واآلن تدخل وحداته أو طوائفة ىف حروب 

ورصاعات مع بعضها البعض. والسودان الذى تفكك بعضه عن بعضه اآلخر وإختار طريق االستقالل، 

ويبقى البعض الثالث الذى تقوى لديه اآلن قابلية التفكيك.  وسوريا التى تحتاج – بسبب الرصاعات 

الداخلية واألهلية – إىل قرون ىك تستعيد واقعها املاىض، املتامسك واملتطور، بحيث إصبح الحديث 

عن بناء املستقبل فيها ترفا. 

وإىل جانب اآلليات االقتصادية والسياسية إلبقاء مجتمعات الجنوب تحت السيطرة، تستخدم 

القوى العاملية ىف الشامل آليات أكرث نعومة وإن كانت أكرث حسامً، وأبرز هذه االليات تكنولوجيا 

أرض  ىف  تزدهر  التى  السلبية،  واملضامني  واملعاىن  القيم  من  كثرياً  تبث  التى  واملعلومات.   االعالم 

مجتمعات الجنوب، ومن ثم تأىت عىل البقية الباقية، مام لديها من رصيد محدود، من املحتمل ان 

يستخدم ىف أى تنمية أو تحديث مأمول.  حيث تخرتق هذه املضامن املجال األرسى، فتضعف قيمة 

األرسة ىف نظر الشباب، إضافة إىل أن آليات االستهالك وأسواقه قد يرست الوسائل، التى من املمكن 

أن يشبع من خاللها إحتياجاته اليومية دون الحاجة إىل األرسة.  فأطعمة الكنتاىك ومكدونالدز متوفرة 

ىف األسواق، وميكن االعتامد عليه كبديل لطعام األرسة، واألفالم االباحية والدردشة من خالل االنرتنت 

كافية لتحقيق اإلشباع الجنىس والعاطفى.  إضافة إىل أن االعالم ىف بعض مجتمعات الجنوب مييل 

إىل أن يجعل األرسة عبئ ىف نظر رشائح عديدة من الشباب. لذلك قل االقبال عىل الزواج، وإرتفعت 

نسبة العنوسة، األمر الذى يرس اإلطار لىك تصبح العالقات بني الجنسني اكرث مرونة وإنحالال.  

ــة  ــة واملصلحيـ ــات الحضاريـ ــن التوجهـ ــرب عـ ــى تعـ ــة التـ ــت العوملـ ــد أن أضعفـ وبعـ

للقـــوى العامليـــة مـــن قيمـــة األرسة ككل، فإنهـــا إتجهـــت إىل تكســـري عظامهـــا، وتفكيـــك 

ــداً  ــاحتها.  تأكيـ ــىل سـ ــوىض عـ ــاعة الفـ ــل، وإشـ ــن الداخـ ــا مـ ــالل تقويضهـ ــن خـ ــا مـ بنياتهـ
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لذلك أنه إذا كانت الحضارة الغربية تعاىن من فوىض الحياة األرسة، بسبب غياب النموذج األخالقى 

املوجه للحضارة.  فإنها أرادت نقل هذا املرض إىل مجتمعات الجنوب – الحضارية منها وغري الحضارية 

– حتى يصبح ”الكل ىف الهم سواء“.   وحتى متتلك رشعية هذا األخرتاق ألوضاع األرسة، فإننا نجدها 

قد رفعت شعارات حقوق املرأة، مؤكدة عليها دون التأكيد عىل حقوق األخرين داخل األرسة.  ومن 

ثم فقد أسست التباين بني املكانات األرسية، بعد أن كان االتساق والتجانس بينها هو الذى يشكل 

القاعدة.  باإلضافة إىل ذلك فهى قد شقت عصا الوحدة األرسية بني الزوج والزوجة، حيث أستوعبت 

املرأة الثقافة الحديثة املؤكدة عىل حقوق اإلنسان، بينام الرجل ما زال مبقيا عىل ثقافته التقليدية.  

األمر الذى ادى إىل رصاع منظومات القيم داخل األرسة، وترتيبا عىل ذلك رصاع السلوكيات، ونتيجة 

لذلك إنترشت الفوىض عىل ساحة الحياة األرسية.  باإلضافة إىل ذلك فقد نرشت هذه التكنولوجيا 

كثري من السلوكيات املنحرفة عىل ساحة الحياة األرسية، كالخيانات الزوجية، وغشيان املحارم، وحالة 

من التحرر األخالقى، الذى مزق األرسة من الداخل، وأطاح العالقات االجتامعية السوية ىف غالب 

مجتمعات الجنوب.  

باإلضافة إىل ذلك فقد لعبت تكنولوجيا االعالم واملعلومات دوراً فاعالً ىف تشوية كثري من 

بإتجاه توسيع  التكنولوجيا  الجنوب،  فقد عملت هذه  الشبابية ىف مجتمعات  سلوكيات الرشيحة 

أخرتقت  التى  الغربية  واملضامني  املعاىن  وبسبب  الشابة.   الشخصية  ساحة  عىل  الغريزة  مساحة 

فضاءنا الثقاىف، أصبحت هذه املعاىن والقيم هى التى تشكل مرجعية لسلوكيات هذه الشخصية.  

االجتامعية واألخالقية، حيث أصبح  الشباب عن سياقاته  أنفصال  إىل  التى دفعت  املرجعية  وهى 

االعالم وتكنولوجيا املعلومات هى مصدر قيمة األساسية.  وهى ىف الغالب قيم منحرفة، قادت إىل 

عديد من الظواهر، كالتحرش وتدفق الجنس غري املنضبط ىف الشارع إىل حد اإلغتصاب.  وقد ساعد 

يوجد ىف  يعد  مل  بحيث  رخواً،  أصبح  القانون  وأن  للمجتمع وهنت،  العامة  األخالق  أن  ذلك  عىل 

مواجهة السلوكيات املنحرفة أو الالأخالقية رادع.  وقد قاد الشباب حالة من االنفصال عن سياقاتهم

     مقدمة       
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 العائلية واالجتامعية، ألن هذه السياقات مل تعد تشبع إحتياجاتهم عىل املستوى املعنوى أو املادى.

ونتيجـة لذلـك طفحـت عـىل سـاحة الكتلـة الشـباب أمراضـا عديـدة، مـن هـذه األمـراض 

التطـرف الدينـى الـذى تنامـى حتـى بلـغ حد إرتـكاب العنـف، ذلك ألن الشـباب وجد نفسـه فجأة 

بـني حضارتـني متباينتـني.  حضـارة القـوى العامليـة والغربيـة التـى تبث معـاىن ومضامـني ال أخالقية 

ىف الغالـب، تزيـد مـن مسـاحة الغريـزة ىف شـخصيتة، ومـن ثـم فبإمكانهـا أن تدفعـه إىل مامرسـات 

وسـلوكيات غريزيـة منحرفـة.  وبـني حضـارة إسـالمية أصبحـت بعـض مضامينهـا جامـدة، مل يبـذل 

الفقهـاء جهـودا لتجديدهـا، بحيـث تكـون قـادرة عـىل التفاعـل مع تفاعـالت العرص، ومـن ثم فهى 

غـري قـادرة عـىل توجيـه سـلوكيات البـرش، التـى يأتونهـا ىف حياتهـم اليوميـة.  وىف قلب هـذا الفراغ 

األخالقـى والدينـى، كان مـن الطبيعـى أن يبحـث الشـباب عـن يقـني.  فإتجهـوا إىل بعـض فـرتات 

املـاىض حيـث سـقطوا أرسى إعتنـاق أفـكار فقهـاء متشـددين، بـدأوا بالسـعى للحفـاظ عـىل النص 

الدينـى، وإنتهـوا إىل حالـة مـن الحرفيـة املتصلبـة.  والتـى ال تتيـح أى مرونـة أو تأويـل، أو تسـلم 

مبتطلبـات وإحتياجـات العـرص، وعـىل أساسـها أنفصلوا عـن مجتمعهـم وناصبوه العـداء وكفروا كل 

مـن حولهم. 

فريـق آخـر مـن الشـباب، مل يبحثـوا عـن يقني دينـى ولكنهم تركـوا العنـان لغرائزهـم التى 

توجـه سـلوكياتهم، خاصـة أن هنـاك فـراغ أخالقى يسـاعد عـىل ذلـك، وان القانون رخـو وغري صارم 

عاجـز عـن ردع الغرائـز.  لذلك تزايدت وقائع التحرش ىف الشـارع املرصى، بـال حياء من القائم به أو 

مـن يشـاهده،  األمـر الـذى تطور ىف أحيان كثرية إىل حـد االغتصاب، عنوة وىف الشـارع أحيانا.  وبلغ 

التطـرف الالأخالقـى حـد إغتصـاب الطفولـة، وقتلها بعـد إغتصابها، تعبـريا عن طاقـة غريزية مركبة 

ومضاعفـة، األمـر الـذى إسـتنفر املجتمـع، ألنه رأى أن ىف مثل هـذه األفعال إطاحة بإسـتقراره.  وقد 

توازى مع ذلك بداية إنتشـار موجات اإللحاد الدينى بني الشـباب، بتأثري االخرتاق الثقاىف من ناحية، 

ومـن ناحيـة ثانية بتأثـري تفكيك الدين الذى قام به مدعوا الفقه والفتوى، والعلم بالدين، من ناحية
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مشاعر  ذواتهم  عن  يبعدوا  حتى  الدينية،  املرجعية  عن  التخىل  إىل  الشباب  سعى  لقد  ثانية.    

االحساس بالذنب، ومن ثم يصبح الحاد بالنسبة له، هروبا من املعايري الدينية واألخالقية، التى تنظم 

سلوكياتهم مبا يتوافق مع املعاىن الدينية واألخالقية للمجتمع.

ذلك يعنى أننا إذا رغبنا ىف الحفاظ عىل مجتمعاتنا وتاكيد إستقرارها ومتاسكها، فإن علينا 

أن تعمل بإتجاه تاكيد االحياء الحضارى والدينى واألخالقى حفاظ عىل هويتنا.  حيث يعنى التأكيد 

عىل الهوية بناء درع أخالقى وثقاىف يحمى املجتمع من األخرتاق، ويتضافر مع ذلك رضورة تبنى 

املحورية  الوحدة  بإعتبارها  األرسة  عىل  الحفاظ  بواسطتها  نستطيع  التى  االجتامعية،  السياسات 

املتجانسة،  الواحدة  ثقافتها  فيها  تكون  أن  األرسة  عىل  الحفاظ  يتطلب  حيث  املجتمع.   بناء  ىف 

ومنظوماتها القيمية املتفق عليها، تلك التى قد تستوعب بعض قيم الحداثة، غري أنها تستند باألساس 

إىل مرجعيتها الحضارية والدينية واألخالقية لتنظيم العالقات داخل البناء األرسى، وبني أعضائها. أو 

لتعيني املكانات واألدوار داخل الحياة األرسية، مبا يساعد ىف تأكيد تضامنها ومتاسكها، فتامسكها يعد 

املدخل لتامسك وإستقرار املجتمع.  

والله املوفق اوالً وأخرياً 

                                                                 عىل ليلة 

                                                              الرحاب ٢٠١٥

     مقدمة       
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الفصل األول

أوضاع األرسة واملرأة

عىل ساحة الحضارة الغربية
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١٥ أوضاع األرسة واملرأة عىل ساحة الحضارة الغربية

الفصل األول

أوضاع األرسة واملرأة

عىل ساحة الحضارة الغربية

متهيد

الحضارة كائن عضوى متطور، تنطبق عليه قوانني الكائن العضوى، من حيث النشأة والنمو 

والنضج واالكتامل، إستنادا إىل ذلك فقد تواجه الحضارة املوت، إال إذا إستطاعت أن تطور من داخلها 

إنتاج دورة الحضارة. وإذا كان بناء الحضارة  طوراً حضاريا جديداً.  وليدا أو نتاجاً حضاريا، يعيد 

يتمحور حول طاقتها أو نواتها الصلبة،  فإن إستمرار متاسك هذه النواة، أو لنقل الجوهر الحضارى 

ىف جوانبه املعنوية واملادية يؤكد قوة الحضارة كام يؤكد متاسكها. فإذا مل يتحقق التامسك واالستقرار، 

والحفاظ عىل جوهر الحضارة، فإن الحضارة تنهار وتترشذم أو تتشظى طاقتها، وتخىل الساحة لقيام 

حضارة جديدة.  وإرتباطا بذلك فقد تنسحب الحضارة دون أن ترتك أية تكوينات حضارية تعقبها.  

بيد أن األمر املهم الذى نريد التأكيد عليه، يتمثل ىف ان أى حضارة يكون لها عادة منوذجها املوجه، 

الذى يتشكل من مجموعة املبادئ والقيم واملعاىن، التى تشتق منها القواعد، واملعايري التى تنظم 

التفاعل الواقعى، وىف الغالب يكون لهذا النموذج املوجه طابعة املثاىل، والدينى ىف أزمنة كبرية. 

ونحــن إذا تأملنــا الحضــارة الغربيــة، فإننــا ســوف نجــد أنــه برغــم أن بعض عنارصهــا ترجع 

إىل الفكــر اليونــاىن والرومــاىن القديــم، إال أنهــا حصلــت عــىل طاقــة قويــة ودافعــة مــن الديانــة 

املســيحية، التــى شــكلت جوهــر معــاىن وروح هــذه الحضــارة.  بحيــث شــكلت التعاليــم واملبــادئ 

املســيحية النمــوذج املعنــوى املوجــه لهــذه الحضــارة  لقــرون عديــدة، بــدأت مــع ميــالد الســيد 

املســيح، وحتــى القــرن الرابــع عــرش.  حيث دفعــت مجموعة مــن االنحرافــات الدينيــة التى حرفت 

ــام حركــة االصــالح الدينــى،  ــى كان مــن نتائجهــا قي ــه الســالم، والت مســيحية الســيد املســيح علي

ــة عــن منوذجهــا الروحــى املوجــه.  ــة الحضــارة الغربي والتــى شــكلت الطلقــة األوىل ىف فصــل بني
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وإستمرت التداعيات عرب الثورة العلمية وعرص التنوير، وحتى الثورات الصناعية والسياسية، حيث 

الدينية. وحيث حلت  التوجيهات  محل  التقدم  إلتجاه  واملحدد  للعلم  املبدع  اإلنساىن  العقل  حل 

املعاىن العلامنية محل املعاىن املسيحية، عىل األقل ىف ضبط تفاعالت املجال العام، وتراجع الدين 

املوجه، واملحدد  النموذج  لغياب  الخاص.  وبديالً  املجال  تفاعالت  ليلعب دوره ىف تنظيم  مبعانية 

إلتجاه الحضارة الغربية، فقد إزدهر الفكر التجريبى، حيث حاول العقل األورىب إبتكار أخالق تستند 

العقل املنتج لها نسبى بطبيعته،  العلمية متغرية، وإدراك  الحقائق  العلمية.  بيد أن  الحقائق  إىل 

ومن ثم تآكلت الثوابت، وأصبح التجريب والتغري النسبى هو الذى يحكم منطق الحياة، والتفاعل 

الحادث عىل ساحتها ىف مختلف املجاالت.

يأىت  حيث  والفردى،  املوقفى  النفعى  املنطق  برز  املوجه،  النموذج  معاىن  تراجع  وبسبب 

االنسان السلوك الذى يحقق نفعه ومصلحته، بغض النظر عن املجموع والجامعة واملجتمع.  ومن 

باألساس عىل اإلشباع  أعتمدت  التى  الغربية،  للحضارة  الرشيرة  الطاقة  املنطق بدأت تتشكل  هذا 

تبلورت  لذلك بدأت تقع مامرسات تفرض نظام إجتامعية  املثاليات، ونتيجة  العارى من  الغريزى 

الغريزة  تدفق  املامرسات  هذه  من  اإلنسان.   تاريخ  ساحة  عىل  وقعت  إنسانية  لخربات  نتيجة 

الجنسية بإتجاه اإلشباع الذى يتحقق بعيداً عن ضبط آية معايري إجتامعية أو إنسانية.  ومن ثم 

الجنس  ربط  الذى  الطاهر  املسيحى  الضبط  عن  بعيداً  إتجاه،  كل  الجنسية ىف  املامرسات  تناثرت 

باإلنجاب.  ونتيجة لذلك وقعت املامرسات الجنسية عىل ساحة هذه الحضارة قبل الزواج بني غرباء 

ال رابطة بينهم، وإنفضت األرسة وفقدت قيمتها، حينام وجد كل طرف إشباعه الجنىس إضافة إىل 

أحتياجاته األخرى خارجها. وساعد عىل ذلك بطبيعة الحال تكنولوجيا منع الحمل وتنظيم  االنجاب، 

حيث إبتكرت الحضارة وسائل منع الحمل، وتحقيق االجهاض بدون أذى أو رضر، لتقىض عىل كل 

القيود التى قد تقف ىف مواجهة الجنس الرصيح واملتدفق. 

خاطــئ  إتجــاه  ىف  تطــور  بــل  املســتوى،  هــذا  عنــد  الحضــارة  رش  يتوقــف  ومل 

الفطــرة  جوهــر  عــن  وعــربت  األديــان،  أقرتهــا  بثوابــت  الجنــس  أطــاح  حيــث  آخــر، 
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اإلنسـانية.  وإذا كان اللـه قـد خلـق البـرش ذكـوراً وإناثـا، إتسـاقا مـع الطبيعـة البيلوجية لإلنسـان.  

فقـد تجـاوزت الحضـارة الغربيـة الرشيـرة هـذا التصنيـف الدينـى والطبيعـى، فهـى مل تقنـع بزواج 

رجـل وأمـرأة فقـط، يكون السـلوك الجنىس بينهـام مدخال للمتعـة املؤقتة، وطريقـا لإلنجاب ودوام 

النـوع اإلنسـاىن.  بـل قـرصت الجنـس عـىل املتعـة فقـط دون آيـة إعتبـارات مثاليـة او إنسـانية، 

وىف نطـاق ذلـك أباحـت هـذه الحضـارة زواج رجـل برجـل، أو أمـراة بأمـرأة.  كـام رأت أن هنـاك 

سـبعة أجنـاس مـن حيـث الرتكيبة البيلوجية للبرش وليسـت جنسـني فقط، وإعتربت هـذه الزيجات 

جميعـا أمناطـا مـن األرس. وىف نطـاق ذلـك تسـاقطت أو تآكلـت األرسة مبعناهـا الطبيعـى، وتآكلـت 

معهـا قيـام ومعـاىن كثـرية،  وقد قامت الحركة النسـوية بتنظريها وفلسـفاتها املتنوعة لتشـكل تربيراً 

فكريـا منحرفـاً ملثـل هـذه األوضاع. 

وإرتباطا بذلك وقعت ظواهر إنحرافية عديدة، أبرزها ظهور األرسة التوليفية، التى تفتقد 

العالقات العاطفية بني أعضائها، كام برز التخىل السهل لألم عن الطفولة التى أنجبتها، خاصة إذا 

التى  التنظيامت  الدولة  أسست  ذلك  مواجهة  وىف  حياتها.   عبئا عىل  تشكل  ال  أنثى، حتى  كانت 

تستوعب هذا النمط من الطفولة، وعرفت املجتمعات الغربية الطفولة خارج الزواج ”غري الرشعي“ 

األنومى  إنترشت حالة  السابقة،  املامرسات واألوضاع  بكامل حقوقها. ونتيجة لكل هذه  وإعرتفت 

حيث غابت القيم واملعايري التى تستند إىل منوذج أخالقى، وتنظم تفاعالت الحياة األرسية.  وهى 

الحالة التى أثرت سلبيا وبصورة حتمية عىل الحياة العامة للمجتمع، وهى السلبيات التى تهدد ىف 

النهاية بزوال الحضارة وإنهيار املجتمع.  ثم هى الحالة التى شخصها فرنسوا فوكوياما بعنوان كتابة 

”نهاية نظام“ أى نهاية حضارة ونهاية مجتمع،  وهو ما نعرض له ىف الصفحات التالية.  

أوال: تشكل قوة الحضارة الغربية

تـــدرك الحضـــارة باعتبارهـــا قـــوة تتحـــرك عـــرب التاريـــخ وتســـعي إيل تشـــكيل 

ثقافاتهـــا ومجتمعاتهـــا ، كـــام تســـعي أيضـــا المتـــالك اآلليـــات  التـــي تلعـــب دورهـــا يف 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»١٨

تنامـي هـذه القـوة والحفـاظ عليهـا . ونسـتند يف فهمنـا للحضـارة كقـوة إيل مفهـوم القـوة كـام 

طرحـة عـامل االجتـامع هربـرت سـبنرس، وهـو املفهوم الذي نقلـه عن علـم الطبيعة ، والـذي يدخل 

يف نطـاق مـا يسـمي بقانـون اسـتمرار القـوة Persistence Of force . حيـث يـدرك سـبنرس القـوة 

بإعتبارهـا تتشـكل مـن خـالل بعديـن، األول أن القـوة تعـرف مـن خالل تجسـدها يف املـادة ، وعيل 

هـذه النحـو فهـي تـدرك بإعتبارها موجـودة ، أو تدرك من خـالل وجودها . ومن خـالل البعد الثا¿ 

تـدرك القـوة مـن خـالل كونهـا مـادة فاعلـه ، وهو مـا يعني أن القوة تتشـكل مـن املـادة والطاقة . 

إسـتناداً إيل ذلـك فـإن مكونـات القـوة ”املادة“ و“الطاقـة“ ال تتغـري يف كميتها ولكنهـا قابلة للتحول 

فقـط مـن شـكل إيل آخـر . ويتبـع ذلـك ان القـوة وهي الجوهـر النهايئ لـكل الوجود هـي باملثل ال 

تتغـري يف كمهـا ، بـل تبقـي مسـتمرة . وطاملـا أن القـوة موجـودة ، فـإن العالقـات التـي بـني القـوي 

تسـتمر كـام هـي ، وهـي قـد تخضـع لبعـض التحـوالت ، إال أن هذه التحـوالت ال يجـب أن تنتقص 

مـن كمها شـيئا (١). 

ويعطينـا هربـرت سـبنرس مثـال يوضح فاعليـة قانون اسـتمرار القوة يف الحيـاة االجتامعية، 

بقولـه لنسـلم بـأن كميـة الجهـود واألنشـطة التـي يؤديهـا أي مجتمـع تتناسـب وكميـات القـوي 

الطبيعيـة التـي أمدتـه بهـا بيئتـه . ونوضح ذلـك بحقيقة أن املحصـول الطيب يؤدي إيل نشـاط كبري 

يف كل نطاقـات العمـل ، وأن القـوي االجتامعيـة املوجـودة يف الحركـة والتـي نتجـت أو تحققت من 

خـالل إنتـاج القمـح هـي أساسـاً مـن خلـق طاقـة اإلشـعاع الشـميس . عـيل هـذا النحو يبـدو العامل 

أو أيـا مـن قطاعاتـه كالحضـارة بإعتبـاره يتشـكل مـن املـادة والطاقة أو القـوة . والقـوة ال توجد يف 

الطبيعـة سـاكنة ، بـل توجـد عـىل هيئـة تكوينـات تخضـع باسـتمرار للتغـري املسـتمر (٢). وإذا كنا 

نتحـدث عـن الحضـارة بإعتبارهـا قـوة فـإن ذلك يعنـي أن القانون الـذي تخضع له الحضـارة ، وهو 

قانـون إسـتمرار القـوة ، مـن الطبيعـي أن نجـد فاعليـة موازيـة لـه يف التكوينـات أو العنـارص التي 

تضمهـا الحضـارة .وإرتباطـا بذلـك مـن الـرضوري توفـر أربعـة رشوط أساسـية نراهـا هامـة لكونهـا 

تضمـن إحتفـاظ الحضـارة بطاقتهـا ، وإعاملهـا يف اإلتجـاه املالئم .



١٩ أوضاع األرسة واملرأة عىل ساحة الحضارة الغربية

ويتعلـق الـرشط األول بـرضورة إمتـالك الحضـارة للنمـوذج املوجـه ، وهـو النمـوذج الـذي 

يتضمـن تصـور للحضـارة واملجتمـع كـام ينبغـي أن تكـون ، ومـن شـأن هـذا النمـوذج أنـه يحـدد 

للحضـارة االتجـاه الـذي ينبغـي أن تسـري فيه، والطريـق الذي عليها أن تسـلكه . بحيـث يصبح هذا 

النمـوذج هـو الهـادي املوجـة للمنتمـني لهـذه الحضـارة عيل كافة املسـتويات ، سـواء عيل مسـتوي 

السـلوك الحضـاري للحضـارة ذاتهـا ، أو آداء مجتمعاتهـا ، او عـيل مسـتوي آداء البـرش يف مختلـف 

مجـاالت الحيـاة االجتامعيـة . وترجع قيمة هـذا النموذج املوجه يف انه يشـكل املرجعية الحية التي 

يقـاس عـىل أساسـه صـواب اآلداء الحضـاري للحضـارة أو املجتمـع أو البـرش . وهـو أشـبة بالنموذج 

املثـايل Ideal Type الـذي تحـدث عنـه عـامل االجتـامع ماكـس فيـرب ، ويلعـب النموذج املثـايل دوره 

ليـس يف توجيـه الحضـارة فقـط ، ولكـن يف تحديد مـدي التزام الحضـارة مبعانية ، أو مـدي إنحرافها 

عـن مقتضياتـه.  إضافـة إيل أنـه يحـدد عـادة سـبل إسـتعادة الحضـارة لطبيعتها عن طريـق العودة 

بإتجـاه االلتـزام مبعـا¿ النمـوذج املوجـه للحضـارة . ويتمثـل الرشط الثـا¿ يف أنه نظـرا ألن القوة ال 

تتغـري يف كميتهـا سـواء يف هيئـة وجودهـا كـامدة أو طاقـة ، إال أنهـا قد تتحـول من حيـث فاعليتها 

يف إتجاهـات أو قنـوات غـري مواتيـة لتطـور املجتمـع . مثـال عـيل ذلـك أنـه بعـد أن تجلـت فاعلية 

الحضـارة اإلسـالمية، يف القـرون التـي شـهدت التأكيـد عـيل مثـل الحضـارة االسـالمية التـي قـادت 

التوسـع االسـالمي عـيل خريطـة العـامل.  إذا بقـوة هـذه الحضـارة تتجـه إيل اإلكتفـاء بالـرتف، حيث 

تجلـت عـيل هـذه السـاحة فاعليـة الحضـارة، وهـي حالة أشـار إليها العـامل العريب عبـد الرحمن بن 

خلـدون يف تحليلـه ألطـوار الدولـة حيـث نجـد أن فاعلية الحضـارة تنفق يف السـاحات التي ال تدفع 

إيل تطـور الحضـارة بقـدر مـا تدفـع إيل تبديد الطاقـة يف حارض الحضـارة دون مسـتقبلها.  إذ يوجد 

فـارق بـني أن تتجـه فاعليـة الحضـارة إيل تطوير العلـم والتكنولوجيا ومختلف جوانـب الحياة، وبني 

إنفـاق ذات الطاقـة يف مجـاالت ال تدفـع إيل تطـور املجتمع .

اإلتجـــاه  يف  فاعليتهـــا  الطاقـــة  تـــؤدي  ان  بإمكانيـــة  الثالـــث  الـــرشط  ويتصـــل 

االيجـــايب ، ويتحـــدد االتجـــاه االيجـــايب لفاعليـــة الطاقـــة الحضاريـــة بعـــدة إعتبـــارات، 
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منهـا أن تعمـل الحضـارة يف إتجاه االتسـاق مـع قوانني الكـون.   وهي القوانني التـي تعكس الفطرة 

االنسـانية يف طبيعتهـا النقيـة والطاهـرة كام تعني إيجابيـة الحضارة أن تكـون متوازنة. حيث تعمل 

طاقـة قوتهـا يف أتجـاه تطويـر املـادة املتصلة بوجود الحضـارة ، وهو ما يعرف بتأكيـد الرتاكم املادي 

للحضـارة ، كـام تعمـل هـذه الطاقـة يف ذات الوقـت عـيل تطوير الجوانـب الروحيـة.  ويف ظل هذا 

التـوازن متتلـك الحضـارة القـدرة املتصاعـدة عيل التطور املـادي والروحـي ، ويختل تـوازن الحضارة 

إذا هـي قـد ركـزت عـيل جانـب دون آخـر.  بحيـث تصبـح الفجوة بـني الجوانـب املاديـة والروحية 

سـاحة لنمـو عديـد مـن الظواهـر التـي قـد توقـف أي إنحـراف لتطـور الحضـارة . ويعـد إمتـالك 

الحضـارة إلميـان بعـد محـورى يفـرض عليهـا التمسـك مبثل وقيـم محـددة ، تجعل الحضـارة تعمل 

للصالـح االنسـا¿ العـام، سـواء عـيل الصعيـد الداخـيل أو الخارجي ، بحيـث تربز قيم العـدل والحق 

والقـوة، بإعتبارهـا موجهات عامـة للحضارة . 

وإرتباطـا بذلـك يؤكـد الـرشط الرابـع عـيل الطابع السـلبي آلداء الحضـارة وهـو اآلداء الذي 

تحـدده جملـة املـؤرشات اإليجابيـة لقيـاس آداء الحضـارة ، كأن تعمـل الحضـارة بغـري قيـم الحـق 

والعـدل.  فتسـلب اآلخريـن ممتلكاتهـم املادية وتراثهـم الروحي ، فتصبح حضارة باطشـه دون قيم 

أو مثـل ، أو أن تدفـع طاقتهـا يف تطويـر الجوانـب املاديـة عـيل حسـاب الجوانـب الروحيـة.   ومـن 

ثـم فهـى قـد تتطـور إقتصاديـا ورمبا فكريـا غري أنها ال تتطـور روحيا بنفـس القـدر ، فتصبح حضارة 

باطشـة ال تراعـي مطلقـا املثـل وال القيـم أو املبـادئ.   ويف هـذه الحالـة فهـي حضـارة تتخلـق يف 

نطاقهـا بـذور فنائهـا الـذايت ، يف هـذه الحالـة فهـي قـد تكـون حضـارة يقودهـا عقلهـا املنحرف إيل 

تحقيـق الرتاكـم املـادي، غـري أنهـا تكون عادة حضـارة بال قلـب وال روح ، تعمل بإتجـاه القضاء عيل 

جوانـب أساسـية يف الفطـرة االنسـانية ، وتهبـط مبسـتوي اآلداء املثـايل للحضـارة إيل مسـتوى مـادي 

بحـت ورمبـا إيل مسـتوي غريـزي تفقـد يف إطـاره الحضـارة معانيها . 

إســـتناداً إيل ذلـــك ، فإننـــا إذا تأملنـــا واقـــع الحضـــارة الغربيـــة اليـــوم فســـوف 

نـــدرك مشـــهدا يتضمـــن عنـــارص متناقضـــة . حيـــث يـــربز أمامنـــا مـــن ناحيـــة التطـــور 
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العلمـي والتقـدم التكنولوجـي الـذي تحقـق، إضافـة إيل حالـة الرفاهيـة التـي بلغتها نوعيـة الحياة 

الغربيـة عمومـا.   بحيـث إمتلكـت هـذه الحضـارة مصـادر قـوة متنوعة عـيل األصعـدة االقتصادية 

والسياسـية واالجتامعيـة والثقافيـة، وقبـل كل شـئ العسـكرية . فمـن الناحيـة االقتصاديـة حققت 

هـذه الحضـارة تطـور إقتصادى تجسـد يف مسـتويات عاليـة من االنتاجيـة، التى إتجهـت عيل أثرها 

نحـو فتـح أسـواق العـامل لترصيـف السـلع املنتجـة، إضافـة إيل تأمـني السـيطرة عـيل مناطـق املادة 

الخـام لتضمـن إسـتمرار دوران عجلـة اإلنتـاج . وبسـبب التطـورات السياسـية التـي وقعـت عـيل 

صعيـد النظـام العاملـي يف أعقـاب سـقوط االتحـاد السـوفيتي، أصبحـت القـوة الغربيـة الرأسـاملية 

هـي القـوة املسـيطرة عـيل النظـام العاملـي ، بحيـث بـدات تلعـب دوراً أساسـيا يف إعـادة ترتيـب 

األوضـاع السياسـية، عـيل الصعيد العاملي مبا يشـكل مصدراً لدعم السـلوك السـيايس لهـذه الحضارة 

 .

باإلضاقـة إيل ذلـك فقـد سـعت الحضـارة الغربيـة للرتويـج لنوعيـة حياتهـا عـيل الصعيـد 

العاملـي ، ليـس رغبـة يف االرتقـاء بنوعيـة الحيـاة يف مجتمعـات الحضـارات األخـرى يف مجتمعـات 

الجنـوب املتخلفـة ، بـل لتؤسـس بيئـة محيطـة ومواتيـة لنظامهـا االجتامعي تشـكل االطـار الدافئ 

السـتمرار بقائهـا وإطـراد تقدمهـا.   ثـم هـي إتجهـت مـن الناحيـة الثقافيـة لنـرش ثقافتهـا عـرب 

العـامل،  تخـرتق عنارصهـا الثقافـات القوميـة لـيك تعيد تشـكيلها مبـا يتالئـم وتحقيق األمـان الثقاىف 

للحضـارة الغربيـة.   حتـي لـو تطلـب األمـر إكتسـاح هـذه الثقافـات ، بـل وتشـوية مقدسـاتها 

الدينيـة حتـي تفصـل كل مـا هـو غـري غـريب عـن جـذوره . ذلـك يتحقـق بإسـتخدام تكنولوجيـا 

اإلعـالم واإلعـالن واملعلومـات املتطـورة ، والتي ال متتلك مجتمعـات الجنوب القدرة عـيل مواجهتها.   

أيـة  القضـاء عـيل  بإتجـاه  ، بحيـث تعمـل  العاملـي لصالحهـا  الحضـاري  الوضـع  حتـي تسـتأنس 

معارضـة ثقافيـة او حضاريـة محتملـة ، ثـم هـي حضـارة قـد إمتلكـت مصـادر القـوة العسـكرية 

التـي تجعلهـا تتحـرك بخيـالء وثقـة عـيل الصعيـد العاملـي.   فميزانيـة الدفـاع األمرييك تعـادل اآلن 

ميزانيـة دفـاع عرشيـن أكـرب دولـة يف العـامل بعدهـا ، ويف عـام ٢٠٢٠ سـوف تعـادل ميزانيـة الدفاع 

األمريكيـة جملـة ميزانيـات الدفـاع يف العـامل بأكملـه (٣). هـذه القوة تتحـرك عيل الصعيـد العاملي
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 دون تحـدي حقيقـي لهـا، تفـرض إسـتغالل اآلخرين لسـلب خرياتهـم دون رادع، كام تفـرض عليهم 

فتـح أسـواقهم السـتقبال منتجاتهـا ، بـل وإسـتهالكها أيضـا.   ذلك باإلضافـة إيل فرض نوعيـة حياتها 

، بـل وإعـادة تشـكيل مجتمعـات كاملـة وفـق مصالحهـا ولـو حتـى باللجـوء إىل فرض ذلـك بالقوة 

األمثلـة الحيـة عـيل ذلـك يف العراق وأفغانسـتان والسـودان والبقيـة تأيت . 

ويكشـف تأمـل السـلوك العاملـي لقـوة هـذه الحضـارة أنهـا قـوة رشيـرة يتضـح ذلـك مـن 

تحركهـا عـيل الصعيـد العاملـي ، فهـي أما مدمرة السـتقرار الشـعوب، ىف ظل دعاوي شـعارات كاذبة 

كـام حـدث يف العـراق.   أو مفككـة ألوصالهـا كـام حـدث يف السـودان، أو تسـعي إيل تبديـد تراثهـا 

كـام حـدث يف أفغانسـتان، أو تسـعي الحداثـة عيل الصعيـد العاملي بخاصـة الصعيد االسـالمي . ثم 

هـي إيل جانـب ذلـك ترتكـب خطيئتـني ، األويل أنهـا تسـلب خريات األخريـن عنوة وبالقـوة ،  إن مل 

يكـن مبـارشة ، فمـن خالل أسـاليب مخادعـة حتي تؤمن الحصـول عليها.   والثانية أنهـا تلعب دوراً 

محوريـا لتبديـد القيـم النظيفـة أو الطاهـرة يف حيـاة الشـعوب، فهـي الحضـارة التي أبدعـت أفالم 

الجنـس ، وصنعـت لـه تكنولوجيـا متقدمـة.   وهـي الحضـارة التـي إبتكـرت – قبـل ذلـك - ثقافـة 

الجنـس بأفكارهـا وقيمها وسـلوكياتها، وتسـعي عيل الصعيد العاملي العادة تنشـئة عـامل بأرسه وفق 

هـذه الثقافـة لتخلعها مـن تراثهـا وجذورها. 

ولكنـه  فقـط،  الخارجـي  آدائهـا  صعيـد  عـيل  القـوة  لهـذه  الرشيـر  الطابـع  يتوقـف  وال 

يشـكل طبيعـة التفاعـل داخـل هـذه الحضـارة ذاتهـا ، وعـيل سـبيل املثـال نجـد أنـه برغـم التقدم 

حيـث  االجتامعـي.  العـدل  مببـادئ  إخـالل  هنـاك  فـإن  الحضـارة  هـذه  حققتـه  الـذي  املـادي 

نجـد أنـه برغـم الغنـي والرتاكـم االقتصـادي الـذى تحقـق يف الـدول الصناعيـة الغربيـة وبخاصـة 

تتسـع يف  الفقـر  أن مسـاحة  نجـد  أننـا  إال  االسـكندنافية،  والـدول  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات 

ذلـك  إيل  باإلضافـة   . املدقـع  الفقـر  مـن  تعـا¿  واسـعة  رشيحـة  توجـد  وأحيـان  الوقـت،  ذات 

فإننـا نجـد أن هـذه الحضـارة قـد اكـدت عـيل الجوانـب املاديـة والغريزيـة، فإتسـعت مسـاحتها 

يف حيـاة البـرش واملجتمـع ، وقلصـت يف نفـس الوقـت مسـاحة الطاقـة الروحيـة، التـي بإمكانهـا 
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أن تلهـم البـرش بـكل القيـم واملعـا¿ النبيلـة.   األمـر الـذي أكـد عـيل تخليهـا عـن القيـم واملثـل 

كموجهـات للتفاعـل عـيل الصعيـد الداخـيل ، بحيـث أدي هـذا التخـيل إيل تخـيل عـن ذات القيـم 

واملثـل عـيل صعيـد التفاعـل العاملـي . ذلـك يدفعنـا إيل التأكيد عـيل أن قوة الحضارة بـدأت تكتيس 

بالطابـع الرشيـر ، حيـث هـذه القـوة الرشيـرة تعمـل عـيل الصعيـد العاملـي لتعيـد تشـكيل عـامل 

بكاملـة وإخضاعـة لخدمـة مصالحها.   وهي يف الداخل تنطلق بتسـارع عيل صعيـد التطور والتقدم 

العلمـي والتكنولوجـي ، ومسـتوي االشـباعات املاديـة والغريزيـة، ىف مقابل تآكل يقع عيل مسـتوي 

املثـل والقيـم واملعـا¿ الروحيـة . ومـن ثـم فهـي حضـارة تتحكم فيهـا الجوانـب املاديـة والغريزية 

كطاقـة تحـرك قطارهـا ، ومـن ثـم فهـي إذا إسـتمرت عـيل هـذا النحـو فإنهـا سـتواجه نقطـة نهاية 

تدمـر فيهـا ذاتها . 

ثانيا : متغريات تشكل القوة الرشيرة للحضارة الغربية

أرشنـا يف الفقـرة السـابقة لقانون إسـتمرار القوة، والطبيعـة العامة للقـوة الدافعة للحضارة 

الغربيـة، سـواء مـن حيـث طبيعتهـا حركتها عـيل السـاحة  العاملية ، أو مـن حيث التفاعـل الحادث 

بداخـل أبنيـة هـذه الحضـارة ، مبـا يحـدد مسـارها عـيل الصعيـد العاملـي . وهو مـا يعنـي أن القوة 

الدافعـة للحضـارة الغربيـة ذات طبيعـة سـلبية ورشيـرة باألسـاس . األمر الذي يفـرض علينا يف هذه 

الفقـرة محاولـة التعـرف عـيل طبيعـة املتغـريات التـي شـكلت الطبيعـة الرشيـرة للحضـارة الغربية 

عـيل هـذا النحـو . وذلـك ألن هـذه القـوة الرشيرة تكتسـب طبيعتها هـذه، ثم تسـعي إيل التغلغل 

يف مختلـف تكوينـات املجتمـع فتعيـد تشـكيلها مبـا يفـرض عليها طبيعتهـا كذلك ، وهـو األمر الذي 

فعلتـه سـواء فيـام يتعلـق باملـرأة أو األرسة أو املجتمـع، ونعـرض فيـام يـيل ملتغـريات تشـكل هـذه 

. القوة 

١- غياب املرجعية وسقوط النموذج الحضاري املوجه : أرشت يف الفقرة األويل إيل أن للحضارة 

قوة تدفعها يف إتجاهات محددة ، بيد أن قوة الحضارة تحتاج إيل النموذج الحضاري املوجه أو املرجعية 

التـي تضبـط آداؤهـا وتوجهاتها ، بحيث ينظم النمـوذج حركة الحضارة ، ويؤمـن إحتفاظها بطابعها 
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االنسـا¿ ويحفـظ عليهـا قيمهـا . وترجع أهميـة النموذج املوجـه للحضارة من خالل كونه املسـئول 

عـن توجيـه التفاعـل الحـادث داخـل الثقافـة واملجتمـع،  وبذلـك تصبـح كل العنـارص القامئـة يف 

الواقـع االجتامعـي موجهـة بتوجهـات النمـوذج الحضـاري. األمـر الذي يتطلـب أن يكـون النموذج 

الحضـاري محـدداً، وأن تكـون توجيهاتـه واضحة ، وأن يكـون قويا يف معانيـة ومضامينة ، وأن يكون 

مسـتوعبا يف بنـاء شـخصية البـرش أبنـاء هـذه الحضـارة بحيـث يكـون قـادراً عـيل توجيه سـلوكيات 

البـرش يف مختلـف املجـاالت االجتامعيـة . وإذا كان من الطبيعي أن يشـكل النمـوذج املرجعية التي 

تسـتلهمها سـلوكيات البـرش يف حياتهـم اليوميـة، فـإن ضعـف املرجعية من شـانه أن ينـرش الفويض 

يف مجـاالت الثقافـة واملجتمـع . ومـن املعتقـد أن النمـوذج املوجـه للحضـارة الغربيـة قد سـقط أو 

حدثـت قطيعـة معـه بفعل عوامـل ومتغـريات عديدة . 

ويتمثـل العامـل األول يف الـرصاع الدينـي والثقـايف والسـيايس الـذي وقع يف أوربـا يف القرنني 

الخامـس عـرش والسـادس عـرش ، والـذي تضمـن رصاعـاً دينيـا – دينيـا حيث شـارك املجـددون من 

داخـل املسـيحية يف نقـد مامرسـات الكنيسـة الكاثوليكيـة حينئـذ.   بحيـث إنتهـي هـذا الـرصاع إيل 

تراجع الدين عن أن يشكل ضابط إيقاع التفاعل االجتامعي ، عري أن ذلك أدي إيل تفجر  رصاع آخر 

عـيل جبهتـني، األول الـرصاع بـني التفكري العلمي والفكر الديني.   بحيـث أدي هذا الرصاع إيل إفالت 

العلـم والتفكـري العلمي من سـيطرة الكنيسـة الكاثوليكيـة، وبذلك تحررت العلـوم الطبيعية أوال ثم 

العلـوم اإنسـانية بعـد ذلـك. ويف الجهـة الثانيـة تحـررت السياسـة واملجتمع السـيايس مـن الرشعية 

الدينية . وقد كان من نتيجة هذه التحوالت أن رفعت شعارات العلامنية ، حيث التأكيد عيل العقل 

االنسـا¿ القـادر باإلسـتناد إيل العلـم عيل تأسـيس التقدم ، إضافـة إيل التأكيد عيل رضورة إنسـحاب 

الديـن مـن ضبـط التفاعـل الحـادث يف الحيـاة الدنيـا . وقـد كان ذلك يعنـي القطيعة مـع املرجعية 

الدينيـة مـن ناحيـة ، والتأكيد عيل قدرة العقل البرشي عيل تنظيـم واقعة الدنيوي من ناحية ثانية ، 

إضافـة إيل االعتـامد عـيل نتائـج العلم بإعتباره املوجـه للتطور االجتامعي من ناحيـة ثالثة. وإذا كان 

العلـم والعقـل يشـكالن قاعـدة العلامنيـة األوربية ، فإننا نجـد أن نتائج العلم والعقـل مل تكن ثابتة 
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وال يقينيـه ، فالعلـم تجريبـي بطبيعتـه ومـن ثـم فالحقائـق التـي قد تصبـح موضع تأكيـد اليوم قد 

ال تصبـح عـيل هـذا النحـو غـدا (٤).   الشـاهد عـيل ذلـك التغـري الـذي يصيـب كثـرياً مـن الحقائق 

العلميـة ، األمـر الـذي يعنـي أن يقـني العلـم يف املسـتقبل سـوف نحـاول أن نصـل إليـه مـن خـالل 

التجريـب ومنطـق املحاولـة والخطأ .

وإرتباطـا بذلـك فقـد حدثـت ثـورات فكريـة عـيل العقـل ذاتـه توضيحـاً لذلـك فإنـه إذا 

كان العقـل اآلدايئ Instrumentel Reeson هـو العقـل الـذي أكـد عليـه فكـر النهضـة والتنويـر 

. وهـو العقـل الـذي يسـعي إيل إبتـكار املعرفـة العلميـة،   ثـم تحويـل هـذه املعرفـة العلميـة إيل 

تكنولوجيـا، تسـتهدف االرتقـاء باألوضـاع االنسـانية للبـرش يف املجتمـع . غـري أننـا نجـد أن املجتمع 

الصناعـي واملجتمـع التكنولوجـي أفلـت مـن السـيطرة االنسـانية عليـه، بـل إننـا نجـد أن أمنـاط 

هـذه املجتمعـات التـي نتجـت عـن إعـامل العلـم والتكنولوجيـا، قـد إتجهـت إيل السـيطرة عـيل 

اإلنسـان وخنـق حريتـه، سـواء داخـل هـذه املجتمعـات أو عـىل الصعيـد العاملـى.   بحيـث تحـول 

اإلنسـان إيل جـزء مـن األلـة التـي يعمـل عليهـا ، األمـر الـذي دفـع عـامل االجتـامع ماكـس فيـرب، إيل 

التأكيـد عـيل أننـا قـد تحولنـا يف ظـل التكنولوجيـا الحديثـة إيل أمـة مـن عبيـد . هـذا باإلضافـة إيل 

أن التكنولوجيـا قـد إختزلـت القـدرات اإلنسـانية، ونقلتهـا إيل اآللـة التكنولوجية، وعيل هـذا النحو 

فكلـام تقدمـت الحضـارة التكنولوجيـة كلـام ضعفـت سـيطرة اإلنسـان والنزعـة اإلنسـانية عليهـا . 

 Contompelative ذلـك دفـع إيل قيـام ثـورة فكريـة تنـادي بـرضورة التأكيـد عـيل العقـل املتأمـل

Reason ، القـادر عـيل تأمـل مـا حولـة.   وإدراك معانيـة بهـدف إعـادة توجيـة التطـور االجتامعي 

يف االتجـاه، الـذى يسـتطيع مـن خاللـه اإلنسـان توسـيع مسـاحة حريتـه وإختياراته ، بل واسـتعادة 

هـذه  تأملنـا  إذا  فإننـا  ذلـك  إيل  باإلضافـة     .(٥) املجتمـع  يف  الحـادث  التفاعـل  عـيل  سـيطرته 

أنهـا أضعفـت  والعقـل، فسـوف نجـد  بالعلـم  يتعلـق  فيـام  التـي تحـدث  التجريبيـة  التحـوالت 

النمـوذج الدينـي املوجـه للحضـارة، غـري إن العقـل والعلـم اللـذان حـال محـل الديـن مل يسـتطيعا 

تطويـر منـوذج موجـه لـه أركانـة الثابتـة يف قيـادة التطـور االجتامعـي. األمـر الـذي يعنـي أن القوة 

الحضاريـة التـي تقـود بالحضـارة تسـتند إيل حقائق علمية هي متغـرية بطبيعتها ، غـري ثابتة تعتمد
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 دامئا منطق املحاولة والخطأ . 

ويشـكل إنسـحاب املجتمـع التقليـدي العامـل الثـا¿ يف القطيعـة مـع النمـوذج الدينـى 

املوجـه للحضـارة،  وإذا كان الديـن يشـكل قاعدة الثقافة والتنظيـامت االجتامعية يف املجتمع.   فإن 

إنسـحاب الديـن دفـع إيل إضعـاف املجتمع التقليـدي الذي كان هدفـا واضحاً لهجـوم كافة مفكري 

التنويـر ، فهـو املجتمـع الـذي تزدهـر فيـه الشـقاقات االجتامعيـة والثقافيـة والدينيـة والعرقيـة . 

هـذا املجتمـع هـو الـذي يبدع مـن خالل التطـور ثقافته ومعايـريه التي ينشـأ أعضـاء املجتمع وفقا 

لهـا،  ومـن ثـم فهـي التـي تضبـط إيقـاع التفاعـل االجتامعـي الحـادث يف املجتمـع . يف هـذا االطار 

فإننـا نجـد أن علـامء االجتـامع واألنرثوبولوجيـا حتـي فـرتة طويلـة مـن القـرن العرشيـن يعتقـدون 

أن املعايـري االجتامعيـة مـن تأسـيس املجتمـع.   وعـيل النحـو فإن القواعـد الثقافية حسـبام يذهب 

كليفـورد جريتـس Clifford Greetz  تنسـب جوهريـا إيل املجتمـع ألنـه الـذي أنتجهـا (٦) مـن 

خـالل التفاعـل االجتامعـي عـرب املراحـل التاريخيـة املتعاقبـة التـي مر بهـا ، وهو األمر الـذى يبتعد 

باألخـالق الثقافيـة والقواعـد االجتامعيـة عـن أن تكـون إبداعـاً فرديـا . إرتباطـا بذلك فإننـا نجد أن 

بعـض مفكـري عـرص التنويـر كانـوا عـيل حـق، حينـام أكـدوا أنـه مـن الصعـب أن يعمـل املجتمـع 

بفاعليـة بـدون التحرميـات السـاموية التـي يفرضهـا الديـن، والروابـط غـري العقالنيـة بـني البـرش، 

إضافـة إيل الـوالءات والواجبـات، التـي تفرضهـا الثقافة والـرتاث املتدفق عرب التاريـخ.   تأكيدا لذلك 

يذهـب ألكـس توكفيـل إيل رضورة التسـليم بأهميـة املعايري األخالقيـة يف تفعيـل آداء الدميوقراطية 

الليرباليـة الحديثـة . وإرتباطـا بذلك كتب توكفيل بتوسـع حول أنواع العـادات واملعتادات األخالقية 

الرضوريـة لدعـم نظـام الحكومـة (٧).   وبديل لهـذا املجتمع التقليدى طرحـت رشيحه من مفكري 

التنويـر صيغـة املجتمـع الحديث، الذي تنسـحب منه التكوينـات والروابط التقليديـة ذات الطبيعة 

الجامعيـة.   هـذا املجتمـع يسـتند إيل صيغة العقـد االجتامعي بني البرش العقـالء ، الذين يتعاقدون 

مـع بعضهـم للحفـاظ عـيل حقوقهـم الطبيعيـة كبرش، ويبـدأون السـعي لتحديـد األخالقيـات التي 

ينبغـي أن يتبناهـا البـرش يف املجتمـع.   وىف هـذا اإلطـار نجدهـم قـد سـعوا إيل تأسـيس نظـم 
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كالحكومـات الدسـتورية، والتبـادل املسـتند إيل قوانـني السـوق، بإعتبارهـا األطـر املنظمـة للسـلوك 

االنسـا¿ ، لتحـل محـل املجتمـع املحيل املسـتند إيل التقاليد والديـن واملوروثات الثقافيـة . باإلضافة 

إيل أنتـاج القيـم واملعايـري االجتامعيـة التـى ال تكـون مـن أنتـاج املجتمـع، قـدر مـا تكون مـن انتاج 

األفـراد ، فهـم الذيـن يؤسسـون قواعـد ومعايـري التفاعـل (٨).   وهـو مـا يعنـي رفـض أن تكـون 

الثقافـة واملعايـري مـن صناعـة املجتمع بل يؤسسـها األفـراد ، ويغريونها حسـب إحتياجـات تفاعلهم 

يف مختلـف مجـاالت املجتمـع . 

ويتمثـل العامـل الثالـث يف منـو الفلسـفات التـي تعصـف بـكل مـا هـو مسـتقر يف الحيـاة 

االجتامعيـة ، ويبـدأ هـذا العامـل بظهور املاركسـية التـي حاولت تحليـل املجتمع بإعتبـار أن واقعة 

املـادي،  هـو الـذي يشـكل أسـاس الطاقـة املحركـة للمجتمـع، مع دفـع الثقافـة واألخـالق إيل خانة 

املتغـريات التابعـة ، والتـي تتغـري بتغري التكوينـات االقتصادية.   ، وبذلك شـكلت املاركسـية الطلقة 

األويل يف هـز مكانـة األخـالق العامـة وتقليـص قوتهـا كطاقـة دافعـة لتحريـك املجتمع . ثـم ظهرت 

الفلسـفة الوجوديـة التـي أكدت عيل أن منظومـات األخالق ذات طبيعة فردية بحتة ، وأن اإلنسـان 

هـو الـذي يؤسـس أخالقـة الفرديـة ويلتـزم بهـا دون أن تتطـرق لوجـود أخـالق عامـة ينبغـي أن 

تلتـزم بهـا . ومـن الطبيعـي أن تكـون األخـالق الفرديـة ذات طبيعـة متغـرية وفرديـة ونفعيـة وال 

قداسـة لهـا . وهـو مـا يعنـي أن الفلسـفة الوجوديـة قلصت مـن قيمة األخـالق العامـة ، ثم جاءت 

فلسـفة العبـث والالمعقـول ، لتؤكـد عبثيـة الحيـاة ومـا يحـدث يف املجتمـع ، وهـو مـا يعنـي أن 

فلسـفة العبـث والالمعقـول خلعـت املعقوليـة عـن األخـالق واملجتمع ، وفضلـت أن تـرتك التفاعل 

االجتامعـي يتدفـق بصورة عشـوائية . 

فـإذا تأملنا التفاعالت التاريخية السـابقة فسـوف نجد أنها أسسـت قطيعـة مع الدين ، فلم 

تعد القيم الدينية تشكل مرجعية للسلوك البرشي ، ومن ثم فقد سقطت املرجعية الدينية وإيل األبد.   

باإلضافة إيل ذلك أنسـحب املجتمع التقليدي بكل التكوينات االجتامعية التى تشـكل بنيته والرتاث 

الثقايف الذي كان يتشكل من القيم والعادات والتقاليد واألعراف، التي كانت تلعب دورها إيل جانب 
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الديـن ، الـذي يشـكل قاعدتهـا ، يف تنظيـم التفاعـل االجتامعـي وتوجيـه سـلوكيات البـرش . وحـل 

محـل ذلـك املجتمـع العلـام¿ بطبيعتـة ، والـذي يعتمـد عـيل العلـم يف تنظيـم أوضـاع املجتمـع ، 

وملـا كانـت حقائـق العلـم متغـرية  وتجريبيـة بطبيعتهـا. غـري مرتبط باملـايض وإمنا هي مشـدود إيل 

املسـتقبل ، ومـن ثـم فلـم يكـن هنـاك يقـني يحـدد مسـارها. ذلـك باإلضافـة إيل إنسـحاب املجتمع 

التقليـدي مبرجعياتـه الجامعيـة والرتاثيـة ، ليحـل محلـه املجتمع الحديـث الذي يؤكد عـيل الفردية 

والقيـم املرتبطـة بهـا، واملؤكـدة عيل املصالـح الفردية دون مصالـح الجامعة ، وهـي التوجهات التي 

أكدتهـا الفلسـفات الفرديـة كالوجوديـة والفوضويـة كالعبـث أو الالمقعـول . ونتيجـة لذلـك وجدنا 

املجتمـع العلـام¿ الغـريب يسـتمر يف الوجـود، وتتأسـس تفاعالتـه دومنا منـوذج موجه يحتكـم إلية ، 

لقـد سـقطت القيـم واملعايـري األخالقيـة التـي كانـت تحـدد الصـواب والخطـأ، ومل تحـل محلها قيم 

أو معايـري جديـدة . 

٢- القطيعـة بـني مـا هـو اجتامعـي وثقـايف ومـا هـو بيلوجـي : شـكلت العالقة بـني ما هو 

اجتامعـي ثقـايف ومـا هـو بيلوجـي محور من املحـاور التي دار حولهـا بحث وحـوار، وىف هذا اإلطار 

ال تغيـب عنا املدرسـة البيلوجية التي رأت أن السـلوك االجتامعي يرتبـط بالتكوين البيلوجي للبرش.   

ثـم ظهـر عامل االحرام الشـهري سـيزاري لومـربوزو، ليؤكد أن التكويـن البيلوجي والترشيحي لألنسـان 

يشـكل قاعـدة سـلوكه االجتامعـي ومـن ثـم األجرامـي . غـري أن العالقة بـني االجتامعـي والبيلوجي 

إكتسـبت قوتهـا مـن األسـهامات التـي قدمها كل مـن عامل االجتامع هربرت سـبنرس وعـامل البيلوجيا 

إيراسـموس دارون. حيـث دار حـوار غري محسـوم حول نسـبة قانـون التطور ألي منهـام ، هل وصل 

هربـرت سـبنرس إيل قانـون التطـور يف املجال االجتامعـي ثم نقله دارون إيل املجـال البيلوجي. أم أن 

دارون وصـل إيل القانـون يف نطـاق البيلوجيا ثم نقله هربرت سـبنرس إيل النطاق االجتامعى. غري انه 

بغض النظر عن حسم الخالف يف أي أتجاه ولصالح أي منهام فاملؤكد وجود عالقة بني ما هو بيلوجي 

ومـا هـو اجتامعـي . وذلك بإعتبار أنهـا عنارص مكونة لكون واحد يخضع لقانـون واحد كذلك،  وإن 

تعدلـت مضامـني هـذا القانون بحسـب السـياق الكـو¿ أو الوجودي الـذي يطبق فيـه . وترتيبا عيل 
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ذلـك فليـس مـن املنطقـي وجود تناقـض بني القوانـني املنظمة للتكوينـات البيلوجية وتلـك املنظمة 

لحالـة االجتـامع. األمـر الـذي يلغـي إدعـاء إمكانيـة انفصـال ما هـو بيلوجي عـن ما هـو اجتامعي، 

فمكونـات الكـون ومجاالتـه مرتابطـه ، والطاقـة تنتقـل مـن مجـال إيل آخـر . تأكيـداً لذلـك يـري 

هربـرت سـبنرس أن هنـاك تحـوالت للطاقـة داخـل مجـاالت الكـون ، حيث يـري أن الكون يتشـكل  

مـن عـدة مسـتويات، أولهـا املسـتوي الطبيعـي الخارجـي الذي يشـمل املناخ والسـطح وتضاريسـه 

والحيـاة النباتيـة والحيوانيـة التـي تنمـو يف إطـاره.   بينـام يضـم املسـتوي الثا¿ البـرش بخصائصهم 

الفيزيقيـة، ودرجـة القـوة والنشـاط والتحمل املرتبطة بطبيعتهـم ، ثم املسـتوي االجتامعي والثقايف 

الناتـج عـن تفاعلهـم . وهـو مـا يعنـي أن الخصائـص البيلوجيـة والنفسـية هـي التي تشـكل أوضاع 

 .(٩) املجتمع 

إسـتناداً إيل ذلـك دار حـوار حـول عالقـة البيلوجـي باالجتامعـي، بحيـث أكـد البعـض عـيل 

وجـود عالقـة حتميـة بـني مـا هـو بيلوجي وما هـو اجتامعـي ، أي بني التكويـن البيلوجـي للذكر أو 

األنثـي وبـني املعايـري واألدوار اإلجتامعيـة التـي تعـني للرجـل أو املـرأة يف املجتمـع.   بـل أن البعض 

قـد رأي أن القاعـدة البيلوجيـة للبـرش هـي أسـاس سـلوكياتهم االجتامعية . 

فيـام يتعلـق بهـذه القضيـة نسـتطيع أن نرصـد وجهـات نظـر عديـدة . أول وجهـات النظر 

هـذه ذات طبيعـة كالسـيكية ترجع إيل القرن الثامن عرش ، حيـث تؤكد عيل أنه ليس هناك إختالف 

ترشيحـي بـني الرجـل واملـرأة ، بـل يكمن االختـالف يف الرتتيـب املختلف ألجـزاء الجسـم . فقد أكد 

فالوبـس منـذ القـرن السـادس عرش عيل أن كل األجزاء املوجودة يف جسـم الرجـل حارضة عند املرأة 

وإن بشـكل مختلـف . ويف هـذا التصـور ال تشـكل الحقائـق اليلوجيـة والترشيحية أساسـاً أو قاعدة 

لإلختالفـات الثقافيـة واالجتامعيـة بني الجنسـني . وتذهـب وجهة النظر هذه إيل أنـه إذا كان النظام 

االجتامعي يعد تجليا لتصور الخالق للنوع اإلنسـا¿ ، فإن ذلك ينفي الحاجة إيل االسـتعانة بالحقائق 

البيلوجيـة يك يوضـح لنـا ملـاذا مل تصبـح املرأة داعية أو وارثـة للرثوة (١٠).   يف أعتـاب هذا النموذج 

املؤكـد عـيل منـوذج الجنـس الواحـد One Sex model ظهـرت منـاذج عديـد تتابعـت حتـي بدايـة 
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القـرن العرشيـن، أكـدت يف غالبهـا عـيل الجنـس الثنايئ . أول من عـرب عن وجهة نظر هـذه النامذج 

هـو الطبيـب الربيطـا¿ والرتهيـب Walter Heaoe بتأكيـده أن ”النظـام التناسـيل مختلـف بنائيـا 

ووظيفيـا بـني الذكـر واألنثـي . ونظـراً ألن األعضـاء األخـري يف الجسـم تتأثـر بهـذا النظـام ، فإنـه 

مـن املؤكـد ان يسـتتبع ذلـك وجـود إختـالف جـذري بـني الذكـر واألنثـي ، ومـن ثـم بـني األدوار 

املنوطـه بـكل منهـام ، برغـم تكاملهام مع بعضهـام البعض (١١). وإسـتطراداً لذلك أكدت دراسـات 

Socio- الجيـل السـابق مـن العلـامء يف مجاالت علـم النفس التطـوري وعلـم البيلوجيا االجتامعيـة

biology ، وعلـم الجينـات التطـوري عـيل الطبيعـة اإلنسـانية بإعتبارهـا تشـكل نقطـة البدايـة ألي 

علـم اجتامعـي (١٢). إرتباطـا بذلـك فإننا نجد أن القـدرات الجينية التي يتزود بهـا الكائن العضوي 

لهـا أهميتهـا يف تحقيـق قدرتـه عـيل التكيف يف مرحلـة مبكرة من تطـوره . ويؤكد هـؤالء الباحثون 

أيضـا أن التأثـري الجينـي ال يطـول الخصائـص الفيزيقيـة فقـط ، ولكنـه يطـول الخصائـص العقليـة 

بنفـس القـدر . حيـث تـؤدي هذه التأثـريات الجينية إيل إنتاج إطرادات سـلوكية ليس عـرب الثقافات 

اإلنسـانية فقـط ولكـن عـرب الكائنـات العضويـة كذلك . يف هـذا النطاق طـور علم النفـس التطوري 

سلسـلة مـن الفـروض القابلـة لإلختبـار فيـام يتعلـق بالتأثـري الجينـي عيل السـلوك األنسـا¿ ، وهي 

الفـروض التـي لقيـت تأكيـداً تجريبيـا واضحـاً . وبرغـم أن كثـرياً مـن هـذه الدراسـات مل يسـتطيع 

 ، Gienome الربـط بـني هـذه االطـرادات السـلوكية وأجـزاء معينـة مـن التكويـن الجينـي البـرشي

فإنـه مـن املتوقـع أن يتحقـق ذلك خـالل عدة عقـود قادمـة (١٣). 

وإرتباطـا بذلـك فقـد كشـف علـامء النفـس التطوريـني أن االطـرادات السـلوكية لهـا عالقة 

بالتكويـن الجينـي للبـرش . مثـال عـيل ذلـك أننـا إذا تناولنـا السـلوك االيثـاري، فسـوف نجـد أن 

ريتشـارد واوكنـز  قـد جعلنـا عـيل وعـي بعكـس مـا يذهـب إليـه كارل ماركـس Karl Marx الـذي 

أكـد أن األنسـان ليـس لديـه إسـتعداد جينـي للتضحية مبصالحـه الفردية مـن أجل بقـاء التجمعات 

التـي تتشـكل مـن اآلخريـن كاألمـة والقبيلـة (١٤). باإلضافـة إيل ذلـك يوجـد دليـل جوهـري عـيل 

أن االيثاريـة تسـود بـني الكائنـات الفرديـة التـي تشـرتك يف نفـس الجينـات بصـورة واضحـة، مـن 
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خـالل التشـابك أو التشـارك الجينـي . وإسـتناداً إيل هـذه الحقائـق فإننـا نتوقـع أن يتـرصف اآلبـاء 

بإيثاريـة تجـاه األبنـاء واألحفـاد دون انتظار ملقابل، بينام نجدهم ميارسـون درجة أقـل من االيثارية 

مـع أبنـاء العمومـة والخئولـة، الذين يشـاركونهم قـدراً أقل من التكويـن الجيني ، وهـؤالء بدورهم 

يترصفـون نحوهـم بإيثاريـة أكـرث مـن األقارب ىف الدائـرة القرابية األوسـع أو مـن الغرباء . 

وقـد أكـد عاملـي األنرثوبولوجيـا مارتـن دايل Martin Daly ومارجـوت ولسـون عـىل هـذا 

املدخـل بقـوة يف تحليلهـام للقتـل Homocide . حيـث برهنا مـن خالل ما ميكن أن يسـمي بوجهة 

نظـر دارونيـة محدثـه عـيل أن وقوع القتل يتناسـب عكسـيا مع درجـة اإلقرتاب الجيني بـني القاتل 

والضحيـة . حيـث أكـدا بنـاء عيل دراسـة واسـعة للسـجالت الرشطيـة، نتيجـة تتناقض مع ما يشـاع 

أن معظـم القتـل يقـع داخـل السـياق العائـيل . إذا تضح لهام إنخفـاض معدالت القتـل بني األقارب 

البيلوجيـني ، يف مقابـل ذلـك، فإننا إذا سـلمنا بتسـاوي مختلـف الظروف، فإننا نجـد ان القتل ينترش 

بـني البـرش الذيـن ليسـت بينهـم قرابـة جينيـة، مقارنـة بالبـرش ذوي القرابـة الجينيـة كالقتـل بـني 

األبـاء واألبنـاء واألخـوة . بـل إننـا نجـد ان املشـاركة يف الشـفرة الجينيـة تؤثـر عـيل طبيعـة التفاعل 

االجتامعـي بـني املشـاركني فيهـا . وعـيل هـذا النحـو اليتفاعـل البـرش نتيجـة للتعلـم الفـردي يف كل 

فـرتة مـن الزمـن ، وال نتيجـة لقواعـد الوارثـة املسـتندة إيل آليـات ثقافيـة خالصة ، ولكـن من خالل 

تأثـري التقـارب أو املشـاركة الجينية (١٥) . 

وإتسـاقا مـع ذلـك فقـد الحـظ علـامء النفـس التطوريـون أن الذكـور واألنـاث يتبعـون 

متيـل  إذ   . واألنـاث  الذكـور  بـني  اختـالف  تأسـيس  إىل  تقودهـم  مختلفـة  تناسـلية  إسـرتاتيجيات 

األنـاث إيل التأكيـد عـيل إرتقـاء نوعيـة رفاقهـم يف الـزواج مقارنـة باآلخريـن ، بينـام مييـل الذكـور 

إيل نقـل الحـد األد¿ مـن جيناتهـم إيل الجيـل التـايل، بحـد أد¿ مـن االسـتثامر األبـوي مـن خـالل 

امليـل ملعـارشة أكـرب قـدر مـن األنـاث . بحيـث نجـد أن هـذه االسـرتاتيجية مسـئولة عـن ظواهـر 

كـام   ، باألنـاث  مقارنـة  واحـدة  إمـرأة  عـيل  االقتصـار  إيل  مييلـون  ال  الذكـور  ان  منهـا  عديـدة، 

تختلـف غـريه الذكـور عـيل األنـاث . إذ يخـيش الذكـور وجـود عالقـة الناثهـم بشـخص آخـر ، ألن
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 هـذه العالقـة قـد تتضمـن األبـوة،  يف مقابـل أن اإلنـاث يكـن أكـرث إهتاممـا بالتضمـن العاطفي أو 

املشـاعري مـع رفاقهـم يف الـزواج (١٦) . ومـن املظاهـر التـي تؤكـد عـيل القاعـدة الجينية للسـلوك 

االجتامعـي ، تلـك الظاهـرة املتعلقـة بسـوء معاملـة األطفال . ويف هـذا الصدد تنبـه كل من ”مارتن 

ديـيل“ و ”مارجـو ولسـون“ إيل التقاريـر التـي تؤكـد املعـدالت املتصاعـدة لسـوء معاملـة األطفال ، 

وإشـتبهوا يف ان يكـون لآلبـاء البديلـني دور يف هـذا الصدد . حيـث وجدوا نتيجة للدراسـة املتعمقة 

لهـذه التقاريـر ان األبـاء البديلـني مييلـون عـادة ألن يكونـون أقـل إهتاممـاً باألطفـال مقارنـة باآلباء 

الطبيعيـني (١٧).  إذ تؤكـد البيانـات التـي حصلـوا عليها عن هـذه املجتمعـات ، ويف كل املناطق أن 

األطفـال يعانـون مـن سـوء املعاملـة مـن قبـل أزواج األم أو اآلبـاء البديلـني، بقـدر يصـل إىل عـرشة 

مـرات وحتـي إيل مـا يزيـد عـيل مئـة مـرة مقارنـة باآلبـاء الطبيعيـني، وأرجعـوا ذلـك إيل التباعـد 

الجينـي (١٨) إضافـة إيل ظـروف إجتامعيـة أخري . 

وإسـتطراد لهـذا الطـرح املؤكـد عـيل تأثـري املتغـريات البيلوجيـة عـيل السـلوك االجتامعـي 

البيلوجـي  بـني  العالقـة  بهـذه  تتطـرف  عـرش  التاسـع  القـرن  يف  البيلوجيـة  العلـوم  أن  وجدنـا   ،

واالجتامعـي إيل موقـف مضـاد للمـرأة.   حيـث وجدنـا ان العلـوم البيلوجيـة واالنسـانية حتـي 

نهايـة القـرن التاسـع عـرش تؤكـد عـيل تفـوق الذكـور عـيل األنـاث ، سـواء مـن حيـث الخصائـص 

البيلوجيـة أو النفسـية االجتامعيـة . وهـو التفـوق الـذي كان مـربراً لتمييـز الذكـور عـيل اإلنـاث، 

سـواء يف منـط العمـل أو يف مسـتوي األجـر الـذي يحصـل عليـه كل منهـام ، ويتطـرف بروكـس 

W.K . Brooks بهـذا املوقـف ليؤكـد عـيل الدونيـة الفعليـة للمـرأة.   ويؤسـس إسـتناداً إيل ذلـك 

بعـض التأمـالت التـي تشـري إيل أنـه ليـس هنـاك شيكسـبري Shakekespeare إمـرأة، وال رافائيـل 

Raphael وال هانـدل Handel إمـرأة . إضافـة إيل تأكيـدة عـيل تنـوع الذكـر وميلـه إيل التغيـري 

 Patrick يف مقابـل ميـل األنثـي إيل الثبـات (١٩). وتأكيـداً لذلـك يذهـب كل مـن باتريـك جيـدر

الذكـور  بـني  إختـالف  وجـود  عـيل  التأكيـد  إيل   Arthur Thomoson وأرثـر طومسـون  Gedds

واالنـاث . فالذكـور مييلـون إيل إنفـاق الطاقـة بينـام مييل االنـاث إيل االحتفاظ بها،  الذكور يعيشـون 
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عـيل الخسـارة أو الفقـد عـيل حـني تعيش املرأة عيل الكسـب . وإرتباطـا بذلك يـري كل من باتريك 

جـدز وأرثـر تومسـون أنـه من الحقيقي بالنسـبة لألنسـان كام بالنسـبة للحيوانات العليـا أن الذكور 

 Variable وتقلبا Oaxionate وعاطفيـة eager وتحمسـا energetic وفاعليـة  active أكـرث نشـاطا

عـيل خـالف االنـاث األكـرث سـلبية Passive ومحافظـة Conuervative وبطـأً Sluggish وإسـتقراراً 

(٢٠). وقـد أسـتمرت وجهـة النظـر هـذه مسـيطرة يف العقـود السـبعة األويل من القـرن العرشين ، 

وأن كانـت مخففـه مـن حيـث التأكيـد عيل دونية املـرأة . حيث حاولـت وجهة النظر هـذه التأكيد 

عـيل أن مثـة تبايـن بيلوجـي بـني الرجـل واملـرأة . وأن مثة حتميـة بيلوجيـة تتميز بخاصيتـني، األويل 

 Sex والتـي تعني التأكيد عيل الصـورة املنترشة للجنس Sexual التأكيـد عـيل األيديولوجيا الجنسـية

. والثانيـة أن بإمـكان العلـم بصـورة عامـة، وعلم البيلوجيـا بصفة خاصة، أن ينظم املسـائل املتعلقة 

بـدور املـرأة يف املجتمـع . حيـث يـؤدي الربط بـني الخاصيتني إيل تشـكل موقف تاريخـي وتصوري، 

يجعـل مـن الـرضوري التمييز بني الطبيعـة واملعايري االجتامعيـة، وأن األويل، أى الطبيعى والبيلوجي 

هـو الـذى تحـدد هويـة األخـرية (٢١). حيث تؤكـد مختلـف مواقف وجهـة النظر السـابقة عيل أن 

البنيـة البيلوجيـة لالنسـان هي التي تشـكل قاعـدة ألدواره االجتامعية .

وأسـتمرار ملـا سـبق تظهـر وجهـة نظر ثالثـة تتضمن قـدر من املعقوليـة واالعتـدال ، وهي 

وجهة النظر التي تناولت قضية العالقة بني الجنس Sex باملعني البيلوجي والنوع Gender باملعني 

االجتامعـي . تؤكـد وجهـة النظـر هذه عـيل ان الحقيقة االجتامعيـة، كأدوار املراة أو الرجل، ليسـت 

أسـرية متغـري واحـد بعينـة ، ولكنهـا نتيجـة ملتغريات عديـدة، بيلوجيـة وبيئيـة واجتامعيـة وثقافية 

عـيل السـواء . الحقيقـة االجتامعيـة ذات طابع كيل باألسـاس ومـن الخطأ أن نحـاول أدراك طبيعتها 

والتأكيد عيل تشكلها مبتغريات جزئية ، بيلوجية كانت أم ثقافية، أو اإلشارة إىل حقيقة أن املتغريات 

البيلوجية هي املتغريات القاعدية ، بإعتبار أن االنسان يولد بها.   غري أن الكائن البرشي بعد والدته 

يصبـح صفحـة بيضـاء يرسـم املجتمـع عليها خريطتـة . ولذلك فإننـا نذهب مع عـامل االجتامع إميل 
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دوركيـم الـذي اكـد عـيل أنـه وأن كان للمتغـريات البيلوجيـة تأثري، غري أنهـا ال تلعب الدور الحاسـم 

بصـورة  االجتامعيـة،  الحيـاة  الشـخص يف  بهـا  يقـوم  التـي  االجتامعيـة  األدوار  تحديـد جملـة  يف 

صارمـة ومحـددة . قصـاري مـا تفعلـة أنهـا تؤسـس لـدي البـرش مـا ميكـن أن يسـمي االسـتعداد 

العـام للقيـام بـأدوار اجتامعيـة معينـة دون أخـري(٢٢)، غـري ان هـذا االسـتعداد ميكـن أن تعيـد 

املتغـريات االجتامعيـة تشـكيله ليلعـب الشـخص أدوار اجتامعيـة يفرضهـا عليـه املجتمـع . وهـو 

مـا يعنـي أننـا فيـام يتعلـق بالعالقـة بـني املتغـريات البيلوجيـة واالجتامعيـة نكـون امـام حالتـني، 

األويل ان تتطابـق املتغـريات أو االسـتعدادات البيلوجيـة مـع األدوار االجتامعية، فيقوم الشـخص يف 

هـذه الحالـة بـأدواره االجتامعيـة مبسـتوي مثـاىل.  والثانيـة أن ال تتطابـق االسـتعدادات البيلوجيـة 

مـع األدوار االجتامعيـة التـي يقـوم بهـا الشـخص ، ويف هـذه الحالـة فـإن الشـخص يقـوم بهـذه 

األدوار وأن كان ذلـك مبسـتوي متوسـط وليـس أمثـل . ويؤكـد عـامل االجتـامع فلفريـدو باريتـو 

عـيل وجهـة النظـر هـذه مـن خـالل نظريتـه عـن الرواسـب ”Residuals“ . يف هـذا االطـار يؤكـد 

باريتـو عـيل أن يف أعـامق الشـخصية االنسـانية تكوينات ذات طبيعة بيلوجية وسـيكلوجية سـامها 

الرواسـب يدخـل يف  ”بالرواسـب“ وأن املشـتقات Derviations هـي تجليـات اجتامعيـة لهـذه 

نطاقهـا األدوار والسـلوكيات.  ويف هـذا االطـار فـإن الرواسـب وإن كانـت ثابتـة وواحـدة،  إال أن 

املشـتقات ”السـلوكيات واألدوار االجتامعيـة“ متغـرية ومتنوعـة كذلـك . ويذهـب باريتـو إيل أن 

الراسـب الواحـد ميكـن أن يشـكل قاعـدة لجملـة مـن األدوار االجتامعيـة فراسـب ”الجنـس“ ميكن 

أن يدفـع رجـل الديـن واملتصـوف إيل إدانتـة والتعـاىل عليـه ، ويف نفـس الوقـت هـو ذات الراسـب 

الـذي يدفـع البعـض إيل إحـرتاف البغـاء (٢٣). ومن ثم نجـد أن فلفريدو باريتو يـري أن العالقة بني 

الرواسـب أي املتغـريات البيلوجيـة واملتغـريات االجتامعيـة املحـددة لـألدوار االجتامعيـة قويـة وإن 

كانـت ليسـت حتميـة صارمـة.   بـل متتلك درجة مـن املرونة التي مـن خاللها تقـدم الطاقة والدعم 

البيلوجـي لعديـد مـن املتغـريات االجتامعيـة املتنوعـة ، بـل واملتناقضـة فيهـا بتنـوع العمـل بـني 

الجنسـني بصـورة واضحـة ، بحيـث تؤدي األنـاث أدواراً ”تعبرييـة“ يوفرن من خاللهـا العناية واألمن 
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لألطفـال ، ويقدمـن الدعـم العاطفـي . بينـام يكـون عـيل الرجال مـن ناحية أخـري أن يـؤدوا أدواراً 

للضغـوط املفروضـة عـيل دور  مسـاعدة ، أي يـزودا العائلـة مبصـادر الـرزق واملعيشـة . ونظـراً 

الرجـل العامـل، فـإن النزعـة التعبرييـة والعاطفية لـدي املرأة سـتكون مبثابة عنرصا إسـتقرار وراحة 

وإطمئنـان للرجـل . وسـيكون مـن شـأن هـذا التقسـيم التكامـيل للعمـل القائـم عيل أسـس التاميز 

البيلوجـي ، غـري الصـارم ، بـني الجنسـني أن يؤمـن التضامـن داخـل للعائلـة (٢٤).

وقـد إتجـه التنظـري النسـوي الـذي بـدأ يسـيطر منـذ بدايـة العقـود الثالثـة األخـرية للقـرن 

العرشيـن وحتـي اآلن، ليقـدم وجهـة نظـر رابعـة، تتجـه إيل رفـض هـذا التمييـز بإعتبـاره يشـكل 

مقدمـة للتأكيـد عـيل الحتميـة البيلوجيـة.   التـي يـري البعـض وفقا لها أن مثـة إختالفـات بيلوجية 

تتصـل بالتكويـن الجسـمي لإلنسـان – كالهرمونـات والكروموزمـات . وحجـم الدمـاغ واملؤثـرات 

الجينيـة – بإعتبارهـا املسـئولة عـن فـروق فطريـة يف سـلوك الرجـال والنسـاء وهـي الفـروق التـي 

نالحظهـا يف مختلـف الثقافـات(٢٥). وتتطـرف وجهـة النظر هـذه مبوقفها إيل نهاية الطـرف املقابل 

للموقـف األول . حيـث متيـز بـني الجنـس Sex للداللـة عـيل الفـروق الترشيحيـة والفسـيولوجية ، 

وبـني النـوع االجتامعـي الذي يعني املعايـري والتصورات والتوقعـات االجتامعية . ومـن ثم املكانات 

 Sex واألدوار االجتامعيـة التـي تتصـل بـكل جنـس من الجنسـني،  لذلك نجـد أنه إذا إعتربنـا الجنس

نتـاج بيلوجـي، فـإن النـوع االجتامعـي Gender يعـد نتـاج ثقـايف باألسـاس (٢٦). وهـو مـا يعنـي 

رفـض أن تكـون الحتميـة البيلوجيـة أساسـاً للتميـز بـني الجنسـني يف املعايـري واألدوار االجتامعيـة. 

حيـث ينفصـل مـا هـو بيلوجـي عـن املعايـري واألدوار االجتامعيـة التي يتم شـغلها بغـض النظر عن 

الطبيعـة البيلوجيـة لشـاغل هـذه األدوار . 

وتسـتمر وجهـة النظـر هذه لتؤكد أن العالقـة بني ما هو بيلوجي واجتامعي يسـري يف حركة 

عكسية ، مع تحرك ما هو أجتامعي بإتجاه ما هو بيلوجي . حيث يري البعض أن النزعة البطريركية 

عنـد الرجـل هـي التـي فرضـت بالقـوة تصنيـف األدوار االجتامعيـة ، التـي فـرض البعـض منها عيل 

املـرأة . وقـد أدي دوام قيامهـا بهـذه األدوار لفـرتات تاريخية طويلة إيل تحولها مـن أدوار أو صفات 
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مكتسـبة- وفـق التصـور املاركـيس – إيل خصائـص وأدوار ذات طبيعة فطرية. وإرتباطـا بنظرة القوة 

 Catherine Mackinnon الذكوريـة التـي تفـرض عيل املـرأة أدواراً معينة تحـاول كاترين ماكينـون

تعريـف املـرأة بأسـلوب بنـايئ مـن خـالل تأسـيس عالقة بـني مفهـوم املـرأة واملفهـوم املاركيس عن 

الطبقـة . غـري أن إدراكنـا وأن وافـق عـيل مفهـوم الـرصاع الطبقـي باملعنـي املاركـيس مـن قبـل أي 

منهـام تجـاه اآلخـر. واسـتمرار لهـذا النهـج قارنـت سـيمون دي بوفـوار قهـر املـرأة بقهـر اليهـود 

والسـود يف الواليـات املتحـدة، أو قهـر البريوليتاريـا يف املنظـور املاركـيس . وعـيل خـالف ماكينـون 

وصلـت بوفـوار إيل نتيجـة أنـه يف حـني أننـا نجد أن خصائص كل أشـكال القهر مشـرتكة مبـا ىف ذلك،  

القهـر املفـروض عـيل املـرأة ، إال أن التنظـري بشـأن قهـر املـرأة ال ينبغـي أن يتحقق بنفـس املنطق . 

فربغـم أنـه ميكـن إفـرتاض أن تسـعي الربوليتاريا إيل ذبـح الطبقـة الربجوازية، غري أن املـرأة ال تحلم 

وال تفكـر يف القضـاء عـيل الذكـور،  فالرابطـة التـي تربـط املـرأة مبـن يفـرض عليهـا القهـر ليـس لها 

نظـري . ذلـك يعنـي أن تقسـيم الجنسـني يعتـرب حقيقـة بيلوجية وليسـت واقعـة عارضـة يف التاريخ 

االنسـا¿ ، ورصاع الجنسـني ينبثـق مـن داخـل العالقـة بـني املـرأة والرجـل، واملـرأة ال تسـتطيع أن 

تكـرسة (٢٧). وتتطـور وجهـة النظـر هـذه لتنقلنـا إيل تطـرف جديـد ، حيث تري بعـض اإلتجاهات 

النسـوية يف العقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة أن هنـاك وجـود للحتميـة البيلوجيـة ، غـري ان هـذه 

الحتميـة تؤكـد تفـوق األنـاث عـيل الذكـور بصـورة جذرية مـن الناحيـة الروحيـة والعقليـة ، وأيضا 

مـن الناحية األخالقيـة (٢٨). 

ذلـك يعنـي أننـا إذا تأملنـا الفكـر الغـريب فيـام يتعلـق بالعالقـة بـني املتغـريات البيلوجيـة 

وتقسـيم العمـل االجتامعـي بـني األنـاث والذكـور، فسـوف نجـد مواقـف وتوجهـات متناقضـة . 

تـرتاوح بـني التأكيـد عـيل تطابق تقسـيم العمل بـني الرجل واملـراة مع التباينـات البيلوجيـة بينهام، 

حيـث يتميـز الرجـل عـيل املـرأة،  وهـو مـا مينـح املتغـريات البيلوجيـة كل الفاعلية.  وبـني املواقف 

والتوجهـات املضـادة، التـي وإن أكـدت عـيل الحتميـة البيلوجيـة بإعتبارهـا املتغـريات الفاعلـة ، 

التـي ميـزت املـرأة عـيل الرجـل . وبـني املوقفني املسـتقطبني موقـف يؤكـد أن املتغـريات البيلوجية



٣٧ أوضاع األرسة واملرأة عىل ساحة الحضارة الغربية

 متنـح األنسـان االسـتعداد العـام للقيـام بـأدوار معينـة يف املجتمـع ، وهـو مـا تدعمـه املتغـريات 

االجتامعيـة أو ترفضـه، يف مقابـل موقـف متطـرف آخـر يؤكـد عـيل إنفصـال املتغـريات البيلوجيـة 

متامـا عـن تقسـيم العمـل وتوزيـع األدوار االجتامعيـة، األمـر الذي يجعـل توزيع األدوار بـني األناث 

والذكـور مسـألة إجتامعيـة بحتة . ويشـري ذلك يف مجملـة إيل غياب النموذج الحضـاري املوجه فيام 

يتعلـق بالعالقـة بـني املتغـريات البيلوجيـة واالجتامعيـة ، أو فيام يتعلـق بتوزيـع األدوار االجتامعية 

، األمـر الـذي يـؤدي إيل تضمـن الواقـع لـكل وجهـات النظـر واملواقـف هـذه، حيث تعتـرب جميعها 

تجليـا لغيـاب النمـوذج الحضـاري املوجه . 

 ٣- التناقـض مـع متضنـات قانـون التحـول : أرشنـا إيل القانـون الـذي أكـد عليـة هربـرت 

سـبنرس والـذي ذهـب إيل تحـول الطاقـة عـرب مسـتويات الكـون بخاصـة األرض مـن كونهـا حالـة 

سـدميية إيل تكويـن صلـب تتشـكل الحيـاة عـيل سـطحها . غـري أنـه باإلضافـة إيل قانـون إنتقـال 

الطاقـة ، طـرح هربـرت سـبنرس قانـون آخـر يتعلـق بتطور الحيـاة عيل سـطح األرض، سـامه قانون 

التحـول مـن املتجانـس إيل املتبايـن . حيـث يؤكـد هربـرت سـبنرس أن هـذا القانـون ذو طبيعـة 

كونيـة شـاملة يسـتند إيل أن املـادة يف حركـة دامئـة ، وهـي يف حركتهـا تخضـع لخاصيتـني، األويل 

خاصيـة التبايـن التـي يتحقـق بواسـطتها االنتقـال مـن حالـة تجانـس املـادة إيل حالـة ال تجانسـها 

. والثانيـة خاصيـة التكامـل التـي تسـري جنبـا إيل جنـب مـع خاصيـة التبايـن (٢٩)، غـري أن التكامل 

تعـد الخاصيـة األكـرث اهميـة ، إذ عيل أساسـها متيـل املادة ألن تصبـح متكاملة بصـورة دامئة بعد أن 

تباينـت . مبعنـي أن تكـون مضغوطـة مـع بعضهـا بصـورة أكـرث متاسـكا ، ومـن الطبيعـي أن تتضمن 

هـذه العمليـة نـوع مـن التبايـن . إذ تتجمـع األجـزاء املتجانسـة مـع بعضهـا لتشـكل مكونـا أو 

عنـرص يتبايـن مـع العنـارص أو األعضـاء األخـري للكـون أو الكائن العضـوي ، فالقانـون يصدق عيل 

كليهـام . ويوضـح سـبنرس فاعليـة هـذا القانـون يف النطاقـات الطبيعيـة والجيولوجيـة والحيوانيـة 

واالنسـانية واالجتامعيـة والثقافية عيل السـواء(٣٠). وتجسـيداً لذلـك فإننا إذا تأملنـا التطور الكو¿ 

واإلنسـا¿ فسـوف نـدرك فاعليـة واضحـة لهـذا القانـون،  وذلـك يعنـي أن حالـة تجانـس املـادة 
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إذا وجـدت يف أي مرحلـة تاريخيـة، تعـد مـؤرشاً عـيل التخلـف مـا دام التبايـن، هـو مـؤرش التطـور 

والتقـدم الـذى مل يتحقـق بعـد . 

ويصـدق هـذا القانـون عـيل األوضـاع االجتامعيـة كام يصـور السـياقات الثقافيـة والفكرية 

. وإذا كان التبايـن قـد بـدأ بعمليـة الخلـق ذاتهـا، حينـام خلـق اللـه حـواء مـن ضلـع ألدم التـي 

أختلفـت معـه بعـد ذلك من حيث بنيتهـا الترشيحية والنفسـية ، فإن هذه الواقعـة الغيبية تحتوي 

عـيل داللـة رمزيـة لصـدق هـذا القانـون. ويف محاولـة توضيـح فاعليـة هـذا القانـون عـيل الصعيـد 

االجتامعـي فسـوف نجـد ان حالـة املشـاعية األويل املتجانسـة فقـدت تجانسـها لـيك تحـل محلهـا 

حالـة متباينـة يخضـع لهـا العـامل االجتامعـي.   فقد متايـزت القرية عـن املدينة ، ثم متايـزت املدينة 

إيل مـدن تجاريـة وصناعيـة وسـياحة ، إيل آخـر فاعليـة عمليـة التبايـن عـيل هـذا املسـتوي . وإذا 

تناولنـا األدوار التـي يقـوم بهـا البـرش داخـل املجتمعات ، فسـوف نجدهـا هي اآلخري قـد تحركت 

مـن حالـة األدوار املتجانسـة، كـام يف الحالـة املشـاعية األويل حيـث كانـت أدوار األنـاث كالذكـور ، 

وأحيانـا معكوسـة.   ثـم بـدأ تبايـن األدوار عـيل أسـاس الجنـس Sex البيلوجي ، ثم تحركـت عملية 

التبايـن لتؤسـس تباينـا جديـداً عـيل أسـاس السـن ، فالكبـار لهـم أدوارهـم كـام للشـباب والصبيـة 

الصغـار.   ثـم تحركـت ذات العملية لتؤسـس تباينا يف حزمة األدوار االجتامعية إسـتناداً إيل متغريات 

اجتامعيـة أخـري كالتخصـص تـارة، واملسـتوي االجتامعـي االقتصادي تـارة أخري، واملرجعيـة األثنية 

تـارة ثالثة . 

فـإذا تأملنـا األوضـاع التـي بلغتهـا الحضـارة الغربيـة املعـارصة فإننـا سـوف نجدهـا فيـام 

يتعلـق باملـرأة تسـري يف االتجـاه املعاكـس لهـذا القانـون . وإذا كانـت الثقافـات عـرب العـامل وثقافـة 

بـأدوار  املرتبطـة  للثقافـة  وكذلـك   ، واملـرأة  الرجـل  ألدوار  تباينـا  تضمنـت  التقليـدي  املجتمـع 

كل منهـام ، بحيـث بـرزت مـؤرشات عديـدة عـيل ذلـك .  حيـث قـد بـدأت حركـة التناقـض مـع 

هـذا القانـون مـع سـقوط املرجعيـة الدينيـة وإعـالن األيديولوجيـا كنسـق فكـري وأيديولوجـي 

موجـه للتفاعـل عـيل صعيـد الحضـارة الغربيـة.  ىف هـذا السـياق طرحـت إعالنـات املسـاواة بـني 

الرجـل واملـرأة، وهـي وإن كانـت مالمئـة للواقـع األوريب الـذي كانـت املـرأة تعـا¿ يف إطـاره مـن 
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الغـنب ، إال أن طـرح املسـاواة بصـورة مطلقـة شـكل مرضا ينخـر يف بنية هذه الحضـارة . فإيل جانب 

تأكيـد هـذه الحضـارة عـيل املسـاواة يف األدوار املهنيـة بـني الرجـل واملـرأة، األمـر الـذي دفـع املرأة 

إيل املشـاركة بقـوة يف قـوة العمـل وسـوق العمـل.  األمـر الـذى ادي إيل إنعـكاس ذلـك عـيل هيئـة 

إنهيـار وتفـكك إنتـرش عـىل سـاحة الحيـاة األرسيـة ، وهـو اإلنتشـار كان له آثـارة السـلبية العديدة 

عـيل إسـتقرار املجتمـع.   وقـد بـدأ التجانـس ينتقـل مـن التجانـس يف األدوار املهنيـة، إيل التجانـس 

يف املظهـر وامللبـس، فقـد أخـذ الرجـال يتحركـون نحو إرتـداء املالبس والـزي الخاص بالنسـاء كلبس 

ألـوان خاصـة بالنسـاء وأحيانا التحيل بأقراط األذن وإطالة شـعورهم وتضفريها كالنسـاء.   يف مقابل 

أن النسـاء بـدأن يتحركـن بإتجـاه إرتـداء أزيـاء الرجال ورمبا قص شـعورهم كالرجـال ، حيث يتحرك 

كل جنـس بإتجـاه التجانـس مـع الجنـس اآلخـر.  باإلضافـة إيل ذلـك فقـد اصابـت مقولـة التجانس 

الجسـد ذاتـه ، ولنأخـذ جسـد املـرأة عـيل سـبيل املثـال ، حيـث تقلـص التبايـن بـني العـام والخاص 

فيـام يتعلـق بالجسـد . يف إطـار ذلـك عرب الجسـد حـدود الخصوصية إيل سـاحة العموميـة فام يراه 

الـزوج مـن جسـد املـرأة قد يـري بعضه الغرباء األخـرون وقد تتزين املـرأة لزوجها ، غـري انها تتزين 

بدرجـة أكـرث بالنسـبة لآلخرين . يف الحضارة الغربية تتسـع مسـاحة عري الجسـد، حتي يـراه الكافة 

الخـاص والعـام عـيل السـواء ، بـل نجـد أن الثقافـة الغربية خلعـت القداسـة واالحرتام عن الجسـد 

، تلـك التـي كانـت تتخـذ مـن املحافظـة عـيل خصوصيتـة وقاية لـه ، هذه الحضـارة تتفنـن اآلن يف 

عرضـه ، حيـث تعرضـه النسـاء لقـاء أجر يف الشـوارع، كـام تعرضه عـيل األرشطة املمغنطـة . ويصل 

األمـر إيل أقـيص حاالتـه سـوءاً حينـام يطـول التجانـس أكـرث السـلوكيات او األدوار خصوصيـة حيث 

ظهـور الـزواج بالشـبيه . أي زواج رجـل برجـل واملعارشة من خـالل ما يعرف بالجنسـية“املثلية“، أو 

زواج أمـرأة بإمـرأة مـن خـالل مـا يعرف باملامرسـة ”السـحاقية“ حيث نجد ان نسـبة زواج الشـبيه 

بالشـبيه بلغـت مـا يتجاوز ثلث زيجـات الحضارة الغربية، وهـو زواج ال يتناقض مـع قانون التحول 

مـن التجانـس إيل التبايـن فقـط ، ولكنـه يتناقـض مـع قوانـني الوجـود االنسـا¿ ومـن بينهـا قانـون 

الفطـرة األنسـانية ذاته. 

لتطـــور  املتأمـــل   : األرسة  إنهيـــار  عـــن  االقتصاديـــة  املتغـــريات  مســـئولية   -٤
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عالقـة اإلقتصـاد بـاألرسة يكتشـف إتسـاع مسـاحة االقتصـاد يف الحيـاة االجتامعيـة عـيل حسـاب 

البنيـات العائليـة،  حيـث تحقق هذا االتسـاع يف فرتات تاريخيـة متتابعة، بدايـة كان العمل العائيل 

واالقتصـاد العائـيل هـو املعتمـد يف االقتصـاد التقليـدي القديم.   وقـد تآكل هذا الشـكل االقتصادي 

لصالـح مـا ميكـن أن يسـمي باالقتصـاد العـام ، أي الخـارج عن البنيـات العائلية ، سـواء كان رسـميا 

أو غـري رسـمي . وقـد انتقـل االقتصـاد العائـيل إيل مـا ميكـن أن يسـمي باالقتصـاد الحـريف، حيـث 

يوجـد تداخـل بـني االقتصـاد والعائلـة ، مـن ناحيـة أن غالبيـة أفـراد األرسة هـم الذيـن يعملـون 

يف الورشـة الحرفيـة . إضافـة إيل التجـاور أو التطابـق املـكا¿ بـني مـكان سـكني العائلـة ومـكان 

ورشـة إنتـاج السـلع ، ذلـك إيل جانـب ان الحرفـة كانـت يف الغالـب تنتقـل بالوراثـة داخـل أجيـال 

العائلـة . ثـم ظهـر االقتصـاد الصناعـي، الـذي أكـد عـيل رضورة االنفصـال عـن العائلـة، سـواء مـن 

ناحيـة القيـم التـي يعمـل وفقـا لها، فقيـم ومعايـري وقواعد املؤسسـات االنتاجية تختلـف حتام عن 

نظائرهـا يف التكوينـات العائليـة ، يضـاف إيل ذلك التباعد املكا¿ بني سـكني األرسة وموقع املؤسسـة 

االنتاجيـة. بحيـث يعنـي إنتقـال العامـل مـن نطـاق الحياة األرسيـة إيل نطـاق العمل يف املؤسسـة، 

حيـث العمـل وفـق منطـق ومعايـري حياة جديـدة ومختلفـة.  إيل جانب ذلـك فإننا نجـد أن الحياة 

االقتصاديـة عملـت عـيل تجزيـئ الحيـاة العائليـة ، فأفـراد األرسة قـد يعملـون يف مختلـف مجاالت 

الحيـاة االقتصاديـة املختلفـة ومـن ثـم ال تجمعهـم ثقافـة مهنيـة واحـدة، سـوي الثقافـة األرسيـة 

التـي أصبحـت اآلن يف ظـل نوعيـة الحيـاة هـذه ضعيفـة وغـري مؤثرة . وهـو ما يدفـع إيل مزيد من 

إضعـاف الحيـاة األرسية.

باإلضافـة إيل ذلـك تذهـب دراسـات عديـدة إيل أن املتغـريات االقتصاديـة، قـد لعبـت دوراً 

بـارزاً يف توسـيع مسـاحة الـدور االقتصـادي للمـرأة ، وهـو التطـور الـذي أدي يف النهايـة إيل تفـكك 

وإنهيـار األرسة . وميكـن رصـد تأثـري املتغـريات االقتصاديـة عـيل املـرأة واألرسة مـن خـالل عـدة 

أبعـاد هامـة، حيـث يتمثـل البعـد األول يف إنتقـال بعـض أفـراد األرسة بخاصـة الرجـل للعمـل يف 

املصنـع أو املؤسسـات االقتصاديـة،  وهـم الرجـال الذيـن كانـوا يعملـون وفـق متطلبـات الحيـاة 
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األرسيـة . وعـيل هـذا النحـو فـإذا كان االقتصـاد العائـيل أو الحـريف قـد دعـم الحيـاة األرسيـة ، فإن 

االقتصـادي الصناعـي واالنتـاج االقتصادي قـد أدي إيل إنهيار التكوينـات العائليـة والقرابية كالعائلة 

املمتـدة ، واإلبقـاء عـيل العائلـة النوويـة، التـي قيـل أنهـا تالئـم النظـام الصناعـي الحديـث (٣١)، 

وبدورهـا بـدأت تتعـرض هـي األخـري ملصـادر تفـرض عليهـا التفـكك واالنهيار . 

املتعلقـة  اإلجتامعيـة   باملعايـري  يتعلـق  فيـام  كبـرية  تغـريات  إيل ذلـك وقعـت  باإلضافـة 

بـاألرسة ، وهـو التغـري الـذي وقـع ضمن تغـري معياري شـامل سـببته التكنولوجيا الحديثـة والحوافز 

االقتصاديـة لجـذب املـرأة إيل سـوق العمـل (٣٢). ومـن أهـم مـؤرشات ذلـك التغري الـذي حدث يف 

أجـر املـرأة نسـبة إيل أجـر الرجـل يف معظـم املجتمعـات بعـد الصناعيـة . وقـد قابـل ذلـك تحـرك 

املـرأة ذاتهـا لإللتحـاق بقـوة العمـل املدفوعة األجـر ، إضافـة إيل أن ذلك قد شـهد إرتفاعاً يف دخول 

النسـاء (٣٣). ونتيجـة لذلـك تؤكـد عديـد من الدراسـات التي رصدت مشـاركة املـرأة يف قوة العمل 

، أن مشـاركة املـرأة يف ١٩٦٠ مل تقفـز فقـط مـن ٣٥٪ إيل ٥٥٪ يف الفـرتة مـن ١٩٦٥ إيل ١٩٩٥ ، ولكن 

تراجعـت مشـاركة الرجـل يف املقابـل مـن ٧٩٪ إيل ٧١٪ عـن نفـس الفرتة. 

وإرتباطـا بذلـك فقـد حـدث تغـري يف مسـتويات أجـر الرجـل واملـرأة ، حيـث توضـح بعض 

الدراسـات التـي أجريـت يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة أن مثـة تغـريات قـد حدثـت يف األجـور يف 

الفـرتة مـن ١٩٤٧ ، أي بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة وحتـي ١٩٩٥ . حيـث مـن املثـري ان نالحـظ أن 

متوسـط أجـور الذكـور بعـد أن إنخفضـت نسـبيا يف فـرتة مـا بعد الحـرب، قـد إتجهـت إيل االرتفاع 

مـرة ثانيـة يف السـتينيات مـن األلفيـة الثانية . واسـتمرارا لذلك فقد ارتفع متوسـط أجـور الرجال يف 

السـبيعينيات عـن مـا هـو عليـه اآلن . وفيام يتعلـق بدخول النسـاء فإننا نجد أنهـا إنخفضت خالل 

فـرتة األربيعينيـات مـن األلفية الثانية، بسـبب ترك األناث العمل يف األعـامل الحربية ، بينام إتجهت 

األجور إيل االرتفاع بعد ذلك،  وإسـتمرت هذه الزيادة حتي اليوم (٣٤). وبرغم أنه كان من املتوقع 

أن يكون ملشـاركة املرأة يف قوة العمل اإلقتصادية وحصولها عيل الدخل املنتظم تأثري عيل إسـتمرار 
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ومتاسـك بنـاء األرسة . إال أن الدراسـات أكـدت أنـه يف الفـرتة التـي انخفضـت فيهـا أجـور املـرأة 

وارتفعـت أجـور الرجـال انخفضـت فيها معـدالت الطالق وانهيـار األرسة ، بينام شـهدت الفرتة التي 

ارتفعـت فيهـا أجـور املـرأة معـدالت عاليـة مـن االنفصـال والطـالق . وتفـكك األرسة (٣٥). 

إيل جانـب ذلـك فقـد بـدأ إقتصـاد العوملة ينزع املرأة من سـياقها األرسي إيل سـوق العمل ،  

حيـث تدفـع القـوي العامليـة املسـيطرة التفاعـل يف هذا االتجـاه، مـزودة بفاعلية اإلعـالم والرشكات 

املتعـددة الجنسـيات . يف هـذا لالطـار تتحـدد عالقـة املـرأة بالعوملـة مـن خـالل بعديـن ، األول 

يتمثـل يف تعـاون الدولـة القوميـة والـرشكات متعددة الجنسـية يف دفـع املرأة – من خـالل إغراءات 

عديـدة – للمشـاركة يف القـوة العاملـة . والثـا¿ أن النسـاء أصبحـن يشـكلن أحد عوامـل الجذب يف 

تشـكيل االسـرتاتيجيات اإلقتصادية للرشكات متعددة الجنسـية . وذلك بسـبب توفرهن كقوة عمل 

وإنخفـاض أجورهـن مبـا يسـاعد ىف تحديـد إختيارات هـذه الرشكات، فيـام يتعلق باملوقـع واألجور. 

ولذلـك نجـد أن الـرشكات متعـددة الجنسـية قـد إتجهـت لألسـتعانة بالنسـاء ، بخاصـة يف صناعات 

التصديـر كصناعـة األلكرتونيـات واملالبـس والنسـيج واألحذيـة واأللعـاب البالسـتيكية واملنتجـات 

االسـتهالكية (٣٦). بإعتبـار أن أجـور النسـاء منخفضـة مام يسـاعد عـيل دعم القوة التنافسـية لهذه 

السـلع التصديريـة يف السـوق العاملي . 

وقـد شـكل هـذا املسـلك االسـرتاتيجية االقتصاديـة للنمـور اآلسـيوية، حيـث أكـدت غالبية 

الدراسـات عـيل أهميـة وجـود النسـاء كقـوة عمـل يف دول هـذه املنطقـة (٣٧). حيـث وفـرت قوة 

العمـل النسـائية يف كل مـن كوريـا الجنوبية وتايوان ، وهونج كونج ، وسـيغافورة إشـباع الحاجة إيل 

الطلـب عـيل العاملـة الرخيصـة األجـر، من أجـل النمـو االقتصادي الرسيـع وامللحوظ الذي مارسـته 

هـذه الـدول (٣٨). كـام إعتمـدت كل مـن الفلبـني ومالييزيـا عـىل طرح االعالنـات التي تجـذب بها 

املسـتثمرين األجانـب لتأسـيس املرشوعـات باإلعتـامد عـيل العاملـة النسـائية وحتـي عـيل األطفال 

(٣٩). إضافـة إيل أن الـرشكات متعـددة الجنسـية تخطـط إلنشـاء مناطـق لصناعـات التصدير يف كل 

مـن إيـران وفيتنـام ومنغوليا . 
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وتركـز الدراسـات الحديثـة املتعلقـة بالـرشكات املتعـددة الجنسـية يف امريـكا الجنوبيـة 

عـيل أهميـة توظيـف النسـاء يف مسـتحرضات التجميـل، عـيل طـول الحـدود بـني الواليـات املتحدة 

واملكسـيك.  حيـث تنتـرش املناطـق الحـرة التـي تركـز عـيل توظيـف النسـاء بنسـبة كبـرية،  كـام 

إنتـرشت الـورش الصغـرية واملحـالت يف الشـوارع الخلفيـة، وجميعهـا يعتمد عـيل العاملة النسـائية 

بدرجـة واضحـة (٤٠). ويف أفريقيـا حدثـت نفـس الظاهـرة تقريبـا، حيث بـدأت جنـوب أفريقيا يف 

التوسـع يف إسـتخدام النسـاء كعامالت يف املصانع، بعد أن كان عملهم مقصور عيل العمل يف املنزل 

. ويف مورشـيوس أنشـئت اول منطقـة حـرة مخصصـة للتصديـر يف القـارة األفريقيـة . وقـد ركـزت 

هـذه املنطقـة عـيل صناعـة األقمشـة واملالبـس، كـام أنهـا قامـت بتوظيـف النسـاء كعامـالت فيهـا 

(٤١). باإلضافـة إيل ذلـك فـإن قـرب شـامل أفريقيـا مـن أوربـا جعـل بلدانهـا مواقـع جذابـه إلنتاج 

الـرشكات املتعـددة الجنسـية ، وكانـت العاملـة النسـائية هـي العاملـة املفضلـة للعمـل يف مصانـع 

األلبسـة املقامـة يف مراكـش باملغرب ، بإعتبارها عاملة حسـنة السـلوك (٤٢). ويرجـع ميل الرشكات 

املتعـددة الجنسـية إيل توظيـف النسـاء إيل إنخفـاض أجورهن ، حيث يتم توظيف النسـاء يف أحيان 

كثـرية بأجـور دون حـد الكفـات.  إضافـة إيل عـدم إدراجهن يف تنظيـامت نقابية ، وإعتبار اشـرتاكهم 

يف قـوة العمـل مسـألة عارضـة للتهـرب مـن االلتزامـات القانونيـة ، يف ظـل قناعـة ثقافيـة تؤكـد أن 

األدوار األصيلـة للمـرأة هـي األدوار املنزليـة كـام تؤكـد عـيل ذلـك غالبيـة الثقافات . 

إيل جانـب ذلـك مل تكتـف الظـروف العامليـة املعـارصة املخططة بواسـطة القوي املسـيطرة 

عـيل العـامل بقـرص عمـل املـرأة داخـل نطـاق املجتمـع القومـي ، بـل إنطلقـت موجـات الهجـرة 

 . إطارهـا  األجـر يف  أو  والدخـل  العمـل  فـرص  باحثـة عـن  املجتمعـات،  مـن  كثـري  إيل  النسـائية 

وخالفـا للخـربة التاريخيـة للمجتمعـات الصناعيـة توجـد كثـري مـن الـدول الناميـة مثـل بنجالديـش 

التـي تحولهـا عامـالت املنـازل املهاجـرات مـن  التـي تعتمـد عـيل األجـور،  والفلبـني وسـرييالنكا 

بالدهـن (٤٣). وإرتباطـا بذلـك فقـد إزدهـرت تجـارة الجنـس العامليـة التـي تعتمـد باألسـاس عـيل 

بغـاء النسـاء واألطفـال يف آسـيا وأفريقيـا (٤٤)، حيـث يـأيت هـؤالء النسـاء واألطفـال عـادة مـن 
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عائـالت فقـرية يف املناطـق الريفيـة . وتالحـظ إحـدي الدراسـات أن عـدد مـن ميتهـن الجنـس يف 

بانكـوك يسـاوي ١٠٪ مـن عـدد العامـالت يف الـرشكات املتعـددة الجنسـية . ويف هذا االطـار ترتبط 

تجـارة الجنـس بإسـتثامرات األعـامل الدوليـة والـرشكات املتعـددة الجنسـية والقواعـد العسـكرية 

األمريكيـة . وتـري بعـض املؤسسـات املاليـة العامليـة وبعـض الـدول تطويـر هـذه الصناعـة كحـل 

ألزمـات الديـون(٤٥). ومـام يثـري السـخرية أن حكومات هـذه الدول تلعـب دوراً رئيسـيا يف تطوير 

هـذا الشـكل مـن عاملـة النسـاء غري الرسـمية ، بينام تقـوم يف الوقت نفسـة بتمجيد فضيلة النسـاء 

العامـالت يف املصانـع (٤٦). 

إرتباطـا مبـا سـبق، فقـد أرشنـا يف بدايـة هـذه الفقـرة إيل حاجة كل حضـارة إيل قـوة دافعة 

تدفعهـا عـرب مراحـل التطـور املتتابعـة زمانيـا وأيضا يف إتسـاعها أفقيـا . ويف العادة تنطلـق الحضارة 

يف نطـاق جغـرايف معـني يحتـوي أحيانـا عـيل مجتمـع واحـد هـو الحامـل لرسـالة الحضـارة أو عدة 

مجتمعـات تعـرب ثقافاتهـا ونوعيـات حياتهـا االجتامعيـة عـن مضامـني هـذه الحضـارة . والحضـارة 

التـي يكتـب لهـا البقـاء والسـؤدد عـادة هـي الحضـارة التـي تسـعي القـرتاب االنسـان مـن كامله ، 

وهـو الكـامل الـذي يكمـن يف التـوازن بني الجوانـب املاديـة الغريزيـة والجوانب الروحيـة يف بنيته.  

ثـم هـي الحضـارة التـي تحـرتم االحتياجـات االنسـانية جميعـا ، تحـرتم العقـل مثلـام تحـرتم الـروح 

كـام تحـرتم إشـباع الغرائـز ويشـكل إنسـا¿ . وهـي الحضـارة التـي تؤكـد عيل معـا¿ الخـري والعدل 

والحـق واملسـاواة لـكل البـرش سـواء الذيـن ينتمـون إليهـا أو الخارجـني عـن حدودهـا . ونحـن إذا 

تأملنـا الحضـارة الغربيـة املعـارصة فسـوف نجـد أنهـا قـد خانـت جملـة التصـورات االيجابيـة التي 

أرشنـا إليهـا والتـي ينبغـي أن تتحـيل بهـا الحضـارة ، بـل إننـا إذا تعمقنا األمر فسـوف نجـد ان قوة 

رشيـرة تدفـع بهـذه الحضـارة بإتجـاه فنائها . 

ـــة  ـــي املرجعي ـــه ، وه ـــا املوج ـــا أو منوذجه ـــارة مرجعيته ـــذه الحض ـــن ه ـــقطت ع ـــد س فق

التـــي تشـــكلت مـــن املعـــا¿ التـــي قدمتهـــا الديانـــة املســـيحية متداخلـــة مـــع ثقافـــة وقيـــم 

ومعايـــري املجتمـــع التقليـــدي . فقـــد ذهـــب كل ذلـــك أدراج الريـــاح وأعلنـــت العلامنيـــة 

املتطرفـــة التـــي تعتمـــد يف تنظيـــم حيـــاة االنســـان بعيـــداً عـــن آيـــة قـــوي غـــري إنســـانية ، 
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وملـا كان العلـم والعقـل تجريبـي بطبيعتـه بحكـم تتابـع تغـري متغـريات الواقـع، الذى يشـكل إطار 

عملهـام معـاً.  فقـد أدى سـقوط النمـوذج املوجـه إيل أن الحضـارة الغربيـة مدفوعـة بقوتهـا بدأت 

تبحـث ، عشـوائيا عـن منوذجهـا الـذي تحتكـم يف تفاعالتهـا إيل معايـريه، ويف هـذا االطـار طرحـت 

منـاذج موجهـة عديـدة ويف غالـب األحيـان متناقضـة.  ويف كل األحيـان كان الزمـن يتجاوزهـا دامئـاً، 

وتضافـراً مـع ذلـك بـدأت مسـاحة عدم اليقني تتسـع ومعها تتسـع مسـاحة العشـوائية، التي تحكم 

وجـود وتفاعـل الحضارة . 

وإذا كان سـقوط املرجعيـة الدينيـة املسـيحية التـي تضمنـت معـا¿ الخـري والحـب لـكل 

البـرش، أحـد مالمـح الـرش املميـز للقـوة الدافعـة للحضـارة ، فـإن الطابـع الرشيـر أو السـلبي الثا¿ 

للقـوة الدافعـة لهـذه الحضـارة يتجسـد يف محاولـة تفكيكهـا لعنـارص الكـون، مـن خـالل تأكيدهـا 

يف النهايـة عـيل إنفصـال االجتامعـي عـن البيلوجـي الـذي يشـكل قاعـدة لـه.   بحيـث ينطلـق 

االجتامعـي سـوا كان معايـري أو أدوار، غـري متضافـر مـع إرتباطاتـه البيلوجيـة لـيك يـرضب عشـوائيا 

يف كل إتجـاه.   بحيـث ال متتلـك الحضـارة مثـال رؤيـة جامعـة، حـول طبيعـة العالقـة بـني البيلوجي 

واالجتامعـي،  أو حـول طبيعـة األرسة ، هـل هـي األرسة املرشوعـة ”زوج وزوجـة“، أم أن االرسة 

املسـتندة إيل زواج املتشـابه هـي النمـط املفضـل كاألرسة ”املثليـة“ أو ”السـحاقية“ . مـا هو النمط 

املـرشوع اجتامعيـا مـا دام الديـن قـد أنسـحب عـن ضبـط الحيـاة االجتامعيـة . وقـد اسـلم ذلـك 

إىل ملمـح رشيـر آخـر لهـذه الحضـارة وهـو التناقـض مـع القانـون الكـو¿ الشـامل الـذي يؤكـد 

عـيل التحـول مـن املتجانـس إيل املتبايـن.  حيـث تدفـع القـوة الرشيـرة الحضـارة الغربيـة إيل آفاق 

تتناقـض فيهـا مـع قانـون التحـول الشـام ليحـل التجانـس الـذي يـؤذن بفنـاء العمـران، التجانـس 

يف الثقافـة التجانـس يف امللبـس بـني الذكـور واألنـاث، التجانـس يف السـلوكيات واألدوار الجنسـية 

، حتـي سـقوط االنسـان إيل مـا دون مرتبـة الحيـوان . بـل والسـعي لنـرش هـذا التجانـس السـلبي 

عـيل عـامل بـأرسة بـكل وسـائل الرتهيـب والرتغيـب، إبتداء مـن املسـاعدات لـرشاء املواقـع ، ومروراً 

بالحصـار لفـرض الركـوع ، وأخريا بالسـالح وشـن الحرب لفرض الخضـوع . ثم تأيت الخاصية السـلبية 
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واألخـرية والتـي تتمثـل يف دفـع املـرأة إيل سـوق العمـل وانتزاعهـا مـن أدوارهـا األرسيـة، فإنهـارت 

األرس وانتـرش التفـكك واالنحـراف يف املجتمـع . لقـد كانـت املـرأة هي أكـرث نطاقات هـذه الحضارة 

تأثـرا بهـذه القـوة الرشيـرة ، فقـد فككت أدوارهـا ، وأدي ذلـك إيل تفكيك األرسة وانهيـار املجتمع .   

ثالثا: تفكيك الحضارة الغربية ملكانة وأدوار املرأة

أرشنـا فيـام سـبق إيل أن مثـة ظـروف تضمنهـا التحـول األوريب يف العـرص الحديـث، لعبـت 

دورهـا يف نـرش حالـة مـن األنومـي أو األزمـة املعياريـة مبكانـة املـرأة يف املجتمـع.  وملـا كانـت 

هـذه الظـروف يف غالبهـا ذات طبيعـة سـلبية، فقـد كان مـن املنطقي أن يشـكل إسـهامها وتفاعلها 

مـع بعضهـا البعـض، يف إنتقـال القـوة أو الطاقـة السـلبية مـن السـياق االجتامعـي ، لتؤثـر ىف بنـاء 

أدوار املـرأة، فتنـرش فيـه حالـة مـن الفـويض . فبعـد ان كانـت أدوار املـرأة مقننـة يف املجتمـع 

التقليـدي، وبصـورة تلقائيـة تطـورت عـرب العصـور ، فـإذا بـرواد الحركـة النسـوية وبعـض مفكـري 

الحضـارة الغربيـة، يسـعون إيل رفـض التقنـني التقليـدي ألدوار املـرأة، ليحلـوا محلـة تقنـني إداري 

عقـال¿ جديـد،  يلغـي كل الـرتاث السـابق دون أن يحـل محلـه بنيـة معياريـة تنظـم سـلوكيات 

البـرش . ومـن فقـد تخلـق فـراغ أخالقي، شـكل فضـاًء تضمن عديـد من السـلوكيات السـلبية،  وهو 

األمـر الـذي أدى يف بعـض منـه إيل تفكيـك أدوار املـرأة مبنطـق عشـوايئ بحـت، هـدد بتفكيـك بنية 

الحضـارة ذاتهـا . وحتـي يتحقـق ذلـك فقـد كان الطبيعـي أن تنتقـل فاعليـة هـذه القـوة أو الطاقة 

السـلبية التـي انتقلـت مـن السـياق ، عـرب املـرأة إيل األرسة واملجتمـع،  لتنتـج آثـار سـلبية عـيل كل 

مسـتوي جديـد تطرقـه،  وكلـام انتقلـت هـذه القوة من مسـتوي إيل آخـر ، فإنها تزداد قـوة وعمقا 

يف فاعليتهـا . غـري أننـا قبـل أن نعـرض لهـذه اآلثـار،  فإننـا نشـري إيل أننـا نـدرك بنـاء أدوار املـراة 

بإعتبـاره بنـاء يتشـكل حـول املـرأة، التـي تشـغل مركـز هـذا البنـاء ومحـوره.   ومـن هـذا املركـز 

تنطلـق أدوار الجنـس واإلنجـاب والتنشـئة األجتامعيـة، واآلداء االقتصـادي، والحفـاظ عـيل الثقافـة 

واألخـالق العامـة.  حيـث نـدرك هذه الجوانـب بإعتبارهـا أدوار تؤديها املرأة يف ظـل تقنني الحقوق 
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والواجبـات وصيغـة التوقعـات املتبادلـة، التـي يفرضهـا ويتضمنهـا بنـاء املجتمـع ، بإعتبـار ان هذه 

األدوار تـؤدي يف إطـار التفاعـل مـع اآلخريـن.   عيل هذا النحو فإن هذه األدوار تشـكل بناء تشـغل 

املـرأة مركـزه، لـه أنسـاقه ومتاسـكة سـواء عـيل قطـب السـلب او اإليجـاب.   وقـد كان طبيعيـا أن 

تعمـل الطاقـة السـلبية التـي تدفقت من سـياق الحضـارة الغربية بإتجـاه تفكيك هـذا البناء لتنرش 

العشـوائية والفـويض، التـي تنتج بدورها آثار سـلبية عيل سـاحتة ، وسـوف نتعرض فيـام ييل لبعض 

جوانـب هـذا التفكيـك الذي أصـاب بنيـة أدوار املرأة . 

١- فـويض الـدور الجنـيس وعشـوائيته: بسـبب غيـاب النموذج املوجـه والطابـع التجريبي 

ملنطـق وفكـر هـذه الحضـارة ، فقـد كان منطقيـا أن تقفـز هـذه الـروح الشـيطانية أو تنتقـل إيل 

سـاحة الجنـس لتصيبـة بالتشـوه . بدايـة نؤكـد أن كل الحضـارات قننت السـلوك الجنـيس وأحاطتة 

بالضوابـط الكاملـة ، وإذا كانـت املسـيحية التـي شـكلت يف مرحلـة تاريخيـة سـابقة املرجعية التي 

قاطعتهـا الحضـارة الغربيـة . فإننـا نجد أن املسـيحية قننت السـلوك الجنيس الـذي ربطته باإلنجاب 

باألسـاس ، فالغريـزة لديهـا إرتبطـت بالـرضورة . حقيقـة أن هنـاك خروجـات عـيل هـذا السـلوك 

واألدوار الجنسـية كـام قننتهـا الحضـارة يف صورتهـا املثاليـة ، إال أن هذا الخروج يظـل دامئا يف نطاق 

األسـتثناء الحـرام الـذي تجرمـه الحضارة . 

عيل خالف الضبط الكامل الذي مارسـته املسـيحية للسـلوك الجنيس، فإننا نجد أن الحضارة 

الغربيـة قـد فضـت قيـود هـذا الضبط وتركت السـلوك الجنـيس للمـرأة يتدفق يف فضـاءات عديدة 

بـال قواعـد ضابطـة . وهـو مـا يعني تفكيـك بنية الـدور الجنيس للمـراة . بداية يعد مفهـوم الجنس 

مبعني Sex وهو الذي مييز الجنسـني ويفصل بينهام ، وإيل حد ما يشـكل أسـاس لعديد من املعايري 

االجتامعية التي تحدد األدوار االجتامعية لكل جنس حسـب مسـتوي جديد نسـمية بالجنوسـية أو 

النـوع االجتامعـي Gender . إرتباطـا بذلـك فإننا نجـد أن تصور الجنس عند املـرأة والرجل يف إطار 

املجتمع التقليدي، يسـتند إيل إسـرتاتيجية الفصل بني الجنسـني، وهو الفصل الذي يؤكد عيل إمتالك 

كل من الذكر واألنثي لبنية بيلوجية متباينة نسـبيا، وهو التباين الذي يشـكل قاعدة لتباين معياري 
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 Patrick وباتريك جيـدز  W.K.Brooks وإجتامعـي أخـر ومـوازي . عـيل هذا النحو يؤكـد بروكـس

Geddes أن الحقائـق البيلوجيـة تـربر أن املعايـري االجتامعيـة لهـا أساسـها يف الطبيعـة . ومـن ثـم 

فـأي محاولـة لتغيـري املعايـري االجتامعيـة القامئـة املنظمـة للجنـس سـوف تكـون لـه آثـاره املدمـرة 

بالنسـبة للحضـارة وحالـة إجتـامع البـرش ، ألن ذلـك من شـأنه أن يكون مضـاد للقوانـني الطبيعية . 

وهـو مـا يعنـي يف النهايـة أن الحتمية البيلوجيـة يفرتض أن تشـكل قاعدة تربر املعايـري اإلجتامعية.   

يف هـذه الحالـة فـإن بإمـكان العلـم أن يحـدد لنـا مـا يجـب أن تكـون عليـه معايرينـا اإلجتامعيـة، 

طاملـا أن العلـم قـد متكـن مـن تشـخيص القاعـدة البيلوجية للبـرش (٤٧). وبغـض النظر عـن تأويل 

البعـض لهـذا املوقـف بإعتبـاره موقفـا تقليديـا ومحافظـا ، إال أننـا ميكـن أن نؤوله بكونـه موضوعيا 

، بإعتبـار أن التكويـن البيلوجـي لـكل مـن الرجـل واملـرأة يفـرض أن يشـرتكا يف بعـض األدوار، بينام 

أدوار أخـري تظـل اكـرث إرتباطـا بالطبيعـة البيلوجيـة لـكل منهـام، دون أن نسـقط أرسي املوقـف 

املتطـرف يف محافظته. 

وإذا كان ذلـك يشـري إيل أن مثـة تقييـد جنـيس للمـرأة ، فقـد ظهـرت بعـض الدعـوات التي 

تدعـو إيل كـرس هـذه القيـود أو الحواجـز لتتدفـق الطاقـة الجنسـية يف كل إتجاه ، حرة غـري مقيدة 

بـأي حاجـر.   حتـي تنخلـع مـن خصوصيتهـا لتكتسـب طبيعـة عامـة مـن حيـث الزمـان الشـخيص 

أو املـكان . وقـد متثلـت الخطـوة األويل يف إتجـاه إسـقاط الحواجـز بـني الذكـر واألنثـي يف التسـاؤل 

حـول السـبب يف أننـا نتحـدث عـن جنسـني فقـط ”ذكـر وأنثـي“، بينـام أن هنـاك أجنـاس عديـدة 

تحتـاج ألن تكـون لهـا رشعيتهـا كذلـك . وأنـه إذا كانـت القاعـدة البيلوجيـة هـي التـي شـكلت 

أساسـا لجنسـني فإنـه عـيل مـا تؤكـد جابـل روبـني وسـيمون دي بوفـوار أن ذات البيلوجيـا ميكـن 

أن تشـكل أساسـاً لفئـات جنسـية عديـدة قـد يكونـوا ثالثـة أو خمسـة أو حتـي عرشة أجنـاس بدالً 

مـن جنسـني فقـط (٤٨). وحسـبام تذهـب سـاندرا بـم Sandrabem فإنـه باإلمـكان تصنيف البرش 

عـيل درجـات مقيـاس الذكوريـة األنثويـة Masculinity-Feminity إيل أربعـة فئـات ١-األنثويـون 

ودرجـات   ، األنـاث  مقيـاس  عـيل  عاليـة  درجـات  عـيل  الذيـن حصلـوا  البـرش  وهـم   Fiminine
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منخفضـة عـيل مقيـاس الذكـور . ٢- الذكوريـون Masculine وهـم األشـخاص الذيـن حصلـوا عـيل 

درجـات عاليـة عـيل مقيـاس الذكـورة ودرجـات منخفضـة عـيل مقيـاس األنوثـة . ٣- الخنثويـون 

Androgynous ، وهـم األشـخاص الذيـن حصلوا عـيل درجات عالية عيل كل مـن مقاييس الذكورة 

واألنوثـة . ٤- ثـم األشـخاص غـري املتباينـون Undifferentiated وهم األشـخاص الذيـن حصلوا عيل 

درجـات متدنيـة عـيل مقاييـس األنوثـة والذكـورة عـيل السـواء(٤٩). وميكـن أن نضيـف إيل هـذه 

الفئـات ثالثـة فئـات أخري منهـا . ٥- املتحولونTranssexuals‘  الذين يشـعرون بأنهم محشـورون 

يف الجسـم الخطـأ ، كـام يشـعرون بـأن جنـس Sex جسـمهم ال يتـالءم وجنـس Sex عقولهـم . ٦- 

اللوطيـون Homo Sexual وهـم الذكـور الذيـن يجـدون متعتهـم الجنسـية وهـو يتصلـون بـذات 

 Lesbiansالجنـس ، ويف الغالـب يأنفـون مـن التعـارش جنسـيا مـع الجنـس اآلخـر . ٧- السـحاقيون

وهـم اإلنـاث الشـواذ جنسـيا الذيـن يجـدن متعتهـن الجنسـية يف التعـارش مـع ذات الجنـس مـن 

األنـاث (٥٠). وهـو مـا يعني أن املامرسـة الجنسـية التي يرشعهـا املجتمع الغـريب إنتقلت من نطاق 

مـا هـو خـاص إيل نطـاق مـا هو عـام، حيث أصبحـت الفـويض والتعدد هـي متيز السـلوك الجنىس. 

فلـم يعـد الـدور الجنـيس محـدداً بالتزامـات معينـة، بـل أصبـح يعـرب عـن دعـوة إيل مشـاعية أكرث 

تراجعـاً مـن املشـاعية البدائيـة، قـد تتبـادل فيـة املرأة الجنـس مع رجل مـن خارج الكيـان األرسي ، 

وقـد يكـون الجنـس موضـع مبادلة مـع امـرأة أخري . 

”أننـي  قائلـة  روبـني  جابـل  تؤكـد  حينـام  الجنـس  دور  تفكيـك  يف  النسـويون  ويسـتمر 

املـرأة  عـيل  املفـروض  القهـر  إلغـاء  مـن  بأكـرث  تحلـم  أن  ينبغـي  النسـوية  الحركـة  أن  أشـعر 

، إذ عـيل الحركـة أن تناضـل مـن أجـل إلغـاء أدوار الجنـس والسـلوكيات الجنسـية امللزمـة . إن 

الحلـم الـذي أعتقـد أن لـه تاثـري عـيل بدرجـة أكـرث يتحـدد بـرضورة ان نحلـم مبجتمـع جنثـوي ال 

وجـود فيـه لتبايـن النـوع الجنـيس فيـه . مجتمـع ال قيمـة فيـه للترشيـح الجنـيس يف تحديـد مـا 

هيـة الشـخص ، وال مـاذا يفعـل، وال مـع مـن يقيـم الشـخص عالقـة حـب“(٥١). ويف موضـع آخـر 

واملتحولـون جنسـيا  Hermaohrodites الخنثويـني  وجـود  أن  عـيل  مؤكـدا  فيتنجشـتني  يذهـب 
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 Transsexuals‘ يربهـن عـيل صعوبـة  تصنيف البرش بإعتبارهم إناث أو ذكور، حيث سـتظل هناك 

بعـض الحـاالت عـيل الحـدود الفاصلـة غري محـددة وغامضـة. فـإذا كان الخليع Grays والسـحاقي 

 Intersexed جنـيس  والبـني   Transsexuals جنسـيا  واملتحـول   Transvestite واملثـيل   Lesbian

يعانـون مـن التمييـز ضدهـم يف املجتمـع املعـارص.   فـإن ذلـك يرجـع إيل خطـأ يف أيديولوجياتنـا 

ومعايريهـا االجتامعيـة، فيـام يتعلـق بالجنـس والسـلوكيات الجنسـية للبـرش ، وهو مـا يعني وجود 

أنـواع جنسـية عديـدة وليـس مجـرد جنسـني فقـط إذا تناولنـا األمـر مبنطق بيلوجـي (٥٢). 

٢- الجنـس املبـاح فيـام قبل الـزواج : إذا كان إلغاء القيود املفروضة عـيل الجنس، يف عالقة 

اإلنسـان باملحيطـني بـه يبيـح تدفقه يف كل إتجـاه وجانب، من غـري آية معايري إجتامعيـة يفرتض أن 

تنظـم حركتـه وتعـني حـدوده . فـإن ذلـك قد تضافر مع سـقوط قيود اخـري كانـت مفروضه، وهى 

القيـود التـى تفـرض عـىل مامرسـة الجنـس يف الفـرتة السـابقة عـيل الـزواج ، بحيـث يختـزل الـدور 

الجنـيس هنـا إيل سـلوك يسـتهدف إمتاع الـذات،   دون أن يلعب دوراً أجتامعيا لـه إلتزاماته مبا فيها 

أنـه تفاعـل مـع اآلخـر، وفق معايري اجتامعية سـوية . حيث أصبحت املامرسـات الجنسـية السـابقة 

عـيل الـزواج هـي الشـائعة اآلن عـيل سـاحة الحضـارة الغربيـة، تأكيدا لذلك مـا ذهبت إليه دراسـة 

أجريـت يف بريطانيـا حـول مفهـوم العالقـات الجنسـية السـابقة عيل الـزواج، أو التي ميكـن أن تقع 

خارجـة، حيـث أبرزت الدراسـة مـا يوضحة الجـدول التايل: 
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جدول رقم (١)

مفهوم العالقات الجنسية يف بريطانيا

قبل الزواج وخارجه

خطأ  نوع العالقة 
متاما

خطأ 
غالباً

خطأ 
أحياناً

نادراً ما 
يكون 
خطأ 

ليست خطأ 
عىل اإلطالق

أوصاف 
أخري

املجموع

مامرسة الرجل 
واملرأة للعالقة 
الجنسية قبل 

الزواج

٪١٠٠٪٥٪٥٨٪١٠٪١٢٪٨٪٨

مامرسة شخص 
متزوج لعالقة 

جنسية مع 
شخص آخر غري 
زوجها / زوجتة

٪١٠٠٪٤٪٢٪١٪١٣٪٢٩٪٥٢

مامرسة ولد 
وبنت لعالقة 
جنسية قبل 

بلوغهام سن ١٦ 

٪١٠٠٪٣٪٣٪٣٪١١٪٢٤٪٥٦

 

العالقة الجنسية 
املثلية بني 

شخصني بالغني 
من نفس 

الجنس 

٪١٠٠٪٨٪٢٣٪٨٪١١٪١٢٪٣٩

باإلضافـــة إيل ذلـــك تتوفـــر األدلـــة التـــي تؤكـــد أنـــه مـــع نهايـــة الخمســـينيات 

ان حـــوايل ٦٠٪ مـــن  األمريكيـــة، وجـــد  املتحـــدة  الواليـــات  العرشيـــن يف  القـــرن  مـــن 

الذكـــور  ”العرســـان“  وأن  القـــران.  عقـــد  أثنـــاء  حالـــة حمـــل  عـــيل  كـــن  ”العرائـــس“ 
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ـــة  ـــي أن مامرس ـــا يعن ـــو م ـــادة ، وه ـــارب ع ـــط األق ـــالل ضغ ـــن خ ـــن ، م ـــزواج به ـــيل ال ـــربوا ع أج

ـــباب يف  ـــني الش ـــح ب ـــو واض ـــام ه ـــوض، ك ـــري مرف ـــائع وغ ـــلوك ش ـــزواج س ـــل ال ـــام قب ـــس في الجن

هـــذه الفـــرتة.  غـــري أنـــه قـــد تـــم تخفيـــف نتائجهـــا أو آثارهـــا إســـتناداً إيل معيـــار مســـئولية 

ـــاع  ـــك إرتف ـــد ذل ـــا. ويؤك ـــببا يف حمله ـــن كان س ـــزوج مم ـــب ان يت ـــة يف الغال ـــذي علي ـــل، ال الرج

ـــزواج.  ـــاق ال ـــارج نط ـــي خ ـــل األنث ـــبب حم ـــدة، بس ـــات املتح ـــري يف الوالي ـــزواج القه ـــدالت ال مع

ويشـري تأمـل هـذه الظاهـرة إيل إمكانيـة إرجاعهـا إيل عـدة عوامـل ، مـن هـذه العوامـل 

التقـدم الـذي تحقـق يف التكنولوجيـا الطبيـة ، وبخاصـة إخرتاع حبـوب منع الحمل وتطور مسـتوي 

سـالمة عمليـات االجهـاض ، األمـر الـذي أتاح للمـرأة التحكم يف سـلوكها اإلنجايب.   وقـد متثل التأثري 

األسـايس لحبـوب منـع الحمل والثورة الجنسـية التـي ترتبت عيل ذلك يف قلب حسـابات املخاطرات 

الجنسـية رأسـا عـيل عقـب . ومـن ثـم فقـد لعبـت دوراً يف تغيـري سـلوك الذكـور الجنـيس أكـرث من 

تغيـري سـلوك األنـاث . طاملـا أن حبـوب منـع الحمـل قـد أتاحـت للمـرأة مامرسـة الجنـس، دون أن 

تقلـق حـول النتائـج االجتامعيـة أو االقتصاديـة املرتتبة عيل الحمـل.   إضافة إيل أنها حـررت الرجال 

مـن املعايـري التـي تفرض عليهم مسـئولية عن النسـاء الذين تسـببوا يف حملهن . تأكيـداً لذلك نتائج 

دراسـة أجريـت حـول أسـتخدام موانع الحمل يف املامرسـات الجنسـية خارج الـزواج ، حيث أظهرت 

الدراسـة أن ٨٠,٦٪ مـن األنـاث واملراهقـني البيـض إسـتخدموها فيـام قبل الـزواج يف مقابـل ٤٨,٥٪ 

مـن املراهقـني املكسـيكيني األمريكـني . ومـن بـني هؤالء الذيـن مارسـوا الجنس خارج نطـاق الزواج 

حملـت واحـدة مـن كل إثنتـني مـن املكسـيكيات األمريكيـات، يف مقابـل واحدة مـن كل أربعة من 

األمريكيـات البيضـاوات (٥٣). ويرتبـط بذلك تطـور تكنولوجيا االجهاض اآلمـن ، حيث لعبت هاتني 

الوسـيلتني دوراً هامـا يف إشـاعة حالـة شـاملة مـن التحـرر الجنيس ، كامنـا الحضارة هـي التي تخلق 

الحاجـة ، وهـي التي تؤمن الوسـائل إلشـباع هـذه الحاجة.  

أن  ميكـــن  مـــا  أو   ، الجنـــيس  التحـــرر  بشـــأن  التســـاهل  بـــأن  القـــول  وميكـــن 

ــرن ــن القـ ــتينيات مـ ــذ السـ ــة منـ ــا غربيـ ــدأ كأيديولوجيـ ــد بـ ــية قـ ــة الجنسـ يســـمي بالليرباليـ
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 املـايض   حيـث أخـذ التحـرر الجنـيس يف التزايـد يف الثقافـات الغربيـة بشـكل خـاص خـالل العقود 

الثالثـة أو األربعـة املاضيـة قـي أكـرث املجتمعـات الغربية حداثة . وميكن القول بأن أتسـاع مسـاحة 

التحـرر الجنـيس كانـت وظيفـة أو نتيجـة لشـيوع وسـائل الرتفيـة واإلمتـاع يف الحيـاة الحديثـة، وما 

تعرضـه وسـائل اإلعـالم املختلفـة كالسـينام والتلفـاز واالنرتنـت.  حيـث نجـد ان كثـرياً مـن املراقبني 

يعتقـدون أن ثـورة االتصـاالت الحديثـة، هـي من مسـببات التحرر ال مـن نتائجه،  وذلـك بإعتبارها 

قد لعبت دوراً أساسـياً يف توسـيع مسـاحة الجنس يف بناء الشـخصية الغربية، وكذلك يف بناء نوعية 

الحيـاة يف املجتمعـات الغربية . 

