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المقدمة
لقد أمهرت مروؾ مرحلة محاكمة إٌمرالوً حاجوة ماسوة لبوذل جهوودل
تساهم فً عطع الطرٌق وبسرعة أمام العنؾ الذي نتج عن اعتقالًل الذي تم على
شكل مإامرةل وعدم إتاحة الفرصة لتحقٌق آمال المتآمرٌن وحلفوائهمل والقٌوام بموا
هو صحٌح للتوجه نحو السبلم المشرؾ حتى ولو كان محدودا ً.
ان التقرب العملً من ذلك جاء على شوكل تقودٌم الودفاعات علوى أسواس
الحوول و" السووبلم والوحووودة الدٌمقراطٌووة" .وال ٌمكننووا أن ننسوووى سووٌطرة الوووبط
السٌاسً على األجواء فً هوذه الموروؾ .واعتقواد بوان األوسواط صواحبة التفكٌور
السلٌم والمسإولة فً تركٌا كانت بعٌدة عون فهوم منطوق تطوور الموإامرة فوً تلوك
المروؾل وكانت ؼٌر مستعدة لمواجهوة مجورا األحوداا وتطوراتهوال وموروؾ
اتخاذ عرار سلٌم لم ٌبلح فً األفق وعلى جمٌع المستوٌات أو أنه كان محدودا ً.
لقد كانت المإامرة بمثابة هدٌة سقطت مون السوماء علوى الشووفٌنٌة التوً
أصووابها مووس هسووتٌريل وتووم إعووداد اللعبووة الرومانٌووة للقوورن العشوورٌن أي تقوودٌم
الضووحٌة لؤلسوود فووً الحلبووةل وهووذا كووان عرض وا ً للعنووؾ األعمووى الووذي ال ٌمكوون
الخروج منهل والوذي ٌتجواوز جمٌوع أهوداؾ حوزب العموال الكردسوتانً وٌتنواع
معها .مع األسؾ الشدٌد دخل الجمٌع فً الموعع المضواد ضود بعضوهمل معتقودٌن
بؤن العملٌات االنتحارٌة والمواجهة والمقاومة هو حقهم المشروعل وأسووأ موا فوً
األمر هو ترك األطراؾ بعٌدا ً عن فهم اللعبة.
إن إحدا أكبر الخٌانات للعصرل هً أنهوا الزالوت تمهور نفسوها وكؤنهوا
صدٌقة ومإٌدة للحرٌة من جهةل وتحاول نسٌان وإزالة أصحاب الموعؾ المملوم
والبط و ل دون رحمووة موون جهووة ثانٌووة .فكووان المٌوودان سووٌنفتح أمووام جمٌووع الخونووة
والعمبلء المتربصٌن فً الكمٌنل الذٌن مهروا مرات عدٌدة .فً الحقٌقوة كوان عود
تم إعداد وضوبط كول شوًء حسوب مووتًل وكوان الهودؾ هوو إزالتوً جسودٌا ً علوى
األرجحل وإذا لم ٌحدا ذلك فالهدؾ هو إزالتً معنوٌاًل وال أعتقود أن هنواك هودفا ً
آخر ؼٌر ذلك رؼم تفكٌري بالمسؤلة مطوالً.
كانووت الموووإامرة عمٌقووة وملٌئوووة باالسووتفهامات لدرجوووة ٌتطلووب إفشوووالها
انطبلعة إنسانٌة متقدمة جدا ً ال تقل عٌمتها عن عٌمة القٌام بمعجزة.
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كان كل شًء معدا ً وفق عودر ال ٌورحمل جعول العوالم برمتوه فوً الموعوع
المضادل ولم ٌنتمر األصدعاء المقربٌن وحتى الرفا أكثر من " مووت مشورؾ "
كارتباط بوالقٌم العقائدٌوة والمعنوٌوةل وكوان هوذا منطوق العصورل ومنطوق الصودٌق
والعوودو أٌض واًل فووً هووذه النقطووة بالووذات تتجموود العواطووؾ والمعتقووداتل وكووان كوول
شًء ٌفر العزلوة .لون أعوول أن الرموً بالرصوات كانوت عقوبوة بعٌودة حسوب
عواعد الحربل لكنهم لم ٌمنحون هذا الحق رؼم رإٌته كحقل إذ كانت الحضوارة
ترؼب باالنتقام بشكل آخر.
لم ألعب فً أي وعوت مون األوعوات مون أجول البطولوةل كموا أنوً لوم أكون
بذاك الشجاع كما ٌعتقدل ورؼم رؼبتً بؤن ٌعرفونً كما أنال إال أنً لم أشهد ذلك
حتى لدا أكثر رفاعً المقربٌنل ولكن كان لودي جانوب لوم أخنوهل وكنوت سؤسوتمر
أن أكووون ذاك الطفوول الووذي ال ٌخووون أحبلمووهل وال أعتوورؾ بآلهووة الحضووارةل وال
انحول فوً مإسسوواتهال ولوم أكوون سؤصوبح رب أسوورة زوجاتهوا .لقوود حقوق دٌالكتٌووك
شخصٌتً تطورا ً من هذا النوعل وكانت المسؤلة عود خرجوت مون أن تكوون مسوؤلة
ً أن أكوون
تناع داخلً بسٌط لتركٌوا منوذ أمود طوٌولل كوان مووععً ٌفور علو ن
بروما توس  prometeusالعصر .إن صلبً على حجر إٌمرالً لوم ٌكون ٌختلوؾ
عن صلب بروما توس فً جبال القوعاز كما جواء فوً األسوطورةل وكوم كوان ذلوك
محزنا ً ومإلماًل فقد عام بذلك أٌضا ً أحفاد إله أثٌنا زٌوس . zeus
أن موسكو التً تعتبر إحدا أهم المراكز الحضارٌةل لعبت لعبوة دنٌئوة
ال مثٌل لها ضد اشتراكٌة المبلٌٌن حتى وإن لم ٌكن لهذه االشتراكٌة دعائم كافٌةل
فإنها فً مسؤلتً أٌضاًل لم تكن ستشعر وبدون أي خجل باالنزعاج من المشواركة
باللعبةل وذلك مقابل بضعة مناعصات وعر بضعة ملٌوارات مون صوندو النقود
الوودولً .أمووا رومووا بحلبتهووا العبودٌووة الكبلسووٌكٌةل وحسوواباتها الدعٌقووة للرأسوومالٌة
الحدٌثة فإنهوا لوم تكون سوتعترؾ بوالقٌم القانونٌوة والمعنوٌوة .وكانوت تجبرنوً علوى
خووو حوورب كبٌوورة موون أجوول الشوورؾل بإرهوواب نفسووً ال ٌمكوون وصووفهل وكنووت
سؤضووطر للقٌووام بمووا تطلبووه .أمووا أثٌنووا فقوود كانووت ستسووتؽل باسووم الصووداعة الثقووة
الممنوحوة لهوا بوؤكثر األشوكال دنواءةل حتوى ان عواهرة ال ٌمكنهوا التفكٌور والتجورإ
على القٌام بذلك وترسلنً الى عاصمة كٌنٌال موطن آكلوً لحووم البشور .لقود كوان
ٌتضح الوجه الحقٌقوً لحضوارة القورن العشورٌن موع كول دعٌقوة تمور حٌوا الخسوة
والتعذٌب و البعد عن المشاعرل ذاك الوجه القبٌح الذي ال مكان للقٌم اإلنسانٌة فٌه
وسوا منطق المنفعةل وكنت سؤمل جامدا ً تجاه ذلك .هذا هو الواعع الذي جمودت
فٌه ردود أفعالًل وهذه هً الحقٌقةل فالذٌن ٌنتمرون موعفا ً مختلفا ً لن ٌستخلصووا
النتائج الفكرٌوة والمعنوٌوة البلزموة فٌموا إذا لوم ٌودركوا الحقٌقوة بكول جوانبهوا ولون
ٌشعروا بها حتى النخاع.
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ما آمنت بالقدر أبوداًل لكون كنوت سوؤنتمر لوحودي فوً الصولٌب الحودٌا
للقرن العشرٌنل والذي صنعته لً عوا القدر فً سكون القبورل وكنت أدرك بان
استخدام آخر نبضة لقلبً وآخر جزء من معرفتوً لصوالح اإلنسوانٌة هوو فضوٌلتً
ومعناي الجوهريل وكنت سؤترك األمور تؤخذ مجراها الطبٌعً.
فً الوعت الذي أعوم فٌه بهذا التعرٌؾ القصٌر لمن ٌرٌد فهم وعفتً فً
إٌمرالًل فإن الشًء الذي سٌتطور لٌس نقدا ً أو نقدا ً ذاتٌا ً عادٌواًل أو آمواال بوالعفول
أو أموول العووٌ بشووكل أو بووآخرل إن التطووورات بهووذا االتجوواهل ال ٌمكوون أن تكووون
فضٌلة ومعنى ما عشته .إن الوضع مختلؾ وٌتطلوب فهموا ً حقٌقٌوا ً وجوهرٌوا ً وبوبل
ترددل ألنً ال أشك أن موعؾ السوبلم واألخووة ـ حتوى لوو كوان محدوداًوـ هوو سومة
جوهرٌة من األعما ل لذا لم أكن سؤعطً األولوٌة لمسؤلة الموعؾ السٌاسً الذي
ٌحتل موععه فً المرتبة الثانٌة والواجب اتخاذهل أو لم أكن سؤصبح جوابا ً لآلموال
المنسجمة حسب الٌمٌن والٌسوار الحضواريل ولوم أكون سوؤجعل نفسوً أداة لهوا .و
كنووت سووؤبحا هنووا عوون السوومول ولووم أكوون سووؤجعل نفسووً تلٌووق بلعنووة الحضووارة
المعاصرة.
كنووت سووؤعطً عٌمووة ألي رأي سٌاسووً ٌعطووً مكانووة للعووٌ األخوووي
بشراكة والتً تمر عبر السبلم المشرؾ والحرٌةل وكنت سؤفضل االتحادات التً
تعتمد على التعبٌر الحر فوً جمٌوع المسوتوٌاتل ألننوً ال أإمون بوالجزر السٌاسوٌة
الصؽٌرة والتً تنطوي على عٌم الفقر واالفتقار والطوباوٌوة .وكموا حودا دائمواًل
فوإننً كنوت سؤواصول وعفتوً ذات المعنوى إلوى درجوة لون أعوع فوً ـ بقودر موعوؾ
الوحدة اإلجبارٌة ـ موعؾ االنفصالٌة اإلجبارٌة.
هذا هو جوهر مرافعاتً فً إٌمرالًل وكلً أمل أن تفهم عٌمتهوا بشوكل
أفضل ٌوما ً بعد ٌومل إذا كنا عد استطعنا إٌقاؾ اإلرهاب الحقٌقً علٌبلً والذي كوان
ثموورة الحووم األعمووى الملعووون لتركٌووا بع و الشووًءل وأبطؤنووا اسووتؽبلل السمسوورة
المالمةل وأمهرنا سرٌان مفعول النهج الدٌمقراطً للنضال السٌاسً بقدر موا هوو
ذو معنووىل وسوواهمنا فووً تحدٌوود كٌفٌووة الوودفاع المسوولح المشووروع ضوود القوووا التووً
ترف السبلمل كل ذلك ٌعنً بؤننوا أصوبحنا أصوحاب موعوؾ توارٌخً ٌثمنوه ذوي
العواطؾ الواععٌة والعادلوة والجوهرٌوة .وعلوى هوذا األسواسل فوإننً أعورؾ بوؤن
استخدام حق الدفاع أمام محكمة حقو اإلنسان األوروبٌة ()AIHMل مون خوبلل
الدفاع الذي أعددته على أساس األٌموان بؤنوه سوٌعبر عون عوٌم تارٌخٌوةل ٌعنوً فوً
الدرجة األولى دفواع الشور األوسوط تجواه الؽوربل ودفواع ثقافوة الشور األوسوط
تجوواه الحضووارة األوروبٌووةل وتقٌووٌم المحفوول القووانونً الوودٌمقراطً الووذي ٌتطلووب
التحوودا فٌووه عوون المواضووٌع التووً أصووبحت كونٌووة وباسووم الشووعوب بهووذا الشووكلل
وارتباطا ً بكل ذلك عمت بتسلٌط الضوء وبشكل صحٌح على التارٌخل كمهمة لوًل
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وإننً أرا بؤن استخدام هذه الحق الذي بلػ مستوا لٌكون لؽة حل كافة المشاكل
االجتماعٌة والتوً أضوحت حالوة شواملةل وعلوى الورؼم مون انوه ٌنبوع مون مصوالح
القوا الحاكمةل وحتى لون كان متؤخراًل ومن أجل تجاوز الحالة التوً ارتوبط كول
شووًء باالولٌؽارشووٌة والتووً تتنوواع مووع حوودا تؤسووٌس تركٌووا ومنطقهووال وهووذا
المحفل الذي ٌرتبط بحل االتحاد الدٌمقراطً والسلمً ولو بشوكل محودودل والوذي
سووٌجد مسوواندة لبلنضوومام إلووى عضوووٌة االتحوواد األوربووًل وهووذا لووٌس بخطووؤل وال
ٌصٌبنً عقدة من جراء ذلك.
إن أوربوا فووً موعووع متقودمل ودون فهووم الجوانووب التوً أؼنتهووال موون ؼٌوور
المكووون تحقٌوووق تطوووور مرحلوووً لثقافوووات الشووور والشووور االوسوووط والتوووً آمنوووت
بجوهرها دائماً .وان معرفوة االسوتفادة مون عوٌم االتحواد األوربوً حسوب المصوالح
العادلووة للقوووا االجتماعٌووةل ال تعنووً العمالووة الرخٌصووة أو مفهومهووا المعووروؾل
والوعوووؾ ضوود ذلووك ال ٌعنووً التقدمٌووة أٌض واًل بوول لووٌس لووه معنووى سوووا التخلووؾ
المتفسخل ونمرا ً للمروؾ التً مهودت السوبٌل أموام اعتقوالًل والقووا التوً نفوذت
ً أن
ً بؤنووه ٌتوجووب عل و ع
ذلوك هووً عوووا حاكمووة الحضووارة المعاصوورةل فموون الجلو ع
أضووع مرافعوواتً بهووذه النوعٌووةل وموون الضووروري أن نضووع فووً األولوٌووات كشووؾ
النقاب عن مؽامرتً األوربٌة والتوً ٌجوب أن نسوتخلت منهوا الودروس .فوً هوذه
النقطووةل ال ٌمكننووا رإٌووة الحقٌقووة بكاملهووا فٌمووا إذا انؽمسوونا فووً واع وع تركٌووا وحووده
وحتووى فووً واعووع الشوور األوسووط .فووإن البحووا عوون الحوول فووً الواعووع الحضوواري
األوربً بمقدار منبع المشكلة ٌكتسب أهمٌة بارزة.
أصبحت أؼلب الحركات التً ٌطلق علٌها حركات التحورر أسوٌرة سوبل
حل أضحت عائقاًل نتٌجوة لمسواعٌها فوً البحوا عون الحول فوً إطوار ضوٌقل وعود
تجاوزتهوا الحضوارة األوربٌوة منوذ أموود بعٌود وعلوى أعلوى المسوتوٌاتل أو أن هووذه
الحركووات تعووٌ اختناع وا ً تحووت ضووؽط سٌاسووات " فوور ـ تسوود " .إن التعصووب
القووومً والتطوورؾ الوودٌنً والبقوواء بعٌوودا ً عوون الدٌمقراطٌووة هووً مفوواهٌم تجاوزتهووا
أوربووا منووذ زموون طوٌوولل وأثموور التمؤسووس فووو القومٌووات والعووٌ فووً التعددٌووة
الثقافٌة والنمام الدٌمقراطً الذي وصل حتوى إلوى حقوو الفوردل عون عٌموا ً كونٌوة
معاصرة أثبتت نفسها.
هووذا الموعووؾ األساسووً ٌتطلووب ح وبلً ٌعتموود علووى التحلٌوول الحضوواري.
والسبب الهام اآلخرل أن التراجٌدٌا التوً عشوتها شخصوٌا ً هوً أبعود مون أن تكوون
مسؤلة فردٌةل بل هً تعبٌر صواد لواعوع ٌعٌشوه الشوعب الكوردي كموا رأٌنوا ذلوك
على أر الواعع .إن تعرٌؾ الواعع الكردي بشكل صوحٌحل سوٌمهد السوبٌل أموام
تشخٌت سلٌم لقضٌة تحتل تؤثٌرها جودول أعموال أوربوا منوذ اآلنل وٌكتسوب هوذا
التشخٌت أهمٌة تحدد مصٌر الدٌمقراطٌة فً تركٌال وسٌساهم الحل الودٌمقراطً
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فً تركٌا بهذا المعنىل فً تطوٌر حلول حٌاتٌة لقضواٌا الشور األوسوط والقوعواز
وآسٌا الوسوطى وحتوى البلقوان .وتنبوع األهمٌوة العالمٌوة الكبورا للمشوكلة مون هوذه
الحقٌقةل وستإدي اآلراء التً تنكر المشكلةل أو التً تضخمهال أو التً تدافع عن
ضرورة عدم إٌجواد الحلوولل إلوى توؤزم المشوكلة وإدامتهوال وستسود الطرٌوق علوى
اآلراء التً عد تساهم إٌجابٌا ً فً حلها.
لً دور كبٌر فً إٌصال القضٌة الكردٌة الى هذا المستوال وفً الوعت
الذي تدور فٌه نقاشات هامة حول الموضووع الكورديل فوإن تقودٌم مرافعتوً علوى
أساس حل علمً وشامل ٌتمتع بؤهمٌة كبٌرة .ولذلك سؤعوم بتحلٌل توارٌخً ـ وان
لوم ٌكوون بشووكل معمووق ـ للحضووارة بخطوطهووا العاموةل والووى جانووب سووبرنا أؼوووار
المشكلة القائمةل فإننا سنربط حل المشكلة بهذا التحلٌل بحٌا ٌصبح دلٌبلً للحل.
لم تستطع اآلراء التوً تتنكور للمشوكلة أو التوً تفتقور إلوى القٌموة العلمٌوة
والمتضمنة لعواطؾ شوفٌنٌةل أن تخطو أٌة خطوة فً سبٌل حول المشوكلةل وهوً
موون األسووباب األساسووٌة للسوولبٌات التووً خسوورنا بسووببها الكثٌوور .وأعتقوود أن أسوووأ
أسلوب متبع هو ترك القضاٌا حتى التعفن .عد ٌكوون لمنطوق نفوً شوًء عٌموة موال
لكن ال توجد أٌة عٌمة منطقٌة للتعفن.
إن تعرٌووؾ واعووع الشووعب الكووردي وتشووخٌت أمراضووهل وإٌجوواد طوور
المعا لجوة الصووحٌحةل كمووا كووان األموور فووً عضوواٌا سووائر الشووعوب التووً عانووت موون
مشوواكل اجتماعٌووة أساسووٌةل مرتبطووة بشووكل وثٌووق بهووذا الوورأي .إن القٌووام بالنضووال
الووبلزم والووذي لووم ٌووتم أثنوواء انطبلعووة حووزب العمووال الكردسووتانً بسووبب المواعووؾ
المرسووومة لبلشووتراكٌة المشووٌدةل إلووى جانووب التووؤثٌرات العاطفٌووة للمفهوووم القووومً
الكردي البدائًل والمآز والخسائر واآلالم الكبٌرة التً ال معنى لهال بوات مهموة
ملقاة على عاتق الجمٌع وكل وفق عوته مهما كان ذلك مإلما ً ومتوؤخراًل وطبعوا ً لوم
تؤخذ هذه المهمة حقها إال إذا عام بها من ٌمتلكون القوة والشعور بالمسإولٌة.
هذا هو معنى محاولة تحلٌول الحضوارة بوالخطوط العرٌضوة .وٌمكون أن
ٌكووون ذلووك عوود أصووبح واضووحا ً للكثٌوور موون الشووعوب أو المجتمعوواتل التووً جعلووت
نشواطاتها التارٌخٌووة واالجتماعٌووة الشوواملة تلووك ممكنواًل وذلووك ضووروري موون أجوول
الموضوع الكردي وٌنتمر اكتساب المعنىل وعند القٌام بذلكل ٌجوب أخوذ التوارٌخ
أساسا ً أٌضاًل إذ ٌوجد تارٌخ كردي حتى وإن لم ٌكن بخط سواطع وعورٌ ل ولوم
ٌعد مرئً الٌومل وال ٌمكن تشخٌت ومعالجوة الواعوع الوذي وصول إلوى مرحلوة ال
ٌمكووون تجاوزهوووا دون تسووولٌط الضووووء علوووى التوووارٌخل وعنووود النجووواح فوووً الووونمط
التووارٌخًل تمهوور علووى السوواحة عوووة حوول ال مثٌوول لهووال وتووإدي إلووى انفووراج دعٌووق
بنفس النسبة.
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إن إتموووام المنموووور التوووارٌخً األساسوووً بالمراحووول األساسوووٌةل سوووٌمهر
إمكانٌة تحقٌق منمور حل ؼنً وفهم ٌومنا هذال وتحوٌل الملمة إلى نورل وسوٌتم
استٌعاب كم أعمت المواعؾ الدٌنٌة والقومٌة المتطرفة العٌون وضخمت المواعؾ
الخٌالٌة والتً ذات بعد واحدل سٌجعل ذاك الرأي ذو معنى اكثرل ولذلك ال نعتبور
أن الوعت متؤخر .ومع مقارنة هذه القضٌة بالقضٌة الفلسطٌنٌة والقضاٌا المشابهة
لهال حٌنها ٌجب التخلً عن النمط القومً الذي ٌستمر لعصور مع جذوره الدٌنٌة
وٌتعقد مع مرور الزمن الى جانوب وعوعوه فوً موؤز ل وذلوك كضورورة للموعوؾ
الدٌمقراطً الحضاري والعلمً.
إن رإٌووة ذلووك الوونمط الجدٌوود موون عبوول القطاعووات والمإسسووات المعنٌووةل
وإصبلح مواعفها ٌكتسب أهمٌة حٌاتٌة .إن بنٌة األزموة الشواملة القائموة فوً تركٌوا
تجعل من هذا األمر مهمة ال ٌمكن تؤجٌلها.
ال شك أن أبعاد العبلعات التركٌة ـ الكردٌة هً مون أبورز العبلعوات فوً
الواعع الكردي تارٌخٌا ً وعلى صعٌد العبلعة الٌومٌوةل وإن تنواول هوذا البعود بعموق
وشمولٌة ٌكتسب أهمٌة حٌاتٌة أٌضاً .إذا كان الحل المنتمر سٌكون فً إطار بنٌوة
وحوودة الدولووة علووى أسوواس الوحوودة الدٌمقراطٌووةل سووٌجعل ذلووك التحلٌوول العلمووً
للعبلعوووات التارٌخٌوووة أكثووور أهمٌوووة .وهنوووا ٌجوووب علٌنوووا توووذكٌر الوووذٌن ال ٌرٌووودون
االعتراؾ بالقضوٌة الكردٌوة ـ لنودع جانبوا ً االتحواد تحوت سوقؾ دولوة مشوتركة موع
عدة دول تركٌة ومجموعة دول تركٌوة ـ فحتوى تضوامن محودود ٌشوترط اسوتٌعاب
حقٌقتوه التارٌخٌووة والٌومٌووة بشووكل صوحٌح .إن اآلراء العاطفٌووة أدت بالنتٌجووة إلووى
ً فً ٌومنا هذال وهوو نموط خواطغ وؼٌور
ردود فعلل وهذا حقٌقة نراها بشكل جل ع
كواؾل ولوذلك ٌجوب ان تشوهد العبلعوات الكردٌوة ـ التركٌوة إصوبلحات دٌمقراطٌوة
شاملة كمهمة عاجلةل وسنقٌعم ماهٌة هذه العبلعات وجوانبهوا المنحرفوة واتجاهاتهوا
اإلٌجابٌة مجدداًل وستشهد إصبلحات متٌنة وجدٌدة .وال شك أن اإلصبلحات تنبوع
مووون الووودٌنامٌكٌات الذاتٌوووةل لكنهوووا تووودخل فوووً إطوووار التكامووول موووع واعوووع االتحووواد
األوروبًل الذي تحاول تركٌا االنضمام إلٌهل والتً تعتبر نفسوها جوزءاً منوهل وإن
مواصلة هذه الجهود ٌضاعؾ أهمٌتهال وٌجعل تبلحم الوضع الداخلً مع الوضع
الخارجً باإلصبلحات لٌست عبئا ً بل فرصة للخروج من بنٌة األزمة الكبٌرة.
ٌكتسب بعد حزب العمال الكردستانً فوً مرافعتوً أهمٌوة كبٌورةل إذ إن
تقٌووٌم حووزب العمووال الكردسووتانً بشووكل علمووً عموول ضووروري لووٌس موون جانووب
أعضووائه وعاعدتووه الجماهٌرٌووة فحسووبل بوول موون جانووب الموجووودٌن فووً الموعووع
المضاد له أٌضاً .واالكتفاء بوصفه إرهابٌا ً لٌس حبلًل وبالمقابل فوإن عولنوا أن كول
موووا عمنوووا بوووه كوووان مقدسووواًل ٌجرنوووا إلوووى أخطووواء كبٌووورة .وتعووور حوووزب العموووال
الكردستانً والكرد إلى ماهٌة متداخلةل لٌس فً الواعع الملموس لتركٌوا وحسوبل
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بل فً الجؽرافٌا المتعلقة بالشر األوسط أٌضاً .ولذلك فوإن تحلٌول حوزب العموال
الكرد ستانً بدعةل بقدر ما ٌمهد السبٌل أمام نقد ذاتوً بنواءل إنوه ٌمهود السوبٌل أموام
الحلول المحتملة أٌضاً.
ٌكتسب شرح مصطلحً "اإلرهاب" و"االنفصال" واللذان ٌعتبران من
اكثر المواضٌع أساسٌة وٌدخبلن جدول األعمال عنود ذكور  PKKأهمٌوة كبٌورة.
ومما ال شك فٌهل أنوه ٌجوب رإٌوة أبعواد المخطوط التوارٌخً واالجتمواعً المتعلوق
بهووذٌن المصووطلحٌن بشووكل جٌوود ومووا ٌقصوود موون وراء ذلووكل وإعووادة النموور فووً
اإلٌدٌولوجٌات الثورات الحدٌثة وتطبٌقاتها .والشًء األهم من ذلكل هوو ضورورة
القٌام بتحلٌل علمً للضوؽط اإلرهوابً الوذي ٌموارس كول ٌوومل والوذي ع
ط عوور عبور
التارٌخ ووضع الواعع الكردي تحت المكبس .وان تقٌٌم موعوؾ إرهوابً لوم ٌكتوؾ
بمنع التطور الحر فوً المجوال االعتصوادي والثقوافً واالجتمواعً والسٌاسوًل بول
تجاوزته إلى حد منوع اللؽوة دسوتورٌاًل سوواء مون الناحٌوة السٌاسوٌة والعسوكرٌة أو
موون الناحٌووة القانونٌووة والدٌمقراطٌووةل ٌتمتووع بؤهمٌووة حٌوٌووة .لووذلك فإنووه موون المهووم
توضٌح بعو التقٌٌموات النمرٌوة والمفهوماتٌوة التوً تنطلوق مون الموعوع المضواد
والتوً جسودت أرضوٌة لحووزب العموال الكردسوتانً.وعلى هووذا األسواسل فإنوه موون
المهووووم جوووودا ً توضووووٌح نمرٌووووات ومفوووواهٌم االشووووتراكٌة واالسووووتقبلل والحرٌووووة
والدٌمقراطٌووة والقومٌووة والعنووؾ واإلرهوواب والوطنٌوة واالتحوواد واالنفصووال موون
الناحٌتٌن السٌاسٌة والقانونٌوةل ووضوعها علوى طاولوة البحوا بجوانبهوا الصوحٌحة
والخاطئة .وسٌساهم وضع الجوانب العملٌة والنمرٌة لحزب العموال الكردسوتانً
والوذي أخوذ نصوٌبه مون الشوكل السوطحً لهوذه المفواهٌم والنمرٌواتل علوى طاولووة
البحا والوصول الى الحلول اإلٌجابٌة للمرحلة.
ٌبدو واضحا ً أن المواعؾ االتهامٌوة المتطرفوةل أو الدفاعٌوة المتطرفوة ال
تخدم الحلل وعند تقٌٌم  PKKمن الداخل أو الخارجل حتى وإن كوان هوذا التقٌوٌم
مضادا ً أو مإٌداًل فإنه ٌجب األخذ بعٌن االعتبار الوضع الخات للقضوٌة الكردٌوة
والمشووحون بووالعنؾ واآلالمل وعوودم منحهووا حقهووا موون العلووم والتطووور االجتموواعًل
وخصائصوها التوً تمتوواز بوالمنع والضووؽوطاتل وسوٌبقى أي تقٌوٌم ذاتٌوا ً إذا لوم ٌوور
عبلعة الضؽط برد الفعل وهذا سٌإدي إلى نتائج سٌاسٌة خطٌرة ولن ٌساعد على
الحلل بل هو جوهر المواعؾ الذي ٌإدي إلى المؤز  .وإنً أرا تجاوز ذلك أمر
مهم جداًل وأعرؾ بؤن القٌوام بموا ٌقوع علوى عواتقً فوً هوذه النقطوةل بقودر موا هوو
مسإولٌة كبٌرة فهو مهمة تارٌخٌة أٌضاًل ألن المهمة صعبة جوداًل وٌصوعب علوى
اآلخورٌن القٌوام بهوا .إن تقٌٌموات كهوذه بصودد  PKKذات معنوى وستسواهم فوً
الحوولل وسووتتٌح فرصووة تقوودٌم النقوود الووذاتً الووبلزم .أموا المواعووؾ واالتهامووات التووً
تنطوي على الشجب فقطل فإنها ستضوعؾ فورت أي تحوول عود ٌحودال وسوتقوي
المواعووؾ والمفوواهٌم الصوولبة والمحافمووة .عنوودما نؤخووذ بعووٌن االعتبووار الممارسووة
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العملٌة للمواعؾ التً تؽلق أبواب السٌاسة الدٌمقراطٌة فً تركٌوا أموام االتجاهوات
الدٌنٌة والٌمٌن أو الٌس ارل فإنها ال توإدي إال إلوى حلقوة مفرؼوة وفقودان القوٌم لودا
األطراؾل فإن أهمٌة هذا الموعؾ المذكور تزداد اكثر.
إن التفو األوروبً فً هذه النقطة نابع من بلوؼها سٌاسوة دٌمقراطٌوة
بعد تجاربها الطوٌلوةل وفوتح أبوابهوا أموام جمٌوع أشوكال التعبٌور الحور .إن اإلٌموان
بصحة هذا األسلوب وإعطاء الفرصة لذلكل هو الطرٌق الواععً والمعاصر لحل
المشكلة.
إن اسووتبعاد العنووؾ موون كونووه سووبٌبلً لحوول القضووٌة الكردٌووة أموور موورتبط
بشكل وثٌوق بتجواوز سٌاسوات اإلنكوار والقموع ولوو بشوكل محودودل وفوتح الطرٌوق
أمام الخٌار الدٌمقراطً بما ٌتناسب مع جوهره .فمثلموا ٌشوكل الحمور المفورو
على اللؽة والثقافة والنشر والتعلوٌم شوكبلً متطرفوا ً مون اإلرهوابل فهوو فوً الوعوت
نفسه توجٌه دعوة إلى العنؾ المضاد باستمرار .فإننوا نجود أن  PKKعود لجوؤ الوى
العنؾ دون التحكم بهل وبشوكل تجواوز مفهووم الودفاع المشوروعل ونجود ان الكثٌور
من الحركات فً ٌومنا هذا عد لجؤت إلى طر أكثر تطرفواً .وبالمقابول فوإن وعوؾ
إطبل النار من طرؾ واحودل والبقواء فوً موعوع الودفاع المشوروع خوارج الووطن
على األؼلبل ٌجعول االتهوام "باإلرهواب" باطول المفعوول .موا ٌجوب القٌوام بوه هوو
إدخووووال اآلراء التووووً تتوووورك األبووووواب مفتوحووووة أمووووام مرحلووووة الحوووووار والوحوووودة
الدٌمقراطٌة على الخطل ومن ثم تحقٌق عملٌة ترك السبلح.
إن تقٌٌم موعع  PKKفً هوذا اإلطوار ٌقودم فرصوة هاموة مون منموور
سد الطرٌق أمام التطورات التً عد ٌصعب تجاوزها فوً المسوتقبل .وٌعتبور تورك
األبوواب مفتوحووة أموام  PKKعلوى السوواحة التركٌووة لتحوول دٌمقراطووً عووانونًل
الطرٌق الصحٌح لحل سٌاسً ٌمكن تطبٌقهل وواععً أكثور مون طرٌقوة المنوع كلٌوا ً
والدخول فً مرحلة التصفٌةل وهو فرصة للتوجه نحو الحل السٌاسً.
لقد رأٌت ضرورة إتباع هذا الموعؾ المرن فً دفاعً كؤسلوب أساسوً
ٌجووب أخووذه بعووٌن االعتبووار دائم واًل وإننووً عٌمووت االتحوواد الوودٌمقراطً الووذي ٌموور
طرٌقه من االعتراؾ بالحرٌات ضمن حدود كل دولوة شور أوسوطٌة تشوهد فٌهوا
المشكلة الكردٌةل كموعؾ سٌاسً واععً جدا ً تجاه الفقورل ولتحقٌوق السوبلم وأخووة
الشعوبل
لقد أثبتت التجارب المعاصرة أن الصراع واالشتباكات التً نتجت عن
"القومٌات الصؽٌرة" أدت إلى فقدان الحلول و مهور مشواكل أكثور مموا كوان فوً
الماضًل بل وأدت إلى مزٌد من التعقٌد فً القضاٌا التً ٌمكن حلهال وٌمكننوا أن
نشهد ذلك بكل سوهولة .إن عودم تحوول الجؽرافٌوا الكردٌوة التوً تمتلوك عووة كامنوة
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كبٌووورة للصوووراع إلوووى وضوووع ٌشوووابه وضوووع فلسوووطٌن وإسووورائٌل ٌتطلوووب جهووووداً
ومسإولٌة كبٌورة .وٌجوب أخوذ خٌوار الشور األوسوط الودٌمقراطً بعوٌن االعتبوار
دائما ً كهدؾ إستراتٌجً.
تتووٌح لنووا محكمووة حقووو اإلنسووان األوروبٌووة فرصووة موون أجوول اختبووار
إمكانٌات الحل القانونً .ان معاهدة حقو اإلنسان األوروبٌة والتً تورتبط تركٌوا
بها عانونٌا ً هوً عمومٌوة وال تخصونً شخصوٌاً .وتعتورؾ معاهودة حقوو اإلنسوان
األوروبٌووووة بشوووومول ٌة الحقووووو الشخصووووٌة "الفردٌووووة" والمدنٌووووة واالعتصووووادٌة
واالجتماعٌووة وحقووو تحدٌوود كٌووان الشووعوب والثقافووات بشووكل حوور والتووً وافقووت
علٌها األمم المتحدةل وتفر على جمٌع أعضائها االلتزام بالواجبوات الموذكورة.
وتوورا محكمووة حقووو اإلنسووان األوروبٌووة خووبلل الوودعاوا التووً نموورت فٌهووا فووً
إطووار هووذا المضوومون ضوورورة تنوواول المشووكلة جووذرٌاًل وتحقٌووق مقوواٌٌس عانونٌووة
تتجوواوز األشووخاتل ولووم تكوون القوورارات المختلفووة آلالؾ الوودعاوا واععٌووةل أو
أصبح من الضوروري موافقوة أو مصوادعة البرلمانوات الوطنٌوة علوى عانونٌوة هوذه
القرارات .إن تركٌا هً العضو الوحٌد فً المجلس األوروبً الذي ال ٌنفذ ما ٌقع
على عاتقه بهذا الصدد وفً مقودمتها موادة حوق الحٌواة ولوم تلوب متطلبوات معواٌٌر
"كوبنهاؼن" التً تعتبر انفتاحا آخر لمعاهودة حقوو اإلنسوان األوروبٌوة حتوى فوً
مرحلة االنضمام إلى االتحاد األوروبً.
أتمنى لقضٌتً الشخصٌة أن تخلق عامبلً مسرعاًل فإذا موا أرادت تركٌوا
ذلووكل فؤنووا أإكوود بووؤنً منفووتح علووى الحوول الوووديل وٌقووٌم هووذا الجانووب موون دفوواعً
إمكانٌة مساهمة القانون إلٌجاد الحل السٌاسً بشكل صوحٌح .باختصوار أرا مون
األهمٌة بمكان إتاحة الفرصة للحل ضمن دولة القانون الدٌمقراطً بدالً من اتباع
الطر العسكرٌة والسٌاسٌة الشدٌدة التً استخدمت بكثرة فوً الماضوًو وٌتطلوب
من تركٌوا تقٌوٌم حاجاتهوا هوذه بمسوإولٌةل وتوسوٌع الحول الوودي وأتمنوى أن ٌكوون
ذلووك سووببا ً لفووتح البوواب أمووام الحوووار السٌاسووً .موون منطلووق المسووإولٌة التارٌخٌووة
أتناول مسؤلتً بكل تفاصٌلها .وان تناول بع األوضاع التً شوهدناها إلوى أبعود
من الضرورات التقنٌة للمحكمة حتى لو كان لها جوانب أدبٌة هامة جداًل وتسولٌط
األضوووواء علوووى الحقوووائق الكامنوووة فوووً الووودعوال تعتبووور مهموووة البووود منهوووا .وأنوووً
اضووطررت ألن أتتعمووق فووً هووذا الجانووب فووً مرافعتووًل لووٌس ألجوول مصووداعٌة
الحقووو الدولٌووة فقووطل بوول ألنووه تووم خوور الكثٌوور موون القووٌم المعنوٌووةل وموون خووبلل
وضعً الشخصً ٌمكن إلقاء الضوء لٌس فقط على المؤسواة الٌومٌوة التوً ٌحٌاهوا
الشعب الكرديل بل وعلى االنعزال الكبٌر الذي أدا إلٌه التارٌخ الملعوون وجعول
الشعب الكردي آلة للمإامرات باستمرار وحدوا الخٌانوات ؼٌور المعقولوة أٌضواًل
وامهار كل ذلك إلى النور .والهدؾ مون ذلوكل هوو وضوع حود لهوذه المؤسواة علوى
األعل والدخول إلى طرٌق الحضارة المعاصرة .وٌمكن تقٌٌم هذا الجزء علوى أنوه
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خبلصة للمرافعة ونهاٌة لها.
هذه المقدمة التً أبنً علٌها مرافعتً عود تتضومن الكثٌور مون النوواعت.
فباإلضافة إلى األسباب األخرا هناك السنوات الثبلا التً عضوٌتها فوً إٌمرالوً
بمفووردي .ممووا كووان لهووا تووؤثٌر بووالػ علووى تعوور ذاكرتووً ولؽتووً للتآكوول .ولكننووً
انطبلعا ً من إٌمانً الكبٌر بؤن الدروس المستنبطة من تلك الممارسة المالمة التً
تعرضت لهال وكثافة الخبرةل تشكل خدمة كبٌرة لؤلوساط المعنٌوة بهوذا األمورل إذ
عمت بالكتابة ألول مرة منذ زمن طوٌل ألإدي هذه المهمة الملقاة على عاتقً.

الفصل األول
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المجتمع العبودي والتطور الحضاري
القضٌة الكردٌوة التوً تعتبور جووهر دعووتًل والتوً هوً واعوع مجتمعوً
عوا ـ منوذ نشووئه وحتوى تطووره ـ ضومن خاصوٌته مرحلوة متشوتة ومون جوانوب
عدٌدةل ترتبط عن عرب بالتطورات والعبلعات والتناعضوات التوً عاٌشوتها حودثت
علووى خووط الحضووارة .إن التقٌٌمووات الطبقٌووة والقومٌووة حسووب المقوواٌٌس المعاصوورة
للبنٌوة االجتماعٌوة ال تتوٌح اإلمكانٌووة لفهوم الواعوع الكووردي بشوكل كامول .وحتووى إن
أجرٌت هذه التقٌٌماتل فوبل مفور مون خلوق نتوائج سٌاسوٌة تتضومن أخطوا ًء وأفكواراً
مجردة.
إن خروج القضٌة خارج حودود الشور األوسوط وإدراجهوا علوى جودول
أعمووال القوووا المعاصوورة وفووً مقوودمتها أوروبووال تجعوول تنوواول القضووٌة فووً إطووار
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نعرؾ األسس التً تسوتند إلٌهوا المشوكلة
التارٌخ الحضاري أمرا ً ضرورٌاً .إذا لم ع
تعرٌفا ً صحٌحاًل حٌنها نكون عد وضوعنا حواجزا ً أموام الوصوول إلوى نتوائج عانونٌوة
صحٌحة.
إن معاهوووودة حقووووو اإلنسووووان األوروبٌووووة ومحكمووووة حقووووو اإلنسووووان
األوروبٌةل هما مإسسوتان عانونٌتوان وهموا آخور موا طورتوه دٌمقراطٌوة الحضوارة
األوروبٌة .وال جدال فً أن مقاٌٌس القٌم األوروبٌة هً التً تحدد التمثٌل الكامل
والحاكم لحضارة أٌامنا هذه .إن الكرد الذٌن ٌبحثون عن مكان وحل لمشاكلهم فً
أبوووواب أوروبوووا هوووذه األٌوووام بطرٌقوووة تهكمٌوووةل هوووم فوووً األصووول منبوووع والدة هوووذه
الحضارة .وباتوت األم المسونة تنتمور مون أوالدهوا الوذٌن عاشووا فوً مهودها آالؾ
السنٌن والذٌن باتوا اآلن ال ٌتعرفون إلٌهال العدالوةل هول سوٌتم االعتوراؾ بحوق أم
الحضوووارة..؟ هكوووذا أصوووبحت القضوووٌة شوووائكة بعووو الشوووًء .وتتواجوووه القووووا
المجتمعٌة مع القوا التفردٌةل وتشكل جؽرافٌا الشر والؽوربل وآسوٌا وأوروبوال
األناضووول والٌونووانل الجبهووة الخلفٌووة لمسوورحٌة إٌمرالووً التووً عرضووت بممهوور
المسوورحٌة تمام واًٌ .مكوون لشووخت عووادي ٌمتلووك دعووة النموور أن ٌسووؤل عوون كاتووب
سوٌنارٌو المسورحٌة ـ أي المحاكموة ـ وكٌوؾ عسومت األدوار الرئٌسوٌةل ومون هوم
الممثلون والكومبارساتل وما هً البرعٌات التً أرادوا توجٌهها إلى المشواهدٌنل
وال ٌمكنه إنكار بؤنه سٌمل فً وضع ٌبحا عن األجوبة .وفً حوال عٌوام محكموة
حقو اإلنسان األوروبٌة التوً تناولوت دعووتً بؤبعواد ضوٌقة وفردٌوةل وبتقٌٌموات
من هذا النوعل فإن ذلك ٌحمل خطورة الوصول إلوى آخور مشوهد مون المسورحٌةل
نتٌجة تجاهل عدة وعائع.
كً ال نصل إلى هوذا الوضوعل أرا أنوه مون الضوروري تسولٌط الضووء
على التارٌخ الماضً الملوًء بالعوذابات واآلالمل وعلوى الوذي ٌقوؾ وراء دعووتً
كمهمة أساسٌة لًل إٌمانا ً منً بؤن تلعوب هوذه الودعوا دورهوا فوً إمكانٌوة التقٌوٌم
الحرل حتى لو لم ٌتم اتخاذ عرار عادل فً المإسسات القانونٌوة الدٌمقراطٌوة التوً
تعتبوور ثمووارا ً لووردود الفعوول علووى التطووور التووارٌخً الوودموي والمؤسوواوي والملووًء
بالتعذٌبٌ .جب أن أإكد مرة أخرا على أن التقٌٌمات التً سؤعوم بهوا تحمول فوً
طٌاتها نقصاًل الن هدفها األساسً هو الدفاع مون جهوةل ولضوعؾ ذاكرتوً بسوبب
بقوائً فووً زنزانووة منفووردة لعوودة سوونوات موون جهووة أخوورا .إن الوودعاوا التارٌخٌووة
تجعل التقٌٌمات التارٌخٌة ضرورٌة بهوذه الحجوج .وٌجوب علوى المسوإولٌن القٌوام
بمهمة التوضٌح بشكل ناجح لهذه الدعوا ذات الجوانب المؤساوٌة وما سوببته مون
خسائر فادحة .وذلك لكً ٌستطٌع كل واحود أن ٌسوتخلت منهوا الودروس البلزموة
والتً بهوا ٌحقوق النصور .وهوذا هوو موا ٌلوزم وٌلٌوق بالودعاوا التارٌخٌوة .و بقودر
تؤدٌة هذه المهمة بشكل صحٌحل تصبح هذه الدعوا الئقة بصفتها التارٌخٌة.
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أـ السومرٌون:

الحضارة التً ولدت على ضفاف دجلة والفرات
لقد أمهورت العلووم االجتماعٌوة وفوً مقودمتها علوم اآلثوار القدٌموة وعلوم
األجناس والبلهوتل والسٌما النتوائج التوً وصولت إلٌهوا فوً القورن الماضوً بعود
الدراسوات الشواملةل أن السوومرٌٌن هوم أول مجتموع بشوري عود أعواموا دولوةل وهوم
أصحاب الحضارة والتوارٌخ المكتووب .وال نكوون عود بالؽنوا فٌموا إذا علنوا بوؤن هوذا
التطووور هووو أكبوور تطووور تووارٌخًل وذلووك بعوود أخووذنا بعووٌن االعتبووار أن التووارٌخ
ٌوازي المإسسات التً تحققت فً البنٌة التحتٌة والفوعٌة فً مجتموع الدولوةل إلوى
فتوورة طوٌلووة .وإن تكوووٌن الدولووة ٌعنووً عفووزة كبٌوورة فووً تووارٌخ اإلنسووانٌة بجوانبووه
اإلٌجابٌة والسلبٌةل وتواصل الدولة كمإسسوة شواملة وأداة اجتماعٌوة وجودهوا فوً
ٌومنا هذا بخطوطها األساسٌة منذ نشؤتها .إن الدول هً شكل مون أشوكال الهٌمنوة
التً عامت فو ثمار الكدح اإلنسانً المتؽٌر .لذلك فوإن معرفوة السوومرٌٌن تعنوً
معرفة ذاتنا وٌومنا .وفً األسواس كنوا سننسوى أنفسونا إذ لوم ٌكتشوؾ السوومرٌونل
وما كنا عادرٌن على البدء بالتارٌخ بشكل صحٌح فٌما لو نسوً منبوع أم الحضوارة
وأعوودمها .ولووذلك فووإن السووومرٌون هووم ماضووٌنال وعوورٌبٌن منووا كوواألمس .فووً هووذه
الحالةل كٌوؾ تؤسوس السوومرٌون وموا هوً المإسسوات الحضوارٌة األساسوٌة التوً
حملوها فً داخل دولتهم..؟ ومع مضً كل ٌووم تقودم األبحواا التارٌخٌوة إجابوات
أعرب إلى الصحة لهذه األسئلة التارٌخٌة.
ال شك أن تطور الكٌان االجتمواعً عبول تشوكٌل الدولوة هوو شورط أولوً
لمجتمع ٌمتلك دولة .أثبتت نمرٌة التطور الطبٌعً بتطبٌقاتها للعلووم اإلنسوانٌة أن
القردة أجداد اإلنسان عد تكونوا عبل  65ملٌون سنةل وأن تطور النوع الذي ٌمشً
على رجلٌن وبؤدوات بدائٌة فً أفرٌقٌا الشورعٌة نتٌجوة موروؾ إعلٌمٌوة عود تطوور
عبوول  25ملٌووون سوونة .وعوود أثبووت حوودوا انتشووار جوودي عبوول  3مبلٌووٌن سوونة تقرٌبوا ً
عقب االنهٌارات التً حدثت فً أفرٌقٌا الشرعٌة والبحر األحمور والبحور األبوٌ
المتوسط .ونرا كثافوة السوكان توزداد فوً منطقوة شور البحور األبوٌ المتوسوط
وجبوال طووروس ـ زاؼوروس ـ الهوبلل الوذهبً كموا ٌطلوق علٌوه المإرخوون عبول
ملٌون سنة تقرٌباً .وتلعب اإلمكانٌات التوً تتٌحهوا الثقافوة التوً تسوتفٌد مون المنوا
والنباتووات والحٌوانوووات دورا ً أساسوووٌا ً فوووً ذلوووك .وانتشوور البشووور مووون هوووذه البقعوووة
الجؽرافٌة التً أزداد فٌها تعداد السكان إلى أطراؾ العالم األربعة .وعد أثبت ذلك
فً أصل اإلنسان اآلسٌوي واألوروبً وراثٌاً .لعب الهبلل الذهبً وعلى األرجح
منطقة ما بوٌن نهوري دجلوة والفورات والتوً ٌطلوق علٌهوا أسوم مٌزوبوتامٌوال دوراً
أساسٌا ً فً تكوٌن المجتمع المشاعً البدائً
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مع انتهواء العصور الجلٌودي األخٌور عبول  25ألوؾ سونة تقرٌبواًل وتراجوع
المنووا البووارد والجوواؾ لٌحوول محلووه المنووا المعتوودل والممطوورل مهوود السووبٌل أمووام
تطووور المجتمووع المٌزولتٌكووً "  " mezolitikبووٌن عووامً . 12555م و
. 15555م .إذ تتواجد الكثٌر من اآلثار للمجتمع المٌزولٌتً فً المنطقة.
لقد كان التطوور مون الناحٌوة المجتمعٌوة مرتبطوا ً عون عورب بالمنوا ل لوذا
فالجفاؾ المفاجغ الذي حدا عبول  15آالؾ سونة تقرٌبواًل مهود السوبٌل أموام نشووء
المرحلة التً ٌقال عنها بالثورة النٌولٌثٌة (عصور الحجور المصوقول) لٌحول محول
نمط التطور الذي كان عبارة عن الصٌد وجمع الحاجوات فقوط .ونورا بؤنوه ٌوجود
فً الجزء األعلى لنهري دجلة والفرات آثار للمجتمع النٌولٌثً والتوً تعتبور أعودم
آثووار التووارٌخ .وٌمكننووا تعرٌووؾ جوووهر الثووورة النٌولٌثٌوة كثووورة عروٌووة تسووتند إلووى
تروٌ الحٌوانات والبودء بالزراعوة .لقود أثبتوت عملٌوات التنقٌوب فوً دٌوار بكورل
وتشاي أونً آرؼانً ـ جمه كوتً بارل وجموه خواالن ـ باطموانل ونوواال تشووره ـ
سووٌفرك أورفووا بووؤن السووكن بشووكل جموواعً ٌرجووع تارٌخووه إلووى  15555سوونة عبوول
المووٌبلد .وتحووت الووتبلل الترابٌوة الموجووودة بووٌن نهووري دجلووة والفووراتل تقبووع آثووار
أولووى عوورا " ؼونوود " ثووورة العصوور الحجووري األول .وتعنووً كلمووة " ؼونوود "
 Gondالقرٌووة باللؽووة الكردٌووةل وبلؽووة اللوووٌٌن ـ والووذٌن ٌعتبوورون أعوودم شووعوب
األناضوول ـ وهوم ٌودخلون فوً مجموعوة اللؽوة اآلرٌوة ـ تعنوً كلموة ؼونود " بوبلد
األماكن المرتفعة "ل وعد تحولت كلموة ؼونودوانا " "Gondwanaإلوى كوردٌوان
"  "kurdianل وفوووً العصوووور الوسوووطى أطلوووق علٌهوووا اسوووم كردسوووتان بلهجوووة
السبلجقة اإلٌرانٌٌن .وٌمكن القٌام ببحا شامل فً عسم التوارٌخ الكوردي عون هوذا
الموضوع .فً الحقٌقة إن الوتبلل الترابٌوة التوً نراهوا فوً ٌومنوا هوذال تمهور بوؤن
الثورة النٌولٌثٌة عد عاشت فً هذه المنواطق بشوكل عمٌوق وشوامل .وال ٌوجود فوً
العالم أٌة منطقة توجد فٌها مجموعات سكانٌة عدٌمة إلى هذا الحد.
هناك إجماع علمً عام على أن المجتمع النٌولٌثً هوو اآلخور عود انتشور
مثل المجتمع المٌزولٌتً فً العالم انطبلعا من هوذه األراضوً .ومثلموا ٌعتبور هوذا
االنتشار األساسً أهم عصور عبول التوارٌخل فإنوه ٌتمٌوز باحتوائوه جمٌوع الموروؾ
المبلئمة للحضارة من ناحٌة الشمولٌة االجتماعٌوة وأعاشوتها .لقود تطوور المجتموع
النٌوولٌثً علوى طوول ضوفاؾ الفورات وأواسوط دجلوة بوٌن عوامً  4555ـ 6555
مور فٌوه بمرحلوة سومٌت بثقافوة تول حلوؾل فإنوه وصول فوً
.مو ففً الوعت الوذي ع
أعوام . 6555م إلى إفرٌقٌا الشمالٌة ـ مصرـ وخلوٌج البصورة ومنواطق الفورات
األدنى واألناضول األوسط وتشواتال هوٌووكل وفوً أعووام موا ٌقوارب . 5555م
وصوول إلووى القوعوواز وشوومال البحوور األسووود والبلقووان وشوومال شوور إٌووران والهنوود
والبٌنجاب وسوواحل الهنودوسل وفوً أعووام . 4555م وصول إلوى الصوٌن وكول
أوروبال وفً  3555سنة .م إلى القارة األمرٌكٌة .وتإكد نمرٌة التارٌخ العلمً
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أن هذا الونمط مون االنتشوار هوو األعورب إلوى الصوحة علوى أسواس المعطٌوات .إن
ثقافة تل حلؾ عد أوجدت جمٌع الوسوائل البلزموة مون أجول التحضورل كالصوحون
ا لفخارٌوة والبلطوة وحٌاكوة الصووؾ وطحون الحبووب والعموارة القروٌوة الجماعٌووة
والوودوالب واآلالت المعدنٌووة النحاسووٌة والمحووراال واإلٌدٌولوجٌووة المسووتندة إلووى
مفهوم الربوة الواحودة وعبوول النجووم كإشوارات ...الوخ ل هوذه األدوات هوً النتواج
اإلنسانً الكبٌر وهً التً تعبور عون فجور الحضوارة فوً التوارٌخ البشوري .وعنود
مقارنة دورها عبر التطور التارٌخً ال ٌمكون مقارنتهوا إال بوؤدوات القورن " 16ـو
 ."25وتمتلك هذه الثقافة هذا المعنى تارٌخٌا ً.
أدا امتووداد دجلووة والفوورات فووً واحووة خصووبة جووداً وعرٌبووة موون خلووٌج
البصرة إلى محصول وفٌر هائل بفضول جهوود المجموعوات التوً تمثول ثقافوة تول
حلؾ .وعد لعب دورا ً بارزا ً فً ذلوكل دخوول الزراعوة المروٌوة عون طرٌوق أعنٌوة
الري لمواجهة الجفاؾ الذي شهده األلؾ الرابع والثالا عبل المٌبلد .وعند إضافة
أشووجار النخٌوول الكثٌوورة واألسووماك إلووى ذلووك المحصووولل تتوووفر اإلمكانٌووة للبوودء
باالستقرار فً مرحلة تارٌخٌة تقترن بمفهوم الجنة المتجذر فً وعٌهم اإلنسوانً.
وكانت هً المرحلة التً عٌل فٌها أن "التارٌخ ٌبدأ بـ سومر" .واعتبارا ً مون بداٌوة
األلفٌة الثالثة عبول الموٌبلد دخلوت اإلنسوانٌة فوً المرحلوة التارٌخٌوة المدونوة وذلوك
باختراع الكتابة المسمارٌة .وبالرؼم من وجود العدٌد من الخصوائت التوً ٌمكون
تعرٌؾ الحضارة بهال فإن الخاصٌة الممٌزة لهذه الحضارة هوً ان جهود اإلنسوان
مهد السبٌل أمام فائ اإلنتواج والوذي أبورز موضووع القٌموة الفائضوة والعبلعوات
العبودٌة أي أنهوا أصوبحت موضووعا ً للملكٌوة .وان الونمط الوذي حققوه السوومرٌٌن
هووو الوونمط الووذي ٌقووول عنووه الكهنووة (الزٌك وورات) والتووً أنشووؤت الوحوودات التووً
سووتلعب دور مركووز إدارة المجتمووع والعموول الجموواعً والمعبوود .وعوود أطلووق علٌووه
الكهنووة اسووم الدولووة .إن هووذه المراكووز التووً أخووذت شووكبلً عدسووٌا ً كممثلووة للنمووام
السوووماوي فوووً األر هوووً الووونمط األولوووً للمعابووود ومراكوووز العمووول والوحووودات
العسكرٌة والتعلٌمٌة والمراكز الثقافٌة التً تطورت على طول الحضارةل وتعتبر
الورحم لتمؤسوس الدولوة .ان االكتشواؾ الوذي ٌطلوق علٌوه الدولوة أي زٌكوورات عوود
م عهد للكهنة الذٌن كانوا ٌعتبرون منمري تلك المرحلةل السبٌل أمام إنتواج ال مثٌول
لووهل لووذا فمنووذ البداٌووة كانووت سووتعلن بقدسووٌة وكنمووام مقوودس وممثوول للسووماء علووى
األر ل وكانوت سوتهٌمن علوى ذهون اإلنسوان وسوترتقً فوً ذاك الوضوع لتصوبح
مصدرا للسطلة األكثر تطوراً.
لقد مهدت الزٌكورات السبٌل أمام تمتع بع الناس الوذٌن ملووا خوارج
نطا العمل المنتجل واعتمادا ً على اإلنتاج المادي الكبٌر لكدح العبٌود الوذٌن كوانوا
أداة لئلنتاجل بال رفاهٌة ووجود وعت فارغ من أجل الدٌن والمهن وأعمال السولطة
موون جهووةل وٌعتبوور تحقٌووق البلهوووت السووومري بخلقووه نمووام اآللهووة كمركووز إدارة
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معنويل مرحلة الهٌمنة على البنٌوة العقلٌوة والفكرٌوة والروحٌوة مون جهوة أخورا.

لقوود تمووم كوول موون التطووور المووادي والمعنوووي بعضووهما الووبع ل وأخووذت الملكٌووة
المقدسووة والعائلووة والتمؤسووس الوودٌنً نمطوا ً جدٌووداً كسووند أساسووً للعائلووةل وأكتسووب
المجتمع المعتمد على وحدة الدم والسبللة بنٌة طبقٌة متمثلة بمإسسات جدٌدة.
فً الحقٌقة إن السومرٌٌن هم من أوجدوا الدولة .ان رواد هوذه المرحلوة
بقدر ما كانوا من ع
مرٌن كبار فً البداٌةل فإن الطبقة التً تشكلت من الذٌن ٌقومون
بمهمة ومٌفٌة كإدارٌٌن لهوم دور فوً التنموٌم العملوً لئلنتواج كانوت فوً مرحلتهوا
الجنٌنٌة .وكان االنتقال من مرحلة الكهنة إلى مرحلة الملوك الكهنوة اموراً ال ٌثٌور
النقا ل ألن األرضٌة المادٌة والمعنوٌوة كانوت عود تطوورت بشوكل كواؾ .وعنودما
ندرس المٌثولوجٌا السوومرٌة مون خوبلل النصووت الموجوودة نسوتطٌع فهوم سوبب
وصؾ السومرٌٌن لكل شًء عواموا بوه بؤنوه نموام إلهوً .فقود آمون النواس فوً تلوك
المرحلة بؤن النمام الذي شكله الكهنة هوو نموام سوماوي علوى األر ولوٌس هوو
النمام الذي خلقه البشر .وكوان الونمط األساسوً للفكور ٌعتمود علوى اإلٌموان ولوٌس
على المعرفة .وإن نموام اآللهوة كوان ٌعتبور كول شوًء .وكوانوا ٌإمنوون بوذلك مون
صمٌمهم ببل أدنى شك.
لم تحوم أٌوة إٌدٌولوجٌوة بالتوؤثٌر علوى اإلنسوان إلوى درجوة التوؤثٌر الوذي
أحووودثتها المٌثولوجٌوووا السوووومرٌةل وال ٌمكننوووا إال أن نقوووؾ موووذهولٌن أموووام خلوووق
السومرٌٌن المٌثولوجٌا وتحوٌلها إلى الهوت ومن ثم تنمٌمها كدولة وإٌدٌولوجٌوة
وتحوٌلها بعد ذلك إلى تٌارات دٌنٌة وفلسوفٌةل وجعلهوا منبوع أولوً ومسوند للعلوومل
وتحوٌلهووا إلووى أشووكال بدائٌووة للصووناعة واألدب أٌض واً .وٌجووب أال نسووتؽرب موون
األهمٌة التً أمهرها علم سومر " سومرلوجٌا " ٌوما ً بٌوم كؤهم فورع علموً فوً
التارٌخل وهو مصدر هام جداً .وستبقى جمٌع التوارٌخ محكوموة بوالنقت والخطوؤ
إذا لووم ٌووتم تحلٌوول هووذا المصوودر .لووذلك فووإن حضووارة سووومر هامووة جوودا ً ولكوون مووع
األسؾ لم تفهم أهمٌتها إال مإخرا ً لتمهر إلى المٌدان نتائج مذهلة.
ٌمكننا سرد المساهمات األساسٌة التوً عوام بهوا السوومرٌون فوً التطوور
التارٌخً على الشكل التالً:
أـ اختراع الكتابة.
ب ـ الرٌاضٌات والتقوٌم.
ج ـ أول مٌثولوجٌا والهوت شامل.
د ـ مإسسة الدولة والسٌاسةل والتحول الطبقً.
هـ ـ القوانٌن والحقو المدونة.
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ؾ ـ التمدن والمعابد والمهن والتمركز التجاري.
ـ الملكٌة الخاصة والعامة.
ك ـ األسرة المقدسة والسبللة.
ل ـ اآلداب المدونة والمبلحم والموسٌقى.

م ـ أول استٌطان واإلمبرٌالٌة.
ٌمكننووا إضووافة مصووطلحات ومإسسووات وأنممووة عدٌوودة للعناصوور التووً
ذكرناها .لكن حتى هذه اللوحة القصٌرة تثبت أن الجسم والمصدر األساسً لنمام
الحضارة عد تشكل باألسواسل وإن األشوٌاء التوً أضوٌفت إلٌهوا فٌموا بعودل لهوا بعود
كمووً ومحوودود وهووً األجووزاء التفصووٌلٌة وفعالٌووات التطووور .وكووان للسووومرٌون
مصطلح كانوا ٌحبونه وٌستخدمونه كثٌراًل وكان ٌنطق بوـ )  ( meأي القوانون أو
خصوائت الحضووارةل وهوذا ٌوودل علووى أنهوم كووانوا ٌشووعرون بكول شووًء اخترعوووه
كمصطلحات مقدسةل وعد تم تعداد " "154مصطلحا ً من هذه المصوطلحات حتوى
اآلن .وعلى ما ٌبدو فإن هذا العدد سٌزدادل وإن الصفات الـ  99التً أطلقت على
الرب هً ناتجة عن المفاهٌم السومرٌة.
إن المسؤلة األساسٌة األخورا التوً ٌجوب أن نتناولهوا فوً بحثنوا المتعلوق
بالسووومرٌٌنل هووً التعبٌوور المٌثولوووجً للصووراع القووائم بووٌن النمووام المسووتند إلووى
األمومة والنموام المسوتند إلوى األبووة .لقود أصوبحت نٌنهورسواغ "" ninhursag
آلهة النمام الجبلً فً الشر والشمال وٌستدل علٌها بالنجمة التوً تعنوً سوتٌرك
باللؽة الكردٌة فوً الموعوع الثوانً فوً نموام الدولوة الوذكوري للسوومرٌٌنل وٌعتبور
فقدان جنس النساء للقوة فً المجتمع العبوديل ساحة صراع واسوعة .كوان للمورأة
احتورام كبٌوور عنوود السووومرٌٌن ولووم تفقوود موا تملكووهل وكووان لهووا مكانووة متسوواوٌة فووً
النمام اإللهًل وكان هناك صراع دائمل وفوق عوانون السون بالسون كموا ٌقوالل بوٌن
آلهة نمام الجبل "نٌنهورساغ" واإلله "أنكً”  “ENKIإله الرجل الماكر و الذكً
" إالع انه كان ٌنتهً بالوفا ؼالباً .وعندما مهرت إلهة باسم "إنانة" والتوً خلقوت
العصر النٌولٌثًل أخذت اختراعاتها من "أنكً"ل وعادت من مدٌنة اإللوه "أنكوً"
وهوً "ارٌودو"  Eriduإلوى مدٌنوة "أوروك"ل وبوذلك حققوت نجاحوا ً كبٌورا ً جوراء
ذلووك .وألن ذلووك أصووبح موضوووع أٌمووان مطلووق فووً مٌثولوجٌووة السووومرٌٌنل لووذا
أصووبح دٌنٌ وا ً أٌض واً .وجمٌووع الصووراعات الموجووودة لتحووول السووومرٌٌن إلووى دولووة
كانت عبارة عن انعكاسات مفهومة ومذهلة للصراع الطبقً وحوروب المودن بوٌن
السبلالتل والناس ال ٌودخولون فوً صوراع موع بعضوهم الوبع البتوة .وال ٌمكون
التفكٌر بذلك فً النمام اإللهًل ألن العبد ال ٌمكن أن ٌكوون إال موبلًل واآللهوة هوم
وحدهم أصحاب اإلرادة .وهم فقوط الوذٌن ٌسوتطٌعون ان ٌتحواربوا أو ٌتفقووا باسوم
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البشرل وهذا ٌعتبر سٌادة إٌدٌولوجٌة مذهلةل وبؤن الدولة التً مثلت النمام الودٌنً
والقوووووانونً والسٌاسووووو ً فوووووً تحولهوووووا المركوووووزي شوووووكلت جووووووهر النمرٌوووووات
والمصووطلحات .وتواصووول هوووذه السوووٌادة الحفوووام علووى كٌانهوووا حتوووى موووع حووودوا
التحوالت إلى ٌومنا هذا وبشكل ملفت لبلنتباه.
ب ـ الدور التارٌخً للحضارة السومرٌة وتمأسسها
إن أهم سبب لعودم أخوذ الحضوارة السوومرٌة مكانتهوا التوً ٌلٌوق بهوا فوً
التا رٌخ العلمً رؼم بدئها فً مرحلة الحضارة بطرٌقوة مذهلوةل هوو اكتشوافها فوً
زموون متووؤخر وهٌمنووة البنٌووة الفكرٌووة األنانٌووة األوروبٌووةل وتلعووب أنانٌووة حضووارة
األؼر ٌق الرومانٌة دورا ً هاما ً فً ذلك .وكل خطوة حضارٌة تملك طبٌعوة أنانٌوة
تحدد بدء التطوور فوً ذاتهوال وعود اتبوع السوومرٌون نفوس األسولوب األنوانًل تجواه
العصر النٌولٌثًل وحاولوا امتبلك جمٌع القوٌم واألشوٌاءل حتوى انهوم ربطووا خلوق
كل شًء بالنموام اإللهوً الوذي خلقهومل وٌقبوع تحوت هوذا التمؤسوس والفهوم الكامول
حتوى ٌومنووا هووذال النمووام البلهوووتً ـ المٌثولوووجً السووومريل وٌمكننووا تعووداد هووذه
التؤثٌرات على الشكل التالً:
أ ـ تشككلٌل المجتمككع الطبقككً موون المعووروؾ علمٌوا ً إن مرحلووة التحووول
المجتمعووً هووً الموواهرة األساسوووٌة التووً حققهووا اإلنسوووان فووً كرتنووا األرضوووٌة.
وتواصووول المجتمعوووات البشووورٌة بمعرفوووة وفهوووم وإرادة مرحلوووة التطوووور الطبٌعوووً
المستمر عند الكٌانات الحٌة ؼٌر اإلنسانٌة .إن القفزة التً حققها نوع اإلنسان فً
مرحلووة الفهووم واإلدراك التووً مهوودت السووبٌل أمووام البنٌووة اللؽوٌووة الحالٌووة فووً نوووع
Homo Sapiensل أتاحت اإلمكانٌوة لقفوزة فوً التكوٌنوات االجتماعٌوة اإلرادٌوة.
كانت المجموعات البشرٌة تعٌ فً مستوا المجموعات الحٌوانٌة المتطورة فً
مرحلة المجموعات البدائٌة .وموع تطوور العقول واسوتخدام أدوات وتقنٌوات العوٌ
حدثت عفزة نوعٌة فً نوع اإلنسان العاعل هوموسابٌٌنس “”Homo sapiensل إذ
تحققت المرحلة األولٌة واألساسوٌة للثوورة المجتمعٌوة .وأهوم خاصوٌة لهوذه الثوورة
المجتمعٌووة هووً فهووم رعووً العووٌ بشووكل جموواعًل وكمووا تتشووكل العناصوور األولٌووة
األساسٌة فً المادةل ففً المجتمعٌوة أٌضوا ً هنواك تطوور للوحودات المتٌنوة والثابتوة
فً خط تصاعدي مع مورور الوزمن .وبالتوالً لودٌنا توارٌخ مجتمعوً اسوتمر علوى
هذا المنوال آلالؾ السنٌن عبل مهور التارٌخ الحضاري.
إن الثورة القروٌة للعصر النٌولٌثً هً المرحلة الثانٌة الكبٌرة فوً هوذه
الحقبة التارٌخٌة .وتعتبر هوذه الثوورة التوً حودثت عبول  12555سونة أكبور خطووة
للتحول المجتمعً .وٌتواصل تؤثٌر هذه الخطوة على تطور البنٌة العقلٌوة البشورٌة
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من خبلل مإسساتها المادٌة والمعنوٌة .إن الثورة القروٌة للعصر النٌولٌثً وبنٌوة
المجتموع الرٌفووً التوً اسووتقرت وتطوورت باالعتموواد علوى هووذه الثوورةل هووً التووً
خلقوووت العناصووور األساسوووٌة التوووً الزالوووت تؽوووذي الحضوووارةل وفوووً مقدموووة هوووذه
العناصوورل العقلٌووة الطبٌعٌووة للعووٌ الحوور والتووً الزالووت مرؼوبوا ً بهووا حتووى ٌومنووا
هذال والصداعة الحٌة مع الطبٌعةل والبنٌة الروحٌة التً ال ٌحكمها أو توإثر علٌهوا
القوووا اإللهٌووة المخٌفووةل والمشوواعر القوٌووة لووؤلمل ورؼبووة المسوواواة بووٌن الرجوول
والمرأةل وتؤهٌل الحٌوانات والزراعةل والتً الزالت تؽوذي الحضوارة األوروبٌوة
بوسائلها وإنتاجهال واإلٌدٌولوجٌة المعتمدة على هذه الوسائل واإلنتواجل واكتشواؾ
المعادن وعابلٌتها لبلستخدام.
كوووان مووون ؼٌووور الممكووون مهوووور المجتموووع الطبقوووً السوووومري ودولتوووه
ومإسسات البنٌة الفوعٌة لهل وتطور الخط الحضاري الذي جاء بعدهل لوال وجوود
النموووام المجتمعوووً الكبٌووور والوسوووائل التوووً ؼوووذت دجلوووة والفووورات وخلقوووت هوووذه
الحضارةل والتً اعتمدت على سهولها وطبٌعتهوا .وعود ٌقوال " :مون ؼٌور الممكون
إٌقاؾ التارٌخل وكان البود لوه أن ٌتطوور فوً أي مكوان آخور" إن هوذا الورأي ٌعود
فرضووٌة .وسووٌتم بجدٌووة تنوواول التووارٌخ الووذي تحقووقل وهووذا هووو الموعووؾ الوحٌوود
الساري المفعول للتارٌخ العلمً .وٌكتسب أهمٌة حٌوٌوة مون حٌوا كتابوة ومعرفوة
التارٌخ بشكل صحٌح.
إن فهووم المجتمعووات الموجووودة خووارج أوروبووا عموم وا ًل والشوورعٌة بشووكل
خاتل لدورها التارٌخً بشوكل صوحٌحل ٌووفر لهوا الثقوة بالوذات وفرصوة متابعوة
طرٌقها بشكل صحٌح .وأن أخطر جانب إلمبرٌالٌة الحضوارة الؽربٌوة هوو جانوب
السووووٌادة اإلٌدٌولوجٌووووةو إذ ال ٌمكوووون الوووودخول فووووً طرٌووووق التطووووور السٌاسووووً
واالعتصادي بشكل حر وسلٌم وامتبلك حصة فوً النموام العوالمً دون كسور هوذه
السووٌادة .وأرا أنووه موون المناسووب والهووام تنوواول هووذه المسووؤلة بعمووق فووً األجووزاء
المتعلقة بها من دفاعً.
أرا إننً سؤعع فً نقت هام فٌما إذا لم أتعور لمسوؤلة هاموة أخورا
والتً ٌمكن اعتبارها ملحقا ً لمرافعاتً .فقد توم بوذل جهوود كبٌورة مون أجول تحوول
مجتمعً لئلنسان القرٌب للمجموعات المشابهة للقرود التً مهورت فوً المراحول
األولى للتارٌخ والتً استمرت لمئات آالؾ السنٌن عبل تكووٌن الشخصوٌة الفردٌوة
والتً تعتبر فردٌة أعطت طابعا ً رسمٌا ً لمفهووم حقوو اإلنسوان الشخصوٌةل وهوً
المسوتند األساسوً للحضوارة األوروبٌوة .وسوونتطر لهوذا الموضووع فوً الفصووول
القادمة .لقد بذلت الوثنٌة والطموطمٌة وعبادة الكائنوات الحٌوة واألدٌوان التوحٌدٌوة
والمتعددة اآللهةل جهودا ً من أجل ربط اإلنسان بالنمام والمجتمع.
ان كافووة مإسسووات المجتمووع األمووومً واألبوووي والسووحرٌة والشوومانٌة
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والكهنوتٌة والنبوٌةل تهدؾ إلى تخلٌت اإلنسان من ؼرائوزه الحٌوانٌوةل والتزاموه
بالقواعد االجتماعٌة والنمام .لذلك عد نرا إن الطر المستخدمة مؤسواوٌة وؼٌور
مفهومةو كان ٌتم تلقً المراسٌم والهداٌا وفً مقودمتها حوول جعول اإلنسوان عربانوا ً
كقسوم موون مرحلووة التوودرٌب البودائًل وكوول ذلووك موون أجول إمهووار القوووة المجتمعٌووة
لنوع اإلنسانٌ .جب أال نقول بؤنوه مجتموع وحشوً ونؽو النمور عنوه .بول رإٌوة
الجهود األصٌلة الكبٌرة التً بذلها اصل اإلنسان من أجل الخروج من الحٌوانٌوةل
والذي خلق الحضارةل وتروٌ الطبٌعة بحٌا تخدم اإلنسان .ولوال تلك الجهوود
لما كنا موجودٌن.
إن االنتقال من مروؾ طبٌعٌوة عود ٌحولهوا عودم المعرفوة إلوى جهونم فوً
كوول لحمووةل والسووٌر نحووو عووالم الجنووة ٌموور موون خووبلل طرٌووق التحووول المجتمعووً
المؤساوي والصعب .إن مفهوم جهنم ٌوضح الصعوبات الدافعة هو أول ما ترسخ
فووً عقوول اإلنسووانل أمووا مفهوووم الجنووة ٌنووادي دائموا ً اإلنسووان إلووى األموول والمسووتقبل
والعٌ الذي نطلق علٌه اسم العٌ اإلنسانً.
ٌجوووب علٌنوووا أال ننسوووى عصوووة كٌوووؾ أصوووبح اإلنسوووان إنسوووانا ً عنووود خلوووق
المٌثولوجٌووا واألدٌووان التووً نراهووا فكاهٌووة .إذا عارنووا ذلووك بقووانون فٌزٌووائً نقووول:
توجووود حاجوووة لمووواهرة التحوووول المجتمعوووً مووون أجووول إمهوووار الطاعوووة واالنفجوووار
المجتمعًل كتحول اندماج ذرات الهٌودروجٌن إلوى ذرات الهلٌووم وتكووٌن الطاعوة
الشمسووٌة .إذا فهمنووا إن شخصووٌات األبوووة واألمومووة والطوووطم واآللهووة والكهنووة
والسحرة واألنبٌاء هً مإسسات خلقت هذه المرحلةل حٌنها ٌمكننا فهم المجتمعٌوة
بشكل أصح .وكخاصوٌة أساسوٌة لحضوارة الؽورب أو أوروبوا أنهوا طوورت بعو
جوانب تلك المرحلة المعكوسة بشكل تودرٌجً وبطوغل أي تجربتهوا التوً تنطووي
على إزالة البنى االجتماعٌوة التوً رأتهوا تتنواع موع مصوالحها وتحورٌ الفورد
باسووم الحرٌووة .وان جمٌووع المإسسووات واألفووراد الرأسوومالٌٌن األؼنٌوواء المتسوولطون
أكثر من جمٌع الملوك واألؼنٌاء فً التوارٌخل هوم نتواج لهوذه الفلسوفة المعكوسوة.
لقوود أزال هووإالء األشووخات والمإسسوواتل المعووادن والجؽرافٌووا والبنٌووة التحتٌووة
والفوعٌة والجوانب المادٌة والمعنوٌة التً اعتمد علٌها العمل االجتماعً لئلنسوان
منذ مبلٌٌن السنواتل ومزعوا جمٌع الجوانب التوً تتنواع موع مصوالحهم وتبنووا
الجوانوب الرابحوة منهوا .كوم ٌشوكل ذلوك تحضوراًل وكوم هوو خوارج عون الحضووارة
وحتى خارج عن نطوا المجتموع أي التوجوه نحوو التحوول الحٌووانًل فهوذا ٌعتبور
موون المواضووٌع األساسووٌة التووً ٌقووؾ علٌهووا فبلسووفة الٌوووم .وٌتطلووب تنوواول موودا
تناسب رد فعل النمط االشتراكً على ذلك بشكل واسع فً الجزء المتعلق به.
إن تقٌٌم الطبقٌة ومجتمع الدولة الطبقً الوذي اخترعوه السوومرٌون دون
شوورح التطووور التووارٌخً األول للمجتمووع سووٌحمل فووً طٌاتووه نقصوا ً كبٌووراً .ولووم
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توضووح النمرٌووات المجووردة للمجتمووع العبووودي المسووؤلة تمام واً .ولووم تشوورح الواعووع
السومري كما هو مطلوبل ألنه لوم ٌوتم تحلٌلوه تماموا ً حتوى اآلن .لقود توم الوصوول
إلى بع النتائ ج العاموة مون خوبلل تحلٌول نموام العبودٌوة فوً أثٌنوا وروموا .و عود
ٌكون من المفٌد التطر إلى هذه األمثلة فً مرحلة نضوج وانهٌار العبودٌوة .وال
ٌمكننا الوصول إلى معرفة تارٌخٌة صحٌحة إذا لم نتناول تشكٌل تارٌخ الحضارة
والمجتمع الطبقً من مصادرها األساسٌةل وبالتالً إذا لم نعد النمر بشكل واععً
وصحٌح فوً الكثٌور مون الخصوائت والفورو عوات الكبٌورة التوً تسوتند علٌهوا هوذه
المصادر كما كانت بخطوطها األساسٌة .وحتى لو وصلنا إلى المعرفوة التارٌخٌوة
فإنهووا ستتضوومن نقص وا ً كبٌووراً .وٌرجووع سووبب االهتمووام بووالمجتمع السووومري إلووى
ضرورة فهم خط التطور الوذي بودأ بوه التوارٌخ كموا كوان فوً الواعوع آنوذاك .وألن
العلوم االجتماعٌوة والتارٌخٌوة القائموة لوم تتوصول بعود إلوى ذلوكل لوذا فإنهوا برأٌوً
تحموول فووً طٌاتهووا مبالؽووات وإنكووار ونووواعت وأخطوواء كبٌوورة .إن إحوودا أسووباب
دفاعً تنبع من الحاجة التً أشعر بها لتوجٌه نداء من أجل التعرؾ على التوارٌخ
والمجتمع بشكل صحٌح والتعامل معهما ضمن مقاٌٌس العدالة.
ٌرتبط االنتقال مون المجتموع المسوتند إلوى اتحواد السوبلالت إلوى المجتموع
السٌاسووً بتطووور مإسسووة العبودٌووة .وٌجسوود ذلووك أرضووٌة مادٌووة للتحوووالت فووً
العمووق .لقوود أتوواح الجهوود العبووودي إمكانٌووة إنتوواج ٌفووٌ عوون االسووتهبلك بكثٌوورل
وأعطوووى الفرصوووة لتشوووكٌل طبقوووة النخبوووة الحاكموووة مووون التجوووار والمهنٌوووٌنل دون
االعتمواد علوى السوبلالت والتووً تجواوزت كونفودرالٌات القبائوول .وبوذلك فقود بوودأت
بنٌووة المجتمووع الثبلثٌووة األساسووٌة بشووكلها األصوولً .لكنهووا لووم تووتخلت موون رابطووة
السبللة تماماًل وألنه لم ٌتم الفرز بخطوطه الرئٌسوٌة .فوان هوذه التطوورات حودثت
بشكل متوداخل .وال ٌوجود تعبٌور فكوري واضوح لهوذا التكووٌن المجتمعوً .لكون توم
اعتبوار شورح ذلوك بتعوابٌر مٌثولوجٌوة مذهلوة مون إحودا المهوام األساسوٌة للكتواب
والشووعراء السووومرٌٌن .وبقوودر مووا عوودمت حضووارة السووومرٌٌن التحووول العبووودي
بتعبٌر مثٌولوجً مثٌر لبلنتباه وعلى شكل نمام اآللهة المقدس إلى المجتموع دون
أن ٌشكوا أحد منهل وكؤنه ال توجد حضارة أخرا ؼٌرها .وفً الحقٌقة فقد تؽوذا
جمٌووع المنمووورٌن واإلدارٌووٌن فوووً المجتمعوووات الطبقٌووة التوووً جوواءت بعووودها مووون
المٌثولوجٌا السومرٌةل أوصلوها إلوى ترمٌنولوجٌوا توتبلئم موع موروفهمٌ .عنوً إن
البلهوت التً تكونت وتم اعتبارها جدٌودةل هوً فوً األصول مون اسوتمرار سوومر
وتطبٌوووق تكتٌكاتوووه بشوووكل مناسوووب .لقووود حققوووت المٌثولوجٌوووا السوووومرٌة سوووٌادة
اإلٌدٌولوجٌة إلى درجة أصبح فٌها الملوك الكهنة ممثلٌن رفٌعً المسوتوال نفوذوا
واجبوواتهم كقوووانٌن إلهٌووة .إن الشووًء الووذي تووم خلقووه هووو سووٌادة إٌدٌولوجٌووة خلوودت
مصالحهم .لكن طرحهم لها كإٌمان وهدٌة لآلخرٌن جاء بطرٌقة رائعوة كانعكواس
لنمام إلهً فً السماء على األر وٌعتبر فنا رائعا ومذهبل فً خلق المجتمعٌة.
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كان العبٌود عبوارة عون مول وعبود منوذ األلفٌوة الرابعوة حتوى الثانٌوة عبول
المووٌبلد .وكووان ٌتوجووب علووى الجمٌووع إبتووداءا ً موون الملووك الكوواهن وحتووى كووادحً
األر ل التحورك كوول حسووب موععووه المحووددل مثوول القووانون فووً النمووام الووذي كووان
ٌسري فً المعابد .ومثلما تكون حركة النجوم ذات نمام ثابوت فوً السوماءل هكوذا
من الضروري ان ٌكون الحال على األر أٌضاً .حتى انه ال ٌمكن التفكٌور فوً
ذلك بطرٌقة أخرا .وٌوجد معنى لجمٌع العواطؾل فهً كما ٌشاء اإلله فً إطار
مفهوووم هووذا النمووام .وال ٌمكوون أن ٌكووون للشووخت عاطفووة كمووا ٌرٌوودل وال تفكٌوور
مختلووؾ عوون عووالم تفكٌوور اإللهووة .فهنوواك نمووام أزلووً سوورمديل هووو نمووام المشووٌئة
اإللهٌة.
إن هووذا األثوور اإلٌوودٌولوجً األول للطبقووة االسووتؽبللٌة الحاكمووة المعتموودة
علوى جهوود الوور هووو أثور كبٌوور .عنوودما كووان ٌموووت الملوك اإللووهل كانووت توودفن كوول
حاشٌته معه لٌعٌشوا معا ً فً العالم اآلخرل إذ كان ٌعتقد إنه مساو لآللهة الخالدٌن.
لقد عثر على سبعمائة جثة أؼلبها من النساء الخادموات والزوجوات فوً عبور احود
الملوك .لقد دفن هإالء العبٌد مع الملك وهم أحٌاءل وكوانوا ٌعتبورون ذلوك ومٌفوة
هامة لهمل وال ٌمكنهم التفكٌر حتوى فوً التعبٌور عون آالمهوم ومخواوفهم .وعود عثور
على نفس الممارسات فً عبور الفراعنة المصرٌٌن .إن الطقوس الدٌنٌة التً تقدم
اإلنسان ضحٌة عبادة بدرجات مختلفة واإلٌمان بهوا عنود السوومرٌٌن لهوا ارتبواط
عوي بالقوة اإلٌدٌولوجٌة للعبودٌة.
وعد وصلت الطبقة االستؽبللٌة هٌمنة سوٌادتها اإلٌدٌولوجٌوة عون طرٌوق
التجدٌوود والصووٌانة البلزمووة دائم وا ً أمووام ٌقمووة العقوول البشووري وإرادتووه عبوور تووارٌخ
الحضارة .ولم تتحطم السبلسل حتى ولو للحمة واحدةل بل تم تودعٌمها وتجدٌودها
باستمرار .وعندما كان جهاز الدولة السوومرٌة أداة برٌئوة توإمن بهوذا األمورل عوام
الوذٌن جوواءوا فٌمووا بعوود بتوودعٌم كفوواءة النموام باسووتمرار عوون طرٌووق أنموواط متعووددة
للسٌادة اإلٌدٌولوجٌة التً كانوا ال ٌإمنون بها وتم إعناع الطبقة السفلى بها .لم ٌتم
كسر هذا النمط من السٌادة على العبٌد رؼم الجهود الكبٌورة التوً بوذلتها اإلنسوانٌة
حتى ٌومنا هذال من أجل التعبٌر الحر عن الورأي واإلرادةل بول علوى العكوس مون
ذلووكل لقوود تووم توودعٌم هووذه السووٌادة موون أجوول دٌمومتهووا وتوسووٌع نطاعهووا عوون طرٌووق
مإسسوووات تعلٌمٌوووة لضووومان هٌمنتهوووا .وٌمكووون أن تملوووك عووووة تهوووٌمن حتوووى علوووى
المورثات عن طرٌق التكنولوجٌا الحدٌثة .لقد تطورت فً واعع السوومرٌٌن علوى
نمط ر المعابد المشتركةل أما فً أثٌنا وروما فقد ساد الر الخات.
ب ـ إن التطووور الهووام اآلخوور الووذي ٌعتبوور موون أولووى التطووورات فووً
المجتمع السومريل هوو المسوتوا الوذي وصول إلٌوه فور الجونس .وكانوت المورأة
هً القوة اإلنتاجٌة الحاكمة فً العصر النٌولٌثً الذي كان السومرٌون ٌقفون إلى
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جانبووه .إن الزراعووة واسووتئناس الحٌوانووات هووً موون نتوواج الموورأة .وتحموول الثووورة
القروٌووة أي نمووام العووٌ المسووتقر بصوومات الموورأة كونهووا تتناسووب مووع طبٌعتهووا.
وتعتبر صوناعة الفخوار والنسوٌج وطحون الحبووب مون األعموال النسووٌةل وتتجموع
األسرة حول المرأةل وكان النسب ٌحدد حسب المرأة .وكوان النموام األموومً هوو
الحاكم وٌجد تعبٌره اإلٌدٌولوجً فً المعتقدات الدٌنٌة المعتمودة علوى اآللهوة التوً
تتمثل بالنجوم والقمر .ان الفروعات بٌن الجنسٌن والتً تتطور بشكل متوازن موع
الفروعات الطبقٌة الموجودة فً المجتمع السومريل تجد تعبٌرهوا فوً المثٌولوجٌوا
بشكل مكثؾ .وهذه االنعكاسات بٌن الفروعات الموععٌة تصبح مذهلة هنا.
لقد بدأ موعع اآللهة المسٌطرة ٌضعؾو إذ تلقت ضربة ممٌتة فً مرحلة
بابل بشخصٌة "تٌامات"  .tiamatوكـان االبـن األصوـؽر "موردو " marduk
ٌمثل ثقافة الوذكور التوً كانوت تتجوه بسورعة إلوى اإللوه الواحود .وسوٌعتبرها النبوً
إبووراهٌم أساسووا فٌمووا بعوود وسووٌلعب دور جوود األنبٌوواء لتوحٌوود اإللووه .والموورأة التووً
تمتعت فً المعابد بتؤثٌر الكهنة بشكل ٌووازي توؤثٌر الرجوال .انتقلوت الوى الدرجوة
الثانٌة فً البٌت .وٌعتبر أول بٌت دعارة تحت اسم "مثقدٌم"  musakatdimمن
اختوراع السووومرٌٌن .لوم ٌتراجووع موعوع الموورأة إلووى الدرجوة التووً انحودر إلٌهووا فووً
الموجة الثانٌة للحضارة .ونرا فً المٌثولوجٌا السومرٌة موععا ً ٌقارب الوفا .
ج ـ إن الثورة ودولة المدٌنة تعتبران إحدا االختراعات األساسوٌة التوً
حققها السومرٌون .وفً الوعت الذي ٌعتمد فٌه العصر النٌولٌثً على ثورة القرٌة
والزراعةل فإن مجتمع الحضر ٌعرؾ باألساس بالتمدن وكدولة .لقد أدا تمؤسوس
البنٌة التحتٌة االعتصادٌة وتمؤسسات البنٌة الفوعٌوة المعتمودة علوى مركزٌوة الدولوة
إلوووى تنموووٌم المجتمعوووات اإلنسوووانٌة مجوووددا ً وبشوووكل موووذهل لوووم ٌشووواهد فوووً توووارٌخ
المجتمعات حتى تلك المرحلة .لقد تمخضت بنٌة المجتمع الكبٌرة والمتداخلوة عون
عقلٌة وتمؤسس جدٌدٌن .فقد تمؤسست الكتابة واألدب والعملٌات الحسابٌة والتقوٌم
والصحة والتعلٌم وتحولت إلى مهن جدٌدة .وكافوة هوذه المهون وموا شوابهها تمهور
تمهٌد السومرٌٌن السبٌل أمام هذه األولٌات .وتشكلت فً التمؤسسات الجدٌودة بنٌوة
اجتماعٌووة جدٌوودة اسووتندت إلووى خصووائت المهوون باإلضووافة إلووى روابووط السووبللة.
والتمؤسسووات االجتماعٌووة وأنموواط العبلعووات التووً مهوود السووومرٌٌن السووبٌل أمامهووا
تواصول اسوتمرارها حتوى ٌومنووا هوذال وتوزداد ؼنووى فوً الشومولٌة والتفصووٌل .وال
معنى آلخر حلقة من السلسلة إذا لم تكن الحلقة األولى موجودة.
د ـ تحمووى التمؤسسووات االعتصووادٌة السووومرٌة باألهمٌووة باعتبارهووا موون
المكونات األساسوٌة للحضوارة .إذ تمؤسسوت وتطوورت عبلعوات الملكٌوة الجماعٌوة
والخاصةل وتم االعتراؾ أٌضا ً بنمط الملكٌتٌن على األراضًل وتحولت الحورؾ
بانقطاعها عن األر الى مهن مستقلةل وأصبحت المهن التً ال ٌمكن لبلعتصاد
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التخلً عنها وفً مقودمتها التجوارة والنجوارة وصوناعة المعوادن والفخوار والنسوٌج
مووون األساسوووٌات التوووً ٌعتمووود علٌهوووا المجتموووع السوووومريل وان تفوووو وحداثوووة
السومرٌٌن ٌعتمد بنسبة كبٌرة على عوة تلك المهنل وللنبوة والحكمة عبلعوة وثٌقوة
بهذه المهن.
هوـ ـ تمثول المإسسوات الفوعٌوة للمجتموع السوومري موععوا ً خبلعوا ً ؼنٌوا ً ال
مثٌل لوه فوً حٌنوهل وعود شوكلت األعسوام الملكٌوة والمجلوس والعسوكرٌة والوزارٌوة
لتمؤسوس الدولووة المثوال األول للبٌروعراطٌووةل وأصوبحت مصوودراً للتطوورات التووً
حوودثت بهووذا االتجوواه فٌمووا بعوود .فووالقٌم التووً تشووكلت كمفوواهٌم ومإسسووات ازدادت
تؤثٌرهووا وامتلكووت عوووة الوصووول إلووى ٌومنووا هووذا .وسٌتضوومن أي تحلٌوول للتووارٌخ
ولواعع الٌووم أخطواء ونوواعت هاموةل فٌموا إذا لوم نور ونقوٌم تكووٌن المصودر بهوذا
الصدد.
و ـ ٌمتلووك الخلووق األٌوودٌولوجً والتمؤسسووات مكانووة هامووة فووً تؽٌٌوور
وتطوووٌر البنٌووة الذهنٌووة لئلنسووانل وٌلعووب الخلووق المٌثولوووجً للسووومرٌٌن ونمووط
عبوووادتهم دور الوعوووود والتشوووحٌم فوووً تسوووٌٌر مإسسوووات البنوووى التحتٌوووة والفوعٌوووة
للمجتمع .لقد كانت النخبة الحاكمة السومرٌة وال سٌما طبقة الكهنة على علم بؤنه
ال ٌمكن استمرار ودٌمومة إدارة الدولة والمجتمع الطبقوً دون خلوق طور إعنواع
المجتمووع بالمشووارٌع اإلٌدٌولوجٌووة التووً توودٌر مسووننات المرحلووة .ال ٌمهوور تنمووٌم
السبللة للمجتمع القروي البسٌط المعتمد على الزراعة البسٌطة وتربٌة الحٌوانات
فً المجتمع النٌوولٌثً احتٌاجوا لقواعود ومإسسوات إدارٌوة أو فكرٌوة متداخلوة .وال
ٌمهر احتٌاجا ً لمصدر مٌثولووجً ؼنوً أٌضواًل تحقوق المإسسوة الكهنوتٌوة تطووراً
هاما ً وتصل إلى مستوا المإسسة األساسوٌة بطرٌقوة موازٌوة لتصواعد األصووات
فً المجتمع السومري التوً تطالوب بتجواوز العصور المسوتند إلوى ثقافوة األمهوات
واألجداد والذي تتم فٌه المحاولوة لوربط مفهومٌاتوه بوالطوطم وبالكٌانوات السوماوٌة
بشكل محدود.
مازالت المشارٌع اإلٌدٌولوجٌة السومرٌة تذهل عقول البشر حتى اآلنل
وندرك ذلك بشكل أفضل من خبلل تطور الدراساتل أن البنوى المٌثولوجٌوة التوً
تشوووكل أسووواس البلهووووت واآلدابل هوووً المشوووارٌع األكثووور توووؤثٌرا ً علوووى البنٌوووة
اإلٌدٌولوجٌة لتارٌخ الحضوارةل وتحتول البنٌوة الفكرٌوة السوومرٌة مكانوة هاموة فوً
بنٌووان سووائر الوودوؼمائٌاتل ولووذلك تعتبوور السووومرلوجٌا أحوود فووروع التووارٌخ الووذي
تزداد أهمٌته ٌوما ً بعود ٌوومل إذ إن بنٌوة الونمط الفكوري الودوؼمائً ٌعتبور مصودراً
منفتحا ً وؼنٌا ً للتحول الدٌالكتٌكً.
ٌمكننا تعداد العناصر األساسٌة لمعاٌٌر الفكر السومري األساسٌة:
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1ـ مهور بنٌة دٌالكتٌكٌة بدائٌة .إن تضاد السماء هو األر ل وتموثبلًن
المبدأ األنثوي والذكوري فً نفوس الوعوت .وٌطلوق علوى السوماء أسوم " أن  ENل
وعلوووى األر "كووووً"  .kiإن " أنكوووً"  Enkiهووووو نموووط االتحوووواد األنثوووووي
والووذكوريل وٌوودرك بؤنووه فووً اتفووا مووع اإللهووةل وهووو بموعووع الجوود لمفهوووم األبل
وٌتزوج من جمٌع اآللهاتل وٌمهد السبٌل لوالدات ذات خصائت ممٌزةل وتلقوت
اآللهة األم "تٌامات" ضربة عاصمة ـ ملحمة خلق بابل (( أنوما ألوٌ )) فوً هوذا
الموضوووع والتووً تملووك خاصووٌة تعلٌمٌووة ـ موون عبوول المولووود األخٌوور إلووه بابوول ((
مردو ))ل وٌتم إبعادها عن مجلس اآللهوةل وهكوذا تراجعوت كثٌوراً عبوادة اإللهوة
والمقولة المٌثولوجٌة التً تعبر عنها منذ األلفٌة الثانٌوة عبول الموٌبلد .وٌورتبط هوذا
التطووور عوون عوورب بانحوودار مكانووة الموورأة موون موععهووا االجتموواعًل وٌتوطوود مبوودأ
السووٌادة الذكورٌووة هٌمنتووه فووً بنٌووة المجتمووع والدولووة .لقوود شووهد المجتمووع تحوووالً
إٌدٌولوجٌا ً وأخبلعٌا ً كبٌورا ً بعود اكتسواب المٌثولوجٌوا نموط الودٌن اإللهوً الوذكوري
الموحد ابتداء من مإسسة الدولة العلٌا حتى الوحودات الودنٌا مون السولطة الملكٌوةل
وكان الملك هو اإلله نفسه أو ممثبلً مباشورا ً لئللوهل وتحولوت عبلعوة العبٌود بالسوٌد
إلى عبلعة العبٌد باإلله .وأسفر تحوول الفكور المٌثولووجً إلوى حالوة اإلٌموان أي "
الدٌن " والقانون أي "الحقو " األساسٌةل عن تطور تارٌخً واجتماعً والوذي
سووٌخلق نتووائج هامووةل إن المعابوود السووومرٌة وأدوبووا  Eddubaأي األكادٌمٌووات
الثقافٌووة هووً موون أكثوور المإسسووات التووً حووازت علووى التفكٌوور موون أج ول مواصوولة
وتطوٌر سلطة الملوك ـ الكهنة.
كان الدٌن بوضعه البلهوتً من جهة والمشارٌع التً كانوت علوى شوكل
مبلحم أدبٌة من جهة أخرال هوً المهموات األساسوٌة لمفكوري وأدبواء الكهنوة فوً
تكوٌن المٌثولوجٌال وكانت مدٌنة نٌبور المقدسة “ “Nippurالتً أطلق علٌها اسم
بابلل مركزا ً للثقافة والدٌن واآلداب لتلك األعمالل واستمر آلالؾ السنٌن.
 2ـ إن النمام الفكري ٌعتمد على النمام السماوي .وكموا ٌكوون للنجووم والقمور
والشمس مسار حركً ال ٌتؽٌرل فإنوه ٌجوب علوى عووانٌن األر أن تمتثول لوذلكل
وإن الدولووة والملووك الكوواهن ٌمووثبلن هووذا النمووام باسووم اإللووهل وإن إرادتهووم مقدسووة
وكبلمهم عانون .ولكل عوة موجودة على األر إلهاًل وٌسوري نفوس الشوًء علوى
القوووا االجتماعٌووة .وال ٌمكوون التفكٌوور بووؤي خاصووٌة أو شووًء أو كٌووان دون إلووهل
وٌجب أن نطلق على ذلك تسمٌة نموط التفكٌور البلهووتً" اإللهوً " .وسٌشوهد هوذا
النمط الفكري فٌما بعد تطوراً طبٌعٌا ً كبٌرا ً لٌصبح بداٌة نموط التفكٌور الفلسوفً فوً
الٌونان والعلمً فً أوربا المعاصرة .لقد خلقت أنماط التفكٌر هذه بعضها الوبع
بروابط وثٌقة كونهوا خلقوت مون بعضوها حتوى ولوو وجود تنواع علوى شوكل إنكوار
بعضها البع فً عوالبها األساسٌة .وال ٌمكن شرح تارٌخ الدٌن والفلسفة وتارٌخ
الفكر العلمً دون توضٌح الوروابط الموجوودة فٌموا بٌنهوا .لقود كوان الونمط الفكوري
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السومري متقدما ً جدا ً فً مرحلتهل ومهرت القووانٌن اإللهٌوة كقووانٌن علمٌوة فٌموا
بعد.
3ـ تحتل المفاهٌم المٌثولوجٌة األولٌة األساسٌةل كاإلنسان األول والجنوة
والجحٌم والطرد من الجنة والطوفانل مكانة هامة فً الفكر السومريل وأن سرد
الصعوبات والتناعضات التً تمهر فً الطبٌعة والمجتموع بلؽوة الشوعر علوى نموط
ملحمً هو من تقالٌد السومرٌٌنل وعد عبروا عون الموواهر الطبٌعٌوة والمجتمعٌوة
التووً حولوهووا إلووى نمرٌووات ومفوواهٌم خاصووة بهووم فووً إطووار نمووام كاموول .وطبقوووا
الهوتٌتهم على كل حادثة وعبلعة واستخلصوا نتٌجة منهوال إن هوذا الموعوؾ ٌمهود
السبٌل النفجار فكوريل وال ٌوتخلت أي شوًء مون موعوؾ ومحاكموة النموام الوذي
أعٌمل ولٌس هناك شًء مستقلل فكل شًء ٌرتبط ببعضه البع ل وكؤننوا أصوبحنا
أمام المبدأ األول للدٌالكتٌك بطرٌقة بدائٌةل إن مصودر الٌوتوبٌوا والمبلحوم األولوى
هو عند السومرٌونل لقد وصلت ٌوتوبٌا الجنةل وحٌواة آدم وحوواء وطردهموا مون
الجنةل وعتال االخوة األول بٌن عابٌل وهابٌلل وملحمة كَلكَام الذي ٌعتبر نصؾ
إلووهل إلٌنووا مدونووةل إن هووذه الٌوتوبٌووا والمبلحووم تعبوور عوون النضووال الووذي نووتج عوون
الصعوبات التً خلقت التناعضات االجتماعٌة مقارنة مع الحنٌن إلى أٌام المساواة
الكاملة فً المجتمع النٌولٌثًل هكذا ٌكون الشرح والمعنىل وكوان الوعوت ال ٌوزال
مبكرا ً من أجل الشروحات العلمٌةل ألن عقول اإلنسوان بعٌود عون العصور العلموًل
وٌجوووب أال ننسوووى بوووؤن العلمٌوووة مثلموووا كانوووت محووودودة جوووداً حتوووى فوووً الحضوووارة
اإلؼرٌقٌووة والرومانٌووةل فووإن فلسووفة هووذه الحضووارة لووم تووتخلت موون المٌثولوجٌووا
والبلهوت أٌضا ً.
ز ـ إن أول موون وضووع الممارسووات األولووى لبلسووتٌطان واآللهووة هووو
الحضووووارة السووووومرٌةل إن " سووووارؼون " الووووذي فووووتح ووحوووود دوٌووووبلت المدٌنووووة
السوووومرٌةل وأسوووس السوووبللة األكادٌوووة عووود أصوووبح أول شوووخت فوووً العوووالم لقوووب
باإلمبراطورل إذ بودأ سوارؼون بمرحلوة الدولوة االسوتؽبللٌةل وأن دوٌوبلت المدٌنوة
السومرٌة لم تتجه عبل ذلك نحو الفتوحات أو االستٌطان عدا إنشاء بع المخافر
موون أجوول الوودفاع عوون الوونفس وموون أجوول التجووارةل إال ان سووارؼون أنشووؤ عاصوومة
ضمن المدن والمستوطنات بدالً من مخوافرل وخلوق النموام التوسوعً علوى أسواس
ممارسة القوةل ولم ٌقم جمٌع اإلمبرٌالٌٌن واالستٌطانٌٌن فً العالم فٌما بعود سووا
بإتمام ممارسة ذلكٌ .عتبر عتل اإلنسان بالعنؾ المخطط له وأخذ ممتلكاتوه وجعلوه
عبداًل وإنشاء مسوتوطنات فوً األمواكن التوً تحقوق مصوالح المعتودي وعووة إدارٌوة
ت ابعووة فٌهووال موون أهووم مراحوول التطووور التووارٌخًل وٌجووب أن معرفووة أنهووم أنشووإوا
إمبراطورٌة عالمٌة رائعة لتلك المرحلة .إن السوومرٌٌن ناهٌوك عون أنهوم مجتموع
دولة طبقٌةل فهم أصحاب حضارة إمبرٌالٌة ذات بنى عرعٌة عدٌدة.
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ح ـ ٌعود شرؾ وضع النصوت القانونٌة المكتوبة األولى للسوومرٌٌن
أٌضال فقد أبدوا اهتماما بتنفٌذ عوانٌن اإلدارة األساسٌة للمجتموع وفهمهوا وااللتوزام
بهووا موون عبوول الجمٌووع وكووذلك حفوور القوووانٌن علووى الصووخور ونصووبها .لقوود وصوولت
شهرة عوانٌن حمورابً وأورنامو إلى ٌومنوا هوذا .وتشوكل موضووعات الموسوٌقى
والشعر التً كانت من القٌم الحضارٌة األساسٌةل أساسا ً للنشاطات الموسوٌقٌة فوً
ٌومنا هذا أٌضاًل ولٌس من الصعب إثبات ذلكل فقد حصلوا على اللحون واألؼنٌوة
الشعبٌة والمقام ووسائله وأثروا على المراحل التً جاءت بعدهم بآالؾ السنٌن.
ط ـ هنوواك مسووؤلة ٌجووب توضووٌحها ألهمٌتهووال مووا هووو مصوودر ومنشووؤ
السووومرٌون..؟ مووا هووً خصائصووهم العرعٌووة..؟ وإنكووار مووواعفهم حٌووال الكٌانووات
العرعٌة..؟ ماذا بقً من األساس العرعوً لحضوارة تركوت بصوماتها علوى التوارٌخ
إلى هذه الدرجة الكبٌرة..؟ الشك أنها أسئلة هامةل وٌجب التعمق فً األبحاا .أن
منطقة السومرٌٌن هوً منطقوة تقواطع لمنطقتوٌن أساسوٌتٌن تلعبوان دوراً كبٌوراً فوً
التارٌخل ومن الواضح أن مملكة السوومرٌٌن التوً كانوت تقوع فوً أخصوب منطقوة
بٌن الصحراء العربٌة وسلسلة جبال طوروس ـ زاؼروس ستتعر لبلعتداءات
والؽووزوات الدائمووة كلمووا تطووورت حضووارتهال إذ كانووت الحضووارة السووومرٌة تفووتح
الشهٌة وتبهر العٌون بؽناهوا كاإلمبراطورٌوة اإلؼرٌقٌوة والرومانٌوةل واألكثور مون
ذلك كانت تتبع سٌاسة توسعٌة دائما ً.
انطبلعا من مبدأ الفعل ورد الفعل الموجود فً هذه الحٌاة بكل ثقلهل البد
أن ٌوووتم تنفٌوووذ الحكوووم الووودٌالكتٌكً علوووى شوووكل التطوووور التوووارٌخًل إذ لوووم تتوعوووؾ
اعتووداءات السووامٌٌن موون الجنوووب والؽووربل واآلرٌووٌن موون الشوومال والشوور ل أي
وعلوووى حووود عوووول السوووومرٌٌن اعتوووداءات المجموعوووات والقومٌوووات ذات الجوووذور
الهورٌة " "Horritوستتكاثؾ عند فهمها للحضارة.
إن هذا الرأي ٌمكنه أن ٌفسور نهاٌوة السوومرٌٌن .لكون المصوادر ال تتوٌح
إال إمكانٌوة محودودة لوذلك وتمهور الوثوائق والصوحون الفخارٌوة التوً عثور علٌهوا
خوووبلل عملٌوووات التنقٌوووب بوووؤن االنتشوووار كوووان مووون الشووومال والؽوووربل ولوووم ٌتووورك
العمورٌون "  "Amoritالذٌن بؤنه من الجنووب والشور أي وثٌقوة كوونهم كوانوا
ٌمثلووون الرعوواةل وموون المحتموول أن تكووون المجموعووات المشوواعٌة الصووؽٌرة التووً
جوواءت موون تلووك السوواحتٌن عوود أنشووئتا وحووداتها السووكنٌة فووً األلفٌووة السادسووة عبوول
المٌبلدل حٌا أدت اإلمكانٌات اإلنتاجٌة المختلفة والمثمورة إلوى التحوول المطلووب
فً المرحلة الزمنٌة الطوٌلوة وخلوق تمٌعوز منشوؤ السوومرٌٌن إن وجوود الكثٌور مون
الكلموات مون أصول الهوورٌٌن " "Horritوالعموورٌٌن " "Amorفوً بنٌوة اللؽوة
السومرٌة ٌثبت صحة هذا الرأي .لكن ذلك ال ٌثبت أن السومرٌٌن لم ٌكونوا عوما ً
أصلٌاًل بل على العكسل فكما ٌحدا دائما ً ٌمهور وجوود ثقوافً جدٌود مون وحودتٌن
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ثقووافٌتٌن مختلفتووٌن عوون طرٌووق التووداخل فٌمووا بٌنهمووا واالتحوواد عوون طرٌووق تركٌووب
رفٌع المستوا.
ج ـ النتائج الدائمة للحضارة السومرٌة
فً النتٌجة لقد تعرضوت الحضوارة السوومرٌة إلوى تحووالت مذهلوة أدت
إلوووى مواصووولة نفسوووها فوووً الكٌانوووات الثقافٌوووة التوووً سووواهمت فوووً تكوٌنهوووا بالوووذات
والكٌانات الثقافٌة األخرال واحتلت مكانة مرموعة فً التارٌخل بات الجمٌع ٌفهم
عٌمتهووا جٌوودا ً مووع موورور الووزمنل وعوود اثبووت فووً التووارٌخ بووؤن السووبللة األكادٌووة
لسارؼون التً كانوت ٌثقول فٌهوا الجانوب السوامً الطواؼً هوو أول مثوال للتؽٌٌورل
وإن اللؽة الرسمٌة والهٌمنة الثقافٌة تمتاز بشخصٌة سوومرٌة تمامواً .ونورا كثافوة
فوً بنٌوة اللؽوة السوامٌة تحوت حكووم هوذه السوبللة التوً حكموت بوٌن عووامً 2355و
. 2255م .وربموا عقود حملوة الكووتٌٌن “ ”Gutiذات الجوذور اآلرٌوة والهورٌوة
اتفاعٌة موع األعٌوان السوومرٌٌن كورد فعول علوى ذلوك .وهكوذا تتكوون حالوة تووازن
جدٌدة وفرصة للتحولل ونرا هنا طؽٌان الثقافة اإلٌرانٌة اإلٌبلمٌة .لقد تعرضت
المنطقووة موون الشوور والجنوووب إلووى ؼووزو المجموعووات السووامٌة ـ العمورٌووة فووً
األلفٌة الثانٌة عبول الموٌبلدل وبودأت مرحلوة دول المدٌنوة والودوٌبلت العمورٌوة بعود
انهٌووار أعٌووان أور “ ”urالثالثووة .لقوود فقوود أعٌووان حمووورابً العموووري الشووهٌر
والسومرٌون عوتهم السٌاسٌة تماما ً فوً عوام . 1855م .وباتوت ال تسوتخدم اللؽوة
السومرٌة رسمٌاًل وأصبحت اللؽة األكادٌة البابلٌة والتً هً جذر اللؽة اآلشورٌة
واللؽة الكلدانٌة اللتان مازالتا حتى ٌومنا هذال لؽوة رسومٌة .وأصوبحت لؽوة الثقافوة
فً الشر األوسوط عاموة اللؽوة البابلٌوة واللؽوة اآلرامٌوة .لقود تحقوق التووازن بوٌن
الثقافتٌن فً عام . 1655م بعد االعتوداءات التوً عوام بهوا القصوٌٌن والمٌتوانٌٌن
والحثٌٌن من الشمال والذٌن ٌنحدرون من أصول آرٌوة هورٌوة .لكون بقٌوت ذهنٌوة
النمام ولؽته بابل والبابلٌة أٌضاًل وبذلك فقد مرت الثقافوة اآلشوورٌة مون المصوفاة
البابلٌووةل واحتلووت مرحلووة اآلداب والبلهوووت البووابلً مكانتهووا الكبٌوورة فووً التووارٌخل
وحوودثت نقلووة متمٌووزة فووً الرٌاضووٌات وعلوووم الفلووكل وعووام أعٌووان اآلشووورٌٌن ـ
العمووورٌٌن فووً نٌنوووا التووً تقووع فووً شوومال بابوول بتحفٌووز هووذه المرحلووة المتقدمووةل
واجتاحووت القٌووادة اإلٌدٌولوجٌووة والثقافٌووة البابلٌووة والقٌووادة السٌاسووٌة والعسووكرٌة
اآلشورٌة كل مناطق الشر األوسط.
لقد تم إكمال التحول األكادي فً العهد البابلً واآلشوري فوً الحضوارة
السووومرٌةل وانتشوور نحووو سووائر منوواطق الشوور األوسووط مباشوورةل وإلووى المنوواطق
األخرا من العالم بشكل ؼٌر مباشورل وال ٌمكون أن ٌحودا ذلوك إال بسوبل العنوؾ
اإلمبرٌوووالًل وأن مسووواهماتها اإلٌدٌولوجٌوووة والثقافٌوووة محووودودةل وتوووم تعلوووٌم اللؽوووة
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السومرٌة كلؽة عدٌمة مقدسةل ومع ترجمتهوا باسوتمرار ٌوزداد تؤثٌرهوا فوً العوالمل
وتعرضت لبلؼتوراب بعود تجسوٌد الثقافوات المحلٌوة لبعضوها الوبع ل وزال كٌوان
اللؽة السومرٌة من الوجود مع بداٌة المٌبلد.
عندما ننمر إلى مكانة الحضوارة السوومرٌة فوً التوارٌخل سونوافق علوى
أنه ال توجد حضوارة أثورت بعموق علوى اإلنسوانٌة وعلوى مودا طوٌول كالحضوارة
السومرٌةل ألنها امتصت وؼذت اإلنسانٌة بٌن عامً  4555ـ  . 2555م بشكل
مباشرل وبٌن عامً  2555ـ  555عبل المٌبلد بشكل ؼٌر مباشر .وال ٌمكون ألٌوة
إٌدٌولوجٌة أخرا أن تعد نمام العبٌد من خبلل مإسسوات البنٌوة التحتٌوة والفوعٌوة
للمجتمووع وتجعلهووا دائمووة ومقدسووة موون خووبلل الدوؼمائٌووة األدبٌووةل والتوعووؾ علووى
معوانً ذلووك ٌتمتووع بؤهمٌوة بالؽووةل وموون خووبلل تحلٌول الحضووارة ٌجووب إمهووار ذاك
المعنى .وعندما نقوم بتقٌٌم ملموس وبالخطوط العامةل ٌمكننا التوصل إلى النتائج
التالٌة:
1ـ لقد عامت الحضارة العبودٌة السومرٌة على أكتواؾ القوٌم االجتماعٌوة
للعصوور النٌووولٌثً والتووً طورتهووا الشووعوب فووً منطقووة الهووبلل الخصووٌب خووبلل
عشوورة آالؾ عووامل وامتلكووت التكنولوجٌووا والعلووم الخووات بالعصوور النٌووولٌثً عوون
طرٌق إعناع نمامها المنتج على األؼلب وعن طرٌق التجوارة أحٌانوا ً والعنوؾ فوً
أحٌان أخرال وعامت بتمؤسسها على أساس فروع مهنٌوة ومسولكٌة وحولتهوا إلوى
ؼنوى ؼٌور عووادي ضومن كٌانهووال لقود جموودت الشوعوب واالعلٌووات العرعٌوة للعصوور
النٌووولٌثً مقابوول تصوواعد حضووارة الوور السووومرٌةل كمووا هووو موعووؾ اإلمبرٌالٌووة
األمرٌكٌوووة حٌوووال الشوووعوب فوووً عصووورنا هوووذا .لقووود علبوووت اإلمبرٌالٌوووة السوووومرٌة
الشعوب رأسا ً على عقب وال سٌما فً المرحلة اآلشورٌةل إلوى درجوة أنوه موازال
ٌع ا تؤثٌرهوا فوً الشور األوسوط وكول العوالمل وتحوول ذلوك إلوى إرهواب وإبوادة
جماعٌوة موون جهووةل وتثبووت بوواألر والخوازو موون جهووة أخوورال لتتوورك أثووراً ال
ٌمحووى موون الووذاكرة اإلنسووانٌة .ولقوود تواصوولت ممارسووات االسووتؽبلل والهٌمنووة فووً
المجتمع الطبقً على اإلنسان حتى ٌومنا هذا .وإن كان تمارس إبادة اإلنسوان فوً
حاضوورنا بشووكل موونمم وٌتصوواعد ذلووك بشووكل ٌوووازي التطووور التقنووًل فووإن هووذا
الوضع ناتج عن التزام المجتمع الحاضر بالواعع العملوً للحضوارة األولوىل التوً
ترسخت فً ذاكرة المجتمع وراثٌاً .عد ٌوجد للوذاكرة االجتماعٌوة مورثوات تتكوون
باستمرار مثل مورثات اإلنسان التً تمهد السبٌل أمام نفوس الصوفةل وتسوكن هوذه
المورثووات فووً ذاكوورة المجتمعووات البلحقووة وتحوودا نفووس التووؤثٌر .تعووٌ الطبقووة
المستؽلة حالة ضعؾ وتراجع فً الوعوت الوذي تتضوخم فٌوه الطبقوة الحاكموة .لقود
خلق دٌالكتٌك الملم واالستؽبلل بحٌا الزال تشتٌت هوذه العجلوة ؼٌور ممكنواً .إن
اإلنسانٌ ة جزأت الوذرةل ولكنهوا ال زالوت بعٌودة عون تشوتٌت عجلوة هوذا النموامل ال
داعً لوجود النقت والزٌادة فً المجتمعل إذ ٌمكنه أن ٌكون متزنا ً وسعٌداً إذا لم
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ٌجدا.

لقد أدا هذا الوضوع إلوى خلوق مؤسواة اإلنسوان التوً تعتمود علوى الووعً
البدائً المختلؾ عن الحٌوانل والحٌثٌات وخط تارٌخً آخر واتجاهوات المقاوموة
والحرٌةل وتعبر المإسسة النبوٌة فً جؽرافٌة الشر األوسط عن هذا المعنى.
نرا فً المثوال األول المثٌور أن الحضوارة تبودأ بسورعة مسواواة العصور
النٌووولٌثً التووً كانووت خٌووال الجنووة فووً ذاكوورة اإلنسووانل والمجتمووع الخووالً موون
الحووروب وتنحٌووة اآلخوورٌن إلووى خووارج التووارٌخ وجعلهووم دون تووارٌخ .وتتحووول
الحضووارة تمام وا ً إلووى تنووٌن وذلووك موون خووبلل تحوٌوول القووٌم الووى ملكٌتهووا وإعامتهووا
تمؤسووس الدولووةل وعوون طرٌووق هضوومها المجموعووات العرعٌووة واألفووراد الووذٌن ال
ٌمتلكون المعدات.
 2ـ إن خلق الدولوة عنود السوومرٌٌن كهوٌوة وخبلصوة للمجتموع الطبقوًل
لهووو شووًء ؼٌوور ع وادي ومثٌوور .وتعتبوور الدولووة أداة بحٌووا ال ٌوجوود أي حلووم إال
وتحققه تقرٌباًل وال ٌزال ذلك هو الجانب الطاؼً للدولوة .هنواك مقولوة للعثموانٌٌن
تقول (( :إما ستخضع للدولوة تماموا ً أو احسوب انوك ؼٌور موجوود))و ٌورا الرجول
الذي ٌمتلك الدولة ـ أو القومٌة التً تمتلك دولة ـ نفسه بؤن له الحوق الطبٌعوً فوً
كل شًء وذلك من هللا .وهذا ٌدل على أن معنى الدولوة عمٌقوة إلوى هوذه الدرجوة.
والمثووال السووومري الووذي أمهوور مصوودر عوووة الدولووة هووو األداة المناسووبة لتحلٌوول
الحضووارةل كونووه كووان المثووال األول والطووازجل هنوواك عوووة ؼٌوور عادٌووة وال ٌمكوون
مقارنتهووا بالقطاعووات االجتماعٌووة المتبقٌووة خووارج الدولووة والمجموعووات العرعٌووة
والفووردل وإن هووذه القوووة تتجووه نحووو الكمووال دائموواً .إن إٌجوواد الكهنووة السووومرٌٌن
إلٌدٌولوجٌووة تكوووٌن الدولووة بمهووارةل وتكوووٌنهم للذهنٌووة االجتماعٌووةل والنموور إلووى
الدولة كنمام إلهً على األر مون خوبلل تلوك الذهنٌوة هوو شوًء مثٌور ورهٌوب
للؽاٌة .تهودؾ المٌثولوجٌوا والعلووم اإللهٌوة أصوبلً إلوى خلوق مجتموع طبٌعوً أبودي
مقدسل وتكرٌس السٌادة على إنها نمام الطبٌعة .وفً الحقٌقة فإن السلطة اإللهٌوة
هً أعٌان الملكٌة المتصاعدة .لكن عول ذلك بشكل مباشر وتقدٌمه إلوى المجتموعل
ٌزٌل مصداعٌة المقولة من جهة وال ٌمكن من أعامتها واالستمرار علٌها مون جهوة
أخرا .فالدولة هً فً وضع ٌتطلب تؤسٌسها وكسبها فوً اإلٌدٌولوجٌوة أوالً .لقود
خلقوت الدولوة عنود اكتسوواب الطوابع اإلٌودٌولوجً واالتحوواد موع تكنولوجٌوا العصوور
النٌولٌثً فً حدود اإلنتاج الفوائ ل وعنود تحقٌوق األول فؤنوه باإلمكوان الحصوول
على الثانًل وٌإدي اتحاد االثنٌن إلى إنتاج لٌس له مثٌل عبل تلك المرحلة.
من الواضوح إن المعبود السوومري ٌشوكل الورحم األساسوً للدولوة .وهوذا
ٌعنووً إن الدولووة لٌسووت التعبٌوور العلمووً لعقوول اإلنسووان بوول هووً التعبٌوور البلهوووتً
والدوؼمائً لهل إننً أعدم تعرٌفا ً جدٌداً ومنفرداًو إن الدولة كحضارة وجوهر هذه
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الحضووارة هووً التعبٌوور البلهوووتً للمفهوووم الوودوؼمائً الووذي لووم ٌتكووون فٌووه الفكوور
العلمً فً المرحلوة البدائٌوة للفورز الطبقوً .وتقبوع فوً اساسوها دوؼمائٌوة اإلٌموان
ولٌس العلمل وفً إطوار هوذا المفهووم فوإن الدولوة ربموا هوً اكثور أداة خوارج عون
العصر وال سٌما فً أشكالها الكبلسٌكٌة ؼٌر الشعبٌةل وسنرا فً األعسام القادمة
بؤن أهم الخطوات الهامة والتقدمٌوة التوً خطتهوا أوروبوا بهوذا الصودد ـ حتوى ولوو
كانت محدودة ـ هً أنها منحت للدٌمقراطٌة مكانة فً طبٌعة الدولةل لكن ذلوك لوم
ٌتحقوووق إال بالنضوووال والمقاوموووة المرٌووورة اللوووذٌن خاضوووتهما الشوووعوب والطبقوووات
والقومٌات واألفراد من أجل الحرٌة .توجد روابط وثٌقة بٌن فكرة واعتقاد الدولوة
التووً تطووورت فٌهووا المركزٌووة واإللووه الواحوود وبووٌن فكوورة واعتقوواد الدولووة واإللووه.
وبقوودر مووا تجعلووون اإللووه عوٌ وا ً وؼٌوور مفهوم وا ً وصوواحب جمٌووع الصووفات ـ هووذه
الصووفات هووً خصووائت الحضووارة األساسووٌة ـ وال ٌمكوون الوصووول إلٌهووال فووإنكم
تجعلون الدولة واألعنعة الحضارٌة المختبئة فٌها عوٌة وؼٌر مفهوموة ومخٌفوة وال
ٌمكن الوصول إلٌها .إن هذه الخصوائت هوً فوً الوعوت ذاتوه خصوائت الملووك
أٌضواً .إن جوووهر تعلووٌم الملووك ٌكسووب هووذه الصوفات أٌضواًل ألن هووذا هووو مووا ٌلٌووق
بممثل اإلله .لقد كان الطووطم هوٌوة ملخصوة للمجموعوات االجتماعٌوة مثلوت عبول
المجتمع الطبقًو أي بشكل آخور كوان نسوبها .ولوم ٌكون مخٌفوا ً لعودم وجوود طبٌعوة
اسووتؽبللٌة للمجتمووعل وهووو لووٌس إله واًل لقوود ؼٌعوور الطوووطم مكانووه موون األر إلووى
السماء بعد أن بدأ الصوعود إلوى منزلوة اإللوه موع تطووٌر الطبٌعوة االسوتؽبللٌة مون
عبوول زعموواء القبائوول وتجوورد الطوووطم موون صووفة القرٌووب والممكوون لمسووه وؼٌوور
المخٌووؾ وأكتسووب صووفة البعٌوود والمخٌووؾ والمحووال الوصووول إلٌووهل وهكووذا بوودأت
خٌانة الفرز الطبقً ضد جوهره.
ال شووك أن تحلٌوول الدولووة كووؤداة معتموودة علووى السوورعة والكووذب ٌتضوومن
نقصا ً كبٌوراً .وال ٌمكون شورح مهورهوا بهوذه الخصوائت فقوط .إذ تمهور النوعٌوة
المتشابكة للمجتمع الطبقً والحاجة إلوى تقسوٌم العمول اآلخوذ باالزدٌوادل والمسوائل
األمنٌةل إلى تنسٌق مطلوقل وإن جعول الطبقوة المسوتؽلة الحاكموة نفسوها ضورورٌة
بحٌا ال ٌمكن التخلً عنها بقدر ما جعلت الدولة إٌجابٌةل لها عبلعة عوٌة بمهور
تلك الحاجات إلى الساحة .إن عدم تحلٌل الدولة بشكل صحٌح ناتج عن خصائت
هاتٌن الطبٌعٌتٌن .وهذا ما ٌمهد السبٌل لمهور تحلوٌبلت دوؼمائٌوة مزدوجوة .لقود
أصبحت جمٌع طبقات الدولة بتحلٌبلتها اإللهٌوة والبٌوك المقودس وجهوا ً لوجوه موع
التحلٌبلت الشٌطانٌة والملعونة المناهضة لهال ان الدولة وفوً وضوع كهوذا تصوبح
تعبٌوورا ً عوون الهوٌووة االجتماعٌووة التووً ال ٌمكوون تحلٌلهووا للمجتمووع الووذي مصووالحها
متناعضة ومهرت جوانبها الناعصة والزائدة .إن انشوؽال الدولوة بوالفكر والتطبٌوق
منووذ نشووؤتها وحتووى اآلنل لووم ٌكوون ناتج وا ً عوون فووراغل ألن مصوودرها إلهووً .لقوود تووم
رف اإلله حالٌوا ً فوً عبلعوات العلوم والطبٌعوةل لكنهوا بعٌودة عون تحقٌوق ذلوك فوً
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المجتمعل بما أن الدولة موجودة فإن اإلله أٌضا ً ٌتواجد فً مكان تواجد الدولة.

3ـ هناك مسؤلة تتطلب الحل عندما نبحا فً الحضارة السومرٌة .فإن
المثٌولوجٌوا وعلوم اإللوه ـ تٌولوجٌوة باإلؼرٌقٌوة واإللهٌوات بالعربٌوة ـ الوذي نوتج
عنهمووا تحلووٌبلت "كووارل موواركس" للدولووة والنقوود علووى األعوولل لقوود عوودمت النمرٌووة
الماركسٌة مساهمات عٌمة للعلمٌةل لكن تقٌٌمهوا للقووة اإلٌدٌولوجٌوة الموجوودة فوً
جذور الدولة عبارة عن انعكاس بسٌط وٌعتبر نقصوا ً جودٌا ً وخطٌوراً فوً نمرٌتوهل
إن مقولتووه عوون الوودٌن بؤنووه "أفٌووون الشووعوب" وكؤنووه أموور بسووٌط وعووادي هووو أحوود
األسباب التً أدت إلى عدم نجاحهل وبرأٌوً فوإن البلهووت ٌتطلوب تحلوٌبلً بمقودار
ما ٌتطلبه تحلٌل "النقد" و"الدولوة"ل وٌمهور الواعوع السوومري ذلوك بشوكل موذهلل
ومن أجل تحلٌل الحضارة السومرٌةل علٌكم تحلٌل الهوتٌتهوا بكول تؤكٌود .إن علوم
اإللوووه هوووو علوووم النضوووال الطبقوووً للسوووومرٌٌنل وال ٌمكووون تحلٌووول اإلٌدٌولوجٌوووة
السومرٌة والعالم القدٌم المستند إلٌهال دون تحلٌل األثر االجتماعً لعلوم اإللوه بموا
فٌووه مصووطلحاته ونمرٌاتووهل وال ٌمكننووا حوول البنووى الذهنٌووة واألدبٌووة للمجتمعووات
الكبلسٌكٌة والعصور الوسوطى وحتوى مجتمعوات ٌومنوا هوذا بودون تحلٌول األدٌوان
التوحٌدٌةل وهناك فً ذهنٌة سائر المجتمعات اثر دافع للدٌن.
وال ٌمكننووا إعامووة مجتمووع إٌجووابً ٌعتموود علووى أسووس علمٌووة دون التنقٌووب
والكشووؾ عوون هووذا األثوور .وأن الوونقت والخطووؤ الكبٌوور فووً "االشووتراكٌة المشووٌدة"
والتً فكرت بتحلٌلها فٌما بعدل هو عودم تناولهوا المٌودان التوارٌخً واإلٌودٌولوجً
للمجتمووعل ونمرتهووا األحادٌووة الجانووب فووً تحلووٌبلت الدولووة .كمووا ال ٌمكوون شوورح
الواعع االجتماعً بشكل كامل باالعتماد على تحلٌل "النقود" ورأس الموالل بول أن
ذلك ٌإدي إلى الوعوع فً حضن النمط اآلخر مون المثالٌوة والوذي انتقودها كثٌوراًل
تماموا ً مثول تسولٌم "االشوتراكٌة المشوٌدة" نفسوها إلوى حضون رأس الموالل وكؤنووه ال
مفر من أن ٌؤخذنا الفكر الماركسً الناعت إلوى ذلوك بسوبب الونقت الوذي حاولنوا
شرحه.
مثلما ان عوة النمط البلهوتً لئلٌدٌولوجٌة ال تقل أهمٌة عن النقدل فؤنهوا
لٌست أعل من عوة الدولة أٌضاًل واألكثر من ذلكل أن جمٌعها "الثبلثٌة" متداخلوةل
وعد ال ٌوجد فً التارٌخ كله أي ثبلثً متداخل إلى هذه الدرجوة وامتلوك إمكانٌوات
تشوكٌل أكبور عووة موجوودة .وال ٌشووبه ذلوك عبلعوة "األب واالبون والوروح القوودس"
بع الشًء فحسبل بل هو نفس التكوٌنو فإحداها تسٌر نحوو المادٌوة واألخورا
نحو المعنوٌةل وعد كان هذا الثبلثوً ملتحموا ً عنود السوومرٌٌنل إذ تخلوق عووة الودنٌا
من إحدا هاتٌن الثبلثٌتٌنل وعوة اآلخرة من الثبلثٌة األخرا .وكان السوومرٌونل
الذٌن نعتبورهم بودائٌٌنل ال ٌعتقودون بهوذه السفسوطةل لكونهم كوانوا ٌعرفوون اإلفوادة
منهال ألنهم أوجدوها .وإنه لمن الؽرٌب أن ٌصبح المفرطون فً التعصب الودٌنً
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والمتعصبون الدٌنٌونل رجال وأصحاب العلم فً ٌومنوا هوذا .إن إنسوان العلوم فوً
حضرنا بعٌد عن البلهوت السومري إلى درجة بعد اإلنسان السومري عون العلوم
فووً ٌومنووا هووذا .إن السفسووطائٌة هنووا هووً إضووافٌةل ولكوون الواععٌووة موجووودة فووً
الطرفٌن .وما مون سوبٌل آخور سووا البحوا إلٌجواد ووضوع كول شوًء فوً مكانوه
المناسبل ومثلما ال نستطٌع تعرٌؾ االبن دون األمل فإننوا ال ٌمكننوا تعرٌوؾ العلوم
دون البلهوت أٌضاً.
هنا ال ٌوجد دعووة لبلهووتل فوالعلم كوان مسوإوالً عون عودم منوع سوقوط
مبلٌٌن ضحاٌا األنممة الدوؼمائٌةل وأصبح فً موعع الساحرة التً ذهبت ضحٌة
سووحره ال ألنووه لووم ٌسووتطٌع تحلٌوول الدولووة والحضووارةل إلووى جانووب عوودم تحلٌلووه
البلهوووت أٌض واً .فووإذا مووا حلوول منمووروا المجتمووع العصووري الووذٌن ٌوودعون بووؤنهم
ٌستندون إلى العلمل جوهر الجوانب المإثرة والمتداخلة فً بعضها البع لمثلوا
البلهوت ـ الدولة ـ النقدل وصاؼوا مشارٌع اجتماعٌة انطبلعا ً من تحلٌبلتهم بشوكل
متوازنل حٌنوذاك عود ٌصولون إلوى أهودافهم وٌخلصوون أنفسوهم مون توؤثٌر سوحرهم
المودمر .إن المواضوٌع التوً سووؤتحدا عنهوا فوً األجوزاء القادمووةل تبودو لوً هامووة
جدا ً.
 4ـ عند تقٌٌم المجتمع الطبقً السومري ضمن مصدر توارٌخ الحضوارة
التووً أدا إلٌهوووال نووورا أن هنووواك موضووووعا ً هاموواًل وهوووو توووؤثٌره علوووى العبلعوووات
الموجوودة بوٌن العلوم والفلسوفة والمثٌولوجٌووا والودٌن .هنواك إدعواء ٌقوول :إن العلووم
والفلسفة عد تطور مع الحضارة وهناك رأي مضاد لهوذا اإلدعواءل وهنواك إجمواع
عام على إن االخترعات التً حدثت بٌن األلفٌوة السادسوة والرابعوة عبول الموٌبلد ـ
ثقافوووة تووول حلوووؾ للمجتموووع النٌوووولٌثً ـ ال ٌمكووون مقارنتهوووا إال باالختراعوووات
والتكنولوجٌا التً أوجدت اعتبارا ً منذ القرن السادس عشر بعد الموٌبلد .إنوه لوٌس
صووحٌحا ً تقٌووٌم المجتمووع الطبقووً كمصوودر لبلختراعووات العلمٌووة والتقنٌووةل بوول أن
الحضووارة السووومرٌة عوود أثبتووت أن اؼلووب التووراكم العلمووً والتقنووً عوود تحقووق عبوول
المجتمووع الطبقووً وأن الهٌمنووة اإلٌدٌولوجٌووة للدولووة عوود لعبووت دوراً متزمت واًل وإن
االختراعات العلمٌة والتقنٌة التوً أضوافها السوومرٌٌن إلوى هوذا التوراكم محودودةل
وأكثور مووا حققوووه هووو احتكووار الزراعووة والؽنووى العلمووً والتقنووً للمجتمووع وتكوووٌن
الهٌمنة اإلٌدٌولوجٌوة علٌوهل لقود جعلووا العلوم مثالٌوا ً كخصوائت اآللهوة وكوـ لطوؾ
"خٌوور" موونهم لخووادمهم اإلنسووان ولووٌس كثموورة موون ثمووار التقنٌووة وعموول اإلنسووان
وتطبٌقاتوووه العملٌوووةل وأن ذلوووك لهوووو أكبووور تحرٌوووؾ للتوووارٌخ .إن عووووة المؽالطوووة
اإلٌدٌولوجٌة التً حققها الكهنة السومرٌون فوً توارٌخ المجتموع الطبقوً ربموا لهوا
دور كبٌر فً عٌام الدولة وهٌمنة الطبٌعوة الطبقٌوة للحضوارةل وربموا كوان بإمكوان
العلووم والتقنٌووة والفلسووفة تحقٌووق التطووور األسوورع واألكبوور مووع التطبٌقووات العملٌووة
لئلنسان فً اإلنتاج الحر لوال تحوٌول هوذا التحرٌوؾ بواسوطة المٌثولوجٌوا والودٌن
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السومري إلى هٌمنة إٌدٌولوجٌة ومؽالطة إلوى هوذه الدرجوة .إن المثوال السوومري
التارٌخً األول ٌكسب األهمٌة من هذه الزاوٌةل وذلك لعدة أسباب :فعنودما ٌكوون
مستوا الحرٌة فً العبلعوات االجتماعٌوة أكثور مبلئموة لئلبوداع فوً العلوم والتقنٌوة
والفلسفةل حٌنها ٌنخف مسوتوا العلوم والفلسوفةل أي تلقوً المعلوموات الصوحٌحة
حووول الطبٌعووة والتحلٌوول العووام بشووكل جوودي كلمووا تطووورت المؽالطووة اإلٌدٌولوجٌووة
والضؽوطاتٌ .شكل انقطاع أحد القطاعات عن اإلنتواج كلٌوا ً واسوتعباد القطاعوات
الواسوووعة كقطعوووة مووون آلوووة فوووً المجتموووع الطبقوووًل مصووودراً لكووول الووودوؼمائٌات
اإلٌدٌولوجٌة.
هذا هو الدور الطاؼً لطبقة الكهنة عبور توارٌخ الحضوارة .ففوً الوعوت
الذي ٌقدمون فٌه وسٌلة الجنة والجحٌم المزٌفة واإلله الشدٌد العقاب إلوى اإلنسوان
والووذي أعحوووم فووً المؤسووواةل وٌجعلوووون ذلووك اكثووور توووؤثٌراً وٌضووٌفون علٌوووه صوووفة
الدٌمومةل فإنهم ٌإمنون ألنفسهم ولقوا المصالح المادٌة لئلدارة والمرتبطة بهومل
كل شًء حسب المر حلة وبودون عمولل إن الوسوٌلة التوً ٌلجوإون إلٌهوا مون أجول
تحقٌق ذلكل هو تطوٌر التصورات الذهنٌة للهٌمنةل أي المٌثولوجٌا والودٌن بشوكل
دائووم لصووالح النمووام الحوواكم .ولقوود أصووبح فئووة الكتوواب والمثقفووٌن واألكادٌمٌووات
المتطوورة مركوزا ً لئلنتوواج بعود أن كانووت المعابود تقوووم بهوذا الوودورل ومهوور نمووام
األكادٌمٌووات للفبلسووفة فووً الحضووارة اإلؼرٌقٌووة الرومانٌووة .ونوورا بووزوغ الوونمط
األول لؤلكادٌمٌووات األدبٌوووة "  " Eddubaفووً نٌبوووور" "Nippurالتوووً كانوووت
مركووزا ً ثقافٌوا ً عنوود السووومرٌٌن .وعوود أدا هووذا التطووور إلووى إعامووة أول جامعووة فووً
التارٌخ.
ٌجووب أال نووذهب بؤفكارنووا موون خووبلل هووذا التقٌووٌم الووى أن الوودٌن ٌسوواوي
الطبقة الحاكمة أو الدولةل فبل شك أن عدة مفاهٌم دٌنٌة بدائٌة كانوت مهٌمنوة علوى
مفاهٌم الطبٌعة المسوٌطرة علوى المجتموع فوً تلوك المرحلوةل وخاصوة إن المفواهٌم
الطوطمٌة القبلٌة كانت تؤخذ المفاهٌم الدٌنٌة لعهد األمومة وعهد األبوة أساسا ً لهال
وٌمهد المعتقد الروحانً العوام األرضوٌة االجتماعٌوة البلزموة لكول أنوواع السوحرل
والتً تحٌا بعٌدة جدا ً عن المفهوم العلمً للطبٌعوة .وموع ازدٌواد صوراع المصوالح
بعد تطور المجتمعل ٌوزداد انقسوام الودٌن والمٌثولوجٌوا لصوالح النموام االسوتؽبللً
والحاكمل وتصب طبقة الكهنوة الجدٌودة اللعنوة علوى مفواهٌم الودٌن القودٌم وال سوٌما
السووحر وتحرمهووال وتبشوور بعملٌتهووا علووى أنهووا ثووواب وعدسووٌةل وباألسوواس فووإن
االنقسام االجتماعً بهذا الشكل ٌلعب دورا ً رئٌسا ً فوً أسواس الصوراع القوائم بوٌن
الشوووٌطان واألشوووٌاءل وتمهووور المٌثولوجٌوووات السوووومرٌة ذلوووك بشوووكل واضوووحل إن
المؽالطة أكٌدة بالنسبة لتلك المرحلةل لكن عندما ننمر إلى حاضورنال نودرك بؤنهوا
ذات طبٌعوووة طبقٌوووةل وخاصوووة إن طووورد آدم وحوووواء مووون الجنوووةل هوووو التعبٌوووور
المٌثولوووجً لبداٌووة الفوورز الطبقووًل وتعبٌرهووا المٌثولوووجً مووذهل وشوواعريل وال
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أرا حاجووة ألعتووبس القصووةل أن صووراع عابٌوول وهابٌوول ٌعبوور عوون المنازعووة بووٌن
الزراعٌون والرعوٌون.
ٌتم طرح ضعؾ موعع المرأة بتعبٌور مٌثولووجً شواعريل وعلوى شوكل
فقوودان اآللهووة لمكانتهووا وأهمٌتهووا مووع موورور الووزمن ضوومن المجموعووة اإللهٌووة "
 " Pantheonإن الموورأة فووً األدٌووان التوحٌدٌووة والتووً تعتبوور خطوووة إلووى األمووامل
تحتوول موعووع جوونس مسووتثمر عثوور علووى وتعبٌوور لؤلٌدٌولوجٌووة والسووتعبادها فووً
المجتمعل فمن أي زاوٌة نمرنا إلٌها نجدها عد انزوت على نفسها وعقودت لسوانها
وأوصدت فمهال حتى أنه لم ٌبق أثر من عهد االلهاتل وأعلنت المرأة مذنبة ألنها
أؼوت آدم بالخطٌئة األولى فً ماضٌها وأصبحت المسإولة عن ذلوكل وتوم جعول
التفو الموذهل لصوالح الجونس الوذكري مشوروعا ً وذا سوٌادة بواسوطة المٌثولوجٌوا
والوودٌن النووابع منهووال لقوود سووما عهوود الرجوول علووى جمٌووع المسووتوٌات حتووى أضووحى
الممثل المقدس للدٌنل وٌجري تطوٌر تارٌخ عبودٌة الجنس بخبال وعندما ننمر
إلى المٌثولوجٌا السومرٌةل نورا أن األب "أنكوً" ٌوـطور هوـذه المسؤلوـة بطرٌوـقة
وفووـا ذكـٌووـةل لكووـن إلووـه بابووـل مووردو عووـد وجووـه ضووـربات عـاضووـٌة لآللهووة األم
"تٌاموات" "Tiametوتتمتوع ملحموة خلوق بابول "  "Enuma Elisأهمٌوة كبٌورة
وهووً ذات اتجوواهٌنل فقوود توضووحت الطبٌعووة المطلقووة للملكٌووة موون خووبلل تشوورٌع
حمورابً للقوانٌن تدوٌناًل ولهوا أهمٌوة تارٌخٌوة هوذا مون جهوةل ومون جهوة أخورا
أمهوورت القووووانٌن الدٌنٌوووة عواعووودها التوووً ال ٌمكووون معارضوووتها فوووً المٌثولوجٌوووة
السومرٌةل وهوذا ٌمثول مرحلوة متقدموة فوً العبودٌوة الطبقٌوة والجنسوٌة وأدت إلوى
تمؤسسهال وفتح الطرٌق أمام السلطة المطلقة بطرٌقة منمموة موع اإللوهل إن سوجن
المرأة بشكل دائم فً بٌوت خاصة وبٌوت الدعارة وفر العبودٌوة علٌهوا بعموق
عد تحول إلى عملٌة تمؤسس وتشرٌع.
ففً الوعت الذي تراجعت فٌه مرحلة األدٌان ذات اآللهوة المتعوددةل فوإن
األبواب فً جؽرافٌة وثقافة الشر األوسط فتحت على آخرها أمام تارٌخ األدٌان
التوحٌدٌة التً تمثلت بجد األنبٌاء إبراهٌم الخلٌلل فوً الوعوت الوذي تراجعوت فٌوه
مرحلة األدٌان ذات اآللهة المتعددة.
عند تطوٌر هذا التقٌٌم ال ٌمكن القول أن دور السومرٌٌن كان سلبٌاًل بل
ٌعكووس الطبٌعووة القانونٌووة لتطووور أحووداا الطبٌعووة بشووكل رمووزي حتووى لووو لووم تكوون
علمٌةل وال أرٌد أن أععٌم فكرة اإللوه بطرٌقوة طوطمٌوة وصونمٌة بسوٌطة وال أراهوا
هكذال فإننً على عناعة بؤن تحلٌل النمام الكوونً لفكورة اإللوه الوذي ٌسومو وٌرفوع
إلووى السووماء وٌتفوورد مووع موورور الووزمنل كمرحلووة أولٌووة بدائٌووة للنمووام العووالمً
وللنمرٌة النسبٌة العامة والخاصة فً الوعت الحاضرل سٌصبح اكثر صواباً .لكن
ٌجب التؤكٌد على أن ذلك ٌعبر باألساس عن الدور البارز للعبلعات الطبقٌوة .وان
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التعبٌر العلمً لعالم القوا الطبٌعٌة والمجتمع الذي هو عسوم منوه معواًل فوً تطوور
دائم .ففً الوعت الذي تسٌر فٌه الحضارة السومرٌة ذلك لمصلحة الطبقة الحاكمة
ضوومن خووط الدولووة الرسوومً بالمٌثولوجٌووا التووً طورتهووا بقواعوود الوودٌن القطعٌووة
والمتزمتووة اكثوور منهووال فووإن مكانووة الفئووات التووً مصووالحها متناعضووة وتتنكوور لووذلك
تمتلك دورا ً كبٌرا ً فً تطوٌر الفلسفة والمعلومات العلمٌةل حتى لو وجه لهوا اتهوام
من عبل السلطات الرسمٌة تحت أسماء مختلفة كـ " الشوٌطان " و" السوحرة " .إن
تقٌٌم التطور المٌثولوجً البلهوتً والفلسفً والعلمً لكبل الطبقتٌن االجتمواعٌتٌن
وبجوانبووه التقدمٌووة والمتعصووبة وبطبٌعتووه المتناعضووةل لووه أهمٌووة ال ٌمكوون التخلووً
عنها خبلل القٌام بتحلٌل حضاري صحٌح.