ويعـد إنهيـار الثقافـة ومعايـري املجتمـع التقليدي مـن العوامل املسـئولة عن حالـة االنهيار 

األخالقـي الحادثـة يف املجتمعـات الغربيـة ، وهـو االنهيـار الـذي يرمـز لـه عنـوان كتـاب ”فرنسـوا 

فوكويامـا“ ”نهايـة نظـام The end of order“ ، ويقصـد بـه إنهيـار املجتمـع والحضـارة الغربيـة، 

برغـم تعصبـه لهـام. وميكن القول بـأن االنهيار األخالقي الـذي تعا¿ منه املجتمعـات الغربية يرجع 

باألسـاس للقطيعـة التـي حدثـت مع املرجعيـة الدينية، يف مقابل إعـالن العلامنيـة الغربية املتطرفة 

، وهـو األمـر الـذي أسـقط مقاييـس الحـالل والحـرام عـن هـذه الحضـارة . باإلضافـة إيل ذلـك فقد 

إنهـار املجتمـع التقليـدي والروابـط التقليدية التي تشـكل أساسـاً لـرأس املال االجتامعـي ، ومل تحل 

محلهـا روابـط تشـكل سـياقات دافئة وضابطة للبرش . يف هـذا اإلطار من الخطأ القـول بأن املجتمع 

التقليـدي متناقـض مـع التقـدم أو التطـور التكنولوجـي . فقـد نجحـت التجربـة اليابانيـة ، وتجربة 

بعـض مجتمعـات النمـور األسـيوية يف تأكيـد تحديـث يسـتند إيل تضافـر بني قيـم وثقافـة املجتمع 

التقليـدي ومسـتويات رفيعـة مـن التكنولوجيـا املتطـورة (٥٤). باإلضافـة إيل ذلـك فـإن الحضـارة 

الغربيـة برغـم تـآكل املرجعيـات الثقافيـة بسـبب القطيعـة مع الديـن وثقافـة املجتمـع التقليدي، 

مازالـت عاجـزة عـن تطويـر معايـري تتـويل ضبط التفاعـل االجتامعي بـني البرش.   معايـري تقدم لهم 

املثـل والطهـارة والنقـاء والتعـاىل الروحـي، املعادل التسـاع مسـاحة الحيـاة املادية وتضخـم الغرائز 

، وقـادرة عـيل كبـح جامحهـا . ونتيجـة لذلـك إنتـرشت حالة مـن األنومي التي تشـكل يف حـد ذاتها 
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مرجعيـة الضفـاء الرشعيـة عـيل أي سـلوك وكل سـلوك بغـض النظـر عـن متضمناتـه األخالقيـة، 

وإتسـاقه مـع قوانـني الطبيعـة ورشعـة الكـون ، تأكيـداً لذلك تسـاهل املجتمعـات الغربيـة ودعمها 

لقيـم التحـرر الجنـيس. 

ذلـك يعنـي أن تفكيـك الـدور الجنـيس، غـري امللتـزم مبؤسسـة الـزواج يف الحضـارة الغربية، 

كان مـن ناحيـة نتيجـة ملجموعـة مـن العوامل والظـروف التي فرضت عـيل الحضـارة الغربية، التي 

إحتـوت عـيل متضمنـات مدمـرة لهـذه الحضـارة، كـام أنـه سـوف ينتـج آثـاراً مـن ناحيـة أخـري أو 

نتائـج مـن شـأنها أن تفـكك بنيـة األرسة كمقدمـة لتفكيـك بنيـة املجتمع . 

٣- فـويض إنجـاب املـرأة الغربيـة : تتفـق الحضـارات جميعهـا، عـيل أن اإلنجـاب يشـكل 

دوراً مرشوعـاً لـألم، غـري أن ذلـك ينبغـي أن يتحقـق مـن خـالل الرشعيـة األرسيـة . بيـد أننـا إذا 

تأملنـا أوضـاع املـرأة الغربيـة، فسـوف نجـد أن مفاهيم الحريـة الجنسـية لديها، كان مـن الطبيعي 

أن يحـدث نتيجـة لهـا، أن تنتـرش ظاهـرة الحمـل.  الـذي قـد يجهضـه البعـض وقـد ينجبـة البعـض 

اآلخـر خـارج الرشعيـة ، وهـو مـا يعني إرضار املـرأة بالـدور اإلنجايب والخـروج به من دائرة السـواء 

إيل سـاحة اإلنحـراف . تأكيـداً لذلـك تذهـب عديـد مـن الدراسـات إيل أن زيـادة خصوبـة املـرأة 

غـري املتزوجـة ليسـت محـدودة،  فهـي إيل جانـب أنهـا عاليـة نسـبيا يف املجتمعات الغربيـة بخاص 

الواليـات املتحـدة ، إال أنهـا آخـذة يف التصاعـد ، فقد بـدأت تتحرك من عـرش والدات حية لكل ألف 

إمـرأة إيل ٥٠ والدة حبـة بـني عامـي ١٩٥٠-١٩٩٠.

باإلضافـة إيل ذلـك، فإننـا نجـد أن هـذه النسـبة ليسـت متسـاوية يف مختلـف املجتمعـات 

املحليـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة، فهـي متيـل ألن ترتكـز يف بعـض املناطـق، التـي ال تشـكل 

السـود  ، فإننـا نجـد أن  العرقيـة  للفئـات  بالنسـبة  . أمـا  فيهـا األبويـة قيمـة أو معيـاراً حقيقيـا 

األمريكيـني لديهـم أعـداداً أكـرب بصـورة مطلقة مـن األبناء غـري الرشعيني مقارنـة بالبيـض . وإرتباطا 

بذلـك يصبـح مـن الـرضوري أن نالحـظ نسـبة األطفـال غـري الرشعيـني يف الواليـات املتحـدة األن، 

أكـرث مـن نسـبتهم يف مجتمعـات السـود التـي درسـها ”موينهـان Moynihan“ وكتب عنهـا تقريره 
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الشـهري يف منتصـف السـتينيات مـن القـرن العرشيـن (٥٦). ويف دراسـة أكـرث حداثـة أجريـت عـيل 

األنـاث الـاليئ أنجـنب ومل يكـن متزوجـات ، إتضـح أن غالبيـة هـؤالء األمهـات قـد أصبحـن حوامـل 

يف العرشينيـات مـن عمرهـن ومل يكـن متزوجـات حينئـذ ، وأنهـن إمـا أن يكـن قـد تزوجـن األبـاء 

املسـئولني عـن حملهـن أو تخلـني عـن البنـاء مـن أجـل التبنـي (٥٧). وإتسـاقا مـع ذلـك فإنـه مـع 

بدايـة الثامنينيـات مـن القـرن العرشيـن فإننـا نجد أن مـا يقرتب من ثلثـي األمهات البيـض تخلصوا 

مـن حملهـن وهـن يف العرشينيـات ومل يكـن متزوجـات حينـام حملـن (٥٨). ذلـك باإلضافـة إيل أن 

غالبيـة األنـاث السـود بنسـبة بلغـت ٩٧٪ أنجـنب وهـن يف عمـر العرشينيـات، برغم أنهـن مازلن مل 

يتزوجـن حتـى اآلن.  وبرغـم أن تخـيل بعـض األمهـات االيئ أنجـنب بصـورة غري رشعية عـن أطفالهن 

ليـس شـائعا بـني السـود األمريكيـني، فقـد كشـفت دراسـة عـيل البيـض عـن نتائـج سـلبية للغايـة 

بالنسـبة لهـؤالء الـاليت إحتفظـوا بأبنائهـن، مقارنة بهـؤالء الذين تخلـوا عنهم من اجـل التبني (٥٩). 

فـإذا أنتقلنـا مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة إيل القـارة األوربيـة فسـوف نجـد أن الـدول 

الصناعيـة بإسـتثناء اليابـان قـد خـربت معـدالت عاليـة من األطفـال غـري الرشعيني ، وهـي معدالت 

تتصاعـد يف نفـس الوقـت برسعـة عاليـة . وبينـام شـهدت بعـض املجتمعـات األوربيـة كفرنسـا 

وبريطانيـا زيـادة يف معـدالت األطفـال غـري الرشعيـني مقارنـة بالواليـات املتحـدة األمريكيـة ، فـإن 

الزيـادة لديهـا تصاعـدت مـع ذلـك مبعـدالت درامية . وتعد نسـبة الـوالدات غري الرشعيـة يف الدول 

االسـكندنافية هـي األعـيل يف العـامل ، وأنهـا يف زيادتهـا ال تقـارن مبا هـو حادث يف الواليـات املتحدة 

األمريكيـة . برغـم أن معني الالرشعـي Illegitimacy  يف الدول االسـكندنافية وبعض الدول الغربية 

األخـري، مختلـف عـن ما هـو يف الواليات املتحدة وبقيـة دول العامل.   ألنه من الشـائع واملعرتف به 

أن يعيـش الذكـور واألنـاث مـع بعضهـم – Cohabitation ، وحيث يكرب األطفال يف نفس املعيشـة 

مـع أبائهـم البيلوجيـني . عـيل خـالف ذلـك نجـد أن أملانيـا لديهـا نسـبة منخفضـة من األطفـال غري 

الرشعيـني ، ونسـبة األطفـال غـري الرشعيـني يف إيطاليا أكـرث إنخفاضـا ، وهي حالة تعكـس التأخري يف 

تضمـني األيديولوجيـا الليرباليـة يف قوانني الطـالق (٦٠). 
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ذلـك يعنـى أن دور األم يف األنجـاب غـري الرشعـي لألبنـاء ، ثـم االبقـاء عليهـم يعيشـون 

مـع أمهاتهـم يف نفـس املعيشـة ، أو إسـتخدام حملهـن لغـرض الـزواج القهـري باألبـاء املتسـببني يف 

ذلـك مـازال قامئـا.  وأن مسـألة التخـيل عنهـم للتبنـي سـواء مـن قبـل مؤسسـات تتـويل رعايتهم أو 

تبنيهـم يف نطـاق أرس بديلـة، إجـراء مـن شـأنه أن يـرض بتنشـئة هـؤالء األبنـاء . فهـم برغـم الدفـئ 

االجتامعـي الرسـمي الـذي قـد يتلقونـه مـن املجتمـع ، فإنهـم إيل جانـب هـؤالء الذيـن مل يجـدوا 

التنشـئة االجتامعيـة املواتيـة مـن قبـل األرس البديلـة املفككـة او املجتمع، يصبحون ضحيـة ونتيجة 

ظـرف إسـتثنايئ طـارئ.   يحـاول املتصلـني بهم ”األم ، واملجتمـع ” أن يجعلونه عاديـا،  ثم أنهم عيل 

مـا سـوف نوضـح يشـكلون أغلبيـة إجتامعيـة، كـام يشـكلون شـوكة تـؤمل خـارصة املجتمع . 

٤- تقليـص دور األم يف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة : مـن الطبيعـي أن تلعـب األم الـدور 

الرئيـيس يف عمليـة التنشـئة االجتامعية بحيـث يتضافر دورها مع دور األب ، حتي تتمكن األرسة من 

تنشـئة سـوية لألبناء . غري أن أننا إذا تأملنا دور املرأة الغربية يف هذا الصدد فسـوف نجد أن عملية 

التنشـئة االجتامعيـة لألبنـاء ال تتـم باملسـتوي املالئـم، بسـبب ظروف ترجـع إيل األم باألسـاس بغض 

النظـر عـن الطـرف الـذي يتعامـل مع األبنـاء . بداية نجد أنـه إسـتناداً إيل البيانات التـي عرضنا لها، 

أننـا نجـد أن هنـاك ميـالً من قبـل األمهات يف العرشينـات، إيل التخيل عن أبنائهن الـاليئ حملن بهن 

مـن خـارج الـزواج للتبنـي . وفيـام يتعلـق بالعوامل املسـئولة عـن تخيل املرأة عـن أبنائهـا للتبني ، 

فإننـا نجـد أن هنـاك عوامـل عديدة، منها الرغبة يف التعليم العايل ، أو أسـتكامل الدراسـة يف املرحلة 

الثانويـة وقـت الحمـل مـن بني العوامـل . باإلضافة إيل أن جنـس الطفل بلعـب دوراً يف هذا الصدد، 

حيـث متيـل األمهـات إىل التخـىل عن األنـاث بدرجة اعيل من التخـيل عن الذكور، وذلك بنسـبة ١:٢ 

، أو بسـبب الكـرب يف السـن وقـت اإلنجاب، إضافة إيل عـدم وجود عاملة منزلية للمسـاعدة.   حيث 

أكدت هذه العوامل دراسـة اجريت يف املجتمع األمرييك، عيل عينة قومية من النسـاء الالىئ يرتاوح 

عمرهن بني ١٥-٤٤ سـنة . ونحن إذا تأملنا هذه العوامل مجتمعه فسـوف نجد أن جميعها ليسـت 
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عوامـل قويـة تسـتوجب – عـيل األقـل مـن وجهـة نظـر الثقافـات األخـري – التخـيل عـن األطفـال 

مـن أجـل التبنـي ، اللهـم إال إذا كان تربيـر ذلـك يكمن يف ضعـف عواطف األمومة ذاتهـا، خاصة أن 

الحمـل مـن املحتمـل أنـه قـد حـدث يف غالـب األحيـان يف ظـل ظروف سـلبية إيل حـد كبري . 

فـإذا حاولنـا التعـرف عـيل الظـروف التـي تتـم فيهـا التنشـئة االجتامعيـة لألطفال فسـوف 

نـدرك الطبيعـة السـلبية التـي تتـم يف إطارهـا . مـن بني هـذه الظـروف أنه وفقا للدراسـة الشـهرية 

التـي أجرهـا موينهـان Moynihan  فإننـا نجـد أن غالبيـة األطفال تربوا يف ظـل زوج األم (٦١). وأن 

هـذا األب البديـل غالبـا مـا يكون أقـل إهتامما برعايـة األبناء مقارنة باألبـاء الطبيعيـني ، وأن األبناء 

يخضعـون عـادة لصنـوف مـن املعانـاة عـيل يـد هـؤالء االبـاء (٦٢). يف هـذه الحالة تصبـح األم هي 

املسـئولة مسـئولية مضاعفـة ، فهـي التـى قـد حملـت يف الطفـل خارج نطـاق الزواج . ثـم هي من 

ناحيـة أخـري التـى تزوجـت شـخصا غريبا عيل الطفـل لن يسـاهم يف غالب األحيـان يف نرش الدفئ 

املحيـط بالطفـل يف نطـاق الحيـاة األرسيـة . وهو ما يعني مسـئولية األم عن أختزال وتشـوية عملية 

التنشـئة االجتامعية السـوية واملتوازنة . 

ويعـد الطـالق مـن العوامـل التـي تـرتك أثرهـا عـيل إسـتكامل التنشـئة السـوية للطفل، يف 

هـذا االطـار ميكـن أن نالحـظ مـن وجهـة النظـر املؤكـدة عـىل إسـتقرار الطفـل ، أن كونـه يولد ألم 

خـارج نطـاق الـزواج الرشعـي يعـد يف حـد ذاتـه جانبـا مـن مشـكلة اجتامعيـة أوسـع . غـري أنـه 

بالنسـبة لألطفـال الذيـن يولـدون ألبـاء مـن زواج رشعـي ، نجـد أن نسـبة ٤٥٪ منهم طلـق آباؤهم 

وهـم يف سـن الثامنـة عـرش . ويف بعـض املجتمعات املحلية كتلك التي يسـكنها األمريكيون السـود ، 

فـإن نسـبة األبـاء املطلقـني تكـون أعـيل . األمـر الذي يدفـع إيل الزواج بعـد الطالق، بحيـث نجد أن 

فـرتة الطفولـة تفـرض عـادة يف كل خـربة طـالق قـدر من املسـئولية عنها عـيل عائق املـرأة،  وهو ما 

يعنـى أنـه يف ظـل هـذه األوضـاع األرسيـة املفككـة، فإنه مـن الصعـب أن تتحقق تنشـئة اجتامعية 

 . سوية 

ويعـــد الـــدور الـــذي تلعبـــه دولـــة الرفاهيـــة يف حيـــاة األرسة الغربيـــة غـــري كايف



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٥٨

 لألرتقـاء بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة ، وذلك يرجع إيل أن دولة الرفاهية مل تحل املشـكلة الحقيقية 

املتعلقـة بهـا  واملتمثلـة يف حالـة االنهيـار األرسي . حقيقـة أن الدولـة تقـوم بـدور األب بالنسـبة 

لـألرسة، حيـث توفـر لـألم واألطفـال املـوارد التـي تيـرس تأمينهـم ومنوهـم ، غـري أنـه مـن املشـكوك 

فيـه أن تكـون دولـة الرفاهيـة صالحـة لـيك تكـون بديـالً لـدور األب يف عمليـة التنشـئة االجتامعية 

. ذلـك يعنـي أن دولـة الرفاهيـة مل تسـتطع إلغـاء التكلفـة االجتامعيـة عـن إنهيـار األرسة، وذلـك 

عـيل عكـس اليابـان التـي مل تعـا¿ مـن مسـألة التفـكك األرسي (٦٣).   وإذا كانت دولـة الرفاهية ال 

تسـاعد عـيل هـذا النحـو، برغـم مسـاعداتها لـألرس يف تأسـيس تنشـئة اجتامعيـة سـوية ومتكاملة ، 

فـإن األرس املفككـة نفسـها قـد تعجـز مواردهـا أحيانـا عـن أنجاز هـذه التنشـئة باملسـتوي املالئم.   

ويف هـذا اإلطـار أكـدت دراسـات عديـدة عـيل ان األرس املنهـارة تعتـرب متغرياً مسـتقالً هاما لتفسـري 

إنتشـار الفقـر . وذلـك يرجـع إيل أن األرسة ذات العائـل الواحـد ”األم يف غالـب األحيـان“ سـوف 

تفقـد نصـف دخلهـا االقتصـادي تقريبـا، مقارنـة باألرس التـي يحصل فيهـا األبوين عيل دخـل . ومن 

ثـم فسـوف ترصـد هـذه األرس املنهـاره مـاالً ووقتـا وطاقـة أقل لتعليـم األطفـال وتنشـئتهم . وذلك 

ينتـج بطبيعـة الحـال مـن املعطيـات التـي تؤكد ، أنـه يف أعقاب حـدوث الطالق وبقـاء األم وحدها 

، أو أن تعيـش األم منـذ البدايـة مـع طفلهـا ، فـإن دخـل األرسة سـوف يشـهد تقلصـا مبـارشاً بغـض 

النظـر عـن املسـتوي االقتصـادي االجتامعـي لألبوين قبل الـزواج (٦٤). ونحـن إذا تأملنـا املعطيات 

السـابقة فسـوف نجـد أن الظـروف االجتامعيـة االقتصاديـة التي تحققـت فيها التنشـئة االجتامعية 

مل تكـن يف الغالـب مواتيـة ، وأن املـرأة لعبـت دوراً اساسـيا يف تأسـيس هـذه الظـروف.   إمـا مـن 

خـالل االنجـاب خـارج الرشعيـة الزواجيـة ، وأمـا بسـبب الطـالق وحجـز الرشعيـة األرسيـة ، وأمـا 

بسـبب دولـة الرفاهيـة التـي حاولـت حـل املشـكلة إقتصاديـا إال أنها عجزت عـن مواجهـة جوانبها 

االجتامعيـة والثقافيـة.  بحيـث أعاقـت هـذه الظـروف جميعهـا األم عـن أن تنجز تنشـئة اجتامعية 

مبسـتوي انسـا¿ سـواء بالنسـبة للطفـل أو املجتمع . 
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٥- تـآكل دور املـرأة يف الحفـاظ عـيل األخـالق العامـة : اإلفـرتاض األسـايس الـذى ننطلـق 

منـه يتمثـل ىف أن املـرأة تلعـب دوراً أساسـيا يف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة، التـي تتضمـن نقـل 

تـراث املجتمـع مـن جيـل إيل الجيـل الـذي يليـه.   وذلـك بإعتبـار أن األم هـي األكـرث إقرتابـا مـن 

الطفـل ، ومـن ثـم فبإمكانهـا مسـاعدته عـيل إسـتيعاب هذا الـرتاث مبا يتضمنـة من قيـم ومعايري . 

غـري أننـا إذا تأملنـا هـذا األمـر، فسـوف نجـد أن املـرأة قـد نشـأت وتفاعلـت يف نطاق نوعيـة حياة 

منهـارة املعايـري كـام أرشت . العوامـل املسـئولة عن ذلـك متثلت من ناحيـة يف التغـريات االقتصادية 

والتكنولوجيـة التـي فرضـت تغيـري نوعيـة الحيـاة يف مجتمعـات الغـرب . باإلضافـة إيل أن دولـة 

الرفاهيـة ذاتهـا لعبـت دوراً يف أنهيـار املعايري بعد أن كان املأمول ان تلعـب دوراً يف دعمها واالرتقاء 

بهـا بشـكل إنسـا¿. يضـاف إيل ذلـك أن هـذه املعايـري أصابهـا الضعـف بسـبب التحـول يف املعايري، 

والـذي نتـج باألسـاس عن التغـريات الثقافيـة واأليديولوجية ، وهـي التغريات التـي تضمنت تقليص 

تأثـري الديـن عـيل الحيـاة يف املجتمـع ، وانتشـار الدعـوات األنثويـة، التـي طالبـت بإطـالق حريـات 

املـرأة يف كل مجـال واتجـاه .   إضافـة إيل تنامـي رشعيـة املذاهـب الفرديـة، التـي تؤكـد دامئـاً عـيل 

اإلمتـاع الـذايت للفـرد Self-Gratification ، وتحقيـق الـذات Self-realization بإعتبارهـا معايـري 

تسـبق آيـة إلتزامـات اجتامعيـة خاصـة بـاألرسة أو املجتمـع (٦٥). 

ذلــك يعنــي أننــا أمــام حالــة أنهيــار معيــاري وأخالقــي ، أشــبه مــا يكــون بحالــة األنومــي 

ــاري.    ــه معي ــال توجي ــال ضوابــط وب ــة، حيــث أصبحــت الســلوكيات تتدفــق يف أطــاره ب الدوركيمي

ــارك املجتمــع  ــك ب ــال حــدود،  إرتباطــا بذل ــزة الجنســية ب يف نطــاق هــذا الوضــع أطلقــت الغري

املعــارشات الجنســية أفقيــا خــارج األرسة، ورأســيا إبتــداء مــن فــرتة املراهقــة فصاعــداً . ونتيجــة 

لذلــك إرتفعــت عــيل نحــو مــا أرشت نســبة الحمــل خــارج نطــاق الــزواج ، بحيــث وصلــت نســب 

ــد  ــة تؤك ــري فردي ــة ملعاي ــد طاع ــك يع ــرية.  وإذا كان ذل ــدالت كب ــزواج إيل مع ــارج ال ــل خ الحم

ــاوزاً  ــد تج ــه يع ــة، فإن ــات االجتامعي ــار األلتزام ــتناداً إيل إعتب ــوري إس ــذايت والف ــباع ال ــيل اإلش ع

وتخليــا عــن املعايــري الدينيــة والثقافيــة واألخالقيــة للمجتمــع التقليــدي . وإذا كان مثــة رد 
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عـيل ذلـك، بـأن لـكل سـياق إجتامعـي معايـريه ، فإنـه مـن غـري املنطقـي أن نحكـم عـيل املجتمـع 

العلـام¿ يف األلفيـة الثالثـة، مبعايـري املجتمع التقليـدي أو باملرجعية الدينية . فـإن اإلجابة عيل ذلك 

تشـري إيل حالـة املجتمـع اليابـا¿، وهـو مـن أقـوي الـدول الصناعيـة وكذلـك حالـة النمور األسـيوية 

، التـي حققـت إنجـازات تحديثيـة وصناعيـة عاليـة ، ومـع ذلـك مازالت القيـم األخالقيـة والثقافية 

والدينيـة قويـة ، وكذلـك مـا زالـت العائلـة التقليديـة عـيل متاسـكها (٦٦).  غـري ان التعـرث األخالقي 

الحقيقـي يتمثـل يف تخـيل األمهـات عـن أبنائهـن الذيـن ولـدوا خـارج الـزواج املـرشوع ،  ونظـراً 

ألن معايـري املجتمـع ال تديـن ذلـك ، فإننـا نـري أن األمهـات الـاليئ يتخلـني طوعـاً عـن أبنائهـن من 

أجـل التبنـي أمـر أو سـلوك يشـري إيل تـآكل عواطـف األمومة ذاتهـا ، ويـزداد األمر سـوءاً حينام يتم 

التخـيل عـن األبنـاء األنـاث واالبقاء عيل الذكـور ، األمر الذي يشـري إيل إختيار ”اللعبـة“ أو ”الدمية“ 

املفضلـة بغـض النظـر عـن عواطـف أمومية أو أنسـانية . 

عـيل هـذا النحـو تتأرجـح مضامـني التنشـئة االجتامعيـة واألخالقيـة بـني األم ”املـرأة“ التـي 

تعيـد إنتـاج املعايـري املتضمنـة يف حالـة الفـويض أو األنومـي األخالقيـة.  املعايري التي متجـد الجنس 

يف أي أتجـاه ، والتخـيل عـن األبنـاء بسـبب تـآكل العواطـف األموميـة ، يدعـم ذلـك تكنولوجيـا 

حبـوب منـع الحمـل وتكنولوجيـا االجهـاض املتطـورة ، حتـي إن بعـض التيـارات بـرشت بثـورة 

جنسـية.  وبـني املعايـر والقيـم الـذي يـدرك مفكـروا الغـرب لزوميتها حتـي ال ندفع بهـذه الحضارة 

الغربيـة إيل نهايتهـا.   وهـو التأكيـد الـذي ذهـب إليـه فرنسـوا فوكويامـا الـذي طالـب بـرضورة 

العـودة إيل املعايـري األخالقيـة والدينيـة حتـي ال تتـآكل الحضـارة التـي بـدأت تـدرك ال أخالقيـة 

مفاهيمهـا وقيمهـا ومـن ثـم تحـاول خـداع نفسـها . حيـث يشـري إيل ذلـك دانيـل باتريـك موينهان 

Daniel Patrick Moynihan بإطالقـة تعبـري ”تضييـق تعريـف االنحـراف“ بسـبب زيـادة عـدد 

غـري  الـوالدات  معـدالت  وإرتفـاع   ، الطـالق  معـدالت  وإرتفـاع   ، الواحـد  العائـل  ذات  العائـالت 

الرشعيـة . حيـث ذهـب موينهـان إيل أن مفهـوم األرس قـد إتسـع ليشـمل أي شـكل مـن إشـكال 

السـكني املعيشـية، بغـض النظـر عـن تضمنها لـألب أواألم أو أبنائهـام البيلوجيـني . ويف نفس الفرتة 
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قـام مكتـب االحصـاء يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة ، مبواصلـة الخـداع ، وإسـتبدال مصطلـح 

 Births to مبصطلح ”املواليد لنسـاء غـري متزوجات Illegitimate births” الـوالدات غـري الرشعيـة”

Uunmarried Women“ . ذلـك يعنـي أن كل جيـل مييـل إيل رؤيـة معايـري الجيـل السـابق بنـوع 

مـن الحنـني والشـوق إيل عودتهـا غـري أنـه يفشـل عـادة يف إدراك املشـكلة التـي سـببت تغيري هذه 

املعايـري (٦٧). 

 Social Trust لقـد أدي هـذا التـآكل أو االنهيـار األخالقـي إيل تأثر حالة الثقـة االجتامعيـة

. يف هـذا اإلطـار يعـد رأس املـال االجتامعـي داخـل وخـارج العائـالت ظواهـر منفصلـة ، ميكـن أن 

تكـون بينهـام عالقـة عكسـية يف نطـاق املجتمعـات العائليـة ، غري أننـا نجد أنهـام يرتبطـان إيجابيا 

يف املجتمعـات املتقدمـة كالواليـات املتحـدة األمريكيـة . حيـث توجـد روابـط إمبرييقيـة واضحـة 

بـني االسـتقرار ونوعيـة حيـاة العائلـة، وقابليـة الطفـل ألن يؤسـس إرتباطـات تعاونيـة مـع البـرش 

والجامعـات خـارج نطـاق العائلـة . ويف نطـاق هـذا الحـد األد¿ فـإن الطـالق واألبويـة املفـردة من 

شـأنهام أن يحرمـا األطفـال مـن االسـتفادة مـن منـوذج األب، وشـبكة عالقـات وإرتباطـات األب يف 

املجتمـع املحـيل . باإلضافـة إيل تقليـص الثقـة يف رمـز السـلطة وهو األمر الـذي يلعب دوراً أساسـيا 

واضحـاً يف تشـكيل عالقـات الطفـل باألخريـن الكبـار (٦٨). 
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٦٧ تأثري االخرتاق الحضاري عىل أوضاع املراة ىف مجتمعاتنا

الفصل الثاين

تأثري االخرتاق الحضاري

عىل أوضاع املراة ىف مجتمعاتنا
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٦٩ تأثري االخرتاق الحضاري عىل أوضاع املراة ىف مجتمعاتنا

الفصل الثاىن

تأثري االخرتاق الحضارى

عىل أوضاع املراة ىف مجتمعاتنا

متهيد

تحركـت الحضـارة الغربيـة ىف مسـريتها التاريخيـة، بعيداً عـن مرجعيتها الدينيـة واألخالقية 

مـن خـالل واقعتـني، الواقعـة األوىل متثلـت ىف أنفصـال الحضـارة الغربيـة، عـن مرجعيتهـا الدينيـة.  

وهـو االنفصـال الـذى بـدأ بحركـة االصـالح الدينـى وإشـتعال الحـروب الدينيـة املدنيـة، ووقـوع 

الثـورات العلميـة، وهـى التفاعـالت التـى تعرض لهـا عرص التنويـر بالبحث والدراسـة.  حيث إنتهى 

األمـر إىل التأكيـد عـىل العقـل اإلنسـاىن، املبدع للفكـر والعلـم، والذى بإمكانـه تنظيم الحيـاة الدنيا 

التـى يعيـش ىف نطاقهـا اإلنسـان.  وبذلـك برز التأكيـد عىل العقل والعلـم والحياة الدنيـا، بعيداً عن 

اإلميـان بالغيبييـات، وهـى العنـارص التـى شـكلت بنـاء العلامنيـة.  بينـام تشـكلت الواقعـة الثانية، 

التـى أثـرت عـىل املجتمـع والحضـارة الغربيـة ىف الثـورة الصناعيـة، التـى أكملـت تراجـع الدين من 

املجـال العـام إىل الخـاص، ثـم رشعـت ىف إعـادة تشـكيل املجتمـع ونوعية حيـاة البـرش ىف إطاره. 

وملـا كانـت األرسة هـى الوحـدة املحوريـة ىف بنـاء املجتمـع، واملـرأة هـى املكـون املحـورى 

ىف بنـاء األرسة، فإننـا وجدنـا أن هـذه التغـريات التـى أسـتغرقت أربعـة قـرون تقريبا تؤثـر عىل بناء 

األرسة واملجتمـع.  حيـث بـدأت هذه التفاعالت السـلبية بخـروج املرأة إىل العمـل، وإمتالكها لدخل 

إقتصـادى منفصـل، ومـن ثـم عدم تفرغها للحياة األرسيـة، بل وإهاملها ىف أحيان كثـرية.  األمر الذى 

نـرش الفرديـة ىف الحيـاة األرسيـة، ونتيجة لذلـك إرتفعت معـدالت الطالق وإنهيـار األرس، كام برزت 

ظاهـرة إنحـراف الحـداث.  وإرتباطـا بذلك ظهـرت أمراض إجتامعيـة عديدة أبرزها إنتشـار تعاطى 

وإدمان املخدرات، إىل جانب إنتشـار اإلسـتغالل للصغار.  وكذلك إنتشار االغتصاب والبغاء، والجنس 

املتحـرر مـن أيـة قيـود حضاريـة أو ثقافية، األمر الذى حط ىف النهاية من شـأن املـرأة، حتى تحولت 

مـن إنسـانه خلقهـا اللـه بطبيعة مكتملـة، إىل مجرد أنثى تعـد مصدراً للمتعة، أو آلية لتتجري سـلعة 
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مـن خـالل آليـات االعـالن واالعـالم، وبذلـك إنهـارت مكانـة املـرأة ىف املجـال الخـاص والعـام عـىل 

السواء.  

وقـد كان مـن الطبيعـى أن تقـود هـذه املظاهـر السـلبية املتعلقـة باملـراة إىل عديـد مـن 

التأثـريات السـلبية التـى طـرأت عـىل الحيـاة األرسيـة، ولعبـت دوراً محوريـا ىف إنهيـار األرسة، الذى 

تجـىل مـن خـالل مظاهـر عديـدة.  أول هـذه املظاهـر يتمثـل ىف تـآكل البنيـة القيميـة واألخالقيـة 

لـألرسة، حيـث إنتـرشت القيـم الفرديـة واألنانيـة. التى دفعـت إىل اإلنفصـال عن الجامعيـة األرسية 

ووحدتهـا العضويـة، والـرشوع بـدال مـن ذلـك باإلتجـاه إىل إشـباع الرغبـات الفرديـة، حتـى الخيانة 

الجنسـية التـى أضفيـت عليهـا الرشعيـة، وأصبحـت مكونـا بـارزاً ىف بنيـة هـذه الحضـارة.  يضـاف 

إىل ذلـك ظهـور أشـكال أرسيـة أطاحـت باملعنـى األصيـل لـألرسة، حيـث ظهـرت األرسة املثليـة، 

التـى تسـتند إىل زواج رجـل برجـل، واألرسة السـحاقية حيـث زواج إمـرأة بإمـرأة.  إذ بـدأت تنتـرش 

هـذه األمنـاط األرسيـة الشـاذة، حتـى أنها متتعـت بالحاميـة واملنعـة القانونية ىف بعـض املجتمعات 

الغربيـة.  إضافـة إىل ظهـور األرسة التوليفيـة التـى تتشـكل مـن زوج وزوجـة، لكل منهـام زواجه أو 

زواجاتـه السـابقة التـى نتـج عنهـا أطفـال، بحيـث نجـد أن تكوين هـذا النمط من األرس لـه طبيعة 

الشـاذة.  حيـث أخـوة ىف أرسة غربـاء عـن بعضهـم البعض، ومع ذلك يعيشـون تحت سـقف واحد، 

وىف هـذا السـياق قـد ترتكـب إنحرافات عديـدة حتى إخرتاق نطـاق املحارم، وىف هـذا اإلطار لعبت 

تكنولوجيـا الجنـس ىف إتجـاه التعجيـل بإنهيـار األبنيـة األرسية. 

ونظـراً ألن الحضـارة الغربيـة تعمـل بإتجـاه تأكيـد قوتهـا، والحفـاظ عـىل سـيطرتها عـىل 

العـامل، فإنهـا حاولـت السـيطرة عـىل الحضـارات األخـرى، بخاصـة الحضـارات الرشقيـة، والحضـارة 

االسـالمية باألخـص.  وقـد إنطلقـت محاولـة سـيطرة الحضـارة الغربيـة عـىل الحضـارات األخـرى 

فـرض  إسـتهدفت  التـى  واالعـالم.   املعلومـات  تكنولوجيـا  أبرزهـا  عديـدة  أسـاليب  خـالل  مـن 

ثقافـة  نـرش  وإىل  دينهـا،  ومبـادئ  قيـم  إىل  املسـتندة  وثقافتهـا،  االسـالمية  الحضـارة  قيـم  تـآكل 

االسـتهالك، وكذلـك نـرش ثقافـة تعاطـى وإدمـان املخـدرات أو إرتـكاب الجرائـم والقتـل.  بحيـث 
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بـدأت األرسة ىف مجتمعاتنـا تعيـش ىف ظـل أوضـاع خطـرة، تجلـت مـن خـالل يعـث أشـكال أرسية 

وقعـت ىف املـاىض السـحيق، ليعـاد إنتـاج فعاليتهـا ىف مجتمعنـا املـرصى املعـارص.  مثـال عـىل ذلك 

إسـتدعيت آليـة الخلـع، التـى تعنـى تطليـق املـرأة للرجـل إسـتناداً إىل واقعـة تاريخيـة محـدودة، 

ثـم إعاقـة تفعيـل آليـات الحفـاظ عىل الحيـاة األرسية، األمـر الـذى أدى إىل إرتفاع الطالق ألسـباب 

واهيـة، وهـو مـا يعنـى إنتشـار حالـة مـن االسـتهانة بالحيـاة األرسيـة.  يضـاف ذلـك ظهـور الزواج 

العـرىف بأشـكاله وامناطـه املتعـددة، التى تخـرج جميعها عىل الرشعيـة، ومن ثم االبتعـاد عن الحياة 

االجتامعيـة واألرسيـة السـوية.  بحيـث ادى إخـرتاق الحضـارة الغربيـة لفضائنـا الدينـى واألخالقـى 

والقيمـى، إىل إنهيـار األرسة، واإلنطـالق مـن ذلـك بإتجـاه تفكيـك املجتمـع وفـرض إنهيـاره، بسـبب 

األزمـة االخالقيـة التـى يعيـش ىف إطارهـا املجتمـع.  وهو األمـر الذى يعنـى أن إنهيـار املجتمع كان 

بسـبب املصـادر املرضيـة التـى بـدأت تنترش عىل سـاحته، كـام تنرش عىل سـاحتنا الحضاريـة، كل ما 

يـؤدى إىل إنهيارهـا، وهـو مـا نعـرض لـه ىف الصفحـات التالية. 

أوالً: تآكل أدوار املرأة وإنهيار بناء األرسة 

إنتقلـت الطاقـة الرشيـرة مـن السـياق االجتامعـي للحضـارة الغربيـة إيل سـاحة املـرأة، 

فنـرشت الفـويض املعياريـة يف فضائهـا، فعملـت تـارة بإتجـاه تقليـص بعـض أدوارهـا فأنتـج ذلـك 

آثـاراً سـلبية يف بنـاء األرسة.  وفرضـت عليهـا يف تـارة أخـري أدواراً جديـدة، شـكلت بذاتهـا معـاول 

سـاعدت ىف تحطيـم بعـض جوانـب البنـاء.  ويف تـارة ثالثـه تخلـت املـرأة عـن بعض أدوارهـا فأتت 

عـيل بقيـة بنـاء العائلـة، بحيـث نسـتطيع القول بـأن هذه الطاقـة الرشيـرة أزدات قـوة باالنهيارات 

التـي حدثـت يف فضـاء األرسة.   ونجحـت يف نقلهـا إيل بنـاء األرسة يف املجتمعـات الغربيـة،  فبـدأت 

بدورهـا تعـا� األنهيـار والتمـزق ، الـذي إذا إسـتمر عـيل هـذا النحـو بتوجهاتـة ومعدالتـه فسـوف 

تـؤدى إيل إنهيـار بنـاء املجتمـع ومتزيـق نسـيجه . 

أســـتناداً إيل عديـــد مـــن الدراســـات نســـتطيع التأكيـــد عـــيل أن األرسة الغربيـــة 

عانـــت مـــن مظاهـــر إنهيـــار عديـــدة، أعجزتهـــا مـــن ناحيـــة عـــن ان تقـــوم بوظائفهـــا 
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األساسـية بالنسـبة للمجتمـع ، كـام أعاقتهـا يف ذات الوقـت عن أن تكـون وحدة من وحـدات إنتاج 

رأس مـال اجتامعـي . ونحـن إذا تأملنـا أوضاع األرسة النووية الغربية، فسـوف نجـد أن هذا االنهيار 

سـببته متغـريات عديـدة،  وتعـد املتغـريات االقتصادية هـي املتغـريات األويل يف هذا الصـدد، حيث 

يؤكـد بعـض الباحثـني عـىل أنـه ميكـن نسـبة إنهيار األبنيـة األرسيـة إيل جملـة العوامـل االقتصادية، 

التـي تضـم إفتقـاد الوظائـف إضافة إيل إنهيار األجـور ، وهى االنهيارات التي عملـت دولة الرفاهية 

بإتجـاه التخفيـف مـن آثارها لتقليص مسـتوي الفقـر يف املجتمع (١). 

ويدخـل ضمـن العوامـل االقتصاديـة دخـول املـرأة بكثافـة إيل سـوق العمل، يف هـذا االطار 

يؤكـد جـاري بيكـر Gary Becker أن دخـل املـرأة مـن العمـل لـه عالقـة بإنهيـار األرسة ، وذلـك 

يرجـع إيل أن زيـادة دخـل املـرأة جعل مـن املمكن بالنسـبة للمـرأة أن تعول نفسـها وأطفالها دون 

االعتـامد عـيل الـزوج . وقـد نتـج عـن ذلـك إضعـاف مسـئولية األب عـن األرسة، ومـن ثـم فقد أدي 

ذلـك بـدورة إيل تقويـة حاجة املرأة، ألن تسـلح نفسـها باملهـارات املهنية والوظيفيـة.  حتي يؤمنهن 

ذلـك مـن االعتـامد عـيل أزواجهـن الذيـن تتناقص الثقة بهـم (٢). وإرتباطـا بذلك فقد قفزت نسـبة 

مشـاركة االنـاث ىف قـوة العمـل مـن ٣٥٪ يف بداية هذه الفرتة التي أسـتغرقت خمسـة وثالثون عاما 

إيل ٥٥٪ ،   بينـام تراجعـت مشـاركة الذكـور مـن ٧٩٪ يف بداية الفـرتة إيل ٧١٪ يف نهايتها، وذلك عيل 

النحـو الـذي يوضحة الشـكل البيـا� التايل :
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شكل رقم (١) 

املشاركة يف قوة العمل عيل أساس النوع 

ومل يتوقـف األمـر عنـد هـذا الحـد ، حيـث نجد أنه قـد وقعت تغـريات موازية يف متوسـط 

األجـور . تأكيـداً لذلـك أن تأمـل أجـور الذكور يشـري إيل أنهـا اآلن أكـرث إنخفاضا مام كانـت عليها يف 

السـبيعنيات مـن القـرن العرشيـن . يف مقابـل ذلك فإننا نجـد أن أجور االناث قد بـدأت ترتفع بعد 

أنخفضـت أثنـاء الحـرب العامليـة الثانية وما زالـت تواصل أرتفاعها حتـي اآلن . ويذهب جاري بيكر 

إىل القـول بـأن الفـرتة التاليـة للحـرب العامليـة الثانيـة هـي الفـرتة التـي شـهدت أنخفـاض معدالت 

الطـالق،  إضافـة وقـوع تحسـن يف معـدالت الخصوبـة، وكذلـك مسـتويات االسـتقرار العائـيل . وال 

ميكـن إعتبـار األمـر مصادفـة إذا أدركنـا أن متوسـط األجـور قـد إرتفـع خـالل هـذه الفـرتة لصالـح 

الذكـور . غـري أننـا نالحـظ مـن ناحيـة أخـري أن معـدل األجور تحـول بصورة حـادة لصالح النسـاء،  

بدايـة مـن عـام ١٩٦٧ تقريبـا، إرتباطا بذلـك كام الحظنا فإن عام ١٩٦٧ شـكل نقطـة الداية لألنهيار 

الكبـري، الـذي أصـاب األرسة واملجتمـع األمرييك (٣). 

قـــوة  يف  املـــرأة  مشـــاركة  بـــني  العالقـــة  طبيعـــة  عـــيل  التعـــرف  محاولـــة  ويف 

ــة  ــة عالقـ ــا أن مثـ ــح لنـ ــلبية ، إتضـ ــر السـ ــض الظواهـ ــن بعـ ــاء ارسة مـ ــاة بنـ ــل ومعانـ العمـ

ــن ١٩٧٠- ــرتة مـ ــالق يف الفـ ــدالت الطـ ــاع معـ ــل وإرتفـ ــوة العمـ ــرأة يف قـ ــاركة املـ ــني مشـ بـ
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١٩٩٠ يف تسـع دول غربيـة مـن أوربـا إضافـة إيل الواليـات املتحـدة األمريكيـة . وقـد أوضحـت 

البيانـات ان هنـاك إرتباطـا قويـا بـني إلتحـاق املـرأة بقـوة العمـل، والتغـريات يف نسـب ومعـدالت 

الطـالق،  وذلـك عـيل النحـو الـذي يوضحـه الشـكل التـايل : 

شكل رقم (٢)

التغريات يف معدالت الطالق متضافرة

مع مشاركة املرأة يف قوة العمل 

وذلـك يرجـع بطبيعة الحال إيل أن التحاق املرأة بسـوق العمل أسـس لها أولويات جديدة ، 

ويف مجتمـع تؤكـد قيمـة عيل تحقيق الذات وإشـباع الـذات ، فإن االهتامم بالجامعـة يتأكل إيل حد 

كبـري.  ذلـك باالضافـة إيل إنخفـاض قيمـة األبنـاء كـام أرشت ، مؤرش ذلك النسـبة العالية من النسـاء 

الاليئ يتخلني عن أبنائهن لتبنيهم من قبل مؤسسـات أو ارس أخري . يف هذا اإلطار نسـتطيع التأكيد 

عـيل ان الحضـارة الغربيـة قد رفعت من شـان االقتصـاد وحققت نجاحاً أعيل يف هـذا الصدد، ولكن 

ذلـك كان عـيل حسـاب تراجـع قيمة األبنية العائليـة وإنهيارها . ويتزامن مع ذلـك أن ذات الحضارة 

أعلـت مـن شـأن القيـم املؤكـدة عـيل الفرديـة يف مقابـل تقليـص القيـم املعياريـة التـي تؤكـد عيل 

املرجعيـات الجامعيـة.   باالضافـة إيل ذلك فقد أدت مشـاركة املرأة يف قوة العمـل بكثافة إيل ارتفاع 

معـدالت األطفـال غـري الرشعيـني ، يؤكد ذلك دراسـة أجريت عيل تسـع دول أوربيـة ، أوضحت فيها
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 أن مثة إرتباط قوي بني هذين املتغريين ، وذلك عيل النحو الذي يوضحه الشكل التايل : 

شكل رقم (٣)

مشاركة املرأة يف قوة العمل 

وإرتفاع معدالت األطفال غري الرشعيني 

ويرجـع وجـود هـذه العالقـة بني املتغرييـن، إيل أن املرأة املشـاركة يف قوة العمـل تكون قد 

تخلـت عـن مرجعيتهـا العائليـة، املتمثلـة يف األرسة النوويـة الهشـة يف هـذه املجتعـات.   يف مقابـل 

إهتاممهـا بالصعـود املهنـي الـذي يدعـم بإسـتمرار ثـورة الطموحات لديهـا ، وهو األمر الـذي يؤكد 

لديهـا فرديتهـا ، والقيـم املرتبطـة بالفرديـة، وكذلـك الحصول عيل املتـع واالشـباعات الفردية . ومن 

بـني هـذه املتـع الحصـول عـيل االشـباع الجنيس مـن خـارج اإلطـار األرسي إذا كانت متزوجـة . ومن 

الطبيعـي أن يحـدث حمـل مـن بعـض هـذه املعـارشات ، خاصـة إذا كانـت األنـاث غـري متزوجات.  

األمـر الـذي يؤهلهـم للحمـل غـري الرشعـي ، واالنجـاب غـري الرشعـي كذلـك ، وهـي األوضـاع التـي 

تؤكـد عـيل قـوة العالقـة بـني املتغريين ، بحيـث أننا نجـد أن ارتفاع فاعلية أحدهام، سـوف يسـاعد 

ىف تفعيـل آداء املتغـري اآلخر. 

وإذا كان الفقـــر يف بعـــض املجتمعـــات يلعـــب دوراً لـــه فاعليتـــة يف هـــز البنـــاء 

األرسي حتـــي إنهيـــاره ، وهـــو مـــا يعنـــي أن املتغـــريات االقتصاديـــة يف آدائهـــا الســـلبي 
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ميكـن أن تلعـب هـذا الـدور . غـري ان املتغـريات االقتصاديـة يف آدائهـا اإليجـايب ميكـن أن تـؤدي إيل 

إنهيـار بنـاء األرسة كذلـك،  تأكيـد لذلـك أننـا نجـد عديـد مـن الدراسـات التـى تؤكد عيل مسـئولية 

دولـة الرفاهيـة عـن إنهيـار األرسة يف املجتمعـات الغربيـة . إرتباطـا بذلـك يـري البعـض أن دولـة 

الرفاهيـة هـي سـبب اإلنهيـار األرسي، وليسـت عالجـاً لـه وذلـك بسـبب الظـروف االقتصاديـة التي 

متنحهـا األرسة (٤). وسـواء كانـت دولـة الرفاهيـة توفـر الرعايـة االقتصاديـة لـألرسة ككل ، أو توفـر 

الرعايـة االقتصاديـة ألعضائهـا فـرادى ، مـا دامـت الحاجات األساسـية ألعضـاء األرسة ميكن إشـباعها 

مـن غـري وجودهـا، األمـر الـذي يؤسـس قابلية االسـتغناء عنهـا ، ومن م الدفـع بـاألرسة إيل اإلنهيار . 

     ويلعـب املتغـري املعيـاري دوراً بـارزاً يف هـذا الصـدد، تأكيـدا لذلـك أننـا قـد أرشنـا إيل 

القطيعـة التـي أسسـها التطـور األوريب مـع الـرتاث التقليدي، وهو الـرتاث الذي يتضمـن قيم الدين، 

إضافـة إيل الثقافـة األخالقيـة للمجتمـع . وإذا كانـت ثقافـة املجتمـع التقليـدي تعتمـد عـيل األرسة 

باألسـاس بإعتبارهـا الحاملـة للـرتاث ، حتي تنقله عرب األجيـال املتتابعة . وإذا كانـت البنية املعيارية 

التقليديـة للمجتمـع قـد تاكلـت فـإن ذلـك يدفع إيل تخلـق ظرفني، يدعـامن إنهيـار األرسة ويدفعها 

بإتجـاه الـزوال . ويتمثـل الظـرف األول يف بـروز الفردية داخـل الحياة األرسيـة ، فالقيم املؤكدة عيل 

الجامعـة قـد إنسـحبت بإنسـحاب املجتمـع التقليـدي، وثقافـة املجتمـع املحيـط تؤكـد عـيل الفـرد 

دامئـا . ومـن ثـم يتخـيل األفراد عن إنتامئهم إيل األرسة، مسـتبدلني إياه باالنتـامء إيل الذات،  فاألرسة 

مـن وجهـة نظـر االنسـان الغريب مل تعد مجاالً الشـباع الحاجات األساسـية . ويتمثل الظـرف الثا� يف 

التطـور التكنولوجـي واالقتصـادى الـذي فـاق الحـدود ، وهـو التطور الـذي خلق سـوقا للعمل أكرث 

مالءمة للعاملة النسائية وليست الذكورية . األمر الذي دفع كثري من النساء إيل االلتحاق باالقتصاد، 

ولـوكان ذلـك عيل حسـاب القرابة واألرسة . ويشـتق من التطور التكنولوجـي العام تطورا تكنولوجي 

فرعـي، يـرس الجنس الحر بدون نتائج سـلبية أو مشـكالت ، األمر الذي دفـع إيل تحقيق أفراد األرسة 

الشـباعاتهم خارجهـا ، مـام قلـل مـن أهميتهـا . عـيل حـني يتمثـل الظـرف الثالـث يف توسـيع معني 
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األرسة، فـاألرسة يف الثقافـة الغربيـة املعـارصة ، خاصـة الـدول االسـكندنافيه قـد تكـون بـني رجـل 

ورجـل آخـر كـام هـي الحـال يف بعـض املجتمعـات األوربيـة ، أو بـني إمـرأة وأخـري بـذات املنطق 

. ويف نطـاق هـذا التعـدد ألشـكال األرسة يتـآكل الشـكل الرشعـي واملـرشوع لـألرسة النوويـة، التـي 

تشـكل إحـدي بقايـا املجتمـع التقليـدي. 

    ذلـك يدفعنـا إيل التسـاؤل حـول حالة اإلنهيار التي تعا� منهـا األرسة يف الحضارة الغربية 

اآلن، حيـث نجـد لذلـك مظاهـر كثرية وعديـدة . ويتمثـل أول مظاهر اإلنهيـار يف إنخفاض معدالت 

الـزواج يف املجتمعـات الغربيـة، وذلـك لألسـباب التـي ارشنا إليهـا، والتي تشـري إيل أن األرسة النووية 

التقليديـة، مل تعـد اإلطـار الـذي يشـبع يف نطاقـه غالبية البـرش إحتياجاتهـم (٥).  ويتكامل مع ذلك 

سـلبيا إرتفـاع معـدالت الطـالق إىل أربعـة أضعـاف ، األمـر الـذي يشـري إيل إنهيـار واضـح يف األبنيـة 

األرسيـة، ويوضـح الشـكل التايل إرتفـاع معدالت الطـالق يف الواليات املتحـدة األمريكية . 

شكل رقم (٤)

معدل الطالق لكل ١٠٠٠ من االشخاص

املتزوجني يف الواليات املتحدة 

ــادة  ــذه الزيـ ــن هـ ــة مـ ــات األوربيـ ــت املجتمعـ ــد عانـ ــك فقـ ــع ذلـ ــاقا مـ      وإتسـ

الكاســـحة يف مســـتويات الطـــالق، ويف كثـــري مـــن املجتمعـــات كانـــت املعـــدالت مرتفعـــة 

معـــدالت  إنخفضـــت  أن  فبعـــد  األمريكيـــة.  املتحـــدة  الواليـــات  يف  الحـــال  هـــي  كـــام 
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الطـالق نسـبيا يف فـرتة مـا بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة، إال أنهـا تصاعـدت بعـد ذلـك ىف بعـض 

املجتمعـات الغربيـة مثـل الواليـات املتحـدة األمريكيـة.  بطبيعـة الحـال كانـت هنـاك خصوصيات 

فرديـة ، إذ بينـام شـهدت أملانيا الغربية وفرنسـا معدالت طالق متدنية نسـبيا ، نجـد أن املجتمعات 

اإلسـكندنافية وبريطانيـا، قـد شـهدتا معـدالت طـالق عاليـة . عـيل حني نجـد أن مجتمعـات أوربية 

كاثوليكيـة مثـل إيطاليـا وأسـبانيا والربتغـال مل تـرشع الطالق حتي فـرتة متأخرة ، شـغلت الفرتة من 

١٩٧٠ -١٩٨١.   ومبجـرد ترشيـع الطـالق وجدنـا أن معـدالت الطالق بدأت تتصاعـد برسعة يف هذه 

املجتمعـات (٦) مثـال عـيل ذلـك إحصائيـات الطـالق واالنفصـال يف كل مـن إيطاليـا وأسـبانيا برغم 

أنهـام مـن املجتمعـات التـي تنخفض فيهـا معـدالت الطالق . 

جدل رقم (٢)

معدالت االنهيار الزواجي

يف أيطاليا لكل ١٠٠,٠٠٠٠ من السكان

١٩٧١١٩٧٥١٩٨٠١٩٨٦١٩٨٨

االنفصال 
الرشعي

٠,٣٢٠,١٩٠,٢١٠,٢٩٠,٤٤

٠,٤٤---٠,٣٢٠,٦٠,٢١الطالق

الطالق واالنفصال يف أسبانيا

١٩٨١١٩٨٥١٩٨٨

٩,٤٨٣١٨,٢٩١٢٢,٤٤٩الطالق

٦,٨٨٠٢٥,٠٤٦٣٣,٢٤٠االنفصال

وتشـري قـراءة املعطيـات املتعلقـة بإحصـاءات الطـالق إيل ثالثـة حقائـق أساسـية،  حيـث 

تشـري الحقيقـة األويل إيل إرتفـاع معـدالت الطـالق بصـورة واضحـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة 

ويف الـدول االسـكندنافية.   وهـي الـدول التـي تأكلـت فيهـا أدوار املـرأة متامـا،  عـيل النحـو الـذي 

أرشت إليـه،  حيـث الحريـة الجنسـية الكاملـة ، وحيـث التخـيل السـهل عـن األبنـاء بـدون أي 

وصمـة أجتامعيـة ، إضافـة إيل إنخفـاض قيمـة األبنـاء يف هـذه الـدول . وتتمثـل الحقيقـة الثانية يف 
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إنخفـاض معـدالت الطـالق يف الـدول الكاثوليكيـة،  بإعتبارهـا الـدول التـي مل تكـن تبيـح الطـالق، 

وهـو مـا يعنـي وجـود رصاع كامن بني التطـورات الواقعية ، وضغـط املرجعية املعياريـة التي ترفض 

الطـالق . وتتمثـل الظاهـرة الثالثـة يف تقليـص املرجعية الدينيـة التى كانت قوية، ملعـدالت الطالق، 

قـد يذهـب البعـض إىل أن يف ذلـك كبـت لرغبـات البـرش ، االجابة عيل ذلك تسـتدعي عبـارة فرويد 

حـول لزوميـة الكبت لبنـاء الحضارة . 

ذلـك يعنـي أن طاقـة الرش حصلت عيل قـوة دفعها وزخمها من تـآكل أدوار املرأة واالنهيار 

الـذي أصـاب بنـاء هـذه األدوار ، حيث تحـررت غالبيـة األدوار األرسية مـن إلتزاماتها، التي تسـاعد 

عـيل تأسـيس حالـة االجتـامع السـوي.   األمر الذي إشـاع حالة مـن الفويض تعاظمـت حتي إنتقلت 

إيل سـاحة بنـاء األرسة، التـي ظهـرت يف إطارهـا مجوعـة مـن املتغـريات الجديـدة التـي إضيفت إيل 

طاقـة التقويـض.   فدفعـت إيل االنهيـار الشـامل، الذي ال تقـف يف مواجهته حواجـز تعوقه،  يف بناء 

األرسة الغربيـة،  حيـث تقلصـت معـدالت الـزواج وإرتفعت معـدالت الطالق واالنفصـال.   وظهرت 

أشـكال جديـدة مـن األرسة التي تشـكك يف محوريـة األرسة النووية ، بحيث سـاعدت هذه الظروف 

ىف دفـع طاقـة الـرش لـيك تلعـب دورهـا عيل سـاحة املجتمـع فتعمـل عيل متزيـق نسـيجه وتفكيك 

أوارصة . 

ثانياً: قوة الحضارة الرشيرة تسعي لتفكيك املجتمع 

متغـريات  مـن  تشـكلت  والتـي  الغربيـة،  للحضـارة  املوجهـة  الرشيـرة  القـوة  تحركـت 

ترتيبـا عـيل  ، وتفكيـك األرسة  أدوارهـا  بتفكيـك  فقامـت  املـرأة،  إيل مجـال  إليهـا  عديـدة أرشنـا 

ذلـك، بإعتبـار ان املـراة تشـكل قاعـدة األرسة ومحورهـا . ثـم تدفقـت هـذه القـوة بعـد ذلـك 

ان  مـا ميكـن  وقـع  واالنهيـار عـيل كل سـاحاته حتـي  االنحـراف  تنـرش ظاهـرة  املجتمـع ىك  إيل 

يسـمي بفـرتة االنهيـار الكبـري.  وهـي الفـرتة التـي إمتـدت مـن ١٩٦٥-١٩٩٥ والتـي شـهدت زلـزاالً 

أو  إنهـار سـبب  . حيـث  الصناعيـة  الثـورة  منـذ  الغربيـة  الحضـارة  تواجهـة  مل  هائـالً،  إجتامعيـا 

مـربر وجـود الـزواج، فلـم يعـد الرجـال مجربيـن ألن يقـرصوا ذكورتهـم عـيل النسـاء، أو أبوتهـم 
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عـيل األطفـال الذيـن عليهـم أن يدعمونهـم إقتصاديـا.   ومل تعـد النسـاء يعتمـدن عـيل الرجـال ، 

وأصبحـن يدعمـن أنفسـهم وأطفالهـن بصـوره متزايـده ومسـتقله، باالعتـامد عـيل أنفسـهن أو من 

خـالل االعتـامد عـيل الدولـة . ونتيجـة لـكل ذلـك وجدنـا جيـالً كامـالً ينمـو بـدون آبـاء يتولـون 

تنشـئتهم ، جيـل كامـل كـرب وهـو يعـا� مـن الفشـل التعليمـي والعنـف والجرميـة أكرث مـام عانت 

األجيـال السـابقة (٧). 

لقـد شـهدت فـرتة االنهيـار الكبري إنهيـار كل أمناط الحيـاة االجتامعية التي كانت مسـتقرة ، 

والتـي إنهـارت بسـبب التغـري املحوري الذي وقـع وأدى إيل إنهيار األرسة النوويـة . حيث أدي إنهيار 

هـذا النمـط األرسي إيل وقـوع سلسـلة مـن التغـريات االجتامعيـة التـي طالـت املعايـري االجتامعية، 

مـع كل اآلثـار والنتائـج التـي ترتبـت عـيل ذلـك.   مبـا يف ذلـك إرتفـاع معـدالت الجرميـة ، وسـوء 

معاملـة الطفـل والفقـر ، وإنهيـار االنجـاز التعليمـي ، وحتـي إنهيار امليـل إيل التضامن أو املشـاركة 

املدنيـة التـي إهتـم بهـا بوتنـام Putnam . ويف محالـة البحـث عـن األسـباب التـي أدت إيل هـذه 

االنهيـار، فسـوف نجدهـا معقـدة وتنتـج عن التفاعـل بـني التغـريات االقتصاديـة والتكنولوجية من 

ناحيـة وبـني القيـم واملعايـري االجتامعية مـن ناحية ثانيـة (٨). 

ويعتـرب االنهيـار الـذي أصـاب األرسة هو الخطـوة املبدئية لجملـة االنهيارات الغالبـة،  وإذا 

كان قيـام املجتمـع الصناعـي األول، قـد أدي إىل تراجـع املجتمع التقليدي، ليك يحـل محله املجتمع 

الحديـث . فـإن تراجـع املجتمـع التقليـدى تضافـرت معـه مجموعـة مـن التغـريات الشـاملة ، فقـد 

تراجعـت التكوينـات القرابيـة الكبرية وأبرزها العائلـة املمتدة ، مع تراجع مكانـة الثقافة التقليدية،  

ومنظومـات القيـم الدينيـة والرتاثيـة، التي بـرع هذا النمط العائيل يف نقلها مـن جيل إيل آخر . وإذا 

كانـت الثـورة الصناعيـة األويل قـد أحاطـت باألمنـاط العائليـة التقليدية، فـإن االنهيار الكبـري،  الذي 

نتـج عـن املجتمـع التكنولوجـي املتقدم يتمثل ىف أنه قد أطاح بالعائلة النووية، التي أصبحت هشـه 

وضعيفـة وفقـدت غالبيـة وظائفهـا ، ثم أصبحت الحلقة األخرية يف سلسـلة تطـور البنيات العائلية . 

لقـد أصبـح سـياق هـذه العائلـة وثقافتها، ال يتالءم كثرياً مع سـياق العقود الثالثـة األخرية من القرن 
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العرشيـن، والتـي تسـودها القيـم الفرديـة، حيـث سـقطت عنهـا املعايـري االجتامعيـة التـي أعتربت 

عنـارص مـن بقايـا املجتمـع التقليـدي . ونظـراً لعدم أتسـاق هذه العائلة مع سـياقها، فقـد تراكمت 

الضغـوط عليهـا مـن كل إتجـاه، فإنهـارت تحـت وطأتها ونقلـت إنهيارهـا إيل املجتمع . 

وباإلضافـة إيل الضغـوط التـي فرضـت عـيل العائلـة النووية ، طرحت عيل السـاحة أشـكال 

مـن األرس العديـدة، التـي تكاثـر وجودهـا وإتسـعت املسـاحة التـي شـغلتها ، وكان ذلـك بطبيعـة 

الحـال عـيل حسـاب تقلص مسـاحة األرسة النووية . وتعـد األرس التوليفية أو املؤتلفة أحد األشـكال، 

التـي ظهـرت عيل السـاحة نتيجـة إلرتفاع معـدالت الطالق، يف املجتمـع أو اإلنجاب خـارج الرشعية 

الزواجيـة أو تكـرار الـزواج، حيـث يكـون ألحـد الزوجـني أبنـاء مـن زيجـة أو عالقة سـابقة . وتشـري 

أوضـاع هـذا النـوع مـن العائـالت إيل أنهـا ال تخلو من مشـكالت، فمـن املحتمل من ناحيـة أن ترتك 

العوامـل البيلوجيـة والجينيـة لـألب أو لـألم السـابقني أثارها عـيل أبنائهام يف وقت الحق يف السـياق 

الجديـد . يضـاف إيل ذلـك أن العالقـات بـني الزوجـني املطلقـني الذيـن قـد يتزوج أحدهام يسـودها 

التوتـر ومشـاعر العـداء التـي قـد تنعكـس سـلبا عـيل األبنـاء . كـام أن هـذا النمـط مـن العائـالت 

التوليفيـة يضـم ويدمـج أطفـاالً يأتـون مـن منابـت مختلفـة ، قـد تكـون لهـم أمنـاط سـلوكية أو 

توقعـات، ال ميكـن إسـتيعابها أو تكاملهـا مـع السـياق الجديد يف الـزواج الثا� . وليـس هناك معايري 

إجتامعيـة متعـارف عليهـا يف أي مـن املجتمعـات الغربيـة املعارصة اليـوم، ملا ينبغـي أن تكون عليه 

العالقـة يـن أفـراد هـذا التجمـع الجديـد مـن اآلبـاء واألمهـات واألطفـال ، سـواء منهـم األصـالء أو 

البـدالء . وقـد قدمـت دراسـات عديـدة وأجريـت بحوث شـتي حـول أمنـاط العالقة التي قد تسـود 

هـذه األوضـاع، والتـي تـرتاوح بـني اإلنسـجام والتوتـر والفتـور والتنافـر والتفـكك بـني أفـراد هـذا 

النمـط مـن العائـالت (٩). كـام أجريت دراسـات عـن األرسة يف املجتمعات الغربية حول ما يسـمي 

ظاهـرة «األب الغائـب»، أي الوالـد الـذي انقطعـت االتصاالت والعالقـات بينه وبني أطفاله بسـبب 

الطـالق أو أي إعتبـارات أخـري (١٠). 

باإلضافـــة إيل ذلـــك فقـــد بـــدأت نوعيـــة حيـــاة املجتمـــع املفـــكك يف الغـــرب تطـــرح
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 أشـكاالً جديـدة مـن األرس . مـن هـذه األشـكال منـط األرسة النوويـة باملعـارشة ، التـي يعيـش يف 

إطارهـا رجـل وأمـرأة بالغـان سـويا وملدة طويلة نسـبيا من الزمن تحت سـقف واحـد، حياة زوجية 

بـكل املقاييـس، بـدون االرتبـاط رسـميا برابطـة الـزواج . وقـد أسـبغ الطابـع القانـو� عـيل جوانب 

عديـدة مـن هـذه العالقـة التعايشـية، مثل حقـوق التملك واإلرث يف عـدد من املجتمعـات الغربية 

(١١). وتشـري أخـر املسـوح االجتامعيـة التـي أجريـت يف دول االتحـاد األوريب إيل أن نسـبة مـن 

يرفضـون هـذا النمـط مـن األرس ويعتربونهـا أمراً سـيئا هي األعـيل يف أيرلنـدا ، فإيطاليا ثـم بلجيكا.   

بينـام ترتفـع نسـبة املؤيديـن الذيـن يـرون أن املعارشة أمر حسـن ومقبـول، يف لوكسـمبورج واملانيا 

ثـم اليونـان وفرنسـا إضافـة إيل الواليـات املتحـدة األمريكية(١٢).   

منـط أخـر مـن األرس يشـري إيل إنهيـار أخـالق الحضـارة وتنامـي فاعليـة القـوة الرشيـرة  ىف 

سـياقها، وهـو النمـط الـذى يتمثـل يف ظاهـرة األرسة املثليـة والسـحاقية . حيـث بـدأت تنتـرش يف 

عـدد مـن املجتمعـات الغربيـة ظاهـرة التسـاهل أو التسـامح تجـاه العالقـات الجنسـية املثلية، بني 

اللواطيـني مـن الرجـال والسـحاقيني مـن النسـاء . الذيـن قـد تتكثـف عالقاتهـم يف هـذه النمـط 

ليشـكلون أرساً تعيـش تحـت سـقف واحد . ويف حـني تتخذ الغالبيـة العظمي مـن مجتمعات العامل 

غـري الغربيـة موقـف الرفـض واالدانة لهذا التمط من املامرسـات، او ألشـكال األرس التي قد تتشـكل 

مسـتندة إليهـا . فـإن عـدداً مـن مجتمعـات الحضـارة الغربية قد أسـبغت عيل املعارشات الجنسـية 

املثليـة طابـع القبـول، بـل أدخلتها يف عـداد العالقات الزواجية الرسـمية يف كثري مـن الجوانب (١٣). 

ويـري بعـض الباحثـني أن االنتشـار الوبـايئ ملـرض اإليـدز «نقـص املناعـة املكتسـبة» قـد أدي منـذ 

أوائـل الثامنينيـات مـن القـرن املـايض إيل شـيوع هـذه الظاهـرة بني املثليـني من الجنسـيني وخاصة 

الرجـال.   وإلتزامهـم بهـذا النـوع من املعارشة الجنسـية، خشـية أن يوردوا أنفسـهم مـوارد التهلكه 

مـن خـالل عالقـات جنسـية أكـرث تحلـال وتعـدداً مـع ذكـور آخريـن (١٤)، بحيـث تشـكل العالقات 

الجنسـية داخـل هـذا النمط، خروجا عـيل الفطره والقانون وتـدان بإعتبارها تهبط بالدرك األنسـا� 

إيل مـا هـو أد� مـن الـدرك الحيوا� . 
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وإرتباطـا بهـذه األوضـاع األرسيـة املفككة والتـي تعمل عـيل تفكيك أوصـال املجتمع، ظهر 

يف الحضـارة الغربيـة بخاصـة املجتمـع األمريـيك مـا ميكن أن يسـمي بأزمـة الذكـورة . حيث دفعت 

املجتمعـات الغربيـة الرجـل إيل التخـىل عـن دوره وعـدم الوفـاء بإلتزاماتـه املتوقعة . وتري سـوزان 

فالـودي S. Fahedi يف وصفهـا وتحليلهـا ألزمـة الذكـورة يف نهايـة القـرن العرشيـن، أن املجتمع قام 

أيضـا بـدوره بخيانـة الرجـال عندمـا أخفـق يف توفري فـرص العمل لهـم ، وأنقص أجورهـم، وطالبهم 

بقضـاء سـاعات طويلـة ىف أماكـن عملهـم،   يف الوقت نفسـه هـدد بحرمانهم من عملهـم وأفقدهم 

اآلحسـاس باألمـان الوظيفـي ، وعمـل بالتـايل عـيل تقويـض دورهـم املأمـول، بإعتبارهـم مسـئولني 

وقامئـني عـيل شـئون عائالتهم. وقد كشـفت دراسـة «فالودي» عـن أن رابطة الزواج مل تعد مسـتقرة 

وثابتـة كـام كانـت يف املـايض،  كام ان أدوار الرجـال يف مختلف املجاالت االجتامعيـة قد أخذت كلها 

بالتضـاءل . وتخلـص «فالـودي» إيل أن الرجـال يف املجتمعات الغربية ويف املجتمـع األمرييك يعانون 

مـن أزمـة عميقـة،  فقـد بـدأوا يشـكون يف قدرتهـم وجدواهـم االجتامعيـة، يف الوقـت الـذي بدأت 

تتـآكل فيـه الـوالءات وااللتزامـات واألدوار التقليديـة تحـت وطـأة الثقافـة االسـتهالكية ومعطيـات 

املجتمـع االسـتهاليك الحديث (١٥) . 

وتعـد الجرميـة والسـلوك االنحـرايف احـد مظاهـر تفـكك املجتمـع الغـريب املعـارص،  وميكن 

القـول بتوقـع ارتفـاع معـدالت الجرميـة نظراً لتوفـر الظروف التـي تفرتض هذا اإلرتفـاع . حيث قوة 

النزعـة الفرديـة وإنهيـار األرسة التـي تشـيع الدفـئ يف حيـاة البـرش، إضافـة إنهيار منظومـات القيم 

واملعايـري، التـي كانـت تشـكل موجهـات ضابطة للسـلوك الفـردي يف مختلف املجـاالت االجتامعية. 

بحيـث تضافـرت مسـاحة الجرميـة واالنحراف مع مسـاحات أخري من االنهيـار يف مختلف املجاالت 

 .

ــيوعاً يف املجتمعـــات الغربيـــة  ــة التعـــرف عـــيل أمنـــاط الجرائـــم األكـــرث شـ ويف محاولـ

فســـوف نجـــد أن الجرائـــم التـــي تتســـم بالعنـــف تقـــف عـــيل رأس هـــذه الجرائـــم. 

غـــري أن تأمـــل حجـــم هـــذه الجرائـــم يشـــري إيل أن الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة تفـــوز 
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مـن بـني املجتمعـات الغربيـة بنصيـب األسـد.   ذلك يرتبط مـن ناحية بـأن منط الحيـاة يف الواليات 

املتحـدة األمريكيـة ميثـل املسـتوي األعـيل لتطـور الحضـارة الغربيـة.   حيـث أصبحـت الواليـات 

املتحـدة األمريكيـة هـي الـذي يوجـد بهـا أكـرث املظاهـر سـلبية، تلـك التـي وصلـت إليهـا الحضارة 

الغربيـة سـواء عـيل الصعيد الخارجـي أو الداخيل.   فإذا تأملنا الحقائق املتعلقة بالسـلوك االجرامى 

ىف هـذه املجتمعـات فسـوف نجـد أن الواليـات املتحـدة هي األكـرث تفوقـا، وأن اليابان هـي األقل ، 

وذلـك يرجـع لحالـة االسـتقرار االجتامعـي يف كليهـام ، وكذلك حالة متاسـك وقوة األبنيـة األرسية يف 

كليهـام .  فـاألرسة اليابانيـة هـي األكـرث متاسـكا وقـوة مقارنة بـاألرسة األمريكية ، يضـاف إيل ذلك أن 

منظومـات القيـم واملعايـري ذات الطابـع الدينـي والـرتايث، مـا زالـت تلعـب دوراً يف املجتمـع اليابا� 

بينـام هـي قـد أصبحت أثـراً بعد عـني يف املجتمعـات الغربية وبخاصـة الواليات املتحـدة األمريكية 

. ونحـن إذا تأملنـا املعطيـات املتعلقـة بالسـلوك االجرامـى فسـوف نجـد أن جرميـة االغتصاب هي 

الجرميـة األكـرث إنتشـاراً يف أبـرز املجتمعـات الغربيـة وهـي الواليات املتحـدة األمريكية ثم السـويد 

ثـم أملانيـا . ومـن طبيعة جرميـة االغتصاب أنهـا ذات طبيعة أخالقية باألسـاس، وأن كثافة أنتشـارها 

يعنـي أن عطبـا أو إنهيـاراً أصـاب األخـالق العامـة للمجتمـع ، التـي تعـد يف ذات الوقـت أخـالق 

الحضـارة ذاتها . 

ويتسـق مـع ذلـك أنتشـار جرائم االعتـداء عيل املمتلـكات يف مجتمعـات الحضـارة الغربية 

مقارنـة باليابـان . وإذا كان إسـتقطاب الفقر والغنـي يفرس وقوع هذه الجرائم ، التي من املتوقع أن 

يرتكبهـا أبنـاء أكـرث الرشائح فقراً بسـب الظـروف االقتصادية واالجتامعية التعسـة التي يعيشـون يف 

ظلهـا.  يف مقابـل جرائـم أصحـاب الياقات البيضاء للمجرمـني واملنحرفني من أبناء الطبقة املتوسـطة 

والعليـا . فـإن إرتفـاع وقـوع هذه الجرائم يشـري إيل إنهيـار يف األبنية األرسية، وكذلـك إنهيار أو حتي 

تآكل املعايري االجتامعية املوجهة للسـلوك بداللة ان اليابان،  برغم نهضها الصناعية املتطورة أال أنها 

حافظـت عـيل األبنيـة العائليـة التى مـا زالت قوية ، بـل إنها وجهـت االقتصاد اليابـا� لدعم األبنية 

األرسيـة.  بحيـث تأسسـت عالقـة متبادلـة تشـري إيل أنه كلـام تطور االقتصـاد اليابا� كلـام تدعمت 
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األرسة اليابانيـة.  األمـر الـذي وجدنـا إنعكاسـاً لـه يف إنخفـاض الجرائـم ضـد املمتلـكات يف املجتمع 

اليابـا� مقارنـة باملجتمعـات الغربية.  

وبتأمـل البيانـات املتعلقـة بالجرائـم فسـوف نجـد أنـه يوجـد إرتفـاع عـام يف مجتمعـات 

الحضـارة الغربيـة، فيـام يتعلـق بإرتفـاع معـدالت جرائـم االعتداء عـيل املمتلـكات مقارنـة باليابان 

. حيـث ترتفـع معـدالت الجرائـم بصـورة عاليـة للغايـة بالنسـبة لجرائم رسقة السـيارات او السـطو 

عـيل املنـازل أو الرسقـة والنشـل جميعـاً . فـإذا تأملنـا حالـة اليابان فسـوف نجد أن لديهـا معدالت 

متدنيـة للغايـة مـن هـذه الجرائـم، وبرغـم تسـاوي ظـروف عديـدة بـني اليابـان مـع غالبيـة دول 

الحضـارة الغربيـة كـام أرشنـا، سـواء مـن حيث مسـتوي التقـدم الصناعي الـذي بلغتـه أو من حيث 

إرتفـاع متوسـط نصيـب الفـرد من الدخـل القومـي.  إال أن النسـيج االجتامعي للمجتمـع اليابا� ما 

زال قويـا للغايـة،  سـواء مـن حيـث قـوة الثقافـة اليابانيـة، التـى مـا زالت قيمهـا ومعايريها تسـتند 

إيل قاعـدة دينيـة وأخالقيـة إيل حـد كبـري.  يضـاف إيل ذلـك أن العائلـة اليابانيـة مـا زالـت مـن أكرث 

العائـالت متاسـكا يف املجتمعـات الصناعيـة املتقدمـة.   ذلك إىل جانب التداخل بـني االقتصاد اليابا� 

والعائلـة اليابانيـة ، بحيـث يـؤدي التقـدم يف االقتصـاد إيل مزيـد مـن التامسـك يف العائلـة اليابانية.  

األمـر الـذي يجعـل توفـر الدفـئ العائـيل مـن العوامـل التـي تسـاعد الشـباب وصغـار املنحرفـني 

عـيل مقاومـة الضغـوط االجتامعيـة، التـي قـد تدفـع بهـم يف إتجـاه اإلنخـراط يف السـلوك االجرامي 

واالنحـراف . هـذا إيل جانـب أن املـرأة اليابانيـة مـا زالـت تلعـب الـدور الـذي ينبغـي أن يكـون ، 

حيـث نجـد أن مرجعيتهـا األساسـية تتمثـل يف ادوارهـا العائليـة دون ان تسـقط يف خطـأ أسـتبدال 

مرجعيـة سـوق العمـل باملرجعيـة العائليـة.  ومـن ثـم فاملعايـري واملتطلبـات العائليـة لهـا األولويـة 

، وهـى أيضـا التـي تحـدد الوقـت الـذي تشـارك املـرأة مـن خاللـه يف سـوق العمـل ، ومـا هـو نوع 

العمـل الـذي تختاره . 

باإلضافـــة إيل ذلـــك تعتـــرب جرائـــم ســـوء معاملـــة األطفـــال، مـــن الجرائـــم التـــي 

أصبحـــت هـــي األكـــرث إنتشـــار يف مجتمعـــات الحضـــارة الغربيـــة، كـــام أرشنـــا إيل ســـوء 

ــات  ــه يف املؤسسـ ــوء معاملتـ ــة.  أو سـ ــاة األرسيـ ــاق الحيـ ــل نطـ ــل داخـ ــع الطفـ ــل مـ التعامـ
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أو األرس التـي قـد يتـم التخـيل عنـه لهـا، من قبل األمهـات الاليت أنجبتـه من خـارج الرشعية ، حيث 

ترتفـع نسـبة االنجـاب مـن خـارج الرشعيـة الزواجيـة كـام أرشت . ويدخـل يف نطـاق سـوء معاملـة 

الطفـل االيـذاء النفـيس والفيزيقـي للطفـل ، بيـد أن أخطـر أشـكال سـوء معاملـة الطفـل تتمثل يف 

املعـارشة الجنسـية لألطفـال ، حيـث أرتفعـت معـدالت االعتـداء عليهـم جنسـيا، حسـبام تشـري إيل 

ذلـك اإلحصـاءات العامـة يف الواليـات املتحدة األمريكيـة (١٦).

وإذا تأملنـا ظاهـرة بغـاء األطفـال ، فسـوف نجـد أن البغـاء يرتبط عموما من حيث نشـأته 

وإسـتمراره بتفـكك الجامعـات األوليـة الصغـرية كالعائلـة، وكذلـك بظهـور الجامعـات الالشـخصية 

الواسـعة التـي حلـت محلها، وباإلمتهـان التجاري للعالقـات االجتامعية . ففي الجامعـات التقليدية 

الصغـرية الحجـم ، كانـت العالقات الجنسـية تتعرض للرقابة والضبط بحكـم ظهورها عالنية إن آجالً 

أو عاجـالً أمـام أفـراد الجامعـة االنسـانية . امـا يف املجتمعـات الحرضيـة التقليديـة املتقدمـة ، فقد 

أصبـح مـن السـهل إقامـة روابط إجتامعية وشـخصية بـني أفراد مجهـويل الهوية وبصـورة غري مرئية 

(١٧). ويشـري تأمـل ظـروف أنتشـار بغاء األطفـال إيل تواجدها بصـورة كبرية يف املجتمعـات الغربية 

، فمـن ناحيـة ترتفـع نسـبة األطفـال خـارج الحيـاة األرسيـة ، هـؤالء الذيـن نتجـوا عـن حمـل غـري 

رشعـي كـام أرشت وبخاصـة االنـاث . كـام ترتفـع نسـبة األطفـال الذيـن يوجـدون يف ظـروف أرسية 

غـري مواتيـة ، كأرس األب البديـل وهـي كثـرية، يضـاف إيل ذلـك إنهيـار البنـاء املعيـاري والتكوينـات 

العائليـة كـام أرشت.  األمـر الـذي ييـرس إباحـة مامرسـة البغـاء من قبل األطفـال الصغـار، إما تحت 

وطـاة الحاجـة حتـى يضمـن بقـاء الحيـاة وإسـتمرارها.  وإمـا تعبـريا عن حريـة ورغبات شـخصية ، 

إيل جانـب ذلـك فقـد قطعـت تكنولوجيـا الجنس أشـواطاً كبرية عيل طريـق التطـور،   حيث إخرتاع 

جبـوب منـع الحمـل ، وتكنولوجيـا االجهـاض املتطـورة ، ذلـك يف مقابـل ضـخ الجنـس مـن خـالل 

اإلعـالم واألفـالم السـينامئية مـن كل إتجاه.   وال تحريم عيل شـئ، بحيث أصبح هذا الفضاء املشـبع 

أو املتخـم بوجـود الجنـس يف حـد ذاتـة، دافعـاً إلنتشـار البغـاء الـذي يطـول كل الرشائـح العمريـة 

بطبيعـة الحـال ، وألسـباب عديـدة يرتكـز يف األطفال . 
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تاكيـداً لذلـك تشـري دراسـة لبغـاء األطفـال يف الواليـات املتحـدة وبريطانيـا وأملانيـا، إيل أن 

أكـرث هـؤالء هـم مـن األطفـال املعوزيـن، الذيـن هربـوا مـن بيوتهم ثـم دخلوا سـوق البغـاء لتأمني 

مصـدر للـرزق . وأن لجـوء األطفـال إيل البغـاء هـو، إيل حـد مـا ، من النتائـج غري املقصـورة لتطبيق 

القوانـني التـي تحمـي األطفـال مـن العاملـة غـري املرشوعـة ، غـري أن ذلـك ال يعني عـيل االطالق أن 

هـؤالء األطفـال جميعهـم قـد هربـوا جميعهـم مـن بيوتهـم . وقـد ميـز بعض علـامء اإلجتـامع بني 

ثـالث فئـات واسـعة مـن األطفـال البغايـا ، حيث تتشـكل الفئـة األويل مـن األطفال الهاربـني الذين 

يغـادرون بيوتهـم، وال يتقـيص أهلهـم مصريهـم أو يعـودون إيل الهـرب حاملـا يعـودون إيل اهليهم . 

وتضـم الفئـة الثانيـة املترشديـن الذيـن يقيمـون مـع أهلهـم ولكنهـم يتغيبـون لعدة ليـايل يف مكان 

آخـر . عـيل حـني تشـمل الفئة الثالثـة املنبوذين الذين يتجاهـل األهل وجودهـم، وال يعريونهم أد� 

إكـرتاث أو يرفضـون وجودهـم بصـورة تامة . وتشـمل هذه الفئـات الثالث األطفال الذكـور واألناث 

(١٨) وبخاصـة االنـاث ألن األمهـات الـاليئ أنجبنهـن مـن خـارج الرشعيـة الزواجيـة – كـام أرشت- 

مييلـون إيل التخـيل عـن األنـاث بدرجـة أكرث مـن الذكور . 

وتتجـيل ال أخالقيـة الحضـارة الغربيـة حينـام تسـتغل حاجة وفقـر أبناء الحضـارات األخري 

لتنـرش لديهـم صناعـة البغـاء ، فتفـض بذلـك عذريـة الحضـارات األخـري . فقـد شـجعت الحضـارة 

الغربيـة إنتشـار هـذه الصناعـة يف جنـوب رشق أسـيا إلمتـاع السـياح القادمـني مـن الغـرب . عـيل 

هـذا النحـو أصبـح بغـاء األطفـال جـزءاً مهـام مـن صناعـة السـياحة الجنسـية يف عـدة مناطـق من 

العـامل مثـل تايالنـد والفلبـني . حيـث يجـري تنظيـم رحـالت سـياحية جامعية مـن أوربـا والواليات 

املتحـدة لهـذا الغـرض . وتعـود أصـول السـياحة الجنسـية يف الـرشق األقـيص، إيل الفـرتة التي كانت 

تلبـي فيهـا حاجـة القـوات األمريكيـة إيل املومسـات خـالل حـريب كوريـا وفيتنـام . فقـد أقيمـت يف 

تلـك األيـام آالف مـن «مراكـز الراحة والرتويـح» يف تايالند والفلبـني وكوريا وتايوان، ومـا زال بعضها 

قامئـا وخاصـة يف الفلبـني لتلبية إحتياجات شـحنات ضخمـة ومتزايدة من هؤالء «السـياح» ولتقديم 

خدمـات هـذا النـوع مـن البغـاء للقـوات العسـكرية املرابطة يف املنطقـة (١٩).  
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وتاكيـدأ لذلـك فقـد جـاء يف تقريـر نرشتـه منظمـة العمـل الدوليـة عـام ١٩٩٨، أن البغـاء 

وصناعـة الجنـس يف جنـوب رشق آسـيا، قـد إتسـعنا ليصبحـا قطاعـاً تجاريـا كامـالً العقـود القليلـة 

املاضيـة . ورغـم الكسـاد االقتصـادي الـذي تعانيـة كثـري مـن االقتصاديـات األسـيوية ، فـإن الطلـب 

عـيل تجـارة الجنـس يتزايـد بصـورة مطرده . ويعـود ذلك يف بعض أسـبابه إيل تدويل هـذه الصناعة 

. يسـاعد ىف ذلـك اتسـاع الفـوارق بـني معـدالت رصف العمـالت بـني الجانبـني األسـيوي مـن جهـة 

والعاملـي مـن جهـة أخـري، بحيـث أصبحت السـياحة الجنسـية يسـرية املنـال قليلة التكلفـة وكثرية 

الجاذبيـة لألجانب . ومن الطبيعي أن يسـاعد عيل ذلـك إرتفاع معدالت البطالة يف هذه املجتمعات 

األسـيوية ، ووجـود فائـض سـكا� كبـري ، ومعدالت منـو أقتصادي مرتديـة األمر الذى يـؤدى إيل دفع 

بعـض األرس ألبنائهـم ، األنـاث والذكـور عـيل السـواء للعمـل يف هـذه الصناعـة حتـي تقيـم أودهـا.  

ونظـراً لتخلـف األوضـاع الصحيـة يف هذه املجتمعـات، يحذر تقريـر منظمة العمـل الدولية من أنه 

ليـس لـدي العديـد مـن البلـدان التـي تنتـرش فيها صناعـة الجنـس، منظومـة الترشيعـات والقوانني 

والسياسـات االجتامعيـة الالزمـة للتعامـل مـع العواقـب الوخيمـة ملثـل هـذه الظاهـرة . ومـن بـني 

النتائـج التـي تنطـوي عليهـا صناعـة البغـاء إنتشـار اإليدز واألمـراض األخـري الناجمة عـن اإلتصال 

الجنـيس ، كـام أن البغـاء كثـرياً مـا يرتبـط بظواهـر العنـف واالجرام وتجـارة املخدرات و االسـتغالل 

وإنتهـاك حقوق االنسـان (٢٠).      

ويعتـرب بغـاء املـرأة أحـد مظاهـر تفـكك املجتمـع والحضـارة الغربيـة ، ويف ذات الوقـت 

أحـد املتغـريات أو املعـاول الهامـة التـي سـوف تلعـب دوراً يف تاكيـد إنهيارهـا . ويتميـز البغـاء يف 

الحضـارة الغربيـة املعـارصة بـأن املـرأة املانحـة للـذة والرجـل أو الزبـون الـذي يشـرتيها ال يعـرف 

أحدهـام اآلخـر عـيل وجـه العمـوم . ورغـم أن الطرفـني قـد يتعامـالن احدهـام مـع اآلخـر بصـورة 

منتظمـة ومتكـررة ، فـإن العالقـة بينهـام ال تقـوم بالـرضورة عـيل معرفـة شـخصيته دامئـة . حيـث 

مل تكـن هـذه الصفـة موجـودة يف أغلـب عالقـات اللـذة املدفوعـة األجـر يف العصـور املاضيـة(٢١). 
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وتشـري الدراسـات إيل أن البغايـا يف املجتمـع الربيطـا� ىف املـاىض، ورمبـا يف مجتمعـات غربية أخري 

ينتمـني إىل الرشائـح األكـرث فقـراً يف املجتمـع . غـري أن مـا مييـز البغاء املعـارص عن نظـريه يف املايض، 

يتمثـل يف أن إعـداداً كبـرية مـن النسـاء الطبقـة الوسـطي يقمن مبارسـة هـذه املهنة . كـام أن تزايد 

معـدالت الطـالق قـد دفـع عدداً مـن املطلقـات للخضوع لإلغـراء املادي الـذي ينطوي عليـه البغاء 

. وعـالوة عـيل ذلـك فـإن عـدداً من النسـاء والفتيـات الغربيـات الـالوايت ال يجدن فرصـة عمل بعد 

إنتهـاء دراسـتهن، قـد يلجـأن إيل إحـدي شـبكات الدعـارة ، حتـي يجـدن فرصـة عمـل يف مجـاالت 

املجتمـع األخري . 

البغـاء    Paul Goldsteiu  – بـول جولدشـتاين  االجتـامع  عـامل  يصنـف  بذلـك  وإرتباطـا 

إيل نوعـني مـن حيـث الخصائـص . األول البغـاء مـن حيـث اإللتـزام املهنـي ، حيـث يشـري مفهـوم 

«اإللتـزام» هنـا إيل تواتـر وتكـرار املـرات التـي تنخـرط فيهـا املـراة يف مامرسـة البغـاء . إذ أن كثـرياً 

مـن النسـاء قـد ميارسـن البغـاء بصـورة مؤقتـة،  ويبعن أجسـادهن عـدة مـرات، ثم يرتكـن الدعارة 

لفـرتة طويلـة أو إيل األبـد . يف مقابـل ذلـك توجـد فئـة من النسـاء ميارسـن البغاء أحيانـا بصورة غري 

منتظمـة لإلنتفـاع مبـا يكسـبنه مـن وراء ذلـك لتعزيز الدخـل الذي يتقاضينـه من أعاملهـن اليومية 

املعتـادة يف مجـاالت أخـري ،  إيل جانـب فئـة متـارس البغـاء بصـورة منتظمـة بإعتبـاره املصـدر 

الرئيـيس للدخـل . بينـام يعـرف النـوع الثـا� ببغـاء «السـياق املهني» حيث يشـري هـذا املفهوم إيل 

نـوع بيئـة العمـل وطبيعـة عمليـة التفاعـل التـي تشـارك فيها املـرأة خالل تبـادل االتصـال الجنيس 

املدفـوع األجـر.  فهنـاك مـن البغايـا من يلتقطـن الزبائـن أو يلتقطهـن الزبائن يف الشـارع ، وهناك 

«فتيـات الهاتـف» اللـوايت ميكـن مبكاملـة هاتفيـة ، إسـتدعائهن إيل مـكان الزبـون أو دعـوة الزبـون 

إيل أماكنهـن . وهنـاك فئـة أخـري مـن املومسـات العامـالت يف املواخـري أو مـا يسـمي بالنـوادي 

الخاصـة ، مثلـام أن هنـاك مجموعـة مـن النسـاء اللـوايت يقدمـن «خدمـات خاصـة» يف محـالت 

التدليـك . وأحيانـا تلجـأ كثـري من النسـاء إيل املقايضة، أي إيل تقديم خدمات جنسـية لسـداد بعض 

الديـون عينـا ال نقـداً . ومتيـل كثـري من فتيـات الهاتف إيل مقايضـة خدماتهن الجنسـية بخدمات أو 
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سلع معينة مثل أجهزة التلفاز أو األجهزة الكهربائية أو املالبس ، أو آية خدمات أخري (٢٢). 

ويشـري إنتشـار البغـاء بعامـة يف الحضـارة الغربيـة إيل عـدة حقائـق، حيث تتمثـل الحقيقة 

األويل يف عجـز هـذه الحضـارة – عـيل عكـس دفاعهـا عـن حقوق املـرأة – عن تأمني الحيـاة الكرمية 

للمـرأة.   سـواء بالحفـاظ عليهـا داخـل بيئتهـا العائليـة بتوفـري مـا ييـرس إشـباع حاجاتهـا األساسـية 

، أو بتوفـري فـرص العمـل املالمئـة للمـرأة التـي دخلـت سـوق العمـل بحيـث ال تضطـر يف النهايـة 

إيل املتاجـرة بجسـدها.   وتتمثـل الحقيقـة الثانيـة إيل إعتبـار إنهيـار السـياقات العائلية وإنسـحابها 

دون أن تشـكل دفاعـا عـن املـرأة أو األطفـال ، وذلـك يرجـع بدايـة إيل إختزالهـا إيل حـدود العائلـة 

النوويـة.   ثـم تفـكك هـذه العائلـة بحيـث أصبـح الذكور واألنـاث خاضعـني ملصادر إشـباعهم التي 

قـد تتجسـد يف العمـل بأنشـطة البغـاء حينـام تعجز سـوق العمل عـن أن توفر فرصة العمـل.  التي 

ميكـن بالحصـول عـيل دخـل منهـا إلشـباع حاجاتهـم األساسـية ، خاصـة أن الـدرع العائـيل قـد عجز 

عـن حاميتهـم . وتتصـل الحقيقـة الرابعـة، بحالة حضـارة إفتقدت إمتـالك القيم واملعايـري األخالقية 

التـي تضفـى الطابـع االنسـا� عـيل حياة البرش، األمـر الذي جعل املتاجرة بجسـد املـرأة والعبث به 

جنسـيا، مصـدراً معرتفـا بـه ليك تحصـل عيل دخل تسـتطيع بواسـطته إشـباع أحتياجاتها األساسـية.  

تأكيـداً لهـذا اإلنهيـار املعيـاري إتجـاه بعـض الـدول الغربية - بـدالً من إعادة تنشـئة شـعوبها وفقا 

لقيـم ومعايـري لهـا قـدر مـن الطهـاره - إيل تقنني هذا االنهيـار األخالقـي.  تأكيد لذلك إقـرار الربملان 

الهولنـدي عـام ١٩٩٩ قانونـا تحـول مبوجبـه البغـاء إيل مهنـة معـرتف بهـا رسـميا ، وأنشـئت نقابـة 

للعمـالت يف صناعـة الجنـس، تضـم أكـرث مـن ثلثامئـة ألف عضـو من النسـاء (٢٣). 

ويعد إنتشار املخدرات من الظواهر التي بدأت تنترش يف مجتمعات الحضارة الغربية  بصورة 

شـاملة، بحيـث أصبحت تقلـق الرموز الفكرية والعلمية لهذه الحضـارة .  ومثلام غرقت الحضارة يف 

أرس الجنـس، فقـد سـقطت يف وحـل املخـدرات كذلك،  إرتباطا بذلـك نجد أن الفضاء الغريب مشـبع 

باملخـدرات مثلـام هو مشـبع بالجنـس.  ففي الواليات املتحـدة األمريكية يوجد واحـد من كل ثالثة 
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مـن الشـباب يتعاطـي بصـورة دامئـة نبـات القنب»الحشـيش والبانجـو»،  باإلضافـة إيل ذلـك نجـد 

  .Extc أن ٦٧٪ مـن شـباب أو باألصـح أطفـال املـدارس الثانويـة يتعاطـون أقراص مـادة األكسـتاذي

وكل السـكان األمريكيـني حسـبام تذهـب بعـض الدراسـات، تعاطـو  مـادة اإلفيتامـني عـيل األقـل 

مـرة واحـدة يف حياتهـم . ومـا ضبـط مـن املـواد املخـدرة يف عـام ٢٠٠١ يعـادل ١٥ ضعـف ما ضبط 

عـام ٢٠٠٠ ويعـادل ٧٠٠٪ مـا ضبـط عـام ١٩٩٩ (٢٤). فـإذا إنتقلنـا إيل املـواد الطيـارة «كالكلـة» 

و»البنزيـن» و «التـرن» فسـوف نجـد أن ٨٪ مـن شـباب الواليـات املتحـدة يتعاطـي املـواد الطيـارة 

(٢٥). وتعتـرب كنـدا هـي املصـدر الرئيـيس ملادة الهروين املنتـرشة ىف الواليات املتحـدة ، حيث ضبط 

يف عـام ٢٠٠٤ ١٥٦ كيلـو جـرام هربـت إليهـا ، إضافـة إيل زراعـة «القنبيـات» يف البيـوت األمريكيـة 

  .(٢٦)

فـإذا انتقلنـا إيل أوربا ، فسـوف نجـد ذات املعدالت العالية لتعاطي املخـدرات . وإذا أخذنا 

حجـم املـواد التـي ضبطـت كمـؤرش عيل انتشـار املخدرات، فسـوف نجد أنه قد تـم ضبط ٥١٢ طن 

مـن مثـار القنبيـات، باإلضافـة إيل ٨١ طن من أعشـاب القنبيات يف دول االتحـاد األوريب .  إىل جانب 

ليتواينـا التـي قامـت بزراعـة ١٨٤٢ هتـكار قنـب تصـدر إنتاجهـا إيل أوربـا ، ذلـك باإلضافـة إيل أننا 

نجـد أن مجتمعـات مثـل سـويرسا وهولنـدا يف طريقهـا الباحة زراعـة القنب. إيل جانـب أن تعاطي 

الكوكايـني سـجل معـدالت عالية يف كل من بلجيكا والسـويد وفرنسـا ، وبريطانيـا، وهولندا واليونان 

. ويف هـذا االطـار تؤكـد املعلومـات أن أسـبانيا تعـد املصـدر الرئيـىس الـذي يدخـل منـه الكوكايـني 

القـادم مـن أمريـكا الالتينيـة إيل أوربـا ،وإرتباطـا بذلك تؤكد املعلومـات أن هناك نسـبة ١٥٪ زيادة 

يف مضبوطـات الكوكايـني. إيل جانـب ذلـك فإننـا نجـد أن أسـبانيا وأملانيا وسـويرسا وفرنسـا وهولندا 

وبلجيـكا هـي أكـرب الـدول املنتجـة ملـادة MDMA  ونرشهـا يف أوربـا (٢٧). إضافـة إيل ذلـك يعـد 

الشـباب األوريب من مسـتهليك املواد الطيارة وأن مبعدالت متباينة ، وبحسـب تقرير منظمة الصحة 

العامليـة بلغـت نسـبة الشـباب األقـل مـن ١٨ سـنة الذيـن يتعاطـون هـذه املـواد يف بريطانيـا نحو 

١١,٨٪.  والدامنـارك حـوال ٥٪ مـن الشـباب وهولنـدا ٣,٦٪ للذكـور ٢,٤٪ لألنـاث ويوغسـالفيا ١٥٪ 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٩٢

للبنـني ، ١١٪ للبنـات . ذلـك باإلضافـة إيل أن أوربـا تعـد املنتـج الرئيـيس للمخـدرات االصطناعيـة 

واملؤثـرات العقليـة يف العـامل،  كذلـك أنتـاج السـالئف والكيامويـات التـي تسـتخدم إسـتخدام غـري 

مـرشوع (٢٨). 

ويشـري هـذا االنتشـار الواضـح للمـواد املخـدرة يف مجتمعات الحضـارة الغربيـة، إيل أن مثة 

متغـريات عديـدة مسـئولة عـن هـذا الوضـع املـؤذن بفنـاء الحضـارة . مـن هـذه املتغـريات إتسـاع 

مسـاحة الجنـس الحـرام يف املجتمعـات الغربيـة ، وهـو االتسـاع الـذي يسـاعد عـيل حدوثـه إنهيار 

القيـم واملعايـري املنظمـة للجنـس يف االطـار اإلنسـا�.   بحيـث إنتـرش الجنـس ىف فضـاء الحضـارة 

األوربيـة، مسـتنداً إيل املصـادر التكنولوجية لتوسـيع مسـاحتة يف حيـاة البرش، وأبرزهـا اإلعالم الذي 

يـروج لثقافـة الجنـس وتوسـيع من مسـاحة الغرائـز . ويحتاج الجنـس تلقائيا إيل تعاطـي املخدرات 

، نـوع مـن مركـب الـرش ، الجنـس يحتـاج إيل املخـدرات حسـبام هـو شـائع يف الثقافـة العامـة ، 

واملخـدرات تحقـق نشـوتها إذا تضافـرت مـع الجنـس.   ومـن ثـم فزيـادة مسـاحة أحدهـام، مـن 

شـأنه ان يـؤدي إيل زيـادة مسـاحة اآلخـر . ويتمثـل املتغـري الثـا� يف برودة القيـم والحيـاة الفردية 

، فقـد تسـاقط أو إنهـار الدفـئ الـذي كانـت توفـرة األرسة بإنهيـار األرسة عـيل نحـو مـا أوضحـت . 

ومـن شـأن ذلـك أن يدفـع األبنـاء بعيـداً عـن األرسة لتلقطهـم فضـاءات قـد ال تحتـوي عـيل الدفئ 

األرسي ، إن مل تشـكل ظروفـا أو أطـراً قاسـية مفروضـة عليهـم.   ويصبـح البحـث عـن مخـرج مـن 

هـذه الحيـاة الصعبـة، التـي إفتقـدت املثـل والدفـئ األرسي لتحقيـق األمان للفـرد ملحـا ووجوديا،  

وحينئـذ تصبـح املخـدرات، هـي املدخل إيل عامل تنتهـي فيه كل الضغوط اإلجتامعيـة املفروضة عيل 

الفـرد.  وتتسـع املسـاحة إذا ترافقـت مـع الجنـس، وتتعمـق املتعه إذا غابـت القيم واملعايـري، التي 

قـد تـؤرق الضمري الفـردي . 

إىل جانب ذلك يشري تأمل حصاد تفاعل هذه القوة الرشيرة، إيل شيوع الجنس الحرام حتي 

أثقل فضاء مجتمعات هذه الحضارة ، إضافة إيل أتساع مساحة أنهيار األرسة كوحدة قاعدية يف بناء 

املجتمع . وفيام يتعلق بانتشار الجنس الحرام ، فقد وجد أنه مؤذن بزوال العمران . وإذا كانت األديان قد 
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رشعـت الجنـس السـوي الـذي يتحقـق مـن داخـل الرشعيـة، ووفـق قيـم ومعايـري سـامية تنظمهـا 

الحضـارة، التـي يشـكل الديـن يف الغالـب قاعدتهـا ، فـإن الشـذوذ بالجنـس واالنحـراف بـه يصبـح 

مدمـر لألنسـان واملجتمـع والحضـارة . فهو مدمر لألنسـان ألنه خـروج عن املألـوف واملتعارف عليه 

، وإذا كان الجنـس خـارج الرشعيـة الزوجيـة مـن شـأنه أن يؤكـد قيـم الخيانـة، وينحـط باالنسـان 

إىل مـا دون ذاتـه وإنسـانيته.   فـإن جنـس الرجـل مـع الرجـل لـه أثـاره املرضيـة القاتلـة بالنسـبة 

لكليهـام ، املوجـب والسـالب عـيل السـواء ، ويف حالـة السـحاق ، فإنـه يدفـع إيل عـدم تحقيـق 

األنثـي لإلنتشـاء مـع الرجـل ، ويف ذلـك نـرش للفاحشـة.  ويف ذات الوقت يؤدي كليهـام إيل تخفيض 

معـدالت إنجـاب البـرش الالزمـني السـتمرار عمـران الحضـارة، إرتباطـا بذلـك يقـول الرسـول الكريم 

صـىل اللـه عليـه وسـلم «مـا تشـيع الفاحشـة يف قـوم قـط إال عمهـم اللـه البـالء»(٢٩).  ومعهـا 

يؤكـد تأثـري الجنـس الحـرام عـيل أسـتمرار الحضـارة تأكيـد «جـورج بالـويش هورفـت «أن علينـا أن 

نشـعر بالخطـر عـيل حياتنـا مـن موجـات العـري وغـارات الجنـس التـي ال تنقطـع والتـي تشـغل 

البـرش بالحاجـة الجنـس ، إذا مل يحدهـا الخـوف مـن الجحيـم ، أو مـن األمـراض املنتـرشة ، أو 

الحمـل الحـرام.   إذ تنفجـر عـىل سـاحة مجتمعاتنـا أطنـان مـن القنابـل الجنسـية التـى تنفجر كل 

يـوم ، ويرتتـب عليهـا أثـاراً تدعـو إيل القلـق، الـذى قـد ال يجعـل أطفالنـا وحوشـا أخالقية فحسـب، 

بـل قـد يشـوه مجتمعـات بأرسهـا» . يؤكـد ذلـك مـا كتبـه جيمـس رسـتون James Rastone قائـالً 

«أن خطـر الطاقـة الجنسـية قـد يكـون يف نهايـة األمـر اكـرب مـن خطـر الطاقـة الذريـة» . ويلفـت 

املـؤرخ الربيطـا� النظـر إيل أن سـيطرة الجنـس ميكـن أن يـؤدي إيل تدهـور الحضـارات . يف هـذا 

االتجـاه ففـي ابريـل عـام ١٩٦٤ أثـريت ضجـة كـربي عندمـا وجـه ١٤٠ مـن األطبـاء السـويديون 

املرموقـني، مذكـرة إيل امللـك والربملـان السـويدي يطالبـون فيهـا إتخـاذ إجـراءات عاجلـة للحـد مـن 

الفـويض  الجنسـية، التـي تهـدد حقـا حيويـة األمـة وصحتهـا.  وطالـب األطبـاء أن تسـن قوانـني 

صارمـة ضـد االنحـالل الجنـيس . ويف مايـو مـن نفـس العـام قامت أكـرث مـن ٢٠٠٠ امـرأة إنجليزية 

بحملـة لتنظيـف موجـات اإلذاعـة وشاشـات التليفزيـون، مـن الوحـل الـذي يلطخهـا مـن خـالل 
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مـا تشـيعه مـن الجنـس الرخيـص . واسـتمرارا لذلـك رصح الرئيس األمريـيك جون كنيـدي يف ١٩٦٢ 

بـأن مسـتقبل امريـكا يف خطـر ، ألن شـبابها مائـع منحـل غـارق يف الشـهوات، ال يقـدر املسـئولية 

امللقـاة عـيل عاتقـة.  وأن مـن بـني كل سـبعة شـبان يتقدمـون للتجنيـد يوجـد سـته غـري صالحـني ، 

ألن الشـهوات التـي غرقـوا فيهـا أفسـدت لياقتهـم الطبية والنفسـية (٣٠). وهو ما يعني أن سـقوط 

الحضـارة أسـرية الجنـس، مـؤذن بإنهيارهـا بغـض النظـر عن االنجـازات املاديـة التـي بلغتها .

وتعـد األرسة هـي الجبهـة الثانيـة التـي عملت القـوة الرشيرة لهـذه الحضارة عـيل تقويض 

أركانهـا ، سـواء بتدمـري القواعـد املعيارية املتعلقة باألرسة ، أو بتشـويه طبيعـة التفاعالت والعالقات 

األرسيـة ، بـل والتشـكيك يف مرشوعيـة األرسة الزوجيـة أو الطبيعيـة ذاتهـا . حدث ذلـك حينام قنن 

املجتمـع عرفـا وأحيانـا ترشيعـا يعرتفا بأمناط جديدة من األرس، غريبة وشـاذة عيل الوجود االنسـا� 

ورمبـا الحيـوا� كذلـك . حيـث تتجـه القـوة الرشيـرة للحضـارة الغربيـة األن إيل فـرض التـآكل عـيل 

األرسة الطبيعيـة، لتحـل محلهـا األشـكال األرسيـة الشـاذة فتصبـح القاعـدة . باإلضافـة إيل ذلك فقد 

أدي سـقوط معايـري الحضارة وأخالقهـا إيل إختزال املرأة إيل أنثي، تتحرك بأنوثتها لتشـبع أحتياجاتها 

الجنسـية حسـبام توجـد دون قيـد.   ويف ذات الوقـت حطـت الحضـارة مـن قيمـة املـرأة، فتاجرت 

بجسـدها مـن خـالل توسـيع مسـاحة ظاهـرة البغاء، حتـي اقدمـت بعـض املجتمعـات الغربية إيل 

اإلعرتاف به كمهنة، وأنشـأت لاليت ميارسـنها نقابة . وقد شـكل إنهيار األرسة الطبيعية وظهور أمناط 

األرس الشـاذة وأنتشـار بغـاء النسـاء إيل أنهيـار املصـادر الرشعيـة إلنجـاب األطفـال.   غـري أنه برغم 

إنهيـار األرس فـإن إنتـاج األطفـال ظـل بذات املعـدالت تقريبا، غري أنـه أتاح الفرصـة املالمئة لألطفال 

مـن خـارج الرشعيـة العائليـة ، األمـر الـذي يعنـي أن حياة هؤالء األطفـال يف ظل أوضـاع أرسية غري 

مواتيـة.   فهـم إمـا ينتمـون إىل أرس مفككـة أو عـيل األقل بـاردة، أو ينتمون إىل أرس ألبـاء بديلة ، أو 

حتـي تـم التخـيل عنهـم ملؤسسـات أو أرس بديلـة . هـؤالء األطفال بـال مرجعيات جامعية ، يشـقون 

حياتهـم يف ظـروف صعبـة ، يتغلبـون عيل صعوبات الحياة، بلـذة الجنس تـارة أو تعاطي املخدرات 
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للهـروب يف عـامل خيـايل مـن واقـع صعب تـارة أخـري،  ويف كل األحـوال فهم غري متكيفـني مع هذه 

 . الحياة 

املجتمـع يقتـل الـرباءة فيهـم، ويدفعهـم إيل كل السـلوكيات التـي تتنـايف مـع عذريتهـم، 

حتـي املتاجـرة بأجسـادهم مـن خـالل بغـاء الطفولـة ، الـذي برعـت الحضـارة الغربيـة يف أبتـكاره 

عـيل أرضهـا.   وتسـعي إيل نـرشة عـيل سـاحة كل األرض والحضـارات وحتـي يف فضـاء الكـون ، هـو 

مـرض وأنحـراف اختصـت بـه الحضـارة الغربيـة نفسـها ، غـري أنهـا تسـعي إيل نـرشه عـرب العـامل 

حتـي تنفـي خصوصيـة إرتباطهـا بـه . تعبـري عن أنانيـة غربية رشيـرة مـن ناحيتني، مـن ناحية أوىل 

حينـام يسـتمتع الكبـار بالجنـس مـع األطفـال الذين يحتاجـون إيل لقمـة العيـش ، يف مقابل العبث 

بأجسـادهم الغضـة.   ومـن ناحيـة ثانية إغتيال الـرباءة عند أطفال املجتمعـات الفقرية، حتي يحقق 

السـياح القادمـني مـن الغـرب مزيـداً من املتعـة يف الرحـالت الرحالت السـعيدة.  والعملـة الغربية 

ذات قيمـة عاليـة وباسـتطاعتها رشاء املتعـة مـن اجسـاد األطفـال املحرومـني، أبنـاء األرس الفقـرية 

واملعدومـة، كأمنـا هـو إنحـدار حضـارة يسـعي إيل اإلنحـدار بالعـامل جملة . 

ومـن الطبيعـي أن يسـعي أطفـال الحضارة الذين اغتصبـت براءتهم إيل اإلنتقـام ورد الصاع 

صاعـني . حيـث ارتفـاع جرائـم العنف ، القتـل واالغتصاب مبعـدالت عالية، تفوق نظائرهـا يف العامل.   

يضـاف إيل ذلـك جرائـم االعتـداء عـيل املمتلـكات،  ورسقـة املنـازل والتـرشد ورسقـة السـيارات ولو 

باآلكـراه ، كأمنـا هنـاك ثـأر دامئـاً بـني الحضـارة وأبناءها ، لنسـمية جدل العـدوان ، أو رصاع السـبق 

مـن أجـل األنتقـام.   فـإذا أدرك الصغـار والشـباب أن ظروف املجتمـع والحضارة اقوي مـن أرادتهم 

، فـإن املخـدرات تصبـح هـي السـاحة التي يهرب إليهـا الجميع، املخـدرات والجنـس طاعون ينهش 

يف جسـد هـذه الحضـارة ، نـوع مـن االنتحـار الذايت الذي قـد يقدم عليهـم الصغار ، قبـل أن تفرض 

عليهـم حضارتهـم االنتحـار املـادي أو املعنـوي عيل السـواء أو حتـي كليهام معا .
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ثالثاً: القوة الرشيرة تتحرك رشقا 

برغـم أن الحضـارة الغربيـة قـد قطعـت أشـواطا بعيـدة عيل طريـق التقدم املـادي ، حيث 

العلـم املتقـدم والتكنولوجيـا املتطـورة ، والقـوة العسـكرية التـي ال تقهـر، فـإن هـذه الحضـارة قد 

بـدأت مـن جوانـب عديـدة تفقـد توازنهـا ومـؤرشات ذلـك عديـدة . فقـد بـدأت مـن ناحيـة تفقد 

نقاءهـا السـكا� ، سـواء بإتجـاه قاعدتهـا السـكانية إيل التـآكل حتـي أنه يقـال أنه مع نهايـة العقد 

األول مـن األلفيـة الثانيـة لـن يكون سـكان هـذه الحضـارة أغلبية عـيل أرضهـا (٣١). يف مقابل ذلك 

فقـد بـدأت الهجـرات بخاصـة من العامل االسـالمي تشـكل جاليات لهـا وزنها يف مختلـف مجتمعات 

الحضـارة الغربيـة ، بثقافاتهـا وقيمهـا املتباينـة ، بحيث أنه إذا إسـتمرت األوضاع عيل ما تسـري عليه 

اآلن ، فإنـه مـن املحتمـل ان تشـكل هـذه القيـم واملعـا� بداية تفاعل جـديل داخل هـذه الحضارة 

ذاتهـا . يضـاف إيل ذلـك عـيل نحـو مـا أرشت، فـإن هـذه الحضـارة تعـا� مـن االنهيـار املعنـوي 

والقيمـي واملعيـاري ، وهـو أخطـر أنـواع االنهيـارات . فاملـادة مـن السـهل إكتسـابها إذا إفتقدهـا 

مجتمـع معـني ، إذ مـن اليسـري إذا توفـرت االرادة ألي مجتمـع متخلف أن ينظم اوضاعة ليكتسـب 

العلـم والتكنولوجيـا الحديثـة.   غـري أنـه مـن الصعـب بالنسـبة ألي مجتمـع فقـد قيمـة ومعانيـة 

ومعايـريه أن يسـتعيد هـذه القيـم واملعـا� بسـهوله، حتـي إذا إمتلـك االرادة لذلـك.   إلن ذلـك قد 

يسـتغرق  زمنـا أطـول، ألن األمـر يتطلب تنشـئة أجيال كثـرية ومتتابعة إيل أن تسـتقر القيم واملعا� 

. لذلـك قلنـا أن الحضـارة الغربيـة عمالقـة يف جوانبهـا املاديـة ، قزمـة او محـدودة يف معانيها، حتي 

أخالصهـا للمعـا� العلامنيـة كـام تدركهـا بـدأ يتـآكل ، وأمامنـا مضامـني دعـاوي املحافظـني الجـدد 

شـاهدة عـيل ذلك . 

تـدرك الحضـارة الغربيـة كذلـك، أنـه مـن السـهل أن تكتسـب الحضـارات األخـري العلـم 

والتكنولوجيـا املتقدمـة التي تفتقدها األن كام نجحت الصني وبعض املجتمعات األسـالمية .  غري أن 

هذه الحضارات وبخاصة الحضارة اإلسالمية برغم تخلف مجتمعاتها إال أن ثقافتها وقيمها ومعانيها 

ومعايريها التي تسـتند جميعها إيل الدين اإلسـالمي ما زالت قوية.  ثم أنها حضارة ما زالت أخالقها 
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متامسـكة ، وهـي تسـعي اآلن بغالبية مجتمعاتها – برغم صعوبات التخلـف أو املعوقات املفروضة 

عليهـا مـن قـوي خارجيـة – إلكتسـاب العلـم والتكنولوجيـا الحديثـة . وإذا كانت الحضـارة اليابانية 

قـد شـقت طريقهـا إيل التقـدم ، وكذلك الحضـارة الصينية ، فإن الحضارة اإلسـالمية هـي األقوي من 

حيـث الديـن والقيـم واملعـا�.  ثـم أنهـا تختلف عن الحضـارات األخـرى، بتفردها بإمتـالك الرثوات 

املتنوعـة والطاقـة التـي تحتاجهـا مجتمعـات الحضـارات األخـري . وإذا كانـت الحضـارة الغربيـة ، 

مـن بـني كل الحضـارات املتقدمـة، هـي التـي تعتمد عـيل الـرثوات اإلسـالمية يف التقدم وهـي التي 

إعتمـدت يف منوهـا وتطورهـا عـيل سـلب مجتمعـات الحضـارات األخـري لخرباتهـم.   بحيـث أصبح 

االسـتالب والحصـول عـيل ثـروات اآلخريـن عـادة تاريخيـة وحضارية لديهـا،  فقـد رأت أن الحضارة 

اإلسـالمية هـي مصـدر التهديـد . وإذا كانـت الحضـارة اإلسـالمية غـري متوازنـة اآلن لسـبب تخلـف 

مجتمعاتهـا ماديـا، فإنهـا قـد تسـعي ، ولـو بقدر مـن التكلؤ، إلسـتعادة التـوازن من خالل إكتسـاب 

املعـارف والتكنولوجيـا إذا توفـرت لهـا االرادة ، كـام أرشت، والجهـد املخطـط . يف مقابـل حضـارة 

هـي الحضـارة الغربيـة التـي متتلـك العلـم املتقـدم والتكنواوجيـا املتطـورة، غـري أنها تفتقـد املعا� 

الحضاريـة واملثـل العظيمـة لكونها قد غرقـت يف أوحال الجنس واملخـدرات والجرمية وإنهيار األرسة 

وتبـدد القيـم واملعايـري ، ومـن ثم تصبح إسـتعادة التـوازن أكرث صعوبة إن مل تكن مهمة مسـتحيله . 

لذلـك إتجهـت الحضـارة الغربيـة بإتجاه تفكيك بنية الحضـارات الرشقية بخاصة الحضارة اإلسـالمية 

، وإلنجـاز ذلـك تبنـت هـذه الحضـارة وسـائل عديـدة سـوف نتعرض لهـا لتحقيق هـذا الهدف . 

ولتوضيـح أسـاليب الحضـارة الغربيـة يف التفكيـك الحضـاري فإننـا سـوف نتعـرض ملوضوع 

املـرأة يف الحضـارة اإلسـالمية ، بإعتبـار أن توضيـح وجهـة نظـر هـذه الحضـارة فيـام يتعلـق مبكانـة 

إحـدي  تعـد  املـرأة  قضيـة  أن  وبإعتبـار   ، الغربيـة  الحضـارة  يف  مكانتهـا  أوضحنـا  مثلـام  املـرأة 

اآلليـات التـي إتبعتهـا الحضـارة الغربيـة لتفكيـك بنيـة الحضـارة اإلسـالمية.  بدايـة تؤكـد قوانـني 

الحضـارة االسـالمية عـيل املسـاواة الكاملـة بـني الرجل واملـرأة حينام تعتـرب املرأة والرجـل عنرصين
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 يكمـل أحدهـام اآلخـر ، تسـتند يف ذلـك لقولـة تعـاىل «الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق 

منهـا زوجهـا» النسـاء اآليـة ١» وهـو مـا يعني أن النفـس الواحدة هـي النفس االنسـانية التي خلق 

منهـا هـذه الزوجيـة يف التعـدد النوعـي (٣٢). وإنطالقـا من هـذه املسـاواة النابعة من جـذر واحد 

، هـي النفـس الواحـدة سـاوي االسـالم بـني الرجـل واملـرأة يف إيجابيـات الحيـاة وسـلبياتها . فقـد 

سـاوي األسـالم يف الجوانـب االيجابيـة مـن خـالل قولـه نعـايل «أن املسـلمني واملسـلامت واملؤمنـني 

واملؤمنـات والقانتـني والقانتـات والصادقـني والصادقـات ... أعـد اللـه لهـم مغفـرة وأجـراً عظيـام 

« األحـزاب آيـة ٣٥» . كـام سـاوي تعـاىل بينهـام يف الجوانـب السـلبية املنحرفـة ، تأكيـداً لذلـك 

قولـه تعـاىل «الزانيـة والـزا� فأجلـدوا كل واحـد منهـام مئـة جلـدة» النـور آيـة ٢ « وقولـة تعـاىل 

«والسـارق والسـارقة فأقطعـوا أيديهـام» املائـدة اآليـة ٣٨ ١* وهـو مـا يعنـي أن االسـالم يسـاوي 

بـني األثنـني يف مختلـف مجـاالت الحيـاة . فاملـرأة أنسـان كـام الرجـل إنسـان ، ولكلنهـام يتوازنـان 

ىف األدوار وإذا كانـت أدوار الرجـال تتـوازن بحسـب مواقعهـم ، فـإن أدوار النسـاء تتـوازن بحسـب 

مواقعهـن كذلـك، فالجوهـر األسـايس يـدور حول محوريـن األول املسـاواة بني الرجل واملـرأة والثا� 

تكامـل األدوار التـي يقومـون بهـا لتسـتقيم الحيـاة االجتامعيـة وتسـتمر . ويرتبـط بهـذه املسـاواة 

أن األرسة يف االسـالم ليسـت ذات طبيعـة ذكوريـة باملطلـق ، بـل هـي مشـرتكة بـني الرجـل واملـرأة 

بحسـب االلتـزام العقـدي . مبـا يف ذلـك الـرشوط التـي يفرضهـا أحدهام عـيل اآلخر يف حريـة كاملة 

تعبـريا عـن الحريـة اإلنسـانية.  ومبناسـبة ذلـك فـإن االنتسـاب لـألب يعـرب عـن عـرف اجتامعـي، 

إسـتند إيل تقاليـد تاريخيـة وليـس أمـراً رشعيـا ، لذلـك نجـد أن هنـاك بعـض حـاالت االنتسـاب 

إيل األم كـام نقـل عـن «محمـد بـن األمـام عـيل» أنـه أشـتهر باسـم محمـد بـن الحنفيـة «هـي 

١* ال يعني ذلك أن االسالم يذهب إيل توقيع العقوبات عيل مرتكبي هذه الجرائم ولكن هذه العقوبات حسب جملة التفسريات 
هي السقف األعيل للعقوبات مبعني أن عقوبات كل جرمية هي سلم متدرج حتي أقصاها الذي ذكر يف النص القرآ� . بل 
إن االسالم وضع عديداً من الرشوط الصعبة التي ينبغي توافرها حتي تطبق العقوبة التي عليها القرآن، تأكيدا لذلك الرشوط 

املرتبطة بإثبات جرمية «الزنا» أو «الرسقة».  
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أمة» . لذلك ليس هناك مانع يف اإلسالم أن ينتسب اإلنسان إيل أمة إذا تغري العرف العام (٣٣). 

يف هـذا اإلطـار مل يتحـدث اإلسـالم بأي سـلبية عـن املرأة ، فقد قـال تعاىل يف القـرآن الكريم 

«واملؤمنـون واملؤمنـات بعضهـم أوليـاء بعـض يأمـرون باملعـروف وينهـون عـن املنكـر» . وإرتباطـا 

بذلـك يجـوز للمـرأة أن تعمـل وتقـوم بـكل االدوار كـام يجـوز للرجـل أن يعمـل،  وإذا كانت هناك 

تحفظـات أخالقيـة عـىل قيـام املرأة ببعض أعـامل الرجال.   فإن األخالق ليسـت مفروضة عيل املرأة 

دون الرجـل . فالظـروف التـي قـد تجعـل دور املـرأة غـري أخالقي تقابل ظـروف تجعـل دور الرجل 

غـري أخالقـي كذلـك . ويف هذا االطار يشـري االسـالم إيل أن املرأة مسـاوية للرجل يف القيمة االنسـانية 

ويف املسـئولية، ويف الحقـوق والواجبـات، ولكن عيل قاعدة أن توزيع األدوار يتحقق بحسـب طبيعة 

األوضـاع املتنوعـة يف الجانـب النفـيس والحـريك والجسـدي لكل من الرجـل واملرأة.  فاإلسـالم مل يرد 

مـن املـرأة أن تعيـش أنوثتهـا بعيـداً عن العالقـة الزوجية ، كام يريـد من الرجل أن يعيـش ذكوريته 

يف هـذا النطـاق مـن الناحيـة الجنسـية . يريـد االسـالم للمـرأة – كام للرجـل – أن تنطلـق يف املجال 

العـام كإنسـانه متتلـك العقـل واإلرادة والقيمـة العلميـة والفكريـة والعمليـة ، بحيث ال تسـتند إىل 

الجانـب الجنـيس، بـل االنسـا� يف عالقاتهـا االجتامعيـة . وجعـل لهـا الحـق يف املشـاركة يف النشـاط 

الثقـايف والسـيايس واالجتامعـي واالقتصادي ، واألمني والعسـكري متى تطلبت الظـروف ذلك (٣٤). 

وبرغـم هـذه املسـاواة الكاملـة يف القيـام بـاألدوار االجتامعيـة بـني الرجـل واملـرأة يـري االسـالم أن 

مثـة خـالف يف القيـام ببعـض األدوار االجتامعيـة دون أخـري لطبيعـة كل منهـام ، فأمومـة املـرأة يف 

جسـدها ، بينـام أبـوة الرجـل خارجـة عـن الجسـد مـن حيـث املعانـاة ىف العمـل واالنتـاج إلشـباع 

حاجـات األرسة ، األمـر الـذي قـد مينـع املـرأة مـن القيـام باملسـئوليات االنتاجيـة من ناحيـة عملية 

(٣٥). عـيل هـذا النمـط يـري االسـالم أنـه ليـس هنـاك مقيـاس محـدد لنـوع العمـل الـذي ينبغـي 

أن تقـوم بـه املـرأة . حيـث تقـوم املـرأة بالعمـل الـذي تسـتطيع طاقتهـا القيـام بـه ، وأن آداءهـا 

لبعـض األعـامل يف بعـض األحيـان قـد يكـون أفضـل مـن آداء الرجـل. غري أن مـا هو أسـايس يف هذا 
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الصـدد أن دور املـرأة كأم أسـايس يف حياتهـا، أمـا تحديـد األدوار األخـري التـي تختـار القيـام بهـا 

فأمـر يعـود إليها شـخصيا، ومنـاط بطاقاتهـا وإمكاناتها وقدراتهـا الخاصة . وعيل ذلـك فإن إضطالع 

املـرأة بـأي عمـل غـري األمومـة ، عنـد توفـر املناخـات التـي تحافـظ عليهـا كإمـرأة وكإنسـان ملتـزم 

أخالقيـا، أمـر مسـموح بـه وممكـن (٣٦). وإتصـاال بذلـك فربغـم أن اإلسـالم يؤكـد عيل املسـاواة إال 

أنـه يرفـض التامثـل املطلـق بـني أدوار املـرأة وأدوار الرجل (٣٧) ، كـام أنه يؤكد عيل غيـاب التامثل 

الفسـيولوجي بـني جسـم الرجـل واملـرأة ، وهـو التباين الذيـن يولد لـدي كل منهام التفـوق يف أداء 

أدوار اجتامعيـة معينـة، قـد ال يسـتطيع الجنس اآلخـر آداءها بنفس الكفاءة . ومن ثم يري اإلسـالم 

أن مثـة عالقـة ، ولـو محـدودة بـني التكويـن البيلوجـي لكل مـن الرجل واملـرأة وبني إمتـالك القدرة 

عـىل القيـام بـأدوار معنيـة ، مـام يؤهـل كل منهـام ألداء أدوار معينـة بكفاءة أعـيل دون أخري . 

وتعتـرب قضيـة املـرأة والحيـاة الجنسـية مـن القضايـا التي نرشت الفـويض يف بنيـة الحضارة 

الغربيـة ، حتـي شـكلت ومـا ترتـب عليهـا من آثـار اجتامعيـة عنـرصاً يتويل نفـي الحضـارة الغربية 

مـن الداخـل أو هـو نفـي سـلبي ملنجـزات هـذه الحضـارة . عـيل خـالف ذلـك نجـد أن اإلسـالم 

ال مينـع أو يرفـض الجنـس ولكنـه يضعـة يف إطـار الضوابـط الرشعيـة التـي تنظـم ذلـك . يف هـذا 

اإلطـار عنـي اإلسـالم بالجنـس بإعتبـاره يعـرب عـن جانب فطـري يف اإلنسـان غـري انه وضـع القواعد 

التـي تنظمـة مبـا يضمـن آدائـه لوظيفتـه بالنسـبة للمجتمـع يف غـري غلـو وال كبـت وال إنحـراف. 

تأكيـداً لذلـك قولـه تعـاىل «أحـل لكـم ليلـة الصيـام الرفـث إيل نسـائكم ، هـن لبـاس لكـم وأنتـم 

لبـاس لهـن ، علـم اللـه أنكـم تختانـون أنفسـكم ، فتـاب عليكـم وعفـا عنكـم، فـاألن بارشوهـن 

وأبتغـوا مـا كتـب اللـه لكـم ، وكلـوا وارشبـوا حتـي يتبـني لكـم الخيـط األبيـض مـن الخيط األسـود 

تلـك   ، املسـاجد  عاكفـون يف  وأنتـم  تبارشوهـن  وال   ، الليـل  إيل  الصيـام  أمتـوا  ثـم   ، الفجـر  مـن 

حـدود اللـه فـال تقربوهـا  البقـرة آيـة» . ويف موضـع آخـر بقولـه تعـاىل «يسـألون عـن املحيـض، 

قـل هـو أذي فأعتزلـوا النسـاء يف املحيـض وال تقربوهـن حتـي يتطهـرن ، فـإذا تطهـرن فأتوهـن 

مـن حيـث أمركـم اللـه ، أن اللـه يحـب التوابـني ويحـب املتطهريـن ، نسـاؤكم حـرث لكـم ، فأتـوا 
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حرثكـم أمنـا شـئتم ، وقدمـوا ألنفسـكم ، وإتقـوا اللـه وأعلموا أنكم مالقـوه ، وبرش املؤمنني» سـورة 

البقـرة اآليـة ٢٢٢، ٢٢٣» حيـث يؤكـد ذلـك إعـرتاف االسـالم بفطريـة الدافـع الجنـيس وأصالتـه ، 

وإدانتـه لإلتجاهـات املتطرفـة التـي متيـل إيل مصادرتـه، أو إعتبـاره قـذرا مدانـا. ولذلك منـع الذين 

أرادوا قطـع الشـهوة الجنسـية نهائيـا باالختصـاء مـن اصحابه ، وقال صـىل الله عليه وسـلم آلخرين 

أرادوا اعتـزال النسـاء وتـرك الـزواج، قائـالً «أنـا أعلمكـم باللـه وأخشـاكم لـه ، ولكنـي اقـوم وأنام ، 

وأصـوم وأفطـر ، وأتـزوج النسـاء ، فمـن رغـب عـن سـنتي فليـس منـي» . كـام قـرر حـق كل مـن 

الزوجـني بعـد الـزواج يف االسـتجابة لهـذا الدافـع ، ورغـب يف العمل الجنـيس إيل حد إعتبـاره عبادة 

وقربـة إيل اللـه تعـاىل . حيـث جـاء يف الحديـث الصحيـح « ويف يضـع أحدكـم «أي فرجـه» صدقـه، 

قالـوا يـا رسـول اللـه ، أيـايت أحدنـا شـهوته ويكـون لـه فيهـا أجـر؟ قـال نعـم ، أليـس إذا وضعهـا يف 

حـرام كان عليـه وزر ، كذلـك إذا وضعهـا يف حـالل كان لـه أجـر ، أتحتسـبون الـرش وال تحتسـبون 

الخـري؟ (٣٨). وقـال أيضـا رسـول اللـه صـىل الله عليه وسـلم «ثالث حق عـيل الله عونهـم،  املجاهد 

يف سـبيل اللـه ، واملكاتـب الـذي يريـد اآلداء ، والناكـح الـذي يريد العفـاف»  وقال رسـول الله صىل 

اللـه عليـة سـلم «مـن كان مورساً ألن ينكح ثـم مل ينكح فليس مني» (٣٩). وذلك بإعتبار أن اإلسـالم 

يؤكـد عـيل اإلشـباع الجنـيس ، ولكـن مـن خالل الـزواج كقنـاة وحيـدة لذلك . 

الـذي  الرشعـي  االطـار  خـارج  الجنـس  أي   ، الحـرام  الجنـس  رفـض  اإلسـالم  أن  غـري 

حـدده اإلسـالم .فقـد رفـض أن تعـارش األنثـي ذكـراً خـارج رشعيـة الـزواج ، كـام رفـض أن تعـارش 

امـرأة غـري زوجهـا . وقـد اعتـرب مثـل هـذه االفعـال جرميـة وز� يسـتحق العقـاب، ألن الـز� أو 

املعـارشة الجنسـية خـارج الرشعيـة تتناقـض والفطـرة التـي فطـر االنسـان عليهـا ، كـام تتناقـض 

«هنـد  دهشـة  مـن  االنسـانية  الفطـرة  مـع  تناقضـه  ويتضـح   . املجتمـع  ومتاسـك  واسـتقرار 

ومـن   ، اإلسـالم  عـيل  وسـلم  عليـه  اللـه  اللـه صـىل  رسـول  لتبايـع  جـاءت  حينـام  عتبـة»  بنـت 

تـز�  الكريـم متعجبـة ومسـتاءة «أو  الرسـول  تـز� فـردت هنـد عـيل  البيعـة أال  ضمـن رشوط 

الحـرة؟» !!! . إذ ليـس مقبـوالً يف فطرتهـا «الجاهليـة» أن تقـع الحـرة يف هـذا املسـتنقع العفـن 
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بـإن تخـدش كرامتهـا وإنسـانيتها وتهتـك رشفهـا ، وقدميا قـال العـريب يف الجاهلية «وأغـض طريف إن 

بـدت يل جـاريت حتـي يـواري جـاريت مأواهـا « . لذلـك جـرم اإلسـالم الزنـا، ملـا لـه مـن أرضار علمية 

عـيل االنسـان أثبتهـا الطـب الحديـث ، وملا فيـه من آثار مدمـرة لـألرسة واملجتمع أكـد عليها علامء 

النفـس واالجتـامع.  إضافـة إيل أن الـز� ينـزع االميـان ، فيبقي اإلنسـان بـال إميان صـادق ، وقد قال 

تعـاىل «سـورة أنزلناهـا وفرضناهـا وأنزلنا فيهـا آيات بينات لعلكـم تذكرون ، الزانية والـزاىن فأجلدوا 

كل واحـد منهـام مائـة جلـدة وال تأخذكـم بهـام رأفـة يف ديـن اللـه إن كنتـم تؤمنـون باللـه واليـوم 

اآلخـر وليشـهد عذابهـام طائفـة مـن املؤمنني ، الـزا� ال ينكح إال زانيـة أو مرشكة والزانيـة ال ينكحها 

إال زان أو مـرشك وحـرم ذلـك عـيل املؤمنني»سـورة النور اآلية، ١، ٢ «عيل هذا النحو نجد أن اإلسـالم 

يعتـرب الـزواج هـو القنـاة الوحيدة التي يسـمح فيها بالعالقة الجنسـية بني الجنسـني (٤٠) . ويف هذا 

اإلطـار نجـد أن الرشيعـة اإلسـالمية تنص عـيل عقوبات مشـددة ضد جرائـم الجنس والزنـا واللواط 

واإلغتصـاب،  بإعتبارهـا جرائـم مخالفة للرشائـع املتعلقة باملجتمـع والعائلة (٤١). 

وإذا كنـا قـد أرشنـا إيل أن الغـرب قـد حـول خصوصيـات الحيـاة األرسيـة إىل املجـال العـام 

بحيـث أصبـح الجنـس الـذي ميـارس خـارج الرشعية الزوجيـة يتجاوز الجنـس داخل هـذه الرشعية، 

إضافـة إيل تشـبع الفضـاء العـام بثقافـة الجنـس . عيل خالف ذلك نجـد ان قضية الجنس يف االسـالم 

تنطلـق مـن قاعـدة العفـة، التـي فرضهـا عـيل الرجـال والنسـاء.   حيـث يـراد للعالقات بـني الرجال 

والنسـاء أن تتحـرك يف دائـرة الضوابـط الواقعيـة التـي متنـع الرجـل مـن أن يسـقط تحـت تأثـري 

الصدمـة العنيفـة للجـو املحـرق الـذي يلهـب غريزتـه.  كـام هـي الحـال بالنسـبة للمـرأة ، التـي ال 

يرغـب اإلسـالم إلغـاء إحساسـها باألنوثـة ، ألنهـا حالـة طبيعيـة يف شـخصيتها ، غـري أنـه يريـد لهذه 

األنوثـة أن تتحـرك يف دائـرة خاصـة ال تـرتك تاثريهـا عـيل إنسـانية املـرأة يف ضوابطهـا األخالقيـة من 

جهـة ، وال تـرتك تأثرياتهـا السـلبية عـيل واقـع املجتمـع األخالقـي مـن جهة أخـري (٤٢) . 

  وباإلضافـــة إيل أن اإلســـالم قـــد فـــرض تحـــرك أنوثـــة املـــرأة يف الدائـــرة 
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األرسيـة او الزوجيـة الخاصـة ، فإنـه قـد طـور مجموعـة مـن اآلليـات حتـي ال تنطلـق الغريـزة إيل 

املجـال العـام لـيك تدمـر كل شـئ .   وتعـد التنشـئة الدينيـة والعقيديـة للرجـل املسـلم واملـرأة 

املسـلمة أول هـذه اآلليـات، فإسـتيعاب االنسـان للقيـم واملعايـري االسـالمية يطـور لديـه معرفـة 

بالنمـوذج اإلسـالمي املوجـه لسـلوكيات األنسـان يف مختلـف مجاالت املجتمع املسـلم . هـذه القيم 

واملعايـري تشـكل ضمـرية الـذي يفـرض عليـه أتبـاع السـلوكيات، التـي ميليهـا عليـه ضمـرية املسـلم، 

والتـي تـؤدي يف النهايـة إيل الحفـاظ عـيل األنسـان واملجتمـع عـيل السـواء . هـذا الضمـري بطبيعته 

ضمـري دينـي وجمعـي يقهـر النـوازع الفرديـة ، ويدعـم ذاتيـة الجامعـة ويجعـل لهـا الغلبـة عـيل 

ذات الفـرد وأنانيتـه . األمـر الـذي يعنـي أن النمـوذج االسـالمي املوجه لسـلوكيات االنسـان، وتطور 

الحضـارة قـد تـم إسـتيعابة بداخلـه ، وذلـك يف مقابـل أن غيـاب النمـوذج املوجـة عـن الحضـارة 

الغربيـة ، هـو الـذى أدى إيل كل هـذه الفويض السـلوكية التـي تعا� منها الحضـارة الغربية.   والتي 

فرضـت متزيـق أدوار املـرأة وخروجهـا عـن الحدود التي ترسـمها القيـم واملعايري ، بحيـث أدي ذلك 

إيل تفكيـك بنيـة األرسة، حتـى خرجـت هـي األخـري عن مألـوف املعايـري واملـرشوع.   وإنتقل ذلك 

إيل املجتمـع فقـام بتمزيـق نسـيجه إربـا، لذلـك يسـعي اإلسـالم إيل دعـم قيـم ومعايـري النمـوذج 

املوجـه يف بنـاء الشـخصية، مبـا يجعـل القيام بـاألدوار ومنظومة املعايـري املرتبطة بهـا تحقيق ملا فيه 

خـري الفـرد واألرسة واملجتمـع . 