د ـ التطور التاريخي وقضيت األسلوب في التوسع واالنتشار
أجد من المهم تقٌٌم أسالٌب تناول التارٌخ على مسوتوا التعرٌوؾ بسوبب
عبلعتووه القرٌبووة موون موضوووعنا .إن األسووالٌب التووً نقٌمهووا لٌسووت مضووادة للمادٌووة
الدٌالكتٌكٌة والمثالٌة التارٌخٌةل وصراع األسلوب هذا بعٌد عن ان ٌعكس جووهر
التطووور كمووا هووو .وعوودا ذلووكل فووإن الشووروحات التارٌخٌووة علووى أسوواس الصووراع
الطبقً الممثل ببطل فردي لم تكن تلبً الحاجةل والمشكلة األخرا المرتبطة عن
كثب بهذه المشكلة هً التطور االجتمواعً والعبلعوات التارٌخٌوةل وبواألحرا إلوى
أٌوة درجوة سووٌكون صوحٌحا ً تحلٌوول حضوارة ومجتموع دون تووارٌخ وبتنحٌوة مفهوووم
الزمن..؟ وٌمكننا القول أن أؼلب العلوم االجتماعٌة هً دون تارٌخل ومثلموا ٌقبول
على أن التطور عد حدا بشكل مفاجغل فإن كافة التحلٌبلت االعتصادٌة والقانونٌة
والسٌاسٌة والعسكرٌة تجري على أساس هذا االفترا وباسوم العلمٌوة المجوردةل
ومن جهة أخرا ٌستمر تناول المسؤلة بعبلعة جامدة ومجردة عند تعر التطور
االجتماعً للمراحل التارٌخٌة واالنقساماتو وكؤنها مسوتقلة عون المرحلوة وأنوه ال
عبلعووة بٌنهموواو تقوووم المرحلووة إمووا بإنكووار المرحلووة التووً تووؤتً عبلهووال أو تحرفهووا
وتستخدمها كؤداة من أجل آرائها الذاتٌة.
بالنتٌجة ٌتم خف مستوا التوارٌخ إلوى معوانً ضوٌقة الوى درجوة ٌخودم
تحدٌداته الذاتٌة .ومازالت مشكلة تقٌٌم الواعع علوى أسواس عودم تقوزٌم أو تضوخٌم
ما أخذته كل مرحلة مون مرحلوة أخورا وموا منحتهموا لبعضوهما وتشوكٌل أو عودم
تشكٌل إحداها دون األخرا سارٌة المفعوول فوً ٌومنوا هوذال بهوذا المعنوىل وربموا
ٌكوون صووحٌحا ً القووول الووذي مفوواده بووؤن مفهوووم التووارٌخ العلمووً مووازال فووً مرحلووة
الحبووول وأرا تقٌووٌم رأٌووً موون هووذه الزاوٌووة النقدٌووة ٌكتسووب صووفة توضووٌحٌة .إن
اآلراء الكتابٌة ـ البٌانٌة فً مرحلة تلقً المعلومات الضٌقةل خلقوت نتوائج خطٌورة
تبعد األشٌاء عن جوهرهال وإن وضع الوصفات الجاهزة على الطاولة كتحلٌبلت
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تارٌخٌة واجتماعٌة عد جعل علماء االجتماع الوذٌن ٌعتبورون أنفسوهم علمٌوٌن أموام
مسووإولٌات كبٌووورة .وٌجوووب أن نسوووتخلت درسووا ً مووون وصوووول آراء" االشوووتراكٌة
المشٌدة" التً مهرت علوى السواحة بادعائهوا العلمٌوةل إلوى نتوائج مشوابهة للمثالٌوة
الدوؼمائٌوووةل وٌكمووون فوووً أسووواس ذلوووك المفهوووومل الوووذي ٌقوووول :أنوووا المركوووزل منوووذ
السومرٌٌنل وتكون المفاهٌم التً تصاد علٌها المإسسة السٌاسوٌة القائموة بشوكل
عطعًل حتى تلك التً تعتبر بؤنها علمٌةل أداة إلضفاء الشرعٌة على النموامل وإن
الذي حدا ال ٌختلؾ عما عام به الكهنة السوومرٌونل وربموا عود ٌكوون أخطور مون
ؼٌره ألنه استخدم فٌه معلومات علمٌوة عدٌودة جوداً .إن القٌوام بوالتنمٌق والتضوخٌم
والتكرٌم باسم العلم فً عصر العلمل ٌخرب المجتمع أكثر من اآلراء المٌثولوجٌوة
والبلهوتٌةل فإذا كوان الودٌن والمٌثولوجٌوا أفٌوون الشوعوب فوإن العلوم المزٌوؾ هوو
طعنة خنجر فً جوهر المجتمعل وبمقدار سوهولة تجواوز التوؤثٌر المخودر لؤلفٌوون
كذلك تكون صعوبة ترمٌم الطعنة الممٌتة للخنجر.
بووبل رٌووبل ان السوبب األساسووً لوصووول األنممووة القمعٌووة واالسووتؽبللٌة
المستندة للعلم والتقنٌة فً ٌومنوا هوذال وإلوى أبعواد كبٌورة جوداًل مورتبط بونمط خلوق
واسووتخدام العلووم فووً األسوواس أكثوور موون األسووالٌب التعذٌبٌووةل العلووم وممثلٌووه هووم
المسإولون عن ذلوك بكول تؤكٌودل وٌكتسوب جعول هوإالء مسوإولٌن عون ذلوك بكول
تؤكٌوود أكثوور موون مسووإولٌة الكهنووة السووومرٌٌن عوون الدولووة والحضووارة السووومرٌةل
أهمٌة كبرا .وٌتحمل نموط تكووٌن العلوم وممثلٌوه فوً عصورنا مسوإولٌة المشواكل
الصعبة التً نجمت عن جمٌع الحروب وال سٌما الحرب العالمٌة األولى والثانٌوة
وفً مقدمتها الفقر وتلووا البٌئوة وعودم المسواواة بوٌن الجنسوٌن والتووازن النوووي
المووده ل والتكوواثر السووكانً والهسووترٌا التكنولوجٌووةل أكثوور موون المسووإولٌة التووً
ٌتحملها السٌاسٌون وعادة الحروب.
لقد فتح كهنة العلم الطرٌوق أموام ذلوكل ووععوت الجامعوات فوً حاضورنا
فً البلمسإولٌة على شكل تطرؾ وأنانٌة ال تقل عن المعابود السوومرٌة والقورون
الوسطىل إن توجٌه االتهاموات القوذرة للقورون األولوى والوسوطىل وتعمٌود الونفس
بماء "الطر العلمٌة" لٌس له أي عٌموة تنمٌفٌوة أو تعقٌمٌوةل وهوذه لٌسوت مبالؽوةل
ألن جمٌع المقارنات تثبت أن اإلبادة والتعذٌب والجوع والمر الذي تعر له
اإلنسان فً القرن العشرٌن ٌفو جمٌع ما سببته القرون الماضٌةل وإن ذلك ٌثبت
ما ٌلً :فً الحقٌقة إذا كان الشعور بالمسإولٌة أموام التوارٌخ والمجتموع موجووداًل
حٌنها فمن الضروري تمرٌر السلسلة األساسٌة لعصرنا والطور المسوتندة علٌهوا
واالختراعووات التووً حققتهووا ونمووط العلووم وال سووٌما تطبٌقاتووهل عبوور النقوود الووذاتً
الج و ذريل وإذا لووم تتحقووق تلووك المهمووة بنجوواحل فووإنهم لوون ٌتخلصوووا موون المحاكمووة
بتهمة تسببهم بإساءة أكثر مما تسببت به طبقة الكهنوة والسوحرةل لوذلك إن أول موا
ٌجب القٌوام بوهل هوو وضوع الرإٌوة التارٌخٌوة واالجتماعٌوة فوً مسوارها الصوحٌح
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وااللتزام بدروسها ونتائجها األخبلعٌة األساسٌةل ألن الطرٌقوة المنحرفوة والسوحر
الووذي خوورج عوون السووٌطرة ال ٌإذٌووان وال ٌخلقووان مؤسوواة تتجوواوز هٌروشووٌما أو
تشٌرنوبلل إضافة إلى ذلك فإن رجل الدٌن أو الساحر لٌسا أخطر من رجل العلم.
أرٌوود أن أعووول :إن وراء كوول تطووور أدا إلووى تخرٌووب ومؤسوواةل برنووامج
مشووروع أعودع خلووؾ طاولووة رجوول علووم لووم ٌتسوواءل موواذا ٌخوودم وموون ٌخوودمل والووذي
أصووبح بعٌوودا ً عوون القووٌم المعنوٌووة .وٌوجوود وراء ذلووك مفهوووم تووارٌخً واجتموواعً
معو وٌحمل فوً طٌاتوه أخطواء كبٌورة وبعٌودا ً عون العدالوة والمعواٌٌر .وال ٌمكون
ع
للعلم أن ٌتخلت من النقد واالتهامات دون إٌجاد حبلً لهوذه المشواكلل ألن الحقٌقوة
الموجودة هً النقد المحق بالذات.
ان األهمٌووووة التارٌخٌووووة تكموووون فووووً اسووووتناد التطووووور التووووارٌخً علووووى
السووومرٌٌنل واسووتناد السووومرٌٌن علووى المجتمووع النٌووولٌثً والووذي هووو مصوودرهمل
تتضح بشكل أكثر على ضوء هذا النقدل ألن تارٌخ الحضارة ٌبدأ بسومرل وٌستند
السومرٌون إلى أكبر وأول موجة اجتماعٌة خلقهوا اإلنسوانل أي الثوورة الزراعٌوة
القروٌة فً وسط خصب ٌعتمد على عطاء الطبٌعة لجبوال تمخضوت عون الفورات
ودجلووة والسووهول التووً تموور منهووا .لقوود اعتموودت كافووة الحضووارات وعلووى رأسووها
الحضووارة السووومرٌة منووذ األلفٌووة العاشوورة عبوول المووٌبلد علووى الروافوود التووً كانووت
تقدمها هذه المنطقة حتى لو كان على حساب جفافها .إنها األم المنجبة للحضوارةل
والتوووً بووودأ فٌهوووا التوووارٌخ المووودون واألر والبشووورل وتوووم فٌهوووا نقووو المبووواد
الدٌالكتٌكٌة األولى .إننوً ال أإكود ذلوك بطرٌقوة عاطفٌوة أو بسوبب وطنٌتوً .ومون
الخطووؤ فهووم ذلووك بهووذا الشووكل .فؤنووا أمهوور ذلووك ألنووه هووام موون أجوول إنشوواء ال ورابط
الدٌالكتٌكً للتارٌخ بشوكل صوحٌح مون حٌوا الزموان والمكوانل ولتوؤمٌن متطلبوات
النقد الذي تطرعوت ألٌوه بشوكل مختصور والمتطوور فوً ٌومنوا هوذال والوذي ٌمهور
عبوووالً بشووكل عووامل وأتوعووؾ علووى ذلووك موورارا ً بسووبب الضوورورة الحٌوٌووة للبوودء
الصحٌح فً تحلٌل الحضارةل ومن المعوروؾ أنوه ال ٌمكون تعرٌوؾ أي توارٌخ أو
كٌان اجتماعً إذا لم نضع بداٌة سلٌمة لهل ولن ٌوتخلت أي توارٌخ أو مجتموع إذا
لم ٌتم تعرٌفه بطرٌقة صحٌحة من المخاطر ومن أن ٌكون مصدرا ً لؤلزمات.
إذا كووان مصوودر التووارٌخ عوود وضووع صووحٌحاًل فهنوواك مسووؤلة أخوورا لهووا
عبلعووة بالموضوووع وٌجووب توضووٌحها بطوورح أسووئلة فووً ؼاٌووةً األهمٌووة وهووً :أال
توجوود مصووادر أخوورا..؟ وإذا كانووت موجووودةل فووإن السووإال كٌووؾ تكووون العبلعووة
الموجووودة فٌمووا بٌنهووا ٌكتسووب أهمٌووة فووً هووذا الموضوووعل إن الخطووؤ الكبٌوور الووذي
ٌقتوورؾ هنووا هووو طوورح األشووكال االجتماعٌووة علووى أنهووا تطووور بٌووانً والبوود منووهل
وكؤنهوووا عووودر ٌجوووب أن ٌوووتم .وبهوووذا المعنوووىل فموووا مووون فوووار كبٌووور بوووٌن المادٌوووة
الدٌالكتٌكٌة لماركسل والمثالٌة الدٌالكتٌكٌة " لهٌؽل"ل وال شك أن مفاهٌم األصول
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لمواركس وهٌؽول تكتسووبان أهمٌوة كبٌوورة فوً تحلٌوول التوارٌخ بشووكل صوحٌحل وهووً
بعٌدة عن أن تصبح الؼٌة المفعول ل ولذلك فإن هوذٌن األصوولٌن ٌجوب أن ٌكونوا
المسإول األول عن استخراج الحقائق المتعلقة بتشخٌت التارٌخ والمجتمع.
لقد مل التشخٌت فً الدرجة الثانٌة بالنسبة لؤلسلوبل أو ٌكتسب عٌمته
التشخٌصووٌة بمقوودار مووا ٌخوودم األسوولوب .إن ؼ و النموور عوون االتجوواه األساسووً
ومحوواولتهم جعوول أد التفاصووٌل الخاصووة بتشووخٌت "فرع وا ً علمٌ واً" السووٌما عنوود
الوصول إلى القرن العشورٌنل أو عوولهم بؤنوه لوٌس "موضووعا ً للعلوم" وجعلوه فوً
حول رجال العلم إلى " سفسطائًٌ العلم"ل والشك أن ذلك ٌعوود
الدرجة الثانٌة عد ع
إلى عدم خروج الجامعة ورجل العلم عون دور المعبود والكواهن .إننوً أإكود علوى
شًء ٌجب أال نؽ النمور عنوه وهوو أنوه حتوى لوو توم تجواوز األنانٌوة المركزٌوة
على المستوا الفردي فً عصورنال إال أنهوا علوى المسوتوا المإسسواتٌة ال زالوت
رجعٌة وؼٌر متقدمة من جوانب كثٌرة علوى العصوور الوسوطى والقدٌموة وتشوكل
خطرا ً أكبر على أخبل المجتمع.
إن "االشتراكٌة العلمٌوة" التوً تودافع عون كودحها والتوً تمثول المسواواةل
وال تً تمهر وكؤنها المالكة األساسٌة للعدالوة والورأي العلموًل ال توزال بعٌودة عون
امتبلك صفتها هذه .واإلثباتات على ذلكل هً األزمة األخبلعٌوة والبلعودل اللوذٌن
وععووت بهمووال واللووذٌن أدت إلٌهمووا "االشووتراكٌة المشووٌدة"ل وال شووك أن ذلووك هووو
االنتقووام النوواتج عوون عوودم تنوواول التووارٌخ والمجتمووع بشووكل عووادل وصووحٌح .وإننووً
أوافق على الرأي الذي مفاده :إن التوارٌخ والمجتموع هموا كوائنٌن عضووٌٌن حوًل
وإنهما سٌردان حتماًل عاجبلً أم آجبلًل بالمثل على الذٌن ٌحللونهما بشوكل خواطغل
وٌنكرونهمال وسٌوجهان لهم الصفعة التً ٌستحقونها .لقود أمهور إسوناد المشوارٌع
والبرامج االجتماعٌة إلى مخططوات بٌانٌوة مجوردة وآراء تارٌخٌوة خاطئوةل نتوائج
أكثوور مؤسوواوٌة فووً عوودة حركووات اجتماعٌووة كووـ "االشووتراكٌة المشووٌدة" و" الفاشووٌة
الواععٌة" وتمؤسس الدولة .إن ما ٌبنى علوى أسواس خواطغ سٌشوهد انهٌوارا حسوب
مضمونه إذا لم ٌتم الترمٌم البلزم فً المكوان والزموان المناسوبٌنل ولون ٌشوهد أي
عصر صحة هذه القاعدة أكثر من عصرنا.
إن المصووادر األخوورا التووً تؽووذي التووارٌخ متنوعووةل وهنوواك ثقوول عوووا
مختلفووة .وإن المشووكلة األساسووٌة هنووا هووً المصوودر األساسووً للمجوورال وعوتووه
اإلنجرافٌوووة والتؽذوٌوووةل إن األنهوووار والبحٌووورات الصوووؽٌرة لٌسوووت مفٌووودة كثٌووورةً
بمفردهال لكنها عندما تتجمع بنفس القناة وٌتم تحوٌلها إلى شوكل سودل تكوون بوذلك
عد تحولت إلى طاعة ٌمكون اسوتخدامهال وللتوارٌخ مشوكلة كهوذه أي أن ٌكوون نهوراً
أساسٌاً .إن التطور التارٌخً لٌس عبارة عن أنهار وبحٌراتل لكن هنواك تووارٌخ
تكون هكوذا .وهنواك حقٌقوة أال وهوً :إن المصودر األساسوً ٌمكون أن ٌتكوون مون
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خبلل إجبار المصادر األخرا لتكون رافدا ً ومؽذٌا ً لهل أو ٌتم تجفٌفها عن طرٌوق
تركها لوحدها .لقد جاء النهر األساسً للمجرا التارٌخً إلى حاضرنا من خبلل
التؽذٌة من عودة روافودل وهوو مثول مجورا النهور الوذي ٌكبور وٌتسورع موع مورور
الووزمنل حتووى لووو هوودأ وأحووٌط بوودوامات مائٌووة فووً الماضووً .إن تحدٌوود الوحوودات
االجتماعٌووة وكٌفٌووة مسوواهمتها الزمانٌووة والمكانٌووة فووً هووذا المجوورا هووو المهمووة
األساسوووٌة للموووإرخٌنل وٌصوووبح مووون السوووهل تحدٌووود البقووواء خوووارج التوووارٌخ بهوووذه
الطرٌقة .ومع أن النقاشات المتعلقة بالتطور سواء أكان خطا ً مستقٌما ً أم حلزونٌاًل
هامة جدا ً إال أنها تبقى فً الدرجة الثانٌة بالنسبة لؤلسلوب.
من الواضح أن لرأٌنا هوذا عبلعوة عمٌقوة باإلنسوانٌة .وعلٌنوا أن نعلوم أن
المجتمع الذي ٌدعو نفسه بؤنه أكثر عومٌةل هو المجتمع الذي ٌجب أن ٌتؽوذا مون
التارٌخ أكثر من ؼٌورهل والمثوال النمووذجً علوى ذلوك هوو المجتموع الٌهووديل إن
هذا المجتمع الذي ٌعتبور أكثور عومٌوة مون جمٌوع المجتمعوات عبور التوارٌخ والوذي
ٌوورا نفسووه بموعووع ممٌووز وفوووعًل هووو فووً موعووع مجتمووع تؽووذا موون المصووادر
األساسوووٌة للتوووارٌخ أكثووور مووون ؼٌوووره .إن الٌهوووود مجتموووع تؽوووذا مووون السوووومرٌٌن
والمصرٌٌن واإلؼرٌقٌٌن والرومانٌٌن واألوروبٌٌن وأمرٌكا التً ٌمثلها أكثور مون
بواعً المجتمعووات مون جهووةل وهوم المجتمووع الوذي ٌقوووم بواجبوات تلووك التؽذٌوة عوون
طرٌق المشاركة بمعرفة معها من درجة ثانٌة .بهذا المعنى فوإن التوارٌخ الٌهوودي
ٌمتلووك حم وا ً بحٌووا أضووحى عاكس وا ً للخاصووٌة المتداخلووة للعووام والخووات بطرٌقووة
مذهلة فً هذا اإلطارل وهناك ارتباط وثٌق أٌضا ً بوٌن اموتبلك المثقفوٌن مون أصول
ٌهووودي دورا ً فووً العووالم وبووٌن المشوواركة التارٌخٌووة ومعرفتهووال وٌسووتمد المجتمووع
الٌهودي عوته من هذه الوعائع.
إن النتٌجة األخرا لموعفً هوً ضورورة إعطواء عٌموة بحسوب الواععٌوة
التً تستحقها ومثلما ٌكون التارٌخ كلٌاًل هناك عٌموة لكول جوزء موجوود فوً الكولل
وال ٌمكن إنكار عٌمة أصؽر مجموعة أو فورد عوادي .وكموا ٌونعكس التوارٌخ علوى
المجتمع والمجتمع على التارٌخل فإن المجتمع ٌونعكس علوى الفورد والفوردي علوى
المجتمع أٌضاً .وأرا أن كون النتٌجوة األكثور أساسوٌة التوً ستصول إلٌهوا المادٌوة
التارٌخٌوة كتعبٌور للممارسوة العملٌوة لؤلصوول الدٌالكتٌكٌوة علوى التوارٌخ فوً هوذه
المعادلةل له عٌمة عقائدٌة علمٌة.
أننووً علووى عناعووة بؤنووه موون المهووم والضووروري تنوواول عضوواٌا األسووالٌب
بشكل أوسع فً األعسام المعنٌة حسب المواضٌع التً سنتناولها.
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هـ ـ انتشار الحضارة العبوديت ومزحلت النضوج
عنوودما أثبووت المجتمووع السووومري تفوعووه الخووار علووى صووعٌد اإلنتوواج
االعتصادي الوفٌرل اسوتطاع تحقٌوق الودلٌل األساسوً للودخول فوً وضوع المجتموع
المتفو  .وسٌواصل التفو فً اإلنتاجل فوً أن ٌكوون مقٌواس ومإشور عووة جمٌوع
الحضارات التً جاءت فٌما بعود .إن المجتمعوات المعطواءة هوً مجتمعوات عوٌوةل
ولذلك تشكل الموعع المركزي فً حركة المد والجزر لبلنتشار والجوذبل وعود توم
تقدٌر التفو عند السوومرٌٌن بوصوول الموععوة القموح والشوعٌر إلوى نسوبة" " 85
ضوووعفاًل وإن هوووذه المووواهرة تكشوووؾ بشوووكل ملفوووت للنمووور مووودا القووووة التؤثٌرٌوووة
واالنتشارٌة التً كان ٌمتلكها السومرٌون فً تلك المرحلة .إن استخدام الوحودات
المهنٌة والتجارٌوة نتٌجوة فوائ اإلنتواج ٌعنوً فوتح الطرٌوق أموام التمودن والثوورة
المدٌنٌة السورٌعة حوول المعبود الوذي كوان بمثابوة المركوز اإلنتواجً .لقود أدت هوذه
المرحلة التً بدأت فوً سوهل مٌزوبوتامٌوا الودنٌا إلوى سورعة الووتٌرة فوً التطوور
االجتموواعً وخلووق تنمووٌم علووى نمووط الدولووة كهوٌووة طبقٌووة ومدٌنٌووة موون جهووةل
وكهوٌووة سٌاسووٌة وجماعٌووة أساسووٌة موون جهووة أخوورال وهووذا ٌعنووً ثووورة سٌاسووٌة.
وعندما أدت القٌم المتراكمة عبل كل شًء إلى مشاكل أمنٌةل فإن األهمٌة الكبورا
ألدوات الدفاع والهجوم فرضت نفسهال وأوجبت بوروز تقنٌوة الحورب حسوب هوذه
المرحلووةل وتحولووت تقنٌووة البرونووز والمحووراا والفووؤس والبلطووة التووً لعبووت دوراً
هاما فً اإلنتواج الزراعوًل إلوى تكنولوجٌوا الحورب .لقود خلوق السوبلح البرونوزي
تفوعا ً ٌماثل عوة السبلح النوووي فوً الحاضور .وانطبلعوا ً مون مقولوة (( ان السوبلح
ٌعنً التفو ))ل فإنه لم تبق أي عوة باستطاعتها مواجهوة المجتموع السوومري فوً
تلك المرحلة.
عنوودما نضووٌؾ إلووى نمووط التفووو الثووانًل التنمووٌم األكثوور تطووورا ً كتنمووٌم
الدولة مع عووة المعبود الهائلوة التوً هوً بمثابوة طاعوة ووعوود النموامل حٌنهوا نكوون
بذلك عد عرفنا القوة التً ستبدأ التارٌخ بخطوطهوا العاموة مورة أخورال نحون أموام
نمووام ال ٌكتفووً باإلنتوواج وحماٌووة نفسووه فقووطل بوول أنووه ٌثبووت نفسووه عوون طرٌووق عوووة
التوسع الهائلة .إننا نفهوم ذلوك بشوكل أفضول عنودما نورا كٌوؾ تحوول ذلوك وألول
مرة فً التارٌخ إلى إمبرٌالٌة منممة ومخططة مجسدة بشخت "سارؼون" الذي
أسس السبللة األكادٌةل لقد بدأ بذلك عصر اإلمبرٌالٌة المعتمدة علوى نموام الور ل
وٌمكننا القول عن ذلك بؤنه أول مد وجزر للحضارة والتارٌخل أي مرحلة التوسع
والمقاومة .وٌمكون تقٌوٌم دور "سوارؼون" فوً التوارٌخ علوى أنوه عوام بتوحٌود دول
الموودن الصووؽٌرة والمتنازعووة ونشوور عوتهووا فووً الخووارجل وعوود علوودت جمٌووع القوووا
التوسووعٌة التووً جوواءت فٌمووا بعوود هووذا المثووال وطورتووه .ومعنووى ذلووك إننووا موودٌنون
للسومرٌٌن لٌس بخلق الحضارة وتمؤسسها وحسبل بل بالنمام الذي أخوذ التوسوع
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الموذهل أٌضواً .وإذا وعفنوا عنود أعووام  4555ـ . 2555مل وارتضوٌنا علوى أنهوا
مرحلة خلق وتمؤسسل فإننا نلتقً بعود أعووام . 2555م موع المرحلوة اإلمبرٌالٌوة
واالستٌطانٌة السومرٌة التً تثبت صحتها مع مرور الوزمن والزالوت عٌود البحوا
باهتمام .وٌمكننا تعداد نقاط المنطق فً هذه المرحلة بالخطوط العامة على الشكل
التالً:
أ ـ إن التوسع ٌستند إلى الفائ اإلنتاجً .والفائ ٌمهور الحاجوة إلوى
سو والذي ٌكبر مع مرور الزمن سواء من حٌوا موواد الخوام أو التصونٌعل وأن
البٌع والشراء فً السو ٌتمؤسس ألول مرة وٌودخل فوً مرحلوة التطوور .وكانوت
طبقة التجار المستندة إلى ذلك عد لعبت دور المحرك فً التارٌخ وفً التوسع.
ب ـ لقد أدا تطور تقنٌة األسلحة المعتمدة على البرونز واإلنتاج الكبٌر
إلى خلق عوة عسكرٌة محترفة وتمؤسسها ودخولها إلى مرحلة التوسع مع النمام.
لقد تم فتح مرحلة الؽنائم بشكل كامل ومخطط .وجعل الجنس البشري ٌبٌود جنسوه
ممكنا ً ألول مرة فً التارٌخل وبشكل مخطط لهل بهدؾ كسب الؽنوائم واالسوتعبادل
وأن هذه المسؤلة هامة استنادا ً إلى ما سٌؤتً :لوم نشوهد فوً عوالم الحٌووان عٌوام أي
حٌوان بعملٌة إبادة لجنسهل ناهٌك عن أن تكون إبادة منمموة ومخططوةل وأن أول
من عام بذلك هو اإلنسانل وال شك أن ذلك تطور مع المجتمع الطبقً بكول تؤكٌودل
إذ لم نشهد ممارسة كهذه فً العصر النٌولٌثً الذي لم ٌكن عد تطوور فٌوه التحوول
الطبقووً وال فووً العصووور التووً سووبقتهال وعوود أثبتووت األمثلووة المتعلقووة بؤكلووة لحوووم
البشرل أن القٌام بذلك كان محدودا ً ونمطا ً من العبادة كضورورة هودؾ مقودس .إن
النمط المذهل لهذه الممارسوة هوو عاعودة "عتول الملوك"ل لقود اسوتمر هوذا الونمط مون
الممارسووة التووً تعبوور عوون التمثٌوول اإللهووً الوووالدة والموووت الموسوومً علووى شووكل
التضووحٌة بقوورابٌن موون األعووارب الشووبٌهٌن بووؤوالدهم .لقوود تطووور االعتووداء الموونمم
والهادؾ إلى التدمٌر واإلبادة اعتمادا على ممارسة الطبقوة االسوتؽبللٌة ـ الحاكموة
التً جعلته منمما ً وأضفت علٌه الشرعٌة وكؤنوه عملٌوة تارٌخٌوة عادٌوةل وأصوبح
عمبلً بطولٌا ً وحقا ً مكتسبا ً وملحمٌاًل بعد أن تركزت عملٌوة تقودٌس الودٌن المهوٌمن
والعادات والتقالٌدل وجعلت إحدا طبقات المجتموع أو مجتموع الفورز الطبقوً ذلوك
هدفها األساسً ورفعته إلى مرتبة المهنة .وبذلك فقد بدأت مرحلة "اإلنسوان ذئوب
اإلنسان" .وٌجوب أن نورا إن مصودر اللعنوة ٌكمون فوً هوذا التطوورل ألن ملحموة
"اللعنة على أؼاد"ل تعتبر من أهم المبلحم السوومرٌة ولهوا عبلعوة بقٌوام األكوادٌٌن
بتدمٌر المدٌنة المقدسة "نٌبور  .”Nippurإن "أكاد" تلقت "اللعنة" ألول مرة فوً
التارٌخ لهذا السبب.
ج ـ جعلوت االحتٌاجوات المتعامموة التحوول إلوى اإلمبرٌالٌوة أموراً حتمٌوا ً
فووً الوعووت الووذي أدت فٌووه النزاعووات الداخلٌووة لوودول الموودن الصووؽرا إلووى هووذه
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المرحلة .لقد كانت للمجموعات المشاعٌة السابقة توسعا ً فً عدة اتجاهاتل اال ان
توسوعها لووم ٌكون بهوودؾ التوودمٌر ولوم ٌكوون ٌسوتند إلووى الهٌمنووةل وهوذا وضووع ٌعووا
بشكل مكثؾ وٌتطور بشكل مرتبط مع القاعدة العٌ جنبا ً إلوى جنوب مسوتندة إلوى
الحاجووووات الطبٌعٌووووةو ٌختلووووؾ تمامووووا ً عوووون ممارسووووات اإلمبرٌالٌووووة االسووووتٌطانٌة
والتخرٌبٌة .باختصار بودأت الطبقوة االسوتؽبللٌة الحاكموة المحصوورة فوً الوداخل
مرحلة توجٌه الضؽوطات الداخلٌة نحو الخوارج والتوً تعتبور سٌاسوة رئٌسوة مون
أجل التخلت من الضؽوطات وتحقٌق الربح بنفس الوعت.
د ـ إن األسباب الثبلثة الموذكورة تتحوول إلوى حقٌقوة (( تطووٌر وإعاشوة
)) الوذات عون طرٌوق االنتشوار والتعووامم التوً تعتبور القاعودة األساسوٌة للحضووارة
الطبقٌووةل إن هووذا الطووراز هووو سوومة فووً طبٌعووة الحضووارةل وتوجوود أشووكال عدٌوودة
للتوسع وكل حسب أهدافهل فهناك ما ٌهدؾ منها إلى النهب لفترة زمنٌوة عصوٌرةل
و منهووا مووا ٌسووتند إلووى السووٌطرة الدائمووة علووى موووارد المووواد األولٌووة االسووتراتٌجٌة
كالحدٌد والنحاس حسب المرحلةل ومنها ما ٌهدؾ إلى إنشواء مسوتوطنات تجارٌوة
جدٌدة وتكوٌن المدن على اساسهال كذلك إلى جانب التوسع التجواري الوذي ٌعتمود
على تؤمٌن المواد الخام وبٌع المنتجات المصنعةل فهناك أمثلة عدٌدة مثول التوسوع
الوودٌنً واألٌوودٌولوجً الووذي ٌعطووً األولوٌووة لبنوواء معابوود مشووابهة لمعابوودهمل وإن
أشكال التوسع التً نراها كثٌرا ً هً االستٌطان المإعت أو الدائم حسب خصوائت
منطقووة االنتشووار .وتتحووول األشووكال الدائمووة إلووى سوواحات حضووارٌة جدٌوودة مووع
التجسٌد واالندماج المتبادل بعد فترة مناسبةل إن منطق تكوٌن كهذا التكوٌن ٌلعب
دورا ً كبٌرا ً فً أساس التارٌخ.
إن جمٌوووع األبحووواا والطروحوووات العلمٌوووة التوووً اسوووتندت إلوووى البحووووا
المتعلقووة بمصووادر الحضووارةل تشووٌر إلووى أن السووومرٌون هووم مركووز االنتشووار موون
حٌووا الزمووان والمكووان .وأثبتووت الدراسووات العلمٌووة أن نٌولٌثٌووة الهووبلل الخصووٌب
ومٌزوبوتامٌا السومرٌٌن عد لعبتا دورا ً مصٌرٌا ً فً تكوٌن المراكز البارزةل وهذا
ما تإكده اإلثباتات العلمٌة.
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 1ـ الحضارة المصرٌة:

إن حضووارة مصوور ـ نٌوولل هووً إحوودا أولووى المجتمعووات العبودٌووة التووً
مهرت بعد السومرٌٌن مباشرة .وعند تقٌٌمنوا للحضوارة المصورٌةل فإنوه لوم ٌثبوت
بعد استنادها إلى عصر نٌولٌثٌة شومال أفرٌقٌوا ولوم ٌشواهد آثوار انتشوار لهوا .ومون
أكبر االحتماالت هو أنه مثلما انتشرت الثورة الزراعٌة التً نضوجت فوً الهوبلل
الخصووٌب فووً جمٌووع الجهوواتل فإنهووا وصوولت إلووى هووذه المنطقووة أٌض وا ً فووً األلفٌووة
السادسوة عبوول المووٌبلدل إن هووذا التقٌوٌم ٌتناسووب مووع منطووق التوسوع موون زاوٌووة علووم
الزمان "الكرونولوجٌا" .وٌتٌح الطمً الخصٌب لنهر النٌل اإلمكانٌة لثورة مدٌنوة
شووبٌهةل ورؼووم ذلووك نوورا آثووار الثووورة المدٌنووة السووومرٌة فووً منشووؤ الحضووارة
المصرٌةل لكن نسبة الخصوبة المرتفعة أدت مع مرحلة الهضم المبكر فً مصور
إلى مهور البنٌة الجوهرٌة لهال إن اعتمادهوا علوى ثقافوة العصور النٌوولٌثً بشوكل
مبكر من جهوةل وعابلٌتهوا للتجسوٌد واالنودماج السورٌع مون جهوة أخورال أدا إلوى
تؤمٌن إمكانٌات التخاذ مصر طابع الحضارة األولً والجوهري وصوورة مجتموع
طبقووً ولووٌس طووابع مسووتعمرةل ورؼووم جوهرٌووة الحضووارة المصوورٌةل فووإن عوودم
مهورهووا لوحوودها دون وجووود الثووورة الزراعٌووة فووً الهووبلل الخصووٌب والثووورة
المدٌنٌوووة السوووومرٌةل هوووو حقٌقوووة تارٌخٌوووة .ومثلموووا ال ٌمكووون التفكٌووور بالحضوووارة
المصرٌة دون النٌلل فإنه ال ٌمكن التفكٌر بخصوبة النٌول و بالحضوارة المصورٌة
بووودون التفكٌووور بوووالثورة الزراعٌوووة فوووً الهوووبلل الخصوووٌب والثوووورة المدٌنٌوووة عنووود
السومرٌٌن أٌضاً .وأكبر دلٌل علوى ذلوكل هوو أن الموروؾ المناخٌوة والجؽرافٌوة
التً تحٌط بالنٌلل واألهوم مون ذلوك أن الثقافوة النباتٌوة والحٌوانٌوة ال تتوٌح إمكانٌوة
ثووورة زراعٌووة فووً العصوور النٌووولٌثًل ولووٌس فووً مصوور مووروؾ تهٌووغ للثووورة
الزراعٌةل ولو كانت موجودةل ألصبح وادي النٌل مهد الثورة الزراعٌة والمدٌنٌة
بشووكل مبكووورل بسووبب مروفوووه التوووً لووم تتؽٌووور حٌنوووذاك وألحوودا تطوووورات عبووول
التطورات التً أحدثتها الثورة الزراعٌة والمدٌنٌة فً مٌزوبوتامٌوا ولوٌس بعودها.
إن الدور األساسً للنٌل ٌنبع من خاصٌة الري لؤلراضً الخصبة والمناسبة .وعد
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شوهدت مرحلة الحضارة المصرٌة الخاصة والسورٌعة عنود وصوول التكنولوجٌوا
الزراعٌة البلزمة.
لقوود بوودأت الحضووارة المصوورٌة فووً األلفٌووة الثالثووة عبوول المووٌبلد تقرٌب واًل
واسووتمرت حتووى بداٌووة المووٌبلد دون تؽٌٌوور ٌووذكر .وأمهوورت تطوووراً مختلف وا ً عوون
السووومرٌٌن فووً مٌووادٌن فوون العمووارة والمسوواحة وأنووواع الكتابووة المختلفووةل وتمتلووك
تفوعا ً فً فن العمارةل ال ٌمكن مقارنته إال بالفن المعمواري لروموا .وكانوت عملٌوة
الشووحن عوون طرٌووق السووفن الشووراعٌة متطووورة أٌض واًل وكانووت حسوواباتهم السوونوٌة
والموسووومٌة المعتمووودة علوووى الكواكوووب أكثووور دعوووة .وموووع أن تمؤسوووس الدولوووة كوووان
مركزٌاًل إال أنه لم ٌتح الفرصة لقٌام دولة المدن .وكوان ٌوجود تقسوٌم إداري علوى
شكل نمط المقاطعات على األؼلبل وعد تم إدارتها من عبل أكثر من ثبلثٌن سبللة
على شكل مراحل باكرة ومتوسطة ومتقدموة كموا كوان عنود السوومرٌٌن واسوتطاع
الملك تحقٌق التفو على الكواهنل بعود أن كوان الكواهن أعلوى مرتبوة .كوان مفهووم
اإلله ـ الملك هو المسٌطرل ومهرت البنٌة المٌثولوجٌة على شوكل انعكواس واهون
ومحدودل وذلك مقارنة مع البنٌة المٌثولوجٌة السومرٌة .وٌوجد هنا مركوز إلهوً
عرٌب مون الثوالوا األب ـ األم ـ االبونل وٌجعول نفسوه دٌوار بكور للنموام السوماوي
ع لى األر ل وٌبنوً بنٌوة إٌدٌولوجٌوة إنسوانٌة عوٌوة ومهٌمنوة علوى هوذا األسواس.
لذلك ملوت تقلٌود الكهنوة المصورٌٌن بشوكل عووي حتوى ٌومنوا هوذال وتبقوى محاولوة
االستٌطان اإلمبرٌالً محدودة جداًل كما تإثر العبلعة الكرٌتٌة ـ الفٌنٌقٌة التجارٌوة
علووى تطووور الحضووارة التحتٌووة هنووا .ال ٌمكوون للحضووارة أن تقوووم إال بوودور الرافوود
القوي فً تؽذٌة النهر األساسًل وهنواك مبالؽوة كبٌورة فوً تقٌوٌم مصور علوى أنهوا
تقوم بدور أبعد من رافد مؽذي مقارنة موع المصودر األساسوً العائود للسوومرٌٌنل
لكن رؼم ذلوكل فوإن حضوارة مصور هوً مون إحودا الحضوارات التوً لهوا حصوة
أساسووٌة فووً تطووور الحضووارة العبودٌووة بخطوطهووا العامووة منووذ األلفٌووة الثالثووة عبوول
المووٌبلد وحتووى المووٌبلدل وال ٌمكوون ؼو النموور عوون تؽووذٌتها للحضووارة الٌونانٌووةل
والحضارة الرومانٌة حتى لو كان بشكل أعل وؼٌر مباشر .ورؼم عدم تمكنها من
فتح أفرٌقٌا على الحضارةل إال أنهوا اسوتطاعت تطووٌر التجوارة إلوى أعماعهوال إن
البوودء بالتجووارة الشووراعٌة وتطورهووا فووً النٌوول والبحوور األحموور والبحوور المتوسووط
مدٌن للحضارة المصرٌة بشكل كبٌر.
تمتلك مصر مكانة هامة فً تطوٌر األدٌان التوحٌدٌة رؼم افتقارها الوى
التصورات المٌثولوجٌة مقارنة مع السومرٌٌن .ورؼم تودخلها فوً تجربوة األدٌوان
التوحٌدٌووةل إال أنهووا بقٌووت محوودودة .وتعتبوور طبقووة الكهنووة المصوورٌٌن هووً المركووز
التعلٌمً لكوادر المٌثولوجٌا والدٌن اإلؼرٌقًل بسبب دورهم التعلٌمً القوي .لقود
تلقى رواد الكهنة والفبلسفة اإلؼرٌق ؼذاءهم من تعلٌماتهم وتدرٌباتهم فوً مصور
وبابل إلى حد كبٌر حتى القرن الخامس عبل المٌبلد.
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تعتبووور الحضوووارة المصووورٌة فوووً الموعوووع الثوووانً فوووً تطوووور الحضوووارة
العبودٌة بعد السومرٌٌن وان كان ذلك علوى صوعٌد التطوور المبكور واألساسوً أو
على صعٌد عمموة حجمهوا .كموا تعتبور الحضوارة المصورٌة مولودا ً منتجوا ً ومؽوذٌا ً
لنمام العبودٌة باسوتمرارل إنهوا اسوتؽلت العبودٌوة لحود كبٌور جوداًل السوٌما الجهوود
التوً بووذلها العبٌوود موون أجول بنوواء األهرامووات كانووت مخٌفوة ومذهلووة إلووى درجووة عوود
تركووت إرث وا ً لعوودة إمبراطورٌووات وفووً مقوودمتها رومووال وبكوول تؤكٌوود فإنووه ال ٌمكوون
ؼ النمر عون دور المورثوات االجتماعٌوة التوً زرعهوا النموام المصوريل فوً
مواصلة االستبداد فوً الشور األوسوط .ومثلموا أعطوت للور فعالٌوة عمٌقوة فإنهوا
جعلت السلطة السٌاسٌة والدٌنٌة متكاملة عن طرٌق التفعٌول المقتودر .ومثلموا كوان
دور السووومرٌٌن هاموا ً فووً خلووق وتطوووٌر النمووام العبووودي فووً التووارٌخل فووإن دور
المصرٌٌن هام أٌضا ً فً نضوجه وتحقٌق االستمرارٌة له.
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2ـك حضكارة هارابكا " "Harapaوموهانكدجادور ""Mohenjadora

فً الهند والبنجاب ووادي أنداس
نحن أمام فرع حضاري مده  .نبت كما ٌنبوت الفطور مون األر فوً
عام . 2555م .هذه الحضارة تشبه شوكبلً مصوٌرٌا ً متجوردا ً أكثورل وعود ثبوت أن
تطورهووا فووً العمووارة والكتابووة كووان محوودوداً .وموون المتوعووع أنووه كووان لهووا عبلعووة
بالسومرٌٌن عن طرٌق المحٌط الهنديل ومن المحتمل أٌضا ً أن تكون المنطقة عود
بدأت بالتعرؾ على أشكال العصر الحجري فً األلفٌة الخامسة عبل الموٌبلد عبور
إٌرانل وأنها اكثر من أن تكون منتوجا ً لثوورة زراعٌوةل والتوً أخوذت منبعهوا مون
هنال فؤنها عد تطورت علوى شوكل مسوتوطنة تجارٌوة مرتبطوة بالسوومرٌٌنل وٌقبول
على أنه مع الجفاؾ الذي شهدته المنطقة فً األلفٌة الثانٌة عبل المٌبلدل عا هذا
الفوورع موون الحضووارة انقطاع وا ً لووم ٌعوورؾ سووببه حتووى اآلن وبقووً خووارج التووارٌخ
وانطفؤ بسبب عدم مقاومته األزمة التً شوهدتها منواطق الحضوارةل ونورا أنوه لوم
ٌكتسب مٌزة خاصة أو دٌمومة مثل فرع مصر.
تبوودأ الحضووارة الهندٌووة بووالعٌ وتؤصوولها ودٌمومتهووا منووذ األلفٌووة األولووى
عبل المٌبلد كنتٌجة الرتباط المجموعات اآلرٌة القوٌة باستٌطانها.
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3ـ الحضارة الصٌنٌة
لقد تعرفت الصوٌن الموجوودة فوً الحودود الشورعٌة ألسوٌال علوى العصور
ال حجري الحدٌا المستند على الهوبلل الخصوٌب فوً األلفٌوة الرابعوة عبول الموٌبلد.
وال نرا أثرا ً للتطور الوداخلً فوً الثوورة الزراعٌوةل وٌلعوب النهور األصوفر دور
مماثل للدور الذي لعبه نهر النٌل المصري وذلك بفضول خصووبة تربتوه المناسوبة
للووريل وتناسووب الجؽرافٌووا والمنووا الثقافووات النباتٌووة عوودا الووري المصووطنع .لقوود
تكونت فً الصٌن إمبراطورٌة عبودٌة عوٌة مسوتندة إلوى تطوور المجتموع الطبقوً
فً عام . 1555م تقرٌباًل وتطورت بمركزٌوة عاسوٌة مثول السوبلالت المصورٌةل
وإنها لم تتعر لبلنقطاع كالذي رأٌناه فً مثال الهنودل وعود اسوتمرت إلوى ٌومنوا
هذا بعد إن شوهدت عودة مراحول انقسوام وتمركوزل وتمكنوت مون ان تجعول مصودر
منشؤها الوداخلً ٌؽوذي نفسوه بنفسوه دائمواًل رؼوم إننوا لوم نجود لهوا مسواهمة خاصوة
بالحضارة .واستطاعت المشاركة بالقناة األساسٌة للحضارة بازدٌاد الجرٌان موع
مرور الزمن فً بداٌة المٌبلد والمرحلة الرومانٌةل حٌا أكتسب روافد الحضارة
االجتماعٌة العدٌدة الكبٌرة والصؽٌرةل سرعة فً المشواركة بوالنهر األساسوً بعود
اتحاد آسٌا وأوروبا فً مسار الحضارة .ان النهر األساسً ٌكبور وٌوزداد سورعةل
وإن القوا االجتماعٌة التً تتجوه مون الشومال والجنووب بشوكل دائوم نحوو المسوار
الذي ٌمر عبر ساحات الحضارة من المحٌط األطلسً إلوى المحوٌط الهواديل تقودم
مساهمة للؽنى الذي نسمٌه بالتارٌخل وذلك عن طرٌق نقلها الخصوائت األساسوٌة
للمسار إلى تمؤسسواتها التحتٌوة والفوعٌوة بشوكل دائومل وإضوافة بعو األلووان مون
جوهرهوووا إلوووى هوووذه الخصوووائت .وإن المعنوووى الملحموووً لواعوووع طرٌوووق الحرٌووور
التارٌخًل ٌنبع من الدور الذي ٌلعبه فً هذا الؽنى الحضاري.
وفووً التقسووٌم القوواري للحضووارة جوواءت حصووة أمرٌكووا للتعوورؾ علووى
العصر النٌولٌثً فً األلفٌة الثالثة عبل المٌبلد تقرٌبا ً والدخول فً الثوورة المدٌنٌوة
فً القورن الخوامس عبول الموٌبلد .إن هوذه القوارة التوً شوهدت تطووراً محودوداً فوً
داخلهال لن تستطٌع البدء بدورها فً العالم إال بشوكل متوؤخرل وتحدٌوداً فوً القورن
العشوورٌن بقٌووادة الوالٌووات المتحوودة األمرٌكٌووة اسووتنادا ً إلووى الرأسوومالٌة األوروبٌووة
االستٌطانٌة.
 4ـ لقد شهدت الساحات المجاورة التطورات األساسٌة التً نجموت عون
انتشار الحضارة السومرٌةل ومحاولة التصدي له .لقود دخلوت كول مون المجموعوة
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التً سمٌت بـ الهورٌون” ”horrıtمن أصل آري فً الشمال والشر والمجموعة
التً سمٌت بالعمورٌة “ ”amorıtذات الجذور السامٌة فوً الؽورب والجنووب فوً
حركووة كبٌوورة ضوود ؼنووى وعوووة السووومرٌٌن المتصوواعدة فووً وسووطهمل إذ تعرضووت
حٌوواتهم القدٌمووة الهادئووة المعتموودة علووى النمووام الزراعووً القووروي المسووتقر ونمووام
الرعً المتنقلل إلى زلزال كبٌرل وكانت المجموعات اآلرٌة فً وضوع ال ٌمكنهوا
من تجاوز النمام الزراعً والرعووي الوذي تعٌشوه بعموقل وكوان السوومرٌون عود
حققوا هذا التفو منذ أمد طوٌلل وكانت القبائل الرعوٌة العمورٌة بعٌدة جدا ً عون
حٌوواة الزراعووة والمدٌنووة تخووو حوورب البقوواء عنوود ازدٌوواد الجفوواؾ فووً بعوو
األحٌووانل وذلووك فووً مووروؾ الصووحراء القاسووٌةل وكانووت تتصوواعد جنووة بجووانبهمل
وكانوا فً مواجهة مع اللعب بقدرهم إما أن ٌكونوا عبٌداً خدما ً أو فواتحٌن ؼوزاةل
وفً الؽورب كانوت الحضوارة المصورٌة تواجوه تطوورات مشوابهةل وكوان امتحوان
الحضارة إما سٌتفو على هذه البربرٌة وٌنتشر أو أن ٌختنق وٌنطفغ.
وكووان التووارٌخ ٌواجووه لحمووات حرجووة لمرحلووة دٌالكتٌكٌووة بووارزة .وفووً
الحقٌقةل فإن المرحلة التً بدأها السومرٌونل كانت مرتبطوة بحركوة هوذه القبائول.
لكنهم ومع تفوعهم مهدوا السبٌل أمام التباٌن والذي بدوره ٌإدي الى التناع .
عنووودما وصووول التمووودن إلوووى حووودوده الطبٌعٌوووة فوووً أعووووام . 2555مل
واحتدمت المنافسة والحورب علوى الملكٌوةل تملوت أعٌوان سوارؼون ذوو الجوذور
السامٌة وعمعوا التناعضاتل وجعلوا تصدٌر التناعضات سٌاسة رئٌسة لهومل إن موا
تمٌز به سارؼون هو أنه أخرج االنفتاحوات علوى الخوارج التوً كانوت تشواهد مون
عبل كعملٌة بطولٌة فوً بعو األحٌوان ـ إن ملحموة كَلكَوام ثمورة مون ثموار هوذه
التطورات ـ من أن تكون حوادا فردٌةل وأدخلها إلى مرحلة توسعٌة واستٌطانٌة
منممووة ومخططووة .لقوود بوودأت فووً االتجاهووات األربووع مرحلووة سووٌادة متداخلووة مووع
التجارة عن طرٌق البر والبحور واألنهوارل وتوم شورح هوذه المرحلوة فوً الكتابوات
الحجرٌووة بؽوورورل وانتشوورت المسووتوطنات التجارٌووة بووٌن أعوووام  2555ـ 2555
.م من شر البحر األبٌ المتوسط إلى البحر األسودل ومن داخول إٌوران إلوى
جزر وسواحل خلٌج البصرة مثل كرة الثلج المتدحرجة .لقد أخذ كل من الفٌنٌقوٌن
فً شر البحر األبٌ المتوسطل والحثٌون فً األناضول الداخلٌةل والمٌتوانٌون
فً مٌزوبوتامٌا العلٌا والوسطىل والعٌبلمٌون فً إٌران وزاؼروس الشرعٌة بعود
ممارساتهم االستٌطانٌة األولى وضعهم الخات بهم ووصولوا إلوى القووة السٌاسوٌة
وتحولوا إلى دولل وذلك بعد مقاومة طوٌلة لم نعرؾ حقٌقتها أال أننا نجدها دامٌة
موون خووبلل الكتابووات الحجرٌووة .وذلووكل مثوول تكوووٌن الفٌوودرالٌات والوودول المحلٌووة
المشابهة للدولة والتوً تشوكلت بعود حوروب المقاوموة والتوً تمهور كورد فعول فوً
مرحلة االستؽبلل الرأسمالً .وتإدي المرحلة التارٌخٌة الجدٌودة التوً تتشوكل موع
تعووامم عوووة االسووتٌطان اإلمبرٌووالً السووومري والبنووى المحلٌووة التووً تووؤثرت بووذلك
53

حنو احلضارة الدميقراطية

االسوتٌطانل إلووى تطووورات هامووة .وإن الوصووول إلوى المجتمووع الطبقووً موون خووبلل
التجسٌد واالندماجل والصعود إلى ساحة التارٌخ كدول صؽٌرةل والصوراع النواتج
عن المنافسة المتزاٌدةلهً السمة النموذجٌة لهذه المرحلة.
عندما كان االستٌطان المسوتند إلوى السوومرٌٌن نزعوة سوائدة بوٌن أعووام
 2555ـ . 2555م تقرٌبووواًل نووورا بوووؤن المرحلوووة الجدٌووودة التوووً تكونوووت مووون
التشكٌبلت السٌاسٌة التً تطورت حول االستٌطان على األؼلب بعد األلفٌة الثانٌة
عبل المٌبلدل عد اكتسبت عوة اندفاعٌة مع مرور الزمن .وإن المرحلة التً عاشوت
ما بٌن أعوام . 255م وحتى القرن الخوامس عبول الموٌبلدل فهوً ذات معنوى كبٌور
فً تارٌخ الشر األوسط .وعد عدمت هذه التشكٌبلت مساهمة فً تارٌخ اإلنسانٌة
بمقدار المساهمة السوومرٌة والمصورٌة الكبلسوٌكٌة علوى األعولل وذلوك مون خوبلل
تمهٌدها السبٌل لتطورات عدٌدة وضم ؼناها المحلً إلى هذا التارٌخ .وهذا ٌعنوً
أٌضا ً بقاء نمام الر مسولطا ً علوى رأس اإلنسوانٌة وكؤنوه عودر ومعاٌشوته مرحلتوه
الناضجة .لذلك ٌحمل تحلٌل الجوانب المتعوددة للمرحلوة الجدٌودة لحضوارة الور ل
أهمٌة كبٌرة.
و ـ عصر دوٌالت المدن ـ العبودٌة فً الشرق االوسط
إن دخوول األنمموة العبودٌوة السووومرٌة والمصورٌة مرحلووة التوسوع مثوول
بقٌووة األنممووة االجتماعٌووة المتفوعووة بعوود تمؤسسووها وإثبووات دٌمومتهووا هووو ضوورورة
لطبٌعتهووا .لقوود واجهووت المجتمعووات القبلٌووة التووً لهووا عبلعووة مووع هووذه األنممووةل
وأصبحت تحت تؤثٌرهال والتً كانت توإمن لقموة عٌشوها مون الزراعوة والماشوٌةل
تقلصا ً فً حٌاتها الحرة القدٌمة والذي ازداد مع مرور الوزمن .فالقبائول الزراعٌوة
والرعوٌة والتً تكونت منذ األلفٌة العاشورة عبول الموٌبلدل تطوور رد الفعول عنودما
أجبرت على اختٌار أحد الخٌارٌن تجاه التؤثٌر :لقود سوكنت الفئوة التوً توزداد فقوراً
فوووً ضوووواحً المووودن السوووومرٌة والمصووورٌة كمصووودر لقووووة عاملوووة بدائٌوووة لكوووبل
الحضارتٌنل وفً الحقٌقةل إن الوثائق أٌضا ً تثبت بؤنه عاشت مرحلة كهذال وٌفهم
بكل سهولة من التووراة وعودة كتابوات بابلٌوة بوؤن المجموعوات العبرٌوة مون أصول
سووامً فووً مصوورل والقسووٌتٌة اآلرٌووة فووً سووومر عوود عاشووت كقوووة عاملووة فقٌوورة
بمووروؾ شووبه حوورة تماموا ً مثوول الٌوود العاملووة ذات الجووذور القروٌووة والفقٌوورة وشووبه
الحرة التً تتوجه إلى المدن الكبرا فً حاضرنا .أموا المجموعوات المتبقٌوة التوً
كانووت علووى األؼلووب موون القطاعووات العلٌووا والمتموواٌزة للقبائوولل كانووت تتكوواثؾ فووً
ساحات السٌادة المحلٌة والتمدن كحلقات أساسوٌة للقووتٌن المركوزٌتٌن وتعمول مون
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أجل الرد على ذاك التؤثٌر .وعندما تلعب هوذه المجموعوات فوً البداٌوة دوراً مثول
التجار الكومبرادورٌٌن التابعٌن للمراكز اإلمبرٌالٌة العبودٌةل فإنها تتابع المودٌول
المركزي مع مرور الزمن وتدخل إلى وضع دوٌبلت المدن الصؽٌرة.
من المإكد أن هذه المرحلة عاشت فً جؽرافٌة الشور االوسوط بووتٌرة
عالٌوة موع موورور الوزمنل وذلوك ابتوودا ًء مون األلفٌووة الثانٌوة عبول المووٌبلد .لقود كانووت
بٌبلوس واوؼارٌت فوً السوواحل الشورعٌة للبحور األبوٌ وعارعوامٌ وسامسوات
وإبووٌبل وأورفووا وحووران وموواري فووً شوومال سووورٌا فووً مٌزوبوتامٌووا الوسووطىل
وهتوشووا وعووانس فووً األناضووول الداخلٌووة وعووٌبلم فووً زاؼووروس الشوورعٌة هووً
الساحات السكنٌة التً مهرت فً موجة التوسع األولى للنمام.
لم تستطع المناطق السكنٌة فً العصر النٌوولٌثً تجواوز مرحلوة القرٌوةل
ألنها كانت تستهدؾ الزراعة على األؼلوب .بٌنموا المنواطق السوكنٌة ذات المودٌول
الجدٌد تتحول بسرعة إلى بلدات ومن ثم إلوى مراكوز تودار بوالحكمل كونهوا تعمول
فً الساحات التجارٌة على األؼلب وفً الصناعة بشكل جزئً فً مناطق مرور
استراتٌجٌة .ومن أهم الموواد التوً بحثوت عنهوا التجوارة كثٌوراًل هوً خشوب األرز
الموجودة فً جبوال لبنوان وطووروسل والخاموات المعدنٌوة .إلوى جانوب ذلوكل فقود
كان ٌتم إنتاج الصحون الفخارٌة والنسوٌج والكثٌور مون المنتجوات المهنٌوةل بهودؾ
التجارة الخارجٌةل وعد دخل النقد علوى الخوط كوسوٌلة للتسوو والتبوادل .وتؤسوس
النمووام الكتووابً الووذي وصوول إلووى درجووة الرسووائل التجارٌووة وخاصووة فووً الموودن
الفٌنٌقٌووة واكتسووب طبٌعوووة بسووٌطة ومسووتعملةل وإن عووووة الكتابووة والنقوود والسوووو
للحضارة تزداد .وتطور عصر طبقة التجار البارزٌنل بمعنى أن الطبقة الوسطى
كانت فً حالة تكوٌنٌة فً التارٌخ كبنٌة للمجتمع الطبقً.
عنووودما نقوووٌعم الملوووك والكووواهن والبٌروعراطٌوووة الموجوووودة فوووً المراكوووز
اإلدارٌة واإلدارةل والطبقة الرفٌعة المسوتوا فوً القبائول التابعوة لهوم معوا ً بالطبقوة
األساسٌة العلٌال فإنه ٌمكننا القول أن طبقة التجار والحورفٌٌن " الطبقوة الوسوطى"
التوً تحقوق اسووتقبللٌتها موع مورور الووزمن حتوى ولوو كووان بشوكل ضوعٌؾل وطبقووة
العبٌد الواسعة التً بدأت تفقد روابطها القبلٌةل تمٌوزان بنٌوة المجتموع الطبقوً فوً
تلووك المرحلووة .ومم وا الشووك فٌووه أن هووذا الفوورز الطبقووً الجدٌوود لووٌس نقٌ وا ً بشووكل
واضح .لكن مهور أرضٌة اجتماعٌوة مادٌوة تعكوس المصوالح الطبقٌوة فوً تكووٌن
العملٌات التارٌخٌةل هو أمر مإكد.
هناك عضٌة تارٌخٌوة أساسوٌة أخورا فوً هوذه المرحلوة تتطلوب التحلٌول
بعناٌةل وهً ماهرة الكونفدرالٌة القبلٌة للبربرٌة العلٌوا والتوً ٌمكننوا بمعنوى آخور
تقٌٌمهووا كمرحلووة أولٌووة لدولووة المدٌنووة .وعبوول التحضوورل نوورا بووؤن هووذه المرحلووة
مهرت عند المجموعات القبلٌة ذات صلة عرابة متطورة .ونرا أنه هناك سوببان
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لعبا الدور فً ذلك :أولهما إلزالة النزاعات الداخلٌة كما فً الودوٌبلتل حٌوا ٌوتم
ف و الخبلفووات والصووراعات بووٌن القبائوولل وثانٌهمووا وهووو األهووم ألجوول التصوودي
للقوووات الحضووارٌة المعتدٌووة والوودفاع عوون الوونفس وتحقٌووق مكاسووب أكثوور توازن واًل
شعرت هذه القبائول بحاجتهوا إلوى االتحواد .نسوتطٌع تسومٌة ذلوك بالمرحلوة البدائٌوة
للتحول إلى دولةل وهً حالوة عوابرة حٌوا موازال ٌوجود عودم تمركوز الجوٌ فوً
مركووز المدٌنووة ولووم تتؤسووس معابوودها وبٌروعراطٌتهووا ولووم تسووتطع خلووق الطبقووة
الوسطى .وٌمكن أن تتعر للتشتت واالنهٌار فً مواجهة أي تهدٌود خوارجً أو
داخلً فوً أي لحموة .وثموة تسومٌة أخورا لهوذه المرحلوة التارٌخٌوة وهوً عصور
البطوالتل حٌا عوا هوذا العصور عبٌول تكوون الدولوة المركزٌوة العبودٌوةل لودا
السووومرٌون والمصوورٌون خووبلل األلفٌووة الثالثووة عبوول المووٌبلدل وفووً مرحلووة بلوووغ
نضوووج النمووام العبووودي لوودا كوول موون الهورٌووون والحثٌووون الووذٌن ٌنحوودرون موون
أصل آري فٌما بٌن 2555ـ . 2555مل والعمورٌوون والكنعوانٌون ذوي األصول
السامً فٌما بٌن  2555ـ . 1555م .وكذلك عاشوه كل من اإلؼرٌق ـ الروموان
والهند والصٌن كمرحلوة أولٌوة للنموام العبوودي فٌموا بوٌن 1555ـو . 155م تحوت
األشكال القوٌة والمإثر لتلك المرحلة.
تتطلووب مرحلووة الفٌدرالٌووة القبلٌووة فهموا ً عمٌقواً .فالعشووائرٌة والقبلٌووة التووً
مازالت عوٌة فً هذه الجؽرافٌا "الشر األوسوط" تسوتمد عوتهوا مون هوذا التوارٌخ.
لقد مرت لمئات بل آلالؾ السنٌن عبر هذه التشكٌبلتل وأمهرت بطوالت كبٌرة.
إن هووذه المرحلووة هووً فووً األصوول تووارٌخ العشووائر وبمعنووى آخوور تووارٌخ "البنووى
األثنٌة".
إن تارٌخ األعوام ٌؤتً عبل تارٌخ الدٌن والطبقة والسبللة بكثٌر .وتحتاج
مشوكلة توارٌخ البنوى األثنٌوة إلوى الحول مون أجول الوصوول إلوى مفهووم توارٌخً
صوووحٌحل لقووود منحوووت العصوووور األولوووى والوسوووطى والقرٌبوووة لنفسوووها مشوووروعٌة
كعصور السبللة والدٌن والقبٌلة .إن المفاهٌم التارٌخٌة التً أصوبحت رسومٌة فوً
العصور األولىل المستندة إلوى السوبللة والعصوور الوسوطىل المسوتندة إلوى الودٌن
والعصووور القرٌبووة المسووتندة إلووى القومٌووةل بعٌوودة عوون عكووس تووارٌخ المجتمعووات
المضووطربة بشووكل ملموووس .بهووذه المعنووىل فإنووه تووم تحرٌووؾ التووارٌخ إلووى درجووة
أصووبح فٌهووا موون الصووعب وضووع ثقوول السووبللة والوودٌن والقبائوول فووً مكانهووا .وبووات
إعادة تدوٌن تارٌخ التارٌخ من جدٌد أمر البد منه .وإن كان لفرز التحرٌفات التً
جرت على كافة اآلراء إبتدا ًء من التضخٌم وإلؽاء اآلخر واألنبٌاء وكتابة التوارٌخ
بشكل خاطغ عن عصد  ...الخل من معنى (حكموة) فإنوه دون إمهوار توارٌخ كهوذا
إلى الوجودل بات من ؼٌر الممكن إعطاء الحقائق حقها.
ٌمهر "التارٌخ األثنً" وكؤنوه ٌمتلوك دورا ً ذو أمود أطوول وأكثور واععٌوة
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من تارٌخ األدٌان والسبلالت والقبائول حتوى وإن لوم نشواهد إال القلٌول مون األسوس
المكتوبووة بصوودده .لقوود شووهد البنوواء الووذاتً والموضوووعً للبنووى األثنٌووة "األنممووة
العشائرٌة والقبلٌة" أكبر تطوراته فوً العصور النٌوولٌثً باالعتمواد علوى الزراعوة
والماشٌة ؼالبا ً .ونرا أن عدد المجموعات البدائٌة " " Klanوالتً تعتبر المركز
األم والوحدة األساسٌة لمرحلة المجتمع المتوح ل لوم ٌتجواوز عوددها المئوات فوً
أي وعت من األوعات .وكانت حٌاة الترحال واإلعامة فً الكهووؾ سوائدةل وعنودما
ٌكون المنا والفصول عاسوٌةل فكوان عٌشوهم ٌعتمود علوى صوٌد الحٌوانوات وجموع
النباتاتل وكانوت هوذه المجموعوات البشورٌة والتوً بنٌتهوا " الكوبلن" عاشوت حتوى
نهاٌة العصر الجلٌدي األخٌر عشرٌن ألؾ سنة عبل المٌبلد تشبه بعضوهال وكانوت
فووً مرحلووة نمووام صوووتً محوودود ولؽووة بدائٌووة التووً ٌؽلووب علٌهووا جانووب اإلشووارة.
وكانووت هووذه المجموعووات تمتلووك مفوواهٌم دٌنٌووة وذهنٌووة طوطمٌووة "هوٌووة الكووبلن"
وروحٌوةل لقوود موورت مرحلووة التووارٌخ اإلنسووانً بنسووبة  %98عبوور هووذا الوونمط موون
المجتمع .وحٌنها لم تتكون خاصٌة أي دٌن أو سبللة أو عبٌلةل وبالتوالً توارٌخ أي
منها بعد .وعد انتقلوت بعود مرحلوة العبوور المرحلوة المٌزولٌتٌكٌوة والتوً كانوت موا
بٌن  25ألؾ و  15آالؾ سنة عبل المٌبلد تقرٌباًل إلوى العصور النٌوولٌثً " القبائول
البربرٌووة" .وأصووبحت الزراعووة وتربٌووة المواشووً المصوودر األساسووً للمعٌشووةل
والنمام القروي المستقر أساسا ً لهال حٌا أضحى الترحال منكمشاًل وكوان العوٌ
علووى شووكل مجموعووة عبلٌووة تربطهووا صوولة القربووى وأساسووها المجتمووع األمووومًل
وٌصل العدد إلى اآلالؾ أحٌانا ً ولم ٌبلحم أن العدد عد تجاوز الخمسة آالؾ.
إن شعور القبلٌة بالحرٌة كان عوي جداًل وكانت العبادات الدٌنٌة تتطوور
على أساس اإللهة األم ؼالباًل وتوجد هٌاكول اآللهوات األم الصوؽٌرة بؤعوداد كثٌورة
فً جمٌع الساحات التً كانت مسكونة فً هذه المرحلة وكانت المرأة تمثول ؼالبوا ً
بالقمر والكواكب وتمتلك عٌمة كبٌرة كاألم الطبٌعٌة للقوا الطبٌعٌوة المحلٌوةل وأن
فهم ذلوك لوٌس صوعباً .إن المورأة بجهودها أبودعت الزراعوة وروضوت الحٌوانواتو
وهً أٌضا ً أم لؤلطفال التً تلدل نالت عدسٌة كبٌرة فً التارٌخ .وبمعنى آخر فهً
القوة الخالقة للحٌاة .الطبٌعة هوً األر األمل إن تمثٌول اآللهوة األم للمورأة كقووة
تكتشووؾ منتوووج األشووجار والنباتووات والطبٌعووةل ٌمهوود السووبٌل إلووى عمووق المعنووى
كطبٌعة طبٌعٌة .إن أهمٌة المرأة ـ األم المتزاٌدة بشكل طوار عود أدت إلوى تفوو
بارز على الرجلل وان كان دور الرجل عوٌا ً عندما كان الصٌد هو وسٌلة العوٌ
السائدةل لكنه بسبب تراجع الصٌد إلوى المرتبوة الثانٌوةل ٌبلحوم فوً هوذه المورة ان
الرجل عد ضوعؾ كثٌوراً .إن توارٌخ المورأة ٌعنوً توارٌخ البقوول واألبقوار وأشوجار
الفواكه وأدخنة القرا والنسٌج والطواحٌن الصؽٌرةل والنموام السوائد كوان أساسوه
االحتوورام والمعتموود علووى الجهوود واآللهووةل وتووارٌخ أنممووة البٌووت التووً تإسووسل
واألطفووال الووذٌن ٌكبوورون والمنتوجووات التووً تخلووق بالجهوود المنزلووًل وهووذا ٌعنووً
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تارٌخ االنتقال من اإلشارات البدائٌة إلى لؽة ؼنٌةل وإلى المصطلحات التً تعتمد
على وسائل اإلنتاج والتً تعبر عن مؽزال وبالتوالً إلوى تكووٌن ذهنٌوة اإلنسوان.
إن واعووع تحوٌوول مهووور ونضووج التووارٌخ األثنووً إلووى مصووطلحاتل ٌتمتووع بؤهمٌووة
بالؽة .وعندما بدأت مرحلة حورا األراضوً واكتسواب الرعوً أهمٌوة فوً األلفٌوة
الرابعة عبل المٌبلدل أنكمو مكانوة المورأة فوً اإلنتواجل وبودأ دور المورأة ٌنحصور
فً البٌوت موع مورور الوزمنل وأسوتمر ذلوك إلوى وعتنوا هوذا .بهوذا المعنوىل أهملوت
مكانة المرأة خبلل تدوٌن التارٌخ وتحوٌلها إلى المصطلح لتمل بعٌدة عن الموعع
الذي تسوتحقهل وهوذا أمور مإكود وؼٌور عابول للنقوا  .إن تكامول سوٌادة الرجول موع
مرحلة الحضارة وإبعاد المرأة عن المإسسات التحتٌة والفوعٌة للمجتموع الطبقوًل
ٌعتبوور أساسووا ً لكتابووة "التووارٌخ دون الموورأة" .ونقوودم هووذا التحرٌووؾ الكبٌوور باسووم
التارٌخ كنتٌجة للبلمساواة بٌن الجنسٌن.
نحواول مووع تقٌٌمنوا القصووٌر والعووام للبنٌوة األثنٌووةل أن نبحوا عوون جووواب
لهذا السإال :متوى وأٌون عاموت كونفودرالٌات العشوائر ضود التطوورات الحضوارٌة
وأٌوون شووهدت تطورهووا الطبٌعووً..؟ إن تووارٌخ الشوور األوسووط موورتبط باإلجابووة
الواععٌووة الصووحٌحة لهووذا السووإال إلووى حوود كبٌوور .لكوون هووذا الجانووب أي الجووواب
منؽمس فً العتمة .رؼم ذلك ٌمكننا تقسٌم المراحل األساسوٌة لؤلنمموة القبلٌوة فوً
الشر األوسط إلى ثبلا مراحل:
 1ـ مرحلوووة تطوووور الزراعوووة والرعوووً :هنووواك إجمووواع عوووام علوووى أن
مجموعة اللؽة والثقافة السامٌة عد وجدت وتطوورت فوً شومال أفرٌقٌوا والجزٌورة
العربٌووة فٌمووا بووٌن  9555ـ. 6555مل وذلووك مووع انتشووار تووؤثٌر مجتمووع العصوور
النٌوووولٌثً .ومووون المعوووروؾ أن الشوووعوب ذات الجوووذور اآلرٌوووة اكتسوووبت معنوووى
كمجموعوووات أبووودعت تؤهٌووول الحٌوانوووات والزراعوووة النٌولٌثٌوووة فٌموووا بوووٌن أعووووام
1555ـ. 6555م فً المساحة الجؽرافٌة التً تسمى بالهبلل الخصٌب المركوزي
فً السهول واألودٌة المحاذٌة لسلسولة جبوال زاؼوروس وطووروس .وعنود توحٌود
الدراسات األثرٌة مع علم األعراؾ فإن مجموعة الشوعب هوذه هوً التوً ابتودعت
التروٌ والزراعوة وهوذا أمور مإكود .ونحون مودٌنون للسوومرٌٌن بتسومٌة هواتٌن
المجموعتٌن.
 2ـ التمؤسس والعبور إلى النموام العشوائري :إن المرحلوة التوً أدت إلوى
تمؤسس دائم تحوت اسوم ثقافوة "تول حلوؾ" فوً الهوبلل الخصوٌب لعصور المجتموع
النٌولٌثًل تعنً المرحلة التً تشكلت فٌها المجموعات العشائرٌة أٌضاً .لقد لعبت
هذه المرحلوة التوً اسوتمرت 2555عاموا ً تقرٌبوا ً بوٌن عوامً  6555ـ . 4555مل
دورا ً هاما ً مثل مرحلة "االختراعات األساسٌة" التً أعدت الحضارة.
إن هووذه المرحلووة باألسوواس هووً التووً أعوودت السووومرٌٌن .لقوود تمٌووزت
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اآلرٌووة والسووامٌة فووً المجوواالت التووً شووكلت تكووامبلً اعتصووادٌا ً بٌنهووا عوون بعضووهال
ودعت الحاجة الى إعامة وحدات عشائرٌة تختلؾ عن القبائول التوً تشوبه بعضوها
الووبع  .واسووتطاعت الوصووول إلووى حالووة المجتمعووات ذات الطبٌعووة العرعٌووة موون
خبلل كٌانها الموضوعً حتى ولو لم تتكوون المعرفوة والعقلٌوة العشوائرٌة القوٌوة.
مثلموووا لعبوووت الموووروؾ المادٌوووة واالعتصوووادٌة دوراً تحدٌووودٌا ً فوووً الفووورز الطبقوووً
والمرحلة القومٌةل فإن المروؾ المادٌة واالعتصوادٌة واالجتماعٌوة لهوذه المرحلوة
عد حددت وأمهرت المجتمع العرعً والبنى العشائرٌة.
 3ـ مرحلة التشكل الحضواري واسوتمرار عودة أشوكال طبقٌوة إلوى ٌومنوا
الراهنٌ :مكننا تقٌٌم هذه المرحلة التً ٌمكون أن نقوول عنهوا أنهوا مرحلوة مقاوموة
العشائر والتحضرو أي أنه ٌمكننا تقٌوٌم هوذه المرحلوة بالعصور الملحموً الشوعري
والتً تطور فٌها الوعً العشائري بقوةل وعلى الجمٌع أن ٌعتبر نفسه فٌهوا كفورد
من العشٌرة كشرط البد منه .إن هذه المرحلة كانت ملٌئوة بوالحروب والتوً ٌمكون
وصفها بؤشكال التصدي واالعتداء المعاند العتداءات عوا الحضارٌة المتطورةل
والصراعات التً كانت تودور حوول األراضوً والمصواٌؾ التوً أصوبحت هاموة.
"فموون أجوول العووٌ ل ٌجووب أن تكووون عشووٌرتكم عوٌووة .وٌجووب أن تكووون عبٌلووتكم
وأسرتكم عوٌة فً العشٌرة أٌضاً" .إن هذا هو الواعوع الموادي الوذي خلوق الذهنٌوة
الجدٌوودة .وباألسوواس فووإن اللؽووة الشووعرٌة التووً تشوورح "الملحمووة والقصووة" والتووً
مازالوووت عوٌوووة فوووً عووودة مجتمعووواتل تعبووور عووون هوووذه المرحلوووة .وان المقاوموووة
واالعتووداءات المضووادة والبطولووة ضوود االعتووداء الخارجٌووة وصووراعات العشووائر
الدائمةل تحتل مكانة هامة فً تارٌخ كل شعب .وعد تورك هوذا التوارٌخ أثوراً كبٌوراً
على جمٌع المراحل االجتماعٌة حتى القرون الوسطى والقرٌبة ـ عصر القومٌات
والشعوب ـ حسب مروؾ المجموعوات االجتماعٌوة ذات الجوذور العرعٌوةل ودون
أن تفقد أي شًء مون أهمٌتهوا .إن االعتوداءات الدائموة بوٌن العشوائر ذات القربوى
والجووار بمعرفووة عشووائرٌة تطوورت منووذ األلفٌووة الرابعوة عبوول المووٌبلد واعتووداءات
عوووا الوودول المختلفووةل أمهوورت عوووة البنٌووة العرعٌووة للشوور األوسووط .وإن هووذه
الخصوصووٌات هووً الحقٌقووة التارٌخٌووة األساسووٌة التووً تقووؾ وراء بقوواء هووذه البنووى
عوٌة إلى هذه الدرجة ودٌمومتها فً جؽرافٌة الشر األوسط .وكؤن كل مجموعة
عش ائرٌة هً ذات عومٌة وسبللةل حتى أنهوا ذات دٌون مون الناحٌوة الذهنٌوةل ولؽوة
موون ناحٌووة لهجتهووا .فووإلى جانووب الشوووفٌنٌة القومٌووةل تسووتمد الشوووفٌنٌة العشووائرٌة
مصدر عوة عاطفتها وعقلٌتها من هذا الواعع.
عنوودما ننموور إلووى منطقووة الشوور االوسووط موون حٌووا التقربووات الصووائبة
والتثقووؾ األولووً الضووروريل نجوود أنهووا تحٌووا وتحووً مكانووة بووارزة فووً إنضوواج
المجتمع العبودي وتوجٌهه نحو النمام العالمً منذ األلفٌة الثانٌة عبل المٌبلد حتى
القرن الخامس عبل المٌبلد .إن الدور لوٌس رٌوادة فوً تؤسوٌس وتمؤسوس الحضوارة
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السومرٌة والمصرٌة فقط .ففً مرحلة النضج أٌضاًل ان القٌادة هوً فوً جؽرافٌوة
الشوور األوسووط بكوول تؤكٌوود .وعبوول تقٌمٌنووا لهووذه المسووؤلةل لننموور إلووى التطووورات
الحضارٌة األساسٌة والتً مهرت فً مرحلة موجة التوسع األولى:
أوالًـ الحثٌون هم أصحاب حضارة عاشت بوٌن عوامً  1955ـ 1255
.م كنتٌجووة للحركووة االسووتٌطانٌة السووومرٌةل والتووً تطووورت فووً آسووٌا الصووؽرا
والمناطق الداخلٌة من األناضولل وأخذت النمط السومري أساسوا ً لهوال وبقودر موا
كانووت مركووزا ً تجارٌ وا ً هام واًل فإنهووا اعتموودت علووى الفوائوود التووً حققتهووا مصووادرة
المعادن الموجودة فً المنطقة بمقودار موا كانوت مركوزا ً تجارٌوا ً هامواً .وعود تحودت
البووابلٌٌن واآلشووورٌٌن والمصوورٌٌنل واحتلووت بابوول فووً عووام . 1595مل وأبرمووت
اتفاعٌوة "عواد " موع المصورٌٌن فووً عوام . 1243م .ووصولت إلوى بنٌوة مركزٌووة
للوور بعوود أن كانووت فووً البداٌووة علووى شووكل كونفدرالٌووة عشووائرٌةل وأن تحضوور
األناضووول هووو أثوور للنمووام الحثووً إلووى حوود كبٌوور .أمووا المجموعووات العرعٌووة التووً
جمعتهال فهم الخالدٌو ن "أجداد األرمن" فً الشمال الشرعًل والوـهورٌون "أجوداد
الكوورد" فووً الجنوووب الشوورعً واللوووٌٌن فووً جنوووب وؼوورب األناضووولل وتمتلووك
المجموعووات العرعٌووة الووثبلا بنٌووة الثقافووة واللؽووة اآلرٌووةل وإن احتكووار المصووادر
المعدنٌة ٌشكل جوهر عوتها.
وإن مفهومهوووا الووودفاعً ٌضوووع حماٌوووة المصوووادر المعدنٌوووة فوووً المرتبوووة
األولىل وعد كانت على صراع دائم مع بابل ومصر اللتوان تحتاجوان إلوى المعودن
الخام بشدة حتى مع الكونفدرالٌة الهلٌنٌة واالٌونٌة والمٌتانٌة التً تطورت حودٌثاً.
وتعتبوووور التطووووورات التووووً شووووهدتها صووووناعة النحوووواس والحدٌوووود تحووووت إشووووراؾ
المجموعووات العرعٌووة التوووً كانووت مووون أصوول أرمنوووً موون أهوووم المسوواهمات فوووً
الحضوووارة .وكانوووت البنٌوووة اإللهٌوووة الثبلثٌوووة التوووً كانوووت تمثووول السوووماء واألر
والتووراب والتووً كانووت تسووتند إلووى المٌثولوجٌووا السووومرٌة والمجموعووات العرعٌووة
اآلرٌةل أساسا ً لها .ومع تطور الملكٌة المركزٌةل فإن البنٌوة المٌثولوجٌوة المعتمودة
من عبل على تعدد اإللوهل تضواءلت ووصولت إلوى بنٌوة ثبلثٌوة تعبور عون مصوالحة
كمووا كووان فووً مثووال سووومرل ولووم تسووتطع الوصووول بعوود إلووى مفهوووم اإللووه الواحوودل
تستمر الحرب بٌن اآللهة لفترة طوٌلةل ومازال موعوع اآللهوة عوٌوا ً بالوفوا  .لكنهوا
فقدت أولوٌتها منذ أمد بعٌد وتضاءلت أهمٌتها مع الزمنل وٌطلوق علوى ذلوك اسوم
ثقافة اإللهة كٌببل "."Kupapa
مثلما شعرت روما عند تؤسٌسها بحاجتها إلٌهال فإن مفهوم اتجاه الصبلة
والذي الزال ٌسمى بـ " القبلوة " فوً الجزٌورة العربٌوةل ٌشوكل أثوراً لبللتوزام بهوذه
اآللهة .ومثلما حددت الحضارة السومرٌة والحضارة الحثٌوة فوً األناضوولل فوإن
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هووذه األخٌوورة وبخطوووة ابعوود منهووا أثوورت علووى الحضووارة اإلؼرٌقٌووة واالٌونٌووة فووً
إٌجة عن طرٌق مدن طوراودة التوً كانوت مسوٌطرة علوى مضوٌق الودردنٌل .بهوذا
المعنووى فإنووه فووً البداٌووة سووٌلعب "العصوور البطووولً" والمسووتند إلووى طووروادة دوراً
كبٌووراًل وٌكموون أهمٌووة طووروادة التووً كانووت موون أهووم المراكووز واألبووواب النتشووار
حضارة الشر األوسط بشكل عامل ومخفرا ً متقودما ً للحثٌوٌن حتوى األلفٌوة األولوى
عبوول المووٌبلدل فووً دورهووا التووارٌخً الووذي ذكرنوواه .كمووا كانووت" كووانٌ " باب وا ً لنقوول
حضووارة مٌزوبوتامٌووا إلووى األناضووولل فووإن "طووروادة" كانووت مركووزا ً لنقوول هووذه
الحضارة إلى البلقان وشبه الجزٌرة الٌونانٌةل وأوروبا مع مورور الوزمن .وكانوت
شهرة ملحمة "اإللٌاذة" لهومٌروس ناتجة عن تناول عسم من حروب طوروادة فوً
مضمونها وموععها الناعل للحضارة والتوارٌخ إلوى أوروبوا .وكوان سوقوط طوروادة
سٌشكل بداٌة تارٌخٌة جدٌدة.
ثانٌاًككـ الهورٌككون واللوتٌككون والمٌتككانٌون واالورارتككو والمٌككدٌون :إن
مٌزوبوتامٌوا الوسوطى والعلٌوا "لوٌجوا كونودوانا" أو بالسوومرٌة "هورٌوت" وتعنووً
"الوووببلد المرتفعوووة" التوووً كانوووت واععوووة بوووٌن االمبراطورٌوووة الحثٌوووة األناضوووولٌة
واإلمبراطورٌة البابلٌة ـ اآلشورٌة بعود السوومرٌةل كونهوا فوً منطقوة العبوور مون
الشوور الووى الؽوورب وتمتلووك منوواجم ؼنٌووة بالمعووادنل ومنووا ٌسوواعد علووى الووري
الطبٌعووًل وتمتلووك أفضوول السوواحات الزراعٌووة والمسوواعدة علووى تربٌووة المواشووً.
وبهذا تلعب دور "األم الخالقة" للتارٌخ والمهد الذي احتضن نشؤة التارٌخ ولم ٌعد
من الممكن التخلً عن دورها هذا .لقد مهدت هوذه الخصوصوٌة فوً الوعوت ذاتوه
السووبٌل أمووام تحولهووا إلووى منطقووة احووتبلل ونهووب موون كوول االتجاهووات وباسووتمرار.
وعدم امتبلكها لبنٌة مركزٌوة ومإسسوات دائموة رؼوم أنهوا السواحة األساسوٌة التوً
خلقت الحضارةل مرتبط عن كثب بخصائصها التوً ذكرناهوا سوابقاً .ولوم توتخلت
من أن تكون منطقة عبور معزولة .علما ً أنه لٌست ما من حضارة إال وتؽذت من
هذه المنطقوة .إن هوذه الخصوصوٌة تبوٌن لنوا أسوباب عودم اسوتخدام لؽتهوا بقودر موا
تصدر الحٌوانات أصواتا ً خاصة بها فً ٌومنا.
لقد عرفت البنى األثنٌة الموجودة على هذه الساحة منوذ األلفٌوة السادسوة
عبل المٌبلد .ومهرت مراكز الثورة الزراعٌة فوً نقواط التقواء الجبوال التوً تلتقوً
بروافوود دجلووة والفوورات مووع السووهول .وعوود أثبتووت عملٌووات التنقٌووب التووً أجرٌووت
بالمئات فً التبللل على أن تشكل أسس مجموعة اللؽوة الهندٌوة ـ األوروبٌوة كوان
فً مراكز هذه الثورة الزراعٌوة مون خوبلل التنقٌبوات العرعٌوة واألثرٌوة .وعود أدا
اتحاد مراكز التطور موع الخصوائت األساسوٌة للمنطقوة إلوى عٌوام األنمموة القبلٌوة
والعشائرٌة كبنى عوٌة وصولبة .إن انودماج خصوائت البنوى األثنٌوة الموذكورة موع
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حركووووات االحووووتبلل واالسووووتٌبلء للقوووووا الحضووووارٌة المركزٌووووة الموجووووودة فووووً
األطراؾل ال ٌتٌح الفرصة للتمركز كساحة حضارٌة بسهولة.
وعلووى ضوووء هووذا الموعووؾ العووامل ن ورا أن العشووائر الهورٌووة والعشووائر
المشابهة لهوا والتوً تجمعهوا صولة القربوىل عود اسوتطاعت تشوكٌل كونفدرالٌوة بوٌن
عامً  2555ـ . 1555م ولكنها لم تستطع التمركز أو إحوراز التقودم كوالحثٌٌن.
وكووان الهورٌووون علووى عبلعووة دائمووة مووع الحثٌووٌن والمجموووعتٌن اللوٌووة والخالدٌووة
اللتووٌن كانتووا تشووكبلن أساسووهما االجتموواعً .ولعبوووا عوون طرٌووق التجووارة دور أول
حلقووة فووً نقوول تووؤثٌرات السووومرٌٌن والبووابلٌٌن واآلشووورٌٌن إلووى الشوور والشوومال
والن أصووحاب العصوور النٌوووولٌثً كووان لهوووم عبلعووات عربووى بسوووبب الجوووار موووع
السومرٌٌن نجد فً بنى لؽاتهم وكلماتهم ما هو مشتركل وهناك إجمواع عوام علوى
أن هووذا عوود تطووور فووً مرحلووة مبكوورة فووً حووٌن ال ٌووزال السووومرٌون فووً مرحلووة
التكوووٌن .وكانووت سوواحات الموودن السووومرٌة والسوواحات الزراعٌووة الهورٌووة تعووٌ
بحالة تحالؾ طبٌعً .ونورا وجوود أثوار هوذه الحقٌقوة بقووة فوً مٌثولوجٌوا اآللهوة
"إنانا" وملحمة "كَلكَام " .وٌعنً ذلوك أن الحضوارة المركزٌوة للهوورٌٌن وكؤنهوا
سومرٌة .ولم ٌشعر الهورٌون بشكل عوي إلنشاء مركوز آخور .ألن المفهووم الوذي
ٌقول أنه ال داع لبناء مركز جدٌود فوً الوعوت الوذي ٌوجود فٌوه مركوز عرٌوب ٌلبوً
هذه الحاجة وعوي جداًل ونعٌ أثر هذا المفهوم بشكل عووي إلوى ٌومنوا هوذا .وأن
الدور الذي ٌلعبل هو على شكل مقاطعوة وحكوم ذاتوً وفٌدرالٌوة للقووا السٌاسوٌة
ذات المركزٌة الموجودة فً الجوار .وٌفهم أن هوذا الواعوع الوذي ٌعوا الٌووم فوً
هذه الساحةل ٌعتمد على أساس كان موجودا ً فً بداٌات التارٌخ.
إن اللككوتٌٌن مجموعووة عرعٌووة أخوورا ذات جووذور آرٌووة تعووٌ شوور
السومرٌٌن فً سفوح جبال زاؼروسل وكانوا ٌتحركون كحلٌوؾ ألحود األطوراؾ
عندما كانت دول المودن السوومرٌة ذات رأسوٌن .لقود لعبوت االتفاعٌوة التوً أبرموت
على أساس التعاون الذي جرا مع عودد مون إدارٌوً دول المودن السوومرٌة دوراً
فً انهٌار السبللة األكادٌة السامٌة .وهنوا سٌصوبح التوارٌخ دائموا ً حتوى ٌومنوا هوذا
شواهدا ً علووى اتفاعٌوات مشووابهة .تعنوً كلمووة كوتً"العجول أو الثووور" وتعنوً باللؽووة
الكردٌة الحالٌوة "الشوعب الوذي ٌمتلوك الثٌوران" وتمتواز البنٌوة اللؽوٌوة للسوومرٌٌن
بمصطلحات على هذا الشكل.
لقد أسست السبللة الكوتٌة فٌموا بوٌن عوامً  2255و . 2155مل سوبللة
لمدة  155عام .وألدارت هذه السوبللة حكمهوا علوى األرضوً السوومرٌةل وبعودها
عام عسم من إدارٌو دول المودن السوومرٌة فوً هوذه المورة باالتفوا موع العموورٌٌن
ذوو الجوذور السوامٌة "العموورٌٌن  Amoritوتعنوً باللؽوة السوومرٌة الؽربٌوون"
بدحر هذه السبللة.
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أمووا القٌسككٌتٌٌن فقوود كووانوا مجموعووة رٌفٌووة كادحووة وفقٌوورة جوواءت موون
الرٌؾ الجبلً للمناطق الشمالٌة والشرعٌةل وتعٌ فوً بوبلد سوومر .ولعبووا دوراً
هام وا ً فووً تؽٌٌوور السووبللة فووً بع و األحٌووان موون خووبلل توحٌوود عووواتهم .وٌمكننووا
التحدا عن الدور القٌسٌتً فً احتبلل بابل من عبل الحثٌوٌن والمٌتوانٌٌن فوً عوام
 1595عبووول الموووٌبلدل وخلقووووا ألنفسوووهم نمطوووا ً خاصوووا ً بهوووم فوووً المٌوووادٌن الثقافٌوووة
البٌروعراطٌة .ونجد أثر لذلك لدا الوزراء البورمكٌٌن ذوو الجوذور اإلٌرانٌوة فوً
اإلمبراطورٌووة العباسووٌة وفووً وزارة نمووام الملووك فووً اإلمبراطورٌووة السوولجوعٌةل
وٌعود تارٌخ هذا النوع من البٌروعراطٌة إلى القٌسٌتٌٌن.
أمووا المٌتكككانٌٌن فهوووم فوووً موعوووع فٌوودرالً أعووووا بعووود التجربوووة الهورٌوووة
الكونفدرالٌووة .وٌفهووم موون اللوحووات األثرٌووة المكتشووفة بووؤن فٌوودرالٌتهم كانووت تمتلووك
مركووز موودٌنٌا ً اسوومه "واشوووكانً " Wajukaniفووً المكووان الووذي ٌنبووع منووه نهوور
خووابور .وكانووت اللؽووة الهورٌووة متداولووة فووً مٌزوبوتامٌووا الوسووطى ؼالبوا ً أي انهووم
حكموووا فووً مدٌنووة أورفووا وموواردٌن وشوورنا فووً الحاضوور .وعاشووت بووٌن عووامً
1555ـ و  1255عبوول المووٌبلد .حٌووا احتكووروا مصووادر الحدٌوود واشووتهروا بتربٌووة
الخٌول .وعاشوا جو عتال دائم مع اآلشورٌٌن والحثٌٌنل وفً النهاٌوة عضوى علوى
وجودهم بشكل مإعت اإلمبراطور اآلشوري "سلمانا أسار" .Salmanassar
أمووا اورارتككو "تعنووً األموواكن المرتفعووة باللؽووة السووومرٌة" فهووً جووزء
حضاري هام تمركزت على ضفاؾ بحٌرة وان .وتستند إلوى المجموعوات األثنٌوة
الهورٌووة والخالدٌووة .وعوود أكتسووب الخالوودٌون ثق وبلً مووع موورور الووزمن .واالحتمووال
األعوووا أن ٌكووون الخالوودٌون هووم أجووداد األرموون .وكووانوا ٌعٌشووون فووً المنوواطق
الشوومالٌة للدولووة .وموون المبلحووم أنهووم كووانوا ٌعتموودون علووى مئووات العشووائر ذات
الجذور الهورٌةل وعد حولوا فٌودرالٌتهم التوً كنوت مترامٌوة فوً البداٌوة إلوى دولوة
مركزٌوة .وعاشووا بوٌن عوامً  1555ـ . 755م .وتعرضووا العتوداءات مخٌفوة
مون عبوول اآلشووورٌٌنل بسووبب امووتبلكهم المصوادر المعدنٌووة ومراكووز تربٌووة الخٌووول
وأخشاب الؽابات .ولم ٌسمح الملوك اآلشورٌون الوذٌن كوانوا ٌمتلكوون تكنولوجٌوة
حربٌة عوٌة فً هذه المرحلة ببروز أي شعب آخر من الشعوب .ولذلك ٌمكننوا أن
نفهم من تحول الخالدٌٌن إلى هدؾ كبٌر ألنهم القوة الوحٌدة التً وعفوت فوً وجوه
اآلشورٌٌن .لقد أمهروا مهارة فً إنشاء أطول عنواة للوري ٌبلوػ طولهوا " 56كٌلوو
متر" ألول مرة فً التارٌخ وإنشاء السدود .وكانت لؽة طبقة النخبة خلٌط متعودد.
وكانوا ٌدرسون النصوت السومرٌة المقدسة فً نمامهم التدرٌسً .وكانت اللؽة
اآلشووورٌة تحتوول موععهووا ضوومن لؽووة الدولووة .ومثلمووا حوودا فووً جمٌووع األموواكن
األخوورال فووإن بنٌووة اللؽووة والثقافووة السووومرٌة تواصوول تؤثٌرهووا القوووي .أمووا لؽووة
العشائر فهً مختلفة وؼٌر مدونة .وتعود هوذه المسوؤلة واعوع المنطقوة الوذي ٌسوتمر
وجوده حتى اآلن .كانت العشوائر بموعوع ناعول اللؽوة والثقافوة الشوعبٌة المحلٌوة فوً
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الوعووت الووذي كووان فٌووه اإلدارٌووون الحوواكمون والمتعوواملون ٌنقلووون اللؽووة والثقافووة
الحاكمة.
وفٌموووا بعووود األورراتٌوووون بقلٌووولل تقووووم فٌدرالٌوووة العشوووائر المٌدٌوووة ذات
األصل اآلري فً الشر والتً هً استمرار للكوتٌٌن بإعامة تحالؾ مع البوابلٌٌن
وتدحر اإلمبراطورٌة اآلشورٌة فً عام . 625م  .لقد تفوعوت بابول مورة أخورا
وآلخر مرة .لقود لعبوت الفٌدرالٌوة المٌدٌوة المترامٌوة دورا ً انتقالٌوا ً مون أجول أعٌوان
"أعهوا مٌنٌوت"  Akhamenitالمتصواعدة التوً كانوت ذات جوذور بارثٌوة ـ آرٌوة.
ودخلت السلطة السٌاسٌة إلى ٌد األرستقراطٌة البرسٌة التً كانت متكاثرة وكثٌفة
العدد فً جنوب شر إٌران ألول مرة فً التوارٌخ بعود انقوبلب القصور الوذي عوام
به "كٌروس"  Kirosابن شقٌق الملك المٌدي "أستٌاك"  Astiyagونتج عون ذلوك
بعد فترة عصٌرة تؤسٌس االمبراطورٌة البرسوٌة المركزٌوة والقوٌوة فوً عوام 555
.م وإنهاء الفٌدرالٌة.
ثالثا ً ـ التحضر فً شرق األبٌض األوسط :ان منطقوة شور األبوٌ األوسوط
هووً المنطقووة التووً تعرضووت للتووؤثٌر المبكوور والمشووترك للحضووارتٌن السوووومرٌة
والمصرٌة:
األسوواس المٌزولتٌكووً والنٌووولٌثً هنووا عوووي .وتقووع فووً أعصووى ؼوورب
منطقة الهبلل الخصٌب .ونرا التكاثر المتزاٌد للقبائل السامٌة منذ األلفٌة الرابعة
عبووول الموووٌبلدل وكانوووت ؼابوووات األرز اللبنوووانً مصووودر ثوووروة ؼنٌوووة ٌحتووواج إلٌهوووا
المصوورٌون والسووومرٌون أٌض واً .وكووان النقوول البحووري ٌجووري فووً مثلووا كرٌووت
واألناضول ومصر .وكانت ؼنٌة باألراضً الخصبة .وإن موعع هذه المنطقة فً
مثلا األناضول ومٌزوبوتامٌا ومصر هو موعع مناسوب مون أجول التجوارة البرٌوة
والبحرٌة .وإن فٌنٌقٌا مرشحة للتطوور كحضوارة لطبقوة التجوار .وكانوت هوذه هوً
المووروؾ األساسووٌة التووً خلقووت الحضووارة الفٌنٌقٌووة التارٌخٌووةل واسوومها العووام هووو
ببلد كنعان.
وكانوت الحضووارة الفٌنٌقٌووة تسووتند مثوول مسووتوطنة عوواد فووً األناضووولل
لئلسوووتٌطانات التوووً جووورت فوووً المووودن وعلوووى رأسوووها "بٌبلووووس" و"تٌووور" tyr
واوؼارٌوووت شوووماالً .ونووورا هنوووا تشوووكٌل مسوووتوطنات مووون المجموعوووات العرعٌوووة
المختلفوة .ومثلموا حوودا فوً لبنووان فوً ٌومنووا هوذال فإنهووا كانوت تسووٌطر علٌهوا منووذ
البداٌة ثقافة كوزموبولٌتٌة .وكان الواعع الفٌنٌقً ٌشهد حالة أصوٌلة .وكوانوا كقووم
بحارةل شجعان ومتحمسٌن للتجارة بشكل عامل والتجارة فً البحر األبٌ بشكل
خووات .وكووانوا فووً بووداٌات األلفٌووة الثانٌووة عبوول المووٌبلد ٌمتلكووون موودن ودوٌووبلت
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مودنهم .وكانوت تلوك الودول المحاطوة باألسوووار تعمول فوً التجوارة عموموا ً والمهوون
الحرفٌة وال سٌما النجارةل وكانت صناعة السفن الفٌنٌقٌوة مشوهورة .ولقود أنشوإوا
مستوطنات تابعة لهم منذ بداٌة تكوٌنهم فً عدة مناطق ساحلٌة فً البحر األبٌ
المتوسط .وكانت األبجدٌة الفٌنٌقٌة هً أهم مساهمة لهم فً التارٌخل وتشوكل هوذه
األبجدٌة مثاالً فً أساس الكثٌور مون األبجودٌات التوً تسوتخدم فوً حاضورنال وموع
أنه كانت المٌثولوجٌوة السوومرٌة هوً الموإثرة باألسواسل إال أنوه كوان لهوم أصوالة
تلفت االنتباه .وكان إٌول " "Elمون أسومى اآللهوة عنودهم ( ٌوؤتً اسوم هللا مون اسوم
إٌل) .وٌؤتً فٌما بعده إله القووة "بعول"  Baalومون ثوم إلوه المووت "موود" .Mod
وتعٌ عشتا هنا بلقب "آستارته"  Astarteوٌبلحوم التضوحٌة باألطفوال كقورابٌن
بكثرة .وتعود ملحمة عٌام النبً إبراهٌم بالتضحٌة بإسماعٌل الى هذا التقلٌد.
لقود واصولت الثقافوة الفٌنٌقٌوة بعود ثقافوة مصور والسوومرٌٌن تؤثٌرهوا مون
خووبلل تؤصوول معتموود علووى تجسووٌد دائووم موون عبوول ثقافووة الٌونووان ورومووا والبٌزنطووة
واإلسووبلم إلوووى ٌومنووا هوووذال وإن أسووواس الثقافووة العلمانٌوووة اللبنانٌووة ٌنطووووي علوووى
خصائت الحضوارة الفٌنٌقٌوة .وإن الفٌنٌقٌوٌن مثلموا كوان لهوم الحصوة الكبٌورة فوً
حضووارة عرطاجووة وكرٌووت فووً التووارٌخل فهووم أكثوور الووذٌن ؼووذوا الثقافووة اإلؼرٌقٌووة
أٌضاً .وعد لعب الفٌنٌقٌون أٌضوا ً دورا ً بوارزا ً فوً نقول مٌثولوجٌوا وأبجدٌوة الشور
األوسط إلى اإلؼرٌق.
وفوً الودور الثوانًل فقود تكوون جٌوول تمودن فوً المنواطق الداخلٌوة لشوور
البحوور األبووٌ المتوسووط وفووً مقوودمتها مدٌنووة القوودس ودمشووق وحلووب .وإن هووذه
التمدنات المستند إلى التجارة تصاعدت كمراكز تجارٌة بوٌن مٌزوبوتامٌوا والبحور
األبووٌ ل واألناضووول وشووبه الجزٌوورة العربٌووةل وإن األموواكن القرٌبووة منهووا كانووت
مبلئمة جدا ً للزراعةل وعود أصوبح هوذا الجٌول الحضواري شواهداً علوى عودة أسوفار
تارٌخٌة .وكان ذا موعع بوارز كمراكوز لنقول الحضوارات وتجسوٌدها .وكانوت بنٌوة
لؽة القبائل السامٌة الشرعٌة هً المسٌطرة على األرجحل وتعرفه على بنٌة ثقافٌوة
متعددة كان بفضل هذه المروؾ المبلئمة .فمثلما جرا فً عموم الشر األوسط
فً عام . 1555مل فؤن حركات التحضر لهوذا الجٌول علوى شوكل دوٌوبلت المودن
هووً فووً الووذورة أٌض واً .ولووم ٌعترفوووا تمام وا ً ال بسووٌادة البووابلٌٌن واآلشووورٌٌن وال
بسوٌادة الحثٌوٌن أو المصورٌٌنل وذلوك بسوبب موروفهم الجؽرافٌوة .وعود اسووتطاعوا
اللعب بٌن المراكز الثبلثوة بفضول دبلوماسوٌتهم والحفوام علوى اسوتقبللٌتهم أٌضواًل
وبسبب هذه الخصوصٌةل فان كول عبٌلوة تعرضوت للضوؽوطاتل انتقلوت إلوى هوذه
األموواكن .وحسووب المعوواٌٌر المحووددةل فووانهم اسووتطاعوا المحافمووة علووى أصووالتهم
وحرٌتهم إلى حد ما.
إن إحدا القبائل التً ستلعب دورا ً هاما ً فً التارٌخ وبما تملكه مون عووة
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وبهذه النوعٌةل هً القبٌلة العبرٌة التً توم نقلهوا إلوى هنوا مون عبول النبوً إبوراهٌم.
وتـمهر األبحـاا إن جوـذور الـعبرٌوـٌن عوـد جوـاءت مون المستوطنوـات السوومرٌة
أي مدٌنة أورفا "أور وتعنً تلة"ل وحران "بالسومرٌة تعنً تقاطع الطور " فوً
ٌومنووا هووذا .ونوورا تووؤثٌر الهووورٌٌن والعمووورٌٌن مع وا ً فووً تلووك المسووتوطنات وفووً
الثقافة العبرٌة أثر لهذه الخصائت .أن هذه المؽامرة التً تم معاٌشتها فً عصور
الملووك البووابلً حمووورابً فووً عووام . 1855م تقرٌب وا ً تشووبه حركووة القبٌلووة التووً
تناعضت مصالحها مع ملك المدٌنة نمرود والذي كان لقبه الملكً مشهورا ً.
عندما تصبح إمكانٌة السكن فً مراكز المدن التً تتعر للقمع الشدٌد
محدودة وتصبح هذه المراكز على خط تجاري تارٌخًل فإنه ٌمكن رإٌة حركات
عبلٌة عدٌدة من هذا النوع .ووردت فً وثائق واوؼارٌت المتعلقة بالمرحلوة علوى
أنه كانت هنواك عودة حركوات للقبائول التجارٌوة مشوابهة لهجورة النبوً إبوراهٌم مون
الشمال إلوى الجنووبل كانوت هوذه القبائول تتكوون مون تجاروـ نصوؾ رعواة وتعوٌ
حركة مكثفة على شكل شبه ترحال.
من المحتمل جودا ً أن ٌكوون النبوً إبوراهٌم عود توؤثر مون ثقافوة مدٌنوة أور
السومرٌة وأعترؾ ببنٌة دٌنهم المتعددة اآللهوةل لكنوه وصول إلوى مفهووم إلوه عبٌلوة
واحوود عوون طرٌووق توحٌوود موا أخووذه موون ثقافووات األدٌووان واآللهووة الحاكمووة فووً تلووك
المرحلة مع اعتباره طوطمه أساسا ً له باعتباره رئٌس عبٌلة أبوٌة.
إن رفع طوطم القبٌلة إلى منزلة اإللوهل واسوتخدام حرٌوة القبٌلوة كؤسواس
اجتماعً لتحوٌله إلى إله واحدل ٌعتبر أكبر عملٌة ثورٌة للنبً إبراهٌم فوً مجوال
الدٌن من جهةل وٌعكوس جووهر التحوول مون جهوة أخورال وعود ابتعود عون النموام
السومري نتٌجة لورد فعول .وكانوت عودة عبائول عمورٌوة تعوٌ هوذا النووع مون رد
الفعل بشكل دائمل إلى أن جانب طووطم القبٌلوة البدائٌوة القدٌموة لوم ٌعود ٌسوتطع ان
ٌستجٌب لبلحتٌاجات الدٌنٌوة للمرحلوة وهوذا مودٌول ٌجوب تجواوزه .وٌشوكل هوذٌن
شرطٌن التارٌخٌٌن أساسا ً لدٌن النبً إبراهٌم .وبالرؼم من أن هذه الخطوة تمهور
وكؤنها صؽٌرة وعلٌلة األهمٌةل إال إنها لعبت دور "الثوورة اإلٌدٌولوجٌوة" الكبورا
من الناحٌة التارٌخٌة .ولم ٌكون عبثوا إ إعطواء لقوب النبوً والجود المإسوس للودٌانات
التوحٌدٌة المقدسوةل التوً وردت فوً الكتوب المقدسوة الثبلثوة (( التووراة واإلنجٌول
والقوورآن)) واألدٌووان متعووددة اآللهووة باتووت عبووارة عوون هوٌووات ومشووارٌع متخلفووة
بالنسبة لمرحلة الحضارة الناضجة .أتوت هوذه الثوورة اإلٌدٌولوجٌوة التوً ال ٌمكون
تحوٌلهووا إلووى الصوونم وال توورا بووالعٌنل وتخاطووب منطووق اإلنسووان وبنٌووة عقلٌتووه
المتطورةل وتخدم الوحدة السٌاسٌة بشكل أفضلل فً المرحلة التارٌخٌة المناسوبةل
وعدمت حٌنها أجوبة أكثر تقدمٌة.
إن تراجووع النبووً إبووراهٌم عوون التضووحٌة بولووده إسووماعٌلل هووو موعووؾ
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ثوري .حٌا كان تقدٌم األبناء كقورابٌن لئللوه بعول " " Baalمنتشورة علوى نطوا
واسوع ضومن المعتقودات الفٌنٌقٌوةل ولهوذا لوم ٌكون بإالمكوان تجواوز هوذه السولبٌات
والسووٌئات إال بهووذه الطرٌقووة .كمووا أن رفوو هووذه العووادة المتوحشووة موون جهووةل
والمنتشورة والضورورٌة مون جهوة أخورال ضومن شوروط تلوك المرحلوةل فوان سوود
الطرٌووق أمووام التضووحٌة باألطفووال كقوورابٌن ٌحموول صووٌؽة الثورٌووةل وهووً لٌسووت
بماهرة ف ردٌة وبسٌطة وإنما عملٌوة اسوتٌقام الوجودان اإلنسوانً ضود أهوم نمووذج
لهذا التعصب الدٌنً البدائً المتجذر والمنتشر تكتسب عٌمة عمٌمة .وهوً عملٌوة
تكتسوب معنووى كبٌورا ً ضوود هووذه البدائٌوة .وٌفهووم جٌودا ً بووان النبووً إبوراهٌم لووم ٌكتووؾ
بتطووٌر هواتٌن الثوورتٌن الهوامتٌنل أي بوعوفوه ضود المراسوٌم التضوحٌة باألطفووال
وعبووادة األصوونام البدائٌووة والمحافمووة للمرحلووة وحسووبل بوول ٌقبوول أٌض وا ً أن إٌوول
الكنعانٌةل حتى لو كان مصدر اإلله إٌل أو إلل هو رب السماء .ولكون ٌفعول ذلوك
بعد أن ٌضعه فً منمومة تنسجم مع واعع عٌادة عبٌلته.
إن تحول إٌل إلى "هللا" فً كافة أرجاء شبه الجزٌرة العربٌة مع مورور
الووزمن وتحطووٌم التقالٌوود الطوطمٌووة "عبووادة األصوونام" للقبائوول الرعوواة والصووحراء
واالنتقال بهذه القبائل إلى مرحلة اإللوه الواحود تعود المرحلوة األهوم فوً ثوورة دٌون
اإلله الواحدل ولم ٌكن هوذا لٌتحقوق بسوهولةل بول تحقوق علوى مراحول طوٌلوة جوداً.
وكذلك موسى ٌؤخذ اإلله إٌل كإله واحد أساساًل ولكنه عبل كل شًء هو إله للقبائل
العبرٌووةل وٌوورد هووذا األموور فووً الكتوواب المقوودس كمووا ٌلووً" :لقوود زوجووتكم نفسووًل
وجعلتكم فو كل البشر " .إن هذا القرار مهوم جوداًل و ٌلعوب دورا ً هاموا ً ورئٌسوٌا ً
فً تشكٌل التقلٌد الذي عكس جوهر المجتمع الٌهودي الذي أمتد حتى ٌومنوا هوذا.
وٌقوووم النبووً موسووى بتؽٌٌوور اسوومهل فاإللووه الووذي كووان اسوومه فووً البداٌووة "إلوووهٌم"
ٌتحووول فٌمووا بعوود إلووى إلووه القبٌلووة الخاصووة وٌؤخووذ اسووم "ٌاهوفووا" ومنووه ٌووؤتً اسووم
الٌهووودل ومعنووى كلمووة إسوورائٌل هووو "الووذي ٌصووارع اإللووه "إٌوول "و أي ان عبٌلووة
العبرانٌٌن تملك عوة مشابهة لقوة اإلله إٌلل حتى تتمكن من مصارعة إلهها.
تدون التحوالت التً شهدها النبً إبوراهٌم فوً المودن الكنعانٌوة بؤسولوب
خوووات فوووً الكتووواب المقووودسل وكؤنوووه كوووبلم هللا .وكوووذلك ٌمهووور أمامنوووا أن عبٌلوووة
العبرانٌٌن بدأت تكبر شٌئا ً فشٌئاً .وإذا نمرنا إلى عوددها الوذي وصول فوً مرحلوة
الخروج من مصر إلى " "72عبٌلةل حٌنها نجد أنها اكتسبت أهمٌة بالؽوة .وعنودما
ٌزداد عددهم كثٌرا ً ٌتحولون إلى إمارةل وٌسوتفٌدون مون الصوراعات الناشوبة بوٌن
وحدة القبائل المحلٌة وبٌن دوٌبلت المدن الصؽٌرةل وتمهر التناعضات فٌما بٌنهم
بع و األحٌووان .وٌشووهدون منووذ بووداٌتهم وضووعا ً شووبٌها ً بالصووراع "اإلسوورائٌلً ـ
العربً" الذي نشهده فً أٌامنا هذه .وال تزال تلوك الخبلفوات والنزاعوات مسوتمرة
بنفس الخصوصٌة حتى اآلن وفً نفس المنطقة فً القدس وجوارها!..
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إن تقٌووٌم العبلعووة بووٌن وضووع القبائوول العبرٌووة فووً مرحلووة النبووً إبووراهٌم
ومرحلة الخروج من مصر ودراسة تشكٌل هذه العبلعة ٌكتسب أهمٌة عممى .إن
تدوٌن األخبار الوواردة فوً الكتوب الدٌنٌوةل والتوً تتحودا عون عودم توعوؾ هجورة
العبرٌٌن فً زمن النبً إبوراهٌمل ووصوولها إلوى مصور علوى أنهوا كوبلم هللال لهوو
شًء مذهل وٌمكن أن نتعلم منها الكثٌر.
ومثلمووووا اسووووتوطنت القبائوووول اآلرٌووووة الفقٌوووورة تحووووت اسووووم القٌسووووتٌٌن
" (("Kassitوباللؽة السومرٌة فإن  Kassuتعنً الفقٌرل وٌ kasitعنوً الشوعب
الفقٌر)) فً مدن وساحات الحضوارة الؽنٌوةل فوإن مصور تشوهد وفوً نفوس الفتورة
تطووورا ً كهووذا أٌضواً .حٌووا توودفقت العدٌوود موون عبائوول الصووحراء الفقٌوورة إلووى مصوور
تمامووا ً كموووا تتوودفق الهجووورات فووً أٌامنوووا هووذه إلوووى أمرٌكووا وأوروبوووا .وعوود سووومى
المصوورٌون هووذه الهجوورات بالووـ "عووابٌرو"  ،Apiruوهووذه الكلمووة تعنووً "إنسووان
الصحراء المؽبر" .وعد جاءت كلمة العبري من هذه الكلموة .ولوم ٌكون هوذا االسوم
موجودا ً عندما كانت القبٌلة تخرج من أورفا وحرانل ولم ٌكون لوه أٌوة مٌوزة .وعود
واصلوا حٌاتهم فً مصر كقبائل فقٌرة ولكنهم نصؾ أحرار .وكما هو الحوال فوً
مثال "ٌوسؾ" نجد بؤنه ٌمهر من بٌنهم ولو بشكل محدود من ٌحتل موععه ضمن
البٌروعراطٌووة .إن عصووة ٌوسووؾ هووً الشووكل الووذي ارتقووى ضوومن البٌروعراطٌووة
المصوورٌة لٌؤخووذ شووكل كووبلم هللا المقوودس .ونجوود تطووورا ً مشووابها ً لووذلك فووً الشوورح
المٌث ولوجً األكثر خصوصٌة فً عصة سارؼون األكادي فوً القبائول العمورٌوة.
وٌفهم من ذلك أن تطوٌر حكاٌات كهذه تتناول أشخاصا ً هم رجوال دولوة أو خلقووا
سبللة جدٌدة من عبٌلة ال صٌت وال شهرة لهال وٌعتمد على إرا تارٌخً طوٌل.
اسووتمرت المرحلووة المصوورٌة بالنسووبة للعبوورٌٌن حوووالً 355عووام .وموون
المحتمول جوداًل إن انحٌوواز هوذه القبٌلوة إلووى أحود األطوراؾ فووً تمورد داخول مصوور
واتخاذ شخت ما ٌدعى موسوى "بالؽوة المصورٌة إن ٌ Mosعنوً أبون" موععوا ً موا
فً هذا النزاعل كٌوسؾ الوذي احتول موععوه ضومن البٌروعراطٌوة تمامواًل ودخولوه
فً حالة خطر خاتل عدا ذلك وجود رابطة عرابة له موع العبورٌٌنل إن كول هوذا
ٌقدم عبلمات للوصول إلى أسوباب هجورة جدٌودة .وٌلعوب اعتٌواد عبائول الصوحراء
علووى العووٌ بحرٌووة والووذي مووازال عوٌواًل دورا ً كبٌووراً فووً ذلووك .وان فقوودانهم لثقووة
فرعون بهم " ما كان ٌعنً نمرود عند إبراهٌمل هو ما ٌعنٌه فرعون عند موسىل
وفً كبل الحالتٌن هو الملك" وتتووعهم إلوى الحٌواة القدٌموة للقبٌلوةل تشوكل الشوروط
المادٌوة لهوذا الخووروجل كوان عووددهم أثنواء هوذه الهجوورة والتوً موون المحتمول إنكووار
بدأت فً أعوام . 1355م حوالً 25555ل انقسموا إلى  72عبٌلة " وربما جاء
مصطلح  72عوم من هنا" .ومون المحتمول جوداً أال تكوون عبٌلوة إبوراهٌم أكثور مون
عدة مئاتل وتشكل عوم أو عشٌرة اكبر من القبٌلة .ومن المعلووم إن الهجورة التوً
تشووكل الموضوووع األساسووً فووً التوووراة (( ٌقووال لهووذا النوووع موون األنطبلعووات فووً
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األدبٌووات الدٌنٌووة الخووروجل الهجوورة )) عوود تركووت آثوواراً كبٌوورة فووً التووارٌخل كانووت
"مسٌرة الحرٌة الطوٌلة "ل األولى هذه والتً ٌقال بؤنها استمرت حوالً  45عاما ً
صعبة جداً .فقد عبوروا صوحراء سوٌناء وكوانوا ٌتصوارعون موع كثٌور مون القبائول
المتنقلة والمستقرة التً تمهر أمامهم حٌنا ً وٌقٌمون عبلعات معها حٌنا ً آخر.
وعندما كان موسوى فوً مصورل فإنوه ٌتوؤثر بكواهن بقوً مون العهود الوذي
أصبحت فٌه عقٌدة "آتون" إله الشمس الواحد رسومٌة بوالقوةل وفوً الطرٌوق ٌتوؤثر
موسى بالكاهن " ٌتٌرو"  Yetroوالذي كان ذو تؤثٌر فً المنطقة مٌودٌان " وهوً
مكان التؽٌٌر إلوى جانوب التجوارةل وأنوواع وأشوكال األٌموان" الواععوة فوً الطورؾ
الشرعً من البحر األحمر .إن التؤثٌر المشترك لهوذه العقائود موع المشواكل الكثٌورة
التووً عانتهووا اإلدارةل مهوود السووبٌل لتطووور علووى شووكل المعجووزة وللقفووزة النوعٌووة
الكبٌرة الثانٌة فوً المفهووم الودٌنً للنبوً إبوراهٌمل أصوبلً فوالمعجزات تجود معناهوا
كسووبل االنطبلعووة للمراحوول .وأن عوودم إٌجوواد الحلووول للمشوواكل بالسووبل واألسووالٌب
القدٌمة والمفاهٌم التً تتبعهال ٌمهر الحاجة إلى مفاهٌم وتطبٌقوات جدٌودةل وكلموة
"المعجزة " هً األسس الذي ٌمكون إعطواإه للمفواهٌم والتطبٌقوات الجدٌودةل حٌوا
كانووت تبووذل جهووودا ً كبٌوورة لمواجهووة التؽٌوورات الذهنٌووة الكبوورا للمرحلووة الجدٌوودة
الملفتة لبلنتباه والتوً ال ٌمكون عبولهوا بسوهولة وبكلموة واحودة هوً المعجوزةل ولقود
شهد التارٌخ مراحل كثٌرة بهذه النوعٌةل إذ كان ٌعطً لبلنطبلعات النبوٌوة معنوى
بهذه المصطلحاتل وهذا تقلٌد معروؾ.
كانت المشكلة الموجودة فً مرحلة انطبلعة موسى كبٌرة وملٌئوة بالمجاهول.
وإن البنٌة الذهنٌوة والمفاهٌمٌوة الضوٌقة والقدٌموة لوئلدارة التوً تكونوت مون بعو
القبائلل ٌصعب علٌها عٌادة حشد مإلؾ من " "72عبٌلة وهو فً حالة عصٌان تام
وأوصوول إلووى حالووة التمووردل حٌووا ستصووادؾ فووً كوول ٌوووم ردود أفعووال عوود تصوول
لدرجة التمرد عند العائبلتل وذلك بسبب المشاكل المادٌة فقط .ولون تقول الجهوود
التووً سووتبذلها كوول عبٌلووة موون أجوول تفوعهووال وتووإدي شووروط الهجوورة ألنوواس أثنوواء
عبورهم األراضً التً ال ٌمتلكونهال إلى مواجهوات دموٌوة موع السوكان المحلٌوٌن
الذٌن سٌصادفونهم وتشارك عبائلوه فوً مراسوٌم عبوادة األصونام التوً كانوت سوائدة
فً تلك المنطقةل وعد أضطر موسى إلصدار عقوبة الموت بحقهم بسبب " عبوادة
العجوول الووذهبً" الم شووهورة ولوووم ٌكوون موون الممكوون الخوووروج موون هووذه المرحلوووة
بكونفٌدرالٌة عشائرٌة بسٌطةل فقد كانت هناك حاجة ماسة إلوى تؽٌٌور جوذري فوً
إلٌدٌولوجٌوووة والمعنوٌوووات واإلدارة أو الحاجوووة إلوووى الثوووورةل وكووول خطووووة كانوووت
تفر هذه الحاجة ٌوما ً إثر ٌوم.
أمووام هووذه المشوواكلل ٌلجووؤ موسووى كؽٌووره م ون األنبٌوواء أثنوواء انطبلعووتهم إلووى
الطبٌعوة وانووزوا فوً المؽووارة وٌتعموق هنوواكل إن عوادة الشوومانٌة ( أي الشووعوذة )
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هووً مرحلووة اجتماعٌووة عامووة أثنوواء التحووول إلووى مجتمووع .ولقوود كانووت ممارسوواتهم
المندمجووة مووع السووحر فووً مرحلووة المجموعووات والقبائوول البدائٌووة هووً بؽٌووة دمووج
مجموعاتهم وخاصة شبابهم مع عاداتهم ومعتقداتهم وحملهم على تجسوٌدهال تمثول
القووادة المعنوووٌٌن والعلموواء عبوول الشووٌو والكهنووة .وتقلٌوود الشووٌخ فووً شووبه الجزٌوورة
العربٌة هو تطبٌق نووع مون الشومانٌةل ؼٌور إن مإسسوة النبووة هوً فوو مإسسوة
الشٌخل إن الشٌخ مسإول عن حمل الناس على تجسٌد األعوراؾ السوائدة وبالتوالً
فهو مسإول عن استمرارٌة نمام القبٌلةل أنه القائم على تنفٌذ العاداتل ولذلك فإن
دوره عرٌب جدا ً من دور الشامانًل فهو الذي ٌدٌر وٌعلوم بمهوارة كافوة األعوراؾ
والتقالٌوود الدٌنٌووةل واألسووالٌب التووً تتووٌح بوواألخت العثووور علووى الشووروط المادٌووة
الحٌوٌوووة .وأموووا النبووووة فهوووً مختلفوووة عووون ذلوووك تمامووواًل إذ تعنوووً انطبلعوووة جدٌووودة
وطوباوٌة مستقبلٌةل وأٌضا ً تعنً رف الماضوً وتجواوزهل ومكلفوة بوؤمر وإلهوام
إعادة بناء المستقبل بمصطلحات وخطط جدٌدة .وال ٌمكن للنبوً أن ٌكوون كاهنواً.
فالكهنووة مسووإولون عوون تمثٌوول التقالٌوود الدٌنٌووة السووائدةل وأمووا األنبٌوواء فهووم مكلفووون
بتجاوز التقالٌد الدٌنٌة وإنشاء تقالٌد دٌنٌة جدٌدة بدالً عنها.
فً الوعت الذي نسعى فٌه ألجراء تقٌٌم شامل لمصطلح اإلله فوً الفصول
القادمل لنوضوح باختصوار بوؤن هوٌوة اإللوه أٌضوا ً تمور بتحووالت هاموة .فمصوطلح
"هللا" عنود النبوً إبوراهٌم مختلوؾ تماموا ً وٌنطووي علوى الكثٌور مون التجدٌود .فؤمووام
الشروط المادٌة الملموسة للمرحلةل لم ٌكن بوسوع موسوى أن ٌبقوى أمٌوراً مصورٌا ً
أو شٌخا ً أو كاهناًل فكل شًء كان ٌجبره علوى االنطبلعوة النبوٌوةل وبوبل رٌوب فوإن
تؤثٌر تقالٌد النبوً إبوراهٌم علوى القبائول لوو كوان محودودل أجبور موسوى علوى خلوق
األسس للدٌن "الموسوي" من أجل أكبر انطبلعة فً تارٌخ األدٌان التوحٌدٌة.
ٌصبح "هللا" "ٌهوا" كاسم خاتل وٌعنً أنه هول وٌذكر ٌهوا الحاجوة إلوى
إدارة عاسٌة بتردٌده عبارة " إنً زوجتكم نفسًل ولن تصلوا إلى آله آخر"ل وهذه
العبارة تعبر عن الؽٌرة .وٌمكن فهم الخصوصٌة هذه على أنها تحوٌل الودٌن إلوى
عومٌة فً الواعع الٌهودي .إذ أن عودم انصوهارهم فوً القومٌوات وتعرضوهم الودائم
ألخطار كبٌرةل ٌشكل األساس لمفهوم الدٌن الٌهودي القومً .ومع الوحً الشهٌر
الذي جاء إلٌه فً الجبل و " الوصاٌا العشرة"ل ٌصل موسى إلى تشكٌل آخور فوً
المرحلووة األخٌوورة للهجوورة الدٌنٌووة .وفووً هووذه المرحلووة ٌطووور موسووى الكثٌوور موون
اإلجراءات القانونٌة والمالٌة والتنمٌمٌة .وٌكلؾ أخٌه هارون بتمثٌل الدٌن الجدٌد
وبالقٌوووادة المالٌوووة واإلٌدٌولوجٌوووةل وٌإسوووس مجلوووس للشوووإون القانونٌوووةل وٌعوووٌعن
"ٌوشعا" كقائد عسوكري عوامل وٌحوافم المجلوس االستشواري المإلوؾ مون رإسواء
القبائل على وجودهل وٌعاعب بقوة بع المناهضٌن له وٌقتلهمل وٌصل بعد عدة
حروب إلى مقربة القدس .وحسبما ٌعتقدل فإن هوذه االنطبلعوة اسوتمرت عرابوة 45
عاماًل وتكون األراضً المقدسوة التوً توجود فٌهوا الفاكهوة والحبووب التوً وعودهم
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بها ٌهوال مؤهولة بالسكانو كانوا بعٌدٌن عن فكر استقبال الضٌوؾ الجدد برحابوة
صدرل ولم ٌنفعهم فً ذلك بع أعرباءهم ذوي األصوول العبرٌوة الوذٌن بقووا هنوا
منذ زمنل والنتٌجة ستمهر بشكل جلًل استخدام القوةل تماما ً كما حدا فً ٌومنوا
هذا !..كم تم الخلط بٌن المقدس والملعون!..
بعد ذلك ٌصطحب موسى الوذي أمضوى عموره مون أجول االسوتقرار فوً
األراضً المقدسة التً وعده اإلله بهوال شخصوا ً واحودا ً إلوى جبول " نٌبوو" Nebo
لٌموووت هنوواك وبجانبووه هووذا الشووخت فقووط .وفووً الوعووت الووذي تسوورد فٌهووا التوووراة
بؤسوولوبها هووذه القصووة بشووكل مشووو ل فإنهووا تضووع أسوواس طووراز وترمٌنولوجٌووة
الدٌانات التوحٌدٌة أٌضاًل وربما تكون الحقائق عد تطوورت بشوكل مختلوؾل إال أن
النتووائج واألهمٌووة التارٌخٌووة لهووذه االنطبلعووة مذهلووةو فهووً تحتوووي فووً مكنوناتهووا
العدٌد من التطورات.
بعوود هووذا التووارٌخ تفسوور المسووٌرة العبرٌووة المراحوول التالٌووة باألسووطورة.
والمرحلوووة التوووً ٌقوووال عنهوووا مرحلوووة الحكمووواء " القوووادة"ل عاشوووت حتوووى أعووووام
. 1555م .وموع "سواول" ٌ SAULوتم االنتقوال مون مرحلوة الكهنوة إلوى مرحلوة
الملكٌة .أي أنه ٌتم االنتقال إلى المإسسات السٌاسٌة بعد مرحلة االحتضان الدٌنً
الطوٌلل وٌتم معاٌشة مرحلة البطولة موع مهوور " داو ود ـ سولٌمان"ل فوبل ٌكتوب
للعهد الملكوً فوً القودس أن ٌعوٌ طووٌبلً أموام هجموات اآلشوورٌٌنل وموع حور
وتدمٌر القدس من عبل اآلشورٌٌن فً القرن السوابع .م ومون عبول البوابلٌٌن عوام
. 585م ٌنتهووً الوجووود السٌاسووً فٌهووال وٌووتم تهجٌوور عسووم كبٌوور موون سووكانها إلووى
بابول .لقود توم تجسوٌد المٌثولوجٌوا السوومرٌة علوى نطوا واسوع فوً العهود البووابلًل
وتمهوور فووً هووذه المرحلووة شوورٌحة جدٌوودة موون المثقفووٌن والكتووابل ومووع مهووور
األنبٌاءل ٌكتسب تعلٌم وإدارة الكتاب أهمٌة بالؽةل وٌنوال المهواجرون حورٌتهم موع
عٌام كٌروس إمبراطور الفرس بامتبلك بابل عام ". 538م"ل وٌعودن إلى القدس
موورة أخوورا .وأعمارهووا موون جدٌوود .وتبوودأ الفتوورة الهلٌنٌووة مووع االسووكندر .وفووً
اإلسووكندرٌة ٌصووبح الوجووود الٌهووودي فووً تموواس مووع اللؽووة اإلؼرٌقٌووةل ونشووؤ جٌوول
تربوووى علوووى هوووذه اللؽوووة وبعووودمال ٌنهووول الٌهوووود مووون المصووودرٌن أي "البوووابلً
واإلؼرٌقٌة" جٌدا ً ـ وباإلضافة إلى ذلك التؤثٌر الزردشتً والبارثً ـ ٌتبلوور علوى
شكل "العهد القدٌم" الذي نراه الٌوم.
ٌنقسوووم الٌهوووود أثنووواء فتووورة االحوووتبلل الهلٌنوووً إلوووى عووودة موووذاهب وهوووً
الصدٌقٌون " "Sadukiوالمتؤثرون بالفرس " ،"Ferisiوالرادٌكوالٌون المكوابٌون
"المتمووردون"ل ومووع االحووتبلل الرومووانً فووً عووام ". "63م لووم تنتووه تمووردات
ونزاعات هذه المذاهبل ولوم ٌوتمكن عموبلء روموا مون أن ٌصوبحوا عائقوا ً لكوً ال
تمضووً المرح لووة دون أن تكووون تحووت السووٌطرة .وان الووواعم ٌحٌووى المعموودان
71

حنو احلضارة الدميقراطية

وحركة اآلسنٌٌن الفقراء ٌعتبرون ممثلٌن للمرحلة الجدٌدةل وبذلك تتبلوور بسورعة
الشروط المادٌوة لقٌوام دٌون إنسوانً عوام ضود عبودٌوة روموا التوً توتعمم .وال تفوً
اللؽة الرسمٌة الٌهودٌة القومٌة للكهنة بمتطلبات المرحلة .وٌدفع ٌحٌى حٌاتوه ثمنوا ً
للوودعوة التووً بوودأها لٌفووتح الطرٌووق أمووام مهووور عٌسووى "المسووٌح ٌعنووً المنقووذ
المنتمر" .وان صلب عٌسى وعٌام روما باحتبلل وتدمٌر القدس من جدٌد فً عام
 75بعد مٌبلد وتشرٌد الٌهوود فوً أرجواء المعموورةل كول ذلوك ٌمهود السوبٌل للبودء
بمرحلة تارٌخٌة جدٌدة.
سبب الوعوؾ مطوالً عند القصة العبرٌة هو من أجول إجوراء االسوتعداد
لتعرٌفها وإعطاءها المعنى فً الموضوع والدور الذي ستعلبه فوً نموام حضوارة
الوور وحقٌقووة والدة األدٌوووان التوحٌدٌووةل وسووونرا فووً الفصووول القووادمل كٌوووؾ أن
الكبلسووٌكٌات الكبٌوورة واإلصووبلحات التووً بوودأت بالفلسووفة موون جهووةل والحرك وات
اإلصووبلحٌة واالنتفاضووات الدٌنٌووة التووً تطووورت بقٌووادة األنبٌوواء موون جهووة أخوورال
ستجبر العبودٌة فً البداٌة على تحول اٌدٌولوجًل وتؽٌور فوً التمؤسوس السٌاسوً
مع مرور الزمن.
رابعاًـ حضارة اللرٌت:

لقد شهدت جزٌرة كرٌت عٌام شكل حضارة تتؤصل بسورعة فوً أعووام
". "2555مل حٌا كان لها عبلعات وثٌقة مع الحضارتٌن المصورٌة والفٌنٌقٌوةل
وكانت تشكل الطورؾ الؽربوً للحضوارة والتوً هوً المصودر الثالوا الوذي ٌؽوذي
شبه الجزٌرة الٌونانٌةل وعد كانت حضارة متقدمة فوً صوناعة األدوات الفخارٌوة
وتصوودٌرها إلووى الخووارج علووى نطووا واسووعل وأسسووت نمووام عصوور فخوومل أمووا فووً
المٌثولوجٌووا كانووت فووً بووداٌاتهال وكانووت مٌثولوجٌووا زٌوووس ودمٌتوور علووى وشووك
المٌبلدل وكانت ذات كتابة بدائٌة أشبه ما تكون بالكتابة الفٌنٌقٌوةل وكانوت مرتبطوة
بشووكل وثٌووق بالحضووارة المصوورٌة .وبعوودما تعرضووت لهجوووم حضووارة مٌكووان
""mikenالٌونانٌة فً أعوام . 1555مل فإنها تفقد استقبللها خوبلل عودة عورونل
أما من زاوٌة حضارة الشر األوسطل فقد كانت كرٌت تقع فً أعصوى الودنٌا فوً
تلك المرحلةل حٌا كانوت تمثول أعصوى الؽوربل فالودور هوو دور خلوق الحضوارة
اإلؼرٌقٌووة .أن الحضووارات الفٌنٌقٌووة والمصوورٌة واألناضووولٌة ( تروٌووال هتٌووتل
فرٌفٌووال لٌوودٌا ) والكرتٌٌووة والتووً بوودأت بهووذا العموول موون أربووع جهوواتل فإنهووا بؤحوود
المعووانً سووتحقق هووذا المووٌبلد والووذي ٌشووكل نووواة الحضووارة األوروبٌووة .ان مووٌبلد
اآللهة فً المٌثولوجٌا اإلؼرٌقٌوة وخاصوة موٌبلد زٌووس بشوكل مختلوؾ ومركوبل
موورتبط أشوود االرتبوواط بووالواعع المركووب آنووذاكل إننووا هنووا أمووام والدة هرمووز ذات
األزواج السبع ةل وبالرؼم من كل الجهوود التوً بوذلت للحفوام علوى الخصوصوٌةل
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وخلق اآللهة من جبٌن وسوا وكول أمواكن زٌووسل بحٌوا ٌشوكل كول واحود مونهم
ً جدا ً بؤن حضارة الشر األوسط الكبٌورة عود انتقلوت إلوى
مٌزة خاصةل فمن الجل ع
هنال وفً الوعت الذي ٌتم فٌه إلقاء الضوء على مسؤلة "كٌؾ ولدت أوروبا ولمون
هووً مدٌنووة فووً ذلووك..؟" ٌجووب الوعوووؾ مطوووالً وبشووكل أشوومل علووى الحضووارة
اإلؼرٌقٌة فً القسم المخصت لها.
خامسا ً ـ الحضارتان السومرٌة والمصرٌة:

لقوود شووهدتا تؽٌوورا ً هام وا ً عووام . 2555مل حٌووا انتهووى عهوود المإسسووات
والوالدات الفخمة .إن السومرٌون سٌستبعدون بعد مرحلوة اإلصوبلحات القصوٌرة
على ٌد سبللة "أور" فٌما بٌن أعوام  2555ـ. 1955م مون مسورح التوارٌخ موع
موورور الووزمن .وتشووهد تلووك المرحلووة عٌووام الكتوواب السووومرٌٌن بكتابووة العدٌوود موون
المراثً واأللحان والمبلحم الشعرٌة حوول هوذه الحقٌقوة التوً أدركوهوا بعموقل إن
هذا األسلوب من الشرح للحضارة التوً أنتجوت التوارٌخ ملفوت للنمورل فلقود أثبوت
على ما ٌبدو أن هذه الكتابات السومرٌة تعد مصدرا ً أساسٌا ً لكافوة الكتوب المقدسوة
والوودراما والتراجٌوودٌا والكومٌوودٌا .كووذلك أثبووت بووؤن تلووك الحضووارة تعوود المصوودر
األساسً للمٌثولوجٌا التوً تنبعوا مون جدٌود واألدٌوان التوحٌدٌوةل وكوذلك مهورت
النماذج األولى لكافة المإسسات السٌاسٌة بكل أصالتها فً سوومرل وانتقلوت علوى
شكل موجات إلى كافة أرجواء المعموورةل وتعود أٌضوا ً المصودر الرئٌسوً لوسوائل
البنٌة التحتٌة وللمعلومات المتعلقة بذلكو لقد بذلت جهود كثٌرة عبور عورون لنقلهوا
من مصدرها إلى كل مكان.
إن الدور التارٌخً لبابل وآشوور محودود بنقول ذلوك علوى األؼلوب .ولقود
انشووؽلت هاتووان السووبللتان ذات األصووول العمورٌووة السووامٌة موون عووام . 1955م
وحتى بداٌة المٌبلدل بترتٌب المٌراا السومري من جدٌد والتؽذي منوه ونقلوه إلوى
الجهات ومساهمتهما الخاصة محدودة.
لقووود بوووذل البوووابلٌون جهوووودا ً حثٌثوووة لتووودوٌن اإلرا السوووومريل وكوووان
السووومرٌون بالنسووبة لهووم ٌحملووون صووفة التقوودٌسل لقوود تصوواعدت الفتوورة البابلٌووة
الفخمة بهذا اإلرا السومريل فلقد كانت بابل عاصمة للعالم لفتورة طوٌلوةل وذلوك
اعتبووارا ً موون ". "1855مل وحتووى سووقوطها بٌوود الفوورس عووام . 555مل ولبوورج
بابل نصٌب كبٌر فوً تمثٌول كوزموبولٌتٌوة تلوك المرحلوة وبعبوارة أد فوً تشوكل
الذهنٌة الدٌنٌوة والدنٌوٌوة لئلنسوانل وانوه فوً وضوع بوارز مون حٌوا تودوٌن أسوس
ونضوج النمام العبوودي البوابلً كتابوة ونقلوه إلوى العوالمل وبوذلك نورا إن مرحلوة
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الترجمووة والكتابووة والتنقوول والتؽٌوورات لبابوول لووـ  2555عووام .تنبووع موون العراعووة
ال سووومرٌة وفووً الوعووت الووذي نوورا فٌووه أن هوواتٌن الحضووارتٌن اللتووٌن اسووتمرتا
" " 4555عام كانتا وراء نضج وتمؤسس تكوٌن الحضارة اإلنسانٌةل فإننا موا زلنوا
بعٌدٌن عن تقٌوٌم األبعواد اإلٌجابٌوة والسولبٌة لتلوك اإلسوهاماتل بهوذا المعنوى هنواك
مسافة طوٌلة ٌتوجب على التارٌخ تناولها.
أمووا اآلشووورٌون فقوود أعتموود انتشووارهم علووى الحمووبلت العسووكرٌة العنٌفووة
وعلى التجارة .وفً الحقٌقة استمر العهد اآلشووري مون عوام  1355ـ . 655م.
حٌا لعب اآلشورٌون الدور التارٌخً األكبر فوً علوب التواجود األثنوً "القوومً"
رأسا ً على عقبل وذلك كهدؾ أساسً لهم من أجل إنهاء الحركات األثنٌوة .ولهوذا
السووبب تحولووت الحركووات االجتماعٌووة فووً التووارٌخ خووبلل الفتوورة اآلشووورٌة إلووى
معتقدات دٌنٌة ومذهبٌة .وأصبح تارٌخ الشر األوسط بدالً من توارٌخ المسوٌرات
األثنٌةل تارٌخ مسٌر ومهور األدٌوان والموذاهب .لقود شوكل اآلشوورٌون إمبرٌالٌوة
عسكرٌة بالمعنى الحقٌقً للكلمةل حٌا توم خوبلل الفتورة اآلشوورٌة فور التفوو
العسكري عنووة فوً كول مكوانل فقود فرضوت ذلوك فوً مصور واألناضوول وشور
البحر األبٌ ومٌزوبوتامٌا العلٌا وإٌران .إن مكانتهم فً التارٌخ هً اكثر تخلفا ً
من البابلٌٌنل فلقد اعتمدوا على المٌراا السوومريل حٌوا واصولوا أعموال النشور
والكتابووةل وتطوووروا فووً مجووال العمووارةل إنهووم أخوور عوووة نقلووت ونشوورت المٌووراا
السومري.
ال ٌمكوون أن نقلوول الوودور الووذي لعبووه الملوووك اآلشووورٌٌن فووً سووٌطرة
العبودٌوة علوى ذهون وسوولوك اإلنسوانل وكوذلك دورهوم الممٌووز فوً تطوور التجووارة
وتمؤسسووهال وكووذلك ٌمكوون الحوودٌا عوون عٌووادتهم مووع البووابلٌٌن لمسووٌرة الحضووارة
العبودٌة على مدا ألؾ عام .وهناك وجه آخر للتارٌخل وهو أن االنتفاضات التً
عامت باتفا فٌما بٌن القووا التوً مركزهوا فوً مٌزوبوتامٌوا العلٌوال والحثٌوٌن فوً
األناضووولل والمٌوودٌٌن فووً شوومال ؼوورب إٌوورانل وبع و القوووا الموجووودة شوور
البحر األبٌ شكلت جبهة المقاومة ضد هذه القٌوادة .وأكثور مون بوذل جهووداً فوً
ذلوك هوم "المٌتوانٌون  Mitaniواألورارتٌوون" ذوي األصوول اآلرٌوةل ولكونهم لوم
ٌنجوا فً النهاٌة من التشوتت .لقود انبعثوت ملحموة كواوا الحوداد مون فتورة المقاوموة
الطوٌلوووة هوووذه .وفوووً النهاٌوووة تتفوووق القوتوووان المٌدٌوووة والبابلٌوووة وتقضوووٌان علوووى
اإلمبراطورٌة اآلشورٌة بتدمٌرهما لعاصمتها نٌنوا ولم ٌقوم لهوا عائموة بعود ذلوكل
ولكوون الكتوواب والكهنووة اآلشووورٌٌن واصوولوا نشوواطاتهمل واسووتطاعت مكتبووة نٌنوووا
الضوخمة أن تصول إلٌنوا فوً ٌومنوا هوذال هوذا كموا لعبوت لؽوة اآلشوورٌٌن اآلرامٌووة
كلؽة حضوارٌة مثول اإلؼرٌقٌوة والبلتٌنٌوة دوراً بوارزا ً وأساسوٌا ً فوً التواصول فوً
الشر األوسوط لمودة  2555عوامل ال ٌمكون التقلٌول مون الودور الوذي لعبوه الشوعب
اآلشوري كؤحد الشعوب المسٌحٌة األولى بعد المسٌح فً نشور هوذا الودٌن خاصوة
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من الشر وبالتالً ال ٌمكن إؼفال الدور الذي لعبه هذا الشعب فوً النضوال ضود
الحضارة العبودٌة.
واصوولت الحضووارة المص ورٌة تطورهووا فووً مرحلووة السووبلالت الوسووطى
حوالً ". "2555م .وعد تعرضت الحتبلل "الهكسوس" ( العبرانٌوون األوائولل
والشعوب اآلرٌة بع األحٌان ) القادمٌن من الشومال اعتبواراً مون أعووام 1855
.م .وعد جسدوها بعد عدة سبلالت وطردوا الباعٌن .وموع بودء مرحلوة السوبلالت
الجدٌدة أضاعوا أصالتهم بوعوعهم تحت الهٌمنة اآلشورٌة والبارثٌوة واإلؼرٌقٌوةل
وفً النهاٌة تحت الهٌمنة الرومانٌة فً عام . 35م .وعكس فتورة حكوم كلٌوبواترا
الوجه التارٌخً األخٌر واألكثر حزنوا ً لهوذه القصوةل وفوً الوعوت الوذي كانوت فٌوه
كٌلوباترا تمثل التعبٌر للمقاومة واالستسبلم وبالتالً االنتحار النسويل فإنها تمثول
أٌضا ً التعبٌر األخٌر لفخامة ودٌمومة الحضارة التً ال ٌمكن أن تنسى بسهولة.