ويطــرح التقييــد بإعتبــاره اآلليــة الثانيــة يف هــذا االتجــاه ، وهــو مــا يعنــي وضــع بعــض 

ــامع اإلنســا� .  ــة االجت ــي تســتقيم حال ــة، حت ــب الغريزي ــود عــيل بعــض الجوان الحــدود أو القي

ويف هــذا االطــار فــإن أي مجتمــع يحتــاج إيل أخالقيــات تتشــكل مــن القيــم واملعايــري التــي تتــويل 

ــري  ــاة األخ ــاالت الحي ــل واآلداء يف مج ــم العم ــن تنظي ــط ولك ــس فق ــال الجن ــس مج ــم لي تنظي

كاالجتــامع واالقتصــاد.   وإذا كان بعــض الغربيــون ينظــرون إيل الحجــاب عــيل أنــه قيــد أو نــوع 

مــن الكبــت املفــروض عــيل املــرأة، فــإن هــذا املنطــق يطــرح كذلــك تســاؤال يــدور حــول ملــاذا 

تغطــي املــرأة الغربيــة بقيــة أجــزاء جســمها باملالبــس ، إليــس وجــود هــذه املالبــس قيــد عــيل 

ــع  ــق يرج ــاب املنط ــا ، وغي ــتقيم يف منطقه ــة أن تس ــارة الغربي ــن الحض ــوب م ــرأة(٤٣). مطل امل
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باألسـاس إيل غيـاب النمـوذج املوجـة الـذي يتضمـن املعايـري التـي ميكـن القيـاس عليهـا . ويف هـذا 

املوضـع نستشـهد بعـامل النفـس اليهـودي سـيجموند فريـد الـذي أكد عـيل أن الكبـت «أي القيود» 

الزم لنمـو الحضـارة وإزدهارهـا ، بإعتبـار أن كبـت الغرائـز األنانيـة يسـاعد عيل أن تكـون اإليثارية 

هـي القاعـدة . وهـي بعـد الزم لبنـاء الحضـارة وتطور املجتمـع ، فمراعاة إسـتقامة حالـة االجتامع 

االنسـا� يحتـاج إيل القيـود املنظمـة لسـلوكيات البـرش يف مختلـف مجـاالت الفضـاء العـام، وهـي 

القيـود التـي ينـرصف بعضهـا إيل ضبـط غرائـز الفـرد وتقليـص نطـاق ذاتيته . 

وتتشـكل االليـة الثالثـة ملواجهـة الطاقـة الغريزيـة يف جهـاد النفـس والعمـل عـيل تفعيـل 

االرادة االنسـانية ، ويف هـذا الصـدد فـإن عـيل االنسـان أن يقـاوم نفسـه حتي ال يسـقط يف التهلكة.  

فعـيل األنثـي أن ال تبالـغ يف التزيـن حتـي التـربج حتـي ال تسـتنفر غرائـز اآلخريـن ودفعهـم إيل 

التعامـل معهـا كأنثـي . امـا بالنسـبة للشـباب مـن الذكـور فـإن عليهـم مـن جانبهـم أن يعملـوا يف 

إتجـاه تقليـم اظافـر الغرائـز وتقليـص طاقتهـا.   ويف هـذا االطار نجـد أن املرجعية االسـالمية تويص 

الشـباب إذا سـاءت الظـروف وإشـتدت األحـوال ومل يتيـرس لهـم طريـق الحـالل يف إشـباع الغريـزة 

والشـهوة بالـزواج.   يوصيهـم بالصـوم فإنـه وقايـة وعـالج أويص بـه النبـي صـىل اللـه عليـه وسـلم 

حينـام قـال «يامعـرش الشـباب مـن مل يسـتطع منكـم البـاءة فليتـزوج ، فـإن مل يسـتطع فالصيام له 

وقـاء» . وهـو مـا يعنـي أن االسـالم يـدرك أنـه إذا كان الجانب الغريـزي يف ذات االنسـان، هو الذي 

يدفع األنثي أو الذكر إيل سـلوك السـبيل املدمر لألرسة واملجتمع.   فإنه يسـعي إيل إسـتنفار الذات 

اإلنسـانية ملكامـن القـوة ىف بنيتهـا، ملقاومـة هـذا الـرش بالعمـل عـيل تخفيـض الطاقـة الغريزيـة 

الدافعـة بالصـوم، أو تقليـص الظـروف التـي قـد تسـاعد عـيل تفجـري هـذه الطاقـة منـذ البداية. 

وتشـــري اآلليـــة الرابعـــة إيل الحجـــاب بإعتبـــاره الوســـيلة التـــي ميكـــن أن تشـــكل 

عائقـــا امـــام إســـتنفار الغريـــزة وتعاظـــم أو تصاعـــد طاقتهـــا، والحجـــاب كـــام تشـــري 

اآليـــة الكرميـــة «وقـــل للمؤمنـــات يغضضـــن مـــن أبصارهـــن ويحفظـــن فروجهـــن وال 

يبديـــن زينتهـــن إال مـــا ظهـــر منهـــا وليرضبـــن بخمرهـــن عـــيل جيوبهـــن وال يبديـــن 



١٠٥ تأثري االخرتاق الحضاري عىل أوضاع املراة ىف مجتمعاتنا

زينتهـم إال لبعولتهـم أو آبائهـن أو أبنـاء بعولتهـن أو إخواتهـن أو بنـي إخواتهـن أو بنـي أخواتتهن 

أو نسـائهن او مـا ملكـت أميانهـن أو التابعـني غـري أويل االربـة مـن الرجـال أو الطفـل الذيـن مل 

يظهـروا عـيل عـورات النسـاء وال يرضبـن بارجلهـن ليعلـم مـا يخفـني مـن زينتهـن، وتوبـوا إيل الله 

جميعـا أيـه املؤمنـون لعلكـم تفلحـون» النـور آيـة ٣١ . وللحجـاب يف التصـور االسـالمي معنيـني ، 

األول مبعنـي «السـرت» وهـو أن تسـرت املـرأة جسـدها ماعـدا الوجـه الكفـني اللذيـن يتحفـظ بعـض 

العلـامء ويحتاطـون يف وجـوب سـرتها.   وأن كان مثـة أتفـاق بـني كثـري مـن العلـامء عـيل جـواز 

إبدائهـا إنطالقـا مـن قولـه تعـاىل «واليبديـن زينتهـن إال مـا ظهـر منهـا « النـور ٣١ ، وهو مـا يعني 

أنـه يجـب عـيل املـرأة أن تسـرت جميع جسـدها ، بـأن تلبس الثياب السـاترة للجسـد التي ال تشـف 

عـام تحتـه . ويقصـد باملعنـي الثـا� للحجـاب عـدم التـربج ، فقـد قـال اللـه تعـاىل «وال تربجن تربج 

الجاهليـة األويل « األحـزاب آيـة ٣٣ . فـال يجـوز للمـرأة أن تظهـر متربجـة يف وجههـا أو يديهـا أو يف 

الثيـاب التـي تـربز مفاتـن جسـدها ، يف هـذا االطـار يعمـل الحجـاب عـيل عـدم أبـداء أنوثـة املرأة 

بشـكل صـارخ ، ويبقـى عـىل أنسـانيتها الطبيعيـة للتفاعـل يف املجـال العـام (٤٤) .ويف هـذا اإلطـار 

يسـتند اإلسـالم إيل حقائـق عديـدة يف تأكيـده الحجـاب – بغـض النظـر عـن األسـباب املوقفية التي 

أوجبـت فرضـه – مـن هـذه الحقائـق أن املـرأة أعتـربت يف وجـدان االنسـان، وخاصـة يف وجـدان 

الرجـل ، رمـز للجنـس واإلثـارة.  وهـي الذهنيـة التـي عاشـها التاريـخ األنسـا� ، والتـي تحولـت 

إيل مـا يشـبة الطبيعـة االنسـانية ، والتـي تؤكـد عـيل املـراة كرمـز للجنـس.   ولذلـك نالحـظ أن كل 

مظاهـر الزينـة ووسـائل التجميـل وأسـباب الزينـة تـدور حـول املـرأة،  لهـذا إتجـه االسـالم لحامية 

املجتمـع مـن أخطـار هـذه االثـارة الجنسـية فأكـد عـيل الحجـاب . وتتمثـل الحقيقـة الثانيـة التـي 

تقـف وراء رؤيـة االسـالم للحجـاب، يف تأكيـده عـيل رضورة أن ال تـدرك املـرأة مـن خـالل جسـدها 

، وأال تعتـرب ان جسـدها هـو الركيـزة.   وأن االسـالم أراد للمـرأة يف املجتمـع املختلـط أن تظهـر 

كإنسـانة ، ال توحـي إال بـكل إحـرتام ، وبـكل معنـي أنسـا� . ولكنـة تـرك للمـرأة أن تعيـش وترعى 

كل أنوثتهـا وحاجتهـا إيل أن تبـدي زينتهـا بأفضـل مواضـع ووسـائل الزينـة.   عـيل هـذا النحـو
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 ال ينبغـي النظـر إيل الحجـاب بإعتبـاره سـجن للمـرأة أو إضطهاد لهـا، بقدر ما يعرب ذلـك عن نظرة 

إجتامعيـة لحاميـة املجتمـع مـن عمليـة االثـارة الجنسـية.  وأيضـا حاميـة املـرأة مـن أسـتغراقها يف 

الجانـب الجسـدي لشـخصيتها (٤٥) واالرتقـاء بهـا إيل مسـتوي إنسـا� متكامل، حيث يحـرتم عقلها 

كـام تحـرتم غرائزهـا، يف الحـدود التـي ال ترض بسـالمة التفاعـل الحـادث يف املجتمع . 

عـيل هـذا النحـو يـدرك االسـالم املـرأة إنطالقـا مـن رؤيـة إنسـانية كرميـة ترفـض إختـزال 

املـرأة ، وهـي االنسـان الـذي جعلـه اللـه خليفة لهـا ، تقف بإسـم هـذه الخالفة عيل قدم املسـاواة 

مـع الرجـل.   تشـغل نفـس االدوار وعليهـا نفـس الواجبـات وااللتزامـات رشيطـة مراعـاة التبايـن 

الفسـيولوجي، الـذي يؤهـل كل مـن الجنسـني للقيـام ببعـض األدوار بكفـاءة أعـيل مـن اآلخـر عيل 

نحـو مـا أوضحـت، كـام رشيطـة أن تكـون احتياجـات األرسة للمـرأة هـي التـي تشـغل قمـة سـلم 

أولوياتهـا . يف هـذا االطـار يرفـض االسـالم إختـزال املـرأة إيل أنثـي تتجمـل لألخـر يك يسـتمتع بهـا 

إمـا بالنظـر أو بالفعـل ، فالجنـس بعـض مـن املـرأة.   كـام يرفـض االسـالم املتاجـرة بجسـدها أو 

ببعضهـا، كـام تفعـل الحضـارة الغربيـة التـي تسـتند فيها ترسـانة االعـالن واإلعالم عيل عنـرص املراة 

. كـام يرفـض االسـالم أن يسـاء إسـتعامل جسـد املـرأة ، خليفـة اللـه عـيل أرضـه من خالل مامرسـة 

البغـاء للحصـول عـيل مـا يقيـم األود، وهـو أمـر تباركـة الحضـارة الغربيـة ، أو ترتكـه املـراة ليعبث 

بـه اآلخـرون، بحثـا عـن لـذه عارضـة تقع يف املنطقـة الحـرام، وتهبط باملشـاركني يف هـذا العبث إيل 

مسـتوي حيـوا� مرفوض. 

غـري أنـه برغـم وضـوح رؤيـة الحضـارة اإلسـالمية فيـام يتعلـق بقضايـا املـرأة ، وبرغـم 

معقوليـة وواقعيـة هـذه الرؤيـة ، فـإن القـوة الرشيـرة للحضـارة الغربيـة ، بعـد أن أتـت عـيل 

األخـرض واليابـس ، فيـام يتعلـق باملعايـري والقيـم واملعـا� املتعلقـة باملـرأة واألرسة واملجتمـع يف 

مجتمعـات هـذه الحضـارة.   إتجهـت هـذه الحضـارة إىل الـرشق االسـالمي ، تسـتهدف مـن ناحيـة 

القضـاء عـيل القيـم واملعـا� االسـالمية حتـي ال تصبح الحضـارة االسـالمية ، بخاصة قيمهـا ومعانيها 

، هـي املـرآة التـي تـري فيهـا سـلبياتها وإنحدارهـا . كام تسـعي من ناحيـة ثانيـة إىل وأد املمكن يف 
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هـذه الحضـارة ، فـإذا كان مـا هـو كائـن يشـهد عيل قـوة قيم ومعـا� هـذه الحضارة، التـي تحافظ 

عـيل االنسـان خليفـة اللـه يف األرض.   فإنـه مـن املمكـن أن تتخلـص هـذه الحضـارة مـن تخلفهـا 

فتكتسـب العلـم والتكنولوجيـا والطاقـات املاديـة للحضـارة الغربيـة، ولكـن عـيل خلفيـة الطهـارة 

والتـوازن وعـدم االختزال اإلنسـاىن، وهو الذي قـد يجعلها الحضارة األقوي . ولذلك تسـعي الحضارة 

الغربيـة إيل تبديـد مـا هـو كائـن وإجهـاض املمكـن مـن رحمـة حتـي ال يولـد . ومـن ناحيـة ثالثـة 

تسـعي هـذه القـوة الرشيـرة إيل الرشق االسـالمي لتفـت يف عضده وتنـرش الجنس الحـرام والجرمية 

عـيل سـاحتة ، حتـي يتـاكل نسـيج الحضارة وتسـقط، أو عـيل األقل تصبـح حضارة مناظـرة لحضارة 

الغـرب يف كل جوانبهـا املعنويـة واملعياريـة السـابقة.   ويف هـذه الحالة تصبح بيئـة مجاورة حاضنة 

للحضـارة الغربيـة املجـاورة، وداعمـة لهـا بغـض النظـر إيل إنحدارها الرسيـع إيل التآكل والسـقوط. 

وإلنجــاز هــذا االخــرتاق الحضــاري الرشيــر تعتمــد الحضــارة الغربيــة آليــات عديــدة. ويعد 

االخــرتاق الثقــايف أبــرز هــذه اآلليــات،  ويف هــذا اإلطــار يتحقــق األخــرتاق الثقــايف بوســائل عديــدة 

ــارزاً  ــا املعلومــات املتطــورة . ويلعــب االعــالن املتقــدم دوراً ب ــا االعــالم واالعــالن وتكنولوجي منه

يف هــذا الصــدد، حيــث تنقــل لنــا الفضائيــات الغربيــة النســيج املنهــار للحضــارة الغربيــة مجمــالً 

ــا نحــن الذيــن نؤكــد عــيل  ــز.   قــد يقــال أنن ــاة العامــة جســدها يســتنفر الغرائ ، املــرأة يف الحي

هــذا البعــد، واالجابــة عــيل ذلــك ، ومــاذا عــن الجنــس الــذي إنتــرش يف كل اتجــاه يف مجتمعــات 

الغــرب، حتــي بــدأ ينخــر يف جســد الحضــارة عــيل مــا ذهــب مفكروهــا . االعــالم يرســل لنــا افــالم 

الجنــس التــي توجــه إيل الشــباب إىل هــذا النطــاق، والتــي تعمــل عــيل توســيع مســاحة الغريــزة يف 

إهتامماتهــم.   حتــي يرتاكــم التوتــر بــني مســاحة الغريــزة املتزايــدة بإطــراد، وبــني القيــم واملعايــري 

ــالم،  ــذا االع ــي ه ــل موجه ــن قب ــبوه م ــاء مش ــل رج ــاع ، يف ظ ــذا االتس ــد ه ــض تزاي ــذي ترف ال

يتمثــل ىف أن تتفجــر الثــورة الجنســية التــي يقودهــا شــباب الحضــارة االســالمية فيطيحــون بــكل 

القيــم واملعايــري . ويف هــذا االطــار نذكــر أن بنيامــني نيتنياهــو رئيــس وزراء إرسائيــل األســبق قــد 

أشــار عــيل املســئولني األمريكيــني لهزميــة إيــران، أن يزيــدوا مــن إرســال قنــاة فوكــس األمريكيــة، 
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التـي تعـرض ألفـالم الجنـس، لكونها القادرة عىل توسـيع مسـاحة الجنس والغريـزة يف بنائهم ، ومن 

ثـم تأسـيس قطيعة بينهم وبـني معا� وقيـم حضارتهم (٤٦). 

االعـالن أيضـا يلعـب دوره البـارز ، حينـام ينقـل إلينـا منـط املتاجـرة بجسـد املـرأة ، حيـث 

يعتـرب ذلـك شـهادة عـيل كفاءتـه ، وأيضا عيل قدرته عـيل االخرتاق لوضع السـلعة يف عمـق إمكانية 

الـرشاء . ذلـك باالضافـة إيل أن االعـالن بطبيعتـه الـذى ينقـل إلينـا قيـم ومعـا� وسـلوكيات حضارة 

غريبـة علينـا . فـإذا تأملنـا مـا حولنـا فسـوف نجـد أن االخـرتاق قـد حقـق بعـض إنجازاتـه يف اتباع 

اإلعـالن عـن السـلع يف كثـري مـن املجتمعـات اإلسـالمية نفـس املنطـق واألسـاليب الغربيـة . تأكيداً 

لتسـليع جسـد املـرأة، أن غالبيـة االعالنـات التـي تبثهـا الفضائيات تسـتخدم جسـد املرأة السـتنفار 

شـوق البـرش إيل املشـاركة يف إسـتهالك مـا يعلن عنه . وقد لعبت شـبكة املعلومـات الدولية دوراً يف 

هـذا االتجـاه كذلـك،  وبرغـم فعاليتها العظيمـة يف نرش املعرفة عـيل الصعيد العاملي واملسـاعدة يف 

تراكـم املعرفـة ، إال أنهـا قامـت ببعض الوظائـف الجانبية ذات الطبيعة السـلبية التـي تدفع بإتجاه 

إنهيـار املعـا� والقيـم التـي للحضـارات األخـري ، ومـن بينهـا الحضـارة االسـالمية ، وهـي باألسـاس 

لكونهـا الهـدف . إرتباطـا بذلـك تلجـأ شـبكة املعلومـات إيل وسـائل عديـدة إلنجـاز ذلـك ، منهـا 

تأسـيس الجامعـات االفرتاضيـة التـي تـدور بعـض حواراتها عن الجنـس.   تتخطي بالحـوار الجوانب 

املوضوعيـة إيل املنطقـة الحـرام ، حيث تلعب الشـبكة دورها كوسـيط ملامرسـة الجنـس، يضاف إيل 

ذلـك فتـح نافـذة الشـباب واسـعة عـيل عامل كامـل من الجنـس، الذي توسـع آلياته مسـاحة الجنس 

لديهـم. عـيل هـذا النحـو يصبـح شـبابنا االسـالمي محـارص داخـل أضـالع مثلـث تتمثـل أضالعـه ىف 

االعـالم واالعـالن وشـبكة املعلومـات الدوليـة ، وال فرار مـن الخضوع واملشـاهدة. 

ــة  ــباب، واالجابـ ــرأة والشـ ــيل املـ ــز عـ ــاذا الرتكيـ ــؤال وملـ ــرح سـ ــا إيل طـ ــك يدفعنـ ذلـ

أنهـــام معـــا يشـــكالن غالبيـــة املجتمـــع،  ومـــن  عـــيل ذلـــك تشـــري مـــن ناحيـــة إيل 

ــهولة  ــرساً وسـ ــرث يـ ــرأة إكـ ــاب املـ ــن بـ ــالمي مـ ــامل االسـ ــول إيل العـ ــإن الدخـ ــة فـ ــة ثانيـ ناحيـ

العتباريـــن.  األول أن واقـــع املـــرأة يف بعـــض املجتمعـــات االســـالمية والعربيـــة يشـــهد أحيانـــا 
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ترديـا ، وذلـك يختلـف بطبيعـة الحـال عـن ما يفرضـه الخطاب االسـالمي ويلـح عليـه.   األمر الذي 

يجعـل الحديـث الغـريب عـن حقوق املرأة له صـدي ومصداقية بالنسـبة لبعض الرشائـح االجتامعية 

، كـام نجـد ىف املـراة إذنـا صاغيـة لذلـك.  بينـام يتصـل االعتبار الثـا� بأن املـرأة هي األكرث اسـتهواء 

بحكـم تكوينهـا العاطفـي إيل متابعـة الجديد خاصـة فيام يتعلق بالتزين ، ألن يف ذلـك إبراز ملفاتنها 

األنثويـة.  تأكيـداً لذلـك أن نسـبة عاليـة من السـلع املعلن عنها هدفهـا إبراز أنثوية املـرأة، وطغيان 

هـذه األنثويـة لتعيـد تشـكيل املـرأة ذاتهـا وإختزالهـا يف حـدود إنثويتهـا ، أو لتمـأل فضـاء املجتمع 

حتـي تزدهـر هـذه األنثويـة عـيل تربتهـا . باإلضافـة إيل ذلـك يوجـه االخـرتاق الثقـايف إيل الشـباب 

كذلـك، وذلـك باعتبـار أن الشـباب مـن ناحيـة هـم األقـل ارتباطـا بقيـم ومعايـري ثقافـة مجتمعهم.  

ومـن ثـم فهـم األكـرث اسـتعدادا ، من بـني كل الفئـات والرشائـح االجتامعيـة لتقبل الجديـد ولوكان 

قادمـا مـن الخـارج، ألنـه يترصف بعاطفيـة تجاه كل ما يشـبع إحتياجاته ، قد يرفضه بعض الشـباب 

حينـام يتعرفـوا عليـه ، غـري أن الغالبيـة سـوف توافـق عليـه وتقبلـه وتعمـل مبضامينـة، خاصـة إذا 

كانـت مؤسسـات التنشـئة ضعيفـة وعاجزة عـن مواجهة هـذه املضامني . 

ــا  ــي ترفعه ــات الت ــدي اآللي ــان، أح ــوق اإلنس ــة بحق ــة املتعلق ــعارات العاملي ــد الش وتع

ــرأة تجــاه ذات األوضــاع الســلبية  ــل أوضــاع امل ــايف لتعدي ــة لتيســري االخــرتاق الثق ــوي العاملي الق

التــي تعيشــها املــرأة يف الغــرب.   وألن غالبيــة املجتمعــات العربيــة واالســالمية تعــا� مــن 

ــذي يجعلهــا ضعيفــة وعاجــزة يف مواجهــة املجتمعــات املتقدمــة ،  قــدر واضــح مــن التخلــف ال

ــة املســيطرة  ــا نجــد أن هــذه القــوي العاملي خاصــة القــوي الكــربي املســيطرة عــيل العــامل . فإنن

ــذا  ــاري.  ويف ه ــيجها الحض ــق نس ــا ومتزي ــة أمتن ــد هوي ــدة لتبدي ــط عدي ــائل ضغ ــعي بوس تس

ــوق االنســان هــو املدخــل ملامرســة الضغــط يف  ــرأة وحق ــوق امل ــاع عــن حق ــح الدف االطــار يصب

هــذا االتجــاه.  حيــث نجــد انــه ليــس مــن قبــل الصــدف أنــه إبتــداء مــن تحقــق املــد الليــربايل 

ــيل  ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح ــيد الوالي ــوفيتي وتس ــاد الس ــار االتح ــي وإنهي ــد العامل ــيل الصعي ع

ــدث  ــالمي تتح ــريب واالس ــامل الع ــرية يف الع ــوات كث ــرزت دع ــه . أن ب ــيطرتها علي ــامل وس ــة الع قم

عــن حقــوق املــرأة ، والعنــف ضــد املــرأة ، بــل وتؤســس تنظيــامت نســائية عديــدة يف 
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أغلـب املجتمعـات االسـالمية والعربية بخاصـة الضعيفة أمام السـيطرة الغربيـة والخاضعة لها . ومل 

يطـرح أحـدا تسـاؤالً عـن حقـوق املـرأة الغربيـة التـي تتاجر بجسـدها من خـالل االعـالن أو تبيعة 

للعبـث بـه جنسـيا، مـن خـالل البغـاء مـن أجـل الحصـول عـيل مـا يقيـم األود.   أليـس مـن حقهـا 

أن تحصـل مـن دول الرفاهيـة يف الحضـارة الغربيـة عيل ما يشـبع حاجاتهـا األساسـية بكرامة ودون 

تعريـض جسـدها للعبـث بـه . وبرغم أن االسـالم منـح املرأة مكانتهـا العالية وأدوارها األسـمي ، فال 

مانـع مـن إتهـام االسـالم مبـا ليـس فيـه فيـام يتعلـق باملـرأة ، فالهـدف ليـس االرتقـاء باملـرأة ولكن 

العمـل عـيل تدمـري هويـة األمة . 

اآلليـات  أحـد  االسـالمية،  العربيـة  املجتمعـات  يف  املتطرفـة  العلامنيـة  الصفـوة  وتشـكل 

الهامـة التـي يتـم اللجـوء إليهـا ، من خـالل رشاء ضامئرهـا ، لتبديد هوية املـراة العربية االسـالمية، 

ودفعهـا يف اإتجـاه تبنـي سـلوكيات املـرأة الغربية.   حيث تتحـرك هذه الصفوة مؤيـدة بالحكومات 

الضعيفـة ، أو باألصـح دول حالـة االنهيـار الضـاري ، حيـث ينـرصف االهتـامم بـدالً مـن التنميـة 

والتحديـث والتقـدم وفـق مـرشوع إجتامعـي يعمـل عـىل تجسـيده املجتمـع، إيل االهتـامم بقضية 

ختـان اإلنـاث. يف هـذا االطـار نسـتورد قضايـا مـن الغـرب لتفـرض عـيل أجندتنـا ، كقضايـا التحرش 

الجنـيس وقضايـا إغتصـاب الرجـل لزوجتـه ، أضافـة إيل محاربـة الرمـوز االسـالمية التي قد تتمسـك 

بهـا املـرأة كالحجـاب . وبـدالً من يشـارك املثقفـون يف النضال لدفـع التحول الدميوقراطـي إيل األمام 

، فإننـا نجدهـم يشـنوا معـارك دون كيشـوتيه ضـد الحجاب . وبـدالً من أن تدفع الصفـوة العلامنية 

املتطرفـة مجتمعاتهـا إىل األمـام، إذا بهـا تخـدم أهداف اآلخر يف تدمري هوية األمة ومتزيق نسـيجها . 

وتلعـب بعـض املنظـامت األهليـة املهتمـة بقضيـة املـرأة دورهـا يف هـذا االتجـاه أيضـا ، يف 

هـذا االطـار تكاثـرت املنظـامت والتنظيـامت الحكومية، وغـري الحكومية التي تهتـم جميعها بقضايا 

املـرأة مـن خـالل الرؤيـة الغربيـة . حيث إنترشت هـذه املنظامت عيل السـاحة العربية واالسـالمية 

، تتلقـي التمويـل مـن املؤسسـات الغربيـة الحكومية وغـري الحكومية.  لتتسـاقط يف جيوب الصفوة 

النسـائية التـي تعمـل يف اتجـاه دفع تطوير املرأة يف اتجـاه التطور الغريب بدال مـن العمل عيل دعم 
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روابطهـا برتاثهـا وتأسـيس وعيهـا . يف هـذا االطـار تعمـل هـذه التنظيـامت يف اتجاه متزيـق روابطها 

بنسـيج مجتمعهـا وتراثهـا، الـذي منحهـا املكانـة العاليـة.  بينام املـرأة يف املجتمع بخاصـة يف رشائح 

الطبقـة املتوسـطة والدنيـا، تعيـش يف غالـب األحيـان يف ظـل ظـروف تعسـه ومأسـاوية يدينهـا 

الخطـاب االسـالمي ألنهـا تفـرض العنـت عليها.  بينـام قيادتهـا ونخبتها النسـائية الهية عنهـا، بعقد 

املؤمتـرات والنـدوات واملحـارضات، التـي تتحـدث عـن املـرأة ، حتـي تصـل أصواتهـا إيل مؤسسـات 

التمويـل يف الغـرب، لرتفـع مـن متويلهـا الـذي يتدفـق بـدوره إيل جيـوب نهمـة ال تشـبع .

ذلـك يعنـي أن املـرأة اصبحـت تشـكل سـاحة رصاع بـني حضارتني ، الحضـارة الغربيـة التي 

أفتقـدت منوذجهـا املعيـاري املوجه فيـام يتعلق بتنظيم وتطـور الحياة بعامة، وبخاصـة فيام يتعلق 

باملـرأة.   فأختزلـت املـرأة مـن إنسـانة كاملـة إيل أنثي  فنرشت بذلـك الجنس الحـرام يف فضاء هذه 

الحضـارة حتـي أيت عـيل كل شـئ وبدأ يفـت يف عضدها وينخـر يف بنيتها مـن الداخل . 

حيـث بـدأ هـذا النمـوذج الحضـاري الغـريب يتحرك بإتجـاه الـرشق وبخاصة تجـاه الحضارة 

االسـالمية يسـعي إيل نـرش ثقافـة االنحـراف والحـرام عـيل سـاحتها، يحـاول أن يقتلـع قيـم ومثـل 

ومعايـري دينهـا مـن جذورها ، حتي تشـكل فضـاءاً يعيث فيه حراما وفسـاداً . يخرتق هـذا النموذج 

فضـاءاً مسـلحاً بالقـوة وثقافـة الجنـس الحـرام واالعـالم واالعـالن وآليـات عديـدة أخـري كثـرية ، 

وكذلـك بضعفنـا.  يسـعي هـذا النمـوذج املدفـوع بقـوة رشيـرة ويخطـط لـرصاع – يعتقـد انـه 

منتـرص فيـه – مـع الحضـارة االسـالمية التـي متتلـك النمـوذج املوجـه، الـذي يتضمـن القيـم واملثل 

واملعايـري التـي تنظـم كل تفاصيـل حيـاة البـرش وبخاصة املـرأة.  كل السـلوكيات املتصلة بشـخصها 

أو بعالقتهـا باآلخريـن مـن داخـل الدائـرة القرابيـة أو خارجهـا ، كـام ينظـم أدوارهـا عـيل سـاحة 

التفاعـل األرسي ومـع كل أطرافـة . وهـو مـا يعنـي أن النمـوذج األسـالمي فيـام يتعلـق باملـرأة مل 

يـرتك واردة وال شـاردة يف عاملهـا إال وتعـرض لهـا وحددهـا ، بحيـث مل يرتك شـئ للتجربـة واملحاولة 

والخطـأ . لقـد رسـم النمـوذج االسـالمي االطـار الـذي ينبغـي أن تتحـرك فيـة املرأة بوضـوح ال لبس 
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فيـه، وأن مل يغلـق بـاب التأويـل واالجتهـاد وإعادة قراءة النموذج، الكتشـاف معا� جديدة تسـاعد 

عـيل تأكيـد تكيـف املـرأة املسـلمة مـع واقعهـا املتجـدد واملتغـري أبـداً،  بحيـث أصبح الخـروج عن 

االطـار الذي حـدده النمـوذج إنحرافا . 

وأمـام ضعـف الثقافـة الغربيـة املتعلقـة باملـرأة وصالبـة النمـوذج االسـالمي التـي يسـتمد 

قوتـه مـن تنظيـم حيـاة املـرأة بصـورة تفصيليـة وراقيـة ومتكاملـة، كان مـن املنطقـي أن تحـدث 

محـاوالت للتفلـت مـن هـذا النمـوذج ، وهـو التفلـت الـذي مـا زال محـدوداً، طاملا أن النمـوذج ما 

زال يف العقـل والقلـب املسـلم ماثـالً . هـذا التفلـت أو االنحـراف بـدأ يأخـذ أحـد أشـكال ثالثة . يف 

إطـار الشـكل األول بـدأت تظهـر تأويـالت غريبـة عـيل روح النمـوذج، يفتـش يف إطارهـا عن بعض 

الوقائـع النـادرة التـي تشـكل إسـتثناءاً،  لتتحـول فتصبـح القاعـدة.   كطـالق «الخلع» الـذي يتحول 

مـن واقعـة إسـتثنائية حدثت يف ظروف إسـتثنائية ، ليصبح القاعدة وعرب جـرسه تنهار وتتفكك أرس 

عديـدة ويتـرشد ابناء ويسـقط االلتـزام باألرسة.  كام يعترب زواج «املسـيار» ، محاولـة أخري لتحويل 

االسـتثناء التاريخـي إيل قاعـدة ، حيـث يطرح هذا النمـط من الزواج بغري ظروفـة.  وينضم إيل ذلك 

زواج «املتعـة» املؤقـت بطبيعتـة ليصبح أو يتحول ، يضغط من إخرتاق الثقافة الغربية التي تسـعي 

إيل تفكيـك النمـوذج االسـالمي، إيل دوام يؤدي تواجـده إيل محاولة تقويـض أركان النموذج . إضافة 

إيل منـط الـزواج الـذي طرحة أخـرياً الفقية اليمني الشـيخ عبد املجيـد الزندا�، والذي سـامه «زواج 

فرينـد» والـذي تتضـح فيـه قـوة إخـرتاق الثقافة الغربيـة لقيمنا ومعايرينـا االسـالمية ، إضافة إيل أن 

ذلـك واضـح مـن التسـمية . ٢*  .  يضـاف إيل ذلـك محاولـة فـرض فهم خـاص للنص ومحاولـة الرتويج 

٢* *يعترب «زواج املتعة «زواج مؤقت ينتهي بإنتهاء املدة املتعاقد عليها بدون طالق ، وال توارث عند املوت . وقد أحله النبي 
صىل الله عليه وسلم ، لظروف طارئ ثم ابطله بعد زوال الظرف وإستمر باطال إيل يوم القيامة . وأساس نسخه عند أهل السنة 
يرجع إيل أن املقصود من الزواج هو الدوام واالستمرار حتي يكون هناك أستقرار يف الرسة لتؤدي رسالتها من الرحمة واملودة 
والسكن وتربية النسل تربية منظمة (٤٧). أما «زواج املسيار» فهو الزواج الذي تتنازل املرأة يف إطاره عن بعض حقوقها ، وهذا 
الزواج وإن مل يحقق كثرياً من مقصود الزواج لكنة مباح مه الكراهية ، وال يلجأ إليه إال يف بعض الحاالت الخاصة . ويف إطار 
زواج املسيار تتنازل الزوجة عن حقها يف النفقة ويف املبيت إن كان للزوج إمرأة أخري . والغرض الظاهر من هو االستمتاع إما 
بسبب واضح لزيادة رغبته يف املتعة ، وإما ألن املرأة فاتها قطار الزواج وترغب يف الزواج بأي من صورة (٤٨). أما «زواج فريند» 
فقد طرحة الشيخ الزندا� كحل رشعي للعنوسة وتيسري الزواج ، وذلك من خالل خلق صلة زواجية جديدة تحت أسم «زواج 
فريند» بدال من نظام «جريل فريند Girl Friend و Boy friend املوجودة يف الغرب . حيث ميكن للشاب أو الشابة من خالل 
هذه الصلة الزواجية الجديدة أن يرتبطا بعقد زواج رشعي ، دون أن ميتلكا بيتا يأويان إليه ، إذ يكتفي يف البداية بأن يعود 
كل منهام إيل بيت أبوية (٤٩) وقد رفضه غالبية الفقهاء وواضح من الشكل األول والثا� االنحراف عن روح الدين والنموذج 

االسالمي ، كام هو واضح من الشكل الثالث تاثري ضغط الثقافة الغربية عيل مجتمعاتنا .



١١٣ تأثري االخرتاق الحضاري عىل أوضاع املراة ىف مجتمعاتنا

لـه حتـي يتحـول إيل فهـم عـام . كالقـول بـإن آيـات الحجـاب تتحدث عـن واقعـة تاريخيـة لتمييز 

«الحرائـر» عـن «الجـواري» متجاهلـني أنه حكـم قرآ� عام.   يتجـاوز الزمان واملـكان حتي وإن نزل 

الوحـي بـه مبناسـبة معينـة ، وتأكـدت عموميـة هـذا الحكـم بحديث الرسـول صىل الله عيل وسـلم 

وسـنته . بحيـث نجـد أن هـذا الشـكل مـن التفلت واالنحـراف عـن النمـوذج ، وإن كان محدوداً يف 

مسـاحتة إال أن إنحرافـة يتمـدد بتحويـل مـا هـو إسـتثنايئ إيل قاعـدة ، أو إختـزال مـا هـو عـام وال 

تاريخـي إيل مـا هـو مؤقـت وتاريخي . 

ويتمثـل التفلـت أو االنحـراف الثـا� عـن النمـوذج االسـالمي فيـام أصبـح يعـرف «بالزواج 

العـريف» وإذا كان هـذا النمـط يف صحيحـة يطلـق عـيل عقـد الزواج الـذي مل يوثق بوثيقة رسـمية . 

وهـو العقـد الـذي إذا إنعقـد بـه الـزواج الصحيح رشعـاً يحل بـه التمتع وتتقـرر بواسـطته الحقوق 

للطرفـني وللذريـة الناتجـة منهـام ، وكذلـك التـوارث . حيـث كان هـذا النظـام هـو السـائد قبـل 

ان توجـد األنظمـة املدنيـة الحديثـة التـي توجـب توثيـق العقـود . وهـو وإن كان صحيـح رشعـاً 

، غـري أن لـه إرضار ، وترتتـب عليـه أمـور محرمـة (٥٠) .ويف ظـل هـذا الشـكل الرشعـي االسـتثنايئ 

كذلـك ، وبسـبب ضغـط االباحيـة الجنسـية الغربيـة، التـي تعـد مـن متضمنـات االخـرتاق الثقـايف.  

وهـي االباحيـة التـي وسـعت مـن مسـاحة الجنـس يف حيـاة شـبابنا وأججـت غرائـزة ، غـري أنـه 

الـزواج  شـكل  زواجيـا  يتبنـي  الشـباب  بـدأ   ، والقـوي  املوجـه  االسـالمي  النمـوذج  مواجهـة  يف 

العـريف الـذي قـد يوافـق عليـه النمـوذج االسـالمي ، وأن زوده مبضامـني غربيـة.  عـيل هـذا النحـو 

أبتكـرت خمسـة أشـكال عديـدة للـزواج العـريف منهـا «زواج الهبـة» و «زواج الكاسـيت» و «زواج 
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الـدم» و»زواج الوشـم» و»زواج الطوابـع»٣* وجميعهـا أشـكال مـن الـزواج خـارج الرشعيـة الدينيـة 

وتتناقـض معهـا ، وتعـد التفافـا حـول النمـوذج االسـالمي املوجـه، كـام تعد نوعـاً من نـرش االباحية 

الجنسـية بـني الشـباب يف كل إتجـاه . وتحـت ضغـط إخـرتاق الثقافة الغربية املشـبعة بـروح القوة 

الرشيـرة، والجنـس الحـرام، أصبحـت هـذه األمنـاط مـن الـزواج الرسي واقعـا ملموسـا إليخفي عيل 

ذي بصـرية.   تعـددت أشـكاله وإزدادت وقائعـه، وكل يـوم هنـاك جديـد بشـأنه لدرجـة أن بعـض 

اإلحصائيـات أكـدت أن هنـاك أربعة عـرش ألف قضية مرفوعـة أمام املحاكم الرشعيـة الثبات البنوة 

مـن هـذه األنـواع مـن الـزواج ، ومـن املحتمـل أن يكـون ذلـك ليـس إال قمة جبـل الثلـج العائم . 

ويشـكل االنحـراف أو التفلـت الجنـيس النمـط الثالث مـن الجنس الرصيح االنحـراف الذي 

ال يتسـرت حرامـة بأيـة أقنعـة رشعيـة ولـو زائفـة . فتحت وطـأة الجنس املتدفـق عـرب الفضائيات أو 

عـيل مـنت األرشطـة املمغنطـة أو الـذي يتحرك عرب أثري شـبكة املعلومـات الدولية.  إضافـة إىل تطور 

تكنولوجيـا الجنـس املتمثلـة يف انتشـار أقـراص الفياجرا متضافرة مـع أقراص منع الحمـل إضافة إيل 

٣* يعد «زواج الهبة» نوع من الزواج ال يحتاج فيه الطرفان إيل كتابة ورقة أو إيل شهود وغريه من األعباء التي رأي الشباب أنها 
تعوقهم . ويتم هذا الزواج بني شاب وفتاة بأن تهب الفتاة نفسها للشاب يقولها «وهبت لك نفيس ويقبلها الشاب ، وبذلك 
يصبح لهام حق مامرسة حياتهام كزوجني . ويف «زواج الكاسيت» ال يحتاج الطرفان إيل كتابة ورقة أو لشهود أو غري من تلك 
األعباء ، حيث أصبح من املعرتف به أن يقوم الشاب والفتاة الراغبان يف الزواج برتديد عبارات بسيطة كأن يقول الشاب لفتاته 
أريد أن أتزوجك ، فرتد عليه بالقبول بتزويج نفسها له . ويتم تسجيل هذا الحوار البسيط عيل رشيط كاسيت . وبعدها ميارس 
كل منهام حقوقة الزوجية كأي زواج عادي . ومع التطور الذي يشهده العامل عيل ساحة الجنس . يشري «زواج الدم» إيل قيام 
كل من الطرفان الراغبان يف الزواج بجرح إبهامه ليسيل منه الدم وتختلط دماؤهام وبذلك يصبحا زوجني لهام جميع الحقوق 
الزوجية لألزواج . ومع التفنن يف إبتكار أشكال وأساليب جديدة للزواج ظهر «زواج الوشم» حيث يقوم الشاب والفتاة يف إطاره 
بالذهاب إيل أحد مراكز الوشم ويقومان بإختيار رسم معني يرسامنه عيل ذراعيهام أو عيل أي مكان يختارانه من جسميهام . 
ويكون هذا الوشم مبثابة عقد الزواج . ومبوجب هذا الوشم يتحول الشاب والفتاة إيل زوج وزوجة لهام الحق يف مامرسة كافة 
الحقوق الزوجية . ويعد «زواج الطوابع» آخر ما وصلت إليه عقول الشباب . ويتم هذا الزواج عرب إتفاق الطرفني عيل الزواج ، 
ويقومان برشاء طابع بريد عادي . ويقوم الشاب بلصق الطابع عيل الجبني . وبعد عدة دقائق يعطي الطابع للفتاة التي تقوم 
بدورها بلصق الطابع عيل جبينها . وبهذا تنتهي مراسم الزواج ويتحول بعدها الشاب إيل زوج والفتاة إيل زوجة وسط تهنئة 
وفرحة األصدقاء الذين يساعدونهام عيل تحمل تكاليف الزواج عرب توفري مكان لهام ليلتقيان فيه بخصوصية وليامرسا عالقتهام 

الزوجية بدفء ، وخصوصية بعيدا عن العيون املرتبصة(٥١) . 
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تكنولوجيـا االجهـاض املتطـورة.   ونتيجـة لـكل ذلـك وبتأثـريه بـدأت مـؤرشات كثـرية لتمـرد جنيس 

عـيل املرشوعيـة املدنيـة وعـيل العـرف واملألوف ، وبدأت تتشـكل مسـاحات الجنس الحرام وتتسـع 
بـني بعـض الرشائـح االجتامعيـة ، ويف مواضع التجمعات الشـبابية أمام تسـاهل عائـيل وإجتامعي ٤*  

بليـد، بحيـث تصاعـدت موجـات الجنـس حتي إخرتاق حـدود العائلـة موقع أرض املحـارم.   بحيث 

أعتـرب ذلـك مـؤرشاً ، إذا إسـتمر األمـر بهـذه الوتـرية ، عيل حدوث زلـزال ال ريب فيه يقلـب الثوابت 

يف حياتنـا رأسـا عـيل عقب . 

وإذا كان اإلخـرتاق الثقـايف الغـريب بجنسـه الحـرام وإنفالتنـا مـا زال يضغـط عـيل حياتنـا، 

ويسـبح مزهـوا يف فضائنـا بـال عائـق وال رادع،  وإذا كانـت القـوي العامليـة تضغـط بإتجـاه نـرش 

انحرافهـا عـيل العـامل وعلينـا.   تسـتهدف مـن ذلـك متزيـق نسـيج مجتمعنـا وتدمـري رواسـخ أو 

ثوابـت حضارتنـا ، فإنـه يصبـح عـيل كل ذي عقـل وضمـري يف هـذه األمـة أن يعمل برسعـة وبجدية 

حضاريـة.  بإسـرتاتيجية قويـة وشـاملة بإتجـاه دعـم منوذجنـا االسـالمي الـذي توجه قيمـة ومعايريه 

سـلوكيات البـرش يف مختلـف مجـاالت الحيـاة االجتامعيـة.   وميكـن أن يتحقـق ذلـك مـن ناحيـة 

مـن خـالل إبـراز وتوضيـح املوقـف االسـالمي الرصيـح، مـن القضايـا املعـارصة املتعلقـة باملـرأة، 

والعمـل عـيل نرشهـا حتـي يتعـرف عليهـا الكافـة.   ومـن ناحيـة ثانيـة إعادة قـراءة وتأويـل وثائق 

ديننـا، فيـام يتعلـق بقضايـا املـراة ومشـكالتها الحاليـة.   ذلـك مبـاح لنـا إسـتناداً إيل الحديـث 

الرشيـف «يظهـر عـيل رأس كل مئـة عـام مـن يجـدد لهـذه األمـة أمـر دينهـا» ومـن ناحيـة ثالثـة 

أن تعمـل مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة املتمثلـة يف األرسة واملدرسـة واالعـالم بجد ومـن األن، إذا 

٤*من الظواهر املدهشة التي تعد مؤرشات عيل التساهل العائيل أمام اإلنحراف املشكلة التي شغلت الرأي العام يف الفرتة 
األخرية ، والتي متثلت يف إنجاب فتاة أبنة ألستاذين جامعني- املفرتض أنهام قدوة – من شاب فنان ألبوين من أهل الفن – 
املفرتض أنهم قدوة كذلك – من خالل زواج عرىف تم رساً يف الظالم ومن خلف ظهر األهل . املثري لألستغراب أن أبوي الفتاة تناول 
أمر إبنتهام –تحت تأثري إخرتاق الثقافة الغربية – من زاوية حقوق اإلنسان وحقوق املرأة والطفل ، وتناول الرأي العام القضية 
من هذا املنطلق أيضا ، وظهرت األبنة يف ثوب البطلة املدافعة عن حقوق االنسان . واسقط الجميع او مل يتنبهوا متعمدين 
إىل إنحراف األبنة ومامرستها الجنس من خالل زواج عريف مشبوه، من خلف ظهر األبويني واألرسة ويبدو أن صوت املؤسسات 

الدينية كان خائفا وخافتا يف مواجهة هذه القضية .
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أردنـا أن نواجـه هـذا اإلخـرتاق ونحفـظ ألمتنـا كرامتهـا، بـأن نعمـل عـيل االحتـكام لقيـم ومعايـري 

النمـوذج االسـالمي املعتـدل – غـري املتشـدد أو املتطـرف - فيـام يتعلـق بقضايـا املـرأة واملجتمـع 

والحيـاة عمومـا.   حتـى يشـكل ذلك سـدا منيعا عائقاً يحمينـا من موجات االنحـراف والحرام، مهام 

كانـت عاليـة ومتدفقـة ، واللـه املسـتعان بـه يف كل حـال . 

رابعاً: العنف مع املرأة، مضامني غربية عىل ساحة واقع رشقى

نطـاق  املـراة ىف  منهـا  عانـت  التـى  السـلبية  األوضـاع  إىل  السـابقة  الصفحـات  أرشت ىف 

الحضـارة الغربيـة، التـى فقـدت منوذجها املعنوى والدينـى املوجه، األمر الـذى أدى إىل تردى اوضاع 

املـرأة، حتـى وصـل األمـر إىل حـد التتجـري بهـا كسـلعة او االعالن عـن سـلعة.  وأوضحت األسـلوب 

الـذى عملـت بـه الحضـارة الغربيـة إلخـرتاق مجتمعاتنـا من مدخـل املرأة والشـباب، لتفكيـك بنية 

مجتمعاتنـا.  وبرغـم إدعـاء الحضـارة الغربيـة الدفـاع عـن حقـوق املرأة، فـإن هذا األدعـاء قد أدى 

ىف الحقيقـة إىل الحـط مـن مكانـة املـرأة، وإذا كان مـن املباح العبث بجسـد املرأة الغربيـة إختيارا، 

فإنـه إنتقـل إىل مجتمعاتنـا تحـت وطـأة تقليـد الغرب حينـا، وأحيانا تحـت وطأة االلحـاح الغريزى 

الـذى إسـتنفرته تكنولوجيـا االعـالم واملعلومـات، بحيـث وجدنـا نتيجـة لذلـك إنتشـار سـلوكيات 

التحـرش الغريبـة عـىل مجتمعاتنـا، واألغـرب أنهـا إنتـرشت ىف أكـرث الفـرتات ثوريـة، نقـاء وطهـاره، 

حيـث إعتـرب ذلـك مؤرشاً لتـدىن النظرة إىل املرأة، التى شـاركت الرجـل ىف اكرث ثـورات األلفية الثالثة 

دراميـة وإبهـاراً، ثـورة ٢٥ ينايـر ٢٠١١ وثـورة ٣٠ يونيـو ٢٠١٤.   

وإذا كان التاريـــخ اإلنســـاىن قـــد أبـــرز حقيقـــة مشـــاركة املـــرأة بفاعليـــة ىف غالبيـــة الثـــورات 

اإلنســـانية، فقـــد شـــاركت ىف الثـــورة الفرنســـية والروســـية واملجريـــة واألســـبانية.  وىف تاريخنـــا املـــرصى 

لعبـــت املـــرأة أدوار الثـــورة واالحتجـــاج ضـــد املامليـــك والعثامنـــني، وضـــد االحتـــالل الفرنـــىس 

واالنجليـــزى.  كـــام لعبـــت دوراً محوريـــا ىف ترســـيخ قيـــم الفـــداء والحريـــة واملواطنـــة حينـــام شـــاركت 

ـــت  ـــم واصل ـــورة ١٩٥٢.  ث ـــام ث ـــى قي ـــتمرا حت ـــا مس ـــل نضاله ـــا، وظ ـــة راياته ـــورة ١٩١٩ رافع ىف ث

ـــد  ـــال ض ـــاع والنض ـــن ىف الدف ـــاة أدواره ـــدن القن ـــدات م ـــت مجي ـــام لعب ـــامخة حين ـــريتها الش مس
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املعتدين ىف ١٩٥٦، و ١٩٦٧ وحرب االستنزاف، وتوج إسهامها املجيد بإنتصار ١٩٧٣. 

وحينـام قامـت ثـورات الربيـع العـرىب، شـاركت املـرأة بفاعليـة ىف هـذه الثـورات، بسـبب 

العنـف الـذى طالهـا وطـال املجتمـع مـن قبل أنظمة سياسـية سـابقة، ظاملة وفاسـدة، بل وسـاقطة 

أخالقيـا، ألنهـا تعاملـت مـع املـرأة بأنتهـاك رمزية جسـدها.  حيث شـاركت املـرأة إىل جانب الرجل 

والفتـاة إىل جانـب الفتـى، ىف السـعى تجـاه تحقيـق هـدف أصيـل يتمثـل ىف إسـقاط نظم سياسـية 

عاجـزة ومتخلفـة عـن طموحـات شـعوبها.  ىف هـذه الفـرتة أينعـت أحـالم كثـرية ىف خيـاالت املرأة، 

فقـد سـقط نظـام ظـامل، واصبحنـا عىل مشـارف تحـول دميوقراطى نشـتاق إليـه، وعدالـة إجتامعية 

تخلصنـا مـن اإلسـتغالل والحقـد وعـدم االسـتقرار، وحريـة نعـرب مـن خاللهـا عـام بداخلنـا، ليصبح 

خارجنـا نتحـاور بشـأنه، وعيـش أو خبـز يرمـز إىل الشـوق لنوعيـه حيـاة إنسـانية وكرميـة، يحتاجها 

املرصيـون بنـاة الحضـارة وصانعـوا التاريخ. 

وبرغـم أن الثـورة التـى قـام بهـا املرصيـون، رجـاالً ونسـاًء شـهد لهـا العـامل وإسـتنفرت 

طموحـات املرصيـني جميعهـم، إال أنهـم ىف أعقـاب إكتـامل الحـدث الثـورى املحورى، الـذى تحقق 

بإسـقاط النظـام الفاسـد، تدفقـت ىف مجـرى الثـورة بعـض امليـاة األسـنة، أو أن الريـاح أتـت مبـا ال 

تشـتهيه سـفنها.  فقـط وقعـت إنحرافـات كثـرية عـن قصـد أو عن غـري وعـى، إنتهـت ىف النهاية إىل 

بـروز نظـم سياسـية بـدت وكأنهـا تعمـل لغري صالـح املجتمـع، وعـادت كل أطيافـه وفئاتـه تقريبا، 

مبـا ىف ذلـك املـرأة التـى كانـت فاعـالً أصيالً، وحـارضاً دامئـاً ىف الثورة.  بـل إنها بوجودها عىل سـاحة 

مياديـن الثـورة ألهبـت خيـال وأحـالم الرجـال، فدفعتهـم بفاعليـة نحـو إسـتكامل الحـدث الثـورى، 

بالتضحيـة مـن أجلـه، والسـعى للتحـرك بـه إىل آفاق املسـتقبل. 

وإذا كان النظـام السـابق عـىل الثـورة قـد إنتهـك القيمة الرمزيـة للمرأة، برغم أنـه قد وفر 

لها بعض املكاسـب كتأسـيس املجلس القومى للمرأة، وإن كان ذلك لغري سـواد عيونها،  فإن النظم 

التى سـيطرت بعد الثورة أبدعت ىف التنكيل باملرأة، كأمنا هى تخىش عىل نفسـها وبقائها من مصدر 

القـوة والطاقـة ىف املجتمـع.  فقـد تعامـل بالطجـة األخوان ىف فرتة حكـم املجلس العسـكرى بعنف 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»١١٨

مـع املـرأة تدفـق عـىل سـاحتها بـال عائـق.  أحتـوى عـىل تنوعـات وإتسـاعات شـاملة، تبـدأ مـن 

الـرضب إىل السـحل، إىل متزيـق املالبـس تعريـة لرمزيـة الجسـد، وحتـى القتـل والتعذيب، وكشـف 

العذريـة املهـني، مـروراً بالتخاطب معها بكل الوسـائل التى تخـدش الحياء.  وبرغـم إعتذار املجلس 

العسـكرى عـن بعـض هـذه املامرسـات التـى وقعـت مسـتظلة مبظلتـه، إال أن بعـض الحـزن ما زال 

راسـبا ىف أعـامق النفوس. 

وحينـام إمتلـك األخوان املتأسـلمون السـلطة، توقعـت املرأة خرياً فنحـن اآلن ىف حكم مدىن 

سـوف يسـاعدنا ىف تحقيـق املنـى واالحـالم، إعتقـادا مـن كل مرصى أنهـم ذوى قيم، ومـن املحتمل 

أن يكونـوا دعـاة عـدل وإسـتقامة.  غـري أن الريـاح جـاءت مـرة أخـرى مبا ال تشـتهى السـفن، حيث 

أدرك النـاس واملـرأة بالتحديـد أن نظـام األخـوان املتأسـلمون، أكـرث عنفـا ورضاوة مقارنـة باألنظمـة 

السـابقة.  بخاصـة تجـاه املـرأة، التـى يضمـر لهـا نظـرة متدنيـة تتناقـض مـع روح اإلسـالم الـذى 

يتشـدقون بـه.  تأكيـدا لذلـك أنـه ىف عـرص األخـوان عانـت املرأة مـن الـرضب والتعريـة والتعذيب 

والسـحل، وزادوا عـىل ذلـك االغتصـاب وفض العذرية، وليس الكشـف عنها فقـط.  وقع ذلك حينام 

تحرشـت امليليشـيات املتأسـلمة باملـراة جنسـيا، وارتكبت العنـف االجتامعى والجنـىس معها ورغام 

عنهـا.  إلرهاربهـا حتـى ترتاجـع عـن االشـغال باملجـال العـام، وحتـى ال تقرتب مـن املياديـن، وحتى 

تنكمـش داخـل أرستهـا، وداخـل رشنقـة مجالها الخـاص.  وبذلك إتسـعت تنوعات العنف السـياىس 

معهـا وإبتكـرت أدوات جديـدة فاعلـة وأكـرث حسـام، حيـث إنطلـق كل ذلـك من مرجعيـة مريضة 

ومـزاج منحرف. 

الدميوقراطيـة  وبرغـم ذلـك مـا زالـت «بهيـة» قويـة ومـرصة عـىل تحقيـق أحالمهـا، ىف 

والعدالـة االجتامعيـة والحريـة ونوعيـة الحيـاة الكرميـة، قـد تسـطر بعـض سـطورها ىف الحـارض ىف 

ظـل عنـف متنـوع ىف أمناطـه وفاعليـة ميـارس مـع املـرأة، ذلـك يدفعنـا بدايـة إىل تحديـد معنـى 

العنـف.   يعـرف العنـف «بإعتبـارة أحـد أمنـاط السـلوك العـدواىن تجـاه شـخص آخـر، ويتمثـل 

ىف إسـتخدام القـوة والقهـر والتهديـد اللحـاق األذى والـرضر بالشـخص أو ممتلكاتـه.  ومـن ثـم 

فالعنـف هـو سـلوك يعتمـد القوة ويسـتهدف الحـاق األذى النفـىس واالجتامعى والبدىن بالشـخص 
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بصـورة مبـارشة أو غـري مبـارشة» (٥٢).  أمـا العنـف ضـد املرأة فيعـرف بأنه «أى فعـل عنيف تدفع 

إليـه عصبيـة الجنـس ويرتتـب عليـه أو يرجـح أن يرتتـب عليـه، أذى أو معانـاة املـرأة.  سـواء مـن 

الناحيـة الجسـمية أو الجنسـية أو النفسـية، مبا ىف ذلـك التهديد بأفعال من هـذا القبيل، ويدخل ىف 

إطـار ذلـك الحرمـان التعسـفى مـن الحرية، سـواء حدث ذلـك ىف الحيـاة العامة أو الخاصـة» (٥٣).  

ويختلـف العنـف االجتامعـى والسـياىس مـع املـرأة عـن باقـى أنـواع العنـف لكونـه يرتبـط بجهـة 

سياسـية هـى التـى تتـوىل، أو أحـد أجهزتهـا مامرسـة العنف بأشـكاله املختلفـة ضد املـرأة.  ويعترب 

العنـف االجتامعـى والسـياىس أخطر أنـواع العنف املوجه ضد املرأة، لكونه يتميز بالشـدة والسـعة 

والتنـوع واالمتـداد، وتضمنـه لعوامـل نفسـية ضاغطـة، تـرتك آثارهـا عـىل املـرأة املعنفـة. وينتـرش 

العنـف االجتامعـى والسـياىس ىف حضـارة القـرن الحـادى والعرشين، األمـر الذى يجعـل منه ظاهرة 

خطـرية ومؤملـه، ال تؤثـر عىل املـرأة وحدها، بل تؤثـر األرسة واملجتمع واألجيـال القادمة (٥٤).  وقد 

يكـون العنـف املـامرس ضـد املـرأة معنـوى أو لفظى أو نفـىس أو بدىن. 

حركتهـا  يقيـد  كأن  مبـارشة،  املـرأة  إىل  يتجـه  أى  مبـارشاً،  املـامرس  العنـف  يكـون  وقـد 

بالسـجن أو املراقبـة أو املنـع مـن الحركـة، أو العنـف العنـرصى الـذى يتم مـن خالله تعقيـم املرأة 

ىف بعـض املجتمعـات بإسـتخدام لقاحـات كاذبـة.  كـام يحـدث بالنسـبة لجامعـة «الروهينجـا»، أو 

حرمـان املـرأة املحجبـة مـن العمـل بأى صـورة ىف بعص املجتـامت الغربية كفرنسـا.  كـام يدخل ىف 

نطـاق هـذا النمـط الحرمـان مـن التجنيـس أو إسـقاط الجنسـية.  باإلضافـة إىل ذلك هنـاك العنف 

االجتامعـى والسـياىس الـذى يسـتهدف فـرض هويـة جديـدة عـىل املـرأة، ىف مقابـل إلغـاء هويتها، 

التـى تطـورت معهـا رغـام عنهـا (٥٥).  إىل جانـب ذلـك يوجـد العنـف االجتامعـى والسـياىس غـري 

املبـارش ضـد املـرأة، والـذى يدخـل ىف إطـاره عـدم مبـاالة اجهـزة الرشطـة ىف حالـة التحـرش مـع 

املـرأة بطبيعتهـا الجبارهـا عـىل سـلوك معـني.  أو اإلرضار بأقاربهـا، وزوجهـا وأطفالهـا إلجبارهـا 

عـىل إتيـان أفعـال معينـة، تفـرض عليهـا معانـاة بدنيـة ونفسـية وإجتامعيـة.  والعنـف االجتامعى 

والسـياىس ضـد املـرأة ليـس جديد، بـل هو ظاهرة قدميـة، منذ أن كانـت املرأة تؤخذ أسـرية، إلجبار 
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قبيلتهـا عـىل التنـازل عـن بعـض حقوقهـا أو إمتيازاتهـا.  وتذهـب اللجنـة الخاصة بأوضـاع املرأة ىف 

دورتهـا السـابعة والخمسـني إىل التأكيـد عـىل أن العنـف ضـد النسـاء والبنـات هـو مظهـر لعالقات 

قـوى غـري متكافئـه بـني الرجـل واملـرأة عـرب التاريـخ.  ويشـكل إنتهـاكا لحقـوق اإلنسـان والحريات 

األساسـية، ويعـوق أو يلغـى متتـع املـرأة بهذه الحقـوق والحريات األساسـية (٥٦).  وىف هـذا اإلطار 

يـرى كارل ماركـس أن هـذه العالقـة غـري املتكافئـة تعـرب عـن حالـة إغـرتاب، حيـث بـدأت حالـة 

الطبيعـة مبسـاواة بـني الرجـل واملـرأة ثـم فـرض التطـور واالجتامعـى قيام الرجـل بـأدوار معينة، ىف 

الغالـب خـارج املسـكن، بينـام أختصـت املـرأة بـاألدوار داخـل املسـكن.  ثم وقـع تحـول وإنحراف 

منـح األولويـة واألهميـة ملـا هـو خارجـى، عىل ما هو داخـىل.  وبرغـم أن هذه األدوار مكتسـبة، إال 

أنهـا تحولـت إىل حالـة فطريـة تعـرب عن إغـرتاب كامل للمـرأة والرجل عىل السـواء.  وهـو اإلغرتاب 

الـذى كان مـن املفـرتض إلغـاؤة ىف املجتمـع الشـيوعى حسـبام يذهـب التنظري املاركـىس (٥٧).  

إرتباطـا بذلـك يشـري تأمـل تحديـدات العنـف السـياىس املوجـه للمـراة إىل مجموعـة مـن 

الحقائق األساسية.  حيث تؤكد الحقيقة األوىل عىل أن العنف السياىس – ىف حالة متييزه عن العنف 

االجتامعى - يدور حول قضايا سياسية باألساسية.  كإجبار املرأة عىل سلوك سياىس معني، كام حدث 

ىف االسـتفتاءات التـى أجريـت، حينـام تجرب األرس أو األزواج النسـاء، عىل عدم الرتشـح، أو التصويت 

لصالـح مرشـح بعينـه.  أو أن ميـارس العنـف السـياىس مـع املـرأة ألنهـا تطالـب بقضايـا تتناقض مع 

توجهـات النظـام السـياىس، كـام حدث ىف إعتداء النظام السـياىس ملبارك عىل املـرأة ملعارضتها قضية 

التوريـث.  أو إعتـداء البعـض ىف قلـب تفاعـالت ثـورة ٢٥ يناير ٢٠١١ عىل املرأة وسـحلها، إلشـرتاكها 

ىف األحـداث.  أو تنديدهـا بـرتدى حكـم األخوان وخروجهـا للتظاهر ضد سياسـاتهم، واالعتداء عليها 

ىف التحريـر، ومحمـد محمـود، واالتحاديـة.  وىف كل تظاهـرة سياسـية إعتقـادا مـن النظام السـياىس 

– حينئـذ - أن كـرس إرادة املـرأة، هـو إخضـاع لنصـف املجتمع.  بينـام تتصل الحقيقـة الثانية والتى 

تسـتهدف تحديـد طبيعـة العنـف السـياىس ضـد املـرأة، بـأن النظـام السـياىس ميارسـة مـن خـالل 
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إجهزتـه أو أجنحتـه املختلفـة.  فقـد يعتـدى عـىل املـراة بواسـطة الجهـاز األمنـى، بحجـة تحقيـق 

اإلسـتقرار كـام فعلـت أجهـزة األمـن ىف نظـام مبـارك، مـع الصحفيـات واملحاميـات أمـام نقابـة 

الصحفيـني واملحامـني ىف ٢٠٠٥، حيـث االعتـداء عليهـن ومتزيـق مالبسـهن.  وإعتـداء أجهـزة األمـن 

ىف نظـام حكـم األخـوان عـىل املشـاركات ىف الثـورة ىف ميـدان التحريـر، وشـارع محمـد محمـود، 

ومنطقـة قـرص االتحاديـة، وميـدان طلعـت حـرب.  وىف منطقة املقطم أمـام مقر األخـوان وميادين 

الحـوارض املرصيـة األخـرى، أو قد يسـعان بالبلطجية لألعتـداء عىل املرأة، حتـى يتحقق االفالت من 

املحاسـبة الداخليـة والخارجيـة عـىل هـذه السـلوكيات املهينـة. 

وتذهـب الحقيقـة الثالثـة إىل أن العنـف ضد املرأة يسـتهدف إسـتبعادها مـن املجال العام 

إىل املجـال الخـاص.  وىف العـادة تـرى األنظمـة ذات التوجهـات الثقافيـة التقليديـة الرثـة، متضافرة 

مـع التوجهـات التدينيـة الشـكلية واملتخلفـة، أن املجـال الخـاص هـو املجـال الـذى ترضيـه للمرأة.  

متغافلـة أنهـا – أى جامعـات التديـن الشـكىل - بذلـك تخرج عن جوهر اإلسـالم، الذى أتـاح املجال 

العـام بكاملـة امـام املـرأة، لتشـارك ىف صياغة قضاياه.   فقـد حاربت املرأة دفاعاً عن الرسـول «ص» 

ىف موقعـة «أحـد» وروت الحديث عنه، وإحتضنت رسـالته، وأشـارت عليه ىف صلـح الحديبية.  وهو 

مـا يعنـى أن محاولـة إسـتبعادها مـن املجـال العـام أو تقليـص وجودهـا يتناقض مع جوهـر وروح 

اإلسـالم ويخالفـه.  وتؤكـد الحقيقـة الرابعـة إىل أن اإلسـتبعاد او التهميـش االجتامعـى والسـياىس 

الفاعليـة االجتامعيـة والسياسـية،  للمـرأة مـن املشـاركة االجتامعيـة والسياسـية، وحرمانهـا مـن 

بإعتبـاره عـىل نفـس قـدم املسـاواة مـع الرجـل، إخـالل بحقـوق املواطنـة الكاملـة.  كام هـو إخالل 

بحقـوق اإلنسـان، التـى أكدت عليهـا جملة الرشائع السـاموية، واملواثيق اإلنسـانية والدولية.  وهى 

املواطنـة الكاملـة التـى تحرك بإتجاهـا التطور التاريخى، الـذى حرر كل الفئـات االجتامعية ومنحها 

املواطنـة بحقوقهـا الكاملـة.  وهـى أيضا املواطنـة التى ناضلت املـرأة للحصول عىل إسـتحقاقها من 

خـالل مشـاركتها الرجـل ىف كل الثـورات التاريخيـة التى إسـتهدفت تحقيق الحريـة الكاملة والعدل 

واملسـاواة، سـوء فيـام يتعلق بالنـوع أو العقيـدة، أو الهويـة الثقافية.  
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وتشـري الحقيقـة الخامسـة  إىل أن العنـف االجتامعـى والسـياىس مـع املـرأة يعرب عـن حالة 

غـري عادلـة سياسـيا وإجتامعيـا، ففـى حـني شـاركت املـرأة بفعاليـة ىف تفاعـالت وأحـداث ثـورة ٢٥ 

ينايـر، بإعتبارهـا ثـورة شـعبية.  حيـث كانـت ىف مقدمـة القامئـني بالثـورة كالرجـال، إضافـة إىل أن 

وجودهـا قـدم قيمـة معنويـة مضافـة.  تؤكـد أنـه إذا كانـت بنـات «بهيـة» مشـاركات ىف الثـورة، 

فهـل مـن الالئـق أن يتقاعـس الرجـال، فوجودها قـدم قيمـة معنوية إلمكانيـة اإليجابيـة واإليثارية 

والفـداء مـن أجـل الوطـن.  وحينـام سـقطت شـهيدات، فـإن ذلـك كان  شـهادة عـىل إسـتحقاقها 

الكامـل ىف صياغـة تفاعـالت املجـال العـام والحـوار حـول قضايـاه.  وتذهـب الحقيقـة السادسـة 

إىل أن العنـف االجتامعـى والسـياىس قـد يتجـىل مـن خـالل أشـكال عديـدة.  فقـد يقـع مـن خالل 

العنـف املـادى الـذى يتحقق بالقتل والرضب بقسـوه حتى األصابة، أو السـحل والتعذيب والسـجن 

كالرجـال متامـا.  غـري أن هناك عنفا أكرث قسـوة قد متارسـة األجهزة السياسـية، والتـى ميكن أن نذكر 

منهـا العمـل عـىل تشـوية صورة املـرأة املناضلة أو الثائـرة، ىف مخيلة الـرأى العام والعقـل الجمعى.  

أو إهانتهـا مـن خـالل العبـث بجسـدها، مثـال عـىل ذلك كشـوف العذريـة، وتعريتهـا والتحرش بها 

إىل حـد اإلغتصـاب.  وهـو األمـر الـذى يعنـى أنـه إذا كان مثـة أدوات ملامرسـة العنـف االجتامعـى 

والسـياىس مـع الرجـال، فإن هـذه األدوات تتضاعف حينام ميـارس العنف االجتامعى والسـياىس مع 

املـرأة.  وهـو األمـر الـذى يشـري إىل أن العنـف االجتامعـى والسـياىس مـع املـرأة أكرث إتسـاعا، وأقل 

إنسـانية حـني مقارنتـه بالعنـف مـع الرجل. 

ونحـن إذا تأملنـا التاريـخ الحضـارى للبرشيـة، فسـوف نجـد أنـه كان تاريخـا متحيـزا لغـري 

صالـح املـرأة، برغـم تأكيـد الرمزيـة الدينيـة عـىل املسـاواة الفطريـة بـني الرجـل واملـرأة.  حيـث 

أنتـج التطـور الحضـارى واالجتامعـى املجتمـع، الذى ترسـخت فيه ثقافـة تقليدية، تحيـزات للرجل 

عـىل حسـاب املـرأة.  وقـد ظـل الحـال عـىل هـذا النحـو حتى تحقـق الرشـد الحضـارى لألنسـانية، 

الـذى تحقـق مـن خـالل الوحـى باألديـان.  وإبداع الفلسـفات التـى تأملت حالـة وأوضاع اإلنسـان 

بغـض النظـر عـن كونـه رجـالً أو أمـراة، حيـث بـرز التأكيـد بـأن لهـام حقوقـا ومواطنـة متسـاوية
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 ومتكاملـة.  غـري أننـا نالحـظ أن هنـاك بعـض املجتمعـات، التـى تعـاىن مـن التخلـف أو الزيـغ 

الحضـارى، ترتـىض ثقافـة تقليديـة مدانـة، متايـز بـني الرجل واملـرأة لصالـح الرجل.  وهـو اإلنحراف 

أو التخلـف الـذى مـن الطبيعـى، أن يتـأكل مـع مزيـد مـن التحديـث وإنتشـار روح الحداثـة، ومع 

مزيـد مـن التعـرف عـىل املعـاىن الجوهريـة والحقيقيـة لألديـان السـاموية.  

وإذا كانـت الثقافـة اإلسـالمية املتنـورة هـى التـى أعلت من شـأن املـرأة وأعلت من شـأنها 

كمناظـرة للرجـل، ومـن ثـم فلهـا أن تشـاركه ىف املجـال العـام كـام ىف املجـال الخاص.  تأكيـدا لذلك 

أننـا نجـد زوجـة الرسـول خديجة بنـت خويلد «رىض اللـه عنها» هى التى إحتضنت رسـالة اإلسـالم 

ىف بدايتهـا مـع الرسـول الكريـم «ص».  وعائشـة أم املؤمنـني هـى التـى روت الحديـث وحاربـت 

ىف موقعـة الجمـل، وهنـد بنـت عتبـة التـى حاربـت قبـل إسـالمها.  وعارضـت الرسـول حينـام كان 

يعـظ النسـاء بعـد إسـالمها، وام سـلمة التـى اشـارت عـىل الرسـول ىف صلـح الحديبيـة، واملـراة هى 

التـى حاربـت دفاعـا عـن الرسـول وحاميـة لـه ىف موقعة أحـد.  ومن ثم فاملـرأة عىل سـاحة الثقافة 

اإلسـالمية الحقيقيـة تتحـرك بحريـة ىف مختلـف املجـاالت، الخـاص والعام عىل السـواء.  

إرتباطـا بذلـك نجـد أن الثقافـة التقليديـة تشـكل الفاعـل األول – إنطالقـا مـن املجتمـع – 

الـذى ميـارس العنـف السـياىس مـع املـرأة.  حيـث تـرى هـذه الثقافـة أن املـرأة ينبغـى أن تبقى ىف 

نطـاق املجـال الخـاص، وال ينبغـى أن يكـون لهـا وجـود ىف املجـال العـام.  والثقافـة التقليديـة هـى 

الثقافـة العربيـة التـى إنحـدرت إلينا من ثقافـة القبيلة العربية، وليسـت الثقافة اإلسـالمية املتنورة، 

حيـث نظـرت الثقافـة التقليديـة إىل املـرأة بإعتبارهـا كانـت دامئاً موضوعـا للسـبى واألرس، ومن ثم 

إذالل القبيلـة، بينـام الرجـال هـم فرسـانها، ومـن ثـم كانت عـادة وأد اإلنـاث التى كانت شـائعة ىف 

الجاهلية.  

لذلـــك نجـــد أن الرجـــل الـــذى تتحيـــز لـــه الثقافـــة التقليديـــة يتـــرصف أحيانـــا 

ــن  ــع عـ ــا أن تدافـ ــا عليهـ ــوى أنهـ ــات بدعـ ــرض للمضايقـ ــام تتعـ ــرأة، حينـ ــو املـ ــة نحـ بعدائيـ

نفســـها، مـــا دامـــت قـــد دخلـــت املجـــال العـــام وطالبـــت باملســـاواه (٥٨).  وتتكثـــف 
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عدائيـة الثقافـة التقليديـة املضـادة للمـرأة، حينـام تـربز ىف إطارهـا تضافـر بـني الثقافـة الذكوريـة 

املتحيـزة للرجـل مـع ثقافـة التديـن الشـكىل.  من ناحيـة ألن الثقافـة الذكورية تتناقض مـع الثقافة 

الحديثـة، التـى تؤكـد عـىل حقوق املـراة ىف مواجهـة الرجل، ومن ناحيـة أخرى ألن التدين الشـكىل 

يسـقط جوهـر الديـن وروحانيتـه التـى تفـرض املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة، وينظـر إىل املـرأة 

بإعتبارهـا كائـن ناقـص يحتـاج إىل الحاميـة (٥٩).  ويدخـل ىف نطـاق هـذه النظـرة املتدنيـة للمرأة 

ترصيـح رئيـس وزراء حكـم االخـوان حـول قابليـة املـرأة ىف إحدى محافظـات صعيد مـرص للتحرش 

واالغتصـاب، أو عـدم نظافتهـا، األمـر الذى يعـرض رضيعها لإلصابـة باألمراض.  وىف هـذا اإلطار فإننا 

نالحـظ أن فـرتات االنحطـاط والضعـف ىف حيـاة الشـعوب، هـى الفـرتات التـى تسـيطر فيهـا ثقافة 

تقليديـة منحرفـة ال تعـرب عـن هويتهـا، متضافـرة مـع تدين شـكىل يتخىل عـن جوهر الديـن، فهذه 

الفـرتات هـى التـى تنمـو فيهـا العدائية نحـو املرأة. 

الـذى ينظـر إىل املـراة  الثـاىن،  الفاعـل  العائليـة  باإلضافـة إىل ذلـك تشـكل الجامعيـة أو 

بإعتبارهـا ال متتلـك الوعـى الرشـيد، للحركـة ىف املجـال العـام.  فثقافـة القبيلـة العربيـة التقليديـة 

هـى ثقافـة الذكـور، وتـدرج القبيلـة أو العائلـة التقليديـة ال مـكان ىف بنائـه للمـرأة، ومـن ثم فهى 

خـارج التـدرج االجتامعـى للقبيلـة تكمن عـادة عند قاعـة.  وحينام تفـرض ثقافة التحديـث للمرأة 

املشـاركة ىف املجـال العـام.  ومـن بينهـا املشـاركة اإلجتامعيـة والسياسـية، فإننـا نجـد ان األرسة أو 

العائلـة متنـع املـرأة، مثـالً مـن الرتشـح لإلنتخابـات طاعـة للثقافـة التقليدية التـى ترى أن السياسـة 

قـارصة عـىل الرجـل.  وقـد ميتـد األمـر أحيانـا إلجبارها عـىل التصويـت لصالح مرشـح بعينـة ترغب 

العائلـة ىف فـوزه.  ىف هـذا اإلطـار يتجـىل العنـف االجتامعـى والسـياىس ضـد املـرأة، حينام تسـاهم 

العالقـات العائليـة ىف تدىن مشـاركتها السياسـية.  إرتباطـا بذلك ميارس بعـض األزواج واآلباء ضغوطا 

عـىل زوجاتهـم وبناتهـم بإتجـاه منـح أصواتهم ملرشـح معـني دون آخر، األمـر الذى يحول املشـاركة 

االجتامعيـة والسياسـية للمـرأة إىل مجـرد نـوع مـن التعبئـة السياسـية، وليسـت تعبـرياً مشـاركة 

إجتامعيـة وسياسـية حقيقيـة (٦٠). 
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ويعتـرب التشـويه اإلعالمـى أحـد أدوات ومصـادر العنـف االجتامعـى والسـياىس ضـد املرأة، 

كـام يشـكل آداة للعنـف االجتامعى والسـياىس املنطلق مـن املجتمع ورأيه العـام أو عقله الجمعى.  

كـام فعـل احـد الكتـاب الصحفيني ىف مجلة روز اليوسـف ىف ٢٠٠٨/١١/١١ ىف حق الناشـطة املرصية 

الثأئـرة «جميلـة إسـامعيل»، حيـث تخـىل عـن كل األعـراف املهنيـة واألخالقيـة ىف الهجـوم عليهـا.  

ومـا تعرضـت لـه الناشـطة الحقوقيـة ىف تونس «سـهام بن سـندرين» التـى تعرضت لحملة تشـوية 

لسـمعتها، لكونهـا كانـت تسـعى للكشـف عـن تـردى األوضـاع الحقوقيـة ىف تونـس قبـل الثـورة.  

حيـث وصفـت بأقـدح األلفـاظ والشـتائم، مـن قبـل الصحـف املواليـة للدولـة، والتـى بلغـت حـد 

وضعهـا «بالبغـى»، كـام أتهمـت بالدعـارة ونـرشت لها صـور إباحية مركبـة إلكرتونيا، كام سـاهمت 

صحيفـة روز اليوسـف املرصيـة ىف الحملـة عليهـا كذلـك ىف ٢٩ ديسـمرب ٢٠٠٨ تحـاول النيـل مـن 

سـمعتها (٦١). 

ويعتـرب النظـام السـياىس ىف عمومـه أحـد فواعـل العنـف مـع املـراة، حيـث تبنـى النظـام 

السـياىس ىف أطـواره املتتابعـة خـالل العقـد األول والثـاىن مـن األلفيـة الثالثـة سـلوكا عنيفـا مـع 

املـرأة بسـبب مواقفهـا السياسـية الرافضـة لـه، سـواء كان نظـام مبـارك أو نظـام األخـوان، لكـرس 

إرادتهـا وإسـتبعاد مشـاركتها ىف الثـورة.  يضـاف إىل ذلك إنتهاك النظام السـياىس ىف صـوره املتتابعة 

لـكل القيـم واملعـاىن التـى تحـرم املسـاس باملـرأة.  وإذا تأملنـا مامرسـة النظـام السـياىس للعنـف 

مـع املـرأة فسـوف نجـد أنهـا مـرت بثـالث مراحـل، وأنظمـة سياسـية.  ىف املرحلـة األوىل نجـد أن 

نظـام مبـارك قـد تبنـى منطـق الخديعـة واملواجهـة ىف ذات الوقـت.  فقـد مـارس نظـام مبـارك 

العنـف االجتامعـى والسـياىس ضـد املتظاهـرات ىف مايـو ٢٠٠٥ مـن خـالل االسـتعانة بثـالث فئات.  

الفئـة األوىل هـم جنـود األمـن املركـوى الذيـن أحاطـوا املتظاهـرات بسـياج مـن الجنـد، بحيـث 

يجعلهـم محارصيـن عـىل سـلم النقابـة، وىف ذات الوقـت فجنـود األمـن جاهـزون للتعامـل مـع 

الذكـور املتظاهريـن.  بينـام تشـكلت الفئـة الثانيـة مـن الرشطـة النسـائية، التـى جـاء بهـا النظـام 

كوجـه حضـارى أمـام العـامل، للتعامـل مـع املتظاهـرات، ولـو أن وجودهـم كان مظهريـا.  والفئـة 

القـذرة، باألعـامل  امللكفـون  الداخليـة، وهـم  لـوزارة  التابعـون  الرسيـون  املخـربون  الثالثـة هـم 
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 كتمزيـق مالبـس املتظاهـرات وتعرية أجسـادهن، وهؤالء يرتدون لباسـا مدنيا ميكـن االدعاء بعدم 

تبعيتهـم للنظـام السـياىس.  حيـث كان النظـام السـياىس يجمل نفسـه بـذكاء أمام العـامل الخارجى، 

وىف هـذا اإلطـار نجـده قـد منـح املـرأة حقوقـا كثـرية، حتـى بلغ عـدد النسـاء ىف برملـان ٢٠١٠ نحو 

٦٤ أمـرأة، وهـى أكـرب نسـبة لتواجـد املـرأة ىف الربملـان منـذ قيـام الحركـة الربملانية ىف مـرص.  وذلك 

بهـدف منـح العـامل إنطباعـاً بأنـه يعمـل بإتجـاه إحـرتام حقوق اإلنسـان، حتـى يسـتقطب موافقته 

وقبولـه بعمليـة التوريـث ونقل السـلطة مـن األب إىل األبـن (٦٢).  

وىف املرحلـة الثانيـة بعـد أن قامـت الثـورة وتوىل املجلس العسـكرى السـلطة وتسـيري أمور 

البـالد، تبلـور خـوف شـعبى بإحتامليـة أن يعيـد الجيـش قصـة حكـم البـالد، ومـن ثـم قتـل الرغبة 

الشـعبية ىف الحاجـة إىل حكـم مـدىن.  ولتحقيـق الحاجـة إىل حكـم مـدىن قامت تظاهـرات ىف طول 

البـالد وعرضهـا تطالـب بـرضورة رحيـل الجيش، حيث لعبـت جامعة األخـوان دوراً ثـالىث األبعاد ىف 

هـذه املرحلـة.  مـن خالل البعـد األول، لعب األخوان دوراً محوريا ىف إشـعال مزيـد من التظاهرات 

لفضـح املجلـس العسـكرى، حتـى يعجل بنقل السـلطة إىل املدنيـني.  وإفتعال التظاهـرات واالقتتال 

وهـو مـا أصبـح يعـرف حينئـذ بالطـرف الثالـث، الـذى ينـدس بـني املتظاهريـن ليقتـل ويحـرق، ىك 

يؤسـس مزيـد مـن الفـوىض - كام فعلـوا ىف حريق القاهرة عـام ١٩٥١- ليعجلوا بأنهيار سـلطة حكم 

املجلـس العسـكرى.  ومـن ناحيـة ثانية فهـم يطالبون مع القـوى املدنية برضورة االنتقـال إىل حكم 

مـدىن، كبديـل لسـلطة املجلـس العسـكرى.  ومـن ناحية ثالثـة، فهـم ال يظهرون عداءهـم للمجلس 

العسـكرى، بـل يقفـون معهـم مـن وراء سـتار، محاولني إقناعهـم بأنه الفئـة الوحيدة التـى تقف ىف 

خندقهـم.  وهـم الفئـة التـى ميكـن نقـل السـلطة إليها، إذا فكـروا ىف نقلهـا، تحت وهم أن الشـارع 

لهـم مـن خـالل االحتـكام لصناديـق االقـرتاع.  وألن أعضـاء املجلـس العسـكرى مل يكـن لهـم بـاع ىف 

السياسـة، وال وعـى بأسـاليبها امللتويـة فقـد ترصفـوا مبـا حقـق هوى وطموحـات األخـوان.  ىف هذه 

الفـرتة أعتمـد املجلـس العسـكرى ىف ضبـط األمـور عـىل الرشطـة العسـكرية باألسـاس.  بـال رشطـة 

رسيـة، وال رشطة نسـائية.  
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وىف ٨ مـارس ٢٠١١ ، اثنـاء االحتفـال بيـوم املـرأة العاملـى، وقـع إعتـداء عـىل املـرأة، حيـث 

تعرضـت الفتيـات املعتصـامت ىف ميـدان التحريـر للفحـص الجـربى للعذريـة ىف السـجن الحـرىب، 

إضافـة إىل الـرضب، والسـب بألفاظ خادشـة للحياء والصعـق بالكهرباء.  حيث كان النظام السـياىس 

يسـعى – حينئـذ – إىل الحفـاظ عـىل الثـورة بضبـط األمـور، ىف مواجهـة التظاهـرات العارمـة، التـى 

تفجـرت ىف كل إتجـاه حتـى ال يسـقط الثـورة أسـرية لحالـة مـن الفوىض.  وهـى التظاهـرات التى ال 

شـك أن األخـوان قـد لعبـوا دوراً أساسـيا ىف توسـيع خريطتها، لتوريـط املجلس العسـكرى ىف عالقته 

بالشـعب، حتـى يقدمـوا إنفسـهم البديـل للمجلـس العسـكرى ىف الوقـت املناسـب، حيـث كانـت 

تصـورات الجامهـري عنهـم مـا زالـت إيجابية، فلم تكـن سـلوكياتهم «االفعوانية» قد إكتشـفت بعد، 

مـن جانـب غالب أطـراف املوقف السـياىس. 

عليهـا  االعتـداء  إىل  إضافـة  الفتيـات،  أحـدى  وىف ديسـمرب ٢٠١١ حينـام مزقـت مالبـس 

بالـرضب، وهـى الواقعـة التـى علقـت عليهـا وزيـرة الخارجيـة األمريكيـة السـابقة.  بعـد إنتشـار 

فيديـو بصـورة الواقعـة، واصفـة مـا حـدث، بأنـه صدمـة ووصمـة عـار وجرميـة، وقالـت ىف كلمـة 

تـاون.  «أن األحـداث األخـري ىف مـرص مروعـة بشـكل  بقاعـة جاسـتون بجامعـة جـورج  ألقتهـا 

خـاص، حيـث تتعـرض النسـاء للـرضب واالهانـة ىف نفـس الشـارع الـذى وقفـن فيـه، وخاطـرن 

بحياتهـن، مـن اجـل الثـورة منـذ بضعـة أشـهر، وهـذا منـط مـن التفاعـل مقلـق للغايـة.  وقـد 

تـم أقصـاء املـرأة املرصيـة إىل حـد كبـري مـن عمليـة صنـع القـرار خـالل املرحلـة االنتقاليـة مـن 

جانـب النظـام السـياىس حينئـذ، ومـن جانـب األحـزاب السياسـية الرئيسـية.  وىف نفـس الوقـت 

كانـت املـرأة هدفـا لـكل مـن قـوات األمـن واملتطرفـني املتأسـلمني»(٦٣). وقـد فرضـت التظاهرات 

إعتـذار املجلـس العسـكرى عـىل صفحتـة الخاصـة عىل موقـع الفيسـبوك كان نصه «يبـدى املجلس 

األعـىل للقـوات املسـلحة أسـفة الشـديد لسـيدات مرص العظيـامت، ملا حـدث من تجـاوزات خالل 

األحـداث األخـرية، خـارج مجلـس الشـعب ومجلـس الـوزراء» (٦٤).  وقـد أدرك املجلس العسـكرى 

أنـه قـد أخطـأ وأن عليـه أن يعيـد عالقتـه اإليجابيـة بالشـعب، ومـن ثـم فقـد أجـرى إنتخابـات
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 رئاسـية متعجلـة.  شـابتها ضغـوط عامليـة بإتجـاه تـوىل جامعـة األخـوان السـلطة، ىف ظـل أعتقـاد 

بأنهـا الجامعـة هـى املؤهلـة بحكم إنتشـارها املزعـوم، لتحقيـق االسـتقرار االجتامعـى.  وذلك بعد 

تفاهـامت بـني جامعـة األخـوان واملجلـس العسـكرى مـن ناحيـة، وبـني األخـوان والقـوى العامليـة 

املؤيـدة لهـم مـن ناحيـة ثانيـة.  إضافـة إىل ظـروف داخليـة متنوعـة مـن حيـث طبيعتهـا إىل حـد 

التناقـض، جمعـت الرغبـة الشـعبية ىف حكـم مـدىن يفتح الطريـق أمام تطـور دميوقراطـى حقيقى.  

وبـني الرغبـة املرضيـة لجامعـة األخـوان ىف اإلمسـاك بالسـلطة، وهـو حلـم تاريخـى بـدت الظروف 

تدفـع إىل تحقيقـة حتـى ولـو كان ذلك بالكـذب، وحتى ولو كان ذلـك بإعامل آلة التزوير والرشـوة، 

حيـث تخـىل األخـوان حينئـذ عـن قيـم االسـالم الطاهـرة واملسـتقيمة، وتبنـوا الشـعار امليكيافيلـىل 

الشـهري «الغايـة تربر الوسـيلة».

وىف املرحلـة الثالثـة نجـح األخـوان ىف ٢٠١٢ باإلمسـاك بالسـلطة، التى إنتقلـت إليهم بدعم 

مـن قـوى عامليـة، وقبـول مـن املجلس العسـكرى، رغبـة ىف إنهـاء دوره ووجـودة ىف الحيـاة املدنية.  

ومطالبة شعبية، مل يكتمل وعيها، خاصة أن مظاهر الوجه األخواىن القبيح مل تكن قد تكشفت بعد، 

وبرغـم ذلـك كانـت املطالبـة الشـعبية بهم محدودة.  ىف هذا اإلطار تنفسـت نسـاء مـرص الصعداء، 

حـني وصـل األخـوان إىل الحكـم، ظنـا منهـن أنهن سيعشـن ىف أجـواء من الوسـطية الدينيـة، وأنهن 

سـوف يحصلـن عـىل حقوقهـن التـى منحها االسـالم إياهن.  وحصـدن الكثري منها عىل مـر العرشين 

عامـا املاضيـة، لكـن الرياح جاءت مبا ال تشـتهى السـفن حيث كان األخوان هم األشـد قسـوة (٦٥).  

واألشـد ال أخالقيـة ىف تعاملهـم مـع املرأة، مقارنـة بنظام مبـارك، واملرحلة التى امسـك فيها املجلس 

العسـكرى بالسـلطة.  حيث أدار األخوان املعركة مع املرأة، عارفني ىف التعامل معها منطق من «أين 

تآكل الكتف» وأين تكون الرضبة موجعة، ولتحقيق ذلك أطلق األخوان ميلشياتهم.  التى مل يعرفها 

نظـام مبـارك أو مرحلـة حكـم املجلس العسـكرى، والتى بـدأت ىف تعقب أى تحرك للمـرأة.  ىف هذا 

اإلطـار بـدأت مشـاهد االعتداء عىل املـرأة تتابع إبتداء من االعتداء عىل سـيدة مبحافظـة القليوبية، 

صاحبتـة أدانـة حقوقيـة واسـعة، قامـت بهـا تظاهـرات ١٧ حركـة نسـائية، إندلعت ملناهضـة فكرة 
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«أخونـة القـوات املسـلحة».  وللتأكيـد النسـاىئ عـىل دور الجيـش ومسـاندة نسـاء مـرص لـه (٦٦).  

إضافـة إىل ترصيحـات عدائيـة للمـرأة املرصيـة أثارت جـدالً كبرياً بشـأن الفالحات املرصيات ونسـاء 

مـرص، وهـى الترصيحـات التـى وصفتهـا أحـدى الناشـطات بأنهـا ترصيحـات اسـاءت لـكل نسـاء 

مـرص.  ومل يكـن مـن املتوقـع أن تصـدر عـن مسـئول رسـمى بالدولـة بشـغل منصـب رفيـع هـو 

منصـب رئيـس الـوزراء (٦٧).  يضـاف إىل ذلـك ترصيـح لشـيخ متطرف إسـالميا – أبو إسـالم – إتهم 

فيـه سـيدات مـرص الحرائـر بأنهـم «سـافرات عاريـات صليبيـات أرمـل، ليـس لهـم رجـال تلمهـم» 

(٦٨).  وهـى الحالـة التـى حددتهـا بدقـة السـفرية مريفـت التـالوى، رئيـس املجلس القومـى للمراة 

بقولهـا «أن النسـاء ىف مـرص مبثابـة سـبايا ىف ظـل حكـم األخـوان.  الذيـن يدمـرون كل املكتسـبات، 

التـى حصلـت عليها النسـاء خـالل األعوام املاضيـة، من ترشيعـات وقوانني تحمى حقوقهـن، وتوفر 

لهـن منـاخ املشـاركة.  كـام أشـارت الدكتـورة ماجـدة عـدىل، مديـر مركز النديـم لضحايـا العنف إىل 

«أن الترصيحـات املعاديـة للمـرأة جميعهـا مل تنطلـق مـن فراغ، لكونهـا ىف ظل هذا املناخ السـياىس 

املعـادى للحقـوق والحريـات بصفـة عامـة وللمـرأة بصفـة خاصـة» (٦٩).  بحيـث ميكـن القول بأن 

توجهـات النظـام السـياىس السـلبية تجـاه املـرأة – نصـف املجتمـع - شـكلت اآلليـة األوىل للعنـف 

السـياىس الواضـح والرصيـح مـع املرأة.

وتعتـرب األجهـزة األمنيـة هـى الفاعـل الثـاىن الذى مـارس العنف ىف نظـام مبارك ضـد املرأة 

حتـى التحـرش معهـا ملنعهـا من املشـاركة، أو الذالل أقاربهـا.  مثال عىل ذلك االعتداء عىل ناشـطات 

٦ إبريـل ىف ٢٠١٠/٤/٦، أو سـحلهم عـىل األرض وجرهـم مـن شـعورهن، باإلضافـة إىل إعتقـال عـدد 

كبـري مـن الفتيـات املشـاركات حينئـذ، وتعرضهن للرضب من قبـل قوات األمن املركـزى (٧٠).  يؤكد 

ذلـك أنـه ىف بيـان لجامعة األخـوان ىف ٢٠١٠/٣/٢٧ حذرت األجهزة األمنية، من عواقب االسـتمرار ىف 

االعتـداء عـىل السـيدات والفتيـات، وخدش حيائهن بألفاظ  نابية أثناء عمليـات االعتقال (٧١).  وىف 

األول من إبريل ٢٠٠٩ تم حبس طالبتني بكلية آداب كفر الشـيخ بحجة ترويج منشـورات واالعتداء 

عـىل الدسـتور.  وىف ٢٠٠٩/٤/٧ قامـت مباحـث أمـن الدولة بإسـتدعاء والد طالبة بعـد األفراج عنها 
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بكفالـة ألـف جنيـة، وطلبوا منه عـدم مغادرتها املنزل ملدة ٤٨ سـاعة، وإرسـالها ووالدتهام وحدهام 

إىل أمـن الدولـة، وإذا إرادت إبنتـه أن تعمـل بالسياسـة، فيجب أن يكون بعلمهـم وتحت توجيههم 

(٧٢).  وىف رشكـة غـزل املحلـة أعتـدى العـامل التابعـني لألدارة، عىل ناشـطتني بالتحـرش الجنىس مع 

إحداهـام، ونـزع حجابها وسـبها بألفاظ نابية وخادشـة للحيـاء.  وتم االعتداء عـىل األخرى بالرضب، 

وتهديدهـا بهتـك عرضهـا أمـام أبنائهـا وزوجهـا والتعـدى عليهم.  كام قامـت قوات األمـن ىف صباح 

٦ إبريـل ٢٠٠٨ بإعتقـال إحـدى الناشـطات حيـث وجهـت لهـا تهمـة التحريض عىل الشـغب، وبعد 

األفـراج عنهـا مـن قبـل النائـب العـام، أعتقلـت مـرة ثانيـة بواسـطة وزارة الداخليـة.  وىف يـوم ٢٥ 

مايـو ٢٠٠٥ وهـو مـا يعـرف بيـوم األربعاء األسـود، حيـث قامـت مظاهرات أمـام نقابـة الصحفيني 

واملحامـني بسـبب تعديـل املـادة ٧٦ وكـرد فعـل لذلـك قامـت مجموعـة مـن البلطجيـة التابعـني 

مالبسـهن  ومتزيـق  بالـرضب  السياسـات  والناشـطات  الصحفيـات  عـىل  بالتهجـم  األمنـى  للجهـاز 

والتحـرش الجنىس بهـن (٧٣).  

ومل يختلـف اليـوم عـن البارحـة، حيـث نجـد أن فـرتة الثـورة، ومـن بعـد ذلـك نظـام حكم 

األخـوان قـد شـهد كذلك أيضـا إعتداء عىل املـرأة، ففى ديسـمرب ٢٠١١ نرشت صـورة لفتاة تعرضت 

للـرضب.  ومزقـت مالبسـها، أثنـاء تفريـق املظاهـرات.  كـام قبضـت الرشطة عـىل الصحفيـة «ندى 

زيتونـه» لتصويرهـا بعـض مشـاهد مظاهـرات شـارع محمـد محمـود «حيـث ذكرت أنهـا تعرضت 

للـرضب واملعاملـة العنيفـة مـن قبـل الرشطـة.  وقـد فوجئـت بطلقـة رصـاص مطاطـى ىف سـاقها 

اليـرسى، كـام قـام رجـال الرشطـة بصفعهـا بالعصـا الكهربائيـة، كـام صـادروا الكامـريا الخاصـة بها.  

كـام أصيبـت املمرضـة «رانـده سـامى» أثنـاء قيامهـا بعـالج أحـد الثـوار، بسـبب قيـام ضابـط أمـن 

برضبهـا بعصـا غليظـة عـىل ظهرهـا وعنقهـا.  بحيـث إنتهـى األمـر إىل أنهـا أصيبـت بشـلل رباعـى، 

وبرغـم ذلـك فهـى تشـارك ىف املسـريات واملظاهـرات، عىل كـرىس متحـرك.  وتقول «عنـدى يقني أن 

حقـى وحـق مـن مـات ومـن أصيـب بعجز سـيأىت، وقلـب كل ام إتحرق عـىل أبنها ال بـد أن تنطفئ 

نـاره بالقصـاص، واللـه لـن يضيـع هـذه التضحيات وسـنأخذ حقنـا» (٧٤).  كام ذكـرت الطبيبة «آية 
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كـامل» التـى كانـت تعالـج املصابني ىف مسـجد النـور، وإعتقلت ضمن مـن إحتموا باملسـجد أنه قد 

تـم التحـرش بهـا واالعتـداء عليهـا جسـديا، أثنـاء إحتجازهـا (٧٥).  وىف مظاهرات املقطم قام شـاب 

أخـواىن بـرضب الصحفيـة «مرفـت موىس» وسـبها بالدين، وعشـية ٢٥ ينايـر ٢٠١٣ تعرضت عرشات 

مـن املتظاهـرات لألعتـداء الوحـىش الذى وصل إىل حد اإلغتصاب بواسـطة آالت حـادة، وذلك حتى 

تتوقـف عـن املشـاركة ىف املظاهـرات والنـزول إىل امليـدان (٧٦).  بـل وصـل األمـر إىل رضب بعـض 

املشـاهدات كـن يشـاهدن مـا يحـدث مـن رشفـات أو أسـطح منازلهـن.  وهـو األمر الـذى يعنى ىف 

مجملـة أن النظـام السـياىس ىف الفـرتات الثـالث، كان يتـرصف بعنـف مـع املـرأة، من خـالل أجهزته 

األمنية.  

وقـد لعبـت األجهـزة السـيادية والسياسـية، ىف إطـار  النظـام السـياىس لألخـوان، دوراً بارزاً 

ىف قهـر املـراة ومامرسـة العنـف االجتامعـى والسـياىس املعنـوى معها، حيـث رشع النظـام األخواىن 

ىف تجريدهـا مـن حقوقهـا، بـل وإدانتهـا.  فقـد عمـد النظـام السـياىس األخـواىن إىل فـرض تـآكل 

فاعليـة املجلـس القومـى للمـراة، الـذى إفتقـد القدرة عـىل الحركة الواسـعة، التى كانـت له ىف ظل 

نظـام حكـم مبـارك، برغـم كل التحفظـات التـى ميكن أن تقـال عن الهـدف من ذلك.  ويشـري تأمل 

وجـود املـرأة ىف املؤسسـات السياسـية إىل أنهـا مل تختلـف كثـريا، عـن وجودها ىف مؤسسـات النظام 

السـياىس قبـل الثـورة.  ففـى إنتخابـات مجلـس الشـعب التـى أجريـت بعـد الثـورة حصلـت املرأة 

عـىل احـد عـرش مقعـداً، مبا يعـادل ٢٪.  منهن تسـع ناخبات نجحن عـىل مقاعد القوائـم، وناخبتني 

تـم تعينهـن.  وىف ذلـك مل يختلـف وجـود املـرأة ىف مجلـس الشـعب بعد الثـورة كثرياً عـن وجودها 

ىف مجالـس الشـعب السـابقة عـىل الثـورة.  فقـد وجـدت املـرأة ىف مجلـس الشـعب لعـام ٢٠٠٥ 

بنسـبة ١,٩٪، ىف حني إرتفعت النسـبة إىل ١٣,١٣٪ ىف مجلس الشـعب ٢٠١٠، وأن كان لهذا املجلس 

خصوصيتـه، التـى متثلـت ىف تطبيـق نظـام الكوتـه الذى سـمح بوجـود ٦٤ مقعداً مخصصـة للمرأة.  

أمـا عـن مجلـس الشـورى فـإن نسـبة متثيـل املـرأة فيـه مل يختلـف كثـرياً، حيـث كانـت النسـبة ٢٪ 

كذلك.  وبالنسـبة للجمعية التأسيسـية لوضع الدسـتور ىف زمن األخوان فإن تشـكيلها مل مينح املرأة 
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سـوى نسـبة ٦٪ فقـط، وهـو الـوزن الـذى يقـل كثريا عـن وزن املـرأة ىف بنـاء املجتمع وبنـاء الدولة 

 .(٧٧)

باإلضافـة إىل ذلـك فقـد عمـدت ترشيعيـة الشـورى إىل أقصاء املـرأة ىف االنتخابـات القادمة 

ملجلـس الشـعب، حيث الغـت اللجنة الترشيعية مبجلس الشـورى، مبوجب تعديـالت قانون مجلس 

الشـعب إىل جانـب تعديـالت مبارشة الحقوق السياسـية الـذى أقرته اللجنة، وضـع املرأة ىف النصف 

األول مـن القوائـم االنتخابيـة التـى تزيـد عـن أربعـة مرشـحني.  وهـو األمر الـذى يـؤدى إىل إقصاء 

املـرأة ىف االنتخابـات القادمـة، وهـو مـا يتنـاىف مـع متطلبـات التطـور الدميوقراطـى، حيـث ال ميثـل 

نصـف عـدد املواطنـني ىف مجلـس الشـعب.  وهـو مـا يعنـى أن مجلـس الشـورى قـد أهـدر بذلـك 

أكـرب كتلـة تصويتيـه يصـل حجمهـا إىل ٢٣ مليـون ناخبـة، مـن واقـع كشـوف الناخبـني املسـجلني.  

وذلـك بدعـوى واهيـة مضمونهـا أن إجبـار األحزاب عـىل وضع املـرأة ىف ترتيب معني داخـل القامئة 

االنتخابيـة، يعـد تدخـل سـافر ىف إرادة األحـزاب، كام أنه يخـل بتكافؤ الفـرص (٧٨).  غري أن تالحظ 

ان دسـتور ٢٠١٤ قـد خـال مـن جملـة هذه العيـوب، ومنح املـرأة مكانتها الحقيقية، بـل وعمل عىل 

تحقيـق التمييـز اإليجـاىب لصالحهـا، لحـني تـآكل الثقافـة التقليديـة التى تقـف عقبة امـام وجودها 

بكثافة.  

وحينـام وقـع التحرش املمنهج ضد املرأة بسـبب إشـرتاكها الكثيف ىف تفاعـالت املجال العام 

أدان ذلـك مجلـس الشـورى األخـواىن غـري أنـه ألقـى اللـوم عـىل املـرأة، حيـث قـام أعضـاء املجلس 

بتحميـل الفتيـات والسـيدات أسـباب عمليـات التحـرش بهـن.  ألنهـن يذهـنب إىل أماكـن غـري آمنة 

– عـىل حـد قـول بعـض أعضـاء املجلـس – علـام بأن ذلـك ليـس صحيحا عـىل األطـالق.  ألن جميع 

األماكـن الـالىئ تعرضـت فيهـا الفتيـات للتحرش أثنـاء مشـاركتهم ىف املظاهرات، كانـت أماكن عامة، 

وكان ذلك ىف وضح النهار، وىف أكرث شـوارع القاهرة حيوية وأمانا وكثافة.  ويتضافر مع ذلك الرسـالة 

التـى نرشهـا حـزب الحريـة والعدالة «األخـواىن» صبيحة عيد األضحـى ٢٠١٢، والتـى حملت عنوان 

«أختاه ال تكوىن سـببا ىف التحرش».  األمر الذى يعنى أنهم ينظرون إىل املرأة بإعتبارها مسـئولة عن 
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أسـباب التحـرش (٧٩) ملجـرد خروجهـا ومشـاركتها ىف التظاهـرات الثوريـة.  دون محاولـة تحديـد 

األسـباب األساسـية للتحـرش – تلـك التـى يعرفهـا جيداً الحـزب – أو العمـل بإتجاه مطالبـة الرئيس 

األخـواىن، أو قـوات األمـن األخوانيـة بالعمـل بدأب بإتجاه إسـتئصال وجـود هذه الظاهـرة املرضية. 

خامساً: دنس التحرش الجنىس عىل ساحة طهارة واقع ثورى

يـدرك املتأمـل للتاريـخ الحضـارى لإلنسـان أن املـرأة دون الرجـل قـد خضعـت لطبقـات 

كثيفـة مـن القهـر، وهـى الحالـة التـى جعلـت منها فاعـالً ثوريـا بإمتيـاز.  وتعـد الثقافـة التقليدية 

التـى تطـورت تاريخيـا أول طبقـات القهـر، حيث فرضت هـذه الثقافة عىل املـرأة الرتاجع إىل داخل 

رشنقـة املجـال الخـاص.  حتـى يحرمهـا من املشـاركة ىف صناعـة القرار الخـاص بهـا وباملجتمع الذى 

تنتمـى إليـه، وقـد دعمـت الثقافـة التقليديـة ذلـك مبنحهـا مكانـة متدنيـة ىف البناء املتـدرج لألرسة 

واملجتمـع.  بـل أننـا نجـد أن بعـض املجتمعـات قـد طـورت بعـض الطقـوس واألفـكار التـى تؤكـد 

املكانـة الدنيـا للمـرأة، إىل حـد إعتبارهـا ىف أوضـاع معينـة نوعـاً مـن الدنـس.  ذلـك باإلضافـة إىل 

طبقـة ثانيـة مـن القهـر الـذى فرضها الرجل عىل املـرأة، إعتامداً عـىل قوته البدنيـة،  أو إعتامداً عىل 

خروجـة املبكـر تاريخيـا لألهتـامم بالشـأن العام.  حيـث املرأة ىف مجالهـا الخاصة تلـد األبناء وتتوىل 

رعايـة أفـراد األرسة جميعـا، فأدوارهـا وخدماتهـا تـؤدى لصالـح اآلخريـن.  وأحيانـا قـد تحصل عىل 

مقابـل معنـوى ىف لعبـة التبـادل، بحيـث جعلتهـا الحيـاة األرسية إطـاراً لإليثاريـة، وبدالً مـن إعتبار 

ذلـك مدخـال للحصـول عـىل حقـوق، نظـر إىل عطـاء وإيثاريـة املـرأة بإعتبـاره واجبـا، بـل وواجبـا 

مفروضـا.  وقـد إسـتمر ذلـك تاريخيـا، وتحـول مـا هو مكتسـب إىل أن أصبـح فطرى، بحيـث أصبح 

قهـر الرجـل للمـرأة، مـن العنارص املحوريـة ىف الثقافة التقليديـة.  وتأكيد ذلك بإيحـاء دينى خاطئ 

بـأن الديـن يفـرض للمـرأة مكانـة متدنيـة، وأن املجتمـع ال يرحـب بهـا، وأن للرجـل أن يترصف مع 

املـرأة بالشـكل الـذى يرتضيـة دون قيـد أو رشط أو رادع. 

ــة  ــرأة طبقـ ــا املـ ــش ىف إطارهـ ــى تعيـ ــية التـ ــة والسياسـ ــاع االجتامعيـ ــكل األوضـ وتشـ

ــرأة ــود املـ ــزال وجـ ــم إختـ ــه برغـ ــك أنـ ــدا لذلـ ــم، تأكيـ ــر املرتاكـ ــات القهـ ــن طبقـ ــرى مـ أخـ
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 ىف اللجنـة التأسيسـية لصياغـة الدسـتور.  فـإن ذكرهـا ىف هـذا الدسـتور، مل يأت إىل مـن خالل مادة 

واحـدة، تتعلـق باألمومـة والطفولـة، وكان الـدور األوجـد للمـرأة يتمثـل ىف الـزواج.  بـل حرمتهـا 

مشـاريع االنتخابـات فيـام بعـد الثـورة، مـن ٦٤ مقعـداً كانـت مخصصـة لهـا، مبوجـب الكوتـه ىف 

إنتخابـات ٢٠١٠.  وقـد قابلـت املـرأة هـذا القهـر بخروجهـا ىف اكـرث مـن ٥٠ مسـرية عـام ٢٠١٢ 

فقـط، حيـث تنوعت أشـكال االحتجـاج خاللها بـني الهتافات والالفتـات والطرق «بالهـون» وأدوات 

املطبـخ ورفـع السـكاكني، إضافـة إىل الجرافيتـى النسـوى.  ومل يقتـرص إحتجـاج املرأة عىل املسـريات 

بـل تشـكلت عديـد مـن املبـادرات والحـركات النسـائية، مثـل مبـادرة «فـؤادة ووتـش» ومجموعة 

«قـوة ضـد التحـرش» و»الحركـة النسـائية املرصيـة»، و»جبهـة نسـاء مـن أجـل مرص»، و»تنسـيقية 

العمـل النسـاىئ الجامهـريى» (٨٠).   وىف بحثهـا عـن إحتامليـة التغيـري، وبرغـم القهر الـذى تتعرض 

وتعرضـت لـه، كانـت املـرأة هـى األكرث صـريا وتحمـالً لطوابـري االنتخابات، التـى إمتد بعضهـا لعده 

كيلومـرتات مقارنـة بالرجـال والشـباب.  حيـث بلغ متوسـط مشـاركة ىف االنتخابات األربع السـابقة 

التـى جـرت ىف ٢٠١٢ نسـبة ٦٥٪.  بأمـل أن يـأىت لهـا التحـول الدميوقراطـى بجملة حقوقهـا، ىف ظل 

شـعار صامـت أو كامـن «حقـى قبل صـوىت» (٨١).  

وتشـكل مسـئولية أعالـة األرسة أحـد أشـكال القهر الذى فرضهـا املجتمع عىل املـرأة، حيث 

نجـد أن املـرأة تشـارك ىف إعالـة األرس املرصيـة بنسـبة ٦٠٪.  كـام تتـوىل رعايـة األرسة بشـكل كامل 

ىف نسـبة ٤٠٪ مـن األرس، وهـى االعالـة التـى تفـرض عليهـا ضغوطا ال تسـتطيع تجنبهـا.  وهو األمر 

الـذى يعنـى إسـهامها الكامـل ىف إعاشـة املجتمـع، وهـى اإلعاشـة أو اإلعالـة التى كان مـن املفرتض 

أن تكـون مـن نصيـب الرجـل كـام تذهب توجهـات الثقافة التقليديـة.  يضاف إىل ذلـك القهر الذى 

تفرضـه الطبيعـة البيلوجيـة والتكوينيـة الخاصة باملرأة، وهـى الطبيعة التى تجعلها مصدراً لإلشـباع 

الجنـىس للرجـل، وهـو التكويـن الـذى يؤسـس قابليـة االعتـداء عليهـا، أمـا بالتحـرش أو االغتصاب.  

خاصـة أنهـا ىف حالـة إسـتجابتها خـارج الرشعيـة وىف املنطقـة الحـرام، فإنهـا تكـون هدفـا لعقـاب 

الثقافـة التقليديـة واألعـراف املتحيـزة الصـادرة عنهـا.  مثـال عـىل ذلـك أنـه ىف بعـض املجتمعـات
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 التـى تشـهد نزاعـات مسـلحة كـام هـو الحـال ىف فلسـطني ودار فـور، قد تعتـدى باالغتصـاب قوى 

االحتـالل عـىل املـرأة أو الفتـاة، التـى يكـون مـن نصيبها القتـل إذا عرفـت العائلـة (٨٢).   باإلضافة 

إىل ذلـك فقـد وجـد أنـه ىف حالـة زنـا املحـارم، الـذى قـد ميارسـة األب أو األخ مـع الفتاة فإنهـا التى 

تقتـل إخفـاًء للعـار، وليـس مـن إعتـدى عليهـا (٨٣).  بـل أننـا نجـد أن املـرأة تسـتهدف عـادة ىف 

الحـروب الذالل مجتمعاتهـا، أو أنهـا تسـتهدف حينـام يـراد عقـاب ذويهـا. وهـو األمـر الـذى يعنى 

أنهـا مسـتهدفة دامئـاً لـألذى والقهـر والـرضر ليـس إنتقامـا منهـا، وإمنـا إنتقامـا وإذالل لغريها.  

ومـن الطبيعـى أن تكـون املـرأة ىف مواجهـة طبقـات القهـر هـذه ثائـرة ومتمـردة ورافضة، 

فهـى دامئـاً منـذ بدايـة تاريخيـة طويلـة، هـى الواقفـة بشـموخ عىل سـاحة الثـورة.  ىف هـذا اإلطار 

تعتـرب الفيلسـوفة املرصيـة «هيباتيـا» التـى رضبـت وسـحلت، وثـم إحراقهـا ىف األسـكندرية، أول 

ضحايـا العنـف السـياىس ضـد املـراة.  ورغـم أن بعـض اآلراء رأت أن قتلهـا مل يتـم بسـبب آرائهـا 

الدينيـة، ولكـن ألنهـا قـد لعبـت دوراً ىف توتـر العالقـة بـني الكنيسـة وحاكـم االسـكندرية.  إال أنهـا 

تظـل ىف كال الحالتـني ضحيـة لعنـف يقـع عـىل خلفيـة سياسـية.  ونفـس األمـر ينطبـق عـىل «جان 

دارك» التـى أتهمـت بااللحـاد وتـم إحراقهـا، بينـام السـبب الحقيقـى يكمـن ىف أنهـا كانـت تناضل 

مـن أجـل حريـة وطنهـا فرنسـا، ضـد االحتـالل االنجليزى، وبعـد أكرث مـن أربعة قـرون ونصف عىل 

إحراقهـا، تـم إعـادة االعتبـار لسـريتها ومنحهـا لقـب «قديسـة» (٨٤).  

وحينـام قامـت الثـورة الفرنسـية عـام ١٧٨٩ كانـت نسـاء األسـواق الشـعبية ىف باريس هن 

الـالىئ نظمـن موجـة التمـرد الثانيـة للثـورة، وهـى الثـورة التـى قوضـت نظـم الحكـم االقطاعيـة 

مدججـني  وهـم  املتظاهريـن  آالف  سـار  حيـث  الحديـث.   املجتمـع  بظهـور  وبـرشت  أوربـا  ىف 

بالسـالح بإتجـاه قـرص فرسـاى، إلجبـار العائلـة امللكيـة عـىل العـودة إىل باريـس، ليواجهـوا غضـب 

الثـوار.  وقـد كانـت تجمعـات «النسـاء العامـالت» هـى األكـرث راديكاليـة بـني الجامعـات الثوريـة 

ىف  باريـس  ىف  عامليـة  ثـورة  أول  إندلعـت  حينـام  فإنـه  لذلـك  وإسـتكامال  تأسيسـها.   تـم  التـى 
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التاريـخ الحديـث، وبالتحديـد عـام ١٨٧١ شـاركت فيهـا املـراة منـذ البدايـة.  وقامـت بـدور حيوى 

ىف االنتفاضـة، التـى ادت إىل ظهـور مـا اصبـح يعـرف بأسـم «كميونـة باريـس»، التـى برهنـت عىل 

أنـه مبقـدور العـامل تأسـيس مجتمـع اكـرث دميوقراطيـة، عـىل نقيـض مـا تذهـب إليـه التوجهـات 

الرأسـاملية الرثـة حينئـذ (٨٥). 

ويعتـرب مـا حـدث ىف الثـورة الروسـية التـى تفجـرت ىف عـام ١٩١٧ أكـرث املشـاهد الهامـا 

لثـورات املـرأة، وإيثاريتهـا نحـو مجتمعهـا، حيـث متـردت النسـاء املطحونـات، اللـواىت بـدأن الثورة 

ىف فربايـر مـن نفـس العـام مبدينـة «برتوجـراد».  والـالىئ لعـنب دوراً ال بـأس بـه، ىف حشـد العـامل، 

وتحريضهـن عـىل االرضاب، حيـث لعـب هـذا التحريـض دوراً فاصـالً ىف توجيه الكتلـة العاملية نحو 

بـدء النضـال.  وقـد أشـار «ليـون تروتسـىك» إىل ذلـك بقولـة «كانـت املـراة هـى األشـجع واألشـد 

عزمـا، فيـام يتعلـق مبناشـدة الجنـود، عـىل التمـرد وحثهم عىل رفـض أوامـر قادتهـم ودعوتهم لرتك 

الخدمـة العسـكرية واالنضـامم إىل صفـوف الثـوار.  وكانـت قدرة املرأة عىل كسـب الجنود حاسـمة 

ىف اإلطاحـة بالقيـرص، الـذى كان يعـد واحـداً مـن أشـد الطغاه وحشـية ىف أوربا بأرسهـا.  وقد كتب 

أحـد مؤرخـى الثـورة الروسـية قائـالً «تسـاءل أحـد الجنـود ذات مـرة عـن إمكانيـة رضب الزوجات 

اآلن بعـد الثـورة.  وقـد رأى الرجـال كيـف أن نسـاء األحيـاء الفقـرية اللـواىت، كـن يقفـن بجـواره ىف 

طوابـري الخبـز، هـن أنفسـهن مـن نفـذن حكم االعـدام ىف من كانـت تثبـت خيانته للثـورة.  وكانت 

االجابـة عـىل تسـاؤل الجنـدى حاسـمة وقاطعـة، تؤكد أن الطـرق القدميـة ىف معاملة املـرأة، مل تعد 

مقبولـة، وال ميكـن السـكوت عنهـا بعـد اآلن (٨٦).            

وأثنـاء إنـدالع الثـورة العامليـة ىف «املجـر» عـام ١٩١٨ صـدر منشـور رسى داخـل وزارة 

الحـرب، بتاريـخ ٣ مايـو مـن نفـس العـام، مؤكـداً بأنـه «ال تسـعى النسـاء العامـالت ىف كثـري مـن 

األحـوال إىل تعطيـل عمـل املصانـع عـن طريـق اإلرضاب فحسـب. بل يصـل األمر إىل إلقـاء الخطب 

التحريضيـة واملشـاركة ىف املظاهـرات، بـل ويتقدمـن الصفـوف وهـن ممسـكات بأطفالهـن.  كـام 

كـن يتعاملـن بطريقـة مهينـة مـع ممثـىل القانـون» (٨٧).  وىف هـذا اإلطـار يالحـظ أنـه بسـبب 

التغـريات التـى تطـرأ عـىل حيـاة املـرأة أثنـاء الثـورات، فإننا نجـد أن الرجـل يتعلم أن يظهـر املزيد 
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مـن االحـرتام للمـرأة، بـل أن املـرأة تكون قـادرة أثناء الحدث الثورى، عىل التصدى ألى سـلوك سـئ 

أو منحـرف من قبـل الرجال (٨٨). 

وإتسـاقا مـع ذلـك تـروى النسـاء األسـبانيات ذكرياتهن عن ثـورة العامل بني عامـى ١٩٣٦- 

١٩٣٧ قائلـه « كنـا نتـدرب مـع ميليشـيات مع الذكـور.   ونقاتل إىل جوارهم عـىل الخطوط األمامية 

ملواجهـة الفاشـيني، كـام كنـا ننـام ىف مخيـامت محاطـة بالرجال، ورغم ذلك مل نشـهد قـط محاوالت 

للتحـرش الجنـىس».  وىف مـرص – بهـذه املناسـبة – كان األمـر مشـابه ملـا جـرى ىف أسـبانيا، فطيلـة 

مثانيـة عـرش يومـا مـن الثـورة قضتهـا النسـاء بجـوار الرجـال ىف «ميـدان التحريـر» مل تـرد أنباء عن 

تحـرش جنـىس أو إسـاءة معاملة إمـراة (٨٩).  

ونحـن إذا تأملنـا املـرأة كفاعـل ثـورى لـه بصامتـه عـى السـاحة املرصيـة تاريخيـا فسـوف 

نجـد أنهـا كانـت لهـا أدوارهـا املرشفـة، فقـد كان للمـرأة دورها حينـام نزلـت القوات الفرنسـية ىف 

يوليـو ١٧٩٨، حيـث إحتشـد األهـاىل رجـاالً ونسـاء دفاعـاً عـن املدينـة.   وىف عـام ١٩٨١ بعد خروج 

الحملـة الفرنسـية مـن مـرص إسـتمرت املـراة املرصيـة ىف النضـال، ضـد االسـتبداد والظلـم ممثالً ىف 

الباشـوات األتـراك.  وخرجـت مـع املحتجـني مـن الشـعب املـرصى إحتجاجـاً عـىل السياسـة املاليـة 

للعثامنيـني.  ثم شـاركت نسـاء مدينة دمنهور ىف ديسـمرب عـام ١٨٠٦، ىف معركة الدفـاع عن املدينة، 

ضـد محـاوالت األلفـى بـك االسـتيالء عليهـا.  وقـد كان شـهر مـارس عـام ١٩١٩ هـو شـهر املـراة 

بجـدارة حيـث خرجـت نسـاء مـرص ىف أول مظاهرة نسـائية ىف ١٦ مارس من نفس العـام ، مؤيدات 

ومدافعـات عـن الثـورة.  حيـث إحتججـن عـىل نفـى زعـامء األمـة، وعـىل تنكيـل قـوات االحتـالل 

باملظاهـرات السـلمية، رافعـات أعالمهـن الصغـرية مطالبـني بالحريـة واالسـتقالل.  حيـث سـقطت 

منهـم شـهيدات، نذكـر منهـن «نعمـة عبد الحميـد، حميدة خليـل، فاطمة محمود، نعـامت محمد، 

حميـدة سـليامن، أم محمـد جـاد، مينـى صبيـح» وغريهن كثـريات(٩٠). 

وىف رشـــيد شـــاركت النســـاء ىف صـــد الهجـــوم والحصـــار الـــذى فرضتـــة القـــوات 

املظاهـــرات ىف  املرصيـــة  املـــرأة  شـــاركت   ١٩٥١ عـــام  وىف  املدينـــة،  عـــىل  االنجليزيـــة 
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 الوطنيـة ونظمـت حركـة املقاطعـة للبضائـع االنجليزيـة.  وىف عام ١٩٥٦ شـاركت النسـاء ىف الدفاع 

ببسـالة عـن مـدن القنـاة (٩١).  ومـع عـام ١٩٧٧ حينـام رفعت الدولة أسـعار بعض السـلع ىف عهد 

الرئيـس السـادات، التـى سـامها «بإنتفاضة الحرميـة»، بدأت إحتجاجات النسـاء من ميـدان الكيت 

كات بإمبابـة، ثـم إنتـرشت ىف أحيـاء الطبقة الوسـطى والدنيا، واملناطق العشـوائية مبدينـة القاهرة، 

وأجـربت الدولـة عـىل الرتاجـع عن رفع األسـعار، وإال كانـت القاهرة قد إشـتعلت.  

وىف العقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة، عقـد املخـاض الثـورى، تحركـت الحركـة النسـائية 

املرصيـة عـىل أرض مـرص، يبحـنث عـن طريق، ليـس لتحررهـن فقط من عنت وفسـاد نظـام مبارك، 

ولكـن لتحريـر املجتمـع بكاملة.  حيـث تحركت عامالت مصانع املحلة الكربى ىف ديسـمرب ٢٠٠٦، ىف 

ظـل هتافهـم الشـهري «الرجالـة فـني السـتات أهم».  حيث شـكل هذا التحـرك الـرشارة التى فجرت 

الحركـة العامليـة ىف طـول مـرص وعرضهـا، ليثبنت وقتهـا أن الحركة النسـائية ىف مرص، ليسـت قارصة 

عـىل النخـب وسـيدات املجتمـع املخمـىل، ولكنهـا ميكـن أن تكـون أقـوى حينـام توجههـا السـواعد 

الفاعلـة.  إذ كان اإلرضاب الـذى فجرتـه عامـالت املحلـة هـو الطلقـة األوىل ىف موجـه اإلرضابـات 

العامليـة التـى إنخـرط فيهـا أكـرث مـن مليـوىن عامـل ىف أربع سـنوات، حسـب أحصاء التحـاد عامل 

الصناعـة األمريـىك.  وتـىل ذلـك إعتصـام موطنـات الرضائـب العقاريـة، ليؤكـدن هـذا املعنـى ىف 

إعتصامهـن ىف ديسـمرب ٢٠٠٧، وصممـن أن ال يغـادرون االعتصـام إال بعد االسـتجابة ملطالبهن.  وقد 

كان مـن نتائـج هـذه الحركـة إنطـالق أول نقابـة عامليـة مسـتقلة ىف مـرص، ليشـق العـامل بعدهـا 

طريـق إسـتقالل النقابـات الـذى بدأتـه موظفـات الرضائـب العقاريـة.  وبعدهـن عامـالت رشكـة 

«املنصـورة – اسـبانيا» الـالىئ إسـتمررن ىف إرضابهـن ملدة سـتة أشـهر محتجات عىل تصفيـة الرشكة، 

حيـث قمـن بأطـول إرضاب ىف حينهـا (٩٢).  

ـــرأة  ـــل بامل ـــى تتص ـــية الت ـــق األساس ـــة مـــن الحقائ ـــىل جمل ـــد ع ـــا إىل التأكي ـــك يدفعن ذل

كفاعـــل ثـــورى ىف مواجهـــة القهـــر اإلنســـاىن املفـــروض عليهـــا مـــن كل إتجـــاه، وملـــاذا كانـــت 

املـــرأة هـــى الفاعـــل الثـــورى الـــذى يســـتهدفه العنـــف االجتامعـــى والســـياىس عـــادة.  
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ىف هـذا اإلطـار تتمثـل الحقيقـة األوىل  ىف أن ثقـل القهـر واملعانـاة االجتامعيـة عىل املـرأة، يعد أكرث 

وطـأة مقارنـة بالرجـل، وذلـك يرجـع إىل أن املـرأة تشـكل مرجعيـة األرسة.  ومـن ثـم ترتسـب عـىل 

سـاحتها كل اآلثـار السـلبية التـى ترتسـب عـىل سـاحة املجتمـع أو األرسة، فهـى التـى تتـوىل إعاشـة 

األرسة ىف ظـل غيـاب السـلع أو إرتفـاع األسـعار.  أو تـردى أوضـاع الخدمـات، أو وفـاة الرجـل عائل 

األرسة أو غيابـه، األمـر الـذى يجعلهـا قامئة دامئة عىل حافـة االحتجاج والثورة، بسـبب األمل واملعاناة 

املفروضـة عليهـا.  بينـام تتصـل الحقيقـة الثانيـة بـأن املـرأة تقـع ىف تناقض موتـر يدفعهـا إىل حالة 

االحتجـاج،  فهـى مـن ناحيـة أكـرث إيثاريـة وعطـاء سـواء عـىل الصعيـد البيلوجـى أو االجتامعـى.  

فإنجـاب كائـن بـرشى يشـكل لحظـة إسـتمتاع للرجـل، بينـام هـى بالنسـبة للمـرأة لحظـة سـقوط 

لبـذرة وجـود بـرشى عـىل سـاحتها.  تحملـه وهنـا عـىل وهـن، وتفصلـه ىف عامـني ثـم تتوىل تنشـئة 

ليكـون عضـواً ىف املجتمـع.  ذلـك ىف مقابـل أنهـا األكـرث تهميشـا وإسـتبعاداً ىف املجتمـع، بخاصـة ىف 

املجتمعـات التـى تسـيطر عليهـا الثقافـات التقليدية.  وهـو ما يعنـى محدودية نصيبهـا ىف التفاعل 

االجتامعـى املحيـط بهـا، وأمـام هـذا التناقـض مـن الطبيعـى أن تعيـش املـرأة ىف ظل حالـة الرفض 

واالحتجـاج، سـواء عـىل الصعيـد األرسى الضيـق، أو الثـورة عـىل الصعيـد االجتامعـى الشـامل.  ىف 

حـني تتصـل الحقيقـة الثالثـة ىف أنـه إذا رفضـت املـرأة وإحتجـت وهـى الكائـن الضعيـف الـذى 

يدعـى الرجـل حاميتـه، فإنـه من بـاب أوىل أن يكون ذلـك دافعا للرجـل لإلحتجاج والثـورة بطبيعة 

الحـال.  ويرتبـط بذلـك الحقيقـة الرابعـة  التـى تذهـب إىل أن املـرأة يرتبـط بهـا وبجسـدها عديداً 

مـن القيـم الرمزيـة، التـى يعتـرب املسـاس بهـا مصدراً لعنـف املجتمـع بكاملة.  فجسـد املـرأة حرام 

املسـاس بـه، حـرام دينـى وإجتامعـى، إضافـة إىل معـاىن الـرشف والطهـارة والعذريـة.  ومـن ثـم 

فـإن املسـاس بهـذه الرمزيـة ميكـن أن يشـعل نـارا ال تنطفـئ، ولذلـك نجـد أنـه ىف بعـض الثـورات 

والتظاهـرات أو االنتفاضـات، بخاصـة ىف الحضـارات الرشقية تكون املرأة ىف الصفـوف األوىل كحاجز 

حاميـة للذكـور.  وترتتـب عـىل كل الحقائـق السـابقة الحقيقـة الخامسـة، التـى تذهـب إىل أنـه 

إذا فتحـت املـرأة طريـق الثـورة بسـبب املعانـاة وطبقـات القهـر التـى تثقـل كاهلهـا فإنهـا بذلـك، 
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وبإعتبـار إيثاريتهـا ال تحتـج او تثـور مـن أجل تحرير نفسـها فقط، ولكنها تسـعى لتحريـر املجتمع 

بكاملـة.  الرجـال والنسـاء معـا، إضافـة إىل أن تحركهـن عـىل طريـق الثـورة يشـكل طاقـة ملهمـة 

ودافعـة للرجـال لـىك يسـلكوا هذا السـبيل.

إرتباطـا بذلـك يشـكل االعتـداء عـىل أجسـاد النسـاء ىف الحـروب والنزاعات وحتـى الثورات 

وسـيلة من وسـائل الحرب النفسـية ضد الشـعوب، حيث يسـتهدف إذاللها وتدمري معنوياتها، وقد 

رصـدت الدراسـات اإلنسـانية ومتابعـات األمـم املتحـدة، وقـوع مئـات اآلالت مـن ضحايـا العنـف 

والتعذيـب الجنـىس، أثنـاء الحـرب العامليـة الثانيـة.   ويذكرنـا التاريـخ الحديـث باألسـاليب التـى 

أسـتخدم بهـا سـالح العنـف الجنـىس مـع أجسـاد النسـاء ىف روانـدا والبوسـنة ورصبيـا وفلسـطني 

املحتلـة ودارفـور والعـراق وليبيـا (٩٣) وأخـرياً مـرص.  ويراهـن القامئـون بتلـك املهـام الدنسـة عىل 

أن الوصمـة االجتامعيـة سـتمنع النسـاء مـن التحدث علنـا عن وقائـع التحرش أو االعتـداء الجنىس.  

كـام يراهنـون عـىل تواطـؤ األجهـزة األمنيـة، وإمتناعهـا عـن القيـام بدورهـا ىف حاميـة املتظاهرات، 

خاصـة إذا كانـت أجهـزة أمنيـة منهارة أو مخرتقة.  كـام يراهنون عىل أن الخوف عىل سـمعة ميدان 

التحريـر، سـتفرض عـىل كثـري مـن السياسـيني الصمـت.  إضافـة إىل أنهـم يراهنـون عـىل أن القـوى 

التـى تـرى ىف النسـاء مجرد عورة سـتغض الطـرف أيضا، ألن مـا يحدث يصب لصالـح تصوراتهم عن 

النسـاء.  غـري أن النسـاء املرصيـات قـررن الحديـث ووضـع كل القوى أمـام مسـئولياتهم ىف مواجهة 

هـذه املامرسـات القمعيـة املهينـة، ليس فقط للنسـاء ولكن لكرس إرادة الشـعب املـرصى ىف جملته 

(٩٤).  وإسـتناداً إىل هـذا السـلوك املهـني إحتلـت مـرص املركز الثـاىن  عامليا ىف التحرش بالنسـاء بعد 

أفغانسـتان.  حيـث وصلـت حـاالت التحرش ىف عيد الفطـر املاىض ىف القاهرة وحدهـا إىل ٤٦٢ حالة 

(٩٥).  ذلـك بخـالف التحـرش ألهـداف سياسـية، والتـى يقـع ىف السـاحات التـى توجـد فيها النسـاء 

املتظاهـرات أو الثائرات. 

ــرتة  ــع ىف الفـ ــدأ يقـ ــرأة، بـ ــع املـ ــية مـ ــداف سياسـ ــرش ألهـ ــح أن التحـ ــن الواضـ ومـ

األخـــرية بصـــورة متضاعفـــة بعـــد أن أمســـكت جامعـــة األخـــوان والجامعـــات املتأســـلمة 

املتحالفـــة معهـــا بالســـلطة والحكـــم.  حيـــث أصبحـــت تـــرى ىف التظاهـــرات ومظاهـــر 
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التمـرد والرفـض تهديـداً لوجودهـا، ومـن ثـم فقـد إتجهـوا إىل تهديـد كل مـن يحـاول التظاهـر، 

وباألخـص املـرأة، ألن تظاهـر املـرأة سـوف يصبح مدخالً لتظاهر الشـعب بجملته ىف كافـة امليادين.  

وكـرد فعـل لذلك تفتق ذهب املتاسـلمون عن وسـيلة لردع املرأة، عن التظاهر ومامرسـة السياسـة، 

مـن خـالل التحـرش بهـن إىل حـد إغتصابهـن بصـورة فرديـة أو جامعيـة تحـت تهديـد السـالح.  

حيـث يقـع التحـرش بتكتيـك واحـد ومتكـرر، تـأىت مبوجبـه جامعـة املتحرشـني بأعـداد كبـرية، ومن 

الواضـح أنهـم منظمـون ومدربـون عـىل هـذا األسـلوب، وعـىل القيـام بهـذه املهمـة.  ومثلام حدث 

ىف تظاهـرات النسـاء ىف ميـدان طلعـت حـرب، نجد أن امليليشـيات وقـد أحاطـت باملتظاهرات.  ثم 

يقومـون بعمـل كـردون حولهـم، ويتحـرك الكـردون لـىك يضيـق حـول املتظاهـرات، وكلـام إقـرتب 

تداخلـت بعـض أطرافـه مـع أطـراف املظاهـرة، وىف البدايـة تـم عـزل النسـاء، عـن رجـال األزهـر 

املشـاركون معهـم ىف الظاهـرة بصـورة ناعمـة وغـري محسوسـة.  وأثنـاء تحـرك املظاهـرة إىل ميـدان 

التحريـر بـدأت هـذه امليلشـيات تنقسـم لتشـكل حلقـات، كل حلقـة أو مجموعـة تحيـط بإمـرأة، 

وتلتـف حولهـا، وتبعدهـا إىل طـرف مـن أطراف امليـدان.  ثم تبدأ عـرشات األيـدى ىف العبث ىف كل 

جـزء مـن جسـدها، تحـت وطـأة التهديـد بإسـتخدام األسـلحة البيضـاء، وأحيـان إسـتخدام العنـف 

الجسـدى كالـرضب، أو إيقـاع األمل بأماكـن حساسـة ىف أجسـادهن (٩٦).  

وتـروى أحـدى الـالىئ تـم التحـرش بهـن لتلفزيـون رويـرتز أنـه «ىف اليـوم الثـاىن مـن يونيو 

٢٠١٢ كنـت ىف ميـدان التحريـر مـع بعـض الصديقـات.  وحـني كنـت قـرب ناصيـة شـارع محمـد 

محمـود ومطعـم «هارديـس» بالتحديـد، بـدأ بعـض النـاس يشـكلون دائـرة حولنـا، ويفصلوننا عن 

بعضنـا البعـض.  ثـم بـدأوا يسـحبوننا وكل واحـد منهـم يقول سـأحميىك... ومن قال سـأحميىك كان 

األسـوأ».  واضافـت «حـني بـدأوا فصلنا عن بعضنا البعـض، مل تكن نعرف ما نفعلـه، ومل أعرف كيف 

أصـل لصديقـاىت، غـري أن أنـاس آخـرون بدأوا يشـكلون سلسـلة برشية حـوىل وصديقة أخـرى، أيضا 

وتـم إنقاذنـا، أمـا صديقتـى الثالثـة فإنهم قـد إغتصبوهـا بصورة كاملـة (٩٧).  
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ومل تسـلم املذيعـات واملراسـالت األجنبيـات مـن أعتـداء هـذه الجامعـات املتأسـلمة مـن 

التحـرش السـياىس، ملنعهـم مـن نقل أخبار وحقائـق الداخل إىل الخـارج. خاصة أنها أخبـار وحقائق 

تديـن نظـام االخـوان.  مثـال عـىل ذلك تعرضـت «سـونيا دريدى» مراسـلة قناة فرانـس ٢٤ ىف مرص 

لتحـرش جنـىس ىف ميـدان التحريـر، أثنـاء تغطيتهـا للمظاهـرات، التـى خرجـت تحت شـعار «مرص 

مـش عزبـة» ىف أكتوبـر ٢٠١٢، حيـث نقلت حادثة التحرش عـىل الهواء مبارشة.  وبحسـب ما قالت 

«دريـدى» فـإن جمعـا مـن الشـباب قامـوا مبحارصتهـا وأخـذوا يلمسـونها، وأوضحـت أن التحـرش 

إسـتمر لعـدة دقائـق، قبـل أن يتمكـن صديـق لهـا مـن أنقاذهـا.  وأوضحـت لقد حـورصت من كل 

الجهـات أو أدركـت الحقـا أننـى أتعـرض لتحـرش ىف حـني أعـاد أحدهـم إغـالق زرار قميـىص، انهـا 

كانـت مفتوحـة ولكـن غـري ممزقـة.  وبفضـل الحزام الصلـب» الذى كنـت أضعه» تفاديت األسـوأ» 

  .(٩٨)

الدوليـة  العفـو  منظمـة  مديـرة  نائبـة  حـاج صحـراوى  قالـت حسـيبة  اإلطـار  هـذا  وىف 

أعظـم   ٢٠١١ ىف  شـهد  الـذى  التحريـر  ميـدان  «أن  أفريقيـا،  وشـامل  األوسـط  الـرشق  ملنطقـة 

الثـورات، تتعـرض فيـه املـرأة اآلن للتحـرش الجنـىس.  ملنـع املـرأة مـن التواجـد فيـه، وينبغـى أن 

يتـم التحقيـق الفـورى ىف حـاالت التحـرش، ومـن يثبـت تورطـه يجـب أن يقـدم للعقـاب الـرادع».  