ز ـ اإلصالح والمقاومة ضد الحضارة العبودٌة
ففً الوعت الذي عٌ عمنا فٌه االنتقال إلى الحضارةل حاولنا أن نقوٌعم ونحلول
موضوووعٌن .أولهمووا :مهووور شووكل االسووتقرار بنموووذج المدٌنووة وذلووك موون خووبلل
تراكم وسائل اإلنتاج وخاصة وسائل ري األراضً الخصبة وتطور الحرؾ أمام
المنتوج الذي عدمته تقنٌة البرونز لكل فورد موع النموو السوكانً .وباسوتثناء المعنوى
الفٌزٌووائًل فووإن ذلووك ٌعوود ثووورة فووً بنٌووة المجتمووعل ولكوون إدارة السووبللة والقبٌلووة
المإلفة من وحدات صؽٌرةل لم تتمكن من إدامة حكمها فً المدن لمدة طوٌلوةل إذ
لم ٌكن أسلوب اإلنتاج لذلك مناسباًل فتباٌن فترات العمل جلب معوه تشوتت التنموٌم
المعتمد على االنتمواء األسوري .إن تقسوٌم العمول فوً الحورؾ والزراعوة أدا إلوى
تجاوز النمام القبلً الذي توزامن موع الزراعوة والوريل وهوذا هوو جووهر الحقٌقوة
المادٌة لثورة المدٌنة.
وأما الموضوع الهوام الثوانً :فهوو مسوؤلة االسوتعداد الوذهنً للتؽٌٌور فوً
شكل اإلنتاج المادي هذال فاألسلوب اإلنتاجً الذي كان ٌسمح بالحرٌوة واإلنعتوا
ضوومن مسوواحات الرٌووؾل لووم ٌووتمكن موون االسووتمرار ضوومن شووروط المدٌنووةل وألن
المعبود كووان فووً الوعووت ذاتووه ذو دور مركووزي فووً عملٌووة اإلنتوواجل فووبل بوود إذا ً موون
إخضوواعه العاموول "المنووتج" لسووٌادة عوووة اإلدارةو أي سووٌطرة النمووامل حٌووا كووان
المعبد ٌلعب دورا ً فً خلق العامل النوعً وفً تخطٌط كافة أوعاته وتدرٌبه علوى
العمل الذي ٌقوم بهل وعد فر هذا الموعع ثورة ذهنٌوة بوالمعنى الحقٌقوً للكلموةل
وكما وعع اإلنسان الذي انسولخ عون حٌواة األسولوب القبلوً فوً فوراغ كامول ضومن
أجوواء المدٌنووةل فكوان موون الواجووب إعناعوه بالعموول موون أجول اسووتمراره الفٌزٌووائً.
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ولكوون ذلووك صووعب عوون الطرٌووق العنووؾ المجووردل وصووعب حتووى بالنسووبة لحووبس
حٌوان واحد فً الحمٌرة لوعت طوٌل .ولهذا فقد كانت الحاجة ماسة لثورة ذهنٌة
وتؽٌٌر إٌدٌولوجًل ومسؤلة إعناع ملفت للنمرل وذلوك مون أجول إعنواع الفورد الوذي
كان ٌعٌ بكامل ذهنٌته بحرٌة ضمن القبٌلة بالعٌ فً أجواء المدٌنوة والورك
وراء اإلنتوواج فووً كوول أوعاتووه عوودا الضوورورات الفٌزٌائٌووة .وعوود حووددت وأجبوورت
شووروط الحٌوواة والعموول الملموسووة كوواهن المعبوود علووى خلووق وتسووٌٌر إدارة اإلنتوواج
واإلٌدٌولوجٌا معا ً وبشكل متداخل.
إن تبلووور الحضووارات األولووى للسووومرٌٌن والمصوورٌٌن موورتبط بشووكل
وثٌق بهذه الحقٌقة .كموا تبوٌن هوذه الحقٌقوة لنوا بوضووح السوبب الوذي جعول وجوود
الكاهن شرطا ً أساسٌاًل ولماذا كان مضطرا ً لبذل جهود كبٌورة فوً موضووع إنتواج
اإلٌووودٌولوجٌا وتعلٌمهوووال ولمووواذا أعطٌوووت األولوٌوووة لوجووووده عبووول مهوووور الملكٌوووة
وتمؤسس الماهرة السٌاسٌةل إذ ٌجب تشوكٌل نموام معتقودات لدرجوة ٌجعول النواس
ٌإمنون ببل حودود وال ٌتورك مجواالً لبلعتورا  .فوبل ٌمكون لنموام إنتواج جدٌود أن
ٌستمر دون وجود نمام معتقدات عوي بهذا الشكلو فإن العنؾ لوحده ال ٌجلب إالع
الموت.
كانت عممة الدٌن والمٌثولوجٌا والسومرٌة هً فوً مسوتوا القووة التوً
أعنعت اإلنسان الذي تحوول إلوى عبود ألول مورة .فقود كوان النموام األٌودٌولوجً أو
باألحرا النمام المٌثولوجً والدٌنً الذي خلقه الكهنة عوٌا ً لدرجة أنوه لعوب دوراً
كبٌووورا ً فوووً إمكانٌوووة نقووول كافوووة العصوووور الحضوووارٌة إلوووى أٌامنوووا هوووذه .ولووووال
البلهوووت” ”Theologyالسووومري لمووا مهوورت الدٌانووة التوحٌدٌووة وال الهندٌووة وال
حتووى المٌثولوجٌووة واألدٌووان اإلؼرٌقٌووة والرومانٌووة بالشووكل التووً مهوورت بووهل ألن
التارٌخ فً هذا المضمار ٌبدأ مع السومرٌٌن وٌحدد المسار الذي ٌعقبه.
عموموووا ً فوووالعلم الوووذي ٌووودرس تطوووور الوووروح والوووذهن وبنٌوووة األدٌوووان
والمٌثولوجٌةل لٌس متطورا ً بعد .فالودٌن فوً أٌامنوا هوذه ال ٌعطوً أٌوة نتٌجوة ألنوه
محدود بؤناس ٌنتمون إلٌه أو ٌرفضونه .وعلوم االجتمواع الوذي ٌوتم تدرٌسوه بشوكل
جاؾ بدالً عنه ال ٌفعل شٌئا ً سووا نقول الواعوع بصوورة محاٌودةل .إن الودخول فوً
تحلٌووول الشوووروط المادٌوووة البحتوووةل معووواكس تماموووا ً عووون الووودخول إلوووى المٌتافٌزٌقوووا
"الماورائٌات" حتى العنقل هو الموعؾ البلمسإول ذاته فً تحرٌوؾ الحقٌقٌوة .إن
ذهنٌة وفلسفة بل وحتى تلقٌن العلم فً أٌامنا هذه ٌعانً من نفس المر ل إن ما
أرٌوود الوصووول إلٌووه هووو :ال ٌمكوون فهووم ٌومنووا هووذا دون فهووم مووا جوورا فووً المعبوود
السوووومريل كوووذلك ال ٌمكووون بدونوووه معرفوووة الجوووامع والكنٌسوووة والحووووراء "معبووود
الٌهود"ل وكافة المراكز الفنٌة وال حتى الجامعةل وحسب معاٌٌرنا الحالٌة عد ٌبودو
لنا زٌقورات " "Ziggoratمنذ القودم كنموام مضوحك ولكون ٌجوب أال ٌنسوى أبوداً
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بؤنه كان رحم آالؾ المإسسات الحضارٌةل ومركز بناء المورثات الذهنٌةل وأول
مكان لعبادة "هللا" الذي خلق "العبد"ل وأول كونسرفتوار ومركوز للحفوبلتل وأول
جامعةل وأول بٌت لئلله واإللهةل وأول بٌت خات وبٌت الدعارةل وباختصار إنه
أول مركز لخلق وتكوٌن المإسسات األساسٌة المفضلة ومنح الهوٌة واالسوم لهوا.
إن كوول المعابوود والموودارس والصووالونات التووً كانووت موجووودة فووً مصوور وفووً
الحضارات البلحقة هً عبوارة عون تطووٌر للمعبود السوومري .ولهوذه األسوباب ال
ٌمكن الوصوول إلوى وعوً حقٌقوً للتوارٌخ والمجتموع موا لوم ٌتنواول التوارٌخ وعلوم
االجتماع كل ما كان ٌجري فً المعابد السومرٌة وكل ما كان ٌطبق فٌها.
إن هووذا التقٌووٌم المختصوور لووٌس تعرٌف وا ً بووالعلم السووومري وال هووو شوورحا ً
شامبلً له البتةل بل هو عبارة عن تذكٌر بالحاجة الماسة إلى هوذه الدراسواتل وإن
سووبب تنوواول هووذا الموضوووع فووً الجامعووات األمرٌكٌووة فووً اآلونووة األخٌوورة هووو
إلدراكهم هذه الحاجة الماسة.
إن أحود أهوم اكتشووافات المٌثولوجٌوا السووومرٌة هوو أن نمووام اآللهوة خلووق
العبدل ألن هذا العبد هو الوسٌلة األساسٌة لئلنتاج .وبوالنمر إلوى أنوه توم الوصوول
إلى صنع البلطة أو العجلوة نتٌجوة تجوارب عوام بهوا البشور بصوعوبة ولربموا خوبلل
آالؾ من السنٌن فإنه ٌجب أن نقبل بؤن موضوع عصة خلق العبود كوسوٌلة إنتواج
تستحق البحوا والدراسوة .وبعود ذلوك عنودما نعوً موا معنوى اعنوان الرٌوؾ وعموال
المعاموول ومووا الووذي أنجووز باسوومهمل فإننووا وعتئووذ سووندرك معنووى "نمووام العبوود"ل هووذا
النموام المرهووق والمووإلم والوذي ٌعوود أطووول مرحلوة فووً التووارٌخ البشوري .فووإذا مووا
نمرنا إلى هرم أو مدٌنة أثرٌة موا وفكرنوا بكٌفٌوة إنشواءهال فإننوا سنشوعر بعمموة
ودهشة هذا العملل إن الومٌفة األساسٌة لعلم التارٌخ واالجتماع هً "وعً" هوذه
الحقٌقة "واإلحساس الروحً" بها.
وكمووا اكتسووب خلووق ذهنٌووة العبوود واسووتمرارها بوجووود المجتمووع الطبقووً
أهمٌة أكبرل فإنها تطبق فً أٌامنا هذه بعد أن تمت هندستها وبإحكام وبدعوة أكبورل
لن أعوم هنا بتحلٌل الذهنٌة والوروح والووعًل ولكون ال ٌمكون أن نمهور المراحول
التارٌخٌة بدعة أكثر وبسهولة دون إمهار هذه الجوانب األساسٌة للمجتمعات .وعد
استهدفت شروحاتً السابقة والمتعلقة بهوذا الموضووع إلوى سود هوذه الحاجوة علوى
األعل على مستوا " التعرٌفات".
وكمووا ٌحوودا فووً التشووكٌبلت التارٌخٌووة واالجتماعٌووةل فووإن اضووطرار
المجتمووع ذو الطبقووة العبودٌووة للتؽٌٌوور والتحووول بعوود اتحوواد اإلنسووان مووع ممارسوواته
وبعوود التحووول إلووى مإسسووات والتكٌووؾ مووع كافووة المووروؾ المختلفووة هووو أموور موون
ضوورورٌات الطبٌعووة اإلنسووانٌةل وتعلمنووا المادٌووة التارٌخٌووة إنووه ال ٌوجوود أي شووكل
ٌتصؾ بالدٌمومة وإن الزمن ٌقطع مادته بسكٌنه الحاد لٌخلق مادته الجدٌدة.
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لندع جانبا ً مهام العلوم الواجوب القٌوام بهوا حوول هوذا الموضووعل فإنوه لوم
ٌستطع تجاوز االنحرافات الكبٌرة بعد واكتفى بجمع لوازم المعلومات فقوطل ومون
الواضح بؤن ما نقوم به بصدد موضوعنا ال ٌتعدا اختٌار تعرٌؾ له .ونمراً ألن
تلك المهمة تقع على عاتقًل فقد اهتممت بهذا الموضووع فوً كول األوعواتل وكول
ما عٌل سواء أكان صوابا ً أو خطؤل فؤننً رأٌته هاما ً وذكرته.
إن موووا شوووهده النموووام الحضووواري العبوووودي فوووً أعووووام . 2555م موووع
السووبللة الثبلثووة لووؤلور ومووع السووبللة الوسووطى هووو عبووارة عوون تجربووة تجدٌوود (
 ) Restorrasyonفقووود تفاعموووت تناعضوووات النموووام باسوووتمرار كطبوووائع داخلٌوووة
وخارجٌة .أن تجارب العنؾ القاسٌة لـ سارؼون وجهوده الرامٌة لتصودٌر النموام
إلى الخارج لم توفر اإلمكانٌات الستمرارٌة سبللته أكثر من مائة عام ولم ٌستطع
إنقاذ نفسه من التصفٌة بنفس الفمامةل وحتى عمر السبللة الوسطى كان عصٌراًل
ولم ٌعد النمام ٌستطٌع أن ٌواصل أسلوبه القدٌم وكذلك التجدٌد لم ٌدم طوٌبلً ألنه
لم ٌلمس الجووهرل وٌضوطر نموام (( اإللوه ـ الملوك )) للودفاع عون عدسوٌته وعون
عناعته القدٌمة .وكان مصدر هذا االضطرار داخلً وخوارجً .ففوً الوداخلل لقود
كان إدارٌوً الوالٌوات أو المودن ٌبوذلون جهووداً حثٌثوة مون أجول االسوتقبلل ألنهوم
كبووروا علووى نموووذج الملووكو وهووإالء كووانوا ٌجوودون حلفوواء فووً الخووارج موون أجوول
تحقٌق ؼاٌاتهم .فبعد تجربة طوٌلة تم التوصل إلى وعً مفاده إن نمام (( اإللوه ـ
الملك )) هو نمام بشريل فقود كوان التؽٌٌور الوذهنً ٌتطوور خطووة بخطووةل ومنوذ
البداٌة كان هناك صراع بٌن الكاهن والملكل وعود توم تؽٌٌور العدٌود مون السوبلالت
فً معبد الكهنة.
كانووت الوالٌووات والموودن المهمووة تجووري باسووتمرار خلووؾ طلووب وزٌووادة
عوتها .وإن المقابر الكبٌرة جدا ً التً تمت بناإها وموت الملوك موع دفون حاشوٌتهم
أحٌاء فٌهال كل ذلك أعد األرضٌة ألكبر ثورة فً الذهنٌوة والمعتقود ومهود السوبٌل
أمام تراكمها .ولم ٌتم استخدام التقنٌة المتطورة والتً تإدي إلى وفرة فً اإلنتواج
وحسبل بل وضعت جانبا ً بسبب وجود العبٌد .فمع تؤسس عبلعات السٌطرة علوى
كافة وسائل اإلنتاج التً اخترعت فً العصور االنٌوولٌثًل توم الودخول فوً مرحلوة
محافمووة وعلووت موون حرٌووة الحوورفٌٌن بنسووبة كبٌوورةل وهووم فووً شووروطهم الخاصووة
ٌعتبوورون امبلكوا ً للقصوور أو للمعبوودل حتووى أن أٌووام الحرٌووة السووابقة أصووبحت بعٌوودة
المنوالل ولووم ٌعوود بإمكووان الحرفٌووون أن ٌنتجوووا ألنفسووهمل بٌنمووا كووان عوودد الووذٌن ال
عبلعة لهم باإلنتاج ٌزداد شٌئا ً فشٌئاًل فإن المنتجون كانوا محرومون من إنتواجهمل
وهنا ٌشهد أتساعا وانتشارا ً لثورة الوذهنٌات والتموردات علوى أسواس طبقوًل وموع
مووورور كووول مرحلوووة هاموووةل بووودأت حالوووة الضوووؽط التوووً مورسوووت ضووودهم تعوووانً
الصووعوباتل وٌووزداد الشووك بلوووازم اإلٌمووانل وعوود العووى اإلٌقوواع المتنووامً حووول
ا واسوعا ً فوً الوروح والوذهنل كموا أصوبحت
ضرورة أال ٌكون اإللوه مالمواًل صود ً
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عواطؾ "التوسل" و التمرد" وأنٌن "األلم" أمرا ً ال ٌحتمل مع مرور الزمن .وإن
(( أٌوبًٌ )) النمام ٌزدادون .حٌا ٌعد نبً الصبر واأللوم "أٌووب"ل نبوً التؽٌٌور
التارٌخً فً البنٌة الذهنٌة والروحٌةل وهو ٌمثل هذه المرحلة.
لقد ازدادت إمكانٌوات التموردات القادموة مون الخوارج والهجووم المضواد.
فقوود كووان فوورعٌن موون القبائوول السووامٌة فووً شووبه الجزٌوورة العربٌووة همووا الكنعووانٌٌن
والعمورٌٌن من الشر والؽرب فً حالة تدفق مستمر إلى هنا عبول التشوكٌل التوام
للحضارة فً سومر ومصر .لقد أصبح بمقودور اآلرٌوٌن أن ٌودافعوا عون أنفسوهم
وٌشنون هجوما ً علوى اإلمبرٌالٌوة التوً كانوت تشون هجوموا ً مسوتمراً علوى الؽابوات
والسهول الخصبةل وعلى الجبوال الشومالٌة وذلوك بموا تعلمووه مونهم علوى األسولحة
والتً حصلوا علٌها من مناجم المعادن المتوفرة بكثرة لودٌهمل ولعبووا دوراً كبٌوراً
فووً تؽٌٌوور السووبلالت الحاكمووة عوون طرٌووق التحالفووات الداخلٌووة المكثفووةل وانشووإوا
سوووبلالت حاكموووة مووون بٌووونهم .وٌعتبووور األكوووادٌون والوووـ الكوتٌوووون  Gutiو الوووـ
والقاسٌتٌون  kassitوالهكسوس أمثلوة تركوت لهوذه التطوورات أثوراً فوً التوارٌخل
عموما ً كان ٌتم فً كل مكان تؤسٌس جبهة" فٌدرالٌة عبلٌة" وتشهد المرحلوة تزاٌود
المقاومة ضد إمبرٌالٌة نمام الر  .وعود مهودت مرحلوة المقاوموة هوذه السوبل أموام
إعامووة العدٌوود موون الوودوٌبلت الجدٌوودةل وبٌنمووا كووان هووذا الوضووع ٌزٌوود موون ضووعؾ
النمامل كان هذا النمام بدوره ٌزداد عدوانٌة من أجل الحفام على نفسه.
لقوود أعحمووت المرحلووة البابلٌووة وخاصووة اآلشووورٌة التووً تفتقوود سووارؼون
والتً بودأت موع حموورابً وانتهوت بآشوور بنٌبوال مون عوام "1955ـوـ . 625م"
خووبلل فتوورة الهجوووم التووً اسووتمرت 1355عووامل كافووة البنووى األثنٌووة فووً الشوور
األوسط فً جو مرعب .وعد كانت البنى األثنٌة التً لم ٌتم علبها رأسا ً على عقوب
على وشك الفناء و تئن فً كل مكان فً جو من الرعب واأللمل وفً الوعت الذي
كووان تتسووع فٌووه أرضووٌة اجتماعٌووة للعصوور الووذهنً مووع عصوور أكبوور االعتقوواد فووً
التووارٌخل كانووت مرحلووة األنبٌوواء العمووام الووذٌن كووانوا ٌشووكلون طبلئووع المتمووردٌن
الووروحٌٌن وعووادة ألنممووة االعتقووادات الكبٌوورةل واألدٌووان التوحٌدٌووة تفوور نفسووها
شٌئا ً فشٌئاًل وكانت فكرة المسٌح "المنقذ" تسٌطر على األذهان كانتمار ٌزداد ٌووم
بعد ٌومل فالمسـؤلة هنا لٌست تؽٌٌر االعتقاد وحسبل بل ان الذٌن عرفووا اآللهوة ـ
الملوك بشكل جٌد وأدركوا بوؤنهم أنواس موثلهمل لوم ٌكتفووا بالمٌثولوجٌوا والبلهووت
فانفصوولوا عنهووا وبوودإوا ٌوودخلون المرحلووة التارٌخٌووة التووً فرضووت نفسووها كفكوور
فلسفً.
1ـ مٌالد األدٌان التوحٌدٌة وموقعها فً الحضارة
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إن والدة األدٌووان التوحٌدٌووة تعنووً الثووورة فووً البنٌووة األخبلعٌووة المعنوٌووة
والذهنٌة لئلنسانٌة .إن تقزٌم الموضوع إلى مناعشة "هل هللا موجود أم ال..؟" هوو
مجرد تحرٌؾ تامل ألن أسلوب الطرح هذا ٌؽطً جوهر الموضووع وٌودفن دوره
الهام فً المالماتل إذ لم ٌتجاوز ما ٌفعله علمواء الودٌن التوحٌودي والموإمنٌن بوهل
الدفاع الجاؾ عن أنفسهمل وهذا بعٌد جداً عن الطورح الكوافً للتحلٌول االجتمواعً
العمٌق للوالدة الدٌنٌة واألهم من ذلك التطور الذهنً لئلنسان والبنٌة المنطقٌة لهل
واالبتعواد عون تحدٌود دوره بمووا فٌوه الكفاٌوة فوً مهووور العلووم الفكرٌوة والفلسووفٌةل
وفووً الوعووت الووذي تعكووس عملٌووة مهوووره فووً أهووم المراحوول المتؤزمووة للتطووور
االجتماعً مٌزاته الثورٌوةل فوإن أهوم المواضوٌع األساسوٌة الواجوب تقودٌم اإلجابوة
عنها هوًل موا الوذي ٌجوب تجواوزهل وألي الوذهنٌات والمإسسوات الجدٌودة أعودت
اإلمكانٌووات..؟ .لقوود اكتسووبت خصوصووٌته فووً تشووكل الطبقووات والتحووول السٌاسووً
أهمٌة كبرا.
لقد تطرعنا فً أماكن عدة األعسام السوابقة لهوذا الموضووع وسونعمل فوً
الفصول البلحقة تناول هذا الموضوع بعمق أكثر .هنا فً هذا القسم سنعمل علوى
تعرٌؾ المجتمع الطبقً العبودي والدور الذي لعبه فً التطور الحضاري:
أ ـ توصوول العلووم فووً المرحلووة األخٌوورة إلووى نقطووة مشووتركة تإكوود أن
الحضارة السومرٌة هً مصدر المإسسات الحضارٌة األساسٌة.
فق ود سوولطت المٌثولوجٌووا السووومرٌة الضوووء علووى مسووؤلة آدم " أول موون
مهرل أو الذي جاء من الفراغ" الذي ٌعد أول األنبٌاء بشكل ملفوت لبلنتبواهل حتوى
أنها سلطت الضوء بطرٌقة موثقة على مسؤلة خلوق حوواء مون ضولع آدم ألنوه فوً
المٌثولوجٌة السومرٌة ٌوجد إلها ً لكل خاصٌةل وعد بٌنت هذه المٌثولوجٌا كٌوؾ توم
والدة مشوووافً للمووورٌ مووون اإللوووه الخوووالق "أنكوووً"ل واألهوووم مووون كووول ذلوووكل أن
المٌثولوجٌا السومرٌة تحتوي على أشعار تشرح مسؤلة "الطرد من الجنة".
إن "الجنوة" كمصووطلح تحتوواج لتحلٌوول موون أوجووه عدٌوودةل ولكوون ال ٌمكوون
إنكووار أن الجنووة بالنسووبة للشووعب مرتبطووة بحالووة متطووورة م ون الشووو واإلسووقاط
الووذهنً للعصوور النٌووولٌثً " "Neolithicل حٌووا لووم ٌكوون هنوواك حوووادا عنووؾ
وشدةل إذ كانت المساواة تسٌطر على العبلعوات بوٌن البشور الوذٌن ٌعٌشوون كجوزء
موون الطبٌعووة وكؤصوودعاء لهووال أمووا بالنسووبة لطبقووة األسووٌاد المتصوواعدةل فإنووه لموون
الواضووح جوودا ً بووؤن الجنووة لوودٌها هووً حٌوواة الوودنٌا التووً تخلصوووا فٌهووا موون العموول
اإلجباري وٌوجد فٌها عدد كبٌر مون البشور ٌعملوون تحوت أمورتهم كخودمل التمواٌز
االجتموواعً .فالجنووة أثنوواء تنووامً المجتمووع الطبقووً فووً سووومرل كانووت عبووارة عوون
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مصووطلح ٌو عحوود بووٌن الطبقووات الوودنٌا الووذٌن ٌحلمووون بهووا والطبقووات العلٌووا الووذٌن
ٌعٌشونها كحٌاة مذهلة .لقد بٌنت الوالدة المٌثولوجٌة دور الفرز الطبقً األول فً
المجتمع بشكل حً وشاعريل فمن المإكد أن القصور والمعابد المبنٌة فوً جوزر
خلوٌج البصوورة وعلووى ضووفاؾ دجلووة والفورات كانووت تشووكل مصوودرا ً لهووذا اإللهووامل
وٌمكن أن نفهم بسهولة أن اآللهة الخالقة األربعة "آن وإنلٌل ونٌنهورساغ وإنكً"
لعبت دورا ً هاماًل ومن خبلل عوراءة النصووت الموجوودة علوى األلوواح سونجد أن
هوذه اآللهووة تشوكل المصوودر األساسووً لؤلدٌوان التوحٌدٌووة .لقود شوورحت التفسووٌرات
المتعلقوووة بالجنوووة التوووً أطلوووق علٌهوووا اسوووم دٌلموووون"  "Dilmunبلؽوووة شوووعرٌة
المصطلحات األساسٌة لتصورات الجنوة التوً جواءت الحقواً .كموا إن عصور إنكوً
الموجوود فوً مدٌنوة إرٌودو المسومى بقصور "أبوزو "  Abzoوهوو "مصودر كلموة
حووو وهووو أول مثووال عوون القصوور ذو الحووو " الووذي ٌعبوور عوون خٌووال الجنووة
بصورة ملموسةل وهذا النموذج البدائً أصبح مصدر إلهوام لحودائق بابول المعلقوة
ولكافة ثقافات القصور والحدائق المتقدمة والتً جاءت بعد ذلك.
إن اآللهة التً لعبت دور نٌنهورساغ وفٌما بعود إنانوا بوؤعلى المسوتوٌات
فووً شوورح المٌثولوجٌووا السووومرٌةل سووتفقد أهمٌتهووا علووى موودا تووارٌخ الحضووارةل
وتصووؽر لدرجووة موورٌم "أم النبووً عٌسووى"ل وتطووور هووذا الفقوودان لشخصووٌة حووواء
لدرجة مال وكذلك تحول مسؤلة خلق نٌنهورسواغ مون ضولع إنكوً المرٌضوةل إلوى
أسوووطورة آدم وحوووواءل علموووا ً بؤنوووه عنووودما كانوووت نٌنهورسووواغ إلهوووة منطقوووة جبووول
زاؼروس كانت تتمتع بمركز أعلوى مون مركوز إنكوًل ( وباللؽوة السوومرٌة تعنوً
"نووٌن" اإللهووةل و "هووور" جبوول أو عمووةل "صوواغ " الجووزء)ٌ .مهوور هووذا الشوورح
المٌثولوووجً بشووكل مووذهل الحقٌق وة التارٌخٌووة الموجووودة فووً مصووادر المٌثولوجٌووا
السومرٌة الممثلة بـ "سوتار" فوً بنٌوة اللؽوة اآلرٌوة عبول نزولهوا إلوى سوهول دجلوة
والفرات ( وتصبح فٌما بعد عشتار بالؽة األكادٌة )ل والدور الرئٌسً الوذي لعبتوه
المرأة فً عهد الثورة الزراعٌة .وٌشرح بشكل واضح كٌوؾ تعرضوت عووة ثقافوة
اآللهة نتٌجة الثورة الزراعٌة فً العصر النٌولٌثً للتؽٌٌر من عبل السومرٌٌن.
إن المراحووول التوووً تخلوووق فٌهوووا مإسسوووة اآللهوووة السوووومرٌة ( فوووً اللؽوووة
الٌونانٌة تحولت إلى "بانٌتون"  Phanteonالناس من الوحول ملفتوة للنمورل وٌوتم
فً الفصوول الخاصوة مون المٌثولوجٌوا بطرٌقوة شوعرٌة مقدسوة شورح كٌوؾ تعبوت
اآللهة من العمل وباتت بحاجة إلى الخدمل واآللهة تقورر خصوائت الخودمل وانهوم
خططوا وخلقوا نمام "العبد اإللهً" بشكل مثالًل لهو أمر جلً .وهذا الموضوع
أٌضا ً واضح جدا ً هنوال حٌوا تعبور هوذه المرحلوة عون تشوكل فئوة علٌوا مون الكهنوة
والسٌاسووٌٌن والعسووكرٌٌن وطبقووة علٌ وا موون البٌروعووراطٌٌنل وعنوودما كووان الكهنووة
والفئووات المثقفووة األخوورا ٌقومووون بوضووع اإلٌدٌولوجٌووة ونشوورهال كووانوا ٌعلمووون
جٌدا ً بؤنهم لن ٌفلحوا إذا عوالوا" :تعوالوا لنجعول مونكم خودماً"ل وكوانوا ٌعلموون بؤنوه
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بوودالً موون الوحوودة اإلرؼامٌووةل فووانهم لووو تحكموووا بشووكل عوواطع فووً البنٌووة الروحٌووة
والذهنٌووة للبشوورٌة فووً ذاك الوعووت السووتطاعوا تحقٌووق هٌمنووتهمل ألن التصووورات
المٌثولوجٌة والدٌنٌة هً عملهم األساسًل وعلى كل حال فنجاحا كهذه لٌست أعل
أهمٌة من حرب تؤسٌس الهٌمنة التً تنفذ فً الجامعات األوروبٌة واألمرٌكٌة فوً
ٌومنووا هووذال بوول علووى العكووسل كانووت أكثوور دٌمومووة وعلمٌووة ونجاحوا ً بالنسووبة لتلووك
المرحلووة .وعنوودما ترؼووب أي فئووة مسووٌطرة أو طبقووة أو نخبووة االرتقوواءل فووإن أول
عمل مضطرة للقٌام به هو إعناع المعنٌٌن وتوعٌتهمل وإذا لم تونجح بوذلك وأرادت
أن تنفذ ما ترٌده عنوة وعن طرٌق الكذبل فإن التجارب الكثٌرة عد أثبتت أنها لن
تستطٌع النجاح .بداٌة ٌجب خلق حرب اإلٌمان والتوعٌة ومن ثم خوضها.
ال نقصوود هنووا العلووم الجوواهز أو اإلٌمووان اإلٌوودٌولوجً القووائمل وإن هووذا
عبوارة عون مسووؤلة تعلوٌم بسووٌطةل ومثول مثوال سووومرل فوإن الحاجووة التوً تقتضووٌها
تؤسٌس الحضارةل أي تؤسٌس كافة البنى التحتٌة والفوعٌة للمجتمع الطبقً الجدٌدل
والتً تفر نفسها كحاجة ضرورٌة هوً موٌبلد مٌثولوجٌوا كبورا خبلعوة حسوب
تلك المرحلةل وهكذا نرا أن الكهنوة السوومرٌٌن عود انشوؽلوا بعمول توارٌخً كبٌور
ونجحوا لدرجة أنهم أثروا على تارٌخ كافة الحضاراتل أنهم لم ٌكونوا ٌحورزون
هذا النجاح من أجل طبقوة مسوتؽلة مسوٌطرة متنامٌوة فحسوبل بول كوانوا ٌحورزون
هذه النجاحات أٌضا ً من أجل مجتمع طبقً بؤكمله وبعبارة أخرا من أجول القووا
التً تمثل تلك الحضوارة وهنوا تكمون أهمٌوتهم .ولوٌس صوعبا ً علوً هنوا أن أوضوح
كٌؾ عاموا بهذا العمل داعما ً مزاعمً بالوثائقل ولكن ال مجال لوذلك هنوال إال أنوه
ال ٌمكن إنكار كونها تشكل موضووعا ً هاموا ً ومثٌوراً مون زاوٌوة الشورح عون تبرئوة
تارٌخ الشر األوسط من تؤثٌر الدوؼمائٌة.
إن عصة خلوق آدم مون الطوٌن موجوودة فوً كافوة الكتوب المقدسوة .ولكون
المصدر األساسً لهذه القصة هو المٌثولوجٌا السومرٌةل أضؾ إلوى أنهوا توضوح
بمقاطع شعرٌة فً أي مكان ٌوجد هذا الطٌن وأي إله عام بهذا الخلقل طبعا ً ٌمكن
بسووهولة فهووم تعبٌوور الدونٌووة موون هووذه المقوواطع وكووؤنهم ٌخلقونووه موون البوورازل وذلووك
ألنهم تعاملوا مع اإلنسان على أنه خادم.
إننووا نشوواهد أحٌانووا ً أنهووم ٌووودخلون بعوو هووإالء الخوودم المفضوولٌن فوووً
وحداتهمل وٌجب هنا أن نتنبه إلى أن هذه النصوت هً أول شرح إلهوً مكتووب
للتؽٌرات الطبقٌةل وفً الوعت الذي ٌشرحون فٌه أنهم خلقوا من السوماء أو القمور
أو الشومس أو الهوواء أو مون النوارل نجود أنهوم ٌخلقوون اإلنسوان مون طٌنوة البوراز.
أجل ..فالطبقة المستؽلة المهٌمنة أوصلت تماٌزها إلى هذه الدرجة بشوكل عقبلنوً
وملفت لبلنتباه.
كذلك ٌمكن تحلٌل مصوطلح "الطورد مون الجنوة" الوذي ٌحتول موععوه فوً
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كافة الكتب المقدسةل بكل سهولةل وهوذا مورتبط أشود االرتبواط بالتمواٌز الوذي كوان
موجودا ً فً المجتمع السومريو حٌا تعبر هذه القصة عون انسوبل الطبقوة العلٌوا
المتماٌزة عن أمثالها التً كانت فً حالة وحدة النسوب منوذ القودمل هوذا مون جهوةل
ومون جهوة أخورا تعبور عون إسوقاطها الفئوة التوً أصوبحت فوً موعوع عبواد الخوودم
بشكل مخفً من فعالٌة الطبقة العلٌا .وأما مصطلح "فاكهة الخطٌئوة" فإنوه مورتبط
بهجوم إٌدٌولوجً آخر والذي ٌمهر على شكل اتهوام تجواه حقٌقوة أنوه لوم ٌعود لهوم
مكان على المائدة التً فً القصورل أي أنه ال مكان لئلنسان الخوادم فوً األمواكن
التووً ٌعٌشووون هووم أو أمثووالهم فٌهووا كالجنووةل إن هووذا المصووطلح ٌمثوول وٌعكووس عٌووام
الطبقة العلٌا بحجة التماٌز الطبقً فً تارٌخ الحضارات برسم خط أحمر وحٌاكة
ستار ؼلٌم وبناء جدار ال ٌتهدم.
وكذلك أسطورة النبً نوح وحادثة الطوفان التً وردت فً كافة الكتوب
المقدسوةل توم تناولهوا فوً العدٌود مون األسواطٌر السوومرٌة وعلوى رأسوها ملحموة "
كَل َكووام "ل وعوود أثبووت العلووم أن منسوووب المٌوواه فووً المحووٌط ارتفووع عوون مسووتواه
عام". " 3555م أدا الى تشكل بحر بصرا فً الفترة السومرٌة علوى مسوتوا
عرٌب من السطح الترابً وأدا إلى حدوا العدٌد من الطوفانوات فوً تلوك الفتورة
الزمنٌووة وأؼرعووت المٌوواه المجمعووات السووكنٌةل هنووا ٌوجوود تقوواطع بووٌن األسووطورة
واألرضووٌة المادٌووة والزمنٌووةل وهووذا الوضووع كووان سووببا ً لقٌووام السووومرٌٌن بنقوول
تجمعوواتهم السووكنٌة إلووى الشوومال .وبقوودر مووا توورتبط هووذه األسووباب التووً أدت إلووى
الطوفان بلعنة اآللهة التً أصابت البشورل فمون المحتمول وبونفس الدرجوة انوه نقول
إلووى المٌثولوجٌووة كوورد فعوول حٌووال التزاٌوود السووكانًل ولووذلك تووم وضووعه فووً رادء
إٌدٌولوجً كعملٌة عقاب.
وللتخلت مون الطوفوانل فوإن السوفٌنة التوً كانوت تحمول زوجوا ً مون كول
جنس رست على جبل "جودي"  .Gudiوٌإكد صحة هذا الوزعم أن جبول جوودي
هو أعلى الجبال وأعربها من ببلد مٌزوبوتامٌا الدنٌال وحتى اآلن ٌتم اإلشوارة إلوى
هذه المنطقة كمكان ألسطورة نوحل وتعنوً كلموة نووح فوً اللؽوة الكردٌوة الحدٌثوة
"الجدٌد" وكلمة جودي تعنوً "رأا المكوان" .نووحد جدٌود و  Guجوود مكوانل و
دي  Diد رأا .إن هذه الكلموات الوثبلا والتوً جوذرها االصوطبلحً عودٌم جوداًل
تشكل جذرا ً الكلمات فً كافة اللؽات الهند ـ األوروبٌةل وتإكد صحة تلك الجذور
newـ  geoـ .deusوهذه الجذور الثبلثة هً دلٌل جدي على حقٌقة وجود عبلعة
ارتباط بٌن اللؽة اآلرٌة لؽة الزراعة فً العصر النٌولٌثً والتوً تشوكلت وحسوب
التوععات أعوام عشرة آالؾ عبل الموٌبلد والثوورة التوً تحققوت فوً هوذه المنطقوةل
وكون الهبلل الخصٌب هو مصدر لمصوطلحات كلموات الجوذور إبتودا ًء مون الهنود
وحتوى أوروبوال تإكود صوحة هوذه االفتراضواتل كموا أن تطوور المئوات مون لؽوات
مجموعات الشعوب من اللؽة اآلرٌة هو دلٌل على عممة العصر النٌولٌثًل وعن
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بعده من الناحٌة الزمنٌة وبالتالً دلٌبلً على عوته.

إن أسطورة النبً أٌوب هً نتاج لؤلزمة التً تمخضت عون عهوود مون
اآلالم العمٌمة واألسى الذي عانى منها المجتمع السوومري .ازدادت فوً األعووام
التً تلت . 2555م األزمات التوً لوم تسوتطع فٌهوا اآللهوة أو الطبقوات المسوتؽلة
تقدٌم أجوبة مقنعة لتوسبلت اإلنسانٌة التوً وعفوت وجهوا ً لوجوه أموام حقٌقوة الحٌواة
الٌائسة واأللٌمةل ومن المإكد أن النبً أٌوب الذي ال ٌزال عبوره فوً مدٌنوة أورفوا
من أصل سومري ( كل الكلمات التً تبودأ بوـ "أور" هوً كلموات سوومرٌة وتعنوً
المجتمع السكانً المإسعس فو تلة مثول أور و أوروك) .وتعود أورفوا وموا حولهوا
التووً تتشوورؾ بؤنهوووا مدٌنووة األنبٌووواءل المنطقووة التووً انتشووورت فٌهووا المسوووتوطنات
السومرٌة حوالً عام. 2555مل وفً الوعت ذاتوه انهوا تعود المنطقوة التوً تشوكل
مصدرا ً للتارٌخ لوعوؾ ثقافتٌن تارٌخٌتٌن فً تلك المرحلة وجها ً لوجه واالشتباك
فٌما بٌنهما وهموا مجموعوة العموورٌٌن الرعواة المتنقلوٌن ذوي األصوول السوامٌة (
كوووانوا ٌتووودفقون بشوووكل مسوووتمر مووون الصوووحراء العربٌوووة نحوووو الشووومال وباتجووواه
مٌزوبوتامٌا )ل والهورٌٌن “ ”Hurriالزراعٌون الشمالٌون ذوو األصول اآلرٌوةل
وأكثر من ذلك فهً شهدت انشؽال هإالء بالتجارة فً المستوطنات السومرٌة.
إن التطور السهل للمعارضة التوً عاموت ضود النموام السوومري مورتبط
بهذه الحقٌقة المادٌة .الثقافة العالٌة تعنً الذهنٌة المتطوورة .ولوم ٌكون مون الممكون
مراعبتهووا لوجودهووا علووى األطووراؾل واألهووم فووً األموور هووو أن ذهنٌووات العبووادة
المترسخة كانت تواصل وجودهوا بعنوادل وتوضوح لنوا أسوطورة النبوً إبوراهٌم أن
أورفووا سووتزٌد موون عصووٌانها فووً مراحوول األزمووات العامووة ضوود نمرودهووال فكلمووة
نموورود بالسووومرٌة تعنووً "الملووك"ٌ .وجوود أٌض وا ً فووً أورفووا العدٌوود موون األموواكن
واألساطٌر النبوٌةل حٌا تشٌر القصت التً تتحودا عون االسوتٌطان اإلمبرٌوالً
السووومري موون الخووارج وعصووت الملوووك الووذٌن ٌمثلونووه وأسوواطٌر األنبٌوواء الووذٌن
ٌعدعون أول المعارضٌنل إلى أن مدٌنة أورفا لعبت دوراً هاما ً كونها كانوت سواحة
لنضوال اسووتمر طوووٌبلًل وعود عوووا هووذا االحتمووال الوضوع الجؽرافووً لمدٌنووة أورفووا
وخصوبة أرضها ومناخها وهوٌتها الثقافٌة وتطورهوا التوارٌخًل وسونتطر فٌموا
بعد إلى هذه األمور.
ستلعب فٌما بعود منطقوة القودس دورا ً مشوابهاًل فبٌنموا كانوت أورفوا تلعوب
هووذا الوودور موون خووبلل صووراعها مووع اإلمبرٌالٌووة السووومرٌةل كانووت منطقووة القوودس
تلعووب نفووس الوودور أثنوواء صووراعها مووع اإلمبرٌالٌووة العبودٌووة فووً مصوورل وكلتووا
المنطقتان كانتا مكمنا ً لؤلنبٌاء وكانتا فً الوعت نفسه مركزا ً للمعارضة .واعتبواراً
موون عووام . 2555م أصووبحت القوودس وضووواحٌها مركووزا ً للوودٌانات التوحٌدٌووة فووً
التووارٌخل وٌبوودأ ذلووك مووع هجوورة النبووً إبووراهٌم إلووى القوودس وحتووى انتفاضووة النبووً
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عٌسى .تحكً الرواٌات أن  Abgarالذٌن كانوا ٌحكمون أورفا فً تلك المرحلة
عاموا بتوجٌه الدعوة لـ عٌسى للذهاب إلى مدٌنة أورفا .إن وجود مواهرة الوذهاب
واإلٌاب بكثرة بٌن هاتٌن المدٌنتٌن خبلل األلفً عام األخٌرة ٌرجع الى وضوعهما
التووارٌخًل وعوود كووان هووذٌن المركووزٌن اللووذٌن نضووجت فٌهمووا الوودٌانات التوحٌدٌووةل
ٌمثبلن الوسط الثقافً الذي تبرعمت فٌوه أحوبلم الحرٌوة التوً وصولت إلوى درجوة
القدسٌة فً تلك المرحلوة .إن هوذا الوضوع المقواوم للعبودٌوة القاسوٌةل شوكل أساسوا ً
لقدسٌة هاتٌن المدنٌتٌن حتى فً أٌامنا هوذهل وألن هوذا الودور كوان كبٌوراً فقود أخوذ
مساحة واسعة من الذاكرة اإلنسانٌة وأصبح نسوٌانه ضوربا ً مون ضوروب المحوال.
إذا ما وضعنا جانبا ً الماهرة النبوٌة وأخرجناها من خلؾ الستار الثقٌل للدٌن وإذا
حاولنا دراسة عبلعاتها وصراعاتها مع حضوارة الور العتٌقوةل فإننوا سنصول إلوى
تعرٌؾ أكثر عربا ً من الحقٌقةل وٌمكننا تقٌٌم الخصوائت األساسوٌة لهوا علوى شوكل
أطروحة وكما ٌلً:
أ ـ على األؼلب انها تطورت فً أحضان النمامٌن العبودٌٌن القودٌمٌنو
ولقد تؤثرت بالمإسسات اإلٌدٌولوجٌة التً تمخضوت عون التمواٌز االجتمواعً مون
جهةل وبمرحلة الفوضى التً مهرت فً مرحلوة األزموة الثقٌلوة للنموام مون جهوة
أخرا .وانها مهرت على شكل تمرد وجدانً عوي ضد القمع الذي كوان ٌمارسوه
النمام على البنٌة الذهنٌة لئلنسانٌة وعلى التشكل الوطنً ـ القومً.
ب ـ باإلضووافة للتكوووٌن اإلٌوودٌولوجً المسووتقلل كانووت تجووري محاولووة
للتكوٌن مون جدٌود فوً موضووع المفهووم الودٌنً الوجودانً أو المٌثولووجً السوائد
والتً تتناع بشكل واضح مع الحقٌقوة .فلوم تكون بوالقوة التوً تسومح لهوا بتجواوز
المفهوم الرسومً ومإسسواته .وبوالرؼم مون وجوود جوانوب ثورٌوة لهوال فقود كانوت
خصائصها السائدة تتصؾ باإلصبلحٌة .وهذا ما أدا إلى نتائج تهدؾ إلى تجدٌود
النمام وجعله أكثر عبوالً.
ج ـ انهووا اعتموودت علووى الفئووات الفقٌوورة للطبقووات االجتماعٌووة المتموواٌزة
وعلى الشرائح التً بقٌت خارج الفئة الحاكمة للبنٌوة األثنٌوة المتفككوة .وكثٌورا ً موا
كان ٌشاهد بؤنهم ٌملكون طبائع ٌجوذبون نحووهم بسورعة األفوراد المنعوزلٌن الوذٌن
انسلخوا عن المإسسات االجتماعٌة والذٌن وصلوا إلوى عٌوادة القبائول المتصوارعة
مع النمام.
د ـ ورؼووم كونهووا عوووة سٌاسووٌة ومادٌووةل فإنهووا تمهوور علووى شووكل عٌووادة
إٌدٌولوجٌة مفعمة بالمعنوٌات.
إن هوذه النقوواط التووً ٌمكوون أن نفصوولها أكثوورل تبووٌن بشووكل كوواؾ خاصووٌة
عملٌة المؤسسة .فإذا ما عٌسوت بخصوائت األنبٌواء الثبلثوة العموامل حٌنهوا سوتزداد
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وضوووحاً .وإذا نمرنووا إلووى حركووات األنبٌوواء الملموسووة ضوومن جؽرافٌووة الشوور
األوسط علوى أسواس هوذه الخصوائتل حٌنهوا ٌمكون ترتٌوب التطوورات التوً أدت
إلٌها هذه الحركات وكما ٌلً:
 1ـ لقد وضع إبراهٌم ضمن المفهوم الدٌنً أسس النمام الذي ٌعتمد على اإللوه
الواحد تحت اسم الوحدانٌةل وٌمهر إله إبراهٌم خصائت هامةل فهو بداٌوة انقطوع
عوون وحوودة آلهووة سووومر ومصوورل بمعنووى أنووه أكتسووب اسووتقبلالً إلهٌواًل وهووذا موورتبط
عموما ً بحرٌة اإلنسان وخصوصا ً بالبنٌة األثنٌةل وؼالبوا ً ببقواء القبٌلوة حورة وٌضوع
لووه رمووزاً .إن الهوٌووة اإللهٌووة الجدٌوودة تعنووً حسووب البنٌووة الدٌنٌووة والمٌثولوجٌوووة
للنمامٌن األكثر عدما ً خطوة على طرٌق التحرر بكل تؤكٌد.
2ـ الهوٌة اإللهٌة مختلفة كلٌا ً عن اإلنسانل وهً خالدة وال ٌمكن أن تكون مون
نوووع األصوونام .هنوواك حوودٌا عوون تجرٌوود رفٌووع المسووتوال إنهووا تتجوواوز المفهوووم
الوودٌنً الطوووطمً للقبٌلووة موون جهووة والمفهوووم الوودٌنً الطبقووً الووذي ٌعكووس الحكووم
الملكً للنمام العبودي من جهة أخرال وٌكمن فً ذلك تطوور دٌنوً ٌؤخوذ درجوة
التطور الذهنً الذي ٌخاطب البشر أساسا له.
 3ـ إنهووا بهووذه الحالووةل تمثوول درجووة متقدمووة موون المنطووق فووً الذهنٌووة
البشرٌة .إن صٌاؼة الطوطم وتعددٌة اآللهوة علوى شوكل مصوطلحاتل لهوو تفكٌور
طفووولً ومتخلووؾ موون الناحٌووة المنطقٌووةل وإن جمعهووا فووً داخلهووا مسووتقببلًل وكوول
شخت ٌصحو وجدانه وفكره مرتبط بهذه الخاصٌةل
 4ـ إنهوم نواجحٌن اكثور فوً األوسواط التوً تنطووي علوى الشخصوٌات الحرفٌوة
والشخصٌات التً ٌمكون أن نعبور عنهوا بكلموة مجنوون أو دروٌو ل والقبائول ذات
الجذور السامٌة واآلرٌة التً تتناع مع النمام ولم تتوؤعلم معوهل ولوم تتخلوى عون
عادة القٌام بالحركات الحرةل وخاصة أن أزمة نمام الر التً تفاعمت بعد أعوام
. 2555مل مهدت السبٌل شٌئا ً فشٌئا ً أمام تنامً موجة النبوةل وشكلت أهم اتجواه
فً الحركة االجتماعٌة.
 5ـ ان العدٌود مون الودوٌبلت الصوؽٌرة التوً تشوكلت فوً المودن خوارج الدولوة
المركزٌة لمصر وللسومرٌٌنل مرتبطة بشكل وثٌق مع حركات النبوة هذهل وتعود
المملكة العبرانٌة من أكثر األمثلة المثٌرة لبلنتباه.
 6ـ لقد زالت تماما ً ثقافة المرأة واآللهة بسبب طابع النمام "نموام الور
المهٌمن" من جهوةل وبنٌوة القبٌلوة البطرٌركٌوة مون جهوة أخورا .وعود تؤكودت هوذه
النقطوة خاصووة بعوود إزالوة السووومرٌٌن موون السواحة السٌاسوٌة موون عبوول العمووورٌٌنل
ووالدة مرحلة اإلمبراطورٌة البابلٌةل وإن أسطورة الخلق البابلٌة "انوما إلوٌ "ل
تعوود التعبٌوور الصووار عوون ذلووكل واعتبووارا ً موون النبووً إبووراهٌمل كووان كوول األنبٌوواء
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ذكورا ً وال وجود للمرأة فً أنممتهمل وعد عربت مكانة المرأة من مكانة الشٌطان.
ان تووؤثٌر كوول موون بابوول علووى النبووً إبووراهٌم ومصوور علووى النبووً موسووىل لووه دوراً
مووإثرا ً فووً موضوووع إبعوواد الموورأةل فقوود بوودأت الموورأة تفقوود مكانتهووا باسووتمرار بعوود
أعوووووام . 2555م .ضوووومن التطووووور االجتموووواعً وبوووواألحرا ضوووومن المرحلووووة
الحضارٌةل فلقد بدأ التمٌٌز بٌن الجنسٌن متزامنا ً مع الفرز الطبقً العام.
 7ـ فٌما بعد ستتحول فكرة اإلله الواحد إلى الفكرة اإلٌدٌولوجٌوة األكثور
استخداما ً فً ترسٌخ سلطة الملكل وستستخدم فكرة اإلله الواحد التً تعادل الملوك
الواحوود كصووٌؽة وحٌوودة للنمووامل علموا ً بووؤن هووذه الفكوورة كانووت صووفة ترفوود المنطووق
المجووورد مثلموووا لعبوووت دور الخطووووة الهاموووة فوووً التطوووور التحووورري فوووً مرحلوووة
البداٌاتل فلقد جسدت الطبقة المهٌمنة فكرة اإلله الجدٌد وجعلتها مبلئمة لها.
الشك بان المإسسة النبوٌة عد لعبت دوراً تارٌخٌا ً ممٌزاً فً تلٌوٌن نموام
الر العتٌق .إن التٌارات الدٌنٌة الجدٌدة المتطورة والمتمحوورة حوول كوون اإللوه
واحد وعمٌم وانه ٌجب محاسبة الملوك أٌضاًل هً ثوانً حركوة حضوارٌة كبورا
عامت فوً الشور األوسوط تتجواوز الملووك اآللهوة الوذٌن ٌطبقوون عووانٌن الطبٌعوة
على الروح والذهن اإلنسانً .فمن الجلً ان عوانٌن اإلله الواحود ورؼوم ترسوخها
فً بنٌة المنطق اإلنسانً وإدارة الدولوةل إال أنهوا تعبور عون تقودم موال خاصوة وإن
ربووط القوووانٌن الدٌنٌووة بالبنٌووة السٌاسووٌةل أنهووى تطبٌووق القوووة المطلقووة .لقوود تووزامن
التؽٌٌر الجذري للبنٌة الفكرٌة مع مرحلة هامة فً التطور المنطقوًل وإن مرحلوة
اإللهٌووات ـ علووم البلهوووت ـ التووً تزامنووت مووع التمٌووز الووذي تحوودا عنووه الشوواعر
والفٌلسوؾ األلمانً "ؼوته" أثناء حدٌثه عن عصور الروحانٌواتل بؤشوكال الشوعر
والبلهوت والفلسفة والنثرل تتزامن مع عصر هٌمنة دٌن اإلله الواحد الذي عملت
مإسسة األنبٌاء على تنمٌته بشكل طاؼًل كما لعب النضال الذي عوام باسوم أدٌوان
اإللوه الواحود دورا ً بوارزا ً فوً تجواوز اإلمبراطورٌوات الوثبلا ( سوومر ـ آشوور ل
وروما ومصر ) التوً عرفتهوا التوارٌخ علوى انهوا اكبور اإلمبراطورٌوات وعاشوت
فترة طوٌلة.
 2ـ مقاومة البنى األثنٌة ،والحضارة العبودٌة
ثمووة حركووة تارٌخٌووة أخوورا أضووطر النمووام العبووودي إلووى الوودخول فووً
صراع متواصل معهوا منوذ والدتوه وحتوى انهٌوارهل وهوً الحركوة األثنٌوة "القبلٌوة
العشووائرٌة" التووً اكتسووبت الوووعً .وٌووتم التعبٌوور عوون الوجووود األثنووً منووذ العصوور
النٌولٌثً بمعنى ٌشوبه طبقوة العموال التوً تعبور عون ذاتهوا بوذاتهال ولوم تكون تشوعر
بالحاجة لوعً نضالً كً تحافم على استمرارٌة وجودهال ألنوه ال ٌوجود أمامهوا
عدو مهاجمل ولم تكون عود تكونوت بعود الصوراعات التوً مون شوؤنها أن توإدي إلوى
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خلق الوعً األثنوً .إن الوحودة والمقاوموة األثنٌوة تحتواج لهودؾل وإن ضورورات
الصووراع الووذي سووٌإدي إلووى الوووعً تحتوواج لوجووود هوودؾ ذو منبووت خووارجً موون
جهووةل وإلووى توجٌووه هووذا الهوودؾ موون عبوول المجتمووع الطبقووً الووذي ٌتجوواوز البنٌووة
األثنٌةل فالمجتمع السٌاسً الجدٌد الذي تطور فً أحضانهم وإلى جانب مونهم هوو
الذي ٌولد هذا التناع ل ففً الوعت الذي تنضم فٌه الفئوة العلٌوا للبنٌوة األثنٌوة إلوى
المجتمووع الطبقووًل فووإن الفئووة الوودنٌا توورا نفسووها وجه وا ً لوجووه أمووام خطوور متعوودد
األوجهل بٌنموا كانوت وحودات المجتموع الطبقوً فوً حالوة جوزر منفوردة فوً محوٌط
العصووور النٌوووولٌثً الواسوووعة وكوووان الخطووور ضوووعٌفاًل وعنووودما توسوووعت الجوووزر
الحضارٌة فً جهاتها األربع بدأت الجوزر تشوعر بؤنهوا أصوبحت جوزراً صوؽٌرةل
وكووً ال ٌووتم ابتبلعهووا بالكاموول لووم ٌكوون أمامهووا خٌووار سوووا أن تكووون ٌقمووة جٌووداً
وتقوواومل فهووذا التطووور التووارٌخً ال ٌووزال حتووى اآلن مترسووخا ً فووً الوووعً االثنووً
للشر االوسط والمناطق المشابهة.
إن وصول حضارة الر إلى مرحلوة اإلمبرٌالٌوة كوان ٌعنوً مون زاوٌوة
الكٌانووات االثنٌووة أنهووا وصوولت إلووى مرحلووة "المجموعووات االثنٌووة الواعٌووة "ل وموون
الممكن تتبع هذه المرحلة من زاوٌة التطور التارٌخً كما ٌلً:
أ ـ مهدت حركات االستٌطان المعتمدة على حضوارة المودن حووالً عوام
. 3555مل الطرٌوق أموام والدة وعوً البنوى األثنٌوة لتبنوً مصوادر الموواد الخوام
الموجووودة فووً مناطقهووا والوودفاع عوون مصووالحها التجارٌووةل وعنوودما وضووعت إدارة
المستعمرات أٌدٌها بالقوة على إمكانات ومقودرات الكٌانواتل تولود وعوً المقاوموة
لٌجلب معه مرحلة دموٌة جدا ً.
ب ـ عند مهور المصالح المادٌة الهامةل بدأت مرحلة جدٌدة تتمثل بقٌام
البنى االثنٌة بتنمٌم نفسها من جدٌد تجاه القوا الداخلٌوة والخارجٌوة وخاصوة مون
أجل امتبلك القودرة علوى الودفاع والهجووم .حٌوا أصوبح ال مفور مون تشوكٌل عٌوادة
عسوووكرٌة تعتمووود علوووى تكنولوجٌوووا األسووولحة التوووً امتلكوهوووا فوووً مرحلوووة الحووورب
االسووتعمارٌة واإلمبرٌالٌووة .فقوود أصووبح بقوواءهم والوودفاع عوون مصووالحهم مرتبطووا ً
بقوتهم العسكرٌة.
ج ـ فً سبٌل الوصول إلى توازن فً القوةل كان ال مفر من عقود اتفوا
مع الذٌن ٌواجهون تناعضات مشابهةل وٌمهر أمامنا هذا االتفا فً التارٌخ علوى
شووكل " فٌدرالٌووة القبائوول" .إن اتحوواد هووذا الوضووع مووع التناعضووات الموجووودة فووً
النمام وفتح الطرٌق أمام تؽٌٌر العدٌد من السبلالت فوً اإلداراتل مورتبط بشوكل
وثٌق مع هذه والمرحلة والتً تتزامن فً الوعوت ذاتوه موع مرحلوة العشوٌرةل التوً
نسمٌها "عصر البطوالت".
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د ـ الفٌدرالٌات التً تؤسست كانت تتوخى نتٌجتٌنل فإما النجاح وبالتالً
الوصووول إلووى مركزٌووة أكبوور وإلووى تؤسووٌس دولووة ذات موودن مركزٌووة أو الفشوولل
وبالتووالً التشووتت ومحاولووة حماٌووة الووذات بوواللجوء إلووى الجبووال والصووحارال أو
الوعوع فً أسر مجتمع الطبقة المسٌطرة والذوبان فٌهل هكذا تدور عجلة التارٌخ
دائما ً تجاه هذه الحقٌقة وٌستمر هذا حتى راهننا.
هوـ ـ إن هوذا الونمط مون الووعً العشوائري ٌحمول فوً كنفوه وعٌوا ً عومٌوا ً
بوودائٌا ً "ال كشووعبل أو كقومٌووة" .إن الوووعً القووومً ٌووؤتً بعوود الوووعً العشووائري
وٌتطووور بتجوواوزهل وال ٌمكوون للوووعً القووومً أن ٌتطووور بسووهولة فووً البنووى التووً
ٌتجذر فٌها الوعً العشائريل وٌتقودم البنواء والووعً القوومً خطووة جدٌودة تجواه
المسائل أو فً المراحل التً ال تكون فٌها البنٌة العشائرٌة كافٌة أو عنودما تشوكل
عائق واًل وعلووى األؼلووب تكووون هووذه الخطوووات سٌاسووٌة أو عسووكرٌة .ونوورا هووذه
التطورات بشكل ملموس على ضوء التحلٌبلت التً توتم ضومن توارٌخ وجؽرافٌوة
الشر األوسط:
أوالً ـ لقود لعبوت موجوات القبائول السوامٌة دورا ً هاموا ً فوً ثوبلا مراحول
كبرا .وإن إسوهاماتها فوً تشوكل حضوارتً مصور وسوومر واضوحة جوداً .وفوً
المرحلة الثانٌة أمهرت المقاومةل وذلك ؼالبوا ً موا كوان مرتبطوا ً بالقٌوادات النبوٌوة.
وٌشوووكل العمورٌوووون الوووذٌن خرجووووا ضووود السوووومرٌٌن فوووً الشووور والكنعوووانٌون
والعبرٌووون الووذٌن عوواوموا مصوور أحٌان وا ً وشوونوا هجوم وا ً علٌهووا احٌان وا ً أخوورا فووً
الؽربل المرحلة الثانٌة .أما المرحلة األخٌرة فهً مرحلة انتشار العرب السوامٌن
فً العصر اإلسبلمً اإلعطاعًل ومازال العرب ٌواصلون انتشارهم.
ثانٌا ً ـ المجموعوة الكبورا الثانٌوةل هوم ذوي األصوول اآلرٌوةل لقود أطلوق
على اآلرٌٌن الذٌن نمى عنودهم الووعً األثنوً حووالً عوام  . 3555مل أسوماء
مختلفة من عبل السومرٌٌنل فقد أطلق أسم "هورٌت"  "horritالذي ٌعنً "عاطنو
البلد العالً" على هذه الموجوات كاسوم عوام .ان الكووتٌٌن والقٌسوٌتٌٌن والمٌتوانٌٌن
واألورارتول وأخٌرا ً المٌدٌٌن الذٌن هم فروع من الهورٌٌن ٌشكلون الجٌل األول.
ٌستمد الوعً العشائري المترسخ فً المنطقة عوته من تلك السنوات التوً شوهدت
صوووراعات ومقاوموووة ال هووووادة فٌهوووا .باتوووت العشوووائرٌة الوسوووٌلة الوحٌووودة للبقووواء
واالستمرار فً الوجود فً زواٌا الجبال المنعزلة.
ثالثا ً ـ إن فروع اآلرٌٌن الذٌن انتشروا فً الهند وأوروبا "لٌس االنتشار
الفٌزٌووائًل بوول االنتشووار الثقووافً " بتحطووٌمهم البنووى البالٌولتٌووة (العصوور الحجووري
القدٌمل مرحلة التوح )ل ٌطورون الثورة الزراعٌوة وبنواء المإسسوات النٌولٌثٌوةل
لم ٌكن الهدؾ هو المجتمع الطبقًل بل البنى االجتماعٌوة البدائٌوة المتخلفوة .بودأت
بووٌن  2555ـ . 1555م التكوٌنووات الحضووارٌة المإلفووة موون الصووٌنٌٌن والهنووود
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واألتراك والكلدانٌٌن على أسس الثقافة اآلرٌة ابتدا ًء بالمحٌط الهادي وصوالً إلوى
المحوووٌط األطلسوووًل تمهووور وتؤخوووذ شوووكلها تحوووت توووؤثٌر الحضوووارات السوووومرٌة
والمصووورٌةل مموووا ٌعنوووً ذلوووك مرحلوووة الموجوووة الثانٌوووة الكبٌووورة مووون االنتشوووار.
والمجموعوووات األثنٌوووة التوووً تنتموووً إلوووى اآلرٌوووٌن والتوووً تمثووول الثوووورة والثقافوووة
الزراعٌةل لعبت بحركتها الكبٌرة دورا ً فً تكوٌن حضارات آسٌا و أوروبا.
رابع وا ً ـ كانووت اإلمبراطورٌووة البابلٌووة اآلشووورٌة التووً تمثوول الطبقووات
الحاكمة للقبائل العمورٌة المتشكلة عن طرٌق االنتشار من مٌزوبوتامٌا الدنٌا إلوى
الشوومال والتووً جسوودت الثقافووة السووومرٌة وطووورت اللؽووة األكادٌووة واعتبرتهووا لؽووة
رسوومٌةل هووً القوووة األكبوور علووى المسووتوا العووالمً فووً هووذه المرحلووة .إن هووذه
المرحلووة التووً ابتوودأت فووً أعوووام . 2555مل انتهووت سٌاسووٌا ً فووً عووام . 555م
بتؤسوٌس اإلمبراطورٌوة البارثٌوةل وتعورؾ هوذه المرحلوة وخاصوة اإلمبراطورٌوة
اآلشووورٌة ببسووط هٌمنتهووا علووى الشوور األوسووط بشووكل دمووويل وألول موورة فووً
التارٌخ .تشرح الوثائق اآلشورٌة بكل فخر تجربتها فً أولى المجازر التً نفوذت
لتطهٌر البنى األثنٌة.
لعبوووت كووول مووون حركوووات الحرٌوووة ذات القٌوووادة النبوٌوووة المعتمووودة علوووى
المجموعووات السووامٌة علووى األؼلووب وتطووورت تحووت أشووكال اإللووه الواحوود وتعتبوور
النبوً إبووراهٌم جودا ً لهووا وحركووات المقاوموة للفٌدرالٌووة القبلٌوة ذات الجووذور اآلرٌووة
المعتموودة بشووكل مباشوور علووى الوووعً العشووائري وعلووى عٌادتووهل دورا ً بووارزاً فووً
التطور التارٌخً.
وٌمكوون أن نصوول إلووى نتٌجووة مفادهووال أن التطووور السٌاسووً ذو الشووكل
الفٌدرالً القبلً واإلٌدٌولوجً الذي نشؤ مع التشكل الدٌنً التوحٌدي والذي عا
وضعا ً متداخبلً وتطور ضد إمبرٌالٌة الر ل لم ٌستطع القٌام بهدم مراكز حضارة
الر التقلٌدٌة والوصول إلوى بنواء نموام الحضوارة اإلعطاعٌوةل إال أنوه لعوب دوراً
بارزا ً فً زعزعتها وإكسابها أنماطا ً جدٌدة .فالمإكود هوو ان لهوذه المقاوموات أثور
بالػ فً عٌام النمام باإلصبلحات المرنوةل وهكوذا ال ٌمكون التقلٌول مون أهمٌوة هوذه
التحركات الكبرا فً تطور معاٌٌر الحرٌة والتحرر فً البنٌة الروحٌوة والذهنٌوة
للبشر .فلقد بدأت مرحلة التحدا عن آالم كافة المجموعات المحكومة والمسحوعة
التً أوصلت إلى حالة مل أو الشًءل واندالع التمرد والبحا عون منقوذ .فكانوت
هذه المرحلة هً مرحلة البحا الكبرال وهً مرحلة مهوور البنوى الصووفٌة فوً
جؽرافٌة الشر األوسط إلى جانب البنى األثنٌوة .وكوان هوذا نووع جدٌود ومختلوؾ
موون التشووكل االجتموواعًو إن عبووول النوواس لبعضووهم كووؤخوة علووى أسوواس الطرائووق
الصوفٌة الباطنٌة دون النمر إلى البنٌوة األثنٌوة هوو عبوارة عون تحوول اجتمواعًل
وبالتالً فقد انضم إلى مسٌرة اإلنسانٌة نوع ثالا من األنماط االجتماعٌة مختلوؾ
95

من دولة الكهنة السومرية

عوون مجتمووع الوور الطبقووً والمجتمووع االثنووً .لقوود تحووول التووارٌخ بحركووات هووذه
المجموعووات االجتماعٌووة المختلفووة إلووى "تووارٌخ األدٌووان والمووذاهب" الووى درجووة
كبٌرة .وان تارٌخ األدٌان الذي سٌؤخذ حالة التفسٌر أساسا ً فٌما بعد هوو نتواج لهوذا
التطورل وأصبح تارٌخ الشر األوسط بكامله عبارة عن توارٌخ للحوروب الدٌنٌوة
والمذهبٌة الى درجة سٌصل فٌها إلى نقطة الوذروة فوً القورون الوسوطى فوً هوذا
الموضوووع .وتعوود هووذه المجموعووات بمووا موورت بووه موون تحوووالت عبووارة عوون
مجموعات ذات صفة فلسفٌة ونموذجا ً أولٌوا ً لهوا .وتحولوت األبحواا روٌوداً روٌوداً
من حقل الدٌن إلى حقول الفلسوفةل ومثلموا أمهور الودٌن وخاصوة دٌون اإللوه الواحود
تطوورا ً فوً كنوؾ المٌثولوجٌووال كوذلك بودأت التصووورات الفلسوفٌة بوالمهور متووؤثرة
بالتطورات ذات األرضٌة المادٌة للحضارة وبالحركات الواعٌة لهذه المجموعات
الباطنٌوووة .إن حاجوووة نموووام الووور لئلصوووبلح وتطوووور البنٌوووة الروحٌوووة و الذهنٌوووة
لئلنسانٌة اعتضت العبور إلى عصر الفلسفة بنمط فكري.
3ـ تطور الفلر الفلسفً والحضارة
"نبذة تارٌخٌة عن التطور الروحً والذهنً"

ترتبط تطوورات البنٌوة الذهنٌوة لئلنسوان بالمسوتوا االجتمواعًل والشوك
بووؤن وصووول الحنجوورة إلووى سوووٌة فٌزٌولوجٌووة هووو شوورط أولووً للتطووور الوودماؼً
لئلن سان باعتباره أحود األعضواءل ولقود أثبتوت التجوارب أنوه مهموا تطوور عضووي
الصووت والتفكٌوور فإنهمووا سوٌمبلن فووً حالووة خموول ولوون ٌكونووا أكثور موون كائنووات
متطورة " " Piramitما لم ٌتم التحول إلى كٌان اجتماعًل وهكذا تطوورت بكول
تؤكٌد مسؤلة العبور من الفكر والصوت إلى اللسوان بوالعٌ ضومن المجتموع ومون
خبلل مرورها بقفزات نوعٌة .لقد تزامنوت بعو االنطباعوات الفكرٌوة المحودودة
إلووى جانووب بع و اإلٌحوواءات واإلشووارات باعتبارهووا أسوولوبا ً تعبٌرٌ وا ً مووع مسووتوا
الكبلن التً تعد نمطا ضٌقا ً للمجتمع البدائً .لقد اعتمود الشوكل البودائً للؽوة علوى
اإلشاراتل ولم تكن عود تحولوت بعود اإلٌحواءات والرمووز إلوى المسوتوا الصووتً
المتكون من الكلمة فً ذاك العهدل ومن المعوروؾ بؤنوه عنودما ٌثبوت عودم التخلوً
عن الحٌاة االجتماعٌة والقوة التً هً نتاج لهال وانعكاس الممارسوة العملٌوة لهموا
فووً الوودماغل ٌكووون التطووور موون الفكوور باتجوواه اللؽووة أكثوور سوورعةل وٌوصووؾ هووذا
التطور بؤنه أول وأكبر ثورة فً التارٌخ اإلنسانً .وكلما أكتسب "الكٌان الثقافً"
الذي ٌمكن أن نعرفه بؤنوه ٌشومل كول شوًء والوذي ٌعود نتاجوا ً للتطوور االجتمواعً
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حتمٌة باعتبواره اإلدراك الرابوع بعود العوامول الثبلثوةل الجمواد والنبوات والحٌووانل
فإنه ٌكتسب معنى باعتباره نمطا ً أساسٌا ً وضرورٌا ً للبنٌة المادٌة للفكر واللؽة.
إن تطور الفكر واللؽة فً هذا التشكل لٌس ؼٌر فعالل إذ أن استمرارٌة
الحٌاة االجتماعٌة كرابطة دٌالكتٌكٌة عوٌة جودا ً سوتعتمد علوى هوذه الثوورة األولوىل
وسٌتم تحدٌود الودٌالكتٌك االجتمواعً مون خوبلل االتصوال القوائم بوٌن كٌانوه الثقوافً
وعوته الفكرٌة وسٌعبر عن الحكم كقوانٌن التطور وسٌواصل وجوده بتجدٌد نفسه
بواسطة الممارسةل وما أن ٌمهر عوته هوذه حتوى ٌوذوب ضومن القووة االجتماعٌوة
األعرب إلى تطبٌق القانون والحكم .وٌعد هذا عانون تطور عوام لكافوة المجتمعوات
وٌوضع تحت أسم المذهب الدٌالكتٌكً المادي التارٌخً "المادٌة" .وٌشاهد ضمن
هذا اإلطار أن تطور الذهن اإلنسانً عد مر فً بع من مراحل التطور الهامة:
أووـ إن أسوولوب التفكٌوور المعتموود علووى البنٌووة الذهنٌووة والووذي اسووتمر فتوورة
طوٌلة جداًل هو المرحلة التوً تخٌول فٌهوا البشور أن كول شوًء حوولهم عبوارة عون
موجودات تفكر مثلهمل إذ كان ٌمن بوؤن كول األشوٌاء التوً فوً الطبٌعوة مون جمواد
ونبووات وحٌوووانل هووً كائنووات حٌووة تسووتطٌع التفكٌوورل وعوود انتشوورت بشووكل عووام
"الفتشٌة" عندما ٌكون موضوع اإلٌمان أشٌاء جامدةل و"الروحانٌة" عندما ٌشومل
االعتقوواد موضوووع كافووة الكائنوواتل ونوورا هووذا األسوولوب موون التفكٌوور فووً كافووة
التجمعات البدائٌةل وبشكل جوهري فإن الطبٌعة تفكر بشكل حًل وفً الحقٌقة إن
هذا األسلوب من التفكٌر عند البدائٌٌن لٌس خطؤل ولكن بتعموٌمهم موا بوذاتهم علوى
كل شًء ٌقعون فً خطؤ فادح.
ال شك أن الحٌاة هً نتٌجوة للتطوور الطبٌعوً الوذي نوتج عون التفواعبلت
المعقدة للمواد العضوٌة وبهذا المعنى فإن اإلنسان هو مادة مفكرة .وربما كان عود
أحتاج الكائن الحً إلى أن وصول إلوى هوذا الشوكلل الملٌوارات مون سونٌن التطوور
فمن أصؽر جزٌئات المادٌة ذات الطاعوة إلوى النموام الكوونً ومنوه إلوى المجورات
ومن المجرات إلى النجوم ومن النجوم إلى الكواكوب السوٌارة ومون الكواكوب إلوى
تشكل الؽبلؾ الجوي المناسب وأجزاء الٌابسة والماء ومنهوا إلوى وحٌودات الخلٌوة
وإلى عالم النبوات والحٌووان وإلوى تشوكل المجتموع بعود توارٌخ طوٌول مون التطوور
وحتووى الوصووول إلووى "اإلنسووان" الووذي ٌعوود كائن وا ً مفكووراًل وهووذا آخوور نتوواج لهووذه
السلسلة الطوٌلة من التطور .وبهذا المعنى فإن اإلنسوان عبوارة عون موادة وصولت
إلى عوة الحٌاة والفكرل وال ٌمكن أن نقول بؤن اإلنسان عبارة عن موادة بحتوةل بول
هو مادة مفكرةل وهذا ٌعنً أن اإلنسان األول لم ٌكن ٌفكر خطؤًو ألنه حوً وٌفكور
ولذا فمبودأه هوو أن ٌكوون كول شوًء مثلوهل فوً الحقٌقوة ان هوذه المبودأ ٌؽٌور شوكله
وٌستمر وال ٌزال هذا المبدأ الذي ٌمكن أن نسمٌه "مركزٌة الذات" مسوتمراً حتوى
اآلن علوووى شوووكل فئوووات مختلفوووة مثووول "العشوووائرٌة والقبلٌوووة واألمٌرٌوووة والملكٌوووة
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والدولتٌة مبدأ الملكٌة الخاصة والتعصب الدٌنً وكل أنواع المذاهب الفردٌة".
لقد أنوتج أسولوب التفكٌور هوذا "الشوامانٌة" والسوحرل فالشوامانٌة والسوحر
عبارة عن طقوس تعتمد علوى نمواذج مصوؽرة للحووادا أو الوعوائع التوً ٌرٌودون
التؤثٌر فٌها "نوع من العبادة أو االحتفال" وتجارب ألجل إحضارها إلوى الوضوع
الذي ٌرٌدونوه .لقود أراد الشوامانٌون والسوحرة مون خوبلل تنموٌمهم لعبوة طوروهوا
بطفولة ساذجةل تحقٌق التؽٌٌر الذي حققه العلم بما ٌتناسب مع عوانٌن األشٌاء .عود
ٌمهر أن أشكال تطبٌق هذا األسلوب من التفكٌر كبلم فارغ .ولكن إذا نمرنا إلوى
الموضوع من منمور مهوور إرادة التؽٌٌورل فإننوا سونجدها مرحلوة تطوور متقدموة
وعمٌمووةل فموون جهووة ٌفكوورون بالعبلعووات التووً تووربط بووٌن الوعووائع وٌتوودخلون فٌهووا
وٌإمنووون بووؤنهم سٌحصوولون علووى النتووائجل وهنوواك نقطووة أخوورا وهووً أنهووا عنوودما
ننمر إلى األشوخات الوذٌن مهوروا كؤصوحاب تطوور روحوً وفكوري عمٌوق فوً
مجموعات ومراحل تواجد فٌها الشامانً والسواحرل ففوً الممارسوة العملٌوة مهور
من بٌنهم أشخات أثبتوا وجودهم بالصٌد والجمعل وسنفهم كم هوً صوعبة وهاموة
المهمووة التووً ٌواجهونهووال وٌمكننووا أن نووولً هووإالء أهمٌووة خاصووة لووٌس حسووب
مجتمعنال بل بالنسبة لتلك المرحلةل فكم هً هامة المهمة التوً كوانوا ٌقوموون بهوا
إلٌقاؾ المجتمع على رجلٌوه عون طرٌوق خلوق األمول فوً تلوك الموروؾ القاسوٌة.
لقد لعب هإالء بعبارة أخرا دور أول العلماء و المحترفٌن.
أمووا الخاصووٌة األخوورا لهووذا األسوولوب فووً التفكٌوورل فهووً أنووه حتووى تلووك
المرحلة لم ٌكن عد تم الوصول إلوى هللا وبالتوالً إلوى مرحلوة األدٌوانل وبواألحرا
إن هذا األسلوب مون التفكٌور ٌشوكل البنٌوة الفكرٌوة أو العقائدٌوة ألنمموة القبٌلوة أو
العشووٌرة البدائٌووة التووً تشووكل نسووبة  %98موون عموور اإلنسووانٌة حتووى ٌومنووا هووذال
وبالتالً تشكل بنٌة الدٌن األول .وبهذا المعنى ٌمكن تقٌم الشامانٌة أو السحر على
أنهما أول تؤسٌس أو تنمٌم للتطور الفكريل وعد لعبا دور الرٌوادة فوً تجدٌود هوذه
المإسسات و استمر أرٌتها .وأكتسب الشامانٌون الذٌن كانوا كعائلوة فوً الصودارة
ضمن المجتمع الذي ٌمثلونه شٌئا ً فشٌئا ً أهمٌة هائلةو وهذا الدور له أثر بوارز فوً
مرحلة العبور إلوى أنمموة القبٌلوة األموموة والبطرٌركٌوة .لوم تكون شوروط اإلنتواج
ومسووتوا المسوواواة فووً المجتمووع تسوومح بإمكانٌووة التمٌٌووز بووٌن الرجوول والموورأة.
وأخوذت موون النباتووات والحٌوانووات فوً حٌاتهووا رموووزا لهووا وهوً األشووٌاء التووً لهووا
عبلعات معهال وٌطلق لفم طوطم على هوذه التسومٌات التوً تعتبور لقوب للقبٌلوة أو
هوٌة لها .إن االحترام واإلٌمان الذي كان ٌقدم لهذا الطوطم فً الحقٌقة هو تعبٌر
رمووزي لوجووودهم وأجوودادهم ووصووولهم إلووى إدراك لهوووٌتهم وعوووتهم .وإن جوووهر
بنٌووة اإلٌمووا ن فووً هووذه المرحلووة الطوٌلووة هووو االعتقوواد بووؤن الحٌوواة تكموون فووً سووائر
األشوووٌاءل وفوووً الممارسوووة كانوووت تمووونح القدسوووٌة للعبلعوووة الموجوووودة موووع كافوووة
الموضوووعٌات واألشووٌاء والنباتووات والحٌوانووات التووً ٌهتمووون بهووال ونسوومً هووذا
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السلوك بالـ "معنوى"ل وٌصوبح المعنوى هوو القٌموة التوً تمونح للموضووعات التوً
انشووؽلوا بهووا بجهوودهمل وكووانوا ٌرمووزون إلٌهووا بووالطوطم وٌعبدونووهل وفووً المرحلووة
التارٌخٌة التالٌة سٌتم العبور من الطوطم إلى األدٌان متعددة اآللهة.
ب ـ أدت الثورة الزراعٌة والتروٌ إلى عفزة فكرٌة أٌضواًل وإن أكبور
الموجووودات التووً بوورزت أمووامهم هووً التربووة والمزروعووات واألشووجار المثموورة
والحٌوانات التوً توم تروٌضوهال وأسوتفٌد منهوا فوً العدٌود مون الجوانوبل وسوٌتجه
انتباه اإلنسان إلى هذه الموجودات التً تقدم له إمكانٌات االستمرارٌة فوً الحٌواةل
وسٌسعى للتعرؾ علٌها وسٌمنحها جهده وٌقدسها وٌوإمن بوجوود خصوائت فوو
طبٌعٌة لهذه الموجووداتل ونمورا ً لتوؤثٌر الفصوول والشومس والمطور وموا ٌماثلهوا
من مواهر على الزراعة وتربٌة الحٌوان وفهمهوم علوى انهوا موجوودات ال ٌمكون
التخلً عنهال لذا فإنهم سٌرتبطون بها وسٌقدسونها .هذه هوً الموواهر التوً تهوب
ىل وبسووبب أهمٌووة هووذه الموجووودات
المعنووى لوجووودهم االجتموواعً وتزٌوودهم ؼن و ً
الحٌوٌةل ستمنحن أسماء خاصة وترفعن شٌئا فشٌئا ً إلى مرتبة اآللهوة .إن التحوول
من الطوطم إلوى الورب مورتبط بشوكل وثٌوق بالعصور النٌوولٌثً الوذي ٌعود مرحلوة
هامة فً البنٌة الفكرٌة وفً بنٌة العقٌدةل وهً المرحلة األكثر خصوبة مون حٌوا
ذهنٌووة اإلنسووان والمعرفووة المباشوورة للطبٌعووة عوون عوورب واسووتٌعاب خصائصووهال
وباختصار تعتبر المرحلة األهم فً المعرفة.
إن المجموعات اللؽوٌة الكبرا فً التارٌخ التً بقٌوت حتوى ٌومنوا هوذال
هً مون نتواج هوذه المرحلوةل وكانوت مجموعوة اللؽوات السوامٌة فوً شومال أفرٌقٌوا
والجزٌووورة العربٌوووةل ومجموعوووة لؽوووات "الهنووودو أوربٌوووة" ذات الجوووذور اآلرٌوووة
المنتشرة من الهند إلى أوروبا وأمرٌكا ومجموعة أورال ـ آلتاي أو فٌن ـ أوٌؽوور
المنتشورة فوً الخوط الشوومالً ومجموعوة القوعواز والباسووك والبحور المتوسوطل هووً
مجموعات تكونت فً تلك المرحلة .وألن الثقافوة اآلرٌوة هوً التوً عاموت بوالثورة
الزراعٌةل فإنها صاحبة األثر الكبٌر فً هذا المجوالل وبقودر ارتبواط مصوطلحات
الفكر األساسوٌة بالحٌواة المعتمودة علوى التوراب كجوذرل فإنهوا اكتسوبت الشوهرة فوً
مجموعة اللؽة هوذهل وتطبوع المورأة التطوور الفكوري واللؽووي بطابعهوا العتبارهوا
كانت القوة السوائدة فوً مرحلوة الزراعوة والتوروٌ ل وال زالوت حتوى ٌومنوا هوذا
تستخدم فً العدٌد مون اللؽوات كإضوافة أولٌوة أو ثانوٌوة .وألن االعتنواء بالزراعوة
وتروٌ الحٌوانات ؼالبا ً ما كان مرتبط بفكر المورأة وممارسوتهال فقود أدا إلوى
إكسوووابها أهمٌوووة كآلهوووة أم التوووً أنجبوووت الجمٌوووع .وٌتضوووح مووون التماثٌووول األنثوٌوووة
الموجودة فً كل منطقوة اسوتقرار للعصور النٌوولٌثً والمتبقٌوة مون تلوك المرحلوةل
األهمٌوة التوً اكتسووبتها المورأة كآلهوة حاكمووة ومنتشورة جوداً .إنهووا اآللهوة األم التووً
تنجب وتشوبه التربوة المعطواءة .إن المورأة تكتسوب عدسوٌة عمٌموةل وتنحودر دٌانوة
الطوووطم القدٌمووة إلووى المرتبووة الثانٌووةل وتجعوول ثقافتهووا مهٌمنووةو ٌووتم تشووبٌهها بووالقٌم
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السماوٌة كالشمس والقمر والنجوم .فـفً اللؽة اآلرٌة كلمة ستارك “ ”starkتعنً
اإلله والعممة المقدسة والنجم فً نفس الوعوتل وحتوى جعول “ ”starkمصوطلحا ً
بمفردهل ٌعتبر توضٌحا ً هاما ً من أجل التعرؾ على حقٌقة الدٌن فً تلك المرحلةل
وألن بعوو الحٌوانووات مثوول الثووور والبقوورة والعنووزة والخنزٌوور اكتسووبت أهمٌووة
خاصةل فإنه لم تستخدم إال نقوشها ورسوومها فوً التحوول اإللهوً "العبوادة" .وٌوتم
وضعها فوً المكوان الوذي توجود فٌوه اآللهوة "الربوات"ل وٌعود "الثوور" العجول مون
اكبر آلهة المصرٌٌنل وكذلك العنزة والودٌك كائنوات مقدسوةل وال زالوت الحصوانة
عائمة للبقر فً الهند.
كووذلك ٌووذكر أ ن النباتوووات مثوول القمووح والوووذرةل واألشووجار مثوول البلووووط
والكرمووة كانووت كنعمووة موون بووٌن الموجووودات التووً تحموول القدسووٌة ذات المصوودر
اإللهًل كما إن عوة المعنى التً كانوت منتشورة فوً الودٌانات السوابقةل ٌوتم انتقالهوا
إلى كائنات أعل عددا ً ولكون توؤتً أهمٌتهوا فوً المقدموةل وتوم خفو الطووطم التوً
كانت عددها كثٌرة إلى اآللهة التً أصبحت عددها محدودةل ولكن أعمم الكائنات
هووً اآللهووة التووً ترمووز إلووى عوووة اإلنجوواب والتكوواثرل وتبوورز أسووماء اآللهووة علووى
المسووتوا اإلعلٌمووً أٌض واًل ولكوون ال نسووتطٌع العثووور علووى هٌكوول واحوود للرجوولل
فالرجل فً أحضان اآللهة األم وهو ٌمثل ابنا ً أو زوجا ً لهال ٌكتسب معنى.
تمثول الثنائٌوات "عشوتار ـ دومووزيل أسوٌس ـ أوزٌورٌسل أفرودٌوت ـ
أدونووٌسل كٌبوواال ـ أتووٌس"ل فووً المٌثولوجٌووال ثقافووة الربووة األم اآلتٌووة موون العصوور
النٌولٌثًل وهً ذات معنى من حٌا تمثٌلها أساس كافة الثقافات البشرٌة.
ان أهووم نقطووة ٌجووب إدراكهووا هنووا بشووكل جٌوود هووً حقٌقووة أن البشوورٌة عوود
عاشت فترة طوٌلوة مون مرحلوة موا عبول التوارٌخل حٌوا كانوت المورأة فٌهوا مقدسوة
وعٌادٌةل بٌنما الرجل ٌرتبط بها وٌبدي تهذٌب الطفولة.
ج ـ أدت ثووورة المدٌنووة إلووى تؽٌوورات جذرٌووة انعكسووت علووى البنٌتووٌن
الفكرٌة واالجتماعٌةل حٌا أن أكبر تجدٌد حدا فً تلوك الفتورةل هوو إدراك عودم
وجوووود توووؤثٌر مباشووور بوووٌن القووووانٌن فوووً مجووورا األحوووداا الطبٌعٌوووة والقووووا
االجتماعٌةل فقد تم الوصول إلى مستوا ذهنوً فٌموا ٌتعلوق بوؤن مجورا األحوداا
الطبٌعٌة لن ٌتؤثر باألعمال الفردٌةل وبذلك فقد الشامانٌون والسحرة األهمٌة التوً
كانوا ٌتمتعون بها سابقاًل وأصبح عنصر الدٌن الجدٌود هوو المعبود الوذي توم إنشواء
المدٌنووة حولووهل والكوواهن الووذي ٌقووٌم فٌووه .وربمووا عوود اجتمعووت تووؤثٌرات الشووعوذة
والسحر فً شخت الكاهنل كما اعتضوى المجتموع الوذي ازدادت تعقٌداتوهل وجوود
نمام جدٌد ومنضبطل كذلك أحتاج إلى مصدر جدٌد للقدسٌة إلضفاء األهمٌة على
النمام الذي أتصؾ بالقدسٌة دائماً .وجد الكاهن السومري هذا النموام فوً السوماء
الصوافٌة لمٌزوبوتامٌوا والتوً ذات حركووة منتمموة فٌهوال حٌووا ٌسوتمر فوً السووماء
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نمام مذهلل والن نمام السماء هو أعدس نموامل لوذا ٌجوب ترسوٌخه علوى األر
أٌضاًل والحركة المنتممة لؤلجرام السماوٌة ٌجب أن تكون أساسا ً لحركة اإلنسوان
ضمن المجتمعل وال ٌمكن االعترا على ذلك مطلقاًل بل حتوى ال ٌمكون التفكٌور
فً االعترا ألن هناك إٌمان جاد وعوي لهذا المعتقدل أي أن عودد اآللهوة سوٌقل
علٌبلً بما ٌواكب الكائنات الموجودة فً السماء.
فً الحقٌقة تزامنت مع هذه األحوداا والدة مرحلوة تشوكل المصوطلحات
فً ذهنٌة اإلنسانل وأكتسب الفكر اإلنسانً عووة جدٌودةل كموا أدا أسولوب اإلنتواج
الجدٌد إلى تراكم السلع المنتجة بنسبة هامةل وأصبح باإلمكان منح حصة من هذه
الزٌادة إلى األشخات الذٌن ٌمضون وعوتهم باالنشوؽال بالتصوورات الذهنٌوةل كموا
أن تخزٌن هذه السولع الزائودة فوً مسوتودعات المعبود عود جلبوت األمون والطمؤنٌنوة
للكهنووة والطبقووة المحٌطووة بهوومل الووذٌن لعبوووا دورا ً رٌادٌ وا ً فووً هووذه الثووورةل وهووذه
الطبقة هً الطبقة التً عدر لها فٌما بعد أن تحكوم وأن تكوون صواحبة هوذا الملوكو
أما االنعكاسات األٌدٌولوجٌة لهذه الطبقة فهً أنهوا أصوبحت ممثلوة القودرة اإللهٌوة
السماوٌة على األر ل وأصبحت الـ  zigguratأشبه ما تكون بالمقر الذي ٌجمع
بٌن وحدة اآللهة وممثلٌها .كوان الكهنوة الوذٌن فوً رأس الهورم ٌنشوؽلون باألعموال
اإللهٌة بشكل مستمرل وٌنمرون إلوى األجسوام السوماوٌة وٌتوصولون إلوى تكهنوات
"نبوءات جدٌدة"ل بٌنموا كانوت الطبقوة التوً فوً المرحلوة الثانٌوة مون الهورم تشورح
للعباد األحكام اإللهٌة التً توجب الطاعة المطلقة وٌهٌئون األجواء المبلئمة لقٌوام
هوإالء العبوواد بالعبوادة .لقوود نجحوت ثووورة الودٌن الجدٌوودة فوً مقرهووا بشوكل مووذهلل
حٌووا تووم إعامووة عووالم نموووذجً لآللهووة والووذي ٌوودار المجتمووع باسوومه لتمثٌوول عوووا
الطبٌعة.
بعد أن تم كتابة السٌنارٌو عبل وجود الطبقة المهٌمنة أو بالتعواون معهوال
وبعد أن تم نق المسرحٌة علوى شوكل عبوادة مقدسوة فوً الوروح والوذهنل أصوبح
بمقدور الطبقة الحاكمة أن تمهر لخدمها الذٌن استعبدتهم عن طرٌق التستر خلؾ
الواجهووة اإللهٌووة الفخمووةل وبقوودر موا ٌكووون ذلووك بنفووا كبٌوورل توالووت هووذه اآللٌووة
الفكرٌة والدٌنٌة الجدٌدة التً استولت على كافة األذهوان واألرواح وسوٌعرتها عون
طرٌق عملٌة األٌمان واإلعناعل بقوالب موسمٌة حتى وصلت إلوى أٌامنوا هوذه .لقود
تووم نق و حقٌقووة المعتقوودات واألعووراؾ االجتماعٌووة التووً أوجوودها هووذا النمووام فووً
مورثات إنسان الشر األوسطل حتى أصبحت هذه الحقٌقة تشكل حتى ٌومنوا هوذا
أساس عوتنا بل وضعفنا أٌضال ومهما كان اسم الدٌن أو الفكر الوذي ٌتحودا باسوم
هذه الحقٌقةل فإن الذي تم إرساء أسسه بشكل سلٌم والذي ٌطحن أذهاننا وأرواحنا
مثل رحى الطاحونة القدٌمةل هو عجلة معتقدات وأفكار هذا النمام.
إن الطووراز االعتقووادي والفكووري السووومري هووو نمووام ذو عٌمووة بشوورٌة
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مازالووت تؤثٌراتووهل وإن كانووت بشووكل ؼٌوور مباشوور علووى البنٌووة الذهنٌووة والروحٌووة
لئلنسانٌةل عوٌة حتى ولو لم ٌتم االنتباه لذلك .لقد أجرا السوومرٌون تؽٌٌوراً علوى
العدٌد من أشكال األدٌان واألفكارل ووضوعوا الفروعوات بٌنهوا وذلوك بتطبٌقهوا بموا
ٌتبلءم معهمل وٌعتبر ذلك حسب تلك المرحلةل المصودر األساسوً الوذي بودأ بوذلك
التؽٌٌوور الموجووه بفعوول العبلعووة الدٌالكتٌكٌووة األساسووٌة للتحووول الموجووه موون الفكوورة
الفلسفٌة إلى الفكرة العلمٌة.
لقد رسخ السومرٌون عواعد وعوانٌن عوٌة فً البنٌة الفكرٌوة واألخبلعٌوة
لئلنسانل وبات عالوب النموام علوى درجوة مون القووة التوً تجعول الحضوارة ممكنوة
بالنسووبة لؤلنممووة السووابقةل وحققووت تفوع وا ً سوواحقا ً بكتابهووا وأدباءهووا علووى صووعٌد
تؤسووٌس مإسسوواتها القوٌووةل وهووً صوواحبة أسوولوب اسووتطاعت أن تعبوور بقوووة عوون
االنسجام بٌن الموسٌقى والحٌاة استمرت حتى ٌومنا هذال وذلك عن طرٌق إنشواء
وحوودة متآلفووة باسووتخدام الفوون وخاصووة الموسووٌقىل كمووا أنهووا أول معووٌن للموسووٌقى
الدٌنٌة.
أمووا الجانووب األخطوور لهووذا األسوولوب االعتقووادي والفكووري فهووو تمتعووه
بالخاصٌة الدوؼمائٌة Dogmatikل وعود احتلوت هوذه الخاصوٌة مكانهوا فوً بنٌوان
كافة المعتقدات واألفكار الدوؼمائٌة التوً مورت بتحووالت مختلفوة ووصولت حتوى
ٌومنا هذا .وكان من الصعب جدا ً االنتقوال مون المعرفوة إلوى العلوم والفلسوفة تحوت
تووؤثٌر هووذا األسوولوب موون التفكٌوور واالعتقوواد الووذي لعووب دوراً هام وا ً فووً اسووتقرار
وتمؤسووس العبودٌووة وبعبووارة أخوورا تحووت تووؤثٌر المفهوووم الوودٌنً وممارسوواته .لقوود
عرؾ تارٌخ الحضارة عانونا ً عاما ً مفاده :إن الثقافوة التوً تطوور أسولوبا اجتماعٌوا ً
اكثرل هً تلك الثقافة التً ال تتخلوى عون جوهرهوا بسوهولة وتقواوم التؽٌٌور بشودةل
ولقود عووانى الشوور األوسوط موون هووذه القاعودة كثٌووراً .ومثلمووا ٌكوون الوصووول إلووى
النتٌجووة القائلووة بوجووود عبلعووة بووٌن فووتح الطرٌووق أمووام النمووو المووذهل للحضووارة
الرأسمالٌة األوروبٌة وعودم معاٌشوتها لحضوارة الونمط الشور أوسوطً صوحٌحال
وكذلك عكس هذا الكبلم صحٌح اٌضا .أي أن التؤثٌر العمٌق لحضارة الر علوى
الذهن والوروح تصوعب تجسوٌد ذهون وروح الرأسومالٌة وبالتوالً تصوعب تحوٌلهوا
إ لى مإسساتل وذلك أشبه ما ٌكون بالمثال التالً :ففً الوعت الذي ٌحتمل فٌه أن
ٌسوومح الجووذر األساسووً بتبوورعم جدٌوودل فووإن هووذا التبوورعم ٌعووٌ علووى الجووذر وال
ٌمكنه التخلً عنه .لقد ترك هذا الموضووع آثوارا ً عمٌقوة فٌموا ٌخوت الثقافوة التوً
نتجت عن الثوورة الزراعٌوة فوً منطقوة الهوبلل الخصوٌب .فهوذه المنطقوة ال توزال
حتى اآلن تعٌ تحت تؤثٌر ثقافة العصر النٌولٌثً القوٌة وعاداته وتقالٌده.
ولكن مثلما ال ٌمكن أن تكون ثورة المدن وال حضوارة الور لووال ثوورة
الزراعة ـ القرٌةل فمن المإكد بؤنه ال ٌمكن الوصول إلى أسلوب التفكٌور الفلسوفً
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لوال وجود حضارة الر فوً البداٌوةل ومون ثوم المودن وحضوارة المجتموع الطبقوً
والعناصوور اإلٌدٌولوجٌووة .األبحوواا الدٌالكتٌكٌووة تإكوود أن األسوولوب الفكووري الووذي
سٌتمخ عن نضال األسلوب الفلسفًل هوو أسولوب الور ل إن التنواع الفلسوفً
هنا لٌس مع ثقافة العصر النٌولٌثًل بل مع ثقافة المجتمع الطبقًل كذلك ٌمكن أن
تجد الفلسفة حاجتها من الرفواه وأوعوات الفوراغ المعتمود علوى اإلنتواج الزائود الوذي
نووتج عوون المجتمووع الطبقووً ضوومن نمووام الوور ل وسووٌتطور عطبهووا المضوواد وعوتهووا
المتناعضة بالصراع مع عٌم وعوانٌن نمام الر .
د ـ ٌمكوون تعرٌووؾ الفكوور الفلسووفً بؤنووه عبووارة عوون الجهووود التووً تبووذل
لتوضووووح حقوووو ائق الطبٌعووووة والمجتمووووع دون االعتموووواد علووووى اعتقووووادات الوووودٌن
والمٌثولوجٌووال إن وصووول ذهوون اإلنسووان إلووى هووذا المسووتوال هووو نتوواج للتطووور
االجتماعً .وتعود جورأة الوذهن الفوردي علوى اعتحوام الفكور الفلسوفً أكبور خطووة
حوورةل ألن اإلنسووان وألول موورة ٌقوووم بتفسووٌر وجوووده باالعتموواد علووى نفسووهل هووذا
الموعؾ نفسه هو مقدمة لتشوتت االعتقوادات المسوتقرة .وكموا عوام الودٌن التوحٌودي
بفتح الطرٌق أمام التؽٌٌرات الجذرٌة فً البنٌة الذهنٌة عن طرٌق تجاوز األصنام
الطوطمٌة ومإسسة اآللهةل إال أن الفكر الفلسفً عام بؤكبر ثورة فوً توارٌخ الفكور
عن طرٌوق برهنتوه علوى أنوه ٌسوتطٌع أن ٌعوٌ دون إلوه أو دون أن ٌسومح لئللوه
بالتوودخل فووً شووإونه .إن الذهنٌووة االجتماعٌووة المعتموودة علووى االعتقوواد الوودٌنً أو
المٌثولوجً هوً االعتقواد الوذي ٌشوعر بؤنوه ال ٌسوتطٌع العوٌ إال باالعتمواد علوى
عبودٌتووه أو باالعتموواد المطلووق علووى أحوودهما .إن االبتعوواد أو اإلبعوواد عوون أسوولوب
العبا دة واإلٌمان واالعتقاد فً هذه البنٌة الذهنٌةل ٌعوادل المووت أو الوزوالل وهوذا
أكبوور عقوواب .وٌكموون فووً أسوواس هووذا االعتقوواد عوووة اإلٌدٌولوجٌووة وضووعفهال حٌووا
تووربط الفوورد بووالمجتمع باعتبوواره تابع وا ً لووه دون محاكمووة أو سووإال .وهكووذا بمكنووة
المجتمع فً هذه البنٌة اإلٌدٌولوجٌة أن ٌشعر بؤنه عوي بواسطة القووة التوً ٌوإمن
بها والقٌم والرمووز المعطوفوة علٌهوا .وبموا أنوه ال توجود بنٌوة ذهنٌوة مسوتقلة تنوتج
البوودٌل أثنوواء األزمووات فووإن هووذا المجتمووع محكوووم علٌووه بووالزوال أو بووالتحول إلووى
مجتمووع متخلووؾ أو سووٌتم اسووتعباده موون عبوول عوووة حاكمووة أو أكثوور تقوودما ً منووه أو
ٌتعر على ٌدها لبلنصهار.
لقوود عرضووت البنٌووة الذهنٌووة الدوؼمائٌووة القوٌووة السووائدة فووً مجتمعووات
الشوور األوسووط أمامنووا كوول هووذه النتووائجل فمووثبلً بووالرؼم موون البنٌووة ؼٌوور العادٌووة
للمجتمع السومريل إال أنها لم تستطع أن تنجو من الهزٌمة خوبلل مرحلوة األزموة
أمووام عبائوول الجبووال والصووحراء البسووٌطة .كم وا وتعرضووت مصوور للمصووٌر عٌنووهل
وأٌضا ً بالرؼم مون أن الحضوارة اإلؼرٌقٌوة والرومانٌوة تمتلكوان األسواس الفلسوفً
الواضحل فقد سقطتا وتفككتوا نتٌجوة حالوة األسورا التوً مهودت السوبٌل لهوا ذهنٌوة
مجتمع الر عمومواً .ال شوك أن عبلعوات ملكٌوة الور علوى أسواس نموط اإلنتواجل
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تلعب دورا ً بارزا ً فً ذلكل لكن البنٌة اإلٌدٌولوجٌوة المهٌمنوة علوى بنٌوة المجتموعل
أعاعت بمقاومتها أمام انطبلعة تشكل أساسا ً لتدوٌن مرحلة جدٌودة .عودم االنطبلعوة
فً البنٌة اإلٌدٌولوجٌة ٌعنً البلحل والتشتتل لهذا السبب تلعب البنٌة الدوؼمائٌوة
المسووٌطرة علووى الفكوور بالنسووبة للمجتمعووات دورا ً كع وائق إٌوودٌولوجً اكثوور تعقٌووداً
وجموداً .طول الفترة التً عاشها نموام الور فوً العصوور األولوى مورتبط بشوكل
وثٌوووق بالسوووٌطرة الفكرٌوووة "الدوؼمائٌوووة" المإسسوووة علوووى البنٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة
للمجتمووعل كووذلك لهووذا السووبب تكتسووب األنطبلعووات النبوٌووة عٌمووة كبٌوورةل وان سووبب
تعادل إحداها حملوة ثورٌو ة هوً الثؽورات التوً فتحتهوا فوً البنٌوة الدوؼمائٌوة التوً
مهرت ضدها.
وبسبب ارتبواط ثوورة النبوً إبوراهٌم بتحطٌموه األصونامل وتحامول النبوً
دمحم علووى أصوونام الكعبووة كهوودؾ أولل وؼضووب النبووً موسووى الكبٌوور علووى "عبوودة
العجل الذهبً"ل فإنهم ٌكتسبون أهمٌة ممٌزة فً المراحول التوً عاشووا فٌهوا .وان
استهداؾ الدوؼمائٌة وتشتتٌها ٌعد ثورة من أجل تلك المراحل.
فً الوعت الذي كانت األزمة والبلتحلٌلٌة "الجمود" المعاشوة فوً مركوز
والدة حضارة الر تمهد الطرٌق أمام الدوٌبلت الموجودة علوى األطوراؾ والتوً
أصووبحت أكثوور مرونووة وترسووخ فٌهووا الوووعً األثنووًل موون جهووة أخوورا فقوود كانووت
الجهووود تبووذل إلٌجوواد مخوورج ضوومن المخطووط اإلٌوودٌولوجً موون خووبلل األدٌووان
التوحٌدٌة مع مساعً البحا السرٌة .إن الفلسفة وخاصة فً المجموعات السورٌة
تصوووبح مناسوووبة أكثووور للتطوووورل حٌوووا توووزداد إمكانٌوووة التفكٌووور الحووور عنووود هوووذه
المجموعووات أو ٌووزداد مووا ٌمكوون أن نسوومٌه بالتجووارب السوورٌة له وذه المجموعووات
المناهضوووة لئلٌدٌولوجٌوووة الرسووومٌة لنموووام الووور  .فباإلضوووافة لكوووونهم أصوووحاب
اعتقادات واضحة فهم فً مرحلة بحا واستقراء عن نموام عوٌم ٌرتبطوون بوه مون
جدٌد وٌجعلهم ٌتجاوزون خوفهم وٌدخلون الطمؤنٌنة إلى أذهانهم وأرواحهوم .إنهوا
عبارة عن طرائق نوعٌة فً العهد البدائً.
أمووا العاموول الهووام اآلخوور الووذي مهووود السووبٌل أمووام الفكوور الفلسووفً هوووو
التطورات التً وصلت إلٌها وسائل اإلنتاجل حٌا علت الحضارات األولى لنمام
الوور أساس وا ً علووى أكتوواؾ العصوور البرونووزي .لقوود عوودمت الملكٌووة المقامووة علووى
البرونز إلى طبقة مالكً الرعٌق عوة عمٌمة بسبب األدوات الزراعٌة والصوناعٌة
والعسوكرٌة التوً توم تصونٌعها مون هووذا المعودنل وإن شوح هوذه األدوات التوً علمووا
توجد خارج المركز أدا إلى ضعؾ البنى األثنٌةو تمكنوا من الودفاع عون أنفسوهم
بواسوطة مووا ٌحصولون علٌووه موون هوذه األدوات .ولكوون تقنٌووة الحدٌود التووً انتشوورت
اعتبارا ً من عام . 1555مل مهودت السوبٌل لخلوق توؤثٌر دٌمقراطوً كبٌورل وازداد
نفوذهووا حٌووا انتشوورت بشووكل واسووع ووصوولت إلووى شوورٌحة واسووعة موون الفقووراء.
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فوصل اإلنتاج والدفاع إلوى أبعواد متقدموة جودا ً باسوتخدام تقنٌوة الحدٌودل وهوذا كوان
ٌعنووً الوووفرة موون جهووة واألموون موون جهووة أخوورا .وعوود أدٌووا بوودورهما الووى الرفوواه
وزٌادة أوعات الفراغ وتتخذ الفلسفة من أرضوٌة اجتماعٌوة كهوذه شورطا ً أولٌواً .إن
مهووور الكبلسووٌكٌات الكبٌوورة للفكوور الفلسووفً فووً القوورنٌن السووادس والخووامس عبوول
المٌبلد لم ٌكن من تلقاء ذاتهال بل هً مرتبطة بتجزئة البنٌة اإلٌدٌولوجٌة لمجتمع
الوور فووً العصوور األولل وبتحطووٌم احتكووار أدوات اإلنتوواج األساسووٌة "األدوات
الحدٌدٌوة والبرونزٌوة" .إن مصوطلح "العصور الكبلسوٌكً" لنموام الور ٌمكون أن
نطلقه على المرحلة األخٌرة من العصور األولل بوٌن القورن الخوامس عبول الموٌبلد
والقرن الخامس بعد المٌبلدل كذلك ٌمكن فً الوعت ذاته أن نطلق مصطلح عصر
الفلسفة على المرحلة التً مهر فٌها كبار الفبلسفة الذٌن طوروا خبللهوا تعوالٌمهم
ووضعوا أسسها.
وإذا ما تعرفنا عن عرب إلى هإالء الفبلسوفة الوذٌن خلفووا أثواراً وتركووا
موودارس باسوومهم فووً تلووك المرحلووةل حٌنهووا سوونفهم موواذا تعنووً المرحلووة الروحٌووة
والذهنٌة الجدٌدة لئلنسانٌة.

أوالً ـ زرادشت والزرادشتٌة
مهما تم تقٌٌم زرادشت على أنوه نبوًل فوإن مواعفوه تودل علوى أنوه أعورب
ألن ٌكون فٌلسوفاًل وٌعتقود بؤنوه عوا بوٌن القورن العاشور والسوادس عبول الموٌبلد.
والمقبول أنه عا فً شمال ؼرب إٌوران الوذي كوان ٌشوهد ثوورة زراعٌوة عوٌوةل
وكان مرتبطا ً باالعتصاد الزراعً لدرجة العشوق .بمعنوى أنوه اسوتطاع أن ٌإسوس
عبلعة بٌن شخصٌته ووجوده وبٌن الموإثرات التوً ولعودتها الثقافوة النٌولٌثٌوة .وعود
اتخووذ الجهوود واإلنتوواج والكسووب الحووبلل أساسووا ً لفلسووفتهل وٌضووفً القدسووٌة علووى
الخضوورة وٌجعوول موون حماٌووة الحٌوانووات مبوودءا ً لووهل وٌمنووع تقوودٌمها علووى كقوورابٌن
عوتها فً الزراعة واالستفادة من حلٌبها ودهونها.
واكتفى باالستفادة من ع
وعد أنجز زرادشت إصوبلحا ً أساسوٌا ً فوً نموام العقٌودة اآلري .فهوو نبوً
بقدر ما بدأ بمرحلة التحول من نموام اآللهوة الثبلثوة إلوى نموام اإللوه الواحودل ألنوه
فً ذلك مثل النبً إبراهٌم وهو فً مسعى بحثه لبلنتقال من الدٌن المتعودد اآللهوة
إلى دٌن اإلله الواحد .ففً الوعت الذي طور فٌه النبً إبراهٌم دٌنه ضومن القبائول
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حووول اآللهووة
السووامٌةل عووام زرادشووت بوونفس العموول ضوومن القبائوول اآلرٌووة .فقوود ع
األساسٌة اآلرٌة فً تلك المرحلة إندرا ومٌترا وفارونا إلى اإلله أهورا مازدا (هللا
)و بمعنى أنه بدأ مرحلة باتجاه الدٌن التوحٌدي فً إٌران ومٌدٌا واألناضول .ولوه
دور هوووام فوووً تشوووكٌل العدٌووود مووون المصوووطلحات مثووول الجنوووة وجهووونم والصوووراط
والمبلئكووة وطبقووات السووماوات وٌوووم الحشوور والمحكمووة العلٌووا ومٌووزان الحسوونات
والسٌئات .وٌقدر المرأة عالٌاًل كما اهتم بالنمافوة والطهوارة أو أنوه بعبوارة أخورا
نبووً الزراعوة والكسووب الحووبلل واألسوورة العفٌفووة والبٌووت المرتووبل وهووو ٌعووار
العنؾ باستثناء الدفاع عن النفس.
أموا أسواس زرادشوت كفٌلسووؾ فإنوه ٌعتمود علوى األخوبل العلٌوا وعلوى
الصراع الدائم بٌن الملمة والنور وبٌن الصالح والطالحل أي أنه ٌعتمد علوى مبودأ
وحووودة وصوووراع األضوووداد الووودٌالكتٌكً .وهوووو أول مووون اعتووورؾ بحرٌوووة اإلرادة
اإلنسانٌة .وهذا ٌعنً أن اإلنسان أصبح حسوب هوذا المعتقود صواحب طاعوة خبلعوة
كانت حتى ذلك الوعت إحدا الصوفات الخاصوة لئللوه .إن عمٌلوة اإلبوداع الفوردي
التً تعد جوهر الفكر الؽربً هً إحدا الجوانب الفلسفٌة الهامة لزرادشوت .وإن
اعتماد اإلرادة الحرة أساسا ً تعنً بداٌة الفلسفة ورف مفهوم العبد .وتعد تعالٌموه
فوً هووذا اإلطووار نقطووة العبووور بووٌن الفلسووفة والوودٌنل تمثوول الطرٌووق الفاصوول بووٌن
الفلسفة والدٌن .وتعد هوذه المٌوزة تطوورا ً كبٌوراً .وتبوٌن الدراسوات أن الزرادشوتٌة
لعبت دورا ً هاما ً فً تطور ذو فورعٌن ل تطوور الفلسوفة الشورعٌة "الهنودل الصوٌن"
موون جهووة والفلسووفة الؽربٌووة موون جهووة أخوورا .وٌمكوون أن نسووتنتج أن هووذا الوودور
المتعوودد ٌحتوووي فووً أعماعووه علووى تركٌووب رفٌووع المسووتوا مإلووؾ موون الثقافووة
السومرٌة والثقافة اآلرٌة .وتعد مٌدٌا أي البلود الوذي تتبلعوى فٌوه الودٌوان الخصوبة
لنمووامً جبوول طوووروس وزاؼووروسل نقطووة التبلعووً بووٌن ثووورة المدٌنووة السووومرٌة
وثووورة الزراعووة ـ القرٌووة فووً العصوور النٌووولٌثً .وبقوودر مووا ٌعوود زرادشووت أحوود
مإسسً هذا المٌراا فإنوه بإجرائوه تحووالً واصوبلحا ً علٌوه فوً المسوتوا الرفٌوعل
وكووذلك بتلٌٌنووه نمووام الوور الووذي كووان سووائدا ً فووً العصوور األول والبوودء بمرحلووة
العصر الكبلسٌكً األعرب إلى المنطقل وكذلك بتحرٌره إرادة المجتمع الزراعوً
والتً لم تستعبد بعدل ٌمثل دور تمهٌد طرٌق واضح أمام الفلسفة.
إن أفضل المواعؾ واععٌة هً البحا عن تداخل الفلسوفة المعتمودة علوى
اإلرادة الحرة مع نبوٌة الدٌن التوحٌدي فً كٌان أعمق الثقافتٌن للتارٌخ المتكامول
فً جؽرافٌة مناسبة كهذه .ولٌست مصوادفة أن ٌكوون الفٌلسووؾ األلموانً الشوهٌر
"نٌتشه" عود ركوز البحوا حوول شخصوٌة زرادشوتل إذ أن التوجوه نحوو زرادشوت
أثنووواء البحوووا عووون مصووودر القوووٌم المعنوٌوووة واإلرادة المفقوووودة للشووور األوسوووط
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ومٌزوبوتامٌا اكثر من ٌكون شؽفا ً بالعلمل هو من أجل الوصول إلى منبوع مجتموع
حر وإلى مفهوم األخبل الحٌة التً تشكل الجانب األهم لهوذه الفلسوفةل وكول ذلوك
ٌعنً اكتشاؾ ذات الفٌلسوؾ فً التارٌخ من جدٌد ووضوعها فوً جودول األعموال
وإحٌاءها.
ثانيا ً ـ البوذيت
لعب بوذا دور المصلح األكبر فً دولوة الكهنوة الهندٌوة "البراهموا"ل فقود
ك ان أحد أموراء هوذا النموامل ومون المحتمول أنوه عوا أسولوب حٌواة ملٌئوة بواآلالم
نتٌجووة هزٌمووة كبٌوورة ألمووت بووه أو خسووائر منووً بهووال وكؤنووه ٌسووقط موون الجنووة إلووى
جهوونمل ممووا دفعووه إلووى تركٌووز داخلووً كبٌوور .لقوود بٌنووت لووه هووذه التجربووة الجوانووب
المالمة لعبودٌة البراهما والنتائج المذهلة والسلبٌة للفرز الطبقً القاسً .فلقد كان
نمووام "الكاسووت" الهنوودي مالمووا ً وعاسووٌا ً لدرجووة أنووه واصوول التضووحٌة باإلنسووان
"كقربووان" حتووى نهاٌووة القوورن الماضووً وال زال ٌحووافم علووى تموواٌز الثقافووة بووٌن
الكاستٌٌنل وتستمر العدٌد من خصائصهل وهو شوكل خوات جوداً وعواس للمجتموع
الطبقً استمر مئات السنٌن.
لفهم بوذال ٌجب تقٌوٌم انعكواس هوذا المثوال للمجتموع الطبقوً علوى البنٌوة
الذهنٌة والروحٌة لئلنسان .فمن جهة هنواك االحتشوام والسوفاهة التوً ال مثٌول لهوا
ومون جهووة أخورا هنوواك البشور موون الطبقوات الوودنٌا الوذٌن ٌجووري توربٌتهم وبووٌعهم
وشراءهم وتقدٌمهم عرابٌن كالحٌوانوات .فمون الواضوح أن مثول هوذا النموام ٌشوكل
مصدرا ً للمآسً واآلالم الكبٌرة حٌا كان بوذا ثمرة لهذا النموام .ومثلموا ال ٌوجود
للرب مكان فً فلسفتهل فانه ال ٌتخذ مون الطبٌعوة أساسواًل وال ٌهوتم كثٌوراً بالخوالق
والمخلو ل فالقضٌة األساسٌة التً ٌبحا عون حول لهوال هوً الواعوع الموإلم للعوالم
وخصائت الحٌاة المإلمة للمجتمع .تعد هذه التعالٌم التً استمرت حتى ٌومنا هذا
تحت اسم البوذٌة باعتبارها فلسفة الحٌاة لمجتمعات هامة فً جنوب شرعً آسوٌال
فلسفة أخبلعٌة من زاوٌة خصائصها االجتماعٌة األساسٌةل واصبلح أخبلعوً .لقود
وضعت الصٌؽة األساسٌة لهذه الفلسفة كما ٌلً:
أ ـ العالم والمجتمع ملٌئان باآلالم.

ب ـ أسووواس مصووودر هوووذه اآلالم هوووً الرؼبوووات الجامحوووة والمخووواوؾ
والجهل.

ج ـ ٌمكن التخلت من هذه اآلالم بالوصوول إلوى مرتبوة نٌرفانوا "لحموة
السعادةل الجنةل نوع من اإلله".
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د ـ السوبٌل إلوى ذلوك هوو الٌوؼوا "التنوور بوالعلمل التركٌوز الوذاتً واتبواع
األسالٌب والسبل المإدٌة إلى ذلك”.
وموون الجلووً انهووم ٌرٌوودون تلٌووٌن الهٌمنووة الصوولبة جوودا ً لنمووام "الكاسووت"
البراهمً العبوديل كموا رأٌنوا فوً النمواذج األولوى األخورا مثول مصور وسوومرل
علووى البنٌووة الذهنٌووة والروحٌووة لئلنسووان .وهووذا موورتبط بكووون بوووذا كووان فووً حالووة
صراع مع البراهمة .وكوان بووذا ٌمثول أحود حلقوات مرحلوة اإلصوبلح االجتمواعً
التً شهدها القرنٌن السادس والخامس المٌبلدل إبتدا ًء من اإلؼرٌق وحتى الصٌن.
ومثلمووا تووؤثر بتقالٌوود زرادشووتل فانووه أثوور كووبل الجووانبٌن الشوور والؽوورب .وهنوواك
روابووط وثٌقووة بووٌن البوذٌووة والتصوووؾ .ووضووع أنممووة مثوول الزهوود واالنوووزواء
واالنقطاع عن الؽرائزل وذلك إلدراك أنانٌة الطبقة الحاكمة المستؽلة والحد منهال
مثلما عامت هذه التجارب الحٌاتٌة بتربٌة النفسل كذلك مهدت بؤنممة اإللهام مثل
نمرة العارفٌن والعودة إلى الوجدان الذي أعماه الثراء والنمورة الواععٌوة لتووازن
الطبٌعةل السبٌل امام التعلٌم وخلقت راحة الضمٌر.
وكما حطمت تعالٌم بوذا الهٌمنة اإللهٌة للبراهمة فً حضوارة الور فوً
جنوب شر آسٌال كذلك لعبت دورا ً فً تشوكٌل نموام أكثور منطقٌوةًل وفوً الوعوت
الذي وضعت فٌها حدا ً للدوؼمائٌاتل فإنها زادت من نسبة الضمٌر والعقولل وفوً
الحقٌقووة فإنووه لعووب دورا ً إصووبلحٌا ً عمٌم وا ً علووى الصووعٌد األخبلعووً فووً التووارٌخ
البشري.
ثالثا ً ـ لونفوشٌوس
لعب كونفوشٌوس فً الصٌن نفوس الودور الوذي لعبوه بووذال وٌعتقود بؤنوه
عا فوً نفوس المرحلوة بوٌن القورنٌن السوادس والخوامس عبول الموٌبلدل ولقود شوهد
الصٌن خبلل هذٌن القرنٌن بعد انهٌار ملكٌتوه المطلقوة حالوة كبٌورة مون الفوضوى.
ولقد أدت ذكرٌات تلك المرحلة الفخمةل بٌن  1555ـ . 755مل إلوى التفكٌور فوً
أسباب هذا السقوط وهذا التشتتل وبدأ التحقق حول كٌفٌة تشٌٌد الطرٌقة الطبٌعٌة
"تاو"ل وهنا ٌجب أن نوضح بؤن الكلمات "تاو" فً الصوٌن و"دهارموا" فوً الهنود
و "مً" فً سومر و"مواءات" فوً مصور و"مووٌرا" عنود اإلؼرٌوق والتوً كانوت
اكثر المصطلحات استخداما ً "وتعنً القانونل الطرٌقل الشرٌعة"ل تعنً باألسواس
الخصوووائت األساسوووٌة للحضوووارةل وحتموووا ً ٌجوووب أن تكوووون الحٌووواة مبلئموووة لهوووذه
الخصائت األساسٌةل فإن لم ٌحدا ذلك عندها ٌجوب إزالتوهل وذلوك كوان الوضوع
السائد فً تلك القورونل لقود شوهدت تلوك المرحلوة وضوعا ً كهوذا وأصوبح ال بود مون
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إصبلح النمام السائد ؼٌر المنسجم موع القووانٌن األساسوٌةل وبعبوارة أخورا الوذي
تجاوز النماذج “ ”Paradigmeالبدائٌة ولم ٌستطع أن ٌإسس نماذج أخرا بدٌلوة
عنهل ولم ٌعد من الممكن تسٌٌر النمام بواسطة اعتقادات دولوة الكهنوةل واألجوبوة
التً تقدمها كانت على شكل التشتت إلى دوٌبلت صؽٌرة "تشبه اإلعطاعٌات التً
تضم العبٌد" ومهور مجموعات سرٌة وتعلٌمات فلسفٌة كبٌرة.
وبات كونفوشوٌوس هوو االسوم الواضوح الوذي كوان مون نصوٌب الصوٌنل
وللكونفوشٌوس خمسة مباد أساسٌة هً:
أ ـ اإلداري ٌجب علٌه القٌام بكامل متطلبات مسإولٌاته.

ب ـ المرأة :علٌها أن تحٌا حسب المتطلبات الزوجٌة بشكل كامل
ج ـ االبنٌ :جب علٌه تلبٌة كافة متطلبات الرابطة األبوٌة.
د ـ األ األصؽرٌ :جب أن ٌإدي كافة واجباته نحو أخٌه األكبر.
هـ ـ ٌجب على كل شخت أن ٌإدي واجباته نحو أصدعائه.