املتظاهـرات،  ضـد  الجنـىس  واالعتـداء  التحـرش  مـن  األشـكال  هـذه  أن  صحـراوى»  وتضيـف 

وغـريه مـن أشـكال سـوء املعاملـة، هـو عبـارة عـن محاولـة لتخويفهـن، ومنعهـن مـن املشـاركة 

الكاملـة ىف الحيـاة العامـة.   كـام أكـدت الناشـطة الحقوقيـة ماجـدة عـدىل مـن مركـز النديـم 

إلعـادة تأهيـل الضحايـا، انـه «ىف حالتـني عـىل األقـل إسـتخدمت (شـفرات الحالقـة) ىف االعتـداء 

تفعـل شـيئا ىف مواجهـة هـذه  السـلطات ىف مـرص ال  وأن  للضحايـا».   التناسـلية  األعضـاء  عـىل 

الهجـامت، ويبـدو أن السـلطات ىف مـرص تشـجع هـذا االتجـاه مـن االعتـداء والتحـرش الجنـىس 

مـع املتظاهـرات» (٩٩).  وإرتباطـا بذلـك سـجل املركـز املـرصى لحقـوق املـرأة ىف تقريـر رسـمى 

نـرش مؤخـراً قـال فيـه أن ٨٣٪ مـن املرصيـات ونحـو ٩٨٪ مـن األجانـب الزائـرات ملـرص يتعرضـن 

للتحـرش الجنـىس (١٠٠).  وقـد أشـارت غالبيـة التحليـالت إىل نظام األخـوان والجامعات املتأسـلمة 
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املتحالفـة معهـا، بإعتبارهـم املسـئولني عـن هـذه الجرميـة.  ىف هـذا اإلطـار طالـب الكاتـب «بـالل 

فضـل» األخـوان بالـرد عـىل إتهامهـم من قبـل الصحف األجنبيـة، بـل مقاضاتهـا، ألن الصمت يعنى 

إعـرتاف النظـام وجامعتـه باملشـاركة، ىف تحريـض هـذه العصابـات أو امليليشـيات عـىل التحـرش 

بالناشـطات (١٠١).  

وبرغـم ذلـك مل تتوقـف املـرأة عـن النـزول إىل امليـدان إلسـتكامل مسـرية الثـورة بروحهـا 

املقاتلـة، حيـث هتفـت املـرأة «رغـم القهر صوتنـا طالع».  حقيقـة تؤكدها املرأة املرصيـة، املرة تلو 

األخـرى، ىف مواجهـة نظـام قمعـى تلـو اآلخـر.  وكلـام زادت محـاوالت كرسهـا وإقصائهـا وتهميـش 

دورهـا، رصخـت ىف وجـه النظـام القبيـح «املرأة ثـورة .. ثـورة ..» .  وكلام إمتدت يـد كالبه لتتحرش 

بجسـدها حتـى متنعهـا مـن النـزول إىل امليـدان، أعلنت التمـرد والعصيـان وخرجـت ىف كل امليادين 

تهتـف «بنـت جدعـه ىف كل مـكان واملتحـرش كلـب جبان» .  وكلام داسـتها بيادات عسـاكره رفعت 

وجههـا لتبصـق ىف وجهـه مـرددة «إرفعى رأسـك إرفعى رأسـك، إنتى أرشف من الىل داسـك» غري أن 

غبـاء األنظمـة مينعهـا مـن إسـتيعاب سـيكلوجية املـرأة املرصيـة، فيزداد كل نظام بطشـا عـام قبله، 

واهـام أنـه سـيطفئ بذلك ثورتهـا ويبطل مقاومتهـا (١٠٢).  

غـري أننـا إذا تأملنـا أمر التحـرش باملرأة والعنف الجنـىس معها عىل مرجعية السياسـة، فإننا 

نجـد أن التفكـري املنطقـى والرباهـني الواقعيـة، تشـري إىل أن الجامعـات املتأسـلمة بخاصـة جامعـة 

األخـوان، هـى مـن يقـف وراء هذا السـلوك املشـني واملرتدى إنسـانيا والـذى يفتقد نخـوة الرجولة.  

وإذا كان الهـدف الظاهـر يتمثـل ىف ترويـع النسـاء حتى يعزفـن عن االقرتاب من ميـدان التحرير أو 

املشـاركة ىف سـلوكيات التظاهـر، فـإن التأمـل العلمـى يقدم تفسـرياً لهذا السـلوك، مـن قبل جامعة 

األخوان وميليشياتها.  وهو التفسري الذى نطرحه من خالل ثالثة أبعاد.  حيث يستند البعد األول ىف 

التفسري إىل ما أشار إليه العامل العرىب واإلسالمى الجليل عبد الرحمن بن خلدون ىف مقدمته الشهرية، 

أثنـاء مناقشـته لقضيـة الخلق، بقوله أن اإلنسـان يتكـون من روح وعقل من ناحيـة، ودوافع وغرائز 

مـن ناحيـة اخـرى.  ومـن ثـم فـإذا عمل عىل تطهـري روحة وتعميـق قدراتـه العقلية، كلام إتسـعت 
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مسـاحة فاعليـة العقـل والـروح عىل حسـاب مسـاحة الغريـزة والتكوينـات الحيوانيـة املرتبطة بها.  

والعكـس صحيـح فإنه كلام إنقاد اإلنسـان لغرائـزه وتكويناته الحيوانية، كلام كان ذلك عىل حسـاب 

روحـه وملكاتـه العقليـة.  وإسـتناداً إىل ذلـك، فإنـه إذا كان مطلوبـا مـن العضـو األخـواىن املتأسـلم 

– لـىك يكـون مثاليـا – أن يعمـل مبنطـق السـمع والطاعـة دون التفكري واملناقشـة.  فـإن ذلك يعنى 

أنـه مطلـوب منـه أن يعطـل عقلـه، أن ال يفعلـه، تأكيـدا لذلـك أن غالبيـة أعضـاء الجامعـة، الذيـن 

شـغلوا مركـز علميـة أو فكريـة، نجدهـم دامئـاً ذوى قـدرات متواضعـة، واقـل كفاءة مـن نظرائهم.  

غـري أن األهـم أن تعطيـل العقـل – وسـنتحدث عـن تعطيـل الـروح الحقـا – يـؤدى إىل توسـيع 

مسـاحة الغريـزة ىف نوعيـة الحيـاة األخوانيـة. تأكيـدا لذلـك أنهـم أبدعـوا تكتيـك التحـرش الجنىس 

باملتظاهـرات، ألدراكهـم وميلهـم إىل تفعيل هذا األسـلوب، ففيه أذى للمتحرش بها، وإشـباع شـبقى 

للـذات.  الربهنـة عـىل ذلـك إن اإلميـاءات الجنسـية بـارزة وكثيفة عن قـادة هذا الجامعـة، أحدهام 

يتحـدث عـن األصابـع التـى تلعـب ىف مقابلتـه لجمـع نسـاىئ.  ووزيـر إعـالم يتحـدث مبفـرادات 

جنسـية مـع صحفيـات، ومتحدث بإسـم الرئاسـة يتزوج صحفيـة وينكر ذلك.  ومتأسـلم آخر يضبط 

مـع فتـاة ىف الطريـق العـام، وآخـر يجرى عمليـة جراحية بأمـوال الحزب الـذى ينتمى إليـه، ليصبح 

أكـرث جاذبيـة للنسـاء ومـا خفى كان أنـىك وأردا. 

ويتمثـل البعـد الثـاىن ىف مرجعيـة التفسـري الـذى نسـوقه لتفسـري هـذا الولـع الجنـىس، ىف 

أن التعامـل مـع الجنـس يختلـف بإختـالف املرجعيـة الحضاريـة.  ففـى نطـاق الحضـارة الغربيـة 

بأهميـة  القناعـة  حيـث  الرصيحـة،  الفرديـة  بالحريـة  محكـوم  الجنـس  عـن  التعبـري  أن  نجـد 

منطقـة  أو  اإلنسـان،  تفكـري  عـىل  قيـدا  يشـكل  ال  حتـى  نسـبيا،  املتحـرر  الجنـىس  الترصيـف 

موتـرة ىف بنائـه إذا مل تشـبع هـذه الغريـزة، وحتـى يتفـرغ اإلنسـان لبنـاء الحيـاة.  عـىل خـالف 

القيـم  مبنظومـة  تقييـده  ينبغـى  الجنـس  تفعيـل  أن  تـرى  اإلسـالمية  الحضـارة  أن  نجـد  ذلـك 

االسـالمية التـى تنظمـه، بحيـث يتـم اإلشـباع الجنـىس مـن خـالل قنواتـه «الحـالل» التـى يقرهـا 

املجتمـع.  حيـث يحـدث ذلـك بالنسـبة للمسـلم الحقيقـى املؤمـن بقيـم اإلسـالم.  غـري أن ذلـك 

ال يصـدق عـىل املتأسـلم الشـكىل، الـذى يهتـم بأطالـة اللحيـة، وحـف الشـارب، وتقصـري الثـوب،
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 والـزواج بالنسـاء بخاصـة الصغـريات.  والـذى يعتقـد بتدين السـلف دون محاولة التجديـد بالدين 

مبـا يتـواءم مـع روح العـرص.  مـع غيـاب جوهـر القيم االسـالمية عـن ضمـرية، ومن ثـم عجزها عن 

توجيـه سـلوكياته ىف مختلـف مجـاالت الحيـاة.  ومـن ثم نجده قد يتطـرف بالدين حتـى قتل اآلخر 

بإعتبـاره مـن الكفـرة، أو يسـتقيل بعقلـه الدينى إىل املـاىض، دون أن يدرك إحتياجـات الحارض، وأن 

الديـن هـو توجيـه للتقـدم والحركـة إىل األمـام، أو يعبـث بالديـن ىف عـامل السياسـة، بإعتبـاره آليـه 

لغوايـة وتعبئـة العامـة.  هـو يهتـم بشـكل التديـن دون أن يعنـى بجوهـره، ولذلـك تغيـب القيـم 

واملعـاىن الدينيـة الحقيقيـة عـن ضبـط غرائـزه.  ونتيجـة ذلـك تنطلـق غرائـز الجنـس عـىل سـاحة 

حياتـه، لتصنـع خيالـه وتوجـه سـلوكياته ىف مختلـف املجـاالت، ولو حتـى ىف مجال عقـاب اآلخرين، 

بذلـك ال يصبـح املتأسـلمون من االسـالم ىف شـئ.  

ويذهـب البعـد الثالـث ىف مرجعيـة التفسـري – التـى إرتضيهـا – إىل مكانـة املـرأة ىف عـامل 

املتأسـلمني، أو أصحـاب التديـن الشـكىل، فهـى كائن خاضع مأمور متـدىن ىف قيمته، برغـم أن املرأة 

لهـا مكانتهـا الرفيعـة ىف البنـاء العقيـدى لالسـالم.  وهـى رهـن إشـباعاته الغريزية بغـض النظر عن 

إحتياجاتهـا.  وهـى كائـن ينبغـى أن يكـون خاضعـاً دامئـاً، وليـس لـه الحـق ىف التمـرد أو الرفـض أو 

املشـاركة ىف الثـورة، ونسـوا أن إمـراة كانـت تدافع عن النبى «صـىل الله عليه وسـلم» ىف غزوة أحد 

حينـام إشـتد الوطيـس.  وأن السـيدة عائشـة زوجـة الرسـول وراويـة الحديـث، شـاركت ىف موقعـه 

الجمـل.  وأن أم سـلمة زوجـة الرسـول «صـىل اللـه عليه وسـلم» هى التى أسـدته النصيحـة العاقلة 

ىف صلـح الحديبيـة، بعـد أن قـال لهـا الرسـول ملـا رأى إمتعـاض الصحابه مـن بنود الصلـح قائال، كاد 

أن يهلـك املسـلمون أم سـلمة.  وهنـد بنـت عتبـة، زوجـة أبو سـفيان، التـى حاربت جيش الرسـول 

«صـىل اللـه عليـه وسـلم» ىف موقعـة احـد، وعارضتـه ىف حديـث له مع النسـاء.   لذلـك أوىص النبى 

«صـىل اللـه عليـه وسـلم» باملرأة خـرياً ىف خطبته الـوداع.  أين هذا اإلسـالم املرشف من تأسـلم أحد 

القـادة املتأسـلمني واملتنطعـني اآلن، والـذى يفخـر بـأن أمـة كانـت تـذوق «بـول» أبيـه، لتقيـس له 

درجـة السـكر ىف دمـه، «اللهـم ال إعـرتاض» ، و»حسـبى الله ونعـم الوكيل».  
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متهيد

يتنـاول هـذا الفصـل اإلطـار االجتامعـى للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، وهـى العمليـة 

التـى يسـتوعب مـن خاللهـا الفـرد القيـم واملبادئ التى تشـكل مرجعية لسـلوكه السـياىس.  ويشـري 

تأمـل اإلطـار االجتامعى للتنشـئة االجتامعية والسياسـية إىل بـروز مجموعة من الحقائق األساسـية.  

وتتمثـل الحقيقـة األوىل ىف رضورة تغيـري املنطـق الـذى نفكـر بـه ىف أى مـن الوقائـع االجتامعيـة 

والسياسـية املعـارصة،  وذلـك يرجـع إىل أن الحقائـق مل تعد ثابتة ىف عاملنا املعـارص كام كان األمر ىف 

عـامل األمـس.  فقـد أصبحـت السـيولة والتدفـق من مالمـح حقائق عاملنـا املعارص وأيضـا من مالمح 

التفكـري فيهـا،  كـام أن ذلـك يرجـع مـن ناحيـة إىل تعـدد مصـادر الحقائـق وتعـدد مصـادر التفكري 

فيهـا.  وأيضـا إىل املتغـريات الجديـدة التـى يطرحهـا عاملنا املعـارص بنوع من التسـارع الذى يصعب 

مالحقتـه ، والـذى يجعـل مـن الصعـب أيضـا إكتـامل تبلـور ذات الواقـع الـذي يشـكل موضوعـاً 

لدراسـة العلـوم اإلنسـانية ومـن بينهـا علـم االجتـامع.  وإذا كان عاملنا قـد إعتاد التفكري ىف التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية مـن منطـق ثابـت وسـكوىن ، فـإن الحاجـة أصبحـت تدعـو ملراجعـة نظرية 

ومنهجيـة للوصـول إىل أطـر وتصـورات قـادرة عـىل تنـاول الوقائـع السـائلة دومـا وغـري املكتملة أو 

غـري املتبلـورة أبداً. 

وتذهـب الحقيقـة الثانيـة إىل أن التنشـئة االجتامعيـة  والسياسـية مل تعـد العمليـة التـى 

كانـت تتـم ىف نطـاق مؤسسـات الدولـة القوميـة.  ذلـك كان باألمـس أمـا اليـوم فـإن عاملنـا تقلـص 

ىف زمانـه ومكانـه وحالـة اإلجتـامع فيـه حتـى أصبـح قريـة واحـدة.  بحيـث أصبحـت مرجعيـات 

الفرعيـة  الفضـاءات  تتدفـق ىف   ، والسياسـية سـابحه ومتداخلـة ىف فضائـه  االجتامعيـة  التنشـئة 

لتطـور تنشـئة يتداخـل فيهـا العاملـى والقومـى واإلثنى ، كـام تتداخـل مرجعيات الـرتاث واملعارصة 

املصـادر،  أو  املسـتويات  هـذه  مـن  متفاوتـه  بنسـب  مرجعيتهـا  تتشـكل  أن  الطبيعـى  ومـن   ،
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وأحيانـا تتضافـر بعـض املسـتويات أو املصـادر مع بعضهـا لتصـل إىل مرجعيات جديـدة تصبح هى 

املوجهـة للسـلوك السـياىس.  فقـد تتضافـر اإلثنيـة مـع العاملية لتؤسـس مرجعيـة تتجـاوز املرجعية 

القوميـة ، وقـد تتعانـق اإلثنيـة مـع الـرتاث ، أو تتضافـر العاملية مـع املعارصة ، بحيث تؤسـس هذه 

التضافـرات او التداخـالت مرجعيـات عديـدة ، توجـه أى منهـا السـلوكيات االجتامعيـة والسياسـية 

للبـرش ىف سـياق إجتامعـى معـني.  ويـزداد األمـر تعقيـداً إذا تداخلـت متغـريات أخـرى كالسـياق 

االجتامعـى والثقـاىف ، أو السـياق الطبقـى.  لذلك قلنا أن التفكري ىف التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

يحتـاج إىل أن يكـون ديناميـا ، وأن يكـون كليـا يدرك املتغـريات ىف جملتها او ىف معيـة واحدة بنظرة 

طائر. 

وتشـري الحقيقـة الثالثـة إىل أن التغـري مل يصـب مسـتويات ومصـادر مرجعيـات التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية فقـط ولكنـه أصـاب مؤسسـاتها أيضـا.  فليـس هنـاك ثوابـت عـىل هـذه 

السـاحات.  وإذا كانـت األرسة ومـن بعدهـا املؤسسـات التعليمية مبسـتوياتها املتتابعـة – إضافة إىل 

املؤسسـة الحزبيـة – هـى التـى شـكلت آليـات التنشـئة  االجتامعيـة والسياسـية الثابتـة ىف املـاىض 

، فإننـا نالحـظ اليـوم أن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية أصبحـت وظيفـة مؤسسـات عديـدة عىل 

الصعيـد العاملـى والقومـى واملحـىل اإلثنى.  وإذا كانت املؤسسـات القومية هى التـى كانت صاحبة 

الفاعليـة األكـرث ىف املـاىض ىف إنجـاز التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، فإننـا نجـد ان املؤسسـات 

العامليـة والعوملـة كالفضائيـات وتكنولوجيـا املعلومـات ، أصبحت هـى التى تلعـب دوراً محوريا ىف 

هـذا الصـدد.  وىف بعض األحيان تتغلب املؤسسـات واآلليات العاملية عـىل اآلليات القومية واملحلية 

ىف إنجـاز التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية للبرش ىف سـياق إجتامعـى معني.  يضاف إىل ذلـك أننا إذا 

تأملنـا حالـة مؤسسـات التنشـئة االجتامعية والسياسـية عىل الصعيد القومى فسـوف نالحـظ تباينا 

وتغـرياً ىف أوزان فاعليتهـا عـن عـامل األمـس.  فعـىل حـني كانـت األرسة واملدرسـة والحـزب السـياىس 

ذات الفاعليـة األقـوى واألقـىص ىف هـذا الصدد، فإننا نجـد أن اإلعالم بخاصة الفضائيـات وتكنولوجيا 

املعلومات هى اآلن صاحبة الفاعلية األقوى. يضاف إىل ذلك أن مؤسسات املجتمع املدىن بتنظيامته 
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املتنوعـة بخاصـة النقابـات واملنظـامت غـري الحكوميـة أصبحـت تلعـب دورا محوريـاً ىف مجتمعنـا 

املعـارص.  ومـن الثابـت أن جسـور تنظيـامت املجتمـع املدىن أصبحت مـن خالل التشـبيك متتد عرب 

القومـى والعاملـى عىل السـواء. 

وتتصـل الحقيقـة الرابعـة ىف أن هـذا التنـوع ، وهـذه السـيولة مل تتوقـف عنـد مسـتويات 

مصـادر مرجعيات التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، أو عند تنوع مؤسسـاتها فقـط، ولكنها أصبحت 

تشـمل مضامـني التنشـئة كذلـك.  فتدفـق املعلومـات واملعـاىن ىف عرص العوملـة أصبـح ىف كل إتجاه 

، ومل تعـد هنـاك حـدوداً قوميـة تقـف ىف مواجهـة هـذا التدفـق أو تعوقـه، ومـن ثم فقـد أصبحت 

مضامـني التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ذات طبيعـة عشـوائية ىف طبيعتها وفاعليتهـا.  وإذا كانت 

مجتمعـات املـاىض قـادرة عـىل تنشـئة مواطنيها وفـق منظومات قيميـة ومبـادئ أيديولوجيا معينة 

، بحيـث نتوقـع أن يكـون لإلنسـان ىف سـياقها سـلوكياته املحـددة.  فإننـا نجـد ان مضامني التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية تصـدر اآلن عـن مصـادر ومرجعيـات عديـدة ، مضامينهـا قـد تتسـق مـع 

بعضهـا البعـض فتؤكـد عـىل توجهـات ومـن ثم سـلوكيات محـددة ، وقد تتنافـر مع بعضهـا البعض 

فتؤسـس مـا ميكـن أن يسـمى بفـوىض أو حراكية مرجعيـة التنشـئة االجتامعية والسياسـية ومن ثم 

السـلوكيات السياسـية املسـتندة إليها. 

ومـن الطبيعـى أن يؤثـر ذلـك عـىل حقائـق عديـدة أبرزهـا حقيقـة املواطنـة الـذى يعـد 

تشـكيلها وترسـيخ ثوابتهـا هدفـا محوريا للتنشـئة االجتامعية والسياسـية.  حيث أصبحـت املواطنة 

بـدال مـن كونهـا حقيقـة ثابتة تتطابـق مع حدود الدولـة القوميـة ، إذا بها تتحـول إىل مواطنة مرنه 

متأرجحـة قابلـة لإلتسـاع حتـى لتكاد تنفلت مـن اإلطار القومـى لتنطلق إىل آفـاق عاملية ، كام هى 

قابلـة للتقلـص واإلنكـامش ، حتـى الرتاجـع إىل مجـرد مواطنـة إثنيـة ، وينطبـق ذلـك عـىل كثري من 

الحقائـق االجتامعية والسياسـية . 

ــة  ــئة االجتامعيـ ــى للتنشـ ــار االجتامعـ ــاول اإلطـ ــة تنـ ــذه الدراسـ لذلـــك حاولـــت ىف هـ

والسياســـية، مـــن حيـــث املســـتويات العامليـــة والحضاريـــة التـــى شـــكلت مرجعياتهـــا، 

إىل  ، وأدت  القومـــى  الصعيـــد  التـــى حدثـــت عـــىل  االجتامعيـــة  التحـــوالت  إىل  إضافـــة 
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تأسـيس مرجعيات ثابتة ومتسـقة للتنشـئة االجتامعية والسياسـية أو مرجعيات متناقضة ومتنافرة.  

ذلـك باإلضافـة إىل الـدور الـذى تلعبـه السـياقات االجتامعيـة داخـل اإلطـار القومـى ىف تشـكيل 

منظومـات القيـم التـى شـكلت مرجعيـات للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، ومـدى إتسـاق هـذه 

املنظومـات أو تنافرهـا ، وهـو مـا نعـرض لـه ىف الصفحـات التاليـة. 

أوال: متغريات اإلطار اإلجتامعي لتحليل التنشئة االجتامعية والسياسية للشباب. 

عـن  والسياسـية  االجتامعيـة  للتنشـئة  االجتامعـي  باإلطـار  املتعلـق  الـرتاث  تأمـل  يشـري 

هـذه  أن  نجـد  بحيـث  مكوناتـه.   طبيعـة  ىف  وكذلـك  اإلطـار  هـذا  طبيعـة  يف  إنقـالب  حـدوث 

الطبيعـة خضعـت لتغـريات جوهريـة يف النصـف الثـا� مـن القـرن العرشيـن وحتـي العقـد األول 

مـن األلفيـة الثالثـة،  ويكمـن التغـري يف ثالثـة أبعـاد أساسـية.  حيـث يتصـل البعـد األول ببنيـة 

اإلطـار االجتامعـي ، فلـم يعـد اإلطـار االجتامعـي للتنشـئة االجتامعيـة يقتـرص فقـط عـيل السـياق 

االجتامعـي املبـارش لعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، بـل تتابعـت حلقات هـذا اإلطار من 

الوحـدة األصغـر التـي ميكـن ان تكـون األرسة وحتـي النظـام العاملـي بكاملـة.  ويف نطـاق ذلـك 

نسـتطيع التأكيـد بأنـه قـد حـدث تحـول جوهـري يف فاعليـة اإلطـار املبـارش واألطـر غـري املبـارشة.  

وإذا نحـن تحدثنـا بلغـة إصالحيـة فـإن النسـق الفرعـي، سـواء كان األرسة ، أو املدرسـة أو الجـرية 

أو الحـي أو املدينـة ، مل يعـد هـو النسـق الحاكـم – كـام كان الحـال يف املـايض – لعمليـة التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية.  بـل إننـا نجـد ان األنسـاق والسـياقات األشـمل هـي التي أصبحـت تلعب 

دوراً فعـاالً يف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية،  ذلـك يعنـي أنـه بينـام كان النسـق الفرعي  

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية  باألسـاس يف عمليـة  املتحكـم  املـايض هـو  - كاألرسة مثـالً – يف 

فـإن األنسـاق األشـمل يف عاملنـا املعـارص هـي التـي أصبحـت تقـوم بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية عـيل السـواء.  وميكـن القـول بـأن تشـكل الدولـة القوميـة باإلضافـة إيل نظريـات العقد 

االجتامعـي شـكلنا معـا ”نقطـة الصفـر“ أو البدايـة لهـذا التحـول، فيـام يتعلـق باإلطـار أو السـياق
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 االجتامعـي الفاعـل يف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  حيث أصبحت السـياقات األشـمل 

منـذ هـذه اللحظـة التاريخيـة هـي السـياقات الحاكمة، ويتأكـد ذلك كلـام تقدمنا يف الزمـن بإتجاه 

العقـد األول مـن األلفيـة الثالثة. 

ويتصـل البعـد الثـا� للتغـري يف طبقـات الضغـوط التـي تفرضهـا السـياقات االجتامعيـة 

املختلفة إلنجاز عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية.  فإذا كانت التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

تتـم يف املـايض يف ظـل ضغـوط محـدودة صادرة عن سـياق إجتامعي واحـد إلنجازهـا.  فإننا نجدها 

اليـوم تتـم يف ظـل ضغـوط متصاعـدة تتتابـع عيل اإلنسـان الفـرد أو املواطـن، وتصدر عن سـياقات 

إجتامعيـة متتابعـة ، بحيـث تصبـح وطأتهـا عليـه كحلقـات الحديـد.  غـري أن قدرتهـا عـيل تشـكيل 

اإلنسـان املواطـن وفـق منـوذج ، وصـورة محـددة ، أصبحـت أقـل فاعليـة مـن السـياق االجتامعـي 

املبـارش الـذي كان يف املـايض.  وذلـك يرجع إيل أن السـياق املبارش يف املايض كان هو السـياق املتفرد 

مـن حيـث تأثـريه، وليـس هنـاك مـا يحيـد هـذا التأثـري.  ولذلـك نجـده برغـم محدوديتة فإنـه كان 

قـادراً عـيل تشـكيل الفـرد ، بحسـب الصـورة أو النمـوذج املنشـود.  ففي زمـن الجامعيـة والتكوين 

القبـيل ، مل يكـن هنـاك مـا يضعـف تأثـري القبيلـة يف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  بيـد 

أننـا إذا قارنـا هـذه األوضـاع املاضيـة مبـا هو حـادث اآلن،  فإننا سـوف نجد أن مثة سـياقات أو أطر 

إجتامعيـة عديدة، تشـكل مرجعيـات متنوعة إلنجاز عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية.  ونظراً 

ألنهـا ال تصـدر عـن مصـدر واحـد أو مرجعيـة حضاريـة واحـدة وشـاملة، فإننـا نجـد أن تأثريهـا أو 

فاعليتهـا قـد تلغـي بعضهـا بعضا ، األمر قـد يخلق من ناحيـة تنوعاً يف مضامني التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية ويف توجهاتهـا.  فـإذا مل تتسـق هـذه املضامـني مـع بعضهـا البعـض ، وتعمـل جميعها يف 

إتجـاه واحـد ، فـإن ذلـك من شـأنه أن يضعف عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية.  وهي الحالة 

التـي تتجـيل مـن خـالل مظاهر عديـدة ، منها عـدم متاسـك منظومات القيـم التي تشـكل مرجعية 

للمامرسـة أو السـلوك االجتامعـي والسـيايس، ومنهـا ضعف االنتـامء بخاصة يف مجتمعـات الجنوب 

التـي يشـهد فضاؤهـا الثقـايف االجتامعـي والسـيايس فاعليـة منظومـات قيـم اجتامعيـة وسياسـية 

تنتمـي إيل سـياقات وأطـر أشـمل من املجتمـع أو الدولـة القومية. 
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ويتصـل البعـد الثالـث املحـدد لطبيعـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية بطبيعـة املجتمـع 

الـذي تتـم عـيل سـاحتة عمليـة التنشـئة ، ومكانته وفعاليتـه عيل الصعيـد العاملـي، ألن لذلك تأثريه 

عـيل عمليـة التنشـئة االجتامعية والسياسـية.  ويف هذا النطـاق فإننا نواجه بنمطـني لتأثري أو فاعلية 

السـياق االجتامعـي يف إنجـاز عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  النمـط األول ، هـو منـط 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية الـذي يقـع يف املجتمعـات الغربيـة ، وهـي املجتمعـات الفاعلة يف 

نطـاق النظـام العاملـي املعارص. حيـث نجد أنه نظراً لوجود سـياقات إجتامعية تتسـق جميعها فيام 

يتعلـق مبضامـني التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية إبتـداء مـن األرسة واملدرسـة واالعـالم وتنظيـامت 

املجتمعـات املـد� ، وحتـي السـياق االجتامعـي الشـامل. إضافـة إيل قـدرة هـذه املجتمعـات عـيل 

التحييـد النسـبي لفاعليـة املتغـريات الخارجيـة، التـي ميكـن أن تصـدر عن مصـادر أخـري يف النظام 

العاملـي ، وذلـك لضعـف تأثـري هـذه املصـادر ، فإننـا نجـد أن هـذه املجتمعـات مـن شـأنها أن 

تؤثـر ىف املجتمعـات األخـرى أكـرث مـن تعرضهـا للتأثـري. عـيل خـالف ذلك فإننـا نجـد أن مجتمعات 

الجنـوب الصغـرية واملحـدودة االمكانيـات تتأثـر عمليـة ومضامـني التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

فيهـا مبضامـني السـياقات الخارجـة عـن سـياقها املجتمعي املبـارش.  ونظـراً ألن منظوماتهـا الثقافية 

والقيميـة محـدودة يف كفاءتهـا وفاعليتهـا، فإننـا نجدهـا تخـيل الفضـاء القومـي ملنظومـات ثقافيـة 

وقيميـة صـادرة عـن الخـارج تشـكل جوهـر ومضامـني التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية. وعيل هذا 

النحـو نجـد أن العوملـة تعمـل يف نظامنا العاملـي عيل إعادة صياغة التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

يف الوحـدات األصغـر – املجتمعـات الصغـرية أو املتخلفـة – يف نظامنـا العاملـي لتأخذ نفس الشـكل 

الـذي لـذات الوحـدات يف املجتمعـات املتقدمـة. وبذلـك تحقـق العوملـة عمليـة التجانـس العاملـي 

الغربيـة  السـائدة يف املجتمعـات  الحيـاة  املسـتهدف عـيل أسـاس مـن منظومـات قيـم ونوعيـة 

املسيطرة. 

ويشـــري البعـــد الرابـــع إيل أن تأثـــري اإلخـــرتاق الثقـــايف عـــيل التنشـــئة االجتامعيـــة 

التـــي  الجنـــوب  مجتمعـــات  لتبايـــن  نظـــراً  واحـــدة  بصيغـــة  يتـــم  ال  والسياســـية 
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تضـم إىل جانـب أمناطهـا العديـدة منطـأ متميـزا مـن املجتمعـات وهـي املجتمعـات الحضاريـة. 

الصينيـة  والحضـارة  اإلسـالمية  كالحضـارة  عظيمـة  حضـارات  إيل  تنتمـي  التـي  املجتمعـات  أي 

الكونفشيوسـية والحضـارة الهنديـة. إذ متتلـك هـذه الحضـارات منظومـات قيميـة وأنسـاق ثقافيـة 

ووحـدات ورمبـا ترتيبـات خاصـة بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  ونظـراً لفاعليـة هـذه 

الجوانـب،  وإرتباطهـا عضويـا ببنيـة الحضـارة ، فإنـه يكون من الصعـب التخيل عنها بسـبب الدعم 

الحضـاري لهـا.  لذلـك فإننا نجد أن عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية يف بعض مجتمعات هذه 

الحضـارات يسـودها رصاعـات إيل حـد الفـويض ، بـني املنظومـات القيميـة املتضمنـة يف الحضـارات 

غـري الغربيـة  والتـي توجه السـلوك واملامرسـة السياسـية، وبـني نظائرهـا املتدفقة إليها مـن الغرب، 

تلـك التـي إنتقلـت إليهـا بفعـل قوي وآليـات األخـرتاق الثقـايف والحضـاري.  بحيث يختلـف حصاد 

هـذه املواجهـة بحسـب قـدرات الحضـارات املشـاركة.  فـإذا نحـن تأملنـا واقـع التفاعـل الحضاري 

املحيـط بنـا فسـوف نجـد أشـكاال متنوعـة . فعـيل حني نجـد أن الحضـارة الصينيـة الكونفشيوسـية 

ظلـت محافظـة عـيل ثوابتهـا الحضاريـة، فـإن ذلـك مل مينعها مـن إسـتيعاب بعض عنـارص الحضارة 

الغربيـة املواتيـة للتقـدم، وبخاصـة يف مجـال الرتبيـة االجتامعيـة والسياسـية والسـلوك االجتامعـي 

والسـيايس ، ونفـس األمـر حـدث تقريبـا بالنسـبة للحضـارة الهنديـة.  غـري أنـه بالنسـبة ملجتمعات 

الحضـارة اإلسـالمية، فـإن لحظـة املواجهـة ، التـي تسـببت قـوي العوملـة يف إسـتحضارها أو فرضهـا 

القابليـة  الحضـارة االسـالمية عجـزت عـن تطويـر  . ويرجـع ذلـك إيل أن  ، مل تكـن غـري مواتيـة 

لإلسـتفادة مـن منجـزات الحضـارة الغربيـة لثالثـة عوامـل.  األول ان هـذه الحضـارة عجـزت عـن 

تجديـد نفسـها مـن الداخـل ، برغـم أن مضامينهـا األساسـية تدعـو إيل هـذا التغيري.  وبرغـم إرتفاع 

املطالبـة بالتجديـد يف بعـض املراحـل التاريخيـة إال أن فقهـاء فـرتات االنحطاط إسـتطاعوا قهر هذه 

االرهاصـات اإلصالحيـة.  والثـا� أن هـذه الحضـارة وإن أتاحـت الفرصـة للحضـارات األخـري لـيك 

تختـار مـن مناهلهـا ، إال أنها عجـزت أن تنهل من الحضارة الغربية – إنتقائيـا – العنارص التي تقوي
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 من بنيتها وتطلق عقال طاقات االبداع يف بنائها ، ومن ثم نجد أنها ال جددت ذاتها ، وال إسـتعارت 

مـن خارجهـا مـا يطـور إمكانياتهـا . يضاف إيل ذلـك عامل ثالث ويتمثل يف سـلوك الحضـارة الغربية 

، حيـث تحركـت هـذه األخـرية بإتجـاه الحضارة اإلسـالمية لتحرمها مـن إمكانية الصحـوة واالنبعاث 

أو عـىل األقـل تشـوه آدائها ىف هـذا االتجاه.  فهي قد تعريهـا –إنتقائيا – التكنولوجيـا أو املنظومات 

القيميـة التـي لـن تسـاعد بحـد ذاتهـا يف تطويرهـا، إن مل تعـق أو تعطـل تطورهـا. فقـد أصبـح من 

السـهل عـيل املجتمعـات الغربية أن تصـدر إلينا التكنولوجيا االسـتهالكية، ومفاهيـم معنوية تتعلق 

بـاألرسة لتـؤدى إىل تفككهـا وإنهيارهـا، أو الدميوقراطية الزائفة أو حقوق اإلنسـان ، لتشـيع التخلف 

والفـويض يف حياتنـا١* غـري أنها تبخـل علينا باملعـارف الحقيقية إلعادة تطوير أوضاعنـا.  ومن ثم فال 

هـي منحتنـا تكنولوجيـا االنتـاج، وال هـي تركتنا لنجـدد منظوماتنا القيمية.  مبــا يجعلهـا تتالءم مع 

قضايـا عاملنـا املعـارص ، بـل إنقضت عيل نسـيج مرجعياتنـا الدينيـة واألخالقية متزقها إربا ، تسـتعني 

يف ذلـك إمـا باملتطرفـني الدينيـني مـن داخـل حضارتنـا ، الذيـن يخدمـون أغراضهـا عن غـري قصد أو 

باملتطرفـني العلامنيـني الشـعوفني بهـا والذين يسـعون إيل تقويض أسـس حضارتنا بـكل نية وقصد. 

ويتصـل البعـد الخامـس بأنـه إذا كان هدفنـا يف هـذه الفـرتة معالجـة اإلطـار االجتامعـي 

لتحليـل التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، فإننـا نعتقـد أن هـذا اإلطـار مـن املنطقـي أن يتشـكل 

مـن عـدة متغـريات أساسـية متـارس تأثريهـا عـيل عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  إرتباطـا 

بذلـك يعـد السـياق العاملـي املتغـري األول يف هـذا الصـدد مـن حيـث طبيعـة التفاعـالت الحادثـه 

فيـه ، ثـم طبيعـة سـلوك الحضـارات نحـو حضارتنـا ومجتمعاتنـا ، خاصـة تلـك الحضـارات التـي 

أصبحـت لهـا الغلبـة والتـي طـورت سـلوكا عدائيـا نحـو حضارتنـا ومجتمعاتنـا ، ويف هـذا اإلطـار 

القيميـة مبـا يؤثـر عـيل عمليـة لهـا منظوماتنـا  تتعـرض  التـي  الـرضوري إدراك اإلخرتاقـات  مـن 

١ *  تأكيدا لذلك أنه من السهل عيل أي دارس عريب أن يلتحق بالدراسات العليا يف العلوم النظرية يف الجامعات األمريكية كالدراسات 
إطار  يف  املوضوعات  بعض  بدراسة  له  يسمح  أن  األخرية-  الفرتة  يف   - الصعب  من  أنه  غري   ، واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  أو  اإلسالمية 

التخصصات العلمية كالطبيعة واألحياء والكيمياء، ناهيك عن التخصصات املتصلة بتطوير األسلحة أو تطوير مؤسسات اإلنتاج.
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 التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، سـواء مـن حيـث أدواتهـا أو مـن حيـث مضامينهـا األساسـية، 

وتأثـري ذلـك عـيل مـدي قـدرة عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية عـيل ربـط املواطـن بالوطن 

وتعميـق إنتامئـه لـه ومشـاركته فية.  ويتحـدد املتغري الثالث لإلطـار أو السـياق االجتامعي بطبيعة 

التحـوالت االجتامعيـة االقتصاديـة الحادثـة فيـه والتي تأثرت بهـا مجتمعاتنا.  وهـي التحوالت التي 

مل تلعـب فقـط دوراً أساسـياً يف إضعـاف القـدرات التكيفيـة للمجتمـع ، ولكنهـا لعبـت إيضـا دوراً 

أساسـيا يف هـدر االمكانيـات املاديـة واملعنويـة للمجتمـع ، بحيـث إنعكـس ذلـك عـيل هيئـة حالـة 

مـن الفـويض التـي أحاطـت بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة.  ويشـري املتغري الرابـع إيل اإلطـار الطبقي 

للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، وبرغـم االتفاق عيل أن لـكل طبقة إجتامعيـة منظوماتها الثقافية 

والقيميـة ، التـي تشـكل مرجعيتهـا يف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، إال أننـا إذا تأملنـا األوضـاع 

يف مجتمعاتنـا لوجدنـا أن الطبقـة الوسـطي التـي تشـكل اإلطـار األخالقـي للمجتمع تتعـرض لحالة 

واضحـة مـن التـآكل ، ليـس يف جسـدها فقـط – ولكـن يف منظوماتها املعنويـة والدينيـة واألخالقية 

كذلـك.  وذلـك يرجـع إيل حالـة االسـتقطاب االجتامعي الحـاد الذي تتعـرض لها مجتمعاتنـا ، والتي 

تتأسـس يف إطارهـا أوضاع تسـيطر فيها الطبقـة العليا املحدودة الحجم عيل كل شـئ، بينام يتضاءل 

نصيـب الطبقـة الدنيـا مـن الكعكـة االجتامعية.  وإتسـاقا مع ذلـك فإننا نالحظ منطا مسـتقطبا من 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، حيـث التفاعـل السـيايس والعملية السياسـية تتحقق بإسـهام من 

أبنـاء الطبقـة العليـا ورشاذم مـن أبنـاء الطبقـة الوسـطي الذيـن تعلقوا بأسـتارهم.  بينـام عزف عن 

املشـاركة القطـاع األكـرب مـن أبنـاء الطبقـة املتوسـطة ، إضافـة إيل أبنـاء الطبقـة الدنيـا إلحساسـهم 

بأنهـم ال ناقـة لهـم وال جمـل يف هـذا التفاعـل السـيايس الدائر مـن حولهم. 

وتشـــكل وحـــدات أو أدوات التنشـــئة االجتامعيـــة والسياســـية يف املجتمـــع املتغـــري 

الســـادس املؤثـــر يف عمليـــة التنشـــئة االجتامعيـــة والسياســـية ، ويف هـــذا اإلطـــار فإننـــا 

ميكننـــا أن نعـــرض لنمطـــني مـــن الوحـــدات.  الوحـــدات التـــي تقـــوم بالتنشـــئة االجتامعيـــة 

األصدقـــاء.  وجامعـــة  والجامعـــة،  واملدرســـة  كاالرسة  متداخلـــة،  بصـــورة  والسياســـية 
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إضافـة إيل التنظيـامت والوحـدات التـي تقـوم بالتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية وحدهـا كاألحزاب 

السياسـية والنقابـات وعديـد مـن تنظيـامت املجتمـع املـد� ، حيث تشـكل هـذه الوحـدات اإلطار 

املبـارش لعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  ومـن الثابـت حسـب دراسـات كثـرية أن هـذه 

الوحـدات أو اآلليـات قـد أصابتهـا إنحرافـات وجوانب ضعف عديـدة، أعجزتها عن القيام بالتنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية باملسـتويات املالمئـة.  ويـدور املتغـري السـابع حـول التنشـئة االجتامعيـة 

القيميـة  املضامـني  مـن  مجموعـة  عـيل  يحتـوي  واقعـي،  متغـري  إيل  يشـري  كمفهـوم  والسياسـية 

واملامرسـات والسـلوكيات لكونهـا تشـكل محـور أو مركـز دائـرة اإلطـار التحليـيل. إذ مـن املفـرتض 

أنـه إذا كانـت األطـر اإلجتامعيـة التـي أرشنـا إليهـا تشـكل مصـادر ملضامـني التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية ، فـإن الحالـة املثاليـة أن تكـون املعـا� التـي تصدر عن هـذه املصادر املختلفة متسـقة 

فيـام بينهـا حتـى ال تولـد هـذه املعـا� تناقضـا فيـام بينهـا ، يتسـبب ىف نـرش حالـة مـن الفويض يف 

عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية.  أو يؤدي إيل إنتاج تنشـئة اجتامعية وسياسـية ذات طبيعة 

مرضيـة ، تدفـع اإلنسـان إيل سـلوكيات ومامرسـات اجتامعيـة وسياسـية ىف غـري صالـح املجتمـع.  

ونعـرض مـن خالل الشـكل التايل ملتغريات اإلطـار التحلييل لعملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية. 



١٦٥ اإلطار الحضارى واالجتامعى للتنشئة االجتامعية للشباب

شكل رقم (١)

متغريات اإلطار االجتامعي لتحليل التنشئة االجتامعية

وبتأمـل الشـكل السـابق تـربز أمامنـا خمسـة حقائـق أساسـية، تشـري إيل األوضـاع املتباينة 

ملتغـريات اإلطـار التحليـيل يف عالقتهـا بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  وتتمثـل الحقيقـة 

األويل يف أن نظامنـا العاملـي أصبـح متامسـكاً، ويشـكل قريـة صغـرية تؤثـر عنارصهـا يف بعضهـا 

البعـض.  وعـيل هـذا النحـو فـإذا كان مـن املمكـن ان تتـم عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

يف املـايض إنطالقـا مـن مرجعيـة إحدي األطـر االجتامعية املبـارشة كالعائلـة أو القبيلـة ، أو الطائفة 

االجتامعيـة أو السـياق القـروي أو الحـرضي ، حيـث مل يكـن عاملنـا  قد متاسـك بعد، وهو التامسـك 

الـذي تحقـق بواسـطة كثافـة وسـائل االتصـال واملواصـالت.  فـإن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

تتحقـق اليـوم بفاعليـة مصـادر وآليـات عديـدة ، قد تدعـم معانيهـا أو منظوماتها القيميـة املتصلة 

، واملنظومـات  املعـا�  هـذه  تتناقـض  وقـد  البعـض.   بعضهـا  والسياسـية  االجتامعيـة  بالتنشـئة 

مضاممني التنشئة االجتامعية 
والسياسية

أدوات التنشئة االجتامعية 
والسياسية

السياق الطبقي للتنشئة 
االجتامعية والسياسية
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 األمـر الـذي قـد يتسـبب يف تأسـيس حالـة مـن الفـويض املسـئولة عـن متزقـات عديـدة يف النسـيج 

االجتامعـي للمجتمـع.  وتشـري الحقيقـة الثانية إيل أننـا إذا تأملنا التفاعل الحـادث يف نظامنا العاملي 

املتامسـك، فإننـا سـوف نجـد أن التأثـريات املتعلقـة باملعـا� ومنظومـات القيـم الصادرة عـن اإلطر 

االجتامعيـة األشـمل - خاصـة إذا إمتلكـت الكفـاءة وآليـات القـدرة عـيل السـيطرة – التـي بإمكانها 

أن تشـكل مضامـني وآليـات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية يف الوحدات األصغـر أو األدىن، حيث ال 

ميكـن تحييـد تأثريها.  عـيل خالف ذلك فإنه باإلمـكان تحييد التأثريات املتعلقـة باملعا� ومنظومات 

القيـم الصـادرة عـن األطـر االجتامعيـة األقـل شـموالً . اللهـم إال إذا عربت هـذه املعـا� ومنظومات 

القيـم عـن مرجعيات حضارية تسـتطيع أن تقـف يف مواجهة املرجعية الحضاريـة لإلطار االجتامعي 

األشـمل ، إضافـة إيل توفـر الظـروف املواتيـة التي تتحقق عيل سـاحتها.  ذلك يعنـي أن حركة التأثري 

الفعـال تـأيت يف الغالـب مـن أعـيل، بينام تصـدر حركـة التأثري األقل من أسـفل. 

وتتصـل الحقيقـة الثالثـة بـأن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية كانـت يف املـايض، بخاصـة 

يف النظـام العاملـي السـابق عـيل نظامنـا األحـادي القطـب، كانـت تتـم بتحديـد مـن قبـل الدولـة 

القوميـة.  فهـي التـي تحـدد األيديولوجيـا التـي تشـكل مرجعيـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، 

ثـم أن الدولـة كانـت هـى التـى تحـدد الوحـدات أو اآلليـات التـي تتـم بواسـطتها عملية التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية.  غـري أننـا إذا تأملنـا األوضـاع يف عاملنـا املعارص فإننا سـوف نجـد أن الدولة 

مل تعـد هـي الفاعـل الوحيـد املوجـه لعملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، بل ظهـر عيل املرسح 

فاعلـون عديـدون.  مـن ذلـك مثالً القـوي العاملية التي بـدأت تتدخل يف عملية التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية ، عـن طريـق الدفـع أو الـزج مبعـا� وقيـم ومفاهيـم يف الفضـاء السـيايس واالجتامعـي 

كمفاهيـم   ، املعلومـات  وتكنولوجيـا  االعـالم  آليـة  خـالل  مـن  القوميـة.   للمجتمعـات  والثقـايف 

الدميوقراطيـة والحريـة وحقـوق اإلنسـان والتنـاوب أو التـداول السـيايس.  مـن هـؤالء الفاعلـني 

تنظيـامت املجتمـع املـد� ، التي بدأت متتلك قدراً كبرياً من القوة التي وفرتها لها الشـبكات العاملية
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 مـن ناحيـة أو التـي توفـرت لهـا نتيجـة لفشـل التجـارب التنمويـة التي قامت بهـا الدولـة القومية 

مـن ناحيـة ثانيـة .  ومـن ثـم فإننـا نجدهـا يف بعـض املجتمعات قـد بـدأت تلعـب دوراً محوريا يف 

عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  يضـاف إيل دور الجامعـات اإلثنيـة التـي بـدأت تـربز عيل 

السـاحة لتصبـح فاعـالً يقـوم بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، بغـض النظر عـن الدولة أو 

عـيل حسـابها، وذلـك بسـبب أن الدولـة قـد أصبحـت ىف بعـض األحيـان ضعيفـة. األمر الـذي فرض 

إنكـامش املواطنـة وتراجعهـا أحيانـا إيل حدود الجامعـة اإلثنية ، وعلينا أن نتأمـل األوضاع يف العراق  

ويف جنـوب السـودان يف دارفـور ويف لبنـان ، وغـري ذلـك مـن املجتمعـات العربيـة.  حيث تشـري كل 

هـذه الشـواهد إيل أن الدولـة القوميـة مل تعـد هـي الفاعل الوحيد عيل سـاحة التنشـئة االجتامعية 

والسياسية. 

والتنشـئة  االجتامعيـة  التنشـئة  بـني  خـالف  هنـاك  أن  إيل  الرابعـة  الحقيقـة  وتذهـب 

تبـث  االجتامعيـة  التنشـئة  أن  نجـد  ناحيـة  فمـن  عديـدة.   أوجـه  مـن  والسياسـية  االجتامعيـة 

التنشـئة  ، كتبايـن  البـرش يف املجتمـع  التبايـن االجتامعـي بـني  إبـراز  أحيانـا مضامـني تدفـع إيل 

بـني  االجتامعيـة  التنشـئة  تبايـن  أو   ، املجتمـع  املختلفـة يف  اإلثنيـة  الجامعـات  بـني  االجتامعيـة 

الريـف والحـرض.  حيـث تبايـن املضامـني الثقافيـة يـن هـذه السـياقات ، كذلـك تبايـن التنشـئة 

االجتامعيـة عـيل أسـاس تبايـن الطبقـات االجتامعيـة، أو عـيل أسـاس النـوع.  وهـو مـا يعنـي أن 

للشـقاق أو  ، فإنهـا تكـون عـادة مصـدراً  التبايـن االجتامعـي  التنشـئة االجتامعيـة لكونهـا تـربز 

الرصاعـات االجتامعيـة، وهـي الظاهـرة التـي أشـارت إليهـا تاريخيـا نظريـات العقـد االجتامعـي ، 

التـي هـددت نشـأة الدولـة واملجتمـع املـد�.  عيل خـالف ذلك فإننـا نجـد أن التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية تسـعي إيل تحقيـق التجانـس االجتامعـي واملسـاواة بني أفـراد املجتمع، عيل أسـاس من 

قيـم املواطنـة، دون إعتبـار للتباينـات التـي يؤسسـها االختـالف يف الديـن أو العـرق أو الخلفيـة 

االجتامعيـة.  وعـيل هـذا النحـو فإنه كلـام كانت التنشـئة االجتامعية والسياسـية أكـرث فعالية وكلام 

أكـدت عـىل قيـم املواطنـة كلـام أضعفـت االنتـامءات اإلثنيـة للمواطنـني ودفعـت بهـا إيل خلفيـة 

املـرسح.  بـل أن مثـل هـذا الوضـع يعتـرب داللة عـيل قدر التحديـث والتقـدم الذي قطعـه املجتمع 
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عـيل طريـق التطـور.  والعكـس صحيـح ، فإنه يف حالة ضعف التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، فإن 

ذلـك مـن شـأنه أن يـؤدي إيل تراجـع األنتـامء مـن مرجعية املواطنـة إيل مرجعيـة الجامعـة اإلثنية.  

وقد يلعب اإلخرتاق الثقايف والسـيايس دوره يف إضعاف التنشـئة االجتامعية والسياسـية عيل أسـاس 

مـن قيـم املواطنـة، ودفعهـا يف إتجـاه تقويـة االرتباط بالجامعـة اإلثنية التـي ينتمي إليها الشـخص.  

ويف هـذا اإلطـار فإننـا نواجـه بحالتـني ، يف الحالة األويل تشـكل التنشـئة االجتامعية قاعدة للتنشـئة 

السياسـية ، بحيـث تتناسـب مسـاحة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية عكسـيا بالنظـر إيل املرحلـة 

العمريـة. ففـي الصغـر تتزايـد مسـاحة التنشـئة االجتامعيـة عـيل حسـاب التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية ، ويحـدث العكـس كلـام كرب اإلنسـان يف العمر، حيث تبدأ مسـاحة التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية يف اإلتسـاع عيل حسـاب إنكامش التنشـئة االجتامعية.  ويف الحالة الثانية تصبح التنشـئة 

االجتامعيـة هـي القاعـدة أو املرجعيـة التـي عيل أساسـها تتحقق التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، 

ومـن ثـم تتـم املامرسـة والسـلوكيات السياسـية.  الحالـة األويل تتحقـق يف املجتمعـات القربيـة من 

التجانـس اإلثنـي ، بينـام تسـود الحالـة الثانيـة يف املجتمعات التي يسـودها التبايـن اإلثني. 

وتشـري الحقيقـة الخامسـة إيل أن مسـاحة التنشـئة االجتامعيـة عـادة ما تكون أكرث إتسـاعاً 

مقارنة بالتنشـئة االجتامعية والسياسـية.  ويتأكد ذلك أننا إذا تأملنا التنشـئة االجتامعية ، فإننا نجد 

أن غالبيـة البـرش يتعرضـون للتنشـئة االجتامعيـة سـواء كانت سـوية أو منحرفة.  فمـن الطبيعي أن 

يتعـرض كل إنسـان مـا دام قد ولـد يف جامعة لعملية التدريب االجتامعـي ، حتي يتمكن من الحياة 

يف املجتمـع.  عـيل خـالف ذلـك فإننا قد نجـد يف عديد من املجتمعات بخاصـة املتخلفة أو االنتقالية 

، عديـداً قطاعـات البـرش الذيـن مل يتعرضوا للتنشـئة السياسـية أو تعرضوا لتنشـئة سياسـية ناقصة.  

يف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن املـرأة يف املجتمعات التي تشـهد تحيزاً تقليديا ضدهـا بعيدة عن تأثري 

التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، ومن ثم فهي ال تشـرتك يف العملية السياسـية وال متارس السلوكيات 

السياسـية . ويدخـل يف هـذا اإلطـار أبنـاء الرشائـح الطبقيـة الدنيـا ، الذيـن قـد ال يتعرضـوا لفاعلية 



١٦٩ اإلطار الحضارى واالجتامعى للتنشئة االجتامعية للشباب

هذه العملية ، إضافة إيل غالبية سـكان العشـوائيات واملناطق الفقرية ، وأطفال الشـوارع واألحداث 

الجانحـني.  حيـث نجـد أن مختلـف هـذه القطاعـات إمـا أنهـا مل تتلق تنشـئة سياسـية منظمة ، أو 

أنهـا تلقـت تنشـئة سياسـية ناقصـة، أو أنهـا تلقـت تنشـئة ذات طبيعـة عشـوائية ، أو أنهـا مل تتلق 

تنشـئة سياسـية عـيل اإلطـالق. ولذلـك نجد أن هـذه الرشائـح أو القطاعـات هي التي تشـكل عادة 

قـوي عـدم االسـتقرار اإلجتامعي والسـيايس يف مختلـف املجتمعات. 

إسـتنادا إيل تحديدنـا ملتغـريات اإلطـار االجتامعـي املؤثـرة يف التنشـة السياسـية وللحقائـق 

املتصلـة بذلـك ، فإننا سـوف نعرض فيام ييل لحالة كل متغري مـن هذه املتغريات يف واقع مجتمعاتنا 

، ومـا هـي طبيعة إسـهاماته السـلبية وااليجابية يف عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية. 

ثانيا: السياق العاملي للتنشئة االجتامعية والسياسية عيل الصعيد القومي 

 ، السـابقني  العقديـن  خـالل  عميقـة  لتحـوالت  خضـع  العاملـي  نظامنـا  أن  الثابـت  مـن 

أبـرزت قـوة وحضـور النظـام العاملـي مـن ناحيـة ، إضافـة فاعليـة القـوي املتحكمة فيه مـن ناحية 

ثانيـة ، كـام أبـرزت مـن ناحيـة ثالثـة تراجـع قـوة الدولـة واملجتمـع القومـي أمـام هـذه التحوالت 

العامليـة العاتيـة.  باإلضافـة إيل ذلـك فـإن هـذه التحـوالت التـي وقعـت يف السـياق العاملـي ، وإن 

كانـت مواتيـة لوجـود وفاعليـة القـوي العامليـة املسـيطرة أو املتسـلطة ، فإنهـا مل تكـن مواتيـة 

بنفـس القـدر بالنسـبة لغالبيـة املجتمعـات القوميـة يف الجنـوب.  وإذا كانـت بدايـة العقـد األخـري 

مـن األلفيـة الثانيـة قـد شـهدت نهايـة نظـام عاملـي قديـم ثنـايئ القـوي، تلـك التـي تصارعـت يف 

تفاعـالت الحـرب البـاردة ، فـإن نهايتـه قـد شـهدت بروز إحـدي القوي منتـرصة ”الواليـات املتحدة 

اإلمريكيـة“ بـال حـرب وال خسـائر.  حيـث صعـدت إيل قمـة العـامل وسـيطرت عليـه يف مقابـل 

تراجـع القـوة األخـري ”اإلتحـاد السـوفيتي“ سـابقا إيل مرتبـة متأخـرة .  وإرتباطـا بذلـك فقد شـهد 

النظـام العاملـي الجديـد سـعيا مـن القـوة العامليـة املنتـرصة إيل السـيطرة عـيل العـامل بـأرسة.  وليك 

تحقـق ذلـك فإنهـا سـعت إيل فـرض منـط ونوعيـة حياتهـا عـيل العـامل بـأرسة ، وذلك حتى يتأسـس 

تجانـس عاملـي عـيل قاعـدة هـذا النمـط.  وذلـك مـن خـالل مـا أصبـح يعـرف بعمليـة العوملـة 
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، التـي تسـتهدف فـرض نوعيـة حيـاة ومنـط ثقافـة عـيل مختلـف املجتمعـات وسـائر الثقافـات.  

فهـي تـروج لنمـط الحيـاة الغربيـة واألمريكيـة بالتحديـد ، وبخاصـة جوانبهـا الثقافيـة واالقتصادية 

، كمقدمـة العـادة تشـكيل األبنيـة االجتامعيـة املتباينـة لتعكـس خصائـص ذات النمط.  ولتأسـيس 

هـذا التجانـس لجـأت قـوي العوملـة آلليـات عديـدة، وتعـد الـرشكات املتعديـة الجنسـية أول هذه 

اآلليـات ، وهـي الـرشكات التـي تعمـل يف أكـرث مـن مجتمـع ، وينتمي أعضـاء جهازهـا البريوقراطي 

والغنـى ألكـرث مـن مجتمـع، غـري أنهم يخضعـون لثقافة إداريـة واحـدة ، تعمل عيل تنشـئتهم وفق 

قيمهـا وقواعدهـا ليتولـوا هـم بعـد ذلـك نـرش هـذه القيـم يف مجتمعاتهـم.  ذلـك باإلضافـة إيل أن 

إنتـاج هـذه الـرشكات يشـكل عـادة نوعـاً مـن الثقافـة املاديـة الـذي يسـتوعب بـدوره الجوانـب 

املعنويـة والثقافيـة املرتبطـة بهـا.  يضـاف إيل ذلـك أن الرشكات املتعدية الجنسـية  تكـون لها عادة 

قوتهـا الضاغطـة عـيل اإلقتصاديـات القوميـة ، مـام بجعلهـا قـادرة عـيل الضغـط عـيل الحكومـات 

إلتخـاذ أو إصـدار قـرارات معينـة ، فإقتصاديـات هـذه الـرشكات تتجـاوز أحيانا قـدرة االقتصاديات 

القوميـة.  ومـن املالحـظ أن تزايـد عدد موظفي هذه الرشكات وإتسـاع منظوماتهـا القيمية اإلدارية 

، مـن شـأنه أن يـؤدي إىل تطويـر منظومـة من القيم واملعـا� التي تلعب دورها يف تأسـيس املواطن 

العاملـي، الـذي تتعمـق روابطـه ببنيـة هـذه الـرشكات عـيل حسـاب إضعـاف إنتـامءه ملواطنتـه 

ومجتمعـه (١). خاصـة إذا أدركنـا أن غالبيـة موظفـي هـذه الـرشكات ينتمـون إيل الطبقـات العليا، 

الذيـن لهـم توجهاتهـم املتجانسـة مـع توجهـات القـوي الربجوازيـة يف مجتمعـات القـوي العاملية ، 

واملنفصلـني نسـبيا من سـياقاتهم االجتامعيـة . خاصة إذا أدركنا أيضـا أن موظفي هذه الرشكات هم 

باألسـاس مـن خريجـي التعليـم األجنبـي ، مـع مـا يلعبـه هـذا التعليم من دور يف تأسـيس التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية للمنتمـني لـه وفـق قيـم ومرجعيـات ومعـا� أجنبية باإلسـاس ، األمـر الذي 

يولـد لديهـم القابليـة لعـدم اإلنتـامء أو ضعفه. 

ــادة  ــة وإعـ ــرض العوملـ ــة لفـ ــة الثانيـ ــات اآلليـ ــا املعلومـ ــالم وتكنولوجيـ ــكل األعـ ويشـ

التنشـــئة االجتامعيـــة والسياســـية وفـــق مضامينهـــا . حيـــث متتلـــك القـــوي العظمـــي يف 

العـــامل بخاصـــة الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة إمكانيـــة عاليـــة عـــيل قهـــر اإلعـــالم القومـــي 
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أو املحـيل وتحديـد مسـاحته ، أو فـرض محدوديـة تأثـريه.  فقـد أصبـح األعـالم العاملـي قـادر عـيل 

إخـرتاق حـدود الدولـة القوميـة ، ومـن ثـم أصبـح يف إمكانـه إعـادة تشـكيل الثقافـة القوميـة وفق 

ثقافـة النمـط املعـومل مبنظوماتـه العديـدة لتحـل محـل الثقافـة القوميـة ، تسـاعدها يف ذلـك آليـة 

اإلعـالم واالعـالن وتكنولوجيـا املعلومـات التـي أصبحـت قاهـرة (٢).  يف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد 

أن األعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات تؤثـر عـيل التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية للمواطـن من خالل 

بعديـن أساسـيني.  يف إطـار البعـد األول فإنهـا تعمـل عـيل تفريـغ املواطن مـن العواطف واملشـاعر 

القوميـة املرتبطـة ببعـض األحـداث القوميـة.  فربغـم أن األعـالم العاملـي يعـرض علينـا األحـداث 

والتهديـدات املحدقـة بأمتنـا ، واإلهانـات واالتهامـات التـي توجـه إيل األمـة أو رموزهـا ، فـإن ذات 

األعـالم هـو الـذي يعـرض علينـا األفـالم الخبيثـة والتي تعمل عـيل تفريـغ توتراتنا الغاضبـة ، بحيث 

نتعامـل مـع الحـدث الوطنـي بـدون شـحنة عاطفيـة ، وهـو مـا يعنـي إن األعـالم العاملـي يف هـذه 

الحالـة يفـكك روابطنـا العضويـة مبجتمعاتنـا (٣).  ومـن خـالل البعـد الثا� فـإن األعـالم يجعل منا 

مواطنـني حياديـني سياسـيا ، فهـو يتيـح لنا أن نتابـع أحداث العامل جميعـاً، ما يقع يف داخـل أوطاننا 

ويف خارجهـا ، كأمنـا هـي أحـداث منطية واحـدة ، ال تفصل بينهـا حدود الوطـن او عواطف املواطنة 

. ويتزايـد األمـر سـوءاً حينـام يعمـل األعـالم بإتجـاه تشـوية حقائـق نقية يف عاملنـا ليربزهـا لنا بغري 

طبيعتهـا ، فيجعلنـا نراهـا بعيونـة ومـن منظـور مصالحـه، يف هذا السـياق تصبـح املقاومـة إرهابا ، 

ويصبـح التديـن تطرفـا ، ويصبـح السـلوك املسـلم بربرية إيل آخـر قامـوس اإلهانة واإلدانـة الغريب.  

باإلضافـة إيل ذلـك تعمـل القـوي الغربيـة عـيل التبشـري ببعـض املفاهيـم التـي ترسبهـا مـن خـالل 

األعـالم كالدميوقراطيـة والحريـة وحقوق اإلنسـان، يف محاولة لرتهيب الحكام األبويني او املسـتبدين 

يف مجتمعاتنـا ، ليـس ألن القـوي الغربيـة تريـد االرتقـاء بأوضاعنـا، ولكنها تسـتخدم هـذه املفاهيم 

بإعتبارهـا حـق أريـد بـه باطـل، إلخضاع حكامنـا كمدخل إلخضاع شـعوب مجتمعاتنـا (٤)،  أو عيل 

األقـل الشـاعة الفـويض يف فضائنـا الثقايف والسـيايس.

وتعتـــرب املســـاعدات هـــي اآلليـــة الثالثـــة لفـــرض منظومـــات القيـــم واملعـــا� التـــي 
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تشـكل مضامـني اإلخـرتاق الثقـايف للعوملـة.  حيث تسـعي مجتمعات الجنـوب الفقـرية إيل الحصول 

عـيل هـذه املسـاعدات التـي تشـرتي بهـا التكنولوجيـا والسـلع املادية التـي تحتاجها.  غـري أن هذه 

التكنولوجيـا تشـكل جانـب الثقافـة املاديـة الـذي يرتبـط أو يحتوي منطقيـا عىل املنظومـة القيمية 

واملعنويـة لـذات الثقافـة، تأكيـدا لذلـك  فقـد إسـتحرضت تكنولوجيـا اإلنتـاج الحديثة معهـا ثقافة 

اإلسـتهالك (٥) ، ومـن ثـم فقـد عملـت عـيل نـرش الثقافـة االسـتهالكية ومـا يرتبـط بهـا مـن قيـم 

إنتهازيـة ونفعيـة يف مجتمعاتنـا.  يضـاف إيل ذلـك أن املسـاعدات التـي تـأيت ملجتمعاتنـا ، حسـبام 

تذهـب دراسـات عديـدة لعبـت دوراً أساسـياً يف نرش ثقافة الفسـاد يف املجتمع ، سـواء كان الفسـاد 

الثقـايف أو اإلخالقـي أو االجتامعـي او السـيايس.  بحيـث إتسـعت نتيجـة لذلـك منظومـة القيـم 

املنحرفـة التـي شـكلت مرجعيـة للتنشـئة السياسـية لفئـات عديـدة يف املجتمع.  

وتعـد آليـة التهديـد بإسـتخدام القـوة هـي اآلليـة الرابعـة واألخـرية لفـرض ثقافـة العوملة،  

حيـث تسـعي القـوي املوجهـة لتفاعل العوملة لفـرض تصـورات ومفاهيم ثقافية جديـدة كاملفاهيم 

املتعلقـة بالنـوع االجتامعـي أو املتعلقـة بحقـوق املـرأة ”مـع التطـرف يف ذلـك لتحطيـم األرسة“ ،  

إضافـة إيل املفاهيـم املتعلقـة بـاألرسة عـيل أجندة الثقافـة القومية.  هـذا إيل جانب محاولـة إنتزاع 

بعـض املفاهيـم أو العنـارص الثقافيـة مـن منظومـات القيـم الدينيـة واألخالقيـة للمجتمـع ، تأكيداً 

لذلـك املطالبـة ينـزع بعـض اآليـات القرآنيـة املتعلقـة بالجهـاد أو االستشـهاد او املتعلقـة باآلخـر 

الدينـي وبخاصـة اآلخـر اليهـودي ، بدعـوي تجفيـف منابـع اإلرهـاب (٦).  تأكيـداً لذلـك أن إحدي 

املؤسسـات األمريكيـة هـي التـي وضعـت مناهـج الرتبيـة الدينيـة والوطنيـة يف النظـام التعليمـي 

العراقـي (٧) وهـو نفـس األمـر الـذي يحـدث يف غالبيـة املجتمعـات العربية تحت دعـوي تحديث 

التعليـم تـاره ، وتـارة أخـري تطويـره ليتطابـق مـع معايـري الجـدوي الغربية. 

ومـــن الطبيعـــي أن تلعـــب آليـــات العوملـــة دورهـــا الواضـــح يف تأســـيس منظومـــات 

عـــىل  والشـــباب  للصغـــار  والسياســـية  االجتامعيـــة  للتنشـــئة  مرجعيـــة  تصبـــح  قيميـــة 

الســـواء.  وتشـــكل املنظومـــة القيميـــة التـــي تعـــيل مـــن شـــأن مـــا هـــو غريـــزي أبـــرز 
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منظومـات القيـم التـي تفرضهـا العوملة.  وإذا كان اإلنسـان يف جوهرة األسـاىس يشـكل حقيقة كلية 

ال تتجـزاً ، أو بنـاء عضـوي لـه جوانيـة الروحيـة والغريزيـة معا.  فإنـه من الرضوري عـىل هذا النحو 

أن نتصـور البنـاء العضـوي للبـرش بإعتباره يتشـكل مـن متصل تشـكل الجوانب الروحيـة والغريزية 

طرفيـه.  إسـتناداً إيل هـذا املتصـل يتحرك البرش ويتفاعلـون بنمطية داخل املجـري الرئييس للحياة ، 

تضـم أبنيتهـم الجوانـب الروحيـة أو املعنوية وكذلك الجوانب الغريزية ، يف تداخل منسـجم تسـمو 

فيـه الـروح واملعـا� بالغرائـز حينـا ، ويف حـني آخـر يصبـح اإلشـباع الغريـزي مدخل لتوهـج روحي 

متخـم باملعـا�، ىف نطـاق واقـع تتسـق فيـه الذات اإلنسـانية مع الكون املنقسـم عيل ذاتـه كذلك. 

يف هـذا اإلطـار تعمـل العوملـة عـيل إختـزال اإلنسـان يف بعـده املثـايل ، فهـي إمـا أن تدفعه 

مـن خـالل التحـدي والدفـاع عـن الهويـة ، إيل نـوع مـن العصبيـة األصوليـة التـي تسـمو بالرغبات 

والحاجـات األوليـة األساسـية وتضفـي عليهـا طابعـاً مقدسـاً. بحيث يجد الفـرد نفسـه املختزلة وقد 

تحولـت إيل هويـة مضخمـة ، هـي دامئـاً موطـن الفضائـل واملثـل العليا املكتفيـة بذاتهـا.  يف مقابل 

هـذا اإلختـزال يوجـد إختـزال مقابـل للوجـود اإلنسـا� يف إتجـاه الطـرف املقابـل للمتصـل ، حيـث 

ثقافـة الصـورة ، وحيـث عـامل الرغبـة واللـذه واالثـارة الـذي تبرش بـه ، وهو عـامل يتناقـض متاما مع 

العـامل الـذي تحـدده الثقافـة األصوليـة مبـا تفرضـه مـن تعاليـم االمتنـاع والتقشـف والتحريـم (٨).  

عـامل الرغبـة يسـعي فيه اإلنسـان إيل إشـباع ممتع وفعـال ودائم ، تنتـيش يف نطاقه الغرائـز ، خاصة 

إذا تدفـق مـن خـالل اإلعـالم مـا يسـاعد عـيل تضخيمهـا وإبـراز فحولتهـا.  عـيل هـذا النحـو نجـد 

أن اإلنسـان إمـا هـارب مـن العوملـة إيل الـرتاث يحتمـي بدرعـه يف بحثـه عـن املعـا� والقيـم ، وإما 

مندفـع إيل تكنولوجيـا العوملـة وثقافتهـا يبحث بداخلها عن ما يسـتنفر غرائـزة.  هنا يصبح املجتمع 

مختـزل وغـري مكتمـل ، يسـري ببعضـه يف إتجـاه ، تـاركا بعضـه الثا� يف إتجـاه آخـر (٩).  ذلك يعني 

أن منظومـة القيـم التـي توجـه السـلوك السـيايس لإلنسـان يف املجتمـع املختـزل ، تكـون يف الغالب 

ذات طبيعـة إنسـحابية ومتطرفـه.  فهـو إمـا إنسـحاب متطـرف إيل معـا� مطلقـة تديـن الواقـع 
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وتتناقـض مـع مـا يحـدث فيـه ، لتشـكل جامعـات التطـرف والعنـف التـى ، تطلـب مـن الواقع بل 

وتفـرض عليـه التطابـق مـع املعـا�. وأمـا إنسـحاب ىف االتجـاه املقابـل يعـرب عـن كفـر باملعـا� ، 

حيـث تعشـق الـذات املتعـة الوقتيـة ىف إطاره ، لـدى الذات تصـورات وتوجهات وسـلوكيات نفعية 

وذرائعيـة ، اإلشـباع املؤقـت هـو غايتهـا . ال تهتـم مبـا يحـدث يف واقعهـا االجتامعـي إال مبـا يتصـل 

بإشـباعاتها الغريزيـة أو مـا يتهـدد هـذا اإلشـباع. 

تطويـر العقـل املسـتقيل يشـكل احـد املنظومـات القيمية التي توجه املامرسـة او السـلوك 

السـيايس للبـرش ىف مثـل هـذه السـياقات واألوضـاع.  تنشـأ هـذه االسـتقالة بسـبب التسـارع الذي 

تنمـو أو تتحـول بـه ثقافـة العوملـة ، يف مقابـل ، الثبـات الـذي يتميـز بـه الـرتاث.  ثنائيـة ثانيـة لهـا 

عالقـة مـا بالثنائيـة السـابقة عـيل أحـد مواقـف هـذه الثنائيـة توجـد الهويـة الثقافيـة عـيل صـورة 

موقـف جامـد يؤكـد عـيل التقليـد ضمن قوالـب ومفاهيـم وآليات دفاعية تسـتعيص عـيل اإلخرتاق 

وتقـاوم التجديـد (١٠).  ال يحـاول هـذا املوقـف تأمـل الـرتاث يف محاولـة لإلرتقـاء بـه ، أو لتطويـر 

بعـض مفاهيمـه وإمكاناتـه مبـا يتـالءم مـع الواقـع . ولكنـه يتجـه إيل الواقـع املحيـط يف محاولـة 

لوقـف تطـوره حتـي يظـل متطابقـاً وحـدود الـرتاث.  يعـرب هـذا املوقـف كذلـك عـن اإلحسـاس 

بالضعـف والهـوان أمـام قـوي العوملـة القهريـة ، دون أن يسـعي عـن إرادة وعـزم لتطويـر بعـض 

جوانـب الـرتاث مبـا يسـاعد عيل إسـتيعاب أفضـل ما هو متـاح يف عامل تحكمـه العوملـة.  ويف مقابل 

املوقـف الهـارب إيل املـايض واملنكفـئ عـيل الـرتاث ، هنـاك املوقـف الهـارب إيل املسـتقبل والـذي 

يسـعي إيل التطابـق مـع اآلخـر الغـريب . بإعتبـاره يجسـد حالـة املسـتقبل.  يف مثـل هـذا املوقـف 

يلعـب اإلخـرتاق الثقـايف دوره بفاعليـة كبـرية ، لكونه يسـتهدف تكريس االسـتتباع الحضاري.  يرمتي 

هـذا املوقـف يف نطـاق الثقافـة والحضـارة الغربيـة، أمـالً يف أن يسـتوعب أو يهضـم متضمناتهـا ، 

فـإذا بـه يفقـد هويتـه ويعجـز يف ذات الوقـت عـن إسـتيعاب مـا هـو جوهـري ومالئـم للتحديـث 

يف تراثـه . كال املوقفـني يتبنـي موقـف العقـل املسـتقيل ، واالسـتقالة سـلب وإبتعـاد عـن االندمـاج 

ينـال  املوجـه ضـد اإلخـرتاق ال  فاعـل“ ألن فعلـه  األول سـلبي ”غـري  املوقـف  بالعزلـة.   ورضـاء 
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اإلخـرتاق وال ميسـه ، وال يفعـل فيـه أي فعـل . ألن فعلـه موجـه إيل الـذات بقصـد تحصينهـا ، ومـن 

ثـم فهـو موقـف أو سـلوك هـارب إيل املـايض ، يتحـول إيل نوع من املـوت البطئ الذي ، قـد تتخلله 

بطـوالت ، غـري أن أصحابـه محكـوم عليهم بالجمـود واإلخفاق (١١).  وإذا كان املوقف اآلخر سـلبي 

بالنسـبة للعوملـة بإعتبارهـا صـادرة عـن الغـرب ، فـإن املوقـف الثا� سـلبي بالنسـبة للـرتاث ، وهو 

إغـرتاب عنـه.  يقـول أصحـاب هـذا املوقـف األخـري ، أنه ال فائـدة مـن املقاومـة وال يف اإللتجاء عيل 

الـرتاث ، بـل يجـب اإلنخـراط يف العوملـة دون تـردد ومـن دون حدود ألنهـا ظاهرة حضاريـة عاملية 

ال ميكـن الوقـوف ضدهـا وال تحقيـق للتقـدم خارجهـا ، فاألمـر يتعلـق بقطـار يجـب أن نركبه وهو 

مـايض يف طريقـة بنـا أو مـن دوننا(١٢). 

ويـزداد األمـر فداحـة حينـام ال يتوقف اإلخرتاق الحضاري الذي متارسـه العوملـة عند حدود 

تكريـس االسـتتباع الحضـاري بوجـه عـام ، بـل يصبـح فعلها أكرث خطـورة حينام تعمل عـيل تكريس 

الثنائيـة واالنشـطار يف الهويـة الوطنيـة والقومية.  ليـس اآلن فقط بل وعيل مـدي األجيال الصاعدة 

القادمـة.  والنتيجـة إعـادة إنتـاج متواصلـة ومتعاظمـة لثنائيـة التقليـدي والعرصي ، ثنائيـة األصالة 

واملعـارصة يف الثقافـة والفكـر والسـلوك (١٣).  وإذا كانـت الحالـة الطبيعيـة ألي مجتمـع أن تكون 

ثقافتـه مرتبطـة ببنائـه إرتباطـا عضويا لكون هـذه الثقافة نتاجـاً للتفاعل اإلجتامعـي الحادث فيه ، 

إضافـة ملـا يقدمـه تراثـه التاريخـي . فإنه نظـراً ألن ثقافة العوملـة وإردة من الخـارج ، فإنها ال تكون 

يف العـادة مرتبطـة عضويـا ببنـاء املجتمـع القومـي ، وذلـك لكونهـا ليسـت تعبـرياً عن متثيـل الناس 

ملحيطهـم او تعبـرياً عـن نظـام مجتمعهـم املـد�.  عـيل هـذا النحـو يتشـكل وعـي البـرش مبنظومة 

قيـم ثقافيـة وسياسـية ، ال توجـد صلـة بينهـا وبـني نظامهـا االجتامعـي والسـيايس الـذي ينتمـون 

إليـه . وحـني يتفاعـل البـرش وفـق منظومـات مـن القيـم واإلفـكار التـي مل تخـرج من رحـم التطور 

االجتامعـي الطبيعـي ، ال يبقـي مثـة مـا يدعـو إيل إسـتصغار األمـر.  إذ مـن رحـم هـذا االنفـكاك 

والتجـايف بـني الثقـايف واالجتامعـي والسـيايس ستتناسـل أنـواع أخـري مـن التجـايف والخلـل يف البني 

االجتامعية والسياسـية. مام سـيعرضها إيل تشـوية مضاعف يضاف إيل التشـوه الخلقي األصيل، الذي 
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نشأ عن حداثه رثة شهدتها هذه البني دون تقديم مقدمات أو متهيد أصول (١٤). 

ثقافـة الحركـة واإلنتقـال والتدفـق اصبحـت منظومـات قيميـة تحكـم املامرسـة والسـلوك 

اإلجتامعـي والسـيايس كذلـك.  وإذا كانـت القيـم الثابتـة واملـكان الثابـت والزمـن املحـدد هـي 

األحداثيـات الثقافيـة التـي متيـز عـامل مـا قبل العوملـة ، بإعتبـار أن الثبات واالسـتقرار هـو القاعدة.  

فـإن العـامل الـذي نعايشـة يتميـز بالحركـة الصـادرة عن كل املصـادر واملتدفقـة يف أي إتجـاه،  هذه 

الحركـة تتدفـق عربهـا التنظيـامت واملوضوعـات املاديـة واملعنويـة عـيل السـواء.  مثـال عـيل ذلـك 

أن الـرشكات املتعـددة الجنسـية مل تعـد يف مواضـع ثابتـة عـيل خريطة العـامل ، بل أصبحـت تتدفق 

مـن خـالل وحداتهـا ونشـاطها يف كل إتجـاه ، ومـع هذا التدفـق تتدفق السـلع والخدمـات والبرش.  

ويرتبـط بذلـك تدفـق املعرفة من األعـالم وتكنولوجيا املعلومات لتسـاعد يف تأسـيس معرفة وثقافة 

وفهـم إنسـا� متجانـس.  وذلـك حتي يشـارك الجميع يف العـرص التكنولوجـي وإن مل يتمكنوا بنفس 

القـدر مـن بنـاء املجتمـع التكنولوجـي.  وإيل جانـب حركـة التكنولوجيـا واألشـياء املاديـة ، توجـد 

الحركـة الناعمـة للمعرفـة واألفـكار.  فقـد أسسـت العوملة القنـوات التي تتدفق مـن خاللها املعرفة 

مـن مراكزهـا لتصبـح موضع إسـتفادة مـن الجميع.  حقيقة أن قـدراً محدوداً ومسـطحا من املعرفة 

هـو الـذي يسـمح لـه بالتـداول عـرب القنـوات املتاحـة عـيل الصعيـد العاملي، غـري أنه حسـب القول 

الشـائع ”مـا ال يـدرك كلـه ال يـرتك كلـه“.  عـرب هـذه القنـوات تتدفـق كذلـك مفاهيـم أيديولوجيـة 

وسياسـية يؤمـل أن تصبـح شـعارات ذات طبيعـة عامليـة ، مـن ذلـك املفاهيـم األوربية التـي ترجع 

إيل عـرص التنويـر كمفاهيـم الحريـة والدميوقراطيـة والرعايـة وحقـوق اإلنسـان والبيئـة ، وعديـد 

مـن املفاهيـم الثقافيـة والسياسـية األخـري.  حيـث يكـون القصـد مـن هـذه املفاهيـم أن تسـاعد 

يف تأسـيس واقـع إجتامعـي وسـيايس جديـد يف مجتمعـات الجنـوب ، يصبـح بـدوره آلية مـن آليات 

التجانـس عـيل الصعيـد العاملـي عـن طريـق إلغـاء آيـة نظائر محليـه له. 

ــئة  ــيل تنشـ ــات عـ ــا املعلومـ ــالم وتكنولوجيـ ــل األعـ ــي أن يعمـ ــن الطبيعـ وإذا كان مـ

البـــرش وفـــق هـــذه املنظومـــات القيميـــة ، التـــي تتمحـــور حـــول مفاهيـــم إجتامعيـــة 

وسياســـية جريئـــة ، بـــل تدفـــع إيل مامرســـات وســـلوكيات إجتامعيـــة وسياســـية حديثـــه.  
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فـإن ذلـك مـن شـأنه أن يفرض صداما مـن ناحية مـع الثقافة التقليديـة ، التي قد ال تقبـل بالنظائر 

القيميـة الحديثـة.  األمـر الـذي يدفـع إيل خالفـات ورصاعـات كان مـن املفـرتض أن تـؤدي إيل إنتاج 

نـوع مـن الحيويـة السياسـية ، غـري أنهـا دفعـت يف إتجاهـات تخالـف ذلـك.  كأن تؤسـس صدامـا 

داخـل النظـم السياسـية التـي إعتـادت الثبـات ، وتحكـم وفـق التقاليـد األبويـة والعائليـة، والتـي 

تنظـر إيل سـكان الدولـة بإعتبارهـم راعايا الطاعـة واجبة عليهـم ، والتي ترفض القناعـة أو اإلنصياع 

ملطالـب الحفـاظ عـيل حقـوق اإلنسـان للبـرش يف إطـار حـدود دولتهـا بإعتبارهـم مواطنـني لهـم 

حقـوق كـام أن عليهـم واجبـات.  ومـن الطبيعـي أن ترفـض هـذه النظـم تـداول السـلطة ، كـام ال 

يكـون لديهـا االسـتعداد أو القابليـة للمسـاءلة.  مـؤرش ذلـك الصدامـات التـي وقعـت بـني الحـكام 

واملحكومـني يف غالبيـة مجتمعـات الجنـوب تعبـرياً عن الصدام بـني املفاهيم الحديثـة التى إخرتقت 

فضائهـا أو تدفقـت عـىل سـاحته ، واملفاهيـم املسـتقرة والثابتـة الرافضـة للتغيـري أو املثـول أمـام 

العقل.  محكمـة 

تسـعي ثقافـة العوملـة ، ومنظومـات القيـم املتضمنـة فيهـا إىل إضعـاف الثقافـة القوميـة 

التـي تواجـه الهزميـة يف غالبيـة مجتمعـات الجنـوب إلعتباريـن. األول أن الثقافـة القوميـة إرتبطت 

بالدولـة القوميـة،  ويف هـذا اإلطـار فإن إضعـاف الدولة القوميـة أو إخرتاقها كأحد أهـداف العوملة، 

التـي تسـعي إيل فـرض تراجـع الدولـة القوميـة عـن آداء وظائفهـا األساسـية ، ومـن بينهـا قدرتهـا 

عـيل حاميـة املجتمـع عـىل السـواء وهو مـا يعني أنـه إن إخرتقت الدولـة فمن الطبيعـي أن تخرتق 

ثقافتهـا كذلـك ، أو أن اإلخـرتاق الثقـايف قـد يكـون هـو املقدمـة إلخـرتاق الدولـة واملجتمـع عـىل 

السـواء. ويتمثـل اإلعتبـار الثـا� يف أنـه نظـراً ألن الدولة يف غالبيـة مجتمعات الجنـوب ذات طبيعة 

قهريـة ، بحيـث تضافـرت مـع هذه الطبيعـة القهرية ثقافـة تقليدية ذات طابع قهـري كذلك.  ومن 

ثـم فقـد تجلـت هـذه الطبيعـة التقليديـة القهرية مـن ناحيتـني ، األويل أنهـا تحدد بصورة مسـبقة 

ودقيقة املامرسـات والسـلوكيات الفردية يف مختلف املجاالت ، وبذلك فهى ال ترتك إمكانية لإلبداع 

الفـردي . هـذه الثقافـة ذات طبيعـة تراتبيـة كذلـك ، لكونها ترفض املسـاواة ، أبوية ترفـض الحرية، 
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منغلقـة ترفـض الـرأي اآلخـر كـام ترفـض التسـامح مـع اآلخـر.  وتتجـيل قهريـة الثقافـة القوميـة 

التقليديـة مـن ناحيـة ثانيـة مـن خـالل عالقتهـا بالثقافـات املحليـة أو اإلثنيـة ، فهـي تسـعي دامئـاً 

إيل تبديدهـا وقهـر أبداعهـا ، بـل وتغلـق أمامهـا أحيانـا كل قنـوات التعبـري.  ألنهـا تـري يف منو هذه 

الثقافـات أو يف حريتهـا يف التعبـري تهديـد لوجودهـا وكيانهـا.  ويـزداد الطـني بلـه إذا كانـت الثقافة 

القوميـة التقليديـة هـي ثقافـة األغلبية ، يف هذه الحالـة فإنها متهد لرصاع إجتامعي وسـيايس كامن.  

ويتصـل اإلعتبـار الثالـث يف النظـر إيل الثقافـة القوميـة بصفتهـا عقبـة أمام إنتشـار ثقافـة العوملة ، 

وذلـك بإعتبـار أن تنـوع الثقافـات القوميـة يؤكد التبايـن الذي ترفضـة العوملة السـاعية إيل تحقيق 

التجانـس. هـذا باإلضافـة إيل أن الثقافـة القوميـة تعـرب عـن الهويـة ، ومـن ثـم فهـي ثقافـة معادية 

للعوملـة ، بإعتبـار أن األخـرية تسـعي إيل طمـس الهويات القوميـة. ولذلك تنظر إليهـا ثقافة العوملة 

بإعتبارهـا عقبـة يف طريـق إنتشـارها، ومن ثم نجدهـا – أي ثقافة العوملة - تصطنـع اآلليات لقهرها 

وفـرض إنهيارهـا.  عـيل هـذا النحو تنجـز العوملة مهمتها من خـالل ثالث آليات أساسـية.  من خالل 

إسـتخدام اآلليـة األويل تعمـل العوملـة عـيل الضغط عـيل الثقافة القوميـة من أعيل لفـرض إنهيارها 

. حيـث تعمـل ثقافـة العوملـة ومنظوماتهـا القيميـة، مسـلحة بتكنولوجيـا األعـالم واملعلومـات عيل 

إخـرتاق الثقافـة القومية وإسـتبدال عنارصهـا ومنظوماتها القيمية ، بحيث تـؤدي هذه العملية عيل 

املـدي الطويـل إيل ان تحـل ثقافـة العوملـة محـل الثقافـة القوميـة.  وإذا كانت العوملـة تضغط من 

أعـيل عـيل الثقافـة القوميـة ، فإنهـا مـن خالل اآلليـة الثانيـة تضغط عليها من أسـفل. حيـث تدفع 

العوملـة سـكان السـياقات املحليـة او أعضـاء الجامعات اإلثنيـة إيل إحيـاء ثقافاتهم ولغاتهـم اإلثنية 

، والرتاجـع عـن اإلرتبـاط بالثقافـة القوميـة، واالرتبـاط بديـالً لذلك بقيـم ومعايري الثقافـات املحلية 

واإلثنيـة.  ويف هـذا اإلطـار تقـدم ثقافـة العوملـة كل اإلمكانيات التي تسـاعد الثقافـات املحلية عيل 

اإلنبعـاث مـن جديـد.  ذلـك يعنـي إن ثقافة العوملـة تضغط عـيل الثقافة القومية مـن إتجاهني من 

اعـيل بواسـطة اإلخـرتاق الثقايف ، ومن أسـفل من خالل بعـث الحيوية يف الثقافـات املحلية واإلثنية.  

وتتكامـل اإلليـة الثالثـة مـع اآلليـة الثانيـة حينـام تعمـل قـوي العوملة عـيل إعـادة إنتـاج الثقافات
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 املحليـة واإلثنيـة ، وإعـادة إخراجها وتسـويقها يف أنسـاق وتوليفات أو بضاعة جديـدة جذابه ، كام 

يحـدث اآلن مرتبطـا بالسـياحة العامليـة.  ويف هـذه الحالـة فإن قـوي العوملة وأدواتهـا تحول ما هو 

محـىل خـاص ببيئـة إجتامعيـة وثقافيـة معنيـة، إيل شـئ مختلـف عـن تلـك املحليـة أو الخصوصية 

األصليـة القدميـة ، ومـن ثـم فهـي تصبـح – عـيل مـا يذهـب روبرتسـون – محليـة معوملـة.  يف هذا 

اإلطـار يصبـح أعـادة إنتـاج عمليـات التنـوع الثقـايف محليـا ليـس نفيـا للعامليـة بـل هـو يف الواقـع 

تأكيـد لهـا (١٥) ، وإن كان يتضمـن فرضـا لتـآكل أو تراجـع الثقافـة القوميـة.  ومـن الطبيعـى أن 

تـؤدي التنشـئة وفـق منظومـة القيم هـذه إيل تدريب أجيـال تكون أكـرث إنتامءاً ملرجعيتهـم اإلثنية 

او ملحليتهـم ، التـي أصبحـت أحـد جـزر أو معامل ثقافة عاملية تولت تأسيسـها العوملـة.  ويف الفجوة 

بـني املحـيل والعاملـي تسـقط الهويـات الحضاريـة والقوميـة ، ويتـآكل اإلنتـامء لهـا ، بـل ويتحـرر 

املواطـن منهـا، ليصبـح مواطنـا عامليـا لـه جـذورة املحليـة ، فاملحليـة سـاحة محـدودة وصغـرية تم 

إسـتيعابها يف عـامل شـامل أسسـته العوملـة . ويف إطـار ذلـك تسـقط مفاهيـم ومعـا� عديـدة ذات 

طابـع ثقـايف وسـيايس كالوطـن واملواطنـة ، واالنتـامء ، والهويـة واملرجعيـة الحضاريـة ، حيث تصبح 

جميعهـا بقايـا عـامل إجتامعـي وسـيايس ليس لـه وجود.

باإلضافة إيل ذلك تروج العوملة ملنظومات قيمية وثقافية سـلبية ومنحرفة، تشـكل مرجعية 

للتنشـئة السياسـية التـي تنتـج يف النهايـة بـرشاً أو مواطنـني ال تتسـق مامرسـاتهم وسـلوكياتهم مـع 

إحتياجـات مجتمعاتهـم.  وتعـد منظومـة قيـم أو ثقافـة اإلسـتهالك أبـرز هـذه املنظومـات،  حيث 

تسـعي العوملـة إيل نرشهـا ، يف مجتمعـات بلغـت نسـبة السـكان تحت خـط الفقر فيها مـا يتجاوز 

٥٠٪ يعيـش منهـم ٢٥٪ تحـت خـط الفقـر املدقـع.  يشـارك يف هـذا اإلسـتهالك بعـض الرشائـح 

اإلجتامعيـة التـي تشـكل قطاعاً سـكانيا محدوداً يف العـامل العريب،  ليصبحوا هم املفـرزة املتقدمة أو 

املبرشة بثقافة اإلسـتهالك.  وبسـبب إنفتاح اإلسـواق يف عامل العوملة ، فإن  الرشه الغريزي وامليل إيل 

اإلسـتهالك يرتبط بتمجيد كل ما هو أجنبي الذي يعد إسـتهالكه أحد رموز املكانة االجتامعية (١٦).  

يف مقابـل ذلـك تتـآكل أو تتـاليش املشـاعر املرتبطـة بالهوية الوطنيـة أو القومية ، وهـي الحالة التي 
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يندفـع يف إطارهـا البـرش – رغـام عنهـم – نحـو االرتبـاط مبـا هـو اجنبـي وخارجـي عيل حسـاب ما 

هـو قومـي ومحيل. 

ثقافـة اإلسـتهالك والشـوق إيل الجديـد أصبحـت مـن العنـارص الثقافيـة املحوريـة التـي 

تفرضهـا ثقافـة العوملـة.  التجـوال واالمتـزاج باألسـواق واإلرتبـاط بالسـلع أصبـح مركبـا عضويـا لـه 

قيمـة وثقافتـه ، رشاء السـلع يف إطـاره مل يعـد لتحقيـق االشـباع ، الـرشاء يف حـد ذاتـه أصبح إشـباع 

لحاجـة املتابعـة واإلرتبـاط باألسـواق.  الـرشاء أصبـح سـلوكا إجتامعيـا ، يسـتهلك الوقـت واملـال 

والطاقـة لتحقيـق اإلحسـاس مبتعـة االمتـالك ، حتي لـو كانت املتعـة للحظات.  فـإذا تحققت متعة 

إمتـالك سـلعة فلنبحـث عـن متعـة رشاء جديد ، ويف إطـار ذلك يالحق اإلنسـان السـلع املنتجة كام 

يالحق الزمن ، يهرب دامئا من سـلع الحارض إيل سـلع املسـتقبل إسـتبعاداً للسـأم وامللل.  وإذا كان 

املؤمـن الشـيعي يتحـرق شـوقا إيل ظهـور اإلمام الغائب الذي سـوف ميأل األرض عـدالً بعد أن ملئت 

جـوراً ، وإذا كان إنسـان ”بيكيـت“ يعـا� مـن حـارضه  ويتحرق شـوقا إيل ”الجودو“ الـذي يأيت معه 

باألمـل والتفـاؤل ، فـإن إنسـان العوملـة يتجـول طيلـة يومه يف األسـواق باحثا عن سـلع تحقق متعة 

اإلمتـالك أكرث مـن رضا اإلشـباع. 

وتعـد ثقافـة الجنـس واملخـدرات عنـرص بـارزه يف ثقافة االسـتهالك ، فمنظومـات قيم هذه 

الثقافـة موجهـة إلشـباع الغرائـز. وهـي يف الغالـب ثقافـة ماديـة بـال مثل ، تتسـلل إيل داخـل البرش 

إمـا مـن خـالل الجنـس الـذي أبدعـت التكنولوجيـا يف إخراجـة وتحريره من قيـود األخـالق والقيم.  

الجنـس الـذي يجـده اإلنسـان يف كل مـكان ويصدر عـن كل إتجـاه، جنس اللذه الرسيعة املسـطحة 

التـي ال متتلـك أي عمق أو إتسـاع أو دوام،  جنس التسـارع واللحظة الخاطفـة،  جنس يفتقد الخربة 

أو التجربـة التـي تطلـب تفاعـل املشـارك فيـه. جنـس العوملـة هو جنـس اإلعالم أو جنـس الرشائط 

املمغنطـة ، جنـس ميارسـه أو يـراه اإلنسـان مـن حولـه ، قـد يسـعد بـه غـري أنـه يحتـاج إيل الجديد 

مبجـرد الفـراغ منـه،  جنـس يـرتك الغرائز غري مشـبعة ، ويف حالة مـن الجوع الدائم.  وتتسـلل ثقافة 

اإلسـتهالك والعوملة كذلك من خالل املخدرات ، التي تخلق فضاءاً يسـبح فيه اإلنسـان بال قيود ويف 
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أى إتجـاه ، حيـث عـامل مخـدر وبـال مشـكالت ، كل شـئ فيه متوفـر ومبـاح.  وإذا كان الجنس يقهر 

اإلنسـان مـن خـالل إطـالق غرائـزة ، فـإن املخـدرات تسـيطر عليـه مـن خـالل تبديـد عقلـة.  ومن 

الطبيعـي أن تسـلم عنـارص هـذه الثقافـة – االسـتهالك والجنـس واملخـدرات- إيل تشـكيل مركـب 

ثقـايف هجـني لـه طغيانـه وسـطوته.  مركب ثقايف ميتلك اإلنسـان مـن كل جانب ويدفعـة يف اإلتجاه 

الـذي يريـد.  وإذا كانـت منظومـات قيـم الثقافـة املحليـة والقوميـة تتغلغـل بداخـل اإلنسـان مـن 

خـالل عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية التي تقوم بها مؤسسـات املجتمع املختلفة ، لتشـكل 

ضمـريه وتضبطـه مـن داخلـه ، فـإن ثقافـة العوملـة تسـيطر عليه مـن الخـارج بواسـطة التكنولوجيا 

املتدفقـة تـارة ، وتـارة أخـري مبنظومـات قيـم السـوق وثقافتـه، وتارة ثالثة بإشـعال جـذوة الجنس 

يف فضـاء يبدعـه تعاطي املخـدرات (١٧). 

وتعـد ثقافـة الفسـاد مـن الظواهـر التـي إخرتقـت بهـا العوملـة الثقافـات القوميـة،  فقـد 

أشـاعت العوملـة قناعـة أن الليرباليـة والخصخصـة والتحرير االقتصـادي واملايل هي الصيغـة املواتية 

للنجـاح االقتصـادي (١٨).  صيغـة سـحرية تصلـح لـكل مجتمـع غنيـا كان أو فقـرياً ، ولـكل شـخص 

قويـا كان أم ضعيفـا.  ولثقـة هـذه الثقافـة بذاتهـا فقـد خلعـت النسـبي وإكتسـت باملطلـق،  فقـد 

جـاءت العوملـة مسـلحة بقيمهـا إلقصـاء الثقافـة والقيـم القوميـة وفـرض االسـتقالة عنهـا.  وألن 

الثقافـة القوميـة اصبحـت ضوابطهـا ضعيفـة ، ومل يسـتوعب البـرش بعـد أفضـل مـا يف منظومـة 

العوملـة مـن قيـم.  فقـد تخلقـت حالـة األنومـي التـي تتجـيل يف بعـض جوانبهـا مـن خـالل ضعف 

إسـتناد السـلوك إيل القواعـد والقوانـني.  مثـال عـيل ذلـك سـعي بعـض رجـال األعـامل يف القطـاع 

الخـاص إيل االقـرتاض مـن املؤسسـات املاليـة للدولـة ، وأحيانـا مـن املؤسسـات الدوليـة واإلقليميـة 

، بعلـم الدولـة أو بغـري علمهـا ، أو حتـي مبشـاركة مـن بعـض رموزهـا ، دون إلتـزام بالسـداد.  

ويصبـح عـيل الدولـة أن تسـد هـذا العجـز سـواء ملؤسسـاتها أو للمؤسسـات الدولية ، عيل حسـاب 

دافعـي الرضائـب مـن املواطنـني العاديـني.  وأكـرث مـن ذلـك فقـد أصبـح لزامـا عـيل الدولـة بيـع 

مؤسسـاتها العامـة للقطـاع الخـاص ، الوطنـي أو األجنبـي ، بأسـعار زهيـدة وفـاء بهـذه القـروض 
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أو سـداداً لهـا وتجنبـا إلعـالن اإلنهيـار الكامـل (١٩).  ومـن الطبيعـي أن يـؤدي فسـاد بعـض رجـال 

األعـامل إيل نـرش موجـات الفسـاد يف املجتمـع،  تـارة يف إتجـاه الطبقـات األخـري . حيـث يصبـح 

الفسـاد سـلوكا يقلـده اآلخـرون ، خاصـة إذا ضعفـت القيـم وتـآكل الضمـري وتحققـت املنفعـة ، 

وتـارة يف إتجـاه أفقـي ”حيـث يتضافر الفسـاد االقتصادي مع الفسـاد السـيايس. يحـدث ذلك حينام 

تتخلـق مصالـح مشـرتكة بـني السياسـة واالقتصـاد ، األمـر الـذي يـؤدي إيل فسـاد ثقـايف وإجتامعـي 

كذلـك ، حينـام تنشـغل األمـة بقضايـا هامشـية ، هـل ختـان املـرأة رشعـي أم ال ؟. ومـا هـي داللـة 

مفهـوم النـوع Gender االجتامعـي بالنسـبة لعالقـات البـرش يف املجتمـع؟ وهـل من حـق املرأة أن 

تتـرصف بجسـدها عمـالً مبقـررات ”بيكـني“ أم أن الرشيعـة تظـل هـي املرجـع باألسـاس ؟.  أسـئلة 

تشـري جميعهـا إيل هويـة آيلـة للسـفوط أو هي قد سـقطت بالفعل.  ويف قلب حالـة األنومي تضيع 

البوصلـة الحضاريـة ، ويصعـب عـيل اإلنسـان تحديـد صحيح االتجـاه (٢٠).  

الهويـة وأضعفـت االنتـامء، ولتحقيـق  العوملـة  باإلضافـة إيل ذلـك فقـد إخرتقـت ثقافـة 

االجتامعيـة  التنشـئة  مؤسسـات  بهـا  أضعفـت  عديـدة  آليـات  إعـامل  العوملـة  لجـأت  ذلـك 

والسياسـية.  وتتمثـل اآلليـة األويل يف إعـالم العوملـة وتكنولوجيـا املعلومـات املتقدمـة واملتنوعـة 

، تلـك التـي يرتاجـع أمامهـا اإلعـالم الوطنـي والقومـي. وإذا كان موضـع إتفـاق األن ، أن اإلعـالم 

واإلعـالن أصبـح مـن أكـرث أدوات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية فعاليـة ، فـإن اإلعـالم األجنبـي 

يف هـذا اإلطـار ميتلـك فاعليـة أقـوي ، أو نصيـب األسـد يف هـذا الصـدد ، بينـام ال يبقـي لإلعـالم 

الوطنـي مـن الفاعليـة سـوي النـذر اليسـري.  وإذا كانـت األرسة تعـد مـن أبـرز وسـائل التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية ىف املـاىض ، فـإن األرسة العربيـة اآلن تعيـش حالـة إنهـارت فيهـا منظوماتها 

القيميـة ، ومتـزق نسـيج عالقاتهـا االجتامعيـة،  بفاعليـة متغـريات عديـدة صـدرت عـن التحـوالت 

العامليـة والقوميـة عـيل السـواء ، لعبـت دورهـا فمزقـت نسـيجها إربـا.  إضافـة إيل أن بناءهـا 

يخضـع األن لحالـة مـن الفـويض بسـبب اإلخـرتاق الثقـايف الـذي فـرض إعـادة تعديـل املكانـات 

واألدوار ، وأيضـا بسـبب فاعليـة اإلعـالم الطاغيـة.  ونتيجـة لهـذه التغـريات أو التحـوالت التـي 
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طـرأت عـيل األرسة ، فإننـا نجدهـا قـد سـقطت بإعتبارهـا مرجعيـة قيميـة وأخالقيـة لألبنـاء ، كـام 

أضعفـت هـذه التغـريات فاعليـة السـلطة األبويـة.  إضافـة إيل تـآكل املنظومـة القيمية التـي تنظم 

التفاعل بني عنارصها ، األمر الذي أدي إيل إنتشـار حالة من االسـتباحة والتسـيب القيمي والسـلويك 

. سـاعد بـدوره عـيل مزيـد مـن تفكيـك األرسة ، وأيضـا عـيل عـزل الفـرد وحرمانـة من آيـة دفاعات 

عائليـة تحميـة ، األمـر الـذي أصابـه مبرض ضعـف املناعـة القيمية املكتسـبة (٢١ ). 

ويعـد التعليـم اآلليـة الثالثـة يف بـاب إضعـاف أو إسـقاط االنتـامء وليك تحقق هـذه اآللية 

فاعليتهـا يف هـذا االتجـاه ، فقـد كان مـن الطبيعـي أن يسـتجيب التعليـم إلحتياجـات العوملـة قبل 

االسـتجابة إلحتياجـات الوطـن.  يف هـذا اإلطـار إتجـه التأهيل والتعليـم ليك يصبح أجنبيـا ، ومن ثم 

فقـد إتسـعت مسـاحتة ، ومل يعـد يقتـرص عـيل املراحـل التعليميـة دون الجامعـة ، بـل تجاوزها إيل 

املرحلـة الجامعيـة ذاتهـا.  حتـي يسـتطيع أن يسـتجيب إلحتياجات الـرشكات األجنبيـة وإحتياجات 

سـوق العمـل.  يف هـذا اإلطـار تولـدت قناعـة أنـه لـيك يصبـح اآلداء التعليمي كـفءاً ومتميـزاً فإنه 

ينبغـي أن يكـون أجنبيـا مـن حيـث اللغـة ، وأجنبـي مـن حيـث التأهيـل، ووفـق املهـارات التـي 

تحتاجهـا الـرشكات األجنبيـة ، بغـض النظـر عن إحتياجات الوطـن والرشكات الوطنيـة.  وأيضا بغض 

النظـر عـن أن هـذا النمـط مـن التعليـم يجعـل الفئـة التـي حصلـت عـيل هـذا اإلمتيـاز التأهيـيل 

والتوظيفـي مرحبـة بـكل مـا هـو اجنبي ورافضة لـكل ما هو وطنـي أم ال.  مثل هـذا الوضع يفرض 

عـيل الفئـة املحرومـة مـن هـذا اإلمتياز أن تكـون الفئة الحاسـدة ، أو باألصـح الفئة الحاقـدة.  وقد 

تتعمـق مشـاعر الحقـد وتتسـع لتتحـول إيل حنق عـيل الوطن ، وهـي الحالة التي تـؤدي إيل تراخي 

اإلرتبـاط وتسـطيح االنتـامء لـه، وتكـون النتيجـة دامئا واحـدة وإن تعددت األسـباب.  

ذلـــك يدفعنـــا إيل تأمـــل طبيعـــة التنشـــئة االجتامعيـــة والسياســـية التـــي تســـلم 

ــام  ــا – حينـ ــت دورهـ ــة لعبـ ــأن العوملـ ــول بـ ــتطيع القـ ــة نسـ ــاع.  بدايـ ــذه األوضـ ــا هـ إليهـ

عملـــت عـــيل تفكيـــك الثقافـــة القوميـــة وفـــرض تآكلهـــا – يف تأســـيس فـــراغ ثقـــايف وقيمـــي 

إمتـــالً مبنظومـــات ثقافيـــة غـــري متجانســـة، غـــري أنهـــا تشـــرتك جميعهـــا يف كونهـــا ذات
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 طبيعـة سـلبية باألسـاس. حيـث إنتـرشت الثقافـة االسـتهالكية يف مجتمـع يتسـول االسـتثامرات 

واملسـاعدات األجنبيـة ، باإلضافـة إيل أن نحـو ٥٠٪ مـن سـكانه تحـت خـط الفقـر، إنتـرشت كذلـك 

ثقافـة الفسـاد، التـي أباحـت مـا هـو عـام ليدخـل يف منطقـة الخـاص عنـد البعـض. وألن الفسـاد 

أصبـح مسـكوتا عنـه فقـد إسـتنفر حقـد او حنـق البعـض اآلخـر، ومـن ثـم إهتـزت روابـط الجميع 

بالوطـن وإنتامئهـم له اللص واألمني املسـتقيم عيل السـواء.  وإسـتكملت مسـاحة األنومـي أبعادها 

املختلفـة بإنتشـار ثقافـة الجنـس واملخدرات، بحيث نسـتطيع القول بـأن هذه املنظومـات الثقافية 

واملنحرفـة لعبـت دورهـا كمتغـري وسـيط يف تفكيـك الثقافة القومية، وهـو التفكيك الـذي أثر عليها 

مـن ثالثـة جوانـب. الجانـب األول أنهـا مل تجعـل قيـم هـذه الثقافة هـي املعايري الضابطة للسـلوك 

السـيايس للبـرش ، األمـر الـذي ، أطلق العنان للقيـم الفردية ذات الطبيعة النفعيـة واالنتهازية كقيم 

موجهـة للسـلوك.  والجانـب الثـا� ان قيـم الثقافـة القوميـة مل تعـد تشـكل املضامـني التـي ينشـأ 

عليهـا الصغـار،  ونتيجـة لهـذا الفـراغ القيمـي أو لحالـة األنومـي إنتـرشت بعـض الظواهـر القيمية 

والسـلوكية ذات الطبيعة السـلبية. 

مـن هـذه الظواهـر أن اإلعـالم إنتـزع مسـاحات كبـرية مـن عمليـة التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية، مـن األرسة ومن املدرسـة عيل السـواء ، ومن ثـم فلم تعد القـدوة أو التفاعالت اليومية 

– داخل األرسة أو املدرسـة _ هي التي تشـكل منظومة القيم السياسـية والسـلوك السـيايس للطفل 

بشـكل كامـل . بـل أصبـح اإلعـالم هـو الـذي يقـوم بالـدور الرئيـيس يف هـذا الصـدد، مـن خـالل 

القيـم والسـلوكيات السياسـية التـي تعرضهـا الربامـج واملـواد اإلعالميـة املختلفـة.  وإذا كان اإلعـالم 

الوطنـي قـد إنتـزع هـذه املسـاحة مـن األرسة واملدرسـة ، فـإن اإلعـالم األجنبـي إنتـزع املسـاحة 

األكـرب مـن اإلعـالم الوطنـي ، ليبـث القيـم والسـلوكيات االجتامعيـة والسياسـية التـي يريدهـا ، 

تسـاعده يف ذلـك الفضائيـات وتكنولوجيـا املعلومـات الحديثـة.  التـي تنقـل إيل مجتمعاتنـا كل مـا 

يحـدث بالخـارج ، فيكـرس التبعيـة واإلعجـاب بـكل مـا هـو أجنبـي، إضافـة أنـه يعمـل مـن ناحية 

أخـري بإتجـاه إنتـاج تخزيـن التوتـر الذي يكمـن وراء املطالبـة بالتغيـري ، وهو ما يعني أنه يسـاعد 
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يف تعميق حالة اإلحتقان االجتامعي والسيايس ، وإحتامليات الصدام والعنف. 

وتشـري الظاهـرة الثانيـة إيل سـعي العوملـة لتطويـر ثقافـة االنفصـال والشـقاق يف املجتمع، 

ذلـك ألنـه إذا كانـت قـوي وثقافـة العوملـة تعمـل عـيل إحيـاء وبعـث الثقافـة اإلثنيـة ، إيل جـوار 

الثقافـة القوميـة أو عـيل حسـابها.  حيـث تعمـل عـيل بعـث هـذه الثقافـة مـن خـالل السـعي إيل 

إسـتكامل أبعادهـا املختلفـة ، سـواء فيـام يتعلق بالبعد الـرتايث أو باللغة أو بالدين ، وهو ما يسـاعد 

يف خلـق فجـوة بـني جامعـة األغلبيـة والجامعـات األخـري. أو أن تعمـل العوملـة عـيل تجديـد هذه 

الثقافـة، وإظهارهـا مبظهـر عـرصي وحديـث ، حتـي تصبـح مناظـرة للثقافـة القوميـة وقـادرة عـيل 

منافسـتها. ويف هـذا السـياق فهـي تؤكـد عـيل قيـم التميـز عـن األخـر ، وقيـم عـدم التسـامح مـع 

اآلخـر، بحيـث يصبح السـلوك السـيايس للشـخص إما أنه يتحقـق أو يتم وفق منظومـات قيم إثنية، 

أو منظومـة قيـم خارجيـة هطلـت املجتمـع مـن خـالل العوملـة ، ويف هـذا السـياق تغيـب أية قيم 

مشـرتكة عـيل املسـتوي القومـي ميكـن أن توجه املامرسـة أو السـلوك السـيايس.  

إننـا إذا تأملنـا منظومـات قيـم التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية التـي تدفقـت مـن خـالل 

العوملة ، وكذلك السـلوكيات او املامرسـات التي نتجت عنها ، فسـوف نجد أنها قسـمت الوطن إيل 

مجموعـات مـن البـرش الذين ضعفـت لديهم املواطنة، فتفرقوا شـيعا يف كل إتجـاه.  مثال عيل ذلك 

أنه كرد فعل للعوملة برزت سـلوكيات إنسـحابية إخذت صوراً متعددة ، أول إشـكالها منو أو إزدهار 

جامعـات العنـف املتطرفـة ، التـي خاصمت الحـارض وذهبت لآلحتـامء بالرتاث إيل حـد التطرف به 

وإختـارت طريـق العنـف واملقاومـة ، وهو مـا يعني إنسـحابها من العمليـة االجتامعية والسياسـية 

كـام تقـع عـيل أرض الوطـن.  وذلك يف مقابل جامعة اخـري تطرفت بإتجـاه العلامنية حيث تولدت 

لـدي هـذه الجامعـة مشـاعر وعواطـف تؤكـد أن ال فائـدة.  فليس أمامنا سـوي تطويـر القدرة عيل 

التكيـف وكذلـك القـدرة عـيل الخضـوع لكل ما هو غـريب، وحتي تؤسـس رشعية ملوقفها اإلنسـحايب 

الضعيـف هاجمـت الـرتاث بـكل حلـوة ومـرة ، خـرية ورشة ، ورأت التسـليم بـكل مـا هـو غـريب
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 إبتداء ورفض املقاومة إنتهاءا ، حيث ال فائدة.  ويتمثل الشـكل الثا� للتشـتت يف ظهور الجامعات 

اإلنتهازيـة والفاسـدة وحتـي الجامعـات التـي ضعفـت روابطهـا مـع الوطـن.  أول هـذه الجامعات 

الجامعـة اإلنتهازيـة التـي رأت أنـه مـن األفضـل تبنـي القيـم اإلنتهازية ، بأن توسـع مسـاحة ما هو 

خـاص عـيل حسـاب مـا هو عـام ، وأن يكـون الهدف مـن مارسـتها وسـلوكها االجتامعي والسـيايس، 

هـو تطويـر اوضاعهـا ولـو عيل حسـاب الوطـن.  ذلك باإلضافـة إيل فئـة أو جامعة ثانيـة كانت أكرث 

تطرفـا مـن الفئـة السـابقة ، بحيـث دخلـت بسـلوكياتها االنتهازيـة إيل منطقة الفسـاد بغـض النظر 

عـن املجـال الـذي تُعمـل فيـه طاقـة الفسـاد.  ويتسـع تطـرف جامعـات أخـرى حتـي التحلـل مـن 

العالقـات بالوطـن وحتـي سـقوط االنتـامء كلية مؤرش ذلـك الهجرة غـري املرشوعة ، حيـث مخاطرة 

الغـرق إحتـامال بـدالً من البقـاء يف الوطن واملشـاركة يف صناعة الحياة فيه . أو حينـام يهاجر البعض 

إيل دولـة إرسائيـل والحيـاة فيهـا أفضـل مـن الحيـاة يف الوطـن ، أو حتـي اإلجـرام يف حـق األخـري ، 

حينـام يرتكـب البعـض سـلوك الخيانـة والتخابـر.  يف مقابـل ذلـك توجـد الجامعـات املتمـردة التي 

قـررت البقـاء واملقاومـة مـن الداخل ومن الحـارض ، دون الهروب يف أي إتجـاه.  وهي الجامعة التي 

تناضـل يف الشـارع العـريب توجـه إحتجاجهـا للنظـام السـيايس وتتلقـي رضباتـه وعنفـه ، ومـع ذلك 

فهـى تـرص وتسـعي السـتعادة الوطـن من يـد الزعامـات األبوية املسـتبدة ، من خالل إعـالن العداء 

الرصيـح لهـا ، وحتـي النضال من خـالل املواقـع األلكرتونيـة واملدونات. 

املواطنـة  عـن  الرتاجـع  شـكل  الوطـن  مـن  اإلنسـحاب  يأخـذ  فقـد  ذلـك  إيل  باإلضافـة 

 ، املواطنـة  مرجعيـة  هـي  اإلثنيـة  الجامعـة  تصبـح  حتـي  وتضخيمـة  اإلثنـي  االنتـامء  وإحيـاء 

تأكيـداً  الهامـيش.   أو  الثانـوي  الوعـي  إيل  القوميـة  واملواطنـة  الوطـن  يُدفـع  الحالـة  هـذه  ويف 

لذلـك أن إسـتنفار الجناعـات اإلثنيـة يف العـامل العـريب تحقـق نتيجـة لعمليـة تنشـئة إجتامعيـة 

وسياسـية تأسسـت قبـل ذلـك ببعيـد ، وبـدأت تـؤيت مثارهـا أو أكلهـا.  ذلـك باإلضافـة إيل نـرش 

لتنـرش  بتأثريهـا  تهبـط   ، للمجتمـع  األخالقـي  الفضـاء  يف  وسـلبية  أخالقيـة  غـري  وقيـم  معـا� 

الفـويض يف الحيـاة األرسيـة فيـأيت عـيل القـدوة ، وينتقـل إيل املجتمـع فيمـزق نسـيجة اآلجتامعـي 

مـا  إيل مرحلـة  املجتمـع  برتاجـع  ويهـدد   ، لـه  املشـكلة  اإلثنيـة  الجامعـات  بـني  الـرصاع  وينـرش 



١٨٧ اإلطار الحضارى واالجتامعى للتنشئة االجتامعية للشباب

قبـل العقـد االجتامعـي ، حيـث ال دولـة ، بـل جامعـات متعادية وغري منسـجمة تتشـكل منها حالة 

االجتامع.

ثالثا: تأثري التحوالت الحضارية عيل التنشئة االجتامعية والسياسية للشباب.

مثلـام تأثـرت التنشـة االجتامعيـة باإلخـرتاق االجتامعي والثقـايف الناتج عـن العوملة ، وهي 

عمليـة عامليـة تسـتهدف إعـادة صياغة نظامنا العاملـي ، فإنه من الطبيعي أن يكـون لها تأثريها عيل 

كل شـئ.  فقـد تأثـرت التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية بالرصاعـات الحضارية التي ظهـرت يف هذه 

املرحلـة.  ذلـك أنـه إذا كان عاملنـا املعـارص يتشـكل مـن حضـارات متباينـة ، حيـث يعـد ذلـك أحد 

املسـلامت األساسـية ، فـإن إحتـامالت الصـدام الحضـارى أصبحت واردة بسـبب حالة تـوازن القوي 

بـني الحضـارات ، إذا أخذنـا كل العنـارص الحضاريـة يف اإلعتبـار.  ومـن الطبيعي أن تسـعي الحضارة 

الغربيـة التـي وجـدت نفسـها مرتبعـة عـيل عرش العـامل إلخضـاع الحضـارات األخري، حيـث تعمل 

لتحقيـق ذلـك إمـا مبـارشة وحـارضاً ، بإسـتخدام كل آليات الـرصاع الحاليـة واملتوفـرة أو بصورة غري 

مبـارشة، ومـن منطـق إسـرتاتيجي بـأن تعيـد تنشـئة مواطـن الحضـارات األخـري وفق معـا� دينية 

وثقافيـة جديـدة. أي وفـق أخالق جديدة ، وحسـب تشـكيل وجهـة نظر جديدة لهـم إيل العامل من 

حولهم، وإيل الحضارات األخري ، وهو ما فعلته مع مجتمعات الحضارة اإلسـالمية. وقد سـاعد عيل 

ذلـك أن التطـورات العاملية االقتصادية والسياسـية والثقافية والتكنولوجيـة ، التي وقعت يف النصف 

الثـا� مـن القـرن العرشيـن وحتي اآلن أدت إيل إعادة تشـكيل عاملنا املتسـع األطـراف.  ليتحول إيل 

قريـة صغرية بفاعلية الرشكات املتعدية الجنسـية وشـبكة االتصاالت واملواصـالت وأبرزها تكنولوجيا 

املعلومـات الحديثـة.  حيـث أدت هـذه التطورات جميعا إيل إعادة تشـكيل املـكان والزمان العاملي 

عـن ذي قبـل.  ومـن ثم إسـتحرضت الحضـارات واملجتمعات التـي كانت تقع عيل مسـافات بعيدة 

عـن بعضهـا البعـض إيل موقـف أصبحـت تواجـه بعضهـا البعـض يف إطـاره. ومـن ثـم بـدأ التفاعـل 

بـني الحضـارات عـن قـرب مـع كل مـا يتضمنـه هـذا التفاعـل مـن إحتـامالت االلتقـاء والتعـاون او 
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إمكانيـات الـرصاع.  ويشـري التأمـل والتفكـري فيام يتعلـق بالعالقة بـني الحضارات أختالفهـا يف بداية 

القـرن العرشيـن عنهـا عنـد نهايتـه.  وذلـك يرجـع إيل لعاملـني، العامـل األول االنتصـار الواضـح 

للحضـارة الغربيـة التـي إمتلكـت القـوة املاديـة واالقتصاديـة والعسـكرية ، ثـم إمتلكـت القيـادة 

املتفـردة للعـامل – بقيـادة الواليـات املتحـدة األمريكيـة – خاصـة بعـد االنهيـار األخـري لإلتحـاد 

السـوفيتي سـابقا . وبقـاء الواليـات املتحـدة وحدها مسـيطرة عيل عرش العامل ، األمـر الذي دفع إيل 

نشـأة تفكـري حضـاري جديـد . مينطـق رضورة سـيطرة الحضـارة الغربية عـيل بقية حضـارات العامل 

، وذلـك مـن خـالل تطويـر اآلليـات التـي تسـاعد يف إخضاعهـا ، وأولهـا الحضـارة اإلسـالمية وفـرض 

إسـتتباع املجتمعـات أو الثقافـات التـي تسـتظل مبظلـة هـذه الحضـارة للعـامل الغـرىب. 

تأكيـداً لذلـك أننـا إذا تأملنـا التنظري الحضـاري يف النصف األول من القرن العرشين فسـوف 

نجـد أن تصـوره للحضـارات وتفاعلهـا كان تصـوراً سـالميا ، وذلـك نظـرا السـتناده إيل مجموعـة من 

القضايـا األساسـية التـي ال تـزيك مشـاعر أو عواطـف الـرصاع بـني الحضـارات.  حيـث تشـري القضية 

األويل إيل تأثـر التنظـري الحضـاري بالتصـور العضـوي للحضـارة،  تأكيـداً لذلـك أننـا نجـد ان غالبيـة 

النظريـات التـي قدمـت خـالل القـرن التاسـع عرش والنصـف األول مـن القرن العرشيـن قد عقدت 

مامثلـة بـني بنـاء الكائـن العضـوي مـن ناحيـة وبنـاء الحضـارة مـن ناحيـة أخـري.  فقـد رأي هـذا 

التنظـري أن الحضـارة تنشـأ أو تولـد ثـم تزدهـر ثـم تواجـه اإلنهيـار والفنـاء كـام عنـد شـبنجلر. أو 

أن الحضـارة قـد يتوقـف منوهـا كـام عنـد الشـعوب البدائيـة ، وقـد يطـرد منوهـا لتصبـح حضارات 

إنسـانية عظيمـة كـام ذهـب تويبـي. كـام أن لكل حضـارة طبيعـة محددة كـام هي الحال بالنسـبة 

للكائـن العضـوي حسـبام أكـد بيـرتم رسوكـني.  يضـاف إيل ذلـك تـردد مصطلحـات مثـل النمـو 

والنشـأة ، التهجـني ، الحـس ، العقـل ، بحيـث ميكـن إعتبارهـا جميعـا مصطلحـات أو مـؤرشات 

تؤكـد النظـرة العضويـة للحضـارة.  وذلـك يرجـع إيل أن القـرن التاسـع عـرش ، هـو القـرن الـذي 

شـهد إزدهـاراً للفكـر العضـوي والتطـوري الـكيل ، الـذي نظـر إيل املجتمعـات اإلنسـانية والكيانات 

االجتامعيـة والثقافيـة املختلفـة بإعتبارهـا تتطـور يف بنيتها مـن مرحلة إيل مرحلة أخـري ، وأن هذه 
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املراحـل لهـا بدايـة ونهايـة ، وإن إختلفـت دائـرة النمـو بـني الكائـن العضوي مـن ناحيـة واملجتمع 

او الحضـارة مـن ناحيـة أخري. 

وتؤكـد القضيـة الثانيـة عـيل أن مثـة حضـارات عديـدة عـيل السـاحة العامليـة ، غـري أن 

أدراكهـم لهـذه الحضـارات كان يف الغالـب إدراكاً حضاريـا وسـالميا يف نفـس الوقـت. ونقصـد بأنـه 

كان إدراكا موضوعيـا حيـث مل يكـن املفكـر ينظـر إيل الحضـارات األخـري مسـتنداً إيل مرجعيـة 

الحضـارة األوربيـة،  وهـو السـلوك الـذي جسـدته نزعـة التمركـز حـول الـذات التي بـرزت يف أوربا 

أثنـاء عصـور التحديـث.  بـل نظـر املنظـرون إيل كل حضـارة بإعتبار أنهـا متتلك منطقهـا وعقالنيتها 

الخاصـة وأسـاليبها يف التكيـف واالسـتمرار.  وهـو األمـر الذي شـكل أساسـاً للدعوة التـي تؤكد عيل 

أن تبايـن الحضـارات ال يعنـي رصاعهـا بـل قـد يعنـي تكاملهـا ، طاملـا ان هنـاك إعرتاف متبـادل بني 

أعضـاء كل حضـارة بالحضـارات األخـري ، حيـث نظـر إىل كل حضـارة بإعتبارهـا مرجعيـة يف ذاتهـا 

ولذاتهـا.  وأن الحضـارات جميعهـا تقـف عيل قدم املسـاواة، طاملا أن كل حضارة قد قدمت إسـهاما 

محـدداً سـاعد عـيل تطـور الحيـاة اإلنسـانية، حتـي الحضارات التـي إندثـرت وتركت بعـض بقاياها 

املاديـة كانـت دامئـاً موضـع إعتبـار وتبجيل.  

وتتسـق القضيـة الثالثـة مـع القضيـة الثانيـة ، حيـث ذهـب التنظـري الحضاري لهـذه الفرتة 

إيل التعامـل مـع مسـألة الحضـارات مـن خالل تطويـر مناذج نظريـة تطبق عيل الحضـارات جميعها 

دون إسـتثناء.  فالحضـارات جميعهـا تنشـأ وتزدهـر وتأفـل عنـد شـبنجلر ، أو أن أي حضـارة تطـور 

إسـتجابة للتحديـات التـي تواجـه الحضـارة كام ذهـب أرنولد توينبـى . وأن الحضـارات جميعها بها 

جوانـب روحيـة وحسـية ومثاليـة كام ذهب عامل االجتـامع بيرتم رسوكني.  حيـث أدرك مفكروا هذه 

املرحلـة ان تحليـل الحضـارات املختلفـة ينبغـي أن يتـم إسـتناداً إيل النظريـة التـي طورهـا املفكـر، 

حتـي ميكـن تقديـم تقييـم موضوعي للحضارة.  يف هـذا اإلطار تركز إهتامم مفكـري الحضارات عيل 

نشـأة الحضـارات وتطورهـا وإنهيارهـا ، كـام كان لديهم إتفاق عـيل أن كل حضارة مـن الحضارات ، 

بخاصـة الحضـارات اإلنسـانية العظيمـة قـد قدمت إسـهامات واضحة عـىل صعيد التقدم اإلنسـاىن. 
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ويف إطـار القضيـة الرابعـة ، نظـر املفكـرون خـالل هـذه الفـرتة إيل الحضـارات إتسـاقا مـع 

التصـور الـكيل العضـوي بإعتبـار أن كل حضـارة تشـكل كال متكامـالً، يتشـكل مـن مجموعـة مـن 

املتغـريات التـي يـؤدي تفاعلهـا إيل قيام الحضارة وإسـتمرار دوامها.  وعىل هذا النحـو ، فإننا نجدأن 

كل حضـارة مـن الحضـارات فيهـا جوانبهـا الروحية ، التي تتضمـن املثل واملعا� التي تشـكل الطاقة 

الدافعـة لسـلوكيات البـرش. التـي تلعـب دورهـا ىف بنـاء الجوانـب املاديـة ، التـي تعنـي الفنـون، 

والتجهيـزات املاديـة التـي طورتهـا الحضـارة حتي تسـتطيع التكيف بواسـطتها مع السـياق املحيط.  

غـري أن الـوزن النسـبي لـكل من هـذه املتغـريات ”املادية والروحيـة“ يختلف من حضـارة إيل أخري 

، ويف بنـاء الحضـارة الواحـدة مـن مرحلـة إيل أخري.  وقد أسـتمر هـذا النمط مـن التنظري الحضاري 

حتـي قيـام حركـة االسـتعامر التـي إسـتمرت حتي الحـرب العامليـة األويل ، حيث برز وعـي من قبل 

الحضـارة الغربيـة بإمكانيـات القـوة يف الحضـارات األخـري ، بخاصة الحضارة اإلسـالمية ورأت أن ىف 

ذلـك تهديـد لها. 

إرتباطـا بذلـك فإننـا إذا تأملنـا التنظـري الحضـاري الغـريب يف النصـف الثـا� مـن القـرن 

املتحـدة  الواليـات  رأسـها  وعـيل  الغربيـة  الحضـارة  إنتصـار  بسـبب  نجـده  فسـوف  العرشيـن 

األمريكيـة ، ينطلـق مـن نزعـة التمركـز حـول الـذات التـى تنظـر إيل الحضـارة الغربيـة ، بإعتبارهـا 

اكـرث الحضـارات سـمواً.  فهـى الحضـارة التـي شـكلت نهايـة التاريـخ . ويف الحقيقـة أننـا إذا تأملنـا 

التنظـري االجتامعـي ، وليـس الحضـاري يف النصـف األول مـن القـرن العرشيـن لوجدنـا أن كتابـات 

كارل ماركـس وماكـس فيـرب ، وإميـل دوركيـم وفردينانـد تونيـس ووارنـر سـومارت ، بغـض النظـر 

عـن إختالفاتهـم الداخليـة ، تعـد جميعهـا تنظـرياً لتمجيد الحضـارة الغربيـة ، حيث التأكيـد الدائم 

عـيل أن عنـارص بنيتهـا مل تتوفـر للحضـارات األخـري.  وإذا كان ذلـك قـد ظـل كامنـا او متواريـا 

يف زمـن الحـرب البـاردة ، فإنـه مـع إنتصـار الحضـارة الغربيـة الرأسـاملية يف نهايـة النصـف الثـا� 

القـوة  البـاردة،  فإننـا نجدهـا قـد أصيبـت بزهـو  القـرن العرشيـن يف رصاع هـذه الحـرب  مـن 

البـاردة كان قاسـيا يف  أو متواريـا . وألن رصاع الحـرب  ، ومـن ثـم فقـد أظهـرت مـا كان كامنـا 
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بعـض فرتاتـه، فقـد رأت رضورة إلغـاء إحتامليـات الـرصاع الحضـارى.  ليـس عـن طريـق التصالـح 

أو التفاعـل الحضـاري السـلمي ، ولكـن عـن طريـق إلغـاء اآلخـر الحضـاري ، أو عـيل األقـل تقليـم 

أظافـرة.  إنطالقـا مـن ذلـك نظـرت الحضـارة الغربيـة إيل اآلخـر الحضـاري فوجـدت سـلوكيات 

متنوعـة.  فمجتمعـات هـذا اآلخـر الحضـاري إمـا أنها منشـغلة يف تطويـر أوضاعها إلمتالك أسـباب 

القـوة كـام هـي الحالة بالنسـبة للحضارة الصينيـة والحضارات األسـيوية األخـري.  أو ان مجتمعات 

حضـارة أخـرى ضعيفـة واهنـة ال تقـوى عـيل املواجهـة الحضاريـة،  وإن إمتلكـت إحتـامالت القوة 

وإمكانياتهـا.  ومـن ثـم فليـس أمامهـا سـوى الخضـوع لقـوي الحضـارة الغربيـة، خاصـة ان هـذه 

املجتمعـات متتلـك ثـروة الطاقـة، العنـرص املحـوري يف التقـدم التكنولوجـي للحضـارة الغربيـة، كام 

متتلـك األسـواق املالمئـة لترصيـف السـلع.  وأن الخطـر يكمـن يف طاقتهـا املعنويـة ومنظوماتهـا 

القيميـة التـي أصبحـت مبهـرة بالنسـبة ألبنـاء الحضـارة الغربيـة أنفسـهم ، إضافـة إيل الخـوف من 

إحيـاء هـذه الحضـارة وإمتالكهـا إرادة القـوة والتحدي ، خاصة أنهـا متتلك ثـروات وإمكانيات ذات 

أهميـة محوريـة بالنسـبة للعـامل.  لـكل ذلـك أصبح التنظـري الحضاري الغـريب اكرث عدوانية بالنسـبة 

للحضـارات األخـري وبخاصـة الحضـارة اإلسـالمية. 

ذلـك يدفعنـا إيل إستكشـاف طبيعـة القضايـا التـي تشـكل موقـف الحضـارة الغربيـة فيـام 

يتعلـق بالتفاعـل الحضـارى يف النصـف الثا� من القـرن العرشين والعقـد األول من األلفيـة الثالثة.  

حيـث تتمثـل القضيـة األويل يف متحـور التنظري الحضـاري خالل هذه الفرتة حول فكـرة الرصاع ، فهو 

تنظـري ألهـم بتنظـري الـرصاع الطبقـي الذي شـغل مسـاحة واسـعة يف العقل الغـرىب ، وأيضـا بالرصاع 

الـذي حـدث يف فـرتة الحـرب البـاردة.  أحيانـا إعتقـدت بعـض منـاذج هـذا التنظـري كـام يف حالـة 

”فوكويامـا“ أن الـرصاع قـد حسـم لصالح الحضـارة الغربية الرأسـاملية. عيل خالف ذلـك نجد مناذج 

نظريـة أخـري كـام يف حالـة هنتنجتون الذي رأى أن إحتامالت الرصاع ما زالت قامئة ومسـتمرة. وقد 

سـاعد عـيل تبنـي منطق الرصاع تعادل القوى بـني الحضارة الغربية والحضارة اإلسـالمية.  فالحضارة 
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الغربيـة لديهـا التقـدم املـادي، غـري أنهـا تعـا� مـن إنهيـار روحـي وأخالقـي بـل ومتزق يف النسـيج 

االجتامعـي، حتـي أصبحـت غالبيـة تكويناتهـا عاجـزة عـن تطويـر رأس املـال االجتامعـي. يف مقابل 

الحضـارة األسـالمية التـي تعيـش حالـة مـن التخلـف التكنولوجـي والفقـر املـادي ، غـري أنهـا متتلك 

رأس املـال األخالقـي ، والقيمـي والدينـي واإلمكانيـات لتـي قـد تتحـول إيل قـوة يف املسـتقبل.  كل 

حضـارة تفتقـد مـا متتلكـه الحضـارة األخـري ، وأمـام تـوازن القـوي بـني املـادي واملعنـوى ، أو بـني 

الكائـن واملمكـن عـيل خلفيـة االختـالف الحضـاري تـربز إحتامليـة الـرصاع ، إذا إعتقـدت احـدي 

الحضـارات أنهـا تسـتطيع بوسـائل تفوقها إخضاع الحضـارة األخري ، خاصـة إذا إعتقدت أن الحارض 

التاريخـي هـو الزمـن املالئـم إلنجـاز ذلك. 

وتشـري القضيـة الثانيـة إيل تأكيـد التنظـري الحضـاري يف النصـف الثـا� من القـرن العرشين 

عـيل نزعـة الحضـارة الغربيـة الرأسـاملية نحـو التمركـز حـول الـذات، وهـي النزعـة التـي ظلـت 

مسـيطرة عـيل العقليـة الغربيـة منـذ بدايـة عـرص االسـتعامر وحتـي نهايـة الحـرب العامليـة الثانية 

، كـام أنهـا النزعـة التـي كانـت وراء نشـأة الفكـر التطـوري ، وكذلـك نشـأة نظريـات التحديـث. 

إذا  وأنـه  للتحديـث،   األمثـل  النمـوذج  يشـكل  الغـرب  أن  النظريـة  النـامذج  هـذه  رأت  حيـث 

رغبـت املسـتعمرات املسـتقلة حديثـا تحقيـق التقـدم والتحديـث فعليهـا أن تسـلك نفـس الطريق 

الـذي سـلكته املجتمعـات الغربيـة (٢٢)،  وأحيانـا فـرض الغـرب هـذه النـامذج عـيل املجتمعـات 

هـذه  أن  خاصـة   - الغربيـة  الكتابـات  بعـض  ظهـور  برغـم  ذلـك  عديـدة.   باسـاليب  املسـتقلة 

الكتابـات ذاتهـا هـي التـي إمتدحـت التحديـث الغـرىب – التـى بـدأت تـدرك أن عوامـل النفـي 

بـدأت تـؤدي دورهـا وفاعليتهـا يف تـآكل الحضـارة الغربية مـن الداخـل.  وتعد كتابـات ماكس فيرب 

حـول الـدور الـذي بـدأت تلعبـه البريوقراطيـة والتكنولوجيـا املتقدمـة يف قهـر الحريـة اإلنسـانية 

، إضافـة إىل كتابـات هربـرت ماركيـوز التـي أكـدت عـيل أن املجتمـع التكنولوجـي املعـارص بـدأ 

أكـد عـيل  الـذى  ، وهـو املفكـر  الـذات اإلنسـانية.  يؤكـد ذلـك أن فرنسـيس فوكويامـا  يختـزل 

نضـج الحضـارة الغربيـة وبلوغهـا غايتهـا ، كـام ذهـب إيل ذلـك يف كتابـة ”نهايـة التاريـخ“ ، هـو 

نفسـه الـذي أكـد عـيل إتجـاه الحضـارة الغربيـة إيل اإلنهيـار، كـام سـجل ذلـك يف مؤلفـة ”نهايـة
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 نظـام ” The End Order حيـث يتعـرض النسـيج االجتامعـي واألخالقـي لهـذه الحضـارة للتمـزق 

واالنهيـار.  وهـو مـا يشـري إيل أنـه وإن إمتلكـت هـذه الحضـارة رأس املـال املـادي إال أنهـا بـددت 

رأسـاملها الدينـي واألخالقـي واملعنوي. 

ويف إطـار القضيـة الثالثـة ذهـب التنظـري الحضـاري يف النصـف الثـا� مـن القـرن العرشين 

إيل أن الغـرب والحضـارة الغربيـة متيـل إيل التعـرف عـيل ذاتهـا مـن خـالل الـرصاع،  فتاريخهـا هـو 

دامئـاً هـو تاريـخ الـرصاع مـع اآلخـر.  تأكيـداً لذلـك أن حركـة االسـتعامر تحققت من خـالل الرصاع 

الـذي حسـم لصالـح أوربا بسـبب عدم تـوازن القوى.  ويف النصـف األول من القـرن العرشين تبنت 

الحضـارة الرأسـاملية الـرصاع مـع الكتلـة أو الحضارة االشـرتاكية ، وقد تحقق لها االنتصـار يف الرصاع 

بسـبب عوامـل داخليـة ىف الكتلـة األخـرية.  ويف النصف الثا� مـن القرن العرشيـن إتجهت الحضارة 

الغربيـة الرأسـاملية بعـد إنهيـار الكتلة اإلشـرتاكية إىل تأسـيس رصاع جديـد مع الحضارة اإلسـالمية، 

بـدأت بدايتـه فعـالً يف ظـل عـدم تكافـؤ القـوة.  إضافـة إيل أنهـا تعـد العـدة لـرصاع األلفيـة الثالثة 

مـع الصـني وحضارتهـا الكونفشيوسـية.  وهـو مـا يعنـي أن الغـرب يتعرف عـىل ذاتـه ويؤكدها من 

خـالل الـرصاع مـع الحضـارات األخـري. وهـو األمـر الـذي يلقـي قـدراً مـن الشـك يف إحتامليـة أن 

يشـارك الغـرب بنيـة صادقة وشـفافية فيام أصبح يعـرف ”بحوار الحضارات“.  غـري أن املتأمل الدارة 

الحضـارة الغربيـة للـرصاع مـع الحضـارات األخـري يدرك أنهـا قد طـورت آليات كثـرية الدارة الرصاع 

مـع الحضـارات األخـري. فبينـام كان الـرصاع العسـكري هو الشـكل املعتمد يف القرن التاسـع عرش ، 

والـذي يسـتهدف قهـر إرادة الخصـم ، طـور الغرب آليـات الرصاع الثقـايف لتحقيق اإلخـرتاق الثقايف. 