وكانوت هوذه التعوالٌم أشوبه موا تكوون بتجدٌود أكثور مون كونهوا إصووبلحٌةل
فلٌس هناك دٌون فوً الكونفوشوسوٌةل بول هنواك عضوٌة المجتموع والنموام السٌاسوً
فقووطل وكٌفٌووة إعووادة بنوواء النمووام االجتموواعً والسٌاسووً الووذي أصووابه العطووب؟.
والجانب الذي تم التركٌز علٌه هو االنشؽال باألفراد أكثور مون االنشوؽال بتؤسوٌس
العبلعووات موون جدٌوود بووٌن المإسسووات المختلفووةل ٌعنووً أن المسووؤلة األخبلعٌووة هووً
المسؤلة األساسٌة فوً الكونفوشٌوسوٌة .وكوان العمول ٌجوري علوى ترسوٌخ النضوال
عن طرٌق التشٌٌد بالنضال األخبلعًل وعد عدمت توضٌحات مفصولة تناولوت أد
النقاط المتعلقة بما ٌجب أن تكون علٌه عواعد الحٌاة بٌن األفورادل وموا زالوت هوذه
الذهنٌووة تمووارس تؤثٌرهووا علووى المجتمووع الصووٌنًل وتقووؾ خلووؾ الطووابع واالجتهوواد
الصٌنًل وان تعالٌمها ذات طبٌعوة صووفٌة وال ٌمكون إنكوار دورهوا فوً الطرائوق
الصوفٌة ودوره فً سٌر التطور العام للحضارة.
رابعاًـ سقراط وعصر الفلسفة االجتماعٌة
امتدت حضارة الور األولوى التوً كانوت مركزهوا مٌزوبوتامٌوا ومصور
مون الحودود الشورعٌة آلسوٌا وحتوى الحودود الؽربٌوةل وبودأت مرحلوة نهوو نموام
الر عند اإلؼرٌق والرومان اعتمادا ً على هذا المٌراا الؽنًل وان الحدٌد كتقنٌة
اآلن األساسووً ٌسوواهم فووً انتشووار الرفوواه وٌمهوود السووبٌل التسوواع الطبقووة الوسووطى
وٌرتفووع مسووتوا االتصوواالت والقووراءة والكتابووةل وامتلووك النوواس الشووروط التوووً
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تشعرهم باألمانل وكانت تقوم هناك رحوبلت بكول سوهولة مون مدٌنوة  SARDفوً
األناضوووول الؽربٌوووة إلوووى عاصووومة االمبراطورٌوووة الفارسوووٌة  .Perepolisوكوووان
باسووتطاعتهم أن ٌتلقوووا موون كهنووة مصوور وبابوول التراكمووات اإلٌدٌولوجٌووة والثقافٌووة
للعصر األولل وكان الشر عبلة لتلقً الثقافة والعلم مثلما الؽرب فً أٌامنوا هوذهل
فقد كانت بابل ومصور مركوزا ً للعلوم والثقافوة الرفٌعوةل والوذٌن نقلووا اإلٌدٌولوجٌوة
إلى اإلؼرٌق والرومانل هم مرشحو الكهنة والمتصوفون الذٌن تلقوا تعالٌمهم فً
هووذٌن المرك وزٌن اإلؼرٌووق والرومووان .فقوود كووان نمووط اإلنتوواج الشوورعً وإنتاجاتووه
اإلٌدٌولوجٌووة تشووهد تطووورا ً مكثفوا ً فووً القوورن العاشوور عبوول المووٌبلدل وٌقوودم تجاربووه
العملٌوووة وٌعلوووم نموووام الكتابوووة "األبجدٌوووة"ل باختصوووار لعبوووت شوووبه الجزٌووورتٌن
األوروبٌتٌن القرٌبتٌن من آسٌال اإلؼرٌق وإٌطالٌا دور الجسر فً نقول هوذه القوٌمل
فقد كانتا ساحتٌن مفتوحتٌن جدٌدتٌن على الحضارة.
ولووم ٌكووون باسووتطاعة المٌثولوجٌوووة السووومرٌة والمصووورٌة وممارسوووتهما
الدٌنٌة التً وصولت إلوى مسوتوا اإلٌدٌولوجٌوة أن تقفوا بعٌودتٌن عون عملٌوة النقول
هووذهل فقوود واصوولتا لعووب دورهمووا الرٌوواديل وٌتطووور البلهوووت اإلؼرٌقووً كمشووتق
محرؾ من المٌثولوجٌا السومرٌةل ونمرا ً ألنه كان تحت التؤثٌر المستمر للنسوخة
ع
المصرٌة والفٌنٌقٌة والكرٌتٌوةل لوم ٌسوتطع الوتخلت مون التقلٌود بشوكل توامل ولكنوه
كووان ٌمررهووا بمرحلووة تص وٌعر مكثفووة ألجوول احتوائهووال فقوود كووان اإللووه اإلؼرٌقووً
"زٌوس" أشبه بنسخة عن الرب البوابلً "موردو " وكوان " كرونووس" تقلٌوداً لوـ"
أنكً” .طبعا ً عندما ٌكون التنقٌل من النقطة األساسٌةل فإن ما هو بعده سٌتواصول
دون انقطاعل وكل شًء سٌؤتً متشابهاًل وتم تؽٌٌور كافوة المصوطلحات واألسوماء
الدٌنٌوووة والمٌثولوجٌوووة للمجتموووع النٌوووولٌثً ومجتموووع الطبقوووً العبووووديل ومنحوووت
مصووطلحات وأسووماء محلٌووةل لووم ٌكوون ٌووذكر فووً المٌثولوجٌووا اإلؼرٌقٌووة حتووى اسووم
واحد حتى عام . 1555مل إال انه تم خلوق أؼنوى مٌثولوجٌوا موع هوذه التؽٌوراتل
وأن التحكم بالقٌم المعنوٌوة والتوً هوً أهوم مون القوٌم المادٌوةل لهوو أمور مهوم وٌوتم
النجاح فٌه.
إن المٌثولوجٌا اإلؼرٌقٌة التً ٌتم العمل إلعرارها بؤنها أفخوم مٌثولوجٌوا
مبدعووة فووً العووالمل ٌفهووم ٌومووا ً بعوود ٌوووم بؤنهووا مووا هووً إال ثووانً أو ثالووا نسووخة
للمٌثولوجٌا السومرٌةل هذه هً النتٌجوة التوً توصولت إلٌهوا األبحواا التوً جورت
فً السنوات األخٌرة إلثبات ذلك .فإذا كان التارٌخ عبارة عن نهر ٌجريل فقد توم
فً تلك السنٌن مد أحد فروعه إلى هنال وكما تموت تؽذٌوة هوذه التربوة بوذاك النهور
الحٌووويل فقوود تووم ربووط األنهووار الصووؽٌرة والبحٌوورات الموجووودة هنوواك بووالمجرا
الرئٌسووًل ومثوول المٌثولوجٌووا اإلؼرٌقٌووةل فووإن التطووور الفلسووفً الووذي خوورج منهووا
اسووتفاد موون التراكمووات العلمٌووة التووً حملهووا نهوور هووذه الحضووارة الووى هنووا وسووٌبدأ
بعصره.
155

حنو احلضارة الدميقراطية

وعنوودما بوودأ الفبلسووفة اإلؼرٌووق بعصوور الفلسووفةل فووإنهم اعتموودوا علووى
مصدر التراكم الكبٌر للمجتمع الطبقً ومصدر ثقافة العصر النٌوولٌثً الوذي كوان
ٌترسخ منذ عشورة آالؾ سونة عبول الموٌبلد وٌنتشور موجوة موجوة .أموا نموام الفكور
الؽربوً فإنوه ٌستصوؽر هووذه الحقٌقوة إلوى أبعود حوودودل إذ ٌعتمود الوجوه اإلمبرٌووالً
للحضارة الؽربٌة على مبدأ "التمركز حول الذات" الذي ٌتبعوه فوً كول شوًء مون
أجل خلق أساس شرعً له ال ٌمكن هزهل وعنودما تمهور عمموة القوٌم الحضوارٌة
وثقافات الشعوب األخورال سٌضوطرون لقبوول بوؤنهم عودموا إسوهاما رٌادٌوا ً للنهور
الحضاري الكبٌر خبلل القورون الخمسوة الماضوٌة .ولقود كوان اإلؼرٌوق ٌمهورون
هذا المفهوم الشوفٌنً منذ بداٌة العصر الكبلسٌكًل لقد كانت كافوة الشوعوب التوً
تعوووٌ خوووارج نطوووا حضوووارة شوووبه الجزٌووورة هوووً عبوووارة عووون شوووعوب بربرٌوووة
ومتوحشةل علما ً بؤنهم كانوا كما بٌن التارٌخ عبارة عون "الطفول الوذي ٌطموح الوى
كل شًء"ل حٌا كانوا عبارة عن شبه رعاة بدائٌٌنل ولم ٌكونووا عود شوٌدوا حتوى
كوخا ً من الحجارة عنودما أخوذوا فون العموارة وثقافوة المعابود مون مصور وصوناعة
السووفن موون الفٌنٌقووٌنل ووسووائل اإلنتوواج والزراعووة موون الهووبلل الووذهبًل وصووناعة
الحدٌد من " "Frigyaوالمٌثولوجٌا والبلهووت مون السوومرٌٌنل وكانوت أوروبوا
وعتئووذ فووً مرحلووة المجتمووع المتوووح  .وٌعوود تحرٌووؾ التووارٌخ سووببا ً أساسووٌا ً لكوول
اآلراء وللمواعووؾ الخاطئووة وٌووإدي إلووى ملووم كبٌوورل ان المفهوووم الصووحٌح للتووارٌخ
ٌعتبر أساس ال ٌمكن التخلً عنه من أجل تطووٌر نموام عوالمً عوادلل مون شوؤنه
تطووووٌر مفهووووم صوووحٌح للتوووارٌخل وإذا كنوووا سنشوووعر بالثقوووة والقوووانون والعدالوووة
األوروبٌةل فٌجب وعبول كول شوًء أن ٌوتم اسوناد ذلوك إلوى مفهووم توارٌخً ٌعطوى
حقه بشكل صحٌح.
وبالرؼم من هذه الحقٌقة الحضوارٌةل فمون المإكود أن اإلؼرٌوق طووروا
حضارة عرٌقة ومبدعةل وعندما دخلت شبه الجزٌرة اإلؼرٌقٌة وجٌرانها األعرب
مثوول ؼربووً األناضووول وجنوووب إٌطالٌووا ومقوودونٌا فووً الشوومالل فووً اكبوور تجربووة
حضوووارٌة للتوووارٌخ بعووود مٌزوبوتامٌوووال فوووإنهم لوووم ٌكتفووووا بوووالمواعؾ المٌثولوجٌوووة
واإلٌدٌولوجٌووة والبلهوتٌوووة التوووً كانووت عووود اسوووتلهمت موون األشوووكال السوووابقةل ان
اإلٌدٌولوجٌة السومرٌة التً لعبت كماهرة دوراً هاما ً اكثر من اإلعلٌم والجؽرافٌوا
فً ذلكل اكتسوبت بتجاوزهوا التقالٌود الزرادشوتٌة فوً مٌودٌا وتقالٌود بووذا فوً الهنود
أشووكاالً أعوورب إلووى الفلسووفةل إن فبلسووفة شووبه الجزٌوورة األوائوول تووالس وفٌثوواؼورا
والذٌن امضوا سنٌن طوٌلة فً مصر ومٌزوبوتامٌال وصلوا فوً القورن السوادس
عبوول المووٌبلد الووى مسووتوا ناضووج واسووتطاعوا نقوول تجدٌوودات كثٌوورة ونشوورها .كمووا
ٌحدا فً أٌامنا هذه حٌن ٌعمول شوباب الودول النامٌوة علوى نشور أفكوار الحضوارة
األوروبٌة فً بلدانهمل كوان المرشوحون الفبلسوفة األوائول ٌمضوون معموم سونوات
شبابهم وخاصة فً بابل التً كانت تعد مركز الثقافة فً تلك المرحلةل وٌعودون
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إلى ببلدهم بعد تجارب عملٌة طوٌلةل وٌتعلموون أسوس العلووم المتطوورة فوً تلوك
الفتوورة وفووً مقوودمتها الرٌاضووٌات والطووبل وبعوود أن ٌتعلموووا األسووس المٌثولوجٌووة
والتٌولوجٌة "البلهوتٌة" على أكمول وجوهو كوانوا ٌضوعون أسوس الفكور اإلؼرٌقوً
فً العصر الكبلسٌكً التارٌخً.
هذه هً خصوائت انتشوار دٌالكتٌوك الفكور فوً تلوك المرحلوةل دع جانبوا ً
بدء هذا الفكر من الصفرل فإنهم كانوا ٌوصلون هوذه األفكوار فوً مرحلوة ناضوجة
جووودا ً وٌنقلونهوووا بعووودما ٌجووورون علٌهوووا اإلصوووبلحاتو وبعبوووارة أحووودال كوووان ٌوووتم
االعتبوواس حسووب الشووروط المجسوودة للبلوود وٌجووري العموول موون أجوول جعلهووا أكثوور
مبلءمة وٌطبقونها.
وإذا ما تناولنا المراحل الفكرٌة التوً لعبوت دوراً تنوٌرٌوا ً عنود اإلؼرٌوق
وبشكل متسلسل سنجد ما ٌلً:
أ ـ إن المرحلووة األولووى التووً تقبوول علووى انهووا بوودأت مووع "هووومٌروس
وهٌسوووٌودوس"ل كانوووت مرحلوووة شووورح لبلهووووت والمٌثولوجٌوووة اإلؼرٌقٌوووةل وٌعووود
هومٌروس شاعر العصر الكبلسٌكً الكبٌور بمعنوى أنوه كوان ٌمثول مرحلوة الشوعر
فوً القورن العاشور عبول الموٌبلدل حٌوا كوان ٌعكوس شوعراً فخمواً .إن هوذه المرحلوة
التارٌخٌوة األخٌورة هوً األعووام التوً طبعتهوا هوذه األعموال " " Vedaفوً الهنودل
و" " Avestaفً إٌرانل وأسطورة الخلق البابلً انوما الوٌ "" Ehumaelish
فً مٌزوبوتامٌوال و"ٌهووا والووهٌم" فوً كنعوانل وبقوول آخور " التووراة " بطابعهوا
كتابٌا ً وشفوٌاًل واللؽة فً جمٌعها هً لؽوة الشوعرل حٌوا ٌشوكل كول ذلوك أسواطٌر
ومبلحم تؤسٌس السبلالت والكونفدراسٌونات العشائرٌة والقبلٌةل وٌمكن أن نطلوق
علٌها أٌضا ً تسمٌة أساطٌر ومبلحم البطولوة التوً تعكوس رؼبوات وإرادة الطبقوات
واألشخات الذٌن جعلوا من أنفسهم أنصاؾ اآللهة.
إن مووا عدمووه هووومٌروس موون توضووٌحات هووو سوورد مقلوود كووان متبع وا ً فووً
جؽرافٌوووة الشووور االوسوووط عبووول ذلوووك بكثٌووورل وتطبٌوووق الموووع للمرحلوووة البطولٌوووة
اإلؼرٌقٌةو وهو سرد وعائع سقوط مدٌنوة طوروادة التوً عاشوت فٌموا بوٌن 1855ـو
. 1255مل لٌتم فتح باب األناضول أمام الؽزوات البربرٌة المعاكسة لؤلكوادٌٌن
والدورٌٌن بلؽة ملحمٌةل إن تارٌخ مدٌنة طروادة التً تقوع علوى ضوفة األناضوول
من مضٌق "جناعبل" ٌحمى بؤهمٌة تارٌخٌة بالؽةل إذ لعبوت هوذه المدٌنوة منوذ عوام
. 4555م علووووى األعوووول دورا ً هامووووا ً باعتبارهووووا البوابووووة األساسووووٌة لنقوووول القووووٌم
الحضارٌة والثقافٌة لمٌزوبوتامٌا واألناضول إلى شبه جزٌورة اإلؼرٌوق والبلقوانل
حٌا تقوم بتؽذٌة اإلؼرٌق والبلقان وتتحكم بهمال وبذلك تعوٌ طوروادة عصورها
الذهبً البلمعل ولهذا السبب فإن سقوط طوروادة تسوبب فوً علوب التوارٌخ الطوٌول
المستمر رأسا ً على عقب "وإلٌاذة" هومٌروس التً جاءت فً المرتبة الثانٌوة مون
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األهمٌة بعد ملحمة كَلكَام ل تسرد عشر سنٌن من هذا التارٌخ العموٌم مون خوبلل
حرب وععت بعد القرن الثانً عشر .م .ونمراً ألن الحرب ضد مقاومة الشعب
والؽزوات فً تلك المرحلة أصبحت موضوعا ً لكثٌر من المبلحم مموا جعلوت مون
اإللٌاذة عٌموة كبٌورة علوى المسوتوا العوالمًل وٌوتم التحودا بمبالؽوة وتضوخٌم عون
الوودور ؼٌوور العووادي الووذي ٌلعبووه رإسوواء القبائوول فووً المرحلووة البربرٌووة أو بعبووارة
أخوورا فووً اتحووادات أنموواط الفٌدرالٌووة التووً كانووت تس وٌعر بشووكل صووعب ومإعووت
للوحدات االثنٌة عبل أن تتحول إلى دولةل وهناك حاجة إلى ذلكل النه لوال وجوود
هذه القوة الكثٌفة لما سنحت لهم فً مرحلة بعد ذلك الفرصة فوً إعاموة مجتمعوات
طبقٌووة أو التحووول إلووى دولووةل وهووذا السوورد الملحمووً القوووي الووذي الزال ٌحٌووا فووً
أذهان كل الشعب ٌعكس اهمٌة وصعوبات الوصول الى عوة حضارٌة وٌعبر عن
التحول العصري التارٌخً.
المدون.
هذه هً القٌمة التارٌخٌة لئللٌاذة التً وصلت إلى ٌومنا بشكلها
ع
عنوودما ٌتحوودا هووومٌروس عوون حلووم وحوودة "هلووٌن" لئلؼرٌووقل كووان ٌوودرك تمام وا ً
القٌمة الكبرا لما تم تحقٌقهل فكما هو معلوم بعد سقوط مدٌنة طروادة اعتباراً من
. 1255مل بودأت مرحلووة االنتشوار المعواكس ابتودا ًء موون األناضوول الؽربٌوة لمووا
ٌسمى بـ "أعوام البحر"ل وأثنواء تحوول األناضوول الؽربٌوة إلوى "اٌونٌوا"ل انتشورت
هذه الموجة إلى مٌزوبوتامٌا وشر البحر المتوسط وجنوبه وجنووب إٌطالٌوا إلوى
أن وصلت سواحل البحر األسودل مقدونٌا.
تعد الملحمة الثانٌة الكبٌرة لهومٌروس "األودٌسوة"ل سورداً المعوا ً رائعوا ً
للتوسع الذي حدا عن طرٌوق البحورو وتحكوً عصوة الؽوزو والمؽوامرة البحرٌوةل
ونموورا ً ألنهووا تنقوول إلٌنووا توسووعا ً ٌجووري عوون طرٌووق البحوور ألول موورة فووً التووارٌخ
كتابٌ وا ً إلووى ٌومنووا هووذال فهووً تحمووى بؤهمٌووة بالؽووة موون حٌووا نوعٌتهووا الوثائقٌووةل
وعكسها اللؽة األدبٌة لمٌثولوجٌا المرحلةل والنها ذات تعبٌر ٌشبه جولوة كَلكَوام
فً المٌاه الجوفٌة للبحا عن "عشوب الخلوود" وهوذا موا ٌعطٌهوا عٌموة كبٌورة علوى
صعٌد العبلعة بالتقالٌد.
ان "تٌولوجٌووة" هٌسووٌودوس أٌض وا ً اسووتلهمت موون المٌثولوجٌووا التووً تووم
تكٌٌفهووا حسووب شووروط المرحلووة وكتبووت فووً أعوووام . 855م .إن مووا أخووذ عبوور
األناضول وخاصة على أساس نسخة الحثٌٌن للمٌثولوجٌا السومرٌةل تسوتخدم فوً
تؤلٌووه مرحلووة البطولووة اإلؼرٌقٌووةل لقوود تووم تحوٌوول كافووة العملٌووات البطولٌووة لهووذه
المرحلة التارٌخٌوة وكوذلك الجهوود المبذولوة التوً توالوت بعودها لخلوق دولوة عائموة
على أساس السبلالت الحاكموة باسوتلهامها المٌثولوجٌوا السوومرٌة والمصورٌة إلوى
حالة الدٌن أي عوالب اإلٌمان التً ترؼم الجمٌع على طاعتهوال وذلوك عون طرٌوق
تحولها إلى أٌدٌولوجٌة " فانٌتون" وحدت آلهة صؽٌرة.
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إن الجهووود المبذولووة لخلووق دٌوون ٌعتموود علووى مفهوووم الوورب األكبوور الووذي
سووومً بوووـ "تشووووب" عنووود الحثٌوووٌن والهوووورٌٌن و"بعووول" عنووود الفٌنٌقٌوووٌن و"ٌهووووا
والوهٌم" عند العبرانٌٌن و"براهما" عند الهنوود و"أهوورا ـ مزدا"عنود اإلٌورانٌٌنل
أدت موووإخرا ً عنووود اإلؼووورٌقٌٌن إلوووى تشوووكٌل مجموووع اإللوووه "  "Pantheonبقٌوووادة
"زٌوس" وٌطلق علٌهم أسم آلهة "أولٌمبٌا"ٌ .قؾ وراء هذا التحول تؤسوٌس البنٌوة
الف وعٌة األٌدٌولوجٌة لبلنتقال من وحدات العر والبنٌة االثنٌة للمجتموع الوذي مور
من مرحلة البطولة إلى وحدات سٌاسٌة للتحول إلى دولة .أي أن ضرورة الوحدة
السٌاسٌة وخلقها بالعنؾ تستند الى المبرر اإلٌدٌولوجً .فخلوق اإلٌدٌولوجٌوة هوو
أمر ضروري لكل تنمٌم سٌاسً جدٌد.
ٌمكنن وا رإٌووة هووذه الفتوورة فووً كوول مرحلووة تارٌخٌووة ولوودا كوول مجتمووع
متطور .وتكمن فً أساس كل ذلك الجهود المبذولة فً سوبٌل تحقٌوق التحوول إلوى
دولووة والفوورز الطبقووً والتحووول االجتموواعًل الووذي تطووور تقرٌب وا ً فٌمووا بووٌن4555
ـ. 3555م فً مرحلة البطولة السومرٌة .ونتٌجة لهذه الجهودل فإن التقلٌود علوى
شكل كسب الهوٌة للتصورات "آن" إله السماء و"إنلٌل" إله الهواء و "نٌنبورساغ
وبعدها إنانا وعشتار" إلهة الجبل وثم "أنكً" الوذي أصوبح إلهوا ً للمواء واألر ل
والتووً تعتموود أساسوا ً علووى االبووداعات الرائعووة للكهنووة السووومرٌٌن .وهووذه التجووارب
السووومرٌة لعبووت دورا ً رئٌس وا ً فووً إكسوواب كافووة "التٌولوجٌووا" أشووكاال وأصووبحت
أساسا لها حتى ٌومنا هوذا .حٌوا تضوٌؾ كول منطقوة إعلٌمٌوة تقالٌودها الثقافٌوة الوى
هوذه التجوارب وتجووري التحووالت التووً ترتؤٌهوا لتتناسوب معهووا .وهٌسوٌودوس عووام
بذلك بشكل ٌتناسب مع شبه الجزٌرة اإلؼرٌقٌة .وان كافة األبحاا الجارٌوة حوول
هذا الموضوع اسوتطاعت ان تبنوً فوً الفكور وبشوكل علموً العبلعوة بوٌن "انكوً"
ٌسوواوي "كرونوووس"ل "إن" ٌسوواوي "أورانوووس"ل "مووردو " ٌسوواوي " زٌوووس".
تكتسوب "تٌولوجٌوة" "الهووت" هٌسوٌودوس أهمٌوة كبٌورةل ألنهوا متناسوقة وأصوٌلة
ووصلت مكتوبة إلوى ٌومنوا هوذال وتحضوٌر جوزء مهوم مون تقالٌود الثقافوة البشورٌة
على هذا األساس ال ٌمكون استصوؽار شوؤنهال ولكون ال ٌمكون الوصوول إلوى نتوائج
صوووحٌحة دون معرفوووة منبعهوووا .إن وضوووع هوووذا التٌوووار الثقوووافً التقلٌووودي أمامنوووا
والشروع بتحلٌله ٌحمل أهمٌة كبٌرة خاصة أثناء دراسة تشكل األدٌان التوحٌدٌة.
ب ـ لقد كانت مبلحم البطولة والشروحات التٌولوجٌة تمهور بشوكل جٌود
عدم كفاءاتها اعتبارا ً من القورن السوادس عبول الموٌبلدل وان القوالوب األٌدٌولوجٌوة
فً مرحلة الر البدائٌةل لم تكون كافٌوة مون أجول اسوتمرارٌة حضوارة الور التوً
كانت تشهد األزمات ولم تجد لها مخرجاًل لقد وجدوا فً تلك المرحلة أنهم بحاجة
ماسة إلى انفجار إٌدٌولوجً جدٌد وإلى مخرج روحً وذهنًل ولقد ازدادت شٌئا ً
فشٌئا ً الحاجة لتقدٌم تفسٌرات جدٌدة عن الوعائع فً الطبٌعوة والمجتموع مون جهوةل
وال ٌجاد حلول للفوضى االجتماعٌة من جهة أخرا.
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لقد تم تعمٌم اإلصبلح الذي عام به كل من بوذا وزرادشوت خاصوة علوى
المستوا األخبلعًل وأصبح بحاجة لعكسه على العبلعات االجتماعٌة وعلوى كافوة
نووواحً الطبٌعووة .وان وفوورت الموودن التووً أنشووؤت حوودٌثا ً عنوود اإلؼرٌووق وجنوووب
إٌطالٌا واألناضول الؽربٌةل أجوا ًء مثالٌةً ألجل ذلك التوجهل إن القمع الذي كانوت
تمارسووه الدولووة المركزٌووة فووً سووومر ومصوورل والثقافووة الدٌنٌووة بعٌوودان هن وا عوون
الترسٌخ على أساس عوي .ومثلما تمهر العبودٌة اإلؼرٌقٌة الجدٌدة احتٌاجها إلوى
منمرٌن إٌدٌولوجٌٌن ٌخدمونهال فإنها ال تقحم فوً الضوٌق وال تموارس أي ضوؽط
أو عموووعل ولهوووذا تعوووٌ هوووذه المووودن مرحلوووة عطووواءل وإن الجهوووود اإلٌدٌولوجٌوووة
المتسامٌة ال تشكل عقبةل بل تقدم الدعمل وتكمن هذه الحقٌقة المادٌة وراء التنووٌر
اإلؼرٌقً.
لقد توفرت فً المنطقتٌن اللتان تطورت "إٌونٌا" فً األناضوول الؽربٌوة
و"إلٌا" فً جنوب إٌطالٌا واللتٌن تطورت فٌهما الفلسفة فً البداٌةل نمراً لبعودهما
عن اإلؼرٌوق المركوزيل أجوواء أفضول للحرٌوةل نورا إسوهامات "توالس المٌلتوً"
الوذي ٌعتبوور الفٌلسوووؾ األول فووً تووارٌخ الفلسووفةو إذ عووام بتفسووٌر الطبٌعووة اعتموواداً
علوى عبلعاتهوا الذاتٌوة الجوهرٌووة دون أن ٌضوم هللا الوى العموولل وبوالرؼم مون أننووا
سوونجد أنووه لووم ٌقوودم أي شووًء بمقوواٌٌس أٌامنووا هووذه حووٌن ٌقووول " :خلووق الكووون موون
الماء"ل ولكن عندما نؤخذ عوله هذا فً تلوك األٌوام دون أن ٌضوع فكوره تحوت مول
هللا وأن ٌقولووه بكوول حرٌووةل فإننووا سوونرا أنووه ٌمتوواز بقٌمووة ثورٌووة فووً تووارٌخ الفكوور
اإلنسانً .ولكن ٌجب أن ال ننسى أن وراء هذه الفكرة هً المقولة السومرٌة التً
تقول :أن هللا خلق الماء فوً البودء أو أن اإللوه خلوق مون المواء .و مون المعلووم أن
تووالس تعلووم فووً بابوول ومصوور .وٌجعلووون الفكوورة القائلووة (( إن كوول مكووان ملووًء
باآللهة)) ملكا ً لـ تالسل وهنا نجد توجها ً نحو فلسفة الدٌنل حٌا لوم ٌوتم االنفصوال
التام بوٌن الطبٌعوة وهللال مموا ٌعنوً افتورا االثنوٌن معوا ً التوً تؤخوذ الشوكل األول
لمفهوم "وحدة الوجود".
وٌقوم هٌروعلٌطس بإلقاء الخطوة الثانٌةل حٌا ٌقول :أن أساس الطبٌعة
عبارة عن حركة ذاتٌةل دون أن ٌتحدا عـن اإلله .وٌـقول بؤن الطوـبٌعة توـتحرك
بوووـواسطة نوووـمام عوووـوانٌنها الوووـداخلٌة الوووـذاتٌة أو موووا ٌمكووون أن نقٌمهوووا كقوووانون
""LOGOSلهال وتتؽٌر بشكل مستمر دون حاجتهوا ألي مإشور إلهوً خوارجًو
حٌووا ٌ ضووع هووذه الصووٌؽة فووً المقولووة التالٌووة " ال ٌمكوون أن تسووتحم فووً مٌوواه نهوور
جاري مورتٌن" .وبوذلك وألول مورة ٌضوع وبكول وضووح أساسوا ً ألسولوب التفكٌور
الذي ٌؤخذ المادة أساسا لهل وٌعد أسلوب التفكٌر هذا مصدراً رئٌسا ً لنمرة المادٌوة
فً تارٌخ الفلسفة ولنمرة المادٌة التارٌخٌة التً سٌتم تطوٌرها فٌما بعد.
فووً الجانووب األخوورل فووً جنوووب إٌطالٌووا كووان فٌثوواؼورا ٌضووع أسووس
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الفلسووفة المثالٌووةل وهووو أٌضوا ً كتووالس ٌتلقووى تعلٌمووه فووً موودارس الكهنووة فووً مصوور
وبابل لفترة طوٌلة من شبابه ""25ل حٌا تجول وشاهد دٌار الحضارةل إن أهمٌة
هذا الفٌلسوؾ الوذي عوا فوً القورنٌن السوادس الخوامس عبول الموٌبلد كونوه طبوق
الرٌاضٌات على عبلعات الطبٌعةل كما أضفى القدسٌة على األرعوامل وٌوإمن بؤنوه
ٌستطٌع تفسٌر كل شًء باالعتماد على خصائت األرعام وأدعى بؤنه ٌستطٌع أن
ٌسوومع لؽووة االنسووجام الموجووودة فووً الكووون بواسووطة الموسووٌقى ودافووع عوون نمووام
"  ."ARMONIAوأفتر بوجود األسس الروحٌة فً أساس كل شًءل وكوان
ٌوورا أن حقٌقووة المووادة والجسوود تلعبووان دور القفووت فقووطل لقوود مووارس فٌثوواؼورا
تعالٌمووه بطرٌقووة صوووفٌةل وٌؤخووذ التعلووٌم المكثووؾ أساس واًل وأعوود النمووام الفلسووفً
لمرحلة ما عبل أفبلطون فً المجتمع الطبقً الذي كان ٌولد فً اإلؼرٌق وجنوب
إٌطالٌا .ومن الواضح أن ما عدمه عن أحٌواء المبواد التوً تشوكل أساسوا ً لؤلنمموة
فً مصر وسومر وعٌاموه بمبلءمتهوا موع الشوروط المحلٌوةل أنوه توؤثر بشوكل كبٌور
بهذٌن المركزٌن .ولكن اعتماده علوى عبلعوة النسوبة العددٌوة موع كول صوٌؽة وكول
تشكل فً الطبٌعةل ونمرته إلى وجود هذه النسبة فً كل شوًء ٌعود إسوهاما ً كبٌور
منووهل ولهووذه النسووبة العددٌووة التووً أوجوودها نصووٌب فووً تطوووٌره كالطووب وللفوون
المعماري والموسٌقى .وهنواك أهمٌوة كبٌورة للوصوول إلوى هوذه النسوبٌةل وإدخالوه
العودد والقٌواس والحودود إلوى العبلعوات ٌشووكل تقودما ً مهمواًل وكول ذلوك ٌلعووب دوراً
متقدما ً إلدخال المنطق إلى البنٌة الروحٌة والذهنٌة لئلنسان.
أمووا فووً مركووز اإلؼرٌووقل فقوود كووان ٌعووٌ فٌلسوووؾ مهووم بووٌن القوورنٌن
السووادس والخووامس عبوول المووٌبلد وهووو الفٌلسوووؾ بارمنٌوودٌس الووذي ٌكتسووب أهمٌووة
كبرا الفتراضه بؤنه ٌكمن فً أساس كل شوًء المنطوق والفهوم وموهبوة الودماغ.
وادعووى بؤنووه ال ٌمكوون الوثووو باألحاسووٌس وموودلوالتهال وأمووا الووتعلم عوون طرٌووق
األحاسٌس عود تكوون خاطئوة بٌنموا االسوتعبلم بالودماغ أو الموخ هوو األسواس وبهوذه
الطرٌقة ٌمكن الوصول إلى الحقٌقة .باألساس إن أهمٌة بارمنٌدس تؤتً من إٌبلئه
األهمٌوة للعقوول وموون اهتماموه الكبٌوور بعقوول اإلنسووان المتوٌقم وتثمٌنووه الكبٌوور للمووخ.
فربما كان متطرفاًل وابتعاده عون المصوادر االسوتعبلمٌة الملموسوةل فوتح بابوا ً أموام
الخطؤ فً األسلوب والوذي ٌسوتمر أللوؾ سونة وبوصوفه األساسوً للفكور المنطقوً
لدا اإلنتاج وامهار أهمٌتهل لعب دورا ً كونٌا ً.
لقد أدت األوضاع الصعبة التً عاشتها دولة أثٌنا فً مواجهة البوارثٌٌن
والخس ائر التً منٌت بها والمنافسوة موع إسوبارطة والفروعوات الطبقٌوة التوً بودأت
باالزدٌووادل الووى الوودخول فووً مرحلووة موون األزمووات التووً بوودأت تتفوواعم شووٌئا ً فشووٌئا ً
اعتبارا ً من نهاٌة القرن الخامس عبل المٌبلد .وبودأت القضواٌا االجتماعٌوة تفور
نفسوها مووع موورور الوزمنل باختصووار لقوود نضوجت المووروؾ لمهووور السفسووطائٌٌن
"الذٌن ٌدعون العلمل األساتذة الذٌن ٌبٌعون العلم" .وهذا الوضوع أدا إلوى نووعٌن
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موون المووإثراتل فموون جهووة بوودأت الوودوؼمائٌات الدٌنٌووة تفقوود مصووداعٌتها وٌضووعؾ
اإلٌمان باآللهةل ومن جهة أخرا بدأت المدارس الفلسفٌة المتناعضة تخلط الحابول
بالنابوول فووً ذهنٌووة اإلنتوواج .وان السفسووطائٌون الووذٌن اسووتفادوا موون هووذا الوضووعل
فتحوا الطرٌق أمام وضع أعرب إلوى الحرٌوة الفردٌوة تحوت شوعار " لكول شوخت
فكوور خووات بووه"و ولكوون بووإخراجهم الفكوور موون عالبووه األساسووً تسووببوا فووً خلووق
السطحٌة فً الفكرل وتدنً فً مستوا المعرفة والفكر الى درجوة االنحطواط بوٌن
األرجل مما أوصل الوضع إلى حالة من الببلدة واالستؽبللل ولم ٌبوق أي مقٌواس
ال فً الفلسفة وال فً الودٌن .وأن ٌكوون لكول شوخت معواٌٌره الخاصوةل فوإن هوذا
سووٌإدي إلووى سووٌطرة عووانون الؽوواب وإلووى االسووتبداد فووً المجتمووع وإلووى سووٌطرة
الدوؼمائٌات .وأدا ذلك إلى تآكل وتدنً النوعٌة لكول القوٌم االجتماعٌوة وتزٌٌفهوا
وخرعها .وبات القول :عؾ لهذا التوجه أمر ال مفر منه.
جـ ـ سكقراط مهور سوقراط فوً هوذه األجوواء التوً أخوتلط فٌهوا الحابول
بالنابلل وعندما كان ٌبحا عن حل وتفسٌر للقضاٌا االجتماعٌوة المتثاعلوةل أصوبح
كٌوووؾ ٌجوووب ان ٌكوووون أسووولوب ومضووومون ذلوووك عضوووٌته األساسوووٌةل إذ لوووم ٌلعوووب
السفسطائٌٌن أي دور أكثر من إثارة الفوضىل فإنهم هزوا النموام ولكونهم ابتعودوا
عن مسإولٌة وضع البدٌلل وكان ٌتم فتح الطرٌوق أموام جٌول مون الشوبان عودٌمً
المسووإولٌة وال ٌشووعرون بووؤنهم ملتزمووون بووؤي إٌمووان أو عٌمووةل وهنووا كانووت تكموون
عممة الخطورة.
لعوب سوقراط فوً " 475ـ . "399مل دوره التوارٌخً بوضوع األسوس
لتعالٌم أخبلعٌة جذرٌة فً مواجهة هذا الوضعل وإن السإال الذي أراد سقراط أن
ٌقدم اإلجابة علٌه هو :هناك الكمال فً كل شًء وخاصة فوً كول عمول "مقواٌٌس
الكمال وعوانٌنه وتقالٌده"ل وإذا أردنوا التوسوع ل إن أول شوًء ٌجوب القٌوام بوه مون
أجل التح دا عن موضوع أو عن عمل موال هوو معرفوة أسوس هوذا العمول أو هوذا
الموضوع .وهنا تمهر أمامنا كلمة السر الشهٌرة المتمثلة بمبدأ " أعرؾ نفسوك "
وٌجب على الذٌن لٌس لدٌهم معلومات كافٌة عن الموضوع أو العمولل بول وأكثور
من ذلك إن الذٌن ال ٌملكون معلومات علوى درجوة مون الكموال ٌجوب أال ٌتكلمووال
وأن ال ٌتدخلوا بهذا العملل الن الجهل هو مصدر الفوضوى والخطوؤ وهوو بالتوالً
مصودر كوول الشوورورل وٌجووب علووى الووذي ٌرٌوود فوتح طرٌووق الخٌوورل وأن ٌكتسووب
المعرفة الخاصة به.
وتوجوود لهووذه المعرفووة معوواٌٌر عامووةل إذ ال ٌمكوون أن ٌكووون لكوول شووخت
معاٌٌر خاصة بوهل فلكول مهنوة ولكول مإسسوة معواٌٌر وعووانٌن خاصوة بهوال وهوذه
المعاٌٌر والقوانٌن سارٌة المفعول أٌضا ً من أجول فوروع هوذه المهون والمإسسوات
والتً ذات مستوٌات .وتوجد معاٌٌر كاملة معتمدة على المعرفوة لكول المإسسوات
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االجتماعٌة من العسكرٌة وحتى السٌاسٌة والزراعٌوة والحرفٌوة والتودٌنل وعنودما
ٌووتم التصوورؾ بموجووب هووذه المقوواٌٌسل فووإن هووذه المإسسووة وهووذه الحرفووة سووتقوم
بوودورها علووى أكموول وجووهل لووذا فووإن الشووًء األكثوور ضوورورة موون أجوول ذلووكل هووو
وجوووب اعتموواد كوول جهوود أصووبح موضوووع العموول والمهنووة علووى المعرفووةل وأمووا
الشخت الذي ال ٌملك المعرفةل فإن كل عمل سٌقوم به سٌنحرؾ ومإدٌوا ً بوه فوً
النهاٌ ة إلوى طرٌوق مسودودل وبوذلك نجوده عود نوادا بوضوع األسواس للمبودأ القائول"
الممارسة السلٌمةل تعتمد على النمرٌة السلٌمة"ل وإذا دعقنا علٌبلًل سندرك أن هوذا
الموعووؾ هووو الموعووؾ ذاتووه الووذي كووان ٌبحووا عنووه كوول موون بوووذا و كونفوشووٌوس
وزرادشت.
لم ٌضع سقراط أفكاره حول مضمون أي موضووع ضومن سوٌا شوامل
أو فووً كتووابل فووؤكثر مووا أنشووؽل بووه هووو األسوولوب واإلجابووة عوون سووإال " كٌووؾ
نعٌ ..؟" وعندما ال ٌوجد منهج فإن كافة المعلومات التً ستتراكمل تصوبح أشوبه
بكتب محملة على مهر حموارل وربموا تكوون أخطور مون ذلوكل الن المعرفوة التوً
سٌسووتخدمها إنسووان مووال باتبوواع موونهج خوواطغل سووتكون أخطوور بووؤلؾ موورة مقارنووة
بالحمار الصامتل إذ أنها سوتإدي إلوى وضوع خطٌورل وٌمهور سوقراط أمامنوا فوً
هذه المسؤلة األساسٌةل وهو محق فً ذلك وذو موعؾ رادٌكوالً جوداًل فه عموه لوٌس
الحصووول علووى العلووم بقوودر كٌفٌووة الحصووول علٌووه ولموواذال وإنووه ال ٌووإمن بقٌمووة
المعلومة التً ال سبب لمهورها وكٌؾ وفً نفس الوعت عندما تتم اإلجابة بشوكل
صحٌح على سإال :لماذا المعلومةل حٌنها ستمهر تلك المعلومة والعمول المورتبط
بهووا بشووكل صووحٌحل والتفكٌوور الصووحٌح لوودا سووقراط ٌووإدي إلووى اإلنجوواز الجٌوودل
والعمل المنجز حٌنها سٌكون عمل جمٌلل وعد شوكل "المبودأ" التوالً "فكور بشوكل
صووحٌحل أعموول بشووكل جٌوودل وكوون جمووٌبلً " جوووهر األخووبل السووقراطٌةل وعوود تووم
صٌاؼة هذا المبدأ عنود زرادشوت كموا ٌلوً" :التفكٌور الصوحٌحل الكوبلم الصوحٌحل
العمل الصحٌح"ل فً الحقٌقة إن الجوانب المشتركة لهذٌن المبدأٌن متشابهٌن فٌما
بٌنهمال هو إلصبلح النمام الفاسدل وإن ما عام به المإسسٌن األوائل هو جعل هذه
الضرورة هً المسٌطرة.
طبعا ً لم ٌرحوب الوذٌن لهوم مصوالح فوً األزموات التوً ٌشوهدها المجتموع
بهذا الموعؾ المبدئً والقاسًل فكما رأٌنا فً كل المراحل إن الذٌن ٌعٌشون على
الوووربح ؼٌووور المشوووروع الوووذي تخلفوووه األزموووات هوووم عبوووارة عووون ملووووك مسوووتبدٌن
ودٌكتاتورٌٌن انسلخوا عون القوانون وعون العدالوةل وسوبلحهم األكبور فوً ذلوك هوو
الدٌماؼوجٌووة "فوون التضوولٌل بواسووطة الكلمووات" واالسووتبدادل وان أسوواس محاكمووة
سقراط هو عٌامه بإصبلح جذري ألخبل الشباب والعمل على القٌام بوانقبلب فوً
أفكارهم أعتمادا ً على المباد الصوحٌحةل وتوتم محاكمتوه بالتهموة التالٌوة " :إنكوار
مباد وحدة أثٌنا العمٌمة وإنكار وجود اآللهة التوً تحموً هوذه المبواد "ل وأموام
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ذلك اتخذ سقراط موعفا ً وأعطى جوابا ً ال مثٌل لوهل وال ٌمكون للوذاكرة البشورٌة أن
تنساهال إن عبل إطاعة القوانٌن كنوع من الفضوٌلةل وعوا حسوب مبودأ الفضوٌلةل
وعندما عر علٌه تبلمذته فكرة الهوروب مون السوجنل اعتبور ذلوك منافٌوا ً لمبودأ
الفضووٌلة وٌرفضووهل وٌتجوورع كووؤس السووم بكوول شوورؾ وتتصوودر شووهادته المرتبووة
األولى فً عائمة الخالدٌن.
د ـ أفالطون وأرسطو:

ٌصل عصر الفلسفة الكبلسٌكٌة مع أفبلطون وأرسطو تلمٌذا سقراط فً
فلسفة المجتمع إلى ذروته .كتوب أفبلطوون كتابه"الدولوة" مون أجول خلوق النمووذج
الذي ٌنقذ دولة أثٌنا اعتمادا على مصطلحات "الصوحٌحل الجٌودل الجموال" التزاموا
منه بذكرا معلمه سقراطل والمثالٌة هً األساس فوً عوالم أفبلطوونل وأموا العوالم
المووادي فهووو عبووارة عوون ذكوورا ضووعٌفة لعووالم المثالٌوواتل فووالجوهر ٌووؤتً أوالً أي
توجوود المثالٌووةل ثووم ٌجووري التركٌووز لتكوووٌن أنووواع المادٌوواتل وال ٌمكوون التفكٌوور
بوجووود المووادة بمفردهووا .هووذا هووو الشووكل األكثوور تطووورا ً موون مفهوووم العقوول لوودا
باٌرمٌنوودٌس .وٌعوود أفبلطووون موون أعمووم فبلسووفة المثالٌووةل ولووه مكانووة عرٌبووة موون
النبوةل وانه من هذا الجانب ٌشبه زرادشت إلى حد مال ومن الممكون التفكٌور بوؤن
سووقراط وأفبلطووون مووع بعضووهما ٌشووكبلن جوابووا ً ٌشووبه تعووالٌم زرادشووتل وأهووم
خصائت فلسفة أفبلطون هً إدارة الحكماءل والممهور المتخصوتل والفٌزٌائٌوة
النشٌطةل ولو تمت تربٌة النخبة على هوذا الونمط فإنوه سوٌمكن إدارة الدولوة بشوكل
سلٌمل وٌعتمد أفبلطون أسلوب الحوار كمعلمه سقراطل وألنه أعطوى أول دروسوه
التارٌخٌووة فووً مكووان عرٌووب موون أثٌنووا ٌوودعى”  Akademiaأكادٌمٌووا"ل ٌووتم تووذكر
أفبلطون كلما ذكورت هوذه الكلموةل وباالرتبواط موع أسولوبه أصوبح Akademia
تقلٌوودا ً ومإسس وةً .وهووو فٌلسوووؾ المجتمووع الطبقووًل وال ٌفكوور بالمسوواواة بووٌن كوول
البشرل وٌفكر فً الحضارة العبودٌة على أنها طبٌعٌة ونمام مستمرل ودولوة أثٌنوا
تشكل مثاالً عوٌا ً لهذا النمامل وهذا التصور ٌمر فً الحوار الذي ٌسمى"الدولة".
إن رإٌة اإلؼرٌق بؤن كل إنسان لوٌس بوإؼرٌقً هوو أدنوى مونهم مرتبوةل
مرتبطة بهذا الطراز الفكوريل ومهور بعوده العدٌود مون المفكورٌن المثوالٌٌن أرادوا
تطوٌر األفبلطونٌة بعدة أشكال وحاولوا تفسٌر الكثٌر من تعالٌم مراحلهوا اعتمواداً
علٌووه .واألفبلطونٌووة الجدٌوودة تعنووً تطبٌووق الفكوور الفلسووفً بواسووطة الفكوور الوودٌنً
بشكل عام وتطبٌق هذا فً الواعع المسٌحً بشكل خاتل ولها توؤثٌر عمٌوق علوى
الوودٌن اإلسووبلمًل والفلسووفة اإلسووبلمٌةل وٌلعووب هووذا التووؤثٌر دوراً أساسووٌا ً فووً كوول
المفاهٌم المثالٌة المعاصرة القرٌبة.
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ٌعد أرسطو آخر مبدعً الفكور الفلسوفً الكبوار فوً العصور الكبلسوٌكًل
وهو معلم اسكندرل ولم ٌكن أهل أثٌنا ٌحبونه كثٌوراًل وهوو ال ٌتوافوق موع القوالوب
اإلؼرٌقٌة بعو الشوًء .انوه عوا فوً فتورة 386ـو. 325مل بحوا وتعلوم كافوة
األفكار الدٌنٌة والفلسفٌة التً كانت موجودة فوً تلوك الفتورة بعقول أشوبه موا ٌكوون
بالموسوووعةل رصوود الطبٌعووة بعمووق وأعطووى مكان وا ً متسوواوٌا ً للعقوول ولؤلحاسووٌسل
وحاول تؤسٌس رابطة سلٌمة بٌن العقل واإلدراك والحواسل ونمراً لشؽفه الكبٌور
بتعلم كل العلوم فً مرحلتهل ٌحواول جمعهوا دون تفرٌوق بوٌن المجتموع والطبٌعوةل
وهذا ما خلق عنده المنهج الشمولً المتكاملل والذي ٌسمى بمنطق أرسطول وهوو
عبارة عن الجهد الذي بذله إلنشاء األسس العامة للمنطق من األفكار والمعلومات
المتراكمةل لهذا ٌمكن اعتبوار أرسوطو محصولة الوذهن اإلنسوانً كقووة عاموة حتوى
تلك المرحلةل وإن تسمٌته بالرمز الذي فً ذروة المعرفوة والفكور المنسوقل ٌعتبور
إحووودا نتوووائج هوووذه الخاصوووٌةل وإن تعبٌرهوووا وممارسوووتها المجسووودة هوووً تحقٌوووق
االسكندر الكبٌر إلمبراطورٌته العالمٌة الكبٌرة .وهذا ٌعنً التطبٌوق الكبٌور للفكور
الكبٌرل والسلطة الكونٌة للفكر الكونً.
ال ٌنكر أرسطو وجود هللال وٌعتبره السوبب األول وٌعود المراحول التالٌوة
عبارة عن مبادرةل معتبرا ً أن الطبٌعة طورت ذاتها بوذاتهال وٌضوع مفهووم الكوون
ذي الهدؾ بقولوه إن كول شوًء فوً النهاٌوة سوٌتحد موع السوبب األولل أي موع هللا.
وتعوود مقولووة "لكوول شووًء سووبب وهوودؾ" هووً صووٌؽة أرسووطوٌة بمثابووة الدسووتورل
وبالتالً هً صٌؽة إلهٌة .ومن هذه الناحٌة مثلما كان ألرسطو تؤثٌراً كبٌوراً علوى
األدٌان التوحٌدٌةل كان له توؤثٌر كبٌور علوى فبلسوفة اإلسوبلم والمسوٌحٌة للعصوور
الوسووطى أٌضواً .وبوواألحرا تووم تطوووٌر الفلسووفة اإلسووبلمٌة والمسووٌحٌة باسووتخدام
الفكر الفلسفً عند أفبلطون وأرسطو.
حتى ٌومنا هذا الزالت الرإٌوة األروسوطٌة تهوٌمن علوى البنٌوة المنطقٌوة
لئلنسان الوسط .وال زال المنطق الدٌالكتٌكً بعٌد عن الهٌمنة عن ذهنٌة اإلنسوان
وبسبب هذه المٌزةل ال زال أرسوطو ٌعوٌ بقووة فوً المنطوق وفوً فلسوفة اإلٌموان
لوودا المووإمنل ولهووذا ال ٌمكوون استصووؽاره .بٌنمووا ال ٌمكوون تعلووم العلووم وفهووم نمووط
التفكٌر الصحٌح فً عصرنا ما لم نتجاوز أرسطول وتقٌٌمه على أنه حقق مرحلة
متقدموة كبٌورة فوً طووراز الفكور الفلسوفًو لكوون توم تجواوزه منووذ وعوت طوٌول علووى
المستوا المعرفً بسبب التقدم الكبٌر فوً مٌوادٌن علووم الفٌزٌواء والكٌمٌواء وعلوم
األحٌوواء وعلووم االجتموواعل وبووات موون المهووم رإٌتووه علووى انووه موعووؾ محووافم فووً
االعتقاد والمنطقل والوعوؾ فً هذا الموعؾ ٌعنوً الرجعٌوة فوً ٌومنوا هوذا .لهوذا
فووإن تجوواوز أرسووطو بووات ضوورورٌا ً وٌحمووى ببووالػ األهمٌووة موون حٌووا متطلبووات
التحول والتقدم التً ال بد منها.
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لقد تطورت فٌما بعد ضمن البنى الفكرٌة اإلؼرٌقٌة العدٌد من المدارس
المختلفة التوً تعتمود علوى التفسوٌرات المختلفوة لهوإالء الفبلسوفة العموامل إذ لعبووا
دور المصدر بشكل مباشر أو ؼٌر مباشر حتى عصور النهضوةل العصور القرٌوب
فوً تطووٌر فلسوفة هوإالء الفبلسوفة وحتوى العصور القرٌوب مهورت فلسوفات دٌنٌووة
مختلفة كثٌرة وفً مقودمتها اإلسوبلم والمسوٌحٌة مون جانوبل باإلضوافة إلوى العدٌود
من مدارس فلسفٌة أخرا خارج الدٌن من جانب آخر.
إن التودفق الفكووري لتووارٌخ الحضووارة ٌشووبه النهوورل وعنوودما ٌكووون منبعووه
األساسً هو سفوح جبال الهبلل الخصٌبل فإنه بالفروع التً اسوتمدها مون هنواك
شوووكل موجوووة هائلوووة متدفقوووة فوووً سوووومرل وبوووالفروع التوووً اسوووتمدها مووون مصووور
واألناضول والهند والصٌن وإٌران أصوبح فوً حالوة مصودر للطاعوة كسودع للفلسوفة
فوً مضووٌق اإلؼرٌوقل وٌكسووب عوووة التودفق موورة أخوورال ورؼوم العقبووات المجففووة
للعصور الوسطىل وصل إلى عوة عمٌمة فً أوروبا فً العصور القرٌوبل بحٌوا
أصبح كتدفق سٌل ٌصعب الصمود أمامه فً ٌومنا هذا.

ح ــ الذروة في الحضارة العبوديت
عندما أجرٌت تحلٌبلتً بصدد الحضارةل عملت علوى لفوت االنتبواه إلوى
وجووود الووروابط بووٌن المواضووٌع .وسووبب موووعفً هووذال هووو أملووً ونواٌوواي بصوودد
تؤسٌس الرابطة بٌن العلم واألخبل ل التً انقطعت وأخذت شكل كارثوة فوً ٌومنوا
هذال من جدٌد وبشكل عويل فالتعمق والتكرار نابع من خوضً هوذال حٌوا ال بود
من التؤكٌد والتكرار باستمرار.
ولووم أهموول هوودفً اآلتووً عنوود تحلٌوول الحضووارة العبودٌووة :القٌووام بتحلٌوول
الرأسمالٌة بمفردها والتوصل إلى نتائج لها كؤسولوبل فإنوه ٌتضومن نقصوا ً كبٌوراًل
فالرأسمالٌة وحتى االشتراكٌة المشٌدة ـ بنسبة ما تحققت ـ تضمنتا فوً جوهرهموا
علووى مسووتوا البنٌووة التحتٌووة أو البنٌووة الفوعٌووة كثٌوورا ً موون الخصووائت الحضووارٌة
العبودٌووة مووع بع و االنفتوواح والتعمووٌمل وإبووداعاتها التووً حققتهووا جوهرهووا الزال
كامن وا ً فٌهووا .ولربمووا أصووبح التطووور علووى أسوواس الكمالٌووة والزٌووادة ف وً األشووكال
والمقاٌٌس ملفت لبلنتباهل حتى أنه ٌمكن القول بؤنه بلػ مستوا ال ٌمكون مقارنتوهل
ولكن رؼم ذلكل فان الشكل األول للحضارة وجوهرها هو المصٌري فٌهما.
أن عوودم عوودرة علووم االجتموواع علووى تطبٌووق الموونهج الووذي ٌطبقووه العلووم
باستمرار ٌمكن تفسٌره باستخدام مصوطلح سوٌطرة الطبقوة القوٌوة جوداًل وال ٌمكون
اسووتخدام المصووطلحات الموضوووعٌة والبووارزة والتووً تتكوورر باسووتمرار فووً علووم
االجتموواع بووؤي شووكل موون األشووكالل والسووبب األساسووً لووذلك هووو إرادة الهٌمنووة
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المطلقووة علووى الوسووط بمموواهر إٌدٌولوجٌووة دعائٌووة مدهشووة جووداًل وخاصووة بقوودر
تحجره بالمعنى الموضوعٌة والذاتً .إن (( الخاصٌة البارزة )) للعلم التً أرٌود
الحدٌا عنها تعنوً إؼفوال لحموة الوصوول إلوى القوانون أو القاعودة العاموةو وهوً
النوعٌووة المتطرفووة المنقطعووة وعوودم شوورحه أي شووًء وحتووى تحوٌلووه إلووى أسوولوب
فقدان المعنى .إن تطبٌق أوروبا والوالٌوات المتحودة األمرٌكٌوة بشوكل خوات هوذا
التحرٌؾ ا لكبٌر فوً مفواهٌم العلووم االجتماعٌوة مورتبط بشوكل وثٌوق بالحاجوة إلوى
تحكم اإلمبراطورٌات بشكل متطرؾل والتً تمثل الهٌمنة الطبقٌوة علوى المسوتوا
العووالمً .ونٌتووً إذا كووان هنوواك جوووهر ٌووراد اسووتٌعابه تحووت اسووم "االشووتراكٌة
العلمٌة"ل فٌجوب إٌصواله إلوى المونهج الصوحٌح علوى األعولل وربموا ال ٌجود بعو
"الٌسارٌٌن" الصارمٌن معنى لذلكل ولكننً أزعم عائبلًو إذا لم ٌوتم نقودها وإجوراء
التعوودٌبلت الصووحٌحة لهووا فووإن "الماركسووٌة" ستصووبح أكثوور تخلفوا ً موون إٌدٌولوجٌووة
الكهنووة السووومرٌٌن موون الناحٌووة األخبلعٌووةل وسووتتحول إلووى لعبووة ؼٌوور مكلفووة بٌوود
الرأسوومالٌة ولوون تسووفر عوون أي نتٌجووةل ولوون تكووون "دٌكتاتورٌووة البرولٌتارٌووا" فووً
النمرٌة والتطبٌق أكثر من نموذج فج لسٌطرة إمبرٌالٌة "سوارؼون"ل ولون تكوون
أكثر من آلة تستخدم من عبل الرأسمالٌة .أن العنصر الهام الذي ٌقؾ وراء انهٌار
"االشتراكٌة المشٌدة" الذي ال ٌمكن توضٌحه بوؤي نمووذج نموري هوو هوذا الواعوع
المإلمل وٌقدم هوذا االنهٌوار مثواالً واضوحا ً علوى موا أرٌود عولوهل وحتوى إن األسوئلة
مثل :أٌن الخطؤ وأٌن الخٌانوة وكٌوؾ حودا ومون عبول مون ومتوى..؟ مرتبطوة أشود
االرتبوواط بإٌجوواد الحلووول لؤلسووئلة التالٌووةل أٌوون ومتووى وموون عبوول موون وأٌوون ٌجووب
تطبٌق الشًء الصحٌح والحقٌقًل هنا اكتفً بالقول إن فتح هذه المواضوٌع ٌشوكل
الجانب المهم فً دفاعً وال سٌما ضد ازدواجٌة القرن العشرٌن.
 1ـ الحضارة اإلغزيقيت
إن التعرٌؾ الصحٌح لتشكل حضارتً الر اإلؼرٌق ـ الرومانٌوةل ٌعود
أهووم مسووؤلة لعلووم التووارٌخل وعوودم وضووعه بشووكل صووحٌحل ٌشووكل أسوواس األخطوواء
والتحرٌفوووات التوووً تموووت فٌموووا ٌتعلوووق بعلوووم التوووارٌخ وعلوووم االجتمووواعل التحرٌوووؾ
األساسً هوو التضوخٌم المبوالػ فٌوه واعتبواره أساسوا النطوبل الحضوارةل وٌمهور
هذا الموضوع أمامنا بإلحاح باعتباره المٌزة الرئٌسوٌة لمفواهٌم مركزٌوة الحضوارة
األوروبٌووة وٌووتم محاولووة فرضووه علٌنووال وأمووا المفهوووم المنوواه لووذلك تماموا ً فهووو
المفهوووم الشوورعً المعتموود علووى الرإٌووة اإلسووبلمٌة بشووكل خووات الووذي ٌستصووؽر
الحضارة لدرجة إٌصالها إلى نوعٌة الكفر والذي ٌتمٌز بكثافة الدعاٌة وال ٌحمى
بوووؤي عٌموووة علمٌوووة .وفوووً أسووواس كوووبل المفهوووومٌن توووؤثٌر لطوووراز الفكووور الفلسوووفً
المٌثولوجً اإلؼرٌقً من جانبل والفكر الدٌنً الشر أوسوطً الوذي ٌصول إلوى
117

حنو احلضارة الدميقراطية

درجة التطرؾ واإلهمال والتمركز الذاتً من جانب آخر.
وأما إذا تم البحا فً ضوء المعطٌات العلمٌةل فإنه سٌتبٌن بكول سوهولة
أن الحضارة اإلؼرٌقٌة الرومانٌة تؽذت من منبعٌن رئٌسٌٌن وعهدٌن تارٌخٌٌن.
أ ـ اإلؼتووذاء علوى العصوور النٌوولٌثً ٌ :مكون البرهنووة علوى أن موجووة
الثورة الزراعٌة فً العصر النٌولٌثً التً حدثت فً منطقة الهوبلل الخصوٌب عود
وصلت إلى أوروبا عون طرٌوق البلقوان وجنووب روسوٌا فوً األلفٌوة الخامسوة عبول
المٌبلد .واعتبارا ً من عام . 4555م تنشؽل كول أوروبوا بوالثورة الزراعٌوة التوً
تعرفت علٌها .وهذا ما ٌسمى فً التارٌخ بالموجة "الهندو األوروبٌة" ذات المنشؤ
اآلري.
وألجل تجنوب الوعووع فوً خطوؤ الفهوم منوذ البداٌوةل مون األهمٌوة بمكوان
توضٌح معنى كلمة "آري" .والدور الذي لعبه السومرٌون فً تحدٌد مصوطلحات
كثٌوورة والتووً هووً ذات جووذور شوور أوسووطٌةل ٌصووبح الوودور األساسووً فووً هووذا
المصووطلح أٌض وا ً .إن الجووذر " "ARو " ٌ"ARDعنووً فووً اللؽووة السووومرٌة
المحراا واألر المحروثوة والحقول .وألن سوفوح زاؼوروس وطووروس كانوت
مصدر مٌبلد الثورة الزراعٌة فقد أطلوق السوومرٌون تسومٌة "  "ARDعلوى أول
أر تحولت إلى حقلل وربما هوم أٌضوا ً أخوذوا هوذه الكلموة مون الهوورٌٌن الوذٌن
كانوا ٌمثلون التجموع القبلوً األول هنواك .فمون المعوروؾ تارٌخٌوا ً أن السوومرٌٌن
استخدموا كلمة " "Horritبمعنوى "سوكان الوببلد المرتفعوة"ل ومون ذلوك نورا أن
علم المصطلحات ٌرا وجود عبلعة عرٌبة بٌن "  " ARو " "ARDوالتً تعنً
المحراا .وبعد ذلك استخدم العرب كلمة أر ل وٌسوتخدم الكورد فوً أٌامنوا هوذه
كلمووووة "أرد" بمعنووووى األر أو الحقووووول .وبووووذلك نوووورا أن مصوووووطلح آري
"ٌ"ARYENعنووً التجمووع والشووعب الووذي ٌملووك األر والتووراب وٌحرثهووا.
وبالتالً نستطٌع أن نستنتج أنه أطلوق مصوطلح آري علوى كول تجمعوات الشوعوب
التووً شووهدت الثووورة الزراعٌووةل وٌتبووٌن لنووا موون هووذا أن وجهووات النموور المتووؤخرة
والتوً تورا أن " "ARIالعمموة و" "ARتعنوً النوارل هوً وجهوات نمور ؼٌور
واععٌة كثٌراً .والن هذه التجمعات كانت أكثر تقدما ً حسب مرحلتهال فإنه من ؼٌر
الصحٌح استنتاج نتائج عرعٌة من تقٌٌمها على انها آرٌوة وعمٌموة .وعٌوام الفاشوٌة
األلمانٌة بتحرٌؾ هوذا المصوطلح ال ٌموت إلوى العلمٌوة بصولة وٌسوتهدؾ مون ذلوك
الدعاٌووة اإلٌدٌولوجٌووة .وعنوودما نسووتخدم هووذا المصووطلح موون اآلن فصوواعداًل فووإننً
أشعر بوجوب إمهار أهمٌة ضرورة فهمه بهذا المحتوا.
األمووور الوووذي أكوووده التوووارٌخ هوووو نهضوووة أوروبوووا اعتمووواداً علوووى الثوووورة
الزراعٌةل فهً استفادت دائما ً من المفاهٌم والوسوائل واإلبوداعات التوً مصودرها
الشر األوسوط .ومواعوؾ جوودن تشوٌلدن وآراءه بهوذا الصودد مقرونوة باإلثباتوات
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العلمٌة والرٌادٌوة .ففوً تلوك المرحلوةل نورا تشوكل مجتمعوات تعتمود علوى انتشوار
الثورة الزراعٌة وتتخذ من ثقافة تلك الثورة أساسوا ً لهوا دون ان تعتمود علوى القووة
الفٌزٌائٌة المحضة فً تحولها إلى شعوب وأعووام .وعود حودا ذلوك فوً مجتمعوات
الشر األوسط فً األلفٌة السادسة عبل المٌبلدل حٌا تشكلت المجموعوات األثنٌوة
المتمٌزةل بٌنما جاء ذلك متؤخرا ً بؤلفً سنة مكرراً أو تم تكٌٌفهوا فوً أوروبوال كموا
نشهد تطورا ً مماثبلً فً شمال أفرٌقٌوا والهنود والصوٌن فوً نفوس الحقبوة التارٌخٌوة
تقرٌباًل وبذلك نكون أمام تموجات مون اإلؼتوذاء علوى المصودر األم فوً كول حقبوة
من أحقاب التارٌخ من حٌا التموجات الثقافٌةل وٌجب فهم التوسع الهنود أوروبوً
ضمن هذا المضمار ألن ذلك ٌعنً فهم التارٌخ بشكله الصحٌح.
وعندما نتوجوه نحوو أعووام األلوؾ عبول الموٌبلدل فإننوا نجود أن التجمعوات
األثنٌة أو الشعبٌة التً رفدت "بالحدٌد" اكتسبت بعو التسومٌات األساسوٌة .ففوً
روسٌا الحالٌة وجوارها نجود "السوبلؾ "  Slawوفوً أعصوى شومال أوروبوا نجود
"نورمان "  Normanو"توتون "  Totonو"الجرمان " Germanفً ألمانٌا و
"ؼووووت "  Gotل وإذا تعمقنوووا باتجووواه الجنووووب نجووود "الكلوووت " Kelt
و"البلتوووٌن" . Latinوفوووً المرحلوووة الثانٌوووةل نجووود أن هوووذه المجموعوووات األثنٌوووة
ستتحول إلى تشكٌبلت لتؤخذ اشكاالً متماٌزة والتوً نقوول عنهوا مجموعوات شوعبٌة
وعومٌووووات أو أمووووم فووووً جؽرافٌووووات ضووووٌقة .وتعوووود التشووووكٌبلت القومٌووووة مثوووول
"الهلٌن " Hilinفً شبه الجزٌرة اإلؼرٌقٌة و"البلتٌن " Letinفً إٌطالٌا مفتووح
هووذه المرحلووةٌ .شوواهد أن هووذه األمووم تكثفووت تحووت هووذه األسووماء العامووة فووً نهاٌووة
العصر النٌولٌثً.
ب ـ اإلؼتوووذاء علوووى العصووور الحضووواري :تعووود الحضوووارة السوووومرٌة
والمصرٌة وحضارة نمام الر فً كافوة أنحواء الشور األوسوط والتوً توؤتً فوً
المرتبة الثانٌة من حٌا التؤثٌرل أعرب مصدر موإثر فوً أسواس تشوكٌل الحضوارة
اإلؼرٌقٌووة .إذ أؼتووذت الحضووارة اإلؼرٌقٌووة موون هووذا المصوودر بشووكل مباشوور عبوور
أربعة فروع أساسٌة بشكل كثٌؾ اعتبارا من األلفٌة الثانٌة عبل الموٌبلدل وبخلطهوا
القوا الحضارٌة التً أخوذتها عبور األناضوول ومون المصوارد :طوروادة و شور
البحر األبٌ المتوسط والفٌنٌقٌٌن والمصرٌٌن والكرٌت مع القوٌم النٌولٌثٌوة التوً
كانت عد أخذتها من عبل وجسودتهال وصولت إلوى تركٌوب ؼنوً جوداً .وٌوتم التفكٌور
سواء فٌما عبل الحضارة أو عبل العصر النٌولٌثً بوجود تجمعات بدائٌة متوحشوة
متوسطٌة "نسبة للبحر المتوسط" فوً شوبه الجزٌورة اإلؼرٌقٌوةل ولكون فوً الوعوت
ذاتووه ٌعتقوود أنهووا تووم تجسووٌدها موون عبوول موجووات العصوور النٌووولٌثً .وكووون اللؽووة
اإلؼرٌقٌووة لؽووة تتضوومن بعوو الخصووائت اآلرٌووة هووو دلٌوول علووى ذلووك .بٌنمووا
مجموعووة اللؽوووة للبحووور األبوووٌ ( القوعازوووـ باسووك ) التوووً تشوووكلت عبووول العصووور
النٌولٌثً ابتدا ًء من القوعاز إلى الباسك فوً مرحلوة القبائول البدائٌوة المشواعٌة فٌموا
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بٌن  25555ـ . 25555م تحمى ببنٌة لؽوٌة مختلفة .كما وحدا تطور مماثل
فً شبه الجزٌرة اإلٌطالٌة أٌضا ً.
ال شك أن خصوائت الجؽرافٌوا اإلؼرٌقٌوة ألقوت بتؤثٌرهوا الخوات علوى
شكل الحضارة المتكونة هناكل وهذه هً القاعدة السارٌة على كل ساحةل ولكنهوا
ال تلعووب دورا ً خاص وا ً مصووٌرٌا ً بالنسووبة لئلؼرٌووقل فتطووور الحضووارة اإلؼرٌقٌووة
بشكل ؼنً جدا ً مرتبط عن عرب بالمصادر التً أؼتذت علٌهال والتفسٌر الواععً
لهذا التجدٌد والؽنى هو أنها وحدت كافة انحازت العصر النٌولٌثً مع اإلنجازات
التووً أؼت وذت علٌهووا موون الفووروع األربعووة التووً تمثوول التطووور األكبوور للحضووارةل
وجعلتهووا فووً نقطووة التقوواطع بووٌن آسووٌا وأفرٌقٌووا وأوروبووا فووً جؽرافٌتهووا تركٌبووا ً
وأصووالةً ً،ل ومثلمووا ٌووتم عٌوواس الؽنووى بووالقٌم التووً أؼتووذت علٌهووال فووإن الحضووارة
اإلؼرٌقٌة تؤخذ شوكلها حسوب المصوادر التوً أؼتوذت علٌهوا أٌضوا ً ولتؤخوذ دورهوا
التارٌخً على أعلى المستوٌات وتمهر تركٌبا ً ؼنٌاًل ومساهمتها هً تحقٌقهوا هوذا
التركٌب بنجاح .فعندما تتوفر المواد األولٌة ألجل العاشوراء "نووع مون الحلووا"
بمكنتنا صنع أفضل أشكالها .وال ٌمكن استصؽار هذا الدورل كموا ال ٌمكون تقٌٌموه
كدور ٌقوم باإلنجاب من المصودر األساسوً المبتودع والجدٌود أٌضواً .وعود تطرعنوا
إلى هذا الجانب جزئٌاًل وحتى ال نقع فً التكرار ٌمكننا أن نقول موا ٌلوً بخطووط
رئٌسٌة:
 1ـ ان مٌثولوجٌة الحضارة اإلؼرٌقٌة هً باألساس مختلسة مون سوومر
ومصر بشكل محدودل وعندما ٌؤخذ السومر مصدره عبر األناضوول والفٌنٌقٌوٌنل
فإن مصر ٌؤخذ مصدره عبر الكرٌتل والقول لهذال بؤنه نقل من الٌود الثوانًل هوو
األعرب إلى الحقٌقةل ألن السومرٌة تتعور للتموازج مون موا هوو محلوً أوالً فوً
كوول موون األناضووول والفٌنٌقٌووٌنل وموون ثووم ٌجووري نقلهووا إلووى شووبه الجزٌوورةل وان
الحضووارة المصوورٌة بعوودما ٌووتم تجسووٌدها فووً الكرٌووت تعووٌ نفووس الوضووعل وإن
المٌكانٌون كقوة حضارٌة سابقة لٌسوا بتلك القوة إلنجاب مٌثولوجٌة حضارة شبه
الجزٌرةل وٌتضح هذا الواعع بشكل جلً مون حودوا والدة "زٌووس" فوً كرٌوتل
وثقافة مٌثولوجٌا "زٌوس" التً نشهدها فوً أعووام . 1555م تقرٌبوا ً هوو المثوال
البارز الذي ٌدل على كٌفٌة االنتقال إلى شوبه الجزٌورةل ومون حٌوا األثٌمولوجٌوة
"علوم بنٌوة اللؽوة" فوإن كلموة "زٌووس" اشوتقت مون كلموة "  "DIVذات األصول
اآلريل وإن كلمووة "  "DiVهووً لوودا كوول المجموعووات اآلرٌووة وتعنووً األكبوور
والكائن األكبر "هو الكائن اإللهً"ل وعند انتقال " "DEVإلوى السوومرٌٌن لعبوت
نفووس الوودور تمام واًل ورٌووادة مصووطلح الوورب فووً الشوور األوسووط بالشووكل األولووً
والبدائً هو مصطلح تم استخدامه لدا المجتمعوات اآلرٌوة النٌولٌثٌوة وهوو الودلٌل
على هوٌتهال وعد مر هذا المصطلح فً مراحل مختلفة لٌصل إلى مصطلح الرب
األكبر واإلله وأخٌراً "هللا".
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عندما كانت ثقافة " الكببل" كؤعدم ثقافة لآللهة فً األناضوول تلعوب دور
مصوودر هووام كآلهووة "آرتمووٌس"ل تووم تجسووٌد "تووارهوزا" إلووه الفواكووه والنبٌووذ كووـ"
دٌونٌسوس"ل فكما هو معلوم أن إله الفواكه وخاصة العنب والنبٌذ توارهوزا الوذي
ٌشواهد فوً معابود " اللوووٌٌن  ” Luwiوهوم الشوعب األعودم الوذي كوان ٌعوٌ فوً
األناضول عبل أن تتحول إلى هلٌنٌة والذي تحول إلى دٌونٌسوس هوو مثوال بوارز
آخر على التؽذٌة من المنشؤ .كما أن والدة أفرودٌت من زبد البحور علوى سوواحل
عبرت توضح كٌفٌوة تطوور االرتبواط المٌثولووجً أي ٌدلوه علوى طرٌوق العبوورل
وأٌضا ً اإللوه آبولوو الوذي ٌكتسوب تفوعوا ً علوى اآللهوة المورأة وخاصوة عنود الحثٌوٌن
والهورٌٌن ٌتم نقلوه مون األناضوول إلوى اإلؼرٌوق علوى شوكل “  tilipinuتلبٌنوو"
و"تٌشوب  “ teshopباعتبارهما اآللهة الذكور المهٌمنونل وكذلك مون المواضوٌع
التً تم تعلٌلها هو مرور اآللهة المصرٌة "إٌسٌسل إٌو وأوسٌرٌس" بنفس التؤثٌر
وتاثٌرهما فً دٌمٌتٌر وابنته "برسٌفون".
لٌسوووت هنووواك ضوووورورة لسووورد مزٌوووود مووون التفاصووووٌل حوووول االنتقووووال
المٌثولوووجًل ولكوون ٌمكننووا أن نبووٌن بسووهولة ان "هٌسووودوس" عوود كتووب البلهوووت
مسووتقٌا ً معلوماتووه موون مصووادر مٌثولوجٌووة عدٌوودة فووً تلووك المرحلووة وعلووى رأسووها
أسووطورة الخلووق البابلٌووة "أنومووا إلووٌ " .لقوود كانووت المجموعووة الثقافٌووة فووً تلووك
المرحلووة تمتلووك تٌولوجٌووات مشووابهة لووـ"البلهوت"ل إن وجهووات النموور وأشووكال
الوعً التً تعتمد فً جوهرها علوى السوومرٌٌنل كانوت تعكوس بوبل شوك مسوتوا
إٌوودٌولوجٌا ً تقوودمٌا ً عٌاس وا ً بمسووتوا المصووطلحات فووً العصوور النٌووولٌثًل إن هووذه
التٌولوجٌووة "البلهوووت" باعتبارهووا الؽووبلؾ اإلٌوودٌولوجً األساسووً لنمووام الوور
موجودة فً أساس كافة علوم البلهوت التوً أتوت فٌموا بعود .وٌجوب أال ننسوى أنوه
لوال وجود هذه لما كان باإلمكان الوصول إلى وجهوات النمور الفلسوفٌة والعلمٌوةل
ألن وجود العبلعة الدٌالكتٌكٌة التارٌخٌة بٌنها عطعٌة وواضحة.
 2ـووو الموضووووع الهوووام اآلخووور هوووو أن الفٌنٌقٌوووٌن عووود أخوووذوا األبجدٌوووة
المستخدمة حالٌا ً فً كافة دول أوروبا من السومرٌٌن وبعد تطوٌرها عواموا بنقلهوا
إلووى اإلؼرٌووق فٌمووا بووٌن أعوووام 1555ـ و. 755مل وعوود امتلووك اإلؼرٌووق التووارٌخ
بفضل هذه األبجدٌة .وكذلك بشكل مشابه لذلكل تم أخذ الرٌاضٌات والهندسوة مون
المصووورٌٌن والسوووومرٌٌنل واألسووولوب األدبوووً سووووا ًء علوووى المسوووتوا اللؽووووي أو
المضمون اعتمد على تلك الثقافات أساساًل والبنٌة الروحٌة والذهنٌة التوً تكونوت
عند اإلؼرٌق مدٌنة لمصادرها كما حدا ضمن شومولٌة المرحلوةل باإلضوافة إلوى
ذلك فقد عدموا مساهماتهم بمنتهى المهارةل وهنا تكمن األهمٌة األساسٌة .إذ لم تتم
عملٌة األخذ والنقل بشكل مستنسخل بل على شوكل تجسوٌد وتبنوً ذلوك والوصوول
ىل وفووً هووذا اإلطووار لعووب
بووه إلووى مسووتوا البنٌووة الذهنٌووة والروحٌووة األكثوور ؼن و ً
اإلؼرٌق دور المساهم المهوم فوً توارٌخ الحضوارة .واألمور الخواطغ هوو تحرٌوؾ
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الحقووائق واعتبووار هووذه المسوواهمة عبووارة عوون مصوودر وعملٌووة والدةو فقوود أوصوول
اإلؼرٌق وبعدهم الحضارة األوروبٌة هذا التحرٌؾ إلى درجة متطرفة تصول حود
الشوفٌنٌة .فقد تحول اعتبوار كول شوخت لوٌس إؼرٌقٌوا ً هوو بربوري إلوى نووع مون
العوورؾ والتقلٌوودل بٌوود أنهووم عبوول أن ٌصووبحوا عوووة حضووارٌة كووانوا ٌعٌشووون ضوومن
أنممة عبلٌة بدائٌةل بٌنما كانوت الحضوارة عود تكونوت فوً مصوادرها األصولٌة منوذ
زمن بعٌد.
 3ـ عندما أطلقوا اسم "الهلٌنٌة" علوى أنفسوهمل كانوت مٌزوبوتامٌوا العلٌوا
تكتشووؾ الحدٌوود كوسووٌلة للتحضوور وبعوود ذلووك تووم نقلووه إلووى الجزٌوورة عوون طرٌووق
عبائل "  ."Frigكما توم نقول أدوات اإلنتواج البرونزٌوة عون طرٌوق طوروادةل ولوم
ٌتحووول الهلٌنٌووون إلووى عوووة مهاجمووة إال بعوود أن تراكمووت األسوولحة المصوونوعة موون
الحدٌووود والبرونوووز لووودٌهم اعتبوووارا ً مووون أعووووام . 1555م .لقووود انفتحوووت أبوووواب
األناضول أمامهم بعد سقوط طوروادة أعووام . 1255م  .فوً البداٌوة ٌوتم تحوٌول
األناضووول الؽربٌووة إلووى بووبلد "إٌونٌووة"ل وبعوود ذلووك شووهد األناضووول حتووى حوودود
الفوورات فتوورة هلٌنٌووةل وٌووتم إزالووة أعوووام "اللوووٌٌن والفرٌوودٌٌن واللٌوودٌٌن"ل ولكوون
المجموعات االثنٌة والتً ٌقال عنها ممالك " كومواؼٌنس" الوذٌن ٌعتبورون أجوداداً
لؤلرموون والكوورد الحووالٌٌن فووؤنهم ٌحووافمون علووى وجووودهم .وٌصوول هووذا االنتشووار
المضوواد للثقافووة الهلٌنٌووة إلووى ذروتووه مووع اسووكندر بعوود أن شووهدت مراحوول هبوووط
وصعود فً العام . 1555م إلى أن وصلت فً بداٌة القرن العشرٌن إلى نهاٌة
تراجٌدٌة بطردهم من األناضول من عبل األتراك.
ٌتواصل االنتشار فً الؽربل حٌا ٌنتهً عهد اسوتقبلل كرٌوت اعتبوارا
موون أعوووام . 1555م .وعاشووت عبوورت المرحلووة نفسووهال وتحقووق االنفتوواح علووى
مقدونٌال لتبدأ فً هذه األثناء مرحلة اسوتعمار عوٌوةل وإعاموة مسوتعمرة "بونتووس"
على سواحل البحر األسوود كموا انتشورت المسوتعمرات الهلٌنٌوة القوٌوة علوى كافوة
سووواحل البحوور األبووٌ المتوسووط تقرٌبوواًل وتنفووتح أمامووه أبووواب شووبه الجزٌوورة
اإلٌطالٌة لتكون مركزا ً سكانٌا ً كثٌفاًل وٌتم تحوٌل كافة الجنوب تقرٌبوا ً إلوى منطقوة
هلٌنٌة.
 4ـ تولوود بووٌن القوورن السووابع والسووادس عبوول المووٌبلد بنٌووة دولووة عبودٌووة
مركزٌة فً شبه الجزٌرة اإلؼرٌقٌة تعتمد علوى األسواس الطبقوً مون الفٌودرالٌات
ذات البنٌووة األثنٌووة .إن الجانووب الممٌووز لتشووكل الدولووة العبودٌووة هووذه هووو كونهووا
وضعت طابع الكاهن فً المرتبوة الثانٌوة لٌتصودر فٌهوا الجانوب السٌاسوًل واألهوم
من ذلك كله أنها حققت بعد فترة عصٌرة من النمام الملكً والوذي لربموا لوم ٌعو
أول شووكل لمووا ٌمكوون أن نسوومٌه بالنمووام الجمهوووري العبووودي .فبٌنمووا كانووت طبقووة
الكهنة تلعب دورا ً أساسٌا ً فً سومر ومصر وفً كافة بنى الدول العبودٌة الشر
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أوسطٌةل لعبت السبلالت الحاكمة الدور ذاتهل وٌتصدر النمام الجمهووري كنموام
حكم عند اإلؼرٌق واإلٌطالٌٌنل ال شك أن هذا الوضع ناجم عن العمول بالعقبلنٌوة
فً اإلٌدٌولوجٌة إلى جانب ارتباطها بزٌوادة أهمٌوة التجوارة إلوى جانوب الزراعوةل
خاصوووة وإن التجوووارة جلبوووت معهوووا تطوووورا ً اجتماعٌوووا ً للطبقوووة البرجوازٌوووةل وفوووً
األسوواس إنهووا كطبقووة وسووطى أعوورب إلووى العلمانٌووة تؤخووذ دائم وا ً موعع وا ً بعٌووداً عوون
أسوولوب النمووام الووذي ٌعتموود علووى الكهنووة والسووبلالت الحاكمووة وذلووك مووا تقتضووٌه
مصالحهم.
لقد باتت التجارة عن طرٌق البحر مناسوبة أكثور عٌاسوا ً بالتجوارة البرٌوةل
وهذا ما ٌشكل الشرط المادي للتفو اإلؼرٌقً .فلقد شكل الثراء والرفاهٌة اللذٌن
نتجووا عوون التجووارة أرضووٌة مادٌووة ألسوولوب التفكٌوور الفلسووفًل وباإلضووافة للتطووور
المتمٌووز موون الناحٌووة االعتصووادٌةل فقوود أكتسووب تطبٌووق تقسووٌم العموول المعتموود علووى
التجارة أهمٌة كبٌورة .إن تقسوٌم العمول هوذا ضومن شوروط تلوك األٌوامل جلوب معوه
تخصووت جعوول التجووارة هامووة بووٌن شوومال وجنوووب وبووٌن شوور وؼوورب عووالم
الحضارةل مما تسبب فً مهور انتشار حرفوً جدٌودل وٌمكون القوول بؤنوه تووفرت
اإلمكانٌة لحركة تجارة السلع بدءا ً مون المحوٌط األطلسوً وحتوى المحوٌط الهنوديل
وبهذا المعنى تشكلت أول عولمة هامة فً التارٌخ.
بووالطبع تووم تبووادل األفكووار والمعتقوودات المشووتركة علووى الطوور التجارٌووة
بنفس الشكل .وال عجب فوً أن الجمهورٌوة وتعبٌرهوا األكثور تطوورا ً الوذي ٌتمثول
فووً الدٌمقراطٌووة هووً البنٌووة المناسووبة ألسوولوب التطووور االعتصووادي واالجتموواعً
واإلٌوودٌولوجً .إن التطووور الطبقووً الووذي ٌعتمووود علووى الشووروط المادٌووة الثرٌوووة
والمركبة سٌجبر البنٌة األكثر مبلئمة له فً المخطط السٌاسً وتحقٌقها .فوً هوذه
النقطة تكمن األهمٌة التارٌخٌة "لدٌمقراطٌة أثٌنا" بما ٌماثل أهمٌتها فً مساهمتها
الحضارٌة .الشك بؤن هذه الدٌمقراطٌة عبارة عن دٌمقراطٌوة الطبقوة االسوتعبادٌة
ولكنها مع ذلك فهً تمثل تجدٌود هوامل وإن بعودها عون احتكوار الكهنوة والسوبلالت
الحاكمة جعلها تلعب دورا ً هاما ً فً احتضان الحضارة الؽربٌة.
 5ـ ال شك أن أهوم تجدٌود واسوهام عدمتوه حضوارة اإلؼرٌوق فوً التوارٌخ
هووو تطوووٌر األسوولوب .إن اعتب وار الفلسووفة التووً تعنووً "حووب المعرفووة" عوود ولوودت
بكاملها فً شبه الجزٌرة اإلؼرٌقٌة هو موعؾ مبالػ وٌتضمن نواعت كبٌرة .فمن
المعلوم أن "تالس المٌلتً وفٌثاؼورا " وكبلهما من الجزر اللوذٌن هموا أول مون
بوودأا بتوثٌووق وتوودوٌن أسوولوب الفكوور الفلسووفًل تعلمووا وأمضووٌا سوونٌن طوٌلووة موون
عمره ما فً مصر وبابل .وعبل أن ٌمهور أسولوب التفكٌور الفلسوفًل نورا أن كول
رواد المعنوٌات تلقوا تعلٌمهم فً مصر وبابل فً مدارس الرهبانل ولوم تكون فوً
تلك الفترة أٌة مدرسة خاصة فً شبه الجزٌرةل ؼٌر أنه ٌعتقود أن القورنٌن الثوامن
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والسوووابع عبووول الموووٌبلد شوووهدا موجوووة مووون الرحالوووة الشوووعراء مثووول "هوووومٌروس
وأورفٌوس" .دعك مون أنوه لوم ٌكون موجوود لودٌهم معابود بالمسوتوا الموجوود فوً
مصر وبابل فً تلك األعوامل فلم ٌكن عد توفرت بعود أرضوٌة عوٌوة لتشوكل ثقافوة
معابوود محلٌووةل فقوود تووم اسووتٌراد اإلٌدٌولوجٌووة بشووكل مكثووؾ موون الشوور ل وحتووى
"هومٌروس" هو شاعر ٌنتمً إلى األناضول الؽربٌة.
وكما أن هوذه الحقٌقوة ال تلؽوً األهمٌوة الكبورا لتصودر الفكور الفلسوفًل
فؤنهووا تمهوور بوجوووب التفكٌوور بهووا كنتوواج مشووترك للحضووارة .إن الفكوور الفلسووفً
كدٌالكتٌك هو نتاج وسوط باتوت فٌوه التفسوٌرات المٌثولوجٌوة ذات األصول الشورعً
ؼٌور كافٌوة ولوم تعوود تشوبع ذهون اإلنسوان بوول وأصوبح مضوحكاًل إن القصوور التووً
وععت فٌه المٌثولوجٌة والمواعؾ الدٌنٌة المعتمدة علٌها باعتبارهوا أصوبحت سوتار
إٌدٌولوجً وعوة للتشحٌم ستدفع البنٌة الذهنٌة والروحٌة للمجتمع إلى الودخول فوً
بحا جدٌد .إن ضوعؾ االعتقواد الودٌنً للمجتموع اإلؼرٌقوً بالمقارنوة موع مجتموع
مصوور وبابوولل وعوودم تحجوور العقائوود الموجووودةل ومووٌبلن النمووام السٌاسووً نحووو
الدٌمقراطٌة والجمهورٌةل وإعطاء األرضٌة المادٌة إمكانٌوة الرفواه وخلوق أوعوات
الفووراغل كوول ذلووك جعوول الخصووائت األساسووٌة ألجووواء الفكوور الجدٌوود مبلئمووة .ان
إمهووار حاجووة النمووام السٌاسووً والثووروة المادٌووة للنقاشوواتل ٌجلووب معووه إمكانٌووات
األمن والتحررل فمثلما تم تجاوز عصر الخوؾ من اآللهةل أصوبحت دولوة المودن
المعقدة بحاجة إلى األفكوار المعتمودة علوى العقول واألكثور واععٌوةٌ .قوؾ وراء كول
هووذا مووإثر فعووال :ففووً الوعووت الووذي كانووت حضووارة الوور علووى وشووك أن تتوورك
وراءهووا ثبلثووة آالؾ سوونةل فإنهووا بعوود تطورهووا الطبٌعووً ووصووولها إلووى مرحلووة
النضوووج بوودأت تموور بمرحلووة تآكوول حتمٌووة جووادةل فالنمووام بوودأ ٌقتوورب موون نهاٌتووهل
والذروة واالنهٌار عرٌبانل وفً األساس فوإن الحضوارة اإلؼرٌقٌوة الرومانٌوة هوً
اعتراؾ بهذه الحقٌقة.
إن كل هذه الشروط تشٌر إلى أن عهد اإلٌمان بالمٌثولوجٌا عد ولعوى وأن
وعت استخدام العقل عد حان .لقد ازدادت التراكمات الثقافٌة لئلنسانٌة خبلل عهود
طوٌلةل وأصبحت المعرفة باعتبارها ثمرة للجهد والممارسة حوول األشوٌاء تلعوب
دورا ً تنوٌرٌا ً فٌما ٌخوت عوالم الطبٌعوة والحٌوانوات والنباتواتل وأصوبحت عبلعوة
السووبب والنتٌجووة تعبوور عوون نفسووها دون اللجوووء إلووى األرواح واآللهووة .فووـ للطبٌعووة
نمام عمل مستقل عن إرادة اإلنسان واإللهل وبدأ هذا األمور ٌلقوى عبووالً فوً عوالم
الووذهنل وعوود بوودأ عووالم االعتقوواد السوواذج ٌتؽووذا بالشووكوك ٌوم وا ً أثوور ٌووومل وأمتلووك
الجرأة على الخروج من عوالم الخٌواالت الطفولٌوة إلوى عوالم الحقوائقل ووراء كول
هذه المواهر ٌرعد الواعع اإلؼرٌقً الوذي أصوبحت فٌوه التجوارة تجوري وراء كول
األبواب والذي أصبح ٌتلذذ بكشؾ مزٌود مون األسورار وٌورا فوً ذلوك مصوالحهل
فالتجوووار اإلؼرٌوووق كوووانوا مصوووممٌن علوووى مواصووولة الطرٌوووق الوووذي لوووم ٌسوووتطع
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السومرٌون تحقٌقهل وهم فً ذلك ٌماثلون البرجوازٌوة الصوناعٌة التوً ال تعتورؾ
بالحدود فً سبٌل أرباحها .لقد انحسرت كثٌرا ً عوانٌن الورب وأضوحت عووة العقول
الخوووالت وعووووة الفووورد مضوووطرة للتفكٌووور السووورٌع فوووً عوووالم تجووواري متؽٌووورل
والمٌثولوجٌا التً كانت كافٌة من أجول البنٌوة السوكنٌة للزراعوة الموسومٌة لوم تعود
تلبً حاجوة عوالم التجوارة والحورؾ فوً المودنل ال بول أصوبحت مضوحكةل وهكوذا
اضطرت معها الطبقة الحاكمة للمجتمع لخلوق فكور مسوٌطر خوات بهوا فوً إطوار
عبلعات الر ل فالتؽٌٌر فً البنٌة الطبقٌة سٌخلق تؽٌٌرا ً فً البنٌة الفوعٌة.
ٌمكن الوعوؾ أكثر عنود الشوروط الذاتٌوة والموضووعٌة للثوورة الفلسوفٌة
فً الفكرل ولكن هذه التوضٌحات كافٌوة للتوصول إلوى تعرٌوؾ صوحٌح وجوهرهوا
هو:
مثلمووا هنوواك عبلعووة دٌالكتٌكٌووة وتسلسوولٌة للتطووور الحضوواري فووً البنٌووة
التحتٌووة كووذلك هنوواك وسووائل التنقٌوول والتصووور اإلٌوودٌولوجً التووً تعوود مإسسووة
أساسٌة للبنٌة الفوعٌة وهً أٌضا ً ضمن عبلعة دٌالكتٌكٌة وتسلسلٌة وتحقق التكامل
أٌضاً .وهذه ال ٌمكون أن تتحقوق مون تلقواء ذاتهوا ودون االعتمواد علوى الخبورة أو
بدهاء مزاجً لبع األشخاتل وحدوا ذلك بهذا الشوكلل ال ٌتضومن أي تقلٌول
لدور المفكرٌن الفبلسوفةل بول علوى العكوسل وذلوك ٌوضوح فوً أي شوروط أنتجووا
وأي شووكل موون الحضووارة أبوودعوال وبموونح هووإالء حقوووعهم ٌمكننووا اسووتنباط النتووائج
الصحٌحةل ومن المبلحوم أنوه بعود االنسوبل المٌثولووجً فوً عصور الفبلسوفة توم
الدخول فً مرحلة فكرٌة تتضمن تناعضٌن أساسٌٌن وهما:
أ ـ الوونمط الووذي ٌعتموود األحاسووٌس أساس وا ً وٌمووارس ذلووك عملٌ وا ً بكثوورةل
ٌعترؾ بالوجود الموضوعً للطبٌعة وٌستوعب األسباب والنتائج الموجوودة فٌموا
بوٌن األحوداال كموا ٌعتورؾ بوجوود عووانٌن مسوتقلة عون عمول ورؼبوات اإلنسووانل
وهووو الشووكل األولووً فووً اكتسوواب المعرفووة الووذي ٌعتموود علووى التجربووة والمراعبووةل
وٌسووعى للوصووول إلووى أسوولوب تفسووٌر الطبٌعووة دون االعتموواد علووى الوودوؼمائٌات
الدٌنٌة والمٌثولوجٌةل وبذلك ٌعبعد الطرٌق المإدي إلى العلم بشكل سلٌم.
ب ـ نمط التفكٌر العقلوً الوذي ٌمهود السوبٌل لتوؤثٌر ٌقوم وسواحرل ٌورزح
تحووت تووؤثٌر الوودوؼمائٌات الماضووٌةل وال زال العقوول بعٌوود جوودا ً عوون اإلعووبلن عوون
استقبللهل ولكنه رؼم ذلك ٌمتلوك الجورأة علوى السوٌر فوً ؼابوة عوذراء بعٌودة عون
موول اآللهووةو أي أنووه ٌتقوودم خطوووة ـ وإن كانووت محوودودة ـ علووى طرٌووق التفكٌوور
المستقل .فكل شًء موجوود ٌتحقوق فوً الفكورل وٌورا أن العوالم الموضووعً هوو
عبارة عن خٌال مخادع .الفكر الذي مصدره العقل هوو القٌموة العمٌموةل وال شوك
أن فً هذا تؤثٌر كبٌر لنهو الفكر بقوته الجوهرٌةل وإنه مسحور لدرجة أنوه ال
ٌولً أهمٌة تذكر لوجود الواعع خارجوهل وكموا كانوت آثوار األولوٌن مذهلوةل كوذلك
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هذا التطور الكبٌر للتارٌخ ما كان لٌتحقق لوال التوجه نحو التطرؾ.

ولوون نكوورر ألننووا وضووعنا مقدمووة عصووٌرة متعلقووة بممثلووً هووذٌن الفوورعٌن
الرئٌسٌٌن فً تطور الفكر الفلسفً .ولكن ٌجب أن نبٌن أن كبل الفورعٌن عود تركوا
بتؤثٌرهما حتى ٌومنا هذا بما ٌماثل المٌثولوجٌا السومرٌة على األعولل فكموا تلعوب
المٌثولوجٌوا السوومرٌة دوراً فوً أسواس عالمنوا االعتقوواديل كوذلك تلعوب األفكووار
التً تدفقت من هوذٌن الفورعٌن الرئٌسوٌٌن دورا ً هاموا ً فوً أسواس تفكٌرنوا الفلسوفً
العلمووً .إن ممثلووً هووذٌن الفوورعٌن بمثابووة رسوول للفلسووفةل فلكافووة الحلقووات الهامووة
لسلسلة المدارس التوً أسسووها هوإالء بؤنفسوهم وعلوى رأسوهم توالس وفٌثواؼورا
وبارمنٌودس وهوورعلٌطس وسووقراط وأفبلطووون وأرسوطو والموودارس المتتالٌووة التووً
تؤسست باسمهمل دور فً تكوٌن عوتنا الفكرٌة ٌماثل دور األنبٌواء علوى األعول فوً
عالم اعتقادنال وهم شخصوٌات تشوكل مصودرا ً ال بود منوه علوى صوعٌد إمهوار عووة
الفوورد .فبٌنمووا كانووت المٌثولوجٌووا والوودٌن ٌبشووران بالقدسووٌة االجتماعٌووة وبووالموععل
كانت الفلسفة تبشر الفرد الذي ٌستٌقم وٌلها خلؾ حرٌته.
فً الحقٌقة إذا كان الدٌن والفلسوفة مإسسوتان ال ٌمكون االسوتؽناء عنهموا
فً التطور الحضاري ولهما جذور مٌثولوجٌة مشتركةل فإنه مون الصوحٌح أٌضوا ً
أنهمووا اختلفووا وتناعضووا واشووتبكا رؼووم أنهمووا توحوودا فووً التركٌبووة موون حووٌن آلخوور.
وعانون وحدة وصراع األضداد الموجوود بوٌن العوالمٌن الفكوري والعقائودي وبهوذه
النوعٌة فهو ساري المفعولل وسوٌطبق هوذا القوانون وٌخلوق التقودمل وهوذا القوانون
الذي سٌتحول فٌما بعد إلى عانون بٌن هذٌن الفرعٌن من الفلسفةل سٌتواصول تقودم
الفكر الفلسفً على شكل صراع ومواجهات والوصول إلوى تركٌبوات لٌصول إلوى
ٌومنا هذال وعندما ٌقوم بتطوٌر العلمل فإنه ٌتؽذا منه أٌضا ً.
 6ـ إن إلسهامات اإلؼرٌوق فوً الحضوارة توؤثٌر كبٌور وبوا علوى البنٌوة
المعنوٌة والفنونل فقد استطاعت أن تشهد أصالة فوً المجوال الموسوٌقً وان كوان
عوود أصووبح للسووومرٌٌن تووؤثٌر فٌووهل وحققووت تقوودما ً فووً توودرٌب الحووواسل وعوود شووهد
تطور على صعٌد الؽناء الفردي والمعبديل وعد فسور فٌثواؼورا الموسوٌقى علوى
أنها نوع من اللؽة الكونٌة ونرصد عند السومرٌٌن الرأي نفسوه .فالحٌواة ال تكتفوً
بالتفسٌرات التً تقودم بلؽوة المٌثولوجٌوا أو األدب أو بلؽوة الفبلسوفة وٌصولون إلوى
نتٌجووة مفادهووا ال ؼنووى عوون التفسووٌر بلؽووة الموسووٌقى.إن أثوور المصوورٌٌن فووً فوون
العمووارة واضووحل وربمووا اسووتطاع اإلؼرٌووق أن ٌلقوووا الخطوووة الثانٌووة األهووم علووى
صعٌد الفون المعمواري بعود المصورٌٌنل وٌمكون أن نشواهد اآلثوار المعمارٌوة التوً
تركتها الثقافة الهلٌنٌة فً كل المناطق التً انتشرت فٌهال واما إسوهاماتهم فوً فون
الهٌاكل فهً واضحة جدا ً ولها صفة المدرسة فً هذا المجال .فلقود اسوتطاعوا أن
ٌبدعوا تصوٌرا ً حٌا ً استطاع أن ٌتسابق موع جموال الطبٌعوة .لقود أمهورت المحلٌوة
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اإلؼرٌقٌة على صعٌد الفنون أن تنتقل بسرعة إلى المجال العالمًل وتمهر أمامنا
كإنتاج تركٌبً ٌحمل صفة اإلسهام المتفو .
ٌمكن أن نشهد نفس التطور فً المجال المعنووي "األخبلعوً"ل وخاصوة
مفهووووم "الفضوووٌلة" الوووذي تطوووور علوووى ٌووود سوووقراط والوووذي ٌوضوووح "المسوووإولٌة
االجتماعٌة للفرد" وٌتم رإٌة تؤمٌن التطور على المستوا المعرفً العام من أجل
جمٌع األفراد بشكل مسبقل وكلمة السر فً ذلوك هوً عبوارة "أعورؾ نفسوك" .إذا
عٌمنا الفضٌلة على أنهوا الوصوول بوؤي عمول إلوى الكموالل حٌنهوا فالوذي ٌقوع علوى
عواتق الفورد هوو الوصوول المطلوق إلوى المعرفوة الضورورٌة فوً موضووع العموول
الووذي سووٌإدٌه وبووذلك ٌووتم الوصووول إلووى حٌوواة فاضوولةل وهكووذا فالسوولوك المسووإول
للفرد ٌصبح معٌارا ً لؤلخبل الحمٌدةل وأن مفهوم سلوك أخبلعً كهذا والذي نجود
بعضا ً من أسسه عند الزرادشتٌة هام جداًل وإنه ٌفكر بالحرٌة وإن كانت محدودةل
وٌمكن أن ٌتضمن هذا المفهوم األخبلعً فكرة "حق تقرٌر المصٌر للفورد"ل علموا ً
بؤنوه فووً المفوواهٌم التقلٌدٌووة السووابقةل كوان علووى الفوورد أن ٌتصوورؾ حسووب القواعوود
المقدسة التً حددتها القٌم المقدسة مسبقاًل وال ٌمكن التفكٌر بؤي تطور ؼٌور هوذال
ألن اآللهووة فووً النمووام االعتقووادي هووً التووً تحوودد كوول شووًء بووالمطلقل وال ٌمكوون
للفرد أن ٌكون حتى مجرد موجود على مستوا الملل وهنوا ٌكمون جووهر فلسوفة
الرعٌووق والعبوودل وموون المووذهل فع وبلً أن هووذه الفلسووفة أسوورت الفوورد والمجتمووع فووً
شخصوووٌته .لقووود تحوووول السووولوك األخبلعوووً الوووذي تؽوووذا مووون االعتقووواد الووودٌنً
والمٌثولوووجً مووع خصووائت التقالٌوود القدٌمووة إلووى السووٌطرة المطلقووة علووى سوولوك
الفرد.
كان هناك التزام اٌودٌولوجً اكثور تخلفوا ً بكثٌور مون تصورفات الفورد فوً
العصر النٌولٌثً والتوً كانوت حورة بوالرؼم مون انهوا كانوت جماعٌوةل وذلوك علوى
شكل االلتزام بالروابط الذهنٌة والروحٌة التً تسمى بوـ "القودر"ل وٌمكون ان تمتود
على شكل سلسلة إلى ما ال نهاٌةل لعب هذا المفهوم األخبلعً الذي تم إدخاله إلوى
المجتمع على ٌد الكاهن فً الحضارة العبودٌة دورا ً هاما ً فوً اسوتمرارٌة النموامل
وهذا هو المفهوم األخبلعً الذي تم مهاجمتوه مون عبول زرادشوت وبووذا وسوقراطل
وأصبح هدفا ً لتعالٌمهم حتى تعور للتموز جزئٌواًل ومون هنوا ٌنبوع سوبب تسومٌة
هإالء "مصلحً اإلرادة العممى" وربما لم ٌهاجموا "الرب" بشوكل مكشووؾ أي
ال ٌحدا تمرد على الحضارة العبودٌة التً أصوبحت رموزا ً ولكون الطرٌوق الوذي
سلكوه كان ٌهدؾ إلى فتح ثؽرة لتشتٌت النمام لصالح الحرٌةل أما عون األسوالٌب
اإلٌدٌولوجٌة والبرؼماتٌة "التخٌبلت" التً اتبعوها ستبقى فوً الدرجوة الثانٌوة مون
األهمٌةل وهذه الخطوات التً استهدفت الحرٌة تسارعت مع القورن الخوامس عبول
المٌبلدل وأصبحت أعوا لتمهد الطرٌق أمام المفاهٌم األخبلعٌة والتصرفات القوٌة
فً ٌومنا هذا.
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إن هذه المشكلة التً تعد موضوعا ً أساسٌا ً ٌجب النمر إلٌه فً الفصول
القادمةل وخاصة كموضوع أساسً للنقد فً عصرنا هذال تحمل أهمٌة كبٌرة.
إن مفهوم "الفردٌة وحرٌة األخبل " الذي تطور فً أساسه ضود مفهووم
األخبل لدا النمام الذي ٌضم العبد والرعٌق والذي بقوً لحقبوة طوٌلوة ومازالوت
تؤثٌراته ممتدة إلى ٌومنا هذال بدالً من أن ٌقووم بودوره فإنوه ٌونه بودور معواكس
وٌعبوور بشووكل ملموووس عوون خطوور وضووع الفوورد تحووت سووٌطرتهل وهووذا المفهوووم
األخبلعً الذي وصل إلى الذروة وخاصة فوً الحضوارة األوروبٌوة تجعول التقٌوٌم
من جوانب متعددة والبحوا عون البودٌل أمورا ً مصوٌرٌاً .فوإذا لوم ٌوتم تحلٌول مفهووم
"األخووبل الفردٌووة" التووً تؽووذت بووبل حوودود علووى العلووم والتقنٌووة فؤنووه سووٌإدي إلووى
كوووارا كبٌوورة تتجوواوز حوودود الحووروب المجنونووة التووً ٌووتم خوضووها فووً القوورن
العشورٌن ولوون تكتفوً بجعوول البٌئوة ؼٌوور عابلوة للعووٌ وحسوبل بوول إنوه ٌحموول فووً
مكنوناتووه أخطووارا ً ضوود اإلنسووانٌة والتووً ٌمكوون ان تحٌووً تشوش وا ً ونمام وا ً وحشووٌا ً
ٌتجاوز فً أبعادها النمام الوحشً البدائً بكثٌرل وسٌتصرؾ فً تسٌٌرها بشوكل
متهور .
ببل رٌبل إن دور الحضارة الٌونانٌة فً هذا االنشطار المعنووي ٌتمثول
فً تطوٌرها لؤلخبل الفردٌةل والتً ستتطور على ٌد روما حتى تصل إلى القمة
على ٌود الحضوارة األوروبٌوة .وأموا الجانوب اآلخور مون هوذا االنشوطار فوؤن الوذي
سٌ وضحه هو" ثقافة السلوك الشرعً" أو أخبلعهل فبٌنما كوان اإللوه عنود اإلؼرٌوق
ٌتحووول إلووى إنسووان وٌنوودرج شووٌئا ً فشووٌئا ً إلووى عوووة الفووردل كووان الشوور ٌعووٌ فووً
مرحلة تطور ٌوتم فٌهوا تؤلٌوه الفورد فوً البنٌوة األخبلعٌوة والفكرٌوة وتقودٌس النموام
الووذي أنشووؤه علووى أنووه نمووام إلهووًل وبٌنمووا كووان ٌوتم شووطر هووذٌن المفهووومٌن ومٌوول
اإلرادة اللذٌن لهموا جوذر واحود لودا السوومرٌٌن علوى ٌود زرادشوتل كوان ٌجوري
الفصوول التووارٌخً بووٌن الؽوورب والشوور باعتبارهمووا خطووان حضووارٌان عرٌقووان
ٌستمران حتى ٌومنا هذا دون أن ٌفقدا أهمٌتهموا عون طرٌوق الصوراع والمواجهوة
والوصول إلى تركٌبات علٌا.
إن ه وذه البنٌووة المتناعضووة للحضووارة تتطلووب تقٌٌم وا ً شووامبلً حتووى ٌتحقووق
االنفتاح للمرحلة المقبلة .هناك إجمواع عوام علوى أن المقولوة اللٌبرالٌوة الرأسومالٌة
والمقولووة الماركسووٌة لبلشووتراكٌة التووً تووم تطوٌرهمووا حتووى اآلنل أتاحتووا إمكانٌووات
تحلٌل محدود وبقٌتوا سوطحٌتٌنل ولكون لوم تسوتطع اللٌبرالٌوة واالشوتراكٌة المشوٌدة
تحقٌوق الجنووة التوً وعوودتا بهوال وربمووا ٌكوون الخطووؤ فوً مفهوووم الجنوة ذاتووهل وفووً
الوعت الذي نترك فٌه التقٌٌمات المتعلقة بذلك إلى الفصول األخٌورةل ففوً الحقٌقوة
أن موعفنا التارٌخً ٌنطلق من عملٌة تسلٌط األضواء على هوذا الموضووعل إذ لوم
نكن عادرٌن على أن نكون عوة الحل لهذه القضٌةل وهذا أمر واضح ومهم.
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ال شك ان أسس تفوو الونهج الؽربوً الوذي تبلوور فوً االنشوطار والوذي
تعمق فً أساس حضارة اإلؼرٌقل متمثل باتخاذه اإلنسان كؤساسل ومحاولته فهم
وتحلٌوول الطبٌعووة والمجتمووع باسووتخدام مواهبووه ووضووع مصوولحة الفوورد فووً المقووام
األول وبتطوووٌر المسووتوا االعتصووادي واالجتموواعً والثقووافً والسٌاسووً .وبٌنمووا
كانت إٌدٌولوجٌة هذه الحضارة تصل إلى ذروتها على ٌد أرسطول برهنوت حملوة
االنتشار باتجاه الشر على ٌد االسكندر الكبٌر عن هوذا التفوو فوً كافوة منواطق
الحضوارةل وبفتورة عصوٌرة وصولت إلوى حودود الهنودل لقود تمكون الطالوب الوذي تووم
تعلمٌه على الفكر الجدٌدل أن ٌحقق نجاحا ً باهرا ً فً مهمته.
أما أسلوب التفكٌر الشرعً وخاصة فً بابول فقود فقودت عودرتها الخبلعوة
القدٌمة بمناعشوات الكهنوة الوذي دفون بوداخلهال ؼٌور أن المهتموٌن بنسوخ النصووت
القدٌمة أشبه بمن ؼر فً مستنقع ضحل .وأما فً مصر فقود كوان الوضوع أكثور
تخلفوواًل والبراهموووة الهندٌووة فقووود كانووت منشوووؽلة بتكوورار النموووام الملكووً والكهنوووً
المصري والسومري القدٌمل وتشجٌع زرادشت لئلرادة لم ٌكون كافٌوا ً إلٌقواؾ هوذا
التوجه نحو االنحطواط .فبٌنموا كوان تطووٌر األدٌوان التوحٌدٌوة ٌفوتح الطرٌوق أموام
تقدم محدود من جهةل فإنه لم ٌكن ٌستطع تجاوز مفهوم دولة الكهنة المرصوصوة
بشكل عويل وكان نمام الهوٌة الجدٌد للمجتمع المنسوج حوول المعبود ٌؤخوذ مقولوة
مفادها أن الدولة هً التعبٌر األرضً لنمام كونً ال ٌتؽٌرل وكان ٌتم تجدٌد كافة
اإلٌوودٌولوجٌات واألخبلعٌووات بنووا ًء علووى هووذا األسوواس لٌتحووول إلووى أدب ونسووج
للمجتمعل وكان ٌتم فقودان أسواس الفورد لدرجوة لوم ٌبوق لوه أثوراًل وكوان "الكاسوت
" Kastالذي ال ٌعترؾ حتى بإمكانٌة أن ٌكون الفرد مبلً وهذا ما ٌجعول النموام
اإللهً مهٌمناًل كان هنالك هٌمنة لمفهوم وأخبل ٌقران فقط بعمل ما ٌقالل وهكذا
نجد أنفسنا وجها ً لوجه أمام "النهج الشرعً" المتؤصل الذي ٌإمن بؤن المووت مون
أجوول الملووك أو السووٌد أو المعلووم هووو فضووٌلة مقدسووةل وحتووى لووو وصوولت االنطبلعووة
الحضارٌة العكسٌة لزرادشت المعتمدة على حملة اإلرادة الحرة إلى أبواب أثٌنوال
فإنهووا منٌووت بالهزٌمووة أمووام االسووكندر الطالووب ذو الخمووس والعشوورٌن عام وا ً وذلووك
بسبب انؽمارها فً المفهوم الشرعًل وبذلك تفو الؽربل علما ً بؤن الشور ٌملوك
عووة مادٌوة كبٌورة وكووذلك عووة العسوكرٌةل ولكون المفهوووم الشورعً الوذي ٌحٌول كوول
شوًء إلوى اإللوهل وٌجعول ملوكوه فوً مكوان اآللهوة ال ٌملوك أٌوة عٌموة إنتاجٌوة أموام
عصر العقل والعقبلنٌة التً أوصلها أرسطو إلى الذروةل ولكنه لن ٌسوتطٌع إنقواذ
نفسه من الهزٌمة .إن المسإول عن خسارة الحرب هو "النمط الشرعً".
لقد جنت الصٌن والهند اللتان اتبعتا نفس السوبٌلل نفوس النتٌجوةل وكوذلك
تجربة اإلصبلح التً تم إحٌاءها بوالدة اإلسبلم فً العصور الوسطى تعثرت بـ"
الطراز الشرعً" ولم ٌتمكن من حماٌوة نفسوه أموام "الطوراز الؽربوً" بوالرؼم مون
فخامتهووا واسووتمرارٌتها لوعووت طوٌوول .وإذا مووا أمعنووا النموور أكثوور وخاصووة فووً
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الفصوووول البلحقوووة التوووً سنشووورح فٌهوووا بؤسووولوب أكثووور شووومولٌةل أن الوووذي ٌحووودد
االزدهار واالنهٌار هً القوالوب السولوكٌة األخبلعٌوة والبنٌوة المنطقٌوة التوً تكمون
فوً أسواس األنممووةو الوذي ٌوجووه هوذا هووو األسولوب الفكووري وعووة اإلرادة .مووٌبلد
الحضووارات وصووعودها وتؽٌٌرهووا وانهٌارهووا تعتموود علووى القووٌم المعنوٌووة والذهنٌووة
التً تلعب دورا ً مصٌرٌاًل وثبت فً المثال اإلؼرٌقً بشكل ملفت لبلنتباه على ان
القٌم المادٌة تحمى باألهمٌة وتطورها وافتقادها مرتبطا ً بذلك.
 2ـ مرحلة روما فً الحضارة العبودٌة
واصوولت كونفدرالٌووة "أتروسووك" المعتموودة علووى أثنووً عشوورة منطقووة فووً
الشمال تطورها ضمن الشروط التً هٌوؤت الزدهوار روموال وٌمكون الحودٌا عون
تسرب الثقافة النٌولٌثٌة فً المناطق األكثر عمقاًل وعن انتشار الشعب ذو األصول
البلتٌنً الذي أصبح أكثر عوة باعتماده على تقنٌة الحدٌد اعتبواراً مون عوام 1555
.م ووضع بصوماته علوى البنٌوة البلتٌنٌوة لشوبه الجزٌورة .لقود نقول األتروسوكٌون
القٌم الحضوارٌة لمٌزوبوتامٌوا عبور األناضوولل ولعبووا دوراً رٌادٌوا ً حتوى مرحلوة
ازدهار رومال وٌعد األتروسكٌون أهم مصودر ٌؽوذي روموال وإن مسوتوطنة هلوٌن
وتكونوت دوٌوبلت المودن
فً الجنوب تكاد تخلق وضعا ً مشابها ً لؽورب األناضوولل
ع
الصووؽٌرةل وكانووت السووٌطرة التجارٌووة والثقافٌووة واإلٌدٌولوجٌووة فووً مرحلووة تطووور
مستمر .وإذا ما توؼلنا جنوبا ً نجد مملكوة "سوٌراكوزا" وحضوارة "عرطاجوة" ذات
األصول الفٌنٌقٌة فً شمال أفرٌقٌا تمر فوً مرحلوة سواطعة مون الحضوارة .كانوت
المإثرات الحضارٌة للشر األوسط تقووي بنٌوان روموا عون طرٌوق هوذه األعنٌوة.
وبعوود ذلووك نوورا رومووا فووً عووام . 755م عوود اكتسووبت صووفة دولووة مدٌنووة ملكٌووةل
وتطبووع المجموعووات األثنٌووة ذات األصووول البلتٌنٌووة بصوومتها علووى المرحلووة رؼووم
التووؤثٌر العمٌووق لؤلتروسووكٌٌن .ونحووو عووام . 555م تبوودأ رومووا مرحلووة االزدهووار
كجمهورٌة ذات جذور التٌنٌةل وكان ٌتم السوعً لتنموٌم الصوراع الطبقوً العنٌوؾ
بٌن باطرٌسً التً تمثول طبقوة النوببلء المعتمودة علوى البنٌوة األثنٌوة بشوكل خوات
و"البلب" التً تمثل طبقة الفقراء الدنٌا من خوبلل مإسسوات الجمهورٌوة المعتمودة
على المساومة والتً ٌمهد هذا الصراع السبٌل أمامها .وتم تشكٌل مجلس الشٌو
ومجلس الشعب بشكل أعوا وأرسخ عما كان فوً أثٌنوال وتوم الفصول بوٌن السولطة
التنفٌذٌوة "  "Magistraوالسولطة القضوائٌة "  "Preatorكموا تمهور مإسسوات
مشابهة عندما تدعو الحاجة.
اكتسبت المواطنٌة فً روما أهمٌة كبٌرةل وعندما أصوبح حوق المواطنوة
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الذي كان مقصورا ً فً البداٌة على شعب روما فقطل شامبلً ٌضوم كول سوكان شوبه
الجزٌرةل أسوفر عون زٌوادة فوً مشواكل الجمهورٌوةل وبعود تجواوز تهدٌود عرطاجوة
خووبلل أعوووام  264ـ . 146مل بوودأت مرحلووة السوووٌطرة علووى العووالم الهلٌنوووً
تدرٌجٌاًل ومع الدخول فً القرن األخٌر عبل المٌبلد كانت الحموبلت التوً عوام بهوا
القٌصر سزار على وشك االنتهاءل من فتح ؼالٌا "فرنسا" وجنوب ألمانٌا وجنوب
الجزٌووورة البرٌطانٌوووة وأسوووبانٌا وشووور بحووور األبوووٌ المتوسوووط موووع األناضوووول.
وسووقطت مصوور وتحولووت إلووى والٌووة تابعووة وأصووبحت بمثابووة عووبلع الحضووارة
األساسٌةل والعدٌد من األراضً العذراء تحت السٌطرة الرومانٌةل وتوم الوصوول
إلى العصر الذهبً للشاعر فٌرجٌلٌوس .وحان الوعت لبدء مرحلوة االمبراطورٌوة
بدالً عن الجمهورٌوةل وبودء زمون األبواطرة والقوادرٌنل فكانوت مرحلوة الموواطنٌن
من الدرجة األولى.
إن حكووم التوووارٌخ عووواطع حوووول ازدهوووار الحضوووارة العبودٌوووة فوووً روموووا
وانتشوارها وتشوكٌلها أكبوور عووة فوً تلووك المرحلوةل ولكنوه مووازال بعٌودا ً عون شوورح
العوامل التً أثرت فً هذه الفتورة باتبواع المعواٌٌر الموضووعٌة .ونفوس المواعوؾ
المٌثولوجٌة المتعصبة والمتطرفة أثناء والدة الحضارة اإلؼرٌقٌة سارٌة المفعوول
بالنسوبة للحضوارة الرومانٌوة .فموا زال طوراز "المركزٌوة الذاتٌوة" الوذي كوان وموا
زالت الحضارات تتبعه ٌواصول ادعاءاتوه هنوا أٌضواً .وأموا الوذي ٌقوع علوى عواتق
التارٌخ العلمً هو أن ٌضع المقاٌٌس فً مكانها وٌقوم بالتفسوٌر الصوحٌح .ولوٌس
صوودفة أن ٌوورا الشوواعر الكبٌوور فٌرجٌلٌوووس فووً ملحمتووه "" Ainesل وتؤسووٌس
روما فً مقاومة طروادة وٌعود بهوا إلوى عوودة "  "Ainesالوذي جواء بعودها إلوى
إٌطالٌا .وبذلك ٌعود بروما إلوى جوذور الثقافوة التوً أولودتها .وتوؤثرت روموا بشودة
بالثقافة اإلؼرٌقٌة لدرجة أنها تشكل امتدادا لهال لهً حقٌقة ال ٌمكن إنكارها .وفً
هووذه الحالووة فووؤن تؤثرهووا باألناضووول والفٌنٌقٌووٌن والمصوورٌٌن ٌكووون موون الدرجووة
الثانٌة .إن الحدٌا هنا عن إؼتذاء ؼٌر مباشور عون طرٌوق الحضوارة اإلؼرٌقٌوةل
وحتوووى إذا كوووان الوضوووع كوووذلكل أنوووه إذا ألقٌنوووا نمووورة علوووى األثووور الوووذي تركوووه
السوومرٌون علووى األتروسوكٌٌن نجوود أن تشوكل الحضووارة الؽربٌوة اكبوور حلقوة موون
االنتشار الذي انطلق من منبع الشر األوسط لهوو أمور صوحٌح بقودر ذلوك .وكموا
تشكل االمبراطورٌة الصٌنٌة التً تتكغ على المحوٌط الهنودي الحلقوة الكبورا فوً
الشر كوذلك تشوكل االمبراطورٌوة الرومانٌوة التوً تتكوغ علوى المحوٌط األطلسوً
الحلقة األخٌرة فوً الؽورب .وبوذلك نجود أن الحضوارة الرومانٌوة هوً ثالوا وآخور
اكبر حلقة من االنتشار الذي انطلوق مون الهوبلل الوذهبً "الخصوٌب" الوذي انجوب
الحضارة .ولؽة تطور وانتشارا الحضارات هً هكذا ؼالبا ً.
من المفٌد جدا ً أثناء تحلٌل الحضارة الرومانٌة إجراء مقارنة بٌنها وبوٌن
الحضارة السوومرٌة .فعنودما كوان السوومرٌون أصول البنٌوة االجتماعٌوة العبودٌوةل
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فإن روما هً بمثابة القوة المتممة وأصوبحت مناسوبة لهوال بٌنموا كوان السوومرٌون
ٌعدون كافة البنوى الفوعٌوة والتحتٌوة ألنمموتهم بفكور مٌثولووجً ٌعتمود علوى تمثٌول
النمووام السووماوي علووى األر وبثقافووة المعابوود المقدسووة للكهنووةل تسوولحت رومووا
بالثقافة اإلؼرٌقٌوة وجسودت جمهورٌوة علمانٌوة وعقبلنٌوةل ووضوعت اإلمبراطوور
اإللوه مكووان الملوك اإللووهل وكمووا ٌعود اإلمبراطووور سوارؼون المودٌوول األول لجمٌووع
األباطرةل فإنه ٌعود مصودر اإللهوام ألبواطرة روموا والطوابع األساسوً لهوم .وبٌنموا
كانت المٌثولوجٌا السومرٌة أصٌلة فؤن المٌثولوجٌوا الرومانٌوة نسوخة مون الدرجوة
الثالثة عن السومرٌة .وتحولت ملحمة كلكام إلى ملحمة Ainesل ومون الممكون
العثور على نقاط تشوابه كثٌورة للمقارنوةل والوروابط التوً بٌنهوا عطعٌوة ومتشوابهةل
وأما الفروعات واالختبلفات فهً لٌست فً الجوهرل بل عائود لشوكل مهود الزموان
والمكووان السووبٌل أمامووه بشووكل طبٌعووًل وإذا أردنووا إجووراء تشووبٌه فووم فووإن القووٌم
الحضارٌة التوً تودحرجت مون سوفوح طووروس وزاؼوروس ككورة ثلجٌوة والتوً
توودعً اإللهووة عشووتار "اٌنانووا " بؤنهووا هووً "ماءاتهووا وعوانٌنهووا" لتصوول إلووى سووهول
مٌزوبوتامٌووا ثووم إلووى وادي النٌوول لتكبوور وتتعووامم وتتجووه إلووى األناضووول وعموووم
الشوور األوسووط ثووم إلووى شووبه الجزٌوورة اإلؼرٌقٌووة لتتعووامم أكثوور لتصوول إلووى شووبه
الجزٌرة اإلٌطالٌة لتصل إلى روما عبر جبال األلوب الشومالٌة متعقبوة األثور الوذي
تعرفووه وتعووود إلووى سووابقٌها وتسووتقر فووً تووبلل رومووا بعوود أن أصووبحت كوورة ثلجٌووة
هائلةل وبهذا المعنى نجد ان الحضارة تشبه كرة الثلج تكتسب عٌما ً جدٌودة فوً كول
مكان تقع فٌه وتكبرل وانهٌار ثلجوً ال ٌمكون الوعووؾ أماموه .طبعوا ً نحون ال نفكور
بالتقلٌل من عممة الحضارة الرومانٌة أو التشكٌك فً جوانبها العرٌقوةل بول علوى
العكس نرٌد معرفة عٌمها أكثر من خبلل معرفة الٌنوابٌع التوً ارتووت منهوا وذلوك
بشكل موزون وصحٌح .فلٌس من الممكن أن نقرر بشًء أو نجري تقٌٌم له ما لم
نعرفه بشكل صحٌح.
صولت عٌموا ً حضووارٌة هامووة وأعطتهووا
ال شوك بووؤن الحضووارة الرومانٌووة أ ع
هٌكلٌتها العامة وطابعها الخاتل وإذا حاولنا تتبع هذه الخطوط فإننا نجد:
 1ـ ال توجد أصالة على مستوا كبٌر فً البنٌة المٌثولوجٌة .حٌا نرا
أن جوبٌتر حل محل مردو اإلله البابلً وزٌوس كبٌر آلهة اإلؼرٌق وفً الوعت
الذي أخذ لٌبرتوً مكوان دٌونٌسووس تحولوت أفرودٌوت إلوى فٌنووس .وعود توم حمول
آلهة األناضوول كٌبواال موع كامول معبودها إلوى روموا .وتتووالى السلسولة وهوً تفقود
أهمٌتهووال إن الموضوووع الووذي ٌجووب اإلشووارة إلٌووه هن وا هووو أن مٌثولوجٌووا الخلووق
السووومرٌة الرئٌسووٌة بعوود عملٌووات التؤصووٌل والوودمج فووً الزمووان والمكووانل مووع
وصووولها إلووى رومووا انطفووؤت أصووالتها وعراعتهووا وفقوودت مصووداعٌتهال وأصووبحت
األشكال الجدٌدة التً اتخذتها عبارة عن عٌم رمزٌة منفصلة ٌتم احترامها.
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وبمعنى آخر بات دٌون روموا عبوارة عون خلوٌط دٌنوً أو دٌون مصوطنعل
كمووا فووً الوالٌووات المتحوودة األمرٌكٌووة الٌووومل حٌووا تووراكم الوودٌن األساسووً فووً
السٌاسووةل واكتسووبت السٌاسووة عدسووٌة مثوول الوودٌن تمام واً .فالمإسسووة التووً اكتسووبت
السمو والمجد لٌست هً بدٌن بوالمعنى الكبلسوٌكً بول هوً السٌاسوةل إذ لوم تشوعر
أٌدٌولوجٌووة رومووا بحاجووة للسووتار الوودٌنًل فقوود وجوودت التعبٌوور عوون نفسووها بووالقٌم
السٌاسٌة بشوكل أفضولل وتوم وضوع خطووة أساسوٌة فوً اتجواه التحوول مون الدولوة
المقدسة إلى الدولة العلمانٌة وكسب األرضٌة البلزمة لذلك.
 3ـ إن األهم من كل ذلك هو إسهامات تطوور المإسسوات السٌاسوٌة فوً
روما فً الحضارة .فبالقدر الذي كانت فٌه ألثٌنوا مكانوة عرٌقوة فوً الدٌمقراطٌوة
الطبقٌة كذلك كان إسهام روما فوً ترسوٌخ نموام الجمهورٌوة كشوكل نموام اكتسوب
عٌمة القانون الفعال .وفً األساس فؤن كل دٌمقراطٌة لٌسوت بنموام جمهووري وال
كل جمهورٌة بنمام دٌمقراطوًل وال ٌمكون أن ٌوتم المسواواة بٌنهموا .لقود توم إثبوات
علووى أمثلووة أول مجلووس أو بمعنووى آخوور أهووم مإسسووة للدٌمقراطٌووة الطبقٌووة عنوود
السومرٌٌنل ولكن اإلسهام الحضاري للرومانٌٌن فً هذا المجوال ٌتمثول فوً كوون
النمام الرومانً عبوارة عون نموام حكوم ٌمتلوك مإسسوات وعووانٌن متطوورة "ذات
مضوومون طبقووً"ل وهووو نمووام أكثوور دٌمومووة عوورؾ باالنتخابووات واعتموود علووى
مضمون طبقً محدودل إنه الشكل األكثر تطوراً للهٌمنة الطبقٌوة .وٌمكون أن نقوٌم
دٌمقراطٌووة أثنٌووا بؤنهووا دٌمقراطٌووة تقلٌدٌووة متطووورة نوعووا مووال واسووتمرت لفتوورة
عصووووٌرةل وإن الطووووابع العلمووووانً للجمهورٌووووة الرومانٌووووة أٌضووووا ً تشووووكل إحوووودا
الخصائت الهامةل فكما لم ٌشعر الحكام بالحاجة للتستر خلوؾ عنواع دٌنوًل كوذلك
تركوا بٌنهم وبٌن كل األدٌان مسافة واضحة ونجحوا فً تكوٌن نمام حكم متودٌن
ٌتمثل فً أنهم كانوا ٌتوافقون مع الدٌن وحتى أنهم كانوا ٌمثلونوه موا لوم ٌتضوارب
مع مصالحهمل وٌمكن الحدٌا عن الدٌن السومري أو المصري أو األثٌنًل ولكن
من الصعوبة الحدٌا عن دٌن رومانً.
فً هذه النقطة كانت روما أشبه بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أو االتحواد
األوربووً فووً ٌومنووا هووذال حٌووا وصوولت إلووى التعددٌووة الموجووودة فووً المنوواطق
الحضارٌة المتطورة .ولكن كوبل المثوالٌن موذهلٌن جوداً مون زاوٌوة المفهووم الودٌنً
والمرحلة السٌاسٌة الرومانٌة .فقد كواد دٌون مٌتورا " "mitraذو األصوول"الهندٌة
اآلرٌة" والذي اسهم فً تطور الطبقة العسكرٌة وصل إلى مستوا الدٌن الرسمً
عبوول المسووٌحٌة ولهووذا السووبب سوومح لمعابوود مٌتوورا أن تمتوود إلووى داخوول أوروبووا .أمووا
المسٌحٌة فقود اسوتهدؾ ونكول بهوا وذلوك النوه تضوعؾ البنٌوة العسوكرٌة .ولكون توم
تبنٌهووا كوودٌن رسوومً فووً مرحلووة االنهٌووار ألنهووم رأوا أنهووا سووتلعب دوراً توحٌوودٌاًل
ومن المعلووم أنوه دائموا ً ٌوتم أخوذ المنفعوة الموجوودة فوً عبلعوات الدولوة موع الودٌن
كؤساس تاركٌن الجوهر المبدئً.
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 3ـ و إن أهووم إسووهام مإسسوواتً لرومووا فووً التطووور الحضوواري كووان فووً
المجوووال الحقوعً"القوووانونً" .وكوووان عوووانون األعوووراؾ األكثووور توووداوالً حتوووى تلوووك
المرحلووةل وكووذلك كووان عووانون المإسسووات واألشووخات الووذٌن فووً الحكووم والووذٌن
ٌعتبرون أنفسهم ٌمثلون اإلرادة اإللهٌوة أو أنهوم ٌمثلونهوا بشوكل فععوال فوً المجوال
القانونًل ولم ٌكون ٌوجود شوًء ٌودعى "علوم القوانون" ولوم تكون المإسسوات تضوع
عانوناًل وبمجوًء الجمهورٌوة الرومانٌوة أخوذت علوى عاتقهوا جعول اإلدارة الطبقٌوة
اكثر فعالٌة وذلك باإلعبلن عن نمام عوانٌن مكتوبة بشكل رسمً وتطبٌقهوال فلقود
اعتدا الصراع الذي استمر عرونا ً بٌن طبقة النببلء وطبقة الفقوراءل إلوى الفوضوى
االجتماعٌة المتطورة والمعقدة وإلى ضرورة إٌجاد نمام حقوعًل وربما كان هوذا
عدر روما .ففً البداٌة اضطرت مدٌنة روما لهذا التنمٌم وبعد ذلك كان ال بد مون
تعمٌم هذا النمام على سائر اإلمبراطورٌوةل أي أصوبح ال بود مون العبوور بمرحلوة
تكووون فٌهووا القواعوود الحقوعٌووة سووارٌة بشووكل رسوومًل وإن سووبلم رومووا "بوواكس
رومانا" التارٌخً الشهٌر ٌعنً بالمعنى الضٌق هٌمنة النمام الرسمً الذي ٌعتمود
على حقو وعوانٌن روما.
ٌعد القانون الرومانً أحد أهم المصادر األساسوٌة للقوانون الحودٌا .وال
زالت مبادئوه سوارٌة بنسوبة كبٌورة فوً أٌامنوا هوذه .وسوبب ذلوك هوو أنوه عوام بمهوام
اجتماعٌووة هامووة جووداً .كانووت القٌمووة الحضووارٌة للمجتمعووات التووً طووورت القووانون
سامٌة وأكثور دٌموموة .فوالمجتمع عنودما ٌتطوور ٌصوبح فوً حالوة ال ٌمكون إدارتوه
بالقوانٌن الدٌنٌة واألعراؾ فقط فبل ٌكفً نمام األوامر مون عبول اإلدارة السٌاسوٌة
من أجل تؤسٌس النمام وحماٌتهل الوصوول إلوى نتٌجوة جوهرٌوة .ففوً حوٌن تكوون
السٌاسووة بحاجووة لصووٌاؼة القوووانٌن واألشووراؾ الٌووومً علٌهووال فووإن الحقووو هووً
عبارة عون مإسسوة بواردة وطوٌلوة األمودل وتشومل كافوة الموواطنٌن والمإسسواتل
إنها مإسسة اكتسبت الدٌمومة وعلٌها تم تحقٌق الوفا األساسًل وٌمكن أن نعبور
عنها بؤنها سٌاسوة أساسوٌة تراكمٌوة ذات عووة تنفٌذٌوةل وبهوذا المعنوى تكوون القٌموة
الحقوعٌة للجمهورٌة الرومانٌة عالٌة وحضارٌة.
 4ـ ال رٌب فً أن روما كانت أكبر عوة من الناحٌوة العسوكرٌة فوً تلوك
الفترةل ونكون واععٌٌن اكثر فٌما إذا عبرنا عن أصالتها كقوة وصلت إلى مرحلوة
حكووم ذاتووً محووددل باإلضووافة لكونهووا تجوواوزت مووا حققووه البووابلٌون واآلشووورٌون
والفرس والمصرٌونل بمقابل الطبقة السٌاسوٌة نورا أن الجنواح العسوكري الوذاتً
الذي بدأ بشكل خات مع القٌصر سزار بدأ بمحاولة تشكٌل ثقل على السٌاسة .ال
شووك أنووه فووً مرحلووة الكونفدرالٌووة جمووع الووذٌن علووى رأس السوولطة المادٌووة والقوووة
العسوووكرٌة "عموموووا ً الووورئٌس لالملوووك أو اإلمبراطوووور" فوووً شخصوووهم الصوووفات
السٌاسٌة والعسكرٌة والحقوعٌة وحتى الدٌنٌة .إن تارٌخ الحضارة بؤحد معانٌه هو
تارٌخ تطور هذه المإسسات وفرزها وحصولها على استقبللٌتها الذاتٌة .إن أكثور
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عملٌة فصل "فرز" تمت فً الجمهورٌة الرومانٌة "وفٌما بعد فً االمبراطورٌوة"
هووً تموواٌز مراكووز الثقوول العسووكرٌة والسٌاسووٌةل وأمووا الفوورز األساسووً فووً سووومر
ومصر فقد كان بٌن الكهنة والملوكل وكبل الشكلٌن من الفرز حدثا نتٌجة لصراع
استؽر وعتا ً طوٌبلً وأخوذا شوكلهما النهوائً حسوب عووة وأهمٌوة كول مركوز .وكول
دولة تؤسست اتخذت من هذا الفرز أو الوحودة أساسوا ً لهوال وبوذلك رسوخت النموام
العملووًل أي لووم تقووم بإبداعووه أو خلقووه .فاإلبووداع أو الخلووق ٌعنووً اختووراع الجوووهر
ألجل تلبٌوة متطلبوات مرحلوة تارٌخٌوة وحاجوة اجتماعٌوةل وهوذا موا نسومٌه بعملٌوة
الخلق حٌا ٌكمن خلفها صراع طبقً وروحً وذهنً متعدد الجوانب.
إن اعتماد روموا المركزٌوة وتؤسوٌس فٌوالق محلٌوة أساسوا ً لهوا فوً تنموٌم
الجٌ أكثر من اعتمادها على التكنٌك والتقنٌة العسوكرٌةل ٌحموى بؤهمٌوة كبٌورة.
كانت العسكرٌة مهنة دائمة وأصٌلةل وال زال تؤثٌر هذه المٌزة مستمر حتى ٌومنا
هوووذا .إن اكتسووواب المإسسوووة العسوووكرٌة تفوعوووا ً فوووً مواجهوووة القووووة االجتماعٌوووة
والسٌاسٌة مرتبط بشكل وثٌق بالبنٌوة الذهنٌوة والروحٌوة لودا روموا وتقالٌودها فوً
التمؤسووس .بمعنووى أنووه كلمووا أراد عسووكري أو جنوورال أن ٌكووون بووارزا ً وحوواول أن
ٌضع ثقله على السٌاسةل كان عرٌبا ً من تقالٌد روما.
إن أول مثووال لهووذا الطووراز هووو سووارؼون األكووادي وآخوور مثووال سوواطع
على ذلك هو "نابلٌون بونابرت"ل ولكن فً أٌامنا هذه تواصل هذه التقالٌد تؤثٌرها
على السٌاسة كمٌل عوي وخاصة أنها تستطٌع أن تتبنى أدوار ومٌفٌة فً مراحول
األزماتل وٌطلق بشكل عام على هذا الشكل مون المٌوول السٌاسوٌة "القٌصورٌة أو
البونابارتٌة ".
5ـ كذلك لروما دور هام فً تحدٌد مواعع الطبقات االجتماعٌة وخاصوة
فً شمول الحقو لكل طبقة وسرٌان القوانٌن علٌهال وتوضٌح العبلئق الموجودة
بووٌن المواطنووة والطبقٌووةل وحتووى فووً ترتٌووب الحقووو والمهووام بشووكل مفصوول .لقوود
أكتسب مصوطلح الطبقٌوة موععوه الرسومً بشوكل عواطع حتوى أنوه توم فوً المرحلوة
األخٌوورة موون االمبراطورٌووة إخضوواع كوول مهنووة وطبقووة ألنممووة حقوعٌووة مفصوولةل
ورؼم أن الحدٌا عن حقو المواطنة ممكن جداًل لكن من الصعوبة الحدٌا عن
اعتووراؾ رومووا بحقووو اإلنسووان األساسووٌة أو تبنووً هووذه الحقووو بشووكل رسوومً.
هٌمنت اللؽة البلتٌنٌة وأصبحت اإلؼرٌقٌة هً اللؽة الثانٌةل وال نرصد أي أصالة
جدٌدة فٌما ٌخت التعلٌم والصحة .وفوً مٌودان الفكور الفلسوفًل رؼوم أنهوا حققوت
تقوودما ً فووً مجووال الفكوور السٌاسووً وفوون الخطابووةل إال أنهووا بقٌووت مرتبطووة أساسووا ً
بالفلسفة الٌونانٌة فً هذا المجوالل حٌوا حقوق كول مون المٌلوٌن الرواعٌوة "" Stoa
وأبوعرٌطسٌة اللذٌن تمؤسسال تطوورا ً واصوبح لهموا توؤثٌراً كبٌوراًل ولكون بالمقارنوة
مع تؤسٌس المدارس واإلبداع لدا فبلسفة الٌونانل نرا أن روموا بعٌودة جودا ً عون
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اإلبداعل واألصح هو أن اإلؼرٌوق عود لعبووا دورهوم ولوم ٌبوق لروموا إال أن تلعوب
دور التلمٌذل فقد حافمت الثقافة الهلٌنٌة علوى أهمٌتهوا ولعبوت دور المصودر الوذي
ٌؽذي النمام .لقد احتاجت االمبراطورٌة طوال تارٌخها للوفا والتوازن المتبادل
بووٌن التفووو العسووكري والسٌاسووً لرومووا والتفووو الفكووري والثقووافً للهلٌنٌووة وتووم
تطبٌق هذا الوفا وهذا التوازنل ولهذا السبب ٌكون اطبل اسم النمام اإلؼرٌقوً
الرومانً أكثر واععٌة وعربا ً للحقٌقة.
لقوود لعبووت المإسسووات واألفكووار وأشووكال العبلعووة القائمووة بووٌن القوووتٌن
الحضارتٌن دورا ً مشتركا ً وطورتا النمام وتقاسمتا الموعع حسب عووة كول منهموال
وموون حووٌن آلخوور حاولتووا تصووفٌة بعضووهما الووبع ل وهووذٌن النمووامٌن األساسووٌٌن
ٌتخووذان شووكلهما اعتمووادا ً علووى تقاسووم األدوار بٌنهمووال وٌعتبووران تؽذٌووة بعضووهما
اساسا ً.
البع
6ـ أكسبت المجال االعتصادي عمقا ً واتساعاًل وأكسبت عسما ً من أوروبوا
اعتصووادا ٌعتموود علووى األسوولوب العبوووديل وجعلتهووا متحضوورةل وانتشوور اسووتخدام
الحدٌوود فووً الزراعووة علووى نطووا واسووعل وكانووت الزراعووة تعتبوور مجوواالً لؤلنشووطة
االعتصادٌة السلٌمة باعتبارها المهنوة األساسوٌة للطبقوة األرسوتقراطٌة .حٌوا سواد
نموام الموزارع " "Letifundieوتطوورت عنووات الوري وأحزمتهوا .أموا التجوارة
والحرؾ فقد كانت تؤتً فً المرتبة الثانٌة وكان ٌنمر إلٌها باعتبارهوا مهون تفتقود
لؤلصووالة ولووم تكوون تتمتووع بقٌمووة عالٌووةل وكووان هنوواك نمووام طوور متطووور جووداًل
ونعرؾ ذلوك مون المقولوة التوً تإكود " كول الطور توإدي إلوى روموا" فلقود لعبوت
شبكة المواصبلت المتطورة ـ رؼم ارتباطها باألمور العسكرٌة ـ دوراً بوارزاً فوً
تطوووٌر التجووارة .واسووتمر البحوور األبووٌ محافمووا ً علووى أهمٌتووه علووى الصووعٌد
التجاري كبحٌرة تابعة لرومال فصناعة السفن المتطورة أصبحت حرفة متطورةل
ورؼم ذلك نرا أن مساهمة حضارة روما من الجانب االعتصوادي فوً الحضوارة
تبقووى محوودودة بالمقارنووة مووع سووومر ومصوورل فهووً لووم تحقووق تقوودما ً كبٌووراً ٌتعوودا
عٌامها بالتماسسات لما تحقق سوابقا ً وتنمٌمهوا علوى صوعٌد التمؤسوسل وهوً تلعوب
دور الوسووٌط فووً االعتصوواد وإٌصووال طبقووة العبٌوود الزراعٌووة " "latifundiaإلووى
شمولٌة كبٌورةل حٌوا وصول جهود العبٌود إلوى الوذروة .أموا فوً المودن فقود تشوكلت
طبقة اجتماعٌة تشبه الطبقة العاملة والتً ٌقال عنها البرولٌتارٌا ألول مورة .وفوً
الحقٌقة فإن كل من أثٌنوا وروموا تشوكبلن نمووذجٌن مون التمودن المعاصور اللوذٌن
تكونا على أساس النمام الرأسمالًل حٌا لهما أسوا ومتاجر ومسوارح وحلبوات
وأكادٌمٌات ومعابد وعصور المجالس وتقدمتا فً هذا المجال وفق ترتٌبات سومر
ومصر .وتمتاز هذه المدن التً اعتمدت على فون معمواري رائوع حتوى إذا نمرنوا
إلى األطبلل المتبقٌة منها إلى ٌومنا هذا بتؤثٌر ساحر .فمثلما تعد سومر أول مون
أسست دولة المدٌنةل فإن المدٌنة نفسها هوً عبوارة عون نموام اسوتقرار مإسسواتً
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خات لدا أثٌنا وروما .أما فً النماذج األولى للمصرٌٌن والسومرٌٌنل فإننا نجد
المعابد وعصور الملووك ومون حولهوا المقورات واإلدارات ومراكوز العبوادة حسوب
تقسووٌم العموول لتقوووم بؤدوارهووا وتضووم الحوورفٌٌن والعبٌوود بمقوودار مووا تحتاجهووا هووذه
المراكووزل فووالمراكز التووً ٌتجوواوز عوودد سووكانها العشوور آالؾ ضووئٌل جووداًل وهووذا
الوضع مرتبط بعودم تطوور الطبقوة الوسوطى وعودم اسوتقبللٌتهال بٌنموا المدٌنوة فوً
األساس ٌجب أن تتطور كمركز سكانً للحرفٌٌن والتجار.
تؤسست المدٌنة فً أعوام  3555ـ . 2555مل وانتشرت فً  2555ـ
. 1555مل ونموووذج المدٌنووة "اإلؼرٌقٌووة الرومانٌووة " تمهوور فووً هووذه المرحلووةل
وبعوودها تكبوور وتتمؤسووس وتكسووب أهمٌووة بعوود األلفٌووة األولووى عبوول المووٌبلدل وتحقووق
التفو على النمام القروي السكانً المعتمد على الزراعة فً المرحلة اإلؼرٌقٌوة
الرومانٌة .فحتى أعوام األلفٌن عبول الموٌبلد كوان العوالم ٌحٌوا فوً بحور مون القورا
تكون مون بعو الجوزر .أموا مرحلوة تفوو المودن
والتجمعات ضمن نمام متمدن ع
فتبدأ اعتبارا من . 555م لتكسب الهٌمنة الساحقة فً ٌومنا هذال وإن كان االسم
اآلخر للحضارة هً المدنٌة بالعربٌة :نموام المدٌنوةل فوإن المدٌنوة والمدنٌوة تعودان
من منطلق المشاكل األساسٌة التً مهدتا السبٌل أمامهال المصودر األساسوً لحٌواة
النمووام الووذي شووكل أكبوور تهدٌوود للحضووارةل وفووً الوعووت نفسووه مصوودراً أساسووٌا ً
للمجتمووعل وإن أصووبحت المدٌنووة اسووما ورمووزا ً للحضووارةل أال انهووا أصووبحت فووً
الوعت ذاته مصدرا ً لتآكول أسواس الحضوارةل فوؤكثر مون ان تكوون تمركوزاً سوكانٌا ً
كبٌرا ً هً عضٌة اجتماعٌة تتطلب إجراء تحلٌل عمٌق لهال واالحتمال األكبر أنهوا
تحولت إلى منبع عوي لؤلمرا لٌس على صوعٌد تلووا البٌئوة وحسوبل بول لكول
األشكال التً تتناع مع مجورا الحٌواة الطبٌعٌوة التوً توؤتً ترابطوا ً موع التمودن.
ففً التقٌٌمات التً أجرٌت بشكل عام تم اتخاذ المدٌنة مقٌاسا ً للتقدمل وسٌتم تناول
ذلك بشكل أوسع فً الفصل المتعلق بهال ولكننً أستطٌع أن أوضح بهذه المناسبة
بؤن التمدن هً عضٌة ٌجب تحلٌلها مع الحضارة.
7ـ مسواهمة حضوارة روموا فوً مجوال الفنوون والعلوم بقٌوت محودودة فوً
عدة مجاالتل وخاصة انها شهدت اكبر تطورا ً فً فون العموارة بعود مصور .ومون
الممكن هنا أن نتحدا عن فن الهندسوة وفون العموارة .ولون نؽوالً ان علنوا أن هوذا
الفن وصل إلى مرحلة عمٌمةل بعد أن أعتمد على الطراز المصري واإلؼرٌقًل
وهً مدٌنوة فوً ذلوك لطبقوة العبٌودل فبودون الجهود الوذي بذلوه العبٌود لموا توم إنجواز
األهرامووات المصوورٌة وال اإلنجووازات "اإلؼرٌقٌووة الرومانٌووة " التووً تمثوول عٌمووا ً
معمارٌ وةً راعٌووة .إذ مارسووت أعسووى الممارسووات الووبل إنسووانٌة موون عبوول فئووة علووى
شرٌحة من بنً اإلنسانل حٌا مهرت هذه الممارسة فوً تحقٌوق هوذه اإلنجوازات
المعمارٌة الشامخة على األؼلب.
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إن المسووارح والحلبووة والمعبوود واآلؼووورة وعصووور اإلدارٌووٌن الهووامٌن
واألبنٌة األخرا التً تؤخذ مكانها فً مركز معمارٌوة المدٌنوةل تشوكل دالئول حٌوة
على التارٌخ المعا ل وإننا مدٌنون للفن المعماري فً تلك الفترةل هذا الفون الوذي
ٌؤخذ أحاسٌسنا تحت تؤثٌره وكوؤن تلوك األوابود موجوودات حٌوة ال ٌمكون الوصوول
إلٌهووال وموون الصووعوبة بمكووان أن ٌكووون ألي شووًء نفووس التووؤثٌر الووذي تتركووه هووذه
األوابد المعمارٌة المتبقٌة من المرحلة العبودٌةل وأمام هذه الحقٌقة الساحرة أعتقد
بؤنه بقدر ما عام العبٌود بإنجواز هوذه األعموال بشوكل جمواعً وبوبل حودودل فإنوه توم
استخدام عمله ببل أدنى رحمةل إن الذي ٌخلق هذا اإلحساس بالفخامة والقشعرٌرة
هو هذا الكد واألسلوب الذي تم فً استخدام هوذا الجهودل ومون الممكون رإٌوة هوذه
الفخامووة فووً الجسووور والقنوواطر والمقووابر والقووبلع واألسوووار اٌضوواًل لقوود كانووت
الحضارة الرومانٌة فعوبلً فوً ذروة ازدهارهوا وهوً تبودع عمارتهوا العرٌقوة التوً
وصلت إلى التركٌب القوي المعتمد على دراسة كل هوذه النمواذج المعمارٌوة التوً
أنجزت فً مرحلة العبودٌةل إن كل موا ٌمكون أن ٌعطوى للعبٌود الحقوو "طبعوا ً ال
ٌوجد حق للعبٌدل ولكننا نستخدم تعبٌره" عامت روما بواجبها حوول هوذه الحقوو ل
وفً العمارة كما فً كل المإسسات فإن هذه النقطة ذات تعبٌر واضح لذلك.
أموا فوً فوون النحوت فقود كووانوا أشوبه موا ٌكونووون امتودادا لئلؼرٌوقل وموون
الصوووعوبة أن نتحووودا عووون أصوووالة متمٌوووزةل وأموووا فوووً الموسوووٌقى فقووود كوووان لهوووم
خصوصووٌتهم علووى صووعٌد األناشووٌد العسووكرٌة وأؼووانً النصوورل وموون الممكوون أن
نتحدا عن مودٌل زي خوات بروموال فقود كانوت أصوالة روموا تتبختور حتوى مون
خبلل ارتداء الزيل ولكن من الواضح أنهم أخذوا عن الشرعٌٌن كل شًء فً هذا
المجال .إن أثر الهلٌنٌة واضح فً الفنون األدبٌةل فقد تؤثر الشاعر "فٌرجٌلٌووس"
بملحمة اإللٌواذة لهوومٌروسل وكتوب ملحموة  Aieneasالتوً توروي تؤسوٌس روموا
لذكر أؼسطس الكبٌرل ومع ذلك فهً من الكبلسٌكٌات األدبٌوة القٌموةل كموا تطوور
فن المسرحل واكتسوبت الخطابوة أهمٌوة عمٌموة وتمؤسسوتل وأنوا علوى عناعوة بوؤن
أسوولوب التعبٌوور المسووٌطر والمووذهل للؽووة اإلٌطالٌووة فووً أٌامنووا هووذه موورتبط بقوووة
الخطابة فً تلك الفترةل طبعا ً توجود وراء هوذه الخطابوة إرادة عووة مسوٌطرة علوى
العالمل وعن دما ٌصل أعوا المهٌمنٌن إلى أعوا وأبلػ لؽوة فسوٌكون نصوٌب العبٌود
لؽة "إٌزوب"  IZOPالملعونة وؼٌر المفهومةل عندما أفكر بالعبلعة القوٌوة بوٌن
القوة والحرٌة من جهة والسٌطرة اللؽوٌة والحدٌا الجمٌل من جهة أخرال فوإن
أول مووا ٌخطوور ببووالً هووو األحادٌووا الخطابٌووة للطبقووة المهٌمنووة فووً رومووال وٌووؤتً
العرب واألسبان واإلٌرانٌون فً الدرجة الثانٌة من حٌا تطووٌرهم للؽوةل وٌجوب
أن ندرك أن فٌرجٌلٌوس سواء من حٌا الطابع أو من حٌا اللؽة هو تعبٌور لهوذه
الفخامووة واألصووالةل رؼووم أن حضووارة رومووا لووم تشووهد أي اكتشوواؾ فووً المجووال
العلمًل اال انها أعطت اهمٌة لتطبٌق أعممً لما هو معلوم.
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إن النتٌجووة األساسووٌة التووً ٌمكوون استخبلصووها موون هووذه التقٌٌمووات التووً
أخذت طابع التعرٌؾ هً :كان موعع روما الكبلسٌكً فوً توارٌخ حضوارة العبٌود
فووً الووذروة التووً تسووبق االنهٌووار .لقوود كانووت رومووا توودرس كافووة القووٌم الجوهرٌووة
الموجووودة ضوومن نمووام العبٌوود حسووب أهمٌ وة كوول منهووال وتجمعهووا وتحولهووا إلووى
مإسسووات دولووة بشووكل أعممووًل وكانووت توودرك تماموا ً إنووه فووً الوعووت الووذي كانووت
المجتمعات النٌولٌثٌة مشحونة بالصعوبات الجمةل فإلى جانبها كانت تتبورعم القوٌم
الحضارٌة التً تستند الى تؽذٌوة مٌوراا عبوودي ٌمتود الوى ثبلثوة آالؾ عوام علوى
األعلل وهذا ٌعنً أن هوذا "العصور الوذهبً" كوان حلموا ً بالنسوبة للتجمعوات األثنٌوة
البلتٌنٌووةل فقوود كانووت ثقافووة وعوووة العدٌوود موون الحضووارات الكبٌوورة والصووؽٌرة موون
سومر إلى مصر ومن البارثٌٌن إلى اإلؼرٌق تتوجه نحو تركٌبة باسم "الحضوارة
الرومانٌوووة"ل وكانوووت تقوووؾ وجهوووا ً لوجوووه أموووام تمؤسوووس وتؤصوووٌل علوووى أعلوووى
المستوٌاتل وٌعد هذا فً الوعت ذاته من حسن طالع روما.
تتولوود فوورت تارٌخٌووة كهووذه فووً التووارٌخل فووإن تووم اسووتؽبللها بشووكل جٌوود
فؤنها ستإدي إلى تطورات مون شوؤنها أن تودون فوً التوارٌخل ففرصوة السوومرٌٌن
تتمثوول فووً ثووورة القرٌووة التووً تطووورت عنوود منووابع دجلووة والفووراتل وأمووا إسووهامهم
الووذ اتً فقوود تمثوول فووً خلووق ثووورة الموودن ونمووام الحضووارةل ونفووس الفرصووة تتوووفر
للمصوورٌٌن فووً وادي النٌوول وتوووفر الفرصووة للصووٌنٌٌن فووً وادي النهوور األصووفر
وللحضارة الهندٌة فً وادي البنجاب والهندوس لٌمثل كل ذلوك حلقوات كبٌورة فوً
سلسلة الفرتل فٌا لٌت الفرصة تتووفر للتحودا عنه ال لنفكور فقوط بهوإالءل فبوؤي
جهد ساحر لؤلبطال المجهولٌن وأي جهود عمٌمة بوذلها اإلنسوان تقوؾ وراء هوذه
اإلنجازات التً أتت على شكل فرت..؟ لٌتنا اسوتطعنا فهوم ذلوك !..كٌوؾ أسسوت
تلك المٌثولوجٌات الفخمة وكٌؾ تؤسست تلوك الجنوان علوى األر اعتمواداً علوى
هووذه الجهووود..؟ لووو أعطٌووت تلووك الجهووود حقهووا !..ولووو تشوورح اآلالم التووً خلقووت
مصطلح جهنم كما خلقت دنٌا األحبلم الكبٌرةل لربما تحققت العدالة بع الشوًء
ولو على صعٌد النطق بالحقٌقة.
ٌعد اإلؼرٌق أول عوم ؼربً أدركوا فرصة الحضارة من أربعوة فوروع
مبكراًل فجسدوا بشهٌة كبٌرة كل الذي كان ٌوؤتٌهم مون الشور ومثلووهل وبتطووٌره
على أعلى المستوٌات أصبحوا عوة للحضارة لٌحققوا مٌبلدهمل ومن الممكون تتبوع
ذلووك بشووو عمووٌم موون خووبلل حوووار األربوواب الووذي تطووور بجانووب زٌوووس كبٌوور
اآللهووةل إن مووا ٌرٌوودون إٌضوواحه فووً هووذه المٌثولوجٌووا هووً عصووة وصووول النووببلء
الذٌن انشقوا عن المجموعات األثنٌة اإلؼرٌقٌة إلى طبقة مهٌمنة وتجسوٌدهم للقوٌم
الحضارٌة ذات المصدر الشر األوسطًل تم سرد هذه القصوة شوعراً وأصوبحت
ملحمةل وبات اسم اإللٌاذة واألودٌسةل وسمٌت علم اآللهة بوـ تٌولوجٌوال وتحركوت
القوا العقلٌة لدٌهم معتمدة على هذا األساس لتصل إلى الفلسفة.
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لقد لعب اإلؼرٌق دور المهد العرٌق بالنسبة للحضارة األوروبٌوة بشوكل
جٌدل وربوا طفلهم بطرٌقة صحٌحةل ومون أٌنموا نمرنوا إلوى الموضووع سونجد أن
التزاوج مع الشر كان خصوبا ومثمورا ً والطفول الوذي ولود مون هوذا التوزاوج أخوذ
شكل "اسكندر" الذي لوم ٌوؤت زواجوه مون "سومٌر أموٌس" فوً بابول عبثواًل إن هوذا
الزواج كان رمزٌا ً وحقٌقٌا ً ٌماثل تزاوج الحضارتٌن حٌا أسفر عن مولود سمً
"الهلٌنٌة"ل وهذا ٌمثل أول تمازج بٌن الؽرب والشر ل وٌقال بؤن اسكندر عود عوام
بتووزوٌج عشوورٌن ألووؾ موون جنوووده مووع النسوواء المحلٌووات فووً مٌزوبوتامٌووال وهكووذا
تتمووازج الثقافووات وتولوود تركٌبتهووال ونعوورؾ جٌووداً أنووه عنوودما عووام إلووه السووومرٌٌن
الماكر أي الممثول الرموزي لطبقوة النوببلء" أنكوً" بونفس الوزواج المثٌولووجً موع
ربة الجبل "نٌنهورساغ" فكان المولود هو الحضارة السومرٌةل ونعرؾ أٌضا ً أن
ملكوة الجبوول إنانووة عنوودما عالووت أعوود إلووً "مواءاتً المقدسووة" كانووت الموورأة مبدعووة
الثووورة الزراعٌووة فووً العصوور النٌووولٌثً تطالووب بحقهووا وعٌمهووا الخبلعووة وأدوات
الحضارة التً سلبت منهال وكما نسوتطٌع أن نكتوب التوارٌخ بشوكل صوحٌح إذا موا
عمنا بالتحلٌل الصحٌح للؽة المٌثولوجٌةل فإذا شعرنا بشكل جٌد بجوهره الشاعري
الساحر فؤننا سنتعلم آالمه وسروره فٌهل وعندما ٌنبت التارٌخ على هذا النحو بعد
فو ر التعتووٌم علٌووه آلالؾ السوونٌن فإننووا سوونرا بجانبنووا شووجرة لهووا جووذور سوولٌمة
ومستمرة فً عطاءها المثمر.
عنوودما أنتهووزت رومووا هووذه الفرصووة عاشووت خصوووبة شووجرة الحضووارة
وأصووبحت تنتموور ثمارهووا .وراحووت رومووا بكوول ؼضووب تجنووً الثمووار موون خووبلل
ضرب الشجرة حتى تصدعت شجرتنا من جزعها وانهارت ولم تور بعد ذلك.
بقدر النجاح الكبٌر لحضارة رومال ٌجب أال ننده كثٌوراً أموام الحقٌقوة
األساسووٌة ـ إذا اسووتطعنا ان نحلوول النمووام مثلمووا نرٌوود ان نجعلووه مفهومووا ً بهووذه
المقوواٌٌس الفمووة ـ التووً تقبووع خلووؾ هووذا االنهٌووار بشووكل ؼٌوور منتموورل وكمووا فووً
الطبٌعة فإن كل موجود فً المجتمع سٌستخدم كل طاعاته حسب عوانون الودٌالكتٌك
كً ٌجعل حٌاته ممكنةل وحسب هذه القاعدة التً وضعت بصٌؽة وحودة األضوداد
تسووتمر الجوانووب المتناعضووة بالصووراع حتووى تتولوود نتٌجووة بواسووطة تركٌووب عووالً
المستوا .إن موا عالجتوه روموا هوو سورٌانها علوى كول مجتموع هوام متخلوؾ عٌاسوا ً
بالنمام وتؽٌٌرهل لقد تمٌزت عبلعات الهٌمنة التً أعامها نمام العبٌود موع الجوانوب
االجتماعٌووة المتخلفووة بتصووفٌة هووذه الجوانووب فووً النمووام ومواصوولة حٌاتهووا تحووت
عوالب جدٌدة عن طرٌق تمؤسسها حسب عوالب فكرٌة وروحٌة جدٌدةل وٌمكن أن
نشبه روما بهذا المعنى بطاحونة ضخمةل وضعت كل المجتمعوات اإلنسوانٌة التوً
اسوتطاعت الوصوول إلٌهوا وحولتهووا بتمرٌرهوا مون هوذه الطاحونووة إلوى أشوباه لهووال
وهذا ما ٌشبه ماهرة العولمة التً تقودها الوالٌات المتحودة األمرٌكٌوة فوً ٌومنوا
هذا.
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مون المعلووم ال شوًء ٌفنووى فوً الطبٌعوةل فوإن كوول شوًء موا ٌحودا هووو
تحووول وتبوودلل والنموورة المٌتافٌزٌقٌووة هووً أمووا أن توورا هووذا المسووار مسووتحٌبلً أو
تفهمه على أنه شكل من أشكال الفناءل وهذه البنٌة المنطقٌة خطٌرة إلى أبعود حودل
فؤثناء تقٌٌم الحضارات ٌجب أن نؤخوذ عوانون التحوول والتبودل هوذا بعوٌن االعتبوار
دائماً .إن عملٌة تبدل وتحول روما ال تسٌر علوى بنوى العصور النٌوولٌثً ألوروبوا
التووً تووم إدخالهووا إلووى النمووام ألول موورة فحسووبل بوول تواصوول تؤثٌرهووا علووى البنووى
القدٌمة التً توم احتواءهوا فوً الحضوارة مون عبول والتوً لوم تسوتنفذ طاعاتهوال وهنوا
تكمووون عممتهوووا وشووومولٌتها .لقووود اسوووتطاع السوووومرٌون والمصووورٌون والحثٌوووون
واإلؼرٌووق وكثٌوور موون الحضووارات األدنووىل أن ٌحققوووا مووٌبلدهم وتطووورهم فووً
ساحاتهمل واستطاعوا أن ٌنتشروا عبر موجات محودودةل ولهوذا بقٌوت مسواهماتهم
ضٌقة ولوم تحقوق موٌبلدا ً عمٌقوا ً وبقووا محودودٌن بعصوور تطوورهم .والوعوت كوان
مبكرا ً لبلنهٌارل حٌا كان سٌتم وضوع العدٌود مون التطوورات الجدٌودة فوً السونٌن
القادمة.
ال شك بوؤن كول الحضوارات ابتودا ًء مون المودن األولوى وحتوى التجمعوات
األكثر كوزموبولٌتٌة تمتاز بجانب كونً علوى صوعٌد الطمووحل ولكون إنجازاتهوا
التووً تحققووت بقٌووت محوودودةل وربمووا ٌعتقوود سووارؼون نفسووه إلهووا ً للكووونل ولكوون
الخطوات التً أعدم علٌها بقٌت محدودةل فً حٌن أن البوابلٌٌن واآلشوورٌٌن خطوو
خطووووات كبٌووورةل إال أنهوووم لوووم ٌسوووتطٌعوا الوووتحكم فوووً جؽرافٌوووة الشووور األوسوووط
بالكاملل ولم ٌستطٌعوا أبدا ً أن ٌتجاوزوا عراعة السومرٌٌن من ناحٌة المضومون.
وكثٌر مون الودوٌبلت األخورا لوم تسوتطع تجواوز أداء دور إموارة تقوع فوً أعصوى
النمام .تعد تجربة االسكندر فً التركٌب الشرعً ـ الؽربوً تجربوةً أكثور عالمٌوةل
وكانت مساهماتها عمٌقة وأكثور دٌموموة .وأموا نموام حضوارة روموال ففوً الوعوت
الذي كانت ٌزهر فٌه بواسطة تجسٌده لكل هذه الخطوات الحضارٌة التوً سوبقتهل
اسووتولى علووى األراضووً األوروبٌووة العووذراء ونجووح فووً تشووكٌل النموووذج األعوورب
لئلمبراطورٌووة الكونٌووة فووً عصووره .فكمووا ٌووتم الٌوووم التحوودا عوون اآلثووار الثقافٌووة
الحٌاتٌة للوالٌات المتحدة األمرٌكٌةل فإن إمبراطورٌوة روموا عاشوت هوذا الوضوع
وجسدته على مدا عرون طوٌلةل وكل القوا المهٌمنة فً النموام العبوودي تعتبور
العٌ وفق نموذج روما من ضرورات األصالة والحضارةل وعدا الصٌن والهند
اللتٌن بقٌتا على شكل جزٌرتٌن منؽلقتٌن على نفسٌهما وال زالتا كذلكل فإن باكس
رومانوا ( أي نمووام سوبلم رومووا ) أصووبح نماموا ً عالمٌواً .لقود اسووتطاعت الحضووارة
الرومانٌة خبلل عمرها الذي استمر 1555عام أن تتحول إلوى مإسسوات كؤحسون
مووا ٌسووتطٌع أن ٌقوووم بووه أي نمووام سٌاسووً أو اجتموواعً وذلووك فووً إطووار منطقهووا
وضمن نطا القٌم التً كانت عائمة علٌهال واستطاعت أن تنجز فتوحات كؤحسون
ما تستطٌع أن تنجزهل وعاشت كؤحسن ما تستطٌع أن تعٌ ل إنهوا حقٌقوة تارٌخٌوة
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ال مثٌل لها بعد.

هووذه الحقٌقووة بقٌووت اسوومها كووـ رومووال وأن األبوواطرة الووذٌن انحوودروا موون
التجمعات األثنٌوة فوً مراحلهوا األخٌورة والمكاسوب الكبٌورة التوً حققتهوا المنواطق
وتجارب التشتت فً مرحلة كان ٌعتقد بؤنها مرحلة الوحدة وكلها كانت مإشورات
على انتقال الصراع الوداخلً إلوى أعلوى مسوتوا .إن وضوع عووة إعنواع فون الحٌواة
التً فوً مسوتوا متقودم كانوت وراء فخامتهوا وعممتهوا وعمرهوا المدٌودل فهوً لوم
تكوون شوووفٌنٌة بوول كوزموبولٌتٌووةل وإن كوول عوووة كانووت ترؼووب بووالعٌ فووً الطبقووة
العلٌا النبٌلة وبوعً ان هذا العوٌ ٌكوون مثالٌوا ً فوً نموام روموا فقوطل وتزٌود مون
اهتمامهووا بووه وهكووذا تقوودم المسوواهمة لقوتهووا وعمرهووا .بٌنمووا كووان دور اإلرؼووام
والعنووؾ بعٌوودا ً عوون أن ٌكووون بووارزا ً بعكووس مووا ٌعتقوود .بٌنمووا اآلشووورٌون والفوورس
طبقوووا مبوودأ اإلكووراه بشووكل منووتممل ولكوونهم لووم ٌسووتطٌعوا إمهووار نفووس الدٌمومووة
والتؤثٌر ولم ٌتجاوزوا المحلٌة كثٌوراًل والسوبلالت الحاكموة شوكلت العموود الفقوري
لتمؤسس أنممتهم وهذا ما سبب الضٌق لهم منوذ البداٌوةل بٌنموا مإسسوات روموا لوم
تتؤسس حسب السوبللة أو الودٌن أو االختبلفوات األثنٌوة منوذ البداٌوة بول حسوب عووة
المساهمة فً النمامل وهذا ٌمثل مإسسات تتؽذا على الواععٌوة والجهوود الخبلعوة
والخبرات والقوةل فإذا منحت األشخات والمإسسات حقوعهم الكاملة فوإن النموام
سٌتعزز وٌطول عمرهل وإذا فقدت هذه المزاٌا فإن أرضٌته التً تشوبه الموزاٌٌوك
بطبٌعتهوا سوتإدي إلووى تعطٌول التووازن القووائم بوٌن مإسسواته وتتسووبب فوً التمووز
والتشتت.
وبالنتٌجة نرا أن األسرار الكامنة فً حضوارة روموا وعممتهوا وطوول
عمرهووا هووً عصوورٌة مإسسوواتها وانفتاحهووا علووى كوول أشووكال التطووور وامتبلكهووا
الفلسفة تمنح أوسع أشكال الحكم الذاتً لكل الكٌانات االجتماعٌة السابقة لها بنسبة
التكامووول معهوووال وإٌصوووالها لهوووذه الذهنٌوووة والتمؤسوووس الوووى تعبٌووور عوووانونً عطعوووً
واتخاذها دورا ً فً النمام وسموهال وربط كل ذلك بقوة انتصار الحرب والجهود.
وعنوودما ننموور إلووى أسووباب تآكوول وانهٌووار النمووام الرومووانًل فووإن تعرٌووؾ دور
االمبراطورٌة البارثٌة فً الطرؾ اآلخر للنمام وتقٌٌمها بشومولٌة سوٌكون افضول
عبرة للتعلٌم.
 3ـ ظهور مٌدٌا ـ الفرس ،ومفترق الطرق بٌن الشرق والغرب
ستمهر إنتاجٌة القوس "مركز الهبلل الخصٌب" الذي ٌلتقً فٌوه سلسولة
زاؼروس ـ طوروس والذي أدا الى نشوء الحضارةل هذه المورة فوً نقول مركوز
الحضوارة إلوى خوارج مٌزوبوتامٌوال وكوان مركوز الحضوارة فوً مراحول سوومر ـ
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بابل ـ آشور التً تطورت على التوالًل بٌن دجلة والفرات دائماًل وإذا أضفنا إلى
ذلووك نضووج ثووورة العصوور النٌووولٌثً ومرحلووة التمؤسووس فإننووا سوونجد ان القووٌم التووً
وجهووت الحضووارة اعتبووارا موون . 6555م وحتووى سووقوط آشووور مووع نهاٌووة 655
 .م عد خرجت من المنطقةل لذا لٌس من العبا القول بؤن هوذه المنطقوة هوً مهود
مٌبلد اإلنسانٌة.
ٌتم دراسة تارٌخ اإلنسانٌة عبر ثبلثة مراحل :عصور الزراعوة ـ القرٌوة
"15555ـ و . " 3555م .عصوور الحضوور ـ المدٌنووة ". 3555م ـ " 1955م.
ومرحلتنووا الراهنووة التووً لووم ٌووتم تسوومٌتها بعوودل فووالبع ٌسوومٌها بعصوور الووذرةل
والبع اآلخر بعصر اإللكترونل وآخرون ٌسمونها بعصر االنترنٌتل وآخرون
بعصوور المعلوماتٌووة واالتصوواالتل وبعضووهم ٌسوومونها بعصوور مووا بعوود الحداثووةل
وآخرون ٌصفونها بعصر ما بعد الحضارة.
لعبت مٌزوبوتامٌا فً هذا التقسٌم الفج للمراحل دورا ً رٌادٌا ً فً اإلبوداع
استمر حوالً 15555سنة .لقد جرا التارٌخ الذي ٌشبه تدفق النهر فً خموس أو
ست مناطقل وهناك عناعة علمٌة ٌمكن إثباتها وهً أن العوامل التً أعطت منحا ً
للتارٌخ مثل الفكر والعقائد واالختراعات وموا نجوم عنهوا مون توراكم علموًل جعول
من هذه المنطقة خزٌنة فً تلك المرحلة.
ٌتم التعبٌر فً أٌامنا هذه عون عودم االعتوراؾ بهوذا الودور الكبٌور لثقافوة
المنطقة وهذا الدور العمٌم الذي لعبتهل ومهموا مود نموام موا جوذوره ومهموا عوا
من السنٌن فؤنه بشوكل عوام لون ٌسومح لتكوٌنوات نموام مضواد لوه بوالنمو فوو هوذه
الجذورل إذ سٌنمو النمام الجدٌود فوً تربوة عوذراءل وتوجود العدٌود مون األدلوة فوً
التارٌخ تثبت صحة هذه القاعدةل فعندما تكونت الحضوارة "اإلؼرٌقٌوة الرومانٌوة"
كانووت الجؽرافٌووا والثقافووة تعٌشوووان فووً مرحلووة عوووذراءل وعوود تحققووت الحضوووارة
الرأسمالٌة فً مراكز أوروبا الوسطى وعلى شواطغ األطلسً التً لم تكد تمسها
ٌد الحضارةل حتى ان ما بعد الحداثة أٌضا ً لم تتطور فً أوروبا بل تطورت فوً
العووالم الجدٌوود فووً الوالٌووات المتحوودة األمرٌكٌووةل وثمووة عووانون رئٌسووً كهووذا فووً
التطووور الحضوواريل وهووو موضوووع ٌسووتحق التحلٌوول بطرٌقووة أكثوور عمقوواًل وإن
المراكز األعدم فً العوالم "الهوبلل الخصوٌب ـ سوومر ـ مصور" تعود اآلن المنواطق
األكثر تؤلموا ً فوً العوالم فوبل تسوتطٌع الوتبلإم موع جوذورها التارٌخٌوةل ودخلوت فوً
دوامة الصراعات العقٌمةل وال ٌستطع التارٌخ المعاصر تطعٌم الجوذر بوؤي شوكل
من األشكالل إن صانعً التارٌخ فً أٌامنوا هوذه عقٌموون ال عووة لهوم ولٌسوت لهوم
آموال سووا الهجورةل كموا جعلووا مون أنفسوهم كارثوةل وتعتبور هوذه مون المواضوٌع
األساسٌة التً تحتاج لتحلٌل حضاري أساسً.
إن انزال مراكز الحضارة إلى خارج مٌزوبوتامٌا ٌعطً أهمٌوة كبٌورة
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لموعؾ ٌساهم فً التناول الصحٌح للمشواكل التوً تحتواج للحول العاجول فوً أٌامنوا
هووذهل مثوول مشوواكل المراكووز والبٌئووة التووً أصووبحت عضووٌة عملٌووة علووى المسووتوا
العالمً .إذ ال ٌمكن اعتصار عضٌة العولمة والمناهضٌن لها علوى بعو القووانٌن
االعتصادٌة البسٌطةل فإذا لم ٌقم نمام العولمة القائم بوضع أرضٌة للتدفق الثقوافً
والتارٌخً فإن عاعبته ستكون كعاعبة االشتراكٌة المشٌدةل ولن ٌوتم وضوع مواعوؾ
واععٌة نحو األسباب األساسٌة التً أدت إلى العجوز التطبٌقوً لبلشوتراكٌة العلمٌوة
التً كانت تعتمد على مٌراا مائتً سنةل كما لن ٌتم تجاوز الجمود القائم.
بدأت عبلعات األطراؾ للحضارة السومرٌة بإعطواء منتجاتهوا المضوادة
اعتبوووارا مووون عوووام . 2555م .فبٌنموووا كانوووت الحضوووارة المصووورٌة التوووً تشوووبه
المستوطنات المنفصلة تتؤصل كنتٌجة للجؽرافٌا البٌئٌة المناسوبة وتواصول سوٌرها
علووى طرٌقهووال تؤسسووت فووً الشوور حضووارة هارابووا وموهانجووادارو فووً وادي
الهندوس والبنجابل ومن المبلحم أن هاتٌن الحضوارتٌن ال تحققوان االسوتمرارٌة
التً تحققت فً مصرل فالخطورة الحقٌقٌة التوً عانوت منهوا الحضوارة السوومرٌة
سواء على مستوا المركوز أو علوى مسوتوا المسوتوطنات كانوت نابعوة مون عبائول
العمورٌٌن فً الصحراء العربٌة فً الؽربل والهورٌٌن "سكان الوببلد المرتفعوة"
مون الشومال والشوور ل ومون المعووروؾ إن الهوورٌٌن كووانوا موزارعٌن ـ فبلحووٌنل
بٌنموووا العموووورٌٌن فقووود كوووانوا رعووواة و بووودو رحووولل وفوووً الوعوووت الوووذي كوووان فٌوووه
السومرٌون ٌطورون أنممتهم الدفاعٌة حول المدن ضد هجوم وتهدٌد القبائل مون
جانوووبل كوووانوا ٌسوووتخدمون األٌووودي الرخٌصوووة والعبٌووود لتؤسوووٌس البنٌوووة التحتٌوووة
واالعتصووادٌة موون جانووب آخوورل حٌووا جعلوووا موون ذلووك سٌاسووة لهوومل ومووع تطووور
االستٌطان تحقق تطوور كثٌوؾ علوى صوعٌد التجوارة وهوذا أمور مهوم .فمنوذ البداٌوة
لعبت العبلعات التجارٌة دورا ً مهماًل كما ان تزاٌد الحاجات المتبادلوة جلبوت معهوا
اللجوء إلى القوة والعنؾ بنسبة متزاٌدة وهذا هو الجانب الذي ٌجب علٌنا معرفته
أٌضاً .وباالعتراب من األلفٌة الثانٌة .م تكاثفت الهجمات القادمة مون األطوراؾل
وبالمقاب ل تم العبوور إلوى نموام سٌاسوً إمبرٌوالً بودأت بسوارؼون األكوادي بشوكل
خاتل وألول مرة فً تارٌخ الحضارة تصبح سٌاسة العنؾ المنمم والمخطط له
والتووً تعنووً االحووتبلل والنهووبل وسووٌلة للدولووة ال ٌمكوون االسووتؽناء عنهووال وعنوودما
تمكوون خصوووم هووذه اإلمبرٌالٌووة موون الحصووول علووى التفووو التقنووً الووذي كانووت
تستخدمهل بدأت مرحلة جدٌدة من الدفاع والهجوم المتبادلل ومن المإكد أنه بهوذه
الطرٌقة تم وضوع األسواس التوارٌخً السوتعمال األسولحة ضود اإلمبرٌالٌوة نفسوها.
وكان هذا فً الوعت نفسه بداٌوة لمرحلوة مون األلوم والمجوازر والسولب واالحوتبلل
وإراعة الدماءل وما كان ٌجب البدء بها فً تارٌخ اإلنسانٌة.
مووع اكتسوواب عبلعووة المركووز ـ األطووراؾ لهووذه الخاصووٌة فانووه نووتج عوون
التماٌز الطبقً الذي أدا شٌئا ً فشٌئا ً إلى تصعٌد القوة والعنوؾ فوً البنٌوة الداخلٌوة
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للمجتمع المركزيل وضؽط البنى األثنٌة الخارجٌة وتطور الوعً األثنوً .وبٌنموا
ٌبدأ العنؾ والقمع المنمم الذي فً الداخل بمرحلة الصراع الطبقًل ٌؤخذ النضال
التحوورري للمجتمووع األثنووً ضوود اإلمبرٌالٌووة واالسووتعمار فووً الخووارج مكانووة فووً
التارٌخ باعتباره مٌزة متناعضة ال ٌمكن للحضارة االستؽناء عنهوال وبهوذا المعنوى
تتحول عوانٌن المادٌة الدٌالكتٌكٌوة والمادٌوة التارٌخٌوة إلوى عووانٌن لتقودم المجتموعل
وتعوود هووذه القوووانٌن هووً األسوواس الووذي انطلقووت منووه الماركسووٌة لتحلٌوول مرحلووة
الحضارة الرأسمالٌة .برأًٌ انه خطؤ فً األسلوب وبقدر نقصه سٌإدي إلى نتائج
وأخطاء وخٌمةل وألنه لم ٌتم تحلٌل الحقٌقة فً الزمان والمكان الوذي تكونوت فٌوه
وبخصووائت طابعهووال لووذا فووإن تتبعهووا لخطووى الحقٌقووة اإلٌدٌولوجٌووة ـ التطبٌقٌووة
المهٌمنووة التووً تكونووت بشووكل عوووي عبوور التووارٌخ موون كووبل النوواحٌتٌن النمرٌووة ـ
اإلٌدٌولوجٌووة والممارسووة ـ السٌاسووٌةل كووان هووو االحتمووال األرجووح .فلووو تطووورت
تحلٌبلت الحضارة عن طرٌق أخذ مبادئها وأسسوها مون المجتموع الوذي تكوون فوً
البداٌ ة باإلضافة إلى آخور مجتموع توم تكوٌنوهل ولوو توم الحصوول علوى النتوائج بعود
عقود مقارنوة متبادلوة لكانووت اعتربوت مون الحول بطرٌقووة أكثور واععٌوةل وال شووك ان
التراكم الفلسفً والمعلوماتً كان ضحبلً فً مرحلة الوالدة االشتراكٌة العلمٌة لذا
كان البد من إخضاع الماركسٌة لترتٌب محكم جدٌد وذلك باالعتمواد علوى النتوائج
الؽنٌوووة للتوووراكم المعلومووواتً والفلسوووفً وعلوووى الممارسوووة السٌاسوووٌة واالجتماعٌوووة
واعتبار كول ذلوك مون متطلبوات المسوإولٌة .وخاصوة إذا نمرنوا الوى الواعوع الوذي
عاشته االشتراكٌة المشٌدة وإلى النمام الرأسمالً الذي تجذرت فً أعماعه موؤز
العولمةل فإنه ٌتٌح لهم فرت هامة لتثمٌن مواعفهم االنتقادٌة وٌكونوا واععٌوٌن فوً
تحلٌبلتهم.
وٌشواهد اعتبواراً مون نهاٌوة . 2555م ضوؽط األطوراؾ بشوكل مكثوؾ
على مراكز الحضارة السومرٌة والمصرٌة .ونشهد اآلن فً القرن العشرٌن وفً
األلفٌة الثانٌة المواهر ذاتها حول مراكز الحضارة الرأسمالٌة سوواء أكانوت علوى
شكل حركات تحرر وطنٌة أو على شكل هجرات إلى تلك المراكز.
فً الوعت الذي كانت فٌه المجموعات األثنٌة ذات األصل السامً تلعب
دورا ً تارٌخٌووا ً تحووت راٌوووة األدٌووان التوحٌدٌووة عووون طرٌووق التحوووالت المركزٌوووة
المكثفةل فقد فتحت المجموعات األثنٌة ذات األصل اآلري الطرٌق أمام االنشطار
الحضووواري الوووذي أدا الوووى الفصووول بوووٌن الشووور والؽوووربل والمجموعوووات التوووً
تجمعووت تحووت اسووم الهووورٌٌنل اكتسووبت حركووة انتشووار تارٌخٌووة داخوول المركووز
وخارجووه .أمووا المجموعووات اآلرٌووة األكثوور اتسوواعا ً التووً تعووود للعصوور النٌووولٌثً
والمعتموودة علووى هووإالءل فقوود فتحووت الطرٌووق إلووى أعمووق وأوسووع التحركووات فووً
التارٌخ وهو ما نسمٌه "التحضر الهندو أوروبً".
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كانت سلسلة زاؼروس ـ طوروس هً الجؽرافٌوا األصولٌة التوً تعمقوت
فٌها هذه التحركات من جدٌدل وتحقق فٌها هوذا انشوطار والتفورعل ولكون االنتشوار
ٌشهد تطورات هامة فً اتجاهه ومضمونه .ففً الوعت الذي كانوت فٌوه العبلعوات
المكثفة مع السومرٌٌن تفوتح الطرٌوق أموام منطوق العنوؾ اإلمبرٌوالً االسوتعماري
من جهةل مون جهوة أخورا كانوت المقاوموة ضود هوذه المواهرة تجبور علوى التبودل
الذي ٌعتمد على تبنً واستخدام أسلحة الحضارةل وكما أنه لوال التحضر لما كان
باستطاعة القدٌم فً تلك المرحلة التارٌخٌة أن ٌشهد النجاح ببناه األثنٌةل كذلك لوم
ٌكن باإلمكان النجواة مون تهدٌود الفنواء .إن اسوتخدام الهوورٌٌن وبشوكل أوسوع كافوة
المجموعات اآلرٌة بشكل عام للفرصة التارٌخٌة وحفامهم على وجودهمل مرتبط
أشد االرتباط بعملٌة التحضرل أي باألجوبة التً عدموها لماهرة المجتمع الطبقوً
وذلك عن طرٌق فك الروابط األثنٌة.
وأمووووا األجوبووووة التووووً عوووودمها العمورٌووووون ـ السووووامٌون فقوووود تمثلووووت
باإلمبراطورٌات التارٌخٌة األكادٌة والبابلٌة واآلشورٌة التً تؤسست فً المراكوز
السوومرٌةل واألجوبوة التوً عودمها العبرٌوون والكنعوانٌون الموجوودون فوً الؽورب
والذٌن ٌعتمدون علوى لهجوة سوامٌة أخورا فقود كانوت دوٌوبلت مودن صوؽٌرة مثول
فٌنٌقٌا وعبرانً وممالك األوؼارٌت.
فمون جهتهوا عوودمت المجموعوات اآلرٌوة الموجووودة فوً األناضوول جوابوا ً
متمثبلً بإمبراطورٌوة الحثٌوٌن التوً تصواعدت فوً أعووام . 2555مل ولقود لعبوت
دوٌلووة طووروادة الموجووودة فووً أعصووى ؼوورب هووذه االمبراطورٌووة دورا ً هام وا ً فووً
عملٌووة نقوول الحضووارة إلووى أوروبووال وإن المعنووى اآلخوور للتشووكل البلتٌنووً المعتموود
(لٌس المعتمد على األثنٌة بل على تؤثٌرات نقل الحضارة) علوى الهلٌنٌوة فوً شوبه
الجزٌرة اإلؼرٌقٌة واالتروسك فً شوبه الجزٌورة اإلٌطالٌوةل هوو خوروج المجتموع
من البنٌة األثنٌة وانتقاله إلى البنٌة الطبقٌة للمجتمع والوذي هوو عبوارة عون عملٌوة
التحول إلى الحضارة اإلؼرٌقٌة الرومانٌة .ومون أجول اسوتٌعاب ومعرفوة خاصوٌة
هووذا التحووول البوود موون فهووم عملٌووة التفوورع التووً حوودثت فووً سلسوولة زاؼووروس ـ
طوووروسل لكوون موون الصووعوبة إحووراز أي تقوودم فووً هووذا الموضوووع دون تصووحٌح
أسوولوب هووذا الموعووؾ التووارٌخً السووائدل والووذي ٌقووول " :لقوود أنطلووق اآلرٌووون ذوو
اللون األشقر والعٌون الزرعاء مون هضواب جنووب روسوٌا وأوربوا ثوم تودفقوا إلوى
النجود الشمالٌة إلٌران عام . 2555م ومنها إلوى الهنود ومٌودٌا واألناضوول" إن
هووذه المقارنووة خاطئووة كلٌووا ً وهووً عبووارة عوون نموورة عرعٌووة تووم إعوودادها بهوودؾ
استخدامها كآلة لآلمال الفاشٌة األلمانٌة باالنتشوار .والحقٌقوة عكوس ذلوك وخبلفهوا
تماماًل فقبل كل شًء لٌست هناك هجرة جماعٌة بهذا الكم فً التارٌخل حتوى ولوو
كانت هناك هجرة فهً لٌست بالكم الوذي ٌسوفر عون هكوذا نتٌجوةل وٌصوح الشوًء
نفسه بالنسبة للهجرات التً توصؾ بؤنها كبٌرةل واألصح هوو أن االنتشوار تحقوق
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اعتموووادا ً علوووى مووواهرة توووراكم الثقافوووات القوٌوووة أكثووور مووون أن تكوووون بوووالهجرات
ى وتفوع وا ً بالنسووبة لثقافووات
الفٌزٌائٌووة .تمهوور المووواهر الثقافٌووة التووً تتضوومن ؼن و ً
األطراؾ الموجودة فً بنٌتهوال خاصوٌة االنتشوار بشوكل مسوتمرل وٌمكون أن تشون
المجموعات االجتماعٌة ذات الثقافوات الواهنوة مون حٌوا المضومون هجوموا ً علوى
المراكز المتطورةل وربما تحقق بع النجاحات بالمعنى "الفٌزٌوائً"ل لكنهوا فوً
النهاٌة لن تستطٌع التخلت من االنصهار والهزٌمة.
لقد تطرعنا وبشكل جزئً إلوى الصوحٌح مون عصوة هجورة اآلرٌوٌنل وموا
ٌجب إدراكه عبل كل شًء هو أن مصوطلح اآلرٌوٌن هوو االسوم العوام الوذي أطلوق
على أولى المجموعات األثنٌة التً عامت بتطوٌر ثقافة الفبلحة والزراعة وتربٌوة
الحٌوان فً مرحلة الثورة الزراعٌةل أكثر من أن تكون تسمٌة لمجموعة أثنٌوة أو
عرعٌوةل والحقٌقوة العلمٌوة تفٌوود بوؤنهم مهوروا علوى مسوورح التوارٌخ ألول مورة فووً
سفوح القوس الداخلً لسلسلة زاؼروس وطوروس حٌوا ٌنبعوان وٌتوسوعان فٌهوا
نهرا دجلة والفرات .وتسمٌتهم جاءت من النمام السومري .فمجموعة الحارثٌن (
المحوراا =  ) ARهوم اآلرٌوٌنل ومجموعوة مربوً الحٌوانوات (الثوورد ) Gud
هم الكوتٌنل ومجموعة سوكان الوببلد العالٌوة (التلوة د  )Urهوم الهوورٌٌنل وهكوذا
نرا أن جمٌعهم ٌعبرون عن الجؽرافٌا والثقافة نفسها .وال رٌوب بؤننوا ال نسوتطٌع
االدعاء أن إحدا هذه المجموعوات األثنٌوة عود مهورت عبول األخورال ألن معرفوة
ذلك مستحٌل .لكن تارٌخ هذه الثقافة وجؽرافٌتها وحقب انتشوارها معروفوة ضومن
أطوار محددةل وبالتالً إن كان ال بد من الحدٌا عن انتشار ما فإن الشوًء الوذي
ٌجب التحدا عنه هو االنتشار ذو المضمون الثقافً الذي أتجوه مون المركوز إلوى
المناطق الصالحةل وهذه النمرٌة المإكدة باإلثباتات التارٌخٌوة وبالتوالً األسولوب
الصحٌح ٌجعل من ذلك أساسا ً له.
بقوودر أهمٌووة الحضووارة السووومرٌة التووً تحققووت فووً السووهول الوودنٌا موون
السفوح الداخلٌة للهبلل الخصٌبل فإن التفرع الحضاري الذي تحقق فً األعواس
الخارجٌوووة للهضووواب العلٌوووا مووون سلسووولة زاؼوووروس وطووووروس أي حٌوووا تحقوووق
االنفصووال الشوورعً والؽربووً ألول موورة مهووم بوونفس الدرجووةل حٌووا بٌنهووا رابطووة
دٌالكتٌكٌة وحدا تارٌخًل ومن األهمٌوة البالؽوة إجوراء تحلٌول للونهج الحضواري
فً مٌدٌا وفارس انطبلعا من ذلك.
وال شووك بووؤن جووذور الخطوووات التووً أطلقووت علووى نفسووها تارٌخٌ وا ً اسووم
حضوارة مٌودٌا ـ الفورس موؼلوة فوً القودمل ولكون كموا وضوحنا سوابقا ً أنهوا مواهرة
داخلٌ ة موجودة ضمن رابطة جدلٌة "دٌالكتٌكٌة" موع التكووٌن السوومريل وٌجوب
أال تضللنا التسمٌات التً مهرت فً العهود المختلفةل فالتشكٌبلت الموجودة لودا
كبلهما كانت منذ البداٌة فً حالة تقابلل والعبلعة فً حالة تطوور مسوتمرل وحتوى
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فً أٌامنا هذه لم تفقد شٌئا ً من سرعتهاٌ .جب أخذ منهاج التحلٌل الصحٌح لتوارٌخ
تلك المٌزة بعٌن االعتبار فؤنوه كموا تتشوكل عبلعوة موا فوً اساسوها التوارٌخً تبقوى
مستمرة ومعاصرةو من المعاصرة إلى التارٌخ ومون التوارٌخ إلوى المعاصورةل إذا
نمرنووا إلووى هووذا الموضوووع موون هووذه الزاوٌووة فسووٌكون موون الممكوون الوصووول إلووى
العدٌد من النتائج األعرب إلى الحقٌقة.
عامووووت عبلعووووات السووووومرٌٌن وصووووراعاتهم فووووً العصوووور األول مووووع
المجموعات األثنٌوة التوً تعوٌ فوً زاؼوروس تحوت اسوم العٌبلمٌوٌن والكووتٌٌنل
وتستخدم بشكل مستمر فً السٌاسة السوومرٌةل وأحٌانوا ً كوان ٌسوود الوفوا بٌنهموا
وأحٌانا ً أخرا تسود العداوةل فقد كانت المجزرة التً عام بها سارؼون ضد عٌبلم
وحشووٌة جووداًل ولكوون االتفووا الووذي سوواد بووٌن الكوووتٌٌن والسووومرٌٌن اسووتطاع أن
ٌقضً على سبللة سارؼونل ومول الكوتٌوون ٌشوكلون عووة إدارٌوة لفتورة طوٌلوةل
وكووان للكاسووٌٌن عبلعووة مشووابهة مووع البووابلٌٌن .إذا اسووتطاع الحثٌووون أن ٌطوووروا
حضارة على أنقوا الهوورٌٌن فوً األلفٌوة الثانٌوة عبول الموٌبلدل وتعود هوذه إحودا
األمثلة الهامة على االنتشار مون المركوز إلوى األطوراؾل وهنواك أدلوة تإكود علوى
مووورورهم مووون مصوووفاة الهوووورٌٌن كحلقوووة وصووولل حٌوووا بووودأت بوووٌن األناضوووول
ومٌزوبوتامٌووا مرحلووة عبلعووات وصووراعات عوٌووة ذات جوووهر جوودلً "دٌووالكتٌكً"
استمرت حتى ٌومنا هذا .وهكذا ٌكون عد وضع أول خطووة هاموة ومود أول ذراع
من شؤنه أن ٌخلق الحضارة الؽربٌة اإلؼرٌقٌة الرومانٌةل وأكثر من ذلك فان هذه
الخطوووة عوود تحققووت اسووتنادا ً علووى الحلقووة الثقافٌووة فووً طوووروسل وأمووا علووى خووط
زاؼروسل فقد تطورت حضوارة أورارتوو التوً تمكنوت ألول مورة فوً بداٌوة عوام
تكون عوة ومركزا ً فً البلد الذي نسمٌه بوـ "مٌودٌا" والوذي مون
. 1555م من أن ع
المحتمل أن ٌكون اآلشورٌون هم أول من أطلق علٌوه هوذا اسوم فوً منطقوة شومال
ؼرب إٌران الحالٌوة أو فوً منواطق بحٌورة وان وأورمٌوة وزاب باعتبارهوا تعتمود
على التراكم الحضاري للعٌبلمٌٌن والكوتٌٌن والكاسٌٌنٌ .نتسب األورارتٌون إلى
ثقافات الهورٌٌن والمٌتوانٌٌن مون  2555ـ . 1255م اللتوان كانتوا تشوهدان طوور
التحضر على شكل كونفدرالٌات عشائرٌة بمسوتوا متقودم فوً الثقافوة والجؽرافٌوا
ذاتهال والتً ٌمكننوا تسومٌتها أٌضوا ً بمسوودة التحوول إلوى الدولوةل فنقلوت الحضوارة
مكاسبها إلى شمال ؼرب إٌران أي باتجاه مٌدٌال وأؼلب االحتموال أن مجموعوات
أثنٌة مٌدٌة جاءت من هذه المنواطق إلوى المنواطق األؼنوى مون الناحٌوة الحضوارٌة
واستوطنت بٌن نهري دجلة والفرات.
باإلضووافة إلووى أن شووعب أورارتووو ٌعتموود علووى نفووس البنووى الجؽرافٌووة
والثقافٌة األثنٌةل فهو صاحب إرا من المقاومة التً داموت طووٌبلًل ومون المتفوق
علٌه أن هذا الشعب تبنى حضارة السومرٌٌن فً الشخصٌة اآلشورٌةو إن الطبقة
العلٌا منهم استخدمت اللؽة اآلشورٌة فً االتصاالت والكتابةل بٌنما بقٌت الشرائح
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الشوووعبٌة تواصووول حٌاتهوووا بطرٌقوووة مختلفوووة بثقافتهوووا واسوووتخدامها لؽتهوووا األم فوووً
اال تصووالل وفووً أٌامنووا الحالٌووة هنوواك العدٌوود موون األمثلووة تإكوود هووذا الواعووعل فبٌنمووا
تسووتخدم الطبقووات الحاكمووة فووً الهنوود اللؽووة اإلنكلٌزٌووةل تواصوول الفئووات الشووعبٌة
استخدام لؽاتها األمل وعد استطاعوا حدٌثا ً إٌصالها إلى مستوا اللؽة القومٌةل وفً
الوعت الذي كانت فٌه لؽة المستعمر الفرنسً هً لؽة النمام فوً الجزائورل كانوت
لؽوة الشوعب الثقافٌوة هوً اللؽوة العربٌوة والبربرٌوة وعودد مون اللهجوات المختلفوةل
وفً الوعت الذي كانت فٌه اللؽة العثمانٌة لؽة مختلطوةل اسوتخدمت الشوعوب التوً
كانت تابعة لها لهجاتها األثنٌة وشٌئا ً فشٌئا ً وصلت بها إلى مستوا اللؽوة القومٌوة.
وهناك العدٌد من األدلة المتعلقة بكون العصور القدٌمة والوسطى عد شهدت نفوس
المرحلة.
إن كلمة أورارتو كمصطلح ال تدل على مجموعوة أثنٌوة موال لكون ٌمكون
إعطووواء تعرٌوووؾ جؽرافوووً لمعناهوووا بالسوووومرٌة حٌوووا تعنوووً "المكوووان المرتفوووع".
فالتطور المتمٌز الذي تم بعد مراحل الهورٌٌن والمٌتانٌٌن هو الوتمكن مون تجواوز
الكونفدرالٌة العشائرٌة والوصول إلوى مركزٌوة الطبقوة العبودٌوة .كموا أدا وجوود
مصادر المعادن وخشب البناء وتربٌوة الخٌوول إلوى اسوتهدافهم بشوكل أساسوً مون
عبوول الحثٌووٌن والسووومرٌٌن واألكووادٌٌن والبووابلٌٌن واآلشووورٌٌنل وجوورت محاولووة
إلكساب المقاومة صفة الدٌمومة بواسطة الحضارة نفسها الموجودة فوً شخصوٌة
األورارتول أي بواسطة عوة الدولة المركزٌةل وإن كان باإلمبراطورٌات التوصل
إلى وفا متووازن ٌتسوم بالمسواواة .ولكون سٌاسوة اآلشوورٌٌن التوً اعتمودت علوى
السلب واالحتبلل والمجازر وإجبار المتبقٌن على الهجورة وحتوى لوم تعوط فرصوة
لتحقٌق ذلكل وعلى العكس مما فعله الرومان فلم ٌعوط اآلشوورٌون فرصوة الحٌواة
للشعوب التً ارضخوها لهٌمنوتهمل بول اعتمودوا سولطة بوبل حودود وال عووانٌن لهوا
ومزاجٌة .حقٌقة إن نهاٌتهوا ؼٌور المنتمورة مرتبطوة بهوذه السٌاسوةل كموا إن نهاٌوة
كافة األنممة السٌاسٌة التً تعتمود علوى العنوؾ المجورد توإدي إلوى نهاٌوة مماثلوةل
فهذه السٌاسة اإلمبرٌالٌة التً أخذت إرثها مون سوارؼون وتكاملوت موع حموورابً
البووابلً والتووً نفووذت موون عبوول اآلشووورٌٌن بووبل رحمووة كانووت تعنووً جهنم وا ً بالنسووبة
لشعوب الشر األوسط وأنممة إمارات العبٌد.
إن تعوور شووعوب الشوور األوسووط وثقافوواتهم لسٌاسووة القمووع والترحووال
والتً لوم ٌعورؾ لهوا مثٌول فوً أي مرحلوة تارٌخٌوةل تورك آثوارا ً عمٌقوة فوً البنٌوة
الذهنٌة والروحٌة لئلنسانٌة بالقدر الذي مهدت السبٌل أمام أزمة عمٌقوةل وهوذا موا
بدا واضحا ً فوً نهاٌوة الهٌمنوة اآلشوورٌة حٌوا أخوذت الوروح تشوتا إلوى التحورر
والبحووا عوون نمووام بوودٌل .ففووً حووٌن مهوودت هووذه الجهووود الموجهووة الطرٌووق أمووام
األدٌان التوحٌدٌة التً تبشر بالشفاعة والتحورر وأموام المجموعوات الصووفٌة مون
جهةل جلبت معها من جهة أخرا تباٌن الشر ـ الؽرب فً مواعفها الحضارٌة.
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فوودٌار مٌوودٌا التووً العووى اآلشووورٌون صووعوبة فووً إخضوواعهال طووورت
األنممة والطر التً من شؤنها ان تنقذها من القهر وذلك باالستناد الى عوة بنٌان
التوووراا الخوووات بشوووعب االورارتوووول وبهوووذا المعنوووى ٌتضووومن تقٌوووٌم مجموعوووات
المٌدٌٌن باعتبارهم عووم جواإوا مون شومال شور إٌوران ـ موا وراء الخوزر ـ خطوؤ
كبٌرل بول علوى العكوسل ٌعتبور المٌودٌون مون المجموعوات اآلرٌوة صواحبة الثقافوة
النواة فً الهبلل الخصٌبل ومهروا علوى مسورح التوارٌخ باكتسوابهم اسوما ً جدٌودأ
فً عصر اآلشورٌٌن وجووهرا ً إٌودٌولوجٌا ً خاصوا ً عائموا ً علوى اإلرادة القوٌوة التوً
ولدتها المقاومة التً استمرت فترة طوٌلة .لئلمبراطورٌوة انبعاثوا ً جدٌوداً وانتشواراً
وذلك اعتبارا ً من . 1555مل كرد فعل على الملم اآلشوري.
اتحودت القبائول العبرٌووة ألول مورة ووصوولت إلوى بنواء مملكووة فوً عهووود
"شاوولل داوودل سلٌمان" .كما انتصور الهلٌنٌوون علوى طوروادة ووضوعوا أسواس
حضارة جدٌدة على شكل دولوة مدٌنوة أثٌنوا .وأدا سوحق المقاوموات القائموة علوى
أساس اإلمارات األثنٌة وتطووٌر النواس المشوردٌن لعقائود وعوادات سورٌة خارجوة
عن الخصائت األثنٌةل إلى الودخول فوً مرحلوة تشوكل الطرائوق .فمفهووم البحوا
عوون إنقوواذ الووذات لوودا كوول شووخت وكوول مجموعووة ٌوودفع دائموا ً إلووى تشووكل النسووٌج
االجتماعً لهذا النموذج من المٌول الصوفٌة.
وٌعد البحا الذي ٌقوم به الكهنة الذٌن أطلق علٌهم اسم المؽوان ""Mag
فً مٌدٌا جزءا ً من هذه النزعة العامة .فقد كان الكهنة المؽان ٌمثلوون إٌدٌولوجٌوة
التحرر والتكتل .أما جوانب التجدٌد عند المؽان فقد كانت تتمثل فوً كوونهم عواموا
بتركٌب المفاهٌم الدٌنٌة اآلرٌة مع المٌثولوجٌة السومرٌةل واتخذوا موعفا ً ذا نزعة
تحررٌة وأكثر عربا ً من اإلنسان .وهكذا فوؤن الووالدة المٌثولوجٌوة ضورورٌة جوداً
وتحمووى باألولوٌووة فووً كوول تطووور حضوواري جووادل إذ ال ٌمكوون حوودوا انطبلعووة
حضووارٌة جدٌوودة دون تجوواوز مٌثولوجٌووا النمووام السووائد ومفاهٌمووه الدٌنٌووةل وسووٌتم
تطوٌر حركة اجتماعٌة وسٌاسٌة جدٌودة بعود مرحلوة العطواء التوً امتوازت بتفوو
الجانووب المثٌولوووجً والتووً اسووتمرت فتوورة طوٌلووةل فهووً تكوواد تلعووب دور الوعووود
والتشحٌم الضرورٌان .وربما تكون الجؽرافٌوا المترامٌوة األطوراؾ لمٌودٌا وثقافوة
المقاوموة المدٌوودة عوود شوكلتا مصوودر إلهووام إٌودٌولوجً للرهبووان المؽووان .فباإلضووافة
لكونهم تؤثروا بالسوومرٌٌن وبالمفواهٌم الدٌنٌوة الطبٌعٌوة لآلرٌوٌن فقود عواموا بتوؤمٌن
انسجام بٌن الجدٌد والمحلوًل مقودمٌن بوذلك رداً علوٌهم عون طرٌوق إجوراء عملٌوة
تبنووً جدٌوودة .وموون الممكوون تقٌووٌم مقاومووة "كوواوا الحووداد" أٌضوا ً باعتبارهووا الجانووب
التطبٌقً الملحمً لهذه النزعة مثلها مثل "داإود الحداد" لدا العبرانٌٌن فً نفوس
المرحلووةل وكووذلك ٌلعووب "أخٌلٌوووس" نفووس الوودور البطووولً لوودا الهلٌنٌووٌن .موون
الممكن هنوا الحودٌا عون تشوابه موذهل إلوى أبعود حودل لكون فوً هوذه المرحلوة تعود
الجبهة اإلٌدٌولوجٌة هً الجانب األعوا وٌمثلها الكهنةل وفً الفترة نفسها نجد أن
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الكهنة البراهمانٌٌن فً الهند ٌمثلون هوذه النزعوة بشوكل عوويل وأموا كهنوة المؽوان
المٌوودٌٌن فووإنهم ٌقومووون بتمثٌوول هووذه النزعووة التارٌخٌووة فووً سوواحة اسووتراتٌجٌة
اعتبارا ً من . 1555م .ولكن رؼم الوصول إلوى عووة سولطة أعورب إلوى مسوتوا
اإلمووارة التووً توودعى "كوواوي مٌوور"  Kavi-Mirفووً البنٌووة األثنٌووةل إال أنووه ال ٌمكوون
رإٌة تشكل مجتمع طبقً وتكون دولةو فمادامت العشائر تحافم على وجودهوا ال
ٌمكن ممارسة سٌاسة تتجاوز الطراز األمٌريل وأكثر ما كان ٌمكن القٌوام بوه هوو
إعامة كونفدرالٌات عشائرٌةل وؼالبا ً ما كانت المكانة السٌاسٌة واالجتماعٌة لقبائل
المٌد فً مٌدٌا ولقبائل الفرس فوً جنووب ؼورب إٌوران ووسوطها فوً عوام 1555
.مل بهذا الشكل السٌاسً واالجتماعً مثل العدٌد من القبائول األخورا .فقود كوان
ٌشوواهد فووً البنووى المٌثولوجٌووة والدٌنٌووة نمووام فووً أعلووى الهوورم مكووون موون ثبلثووة
أربابل وعلى العمووم كانوت هوذه األنمموة الثبلثٌوة تعتمود علوى تمجٌود ثقافوة األب
واألم والولد القوي باعتبارها دٌن ذكوريل وبالرؼم من كل التباٌنات فوً التمثٌول
والرموز فإنه ٌمكن رصد تطوور دٌنوً لوه نفوس االتجواه لودا التكوتبلت الموجوودة
فووً هووذه المنوواطق القرٌبووة والموجووودة ضوومن حضووارة هووذه المرحلووةل حٌووا كووان
ٌطلووق اسووم إنوودرا ـ مٌتوورا ـ فارونووال علووى هووذا النمووام الثبلثووً الموجووود لوودا
المجموعووات اآلرٌووة ـ الهندٌووة التووً لووم تتفوورع بعوود فووً أعوووام . 1555م .وفووً
األلواح الموععة والعائدة للدولة المٌتانٌة والحثٌوة كوان ٌوتم القسوم باسوم هوذه اآللهوة
الثبلثة.
كلمووا تعرضووت الثقافووة المشووتركة فووً المنوواطق المحلٌووة لعملٌووة تحووولل
ٌزداد التمواٌز المٌثولووجًل وتعبور هوذه المٌوزة عون نفسوها بالتسومٌات التوً تطلوق
علووى اإللووهل وسووٌقدم زرادشووت اعمووم إسووهام لئلصووبلح المٌثولوووجً فووً مٌوودٌال
وتتجلى األهمٌة العمٌمة لشخصٌة زرادشت الذي عا على أؼلب المن فً عام
. 655مل فوووً أن اإلصوووبلح الوووذي أنجوووزه كوووان األعووووا واألعووودم مووون اإلصوووبلح
األخبلعوً الكبٌوور الوذي عووام بوه كوول مون كونفوشووٌوس فوً الصووٌن وبووذا فووً الهنوود
وسووقراط عنوود اإلؼرٌووق .وبسووبب مفهوووم العبوواد والعبٌوود المطلووق الووذي مثلوووه فووً
المٌثولوجٌة السومرٌة والمصورٌة وفوً المفواهٌم التوً تسوتند علٌهوال فوإن اإلنسوان
العبد العواجز والمسولوب اإلرادة هوو األسواسل وال ٌمكون أن ٌكوون لئلنسوان حتوى
م وبلً خاص وا ً بووهل فكوول شووًء ٌووؤتً موون الووربل هووذا ٌعنووً أن إرادة طبقووة األسووٌاد
الصاعدة مطلقة ومقدسةل وال ٌمكن أن ٌمتلوك اإلنسوان موبلً دون إذنل كانوت هوذه
األٌدٌولوجٌة مهٌمنة على البنٌة الذهنٌة والروحٌوة لتلوك المرحلوةل وكانوت النتٌجوة
السٌاسة لهذه األٌدٌولوجٌة هً نموام الورب ـ الملوكل ونموام األمور الوذي ال حودود
لهل فكل كلمة ٌقولها الملك لها عٌمة عانونٌةل وهكذا فان زرادشت كان األسبق مون
بٌن جمٌع المصلحٌن فً تصدٌع هذه القوالب األٌدٌولوجٌة المهٌمنة.
ٌسود  Gathaزرادشت ( كبلم زرادشوتو  = gotinالكلموة بالكردٌوة)
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أسلوب توسل وكؤنه ٌستجوب اآللهةل وفً الحقٌقة كوان ٌحواكم األٌدٌولوجٌوة التوً
كانت سائدة فوً تلوك الفتورة .إنوه ٌقووم بوذلك بوإرادة متموردة وبوضووح وبجورأة ال
مثٌل لهال فبل توجود أوامور إلهٌوة أحادٌوة الجانوبل بول إننوا نقوؾ وجهوا ً لوجوه أموام
طابع ذو ارادة تحاكم وال تتخلى عن نٌل الجوابل حتى ذلك العهد لم ٌقم احود مون
بنوووً البشووور ومووون ضووومنهم الملوووك باسوووتجواب اإللوووهل وأول مووون حقوووق ذلوووك هوووو
زرادشوتل فووً الحقٌقووة إنووه ٌضووع هووذه "األولوٌوة" ضوود دٌوون الطبٌعووة البوودائً موون
جهةل وضد التقلٌد الدٌنً السومري ذو اإلله المطلق الحاكم من جهوة أخورا .لقود
فهم الفٌلسوؾ األلمانً الشهٌر نٌتشوه معنوى هوذه االنطبلعوة التارٌخٌوة واسوتوعبها
بعمق ولم ٌطلوق عبثوا ً عنووان " هكوذا تكلوم زرادشوت " علوى أثوره الشوهٌرل لٌمهود
الطرٌق أمام إرادة اإلنسان السامٌة عن طرٌق خور األٌدٌولوجٌوة التوً تحتضون
النمام بؤكمله والسائدة خبلل مراحل تدفق الحضارة وهو عبارة عون إحودا أكبور
الثورات اإلٌدٌولوجٌةل فتعنٌؾ اإلله بقولوه " أنوا موجوودل وأعوول لوكل رد علوً "
عبارة عن خطوة كبرا على مفتر الطرٌق ضومن إرادة وذهنٌوة اإلنسوانٌة التوً
لم ٌكن ٌحق لها أن تكون حتى صاحبة لملها لؽاٌة تلك المرحلةل إنها أول صٌحة
تطالب بالحرٌة الفردٌة ضمن النمام السٌاسً واالجتماعًل وإنها زعزعة عصر
اآللهوة المطلقوة المهٌمنووة وضود نموام الوور ؼٌور المحودود الووذي ٌمثول هوذه اآللهووة
وعسرها على القٌام بعملٌة إصبلح.
انقسمت الحضارة الى فرعٌن فً مٌدٌا ـ البلد الذي عا فٌوه زرادشوت
ـ بٌن تؤلٌه نمام السلطة المطلقة لنفسوها فوً كول مون الهنود والصوٌن ومصور وفوً
العدٌوود موون الوودوٌبلتل وبووٌن السٌاسووة واإللووه المحوودد بشووكل جزئووً بالجمهورٌووة
وبالعقل والوذي كوان سوائدا ً فوً النموام اإلؼرٌقوً ـ الروموانً .إذ تكمون االنطبلعوة
اإلصبلحٌة التً لعب زرادشوت الودور األكبور فٌهوا ألول مورة وراء تطوور هوذٌن
الفرعٌن الكبٌرٌن للحضارة أو وراء ما أسمٌناه التمواٌز الشورعً ـ الؽربوًل وهوً
علوى األعوول تعتبوور الخطوووة التارٌخٌوة الكبوورا الثانٌووة التووً تتحقوق فووً دولووة مٌوودٌا
بقسوووورها علووووى التؽٌٌوووور المتفوووورع لدرجووووة والدة الحضووووارةٌ .ضووووع زرادشووووت
المصوطلحات الموجوودة فوً أٌدٌولوجٌتوه مثول النوور ـ الموبلمل والخٌور ـ الشورل
والجنة ـ الجحٌمل والجمال ـ القبحل واالستقامة ـ االنحراؾل فوً مكانهوا المناسوبل
وعبل كل شًء لقد تم الوصول إلى مبدأ فلسفً أساسً :وهو مبدأ وجود األضوداد
الووذي ال ٌمكوون أن ٌووتم التطووور بدونووهل هووذا المبوودأ الووذي أكوودت العلوووم المعاصوورة
صحته وٌعبر عن القانون الذي ٌحرك كافة التطورات فً الطبٌعة وفً المجتمعل
وهووذا مووا نطلووق علٌووه مصووطلح التبوودل .فلووٌس موون السووهل إخووراج هووذا التبوودل موون
مجتمع ٌعٌ تحوت توؤثٌر اإللوه المتفوردل ؼٌور مبودعل الوذي ال ٌتحوركل وصواحب
الذهنٌة المطلقة والذي ٌتصرؾ دائما ً بسلوك أحادي الجانب.
إن البنووى الروحٌووة التووً تمتلووك ذهنٌووة ٌمتوود عمرهووا ثبلثووة آالؾ عووامل
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وتعتمد على عوانٌن الطبٌعة الخاصوة بوالزواحؾ للعصور النٌوولٌثً وعلوى عووانٌن
اآللهة للحضارة العبودٌة التً ٌتم فرضها بحٌا ال ٌمكن لئلنسان حتوى مون تبنوً
ملهل تؽدو ثورة أخبلعٌة وذهنٌة ضعٌفة جدا ً وذلك عنودما ٌقوول " :انهو وتبنوى
إرادتك وذهنٌتك وكن محترما ً " .وهذه هً مساهمة زرادشت فً الحضوارة التوً
تحققت وباتت تدرك أهمٌتها بشكل افضل مع الزمن.
إن وجود مصطلح إله الخٌور " أهوورا ـ موازدا " ومصوطلح إلوه الشور "
أهرٌمان " فً اعتقادات زرادشتل ٌعنً إكساب هذه الحقٌقة تعبٌراً دٌنٌاًل اال ان
هووذا ال ٌشووكل النقطووة األساسووٌة فووً األموورل وألن المقوووالت اإلٌدٌولوجٌووة لتلووك
المرحلة كانت تقتضً وجود مثل هذه القوالبل فوإن زرادشوت ٌلجوؤ الوى اسوتخدام
نفس المصطلحاتل وبهذا فما حققه ٌعد فً جوهره عبارة عن ثوورة فلسوفٌةل وموا
حققه فً المجتمع كان عبارة عن ثورة أخبلعٌة كبٌرة .نعرؾ جٌداً بعو النتوائج
التطبٌقٌة لذلكل فقود كوان ٌرٌود إنهواء تقلٌود التضوحٌة بالحٌوانوات الوذي كوان سوائداً
والمتبقً من دٌن الطبٌعة البدائًل حٌا كان ٌحب الحٌوانات كثٌراً وٌقوول :علٌنوا
أال نضحً بهذه الحٌوانات التً تقدم لنا فوائد كثٌرة فً حٌاتنوا .وفوً الوعوت ذاتوه
ٌعد نبً الزراعةل فقد كان ٌولً أهمٌة كبٌرة للزراعةل أي كان مولعوا ً بالزراعوة.
كما ٌعد العٌ مع زوجة صواحبة صوفات الكموالل امتبلكوا ً ألعووا تعبٌور أخبلعوً
للحٌاة .وٌعتبر العٌ المشترك موع زوجوة تمتلوك إرادتهوا الحورة وحسوب مقواٌٌس
المساواة لهً أهم سعادة لئلنسانل حٌا ال نجد هذا المفهووم القوٌم للزوجوة فوً أي
نمام فً عصره .كما ان له صلة وثٌقة بالجهدل ولعلوه ٌعتبور أعووا ممثول لمفهووم
السعادة المعتمدة على عر الجبٌنل وكان متٌما ً بالنور والضٌاءل ومودركا ً لجموال
المرأةل كما جعل من مواجهة المبلم والبرد المٌزة األساسٌة لفلسفته.
الشووك بووؤن تحلٌوول كووبلم " "gathaزرادشووت وتحلٌوول عقائووده الدٌنٌووة
الخاصة به عمل ٌحتاج لخبٌر فً هذا الموضووعل ولكون ال ٌوجود أدنوى شوك بوؤن
الخطوط العرٌضة لفلسفته هً كما أوردناها سابقاً .من المعلوم أن مواعفه الفكرٌة
واألخبلعٌة لم تكتملل فإذا أخذنا بعٌن االعتبار أنها لم تطبق بشكل كاملل وأنها لم
تؤخذ شكل النمام االجتماعًل فإننا سندرك جٌداً عممة فكر زرادشت الذي ٌعتمد
على الوصول إلى تركٌب عن طرٌق صراع األضدادل وعلى الودفاع عون حقوو
الفرد الحر .و ٌجوب أن نوضوح أٌضوا ً وباهتموام أن توؤثٌره ال زال عوٌوا ً جوداً علوى
تلك المجتمعات التً عا فٌها أو التً اثر علٌهوال ولوم ٌتوؤخر زرادشوت وأتباعوه
الذٌن ٌمثلون الزرادشتٌة من بعده فً خلق النتائج السٌاسٌة.
عنووودما نقووووم بتقٌوووٌم الموووروؾ السٌاسوووٌة والثقافٌوووة التوووً أعتمووود علٌهوووا
المٌدٌون والفرس فً انطبلعتهمل نجود بوان تبنوً المعلوموات الصوحٌحة بخطوطهوا
العرٌضة هامة بقدر اهمٌة تخطً المفاهٌم وأخطاء األسولوبل وبعكوس ذلوك لون
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نستطٌع فهم القٌمة التحلٌلٌة لهذه االنطبلعوة التوً تمثول وضوع المفتواح فوً الشور
األوسط وتمثل مفتر الشر والؽرب بشكل صحٌح .فوً الوعوت الوذي تفوتح هوذه
االنطبلعووة مرحلوووة جدٌووودةل ٌتسووارع تطوووور الحضوووارة اإلؼرٌقٌووة الرومانٌوووة فوووً
الؽربل بٌنما فً الشر نرا أن الحضارة العبودٌة فوً الهنود والصوٌن ال تختنوق
مثل ما حودا لحضوارة هارابوا العبودٌوة التوً سوبقتها بول علوى العكوس انهوا تلعوب
دورا ً رئٌسٌا ً أثناء دخولها فً مرحلة النضجل حٌا لعب ذلك التماٌز دوراً أساسٌا ً
فٌها.
إن الرأي الذي ٌلقى عبوالً بشكل عام ٌفٌد بؤنه لوال وجود هذه الحلقة لما
كووان للحضووارة التووً ازدهوورت فووً الشوور والؽوورب أن تتحقووق أو لكانووت أتبعووت
مسووارا ً مختلف وا ً تمام واً .فهووذه المٌووزة ال تووؤتً موون الموعووع الجؽرافووً وحسووبل بوول
مرتبطووة بووالجوهر عوون كثووب والتقلٌوود الزرادشووتً الووذي عمنووا بتعرٌفووه كإصووبلح
إٌوودٌولوجً وأخبلعووًل هوودؾ إلووى توجٌووه عملٌووة التبوواٌن الشوورعً ـ الؽربووً وإلووى
تحقٌقوووه أكثووور مموووا ٌعتقووود .إن أنمموووة الووور السوووومرٌة والمصووورٌة والخطووووات
الحضارٌة المؽلقة نسبٌا ً والتً اعتمدت على هذٌن النمامٌنل عملت على تؤسوٌس
دولة متجاوزة بذلك نمام الر المطلق الذي طبوق علوى البنٌوة الروحٌوة والذهنٌوة
لئلنسوانٌة طووال ثبلثووة آالؾ عوام ونفووذوا كول أنووواع السوٌطرة المعتموودة علوى هووذه
الدولة .فمن ناحٌة الحرٌة تم وضع البشرٌة فً وضع مختلوؾ عموا كوان موجووداً
فً العصور النٌولٌثٌة بدرجة كبٌرةل إذ لجؤ صانعوا هوذا الوضوع إلوى كول أشوكال
الحٌلة واالستبداد وجعلوها عناعا ً إٌدٌولوجٌا ً مذهبلً لممارسواتهم بشوكل لوم تشوهدها
العبلعووات االجتماعٌووة حتووى ذلووك الٌووومل وجعلوووا موون ذلووك إٌدٌولوجٌوة القوودر باسووم
(النمام السماوي وعالم اآللهة التً توجهه) وعد تحقق ذلك علوى حسواب انحطواط
كبٌر فً مستوا الحرٌة اإلنسانٌةو فمن جهة هناك أصحاب النمام العبودي الذٌن
ٌعتبوورون كوول كلمووة ٌنطقووون بهووا تمثوول إرادة الوورب التووً ٌجووب فهمهووا وإطاعتهووا
مطلقاًل ومن الجانب اآلخر هناك نمام العباد والعبٌد الذٌن ال ٌملكون ملهم ولوٌس
لهم مكان سوا أن ٌكونوا وسٌلة لئلنتاج.
ال شوك أنووه حوودثت مقاومووة مسوتمرة ضوود هووذا النموامل وعلووى عكووس مووا
دونته الكتب السماوٌة لم ٌعمل هذا النمام بإرادة اآللهة العمٌموة .فموع كول خطووة
تطور فٌها الملم والكذب واالستؽبللل عوبلت بالمقاومة ونضال الصواب والحقل
وهنووا اٌض وا ً نفووذ التطووور عووانون وحوودة األضووداد بووبل أدنووى رحمووة .لكوون عوود ٌكووون
انتصار انطبلعة المٌد ـ الفرسل بمثابة فوتح نهوج للتوارٌخ ألول مورة .وفوً النهاٌوة
اضطرت هذه االنطبلعوة للسوقوط فوً منطوق النموام المسوٌطر وتطبٌقاتوهل فلوم ٌوتم
هدم النمام السٌاسً واالجتماعً السائد ولم ٌتم تؤسٌس نمام جدٌد مكانهل إذ لعب
نمط اإلنتاج الممٌز دورا ً أساسٌا ً فً ذلكل ولكن ال ٌوجد أدنى شك من انهوا حملوة
تارٌخٌووة وفوورت المووروؾ المناسووبة للوودخول فووً نمووام ر اكثوور مرونووة بواسووطة
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تطبٌقووات إصووبلحٌة توونفس عوون اإلنسووانٌة بعو الشووًءل وذلووك عوون طرٌووق نمووام
الر الذي استمر ثبلثة آالؾ عامل ترك خبللها الشر األوسط وبالتالً اإلنسانٌة
فً حالة ذهول نتٌجة الممارسات الؽادرة والتً تستؤصل الجذورل متمثبلً ذلك فً
اآلشووورٌٌن .وال ٌوجوود أدنووى شووك أٌض وا ً موون أنووه تمووت بلووورة مرحلووة جدٌوودة فووً
التووارٌخ موون خووبلل تمهٌوود السووبٌل امووام مفتوور طوور كبٌوورل بتفعٌوول عووانون وحوودة
األضداد فً مرحلة حضارٌة أكثر تقدما ً مون المراحول السوابقة .وإننوً علوى ٌقوٌن
إن ما عدمناه هو التعبٌر األكثر واععٌة فً تعرٌؾ الدور الذي لعبته انطبلعة المٌود
ـ الفرس فً التارٌخ.
هنوواك رأي متفووق علٌووه ٌفٌوود بووؤن التنمووٌم المٌوودي باتجوواه تطوور تووارٌخً
ملموس ٌشكل مرحلة الكونفدرالٌة العشائرٌةل وٌبلحم بؤن هذا التنمٌم ٌحواول أن
ٌكووون مركزٌ وا ً فووً همووذان ” “EKBATANل وعوود تووم مهووورهم علووى مسوورح
التوووارٌخ ولمووورات عووودة بفضووول التحالفوووات التوووً أعاموهوووا بنجووواح موووع الكووووتٌٌن
والكاسٌٌن .كما أن التحالؾ البابلً المٌدي الوذي كوان فوً نوزاع وتنوافس دائوم موع
اآلشورٌٌنل استطاع إحرا وهدم عاصمتهم "نٌنوا" فوً عوام . 612م .وبٌنموا
كان الطرٌق ٌنفتح أمام بابول باعتبارهوا تعتمود علوى المفهووم المركوزي السوومري
من جهةل ومون جهوة أخورا فقود سونحت فرصوة تارٌخٌوة الزدهوار حضواري فوً
شر زاؼروس ولتشكل مرحلة جدٌدة وأهم تطور فً التارٌخل ومن الواضوح أن
هذا االزدهار اعتمد على عاعدة تارٌخٌة تؽذت مون إرا المقاوموة الشوعبٌة مثول "
كوواوا الحووداد" الووذي أعتموود فووً مقاومتووه علووى التقالٌوود المتوارثووة موون الحضووارة
السووومرٌة وبعوودها موون العٌبلمٌووٌن والكوووتٌٌن والكاسووٌٌن والهووورٌٌن والمٌتووانٌٌن
واألورارتول وهو الذي احتول لنفسوه مكانوة فوً الوذاكرة الشوعبٌة كنووع مون أنوواع
األساطٌر وأجرا تركٌبا ً مع ثوورة اإلرادة ـ األخوبل الزرادشوتٌةل وموا تبقوى مون
تفاصٌل فهو من عمل البحوا التارٌخٌة التً تعتمد على الوثائق.
وأمووا البعوود اآلخوور واألهووم لهووذه الحقٌقووة فٌتمثوول بموواهرة الفوورس الووذٌن
مهووروا علووى مسوورح التووارٌخ باسوومهم ألول موورةل وأواصوور عرابووة الفوورس مووع
المٌووودٌٌن معلوموووةل باإلضوووافة إلوووى أن المٌووودٌون ومووون سوووبقوهمل وبتعرٌوووؾ عوووام
الهورٌووون ذوو الجووذور اآلرٌووة ٌمثلووون أجووداد الكوورد فووً ٌومنووا هووذال حٌووا ٌمكوون
إثبات انتماء الكرد إلوٌهم بسوهولةل أموا الشوعوب األخورا كوالكوتٌون والكاسوٌتٌون
والمٌتانٌون واألورارتو هم الذٌن أخذوا أسمائهم المختلفة فوً العصوور التارٌخٌوة
المختلفة ولكنهم ٌنطقون بنفس اللؽة وٌحملون نفوس الثقافوة وهوذا هوو الورأي الوذي
ٌلقووى عبوووالً عام واً .ومهووور الفوورس الووذٌن لووم ٌثبتوووا اسوومهم حتووى مرحلووة تنمووٌم
المٌووودٌٌن علوووى المسووورح التوووارٌخًل ٌصوووبح مفهوموووا ً مووون خوووبلل عاعووودة انتشوووار
الحضارةل ووضع القرابة الوثٌقة بٌن اللؽة والثقافة عائم حتوى ٌومنوا فوً جؽرافٌوة
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إٌران حٌا تتجاور والٌات الفرس موع والٌوة كردسوتان التوابعتٌن إلٌورانل وٌبودو
واضوحا ً أنوه لوم ٌحصول انفصوال كبٌوور فوً المراحول التارٌخٌوة السوابقةل بول كووانوا
ضمن نمام مشتركل وكذلك األمر بالنسبة للمجموعات اآلرٌة التوً هواجرت فٌموا
بعد إلى الهند والمناطق الشرعٌة األخورال حٌوا نورا أن االنفصوال األساسوً عود
حدا فً أعوام . 1555مل ونتٌجة النفصال هذه التجمعات سومً القواطنون فوً
شمال ؼرب إٌران بوـ "الموادٌٌن" والقواطنون فوً الشومال الشورعً بوـ "الباٌودٌٌن"ل
والقاطنون فً الوسط والجنوب الؽربوً بوـ "البارسوٌٌن" والقواطنون فوً الجنووب
الشرعً بـ "البلوجٌٌن"ل وهذه حقٌقة تارٌخٌة ثابتةل وهجرات اآلرٌٌن التً حودثت
إلى أفؽانستان والهند هً بمثابة امتداد لهذه التجمعات الرئٌسوٌةل وبهوذا االنفصوال
فوووإن الموووادٌون هوووم األعووورب إلوووى المراكوووز الحضوووارٌة للسوووومرٌٌن وللحضوووارة
النٌولٌثٌةل وبناء علٌه فإن العشائر والسبلالت المادٌوة اسوتمدت القووة واضوطرت
الن تتصوودا للتوسووعات السووومرٌة واآلكادٌووة والبابلٌووة واآلشووورٌة نمووراً لموععهووا
الجؽرافًل وانهٌار االمبراطورٌة اآلشوورٌة ٌودل علوى أن واعوع الموادٌٌن ال ٌمثول
أموورا ً اعتٌادٌ وا ً بوول لووه ارتبوواط بووالتكوٌن التووارٌخً لعصووور طوٌلووةل وكوول الوودالئل
التارٌخٌة تشٌر إلى هذا الواعع.
إن عدم تشرم الفرس خبلل هذه الفترة التارٌخٌة الطوٌلة وازدٌاد عووتهم
عن طرٌق المٌدٌٌن باستمرار هً حقٌقة تارٌخٌة مفهومة .واألهم من ذلك هو أن
تخطووً المٌوودٌٌن لمرحلووة كونفٌوودرالٌاتهم العشووائرٌة وتؤسٌسووهم لحضووارة مركزٌووة
أدا إلووى خلوول فووً التوووازن بٌنهمووا .وموون اإلثباتووات التارٌخٌووة أنووه عنوودما اتجهووت
الكونفدرالٌووة المٌدٌووة التووً انضووم إلٌهووا الفوورس اٌض وا ً ونجحوووا فووً تشووكٌل دولووة
مركزٌةل عود عوبلوت بوانقبلب مضواد مون عبول العشوائر الفارسوٌة .حقٌقوة عنودما توم
اإلطاحووة بووـ"استٌاغ" زعووٌم الكونفدرالٌووة المٌدٌووة الفارسووٌة األخٌوورة بووانقبلب موون
داخول القصوور موون عبوول ابوون أخٌووه كٌوروس" كووور "ل انتقلووت السوولطة إلووى سووبللة
األخامٌنٌشٌٌن الفارسٌة المهٌمنة .وبالرؼم من أن العدٌود مون الموإرخٌن ٌعتبورون
ذلك هزٌمة للمٌدٌٌن وانتصارا ً للفرسل لكن ٌمكن بسهولة واعتماداً علوى المنهواج
إثبات أن هذا الرأي لٌس واععٌاًل إذ ان ما حدا هو عبارة عن تؽٌٌور فوً السوبللة
لدولة تشكلت حودٌثاًل وإنوه لمون الخطوؤ الفوادح تقودٌم هوذا التؽٌٌور علوى أنوه هزٌموة
لكٌان أثنًل انها لنمورة خاطئوة .ففوً نموام الحوق ٌحتول المٌودٌون والفورس مكانوة
طلٌعٌة فً نفس المستوال وحتى هٌرودوت نفسه الوذي عوا فوً نفوس المرحلوة
ٌشرح هذا الترتٌب داخل الدولة بشكل واضح .كما ان إعطواء المراتوب للمٌودٌٌن
والفوورس مووع بعضووهما ٌشووٌر إلووى ؼلبووة البنٌووة األثنٌووة الموحوودة فووً االمبراطورٌووة
الفارسوٌة التوً كانوت تتوؤلؾ مون أثنوا وعشورون مركوز والٌوة“  . “satrapوأموا
الصراع فقد كان بٌن بع زعماء المٌدٌٌن وبٌن الكهنوة المؽوان المٌودٌٌن أٌضواًل
وؼالبا ً ما كان هذا الوضع ٌإدي إلى الكثٌر من التمردات والمجوازر .وباختصوار
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إن النمر بهوذا الشوكل إلوى جدلٌوة العبلعوات بوٌن المٌودٌٌن والفورس توإدي بنوا إلوى
التوصل لنتائج سلٌمة.
ٌبوودأ تووارٌخ سووٌطرة سووبللة أخووامٌنٌ الفارسووٌة مووع كٌووروس "كووور "
حوالً عام  . 555مل وفً وعت عصٌر ٌحقق انفتاحا ً كبٌرا ً حٌا ٌوتم ضوم بابول
فً عوام . 1539مل لٌنتقول مركوز الحضوارة إلوى خوارج مٌزوبوتامٌوا ألول مورة
فووً برسووا بووولٌسل وفووً نهاٌووة القوورن تووم االسووتٌبلء علووى مصوور واألناضووول فووً
أعصووى الؽووربل وتووم الوصووول إلووى أبووواب أثٌنووال وألول موورة ٌووتم تشووكٌل مراكووز
والٌات أرمنٌة فً القوعازل وٌتم الوصوول إلوى البحور األسوود وبحور الخوزر وٌوتم
الدخول إلى بارتٌا وأفؽانستان والهنود فوً أعصوى الشور ل وهكوذا توم تحقٌوق أكبور
تنمووٌم سٌاسووً فووً التووارٌخ حتووى ذلووك الوعوت .لقوود سوواهم النمووام العقبلنووً األكثوور
مرونووةل مقارنووة باإلمبراطورٌووة اآلشووورٌةل فووً تطووور التووارٌخ الكبٌوور والسوورٌع
بنفس الدرجة التً ساهمت بها األرضٌة التارٌخٌوة والثقافٌوة القوٌوة التوً اعتمودوا
علٌها .فناهٌك من أن اآلشورٌٌن لم ٌتركوا أي متونفس للبنوى األثنٌوة المحلٌوةل فقود
عاموا بتهجٌر هإالء من أوطانهم ووضع الذٌن عبلوا أن ٌكونوا عبٌداً مكوانهمل أموا
الفرس فعلى العكوس مون ذلوك لوم ٌكتفووا بإبقواء هوإالء فوً أوطوانهمل بول منحووهم
فرصة إعامة حكم ذاتً على مستوا اإلمارةل وتوم تشوكٌل مركوز والٌوة باسوم كول
مجموعووة أثنٌووة أو عومٌووة وتركوووهم أحوورارا ً باسووتثناء فوور بعوو الضوورائب
والواجبات العسكرٌة.
ال شك بؤنه كانت لئلمبراطورٌوة خصوائت أخورال فقود كوان اإلشوراؾ
الذي ٌعتمد على شبكة مواصوبلت وأخبوار جٌودة موإثراً جوداً .فقود توم إنشواء شوبكة
طر ممتازة ابتداء من سوواحل بحور إٌجوة ومون مدٌنوة سوارد المشوهورة تارٌخٌوا ً
وحتى برس بولٌسل وكان باستطاعة مجموعة من الفرسان المستعدة بشكل ٌومً
أن توصل األخبار التً تتلقاها كل مجموعة إلى األخرا مون مدٌنوة سوارد وحتوى
برس بولٌس خبلل تسعٌن ٌوماًل وتعتبر هذه أعصى سرعة فً ذلوك العصورل كموا
تطورت التشكٌبلت البٌروعراطٌةل وأهم تجدٌد تم القٌام به هو تجاوز المٌثولوجٌة
السومرٌة وترسٌخ مزدا اإلله الكبٌر حسب تقالٌد زرادشتل وألنهم الؽوا عملٌات
النفً فً بابل فقد تؤثر العبرٌون الذٌن احترموا الفورس كثٌوراً بعقٌودة موزدا بنسوبة
كبٌوورة واسووتخدموهال فتطوووٌر ثقافووة الوودٌن الواحوود بدرجووة أنووه تووم تشووكٌل حووزب
الفرس العبري القوي الذي كان مناصراً للفرس وحتى ٌومنا هذا تمتد جوذور هوذا
الحزب لدا اإلسرائٌلٌٌن.
فووً الحقٌقووة هنوواك بعوو األدلووة "األتٌمولوجٌووة" تشووٌر إلووى أن النبووً
إبراهٌم الذي ٌعد من أوائل مإسسً الثقافة العبرٌة لوم ٌكون زعٌموا ً عبلٌوا ً للعبورٌٌن
وحسبل بل كانت له عبلعات وثٌقة مع الهورٌٌن "المجموعوات األثنٌوة المسوٌطرة
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علووى أورفووا" وأن هووذه الثقافووة عوود أثوورت علووى العبوورٌٌن علووى شووكل تقالٌوود للنبووً
إبووراهٌمل إن مكانووة الثقافووات الهورٌووة والفارسووٌة هامووة جووداً والبحووا فٌهووا عموول
ضووروري البوود منووه .وفقوود منحووت االمبراطورٌووة الفارسووٌة متنفس وا ً واسووعا ً لكافووة
الكٌانات األثنٌة والسٌاسوٌة فوً الشور األوسوطل وتلعوب هوذه المرحلوة دوراً هاموا ً
فووً االحتفووال بعٌوود النٌووروز "نوووروز" باعتبوواره عٌووداً للحرٌووة وتوووفرت إمكانٌووات
التقوودم والتطووور لكوول الثقافووات الموجووودةل وتووم االعتووراؾ بشوورعٌة اإلمووارات فووً
الثقافة السٌاسٌة كما اكتسب النمام األمٌري وضوحا ً فً هذه المراحولل ولوم ٌجور
تجوواوز نمووام العبٌوود بؤكملووه لكنووه اكتسووب بعوو المرونووةل وجوورت العدٌوود موون
اإلصووبلحات التووً تضوومنت الكثٌوور موون التجدٌوود .لقوود كووان النمووام ٌسووتمد عوتووه
األساسووٌة موون هووذه التبوودالت السٌاسووٌة باإلضووافة إلووى أنووه لووم ٌواجووه كثٌووراً موون
المعارضوووة .بووول لجوووؤ إلٌوووه كثٌووور مووون التكوٌنوووات المسوووتجدة وبحثوووت عووون دعموووه
ومساندته .واألمثلوة علوى ذلوك كثٌورة وموثقوةل فعودم حودوا تمورادت داخلٌوة عودا
نزاع السبلالت المٌدٌة الحاكمة ٌإكد هذا األمر.
إن النزاع األساسً للفورس كوان فوً شوبه الجزٌورة اإلؼرٌقٌوةل إذ كانوت
تتقدم باتجاه الهند والصوٌن فوً الشور باعتبارهوا ذات دور تقودمًل كموا واصولت
التقدم ذاته فً مراكوز السوومرٌٌن والمصورٌٌن القدٌموةل وكانوت فوً وضوع متقودم
أٌض واًل فقوود تطووورت العدٌوود موون الثقافووات األثنٌووة والمحلٌووة وأجرٌووت تؽٌٌوورات
سٌاسٌة واجتماعٌة مما تشكل تقدما ً مهماً .فوً الوعوت الوذي كانوت فٌوه هوذه المٌوزة
التطوٌرٌة تفوتح الطرٌوق أموام تعوامم عووة اإلمبراطورٌوةل كانوت مون جهوة أخورا
تووإدي إلووى الخلوول فووً توازنهووا وتتسووبب فووً تحجرهووال وشووٌئا ً فشووٌئا ً تجعلهووا أكثوور
تعصباًل أي أنها كانت تخلق معارضتهال لقد كان النمام تقدمٌا ً مقارنة باآلشورٌٌن
ولكنووه كووان متخلف وا ً بالنسووبة للنمووام الموجووود فووً األناضووول الؽربٌووة وفووً شووبه
الجزٌوورة اإلؼرٌقٌووةل فكمووا كووان الكهنووة المؽووان المٌوودٌون وإصووبلحات زرادشووت
تشكل العجٌنة اإلٌدٌولوجٌة لبلزدهار المٌدي ـ الفارسًل كان البحا اإلٌدٌولوجً
الفلسفً الذي ابتودأ بتوالس المٌلٌتوً فوً أرضوٌة األناضوول ٌشوكل عجٌنوة ازدهوار
الحضارة اإلؼرٌقٌةل وسوجلت الفلسوفة باعتبارهوا أسولوب التفكٌور األكثور عقبلنٌوة
مقارنة بالفرس تطورا ً كبٌراًل وفً الحقٌقوة فوإن االسوتفادة مون اآلثوار المٌثولوجٌوة
البابلٌة من جهوة ومون اإلصوبلحات األخبلعٌوة لزرادشوت مون جهوة أخورال لعبوت
دورا ً كبٌرا ً فً هذا التطورل إذ أعوام كافوة الفبلسوفة الهلٌنٌوون مودة طوٌلوة فوً هوذه
المراكز وتعلموا فٌهال وما عاموا به هوو عبوارة عون عفوزة فكرٌوة رفٌعوة المسوتوا
باالعتماد على هذه التراكمات الؽنٌوةل إنهوا حملوة حرٌوة فوً السولوك اإلنسوانً أي
على صعٌد األخبل واإلرادةل حٌا ٌمكننا رإٌة التوؤثٌر ورد الفعول بشوكل كثٌوؾ
فً النصوت األدبٌة اإلؼرٌقٌة بشكل بارزل وأصبح ذلك موضوعا ً واسما للكثٌر
م ن المنجزات األدبٌة التً تطرعت إلى هذه العبلئق والتناعضات .فقد بودأت حملوة
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إٌدٌولوجٌة مكثفة ضود هجموات الفورس ورؼوم أن كتواب التوارٌخ لهٌرودٌوت ٌؤخوذ
موععه فً القطب المقابل فإنه ٌتناول هوذا األمور بشومولٌة وٌعكوس ثقلوه .إن تفوو
الفرس السٌاسً والعسكري أمر مإكد حتى ان إنقواذ أثٌنوا ذاتهوا مون السوقوط كوان
بووالػ الصووعوبةل ولكوون هووذا الوضووع الخطٌوور الووذي شووهدته هووذه المرحلووة أدا إلووى
تحقٌق الكثٌور مون التطوورات التوً لوم تكون عود تحققوت حتوى ذلوك الوعوت حتوى ان
إمكانٌة تحقٌقها آنذاك لم ٌجر التفكٌر بهال فقد تحققت الوحدة بٌن إسبارطة وأثٌنوال
وحدا توسع فً الشمال وصل إلى مقدونٌا فً عهد الملك فٌلٌبووسل وال شوك أن
عمموووة األخطوووار كانوووت السوووبب األساسوووً فوووً هوووذا التوجوووهل ولكووون االزدهوووار
اإلٌدٌولوجً كان السبب اآلخر الكبٌرل والصراع الفارسً اإلؼرٌقً الذي اسوتمر
لمدة طوٌلة له عبلعة وثٌقة بحقٌقة تفرع الحضارات.
إن ابتعاد الفرس عن الجوهر الذي شكل نقلة نوعٌة على مسوتوا الفورد
الحوور صوواحب اإلرادة الووذي فووتح طرٌووق الؽوورب فووً البداٌووةل وتووؤلٌههم ألنفسووهم
باعتبارهم اإلرادة المطلقةل أدا فً الوعت ذاته إلى بوروز األسوباب اإلٌدٌولوجٌوة
لخسارتهمل إنه طؽٌان ٌشبه الملكٌات المستبدة السومرٌة والمصرٌةل ولوم ٌكون لوه
أن ٌوونجح أمووام الدٌمقراطٌووة التووً حققهووا اإلؼرٌووق فووً أثٌنووال إذ أن الصووراع فووً
األسوواس كووان بووٌن اسووتبداد بٌوورس بووولٌس ودٌمقراطٌووة أثٌنووال وإذا مووا نمرنووا إلووى
الموضووووع مووون زاوٌوووة أكثووور اتسووواعاًل نجووود أنوووه الصوووراع الجووودي األول للتفووورع
الحضوواري بووٌن الطرٌووق الشوورعً والؽربووً الووذي تووم فتحووه مجوودداًل وبووالرؼم موون
ضعؾ الثقافة الهلٌنٌة عددٌاًل وكقوة سٌاسٌة وعسكرٌة فوؤن رٌادتهوا اإلٌدٌولوجٌوة
وتفوعها فً التكتٌكات السٌاسٌة والعسكرٌة سٌمهران تؤثٌرهما خبلل فترة وجٌوزة
على ٌود االسوكندر الكبٌورل وستواصول الثقافوة الهلٌنٌوة انتصواراتها بسورعة البور
حتى حدود الهندل لقد كان االسكندر شابا ً ٌافعا ً ولكن كان ٌقؾ خلفه أرسطو الوذي
ٌعد خزٌنوة للقووة العقلٌوةل وكموا أوضوح نوابلٌون أن الوذي ٌحودد النجواح هوو العقول
الجدٌد وعوة اإلرادة والتكتٌكات التوً تعتمود علٌهوال وعود أمهور نوابلٌون نفسوه هوذا
النوع من التطور السرٌع فً مرحلة انتشار الثورة البرجوازٌة.
أن بنوووى االمبراطورٌوووة الفارسوووٌة كانوووت عبوووارة عووون مإسسوووات وثقٌلوووة
وبطٌئة الحركة ومحافمةل ولوم تكون فوً وضوع ٌسومح لهوم بوؤجراء أي تجدٌود فوً
الطراز اإلؼرٌقًل حتى لم تكن هناك رؼبة فوً ذلوكل وان فقودان الجووهر أضواع
هذه الفرصة من البداٌوةل وهوذا المووجز الوذي عرضوناهل ٌكفوً لنسوتنتج أن تطوور
النمام اإلؼرٌقً عون طرٌوق أسولوب التوؤثٌر والتوؤثر مورتبط بنسوبة كبٌورة بوالواعع
الفارسًل وهناك عبلعة جدلٌة دٌالكتٌكٌة مستمرة بٌن الؽالب والمؽلووبل ولوالهوا
لما كان لبلنتصار أو للهزٌمة أي معنىل وال ٌمكن أبدا ً أن تنبع أسباب الهزٌمة أو
االنتصووار موون طوورؾ واحوود بمفووردهل فاسووتمرارٌة الفوورس واإلؼرٌووق علووى شووكل
الشر والؽرب هو حكم هذا القانون ضمن مسٌرة التارٌخ الكبرا.
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ومهما تم الحدٌا بشكل مبالػ فٌه فان الجانوب الوذي طؽوى علوى مسوٌرة
االسوووكندر كوووان ثقافٌوووا ً اكثووور مووون الجانوووب العسوووكري والسٌاسوووً عووووةل فووواألدوات
العسكرٌة والسٌاسٌة تلعب دور جسر بسٌطل أنهما شورطان أولٌوانل ولكون الثقافوة
هً العنصر الذي ٌتمتع بتؤثٌر مصوٌري ودائوم وهوً العامول الوذي ٌحودد المسوارل
تتمتع الثقافة الهلٌنٌة بمكانة متقدموة لموا تحملوه مون أفكوار فلسوفٌةل وكانوت فرصوة
المإسسات المتبقٌة من السومرٌٌن والمصرٌٌن تكواد تكوون معدوموة للتجواوب موع
هذه التطوراتل وكذلك اإلصبلحات المٌدٌوة الفارسوٌة المحودودة كانوت بعٌودة عون
سوود حاجووة هووذه التطوووراتل لووذا ٌعوود عصوور الثقافووة الهلٌنٌووة الووذي بوودأ علووى ٌوود
االسكندر الكبٌر فً الشور األوسوط خوبلل العهوود اإلؼرٌقٌوة الرومانٌوةل مرحلوة
جدٌدة امتودت مون . 355م ـ  355م .وهوو أول تركٌوب كبٌور للشور والؽوربل
والمراكز التً تركت أثرا ً دائما ً لهذه الثقافوة هوً اإلسوكندرٌة فوً مصور وبرؼاموا
األناضووول وإكتٌسووٌتون فووً دجلووة باإلضووافة الووى العدٌوود موون الوحوودات المدٌنٌووة
الصوؽٌرة والكبٌوورة إذ فتحووت هووذه المراكوز الطرٌووق امووام تجدٌوودات تارٌخٌووةل وإن
مدٌنة "زٌوؼما"الفراتل التً مهورت كموضووع حوً هوً مدٌنوة متبقٌوة مون تلوك
الفترةل وٌمكن القوول إن الشور األوسوط تعورؾ علوى المصوطلحات المدنٌوة مثول
الحمام والمسرح والسو والمدرسوة خوبلل هوذه الفتورةل فقود تشوكلت سوو نشوطة
امتدت من روما حتى الهند والصٌنل وشهدت طبقوة التجوار مزٌوداً مون االسوتقبلل
والتطووورل وحصوولت العدٌوود موون الفووروع الحرفٌووة علووى اسووتقبللٌتها كمووا تشووكلت
أسوا سلعٌة ضوخمة وعلوى رأسوها أسووا النخاسوةل وتخلوت العوالم إٌودٌولوجٌا ً
موون الدوؼمائٌووة وتعاممووت األفكووار والمووذاهب كووالكرة الثلجٌووة وتووم تجوواوز النمووام
المعنوي واالجتماعً القدٌمٌن المعتمد على الدوؼمائٌات والبنوى األثنٌوة إلوى بنٌوة
اجتماعٌة جدٌدة .ومهرت تٌارات صوفٌة تتخذ البنٌة الفكرٌة والعقٌدة أساسا ً لها.
وبٌنما كان ٌتم تعلم القدٌم تولد كثٌر مون التجدٌودل هوذا هوو العوالم الجدٌود
الذي نتج عن التركٌب الشرعً ـ الؽربًل ال شك أن تؤثٌرات الفرس وخاصوة فوً
المرحلووة األولووى ونفوووذ الثقافووة الهلٌنٌووة إلووى الثقافووة المحلٌووة ومووا نووتج عنهووا موون
تجدٌدات ٌشكل أساسا ً لذلكل ولم ٌكن الصوعود الجدٌود إلٌوران فوً " 255ـ "216
.م الذي تحقق فٌما بعد فً بارتٌا فً الشور أٌوام المرحلوة الرومانٌوة أن ٌصومد
أمام هذا التطور الثقافً بل على العكس فً خدمتهل فمون المإكود أنوه شوهد تشوكبلً
متقلبا ً أوصل نمام العبٌد فً المسٌرة الفارسوٌة اإلؼرٌقٌوة الرومانٌوة إلوى الوذروةل
لم تستمر أو تترسخ خبلل تارٌخ اإلنسانٌة أٌة مرحلة كما استمرت وترسخت هذه
المرحلووةل لقوود فقوودوا التجدٌوود اإلصووبلحً فووً واعووع الحضووارة الرومانٌووة سوورعته
بشكل عام اعتبارا ً من أعوام  355م .ووصل إلى مرحلوة تعصوب عمٌواءل وبٌنموا
كان دٌن "عٌسى" السٌد المسٌح ٌشوكل النسوٌج االعتقوادي واالجتمواعً المنواه
لهووذه المرحلووةل لووم ٌتووؤخر دٌوون دمحم (ت) بانقبلباتووه السٌاسووٌة والعسووكرٌة الثقٌلووة
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لٌحاول دفن هذه المرحلة فً أعما التارٌخ.

ك ـ انهٌار الحضارة العبودٌة
إن تقسٌم المجتمع بشكل عام والمجتمع الطبقً بشكل خات إلى مراحل
تتضوومن تكووامبلً منتمم وا ً داخوول هووذا المجتمووعل رؼووم كونووه ضوورورٌا ً لمووا ٌقتضووٌه
الجوهرل فؤنه ٌجلب معه محذورات هامةل وهناك جدل ٌتعلق بالنهج الذي ٌتم فٌه
تناول هذه المواهرل وجدل حول المعاٌٌر األساسٌة الواجب االعتمواد علٌهوا أثنواء
إجراء هذا التقسٌمل إذ من الممكن أن ٌإدي االعتمواد علوى العوامول المختلفوة إلوى
أجراء تقسٌمات متنوعة بل ومتناعضة فٌما بٌنهال ولكن ٌمهر أمامنا من جدٌود أن
عانون الدٌالكتٌك "الطرح والطرح المضواد والتركٌوب" الوذي ٌقور بوؤن كول شوًء
فً الطبٌعة مترابط وعلى ان هذا النهج التحلٌلً الذي ال بد من تطبٌقه على نمام
المجتمع مع تناول جوهر المجتمع بشكل حساس جدا ً.
هناك جدال كبٌر حول اآلراء المتعلقة بوالدة الحضوارة العبودٌوةل إذ أن
هناك اختبلفات كثٌرة فً وجهات النمور حوول درجوة ضورورتها كمرحلوة تطوور
اجتماعًل وإذا كانت هناك حاجة إلى ذلك أم ال..؟ وكذلك حول كٌفٌة تشكلها.
فما الوذي حودا كوً ٌبودل سوكان العصور النٌوولٌثً النموام المبودع الوذي
كان ٌتضمن المساواة االجتماعٌوة ومسوتوا متقودما ً مون الحرٌوة وٌبشور بوالتطورل
بنمام المصالح العبودٌوة..؟! إن علوم االجتمواع رؼوم كول التراكموات المعرفٌوة موا
زال بعٌووداً عوون إعطوواء جووواب كوواؾ وواؾ لهووذا السووإال األساسووًل وإن الموعووؾ
الطبقً الفم الذي ٌعتمد على االستؽبلل ٌقول " :ان المهٌمنون عد خلقوا العبلعات
العبودٌووة بووالعنؾ والتحاٌوول " .لكوون تجوود نفسووها عوواجزة أمووام السووإال الووذي ٌطوورح
نفسه أال وهو" :حسنا ً ولكن كٌؾ مهرت الطبقة المهٌمنة..؟" وأما موعوؾ الطبقوة
االستؽبللٌة الحاكمة األخرا فؤنها تتجه نحو العمومٌات عائلة" :إن تشكل الطبقات
كان شرطا ً ألجل التطور الحضواري" لكنهوا تجود نفسوها ثانٌوة عواجزة أموام سوإال
جدٌوود ٌطوورح نفسووه أال وهووو" :كٌووؾ لنمووام ٌتجووه نحووو الحضووارة أن ٌسوومح لنفسووه
بحدوا تطورات ستسفر عن نتائج تسحقها..؟!".
حتى إذ لوم ٌوتم االعتوراؾ بوإفبلس هوذٌن المووعفٌن وكول وجهوات النمور
واإلطروحات العلمٌة المعتمدة علٌها فإنوه بالتؤكٌود عود وصول الوى طرٌوق مسودودل
وموون المإكوود أن القووٌم التحلٌلٌووة للمنوواهج ذات المووزاعم العلمٌووة القوٌووة الخاصووة
بالرأسومالٌة والتووً تسووتند الوى اللٌبرالٌووة الفردٌووةل ولمنهواج االشووتراكٌة التووً تؤخووذ
المجتمع أساسا ً لهال عد شهدت عصورا ً شدٌدا ً بمواجهة المشاكل المتفاعمة فً واعوع
المجتمعل ومها عٌول" :أن التطوورات العلمٌوة أٌضوا ً فوً حالوة صوراع وفوً وضوع
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إشكالً" .فؤنه ال ٌمكن تفسٌر األخطار واألمرا التوً تتضومنها األزموة القائموة
إال بالقول بؤن اإلنسان أخطر "وح " وهذا بدوره ٌعنً بؤننا نتنكر إلنسانٌتنا.
من أجل معرفوة جوذور هوذه النزعوة الخطٌورة ٌمكننوا أن نتنواول مراحول
تشوكل المجتموع بول وكافووة عبلعوات الطبٌعوة ألجوول توضوٌحهال خاصوة أن مواعووؾ
التطووور الحضوواري التووً تعتموود علووى تعمووق الفوورز الطبقووًل فقوود أتوووا بتفسووٌرات
مٌثولوجٌوة طفولٌووةل وذات طووابع دٌنوً جوواد أو فلسووفٌة وحتوى علمٌووة وهووً لٌسووت
علووى مسووتوا اإلعنوواع بالصووراعات الكبٌوورة التووً تشووهدها اإلنسووانٌةل فووبل ٌمكوون
لئلنسانٌة التً تعتبر نفسها صاحبة عقول وضومٌر أن تنمور إلوى هوذه الصوراعات
باعتبارهووا مراحوول طبٌعٌووة وضوورورٌة وٌجووب معاٌشووتهال إن هووذه التقٌٌمووات التووً
تعبر عن هذا التوجه تعنً إنكار مستوا الوعً والحرٌة لدا المجتمع بدرجة أن
اإلنسانٌة فً وضعها الحالً ال تسمح بذلكل ولو تم تقدٌمها فً أي مرحلة إنسانٌة
تحوووت اسوووم القدسوووٌة والسووومو أو ادعووواء العلمٌوووة التاموووةل فوووإن مثووول هوووذه اآلراء
والمعتقدات والدوؼمائٌات اإلٌدٌولوجٌة فً نمرٌاتها لن تستسلم وربما ٌكون ذلوك
هوو التعبٌوور الصوحٌح الوحٌوود عوون الحقٌقوة .وتعرٌووؾ الوضووع بهوذا الشووكل عموموا ً
ربما ٌكون التعبٌر األعرب إلى الصحة.
وفوووً النهاٌوووة إن موووا أحووواول التؤكٌووود علٌوووه هوووو :أن اإلنسوووانٌة وواععهوووا
المجتمعً ال ٌزاالن بعٌدٌن عن الوصول إلى تعرٌؾ مقبول ضومن أبعواد العدالوة
والمحبةل إٌجاد تعرٌؾ لهذٌن البعدٌن ضروري فوً كول وعوتل وهوذه الضورورة
فً أٌامنا هذه تنتمر التحلٌل دون أن تفقد شٌئا ً من أهمٌتهال فهذا التحلٌل هو مهمة
علمٌوووة ال ٌمكووون التراجوووع عنهوووال وتتضووومن موعفوووا ً أخبلعٌوووا ً ضووورورٌاً .سوووؤحاول
االستمرار فوً محاكموة هوذا الموعوؾ االزدواجوًو أي القٌموة العلمٌوة ارتباطوا ً موع
الموعؾ األخبلعً اللذٌن ٌشكبلن وحدة كاملةل ألننوً ال ٌمكون أن أتخلوى عون هوذا
يل وهوذا هوو األسولوب األساسوً الوذي ٌملوك أهمٌوة
األمر النه ذو عٌمة مبدئٌوة لود ع
علمٌة.
1ـ هل كان الطراز العبودي للحضارة ضرورة البد منه ؟.