كـام طـور الـرصاع االجتامعـي من خـالل إسـتنفار بعـض الفئـات االجتامعية التـي لديها االسـتعداد 

للخـروج عـيل النظـام يف مجتمعاتهـا. إضافـة إيل محاولـة تأليـب األقليـات يف مجمعـات الحضـارات 

األخـري، يف ظـل إدعـاءات الدفـاع عن حقوق اإلنسـان واألقليـات ، إضافة إيل السـعي الدارة الرصاع 

مـن خـالل اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات لتمزيق النسـيج األخالقـي والروحى للحضـارات األخري 

، بخاصـة الحضـارة اإلسـالمية ، حتـي ال يصبـح لديهـا شـكل من أشـكال التفوق –ولو حتـي املعنوى 

– عـيل الحضـارة الغربية. 
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وتشـري القضيـة الرابعـة إيل حالـة مـن العدائيـة التـي تنظـر مـن خاللهـا الحضـارة الغربيـة 

إيل الحضـارات الرشقيـة بخاصـة الحضـارة اإلسـالمية ، كـام يعـرب عنهـا صمويـل هنتنجتـون الـذى 

أكـد عـىل تـرادف الحضـارة اإلسـالمية مـع الديـن اإلسـالمى أو تسـتند إليه.  عـيل هذا النحـو يلعب 

الديـن اإلسـالمي كـام يـرى هنتنجتـون –وهـي حقيقـة – دوره بإعتبـاره قاعـدة للهويـة وللحضـارة. 

ويف هـذا اإلطـار يشـكل الديـن إلتزامـا يتجـاوز الحدود بـني املجتمعـات ، حيث يلتـزم املؤمنون بأن 

يرتبطـوا بـه وحـده دون االلتقاء بغريه.  إسـتناداً إيل ذلك فإنه إذا كان من السـهل – حسـبام يذهب 

 .half-Arabic  هنتنجتـون – أن يكـون الشـخص لديـه جنسـية مزدوجـة كأن يكـون نصـف عـريب

ونصـف فرنـىس half-Franc ، ويف نفـس الوقـت هـو مواطـن يف دولتـني أو حضارتـني.  فإنـه مـن 

املسـتحيل أن يصبـح الشـخص نصـف كاثوليـيك half-Catholic  ونصف مسـلم half-Muslim  يف 

ذات الوقـت.  عـيل هـذا النحـو يـري هنتنجتـون أن الديـن اإلسـالمي يشـكل قاعدة قويـة للحضارة 

اإلسـالمية (٢٣) ، كـام أنـه ميثـل خطـا فاصـالً مييـز الهوية العربيـة اإلسـالمية.  وبذلك تصبـح الهوية 

الحضاريـة معطـاة مسـلم بهـا ، وتضحـي الحضـارة والديـن مصطلحـات تخفـى وراءها نزعـة قريبة 

مـن النزعـة العنرصية. 

وإرتباطـا بذلـك ، نجـده يعتقـد وآخـرون أن الحضـارة اإلسـالمية هـي الحضـارة املرشـحة 

للـرصاع وذلـك ألربعـة إعتبارات.  حيث يتعلـق اإلعتبار األول بالطابع التاريخـي للصدام مع الغرب.  

إبتـداء مـن الحرب الصليبية، مروراً بتصفية املسـلمني يف األندلس وإسـتعامر الغرب للعامل األسـالمي 

وتقديـم فلسـطني وطنـا ليهـود الشـتات، ومحاولة تصفية املسـلمني يف البوسـنة والهرسـك . وإنتهاك 

أوطانهـم كـام يف العـراق ، وتفتيـت مجتمعاتهم كام هو الحـال يف العراق والسـودان، والعمل بعناد 

عـيل حرمانهـم مـن القـوة كام هي الحال بالنسـبة إليـران.  ويؤكـد اإلعتبار الثا� عـيل أن الغرب قد 

طـور مصالـح خاصـة به ، تتمثل يف السـعى من أجـل الحصول عيل برتول العرب واملسـلمني، فهو إذا 

حصـل عـيل البرتول فسـوف يكـون بإمكانة التحكـم يف معدالت منو الحضارات األخـري عيل الصعيد 

العاملـي ، والغـرب تتوفـر لديـه نيـة تأمـني هـذه املصالـح ، حتـي لـو تطلـب األمـر رصاعـا.  ويتصل 
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اإلعتبـار الثالـث بالقاعـدة الدينية للحضارة اإلسـالمية ، التي تجعلها تختلف عـن الحضارات األخري 

يف كونهـا حضـارة قـد تقبـل التفاعل مـع الحضارات األخـري ، ولكنها ال تقبل الذوبـان أو تبنى القيم 

الغربيـة إلعتبـارات كثـرية.  ويتحـدد اإلعتبـار الرابـع يف أن الحضـارة اإلسـالمية ، كـام تحـددت يف 

الوثائـق األساسـية لإلسـالم، تتضمـن توازنـا دقيقـا بني التسـامح مـع اآلخـر والتفاعل معـه بأريحية ، 

وبـني مقاومتـة ورفـع رايـة الجهـاد ضـده إذا هـو قـد حاول قهـر شـعوبها أو البطـش بهـا.  ويتمثل 

اإلعتبـار الخامـس يف حالـة الضعـف والوهـن التى عليها العـامل العريب واإلسـالمي اآلن،  وهي الحالة 

التـي تشـجع اآلخريـن عيل اإلغارة عليهـم وقهرهم والحصول عيل خرياتهم . تجسـيداً لقول الرسـول 

الكريـم ”صـىل اللـه عليـة وسـلم“ ”توشـك أن تتداعي إليكم األمم كـام تتداعي األكلـة إيل قصعتها ، 

قالـوا أمـن قلـة يا رسـول اللـه، قال بـل من كـرثة ولكنها كـرثة كغثاء السـيل“ (٢٤).

فقـد   ، اإلسـالمية  الحضـارة  يف  كامنـة  لخطـورة  الغربيـة  الحضـارة  إدراك  إيل  وإسـتناداً 

إتجهـت إيل الهجـوم املبـارش عليهـا لتفكيـك بنيهـا ، وقـد شـنت هـذا الهجـوم عـىل جبهـات عديدة 

تقـع عـيل الجانـب املعنـوي للحضـارة.  وتشـكل اللغـة العربيـة جبهـة الهجـوم األويل واألساسـية 

، ذلـك ألن اللغـة تحتـل مكانـة محوريـة يف بنيـة الهويـة العربيـة . فاللغـة هـي لسـان العـرب 

وهـي التـى شـكلت آليـة تراكـم حضارتهـم املعنويـة ، واللغـة هـي التـي أطلقـت عنـان خيالهـم 

الـذى أتسـع بإتسـاع الصحـراء.  ثـم أن اللغـة هـي التـي أوحـي بهـا الديـن اإلسـالمى ، حيـث أنـزل 

القـرآن بلغـة عربيـة وعـيل نبـى عـريب . وبهـذه الواقعـة – أي نـزول القـرآن بلغـة عربيـة وعـيل 

نبـى عـريب – أضفـى الديـن رشفـا عـيل العـرب ووضعهـم يف مـكان الصـدارة مـن العـامل اإلسـالمي،  

كـام حافـظ الديـن عـيل اللغـة نقيـة ومتداولـة ومـن غـري تحريـف أو تشـوية. وتشـوية اللغـة 

بـدأ محـدوداً بتأسـيس بعـض املـدارس يف بعـض املراحـل التعليميـة التـي يتعلـم بهـا أبنـاء النخبـة 

املتصلـني ثقافيـا بالثقافـة الغربيـة ، وحينـام حـدث اإلمتـداد الليـربايل عـيل السـاحة العامليـة يف 

الثلـث األخـري مـن القـرن العرشيـن، وتحولـت مجتمعاتنـا العربيـة إيل الليرباليـة ، أتصلت األسـواق 

ذلـك  أنعكـس  تعمـل وفـق معايريهـا ومتطالباتهـا.  حيـث  وبـدأت  العامليـة  باإلسـواق  العربيـة 
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عـيل التعليـم واللغـة ، فبـدال مـن تعليـم اللغـات األجنبيـة إيل جانـب اللغـة العربيـة، بـرز إهتـامم 

قـوي تابـع بـاألوىل وعـيل حسـاب الثانيـة.  وإتسـاقا مـع ذلـك أتسـعت مسـاحة التعليـم األجنبـى 

ليشـمل غالبيـة املراحـل التعليميـة مبـا يف ذلـك التعليـم الجامعـى . حيـث تأسسـت يف مـرص عـيل 

سـبيل املثـال مـا يزيـد عـيل خمـس جامعـات أجنبيـة ، يضـاف إيل الجامعـات الخاصـة التـي يتـم 

التعليـم فيهـا يف الغالـب باللغـة األجنبيـة ، ذلـك إىل جانـب توسـيع مسـاحة التعليـم بلغـة أجنبيـة 

يف الجامعـات الحكوميـة.  قـد ينظـر البعـض إيل أن ذلـك يتسـق وإحتياجات السـوق التي أصبحت 

عامليـة ، غـري أنـه كان من املمكـن أن نهتم بإحتياجات السـوق وال نغفـل يف ذات الوقت إحتياجات 

الهويـة بالتأكيـد عـيل لغتها.  

ويسـاعد عيل إنهيار اللغة من املؤسسـات األكادميية إسـتبعادها تدريجيا من مجري التفاعل 

االقتصـادي واالجتامعـي ، حيـث تنـزوي وكأمنـا هـي لغـة مدانة، يحدث ذلـك حينام تسـتبدل اللغة 

العربيـة الصحيحـة بلغـة هجـني ، لغـة وسـط بـني اللغة العربيـة وأي مـن اللغات األجنبية وبشـكل 

إنتقـاىئ.  يف هـذا النطـاق تنتـرش مسـميات كثـرية منها ”سـمريكو“ أى رشكة سـمري ، أو ”صيانكو“ أي 

رشكـة الصيانـة ، أو ”أمانكـو“ أى رشكـة األبـواب اآلمنـة، أو ”صادكـو“ أي رشكـة صـادق.  ومـع مرور 

الوقـت يتـم تجـاوز األنصـاف العربيـة يف الهجـني كمدخـل لتعبـريات أجنبيـة كاملـة.  حيـث تكتب 

أسـامء الـرشكات مبنطـوق إنجليـزي مثـالً ولكـن بحـروف عربيـة مثـل ”برتوتريـد“ باللغـة األجنبيـة 

معنـي وصياغـة.  ومـن الطبيعـي أن يـؤدى هجـر اللغـة إيل هجـر الثقافـة ، وبذلـك تكسـب ثقافـة 

الحضـارة الغربيـة ولغتهـا أرضاً ثقافية جديدة، ويتقلص يف املقابل نصيـب اللغة والثقافة القومية أو 

الحضارية، لتنسـحب من مسـاحة كانت تحت سـيطرتها ، أي تنسحب من أرضها ووطنها(٢٥).  وإذا 

كان ذلـك يحـدث يف الجيـل الحـايل ، فإن األجيال املتتابعة سـوف تنفصل مسـتقبال بصـورة تدريجيا 

عـن لغتهـا ، حتـي تصبـح لغتها العربيـة غريبة عليها ومن ثـم ثقافتها.  وهو ما يعنـي إخرتاق األمن 

القومـي الثقـايف للمجتمـع.  مـؤرش ذلك ما نالحظة اآلن من إتجاه الشـباب إيل هجر لغتة واالنفصال 

عنهـا وإسـتبدالها بلغـة جديـدة – لغـة الشـباب – لها معانيهـا ومفرادتهـا وتعبرياتها ، تأكيـداً لحالة
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 االنفصـال عـن اللغـة والثقافـة القوميـة ورفضـا للتفاعـل مـن خاللهـا أو بواسـطتها.  يف هـذا اإلطار 

تطـرح مفـردات مثـل ”روش“ ، ”بيئـة“ ، ”مأنتـك“ وغريهـا لتصبـح شـاهداً عـيل إنفصـال رشيحـة 

كاملـة عـن املجتمـع، إسـتهدفتها ثقافة الحضارة الغربية وسـقط إرتباطهـا باللغة والثقافـة القومية. 

ويشـكل اإلعتـداء عـيل الديـن الجبهة الثانية العتـداء الحضارة الغربية عـيل الهوية.  يف هذا 

اإلطـار ينطلـق عـداء الحضـارة الغربيـة للدين من عـدة إعتبـارات،  األول أن الدين ضـارب بجذورة 

يف تاريـخ ووجـود الجامعـة،  فتاريـخ الجامعـة قـد يتتابـع أو تنقيض مراحلـة،  وطبقـات الثقافة قد 

تتغـري أو تندثـر ، وبرغـم ذلـك فـإن الديـن باق،  ثـم ان الدين هو الـذي يحفظ للجامعـة وجودها.  

فالديـن هـو الـذي لعـب دوراً نضاليـا يف الحفاظ عيل إسـتقالل املجتمعـات العربية واإلسـالمية بعد 

أن غزتهـا جيـوش الحضـارة الغربيـة وأسـتعمرتها ، ثـم أن الديـن هـو الذى شـكل السـياج أو الدرع 

الـذي حافـظ عـيل الجامعـة مـن اإلنهيـار.  فالديـن يدعو دامئـا إيل الفاعليـة والنضال ، وهـي املعا� 

التـى تتناقـض مـع االسـرتخاء الذي تشـيعة الحضارة الغربيـة يف ثقافتنـا ونوعية حياتنـا.  وإذا كانت 

الحضـارة الغربيـة تتبنـى الغـزو الثقـاىف كمدخـل للسـيطرة عيل مسـاحة االقتصـاد والسياسـة.  فإن 

الديـن يبـدأ روحيـا ، ثـم يتحـول من خـالل تأكيده عـيل االرادة إيل دفع اإلنسـان لتحقيـق إنجازات 

خارقـة يف السياسـية واالقتصـاد كذلـك.  وإذا كان الديـن يسـمو باإلنسـان روحيـا حتـي لكأنـه يفكر 

بـروح اللـه ويعمـل بيـده ، فـإن ثقافـة الحضـارة الغربيـة املخرتقـة توسـع مسـاحة الغرائـز لـدي 

اإلنسـان حتـي تهبـط بـه إيل مـا دون ذلك، رمبـا حتي الدرك األسـفل. 

وإذا كان الديـن يشـكل قاعـدة الثقافـة ، فليكـن إضعـاف االرتبـاط بالديـن طريـق إلخرتاق 

الثقافـة.  وأضعـاف الديـن ميكـن أن يتحقـق بوسـائل عديـدة ، منهـا التعامـل االنتقـايئ مـع الدين ، 

فبـدال مـن إسـتيعاب األجيال الحارضة واملسـتقبلة للبنـاء العقيدي للدين متكامـالً ، فلنكتفي ببعض 

العنـارص ونسـتبعد أخـري . مثـال عـىل ذلـك الدعـوات املتآمرة إلسـتبعاد آيـات الجهاد مـن القرآن، 

تلـك املتعلقـة بالتعامـل مـع اآلخـر العـدو ، مـن املفـردات الدينيـة اإلسـالمية للتالميـذ يف املدارس.  
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والتـامدي يف هـذا االتجـاه حتـي إسـتبدال مقـرر الديـن مبقـرر عـن األخـالق إلهـدار دم الديـن 

اإلسـالمي واملسـيحي عـيل السـواء، بإفـرتاض أن ذلـك ميكـن أن يسـقط املرجعيـة الدينيـة للمجتمع 

عـيل املـدي البعيـد.  ويتكامـل مـع تفكيـك الديـن إسـتبعاده عـن أن يشـكل قاعـدة الثقافـة.  وإذا 

كان الديـن يحتـوي عـيل عنـرصي العبـادات واملعامـالت. العبـادات تتـويل تشـكيل الضمـري الفردي 

للمسـلم ، الـذي يشـكل الديـن مرجعيتـه يف مختلـف تعامالتـه اليوميـة يف مختلف املجـاالت.  فإن 

فـرض أسـس جديـدة للمعامـالت مـن خـالل اإلخـرتاق الثقـايف، سـوف يبعـد الديـن عـن أن يشـكل 

مرجعيـة أو مصـدراً للقيـم واملعايـري، التـي تنظـم التفاعل داخـل إطار الحيـاة اليوميـة.  وإذا كانت 

العبـادات يف الديـن هـي املدخـل لتأكيـد أسـس املعامـالت يف الحيـاة االجتامعيـة، فإن وضع أسـس 

جديـدة للمعامـالت مـن خـارج الديـن بـل ومـن خـارج الحضـارة ، سـوف يكـون مدخـالً ألضعـاف 

فاعليـة العبـادات ، وهـو مـا يعـد إرضاراً بالديـن والحضـارة عـىل السـواء. 

ملناعـة  وإضعـاف  الديـن  لرتاجـع  لفـرض  مدخـل   ، الثقافـة  عـن  الديـن  فصـل  ويشـكل 

الثقافـة.  ويتحقـق هـذا الرتاجـع للديـن ، إسـتناداً إيل حقيقـة أنـه إذا كان الديـن مجموعـة مـن 

العبـادات واملعامـالت ، فـإن أبعـاد الديـن مـن خـالل أضعـاف -   القناعـة بالعبـادات – ويتـم ذلك 

بآليـات عديـدة - ، سـوف يقـود إيل تراجـع الديـن عـن أن يكـون حـارضاً عـيل سـاحة املعامـالت.  

إذا حـدث ذلـك فـإن التفاعـل االجتامعـي سـوف يحكـم أو ينظـم مبعايـري وقواعـد تختلـف كثـرياً 

عـن قيـم ومبـادئ الثقافـة القوميـة.  مبـادي غريبـة أو غربيـة تشـكل مرجعيـة إختالط الشـباب يف 

محـالت الطعـام ويف صـاالت الرقـص ويف ”قهـاوى“ تدخـني الشيشـة ، ناهيـك عـن امللبـس ، إضافـة 

إىل تبنـي كثـري مـن عنـارص نوعيـة الحيـاة الغربيـة واألمريكيـة بالتحديـد.  ويتفاقـم األمـر حينـام 

ترتاكـم السـلوكيات البعيـدة عـن مقتضيـات الديـن والـرتاث والثقافـة القوميـة، لتدفـع باإلنسـان 

إيل أتـون السـلوكيات املنحرفـة كتعاطـى املخـدرات ومامرسـة الجنـس الحـرام.  وإذا كان منطـق 

الديـن ينطلـق مـن العبـادات ليدعـم أو يقـوي املعامـالت فـإن اإلخـرتاق الحضـارى الغـريب يبـدأ 

مـن الطـرف املقابـل ، مـن السـيطرة عـيل املعامـالت اليوميـة املحـدودة التي تتسـع لتشـغل مكانة
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 املعامالت يف الدين ، ومن ثم تفرض تآكل العبادات الدينية واملامرسات الدينية معا (٢٦).  

وإذا كان األصـل ان يشـكل الديـن قاعـدة للتنظيـم الجامعـي ، ومـن ثـم قاعـدة للثقافـة ، 

فـإن إختـزال الديـن إيل حـدود الضمري الفردي والسـلوكيات الفرديـة، يعنى أن الدين مل يعد يشـكل 

مرجعيـة للجامعـة.  األمـر الـذي يحـرم الثقافـة القوميـة من قواعدهـا املعنويـة واألخالقيـة الصلبة 

فتصـاب بالضعـف والوهـن ورمبـا اإلنهيـار.  ويف حالـة غيـاب الديـن كمرجعيـة شـاملة، وإنهيـار أو 

ضعـف الثقافـة القوميـة عـن السـيطرة عـيل التفاعـل الحـادث يف الفضـاء الثقـايف للمجتمـع تقـع 

ظاهرتـني عـيل نـوع مـن التتابـع . األويل إمتـالء الفضاء الثقـايف مبرجعيـات ثقافية عديـدة ، ثقافات 

األقليـات وثقافـة الشـباب ، وثقافـة العلامنيـني وثقافـة املتدينني.  وتتمثـل الظاهرة الثانيـة يف بداية 

خضـوع الجـزر الثقافيـة املفتتـه آلليـات اإلخـرتاق الحضـاري ، عاريـة مـن دعـم العواطـف الدينيـة 

ونقائهـا، وعاريـة كذلـك مـن متاسـكها يف إطـار ثقافـة قوميـة عامة تشـكل نسـقها الكىل والشـامل.  

ونتيجـة لذلـك تخـيل هذه الثقافات املجـزأة تدريجيا السـاحة لثقافة الحضارة الغربية.  أو تسـتلهم 

مرجعياتهـا مـن هـذه الثقافـة،  أى العمل بإتجاه إسـتبدال مرجعيـة الدين مبرجعيـة ثقافة الحضارة 

الغربيـة.  وهـو مـا يعنـي إسـتبدال مرجعيـة السـواء واالسـتقامة مبرجعيـة الحـرام والعيـب ، ومـن 

الطبيعـى أن يتضمـن ذلـك بطبيعـة الحـال إختـزال الديـن وكذلـك الثقافـة القوميـة املسـتندة إيل 

أسسـه وثوابته (٢٧). 

عـيل  اإلعتـداء  خـربت  فإنهـا   ، والديـن  اللغـة  عـيل  الغربيـة  الحضـارة  إعتـدت  ومثلـام 

الهويـة  الهويـة.   إضعـاف  يف  دوره  يلعـب  سـوف  الثقافـة  إضعـاف  ألن  ذلـك  كذلـك،   الثقافـة 

التـي جـاءت بعـض عنارصهـا مـن الديـن ، بينـام تدفـق البعـض اآلخـر مـن الـرتاث والتاريـخ ، 

تفاعـل عنـارص  القائـم والناتـج عـن  التفاعـل االجتامعـي،  الثالـث عـن  البعـض  نتـج  عـيل حـني 

مكونـات بنـاء الجامعـة، التـي تضـم املوقـع واألرض ونوعيـة ومنـط اإلنتـاج ، بـل ونوعيـة الحيـاة 

ذاتهـا.  حيـث يتخلـق مزيـج حضـارى يصهـر وجـود الجامعـة يف مزيـج واحـد ومتداخـل سـامه 

دوركيـم روح الجامعـة أو املجتمـع (٢٨).  ومـن الطبيعـى أن يـؤدى إضعـاف الثقافـة والهويـة 

بـل وهويـات متغـرية وغـري  ، إنشـطارها وتجزؤهـا إيل هويـات صغـرية ومحـدودة  القوميـة إيل 
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 ثابتـة ، هويـات صغـرية قـد تقـوم عيل أسـاس من الدين أو العـرق أو االجتامعي واملـكا� ، أو حتي 

السياىس.  اإلختيار 

ويعـد إعتـداء اإلخـرتاق الثقـاىف والحضـارى عـىل بنية الثقافـة والقيـم أبرز أشـكال اإلعتداء 

مضـاًء ، وذلـك إلعتبـار نسـق الثقافـة والقيـم أكـرث األنسـاق محورية يف بنـاء املجتمع وحيـاة البرش.  

إرتباطـا بذلـك تتشـكل الثقافـة املعـارصة ألي مجتمـع مـن مصدريـن ، األول الرتاث الثقـاىف املتطور 

تاريخيـا والـذي ينتقـل مـن جيـل إيل آخـر يف نوع مـن الرتاكـم التاريخـى املتتابع واملتنامـى ، والذي 

يعـرب عـن خـربة املجتمـع ويعـد شـاهداً عىل ثـراء ماضيه الحضـارى . بينام يشـكل التفاعـل املعارص 

الحـادث يف املجتمـع املعـارص املصـدر الثـاىن،  وهـو التفاعـل الذي تتـم يف إطاره مواءمـة الرتاث مع 

األحـداث الواقعيـة واليوميـة املتجـددة . وهـو ما يجعل التفاعـل املعارص يفرز قيـام جديدة تضاف 

إيل املـرياث الثقـاىف ، وتلعـب دورهـا – مـن خـالل التنشـئة - يف توجيه سـلوكيات البـرش يف مختلف 

مجـاالت املجتمـع ، وكذلـك يف إضفـاء الطابـع العـرصي عـيل الـرتاث.  باإلضافـة إيل ذلـك فالثقافـة 

لهـا عالقتهـا باإلنسـان الفـرد الـذي يسـتوعب قيم الثقافـة بداخلـه ، ويف ذات الوقت هـى موجودة 

خارجـة ىف عقـل الجامعـة تراقبـة.  وبذلـك فـإذا إنهـارت ثقافة املجتمـع إفتقد اإلنسـان القدرة عيل 

توجيـة سـلوكه وسـقط أسـري اإلنحراف والخـروج عىل النظـام (٢٩). 

ذلـك يعنـى أن اإلخـرتاق الثقـاىف مثلـام هـو تقليـص للمصـادر التـى تتدفـق منهـا الثقافـة 

القوميـة فإنـه يحـدث إنقالبـا قيميـا يف بنيـة الشـخصية ذاتهـا ، ألنه يقتلـع البعد الثقاىف مـن داخله 

، ألن ثقافـة العوملـة فرضـت عـدم تالؤمـه مـع االحتياجـات الثقافيـة للعـرص.  عـىل هـذا النحـو ال 

يصبـح اإلخـرتاق الثقـاىف – كـام يدعـى املروجـون لذلـك – هـو سـعى لإلرتقـاء بالثقافـات الوطنيـة 

الثقافـة العامليـة – التـي هـى ثقافـة القـوى املسـيطرة  والقوميـة إىل ثقافـة عليـا جديـدة هـى 

عـيل العـامل – بـل إن هـذا اإلخـرتاق يعـد إغتصـاب وعـدوان رمـزي عـيل سـائر الثقافـات ، وهـو 

فعـل متـوازى مـع العنـف املسـلح لكونـه يهـدر سـيادة الثقافـة القوميـة.  ذلـك يعنـى أن اإلخرتاق 

الثقـاىف هـو نـوع مـن سـيطرة الثقافـة الغربيـة عـىل سـائر الثقافـات بواسـطة مكتسـبات العلـوم 
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والتكنولوجيـا ىف ميـدان االتصـال (٣٠).  والقـول بسـيطرة الثقافـة الغربيـة ال يعكـس واقـع الحال ، 

ألن السـيطرة هـى سـيطرة الثقافـة األمريكيـة التى تتمدد وتتسـع عىل إمتداد العامل وإتسـاعه حتى 

أن الثقافـات األوربيـة باتـت تـدرك خطورتها ، وتنادى مبا يسـمى ”باالسـتثناء الثقـاىف“ (٣١).  

وإذا كانـت الثقافـة القوميـة التـى طورتهـا املجتمعات عـرب تاريخها الطويل قـد لعبت دوراً 

أساسـياً ىف إسـتقرار هـذه املجتمعـات وتطويرهـا والحفـاظ عـىل ذاكرتهـا حيـة ومتفاعلـة ومبدعة ، 

فـإن ذلـك يرجـع باألسـاس إلتسـاع مسـاحة السـواء ىف بنيـة هـذه الثقافة.  ونعنـى بالسـواء تضمن 

هـذه الثقافـة ملنظومـات قيـم تؤكد عـىل الفاعلية واالنتـاج بدال من الركـون إىل الدعة واالسـتهالك، 

حيـث تدعـو مضامـني هـذه الثقافـة إيل إشـباع الحاجـات الروحيـة بقـدر مـا تؤكـد عـىل إشـباع 

الحاجـات البيلوجيـة.  إيل جانـب ذلـك فـإن بهـذه الثقافـة دعـوة إىل التقشـف ألنـه املدخـل إىل 

الرتاكـم وبنـاء الحضـارة ، كـام أن بهـا دعـوة إىل التأمـل وإعـامل العقـل تحقيقـا لإلبـداع الـذى يعد 

مدخـالً لبنـاء الحضـارة املتامسـكة واملتجانسـة باألسـاس (٣٢).  

باإلضافـة إىل ذلـك فـإن الثقافـة القوميـة ىف جـزء كبـري منهـا تعـرب عـن ثقافـة الـرتاث التـي 

لهـا جذورهـا الضاربـة ىف تاريـخ البـرش ووجودهـم ، لكونهـا تجسـد رمزيـا إبداعاتهـم للتكيـف مع 

الطبيعـة التـى خلقـوا فيهـا عرايـا – سـوى مـن العقل والحاجـات البيلوجيـة – ىف مواجهتهـا.  حيث 

أبـدع البـرش الثقافـة حتـى تصبـح آليتهـم يف تكييـف وتعديـل الطبيعـة مبـا يسـاعد عـىل إشـباع 

حاجاتهـم األساسـية.  كـام أن الثقافـة تشـكل اآلليـة التـى تنظم تفاعل البرش مبا يسـاعد يف تأسـيس 

حالـة إجتامعهـم ، ومبـا يؤهلهـم لتأسـيس نظمهـم االجتامعيـة وإسـتمرار املجتمـع ، فاللغـة آداه 

التواصـل ، واملنظومـات القيميـة للثقافـة تتـوىل تنظيـم تفاعلهـم مـع بعضهـم البعـض ىف مختلـف 

املجـاالت االجتامعيـة ، بحيـث تشـكل مفـردات الثقافـة أسـاس العقـد االجتامعـى لقيـام املجتمـع.  

عـىل هـذا النحـو تشـكل الثقافـة ىف تطورهـا البعـد املعـادل أو املناظـر لتطـور املجتمـع،  فعالقتهـا 

باملجتمـع عالقـة متبادلـة ، حيـث يؤدى تطور أحدهـام إىل تطور اآلخر ىف نوع مـن التغذية الخلفية 

املسـتمرة.  وكالهـام يبـدأ من نقطـة ”صفر“ أو نقطة إنطالق واحدة ، وكالهـام فاعل ىف تطوير ذاته 
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وتطويـر اآلخريـن ، وكالهـام أيضـا يرجـع إىل جـذر واحـد.  وإذا كان البـرش من خـالل تفاعلهم عىل 

سـاحة املجتمـع قـد أبدعـوا تراثهـم الثقاىف ، فإن هذا الرتاث يتشـكل بـدوره من تراكـم الطاقة التى 

تدفعهـم وتحفزهـم ملزيـد مـن األبـداع.  باإلضافـة إىل ذلـك ، فالـرتاث الثقـاىف هـو كتـاب املجتمع ، 

الـذى نستكشـف من خـالل قراءتـه الطبقـات األركيولوجية لتطـور عقله ورصـد منجزاته.  

ذلـك يعنـى أن تبديـد اإلخـرتاق الثقـاىف للثقافـة القومية يعنـى قطع املجتمع عـن جذوره ، 

ليصبـح بـال قاعـدة عـن تراثـه ، فاقـد لصالبتـه وهويتـه ، من ثـم يصبح من السـهل إعـادة تطويعه 

وتشـكيله.  ذلـك يدفعنـا إىل إستكشـاف عنـارص الـرتاث الثقـاىف للمجتمـع ، التـى أصبحـت موضـع 

هجـوم العوملـة وهـى العنـارص التـى تتصـل باللغـة ، ومنظومـات القيـم التـى تشـكل بنيـة الثقافة 

والقيـم، مبعنـى املعاىن الرمزية املنظمة لتفاعل املجتمع ، والتى تشـكل القاعـدة األخالقية للمجتمع 

، إضافـة إىل الـرتاث املـادى للمجتمـع ، إىل جانـب نوعيـة الحيـاة اإلجتامعيـة ىف واقعهـا اليومـى 

املـامرس،  ونعـرض فيـام يـىل لتأثـري العوملـة عىل الجوانـب املختلفـة لرتاثنـا الثقاىف. 

لذلـك يسـتهدف الـرصاع الـذى تفرضـه الحضـارة الغربيـة عـىل حضارتنـا اإلسـالمية العربية 

إحـداث عـدد مـن الظواهـر التـى مـن شـأنها أن تؤثـر ىف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

ألبنـاء حضارتنـا.  حيـث يعـد إنتهـاء مرحلـة التفـرد الحضـارى ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

أبـرز مالمـح العالقـة بـني الحضـارة والتنشـئة االجتامعية والسياسـية. يتضح ذلـك من إننـا إذا تأملنا 

الحضـارات العامليـة ىف فـرتة سـابقة، فسـوف نجـد أن كل حضـارة كان لهـا طابعهـا الخـاص، مـن 

حيـث منظومـات القيـم األثـرية لديهـا ، والتـى تـرى أنهـا مالمئـة لتوجيـة السـلوكيات االجتامعيـة 

والسياسـية عـىل السـواء.  وبينـام كانـت الرتاتبيـة هـى التـى متيـز املشـاركة والسـلوك االجتامعـي 

والسـياىس ىف الحضـارة الرومانيـة والحضـارات الغربيـة التـى تلتهـا، كانـت املسـاواتية هـى التـى 

متيـز املشـاركة والسـلوك االجتامعـي والسـياىس للحضـارة  اإلسـالمية بخاصـة ىف مراحلهـا األوىل ، 

الخاصـة.  ويرتبـط بذلـك أن قيـم وآليـات  السياسـية  ثقافتهـا  لـكل حضـارة  الـذى جعـل  األمـر 

أو  شـك  أو  تسـاؤل  موضـع  تكـن  مل  اإلسـالمية  الحضـارة  ىف  والسياسـية  االجتامعيـة  التنشـئة 
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مناقشـة ، حيـث أصبحـت هـذه القيم واآلليات مسـلامت أساسـية ينبغـى اإلنطالق منهـا خاصة إذا 

إسـتندت إىل قاعـدة دينيـة.  وألن الحضـارات األخرى مل تكن حـارضة ىف املاىض ىف ذات الزمان وذات 

املـكان ، فقـد كان مـن الطبيعـى أن تتحقـق التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية مبسـتوياتها املثاليـة 

ىف نطـاق هـذه الحضـارة ، وأن يتحقـق إلتـزام أبنـاء الحضـارة مبنظومـات القيـم ومنـط املشـاركة 

االجتامعيـة والسياسـية والسـلوك االجتامعـي والسـياىس الـذى تفرضـه الحضارة.  

أبنائهـا إجتامعيـا  بتنشـئة  تقـوم كل حضـارة  بـأن  والطبيعـى  املنطقـى  التسـليم  وبرغـم 

وسياسـيا وفـق مضامينهـا األساسـية ، وهـو مـا كان يحـدث ىف املـاىض، إال أننـا نالحـظ أن الحضـارة 

الغربيـة بالتحديـد كانـت متيـل دامئـاً إىل فـرض ثقافاتهـا والسـلوكيات االجتامعيـة والسياسـية التـى 

ترتضيهـا عـىل أبنـاء الحضـارات األخـرى.  وقـد بـدأت هذا السـلوكيات نحـو الحضـارات األخرى من 

خـالل حركـة االسـتعامر ، حيث حاولـت تصدير الثقافة ونوعيـة الحياة متضمنة الجوانب السياسـية 

واالجتامعيـة ىف مقابـل إسـتالب خرياتهـا اإلقتصاديـة ، بحيـث إسـتهدفت بذلـك أن تتضافـر هـذه 

الجوانـب الثالثـة مـع بعضهـام البعـض ىف فـرض تبعيـة أبنـاء الحضـارات األخـرى.  ثـم تجـدد هـذا 

السـلوك الحضـارى خـالل مرحلـة التحديـث ، حيـث طرحـت دعـوة إختياريـة للمجتمعـات ، التـى 

إسـتقلت فيـام بعـد الحـرب العامليـة الثانيـة وسـعت إىل تنميـة وتحديـث أبنيتهـا ىف طـرق نفـس 

الطريـق الغـرىب ىف النمـو ، وأسسـت التنظـري الـذى يـرشع ذلـك كـام تجسـد ذلـك ىف كتابـات إميل 

دوركيـم ، وتالكـوت بارسـونز ووالـت روسـتو.  وىف الواقـع املعـارص تسـعى الحضـارة الغربيـة عـىل 

فـرض رؤيتهـا التحديثيـة بآليـات كثـرية تـرتاوح بني املسـاعدات كنـوع مـن الرتغيب وحتـى التهديد 

بإسـتخدام القـوة كنـوع مـن الرتهيـب.  وبرغـم أن هـذه الحضـارة – أي الحضـارة الغربيـة – ترفـع 

شـعارات التنوع ، والوحدة ىف التنوع ، إال أنها تسـعى إىل فرض ثقافاتها االجتامعية والسياسـية عىل 

مختلـف الحضـارات ، بخاصـة الحضـارة اإلسـالمية ، لتكـون الثقافـة املوجهـة للمشـاركة االجتامعية 

والسياسـية والسـلوك االجتامعي السـياىس.

وتشـــري الظاهـــرة الثالثـــة إىل أن إتســـاع نطـــاق التعليـــم األجنبـــى عـــىل حســـاب 

ــة  ــة قوميـ ــج ولغـ ــق برامـ ــق وفـ ــى -  يتحقـ ــم األجنبـ ــه – أى التعليـ ــى لكونـ ــم القومـ التعليـ
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، بحيـث يشـري ذلـك إىل الضغـط املبارش وغري املبـارش من قبل الحضـارة الغربية بالتحديـد، وتتحدد 

املسـاحة الغالبـة للتعليـم األجنبـى الـذى يتحقـق بلغـة أجنبيـة ، إمـا ىف داخـل جـدران أجنبيـة 

كالجامعـات األجنبيـة التـى تكاثـرت ىف مجتمعاتنـا ىف الفـرتة األخـرية، أو أن التعليـم فيهـا يتحقـق 

حسـب برامـج أجنبيـة كـام هـو الحـال ىف الجامعـات األجنبيـة وغالبية الجامعـات الخاصة وأقسـام 

التعليـم األجنبـى ىف الجامعـات الحكوميـة.  وإذا كان ذلـك يشـهد عـىل حالة الوهـن والضعف التى 

متـر بهـا حضارتنـا ، فـإن ذلك من شـأنه أن يقـود إىل عديد من النتائج السـلبية بالنسـبة ملجتمعاتنا.  

ىف هـذا اإلطـار يعـد هجـر اللغـة القوميـة وإسـتبدالها بلغـة أجنبيـة اول هـذه النتائـج السـلبية ، 

بحيـث يقـود ذلـك عىل املـدى البعيد إيل هجـر الثقافة وهجر الديـن لتضافر هذا الثـالىث مع بعضه 

البعـض ، بحيـث نجـد أن هجـر أحـد عنـارص التضافر سـوف يقود حتـام إىل هجر العنـارص األخرى.  

ومـن شـأن ذلـك أن يـؤدى بـدوره إىل هجـر الهويـة ، وترسـيخ حالـة االسـتتباع الحضـارى ، ومن ثم 

توسـيع مسـاحة البـرش الذيـن يتعمق لديهم إحسـاس بالخربة الثقافيـة والسياسـية الغربية.  كام أن 

ذلـك يـؤدى إىل تربيـة أجيـال يتميز سـلوكها الثقـاىف واالجتامعى والسـياىس بالطابع الغـرىب ، متخليا 

عـن آيـة معايـري أو قيـم تتصـل بحضارتنـا أو مجتمعاتنـا.  بل أن هـذه األجيال قد ال تـرى ىف التبعية 

للغـرب بأسـاً ، ومـن ثـم فهى قـد تلعـب دوراً ىف تنظيـم تفاعالتنا السياسـة وفـق معايريه. 

وىف إطـار الظاهـرة الرابعـة نجـد أن الحضـارة الغربيـة تـدرك أن الديـن كان دامئـاً هـو 

الـذى يقـود املقاومـة داخـل العـامل اإلسـالمى.  سـواء كانـت املقاومـة موجهـة ضـد قوى االسـتعامر 

مـن أجـل الحصـول عـىل االسـتقالل (٣٣)، أو أخـذت شـكل مقاومـة األنظمـة السياسـية الظاملـة 

بحثـا عـن العـدل والحريـة للمواطنـني.  وإسـتناداً إىل هـذا اإلدراك إتجهـت قـوى الحضـارة الغربية 

إىل تقليـم أظافـر الديـن ، حتـى ال يصبـح آليـة مـن آليـة املقاومـة أو يضحـى آليـة مـن آليـات 

بعـث االرادة الحضاريـة القويـة واملسـتقلة. ومـن ثـم فقـد عملـت تـارة عـىل توسـيع مسـاحة 

نـزع  خـالل  مـن  أخـرى  وتـارة  الدينـى.   التعليـم  مسـاحة  تقليـص  بهـدف  العلـامىن  التعليـم 

آليـات الجهـاد واملقاومـة والـرصاع مـع اآلخـر الدينـى ، بخاصـة اآلخـر اليهـودى ، ليصبـح دينـا 
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مستأنسـاً غـري قـادر عـىل توجيـه السـلوك االجتامعي والسـياىس ، الـذى يعرب عـن االرادة املسـتقلة 

واملتمـردة أو الرافضـة.  وىف هـذه الحالـة ال يصبـح الديـن مرجعيـة للتنشـئة السياسـية التـي تدفع 

إىل املشـاركة والسـلوك السـياىس املسـتند إىل إرداة مسـتقلة ، ولتحقيـق ذلـك فـال مانع مـن إخرتاق 

الديـن ببعـض التفسـريات أو التأويـالت التـى تشـيع الفـويض ىف الحيـاة الدينيـة للمجتمـع ، مثـال 

عـىل ذلـك ظاهـرة اإلفتـاءات الكثيفـة واملتنوعة التى طـرأت عىل حياتنـا الدينية.  أو إستئناسـة كام 

أرشت بحيـث يصبـح الديـن عاجـزاً عـن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية وفـق منطـق املقاومـة او 

املنازعـة، بـل تنشـئة البـرش بديال لذلك عـىل الطاعة ىف جملة األحوال.  وىف النهاية تأسـيس مسـاحة 

أو مسـافة تتسـع كل يـوم بـني الديـن ، الـذي تتقلـص مسـاحتة ىف حياتنـا اليوميـة ، وبـني هويتنـا 

الحضاريـة لتصبـح طافيـة ىف الفضـاء ، بـال قواعد دينية تشـكل رواسـخ أو قواعد ثابته لهـا ، ىف هذه 

الحالـة ميكـن تشـكيل الهوية بـأى طبيعـة ودفعهـا ىف أى إتجاه. 

وتشـري الظاهـرة الخامسـة إىل أنـه بسـبب التقـارب ىف الزمـان واملـكان فـإن الحضـارات قد 

إقرتبـت مـن بعضهـا البعـض، بحيـث أمكـن التعـرف عـىل األسـاليب املختلفـة للتشـئة االجتامعيـة 

املختلفـة  الحضـارات  مواطنـوا  بـدأ  ثـم  ومـن  املحتلفـة.   الحضـارات  تتبعهـا  التـى  والسياسـية 

ىف املقارنـة واملفاضلـة بـني هـذه األسـاليب املتباينـة السـائدة فيهـا.  وىف غالـب األحيـان مل تكـن 

أو  املقارنـة  ىف  تضمينهـا  تـم  لتحيـزات  أوالً   ، اإلسـالمية  الحضـارة  لصالـح  املفاضلـة  أو  املقارنـة 

املفاضلـة،   فغالبيـة الذيـن فاضلـوا أنجـزوا ذلـك بالنظـر إىل املرجعيـة الغربيـة الكامنـة ىف وعيهـم 

، وثانيـا ألن الحضـارة اإلسـالمية أبـرزت بصـورة جامـدة وغـري متجـددة ، الالهـم إال ىف الحـارض 

القريـب ، ولذلـك لقـى امليـل إىل إسـتبعاد املرجعيـة الحضاريـة اإلسـالمية عـن أن تكـون مرجعيـة 

للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية قبـوال ، ووجـد املناديـن بهـا مقاومـة واضحـة ، أحيانـا عـن عـدم 

فهـم وأحيانـا عـن سـوء قصـد وسـوء نيـة مبيتـه.  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد لعبـت التأويـالت غـري 

الواعيـة واملتناقضـة أحيانـا دورهـا ىف إسـقاط الخـط الفاصـل بـني معايري الثـواب والخطـأ.  ومن ثم 

سـقط اإللتـزام ىف مسـاحات واسـعة مـن املجتمـع باملرجعية اإلسـالمية كإطـار للتنشـئة االجتامعية 

والسياسـية وفـق منظومـات القيـم املوجهـة للمشـاركة والسـلوك االجتامعـي والسـياىس.  بحيـث 
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كان ذلك ىف بعض األحيان مقدمة إلستبدالها مبرجعية الحضارة الغربية ىف هذا املجال. 

وتذهـب الحقيقـة السادسـة إىل أن اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات الحديثـة قـد سـيطرتا 

عـىل عمليـة التنشـئة اإلجتامعيـة والسياسـية عـىل السـواء،  وأنها قد لعبـت دوراً واضحـاً ىف تقليص 

دور وفاعليـة كل مـن األرسة واملدرسـة.  ونظـراً ألن الحضـارة الغربيـة هـى املسـيطرة عـىل آليـة 

األرسة واإلعـالم ، وهـى التـى إبتدعتهـا،  فإنهـا قد إسـتخدمتها بكامل كفاءتها ىف تهديـد أمن ووجود 

الحضارات األخرى.  ونظراً ألن الحضارة الغربية ذات طبيعة مادية وإسـتهالكية تشـبع غرائز البرش، 

وتوسـع مسـاحة الغرائـز ىف حياتهـم ، فإنها قد إسـتطاعت من خـالل اإلعالم وتكنولوجيـا املعلومات 

أن تنقـل ذلـك إىل أبنـاء الحضـارات األخـرى.  ومـن ثـم فقـد عملـت بإتجـاه تنشـئتهم إجتامعيـا 

سياسـيا بحيـث تتميـز سـلوكياتهم بخاصيتـني ، األوىل االحتفاء بكل ما هو مادى وإسـتهالىك وغريزى 

لحسـاب البعـد عـن كل مـا هـو مثـاىل وجـاد ومنتـج.  والثانيـة الرضـاء بـأن تكـون القيـم واملعايـري 

الغربيـة وليسـت اإلسـالمية العربيةهـى املوجهة للمشـاركة والسـلوك االجتامعي السـياىس. 

رابعا: تأثري التحوالت االجتامعية عىل التنشئة االجتامعية والسياسية للشباب.

عرضنا ىف الفقرات السـابقة لطبيعة التحوالت التى طرأت عىل البيئة العاملية والتى إتخذت 

شـكل العوملة التى تسـتهدف تأسـيس ثقافة عاملية متجانسـة تكون قاعدة ألوضاع عاملية متجانسـة 

كذلك ، وإن كان ذلك عىل قاعدة من قيم الثقافة الغربية ونوعية الحياة الغربية كذلك.  كام عرضنا 

لتأثـري اإلخـرتاق الـذى تفرضة الحضـارة الغربيـة للحضارات األخرى ومـن ثم تحاول إعادة تشـكيلها 

مبـا يسـاعد عـىل إسـتمرار إخضـاع الحضـارات األخـرى ، وأيضا مبا يسـاعد عىل االبقاء عـىل مصالحها 

مؤمنـة . وبرغـم أن هـذه التحـوالت كانـت كليـة وشـاملة إال أنهـا كانـت ذات تأثـري عـىل التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية،  لكونهـا تؤثر عـىل املرجعية الثقافية للمجتمع ، والتى تجسـدت ىف إضعاف 

الثقافـة القوميـة . مبـا يسـاعد عىل تأسـيس فضاء ميتلـئ بثقافات سياسـية فرعية عديـدة إن مل تكن 
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غريبـة عـىل مرجعيـة الثقافـة القوميـة ، فهـي غـري مواتيـة لهـا أو للتفاعـل االجتامعـى والسـياىس 

الحـادث ىف املجتمـع. 

وىف محاولـة التعـرف عىل طبيعة التحوالت االجتامعية واالقتصادية والسياسـية التى وقعت 

ىف املجتمـع املـرصى ىف النصـف الثـاىن من القرن العرشين ، تلك التى أدت إىل تغريات شـاملة. سـواء 

التحـوالت التـى أثـرت عـىل بنيـة الثقافـة ومنظومـات القيـم ، أو التـى أثـرت عىل مختلـف جوانب 

الواقـع االجتامعـى ومـن ثـم أعادة تشـكيل نوعية الحيـاة،  أو عىل القـوى االجتامعيـة ذات العالقة 

االيجابيـة بالتحـول أو القـوى التـى تقـف منـه موقـف املعارضـة والرفـض.  وقـد كان مـن الطبيعى 

ان تنتـج هـذه التحـوالت نتائـج عديـدة يتصـل بعضها بالثقافـة العامـة والثقافة السياسـية ومن ثم 

بالتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية وتشـكيلها للامرسـة االجتامعيـة والسياسـية والسـلوك االجتامعي 

والسـياىس.  وللوهلـة األوىل فإننـا نالحـظ أن هـذه التحـوالت كانـت ذات طبيعـة سـلبية ، ومـن 

الطبيعـى أن تكـون الغلبة لنتائجها السـلبية. 

بدايـة نحـاول التعـرف عـىل ماهيـة التحـول االجتامعـى.  حيـث يشـري تأمـل املفهـوم إىل 

إقرتابـه مـن مفهـوم التغـري االجتامعـى ، إذ يوجـد تداخـل واضـح بـني املفهومـني.  غـري أن مـا مييـز 

التحـول أنـه ذو طبيعـة كليـة وشـاملة تؤثر عـىل مختلـف جوانب املجتمـع ، ىف ثقافتـه ومنظوماته 

القيميـة وىف أوضاعـة االجتامعيـة كذلك.  وىف العادة تسـلم التحوالت املجتمعية إىل تأسـيس أوضاع 

إنسـانية وثقافيـة وإجتامعيـة وشـخصية جديـدة.  وىف إطـار مرحلة التحـول يخضع املجتمـع لحالة 

ديناميكيـة شـاملة ، ال يسـتقر املجتمـع خاللهـا إال إذا حقـق املجتمـع غاياتـه (٣٤).  ويشـري الـرتاث 

النظـرى لعلـم االجتـامع إىل التحـول االجتامعـى بإعتبـاره يتضمـن مجموعـة التغـريات االجتامعيـة 

املتتابعـة واملتشـابكة أفقيـا ورأسـيا ، والـذى يكـون مـن نتيجتهـا تغـري بنـاء املجتمـع مـن حيـث 

البـرش  أسـتوعب  إذا  التحـول  ويكتمـل  وسـياقاته.   أطـره  وكذلـك  االجتامعيـة  ونظمـة  ثقافتـة 

متضمناتـه بحيـث يكونـوا هـم أنفسـهم ضمـن أدوات التحول كـام أنهم هدفـه.  وقد يبـدأ التحول 

مـن أعـىل حيـث الثقافـة واأليديولوجيـا ، وقـد يبـدأ مـن أسـفل حيـث اإلقتصـاد والـرثوة،  وقـد 

يبـدأ مـن الوسـط ، أى مـن البـرش بإعتبارهـم كتلـة سـكانية تتولـد عنهـم كثافـة إجتامعيـة قـادرة 
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عـىل إبـداع التقـدم والتطـور (٣٥).  وقـد تكـون التحـوالت ذات طبيعـة إيجابيـة إذا كانـت نتائجها 

لصالـح القـوى الغالبـة ىف املجتمـع ، او إذا متكنـت مـن دفـع املجتمـع عـىل طريـق التقـدم او إذا 

سـاعدت عـىل تطويـر ورفع القـدرة التكيفية للمجتمـع(٣٦).  وىف هذه الحالة يكـون املجتمع الذى 

نتـج عـن التحـول أفضـل ىف بنيته عىل البناء السـابق عـىل التحول ، وفـق مؤرشات إنسـانية عديدة.  

وتصبـح التحـوالت ذات طبيعـة سـلبية إذا تـم إحتـكار نتائـج التحـول مـن قبـل قـوة إجتامعيـة 

محـدودة ، أو أن تظهـر ظـروف تدفـع املجتمـع عـىل طريـق الرتاجع بدالً مـن التقدم ، أو أن يسـلم 

التحـول إىل تـآكل القـدرة التكيفيـة للمجتمـع.  باإلضافـة إىل ذلـك تشـكل التحـوالت اإليجابية قيام 

مضافـة لرأسـامل املجتمـع ، بينـام تشـكل التحـوالت السـلبية قيـام مسـتبعدة او منتقصـه تضعـف 

إمكانياتـه وتهـدر موارده. 

وحتـى ينجـح التحـول فإنـه نبغـى أن يشـبع حاجـة بنائيـة ، وذلـك إنطالقـا مـن تصـور أن 

املجتمـع اإلنسـاىن هـو عبـارة عـن كائـن عضـوى ، يحتاج دامئـاً إىل التكيف مـع بيئته املحيطـة.  وملا 

كانـت هـذه البيئـة ليسـت سـاكنة ، وتصـدر عنهـا تغـريات عديـدة ، فإنـه مـن الطبيعـى أن يواكب 

املجتمـع هـذه التغـريات التـى متـت بصـورة تدريجيـة ، فإنهـا عـىل مـدى زمنـى بعيـد (مائـة سـنة 

مثـالً) يصبـح تحـوالً جذريـا شـامالً عن ذى قبـل.  فإذا مل يسـتوعب املجتمـع هذه التغـريات البيئية 

فإنهـا تنتـج توتـرات وضغـوط تفـرض عـىل املجتمـع ىف لحظـة معينـة تأسـيس تغـريات شـاملة ىف 

فـرتة محـدودة حتـى يتسـق الكائـن أو يتكيـف مـع بيئتـة.  وقـد تصـدر هذه التغـريات عـن البنية 

الداخليـة للمجتمـع ذاتـه ، حينـام يـؤدى النمـو املتـآزر أحيانـا ، أو عـدم أشـباع الحاجات األساسـية 

للرشائـح الغالبـة ىف املجتمـع ، ومـن ثـم فهـى تعـاىن من الحرمـان الذى يسـبب توتـرات عديدة لها 

 .(٣٧)

وتقـود الحاجـة إىل التحـول إىل تحديـد طبيعتـه ، حيـث يشـري تأمـل هـذه الطبيعـة إىل أن 

التحـول مثلـام أن لـه طبيعتـه التلقائيـة ، فإنـه يحتـوى عـىل مسـاحة مـن الفعـل اإلرادى كذلـك.  

وإذا كانـت هـذه التلقائيـة تعـرب عـن طبيعـة املجتمـع وقوانيـة االجتامعيـة الخاصـة بـه ، والتـى 

تصـل أحيانـا إىل حـد رصامـة القوانـني الطبيعيـة بإعتبـار أن املجتمع جزء مـن الطبيعة.  فـإن البعد 

االرادى يصـدر عـادة عـن القـوى االجتامعية ذات املصلحة األساسـية ىف نجاح التحـول ، أو تلك التى 
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تحـاول تعويقـه وتقـف ىف مواجهتـه.  وهنـاك عالقـة بـني األبعـاد التلقائيـة واإلراديـة للتحـول رغم 

التناقـض الظاهـرى الـذى قـد يبـدو بينهـام.  وذلـك ألن إنخفـاض القـدرة التكيفيـة للمجتمع سـواء 

بسـبب ضغـوط البيئـة الخارجيـة أو عدم إشـباع إحتياجات الرشائـح والقوى االجتامعيـة ، أو ضغط 

إحتياجـات التطـور االجتامعـى . حيث يكون من شـأن كل ذلـك أن يؤدى إىل ظهـور بعض التوترات 

التـى تتصاعـد عىل سـاحة بعـض الرشائح أو القـوى االجتامعية املضـادة ذات املصلحـة ىف أوضاع ما 

قبـل التحـول. بحيـث تكون هـذه التوترات محسوسـة بدرجة، من قبـل بعض أعضاء هـذه الرشائح 

أو القـوى ، وبذلـك تكـون هـى األكـرث قـدرة عىل بلورتهـا ، ثم إسـتخدامها إلعادة تعبئـة الجامعة ىف 

إتجـاه فعل إجتامعـى إرادى ألحـداث التحول (٣٨). 

إتصـاالً بذلـك مـن الـرضورى التمييـز بـني منطـني مـن التحول مـن حيـث مصـادر متغرياته،  

ويتحـدد النمـط األول مـن التحـوالت بتلـك التحوالت التى  يؤسسـها املجتمع بهـدف تعظيم قدرته 

التكيفيـة ، وذلـك حتـى يشـغل مكانـة فاعلـة ىف بنـاء النظـام العاملـى.  هـذا النمـط مـن لتحول له 

إسـرتاتيجيته وله مرشوعه االجتامعى، وله أسـلوبه ىف التعامل مع البيئة العاملية املحيطة ،  نسـمية 

عـادة بالتحـول املسـتقل.  عـىل خـالف ذلـك يعـرف النمـط الثـاىن مـن التحـول ، بالتحـول املفروض 

مـن أعـىل ، أى الـذى تفرضـه قوى النظـام العاملى عىل املجتمـع القومى.  وىف حالـة التحول القهرى 

املفـروض مـن أعـىل تضيـق اإلختيـارات عـادة ، وتغلـق كل الطرق إال طريـق واحد عـىل التحول ان 

يطرقـه. فطاقـة هـذا التحـول تكون عادة من خارجه ، إمـا عىل هيئة ضغوط تفرضهـا البيئة العاملية 

املحيطـة ، أو عـىل هيئـة ضـخ مبـارش من القـوى العاملية حتى ينطلـق التحول ىف اإلتجـاه املحدد له 

، وإمـا ألن القـوى العامليـة هـى توفـر للتحول طاقتة.  هـذا النمط من التحول ال يكـون له ىف العادة 

مـرشوع إجتامعـى ، إضافـة إىل أن أهدافه تكون عادة ذات طبيعة تكتيكية ألن الرؤية االسـرتاتيجية 

تكـون ىف متنـاول القـوى العامليـة حينئـذ.  عىل الصعيد القومـى قد تبدو حركة التحـول ذات طبيعة 

عشوائية ، غري أنها ال تكون كذلك إذا حاولنا فهمها من منظور عاملى.  ىف هذا اإلطار ليس من املهم ان
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 تشبع مضامني التحول الحاجة إليه عىل الصعيد القومى بل عىل الصعيد العاملى باألساس (٣٩). 

كـام ميكـن التمييـز أيضـا بني منطـني آخرين مـن التحول عىل أسـاس قدرة التحـول عىل بناء 

الطاقـة التـى تزيـد مـن القـدرة التكيفيـة للمجتمـع ، أو أن التحـول يعمـل عىل تبديد هـذه الطاقة 

وهدرهـا.  أمـا التحـول الـذى يسـاعد عـىل بنـاء الطاقـة فإنـه يكـون عـادة ذو طبيعـة إسـرتاتيجية 

، حيـث يسـتند هـذا النمـط مـن التحـول إىل قـوى دافعـة تتجـدد ىف كل مرحلـة.  هـذه القـوة أو 

الطاقـة الدافعـة للتحـول قد يكـون مصدرها الرتاكـم الفكرى والثقـاىف ، وقد يكـون مصدرها الرتاكم 

اإلقتصـادى الـذى يدفـع ىف إتجـاه توسـيع مجـاالت النمـو.  كـام حـدث ىف منـو الربجوازيـة التجارية 

التـى لعـب دورهـا ىف تحقيـق الرتاكـم االقتصـادى واملـاىل الـذي أدي إىل قيـام الثـورة الصناعية ومنو 

الربجوازيـة الصناعيـة ، وإسـتمرار إسـتثامر هـذه الطاقـة ىف إحـداث الثـورة التكنولوجيـة واملعرفية.  

ذلـك باإلضافـة إىل الحاجـة البنائيـة املسـتمرة لهـذه التحـوالت ، والتـى تشـكل بحـد ذاتهـا طاقـة 

كافيـة مفجـرة للتحـول أو دافعـة لـه.  هـذا النمـط مـن التحـول االسـرتاتيجى ميتلـك ىف العـادة 

قـدرة ذاتيـة عـىل اإلنطـالق واالسـتمرار وهـو مسـتمر طاملـا أن هنـاك وجـود إنسـاىن وإجتامعـى 

فعـال (٤٠).  ويتميـز النمـط الثـاىن للتحـول بالطابـع التكتيـىك ، حيـث يكـون مسـارة متقطعـا أو 

مـرتدداً يهـدر الطاقـة بطبيعتـه ، وهـو يقـع ىف املجتمـع سـاعيا إىل تغيـري جملـة جوانبـه. غـري أنـه 

مـا يلبـث أن يتعـرض لتحـول مـن منـط آخـر أو مضـاد ىف طبيعتـة ، يلغـى متضمنات التحـول األول 

التـى تجسـدت عـىل أرض الواقـع.  هكـذا تسـتمر التحـوالت ىف إتجاهـات متضـاده تنفـى بعضهـا 

البعـض ، جزئيـا أو كليـا،  ومـن ثـم فإننـا نجـد أن كافـة هـذه التحـوالت تتعـرض لإلجهـاض بصـورة 

مسـتمرة ، ونتيجـة لذلـك نجـد أن إنجازاتهـا محـدودة.  وىف العـادة  نجـد أن القـوى املعوقـة لهـذه 

التحـوالت تكـون ذات طبيعـة داخليـة أو خارجيـة ، أو ان هـذه القـوى تفـرض عـىل التحـوالت 

أن تسـري ىف إتجاهـات محـددة.  وينتـرش النمـط الثـاىن املبـدد للطاقـات ىف مجتمعـات الجنـوب 

التحـول  مـن  النمـط  هـذا  يـؤدى  أن  الطبيعـى  ومـن  واإلسـالمية،   العربيـة  املجتمعـات  ومنهـا 

باإلضافـة إىل إهـدار الطاقـة،  وإىل متزيـق النسـيج االجتامعـى ، بـل وتبديـد رأس املـال االقتصـادى 
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واالجتامعـى والثقـاىف للمجتمـع.  وإذا كان ذلـك يحـدث عـىل مسـتوى املجتمـع فإنه مـن الطبيعى 

أن يؤثـر عـىل وحداته ومؤسسـاته الرئيسـية ، كاألرسة (٤١). 

فـإذا تأملنـا التحـوالت االجتامعيـة االقتصاديـة التـى مـرت بهـا غالبيـة املجتمعـات العربية 

اإلسـالمية ىف النصـف الثـاىن مـن القـرن العرشين وحتـى اآلن ، إسـتناداً إىل معطيـات التحوالت التى 

وقعـت ىف املجتمـع املـرصى.  بإعتبار أن التامسـك والتجانس العرىب كان قويـا ىف هذه الفرتة بخاصة 

ىف العقـود الثالثـة األوىل مـن النصـف الثـاىن من القرن العرشين.  فسـوف نجد أن هـذه املجتمعات 

قـد خضعـت ملجموعـة مـن التحـوالت االجتامعية املتالحقة ، بحيـث أدى هذا التالحق املتسـارع ىف 

بعـض األحيـان إىل عـدم إسـتيعاب بعـض متضمنـات هـذه التحـوالت، إضافـة إىل التغيـري ىف طبيعة 

هـذه التحـوالت.  بحيـث وجدنـا أن هذه التحـوالت تلغى بعضها بعضا ، بـل وتتناقض متضمناتها ىف 

أحيـان كثـرية مـع بعضهـا البعـض ، األمر الـذى أدى ىف أحيان كثـرية إىل تبديد طاقـة املجتمع ، وهى 

التفاعـالت التى إنعكسـت سـلبيا ىف أحيـان كثرية عىل منظومات القيم املوجهة للتنشـئة السياسـية. 

وقـد وقـع التحـول األول ىف العقـد األول مـن النصـف الثـاىن للقـرن العرشيـن،  وقـد بـدأ 

هـذا التحـول ىف مـرص عـام ١٩٥٢ بإختيـار الليرباليـة التـى تتداخلـت مـع العواطـف القوميـة لـىك 

تشـكل أيديولوجيـا  توجـه التنميـة اإلجتامعيـة االقتصاديـة. وإنتهى عـام ١٩٦١ إىل تبنى االشـرتاكية 

كأيديولوجيـا توجـه التطـور اإلجتامعـى يف املجتمـع،  ىف ظـل هـذه األيديولوجيـا صـدرت ترشيعات 

كثـرية صبـت ىف أغلبهـا لصالـح الطبقـة املتوسـطة.   نذكـر منهـا قـرارات وقوانـني اإلصـالح الزراعى، 

باإلضافـة  الحـرض،  ىف  املسـاكن  تأجـري  وقوانـني   ، الريـف  ىف  الزراعيـة  األراىض  إيجـارات  وتقنـني 

التعليـم  إىل جانـب سياسـات مجانيـة  الـواردات.   إحـالل  الثقيلـة وصناعـة  الصناعـات  بنـاء  إىل 

، وتشـغيل الخريجـني ، ودعـم السـلع األساسـية، وقـد توجـت التحـوالت ىف هـذه املرحلـة ببنـاء 

السـد العـاىل وإسـتصالح مايقـرب مـن مليـون فـدان مـن األرض الزراعيـة (٤٢).  إضافـة إىل ذلـك 

بنـاء البريوقراطيـة الحكوميـة وفـق أسـس عقالنيـة حسـبام  فقـد سـعت الدولـة إىل التوسـع ىف 

ذهبـت عـامل االجتـامع ماكـس فيـرب (٤٣).  حيـث تضخمـت البريوقراطيـة بفعـل ثالثـه عوامـل،
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 ويتمثـل العامـل األول ىف الدولـة املركزيـة ، التـى تجسـدت بأوضح  ما يكون ىف املرحلة االشـرتاكية.  

حيـث أصبحـت الدولـة ترشف بشـكل مبارش عىل تسـيري العمـل ىف كل مجاالت الحيـاة ىف املجتمع.  

بينـام يتحـدد العامـل الثـاىن ىف التوسـع ىف التعليم وفتح قنـوات الحراك االجتامعى عـىل مرصاعيها ، 

األمـر الـذى بعـث ىف بناء املجتمـع حالة من الفعالية والحيوية، تجسـدت ىف معـدالت النمو العالية 

التـى تحققـت خـالل هـذة الفرتة ، سـواء عـىل صعيد البنـاء التحتـى أو صعيد املؤسسـات االنتاجية 

(٤٤).  ويتصـل العامـل الثالـث بأنـه بسـبب النظـرة التاريخيـة  للوظيفـة الحكوميـة ، أصبح العمل 

بالبريوقراطيـة الحكوميـة هدفـا غالبـا لكل من تدفقوا من خـالل التعليم كقناة للحـراك االجتامعى.  

باإلضافـة إىل الهجـرة ، بحيـث نجـد أنه مثلام تضخمت البريوقراطية ، إتسـعت مسـاحة تنشـئة فئة 

كبـرية مـن املوظفـني البريوقراطيـة وفق ثقافـة بريوقراطية خاصة بهـذه املرحلة. 

بيـد أننـا إذا تأملنـا هـذا التحـول فسـوف نجـد أنـه كان لصالـح بعـض القـوى االجتامعيـة 

ولغـري صالـح قـوى إجتامعيـة اخـرى.  فقـد إسـتفادت الطبقـة املتوسـطة لكونهـا الطبقـة التـى 

ناضلـت ىف الفـرتة السـابقة عـىل الثـورة ضـد االسـتعامر وضـد القـرص ، وأيضـا ألن نخبـة يوليـو 

السـياىس  النظـام  بـرأس  باإلطاحـة  الطبقـة ىف ١٩٥٢  نجحـت حركـة هـذه  وقـد   ، إليهـا  تنتمـى 

وتغيـريه وإنتـزاع االسـتقالل مـن املسـتعمر.  ىف مقابـل ذلـك فإننـا نجد أن هـذا التحـول كان مضاداً 

ملصالـح الربجوازيـة العليـا بالتحديـد.  فقـد تـم اإلسـتيالء عـىل بعـض أراضيهـا وأممـت مصانعهـا 

ورشكاتهـا ، ثـم كانـت هـى الطبقـة التـى حرمـت مـن املشـاركة السياسـية وفرضـت عـىل أمالكهـا 

ويؤخـذ  املجتمـع.   تنميـة  ىف  برأسـاملها  الدفـع  أو  اإلسـهام  عـن  تقاعسـت  أن  بعـد  الحراسـات 

عـىل هـذا التحـول أن املوجهـني لدفتـه، إضافـة إىل تصفيـة الربجوازيـة العليـا بـدالً مـن تأسـيس 

القضـاء عـىل الجامعـات  ، فإنهـم تولـوا  التنميـة االجتامعيـة االقتصاديـة  الظـروف ملشـاركتها ىف 

األيديولوجيـة التـي ال تتسـق توجهـات األيديولوجيـة مع التوجهـات األيديولوجية للنظام السـياىس. 

األمـر الـذي حـرم املجتمـع مـن خـالف األفـكار وتفاعلهـا ، وجعـل التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

تتحقـق بصـورة أحاديـة ممـاله ىف الغالـب مـن أعـىل.  كـام أنهـا مل تهيـئ اإلطـار املالئـم ملشـاركة 
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جامهرييـة فعالـة ىف دفـع عجلـة التنميـة والتطـور ، ضاربة عـرض الحائـط باملامرسـة الدميوقراطية 

الواعيـة.  مسـتبدلة إياهـا بتنظيـم حـزىب وحيـد ، هش ورخـو ، غري قادر عىل السـيطرة عـىل الواقع 

إضافـة إىل عجـزة عـن تعبئـة الجامهري.  وقد تأكد عجزه حينام تسـلقته عنارص إنتهازية ، فسـيطرت 

عليـه ، وعاثـت فسـاداً ىف كل إتجـاه ، حتـى تـآكل التحـول والنظـام الـذى أسسـه مـن الداخـل ، 

حيـث كانـت هزميـة ١٩٦٧ هـى نقطـة نهايـة هـذا التحـول.  ونسـتطيع القول بـأن هـذا التحول مل 

يسـتطيع خـالل سـيطرته عـىل املجتمـع ترسـيخ منظومـة القيـم االشـرتاكية كمنظومة تقـود التحول 

وذلـك بسـبب عـدم التأكيـد القـوى عىل هـذه القيم ، إضافة إىل أن من سـعوا إىل تطبيق اإلشـرتاكية 

مل يكونـوا إشـرتاكيني يف حقيقـة امرهـم.  ذلـك إىل جانـب غيـاب مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية الفعالـة خـالل هـذه املرحلـة ، بأسـتثناء بعـض التنظيامت الرتبوية أو السياسـية الهشـة 

التـى مل تسـتطيع تجذيـر هـذه القيم ، إضافة إىل ضعف مؤسسـات التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

القامئـة.  إىل جانـب ذلـك فقـد شـهدت هـذه املرحلـة بداية تبلور وإتسـاع مسـاحة منظومـة القيم 

االنتهازيـة ، حيـث إسـتند هـذا االتسـاع إىل رافديـن.  ويتمثـل الرافـد األول ىف الشـعار الـذى رفـع 

خـالل هـذه املرحلـة ، والـذي متثـل يف التفرقـة بني أهل الثقة وأهـل الخربة، حيث دفع هذا الشـعار 

إىل سـعى البعـض لتقديـم الـوالءات ، ولـو كانـت عن غـري قناعة ليحظـو مبكانة أهل الثقـة ، بحيث 

أصبحـت القيـم االنتهازيـة هـى القيـم التـي حكمـت املشـاركة والسـلوك السـياىس لرشيحـة غالبة.  

وقـد سـاعد عـىل منـو منظومـة القيـم االنتهازيـة أن نسـبة عاليـة ممـن تحركـوا إىل أعىل مـن خالل 

التعليـم ، إصطنعـوا وسـائل وسـلوكيات أخرى غـري املعايري املوضوعيـة ىف آدائهم لوظائفهـم. فقبلوا 

التملـق ممـن هـم أقـل منهـم ىف مسـتوياتهم الوظيفية وقدموه ملـن هم أعىل منهـم ، بحيث أصبح 

رضـاء الرئيـس مـن املعايـري األساسـية للرتقـى ىف الوظيفـة الحكوميـة (٤٥).  ومن الطبيعـى أن يلجأ 

املوظـف البريوقراطـى سـواء ىف التنظيـامت السياسـية أو البريوقراطيـة لطـرق كل السـبل ولـو غـري 

املرشوعـة وغـري املوضوعيـة للحصـول عـىل هـذا الرضـاء ، بإعتبـاره جـواز املـرور للرتقـى والصعـود 

واإلجتامعى.  الوظيفـى 

وقـــد تبنـــى التحـــول الثـــاىن الـــذى وقـــع خـــالل هـــذه الفـــرتة التوجهـــات الليرباليـــة، 
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 حيـث تـوىل الرئيـس السـادات الذى كانـت إرتباطاته باالشـرتاكية واهنة.  ومن ثم فقـد إتجه مبجرد 

توليـة دفـة الحكـم إيل أعـادة دفـع التحـول ىف املجتمـع بقـوة بإتجـاه التنميـة وفقـا لأليديولوجيـا 

الليرباليـة . التـى كانـت بعـض مؤرشاتهـا قـد بـدأت ىف قلـب التحـول االشـرتاىك السـابق بصـدور 

القـرار الـوزارى رقـم ١٠٠ لسـنة ١٩٦٩ والـذى أتـاح الفرصة لـرأس املال الخـاص ، العـرىب واألجنبى،  

لألسـتثامر ىف املرشوعـات الصناعيـة املسـموح باالسـتثامر فيهـا لـرأس املـال الوطنـى . ولتأكيـد ذلك 

أصـدر النظـام السـياىس ترسـانه قانونيـة لرتسـيخ هـذا التحـول الجديـد، كان أولهـا صـدور القانـون 

رقـم ٦٥ لسـنة ١٩٧١ وهـو القانـون الخـاص بإسـتثامر رأس املـال العـرىب واألجنبى واملناطـق الحرة.  

ثـم القانـون رقـم ٤٣ لسـنة ١٩٧٢ الـذى رد االعتبـار للربجوازيـة العليـا ، مـن خـالل إجـراءات مثـل 

فـك الحراسـات ، ودفـع التعويضـات ملـن أممـت ممتلكاتهـم ومرشوعاتهـم.  وإلغاء القيـود الواردة 

ىف القانـون الصـادر ىف نوفمـرب ١٩٦٣ بحظـر مبـارشة الحقـوق السياسـية بالنسـبة لبعـض الفئـات.  

وإلسـتكامل دفـع عمليـة التطـور ىف هـذا االتجـاه تـم حـل مجلـس الشـعب - حينئـذ – وأجريـت 

إنتخابـات جديـدة أفسـحت املجال للعنـارص الجديدة املنتميـة للربجوازية العليا باألسـاس.  ولتأكيد 

ذلـك أعيـد تنظيـم االتحاد اإلشـرتاىك بحيث تشـكلت املنابـر داخل عباءتـه التى تحولـت إىل أحزاب 

رصيحـة بعـد ذلـك.  ثـم بـدأ النظـام السـياىس الليـرباىل يسـحب اإلمتيـازات الكثـرية التـى حصلـت 

عليهـا الطبقـة الوسـطى ىف مرحلـة التحـول االشـرتاىك. بـل واإلتجـاه إىل تصفية وبيـع رشكات القطاع 

العـام الخـارسة، ثـم اإلتجـاه بعـد ذلـك إىل مزيد من تصفيـة وبيع القطـاع العام إىل القطـاع الخاص 

، الوطنـى ، واألجنبـى ، حتـى أصبـح األخـري هـو املسـيطر عىل إقتصـاد املجتمع.  وقـد صاحب هذه 

الفـرتة إنطـالق موجـات الهجـرة إىل مجتمعـات الخليـج ، بخاصـة مـن قبل أبنـاء الطبقة الوسـطى ، 

الذيـن وجـدوا أن السـياق الليـرباىل غـري مـوات لوجـود الطبقـة الوسـطى وطموحاتها. 

ــة  ــذه املرحلـ ــطة ىف هـ ــة املتوسـ ــيى والطبقـ ــام السياسـ ــني النظـ ــل بـ ــبب التفاعـ وبسـ

ظهـــرت مجموعـــة الثقافـــات الفرعيـــة التـــى شـــكلت منظومـــات القيـــم التـــى وجهـــت 

التنشـــئة االجتامعيـــة والسياســـية خـــالل هـــذه املرحلـــة. فمـــن ناحيـــة نجـــد أن التيـــار 
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اإلسـالمى الـذى عـادي النظـام السـيايس ىف الفـرتة اإلشـرتاكية قـد قـام النظـام الليـرباىل بتدعيمـة 

ماديـا ومعنويـا، حتـي يصبـح يف إمكانـه تقليـص مسـاحة التيـارات األيديولوجية األخـرى كالنارصية 

واملاركسـية. بحيث أصبحت منظومة القيم اإلسـالمية والليربالية هى التى شـكلت مرجعية التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية خـالل هـذه املرحلـة.  وحينـام حـدث تناقض بـني التيـار اإلسـالمى والنظام 

السـياىس الليـربايل، فـإن خريطـة املرجعية التى وجهت عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية خالل 

هـذه املرحلـة إنقسـمت إىل سـته مرجعيـات.  مرجعيـة اإلسـالم السـياىس ، وهـى املرجعيـة التـى 

إعتمدتهـا عديـد مـن جامعات اإلسـالم السـياىس التـى إعتمدت العنف كسـلوك سـياىس.  إضافة إىل 

مرجعيـة اإلسـالم املعتـدل - ظاهريـا- والتـى جسـدتها توجهات جامعـة األخوان املسـلمني وحاولت 

التمـدد والسـيطرة عـيل النظـام السـيايس ، ذلـك  جانـب املرجعيـة الليرباليـة التـى بـدأت تتسـع 

مسـاحتها خـالل هـذه الفـرتة ، إضافـة إىل بعـض املرجعيات اليسـارية املاركسـية والنارصية.  يضاف 

إىل ذلـك ثقافـة االسـتهالك التـى إخرتقـت الفضـاء الثقـاىف للمجتمـع مـن ثالثـة مصـادر ، الحرمـان 

التاريخـى للطبقـة الدنيـا وبعـض رشائـح الطبقـة الوسـطى.  إىل جانـب عائـدات عمـل املهاجريـن 

إىل مجتمعـات الخليـج، والتـى مل تنظـم لهـا أوعيـة إدخاريـة توجههـا نحـو االسـتثامر. يضـاف إىل 

ذلـك أرصـدة الطبقـة العليـا خاصـة ”املحدثة“ التـى تدفق بعضها ىف قنـوات االسـتهالك.  وبرغم أن 

هـذه املرجعيـات الثقافيـة للتنشـئة االجتامعية والسياسـية كانـت قامئة ىف املجتمع ، إال أن التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية وفـق هـذه املنظـوات مل تتخـذ الطابـع املنظـم ، بـل تبنـت الطابـع التلقاىئ 

والعشـواىئ الـذى بلـغ حـدود فـوىض التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف غالـب األحيان.  

وقـد بـدأ التحـول الثالـث مـع إغتيـال الرئيـس السـادات املسـئول عـن التحـول الليـرباىل ىف 

عـام ١٩٨٠.  ىف هـذه الفـرتة تزايـد املـد الليرباىل عىل الصعيـد العاملى ، حتى إنطالقـه إىل آفاق رحبة 

مـع إنهيـار االتحـاد السـوفيتى السـابق، وتربـع الواليـات املتحـدة األمريكيـة عـىل قمة نظـام عاملى 

جديـد ، وحتـى إنهيـار بـرج التجـارة العاملـة ىف ٢٠٠١.  وإذا كانت العوملة قد بـدأت قبل ذلك بكثري 

، غـري أنهـا إبتـداء مـن العقـد األخـري لأللفيـة الثانيـة والعقـد األول مـن األلفيـة الثالثـة،  إتسـعت 
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فعاليتهـا بسـبب تأسـيس فضـاءات عاملية مفتوحة تدفقت عربها السـلع واألفكار وسـقطت الحدود 

أو املعوقـات،  بحيـث متيـز هـذا التحـول بأربعـة خصائـص.  أول هـذه الخصائـص إتسـاع مسـاحة 

القطـاع الخـاص وتضافـراً مـع ذلـك إتسـعت فاعليـة دور رجـال األعـامل ، وسـيطر أبنـاء الربجوازية 

العليـا عـىل مقاليـد األمور.  بينام تشـري الخاصية الثانية إىل فاعلية املؤسسـات الدولية ، سـواء كانت 

مؤسسـات ذات طبيعـة سياسـية كمنظـامت حقـوق اإلنسـان أو مؤسسـات إقتصاديـة كمؤسسـات 

التمويـل الدوليـة أو املؤسسـات الثقافيـة كمنظمـة اليونسـكو.  ونظـرا ألن القـوى الكـربى ىف العـامل 

تسـيطر عـىل هـذه املؤسسـات ، فـإن ذلـك يوضـح حجم اإلخـرتاق والسـيطرة التى أصبحـت للقوى 

الكـربى عـىل مجتمعـات الجنـوب.  وتتصـل الخاصيـة الثالثـة باإلنسـحاب التدريجـى للدولـة مـن 

مجـال اإلنتـاج ، وكذلـك مـن مجـال الخدمـات واإلبقـاء عـىل دورهـا ىف الحـدود الدنيـا كـام يتصور 

ذلـك املذهـب النفعـى.  وترتبـط بذلـك الخاصيـة الرابعـة التـى تتمثـل ىف منـو تنظيـامت املجتمـع 

املـدىن ، وبخاصـة املنظـامت األهليـة ، التـى قـد يتسـع دورهـا بحيـث أصبحـت تؤدى بعـض املهام 

التـى كانـت مـن إختصـاص الدولـة (٤٦).  فـإذا نحـن تأملنـا هـذا التحول األخـري ، فسـوف نجد أن 

القـوى العامليـة تباركـه، ألنـه سـوف يعنـى خضـوع الدولـة مبـا يؤمـن مصالحها.  كام سـوف تسـعد 

بـه الدولـة ألنه سـوف ينقـل األعباء املفروضـة عليها إىل القطـاع الخاص وتنظيـامت املجتمع املدىن.  

ومـن الطبيعـى أن يسـاعد ذلـك عـىل تدفـق األربـاح إىل خزائـن القطاع الخـاص بدون رقابـة جادة 

مـن قبـل الدولـة ، كـام سـوف أنـه يطلـق يـده ىف السـيطرة عـىل األسـواق.  وىف مقابـل ذلك سـوف 

تكـون الطبقـة املتوسـطة والرشائـح الطبقيـة الدنيـا هـى القـوى التى قدر عليهـا أن تتحمـل معاناة 

هـذا التحـول ، الـذى يتـم التفاعـل ىف إطـاره وفـق آليـات وقوانـني السـوق ، لكونهـا ال متتلـك آيـة 

وسـائل تسـتطيع بواسـطتها تأمـني مصالحها. 

ونحن إذا تأملنا حصاد التحوالت التى وقعت ىف النصف الثاىن من القرن العرشين ىف محاولة 

إلستكشـاف تأثريهـا عـىل عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، فسـوف نجد ان هـذه التحوالت 

أنتجت منظومات قيمية عديدة شـكلت مرجعيات متنوعة – سـلبية أو إيجابية – لعملية التنشـئة 

االجتامعية والسياسية .  ولتوضيح ذلك فإننا تؤكد منذ البداية عىل محورية منظومات القيم بالنسبة 
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للتحـول االجتامعـى ، سـواء كانـت هـذه املنظومـات القيميـة متضمنـة ىف  الـرتاث الـذى تدفـق 

للمجتمـع مـن ماضيـة ىف الثقافـة الناتجـة عـن تفاعله املعـارص ، أو كانـت متضمنـة ىف األيديولوجيا 

الـذى تبناهـا النظـام السـياىس لتقـود عمليـة تحديـث املجتمـع برغـم كونهـا صـادرة عـن الخـارج.  

وإذا كان مـن الطبيعـى أن تشـكل هـذه املنظومـات القيميـة مرجعيـة تقـدم تصـورات لنمـوذج 

املجتمـع الجديـد أو الـذى ينبغـى أن يكـون . بحيث يحتوى هـذا التصور عىل معـاىن جديدة ينبغى 

أن يسـتوعبها البـرش مـن خـالل عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، وتلعـب دورهـا ىف توجيه 

سـلوكياتهم ، وتحـل محـل التصـورات القدميـة التـى لديهـم.  فإنـه حتـى تتمكـن هـذه املنظومـة 

القيميـة مـن تحقيـق ذلـك  فإنهـا ينبغـى أن تكـون متامسـكة، إضافـة إىل رضورة إمتـالك املجتمـع 

آلليـات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية التـى تتـوىل تنشـئة البرش وفق معـاىن املنظومـات القيمية 

الجديـدة.  بحيـث يصبـح البـرش الذيـن إسـتوعبوا هـذه املعـاىن قـادرون عىل تحمـل أعبـاء التحول 

وتحقيـق أهدافـه (٤٧). 

وتـؤدى القيـم دورهـا املحـورى ىف تأكيـد متاسـك املجتمـع ودفعـه عـىل طريـق التحديـث 

مـن خـالل ثالثـة حـاالت .  ىف الحالـة األوىل ، وهـى الحالـة املثالية يقـدم التحول منظومتـه القيمية 

القويـة ثـم يعمـل عـىل إعـادة تنشـئة البرش وفقـا لها من خـالل آلياتـه العديدة.  بحيث يسـتوعب 

البـرش هـذه القيـم ، ومـن ثـم يصبحـوا هـم القـوة الدافعـة للتحـول والحارسـة ملنجزاتـه.  وىف 

الحالـة الثانيـة يـأىت التحـول مبنظومتـه القيميـة ، غـري أنـه ال ميتلـك اآلليـات الفعالـة لتنشـئة البرش 

وفـق معـاىن هـذه املنظومـة.  ومـن ثـم تقـع أحـداث التحـول ومنجزاتـه ، غـري أن البـرش ليسـت 

لديهـم املعـاىن أو القيـم التـى تربطهـم بهـذه اإلنجـازات. ومـن ثـم يظـل التحـول ومنجزاتـه قامئـاً 

كموضوعـات تشـغل حيـزا ىف مسـاحة املـكان ، غـري أن معانيهـا مل تتسـلل إىل ذوات البـرش لتشـكل 

وعيهـم ، الـذى يدافعـون إسـتناداً إليـه ضـد أى تهديـد لهـذه املنجـزات.  وىف الحالـة الثالثـة تقـع 

أحـداث التحـول مصحوبـة مبنظومتـه القيميـة لتتعايش مـع املنظومـة الثقافية والقيميـة القامئة ىف 

املجتمـع ، يضـاف إىل ذلـك أيـة منظومـات قيميـة أخـرى،  ىف هذه الحالـة قد توجـد منظومة القيم 

التقليديـة أو الرتاثيـة إىل جانـب منظومـة القيـم الحديثـة.  فـإذا مل تتمكـن إحدى هـذه املنظومات 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٢١٨

السـيطرة عـىل املنظومـات األخـرى ، وتعايشـت ىف ذات الوقـت وذات السـاحة مـع بعضهـا البعض 

، فـإن ذلـك قـد يـؤدى إىل تأسـيس حالـة شـبيهة بحالـة ”األنومـى“.  حيـث يضيـق البـرش بتعـدد 

املنظومـات القيميـة وتناقـض معانيهـا ، األمـر الـذى يضعـف تأثريهـا ىف مجملـة ، مثل هـذه الحالة 

تدفـع إىل بـروز األيديولوجيـات او املنظومـات القيميـة الفرديـة واالنتهازيـة الخاصـة، التـى تشـكل 

املعـاىن املوجهـة للسـلوك املحقـق للمصالـح الفرديـة ، ذلـك أن تناقـض املنظومـات القيميـة يـؤدى 

غالبـا إىل عـدم االلتـزام بهـا جميعا. 

وتعـد الفجـوة بـني األيديولوجيات السياسـية التى سـادت هـذه الفرتة وبني ثقافـة املجتمع 

وتراثـه مـن الظواهـر التـى نتجـت عـن تحـوالت النصـف الثـاىن مـن القـرن العرشيـن.  وإذا كانـت 

الحالـة املثاليـة أن تنبثـق األيديولوجيـا مـن ثقافـة املجتمـع وتراثـه ، بإعتبـار أن األيديولوجيـا هـى 

منظومـة القيـم األكـرث عقالنيـة وتقنينـا لثقافة املجتمع التلقائيـة.  فإننا نجد أن هذه الفرتة شـهدت 

ظاهـرة االزاحـة األيديولوجيـة ، حيـث تزيـح األيديولوجيـا االشـرتاكية األيديولوجيـا القوميـة ، ثـم 

تـأىت األيديولوجيـا الليرباليـة لتقـوم بإقصـاء األيديولوجيـا االشـرتاكية ، كل ذلـك يحـدث منفصالً عن 

ثقافـة املجتمـع ، لذلـك نجـد ان هـذه األيديولوجيات املتتابعـة مل تعمل عىل تطويـر ثقافة املجتمع 

أو تطويـر نوعيـة الحيـاة فيـه.  بـل إننـا نجـد أن غالبيـة هـذه األيديولوجيـات سـعت إيل التعامـل 

الرباجـامىت مـع الثقافـة العامـة كاالدعاء بأن اإلسـالم أصبح إشـرتاكيا ، او ليرباليـا ، أو يتعانق مع هذه 

األيديولوجيـات عـىل سـاحتة العلـم واإلميـان.  ولذلـك بقيـت الثقافـة العامـة قامئة من غـري مصادر 

أيديولوجيـة تضـخ الحيويـة ىف بنائهـا ومـن ثـم بـدأت تضعـف ، وىف احيـان كثـرية أضحـى وجودها 

شكليا(٤٨). 

وتتمثـل الظاهـرة الثانيـة التى طرأت عىل منظومـات القيم او الثقافة التى تشـكل مرجعية 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، ىف أتجـاه منظومـات القيـم إىل الرتاجـع عـن مـا هو إيجـاىب إىل ما 

هـو سـلبى ، وعـن مـا هـو شـامل إىل مـا هـو جـزىئ وضيـق، وعـن مـا هـو مثـاىل إىل مـا هـو عمىل 

براجـامىت.  تأكيـدا  لذلـك أن ليرباليـة الثالثينيـات واألربيعينيـات ذات الطابـع االنتاجـى تحولت إىل 

ليرباليـة إسـتهالكية ىف نهايـة النصـف الثاىن من القرن العرشين.  وإشـرتاكية أو ماركسـية السـتينيات 
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إسـتبدلت عنـد البعـض بالحديـث عـن العلامنيـة ىف نهايـة ذات الفرتة.  واإلسـالم الوسـطى املعتدل 

ظاهريـا بعنفـه الكامـن، الـذى عمـل عـىل إحيائـه الشـيخ حسـن البنـا مـن خـالل حركـة األخـوان 

املسـلمني التـى لعبـت دوراً عىل مختلف السـاحات االجتامعية، يف سـعي تاريخي محموم لالمسـاك 

بالسـلطة  تحـول حينـام سـنحت الظروف ، إىل إسـالم سـياىس تطرفـت وعنفت بـه جامعات أرضت 

بإعتداليـة اإلسـالم ووسـطيته وسـامحته ، وسـاهمت ىف تشـويه صورتـه.  وقيم الثقافـة العربية التى 

تتحـدث عـن مجتمـع عـرىب وقومـى واحـد ، دفـع بهـا إىل خلفيـة املـرسح  لتحـل محلهـا ثقافـات 

قطريـة ضيقـة األفـق (٤٩).  وذلـك يرجـع بطبيعـة الحـال إىل أن منظومـات القيـم مل تتمكـن مـن 

إعـادة إنتـاج ذاتهـا ، إمـا بسـبب تشـتت أو تـرشذم التحـوالت االجتامعيـة االقتصاديـة ، أو بسـبب 

الضعـف والوهـن الـذى أصـاب مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، أو ألن البـرش أعضـاء 

املجتمـع مل يسـتوعبوا هـذه املنظومـات القيمية. 

باإلضافـة إىل ذلـك سـبحت ىف الفضـاء الثقـاىف للمجتمـع منظومـة القيـم السـلبية، التـى 

نتجـت باألسـاس عـن ضعـف منظومـات القيـم السـوية ، وإفتقـاد إمتـالك املجتمـع ملعايـري وقيـم 

مشـرتكة متفـق عليهـا.  فقـد تواجـدت منظومـات القيـم الفرديـة التى حلت محـل الثقافـة العامة 

التـى تآكلـت ، ونعنـى بالقيـم الفرديـة تلـك التى ال تحتكـم إىل آية معايـري أو مرجعيـات إجتامعية 

وجامعيـة.  بـل تصبـح املصلحـة الشـخصية هـى املعيـار املقبـول واملعرتف بـه ، بحيـث تصبح هذه 

األخـرية املدخـل إىل توليـد ثقافـة الفسـاد.  وبغيـاب الثقافـة العامة املسـتندة إىل قاعدتهـا الدينية ، 

والتـى متجـد قيـم اإلنتـاج والتقشـف ، سـيطرت ثقافـة االسـتهالك والـرتف واالسـرتخاء.  ذلـك يرجع 

إىل أنـه ىف الفـرتات التـى يعجـز فيهـا البـرش عـن تحقيق طموحاتهـم ونجاحاتهـم ، فإنهـم يتحولون 

إىل كائنـات إسـتهالكية تسـتهلك ملجـرد إثبـات البقـاء.  باإلضافـة إىل ذلـك فقد برزت ثقافـة الجنس 

واملخـدرات وإشـباع الغرائـز ، ألن القيـم واملعـاىن التـى تؤكـد أو ترسـخ الجوانـب الروحيـة للبـرش 

ضعفـت أو إسـتقالت ، ومل تعـد قـادرة عىل كبح جمـوح الغرائز أو تقييدها ، ومـن ثم فقد إنطلقت 

تعربـد ىف كل إتجـاه ، بحيـث أصبح ذلك شـاهدا عىل سـقوط الطهارة عن الثقافـة العامة للمجتمع. 
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باإلضافـة إىل ذلـك بـرزت القيـم أو السـلوكيات االنتهازيـة ، التـى تتحني الفـرص لإلرتقاء أو 

الحـراك الشـخىص، مـن خـالل إقتناص الفرص بعيداً عـن االحتكام إىل آية معايـري مثالية.  وإذا كانت 

بدايـات الثقافـة اإلنتهازيـة قـد وجـدت بداياتهـا األوىل ىف التفرقـة بـني أهـل الثقـة وأهـل الخربة أو 

ىف حالـة األنومـى الثقافيـة التـى ميـزت الفضـاء الثقـاىف للمجتمع عرب عقـود عديدة.  فإن مسـاحتها 

قـد إتسـعت بسـبب التحـول القيمـى الذى أصـاب رشائح واسـعة من أبنـاء الطبقة الوسـطى الذين 

تحركوا إىل أعىل مسـتويات املناصب البريوقراطية ىف املرحلة اإلشـرتاكية.  وبسـبب إعتيادهم الحراك 

، فقـد ورثـوا، إرتباطـا بذلـك ، حـراك القيـم ومرونـة املنظومـات الثقافيـة واأليديولوجيـة ، ومـن ثم 

التحقـوا بكافـة األيديولوجيـا املتتابعة ، وكذلـك بكافة تنظيامت األنظة السياسـية املتعاقبة.  وحينام 

أدركـوا أن السـفن االشـرتاكية تواجـه الغـرق ، تخلـوا عـن شـعاراتهم األيديولوجيـة وقفـزوا كالفرئان 

املذعـورة التـى هربـت رعبـا لتتعلـق باألسـتار الليرباليـة.  ذلـك يرجع إىل أنـه مل تحدث لهم تنشـئة 

اجتامعيـة وسياسـية فعالـة خـالل املرحلـة االشـرتاكية ومن ثم مل تؤسـس بداخلهم منظومـات القيم 

أو السـلوكيات االجتامعيـة والسياسـية املقنعـة بالنسـبة لهـم ، والتـى عىل أساسـها يتحـدد موقفهم 

مـن مسـائل الواقـع االجتامعـى املحيط بهم.

باإلضافة إىل ذلك فقد ظهرت ىف نهاية فرتة التحول ، بخاصة ىف العقد األول من األلفية الثالثة 

ثقافـة الرفـض والتمـرد ومنظومـات القيم املتضمنة فيها والسـلوكيات املرتبطة بهـا.  وبرغم أن هذه 

الثقافـة مـا زالـت محـدودة ، لكونهـا ما زالت محصـورة بجامعة محدودة من املثقفـني ، فإنها عربت 

عـن ظاهـرة إيجابيـة نتجـت عن هـذه التحوالت وتجلـت إيجابيتهـا لكونها متثل بحـث عن بصيص 

أمـل نقـى ودميوقراطـى وطاهر.  وميكن إسـناد تبلور هـذه الثقافة إىل مصادر وظـروف عديدة، أول 

هذه الظروف طبيعة املامرسات التعسفية التى ميارسها النظام السياىس ، ذلك برغم إدراك قطاعات 

عريضـة ىف املجتمـع لضعفـة وعجـزة.  ويتمثـل املصـدر الثـاىن ىف الظـروف االقتصاديـة والسياسـية 

املرتديـة ، حيـث غيـاب فـرص الحصول عىل العمـل والدخـل أو الخدمات املالمئة ، إضافـة إىل غياب
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 العدالـة االجتامعيـة عنـد توزيـع مختلـف الفـرص ، األمـر الـذى أدى إىل حالـة مـن االسـتقطاب 

االجتامعـى الـذى يعتـرب ظهـور الجامعـات الرافضـة أو املتمـردة مـؤرشاً عـىل وقوعهـا.   إضافـة إىل 

رفـض النظـام السـياىس للمشـاركة االجتامعيـة والسياسـية الجـادة.   ذلـك إىل جانـب الـدور الـذى 

لعبتـه تنظيـامت املجتـع املـدىن سـواء ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية والتدريـب عىل املامرسـة 

االجتامعيـة والسياسـية ، أو ىف حراسـة املشـاركة املحـدودة حتـى تكون جـادة قدر االمـكان. إضافة 

إىل إسـتنفار تنظيـامت املجتمـع املـدىن الضغـوط العامليـة ، التـى تعمل بإتجـاه تقييـد فاعلية العصا 

األمنيـة الغليظـة للنظـام السـياىس.  غـري ان هـذه الثقافـة مـا زالـت محـارصة ، إمـا بسـبب العصـا 

األمنيـة الغليظـة للنظـام السـياىس ، وهـو األمـر الـذى يحـرم الجامعـات الرافضـة أو املتمـردة مـن 

االتسـاع أو االمتـداد.  أو ألن هـذه الجامعـات ، بإعتبارهـا جامعـات مثقفـني مل تعـرث بعـد عـىل 

األسـلوب األمثـل  إلسـتنفار الجامهري ودفعها بإتجاه املشـاركة بسـبب إنشـغال األخـرية وتكيفها مع 

صعوبـات الحيـاة اليوميـة ، حتـى تسـتطيع توفـري مـا يشـبع حاجاتهـا األساسـية لتأمـني البقـاء عىل 

قيـد الحياة . 

باإلضافـة إىل ذلـك تتحقـق التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية عـىل مرجعيـة ثقافـة التكييف 

والتحايـل، حيـث يتـم تنشـئة الجامهـري وفـق هـذه الثقافـة بآليـات كثـرية. وتتمثل اآلليـة األوىل ىف 

حفـاظ الدولـة عـىل إسـتمرار حالـة الفـوىض ىف املجتمـع واملحافظـة عليهـا بواسـطة اآلليـة األمنيـة 

، حتـى ال تتحـول إىل حالـة مـن التمـرد العـام.  ىف هـذا اإلطـار يفـرض عـىل البـرش التكيـف مـع 

نـدرة الفـرص أو الخدمـات وعـدم العدالـة ىف توزيعهـا ، ومـن ثـم يتحولون مـن االهتـامم بالقضايا 

العامـة والكليـة التـى تهـم الوطـن إىل قضايـا تفصيليـة او جزئيـة تهـم الحيـاة اليوميـة للمواطـن 

الفـرد ، ومـن ثـم االنـرصاف عن االهتـامم بقضايا املجـال العام إىل اإلهتـامم بقضايا املجـال الخاص.  

يضـاف إىل ذلـك تعمـد املسـئولني ىف الدولـة عـن قصـد أو بـدون قصـد إطـالق وعـود كالميـة بحل 

كل املشـكالت ونـرش حالـة مـن األحـالم الورديـة التـى تتناقـض مـع عذابـات الواقـع.  وحتـى متنـع 

الجامهـري مـن التحـرك الرافـض ملسـاحة الفجـوة بـني القـول والفعل ، فـإن العصـا األمنيـة الغليظة 
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تلعـب دورهـا ىف حصـار حياتهـم ىف ظل نوع من الحرمـان املطلق، دون إمتالك القـدرة عىل التحرك 

أو الرفـض.  إىل جانـب ذلـك تعمـل الدولة عـىل إدارة املجتمع باسـلوب اصطناع األزمـات املحدودة 

، حيـث يعيـش املواطـن طـول يومه يحـاول أن يقدم حلوالً فرديـة لهذه األزمات.  أزمـة عدم وجود 

ميـاه الـرشب ، وأزمـة الرغيـف ، وأزمـة غـرق العبـارات ، وأزمـة الكهربـاء وأزمة عدم بيـع محصول 

القطـن ، أزمـة املـرور ، إضافـة إىل األزمـات الدامئـة كأزمـة البطالـة ، واإلسـكان ، وتـردى مسـتويات 

املعيشـة بسـبب غيـاب الدخـل املالئـم.  بحيـث تسـتهلك هـذه األزمـات االهتاممات والسـلوكيات 

اليوميـة للمواطـن ، وتنشـئة عـىل االهتـامم بالقضايـا أو املشـكالت اليوميـة والجزئيـة املحـدودة ، 

ومـن ثـم ال يتبقـى لديـه الوقـت أو الطاقة ملتابعـة قضايا أو مسـائل تتصل بالشـأن أو املجال العام. 

فـإذا حاولنـا رصـد تأثـري التحـوالت االجتامعيـة االقتصاديـة التـى مـرت بهـا مجتمعاتنا عىل 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، فسـوف تـربز أمامنـا مجموعـة مـن الظواهـر األساسـية.  وتتمثـل 

الظاهـرة األوىل ىف أننـا إذا نظرنـا إىل هـذه التحوالت من منظور شـامل ىف بعدها التاريخى، فسـوف 

نجـد أن هـذه التحـوالت تضمنـت منظومـات قيـم عديـدة.  تعـددت أحيانـا وتناقضـت ىف أحيـان 

أخـرى ، بحيـث أدت هـذه الحالـة إىل إضعـاف فاعليـة الثقافـة عمومـا ، وهـو األمر الذى أسـلم إىل 

حالـة مـن الفـراغ الثقـاىف الذى سـاعد ىف مرحلة تالية عـىل ملئة بقيـم فردية وإنتهازيـة، األمر الذى 

سـاعد عـىل تبلـور ثقافـة إنتهازيـة أصبحت طافيـة وطاغية ىف فضـاء املجتمع.  كام سـاعد ىف مرحلة 

أخـرى عـىل تيسـري الظـروف إلخرتاق فضائنـا الثقاىف مبنظومات قيـم غريبة عـىل مجتمعاتنا،  بحيث 

بـرشت هـذه الظـروف جميعا بحالة سـاعدت عـىل طرق األفراد املواطنني أبواب سـلوكيات سياسـية 

غـري مواتيـة إلحتياجات وتطلبـات املجتمع. 

عـــرب  الثقافيـــة  الســـاحة  إىل  نظرنـــا  إذا  إننـــا  إيل  الثانيـــة  الظاهـــرة  وتشـــري 

نصـــف قـــرن مـــن التحـــوالت ، مـــع إختـــزال البعـــد التاريخـــى أو الزمنـــى – بإعتبـــار أن 
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العمليـات الثقافيـة، سـواء بإتجـاه الحيويـة أو اإلنهيـار، تسـتغرق زمنـا طويـالً – فإننـا سـوف نجـد 

ان الفضـاء الثقـاىف للمجتمـع إمتـأل مبنظومـات ثقافيـة عديـدة. أضعفت مـن ناحية بعضهـا البعض 

– عـىل نحـو مـا أرشت – فأسسـت فراغـاً ثقافيـا ىف املجتمـع، غـري أنهـا مـن ناحيـة أخـرى كانـت 

نتيجـة لتحـوالت إجتامعيـة مـرتددة ومتأرجحـة أو لعبـت دوراً ىف تأسيسـها.  إضافـة إىل تأرجـح 

أو تـردد مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية بـني القيـم التـى كانـت مسـيطرة عـىل فضـاء 

التحـوالت مـن ناحيـة وبـني املنظومـات القيميـة التى من املفـرتض أن تتحقـق التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية وفقـا لهـا لتجسـد املضامـني املسـتهدفة لهـذه التحـوالت . األمرالـذى أدى ىف النهايـة إىل 

متزيـق النسـيج الثقـاىف للمجتمـع ، بحيـث أصبحت قدرته ضعيفة عىل قيادة تنشـئة سياسـية فعالة 

ملواطنيـة ، أو متابعـة تبنيهـم لقيـم اجتامعيـة وسياسـية معينة أو مامرسـتهم لسـلوكيات اجتامعية 

وسياسـية محـددة.  وقـد سـاعد عـىل ذلـك أن األنظمـة السياسـية املتتابعـة إرتكبت خطيئـة العجز 

عـن متابعـة عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية،  فـال هـى أسسـت عـن قصـد تنظيـامت أو 

مؤسسـات تتوىل تربية النشـئ وتنشـئتهم اجتامعيا وسياسـيا وفـق أيديولوجيـات التحوالت – بغض 

النظـر عـن تباينهـا أو تناقضهـا – وال هـى حافظـت عىل مؤسسـات التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

التـى طورهـا املجتمـع ىف مسـريته التطوريـة.  والنتيجـة أن املجتمـع عارص حالة أو وضـع غابت فيه 

التنشـئة القصديـة التـى عجـزت األنظمـة السياسـية املتتابعـة عـن تأسيسـها ورعايتهـا، والتى ميكن 

أن تقـوم بهـا مؤسسـات رسـمية.  كـام ضعفـت فاعليـة املؤسسـات التقليديـة للتنشـئة اإلجتامعيـة 

والسياسـية،وهى الحالـة التـى فرضت تنشـئة سياسـية ضعيفـة. جعلـت املواطنني الصغـار نهبا ألية 

قيـم ومضامـني اجتامعيـة وسياسـية منحرفـة ميكـن لهـم أن يسـتوعبوها وتوجه سـلوكياتهم. 

مـــن الظواهـــر التـــى بـــرزت عـــىل ســـاحة التحـــوالت االجتامعيـــة االقتصاديـــة 

ملختلـــف بالنســـبة  واإلجتامعيـــة  والسياســـية  االجتامعيـــة  التنشـــئة  مضامـــني  تناقـــض 
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 الفئات اإلجتامعية ، ىف مختلف مراحل التحول اإليديولوجية.  تأكيدا لذلك أن التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية ىف املرحلـة اإلشـرتاكية قـد عانـت مـن عـدة تناقضـات أو تطرفـات، مثـال عـىل ذلـك أن 

بعـض الفئـات التـى إسـتفادت مـن املرحلـة اإلشـرتاكية بـدأت تنشـئ أبنائهـا – مـع كل السـلبيات 

التـى أرشت إليهـا – حسـب القيـم اإلشـرتاكية بإعتبارهـا قيـم املرحلة التـى منحتهم إمتيـازات كثرية 

، بحيـث أدت هـذه التنشـئة بهـؤالء األبنـاء ألن يكون أكـرث إرتباطـا بالوطن ىف هـذه املرحلة وأقوى 

إنتـامءاً لـه.  ىف مقابـل ذلـك فإننا نجـد بعض الفئـات أو الرشائح اإلجتامعية التى أضـريت ىف املرحلة 

اإلشـرتاكية، نتيجـة لسـحب بعـض إمتيازاتهـا ، تتجه إىل تنشـئة أبنائها وفق مضامني غري إشـرتاكية أو 

مضامـني ال تعكـس طبيعـة هـذه املرحلـة األمر الذى يـؤدى إىل أضعاف إنتامئهـا االجتامعى ملجتمع 

ودولـة هـذه املرحلـة.  وبـني هـذه الفئـات املتباينـة وجـدت رشائـح إجتامعيـة عملت عىل تنشـئة 

أبنائهـا وفـق قيـم فرديـة نفعيـة، أدت بهـم إىل القناعـة مبضامـني الثقافـة والسـلوكيات اإلنتهازيـة. 

وهـى الثقافـة السياسـية التى وإن بدأت ىف املرحلة األشـرتاكية إال أنها إزدهـرت ىف املرحلة الليربالية 

بعـد ذلـك.  وقـد مارسـت ذات الفئـات أدواراً معكوسـة إلنجـاز التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف 

املرحلـة الليرباليـة ، حيـث تبدلـت مواقـف الرشائـح والفئـات اإلجتامعيـة مـن التجربـة الليرباليـة ، 

ومـن ثـم تبدلت مامرسـاتها ىف عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية ألبنائهـا ، بحيث وقعت نتائج 

وآثـار لهذه املامرسـة. 

 وتعـد ظاهـرة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية الوطنيـة ىف الخـارج مـن مالمـح املرحلـة 

الليرباليـة التـى بـدأت مـع بدايـة السـبعينيات.  وقد بدأ هـذا النمط من التنشـئة مع هجـرة أعداد 

كبـرية مـن املرصيـني إىل مجتمعـات الخليـج . بلغـت ىف بعض السـنوات حـواىل أربعة ماليني نسـمة 

تتبـدل مبعـدل كل خمـس سـنوات ، وهـو مـا يعنـى أن نسـبة كبـرية مـن املواطنـني الذيـن سـافروا 

بعائالتهم أو الذين بقيت عائالتهم هنا ىف الوطن.  متت تنشـئة أوالدهم وهم يدركون أن حاجاتهم



٢٢٥ اإلطار الحضارى واالجتامعى للتنشئة االجتامعية للشباب

 األساسـية تشـبع مـن مـوارد وسـخاء وطـن غريـب ، بحيـث كان ذلـك مدخـالً السـتيعاب ثقافتـة 

ومفراداتـه التـى ترسبـت إىل ذواتهـم.  األمـر الـذى توازى معه نشـأة ومنـو عواطف سـلبية تزايدت 

مسـاحتها ىف وعيهـم الثانـوى ، بـأن املجتمـع الخليجـى هـو مصـدر األشـباع، بينـام وطنهـم مل يكـن 

كذلـك، األمـر الـذى قـوى مـن إرتباطهـم باملجتمـع الخليجـى ، وأضعـف ىف نفـس الوقـت إرتباطهم 

مبجتمعهـم وإنتامئهـم لـه.  وهـى الحالـة التـى أدت أيضا إىل التعامـل مع الوطن ليـس وفق منطق 

عاطفـى يسـتنفر ىف اإلنسـان مشـاعر مثاليـة تؤكـد عـىل اإلرتبـاط بـه ، ولكـن وفـق منطـق عقـالىن 

رشـيد يؤكـد عـىل قيم املصلحـة واملنفعة األنانية ىف التعامـل مع الوطن أو ىف العالقـة املتبادلة معه. 
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متهيد

تعـد التنشـئة االجتامعية والسياسـية مـن العمليات الرضورية لوجود وإسـتمرار أى مجتمع 

مـن املجتمعـات، وذلـك بإعتبـار أن التنشـئة االجتامعية والسياسـية – وهى موضـوع الفصل الحاىل 

– تسـتهدف باألسـاس بنـاء الضمـري االجتامعـي والسـياىس للفـرد.  وهـو الضمـري الـذى ندركـه مـن 

خـالل تجليـات عديـدة، أبرزهـا أن تنمـو هويـة الفـرد بحيـث تعكـس هويـة الجامعـة، وكالهـام 

يعكـس هويـة املجتمـع، يضـاف إىل ذلـك أن هـذا الضمـري – ىف حالـة إكتاملـة – يدفـع الفـرد إىل 

اإلرتبـاط باملجتمـع واإلنتـامء لـه.  وىف هذه الحالة فإنه يسـعى إىل املشـاركة ىف بناء تفاعالته، سـواء 

االجتامعيـة أو السياسـية، وهـو مـا يـؤدى ىف النهايـة إىل تقنـني عالقـة البـرش ببعضهـم البعـض عىل 

مرجعيـة املواطنـة، وهـو مـا يعـد مدخـال لتحقيـق االسـتقرار االجتامعـى والسـياىس، ويحافـظ عىل 

القومية.   الهويـة 

ونظـراً ملحوريـة عمليـة التنشـة االجتامعيـة السياسـية بالنسـبة األفـراد املجتمـع – بخاصـة 

الشـباب – فإننـا نجـد أن املجتمعـات تـوكل عمليـة إنجازهـا لفواعـل عديـدة.  ىف هذا اإلطـار يعترب 

السـياق االجتامعـى الـذى ينتمـى إليـه الفرد فاعـالً أصيـالً ىف إنجاز عمليـة التنشـئة االجتامعية، إىل 

جانـب بعـض السـياقات الفرعيـة.  وإرتباطـا بذلـك يعـد السـياق الريفـى هـو السـياق االجتامعـى 

القاعـدى ىف املجتمـع املـرصى، وهـو سـياق يتميـز بسـيطرة الثقافـة التقليديـة، وسـيطرة الطبيعـة 

الجامعيـة وقـوة العواطـف الدينيـة.  حيـث نجـد أن هـذه الطبيعة تؤسـس تنشـئة سياسـية، تتميز 

باملحافظـة والتقليديـة، وامليـل إىل الخضـوع للسـلطة االجتامعيـة والسياسـية بإعتبارهـا إمتـداداً 

لسـلطة التقاليـد ورب العائلـة وشـيخ البدانـة وأعيـان املجتمـع املحـىل.  ثـم أن التنشـة االجتامعية 

ىف هـذا السـياق تتميـز برتسـيخ القيـم واملعايـري، املحافظة عـىل إسـتقرار السـياق االجتامعى، وهى 

األبعـاد التـى تشـكل مرجعيـة السـلوك االجتامعـي والسـياىس لإلنسـان الريفى.  
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ويعـد السـياق الحـرضى احـد فواعـل التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية كذلـك، حيـث نجـد 

أن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف هـذا السـياق لهـا طابعهـا املميـز، تأكيـدا لذلـك أننـا نجد أن 

السـياق الحـرضى يتميـز بالفرديـة التـى تشـكل ىف غالـب األحيـان قاعـدة للقيـم النفعية والسـلوك 

االجتامعـي والسـياىس األنـاىن واملنفعـى ورمبـا االنتهـازى.  باإلضافـة إىل ذلـك فإننـا نجـد أن الثقافة 

االجتامعيـة والسياسـية الضابطـة للتفاعـل ىف السـياق الحـرضى، تتميـز بالتنـوع إىل حـد التبايـن أو 

التناقـض، وهـى الحالـة التـى قـد تفـىض ىف أحيـان كثـرية إىل حالـة األنومـى ىف الثقافـة االجتامعيـة 

والسياسـية.  حيـث نجـد ىف إطارهـا أن القيـم واملعايـري إمـا أنها ضعيفـة بحيث نجدهـا عاجزة عن 

توجيـة السـلوك االجتامعـي والسـياىس للمواطنني.  أو أنهـا متناقضة بحيث نجدها تسـلم أحيانا إىل 

سـلوكيات اجتامعيـة وسياسـية متناقضـة، وهـو مـا ينرش أحيانـا حالة مـن األنومى وفوىض السـلوك 

االجتامعـي والسـياىس ىف السـياقات الحرضيـة.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن عقليـة الحشـد قـد تحكـم 

السـلوك االجتامعـي والسـياىس ىف السـياقات الحرضيـة كـام تتجسـد أحيانـا ىف بعـض التظاهـرات 

الحرضية.  واإلرضابـات 

ونظـراً ألن العشـوائيات تعـد ظاهـرة حرضيـة باألسـاس، حيـث تضـم بداخلهـا نسـبة عالية 

مـن السـكان املهمشـني إجتامعيـا وإقتصاديـا وثقافيـا وسياسـيا.  فمـن الناحيـة االجتامعيـة يسـكن 

العشـوائيات األفـراد الذيـن إنتقلـوا حديثـا من الريـف إىل املدينة، وهم يعيشـون حالـة من التحول 

بدرجـة كاملـة، مـن الثقافـة والقيـم الريفيـة إىل الثقافـة والقيـم الحرضيـة.  وىف الغالـب نجدهم مل 

يتخلـوا عـن الثقافـة الريفيـة التقليديـة متامـا، ومل يكتسـبوا الثقافـة الحرضيـة بعـد، فهـم ىف حالـة 

إنتقاليـة، الثقافـة والقيم االجتامعية والسياسـية التى تشـكل مرجعية سـلوكياتهم مـا زالت ضعيفة، 

ولذلـك نجـد أن سـلوكياتهم االجتامعيـة والسياسـية مضطربـة، وىف أحيـان كثـرية منحرفـة.  كـام 

أنهـم مهمشـون مـن الناحيـة االقتصاديـة.  حيث تضم العشـوائيات الفقـراء الذين لفظتهـم األحياء 

األخـرى ىف املدينـة، إضافـة إىل الفقـراء الذيـن هاجـروا مـن الريـف، وسـكنوا العشـوائيات إنتظـاراً 

للحصـول عـىل بعـض فـرص الحياة.  ومـن الناحيـة الثقافية فإن الظـروف األيكولوجية والسـكنية ىف 
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العشـوائيات، تلغـى الخصوصيـة الثقافيـة واالجتامعيـة أحيانـا، األمـر الـذى يؤدى إىل إزدهـار عديد 

مـن القيـم والسـلوكيات املنحرفـة، وبذلـك يقـود التهميـش االجتامعـى واالقتصـادى إىل حالـة مـن 

التهميـش الثقـاىف واألخالقـى.  ومـن الطبيعـى أن يـؤدى كل ذلـك إىل حالـة من التهميش السـياىس،  

فغالبيـة سـكان العشـوائيات يدركـون أن قوتهم محـدودة من حيث تأثريهـم ىف العملية االجتامعية 

والسياسـية، وهـى الحالـة التـى تشـعرهم باإلحباط وإنعـدام القيمـة.   وهى املشـاعر التى تضعهم 

عـىل أعتـاب رفـض العمليـة االجتامعيـة والسياسـية إمـا مـن خـالل االمتنـاع عـن املشـاركة، أو مـن 

خـالل إسـتفادتهم مـن التنافس االجتامعي والسـياىس ىف العمليات االجتامعية والسياسـية والتعامل 

مـع مبنطـق نفعـى، وىف هذا اإلطار يلعبـون أدوارهم بإعتبارهم آلية للبلطجـة، ورشاء األصوات.  غري 

أن خطرهـم يتجـىل بأوضـح مـا يكـون حينـام يتعـرض السـياق الحرضى لبعـض مظاهـر الفوىض، ىف 

هـذه الحالـة فإننـا نجـد أن سـكان العشـوائيات، يـربزون بإعتبارهـم كتلـة ناريـة قادرة عـىل تدمري 

وأحـراق مجتمـع إلناقـة لهم فيـه وال جمل. 

ويشـكل السـياق الطبقـى أو الفئـوى السـياق االجتامعـى الثالـث الـذى له عالقة بالتنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية، ونحـن إذا تأملنـا بعـد السـياق الطبقـى فسـوف نجـد أنفسـنا امـام بنـاء 

طبقـى غـري مكتمـل.  قـد تكون هنـاك كتل طبقيـة منفصلة عن بعضهاعىل أسـاس مسـتوى الدخل، 

حيـث ينقسـم املجتمـع إىل الطبقـة العليـا والوسـطى والدنيـا، غـري أن هـذه الطبقـات غـري ناضجة، 

ألنهـا مل متتلـك وعيهـا بعـد، وهـو األمـر الـذى يجعـل سـلوكها السـياىس يتصـف بالعشـوائية أحيانا، 

وعـدم االتسـاق مـع مصالـح الطبقـة ىف احيان كثـرية.  فإذا تأملنا التنشـئة االجتامعية والسياسـية ىف 

كل طبقـة مـن الطبقـات فسـوف نجـد أن الطبقة العليـا مثالً يتلقـى أبناؤها التعليـم األجنبى، وهم 

منفتحـون عـىل الثقافـة ومنظومـات القيـم الغربيـة.  وىف الغالب يكـون ذلك عىل حسـاب ثقافتهم 

وهويتهـم القوميـة، لذلـك نجـد أن روابطهـم مبجتعهـم دامئاً ضعيفـة، وإنتامئهم لـه أضعف، هم ىف 

الغالـب فرديـون نفعيـون أنانيـون يغلبـون مصالحهـم عـىل مصالح املجتمـع.   عىل الطـرف املقابل 

نجـد الطبقـة الدنيـا مل يحصـل أبناؤهـا عـىل فـرص التعليـم الكافيـة، لذلـك كان من السـهل تزييف 
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وعيهـم، لدفعهـم ىف إتجـاه سـلوك سـياىس ضـد مصالحهـم، ورمبـا ضـد مصالـح املجتمـع.  ىف بعـض 

األحيـان نجـد لـدى بعـض أفـراد هـذه الطبقـة متاجـرة بالسـلوك االجتامعـي والسـياىس، فبعضهـم 

يبيـع أصواتـه ىف بعـض العمليات السياسـية، بخاصة االنتخابات واالسـتفتاءات.  غري أن نسـبة عالية 

مـن هـذه الطبقـة قـد تدعم السـلوكيات السـوية املرتبطـة بالعمليـات االجتامعية والسياسـية، أمال 

ىف الحفـاظ عـىل مامرسـيها باقـني ىف منطقـة السـواء االجتامعى. 

تبقـى الطبقة الوسـطى التى تشـكل رمانة ميزان املجتمع، غالب أبنـاء هذه الطبقة تتطابق 

مصالحهـم مـع مصالـح املجتمع، ىف العادة متوج سـاحة الطبقة الوسـطي بعديد مـن األيديولوجيات 

والتوجهـات السياسـية، غـري أن التوجـه الحقيقـى لهذه الطبقة هـو التوجه املعرب عـن نواتها الصلبة 

أو رشيحتهـا الوسـطى.  قـد يرفـض قطـاع مـن هـذه الطبقة صيغـة االسـتقرار ويطالـب بالتغيري، ىف 

مقابـل قطـاع متمـرد آخـر قـد يطالـب بالتغيـري، حتـى التغيـري الراديـكاىل.  إذا تأملنـا مسـرية هـذه 

الطبقـة، فسـوف نجـد أنهـا خضعـت لحالة مـن الحـراك االجتامعى إىل أعـىل ىف املرحلة االشـرتاكية، 

حيـث حصلـت عـىل كثري مـن فرص الحيـاة، ىف التعليم والصحة واألسـكان والعمل.  غـري أننا نجدها 

قـد قـادت حـراكا مرتاجعـا ىف املرحلـة الليرباليـة، التـى بـدأت مـع توجـه املجتمـع إىل التأكيـد عـىل 

األيديولوجيـا الليرباليـة، وقيـادة القطـاع الخـاص لعمليـة التنميـة والتحديـث.  ونظـرا ألنهـا حرمت 

ىف هـذه املرحلـة مـن الفـرص، فإنهـا تبنت سـلوكيات اجتامعية وسياسـية غـري منتميـة إىل حد كبري، 

فهاجـرت مـن املجتمـع سـعيا وراء مصالحهـا الخاصة ولو عىل حسـاب املجتمع.  إضافة إىل مامرسـة 

سـلوكيات تشـري إىل إنطالقهـا مـن مرجعيـة إنتهازيـة، يضـاف إىل ذلـك أننـا نجد أنه قـد طورت عىل 

سـاحتها سـلوكيات التطـرف الدينـى والعنـف.  كـام منـت ىف نطاقهـا توجهـات سياسـية عديـدة ىف 

العقـود األربعـة السـابقة عـىل ثورة ٢٥ يناير، تؤكـد برضورة التغيري الراديـكاىل.  وىف أعقاب ثورة ٣٠ 

يونيـو نجدهـا قد رفعت شـعارات الدولة املدنية، وبسـبب كـرثة الحركات والتوجهـات التى تطورت 

عـىل سـاحتها، فهـى تعد اكـرث الطبقات ديناميكيـة من الناحيـة االجتامعية والسياسـية.  

باإلضافـــة إىل ذلـــك تعتـــرب الفئـــات االجتامعيـــة مرجعيـــة للتنشـــئة االجتامعيـــة 
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والسياسـية التـى يخضـع لهـا أفـراد الفئـة االجتامعيـة، ىف هـذا اإلطـار فإننـا نجـد أن هنـاك بعـض 

اجتامعيـة وسياسـية شـكلت مرجعيـة  ثقافـة  تبلـورت عـىل سـاحتها  التـى  االجتامعيـة،  الفئـات 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية عـىل سـاحتها.  تأكيـدا لذلـك فإننـا نجـد أن املـرأة مثـالً أصبحـت 

تقـود سـلوكيات اجتامعيـة وسياسـية، تنطلق من مرجعية حقوق اإلنسـان وحقوق املـراة، ىف مقابل 

تخليهـا عـن بعـض السـلوكيات التـى تفرضها عليهـا الثقافة التقليديـة.  ومن ثم نجدها مـن الناحية 

االجتامعيـة والسياسـية تقـف إىل جانـب التوجهـات الليرباليـة الحديثـة، التـى تؤكـد عـىل حقـوق 

اإلنسـان والتحـول الدميوقراطـى. إضافـة إىل تبنـى قطاعـات كبـرية مـن النسـاء، ملضامـني التنظـري 

النسـوى فيـام يتعلـق باملوقـف مـن مقتضيـات الثقافـة التقليديـة.  

يضـاف إىل ذلـك الشـباب، الذيـن أصبحـوا أكـرث إنفتاحـاً عـىل الثقافـة الحديثـة مـن خـالل 

االعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات، وإسـتوعبوا مضامـني مـا بعد الحداثـة ،التى أصبحـت ترفض كل ما 

هـو مـوروث وتقليـدى.  ولذلـك نجدهـم يقفـون دامئـاً ىف معسـكر التمـرد والرفـض، يطالبـون دامئا 

بالحريـة والكرامـة اإلنسـانية والعدالـة االجتامعيـة، بإعتبارهـا موجهـات أو شـعارات أيديولوجيـة، 

تسـتهدف بنـاء املجتمـع الـذى يرغبـون الحيـاة فيه.  

كام يعترب النظام السـياىس احد الفواعل األساسـية للتنشـئة االجتامعية والسياسـية للشباب، 

وىف هذا اإلطار يشـري تأمل دور األنظمة السياسـية ىف التنشـئة االجتامعية والسياسـية، إىل أن قدرتها 

ىف هـذا الصـدد تتجـه إىل الرتاجـع.  فبعد أن كانت هـى صاحبة االختيار األيديولوجـى، الذى يحتوى 

املضامـني التـى تتـم بالنظـر إليها التنشـئة، فإنه مل يصبح أمامها سـوى تبنى التوجهـات األيديولوجية 

لقـوى العوملـة.  إضافة إىل أن هناك آليات عاملية ومجتمعية عديدة، تحارص آداء األنظمة السياسـية 

ىف هـذا الصـدد.   فهـى مـن ناحيـة محارصة بآليـات وقوى العوملـة، ومن ناحية ثانيـة فهى محارصة 

بواسـطة قـوى وثقافـة املجتمـع التقليـدى.  ويتصـل بذلـك املجتمـع املـدىن الـذى يشـارك ىف هـذه 

املرحلة ىف عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية، حيث يعمل املجتمع املدىن بإتجاه تطوير الوعى 
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السـياىس للجامهـري التـى يتعامـل معهـا.  حتـى تصبـح مشـاركتها االجتامعيـة والسياسـية رشـيدة، 

يضـاف إىل ذلـك أن املجتمـع املـدىن يعمـل بإتجاه التاكيـد عىل حالة مـن التعددية السياسـية، ومن 

ثـم فهـو يـدرب الجامهـري عـىل قبول اآلخـر والتسـامح معه، بغـض النظر عـن الخالفـات ىف التوجه 

أو الـرأى.  يضـاف إىل ذلـك أن املجتمـع املـدىن، مـن خـالل املنظـامت الحقوقيـة، بـدأ يلعـب دوراً 

اساسـيا ىف الدفـاع عـن الجامهـري ىف مواجهـة النظام السـياىس، أو آية مؤسسـات داخليـة او خارجية 

تسـعى لفـرض القهـر عليه.  

وإىل جانـب هـذه الفواعل الشـاملة، التى تلعب دوراً اساسـياً ىف عملية التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية للشـباب، هنـاك مجموعـة مـن الفواعـل التـى تلعـب دوراً مبـارشاً ىف عمليـة التنشـئة 

االجتامعيـة  التنشـئة  تبـدأ  حيـث  الفواعـل،  هـذه  اول  األرسة  وتعتـرب  والسياسـية.   االجتامعيـة 

والسياسـية داخـل األرسة، وحسـب طبيعـة األرسة تكـون القيـم التـى يسـتوعبها الطفـل وتوجـه 

سـلوكه االجتامعـي والسـياىس مسـتقبال، كـام تتبايـن األرسة مـن حيـث قدرتهـا عـىل تطويـر الوعى 

السـياىس لألبنـاء، وأيضـا ىف دفـع األبنـاء بإتجـاه املشـاركة االجتامعية والسياسـية اإليجابيـة.  غري أن 

األرسة خضعـت ىف الفـرتة األخـرية إلخرتاقـات إجتامعيـة وثقافيـة عديـدة، أعجزتهـا عـن السـيطرة 

عـىل التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية لألبنـاء، بل وخفضـت قيمتهـا ىف مخيلتهم، فرتاجعـت كفاعل 

لـه تأثـريه ىف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  ويتكامـل دور النظـام التعليمـى إبتـداء من 

املدرسـة وحتـى الجامعـة مـع دور األرسة، ىف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، فمـن خـالل 

الحيـاة املدرسـية والتفاعـل ىف إطارهـا، يتعلـم الطفـل أسـس التفاعـل الدميوقراطى مـع االخر.  كام 

تدربـه عـىل قيـم الدميوقراطيـة وحقوق اإلنسـان، إضافة إىل أنهـا تدرب الطالب عىل أسـس التعامل 

الرشـيد مـع السـلطة.  وأخـريا يـأىت االعـالم وتكنولوجيـا املعلومات، التـى برزت عىل السـاحة كفاعل 

تـزداد قوتـه بصـورة مسـتمرة، مـن حيـث قدرتـه عـىل السـيطرة عـىل عمليـة التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية.  حيـث يسـتوعب الشـباب املضامـني االجتامعيـة والسياسـية املتدفقـة مـن االعـالم 

وتكنولوجيـا املعلومـات لتشـكل مرجعيتـه املوجهـة لسـلوكياته االجتامعيـة والسياسـية، ونحـن إذا 
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تأملنـا آداء االعـالم، فسـوف نجـد أن مسـاحة فاعليتـه تتزايد بصورة مسـتمرة عىل حسـاب إنكامش 

فاعليـة الفواعل األخرى. 

وإذا كنـا قـد تحدثنـا عـىل تعـدد الفواعل القامئة بالتنشـئة االجتامعية والسياسـية للشـباب 

فإننـا نعتقـد أن مضامـني التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية يغيـب عنهـا التجانـس الـذى ينبغـى ان 

يتوفر للقيم التى تشـكل مضامني هذه التنشـئة.  إذ تعاىن مضامني التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

مـن تغـري األيديولوجيـات السياسـية، التـى تـأىت إىل السـاحة وتنسـحب منهـا بصـورة متتابعـة.  كام 

تعـاىن أحيانـا مـن تبايـن مضامـني التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، وتناقضهـا إىل حـد أنهـا تجسـد 

حالـة األنومـى فيـام يتعلق باملرجعيـة الثقافية واألخالقية املوجهة للتنشـئة االجتامعية والسياسـية، 

وهـى الحالـة التـى تنعكس عىل طبيعة السـلوكيات السياسـية للشـباب ىف مختلـف املجاالت، وهى 

القضايـا التـى نعرض لهـا ىف الصفحـات التالية.  

أوالً: التنشئة االجتامعية والسياسية عىل خلفية السياق الريفى – الحرضى. 

ميكـن إعتبـار التفاعـالت التـى وقعـت عـىل السـاحة الريفيـة – الحرضيـة أحـد املتغـريات 

املؤثرة عىل التنشـئة االجتامعية والسياسـية عىل السـواء.  وترجع فاعلية هذا املتغري إيل أن االنتقال 

مـن السـياق الريفـى إىل السـياق الحرضى ، يعنى االنتقـال من الثقافة الريفيـة التقليدية إىل الثقافة 

الحرضيـة ، والتـى رمبـا كانـت حديثـة او عشـوائية متخلفـة ، كـام يعنـى هـذا اإلنتقـال أو الحـراك 

االفـالت مـن سـطوة التكوينـات الجامعيـة التقليديـة ، إىل حيـاة متجـد الفرديـة املسـتندة إىل القيم 

الفرديـة والنفعيـة التـى متيز السـياقات الحرضية.  وهو ما يعنى أن التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

تصطبـغ عـادة باإلطـر التـى تحققـت فيها.  ىف هـذا اإلطار فإننا نجـد ان لدينا ثالثة أطر أو سـياقات 

إجتامعيـة ، كان للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف كل منهـا طبيعة خاصة . فلدينا السـياق الريفى 

التـى تنظـم الثقافـة التقليديـة التفاعـل الحـادث فيـه مبـا ىف ذلـك التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

للبـرش. كـام أن لدينا السـياق الحرضى الذى من املفروض ان ينظم التفاعـل فيه وفق معايري الثقافة
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 الحديثـة.  ثـم السـياق اإلنتقـاىل ، وهو باألسـاس سـياق تصـورى قد يكـون ىف القرية التـى إخرتقتها 

ثقافـة التحديـث ، أو ىف املدينـة التـى هاجـرت إليهـا الثقافـة التقليديـة.  ومـن الطبيعـى أن تسـود 

هـذا السـياقات تناقضـات كثـرية تنعكـس عـىل فـوىض التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف إطارهـا.  

وفيـام يتعلـق بالتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف السـياق الريفـى ، فإننـاإذا تأملنـا الواقـع العـرىب 

واملـرصى نجـد أن السـياق األول والقاعـدى هـو السـياق الريفـى الـذى لـه نوعيـة حياتـه وثقافتـة 

ومنـط التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية وآلياتهـا ىف إطـاره ، حيـث نجـد أن هـذا النمـط قـد تغـري 

بفعـل عمليـة التحديـث التـى تضافـرت مـع هجـرة او حـراك إجتامعـى مـن الريـف إىل الحـرض 

بحثـا عـن فـرص الحيـاة األفضـل.  إرتباطـا بذلـك ترجـع عمليـة الهجـرة مـن الريـف إىل املدينـة إىل 

عاملـني أساسـيني،  ويتمثـل العامـل األول ىف عـدم التـوازن بـني قـدرة االقتصـاد الريفـى املحـدود 

وبـني سـكانه املتزايديـن ، وهـى قضيـة إشـار إليها عـامل االجتامع إميـل دوركيم ىف معالجتـه للتحول 

مـن املجتمـع التقليـدى ، الـذى سـامه مبجتمـع ”التضامـن اآلىل“ ، إىل املجتمـع الحـرضى الحديـث 

، الـذى سـامه مبجتمـع ”التضامـن العضـوى“.  فقـد ظلـت األرض الزراعيـة ثابتـة تقريبـا. تأكيـدأ 

لذلـك أننـا إذا تأملنـا واقـع املجتمـع الريفـى فسـوف نجـد أن هـذا التناقـض إتضـح بأوضـح مـا 

يكـون ىف فـرتة القـرن التاسـع عـرش والقـرن العرشيـن.  فبينام بلغـت املسـاحة الزراعية عـام ١٨٩٤ 

نحـو ٤٫٧ مليـون فـدان ، ثـم إرتفعـت إىل نحـو ٥٫٦٦ مليـون فـدان عـام ١٩١٤، ثـم إرتفعـت عـام 

١٩٣٠ لتصبـح ٥٫٩٢ مليـون فـدان ثـم إنخفضـت لتصبـح ٥٫٩٩ مليـون فـدان عـام ١٩٥٢، فإننـا نجد 

ىف ذات الوقـت إزديـاد عـدد سـكان الريـف عـن نفـس السـنوات عـىل التـواىل مـن ٧٫٥٨ مليـون 

نسـمة إىل ١٠٫٠٣ مليـون نسـمة إىل ١٠٫٣٧ مليـون نسـمة إىل ١٢٫٦ مليـون نسـمة (١).  وهـو مـا 

يعنـى أنـه ىف مقابـل الثبـات النسـبى ملسـاحة األرض الزراعيـة تزايـد عـدد السـكان إىل الضعـف 

تقريبـا.  وهـو مـا يشـري إىل أن هـذا الفائـض السـكاىن مـن الطبيعـى أن يطـرق قنـوات الهجـرة إىل 

الحـرض، بحثـا عـن مختلـف فـرص الحيـاة.  بحيـث نجـد أن سـكان الحـرض تزايـدوا خـالل هـذه 

الفـرتة بسـبب الهجـرة إىل جانـب الزيـادة الطبيعيـة ، حيـث قـدر عـدد املهاجريـن مـن الريـف 

إىل الحـرض خـالل الفـرتة ١٩٤٧-١٩٨٠ بنحـو ١٠٫٧٪ مـن سـكان املجتمـع املـرصى (٢).  وحينـام
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 ذهبـوا إىل الحـرض تخلـوا عـن عائالتهـم املمتـدة التى كانـت لهم ىف الريف وشـكلوا عائـالت نووية 

جديـدة أو عاشـوا ىف نطـاق حدودها.  ذلك باإلضافة إىل أن هـذه الرشائح بدأت تتخىل تدريجيا عن 

ثقافاتهـا التقليديـة وسـعت إىل إكتسـاب قيـم الثقافة الحرضية ، التى هى باألسـاس ضعيفة بسـبب 

تأثـري التحـوالت االجتامعيـة االقتصاديـة كـام أرشنـا.  وىف بعـض األحيـان عاشـت األرس املهاجرة عىل 

أطـراف املـدن او ىف العشـوائيات، بـال منظومـات قيميـة سـوية ان مل تكن هـذه املنظومات مطعمة 

بعنـارص ثقافيـة منحرفـة(٣).  هـذه السـياقات العشـوائية ىف الغالـب بعيـدة عن السـيطرة الكاملة 

للدولـة، ومـن ثـم نجدهـا تشـكل سـاحات عـدم االسـتقرار االجتامعـي والسـياىس.  ومـن الطبيعـى 

أن تصـاب التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف هذه السـياقات العشـوائية بتشـوهات عديدة تفرض 

عىل سـكانها مامرسـات وسـلوكيات اجتامعية وسياسـية مشـوهة كتشـوة التنشئة.  

وقـد تضافـرت عمليـة التحديـث أيضـا مع الحـراك التعليمـى،  األمـر الـذى أدى إىل إندفاع 

موجـات أخـرى مـن سـكان الريـف إىل الحرض ، حيث سـاعدت عيل ذلك ثـورة الطموحـات واآلمال 

التـى أطلقتهـا شـعارات التحديـث عـرب مراحـل التحـول املتتابعـة. إضافـة إىل فتـح قنـوات التعليـم 

ومجاالتـه عـىل مرصاعيـة امام أبنـاء الريف األمر الـذي أدي إىل تدفقهم عرب هذه القنـوات ليتعلموا 

ثـم ليشـغلوا وظائـف ىف البريوقراطيـة الحكوميـة، بخاصـة ىف املرحلـة اإلشـرتاكية.  غـري أنهـم أثنـاء 

صعودهـم االجتامعـى تخلـوا ىف الغالـب عـن قيم الثقافـة التقليدية وضعفـت إرتباطاتهم بالسـياق 

الريفـى وثقافتـة.  وىف ذات الوقـت مل يحققـوا إكتسـابا قويـا لقيـم الثقافـة الحرضيـة ، ومـن ثـم 

عاشـوا ىف بعـض الفـرتات حالـة مـن الفـراغ الثقـاىف، ألن القيـم ال تسـقط فجـأة وال تكتسـب فجـاة 

كذلـك.  وهـو الفـراغ الـذى إمتـأل بقيـم وأيديولوجيـات فرديـة تـربر الصعـود االجتامعـى وتـزوده 

مبنظومتـة القيميـة التربيريـة ، وتدريجيـا تولـدت لديهـم فلسـفة الغايـات التـى تربر الوسـائل (٤).  

وهـو مـا يعنـى مزيـداً مـن إضعـاف الثقافـة التقليديـة، أو لتصبـح ثقافـة تقليديـة مشـوهة يعيش 

وفـق معايريهـا املهاجـر ىف عشـوائيات املدينة.  

إرتباطــا بفاعليــة العوامــل الســابقة أخــذت الثقافــة التقليديــة تواجــه حالــة مــن
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 الوهـن أو الضعـف ، خاصـة أن سياسـات الدولـة إتجهـت باألسـاس نحو تحديث الريـف من خالل 

السـعى إىل نـرش أو نقـل الثقافـة الحرضيـة إليـة.  حيـث تحقق لهـا ذلك من خالل نرش املؤسسـات 

التعليميـة مبسـتوياتها املختلفـة ىف القـرى ، بحيـث سـاعد ذلـك عـىل إرتفـاع عـدد امللتحقـني بهـا ، 

إضافـة إىل التحديـث مـن خـالل فـرض أتسـاع شـبكة املواصـالت واالتصـال الحديثة ، بحيـث لعبت 

كل هـذه العوامـل دوراً ىف هـز رواسـخ الثقافـة التقليدية مـن ناحية وتفتيت األبنيـة الجامعية ذات 

الطبيعـة القرابيـة ىف الريـف من ناحيـة ثانية. 

فـإذا تأملنـا الواقـع الريفـى الحرضى فسـوف نجد أن لكل سـياق تأثريه عىل عملية التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية إرتباطـا بنوعيـة الحيـاة وطبيعـة الثقافـة التـى تسـوده.  وإذا كان السـياق 

الريفـى هـو السـياق األول ىف هـذة املعادلة ، فإننا سـوف نـدرك وجود متغريين هام املسـئولني عن 

تنظيـم الحيـاة والتفاعـل عىل سـاحته.  ويتمثل املتغـري األول ىف ان الحياة الريفيـة والثقافة املنظمة 

للتفاعـل ىف إطارهـا تؤكـد عـىل رضورة مراعـاة االتفـاق القيمـى واملعيـارى للمجتمـع.  وذلك يرجع 

إىل أن البنـاء املعيـارى هـو الـذي يضبـط سـلوك اإلنسـان مـن الخارج حسـبام تذهب وجهـة النظر 

الهوبزيـة.  ىف هـذا السـياق تـؤدى املعايـري دورهـا كأحـد اآلليـات املنظمـة للتفاعـل االجتامعـى ىف 

السـياق الـذى ينجـز ىف إطـاره اإلنسـان سـلوكه.  غري أننـا نجد أن إميـل دوركيم يطور هـذا املوقف 

الهوبـزى ، حينـام يؤكـد أن لـدى اإلنسـان التزامـا أخالقيـا ذاتيـا بهـذه املعايـري األخالقيـة.  ذلـك 

أن املجتمـع مـن خـالل عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية يعيـد تأسـيس اإلنسـان كشـخصية 

مدربـة أخالقيـا، بـأن يقـوم بتدريبـه عـىل املعايري األخالقيـة التى تنظم سـلوكه ىف مختلـف مجاالت 

الواقـع االجتامعـى.  بحيـث تصبـح هـذه العنارص املعياريـة مسـتوعبة ىف داخل الفـرد وذاته.  ومن 

ثـم يصبـح مبعنـى مـا متوحـداً مـع هـذه املعايـري ، التـى تشـكل ىف النهايـة ضمـريه الداخـىل (٥).  

وهـو مـا يعنـى أن الفـرد ىف السـياق األوىل مراقـب ىف سـلوكة االجتامعـى والسـياىس بآليتـني ، فهـو 

مراقـب بالقواعـد والقيـم والقوانـني التـى تعـرف عليهـا ونشـئ وفقـا لهـا حسـبام يذهـب املوقـف 

النفعـى ، ثـم هـو مراقـب أيضـا بضمـريه الداخـىل الـذى تشـكل مـن خـالل التنشـئة االجتامعيـة 
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والسياسـية املتنوعـة واملتتابعـة حسـبام يذهـب املوقـف الدوركيمـى. ويتشـكل املتغـري الثـاىن مـن 

الجامعـة القرابيـة التـى تعد الوسـيلة الثانية املنظمة للتفاعـل داخل الحياة الريفيـة.  ىف هذا اإلطار 

يؤكـد أميـل دوركيـم أن للبطـن أو العائلـة سـلطة هائلـة عـىل األفـراد مـن أعضائهـا ، ىف مواجهـة 

السـلطة املركزيـة التـى يكـون وجودهـا ضعيـف ىف هـذا السـياق (٦).  وذلـك يرجـع ألن السـياق 

الريفـى يتشـكل مـن جامعـات صغـرية هـى الجامعـات القرابيـة التـى تكـون عـادة قويـة بالنسـبة 

للفـرد.  خاصـة إذا تضافـرت قوتهـا مـع قـوة الثقافـة التقليديـة التـى يدعمهـا الديـن ، األمـر الـذى 

ميكـن الجامعـة القرابيـة مـن التدخـل عـادة ىف تفاصيـل الحيـاة والخصوصيـات الفرديـة وتنظيمهـا 

مبـا يالئـم تحقيـق مصالـح الجامعـة (٧).  وإذا كانـت التكوينـات القرابية الكبـرية كالقبيلـة والبدنة 

هـى التكوينـات القاعديـة ، فـإن التكويـن القـراىب السـائد ىف السـياق الريفـى حـارضاً هـو العائلـة 

املمتـدة.  التـى بـدأت هـى األخـرى تواجه التحلـل بإتجاه العائلـة ”النوويـة“ ، وإن كانـت فعاليتها 

ىف الريـف ، خاصـة فيـام يتعلـق بالتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية مـا زالـت قامئـة.  ويسـتند ذلـك 

إىل أننـا إذا تأملنـا السـياق الريفـى فسـوف نجـد أن العائلـة املمتـدة ، لكونهـا ذات عمـق رأىس 

وأفقـى فإننـا نجدهـا تقـوم بعمليـة تنشـئة سياسـية ذات طبيعـة معينـة.  ونقصـد بالعمـق الرأىس 

أن زيـادة عـدد أجيـال األرسة الذيـن يعيشـون مـع بعضهـم ىف دار معيشـية house-hold واحـدة، 

مـن شـأنه أن يدعـم قدرتهـا عـىل آداء عملياتهـا اإلنتاجيـة إضافـة إىل فعاليتهـا السياسـية وادوارهـا 

االجتامعيـة والثقافيـة. إىل جانـب ذلـك فـإن زيـادة كثافتهـا مـن حيـث عـدد األفـراد يتحـول عـادة 

إىل مـا ميكـن أن يسـمى بالكثافـة االجتامعيـة التـى يكـون لهـا وطأتهـا عـىل أفرادهـا.  مـن خـالل 

تنشـئتهم إجتامعيـا وثقافيـا وسياسـيا، مبا يسـاعد عىل بنـاء الضامئـر الداخلية ألعضائهـا ، إضافة إىل 

القـدرة الضبطيـة العاليـة لهـذه العائلـة . وذلك بإعتبار إتسـاع عدد األفـراد الذين مـن حقهم تربية 

االبـن ، ومراقبـة سـلوكه ومامرسـة الضبـط والرقابـة عليـه.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن العائلـة املمتدة 

هـى األكـرث نجاحـا ىف عملية التنشـئة بسـب إعتـامد الفرد عليها سـواء فيـام يتعلق بإشـباع حاجاته 

األساسـية سـواء املاديـة أو املعنويـة املتصلـة بالعـزوة التى متنحهـا العائلة للفرد فتسـاهم ىف تحديد 
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وتدعيـم مكانتـه.  ومـن الواضـح أن هـذا النمـط – الجامعـة القرابيـة - هـو األكرث تجـذرا ىف ثقافتنا 

العربيـة التـى إنحـدرت إلينـا من القبيلـة العربية ، إضافـة إىل التأكيد الدينى عليها مـن خالل تأكيد 

الديـن عـىل املكانـة الخاصـة للوالديـن، واألهـل ولـذوى القـرىب واألقربني بحيـث يعترب هـذا النمط 

مـن العائلـة مدخـالً لالسـتقرار االجتامعـى ولتامسـك املجتمـع (٨).   ومـن املؤكد أن مثـة تضافر بني 

الثقافـة التقليديـة وبنيـة العائلـة املمتـدة ، حيـث يدعم كل منهام اآلخـر بصورة متبادلـة.  فالثقافة 

التقليديـة التـى تدفقـت مـن القبيلـة العربيـة تؤكـد عـىل التكوينـات العائليـة املناظـرة أو التـى 

تعكـس صورتهـا مـن حيـث بنائهـا وتوزيـع مكاناتهـا وأدوارهـا.  والعائلـة بدورهـا كوحـدة تلعـب 

دورهـا ىف نقـل الـرتاث الثقـاىف التقليـدى ، ثـم أن العائلـة املمتـدة هـى اكـرث أمنـاط العائـالت مـن 

حيـث قـدرة االعتـامد عـىل الـذات ، ومـن ثـم فهـى ال متيـل إىل اإلعتـامد كثـرياً عـىل مـا هـو خـارج 

عـن حدودهـا،  كـام أنهـا تـرتدد ىف قبول بعـض عنـارصه.  وتتطلب العائلـة املمتدة أن يـذوب الفرد 

ىف بنائهـا ، فمطالـب العائلـة مقدمـة عـىل مطالبـه، وهو ما يعنى أن ينشـأ بحيث يكـون ذو طبيعة 

إيثاريـة.  فطاملـا أن العائلـة تدعمـه مـن خـالل إشـباع إحتياجاته األساسـية ، وتحميـة ىف موجهة أى 

إعتـداء عليـه ، فإنهـا تتطلـب منـه أن يخضـع لهـا خضوعـاً كامـالً ، يسـتوعب ثقافتهـا وقيمهـا مـن 

خـالل التنشـئة ويقـوم بـاألدوار التـى ترسـم لـه،  بحيـث يـؤدى هـذا التفاعل إىل إسـتقرار السـياق 

الريفـى كـام ندركه. 

التأكيـد  إىل  غربيـة  مرجعيـات  مـن  املنطلقـة  الدراسـات  إحـدى  تذهـب  بذلـك  إرتباطـا 

قيـم  تنمـى  ”الزراعيـة“  و  الرعويـة  السـياقات  ىف  املنتـرشة  التقليديـة  الثقافـة  هـذه  أن  عـىل 

أقـوى  هـم  ملـن  واالذعـان  واإلتكاليـة  العجـز  روح  ترسـيخ  عـىل  وتعمـل  والتسـلط  الرضـوخ 

منـه.  وتذهـب الدراسـة إىل أن الحيـاة االجتامعيـة العربيـة مبنيـة ىف إطـار سلسـة مرتابطـة مـن 

عالقـات التسـلط والرضـوخ ، بـني األب واألبنـاء ، األخـوة واألخـوات ، الكبـري والصغـري ، الرئيـس 

أن  الطبيعـى  ومـن  واملحكومـني.   الحاكـم  بـني  العالقـة  إىل  تصـل  أن  إىل  وهكـذا   ، واملـرؤوس 

اإلذعـان  وروح   ، العربيـة  اإلجتامعيـة  الحيـاة  ىف  املنتـرشة  والرضـوخ  التسـلط  عالقـات  تنعكـس 

واالتكاليـة ىف نهايـة الطـاف عـىل الحيـاة االجتامعيـة والسياسـية ذاتهـا ، فيصبـح مـن الطبيعـى 
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عـىل اإلنسـان العـرىب أن يتقبـل أى نظـام تسـلطى ، حيـث أن هـذا مـا تعـود عليـه طيلـة حياتـه.  

ويصبـح عنـده إحسـاس بالعجـز وعـدم القـدرة عـىل املشـاركة ىف إتخـاذ القـرارات ، حيـث أنـه قـد 

تعـود عـىل الحيـاة ىف سـياقات عائليـة أبويـة ، ومـن ثـم عـىل وجـود مـن يتخـذ لـه القـرارات ىف 

جميـع جوانـب حياتـه األخـرى ، وهـو مـا يجعله يتقبـل وجود مـن يتخذ لـه القـرارات بالنيابة عنه 

ىف املجـال االجتامعـي والسـياىس.  ويـؤدى عـدم إدراك املواطـن ىف هـذا النمـط العائـىل لحقـه ىف 

املشـاركة ىف إتخـاذ القـرارات ، ومـن ثـم عجـزة عـن هذه املامرسـة إىل القبـول بأى نظام تسـلطى ، 

باعتبـاره أمـر متفـق مـع طبيعـة األشـياء ىف مجتمعـه.  بغض النظـر عن مشـاعره تجاه هـذا النظام 

، وعـادة مـا تكـون مشـاعر سـلبية مشـوبة بالكراهيـة وعـدم القبـول بـه ، يصاحـب ذلـك إحسـاس 

بالعجـز تجـاه النظـام التسـلطى وعـدم القـدرة عـىل تغـري سياسـاته (٩). 

وتذهـب دراسـة أخـرى إىل أن هـذا العجـز ىف مواجهـة السـلطة والكراهيـة لهـا وعـدم 

القبـول بهـا برغـم طاعتهـا، تنعكـس بجـالء ىف كثـري مـن األمثـال الشـعبية العربيـة التـى تعـرب عـن 

إحسـاس املواطـن العـرىب بالكـره تجـاه رمـوز السـلطة املختلفـة وعـىل إتكالـه عـىل قـوى خارجيـة 

لتخليصـه منهـا . كذلـك تنعكـس روح االتكاليـة هـذه مـن خـالل تصـور املواطـن العـرىب، وإنتظاره 

البطـل األسـطورى وعـىل الزعيـم املنقـذ لتخليصـه مـن رقـة االسـتبعاد والسـيطرة.  لذلـك تنترش ىف 

الثقافـة االجتامعيـة والسياسـية العربيـة ظاهـرة الخضـوع للفـرد واالعتـامد عىل الشـخصية امللهمة 

للزعيـم البطـل النقـاذ املواطـن مـام يعيـش فيـه من عسـف وظلـم وتسـلط(١٠).  عىل هـذا النحو 

ينظـر اإلنسـان العـرىب إىل وجـود سـلطة سياسـية متـارس عليـه تسـلطها وعسـفها ، وتقـوم بإتخـاذ 

القـرارات التـى تؤثـر عليـه ىف حياتـه ووجـوده نيابـة عنـه ودون إستشـارته ، بإعتبـاره أمـر طبيعـى 

يتفـق مـع بقيـة جوانـب حياتـه األخـرى.  حيـث أنـه كان هنـاك دامئـاً مـن يتخـذ لـه القـرارات ىف 

البيـت واملدرسـة ومـكان العمـل.  ويرجـع ذلـك إىل نوعيـة الحيـاة وأمنـاط السـلوك التـى يتعلمهـا 

الـذى  األمـر  وهـو    .(١١) املختلفـة  املجتمـع  ومؤسسـات  قنـوات  خـالل  مـن  العـرىب  اإلنسـان 

يجسـد نوعيـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية التـى يتعـرض لهـا اإلنسـان العـرىب ىف ظـل ثقافـة 
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القبيلة العربية أو العائلة العربية املمتدة. 

ويشـكل السـياق االنتقـاىل الـذى يشـغل املسـافة بـني السـياق الريفـى والسـياق الحرضى ، 

وهـو سـياق تصـورى ىف زمانـه ومكانـة. قـد يبدأ ىف املـكان والزمان الريفـى ، غري أن قـد ميتد ليوجد 

أيضـا ىف السـياق الحـرضى ، ىف العشـوائيات وعـىل أطـراف املدينـة.  يعـاىن هـذا السـياق مـن حالـة 

إهتـزاز التنظيـم وتشـوه التفاعـل.  ومـن الطبيعـى ان تظهـر ىف مثـل هذا السـياق حالـة ”األنومى“  

التـى تعنـى إنهيـار القيـم واملعايـري أثنـاء مرحلـة التحول سـواء بالهجرة مـن الريـف إىل املدينة.  أو 

بسـبب التحديـث الـذى فرضتـه الدولـة عىل الثقافـة الريفية التقليديـة مدججة بآليـة اإلعالم.  وقد 

تتخـذ حالـة األنومـى أشـكال عديـدة.  أولهـا أن تصبح القواعـد األخالقيـة والثقافية القامئـة ضعيفة 

نتيجـة لعـدم إمتالكهـا لجهـاز ثـواب وعقـاب فعـال ، فقـد تجاوزهـا التفاعـل االجتامعـى ومل تعـد 

قـادرة عـىل تنظيمـة كام يحـدث ىف تحول املجتمع الريفـى إىل الثقافة الحرضية ، أو هجرة اإلنسـان 

الريفـى إىل السـياق الحـرضى.  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد تظهـر هـذه الحالـة – األنومـى -  بسـبب 

التواجـد املعـى لكـم هائل مـن القواعـد الثقافية واملبـادئ األيديولوجيـة املتنوعة ورمبـا املتناقضة ، 

والتـى تـربر كل منهـا أفعـاالً مدانـة مـن وجهة النظـر األخـرى. أو أن املجتمع ال ميتلك قيـم ومعايري 

ثقافيـة او مبـادئ ايديولوجيـة تشـكل مرجعيتـه ، ألن التحـوالت التـى متـت أصابـت بنيـة الثقافـة 

بالضعـف والوهـن. إمـا بسـبب عـدم فاعليـة مؤسسـات التنشـئة االجتامعية وعـدم تأهيلهـا للبرش 

عـىل إسـتيعاب مضامينهـا، أو بسـبب محاولـة فـرض أيديولوجيـات ذات مضامـني ثقافيـة وقيميـة 

متناقضـة معـا(١٢).  ىف هـذا السـياق االنتقـاىل تزدهـر الثقافات الفرعيـة.  ورمبا تتجـاوز ىف فعاليتها 

الثقافـة العامـة.  وحينـام تتم التنشـئة االجتامعية والسياسـية وفق مفردات هـذه الثقافات الفرعية 

، فـإن ذلـك يعنـى تأكيـد االنتـامء للجامعـة الفرعيـة وثقافتهـا عـىل حسـاب الثقافـة العامـة.  ومن 

شـأن ذلـك أن يفتـح األبـواب واسـعة لسـلوكيات اجتامعية وسياسـية تبدأ بعـدم االنتـامء للمجتمع 

العـام ، أو الالمبـاالة مبـا يحـدث ىف إطـاره.  وتنتهـى بسـلوكيات الفسـاد وإعـامل القيـم والقواعـد 

الخاصـة التـى تحكـم التفاعـل مـع االخريـن ، وتربر السـعى وراء املنفعـة واملصلحـة الفردية.
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ويعـد السـياق الحـرضى الـذى يعيـش عـىل سـاحته املهاجـر أو املتنقـل السـياق الثالـث 

الـذى تقـع عـىل سـاحته تحـوالت التحديـث وتسـتقر فيـه.  ونحـن إذا تأملنـا مسـاحات مـن هـذا 

السـياق فسـوف نجدهـا سـياقات إنتقاليـة بطبيعتهـا، فربغـم إسـتقرارها وهيئتهـا العامـة إال أنهـا 

تشـكل بالنسـبة للمهاجـر مـن الريـف حالـة إنتقاليـة يتخىل فيها عـن أشـياء تتعلق بنوعيـة الحياة 

التـى ترسبـت إىل بنيتـه وضمـريه األخالقـى الداخـىل ىف السـابق ، بينـام هـو مل يكتمـل إكتسـابه أو 

إسـتيعابه للثقافـة والقيـم ونوعيـة الحيـاة القامئـة ىف السـياق الحـرضى.  ذلـك يعنـى أن اإلنسـان 

املهاجـر إىل السـياق الحـرضى يواجـه عـىل األقـل ىف الجيـل األول إنهيـار أطـر اجتامعيـة سـابقة ، 

برغـم أنـه مل يسـتوعب نظائرهـا الحرضية بعـد.  ويرتبـط بذلك إنهيـار التكوينـات االجتامعية التى 

كانـت تلعـب دوراً محوريـا ىف تشـكيل نوعيـة حيـاة الفـرد. مثـال عىل ذلك أنـه إذا كانـت الجامعة 

القرابيـة ىف املجتمـع الريفـى قـد شـكلت إطـار إجتامعى يحيط به مـن كل إتجاه ويدربـه وفق قيم 

ومعايـري الثقافـة الريفيـة.  فإننـا نجـد أن هـذه الجامعـة القرابيـة قـد إنهـارت ، فمعظم السـياقات 

الحرضيـة تتشـكل مـن مهاجرين فـرادى مل تهاجـر معهم روابطهـم القرابية.  وبذلك يصبح السـياق 

الحـرضى خلـو مـن فاعليـة الضبـط القـراىب الريفـى.  وىف هـذا اإلطـار يربـط دوركيـم إنهيار سـلطة 

التقاليـد بإنهيـار األطـر القرابيـة ، ألن الحـراك الهائل للبـرش وهجرتهم إىل الحرض من شـأنه إضعاف 

التقاليـد (١٣).  فالتقاليـد تصبـح قويـة إذا بقـى اإلنسـان ىف ذات املـكان الـذى ترىب فيـه ، ألنه يظل 

باقيـا مـع نفـس األشـخاص الذيـن يعرفونـه والذيـن يخضـع ىف سـلوكه لهـم.  غـري أنـه إذا إنتقل إىل 

السـياق الحـرضى ، فـإن فاعليـة الجامعـة القرابيـة تصبـح ال وجـود لهـا ، ألنـه خلفهـا وراءه وهـو 

يغـادر السـياق الريفـى. ومعها سـقطت سـلطة الثقافـة التقليدية ، وذلك بسـبب التكوين السـكاىن 

للمدينـة ، التـى تتكـون مـن البالغـني الذيـن هاجـروا إليهـا ، والذيـن حـررت ثقافتهـا فعلهـم مـن 

سـيطرة الثقافـة التقليدية(١٤).  

ومـــع إنهيـــار فاعليـــة الجامعـــة القرابيـــة ىف الســـياق الحـــرضى ينهـــار األتفـــاق 

القيمـــى الـــذى كان ســـائد ىف الريـــف،  وذلـــك يرجـــع إىل أن مجتمـــع املدينـــة يتشـــكل مـــن 

املهاجريـــن الذيـــن وفـــدوا إليـــه مـــن كل حـــدب وصـــوب.  حيـــث هاجـــر إىل املدينـــة 
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أفـراد وجامعـات كثـرية مـن اماكـن عديـدة ، وتحركت عىل سـاحة املدينـة ىف أماكن عديـدة كذلك.  

القيميـة التـى يـرى أنهـا ينبغـى أن تضبـط التفاعـل  كل منهـم جـاء ومعـه ثقافتـه ومنظوماتـه 

االجتامعـى بينـه وبـني اآلخـر.

ونتيجـة لذلـك ينتهـى أو يتوقف االحتكام إىل القيـم أو املعايري أو التقاليـد عموما بإعتبارها 

آليـات ثقافيـة لتنظيـم التفاعـل االجتامعـى.  وإرتباطـا بذلـك يتـأكل ويضعـف الضمـري الجمعـى 

ومـن الطبيعـى أن تكـون لذلـك إنعكاسـاته عـىل الضمـري الفـردى ، ليبقـى القانـون واملصلحـة هام 

وحدهـام املعياريـن الباقـني لتنظيـم تفاعـل البـرش مـع بعضهـم البعـض.  عىل هـذا النحـو نجد أن 

دوركيـم يؤكـد عـىل أن حيـاة اإلنسـان ىف املدينـة هـى حيـاة ىف قلـب الحشـد Crowd،  وىف قلـب 

الحشـد يصبـح اإلنسـان بعيـداً عـن مراقبـة اآلخريـن.  وىف هـذا اإلطار فكلـام كان السـياق الحرضى 

أكـرث إتسـاعاً ، كلـام كانـت كثافتـه أعىل، كلام تشـتت االنتبـاه الجمعى عـىل نطاق اوسـع ، ومن ثم 

يعجـز هـذا االنتبـاه عـن متابعـة حـركات كل فـرد. ىف هـذا اإلطـار نجـد أن الضمري الجمعـى يصبح 

ضعيفـا كلـام أصبـح السـياق الحـرضى أكرث تعـداداً وإتسـاعاً (١٥).  

ذلـك يعنـى أن اإلطـار االجتامعـى تصبـح فاعليتـه الضبطيـة ضعيفـة ىف مواجهـة البـرش 

، ونتيجـة لذلـك تصبـح الروابـط الشـخصية ذات الطبيعـة األوليـة نـادرة وضعيفـة ويفقـد الفـرد 

اآلخريـن مـن نطـاق رؤيتـه ، ومـن ثـم يفقـد اإلنسـان االحسـاس بوجـود اآلخريـن الذيـن معـه.  

ويـؤدى هـذا اإلهـامل املتبـادل إىل إنهيـار املراقبـة الجامعية او إفتقادها.  عىل سـاحة هـذا التفاعل 

يتسـع مجـال السـلوك الفـردى تدريجيا ، حتى تصبـح الخصوصية حقا وقاعـدة.  وبالنظر إىل ضعف 

الضبـط االجتامعـى الجمعـى ، فـإن أمنـاط السـلوك التـى تنتهكـه ترتكـب يوميـا بـدون رد فعـل أو 

عقـاب ، ومـن ثـم يتوقـف إحـرتام القواعـد األخالقية ويتأسـس الحق ىف االسـتقالل الكامل لإلنسـان 

عـن هـذه القواعـد (١٦).  ىف مثـل هـذا السـياق يصبح القانون هـو اآللية الوحيـدة لتنظيم التفاعل 

االجتامعـى عـىل السـاحة الحرضيـة.  ونظراً ألن التنشـئة ىف السـياقات الحرضية هـى فردية ونفعية 

، فإنهـا تؤكـد دامئـاً عـىل املصلحـة واملنفعـة.  ونتيجـة لذلـك يشـهد السـياق الحرضى تجمـع األفراد 
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املتجانسـني مـن حيـث املصلحـة ىف جامعـات ينتمـى إليها األفراد ، مـا دامت تلعـب دوراً ىف تحقيق 

مصالـح أعضائهـا . قـد تكون النقابات أو األحزاب السياسـية أو جامعات الضغط بأشـكالها املختلفة.  

التـى ينتمـى إليهـا األفـراد لتحقيـق مصالحهـم ىف مواجهـة النظام السـياىس أو الجامعـة الحاكمة أو 

حتـى الجامعـات األخـرى.   كـام يشـهد السـياق الحـرضى كذلـك حراكيـة القيـم والسـلوك، فالقيـم 

والسـلوكيات تـدور دامئـاً ىف فلـك املصالـح وتزدهـر هـذه الظاهـرة بأقـوى مـا يكـون حينـام تعـاىن 

السـياقات الحرضيـة مـن حالـة األنومـى الحـاد.  فـام دامـت املصالـح هـى البوصلـة التـى تحـدد 

االتجـاه ، فـإن التضحيـة بالقيـم والتنكـر لأليديولوجيـات وااللتزامـات ورمبـا مصالـح الوطـن تصبـح 

قرابـني تقـدم عـىل مذبـح املصالـح الفردية. 

ونتيجـة للتحـول العشـواىئ غـري املنظـم مـن الريـف إىل الحـرض تـربز ظاهـرة السـياقات 

الحرضيـة العشـوائية التى تشـكل أطـراً لتكثيف التوتـر وإنفجار أحداث العنـف الداخىل والخارجى 

عىل السـواء.  يسـكن هذه العشـوائيات سـكان مهمشـون يسـتقرون عىل أطراف املدينة وأحيانا ىف 

قلـب خرائطهـا.  املسـئول عـن هـذه الظاهرة متغـريات عديدة.  أول هـذه املتغـريات إنطالق فئات 

عديـدة مـن املهاجريـن إىل الحـرض منطلقني من السـياقات الريفيـة ، حينام ضاقـت األرض الزراعية 

بسـكانها فهاجروا إىل املدن وبخاصة العواصم األساسـية (١٧).  ونظراً ألن غالبية سـكان العشوائيات 

مـن البسـطاء والفقـراء فقد إسـتقروا باألسـاس عـىل أطـراف األحياء الشـعبية أو عىل أطـراف املدن 

، ىف مناطـق أقيمـت عشـوائيا وبوضـع اليـد.  وبذلك شـكلت تجمعاتهـم أحزمة من األحيـاء الفقرية 

حـول املـدن الكبـرية وىف قلبهـا.  وحينـام ضاقـت هذه األحزمة العشـوائية بسـكانها إتجـه البرش إىل 

سـكنى املقابـر كـام هـو الحـال بالنسـبة ملدينـة القاهـرة.  ونظراً لتشـكل سـاكنى هـذه املناطق من 

جامعـات املهاجريـن الذيـن جاءوا حديثـا ، ونظراً ألن كل جامعة تشـكل وحدة بالنسـبة للجامعات 

األخـرى ، فقـد أصبـح لـكل جامعـة زعامتهـا التـى تحتكـم إليهـا.  ومـن ثـم فقـد ظهـرت الزعامات 

العشـوائية ”كاملعلمـني“ الذيـن إحتاجـوا إىل ”البلطجيـة“ – الذيـن تسـاقطوا إىل هـذه املناطـق من 

أحيـاء املدينـة األخـرى.  التـى لفظهـم ودفعتهـم إىل عشـوائيات الحـرض – لبسـط نفوذهـم داخـل
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 الجامعـة أوالً ، ثـم لتوسـيع هـذا النفـوذ ليمتد إىل سـاحة الجامعـات األخرى بعد ذلـك. األمر الذى 

أدى إىل تفجـر رصاعـات كثـرية بـني جامعـات هـذه السـياقات وتوترات كثـرية كذلـك (١٨).  ىف مثل 

هـذه السـياقات ينشـأ اإلنسـان عـىل متجيـد القـوة وإسـتخدام العنـف ألن الدنيـا تؤخذ غالبـا ، كام 

ينشـأ البـرش عـىل ان اآلخريـن هـم الجحيـم بالنسـبة لهـم كأنهـم أصبحـوا وجوديون بحكـم الواقع 

وليـس مبنطـق الفلسـفة.  القـوة والعنـف التـى نشـئوا عليهـا ، مثلـام تنتقـل إىل اآلخـر ىف املـكان 

القريـب ، تنتقـل أيضـا إىل اآلخـر ىف املـكان األبعـد وحتـى الدولة.   

أحيانـا يوصـف سـكان العشـوائيات بالهامشـني ، بإعتبارهـم فائضـا سـكانيا يعيـش عـىل 

هامـش املجتمـع ، أو تعمـل آليـات األخـري عىل دفعهـم إىل الهامش.  عـىل هذا النحـو ميكن تحديد 

الفئـات الهامشـية الحرضيـة بإعتبارهـم مجموعـات مـن البـرش الذيـن تعـد الظـروف االجتامعيـة 

االقتصاديـة املرتديـة للدولـة واملجتمـع ككل ، هـى املسـئولة عن تهميـش وجودهم . وبهـذا املعنى 

تصبـح الهامشـية هـى التعبري عن الفقـر والبؤس والحرمان وإنعـدام العدالة االجتامعيـة.  إذا تأملنا 

الكتلـة الهامشـية فسـوف نجدهـا تضـم رشائـح كبـرية مـن فقـراء الحـرض الذيـن يلـوذون باألحيـاء 

الفقـرية ومناطـق وضـع اليـد.  يشـكلون رشائـح غـري مؤهلـة تشـتغل باألعـامل العارضـة واملهـن 

غـري الفنيـة ، والحـرف الصغـرية والخدمـات الشـخصية والتجـارة البسـيطة.  لهـم ثقافتهـم الفرعيـة 

ووعيهـم بوجودهـم ، وأسـاليبهم الخاصـة ىف التعامـل ، وفلسـفتهم الخاصـة ىف الحيـاة ، ويرضـون 

بالعمـل ىف أى مهنـة والسـكن ىف أى منطقـة ، يسـتخدمون قوتهـم البدنيـة وأدوات إنتـاج متخلفـة 

إلنتـاج سـلع مغشوشـة ومتخلفـة كذلـك.  غايـة ما تبغية هـذه الرشائـح أن تتاح لها فرصـة بيع قوة 

عملهـا كسـلعة ىف سـوق العمـل ، يتعرضـون عادة للظلـم والقهر ويعانـون من البطالـة الرصيحة أو 

املقنعـة.  وتـؤدى األميـة ونقـص التأهيـل املهنى والجهل بأبسـط الحقـوق إىل التأكيد عىل إسـتمرار 

تهميشـهم إقتصاديـا وإجتامعيـا.  يفتقـدون أى ضـامن بأمـان ىف املسـتقبل ، غـري أن األمـر الـذى ال 

شـك فيـه إن النظـام االجتامعـى والسـياىس هو املسـئول عن تهميـش دورهم االجتامعـى وتحجيمة 

.(١٩)

تتميـــز تنشـــئتهم االجتامعيـــة والسياســـية بكونهـــا مرتديـــة أو منحرفـــة.  منـــذ
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 أن يولـدوا صغـاراً ىف السـياقات الحرضيـة العشـوائية، يفتقدون جوانب كثرية مـن املعاىن األخالقية.  

يقومـون بـأى عمـل للحصـول عـىل مـا يبقيهـم أحيـاء حتـى ولـو كان ذلـك مـن خـالل الدعـارة أو 

املتاجـرة بالجسـد ، العنـف والجنـس املبـاح واملتسـع املسـاحة، هـى دامئـا سـلوكيات تتضافـر مـع 

تنشـئتهم . القـوة هـى معيـار الحيـاة ىف السـياق العشـواىئ أو الهامـىش ، ال وجـود للدولـة إال ىف 

أيـام االنتخابـات التـى ينظـرون إليهـا كمصـدر رزق لهـم.  ينظـرون إىل سـكان املدينـة األوفـر حظا 

بإعتبارهـم الذيـن حصلـوا عـىل كل شـئ ، فأخلـوا مبيـزان العـدل االجتامعـى لغـري صالحهـم.  لذلك 

يتعمـق لديهـم الشـعور باإلحبـاط وعـدم الرضـاء االجتامعـى ، ومـن ثم تتولـد لديهم ثقافـة الرفض 

والتمـرد وينشـئوا عليهـا حتـى ولـو كان الرفـض والتمـرد سـلبيا.  ونتيجـة لتكثـف مسـتويات التوتر 

لديهـم فإنهـم يكونـون متأهبـني دامئـاً للخـروج عىل النظـام من خالل العنـف والجرميـة واالنحراف 

وحتـى إشـاعة الفـوىض عىس أن يحصلوا عىل مكاسـب مـن وراء ذلك(٢٠). فإذا إسـتمرت أوضاعهم 

إىل مزيـد مـن الـرتدى، أو إذا مـارس النظـام السـياىس القهـر عليهـم بصـورة مفرطـة ، فـإن إسـتنفار 

سـلوكهم السـياىس يتأرجـح بحسـب أحد أفرتاضـني.  األول إفـرتاض الحرمان النسـبى ، وهو اإلفرتاض 

الـذى يتحول بحسـبه الشـعور باالحبـاط والحرمـان االجتامعى إىل الرفـض والعنف والتمـرد.  وذلك 

حينـام يكـون النظـام السـياىس واالجتامعـى أكـرث دميوقراطيـة وأقـل بطشـا، بحيـث ميكـن للعنـف 

أو التمـرد أن يولـد ضغطـا يسـاعد ىف الحصـول عـىل بعـض املكاسـب ، خاصـة إذا كانـت مـربرة أو 

مرشوعـة.  يقـع العنـف او التمـرد حسـب منطـق إفـرتاض الحرمـان النسـبى إذا كانـت الهامشـية 

محتملـة ىف ظروفهـا ، ويلـوح ىف األفـق إمكانيـة تحسـينها بقدر مـن الضغط.  وإذا تصـادف أن كان 

النظـام السـياىس واالجتامعـى دميوقراطيـا ، أو عـىل األقـل ليـس قهريـا، حيـث ال يلقـى التمـرد أو 

العنـف بسـبب ظـروف التهميـش املرتدية عقابا صارما بسـبب طبيعة.  وقد يحـدث ذات العنف أو 

التمـرد حينـام يكـون النظـام السـياىس هشـا وضعيفا ، بحيـث يصبح العنـف أو التمـرد ىف مواجهته 

مؤثـراً ، ويسـاعد عـىل التفـاوض وفرض املطالـب(٢١).

عــىل خــالف ذلــك – حســبام تذهــب بعــض الدراســات – نجــد إمكانيــة إســتنفار 
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الهامشـيني إسـتناداً إىل أفـرتاض الحرمـان املطلـق،  الـذى يؤكـد عـىل أن الشـعور بالحرمـان الناتـج 

عـن الفشـل ىف إشـباع الحاجـات األساسـية واالحبـاط املرتاكـم الناتـج عـن ذلـك ، مـن املحتمـل أن 

يدفعهـم إىل التمـرد ورفـض األوضـاع املرتديـة التى يعيشـون ىف إطارها.  غري أنـه إذا تصادف أن كان 

النظـام قهريـا أو إذا أدركـت الكتلة الهامشـية أنها سـتواجه بالقـوة والبطش ، فإنها سـوف تتجه إىل 

سـلوكيات رافضـة ذات طبيعـة إنسـحابية.  وإذا كانت فرضية الحرمان املطلق هـى الفرضية املولدة 

للثـورة عنـد ماركـس ، فـإن نجـاح الثـورة – عـىل الصعيد النظـرى – إرتبـط ىف نظريته بوجـود نظام 

إجتامعـى وسـياىس ضعيـف (٢٢) .  ونظـراً لغيـاب هـذا الـرشط األخـري ىف مجتمعاتنا فسـوف يبقى 

الرفض عند مسـتوى هروىب وإنسـحاىب يتجىل من خالل مامرسـات إنسـحابية أو سـلوكيات إنحرافية 

عديـدة.  غـري أنـه إذا إسـتمرت األوضـاع الهامشـية والعشـوائية عـىل ما هـى علية، فإن الهامشـيني 

قـد يسـلكون أحـد طريقـني األول ، اإلنسـحاب واالسـتدارة إىل الـذات، حيث يتأكل الجسـد الهامىش 

ويتحلـل ىف إتجـاه مـا هـو أدىن.  بحيـث نجـد قبـول السـياقات الهامشـية املعيشـة ىف ظـل أوضـاع 

إجتامعيـة وأخالقيـة مرتديـة ىف مختلـف مجـاالت الحيـاة.  وىف إطار الطريـق الثاىن يرتاكـم التوتر ىف 

السـياقات الهامشـية ، ليتحـول إىل أنفجـارات قد تأىت عـىل األخرض واليابس ىف املدينـة الحاوية لهم. 

ىف مثل هذه السـياقات تتم التنشـئة االجتامعية والسياسـية وفق ثقافة  اجتامعية وسياسية 

تؤكـد معايريهـا عىل القـوة والبلطجة، بإعتبارها قيـم تنظم التفاعل االجتامعى والسـياىس. وىف هذه 

السـياقات تتـآكل عواطـف املواطنـة واإلنتامء الوطنى الـذى يختزل إىل اإلنتامء للدولـة ، التى ضنت 

عليهـم أجهزتهـا املختلفـة مبا يشـبع حاجاتهم األساسـية.  ويتحول شـعور الحرمان لديهم إىل شـعور 

عـداىئ نحـو الدولـة ، بخاصـة أطرافهـا التى تتواجد عىل سـاحتهم.  فهم كارهني ألجهـزة حفظ األمن 

والرشطـة ، ال يثقـون ىف األجهزة املحلية ، تنشـئتهم اإلجتامعية والسياسـية تـؤدى إىل تآكل ضمريهم 

االجتامعي والسياىس.  ومن ثم فهم ىف سلوكهم االجتامعي والسياىس يحتكمون إىل معايري املنفعة ،
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 فهـم يشـاركون ىف األنتخابـات مثـالً ليبيعوا أصواتهم ىف أسـواقها.  ال تهمهم قيم الطهارة والشـفافية 

والنقـاء . ألنهـم ىف عشـوائياتهم يعيشـون حالـة الفسـاد التـى ترسـبت عـىل سـاحتهم مـن املجتمع 

الكبـري والدولـة وأجهـزة الحكـم والضبـط والسـيطرة.  يعيشـون ىف املـدن التـى يعيثون فيهـا إجراما 

وإنحرافـا لـىك يحصلـون عـىل مـا يقيم أودهـم،  وىف هذا السـياق تزدهـر توجهات الرفـض والعنف 

التـى تنفجـر لتـؤدى بـكل آخر يعتقـدون أنه أحـد مصـادر حرماناتهم.

ثانياً: اإلطار الطبقى للتنشئة االجتامعية والسياسية للشباب.

يشـكل اإلطـار الطبقـى أحـد أبعـاد اإلطـار االجتامعـى للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية. 

ويسـتوجب الحديـث عـن اإلطار الطبقى للتنشـئة االجتامعية والسياسـية االهتـامم ببعدين.  حيث 

يتمثـل البعـد األول ىف أن البنـاء الطبقـى بطبيعتـة غـري مكتمـل ىف مجتمعـات الجنـوب عامـة ، 

واملجتمعـات العربيـة كأحـد تكوينـات مجتمعات الجنـوب.  وذلك يرجع إىل أن عملية االسـتقطاب 

او التبلـور الطبقـى مـا زالـت ىف حالـة مـن الفاعلية ، حيث مل تسـتقر بعد عىل بنيـة طبقية محددة.  

خاصـة أن غالبيـة املـؤرشات االجتامعيـة تؤكـد أن الحالـة الطبقيـة التـى عندنـا هـى حالـة مرضيـة 

باألسـاس ، فمـن غـري املنطقـى أن يكـون الفسـاد املاىل واملخـدرات وغسـيل األموال آليات لتشـكيل 

بعـض أجنـة الطبقـة العليـا مثال. ومـن غري املعقول  بنفس القـدر أن تتأكل الطبقة الوسـطي ، وهى 

العنـرص الـذى يحفـظ تـوازن املجتمـع.  والثـاىن أنـه نظـراً ألن بنيـة هذه الطبقـات مل تكتمـل ، فإنه 

مـن الطبيعـى أن ال يكتمـل وعيهـا كذلـك.  وبسـبب هذا البنـاء الطبقى غـري املكتمل فإننـا نجد أن 

بعـض مضامـني التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية مشـرتكة بـني مختلف الطبقـات االجتامعيـة ، وهو 

مـا يعنـى أن هـذه املضامـني تتصـل باملجتمـع بصورة عامـة ، بينـام أن هناك بعض آليـات ومضامني 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية خاصـة بطبقة معينـة دون أخرى. 

وىف محاولة التعرف عىل طبيعة التنشئة االجتامعية والسياسية ىف مختلف الطبقات االجتاعية، 

فإننـا سـوف نعـرض لطبيعـة البنية الطبقية ، ثـم لطبيعة املتغريات املؤثرة فيهـا ، ومن ثم أثرت عىل 

التنشئة االجتامعية والسياسية ىف نطاقها ، وشكلت بالتاىل مامرساتها وسلوكياتها االجتامعية والسياسية. 
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 وإذا كان املجتمـع بخطـوط عريضـة يتشـكل مـن ثـالث طبقـات هـى الطبقـة العليـا والوسـطى 

والدنيـا ، فإننـا نجـد أن مثـة متغـريات متباينـة كان لهـا تأثريهـا عـىل كل من هـذه الطبقـات ، ومن 

ثـم دفعـت إىل تنشـئة وسـلوك اجتامعي وسـياىس متباين.  وتشـكل الطبقة العليا التى تتشـكل من 

كبـار املـالك ىف الريـف وأصحـاب الصناعـات واملتاجـر الكبـرية ىف الحـرض ، الطبقـة التـى تقـع أعىل 

سـلم الهـرم الطبقـى.  وبرغـم أن هذه الطبقة كان لها وجودها عىل السـاحة اإلجتامعية والسياسـية 

ىف النصـف الثـاىن مـن القـرن العرشيـن ، إال أنهـا شـغلت موقـع املفعـول به حينـا ، والفاعـل أحيانا 

أخـرى.  فقـد خضعـت الطبقة العليا خالل عقدى الخمسـينيات والسـتينيات، إلجراءات خشـنة من 

قبـل نخبـة يوليـو ١٩٥٢ إلسـتعادة تـوازن البنـاء االجتامعـى للمجتمع املـرصى، بعد أن أهتـز توازنه 

بسـب سـلوكيات هـذه الطبقـة ىف الفـرتة السـابقة عـىل ثـورة يوليـو ١٩٥٢. ولذلـك فقـد إتجهـت 

جامعـة الثـورة منـذ البدايـة إىل التخلـص مـن طبقـة األعيـان الذين تحكمـوا ىف مصـري الوطن خالل 

السـنوات السـابقة عـىل الثـورة (٢٣).  ثـم بـدت ىف تقليـص دورهـم السـياىس بحرمانهـم من بعض 

اإلمتيـازات السياسـية.  ففـى سـبتمرب ١٩٥٢ بـدأ التحـول الـذى مل يكـن لصالـح الطبقـة لكونـه قـد 

سـعى إىل تقليـص أوضـاع هـذه الطبقـة مـن كل إتجـاه.  فقـد صـدرت القوانـني املتتابعـة لإلصـالح 

الزراعـى ، إبتـداء مـن قانـون اإلصـالح الزراعـى األول رقـم ١٧٨ لسـتة ١٩٥٢ وحتـى القانـون األخري 

رقـم ٨٠ لسـتة ١٩٦٩ ، وهـى القوانـني التـى وضعـت حـد أقـىص مللكيـة الفـرد مـن األرض الزراعية 

بخمسـني فدانـا(٢٤).  ومبوجـب هـذه القوانـني إسـتولت حكومـة الثـورة عـىل نحـو مليـون فـدان 

أعـادت توزيعهـا عـىل الطبقـة الوسـطي والدنيـا،  وهو األمـر الذى يشـريإىل أن الثـورة دفعت بكبار 

املـالك إىل الوقـوف إىل جانـب الجـدار األعـىل للطبقـة الوسـطى.  بحيـث دفعهـا قانـون التوريـث 

اإلسـالمى بعـد أقـل مـن جيل واحـد إىل قلب هـذه الطبقة.  وقد حـدث تقليص لبنية هـذه الطبقة 

ىف السـياق الحـرضى كذلـك ، وإن كان ذلـك ىف تاريـخ متأخـر نسـبيا.  ففى عـام ١٩٦٠ تبنت الدولة 

مجموعـة مـن اإلجـراءات الحادة التـى نقلت مبقتضاها ملكيـة بنك مرص والبنك األهـىل إيل الدولة.  

وتـىل ذلـك نقـل التزامـات رشكات النقـل إىل مؤسسـة النقـل العـام بالقاهـرة.  وىف يوليـو ١٩٦١ ، 
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صـدرت قوانـني التأميـم ١١٧ ، ١١٨، ١١٩، لسـنة ١٩٦١ فأممـت ٨٠ رشكـة تأميـام كامـالً، وأسـهمت 

الحكومـة ىف ٨٣ رشكـة أخـرى ، ونـص القانـون رقـم ١١٩ عـىل أن ال يزيـد ما ميلكه الفـرد عىل عرشة 

آالف جنيـة.  ثـم شـهد عـام ١٩٦٣ سلسـلة أخـرى مـن التأميـامت واملصـادرات وسـحب الرتاخيـص 

لنحـو ٣٩٠ رشكـة (٢٥).  بحيـث أدت هـذه اإلجـراءات الثوريـة إىل إنسـحاب هـذه الطبقـة ، إمـا 

بهجرتهـا إىل الخـارج أو بقاءهـا ىف الوطـن دون أن تشـارك ىف التفاعـل الحـادث فيـه ، أو تبنى بعض 

ثوريتـه كأمنـا هـى ملـك أكرث مـن ملـك ، وىف كل األحوال فهى سـاكنة وقابعـة تنتظر الوقـت املالئم 

لألنقضـاض عـىل النظـام الثـورى ومنجزاته. 

وإذا كانـت بدايـة السـبعينيات قد شـهدت إسـدال السـتار عـىل التجربة اإلشـرتاكية وبداية 

التوجـه الليـرباىل للنظـام السـياىس الجديـد.  فقـد كان منطقيا أن يسـتدعى النظام السـيايس الطبقة 

العليـا كقـوة إجتامعيـة تدعم التوجـه الجديد ، ألنه بدوره يخـدم مصالحهـا.  وألن أن الطبقة العليا 

مل تنـس تجربتهـا التاريخيـة املريـرة مـع النظـام السـياىس ىف املرحلـة اإلشـرتاكية،  فإنهـا أدركـت أن 

إسـتدعاؤها التاريخـى ليـس ”لسـواد عيونهـا“ ولكـن لظـروف فرضـت رضورة وجودهـا.  مـن هذه 

الظـروف أن الربجوازيـة العامليـة هـى اآلن القـوة األقـوى ىف العـامل ، وأن الربجوازيـة العليـا املحليـة 

هـى ربيبتهـا ، ومـن املؤكـد أنهـا سـوف تحصل عىل حاميتهـا.  من هـذه الظروف كذلـك، أن الدولة 

أصبحـت حينئـذ محـدودة املـوارد ، ولذلـك فهى تسـعى بإتجاه تصفيـة القطاع العام وقيـادة تنمية 

تعتمـد باألسـاس عـىل القطـاع الخـاص.  ومن ثم فهى القـوة التى يحتاجهـا النظام السـياىس بدرجة 

أكـرث مـن حاجتهـا إليـه.  تأكيـدأً لذلـك إن النظـام السـياىس أصـدر القوانـني والقـرارات التـى تؤمن 

مصالحهـا.  وقـد تعمقـت لديهـا درجة األمـان ألن الربجوازية العاملية شـاركتها ىف غالبيـة مرشوعاتها 

، وهـى بطبيعـة الحـال مؤمنـة بالقـوى التـى تقـف وراءهـا.  وبرغـم األمـان الـذى منح لهـا فإنها مل 

تشـارك ىف الخطـة الخمسـية ٨٢-١٩٨٧ سـوى بربـع االسـتثامرات الالزمـة للخطـة إستكشـافا للنوايا 

، ثـم إرتفعـت ىف الخطـة التاليـة لتصـل إىل النصـف تقريبـا.  وبرغـم أن بعـض عنارص هـذه الطبقة 

شـارك ىف تنميـة املجتمـع بإحسـاس عـاىل من املسـئولية ، إال أن نسـبة عالية منها أبدعـت ىف إبتكار 
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أشـكال عبقريـة للفسـاد واألفسـاد.  يكفـى أن نشـري – تدليـال عـىل ذلـك – أن هـذه العنـارص قـد 

إقرتضـت مـن البنـوك حـواىل ٤٧ مليـار دوالر دون إمكانيـة الـرد.  ومزيـدا مـن تدليـل الدولـة لهـم 

قـال عنهـم رئيـس الـوزراء حينئذ ”إنهم حفنة بسـيطة ال تشـوه وجه رجال األعـامل ىف مرص“ (٢٦).  

وبطبيعـة الحـال فإن الفسـاد الذى سـلكته هـذه الطبقـة أدى إىل حالة األنومى األخالقيـة والثقافية 

التـي سـادت ألربعـة عقـود تاليـة تقريبـا، كـام أدت إىل تراخـى القوانـني والضوابـط الحكوميـة أو 

غيابهـا ، وأيضـا إىل ضعـف وتدليـل الدولـة الرخـوة ، حينئـذ لهم. 

فـإذا تأملنـا التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ألبنـاء هـذه الطبقـة ، فإننـا نجدهـا تنشـئة 

مغرتبـة باألسـاس، فحينـام تولـد الطفولـة يف هـذه الطبقة فإنهـا تدرب عـادة وفق قواعد وأسـاليب 

نوعيـة حيـاة غربيـة ىف املـآكل وامللبـس واملـرشب. وتسـتوعب منظومـة القيـم الغربية بإعتبـار أنها 

التـى تحتـل املكانـة األعـىل ىف طبقـات القيم لديهـا ، فهى ال ترتبـط بقيم الرتاث ، وال حتـى بالثقافة 

العامـة التـى تنظـم التفاعـل ىف املجتمع.  تنظـر دامئا إىل تـراث مجتمعها بإعتباره تـراث ”الفالحني“ 

والنـاس ”البلـدى“ أو ”الشـعبى“.  بحيـث يكـرب الوليـد وقـد إسـتوعب مسـاحة كبـرية مـن منظومة 

القيـم الغربيـة التـى تربطـة مبجتمعـات الغـرب اكـرث مـن إرتباطـه مبجتمعه.  فـإذا كرب هـذا الوليد 

فـإن القنـوات التعليميـة األجنبيـة، هـى دامئـا التـى يتعلم ىف إطارهـا أبنـاء الطبقة العليـا ، وقد بدأ 

إرتبـاط تعليـم أبنـاء هـذه الطبقـة بالتعليـم األجنبـى منـذ تاريـخ سـابق. حـدث ذلك حينـام كانت 

هـذه الطبقـة منكمشـة ىف داخـل حدودهـا فـإن أبناءها كانـوا هم باألسـاس رواد املـدارس األجنبية 

التـى كانـت محـدودة ىف مـرص، أو التـى كانـت تعلـم بلغـات أجنبيـة.  وحينـام يصـل الطالـب إىل 

مسـتوى التعليـم الجامعـى، فـإن الجامعـة األمريكيـة كانت مؤسسـة تعليـم أبناء هـذه الطبقة ، أو 

أنهـم يسـافرون للتعليـم وااللتحـاق بالجامعـات األجنبيـة.  ليصبحوا بعـد تخرجهـم مؤهلني للعمل 

ىف املؤسسـات األجنبيـة التـى كانـت محـدودة كذلـك حينئـذ ، أو ىف السـفارات األجنبيـة القامئـة ىف 

املجتمـع.  وهـم بذلـك يشـكلون رشيحـة منفصلـة عن مجتمعهـا ، إنتامؤهـم ضعيـف ، ومتابعتهم 

لقضايـا مجتمعهـم إضعـف.  وقد أصبح األمر أكرث فداحة ىف املرحلة الليربالية األخرية – ١٩٧٠ وحتى 
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اآلن - ، فلـم يعـد أعضـاء الطبقـة العليـا هـم الذى يعلمون أبناءهـم ىف نظام التعليـم األجنبى فقط 

، ولكنهـم إتجهـوا بقـوة لتأسـيس الجامعـات الخاصـة والجامعـات األجنبيـة ، ليتعلـم فيهـا أبناءهم 

وأبنـاء القادريـن مـن أبنـاء الرشيحـة العليا – إقتصاديـا – للطبقة الوسـطي.  لقد أصبحـوا ىف الزمن 

الليـرباىل اكـرث شـجاعة فعملـوا عالنيـة لتصبـح التنشـئة من خـالل اإلعـالم والتعليـم أجنبيـا ومغرتبا 

عـن مجتمعـه ، إضافـة إىل أنهـم سـاعدوا ىف توسـيع مسـاحة التعليـم األجنبـى، أو الذى يتـم باللغة 

األجنبيـة ليتغلغـل ىف املؤسسـات التعليميـة الحكومية حتـى الجامعات.  وحتى يوسـعوا من املكون 

األجنبـى ىف النظـام التعليمـى ، جعلـوا مخرجاتـه اكـرث أتسـاقا مـع إحتياجـات سـوق العمـل،  وىف 

نطـاق هـذا النمـط  يتحقـق اإلغـرتاب عـن الوطن.  وهـم ىف ذلك عىل خـالف مع سـلوك الربجوازية 

األوربيـة التـى تحملـت املسـئولية االجتامعيـة لتطويـر مجتمعاتهـا.  يتعاملـون مـع الوطـن مبنطق 

نفعـى بحـت، فهو بالنسـبة لهم سـاحة لجلب األرباح وتحقيـق املنافع.  وىف سـبيل تضخيم ثرواتهم 

ليـس هنـاك حـدود للحـرام، الذى يبـدأ باإلحتكار، ومير بسـلوك الكيـف حيث األتجـار ىف املخدرات 

لينتهـى بالفسـاد واإلفسـاد ، ونهـب أمـوال البنـوك والهـروب بهـا أو التالعـب ىف سـدادها.  يضـاف 

إىل ذلـك سـعيها للتضافـر مـع السياسـة لتمتلـك القـوة ولتتمكـن مـن مزيـد مـن النهـب لرأسـامل 

املجتمـع. وهـى بذلك تؤسـس تنشـئة إجتامعية وسياسـية تولد ضعـف االنتامء ، وتجعل سـلوكيات 

الفـرد حياديـة ونفعيـة ىف مواجهـة املجتمـع تغيب عنهـا آية عواطـف وطنية. 

الطبقـة الدنيـا هـى الطبقـة املقابلـة ، ظلمـت ىف التاريـخ اإلشـرتاىك والليـرباىل عىل السـواء.  

 ، وإذا كانـت الطبقـة العليـا قـد وجهـت وجههـا شـطر الخـارج تسـتلهم قيمـة ونوعيـة حياتـه 

تسـعى إىل نقلهـا أو عـىل األقـل الحيـاة وفـق مقتضياتهـا،  فإننـا نجـد أن الطبقـة الدنيـا منكفئـة 

إىل الداخـل.  ظلمـت ىف املرحلـة اإلشـرتاكية حينـام تدفقـت غالبيـة مكاسـب الثـورة إىل سـاحة 

الطبقـة الوسـطي. حقيقـة أن الطبقـة الدنيـا قـد حصلـت عىل بعـض رذاد الخـري حينئذ، غـري أنها مل 

تحصـل عـىل نصيـب واضـح مـن الكعكة . يتضـح ذلك أنـه إذا صادرت حكومـة الثورة مليـون فدان 

تقريبـا مـن كبـار املـالك ، نالـت الطبقـة الوسـطي منهـا ٦١٤ ألـف فـدان عـىل حـني مل ينـل الفقراء 
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سـوى ٢١٤ ألـف فـدان برغـم أن نسـبة ٤٤٪ مـن أرس السـياق الريفى كانـت معدومـة حينئذ (٢٧) 

، ومل تفعـل اإلشـرتاكية لهـم سـوى رفـع الحـد األدىن لألجـور حينئـذ إىل ٢٢ قرشـاً.  وحينـام حلـت 

املرحلـة الليرباليـة واجهـت ظلـام أشـد ، فقـد قامـت الدولـة بالتخلـص بالبيـع مـن القطـاع العـام،  

وأيضـا مـن الـرشكات اململوكـة للدولـة أو املشـاركة فيهـا التـى كانـت توفـر لهـا بعـض إحتياجاتهـا 

اليوميـة بالسـعر املناسـب.  إضافـة إىل ذلـك فإنـه حينـام باعـت الدولـة هـذه الـرشكات مل تؤمن ىف 

الغالـب حقـوق العـامل ومكتسـباتهم فيهـا،  ومـن ثـم فإننـا نجدهـم فجأة وقـد أصبحـوا عرايا من 

حاميـة الدولـة لهـم ىف مواجهـة القطـاع الخـاص الـذى تالعـب بعقـود العمـل واألجـور ومتطلبـات 

التأمـني.  وىف طرفـة عـني وجـدوا أنفسـهم يعيشـون نوعيـة حيـاة تعسـة ، يذهـب صغارهـم مبكراً 

للتعليـم ىف الـورش ، ألن التعليـم أصبـح ترفا بالنسـبة لهـم ، يرسبونهم من التعليـم ليصبحوا عاملني 

صغـار لهـم اجـور يسـاعدون بهـا أرسهـم.  العنف يحكـم التفاعل بينهم سـواء كان داخـل األرسة أو 

بـني الجـريان، وبرغـم نزاعاتهـم الداخليـة إال أنهـم ينشـئون عـىل إحسـاس بالظلـم والدونيـة ، الذى 

ينبغـى أن يتكيفـون معـه خاصة حينـام يتعاملون مع الرشطة أو مع بريوقراطيـة الدولة.   إنتامؤهم 

للوطـن باهـت، يبذلـون طاقـات كبـرية مـن التحايـل والتكيـف حتـى يظلـوا أحيـاء ، سـلوكياتهم ىف 

أحيـان كثـرية عاريـة مـن األخـالق.  الرسقـة أو صناعـة السـلع املغشوشـة أو التجـارة فيهـا وكذلـك 

الدعـارة للحصـول عـىل مـا يقيم األود ، فـإن مل يتحقق ذلـك فليكن االرمتاء ىف أحضـان دين متطرف 

يبتدعـوه.  يهربـون ىف إطـار تقشـفه ومثالياتـه مـن صعوبـات الحيـاة ، بـل ويحاولـون فرضـه عـىل 

اآلخريـن.  االنتخابـات بالنسـبة لهـم ال تحـدد مصـري مجتمـع أو تحديثـه أو تطويـره ، مفاهيـم 

ومثاليـات ال معنـى لهـا بالنسـبة لهـم.  وألنهـم جوعـى فإنهـم يتعاملـون مبنطـق نفعـى ، يبيعـون 

أصواتهـم ىف االنتخابـات ملـن يدفع أكرث ، يؤجـرون بإعتبارهم يتقنون البلطجة ، ملنـارصة الكبار أبناء 

األحيـاء الراقيـة أو املتوسـطة يشـاركون يف موسـم اإلنتخابـات لقـاء املـال،  فـإذا إنتهـت األنتخابات 

فالفـراق حتـى اللقـاء لحظـة إنتخابـات ثانيـة.  يدركـون أن هـذا الوطـن ال ناقـة لهم فيـه وال جمل 

، لذلـك نجدهـم حينـام تضعـف عصـا الدولـة ، أو يتزايد مخـزون التوتر بسـبب صعوبـة الحياة، أو 
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إنتشـار حالـة مـن الفـوىض ألى سـبب ، فـإن شـعار العنـف والتخريب يتملكهـم ، يحطمـون كل ما 

حولهـم فليـس مـا حولهم سـوى القيـود والعنـت واألغالل.

وتشـكل الطبقـة الوسـطى القـوة االجتامعيـة الثالثـة ، وهـى قـوة تشـكل حسـبام أرشت 

رمانـة امليـزان اإلجتامعـى.  إذا إتسـعت مسـاحة هـذه الطبقـة كان ذلـك داللة عىل صحـة املجتمع 

وعافيتـه ، أمـا إذا تقلصـت مسـاحتها فمعنـى ذلـك أننـا نعيـش ىف ظـل حالـة إسـتقطاب طبقـى ، 

وعـىل أبـواب صـدام أو عنـف إجتامعـى.  لذلـك نجـد أنـه كلـام كان النظـام السـياىس رشـيدا،ً كلام 

إسـتهدف مرشوعـة االجتامعـى وسياسـاته تطويـر أوضـاع الطبقة الوسـطي وتوسـيع مسـاحتها. إما 

إذا كان نظـام يفتقـد البـرص والبصـرية فإنـه يدفعها بإتجاه التسـاقط أو الحراك إىل أسـفل لتنضم إىل 

الطبقـة الدنيـا.  حتـى ماركـس رأى أن ترفيـع Thining مسـاحة هـذه الطبقـة ىف النظام الرأسـامىل 

يعـد مقدمـة للثـورة الربوليتارية. 

يكشـف تأمـل أوضـاع هـذه الطبقة ىف النصـف الثاىن من القـرن العرشين  أن هـذه الطبقة 

كانـت القـوة املدللـة مـن قبـل صفـوة يوليـو ىف عقـدى الخمسـينيات والسـتينيات.  مـؤرشات ذلك 

عديدة منها أتسـاع مسـاحة األرض الزراعية للطبقة الوسـطي ىف الريف عىل حسـاب تقلص مسـاحة 

الطبقـة العليـا ، وبقـاء مسـاحة الطبقة الدنيـا أو املعدمني كام هى تقريبا.  إضافـة إىل تطوير أوضاع 

الطبقـة الوسـطى الحرضيـة ، وهـو مـا يعنى ان املـرشوع االجتامعى لثـورة يوليـو كان يعمل لصالح 

الطبقـة الوسـطي . يسـعى إىل تطويـر قدراتهـا وإشـباع إحتياجاتهـا ، إعتقـاداً من نخبة يوليـو ، أنها 

القـوة االجتامعيـة ذات التاريـخ النضـاىل املـرشف ، ومـن حقهـا أن تحصل عـىل بعـض الكعكة التى 

ناضلـت لصناعتهـا وصونهـا.  ثـم أنهـا القـوة التـى ميكـن أن يعتمـد عليهـا النظـام السـياىس الثورى 

ىف تأسـيس مرشوعاتـه التنمويـة ، وحراسـة منجزاتـه أثنـاء رصاعـة مـع الربجوازية العامليـة واملحلية 

(٢٨).  لذلـك إسـتهدفت سياسـات ثـورة يوليو ١٩٥٢ توفري الخدمات األساسـية ألبنـاء هذه الطبقة ، 

كخدمات الصحة والتعليم واإلسـكان وتوسـيع مظلة التأمينات االجتامعية ، وتشـغيل الخريجني من 

أبنـاء الطبقـة الوسـطي ، خاصـة إذا أدركنـا أن نحو ٨٥٪ مـن طالب الجامعات كانـوا ينتمون للطبقة
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املراكـز  أعـىل  ليشـغوا  الطبقـة  هـذه  أبنـاء  أمـام  واسـعة  األبـواب  فتـح  إىل  إضافـة  الوسـطي.    

البريوقراطيـة الحكوميـة ، األمـر الـذى فتـح أمامها املجال للسـيطرة عىل الجهـاز الحكومى.  ىف هذه 

الفـرتة إتسـعت مسـاحة وفاعليـة الطبقـة الوسـطى مـن ناحيتـني ، مـن ناحيـة بسـبب السياسـات 

واإلجـراءات التـى تبنتهـا الدولـة حينئـذ.  فقـد أدت اإلجـراءات االقتصاديـة التـى أتخـذت النخبـة 

السياسـية الحاكمـة تجـاه الطبقـة العليا إىل سـقوطها ، أو حراكها إىل أسـفل ىف الجيـل الثاىن ، نتيجة 

لهـذه اإلجـراءات إىل نطـاق الطبقـة الوسـطي باإلضافـة إىل ذلـك فقـد إتسـعت مسـاحتها بفعـل 

القادمـني مـن أسـفل ، مـن الطبقـة الدنيـا ، الذيـن إسـتطاعوا تحقيـق قـدر مـن الحـراك التعليمـى 

خـالل هـذه الفـرتة.  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد تزايـدت فاعليـة الطبقـة الوسـطى،  ألن أبنائهـا الذين 

سـيطروا عـىل البريوقراطيـة الحكوميـة تسـللوا أو تسـلقوا إىل إدارة املؤسسـات املؤممـة أو املمرصة 

مـن خـالل تعينهـم ىف جهازهـا االدارى.  بحيـث تحولـت الـرشكات املؤممـة إىل مؤسسـات تشـكل 

نطـاق لتوفـري فـرص عمـل ألجيـال أخرى مـن أبناء الطبقة الوسـطي، الذيـن تخرجوا مـن الجامعات 

، والذيـن تولوا إدارتها لحسـاب الدولة وبذلك إتسـعت سـيطرة الطبقة الوسـطى عـىل جهازها(٢٩).  

وحينام حدث التحول من النظام اإلشـرتاىك إىل النظام الليرباىل ، أدركت الطبقة الوسـطى أن 

البيئـة السياسـية املحيطـة بهـا مل تعد مواتيه.  فالنظـام الليرباىل الجديد متنكر لها ويتجه إىل سـحب 

إمتيازاتهـا.  فقـد فك الحراسـات عن األرض الزراعية ، حيث طرد منهـا الفالحني الذين وزعت عليهم 

بفعـل القوانـني اإلشـرتاكية، ومـن ثم عـادت ثانيـة إىل الطبقـة العليا.  وتراجـع التزام الدولـة بتعيني 

الخريجني، ويرتاجع اآلن عن تعليم أبناء الطبقة الوسـطي والدنيا.  وحررت إيجارات األرض الزراعية 

ىف الريـف وإيجـارات املسـاكن ىف الحـرض،  وأدركت الطبقة الوسـطى أن العـامل املحيط ليس عاملها ، 

ومـن ثـم فقـد قررت الهروب بأحد أسـاليب أربعة.  فقـد حاولت من خالل األسـلوب األول الهروب 

إىل األيديولوجيـا والديـن، ومـن ثـم فقـد ظهـرت مـن رحـم الطبقـة الوسـطى الجامعات املاركسـية 

والنارصية إىل جانب الجامعات التى تطرفت بالدين ، ودخل الجميع مرات عديدة نوع من الصدام 
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الحـاد مـع النظـام السـياىس حينئذ.  ومن خالل األسـلوب الثاىن هاجر بعض أعضاء الطبقة الوسـطي 

هروبـا إىل مجتمعـات الخليـج تسـرتيح مـن العنـف الـذى فرضـه النظام عليهـا ، والذى إتخذ شـكل 

سـحب إمتيازاتهـا ، كام يسـرتيح النظـام بهجرتها وهروبها.  ىف نطاق ذلك هاجـر من ثالثة إىل أربعة 

ماليـني مـن أبنـاء الطبقـة الوسـطي تكـرروا كل خمسـة سـنوات تقريبـا منـذ منتصف السـبعينيات 

وحتـى نهايـة األلفيـة الثانيـة،  وكان لهـم تأثريهـم عىل نـرش الثقافة اإلسـتهالكية ىف املجتمـع.  بينام 

إتجـه البعـض الثالـث ليضـع نفسـه ىف خدمة املـرشوع االجتامعـى للقطاع الخـاص ، وتعلق باسـتار 

الطبقـة العليـا، عـىل حـني أثـر البعـض الرابع طرق سـلوكيات الفسـاد والجرميـة واإلنهيـار.  وىف هذا 

اإلطـار إنفصلـت مصالـح الطبقـة الوسـطى عن قاعدتهـا، ومل يعد هنـاك وجود لتيـارات أيديولوجية 

وسياسـية متامسـكة، متثـل رؤية ومصالح هـذه الطبقة ىف إجاملهـا نظراً للتحـوالت العاملية واملحلية 

املعلومـة. وإتجهـت معظـم الطالئـع املثقفـة لهذه الطبقـة لتحقيق مصالحهـا اآلنيـة واألنانية، وفقا 

ملنطلقـات براجامتيـه وماديـة بحتـه.  فقـد تراجـع تقريبـا عـرص الخطابـات الكـربى بحسـب تعبـري 

”ليوتـار“ ومل يحفـل بهـا سـوى القلـة ، وبديالً لذلـك وجهـت إمكانياتها إىل عامل السـوق (٣٠).  

ويشـري تأمـل منظومـة القيم التى شـكلت مرجعية التنشـئة االجتامعية والسياسـية للطبقة 

الوسـطي إىل أنهـا متيـزت بالطبيعـة السـلبية خـالل جملـة التحـوالت التـى حدثت ىف النصـف الثاىن 

مـن القـرن العرشيـن.  وترجـع أهميـة قيـم الطبقـة الوسـطي إىل محوريتهـا بالنسـبة للمجتمـع ، 

لكونهـا القيـم التـى تحفـظ للمجتمـع هويتـه وتوازنـه.   وإذا كانـت الطبقـة العليـا منفتحـة عـىل 

منظومـات القيـم الخارجيـة بدرجـة أعـىل ، وإذا كانـت الطبقة الدنيا تسـتند ىف سـلوكياتها وأفعالها 

إىل منظومة قيمية ذات طبيعة آدائية باألسـاس، فإن الطبقة الوسـطي شـكلت السـاحة االجتامعية 

التـى تفاعلـت عـىل خلفيتهـا منظومـات قيميـة متباينـة ، مبا ىف ذلـك املنظومـات القيميـة املرتبطة 

بالقوى االجتامعية األخرى.  ونظراً لضخامة حجم الطبقة الوسـطي ، فإننا نجد ىف مراحل االسـتقرار 

األجتامعى أن منظومات القيم عىل سـاحتها متيل إىل االلتقاء ىف منطقة وسـط ، لىك تشـكل الطبيعة 
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األخالقيـة ملنظومـة قيـم هـذه الطبقـة.  أو أننـا نجـد أن هـذه الطبقـة، لفاعليتها وحيويتهـا، تفيض 

قيمهـا لـىك لتنظـم التفاعـل عىل سـاحة الطبقـات األخرى.  ومـن ثم تصبـح قيمها هى املعـاىن التى 

تتدفـق ىف املجـرى الرئيـىس للمجتمـع ، غـري أن هـذا النهـر له ضفاف.  وإسـتناداً إىل ذلـك فإننا نجد 

أنـه ىف حالـة الصحـة والعافيـة االجتامعيـة ، تصبـح معـاىن الطبقـة الوسـطي ومنظوماتهـا القيميـة 

هـى املسـيطرة والفاعلـة ىف املجـرى الرئيـىس للمجتمـع.  لكونها تسـتوعب أفضل مـا ىف املنظومات 

األخـرى مـن معـاىن أو تفـرض عليهـا معانيهـا ، غـري أنهـا ىف فـرتات اإلنهيـار االجتامعى – التـى تنتج 

عـن تحـوالت ذات طبيعـة سـلبية – تتجـه إىل تبنـى منظومـة قيـم أى من القـوى االجتامعيـة التى 

تقـع عـىل ضفـاف املجـرى الرئيـىس.  فهى قـد تتبنى قيـام إسـتهالكية وإنتهازيـة لتحقيـق مصالحها 

– أسـوة بالطبقـة العليـا أحيانـا – حتـى ولـو كان ذلـك عـىل حسـاب املجتمـع ، أو عـىل حسـاب 

املثـل ، أو عـىل نقيـض معانيهـا النضاليـة.   وهـى إذا إسـتمرت تعيـش حالـة أزمة ، فإننـا نجدها قد 

تتبنـى قيـام مأخـوذة عـن الطبقـة الدنيـا ، تعينها ىف التكيـف مع واقعهـا املادى املـرتدى، أو نجدها 

تسـقط ىف هـذه الحالـة ىف سـلوكيات ذات طبيعة أخالقيـة تتناقض مع مضامني أو معـاىن منظوماتها 

القيميـة.  وذلـك يقـود بطبيعـة الحـال إىل ثقافـة وأوضـاع إجتامعيـة منهـارة ىف املجتمـع أو تكـون 

نتيجـة لهـذه اإلوضـاع.  لذلـك قيـل أنه إذا إنهـارت أخالق الطبقة الوسـطي إنهارت أخـالق املجتمع 

، وإذا إنصلحـت أخالقهـا إنصلحـت أحوالـه وأخالقه (٣١). 

نضاليـة  طبيعـة  ذات  كانـت  التـى  الوسـطي  الطبقـة  أن  نجـد  فإننـا  ذلـك  إىل  باإلضافـة 

ىف النصـف األول مـن القـرن العرشيـن مل تعـد كذلـك ىف النصـف الثـاىن مـن ذات القـرن.  فقـد 

إنتـاب العطـب منظوماتهـا األخالقيـة التـى شـكلت مرجعيتهـا ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

عـىل السـواء.  وهـو التناقـض الـذى تجسـده الفجـوة الواسـعة بـني القيـم النضاليـة التـى كانـت 

للطبقـة الوسـطى ىف النصـف األول مـن القـرن العرشيـن، والتـى توجـت بقيـام الثـورة والحصـول 

عـىل االسـتقالل ، وبـني القيـم االنتهازيـة األنانيـة والفاسـدة، التـى أصبحـت متيـز سـلوك أغلـب 

أعضـاء هـذه الطبقـة مـع نهايـة النصـف الثـاىن مـن القـرن العرشيـن.  وميكن تفسـري هـذا التحول
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الحـراك  بـأن  األول  اإلفـرتاض  ويرتبـط  إفرتاضـات.   بأربعـة  الوسـطي  الطبقـة  قيـم   ىف منظومـة 

االجتامعـى يـؤدى عـادة إىل تغيري اإلنسـان املتحرك ملنظومتـه القيمية.  وذلك يرجع إىل أن اإلنسـان 

ىف حراكـة االجتامعـى يسـتوعب عـادة توجهـات مرنـة فيـام يتعلـق بالقيـم ، حسـبام يذهـب عـامل 

االجتـامع ”بيـرتم رسوكـني“ Pitrium Sorokin .  فهـو يتحـرك عرب سـياقات إجتامعيـة عديدة ، وىف 

كل سـياق يرتك قيام سـابقة ليتعامل بقيم السـياق الجديد ، فهو إنسـان فندقى Hotel Man أينام 

يحـط ترحالـه فإنـه يتعامـل بقيـم السـياق الـذى حـط فيـه (٣٢).  لذلـك فالقيـم تتحـول لديـة من 

غايـات يسـعى إىل تحقيقهـا إىل وسـائل تسـاعده عـىل اإلنجـاز وىف تحقيـق التكيف. 

ويشـري عـامل االجتـامع ”الفـن جولدنـر Alvin Gouldner“ إيل افـرتاض ثـا× يفـرس هـذا 

 Back-ground Assumption “التحـول القيمـي من خـالل طرحه ملفهـوم ”اإلفرتاضـات القاعديـة

وهـى اإلفرتاضـات التـى تحـدد لـه طبيعـة إدراك اإلنسـان للتفاعـل الحـادث ىف الواقـع االجتامعـى 

املحيـط بـه.  ثـم إفرتاضـات املجـال  Domain assumption، وهـى اإلفرتاضـات التـى تحدد وجهة 

 Genered Assumption نظـر الفاعـل ىف املجـال املبـارش الذى يتحرك فيه.  ثـم اإلفرتاضات العامـة

وهـى اإلفرتاضـات التـى تشـكل وجهة نظر اإلنسـان ىف الحياة والكـون املحيط به.  ومـن الواضح أن 

التأثـري يتدفـق عـادة مـن اإلفرتاضـات القاعديـة إىل إفرتاضات املجـال إىل اإلفرتاضـات العامة.  وعىل 

ذلـك فـإن تغيـري اإلنسـان - بحكـم حراكـه االجتامعـى - ألوضاعـه وسـياقاته االجتامعيـة، من شـأنه 

أن يـؤدى إىل تغيـري إفرتاضاتـه القاعديـة ، ومـن ثـم إفرتاضات املجـال،  ثم تتغري اإلفرتاضـات العامة 

بعـد ذلـك.  األمـر الـذى يدفـع هـذا اإلنسـان إىل تغيري وجهـة نظـره ىف كل ما يحدث حولـه ، فليس 

لديـه إلتـزام محـدد بوجهـة نظـر ثابتـه (٣٣).  األمـر الذى يؤسـس لدى اإلنسـان املتحـرك حالة من 

عـدم االلتـزام القيمـى واألخالقـى الثابـت.  فاإللتزام دامئاً يكـون بالقيم التى تحقق لـه قدرة تكيفية 

عاليـة مـع موضوعـات ومتطلبات املوقـف املحيط. 

إطـــاره ىف  يـــرى  الـــذى  الراديـــكاىل،  التنظـــري  إىل  الثـــاىن  اإلفـــرتاض  ويســـتند 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٢٦٤

تتبنـى  أن  املنطقـى  مـن  االجتامعـى  صعودهـا  أثنـاء  إجتامعيـة  طبقـة  كل  أن  ماركـس  كارل   

أيديولوجيـات وتوجهـات راديكاليـة ، فـإذا بلغـت غايتهـا وشـغلت مراكزهـا فإنهـا تسـعى للحفـاظ 

عليهـا ، ومـن ثـم نجدهـا تتبنـى توجهـات محافظـة (٣٤).  ويتطابـق مـع ذلـك مـا ذهـب إليه عامل 

اإلجتـامع الشـهري“ س.رايـت ميلـز“ ىف مؤلفـه الخيـال السوسـيولوجى ، حيث أشـار إىل أن القيادات 

الطالبيـة ىف عقـود تاريخيـة سـابقة، هم الذين يشـغلون مراكز السـلطة واملناصـب الجامعية القامئة 

ىف مرحلـة تاريخيـة تاليـة.  ويرجـع ذلك بطبيعـة الحال إىل أن الحراك االجتامعى يولد لدى اإلنسـان 

القـدرة عـىل التخـىل عـن منظومـة القيـم التـى لديـه والتـى حكمـت حراكـة ىف املرحلـة السـابقة ، 

وإكتسـاب منظومـة قيميـة جديـدة تتـالءم مـع الظـروف أو السـياق الجديـد (٣٥).  وكلـام تدفـق 

الحـراك رأسـيا وأفقيـا ، كلـام كان ممكنـا أن يتخـىل املتحركـون عن منظومـة قيمهم وإكتسـاب قيم 

وثقافـة جديـدة ، األمـر الـذى يضعـف ىف النهايـة لديهم بعـد االلتـزام القيمى ، وتتولـد لديهم حالة 

مـن املرونـه القيميـة او األخالقيـة التـى تيـرس لهـم التكيـف مـع أى قيـم ومـع أى مبادئ. 

نفـرس  أن  الـذى ميكـن  اإلفـرتاض  ، وهـو  التبـادل  نظريـة  إىل  الثالـث  األفـرتاض  ويسـتند 

بواسـطته حالـة ”األنومـى“ األخالقيـة التـى أصابـت سـياق الطبقة الوسـطي.  حيث تذهـب نظرية 

التبـادل إىل القـول بـأن البـرش ىف تفاعالتهـم اليوميـة يتبادلـون قيـام.  ىف هـذا اإلطار يسـتند التبادل 

املسـتقر إىل تسـاوى القيـم التـى تشـكل مضمـون التبـادل،  سـواء كانـت قيـام ماديـة أو معنويـة.  

غـري أنـه إذا أجـزل أحـد أطـراف التبـادل العطـاء للطـرف اآلخـر دون إرصار عـىل أن يحصـل عـىل 

املقابـل.  فـإن ذلـك مـن شـأنه ان يدفـع الطـرف اآلخـر أو املقابـل إىل تقليـص القيـم التـى يدفعهـا 

ىف عمليـة التبـادل ، إذا ضمـن أنـه برغـم تقليـص القيـم التـى يدفعها ىف التبـادل فإن الطـرف اآلخر 

ىف التبـادل لـن يتعامـل معـه باملثـل وسـوف يسـتمر ىف عطائـه ، ومن ثـم يظهر ما ميكن أن يسـمى 

بالتبـادل غـري املتـوازن.  ىف إطـار هـذا التبـادل غـري املتـوازن نجـد أنـه كلـام أجـزل طـرف العطـاء 

دون االرصار عـىل املقابـل بنفـس القيمـة ، فـإن ذلـك يدفـع الطـرف اآلخـر إىل تقليـص املقابـل 

املدفـوع بدرجـة أكـرث عـن ذى قبـل ، طاملـا أنه ضمـن الحصول عىل مـا يريد دون أن يدفـع املقابل. 
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 وتسـتمر هـذه الحالـة مـن التفاعـل أو التبـادل حتـى تصـل إىل مسـتوى ميكـن أن يسـمى بالتبادل 

الصفـرى.  حيـث يدفـع أحـد األطـراف كل شـئ ، بينـام ال يحصـل عـىل شـئ ىف املقابـل مـن الطرف 

اآلخـر(٣٦)،  وهكـذا كانـت عالقـة الدولـة بالطبقـة الوسـطي ىف املرحلة اإلشـرتاكية.  حيـث أجزلت 

الدولـة العطـاء لهـذه الطبقـة من كل إتجـاه وىف مختلف املجـاالت دون االرصار عـىل الحصول منها 

عـىل املقابـل.  وهـى الحالـة التـى دفعـت هـذه الطبقـة إىل تبنـى عـادة األخـذ مـن املجتمـع دون 

العطـاء لـه،  األمـر الـذى أضعـف بداخلهـا القيم اإلنسـانية وأسـقط منهـا إلتزامهـا األخالقى.  

وتتصـل الفرضيـة الرابعـة التـى ميكـن أن تفـرس السـلوكيات املعـارصة لهـذه الطبقـة بحالة 

األنومـى الثقافيـة، التـى إنتـرشت ىف البنيـة األخالقيـة للمجتمـع.  ففـى املرحلـة اإلشـرتاكية طرحت 

عـىل السـاحة عنـارص تناقضـت جميعهـا ع بعضهـا البعـض ، فبينـام تبنت الدولـة التاكيـد عىل قيم 

اإلنجـاز فـإن الواقـع قـد شـهد تفضيـل أهـل الثقـة عـىل أهـل الخـربة.  وعـىل حـني بـدت الدولـة 

قويـة كـام أوحـى بذلـك خطابهـا السـياىس إذا بهـا تواجـه أشـنع هزميـة ىف عـام ١٩٦٧ ، وعـىل حني 

أكـدت الدولـة عـىل اإلشـرتاكية إعتمـدت ثقافة املجتمـع عىل قاعدة مـن الدين.  وعـىل حني أكدت 

الدولـة عـىل حريـة اإلنسـان وكرامتـه إذا بأجهزتـه األمنيـة متـزق هـذه املعـاىن إربـا.  ذلـك باإلضافة 

إىل الضعـف القـوى أصـاب مختلـف مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية، فـاألرسة خضعـت 

لتحـوالت ألقـت بنـوع مـن الغمـوض عـىل معاىن القـدوة.   وبرغـم ان التعليـم أصبح مجانيـا إال أن 

ذلـك كان عـىل حسـاب الكفـاءة.  واالتحـاد القومى ومن بعده االتحاد االشـرتاىك ثـم الحزب الوطنى 

الدميوقراطـى إمتـأل باملنتفعـني الذيـن إنتسـبوا لهـذه التنظيـامت وأيضا مبعتـادى التسـلق عىل بنية 

مختلـف التنظيـامت السياسـية.  وىف مواجهـة هذه الحالة من الفوىض األخالقية، تولدت إسـتجابات 

متنوعـة بـدأت باإلنسـحاب الكامـل ، وإنتهـت بالتمـرد وحتـى العنـف اإليجـاىب مـروراً بالتجديد ىف 

الوسـائل دون الغايـات ، حيـث أصبح هـذا املنطق يحكم سـلوكيات وتفاعالت هـذه املرحلة. حيث 

السـعى لتحقيـق الغايـات واألهـداف بغـض النظـر عن رشف الوسـيلة، فالغايـة تربر وسـائلها بغض 

النظـر عـن آيـة معايـري اخالقيـة.  حيـث كان املنطـق النفعـى ىف ذاتـه هـو املنطـق املالئـم لضبـط 
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إيقـاع سـلوكيات البـرش ىف هـذه املرحلـة مـن أجـل التكيـف مـع واقعهـم املحيـط ، نـوع مـن 

امليكيافيليـة أو اإلنتهازيـة التـى تؤكـد أننـا بإمكاننـا تحقيـق أهدافنـا بغـري الوسـائل والسـبل التـى 

 .(٣٧) املجتمـع  يقرهـا 

االجتامعيـة  التنشـئة  طبيعـة  تفسـري  إىل  تسـعى  األربعـة  الفرضيـات  هـذه  كانـت  وإذا 

والسياسـية التـى تعـرض لهـا أبنـاء هـذه الطبقـة ىف مراحـل التحـول االجتامعـى.  فـإن املضامـني 

األخالقيـة املتضمنـة ىف هذه التنشـئة، مـن الطبيعى أن تشـكل املرجعية األخالقية للسـلوكيات التى 

يتبناهـا أبنـاء هـذه الطبقـة عىل السـاحة املعـارصة ملجتمعنـا. وهى السـلوكيات التى ميكـن بلورتها 

ىف ثالثـة أمنـاط.  ويشـكل السـلوك اإلنسـحاىب منـط السـلوك األول الـذى يتبنـاه قطـاع عريـض مـن 

هـذه الطبقـة.  فقـد إدرك هـذا القطـاع أن العـامل الـذى نعيـش فيـه ليـس عـامل الطبقـة الوسـطي ، 

وكذلـك املجتمـع الـذى نعيـش فيه ليـس مجتمع الطبقة الوسـطي.  إذ تشـهد هذه املرحلة سـحب 

أو تـآكل عنـارص نوعيـه حياتهـا لتصبـح اكـرث ترديـا ، فقـد ألغيـت مجانيـة التعليـم بأسـاليب كثـرية 

وملتويـة ، وتركـت املؤسسـات التعليميـة التـى تعلـم اوالدهـا ىف حالـة مـن اإلهـامل الـذي يعجزها 

عـن آداء وظائفهـا ، وتخلـت الدولـة عـن تعيـني أبنائها فبقـى أغلبهم ىف حالـة من البطالـة الكاملة.  

وتـردت املؤسسـات الصحيـة التـى كانت تطيب أمـراض ابناء الطبقة الوسـطي ، وأصبحت املسـاكن 

بأسـعار فلكيـة ال تطيقهـا ميزانيـات أبنـاء الطبقـة الوسـطي.  وىف ذات الوقـت فالنظـام السـياىس 

عصـاه األمنيـة غليظـة وقويـة وقاسـية ، منتهى قوتهـا تعرب عن منتهـى ضعفة.  لذلك آثـرت الطبقة 

الوسـطي اإلنسـحاب من عىل السـاحة وتحولت بالقهر والسـكوت عليه إىل جسـد يأكل ذاته ، فقد 

أصبحـت طبقـة بـال أحـالم وال طموحات.  وىف حالة غياب ما تشـعله املثل ، وأمام ضغط املشـكالت 

املتصلـة بعـدم إشـباع الحاجـات يتفكك جسـد هـذا القطاع مـن الطبقة الوسـطى ويتهـرأ أو يتآكل 

نسـيجها األخالقـى.  مـؤرشات ذلك إرتفاع معـدالت الطالق وتفـكك األرس وإنهيارهـا، وكذلك إرتفاع 

معـدالت الـزواج العـرىف خـارج الرشعيـة بـني أبنـاء الطبقـة الوسـطي ، وأخـرياً تعاطـى املخـدرات 

للغيـاب مـن حالـة االجتـامع وأحوال السياسـة. 

ــاء ــن أبنـ ــرب مـ ــاع أكـ ــة قطـ ــذى طرقـ ــلوك الـ ــو السـ ــازى هـ ــلوك اإلنتهـ ــد السـ ويعـ
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 الطبقـة الوسـطي ، بخاصـة هـؤالء الذيـن نجحـوا ىف تحقيـق حـراك تعليمـى واسـع ومظاهـر هـذا 

السـلوك كثـرية  ومتابعـة.  فهـم قـد إنفصلـوا بدايـة عـن إطارهـم االجتامعى الـذى ولـدوا فيه،  ألن 

التعليـم أكسـبهم قيـام وثقافـة سـاعدت عـىل تفكيـك روابطهـم بخلفياتهـم االجتامعيـة والثقافيـة 

التقليديـة ، بـل وتنكـروا لهـا أحيانـا ، سـواء كانـت أطرهـم الطبقيـة أو االجتامعيـة .  وهـم مـن 

ناحيـة ثانيـة الذيـن تسـلقوا التنظيـامت السياسـية إبتـداء مـن هيئـة التحريـر إىل االتحـاد القومـى 

إىل االتحـاد اإلشـرتاىك إىل الحـزب الوطنـى الدميوقراطـى برشـاقة وقـدرة إنتهازية وتسـلقية منقطعة 

النظـري.  وهـم الذيـن إسـتغلوا نفوذهـم ىف الوظائف اإلداريـة العليا بجهـاز الدولـة أو القطاع العام 

قدميـا، فحولـوا نفوذهـم إىل رأسـامل إقتصـادى ، شـكل جـواز حركتهـم للتضافـر مـع الطبقـة العليا 

التـى تعمـل عـىل تقزيـم طبقتهـم.  وهـم الذيـن أصبحـوا عمـد أيديولوجيـا وسياسـات االنفتـاح 

إبتـداء مـن السـبعينيات،  وهـم الذيـن ينظـرون األن لتصفيـة القطـاع العـام ومؤسسـات امللكيـة 

العامـة.  وهـم الذيـن يلتحقـون بالتنظيـامت السياسـية الليرباليـة املعـارصة ليـس عن قناعـة ولكن 

عـن إنتهازيـة ، ألن السياسـة أصبحـت مدخالً للوظيفة العامـة.  كأمنا مل يعلنوا يوما أنهم إشـرتاكيون 

بـل وماركسـيون.  لقـد تحـول الوطـن إىل فريسـة عـىل مائـدة اللئـام تحصـل الطبقـة العليـا عـىل 

نصيـب األسـد وال مانـع أن يلقـى ببعـض الفتات للفئة املتعاونـة من أبناء الطبقة الوسـطى، فلديهم 

قابليـة القبول بذلـك (٣٨).    

باإلضافة إىل ذلك يوجد القطاع املتمرد أو الرافض من أبناء الطبقة الوسـطى.  لقد رأى هذا 

القطاع ان اإلنسحابات السلبية مل تحل مشكلة ، وأن اإلنتهازيني من أخوانهم إستبدلوا مصلحة الوطن 

مبصالحهـم الخاصـة.  ومـن ثم فقد تولدت لديهم قناعة أن االحتجـاج والتحدى والتمرد اإليجاىب هو 

الحـل، خاصـة أن مثـة ظـروف ىف البيئة الخارجية والداخلية تسـاعد عىل ذلك.  وقـد إتخذ األحتجاج 

لديهم شـكل ظهور بعض الحركات االجتامعية كحركة ”كفاية“ و ”البد“ و ”شـايفينكم“ و ”حركة ٩ 

مـارس“ وحركـة ”نـادى القضاه“ وغري ذلـك من الحركات االحتجاجية التى قامـت بها بعض النقابات 

وبعـض تنظيـامت املجتمع املدىن.  حيث طالبت هـذه الحركات اإلحتجاجية بإصالحات عىل الصعيد 
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السـياىس واالقتصـادى واالجتاعـى والثقـاىف. وقـد بلغـت معارضـة وإحتجاجـات الطبقـة الوسـطي 

ذروتهـا حينـا رفـض ثلـث مجلـس الشـعب املـرصى ىف ٢٠٠٧ التعديـالت الدسـتورية. حيـث رأى 

بعـض مثقفـى هـذه الطبقات أنهـا دون التوقعـات، وأنها تعديالت قاهـرة للحريات أكـرث من كونها 

ملسـاحتها.  موسعة 

ثالثاً: مؤسسات وأطر التنشئة االجتامعية والسياسية للشباب. 

نظـراً ألن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية – وقبلهـا التنشـئة االجتامعيـة – مـن العمليـات 

األساسـية الالزمـة السـتمرار الوجـود االجتامعى فقد أسـس املجتمع إلنجازها عدة مؤسسـات تلعب 

دورهـا ىف تنشـئة البـرش.  لتتسـق سـلوكياتهم مـع إحتياجـات املجتمـع مـن ناحية،  ومبـا يتالءم مع 

تفاعلهـم مـع بعضهـم البعـض مـن ناحيـة ثانيـة. ونحـن إذا تأملنـا هـذه املؤسسـات فسـوف نجـد 

ان بعـض هـذه املؤسسـات يـؤدى وظيفتـه بصـورة تلقائيـة بالنظـر إىل ثقافـة املجتمـع ومنظوماتة 

القيميـة كمرجعيـة لذلـك كالعائلـة او األرسة مثالً.   بينام البعض األخر من املؤسسـات تحدد الدولة 

مرجعيـة التنشـئة فيـه بصـورة مسـبقة ، ألن الدولـة مـن خـالل هـذه املؤسسـات تحتاج إىل تنشـئة 

مواطنيهـا صـورة محـددة.  منوذجـاً لذلـك املؤسسـات التعليميـة، والربامـج الرتبويـة أو الدراسـية 

التـى تتبعهـا.  ذلـك ىف حـني أن هنـاك بعـض املؤسسـات التـى ال تحـدد الدولـة مرجعيـة التنشـئة 

فيهـا وأن كانـت هـذه املرجعيـة مـا تـزال ىف نطـاق أو إطـار مرجعية الدولـة واملجتمـع.  ويدخل ىف 

هـذا اإلطـار الحـزب السـياىس ومؤسسـات اإلعـالم وتنظيـامت املجتمـع املـدىن األخرى كمؤسسـات 

للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  ذلـك برغـم أن هنـاك جانبـا من اإلعـالم ومن تنظيـامت املجتمع 

املـدىن أصبـح خـارج نطـاق سـيطرة الدولـة واملجتمـع (٣٩).  وهـو مـا مييـز التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية الحاليـة عـن ذي قبـل ذلـك ، حيـث كانت ىف السـابق محـددة بحدود الدولـة واملجتمع 

، بينـام هـى اآلن قـد تخـرج ىف بعـض مكوناتها عن سـيطرة الدولـة أو املجتمع.  ىف هـذا اإلطار فإنه 

مـن الـرضورى مالحظـة ان التنشـئة االجتامعيـة تعـد اإلنسـان للتفاعـل ىف مختلف مجـاالت الحياة 

االجتامعيـة، عـىل حـني تقتـرص التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية عـىل إعـداد اإلنسـان للتعامـل مـع 

املجـال السـيايس وبعـض املجـاالت التى تتداخـل معه. 
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إسـتناداً لذلـك تعـد األرسة أبـرز مؤسسـات التنشـئة االجتامعية والسياسـية، وذلـك بإعتبار 

أن األرسة مـن منـط الوحـدات املحوريـة ىف املجتمـع.  وهـى تكتسـب محوريتهـا مـن خـالل بعدين 

أساسـيني،  األول أن كل فـرد ىف املجتمـع مـن  الطبيعـى أن ينتمـى لفـرتة طويلـة مـن حياتـه ألرسة 

، ومـن ثـم فإنـه مـن الطبيعـى أن ميـر كل شـخص بخـربة الحيـاة األرسيـة.  باإلضافـة إىل ذلـك فإننا 

نجـدد أن األرسة هـى األقـوى تأثريا من بني كل مؤسسـات التنشـئة االجتامعية والسياسـية ألن الفرد 

يعتمـد عليهـا عاطقيـا وماديـا األمـر الـذى ييـرس قبولـة الصعوبـات التـى يتعـرض لهـا أثنـاء عملية 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  لذلـك نـرى تأكيـد غالبيـة املفكريـن عـىل األرسة بإعتبارها إحدى 

آليـات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  تأكيـد لذلـك أن الفيلسـوف الصينـى كونفشـيوس أرجـع 

صـالح الحكـم أو املواطنـة الصالحـة إىل قـدرة األرسة عـىل تلقـني أطفالهـا قيـم الفضيلـة والحـب 

املتبـادل واحـرتام املصلحـة العامـة للوطـن.  األمـر الـذى دعـى الدولـة إىل تحمـل مهمـة التنشـئة 

السـليمة إبتغـاء تأسـيس نظـام إجتامعى سـياىس يؤدى إىل قيـام حكم صالح رشـيد (٤٠).  وىف إطار 

الفلسـفة اليونانيـة خصـص أرسـطو جـزءاً مـن فلسـفته للحديث عـن دور األرسة والدولـة ىف الرتبية 

وتحـدث أيضـا عـن الواجبـات األخالقيـة ىف هذا املضـامر،  ورأى أن األخالق الشـعبية تنشـئ الحكم 

الشـعبى ومضمونـه (٤١).  وقـد ذهـب مؤكـدا أنـه ملـا كانـت غايـة الدولـة واحدة وجـب أن تكون 

الرتبيـة متامثلـة للجميـع.  وأن يكـون السـهر عليهـا مـن شـئون العامـة وليـس مـن شـئون الخاصة 

 .(٤٢)

وترجـع أهميـة األرسة ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية إىل أنهـا الخليـة األوىل ىف بنـاء 

املجتمـع ، وهـى املصـدر األول الـذى يسـتقى منـه الفـرد املفاهيـم والقيـم التـى تشـكل ثقافتـه 

االجتامعيـة والسياسـية ومـن ثـم تشـكل سـلوكه االجتامعـي والسـياىس.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن 

الدامئـة والتأثـري املبكـر واملبـارش عـىل  العالقـة  الـدور بكفـاءة عاليـة، بسـب  األرسة تقـوم بهـذا 

الطفـل.  إضافـة إىل أن التأثـري العاطفـى الـذى مييـز العالقـة بـني األرسة والطفـل، مـن شـأنه أن 

يسـاعد يف تجذيـر قيـم الثقافـة االجتامعيـة والسياسـية ىف داخـل الطفـل، خاصـة أن الطفـل ىف 

هـذه املرحلـة تكـون شـخصيته طيعـة وقابلـة للتشـكيل.  ذلـك يعنـى أن الطفـل يكتسـب مـن 
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األرسة مـن خـالل املحـاكاة والتقليـد ىف الطفولـة املبكـرة منـاذج معينـة مـن سـلوك الوالديـن.  ومن 

خـالل التلقـني ىف فـرتة الطفولـة املتوسـطة أو املتأخـرة (٤٣).  وذلـك يتطلـب بطبيعـة الحـال أن 

يكـون الوالديـن أو أحدهـام عـىل قـدر من الوعـى االجتامعي والسـياىس حتى يتلقى األبـن النامذج 

السـلوكية االجتامعيـة والسياسـية السـليمة.  كـام ترجـع أهميـة األرسة كوحدة للتنشـئة االجتامعية 

والسياسـية إىل كونهـا تضـم أول منط للسـلطة يعايشـه الطفـل ، ومن ثم تؤثر طريقة مامرسـة هذه 

السـلطة فيـه وعـىل إتجاهاتـه ومعارفـه.  فـإذا كان األب متسـلطا ىف معاملته ألفراد أرستـه بات من 

املحتمـل ان تتأكـد لـدى األبنـاء قيم اإلكـراه والسـلبية الفرديـة.  وباملقابـل إذا كان األب دميوقراطيا 

تـرىب األوالد عـىل قيـم الحريـة واإلهتـامم بالجامعـة.  ويتضـح تأثـري األرسة ىف التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية لألطفـال حينـام تتبنـى أفـكار معينـة ينشـأ األطفـال عليهـا ، فقـد بينـت الدراسـات أن 

األطفـال ىف الواليـات املتحـدة مييلـون إىل أن يكونـوا دميوقراطيـني أو جمهوريـني تبعـا للحـزب الذى 

ينتمـى إليه الوالـدان (٤٤).  

وتقـوم األرسة بـدور تربـوى بارز حينـام تعمل عىل تفسـري املفاهيم االجتامعية والسياسـية 

للطفـل وأسـلوب إعـامل هـذه املفاهيـم.  فمثـال يتعلـم الطفـل داخـل األرسة أصـول املامرسـة 

الدميوقراطيـة واملشـاركة بإيجابيـة ىف صنـع القـرار داخـل األرسة.  إىل جانـب أنـه يتعلـم واجـب 

االذعـان للسـلطة املتمثلـة ىف األب واألم ، كـام يتعلـم الطفـل داخـل األرسة معنـى مفهـوم الحريـة  

وحدودهـا التـى تقـف عنـد حد امنه وأمـن غريه ، وعدم اإلعتـداء عىل حقوق اآلخريـن.  كام يتعلم 

الطفـل داخـل األرسة كيـف يحـرتم ملكيـة الغري وعـدم جواز االعتـداء عليها ، ويدخـل ىف هذا اإلطار 

إحـرتام ملكيـة الدولـة وامللكيـة العامـة.  ويرتبـط بذلـك أن تقـوم األرسة بعمليـة التوجيـة الواعـى 

العقـالىن، الـذى يتضمـن غرس القيم والعادات واملعايري واألخالق وطبيعـة النظرة إىل الرتاث.  إضافة 

إىل املوقـف مـن املؤسسـات االجتامعيـة والسياسـية، واملوقـف مـن القضايـا االجتامعية والسياسـية 

ذات الطبيعـة الحيويـة.  إضافـة إىل غـرس القيـم واملثل واملعتقـدات االجتامعية والسياسـية امللزمة 

، والتـى تلعـب دوراً ىف تحديـد توجهاتـه نحـو ذاتـه ونحـو اآلخريـن.  كـام تقـوم األرسة بنقـل 
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التوجهـات االجتامعيـة والسياسـية والوطنيـة الثقافيـة وغرسـها ىف شـخصية الطفل، حتى تسـاعد ىف 

تشـكيل هويتـه بإعتبارهـا تعكس الهويـة العامـة للمجتمع (٤٥). 

وىف بعـض األحيـان تصبـح التنشـئة االجتامعية والسياسـية التـى تقوم بهـا األرسة متعمدة ، 

حينـام يخضـع الوطـن لفـرتات حرجـة وصعبـة ، كالخضـوع لإلحتالل األجنبـى أو املشـاركة ىف رصاع 

ممتـد طويـل.  حيـث تعمـل األرسة عـىل تأجيـج املشـاعر والعواطـف الوطنيـة عنـد الطفـل،  مثال 

عـىل ذلـك التنشـئة التـى تقـوم بهـا األرسة ألطفالهـا ىف فلسـطني املحتلـة.  ىف هـذا اإلطـار ميكـن 

النظـر إىل اإلنتفاضـة الفلسـطينية التـى قـام بهـا أطفـال الحجـارة، بإعتبارهـا تعبرياً عـن دور األرسة 

الفلسـطينية ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  التـى إسـتهدفت الحفـاظ عـىل الهويـة القوميـة 

للطفـل الفلسـطينى، بعـد أن زيفت سـلطات اإلحتـالل اإلرسائيـىل كل املقررات الدراسـية ، ونزعت 

منهـا أى بعـد قومـى.  وبعد أن ركنت سـلطات اإلحتـالل إىل أن الجيل الجديد نشـأ وترىب ىف ظروف 

سـتجعله أقـل مقاومـة ورفضـا لإلحتـالل مـن جيـل اآلبـاء.  وإذا بهـا تفاجأ بـأن األرسة الفلسـطينية 

قـد أخرجـت لهـا جيـالً أقـوى وأصلـب إميانـا وأقدر عـىل املقاومـة.  بحيث ميكـن إعتبار ذلـك دليل 

عـىل أن دور األرسة الفلسـطينية بالنسـبة لألطفـال، ميكـن أن يكـون هـو خـط الدفـاع الوحيـد أمام 

الشـعوب واألمـم ىف فـرتة معينـة من حياتهـا السياسـية (٤٦). 

املؤسسـات  مـن  كغريهـا  تقـوم  األرسة  أن  عـىل  التأكيـد  إىل  الباحثـني  أحـد  ويذهـب 

االجتامعيـة والسياسـية، بتأهيـل الفـرد للمشـاركة ىف الحيـاة االجتامعيـة والسياسـية بـأن يكـون 

مصوتـا أو مرشـحا، أو عـىل األقـل مهتـام بالقضايـا االجتامعيـة والسياسـية ملجتمعـة،  وامليـل إىل 

أن  نجـد  قـد  فإننـا  اإلطـار  هـذا  ىف  بشـأنها.   والسياسـية  االجتامعيـة  التفاعـالت  ىف  املشـاركة 

إىل  ذلـك  يرجـع  قـد  ، حيـث  والسياسـية  االجتامعيـة  املشـاركة  يقدمـون عـىل  األفـراد ال  بعـض 

وجـود قيـم وعـادات ، نشـئوا عليهـا ىف األرسة تدفعهـم إىل عـدم اإلهتـامم باألمـور االجتامعيـة 

والسياسـية.  فالطفـل حينـام يتأثـر بنمـط تنشـئة اجتامعيـة وسياسـية معينـة موجهـة لـه ، فإنـه 

ميـر مبراحـل متعـددة ىك يحصـل عـىل معرفـة تجـاه السـلطة.  وتعـد مرحلـة التعـرف عىل السـلطة
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 بالتسـييس Politicization أول هـذه املراحـل،  وىف إطارهـا يـدرك الطفـل مـن خـالل عالقاتـه ىف 

األرسة واملدرسـة واملجتمـع، أن هنـاك سـلطات أعـىل منـه يجـب عليـه طاعتها من خـالل مواقفة ىف 

الحيـاة معهـم.  فبمـرور الوقت يـدرك الطفل أنه مطالـب بطاعة الوالدين ، وتقديـر املعلم أو مدير 

املدرسـة، وإحـرتام رجـل الرشطـة.  وتشـري املرحلـة الثانيـة إىل التعـرف عـىل السـلطة بالشـخصانية 

Personalization.  وىف هـذه املرحلـة ميكـن للطفـل أن يبـدأ بجمـع معلومـات عـن شـخصيات 

معينـة قريبـة منـه ويسـهل عـىل عقلـه إدراكهـا، مثـل مديـر املدرسـة أو الرشطـى ، فيقـوم بطـرح 

أسـئلة عـن مهـام هـذه الشـخصية ومكانتهـا ىف املجتمـع ودورهـا ىف الحيـاة املدنيـة واملجتمعيـة.  

ومـن ثـم تتطـور هـذه العمليـة إىل أن يـدرك الطفـل ويجمـع معلومـات عـن رئيس الدولـة ورئيس 

الحكومـة ىف مرحلـة متقدمـة تتـوازى مـع مرحلـة متقدمـة مـن  عمره ونضجـه العلمى والسـياىس.  

 .Instiutionalization ثـم ينتقـل إىل املرحلـة الثالثـة ، حيـث التعـرف عـىل السـلطة باملؤسسـات

وتعـد هـذه هـى أهـم املراحـل ىف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية للطفـل ، فيهـا تتضـح 

الصـورة لـدى األطفـال مـن خالل ربط الصفات املرتسـبة ىف أذهانهـم عن بعض الشـخصيات، كرجل 

الرشطـة والرئيس، باملؤسسـات االجتامعية والسياسـية التى يرتبطون بهـا ، كإدارة الرشطة واملجالس 

الربملانيـة والحكومـة وغريهـا مـن املؤسسـات.  األخـرى مـام يـدل عـىل مـدى النضـج االجتامعـي 

والسـياىس لـدى الطفـل الذى أصبـح يدرك تطـور املنظامت واملؤسسـات القامئة ىف النظام السـياىس 

، ومـن جهـة أخـرى فإن هـذا النمط من التعرف عىل السـلطة يـرثى املعرفة االجتامعية والسياسـية 

للنشـئ.  ىف هـذا اإلطـار فاملعتقد أن وجود تنشـئة اجتامعية وسياسـية صحيحـة لألطفال ىف املراحل 

املبكـرة مـن عمرهـم، تعـد مطلـب رضورى يحتـاج إىل بيئـة وإرادة سياسـية ، تسـاعد فعـالً عـىل 

تفعيـل هـذه العمليـة بشـكل صحيح ومؤثر مـن أجل الحصول عـىل أفراد فاعلـني ىف املجتمع (٤٧).

ــية  ــة والسياسـ ــئة االجتامعيـ ــىل التنشـ ــا عـ ــث قدرتهـ ــن حيـ ــاط األرس مـ ــن أمنـ وتتبايـ

ــادرة  ــة القـ ــى العائلـ ــدة هـ ــة املمتـ ــدة، أن العائلـ ــات عديـ ــتنادا إىل دراسـ ــد إسـ ــد تأكـ ، وقـ

تســـتمد  التـــى  الوحـــدة  بإعتبارهـــا  الفعالـــة.  والسياســـية  االجتامعيـــة  التنشـــئة  عـــىل 
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قوتهـا مـن تداخـل القيـم الدينيـة واألخالقيـة لتنظيـم التفاعـل الحـادث عـىل سـاحتها ، إضافـة إىل 

إمتـزاج ذلـك بالعواطـف الجمعيـة.  بحيـث يجعـل كل ذلـك مـن العائلـة وحـدة قوية ومتامسـكة.  

ومـام يزيـد مـن متاسـك هـذا النمـط وضـوح ترتيـب مكاناتـه وأدواره، بحيـث نجـد أن آداء األدوار 

يـؤدى بالنظـر إىل جملـة الحقوق والواجبـات املرتبطة بالـدور.  هذا التدرج محكوم مبعيارى السـن 

والنـوع وهـى املعايـري التـى تتدخـل لتحديد الحقـوق وااللتزامـات التى تـؤدى بالنظر إليهـا األدوار 

والوظائـف.  إضافـة إىل أن هـذا النمـط لـه تأثـريه القـوى عـىل الفـرد العتـامد أعضائـه عليـه ماديـا 

وعاطفيـا.  األمـر الـذى يعمـق إرتباطهـم بدورهـم بـه وإنتامئهـم لـه ، ومـن ثـم فهـو منـط يسـاعد 

عـىل تحقيـق االسـتقرار االجتامعـى ، إضافـة أنـه يطـور عواطـف العطاء لآلخـر والتضحيـة من أجل 

الجامعـة.  هـذا إىل جانـب أنـه يعمـل عـىل إذكاء العواطـف واملشـاعر الروحيـة ىف أعضائـه ، كـام 

يؤكـد هـذا النمـط عـىل ما هو رضورى إلشـباع الحاجات ، لكونه يبارك املعيشـة املشـرتكة البسـيطة 

، ومـن ثـم نجـد أن أعضـاء هـذا النمط ليسـوا عىل إسـتعداد للمشـاركة ىف ثقافة االسـتهالك والرتف 

(٤٨) أو حتـى ىف ثقافـة الرفـض والتمـرد ، وإذا كانـت بعـض هذه املظاهر قد ظهـرت أخرياً ىف بعض 

السـياقات التـى تعيـش فيهـا هـذا النمـط العائـىل فـإن ذلـك يرجـع باألسـاس ألن هذا النمـط ذاته 

بـدأ يصـاب باإلنهيـار والتفتـت لصالـح منـط األرسة النووية.

تأكيـداً لذلـك أننـا إذا تأملنـا واقعنـا العـرىب املعـارص فسـوف نجـد أن العائلـة املمتـدة 

التـى  ، وذلـك بفعـل عوامـل عديـدة بعضهـا خارجـى فرضتـه حالـة الضعـف  التـآكل  أخـذة ىف 

داخليـة  عوامـل  فيهـا  أساسـيا  دوراً  لعبـت  التـى  الحالـة  وهـى   ، العـرىب  املجتمـع  بنـاء  عليهـا 

وخارجيـة عـىل السـواء.  وقـد أرشنـا إىل العوامـل الداخليـة بإعتبارهـا تتبلـور حـول ضيـق مصـادر 

التعليـم  فاعليـة  جانـب  إيل   ، اإلعـالم  فاعليـة  إىل  إضافـة  الريفـى  السـياق  ىف  والدخـل  الـرزق 

وعديـد مـن املتغـريات األخـرى التـى لعبـت دورهـا ىف تفكيـك متاسـك الثقافـة الريفيـة التقليديـة 

واملسـتندة ىف جانـب منهـا إىل قاعـدة الديـن.  وكذلـك إطـالق موجـات الهجـرة مـن الريـف إىل 

الحـرض ، إىل جانـب موجـات الحـراك اإلجتامعـى ، وهـى اإلنتقـاالت التـى فصلـت األفـراد واألرس 
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النوويـة عـن العائلـة املمتدة كمرجعية لهـا.  بحيث جعلت هذه الظـروف املجتمع ىف كليته معرضا 

لتدفـق موجـات اإلخـرتاق مـن الخـارج ، وهـو اإلخـرتاق الـذى أثـر بـدوره عـىل النسـيج االجتامعى 

للمجتمـع والوحـدات املكونـة لـه ومـن بينهـا العائلـة املمتـدة.  كذلـك هـو اإلخـرتاق الـذى تضافر 

مـع العوامـل الداخليـة العديدة التـى صاحبت التحـوالت االجتامعيـة االقتصادية املتتابعـة ، إضافة 

إىل الظـروف املتعلقـة بالواقـع االجتامعـى كثبـات املـوارد االقتصادية املحـدودة ىف مواجهـة الزيادة 

السـكانية املتناميـة عـىل نحـو مـا آرشت.  بحيـث دفعـت هـذه العوامـل مجتمعـه إىل إضعاف هذا 

النمـط بحيـث أسـلمت نتائـج العوامل الداخليـة والخارجية إىل تشـكل عائلة غري قـادرة عىل القيام 

بالتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ناهيـك عـن حاميتهـا من التشـوة.  األمـر الذى عرض هـذه األرسة 

والتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية التـى تقـوم بها ملظاهـر عديدة من التشـوة. 

مـن هـذه املظاهـر أن اإلخـرتاق الثقـاىف دفـع بقيـم الفرديـة والنفعيـة إىل مقدمـة املـرسح 

، وهـى القيـم التـى تؤكـد عـىل املصلحـة لتحـل محـل القيـم اإليثاريـة والعطـاء الـذى ينبغـى أن 

تتصـف بـه الحيـاة العائليـة.  يضـاف إىل ذلـك سـيطرة القيـم املاديـة واإلسـتهالكية عـىل منظومـة 

القيـم األرسيـة ، األمـر الـذى يعنـى أن األرسة أصبحـت تعمـل ىف ظـل منظومـة قيميـة ذات طبيعة 

فرديـة وأنانيـة ىف مقابـل إختفـاء القيـم الجامعيـة واإليثاريـة.  وهـو األمـر الـذى دفـع إىل بـروز 

األنانيـة  املصلحـة  وأصبحـت   ، الجامعـة  عـىل  مقدمـا  أصبـح  الفـرد  ان  منهـا   ، حقائـق جديـدة 

الفرديـة هـى معيـار املشـاركة ىف الحيـاة األرسيـة.    وقـد تضافـر ذلـك مـع إخـرتاق فضـاء املجتمع 

بقيـم جديـدة متعلقـة بالنـوع االجتامعـى تتصـل بالحيـاة األرسيـة ، بحيـث أدى ذلـك إىل فـوىض 

فـوىض  إطـار  األفـراد ىف  ينشـأ  أن  الطبيعـى  ومـن    .(٤٩) األرسيـة  واألدوار  املكانـات  ترتيـب  ىف 

الـذى  الفوضـوى  الطابـع  إليهـا  الفرديـة،  يضـاف  النفعيـة  القيـم  لهـذه  الحيـاة األرسيـة،  وفقـا 

أصبـح مييـز الحيـاة األرسيـة أو يضمـن ىف التنشـئة اإلجتامعيـة والسياسـية.  بحيـث نجـد أن البـرش 

الذيـن خرجـوا مـن هـذه األرس ضعـاف اإلنتـامء ، يتعاملـون مـع الوطـن بإعتبـاره سـاحة لتحقيـق 

املصالـح الفرديـة واألنانيـة ، إضافـة إىل أن هـذه القيـم شـكلت مرجعيتـه للقيـم االنتهازيـة التـى 
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أصبحت تثقل كاهلنا وتقتل عواطف األيثارية والغريية نحو الوطن بداخلهم. 

مـن هـذه املظاهـر كذلـك إنتشـار حالـة مـن الفـوىض عـىل سـاحة الحيـاة األرسيـة نتيجـة 

ملنظومـات قيميـة إقتحمـت فضاءنـا الثقـاىف واالجتامعـى.  فقـد أدت املنظومـات الفرديـة التـى 

طرحـت نفسـها ىف الفضـاء األرسى إىل إعـادة تشـكيل التفاعـل األرسى حـول قضايـا كانـت مسـتقرة 

ولكنهـا أصبحـت خالفيـة تتعلـق بعمـل املـرأة مـن عدمـه ، مشـاركة الرجـل ىف األعـامل املنزليـة ، 

واالسـتفادة مـن راتـب الزوجـة للمسـاهمة ىف أعاشـة األرسة مـن عدمـة.  وإذا كان ذلـك يرجـع إىل 

تدفـق قيـم األنانيـة واملصلحـة ىف الحيـاة األرسيـة، فـإن ذلك يرجـع أيضا لعجـز املؤسسـات الدينية 

واالجتامعيـة عـن تقديـم الفتـاوى التـى تصنـع وعيـا عاما مبـا ينبغى أن تكـون عليه الحيـاة األرسية 

، حتـى تصبـح هـذه الفتـاوى مرجعيـة تنبثق منهـا املعايري التى تنظـم الحياة األرسيـة.  إذ أن غياب 

املعايـري التـى يحتكـم إليهـا ىف مثل هـذه القضايا من شـانه أن يؤجج وترية الرصاعـات األرسية، ومن 

ثـم يسـبب التفـكك واإلنهيـار األرسى.  مـؤرش ذلـك إرتفـاع معدالت إنهيـار األرس بالطـالق ىف جميع 

الفئـات العمريـة واملسـتويات االجتامعيـة اإلقتصاديـة ، وذلـك بسـبب القيـم واالدعـاءات النفعيـة 

واملصلحيـة ، وهـو مـا يعنـى أنـه حينـام ال تتحقـق املصلحـة الفرديـة ألى مـن أعضـاء األرسة، فإنـه 

مييـل إىل أن ينفـض يـده من املشـاركة فيهـا، بغض النظر عن عمـر األرسة أو النتائج السـلبية املرتتبة 

عـىل ذلـك.  بحيـث نجـد أن الطفـل الـذى ينشـأ ىف األرسة وفـق هـذا املنطـق ، ينقـل ذات املنطـق 

إىل املجتمـع ، بحيـث نجـدة يتعامـل تعامـالً نفعيـا إنتهازيـا مع املصالـح العليا للوطن ، فـإذا مل يعد 

عليـه عائـد مـادى مـن ورائهـا ، فإنـه ينفـض يـده منها ليبحـث ىف مجال آخـر أو حتـى مجتمع آخر 

عـن ما يحقـق لـه مصالحة الفرديـة واألنانيـة (٥٠).  

باإلضافـة إىل ذلـك فقد تبنى الغرب قضية املرأة لتشـوية الرتاث وشـق عصـا إتفاق الجامعة 

ىف مجتمعاتنـا ، كاإلدعـاء بنقـص مواطنة املرأة ىف مجتمعاتنا ، ومـا يتصل بذلك من حقوق وواجبات 

، مـع أن هـذا الـرتاث قـدم مضامـني متقدمـة عـىل الفكـر الغـرىب ىف هـذا الصـدد.  يؤكد ذلـك قوله 

تعاىل“ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله
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 أتقاكـم“ (٥١).  وقولـه سـبحانه ”يـا أيهـا النـاس أتقوا ربكم الـذى خلقكم من نفـس واحدة وخلق 

منهـا زوجهـا وبـث منهـام رجـاالً كثـرياً ونسـاءاً وأتقـوا اللـه الذيـن تسـاءلون بـه واألرحـام“ (٥٢).  

وهـو مـا يعنـى أن تراثنـا بخاصـة الدينى إفرتض املسـاواة الكاملة واملتوازنة بني الجنسـني ، وليسـت 

املسـاواة الرصاعيـة عـىل الطريقـة الغربيـة.  ذلـك يعنـى أن نـرش الغرب لتصـور خاطئ عـن الرتاث 

فيـام يتعلـق بقضيـة املـرأة ، يعنـى تنشـئة األبنـاء عـىل إدانـه الـرتاث و وصفـه أو وصمـه بالتخلف 

والجمـود.  األمـر الـذى يفصـل األجيال املنشـأة ىف هذا السـياق عـن تراثهم ، كمقدمـة لفصلهم عن 

هويتهـم ، وإلباسـهم هويـة تابعـة ترجـع جذورهـا إىل املرجعيـات الغربيـة.  فـإذا أصبحـت الهوية 

تابعـة، أصبحـت الشـخصية تابعـة كذلـك، تسـتوعب كل مـا هـو غـرىب ولو عـىل حسـاب مجتمعها 

وتراثهـا ، شـخصية مفككـة الروابـط بـكل مـن الـرتاث والوطـن ، ومام ال شـك فيـه أن لذلـك نتائجه 

الخطـرية ، قـد تعنـى ضعـف اإلنتـامء للوطـن ، أو محاولـة الحاقـة بالتبعيـة للغـرب ىف ظـل إدعـاء 

التحديـث ، او اإلنسـحاب مـن حركـة املجتمـع ، ألنـه يسـري ىف طريق ووفـق آفاق غـري غربية ، وهو 

ما يهـدد بتـآكل املواطنـة ذاتها. 

ونتيجـة لإلخـرتاق الثقـاىف لفضـاء التنشـئة األرسيـة ، اسـتبدلت قيـم املـرأة املوقـف واملبدأ 

والـدور بقيـم باملـرأة الجسـد ، ليسـتوعبها الصغـار ويعملوا وفـق مقتضياتهـا.  تأكيداً لذلـك أننا إذا 

تأملنـا تراثنـا األخالقـى والدينـى فسـوف نجـد أنـه أعـىل مـن شـأن املـرأة ، وخلـع عليهـا لباسـا من 

األحـرتام والتبجيـل.  فاملـرأة التـى أوىص النبـى بها خرياً ىف خطبة الوداع ، بإعتبار أن النسـاء شـقائق 

الرجـال، واملـرأة التـى حاربـت دفاعـاً عـن األسـالم ودفاعـاً عـن النبـى ”صـىل اللـه عليه وسـلم“، ىف 

حينـام حمـى وطيـس الحـرب والنـزال.  واملـرأة ”أم سـلمة“ التـى أشـارت عـىل النبـى ”صـىل اللـه 

عليـه وسـلم“ ىف وقـت األزمـة، وأخذ مبشـورتها هـى ذات املـرأة التى تختزلهـا الحضـارة الغربية إىل 

جسـد يتلـوى ويتعـرى ويسـجل عـىل أرشطـه ممغنطـة، وتفضـح خصوصيتـة عـرب العـامل كمقدمـة 

إلسـتنفار غرائـز البـرش وإبعادهـم عـن التعلـق باملثـل.  تسـتخدمها تكنولوجيـا اإلعـالم واملعلومات 

املاضيـة والفعالـة ىف هـذا الصـدد ، والتـى تلعب دورها ىف تنشـئة الكبار والصغار عىل السـواء ، عىل
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 مرجعيـة الجسـد والغرائـز . فمـن الـرضورى أن يتالقـى الجميـع عـىل سـاحة الجنـس القـادم مـن 

العوملـة ، املديـر املسـن املـرتف مع سـكرتريته الصغرية ورمبا الفقرية الحسـناء . والعاطـل الذى يعقد 

زواجـا عرفيـا غـري مـرشوع ، واملغتصـب الـذى تختلـط لديـه نـوازع البلطجـة مـع الضغـط الوحىش 

للغريـزة ،فالجميـع يصـدر عـن جذر واحد.  وبرغـم ذلك تدعى الحضـارة الغربية أنهـا املدافعة عن 

حقـوق املـرأة وحقـوق اإلنسـان،  ومـن الطبيعـى أن يؤثر ذلك عىل التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

للبـرش (٥٣).  ذلـك أن املثـل والقيـم عـىل نقيض وتقابـل مع الغرائـز ، واملثل ىف غالبهـا تتعلق بقيم 

االيثـار والتعاطـف مـع اآلخـر وإلعـالء مـن شـأن الجامعـة ، وفداء لهـا بالروح ىف سـاعة األزمـة . أما 

الغرائـز فتعـرب عـن  تراجـع إىل سـاحة أنانية ، يتحقق األشـباع فيهـا كلام كانت بعيدة عـن الجامعة، 

وأحيانـا ىف غفلـة عـن الجامعـة.  وإذا إسـتغرق اإلنسـان ىف إشـباعاتها ، فمـن املؤكـد أن ذلك سـوف 

يرصفـه عـن متابعـة أيـة أهـداف ذات طبيعـة مثاليـة، عامـة ووطنيـة ، ناهيـك عـن بـذل الجهـد 

والنفـس دفاعـاً عنها. 

الدراسـات  إحـدى  تذهـب  والسياسـية  االجتامعيـة  التنشـئة  ىف  األرسة  لـدور  تقييـم  وىف 

إىل أنـه برغـم أن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية جـزء مـن التنشـئة االجتامعيـة ، إال أن هنـاك 

بعـض العوامـل التـى تقلـص نسـبيا دور األرسة ىف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  مـن 

هـذه العوامـل ان كثـرياً مـن األدوار والعالقـات السياسـية ال تتـم إال عنـد الكـرب ، وإن كانـت بعـض 

مبـادئ املشـاركة تتحقـق مـن خـالل التنشـئة عنـد الصغـر ، إضافـة إىل أن معظـم حاالت املشـاركة 

محـددة  وترتيبـات حكوميـة   ، معـارصة  سياسـية  بقضايـا  ترتبـط  للفـرد  والسياسـية  االجتامعيـة 

وزعامـات وجامعـات سياسـية معينـة.  هـذا باإلضافـة إىل ان الفـرتة التـى يكـون فيها الفـرد ىف أكرث 

حـاالت وعيه ومشـاركته السياسـية يكـون ىف الواقع بعيـدا كل البعد عن مرحلة الطفولـة التى متتاز 

بالتأثـري القـوى لـألرسة.  وعـىل هـذا النحو قد يحدث تداخل بـني تأثري األرسة ىف التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية وبـني السـياق السـياىس لحيـاة الفـرد عند الكـرب ، إىل جانـب أن بنية الحيـاة االجتامعية 

والسياسـية قـد تختلـف عـن مـا كان موجـوداً خـالل مرحلـة الطفولـة.  بينـام يتمثـل العامـل الثاىن 
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املحـدد لـدور األرسة ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف ان األرسة ال تهتـم كثـرياً بإعـداد أبنائهـا 

للحيـاة السياسـية مثـل إهتاممهـا بإعدادهـم ألدوار أخـرى.  وذلـك يرجـع إيل أن املحيـط السـياىس 

ال ميثـل شـيئا مهـام وبـارزاً بالنسـبة ملعظم األطفـال والصبيـان، وأن إعـداد األبنـاء آلداء أدوار مهنية 

أرسيـة يعتـرب أكـرث أهميـة وأولوية بالنسـبة ملعظم األرس، مـن إعدادهم للحياة السياسـية.  وىف هذا 

السـياق نجـد أن األرس تبـذل جهـداً واضحـاً مـن أجـل تعويـد األطفـال عـىل االعتـامد عـىل النفـس 

والقيـام بـاألدوار املختلفـة وتهيئتهـم للـزواج واألبـوة واألمومـة وتربيتهم تربيـة دينية مناسـبة ، أما 

التعليـم السـياىس وتعليـم املواطنـة فـإن األرسة ال توليـة إال جهـدا ووقتـا ضئيـال (٥٤) وىف الغالـب 

يتحقـق بصـورة غري مبارشة.  باإلضافة إىل ذلك فإن األرسة من خالل التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

قـد تغـرس ىف الطفل القيم وأمناط السـلوك االجتامعي والسـياىس واملشـاركة االجتامعية والسياسـية 

ىف أكـرث مسـتوياتها مثاليـة ، غـري أنـه حينـام يتعامـل ىف الواقع إسـتناداً إىل هـذه القيم، فإنـه يواجه 

ىف الحقيقـة بقيـم وسـلوكيات وأمنـاط مشـاركة ال تتسـق ومضامـني التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

التـى إسـتوعبها خـالل مرحلـة الطفولـة ، األمـر الذى يؤسـس لديه صدمـة ثقة ىف التفاعل السـياىس 

املحيـط بـه.  ذلـك إىل جانـب أن األرسة العربيـة بإسـتثناء األرسة ىف مجتمعـات الخليـج تتعـرض 

لظـروف إقتصاديـة صعبـة وضاغطـة . بحيـث تجعـل التفاعـل داخـل األرسة ليـس مسـتقراً ، إن مل 

يكـن عدائيـا ، وىف أفضـل األحـوال قـد ال يتيـح الفرصـة لألرسة التفـرغ للقيـام بالتنشـئة االجتامعية 

باملسـتوى املالئـم ، ناهيـك عن التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، هـذا باإلضافة إىل أن إرتفاع نسـبة 

األميـة ىف مجتمعاتنـا مـن شـأنه أن يعوق القيام بالتنشـئة االجتامعية والسياسـية لألبنـاء بخاصة فيا 

يتعلـق بالجانـب املفاهيمـى أو ببعـض القضايـا ذات الطبيعة السياسـية.

وتشـكل املدرسـة املؤسسة الثانية واملكملة لألرسة ىف عملية التنشئة االجتامعية والسياسية . 

ويتميز دور املدرسة ىف هذا الصدد ىف كونها تشكل املجتمع غري القراىب الذى يعيش فيه الطفل مع أقرانه 

الغرباء عنه ، والذى عليه أن يدير عالقاته ذات الطابع االجتامعي السيايس معهم.  وقد تنبه الفالسفة 
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إىل الـدور الـذى تقوم به املدرسـة ىف عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية،  حيـث ذهب افالطون 

ىف كتابـه ”الجمهوريـة“ إىل إعتبـار التعليـم واحـداً مـن أهـم أعمدة الدولـة الفاضلة . فهـذه األخرية 

ال تقـوم بغـري مواطنـني صالحـني ، وال سـبيل إىل خلـق املواطـن الصالـح إال مـن خالل نظـام تعليمى 

مميـز ، وتأكيـداً ألهميـة التعليـم ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية طالـب أفالطـون الدولة بتوىل 

مسـئولية اإلرشاف التـام عـىل التعليـم ، وعـدم تركـه ىف أيـدى أفـراد وهيئـات خاصـة (٥٥).  ومـن 

املؤكـد أن دور املدرسـة ىف التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية يسـتكمل الـدور الذى قامـت به األرسة 

، حيـث نجدهـام يعمـالن معـاً عـىل تحقيـق النضـوج السـياىس واالجتامعـى للطفـل.  وبإعتبـار أن 

املدرسـة إحـدى مؤسسـات الدولـة ، فـإن الطفـل يتعلـم فيها النظـام، كـام يتعلم حقوقـه ىف مقابل 

حقـوق اآلخريـن ووجباتـه نحـو املجتمـع ومـا يضـم مـن مواطنـني ، كـام يتعلـم االلتـزام مبعايـري 

املجتمـع وقواعـد الدميوقراطيـة فيـه،  وأدب الحـوار وإحرتام املعلـم بإعتباره بديل لـألب من ناحية 

وممثـل السـلطة مـن ناحيـة ثانيـة.  فإحـرتام املعلـم دليـل عـىل تقديـر الطفـل لـدور األب وتبجيل 

املعلـم دليـل عـىل إحـرتام سـيادة السـلطة والقانـون، وهـو مـا يشـكل جوهـر الوعـى االجتامعي و 

السـياىس ، الـذى ينبغـى أن يكـون للتالميـذ والطـالب ىف مختلـف املرحـل التعليميـة (٥٦).  

القصـوى  البحـوث أن املدرسـة والكتـاب واملـدرس لهـم ثقلهـم وأهميتهـم  أثبتـت  وقـد 

الدراسـية  املقـررات  خـالل  مـن  للطفـل،  السياسـية  املفاهيـم  لتكويـن  مصـدراً  بإعتبارهـم   ،

واملكتبيـة واألنشـطة الطالبيـة.  إضافـة إىل فكـرة الحكـم الـذاىت ومناقشـة األحـداث واملوضوعـات 

املجتمـع،   ىف  السـائدة  األيديولوجيـة  االتجاهـات  تتضمـن  الدراسـية  فاملقـررات   ، السياسـية 

ومتثـل وجهـة نظـر الدولـة وسياسـاتها.  وهـى تسـعى – أى املدرسـة - إىل ربـط الطفـل بوطنـه 

وجعلـه محـور تفكـريه ، مـن خـالل تعريفـه بوطنـة وجغرافيتـه وتاريخـة ودوره ىف رفـع مشـعل 

االسـتزاده  األطفـال عـىل  التـى تسـاعد  الكتـب  املدرسـية عـيل  املكتبـة  تحتـوي  الحضـارة.  كـام 

أن  نجـد  بذلـك  وإرتباطـا  العامليـة.   السياسـية  األوضـاع  ىف  الحـادث  التطـور  ملسـايرة  باملعرفـة 

الطفـل يكتسـب بعـض جوانـب ثقافتـه االجتامعيـة والسياسـية ، مـن خـالل األنشـطة الطالبيـة
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 وبصفـة خاصـة الصحافـة املدرسـية، التـى تعتـرب مامرسـة حقيقيـة للدميوقراطيـة ، وبنـاء شـخصية 

الطفـل والتعبـري عـن رأيـه والنقاش والجـدل واالقناع والنقد البنـاء.  باإلضافة إىل ذلـك فإننا نجد أن 

املدرسـة تشـكل اإلطـار الذى يعد الطفل للحيـاة والتفاعل ىف املجتمع ويوجهة نحـو الحياة العملية.  

فاملدرسـة تعلـم األطفـال الحريـة والدميوقراطيـة ، كـام تعلمهـم أن ذلـك يتطلب مسـتويات معنية 

مـن السـلوك والشـعور باملسـئولية الشـخصية ، إسـتعداداً للتعـاون من أجـل الوصـول إىل األهداف 

العامـة.  كـام تجسـد املدرسـة عالقـات القـوى ىف املجتمـع وتعـرب مـن خـالل مـا تقـوم بتدريسـه 

لألطفـال عـىل قاعـدة تكوين قناعـات بقبول هـذه القيم والعالقـات االجتامعية.  فاملدرسـة ال تعيد 

إنتـاج البنـى الطبقيـة للمجتمـع فحسـب ، بـل هـى تعمـل ىف معظـم األحـوال عـىل إعـادة إنتـاج 

البنـى الفكريـة واملؤسسـية كذلـك.  لذلـك مـن الصعب إنـكار دور املدرسـة ىف التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية.  فهـى مؤسسـة إجتامعيـة تربويـة غـري محايـدة ىف عالقتهـا باأليديولوجيـا السـائدة ىف 

مجتمـع معـني ، ومـن ثـم فهـى تسـاعد عـىل إسـتمرارية تراتبيـة وتعيـد أنتاجهـا.  وهـو مـا يعنـى 

أن املقـررات الدراسـية تتضمـن االتجاهـات األيديولوجيـة ىف املجتمـع ومتثـل وجهـة نظـر الدولـة 

وسياسـتها ىف ذات الوقـت (٥٧). 

وتقـوم املدرسـة بعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية مـن خـالل ثالثـة أبعـاد أساسـية.  

ويتمثـل البعـد األول ىف املنـاخ السـائد ىف الحيـاة املدرسـية والتفاعـل السـائدة فيهـا.  هـل التفاعـل 

الحـادث مـن النمـط األوتوقراطـى الفـردى أو الدكتاتورى ، أو التسـلطى واالسـتبدادى،  وهو النمط 

الـذى يسـود غالبيـة مجتمعـات العـامل الثالـث ، وينتـج عنـه الخضوع والطاعـة وقلة فـرص اإلبداع.  

ويعـد النمـط ”التسـيبى“  أو الفوضـوي هـو النمـط الثـاىن للتفاعـل.  وهـو منـط يدفـع إىل األهامل 

والتقليل من أهمية العلم والوقت.  بينام يعترب النمط الدميوقراطى أو املشـارك هو النمط الثالث ، 

وهو أفضل أمناط التفاعل داخل الحياة املدرسـية ، ألن الطالب يشـعر ىف إطاره بأهميته ىف املدرسـة 

مـام يشـعره باملسـئولية.  ويتمثـل البعـد الثـاىن ىف دور املقـررات الدراسـية ىف التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية.  فـإىل جانـب أن الطالـب يحصـل عـىل املعـارف مـن خـالل املقـررات الدراسـية ، فإنهـا 
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تلعـب دوراً ىف  تنشـئته سياسـيا كذلـك . إذ أنـه مع تطور املراحل الدراسـية تتطـور املفاهيم والقيم 

واألحداث السياسـية ىف تلك املقررات ، لتسـاير بعضها البعض ىف نسـق تعليمى متكامل ، ولتواكب 

النمـو الفعـىل واملعرىف للطالب.  وتسـتند تنشـئة الطالب سياسـيا عـىل مقررات معينـة دون أخرى.  

فمثـالً نجـد أن مقـررات الرتبيـة الوطنيـة أو القوميـة والتاريـخ تكـون ىف الغالـب األكـرث ثـراء مـن 

غريهـا فيـام يتعلـق بغـرس القيـم واملعتقـدات االجتامعيـة والسياسـية . وميكـن أن نضيـف أيضـا 

مقـررات اللغـة العربيـة والرتبيـة الدينيـة ، حيـث تحتـوى هـذه املقـررات عـىل مضامني تسـتهدف 

خلـق مواطـن صالـح يهتـم بقضايـا وطنـه . وتتضمـن مـا يسـاعد عـىل الرتويـج أليديولوجيـا معينة 

أو مذهـب معـني ويخلـع الرشعيـة عـىل النظـام السياسـيى ، وقـد تجمـع املقـررات بـني النوعـني 

(٥٨).  بإلضافـة إىل ذلـك تلعـب املقـررات الدراسـية ىف املدرسـة الـدور األسـاىس ىف عمليـة التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية وتخلـق القيـم التـى سـوف تحملهـا األجيـال الصاعـدة.  ومـن الطبيعـى أن 

تؤثـر تلـك القيـم ىف سـلوكيات ومعتقـدات تلـك األجيـال.  مثال عىل ذلـك أجرى عدد مـن الباحثني 

دراسـات حـول ظاهـرة العنـف ضـد السـود ىف جنـوب أفريقيـا ، وأظهرت هـذه الدراسـات أن ذلك 

يعـود ملـا تتضمنـه املناهـج الدراسـية من كراهية للسـود وإبـراز الفظائـع التى إرتكبها السـود بحق 

البيـض ، وأن البيـض هـم أفضـل من السـود (٥٩).  