إن التناع األساسً لئلنسانٌة سواء أكان مع ذاتها أو مع الطبٌعة هً
العبلعووة بووٌن الحرٌووة والضوورورةل "مووا هووً الحرٌووةل وإلووى أي موودا..؟ " مووا هووً
الحرٌوة وموا هووً الضورورة وكٌووؾ ٌمكون االلتوزام بهمووا..؟ " ال شوك أن التنوواع
القائم بٌنهما سٌبقى مستمرا ً باستمرار الحٌاةل وكما ال ٌمكن ان تستمر الحرٌوة فوً
طبٌعة اإلنسانٌةل كذلك ال ٌمكن أن تكون دائما ً عاجزة ومحكومة بالقدرل إن حالوة
الحرٌوووة المسوووتمرة هوووً خٌوووال الجنوووة المزٌوووؾ لؤلشوووخات والطبقوووات المتطفلوووة
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والمنسلخة عن العمل والجهدل أما األسر المستمر فهو العالم الملعون للعبٌد الوذٌن
ارتضوا بالهزٌمة وانسلخوا عن النضالل انه عالم "عذاب الجحٌم"ل ورؼم وجود
عبلعة وثٌقة بٌن هذٌن العالمٌن فوإن توارٌخ اإلنسوانٌة والحٌواة نفسوها تمتلوك منطقوا ً
وطابعا ً أساسٌا ً معقوداًل وهواتٌن النقطتوٌن المتباعودتٌن تملكوان حقٌقوة تفوتح الطرٌوق
للعدٌوود موون المواعووؾ الدوؼمائٌووةل وكووذلك للكثٌوور موون وجهووات النموور المرتبطووة
بالمعرفة والعلم.
من الواضح أن بنٌة الحضوارة المتطوورة عبور التحوول الطبقوً تواصول
حٌاتهووا بجوووهر ٌقوووي موون حوودة هووذه الصووراعاتل وٌحوواول التشووكٌل الطبقووً أن
ٌكسب ثباتا ً عبر الكفاح الذي ٌسببهل وما تحتوٌه من الصراعات فقد أدت الحورب
التووً تعبوور عوون الوضووع الكفوواحً الووذي وصوول إلووى مسووتوا اسووتخدام العنووؾ إلووى
ضرورة الوصول الى مستوا جدٌد من الثباتل وأما الوضوع الوذي ٌلٌوق بالهودوء
والسبلم فإنه ٌعبر عن مستوا الثبات القائم على التوازنل إن الهودوء المسوتمر أو
عكسه ـ أي الحورب المسوتمرة ـ ٌعنٌوان أموا أن ٌفنوى المجتموع بؤكملوه عون طرٌوق
المواجهات العنٌفة وتحوله إلى مواهر مختلفة تماما ً أو تعفنوه فوً جوو مون الكسول
والعطالة العمٌقة.
ٌمكون أن ٌكوون النقوود األساسوً الووذي سوٌوجه للنمووام العبوودي ذو معنووى
أكثور بوالجواب علوى األسوئلة التالٌوة :موا هوو الوثمن الوذي توم دفعوه لتحقٌوق مرحلووة
المٌبلد؟ .مواذا عودمت لئلنسوانٌة ومواذا خسورته اإلنسوانٌة مون هوذا البنواء ..؟ .النقود
المسووإول الووذي سووٌتطور موون دون إؼفووال الخصووائت النابعووة موون أسوولوب الحٌوواة
وعبلعووات النمووام العبووودي التووً تواصوولت الووى ان وصوولت إلٌنووال وكووذلك األجوبووة
الواععٌووة حووول ذلووكل سووٌإمن إسووهامات هامووة موون شووؤنها أن تسوواعدنا علووى الفهووم
الصحٌح لهذا النمامل وعدم عبول ذلك ٌعنً الوعوع المسوتمر فوً هوذه المؽالطوات
الخطٌرةل تمثل ضرورة الوصول الى المواعوؾ العلمٌوة ومتطلباتهوا ونتائجهوال إن
عٌوام األطوراؾ الطبقٌوة فوً المجتموع والتناعضوات الدٌالكتٌكٌوة األخورا الموجووودة
ضمن إبعاد هذه األطراؾ بتحوٌل أنفسهم إلوى مثوالٌٌن أوععهوم فوً خرافوات علوى
شووكل اعتقووادات "دوؼمائٌووات"ل فاعتبووار الطبقووة المهٌمنووة والمسووتؽلة األعوورب إلووى
حالة العطالوة هوً الوحٌودة المسوإولة عموا تحقوقل ٌوإدي إلوى الوعووع فوً انحٌواز
وحٌد الجانب إذ ال ٌمكن إهمال الطابع األعرب إلى الدوؼمائٌة "العقائدٌوة" للفئوات
المستؽَلة التً فوً األسوفل أٌضوا ً وذلوك لسوببٌن :أولهموا أن الفئوة التوً فوً األعلوى
ومن موعع وجودها فوً األعلوى وسوٌطرتها اإلٌدٌولوجٌوة فإنهوا دائموا ً تؽوذي األثور
المستمر الوذي تتركوه دوؼمائٌاتهوا علوى دنٌوا خٌوال الوذٌن فوً األسوفل عون طرٌوق
التضلٌل الواعًل والسبب الثانً هو أن صعوبات عمول وحٌواة الوذٌن فوً األسوفل
ال تووووً ال تموووونح لهووووم الفرصووووة اللتقوووواط أنفاسووووهمل وال تسوووومح بسووووهولة دخووووول
اإلٌدٌولوجٌات المعتمدة على مصالحهم الجوهرٌة.
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على ضوء هوذا الموعوؾ المنهجوً ٌمكون تقودٌم أجوبوة أكثور واععٌوة عون
السووإال األساسووً" :مووا هووً المووروؾ الملموسووة التووً فتحووت البوواب أمووام الطووراز
العبودي للعبلعات فً المجتمع"؟.
لقد فتح مجتمع الزراعً النٌولٌثً فً مرحلة نضوجه الطوٌلة وخاصوة
خبلل األعوام  6555ـ . 4555مل الطرٌق أمام تكدٌس اإلنتاج والتقنٌة البلزموة
لخلق أسلوب إنتاج أكثر إنتاجٌة وعطا ًءل لقد توصلت الثقافة فً هذه المرحلة إلى
مستوا من النضج أهلعها للدخول إلى الحضارةل مثل اكتشواؾ البرونوز والتقنٌوات
التوً اعتمودت علٌوه كوالمحراا ودوالٌوب الفخوار وآالت الحٌاكوة واالسوتفادة مون
طاعة الحٌواناتل وتوفر المعلومات حوول العدٌود مون األنوواع النباتٌوة والحٌوانٌوةل
والعجلة وعمارة البٌوت واألختام وتطور المثٌولوجٌا المعتمدة علوى تعودد اآللهوةل
لقوود مكنووتهم هووذه الثقافووات والمكتشووفات موون الوصووول إلووى مرحلووة مهووور اإلنتوواج
الزائد والهامة عن طرٌوق التنمٌموات المجتمعٌوة التوً كوان مون شوؤنها أن تتجواوز
البنى القبلٌة الموجودة على ضفاؾ األنهار الخصبةل وعد استطاع المجتمع الجدٌد
الووذي حاولنووا تعرٌفوووه فووً مصووور وسووومرل النجوواح النسوووبً فووً بنووواء مثوول هوووذه
التنمٌمات حول المعابد التً أنشإوهال وعندما ٌتم الحدٌا عن المعبد ٌتبوادر إلوى
الذهن أهمٌة األٌمانل وهنا تكمن أهمٌة القفزة التً تحققت مون السوحر والشوامانٌة
إلووى الكهنوتٌووةل كووان النمووام الووذي طوووره الكوواهن ٌتضوومن بعوودٌن اثنووٌنل األفكووار
الدٌنٌووة المتمثلووة بالطوطمٌووة التووً تعتموود علووى النمووام الووذكوري أو علووى النمووام
األمومًل فً الحقٌقوة عنودما كانوت هوذه األعوراؾ تبودل موععهوا موع مفهووم دٌنوً
أساسً ٌتناسب مع العقلل كانت البشرٌة تشهد ثوورة إٌدٌولوجٌوةل ولقود توم تجواوز
علة اإلنتاج التً نتجت عن العوز المعتمد علوى عبلعوات القرابوة فوً البنوى األثنٌوة
عون طرٌوق عووة العمول الجمواعً للمشواعة المقاموة حوول المعبودل لقود أدا عمول
المشاعة الجماعً إلى إنتاجٌة ؼٌر عادٌة .عد مهد تراكم اإلنتاج الزائود الوى والدة
مزارع جماعٌة أكبر وفً النهاٌة أدا ذلك إلوى انفجوار إنتواجًل وعنودما تجمعوت
ملكٌة الحرفٌٌن البلزمة لذلك بٌود المعبود وصول المجتموع الجدٌود إلوى تكووٌن نوواة
للبنٌة الفوعٌة والتحتٌة.
المعبوود هووو علووب المجتمووع الجدٌوودل وبلؽووة أد بووات الوورحم األساسووً فووً
كنووؾ المعبوودل وهكووذا تشووكل أسوولوب اإلنتوواج العبووودي اعتموواداً علووى تقسووٌم العموول
الجدٌد وعلى البنٌة الفوعٌة اإلٌدٌولوجٌةل أموا المرحلوة التالٌوة فقود اعتصورت علوى
النمو األعممً لهذا النموذج وتكرار نفسهل فإذا دعقنا النمر علوٌبلً فؤننوا سونرا أن
هذا المجتمع لم ٌكن شكبلً لمجتمع تم تحقٌقه بالقسر والقوةل إنه عبارة عن مجتموع
أعتموود المٌثولوجٌووة القووادرة علووى اإلعنوواعل وعلووى شووكل اإلنتوواج الووذي أثبووت نفسووه
بووالوفرة واإلنتاجٌووة .أمووا القسوور والقوووة فؤنووه أسوولوب سووٌتدخل بشووكل كثٌووؾ فووً
المراحل البلحقةل فاإلنسانٌة لم تدخل طوعا ً فً هذا المجتمع الجدٌدل ولم تكن فوً
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بداٌووة األموور تعلووم أنووه مجتمووع ٌعتموود علووى األسوولوب العبووودي الووذي ال ٌوورحم ولوون
تسووتطٌع بالتووالً أن تخوورج منووه بعوود ذلووك أبووداًل وٌصووعب القووول بووؤن الكهنووة كووانوا
ٌعلمون ماهٌة هذا المجتموعل و بوؤنهم اسوتخدموا دهواءهم ومكورهم مون أجول إعنواع
الناس به فهم كانوا ٌبرهنون بالممارسة العملٌة علوى أنهوم فوً مرحلوة اكثور تقودما ً
من المجتمع القدٌم وعوادرون علوى إعنواع مون حوولهمل ٌمكون التؤكٌود لدرجوة كبٌورة
بووؤن جوووهر هووذه المرحلووة ع ود تووم علووى هووذا الشووكلل وحقٌقووة ال ٌمكوون إعامووة شووكل
مجتمووع اكثووور تطوووورا ً باسووتخدام القووووة والحٌلوووةل وال ٌمكوون إعاموووة شوووكل متطوووور
للمجتمع أو االستمرار فً هذا التطوور باسوتخدام القووة دون البرهنوة علوى تفوعوهل
واألهم من ذلك كله أنه ال ٌمكون للقووة أن تلعوب دوراً إال مون أجول األشوكال التوً
فقدت مفعولهال فٌتم هدم القدٌم ووالدة الشكل الجدٌد مكانه.
لكوون بعوود أن تتطووور المرحلووة وتووزداد انتشووارا ً ٌمهوور طابعهووا المتنوواع
الذي لم ٌكن واضحا ً فً البداٌةل وإذا تذكرنا النموذج السوومري فؤننوا نجود أن فئوة
اإلدارٌووٌن العلٌووا والمشوورفٌن كانووت تشووهد مرحلووة تموواٌزل فبٌنمووا كانووت مجموعووة
الكهنة تفقد أهمٌتهال بدأت القٌوادة السٌاسوٌة أوالً ومون ثوم القٌوادة العسوكرٌة تكسوب
أهمٌوة كبٌورةل وبعود مرحلوة "الكهنوة ـ الملووك" تمهور مرحلوة الملووك السٌاسوٌٌن
ؼالب واًٌ .مكوون رإٌووة آثووار مواجهووات عاسووٌة توونعكس فووً البنٌووة اللؽوٌووة واألدبٌووةل
وبتزاٌد الصراع "التناع " الموجوود بوٌن مجموعوة اآللهوة "البوانتٌون" الوذي هوو
مجلس اآللهة الذي ٌقوم بومٌفة إٌدٌولوجٌة عمٌموةل وٌعبور عون مٌثولوجٌوة الفئوة
العلٌووا ٌمهوور التموواٌز والصووراع بووٌن اآللهووةل فووإذا لووم ٌنقلووب التوووازن القووائم بووٌن
السٌاسووٌٌن والكهنووة رأس وا ً علووى عقووب فووإن وحوودة اآللهووة ستسووتمر فووً وجودهووال
وكانت المرأة ال تزال تحتفم بتؤثٌرها المجتمعوً فوً البوانتٌونل لكون وموع ازدٌواد
ضؽط النخبوة السٌاسوٌة علوى المجتموع مهور تؽٌٌور وتبودل موذهل فوً تقسوٌم عمول
اآللهة وفً أهمٌة موععها.
أمهوورت الموورأة علووى أنهووا صوواحبة أثوور عوووي فووً التشووكل المجتمعووً
البدائًل فً هوٌة اآللهة إنانا "فً حاضرة أوروك" التً تعد من أولى مراكز هذا
التشكلل إذ تؤخذ إنانا موععها القووي فوً المجتموع السوومري مون مواصولتها بعنواد
لوودورها المتفووو فووً المجتمووع النٌووولٌثًل وٌنتهووً هووذا الوودور مووع تطووور المجتمووع
العبوووديل سووٌؽدو "إنلٌوول" اإللووه القوووي الووذي كووان منووذ البداٌووة الوورب الحووامً لووـ
"نٌبور" التً تعد مركزا ً أدبٌا ً وتعلٌمٌا ً ممثل هوٌة الكواهن .فوً الحقٌقوة لقود كانوت
هوٌة اإلله أنكً الذي مهر باعتبواره الخوالق األكبور والورب المونمم للعمولل تمثول
الطبقة السٌاسٌة الحاكمةل وبعد ذلك سوٌقع علوى عواتق أنكوً مهموة المعلوم الوذهنً
للعدٌد مون اآللهوة أثنواء تشوكلهال وكوان انعكاسوا ً موذهبلً ألهمٌوة االنتشوار المتزاٌودة
للقوة السٌاسٌة فً ذلك المجتمعل وإن عودم تورطوه بوالعنؾ بشوكل واضوح مورتبط
أشوود االرتبوواط بهووذه المٌووزة السٌاسووٌة التووً كووان ٌتمتووع بهووال وإن جوورأة أنكووً علووى
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توجٌه إنلٌل كان تعبٌرا ً واضحا ً على تصاعد أهمٌة الطبقوة السٌاسوٌة فوً مواجهوة
مجموعة الكهنةل ٌؤخذ مردو إله بابل مكان والده أنكًل وأن توجوه موردو إلوى
أمووه اإللهووة تٌامووات "الربووة األم" بشوودة ودحووره لهووا وللووذٌن ٌقومووون بوودور االبوون
والزوج لها وجلس مكان أنكوً الوذي تورك المكوان لولوده وهوذا ٌرموز إلوى التوجوه
نحو العنؾ وعٌام األب بتتوٌج أنكً فً مكانوه بلباعوة ٌودل علوى زٌوادة دور القٌوادة
العسكرٌة وبداٌة لحكم الفرد والملكٌة واإلمبراطور حٌوا ٌرموز ذلوك العبوور إلوى
مرحلة دٌكتاتورٌوة الشوخت الواحودل وبهوذا كوان أسولوب اإلدارة فوً بابول عود بودأ
بتنمووٌم جدٌوود للمإسسووة الدٌنٌووة وٌموونح دورا ً متزاٌوودا ً للملووك وٌعتموود علووى العنووؾل
زٌادة ثقة العبودٌة بنفسها وتطورها المإسساتً ٌعكس النموام السوماوي كموا هوو.
وبدأ ٌلوح فً األفق "سمة اإلله الواحد" وبعد فترة عصٌرة سٌقوم النبً "إبراهٌم"
بتطوٌر نمط الكهنة التقلٌدي الذي فقد عوته نتٌجة عدم عدرتوه وتقادموه وبودأ ٌعوانً
من الضعؾل وتتطور المإسسوة النبوٌوة علوى نقود النموام وبوذلك ٌفوتح البواب أموام
إصبلحات هامة فً النمام.
2ـو أثبووت النموووذج السووومري أن األٌدٌولوجٌووة عوود لعبووت دورا ً اكبوور موون
العنؾ فً تشوكٌل المجتموع الطبقوًل وٌصوح الكوبلم ذاتوه عنود المصورٌٌنل وبوذلك
نكون عد أثبتنا الحقٌقة التالٌة :لقد لعب المجتمع الطبقوً فوً البودء دورا ً تقودمٌا ًل إذ
أمهر زٌادة ال تقبل المقاٌسة من حٌا التفو اإلٌدٌولوجًل واإلنتاج الزائد ولهوذا
ال ٌمكننووا أن نووتهم البشوورٌة ألنهووا عبلووت نمووام الوور ألن سووإاالً كهووذا ال ٌمكوون أن
ٌكون سوا نقد ٌحمل فوً طٌاتوه عٌموة أدبٌوة .وجوود طبقوة الحكوام التوً تضوخمت
كوووالورمل وأصوووبح حقٌقوووة واععوووةل وصوووار التعوووالً االجتمووواعً السوووبب األساسوووً
المجتمعً لتطوور العدوانٌوةل إن التوورم هوو الجوزء ؼٌور الضوروري مون التشوكل
الطبقًل ولم تتخلؾ الفئة التً باتت تفقد ومٌفتها مع زٌادة كسلها وشراسوتهال فوً
أن تصووبح مصوودر اسووتبداد واسووتؽبلل النمووام الووذي ازداد كثٌووراًل وهووذا الوضووع
سٌإدي بشكل موواز لنموو طبقوة الحكوام التوً أخوذت مكانوا ً فوً تقسوٌم العمولل إلوى
سٌاسوووة االحوووتبلل والسووولب وذلوووك عووون طرٌوووق التوجوووه نحوووو الخوووارج أي نحوووو
اإلمبرٌالٌةل أو إلى فتح الطرٌق أمام تعصب نمام الر ل وشوٌئا ً فشوٌئا ً إلوى فقدانوه
معنى وجوده.
من المهم هنا وبشكل رئٌسً أن تتم دراسة طبٌعوة اإلنسوان وخصائصوه
النفسٌة األساسٌة مع االنعكاسات الدٌنٌة للهوٌة السٌاسٌة التوً نتجوت عون كٌفٌوة "
تؤلٌه" البنٌة الذهنٌة والروحٌة لنفسها فً شوخت الملوكل تلوك البنٌوة التوً ولودتها
حٌوواة المجتمووع فووً العصوور المٌثولوووجًل وموون المإكوود أن صووفات اإللووه "الشوودٌد
العقاب" التً لم تكون واضوحة فوً البودءل سوتعكس الطبٌعوة التعصوبٌة والمحافموة
لنمام الر ل وكوذلك سوتعكس عٌوام الحكوام بإكسواب نموام القموع ومٌفوة مإسسواتٌة
ضد ردود الفعل المتزاٌدة .إن تحلٌول اللؽوة الموجوودة بوٌن نموام اآللهوة واألنمموة
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السٌاسٌة واالجتماعٌة هً إحدا المهام التحلٌلٌوة لعلوم االجتمواعل وإن تنواول هوذه
اللؽة بصمت وبساطة وعدم إعطائها األهمٌة البلزمةل ٌمكن تفسٌر ذلك بتوؤثٌرات
مفاهٌم الطبقة الحاكمةل فان تحلٌل القٌم المعنوٌة كالدٌن واإلله ال تقل فوً أهمٌتهوا
عن تحلٌل القٌم المادٌة كالنقدل وأكتفً هنا بالقول :بوؤننً سوؤتناول هوذا الموضووع
فً الفصول القادمة بعمق أكثرل ولكن من الواضح أن دراسة المجتموع السوومري
وباعتباره النموذج األول لهذه التحلٌبلت الموجهةل أعطوت نتوائج مذهلوة ومثمورةل
وبهووذا المعنووى نجوود أن تووارٌخ الحضووارة هووو فووً الحقٌقووة اسووتمرارٌة المجتمووع
وتفرع وشٌئا ً فشٌئا ً تماٌز وتنوع.
السومري الذي كبر
ع
أما الوضع الذي تجسد فً صعود الحضارة البابلٌة فً أعووام ""2555
.مل فقد كان عبارة عن تحاٌل عن دراٌة وتحرٌؾ للكهنة وزٌادة االستبداد الذي
كان فً النمام العبوديل وما تجسد فً شخصٌة حمورابً ٌدل على أن النموام ال
ٌمكوون أن ٌسووتمر إال بطوووابع االسووتبدادو وبالتوووالً فقوود كووان لهوووذه المرحلووة صوووفة
الشم ولٌةل وهً عبارة عن ثنائٌوة وضوعت علوى جودول األعموالل إموا االنهٌوار أو
اإلصووبلحل أمووا التطووورات البلحقووة فقوود كانووت إمووا هووً محوواوالت ألجوول إٌقوواؾ
االنهٌووار بصووعوبة وإمووا باالنطبلعووات النبوٌووة التووً لووم تنقطووع لتحقٌووق مرونووة فووً
المجتمع لٌصبح عاببلً للحٌاة.
3ـو كنووا تطرعنووا فووً الفصووول السووابقة إلووى أن مهووور سووٌدنا إبووراهٌم جوود
األنبٌواءل ٌمثول بداٌوة ومرحلوة هاموة فوً توارٌخ األدٌوانل فشخصوٌة سوٌدنا إبوراهٌم
والمٌول التً ٌمثلها والمرحلة التً عا فٌها لها عبلعوة وثٌقوة جوداً بانهٌوار القووة
السٌاسووٌة للسووومرٌٌن فووً بابوولل وبداٌووة عصوور النموورودٌٌن حٌووا كانووت شخصووٌة
حمووورابً ذو االنتموواء العموووري تمثلهووا جٌووداًل هووذه الفتوورة تمثوول مرحلووة ممارسووة
العنؾ باعتى أشكاله وبشكل منمم فوً العبودٌوةل حٌوا تقووم السوبلالت اآلشوورٌة
فٌما بعد بتصعٌد ذلك إلى الوذروةل وتعوٌ مصور وضوعا ً ممواثبلً .والجوواب علوى
ذلووك جوواء علووى شووكل حووروب السووبلالت فووً الووداخلل والحركووات التحررٌووة ذات
الجووذور اإلثنٌووة ضوود اإلمبرٌالٌووة فووً الخووارجل وبٌنمووا ٌحوودا تؽٌٌوور السووبلالت
واإلنطبلعات النبوٌة لدا السامٌٌنل تحدا تطورات سٌاسٌة من عبٌول الفٌودرالٌات
واإلمارات القبلٌة التً لم تتطور فٌها الطبقٌوة بعود بول تؽلوب علٌهوا صوفة الجوذور
اإلثنٌة لدا اآلرٌٌن .تلك التطورات الجدٌدة التً تمثل الحلقات األولٌوة لبلنتشوارل
تسوواهم فووً الوعووت ذاتووه فووً إطالووة عموور النمووام العبوووديل بٌنمووا اتسوواع األراضووً
العذراء تدل على أن النمام سٌنتشر وسٌطول عمره أٌضا ً.
كانت بحٌرات العبودٌة تمتلك إمكانٌات التوسوع بوٌن المحٌطوٌنل وٌصول
النمووام المعتموود علووى انحطوواط الكهنووة فووً المراكووز الرئٌسووٌة إلووى الهنوود والصووٌن
وأوروبا على شوكل موجوات ثانٌوة كبٌورة اعتبواراً مون األلفٌوة األولوى عبول الموٌبلد
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لٌصل إلى الذروة بعد أن حقق مرونة وانتشارا ً فً الشر األوسط كؤولى حلقوات
التوسعل وبعد استخدام الحدٌد بكثرة ٌدخل النمام فً مرحلة ٌمكن أن نطلق علٌها
مرحلة التحول الدٌمقراطًل ولكن بالرؼم مون احتضوان هوذه المرحلوة للعدٌود مون
التجدٌدات واإلصبلحات فإنه لم ٌنجح فً إخفاء مإشرات االنهٌار.
وبعد أن تشاهد فترة ازدهار رائعوة فوً الهنود والصوٌن وشومال أوروبوال
اعتبارا ً من . 1555م وحتى  555م .بدأ االنهٌوار ٌطورح نفسوه فوً كول مٌودانل
وأهم التطورات فً هذه المرحلة هً مهور القوا السٌاسوٌة لحضوارة المٌودٌٌن ـ
الفرس التً تحققت فً نجود إٌرانل حٌا كانت تفتح الطرٌق أموام تمواٌز جوذري
بٌن الشر والؽرب.
بٌنما كان التقلٌد الزرادشتً باعتباره ٌمثل ثوورة األخوبل واإلرادة التوً
وصلت لدرجة محاكمة اإلله ٌشكل أرضوٌة إٌدٌولوجٌوة للتفورع والتمواٌزل وكانوت
اإلمبراطورٌة الفارسٌة تلعب دورا ً تارٌخٌا ً عن طرٌق نقول النموام العبوودي عبور
المسووار الشوورعً إلووى الهنوود والصووٌن موون جهووةل وموون جهووة أخوورا تسوورع والدة
اإلمبراطورٌة اإلؼرٌقٌة ـ الرومانٌة ضومن المسوار الؽربوًل إن هوذا الودور الوذي
لعبته اإلمبراطورٌة المٌدٌة ـ الفارسٌة وعٌامهوا بجعول النموام العبوودي أكثور عودالً
ومرونووة فووً منطقتهووال أطووال عموور النمووام أللووؾ سوونة تقرٌب واًل ومووا عاشووته الهنوود
والصٌن ضمن المسار الشرعً لم ٌكون فوً الحقٌقوة إال عبوارة عون تكورار متوؤخر
بحوالً ألفً عوام لموا توم فوً الحضوارتٌن المصورٌة والسوومرٌة .وأموا الحضوارة
اإلؼرٌقٌة ـ الرومانٌة التً تطورت ضومن المسوار الؽربوً ووصولت إلوى الوذروة
فقد لعبوت بنجواح دورا ً أساسوٌا ً فوً عجون العجٌنوة األولوى للحضوارة الؽربٌوة التوً
وصوولت إلووى مرحلووة التفووو فووً أٌامنووا المعاصوورةل وذلووك عبوور تجوواوز الوونمط
المثٌولوجً واألفكار الدٌنٌة وفتح الطرٌق أموام الفكور الفلسوفً .سونتجنب التكورار
ألننا تطرعنا إلى هذا الموضووع بشوكل جزئوً ولكون أكثور موا ٌلزمنوا معرفتوه هوو
متووى مهوورت مإشوورات انحووبلل وانهٌووار هووذا النمووام وأٌوون تووم ذلووك..؟ ومووا هووً
التطورات اإلٌدٌولوجٌة والعملٌة التً ح عملت النمام أهمٌوة كبورا مون أجول رإٌوة
األسباب التً أدت إلى ذلكل ومن هم الذٌن لعبوا دورا ً فً ذلك..؟.
أ ـ موون الممكوون تفسووٌر انحووبلل النمووام فووً مرحلووة النمووام العبووودي موون
االتجوواهٌن النمووري والعملووًل فموون الناحٌووة النمرٌووة إن انحووبلل نمووام المجتمووع
ٌتطلوب أن ٌبوورز هووذا النموام القوووة القووادرة علوى ذلووك تماموا ً مون داخلووهل فوإذا كووان
النمام ٌملك القدرة على الحٌاة حسوب مروفوه الموضووعٌةل علٌوه أن ٌثبوت ذلوكل
فمن الممكن أن ٌعمل الطراز القدٌم على عرعلة مرحلوة هوذا االنهٌوار أو ٌإخرهوا
أو ٌقمعها بالعنؾل ولكن إذا كانت الشروط مناسبة فبل بد لهوذه المرحلوة أن تمهور
نفسووهال والسووبب المهووم هووو القوودرة الحٌاتٌووة للنمووام الجدٌوودل فكلمووا تصوواعد الوووعً
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واإلرادة ال ٌمكن مهور أٌوة عووة عنٌفوة أو نموام متحاٌول ٌمكون أن ٌعرعول دخوول
النمام الجدٌد إلى الممارسة العملٌة.
على ضوء هذه القاعدة العاموةل نجود أن النموام العبوودي حسوب مقواٌٌس
منطق العبلعات االجتماعٌة األساسٌة عد نجح فً أن ٌكوون النموام األطوول عموراً
من حٌا العمق واالتساعل وسر ذلك ٌرتبط بالنموام القوائم علوى اموتبلك اإلنسوان.
ففً المجتمع السابق كان الطراز األساسوً هوو ملكٌوة المجتموع الجماعٌوة لوسوائل
اإلنتاجل وكانت هنواك ملكٌوة محودودة علوى القوٌم االسوتهبلكٌة وكوان ٌسوود مفهووم
اإلنسان ـ اإللهل كانوت اآللهوة تلوك الموجوودات التوً ٌوتم عبادتهوا باعتبارهوا هوٌوة
مجردة تعٌ مع اإلنسان وموع الكٌانوات التوً كوان هوذا اإلنسوان ٌعوٌ فٌهوا جنبوا ً
إلى جنب بشكل متداخلل وٌربط بٌنها عبلعات عرابوةل فلوم ٌكون الموضووع متعلوق
بكون اآللهة عد خلقت اإلنسانل وأنها تمتلكهل بل كان ٌسوود عكوس ذلوكل إذ كانوت
توجود آلهووة ٌملكهووا اإلنسوان والمجتمووعل إن هووذا التصووور ٌحمول فووً داخلووه تقوودٌس
اإلنسان لنفسه باعتباره عووة المجتموعل وهوذا ٌعنوً أنوه وصول إلوى هوٌتوهل وأدرك
نفسهل اما الوضع الذي أعقب ذلك فهو انعكاس للتحول المجتمعًل فعنودما أصوبح
اإلنسان نفسه موضوع ملكٌةل أكتسوب هوٌوة كوان فٌهوا عبودا ً لئللوه واعتبورت هوذه
أهم انعكاس للمجتمع العبووديل وبهوذا توم الوصوول إلوى مفهووم اإللوه الوذي ٌجعول
اإلنسووان عبوودا ً لووهل أي ان الموورور بتحووول دٌنووً جووذري ٌعنووً فووً نفووس الوعووت
الموورور بتحووول مجتمعووً جووذريل وكووان ذلووك نتٌجووة كفوواح مكثووؾ شووهدته هووذه
المرحلة.
باختصار تعتمود العبودٌوة لئللوه وخدمتوه فوً توارٌخ األدٌوان علوى تشوكل
طبقً وعويل ٌتمتوع التشوكل الموادي للطبقوة كانعكواس اٌودٌولوجً بوؤثر حاسوم فوً
التطور الدٌنًل وٌمكن أن نتعلم الكثٌر من هوذه المرحلوة فوً المجتموع السوومريل
وٌجب الوعوؾ عندها باهتمام ألنهوا االنعكواس األصوٌل لموا نتحودا عنوهل وتعتبور
نٌنهورساغ وإنانا وعشوتار وأن وإنلٌول وأنكوً وموردو تصوورات توثوق التحوول
الووذي حوودا فووً المجتمووع السووومري واكتسووبت هوٌتهووا باعتبارهووا آلهووة فووً شووكل
إنسانًل إن التحلٌل الصحٌح لهذه اآللهة التً اكتسوبت عٌمتهوا الوثائقٌوة مون كونهوا
كتبت على شكل أساطٌرل ٌقدم معطٌوات هاموة تفوتح الطرٌوق أموام الفهوم الصوحٌح
لتطووور عبلعووات المجتمووع العبوووديل لووم تكوون لؽووة العلووم هووً المتداولووة فووً البنٌووة
الروحٌة والذهنٌة لئلنسان فً تلك المرحلةل بل لؽوة األسواطٌر أي اللؽوة الشوعرٌة
ألسووواطٌر هوووذه اآللهوووةل وعووود اسوووتخدمت هوووذه اللؽوووة باعتبارهوووا وسوووٌلة لتقوٌوووة
اإلٌدٌولوجٌةل ولهذا السبب فؤن تحلٌل اللؽة المٌثولوجٌة من أهم واجبات العلم.
إن هووذا التقٌووٌم الموووجز حووول والدة العبلعووات العبودٌووة ٌكفووً الن نفهوومو
بؤن تحوٌل اإلنسان إلى وسٌلة أساسٌة لئلنتاج ٌمثل المٌزة األساسٌة لهذا المجتموع
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وتووؤتً أدوات اإلنتوواج األخوورا التووً تسووتخدم تقنٌووات البرونووز وتقنٌووات اإلنتوواج
األخرا فً المرتبة الثانٌة من حٌا دورها بعد العبٌدل وتتكاثؾ كل الجهود حول
العبلعات العبودٌة وحوول تحوٌول اإلنسوان إلوى َملوكل وٌنشوإون نماموا ً عائموا ً علوى
العبٌد بالوسائل المقنعة والترهٌبٌوة للكواهن أي السوٌكولوجٌة "النفسوٌة"ل وبوالتنمٌم
واألشراؾ السٌاسً وبقوانٌن الحاكمل لدرجة أنه ٌتشكل وضوع ال ٌمكون أن ٌطلوق
علٌه سوا اسم نمام األرباب العمٌمل وهذا موا حودا فعوبلًل فتقودٌس األدٌوان إلوى
هذه الدرجة بحٌا ال ٌمكن التفكٌر باالعترا علٌها ووضعها أمام اإلنسان كقوة
مقدسووة لهووا هٌبتهووا هووو موون المزاٌووا األساسووٌة للنمووام الطبقووً العبووودي والجانووب
اإلستراتٌجً فً العبلعة العبودٌةل هو ربوط النموام بوالمطلق وعوانٌنوه فوً الحٌواةل
فالمطلقٌة هً أساس النمام.
لقد أدا تحوٌل اإلنسان إلى ملكٌة وسووعه إلوى اإلنتواجل إلوى فوائ فوً
اإلنتاجل ولم ٌتم استخدام جهد العبٌد فً األعمال الزراعٌوة وحسوبل بول أٌضوا ً توم
استخدام جهده فً األعمال التجارٌة والحورؾل كوان جهود العبٌود أساسوٌا ً فوً كافوة
الخدمات الخاصة المتعلقة للطبقة الحاكموةل وٌشواهد اسوتخدام واسوع فوً الخودمات
التً تصل لدرجة تشؽٌل حتى الوزراء فوً منزلوة الرعٌوقل وعود مهود التمواٌز بوٌن
الجنسووٌن الطرٌوووق أموووام تعمٌووق اسوووتعباد المووورأةل وتطووور االسوووتعباد االجتمووواعً
واستعباد المرأة باعتبارها جنسا ً ثانوٌا ً بشكل متداخل.
ان تجاوز نمام العبٌد كان ممكنا ً بعد تحول اإلنسوان فوً هوذا الونمط مون
العبلعات إلى حالة ؼٌر مثمرة وؼٌر منتجةل فوانحبلل هوذا النموام مون تلقواء نفسوه
أو بقوة عسرٌة ؼٌر ممكن طالما ان عبلعات العبودٌة مستمرة فً العطاءل اما فوً
الجبهة اإلٌدٌولوجٌة فالسٌطرة على البنٌة الروحٌة والذهنٌوة لكافوة البشورل عوامهوا
إما التخوٌؾ من اإلله ومن عقابهل أو اعتبوار هوذا اإلنسوان عبوداً محبوبوا ً مون عبول
اإللووه جووزاء للخدمووة الجٌوودة التووً ٌقوودمهال ولقوود كانووت العقوبووات التطبٌقٌووة مرعبووة
للؽاٌةل فا لصولب هوو أحود اختراعوات الحضوارة الرومانٌوة التوً كانوت تمتلوك عووة
تسٌر باتجاه الذروةل والجلووس علوى الخوازو ل وسولخ الجلود هوً مون اختراعوات
اآلشووورٌٌنل ولقوود أثبتووت المقووابر الملكٌووة فووً سووومر ومصوور والهنوود والصووٌن أنووه
عندما كان ٌموت الملك كان ٌتم دفن كل حاشٌته وخدمه ونسوائه أحٌواءاًل وخاصوة
فً بداٌة هذه المرحلةل فلم ٌكون لوروح العبٌود أٌوة أهمٌوةل إنوه عضوو مون أعضواء
الملووك أو السووٌدل إنووه جووزء منووهل وكووانوا ٌوورون بؤنووه موون الطبٌعووً أن توودفن كوول
األعضوواء مووع صوواحبها عنوودما ٌموووتل واألسوووأ موون ذلووك أن العبٌوود والخوودم كووانوا
مووإمنٌن بووؤنهم كووذلكل لقوود تووم تحوووٌلهم إلووى أعضوواء أو أجووزاء إضووافٌة مرتبطووة
بصاحبها لدرجة ال ٌمكن خبللهوا التفكٌور بوؤي تموردل إن أهراموات مصور ومعابود
ومقوووابر السوووومرٌٌن والهنوووود والصوووٌنٌٌن واآلسوووتٌك وكافوووة اآلثوووار المعمارٌوووة
الرومانٌةل كلها كانت نتاجا ً لجهد العبٌد التً تشبه حبات الرمل المتحدة.
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لوم ولوون ٌمتلوك أي نمووام باسوتثناء النمووام العبوودي القوودرة علوى اسووتخدام
اإلنسان كؤداةل والشكل ؼٌر المثمر لهذه العبلعات تعد أساس انحوبلل هوذا النموامل
وشٌئا ً فشٌئا ً ازدادت كلفة العبٌدل لقد كان النتشار استخدام الحدٌد اعتبارا ً من عوام
. 1555م فً الزراعة والحرؾ والجٌ األثر الكبٌر فً ذلوكل لقود لعوب الحدٌود
دورا ً حاسما ً فً توسوع األراضوً الزراعٌوة وجعلهوا أكثور عطوا ًء مون جهوةل وفوً
اسووتقبللٌة أصووحاب الحوورؾ باعتبووارهم ٌشووكلون طبقوةً موون جهووة أخوورال ووصوول
كسووبلح إلووى أٌوودي العدٌوود موون المجموعوواتل والبرونووز فقوود كووان مقتصوورا ً علووى
األسٌادل ولذلك كانت ملكٌتوه حكورا ً علوى األسوٌاد والحكوامل ؼٌور أن وفورة الحدٌود
عضى على احتكارهل وهذه الحقٌقة جعلت مادة الحدٌد تترسخ بشكل أسطوري فً
وعً المجتمع.
من جهة أخرا ٌمهور أمامنوا هنوا التآكول والتفسوخ الوذي ٌحودا فوً كول
نمام نتٌجة االستخدام الطوٌلل فبٌنما كان النمام ٌفقود عدسوٌته وعطواءه الوذي كوان
موجوودا ً فوً البودءل بوودأ ٌمهور فوً وعووً اإلنسوان مودا ملووم هوذا النموام ورعبووهل
وازدادت اآلمال المتعلقة بإمكانٌة إٌجاد البدٌل األكثر عطا ًء .لعبت العبلعات التوً
تشكلت حول وسائل اإلنتاج الجدٌدة وخاصة حول الحدٌود دورا ً رئٌسوٌا ً فوً ذلوكل
ففً الوعت الذي أمهرت فٌه الفلسفة اإلؼرٌقٌة أن اآللهة المٌثولوجٌة اصطناعٌةل
كانت الزرادشتٌة المٌدٌة تدافع عن إرادة اإلنسان ضد اآللهة وتقدٌسها .لقود مهور
بشكل جلً حتى فً المرحلة التً كان النمام فً ذروتوهل تحوول جوذري فوً بنٌوة
الوعً والروح والفكر واألخبل ل وبٌنما كان ٌتم توحٌد اآللهوة وإرسوالهم إلوى موا
وراء السوماء وجعلهووا ؼٌوور مرئٌووةل أمهوور اإلنسووان الووذي ازدادت أهمٌتووه وأصووبح
أكثر جرأة وإرادةل نفسه فً شخصٌة األنبٌاء والفبلسوفةل لقود ولود ضومن عبلعوات
العبودٌووة إنسووان جدٌوود مووع أساسووه اإلنتاجٌووة واالجتماعٌووةل وعوووة فكووره وإرادتووهل
وٌخرج من كونه العبد الذي اعتمد علٌه النمامل وٌتطوور إلوى عووة تحلٌلٌوة مذهلوة
مضطربة وعاعلة.
ب ـ ٌمكوون مشوواهدة انحووبلل النموام العبووودي عملٌوا ً فووً كافووة مإسسووات
البنٌة التحتٌة والفوعٌة للمجتمع.
 1ـ من الواضح أن األولوٌات التً تمهر نفسها فً انحبلل وتفسوخ أي نموام
تكون متداخلة فٌما بٌنهال فؤنها فً الوعت ذاته تمتلك أثوراً فواعبلً فوً تحدٌود نتٌجوة
تطورات البنٌة المادٌةل بالرؼم من تكدس كافة وسائل اإلنتاج وعلى رأسها العبٌد
التً كان ٌمتلكها النمام فً البداٌةل فإن عبلعات ملكٌة العبٌد لم تسمح باالسوتخدام
المتكووافغ لهووذه الوسووائلل ألنهووا لووم تجوود ذلووك مناسووبا ً لمصووالحهال إذ باتووت عبلعووة
الملكٌة وخصوصا ً الوضع العبوودي ٌشوكل عائقوا ً أموام ذلوكل لقود موؤلت الحموبلت
العسووكرٌة األسوووا بالعبٌوودل كمووا أسووهمت االسووتٌبلء المسووتمر علووى المسوواحات
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القروٌة الحرةل فً ازدٌواد عودد الرعٌوق والطبقوة البرولٌتارٌوةل وفوً الوعوت الوذي
بوودأت فٌووه الزٌووادة فووً عوودد العبٌوود والعوواطلٌن عوون العموول بشووكل لووم تعوود ٌسووتطٌع
استٌعابهم أرهق النمام ومهر فٌه االختنا واإلرها  .كانوت أدوات اإلنتواج التوً
بات من الممكن الحصوول علٌهوا بسوهولة وعلوى رأسوها الحدٌودل تفوتح البواب أموام
البحا عن نمط اإلنتاج الذي ٌعتمد على عبلعات اإلنتاج اإلعطاعٌة "األعنوان" فوً
المنوواطق الرٌفٌووة وحصوولت القروٌووة علووى إمكانٌووة تطووور جدٌوودةل وراحووت تنتموور
التعدٌل الذي ٌعتمد على ذلك.
بات بإمكان نمام القروٌة الذي تطور باسوتمرار علوى حسواب العبودٌوةل
الوعووؾ علوى عدمٌوه معتموودا ً علوى عووة التحوٌوول الودٌمقراطً للحدٌودل وأن ٌتحووول
بواسطة أدوات اإلنتاج المتطورة إلى الطبقة األساسٌة للعصور الوسطىل وأصبح
القروي إما شخصا ً حراًل أو مرتبطا ً موع سوٌده الجدٌود بنموام عبلعوات ٌعتمود علوى
أنماط شراكةل متجاوزا ً بذلك عبلعات الملكٌة معتمداً على ملكٌة األر  .لقد فوتح
نمووام العبلعووات هووذال الطرٌووق أمووام زٌووادة االهتمووام بووؤدوات اإلنتوواج واالهتمووام
باإلنتاج عن عربل وأمام احتضان الحٌاة أكثرل وتم االعتراؾ بحقه فً أن ٌمتلوك
بٌتا ً خاصا ً بهٌ .تمٌز هذا الوضع بؤنه أكثر تطورا ً وتقدما ً عٌاسا ً بالعبودٌةل حٌا لم
ٌهتم بؤدوات اإلنتاج بل كان ٌكتفً بإعطاء نفوس القودر األدنوى مون االهتموام الوذي
ٌضوومن اسووتمرارٌة وجوووده الفٌزٌووائًل إن أسوواس انحووبلل العبودٌووة فووً المجووال
الرٌفً هو كون األخٌر ٌإ عمن الوفرة وٌحقق التطور.
إن توووؤثٌر الشوووروط التوووً أدت إلوووى انحوووبلل النموووام علوووى الصوووعٌدٌن
االعتصووادي واالجتموواعًل وإلووى بنوواء نمووام اعتصووادي واجتموواعً جدٌوودل تفوور
نفسها بشكل متزاٌد ومتسارع .إن مهور هذه الحقٌقوة علوى الصوعٌد المواديل ٌعود
دلٌبلً على إمكانٌة مهور البدٌلل وهذا هو السبب األساسً لبلنحبلل واالنهٌار.
باإلضووافة إلووى أن هووذه التطووورات الموجهووة كانووت عامووةل فقوود كووان لهووا
مكانووة ممٌعووزة فووً النمووام القوودٌم وفووً مراكووزهل لقوود امتلكووت أوروبووة بؤراضووٌها
العووذراء المناسووبة للزراعووةل الشووروط المناسووبة لنشوووء النمووام الجدٌوودل إن عوودم
معاٌشة عبلعات العبودٌة بعمق حملت بداخلها الخصائت التً من شؤنها أن تفتح
الطرٌق أمام ثورة زراعٌة جدٌدةل وأصبحت أوروبة تمثل المركز الجدٌد والقوي
والمنتج للنمام اإلعطاعًل وكان سٌتم تنمٌم أراضوً الشور األوسوط التوً كانوت
مسوتخدمة منوذ العصور النٌوولٌثً موون جدٌود علوى أسواس عبلعوات " األعنووان"ل ألن
األسوواس الزراعووً القوووي جوودا ً سووٌزداد حٌوٌووة مووع عبلعووات اإلنتوواج اإلعطاعٌووةل
وسٌصل إلى حالة سٌلعب فٌهوا مون جدٌود دورا ً أشوبه موا ٌكوون بوالثورة الزراعٌوة
الثانٌووةل وكوووان ال بووود مووون المووورور بثووورة إعطاعٌوووة عمٌقوووة نموووراً ألن الموووروؾ
الموضوووعٌة كانووت متوووفرة جووداًل إن تووؤثٌرات العبودٌووة العمٌقووة جووداً واسووتمرارها
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تضووفً عدسووٌة ثانٌووة علووى طووراز اإلنتوواج والعبلعووات اإلعطاعٌووة بحٌووا أصووبحت
تمهر ان المنطقة لن تتخلى عن دورها الطلٌعً بسهولة.
نجووود األثووور الكبٌووور الثوووانً للحدٌووود علوووى االعتصووواد العبوووودي والبنٌوووة
االجتماعٌة فً المدن من حٌا تؤزمها وانحبللها بعد عام . 1555م ٌتجلوى عنود
طبقووة حرفٌووً الموودنل إذ أن ؼووبلء المعووادن السووابقة واحتكارهووا موون عبوول الفئووة
السٌاسٌة الحاكمة على األؼلبل كان ٌفتح الطرٌق أمام مهوور تبعٌوة مون نووع موا
ضمن نمط العبلعات العبودٌةل وعندما انتقلت ملكٌة المعادن وعلى رأسوها الحدٌود
إلووى أٌوودي الحوورفٌٌن بشووكل رخووٌت ووفٌوورل دفووع بهووا ألن تكووون طبقووة جدٌوودة
مناهضة للنمامل وخرجت المدن من كونهوا مراكوزاً للنموام العبوودي لتتحوول إلوى
بنووى اجتماعٌووة تلعووب دورا ً مناهض وا ً للنمووامل وأثوورت هووذه التطووورات علووى كوول
الشرائح االجتماعٌة وعلى رأسهم التجارل وبدأ العدٌد من المهنٌٌن مثل النسواجٌن
والزجاجٌٌن والخزافٌن والطحانٌن والكتعواب وكثٌور مون أصوحاب المهون األخورا
باالستقبللل وأخذوا موعفا ً ضد عبلعات العبودٌةل وباتت المدٌنوة تلعوب دور حفوار
القبور ضد الملكٌة العبودٌة التً فتحوت الطرٌوق أموام ثوورة المدٌنوةل وفوً الوعوت
الووذي فووتح فٌووه انحووبلل عبلعووات الملكٌووة السووائدة فووً النمووام العبووودي واألزمووة
المتفاعمة فً المدنل كموا فوً الرٌوؾل الطرٌوق أموام انخفوا كبٌور لسوكان المودن
بشووكل خوواتل كووان ٌجووري فٌووه وضووع أسووس التموودن الجدٌوودل وفع وبلً مووا أن تووم
الوصول إلى القرن الخامس المٌبلدي حتى كانت مدن النمام العبوودي المسوٌطرة
على وشك أن تصبح مجرد أنقا ل وبات من الممكن فً هذه الفترة الحدٌا عن
تراجع كبٌرل فعندما كان النمام ٌمر فً نقطة الذروةل كوان االنهٌوار ؼٌور العوادي
للتمدن فً النمط اإلؼرٌقً ـ الرومانً بشكل خاتل ٌمهر نفسه باعتباره خسارة
كبٌرةل ولن ٌتم التوصل إلى هذا الفون المعمواري الوذي ال ٌوزال مثٌوراً لئلعجواب.
كووان دور موودن النمووام اإلعطوواعً ٌموول ثانوٌ وا ً رؼووم أن النمووام اإلعطوواعً سووٌؤخذ
مكانه القوي على مسرح التارٌخ باعتباره ٌمثل ثوورة زراعٌوة ثانٌوةلس ولوم ٌكون
باستطاعة النمام العبوودي الوصوول إلوى عووة المدٌنوة وإلوى فنهوا المعمواري وإلوى
ثرائهال وأكثر من ذلك فقد كانت تشهد مكانة أشبه بالمدن التً صوؽرت أو القورا
التً كبرتل باعتبارهوا مقورا ً للنموام الجدٌودل ومقابول الصوؽر واالضومحبلل الوذي
حصل فً المراكزل اكتسبت القرا أهمٌة بعددها وزٌادة سكانها.
لقووود تفسوووخ أسووولوب العبلعوووات فوووً النموووام العبوووودي ضووومن الشوووروط
االعتصادٌة واالجتماعٌةل ألنها ضواعت علوى البنٌوة اإلنتاجٌوة والفكرٌوة والمعنوٌوة
لئلنسوان الوذي بودأ ٌنموو باعتبواره كوبلً متكوامبلًل وٌمكون أن نورا بكول وضووح أن
التناع المتزاٌد بٌن النمو الكمً والكٌفً للقوة اإلنتاجٌوة لئلنسوان المشوابه للنموو
الذي شهدته أدوات اإلنتاجل وبٌن طراز ملكٌة وسائل اإلنتاج فً النموام العبوودي
وذهنٌتووه ونمووط حٌاتووهل شو عكل السووبب الحقٌقووً لتفسووخ النمووام العبوووديل فكمووا لعووب
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التنموٌم األكثور عطووا ًء والبنٌوة الفكرٌووة والمعنوٌوة العالٌووة دورا ً مصوٌرٌاً ً،ل ولعووب
أسولوب القسور والحٌلوة المورتبط بهموا دورا ً ثانوٌوا أثنواء التؤسوٌس .لعبوت األسوباب
نفسها دورا ً أساسٌا ً فً االنهٌار مثل عدم القدرة على تركٌب وسائل اإلنتاج لتعمل
بشوووكل مثمووورل وتركهوووا عاطلوووة عووون العمووولل والتخلوووؾ الفكوووري واالنهٌوووار فوووً
المعنوٌات.
 2ـ و لقوود حققووت العناصوور السٌاسووٌة والعسووكرٌة للنمووام العبووودي التطووورات
القصوا فً الشكل الذي وصل إلى الذروة مع اإلمبرٌالٌة الرومانٌوةل وعود اعتبور
حكم الفرد الواحد "المونارشٌة" والطؽموة الحاكموة "األولٌؽارشوٌة" والدٌمقراطٌوة
عبوارة عون أشوكال للحكوم السٌاسوًل موع انتقوال روموا المعتمودة علوى نموام الحكوم
الجمهوووري األولٌؽارشووً إلووى النمووام اإلمبراطوووري القوووي أصووبحت موون أكثوور
األنممة التً طورت نموام العنوؾ فوً الوداخل والخوارج واتبعتوه لفتورات طوٌلوةل
ولكوون نشووهد أٌض وا ً تفسووخا ً ؼٌوور منتموور فووً االمبراطورٌووة الرومانٌووةل وٌعوود هووذا
التطور دلٌبلً هاما ً على أن العنوؾ السٌاسوً والعسوكري ال ٌمكون أن ٌكوون أساسوا ً
مصٌرٌا ً فً تحوالت المجتمع والنمامل واعتباراً من أعوام 355م بدأ انهٌار علعوة
النمام من كل االتجاهاتل ولهذا السبب كانت فعالٌة وتؤثٌر القبائول البربرٌوة التوً
انحدرت من الشومال مرتبطوا ً بتفسوخ النموام مون الوداخلل وهوذه الحقٌقوة تمهور أن
هوذه الموجووات أصوبحت فعالووة فوً هووذه الفتورة رؼووم انهوا لووم تكون كووذلك مون عبوولل
تحول الدولة بؤكملها إلوى مإسسوة
وبالرؼم من وجودها منذ تؤسٌسهل وبالرؼم من ع
جماعٌووة لووم تسووتطع إٌقوواؾ االنحووبلل حٌووا تمووت ممارسووة شووكل موون الفاشووٌة
العبودٌةل ورؼم أنوه توم ربوط كول شوًء بالتعلٌموات وتحوول النموام إلوى االسوتبداد
والقمع لم ٌتوعؾ االنحوبللل وال ٌمكون تقودٌم أي تفسوٌر لوذلك سووا أن النموام عود
انتهى عمره.
ٌبووٌن هووذا المثووال أن العنووؾ وحووده ال ٌلعووب دوراً مصووٌرٌا ً فووً تؤسووٌس
وانحبلل المإسسات العسكرٌة والسٌاسٌة المتطورةل بل ان الدور األساسً ٌرتبط
بالتطور االجتما عً واالعتصاديل وال شك بؤنه فً هذه المرحلة كوان ٌوتم تصوعٌد
القمع والملم بؤبعواد كبٌورةل وكوان ٌموارس اإلرهواب ضود الجمواهٌرل حٌوا كانوت
تنمم فً الحلبات مشواهد مذهلوةل وكوان ٌوتم أٌضوا ً تقودٌم المعارضوٌن لؤلسوود كوً
تقطعهووم إرب وا ً إرب واًل وكانووت تمووارس كافووة أنووواع التعووذٌب والحٌوول والكسووب ؼٌوور
المشروع وتحدا االنقبلبات المتكررةل ولكون كول ذلوك ال ٌمكون أن ٌعكوس مسوار
التطورات وإنما عد تإجلوه أو تسورعهل أي ال تعوود اإلدارة عوادرة علوى المقاوموةل
والنمام الجدٌد ٌفر نفسه.
وفً الشر كانت اإلمبراطورٌة الفارسٌة ـ الساسانٌة التوً تؤسسوت فوً
عام 216مل تمر فً وضع مشابه إلمبراطورٌوة روموا ولوم تعود عوادرة علوى تقودٌم
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أٌة مسواهمة للتوارٌخ وتحواول أن تكوون نسوخة لموا أسسوه اآلخوامٌنٌونل باإلضوافة
لكونهوا لووم تكون صوواحبة عوٌم أخبلعٌووة وإٌدٌولوجٌووة جدٌودةل فقوود جلبوت معهووا ضووٌقا ً
سٌاسووٌا ً بسووبب خاصووٌة اإلمبراطورٌووة التووً كانووت تعتموود علووى نمووام السووبلالت
الحاكمة فهً لن تصمد أمام الؽزوات العربٌة اإلسبلمٌة التوً سوتبدأ عرٌبوا ً ونموراً
لتثاعلها أمام هذه الؽزوات فهً ستواجه نفس المصٌر الذي وصل إلٌه اآلخمٌنٌون
أمام االسكندر والنتٌجة التً نتوصل إلٌها هنا هً أن النموام المتفسوخ مون الوداخل
ال ٌمكووون أن ٌسوووتمر بوووالعنؾل ورؼوووم وجوووود عووووة عسوووكرٌة هائلوووة لوووم تسوووتطع
اإلٌدٌولوجٌة والمعنوٌات الحاكمة أن تتفو على اإلٌودٌولوجٌات الجدٌودةل وتلعوب
الثقافة اإلسبلمٌة فً هذا النمام دور العناصور المطوورة التوً كانوت موجوودة فوً
الثقافة الهلٌنٌةل ولم ٌسوتطع العنوؾ الشودٌد الموجوود عنود األولوى أن ٌتماسوك أموام
العنؾ المحدود الموجود عند الثانٌةل فبالرؼم من أنه شهد عدة هزائم فً الماضً
فقد استطاع التنمٌم السٌاسً والعسكري الجدٌد المعتمد علوى دروس الماضوً أن
ٌحقق االنتصارل وشهد التارٌخ عددا ً ال محدودا ً من التطورات المشابهة لهذهل فما
عاشوووه السوووومرٌون أموووام األكوووادٌٌن والبوووابلٌٌن واآلشوووورٌٌنل وكوووذلك موووا عاشوووه
المصرٌون أمام الفرس واإلؼرٌق والرومان هوً أدلوة علوى هوذه الحقٌقوةل فعنودما
تزداد فمامة النمام وٌحتضر فإن القوة الجدٌدة القادمة من الداخل أو من الخارج
ستقو عاجبلً أم آجبلً القوة القدٌمة بالرؼم مون التبواٌن فوً القووات .كوان وضوع
الصووٌن والهنوود أكثوور تووؤخراًل ولكوون عنوودما كووان الوضووع هنووا ٌعووٌ تشووتتا ً وتفسووخا ً
داخلٌاًل لعب العنؾ دورا ً عاصرا ً ومثٌرا ً للفوضى.
موون المفٌوود جوودا ً تحلٌوول العنووؾ الووذي مارسووته مإسسووات النمووام العبودٌووة
السٌاسٌة والعسكرٌةل إن النمام الذي تجرأ ألول مرة فً التارٌخ على سحق بنوً
جلدته بعنؾ وبشكل منممل والذي مهر إلى الحٌاة بؤسالٌب لم ٌعرؾ التوارٌخ لهوا
مثٌوولل مسووإول عوون كتابووة التووارٌخ بووؤحرؾ موون دمل فلووم ٌمهوور أي حٌوووان هووذه
النزعة العدوانٌة الموجهة ضود أبنواء جنسوهل وبالتوالً فمون الخطوؤ وصوؾ العنوؾ
السٌاسوً أو العسوكري المعتمود علوى الفروعوات الطبقٌوة أو الثقافٌوة أو الجنسوٌة أو
االثنٌة بؤنه ممارسة حٌوانٌة بل على العكس هو ممارسة إنسانٌة ولٌست حٌوانٌةل
فهذا العنؾ هو حقٌقة للمجتمع الطبقً الملعونل وهذه المٌزة للتشكل األول للعنؾ
فً النمام العبودي تقتضً أجراء تحلٌل دعٌقل إن أهم ـو ومون الناحٌوة األخبلعٌوة
أخطوور ـ تطووور خلقتووه الطبقووة العلٌووا والحكووام الووذٌن لجووإوا إلووى القوودرة السووحرٌة
للعنؾل هو جنون تؤلٌه الذاتل فعندما كان النمام ٌعلون عون طابعوه اإللهوً وٌقووم
بدعاٌة مكثفة لذلكل كان الباب مفتوحا ً على مصراعٌه أموام تخلوؾ مملومل وٌشوهد
التارٌخ بؤمثلته المذهلة بؤن أخطر األنممة هً التً عدست نفسها باسم اآللهوةل إن
طابع دولة العبٌد المعجونة بالعجٌنوة اإلٌدٌولوجٌوة والملٌئوة بوالعنؾ والمعقودة جوداً
لدرجووة ال ٌمكوون لتحلٌوول طبقووً فووج وسووطحً أن ٌصوول إلووى حقٌقتهووال هووو الطووابع
175

حنو احلضارة الدميقراطية

األساسً لكافة الدول التً استمرت حتى ٌومنوا هوذال ال تسوتثنى دولوة االشوتراكٌة
المشٌدة من هذا الطابعل وباإلضافة إلى أن الشخصٌة الطبقٌة التً تدافع عن مبودأ
العلمانٌة لم تستطع تحلٌل هذه الحقٌقوة بشوكل توامل فهوً لوم تفعول أكثور مون إدخوال
الماهرة السٌاسٌة إلى منمومتها البلهوتٌةل فالطابع العلمانً للدولة المعتمدة على
الثورة البرجوازٌة الفرنسٌة هو طابع سطحً ألنها لم تقترب من جووهر المشوكلة
ولم تلعب المواعؾ اإلصبلحٌة أي دور أبعد من جعل المشكلة أكثر تفاعما ً.
3ـ تحمل االنعكاسات اإلٌدٌولوجٌة للحضارة العبودٌة سواء فوً مرحلوة
النشوء أو فً مرحلة االنحبلل أهمٌة عممىل ٌتم تحلٌل التارٌخ من خوبلل تحلٌول
اللؽة اإلٌدٌولوجٌةل وال ٌمكن الوصول إلى مفهوم صحٌح للتارٌخ إال عون طرٌوق
ربووط التطووورات المٌثولوجٌووة والدٌنٌووة والفلسووفٌة الموجووودة فووً كنووؾ المجتمووع
الطبقوووً موووع عناصووورها المادٌوووةل وتتضووومن كتابوووة توووارٌخ المٌثولوجٌوووة واألدٌوووان
والفلسووفة بشووكل مجوورد ومنسوولخ مخوواطر كبٌوورةل ألن هووذه المواعووؾ تقوودم نصووؾ
المعلومات عن الحقٌقة وهذا أخطر بكثٌر من الجهلل إن ترك كتاب التارٌخ الذي
موون الواجووب أن ٌكووون كتوواب اإلنسووانٌة المقوودسل ملٌئوا ً بالفراؼووات كمووا هووو ملووًء
بالتحرٌفووات المذهلووةل ٌجعوول اإلنسووانٌة تعووٌ دون كتوواب مقوودسل فووالعٌ بوودون
التووارٌخ ٌعنووً العمووى والتووارٌخ الخوواطغ أسوووأ موون العمووىل وعوودم تحلٌوول القوالووب
الذهنٌوة والروحٌوة األساسوٌة للمراحول اإلٌدٌولوجٌوة للنموام العبوودي هوو األسوواس
الووذي ٌكموون وراء هووذه الحقٌقووةل إن منطلقنووا األساسووً فووً هووذا التقٌووٌم المتعلووق
بتعرٌؾ النمام العبوديل هو القدرة على النمر إلى التارٌخ علوى أنوه مقودس ولوو
بؤلوان خافتة بع الشًءل أوضح هذا عبر الوصول إلى إدراك بؤنه ال ٌوجد أي
عمل أو أي شًء نابع عن التارٌخ له تؤثٌر مجدب للعقل والقلب.
ٌشاهد أنوه موع تحطوم البنٌوة اإلٌدٌولوجٌوة للنموام العبوودي المعتمود علوى
مٌثولوجٌة عمٌمة من ثوبلا جبهوات هاموةل كوان ٌوتم العمول علوى تطووٌر الطور
المإدٌة إلى الخبلت والحرٌة.
أ ـ مثلت االنطبلعة العبرٌوة أول تجربوة هاموة للطرٌوق الهوام األولل فوً
الحقٌقووة أن تووارٌخ الوودٌانات التوحٌدٌووة الثبلثووة الكبوورا عبووارة عوون فووروع مرحلٌووة
لتقلٌد واحدل حتى لو أمهور كول واحود منهوا أنهوا تمثول الطرٌوق الصوحٌح الوحٌود.
فمووع تطووور الوووعً التووارٌخً تؤكوود أنووه جوورا تبووادل فووً التووؤثر والتووؤثٌر بووٌن هوذه
األدٌووانل فالشووروط الموضوووعٌة كامنووة فووً أسوواس هووذه األنطبلعوواتل ولووذلك فهووً
لٌست إنطبلعات ذات مصدر إلهًل بل مهرت نتٌجة تطورات داخلٌة ذاتٌة.
ـ عندما أنشؤ السومرٌون والمصرٌون المراكز الحضارٌة كانوت القبائول
ذات الجووذور السووامٌة والتووً ٌقووال لهووا العمورٌووون عنوود السووومرٌٌن والعبرانٌووًل
والعمورٌوووت Amoritل وعبائووول الصوووحراء الؽربٌوووة و  Abiruالقبائووول المؽبووورة
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الشرعٌة عند المصرٌٌن تنتقل بٌن المركزٌن بشكل مستمرل وكانوا ٌنضمون إلوى
النمام كقوة عمل متجددةل أو أحٌانا ً ٌقوموون بؽوزوات وبؤعموال السولب والسورعةل
ٌبوودأ هووذا المسووار مووع نشوووء الحضووارة منووذ . 3555مل حٌووا تمهوور باعتبارهووا
مصودرا ً للتناعضوات التارٌخٌوة الهاموة .فوً شوومال شوبه الجزٌورة العربٌوةل لوم تكوون
تملوك عودرة المنافسوة مووع النموامل ولكنهوا كانوت تمتلووك إمكانٌوات الودفاع الجٌود فووً
عمووق الصووحراءل إذ كانووت مإسسووة شووٌو القبائوول التووً تمثوول زعامووة القبٌلووةل عوود
تجوواوزت دور السوواحر والشووامانل وكانووت تمثوول موون عبوول شووٌخ بمنزلووة الشووخت
العووارؾ األكثوور سووناًل وكانووت القبٌلووة تحكووم بتقالٌوود بطرٌركٌووة عاسووٌةل فالشووٌخ هووو
ممثوول النمووام والقوووة التطوٌرٌووة فٌووهل موون المإكوود أن التووؤثٌر كووان نابع وا ً موون كووبل
المركزٌنل وكان التؽٌٌر المالً والفكري ٌواصل مسٌرته كؤعدم تقلٌد فً التارٌخل
لقد أدركت القبائل وبشكل مبكر أهمٌة التجارة وراحت تمارسهال وكانوت كول مون
مصوور ومٌزوبوتامٌووا عووادة بمكانووة الحلقووة المتممووةل فنشوووء السووبللة األكادٌووة مووع
سارؼون . 2355م باعتبارها تعتمد على عبلعات وثٌقة مع هذه القبائلل ٌبرهن
علووى عوتهووا المتزاٌوودةل ونشوواهد أن عبٌلووة إبووراهٌم حاولووت االسووتقرار فووً مصوور
حوووالً . 1755مل فالووذهاب موون حووران "أورفووا" إلووى مصوور واالسووتقرار فٌهووا
ٌعكس مستوا تطور التجارة والتنقبلتل وٌفهوم بسوهولة مون خوبلل الكتوب الدٌنٌوة
المقدسوة أن عبٌلوة إبوراهٌم لوم تسوتطع أن توتخلت مون اسوتمرارٌة نمامهوا الشوبه
عبوووديل مووع أنهووا عاشووت هووذا التنوواحر الموجووهل وبووالرؼم موون أنهووا لووم تنوول سوووا
بع الومائؾ المحدودة داخول المركوزل فوبل ٌصوعب القٌوام بشورح كٌفٌوة تعورؾ
هذه القبٌلة على األوهام اإلٌدٌولوجٌة المصرٌة والسومرٌةل وعلى البنٌوة الفكرٌوة
المٌثولوجٌووةل وكٌووؾ أنهووا تووؤثرت بهووا بشووكل مكثووؾل ومفهوووم أٌض وا ً أنووه ل وم ٌكوون
بإمكانهووا التخلووً بسووهولة عوون األدٌووان البطرٌركٌووة "األبوٌووة"ل بسووبب الكٌانووات
القبلٌووةل وٌمكوون "والوضووع كووذلك" انتمووار أن تووإدي هووذه العبلعووات والصووراعات
الشدٌدة إلى مهور إنطبلعات مكثفة اعتمادا ً على البنى القبلٌة.
إن مإسسة النبوة تعنً التبلٌػل وهً عبوارة عون وحوً مون مصودر موال
فإن كان معناها عد فتح الطرٌق أمام تطور مذهلل فإنوه ٌوتم االتفوا علوى وصوفها
باالنطبلعووة النبوٌووة وٌووؤتً بمعنووى "الشووٌخ الخووالق" .إن التوونقبلت الكثٌفووة للقبائوول
موضوع من شؤنه أن ٌوضح إسناد أهمٌة لؤلشخات الذٌن ٌقوموون بمهموة عٌوادة
األنطبلعات التً تفتح الطرٌق أمام تؤثر دائم وإلى التؽذي من النمامل فوإذا تمكنوت
بوودورها تمهٌوود الطرٌووق أمووام أفكووار وتوونقبلت موون شووؤنها أن تووإدي إلووى تطووورات
جدٌدةل فإن إطبل اسم نبً على عائد القبٌلة أو الكٌان ٌعبر عون جووهر المإسسوة
الجدٌدةل وفً هوذه الحالوة ٌمكون تعرٌوؾ النبووة بؤنهوا الشوخت أو المإسسوة التوً
فتحت الطرٌق أمام بنٌة مٌثولوجٌة أو دٌنٌة جدٌدة عون طرٌوق دموج األفكوار التوً
استلهمتها مون المراكوز المصورٌة والسوومرٌة ومون الوذٌن جواإوا مون بعودهمل موع
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المفهوم التقلٌدي والدٌنً البطرٌركً للقبٌلةل وإذا أضفنا إلى ذلك الجهود الرامٌة
للحٌلولة دون افتقاد القبٌلة لكامل حرٌتهال فإن إنطبلعوات النبووة تكوون عبوارة عون
حركات تحرٌرٌة للقبائل ضد النمام القودٌمل وذلوك تحوت سوتار دٌنوً جدٌودل وألن
هووذه الحركووات ال تمتلووك القوودرة الكافٌووة علووى تجوواوز النمووام القوودٌمل فووبل ٌمكوون أن
ننتمر منها أكثر مون إجبوار النموام علوى إجوراء بعو اإلصوبلحاتل واألهوم مون
ذلك كله هو أن هذه الحركات سوتقوم بتطووٌر منتمورل وهوو أن ٌنتقول أثرهوا شوٌئا ً
فشٌئا ً من هذٌن المركوزٌن إلوى جؽرافٌوة واسوعة باعتبارهوا طرٌوق ثالوا .فمهوور
األدٌان الكبرا بقٌادة النبً إبراهٌم والتوً سوتإدي إلوى نتوائج كبٌورة فوً التوارٌخل
هو التعبٌر الوواععً لهوذه التونقبلت القبلٌوةل سوتلعب نزعوة تطووٌر وتطوٌوع النموام
واإلصووبلحات التووً بوودأ بهووا هووذا التقلٌوود دورا ً أساسووٌا سووواء فووً انتشووار النمووام
العبووودي أو فووً تجوواوزه .مووع عوودوم النبووً عٌسووى سووٌلعب دوراً بووارزاًل كحركووة
إٌدٌولوجٌة واجتماعٌة فً دخول النمام العبودي إلى مرحلة التفسخ.
وبشكل أكثور واععٌوة وتجسوٌداً ٌمكون شورح هوذا التطوور الوذي ٌمكون أن
نسمٌه بالمسار العبريل باعتباره عصوة تحوول المٌثولوجٌوة المصورٌة والسوومرٌة
بعد أن تصلبت أكثر إلى أدٌوان توحٌدٌوةل وٌمكون البودء بهوذه القصوة اسوتناداً علوى
انعكاسواتها التارٌخٌوة وموون لحموة خووروج النبوً إبوراهٌم موون مركوز المسووتعمرات
الواععووووة تحووووت سووووٌطرة السووووبلالت البابلٌووووة واآلشووووورٌة الموجووووودة فووووً أورفووووا
وضواحٌها .إن أسطورة عٌام النبً إبوراهٌم بتحطوٌم األصونام تعنوً عودم اعترافوه
باألعراؾ وبالمٌثولوجٌا التً تدعمها واالنتفا ضدهال لقد انتشر فً تلك الفترة
أسلوب الحٌواة المتصوارعة النواجم عون رؼبوة العدٌود مون القبائول بالقٌوام بحركوات
تحررٌووة موون هووذا النوووعل وكانووت دولووة الموودن فووً خنوود واحوود مووع إٌوودٌولوجٌتها
الرسمٌة وثقافة عبادتهال وأصبحت ماهرة توسع المجتموع الطبقوً تهودد المسواواة
بووٌن القبائوول .فتنوواول منطقووة أورفووا ضوومن العملٌووة التارٌخٌووة لكونهووا أعوودم منطقووة
أساسٌة للمجتمع النٌولٌثًل ٌمكن أن ٌكون عد جعلها مركزا ً للحركوات االجتماعٌوة
التً انتشرت فً هذه الفترة "بعد . 2555م" .ووجود مزارات النبوً ومعتقداتوه
التووً مازالووت تحووتفم بقوتهووا فووً المنطقووةل تإكوود صووحة هووذه الموواهرةل وتعوود هووذه
المنطقة بمكانة المركوز المعوار لتحووالت المجتموع الطبقوً ذو الجوذور البابلٌوة
اآلشووووورٌةل وٌعووووود التصووووودي لؤلصووووونام وتحطٌمهوووووا بمثابوووووة التعبٌووووور الرموووووزي
واإلٌوودٌولوجً عوون هووذه المرحلووة .وموون الطبٌعووً جووداً أن ٌووتم النموور إلووى النبووً
إبراهٌم على أنه الجد اإلٌدٌولوجً لهذه المنطقة ورمز هذه الببلدل ومون الطبٌعوً
معرفتووووه للسووووٌطرة البابلٌووووة واآلشووووورٌة وبالتووووالً معرفتووووه للهوٌووووات الوسووووائل
اإلٌدٌولوجٌة.
ومن جهة أخرا كان هناك توجوه للحفوام علوى زعاموة القبٌلوة والتقالٌود
البطرٌركٌووةل ووالدة تركٌووب رفٌووع موون هوواتٌن الثقووافتٌن حتووى تلووك المرحلووة موون
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التارٌخ ٌحمل عوة كامنة مهمة ألجل التطوٌرل وتمهر المرحلوة التارٌخٌوة أن هوذا
التركٌب ٌعبر عن رمز إٌدٌولوجً تحقق ضمن مرحلة كان ٌتم فٌهوا االنتقوال مون
األدٌان المتعددة اآللهة إلى الدٌانات التوحٌدٌةل وٌمكن أن تلعب دوراً تقدمٌا ً ألنهوا
اكتسبت واععٌة ضمن طابع تجاوز كلتا الثقافتٌنل فً هذا الوضوع ٌكوون مصوطلح
اإلله عد تضمن تجدٌدا ً هاما ً وذلك بخروجه من كونه صنما ً وصعوده مون األر
إلووى السووماء .إن اسووتهدافه الوودٌن المتعوودد اآللهووة وتمثٌوول هووذه اآللهووة بؤصوونام فووً
التقالٌوود السووومرٌةل ٌعنووً أنووه ٌتخووذ موعف وا ً ضوود النمووام السووائدل أي ضوود النمووام
العبوووديل موون جهووة أخوورا سووٌتوجب تجوواوز الطوطمٌووة ـ بصووفتها الصوونمٌة ـ
باعتبارها إحدا بقاٌا الدٌن القبلً المتفسخل وهوذا الموضووع بودوره سوٌجبر علوى
الخووروج موون نطووا القبائوول الصووؽٌرة الضووٌقة إلووى اتحوواد القبائوول الرحووبل وهكووذا
ٌمهر مصطلح اإلله الواحد نفسه باعتباره نمط اعتقادي ٌقدم حبلً لهدفٌنو ٌمهور
مفهوم اإلله الذي تخلت من الضعؾ الواععً للصنم الذي نسبت إلٌه عووة مبالؽوة
فٌهال واالرتقاء إلى مستوا الخالق الذي ٌعطً األوامر من السماءل ولذلك تطابق
مع الواعع االجتماعًل وعدم أجوبة وافٌة وكافٌة للقٌام بالمقاوموة واإلنعتوا وتلبٌوة
متطلبات الوحدةل ومن الواضح أن البحا عن جواب كهذا للتؽٌٌرات االجتماعٌوة
واالعتصوووادٌة المختلفوووة لتلوووك المرحلوووة عووود أخوووذ تصووووراً تارٌخٌووواًل إذ أن جوووواب
اإلنعتا والوحدة ٌملك طابعا ً جذابا ً ومقوٌا ً ومجودداً .إنوه التعبٌور الموذهل للتصوور
التارٌخً عن عٌام المجتمع المصري والسومري بالدفاع عون نفسوه وعون أصوالته
ولو بشكل محدود أمام مإسسات البنٌة التحتٌوة والفوعٌوة للمجتموع التوً بودأت منوذ
فترة بإمهار مإشرات عن تفسخهال وكوذلك عون االنفوراج علوى شوكل إعاموة حٌواة
جدٌوودةل إن هووذا التووؤثٌر القوووي لؤلدٌووان التوحٌدٌووة مسووتمر حتووى ٌومنووا هووذا بسووبب
أهمٌته الكبرا لسد هذه الحاجة التارٌخٌة.
إن الحركوة اإلبراهٌمٌوة التوً نسوتطٌع التعبٌور عون جوهرهوا علوى هوذا
النحووو هووً عبووارة عوون تركٌووب متووداخل للثقافووات اآلرٌووة ـ الهورٌووة والسووامٌة
العمورٌةل الموجودة فً المنطقة وهذا هو الجانب اآلخر الذي ٌضفً علٌها صوفة
الكونٌة فً تلك المرحلةل لقد خلقت األرضٌة الثقافٌة التً استندت علٌها بمواجهة
النمووام العبووودي واألهووداؾ التووً وضووعها فووً الحرٌووة والوحوودةل سوومواً عمٌمووا ً
إلٌدٌولوجٌووة الوودٌن الواحوودل الووذي أخووذ علووى عاتقووه مهمووة إنتوواج مٌثولوجٌووا بوونفس
المستوا الذي كان ٌقووم بوه الكهنوة السوومرٌون والمصورٌونل وموع تجسوٌد هوذه
المهمة بمصطلح نبوً ـ رسوولل تحوتم التفرٌوق بوٌن اإللوه واإلنسوان بشوكل حاسومل
هذا ما مهد السبٌل أمام إصبلح كبٌر فً المفهوم الدٌنً بتحوٌله حقٌقوة عودم تؤلٌوه
اإلنسان إلوى مبودأ أساسوً .إن إدراك عودم اسوتطاعة اإلنسوان بوؤن ٌكوون إلهوا ً ٌعود
ثورة كبرال فقد كان ٌسٌطر على كافة االعتقادات السابقة نمام اآللهة ذو الشوكل
اإلنسووانًل وانطبلعوا ً موون هووذه االعتقووادات ٌمكوون لئلنسووان أن ٌعلوون نفسووه إلهواًل أو
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ٌمهر نفسه بقوة اإللهو علما ً بؤن آلهة ملوك سومر ومصر عد لعبووا دورا ً تارٌخٌوا ً
كؤنماط مذهلة ومتطرفوة لهوذا االعتقوادل وبوذلك فوان مبودأ عودم تؤلٌوه اإلنسوان سودد
ضووربة كبٌوورة لهووذا الوونمط موون أنممووة العبٌوودل وبووذلك نوورا أن حركووة إٌدٌولوجٌووة
واجتماعٌووة كهووذه تحموول صووفة االنطبلعووة والممارسووة القوٌووة موون شووؤنها أن تحلوول
النمام العبودي القدٌم .إن كل ما حصل فً التارٌخ وخاصوة فوً الشور األوسوط
ٌعد التعبٌر القصصً لهذه الحقٌقةل إنه الشورح الوذي ٌقودم علوى شوكل أسواطٌر أو
تارٌخ أدٌان.
إن عصة هجرة النبً إبوراهٌم الوى أر كنعوان ومون هنواك إلوى مصور
تشٌر إلى اتجواه حركوة تقالٌود أكثور مموا تشوٌر إلوى اتجواه حركتوه الشخصوٌةل إنهوا
أٌض وا ً تتحوودا عوون حركووة تبووادل المووال والفكوور التووً أخووذت تتطووور توودرٌجٌا ً بووٌن
حو دجلة والفرات وحوو النٌولل وكانوت األجوواء تقودم إمكانوات كثٌورة لهوذه
التحركووات الموجهووةل وتعكووس انضوومام عوافوول المنطقووة إلووى عافلووة التووارٌخ .إنهووا
تتحدا عن الكثٌر من القبائل وعن العدٌود مون اإلبوراهٌمٌٌنل وإمهوار هوذا التقلٌود
على أنه تٌار واحد ٌوضح الطرٌوق أموام وضوع الشورٌعة الجدٌودة "القوانون"ل هوذا
التٌار الوذي سواد فٌموا بوٌن  1755ـ . 1355م تقرٌبوا ً حقوق عفوزةً جدٌودة ً بخوروج
موسووى موون مصوورل ولكوون مرحلووة إبووراهٌم تشووهد تمركووزا ً وتحوووالً فووً القوودس
وجوارهال وكانت هذه التوجهوات تجوري بانتشوار حضوارة الفٌنٌقٌوٌن مون السواحل
إلوى الووداخلل لتصووبح كوول مون القوودس وأورفووا مراكووز تحوٌول وتؽٌٌوور موون الدرجووة
الثانٌووةل وٌمهوور التووؤثر فووً هووذه المرحلووة فووً شخصووٌة إبووراهٌم وٌعبوور هووذا عوون
التؽٌٌوور فووً نوعٌووة اإللووهل وتحووول اإللووه موون رب للعائلووة إلووى رب لكافووة القبائوولل
وبونفس الوعووت عوون كونووه فعواالً فووً المنطقووة ومسووتمرا ً ومكتسوبا ً للقوووة علووى شووكل
إمارة واالعتراؾ بها.
إن دفاع القبائل العبرٌة عن هوٌتها أمام السكان المحلٌوٌنل فوتح الطرٌوق
أمام تحولها إلى عوة نصؾ عسكرٌة وسٌاسٌة .وإنقاذ إسماعٌل مون تقدٌموه عربانوا ً
لئللهل كان تعبٌرا ً عن التصودي للعوادة التوً كانوت منتشورة فوً المنطقوة والمتمثلوة
بالتضحٌة باألبناء لئلله "بعل" أي اإلله المحلً األكبرل وكان بذلك ٌخلوق اختبلفوا ً
دٌنٌا ً بموعفه الراف وؼٌر المطٌع ألعراؾ وتقالٌد اآللهوة المتعوددة ذات الممهور
اإلنسانًل وتعد هذه الحادثة حلقة أخورا مون حلقوات هوذا التحوولل فكانوت القبائول
اعتمادا ً على هذا التباٌن تحمً نفسها من االنصوهار فوً بوتقوة السوكان المحلٌوٌنل
وأمووا عصووة "هوواجر" فإنهووا تحكووً عوون هووذا االنصووهار بشووكل جزئووًل وإن رحلووة
ٌوسووؾ وأبٌووه ٌعقوووب إلووى مصوور تعكووس تحركووات القبٌلووةل وأٌض وا ً ٌمكوون فهووم أن
الجووواري كانووت موضوووعا ً للتجووارة موون عصووة "سووارة"ل وحصووولهم علووى بع و
الومووائؾ الخدمٌووة الصووؽٌرة فووً بووبلط مصوور لووم ٌمكوونهم موون تجوواوز موووععهم
كؤنصاؾ عبٌدل ربما بسبب وعوفهم مع الجانب المؽلوب فً مواجهات جرت بوٌن
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السووبلالتل ثووم عوواموا بإنجوواز خووروجهم بقٌووادة موسووى خوف وا ً موون عقوبووة شوودٌدةل
ولشؽفهم المستمر للحٌواة القبلٌوة المسوتقلةل ٌحمول خوروج موسوى الوذي ٌعتقود بؤنوه
كووان ٌضووم خمسووة وعشوورٌن ألووؾ شووخت مإلفووة موون اثنووً عشوور ة عبٌلووةل نفووس
األهمٌة التً ٌحملهوا خوروج إبوراهٌم مون أورفوال إن إدارة هوذا العودد الضوخم مون
البشر فً الصحراء ٌحتاج تنمٌما ً عملٌا ً وعدرة إٌدٌولوجٌوة علوى اإلعنواعل فالوذي
خلق موسى هو هذا المسوٌرة الصوحراوٌةل وٌسوتمر هوذا النوزوح اإللهوً باإلجابوة
علووى اختبلفووات كبٌوورة بواسووطة "الوصوواٌا العشوورة"ل وبٌنمووا عووام إبووراهٌم سووابقا ً
بتحوٌول الوـ " أل " أحود اآللهوة العاموة للموودن الكنعانٌوة إلوى "ألووهٌم"ل عوام موسووى
بتحوٌله إلى إله عومً وأعطاه اسم "ٌهوا" أي هو هللال وعن طرٌق هوذا التوزاوج
ٌكتسب هوٌة جدٌدةل باعتباره رب عوم تشكل من اتحاد عبائل إسورائٌل "إسورائٌل
د الووذي عابوول الوورب"ل وكووان الووتكلم مووع اإللووه فووً الجبوول موون أحوود بقاٌووا التقالٌوود
الشامانٌة القدٌمة التً كانت منتشرة جداًل وعد اتبع العدٌد من األنبٌواء هوذا التقلٌودل
وهدفت الوصاٌا العشر إلى تحوٌل التنمٌم االجتماعً واإلٌدٌولوجً الجدٌدل وعاد
موسى إلى شكل عانون ـ شرٌعةل وستعرؾ القبائل العبرٌة المتطورة بالخصائت
السٌاسووٌة والقومٌووة عبوور التووارٌخ وكقومٌووة تمتلووك شوورٌعة وعوووانٌن وتوووراة ً تبوودأ
بالوصاٌا العشرة.
بعد مسٌرة موسى التً ٌعتقود أنهوا جورت حووالً عوام . 1255مل توؤتً
مرحلوووة الكووووادر القٌادٌوووة "الحكوووام" ذات المسوووتوا األدنوووىل وأول مووون بووودأ هوووذه
المرحلة هو " ٌشوع " القائد الشهٌر لموسى الذي أ عمن تووطٌن عوموه فوً فلسوطٌن
الحالٌةل وٌبدأ الكهنة الذٌن ٌقومون بمهام الكهنوتٌة طلٌعة التوجه نحو الملكٌة فوً
محاولة لخلق طوراز صوؽٌر ٌماثول الطوراز السوومري المصوريل وحتوى إن كوان
عبووارة عوون تحو عوول إلووى اسووتقرار جزئووًل فإنووه بالتؤكٌوود كووان ٌعكووس طووراز سووومر
ومصوور .فعنوودما كووان الكوواهن الووذي ٌوودعى صووموئٌل ٌسووعى إلنشوواء دوٌلووة كهنووة
حوالً عام . 1555مل كان ٌعٌ فوً حالوة صوراع موع " شواإول " ممثول الفئوة
السٌاسٌة وٌبرز شخت من الوسط ذو شخصوٌة ذكٌوة وصواحبة تجربوةل كوان فوً
األصوول راعٌوا ً وحوودادا ً ٌوودعى داودل وٌقوووم بإنشوواء أول مملكووة إسوورائٌلٌة فووً عووام
. 1515مل وبووذلك تبوودأ مرحلووة الممالووك التووً تصوول الووى مرحلووة االزدهووار مووع
سوولٌمانل ثووم تتقهقوور بعوود ذلووك لتوودخل تحووت السووٌطرة اآلشووورٌة فووً حوووالً عووام
. 755مل وفً عهد الملك البابلً نبوخذنصر تم أسر العدٌد مون الكهنوة واألنبٌواء
وسٌقوا إلى بابل عام " . 585م " .وبعد فترة من هذه المرحلة دخلت بابل تحوت
السووٌطرة الفارسووٌةل وهنووا اسووتفاد الٌهووود موون السٌاسووة التووً كووان ٌتبعهووا الفوورس
والمبنٌة على احترام كافة الثقافاتل وبدأت مرحلة القدس من جدٌدل لقد كوان تعلوم
القوراءة والكتابوة والعمول فوً القصوور البابلٌوة مفٌودا ً جودا ً فوً هوذه الفتورةل وٌلعوب
شووخت ٌوودعى عووزرال الووذي أجهوود نفسووه كثٌوورا ككاتووبل دوراً ممٌووزا ً فووً هووذه
181

حنو احلضارة الدميقراطية

المرحلووةل ونقوول الكتوواب المق ودعس ألول موورة إلووى المرحلووة الكتابٌووةل وتكتسووب هووذه
المرحلوووووووة أهمٌوووووووة كبٌووووووورة موووووووع تؤسوووووووٌس أول مجلوووووووس سٌاسوووووووً ٌووووووودعى
هاؼادول " "hagadolوٌتم التؤثر بالفرس وخاصة بالتقالٌد الزرادشتٌةل وٌتشكل
حزب مإٌد للفرس ٌدعى "فارس"ل وبذلك ٌكون عد بدأ أول انقسام سٌاسوً وكوان
ٌتضمن انقساما ً طبقٌا ً أٌضا ً.
بعد مرحلوة االسوكندر توتم المواجهوة موع السوٌطرة اإلؼرٌقٌوةل وفوً هوذه
المرحلووة التووً تسوومى" ٌ " antiokخضووعون للتووؤثٌر اإلؼرٌقووً وٌتشووكل حووزب
"مذهب" جدٌد عمٌول ومإٌود لئلؼرٌوق ٌودعى " "sadukiأي الصودوعٌٌن وٌحمول
الصفة األرسوتقراطٌةل وٌصوبح الوذٌن ٌربطوون اعتقواداتهم بالنموام اإلؼرٌقوً فئوة
ضووعٌفة جووداًل وٌبوودأ عهوود الكتوواب المقوودس الثووانً باإلؼرٌقٌووة باسووم سووبتواؼانٌنل
" "Septuaganinوٌووتم اختٌووار نخبووة موون " "72عبٌلووة لتسووتقر إلووى جانووب الملووك
اإلؼرٌقً فً اإلسكندرٌة الستمداد القوةل لتبدأ شورٌحة تسومى بالمكوابٌٌن بمرحلوة
مون المقاوموة فوً أعووام . 255مل هوذه االشوتباكات العنٌفوة تسوفر عون اكتسواب
هوٌووة عومٌووة وتحقٌووق االسووتقبللل وفووً مرحلووة تفووو رومووا البلحقووة فووً عووام 63
.مل ٌتم تنمٌمهم كوالٌة رومانٌة متواطئة على شكل ملكٌة ٌهودٌةل وبٌنما كانوت
الطبقوووة العلٌوووا عمٌلوووة لروموووا تطوووورت حركوووة األسوووانٌٌن التوووً تمثووول الفقوووراء
والمعوودمٌنل وبقتوول واعووم هووام موون هووذه الحركووة ٌوودعى "ٌحٌ وى" تبوودأ مرحلووة
التمردات فً زمن عٌسوىل هوذه االنطبلعوة التوً تشوكل نقطوة الصوفر فوً التوارٌخ
ملفتة للنمر حقاًل وتجعل الموعؾ العلمً منها مهما ً جدا ً.
إذا تمووت مقارنووة هووذه الحركووة بوجوووده كشووخت فإنهووا مرتبطووة عموم وا ً
بالوسط الثقافً العبريل وهً الحركة التً نممت باسم "عٌسى" فتحت الطرٌوق
أمام تعامم تؤثٌرها فً التارٌخ شٌئا ً فشٌئاًل وأما من حٌا الجوهر فإنها تعبور عون
حركوة جماعٌوة منفتحووة علوى جمٌووع الفقوراء والمعودمٌنل وفووً الحقٌقوة إن النزعووة
التارٌخٌة عد وجدت لها عناة باسم "عٌسى"ل الذي لم ٌتخذ أي موعوؾ خوات معواد
لوووالً رومووا "ببلتوووس"ل حتووى أنووه ٌتحودا عوون السوولطة الدنٌوٌووة بؤنهووا موون "حووق
القٌصر"ل لقد تصدا بشدة للمإسسة الكهنوتٌة الٌهودٌة الرسمٌةل وكان واثقوا ً مون
أن الكهنوتٌوووة عووود فقووودت جوهرهوووا اإلٌجوووابً منوووذ زمووون بعٌووودل وأدرك الصوووراع
الموجود بٌن روابط المصالح المادٌة وبٌن عوالم الفقوراء وتبنوى موعفوا ً تجواه ذلوكل
واألهم من ذلك كله إن اعتبار الودٌن التوحٌودي بنمرتوه الشووفٌنٌة خاصوا ً بوالٌهود
فقطل ٌشٌر إلى تناع واضح موع عوالم اإلنسوانٌة الجدٌود الوذي ٌجوٌ حولوهل إن
مفهوم التفو القومً والقبلً منع نقل هذه التطورات إلى خارج الجوذور األثنٌوةل
وما ٌمهر هو مفهوم االنتساب إلى مجموعات اجتماعٌة أمهرتهوا نفوس الموروؾ
المادٌةل ولٌس االنتساب إلى الجذور األثنٌة المشابهةل إن األسٌنٌٌٌن الذٌن اسوتلهم
منهم أفكاره كوانوا مجموعوة بهوذا الشوكلل فوالتمز العمٌوق الموجوود فوً األسواس
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الطبقً للمجتمع الٌهودي سٌإدي إلى تمز اإلٌدٌولوجٌة الٌهودٌة.

وفً الوعت الذي كان فٌه النبٌان إبراهٌم وموسى ٌولٌوان أهمٌوة عمموى
لوحوودة األعوووام والقبائوول وحسووب ذلووك ٌشووكلون اإلٌدٌولوجٌووة والممارسووةل وضووع
عٌسى تقالٌد وحدة األعوام بالدرجة الثانٌوةل بول وعارضوها واضوعا ً مبودأً مناعضواًل
وبووذلك أضووفى الصووفة الكونٌووة علووى إلهووهل فووبل وجووود عنووده للحوودٌا الٌهووودي بوول
األسواس عنووده هووو إنقوواذ النوواس الووذٌن ٌعٌشووون األلووم والمعانوواةل وبووذلك ٌشووبه بوووذا
بجانبه هذا إلى حد بعٌدل وباإلضافة لذلك إن رؼبته فوً فوتح طرٌوق السولطة أموام
الفئة الفقٌرة من العبرٌٌن هً حقٌقة موضوعٌةل ولم ٌنشر حركته بالسبل السٌاسة
العسكرٌة بل نشرها كحركة اجتماعٌة على أسس اإلٌموان واألخوبل حتوى عنودما
تم اعتقاله عار بشدة بٌتروس عندما أراد هذا استخدام سٌفهل إن أهوم ادعاءاتوه
هوووو إعنووواع النووواس بوووؤن الكهنوووة خوووانوا تقالٌووود النبووووةل وبؤنوووه هوووو المسوووٌح "المنقوووذ
المنتموور"ل علموا ً بؤنووه كووان ٌوجوود فووً القوودس مإسسووة كهنوتٌووة ؼنٌووة وعوٌووة جووداًل
أسندت مهرها إلى والً رومال أي أن الكهنوتٌة كانت منوذ زمون عبوارة عون عووة
دنٌوٌة مادٌة وسٌاسٌة وعد خرج الكهنة من كونهم مومفٌن خالصٌن للدٌن.
ٌمكن مشاهدة األثر السومري باعتبواره مفهوموا ً دٌنٌواًل وموا ثوالوا األب
واالبن والروح القدس فً الحقٌقة إال من مخلفوات مفواهٌم اآللهوة الثبلثٌوةل وٌمكون
إ عادة هذا المفهوم إلى الماضوً فوً تقالٌود أنكوً ـ تٌاموات ـ مواردو ل فواألم مورٌم
هً انعكاس ضعٌؾ لثقافوة اإللهوة تٌاموات "عشوتار سوابقاً"ل ولكنهوا تلود ابنهوا عون
طرٌووق نفووخ روح اإللووه فٌهووا "تعتموود مصووطلحات اإللووه األب واإللهووة األم واإللووه
االبوون علووى الثقافووة السووابقة الممثلووة باإللهووة ـ االبوون ـ الووزوج"ل موون الواضووح أن
الحدٌا هنا ٌدور حول مزٌج بٌن المثٌولوجٌوا القدٌموة واالعتقواد بوـ ٌهووا توم باسوم
عٌسىل واألهم من ذلك اختبلفه عون التٌوارات الدٌنٌوة السوابقة لوهل إذ ٌوولً أهمٌوة
كبٌوورة لمعانوواة اإلنسووانل وهنووا تلعووب الشووروط المادٌووة لوصووول النمووام العبووودي
الرومانً إلى نقطة الذروة دورا ً أساسوٌاًل فتمورد سوبارتاكوس فوً أعووام . 75م
جاء بمثابة دلٌل على إمكانٌة تحول المعانواة إلوى تموردل إنوه ٌمتلوك كافوة الشوروط
التً تجعله عائدا ً لفتورة كهوذه مون زاوٌوة الوالٌوة الٌهودٌوة والتوراكم الثقوافً وإرا
التمردات.
ال ٌمكن القول بؤن عٌسى كان منمما ً أو مخططا ً ممتازاًل بل كان إنسوانا
مإمنوا ً ذو أخووبل حمٌوودةل وكووان صووادعا ً بإٌمانووه نووذر كاموول حٌاتووه موون أجوول ذلووكل
ومقاومته حتى النهاٌة ضد اللعنة التً حلعت بالبشرٌة هً ضرورة ال تنفصل عون
كونها "كبلم هللا"ل ولم ٌكن فً وضع ٌسمح له بؤن ٌفكر بالسٌاسة والتكتٌوك أو أن
ٌطبق ذلكل وفً الحقٌقة إن هذا الجانب الذي ٌبدو ضعٌفا ً فً شخصه هو الجانب
األعوا الذي سٌفتح أمامه أبواب التارٌخ.
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حقٌقة كوان عٌسوى بهوذه المٌوزة ٌمثول القٌوادةل والتوً لوم ٌكون هوو ممثلهوا
لكان علوى المرحلوة أن تخلقهوال ولهوذا السوبب فوإن عٌسوى هوو عائود ـ نبوً أوجدتوه
المرحلة وأنشؤتهل أكثر من كونه أنشوؤ نفسوه لٌكوون عائودا ً ونبٌواًل وٌوتم تحوٌلوه إلوى
منقووذ أخووذ علوووى عاتقووه تطلعووات كافوووة الووذٌن ٌعووانون مووون األلووم والفقوور واللعنوووة
للخووبلتل باإلضووافة إلووى ؼضووب الملعووونٌن ٌصووبح المسووٌح المنتموور منقووذاًل فووبل
ٌمكوون ألٌووة شخصووٌة أن تتحموول مسووإولٌة القٌووادة بمهاراتهووا الخاصووةل دون توووفر
الشوروط المادٌوة والتراكموات التارٌخٌوةل وٌسوري هوذا الحكوم علوى كافوة القٌوادات
المعروفووةل إن الحقٌقووة علووى األؼلووب تقووول :إن الصوولب هووو الووذي خلووق عٌسووى
الحقٌقًل فلوال الصلب النطفؤت العٌسوٌة وانتهوت كإحودا الطور الصووفٌة التوً
كانت منتشرة بكثرة فً تلك المرحلة من التارٌخ.
وفً هذه الحالة تكوون البنٌوة الثقافٌوة الخاصوة بالوسوط ومرحلوة الطور
الصوفٌة الخاصة بالفقراء وعالم الحقائق االجتماعٌة المادٌة التً أنضجها النموام
العبودي فً رومال خلقت نبٌها العمٌم فً شخصٌة عٌسى ومن مجموعة صؽٌرة
"بصووعوبة بالؽووة اجتمووع أثنووى عشوور حوارٌ وا ً بٌوونهم خووائن" ولوودت حركووة إنسووانٌة
عمٌمةل ال شك بؤن الثقافة العبرٌة والثقافة اإلؼرٌقٌة أثرتا فً ذلك بشكل عمٌوقل
وال شك بؤن ثقافات ساهمت وعد عدمت شٌئا ً مال فقود اتحودت األخوبل الزرادشوتٌة
وحٌوواة ومعتقوودات الطبٌعووة للووـستاوٌن “ ”Stoمووع الجوووهر النبوووي السوولٌم للثقافووة
العبرٌةل وفتحتا الطرٌق أموام العٌسووٌة وبهوذا المعنوى ٌمكون أن نعتبرهوا كتركٌبوة
جدٌدةل أعمم حركة ضد النمام العبودي بتركٌبتها الطبقٌة واألخبلعٌة والعقائدٌوةل
وانتشووارها السوورٌع بووٌن كوول األعوووام موورتبط بهووذه المٌووزة الكونٌووة بشووكل وثٌووقل
فاالٌموان الؽنوً والقوووي والجووهر األخبلعووً ٌفوتح الطرٌوق أموام حركوة اجتماعٌووة
عوٌة جداًل وإذا عرفنا المسٌحٌة بهذا الشكل نكون عد اعتربنا جدا ً من الحقٌقة.
إن عصة المقاومة السرٌة التً استمرت 355سنة لهوذه الحركوة هوً فوً
الوعت ذاته عصة تفسخ شجرة الحضارة الرومانٌةل لقد ضحى عدد ال محدود مون
القدٌسٌن والقدٌسات بؤرواحهمل ولكنهم تمكنوا من القضاء على أكبر ممثل للنموام
العبوديل ولعب الودفاع عون معانواة اإلنسوان وأسولوب العمول المسوالم ونموام حٌواة
الدٌر الجماعٌة دورا ً هاما ً فوً اموتبلك اإلنسوانٌة ألعووا بنٌوة أخبلعٌوة أصوٌلةل لقود
كانووت المٌثولوجٌووا المسووٌحٌة فووً البداٌووة ثانوٌووةل ولكوون بعوود ذلووك وفووً مرحلووة
السكوالسٌة "المدرسٌة" وبعد ان تحولت إلى عوة سٌاسٌة ومادٌةل حولتها البابوٌوة
إلى عوة أساسٌةل فعند عٌسى لم تكن العقٌدة هً األساس بل الموعؾ أخبلعًل ولم
تكن القوة المادٌة عنده أساسا ً بل القوة المعنوٌة.
وبعد ذلك عندما أصبحت المسٌحٌة هوً الدٌانوة الرسومٌة لئلمبراطورٌوة
الرومانٌة الشرعٌة كانت فً الحقٌقة بداٌة مرحلة االنحبللل إن استخدامها كوسٌلة
184

من دولة الكهنة السومرية

إٌدٌولوجٌة أثنواء الصوراع علوى السولطة أدا إلوى انقسوامات كبورال وبعود انهٌوار
اإلمبراطورٌة الرومانٌة الؽربٌة تحولت المسٌحٌة إلوى إمبراطورٌوة "البابواوات"ل
وألن العصور الوسطى كانت مسرحا ً للمإسسٌن والمدافعٌنل لذلك ٌجب الوعووؾ
عند التطورات التً جرت فً هذه المرحلة ألهمٌتها البالؽة.
لقد رأٌنا أن والدة وتطور المسٌحٌة كانوت نتٌجوة لتفسوخ وانهٌوار النموام
العبودي من جهة وعامل تسرٌع لهوذا االنهٌوار مون جهوة أخورال وبتمهٌود التقالٌود
العبرٌة الطرٌق أمام األسٌنٌٌن وأمام عٌسوى أصوبح لهوا توؤثٌر عووي فوً العصوور
الوسطىل وأما الٌهودٌة القومٌة ستشتت الٌهود مورة أخورا عوام  75م إلوى أنحواء
العالم وستكتسب المجموعات الٌهودٌة مهارة خاصة ٌإهلها لتلعب دوراً هاما ً فوً
فوور االنهٌووار علووى األنممووة وتؤسووٌس أنممووة جدٌوودة بدٌلووةل وسووٌتعلمون كٌووؾ
ٌكونون فعالٌن فً ذلك حتى ٌومنا هذال إن القبلٌة الٌهودٌة التً تعاممت بالتجارة
فً البداٌة تحولت إلى عومٌوة فٌموا بعود وعوززت هوذا التقلٌودل ولوم تصوبح التجوارة
مقتصوورة علووى تبووادل السوولع بوول أصووبحت وسووٌلة أساسووٌة لتبووادل األفكووار أٌض واًل
وٌواصلون تطوٌر أنفسهم كممثلٌن لهاتٌن التجارتٌنل وفً الوعت الذي كانوت فٌوه
الثقافة الٌهودٌوة التوً راحوت توزداد خبورة فوً هوذا العمول كانوت تتسوبب فوً خلوق
المصوواعب لقومهووال فهووً اكتسووبت خبوورة بهووذه التجووارب كووً تصووبح عوووة عمٌلووة
وسوٌطة لكول الحضواراتل فلقود اسوتوعبت سوومر وبابول وآشوور وفتحوت الطرٌوق
أمام سٌدنا إبراهٌم ودٌانتوهل وحلوت مصورل ودافعوت عون حملوة موسوى التحررٌوة
ودٌنهل وبهذه التجارب أصوبحوا أفضول عووم ٌودركون معنوى وأهمٌوة الودٌنل وكموا
استفادوا من النمام العبودي فً سومر ومصر من الناحٌوة التجارٌوة بالقودر الوذي
كان متطورا ً فٌهمال كذلك اسوتطاعوا أن ٌنجحووا فوً تبنوٌهم ألفكوارهم ومعتقوداتهم
وتعلموووا القووراءة والكتابووة موون البووابلٌٌن والفوورسل واسووتطاعوا أن ٌكونوووا أصووحابا ً
ألول كتووواب مقووودس مكتووووبل وأن ٌرفعووووا مسوووتوا ثقوووافتهم التوووً تعلموهوووا مووون
الفٌنٌقٌٌن عبل اإلؼرٌق والرومان.
طبعوووا ً إن هوووذا النقووول التجووواري والفكوووري ٌوووؤتً بمعنوووى جموووع وتوزٌوووع
التناعضات الكبٌورة أٌضواًل وبالتوالً فقود جوروا علوى أنفسوهم أكبور الكووارال ففوً
الوعووت الووذي كووانوا ٌحضوورون فٌووه النهٌووار رومووا بفووتحهم الطرٌووق أمووام عٌسووىل
تشتتوا فً كافة أنحاء األر ل وفً الوعوت الوذي كوانوا ٌسوعون فٌوه لتعلوٌم العوالم
فً كل مكان كوانوا ٌعرضوون أنفسوهم للمجوازر بسوبب شووفٌنٌة الشوعب المتفوو ل
وبٌنمووا كووانوا ٌلعبووون دورا ً ثقافٌ وا ً أساسووٌا ً أثنوواء والدة اإلسووبلم ودمحم فووً الجزٌوورة
العربٌةل تلقوا الضربة القاسٌة من اإلسبلم ذاتهل وبٌنموا كوانوا مون القووا الخبلعوة
فً العصور الوسطىو أوععوا أنفسهم فً موعع تعرضوا فٌه لكل أنواع المجازرل
وبٌنما كانوا ٌؤخذون مواععهم على رأس القوا الطبقٌة والمثقفوة التوً لعبوت دوراً
أساسٌا ً فً فكر وعوة رأس المال األساسً الذي وضع األسوس لعصور الرأسومالٌة
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لم ٌستطٌعوا أن ٌنقذوا أنفسهم من المجازر والضربات التً تلقوها من الرأسمالٌة
ومن الماركسٌة فٌما بعدل هإالء هم العبرٌون أصل القوة والقومٌة والثقافة.
ب ـ ال ٌمكن إهمال تقالٌد وأعراؾ الكهنة المؽوان الوذٌن اكتسوبوا أهمٌوة
اعتبارا ً من عام . 1555مل ولعبوا دورا ً فً انحبلل النمام العبوودي فوً القووس
الخووارجً لسلسوولة زاؼووروس ـ طوووروسل وفووً نجووود مٌوودٌا ـ فووارسل إن لهووذه
النزعة التً أمهرت نفسها باعتبارها النضوج األخبلعوً لمجتموع الزراعوة وذلوك
خارج التقالٌد المٌثولوجٌة السومرٌةل إسهاما كبٌراً فوً أحٌواء إرادة اإلنسوان التوً
خلقووت موون جدٌوودل كمووا إن هووذه النزعووة التووً تمٌووزت بالجانووب األخبلعووً ضوومن
المجموعووات اآلرٌووةل والتووً جعلووت تؤلٌووه اإلنسووان موضوووعا ً ثانوٌ واًل وأدت إلووى
ازدهار الحضارة المٌدٌة ـ الفارسٌة بعد أن عرضتها لئلصبلحات أٌام زرا دشت
عبوول سووقراط وبوووذا وعٌسووى بكثٌوورل أسووقطت اإلمبراطووورٌتٌن البابلٌووة واآلشووورٌة
اللتان كانتا تعٌشان أثقل أشكال النمام العبوديل لقد شكل التقلٌد الزرادشوتً الوذي
نسج البنٌة المعنوٌة والعقائدٌة السامٌة ضد العبودٌوة القدٌموةل األرضوٌة األساسوٌة
الت ً أثرت فً بوذا وسقراط ومن بعودهما النبوً عٌسوىل فقود لعبوت فلسوفة اإلرادة
الزرادشتٌة دورا ً مصوٌرٌا ً فوً تمزٌوق النموام المعتمود علوى التفرٌوق بوٌن اإلنسوان
الذي ال ٌملك حتى ملهل وبٌن اإلنسان الذي وضع نفسوه مكوان أعووا اآللهوةل ذي
المكانة القوٌةل وإن محاكمتوه إللهوه أهوورا موازدا الوذي لوم ٌودرك ذلوكل تزٌود مون
عٌمته كثٌراًل فإسقاط العبودٌة القدٌموة علوى هوذا األسواسل لعوب دوراً فوً ازدهوار
الحضارة اإلؼرٌقٌة الرومانٌة من الناحٌوة المادٌوة واإلٌدٌولوجٌوة وبشوكل مباشورل
وبالرؼم من انهٌار البرسٌٌن فإن البارتٌٌن ومن بعدهم الساسانٌٌن الذٌن ٌعتبورون
استمرارا ً لهمل وصلوا إلى عوة كبٌرة تفر الضرائب على روموا فٌموا بوٌن عوام
. 255م إلى  655م .لقد خلقت األرضٌة اإلٌدٌولوجٌة والمعنوٌة لهذه الحضارة
أٌضا ً فً التقالٌد الزرادشتٌةل وكذلك هناك المانوٌوة "مإسسوها موانً  215ـ 275
م" التووً أجوورت تركٌب وا ً خاص وا ً بووٌن الزرادشووتٌة والمسووٌحٌةل وهنوواك وجهووة نموور
موحوودة لوووال مجووازر الكهنووة الساسووانٌٌن الوورجعٌٌن النتشوورت هووذه الحركووة كمووا
انتشرت المسٌحٌةل إذ من المعروؾ أنها وصولت حتوى أوروبوا علوى شوكل طور
صوفٌةل وأثرت على العصور الوسوٌطل واسوتطاعت أن تصول إلوى مسوتوا الودٌن
الرسمً ألتراك األوٌؽور فً الشر .
كانت الطر الصووفٌة فوً جؽرافٌوة الشور األوسوط فوً تلوك المراحول
تمهوور تطووورا ً كبٌوورا ً باعتبارهووا نوعووا ً موون المجموعووات العقائدٌووة واالجتماعٌوووة
الخاصة .إن أهمٌة هذه الطر تكمن فً كونها تشكل مرحلة هامة لتطور اإلرادة
والفكر المستقل لودا الفوردل كموا لعبوت هوذه المجموعوات الصوؽٌرة لوحودها دوراً
هاما ً فً انهٌار النسٌج األخبلعً والعقائدي الرسمً للنمام العبووديل عون طرٌوق
انسبلخها عون البنٌوة العقائدٌوة واألخبلعٌوة الرسومٌةل وٌعود  ESSENالوذٌن ٌنتموً
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إلٌهم النبً عٌسى والحنفٌون الذٌن تؤثر بهم دمحمل مجموعتٌن من هذه المجموعوات
السووورٌة العقائدٌوووة الصووووفٌةل وبالقووودر الوووذي عمووول فٌوووه مجتموووع النموووام العبوووودي
ومإسساته السٌاسٌة ببنٌتها القاسٌة علوى خنوق اإلنسوانٌةل لعبوت هوذه المجموعوات
دورا ً هاما ً فً تشكل النمام الذي ٌفسح المجال أمام نزعوة الحرٌوة .باختصوار موع
تزاٌد رجعٌة روما فً الؽرب ورجعٌة الساسانٌٌن فوً الشور التوً ازدادت شوٌئا ً
فشووٌئاًل هوورب النوواس موون أجووواء االشووتباك بٌنهمووا التووً اسووتمرت مئووات السوونٌنل
وتؤثروا بالمدارس الفلسفٌة اإلؼرٌقٌة وبالتقالٌد المحلٌة القدٌمة "التقارب الموجوود
بوٌن اإلنسوان واآللهووة فوً المرحلوة النٌولٌثٌووة"ل ودخلووا فوً مرحلووة تشوكٌل طوور
صوفٌة واصلت تواجدها حتى أٌامنا هذهل لقد تشكلت تنمٌمات على شكل مذاهب
وطر مختلفة ضد استبداد النمام العبودي الكبلسٌكً فً مرحلوة موا بعود آشوورل
بمووا ٌماثوول المجموعووات الٌمٌنٌووة والٌسووارٌة فووً ٌومنووا هووذال ولعبووت هووذه الطوور
والمذاهب أدوارا ً هامةل فهوم األبطوال المجهولوون وصوانعوا التوارٌخل أنهوم أبطوال
المقاومووة فووً أنممووة العشووائر والقبائوول ضوود النمووام العبووودي فووً العهووود القدٌمووةل
هإالء األبطال الذٌن لم ٌدون التارٌخ بطوالتهم وربموا نكوون أعورب الحقٌقوة أكثور
إذا علنا :إن التارٌخ هو تارٌخ البطوالت التً لم تدون.
ج ـ تتجلى نقطة التصدع الثالثة المهمة التً تعر لها النمام العبوودي
القووودٌمل المعتمووود علوووى المثٌولوجٌوووا ذات الجووووهر اإلٌووودٌولوجًل فوووً التطوووورات
الفلسفٌة باعتبارها الجهود األولوى التوً ال تعتمود علوى إدارة هللا لتؽٌٌور الطبٌعوةل
لقد استندت الحضوارة فوً والدتهوا وتطورهوا علوى المثٌولوجٌوال وعاموت بالدعاٌوة
لوجهة النمر المٌثولوجٌة التً أحاطت بكل البنى الفكرٌة والروحٌة للبشرٌة على
مدا آالؾ السنٌن فما دامت اآللهة عد عوررت كول شوًء مسوبقاًل ال حاجوة للتفكٌور
والحركةل وكل ما هو مقودر سوٌعا ل وكوان النموام ٌسوتمد عوتوه الكبورا مون هوذا
اإلٌمان األعمى بالقدرل وإذا ما أضٌؾ إلى هذا القودر عووة الملووك ـ اآللهوة تكوون
عد فتحت األبواب على مصراعٌها أمام ممارسة عبودٌة ال حدود لها.
تلقى النمام ضربة إٌدٌولوجٌة عاسٌة وهامة عندما أرسى النبوً إبوراهٌم
أسس اإلٌمان فً الدٌن التوحٌدي الذي ال ٌعتورؾ بتؤلٌوه اإلنسوانل وعنودما طبقوت
التقالٌود الزرادشوتٌة التووً ال توربط التصورفات اإلرادٌووة لئلنسوان بوالرب وتعتبرهووا
تفعٌوول لؤلخووبل الحوورة ووضووع ذلووك فووً صووٌؽة سٌاسووٌةل أدت إلووى عوودم عوودرة
العبودٌة القدٌمة من طراز مصر وسومر على الصومودل وإذا أمعنوا النمور سونجد
أن أحوودهما فووتح الطرٌووق أمووام ثووورة المعتقوودات واآلخوور فووتح الطرٌووق أمووام ثووورة
اإلرادة واألخبل .
أما الثورة الفلسفٌة التوً تناموت فوً أحضوان النموام العبوودي اإلؼرٌقوً
والروموووانً التقلٌووودي فؤنهوووا سوووتوجه الضوووربة اإلٌدٌولوجٌوووة القاضوووٌةل وسوووتدخل
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المإسسات وطراز الحٌاة العبودٌة موضوعٌا ً تحت تؤثٌر القوة العقلٌةل ومع البودء
فً التفكٌر العقلً المستقل المنفصل عن هللا والودوؼمائٌات الدٌنٌوةل سوٌتوجه نحوو
تركٌبة جدٌدةل وٌحاول الفكر الفلسفً وخاصة عند أفبلطون وأرسوطو إنقواذ دولوة
مدٌنة أثٌنوا والوصوول بهوا إلوى الكموالل وتصوب كافوة الجهوود التوً بوذلها سوقراط
الذي ٌعتبور أبوا ً للفبلسوفة البرهنوة علوى إمكانٌوة خلوق الموواطن العوالمل وبوذلك أكود
إمكانٌة إنقاذ دولة أثٌنا بواسطة مفهوم المواطن الوواعًل ولهوذا الهودؾ كوان ٌرٌود
أن ٌنجووز كوول عموول باالعتموواد علووى المعرفووة الكاملووة أوالًل كووان هووذا هووو جوووهر
فلسفتهل وأما أفبلطون فقد جعل من تحوٌل هذا المفهوم أو هذا الموعوؾ األخبلعوً
إلووى دولووة هوودفا ً أساسووٌاًل وكانووت الدولووة المثالٌووة عنوود أفبلطووون هووً التووً ٌحكمهووا
الفبلسفةل وأما أرسوطو فإنوه ٌعتمود علوى أن الطرٌوق العملوً واألفضول ٌمور عبور
اإلدارة األرستقراطٌةل وبالتالً فؤنه ٌعتمد على تعلٌم هذه الطبقةل لكون رؼوم ذلوك
حوودا العكووسل لقوود انهووارت دولووة ودٌمقراطٌووة أثٌنووال وأدا طووراز الفكوور الفلسووفً
موضوووعٌا ً لسووقوطهال ألنووه ال مكووان لعقوول اإلنسووان وإرادتووه فووً طبٌعووة النمووام
العبوديل حٌا ٌكون اإلنسان ـ العبود عبوارة عون وسوٌلة إنتواج ال ٌمتلوك أي حوقل
فً الوعت الذي ٌتم فٌه تؤلٌه مالكً العبٌدل لقد رأا الفكر الفلسفً نفسوه فوً بداٌوة
عهوود السفسووطائٌٌن فووً حالووة موون الصووراع وعوودم الوفووا ل إذ كووان السفسووطائٌون
ٌقولووون بصووراحة أن القوووانٌن ال تمثوول بنٌووة اإللووه بوول تمثوول بنٌووة اإلنسووانل وكووانوا
ٌتحدثون عن حق كل إنسان فً التصورؾ حسوب فكوره وعقلوهل حتوى أنهوم بودإوا
أول مرحلة للنقد العقلًل لقد تم الدخول إلى هذا المسار منذ أواخر القرن الخامس
عبوول المووٌبلدل فتصوواعد الحضووارة اإلؼرٌقٌووة وانحبللهووا موورتبط بهووذه الحقٌقووةل وال
ٌمكن التفكٌر بعمر طوٌول للودوؼمائٌات فوً مكوان ٌبودأ فٌوه العقول بوالتفكٌر الحورل
ولذلك كان ال مفر من انحبلل النمام العبودي المعتمد على الدوؼمائٌات أمام عووة
العقوولل وألن دولووة أثٌنووا أدركووت هووذه الحقٌقووة فقوود عامووت بنفسووها بتقوودٌم السووم الووى
سقراط الذي أراد إنقاذهال وطردت أفبلطون وأرسلت أرسوطو إلوى منفواه طوعواًل
وعامت بوضع نهاٌة مإلمة لكثٌر من الفبلسفة تماما ً كما حدا فوً العهوود األولوى
للمسٌحٌةل فلقد انقسمت كافة المدارس الفلسفٌة إلى مجموعات شبه سرٌةل وبدأت
مرحلة نوعٌة من الفلسفة الباطنٌوة تبلحوقل واسوتمرت مبلحقوة الفلسوفة حتوى عوام
 555م .وأؼلقوت آخوور مدرسووة فلسوفٌة خووبلل هووذه الفتوورةل لٌوتم الوورد بثووورة عقلٌووة
مضادة مع الدخول إلى العصور الوسطى.
ان عبووول رومووا الفلسووفة "السووتوائٌة" كنموورة رسوومٌة علووى نطووا واسووعل
كووان بسووبب حاجتهووا إلٌدٌولوجٌووة تخاطووب بهووا كوول النوواس بصووفتها إمبراطورٌووة
كونٌووةل لقوود كووان "السووتوائٌون" ٌشووعرون أن اإلمبراطورٌووة هووً عوودرهمل فحسووب
مفاهٌمهم الطبٌعٌة إن أفضل أسلوب للحركة هو العٌ بانسوجام موع النموام تماموا ً
كحالووة االنسووجام الموجووودة فووً الطبٌعووةل لقوود حولوووا الفلسووفة إلووى نوووع موون الوودٌن
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لئلمبراطورٌووةل ومووع اإلعووبلن عوون المسووٌحٌة كوودٌن رسوومً كونوووا بنٌووة مفصوولٌة
تضم كافة المدارس الفلسفٌةل وتبنتهوا الدولوة كوجهوة نمور رسومٌة ووضوعتها فوً
خووودمتهال والسوووتوائٌون هوووم أفضووول مووون مثووول ذلوووكل لكووون رؼوووم ذلوووك لوووم تصووومد
اإلمبراطورٌة الرومانٌة التً تعتمد علوى االنقسوام إلوى عبٌود ال ٌملكوون أي حوقل
وإلى إمبراطور ٌملك القوة المطلقوةل أموام التطوور الوذي أٌقموه العقول والوذي ٌقور
بؤن اإلنسان ٌستطٌع فقط ان ٌكون عبد هللا المحبوب.
إن الذي حل وأركع وهدم اإلمبراطورٌة الرومانٌةل أعووا نموام للعبٌودل
لٌس البرابرة الذٌن عاموا بؽزوات مستمرة من الشومال علوى مودا مئوات السونٌنل
بل هً الحركات الفكرٌة واالجتماعٌة التً تنامت فً أحضوان النموام علوى مودا
عد ة عورونل ومزعوت البنٌوة اإلٌدٌولوجٌوة بقووة العقول والعقٌودة .إن هوذه الحركوات
كانت عبارة عون تطوورات صوؽٌرة مون حٌوا الحجومل لكنهوا كانوت مصوٌرٌة مون
حٌووا األثوور الووذي تركتووهل وهنوواك عصووة تووروا حتووى اآلن فووً أورفووا تقووول :بووؤن
نمرود "ملك آشور أو أحد ممثلٌه" لم ٌقتل بالسٌؾ بول البعوضوة التوً دخلوت إلوى
دماؼوووه هوووً التوووً عتلتوووهل ومووون الواضوووح أن هوووذه البعوضوووة تعبووور عووون األفكوووار
والمعتقدات الجدٌدةل واألكثر وضوحا ً من ذلك هو كما رأٌنا سابقا ً أن ما أدا إلوى
انهٌار كافة األنممة الدوؼمائٌة بما فٌها النمام العبودي هو البعوضة التوً دخلوت
إلووى عقلووهل بمعنوووى أن سووبب االنهٌوووار هووو األنموواط الفكرٌوووة والعقائدٌووة الجدٌووودة
الموجهة إلى البنٌة المعنوٌة والعقائدٌة للنمامل إذا كان العنؾ الفم عود نجوح سوواء
فً الداخل أو الخارج فما هو سوا توجٌه ضوربات عوٌوة مون أجول إكموال عملٌوة
االنحبلل الموجودةل إن إمبراطورٌة روما األسطورٌة هً إحدا األمثلوة البوارزة
التً تإكد هذه الحقٌقة.
 4ـو عبلعوة النموام العبوودي بالزموان والمكوان :ثموة موضووع آخور ٌجووب
تعرٌفه وهو الزمن التارٌخً لؤلنممة وعبلعاتها بالمروؾ الجؽرافٌوةل فاسوتٌعاب
عبلعة كل نمام مجتمعوً بموا نسومٌه بوروح الزموان وبالقوالوب الروحٌوة والذهنٌوة
األساسووٌة للمرحلووة أو العصوور الووذي جوواءت فٌووه ٌحمووى بؤهمٌووة علووى صووعٌد نٌوول
المعلومووات الصووحٌحةل فموون الصووعوبة بمكووان إسووناد التشووكل الووذهنً والروحووً
لعصوورنا إلووى عبلعووات النمووام العبوووديل وال ٌمكوون ذلووك إال بعملٌووة تحووول لبنٌووة
المجتمع التً تحملها شخصٌة اإلنسان عن طرٌق تحرٌؾ كبٌر وتخرٌب للوعًل
والووذي ٌقابوول ذلووك هووو وعووً وإدراك الحرٌووة ومسووتوا مقاومووة اإلرادة والنزعووة
العامة للعصورل إن األبعواد التوً سوتحمل هوذه المواعوؾ وتطبٌقاتهوا أكبور مون ذلوك
بكثٌرل إذ ال نصوٌب ألي تطبٌوق منواع لطبٌعوة العصور بالتقودم إال فوً الحواالت
الخاصووة" حووروبل تمووردات" ألن حالووة االتصووال الموجووودة والقوووانٌن الكونٌووة
ومسووتوٌات الوحوودة السٌاسووٌة ال تعطووً لتطبٌقووات كهووذه فرصووة الدٌمومووة لفتوورة
طوٌلة.
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ولهذا السبب فإن ألسلوب العبلعات العبودٌوة عبلعوة وثٌقوة موع المراحول
التً ٌتم فٌها االعتراؾ بحقو اإلنسان حتى اآلنل وببقاء االتصال ضوعٌفا ً وعودم
تشووكل المإسسووات السٌاسووٌة الداخلٌووة والخارجٌووة التووً تقوووم بالمحاسووبةل فالهٌمنووة
المطلقة للسلطة السٌاسٌة والدٌنٌة "هناك تداخل بٌن السٌاسة والدٌن" على أعضاء
المجتمع هً المٌزة األساسٌة للنمامل لم تكن مإسسوات طبقوة الموالكٌن فوً النموام
العبودي تجبر الفرد على االرتباط بالعبلعوات التوً تعتمود علوى اإلشوباع وحسوبل
بل علٌوه أن ٌوإعلم ذهنوه وروحوه وكول حٌاتوه وفوق هوذه العبلعوةل وكانوت الرابطوة
الزمنٌووة للعبودٌووة فووً العصووور البدائٌووة مرتبطووة مووع اإلنسووان بهووذا الوونمط موون
العبلعوواتل لقوود تووم هنووا إنشوواء رابطووة دٌالكتٌكٌووة كاملووة بووٌن تشووكل المجتمووع وبووٌن
الوزمنل وهوذا لووٌس اختٌوارا ً طوعٌواًل ألنوه حسووب الفٌزٌوائً أنٌشووتاٌنل فوإن الووزمن
باعتباره بعدا ً نسبٌا ً ٌقٌود النموامل إنوه بمثابوة عووة كاملوةل ومثلموا ال ٌمكون أن ٌوجود
النمام العبودي دون زمنل فوبل ٌمكون أٌضوا ً الحودٌا عون تشوكل مجتموع ال ٌعوٌ
مع الزمنل وال ٌكفً عٌاس الزمن بحووادا الطبٌعوة علوى أنوه موإثر فقوطل فواألهم
من ذلك الوصول إلى مقٌاس المجتمع مع الزمنل فالزمان فوً العلووم االجتماعٌوة
لم ٌستوعب بعد ولم ٌتم إبراز توؤثٌرهل وأي علوم اجتمواعً صوحٌح تتوعوؾ درجوة
صووحته علووى تعٌووٌن مقٌوواس الووزمن وإضووافة البعوود الزمنووً علووى كافووة العبلعووات
والتناعضات وتكوٌن الحركة االجتماعٌةل وبناء علٌه ٌمكن تحدٌد مراحول رئٌسوٌة
إذا وضعنا ترتٌبا ً زمنٌا ً تارٌخٌا ً للحضارة العبودٌة.
 1ـ والدتها وتطورها :من المحتمل أن هذه المرحلة استمرت فً الفترة
بوٌن العوامٌن  3555ـ . 2555مل حٌوا تووم إنشواء الدولوةل وتمووت البرهنوة علووى
عدرة النمام على االستمرارل فهو مناسب للتوسع واالستٌطانل وٌمكن لهذا النمام
أن ٌعطً طابع السبللة أو المجموعة السٌاسٌة التً تتمتع بالسلطة المطلقة للكهنة
ـووو الملووووك الوووذٌن تسوووتروا خلوووؾ الوضوووع الوووذهنً والروحوووً لئلنسوووانل وخلوووؾ
المثٌولوجٌا التً أخذت شكل مجمع اآللهة "بانتٌون"ل وفً الوعت الذي كانوت فٌوه
الهٌمنة اإلٌدٌولوجٌة هً األساسل فإن اإلدارة السٌاسٌة الحدٌثة العهد كانوت توؤتً
فً المرتبة الثانٌةل وكانت السلطات المهٌمنة التً أعامت الدولوة تنمور إلوى كافوة
العبلعات على انهما ملكٌتهم المطلقةل وٌمكن تسمٌة هذه المرحلوة بنموام الملووك ـ
اآللهووةل فلقوود تشووكل جوهرهووا فووً الحضووارة السووومرٌة وأكثوور مووا تووؤثر بهووا هووً
حضارة المصرٌٌن وحضارة الهارابا فً البنجاب والمهنجدارو وٌعتقود أن مصور
شووهدت هووذه المرحلووة فووً الفتوورة بووٌن  3555ـ . 2355مل وأمووا الحضووارات
األخرا فقد شهدتها بٌن أعوام  2555ـ . 2555م.
كانووت المٌثولوجٌووا هووً الشووكل األساسووً للفكوور فووً هووذا الوعووتل لؽتهووا
شعرٌةل إذ كانت لؽة الشوعر مسوٌطرة علوى كافوة أشوكال األفكوار المٌثولوجٌوة فوً
األزمنووة األولووىل وكووان الشووعر هووو المعبوور الحقٌقووً عوون صووفاء الحٌوواة وسووكونهال
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واللؽة الشعرٌة هً رٌاضٌات الحٌاةل والعبلعات التً تتموز فٌهوا الشواعرٌة هوً
عبلعات تنم عون االنحطواط واالؼتورابل والتمواهر الشوعري للحٌواة ٌعتبور تجاوبوا ً
صحٌحا ً مع جوهرهال واالبتعاد عن الشاعرٌة له عبلعة بفقدان الحٌاة عن عرب.
عنوود تنوواول هووذا الموضوووع ٌجووب إال نقووع فووً الخطووؤ التووالًو ال ٌمكوون
لمقوواٌٌس األوزانل ترتٌووب المقوواطعل الطووول والقصوور أن توضووح حقٌقووة الشووعرل
وهووً مجوورد تفصووٌبلتل فوواالمر الحاسووم واألساسووً والمحوودد فووً لؽووة الشووعر هووو
ا لجوووهر الووذي تتناولووه ولووٌس الجموول الموزونووة والشووكلٌات المختلفووة األخوورال
وباإلضافة إلى ذلك فإن هوذه المرحلوة تتضوح مون خوبلل مإسسوة الكتابوةل وهنواك
عبلعة أكٌودة بوٌن والدة الحضوارة وبوٌن نموام الكتابوةل وطبعوا ً عنودما ٌقوال ذلوك ال
ٌقصد به إشارات األحرؾ واألرعام وحسبل بل واإلشارات التوً تعكوس الفكورةل
وبهذا فإن مرحلة فكرٌوة وصولت الوى هوذا المسوتوا عوادرة علوى خلوق الحضوارة.
مهر أٌضا ً فن عموارة المعابود والقصوور باعتبارهوا إحودا المإسسوات األساسوٌةل
فبل ٌمكن الحدٌا عن مرحلة عبودٌة ال تمتلك معابد وعصورل فقد تم إنجواز كافوة
القصوور والمعابود فووً بداٌوة مراحول النشووء واسوتمر التطووور فٌموا بعوود علوى هووذا
الشكل فً المراحل البلحقةل وكان نمام الملكٌة ٌمثل شكل العبلعات الدنٌوٌة التً
هوً
تسٌطر علٌها اآللهةل وكانت الملكٌوة الجماعٌوة هوً الشوكل السوائد فواألر
ملك للجماعةل واالدارة مصدرها إلهوًل وموا علوى العبٌود إال أن ٌقومووا بوموائؾ
الخدمة.
كانت المدٌنة مكان االستقرار األساسًل وهً المإسسة التً تحدد روح
المرحلووة وذهنٌتهووال ولبوودء الحضووارة عبلعووة كبٌوورة مووع دولووة المدٌنووةل فالمدٌنووة ال
تمثووول شوووكل االسوووتٌطان الفٌزٌوووائً فقوووطل بووول كانوووت مركوووز المجتموووع السٌاسوووً
واالجتماعً الذي ٌخلوق الوروح والذهنٌوة الجدٌودٌنل وتطوورت وتكاثفوت الحورؾ
لكنها لم تكن مستقلة بعدل وتحكمها العبلعات العبودٌة كجزء من القصور والمعبودل
وأساسها ٌعتمود علوى اموتبلك اإلنسوانل وتحموى بشوكل العبلعوات المشوابه للتجوارة
النامٌووةل وٌصووعب الحوودٌا عوون الطبقووة الوسووطى وتكووون شخصووٌاتهال فقوود كانووت
عبلعة الحاكم والمحكومل واإلداري والمدارو المطلقةل عبلعة مون ٌملوك كول شوًء
من جهة ومن ال ٌملك من جهة أخرا هً السوائدة فوً كول المواضوٌعل وال ٌمكون
الحدٌا عن أٌة هوٌة أو إرادة أو حرٌة للطبقة الوسطى.
كانوووت أدوات اإلنتووواج بشوووكل عوووام مووون إبوووداعات المجتموووع النٌوووولٌثًل
وبدخول إدارة المدٌنة الجدٌودة إلوى الملكٌوة الجماعٌوة مهور نموط جدٌود للعبلعواتل
وال ٌصادؾ فً هذا العهد أي إبداع بصونع أدوات خاصوة بوهل وٌصوح هوذا أٌضوا ً
علووى األر التووً نممووتل فووالري الصووناعً والطبٌعووً كانووا موون أكثوور المووواهر
التوووً توووم االرتبووواط بهوووال وتركوووت المجموعوووة االثنٌوووة مكانهوووا للمجتموووع الطبقوووًل
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وتطورت ثقافة السبلالت الحاكمةل وإن فهم المإسسات المادٌة والبنٌوة الروحٌوة ـ
الذهنٌووة لتلووك الشوورٌحة الزمنٌووة وتحلٌلهووال هووو موون مسووائل ومهووام علووم التووارٌخ
األساسٌة.
 2ـ مرحلة النضوج واالنتشار :تشومل هوذه المرحلوة الفتورة الممتودة بوٌن
 2555ـ . 555مل واختلفووت موون مركووز آلخوورل وأهووم مٌووزات هووذه المرحلووة أن
النمام أصبح أكثر رسوخا ً وانتشاراًل وٌترك المجتمع السومري فً هوذه المرحلوة
مكانووه للبووابلٌٌن واآلشووورٌٌن فووً حوووالً. 2555مل وتطووورت مرحلووة السووٌطرة
البابلٌة واآلشوورٌة بشوكل متوداخلل ألنهوا جورت بشوكل متوداخل ومتنواع ورؼوم
ذلك تتكوامبلن موع بعضوهما الوبع ل وشوهدت األعووام مون  2555ـ . 1655مل
مرحلة الوالدة والتطور ومن  1655ـ . 1555م مرحلة النضوج المتوسوط ومون
. 1555م ـ  155م مرحلة الذروة واالنهٌار وأما الحضارة المصرٌة فقد مورت
بمرحلووة الوووالدة والتطووور بووٌن األعوووام  3555ـ . 2355مل وبمرحلووة النضووج
المتوسط ما بٌن 2555ـ . 1855مل وبمرحلة الذروة واالنهٌار . 1555م إلوى
صفرل فً حٌن ان حضارة الهارابا لم توتمكن مون االسوتمرار وزالوت فوً أعووام
. 2555مل وأما التسلسل الزمنً فً الصٌن فكان علوى الشوكل التوالً 1555 :ـ
. 1555مل مرحلة الوالدة والتطورل وما بٌن  1555ـ . 555م مرحلة النضج
المتوسطل ومن . 555م ـ  555م مرحلة الوذروة واالنهٌوارل وفوً الهنود موا بوٌن
 1555ـ . 555م مرحلووة الوووالدة والتطووور وموون . 555م ـ  555م مرحلووة
النضج المتوسطل وما بوٌن  555ـ 1555م مرحلوة الوذروة واالنهٌوارل والحضوارة
اإلؼرٌقٌوووة الرومانٌوووة هوووً عموموووا ً نتووواج لمرحلوووة نضوووج وتفسوووخل أموووا بالنسوووبة
للحضارات التً فً مستوا أدنى مثل حضوارات الحثٌوٌن والمٌتوانٌٌن والفٌنٌقٌوٌن
والعبرٌٌن والكرٌتل فقد كانت تشبه النموذج الرئٌسوًل وتحواول أن تعوٌ بشوكل
كلً أو جزئً ضمن نفس المراحل.
إن المٌزة األكثر وضوحا ً لهذه المرحلة هً النمو واالنتشار عن طرٌوق
التوسعل لقد ارتفعت العدٌد من مستوطنات المرحلة السابقة والمدن التابعة لها إلى
مستوا دوٌبلت المدنل وولدت مراكز رئٌسٌة جدٌدةل تووزع المودن فوً جؽرافٌوة
الشر األوسط كان أشبه بخرٌطة توزع النجومل وأصبح الطابع الكهنووتً لنموام
الدولة فً المرتبة الثانٌةل وباتت أكثور موا تكوون عبوارة عون مإسسوة تقووم بمهموة
إٌدٌولوجٌةل وشوعرت السولطة السٌاسوٌة بؤنهوا تمتلوك عووة عرٌبوة مون هللا ومارسوت
هووذا الشووعور بحٌووا تعاممووت وكثوورت المعابوود والقصووور وأزداد تووؤثٌر المإسسووة
الملكٌة.
وعلى صعٌد التطور االجتماعًل كان مٌبلد الطبقة الوسوطى واكتسوابها
شخصٌة خاصةل المٌزة األساسوٌة للمرحلوةل وشوكلت فئوة التجوار والحورفٌٌن نوواة
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لتضخم المدنل ولعبوت دور القووة المحركوة فوً التطوور االعتصوادي واالجتمواعً
وفوووً العبلعوووات القائموووة بوووٌن المووودن وبوووٌن المدٌنوووة والرٌوووؾل ونوووال الحرفٌوووون
استقبللٌتهمل وؼدا للتجار تؤثٌر ٌماثول توؤثٌر دوٌوبلت المودن الصوؽٌرةل لقود شوكلت
طوووابع شخصوووٌة التووواجر والحرفوووً أساسوووا ً لآلشوووورٌٌن فوووً البداٌوووةل وللفٌنٌقٌوووٌن
والكرٌووت والقرطاجووة والعبوورانٌٌن والعدٌوود موون الوودوٌبلت الصووؽٌرة فووً سووواحل
األناضولل وٌعد هإالء من أهم الطبقات االجتماعٌة التً تؤتً فً الدرجوة الثانٌوة
بعد مإسسات الكهنة والملوك والتً ستلعب دورا ً هاما ً.
وعلووى الصووعٌد االعتصووادي فقوود تطووورت السوولع وتزاٌوودت المووواد التووً
أصووبحت موضوووعا ً للتجووارة باسووتمرار وتطووورت تجووارة الرعٌووق ومهوورت ور
تشووبه المصووانعل وكانووت الكثٌوور موون األعمووال االعتصووادٌة تتووابع تطورهووا خووارج
إشووراؾ الدولووة خاصووة وأن الحضووارة العبودٌووة شووهدت حوووالً عووام . 1555م
مرحلووة "عولمووة" ٌمكوون أن ٌطلووق علٌهووا عولمووة عصوور البرونووزل لقوود بوودأ النمووام
ٌعٌ سعادة مرحلة النضجل وألول مرة دخلت مإسسة دبلوماسٌة ؼزٌورة الهوداٌا
الووى العموولل وبهووذا فووان حضووارة الشوور األوسووط كانووت تعووٌ فووً عصوور الثقووة
بالنفس بشكل ال ٌتزعزع.
وتعرضت مثٌولوجٌا العصور األولى لبلنكسار لٌتطور الدٌن التوحٌدي
الذي ٌنطلق من عدم إمكانٌة تحول اإلنسان إلى إله وعدم إمكانٌة تجسٌد اإلله فوً
صنمل وهذا ما عاد عملٌة االنكسار الذي حودال والتكامول بوٌن االعتصواد والتعبٌور
الذهنً عن التجارة المتمثل بالمصطلح الجدٌد "اإلله الواحد" كان تدفع اكثور بهوذا
االتجاهلكمثل حجر األساس للبنى اإلٌدٌولوجٌة التوً تخاطوب كول البشورٌةل فبٌنموا
ٌووتم تجوواوز مرحلووة اآللهووة التووً تحمووً المدٌنووة أو القبٌلووةل ٌبوودأ هللا وهووو ٌحتضوون
البشرٌة جمٌعاًل وٌمثل تقلٌد اإلله الواحد لٌلعب دوره التارٌخًل ومن الواععٌوة أن
نتحووودا عووون االنعكاسوووات المعنوٌوووة ودورهوووا التوووارٌخً الوووذي ال ٌقووول عووون دور
المروؾ المادٌة.
ٌعد استخدام عوة الحصان فً جر عربات الحرب واحدة من التطوورات
الهامة لهذه المرحلةل فلقد ازدهرت المإسسة العسكرٌة ألول مرة بفضل استخدام
العربات التوً تجرهوا الخٌوول لوذا كوادت ان تصول مكانتهوا إلوى السوماءل نعوم لقود
بوودأت أهووم عوووة مسوورعة للتووارٌخ .إن هووذه التقنٌووة الموجووودة تحووت سووٌطرة الطبقووة
العلٌوووا باإلضوووافة إلوووى األسووولحة البرونزٌوووةل كانوووت تبشووور عووون عصووور القٌوووادات
العسوكرٌة القوٌوةل ولقود وصولت هوذه السوٌطرة بشوخت حموورابً ملوك بابول إلووى
أعوا تعبٌر لها.
 3ـ المرحلة التقلٌدٌة للحضارة أو عصر الوذروة واالنهٌوار :جورت هوذه
المرحلة فوً الفتورة الزمنٌوة موا بوٌن . 555م ـ 555مل ففوً الوعوت الوذي تركوت
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فٌها مٌزوبوتامٌا موععها المركزي فً الحضارة لئلمبراطورٌة المٌدٌة ـ الفارسٌة
فوً الشور ل تركوت مصور واألناضوول موععهوا المركوزي للحضوارة اإلؼرٌقٌوة ـ
الرومانٌة فً الؽربل لقد تجاوزت إمبراطورٌة مٌدٌا ـ الفرس التزمت والتطورؾ
البووابلً واآلشوووري لتمثوول مرحلووة تتمٌووز بالعوودل والسووبلمل وتركووت خلفهووا مرحلووة
الفراعنة والنمرودٌٌن الذٌن خلقوا خٌواالً ال ٌتزعوزعل وبشورت بوزمن لوم تعود فٌوه
العبودٌة عَدَراًل وأن الحرٌة والخبلت أموور ممكنوة وكوان ذلوك بمثابوة تعبٌور عون
إمكانٌة تحطوٌم السبلسول العبودٌوة التوً التفوت حوول البشورٌة حتوى أعناعهوال وفوً
الوعت الذي كان فٌه اإلؼرٌوق والروموان فوً الؽوربل ٌسوندون بمهورهم إلوى عووة
العقووول والفلسوووفة لٌوصووولوا نموووامهم إلوووى الوووذروةل كوووانوا ٌزرعوووون كووول عناصووور
االنحطوواط فووً داخلهوومل فبٌنمووا كانووت جمهورٌووة رومووا العبودٌووة ودٌمقراطٌووة أثٌنووا
تإكدان عوة الفلسوفةل كانوت تعتورؾ أٌضوا ً بعودم مواكبوة النموام لهوال وال ٌمكون أن
تبقى السلطة التً أوصلت نفسها إلى مرتبة اإلله والتوً تمثول الخاصوٌة األساسوٌة
للحضارة العبودٌة أن تبقى فً حٌز واحد موع االعتقواد المتحورر واإلرادة والفكور
لفترة طوٌلة من الزمنل فصعود أي نمام إلى الذروة ناجم عن وجوود التناعضوات
السابقة لمرحلة االنحبلل مثلما تكون هوذه التناعضوات سوببا ً النحطاطهوا وانهٌارهوا
أٌضاًل نمرا ً ألنها تفعل فعلها فوً القطوب المضوادل فعنودما ٌقووم التنواع بتطووٌر
أحد أطرافها تتسبب فً سقوط الطرؾ اآلخورل وبوذلك ٌكوون النموام عود دخول فوً
أسرع مراحلهل فالتسارع ٌنم عن زٌادة دور الوزمنل حٌوا تكوون السورعة هادموة
وبانٌووة فووً نفووس الوعووتل والتسووارع فووً أٌووة بنٌووة ٌعنووً توووفر عناصوور االنهٌووار
والتؤسٌس وتحرٌكها من جدٌدل وبهذا المعنوى ٌكوون التوارٌخ عود دخول فوً مرحلوة
التسارع ابتدا ًء من أعوام . 555مل وبدأت مرحلة االنتقال من الطورؾ الشورعً
لل حضووارة إلووى طرفهووا الؽربووً علووى مهوور الحصووان فووً أسوورع وعووتل ودخلووت
الحركوووة التجارٌوووة السووولعٌة والفكرٌوووة فوووً عطوووع نفوووس المسوووافة ودورانهوووا بووونفس
السرعةل ففً حٌن كانت عملٌة التمواٌز بوٌن الشور ـ الؽورب فوً مرحلوة تطوورل
كانت الحركوة بوٌن هوذٌن القطبوٌن مسوتمرة علوى كافوة المسوتوٌاتل وتورك النوزاع
الفارسووً اإلؼرٌقووً مكانووه للصووراع الرومووانً الساسووانًل ودبلوماسووٌة التوووازن
جلبت معها تكوٌنات جدٌدة وكثٌرة.
شهدت هذه المرحلة باإلضوافة إلوى طاعوة الحٌوانوات حالوة تطوور تسومح
باالستفادة من طاعة الرٌح والمواء بشوكل اكبورل وبودء باسوتخدام النقوودل وتطوورت
مهن الزجاج والكتاب فً هذه المرحلةل وتطور فن عموارة المودن التقلٌدٌوة بشوكل
ال مثٌول لووه وتعمقووت جووذور العلمانٌووة وواصوولت الطبقووة الوسووطى تطورهووا الكمووً
والنوعًل وكانت مسٌحٌة عٌسى باعتبارها دٌن اإلنسانٌة الكونً فً حالة تشكلل
كووؤعوا حركووة أخبلعٌووة عقائدٌووة لتمثوول أعوووا حووزب اجتموواعًل وكانووت الطوور
الصو فٌة وعلوى رأسوها المانوٌوة تتطوور وتكبور ككورة ثلجٌوةل والمودارس الفلسوفٌة
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وعلووى رأسووها السووتوائٌة اسووتمرت فووً االنتشووارل وراحووت الحضووارة مووع رومووا
العالمٌة تفر عولمتها على كافة الصعدل ولم تعد هناك أٌوة مإسسوة فوً النموام
العبووودي تمتلووك عوووة موون شووؤنها أن توعووؾ اإلنسووانٌة التووً تحركووت علووى مسووتوا
النمرٌووة والتطبٌووقل لقوود حووان وعووت الوووالدة الجدٌوودةل فٌووزداد تسووارع زموون النمووام
العبودي الذي تباطؤ لفترة طوٌلةل وتلد القرون الوسطى من أجل خلق زمن أعووا
وأسرع للحضارة.
رؼووم أن عبلعووة الحضووارة بالجؽرافٌووا هووً عبلعووة مٌكانٌكٌووةل إال أنهووا
تتضوومن فووً جوهرهووا معنووى دٌالكتٌكٌواًل فلوووال الهووبلل الخصووٌب لمووا كانووت هنوواك
حضارة سومرٌة أو مصرٌةل ولو ال الحضارتٌن السوومرٌة والمصورٌة لموا وجود
الشوور األوسووطل ولوووال وجووود الشوور األوسووط لمووا تطووورت الحضووارة الهندٌووة
والصٌنٌة فً الشور ل والحضوارة اإلؼرٌقٌوة الرومانٌوة فوً الؽوربل ولوو لوم تكون
الحضارة اإلؼرٌقٌوة والرومانٌوة لموا وجودت الحضوارة األوروبٌوة الراهنوةل هنواك
سلسلة مكانٌة مرتبطة بشدة االرتبواط بالسلسولة التارٌخٌوة كارتبواط البعود الزمنوًل
ٌجووب عوودم تنوواول الرابطووة الموجووودة بووٌن التووارٌخ والجؽرافٌووا باعتبارهووا رابطووة
فٌزٌائٌة بحتة أو باعتبارها أجزاء طبٌعٌة مناسبةل فهناك عبلعوة وثٌقوة بوٌن تشوكل
المجتمع النٌولٌثً والمنا الجؽرافوً والؽطواء النبواتً والحٌووانًل ومونح التوارٌخ
والطبٌعة هذه الفرصة لجؽرافٌة الهبلل الخصٌبل إن الذٌن فتحووا هوذه الجؽرافٌوا
والثورة الزراعٌة العمٌمة هم بمثابة األبطال الحقٌقٌٌن الذٌن فتحووا الطرٌوق أموام
والدة التارٌخ فً رحم أمه وفً مهد البشورٌةل وهوم بمثابوة اآللهوة المجهوولٌن فوً
التارٌخ وأبطال الجهدل فقد بدأ التارٌخ على هذا األساس ولكنوه إكتوب كوذبا ً ونفاعواًل
فالطفل عد نشؤ هنا ولكن اآلخرٌن عاموا بتسمٌتهل وتم خلق كل مقوموات الحضوارة
هنوووا ولكووون اآلخووورٌن اسوووتولوا علٌهوووال والزال هوووإالء ٌؽوووذون الحضوووارة ولكووون
اآلخرون ٌعٌشونل فإذا لم ٌتم االعتراؾ بعطواءات الهوبلل الخصوٌب للتوارٌخ ولوم
ٌتم إعطاءه حقه فلن ٌستطٌع التارٌخ إنقاذ نفسه من كونه تارٌخا ً لؤلكاذٌب وٌفتقور
إلى الجذور.
لقوود أكوود هٌوورودوت فووً زمنووه أن مصوور هووً هبووة النٌوولل وبٌنمووا كووان
اإلندوس والبنجاب ٌنجبوان الحضوارة الهندٌوة كوان النهور األصوفر ٌنجوب الصوٌنل
كمووا أن مٌووزة الووري الطبٌعووً فووً األناضووول أنجبووت كوول الحضووارات التووً تؽووذت
منهووال وكووذلك أنجبووت التجووارة التووً تسووارعت عوون تشووكل المراكووز الحضووارٌةل
الجووزر الحضووارٌة المتبلحقووة وفووً النقوواط الجؽرافٌووة المتبلحقووةل وٌمتوواز البحوور
األبٌ المتوسط بؤنه أعدم وأكبر بحر حضواري سوواء كوان بمٌاهوه أو بسوواحلهل
فبنٌته الترابٌة والمناخٌة المناسبة حولـت كل أوروبوا إلوى أكبور مركوز للحضوارةل
لذا من المهم دراسة كل جؽرافٌة من الزاوٌوة االجتماعٌوة والتارٌخٌوةل فالجؽرافٌوا
بجوانبهووا السوولبٌة واإلٌجابٌووة ذات تووؤثٌر أساسووً ومسووتمر علووى الحضووارةل وعلووى
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بنٌوة المجتموع وتطووره بشووكل عوامل فوإذا تووم وصوؾ مشواكل البٌئووة فوً أٌامنوا هووذه
بالكارثووةل فووإن هووذه الكارثووة مرتبطووة أشوود االرتبوواط بانعوودام وعووً عصوورنال وهووذا
الموضوع له عبلعة وثٌقة بالعبلعات العمٌاء التوً تسوود المجتموع والجؽرافٌوة فوً
عصرنا الذي ٌدعً العلمٌةل والجوانب الحضارٌة التً تتنواع موع الطبٌعوة .إن
الجؽرافٌة تلعب دور المهد فً واعع المجتمع وال ٌمكن للبشرٌة أن تبقى على عٌود
الحٌاة بدونه لذا علٌها أال تقوم بتخرٌب مهودهال وهوذه هوً نتٌجوة مون أهوم النتوائج
التً ٌمكن أن نستنبطها من تحلٌل الحضارة.
 4ـ مٌراا الحضوارة العبودٌوة  :إن العبوور إلوى المجتموع الطبقوً جواء
نتٌجووة لعوودم تمكوون المجتمووع النٌووولٌثً موون حوول تناعضوواتهل فبووات مشوولوالً ألنووه لووم
ٌستطع تنمٌم وسائل اإلنتاج المتراكمة والمسوتوا العوالً للمعلومواتل ومون جهوة
ثانٌة كان التزاٌد السكانً مهماًل وتم الوصول إلى نهاٌة اعتسام األراضً الواسعة
وانتشر المجتمع القروي ونفذت إمكانٌاته لحل عضاٌاه.
عنووود الوصوووول إلوووى عوووام . 4555م شووومل المجتموووع الزراعوووً كافوووة
األراضً الخصبة فوً أوروبوا وآسوٌال ابتودا ًء مون المحوٌط األطلسوً وصووالً إلوى
المحووٌط الهوواديل وتمركووزت كثافووة سووكانٌة فووً محووٌط البحوور األبووٌ المتوسووطل
وعندما وصل مجتمع القرٌوة إلوى الحودود القصووا للتطوورل كوان ٌتحوتم علٌوه أن
ٌبحا عن مخرج لنمام جدٌد أو أن ٌتفسخ فً وسط من المواجهات العقٌموة التوً
انتشرت فً المراحل األخٌرة بسبب النزاع حول األر وكان على المجتموع أن
ٌجد حبلً لمشكلة المستوا التقنً واالزدٌاد السكانً فً تؽٌٌور النموامل لقود حاولنوا
متابعوة طووراز الحوول الووذي عدمووه المجتمووع الطبقووً العبووودي عوون عووربل ورأٌنووا أن
الووذي حوودا هووو ثووورة الموودن التووً ٌسووتند جوهرهووا إلووى التنمووٌم الجموواعً لعموول
اإلنسان الذي ٌنوتج أكثور بكثٌور مموا ٌسوتهلكل وذلوك باسوتخدام التقنٌوات الموجوودة
بٌن ٌدٌهل إن حالة التعبئة التً بدأت فً ودٌان دجلة والفرات والنٌل رفعوت نسوبة
السووكان فٌهووا موون أجوول سووقاٌة األراضووًل كانووت تخلووق العجائووب بمووا ٌشووبه وادي
السٌلٌكون فً ٌومنا هذال إن بناء مراكز اإلنتاج الجدٌدة هوً مون إحودا العجائوب
واألحبلم .التً ستفعل فعلها فً البنٌة الفكرٌة لئلنسانٌةل وال شك بؤن انطبلعة من
هذا النوع للخروج من رتابة مجتمع القرٌوة النٌوولٌثً الوذي اسوتمر آالؾ السونٌنل
شكل تقدما ً كبٌراًل ولم ٌكن الوضع مناسبا ً لبلستدالل على التناعضات الكبٌرة التً
ٌحتوٌها النمام الجدٌدل فقود كوان كول شوًء عالموا ً مون الخٌواالت ٌمتواز بالشواعرٌة
والجاذبٌووةل حتووى العاموول بووات ٌشووبع بشووكل أفضوول موون السووابق وٌحٌووى فووً أمووانل
والنمام الذي أبتودأ بتؤسوٌس مودن مثول أرٌودو وأوروا لودا السوومرٌٌن فوً أعووام
. 3555مل اسوووتطاع حماٌوووة جووووهره لثبلثوووة آالؾ عوووام وفوووتح الطرٌوووق أموووام
مإسسات متسلسلة لٌتعامم وٌنتشر بودون انقطواع وكؤنوه ٌفوتح كول السواحات التوً
تكونت مع المجتمع الزراعًل ونجح فً تحوٌلها إلى ساحات للحضارة.
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ٌصووعب علٌنووا حتووى فووً أٌامنووا هووذه الحوودٌا عوون القوودرة علووى تحلٌوول
الحضووارة التووً تووم إنشوواإها بكافووة اتجاهاتهووا .لقوود شووكلت هووذه الحضووارة مصوودراً
لكافة المإسسات والعبلعات األساسٌة المتداولة فً أٌامنا هذهل إذ ترسخ ما أبدعته
هذه الحضارة فً ذاكرتنال على شوكل شوٌفرات مجتمعٌوة وراحوت توجوه سولوكنال
إن المإسسوووات األساسوووٌة لكافوووة المووودن والطبقوووات االجتماعٌوووةل وجوووذور الثقافوووة
االجتماعٌة تمتد إلى ذلوك المنبوعل لقود أنجوزوا فوً هوذه المودن الصوؽٌرة فوً بداٌوة
األموور المعابوود والقصووور والمسووارح واألسوووا والمجووالس والشوووارع والمشوواؼل
والمووودارس والبٌووووت العاموووة والخاصوووةل فوووإن اإلدارٌوووون والمومفوووون والملكٌوووة
والموودٌرل والتنمٌمووات االستشوووارٌة والقٌووادات العسووكرٌة كلهوووا مصووطلحات مووون
مخلفووات تلووك المرحلووةل تعوود الكتابووة والمٌثولوجٌووة والرسووم والموسووٌقى والمسوورح
والفلكلور والطقوس الدٌنٌة كلها من اختراعات المعبد وإبداعاته.
لقوود أدرك السووومرٌون أهمٌووة هووذا النوووع موون المإسسووات واعتبروهووا
عوانٌن سامٌة وراحوا ٌنادونها بـ "ماءاتناو ارتبطوا ً بوـ  " MEوٌتصورفون بمنتهوى
االحتوورام معهووال لقوود تطووورت هووذه المإسسووات وكووذلك الذهنٌووة التووً وجهتهووا فووً
المراحوول الحضووارٌة البلحقووةل ممووا ٌعنووً توسووعا ً وانتشووارا ً لهووا .وعنوودما وصوولت
التناعضووات إلووى أبعوواد ال ٌمكوون تحملهووا لجووإوا إلووى األدٌووان التووً صوونعوها لآللهووة
الجدٌدة ولممثلٌها الرئٌسٌٌنل وعندما ازدادت صعوباتها زودوا أرادتهم بالشجاعة
وانفتحوا على عوالم الحرٌة الجدٌدةل وإذا تطلب األمر فهوم ٌلجوإون إلوى عقوولهم
دون مراجعوووة اآللهوووةل وٌحووواولون الوصوووول إلوووى العلووووم والقووووانٌن الجوهرٌوووة
الموجودة فً طبٌعة كل شًءل ولم ٌكتفوا بؤكل ما كانوا ٌجنونه من الطبٌعة سابقا ً
وبدءوا بزراعته وجنٌه فٌما بعد لٌقوموا بتؽٌٌرهوا وإعطائهوا شوكبلً جدٌوداً لتحقٌوق
المزٌوود موون الؽنووىل ولووم ٌضووعوا القوووانٌن للمجتمووع فحسوبل بوول وضووعوا القوووانٌن
للدولووة أٌض واًل وخلقوووا الحقووو ووجوودت اإلنسووانٌة نفسووها وجهوا ً لوجووه أمووام ثووورة
المدٌنة التً كانت وسٌلة لحل تناعضات المجتمع القرويل هذه الثورة التً وجدت
نفسها أمام تناعضات أكبر وأعممل فكل حل ٌفتح البواب أموام تنواع جدٌودل وهوذا
مووا نسوومٌه بتسووارع الزم وان االجتموواعً مووع الحضووارةل وسووواء أسوومٌناه عوودراً أو
مسٌرة للحرٌة فإن طراز وجود اإلنسان هو الذي ٌقرر وهو الذي ٌسٌر.
إن التناعضووات المتصوواعدة داخوول حضووارة النمووام العبووودي لٌسووت موون
النوووع الووذي ٌمكوون حلووه بواسووطة آلٌووات النمووام الجوهرٌووةل وعبوول كوول شووًء فووان
الوضع الذهنً والروحً العام للمجتمع عد دخل مع نمط حٌاة النمام العبودي فً
حالووة صووراعل واسووتٌقمت الذهنٌووة واإلرادة وبوودأت بووالتحرك للبحووا عوون سووبل
جدٌدةل وال شك أن التناعضات المادٌة كانت تلعب دورا ً هاما ً فً هوذه التطوورات.
إن عبلعات الملكٌة القائمة على ملكٌة وسائل اإلنتاج وعلى رأسها اموتبلك العبٌودل
أدت إلوووى االهتموووام بالبطالوووة وبوووؤدوات اإلنتووواجل ولوووم ٌوووتم اسوووتخدام الكثٌووور مووون
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االختراعووات مثوول الطاحونووة المائٌووة أو نووواعٌر المٌوواه بسووبب وجووود عموول العبٌوود
الرخٌتل فقامت عبلعات الملكٌة فً النمام العبودي والبنٌة الذهنٌة المرتبطة بها
باستخدام كافة أدوات اإلنتاج الهامة ضمن الحد األدنى مون عودرتها وعطائهوا مموا
أدا إلى مردود أدنى مما كان ٌتطلوع إلٌوه الرأسومالٌونل وكانوت تنموو شوٌئا ً فشوٌئا ً
جٌو من العبٌد بسبب الحروب المتبلحقةل اما نمام تشؽٌل العبٌد الذي أدا إلوى
خلق الوفرة والثراء فً بداٌة نشوء النمام العبودي تحول اآلن إلى نموام لوٌس لوه
مردود ومهرت العصابات العسكرٌة والتً لعبت دورا ً متقودما ً فوً انحوبلل البنوى
السٌاسووٌة واالجتماعٌووة القدٌمووة المتخلفووةل وفتحووت الطرٌووق فووً المراحوول األخٌوورة
أمام نفقات دون مقابول ؼٌور التخرٌوب والهودمل ولوم ٌبوق للعصوابات العسوكرٌة أي
جانب جذابل وفقد حرفٌو وتجار الطبقة الوسطى فً المدن حٌوٌتهم السابقةل ولم
تشهد هذه المرحلة جهودا ً علمٌوة أو فلسوفٌة جدٌودةل وبوذلك كوان ٌوتم نسوٌان موا توم
حفمووه وتسووود مرحلووة موون المووبلم .وتووم الوصووول إلووى مرحلووة فقوود فٌهووا األموون
االجتموواعً والقووانون واألعووراؾ سووٌادتها وسووقطت اإلٌوودٌولوجٌات والممارسووات
الدٌنٌة الرسمٌة إ لى أدنى مستوا من التزمتل وفً الوعت الذي كان فٌوه المركوز
ٌتشتت بسبب حروب السبلالت الدموٌةل برزت بوإر القووة المحلٌوةل وكلموا كانوت
تعمول الدولووة علووى تثبٌوت أعوودامها كانووت تفوتح الطرٌووق أمووام تموز أكبوور وأعمووىل
وهكذا كانت تتطور الوـحقائق التوً طفوت إلوى السطوـح بوـكل وضوـوح فوـً كـافوـة
الحضارات من الصـٌن حتى روما ابتـدا ًء من سنة 355م.
ولوم ٌعوود النمووام ٌتسووع لكافووة العبلعووات والمإسسووات والقوووا الممثلووة لهووا
التوً خلقهوا وطورهوال وهكوذا أجبورت علووى التشوتتل ولوم تعود عملٌوات السوولب أو
إعدام البشر بتقدٌمهم طعاما ً لؤلسود كافٌة لوعؾ الصحوة الجدٌدة للقوا الوجدانٌة
والذهنٌووة للبشوورٌةل التووً كانووت توورك وراء نمووام إنسووانً جدٌوود مسووتفٌدة موون
الودروس التوً تلقتهوا مون الحضوارة ومون مسوٌرة اإلرادة والعقول الخوالتل وكوان
الشر األوسط الذي ٌعتبر منطقة المقدسوات ٌشوهد مرحلوة والدة مقدسوات جدٌودة
موورة أخوورال وعووؾ عٌسووى عائوود ثووورة الوجوودان العمٌمووة ضود أسوووأ عمووبلء بابوول
ورومووا فووً القوودس موون ملوووك وكهنووةل وجلووس علووى عوور المملكووة المعنوٌووة فووً
األر والسماء باعتبواره "روح القودس"ل واسوتطاع أن ٌركوع روموا مون الوداخل
بحرب أخبلعٌة ووجدانٌوة بمسواعدة حفنوة مون الحوواري الموإمنٌنل وكوان الحوزب
المسووٌحً الووذي مثوول الحركووة االجتماعٌووة لموودة  355عووامل علووى وشووك أن ٌسووتلم
اإلمبراطورٌة.
وفووً الشوور كووان مووانً علووى وشووك إعووادة خلووق تقالٌوود زرادشووت التووً
تحولت إلى عوة إرادة تلمع كالبر وتهجوم كاألسود فوً نجوود مٌودٌال ولووال وجوود
الكهنة الساسانٌٌن الرجعٌٌنل ولو لم ٌقتلوا مانً لكان باستطاعته أن ٌنشؤ حضارة
ذات جووذور عمٌقووة راسووخة فووً مٌزوبوتامٌووا تفووو الحضووارة األوروبٌووةل وكانووت
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اإلمبراطورٌووة الساسووانٌة التووً ؼوودت رجعٌووة بسوورعة والسووبللة االخمٌنٌووة التووً
انهارت امام عدة هجمات من االسوكندر سوتكون عوادرة علوى االسوتمرار بمواجهوة
القوا اإلسبلمٌةل ولم ٌتمكن هإالء من أجراء تحوالت كما فعل البٌزنطٌوونل فلوم
تتوفر لهم فرصة تجدٌد نمامهمل وبعد الصوراعات الداخلٌوة الكبٌورة التوً شوهدتها
الحضارتان الهندٌة والصٌنٌة فً الشر تحولت إلى مرحلة اإلعطاعٌة مع سوبللة
جانداؼوبتا الكبٌرة الجدٌدة فً أعوام  355م.
إن تارٌخ القداسة فً الشر األوسط وصول إلوى مرحلوة تحقٌوق الموٌبلد
الثالا الكبٌرل ففوً أعووام . 355م ـ  355م انتشورت حركوة الوحودات المقدسوة
بشودة علوى هوذه األر وأصوبحت تمثول تحزبوا ً سورٌا ً ونصوؾ مشوروعل ونموراً
لعدم وجود طبقات راسخةل فكان البد من وجوود هوذه األشوكال مون اجول محاكموة
مشووروعٌة النمووامل إن هووذه التٌووارات التووً ٌمكوون أن نطلووق علٌهووا اسووم العووارفٌن
“ “gnostikأو المجموعات الصوفٌةل انسلخت عن الدٌن الرسمً من جهة وعن
التٌارات الفلسفٌة الرسمٌة من جهة ثانٌةل وكانت فً جوهرها عبارة عن تٌوارات
تحاكم النمامل وأدا عتل سقراط وعٌسى ومانً فوً عهوود متقاربوة إلوى ضورورة
وجود هذه الحركات العرفانٌوة والصووفٌةل فالودروس المسوتنبطة مون حٌواة عوادتهم
تجعل من ذلك ضورورة ال بود منهوال لقود عبوروا عون حركوة معنوٌوة وإٌدٌولوجٌوة
استمرت أكثر من ستة عرون لمناهضة الحضارة العبودٌة فً الجؽرافٌا المقدسةل
فالتعقٌوود الموجووود للمووروؾ المادٌووة انعكووس علووى العووالم الووذهنً والروحووً ومهوود
السبٌل أمام عصر المرشدٌن العمام والطر الصوفٌةل وتسمٌة المرحلوة الممتودة
موون . 555م ـ 555م بعصوور الكبلسووٌكٌات العمٌمووة ال ٌووؤتً موون فووراغل فهووً
مرتبطووة عوون عوورب بوصووول النمووام إلووى مراحلووه األخٌوورةل فاالرتبوواط األخبلعووً
بالقواعد الخمسة العمٌمة لكونفوشٌوس وتعالٌم التخلت من اآلالم لبووذا وأخوبل
اإلنسووان صوواحب اإلرادة لزرادشووت وأخووبل معرفووة الووذات لسووقراط كلهووا تعتبوور
بووداٌات لعصوور الكبلسووٌكٌات العمٌمووةل وكوول هووإالء عاشوووا فووً أعوووام . 555م
تقرٌباًل والثورات األخبلعٌة والذهنٌة التً فتحوا المجال أمامها كانت فً جوهرها
مناهضووة للحضووارة العبودٌووة باإلضووافة إلووى كونهووا جوابوا ً ضوود األعووراؾ الضووٌقة
للبنووى األثنٌووةل كوول األفكووار التووً تطووورت باسووم الفلسووفة والوودٌن كانووت تسووتهدؾ
تؤسووٌس حضووارة جدٌوودة موون خووبلل حركووات إصووبلحٌة عمٌمووة تعتموود علووى العقوول
والضوومٌرل فتلووك القوورون العشوورة فتحووت المجووال أمووام الذهنٌووة المشووتركة وشووٌوع
الضمٌر.
ال ٌمكن للتناعضات الموجودة ضمن المروؾ المادٌة بمفردها أن تإدي
إلوى تؽٌٌور النموام الحضواريل ولكون التشوكٌبلت الذهنٌوة والوجدانٌوة التوً حودثت
ضمن مجرٌات هذه المروؾل من شؤنها أن تفتح الطرٌق أموام نموام جدٌودل ومون
شووؤنها أٌض وا ً أن تخلووق الوونمط الروحووً والفكووري للعصوور الجدٌوودل إن النشوواطات
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االجتماعٌة التً كبرت كالكرة الثلجٌة فو األر المقدسوة للشور األوسوط فوً
تلووك القوورونل تعنووً أنهووا شووكلت الوورحم األساسووً للنمووام الجدٌوود وبواععٌووة أكثوورل
وعندما تناحرت الحضارة المعتمدة على ثورة المدنل مع التناعضوات المستعصوٌة
النابعة من المدٌنةل فإن التطور الذي ٌمكن انتمارهل هو البحوا عون الحول ضومن
الرٌؾل وعنودما دخول النموام فوً مرحلوة أضوحى فٌهوا ٌعوانً صوعوبة فوً إطعوام
الرعٌقل راح ٌرسلهم إلى الرٌؾ أو تم الدخول فً مرحلة حروب الرعٌق الوذي ال
ٌمكن الحد منهال وهنا أٌضا ً نجد أنه فوً مرحلوة التفسوخ كموا فوً مرحلوة النشووءل
ان العامل الوذي لعوب دورا ً حاسوما ً هوو شوروط اإلنتواج ولوٌس العنوؾ والقووةل إنوه
وضع وفرة اإلنتاج أو علته المعتمد على جهد العبٌد وعملهومل وٌوتم تفعٌول القوانون
األساسووً للمجتمووع عنوودما توودخل عبلعووات اإلنتوواج "شووكل الملكٌووة وطبقووة الحكووام"
وعوا اإلنتاج فً مرحلة تنواحر ال ٌمكون إٌجواد حول لوهل حٌنهوا ال بود مون التموز
الفكري ومن تفعٌل نشاطهم تحت شكل إنتاجً جدٌد.
ٌصنؾ المإرخون هذا التحول والتبدل تحت أسوماء مختلفوةل وٌمكون أن
ٌقال بؤنها مرحلة نهاٌة العصر الكبلسٌكً وبداٌة القرون الوسطىل وبتعبٌور أكثور
شمولٌة مرحلة االنتقال من نمام الحضوارة العبودٌوة إلوى النموام اإلعطواعًل وٌوتم
التقسٌم الزمنً على الشوكل التوالً :حووالً عوام  325م توم إعوبلن المسوٌحٌة دٌنوا ً
رسووومٌا ً وانقسووومت اإلمبراطورٌوووة الرومانٌوووة إلوووى شووورعٌة وؼربٌوووة عوووام  395مل
وأخٌرا ً توم اسوتٌبلء الؽوتٌوون علوى روموا الؽربٌوة وأسسووا سوبللتهم الحاكموة عوام
 495م .أما فً الصٌن والهند والشر األوسط وفً مراكزهوا الحضوارٌة حودثت
تطووورات مشووابهة فووً الجوووهر ولكنهووا مختلفووة فووً الشووكل والتووارٌخ فوورؼم تعووب
البشرٌة ٌشهد التارٌخ فً الوطن األم للحضارة النٌولٌثٌة صعود حضوارة مختلفوة
بروح وذهنٌة جدٌدة على أعلى المستوٌات وبوسائل إنتاجٌة أكثر تطووراً للودخول
فً عصر حضارة عمٌمة وتتقدم بخطوات هادئة وواثقة لتحقق مزٌدا ً من التقدم.
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الفصل الثانً
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عصر الحضارة اإلقطاعٌة
إن تحلٌل هذا النمام الذي تحول إلى مصطلح مرحلة حضوارة العصوور
الوسطى والذي عرؾ بحضارة اإلعطاع فً التارٌخ العام للحضواراتل فٌوه دوت
"نداءات هللا ـ الرب"ل وما زال ٌحافم على أهمٌته المصوٌرٌة بالنسوبة لمجتمعوات
الشر األوسط بشكل خاتل وال ٌمكننا تجاوز هذه المرحلة التً وصلت عقدتها
إلى حالة مستعصٌة وأزمة حقٌقٌة من خوبلل إعحامهوا فوً موآز ومواجهوات أدت
إلى مآس وبحار مون الودماءل وأنمواط إدارات متسولطة وأنمموة جمهورٌوة متردٌوة
ومتفسو خةل وتخلوؾ اعتصوادي واجتمواعًل دون تحلٌول شوكل هوذا المجتموع وواعوع
حضارته التً ٌسمو بها .لقود تؤكود أن أسواس التطوور ال ٌكمون فوً النقود والتقنٌوةل
فتووردي أحوووال العوورب واسووتمرارهم فووً مفهوووم أنممووة العصووور الوسووطى رؼووم
امتبلكهم للنقد والتقنٌة كؤٌة دولة أوروبٌةل ٌإكد هوذه الحقٌقوةل كوذلك فوإن مشواهدة
نفس الوضع عند الكثٌر من القوا اإلعلٌمٌة المشابهة ٌفور البحوا عون مصودر
القضٌة فً مكان آخر .فاالستخدام المجرد للنقد والتقنٌة والمعلوماتٌة ال تثمر عون
نفووس النتووائج التووً أثموورت مووع أنممووة الحضووارة الؽربٌووةل إذاً فمصوودر األزمووة
والمؤز هو إٌدٌولوجًل واستمرار العقلٌة اإلعطاعٌوة وتوؤثٌر عوالوب الحٌواة تإكود
صحة هذه الفرضٌة .وبهذا المعنى ال ٌمكون للمجتموع حول األزموة والعقودة والقفوز
إلووى تركٌبووة ذات مسووتوا أعلووى دون تحلٌوول البنٌووة الفوعٌووة اإلٌدٌولوجٌووة والقٌووام
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بإعادة بناء إٌدٌولوجً بدٌل ٌستجٌب لمتطلبات المرحلة.