ىف عمليـة  اساسـياً  املدرسـة دوراً  الحـادث ىف مجتمـع  التفاعـل  يلعـب  إىل جانـب ذلـك 

العلـم،  كتحيـة  الطقوسـية  املامرسـات  بعـض  تسـاعد  حيـث  والسياسـية.   االجتامعيـة  التنشـئة 

أو ترديـد النشـيد الوطنـى ، واالحتفـاالت باألعيـاد الوطنيـة والقوميـة ، وتعليـق الصـور والرمـوز 

النشـئ  نفـوس  ىف  غرسـها  نسـتهدف  التـى  والسياسـية  االجتامعيـة  القيـم  بـث  عـىل  الوطنيـة 

، كـام تكـرس الطابـع الجامعـى لحـب الوطـن واالنتـامء إليـه ، لكونهـا متـارس بطريقـة جامعيـة 

والسياسـية  االجتامعيـة  الثقافـة  الطفـل  يكتسـب   ذلـك  إىل  إضافـة    .(٦٠) األعـم  األغلـب  ىف 

التـى تعتـرب مامرسـة  املدرسـية  الصحافـة  الطالبيـة وبصفـة خاصـة  األنشـطة  كذلـك مـن خـالل 

التعبـري  عـىل  تدربـه  كـام  الطفـل  شـخصية  بنـاء  يف  تسـاعد  لكونهـا   ، للدميوقراطيـة  حقيقيـة 
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عـن رأيـه والنقـاش والجـدل واالقناع والنقـد البناء.  وىف هذا السـياق تقوم املدرسـة بتعليم األطفال 

قيـم الحريـة والدميوقراطيـة، كـام تعلمهم أن ذلك يتطلب مسـتويات معينة من السـلوك والشـعور 

باملسـئولية الشـخصية إسـتعداداً للتعـاون مـن أجـل الوصـول إىل األهـداف العامـة.  كـام تجسـد 

املدرسـة التفاعـل املتعلـق بعالقـات القـوى ىف املجتمـع وتعرب من خـالل ما تقوم بتدريسـه لألطفال 

عـىل تكويـن قناعـات بقبـول هـذه القيـم والعالقـات االجتامعيـة.  وعـىل ذلـك نجـد أن املدرسـة 

تعيـد إنتـاج البنـى الفكريـة واملؤسسـية،  ونتيجـة لذلـك فإنـه مـن الصعـب أن ننكـر دور املدرسـة 

وأهدافها ىف مجال الرتبية السياسـية.  وإذا تأملنا أوضاع املدرسـة ىف التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

فسـوف نجدهـا مؤسسـة غري محايـدة أيديولوجيا ، إذ تتضمن املقررات الدراسـية عـادة اإلتجاهات 

األيديولوجيـة السـائدة ىف املجتمـع والتـى متثـل وجهـة نظـر الدولـة وسياسـتها.  وعـىل هـذا النحـو 

نجـد أن املدرسـة تسـتكمل النمـو االجتامعـى والسـياىس لـألرسة.  األمـر الـذى يفـرتض أن تعمـل 

السياسـات الرتبويـة عـىل مراعـاه هذا البعد ىف تنشـئة الطفل حتى ال يربز تناقض ىف آداء مؤسسـات 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، بحيـث تعمـل املدرسـة وسـائر مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة 

والسياسـية األخـرى عـىل تعميـق إلتـزام الطفـل بالثقافـة االجتامعيـة والسياسـية واأليديولوجيـة 

والدولة.   للمجتمـع 

وظائـف  عـدة  أنجـاز  والسياسـية  االجتامعيـة  التنشـئة  تسـتهدف  أن  الطبيعـى  ومـن 

أساسـية وتتمثـل الوظيفـة األوىل ىف تأكيـد االنتـامء السـياىس للطفـل ملجتمعـه ودولتـه،  وذلـك 

االجتامعيـة  التنشـئة  كانـت  وإذا  والسياسـية.   اآلجتامعيـة  التنشـئة  عمليـة  مـن خـالل  يتحقـق 

فيتحـول  الفـرد،  الكائـن  بنـاء  البيلوجـى ىف  البعـد  إىل جانـب  االجتامعـى  البعـد  لغـرس  تسـعى 

مـن كائـن بيلوجـى إىل كائـن إجتامعـى، يسـتطيع أن يشـارك مـع غـرية مـن البـرش ىف التفاعـل 

والسياسـية  االجتامعيـة  التنشـئة  فـإن   . االجتامعيـة  املجـاالت  مختلـف  ىف  الحـادث  االجتامعـى 

تعمـل عـىل غـرس منظومـة القيـم االجتامعيـة والسياسـية ىف الكائـن االجتامعـى ، حتـى يسـتطيع 

فإنـه  ولذلـك  مجتمعـه.   ىف  الحـادث  السـياىس  التفاعـل  ىف  املشـاركة  القيـم  هـذه  إىل  إسـتناداً 

التنشـئة مـع  تتـالزم  والسياسـية  االجتامعيـة  التنشـئة  أن  عـىل  التأكيـد  إىل  البعـض  ذهـب  إذا 
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 االجتامعيـة منـذ مرحلـة الطفولـة ىف األرسة . فإننـا تعتقـد أن التنشـئة االجتامعيـة متهـد لقيـام 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ، وهـى حالـة سـابقة عليها ، بإعتبـار أن منظومة القيـم االجتامعية 

والسياسـية والتفاعـل السـياىس املرتبطـة بهـا يـأىت ىف مرحلة الطفولـة املتأخرة.  حينام يبـدأ الفرد ىف 

إدراك طبيعـة التفاعـل السـياىس ، بـل وتتطلـب الظـروف مشـاركتة فيه.  

مـن الوظائـف التـى تؤديهـا التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية أيضـا أنهـا تسـتهدف تحقيـق 

االسـتقرار االجتامعـى،  وذلـك ألن القيـم االجتامعيـة والسياسـية تتصـل بشـخصية الفـرد من خالل 

بعدين رئيسـيني.  البعد األول أن منظوة القيم االجتامعية والسياسـية تتغلغل إىل داخل الشـخصية 

مـن خـالل عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، لتشـكل الضمري الداخىل لإلنسـان.  وهو الضمري 

االجتامعـي والسـياىس الـذى يقـود أفعالـه ويوجه سـلوكياته ىف املجـال االجتامعي والسـياىس ، وهو 

مـا يعنـى أن اإلنسـان املواطن مدفـوع إىل منط معني مـن التفاعل االجتامعي والسـياىس من داخله.  

بيـد أن السـياق االجتامعـى يشـهد وجـود ذات منظومـة القيم االجتامعيـة والسياسـية ، التى تتوىل 

ضبـط التفاعـل االجتامعـى الحـادث ىف مختلف املواقـف االجتامعية ، من خالل ما ميكن أن يسـمى 

بصيغـة التوقعـات املتبادلـة، ألتـى تحقـق إسـتقرار التفاعل ىف املوقـف االجتامعي والسـياىس.  وهو 

مـا يعنـى أن إنهيـار صيغـة التوقعـات املتبادلـة مـن شـانه أن ينـرش حالـة مـن الفـوىض ىف التفاعل 

االجتامعـي والسـياىس ورمبـا ىف الحياة االجتامعية والسياسـية. 

وتتصـل الوظيفـة الثالثـة بـأن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية مطلوبـة ىف عـامل الهويـات 

مجتمعـات  وتداخلـت   ، واملـكان  الزمـان  تقلـص  حيـث  نعيشـه  الـذى  العـرص  ففـى  السـائلة. 

العـامل ىف بعضهـا البعـض ، فـإن الحفـاظ عـىل الهويـة القوميـة متامسـكة اصبـح مطلبـا أساسـيا ، 

للحفـاظ عـىل املجتمـع والدولـة عـىل السـواء.  فنظـراً ألن آليـات للتنشـئة االجتامعيـة والسياسـية 

ليسـت تحـت السـيطرة الكاملـة للدولـة ، فـإن هـذه اآلليـات قـد تبـث قيـام تعمـل عـىل إضعـاف 

منظومـات القيـم االجتامعيـة والسياسـية القوميـة ، ومن ثم قـد ترتاجع الهوية القوميـة إىل هويات 
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محليـة أضيـق كالهويـات اإلثنيـة ، أو تنفلـت إىل هويـة عاملية غري محددة بسـبب إنفـالت روابطها 

مـع الهويـة القوميـة ، بحيـث ميكـن أن يصبح مثـل هذا التفاعل مدخـالً لعدم االسـتقرار االجتامعى 

والسـياىس.  إرتباطـا بذلـك فإنـه من الرضورى بالنسـبة للدولة القومية أن تطور مؤسسـات التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية،  بحيـث تعمـل هـذه املؤسسـات بإتجـاه تأسـيس الهويـة القوميـة.  فإذا مل 

تفعـل ذلـك فإنهـا سـوف تفتـح البـاب واسـعا أمـام تدفـق منظومـات القيـم مـن خـالل آليـات أو 

مؤسسـات مـن خـارج املجتمـع، وهـو مـا قد يـؤدى إىل إضعـاف اإلنتـامء وتشـويه الهويـة وتفكيك 

روابـط اإلنسـان الوطنـى مبجتمعه. 

فـإذا تأملنـا واقع التنشـئة االجتامعية والسياسـية ىف مؤسسـاتنا التعليمية فسـوف نجد أنها 

تعـاىن مـن مظاهـر ضعف وتشـوه عديدة.  ويتمثـل املظهـر األول ىف غياب التفاعل عن املؤسسـات 

التعليميـة، وهـو التفاعـل الـذى يتضمـن املامرسـات التى تلعـب دوراً هامـا ىف التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية للتالميـذ أو الطـالب.  فقـد أختزلـت العملية التعليميـة إىل مجموعة مـن ”الحصص“ أو 

”املحـارضات“ التـى تلقـى عـىل الطالب لتعليمهـم مضامني املقررات الدراسـية وغابت عن املدرسـة 

التفاعـالت املتعلقـة باألنشـطة الطالبيـة املختلفة ، والتى يسـودها تفاعل تلقاىئ يعمل عىل تشـكيل 

شـخصية التالميـذ كمواطنـني قادريـن عـىل املشـاركة املسـئولة.  وبـدال مـن ذلـك إختزلـت هـذه 

اإلنشـطة ، بـل وقـد حـدث عبـث وحـذف ىف مضامـني بعـض املقـررات الدراسـية للطـالب ىف بعض 

املجتمعـات اإلسـالمية ، بخاصـة مقـررات الدين والتاريخ والرتبيـة الوطنية أو القوميـة ، بحيث أدى 

ذلـك إىل تشـوية أو تغييـب دور املدرسـة ىف التنشـئة االجتامعية والسياسـية السـليمة واملتكاملة. 

التعليميـة ىف  التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ىف نظمنـا  لتشـوه  الثـاىن  ويتمثـل املظهـر 

إتسـاع مكـون التعليـم باللغـة األجنبيـة ىف مؤسسـاتنا التعليميـة.  حتـى أن هناك رشائـح كاملة من 

الطـالب تجيـد التحديـث باللغـة األجنبيـة أكرث مـن إجادته اللغـة العربيـة . بحيث تراجعـت اللغة 

العربيـة لتشـغل مرتبـة إدىن مـن مسـتوى اللغـات األجنبية ، بـل وأصبحت لغة الرشائـح االجتامعية 

األدىن  والتعليـم األدىن ، واملكانـة االجتامعيـة األدىن، األمـر الـذى أدى إىل عـدم اإلهتـامم بإجادتهـا 
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ألنهـا لغـة الفئـات األدىن مـن كل جانـب أو إتجـاه .  وإذا قلنـا أن اللغـة هـى التـى تنظـم التفاعـل 

االجتامعـى ، وهـى التـى تعـرب عـن روحة ، فإن عـدم إجادة اللغة يعنـى عدم إجـادة الدين ، وعدم 

إدراك الـرتاث . بـل واالنفصـال عـن اللغـة التـى يرتضيهـا املجتمع ، ومـن ثم يحـدث االنفصال وفك 

االرتبـاط بـكل مـا هـو وطنى أو قومـى ، ومن املحتمل أن يكـون ذلك مدخالً لتـآكل وإنهيار الهوية.  

األجنبـى ىف  التعليـم  بإتسـاع مسـاحة مؤسسـات  يتصـل  ثالـث  ذلـك مظهـر  إىل  يضـاف 

مجتمعاتنـا العربيـة واإلسـالمية،  حيـث أصبحـت تقـرتب ىف عددهـا مـن التعليـم الحكومـى ذاتـه.  

ومـن املعتقـد أن التعليـم فيهـا سـوف يكـون اكـرث مضـاءاً وفاعليـة لثالثـة إعتبـارات. األول أن هذه 

املؤسسـات التعليميـة بخاصـة الجامعـات األجنبيـة تشـكل مجتمعـا مغلقـا وخاصا ، يـدرب الطالب 

فيـه عـىل نوعيـة معينـة مـن الحياة اإلجتامعيـة والسياسـية،  تتحقق وفـق منظومات قيـم خارجية 

وليسـت قوميـة. األمـر الـذى يعنـى تطويـر هوية لهـؤالء الطالب ليسـت متطابقـة متاماً مـع الهوية 

القوميـة ، مبـا يؤسـس لـدى البعـض حالـة ميكـن أن نسـميها بالهويـة الناقصـة أو غـري املكتملـة.  

والثـاىن أن املكـون الوطنـى أو القومـى يكون محدوداً ىف هـذه العملية التعليميـة ، وهو ما ينعكس 

عـىل التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية املتضمنـة فيهـا، حيـث يتولـد لدى الطـالب إحسـاس بتمجيد 

األجنبـى ، أو عـىل األقـل القابليـة عـىل التواصـل معـه والخضـوع له ، وهو مـا يعنى التأثـري بقدر ما 

عـىل اإلنتـامء الوطنـى لهـؤالء الطـالب.  ويعـد اإلعتبار الثالـث هو األخطـر ويتمثـل ىف أن الرشيحة 

الطالبيـة التـى ميكـن تنشـئتها ىف هـذه املؤسسـات التعليميـة، بخاصـة الجامعـات يلتحـق بهـا دامئا 

أبنـاء الطبقـة العليـا ، وكذلـك الرشائـح الطبقيـة التـى تقع أعىل الطبقة الوسـطي . وهـى ىف الغالب 

الرشيحـة التى سـوف تشـكل نخبة املسـتقبل ىف مختلف املجـاالت االقتصادية والسياسـية والثقافية 

واالجتامعيـة.  بحيـث نجـد أن هـذه النخبـة حينـام تتـوىل مقاليـد األمـور ، فإنهـا سـوف تعمل عىل 

دفـع مجتمعاتهـا بعيـداً عـن هويتهـا وجذورهـا بإتجـاه االلتحـاق بالغـرب ورمبا السـعى إلكتسـاب 

هويته.  

وتشـــكل تكنولوجيـــا االعـــالم واملعلومـــات اآلليـــة الثالثـــة التـــى تتـــوىل تنشـــئة الطفـــل 

سياســـيا.  وتكمـــن قـــوة هـــذه اآلليـــة ىف أن قيـــم التنشـــئة االجتامعيـــة والسياســـية تتســـلل
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 إىل نفـوس النشـئ مغلفـة بإطـار ترفيهـى وعاطفـى ، األمـر الـذى يجعلهـا تتـرسب بسـهولة إىل 

شـخصيات األطفـال.  باإلضافـة إىل ذلـك فإن اآللـة اإلعالمية هى آلة متعددة األوجـه تحيط بالطفل 

مـن كل إتجـاه ، فـإىل جانـب أجهـزة اإلعـالم املحليـة هنـاك أجهـزة اإلعالم العامليـة واملتنوعـة. ذلك 

باإلضافـة إىل الصحافـة واألذاعـة وتكنولوجيـا املعلومـات كأجهـزة الحاسـبات وشـبكات املعلومـات 

الدوليـة.  بحيـث نجـد أن اآللـة اإلعالمية تشـكل فاعالً قويا يتـوىل صياغة املرجعيـة القيمية للطفل 

، بـل وتفـرض عليـه ضغوطـا ناعمـة تجعلـه يقبـل مبـا تبثه مـن أفـكار وتوجهـات ومنظومـات قيم.  

ونحـن إذا تأملنـا مختلـف املواقـف بشـأن دور اإلعـالم ىف التنشـئة االجتامعية والسياسـية، فسـوف 

نجـد أن بعـض وجهـات النظـر تذهـب إىل التأكيـد عـىل أن الوسـائل اإلعالميـة التي تضـم الصحف 

واملجـالت واإلذاعـة والتلفزيـون تؤدى دوراً هاما ونشـطا ىف عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية ، 

لكونهـا تـزود الفـرد باملعلومـات السياسـية ، كام تشـارك ىف تكوين قيمـة السياسـية (٦١).  وإرتباطا 

بذلـك يؤكـد علـامء االجتامع والسوسـيولوجيا السياسـية عىل أن نجـاح عملية التحديـث والتحديث 

االجتامعـي والسـياىس يعتمـد ىف قـدر كبـري من تحققه عىل شـبكة إتصـال إعالمى حديثـة ومتطورة 

. وأنـه ال وجـود ملجتمـع حديـث يعمـل بفاعلية يحافظ بها عىل إسـتقرار أنسـاقة وتطويرها ىف اآلن 

ذاتـه ، دون وجـود نسـق متطـور مـن وسـائل اإلعـالم الوطنيـة ، التـى تلعـب دورهـا ىف نـرش ثقافة 

التعـدد واإلختـالف وقيـم التسـامح والدميوقراطية (٦٢). 

وتكنولوجيـا  اإلعـالم  يلعبـه  أن  ميكـن  الـذى  الـدور  حـول  اآلراء  بتبايـن  القـول  وميكـن 

املعلومـات بالنسـبة لتحديـث املجتمـع ، أو إنجـاز التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ذات اآلثـار 

اإليجابيـة.  وىف هـذا اإلطـار نجـد أن البعـض يؤكـد عـىل أن اإلعـالم يدعـم االحسـاس باملواطنـة 

خلـق  ومحاولـة  الوطنيـة  الهويـة  تشـكيل  ىف  واالسـهام  الوطـن  بنـاء  ىف  والرغبـة  واالنتـامء، 

وعـى عـام لـدى الجامهـري بأهميـة االكتفـاء الـذاىت واالعتـامد عـىل النفـس.  كـام يعمـل بإتجـاه 

الغـزو  لفاعليـة  التعـرض  دون  والحيلولـة  وتعزيزهـا   ، الوطنيـة  الذاتيـة  القيـم  عـىل  الحفـاظ 

تعـوق  قـد  سـلوكية  ومنـاذج  وسياسـية  إجتامعيـة  إتجاهـات  كفـرض   ، السـلبية  وآثـاره  الثقـاىف 
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التنميـة ، وتؤكـد عـىل إسـتمرار أوضـاع الظلـم اإلجتامعـى والتبعيـة ، وأن كان ذلـك ال مينـع مـن 

اإلنفتـاح – مـن خـالل اإلعـالم – عـىل الثقافات األخـرى (٦٣).  بيد أن هذا االنفتـاح ينبغى أن يكون 

ىف حـدود تحديـث املضامـني اإلعالميـة وتزويدهـا باملسـتجدات الحديثـة عىل الصعيـد العاملى دون 

اإلخـالل بالهويـة القوميـة.  وإذا كانـت الثقافـات املخرتقـة مـن خالل اإلعـالم تقدم مضامـني غريبة 

عـىل مجتمعاتنـا أو تعمـل عـىل تقويـض إسـتقرارها . وإذا كان مـن الصعـب الوقـوف ىف مواجهـة 

تدفـق منظومـات القيـم الغربيـة عـىل سـاحة ثقافتنـا بسـبب الفضـاءات املفتوحة التـى تيرس هذا 

التدفـق . فإنـه مـن املمكـن أن يعمـل اإلعـالم الوطنى عـىل الرتويج ملعـاىن ومنظومات قيـم موازية 

تدعـم هويـة املجتمـع وتربطـه برتاثـه،  وتسـاعد عـىل تدريـب املواطـن عـىل املشـاركة االجتامعية 

والسياسـية الفعالة ، التى تعمق قيم املواطنة وتسـاعد عىل تأكيد االسـتقرار االجتامعى والسـياىس. 

بيـد أن هنـاك رأيـا آخـر يؤكـد عـىل الـدور السـلبى الـذى ميكـن أن يلعبـه اإلعـالم سـواء 

بالنسـبة لعمليـة التحديـث أو لعمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  يذهـب هـذا الـرأى إىل 

القـول بأنـه نظـراً ألن اإلعـالم يقـع تحـت سـيطرة السـلطة السياسـية ويعـرب عـن قيمهـا وتوجهاتها 

ويغيـب عنـه النقـد والتحليـل والنقـاش الحـر ملختلـف اآلراء والتوجهـات.  فـإن ذلـك مـن شـأنه 

أن يـؤدى إىل تعزيـز الشـخصية التسـلطية ىف اإلنسـان العـرىب وإىل تأكيـد منـط الثقافـة االجتامعيـة 

والسياسـية التـى تفـرض الخضـوع للسـلطة املتسـلطة (٦٤).  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن اإلعـالم قـد 

يلعـب دوراً سـلبيا، حينـام يـرتك مسـاحة ولـو ضيقـة لبعض املسلسـالت األجنبيـة واملعدة لتناسـب 

أذواق وقيـم املجتمعـات الغربيـة ، حيـث يبـث إعالمنـا هـذه القيـم ىف مجتمعاتنـا الرشقيـة فتبدو 

غريبـة أو تشـعر املشـاهد لدينـا بإحبـاط مـن نـوع خـاص(٦٥).  بـل إننـا نجـد أن اإلعـالم الغـرىب 

يحـاول أحيانـا أن يـرضب منظوماتنـا القيميـة ومقدسـاتنا ىف الصميـم ، كام يحدث حينام يشـوهون 

رموزنـا الثقافيـة والدينيـة والسياسـية لنصبـح أمـة بـال رمـوز ، ومـن ثـم يؤخـرون إنبعاثنـا أو طرقنا 

آلفـاق التحديـث (٦٦). 

باإلضافــة إىل ذلــك يؤكــد بعــض املفكريــن عــىل أن اإلعــالم مــن املمكــن أن يلعــب 
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دوراً محوريـا ىف التأثـري عـىل مواقـف األفـراد وتوجهاتهـم ومواقفهـم االجتامعيـة والسياسـية ، وىف 

التأثـري عـىل أذواقهـم ومجمل منـط حياتهم.  ونظـراً ألهمية اإلعالم هذه تسـعى األنظمة السياسـية 

للسـيطرة عليـه وتوجيههـه لخدمتهـا ، موظفـة املتخصصـني ىف مجـاالت اإلعـالم ىف هـذا الصـدد، 

حتـى تحقـق النتيجـة املرجـوة والتـى تتمثـل ىف الهيمنة عـىل أفكار النـاس وعقولهـم (٦٧).  ولذلك 

أسسـت النظـم السياسـية املختلفـة أسـاليب رقابيـة متنوعـة ، حتى تسـتطيع الدولة السـيطرة عىل 

جهـاز اإلعـالم مبـا يؤكـد سـيطرة هـذه النظـم وهيمنتها عـىل املجتمـع.  وىف هـذا اإلطار فإننـا نؤكد 

مـع البعـض الـذى يـرى ىف اإلعـالم جهـاز يخاطـب عقولنـا، ويحـاول جاهـدا تشـكيل نفسـية الفـرد 

والجامعـة معـا صـوب هـدف محـدد سـلفا.   وهـو األمـر الـذى يتطلـب إمتـالك اإلعـالم للمرجعية 

األخالقية والسياسـية ، التى عىل أساسـها يتصور التفاعل السـياىس واالجتامعى الذى ينتوى تحقيقة 

، وأيضـا توفـري الحراسـة لرتسـيخ القيـم األخالقيـة التـى تيـرس ذلـك.  وىف هـذا اإلطـار فإننـا نجد أن 

دور الرقيـب ليـس عبثيـا وال مجانيـا بقـدر ما ميثل ذلـك الحارس األمـني للمنظومـة األخالقية.  وهنا 

ال بـد أن نفـرق بـني املنظومـة القيميـة واألخالقيـة التـى يريـد النظام السـياىس غرسـها ىف املواطن ، 

وبـني املنظومـة القيميـة واألخالقيـة املالمئـة لتطـور املجتمـع.  وىف هذه الحالـة األخرية فـإن الرقابة 

قـد تلعـب دوراً إيجابيـا، بـأن تسـاعد عـىل أن يلعـب اإلعـالم دوره ىف دفـع املجتمـع عـىل طريـق 

والتحديث.   الدميوقراطيـة 

السياسـية  األنظمـة  أن  املتخلفـة  املجتمعـات  بعـض  ىف  نالحـظ  فإننـا  اإلطـار  هـذا  وىف 

املتسـلطة تسـعى ألن تكـون كل وسـائل اإلعـالم تحـت سـيطرتها ، أى تحـت سـيطرة السـلطات 

العامـة ، ومعبئـة ىف خدمـة أيديولوجيـة النظـام السـياىس.  وىف مثـل هـذه املجتمعـات نجـد أن 

الرقابـة أو الرقيـب ميـارس سـلطة مطلقـة ىف تحديـد املسـموح بـه بحجـة الحفـاظ عـىل إسـتمرار 

املجتمـع.  وىف حقيقـة األمـر ليـس الهـدف الدفـاع عن قيـم املجتمع وعقائـده ، بل حفاظ السـلطة 

الحاكمـة عـىل جوانـب معينـة مـن ثقافـة املجتمـع ، تلـك التـى تسـتمد منهـا مرشوعيتهـا ، ومـن 

ثـم مواجهـة ثقافـات تتعـارض مـع مصالحهـا أو تعمـل عـىل تعريـة حقيقتهـا.  وىف هـذا الصـدد 
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فإننـا نجـد أن األنظمـة السياسـية تغفـل أن الرقابـة املانعـة أو السـلبية وإن كانـت تسـاعد عـىل 

الهيمنـة مرحليـا إال أنهـا تكون مهددة لسـلطتها.  كام تعمل عىل عدم وإسـتقرار النسـق االجتامعى 

والسـياىس معـا عـىل املسـتوى البعيـد، خاصـة بعـد إنتشـار وسـائط االتصـاالت فـوق الدولـة ، تلك 

التـى ال تخضـع لضبـط معايـري الدولـة القوميـة (٦٨).  ويوضـح هـذه الحالـة بتطرف أحـد الباحثني 

املغاربـة، مـن خـالل تأكيده عـىل إرتباط اإلعالم السـمعى البرصى باملغرب بجهـاز وزارة الداخلية ىف 

كل مسـتوياته التسـيريية والتوجيهيـة ، بـل وحتى التدبري املبارش. حيث يكون املسـئول رجل سـلطة 

قبـل أن يكـون إعالميـا أو صحفيـا ، وهى فـرتة إمتازت بهيمنـة أمنية واضحة لخطـاب أمنى إكراهى 

متخلـف ، جعـل من جهـاز التلفـاز ملحقة إداريـة بالوزارة املذكـورة (٦٩).  

وبرغـم حـدوث قدر من اإلنفتـاح اإلعالمى خاصة مع بداية التسـعينيات، فإن هذه الهيمنة 

الرقابيـة مـا تزال قامئة ، وذلك يرجع إىل أن كل نسـق سـياىس أو أجتامعـى أو ثقاىف يحتاج إىل آليات 

للضبـط والرقابـة متكنـة مـن االسـتمرار والحفـاظ عـىل إسـتقراره وتوازنه.  غـري أن هذه املسـلمة ال 

يجـب أن توحـى لنـا بـأن كل تغيـري أو تحديـث هـو بالـرضورة مهدد إلسـتقرار النسـق، فقـد تكون 

املعادلـة معكوسـة ، وبخاصـة عندما يتعلق األمر مبؤسسـة ذات فعالية وحساسـية كربى كاملؤسسـة 

اإلعالمية.  فالتسـليم برضورة الرقابة ال يعنى مامرسـتها بشـكل تقليدى ومتخلف ، وذلك يرجع إىل 

قاعـدة أن كل دفـاع عـن النظـام القائـم ىف مواجهـة التغيري هـو بالتأكيد دفاع عن مصالح شـخصية، 

ومنافـع ذاتيـه ال عالقـة لهـا مبصلحـة املجتمـع وإمكانيـات تحديثـه وتطويـره.  ففـى ظـل التطـور 

الهائـل ىف مجـال االتصـال والتواصـل ، مل يعـد بإمـكان الحكام توجيه سـلوك ومنط تفكـري الجامهري ، 

وذلـك ألن اإلعـالم الخارجـى يعمل عىل إخرتاق الفضاء القومى مبسـاحة واسـعة بحيـث أصبح العامل 

يشـهد تفاعالً غري متوازن يتحرر ىف إطاره اإلعالم العاملى من كل قيد وىف ذات الوقت يفرض نفسـه 

عـىل اإلعـالم الوطنـى أو القومـى.  األمـر الـذى يفـرتض معـه أن تحريـر اإلعـالم القومى من سـيطرة 

مراكـز القـرار والهيمنـة سـواء عـىل املسـتوى القومـى أو العاملى أصبـح رضورة حيوية ملحـة.  إذ ال
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 يكفـى تأسـيس وحـدات إعالميـة أخـرى تعيـد إنتـاج نفـس الثقافـة املهيمنـة والخطـاب السـائد، 

بـل املطلـوب نـرش قيـم الحريـة والتضامـن والتسـامح والدميوقراطيـة .  وتربيـة األجيـال الجديـدة 

عـىل قبـول االختـالف والقـدرة عـىل االقنـاع وإمتـالك وعى كبـري بالذات واملحيـط معا.  ذلـك يعنى 

أن املهمـة الحقيقيـة للرقابـة اإلعالميـة تتحـدد ىف مسـألتني.  األوىل أن تعـى أن دورهـا ليـس كبـح 

جـامح التطـور املجتمعـى بقـدر مـا يتمثل ىف دعمـه بجرعات كافية مـن قيم التنشـئة الدميوقراطية 

الحديثـة . التـى متكنـة مـن بلـورة هويتـه ومـن ثـم حاميتـه مـن أى إنـزالق غـري محمـود محتمل ، 

وهـو مـا يتطلـب بالـرضورة تأهيـل املـوارد البرشيـة التـى تقـوم بوظيفـة الرقابـة، وتوسـيع هامش 

الحريـة امامهـا ، وحثهـا عـىل الخلـق واإلبتكار.  وكذلـك تحرير الجهـاز اإلعالمى مـن املنطق األمنى 

الضيـق ، وأيضـا مـن اإلخـرتاق الـدوىل.  أى العمـل عـىل تأسـيس إعالم جـاد فاعل قادر عـىل تحقيق 

التنميـة والتحديـث واالنتقـال نحـو الدميوقراطيـة، إضافـة إىل اإلعالم املرسـخ للمواطنـة (٧٠).  

ويعـد املجتمـع املـدىن أحـد اآلليـات أو الفواعـل التـى تلعـب دوراً أساسـيا ىف التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية، وذلـك يرجـع إىل أن مجتمعـات الجنـوب تعاىن عموما من ضعف املشـاركة 

االجتامعية والسياسـية والشـعبية ، وإتسـاع حجم األغلبيـة الصامته. إضافة إىل تـدىن الوعى الحداىث 

، بحيـث تشـكل هـذه الظـروف قيـوداً عـىل التطـور الدميوقراطـى  وبناء املجتمـع املـدىن.  وإرتباطا 

بذلـك مـن الـرضورى بلـورة وعـى سـياىس حديـث ، يؤسـس لـدى أفـراد املجتمـع قناعـة كاملـة 

بـأن الدميوقراطيـة ينبغـى أن تشـكل مرجعيـة النظـام السـياىس األكـرث مالءمـة لحيـاة اإلنسـان ىف 

الظـروف املعـارصة.  وىف هـذا اإلطـار فإنـه مـن املفـرتض أن يعمـل نشـطاء املجتمع املـدىن وحقوق 

اإلنسـان عـىل تكثيـف دورهـم التوعوى الهادف نحو تنشـئة اجتامعية وسياسـية حديثـة ، أى تنمية 

شـخصية الفـرد بإعتبـاره مواطـن دميوقراطـى يشـارك ىف مجمـل العمليـات االجتامعية والسياسـية، 

واالجتامعيـة، وترتسـخ ىف وعيـه رؤيـة حداثيـة لطبيعة النظـام السـياىس بإعتباره معـرباً عن حاجات 

املجتمـع وأهدافـه (٧١).  

ذات املدنيــة  الطبيعــة  إىل  يشــري  الــذى  املــدىن  باملجتمــع  اإلهتــامم  تزايــد  لذلــك 
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 البنـاء املؤسـىس والتعاقـدى ، التـى متيـز الدولـة واملجتمـع،  وبذلـك يكـون حضـور دولـة الحـق 

والقانـون تعبـرياً عـن مـدى نضـج وتبلـور معنـى املجتمـع املـدىن ، وهـو املعنـى الـذى يعـرب عـن 

مجتمـع يقـوم عـىل الدميوقراطيـة والتعددية السياسـية وحقوق اإلنسـان وتداول السـلطة وسـيادة 

الشـعب.  وإرتباطـا بذلـك يشـري املجتمع املـدىن باملفهوم الخـاص إىل مجمل املؤسسـات اإلقتصادية 

واالجتامعيـة والسياسـية والثقافيـة ، التـى تتصـف بكونهـا غـري حكوميـة وغـري إرثيـة وال تهدف إىل 

الربـح ، وتقـوم عضويتهـا مسـتندة إىل الطوعيـة أو اإلراديـة (٧٢).  ويضم املجتمع املـدىن عدة أبنية 

تقـرتب أو تبتعـد مـن حيـث تعبريهـا عـن روحـة،  وتعد املنظـامت غـري الحكومية املكـون األول ىف 

بنـاء املجتمـع املـدىن ، وهـى تعـرب عـن روحـة بإمتيـاز، لكونهـا ال متيـز بـني األفـراد ىف الخدمـات أو 

األدوار التـى تؤديهـا بالنسـبة لهـم . وهى تقع ىف املسـافة القامئة بني الدولـة واألرسة أو الفرد ، وهى 

وإن كانـت ىف أغلبهـا ال تتعاطـى السياسـة إال أنهـا ىف أغلبهـا تـدرب البـرش عىل السياسـة.  وتشـكل 

األحـزاب السياسـية – مـا دامـت ليسـت ىف السـلطة – تنظيـامت بـارزة ىف بناء املجتمع املـدىن ، بيد 

أن هنـاك ظـروف تؤثـر عـىل طبيعـة األحـزاب فـال تجعلهـا تعـرب عـن روح املجتمـع املـدىن بصـورة 

كاملـة ، عـىل سـبيل املثـال فـإن األحـزاب تخـدم قطـاع املنتمـني إليهـا ورمبـا تتوقـف عـن تقديـم 

الخدمات للخارجني عنها ، ناهيك عن تنشـئتهم سياسـيا . باإلضافة إىل ذلك فإن األمسـاك بالسـلطة 

هـو الشـغل الشـاغل للتنظيـم الحـزىب ، األمر الـذى يجعله بهذا البعد السـياىس يخرج عـن املجتمع 

املـدىن، بخاصـة إذا شـغل كـرىس الحكم.  كذلك النقابـات وإن كانت تدخل ىف نطـاق املجتمع املدىن 

إال أن عضويتهـا وخدماتهـا تقتـرص عـىل املنتمـني لهـا ، وعـادة مـا تفـرض مواصفـات معينـة.  بذلك 

نجـد أن املنظـامت غـري الحكوميـة هـى التـى تعـرب – كـام أرشت – عـن روح املجتمع املـدىن (٧٣). 

ـــى  ـــا ال تتعاط ـــن تاريخه ـــة م ـــرتة طويل ـــت لف ـــة ظل ـــري الحكومي ـــامت غ ـــم أن املنظ وبرغ

السياســـة،  ذلـــك أنهـــا أول مـــا ظهـــرت تأسســـت بإعتبارهـــا تنظيـــامت تقـــوم برعايـــة بعـــض 

ــة  ــات املختلفـ ــم الخدمـ ــالل تقديـ ــن خـ ــة مـ ــاج إىل الرعايـ ــى تحتـ ــة ، التـ ــات االجتامعيـ الفئـ

لهـــا.  وإذا كان الجيـــل األول مـــن املنظـــامت غـــري الحكوميـــة قـــد إهتـــم بالجوانـــب
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 الرعائيـة ، فـإن الجيـل الثـاىن أكـد عـىل التنميـة مـن خـالل املرشوعـات التنمويـة ، التـى تتأسـس 

حتـى يسـتطيع صاحـب الحاجـة االعتامد عىل نفسـه ومسـاعدة اآلخريـن، عمالً بالقـول الصينى ”ال 

تعطنـى سـمكه بـل علمنـى كيـف أصطـاد السـمك“.  ثـم ظهـر الجيـل الثالث مـن التنظيـامت غري 

الحكوميـة ، والـذى يركـز باألسـاس عـىل تنميـة القـدرات اإلنسـانية ، حيث يسـتطيع اإلنسـان بهذه 

القـدرات بنـاء مختلـف املرشوعـات ، وهـو التطـور الـذى تبنى شـعار ”التمكـني“ ىف بعـض جوانبه.  

ثـم ظهـر الجيـل األخـري واملتمثـل ىف املنظـامت غـري الحكوميـة الدفاعيـة ، وهـو الجيل الـذى تالءم 

ظهـوره مـع التطـورات العامليـة املعـارصة ، التـى طرحـت شـعارات الدميوقراطية وحقوق اإلنسـان.  

وهـو األمـر الـذى يعنـى إتجـاه املجتمع املـدىن إىل إكتـامل تنظيامته مـن ناحية، وإىل إمتـالك القوة 

ىف مواجهـة النظـام السـياىس مـن خـالل آليـة التشـبيك من ناحيـة ثانية.  

ىف  املدنيـة  الثقافـة  نـرش  إىل  املختلفـة  املـدىن  املجتمـع  ومؤسسـات  تنظيـامت  وتسـعى 

املجتمـع بقيمهـا العديـدة ، كالعمـل الجامعـى واملسـاواة والتسـامح ، وإحـرتام اآلخـر ، وقبـول 

، وإدارة اإلختالفـات  السـياىس  االنتـامء  تعـدد  املوافقـة عـىل  . إضافـة إىل  اآلراء واألفـكار  تعـدد 

بطـرق سـلمية ، ونبـذ العنـف ثقافـة وخطابـا ومامرسـة . إىل جانـب تأمـني حـق املرأة ىف املشـاركة 

 ، األفـق والرؤيـة  املرونـة وسـعة  ، إضافـة إىل  االجتامعيـة والسياسـية واالقتصاديـة واإلجتامعيـة 

والوعـى بحقـوق املواطنـني ، وكذلـك القـدرة عـىل املشـاركة واملسـاندة والعطـاء (٧٤).  باإلضافـة 

إىل ذلـك تعمـل تنظيـامت املجتمـع املـدىن بإتجـاه تأهيـل أعضاءهـا حتـى يتمكنـوا مـن املشـاركة 

أعضاءهـا  تـدرب  فهـى  للمشـاركة.   واملثاليـة  السـوية  املعايـري  وفـق  والسياسـية  االجتامعيـة 

عـىل  التأكيـد  عـىل  يسـاعد  مبـا   ، اإلدارة  مجلـس  أو  العموميـة  الجمعيـة  أعضـاء  إنتخـاب  عـىل 

قيـم املشـاركة واملامرسـة االجتامعيـة والسياسـية إسـتناداً إىل معايـري موضوعيـة.  ذلـك باإلضافـة 

إىل تدريـب البـرش عـىل مفـردات ثقافـة العمـل التطوعـى ، وعـىل الشـفافية وعـىل القـدرة عـىل 

قـراءة املعلومـات واملحاسـبة والشـفافية . ذلـك إىل جانـب نـرش قيم محاسـبة أو مسـاءلة السـلطة 

والتأكيـد عـىل خدمـة الصالـح العـام.  وهـو مـا يعنـى أن تنظيـامت املجتمـع املـدىن – إذا توفـرت
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 له الظروف املالمئة – فإنها تعمل عىل التنشئة االجتامعية والسياسية الجادة للجامهري. 

بيـد أننـا إذا تأملنـا الواقـع العـرىب واملـرصى فيـام يتعلـق بـدور تنظيـامت املجتمـع املدىن ، 

فسـوف نجـد أن هنـاك مجموعـة من الظروف التـى تعوقه عن آداء وظيفته ىف التنشـئة االجتامعية 

والسياسـية.  مـن هـذه الظـروف مـا يرجـع إيل الدولـة، ومـا يرجـع إىل املجتمـع ، ومـا يرجـع إىل 

تنظيـامت املجتمـع املـدىن ذاتهـا.  وفيـام يتعلق بالدولة فإننـا نجد أن الدولـة ىف مجتمعات الجنوب 

دولـة غـري واثقـة مـن نفسـها، عاجـزة عـن إشـباع حاجـات مواطنيهـا ، ولذلـك نجدهـا تحـارص 

تنظيـامت املجتمـع املـدىن العديـدة ، حتـى ال تشـاركها والء الجامهـري حيـث تـرى ىف ذلـك تهديـد 

لرشعيتهـا.  ومـن ثـم فهـى دامئـا مـا تحارصهـا بالقيـود والقرارات السـلبية مـن كل إتجـاه.  وتتعلق 

العقبـات املتعلقـة باملجتمـع بغيـاب ثقافة العمل التطوعـى وضعف فاعلية الثقافـة املدنية.  وفيام 

يتعلـق بالسـلبيات املتصلـة بتنظيـامت املجتمـع املـدىن ، فإننـا نجـد أن بعـض هـذه التنظيـامت 

تخـون أحيانـا منظوماتهـا القيميـة . عـىل سـبيل املثـال أننـا نجـد أن غالبيـة هـذه التنظيـامت تقـع 

ىف خطيئـة غيـاب تـداول السـلطة ، إضافـة إىل تغييـب املعلومـات ، ومـن ثـم غيـاب القـدرة عـىل 

املسـاءلة وغيـاب القبـول بهـا (٧٥).   ذلـك باإلضافـة إىل سـقوطها ىف بعـض األخطـاء واإلنحرافـات 

، التـى تؤثـر عـىل قدرتهـا عـىل آداء التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية مبسـتوى مالئـم مـن الكفـاءة.  

ذلـك إىل جانـب ضيـق نطـاق فاعليـة غالبيـة تنظيـامت املجتمـع املدىن ، مثـال عىل ذلـك أن العدد 

الكبـري مـن األحـزاب بـدون فاعليـة ، أو السـيطرة املبـارشة للدولـة عليهـا كـام هـو الحـال ىف بعـض 

النقابية.  التنظيـامت 

رابعاً : منظومات قيم التنشئة االجتامعية والسياسية للشباب. 

التنشــئة  قيــم  منظومــة  توفــر  والسياســية  االجتامعيــة  التنشــئة  نجــاح  يتطلــب 

االجتامعيــة  الثقافــة  مضمــون  تشــكل  التــى  املنظومــة  وهــى   ، والسياســية  االجتامعيــة 

التنشــئة االجتامعيــة والسياســية  التــى يســتوعبها الطفــل مــن خــالل عمليــة  والسياســية 

ــق  ــىك تتحق ــه ل ــد أن ــا نج ــار فإنن ــذا اإلط ــك.  وىف ه ــة بذل ــات املعني ــا املؤسس ــوم به ــى تق الت
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التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية باملسـتوى املالئـم ، فإنـه من الـرضورى أن تتم بالنظـر إىل مرجعية 

ثقافيـة وأيديولوجيـة فعالة ومتامسـكة ، هى التى توجه التنشـئة وتشـكل بوصلتهـا املوجهة.  وذلك 

ألن مرجعيـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية قد تتأثر سـلبيا من خالل ثالثة جوانـب ، حيث يتمثل 

الجانـب األول ىف التناقـض أو عـدم التطابق بني مضامني التنشـئة االجتامعيـة اىل تتحقق ىف املجتمع 

. حيـث تعكـس بعـض هـذه املضامني ثقافة املجتمـع ومعانية املنظمة للتفاعل ىف إطـاره ، ىف مقابل 

مضايـن التنشـئة التـى تفرضهـا أيديولوجيا النظام السـياىس،  األمر الذى يخلق حالـة من الفوىض ىف 

املنظومـات أو املعـاىن الثقافيـة والقيميـة.  ويتحـدد الجانب الثاىن املؤثر سـلبيا عىل عملية التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية ىف التغـريات األيديولوجيـا املتتابعـة ، وهـو مـا قـد يـؤدى إىل التناقـض بـني 

مضامـني األيديولوجيـات املتتابعـة األمـر الذى جعلهـا تعيش خارج الشـخصية، لكونها مل تسـتوعبها 

بدرجـة كافيـة بحيـث تكون قـادرة وفعالة عـىل توجية سـلوكيات البرش ىف مختلف مجـاالت الواقع 

االجتامعـى.  ذلـك باإلضافـة إىل التناقـض الـذى قـد يقـع بـني أيديولوجيـا النظـام السـياىس وثقافـة 

املجتمـع ، األمـر الـذى قـد يحـرم األوىل مـن قاعدتهـا الصلبـة املتمثلـة ىف ثقافـة املجتمـع .  ويتصل 

الجانـب الثالـث بضعـف مؤسسـات التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية وعـدم إسـتنادها إىل مرجعية 

واحـدة ، األمـر الـذى يجعلهـا تضـخ ىف الشـخصية قيـام متنوعـة ورمبا مختلفـة ومتناقضـة ، ال تيرس 

تراكمهـا ومـن ثـم تضعف قوتهـا وفاعليتها.  

ويجــد املتأمــل لطبيعــة التنشــئة االجتامعيــة والسياســية ىف مجتمعاتنــا أن مرجعيــة 

التنشــئة تعــاىن مــن حالــة األنومــى الثقافيــة التــى رافقــت عمليــة التنميــة والتحديــث ىف 

النصــف الثــاىن مــن القــرن العرشيــن.  وإذا كانــت الحالــة اإلفرتاضيــة لثقافــة املجتمــع تؤكــد عــىل 

ــاك  ــا نجــد أن هن ــرش ىف املجتمــع ، فإنن ــة الب ــا بالنســبة لغالبي ــاق عليه رضورة تجانســها او االتف

ظــروف عديــدة أضعفــت االتفــاق والتجانــس الثقــاىف.  مــن هــذه الظــروف تعــدد العنــارص التــى 

ــن  ــدأ م ــذى ب ــرتاىث ال ــرص ال ــة العن ــد بالثقاف ــع ، إذ يوج ــة ىف املجتم ــة الثقاف ــا بني ــكلت منه تش

الــرتاث الفرعــوىن وحتــى الــرتاث القبطــى ، ثــم الثقافــة العربيــة ذات النظــرة الخاصــة إىل بعــض 
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القضايـا كالنظـرة إىل املـرأة والسـلطة ، ثـم العنـرص اإلسـالمى حيـث منظومـة مـن املعـاىن والقيـم 

الرافضـة لبعـض مضامـني الثقافـة العربيـة.  ثـم الثقافـة الغربيـة التـى إخرتقـت منظوماتهـا الفضاء 

العـرىب واإلسـالمى عـىل هيئـة أيديولوجيـات ليرباليـة وإشـرتاكية. وأخـرياً منظومـات قيـم الثقافـة 

االسـتهالكية التـى تحولـت ىف العقديـن األخرييـن إىل ثقافة إسـتهالك الجنس وشـحذ الغرائز، بحيث 

أننـا إذا نظرنـا إىل هـذه العنـارص الثقافية، فإننا سـوف ندرك أننا أمـا ثقافة تفتقـد التجانس ، تتنافر 

عنارصهـا إىل الحـد الـذى يسـلب هـذه العنارص القـوة والفاعليـة (٧٦). 

ويتصـل الجانـب اآلخـر لحالـة أنومـى الثقافـة االجتامعية والسياسـية ، ىف تبايـن منظومات 

قيـم األيديولوجيـات التـى إختارتهـا األنظمـة السياسـية لقيـادة عمليـة التنيـة والتحديـث ، مـع 

قاعـدة  إىل  أساسـها  ىف  وإسـتندت  تاريخيـا  معـه  تطـورت  التـى  املجتمـع  ثقافـة  قيـم  منظـوات 

مـن الديـن . وإذا كانـت الحالـة األفرتاضيـة أن تنطلـق األيديولوجيـا مـن رحـم ثقافـة املجتمـع 

وإحتياجاتـه الواقعيـة ، ومـن ثـم فهـى تدعـم ثقافة املجتمـع وتعمل عـىل تطويرها . فإننـا نجد أن 

األيديولوجيـات التـى قـادت عمليـة التنميـة والتحديـث قـد عجـزت عـن آداء هذا الـدور ، أوال ألن 

هـذه األيديولوجيـات – ليرباليـة كانـت أم إشـرتاكية – قـد فرضـت عـىل املجتمع من خارجـه.  ومن 

ثـم فهـى تحتـوى عـىل مضامني ومعـاىن مختلفة عـن املضامـني واملعاىن الكامنـة ىف ثقافـة املجتمع ، 

إن مل تتناقـض معهـا.  يضـاف إىل ذلـك أن هذه األيديولوجيات فشـلت ىف أن تشـكل تراكام متواصالً 

أثنـاء عمليـة التحديـث،  فقـد تتابعـت األيديولوجيـات وراء بعضهـا البعـض. حيـث األيديولوجيـا 

الليرباليـة ، ثـم القوميـة ، ثـم اإلشـرتاكية ثم الليربالية ثانيـة.  حيث كانـت اإليديولوجيات تحل محل 

بعضهـا البعـض، وتلغـى كل أيديولوجيـة األيديولوجيـة السـابقة عليهـا واالنجازات التـى تحققت ىف 

ظلهـا ، ومـن ثـم حـدث نـوع مـن هـدر رأس املـال األيديولوجـى للمجتمـع . إضافة إىل أن التنشـئة 

االجتامعيـة والسياسـية وفـق هـذه األيديولوجيات كانت متغـرية ومتأرجحة وغري ثابتة أو مسـتندة 

إىل معـاىن أيديولوجيـة محـددة ، األمـر الـذى أعجزهـا عن تحقيـق التنشـئة االجتامعية والسياسـية 

التـى تؤهـل إنتـامء اإلنسـان للمجتمع وسـعيه إىل املشـاركة ىف تفاعالتـة(٧٧).  
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ويتمثـل الجانـب الثالـث لحالـة األنومـى ىف أنـه بسـبب التواجـد املعـى ىف بعـض األحيـان 

لهـذه املنظومـات القيميـة األيديولوجيـة والثقافيـة ، املتجـاورة أو املتناقضـة ىف الفضـاء الثقـاىف 

للمجتمـع، فإننـا نجـد أن هـذه الحالـة ادت إىل نتيجتـني ، األوىل إضعـاف هذه املنظومـات القيمية 

لبعضهـا البعـض. والثانيـة أن الفضاء الثقـاىف واأليديولوجى للمجتمع إمتـأل إىل جانب ذلك مبنظوات 

قيميـة ذات طابـع سـلبى وفـردى باألسـاس . وهـو الوضع الذى أدى إىل إتسـاع إنتشـار األيديولوجيا 

الفرديـة التـى تؤكـد عىل معايـري املنفعة واملصلحة الشـخصية ، وهـى األيديولوجيات التى إسـلمت 

– بإمتدادهـا الطبيعـى – إىل قيـم وسـلوكيات الفسـاد.  وإذا كانـت الحالـة املثاليـة لثقافـة املجتمع 

أن تعتمـد عـىل قاعـدة مـن القيم الدينيـة املتصلـة بتنظيم املجتمـع وتاريخه املتطـور ، فإن ضعف 

هـذه الثقافـة أو عـدم فاعليتهـا دفـع إىل بـروز ثقافـة االسـتهالك. ففـى الفـرتات التـى يعجـز فيهـا 

البـرش عـن تحقيـق طموحاتهـم ونجاحاتهم ومثلهم فإنهم يتحولون إىل كائنات إسـتهالكية تسـتهلك 

ملجـرد إثبـات البقـاء.  باإلضافـة إىل ذلـك فقـد بـرزت ثقافـة الجنـس والغرائـز،  حيـث ضعفـت 

الجوانـب الروحيـة التـى كانـت تشـكل غـذاء معنويا للبـرش أو إسـتقالت ، ومل تعد قـادرة عىل كبح 

جـامح الغرائـز، فإنطلقـت تعربـد ىف كل إتجـاه ، بحيـث ميكـن إعتبـار ذلـك مـؤرشاً عـىل سـقوط 

الطهـارة عـن الثقافـة العامـة للمجتمع. 

ذلك يعنى أن املجتمع أصبح يعاىن من حالة األنومى وهى الحالة التى أضعفت املنظومات 

الثقافيـة الخاصـة باملجتمـع ، بـل وفتحت أبـواب فضائه لتتدفـق منظومات ثقافية جديـدة وغريبة 

أصبحـت هـى التـى تشـكل، برغـم تعددهـا وتنافر عنارصهـا أحيانـا، مرجعيـة التنشـئة االجتامعية 

والسياسية ىف املجتمع.  بحيث نجد أنفسنا ىف النهاية ىف مواجهة منظومات قيم تنتمى إىل مجتمعات 

ثـالث – الطبيعـى والسـياىس واملـدىن - غـري أنـه مل يحـدث إنصهـار بني هـذه املنظومـات القيمية ىف 

بوتقـة واحـدة ، األمـر الـذى دفعها إىل إضعاف بعضها البعض.  وهو ما يعنـى أن تأثريها عىل توجية 

السـلوكيات الواقعية يصبح ضعيفا.  وىف هذه الحالة فإننا نجد أن اإلنسـان السـياىس يتعامل بصورة 

نفعيـة وذرائعيـة مـع هـذه املرجعيـات القيميـة املتباينـة ، لكونها تتحول لديه إىل وسـائل وليسـت
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 غايـات.  ىف هـذا اإلطـار قـد ينحـرف الفعـل الفـردى عـن مرجعيـة معينـة ملجتمـع بعينـة ليحتمى 

مبرجعيـة أخـرى ملجتمـع آخـر.  مثال عىل ذلك أن املطالبـة بالدولة ذات املرجعيـة الدينية قد تبارك 

قولـه املرجعيـة الدينيـة ، بينـام قد تدينـة املرجعية اإلشـرتاكية والليرباليـة وترفضه، وامللحـد الخارج 

عـن الديـن وامللـة قـد تباركـه بعـض األيديولوجيـات العلامنيـة، غـري أنـه يصبـح مدانا مـن مرجعية 

أصحـاب التوجهـات والقيـم الدينيـة.  وهـو ما يعنـى أن تعدد املرجعيـات يقود عـادة إىل حالة من 

الفـراغ األخالقـى الـذى قـد يسـود املجتمـع ، وىف هـذه الحالـة قـد يصبـح سـلوك البرش مهـدداً بأن 

يكـون عشـوائياً وعاريا من األخـالق(٧٨).  

وىف محاولـة إستكشـاف املنظومـات القيميـة التـى تواجـدت ىف معيـة واحـدة ىف الفضـاء 

الثقـاىف للمجتمـع ، فأشـاعت الفـوىض ىف عملية التنشـئة االجتامعية والسياسـية.  فإننا بداية سـوف 

نجـد أن الـرتاث الدينـى للمجتمـع هـو الـذى يشـكل املنظومـة القاعديـة ىف املرجعيـة األخالقيـة 

للمجتمـع.  حيـث يحتـوى الـرتاث الدينى عـىل طبقات عديدة تبـدأ من ديانات الحضـارات القدمية 

غـري السـاموية وحتـى اليهوديـة واملسـيحية واإلسـالم.  وهو ما يعنى أنـه برغم تنوع األديـان وتتابع 

تراكـم طبقاتهـا ىف بنـاء الشـخصية ىف مجتمعاتنا ، فإننا نجدها تدعم روحاً واحـدة هى روح التدين.  

تأكيـدا لذلـك أننـا إذا تأملنـا الواقـع االجتامعـى الدينـى فسـوف نجـد أن املشـاهد الدينيـة واحـدة 

ومتداخلـة ، فمقابـر الفراعنـة واملوميات وهامـات إجراس الكنائس ومأذن املسـاجد ، صورة العذراء 

ومعلقـات ”آيـات القـرآن“ تثري كلها ىف النفس ذات العواطف الدينية.  ولذلك شـكلت القيم الدينية 

قاعـدة الثقافـة ، واصبـح الـرتاث الدينـى هـو املرجعيـة التـى يقـاس بالنظـر إليها قبـول أو رفض أى 

منظومـات قيميـة أخـرى. فالدين متجـذر ىف التاريخ ، والدين أيضا يتغلغـل ىف األوضاع املعارصة ألن 

النسـبة الغالبـة مـن السـكان متدينة باألسـاس،  لذلـك أصبح الدين آليـة من آليـات النضال كام هو 

آليـة مـن آليـات التكيـف.  آليـة مـن آليـات الدفع بإتجـاه العمـل واإلنتاج كـام هو آلية مـن آليات 

الدفـع بإتجـاه االسـتمتاع بالحيـاة.  وقد تضافرت منظومـة القيم العربية مع منظومـة القيم الدينية 

، فاللغـة العربيـة هـى لغـة القرآن ، وهى اللغة التى يقرأ بها املسـحيون األنجيـل . ومن خالل اللغة 
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ترسبـت ثقافـة القبيلـة العربية التـى تتناقض ىف بعض قيمهـا مع القيم الدينية وإن شـكلت األخرية 

املرجعية األساسـية أو القاعدية للتنشـئة االجتامعية والسياسية.  

باإلضافـة إىل ذلـك فقـد شـكلت القيـم الليرباليـة املنظومـة الثقافيـة الثانيـة ىف مرجعيـة 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية،  ويكـن القـول بـأن منظومـة القيـم الليرباليـة قـد تدفقـت ىف 

فضـاء املجتمـع عـىل موجتـني.  املوجـة األوىل حينـام وفـدت هـذه القيـم مع القـوى االسـتعامرية ، 

وإعتنقتهـا الطبقـة اإلسـتقراطية ، بحيـث نجـد أن هذه املنظومـة كانت املنظمة للتفاعـل ىف املجال 

السـياىس والتنظيـامت السياسـية التـى بـرزت حينئـذ.  وإسـتمرت هـذه املوجـه حتـى قيـام ثـورة 

يوليـو ١٩٥٢ ، التـى قامـت بتقليـص مسـاحة منظومة القيـم الليربالية ىف حياة املجتمـع.  وقد بدأت 

املوجـة الثانيـة لأليديولوجيـا الليرباليـة مـع بدايـة السـبعينيات ىف أعقـاب سـقوط النظـام اإلشـرتاىك 

واأليديولوجيـا اإلشـرتاكية، حيـث تدفقـت منظومـات قيم املوجـة الثانيـة لأليديولوجيـا الليربالية ىف 

حياتنـا بتأثـري إتسـاع املـد العاملـى لهـذه األيديولوجيـا.  وبرغـم أنـه قـد تحقـت بعـض اإلنجـازات 

السياسـية واالقتصاديـة فيـام قبـل ١٩٥٢ ىف ظـل هـذه األيديولوجيـا، فإنهـا فيـام بعـد السـبعينيات 

كانـت ذات تأثـري كارىث عـىل بنـاء املجتمـع (٧٩).

وقـد شـكلت منظومـة القيم اإلشـرتاكية املنظومـة القيمية الثالثـة التى تواجـدت ىف الفضاء 

الثقـاىف للمجتمـع . وبرغـم أن هـذه األيديولوجيـا قـد بـرشت بهـا بعـض الكتابـات ىف الثالثينيـات 

واألربعينيـات ، مثـل كتابـات املفكـر اإلشـرتاىك ”سـالمة مـوىس“ وجامعة ”املاركسـيني اإلشـرتاكيني“،  

حيـث كانـت هـذه األيديولوجيـا وراء بعـض املطالبـات األصالحيـة ىف هـذه املرحلة.  غـري أنه حينام 

قامت ثورة يوليو التى إنتمى غالبية أعضاء نخبتها  إىل الرشائح الدنيا واملتوسـطة للطبقة الوسـطي.  

والذين كانت عواطفهم ذات طبيعة إشـرتاكية باألسـاس.  وإرتباطا بذلك سـاعدت الضغوط العاملية 

االستعامرية عىل تعميق الخط اإلشرتاىك لثورة يوليو ، وإتصاالً بذلك أجهد املثقفون أنفسهم – إلقناع 

الجامهري ذات القناعة الدينية – ىف هذه الفرتة ىف البحث عن رابطة عضوية تربط بني منظومة القيم 

اإلسـالمية كمنظومـة مرجعيـة وبني القيم اإلشـرتاكية.  وىف هذا اإلطار برزت دعاوى وشـعارات كثرية 
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تؤكـد عـىل هـذه العالقـة ”كإشـرتاكية اإلسـالم“ و ”األشـرتاكيون أنـت إمامهـم لـوال دعـاوى القـوم 

والغلـواء“ يقصـد بذلـك سـيدنا محمد ”صىل الله علية وسـلم“.  والناس رشكاء ىف ثالثـة ”املاء والكالً 

والنـار“ وكـرث الحديـث عـن ”أبـاذر الفقـارى“ كصحـاىب فقري إعتـرب مبرشاً أسـبق باإلشـرتاكية. (٨٠). 

وتعـد منظومـة القيم األسـتهالكية هـى املنظومة الثقافيـة الرابعة التـى كان لها وجودها ىف 

الفضـاء الثقـاىف للمجتمـع ، وميكـن تتبـع موجـات إتسـاع منظومـة الثقافـة االسـتهالكية ىف املجتمع 

مـن خـالل عـدة مراحـل.  وقـد بـدأت املوجـة الجنينيـة األوىل لثقافـة االسـتهالك ، حينـام فضلـت 

الطبقـة العليـا – الريفيـة والحرضيـة – التـى أضـريت مصالحهـا ىف املرحلـة القوميـة واالشـرتاكية أن 

تبـدد مدخراتهـا إسـتهالكيا ، فعاشـت حيـاة مرتفة داخل مجتمعها أو مارسـت الرتف خـارج حدوده.  

وقـد نتجـت املوجـة الثانيـة لألسـتهالك نتيجـة لهجرة أبنـاء الطبقة الوسـطي والدنيـا إىل مجتمعات 

الخليـج. حيـث حصلـوا هنـاك عـىل مرتبـات عاليـة مل تجـد طريقـا إىل قنـوات إسـتثامرية إنتاجية ، 

ومـن ثـم فقـد تدفقـت إىل أسـواق االسـتهالك. بحيـث ميكـن القـول بـأن املهاجريـن إىل مجتمعات 

الخليـج هـم املسـئولون بإمتيـاز عـن موجـة االسـتهالك الثانيـة ىف املجتمـع.  وقد إتسـعت مسـاحة 

ثقافـة االسـتهالك ىف املوجـة الثالثـة بفضـل إخـرتاق العوملـة لثقافتنـا،  وهـى الثقافـة التـى أعـادت 

تنشـئة الصغـار والشـباب واملـرأة باألسـاس وفـق منظوماتهـا القيميـة ،  وقـد إسـتخدمت اإلعـالم 

واألعـالن وتكنولوجيـا املعلومـات لتعميـق اإلقتنـاع بهـذه القيـم.  ونظـراً ألن ثقافـة االسـتهالك غـري 

متالمئـة وإحتياجـات الواقـع االجتامعـي الذي نعيش يف إطاره ، فإننا نجد أنه وإن إسـتوعبت نسـبة 

غالبـة مـن السـكان قيمهـا ، اإل أنهـا ال تسـتطيع املشـاركة ىف التفاعـل وفقا لهـا . األمر الـذى يصيبها 

بالحنـق والحقـد وضعـف االنتـامء ، يرجـح ذلـك أن ٤٠٪ مـن سـكان املجتمـع يعيشـون تحت خط 

الفقـر، محرومـني مـن أشـباع حاجاتهـم األساسـية ، وأن ٢٥٪ مـن هؤالء يعيشـون تحت خـط الفقر 

 .(٨١) املدقع 

وتعـــد ثقافـــة الفســـاد هـــى املنظومـــة القيميـــة الخامســـة التـــى لهـــا وجودهـــا 

ــاىن ــم واملعـ ــن القيـ ــدا مـ ــاد عديـ ــة الفسـ ــن ثقافـ ــا.  وتتضمـ ــاىف ملجتمعاتنـ ــاء الثقـ ىف الفضـ
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 التـى أصبحـت مؤثـرة ىف عمليـة التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية.  وإذا كانـت ثقافـة الفسـاد لهـا 

بعـض جذورهـا التـى ترجـع باألسـاس إىل حـراك أبنـاء الطبقـة الوسـطي ، فـإن كثـرياً مـن قيم هذه 

الثقافـة تدفـق مـع إخرتاقـات ثقافـة العوملـة عـرب األيديولوجيـا الليرباليـة وسياسـات أو إجـراءات 

الخصخصـة والتحريـر االقتصـادى واملـاىل بإعتبارهـا الصيـغ الرابحـة للنجـاح االقتصـادى (٨٢)، صيغ 

تصلـح لـكل مجتمـع ، غنيـا أو فقـرياً ، ولـكل شـخص قويـا أم ضعيفـا.  ولثقـة هـذه الثقافـة – أى 

ثقافـة العوملـة - بنفسـها ، فقـد عملـت عـىل إضعـاف طهـارة الثقافة القوميـة ، وميكـن العثور عىل 

مـؤرشات عديـدة لفاعليـة هـذه الثقافـة ىف توجيـه سـلوكيات البـرش ، من خالل إنتشـار الرشـوة ىف 

مختلـف مسـتويات االدارة الحكوميـة.  إضافـة إىل قيـام بعـض رجـال األعـامل مـن القطـاع الخاص 

إىل األقـرتاض مـن املؤسسـات املاليـة للدولـة ، أو املؤسسـات االقتصاديـة الدوليـة ، والهـروب بهـذه 

القـروض التـى ليسـت سـوى الرضائـب التـى يدفعهـا املواطنـني املتعبـني ، يضـاف إىل ذلـك أعضـاء 

مجلـس الشـعب املهتمـون بالحصـول عـىل القـروض دون ردهـا ، أو املتاجرين ىف املخدرات وغسـل 

األمـوال العائـدة منهـا، إضافـة إىل أشـكال عديـدة مـن الفسـاد التى تعرب عـن مرجعيـة أو منظومة 

قيميـة كامنـة وراء سـلوكياتها (٨٣). 

إضافـة إىل ذلـك توجـد منظومة قيم الثقافة االنتهازية، وهى ثقافة تبلورت مع تشـكل حالة 

األنومى ىف الثقافة املرصية.  لقد بدأت هذه املنظومة تتشـكل إبتداء من املرحلة االشـرتاكية ، حيث 

بـدأت قيـم هذه الثقافة تظهر عىل سـطح الطبقة الوسـطى فتحل محل قيمهـا النضالية.  فقد بدأت 

هـذه القيـم عـىل خلفيـة تفضيل أهـل الثقة وأهـل الوالء عىل أهل الخربة لحراسـة املـرشوع الثورى 

واالشـرتاىك.  ومـن ثـم فقـد تقلـد أعضـاء هـذه الرشيحـة أعىل املناصـب آلحسـاس النظام السـياىس 

باألمـان تجاههـم وحدهـم . األمـر الذى دفع الكثرييـن من نظرائهم ألن يسـعوا أو يطلبوا أو يقدموا 

الـوالءات – ولـو بصـورة ظاهريـة ودون إقتنـاع حقيقـى -  ليصبحـوا أهـل ثقة . يضـاف إىل ذلك أن 

تفاعالت الدولة اإلشـرتاكية سـاعدت عىل منو القيم االنتهازية ، وإتسـاع الرشيحة الحاملة لهذه القيم 

، بحيـث بـدأت تظهـر خـالل هـذه املرحلة تفضيـل الصالح الخاص عـىل الصالح العام ، ثم إسـتغالل 
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الصالـح العـام لتمكـني الصالح الخاص.  وحينام غرقت السـفينة اإلشـرتاكية قفزت الفـرئان اإلنتهازية 

مذعـورة إىل السـفينة الليرباليـة.  فأبنـاء الطبقـة الوسـطي والدنيـا من هـذا النمط – الذيـن تعلموا 

ىف املرحلـة اإلشـرتاكية - هـم الذين سـاعدوا ىف صياغة سياسـات االنفتـاح وترسـانتة القانونية . وهم 

الذيـن تحالفـوا – بـرؤوس أموالهـم الصغـرية التى حصلـوا عليها مـن وظائفهم ىف القطـاع الحكومى 

أو عمـوالت التعامـل مـع القطـاع الخـاص ىف املرحلـة االشـرتاكية – مع رجـال اعامل الطبقـة العليا . 

متجاهلـني أنهـم ىف يـوم سـابق كانـوا من عمد االشـرتاكية وأنهم قد شـاركوا ىف تصفية هـذه الطبقة.  

ذلـك يعنـى أن القيـم االنتهازيـة إزدهـرت ىف هـذا الفـراغ الثقـاىف وإتسـعت مسـاحتها ، حتى باتت 

تشـكل ظهـرياً ملنظومـة قيـم الفسـاد ، وتلعـب دوراً ىف عمليـة االنهيار القيمـى والثقـاىف للمجتمع ، 

وهـى التـى تشـكل اآلن مرجعيـة لكل مظاهر الفسـاد وعـدم الشـفافية ىف املجتمع (٨٤). 

ذلـك يعنـى أن التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية تتحقـق وفـق مرجعيـة قيميـة وثقافيـة 

ضعيفـة مـن حيـث متاسـكها ، تسـودها تناقضـات وتباينات كثـرية ، إضافـة إىل أنها مرجعيـة ثقافية 

تتسـع فيهـا مسـاحة الفسـاد واالنحـراف.  إىل جانـب أنـه ليـس هنـاك تأكيـد أو التـزام مجتمعـى 

أو سـياىس للعمـل وفـق مفرداتهـا أو عنارصهـا الصالحـة. األمـر الـذى يعنـى أنـه إذ كانـت مرجعية 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ضعيفـة ومشـوهة ، فـإن ذلـك مـن شـأنه أن ينعكـس عـىل عملية 

التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية ذاتهـا.  وهـو ما يعنى أن ذلك سـوف يسـلم ىف النهايـة إىل قناعات 

وسـلوكيات ليسـت مالمئـة الحتياجـات تحديـث املجتمـع أو النهـوض به. 



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٣٠٢

املراجـــع

١. عـىل ليلـة : املجتمـع الريفـى ، تحليـل للتحـوالت البنائيـة واالجتامعيـة ، املكتبة املرصية 

للتوزيـع والنـرش ، ينايـر ١٩٩٤، ص ١٣٤. 

٢. عـىل ليلـة: العوملة واألمـن القومى العرىب، إخـرتاق الثقافة وتبديد الهويـة، مكتبة االنجلو 

املرصية ، ص ١٦٣. 

٣. نفس املرجع : ص ١٦٤. 

٤. نفس املرجع: ص ١٦٧. 

٥. نفس املرجع: ص ١٦٢. 

٦. محمـد ياسـني حمـودة : بحـوث ىف واقـع أمتنـا، مجلـة كليـة اآلداب والعلـوم األنسـانية، 

املجلـد األول، ١٩٩٤، ص ٩. 

٧. نفس املرجع : ص ١١. 

٨. نفس املرجع ك ص ١٢. 

٩. عـىل ليلـة : النظريـة االجتامعيـة املعـارصة ، دراسـة لعالقـة اإلنسـان باملجتمـع ، الطبعة 

الثالثـة ، دار املعـارف ، ١٩٩٠ ، ص ٣٢٢. 

١٠. نفس املرجع : ص ٣٢٥. 

١١. نفس املرجع : ص ٣٢٧.

١٢. نفس املرجع : ص ٣٢٨.

١٣. عـىل ليلـة : تقاطعـات العنـف واألرهـاب ىف زمـن العوملـة ، مكتبـة األنجلـو املرصيـة ، 

٢٠٠٧ الطبعـة األوىل ، ص ١٦٢.

١٤. نفس املرجع : ص ١٦٢. 

١٥. نفس املرجع : ص ١٥٧.

١٦. نفس املرجع : ص ١٦٤.

١٧. عـىل ليلـة : ليـىل عبـد الجـواد ، ربـاب الحسـينى ، وآخـرون : تعاطـى املخـدرات عنـد 

الهامشـيني الفقـراء ، املركـز القومـى للبحـوث االجتامعيـة والجنائيـة، ص ١٤. 

١٨. نفس املرجع : ص ٢٤. 



٣٠٣ سياقات ومضامني التنشئة االجتامعية والسياسية للشباب

١٩. نفس املرجع : ص ٢٥. 

٢٠. نفس املرجع : ص ٢٥. 

٢١. عىل ليلة : العوملة واألمن القومى العرىب ، مرجع سابق، ص ١١٢. 

٢٢. نفس املرجع : ص ١١٤. 

٢٣. نفس املرجع : ص ١١٥. 

٢٤. نفس املرجع : ص ١٢١. 

٢٥. نفس املرجع : ص ١٣٧.

٢٦. نفس املرجع : ص ١٣٢.

٢٧. عـىل ليلـة : املجتمـع الريفـى ، تحليـل للتحوالت البنائيـة واالجتامعيـة، املكتبة املرصية 

للتوزيـع والنرش، ينايـر ١٩٩٤، ص ١٣٩. 

٢٨. عـىل ليلـة : العوملـة واألمـن القومـى العـرىب، إخـرتاق الثقافـة وتبديـد الهويـة ، مرجـع 

سـابق ، ص ١٢٢. 

٢٩. عـىل ليلـة : الشـباب العـرىب ، تأمـالت ىف ظواهر األحيـاء الدينى والعنـف ، دار املعارف 

، ١٩٩٠ ص ١٣٨.

٣٠. عـىل ليلـة : الثابـت واملتغـري ىف بنـاء الطبقة العاملـة املرصية، بحث مقـدم لندوة مركز 

دراسـات وبحـوث الدول النامية ، مايـو ٢٠٠٦، ص ٤٠. 

٣١. عـىل ليلـة: االسـرتاتيجية النارصيـة لتذويـب الفـوارق بـني الطبقـات (فصـل) ىف ”ثـورة 

يوليـو ١٩٥٢ ، دراسـات ىف الحقبـة النارصيـة ”تحريـر“ محمـد السـعيد إدريـس ، مركـز الدراسـات 

السياسـية واالسـرتاتيجية ، وحـدة دراسـات الثـورة املرصيـة ، ص ٣٥٥. 

32. Sorokin, P: Social Mobility, Naw York, Mc-Hill, 1952,P.74.

33. Gouldner, Alvin: The Coming Crisis of Western Sociology, Heinmann, 

London, 1971, P.113.

٣٤. عـىل ليلـة :النظريـة االجتامعيـة املعـارصة ، دراسـة لعالقـة اإلنسـان باملجتمـع ، مرجع 

سـابق ، ص ١٤٣.



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٣٠٤

35. Mills,C.Right: The Sociological Lmigenation, Grove Fress, New York, 

1961,P.118.

36. Alvin Gouldner: Op,Cit, P.230.

37. Merton, R.K :Social Theory and Social Structure, The Free Press of 

Glencoe, 1962, P.73.

٣٨. عـىل ليلـة : االسـرتاتيجية النارصيـة لتذويـب الفـوارق بني الطبقات ، مرجع سـابق ، ص 

.٣٥٣

٣٩. موسـوعة الشـباب السياسـية ، ”املشـاركة بـني الثقافـة والتنشـئة“ مركـز الدراسـات 

 /sspca/go.gro.marha.www//:ptth  ، واالسـرتاتيجية  السياسـية 

٤٠. عيـىس أبـو زهـرة : التسـامح واملسـاواة ىف املنهـاج الفلسـطينى ”مـواد الصفـني األول 

والسـادس األسـايس منوذجـا“ مجلـة تسـامح ، العـدد الرابـع ، السـنة الثانيـة ، ىـذار ٢٠٠٤، ص ٣٢. 

نفس املرجع : ص ٣٤.   .٤١

نفس الرجع : ص ٣٥.   .٤٢

٤٣.سوسـن رسـالن : مصـادر التنشـئة االجتامعيـة والسياسـية للطفـل ،٢٢ نوفمـرب ٢٠٠٦. 

etI&3483=di&weiv=ksat&tnotnoC-moc=noitpo?php.2xedni/gro.ysaen.www//:ptth

 o=egaP&1=pop&s9=dim

٤٤. وحيد بن حمزة هاشم: مرجع سابق ، ص ١٠.

٤٥. نفس املرجع ص ١٢.

٤٦. نفس الرجع ص ١٢.

٤٧. نفس املرجع ص ١٣.

٤٨. عـىل ليلـة : تحـوالت الثقافـة ومنظومـات القيـم عـرب نصـف قـرن ، الهيئـة القبطيـة 

 .٩ ٢٠٠٤، ص  اإلنجليـة 

٤٩. نفس املرجع : ص ٢١. 

٥٠. نفس املرجع : ص ٢١. 



٣٠٥ سياقات ومضامني التنشئة االجتامعية والسياسية للشباب

٥١. نفس املرجع: ص ٢٥. 

٥٢. نفس املرجع : ص ٢٥. 

٥٣. نفس املرجع: ص ٣٢. 

_ila  .٢٠٠٦/٦/١٨ والسياسـية  االجتامعيـة  والتنشـئة  األرسة  االجبـاىب:  حسـني  ٥٤.عـىل 

 moc.liamtoh@ibabhala

٥٥. عيىس أبو زهرة : مرجع سابق ، ص ٣٢. 

٥٦. سوسن رسالن : مرجع سابق. 

٥٧. نفس املرجع. 

٥٨. مبـارك محمـد بـن مظفـر الشـامى: القيـم واملناهـج الدراسـية ، بحـث مقـدم ملؤمتـر 

”الحـوار الوطنـى السـعودى ، الريـاض ، ٢٠٠٤/٢/١٧. 

٥٩. عبـد العزيـز بـن حمـد الشـيرشى : التنشـئة االجتامعيـة ىف البيئـة السـعودية، بحـث 

مقـدم ملؤمتـر ”الحـوار الوطنـى السـعودى“ الريـاض ، ٢٠٠٤/٢/١٧. 

٦٠. سوسن رسالن : مرجع سابق. 

_suh 2006/17/7 ، ٦١. حسـني عـىل الحمـداىن : التحـول الدميوقراطـى والـدور املطلـوب

moc.oohay@46suh

//:ptth٦٢. عبـد اللـه طـالل : الرقابـة التلفزيـة كآليـة للتنشـئة االجتامعيــة والسياسـية

.=ofniedoc&6=eugaledoC?psa.tnemmoC/am.sserp.dahittilawww

٦٣. أديب عقيل : مرجع سابق

٦٤. زاهى بشري املغريىب : مرجع سابق

٦٥. أديب عقيل : مرجع سابق

ميدانيـة  دراسـة  املغـرىب،  للطفـل  والجنسـية  االجتامعيـة  التنشـئة  العـدواىن:  ٦٦. هـدى 

http:// www.arabsynet.com/Journal/Jac160. املـدريس  الوسـط  داخـل  الجنسـية  للرتبيـة 

HTM#Contents

٦٧. عبد الله طالل : مرجع سابق 

٦٨.  نفس املرجع



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٣٠٦

٦٩. نفس املرجع

٧٠. نفس املرجع

٧١. فـؤاد الصالحـى: دور الرتبيـة الدينية ىف تجسـيد ودعم قضايا املواطنة وحقوق اإلنسـان 

/pw/ten.trfw//:ptth التعليـم مـن أجـل مواطنـة دميوقراطيـة ، بحـث مقـدم ”لورشـة عمـل“ 

 mth.3  eve_pw/udEytiC

٧٢. نفس املرجع 

العربيـة  الشـبكة   ، الفقـر  مواجهـة  ىف  الحكوميـة  غـري  املنظـامت  دور   : ليلـة  عـىل   .٧٣

 .٧٩ ص   ،  ٢٠٠٢  ، األهليـة  للمنظـامت 

٧٤. نفس املرجع : ص ٨٣. 

٧٥. أمـاىن قنديـل ، عـىل ليلة : األدارة الرشـيدة للحكم ىف املنظامت األهلية العربية ، دراسـة 

مقارنة ، مرص – املغرب – اليمن – الشـبكة العربية للمنظامت األهلية ، ٢٠٠٧ ، ص ص ٢٠٣-٢٣٩. 

٧٦. عـىل ليلـة : العوملـة واألمـن القومـى العـرىب ، إخـرتاق الثقافـة وتبديـد الهويـة، مرجـع 

سـابق ، ص ١٢٣. 

٧٧. نفس املرجع : ص ١٣٧. 

٧٨. نفس املرجع : ص ١٣٩. 

٧٩. نفس املرجع: ص ١٤٢. 

٨٠. نفس املرجع : ص ١٤٠. 

٨١. نفس املرجع : ص ١٤٤. 

٨٢. نفس املرجع : ص ٤٥. 

٨٣. نفس املرجع : ص ٦٧. 

٨٤. نفس املرجع: ص ١٤٣. 

 



٣٠٧ حراك الشباب وتفاعالته بني املجتمع الواقعى واملجتمع اإلفرتاىض

الفصل الخامس

حراك الشباب وتفاعالته

بني املجتمع الواقعي واملجتمع اإلفرتايض



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٣٠٨



٣٠٩ حراك الشباب وتفاعالته بني املجتمع الواقعى واملجتمع اإلفرتاىض

الفصل الخامس

حراك الشباب وتفاعالته

بني املجتمع الواقعى واملجتمع اإلفرتاىض

متهيد

وقعـت تغـريات كونيـة جذرية وشـاملة ىف الثلـث األخري من القـرن العرشيـن والعقد األول 

مـن األلفيـة الثالثـة، فرضـت علينا واقعـاً إجتامعياً وثقافيـاً جديداً وليـس نطاقا عامليـا جديداً فقط.  

حيـث خضعـت الثوابـت لتغـريات زلزلـت قواعـدة، إذ تجلـت هـذه التغـريات مـن خـالل مظاهـر 

عديـدة، فقـد حـدث تحـول مـن الحداثـة إىل مـا بعـد الحداثه.  مـن الحديث عـن النسـق املتوازن 

الـذى يسـعى إىل اإلكتـامل بإتجـاه الحديـث عـن التفكيـك والوحـدة الكامنـة ىف التنـوع.  وبدالً من 

الحديـث عـن العـامل املتخلـف والنامـى الـذى يسـعى مـن خـالل التحديـث إىل إكتسـاب خصائـص 

الغـرب املتقـدم، إنطلقـت العوملـة من الغـرب، متعجله تسـعى إىل إعادة صياغة عامل بـأرسه.  وبعد 

أن كانـت الدولـة القوميـة قاطـرة تحديث مجتمعاتهـا، تراجعت لتلعب دور املنظـم آلليات جديدة 

لتحديـث املجتمعـات ضمـت القطـاع الخـاص األجنبـى والوطنـى.  إضافـة إىل املجتمع املـدىن الذى 

بـدأ دوره ىف التزايـد.  ومـع تراجـع الدولة وتقدم جحافل العوملة سـقطت الحدود التى تشـكل احد 

أبعـاد الدولـة والهويـة القوميـة.  وأصبحـت الفضـاءات الثقافيـة واإلقتصاديـة والسياسـية مفتوحـة 

لتدفـق تأثـريات العوملـة التـى إتجهـت إىل إعـادة صياغة كل شـئ بحسـب طبيعتها. 

وحتـى تحقـق العوملـة أهدافهـا وأهمهـا صياغـة تجانـس عاملى عىل قاعـدة طبيعتهـا، فقد 

إمتلكـت آليـات كثـرية أبرزهـا التطـور الحاسـم لتكنولوجيـا اإلعـالم واملعلومـات، التى شـكلت أبرز 

آليـات التدفـق واإلخـرتاق.  والتـى بـدأت تنقـل مضامـني ثقافيـة وماديـة عديـدة إىل مجتمعاتنـا، 

حيـث كـرث الحديـث عـن التنمية املسـتدامة التى تشـارك ىف تجسـيدها الجامهـري بدالً مـن التنمية 

التـى شـكلت إختيـاراً محـدداً برؤيـة النخبـة.  يضـاف إىل ذلـك فقـد أمتـألت فضـاءات املجتمعـات 

املتخلفـة والناميـة بشـعارات الدميوقراطيـة وحقـوق اإلنسـان وحقـوق األقليـات، وإدارة الحكـم 

الرشـيد.  حيـث إسـتنفرت هـذه الشـعارات عواطـف الجامهـري، التـى خضعـت لسـيطرة قهريـة 
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مـن قبـل نظـم أبويـة، أخذت مـن األبويـة الهيمنة، ومل تنقـل الرحمـة.  وإذا كانت هذه الشـعارات 

قـد شـكلت ضغوطـا عـىل نظـم املجتمعـات املتخلفـة غـري أنهـا ىف ذات الوقـت أيقظـت عواطـف 

وأشـواق الجامهـري بإتجـاه املشـاركة والتنميـة وحريـة التعبري والحيـاة بال خوف.  سـواء الخوف من 

العجـز عـن إشـباع الحاجـات األساسـية أو الخـوف من اإلنسـحاق تحت سـنابك خيـل األمن. 

ونتيجـة لذلـك تفجـرت رصاعات وإحتجاجات عىل سـاحات غالبية مجتمعـات العامل الثالث 

تعبـرياً عـن عواطـف وتوتـرات مكتومـة بـني الجامهـري مـن ناحيـة، والنظـم السياسـية مـن ناحيـة 

ثانيـة.  النظـم السياسـية متمرتسـة وراء عنادها وأبويتهـا املتهالكة، وإمتالكها آلليـات القوة القاهرة، 

التـى بواسـطتها تفـرض إرادتهـا ورؤيتها عىل املجتمـع.  وأضافـت إىل قهرها األمنـى تجملها املخادع 

أمـام العـامل بأنهـا مـع الحريـة والدميوقراطية واملشـاركة، ىف مقابـل الجامهري العربية التـى تدرك أن 

العـامل مـن حولهـا ينتفـض ويتمـرد، وتفرض جامهـريه الحريـة، وتتمنى أن يسـتنفر ذلـك طموحاتها 

لتسـري عـىل دربهـا.   بيـد أن هـذه الجامهـري تـدرك أن أنظمتهـا السياسـية نجحـت ىف دفعهـا إىل 

اإلهتـامم بقضايـا الحيـاة اليوميـة الصغـرية ىف مقابـل تخليهـا عـن القضايـا واألحـالم الكبرية.  سـاعد 

عـىل ذلـك حجـم الحرمـان وتـردى نوعيـة الحياة التـى تعيشـها الجامهري، إضافـة إىل فاعليـة العصا 

األمنيـة إذا إسـرتدت بعـض هـذه الجامهـري بعـض وعيها وآثـرت التحرك.

وإذا  بالكبـار،  مقارنـة  القيـود  املخفـف  السـكاىن  القطـاع  دامئـاً  هـم  الشـباب  كان  وإذا 

كانـوا هـم الذيـن يعانـون بدرجـة أكـرث مـن عـدم إشـباع حاجاتهـم األساسـية.  وإذا كانـوا هـم 

األكـرث قـدرة عـىل التعامـل مـع مسـتحدثات العوملـة، وألنهـم األفضـل مـن حيـث ظـروف نوعيـة 

الوسـطي – مقارنـة  الطبقـة  العليـا مـن  والرشائـح  العليـا  للطبقـة  غالبيتهـم  حياتهـم – النتـامء 

أن  أدركـت  فقـد  املخمـىل.   أو  الناعـم  النضـال  قـررت  فقـد  األخـرى،  الشـبابية  الرشائـح  ببقيـة 

األمنيـة أضحـت قاسـية وماكـرة، والجامهـري  السياسـية أصبحـت مخادعـة، وأن عصاهـا  نظمهـا 

لتحصـل عـىل مـا  اليوميـة تسـعى وتكـد طيلـه يومهـا  الحيـاة  أذنيهـا ىف تفاصيـل  غارقـة حتـى 
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يحافـظ عـىل مجـرد البقـاء، فليسـت لديهـا املسـاحة الكافيـة وال حتـى الوعـى لتأمـل القضايـا أو 

األحـالم الكبـرية.

عـىل هـذه الخلفيـة تحـددت مهمـة الشـباب املتفاعـل ىف إطار املجتمـع اإلفـرتاىض وأبرزها 

شـباب ”املواقـع االفرتاضيـة“، الذيـن أدركـوا أن الواقـع ال يشـبع غالـب إحتياجاتهـم، إبتـداء مـن 

الحاجـة إىل حريـة التعبـري وحتـى الحاجـة إىل الجنس.  ومن ثـم فقد تدفقـوا إىل املجتمع اإلفرتاىض، 

إتخـذوا مـن صفحـات ”املواقـع االفرتاضيـة“ منـرباً للنقد السـياىس واإلجتامعـى والثقاىف لـكل ما هو 

واقعـى.  يسـعون مـن وراء ذلـك إىل إيقـاظ وإسـتنفار وعـى الجامهـري، وىف ذات الوقـت إضعـاف 

األنظمـة السياسـية التـى تشـكل عقبة كؤود أمـام دوران عجلـة التحديث والتغيري.  لقـد هربوا من 

املجتمـع الواقعـى إىل املجتمـع اإلفـرتاىض، ليتخـذوا مـن آلياتـة منابـر لنقـد املجتمـع الواقعـى بكل 

تكويناتـه، ىف محاولـة لتغيـريه.  غـري أننـا نعتقد أن حركتهـم ودعواتهم إىل األحتجـاج والتظاهر، وإن 

أفزعـت األنظمـة السياسـية الضعيفـة، غـري أنها غـري قادرة لفـرض إنهيارهـا.  وذلك ألسـباب عديدة 

منهـا أن متردهـم شـامل وغـري مركـز الهـدف، ويسـتنفر ضدهم جبهـات عديـدة، إبتداء مـن النظام 

السـياىس حينـام يعايرونـة بعجـزة، ويطالبـون برضورة إزاحتـه.  وحتى املجتمع الـذى يتناقضون مع 

تراثـه وأخالقـة حينـام يطالبـون بحريـة الجنـس وإباحة الشـذوذ.  ولذلـك فإنهم وإن كانـوا قادرين 

عـىل إسـتنفار الوعـى ببعـض القضايـا، غـري أننـا ال ميكـن أن نعتربهـم قـوة قـادرة عىل التغيـري إنهم 

أطفـال الثـورة الصغار حسـب تعبـري جريجـون هابريماس. 

  أوالً: حقائق أساسية حول مواقع املجتمع اإلفرتاىض

يعـد ”املواقـع االفرتاضيـة“ أحـد مكونات شـبكة املعلومـات الدوليـة، إضافة إىل أنه يشـكل 

قطـاع متيـز، لـه طبيعتـه الخاصة ىف املجتمع اإلفـرتاىض، الذى أصبح له وجـوده املؤثر، عىل تفاعالت 

املجتمـع الواقعـى الـذى نعيـش فيه.  ويحـاول البعـض تعريفه بإعتبـاره مدونة أو صفحة شـخصية 

عـىل شـبكة املعلومـات.  يناقـش فيـه صاحـب الصفحـة أصدقـاءه ويتكلـم معهـم ويتبـادل معهـم 

الصـور والفيديـو والصوتيـات(١)،  وهـو مـا يعنـى أن املواقـع االفرتاضية ىف أساسـة موقـع ألكرتوىن، 
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يتضمـن شـبكة إجتامعيـة تسـاعد األفـراد عـىل اإلتصـال بأصدقائهـم وعائالتهـم، وأصدقـاء العمـل 

 Facebook بفاعليـة عـرب شـبكة املعلومات.  ويشـري أسـم املوقع - الفيس بـوك- إىل ورقة التعريـف

التـى متنـح للطـالب الوافدين إىل الحرم الجامعـى ىف الواليات املتحدة، واملـدارس والكليات ليتعارف 

كل منهـم عـىل اآلخـر (٢).  وقـد أسـس املوقـع ”مـارك جوكربـرج“ الطالـب بجامعـة ”هارفـارد“ 

لتسـهيل عمليـة التواصـل بـني طلبـة الجامعة، بإنشـاء موقـع ميكنهم من تبـادل أخبارهـم وصورهم 

وآرائهم.  

وقـد أنشـئ موقـع «الفيـس بـوك» كأحـد املواقـع االفرتاضيـة ىف ٢٠٠٤ (٣) وأصبـح املوقـع 

اإلجتامعـى األشـهر عـىل شـبكة املعلومـات ىف مـرص واملجتمعـات العربيـة، ومـام يـدل عـىل أهمية 

هـذا املوقـع أنـه تجـاوز موقـع ”مـاى سـبيس ”My Space“ مـن حيث عـدد املشـرتكني ىف الواليات 

املتحـدة، الذيـن بلغـوا نحو ٨٠ مليون مشـرتك أو أكرث قليـالً، وبذلك يعد موقـع ”املواقع االفرتاضية“ 

هـو األشـهر واألهـم عامليـا، حيـث يبلـغ عـدد املشـرتكني ىف املوقـع نحـو ٢٠٠ مليـون عـىل الصعيـد 

العاملـى (٤).  ويجتـذب املوقـع األمريكيـني بالدرجـة األوىل وتصـل نسـبة األمريكيـني امللتحقـني 

باملوقـع نحـو ٣٨٪ مـن زوار املوقـع.  وتـأىت يف املرتبـة الثانيـة كنـدا، ثـم تـاىت اململكـة املتحـدة ىف 

املرتبـة الثالثـة، حيـث يصـل عـدد الذيـن ينتمـون إليهـا نحـو ٣,٥ مليـون بريطـاىن، وتـأىت مـرص ىف 

املرتبـة الرابعـة.  حيـث يصـل عـدد زوار املوقـع مـن املرصيني نحـو ٢,٥٪ مليون زائر وبذلك يشـكل 

املرصيـون ١,٢٥٪ مـن زوار املوقـع. 

ويدخـل إىل ”املواقـع االفرتاضيـة“ يوميـا نحـو ١٥٠ ألـف زائـر، وقـد بـدأ املوقـع ىف مـرص 

بدايـة متواضعـه، ومل يكـن عليـه إقبـال كبـري ىف البدايـة، حيـث تشـكلت جامعـات عديـدة حـول 

موضوعـات متنوعـة يلتقـى الشـباب حولهـا.  ويدور بشـأنها حـوار ونقـاش كبري حـول قضايا تتصل 

بـآداء الدولـة والنظـام السـياىس.  حتـى أصبحـت هـذه الصفحـة موقـع رفـض مـن قبـل املراقبـني 

آلداء هـذا املوقـع ألسـباب ذات طبيعـة سياسـية ىف مضمونهـا.  وهنـاك بعـض الدول التـى قاطعت 
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موقـع املواقـع االفرتاضيـة كليـة، حتى وصـل األمر إىل حد منع إسـتخدامه ىف مجتمعات مثل سـوريا 

وإيـران ألسـباب سياسـية (٥) وأن أدعـى أن املنـع كان ألسـباب إجتامعية.  وهو ما يعد شـهادة عىل 

فعاليـة املوقـع ودرجـة تأثرية عىل تفاعـالت املجتمع الواقعـى، واألنظمة السياسـية املهيمنة عليه.

ويشـري تأمـل ”املوقـع االفـرتايض“ من حيـث فاعليتة والحـوارات التى تدور حولـه إىل متيزه 

ببعـض الحقائـق األساسـية.  حيـث تتمثـل الحقيقـة األوىل بهـذا الصـدد، ىف أنـه عـىل الرغـم مـن 

اإلنتشـار الواسـع لتكنولوجيـا شـبكة املعلومـات الدوليـة.  فإن موقـع ”املواقع االفرتاضيـة“ يعد أحد 

قطاعاتهـا، غـري أنـه يتميـز عـىل املواقـع األخـرى ىف بعـض الجوانـب، أبرزهـا أنـه يسـمح بالتحكـم 

يف مـن ميكنـه رؤيـة املعلومـات الشـخصية املتاحـة.  إذ ميكـن لصاحـب الصفحـة، وضـع قيـود عىل 

بعـض األنشـطة، بحيـث يراهـا مجموعـة األصدقـاء الذيـن يختارهـم فقـط، باإلضافـة إىل إمكانيـة 

رفـض مصادقـة أى شـخص بسـهولة.   ”فاملوقـع االفـرتايض“ ال يسـمح ألى شـخص أن يتصفـح أخبار 

اآلخريـن، إال إذا كان مـن األصدقـاء املشـرتكني أو الذيـن ينتمـون لنفـس الشـبكة.  التـى ال ميكـن 

اإلشـرتاك فيهـا إال عـن طريـق E-mail بريـد الكـرتو± معـني خـاص بهـذه الشـبكة.  ويعكـس ذلـك 

مـدى ”املوقـع االفـرتايض“ عـىل حاميـة خصوصيـة أعضائـه، وبذلك شـكل هـذا املوقع نقلـه ىف عامل 

شـبكات املعلومـات (٦).  

وتتصـل الحقيقـة الثانيـة بتميـز ”املوقـع االفـرتايض“ بعـدة خصائـص أساسـية، مـن هـذه 

الخصائـص ”خاصيـة الـدوام“ وهـى يعنـى بقـاء املعلومـات املتعلقـة ”بصفحـة“ الشـخص لفـرتة 

التـى  املؤقتـة  املعلومـات  أو  الحديـث  وذلـك عـىل عكـس  إىل سـتة شـهور.   تصـل  قـد  طويلـة 

تتدفـق مـن خـالل الوسـائط اإلتصاليـة عمومـا، والتـى ينتهـى وجودهـا مبجـرد الفـراغ منهـا.  ىف 

املسـتقبلية،  اإلسـتخدامات  أجـل  مـن  تسـجل  املعلومـات  هـذه  أن  نجـد  فإننـا  اإلطـار  هـذا 

بحيـث ييـرس ذلـك تحقيـق اإلتصـال غـري املتزامـن.  كـام أنـه يشـكل إطـارا ألنطـالق الحديـث 

والتعليقـات  األحاديـث  أن  يعنـى  ذلـك  املوضـوع.   بـذات  يتعلـق  فيـام  آخـر،  وقـت  أى  ىف 

املتبادلـة واملسـجلة عـىل املوقـع، ميكـن الرجـوع إليهـا بعـد دقائـق او أيـام أو حتـى شـهور مـن 
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تسـجيلها.  وىف ذلـك فهـى تختلـف عـن املحادثـات العاديـة بـني األفـراد والتـى تحـدث ىف نطـاق 

اإلجتامعـات والتفاعـالت الحياتيـة.  ذلـك يرجـع إىل أن الكلـامت التـى يتبادلهـا األفراد تكـون عادة 

لحظيـة وغـري مسـجلة، وال يسـتطيع الفرد إسـرتجاعها بعد اللحظـة التى قيلت فيها (٧).  ومن شـأن 

هـذه الحقيقـة أن تجعـل التفاعـل عـىل شـبكة املعلومـات أكـرث كثافـة مقارنـة بالتفاعـل الواقعـى، 

وذلـك ألن بعـد املـاىض يسـقط مـن بنيـة التفاعـل، األمـر الـذى ييـرس إمكانيـة إعـادة التفاعـل مع 

بعـض هـذه املضامـني وإعـادة تأملهـا وإحياء بعـض جوانبها.  وىف هـذا اإلطار فإنـه إذا كان زمان أى 

تفاعـل ينقسـم إىل ثالثـة مراحـل املـاىض والحـارض واملسـتقبل.  فـإن هـذه املراحـل توجـد ىف معية 

واحـدة ويسـقط التمييـز بينهـا بالنسـبة للتفاعـل اإلفـرتاىض، ىف مقابـل أن بعـد املـاىض هـو الـذى 

يسـقط مـن التفاعـل الواقعـى، األمـر الـذى يشـري إىل كثافـة أعـىل ىف التفاعـل الحـادث بـني شـباب 

شـبكة املعلومـات، مقارنـة بالتفاعـل الواقعى. 

املعلومـات،  شـبكة  سـاحة  عـىل  الحـادث  التفاعـل  متيـز  إىل  الثالثـة  الحقيقـة  وتشـري 

وبخاصـة عـىل ”املوقـع االفـرتايض“ بالقـدرة عـىل العـزل والتصنيـف، وذلـك يرجـع إىل أن البيانـات 

املتعلقـة بالهويـة مسـجلة ىف صفحـة املشـارك كنـص.  وإذا كان التفاعـل الواقعـى يحـدث بصـورة 

وقـوع هـدر  يتسـبب يف  قـد  الـذى  األمـر  أخـرى،  احيانـا  إراديـة  وتلقائيـة وال  أحيانـا  عشـوائية 

النـاس عـىل  تسـاعد  االفـرتايض“  ”املوقـع  واإلكتشـاف ىف  البحـث  أدوات  فـإن  للتفاعـل.   واضـح 

بينهـا إتصـال مبـارش عـىل  أو  لهـا وجـود رقمـى،  التـى  العقليـات املشـابهة  إراديـا عـىل  العثـور 

شـبكة املعلومـات، وهـو األمـر الـذى يتحقـق مبجـرد إجـراء عـدة ضغوطـات عـىل لوحـة املفاتيـح 

(٨).  بحيـث يعـد ذلـك مقدمـة لتشـكيل جامعـات أكـرث تجانسـاً تكـون قـادرة عـىل تطويـر ثقافـة 

محـددة، ورمبـا أهـداف محـددة، بـل ويسـاعد تفاعلهـا املتجانـس إىل إسـتكامل هويـة أعضاءهـا 

بصـورة واضحـة.  ويدخـل ىف هـذا اإلطـار بعـد اإلراديـة، مبعنـى أن تشـكيل الجامعـات يكـون 

عـادة محكومـاً باملرجعيـة التـى أصبحـت متقاربـة، إسـتناداً إىل البيانـات التـى وردت ىف ”صفحات 

األعضـاء“.  كـام يرفـع ذلـك مـن مسـتوى العقالنيـة، ألن اإلنتقـاء يكـون رشـيدا ىف هـذه الحالـة، 
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فالجامعـة التـى تهتـم مبناقشـة القضايـا السياسـية، مـن غـري املعقـول أن تضـم أعضـاء ميارسـون 

”النـكات“.  إطـالق  أو  ”السـخرية“ 

وتذهـب الحقيقـة الرابعـة إىل إمكانيـة النسـخ املتكـرر لألفـكار التـى طرحـت عـىل سـاحة 

التفاعـل الحـادث عـىل املوقـع إنطالقـا مـن أى صفحـة مـن صفحاتـه.  ويعنـى ذلـك أنـه يصبح من 

السـهل نسـخ صـورة أو تعليـق أو مقـال مـن أحـد الصفحـات، ونقلـة لصفحـة أخـرى بـدون تغيـري 

أى مـن مالمحـه، وبالتـاىل فـإن فرصـة عـدم الدقـة ىف النقل أو إنتشـار الشـائعات أو النقـل الخاطئ 

تقـل كثـرياً (٩).  وهـو مـا يعنـى القـدرة عـىل اإلحتفـاظ بالنص كنـواة صلبـة، ميكن أن يلعـب دوره 

بصـورة دامئـة، وبنفـس الطاقـة تقريبـا ىف إتجـاه إسـتنفار تفاعل كل مـن يطلع عليـه.  بحيث يكون 

التفاعـل مـع النـص عـادة ىف طبيعتـه الصحيحـة وغـري املحرفـة، ومن ثـم تظل لـه دامئاً قـدرة إنتاج 

ذات التفاعـل.  

وتؤكـد الحقيقـة الخامسـة عـىل وجـود الجمهـور غـري املـرىئ، وهـى حقيقـة ينبغـى التنبية 

إليهـا، وهـى ىف ذلـك تختلـف عـن التفاعـل الواقعـى، الـذى يقـع عندمـا يتحـدث الفـرد إىل صديق 

أو زميـل ىف الحيـاة اليوميـة.  حيـث يكـون مـن السـهل ىف الغالـب معرفـة مـن بإسـتطاعته إدراك 

أو سـامع املحادثـة الجاريـة، وىف هـذا اإلطـار يلعـب الزمـان واملـكان دوراً فعـاالً.  غـري أن هـذا 

األمـر يختلـف بالنسـبة ملـا يقـع عـىل شـبكات املعلومـات، إذ أنـه بإمـكان أى شـخص الدخـول 

عـىل املوقـع وقـراءة أو ”سـامع“ املحادثـة املسـجلة ىف أى وقـت، وبـدون علـم أطـراف املحادثـة 

– وإن وضـع موقـع ”املواقـع االفرتاضيـة“ بعـض التحديـدات عـىل ذلـك – يسـهل ذلـك الخـواص 

السـابقة، التـى أرشنـا إليهـا وهـى ”الـدوام وقابليـة البحـث، وإمكانيـة التكـرار، والجمهـور غـري 

املـرىئ“.  حيـث ميكـن البحـث عـن املحادثـة، كـام ميكـن نقلهـا مـن موقـع إىل آخـر، وبالتـاىل زيادة 

إنتشـارها بـدون علـم أطـراف املحادثـة.  وعـىل الرغـم مـن ذلـك فـإن معظـم مشـرتىك املواقـع 

والشـبكات اإلجتامعيـة يدخلـون عليهـا للمحافظـة عـىل صداقـات موجـودة بالفعـل ىف حياتهـم 

موجـودة  تظـل  واملحادثـات  الشـخصيات  فـإن  األصدقـاء،  بهـؤالء  اإلتصـال  ولتسـهيل  اليوميـة.  

ومسـجلة آلالف أو ملاليـني أخـرى مـن البـرش، الذيـن يسـتطيعون رؤيتها ىف أى وقت ومـن أى مكان
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 (١٠) ومن ثم يكون بإمكانهم التفاعل معها.  

”املوقـع  املتاحـة عـىل   Profile الشـخصية الصفحـات  أن  إىل  السادسـة  الحقيقـة  وتشـري 

االفـرتايض“ تسـاعد عـىل تحقيـق التفاعـل اإلجتامعـى املسـتند إىل قاعـدة التبايـن - التكامـل.  إذ 

يسـاعد التفاعـل مـن ناحيـة ىف تاسـيس مجموعـات متجانسـة مـن حيـث إهتامماتهـا، ألن البيانات 

املتاحـة عـىل الصفحـة تسـاعد عـىل تحقيـق التواصـل بـني األفـراد األعضـاء معـاً.  ومـن ثـم تقـوم 

الصداقـة بـني األعضـاء املتشـابهني ىف الصفـات والهويـات واألفـكار.  وعـىل هـذا النحو يسـاعد مثل 

هـذا الوضـع ىف تشـكيل مجموعـات متجانسـة مـن الداخـل حـول إهتـامم مشـرتك، وأن تباينـت 

مـع الجامعـات األخـرى.  وىف هـذا اإلطـار تتبلـور جامعـات حـول قضايـا محـددة كقضايا السياسـة 

أو الجنـس أو الديـن، أو املوقـف مـن بعـض الظواهـر اإلجتامعيـة.  أو حتـى مـن بعـض القضايـا 

”التافهـة“ إذا نظرنـا إليهـا مـن مرجعيـة املجتمـع الواقعـى، وإن كانت تشـبع حاجة لدى الشـباب.  

بحيـث تشـكل هـذه الجامعـات املتباينـة – يضاف إىل ذلـك الجامعات التى تتبلور حـول إهتاممات 

مزدوجـة – بنيـة املجتمـع اإلفـرتاىض الـذى يعمـل موقـع ”املواقـع االفرتاضيـة“ باإلضافـة إىل املواقع 

األخـرى عـىل إبـراز مالمحة. 

وتتصـل الحقيقـة السـابعة عـىل أن التعبـري مـن خـالل ”املوقـع االفـرتايض“ يتميـز بكونـه 

محـرراً مـن القيـود، وميكـن النظـر إىل أن هـذا التحـرر يتحقـق عـىل ثـالث طبقـات، الطبقـة األوىل 

أنـه تحـرر يتحقـق مـن خـالل آليـات املجتمـع اإلفـرتاىض.  وهـى اآلليـات التـى ال يسـتطيع الكبـار 

التعامـل بواسـطتها، ومـن ثـم نجد الشـباب محررون من سـلطة الكبـار فيام يتعلـق باملضامني التى 

يتداولونهـا.  وىف إطـار الطبقـة الثانيـة فإنـه بإمـكان الشـباب مـن أجـل أن يصبح تعبريهم حـراً، أن 

يظهـروا أنفسـهم مـن خـالل صفـات مسـتعارة غـري صفاتهـم الشـخصية، وىف إطارهـا يعـربون بـال 

حـرج عـن كل مـا يـدور بداخلهـم بـدون إعتبـار ألية قيـود.  والثالثـة أن بإسـتطاعة شـباب ”املوقع 

االفـرتايض“ أن مينـع اآلخريـن مـن الدخـول عـىل صفحاتـه، كـام أن بإسـتطاعته أن مينـع النقـل منه.   

وهـو مـا مينحـه قـدراً أكـرب من التحـرر والحريـة ىف التعبـري، ولذلـك وجدنـا أن التعبري عـن مختلف 

القضايـا رصيحـا ومحـرراً مـن آيـة قيود.  
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وتذهـب الحقيقـة الثامنـة واألخـرية أنـه برغـم الفعالية العالية لشـباب املجتمـع اإلفرتاىض، 

فـإن حجمـه ومـدى فاعليتـه مـا زال محـدوداً.  وذلـك بإعتبـار كونـه يخضـع إلسـتقطاب الشـامل 

والجنـوب والتوزيـع غـري العـادل آلليـات اإلتصـال.  ذلـك أن إسـتخدام آليـات الدخـول إىل املجتمع 

اإلفـرتاىض كإمتـالك الكومبيوتـر وتكاليـف الدخـول إىل شـبكة املعلومـات، وإمتالك املهـارات إلنجاز 

ذلـك قـد تكـون ميـرسة للبعـض.  غـري أنهـا تصبـح ذات تكاليـف باهظـة وعاليـة للغايـة بالنسـبة 

للبعـض اآلخـر ىف هـذا العـامل.  فمثـال  نجـد أن نصـف الشـباب ىف الواليـات املتحـدة يتعاملـون مع 

هـذه الخدمـة، باإلضافـة إىل فاعليـة متغـريات الدخـل والنـوع والتعليم والسـن، حيـث تحدد هذه 

املتغـريات مـن هـم السـكان وما هـى الرشائح االجتامعيـة التى تسـتفيد من هذه الخدمـة.  غري أن 

األمـر يصبـح أكرث سـوءاً بالنسـبة للمجتمعـات الفقرية، حيث تنخفض نسـبة املتعاملـني مع املجتمع 

اإلفـرتاىض بصـورة واضحـة.  وإسـتناداً إىل بيانـات الربنامـج اإلمنـاىئ لألمـم املتحـدة، فإننـا نجـد أن 

املجتمعـات الصناعيـة يصـل سـكانها الذيـن يتعاملـون مع شـبكة املعلومـات الدوليـة إىل نحو ١٥٪ 

مـن سـكان العـامل غـري أن نسـبتهم تصـل إىل ٨٨٪ مـن مسـتخدمى شـبكة املعلومات ىف هـذا العامل.  

تأكيـدأ لذلـك نجـد أن ٥, مـن واحـد ىف املائة من السـكان هم الذين يسـتفيدون من هـذه الخدمة.  

وأن ربـع مجتمعـات العـامل لديهـم أقـل مـن تليفـون واحـد لـكل مائـة شـخص، األمـر الـذى يجعل 

إمكانيـة الحصـول عـىل خدمة شـبكات املعلومات أمال صعبـا ىف املدى القصـري (١١)،  وهو ما يعنى 

أن توزيـع هـذه الخدمـة يتصـف بعـدم العدالة عـىل الصعيـد العاملى. 

ويتسـاوى مـع ذلـك عـدم عدالـة مناظـرة تصبـح أكـرث وضوحـاً ىف مجتمعـات الجنـوب، 

حيـث نجـد أن إمتـالك إمكانيـة الدخـول إىل املجتمـع اإلفـرتاىض عرب آلياتـه ميرسة بالنسـبة للطبقة 

وتكاليـف  اآلليـة  الحاسـبات  أبناؤهـا  ميتلـك  التـى  الوسـطى.   للطبقـة  العليـا  والرشيحـة  العليـا 

منازلهـم.   داخـل  مـن  اإلفـرتاىض  املجتمـع  إىل  هـؤالء  يدخـل  العـادة  وىف  الشـبكة،  ىف  اإلشـرتاك 

عـىل خـالف ذلـك نجـد أن أبنـاء الرشائـح الوسـطى والدنيـا للطبقـة الوسـطى، الذيـن يدخلـون 

إىل املجتمـع اإلفـرتاىض وإن كان ذلـك مبسـتوى أقـل نسـبيا.  وذلـك ألنهـم ال ميتلكـون ىف الغالـب 
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آليـات الدخـول إال بصـورة مؤقتـة وغـري منتظمـة، مـن خـالل ”قهـاوى اإلنرتنـت“ لقـاء تكاليـف 

منخفضـة نسـبيا، تأكيـداً لذلـك أننـا نجـد أنـه بينـام تبلـغ نسـبة الشـباب ىف املجتمـع املـرصى نحو 

٣٤٪، أى مـا يعـادل خمـس وعـرشون مليون شـاب، ال يدخل منهم شـبكة املعلومات سـوى مليونان 

ونصـف شـاب.  يضـاف إىل ذلـك أن هنـاك غيـاب للعدالـة بـني الريـف والحـرض، حيـث نجـد أن 

سـكان الحـرض هـم باألسـاس املتعاملـون مـع املجتمـع اإلفـرتاىض.  يضـاف إىل ذلـك وجـود بعـض 

التحيـزات فيـام يتعلـق مبتغـري النوع والسـن والتعليـم، حيث نجـد أن الذكور والشـباب واملتعلمون 

هـم األوفـر حظـا من حيـث إمتـالك القدرة للدخـول إىل املجتمـع اإلفـرتاىض، مقارنة باإلنـاث وكبار 

واألميني.  السـن 

ذلـك يعنـى أننـا مـن خالل ”املوقـع االفرتايض“ نطـل عىل مجتمع إفـرتاىض غالبيـة مواطنية 

مـن الشـباب، الذيـن تحـرروا من قيـود واقعهم اإلجتامعـى، ومن ثم رشعـوا ىف التعبري عـن ذواتهم، 

بحريـة متكنهـم مـن إخـرتاق املحرمـات كالديـن والجنـس والسياسـة.  وهـى القطاعات التـى تعترب 

مجـاالت عمـل مفضله بالنسـبة للشـباب، إضافة إىل أنها املجـاالت التى تفرض القيـود بكثافة عليها.  

وإذا كنـا ىف الفقـرة السـابقة قـد عرضنـا لبعـض الحقائـق املتعلقـة ”املوقـع االفـرتايض“، بإعتبـاره 

املوقـع املتميـز بـني مختلـف املواقـع عـىل شـبكة املعلومـات، فإننا نعـرض ىف الفقـرة التاليـة لبعض 

اإلعتبـارات املتعلقـة بإسـتخدام الشـباب ملواقع ”املجتمـع االفرتايض“. 

ثانياً: إعتبارات أساسية حول تفاعل الشباب ىف املجتمع اإلفرتاىض

نحـاول ىف هـذه الفقـرة تطويـر مجموعـة مـن اإلعتبـارات األساسـية التـى تتصـل بطبيعـة 

العالقـة بـني الشـباب «ومواقـع املجتمـع االفـرتايض“، بإعتبارهـا األبعاد التـى تحدد طبيعـة التفاعل 

الثقـاىف واإلجتامعـى.  وتتصـل هـذه اإلعتبـارات بجوانـب كثـرية ابرزهـا دوافـع دخـول الشـباب 

االفـرتايض، وأمنـاط الشـباب املشـاركني ىف هـذه املواقـع.  إضافـة  عـىل أي مـن مواقـع املجتمـع 

إىل الـدور الـذى يلعبـه املوقـع ىف تشـكيل الكتلـة الشـبابية التـى تتفاعـل ىف املجـال اإلفـرتاىض، 
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الـذى أسسـه املوقـع.  ومـا هـى خصائـص هـذه الكتلـة، ثـم مـا هـى القيـم أو الثقافـة التـى توجه 

سـلوكها عـىل ”مواقـع املجتمـع االفـرتايض“ وعالقـة ذلـك ىف مجملـة باإلطـار اإلجتامعى للشـباب ىف 

مجتمعـه الواقعـى.  ويتمثـل اإلعتبـار األول مـن هـذه اإلعتبـارات ىف طبيعـة الدوافـع، التـى تدفـع 

الشـباب للتعامـل مـع هـذه املواقـع، ىف هـذا اإلطار تذهـب أحدى الدراسـات عىل أن أهـم الدوافع 

هـى الدوافـع الطقوسـية، والتـى يسـعى مـن خاللهـا الشـباب لتمضيـة وقـت الفـراغ والتسـلية 

والتنفيـس عـن الـذات.  وىف هـذا السـياق فإننـا نجـد أن التفاعـل الحـادث عـىل املواقـع االفرتاضية 

يشـكل الجانـب العاطفـى أو الدافـئ ىف حيـاة الشـباب لكونـه يشـكل السـاحة التـى يهـرب إليهـا 

مـن مصاعـب الحيـاة اليوميـة. والـذى تـؤدى إىل تزايد إرتبـاط الشـباب باملجتمع اإلفـرتاىض عموما، 

وباملواقـع الكائنـة فيـه بصفـة خاصة.  وتشـكل الدوافع املعرفيـة الدافع الثاىن، حيث يتجه الشـباب 

إىل التعامـل مـع املوقـع للحصـول عـىل املعلومـات املتعلقـة مبختلـف املجـاالت، خاصـة أن هـذه 

املعلومـات تقـدم لـه أحيانـا مـن خـالل ثقافـة الصـورة األكـرث مالءمـة لعقليـة الشـباب.  باإلضافـة 

إىل ذلـك هنـاك الدوافـع اإلجتامعيـة للتعامـل مـع املوقـع، والتـى تتمثل ىف السـعى إلقامـة عالقات 

إجتامعيـة جديـدة، والحـرص عىل التفاعـل اإلجتامعى واملشـاركة اإلجتامعية مع األصدقـاء.   خاصة 

أن األطـر اإلجتامعيـة التقليديـة الواقعيـة كاألرسة واملدرسـة مل تعـد قـادرة عـىل إحتضـان الشـباب.  

وتوفـري إشـباع لحاجاتـه العاطفيـة، فضـال عـن حريـة الـرأى والتعبـري التـى يفتقدهـا ىف مختلـف 

املجـاالت وعـىل كافـة املسـتويات.  إىل جانـب محاولـة تأسـيس عالقـات عاطفية مع أصدقـاء جدد، 

مل يرتبـط بهـم الشـباب بأيـة عالقـات خـارج شـبكة املعلومـات (١٢).  يؤكـد ذلـك دراسـة أجريـت 

عـىل عينـة مـن الشـباب حـول دوافـع تعامل الشـباب مـع موقـع ”املواقـع االفرتاضية“ فأشـاروا إىل 

التسـلية والرتفيـة، وذلـك بنسـبة ٧٠٪ مـن عينة الدراسـة.  إىل جانب تشـكيل صداقـات جديدة كام 

ذهبـت نسـبة ٤١,٢٪، والتواصـل مـع اآلخريـن كـام أشـارت نسـبة ٣٧,٥٪ والتنفيس عـن الذات كام 

ذكـرت نسـبة ٢٤,٣٪ .  ثـم البحـث عـن عالقـات رومانسـية كام ذهبت نسـبة ١٨,٤٪، واإلشـرتاك ىف 

مجموعـات متنوعـة كـام أشـارت نسـبة ١٥,٤٪.  وهـى كلهـا دوافـع تشـري إىل إفتقاد الشـباب لهذه 
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الجوانـب ىف املجتمـع الواقعـى، ومـن ثـم فقـد لجـأوا إىل املجتمع اإلفرتاىض الذى بدأ يشـكل سـياقا 

إلشـباع الحاجات الشبابية. 

ويذهـب اإلعتبـار الثـاىن إىل أن تعامـل الشـباب مـع مواقـع املجتمـع االفـرتايض  يـؤدى إىل 

عديـد مـن اآلثـار اإلجتامعيـة اإليجابيـة والسـلبية عـىل السـواء.  وهـى األثـار التـى تبدأ مـن إتاحة 

الفرصـة لألنفتـاح عـىل اآلخريـن، وهـو اإلنفتـاح الذى قد تكـون له نتائجـه اإليجابية، كـام قد تكون 

لـه نتائجـه السـلبية.  ومـن النتائـج اإليجابيـة التـى أكـدت عليهـا إحـد الدراسـات أن التعامـل مـع 

املواقـع االفرتاضيـة يسـاعد الشـباب عـىل أن يكونـوا منفتحـني عـىل اآلخرين بـوزن نسـبى يصل إىل 

٤٤٪.  أو أنـه يسـاعد الشـباب عـىل التخلـص مـن الوحدة التى يشـعرون بهـا ىف سـياقاتهم الواقعية 

وذلـك بـوزن نسـبى يصـل إىل ٨٣,٠٩، أو أنه يسـاعد الشـباب عىل التخلص من ضغـوط الحياة بوزن 

٧٨,٣٨ .   إضافـة إىل أنـه يسـاعد الشـباب ىف تطويـر عالقات إجتامعية، تسـاعد هـى ىف التواصل مع 

األصدقـاء مـن خـالل املوقـع كبديـل للتواصـل معهـم ىف الواقع بوزن نسـبى يصـل إىل ٦٦,٠٣ .   كام 

أنـه يسـاعد ىف تأكيـد قـدرة الشـباب عـىل التكيف مع مشـاكلهم وذلك بـوزن يصـل إىل ١٥٦,٣٧. 

ىف مقابـل ذلـك هنـاك بعـض األثـار اإلجتامعيـة السـلبية، كالشـعور بامللـل، بسـبب قضـاء 

وقـت طويـل ىف التعامـل مـن خـالل املوقـع مع اآلخريـن، األمرالـذى يجعل اإلنسـان أكـرث قلقا ألنه 

يعيـش مشـكالتهم وذلـك بـوزن ٥٩,٥٦ .   يؤكـد ذلك قول أحد الشـباب أن بعـض املواقع االفرتاضية 

كموقـع ”الفيـس بـوك“ ده داميـا مليـان دراما، أنـا خالص زهقت مـن األمل والدموع والغـرية والحزن 

والحقيقـة واألكاذيـب... دى حاجـة فظيعة...أنـا بجد زهقت جـداً من الدراما، مش قادره أسـتحمل 

أكـرث مـن كـده، بـدل مـن الحـب املفروض نشـعر بـه ... أنـا عنـدى أصحـاب بيشـتكوا ىل أنهم مش 

رقـم واحـد مـن ضمن أفضـل مثانية أصدقاء عنـدى، مش مقعول، إكربوا بقى، سـارة ١٧ سـنة“(١٣).  

إضافـة إىل أن التفاعـل مـن خـالل املجتمـع اإلفـرتاىض يجعـل اإلنسـان سـلبيا ىف مواجهـة تفاعـالت 

املجتمـع الواقعـى وذلـك بـوزن ٤٩,٥١ .  يضاف إىل ذلـك أن التفاعل من خالل املوقـع مع االخرين، 
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مـن شـأنه أن أثـر عـىل التفاعـالت ذات الطابـع الجامعـى كتلـك التـى تقـع ىف نطـاق األرسة وذلـك 

بـون ٤٣,٦٣ .   األمـر الـذى يعنى أن إسـتغراق الشـاب ىف تفاعالت املجتمع اإلفـرتاىض، يؤثر بطبيعة 

الحـال عـىل درجـة مشـاركتة ىف تفاعـالت املجتمـع الواقعـى، وعـدم اإلهتـامم بقضايـاه وظواهـرة 

  .(١٤)

وإىل جانـب أن املشـاركة اإلجتامعيـة ىف املجتمـع اإلفـرتاىض مـن خـالل أي مـن املواقـع لـه 

آثـاره السـلبية واإليجابيـة، فـإن لهـذه املشـاركة أثارهـا النفسـية اإليجابيـة والسـلبية كذلـك.  فمـن 

اآلثـار اإليجابيـة ذكـر نسـبة مـن الشـباب أنهـا تشـعر بسـعادة كبـرية حينـام تتواصـل مـع أصدقـاء 

قدامـى، وذلـك بـوزن ٩٢,٤.  إضافة إىل تأكيد بعض الشـباب بأنه يشـعر باألهميـة واإليجابية حينام 

يشـارك اآلخريـن همومهـم وأخبارهـم ومناسـباتهم، وذلـك بـوزن ٨٣,٨٥.  كـام ذكـر البعـض أنـه ال 

يشـعر بالوحـدة أو اإلنطـواء عندمـا يتفاعـل مـع اآلخريـن مـن خـالل املواقـع وذلـك بـوزن ٨١,٨٦.   

كـام ذكـر آخـرون بتزايـد قدرتهم عىل املشـاركة وإتخـذ القرار، من خـالل التفاعل من خـالل املوقع 

وذلـك بـوزن ٦٩,٨٥.   أو أنهـم يشـعرون بتحقيـق ذواتهـم من خـالل التفاعل مع آخريـن ىف املوقع 

وذلـك بـوزن ٦٧,٨٥ ، كـام ذكـرت رشيحـة أخـرى بتغـري مزاجهـا بسـبب التفاعـل كثـرياً مـن خـالل 

املوقـع، وذلـك بـوزن ٦٥,٤٤.  باإلضافـة إىل ذلـك توجـد اآلثـار السـلبية كذكـر رشيحـة من الشـباب 

بأنهـا تشـعر بالسـلبية، حينام ال تسـتطيع املشـاركة ىف حل مشـاكل اآلخرين املتفاعلـني معهم خالل 

املوقـع وذلـك بـوزن ٦٢,٥.  كذلـك ذكـر بعضهم عدم اإلرتياح لتغري أسـلوبهم ىف الحيـاة وذلك بوزن 

٥٧,٦ ، وتأكيـد البعـض بـوزن ٥١,٧٢ بأنهـم يشـعرون بالعصبية إلدمـان التفاعل مـع اآلخرين داخل 

املوقـع.  وذكـر البعـض بأنهـم يتقمصـون أدوارا غـري حقيقيـة ىف التعبـري عـن حالهـم داخـل املوقع، 

وذلـك بـوزن ٥٠,٢٥ كـام أكـد البعـض عـىل الشـعور بالقلـق واإلكتئاب بسـبب التفاعل عىل سـاحة 

  .(١٥) املوقع 

وذلـــك يعنـــى بطبيعـــة الحـــال أن التحـــول ىف طبيعـــة التفاعـــل اإلجتامعـــى مـــن 

هيئتـــه الواقعيـــة إىل شـــكلة اإلفـــرتاىض، يجعـــل الشـــخص اكـــرث ميـــال لإلصابـــة ببعـــض 

التقلصـــات اإلجتامعيـــة والنفســـية.  وذلـــك يرجـــع إىل أن الشـــخص قـــد متـــت تنشـــئتة 
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ىف سـياق واقعـى التفاعـل، وهـو اآلن يتفاعـل بهـذه املكونـات الواقعيـة ىف سـياق إفـرتاىض.   األمـر 

الـذى يفـرض عـىل بعـض رشائـح الشـباب األحسـاس بامليـل إىل العزلـة، أو القلـق بشـأن مشـاكل 

اآلخريـن، أو بسـبب اإلبتعـاد عـن التفاعـل األرسى الـذى إعتـاد عليـه.  وذلـك يرجـع إىل أننـا أمـام 

تفاعـالت جديـدة ميكـن أن متـس رواسـخ املجتمـع الواقعـى، لـوال أن الرشائـح املشـاركة ىف التفاعل 

اإلفـرتاىض مـا زالـت محـدودة للغايـة، ال تتجـاوز ٢,٥ مليون شـاب.  ينتمـون ىف غالبهـم إىل الرشائح 

العليـا مـن الطبقـة الوسـطي أو الطبقـة العليـا، وهـى رشائـح لهـا موقعهـا املنعـزل نسـبيا ىف بنـاء 

الرتتيـب اإلجتامعـى. 

ويتصـل اإلعتبـار الثالـث بـأن ”املوقـع االفـرتايض“ يلعـب دوراً محوريـا ىف تشـكيل الكتلـة 

الشـبابية، لتؤسـس مـا ميكـن أن يسـمى بشـعب ”املوقع“ حيث تتأسـس جامعـة الكرتونية، يشـارك 

فيهـا الشـباب الذيـن ينتمـون إىل مجتمعـات مختلفـة، وإىل أعـامر مختلفـة نسـبيا وإن كان داخـل 

الحـدود الشـبابية (١٦).  وبرغـم قيـام هـذه الوحـدة الشـبابية ذات الطابـع العاملـى، إىل أن البعـد 

القومـى مـا زال قامئـاً.  إذ يتميـز شـعب ”املوقـع االفرتايض“ بكونـه – كام أرشت -  يتشـكل ىف غالبة 

مـن أبنـاء الطبقـة الوسـطى، الذيـن إتسـعت مسـاحة اإلحتجـاج اإلجتامعـى لديهـم تـارة بسـبب 

إرتفاع األسـعار، أو مظاهر األزمات األخرى التى تعاىن منها الطبقة الوسـطى.  وتارة بسـبب أشـكال 

التعذيـب ىف املعتقـالت، حينـام يحاول أبناء هذه الطبقة اإلحتجاج بسـبب سـوء ظروفها وأوضاعها، 

أو بسـبب تراجـع األوضـاع اإلجتامعيـة ىف مـرص مقارنـة بالفـرتة اإلشـرتاكية السـابقة التـى إزدهرت 

فيهـا أوضـاع الطبقـة الوسـطى (١٧).  وذلـك بإعتبـار أن الطبقـة الوسـطى هـى الطبقة التـى يتوىل 

أبناؤهـا عـادة التعبـري عـن الصـوت املكتـوم للمجتمع.  ويسـاعد ىف تشـكيل هـذه الكتلة الشـبابية، 

أن جميـع الشـباب يدخلـون إىل ”املوقـع االفـرتايض“ متخلـني متامـاً عـن تحيزاتهـم الواقعيـة اإلثنية.  

إذ ال يلعـب اإلنتـامء العرقـى أو الطبقـى دوراً يذكـر ىف الدخـول واملشـاركة ىف تفاعـالت املوقـع. 

فاملراهقـون الفقـراء السـود يرغبـون مثـل بعـض املراهقني البيض مـن الطبقات األغنـى ىف االلتحاق
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 باملوقـع، عـىل الرغـم مـن أن ما ميارسـونه عـىل املوقع يتأثـر بطبيعة الحـال بخلفاتهـم اإلجتامعية“ 

  .(١٨)

الرابـع إىل متيـز ”شـعب املوقـع االفـرتايض“ - حسـبام تذهـب بعـض  ويذهـب اإلعتبـار 

الدراسـات - بـأن غالبيـة مسـتخدمى اإلنرتنت هم من الشـباب، مقارنـة بالبالغني.  وهـو األمر الذى 

إنعكـس عـىل رسعة إتسـاع الشـبكة األلكرتونية ألسـباب عديـدة منها أن الشـباب يشـكلون الغالبية 

بخاصـة ىف مجتمعاتنـا العربيـة، إذ تصـل نسـبتهم ىف العـامل العـرىب إىل نحو ٣٤٪ من جملة السـكان 

العـرب.  وثانيـا ألن الشـباب هـم الذيـن لديهـم امليـل إىل املغامـرة وإستكشـاف مـا هـو جديـد، 

وقـد ضاعـف مـن ذلـك الزمـان املتسـارع األحـداث والتفاعـل، والـذى يتسـق ىف تحوالتـه الرسيعـة 

مـع طبيعـة الشـخصية الشـابة.  بحيـث يسـاعد ذلـك عـىل إتسـاع مواقـع الشـبكات اإلجتامعيـة 

عـرب شـبكة املعلومـات الدوليـة بصـورة رسيعـة جـداً، حتـي أنهـا لعبـت دورهـا ىف تأسـيس عالقات 

وقيـام صداقـات بـني املسـتخدمني للشـبكة ىف املنطقة الواحدة(١٩).  والتى إتسـعت أحيانا لتشـمل 

التجمعـات الشـبابية عـرب العـامل، مـا دامـت التفاعـالت تـدور حـول ذات اإلهتاممـات املشـرتكة.  

وحيـث تقـوم الصداقـة بـني األعضـاء املتشـابهني ىف الصفـات والهويـات واألفـكار، وهـى الظـروف 

التـى تتيـح لهـم التعـرف عـىل بعضهـم البعـض، والتواصل فيـام بينهم.  مثـل هذا التجمع يكتسـب 

خصائـص إجتامعيـة جديـدة ومحـددة، أهمهـا إلغـاء فاعليـة املتغـريات، التـى قـد تلعـب دورها ىف 

تفتيـت هـذه الكتلـة الشـبابية.   فمثالً يشـري تأمل حالة متغـري النوع بني شـباب ”املوقع االفرتايض“ 

إىل أن ٤٥,٦٪ منهـم مـن الذكـور حسـبام تذهـب أحدى الدراسـات ىف مقابل ٥٤,٤٪ مـن اإلناث هم 

الذيـن يشـاركون ىف املوقـع (٢٠).   وهـو مـا يعنـى التقارب ىف اإلشـرتاك ىف ”املوقع االفـرتايض“، وإن 

ظهـرت اإلنـاث بدرجـة أكـرث، ألنهـن األكرث تعرضـا للقهـر ىف املجتمع الواقعـى، ومن ثـم الهروب إىل 

املجتمـع اإلفـرتاىض.  باإلضافة إىل ذلك فإن تأمل متغري السـن يكشـف أن شـعب ”املوقع االفرتايض“ 

شـباىب باألسـاس.  حيـث نجـد أنـه برغـم إمتـداد اإلشـرتاك ىف موقـع ”املوقـع االفـرتايض“ إىل أسـفل 

حتـى شـمل طلبـة املـدارس الثانويـة، إال أن عـدد املشـاركني مـن هذا املسـتوى مـا زال محـدود إىل 
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حـد كبـري.  حيـث نجـد ىف ذات الدراسـة أن نسـبة املشـاركني أقـل مـن ١٨ سـنة بلغت نحـو ١٤,٦٪ 

وأن نسـبة املشـاركني بـني ١٨ سـنة إىل ٢٠ سـنة بلغـت نحـو ١٦,٢٪.  ونسـبة املشـاركني مـن ٢٠-٢٢ 

سـنة بلغـت نحـو ٣٠,٩٪، وأن مـن هـم أكرث من ٢٢ سـنة حتى الحد األعىل املفرتض لسـن الشـباب، 

وهـو ٣٠ سـنة بلغـت نحـو ٣٨,٢٪ (٢١).  وهـو مـا يشـري إىل أن طـالب املرحلـة الجامعيـة والثانوية 

هـم الجهـور الرئيـىس ”للمواقـع االفرتاضيـة“.  يضـاف إىل ذلـك أننـا إذا تأملنـا األمـر مـن الناحيـة 

اإلجتامعيـة، فإننـا سـوف نجـد أن غالبيـة املشـاركني ىف ”املواقـع االفرتاضيـة“ هـم مـن الغـرب“.  ىف 

هـذا اإلطـار تذهـب ذات الدراسـة إىل أن العـرب بلغت نسـبتهم نحـو ٨٦,٨٪،  ىف مقابـل املتزوجني 

الذيـن بلغـت نسـبتهم نحـو ١٣,٢٪.  وهـو األمـر الذى يشـري إىل أن شـبكة ”املواقـع االفرتاضية“ وما 

يتـم تداولـة عـىل سـاحتها أصبح املرجعية األساسـية للشـباب العزب، ومـن الطبيعـى أن يكون ذلك 

عـىل حسـاب تقليـص روابطهـم اإلجتامعيـة الواقعية، عىل عكـس املتزوجني األقل مشـاركة ىف موقع 

”املواقـع االفرتاضيـة“، ورمبـا ىف املجتمـع اإلفرتاىض عمومـا.  ألنهم أكرث إسـترتاقاً ىف تفاعالت وعالقات 

املجتمـع الواقعـى، ومـن ثـم فال حاجـة لديهم لإلسـتغراق ىف تفاعـالت املجتمـع اإلفرتاىض.  

وإذا كان اإلعتبار السابق يشري إىل دور ”املواقع االفرتاضية“  ىف تشكيل الكتلة الشبابية فإن 

اإلعتبـار الخامـس يهتـم بتشـكيل الوعى الشـباىب، من خـالل دخول الشـباب للتواصل مـع اآلخرين.  

حيـث يؤكـد أحدهـم ”ألنـه املـكان الذى فيه أصدقـاىئ“، يدخل الشـباب معربا عن طبيعتـه إىل هذا 

املوقع ودون بحث ىف منطق هذا السلوك، حيث نجدهم يجيبون عىل سؤال ملاذا الدخول إىل املوقع، 

فيجيـب ”مـش عـارف ...بأخـش وخالص“(٢٢) تأكيداً مليل إنسـياب إىل املغامـرة والبحث عن ما هو 

جديـد.  باإلضافـة إىل ذلـك فـإن املوقـع يلعـب دوره ىف تدعيـم التواصل اإلجتامعى بـني مجموعات 

األصدقـاء.  وهـو مـا يعنـى أن الشـباب ينضـم إىل املوقـع االفـرتايض للمحافظـة عـىل إتصاالتهـم مع 

األصدقاء.  بحيث يساهم تصفح صفحات بعضهم البعض يف تعميق التواصل والتفاعل.  بحيث ميكن 
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أن يؤدى ذلك بداية تشكيل مضامني هذه الصفحات مرجعية لألفكار والقيم والسلوك.  

وإنطالقـا مـن الصفحـات الخاصة يتحرك الجميع إىل تأسـيس صفحـة أو بروفايل عام ”يعط 

الحائـط أو الجـدار أحـد أشـكالها ذلـك ألن الشـباب مييلـون إىل إمعـان النظر ىف بروفيـالت اآلخرين 

يبـدأون بالصديـق الـذى دعاهـم.   وبرؤيتهـم لهـذا ”الربوفايـل“ تطـرح أمامهـم روابـط ألصدقـاء 

”املوقـع“، وىف هـذه الحالـة يكـون ىف مقدرتهـم أن يقضـوا سـاعات ال حـرص لهـا، يتصفحون شـبكة 

املوقـع.  يقفـزون مـن صديـق إىل صديـق ويلملمـون أثناء ذلك مضامـني وقيم ومعطيـات، وىف هذا 

اإلطـار يتعـرف الشـباب عـىل أنـواع التقديم التـى تكون مناسـبة إجتامعيـا.  إذ تقدم لهـم صفحات 

اآلخريـن أمثلـة واضحـة ملـا ينبغـى عليهـم أن يقدمـوه عـىل ”الربوفايـل“ الخـاص بهـم (٢٣). ومـن 

ثـم يتحـرك الجميـع بإتجـاه اإلتفـاق عـىل مجموعـة من األسـس- بـدون التفاعـل الفيزيقـى املبارش 

– التـى ينبغـى أن تراعـى سـواء ىف بنـاء ”الربوفايـل“ أو السـعى إىل تصفحه، أو ما يتعلـق باملضامني 

التـى ينبغـى أن توضـع فيـه.  وهـو مـا يعنـى أن التفاعـل اإلجتامعـى مـع االخريـن عـىل ”املوقـع 

االفـرتايض“ يـؤدى إىل تنميـة املهـارات الشـخصية والخـربات الحياتيـة والتعامـل مع اآلخريـن، فضالً 

عـن أن الروابـط اإلجتامعيـة عـىل شـبكة املعلومـات، تسـاعد عـىل بعـث الشـعور بالراحـة لـدى 

املسـتخدمني (٢٤)، فهـم ىف مجتمعهـم وبـني نظرائهـم.  

نطـاق  ىف  ومتفاعـل  متجسـد  واقـع  بإعتبارهـا  شـبابية  كتلـة  تتشـكل  النحـو  هـذا  عـىل 

مجتمـع إفـرتاىض أو لنقـل خيـاىل.  ومـن املثـري أن هـذه الكتلـة ليسـت سـاكنة ولكنهـا متحركـة، 

تسـعى إىل أن تتحـول مـن كتلـة ىف ذاتهـا إىل كتلـة لذاتهـا – إذا إسـتخدمنا اللغـة املاركسـية – 

حيـث يتحقـق ذلـك حينـام تكتسـب الوعـى الفاعـل مـن خـالل الحـوارات املتطرفـة واملتناقضـة 

مـن  االفـرتايض“.   ”املوقـع  شـباب  بهـا  ويهتـم  مجتمعاتنـا،  تهـم  متنوعـة  قضايـا  حـول  أحيانـا، 

هـذه القضايـا قضيـة التفاعـل بـني العامليـة واملحليـة، فقـد ظهـرت مجموعـات شـبابية منـارصة 

إلدمـاج القيـم الغربيـة ىف ثقافـة املجتمعـات العربيـة مـن أجـل األرساع ىف خطـى التقـدم بهـا.  ىف 

مقابـل مجموعـات أخـرى تطالـب باإلنعـزال عـن وسـائل التكنولوجيـا الحديثـة، حاميـة للهويـة
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 العربيـة مـن القيـم الدخيلـة عـىل املجتمعـات العربيـة.  وبـني هذيـن املوقفـني املتناقضـني ظهـر 

تيـار وسـطى يـرى أهميـة دمج اإلتجاهـني، بحيث يسـاعد هذا الدمـج ىف عملية التحديـث والتقدم 

العـرىب.   قضيـة ثانيـة بـرزت حينـام شـنت إرسائيـل العدوان عـىل غزة، حيـث ظهرت نتيجـة لذلك 

حـوارات عـىل ”املوقـع االفـرتايض“ تعـرب عـن ميـل البعـض إىل الرتاجـع، واإلكتفـاء مبتابعـة القضايـا 

الوطنيـة واإلنكفـاء عليهـا، عـىل حـني وضـع البعـض اآلخـر القضايـا العربيـة ىف املقدمـة، بإعتبارهـا 

تسـبق اإلهتـامم بـكل القضايـا الوطنيـة(٢٥).  وهـو مـا يعنـى أنـه مثـة تفاعالت متـوج بها السـاحة 

الشـبابية عـىل ”املوقـع االفـرتايض“ وهـى التفاعـالت التـى تعـرب عـن ثالثـة أبعـاد أساسـية.  حيـث 

يشـري البعـد األول إىل كـرس إحتـكار مجموعات شـبابية معينة للعمل الشـباىب إما لقربهـا من النظم 

السياسـية، التـى تتيـح لهـا فرصـة اكـرب للتعبـري، وإمـا إلحتامئها مبظلـة جامعـة إثنية معينـة، تفرض 

تقـدم املجموعـة الشـبابية عـىل غريها.   