لقد حقق نمام الحضارة الرأسمالً فً أوروبا تفوعه بفضل حل وتحلٌول
النمام اإلعطاعًل ولم ٌتم ذلك بالعلم والتقنٌة كما ٌعتقدل ألن الثورة الحقٌقٌوة التوً
تإدي إلى التؽٌٌر هوً التوً تمتلوك أولوٌاتوه فوً السواحة اإلٌدٌولوجٌوة .إن الثوورة
الفكرٌة التً حققت نصرا ً فً مواجهة الكنٌسة هً جوهر جمٌع التطووراتل وال
شك أن للعلم والتقنٌة المتطورة والؽنى المادي دورا ً فً ذلكل إال أنه ؼٌور حاسومل
فالؽنى العلمً والتقنً والموادي متقودم فوً الصوٌن أكثور منوه فوً أوروبوال وتشوهد
الدول اإلسبلمٌة وضعا ً مشابها ً أٌضاًل وكوان الؽنوى العلموً والتقنوً والموادي بوٌن
القورنٌن الثوامن والثوانً عشوور فوً الودول اإلسوبلمٌة متقوودما ً أكثور منوه فوً أوروبووا
بكثٌرل وإن تخلؾ األولى مع مرور الزمن ومشاهدة الثانٌة لتحووالت كبٌورة ٌإكود
أن السبب هو إٌدٌولوجً.
السإال اآلخر الهام فً تحلٌل عصر الحضارة اإلعطاعٌة ٌتعلق بكٌفٌوة
ومكان بدء العصر .إن محاولة كتابة التارٌخ بالجوهر األوروبً عد تورك بصومته
على تدوٌن التارٌخل وهذا ما عامت به معمم األنممة الحاكمة .فاالدعواء بوؤن هوذا
العصر عد بدأ من ساحاتها وبسقوط روما هو تحرٌؾ كبٌور للتوارٌخ وٌورتبط ذلوك
عن عرب بمفهووم التفوو الوذي ٌتضومن الكثٌور مون األخطواء الكبٌورة .لقود شوهدت
الحضووارة اإلعطاعٌ وة مراحوول الوووالدة والنضوووج واالنحووبلل كمووا حوودا للعصوور
النٌولٌثً والعصور العبوودي كحصوٌلة للوسوط الثقوافً للشور األوسوطل وال ٌوزال
النمام الحضاري األكثر تؤثٌرا ً حتى الٌوم.
ٌكتسب هذا التحلٌل أهمٌة كبٌرة من أجل فهم المنطق التسلسولً للتوارٌخ
كووً ال ٌفقوود هووذا المنطووق أهمٌتووهل فالحضووارات ال تولوود بشووكل عبثووًل كووذلك فووإن
انحبللها ال ٌكون بسهولةل وٌمكون أن نورا أن علووم التوارٌخ تشوهد فوضوى علوى
هذا الصعٌدل ولقد أمهرت السلطات السٌاسٌة حاجة للشرح على أساس المركزٌة
الذاتٌووة فووً العلوووم التارٌخٌووة أكثوور موون أي موضوووع آخوورل وٌصووعب القووول أن
الموضوعٌة عد سادت فً كثٌر من ساحات التارٌخل على الرؼم من أنه عد تحقوق
ذلك فً كثٌر من مجاالت العلم.
عندما ننمر عن كثب سنرا أن هناك روابط عوٌة بوٌن النموام العبوودي
واإلعطوواعًل فتنوواع الرأسوومالٌة مووع اإلعطاعٌووة شوودٌد جووداًل وٌتضوومن االشووتباك
واالنقطاع الشامل وهوذه ضورورة طبٌعٌوةل لوذا اسوتوجب تحطوٌم الهٌمنوة بوحشوٌة
وتمزٌق جمٌع الروابط اإلعطاعٌةل وٌنبع جوهرها الثووري مون هنوا .لكون انحوبلل
النموام العبوودي عود تحقوق بوفوا هواد موع اإلعطاعٌوة كموا شوهدنا ذلوك فوً مثوال
رومال لقد كان األمر على هذه الشاكلةل فبدالً من االنسبل والصراع القووي جواء
علووى هٌئووة اسووتبلم وتسوولٌم داخلٌووةل السووقوط الووذاتً التلقووائً والتصوواعد بمنطووق
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تطوووري معوووٌنل هكوووذا كوووان االنتقوووال مووون النموووام العبوووودي لروموووا الؽربٌوووة إلوووى
اإلعطاعٌة البٌزنطٌة لروما الشرعٌةل وحالة الصٌن والهند تشوبه ذلوكل وطبعوا ً هنوا
ٌكووون طووابع التنوواع ذو أهمٌووة مصووٌرٌةل وٌتطلووب التمٌٌووز بووٌن مسووتوا التبعٌووة
لعبلعوووات النموووام العبوووودي ومسوووتوا التبعٌوووة للنموووام اإلعطووواعً تحلوووٌبلً عمٌقووواًل
فالتحلٌبلت المحدودة تجعل األنممة متقاربة وتشخت اإلنسبلخات الجذرٌوة علوى
شكل مواجهوات عصوٌرة األمود أو بونمط ثووريل وٌصوبح التحوول بطرٌقوة التطوور
التدرٌجً ساري المفعول.
إن أحد أهم ومائؾ التارٌخ هً :التقٌد بالواععٌة فً تحدٌد زمان ومكان
التحول التطوري على صعٌد الحضاراتل والشًء المفقود هو عدم تمكون العلووم
التارٌخٌة من وضوع تسلسول ٌسوتند إلوى زموان ومسوار توارٌخً صوحٌحل والسوبب
الرئٌسً فً ذلك هو نمرة الحضارة الؽربٌة إلى الحضارة الشرعٌة وال سٌما إلى
حضارة الشر األوسط بعقلٌة استؽبللٌة استشراعٌةل ورإٌتها كخطر كبٌر علٌهال
وٌحاول بع البواحثٌن تجواوز هوذا الخطوؤ وتبٌوان عودم عدالتوه مون خوبلل طورح
فرضٌات متعددة مجدداًل ونمرا ً ألن الحضارة اإلعطاعٌة تنبع من الشر األوسط
فإن تسلٌط الضوء على كثٌر من األمور المهمة ٌعد مسواهمة كبٌورةل إذ أنوه وعبول
كوول شووًء سٌسوولط الضوووء علووى التنوواع الؽربووً ـ الشوورعً بشووكل أعوورب إلووى
الحقٌقووةل وثانٌ وا ً سووٌمهد الطرٌووق أمووام تحلووٌبلت صووائبة لئلٌدٌولوجٌووة الدٌنٌووة ذات
اإلله الواحدل إذ ما زال التحلٌل اإلٌدٌولوجً الدٌنً ٌنتمر االهتمام كمهمة فكرٌوة
هامةل وثالثا ً سٌقدم هذا التحلٌل مساهمة كبٌورة فوً تعرٌوؾ ثقافوة الشور األوسوط
والموعووؾ العلمووً المتعلووق بوودوره التووارٌخً بشووكل صووحٌحل وذلووك سووٌقدم بوودوره
مساهمة كبٌرة لتدوٌن صوحٌح لعلوم التوارٌخل رابعوا ً سوتإدي التحلوٌبلت الصوحٌحة
إلووى التشووخٌت والحوول الصووحٌح للتخلووؾ واألزمووات والمشوواكل التووً تعووانً منهووا
المجتمعات فً الشر األوسط وكذلك المشاكل المشابهة فً العالم.
إن الصووراع العربووً ـ اإلسوورائٌلً عوود شووؽل العووالم أكثوور موون الصووراع
الرأسمالً ـ االشتراكً إلوى حود كبٌورل واسوتمراره بوحشوٌة حتوى اآلن لوه عبلعوة
وثٌقة بجذوره التارٌخٌةل ولهذا الصراع أهمٌة كبرا من خبلل إمهار ما وصلت
إلٌه األبعاد المتناعضة للعصر فً واعع الشر األوسط وتحولها إلى عقودة كوؤداء.
وٌتصوووارع التوووارٌخ وتتنوووازع المجتمعوووات المتقمصوووة لؤلدٌوووان وتتواجوووه األنمموووة
الحضووارٌة مووع بعضووها الووبع علووى أسوواس هووذا التنوواع والووذي ٌشووبه حوورب
القبائوول فووً ممهوورهل إال انووه أشووبه بحوورب عالمٌووة موون حٌووا األسووالٌب العس وكرٌة
والدبلوماسووٌة والتمركووزل واحتوائووه علووى محصوولة الصووراعات الشوومولٌة للعصوور
واسووتمرارٌة التووارٌخل واضووطرار القوووا العالمٌووة الرئٌسووة إلووى لبلهتمووام بهوووذا
الصراع ٌثبت صحة هذه الفرضٌةل وذلك ٌستند إلى عوة الواعع الحضاري للشر
األوسطل فقد عقد العوالم اجتماعوات متعوددةل واتخوذت األموم المتحودة مجلودات مون
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القراراتل ولكنها لم تحقق أي تقدم ولو عٌد أنملة على صوعٌد حول القضوٌةل وهوذا
دلٌل على ارتكواب أخطواء كبٌورةل وٌودل علوى أنوه لوم ٌوتم بعود بلوورة كٌفٌوة تنواول
المشكلةل فالحرب العالمٌة الثانٌة أصوبحت عبوارة عون ذكورا رؼوم فماعتهوال إال
أن الصراع العربً ـ اإلسرائٌلً فً الشر األوسط ال ٌزال مستمرا ً فً تؤججوهل
هذا بؤجراء إلى عدة جبهات للصراع لوٌس أحسون منهوا حواالًل لكون اسوتمرار هوذا
الصراع ٌعبر عن خاصٌة رسو ومتانة الواعع الحضاري للشر األوسط وعوته
الهائلةل وهذا ما ٌجب معرفته بشكل صحٌح.
لم تستطع أوروبا تجاوز هذا العصور إال بمرحلوة تنوٌرٌوة شواملةل رؼوم
انها عاشت النمام اإلعطاعً بشكل محدودل ولم تع عصرا ً عبودٌا ً طوٌبلًل وموا
كووان موون الممكوون مهووور أوروبووا الحالٌووة لوووال التنوووٌر "  " Renaissanceالووذي
انبعا فً القرن الخامس عشر والسادس عشرل ان عدم معاٌشوة الشور األوسوط
للتنوووٌر رؼووم مووروره بهووذه العصووور بشووكل عمٌووق وطوٌوول موون حٌووا الزمووان
والمكانل هو السبب األساسً للمؤز الذي ٌشهده الٌوم .هذا سوإال ٌفور نفسوه
وهو صائب وٌتطلب جوابا ً شامبلً.
ٌعتبووور مهوووور اإلسوووبلم الووونمط األعووووا واألخٌووور لحضوووارات الشووور
األوسطل وٌمكننا القول أن اإلسبلم ثورة إعطاعٌة كبٌورةل وهوو أكبور وآخور عفوزة
حققها الشر األوسط .وال تتفو اإلعطاعٌة األوروبٌة بؤي شًء على اإلعطاعٌوة
الشوورعٌة المتمثلووة فووً اإلسووبلم .بوول أن اإلعطاعٌووة األوروبٌووة عوود اعتموودت علووى
اإلعطاعٌة الشرعٌة لتنال من عوة وتفوو الشور مثلموا الحمنوا ذلوك فوً الحموبلت
الصلٌبٌةل وعد أدا تمثٌل اإلسبلم من عبل األتراك العثمانٌٌن إلى جعول اإلعطاعٌوة
األوروبٌة فً موعع الدفاع .إذ لم تتخلت أوروبا مون موععهوا هوذا إال بعود مهوور
الرأسومالٌةل وأدا ذلوك ـ أي مهوور الرأسوومالٌة (المتورجم) ـ إلوى تفوو وهٌمنووة
الحضارة الؽربٌة علوى الحضوارة الشورعٌة موع مورور الوزمن ودون انقطواعل وعود
دخلوووت منطقوووة الشووور والشووور األوسوووط مرحلوووة الووودفاع المسوووتمرة واألزموووات
والبلحل والتضوٌٌق علٌهوا مون خوبلل هوذا التفوو وهوذه الهٌمنوةل إن إٌضواح ذلوك
عبر تحلٌبلت إمبرٌالٌة واستعمارٌة بمواعوؾ هشوة لوٌس كافٌواًل واألنكوى مون ذلوك
فإن هذه التحلٌبلت تنبع من االشتراكٌة المشٌدة أكثر من أن تكوون نابعوة مون أحود
فروع المفاهٌم التارٌخٌة الؽربٌةل حٌا لم ٌجر تحلٌول انهٌوار االشوتراكٌة المشوٌدة
نفسها حتوى اآلنل ولهوذا ال ٌمكون التفكٌور فوً أن تتضومن هوذه التحلوٌبلت مواعوؾ
صحٌحة وعالٌة القٌمةل فلقود تعور الشور والشور األوسوط فوً هوذه المرحلوة
إلى خسارة كبٌرة فً الفكر والعقلٌةل وإلى صدمة لوم ٌصوح منهوا حتوى اآلن .ولوم
ٌستطع التفكٌر بحركة التنوٌر  Renaissanceوٌبقى كول شوًء مرهونوا ً بإمكانٌوة
عٌام حملة تنوٌرٌة محتملة للشر األوسط .إن النفط البلمحدود واالعتباس التقنوًل
والتنووووٌر ذو المركوووز الؽربوووً ال ٌقووودم حلووووالًل فمشوووكلة التزاٌووود السوووكانً الهائووول
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والبطالةل وهدر المصادرل و خٌانة التوارٌخل وعودم نجواح التقلٌود "عودم الوصوول
حتووى إلووى مسووتوا الٌابووان" وعوودم إدراك معووانً حقووو اإلنسووان والدٌمقراطٌووةل
والتحرٌفات التً تفو العصر السومري فً رجعٌتها .والتطرؾ الودٌنً األعموى
الذي ٌشكل خطراً كبٌراًل والقٌم المعنوٌة التً آلت إلى ما تحت الصوفرل واللجووء
إلى البدائٌة األكثر رجعٌة من المجتمع القبلً فً حل التناعضاتل وسووء التفواهمل
هً دالئل واضحة على المؤز الروحً والذهنً الذي آلت إلٌه األوضاع.
وبوودون تجوواوز كوول ذلووك ال ٌمكوون الخووبلت حتووى بووالموت الملعووون فووً
المدٌنة المقدسة القدسل وعلى نطا أوسع فبدون تجواوز هوذه الذهنٌوة ال تسوتطٌع
أر الشر األوسط المقدسوة إنقواذ نفسوها مون أن تحٌوا هوذه اللعنوة األكبورل ولون
ٌسووتطٌع إنسووان الشوور األوسووط أن ٌعفووو عوون نفسووه موون الجرٌمووة الكبٌوورة التووً
ارتكبها بحق التارٌخل وٌمكن القٌام بكل ذلك من خبلل حملة تنوٌرٌة علوى صوعٌد
الشوور األوسووط للوصووول إلووى القدسووٌة موورة أخوورال حٌووا ٌووتم اسووتعادة القوووة
لؤلذهان من جدٌد وتنبعوا الروحانٌوات مون جدٌودل وبوذلك فقوط ٌمكون االلتقواء موع
التارٌخ واحتضوان العصور للودخول فوً مرحلوة تارٌخٌوة أسومى .وتعتبور األنمموة
الحضارٌة ذات المنشؤ الشر أوسطً جوهراً للثورة الذهنٌة التً نحتاج إلٌها فً
األولوٌاتل آخذٌن بعٌن االعتبار أنه ال ٌمكن تجاوز التشتت الذهنً المتفشوً إلوى
حد كبٌر فً البنٌة االجتماعٌة للشر األوسط إال بثورة إٌدٌولوجٌةل وبإمكاننوا أن
نكووون جواب وا ً علووى األزمووة المتجووذرة والقضوواٌا المعقوودة بمقوودار التحلٌوول الصووحٌح
للحضارة اإلعطاعٌة لتشكٌل ثورة عقلٌة وحٌاة روحٌة من جدٌد.
أ ـ الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة للعصر اإلقطاعً
إن الهوٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة التوووً تعبووور عووون المسوووتوا الفكوووري للمجتموووع
وتصوووراته هووً موواهرة ال ٌمكوون االسووتؽناء عنهووا ابتوودا ًء موون أكثوور المجتمعووات
محدودٌة إلى أكثرها تطوراً .وتتضمن التعرٌفات ذات الثقل االعتصوادي للمجتموع
نقصا ً كبٌرا ً بهذا الصددل ومازالت العلوم االجتماعٌة بعٌدة عن أن تكون عد حللت
دور الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة .لقود أمهورت المراعبوة الشواملة للتوارٌخ أن تكووٌن هوٌوة
إٌدٌولوجٌووة جدٌوودة والووتخلت موون الهوٌووة القدٌمووة ٌلعووب دوراً حاسووما ً فووً تشووكل
وانحبلل الوحدات االجتماعٌةل وتلعب الهوٌات األٌدٌولوجٌة دور الودفاع بالنسوبة
للمجتمع سواء كانت من حٌا تشكٌلها الذاكرة االجتماعٌة للماضً أو التصورات
الخٌالٌووة "الٌوتوبٌووا" للمسووتقبل .وبتشووبٌه فووم مثلمووا تلعووب الٌوودان والوورجبلن دوراً
بارزا ً فً االعتصواد ولهموا عبلعوة وثٌقوة بوهل فوإن العقول ٌقووم بومٌفوة التصوورات
الذهنٌة بحٌا ٌبقى العقل الموجه األساسً لكل عضو حوً وٌمثول عووة الحٌواةل إذ
إن األعضاء األخرا تمثل القوة العاملة فً الحٌواة علوى األؼلوب .وعنودما تتشوكل
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المجتمعات ككائن حً ـ حتى لو كان بشكل مؽاٌر ـ فإنه تمهر هنا مشكلة الودماغ
ونكوون عوود عمنوا بتسوومٌة صوحٌحة إذا عرفنووا ذلوك باكتسوواب الوجوود اإلٌوودٌولوجً.
وعندما نقٌنم التركٌبة الذهنٌة كبنٌة فوعٌة فً التركٌبة االجتمواعًل نكوون عود عٌعمنوا
التمؤسس االعتصادي الذي تلعب فٌه وسائل اإلنتاج دوراً أساسٌا ً فً البنٌة التحتٌوة
كالٌدٌن والرجلٌن ولهوذا السوبب تكوون البنٌوة الفوعٌوة اإلٌدٌولوجٌوة فوً األولوٌوات
وهً الحاكمةل وال شك أن هذا التقٌٌم ٌنبع مون المفهووم الفلسوفً القائول إن النموام
الطبٌعووً ٌسووري علووى المجتمعووات أٌض واً .و ٌقوودم علووم االجتموواع ذات المسووتوا
التحلٌلً المتطور دالئل عوٌة تإكد صحة هذا المفهوم.
لقد أولٌنا مكانة هامة للمثال السومري عند تقٌٌمنا لحضارة الور كونمط
أولً وأكثر تطورا ً للمجتمع الطبقً على مسار هوذا المفهووم األساسوً لؤلسولوب.
وٌجب أخذ المجتمع السومري كؤساس للتحلٌبلت ألنه أول مثال فً التوارٌخل هوذا
باإلضافة إلى أنه عد تورك كثٌورا ً مون الوثوائق المدونوة وراءه .و عودم التخلوً عون
الحضارة السومرٌة لوٌس أمورا ً إرادٌوا ً بول ٌنبوع مون السوبب الموذكورل ولكونوه فوً
مسووتوا كووونً موون التووؤثٌر فووً تمؤسووس البنووى الفوعٌووة والتحتٌووة لكثٌوور موون مووٌبلد
الحضارات .وتكمن خصوصٌة سومر وتؤثٌرها فً أسس مجمول الحضوارات مون
خوووبلل التؽطٌوووة المٌثولوجٌوووة التوووً خلقتهوووا كهوٌوووة إٌدٌولوجٌوووة أساسوووٌة للمجتموووع
الطبقً .ومهور أمثلة أخرا ال ٌفسد الصفات الكونٌة لهال بل علوى العكوس تإكود
بؤن هذا الطراز ٌشكل عٌمة أساسٌة وكبٌرة فً الحضوارة الكونٌوة .مثلموا ال ٌمكون
شوورح المجتمووع الرأسوومالً بشووكل كاموول دون تحلٌوول تووراكم رأس المووالل ال ٌمكوون
تقوودٌم شوورح علمووً لمإسسووات البنٌووة الفوعٌ وة وفووً مقوودمتها الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة
لجمٌووع الحضووارات دون تحلٌوول مٌثولوجٌووا اإلٌدٌولوجٌووة السووومرٌةل وهنووا ٌكموون
سبب عدم إمكانٌة التخلً عنهال وإذا لم نحلل األصل ال ٌمكن ان نصل إلى نتٌجة
سلٌمة بتحلٌل اللقوٌط "المسوخ" .فمون خوبلل االنطوبل مون األصول ٌمكننوا تعرٌوؾ
نتاجووه الووذي تعوور للتحووول أو الووببلدة أو المسووخل وهكووذا ٌصووعب إٌجوواد األصوول
بالسٌر وفق الطرٌق المعاكسل وطرٌق كهذا ملًء باألفخا وٌودفعنا إلوى الخطوؤل
وعالم الفلسفة واآلداب ملًء باألمثلة التً تعرضت للتحول والمسوخ بودون حودود
وكووؤن األصووول ؼٌوور موجووودة أو ٌجووري نسووٌانها أو لووٌس هنوواك حتووى حاجووة إلووى
تحلٌلها .إن هذا الوضع وخٌم جدا ً على صعٌد تارٌخ األدٌانل فكل األدٌان الكبٌرة
تعود بجذورها إلى مصودر المٌثولوجٌوا السوومرٌة ورؼوم ذلوك تكٌول الشوتائم لهوذه
اإلٌدٌولوجٌة وتتنكر لها وبذلك تكون عد ارتكبت تحرٌفا ً إٌدٌولوجٌا ً فمٌعا ً.
لقوود تووم تقوودٌم هووذه التحرٌفووات والتقدٌسووات التارٌخٌووة كسوولعة إٌدٌولوجٌووة
تحت اسم أوامر إلهٌةل وعد تحققت أرباح ؼٌر مستحقة من خبللهال وبهوذا المعنوى
ٌمكننا التحدا عن أكبر استؽبلل إٌدٌولوجً فً التارٌخ.
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ثبووت أن السووومرٌٌن أخووذوا إٌوودٌولوجٌتهم واختلسوووها موون إٌدٌولوجٌووة
العصووور النٌوووولٌثً بشوووكل مجوووزأل والشوووًء الهوووام هنوووا هوووو تقٌوووٌم الصوووراع بوووٌن
اإلٌودٌولوجٌات بطرٌقوة صوحٌحة وواععٌوة .إذ ال ٌوجود أي نموام إال وعود أخوذ مون
األنممة األخرا وأعطاهوا .ومهموة الموإر هوً القٌوام بإمهوار الواعوع والحقٌقوةل
فمووون الوووذي أخوووذ م َمووون..؟ و مووواذا أخوووذ..؟ وكٌوووؾ وألي هووودؾ..؟ وكٌوووؾ جووورا
استخدامه؟ .وأن ٌحاول الوصول إلى أجوبوة صوحٌحة لهوذه األسوئلة األساسوٌةل إذ
ٌصعب جدا ً القول بؤن هوذا عود حودا عنود تودوٌن التوارٌخ بشوكل كواؾ وأن توارٌخ
اإلٌوودٌولوجٌات عوود وصوول إلووى التعبٌوور العلمووً الووبلزمل فالمهمووة األساسووٌة لعلووم
التارٌخ هً القٌام بواجبه ضمن هذا اإلطوار ألهمٌتوه العمٌموة .وحتوى نوتمكن مون
تعرٌؾ موٌبلد الحضوارة اإلعطاعٌوة ٌجوب إعطواء األولوٌوة لئلطوار اإلٌودٌولوجًل
وٌفهووم موون هووذا التقٌووٌم القصووٌر أن ذلووك ٌصووبح أمووراً صووحٌحاًل فووااللتزام بهووذه
األولوٌة فً هذا الموضووع المعقود ٌمودنا بتسوهٌبلت كبٌورة فوً التطبٌوق وااللتوزام
باألسلوب الصحٌح.
إن صدا أسماء هللا وموسى وعٌسى ودمحم فً آذان الذٌن ٌصؽون لنوداء
العصووور الوسووطى فووً التووارٌخل ٌشووترط تحلٌوول نوعٌووة الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة لهووذه
المصطلحاتل ما هو هللا ..؟ ما معنى موسى وعٌسى ودمحم الذٌن كانوا مون أعموم
األنبٌووواء المرسووولٌن؟ .وموووا هوووً األموووور التوووً واجهوهوووا باإلعنووواع فوووً المنطوووق
االجتماعً؟ إن شرح التارٌخ دون إدراك معوانً بعو األسوماء والمصوطلحاتل
كان ومازال األسلوب المتبع حتى اآلن .فالجنان التً ٌتم العوٌ فٌهوا باسوم الودٌن
تإكد أن التحلٌبلت وإن تم إجراإها فهً ما تزال ناعصةل وتعبر عن أن العمل لم
ٌجوور وفووق متطلباتووهل وبوودون إجووراء ذلووك فإننووا لوون نسووتطٌع تحقٌووق أي تق ودم فووً
موضوع العلمانٌة التً هً عضٌة كبٌرة فً كثٌر من الودولل واألحوداا الوخٌموة
الكثٌرة تإكد صحة هوذا الطورحل وهوذا هوو السوبب الوذي ٌودفعنا إلوى التحودا عون
مرحلة التنوٌر  Renaissanceفً الشر األوسط.
كووووً ال نقووووع فووووً التكوووورار علٌنووووا التوضووووٌحل إذ كانووووت اإلٌدٌولوجٌووووة
االجتماعٌة الموجودة فً التشكٌبلت االجتماعٌة العشائرٌة األولى  Klanتسوتند
إلى عوة ذات معنى كالروحانٌة والتابوٌة ذات الطابع المقدس على األؼلبل والتً
كان من الصعب فهمها لكنها تعتمد على عوة ( مانا )  Mana gucuمحسوسوةل
وكانت القوة والطاعة التً تمهر عن تحول المجتمع إلى واععل موجه هوام إلٌجواد
معنووى لووهل إال أن العقلٌووة البدائٌووة لووم تسووتطع شوورح ذلووك إال بتصووورات روحانٌووة
تابوٌةل والواعع الوذي مهور كوان هاموا ً جودا ً ألنوه أصوبح الشورط المطلوق لبلرتبواط
بالحٌاة و ٌمكن الشعور بذلك .لكن كان ٌجب أن تمر آالؾ السنٌن لٌتم شرح ذلوك
بطرٌقة علمٌة .فؤسهل طرٌقة للتطور فً المرحلة الطفولٌة لئلنسان هوً االعتقواد
بكل كائن وكؤنه حً وله عواطؾ وشعورل تماما ً كما ٌفكر وٌحلم األطفال .وكوان
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المجتمع البدائً األول ٌملك عقلٌة وروحا ً كالطفل حٌوا ٌورا علوم الونفس تشوابها ً
كبٌرا ً بٌن المجتمع األول والطفلل وتمكن علم الوراثة وعلم االجتماع من إٌضواح
عدة نقواط فوً هوذا المجوالل وٌمكننوا فهوم خلوق اإلٌدٌولوجٌوة العشوائرٌة "" Klan
للمفهوووم الروحووانً والتووابوي وكٌووؾ تووم تحوٌوول الواعووع االجتموواعً إلووى مصووطلح
وهوٌة مثل الكائنات الحٌة.
لقد أصبح الطوطم رمزا ً لهوٌة العشٌرة ( ) Klanل وهوٌة الطوطم هوً
رمز الشعور المعنوي والعقلً للمجتمع الوذي ٌحوس بقوتهوال وهوً بموعوع مسوودة
المعبد واإلله التً ستتطور فٌما بعودل ألن القبٌلوة تجود عووة فوً الطووطم وتشوعرها
بوجودهال وكموا ال ٌمكون للكوائن إال أن ٌكوون لوه أسوم فوإن القبٌلوة أٌضوا ً ٌجوب أن
ٌكوون لهوا تسوومٌةل وهوو مصووطلح متشووابك أكثور موون أن ٌكووون مجورد تسوومٌة ألنووه
ٌتناسووب مووع تعرٌووؾ كوول شووًء .فووالطوطم فووً األصوول هووو التعبٌوور عوون موواهرة
اجتماعٌووةل وهووو كنٌتووهل واحتوورام الطوووطم أو االلتووزام بووه ٌعنووً احتوورام أعضوواء
العشوٌرة والتوزامهم ببعضوهم وبؤنفسوهمل وبوذلك ٌكوون الودٌن البودائً هوو التعبٌور
اإلٌدٌولوجً األساسً للمجتمعل وتتم تقوٌة المجتمع الوذي ٌنتموً إلٌوه والسومو بوه
عنودما تكتسوب األشووٌاء والحٌوانوات صووفة الحصوانة والقدسووٌةل فاإلٌدٌولوجٌوة فووً
هوٌة الطوطم هً القوة التً توعؾ المجتموع علوى عدمٌوه .والشوك أن التجوارب و
الخبرات المكتسبة للـ )  ) Klanالتً تواصل حٌاتها فوً موروؾ عاسوٌةل تكتسوب
ى كقووٌم ضوومنٌة تمهوور علووى شووكل عدسووٌة تابوٌووة "  " Tabuفووآالم وأفووراح
معن و ً
وصعوبات وجهود الماضً كلها تكمن فوً كٌوان الطووطمل أي أنوه ٌعبور عون كول
ماضوً المجتموع وآمالووه المسوتقبلٌةل وحسووب هوذا التعرٌووؾ فوإن مووٌبلد الودٌن كووان
كتصور معنوي للقبٌلوةل وكتشوكل إٌودٌولوجً أولوً ٌمثول التجربوة األولوى لتشوكل
الذهنٌة والروحٌوة .أي أن الودٌن هوو أول شوكل النعكواس الكٌوان الموادي للمجتموع
علوووى السووواحة المعنوٌوووةل وٌنبوووع احتبللوووه فوووً الصووودارة ألطوووول مووودة فوووً توووارٌخ
المجتمعات من الخاصٌة التً ذكرناها سابقا ً.
إن مصوووطلح الووودٌن اإللهوووً هوووو نموووط أكثووور تطووووراً مووون مفهووووم الووودٌن
الطوطمًل وتتناسب القفزة إلى المصطلح اإللهً مع واعع اجتماعً أكثر تطوراً.
لقووود حوووول المجتموووع الوووذي توسوووع وازداد عووووة وثقوووة بنفسوووهل التعبٌووور الرموووزي
والمصطلحً إلى شوكل هوٌوة" الورب "ل وعبَور عون كول شوًء أكتسوبه بمصوطلح
"الرب" هذا المصطلح الذي ٌعنً كل ما ناله المجتموع مون الطبٌعوة ومون تجاربوه
خبلل تطورهل ثم أصبح كائناًل وتم تحمٌله كل عوة الطبٌعوة والمجتموع .بمعنوى أنوه
مصطلح أو تصور مصطنع .إذا تفحصنا صفات هذا المصطلح أكثور فإننوا سونجد
فٌه جمٌع أسورار الطبٌعوة وعوانٌنهوا وشوعور المجتموع األولوً تجاههوا .لقود عاموت
الفلسفة بشرح الطبٌعة فٌما بعد و بشكل منفصل عن الفكر الدٌنً إال أن العبلعات
القائمة بٌنهما مهمةل ألن مصطلحات اإلله هً شروحات للطبٌعوة والمجتموع .لقود
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رأت الفلسووفة أن نمووط التفكٌوور اإللهووً هووو نمووط محوودود ؼٌوور مسووتمرل وال ٌناسووب
فهموا ً مجتمعٌ وا ً تجوواوز مرحلووة الطفولووةل مووع العلووم أن ذلووك التفكٌوور اإللهووً ٌوورتبط
بمرحلووة الطفولووة للمجتمووع .وإن الكٌووان العووام للطبٌعووة الووذي تووم رده إلووى " هللا "
سووٌحمل معووان جدٌوودة مووع تطووور وتموواٌز المجتمووعل كمووا أن عوووة المجتمووع العامووة
والجهات المتنفذة فٌه ستكسب عوة من خبلل تقمصها باإلله والتارٌخل فاإلله ٌكبور
ألنه لن ٌتم االكتفواء بوالتعبٌر العوام للطبٌعوة عون طرٌوق تعرٌوؾ محصولة عوواهل و
بالتالً فبلبد من امتبلك هوٌته الجدٌدة كقوة اجتماعٌة علٌا متماٌزة.
إنوووه انعكووواس لجمٌوووع القووووا الطبٌعٌوووة واالجتماعٌوووةل وجمٌوووع األشوووٌاء
والوعووائع كووالتراب والنباتووات والحٌوانووات واألشووجار والمٌوواه والرٌوواح والسووحاب
والمنا ل التً اكتسبت أهمٌوة فوً مجتموع العصور النٌوولٌثً والتوً كانوت مرتبطوة
بروابط ال ٌمكن التخلً عنها فً اإلنتاج والحٌاةل دخول فوً البنواء الودٌنً للعصور
النٌولٌثًل حٌا تم تؤلٌه كل هوذه الوعوائع ألنهوا موواهر حاسومة فوً حٌواة المجتموع
واالجتماعٌةل فاآللهة أصبحت ملموسة أكثر وأصوبحت رمووزا ً وأشوٌا ًء تعبور عون
الحاجووةل وكؤنووه أول علووم كووان ٌمهوور بوونمط هووذا التفكٌوورل وبشووكل أد بوودأ مووٌبلد
العلوووم اإللهٌووةل ونموورا ً ألن مرحلووة الطوووطم كانووت محوودودة جووداً فهووً ال تتجوواوز
شكل عبادة بسٌطة فً اإلٌدٌولوجٌة فً وعت لم تتطور فٌه المٌثولوجٌا بعدل حٌا
ستتكون العلوم اإللهٌة فٌما بعدل لقد كان واعع الدٌن اإللهوً الصودٌق لئلنسوان فوً
العصر النٌولٌثً ٌعكس الصوفات األساسوٌة لوذلك المجتموعل طبٌعوة المجتموع ؼٌور
المتصوووارعة واالسوووتفادة مووون الطبٌعوووة جعلوووت إمكانٌوووات الجنوووة متووووفرة مقارنوووة
بالوحشٌة القدٌموةل مموا دفوع إلوى تمثٌول اآللهوة برمووز معطواءة وصودٌقة لئلنسوان
دائمواًل فهوً متداخلوة موع البشور ألنهوا متداخلوة موع الموواهر التوً تمثول المجتموع.
واألهووم موون ذلووك أن كوول اآللهووة كانووت علووى شووكل نسوواءل ألن الموورأة كانووت القوووة
األساسٌة التً بدأت بالثورة الزراعٌوة فوً العصور النٌوولٌثًل باإلضوافة إلوى أنهوا
تملووك عوووة اإلنجوواب للنسوول البشووريل وكووذلك كانووت اآللهووة فووً عصوور السووومرٌٌن
والمصرٌٌن والهنود تنسب إلى المرأة أٌضاًل ولم ٌوذكر الجانوب الوذكوري إال بعود
مرحلة بعٌدة .وكانت جمٌع الهٌاكل التً صنعت فً العصر النٌوولٌثً علوى شوكل
امرأة ولم ٌكن هناك هٌاكل ذكورٌة إال نادراًل وكوان اإللوه واإلنسوان متوداخبلً ولوم
ٌكن عد تطور بعد مفهوم إلهً منقطع عن اإلنسان ومختلؾ عنه ولذلك لم ٌكن عود
تطور واعع دٌنً هكذا أٌضاًل وكانت كل اآللهة الكبٌرة المعروفة كعشوتار وإنانوة
وإسٌس ودٌمٌتر وكٌببل وإندرا من هذه المرحلةل فدٌن هوذا العصور ٌشوكل تعبٌوراً
إٌدٌولوجٌا ً للقبٌلة والوحدات المتطورة فوً المجتموع .وكوان لكول عبٌلوة آلهوة توزداد
حسب العوامل األساسٌة التً تلعب دورا ً فوً حٌاتهوا .وٌوتم فهوم اآللهوة والتوصول
إلٌها حسب درجة الشوعور معهوا بوالقوة األساسوٌة وتوعوع ضوررها وفائودتهال وٌوتم
تسووٌٌر نمووط التفكٌوور ونمووام المصووطلحات بتعبٌوورات اآللهووة وٌصوونؾ ذلووك حسووب
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درجة اإللهة.

علٌنووا أال نسووتؽرب موون تؤلٌووه " القوووة السوواحرة للمصووطلحات"ل ألن هووذه
المراحل هً مراحل المهور .وكل مصطلح جدٌد هً إمكانٌوة جدٌودة وإلوه جدٌود
بنفس الوعتل التؤثٌر الحاسم لؤلم فً اإلنتاج وعدرتها علوى اإلنجواب أدا إلوى ان
تكتسب أهمٌة خارعوة مموا فوتح الطرٌوق إلوى عصور اإللهوات (اآللهوة اإلنواا) ألن
المرأة تكتشؾ وتخترع كثٌوراً .واالحتموال الكبٌور هوو أن المورأة هوً التوً كشوفت
النباتووات المفٌوودة واألشووجار المثموورة وعامووت بتووروٌ الحٌوانووات وعملووت فووً
األر وبنت البٌت وؼذت األطفال واخترعوت الطاحونوة الٌدوٌوة األولوى وربموا
العربووة األولووىل إي أن عصوور اإللهووة األنثووى ٌووؤتً بعوود هووذه التطووورات المذهلووة
لٌرمز إلى الدور العمٌم لها.
لقد كنوا عود شورحنا أن المورأة حققوت الثوورة الزراعٌوة فوً منطقوة عووس
زاؼووروس ـ طوووروسل وأن السووومرٌٌن كووانوا أول مثووال للمجتمووع الطبقووً الووذي
ورا هذه الثقافة .والدور الممٌز للكهنة فوً اإلٌدٌولوجٌوة السوومرٌة كوان موذهبلًل
وبتعبٌر آخرو إن سبق المٌبلد اإلٌدٌولوجً واضحل وٌعتبر الكهنة مركوز تكووٌن
المجتمووع الطبقووً والقٌووادة اإلٌدٌولوجٌووة لووهل وٌعتبوور المعبوود أول مركووز للطبقٌووة
وإدارتهوووال ثوووم تتطوووور اإلٌووودٌولوجٌات وأنمووواط العبوووادة المرافقوووة لهوووا كالهوٌوووة
االجتماعٌة الجدٌدة .حٌا أضحى المجتمع الطبقً مثاالً وتم تحوٌله إلى مصوطلح
ٌخطو إلى األمام وٌسمو إلى السماء وٌتحول إلى نمام كالنمام السماوي .فالكاهن
عوورؾ معنووى اإلنتوواج الكبٌوور جٌوودا ً عنوود خلقووه للمجتمووع الطبقووًل وشووعر بضوورورة
تحوٌل النمام الذي خلق إنتاجا ؼزٌرا ً إلى إٌدٌولوجٌا ووسٌلة للوصول إلى آلهتهل
وإن علووى الهوٌووات اإللهٌووة الجدٌوودة أن تتحووول إلووى مصووطلح بكوول عدسووٌتهال وأن
تجلس على عرشها .وٌتم بناء الزعورات لتستقر اآللهوة فوً أعلوى طوابقهوا وتفوتح
أبواب الطوابق الدنٌا لعباده وزٌارة العبٌد اآلخرٌن.
إن النقا حول ما إذا كان االعتصاد هو األول أم اإلٌدٌولوجٌةل ٌتطلوب
مسوواءلة دعٌقووة فووً المثووال السووومريل فجمٌووع المإشوورات تثبووت أن المعابوود كمقوور
للكهنة هً مركز اإلنتاج المادي واإلبداع المعنوي وعد تشكلت الحضوارة والدولوة
والمدٌنة على هذا األساسل وال ٌوجد أي مثال ٌشٌر إلى أن اإلنتاج عد حقق نفسوه
عبل أن ٌكون الكاهن مركزا ً للمعبدل وبهوذا ٌتؤكود موا ٌلوً  :إن القووة اإلٌدٌولوجٌوة
للمجتمووع وآلهتووه ودٌنووه هووً مإسسووات ال ٌمكوون لئلنتوواج أن ٌتخلووى عنهووال وهووذا
الشًء مإكد فً مرحلة المٌبلد على األعل .وإن عدم الحاجة للنمط األول ال ٌعنً
أن األدوار عد انتهتل وإنما تركت مكانها ألشوكال جدٌودةل وشخصوٌة آلهوة سوومر
ذات الشخصووٌة األم تعتبوور اسووتمرارا ً للنٌولٌثٌووةل ولهووذا فهووً ال زالووت تؤخووذ شووكل
اإلنسان وعرٌبة منه تؤكل وتشرب وتتزوج كاإلنسوانل وشوكلها كوالمرأة أو الرجول
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وتحقق التوازن بٌنهما ولكن الصراع والمنافسة تحتدم تدرٌجٌا ً.

ٌتووزامن طوورد آدم و حووواء موون الجنووة وجعلهووم خوودما ً مووع مرحلووة انقسووام
المجتمع إلى طبقاتل حٌا ٌجري تماٌز جدي بٌن البشرل إذ تم خلق العبٌود كخودم
موون جدٌوود فووً الوعووت الووذي تووم فٌووه جعوول اآللهووة السووومرٌٌن خبلععووٌن .إن التنوواحر
والخلووق فووً مثٌولوجٌووات أنكووً وننهارسوواغ وإنانووة ٌعبووران عوون تراجووع الوودور
الخوبلع للموورأة إلووى المرتبووة الثانٌووة بعوود أن كووان متصوودراً فووً الماضوً .هووذا موون
جهووةل وموون جهووة ثانٌووة فقوود رمووزت هووذه المثٌولوجٌووات إلووى تشووكل اإلنسووان العبوود
والخادمل وعد لعب هذا الدور التصوري للكهنة السومرٌٌن دوراً فً ثنائٌة الرب ـ
العبد التً جواءت فٌموا بعودل ورؼوم أن إثبوات هوذه المسوؤلة هوام جوداًل فقود تهربوت
جمٌع الكتب الدٌنٌة من ذلوكل لحاجتهوا الماسوة لعودم الكشوؾ عون وجههوا الحقٌقوً
وعوون سوورٌة مصووالحهال إن تصووورات المجتمووع السووومري للهوٌووات اإللهٌووة هووً
انعكاس جدٌد للقوا الطبٌعٌة واالجتماعٌوة وكؤنهوا تموعوع لهوال وإلوى جانوب البعود
الطبٌعً نرا بروزا ً للبعد االجتماعًل فالثقة بالمرأة بدأ ٌخؾل ونرا أن التطوور
على صعٌد فصل اإلنسان العبد والخادم ٌؤخذ بالبروزل والقوة السٌاسوٌة المتزاٌودة
للمجتمع تدفع ببع اآللهة إلى مزٌد من الحدةل وبع الهوٌات تتعر للزوال
أو تتعر لتؽٌٌر كبٌر فوً شوكلها .لقود أدت عووة المونارشوٌة المطلقوة فوً عصور
بابوول إلووى تصوواعد اإللووه مووواردو  .وتإم حهوور هووذه المرحلووة األخٌوورة للمٌثولوجٌوووا
السومرٌة الوصول إلى عتبة مهور األدٌان التوحٌدٌة.
لقد تصاعدت حروب اآللهة فً المٌثولوجٌوا بعود توحود عبائول الصوحراء
ذات األصول السامٌة والتً اكتسبت عوة حٌاتها الروتٌنٌة واألبوٌوة موع الحضوارة
السومرٌة .وتحول اإلرا القبلً األبووي الصوحراوي إلوى اسوتبداد وملكٌوة مطلقوة
بعد أن وصل إلى القوة السٌاسٌةل وتمت إزالة آثار سومر والمرأة لتتجسد مفواهٌم
تقالٌد القبائل الصحراوٌة فً شخت حمورابً وتشكل جوذور الملكٌوة التوً تقوول
"أنوووا القوووانون" .إن ازدٌووواد التناعضوووات داخووول القبائووول وفٌموووا بٌنهوووا سوووتإدي إلوووى
معارضة علوى شوكل النبوً إبوراهٌمل ضود القووة السٌاسوٌة المركزٌوة التوً شوحنت
نفسها باهللل وستإدي النبووة إلوى انفصوال جوذري فوً واعوع الودٌن السوومريل لٌوتم
العبووور إلووى مفهوووم إنسووانً مضوواد لمرحلووة اإللووه ذو المبلمووح اإلنسووانٌة بحٌووا ال
ٌمكن فٌه أن ٌصبح اإلنسان إلها ً.
ٌتطلب مضمون هذا المفهوم تحلٌبلً هاماً .ففٌه فكورة عودم تؤلٌوه اإلنسوان
والتمرد واتخواذ الموعوؾ ضود عبوادة الملوك ـ الورب وأخورج اإللوه مون احتموال أن
ٌكووون علووى شووكل إنسووان موون جهووةل وكوول ذلووك أدا إلووى الوودخول فووً نمووام أكثوور
مرونة على شكل وكٌل له مرسل إلى نمام القبٌلة مون جهوة أخورا .لقود تقمصوت
الهوٌات اإللهٌة التً كانت على شكل اإلنسان والصدٌق له فً العصر النٌوولٌثًل
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بنمط التماٌز على شكل اإلله ـ العبد الخوادم فوً الحضوارة العبودٌوةل وأصوبح إلهوا ً
حاكما ً عهارا ً شدٌد العقابل ونشهد تحوالً مصطلحٌا ً جدٌاًل وطبعا ً فقد احتلوت القووة
السٌاسووٌة للمجتمووع الطبقووً مركزهووال واكتسووبت المٌثولوجٌووا صووفات وتحلووٌبلت
جدٌدة على هذا األساس.
لقود خطوى االنفصووال القبلوً وأشووكال المقاوموة اإلٌدٌولوجٌووة خطووة إلووى
األمامل وبرزت الهوٌة اإللهٌة التً توزع الرحمة والمنقذة والسٌما لصالح الطبقة
المضووطهدَة والقرٌبووة للمسووتؽلٌن علووى عكووس اإللووه ـ الملووك .هووذا هووو إرا النبووً
إبووراهٌم فووً األسوواسل أي ال ٌمكوون لئلنسووان أن ٌكووون إلهواًل لكوون ٌمكنووه أن ٌكووون
رسوالً أو وكٌبلً للربل فاآللهة ال تقهر وتعاعب فقط بل إنها رحٌمة ومنقذة أٌضاً.
لكنها تعاعب عندما ٌكون الذنب كبٌراًل مع العلم أنه بإمكان اإلنسوان أن ٌعبود هللا و
ٌحصل علوى المؽفورةل هوذا هوو جووهر األدٌوان التوحٌدٌوة الوذي ٌعبور عون تجرٌود
علووى مسووتوا الطبٌعووة والقوووة االجتماعٌووة .وٌعتبوور هووذا انطبلعووة مضووادة لمفهوووم
الدٌن العبودي الذي ٌتخذ عبادة اإلله ـ الملوك مركوزا ً لوهل وهوو علوى شوكل ؼطواء
إٌدٌولوجً لمستوا النضال الطبقً واالجتماعً لتلك المرحلةل ومهما كانت هوذه
االنطبلعووة عوود بوودأت موون المٌثولوجٌووة العبودٌووة السووومرٌة ودٌنهووال فووان الجانووب
المضاد بدأ ٌمهر بالتدرٌجل لٌتضمن موعفا ً جذرٌا ً مضادا ً لحضوارة الور ل ولوذلك
فوإن مهوور األدٌوان التوحٌدٌووة التوً رفضوت إلهوا ً علووى شوكل إنسوانل تمثول رٌووادة
إٌدٌولوجٌة ضد العبودٌة.
إن مصووطلح التوحٌوود منفووتح علووى الكونٌووةل وٌمٌوول إلووى تمزٌووق الخنووا
القبلووً فووً كوول لحمووةل ألن القبائوول تحتوواج إلووى االتحووادل واإللووه الواحوود سوووؾ
ٌجمعهووال لووذا ستضووطر القبائوول ذات الوضووع المتشووابه إلووى تجوواوز القبلٌووة القدٌمووة
وطوطمها وأصنامها التً تحول دون اتحادهال وإلى مفهووم اإللوه المنقوذ والورحٌم
الذي ٌرمز إلى وحدة الجمٌع فً مرحلة تطور بعد أن عانى الجمٌع من آالم اإلله
الملكل وأخذ هذا المفهوم ٌسمو مع ازدٌاد التناعضات والحاجة لبلتحادل وتم جعلوه
الوحٌد الواحد الذي ال مثٌل له بإعطائه صوفات جدٌودة .وفوً الوعوت الوذي توم فٌوه
التعبٌر فً الماضوً عون كول خاصوٌة بإلوهل فوإن جمٌوع الصوفات تمثلوت فوً اإللوه
الواحد فً الدٌن الجدٌد .وإن صفات هللا الـ  99ـ عد وجدت معنى وصدا لها فوً
تقالٌد وعوانٌن الحضارة السومرٌة على شكل " " ME
إن التجدٌوود الووذي أحدثووه موسووى للوودٌن التوحٌوودي كووان علووى شووكل سوولخ
القبائوول العبرٌووة بشووكل رادٌكووالً عوون مفوواهٌم القبٌلووة القدٌمووةل وجعوول الوودٌن عومٌوا ً
ل لقوم الواحودل وٌمثول "ٌاهوفوا" كإلوه عوومً لمرحلوة متقدموة مون خوبلل بنٌتوه التوً
جعلت القبائل العبرٌة مرتبطة به وملتزموة بالوصواٌا العشورة التوً أوحوى بهوا فوً
البداٌة .كما ٌملك صفة تحررٌةل كتعبٌر عن مناهضة الفراعنة المصرٌٌنل وكوان
213

حنو احلضارة الدميقراطية

ٌتم تصور هوٌة إٌدٌولوجٌة تساعد على توحٌد القبائل المناهضوة للملكٌوة المطلقوة
فً بابل ومصرل وكان التؤثٌر والتؤثٌر المضاد متوداخبلن ألن الصوراع عوائم ضود
مركووزٌن عوووٌٌن للعبودٌووةل مووع وجووود الحاجووة الدائمووة لهمووا أٌض واًل وعوواموا بوودمج
الخبرة التً اكتسبوها من كبل المركزٌن مع مزاٌاهمل إلعطواء شوكل ألٌدٌولوجٌوة
جدٌووودةل وتكمووو ن هوووذه اإلٌدٌولوجٌوووة فوووً األسووواس التوووارٌخً للواعوووع العبوووري أو
اإلسرائٌلًل إن مناهضة الر واالفتقار إلى القوة البلزمة للتخلت منهل عد أجبور
العبوورانٌٌن علووى التجدٌوود الوودائم عبوور تووارٌخهمل وذلووك ٌمثوول مسووارا ً فووً التطووور
الحضاري.
كان عٌسى عطبوا ً مضواداً رؼوم خروجوه إلوى المٌودان مون تقالٌود ٌهووذال
فمثلما نشؤ إبراهٌم ضد تقالٌد النمرودٌٌن البابلٌٌن ثم توجه إلوى دٌون منواه لوهل
فإن عٌسى ٌعبر عن االنفصال عن ٌهودٌة الكهنة الرسمٌة التً ابتعدت عن عوالم
الفقووراءل وتكاملووت مووع رومووا العبودٌووةل وإن موععووه هووذا عوود دفعووه الختوورا نمووام
األعووام بونفس الوعوت .لقود شوكل بنواء روموا ـ التوً أسسوت نماموا ً كونٌوا ً ـ أرضوٌة
مادٌة ولعبت دورا ً ملموسا ً فً هذا األمرل مما دفع الطبقات العلٌا لؤلعوام والقبائل
للتطلع إلى المتواطغ مع روما وتقلٌدهال لتضطر الشرائح الفقٌرة إلى البحا عن
حل لمشاكلهال أي أن هنواك أرضوٌة علوى شوكل أممٌوةل حٌوا ٌمهور عٌسوى علوى
شكل ضمٌر عوالم العبودٌوة فوً اإلمبراطورٌوةل كموا هوو حوال االشوتراكٌٌن الوذٌن
مهروا بنمرٌة تعبر عن مصالح طبقة العمال ضد الرأسمالٌة.
إن عٌسى ٌعبور عون تمورد إٌودٌولوجً واجتمواعً ضود النموام العبوودي
على األرجحل فً الوعت الذي لم ٌختزل فٌه بعد مفهوم اإلله الثبلثً إلوى مسوتوا
إله واحدل وٌحمل تؤثٌر السومرٌٌن والمصرٌٌن القدامى وحتى العصر النٌوولٌثًل
بهووذا الشووكل فقووط ٌمكوون أن ٌتجوواوز "ٌهوووا" كإلووه للقووومل فالكهنووة الٌهووود كووانوا عوود
أؼلقوا هذا الباب منذ وعت بعٌد .إن دٌن عٌسوى هوو دٌون إنقواذل إذ كانوت العبودٌوة
الرومانٌووة تمووارس القمووع ضوود وجوودان اإلنسووانٌة إلووى درجووة اكتسووب فٌهووا اإلٌمووان
بالمسٌح" المنقذ " المنتمور دوموا ً أرضوٌة إٌدٌولوجٌوة عبول والدتوهل وكانوت مسوؤلة
مجٌئه حٌة دائماً .لقد كانت مصادر وأرضٌة األدٌوان الثبلثوة فوً الشور األوسوط
تجتمع فً بوتقة واحدة فوً القودسل فقود كوان اإلرا الٌهوودي متجوذراًل كموا كوان
اإل را الهلٌنووً عوود خلووق شوورٌحة اجتماعٌووة عومٌووة بووٌن الٌهووود واإلؼرٌووقل وأمووا
التقالٌوود الزرادشووتٌة البرسووٌة فقوود نثوورت بووذورها منووذ القوودٌم فووً هووذه السووواحةل
والمرحلة هً مرحلة الطر الصووفٌة تمامواًل وهوً حركوة وجدانٌوة منوذ بوداٌتهال
أما النمام الكونً لروما فقد شكل ضؽطا ً على النمام الكوونً للمسوحوعٌنل فبٌنموا
عامووت رومووا بتمزٌووق النمووام القبلووً والملكٌووات الصووؽٌرة وربطتهووا بنفسووهال لكنهووا
بقٌت كتبلً إنسانٌة كبٌرة فً عالمهوا الخواتل بودأت البشورٌة تبحوا عون صواحبها
الجدٌوود وربهووا الجدٌوودل وهوٌووة عٌسووى تنحوودر موون هووذا األسوواسل إذ أن مواهبووه
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الشخصٌة ال تشكل أهمٌة كبٌرة فتطلعوات المرحلوة إلوى والدة المسوٌح ترفعوه إلوى
مرتبووة المتحوودا باسوومهال وهووذه االنطبلعووة اإلٌدٌولوجٌووة التووً سوومٌت بالمسووٌحٌة
واكتسبت صفة كونٌوة ستضوم روموا مون داخلهوا لتكوون الضومٌر اإلنسوانً الجدٌود
ضوود البلوجدانٌووة الكبٌوورة .وربمووا ٌتطووور حووزب بشووري كووونً ألول موورةل وهووذا
الحووزب سووٌنجح بفووتح رومووا موون الووداخل بعوود  355سوونةل ومووا جوورا كووان ثووورة
بٌضوواءل وبشووكل أصووح فقوود خلقووت الحضووارة اإلعطاعٌووة نتٌجووة لمسووٌرة التطووورل
وتحولت حرب المعتقدات التً استمرت فً البداٌوةل إلوى تمواٌز اجتمواعً ثوم إلوى
عوة سٌاسٌة بعد ذلك.
كانووت رومووا عوود شووهدت تؽٌوورات هامووة بصووٌؽتها الحضووارٌة بعوود إعووبلن
المسٌحٌة دٌنا ً رسمٌا ً فً عام  325م .وتم االنسحاب إلى الرٌؾ فوً الوعوت الوذي
كانت تنهار فٌه المودن العبودٌوةل وبودأت تتشوكل المإسسوات التوً تتضومن روابوط
عبودٌة أكثر مرونة كنمط جدٌد للعبلعات اإلنسانٌةل فالثورة التً شهدتها الزراعة
ال تعنً الرجوع إلى العصر النٌولٌثًل وحٌاة اإلنسوانٌة التوً ارتقوت علوى أسواس
تقنٌة الحدٌد هً عبارة عن تشكل حضاري جدٌد ٌحقق مزٌداً من تورابط اإلنسوان
بالحٌاةل وكان ملوك روما عد تخلوا عن صفة الملك ـ الرب فً المراحل األخٌرةل
وال شك أن الدعاٌة للودٌن التوحٌودي الوذي ٌورف أن ٌكوون فٌوه اإلنسوان إلهوا ً عود
لعبت دورا ً هاما ً فً ذلكل وصعد اإلله إلى السماء األبعد تحت ستار مون المفواهٌم
الدٌنٌة والفلسفٌة بهدؾ تضٌٌق مكان الحواكم واإلمبراطوور المطلوقل ألن اإلنسوان
ٌكون حرا ً بقدر ما ٌبتعد اإلله عنه.
كان الصوفٌون واألدرٌون ٌلجإون إلوى مصوطلح هللا الوذي كوان صودٌقا ً
لئلنسان فً العصر النٌولٌثً .بٌنما كان ٌتم التعامل مع اإلله الرسمً من الجانوب
اآلخر .إن مفهوم "أنا الحق" عد توحد مع هللال إذا ً أنا هللا" هو لجوء الطبقة السفلٌة
المسحوعة بشوكل ؼٌور رسومً إلوى تقالٌودها الدٌنٌوة القدٌموة ضود التمثٌول السٌاسوً
الرسمً .وبدالً من اإلله الؽرٌب عن اإلنسان الذي ٌحكموه وٌعاعبوهل مهور مفهووم
توحٌد الذات مع هللا الذي ابتدأ بعٌسى الذي جعل من نفسه "ابن هللا" واسوتمر بعود
ذلك وهذا فً حقٌقته ٌمثل أحد الطر الصوفٌةل لكن هذا المفهووم عود تؽٌور تحوت
تؤثٌر فلسفة أرسطو وأفبلطون .وٌبقى الشًء المهم هنا هو تحقٌوق تحورر محودود
عن طرٌق تمهٌد الطرٌق أمام حضارة ذات مستوا أعلىل وذلك بنقول كول مٌوول
الفقراء إلى بوتقة واحدة بنمط عالمً فً شخت عٌسى.
ومون المإكود أن المسوٌحٌة عود لعبووت دوراً تارٌخٌوا ً فوً تشوكل الحضووارة
اإلعطاعٌة وفتحت طرٌقا ً عمٌقا ً فً مصٌر البشرٌة على صعٌد األخبل والعقائودل
وأعوودت العص وور الوسووطى عوون طرٌووق تقوودٌم تضووحٌات كبٌوورةل عاومووت وعانووت
كثٌوورا ً فووً سووبٌل تجوواوز العصوور العبووودي .لقوود بقٌووت المسووٌحٌة بعٌوودة عوون لؽووة
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السٌاسووة والعنووؾ فتوورة طوٌلووةل وتحركووت علووى أسوواس تٌووار إٌوودٌولوجً بووريءل
ولعبت حٌاة الكنٌسة والدٌر التً كانت مستندة إلى الروح الجماعٌة والعذاب نفوس
د ور أنممووة معابووود الكهنوووة السووومرٌٌن التوووً ولووودت العبودٌووة .وموووا لبوووا أن بووودأ
المجتمووع الجدٌوود بالتشووكل فووً هووذه البنووى والموودارسل وتعوود الحٌوواة البدٌلووة نفسووها
للسوولطة .وكانووت الكنووائس واألدٌوورة أموواكن لتعلووٌم إدارة المجتمووع أكثوور موون كونهووا
أماكن للعبادةل وهً اسوتمرارٌة للونمط السوومريل كموا وأنهوم عود توؤثروا بوبل شوك
بروما ألنهم كانوا ٌعٌشوون تحوت سوٌادتهال لقود فقودوا بوراءتهم وحسون نٌوتهم التوً
كانووت فووً البداٌووة وبوواتوا ٌتشووبهون برومووا .فالتووؤثٌر والتووؤثر جوورا بشووكل متبووادل
والناتج كان تركٌبة مختلطة.
ونجد تطور حركة مشابهة لحركة عٌسوى فوً المقور الشورعً للحضوارة
العبودٌة فً شخصٌة "مانً" الذي ٌنتمً إلى مٌزوبوتامٌال ومن المعروؾ أنه عد
عطووع شوووطا ً ال بوووؤس بووهل إذ كووان ٌرٌووود الوصووول إلووى تركٌبوووة متقدمووة لثقافوووات
المسٌحٌة والزرادشتٌة والهلٌنٌةل ولو استطاعت الحركة اإلٌدٌولوجٌة لموانً التوً
مهرت فً عهد طبقة الكهنة األعٌان الساسوانٌة المتخلفوة فوً عوام  216م تجواوز
حركة الكهنة المتخلفوٌنل ربموا انعكسوت اإلمبراطورٌوة الساسوانٌة بتؤثٌراتهوا علوى
روما أٌضاً .لقد كان بإمكان الحركوة المانوٌوة تشوكٌل تٌوار مشوابه لحركوة التنووٌر
األوروبٌة بشكل متمٌز عن العقائد واألدٌوان التوحٌدٌوةل وربموا فوتح ذلوك األبوواب
أمام خطوة حضارٌة من طراز أوروبا مبكرا ً فً الشور األوسوطل ولكون الموٌبلد
المبكوورل وتقالٌوود الدولووة العبودٌووة القوٌووةل والرجعٌووة المتمثلووة فووً الكهنووة الٌهووودل
وتعنووت الكهنووة الزرادشووتٌٌن الرسوومٌٌنل لووم تفسووح المجووال أمامهووال وعضوووا علووى
فرصووة تحولهووا إلووى سوولطةل ومارسوووا ضوودها أسووالٌب ال توورحم فهووذا التصوولب
اإلٌدٌولوجً فً اإلمبراطورٌة عضى على إمكانٌوات صومودها أموام البٌوزنطٌنٌٌن
واإلسووبلم الووذي مهوور فٌمووا بعوود .فالبنٌووة اإلٌدٌولوجٌووة المتخلفووة عوود جعلووت أعوووا
إمبراطورٌة فً حالوة ال حوول لهوا وال عووةل وتركتهوا تتفسوخ بنفسوها لقودر المووت
بعد تلقً عدة ضربات موجعة.
نرا أن للهوٌات اإلٌدٌولوجٌة التً تشوكلت فوً أحضوان العبودٌوة دوراً
محرضا ً على محاربة النمامل وٌحمول العصوٌان الفكوري والوجودانً علوى النموام
لعب دورا ً رٌادٌاًل وٌزداد احتمال خلقه للجدٌد كلموا توسوعت عاعدتوه الجماهٌرٌوة.
فاألنممة التً واجهت الحروب الرٌادٌة إما أنها عد انهارت أو أنها أجورت تحووالً
فٌهال لكن اإلسبلم ٌمهر عبل أن تتمكن المسٌحٌة من تنمٌوؾ كول ترسوبات النموام
العبودي .فربما أن المسٌحٌة وحدها لم تكن كافٌةل ألن التحوالت الجذرٌوة تحتواج
إلى عٌادة إٌدٌولوجٌة وعملٌة جذرٌة .واإلسبلم دٌن توحٌدي مثل المسوٌحٌة ولكنوه
جوواء بشووكل متووؤخرل وبتووؤثٌر موون الكهنووة ذوي الجووذور النسووطورٌة وتحووت تووؤثٌر
القبائل الٌهودٌةل لٌشكل انفجارا ً كبٌرا ً للعرب البودول وخلوق آخور رسوول بشوخت
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دمحم لٌلعب دور أحد أهم وأكبر عمماء التارٌخ.

إن تحلٌوول اإلٌدٌولوجٌووة اإلسووبلمٌة ٌملووك أهمٌووة لووٌس فقووط موون ناحٌووة
المعنى التارٌخًل بل من زاوٌة تحلٌل المجتمعوات اإلسوبلمٌة فوً ٌومنوا .ولوم ٌوتم
فهم الشخصٌة التً خلقها اإلسبلم بعدل حٌا ٌتم شرحه كدٌن نجوح فوً الممارسوة
ذات الطوووابع العسوووكري علوووى األؼلوووبل ولكووون الجانوووب اإلٌووودٌولوجً والهوٌوووة
االجتماعٌووة الزالووت فووً المووبلمل ومهمووا كانووت االدعوواءات العكسووٌة فووإن اإلسووبلم
الزال لؽووزاً موون حٌووا الوودٌن والسٌاسووةل ولووم ٌجوور تحلٌوول وجهووه الووداخلً بعوودل
فالجوانب المملمة والمضٌئة الزالت متداخلة كثٌراًل وحقا ً تؤتً حقٌقة آخر الرسل
لتواكب نهاٌة عصر األدٌان التوحٌدٌة من حٌا المعنىل وبعكوس االدعواءات فوإن
النوعٌووة الدٌنٌووة والتوحٌدٌووة لووهل تشووكل ؼطووا ًء إٌوودٌولوجٌا ً واهٌوواًل بٌنمووا الجانووب
العسكري والسٌاسً هو الذي ٌؤخذ شكبلً ملموسا ً لواعع اإلسبلم.
فاإلسبلم هو إٌدٌولوجٌة المرحلة الثالثة من تحول المٌثولوجٌا السومرٌة
وٌمتلك خصائت عدة متدرجة .لقد بقٌت محاوالت تقمت المٌثولوجٌوا الموذكورة
ومرحلة الدٌانتٌن اللتٌن أدتا إلى هوٌة مختلفةل محدودة رؼم الجهود الكبٌورة التوً
بوووذلها سوووٌدنا دمحمل ولكووون ال ٌمكووون إنكوووار نجاحوووه فوووً تحقٌوووق تحووووالت ال ٌمكووون
استصؽارها.
إن متابعة الدٌن التوحٌدي كرائد إٌودٌولوجً لعصور اإلعطواع ومصوطلح
هللا وتحلٌوول معنوواه االجتموواعًل ٌكتسووب أهمٌووة بمقوودار المرحلووة التووً مهوور فٌهووا.
وٌجووب تفكٌووك التحجوور األسوومنتً واسووتخدام الخامووات بطرٌقووة صووحٌحة موون أجوول
تنوٌر الشر األوسط وتحقٌق المٌبلد الجدٌد.

ب ـ اإلسالم ـ القوة الثورٌة فً العصر اإلقطاعً
اإلسبلم هو أحود المواضوٌع األساسوٌة للنقاشوات فوً التطوورات العملٌوة
والنمرٌة على صعٌد التارٌخ والحاضر .وٌعود سبب ذلك إلى عدم تحلٌول الواعوع
الذي عبر عنه اإلسبلم وعدم وضع هوٌة إٌدٌولوجٌوة بدٌلوة كافٌوةل أو عودم عٌاموه
بتحوٌله الوبلزم موع تحوول العصورل وال ٌمكون القوول أن اإلسوبلم عود وجود المعنوى
الكافً عند مهورهل إن النبً دمحم أعلن نضاله الذي أحاول فهمه عن عورب "ضود
الجهول"ل والجهوول الووذي عصووده هووو إٌدٌولوجٌووة القبلٌووة األبوٌووة وهووذه مسووؤلة هامووة
جداًل ففً الوعت الوذي طوور فٌوه موسوى الودٌن التوحٌودي لٌوحود القبائول العبرٌوةل
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حاول النبً دمحم حلهال وما هوذه إال محاولوة لتجواوز المجتموع القبلوًل ألن القبائلٌوة
كانت العامل األساسً الذي ٌعٌوق التحضور والقووة .لقود كانوت فوً الكعبوة هوٌوات
إٌدٌولوجٌة مختلفة تتمثل بـ  365صنما ً صؽٌراًل ومن ثبلثة أو أربعة كبٌورةل ولوم
ٌكون مون الممكون إحوراز أي تقودم دون تجواوز هوذا الواعوع الوذي رموى بثقلوه علوى
الذهنٌة .أما الواعع اآلخر فهو الهامو إذ أن مكة كانوت مركوزا ً تجارٌوا ً هاموا ً وحتوى
أن وجود المدٌنة كوان مرتبطوا ً بالتجوارة .وٌمكننوا القوول أنوه كموا كانوت الحضوارة
المصرٌة والسومرٌة مودٌنتٌن لهبوة النٌول ودجلوة والفورات فوإن اإلسوبلم كوان هبوة
التجارة التً كوان مركزهوا مكوة فوً شوبه الجزٌورة العربٌوة .واإلرا العبوري هوو
ثمووار تجووارة تطووورت بووٌن المراكووز الحضووارٌة فووً األسوواسل وعنوودما نؤخووذ بعووٌن
االعتبار الهٌمنة الٌهودٌة على التجارة والتموٌل العالمً ٌمكننوا فهوم دور التجوارة
العمٌم فً التطور الحضاري بشكل أفضل.
ٌشوووكل الووودور الحضووواري للتجوووارة والتووووتر البووودائً للتعصوووب القبلوووً
األرضٌة االجتماعٌة المادٌوة األساسوٌة فوً انطبلعوة سوٌدنا دمحمل ففوً الوعوت الوذي
كان فٌه أحد األطراؾ ٌضؽط من اجول التحضور والتقودم كوان اآلخور ٌلعوب دوراً
معاكساًل وٌنحدر إلى التخلؾ والتعفن عبر الصراع القبلوً المسوتمر .فكوان سوٌدنا
دمحم ٌوودرك أهمٌووة المراكووز الحضووارٌة الكبوورا الووثبلا :ففووً الشوومال كانووت رومووا
الشووورعٌة المزدهووورة حٌوووا النهضوووة البٌزنطٌوووةل وفوووً الشووور كوووان الساسوووانٌون
األعوٌاءل أما فً أفرٌقٌا الشرعٌة فكانت ببلد الحبشة التً كانت مصدرا ً ال ٌنضب
لئللهام .لقد سافر دمحم كثٌرا ً مع القوافل التجارٌوة بوٌن مكوة و بوبلد الشوام والقودسل
وتعلوووم خبللهوووا أموووورا ً جموووة مووون الكهنوووة المسوووٌحٌٌن وال سوووٌما اآلشوووورٌٌن ـ
النسووطورٌٌنل وكانووت القبائوول الٌهودٌووة بجوووارهل حٌووا تعوورؾ علووى عقٌوودة هووذا
القبائل "ٌهوا" عن كثبل وكان الصابئون ذوي الجوذور الحنفٌوة ٌقوموون بالدعاٌوة
للدٌن التوحٌدي كطر صوفٌة وأدرٌة حتى فً مكةل وكموا توؤثر عٌسوى بطرائوق
األسوووٌنٌٌنل فوووإن دمحم توووؤثر بوووالحنفٌٌن .ولوووم ٌكووون صوووعبا ً سوووماعه بمصوووطلحات
الزرادشوووتٌة فوووً تق الٌووود وأعوووراؾ الكهنوووة الساسوووانٌٌن .إن المسوووٌحٌة والٌهودٌوووة
والزرادشووتٌة هووً بمثابووة اإلٌدٌولوجٌووة الرسوومٌة فووً مهووور سووٌدنا دمحمل فثبلثتهووا
هوٌات إٌدٌولوجٌة وصلت إلى درجة الهٌمنةل وكانت آلهوة الكعبوة الموجوودة إلوى
جانبه تمثل الهوٌات المعنوٌة المشروعة للقبائل .وأدا الحصار اإلٌودٌولوجً مون
األطراؾ األربعة إلوى اعترابوه مون االتجواه الحنفوً الصووفً .وهكوذا فوان اتجاهوه
الووذي سٌتشووكل هووو تٌووار ٌعتوورؾ بوواهلل "أدرٌواًل والووذي كووان لووه مثٌوول فووً جؽرافٌووة
الشر األوسط منذ القرن الخامس عبل المٌبلد بشوكل واسوع .إن األدرٌوة هوو اسوم
كان ٌطلوق علوى الطرٌقوة التوً تقور بحرٌوة الوجودانل وتعود انفصواالً صوؽٌراً عون
الدٌن واإلٌدٌولوجٌة العبودٌة.
كانت المرحلة التارٌخٌة مرحلة انتقالٌة تسارع فٌها تحول العبودٌوة إلوى
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إعطاعٌة بنفس طرٌقة تحول اإلعطاعٌوة األوروبٌوة إلوى رأسومالٌةل وكانوت القبائول
العربٌوووة الصوووحراوٌة تعوووٌ علوووى تقالٌووود االسوووتٌبلء علوووى الحضوووارات الزاهووورة
المجاورة فً مراحلها الضعٌفة عن طرٌق االختبار والتجربة حٌا كانوا ماهرٌن
فً ذلكل وكانت القبائل السامٌة القادمة من نفس الجذور عد اتجهت بموجات نحوو
مراكز الحضارة السومرٌة والمصرٌة بهدؾ النهب أحٌانا ً وللعمل كؤنصاؾ عبٌد
فووً أحوواٌٌن أخوورال وكووان األكووادٌون المثووال األول فووً سووومرل وتوجهووت القبائوول
العبرٌة ذات األصول السامٌة إلى مصرل وكان العرب "بمعنى جمٌول" السوامٌون
أٌضا ً على وشك القٌام بحملة تارٌخٌة حٌا كانت هذه هً اللحموة التوً عوال فٌهوا
التارٌخ "سر تنتصر".
إن تحلٌل مصطلح "هللا" الذي عام به سٌدنا دمحم كان أكبر حملوة تارٌخٌوة
عمٌموووة باسووومهل حٌوووا أن هوووذه المشوووكلة كانوووت بمثابوووة القفووولل ورؼوووم أن تحدٌووود
األرضوووٌة المادٌوووة ٌتمتوووع بؤهمٌوووة كبٌووورة إال أن األصوووعب فوووً ذلوووك هوووو تحلٌووول
المصووووطلح اإلٌوووودٌولوجً األساسووووً أي "هللا "ل وال توجوووود عٌمووووة علمٌووووة كبٌوووورة
لمحوواوالت تعرٌووؾ هللا موون عبوول التٌووارات البلهوتٌووة والفلسووفٌةل ولووم ٌووتم إجووراء
التحلٌل االجتماعً للمصطلح بعد.
إن " أل" د الروح هو إله تعود جذوره إلى السامٌةل وهو مصوطلح إلوه
رؼووم المعطٌووات المحوودودة الموجووودة بووٌن أٌوودٌنا .وأعتقوود أنووه تصووور بمعنووى "إلووه
السووماء العووالً" وعوود طورتووه القبائوول بعوود مرحلووة الوودٌن الطوووطمً وتحووت تووؤثٌر
ا لحضارة على األؼلبل وٌلفم ذلك فً جمٌع أنحواء شوبه الجزٌورة العربٌوة بشوكل
مختلووؾ وبلهجووات مختلفووةل وٌمكوون أن ٌكووون عوود تووم تحوٌلووه إلووى مصووطلح كهوٌووة
إٌدٌولوجٌووة أساسووٌة بشووكل ٌوووازي "القبٌلووة د الشووٌخ" و "الطبٌعووة د أل"ل وإن
التفكٌر به كمالك شامل للنمام الطبٌعً ٌتزامن مع تطور القبائلل وكما هو الشوٌخ
صاحب القبٌلة فإن صاحب الطبٌعة هو أل "هللا"ل إن الشٌخ هو فً موعوع الوزعٌم
السٌاسووً والمعنوووي للقبٌلووة فووً الوعووت نفسووهل إذ تكموون عوووة القبٌلووة وتعاممهووا فووً
مسووإولٌات وعوووة الشووٌخل إنووه شووكل بوودائً موون الملكٌووةل والتفكٌوور النوواجم عوون هووذا
الوضع لدا الشٌخ أسفر عن تنصوٌب نفسوه علوى رأس القبٌلوةل أي أنوه صواحبهال
وهكذا ٌكون هللا فو الطبٌعة كلهوا وصواحبهال لقود تطوور كوبل المفهوومٌن وأولٌوا
األهمٌةل وبذلك فقد تم وضع "أل" مقابل " العالً"ل وفوً المرحلوة التوً تحوررت
فٌها القبٌلة من الخنوع واالرتباط الكلً بشروط الطبٌعةل وحصلت على مقوموات
العووٌ الحوور واآلموونل ومووع حوودوا التموواٌز تشووكلت العبلعووات الفوعٌووة والتحتٌووةل
ومثلما لعب الصاحب العالً دور المهٌمن فانه فً نفس المرحلة ضوعفت العقائود
الطوطمٌةل وبتشوابه مماثول حودا االنفصوال فوً الطبٌعوة إلوى أر وسوماءل موع
تصووورهم أن "أل" هووو حوواكم السووموات واألر "كمووا ٌحك وم شووٌخ القبٌلووة عبٌلتووه
ورعاٌاه"ل وبذلك تم وضع مصطلح اإللهل إن مصطلح هللا ٌعبر عون الملكٌوة إلوى
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جانووب السوومول وهووذه صووفة مهمووة كمالووك وحوواكمل إن المالووك والملووك مشووتقة موون
مصدر "الملك"ل وتتفاعل عبلعة الملكٌة فً جمٌع اللؽات السامٌة وتكتسوب معنوى
عند القبٌلة ٌصل إلى الملكل وتتقً الملكٌة والسومو فوً القبٌلوة مقابلهوا علوى شوكل
حاكم السموات واألر أي هللال فً عبلعة األر والطبٌعة والسماء.
إن التفكٌر بـ "أل" كإله واحد منذ البداٌة له عبلعة موع طبٌعوة الصوحراء
الرتٌبووة بشووكل وثٌووق .فعبلعووة هللا السووامً بوواألر والسووماء هووً انعكوواس لعبلعووة
الشٌخ بالقب ٌلة على األر ل وٌتصؾ هذا المصوطلح المتكوافغ بصوفة توضوٌحٌةل
وموون المإكوود أن هنوواك عبلعووة وثٌقووة بٌنهمووا .لقوود كووان تعوودد اآللهووة أساسووا ً فووً
التطورات االجتماعٌة لمصور وسوومر واإلؼرٌوق والهنود والتوً تواجود فٌهوا عووا
متعددة تحكم الحٌاةل وتم الوصول الى مفهوم اإلله الواحد بعد فتورة زمنٌوة طوٌلوة
مووع الوصووول إلووى مرحلووة مركزٌووة السوولطة السٌاسووٌة وإن لهووذه المبلحمووة عٌمووة
توضٌحٌة عالٌة.
لقد وجود هللا كتصوور لشوبه الجزٌورة العربٌوة لوه مكوان فوً عقلٌوة جمٌوع
القبائوول السووامٌةل وكهوٌووة إٌدٌولوجٌووة منووذ األلفٌووة الثانٌووة عبوول المووٌبلد تقرٌب واًل إن
ارتقوواء وانتشووار هووذه الهوٌووة المسووتندة إلووى التموواٌز داخوول القبٌلووة ونمووام الطبٌعووة
الرتٌب ٌعكس مستوا تطور القبائل .ومن المفٌد جداً رإٌة هللا كمصوطلح أساسوً
فً جؽرافٌوة الشور األوسوط وفوً جمٌوع الودول اإلسوبلمٌة عون كثوب .وٌجوب أن
نعوورؾ جٌوودا ً عوووة المصووطلحات فقوود تتضوومن المصووطلحات الجدٌوودة معنووى مووذهبلً
وكؤنهووا الواعووع نفسووه فووً المرحلووة الطفولٌووة اإلنسووانٌةل وٌكووون باإلمكووان وضووع
المصطلح مكان الواععل حتى أن فٌلسوفا ً كوؤفبلطون ٌضوع األولوٌوة فوً عوالم مون
المثالٌوواتل وٌجوود العووالم المووادي معنوواه وعٌمتووه بسووٌطة كقٌمووة الموولل وال شووك أن
السبب األساسً فً ذلك هوو تطوور عووة المصوطلح والمنطوق عنود اإلنسوان .فقووة
الفهم بهذا المسوتوا هوً مواهرة جدٌودة وخارعوة للعوادة ل لقود بودأ عصور المعرفوة
وبدأ العقل ٌثمر .وأوصول الودٌن التوحٌودي بتصووراته طوراز الفكور الفلسوفً إلوى
الووذروة بقوووة المعنووىل وبووذلك تكووون البشوورٌة عوود دخلووت مرحلووة الشووباب .وٌكووون
المصووطلح القابوول للشوورح والتوحٌوود والتفسووٌر أرضووٌة لمعنووى إلهووً أو لمدرسووة
فلسفٌة .إن إنتاج المصطلحات وتروٌضها بحٌا تبلئم الممارسوة العملٌوة هوو أهوم
عمل مقدس وأساسً للكهنة والفبلسفة الجدد .والمصطلح الذي ٌوإدي إلوى توحٌود
وتقوٌة المجتمع هو أثمن سلعة ووسٌلة تقوم بومٌفة التؽٌٌر.
لقوود بوودأت اإلنسووانٌة تعووٌ العصوور األكثوور ازدهوواراً لتحوٌوول اللؽووة إلووى
مصطلح وتطور العقل بتؤثٌر أكثر مون التحضور .فالحضوارة بإحودا معانٌهوا هوً
تموواٌز المصووطلحات األساسووٌةل وعوودرتها علووى توضووٌح المووواهرل والواعووع الووذي
تعكسه وتمركوزه فوً العقول االجتمواعًل وبشوكل عوام ٌتحقوق التطوور االجتمواعً
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بتطور مستوا اللؽة والمصوطلحات بشوكل متووازل إن الواعوع اللحموً بوٌن العقول
واللسان هو حدا ٌعنً عدرة المجتموع علوى السومو بنفسوه الوى اإلدراكل والووعً
واإلنتاج مون جدٌودل فوالمجتمع لون ٌكوون عوادرا ً علوى اإلنتواج مون جدٌود دون عقول
وذاكوورةل وال ٌتجوواوز وضووع الحٌوووان فووً مسووتوا التكوواثر بؽرائووزهل إن التطووور
والتحول إلى مجتمع ممكن باللؽة والعقولل والمجتموع الوذي ٌفقود لسوانه وعقلوه هوو
مجتمع منته أو أنه شًء آخرل ولذلك فوإن الشوًء األساسوً للمجتموع هوو التطوور
العقلً الذي ٌإدي إلى الوذاكرة االجتماعٌوة والتقالٌود والودٌن والفلسوفة والعلومل فوبل
ٌمكن االستمرار بالوجود المادي فقط كالحٌوان .وٌعتبر الدٌن والمصطلح الحجور
األساسوووً للتطوووور العقلوووً والوووذاكرة االجتماعٌوووةل وال ٌمكووون تحقٌوووق أي فاعلٌوووة
اجتماعٌووة دون امتبلكهمووال وجمٌووع المإسسووات االعتصووادٌة والسٌاسووٌة تعتموود فووً
سٌرها على اللؽة والمصطلح والقوة الفكرٌة المستندة علٌهوا .والقووة الفكرٌوة هوذه
هً القٌم والقوانٌن األولى التً اكتسبت كٌانوا ً كمإسسوة أساسوٌة علوى شوكل تقالٌود
وذاكوورة اجتماعٌووة وأخووبل ل وتكتسووب التصووورات "الٌوتوبٌووا" المتعلقووة بالمسووتقبل
عٌمؤ ً على شكل آمال .وهذه تمثل الٌوتوبٌا األساسٌة كونها تتضمن الذاكرة القدٌموة
واألخوووبل والتقالٌووود والووودٌن االجتمووواعًل ولهوووذا السوووبب ٌؤخوووذ موععوووه كمإسسوووة
اجتماعٌووة أساسووٌة منووذ البداٌووةل وهكووذا نوورا بووؤن هنوواك عبلعووة دٌالكتٌكٌووة وثٌقووة
ومصٌرٌة بٌن الدٌن والمجتمع.
وعندما نقوٌم االصوطبلحات الدٌنٌوة بهوذا المضومونل سوٌمهر أنهوا تمثول
عوووة الفهووم للمجتمووعل فووإنزال المسووؤلة الووى مفهوووم مووادي فووم علووى شووكل "الوودٌن
سف سووووطة"ل وال ٌوجوووود هللا "سٌشووووكل مسووووؤلة خطوووورة سفسووووطائٌة وؼٌوووور علمٌووووة
سفسطائٌة مثل القول "الرب هناك أو أنه هكذا" .والشوًء الصوحٌح ٌبقوى :موا هوو
الدور الذي ٌقوم به الدٌن فً الواعع االجتمواعً وموا هوً القووة أو المإسسوة التوً
ٌشووكلها؟ .أمووا السووإال الووذي تووم تطوووٌره فٌمووا بعوود والووذي ٌقووول :موون الووذي ٌس وٌعر
الكون؟ .فهو موضوع ٌتعلق بالفلسفة والفلسفة الدٌنٌة .وعندما نصل إلى المرحلوة
العلمٌة تكون أجوبة هذه األسوئلة مصواؼة علوى شوكل عووانٌن علومل وهوً مراحول
تولوود بعضووها الووبع ل فهووذا التطووور فووً المفوواهٌم سٌسووتمر إلووى مووا ال نهاٌووةل أمووا
التخلووؾ والتعصووب والسفسووطائٌة فتعنووً عبووول صووحة ومسووتوا المعنووى فووً هووذه
المرحلوووة والتعموووٌم المطلوووق ومحاولوووة فرضوووها علوووى الجمٌوووعل ومثلموووا مهووورت
الدوؼمائٌوة الدٌنٌوة فووإن التعموٌم أٌضوا ً هووو نتٌجوة طبٌعٌوة لهووذه المفواهٌمل واإلنكووار
الفووم لموواهرة الوودٌن لوودا المجتمووع هووو الوورد الووذي ٌؽ وذعي هووذه النموواذج المرحلٌووة
وٌسفر عن أطوراؾ مضوادة سولبٌاًل وال ٌمكون لعلوم االجتمواع االرتقواء إلوى مرتبوة
العلم دون تناوله الواعوع االجتمواعً فوً هوذا اإلطوار واإلجابوة علوى كٌفٌوة مهوور
المعانً والتمؤسسات ونوع القوة التً تمتلكها.
إن مصوطلح هللا هوو أحوود المإسسوات الدٌنٌوة االجتماعٌووة األساسوٌة التووً
221

حنو احلضارة الدميقراطية

مهرت ضمن هوذا اإلطوارل تتطوور وتتقووا بشوكل دائوم .لقود اعتورب السوومرٌون
والمصوورٌون موون هووذا المصووطلح بهووذا الشووكل كمووا نوورا تطوووراً مشووابها ً لوودا
الزرادشتٌةل ومع تصاعد التحول المركزي للقوا لدا المجتموع فإننوا نورا تقودما ً
باتجاه توحٌد اإلله فً المصوطلحات الدٌنٌوة كونمط تفكٌور أساسوًل ونورا التطوور
فً المصطلحات ٌنتهً بنتٌجة اإلله الواحدل ونصل إلى صٌؽة الملك فوً األر
وهللا فً السماء.
ٌحتوي توحٌد مصطلح هللا فً شبه الجزٌرة العربٌة على عدة تطوورات
اجتماعٌة هامة فً األصلل مع أن معٌن هذا المصطلح ٌنبع من تقالٌد السومرٌٌن
والمصوورٌٌن إلووى حوود كبٌوور .وإن لووه جانووب مضوواد وأصووٌل إذ كووان فووً الثقافووة
السووومرٌة والمصوورٌة تركٌبووة اإلنسووان ـ الووربل وعوود أعلوون النمارٌوود والفراعنووة
أنفسووهم ملوكوا ً ـ أربابوا ً ؼالبواًل وأداروا المرحلووة العبودٌووة حتووى القوورون الوسووطى
كملوك ـ أربابل وأثبت من خبلل االكتشافات التً مهرت فً عبور الفراعنة فوً
األهرامووات وعبووور السوومرٌٌن أن عبٌوود الملوووك هووم ملحقووٌن بهوومل وعنوودما ٌموووت
الملك ٌعتبرون أنفسهم أمواتا ً وٌتم دفنهم مع أسٌادهم وهم أحٌاءل أنه وضوع ٌبعوا
علووى الرعووبل وإٌجوواد حوول لهووذا الواعووع هووً المهمووة األساسووٌة للبشوورٌةل وربمووا
تصاعد أطول نضال مقدس عبر التارٌخ ضد الملوك الذٌن كانوا ٌعتبرون أنفسهم
آلهة عمٌمة مقدسة فً حرب إٌدٌولوجٌة طوٌلوةل وفوً هوذه النقطوة بالوذات تكمون
عممووة سووٌدنا إبووراهٌم واعتبوواره جوودا ً لكوول الوودٌانات المقدسووة انطبلعووا ً موون هووذه
الخصوصووٌةل فقٌووام إبووراهٌم بتحطووٌم األصوونام ٌعنووً توجٌووه أكبوور ضووربة عاتلووة
لمصطلح اإلله ـ الملكل ولهذا السبب ٌتم تقدٌسه باستمرار .ألنه وبدون نجاح هوذا
الموعؾ الذي عام به النبوً إبوراهٌم لموا كوان هنواك حائول ٌمنوع دفون اإلنسوان حٌواًل
ومازال القول فً مناطق مدٌنة أورفا إنه إذا عام الرجل بفعلة ما فإنهوا تعود نوزوةل
أموووا إذا موووا نمووورت الفتووواة بعٌوووون راؼبوووةل فوووإن إصووودار فرموووان المووووت سوووٌكون
بانتمارهال وٌعتبر ذلك من آخر مخلفات القوانٌن النمرودٌة .إن العادات والتقالٌود
الموجووودة منووذ خمسووة آالؾ سوونة مازالووت تنفووذ واعووع الملووك الووربل وتعاعووب علووى
تصرفات اإلنسان األكثر طبٌعٌة بالموتل وهذا ٌإكد أن النبً إبراهٌم لم ٌولد فً
هوووذه األر عبثووواًل وربموووا أن الواعوووع السوووومري والمصوووري العبوووودي األخطووور
واألسوأ بقوانٌنها هً التً خلقته.
إن سمو هللا الذي أكتمل بالنبً إبراهٌم مورتبط بشوكل عطعوً بإلؽواء هوذا
القوانٌنل والمٌزة األولى هً عاعودة "ال ٌمكون لئلنسوان أن ٌكوون هللا"ل لقود جورت
محاوالت لتحلٌل العبلعة بٌن البنٌة االجتماعٌة المتماٌزة للقبائل فً هذه الجؽرافٌة
التً عاشت فٌها تقالٌد الدٌانة اإلبراهٌمٌة وبٌن مصطلح هللا .لكن معناها الحقٌقوً
وجانبهوووا األصوووٌل ٌكمووون فوووً مناهضوووتها لمفووواهٌم الدٌانوووة السوووومرٌة والمصووورٌة
وآللهتها .فعندما ٌقول أن اإلنسان ال ٌمكون أن ٌكوون إلهواًٌ .عنوً ذلوك أن فرعوون
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ونمرود ال ٌمكن أن ٌكونا آلهة .ولهذا عٌمة إٌدٌولوجٌة عالٌة وعٌوام النبوً إبوراهٌم
بتحطٌم األصنام كانت بداٌة ثورتهل تحمل أكبر معنى فً مضومونهال إنوه ٌصور
بؤن عهد مساواة نمرود وفرعوون باآللهوة عود ولوىل إن هللا الوذي تعوالى فوً نزعوة
إبراهٌم وجه ضربة عاضٌة للعبودٌة المطلقةل وهو أمر تقدمً ودافع إلى الحرٌةل
وسٌتطور ذلك أكثر عند النبً موسى .إذ دكت نداءات هللا التً انتشرت فوً كافوة
األصووقاع كإلووه عووام لجمٌووع القبائوولل أنممووة الملووك ـ اإللووه موون جهووةل ولمرحلووة
الطوطمٌووة المتعصووبة للقبائوول موون جهووة أخوورا .حٌووا مزعتهووا وتجاوزتهووال وهنووا
ٌكمن جوهرها الثووريل ولوذلك فإنهوا تحتول مكانوة هاموة فوً التوارٌخ .صوحٌح إن
الذي إرفح َع وسما هو هللال لكن المجتمع أٌضا ً تقوا وارتفع مستوا الحرٌة فٌوه .إن
الحوروب والعملٌووات التووً نفوذت باسووم "هللا" علووى موودا عورون كانووت تقوووم بمهمووة
ومٌفٌووة مووع شووعار ثوووري هووامل إلووى أن تجوواوزت مرحلووة التخلووؾ والتعصووبل
فنداءات "ٌاهللل هللا أحد"ل فً مرحلة المجتمع اإلعطاعً والعبودي تعبر عن نفوس
معنى شعاراتل "لتحٌا اللٌبرالٌة ـ لتحٌا االشتراكٌة" التً كانت شعارات للمرحلة
الرأسمالٌة .ونمرة علمٌة اعتٌادٌة تكفً لبلستدالل على هذه الحقٌقة.
وٌمكننوا التمٌٌوز بوٌن ثبلثوة مراحول إلعوبلء هللا .المرحلوة األولوى تووؤثرت
بالمثٌولوجٌا السومرٌة والمصرٌة وهوً مرحلوة التكووٌن التوً جواءت بعود طووطم
القبائوووولل حٌووووا أدت العبلعووووات التجارٌووووة واالسووووتٌطانٌة الكثٌفووووة بووووٌن مركووووزي
الحضارتٌنل إلى تحول الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة إلى شًء ضروري .وبدأ إله القبائول
(( أل )) ٌكتسب أهمٌة مع مرور الزمن وٌقوم بحملة تارٌخٌة مع النبوً إبوراهٌمل
أما المرحلة الثانٌة فقد بدأت مع مهور عٌسى .حٌا أن االنفجار األساسً لثورة
إبراهٌم بدأ مع عٌسى رؼم المرور بمرحلوة موسوى التوً أنتجوت إلهوا ً ودٌنوا ً للقووم
تطور إلى ملكٌة عبرٌة فً الٌهودٌة .وكما وجدت العبودٌة المصورٌة والسوومرٌة
جوابا ً مضادا ً لها عنود إبوراهٌم وموسوىل فوإن العبودٌوة اإلؼرٌقٌوة والرومانٌوة عود
وجدت ضدها عند عٌسىل وفً الوعت الذي عام فٌوه موسوى وإبوراهٌم بوإعبلن هللا
كحاكم لقومٌتهمال فإن عٌسى عام بشرح تعالٌمه إلى جمٌع المضوطهدٌن الروموان.
إن رب عٌسى هو بمثابة أبٌهل ومن الواضح أنه عد توؤثر بالتقلٌود السوومري كثٌوراً
فووً هووذا الجانووبل فقوود كووان إلووه بابوول موواردو هووو ابوون أنكووً إلووه أرٌوودو العبلمووة
والماكرل ونرا هنا استمرارٌة للتقالٌد .لقد اكتسوبت السولطة السوومرٌة موا ٌقابلهوا
فووً بابوول كهوٌووة إٌدٌولوجٌووة بشخصووٌة موواردو ل ( إن عٌسووى هووو ممثوول للقوودس
وممثوول لعووالم المضووطهدٌن فووً هووذا التقلٌوود )ل وإذا مووا أخووذنا اإلرا السووومري
كؤساس للمرحلة الثالثةل فإنه فً عصر تعدد اآللهة كان فٌوه جمٌوع اآللهوة القودماء
هم آلهة لمدٌنة أو لقوم أو لمنطقة .أما العالمٌة التً نتجت عون روموا كدولوة علوى
مستوا الكرة األرضٌة فقد أثرت بتؽٌٌر مفهووم اإللوه إلوى حود كبٌور وبالتوالً فقود
سوومً رب عٌسووى كإلووه جمٌووع البشوور ( رب د سووٌد) األر والسوومواتل وأدا
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انعكاس المروؾ المادٌوة علوى السواحة المعنوٌوة إلوى مرحلوة تارٌخٌوة هاموة مورة
أخرا.
ٌشووكل عٌسووى جواب وا ً إلرا هللا علووى الضووؽوطات التووً كانووت تمارسووها
السووٌادة الرومانٌووة علووى ذهوون اإلنسووان وروحووه .وهووذا اإلرا الووذي ٌسووٌطر علٌووه
الجانووب الوجوودانً واألخبلعووً ٌمثوول مرحلووة جدٌوودة وٌخاطووب جمٌووع المسووحوعٌنل
وٌمثل أٌضا ً التخلً عن دٌن التعصب واإلله الخات بقوم الٌهودل وٌورتبط توؤثٌره
القوووي بهووذه البنووى التووً ٌهوودفها وٌنبووع منهووا .لقوود تحووول الوجوودان اإلنسووانً الووذي
حاولووت رومووا خنقووه إلووى إمكانٌووة عصوٌان وتحوورر وانسووبل تووارٌخً عوون طرٌووق
اتخوواذ عٌسووى ووالووده الوورب موعف وا ً رادٌكالٌ وا ً ضوود الكهنووة الٌهووودل وسووموه إلههوومل
واحتوول مكانووه فووً التووارٌخ كووؤكبر وأحوودا هوٌووة إٌدٌولوجٌووة للمووٌبلد الووذي بووه بوودأ
تارٌخا ً جدٌداً.
ٌهووودؾ رب عٌسوووى إلوووى الملكٌوووة الروحٌوووة واألخبلعٌوووة ولوووٌس الملكٌوووة
السٌاسووٌ ة بسووبب الشوورائح االجتماعٌووة والمرحلووة التووً ٌسووتند إلٌهووال ولعوودم وجووود
القووة وال االسووتعداد موون أجول السوولطة السٌاسووٌةل إذ كووان الوسوط مبلئموا ً موون أجوول
الملكٌة الوجدانٌة وال مفر من التوجه إلى ذلك .وهناك عدة مإشرات تدل على أن
عٌسى كان ٌتطلع إلى ملكٌة القودس .وعنودما وجوه بالصولب تحولوت الحركوة إلوى
حركووة عقائدٌووة طوٌلووة الموودال واضووطرت إلووى التوجووه نحووو جماعووة اجتماعٌووة
أخبلعٌووة .وفووً الحقٌقووة كووان ٌوجوود وعتهووا عصووٌان وتموورد ضوود الكهنووة الٌهووود
الرسمٌٌنل فقد أدت عمالة الكهنة لروما والببلدة السائدة إلوى حودوا هوذا التموردل
ففً البداٌة أعتقد هإالء بؤنهم سٌدافعون عن القدس بمساندة الجماهٌرل لكن خٌانة
ٌهودا االسوقرٌوطً الوذي كوان أحود الحووارٌٌن األثنوً عشور عود أدت إلوى القوب
علٌه بسهولةل وفً الحقٌقة إن الوالً الرومانً كوان ٌرؼوب فوً إطوبل سوراحهل
لكن الكهنة أصوروا علوى صولبه ألنهوم رأوا فٌوه خطورا ً علوى مصوالحهم .وكوؤنهم
أصبحوا م لكٌٌن أكثر من الملكل بٌنما لو لم ٌتم مثول هوذا العقواب فوإن هوذا التمورد
كوووان سوووٌبقى اعتٌادٌوووا ً مثلوووه مثووول التموووردات األخووورا الكثٌووورةل لكووون الموووروؾ
الموضوعٌة الناضجة واالنفعال الناتج عن الصولب أدٌوا إلوى مهوور أعووا حركوة
دٌنٌة فً التارٌخل ونرا فً التارٌخ عدة أوضواع مشوابهة توإدي شورارة صوؽٌرة
فٌها إلى إشعال حرٌق كبٌر فً موعع تتكوم فٌه األعشاب الٌابسةل لقد لعب صلب
عٌسى هذا الدور بجدارة.
تحولت الحالة البرٌئة للمسٌحٌة فً البداٌة إلى عالم الهوتً تحوت توؤثٌر
الفلسفة اإلؼرٌقٌة والسٌما فلسفة أفبلطوونل وسوٌإدي مفهووم الثوالوا اإللهوً إلوى
عدة تفسٌرات وتحلٌبلت نجد صداها فً المٌثولوجٌا السوومرٌة .إن مشواهدة األب
ـ الرب واألم الربة ـ واالبن ـ الرب األعوا فً مٌثولوجٌا أنكً ماردو بابل هً
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مسؤلة أساسٌة ذات صولةل كموا ٌكمون وراء ذلوك ثوالوا أعودمو الجود والحفٌود الوذي
ٌمثوول اإلرا والمرحلووة واالبوون .لقوود طووور هٌؽوول تفسووٌرا ً فلسووفٌا ً معاصووراًل أعتموود
علووى مبوودأ الطوورح والطوورح المضوواد ـ التركٌبووة ٌعبوور عوون القاعوودة الدٌالكتٌكٌووة
وللقانون األساسً لنشوء الكون .وفً الحقٌقة فوإن هوذا القوانون ٌجوري حكموه فوً
جمٌع تكوٌنات الطبٌعةل أما الثنائٌة الموجوودة لودا زرادشوت فهوً الشوكل األدبوً
لهذه النمرةل ففً زرا دشت لم تصل ثنائٌوة الطورح والطورح المضواد إلوى تركٌبوة
جدٌدةل وسٌتم تطوٌر ذلك فً الفلسفة اإلؼرٌقٌة عن طرٌوق هورعلٌطسل وستصول
إلى معناها األكثر عصرٌة مع هٌؽل.
إن الدور الذي منح لمرٌم األم فً المسٌحٌة فٌموا بعود ملفوت للنمورل لقود
ابتعودت مورٌم كثٌورا ً عون األم ـ الربوة إنانوة وسوتار .وعود لعوب تلقوً الربوة ـ األم
تٌامات الضربة القاتلة فً عهد ماردو فوً الملحموة البابلٌوةل وسوجنها فوً البٌوت
فً عهد موسى حٌا زالت آثارها بعد ذلك من التارٌخ تماماًل دوراً مهماً.
توورتبط هووذه المرحلووة لدرجووة كبٌوورة بتنوواع القواعوود الصوولبة للمجتمووع
الذكري المعتمد على الرجل الذي كوان فوً اإلرا السوامًل موع القواعود األموموة
لثقافة عشتار التً كانت ربة الزراعة والجبل فً العصر النٌولٌثً "بونفس مرتبوة
إنانة وستار"ل وتم تجاوز البقاٌا األخٌرة لثقل الربة بالثقافة السومرٌة فً المرحلة
البابلٌةل وبعد هذه المرحلة فان الربة القدٌمة أصبحت المرأة العفٌفة والمطٌعة فً
بٌتهووال فناهٌووك عوون مسوواواتها مووع اآللهووة أصووبحت ال تسووتطٌع إسووماع صوووتها وال
حتى الكشؾ عن وجهها .لفوت بالعبواءة وأصوبحت سوجٌنة وؼودت الحورم المطلوق
طور موسى ذلك فً إرا إبراهٌم أكثرل وعمق عبودٌة المرأة
للرجل القويل لقد ع
فً الجزٌرة العربٌة ٌرتبط بهذا التطور التارٌخً.
إن مرٌم أم عٌسى هً ربة فً أعدم نمطل لئلرا..؟ .لكون فقودان المورأة
لموععهووا بشووكل مسووتمر وصوول فووً مرحلووة والدة عٌسووى إلووى أن تكووون وسووٌلة
لئلنجاب فقطل وهكذا كانت األوضاع عموماًل إن تارٌخ المرأة ما بٌن . 2555م
ـو 2555م .هووو تووارٌخ ألدنووى طبقووة اجتماعٌووة وتحووول لصووالح الرجوول إلووى سوولطة
سٌاسووٌة باسووتخدام االسووتؽبلل والعنووؾ والتحاٌوولل وأصووبحت الموورأة تحووت حكووم
العبودٌة بسبب الخاصٌة الجنسٌةل إلوى جانوب عبودٌوة الرجولل أي أنهوا تعرضوت
لعبودٌة مضاعفةل فبعود أن كانوت الربوة األم تٌاموات تحوارب نودا ً للنود فوً مرحلوة
بابلل حتى انه فً مرحلة موسى عا اشوتباكا ً شودٌداً موع عرٌبتوه مارٌوام التوً لوم
تخضع لموسى بسهولة.
أما بالنسبة لمرٌم أم عٌسى فبل ٌوجد لها أٌة فاعلٌة .لقد نفخ الرب فٌهوال
وهً أنجبتل وهذا ٌعنً السٌادة المطلقوة للرجولل فوالنفخ ٌرموز الوى هٌمنوة الوذكر
والى أن دور المرأة لم ٌتجاوز تنشوئة الطفول فوً أحضوانها .أموا المسوؤلة األخورا
225

حنو احلضارة الدميقراطية

الهامة فهً انه ما أطلق على النفخ المذكور اسم الروح القودس مون أجول تحرٌوؾ
القووة اإللهٌوة التوً ٌجوب أن تتمثول بوالمرأةل لقود سور ذلوك الونفخ مون عبول المورأة
بشخت مرٌم .ونورا نفوس األثور عنود السوومرٌٌن لودا األم الربوةل وفوً الحقٌقوة
توجد أهمٌة إٌدٌولوجٌة كبٌرة لهوذا الموعوعل وهوذه األهمٌوة ذات دور وتحدٌوداً فوً
فقدان المرأة لفعالٌتها التً ستزول بشكل كبٌر فً المرحلة اإلعطاعٌوة .ومنوذ ذلوك
الٌوم بقٌت المرٌمات ممسوخات ٌبكٌن أطفالهن فوً صومت مرتبطوات بوؤزواجهن
وكؤنهن أسٌرات إلى األبد .ولٌس لهذا الوضوع أٌوة عبلعوة بطبٌعوة المورأة إطبلعوال
مثلمووا لهووا عبلعووة بالهٌمنووة السٌاسووٌة الكبٌوورة للرجوول .فووإذا كانووت األمهووات الربووات
حاكمات مهٌمنات فً إحدا المراحل فإن هٌمنة اآللهة الرجال أصبحت مسوٌطرة
فً الدولة الطبقٌة فً التارٌخل إن هذا الواعع الذي ترك فً ملمات التارٌخ وتمت
تؽطٌته بمفهوم الشرؾ والكراموة بطرٌقوة مزدوجوة مون عبول الرجولل ال ٌمكون أن
ٌمهر للوجود وٌكون له معنى مواز لمستوا الحرٌة االجتماعٌة العام الذي ٌحققه
النضال التحرريل مون المإكود أن المسوٌحٌة تحولوت إلوى هوٌوة إٌدٌولوجٌوة عوٌوة
ى فلسوفٌاً .وأنشوؤت ثٌولوجٌتهوا منوذ القورن
للعصر اإلعطاعً بعود ان اكتسوبت معنو ً
الخامس بعد المٌبلد على ٌد باباوات الكنٌسةل وٌعبر تحولها إلى إٌدٌولوجٌوة دولوة
منذ تلك المرحلة عن االعتراؾ بدورها كقوة إٌدٌولوجٌة خلقت العصر اإلعطاعً
من جهة وعن الوفا الذي تحقق مع روما العبودٌة اثر مرحلة نضال طوٌلة بعود
ابتعادهووا عوون جوهرهووا موون جهووة أخوورال ولووم تبووق اإلمبراطورٌووة الرومانٌووة تلووك
اإلمبراطورٌة العبودٌة القدٌمة ولم ٌبق الدٌن المسٌحً ذاك الدٌن الذي تتحقق فٌه
المساواة والدٌن المقدس لعٌسى وتبلمٌذه.
لقد بدأ عصر هٌمنة الدوؼمائٌات الدٌنٌة على عالم الفكر مع المسوٌحٌةل
فمنووذ القوورن الخووامس المووٌبلدي وحتووى القوورن الخووامس عشوور أي علووى موودا ألووؾ
سوونةل أصووبح أسوولوب التفكٌوور الوودٌنً هووو المسووٌطرل بٌنمووا نوورا ؼلبووة الفلسووفة
الكبلسٌكٌة فً األلفٌة الممتدة بٌن القرن الخامس عبل المٌبلد والقرن الخامس بعود
المٌبلدل فمن الواضوح أنوه عود حودا التراجوع والسوبب الرئٌسوً لوذلك هوو انحوبلل
مجتمع المدٌنة واكتسواب اعتصواد الرٌوؾ أهمٌتوه مورة أخورال فالمدٌنوة تعبور عون
مجتمع كبٌر متداخل ٌتطلب تقسٌما ً للعمول وإدارة أكثور تطووراًل وتودفع إلوى الفكور
الواععًل بٌنموا المجتموع الرٌفوً هوو مجتموع محودود ورتٌوبل وأكثور انفتاحوا ً علوى
الدوؼمائٌةل إذ ان اإلدارة الفردٌة واالعتصاد ال ٌحتاجان إلى اعتسام العملل وهوذه
الخصائت البنٌوٌة تجعول هوذا المجتموع منفتحوا ً علوى الودوؼمائٌات الدٌنٌوةل وهوذا
هووو السووبب الووذي أدا الووى تسوومٌة العصووور الوسووطى بعصوور الملموواتل لقوود توورك
العصر الكبلسٌكً أثرا ً ال ٌمحى فً تارٌخ اإلنسانٌة وهو أسواس لمهوور العصور
الحوودٌا وٌمثوول أكبوور ٌقمووة لعقوول وإرادة اإلنسووان .أمووا عصوور سووٌادة الدوؼمائٌووة
الدٌنٌووة فإنووه ذات أهمٌووة كونووه سووبب تراجووع العبودٌووة وتمهٌوود األرضووٌة للعصوور
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الحدٌا .إن االنكسار الذي خلفه التقدم الكبٌر لمجتمع المدٌنة هوو نتٌجوة أدت إلوى
التسرع وعدم المقاومة وكان الوضع مختلفا ً حتى لو كان من حٌا الشكل تراجوع
نحووو العصوور النٌووولٌثً أحٌان واًل ألنووه عوود تووم تجوواوز العصوور النٌووولٌثً الووذي خلووؾ
العبودٌة تماماًل وكان جووهر المجتموع الجدٌود أكثور تقدمٌوة مون المجتموع العبوودي
حتى لو كان المجتمع الجدٌد رٌفٌا ً ؼالباً .لقود اكتسوبت اإلنسوانٌة مبلموح شخصوٌة
ال ٌمكن تقٌٌدها بسبلسل العبودٌةل فقد تحققت بنٌة فكرٌة ومعنوٌة جدٌدة.
إن اإلنسان الذي دخل القرون الوسطى لم ٌكن هو نفسه فً عهد سوومر
ومصر .وال ٌمكن أن ٌكون عبدا ً إال لئلله الذي فً السماء وإن كان تحت سٌطرة
العقائد الدٌنٌةل واعتبر العبودٌة للملك ـ اإلله أكبر كفر .لقد دربت األدٌان اإلنسان
ضد العبودٌة وأنضجته بما فٌه الكفاٌةل وكان عٌ التخلؾ ٌتم فوً انهٌوار المودن
والوهن الفكري السلٌمل وفً هذه المجاالت ٌعبر وجوود مودن متقدموة فوً العصور
النٌولٌثًل وإنشاء المدن الجدٌدةل ومرحلة كانت فٌهوا كتوب الفكور الصوحٌح مخبوؤة
فووً المكاتووبل وعنوود النموور عوون كثووب ٌمكننووا أن نفهووم أنووه ال ٌمكوون الوودخول إل وى
العصر الحدٌا دون المرور بعصر تربٌة المعتقدات.
وبهووذا الشووكل ٌمكننووا التعوورؾ إلووى المرحلووة والعووالم الووذي تكونووت فٌووه
اإلٌدٌولوجٌة اإلسبلمٌة باعتبارها لب الموضووع كموا تحودثنا سوابقاً .إن المسوٌحٌة
وحتووى ولووو عوودمت تنووازالت موون جوهرهووا عوود حلووت اإلمبراطورٌووة الرومانٌووة موون
الداخل واكتسبت منزلة اجتماعٌوة لودا اإلٌدٌولوجٌوة الرسومٌة فوً روموا الشورعٌة
"البٌزنطٌة"ل وحققت تفوعا ً علوى اإلمبراطورٌوة البرسوٌة ـ الساسوانٌةل ودخول هوذا
الدٌن الجدٌد مرحلة انتشار جدٌدة فً أوروبا .واستطاع تحقٌق التقارب الشرعً ـ
الؽربً حتى لو كان على أساس اإلٌمان .فإذا ً ماذا سٌكون دور اإلسبلم؟ .هل هو
تجدٌد للتارٌخ أم تكورار لوه ؟ .وموا هوو الفوراغ الوذي سوٌمؤله ..؟ وإلوى أٌوة موجوة
حضارٌة جدٌدة سٌإدي..؟ هل سوٌجد عوتوه مون مهووره الجدٌود أم بإحٌائوه بعو
تحول الحضارة القدٌمة..؟
التقالٌد..؟ هل سٌمؤل فراؼا ً جؽرافٌا ً فقط أم سٌمثل عوة ع
إن اإلجابة على تلك األسئلة المصوٌرٌة والحٌوٌوة تحمول أهمٌوة كبورا مون زاوٌوة
تعرٌؾ اإلسبلم.
إن انطبلعة اإلسبلم فً التارٌخ ٌمكن ربطها بوالمٌول الثورٌوة المتطرفوة
لعصر الحضوارة اإلعطاعٌوةل وهوذا ٌبودو أكثور واععٌوةل وإذا كانوت المسوٌحٌة هوً
المسوووار التطووووري واإلصوووبلحً لئلعطووواع فوووإن اإلسوووبلم هوووو المسوووار الثووووري
الرادٌكالً لهل ومن الواضوح أنهموا عود انبعثوا مون نفوس الجوذور اإلٌدٌولوجٌوة .إن
اإلنجٌول والقورآن هموا الودلٌل األكبور علوى مصودرهما .فوبل ٌمكون التفكٌور بووالقرآن
واإلنجٌووول دون العهووود القووودٌمل وال ٌمكووون تصوووور التووووراة والعهووود القووودٌم بووودون
المٌثولوجٌا السومرٌة والمصرٌة أٌضاً .وأعتقد أن تقٌٌماتنا المتعلقة بالحضارة عد
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أوضحت هذا الواعع بشكل كاؾ.
موون الخطووؤ التفكٌوور باإلسووبلم علووى أنووه مجوورد اعتبوواس أو تحلٌوول بسووٌط
للكتوواب المقوودس "العهوود القوودٌم والجدٌوود"ل وعلٌنووا أن نإكوود بووؤن التعبٌوور التحووولً
لئلسبلم عد كون خصوصٌة عصره بمقدار تؤثره بالماضوً .إن وصوؾ النبوً دمحم
كشخصٌة ثورٌة تلٌق بالعصور هً مسؤلة ال تقبل النقا  .وعند مقارنته باألنبٌاء
الثبلثة الهامٌن إبراهٌمل موسىل عٌسى .نرا أنه استطاع عر منطقوه وإرادتوه
بشكل أعووا وطبقوه ونمموه علوى أر الواعوعل وهوو الشخصوٌة التوً اسوتطاعت
تنمٌم مسارها بشكل ناجح وتحولت بجهودها الكبٌرة إلى وضع القوة الحاكمة فً
الجزٌوورة العربٌووة وهووً علووى عٌوود الحٌوواةل وعلووى هووذا الصووعٌد ٌمكوون مقارنتهووا
بشخصووٌات نووادرة فووً التووارٌخ مثوول االسووكندر ولٌنووٌن .وعنوود مقارنتنووا للمفهوووم
التووارٌخً واالجتموواعً سوونرا النبووً دمحم علمٌ وا ً لووٌس بالدوؼمائٌووة الدٌنٌووة وإنمووا
كمعلم إٌدٌولوجً ورجل سٌاسة وعملٌاتً وال حاجة للنمر إلى النبً دمحم وتقٌٌموه
من خبلل اكساءه درع من القدسٌة .ألن العلم سٌعطٌه حقوه ألنوه مون الشخصوٌات
التً تؤتً فً المقدمة تارٌخٌاًل فالتطور العقائدي لئلسبلم لم ٌسوم بودمحم كموا ٌعتقودل
بل تم إمهاره بهوٌة شخت منهمك بالعقٌدة الدٌنٌة وهو ال ٌستحق ذلك.
إن إنشوواء دمحم موون أٌوودي العقائوودٌٌن المتسوولطٌن بالتووارٌخ والحاضوورل هووو
أحوود أهووم األعمووال األساسووٌة التووً ٌجووب أن نقوووم بهووا فووً ثووورة الخلووق الجدٌوود
"النهضووة" للشوور األوسووط .وإن هووذا التووارٌخ هووو التووارٌخ الووذي ٌمهوور العقائوود
والممارسات التً تتناع مع شخصٌتهل وٌمهر ما جرا موع أهول البٌوتل وبقواء
جثمان دمحم على األر مدة ثبلثة أٌام دون دفنهل على مودا جورأة وكٌفٌوة مسوار
الخٌانة منذ الٌوم األول .إن حادثة كرببلء لٌست فقط مؤساة تارٌخٌةل بل هً أبكر
انفجار للخٌانة فً أحضان اإلسبلم وواععها القوي .وتقدم هذه الخٌانة التً اعتدت
على أعدس القٌمل مثاالً للتطرؾ والوحشٌة التً ستمهر بها عبور مراحول التوارٌخ
القادمةل إن أبسط ٌقمة علمٌة تشترط تحلٌل واعع وتارٌخ اإلسبلم بؤد تفاصٌله.
إذ ال ٌمكن تكوٌن فرد عصري دون إزالة الرواسب المتكلسوة التوً تحوٌط بذهنٌوة
الدول اإلسبلمٌة والشر األوسط كامبلً .وسٌكتسب العلمانً أو المجدد اإلسبلمً
الحقٌقووً معنووى مفٌوودا ً لووه عنوودما ٌوودرك دوره وٌقوووم بمووا ٌجووب القٌووام بووه أمووام هووذا
الواعووع .إن االحتوورام والفهووم الحقٌقووً لشخصووٌة النبووً دمحم ؼٌوور ممكوون أن ٌكووون
ممكنا ً إال بتجاوز االستبدادٌٌن والعقائدٌٌن الذٌن ال ٌمكنهم رإٌة هذه الحقٌقةل فهوم
ٌصوووبون اإلسووومنت علوووى العقووول باسوووتمرار وٌكرسوووون القموووع كفراعنوووة ونمارٌووود
معاصرٌن.
سنحاول تقدٌم مساهماتنا للجهود التً حاولوت تحلٌول اإلسوبلم كضورورة
لبللتزام واحترام الذٌن بذلوا جهودا ً بهذا االتجاه حتى اآلن:
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 1ـو إن التوحٌود ٌعنوً وحودة هللال وهوو المصوطلح األساسوً الوذي ٌجوب
تسلٌط الضوء علٌه .إن فهم وجود هللا ووحدته واعتبار النبً دمحم كآخر رسول له
بشووكل كلووً لووه أهمٌووة كبوورا .التوحٌوود والوجووود ضوود موون ولموواذا..؟ لموواذا آخوور
رسول..؟ لقد بقً البلهوتٌون اإلسبلم ٌبحثون عن جواب فً اإلطار الودٌنًل ولوم
تستطع التحلوٌبلت العلمٌوة التوً توم إجراإهوا تجواوز الشوروحات المحودودةل ألنهوا
لٌست على دراٌة بالمٌثولوجٌا السومرٌة .ولم تستطع الحضارة األوروبٌة تجواوز
مركزٌتها األنانٌة ولهذا بقٌت تفسوٌراتها محودودةل والشور األوسوط فوً تنووره ال
ٌستطٌع التهرب من مسإولٌات القٌام بذلك اعتماداً على مواهبه الذاتٌةل وال ٌمكن
أن ٌنجز مهمته هذه بنجاح إال بعد تمزٌق المحذورات المفروضة على ذلك.
تإكد الوثائق الموجودة بٌن أٌدٌنا أن الحضارة السومرٌة والمصورٌة عود
شهدتا عفزة وتحوالً هاما ً فً مرحلة تطور األدٌان المعتمدة على آلهة متعددة وفً
العصوور النٌووولٌثً الووذي كانووت الموورأة فٌووه ذات ثقوول مهووم .وعنوودما أثبتووت البنٌووة
االجتماعٌووة المسووتندة إلووى التموواٌز الطبقووً والتفرعووة الجنسووٌة نفسووها فووً ؼووزارة
اإلنتاجل ازدادت الثقة بالمثٌولوجٌا التً طورها الكهنة .وإن لهوذا دورا ً كبٌورا ً فوً
اتخاذ معابد الكهنة كمراكز إنتاج .لقود أدا مهوور األدٌوان السوماوٌة فوً مرحلتهوا
األولوى إلووى تحووالت جذرٌووة فووً المعتقودات الدٌنٌووةل وتووم اتخواذ االسووتقرار وعوودم
التؽٌٌووور فوووً النموووام السوووماوي مثووواالً لبلعتقووواد األساسوووً .وإن السوووتقرار النموووام
السووماوي المووذكور تووؤثٌر فووً تطووور التعصووب العقائوودي فووً الشوور األوسووط .إن
المصطلحات مثل عودم التؽٌٌور واألبدٌوة األزلٌوة مرتبطوة بهوذا التوؤثٌرل وإن أكبور
فائوودة لفكوورة عوودم التؽٌٌوور والتووً عوودمتها للبنٌووة العقلٌووة اإلنسووانٌة وتطورهووا هووً
تركٌبتها المنفتحة على فكرة القانون الدائمل وبوذلك ٌوتم البحوا عون تطبٌوق النموام
السوووماوي فوووً األر وسوووتبحا المعتقووودات الدٌنٌوووة الجدٌووودة عووون ذلوووك دائمووواًل
وستحاول جعل ذلك مسٌطرا ً على العالم الذهنًل ورؼم المحافمة على بنٌوة تعودد
اآللهة فإن عددها ٌتناعت مع مرور الزمن وتبرز بع اآللهة الكبٌرة التً تمثل
مواهر األر والسماء والهواء والماء والعواصؾل ورؼم أنهوا تواصول فوً أن
تكون على شكل اإلنسان فهً تحاول القٌام بمهمة خلق اإلنسانٌة علوى شوكل اإللوه
السٌد وا لعبد الخوادم كنتٌجوة للتمواٌز الطبقوً .إن اإللوه أنكوً العبلموة والمواكر هوو
المعلم الذي أوجود السوٌد ـ العبودل وهوو أسوتاذ اآللهوة اآلخورٌن فوً هوذا الموضووع
وٌقنعهم بقبول الفكرةل لكن تم خفو دور اإللهوة ننهارسواغ "إلوه الجبوال" وشوكله
األخٌر إنانة إلى أدنى المستوٌات وكؤنه بذلك توم إنشواء النموام األرضوً كترجموة
لمجلس اآللهة الذي خلقه بوفا هاد والذي رف عبدهل والذي كان ذكوراً علوى
األؼلب .إن طرد آدم وحواء من الجنة والحكم علٌهما بالخدمة األبدٌة رسوم كقودر
لئلنسانٌة .لقد وضع الكهنة السومرٌون حجر األساس للتطوور الودٌنً فوً الشور
األوسط وحتى فً العالم من خبلل إسناد بنٌة المجتمع الطبقً المسوتند إلوى تمٌٌوز
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السٌد والعبد إلى القواعد الدٌنٌة والمٌثولوجٌة .وٌجب على تارٌخ األدٌان أن ٌقبل
هووذه الحقٌقووةل وال ٌمكوون ألي تحلٌوول دٌنووً أن ٌسووتند إلووى أسوواس تووارٌخً صووحٌح
وشوورح واععووً دون القبووول بووذلكل ولوون ٌووتخلت موون النووواعت وكثوورة المعووانً
الخاطئة .وال ٌمكن إنكار أن األدٌان السماوٌة فً اساسها مدٌنة لتصورات الكهنة
السووومرٌٌن .لقووود عاموووت معابوود الكهنوووة بمهموووة الوورحم األساسوووٌة لئلنتووواج الموووادي
واإلبداع اإلٌودٌولوجً بونفس الوعوت .ولعبوت الحضوارة التوً توم خلقهوا هنوا الودور
األساسً فً تطور اإلنسانٌة وبداٌة التارٌخ.
إن أهووم مسوواهمة عووام بهووا الكهنووة السووومرٌون بالنسووبة لمفهوووم اإللووه هووً
رفعه إلى السماء وتحمٌله القوة األساسٌة للطبٌعة وجعول البشور بموعوع العبٌود فوً
الوعووت الووذي ٌووتم فٌووه تسووامً صووفات السووٌد ـ المالووك فووً المجتمووعل وبالتووالً فقوود
تشووكلت األسووس اإلٌدٌولوجٌووة للسوولطة السٌاسوووٌة .لقوود تووم تطوووٌر اإللووه وحاجوووة
المجتمع للعٌ بنفس السوٌة فوً البلهووت السوومريل وبقوول آخور إن االنعكواس
أو المقابل اإلٌدٌولوجً للسلطة السٌاسٌة التً كانت واععا ً مادٌا ً هو هللا الذي خلوق
البشر خودما ً لوهل ومون خوبلل ذلوك فقود تماثول مصوطلح اإللوه موع العامول السٌاسوً
وبذلك أصبح الجواب اإلٌدٌولوجً للساسةل وبودون خلوق المقابول اإلٌودٌولوجً ال
ٌمكن تسٌٌر أي نمام سٌاسًل فالممارسة السٌاسٌة تموت دائموا ً تحوت مول اآللهوةل
وتداخلت السٌاسة ذاتها مع الدوؼمائٌة اإلٌدٌولوجٌة فً األذهان مثل تبلحم المفر
باللحمل وبدون تحلٌل القوة السٌاسٌة التقلٌدٌة لن تتحقق العلمانٌة مطلقا ً نموراً لهوذا
الوضع.
لقد تطور التوحٌد الذي تم ربطه بجده النبً إبراهٌم بشكل مماثل لحاجة
القبائل للتوحد ورتابة الجؽرافٌا كما شرحنا سابقاًل ونرا هنا أن مفهوم الرب بعود
مرحلة الطوطمٌة لدا أنممة القبائول فوً الجزٌورة العربٌوة جواء بعود مفهووم اإللوه
"أل" الذي تم تقدٌسه لدا السوومرٌٌن الوذي عملوت القبائول علوى اتباعوهل ولكون ال
زال لكوول عبٌلووة "أل" خووات بهووال وهووذا الوضووع ٌفووتح المجووال أمووام الفوضووى ممووا
ٌفر مزٌدا ً من الحاجة إلى االتحوادل واألصوح هوو رإٌوة مبودأ التوحٌود فوً هوذه
الحاجة الماسة إلى الوحدة حسب علم االجتماع .فلماذا ال ٌحدا التفكٌر فً توحٌد
"أل" فووً وعووت آخوورل بوول عنوودما تشووعر القبائوول القرٌبووة موون بعضووها بالحاجووة إلووى
الوحدة والتقارب..؟ل أن العهد القدٌم ٌشرح الحاجوة الماسوة للتوحود ضومن القبائول
ذات صلة القربى إلبراهٌمل وال ٌمكن تحقٌق الوحدة بوجود عدة "أل" مختلفة فوً
القبائل المتجاورةل وكان على إبراهٌم توحٌد "أل" ات القبائل المتبقٌة مون مرحلوة
اآللهة المتعددة حتى ٌقوم بتحقٌق مهمتهل إن تحقٌق ذلك ضمن القبائل القرٌبة منه
علووى األعوول وإعووبلن نفسووه كرسووول لووـ "أل " الوحٌوود هووو العنصوور األساسووً فووً
التكوٌن اإلٌودٌولوجً .وعود خصوت بهوذه العملٌوة إٌدٌولوجٌوة "أل" وحقوق القفوزة
المطلوبووة موون خووبلل إعووبلن نفسووه رسوووالً لووـ" أل"ل وٌمكننووا تسوومٌة ذلووك بووالتحول
235