بينـام يتمثـل البعـد الثـاىن ىف تحـرك املجموعـات الشـبابية املشـاركة ىف ”املوقـع االفرتايض“ 

مـن موقـع املتلقـى إىل موقع املشـارك، أى من رشيحـة خاملة ال صوت لها إىل رشيحة فاعلة تشـارك 

ىف صنـع القـرارات.  ودون التضخيـم ىف نسـبة هـذا التغري، إال أنـه من املالحظ حـرص غالبية املواقع 

األلكرتونيـة عـىل فتـح خاصيـة التعليـق عـىل محتوياتهـا لـكل زوارهـا مـن الشـباب.  وهـو مـا أتاح 

الفرصـة للشـباب، بوضعهم يشـكلون غالبية مسـتخدمى الشـبكة األلكرتونية، للدخـول بقوة ىف هذا 

املجـال والتعبـري عـن وجهـة نظرهـم، تجـاه القضايـا املطروحـة.  وتقييـم أو نقـد طريقـة التعامـل 

الحكومـى معهـا، بحيـث يتـم اإلسـتفاده مـن هـذه املدخالت وإعـادة تدويرهـا لتنعكس فيـام تبثة 

الفضائيـات من أخبـار وتحليالت.  

ويتصـــل البعـــد الثالـــث ببنـــاء شـــبكة عالقـــات الكتلـــة الشـــبابية، فلـــىك يزيـــد شـــباب 

املجتمـــع اإلفـــرتاىض، مـــن قوتهـــم فإنهـــم يلجـــأون إىل آليـــة التشـــبيك.  والتشـــبيك يتـــم 

بعبـــور الحـــدود القطريـــة إىل اإلتصـــال بالتجمعـــات الشـــبابية العربيـــة، لتشـــكيل تجمعـــات 

ــم  ــح ألهـ ــد واضـ ــد تحديـ ــه ال يوجـ ــن أنـ ــم مـ ــة.  وبالرغـ ــدود الوطنيـ ــرة للحـ ــبابية عابـ شـ

ــث  ــن الحديـ ــه ميكـ ــا، إال أنـ ــى تواجههـ ــات التـ ــا واملعوقـ ــاق عملهـ ــات ونطـ ــذه املجموعـ هـ
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عـن عدة مجموعات شـبابية نشـطة ىف هـذا املجال عابرة للحـدود القطرية، منها مجموعة ”شـباب 

بـال حدود“ (٢٦).  وتتسـع عملية التشـبيك مبسـاحة أوسـع حينـام تتصل بعض مجموعات الشـباب 

العـرىب ببعـض مجموعـات الشـباب عـىل الصعيـد العاملـى، لـرشح بعـض القضايـا العربية للشـباب 

(٢٧).  وهـو مـا عجـزت عنـه، أو مل تـؤده بنفـس الكفـاءة مؤسسـات األنظمـة السياسـية، وبقدر ما 

مؤسسـات املجتمـع املدىن.  

اإلفـرتاىض،   املجتمـع  الشـباب ىف  بـني  تبايـن واضـح  بـروز  السـادس ىف  اإلعتبـار  ويتمثـل 

إىل  مدخلهـم  تشـكل  التـى  األلكرتونيـة.   التكنولوجيـا  مـع  التعامـل  إمكانيـة  ميتلكـون  الذيـن 

املجتمـع اإلفـرتاىض مـن ناحيـة، والكبـار الذيـن تتتابـع دوائرهـم مـن الكبـار ىف األرسة إىل الكبـار 

ىف املدرسـة إىل الكبـار ىف مؤسسـات الدولـة املختلفـة.  ومـن الثابـت أن هـؤالء الكبـار مل يتيحـوا 

الفرصـة الكافيـة ىف كثـري مـن األحيـان للشـباب، للتعبـري عـن أنفسـهم.  سـواء مـن خـالل األرسة 

التـى مل تعـد قـادرة عـىل إسـتيعاب أبنائهـا، أو التـى تفجـر الـرصاع عـىل سـاحتها، بسـبب اإلنهيـار 

والهشاشـة التـى تعـاىن منهـا.  أو املدرسـة التـي تخلـت عـن وظائفهـا الرتبويـة وسـقطت عـىل 

سـاحتها القـدوة، واألحـزاب السياسـية، وتكوينـات املجتمـع املـدىن التـى مل تسـتطع أن تسـتوعب 

الطاقـات الشـابة مـن ناحيـة ثانيـة.  مثـل هـذا التبايـن أدى إىل تـرك رشيحـة مـن الشـباب، األكـرث 

وعيـا واألكـرث قـدرة عـىل التعامل مع هـذه التكنولوجيـا الحديثـة يف املجتمع الواقعـى.  واللجوء إىل 

املجتمـع اإلفـرتاىض، إذ يـرى الشـباب أن املجتمـع اإلفـرتاىض الـذى يشـاركون ىف تأسيسـة ، واملواقـع 

األلكرتونيـة األخـرى هـو ”الفضـاء الخـاص لهـم، فهـو مسـاحة للشـباب بحكـم كونهـم شـباب. ” 

إرتباطـا بذلـك يـدرك الشـباب أن املجتمـع الواقعـى للكبـار يفـرض عليهـم كثـرياً مـن القيـود، التـى 

تحرمهـم مـن املشـاركة، ومـن أبـداء وجهة نظرهم.  كام يشـعرون بأنهـم متأرجحـون، وىف حرية من 

أبائهـم الذيـن يعتقـدون ىف املضامـني السـلبية لهـذه اإلتصـاالت، تلك التـى تقع بينهم وبـني رفاقهم 

الشـباب الذيـن يتفاعلـون معهـم عـرب شـبكة ”املواقـع االفرتاضيـة“.  ويؤسسـون معهـم مجتمعـا 

إفرتاضيـا يقـدم إشـباعاً إلحتياجاتهـم الشـابة عـىل املسـتوى املعنـوى.  وتتطـور عـىل سـاحتة صيـغ 
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عديـدة للتوقعـات املتبادلـة التـى تشـري إيل أنـه مجتمـع ىف إتجـاه اإلكتـامل.  تأكيـداً ملوقـف األهل 

الشـىك مـن هـذه اإلتصـاالت تؤكد إحـدى الفتيات الصغريات السـن ”ياسـمني ١٧ سـنة“ قائلة ”ألىن 

كنـت زهقانـة، وكـوىن قاعـدة عـىل الكومبيوتـر السـاعة إثنـني ونصـف صباحاً مـش معنـاه إىن مش 

كويسـة.  يعنـى إمبـارح جـت ”أمـى“ وزعقـت ىف علشـان أنـام.  وملـا مـا منتـش بقت تقـول (طيب 

بتعمـىل أيـه، ورينـى بتعمـىل إيـه).  طبعاً كنـت بأتفرج عىل ”بروفيـالت“ ”املوقع االفـرتايض“ ، ألنه 

مفيـش حاجـة تانيـة أعملها، لكن مـا ينفعش أرشح لهـا ده، ألنها مش حتفهـم“(٢٨).  وتقول اخرى 

”أنـا أمـى صعبـة جـداً، فصعـب أوى أروح أى مـكان دى تبقـى معجـزة كبـرية، علشـان كـده بأكلم 

النـاس مـن خـالل املوقـع االفـرتايض أنـا عارفـة إنهـا تقصـد خـري، عارفـة إنهـا مش عايـزاىن أفسـد... 

بـس سـاعات بتحتـاج تجـرب علشـان تعرف إنـك غلطت.  سـاعات بتحتـاج األخطاء علشـان تعرف 

إيـه الصـح.  الزم نجـرب“ ”سـوزان ١٥ سـنة“(٢٩).  وتقـول ثالثـة ”أنـا عنـدى أصدقاء مـش بيقولوا 

ألهاليهـم عـن ”مـاى سـبيس“ أو ”املواقـع االفرتاضية“ لحسـن يتعاقبوا، أنـا أعرف إثنـني إمتنعوا منه 

بـس بيدخلـوا برضـة ىف الـرس ”لياىل ١٥ سـنة“ (٣٠). 

وتقـف الدولـة نفـس هذا املوقف الشـىك من الشـبكات اإلفرتاضيـة، فمثالً إذا تأملنا سـلوك 

الحكومة – حسبام يعرب مدير مركز األندلس“ عن إرضاب ٦ إبريل قائال ”املشكلة األساسية ىف إرضاب 

٦ إبريل أن الحكومة تعاملت مع ”الفنكوش“ قاصدا ”املوقع االفرتايض“ الذى مثل بالنسبة الحكومة 

حينئذ“ عدوا مجهوالً.  وإسـتطرد قائال ”أن الحكومة تسـتخدم مع الشـعب أسـلوب املصادرة املادية 

والفكريـة، مستشـهداً بكتـاب ”علشـان مترضبـش عـىل قفـاك“ الذى صادرتـه الحكومـة.  ومع ذلك 

قـام الشـاب بنـرشه عىل اإلنرتنـت مبا ىف ذلك من داللة عىل أن ”شـباب هذا الجيـل يرفض املصادرة، 

وليـس لديـه أى إسـتعداد لقبولهـا“(٣١).  ويذهـب باحث آخـر إىل أن ”الحكومة هـى التى فرضت 

هـذه الوسـيلة عىل الشـعب ومنحته التسـهيالت املمكنـة ليصل إىل كل فئاته، قاصـدة من وراء ذلك 

أن يكـون وسـيلة لإللهـاء فقـط، ولكـن مـا فعلتـة إنقلـب إىل ضدها.  فالشـباب وجد نفسـه يتفاعل 



٣٢٩ حراك الشباب وتفاعالته بني املجتمع الواقعى واملجتمع اإلفرتاىض

عـىل شـبكة املعلومـات  ويشـعر باإلغـرتاب داخـل بلـده، بحيث إعتـربت واملواقـع األلكرتونيـة منرباً 

سياسـياً وإجتامعيـاً وثقافيـاً، وذلـك يرجـع أيضا إىل حرمان الشـباب من املشـاركة السياسـية واقعيا.  

تأكيـدأ لذلـك أن نسـبة التمثيل السـياىس للشـباب داخل األحزاب السياسـية بلغـت ١,٧٪ فقط، كام 

نـرشت ذلك صحيفـة النيويـورك تاميز (٣٢). 

ويتصـل اإلعتبـار السـابع بسـعى الشـباب لتطويـر هويـة إفرتاضيـة جديـدة عـىل ”املوقـع 

االفـرتايض“.  حقيقـة أن بعـض عنـارص الهويـة اإلفرتاضيـة مل تنشـأ مـن فـراغ، بـل متتـد جذورهـا 

األول  البعـد  ويتعلـق  فيـه.   الحادثـة  والتفاعـالت  مالمحـة  ببعـض  وتتأثـر  الواقعـى  السـياق  ىف 

بهـذا  للملتحقـني  العمريـة  باملرحلـة  االفرتاضيـة“  ”املواقـع  الشـباب عـىل  التـى يطورهـا  للهويـة 

املوقـع.  إرتباطـا بذلـك هنـاك بعـض الدراسـات التـى أكـدت أن ٨٧٪ مـن املتعاملـني مع الشـبكات 

األلكرتونيـة، تـرتاوح أعامرهـم بـني ١٢-١٧ سـنة.  وأن ٦٤٪ منهـم مـن ١٥-١٧ سـنة، وإن كان السـن 

حسـب دراسـة أخـرى يرتفـع قليـالً إىل أعـىل بالنسـبة ”للفيـس بـوك“ إىل مـا بعـد ٢٢ سـنة.  وهـو 

مـا يعنـى أن مرحلـة الشـباب –كـام أرشت – هـى البعـد األبـرز ىف تحديـد هويـة املتفاعلـني عـىل 

سـاحة ”املواقـع االفرتاضيـة“.  ويتحـدد البعـد الثـاىن ىف الهويـة الشـبابية ملرتـادى هـذه املواقـع، 

ىف إنتـامء أغلـب املتعاملـني معهـا واملجتمـع اإلفـرتاىض عمومـاً مـن الشـباب، املنتمـي إىل أعـىل 

الطبقـة الوسـطي، والطبقـة العليـا.  وهـم فئـات الشـباب الذيـن ىف إمكانهـم التعامـل مـع هـذه 

التكنولوجيـا الحديثـة.  وإذا كانـت الطبقـة الوسـطى ىف العـامل العـرىب ومـرص بالتحديـد تعيـش ىف 

أزمـة مـن حيـث وجودهـا الواقعـى، أحـد أبعادهـا أن ثقافتهـا أصبحـت معرضـة للتـآكل إىل حـد 

كبـري (٣٣).  بحيـث إنعكـس ذلـك عـىل ديناميـة تشـكل هويـة شـباب هـذه الطبقـة ىف املجتمـع 

اإلفـرتاىض، حيـث نجـد أن التفاعـالت جميعـا، تـدور حـول عـدة مشـكالت أو قضايـا تتصـل إمـا 

باإلحتياجـات الشـبابية.  التـى متيـل إىل التواصـل مـع اآلخريـن، الذيـن حلـوا مـن خـالل املجتمـع 

اإلفـرتاىض محـل أرسة الطبقـة الوسـطى املتهتكـة النسـيج، والتـى تعـاىن أيضـا مـن مشـكالت عـدم 

التواصـل بـني أعضائهـا.  أو مسـائل تتعلـق بالفسـاد، الـذى يـرى هـؤالء الشـباب أنـه قـد أنتـرش
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 ىف املجتمـع، وبـدأ يلعب دوراً سـلبيا من حيث كونة سـببا لعدم إشـباع حاجاتهـم، أو حتى التفاعل 

حـول قضايـا مجتمعيـة عامـة، غـري انهـا تتصـل بإنهيـار أوضـاع الطبقـة الوسـطى.  وبسـبب الطابع 

األخالقـى لثقافـة الطبقـة الوسـطى، يتأرجـح شـباب ”املواقـع االفرتاضيـة“ ىف تفاعلهـم بني سـلوكني 

متناقضـني.  األول أنهـم يسـعون أحيانـا إىل إخفـاء بعـض مالمـح هوياتهـم، حتـى ال يعرفـوا، وحتـى 

ميكنهـم التفاعـل بقـدر مـن الحريـة مـع نظرائهـم عـىل سـاحة ”املوقـع االفـرتايض“، ىك ال يصبحـوا 

منكشـفني.  وىف ذات الوقـت فهـم يتفاعلـون مـع نظرائهـم ولديهـم رغبـة عارمـة ىف الحصـول عـىل 

اإلعـرتاف اإلجتامعـى بهـم من قبـل هؤالء األخرين، وهو األمـر الذى يقود إىل إنكشـافهم ىف النهاية.  

وىف إعتقادنـا أن ذلـك يعـرب عـن حالـة مرحليـة ىف التعامـل مـع ”املواقـع االفرتاضيـة“.  إمـا زمنيا أو 

معنويـا، حيـث ميـر الشـاب مبرحلـة يكـون فيهـا أكـرث تأثـراً بقيـم املجتمـع الواقعـى.  األمـر الـذى 

يجعلـه يسـتعني بقيمـة ىف البدايـة، وىف مرحلـة ثانيـة يتجـه إىل مامرسـة قيـم سـلبية كالكـذب، أو 

إنتحـال أسـامء وصفـات ال تعـرب عـن ذاتـه.  حتـى إذا إطـأمن إىل التفاعـل الحـادث، والذى يشـارك 

فيـه، فإنـه يكشـف عـن ذاته، ويتفاعـل ىف الواقع الجديـد أو املجتمع الجديد بقيـم جديدة ومعايري 

جديـدة كذلك.  

ويشـري البعـد الثالـث إىل أننـا إذا تأملنـا شـباب املجتمـع اإلفـرتاىض بصـورة عامـة، فسـوف 

نجـد أن املتعاملـني مـع املجتمـع اإلفـرتاىض، هم الشـباب الذين لديهـم قابلية التفاعـل اإليجاىب مع 

مضامـني العوملـة.  بحيـث يـؤدى ذلـك إىل نتيجتـني، األوىل قابليـة اإلنتزاع مـن سـياقهم اإلجتامعى، 

واإلهتـامم بقضايـا تتصـل بصـورة محوريـة بإحتياجاتهـم، وإن إنفصلـت نسـبيا عن التفاعـالت التى 

تقـع عـىل سـاحة مجتمعاتهم.  فهم يسـتخدمون تكنولوجيا املعلومات ويسـبحون ىف فضاء املجتمع 

اإلفـرتاىض بعيـداً عـن مجتمعاتهـم.  ومـن ثـم نجدهـم قـد يهتمـون بقضايـا ذات طبيعـة عامليـة 

ليسـت ذات أهميـة محوريـة بالنسـبة ملجتمعاتهـم.  وىف هـذا السـياق تشـري النتيجـة الثانية إىل أن 

شـباب ”املواقـع االفرتاضيـة“ وإن إحتـج ىف السـياق اإلفـرتاىض إال أنـه تخىل نسـبيا عـن اإلحتجاج ىف 

السـياق الواقعـى.  وىف هـذا اإلطـار فإننـا نجد أن لنا مالحظتـني، حيث تتمثل املالحظـة األوىل ىف أن



٣٣١ حراك الشباب وتفاعالته بني املجتمع الواقعى واملجتمع اإلفرتاىض

 التفاعـل عـىل سـاحة ”املواقـع االفرتاضيـة“ يسـاعد يف تفريـغ شـحنات اإلحتجاج اإلجتامعـى، الذى 

التـى قـد يطفـو عـىل سـاحة الطبقة الوسـطى.  حيـث قد يلعـب هـؤالء الشـباب دوراً ىف اإلحتجاج 

واإلدانـة والنقـد عـىل صفحـات ”املواقـع االفرتاضيـة“، غري انـه مبجرد الكتابـة، فإن شـحنة اإلحتجاج 

اإلجتامعـى يتـم تفريغهـا من بنية شـخصياتهم.  ومن ثـم فهم وإن كان بإمكانهـم تحريك اإلحتجاج 

اإلجتامعـى إال أنهـم غـري قادريـن بفاعلية لإلشـرتاك فيه أو تحمـل تبعاته.  وتتمثـل املالحظة الثانية 

بإرتبـاط شـباب املواقـع االفرتاضية“ ببعـض مضامني العوملة من خالل بـروز دور الجنس ىف صفحات 

هـذه املواقـع.  إبتـداء مـن تشـكيل جامعـات ملناقشـة الجنـس والتعامـل مـع معطياتـه، ومـروراً 

بتبـادل األلفـاظ الجنسـية النابيـة عـىل صفحـات املوقـع، وهـى الدعوة إىل نقـل الظواهر الجنسـية 

الشـاذة والغريبـة عـىل مجتمعاتنـا،  واملطالبـة بنرشها بني الشـباب، األمر الذى يؤكد أننـا أمام واقع 

يتداخـل عـىل سـاحتة تفاعالت املجتمـع الواقعـى ولزومياته مع متطلبـات العوملـة وتفاعالتها. 

ويعـد التعبـري بغـري إميـاءات الجسـد البعـد الرابـع الـذى مييـز هويـة الشـباب ىف املجتمـع 

اإلفـرتاىض.  تأكيـداً لذلـك أننـا إذا تأملنـا التفاعـل الواقعـى فإننـا نجـد أن هـذا التفاعـل يتحقـق 

بنسـبة كبـرية مـن خـالل إشـارات الجسـد، وذلك لتوصيـل بعـض املعلومـات املتعلقة بنـا إىل اآلخر، 

وسـواء مـن خـالل حركـة الجسـم أو امللبـس أو الحديـث أو تعبـريات الوجـه.  ثـم نسـتقبل ردود 

فعـل اآلخريـن لنـدرك مـدى إدراكهـم ملا أردنـا توصيلـة إليهم.  ومـدى نجاحنا ىف هـذا الصدد، وهو 

مـا يسـمية ”إبرفنـح جوفـامن Erving Goffman  إدارة اإلنطبـاع (٣٤).  وهـو مـا يعنـى أن نـدرك 

أن أسـلوب إدارة اإلنطباعـات يعـد مهـارة إجتامعيـة، يتـم تطويرهـا وتأكيدهـا مـن خـالل الخـربة.  

بحيـث يسـاعدنا ذلـك ىف إدراك أو إسـتخالص املعنـى مـن املوقـف، إسـتناداً إىل مـا نعرضـه عـىل 

اآلخريـن وردود أفعالهـم التـى نتعـرف عليهـا.  وذلـك يشـري أن تعلـم قـراءة اإلشـارات اإلجتامعيـة 

واإلسـتجابة وفقـا لهـا يشـكل جوهـر عمليـة التكويـن والتكيف اإلجتامعـى مع التفاعـل اإلجتامعى 

التنشـئة  تبـدأ داخـل األرسة ىف إطـار عمليـة  العمليـة  الحـادث ىف املجتمـع.  وإذا كانـت هـذه 

اإلجتامعيـة، فإنهـا تلعـب دوراً محوريـا ىف إندمـاج الشـباب وتفاعلهـم داخـل مختلـف السـياقات
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 اإلجتامعيـة األوسـع، التـى تتيـح لهـم بدورهـا تطويـر هـذه املهـارات (٣٥).  بيـد أن مـا يحـدث ىف 

املجتمـع اإلفـرتاىض مـن خـالل مختلـف املواقع مثال، أن األجسـام ال تكـون منظورة، واملهـارات التى 

يحتـاج النـاس إىل إدارتهـا تكـون مختلفـة.  وحسـبام تذهب ”جينـى سـاندن Jenny Sunden“ فإن 

النـاس ينبغـى أن يكتبـوا بأنفسـهم عـن أنفسـهم (٣٦).  حيـث يصبـح النـص والصـورة والصـوت 

والفيديـو وسـائل ذات قيمـة لتطويـر وجـود فعـىل، ومـن الطبيعـى أن يختلف املنطق الـذى يحدد 

األسـلوب الـذى نوصـل بـه معلومـات لهـا معنى من خـالل أجسـادنا عن األسـلوب الـذى نوصل به 

 Giddens املعـاىن مـن خـالل املجتمـع اإلفرتاىض حيـث غياب الجسـد.  وهو تأمـل ذاىت يرى جدنـز

أنـه رضورى لتشـكيل الهويـة وتأسـيس الجسـم اإلفـرتاىض، أو الرقمى حسـبام يذهب ميشـيل فوكو 

  .(٣٧) Foucault

وبرغـم ذلـك فـإن املعلومـات التـى يدفـع بهـا الشـباب املتفاعلون عـىل صفحـات ”املواقع 

االفرتاضيـة“ تكـون أكـرث فجاجـة وأقـل دقـة، بحيـث ميكـن للمتلقـى تفسـريها إلكتشـاف أن كان 

بهـا زيـف.  وتوضـح ذلـك ”إميـى بروكـامن ”Amey Bruckman بقولهـا أن املعلومـات األساسـية 

عـن جسـد الشـخص تكـون حـارضة ومتاحـة عـىل شـبكة املعلومـات، حتى حينـام يحاول الشـخص 

إخفائهـا واملراوغـة بشـأنها، الربهنـة عـىل ذلـك أن النـاس يربعـوا نسـبيا ىف إكتشـاف متـى يكـون 

الشـخص رجـالً حتـى لـو أقـر بأنـه امـرأة (٣٨).  حيـث ميكـن مـن خـالل إكتشـاف إشـارات معينـة 

تدلنـا عـىل مسـاحة الخـداع (٣٩).  

وهـى  االفرتاضيـة“  ”املواقـع  لشـباب  الثقافيـة  الحالـة  إىل  الثامـن  اإلعتبـار  ويشـري 

الواقعـى.   املجتمـع  ثقافـة  مـع  روابطـة  تفكيـك  إىل  الشـباب  إتجـاه  إىل  تشـري  التـى  الحالـة 

ويرجـع  اإلفـرتاىض،  املجتمـع  داخـل  جنينيـا  تنمـو  ثقافـة  تطويـر  إىل  لذلـك  بديـال  وإتجاهـه 

الواقعـى إىل عـدة عوامـل.  املجتمـع  ثقافـة  لروابطـة مـع  االفـرتايض“  تفكيـك شـباب ”املجتمـع 

ثقافـة  تشـكيل  عـن  وعجزهـا  التقليديـة،  اإلجتامعيـة  التنشـئة  مؤسسـات  دور  ضعـف  أبرزهـا 

الشـباب، فقـد أصبـح تفاعـل رشيحـة مـن الشـباب مـع مضامـني ”املواقـع االفرتاضيـة“ أكـرث مـن 

تفاعلـه مـع املحيطـني بـه مـن أرستـه.  يضـاف إىل ذلـك إفتقـاد هـذه املؤسسـات لقدرتهـا عـىل
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 رقابـة األمنـاط السـلوكية الناتجـة عـن اإلحتـكاك بالعـامل الخارجـى مـن خـالل املجتمـع اإلفـرتاىض.  

وتـرك ذلـك آلليـات التصحيـح الـذاىت التـى يقـوم بهـا كل شـاب عـىل حـدة، إعتـامداً عـىل تجربتـة 

الشـخصية.  وقـد تزامـن ذلـك مـع إتجـاه بعـض الشـباب إىل اإلنعـزال عـن مجتمعاتهـم، واإلنكفـاء 

خلـف جهـاز الكومبيوتـر، الـذى أصبـح قنـاة عبـوره إىل العـامل الخارجـى (٤٠).  وبذلـك سـقطت 

الثقافـة عـن أن تشـكل منظوماتهـا القيميـة مرجعيـة للسـلوك الشـباىب ىف الواقـع اإلجتامعـى او 

املجتمـع اإلفـرتاىض.  وأصبحـت القيـم التـى طورها الشـاب عـىل صفحـات ”املوقع االفـرتايض“ هى 

التـى شـكلت مرجعيـة سـلوكه. 

لقـد وجـد الشـباب ىف مواقـع املجتمـع اإلفـرتاىض قنـاة للتعبـري ومنفـذا لإلنتشـار، وعـرض 

وجهـات النظـر واآلراء، إسـتناداً إىل مرجعيـة قيميـة وأخالقيـة إنتقوهـا من القيم املتاحـة ىف الفضاء 

العاملـى أو طوروهـا مبـا يعـرب عـن طبيعتهـم،  بحيـث لعبـت هـذه الرشيحـة دوراً أساسـياً إسـتناداً 

إىل مرجعيتهـا ىف إبـراز البعـد النقـدى أو الرافـض أحيانـا للثقافـة الشـبابية الواقعيـة.  ثـم حاولـت 

دفـع النقـد عـىل صفحـات ”املواقـع االفرتاضية“ لىك يشـكل طاقة دافعـة لها تأثرياتها عـىل تفاعالت 

وأحـداث السـياق الواقعـى.  ومـن ثـم فـإذا كان بعـض الشـباب قـد لجـأوا إىل ”املوقـع االفـرتايض“ 

للتعبـري عـىل صفحاتـه نتيجـة لحرمانهم الواقعـى، فإن ذلك كان ملرحلة إسـتداروا بعدهـا إىل الواقع 

بأفكارهـم ىف محاولـة تغيريه. 

وال يتوقــف األمــر عنــد حــد إضعــاف الثقافــة، بــل يتســع التشــوية ليشــمل اللغــة التــى 

تعــد وعــاء التعبــري عــن الثقافــة، حيــث تراجــع إســتخدام اللغــة العربيــة لصالــح اللهجــات العامية.  

ــروف  ــن الح ــالً ع ــة بدي ــام اإلنجليزي ــروف واألرق ــن الح ــج م ــتخدام مزي ــو إس ــاه نح ــل واإلتج ب

العربيــة.  ويحــاول البعــض تفســري هــذا الرتاجــع بســبب شــعور الشــباب باإلغــرتاب والرغبــة ىف 

التمــرد عــىل قيــود األبــاء ومــن ثــم لغتهــم.  بينــام يــرى البعــض اآلخــر أن ظهــور لغــات جديــدة 

للشــباب هــو أمــر طبيعــى يحــدث مــن مــدة ألخــرى، وأن التعامــل مــع شــبكة املعلومــات ليــس 

هــو املســئول عــن ذلــك.  حيــث بــرز إتجــاه إىل زيــادة إســتخدام اللغــة األجنبيــة أو بعــض الفاظهــا 

ــة  ــب صح ــد إىل جان ــا نعتق ــد أنن ــة (٤١).  بي ــريات العومل ــبب تأث ــة، بس ــاة اليومي ــة الحي ىف لغ
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التفسـريات السـابقة أن مشـاركة الشـباب ىف الواقـع اإلفـرتاىض مـن شـأنه أن يتطلب ثقافـة جديدة 

غـري تلـك التـى تضبـط التفاعـالت الواقعيـة، ومـن الطبيعـى أن تتطلـب هـذه الثقافـة بدورها لغة 

جديـدة.  وإذا كانـت مشـاركة الشـباب ىف املجتمـع اإلفـرتاىض متثـل فصـال جديداً ىف عالقة الشـباب 

السـلبية باملجتمـع.  فـإن إبداعه إلشـكال متتابعة مـن التعبري اللغوى يعد تعبرياً عـن هذا اإلنفصال، 

كـام يعـرب عن سـعى دؤوب نحو إسـتكامل مالمـح الهوية الشـبابية.  

ثالثاً: حراك الشباب من السياق الواقعى إىل السياق اإلفرتاىض

الـذى ال شـك فيـه أن مثـة عالقـة عضويـة بـني املجتمـع الواقعـى واملجتمـع اإلفـرتاىض، 

وأن الشـباب هـم حلقـة الصلـة بـني املجتمعـني، وىف هـذا اإلطـار فإننـا نسـتطيع أن نرصـد الحركـة 

األساسـية  الحاجـات  إشـباع  عـن  الواقعـى  املجتمـع  بسـبب عجـز  األول  إتجاهـني.   الشـبابية ىف 

للشـباب، وأهمهـا التعبـري عـن إحتياجاتهـم وعـن ذواتهـم فيـام يتعلـق بقضايـا السـياق املحيطـة 

بهـم.  بينـام يشـري اإلتجـاه الثـاىن إىل تحـول الشـباب إىل التعبـري عـن أنفسـهم مـن خـالل ”املوقـع 

االفـرتايض“ كآليـة لتغيـري الواقـع اإلجتامعـى، الـذى خلفـوه وراءهم وقطعـوا روابطهم بـه.  بداية ال 

بـد أن نوضـح أن مثـة إختالفـات أساسـية بـني املجتمـع الواقعـى واملجتمـع اإلفـرتاىض الـذى يتفاعل 

الشـباب عـىل سـاحاته. حيـث يشـري اإلختـالف األول إىل أن تفاعـالت املجتمـع الواقعـى تؤكـد عـىل 

التواجـد الجسـدى، مبا للجسـد من إشـارات وإميـاءات تلعب دوراً بـارزاً ىف التفاعـل.  بينام تفاعالت 

املجتمـع اإلفـرتاىض ذات طبيعـة عقليـة باألسـاس، إنـه تفاعـل بالصـور والرمـوز ومقاطـع الفيديـو، 

وأحيانـا تفاعـالت بـني شـحصيات خياليـة تخفـى ذواتهـا أحيانـا لتـامرس الكـذب والهـروب.  يضاف 

إىل ذلـك أن التفاعـل ىف املجتمـع الواقعـى هـو تفاعـل فورى، الفعـل ورد الفعل املبـارش له، بينام ىف 

املجتمـع اإلفـرتاىض نجـد أن اإلتصـال غـري مبـارش، قـد يصبـح رد الفعـل إنتقائيـا وقد يصبـح متأخراً 

وال فوريـا.  باإلضافـة إىل ذلـك فإنـه إذا كان التفاعـل ىف املجتمـع الواقعـى يتـم متأثـرا مبتغـريات 

السـن والنـوع ومسـتوى التعليـم والحالـة اإلجتامعية واملسـتوى اإلجتامعـى اإلقتصـادى.  فإن هذه 

املتغـريات تنتفـى فاعليتهـا ىف املجتمـع اإلفـرتاىض، حيـث يحـدث التفاعـل بـال متغـريات منظمـة، 
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أو مـن املمكـن أن يحـدث ىف ظـل رمـوز كاذبـة عـن هـذه املتغـريات (٤٢).  عـىل هـذا النحـو فإننا 

نـدرك كال املجتمعـني مـن منطـق اإلسـتقطاب، وليـس مـن منطـق املتصـل.  ومـن ثـم فاإلنتقـال 

مـن املجتمـع الواقعـى إىل اإلفـرتاىض، هـو رفـض للواقعـى بـكل خصائصـه وتفاعالتـه، وإقـرتاب من 

املجتمـع اإلفـرتاىض واملشـاركة ىف نسـج تفاعالتـه.  فحينـام يسـتدير الشـباب إىل املجتمـع الواقعـى، 

إنطالقـا مـن الواقـع اإلفـرتاىض، فإنه يسـعى مـن وراء هـذا التحول إىل نقـد املجتمـع الواقعى، حتى 

ميكـن تطويـره مبـا يسـاعد عـىل إشـباع حاجاته.  

ذلـك يطـرح سـؤاال، ملـاذا رفض الشـباب للمجتمع الواقعـى؟  اإلجابة عىل ذلـك تحتوى عىل 

بعديـن، األول بعـد وجـودى، ويتمثـل ىف أن الشـباب بحكـم طبيعتـه ونظرتـه املسـتقبلية غـري قادر 

عـىل التكيـف الكامـل مـع املجتمـع الواقعـى ىف الحـارض.  فهـو دامئـاً ينشـد مـا هـو مثـاىل ويرفـض 

مـا هـو واقعـى وسـلبى، أما البعـد الثاىن فيتمثـل ىف أن واقـع مجتمعاتنـا متخم ىف العادة باملشـاكل 

التـى تكـون لهـا وطأتهـا األكـرب عـىل الشـباب.  والقطيعة مـع املجتمـع الواقعى تبدأ مـن عجزة عن 

إشـباع الحاجـات األساسـية للشـباب، كالحاجـة إىل الوظيفـة للمشـاركة ىف سـوق العمـل.  والحاجـة 

إىل الدخـل إلشـباع الحاجـات األساسـية والحصـول عـىل فرصـة مسـكن وتشـكيل أرسة، حيـث يدرك 

الشـباب أن رفاقهـم األكـرب سـنا منهـم، مـا زالـوا يعانـون من حالـة اإلحباط هـذه.   ومن ثـم تتبلور 

لديهـم حالـة مـن القطيعـة السـيكلوجية مبكـراً مع املجتمـع.  باإلضافـة إىل ذلك يعاىن الشـباب من 

مشـكالت الفـراغ والتغييـب والخضـواع والتهميـش وحرمانـة مـن املشـاركة ىف مختلـف املجـاالت 

(٤٣).   األمـر الـذى يجعـل الهـروب إىل املجتمـع اإلفـرتاىض فـرض عـني أو فـرض حيـاة بالنسـبة 

للشـباب.  باإلضافـة إىل ذلـك فإنـه إذا كان العجـز عـن التعبـري السـياىس هـو احـد دوافـع الهـروب 

إىل املجتمـع اإلفـرتاىض، فـإن ذلـك يرجـع إىل أن األحـزاب الواقعيـة ال تسـتوعب الشـباب، وال تعمل 

بصـورة منظمـة عـىل تربيتهـم أيديولوجيـا، كـام ال تتيح لهـم فرصة التعبري مـن خالل قنواتهـا، األمر 

الـذى يدفعهـم إىل البحـث عـن قنـوات جديدة من خـالل ”املواقـع االفرتاضيـة“ (٤٤).  

باإلضافـــة إىل ذلـــك يـــدرك الشـــباب أنـــه يتحـــرك ىف نطـــاق مجتمـــع واقعـــى
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 وعـداىئ ىف ذات الوقـت.  حيـث تتتابـع دوائـر العدائيـة لتدعـم بعضهـا البعـض وتـؤدى إىل إرهاق 

الشـخصية الشـابة.  الدائـرة األوىل حيث األرسة، حيث يدرك اآلبـاء أن التفاعل ىف املجتمع اإلفرتاىض، 

الـذى يشـارك فيـه الشـباب غـري محكـوم بقيمهـم، ورمبـا ال يعرفـون مـا ميارس فيـه.  ومن ثـم فهم 

يراقبـون األبنـاء ورمبـا يتلصصـون عليهـم، وىف مقابل ذلك نجد أن الشـباب، قد يـرتك لهم الصفحات 

التـى إسـتطاعوا قراءتهـا لينشـئوا مواقـع جديـدة موازية لهـا وال يعلم الكبار عنها شـيئا. 

باإلضافـة إىل ذلـك فـإن التفاعـل الواقعـى ىف نطـاق األرسة، يتم عـادة ىف ظل ثقافـة قهرية، 

تؤكـد عـىل رضورة إنجـاز الواجبات املدرسـية، أو البقاء ىف نطاق األرسة للتفاعـل مع اآلخرين ىف ظل 

قواعـد محـددة.   فـاألرسة واملسـكن بالنسـبة لكثـري مـن الشـباب هـو فضـاء منظم تنظيـام محكام 

يتأسـس التفاعـل والعالقـات ىف إطـاره ىف ظـل قواعـد وأعـراف صارمـة، يـرشف الكبار عـىل تفعيلها 

بدقـة(٤٥).  األمـر الـذى يدفع الشـباب إىل إختـالس الفرصة للهـروب بإتجاه املجتمـع اإلفرتاىض من 

خـالل ”املواقـع االفرتاضيـة“ (٤٦).  وىف هـذا اإلطـار فـإن أهـم مـا مييـز شـبكة املعلومـات يتمثل ىف 

أنهـا تتيـح للشـباب أن يشـاركوا ىف تبنـى مواقـف مـن القضايـا العامة، التـى إحتكرها الكبـار.  وهم 

ىف مواقعهـم عـىل سـاحة الفضـاءات املاديـة املنظمـة للكبـار مثـل البيـوت واملدارس، بحيـث يصبح 

هـذا السـلوك ىف حـد ذاتـه موضع تفاعل بني الشـباب والكبار.  فالولدان يسـعيان إىل تنظيم سـلوك 

الشـباب ىف هـذا الفضـاء األلكـرتوىن الجديـد، بحيـث يـؤدى ذلك بـدوره إىل دفع الشـباب إىل إخفاء 

تفاعالتهـم عىل سـاحة الفضاء اإلفـرتاىض (٤٧). 

الدائـرة العدائيـة الثانيـة التـى يتعامـل مـع الشـباب هى التـى تضـم الكبار الذيـن ينتمون 

مؤسسـات  الدينيـة.  جميعهـا  واملؤسسـة  الريـاىض  والنـادى  املدرسـة  الوسـيطة،  التنظيـامت  إىل 

تفـرض النظـام، كـام تفـرض عـىل الشـباب أن يكـون سـلوكه ىف هـذه املجـاالت وفق قواعـد محددة 

وصارمـة، وذلـك إنطالقـا مـن قناعـة لـدى العاملـني أو املرشفـني عىل هذه املؤسسـات، بأن الشـباب 

التـى قـد توردهـم  الـرباءة  مالئكـة وشـياطني ىف نفـس الوقـت.   فهـم مالئكـة ألنهـم ميتلكـون 

مـوارد التهلكـة والخطـأ أو اإلنحـراف دون قصـد منهـم، وهـم شـياطني ألنهـم يأتـون سـلوكيات غري 
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ملتزمـة بأعـراف املجتمـع، ولديهـم قابليـة نـرش الفوىض ىف إطـاره.  ومن ثم فهم بحاجـة إىل متابعة 

ورقابـة وحاميـة، ولذلـك فإنـه من الرضورى تقييد سـلوكهم حتـى ال يرضوا بأنفسـهم أو يعملوا عىل 

هـز إسـتقرا املجتمـع.  وهـو ما يؤسـس الرصاع بني الشـباب والكبار، ويـزداد هذا الـرصاع رضاوة إذا 

متسـك الكبار بالرتاث املتدفق من املاىض والذى يسـاعد ىف الحفاظ عىل اإلسـتقرار.  الشـباب الذين 

يعيشـون حالـة تسـارع التغـري وتدفـق املعـاىن ىف الحـارض، األمر الذى يجعـل الواقـع اإلجتامعى من 

وجهـة نظـر الشـباب – عـىل عكـس تصـورات الكبـار – ىف حالـة مـن الديناميـة والسـيولة.   بحيث 

يصبـح الهـروب إىل املجتمـع اإلفـرتاىض رضورة لتفاعـل يالئـم الشـباب، حيـث ال قيـود وإذا كانـت 

هنـاك قيـم تنظـم التفاعـل، فهـم الذيـن إبتدعوهـا وبإمكانهـم تغيريها، فهـم صانعـوا التفاعل عىل 

صفحـات ”املوقـع االفـرتايض“، وهـم القادرون عـىل تغيريه وإعـادة صياغتة. 

الشـباب،  أرسهـا  مـن  يفـر  التـى  األوسـع  العدائيـة  الدائـرة  السـياىس  النظـام  ويشـكل 

عالقـة  تناقـش  الدائـرة،  هـذه  نطـاق  وىف  اإلفـرتاىض.   املجتمـع  سـاحة  عـىل  حريتهـم  ليامرسـوا 

وشـباب  السـلطة  بـني  املتبادلـة  العالقـة  ثـم  السياسـية،  باألحـزاب  االفرتاضيـة“  ”املواقـع  شـباب 

”املواقـع االفرتاضيـة“، ثـم السياسـات التـى تتبعهـا األنظمـة العربيـة ىف مواجهـة شـباب املواقـع 

االفرتاضيـة.  وفيـام يتعلـق باألحـزاب السياسـية فإننـا نجدهـا تكوينـات هشـة، مل تتسـع لجـذب 

الشـباب.   وعـىل هـذا النحـو فطاملـا أن األحـزاب قـد فشـلت  ىف تشـكيل معارضـة قويـة ذات 

قيمـة للحـزب الحاكـم، فـإن شـباب ”املواقع االفرتاضيـة“ قدموا أنفسـهم كبديل لألحزاب السياسـية 

كتعبـري عـن املعارضـة والتنفيـس عـن الغضـب.  ىف هذا اإلطـار يرى الشـباب أن األحزاب السياسـية 

أصبحـت ”دقـة قدميـة“ واإلنضـامم إليهـا يخلـو مـن ”الروشـنة“.  وىف ذلـك يقـول أحـد الشـباب 

”أننـى أسـتطيع آداء دورى الوطنـى وأنـا ىف البيـت مسـتلقيا ”بالبيجامـا“ عـىل الرسيـر وبجانـب 

االفـرتايض“   ”املجتمـع  شـباب  وجـة  والسـاذجة  الربيئـة  املفاهيـم  بهـذه     .(٤٨) تـوب“  الـالب 

البنيـة  ضعـف  مـدى  عـن  وكشـفت  مـرص،  ىف  الحزبيـة  التجربـة  ملجمـل  الحـزام  تحـت  رضبـة 

املؤسسـية التـى توشـك عـىل اإلنهيـار ىف مختلـف القطاعـات.  وأثبتـت  املواقـع االفرتاضيـة  أنهـا
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 أصبـح منافسـاً رشسـا للمؤسسـات الحزبيـة الوطنيـة، العلنيـة منهـا والرسيـة، فهـي الحـزب الـذى 

إسـتطاع أن يجتـذب العـرشات مـن اآلاللـف مـن الشـباب بـدون أى غطـاء أيديولوجـى أو أسـس 

فكريـة يسـتند إليهـا (٤٩).  

وإذا كان النظـام السـياىس قـد شـكل أحـد قطاعـات الدائـرة العدائيـة ىف مواجهـة شـباب 

”املواقـع االفرتاضيـة“ فـإن ذلـك يتأكـد من خالل إشـارة أحدى الدراسـات إىل أن بعض هـذه املواقع 

يعتـرب إمتـداداً لحركـة التدويـن ىف مـرص، إضافـة إىل أن لديه مسـاحة حريـة أكرب مقارنـة باملدونات 

للهـروب مـن مراقبـة الحكومـة مـام أفقدهـا السـيطرة عيل هـذه املواقـع وعـىل أعضائهـا... إرتباطا 

بذلـك ينصـح أحـد املحامـني شـباب ”املواقـع االفرتاضيـة“ بقولـة ”أطالبكـم بتسـهيل مهمـة الدفاع 

عنكـم أمـا القضـاء، بإسـتخدام الفـاظ ىف التعبـري عـن الـرأى ال تضعكـم تحـت طائلـة القانـون، كام 

أطالبكـم بالتخطيـط النتخابـات موازيـة إلنتخابات الحكومـة من خالل اإلنرتنت، للهـروب من أبداع 

الحكومـة ىف عمليـة تزويـر اإلنتخابـات.   وأخرياً أمتنى أن تكثفوا جهودكـم ملواجهة ليس الترشيعات 

الجديـدة فقـط،  وإمنـا طريقـة تعديلهـا التى تظـل ىف الظالم حتى لحظـة إقرارهـا“ (٥٠).  ولتوجية 

النقـد لألنظمـة السياسـية فقد طور شـباب ”املواقع االفرتاضية“ حائطا ليكتبـوا عليه جميع ما يجول 

بخاطرهـم، كـام تحـدث ىف أرض الواقـع، حيـث يسـتيقظ أهـل املدينة ليجـدوا عـىل الحائط كلامت 

جديـدة، إمـا ضـد السـلطة أو ضـد كل مـا هـو عـداىئ للمجتمـع والشـباب (٥١).  بحيـث دفع ذلك 

بعض السـلطات إىل تكثيف الجهود األمنية لتعقب شـباب ”املواقع االفرتاضية“ كام حدث ىف سـلوك 

األجهـزة املرصيـة فيـام يتعلـق بالدعـوة إىل إرضاب ٦ إبريـل.  أو مـا قامت به سـوريا حينام حجبت 

بعـض املواقـع االفرتاضيـة الـذى إشـرتك فيهـا ٢٨ ألـف خـالل عـدة شـهور، جميعهـم مـن اإلعالميني 

والفنانـني ورجـال األعـامل وأغلبهم من الشـباب، ليس بسـبب الثغرات األمنية التـى يحتويها املوقع، 

ولكـن بإعتبـار أن هـذه الخطـوة مـن قبل النظام السـورى، تشـكل حلقة ىف مسلسـل الحجب الذى 

طـال عـدد مـن املواقـع اإلخباريـة والصحـف العربيـة والدوليـة.  وأيضـا ألن ”املوقـع االفـرتايض“ 

شـكل متنفسـاً لعـدد كبـري من الشـباب السـورى، وفرصـة للتعبري عـن آرائهـم ىف القضايا السياسـية 
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واإلجتامعيـة والثقافيـة بعيـداً عـن مقـص الرقيـب.  حيـث تجـىل ذلـك حينئـذ مـن خـالل إنشـاء 

عـدد كبـري مـن املجموعـات مثـل ”إلغاء عقوبـة اإلعدام ىف سـوريا“ و ”نحـو مجتمع علـامىن“ و ”ال 

لحجـب مواقـع اإلنرتنـت ىف سـوريا“.  ومـن الواضـح أن الحكومـة السـورية – كأغلـب الحكومـات 

العربيـة – قامـت بحجـب منتـدى ”شـبابلك“ الـذى يضم أكـرث من ٥٧ ألـف عضواً.  األمـر الذى أثار 

تسـاؤال أمـام عـدد كبـري من الشـباب السـورى، حـول إسـتمرار النظام ىف حجـب مواقـع عاملية مثل 

”يوتيـوب“ و ”بلـوغ سـيوت“، إضافـة إىل عـدد من الصحـف واملواقـع اإلخبارية العربيـة، كصحيفة 

الـرشق األوسـط اللندنيـة وصحيفـة النهـار اللبنانيـة، فضال عـن صحيفة إيـالف األلكرتونيـة (٥٢).  

وإذا كان الشـباب قـد إتجهـوا إىل مواقـع املجتمع اإلفرتاىض هروبا من الواقـع لتطوير ثقافة 

نقديـة يعـربوا مـن خاللهـا عـن الكبـت املفـروض عليهـم بواسـطة األوضـاع السياسـية واإلقتصادية 

واإلجتامعيـة السـائدة ىف املجتمعـات العربيـة.  حيـث يناقشـون بدرجـة مـن الحرية غري املسـبوقة 

قضايـا الشـأن العـام والتعبـري مـن خـالل مـا هـو مكتـوب بعيـداً عـن قيـود البيئـة التسـلطية التـى 

رسـختها معظـم النظـم الحاكمـة.   بذلـك يكـون ”املوقـع االفرتايض“ قـد قدم فرصة جديـدة مل تكن 

موجـودة للشـباب الـذى تـم تهميشـة، يناقـش بحرية األزمات واملشـاكل التـى تعاىن منهـا مجتمعه 

بـدون محرمـات تقليديـة،  بإسـتثناء مـا يسـتحدثة الشـباب لتنظيـم أنشـطتهم.  حيـث إقتحمـت 

صفحاتهـم محرمـات السـلطة والديـن والجنـس، عـىل نحـو  أصبـح معه املجتمـع والنظام السـياىس 

مكشـوفا وبـدون ورقـة تـوت.  وتزامـن ذلك بالطبع مع نشـاط الفضائيـات والصحـف الخاصة التى 

شـكلت تحالفـا مـع شـباب اإلنرتنـت لتعرية الدولة وكشـف مشـاكلها الحقيقيـة (٥٣).  

ذلـك يعنـى أن ”املوقـع االفـرتايض“ يشـكل رقابة عـىل آداء الدولة وسـلوك النظام السـياىس 

يتنامى دوره ويتسـع، ويؤدى وظيفة املعارضة الحقيقية، ىف  حرية بال قيود، وبال مطامع أن تحصل 

عـىل ”لقمـة“ كعكـة السـلطة.  األمـر الـذى نتصور فيـه أن تـزداد فعاليتهـا برتاكم آدائهـا، إضافة إىل 

إنتشـار تكنولوجيـا املعلومـات الحديثـة بني رشائح تتسـع ىف املجتمـع.  إرتباطا بذلـك فإننا نتوقع أن
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 تسـلك الدولـة العربيـة أحـد ثـالث سـيناريوهات.  حيـث يتمثـل السـيناريو األول بالسـلوك غـري 

الرشـيد لبعـض األنظمـة العربيـة، والـذى يتجـىل عـدم رشـدة ىف بقـاء األنظمـة السياسـية صامتـة 

ىف مواجهـة مـا يحـدث عـىل صفحـة ”املواقـع االفرتاضيـة“ .  مـن إنتقـادات وتقييـامت لسياسـاتها 

منطلقـة مـن إحسـاس شـباب ”املواقـع االفرتاضيـة“ بالحريـة املفرطـة، ىف طـرح القضايـا وتحليلهـا 

عـىل صفحاتهـم.  بحيـث تصبـح رشعيـة هـذه النظـم ىف خطـر حقيقـى، فهـى معرضـة للتـآكل 

نتيجـة لعجزهـا عـن إسـتيعاب التيـارات الشـبابية الجديـدة، التى رفعت سـقف توقعـات املواطنني 

ومطالبهـم مـن النظـام السـياىس.  ومـن املدهـش واملثري للسـخرية أن تسـعى هذه النظـم ملواجهة 

تـآكل الرشعيـة باللجـوء إىل مزيـد من فـرض القيود عىل حريـة التعبري، بل ومسـاءلة وإعتقال بعض 

الناشـطني مـن الشـباب والتضييـق عليهـم بواسـطة األجهـزة األمنيـة. 

وإذا كان السـيناريو السـابق يتسـم بالتشـاؤم فـإن السـيناريو الثـاىن يتسـم بالتفـاؤل، حيث 

تراهـن بعـض النظـم السياسـية عـىل نجـاح الحـركات الشـبابية الجديـدة، التـى يقودهـا مبدعـني 

إجتامعيـني ونشـطاء شـبابيني عـىل قـدر عـاىل مـن الثقافـة والخـربة.  والذيـن ميكـن أن يلعبـوا دوراً 

ىف تغيـري أوضـاع املجتمعـات العربيـة، مـن خـالل السـامح لهـم بقـدر مـن الحريـة ىف التعبـري، عـن 

قضايـا ومشـاكل إجتامعيـة وسياسـية تتفاعـل معها هـذه النظم بإيجابيـة.  غري أن فـرص نجاح هذا 

السـيناريو غـري مضمونـة، ألن ذلـك يعتمـد عىل قدر متاسـك هذه الجامعـات اإلفرتاضية مـن ناحية.  

واإلسـرتاتيجيات التى سـوف يتبعها كل نظام سـياىس عىل حدة، إضافة إىل قدر الرشـد الذى سـوف 

يكتسـبة سـلوك األنظمة السياسـية ىف مجتمعاتنا.  ويتجة السيناريو الثالث إىل تشكل التآلف الثالث 

للسـيناريوهني السـابقني املتناقضـني.  حيـث يجمع هذا السـيناريو بـني اإلتجاه إىل الدمـج الحقيقى 

للشـباب النشـط ىف حركـة املجتمـع، مـن خـالل العمـل مبضامـني النقد واإلعـرتاض التـى تتجىل عىل 

صفحاتهـم ىف ”املواقـع االفرتاضيـة“ واملواقـع اإلفرتاضيـة األخـرى.  واللجوء ىف أضيق األحـوال بإتجاه 

التضييـق فيـام يتعلـق مبناقشـة بعـض القضايـا الحساسـة، خاصة فيـام يتعلـق بالجوانـب األخالقية 

للمجتمع.  فإذا تبنت األنظمة السياسـية هذا السـلوك الرشـيد، فإن ذلك من شـأنه أن يدفع شـباب 
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التطـرف، والعمـل إنطالقـا مـن املنطقـة  البعـد عـن  ”املواقـع االفرتاضيـة“ واملواقـع األخـرى إىل 

الوسـط(٥٤).  

رابعاً: تحوالت املجال العام ىف املجتمع اإلفرتاىض

يعتـرب عـامل اإلجتـامع جريجـون هابريمـاس إبرز مـن توىل بلـورة مفهـوم املجال العـام، الذى 

راى فيـه الفضـاء الـذى يتوسـط بـني مجـال السـلطة العامـة مـن ناحيـة واملجـال الخاص، الـذى قد 

يؤكـد عـىل األرسة وشـئون األفـراد الخاصـة من ناحيـة ثانية.  وىف نطـاق املجال العـام – كام تبلورت 

حـدودة ىف الدميوقراطيـات الغربيـة – كانـت متـارس املناقشـات حـول السياسـات الحكوميـة، وعىل 

سـاحته تتبلـور إتجاهـات الـرأى العـام.  وقـد عـرف هابريمـاس املجال العـام بأنه“ مجتمـع إفرتاىض 

أو خيـاىل ليـس مـن الـرضورى أن يتواجـد ىف مكان معـروف أو مميز.  فهو يتكون مـن مجموعة من 

األفـراد الذيـن لهـم سـامت مشـرتكة مجتمعـني مـع بعضهـم كجمهـور (٥٥)، يتفاعلون مـع بعضهم 

عـىل قـدم من املسـاواة حـول قضايا مشـرتكة. 

ىف هذا اإلطار تشـري كلمة عام إىل السـياقات التى ميكن ألى شـخص أن يشـارك فيها.  دون 

أن يكـون املشـاركني فيهـا عـىل معرفـة ببعضهم البعـض.   وبرغم ذلـك فإنهم يتقاسـمون فهام عاما 

للعـامل املحيـط بهـم، وهـم يطـورون هوية مشـرتكة، تطـور إهتامما جمعيا بنصوص مشـرتكة، سـواء 

كانـت هـذه النصـوص تعـرب عن رؤيـة كونية أو قضايا محـددة أو أفعاال وأحداث معينـة (٥٦)،  كام 

يعنـى العـام ىف املجتمـع اإلفـرتاىض انـه متابـع من قبـل كل فـرد (٥٧).  عىل عكس ذلك يشـري تعبري 

املجـال الخـاص إىل السـياقات املحـدودة كاألرسة والجامعـة اإلثنيـة، حيـث تسـود ىف هـذا املجـال 

تفاعـالت محكومـة مبنظومـة قيـم ضابطـة لـآلداء ىف نطاق هـذا املجال الخـاص.  ومن حـق أفرادها 

التفاعـل بشـأن قضايـا املجـال الخـاص، وليـس مـن حق اآلخريـن خارج هـذه السـياقات الخاصة ان 

يشـاركوا ىف تفاعالتهـا أو مناقشـة قضاياها. 

اننـــا إذا تأملنـــا األمـــر بالنظـــر إىل ”املواقـــع االفرتاضيـــة“  الكائنـــة عـــىل  غـــري 

ســـاحة املجتمـــع اإلفـــرتاىض، فإننـــا ســـوف نالحـــظ بـــروز مجموعـــة مـــن التحـــوالت 
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األساسـية عـىل كل مـن املجـال العـام واملجـال الخـاص.  مـن هـذه التحـوالت ظهـور مـا ميكـن أن 

يسـمى باملجـاالت الوسـيطة، وهـى املجـاالت التى تتجـاوز كثرياً املجـال الخاص وتقع سـاحاتها دون 

املجـال العـام.  وميكـن تحديـد املجـاالت الوسـيطة بانهـا املجـاالت التـى تقـع بـني املجـال الخـاص 

واملجـال العـام، وىف العـادة تضـم املجـاالت الوسـيطة عـدة أمنـاط مـن املجـاالت.  األول هـو املجال 

الوسـيط الخـاص بفئـة أو فئـات معينـة، إذ نجـد عـىل ”املواقـع االفرتاضيـة“ جامعـات متنوعـة، 

سياسـية وثقافيـة وترفيهيـة وإجتامعيـة، كل جامعـة لها قضايـا الخاصة بها غري أنهـا قضايا مطروحة 

طرحـاً عامـا ولكـن ىف حـدود الجامعـة ذاتهـا، حيـث ميكـن الدخـول ىف هذا املجـال لكل مـن تتوفر 

لـه صفـات أو أهليـة املشـاركة.  ىف هـذا املجـال يتـم التفاعـل والحـوار لتطويـر رأى عـام وسـيط 

خـاص بجامعـة معينـة، غـري أنهـا جامعـة تشـكلت تشـكال إراديـا وطوعيـا، وتتفاعـل عىل قـدم من 

املسـاواة، وإن كانـت غالبهـا مـن الشـباب.  ويتمثـل النـوع الثاىن من املجـال الوسـيط، بذلك املجال 

الـذى يحتـوى عـىل جمهـور يتفاعـل بشـأن قضيـة معينـة أو يشـكل رأى عـام بشـأنها.  ومثـال عىل 

ذلـك أنـه إذا طرحـت قضيـة تتعلـق ”بالتحرش الجنـىس“ مثال فإننا نجد أن نسـبة مـن زوار ”املوقع 

االفـرتايض“ يناقشـون هـذه القضيـة، ويطورا رؤية عامة مشـرتكة بشـأنها.  وبذلك، فـإن تعبري املجال 

الوسـيط هنـا يقتـرص عـىل قضيـة أو قضايـا معينـة دون أن يشـمل الحـوار قضايـا أخـرى.  وىف هذا 

اإلطـار مـن املمكـن إعتبـار املجال العـام الذى يتيحـة ”املوقع االفـرتايض“ هو مجال وسـيط، بإعتبار 

أن املنتمـني لـه مـن شـباب هـذا املوقـع الذيـن ال يتجـاوز عددهـم ٢,٥ مليـون.  وهم باألسـاس من 

أبنـاء الرشائـح العليـا للطبقـة الوسـطى وأبنـاء الطبقـة العليـا، وهـم بالنظـر إىل حجمهـم العـددى، 

وأيضـا خلفياتهـم الطبقيـة ال ميكـن أن يشـكلوا مجـاالً عامـا، بـل نجدهـم يشـكلون مجـاالً وسـيطا 

بإمتيـاز، ألن هنـاك فئـات أخـرى ميكـن أن يكـون لهـا مجاالتهـا الوسـيطة كذلك. 

ويتمثـــل التحـــول الثـــاىن ىف ظهـــور مـــا ميكـــن أن يســـمى باملجـــال أو املجـــال 

األعـــم، ويتجـــاوز هـــذا املجـــال األعـــم املجـــال العـــام بإعتبـــار أن األخـــري ىف مكوناتـــه 

يتطابـــق مـــع النســـق القومـــى، أو املجتمـــع القومـــى.  غـــري أننـــا إذا نظرنـــا إىل نظامنـــا 
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العاملـى املعـارص، فسـوف نجـد تراجعا نسـبيا للدولة القوميـة واملجتمع القومـى املحتفظ بحدودة.  

وبـروز مـا ميكـن أن يسـمى باملجتمـع العاملـى، أسسـته قـوى العوملـة، ولعـب اإلعـالم وتكنولوجيـا 

املعلومـات دوراً محوريـا ىف تجسـيد وجـوده.  بحيـث أصبـح لهـذا املجتمـع العاملـى مجالـه األعـم 

الـذى تطـرح ىف إطـاره قضايـا قـد تتصـل بالنظـام أو املجتمـع العاملـى ذاتـه كتلـك املتصلـة باألزمة 

اإلقتصاديـة العامليـة.  أو الهجـرة غـري املرشوعـة، أو حالـة الدميوقراطيـة وحقـوق اإلنسـان.  بحيـث 

تناقـش مثـل هـذه القضايـا ىف هـذا املجـال ويتـم تطويـر رأى عـام بشـأنها، يشـارك ىف هـذا الـرأى 

العـام رشائـح معينـة ىف مختلـف املجتمعـات القوميـة، وتتفاعـل بشـأنها لتشـكل قوة ضغـط تدفع 

التفاعـالت ىف إتجاهـات معينـة. 

ويتصـل التحـول الثالـث بـأن املواقـع األلكرتونيـة، قـد لعبـت دوراً أساسـيا ىف فـرص تـآكل 

املجـال الخـاص لصالـح املجـال العـام.  وىف أحيـان أخـرى تتـم حركـة عكسـية، حيـث تـآكل املجـال 

العـام لصالـح املجـال الخـاص.  ىف الحالـة األوىل نجـد أن كثـرياً مـن القضايـا التـى ينبغـى أن يتـم 

التفاعـل بشـأنها داخـل الحياة األرسيـة أو ىف حدود ذات الفرد تنتقل لتصبـح موضع حوار ىف املجال 

الوسـيط أو املجـال العـام.  فالحديـث عـن جمـود اآلبـاء عـىل ”املوقع االفـرتايض“ أو عن شـكهم ىف 

أبنائهـم حينـام يجلسـوا إىل جهـاز الحاسـب اآلىل لإلتصـال باملجتمـع اإلفـرتاىض.  هـو نـزع آلحـدى 

قضايـا املجـال الخـاص لتناقـش ىف املجـال العـام.  وحديث أحـدى الفتيات عن تحـرش جنىس حدث 

لهـا، ونـرشه عـىل ”املوقـع االفـرتايض“ هو تحويـل أو نقل لقضية خاصـة إىل املجال العـام.  وقد يرس 

تـآكل املجـال الخاص لصالح املجال العـام، الدور الذى يلعبه اإلعالم املعـارص وتكنولوجيا املعلومات 

الحديثـة ىف التنشـئة اإلجتامعيـة.  حيـث تتم التنشـئة ىف إطاره وفق قيم عامة وليسـت خاصة، فقد 

أنتهـى العـرص الـذى كانـت فيـه األرس تحتكر عملية التنشـئة اإلجتامعيـة أو الجامعة اإلثنية تنشـئة 

األبنـاء وفـق قيـم معينـة.  ألن اإلعالم وتكنولوجيا املعلومات همشـت تأثري هذه املؤسسـات األولية 

والتاريخيـة.  يضـاف إىل ذلـك التحـوالت التـى طـرأت عـىل بنيـة األرسة ذاتهـا، فقـد أصبحـت أعجز 

مـن أن تكـون مجـاالً للتنشـئة اإلجتامعيـة او أعجـز من أن تشـكل إطـاراً لخصوصية بعـض القضايا.  
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ويتصـل العامـل الثالـث لتـآكل املجـال الخـاص مبجموعـة األصدقـاء مرتـادى ”املواقـع االفرتاضيـة“ 

والـذى يطرحـون مـا هـو خـاص بهـم بصـورة متطرفـة، ليصبح موضوعـاً للنقـاش العام.  عىل سـبيل 

املثـال املطالبـون باملثليـة الجنسـية والشـذوذ، بحيـث نجـد أن طـرح مثـل هـذه القضايـا ليتشـكل 

بشـأنها رأى عـام ىف العلـن، بعـد أن كانـت ىف ظل القيم التقليدية من السـلوكيات األشـد خصوصية. 

ويتصـل التحـول الرابـع بأننـا إذا تأملنـا القضايـا التـى تناقـش ىف املجـال العـام للمجتمـع 

اإلفـرتاىض، فإننـا سـوف نجـد أن املتفاعلني عىل سـاحة املواقـع األلكرتونية بدأوا يطـورون منظومات 

قيميـة تعـد مقابلـة ملنظومات القيم السـائدة ىف املجتمـع الواقعى.  ويرجع ذلـك إلنتامء منظومتى 

القيـم إىل أمنـاط مختلفـة مـن املجتمعـات.  منظومـة القيـم ىف املجتمـع الواقعـى، هـى منظومـة 

قيـم تطـورت عـرب تشـكل الـرتاث الثقـاىف للمجتمـع.   وهـو تـراث مـن صنـع الكبـار الذيـن مييلون 

إىل تطويـر منظومـات قيـم تضبـط التفاعـل حفاظـاً عـىل اإلسـتقرار اإلجتامعـى، ومـن ثم نجـد أنها 

منظومـات تتسـم بالتقليديـة واملحافظـة.  والتغيـري فيها يتـم ىف حدود ضيقة عىل مـا يذهب الرتاث 

السوسـيولوجى، فهـى مـن إبـداع الكبار، ومسـئولية الكبـار الحفـاظ عليها كذلك.  عـىل خالف ذلك 

نجـد أن منظومـات القيـم التـى بـدأت تتبلـور عـىل سـاحة املجتمـع اإلفـرتاىض مـن خـالل املواقـع 

املختلفـة، هـى منظومـات قيـم جذورهـا ىف الغالـب مشـدودة إىل العامليـة، أو العوملـة، ثـم أنهـا 

منظومـات قيـم مـن صنـع الشـباب.  وألن الشـباب هـم مبدعوهـا وألنهـا تتشـكل ىف عامل متسـارع 

التغـري، فإننـا نجـد أن مضامينهـا رافضـة لإلسـتقرار ومتيـل إىل التغـري كذلـك، وليـس مـن الـرضورى 

أن يتـم العمـل وفقـا لهـا عـىل قاعـدة اإلتفـاق العام، كـام هى الحـال بالنسـبة ملنظومـات القيم ىف 

املجتمـع الواقعـى.  إذ تخضـع منظومـات ىف املجتمـع اإلفـرتاىض لحالـة مـن التفكيـك الذى يشـكل 

السـمة الغالبـة ملجتمعـات مـا بعـد الحداثة. 

واملواقـــع  الحادثـــة  التفاعـــالت  أن  إىل  والخامـــس  األخـــري  التحـــول  ويشـــري 

املعارضـــة  أي  والثقافيـــة،  اإلجتامعيـــة  املعارضـــة  مـــن  نوعـــاً  تشـــكل  اإلفرتاضيـــة 

ــع  ــاالت.  ويرجـ ــف املجـ ــع ىف مختلـ ــى تقـ ــلوكيات التـ ــم والسـ ــات القيـ ــالت ومنظومـ للتفاعـ
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متيـز التفاعـالت الحادثـة ىف املجتمـع اإلفـرتاىض بالطابع املعـارض إىل ثالثة أبعـاد، األول يتمثل ىف أن 

الشـباب هـم الذيـن يوجهـون التفاعالت وهـم الذين يطورون القيـم ىف املجتمع اإلفـرتاىض.   حيث 

نجـد أن الشـباب عـىل صفحات ”املوقع االفـرتايض“ بطبيعتهم رافضني للمجتمـع الواقعى التقليدى، 

ألنهـم وإن كانـوا يعيشـون ىف الحـارض إال أن فاعليتهـم الحقيقيـة ىف املسـتقبل.  ومـن ثم – حسـبام 

يذهـب الـرتاث النظـرى – فإنهـم مييلـون إىل تقليـص الحـارض لصالـح املسـتقبل، ومن ثـم فهم عىل 

رفـض ضمنـى لـه، خاصـة أنهم عىل خـالف الكبار مل يسـتوعبوه بصـورة كاملة داخل ذواتهـم.  بينام 

يذهـب البعـد الثاىن إىل أن الشـباب، بخاصـة ىف املجتمعات النامية واملتخلفة يعيشـون ىف ظل حالة 

مـن عـدم إشـباع الحاجـات األساسـية.  إبتـداء مـن الحاجـة إىل العمل والدخـل، وحتـى الحاجة إىل 

التعبـري واملشـاركة، األمـر الذى يعنى أنهم رافضـون للمجتمع الواقعى القائـم.  ومن ثم فهم يقفون 

مـن خـالل  املواقـع األلكرتونيـة موقـف املعارضـة لـكل تكوينـات املجتمع الواقعـى تقريبـا.  إبتداء 

مـن الثقافـة والقيـم، ومـرورا بطبيعـة التفاعـالت املتصلـة بنوعيـة الحيـاة، وحتى مامرسـات النظام 

السـياىس.  ىف حـني يتصـل املصـدر الثالـث لنمـو املعارضـة ىف كـون الشـباب أصبحـوا منفتحـني مـن 

خـالل تكنولوجيـا اإلعـالم واملعلومات عىل العـامل الخارجى، بخاصة املجتمعات املتقدمة واملسـيطرة 

عـىل هـذه املواقـع والشـبكات، يطلعـون عـىل نوعيـة الحيـاة فيهـا، وعـىل الثقافـة والقيـم املنظمة 

للتفاعـل ىف إطارهـا، وعـىل إتسـاع مسـاحة إشـباع الحاجـات ىف نطاقهـا.  وهـو مـا يعرب عـن ظاهرة 

اإلخـرتاق الثقـاىف مـن خـالل تكنولوجيـا اإلعـالم واملعلومـات، بحيـث يسـتوعبها الشـباب لتشـكل 

مرجعيتـه ىف رفـض مختلـف عنـارص التفاعل الواقعـى.  وبذلك تصبح املعارضة الشـبابية ملا هو قائم 

ىف مختلـف املجـاالت رأس حربـة لتفكيـك املجتمـع الواقعـى.  بهـدف القضـاء عىل بعـض تكويناته 

الثقافيـة واإلجتامعيـة والسياسـية، فـكأن السـياق الواقعـى بسـبب ظروفـه السـلبية هو الـذى دفع 

الشـباب إىل السـياق اإلفـرتاىض ليطـور أفكارهـم ومعارضتهم بهـدف تغيري السـياق الواقعى.  ونحن 

إذا تأمنـا املعارضـة الشـبابية فسـوف نجد أنهـا تتضمن منظومات قيم وسـلوكيات ثقافـة، تدفع إىل 
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تغري التفاعل الحادث ىف مختلف املجاالت وفقا ملضامينها األساسية. 

عـىل هـذا النحـو تشـكل ”املواقـع االفرتاضيـة“  مجتمعـا مدنيـا خاليـا مـن املعـاىن والقيـم 

اإلرثيـة واإلثنيـة، التـى تؤثـر عـىل تفاعـالت املجتمـع الواقعـى ىف إطـاره.  حيـث يعـرب الشـباب 

وامللتحقـني اآلخريـن باملوقـع عـن أنفسـهم فيـام يتعلـق بقضايـا إجتامعيـة وإقتصاديـة وثقافيـة 

وترفيهيـة متنوعـة.  ىف إطـار هـذه املواقـع تناقـش مختلـف القضايـا بـال قيـود، وىف هـذا النطـاق 

تقتحـم محرمـات  املجتمـع الديـن والجنـس والسياسـة كـام أرشت.   باإلضافـة إىل ذلـك وإلبـراز 

املعارضـة تتشـكل مجموعـات حـول شـخصيات متنوعـة، إبتـداء مـن الشـخصيات التـى لهـا عالقـة 

بالشـباب ىف املجـال الفنـى، وحتـى الشـخصيات السياسـية التـى تثـري إعجـاب الشـباب بآدائهـا.  

وبرغـم أن حريـة التعبـري متاحـة عـىل صفحـات ”املواقـع االفرتاضيـة“ وبرغـم القيـم واملعايـري التى 

بـدأت تتشـكل ىف إطـار هـذا التجمع املـدىن ىف الواقع اإلفـرتاىض.  وأبرزها أن يكـون النقد موضوعيا 

او عـىل األقـل يعـرب عـن وجهـة نظـر الذات، ولكـن بدون ”شـتائم“ (٥٨)  حسـبام يؤكـد املتفاعلون 

مـع اآلخـر عـىل أسـاس مـن املسـاواه وبـدون أى متغريات فاصلـة كام يحـدث ىف املجتمـع الواقعى، 

أو حتـى مـع اآلخـر عـىل الصعيـد العاملـى (٥٩). 

خامساً: القيم السياسية للشباب ىف املجتمع اإلفرتاىض

املشــاركني عــىل  املوجهــة لســلوكيات  القيــم  التعــرف عــىل منظومــات  ىف محاولــة 

صفحــات املواقــع االفرتاضيــة فإننــا نــدرك هــذه القيــم مــن خــالل القضايــا التــى تثــار عــىل هــذه 

ــا نشــري إىل أربعــة مالحظــات،  ــا قبــل أن نعــرض لهــذه القيــم الثقافيــة فإنن الصفحــات.  بيــد أنن

ــا  ــون وفق ــى يتعامل ــم الت ــض القي ــرتايض“ لبع ــع االف ــباب ”املوق ــر ش ــة األوىل أن تطوي املالحظ

لهــا، وتوجــه ســلوكياتهم، أمنــا هــى ىف جانــب كبــري منهــا إنعــكاس لقيــم واقعيــة رآهــا الشــباب 

مقيــدة لتفاعالتهــم وســلوكياتهم، او أنهــا قيــم مرفوضــة بحكــم طبيعتهــم الشــبابية.  بينــام تشــري 

املالحظــة الثانيــة إىل أن بعــض القيــم التــى أعلنهــا شــباب عــيل املوقــع االفــرتايض تعتــرب مــؤرشاً 

ــا  ــث وجدن ــة.  حي ــا اإلجتامعي ــة حياتن ــا ولنوعي ــدث لثقافتن ــذى ح ــاىف ال ــرتاق الثق ــم اإلخ لحج

رشائــح وجامعــات مــن الشــباب يطالبــون ببعــض القيــم التــى تتناقــض مــع مرحعيتنــا الثقافيــة 
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واألخالقيـة كمطالبـة بعـض الشـباب مثـالً بإباحـة ”الشـذوذ الجنـىس“.   وهو ما يعنـى أن صفحات 

”املوقـع االفـرتايض“ وإن كانـت تتعامـل مـع قيـم واقعيـة رأتهـا سـلبية، إال أنها تعـد ىف ذات الوقت 

نافـذة لتدفـق قيـم ينبغى الحـرص عىل منظومات قيمنـا الثقافية من الخضـوع إلخرتاقاتها.   يضاف 

إىل ذلـك مالحظـة ثالثـة تتعلـق بـأن القيـم التـى طورهـا شـباب ”املوقـع االفـرتايض“ تغطـى تقريبا 

مختلـف مجـاالت الحيـاة اإلجتامعيـة.  وإذا كانـت هنـاك بعـض املجـاالت التـى مل يتـم التطـرق 

إليهـا، فـإن ذلـك لحداثـة الدخـول عىل صفحـات ”املوقـع االفـرتايض“، أو لضآلة عـدد املتعاملني مع 

املوقـف.   ألن الدخـول إليـه يتطلـب تجهيـزات وإمكانيـات ماديـة قـد ال تكـون ىف متنـاول رشائـح 

إجتامعيـة واسـعة وغالبـة.  أمـا املالحظـة الرابعـة، فإننا سـوف نعرض لهـذه املالحظات عىل أسـاس 

مـن طبيعتهـا األساسـية مصنفـة عـىل هيئـة متصـل، القيـم السياسـية –الرتفيهيـة، الـذى يبـدأ مـن 

القيـم السياسـية ثـم اإلجتامعيـة ثـم اإلقتصاديـة ثـم الثقافية ثـم الرتفيهية. 

وبرغـم أن هنـاك بعـض الدراسـات التى تؤكـد عىل عدم إهتامم شـباب املواقـع األلكرتونية 

بالسياسـة، تأكيـدا لذلـك أن نسـبة ٨٦٪ من الشـباب عىل ”املواقـع االفرتاضية“ ال يفضلون اإلشـرتاك 

ىف موضوعـات ذات طبيعـة سياسـية (٦٠).  غـري أننـا برغـم ذلـك نجـد أن عـدد املجموعـات التـى 

تهتـم بالقضايـا السياسـية تصـل إىل نحـو خمسـامئة مجموعـة سياسـية.  متـارس السياسـة بـكل 

أطيافهـا وتنوعاتهـا وتـرتاوح توجهاتهـا من أقىص اليمني إىل أقىص اليسـار، حيث يظهـر فيها أصحاب 

األصـوات املكتومـة عـىل أرض الواقـع.  والتـى أصبـح الشـباب شـديد اإلهتـامم بهـا خصوصـاً مـع 

وجـود جبهـات معارضـة لهـا ووجودهـا ىف الشـارع.  ويعكـس إرتفـاع نغمـة املعارضـة السياسـية 

مـن خـالل الوسـائط األلكرتونيـة ”كاملواقـع االفرتاضيـة“ إهتـامم الشـباب الغـرىب املحـدود بالقضايا 

بالقضايـا  إهتاممـا  األكـرث  هـم  مجتمعاتنـا  ىف  الشـباب  أن  نجـد  ذلـك  عكـس  عـىل  السياسـية.  

السياسـية.  وذلـك بسـبب عوامـل عديـدة، من هـذه العوامل أن األبنيـة الحزبيـة ىف مجتمعاتنا غري 

قـادرة عـىل إسـتيعاب رشيحـة الشـباب، وهـى ىف الغالـب أبنيـة نخبويـة كسـولة.  وبسـبب كسـلها
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 أصبـح لجامعـة األخـوان املسـلمني  يف فـرتة سـابقة إمتدادهـا ىف الشـارع املرصى، وللحـزب الوطنى 

إمتـداده املفـروض يف فـرتة سـابقة كذلـك.  ومـن ناحيـة ثانيـة فإننـا نجـد أنه برغـم إتاحـة الفرصة 

للمعارضـة مـن خـالل املجتمـع املـدىن والصحافـة املسـتقلة، إال أن النظام السـياىس متمـرتس خلف 

قناعاتـه، يـدرك أن املعارضـة واآلخريـن عـىل خطأ، ومـن ثم ينبغى عدم اإلسـتامع إليهـم وإن أمكن 

مالحقتهـم وإعتقالهـم.   نـوع مـن الدميوقراطيـة املدهشـة، أن تفتـح النظـم السياسـية نسـبيا باب 

حريـة التعبـري، غـري انهـا ال تسـتفيد مـن مضامـني التعبـري، كأمنـا سـاحة الوطـن مرتوكـه لـكل يفعل 

مـا يريـد.  ومـن ناحيـة أخـرى تحريـم التعبـري السـياىس الرصيـح أحيانـا، كـام هـى الحـال بالنسـبة 

إلنتخابـات اإلتحـادات الطالبيـة لشـباب الجامعـات يف الفـرتة السـابقة عـيل ثـورة ٢٥ ينايـر، حيـث 

كان التدخـل لـىك تفـرز إنتخابـات اإلتحـادات الطالبيـة ذوى توجهـات أيديولوجيـة معينـة بينـام، 

تسـتبعد آخريـن ذوى التوجهـات األيديولوجيـة املخالفـة.  وهـى الظـروف التـى قد تدفع إلشـتعال 

جـذوة املعارضـة الشـبابية، وهـى وإن كانـت معطلـة ىف الواقـع، فإن البديـل هنا يتمثـل ىف ”املوقع 

االفـرتايض“ الـذى يصبـح منـرباً لقـوى الرفـض الشـبابية ىف الواقـع، حيـث يصبـح موقعـا يتـاح فيـه 

التعبـري بـدون قيـود أو عوائق. 

فـإذا حاولنـا تأمـل املنظومـة القيميـة والثقافيـة التـى تشـكل مرجعيـة شـباب ”املجتمـع 

االفرتايض“ ملامرسة املعارضة السياسية، فسوف نجدها خليطا من مجموعة من العنارص.  أبرز هذه 

العنـارص الطابـع الراديـكاىل لهـذه القيم، وهو ما يتسـق ىف الغالب مع الطبيعة الشـبابية، التى متيل 

إىل الرفض والتمرد، وبسـبب ذلك كانت راديكالية هذه املرجعية.  من هذه العنارص إدراك الشـباب 

للقيـود املفروضـة عـىل التعبري، األمـر الذى يؤجج حريـة التعبري عىل صفحات ”املواقـع االفرتاضية“.  

بيـد أن أننـا نلمـح بعض منظومـات القيم التى يتم تداولهـا ىف الثقافة السياسـية املرصية كالحديث 

عـن تـداول السـلطة“ وعـن ”التوريـث“، وعن رضورة التغيـري ىف بنية النظام السـياىس.  باإلضافة إىل 

ذلـك فإننـا نجـد بعـض العنارص القيمية التى تعرب عن مازق الطبقة الوسـطي.  وهـى القيم الرافضة 

عـىل مرجعيـة أزمـة ومـأزق هـذه الطبقـة، والتـى تقف نسـبيا موقفـا عدائيا مـن النخبة السياسـية
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 واإلقتصاديـة، إلعتقادهـا انهـا سـبب ازمتهـا.  يضـاف ذلـك إىل عنـرص طـرأ عـىل واقعنـا اإلجتامعى 

بفعـل إخرتقـات العوملـة لفضـاء ثقافتنـا السياسـية، وهـو العنـرص املتعلـق بالقيـم الدميوقراطيـة، 

والتأكيـد عليهـا.  وكذلـك قيـم رضورة إحـرتام حقـوق اإلنسـان، خاصـة أن بعـض النظـم السياسـية 

العربيـة موضوعـة ىف مـأزق بالنسـبة لهـذه القضيـة.  يضـاف إىل ذلـك التأكيـد عـىل قيم الشـفافية، 

وهـى القيـم التـى تـربز إنعكاسـاً لسـلوكيات وثقافـة الفسـاد، التـى أصبـح لهـا وجودهـا البـارز ىف 

الشـارع املـرصى.  باإلضافـة إىل ذلـك يوجـد بعـد قـوى يؤكد عـىل قيم املواطنة املتسـاوية بـني أبناء 

الشـعب الواحـد.  وإسـتناداً إىل هـذه املرجعيـة ترفـض الفـنت الطائفيـة، وتـرى أنهـا غريبـة عـىل 

مجتمعنـا، تقـع إمـا بسـبب السـلوك الرخو للنظام السـياىس، أو بسـبب األزمـة التى متر بهـا الطبقة 

الوسـطى.   وهـى األزمـة التـى تنجـىل مـن خـالل وقـوع إنفجـارات متنوعـة تعـرب عن تهتك نسـيج 

بنيـة هـذه الطبقـة.  عـىل هـذا النحـو فنحـن أمـام منظومة قيميـة ذات طابع سـياىس قـوى، وذات 

مسـحة شـبابية راديكاليـة شـفافة.  تعـرب ىف الغالب عـن ثقافة شـباب الطبقة الوسـطى التى تعيش 

ىف أزمـة ومـأزق تؤكـد عـىل أهميـة تداول السـلطة ورفـض التوريث.   كـام تؤكد عـىل الدميوقراطية 

وحقـوق اإلنسـان واملواطنـة املتسـاوية وترفـض الفسـاد والتـرشذم الوطنـى، كـام ترفـض املنطـق 

األمنـى ىف معالجـة القضايـا الوطنيـة، وإسـتتباعا لذلـك ترفـض اإلعتقـال واملعتقالت. 

عـىل هـذا النحـو نجـد أن منظومـة القيـم السـابقة توجـة عديـداً مـن املامرسـات عـىل 

خـالل  مـن  الشـباب  أن  نجـد  الحزبيـة  البنيـة  صعيـد  فعـىل  االفرتاضيـة“.   ”املواقـع  صفحـات 

موقـع ”املواقـع االفرتاضيـة“ يقفـون موقفـا مضـاداً لـكل مـن الحـزب الوطنـى واألخـوان املسـلمني 

ويضعونهـام ىف سـلة واحـدة.  فمثـال نجـد مجموعـة ظهـرت عـىل صفحـات ”املواقـع االفرتاضيـة“ 

يصـل  مجموعـة  وهـى  مـرص“  ىف  الحاكـم  الدميوقراطـى  الوطنـى  الحـزب  ضـد  ”معـا  بعنـوان 

الدميوقراطـى  الوطنـى  الحـزب  ”مـع  مقابـل مجموعـة مضـادة  ألـف ىف  مائـة  نحـو  إىل  عددهـا 

الحاكـم ىف مـرص“ ويصـل عـدد أفرادهـا إىل ثالثـة أفـراد فقـط.  ىف مقابـل مجموعـة ثالثـة ترفـض 

جامعـة األخـوان املسـلمني بعنـوان ”مـش عايزيـن أخـوان، حيـث تضـم هـذه املجموعـة ثالثـة 
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آالف مشـرتك، يؤسسـون رفضهـم لجامعـة األخـوان املسـلمني، بإعتبارهـم جامعـة دينيـة تسـتهدف 

الوصـول إىل السـلطة (٦١).  وال يعنـى ذلـك أن الشـباب الرافض للحزب الوطنى أنـه رافض لليربالية، 

ولكنـه رافـض لنخبـة الحزب التـى تتداخل ىف بنيتها بعـض الرموز التى اصبحـت مرفوضة جامهرييا.  

ىف ظـل إعتقـاد سـائد بـأن األمور سـاءت كثرياً بسـبب الوجـود الدائم لهـذه النخبة ولهـذا الحزب ىف 

السـلطة.   حيـث إرتبـط ذلـك بالظروف التعسـة التى تعيشـها رشائح كبرية مـن املواطنني، ىف مقابل 

الفسـاد واإلنحـراف واإلحتـكار الـذى إرتبـط ببعـض رموز هـذا الحـزب، إىل جانـب دوام بعض رموز 

نخبتـة ىف السـلطة لفرتة طويلـة ال يعلم نهايتهـا إال الله. 

باإلضافـة إىل ذلـك رفـض جامعة األخوان املسـلمني ليس بسـبب الدين ولكن بسـبب ميلهم 

للعبـث بالديـن ىف السياسـة من أجل الوصول إىل السـلطة، يضاف إىل ذلـك أن رفض جامعة األخوان 

املسـلمني مـن قبـل شـباب ”املواقـع االفرتاضيـة“ يرجـع باألسـاس إىل املنظومـة القيميـة للشـباب، 

التـى تعـد مرجعيتهـم ىف إدراك األمـور والحكـم عليهـا.  حيـث نجـد أن الشـباب بحكـم تكوينهـم 

مييلـون إىل التحـرر وهـم – بسـبب اإلخـرتاق الثقـاىف – تـم إسـتيعابهم لقيـم الثقافـة الليربالية التى 

تفتـح نوافـذ التحـرر نسـبيا.  خاصة شـباب الطبقة العليـا والرشائـح العليا للطبقة املتوسـطة، حيث 

مامرسـة الديـن بصـورة معتدلـة، يضـاف إىل ذلـك إنتشـار منـط التديـن البعيـد عـن السياسـة بـني 

الشـباب.  يضـاف إىل ذلـك إسـتيعاب الشـباب لقيـم الثقافـة اإلسـتهالكية كنتيجـة لثقافـة العوملـة، 

وقيـم اإلسـتهالك ال تتسـجم كثـرياً مـع القيـم الدينية املتقشـفة التـى يدعـو إليها الديـن، يضاف إىل 

ذلـك الوجـه القبيـح الـذي أطلـت بـه جامعـة األخـوان املسـلمني عـيل املجتمـع  ، وكذلـك الفضـح 

السـياىس لهـم، يكفـى أسـم ”الجامعـة املحظـورة“  يف فرتة والجامعـة االرهابية يف فـرتة أخري حيث 

أصبحـت هـذه التغـريات، رمـزا لهـذه الجامعـة بـدالً من تعبـري األخوان املسـلمني. 

بعـــض  رفـــض  عـــىل  التاكيـــد  أيضـــا  االفرتاضيـــة“  ”املواقـــع  صفحـــات  تناولـــت 

ــة  ــكلت مجموعـ ــك تشـ ــىل ذلـ ــال عـ ــرى، مثـ ــد اخـ ــول أو متجيـ ــية وقبـ ــخصيات السياسـ الشـ

ــامء ــد الزعـ ــك أحـ ــوش“، كذلـ ــل وبـ ــة ”إرسائيـ ــول كراهيـ ــة حـ ــع االفرتاضيـ ــد املواقـ ــىل أحـ عـ
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 العـرب الـذى يجـب أن يذهـب ىف ظـل شـعار ”ميكـن فـالن يغـور لـو وصـل عـدد املنضمـني لهذه 

املجموعـة إىل مائـة ألـف مشـرتك، غـري انهـم مل يسـتطيعوا تجميـع سـوى ٣٣٠ صوتـا فقـط (٦٢).  

وبطبيعـة الحـال فـإن القيـم العربيـة هـى التـى شـكلت رفـض هـذه املجموعـة لبـوش، بإعتبـاره 

الرئيـس التـى هاجمـت أمريـكا ىف عهده العـراق، والذى تعامل مـع العامل العرىب بنـوع من الصلف.  

وهـو الـذى دعـم إرسائيـل وحاول تفكيـك لبنان، ووضع السـودان عىل طريق التفكيـك.  أما رفضهم 

إلسـتمرار بعـض الزعـامء العرب فريجـع إىل أن الدوام لله وحدة، واإلسـتمرار ىف الحكـم ملدة طويلة، 

ىف عـامل سـنته األساسـية التغيـري املتسـارع يشـري إىل تناقـض وجـودى واضـح.  وما دمنـا نتحدث عن 

الزعامـات العربيـة فقـد تشـكلت جامعـة ”عمرو مـوىس“ الذى يعتربه شـباب ”املجتمـع االفرتايض“ 

أحـد السياسـيني العـرب الذيـن لهـم مكانتهـم الجامهرييـة (٦٣).  ويبـدو أن القيـم التـى شـكلت 

مرجعيـة لوجهـة النظـر هـذه تتصـل بالبحث عـن زعامة شـامخة تقود املسـرية مثل زعامـة الرئيس 

عبـد النـارص ىف فـرتة سـابقة مـن التاريـخ املرصى.  هى قيـم متعطشـة إىل الكرامة والبطولـة والقوة 

والرجولـة، وهـى قيم تسـتهوى سـيكلوجية الشـباب كثرياً. 

ويبـدو أن تصـدى قـوات األمن لإلحتجاجات والتظاهرات ىف الشـارع املـرصى فيام قبل ثورة 

٢٥ ينايـر ٢٠١١، خلقـت فجـوة بـني األمـن والشـعب، بخاصـة الشـباب الذيـن يشـكلون ىف الغالـب 

جمهـور هـذه اإلحتجاجـات والتظاهـرات.  تأكيداَ لذلك سـجلت عـىل حائط أحد املواقـع االفرتاضية  

صـور لضبـاط رشطـة رضبـوا بالرصـاص أحـد مهـرىب املخـدرات، ورجـال الرشطـة تظهرهـم الصـور 

يضحكـون بينـام املصـاب ينزف دمـا.  وبرغم أن املصاب تاجـر مخدرات ال ينبغـى أن يلقى تعاطف 

جامهـريى، إال أنـه بسـبب الكراهيـة الشـعبية وبخاصـة الشـبابية لألمـن فإننا نجـد أن التدوين عىل 

حائـط ”املوقـع االفـرتايض“ إتجـه إتجاهـا مضـاداً لرجـال األمـن، والغريـب أن تعاطـف نسـبيا مـع 

تاجـر املخـدرات املصـاب.  حيـث بلغـت عـدد التعليقات عـىل الحائط نحـو ١٢٢ تعليـق، بينام بلغ 

عـدد املشـاهدات نحـو ٤١١٧٠ ، تعليـق يقول ”مهـرب مخدرات ويسـتاهل“.  وآخر يقـول ”الواحد 

مبسـوط جداً بكل املشـاهد دى ألنه إنشـاء الله هتولع قريب، الناس خالص جابت آخرها، هانت“، 
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آخـر يقـول ”الرشطـة النازيـة“، تعليـق آخـر يقول ”عـدد املرصيني حيقـل بالطريقـة دى، كل ضابط 

يقتلـو ٥ أو ٦ ، أكيـد دى فكـرة نظيـف ىف تقليـل عـدد سـكان مـرص“.   وآخـر يقـول ” حسـبى 

اللـه ونعـم الوكيـل ىف النازيـني املرصيـني مـن أفـراد الرشطـة، وإنشـاء اللـه هـم حيكونو هم سـبب 

خـراب البلـد“ (٦٤).  ذلـك باإلضافـة إىل تعليقات قاسـية وحادة تطـول العديدين مـن نخبة النظام 

السـياىس،األمر الـذي يعنـي تحـرك الشـباب برؤيـة رافضـة للعنـف، بخاصـة مـا يصـدر عـن رجـال 

األمن. 

”املواقـع  مـن  إنطلقـت  التـى  اإلجتامعيـة  السـلوكيات  فهـم  الخلفيـة ميكـن  هـذه  عـىل 

االفرتاضيـة“ لتحـاول التأثـري ىف الواقـع اإلجتامعـى، مثـال عـىل ذلـك الدعـوة إلرضاب ٦ إبريـل قبـل 

ثـورة ٢٥ ينايـر ٢٠١١.  حيـث تشـري الكتابـة عـىل جـدار املوقـع إىل أن ”أجـواء مـرص مل متنـع مـن 

بـزوغ مالمـح جيـل جديـد و ”قـوة ناشـئة“ صاعـدة مـن الشـباب جميعهـم ينتمـى إىل املرحلـة 

الجامعيـة والثانويـة أو هـم حديثـى التخـرج أعلنـوا ”ميـالد وطـن حـر بأيـدى شـباب حـر“ فقـد 

أكـد عـرشات األالف مـن الشـباب املـرصى ىف رسـائل جـاءت عىل صفحاتهـم تدعوهـم إىل اإلرضاب.  

إذ يؤكـد أحدهـم“ أنـا قريـت عـىل النـت وجتـىل رسـائل عـىل املوبايـل أن فيـه إرضاب عـام يـوم ٦ 

إبريـل لإلعـرتاض عـىل الغـالء املفـرط واإلرتفـاع الجنـوىن ىف األسـعار.   مـن ناحيـة أخـرى املرتبـات 

والدخـل مبيتحركـوش ومفيـش ربط مفهوم بـني اإلرتفاع الجنـوىن لألسـعار ... وكأن الحكومة عايزانا 

نـرضب دماغنـا ىف الحيـط. عجبتنـى الفكـرة وفكـرة أن أحنـا ميكـن ندعـم الفكـرة بـإرضاب عـام 

عـن الـرشاء، ونعمـل إرضاب عـن رشاء أى سـلع ىف اليـوم ده، وياريـت منكنـش سـلبيني ونشـارك 

كلنـا ىف اإلرضاب بـأى صـورة مـن الصـور... مفيـش حاجـة ىف البلـد ممكـن تتغـري وإحنـا واقفـني 

نتفـرج ومنصمـص شـفايفنا ونقـول حسـبى اللـه ونعـم الوكيـل... ومـش حنتغـري لـو عـدد قليل هو 

بـس إلـىل إعـرتض والباقـى واقـف يتفـرج، لـو مكنـش سـبعني مليـون يقفـو ضـد حكومـة فاسـدة 

وظاملـه ومرتشـيه مفيـش أى حاجـة حتتغـري، وسـاعتها إياك تقـول أن الحكومة هى السـبب ىف إنك 

مـش القـى تـاكل، الزم تعـرتف بأنـك واقـف تتفـرج عليهـا وهـى بتدبـح فيـك وىف أهلك وفينـا كلنا، 

٦ إبريـل إرضاب عـام للشـعب املـرصى.  وبالنسـبة لهـذا الجـروب، وهـو يعتـرب اآلن أقـوى وأكـرب 
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وأنشط التجمعات الداعية لألرضاب فقد تم األتفاق حتى اآلن عىل ما يىل:

١- اإلجامع عىل تعليق علم مرص ىف البلكونات. 

٢- اإلجـامع عـىل إرتـداء مالبـس سـوداء ويفضـل مطبـوع عليهـا أى شـعار لـإلرضاب، لـو 

أمكـن، مـع كل شـارة عـن أىن هـرضب إحتجاجـا عـىل األسـعار. 

٣- تـم باإلجـامع اإلتفـاق عـىل اإلرضاب عـن رشاء أى سـلعة متثـل وسـيلة تهديـد للحكومـة 

التـى ال تعرينـا أى إنتبـاه وال تحـرتم وجودنـا وال تحـس مبعاناتنـا وكذلـك اإلرضاب عـن رشاء السـلع 

يعتـرب تهديـد ألى تاجـر يرفـع األسـعار (٦٥). 

ويعكـس هـذا اإلقتبـاس طبيعـة الشـخصية الشـابة التـى متتلـك التعبـري املبـارش ورد الفعل 

العفـوى ملـا هـو موتـر لهـم بالواقـع اإلجتامعـى، دومنـا إغـراق ىف تحليـالت ذات طبيعـة نظريـة. 

يؤكـد هـذا الطابـع العفـوى أن اللغـة املسـتخدمة هى اللغـة العامية، ورمبـا أقل من ذلـك املوقفية 

واملبـارشة بشـكلها الخـام، دومنـا تعديل أو تطويـر للتفاعل مع اآلخـر.   فإسـتخدام اللقب هو تعبري 

عـن الـذات باألسـاس، ويبـدو أن عـرص إرتبـاط الشـباب باللغـة العربيـة قـد وىل وإىل غـري رجعـة، 

وذلـك بإعتبـار أن الشـباب هـم الرشيحـة األكرث تعرضـا لألخرتاق من قبـل لغة وثقافـة العوملة.  كام 

يؤكـد هـذا اإلقتبـاس تأثـري اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات بنقلـه لصـور اإلحتجاجـات مـن الخارج 

إىل الداخـل، ومحاولـة تقليدهـا بالتأكيـد عـىل الشـارات والرمـوز، ىف محاولـة لتطوير هويـة وثقافة 

فرعيـة لجامعـة اإلحتجاج.  

سادساً: الجامعات والقيم اإلجتامعية لشباب املجتمع اإلفرتاىض

باإلضافـة إىل منظومـة القيـم التـى وجهـت التفاعـالت والسـلوكيات السياسـية للشـباب 

الثقافيـة  القيـم  بإسـتعراض  الفقـرة  هـذه  ىف  نهتـم  فإننـا  االفرتاضيـة“  ”املواقـع  صفحـات  عـىل 

املحـددة لتوجهـات الشـباب فيـام يتعلـق ببعـض القضايـا والسـلوكيات اإلجتامعيـة.  عـىل أنـه من 

الـرضورى ونحـن نعـرض لثقافـة الشـباب ىف هـذا املجـال، أن نـدرك ذلـك ىف ظـل أربعـة أبعـاد 

أساسـية.  ويتمثـل البعـد األول ىف أن غالبيـة املشـكالت أو القضايـا التـى طرحـت عـىل صفحـات 

”املواقـع االفرتاضيـة“ ، ذات طبيعـة شـبابية باألسـاس، فهـى قضايـا تشـغل حيـزا مـن تفكريهـم 

أو تسـبب لهـم معانـاة فتوترهـم.  ومـن ثـم تصبـح هـى القضايـا التـى يتفاعـل بشـأنها  الشـباب



النظرية االجتامعية وقضايا املجتمع «رصاع الحضارات عيل ساحة املرأة والشباب»٣٥٤

 ليقدمـوا تصـورات بشـأنها.  بينـام يشـري البعـد الثـاىن إىل أن بعـض هـذه القضايا ال يتصـل بثقافتنا، 

بـل هـى قضايـا دفعـت إىل فضائنـا الثقـاىف واإلجتامعى من خـالل عملية اإلخـرتاق الثقاىف.  إسـتناداً 

إىل مضامـني وآليـات العوملـة، التـى تعمـل عـىل تصديـر قضاياهـا املرتبطـة بنوعية حياتها، لتؤسـس 

تجانسـا عامليـا عـىل أسـاس مـن عنـارص ثقافتها وسـامت نوعيـة حياتهـا.  بينام يؤكـد البعـد الثالث 

عـىل أن غالبيـة القضايـا واملشـكالت التـى طـور شـباب ”املواقـع االفرتاضيـة“ قيـام وثقافـة بشـأنها 

تنتمـى باألسـاس للطبقـة الوسـطى والطبقـة العليـا، وهـى التـى تشـكل األطـر اإلجتامعيـة لشـعب 

املجتمـع االفـرتايض مـن الشـباب،  إسـتناداً إىل ذلـك فسـوف نعـرض لبعـض القضايـا التـى شـكلت 

نطـاق حـوار بني املشـاركني مـن شـباب ”املواقـع االفرتاضية“. 

الطـالق  ظاهـرة  عـىل  أجريـت  عديـدة  دراسـات  إىل  إسـتناداً  املطلقـات:  جامعـة    -١

ىف واقـع املجتمـع املـرصى، فـإن أرسة الطبقـة الوسـطي والعليـا بـدأت تعـاىن مـن تهتـك نسـيجها 

اإلجتامعـى إىل حـد اإلنهيـار.  وهـو اإلنهيـار الـذى كان مـن نتيجتـة أن لدينـا حـواىل سـته ماليـني 

مطلقـة، وتحـدث واقعـة طـالق كل سـتة دقائـق.  والـذى كان مـن نتيجـة إرتفـاع معـدالت أطفـال 

الرتبيـة لألحـداث (٦٦).  ونحـن إذا تأملنـا هـذه املشـكلة  الذيـن يودعـون ىف دور  الشـوارع أو 

فسـوف نجـد أنهـا نتجـت عـن عوامـل عديـدة أبرزهـا الدعـوات التـى إخرتقـت فضاءنـا، وأكـدت 

عـىل حقـوق املـرأة دون أن تـوازن ذلـك بحقـوق األرسة.  فحقـوق اإلنسـان ينبغـى أن تتـوازى 

مـع حقـوق الجامعـة،  يضـاف إىل ذلـك الوهـن األخالقـى والثقـاىف.   بحيـث ميكـن القـول بـأن 

قيميـة  منظومـات  بـال  غالبهـا  ىف  موجهـة  أصبحـت  اإلجتامعـى،  واقعنـا  ىف  الحادثـة  التفاعـالت 

فعالـة، مـن بينهـا ضعـف القيـم التـى كانـت تخلـع نوعـاً مـن القداسـة عـىل األرسة.  إىل جانـب 

ذلـك إنتشـار القيـم والـروح الفرديـة، وهـى املضـادة للقيـم والـروح الجامعيـة.   بحيـث خلع ذلك 

عـن األرسة قداسـتها، وإقرتبـت مـن أن تكـون وحـدة قامئـة عـىل الرشاكـة،  إسـتناداً إىل التزامـات 

متبادلـة دون وجـود عواطـف أرسيـة، أو وحـدة أرسيـة تنتج عن إمتـزاج وتفاعل عنارصهـا املكونة.  

نتيجـة لذلـك أصبـح الطـالق سـلوكا فرديـا، وتراجـع عـن كونـه عمليـة إجتامعيـة، حتـى أن األرسة 



٣٥٥ حراك الشباب وتفاعالته بني املجتمع الواقعى واملجتمع اإلفرتاىض

بالنسبة لبعض الشباب مل تعد سكنا ولكنها تحولت إىل عبئ ميكن التخفف منه. 

تشـري الحقائـق التـى أرشنـا إليهـا إىل بعـض التفاعـالت التـى وردت عـىل صفحـات ”املواقع 

االفرتاضيـة“.  فعنـوان الجامعـة ”املطلقـات“ ويصـل عـدد املشـاركني ىف هـذه الجامعـة إىل ٤٨٤ 

مشـارك ومشـاركة أبـرز أعضـاء الجامعـة هم ”سـاىل“ و“أحمـد“.  أطلقـت الجامعة دعوة تشـري إىل 

أن ”لـكل مطلقـة تحـب تتكلـم وتشـارك غريهـا بتجربتهـا“.  ىف إطار هـذه الجامعة تبـدأ املطلقات 

تتحـدث عـن التحـرر مـن الروابـط األرسية، وعن عبـئ املجتمع الذكـورى، إضافة إىل التسـاؤل حول 

منطـق الـزواج نفسـه.  وملـاذا يرتبـط أثنـان حتـى املوت مـع بعضهام ىف إطـار أرسة، حتى لـو أدرك 

كل عيـوب اآلخـر.  السـنا ىف عـامل متغـري، وينبغـى أن نتسـق مـع عاملنـا، مـن املمكـن أن يتحـول 

املطلقـني إىل أصدقـاء، وإذا مل توفـق املـرأة ىف زواج ملـاذا يسـتمر.   ملاذا ال تدخـل زواج جديد، مهام 

كانـت عـدد مـرات الطـالق وعـدد مـرات الـزواج.  يستحسـن الطـالق قبـل اإلنجـاب لذلـك نصيحة 

لـكل متزوجـة أن تؤخـر اإلنجـاب.  فـإذا تأملنا ما سـبق وهو مسـجل عـىل صفحات هـذه الجامعة، 

فإننـا نـدرك مسـاحة التخىل عـن تراثنا الثقـاىف والدينى، والنظـر إىل التفاعل والحيـاة األرسية بنفس 

 The “املنطـق الغـرىب، الـذى أشـار إليـه عـامل اإلجتـامع فرنسـيس فوكويامـا ىف مؤلفـه ”نهاية نظـام

.(٦٧) End of Order

وال يتوقـف األمـر عنـد التخىل عـن املرجعية الدينيـة والرتاثية ىف النظـر إىل األرسة والطالق، 

ولكننـا نجـد بعـض التعليقـات تنحـدر فتسـلم الجامعـة إىل سـاحة اإلنحـراف. (٦٨).  مل يالحظ عىل 

صفحـات هـذه الجامعـة أى أدانـه للطالق، أو حـزن عىل العالقات التى إنهارت، وال تعليق يشـري إىل 

أن أبغـض الحـالل عنـد اللـه الطـالق.  إذ مل تعـد منظوماتنـا القيمية الثقافيـة الدينيـة الواقعية هى 

املرجعيـة التـى ينظـر مـن خاللهـا شـباب ”املجتمـع االفـرتايض“ إىل الطـالق، بـل تسـللت وإختارت 

القيـم الغربيـة لىك تصبح هـى املرجعية باألسـاس. 

ــا  ــا صفحاتهـ ــى لهـ ــات التـ ــن الجامعـ ــري“:  مـ ــل التغيـ ــن أجـ ــة ”عوانـــس مـ ٢- جامعـ

عـــىل موقـــع ”الفيـــس بـــوك“ وتـــدور حـــول الفتـــاة العانـــس التـــى تأخـــر ســـن زواجهـــا ومل 

ــة  ــكلة البطالـ ــا مشـ ــة زاد مـــن حدتهـ ــكلة إجتامعيـ ــد أصبحـــت مشـ ــى قـ ــد.  فهـ ــزوج بعـ تتـ
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التـى فرضـت عـىل رشيحـة مـن اإلنـاث البقـاء ىف املنـزل، يضـاف إىل ذلـك أن الظـروف اإلقتصاديـة 

الصعبـة، إضافـة إىل األعبـاء التـى يفرضهـا تشـكيل األرسة، جميعهـا دفعـت إىل إنخفـاض معـدالت 

الـزواج وتأخـر سـن الـزواج.  تذهب ”سـاىل“ التى أنشـأت هـذ املوقع وعمرهـا ٢٧ عاما قائلـة ”إننا 

كفتيـات ال نريـد ان نتـزوج مـن اجـل نيـل لقـب متزوجـة فقـط... ليسـت العنوسـة شـبحا يطـارد 

الفتيـات ىف أحالمهـن ويقظتهـن، فيلقـني بأنفسـهن ىف تهلكـة زيجـة غـري متوافقـة ليسـتبدلن لقب 

عانـس مبطلقـة“.   يعتقـد البعـض أىن أناشـد العوانـس فقـط، ولكننـى اسسـت حركـة إجتامعيـة ال 

تجمـع العوانـس فحسـب، بـل تضـم كل املؤمنـني برضورة رفـع الظلم الواقـع عىل الفتـاة التى تأخر 

زواجهـا، لنحـول معـا صورة العانس من تلك الصـورة الخاطئة، التى تحرصها ىف تلـك الفتاة الحاقدة 

إىل فتـاة ناجحـة، قـادرة عـىل إعـامر األرض، ليس من خالل الزواج فحسـب ولكـن باإلمكانيات التى 

منحهـا إياهـا اللـه“ (٦٩).  وحـول إنتشـار الحركـة أشـارت مؤسسـة الجامعـة ”أن لقـب عانس جزء 

مـن ثقافتنـا، وهـى مرتبطـة بأنـه يجـب أن تتزوج املرأة.  من األشـياء التى أسـعدتنى جـداً أن بنات 

إتصلـن ىب مـن ”ماليزيـا“ وقالـوا ىل إنهـم يعانـون مـن نفـس املشـكلة.   ومـن أسـبانيا طلبـت منى 

فتـاة نفـس الفكـرة لتنشـئها باألسـبانية، كل ذلـك يؤكد أن العنوسـة مشـكلة ثقافيـة ىف العامل أجمع 

وليسـت مشـكلة ثقافيـة ىف املجتمـع العرىب فقـط (٧٠).  

فـإذا تأملنـا منظومـة القيـم املوجهـة آلداء هـذه املجموعـة فسـوف نجـد تـآكال ىف قيمـة 

الحيـاة األرسيـة، يكفـى نجـاح الفتاة ىف حياتهـا وعملها.   ثـم هجوما عىل املجتمع الذكـورى، لكونه 

املجتمـع الـذى شـكل مرجعيـة ملفهوم العنوسـة مبعنـاه السـلبى، وإن الفتـاة ميكن أن تكـون عضواً 

مفيـداً ىف املجتمـع مـن غـري أن تكـون بالـرضورة زوجـة.  وهو ما يعنى مـرة اخرى تفكيـك منظومة 

القيـم األرسيـة املسـتندة إىل الديـن والـرتاث إىل درجـة تفضيـل العنوسـة عـىل الـزواج مـن ناحيـة، 

وتفضيلـة عـىل الطالق مـن ناحيـة أخرى. 

تواجـــه  إجتامعيـــة  مشـــكلة  املخـــدرات  أصبحـــت   : مخـــدرات“  ”جامعـــة   -٣

مختلـــف املجتمعـــات إلنتشـــارها بـــني الســـكان وبخاصـــة الشـــباب.  وبســـبب املعانـــاة 
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املفروضـة عـىل مختلـف الرشائـح اإلجتامعيـة وأبرزهـا الشـباب، إضافـة إىل زيـادة املنتـج العاملـى 

للمخـدرات، إىل جانـب أن املخـدرات املعـارصة، واملوجودة بوفرة – تؤدى عـادة إىل اإلدمان.  يضاف 

إىل ذلـك أننـا إذا تأملنـا املواد املخدرة ىف الزمان الحارض فإننا نجد أن إنتشـارها بدأ يتجه إىل أسـفل، 

حيـث بـدأ ينتـرش بـني الصغـار ىف املرحلـة الثانوية، ورمبـا اإلعدادية.  مـن املدهـش أن نجد جامعة 

عـىل صفحات“املجتمـع االفـرتايض“ تدعـو إىل تعاطـى املخـدرات وتشـجع عليهـا، وإن كان عـدد 

املشـاركني فيهـا ال يتجـاوز ١٦٠ عضـو فقـط، النـرش عـىل صفحاتهـم يتـم باللغـة اإلنجليزيـة، ورمبا، 

املشـاركني مـن خلفيـة طبقيـة بعينها.  صفحات هذه الجامعة تحت شـعار ”عاشـقى املخدرات“ ثم 

عبـارة ”كل النـاس يحبـون املخـدرات ونحـن نريد لكل املرصيـني أن يدخنوا املخـدرات كخطوه نحو 

اإلدمـان“ و ”ىف مـرص خمسـون مليونـا مـن املدمنـني“ (٧١).  وبرغـم أن األرقـام التى يشـريون إليها 

ليسـت صحيحـة، غـري أنهـم كجامعـة فرعيـة لهـا ثقافـة تأمـل ىف نـرش التعاطـى واإلدمـان والثقافة 

املرتبطـة بهـام، حتـى يشـكل اإلقتنـاع بهـذه الثقافـة ومامرسـات التعاطـى تأسـيس نوع مـن األمان 

املعنـوى والثقـاىف للجامعة. 

٤- ”جامعـة ملكافحـة اإلدمـان“: توجهـات هـذه الجامعـة تتناقـض مـع توجهـات الجامعة 

السـابقة، تعمـل ىف ظل شـعار ”توقف عـن تعاطى املخدرات، وغري حياتـك“.  تذهب هذه الجامعة 

إىل أن عـدد متعاطـى املخـدرات ىف العـامل العـرىب يصـل إىل عـرشة ماليـني متعاطـى، وأن مـرص بهـا 

وحدهـا حـواىل أربعـة ماليـني.  هـذا مـا تقولـه اإلحصـاءات، وإن كان الواقـع يشـهد أضعـاف هـذا 

العـدد.  ومـن املتوقـع أن يتزايـد هـذا العـدد بسـبب إنخفـاض أسـعار املخـدرات وزيـادة معدالت 

البطالـة واألحبـاط بـني الشـباب.  وقـد إرتبـط بذلـك منـوا متصاعـداً للجرائـم الكبـرية ”كاإلغتصـاب 

والقتـل“ أو الجرائـم الصغـرية كالرسقـة إضافـة إىل املشـاحنات والحـوادث العائليـة بسـبب تعاطى 

األب واألبـن للمخـدرات، والتـى تزايـدت بحيـث أصبحـت مهـددة لألمـن اإلجتامعى للعـامل العرىب.  

وإىل جانـب أن التعاطـى يتزايـد بـني الذكـور إال أنـه ينتـرش أيضـا بـني اإلنـاث، وهـو اإلنتشـار الذى 

سـوف يـؤدى إىل إنتشـار الجرائـم األخالقيـة ىف املجتمـع.  وبرغـم أن هناك سياسـات وجهـود لعالج 
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املتعاطـني واملدمنـني، إال أن عـدد مـا تم عالجهم ىف السـنوات الثـالث األخرية مل يتجـاوز أربعة آالف 

سـنويا باإلضافـة إىل أن تعاطـى املخـدرات بـدأ ينتـرش بـني املسـاجني ىف السـجون، وىف حالـة غيـاب 

إجـراءات لعالجهـم فإنهم سـوف يشـكلون خطـورة كبرية ىف املسـتقبل. 

ويشـري وجود الجامعتني املتناقضتني عىل نفس املوقع إىل مسـألتني، األوىل أن كال الجامعتني 

لهـام وجودهـام الواقعـى، وأن اإلنطـالق إىل املجتمع اإلفرتاىض من خالل ”املواقع االفرتاضية“ يشـهد 

عـىل أن كال الجامعتـني تسـعى، إىل توسـيع نطاق املشـاركني فيها، حتى تضمن فعاليتهـا.  والثانية أن 

الثقافـة العامـة للمجتمـع، تتضمـن عادة عنـارص متناقضـة، فبعض العنـارص تؤيد التعاطـى بإعتبار 

أن لـه عوائـد وفوائـد بالنسـبة للمتعاطـني، لذلـك إسـتمر تعاطيهـم، بـل ونالحـظ إتسـاع مسـاحته، 

ذلـك ىف مقابـل ثقافـة مناظرة ترفـض التعاطى وتوضـح مخاطرة. 

٥- ”جامعـات عالقـات جنسـية“ : ىف بعـض األحيـان يسـتخدم ”املوقـع االفـرتايض“ بشـكل 

سـئ ووفقـا لدوافـع إسـتغاللية غـري بريئـة، تـؤدى إىل إنتشـار الفضائـح وتسـاعد عـىل التحـرش 

الجنـىس. وإرتفـاع معـدل حـدوث الجرميـة والتـورط ىف أعـامل منافيـة لـآلداب، ضـد الديـن والقيم 

واملبـادئ.  إذ توجـد عـىل ”املواقـع االفرتاضيـة“ مجموعـات تروج للدعـارة والشـذوذ الجنىس (٧٢).   

وتشـري إحـدى الدراسـات إىل أن هنـاك مواقـع افرتاضيـة يرتادهـا حـواىل ثالثـة ماليـني عـرىب حيـث 

الدردشـة الحـرة مـع الجنـس اآلخـر.  مـن بينهـا غـرف أصبـح يرتادهـا ٢٢٪ مـن العـرب وهى غرف 

تخـص الجنسـيني املثليـني، للحديـث الحـر عن املثلية الجنسـية وتبـادل الخـربات والعناويـن وأرقام 

الهاتـف (٧٣).  يـردد هـؤالء نفـس املنطـق الغرىب فيام يتعلـق بالجنس، حيث ينبغى إشـباع الجنس 

حسـبام يرغـب الفـرد بإعتبـاره غريزة فرديـة، وذلك حتى ال يـؤدى كبته إىل تعطيل آداء اإلنسـان ىف 

مجـاالت الحيـاة األخـرى، إبتـداء مـن الجنـس خـارج الرشعيـة إىل الجنس الشـاذ (٧٤).  

والتـــى  االفرتاضيـــة“  ”املواقـــع  ىف  جنســـية“  عالقـــات  ”جامعـــة  عـــىل صفحـــات 

تضـــم ٢٥٩ عضـــوا نجـــد إعالنـــا يقـــول ”الجـــروب ده ياجامعـــة هيكـــون مركـــز إلتقـــاء 

للعالقـــات والتظبيطـــات الجـــادة.  أى ولـــد أو بنـــت... يابنـــات بـــالش الحـــركات األرعـــة 
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بتاعتكـم وكـروت الشـحن واإلشـتغاالت دى... والـوالد الـىل عايزيـن يهزروا ويتسـلو وبـس مالهمش 

مـكان هيتحذفـو عـىل طـول مـن الجـروب.  يـا جامعة لـو سـمحتم أى مخالفـة للـكالم ده إبعتوىل 

تفاصيـل املخالفـة عـىل طول علشـان أعمل رميـوف للمخالف، عاوز مشـاركات متميـزة للجروب ... 

وحنعطـى للمشـارك املتميـز فرصـة أنـه يكـون أوفيـرس للجـروب“ (٧٥).  ذلـك باإلضافـة إىل وجود 

مجموعـة مـن اإلعالنـات عـن الجنـس، أقـل مـا فيهـا انهـا تخـدش الحيـاء العـام.  ومـن الواضح أن 

هـذه الجامعـة تعـرب عـن قمـة اإلخـرتاق الثقـاىف لفضائنـا الثقـاىف.   حيـث ضـخ منظومة مـن القيم 

الغربيـة عـىل سـاحة تراثنـا، وإذا كان البعـض مـن ناحيـة يـروج لـرضورة تعلـم ثقافـة الجنس حتى 

يكـون الشـباب عـىل وعـى بهـا.  فـإن تشـكل هـذه الجامعـة ومـا يناظرهـا ىف مواقـع أخـرى، يعنى 

فـرض ثقافـة جنسـية منحرفـة ىف منظوماتنـا الثقافيـة، تلعـب دورهـا معـززة بالغريـزة ىف تفكيـك 

ثقافتنـا املسـتندة إىل الديـن والـرتاث.  وعـىل هـذا النحـو نجد أن واملواقـع اإلفرتاضية تؤسـس لنرش 

ثقافـة الجنـس عـىل سـاحتنا لتفـرخ ، حتـي تقـىض عـىل كل مـا هـو نبيـل ومثـاىل  يف حياتنا. 

٦- جامعـة حمـوات مـن أجـل التغيـري“: تناقـش هـذه يف حياتنـا عـىل صفحـات ”املواقـع 

االفرتاضيـة“ طبيعـة العالقـة بـني الحمـوات، وأزواج البنـات أو زوجـات األبنـاء، ىف محاولـة لتغيـري 

الصـورة النمطيـة لهـذه العالقـة.  والتـى تطلـق عليهـا النـكات واألمثلة الشـعبية ىف كل مـن الثقافة 

الرشقيـة والغربيـة عـىل السـواء.  وىف ظـل هـذه الجامعـة ظهـرت جامعـات أخـرى مثـل ”بكـره 

حـامىت“ و ”حـامىت قنبلـة ذريـة“ و ”رضـاىك يـا حـامىت“ و ”الحمـوات الفاتنـات“.  وقـد أجريـت 

دراسـة عـىل شـبكة ”الفيـس بـوك“ كأحد املواقـع االفرتاضيـة للتعرف عـىل رأى روادها الذيـن بلغوا 

الفـرتة مـن ١٨-٢٥ يونيـو ٢٠٠٨ أن أقليـة محـدودة رأت أن الحمـوات يسـببون  ٢٦١٨ زائـرا ىف 

التوتـر داخـل البيـت وهـن سـبب املشـاكل األرسيـة بنسـبة ٢٩٫٨٣٪.   وأن نسـبة ٦٥٫٠١٪ مـن 

الذيـن أجـرى عليهـم اإلسـتطالع رأوا أن الحـامة ىف البيـت هـى سـبب الدفـئ العائـىل.   بينام أعترب 

١٦٫١٪ مـن املشـاركني ىف اإلسـتطالع أن حمواتهـم سـبب لرعبهـم.  ويـربز املوقـع عناويـن متناقضـة 

ناتجـه عـن تجـارب ذاتيـة وشـخصية فيـام يتعلـق بالحمـوات،  بعضهـا يصـف الحـامة بصفـات 
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سـلبية مثـل ”حـامىت هـا تجننـى“ و ”كابـوس يقـض مضجعـى، وحامىت من بعيـد لبعيـد“ و ”حامىت 

متسـلطة وأنانيـة“ و“ حـامىت سـبب همـى ىف الدنيـا“ وغـري ذلـك مـن الصفحـات السـلبية.  ذلك ىف 

مقابـل صفحـات إيجابيـة مثـل ”يارب السـاموات إحفظ الحمـوات“ و“ حامىت وأنا بالـذات“ ، ”أمى 

التـى مل تلـدىن“ و ”حـامىت أمـى الثانية“ (٧٦).  ىف هذا اإلطار تنسـحب تناقضـات الثقافة العامة من 

الواقـع لتشـكل ثقافـة الواقـع اإلفـرتاىض، حيـث نجد أن منظومـة القيـم املتعلقة بالحامة منقسـمة 

عـىل نفسـها إن إيجابـا أو سـلبا.   وهو إنقسـام ال يقتـرص عىل الثقافات الرشقية فقـط، ولكنها ثقافة 

عامليـة أشـار إليهـا العامل اإلنرثوبولوجيا الشـهري راد كليف بـراون (٧٧). 

٧-   الديـن وحـوار الثقافـة عىل صفحات املجتمع اإلفرتاىض:  شـغل الدين مسـاحة واسـعة 

ىف مواقـع املجتمـع اإلفـرتاىض عمومـا، ذلـك ألن الحـوارات عـىل صفحـات املوقـع االفـرتايض تكـون 

محـررة مـن أيـة قيـود يفرضهـا املجتمع.  بـل يصل األمـر أحيانا إىل أن املشـارك ىف إمكانـه أن يتنكر 

تحـت أسـامء مسـتعارة حتـى يطلـق العنـان حـراً فيـام يتعلـق بأفـكاره املتعلقـة بالديـن.  ىف هـذا 

اإلطـار تنوعـت الجامعـات املهتمـة بالشـأن الديني أحيانـا تكون جامعـات معتدلة متسـامحة فتأىت 

إىل منطقـة الوسـط، وأحيانـا تتطـرف إىل اليمـني فتعـرب عـن ظواهـر مرضيـة متطرفـة، وتتطـرف إىل 

اليسـار فتـربز هجومـا ال هـوادة فيه عىل الديـن.  الحوارات تتنـوع تارة حول ”الديـن الصحيح“ بني 

املسـلمني واملسـيحيني وتـارة أخـرى حـول ”اإلسـالم الصحيح“ بـني السـنة والشـيعة (٧٨).  باإلضافة 

إىل ذلـك فقـد إسـتخدمت ”املواقـع االفرتاضية“ لفرض إثـارة الفتنة بني األديـان (٧٩).  ىف هذا اإلطار 

توجـد مواقـع عديـدة منها موقع ”الشـباب املسـلم يغري العامل“ والذى وصل عدد أعضائه إىل تسـعة 

آالف شـاب.  وكذلـك ”مجموعـات الدفـاع عن الرسـول صـىل الله عليه وسـلم“ أو ”الدين اإلسـالمى 

ىف مواجهـة الهجـوم عليـه“ أو مجموعـة ”الدعـوة لعمـل الخـري“ و ”مجموعة الحفاظ عـىل الصالة“ 

و ”حفـظ القـرآن“ (٨٠).  مـن املواقـع املتطرفـة عـىل الصعيـد اإلسـالمى موقـع ”الصـارم الحاسـم“ 

الـذى يـرى أن تجـاوز ثوابـت الديـن يشـكل ”جـراة عـىل اللـه“ ويذهـب صاحـب هـذا املوقـع إىل 
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”أن اإلميـان بالغيـب هـو أسـاس الديـن، والفهـم يـأىت الحقـا، فهناك أشـياء رمبـا ال نكشـف حكمتها 

عـىل الفـور، ويحتـاج منا األمـر لإلمتثال والتسـليم والرجوع لفهم السـلف الصالح والعلـامء الثقات، 

لنكتشـف الحكمـة االلهيـة ىف العديـد مـن األمور بـدالً من التشـكيك ىف ثوابـت الدين(٨١). 

إتصـاال بذلـك حينـام تعـرض نبـى اإلسـالم محمـد عليـه الصـالة والسـالم للهجوم مـن بعض 

األقـالم األوربيـة، تشـكلت جامعـة ”ملناهضـة التهكـم عىل الرسـول صىل الله عليه وسـلم“ شـعارها 

”حملـة جميـع املسـلمني ملنـارصة خاتـم األنبيـاء محمـد صـىل اللـه عليـه وسـلم“ تدعـو إىل تفنيـد 

األفـكار التـى قيلـت بحـق الرسـول.  ثـم تقـدم حـرصاً بعـدد الـرشكات الدمنركيـة والرنويجيـة التـى 

ينبغـى مقاطعتهـا، تحـت عنـوان ”قاطـع هذه الرشكات“، ثم يورد شـعارات وأسـامء سـبع وعرشون 

رشكـة ينبغـى مقاطعتهـا (٨٢).  وقـد يشـتد الحـامس بهـذه الجامعة أحيانـا ألن تسـقط ىف نوع من 

الشـوفينية الدينيـة، التـى تـؤذى مشـاعر بعض أصحـاب األديـان األخرى.  

باإلضافـة إىل ذلـك قامـت حوارات حـول الحجاب عـىل ”املواقع االفرتاضية“ حيث تشـكلت 

مجموعـة ”إخلعـى الحجـاب اآلن“ حيث نجد أن معظم املشـرتكني ىف هذا املوقع يحاربون الحجاب.  

وبرغـم أن هـذه الجامعـة ليسـت الوحيـدة إال أنهـا األكرث نشـاطا، حيث تـرد ىف صفحاتها الرئيسـية 

أقوال قاسـية تسـتنفر مشـاعر الكثريين.   مثل قولهم ”سـنحرق حجابنا ىف ميدان التحرير.. سـنتحرر 

مـن رمـز التخلـف“ ، ”مـرص وصلـت لحالـة منحطة من أدعيـاء التدين والـكالم مبقاش نافـع .. إحنا 

عايزيـن واحـد زى أتاتـورك... يرجعنـا بنـى أدمني بالعافيـة“.   ”غادرت الفاطمية مـرص تاركة خلفها 

الكنافـة ىف الصـواىن. وسـوف تغـادر الوهابيـة مـرص تاركـة خلفهـا الكنافـة ىف العقـول“، ”سـنحارب 

قـوى الظـالم حتـى النهايـة“ (٨٣).  ويتـواىل الهجـوم عـىل الحجـاب حتـى التجـرؤ عـىل الديـن ذاته 

والرسـول، أقلهـا أن ”الرسـول ليس من العـرب“ (٨٤). 

ــا  ــة منهـ ــذه املجموعـ ــة لهـ ــات مناهضـ ــر مجموعـ ــى أن تظهـ ــن الطبيعـ ــد كان مـ وقـ

عـــىل ســـبيل املثـــال مجموعـــة ”دعـــوة ألغـــالق جـــروب: إخلعـــى حجابـــك االن“  أو جامعـــة 

ــىل  ــاب ردا عـ ــوع إىل الحجـ ــة ”الرجـ ــك اآلن“ ومجموعـ ــى حجابـ ــروب إخلعـ ــد جـ ــا ضـ ”معـ
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مجموعـة إخلعـى حجابـك اآلن“.  وقـد حاولـت هـذه املجموعـات الدفـاع عـن الحجـاب بتقديـم 

اآلدلـة العقليـة والنقليـة عـىل الحجـاب، وتتـوىل أحدى العضـوات املدافعـة عن الحجـاب قائلة ”أن 

األفضـل ملواجهـة أعـداء الحجـاب هو التحدث عن الحجـاب عامة والرد عىل الشـبهات“ (٨٥).  وقد 

توصـل البعـض ىف مجموعـة ”دعـوة للرجـوع إىل الحجـاب ردا عـىل إخواننـا الغافلـني ىف مجموعـة 

”إخلعـى حجابـك اآلن“ إىل أن الحـل الوحيـد والفعـال هـو التجاهـل التـام لهـم، فهـو األكـرث إثـارة 

للجنـون فتقـول أحدهـم ”أرى أنـه مـن األفضـل تـرك الجـدال معهـم، ألنهـم أشـخاص جبلـوا عـىل 

محاربـة اإلسـالم، مهـام إدعـوا ووظفـوا عقولهـم ىف مهاجمـة رشع اللـه الـذى إرتضاه لنـا“ وهدفهم 

إنـكار كل مـا هـو إسـالمى ولـذا لجئوا إىل أسـاليب رخيصـة“ (٨٦).  وترى أخرى ” الجـروب ده الزم 

يتقفـل عشـان الكفـار الىل مشـرتكني فيه يعرفوا أن املسـلمني قـوة“ (٨٧).  ويقول ثالـث ”يا جامعة 

إنتـم مكربيـن املوضـوع، ده حتـه جـروب تافـة مـا فيهـوش ٥٠٠ عضو، شـوية نـاس تافهـني“.  ويرد 

الطـرف املحـارب للحجـاب فيقـول ”نحـن أقـل مـن ٥٠٠ عضـو وأنتـم أكرث مـن ٣٢ ألـف عضو ومع 

ذلـك إنتـم ىف رعـب شـديد مـن صوتنـا.   لدرجـة أن أملكم الوحيـد ىف الحياة، وهدفكـم األقىص هو 

إغـالق موقعنـا، أليـس هـذا دليـل دامـغ عىل فشـلكم وضيـق أفقكم وعـىل ضعف حجتكـم؟ يالكم 

مـن منافقـني ودراويـش مخابيـل، ال يتـرشف بكـم أى دين وأى نبـى“ (٨٨). 

جامعـة أخـرى تتعلـق بالديـن ويـدور الحـوار فيهـا حـول البهائيـة هـذه املـرة، حيـث ثـار 

بشـأنها جـدل ولغـط ىف نطـاق املجتمـع الواقعـى، إنتقـل بـدوره إىل املجتمـع اإلفـرتاىض.   حيـث 

إىل  ويشـري  مـرصى“  ”بهـاىئ  االفرتاضيـة“  ”املواقـع  عـىل  املوقـع  صاحـب  البهائيـني  أحـد  يقـول 

قضيـة  أثـارة  منـذ  البهائيـة،  الديانـة  ألبنـاء  النظـرة  ىف  النسـبى  التحسـن  ىف  السـبب  كان  أنـه 

الشـخصية.  ويقـول أن ”املواقـع االفرتاضيـة“ كان عامـالً  البطاقـة  إثبـات ديانتهـم ىف  حقهـم ىف 

هامـا ىف إنفتـاح غـري مسـبوق عـىل البهائيـني، مل يحـدث ىف باقـى وسـائل اإلعـالم، فقـد أعطـى 

مزايـدات  أى  دون  واضـح،  بشـكل  وقضاياهـم  مشـاكلهم  لعـرض  أنفسـهم  للبهائيـني  الفرصـة 
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إعالميـة.  وأعطـى املجـال للبهائيـني للـرد عـىل املعلومـات املغلوطـة املنشـورة عـن الديـن البهـاىئ.  

وأتـاح لناشـطى حقـوق اإلنسـان واملدونـني املتضامنـني معهـم، الفرصـة لعـرض وجهة نظـر مخالفة 

للأملـوف عـن قضيـة البهائيـني املدنيـة، وأيضـا الجانب الدينـى منها، كـام أن ظهور مدونـني بهائيني 

أعطـى لألمـر بعـداً إنسـانيا بـدال من صـورة القضيـة املجـردة“(٨٩).  عىل خـالف ذلك نجـد صفحة 

”الصـارم الحاسـم“ عـىل ”املواقع االفرتاضية“ ومعـه آخرون يثري جدال وحواراً حـول حقوق البهائيني.  

رافضـني الحقـوق ”بدعـوى أن الديـن البهاىئ دين وضعى يرفضه اإلسـالم وال ميكـن اإلعرتاف به“ ألن 

اإلسـالم هـو الديـن الخاتـم(٩٠).  ويسـتمر الجـدل والحـوار، كأمنا هو حـوار الطرشـان دون الوصول 

إىل قناعـات أو حلـول وسـط، رمبـا ألن العقائـد ليـس بها حل وسـط. 

الفتنـة الطائفيـة بـني املسـلمني واألقبـاط نالـت مسـاحة واضحـة عـىل صفحـات ”املواقـع 

االفرتاضيـة“، حـدث ىف أعقـاب إتهـام كنيسـة محـرم بـك ىف اإلسـكندرية بعـرض مرسحيـة رآهـا 

البعـض مسـيئة لإلسـالم.  وبسـبب ذلـك حـدث إحتقـان وتأجـج للمشـاعر وإحتجـاج وتظاهر دفع 

بعـض املسـلمني واملسـحيني لتشـكيل مجموعـة بأسـم ”معـا أمـام اللـه – مصارحـة ومصالحـة“، 

كان هدفهـا تجـاوز حالـة التوتـر الطائفـى.  تؤكـد ”ماريـان ناجـى حنـا“ املنسـق العـام للمبـادرة 

”التعـارف بـني العقـول تـم أوال عـىل اإلنرتنـت“، وبالتدريج ومـع النقاش املسـتمر إكتشـفنا إمكانية 

الحركـة عـىل األرض.  ولكـن حتـى بعـد إطـالق املبـادرة ظـل اإلنرتنـت الوسـيلة األهـم واألفضـل 

للتواصـل واملناقشـة، بسـبب ضيـق الوقـت وااللتزامات“، لقـد كان الحـوار واإلنصـات إىل اآلخر هو 

أسـاس املبـادرة وهـو مـا تؤكـده ”ماريـان“ أنـه غـري موجـود ىف الواقـع الحقيقـى، لذلـك كان مـن 

الـرضورى أن يبـدأ مـن اإلنرتنـت... الـذى سـاهم ىف وجـود حـوار حقيقـى بـني الناس من املسـلمني 

واملسـيحيني عـىل السـواء، صحيـح أنـه أحيانـا مـا ينتهـى إىل معـارك وخطابـات كراهيـة، ولكـن 

عـىل األقـل أصبـح هنـاك تفاعـل إيجـايب بـني الطرفـني، لقـد قطـع اإلنرتنـت املسـافة الفاصلـة بـني 

املتخاصمـني، ووضـع النـاس ىف مواجهـة بعضهـم البعـض (٩١).  وهـو مـا يعنـى أن صـوت العقـل 
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كان عىل صفحات ”املواقع االفرتاضية“ بينام صوت اإلنفعال والعاطفة كان عىل أرض الواقع. 

٨- ثقافـة الرتفيـه عـىل صفحات املجتمع اإلفرتاىض:  الحوارات ليسـت جادة دامئاً، وليسـت 

عقالنيـة بصـورة مسـتمرة، ولكـن تتخللهـا بعـض جوانـب الرتفيـة.  حيـث يتفاعـل اإلنسـان بال روح 

جـادة.  يحـدث ذلـك كثـريا عـىل أرض الواقـع، كـام يحـدث إنعكاسـاً لذلـك عـىل صفحـات ”املواقع 

االفرتاضيـة“ ىف املجتمـع اإلفـرتاىض.  ىف الواقـع تـؤدى النكتـة وظيفـة ترصيف التوتـر، وتجديد ذات 

الفـرد أو الجامعـة، وىف نفـس الوقـت تنقل إىل سـاحة املتفاعلني مضامني يناقشـونها مع ذواتهم، مع 

طرحهـا ىف إطـار جامعـة تؤكـد طبيعتهـا.  عىل هذا النحو تشـكلت جامعات تعكس الروح الشـبابية 

التـى ال تأخـذ األمـر بجدية ىف بعـض جوانبها. 

إرتباطـا بذلـك وجـدت جامعات عـىل أحد ”املواقـع االفرتاضية“ تعرب عن إعجابهـا بالفنانني، 

مـن ذلـك نجـد ”رابطـة محبـى احمـد منيـب ومحمـد منـري“ و“ محبـى فـريوز“ و“ محبـى صـالح 

جاهـني“ وطبعـا ”محبـى نجـم الجيـل“ الـذى يثـري كعادتـه الكثـري مـن الجـدل، حيـث تشـكلت 

جامعـة مضـادة ملحبـى ”نجـم الجيـل“ الـذى تـراه املكـروه األكـرب، فهـو مثـال سـئ للشـباب كـام 

يـراه صاحـب مجموعـة ”لـو الجـروب دا وصـل عـرش تـالف هرنجع“...“السـجن“ وهـو الجـروب 

الـذى وصـل أعضـاؤه إىل ١٧٫١٥٧ مشـارك.  وهـو العـدد الـذى فـاق توقعـات صاحـب الفكـرة 

الـذى أعلـن مبجـرد تخطـى عـدد األعضـاء الرقـم الـذى حـددة أنـه ليـس لديـه طريـق إلرجـاع 

الفنـان ”...“ الـذى خـرج مـن السـجن العسـكرى ليعيـده إليـه مـرة أخـرى، ولكنـه أراد فقـط أن 

يقيـس مـدى كراهيـة أبنـاء الجيـل ملـن أطلـق عليـه نجـم الجيـل (٩٢).  يضـاف إىل ذلـك خطابات 

جامعـة عـىل موقـع ”املواقـع االفرتاضيـة“ تسـمى مجموعة ”توسـيع بنطلونـات البنـات“.  وتناقش 

هـذه املجموعـة نقديـا املالبـس الضيقـة التـى تلبثهـا اإلنـاث، يوضـح أعضـاء الجامعـة أن ذلـك 

مخالـف للديـن ومخالـف لألخـالق والتقاليـد ىف مجتمعنـا.  كـام أنـه يعتـرب دعوة رصيحـة للتحرش 

واإلعتـداءات التـى تقـع عـىل اإلنـاث ىف الشـارع.  ىف مقابـل ذلـك نجـد مجموعـة بعنـوان ”مـع 

إحـرتام حريـة اإلنـاث“ تقـدم دعـوات مضـادة بأن امللبس مسـألة شـخصية بحتـه، ومن حـق الفتاة
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 أن تلبـس مـا تريـد.  وكفانـا تاريـخ مـن الحجـر والكبـت والقهـر للمـرأة، وهـو الحجر الذى سـبب 

التخلـف الـذى نحـن فيه. 

ذلـك يعنـى أن صفحـات موقـع ”املواقـع االفرتاضيـة“ ضمت حـوارات متنوعـة، تعكس من 

ناحيـة الجوانـب املختلفـة للشـخصية الشـابة باألسـاس، تلـك التـى تنتمـى ألعـىل رشائـح الطبقـة 

الوسـطى إضافـة إىل الطبقـة العليـا، وهـى الفئـات التى إنفتحت عـىل العامل الخارجـى بكثافة عالية 

مـن خـالل اإلعـالم وتكنولوجيـا املعلومـات.  والتـى عانت مـن صدمـة اإلنفتاح الشـامل فترشذمت، 

بعضهـا ذهـب إىل أقـىص اليمـني فتبنـى مواقـف محافظـة ومتزمتـة أو أطيـح بـه إىل أقىص اليسـار، 

فأعلـن شـعارات التحـرر مـن ثقافـات الوطـن وفتح بـاب اإلخرتاق عـىل مرصاعية.  كـام تعكس من 

ناحيـة أخـرى تنوعـات التفاعـالت اإليجابية والسـلبية التى تحـدث عىل أرض الواقع، والتى تسـللت 

بطبيعتهـا وثقافتهـا املنظمـة والضابطـة إىل سـاحة املجتمـع اإلفـرتاىض مـن خـالل شـخصية أعضائه 

املشاركني. 
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