من دولة الكهنة السومرية

واالنعطوواؾ الكبٌوور الثووانً فووً تووارٌخ األدٌووانل وبووذلك أصووبحت الهوٌووة اإللهٌووة
الجدٌدة واحدة من خبلل التوحٌد وأدخلت اإلنسان فً مرحلة الرسول ألنها أكدت
أن اإلنسان ال ٌمكن أن ٌكون إلهاً.
إن المعنى السٌاسً واالجتماعً لذلك هوو الوصوول إلوى مؤسسوة الشوٌخ
فً األرستقراطٌة القبلٌوةل وال ٌمكون للشوٌخ أن ٌكوون إلهوا ً ـ ملكوا ً كموا كوان الحوال
عند السومرٌٌنل ألن القبائل لم تشوهد الفورز الطبقوً تمامواًل فالشوٌخ ال زال ٌنتموً
إلى القبٌلة وٌحٌا حٌاته الٌومٌة بشوكل متوداخل موع اآلخورٌنل ولوم ٌحودا انفصوال
بٌنووه وبووٌن المجتمووعل ولووٌس فووً وضووع ٌمكنووه أن ٌكووون إلهواًل إن التؤلٌووه كخاصووٌة
تعود إلى الملوك فقط وأخذت مكانهوا فوً ثقافوة المرحلوةل لقود توم التحقٌوق والتنفٌوذ
اإلٌدٌولوجً لذلك منذ زمون طوٌول فوً المجتموع السوومري والمصوري .إن الوذي
كان شٌخا ً ٌرمز للعصٌان والتمرد ضود اإللوه ـ نمورودل أموا جوذوره اإلٌدٌولوجٌوة
فقد اعتمدت على أنه ال ٌمكن لئلنسان أن ٌكون إلها ً وحاول تحدٌد الهوٌة الجدٌودة
لئللوه مون خووبلل إٌدٌولوجٌتوه المعتمودة علووى أسواس رفو اإلنسووان اإللوهل وحقووق
مرحلة كبٌرة فً تارٌخ األدٌان من خوبلل نضواله اإلٌودٌولوجً الوذي أعتمود علوى
توحٌد اآللهةل وعلى الرسول الذي ٌكون األعرب إلى هللال وبذلك تم تحقٌوق تحوول
إنسانً مرن بالنسبة للعبودٌةل لقد تكون تركٌب جدٌد مون خوبلل صوراع توؤثٌرات
المثٌولوجٌووا السووومرٌة والمصوورٌة مووع طوطمٌووة القبائوولل أي موون خووبلل الطوورح
والطرح المضاد للتوصل إلى تركٌبة جدٌدةل هذه هً حقٌقة التوحٌد التوً تتوزامن
مووع توحوود القبائوول واألعوووام ذوي القربووى التووً اضووطرت إلووى التوحوود موون الناحٌووة
االجتماعٌةل أما من الناحٌة السٌاسٌة فتعنً تحدٌدا ً لسلطة الشوٌخل إن التوحٌود هوو
الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة الكبٌرة للقبائل التً توحدت تحت سلطة هللا والشوٌخل وأصوبح
هللا كاللقووب ومصوودر عوووة للقوووم .فنووداءٌ :ووا هللا ٌعنووً " امنحنووً القوووة وأنجوودنً "ل
وأصبح ذلك شعارا ً للحٌاة وشوكبلً مون الوحودة .وصودا شوعار "ٌواهللا" الوذي دوا
علوووى مووودا عووورون أصوووبح مفتاحوووا ً سوووحرٌا ً لمعادلوووة " :لنتوحووودل ونسوووتمد القووووةل
لننتصر".
عندما ننمر إلى التطوور التوارٌخًل نورا بوضووح أن عبوادة هللا تهودؾ
إلى التوحد والقوة .لكن المصطلحات كالتً تفٌد بذهاب العبد المحبوب إلى الجنة
هو الجانب الكمالً األدبً لفنتزة المسوؤلة .إن جووهر المسوؤلة هوو الحاجوة لسولطة
عوٌة عن طرٌق التوحد االجتماعً والسٌاسوًٌ .جوب أن نورا التمٌٌوز بوٌن القسوم
األ دبً الذي تلجؤ له اإلٌدٌولوجٌات من أجل أن تكون مقنعة لذهنٌة المرحلوة ؼٌور
المتطورةل وبٌن جوهرها األساسً الذي ٌلبً االحتٌاجات السٌاسٌة واالجتماعٌةل
وإال ال ٌمكن الوتخلت مون الدوؼمائٌوة التوً ٌوتم الوعووع فٌهوا عصوداً فوً التوارٌخل
وهناك واعع سٌاسً واجتماعً تحت كول ؼطواء إٌودٌولوجًل وتحوت هوذا الؽطواء
اإلٌدٌولوجً كتحلٌل نهائًل التماٌز االعتصادي والمصالح .إن عدم التحلٌل بشكل
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شمولً وحصره فً مكان معٌن ٌإدي إلى الوعوع فً خطؤ منهجً مقصوداً كان
أو عفوٌا ً فً نشاطات علم االجتماع.
لقد تطور هذا التحول اإلٌدٌولوجً الكبٌر الذي تم اعتبار النبوً إبوراهٌم
جده فً مرحلة موسى وعٌسىل وهما عرٌبان لبعضهما من حٌا الجوهر .إضافة
إلى ذلك فقد عا  124555نبً فً مرحلة ألؾ سنة حتوى عٌسوى حسوب الكتوب
المقدسةل ونفهم من ذلك أنه كان ٌتم إعطاء عٌمة وصفة نبوٌة إلى كول األشوخات
المثقفووٌن والووذٌن ٌمتلكووون ضوومٌراً فووً كوول المجتمع وات السووابقةل كانووت مهمووتهم
األساسٌة هً جعل الماضً واإلرا المرتبط به حٌا ً إضافة إلوى أحٌواء آموال ٌووم
التحرر والخبلت والجنة والبلد الذي تم الوعد به .وبرز الوبع مونهم أي الوذٌن
اكتسبوا أهمٌة فً بع المراحل كموسى وداود وسلٌمان وٌحٌا وعٌسوى وٌرمٌوا
عزرا ...والذٌن كانوا كالمربٌن وهم مون نفوس حلقوات السلسولةل إن النبووة كعبوادة
األجداد هً تقلٌد اجتماعً اكتسوبت صوفة إلهٌوة ولهوا ممثلوون فوً كول وعوتل وال
توجد أٌة مرحلة بدون نبًل وتتم الحاجة إلى النبوة فوً مراحول األزموات الكبٌورة
منذ عهد إبراهٌمل وأطلق على الوذٌن ٌحملوون الكتواب بالدرجوة الثانٌوة حاخوام فوً
الٌهودٌة وبطرٌرك فً المسٌحٌة وشٌخ اإلسبلم فً اإلسبلم وهإالء أؼلبهم كتواب
مفسرون للكتاب وسنة األنبٌاء.
لقد انفجر عصر النبً دمحم اإلسبلمً فً هذه الموروؾ كالبركوانل وأننوا
لن نكون واععٌٌن إذا فسرنا تطور اإلسبلم وانتشاره بشكل سورٌع علوى أنوه حودا
بمجرد عووة السوٌؾل إذ ال ٌمكون ألي عووة أن توإدي إلوى تطوورات اجتماعٌوة دون
نضوج المروؾل وحتى إن تم تطبٌقها فإنها ٌمكون أن توإدي إلوى نتوائج تخرٌبٌوة.
إن عنؾ اإلسبلم ال ٌعنً إال إزالة حواجز هشة شبٌهة بالكثبوان الرملٌوة المسوٌجة
لبلنهٌار والتً تنجرؾ وتنهار بسهولة إثر تلقٌها عدة ضربات فقطل وٌضاؾ إلى
جرٌان نهر الحضارة اإلعطاعٌة القوي عدة روافد نهرٌة وبذلك ٌتحوول إلوى سوٌل
ال ٌمكون الوعوووؾ أمامووه .وستصووبح اإلنسووانٌة بهووذه الحملووة الثورٌووة الكبٌوورة شووكبلً
وعوووة جدٌوودة لتووارٌخ الحضوووارة فووً المراكووز األساسووٌة لهوووا موون خووبلل التؽٌٌووور
االعتصادي واالجتماعً والسٌاسً والثقافً الجدٌد.
نعورؾ هوذا التطوور التوارٌخً الكبٌور بهوذا الشوكلل فوإن
فً الوعت الذي ع
رإٌووة خصووائت ومسوواهمة النبووً دمحم عوون كثووب ٌنطوووي علووى أهمٌووة كبٌوورة .كمووا
تشٌر المصادر فإن المروؾ التً ولد ونشؤ فٌها النبً دمحم هً مروؾ مثلا مكة
والمدٌنة والطائؾ والتً تعتبر المناطق الداخلٌة لشبه الجزٌورة العربٌوة الموجوودة
فً نقطة تقاطع اإلمبراطورٌات الثبلا التً تشكل القوا األساسوٌة لوذلك العصور
وهً اإلمبراطورٌوات البٌزنطٌوة والساسوانٌة والحبشوٌة .لقود توم إنشواء هوذه المودن
اعتمووادا ً علووى التجووارة التووً شووهدت تطووورا ً كبٌووراً بووٌن اإلمبراطورٌووات الووثبلا.
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فالتموودن ٌعنووً التطووور والؽنووى واالزدهووار بالنسووبة للنمووام القبلووً الصووحروايل
فالتمدن فً اللؽة العربٌة ٌعنً التحول إلى المدٌنة وٌعنً التحضرل واسوم المدٌنوة
مووؤخوذ موون هووذا الفعوولل وهووذه الموودن التووً بناهووا العوورب األثرٌوواء السووامٌون علووى
الطر التجارٌة مكنتهم من التحضر.
ٌشووكل اإلرا العبووور ي الووذي بووودأ بوووالنبً إبووراهٌم الهوٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة
للشر األوسطل ومرحلة تارٌخٌة هاموة جوذبت القبائول الصوحراوٌة الواسوعة إلوى
مرحلووة التحضوور .لقوود تجوواوز الحضووارة العبرٌووة والسووومرٌة رؼووم اعتموواده علووى
تراكماتهووال وإن هووذا اإلرا هووو الراٌووة اإلٌدٌولوجٌووة للموجووة الحضووارٌة الثانٌووة
والكبرال وٌعتبر الذهنٌة المتطورة للتحرك االجتماعً الكبٌر وتشكلها مجدداً من
الناحٌة الروحٌةل لقد تم تحطٌم األصنام الطوطمٌة التً كانت تمثول تخلوؾ القبٌلوة
البدائٌة من جهةل ومن جهة أخرا تم التمرد والعصٌان على تعدد اآللهوة الشوبٌهة
باإلنسان وعلى األنممة المصرٌة والسومرٌة التً عدمت نفسها مثل الملوك اإللوهل
إن تحووول "أل" إلووى هللا هووو السووبلح اإلٌوودٌولوجً األساسووً للتطووور التووارٌخًل
وٌعتبر شعار " هللا أكبرل دمحم رسوول هللا"ل لهوو أكبور عووة دعائٌوة للموإمنٌن الوذٌن
تجمعوا حولهل وعندما تم الوصول إلى عهد النبً دمحم هدأت البنى السٌاسٌة مقابل
تطووور المووروؾ االعتصووادٌة واالجتماعٌووةل وأصووبحت اإلٌوودٌولوجٌات الرسوومٌة
متخلفووة وعدوانٌووةل وكووان ٌووتم تجوواوز العبودٌووة بسوورعة موون خووبلل التمؤسسووات
االعتصادٌة واالجتماعٌةل وكانت أشكال الدول الحاكمة تشهد إصرارا كبٌراً علوى
التعصووب وباتووت متخلفووة أكثوور موون الملكٌووات المطلقووة فووً سووومر ومصوور وكانووت
بعٌدة عن تؤمٌن العبلعات االعتصادٌة واالجتماعٌة التً خلقوت مجودداًل وأصوبحت
عائقوووا ً أساسوووٌا ً أموووام البنٌوووة السٌاسوووٌة والووونمط الجدٌووود لئلنتووواج وعبلعوووات القووووا
االجتماعٌوةل وال سوٌما اإلمبراطورٌوة البٌزنطٌوة والساسووانٌة اللتوان كانتوا عود زالتووا
منووذ زموون طوٌوول وفقوودتا حٌوٌتهمووال وكانتووا تشووكبلن سوودا ً أمووام الحملووة الحضووارٌة
الجدٌوودة وال بووود مووون تجاوزهموووا النهموووا ال تمووثبلن سووووا مخلفوووات أجهوووزة دولوووة
عبودٌة.
التطلعات المتصاعدة للحٌاة الجدٌودة والخٌواالت اإلنسوانٌة تصوطدم بهوذه
السودود وتقووؾ عنوودهال وكوان التطووور الووذي شوهدته اإلمبراطورٌووة البٌزنطٌووة عوون
ط رٌق المسٌحٌة ٌتحوول إلوى تعصوب أدا إلوى ممارسوة القموع والملوم موع مورور
الزمنل وخرجوت المسوٌحٌة التوً هوً أمول تحورر المضوطهدٌن بشخصوٌة عٌسوى
البرٌئووة عوون أن تكووون دٌوون الوجوودان واألخووبل  .وتووم تحوٌلهووا إلووى أداة ألالعٌووب
السلطة وتم تحرٌؾ المسٌحٌة الرسمٌة فً مرحلة سومو النبوً دمحم عون جوهرهوال
كوووؤداة توسوووع وضوووؽط ألصوووحاب السووولطةل وتوووم اسوووتبعادها عووون أن تكوووون أمووول
الجموواهٌرل واسووتخدمت كوسووٌلة لتخوودٌر البشوورل والتقلٌوود العقائوودي الووذي ٌنتموور
المسووٌح "المنقووذ" بوودأ ٌبحووا عوون مسووٌحه الجدٌوود أي نبٌووه الووذي تحوودا عنووه العهوود
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المقدس .وبدأت اإلشارات المتعلقة بزمان ومكان مهور النبً الجدٌود توزداد ٌوموا ً
بعد ٌوم .وكانت النقاشات تدور حول هذه المسؤلة والعبلمات.
تووم إٌقوواؾ التصوواعد "المووانوي" فووً اإلمبراطورٌووة الساسووانٌة علووى ٌوود
مجموعووة موون الكهنووة الووذٌن جعلوووا الزرادشووتٌة متعصووبة " 275م" عوون طرٌووق
المجازر .وبقٌت اإلمبراطورٌة بعدها ببل متنفس أمام التجدٌد ولم ٌبق للزرادشتٌة
أي دور سوا أن تكوون وسوٌلة للتعصوبل وكانوت الحضوارتان الصوٌنٌة والهندٌوة
تشووهدان صووراعات داخلٌووة كبٌوورة .وكووان تطووور اإلعطاعٌووة فٌهمووا ٌشووهد مرحلووة
مضووطربة .وهكووذا فووان اإلنسووانٌة كانووت تبحووا عوون الخووبلت عبوور الجماعووات
الصوووفٌة والطوور السوورٌة التووً انتشوورت بكثٌوورة كمووا كووان الحووال فووً المرحلووة
األخٌرة لئلمبراطورٌة اآلشورٌة .وبقٌوت هوذه القنووات الصووفٌة التوً كانوت شوبه
دٌنٌة وشبه فلسفٌةل السبٌل الوحٌد المفتوح للحرٌة اإلنسوانٌةل لكنهوا لوم تسوتطع أن
تكون التٌار األساسً للتحررل حٌا لم ٌتم فتح الطرٌق أموام الجوداول والبحٌورات
الصؽٌرة لترفد تٌار النهر الرئٌسً.
ان وجووود تلووك الموودن بجوووار اإلمبراطورٌووات الثبلثووة ٌعوود مٌووزة بووارزة
لها .ولم تتمكن أٌة إمبراطورٌة ضوم المودن الموذكورة إلوى حودودها بشوكل كامولل
وكؤن الصحراء كانت تلعوب دور بحور مون الودفاع الطبٌعوً .ولوم تسوتطع أي عووة
مقاومووة القبائوول العربٌووة التووً كانووت تمتلووك الحدٌوود وعوووة السووٌؾ والخٌووولل وإن
الخٌووول والسوووٌوؾ تلعووب دورا ً اسوووتراتٌجٌا ً هنوووال ونضووجت الموووروؾ األساسوووٌة
لمرحلة تارٌخٌة استراتٌجٌة عند توحد الدور الذي تلعبه الجمال (سفن الصحراء)
فً التجارة مع السٌؾ والخٌول التً توحدت مع عووة الودفاع الطبٌعٌوة للصوحراء.
ولم تتخلت جٌوو اإلمبراطورٌوات الثبلثوة مون تكبود الخسوائر واالنسوحاب رؼوم
عٌامها بعدة حمبلت على مكةل إذ لٌس هناك ما تقوم به الجٌو النمامٌة فً هوذه
المووروؾل إن عصووة تشووتت الجووٌ الحبشووً موون خووبلل الحجووارة التووً أمطرتهووا
طٌور األبابٌل "أٌة فً القرآن" هً الشرح الدٌنً لمحاربة الفر القبلٌوة بواسوطة
السٌؾ والخٌولل وفً الوعت الذي أدت فٌوه التجوارة بوٌن اإلمبراطورٌوات الثبلثوة
إلى ؼنى ؼٌور طبٌعوً ومهورت عووة الخٌوول والسوٌؾ فوان حورب الكورٌبل حسوب
مروؾ الصحراء جلبت معها إمكانٌات نجاح كبٌرةل ولكن ٌصعب االعتماد على
حرب الكرٌبل الصحراوٌة فً كل مرحلة تارٌخٌة وكل حرب بموا فٌهوا تلوك التوً
عامت ضد األنممة فً الصحراء الؽربٌة والمؽرب والجزائور والسوودانل وهنواك
عٌام كرٌبل مشابه لكرٌبل الصحراء من صحاري منؽولٌا وتركمانسوتانل أدت إلوى
أعووا حمووبلت توسووع فوً التووارٌخ .وكووذلك كانوت طوور الكوور والفور عنوود اآلرٌووٌن
تعتمد علوى أنمموة جبوال زاؼوروس ـ طووروسل بٌنموا اعتمود االلمؽوان والسوبلؾ
علووى ؼابووات وسووهوب الشوومال ضوود المراكووز الحضووارٌة فووً مووروؾ مشووابهةل
وبنفس المنطق .ومون المعوروؾ أٌضوا ً أنوه تشوكلت موروؾ مشوابهة فوً المراكوز
234

من دولة الكهنة السومرية

الحضارٌة التً تطورت فً ودٌان النٌل ودجلة والفرات ابتدا ًء من األلفٌوة الثالثوة
عبل المٌبلد فً شبه الجزٌرة العربٌة .لقود أدا وجوود القورا ذات اإلنتواج الؽزٌور
فً العصر النٌولٌثًل والموروؾ التجارٌوة التوً مهورت مبكورا ً بوٌن مراكوز مودن
النٌوول والفوورات ودجلووة إلووى تحووول للقبائوول السووامٌةل وهووذا مووا جعلهووا عوووة دفاعٌووة
وهجومٌة فوً آن معواًل وكانوت تقووم بالنهوب بشوكل متتوابعل وتعوٌ حٌواة مسوتقرة
عنوودما تحصوول علووى القوووةل وتهوورب إلووى أعمووا الصووحراء عنوودما ال تووتمكن موون
امتبلك القوة.
إن النسب إلى إبراهٌم كجودل عود رفوع هوذا اإلرا إلوى أعلوى المسوتوٌات
وأكسووبه شخصووٌة و عحولووه إلووى حضووارة أصووٌلة مووع موورور الووزمنل وأصووبح هووذا
التؤثٌر فعاالً عن طرٌق عوة الجمل وذلك فً المرحلة التً لوم ٌمتلوك فٌهوا الخٌوول
والحدٌد عط .وازداد التؤثٌر بعد عام ألؾ عبل المٌبلد بعد دخول السبلح الحدٌوديل
وتم تشكٌل أول ملكٌة عبرٌة فً التارٌخل إن اعتداء المصرٌٌن والسومرٌٌن ومن
ثم اآلشورٌٌن والساسانٌٌن والروموانٌٌن علوى مراكوز الحضوارة الجدٌودة والوبط
بها ببل رحمة وإزالتها أحٌانا ً لم ٌكن عن عبال وكانوت االعتوداءات المنطلقوة مون
الصحراء تضؽط على هذه المراكز وكان لها عابلٌة لتشكٌل البدٌل أٌضاً .لقد لعب
اإلرا القبلووً دورا ً أساسووٌا ً فووً انهٌووار سووومر ومصوور وحتووى رومووا المزدهوورةل
وٌشكل عهد النبً دمحم مرحلة الذروة التً أعدت التصاعد المزدهور إلوى حضوارة
جدٌدة انفجرت كالبركان تحت المروؾ الجدٌدة لهذا اإلرا والتً مازال تؤثٌرهوا
مستمرا ً حتى اآلن أي مرحلة اإلعطاعٌة.
 2ـوو إن شخصووٌة دمحم تمهوور تطوووراً متناعضووا ً للؽاٌووة ضوومن مووروؾ
المرحلووة التووً تحوودثنا عنهووا .وكانووت الثقافووات المنتشوورة لئلمبراطورٌووات الكبوورا
الثبلا متقدمة مقارنة مع ثقافة القبائل العربٌة .وتفصل بٌنهوا هووة كبٌورة .وكانوت
طواطم القبائل المتراكمة فً الكعبة مٌتوةل و لوم ٌبوق لهوا أي خاصوٌة تلهوم بوالقوةل
حتى لو كان بعضها كالبلت ومناة والعزة ال تزال تلقى بواالحترامل ورؼوم تمثٌلهوا
من لدن القوٌة ملت بعٌدة عن إعطاء اإللهام لحضارة جدٌدةل بل توم منوع األفكوار
الجدٌدة والطر الصوفٌة وكانت العقلٌة والمإسسوات التوً تعتمود علوى التعصوب
القبلووً تحكووم البنٌووة الفوعٌووةل والكوول ٌفتخوور بقبٌلتووهل وكووان ٌووتم النموور إلووى الموورأة
بازدراء إلى درجة وأدهن.
تعتبووور الووورحبلت التجارٌوووة بوووٌن مكوووة والشوووام ذات أهمٌوووة أساسوووٌة فوووً
النضوج الفكوري للنبوً دمحمل ومون المعوروؾ أنوه أسوتمع إلوى الكهنوة النسوطورٌٌن
المسٌحٌٌن وناعشهم كثٌراًل وإن الزواج والثقة والحب من خدٌجة له دور كبٌر فً
تبلور أفكوار إٌجابٌوة بحوق النسواءل وٌتضوح أنوه موا أمكون لودمحم أن ٌكوون نبٌوا ً دون
خدٌجةل وتؤثٌر خدٌجة أكثر من مورٌم وحتوى لوو كوان بشوكل موبطنل وتمثول ثقافوة
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المرأة الربةٌ .عود سبب عدم إببلء التارٌخ اإلسبلمً لخدٌجة الدور الذي تسوتحقه
إلوى سووٌطرة البنٌوة االجتماعٌووة الذكورٌووةل فمون الواضووح أن خدٌجوة هووً أول موون
أٌدت دمحم فً مجتمع مكةل وكانت تكبره سوناًل وكانوت ؼنٌوة وعوٌوة لدرجوة ٌمكنهوا
من امتبلك أكبر عافلة تجارٌةل ومون الواضوح أن خدٌجوة تشوكل تناعضوا ً جودٌا ً فوً
مجتمع مكة ذي الهٌمنة الذكورٌة التً تصل إلى درجة ترك الفتٌات للموت وهون
على عٌد الحٌاة "وأد البنات"ل وإلى درجوة االزدراء .ولوذلك فوإن عبلعوات خدٌجوة
وزواجهووا موون دمحم تعنووً موون ضوومن مووا تعنووً أنهووا ال تسووتطٌع مقاومووة المجتمووع
المتوح بمفردهال وإن عودم زواج دمحم بوامرأة أخورا حتوى وفواة خدٌجوة مورتبط
بالقوة المادٌة والمعنوٌة لخدٌجة أكثر مون أن ٌكوون احتراموا ً لهوال وتمهور تؤٌٌودها
لنبوة دمحم كوؤول تؤٌٌود نصوٌبها فوً التكووٌنل كوان علوً أبون عموه وزٌود الوذي كوان
بموعووع عبووده همووا موون أوائوول الووذٌن آمنوووا بنبوتووهل وتمهوور هووذه الصووورة الصووفة
ًل وفوً شوخت زٌود
الثورٌة للمجموعةل لقد حطم الروابط القبلٌة فً شخت علو ن
ٌعتق العبودٌة وٌزٌلها بالثورةل لقد تحققت ثبلا ثورات بهوذا الثبلثوً األول حتوى
لو كان بطرٌقة بدائٌةل إذ عام بثوورة نسوائٌة بعبلعتوه موع خدٌجوة وبثوورة عبلٌوة موع
علً وبثورة ضد العبودٌة موع زٌود .كوان ٌحكوم عبلعوتهم نموط ثووريل فقود شوكلوا
حٌووواة جماعٌوووة وموووع توسوووع المجموعوووة أضوووحى ال مفووور مووون وضوووع المانٌفٌسوووتو
حراء عبل أن ٌصبح نبٌا ً ٌعد مرحلة التركٌز
اإلٌدٌولوجً .إن انزواء دمحم فً ؼار ع
اإلٌوودٌولوجً وعوود شووهدت جمٌووع النبوووات مراحوول مماثلووة لهووذه المرحلووةل وٌشوورح
العهد القدٌم أن موسى عد عا مرحلة طوٌلة فً جبل سٌناء.
ٌمثل نزول الوحً علوى دمحم فوً سون األربعوٌن إعوبلن التركٌوز الثووري
الجدٌد والودخول فوً مرحلوة النضوال العلنوًل وهوو بٌوان واضوح ٌعطوً الشورعٌة
للسٌادة على مكوةل وخطوا خطووة مون التركٌوز اإلٌودٌولوجً إلوى السٌاسوٌة .وكوان
الوووعً فووً هووذه المرحلووة ٌتعلووق بؤسووس اإلٌمووان واألخووبل ل وكووان ٌووتم األعووداد
النمووري للثووورة وتحدٌوود مبادئهووا .وعنوودما كبوور الخطوور تحوورك المجتمووع الرسوومً
لمكةل وكان عتله متوعفا ً على لحمات.
هاجر دمحم الذي لم ٌختر الطوائؾ التوً أصوبحت مزدهورة بالتجوارةل إلوى
المدٌنووة التووً رآهووا كخٌووار وحٌوود فووً عووام  622بعوود المووٌبلد وهووو فووً الثانٌوووة
والخمسووٌن موون العموورٌ .إكوود التووارٌخ بؤنووه مووا كووان للمسووٌحٌة أن تكووون اكثوور موون
مجموعة صوفٌة بسوٌطة لووال صولب المسوٌحل وٌمكون ان ٌقوال عوول نفوس الشوًء
بالنسبة لهجرة دمحم إلى المدٌنةل وكان من الممكن أن ٌبقى اإلسبلم مجموعة أدرٌة
لوال اإلجبار على الهجرة ولوال إمهوار التعصوب الشودٌدل لكون الموروؾ وفاعلٌوة
عانون الفعول ورد الفعول ٌوإدي إلوى حموبلت تارٌخٌوة كبٌورة علوى أٌودت مجموعوة
صؽٌرةل وهوذا موا أثبتوه التوارٌخ فوً الماضوً .كانوت مرحلوة المدٌنوة هوً مرحلوة
التسٌٌس وتشكٌل الجٌوو وتتمحوور آٌوات هوذه المرحلوة علوى األؼلوب فوً كٌفٌوة
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تكوووٌن النمووام السٌاسووًل وكانووت تتشووكل فووً المدٌنووة معاهوودات اجتماعٌووة جدٌوودة
لتكوووٌن الدولووة المدٌنووةل لكوون المرحلووة لووم تكوون مرحلووة مهووور حضووارة سووومرٌة
ومصرٌةل ألنوه كوان فوً الجووار مراكوز إمبراطورٌوات مختلفوة وتجوارة متطوورة
وكان ال مفر من التحول إلى دولة والتوسع على حسواب الودول األخورال وٌعتبور
ذلك مرحلة الوجود والبل وجودل هذا االنفتاح أثار شهٌة القبائل الصحراوٌة علوى
المراكز الحضارٌة المحٌطة بهال فوضع القبائل الفقٌرة جعول مون إٌدٌولوجٌوة دمحم
واتفا المدٌنة جذابة فو العادةل وأدت إلى سوراٌان مفهووم الحكوم الوذي ٌقوول" :
أمشً ٌا عبدي دربك ممهد" مرة أخرا.
عبٌل وفاة النبً دمحم كان عد تشكل نموام الدولوةل وإن معرفوة الخصوائت
اإلٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة والعسكرٌة واالجتماعٌة بشكل جٌود للتشوكٌل الوذي تؤسوس
خبلل فترة عصٌرة والذي أثر وما ٌزال على التارٌخل لها أهمٌة كبٌرة .
أ :ما تم تحقٌقه علوى مسوتوا الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة هوو الترجموة الكبٌورة
الثالثووة للمٌثولوجٌووة السووومرٌة بالشووكل الووذي شووهد تحوووالً .لقوود توضووح موون خووبلل
تحلٌل اللوحوات األخٌورة أن المصودر هوو المٌثولوجٌوا السوومرٌة .إذ كوان التحوول
األول فووً بابوول والثووانً عنوود العبوورٌٌن وتووم الحصووول علووى نمووط أكثوور اكتموواال
بالتحول الثالا بٌد العرب الجٌول األخٌور لوئلرا .لقود عمنوا بشوروحات كافٌوة عون
المصدر والتحول األول والثانً وٌتطلب فهم التحول الثالا بشكل جٌد موع األخوذ
بعٌن االعتبار المصدر والتحوالت بشكل دائمل اننوا ال نهودؾ هنوا إلوى التقلٌول مون
شوؤن القورآن أو إمهوار الدوؼمائٌوة التوً أدت الوى تحجور القوٌم المعنوٌوة والذهنٌووة
ككابوس على أنه تطور دٌنوً عواديل بول علوى العكوس نهودؾ الوى تنواول القورآن
ضوومن اإلطووار الصووحٌح لعلووم االجتموواعل وكشووؾ النقوواب عوون نوعٌووة المصووالح
الملعونة التً تقوم باستخدام اإلسبلم عناعا ً كبٌورا ً لهوال وهوً مهموة علمٌوة أساسوٌة
لنووال وٌجوب أن ال ننسووى أنووه ال ٌمكوون معرفووة القوووا الحضووارٌة الموجووودة بشووكل
صحٌح أو تنفٌذ متطلبات الودور الوذي ٌمكون لعبوه بنجواح مون أجول التحضور دون
تسلٌط الضوء على المبلم المخٌم آنذاك.
إن البوودء بسووإال "هوول تإمنووون بوجووود هللا وبوحدتووه ..؟"ل فووً النقووا
اإلٌوودٌولوجً المتعلووق باإلسووبلمل هوو موعووؾ انتهووازي "تحرٌفووً"ل ٌعنووً اسووتخدام
جمٌع أسالٌب الكبلسٌكٌٌن والسفسطائٌٌن فً القورون الوسوطىل وموع األسوؾ فقود
انجرت الفلسفة والبلهوت إلى هكذا نقا سفسوطائً فوارغ لمئوات السونٌنل عوذب
الناس وزجوا فً السوجونل وفوً النهاٌوة لوم ٌوتم الوصوول إلوى أٌوة نتٌجوةل وبٌنموا
كان الحال علوى هوذا المنووال أدرك سوقراط فوً أولوى حواراتوه موع السفسوطائٌٌن
بخطورة هذا النمط من النقا ل وضحى بحٌاته من أجل منع هذه الخطورةل وعال
دائماً" :اعرؾ الجوهر "!..المهوم لوٌس النقوا الفوارغ بول محاولوة فهوم موا ٌتعلوق
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بالجوهرل فبدالً من النقا هل النجار موجود أم ال ..؟ل أو هل هو جٌد أم سٌغ؟.
ٌجب سإال كٌؾ ٌمكن ممارسوة النجوارة بشوكل مثوالً وجٌود..؟ .وإٌجواد الجوواب
لهذا السإال هو األهمل فالطراز األول هو طراز السفسطائٌٌن واالنتهازٌٌنل بٌنما
الطراز الثانً هو طراز وأسلوب الفبلسفة الحقٌقٌٌن والعارفٌن والعلماء.
إذا ً مووا هووو المقصووود بوجووود هللا ووحدانٌتووه الووذي ٌعوود العاموول األساسووً
لبروز اإلسبلم؟ .موا هوو التطوور االجتمواعً والتوارٌخً الوذي سوبب ذلوك..؟ وموا
هووً األهووداؾ العملٌووة لووذلك..؟ هووذه هووً األسووئلة األساسووٌة التووً ٌجووب إٌضوواحها
وإلقاء الضوء علٌها.
ٌجب أن أإكد عبل تحلٌل وإمهار تطور مصطلح هللا مورة أخورال علوى
أن التعرٌفات التً تتبناها الفلسفة والبلهوت والتً تقول بؤنه السوبب األول للكوون
ومنشإه وصاحبهل ال معنى له البتة .وهً أعرب إلى السفسطة .وأرا من موععنوا
ان النقاشات واألفكار التً تدور حول وجود هللا ووحدانٌته أم الل والتً تفٌود بؤنوه
السووبب األول للكووون وصوواحبهل لٌسووت مس وؤلة مهمووة وذات معنووى .أرٌوود أن أإكوود
على مسؤلة أال وهً أن التخلؾ الذي نشهده فً حاضرنا ٌعود إلى استخدام الدٌن
ضد التنوٌر فً سبٌل المصالح السٌاسٌةل وهذا ما كان علٌه األمور عبور التوارٌخل
والوصول إلى نتٌجة من خوبلل األسوالٌب السفسوطائٌة المواكرةل ونورا الورجعٌٌن
فووً تركٌووا والوودول اإلسووبلمٌة مووازالوا ٌسووتخدمون هووذه السووبل بكثوورةل وٌحصوولون
علوى مصوالح هاموة مون خبللهوا .وٌووتم اسوتثمار واسوتؽبلل كبٌور فوً هوذا اإلطووارل
وأإكد هنا علوى أنهوم سٌسوتؽلون تقٌٌمواتً هوذه فوً المسوتقبلل فمصوطلح هللا الوذي
ٌواصل تطوره مع المجتمع بشكل دائم سٌواصل وجوده فً مجتمع العلمل وٌجوب
أن ٌواصوول وجوووده .ولكنووه لووم ٌكوون إال اسووما ً للقووانون الوحٌوود للكووون والمجتمووعل
وبمقدار معرفتنا الصائبة لهذا القانون سنتعرؾ على اسمه وعلى هللا بتلك الدرجة
مووون الصوووحة والفهووومل وفٌموووا عووودا ذلوووك فوووإن كووول النقاشوووات والتعرٌفوووات سوووتمل
سفسطائٌةل وتعنً فً أساسها الدفاع عن الرجعٌوة والتسوتر علوى الموبلم وحماٌوة
نمام االستؽبلل والرعب وعالم الكسب ؼٌر المشروع.
سوونحاول تحلٌوول مصووطلح هللا علووى ضوووء هووذا الموعووؾ اعتموواداً علووى
وسوووائل علوووم االجتمووواعل ولوووٌس اعتموووادا ً علوووى المووودارس الفلسوووفٌة أو البلهوتٌوووةل
وسنحاول تعرٌؾ وشرح ماهٌة الحاجة االجتماعٌوة التوً أدت إلوى مهوور الهوٌوة
الدٌنٌة.
تإكد جمٌع الدالئل المتعلقة بحٌاة النبً دمحمل أنه ركز علوى مصوطلح هللا
أكثر من ؼٌرهل وشرح وجود هللا وهوٌوة وحدانٌتوه والتوً هوً مون أهوم المشواكل
التً واجهت النبً دمحمل ولم تكن هذه المشكلة مصوطنعة بول كوان جوادة مون خوبلل
بحثه عن الجواب عبر الجهود التً بذلها لوصوفه بوـ  99صوفةل كمحاولوة لتحقٌوق
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عفوووزة فوووً الكووومل وكؤنوووه ٌموووؤل مصوووطلح هللا بطاعوووة مركوووزة تحوووت أشوووكال جدٌووودة
ومسووتمرة .إن مقارنووة ذلووك مووع القووٌم التووً تووم تضوومٌنها لمصووطلحات اللٌبرالٌووة
واالشتراكٌةل ستساهم فً فهم هذه الدراسة بشكل أفضل .ففً الوعت الذي ٌتم فٌه
تطووووٌر ا لهوٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة عووون طرٌوووق التحووووالت االجتماعٌوووة ٌوووتم إؼنووواء
المصطلحات الرئٌسٌة بقٌم هامة ألجل تقوٌتها.
موون المعووروؾ إن القبائوول الموجووودة فووً شووبه الجزٌوورة العربٌووة كانووت
تحوواول منووذ األلفٌووة الثالثووة عبوول المووٌبلدل عبووول" أل" كقوووة إلهٌووةل تعنووً "أل" فووً
األتمولوجٌا السامٌة "السومو" كهوٌوة إٌدٌولوجٌوة لهوا .لقود ولود وتطوور المصوطلح
من خبلل تؽٌٌرات البنٌة الداخلٌة للقبائل وعبلعاتها موع المجموعوات األخورا فوً
الخارجل وال سٌما عبلعاتها مع الحضوارة السوومرٌة والمصورٌةل لقود تجسود "أل"
مجردا ً أكثر من ؼٌره فً العقولل بعد أن ؼدا
الذي ٌتجول فً السماء والذي كان
ع
الطوطم الذي كوان ٌشوبه وجوودا ً إلهٌوا ً للعهود الرجعوً للقبٌلوة فوً هوذه المرحلوة ال
ٌسووتجٌب للتؽٌٌوورات الجدٌوودة .وال شووك أن مفهوووم اإللووه العووالً والووذي ال ٌتؽٌوور
والمستند للنمام السماوي للكهنة المصرٌٌن والسومرٌٌنل لعب دورا ً مصٌرٌا ً فوً
ذلوووك .وكانوووت البنٌوووة األحادٌوووة والمجوووردة للقبائووول ورتابوووة الجؽرافٌوووا والعبلعوووة
والصراع مع مراكز الحضارةل عد أجبرت "أل" علوى التطوور كمصوطلح أحوادي
وموحدل لقد تمت محاولة شرح ذلك كخاصٌة أساسٌة إلرا إبراهٌم بشكل كامل.
لقد أحرز التحمٌل الذي عام بوه موسوى للمصوطلح خطووة جدٌودة لؤلموامل
وكؤنه جعل "أل" عوة عومٌةل "فإسرائٌل" تعنوً مون حٌوا المعنوى القبائول العبرٌوة
التً تتصارع مع "أل"ل وعند الرؼبة فً تؤسٌس تقارب شدٌد فإن كلموة إسورائٌل
لوحدها تشكل أهم األدلوة .وأصوبح "أل" أول عووة مركزٌوة رسومٌة بعود أن أصوبح
داوود وابنووه سوولٌمان ملك وا ً بمسوواعدة الكوواهن صوواموئٌلل وتحووول اسووم "أل" إلووى
العبرٌووة وأصووبح ألوووهٌم ""Elohimmل وموون الواضووح أن ألوووهٌم هووو التعبٌوور
الجدي لكٌان المجتموع اإلسورائٌلً الوذي تسوٌس وتحوول إلوى ملكٌوة .وهوو التعبٌور
المجرد لعقلٌة المجتمع المتحول وهوٌته اإلٌدٌولوجٌة التً تحولت إلوى مصوطلحل
ونحن اآلن أمام مثال الستمداد القوة من المصطلح وخلق تارٌخً مذهل للوصول
إلى مصطلحات جدٌدة من القووةل وإذا شواهدنا موا أدا إلٌوه إلوه إسورائٌل هوذا مون
حووروب واختراعووات وتجدٌوودات وأفكووار ٌمكننووا عندئووذ فهووم الموودا المووده لهووذا
التصور.
لقد مهر اإلرا المسٌحً الذي تطور مع عٌسى كتعبٌر لبلنسوبل باسوم
الطبقووات الفقٌوورة عوون اإلرا العبوري الرسوومًل وٌعبوور ذلووك عوون اكتسوواب التموواٌز
االجتمووواعً كٌانوووا ً كهوٌوووة اجتماعٌوووة جدٌووودة "العهووود الجدٌووود" واتخووواذه دور أمووول
المرحلوة وإرادة التحوورر والعقائوود وطوراز األخووبل  .لقوود ؼٌور عٌسووى اسووم ألوووهٌم
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الذي كان اسما ً آشورٌا ً وأصبح "الورب" باللؽوة اآلرامٌوة التوً كانوت سوائدة آنوذاك
ومع ناهووا المصووطلحً هووو "السووٌد"ل وأصووبح معنووى مصووطلح اإللووه "السووٌد" بعوود
السومرٌٌن ومن جاء بعدهمل ومن الواضح أنوه ٌمثول الطبقوة المتصواعدةل وأطلوق
على البشر الذٌن تم وضعهم بموعوع الخودم اسوم "العبود" ومون الواضوح أنوه ٌقصود
بذلك الطبقة المسحوعة.
مووون المعوووروؾ أن عٌسوووى عووود ح عمووول مصوووطلح هللا الرحموووة والخوووبلت
واللطؾ والعناٌة والمحبة واألخوة والسبلم والعدالة واألخبل باسم المضطهدٌن.
لقوود تمووت تقوٌووة الوورب بتلووك المصووطلحات كهوٌووة إٌدٌولوجٌووة جدٌوودة للمجموعووات
وكون المسٌحٌون وفً مقدمتهم عٌسى مجتمعا ً تم تقدٌسوهم فٌوه مجودداً
المسحوعةل ع
كووؤوالد الووربل وكووان ربهووم س وٌحمٌهم فووً أصووعب المووروؾ ولوون ٌبخوول علووٌهم
بالمساعدةل وسٌكون الدعاء للرب بعود اآلنل وسوٌكون معهوم حتوى تحقٌوق آموالهم.
ونحووون مجوووددا ً أموووام مثوووال توووارٌخً موووذهل ٌوووتلخت برفوووع المجتمعوووات لراٌوووة
المصطلحات المجردة وتقوٌة وتطوٌر تحوٌل الذات من خبللها .إن ذلوك هوو أحود
األمثلة التً تحدد العصر والتً تثبت عدم إمكانٌوة فصول القووة اإلٌدٌولوجٌوة عون
التطور االعتصادي واالجتماعً واستحالة تحقٌوق التطوور دون أٌودٌولوجٌا وجوود
اآلخورل وعٌووام اإلٌدٌولوجٌوة بوودور رٌووادي فوً تحدٌوود المسووار فوً بعو األحٌووان.
وٌمكننا متابعة التارٌخ ومعاٌشة التطوورات والتؽٌورات والتحووالت خطووة خطووة
ابتوودا ًء موون مسوواهمة "بوواول" حتووى اإلصووبلحات البروتسووتانتٌة باسووم المسووٌحٌةل
وابتودا ًء موون دورهووا فووً تكوووٌن العصور اإلعطوواعً حتووى تؤثٌرهووا ورد فعلهووا علووى
خلق وتطور المجتمع الرأسمالً.
أرٌووود التؤكٌووود علوووى أهمٌوووة موووا ٌلوووً :إذا توووم االلتوووزام باآلموووال واإلٌموووان
واألفكووار التوووً ٌوووتم تحمٌلهوووا للمصوووطلحاتل وإذا توووم عٌشوووها بشوووكل مناسوووب موووع
حاجاتهووال وتووم تطبٌووق مووا توونت علٌهووا علووى أر الواعووعل وإذا لووم تتنوواع مووع
العصر والواعع بل تطورهٌ .إدي كل ذلك إلى تطورات عمٌموةل وعكوس ذلوك ال
تخوودم سوووا الجمووود والتخلووؾ واالنهٌووارل ولووذلك ٌتمتووع تحلٌوول لؽووة المصووطلحات
الكبٌرة جوهرٌا ً أهمٌة كبرا بسبب تلك التطوراتل وٌنبع دور وأهمٌة المنمورٌن
والمإمنٌن الكبار من هذا الواعع.
إن المعانً التً حملها النبً دمحم للرب ـ وحتى ال ٌحودا االخوتبلط فوإن
كلمة رب هً مصطلح ذو جذور آشورٌة سرٌانٌةل أما كلمة هللا فهً مصطلح ذو
جذور عبرٌة أٌضاًل وٌحمل المصوطلحان نفوس المعنوى ـ تحمول أهمٌوة كبورا .توم
استٌعاب وتجسٌد المصطلحات التً حملها اإلرا العبوري والسورٌانً إلوى درجوة
كبٌرة .وٌجب أال ننسى أن الكٌان السومري والمصريل واآلري ـ وان بشكل أعل
ـ ٌقؾ وراء تلك المصطلحات .لكن األهم من ذلك عٌام النبوً دمحم بإعوداد وتطووٌر
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نفسووه لٌكووون جوابووا ً علوووى التؽٌوور الفكووري والروحووً الوووذي نووتج عوون االعتصووواد
اإلعطاعً والعبلعات االجتماعٌة منذ القرن الخامس عبل المٌبلدل وٌعبر النبوً دمحم
عووون التركٌوووز ؼٌووور الطبٌعوووً والخوووار كوووؤكبر ذهنٌوووة متطوووورة للعصووور الجدٌووود
وتعرعه عند كل آٌة ٌنطق بهال ٌمهور مودا الجهود الوذي
والمتصاعدل إن ارتعاشه
ع
كان ٌبذله من أجل التركٌز .وٌعنوً مفهووم النبوً دمحم مون بداٌتوه حتوى نهاٌتوه عنود
الوضع الوذي ذكرنواهل اكتسوابه شوكبلً كهوٌوة إٌدٌولوجٌوة جدٌودةل وتكامول السولوك
األخبلعً ككٌان اجتماعً ملموس .إن اكبر ثورة عام بها هً إدخال المصطلحات
الجدٌدة فً البنٌة الذهنٌة والروحٌة واإلرادة وتحقٌق ذلوك فوً ذاتوهل وٌجوب تقٌوٌم
شووورح اآلٌوووة والسووونة بالدرجوووة األولوووى والثانٌوووة حسوووب أهمٌتهوووا كخلوووق اإلنسوووان
والمجتمع الجدٌد.
عوووام جمٌوووع األنبٌووواء بتنفٌوووذ أعموووالهم المتعلقوووة بووواهلل كمصوووطلح أساسوووًل
باالسوتناد إلٌووه وبتلقوً القوووة منوه مقابوول تحمٌلوه المصووطلحات األساسوٌة .وتكتسووب
التجووارة التووً تعتبوور موون أهووم الخصووائت األساسووٌة للمجتمووع منطق وا ً إلهٌ وا ً تمام واًل
وتتحول إلى صٌؽة وعاعدة إلهٌة بمقولة" :بقدر ما تعطً هللا ـ وذلك ٌعنً الودعاء
والعبادة والقرابٌن ـ تؤخذ ثمن ذلك كامبلً"ل إنهوا صوٌؽة تحولوت إلوى عاعودة دٌنٌوة.
ٌجووب أال ننسووى أن األدٌووان التوحٌدٌووة والتووً تسووتند بشووكل عووام إلووى الجوودو النبووً
إبووراهٌمل لهووا عبلعووة وثٌقووة مووع المجتمووع التجوواريل فالتجووارة تقوووم بوودفع المجتمووع
الزراعً إلى مراحل اجتماعٌة أكثر تقدماًل وبذلك تإدي إلى مجتمع المدٌنة ومون
ثوم إلوى الدولوة .عنوودما نسوتطٌع إعاموة عبلعوة صووحٌحة بوٌن موٌبلد الدولوة وتسووامً
اآللهةل ٌمكننا فهم سوبب تزامنهوا موع الحواالت المتقدموة مون المراحول الذهنٌوة .إن
تبنووً هووذا اإلرا وال سووٌما موون عبوول المجموعووات العبرٌووة التووً توحوودت مووع هووذا
التقلٌد كان ٌزٌد من عوتها بمقدار تقوٌتها هلل وبذلك توم إٌجواد صوٌؽة مكملوة وتاموة
وهووً" :أنووت عوووي بمقوودار عوووة ربووك .إذا عضووٌت علووى ربووك سووتنتهًل حٌعوور ربووك
تصبح محتارا ً " .إن المجتمع السومري وإلهه الذكر والذكً أنكً عد أخذ من ربة
سووومر إنانووة عٌمهووا الجوهرٌووة وجمٌووع القووٌم التووً خلقهووا العصوور النٌووولٌثً وبووذلك
ٌكون أنكً عد أخذ كل ما تملكه النساء فً المجتمعل لن ٌكون صدفة الملحمة التً
تتحووودا عووو ن رحلوووة أنكوووً الناجحوووة مووون "أورك" إلوووى "أرٌووودو" ورجوعوووه إلوووى
"أوروك" مصووطحبا ً معووه " "154عوووانٌن "مووً" .إن ذلووك هووو شوورح مٌثولوووجً
والهوووتً وأدبووً لصووراع نووتج عوون العبلعووة والتناعضووات الموجووودة بووٌن اآللهووة
والربات كانعكاس لما ٌعٌشه المجتمعل وال ٌمكننوا إال أن نقوؾ موذهولٌن أموام هوذا
العمل القٌعم لؤلدباء السومرٌٌنل وفً الحقٌقة هذا هو جوهر اآلداب.
لقد أضاؾ النبوً دمحم إلوى مصوطلح هللا موع مهوور اإلسوبلم صوفات تودل
على الصفات السٌاسٌة والعسكرٌة للثوورة علوى األؼلوب .لقود أضواؾ موسوى إلوى
الصفات ما ٌتعلق بالتربٌة االجتماعٌة والنمامل وأضاؾ عٌسوى إلوى مصوطلح هللا
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صفة المنقوذ والحوب والعدالوة واألخوبل  .أموا صوفة الق عهوار والحواكم والمالوك فهوً
خصائت عسكرٌة وسٌاسٌة تمت إضافتها مع مهور اإلسبلم .لكن صوفة األزلوً
والسوورمديل ولووم ٌلوود ولووم وٌولوودل وعربووه إلووى اإلنسووان أكثوور موون الورٌوود فهووً
مصووطلحات الهوتٌووة تعكووس تووؤثٌرات الفكوور الفلسووفً اإلؼرٌقووً وال سووٌما فلسووفة
أفبلطون وأرسطو .وٌوجد تؤثٌر كبٌر للفلسفة على مهور اإلسوبلمل وٌمكننوا ربوط
انعكواس الفلسوفة علووى اإلسوبلم منووذ مهووره مقارنووة موع المسووٌحٌةل بعبلعوة الكهنووة
النسطورٌٌن الذٌن حصلوا على كبلسوٌكٌات الفلسوفة اإلؼرٌقٌوة بواكراً موع دمحم .إن
انتشووار الفكوور الفلسووفً فووً الشوور األوسووط كؤسوواس مووادي مووع مسووتوا العبلعووات
االعتصادٌة واالجتماعٌة المتشابكة لمجتمع تلك المرحلة عد أثر فً تض عمن القورآن
آٌات عدٌدة تؤوي الفكر الفلسفًل إضافة إلى اآلٌات المتعلقوة باإلٌموان واألخوبل ل
وتحموول البنٌووة الفكرٌووة ذات المضوومون الفلسووفً للقوورآن مقابوول مضوومون اإلٌمووان
واألخبل للعهد القدٌم والجدٌد على األؼلب بعداً هاماً.
إن إعووبلن النبووً دمحم نفسووه آخوور رسووول هلل مسووؤلة ٌجووب الوعوووؾ عنوودها
باهتمامل وٌعتبر ذلك أهم صفة إصوبلحٌة مون ناحٌوة الودٌن .فقود عوام بنفسوه بإنهواء
عهد النبوةل وٌشبه هذا الوضع حالة إنهواء مواركس لعصور الحضوارة ذات الدولوة
مع مجوًء االشوتراكٌة .فمثلموا نضوجت اإلدارة دون الحاجوة للدولوة وكموا ٌتطلوب
مسووتوا عبلعووات المجتمعووات التووً تخلصووت موون الطبقووات الووبل معنووى لهووال تعتبوور
المجتمعات البلنبوٌة عد وصولت إلوى مسوتوا نضوج وحرٌوة مشوابهة لوذلكل ٌونت
ذلووك علووى عوودم حاجووة المجتمعووات واإلنسووانٌة التووً حصوولت علووى عوووة نمامهووا
بإرادتها الحرة لؤلنبٌاءل إن اإلسبلم بمعنواه هوذا ٌنهوً عصور الودٌنل وفوً الحقٌقوة
ٌكون نمطا ً آلخر دٌن كونً لمرحلة العبور من الدٌن إلى الفلسفة.
إن التمسك الزائد بفكرة وجود شًء موال ٌحمول فوً داخلوه الشوك دائمواًل
وٌشٌر إلى الجنوح وارتكاب األخطاء .واعتماد اإلٌموان بواهلل علوى الفكور الفلسوفً
إلى حد كبٌر عند اإلسبلم ٌإدي إلى الوعووع بالشوك بنفسوهل ولوذلك بوذل النبوً دمحم
جهودا ً كبٌرة لم ٌسوبق لهوا مثٌول عنود أي نبوً آخور حوول مسوؤلة وجوود ووحدانٌوة
هللال لقد ر عكز علوى هللا وحواول تعرٌفوه ابتودا ًء مون تعوداد صوفاته وإلوى نموط عٌشوه
وعمله وحتى خلقه لكل شًءل وهنا البد من أن ٌخطر على بوال اإلنسوان السوإال
التوالً :لمواذا هووذا هللا الوذي ٌعوورؾ كول شووًء والوذي خلووق الكوون وهووو حواكم كوول
شًء..؟! لماذا ال ٌحاول إعناع عبده بنفسهل وٌحاول القٌوام بوذلك عون طرٌوق آخور
نبً له؟ .الجواب المطلوب هو :إن الشًء الذي ٌراد شرحه هو المجتموع الطبقوً
الجدٌد وعصر الحضوارةل وإن الصوعوبة توؤتً مون البنٌوة المتشوابكة للشوكل الوذي
سٌؤخذه المجتمع الجدٌد والحضارةل وال سٌما البنٌة السٌاسٌة والقانونٌةل وهً من
المشوواكل األساسووٌة التووً تنتموور الحوول .فموون الواضووح أن النبووً دمحم كووان سووٌواجه
صعوبات كثٌرة أمام هوذه المإسسوة التوً مون الصوعب لثقافوة عبائول الصوحراء أن
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تستجٌب لهال وكان مصطلح هللا الذي تم تعرٌفه هو الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة أو رموز
هووذا العصوور فووً أرفووع مسووتوٌاته .وكووان النبووً دمحم ٌعوورؾ بؤنووه سووٌبنً وسووٌدٌر
المجتمع والدولة والعصور الجدٌود بسوهولة بقودر تحمٌول مصوطلح هللا صوفات ذات
معنىل وتكوٌنه عواعد وعوانٌن وعوة أمر مع المصطلح.
اننا نتحدا عن وضع مشابه للمرحلة التً خلق بهوا الكهنوة السوومرٌون
مجتمع المدٌنوة أو الدولوة .فقود أضوطر الكهنوة أموام اإلنتواج المثمور للمجتموع الوذي
أعادوا بناءه والذي كان سببا ً ونتٌجة لهوٌة إٌدٌولوجٌة تتطلب القوة والكمالل إلوى
نتاج مٌثولوجٌا ودٌن فً المعابدل وكانوا على ثقوة بوؤن المجتموع الجدٌود سٌحصول
علوى الثقوة بقوودر درجوة نجوواحهم بوذلكل لوذا فووإن خلوق ونشوور اإلٌدٌولوجٌوة موورتبط
باإلنتاج مثل ارتباط المفر باللحم .وهناك عبلعوة بوٌن البنٌوة اإلٌدٌولوجٌوة كواععوة
مجتمعٌة أساسٌة واإلنتاجل وهذه العبلعة ال ٌمكن أن تنقطع فوً جمٌوع المجتمعوات
تارٌخا ً وحاضراً.
إن عٌووام النبووً دمحم بالتحمٌوول الهائوول لمصووطلح هللال نووابع موون كونووه علووى
وعً بما حققوه هوذا المصوطلح علوى مودا التوارٌخ مون جهوةل وٌودرك مودا القووة
التً سٌستمدها المجتمع والعصور مون ذلوك مون جهوة أخورا .وبوذلك كوان تفكٌوره
اجتماعٌ واًل وأنووا أركووز علووى هووذا األموور بؤهمٌووةل فقوود كووان النبووً دمحم ٌعووٌ حالووة
تناع ألنوه كوان علوى معرفوة بوؤن الودٌن ال ٌكفوً للمجتموع الجدٌود عنودما تتودخل
الفلسفة فً األمرل وتبرز الذهنٌة الواععٌة موع مورور الوزمن .ألنوه ال ٌمكون للودٌن
أن ٌتواجوود بسووهولة فووً المكووان الووذي تتواجوود فٌووه الفلسووفةل وال ٌمكوون للفلسووفة أن
تتواجد فً المكان الذي ٌتواجود فٌوه الودٌنل وال مفور مون االشوتباك وسوٌتؽلب أحود
الطرفٌن .ومن المعروؾ أن الفلسفة عد برزت فً تجربة روما واإلؼرٌقل وكوان
الساسانٌون والمانٌون ٌرٌدون إبراز الفلسفة لكنهم لم ٌتمكنوا من ذلكل ألن الكهنة
المتطرفٌن دٌنٌا ً كانوا ذوي التؤثٌر النهائًل وشاهد الدٌن اإلسبلمً هوذه الخطوورة
منذ البداٌةل وكان تودخل الودٌن فوً الفلسوفة السوبب األساسوً للشخصوٌة المتشوككة
للنبً دمحمل ومحاولته إثبات وجود وحودة هللا التوً ال نورا لهوا مثٌول فوً أي كتواب
دٌنًل كانت نابعة من تفكٌره بؤسئلة مثل :هل كان سٌدٌر النمام االجتماعً الوذي
كووان سووٌخلق بقوووانٌن تنسووجم مووع العقوول أم بقوووانٌن وأحكووام دٌنٌووة سووهلة التووؤثٌر
ومنسووجمة مووع البنٌووة الذهنٌووة لمجتمووع العصوور القوودٌمل وكووان واضووحا ً أن التركٌووز
واالرتباط بمصطلح هللا إلى هذه الدرجة لٌس ناتجا ً عن إشباع فكري بسٌط وذلوك
من خبلل تجربته التً عاشها.
ٌمكن فهم ذلك بشكل أفضول مون خوبلل تحدٌود أمثلوة حدٌثوةلمثل السوإال
أٌووة اشووتراكٌة؟ رؼووم مناعشووة هووذا السووإال منووذ عوورون فإنووه ال ٌووتم إٌجوواد أفضوول
اشتراكٌة وال تطبٌقهال والوضع هو نفسه بالنسبة إلى اللٌبرالٌة.
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ٌجب التؤكٌد على أن النبً دمحم كوان مإمنوا ً وواثقوا ً مون صود موا عوام بوه
بالفعل عند تكوٌنه البنٌة اإلٌدٌولوجٌة "ال ٌمكن التحد ا هنا عن صوفٌة مزٌفة"ل
لقد أسس النمام اإلسبلمً عن معرفة بؤنه كان فوً عصور ال ٌمكنوه الهوروب فٌوه
من الشرح المنطقً والفلسفًل بمقدار تقبله لجمٌع القٌم الدٌنٌة التوً ٌمكنوه الودفاع
عنهال إن التداخل الدٌنً والفلسوفً هوو تركٌوب صوعب جوداً لكنوه مون الخصوائت
األساسوووٌة للنبوووً دمحمل إن شوووعوره بوووالعلوم االجتماعٌوووةل بمعنوووى شوووعوره بوووالعلم
وتصرفه بعلمٌة حسوب المرحلوة عنود إنشوائه نماموهل هوو مون الخصوائت الملفتوة
للنموور عنوود النبووً دمحمل وبووذلك ٌمكننووا أن نفهووم كٌووؾ أعلنووت الشخصووٌة الدٌنٌووة
والفل سفٌة والعلمٌة عن نهاٌة النبوة فً شخصهل إن اإلٌمان بوصول عقل اإلنسان
إلى الفكر الفلسفً ومن ثم العلمً ٌتطلب شخصٌة داهٌةل لكن موع األسوؾ الشودٌد
فالتناع الكبٌر ؼدا بلٌة أكبر من التخلؾ الدٌنً هددت نمامه بواكراًل والتصوقت
بالبنٌة العقلٌة والروحٌوة ألمتوهل عوال مواركس عنودما شواهد المناعشوات التوً تودور
حول الماركسٌة فً فرنسا فً عهده" :أنا لست ماركسٌاً"ل وإننً أإمون تماموا ً أنوه
لو نه النبً دمحم وشهد التناعضات التً تعٌشها أمته مع العصر لقوال "أنوا لسوت
مسلماً" وبلؽة أكثر صرامة.
ٌمكوون تطوووٌر تقٌٌمووات أكثوور شوومولٌة حووول تحلٌوول الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة
لئلسبلمل ولكن المهوم أن تكوون واععٌوةل وهوذه مهموة ال مفور منهوال لوٌس فقوط مون
أجوول فهووم التووارٌخ بشووكل صووحٌح بوول موون أجوول التنوووٌر فووً الشوور األوسووط فووً
الحاضرل وما ٌتم القٌام به باسم دمحم فً ٌومنوا هوذا ال ٌتصوؾ بالعودلل فكٌوؾ نقوٌم
الشخصٌة اإلسبلمٌة والمجتمع اإلسبلمً الذي عجز حتى عن تعرٌؾ نفسه بدمحمل
فووً الوعووت الووذي عووام فٌووه دمحم نفسووه بووالتركٌز علووى التطووورات الدٌنٌووة والفلسووفٌة
والعلمٌووة للمرحلووة علووى أعلووى مسووتوا فووً ذاتووهل وطو عوور بنٌووة المجتمووع المنووتج
والدولةل وخطى خطوات جبوارة فوً حٌاتوه هوزت العوالمل مون الواضوح أنوه ٌجوب
علٌنووا القٌووام بحركووة تحط وٌم أصوونام مشووابهة للتووً عووام بهووا النبووً إبووراهٌم وموسووى
وعٌسى ودمحم على صعٌد جمٌع البنوى الذهنٌوة والروحٌوة فوً حاضورنال ومون ثوم
القٌام بذلك فً مإسسات المجتمع التحتٌة والفوعٌة.
ب ــ لقود تطوور اإلسوبلم متوداخبلً بهوٌتوه اإلٌدٌولوجٌوة المكثفوة وكثوورة
عسكرٌة سٌاسوٌة منوذ البداٌوةل وهجوم علوى مون حولوه ببنٌتوه اإلٌدٌولوجٌوة كاألسود
الجائع المتحرر من سبلسلهل إن هجوم اإلسبلم على محٌطه ٌشبه هجوم الؽوتٌٌن
فوووً مرحلوووة البربرٌوووة فوووً أوروبوووا والهوووون" األتوووراك" علوووى مراكوووز الحضوووارة
الرومانٌوووةل ففوووً الوعوووت الوووذي كانوووت تسوووٌطر فٌوووه اإلمبراطورٌوووات البٌزنطٌوووة
والساسانٌة والحبشٌة ببنٌتها المتخلفة على المناطق ذات االعتصاد المثمور المنوتجل
لعب التناع واالختبلؾ بٌن المروؾ الحٌاتٌة للقبائل العربٌة وتزاٌدها السكانً
دورا ً أساسٌا ً فً تلوك الؽوزواتل وكانوت المراكوز الحضوارٌة جذابوة كخٌوال الجنوة
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بالنسوووبة لهووومل وكانوووت هوووذه القبائووول تعووورؾ نعوووم الحضوووارة مووون خوووبلل تجارتهوووا
وؼزواتها المسوتمرة منوذ المراحول األولوى للسوومرٌٌن والمصورٌٌنل وفوً الوعوت
الذي كانت فٌه الصحراء تذٌقهم عذاب جهنم كانت حٌاة الحضارة مصدراً لمفهوم
الجنة .لقد جعل ازدهار اإلسبلم خٌال الخبلت من جهونم والحصوول علوى الجنوة
مقنع واًل إذ أدت الووروح الجدٌوودة وخلووق الخٌووال إلووى إٌمووان ال مثٌوول لووه حتووى تلووك
المرحلووةل وشووجاعة ال حوودود لهووا أدت إلووى تفعٌوول التضووحٌة والعملٌوواتل أي إذا
استشهدوا فسوٌذهبون إلوى الجنوة التوً وعود بهوا المإمنوون فوً عوالم اآلخورةل وإذا
بقوووا أحٌووا ًء سٌحصوولون علووى جنووة ألر ل وهنووا تكموون مهووارة النبووً دمحمل فموون
السهل القٌام بالتنمٌم والتخطٌط بعد خلق هذا المستوا من اإلٌمان.
إن التواجد فً مرحلة تتوفر فٌها السٌوؾ والخٌوول بؽوزارة مون الناحٌوة
التقنٌووةل وخصووائت الصووحراء المثالٌووة موون أجوول الكوور والفوور علووى نمووط حوورب
الكرٌبلل عد فتح البواب علوى مصوراعٌه أموام الفتوحوات اإلسوبلمٌةل وكوان التوسوع
اله ائول للجووٌ وانفجوواره كالبركووان ٌتطووور وكؤنووه عوودر التووارٌخ موون خووبلل عوووانٌن
الفووتح المقدسووة فووً الوودنٌا واآلخوورةل وألنهووا تتووٌح إمكانٌووات مادٌووة هائلووة لموون ال
ٌمتلكووون أي شووًءل فموون الواضووح أن التووارٌخ كووان ٌتعوورؾ علووى حركووة ثورٌووة
منممووةل وكانووت البنٌووة اإلٌدٌولوجٌووة والعسووكرٌة مسووتعدة لفووتح العووالم بؤسوورهال
وكانووت اإلمبراطورٌووات التووً تواجههووا تشووهد مرحلووة جمووود هائلووة السووتنادها إلووى
عبلعات عبودٌة كنمام للدولةل ولم ٌعد لها أي دور تقودمً ٌمكون أن تقووم بوه مون
الناحٌة السٌاسٌةل فكانت هذه اإلمبراطورٌات عد تحولت إلى حواجز أمام شوعوبها
التً كانت تتطور من مجموعات أثنٌة نحو بنٌة عومٌة إثر مرحلوة تطوور طوٌلوةل
وكانت تلك الشعوب تؤمل الخبلت من البنى المتعفنة التً تشكل حاجزاً أمامهوال
وذلوك عون طرٌوق الذهنٌوة الجدٌودة التوً تشوكلت مون خوبلل الموروؾ االعتصووادٌة
واالجتماعٌة التً تجاوزت العبودٌةل ولم ٌبق ضبط الشوعوب سوهبلً كموا كوان فوً
الماضً البعٌدل وكانت حادثة مهور المسٌح المنتمر تتكرر من جدٌود ولوٌس مون
الصعب خلق إلهام الخبلت لٌس من أجل عبائل الصوحراء فحسوبل بول مون أجول
جمٌع شعوب اإلمبراطورٌاتل إن القلٌل من العدل واحترام ثقافوة الشوعوب ـ عودا
المتخلفة منها ـ ٌكفً هوذه الشوعوب لتتقبول اإلسوبلمل وشخصوٌة عمور العادلوة تنبوع
من هذه الضرورة التارٌخٌةل وٌإدي التفو اإلٌدٌولوجً إلى التخلً بسهولة عن
الهوٌات اإلٌدٌولوجٌة المتخلفة وربما ٌلعب دوراً أساسٌا ً فً نجاح حمبلت الفتح.
رؼم وجود بع الجوانب الصحٌحة لتقٌوٌم اإلسوبلم كودٌن السوٌؾ لكنوه
من الواضح أنه ال ٌمكن القٌام بكل شوًء بالسوٌؾ دون أخوذ التفوو اإلٌودٌولوجً
بعٌن االعتبارل فبل شك أن السٌوؾ والخٌول كانت موجودة منذ فترة طوٌلة لكنها
لم توإد إلوى أٌوة خطووة إلوى األموامل فكموا تطوورت المسوٌحٌة فوً بوداٌاتها كحركوة
إٌمان وسبلم وروح اجتماعٌة فقود تطوور اإلسوبلم كحركوة سوٌؾ وحركوة سٌاسوٌة
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على األؼلبل لقد تركز الجانب اإلٌدٌولوجً والعسكري والسٌاسً لئلسبلم بشكل
متداخلل وكوان ٌفوتح وٌهوٌمن كسلسولة عوامول ثورٌوة تجوري بسورعة بٌنموا كانوت
المسوووٌحٌة مسوووحوعة تعوووٌ تحوووت سوووٌادة اآلخووورٌن رؼوووم تطورهوووا فوووً السووواحة
االجتماعٌة.
كانت الحمبلت العسكرٌة لئلسبلم على شوكل حورب كَورٌبل ضود الجوٌ
النمامًل وكانت تنسحب فً حال عدم النجاح وٌعاد التنمٌم مون جدٌودل بحٌوا لوم
ٌكن شن هجوم جدٌود صوعباًل إذ كوان مون السوهل الهجووم علوى جوٌ نموامً مون
أربعووة أطووراؾ وتشووتٌتهل وكووان ال ٌووتم الوودخول فووً حوورب اعتموواداً علووى مواجهووة
واحوودة فقووطل إنمووا كانووت هنوواك اسووتراتٌجٌة طوٌلووة األموودل مقابوول ذلووك كانووت كلفووة
الجٌووو النمامٌووة كبٌوورةل وتتحوورك ببطووغ وخمووول وتنتشوور حسووب نمووام حوورب
المواجهة الواحدة وال تستطٌع لم شملها فً حال تشتتهال وكانت فً موعوع لوم ٌبوق
لها أٌوة مٌوزة متفوعوة أموام الفون العسوكري اإلسوبلمًل وكانوت الجٌوو اإلسوبلمٌة
تتفو على الجٌ النمامً من الناحٌة النفسوٌةل وعنودما نضوجت موروؾ القووا
الجدٌوودة والقوووا التووً ترٌوود المحافمووة علووى إرثهووا القوودٌم شووهدت هووذه المرحلووة
التارٌخٌة أمجاداً كبٌرة باسم القوا الجدٌدة.
كان إنشاء النمام السٌاسوً لئلسوبلم ٌوتم بعود تحقٌوق األمجواد العسوكرٌةل
وكان ٌتم أحٌاء نمام الوالٌات الذي بقً من البرسوٌٌن كهوٌوة إٌدٌولوجٌوة جدٌودةل
لقوود اسووتخدم اإلسووبلم عوورب الصووحراء الووذٌن لووم ٌشوواركوا بالحضووارة والشووعوب
األخووورا المشوووابهة لهوووم كووودم طوووازج لحضوووارة عدٌموووةل وجوووددها تحوووت هوٌتوووه
اإلٌدٌولوجٌووة أكثوور موون أن ٌفووتح سوواحات حضووارٌة جدٌوودةل إن أهووم خاصووٌة لهووذا
التجدٌد هو تحوٌل البنى الذهنٌة والمإسساتٌة للدولة المستندة إلى النموام العبوودي
وفق نمام العبلعات اإلعطاعٌةل وٌعتبر ذلوك خطووة تقدمٌوة فوً مرحلتهوال التجدٌود
فووً ربووط عبلعووة وذهنٌووة النمووام العبووودي الووذي تمتوود جووذوره إلووى آالؾ السوونٌن
الماضووٌة إلووى كٌووان مجوورد كعبووادة هللا فقووطل أدا إلووى ارتٌوواح معنوووي كبٌوورل وعووٌم
معنوٌة مناسبة عند مقارنة ذلك بؤنهم كانوا عبٌودا ً للملوك اإللوه وأصوبحوا عبواد هللا
المحبوبٌنلوٌملكون الثقة والمعنوٌات المرتفعة والشرؾ الكبٌر .إن أساس التفوو
النفسووً هنووا ٌكموون فووً تحطووٌم الذهنٌووة العبودٌووة وبنٌتهووا المعنوٌووة التووً تقلوول موون
احتوورام وعٌمووة اإلنسووانل ووضووع هوٌووة جدٌوودة تحقووق لئلنسووان الشوورؾ واالحتوورام
والعدل كبدٌل لها.
فووً الوعووت الووذي عامووت المسووٌحٌة فٌووه بنشوواطات علووى مسووتوا القاعوودة
وحاولت فتح البنٌة السٌاسٌة من خبلل خلق ساحات اجتماعٌة لها مع البقواء بعٌودة
عن البناء العسكري والسٌاسًل عام اإلسبلم بتطوٌر البنٌة السٌاسٌة من القمة عون
طرٌق الفتوحات العسوكرٌة وأعطاهوا شوكبلً حسوب هوٌتوه اإلٌدٌولوجٌوةل أي كوان
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أحدهما ٌتجه إلى الثورة االجتماعٌة مون خوبلل الثوورة السٌاسوٌة والعسوكرٌة بٌنموا
ٌقوم اآلخر باالتجاه إلى الثورة السٌاسٌة من خبلل الثورة االجتماعٌة.
وكووؤن ذلووك ٌشووبه العبلعووة الموجووودة فووً التجربووة البلشووفٌة التووً اتبعووت
أسلوب النزول من القموة إلوى األسوفلل وموع الونهج الودٌمقراطً االجتمواعً الوذي
ٌنطلق من القاعدةل وٌذكرنا ذلك بالسإال الذي ٌقوول :أٌهموا افضول الوصوول إلوى
الهدؾ بطرٌق التطور أم عن طرٌق الثورة ؟.
ال شووك أن اإلسووبلم هووو الووذي بوودأ بالمهووام العسووكرٌة والسٌاسووٌة المذهلووة
للثووورة اإلعطاعٌووةل وأن دور اإلسووبلم واضووح فووً عٌووام المسووٌحٌة بفووتح أوروبووال
وٌجب أن نإكد على أن المسٌحٌة هوً جوزء مون ثقافوة الشور األوسوطل وإذا كنوا
نتحوودا عووون المسووواهمةل فؤننوووا نقوووول إن الشووور األوسوووط موووازال ٌؽوووذعي أوروبوووا
حضارٌاًل وعد بدأت هذه التؽذٌة منذ عشرة آالؾ عام عبل المٌبلد واستمرت حتوى
أصووبحت المسووٌحٌة ثانوٌووة أمووام حركووة التنوووٌر األوروبٌووةل وإذا تناولنووا تووارٌخ
الحضووارة نوورا أن التطووورات االجتماعٌووة ذات الجووذور الشوور أوسووطٌة تؽووذي
أوروبا منذ  8555سنةل بما فوً ذلوك العصور النٌوولٌثً الوذي اسوتمر أربعوة آالؾ
سنةل وكانت تقدم بع القٌم الحضارٌة المحدودة لكنها لوم تونج مون التٌوبس حتوى
النخاع باستمرارل وسنحاول مقارنة حضارة الشر والؽرب بشوكل شوامل عنودما
ٌتطلب بحثنا ذلك.
إن نمرٌة السٌاسة فً الفكر اإلسبلمً تقدم موضووعا ً متمٌوزاًل إذ ٌنشور
مصطلح هللا الموجود فً الهوٌة اإلسبلمٌة كل مله كما هو عندما طرح التمؤسس
السٌاسًل إن وصؾ السبلطٌن وأصحاب الحكم انهم مل هللا ٌشوٌر إلوى مصوطلح
آخر هام جداًل والصفات التً تم تحمٌلهوا لمصوطلح هللا كالقهوار والحكوٌم والجبوار
والستار والعادل والقادر هً صفات ذات طبٌعة سٌاسٌة سوتمهر أمامنوا فٌموا بعود
كصفات ألصحاب السولطةل ٌجوب أن ال نبسوط ذلوك بوالقول أنهوا عبوارة عون لعبوة
إٌدٌولوجٌةل فهناك عدة مصوطلحات توم تضومٌنها لبلشوتراكٌة كؤٌدٌولوجٌوة علمٌوة
وتووم عرضووها كنمووام سٌاسووً فٌمووا بعوودل وتشووهد جمٌووع التمؤسسووات اإلٌدٌولوجٌووة
والسٌاسٌة نمام عبلعات مشابهة لذلكل وهذا الوضع ال ٌخت اإلسبلم فقوطل وكنوا
عد حاولنا شرح كٌؾ عام الكهنة السومرٌٌن بنفس النمط من النمام سابقاً.
سووٌلعب إضووافة صووفات سٌاسووٌة إلووى مصووطلح هللا دوراً كبٌووراً كؤسوواس
إٌدٌولوجً للحكم المطلقل ولذلك البد من أن ٌإدي إلى مفهووم نموام أكثور تصولبا ً
من المسٌحٌةل وٌتمٌز عون النموام العبوودي بفوار واحود هوو طورح صوٌؽة الورب
ومله الملك بدالً من صٌؽة اإلله الملكل ٌتحول الملك إلى إله فً أحد الصٌػ لكنه
ٌقترب فً النمام اإلسبلمً إلى صبلحٌات هللا من خبلل مل هللال وامتبلكه جمٌع
صفات هللا بشكل مبطن وال سٌما المتعلقة بالسٌاسوٌة منهوا .تنبوع خطوورة النمرٌوة
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السٌاسٌة لئلسبلم من بنٌته اإلٌدٌولوجٌةل وعدم القٌام بالتمٌٌز الكامول بوٌن الفلسوفة
والدٌن هو تقصٌر ٌولد نتائج هامةل ولن تتردد السلطة بالقٌام بؤعمال ؼادرة اكثر
من النمام العبودي كلما تردت أوضاعهال ولم ٌكون الملوك والورب متطوورٌن ألن
آلهة المجتمع العبودي لم تكن متطورةل ولكن توم تطووٌر رب اإلسوبلم إلوى درجوة
كبٌرة بتعدد صفاته السٌاسٌة بشكل خات من حٌا التنوع والقوةل وعندما ٌتقاسوم
أصحاب السلطة الوذٌن هوم موبلل هللا صوفاته عنودها تحول الكارثوة .لقود محوا هوذا
الجانووب عوودة خصووائت إٌجابٌووة فووً اإلسووبلمل ولووم تمهوور هووذه الحقٌقووة فووً البنووى
السٌاسٌة المفتوحة لبلجتهاد فً المرحلة التقدمٌة لئلسبلم حتى القورن العاشور بعود
الموٌبلد .لكون النمووام السٌاسوً شووهد صوبلبة جامودة بعوود أن توم عطووع الطرٌوق أمووام
االجتهاد والنقا عن طرٌق فتاوا شٌخ اإلسبلم بطرٌقة عمٌواءل وحسوب التقالٌود
واإلرا .وبعد دخول النمام اإلسبلمً مرحلوة التخلوؾ والتعصوبل لوم ٌسوتطع أن
ٌكووون جواب وا ً للواعووع ال م ون الخووارج وال موون الووداخل .ففووً الوعووت الووذي ؼ عٌوورت
الحضووارة األوروبٌووة جوهرهووا وشووكلها عبوور حركووة التنوووٌر منووذ القوورن الخووامس
عشر بعد المٌبلدل وتصاعدت على أساس الرأسمالٌةل كانت المإسسوات السٌاسوٌة
المتسلطة لئلسبلم ستترك بصمتها علوى المرحلوة األكثور تخلفوا ً فوً توارٌخ الشور
األوسطل وكان المجتمع والتارٌخ الذي تطور بشكل تصاعدي منذ  15ألوؾ سونةل
سووٌتدحرج بعوود اآلن فووً مرحلووة الملمووة التووً ال تلٌووق بووه والتووً ال ٌسووتحقهال ولووم
ٌستطع العثور على طرٌق للخروج من هذه الملمة حتى ٌومنا هذا.
ج ـ لقد لعبت المرحلة المزدهورة للتجوارة دورا ً مصوٌرٌا ً فوً المضومون
االعتصووادي واالجتموواعً النطبلعووة اإلسووبلم .إن التؽٌوور هووو الووذي شووكل األسوواس
المادي للتجارة فً انطبلعة األدٌوان ذات الجوذور العبرٌوةل والتطووٌر الوذي جورا
مووع البحووا عوون الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة الجدٌوودة هووو تطووور مهووم .وٌجووب أخووذ هووذا
اإلثبات بعٌن االعتبار بشكل دائم ومهوم مون زاوٌوة القٌوام بتقٌٌموات علمٌوة لتوارٌخ
األدٌان .فكما تورك الفوبلح الحورل والقورويل والتطوور الوذهنً والروحوً المسوتند
إلٌها والمرتبط بالثورة الزراعٌة بصمته على العصر النٌولٌثًل فإن ثورة المدٌنوة
والحوورؾ شووكلت أسوواس البنٌووة الذهنٌووة للمجتمووع العبووودي .ورؼووم مهووور التجووارة
بهوواتٌن الموورحلٌتٌن التووارٌخٌٌن الهووامتٌنل فإنهووا لووم تسووتطع أن تكووون عوووة طبقٌووة
مسوتقلةل إذ كووان القصور ٌبووذل جهووودا ً كتوابع للمعبوود والقرٌووةل وكوان تطووور فووائ
اإلنتوواج وتؽٌٌووره سووٌلعب دورا ً فووً أن تكووون التجووارة هووً العاموول األساسووً فووً
التووارٌخ مووع موورور الووزمن .فووً الوعووت الووذي أدت فٌووه الحٌوواة القروٌووة والمدٌنووة
الروتٌنٌة إلى مٌثولوجٌوا متجمودة وبنٌوة آلهوة كسوولةل كوان التؽٌور والتحوول الودائم
للتجارة سٌساهم فً تؽٌعور المصوطلحات فوً المجوال الوذهنً مون حٌوا مضومونها
وت عجردهال وكانت االتجاهات الدٌنٌة الجدٌدة فوً مإسسوات البنٌوة الفوعٌوة سوتمهر
باالستناد إلى ذلكل وستإدي إلى تصور آلهة ذات صفات متطورة وأكثور تحركواً.
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وهناك تجرد فً جوهر التجارة نابع من تؽٌر جوهرهوا .تعتبور عابلٌوة التجورد فوً
التطور الذهنً والمنطقوً مرحلوة مهموة وتمتلوك مسواهمة أساسوٌة فوً ؼنوى اللؽوة
والفكر .بدأت مرحلة تطور مرتبطوة بهوذا التؽٌور ابتودا ًء مون المٌثولوجٌوا المسوتندة
إلى آلهة جامدة ؼٌر ومٌفٌة حتى تطور األدٌان ذات اإلله المنطقً والفاعل علوى
األؼلبل وكانت التجارة تحتاج إلى آلهة مرتبطوة بوالقوانٌن وعاعلوةل وتبعوا علوى
الثقةل وجاهزة وموجودة فً كل مكان ولٌست آللهة تتحرك حسب مزاجها.
وعنوود القٌووام بتحلٌوول مصووطلح هللا عنوود النبووً دمحمل فووإن بنوواء العبلعووة مووع
التجار الذٌن تحولووا إلوى طبقوة ال ٌمكون االسوتؽناء عنهوا وإرسوائها لجوذورها فوً
المجتمع ٌحمى بؤهمٌة بالؽة .إن النبً دمحم هو نتواج الوحودة بوٌن حٌواة مضوت فوً
الطر التجارٌة مع امرأة تاجرة .حٌا كان األمن مشكلة أساسٌة للتجارة فً تلك
المرحلةل وكان إٌقاؾ ع ع
طاع الطر من عبائل الصحراء مشكلة منذ آالؾ السنٌن.
وكان إبراهٌم أٌضا ً رئٌسا ً لقبٌلة تجوارل وكوان أمون الطور الوذي بودأ مهووره فوً
عام . 1755م تقرٌبا ً ٌتطلب عوة .وٌمهور الكٌوان االجتمواعً فوً شوبه الجزٌورة
العربٌة تطورا ً ٌورتبط بشودة موع التطوور الحضواري فوً األناضوول ومٌزوبوتامٌوا
فوووً الشووومال ومصووور والحبشوووة فوووً الؽووورب وإٌوووران فوووً الشووور وعووود ارتبطووووا
بالمجتمعووات الزراعٌووة الموجووودة فووً هووذه السوواحات سووابقاًل وكووان دورهووم القٌووام
بالتجووارة والمواصووبلت بووٌن هووذه المراكووزل وكووان القطوواع األرسووتقراطً لقبائوول
الصووحراء هووو الووذي ٌوودٌر تؽٌٌوور جمٌووع القووٌم المادٌووة والمعنوٌووة والتجووارة التووً
أمهرتهوووا المراكوووز الحضوووارٌة األولوووى .وكوووان الجمووول هوووو الوسوووٌلة األساسوووٌة
للمواصبلت كسفٌنة صحراءل وإن وجود أكثر من مائة اسم للجمل ٌعود إلى عدم
إمكانٌة التخلً عنه كوسٌلة نقل.
لم تكن التجارة تعتمد علوى السولع وحسوبل بول أن المٌثولوجٌوا واألدٌوان
والمسائل الفكرٌة األخرا أٌضا ً كانت من مواضٌعهال وهناك عدة دالئل على بٌع
هٌاكل اآللهة فً األسوا مثلما تباع سلعة .وطورت الحضارة اإلؼرٌقٌة ذلك فً
مووروؾ البحوورل ألنهووا شووؽلت مكووان الصووحراءل وأخووذت السووفن الشووراعٌة مكووان
الجموولل وكووان ٌووتم اإلبحووار باآللهووة واألدٌووان مووع تجووارة السوولع عبوور الصووحراء
والبحرل وكان سبب تحول مهنة بناء الهٌاكل إلوى مهنوة مهموة ٌرجوع إلوى الحاجوة
للمنتجووات اإللهٌووة وعٌمتهووا العالٌووة .لقوود تطووور الفكوور الفلسووفً بواسووطة الطوور
التجارٌووة بمقوودار مووا حصوول تؽٌٌوور فووً الوودٌنل وتحققووت مرحلووة النهضووة البابلٌووة
واآلشورٌة وبناء إمبراطورٌتهما بفضل تطور أهمٌة التجوارة وكٌانهوال إن التجوار
السومرٌٌن والبابلٌٌن واآلشورٌٌن هم أول من أضاء شورارات بودء الحضوارة فوً
الهند والصٌن وآسٌا الوسطى وإٌرانل وان عملٌات القرصنة على الطر تطلبت
إنشاء مخافر عوٌة للدولةل ومن المعروؾ أنه تم إنشواء مسوتوطنات تجارٌوة حوول
المخافر ومن ثم مراكز حضارٌة وعدة دول مستندة إلى ذلك.
249

حنو احلضارة الدميقراطية

وموون المعووروؾ أٌض وا ً أن مكووة هووً إحوودا أهووم الحلقووات لهووذه المرحلووة
التارٌخٌةل وكما كانوت سوومر ومصور هوً نتواج للفورات ودجلوة والنٌول فوؤن مكوة
وأطرافها هً نتاج للتجارةل ومن الواضح أنه ال ٌمكن بناء خٌمة واحدة فً مكان
مكة لوال وجود التجارةل كما كانوت الكعبوة سوو أصونام والنبوً دمحم أكود ذلوك فوً
أحادٌثه وهً موثقة أٌضا ً فً اآلٌات القرآنٌة.
إن هذا التقٌٌم القصٌر ٌمهور عبلعوة اإلسوبلم بمفهووم التجوارة مون ناحٌوة
الهوٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة والتمؤسوووس العسوووكري والسٌاسوووً أٌضووواًل فمهوووور اإلسوووبلم
وصوعوده ٌمثول عوووة وهٌبوة التوواجر وذكواءه والتزاموه بالقواعوود وتعتبور أول عملٌووة
لؤلسووورة التجارٌوووة تخلوووق عووووة ضووواربة كبٌووورة ودولوووة وحضوووارة جدٌووودة بهوٌوووة
إٌدٌولوجٌة مستقلةل وهً انفجار كالبركان لتراكم تجاري تحقق عبر آالؾ السنٌن
فً شبه الجزٌرة العربٌة وأدا إلى التوؤثٌر علوى جمٌوع أنحواء العوالم بعود التجربوة
الملكٌة للقبائل العبرٌوة فوً القودسل وذلوك ٌمثول حملوة دٌنٌوة وعسوكرٌة وسٌاسوٌة
واعتصادٌة كبٌرة مستندة إلى تجارة القبائل العربٌة لتحولها إلى دولة أساسٌة وعوة
حضووارٌةل وتمهوور سوونة دمحم وعوودة آٌووات عرآنٌووة الموودٌح للتجووارة وتقدسووها كقٌمووة
إلهٌةل بٌنما نرا أن الؽذاء النباتً والفواكه والحٌوانوات األلٌفوة كانوت مقدسوة فوً
العصوور النٌوووولٌثً وفوووً المجتموووع السوووومري الووذي كوووان ٌعتمووود علوووى الزراعوووةل
والمصري الذي كان ٌعتمد علوى العبودٌوةل إن كلموة مقودس "كاووتوا" بالسوومرٌة
تعنً الؽذاءل وإن طبقة التجار هً القوة االجتماعٌة الكبٌرة الثانٌوة التوً اعتمودت
علٌهووا الحضووارة بعوود الطبقووة الزراعٌووة القروٌووةل وانتشوورت العبودٌووة بووٌن تلووك
الطبقتٌنل وٌؤتً الحرفٌون المرتبطون بالتجارة بعد التجار على األؼلوبل وٌطلوق
على هوذه الطبقوة اسوم طبقوة التجوار المورابٌن فوً الشور األوسوطل وهوإالء رواد
تطووور الفائوودة والربووا كمإسسووة تتصوودر التجووارة الوودور األول فووً تطووور النقوود
والعملٌات الحسابٌة والرٌاضٌاتل وٌمهر التفكٌر المجرد وحمل الكلموات لمعوانً
مختلفة تطورا ً ٌعبر عن انعكاس لتؽٌٌر الحٌاة االعتصادٌة والتجارة.
كانت التجارة محدودة التطور والتجار طبقة ؼٌر مستقلة فوً االعتصواد
الزراعً فً المرحلة النٌولٌثٌة وفً العصر العبووديل لكون مهور وضوع مختلوؾ
فووً عصوور اإلعطوواعل فقوود عامووت الموودن كمراكووز تجارٌووة مسووتقلة وحققووت تبعٌووة
الزراعة لهال والدولة اإلسوبلمٌة فوً مكوة والمدٌنوة هوً مون األمثلوة األولوى لهوذا
التحول التارٌخً.
كانت البنٌة االجتماعٌة للحضارة تشهد تؽٌٌورا ً هامواًل وهوذا كوان ٌتطلوب
تنمٌم االعتصاد مجوددا ً حوول التجوارةل وازداد االهتموام بالمنتجوات التجارٌوة أكثور
من ؼٌرهال ودخل النقد عٌد االستخدام كوحدة تبوادل اعتصواديل وكوؤن اإلسوبلم عود
مهر كقوة تجار للعالم الحضاريل وذلك شبٌه بالعولمة فً ٌومنا هذال فكما تلعوب
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عوة أمرٌكا دورا ً بارزا ً فً تخلت السو الحر من جمٌع الحواجزل لعبوت الدولوة
اإلسبلمٌة أٌضا ً كقووة فوً تلوك المرحلوة دورا ً مشوابها ً فوً تطوور التجوارة بطرٌقوة
حرة وآمنةل لقد تركزت الدولة ذات الثقة بٌن مراكز اإلنتاج الكبٌرة ووصلت إلى
موعع ال ٌمكنها التخلً عنوه فوً التطوور الحضواري ابتودا ًء مون المحوٌط األطلسوً
وحتى المحٌط الهادي مروراً بالمحٌط الهندي حتى سٌبٌرٌا.
د ـ إن تقٌٌم تؤثٌر اإلسبلم علوى الحركوة اإلنسوانٌة والفورد مسوؤلة مهموةل
وموون المإكوود أن المسووٌحٌة عوود تجوواوزت التعصووب القووومً والطبقووًل وهووً أهووم
خطوووة فووً خلووق دٌوون إنسووانً "حركووة إنسووانٌة" موون جمٌووع الشووعوب والشوورائح
االجتماعٌوةل وهكوذا تجوود اإلنسوانٌة معنووى لهوا كمصوطلح ألول موورةل وإذا كنوا موون
عبائول وأثنٌوات وطبقوات اجتماعٌوة مختلفوة فووإن ذلوك ال ٌشوكل عائقوا ً أموام األخوووةل
وٌمكننووا رإٌووة بوودء اإلسووبلم كحركووة كونٌووة عنوود مقارنتووه مووع المجتمووع والوودٌن
الٌهوديل ومازالت المسٌحٌة تواصل الموعع الرٌوادي لهوا حتوى ٌومنوا هوذال كودٌن
متقوودم ع لووى هووذا الصووعٌدل لكوون الٌهودٌووة هووً عكووس ذلووك وهووً تووؤتً علووى رأس
األدٌان التً تحافم على خصائصها القومٌة المتطرفة منوذ مهورهوا وحتوى اآلنل
كما بقٌت عدة مواهر دٌنٌة فً إطوار الحودود القومٌوة واإلعلٌمٌوةل وٌقوؾ اإلسوبلم
ما بٌن هذا وذاك على هذا الصعٌدل وٌجوب أن نإكود علوى أن اإلسوبلم لوم ٌتجواوز
الصووفة القومٌووة كثٌوورا ً حتووى عووال النبووً دمحم " ال فوور بووٌن عربووً وعجمووً إال
بالتقوا".
لقد جعلت شخصٌة الطبقة الفوعٌة للٌهود مون القومٌوة العرعٌوة المتطرفوة
أمرا ً ضرورٌاًل وإن مواصلتها لموععها الممٌز مورتبط بمحافمتهوا علوى خاصوٌتها
هذهل كما جعلت الٌهودٌة من القومٌة شوٌئا ً ضورورٌا ً ألجول أن تكوون طبقوة فوعٌوة
وٌبقى الشعب المختار فً السلطةل إن عول الرب ٌهووا" :أنوت عوومً الممٌوزل لقود
زوجتك مع نفسً" ٌمهر الصفة الشوفٌنٌة للؽٌرةل إن لعب الٌهود دوراً هاما ً عبر
التارٌخ وتعرضهم لمآسً ألٌمة ال تحصى له عبلعة وثٌقة بالتزمت اإلٌودٌولوجًل
فمفهوووم شووعب هللا المختووار ٌوورؼمهم علوووى التفكٌوور بووؤمور كبٌوورةل والقٌووام بوووؤهم
األعمووال موون خووبلل عوودم المسوواواة والحسوود والحقوود والعدوانٌووة التووً ٌبثونهووا فووً
الجوارل إن الفاشٌة الهتلرٌة هً آخر حلقة فً سلسلة هذا المسارل وتؤخوذ المؤسواة
الفلسطٌنٌة اإلسرائٌلٌة جذورها من هذه المخلفات التارٌخٌة.
لقوود سوواهم طوورح المسووٌحٌة لمفوواهٌم معاكسووةل مسوواهمة مهمووة فووً أخوووة
البشر والسبلم .وٌعتبر تناولها لجمٌع الجذور العرعٌة والقومٌة واألفكوار المختلفوة
بمساواة وسبلمل وعٌشوها ألولوى الممارسوات الجدٌودة لبلشوتراكٌة البدائٌوةل خطووة
كبٌرة فً الوعً اإلنسانً لدا البشرٌةل وعدم تفرٌقها بٌن الجنسوٌن جعول عٌمتهوا
تسوومو أكثوور .وموون الصووواب أن نقووول أنهووا أول حركووة كونٌووة كبٌوورة لبلشووتراكٌة
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البدائٌة .إن تردي المسٌحٌة الذي جاء فٌما بعد ال ٌمثول تطورهوا الجووهري الوذي
حدا فً المراحل األولى .ومن المإكد أن المسٌحٌة تحتاج إلى تجدد على أساس
العودة إلى الجوهر.
ٌقؾ اإلسبلم فً الوسط بهذا الصددل وٌعود ذلك إلى شخصٌته الطبقٌوةل
فهووو لووم ٌكوون عومٌوا ً بمقوودار الٌهودٌووةل ولووم ٌكوون اممٌوا ً بمقوودار المسووٌحٌة ألن طبقووة
التجوووار تشوووكل القووووة االجتماعٌوووة األساسوووٌة للبنووواء االجتمووواعً السٌاسوووً لهوٌتوووه
اإلٌدٌولوجٌووةل وال شووك انووه لعووب دورا ً كبٌوورا ً فووً تطوووٌر القومٌووة العربٌووة بسووبب
اضطراره لتوحٌد عبائل الصحراء.
لووم ٌقووم اإلسووبلم بعموول عووومً عوون معرفووةل فوواهلل هووو إلووه جمٌووع البشوورل
ٌتصرؾ بمساواة أكثر مع جمٌوع القومٌوات والجوذور العرعٌوة بالمقارنوة موع اإللوه
ٌاهوفال لم ٌقم بالتفرعة العرعٌةل وبالتؤكٌد لم ٌكن اشتراكٌا ً أٌضاًل ولكننوا نورا فوً
القرآن والسنة أنه ٌقوم بالتفرعة الطبقٌة والجنسٌة بشوكل مورن فوً البداٌوةل ونورا
أن رب اإلسبلم مرن إلى درجة كبٌرة مقارنة بالبراهما" "brahmaالهنديل وتوم
الوصول إلى المفهوم اإلنسانً للبشورٌة .كموا أن اإلسوبلم ٌورا األدٌوان التوحٌدٌوة
األخرا مشروعةل وٌمكن ألي شخت منهم أن ٌؤخذ مكانه ضمن النموام بعود أن
ٌودفع الجزٌوةل وٌوتم اإلعوبلن عون أن الوذٌن ٌعتودون علوى اإلسوبلم هوم كفوورةل وإن
محاربتهم حتى النهاٌة عبادة كبٌرةل وٌوضع ذلوك أموام األموة كمهموة جهادٌوةل إن
األمة هً األمة اإلسبلمٌة بالذات .وتقابول فوً ٌومنوا هوذا موعوع الطبقوة اللٌبرالٌوة.
وبذلك تكون الٌهودٌة دٌن الطبقة العلٌا والمسٌحٌة دٌن الطبقة الدنٌا واإلسبلم دٌن
الطبقة الوسطىل ومحافمة األدٌان الثبلثة علوى كٌانهوا حتوى ٌومنوا هوذا لوه عبلعوة
بمواععها االجتماعٌة واإلنسانٌة.
ٌكوون دور اإلسوبلم إٌجابٌوا ً فوً التحووول القوومً للعصووور الوسوطى إلووى
حٌن توحٌده للقبائلل لقود لعوب اإلسوبلم دورا ً هاموا ً فوً تكووٌن األموة والقووم مثلموا
أدت الرأسمالٌة إلوى تشوكل القومٌوة واألموة .لقود لعوب األشوخات الموجوودٌن فوً
السلطة والذٌن كانوا من أعوام مختلفة دورا ً ناجحا ً فً تطووٌر أعووامهم .وإن أكثور
الذٌن بقوا فً السلطة هم مون القومٌوة العربٌوة والفارسوٌة والتركٌوةل ولهوذا حصوة
كبٌرة فً أن ٌكون العرب والفرس واألتراك هم القومٌات اإلسوبلمٌة البوارزة فوً
ٌومنووا هووذال حتووى لووو لووم ٌووتم ذلووك عوون معرفووةل وموون الواضووح أن مصووٌرها كووان
سٌصووبح مختلف وا ً لوووال وجووود اإلسووبلم .وموون المفٌوود تحلٌوول العبلعووة الموجووودة بووٌن
ال وطنٌووة والطبقٌووة بعمووقل إذا لووم ٌجوور التركٌووز علووى هووذه المسووؤلة كمووا ٌجووب .إن
الوصول إلى األممٌة واإلسبلمٌة المنفتحة على األخوة والسبلم وتجاوز الشوفٌنٌة
القومٌة والدٌنٌة بهذا الصددل سٌلعب دورا ً بنا ًء فوً تجواوز كثٌور مون القضواٌا .إن
فووً جوووهر اإلسووبلم كمووا المسووٌحٌة مفاهٌم وا ً إنسووانٌة تتووٌح إمكانٌووة كبٌوورة للعدالووة
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والسبلم ل وهناك ومائؾ هامة ٌجب أن ٌقوم بها كالتوجه لؤلممٌة.
ٌووورا اإلسوووبلم أن اإلنسوووان بمفهوموووه الفوووردي أشووورؾ المخلوعوووات .وال
ٌمكننا إنكار وجود مفهوم إنسانً فً عمق ذلكل وٌمكننوا أن نقوول أن اإلسوبلم عود
سما بهذا المصطلح ضد العبودٌة .وٌرٌد اإلسبلم أن ٌسومو باإلنسوان الوذي حطوت
العبودٌة من شؤنه إلى الشرؾ .ومن المإكد أنه ٌمتلك مفهوما ً فردٌا ً تقودمٌاًٌ .جوب
أن نرا سومو اإلنسوان الوذي بقوً فوً عٌود العبودٌوة منوذ آالؾ السونٌن فوً الشور
األوسط كؤكبر تطور للعصر .وربما ٌتم االعتراب إلى حرٌوة فردٌوة متقدموة أكثور
مووون مسوووتوا حرٌوووة المجتموووعٌ .جوووب أن نفهوووم تحطوووٌم البنٌوووة الذهنٌوووة والروحٌوووة
للعبودٌةل واإلعبلن بؤنه ال ٌمكون لئلنسوان أن ٌكوون عبودا ً إال لورب مجورد كثوورة
لحرٌة الفرد التً لم تدرك عٌمتها حتى اآلن .إن عودة اإلنسان الذي أصبح ؼرٌبوا ً
عن جوهره عن طرٌق البنى الذهنٌة والروحٌة وعبر عبلعات العبودٌة الصوارمة
فً الشر األوسط والتً بقٌت من السومرٌٌن والمصرٌٌن إلى جوهرهل حتى لوو
كان ذلك بشكل محدود هو من أهم مكاسب اإلسوبلمل وسونكون واععٌوٌن إذا وجودنا
هنا أحد األسباب الرئٌسٌة لتؤثٌره.
لقود فهمووت إنسوانٌة المرحلووة هووذا الجانوب موون اإلسوبلم بعمووقل وأمهورت
التزامها بوه دون تورددل وذلوك ٌمهور عابلٌوة اإلدراك الصوحٌح لخطووات التوارٌخ.
هذه أكبر نتٌجوة لثوورة اإلسوبلم علوى مسوتوا الفوردل إنوه لوم ٌقو علوى العبودٌوة
بشكل كامولل ولوم ٌحقوق الجوو المناسوب للحرٌوة الفردٌوة التوً حققتهوا الرأسومالٌةل
لكن اإلسبلم لعب دورا ً هاما ً ومصٌرٌا ً فوً إلؽواء العبودٌوة تمامواًل وفوً المسواهمة
التوووً عاموووت بهوووا الرأسووومالٌة علوووى مسوووتوا الحرٌوووة الفردٌوووة .وإننوووا لووون نكوووون
موضوووعٌٌن إذا فكرنووا بإلؽوواء العبودٌووة بعٌوودا ً عوون اإلسووبلم .لقوود اسووتطاع اإلسووبلم
تجاوز العبودٌة بخطوات رادٌكالٌة أكثر مون المسوٌحٌةل ونقول عملٌتوه الرادٌكالٌوة
إلى جمٌع سواحات الحضوارة بسورعةل ونقول عودة عبائول وبنوى عرعٌوة إلوى مواعوع
متقدمة عن طرٌق عفزها طبقٌا ً دون الوعوع فوً العبودٌوة .وإن القوول أن اإلسوبلم
بجانبووه هووذا هووو النمووام الحضوواري الووذي أعوود العووالم أكثوور موون ؼٌووره لؤلممٌووة
الرأسمالٌة سٌكون تقٌٌما ً أكثر موضوعٌة.

253

حنو احلضارة الدميقراطية

ج ـ تمأسس وانتشار الحضارة اإلقطاعٌة
لم ٌكن هناك مفر من الدخول إلى مرحلة التمؤسس وانتشوار اإلعطاعٌوةل
بعووود أن تؤكووود إمكانٌوووة تجووواوز البنوووى الذهنٌوووة والمعنوٌوووة التوووً خلقتهوووا العبودٌوووة
ومإسساتها السٌاسوٌة عون طرٌوق انطبلعوة المسوٌحٌة واإلسوبلم التوً اسوتندت إلوى
تقالٌوود النبووً إبووراهٌمل أي كووان البوود موون الوودخول إلووى مرحلووة التوسووع واالنتشووار
اإلعطاعًل ولم ٌواجه تمؤسس وانتشار األشوكال الجدٌودة للحضوارة صوعوبات موع
إزالووة األنممووة العبودٌووة الشوورعٌة والؽربٌووةل إذ عامووت المسووٌحٌة بتحطٌمهووا عوون
طرٌق التطوٌر والتحول من القاعدة وعٌام اإلسبلم بتحطٌمهوا مون األعلوى بطرٌوق
الثورة.
المراحوووول اإلٌدٌولوجٌووووة تخلووووق الشخصووووٌات التووووً سووووتتطور حولهووووا
التشووكٌبلت االجتماعٌووة الجدٌوودة .وهووذا ٌعتبوور شووكبلً موون البرمجووة وأنشووطة لبنوواء
الكوووادر للنمووام الجدٌوودل أمووا الدعاٌووة الجماهٌرٌووة فهووً نشوواطات تجعوول المجتمووع
القدٌم ٌفقد مفعولهل وتسمى هذه المرحلة بمرحلة الثورة بشكل عوامل لقود اسوتمرت
سنوات المرحلة اإلٌدٌولوجٌة والثوورة طووٌبلً فوً المسوٌحٌةل فتصورٌحات عٌسوى
وحوارٌووه األولٌووٌن تشووكل برنامجووه والشخصووٌة األساسووٌة لكوووادرهل أمووا السوونوات
التً مرت حتى إعبلن المسٌحٌة دٌنا ً رسمٌاًل فقد كانت للممارسة العملٌة الدعائٌة
الجماهٌرٌووة التووً اسووتؽرعت ثبلثمائووة سوونة تقرٌبووا ً دوراً كبٌوورا ً فٌهووا .ولقوود حطووم
اإلٌمان القوي والسوبلم واألخووةو العبلعوات والمعتقودات االجتماعٌوة القدٌموة رؼوم
التعذٌب المخٌؾل وتوم إنشواء عبلعوات وإٌموان جدٌودٌنل وبوذلك تحققوت النجاحوات
الكبٌرة األولىل لقد وجد اإلسبلم الشخصٌة الطلٌعٌوة فوً شوخت دمحمل الوذي كوون
برنامجه وكوادره اعتمادا ً على مجموعة مكة الصؽٌرةل ومع التصرٌحات األولى
تكوون الكووادر والبرنووامج لمجموعوة مكووة الصووؽٌرة صواحبة اإلٌمووان الراسووخل وتووم
ع
الوودخول إلووى مرحلووة الثووورة التووً ٌؽلووب علٌهووا طووابع الممارسووة مبكووراًل حٌووا
استؽرعت الثورة أربعٌن سنة تقرٌباًل تتضمن مرحلة سٌدنا دمحم والخلفاء الراشدٌن
األربعةل حٌا وصلت الثورة إلى النصر فً هذه الفترة الزمنٌة.
تعووٌ كوول ثووورة مهمووة مراحوول متشووابهةل ففووً الوعووت الووذي تصوول فٌووه
الثووورات إلووى المرحلووة األولووى موون أهوودافها فووً فتوورة عصووٌرةل فووإن هووذه المرحلووة
تكون طوٌلة إذا تحققت بالتطورل أما الفر بٌنهموا فهوو نواتج عون نموط الممارسوة
العملٌة على األؼلبل لكن المرحلة التالٌة تكون مختلفةل ومن األنسب تسومٌة هوذه
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المرحلة بمرحلة التمؤسس واالنتشارل إن مبواد الثوورة وعبلعوات النمووذج األول
التووً أثبتووت نفسووهال تمهوور احتٌاجووا ً إلووى تمؤسووس طوٌوول األموود وانتشوواراً عمٌقووا ً
وواسوعا ًل وفوً النهاٌووة فوإن النموام الووذي صوعد إلوى الووذروةل ٌبودأ مرحلوة االنهٌووار
وٌترك مكانه لتشكٌبلت جدٌدة.
1ـو كانووت مرحلووة تمؤسووس المسووٌحٌة بووٌن عووامً  555ـووـ 1555مل علووى
شكل توسع وانتشار دائمٌنل وتوجهت إلوى تمؤسسوات علنٌوة داخول اإلمبراطورٌوة
الرومانٌة متخذة الطابع الرسمًل وأمهرت هذه التمؤسسات على أسواس الكنٌسوة
تطووورا ً كبٌوورا ً بالنسووبة لنمووام األدٌوورةل وكمووا تؤسسووت موودن ودول حووول المعابوود
السومرٌة .فقد شهدت المرحلة اإلعطاعٌة أوضاعا ً مشابهة أٌضاًل فقد شٌدت مودن
العصور الوسطى مجوددا ً بونمط معمواري متطوور حوول مإسسوة الكنٌسوةل وكانوت
تشكل نواة الدول التً ستتؤسس مجدداًل وفً الحقٌقة إن مإسسة الكنٌسة هً التوً
أعدت أوروبا للحضارةل وكانت الكنٌسة تفتح جامعوة حولهوا أٌنموا حلوتل وأخوذت
مدن جدٌدة تقام مع تزاٌد السكانل وأنشئت إدارات أمٌرٌة أو بلدٌاتل وتعتبر هوذه
خطوووة نحووو إنشوواء الدولووة المعاصوورةل واألهووم موون ذلووك هووو عٌامهووا بتعلووٌم البنٌووة
الذهنٌووة والروحٌووة للشووعب حسووب إرادة الوورب لتضووع بووذلك أسووس دولووة العصووور
الوسووطى وتعززهووال ومثلمووا انحلووت اإلمبراطورٌووة الرومانٌووة التووً فقوودت عٌمهووا
المعنوٌووة والعقائدٌووةل فووإن رومووا المقدسووة فووً بنٌتهووا المعنوٌووة والعقائدٌووة الجدٌوودة
ستضع أسس اإلمبراطورٌتٌن الجرمانٌة والفرنكٌَةل فلوال وصول الكنٌسة إلى كل
أنحوواء أوروبووا وتعلووٌم برابرتهووال لمووا توووفرت اإلمكانٌووات للتحوودا عوون الحضووارة
األوروبٌة فٌما بعدل ألنه لم تتووفر إٌدٌولوجٌوة تودفع البرابورة إلوى التحضورل إذ ال
ٌمكن أن تقام حضارة بدون إٌدٌولوجٌةل والمسوٌحٌة كنموام عوٌم معنوٌوة وعقائدٌوة
للشر األوسطل استطاعت فتح أوروبوا عاطبوة عوام  1555مل لتفوتح أبوابهوا علوى
مصراعٌها للحضارة.
ال ٌمكن ؼو الطورؾ عون الودور التوارٌخً للمسوٌحٌة بحجوة الرجعٌوة
ومرحلووة االنهٌووارل إن الحضووارة األوروبٌووة هووً موون منجووزات المسووٌحٌةل لقوود تووم
تكوٌن مبلمح اإلنسان الحضاري عون طرٌوق حقون عوٌم اإلٌموان والمعنوٌوات التوً
تقطرت للروح البربرٌة المتبقٌة من المرحلة المتوحشة ألوروبا منذ آالؾ السونٌن
فووً أمبٌووق الحضووارة .لقوود تشووكل مجتمووع المدٌنووة والقرٌووة الجدٌوودٌن حووول طووراز
اإلنسان الجدٌدل وعد تم إنشاء الدولة المقدسة للعصور الوسطى استناداً إلى المودن
والقرا المذكورةل هذه هوً المراحول التوً فٌهوا توم نقول حضوارة الشور األوسوط
بشووكل مباشوور أو ؼٌوور مباشوورل كمووا ٌووتم نقوول عووٌم الحضووارة األوروبٌووة إلووى جمٌووع
أنحاء العالم فً الوعت الراهنل إن الشًء الذي تم نقله إلى أوروبا والعالم هو كل
تراكمات الحضارة الكبرا للشر األوسط.
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لقد سٌطرت الكنٌسة على السٌاسة بشكل تام بعود عوام  1555مل وكانوت
الكنٌسة هً الدولة بالذاتل دفعت بالمجموعات األثنٌة المتشابهة التً كانت تودور
فووً فلكهووا إلووى تشووكٌل وحوودات عومٌووة واسووعةل لقوود سوواهم التركٌووز السٌاسووً حووول
الكنٌسة فً وصول األثنٌة إلى التكواثؾ القوومً ومصوطلح الووطن بشوكل ال بوؤس
بووهل إن العصووور الوسووطى األوروبٌووة مدٌنووة للكنٌسووة بهووذا الصوودد حووول تكوووٌن
القومٌوواتل وعوود سوواهمت الكنٌسووة بشووكل خووات فووً تطوووٌر لؽووة وثقافووة مشووتركة
وعاموت بودور مصوٌري فووً ذلوكل ولقنوت القوٌم المتراكمووة لودٌها فوً مجوال الثقافووة
اإلنسووانٌةل وجعلووت أوروبووا تقوورأ وتكتووب وتملووك ثقافووةل ونشوورت ألول موورة الفكوور
البلهوتً والفلسفً وإن كان الدٌن طاؼٌوا ً علٌوهل وأدت بوذلك إلوى عفوزة فوً العقول
والذهنٌة على مستوا متقدمل ووضعت حجر األساس لعصر العلم والتنوٌر الوذي
جوواء فٌمووا بعوود عوون طرٌووق القٌووام بوودور رٌووادي فووً التشووكٌبلت الروحٌووة الجدٌوودةل
وأمهرت عوة تطور فً جمٌع أطراؾ القارة حتى جبال األورال مع تطورها فوً
العمق مقابل ذلك.
إن تمؤسس وانتشار المسٌحٌة باتجاه الشر لم ٌمهر بنفس النجواحل فقود
شكلت اإلمبراطورٌة الساسانٌة عائقا ً أمام ذلك فوً البداٌوة ومون ثوم كوان اإلسوبلمل
كمووا لعووب اآلشووورٌون والسوورٌان فووً الشوور دور اإلؼرٌووق فووً نقوول المسووٌحٌة
للؽرب والمذهب النسوطوري لوه دور فوً انتشوار الكنٌسوة فوً الشور ل كموا ٌملوك
هذا المذهب مكانة تعلٌمٌة وتراكمٌة فً تطووٌر البلهووت المسوٌحً اعتمواداً علوى
كبلسٌكٌات الفلسفة اإلؼرٌقٌةل وتم نقلهوا إلوى اإلسوبلم فٌموا بعودل فالنشواط المكثوؾ
للكهنة النسطورٌٌن ٌحمى بقٌمة عمٌمة جوداًل فهوإالء هوم أحود المتنوورٌن الوذٌن
بقوا وصمدوا فً العصور الوسطىل وال شك أن التراكم الثقافً البابلً الموروا
من السومرٌٌن القدماء كان له دور كبٌر فً ذلك.
البد لئلنسان أن ٌتساءل على النحو اآلتوً :كٌوؾ كوان التوارٌخ سوٌتطور
لووو تمؤسسووت وسووٌطرت الكنٌسووة والمسووٌحٌة األكثوور تنووورا ً علووى آسووٌا بوودالً موون
أوربا؟ل وهذا ٌلفت االنتباه إلى فقدان مٌزوبوتامٌا ألشٌاء كثٌرة مثل فقدان فرصوة
التنوووٌر والتحضووور مووون جدٌووود التوووً بووودأها موووانً عوووام  355مل ومووون ثوووم الكهنوووة
السوورٌانل وٌخطوور علووى بووال اإلنسووان التفكٌوور بووؤن سووبلطٌن األموووٌٌن والعباسووٌٌن
الذٌن كانوا ٌمتلكون عوة إسبلمٌة من شؤنها أن تخلق حضارة كبٌرةل لم ٌسوتطٌعوا
خلق حضارة كبٌرة تلٌق بالمنطقةل وملوا ؼٌر أكفاء من جمٌوع الجوانوبل وفقودوا
أشٌاء كثٌرة ألنهم انؽمسوا فً ملذات الحٌاة باكراً .لقد لعوب الصوراع اإلسوبلمً ـ
المسٌحً الذي بدأ فً وعت مبكر دورا ً تخرٌبٌا ً أدا إلى مآس كثٌرة فوً التوارٌخل
وإذا ما عارنا ذلوك بالصوراع الودٌنً فوً أوروبوال وتناولنوا التوارٌخ بنمورة انتقادٌوة
واستنبطنا الدروس منهل فً الوعت الذي ٌدور فٌوه نقوا حوول الودٌن والعلمانٌوةل
نجد بانها مهمة ٌجب القٌام بها وال ٌجوز االنتقات من أهمٌتها.
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2ـ لقود تطوور التمؤسوس واالنتشوار بعود الثوورة اإلسوبلمٌة وبعود اسوتٌبلء
سبللة األموٌٌن على السلطة من خبلل ثورة مضادةل فرؼم اعتماد النبً دمحم على
الهاشمٌٌن الذٌن كانوا من عبٌلة عرٌ ل كان عثمان ومعاوٌة من بنوً أمٌوةل وكوان
نمام مكة بٌد بنً أمٌة على األؼلبل وبالمعنى الضٌق فقد أخوذ النبوً دمحم السولطة
من ٌد هذه القبٌلوة وحولهوا إلوى دولوة بوالثورة الجدٌودةل وذلوك ٌعتبور عموبلً ثورٌواًل
وكان ٌمتلك أفقا ً تقدمٌا ً كبٌراًل لذلك عام ببناء مإسسات سٌاسٌة وعسوكرٌة تتجواوز
المفهوم القبلوً وتطوور ذلوك إلوى هوٌوة إٌدٌولوجٌوة جدٌودة باالعتمواد علوى اآلٌوات
والسنة.
اعتنق األموٌون اإلسبلم بعد نجاح الثورةل وكان اعتنواعهم هوذا ال ٌسوتند
إلى عناعةل بل على أسس من المصلحةل وكانوا ٌضمرون الحقود علوى المسولمٌنل
أسرعوا استعداداتهم بعد وفاة النبً دمحمل فوالٌة معاوٌة على الشوام شوكلت مركوز
الجناح المضاد للثورةل إذ كان معاوٌة من ذوي الخبرة فً فن الحكومل حٌوا كوان
عد تعلم جمٌع مكائد الحكم البٌزنطً فً الشامل وكان أحفاد البرامكة من المقوربٌن
إلٌه والذٌن كانوا ممثلٌن أعوٌاء إلرا الحكم اإلٌرانًل وكوان أهول البٌوت ٌتمثلوون
بشخت علًل الذي ٌتصؾ باالستقامةل شرٌفا ً محقاً َ،وٌإٌد مواصلة الثورة على
أسوواس جوهرهووال لكنووه ٌفتقوود للخبوورة فووً فوون الحكوومل كووان برٌئوا ً جووداً نتٌجووة نقائووه
وصفاء نٌتهل ولم ٌكن ٌمتلك تجربة لمؤسسة جادة للدولة رؼم أنه كان مبودئٌاًل لقود
كووان ناجح وا ً كمناضوول فووً الثووورة اإلسووبلمٌة إال أنووه لووم ٌكوون ٌمتلووك كفوواءات مثوول
معاوٌة فً تحوٌل القوة إلى تمؤسس ودولةل وكان ٌعتقد أنهم عد ارتبطوا باإلسوبلم
بصد لكنه أخطؤ فً هذا الصدد.
ربما أن ما عامت به السبللة األموٌة هً إحدا أكبور الثوورات المضوادة
التً تحققت فً التارٌخل فهم لم ٌكونوا صوادعٌن موع اإلسوبلمل وعود خطوا الوجهواء
من سبللة األموٌٌن الذٌن ٌحقدون على اإلسبلم والذٌن تبنوا نجاحاته علوى أسواس
مصالحهم خطوة إلى األمام فً عصر الخلٌفة عثمانل واستولوا على السلطة بعود
عتل علً واستشهاد الحسٌن فً كرببلء بطرٌقة وحشٌةل واألموة اإلسوبلمٌة تعوانً
منذ  1455سنة من آالم الثورة المضادة المالموة التوً حودثت بوٌن عوامً  645ـوـ
 681مل وما تم القٌوام بوه هوو بعوا للقبلٌوة وحكوم السوبلالت وإنشواإها مجودداً مون
خبلل االستفادة مون التوؤثٌرات القوٌوة للثوورة اإلسوبلمٌةل لقود ؼوذعت هوذه الخطووةل
عبووور التوووارٌخ الرجعٌوووة أكثووور مموووا ٌعتقووودل أضوووافت عووووة كبٌووورة للطوووابع القمعوووً
واالستؽبللً للمجتمعل ولم ٌبق من اإلسبلم إال الشكلل وٌعتبر ذلك خٌانوة لجووهر
اإلسبلم.
لقد أراد األئمة األثنً عشرة ومن ثم الشٌعة وبعو الحركوات الباطنٌوة
البحا عن الجوهر والمحافمة علٌهل لكون مون الصوعب القوول أن الحركوات التوً
257

حنو احلضارة الدميقراطية

بوذلت جهوودا ً كبٌوورة عود حققوت نجاحواًل وبوذلك فووإن القوول بوؤن تووارٌخ اإلسوبلم هووو
تارٌخ الثورة المضادة عول صحٌح بقدر ما ٌعبر عون الحقوائق عبور فورز اإلسوبلم
الثوري واإلسبلم المضاد للثورة.
ٌعبوور كتابووة التووارٌخ اإلسووبلمً موون جانووب واحوود بالتسووتر علووى الخٌانووة
وتارٌخ الثورة المضوادةل عموى كبٌورة لكول المجتمعوات التوً تمون نفسوها مسولمةل
وال ٌمكن شرح تارٌخ إسبلمً سلٌم دون القٌام بتحلٌل صحٌح لكل نتائج مصطلح
الثورة المضوادةل وان عودم حصوول ذلوك هوو أحود األسوباب األساسوٌة لحالوة عودم
اإلنتاج والفراغ المستمر منذ مئوات السونٌن لودا المجتمعوات اإلسوبلمٌة ومثقفٌهوال
إن كرببلء لٌست لحمة فاجعة فحسبل بل هً التارٌخ الملعوون والمسوتمرل وهوً
إحٌاء ألكبر فاجعة فً التارٌخ باسوم اإلسوبلم .إن موا ٌجوري فوً إٌوران والجزائور
وعدة دول إسبلمٌة حتى اآلنل له عبلعوة وثٌقوة موع هوذه الحقٌقوة الملعونوةل وتؤكود
بؤنه النتشرت تجاوز الثورة المضادة بتؤثٌرات آنٌوةل واألهوم مون ذلوك أنهوا تمهور
أٌضوا ً التحلٌوول الحوودٌا المعاصوور لثووورة تعرضووت للخٌانووةل وكٌووؾ انهووا مووا تووزال
مشكلة حٌة لم تنت حه بعد .
من المعروؾ أن الكثٌر من الثورات شهدت مراحل مشوابهةل وال ٌوزال
تؤثٌر الثورات المضادة للثوورات الفرنسوٌة والروسوٌة مسوتمراًل لكون عنودما ننمور
إلى عممة وكونٌة الثورة اإلسبلمٌة وتارٌخهال تدعو الضرورة إلى أن تكون هذه
النقاشات أصٌلة وجوابا ً للحضارةل وهذه تكتسوب أهمٌوة كبورا .ومون الضوروري
أٌضا ً تحلٌل البنٌة المؤساوٌة والمتؤزمة والمتخلفة للمجتمعات اإلسبلمٌة المرتبطوة
بهذا التارٌخ عن كثب.
رؼم هذا النقد فإن تمؤسس وانتشار اإلسبلم عد حودا بسورعة كبٌورة فوً
عصر األموٌٌنل ولعبت واععٌة معاوٌة وأتباعه دورا ً فً هذه التطوراتل وتحقوق
االنتشار من المحٌط األطلسً إلى الهندل ووصل إلى القوعاز شماالًل وإلى أعموا
أفرٌقٌووا جنوب واًل فالتمؤسووس السٌاسووً أي التحووول إلووى دولووة موون اإلرا البٌزنطووً
والساسووانًل وتوووم تسوولٌم البرامكوووة وعوودة أسووور ذات أصووول بٌروعراطٌوووة بعووو
األجهووزة التووً تشووكلت حوودٌثا ً فووً الدولووةل وعامووت هووذه بوودعم وتقوٌووة بعو أفووراد
الطبقات العلٌا للمجتمعات وذلك بقدر ارتباطهم بالدولة المركزٌة.
لقد تم اتخاذ نموذج اإلمبراطورٌة البرسٌة مثاالً إلى حد مال وتوم الوفوا
بشكل مبكر مع المإسسات السٌاسٌة للمرحلة العبودٌةل وهنا نجود ممارسوة عملٌوة
أكثر عوة تشبه الوفا الذي تقوم به الثورة المضادة مع المإسسات الحاكمة للنمام
القوودٌمل إن سووٌادة السووبللة األموٌووة التووً اسووتمرت مائووة عووامل كانووت كافٌووة لبنوواء
إمبراطورٌووة عوٌووة باسووم اإلسووبلمل وعوود تصوورؾ األموٌووون عنوود الفووتح واالحووتبلل
وحركات النهبل بعنجهٌة وؼودر ال ٌمكون معهوا أن تسومح بمهوور ردود أفعوالل
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وفووً الحقٌقووة كانووت تتواجوود تٌووارات معارضووة فووً كوول مك وانل وعوود تؤسسووت عوودة
حركات باطنٌة فً هذه المرحلة منها الخوارج وحركة األئمة األثنً عشر.
لقوود تطووورت أول حركووة مقاومووة ناجحووة فووً منطقووة خراسووان اإلٌرانٌووة
التً تمثل إرثا ً تارٌخٌا ً طووٌبلًل كوان البوارتٌون" "partعود تموردوا ضود االحوتبلل
الهلٌنً فً هذه المنطقة وانتهى ذلك بحكم سبللة االرساكٌٌن التوً اسوتمرت 555
عووامل إن البووارتٌٌن هووم مجموعووة إعلٌمٌووة تنحوودر موون أصوول آري وتختلووؾ بع و
الشووًء عوون البرسووٌٌن والمٌوودٌٌنل ولهووم تووارٌخ عرٌووق فووً التمووردل وٌتخووذون موون
خراسان مركزا ً لهمل ممارسات األموٌٌن عد أدت إلوى رد فعول أهول البٌوت "أسورة
النبً" وجمٌع الشعوب األخرا عودا العمٌلوة لهومل وكانوت عودة عبائول ـ رؼوم أنهوا
موون القومٌووة الحاكمووة ـ وال سووٌما القطاعووات االجتماعٌووة الفقٌوورة منهووا عوود بوودأت
بحركوات تموورد علوى شووكل الخوووارج منوذ وعووت طوٌوولل إن أتبواع علووً كووالعلوٌٌن
والشٌعة عد اكتسبوا وجودهم كاتجاه متمرد لوٌس بوٌن العورب فقوطل بول بوٌن جمٌوع
الشعوب التً دخلت اإلسبلم باإلكراه.
تمتلووك إٌووران تقالٌوود التصوودي بنجوواح لجمٌووع الهجمووات التووً جوواءت موون
الؽرب منذ عصر السومرٌٌنل وعد أدا تحطم االمبراطورٌة الساسانٌة المتفسوخة
بعوودة ضووربات إلووى تحوورك هووذا التقلٌوود مجووددال وتطووورت حركووة مقاومووة كانووت
مركزها ً بارتٌا ـ خراسانل بقٌادة أبو مسلم مثول التمورد الوذي حصول فوً "بارتٌوا"
ضوود البرسووٌٌنل وعوود نجحووت المقاومووة التووً شوواركت فٌهووا عوودة مجموعووات فووً
مقوودمتها الفووورس والكوورد واألذرٌوووٌنل والتوووً تعاممووت بموووا ٌشووبه الكووورة الثلجٌوووة
المتدحرجة فً عوام  755م إلوى أن نجحوت فوً إسوقاط األمووٌٌنل وربموا تووفرت
إمكانٌة تجدٌد اإلسبلم بهذه الحركةل ألن ذكرٌات الثورة كانت ال تزال حٌوةل لكون
العباسٌٌن الذٌن كانوا مون سوبللة أخورا لوم ٌختلفووا عون األمووٌٌنل إذ لوم ٌسوتؽلوا
هذه الفرصة بشكل صحٌحل فقتلووا زعوٌم وعائود التمورد أبوا مسولم بمنتهوى الودناءةل
وعد لعب عتل أبا مسلم دوراً سلبٌا ً بمقدار عتل اإلمام علً على األعلل وإن رجعٌوة
اإلعطاعٌة بشكل مبكر له عبلعوة عرٌبوة بهواتٌن الجورٌمتٌنل كوان علوً وأبوو مسولم
ٌمثبلن تٌار العدالة المرتبط بمباد اإلسبلمل والذي ٌحمً الفقراءل والذي لم ٌكون
فٌووه تعصووب عووومًل وٌمووثبلن كوووادر هووذا التوجووه ولعوودم تحووولهم إلووى مإسسووات
وتمسوكهم بالحودود الضووٌقة للطرائوق وحووركتهم السورٌة علوى األؼلووبل جلوب معووه
كثٌرا ً من النتائج ؼٌر السلٌمة.
هناك أمثلة كثٌرة تشهد أن تحول المٌول الثورٌة إلى مذاهبل ٌإدي إلى
التخلؾ بمقدار وصول الثورة المضادة إلوى السولطةل وال شوك أن المذهبٌوة تجلوب
معهوا االنحوبلل .إن عودم نجواح المٌوول الثورٌووة هوو مون أحود أسوباب التحوول إلووى
مذهبل والمذهبٌة هً توراكم لفشول الثوورات ؼٌور الناجحوةل وهوو تكلوس ألخطواء
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ونواعت الثورةل وحتوى لوو ادعووا أنهوم ملتزموون بالوذكرا الثورٌوةل إال أنهوم لون
ٌتخلصوا من تحوٌل ذلك إلى مسؤلة اسوتؽبللل إن تحوول المعارضوة الثورٌوة إلوى
مووذاهب رجعٌووة هووو المصوودر األساسووً الووذي ٌؽ وذعي سوولطة الثووورة المضووادة فووً
التارٌخ .وٌمهر وضع تحول الثورة االشتراكٌة والثوورات الدٌمقراطٌوة الوطنٌوةل
إلى مذاهب أمام حكوم الثوورة المضوادة فوً الموروؾ المعاصورةل أن تلوك الحقٌقوة
مفهوم سائد فً كل زمانل وأن ما حدا مع كثٌر من المٌوول الثورٌوة فوً تركٌوال
هو مثال بارز آخر ٌتعلق بشمولٌة هذه الماهرة.
ٌمثل العصر العباسً مرحلة النضج فً تارٌخ اإلسبلمل وعد أمهر دعم
التفسوٌر الوودٌنً لئلسوبلم بالفلسووفة تطوورا ً كبٌوورا ً فوً هووذه المرحلوةل وتمووت ترجمووة
الكبلسٌكٌات اإلؼرٌقٌة وفً مقدمتها مإلفات أفبلطون وأرسطو إلى اللؽة العربٌة
عبل أوروبوا .وشوهد العلوم والفلسوفة مرحلوة مون االنبعواا والتنووٌرل وكوان الشور
ناجح وا ً فووً كوول المٌووادٌنل وكانووت أعوووام  855ـووـ  1255م هووً العصوور الووذهبً
لئلسبلمل وكان نموذج الدولة المركزٌة ٌتخمر فً داخل كول إموارةل وعلوى وشوك
أن توووإدي إلوووى دول جدٌووودة كثٌووورةل ومووون المإكووود أنهوووا كانوووت مركوووزاً للحضوووارة
اإلعطاعٌووة علووى المسووتوا العووالمً .وأمتوود تووؤثٌر اإلسووبلم موون أواسووط أسووبانٌا إلووى
الصٌن ومن سٌبٌرٌا إلى أعما أفرٌقٌال وتم إنشاء شبكة أمنٌة واسعة ومإسسوات
البنٌة التحتٌة والطر والخانات من أجل التجوارةل وكانوت التجوارة تشوهد انفجواراً
كامبلًل وكانت تشهد تفوعا ً على المسوٌحٌة فوً كول المٌوادٌنل ولوم ٌوتم إٌقواؾ الفوتح
اإلسبلمً ألوروبا إال بصعوبةل ولوم تفقود أي شوًء مون عوتهوا الموإثرة فوً أوربوا
فوً مجواالت الفلسوفة والعلوم ومفهووم الحكومل إذ كوان الشور بالنسوبة ألوروبوا هوو
وطن األحبلمل وكانت عٌم الحضارة الشرعٌة تزٌن عالم خٌالهال وعد تموت ترجموة
الكثٌر من الكتب إلى البلتٌنٌة واللؽات األخرا.
أما فً الشر فقد توم الودخول إلوى الهنودل وعود دخلوت الحضوارة الهندٌوة
مرحلة جدٌدة مع اإلسبلم الذي شهد انتشارا ً واسعا ً فٌهوا .كموا وصول اإلسوبلم إلوى
الصووٌنل والقبائوول األثنٌووة التركٌووة فووً آسووٌا الوسووطى اعتنقووت اإلسووبلم بسوورعةل
وكانت القبائل التركٌة والمنؽولٌة التً ستهز التارٌخ فٌما بعد على وشوك التحورك
انطبلعا ً من األرضٌة والتمؤسس الذي أحدثه اإلسبلمل الذي كوان اإلسوبلم فوً هوذه
المرحلووة أكبوور عوووة حضووارٌة فووً العووالمل بوودءا ً موون اإلٌدٌولوجٌووة إلووى السٌاسووة
والجٌ ل ومن االعتصاد إلوى العلوم والفلسوفة وفوً سوائر المٌوادٌن األخورال فكوان
الشر األوسط ٌشوهد نهوضواًل كموعوع رائود للحضوارة المسوتمرة منوذ السوومرٌٌن
من ناحٌة االتسواع الجؽرافوً والعموقل ومون ناحٌوة بنٌوة تمؤسسوه وذهنٌتوهل وكوان
هذا الدور ٌلعب اللعبة النهائٌة مع الحٌاة التً كانت تشبه أحبلم ألؾ لٌلة ولٌلة فً
عصووور بؽ ودادل كقوووة خبلععووة رائوودة لجمٌووع العصووور الحضووارٌة التووً ابتوودأت منووذ
األلفٌة العاشرة عبل المٌبلدل إن هذا المسار الحضاري الذي َولدَ التارٌخ وأحتضنه
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وتحموول كوول رهانووات شووبابه ونضوووجهل ٌتوجووه إلووى االنحوودار بعوود هووذه الرعصووة
الخٌالٌة " الرعت والراعصة هما من الصفات الخارعة لتلك المرحلة"ل وبعد فترة
تتجه نحو الزوال.
3ـ و تمثوول الحضووارة اإلعطاعٌووة سووواء بشووكلها اإلسووبلمً أو المسووٌحً
مفهوم وا ً كونٌ واًل وحتووى لووو كانووت الحضووارة اإلعطاعٌووة عوود أمهوورت تطوووراً فووً
الصٌنل فإنها لم تمتلك معنى أصٌبلً أكثر من أن تعٌ حتى مرحلة متؤخرة علوى
المستوا المحلً فً الهند والصٌن والٌابان .فً الوعت الذي كانت فٌه التطورات
فً القارة األمرٌكٌة تعوٌ المرحلوة النٌولٌثٌوة بعموقل كانوت تتعورؾ علوى النموام
العبودي حدٌثًاًل أما أفرٌقٌا واسترالٌا فقود كانتوا تعٌشوان عصور القبائول المتوحشوةل
ان اإلسبلم والمسٌحٌة ذوي الجذور الثقافٌوة الشور األوسوطٌةل ٌموثبلن اإلنسوانٌة
على مستوا الكونًل ولم ٌكن للٌهودٌة والطور الصووفٌة األخورا إال أن تعوٌ
حالة من التهمٌ .
وألول موورة كانووت تووتم المحوواوالت موون أجوول إدارة اإلنسووانٌة باإلسووبلم
والمسٌحٌة اللتان اعتمدتا مفهوما ً ال تضعان نفسهما فوً مكوان هللال وإنموا تعتبوران
نفسٌهما مل هللا أو رسوله أو صوته .إن هذه الخصوصٌة لئلعطاعٌة هً الجانوب
الووذي ٌمٌزهووا عوون العبودٌووة واألشووكال االجتماعٌووة المتخلفووة وتعبوور عوون تفوعهووا
االجتماعً .إن نمام الملك ـ اإللوهل الممٌوز للحضوارة العبودٌوة عود انتهوى بعبودٌوة
اإلنسان المطلقةل وألول مرة ٌتعر التوارٌخ البشوري لؤلسور إلوى هوذه الدرجوة.
لقد مهر وضع مختلؾ لحٌاة اإلنسان عما كان علٌه فوً العصور النٌوولٌثً وحتوى
البووالٌولٌتً تمامواًل وعوود أمهوور عوودة خصووائت مدهشووةل إن دفوون الملووك مووع رجالووه
األحٌاء وكؤنه وضع طبٌعًل وكذلك الصلبل والخوازو ل وتقودٌم اإلنسوان طعاموا ً
لؤلسوود الجائعوةل كلهووا مون األمثلووة المدهشوة الرهٌبووة لوذلك العصوورل ومون األمثلووة
المذهلوووة األخووورا بنووواء األهرامووواتل وعبوووور الملووووكل وأعنٌوووة الوووريل وعموووارة
الموود..الخل وتشوومل األمثلووة عوون المموواهر الوحشووٌة فووً الحووروب ومووروؾ عموول
العبٌووودل وٌجوووب أن نووورا توووؤثٌر هوووذه الحقوووائق الموضووووعٌة علوووى البنٌوووة الذهنٌوووة
والروحٌة لئلنسانل وذلك مون أجول تعرٌوؾ الحضوارة اإلعطاعٌوة بشوكل صوحٌحل
وإن العمل الصحٌح والتدعٌق ٌتطلب القٌوام بالمقارنوة موع النموام العبووديل ولوٌس
بالرأسوووومالٌة واالشووووتراكٌةل مشوووواهدة الووووروابط القرٌبووووة الموجووووودة بووووٌن مهووووور
المثٌولوجٌا واألدٌان التوحٌدٌة مع هذا النموام هوو شورط أساسوً لمفهووم توارٌخً
صحٌح.
لقد تم خلق اآللهة من طرؾ كهنة النمام فً المٌثولوجٌوا بعناٌوة فائقوةل
ألجوول تحقٌووق االسووتمرارٌة للعبلعووات العبودٌووة التووً تحققووت فووً المجتمووع الطبقووً
وإضوفاء صووفة األبدٌوة علووى هوذا الوضووع وجعلوه عوٌواًل إن مفهووم النمووام الووذي ال
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ٌتؽٌوور وجعوول األبدٌووة واألزلٌووة موون خصوصووٌاته األساس وٌة هووو موون صووفة نمووام
اآللهوووةل وهوووو انعكووواس رهٌوووب للنموووام العبووووديل إن هوووذا األمووور واضوووح لووودا
السومرٌٌن إلى درجوة إن عٌوام البشورٌة كلهوا بشوكر األبواء السوومرٌٌن ٌبقوى علوٌبلً
أمووام مووا فعلوووال حٌووا ٌصووعب الحصووول علووى كتوواب ٌفسوورون كٌووؾ ٌمكوون صوونع
اآللهة وجعلها تاجا ً على رإوسهم بهذا الشكل البدٌعل إذ تفهم اإلنسانٌة نوعٌة هذه
التٌجان من التارٌخ المكتوب بشكل أفضل مع مرور كل ٌومل وحتى الدولوة ذاتهوا
هووً توواج إلهووً متوووارا منووذ تلووك المرحلووةل ولووو أخووذنا ذلووك بعووٌن االعتبووار فإننووا
نستطٌع فهم القووة المادٌوة األساسوٌة التوً توم خلقهوا باسوم العبودٌوة بشوكل أفضولل
ونستطٌع أن نفهم ما تخدمه العبلعات المقامة فٌما بٌنها بشكل أفضلل إن مإسسوً
الودٌن التوحٌودي والوذٌن ٌسومون باألنبٌواء عٌعموون جوداًل ألنهوم طووروا الذهنٌوة فوً
النموووام أوالًل ثوووم عووواموا بتطووووٌر العقووول واإلٌموووان القوووادر علوووى زعزعوووة وتؽٌٌووور
المإسسات السٌاسٌة واالجتماعٌة للنمام القدٌم لٌقوموا برفع ذلك الثقل القائم على
روح وذهن اإلنسان كالكوابوس منوذ آالؾ السونٌن واحتواج ذلوك إلوى إٌموان راسوخ
وعقل راجح ومنتهى الجرأة وعوة مقاومة كبٌرة.
ال تزال علوم التارٌخ بعٌدة عن تعرٌؾ عوة الدٌن واإلٌدٌولوجٌوة بشوكل
عووام بطرٌقووة صووحٌحةل كمووا تتبنووى أعاوٌوول جافووة وكؤنهووا عاشووت األحووداا خووارج
البشوورٌةل ولووذلك لووم ٌنموور إلٌهووا بجدٌووة بمقوودار الوودٌنل وإذا كووان النوواس ٌتمسووكون
بإٌدٌولوجٌات األنبٌاء بشكل مستمٌت حتوى اآلنل فوإن ذلوك ٌعوود إلوى عٌشوهم فوً
موول األنممووة الفرعونٌووة والنمرودٌووة بؤشووكال مختلفووةل وموون الواضووح أن هنوواك
فوضى فً جمٌع المواضٌعل وٌجب أن نفهم أنه ال ٌمكن تجاوز ذلوك دون حركوة
تنوٌرٌوووة ثقافٌوووة فوووً الشووور األوسوووطل وٌجوووب أن أشوووٌر إلوووى أن حركوووة التنووووٌر
ى سطحٌا ً وجزئٌاًل وسنشرح ذلوك بشوكل أفضول فوً موععوهل
األوروبٌة تمتلك معن ً
ً
وال مفور موون ذلووك الوضووع نموورا ألرضووٌته التووً ٌعتموود علٌهووال إذ ٌجووب أن تكووون
حركة التنوٌر فً الشر األوسط أكثر شموالً وعمومٌة نمرا ً لكونٌة ثقافتها.
إن إٌدٌولوجٌات األدٌان التوحٌدٌة هً إٌدٌولوجٌات سٌاسٌة منوذ بوداٌتها
وحتى نهاٌتهال تتضمن أفكارا ً سٌاسٌة أكثور تطووراًل كموا وتتضومن معوان سٌاسوٌة
أعمق مما هو عائم فً ٌومنا .إذ أن المقولة الدٌنٌة ومصطلح هللا والنبً والمبلئكة
هووً األب السٌاسووً لتلووك المرحلووةل وكانووت المصووطلحات المووذكورة تسووتخدم ألن
السٌاسوة كانووت تووتم بهووذه المفوواهٌم الؽنٌووة فوً تلووك المرحلووةل واألهووم موون ذلووك أنهووا
كانت تستخدم هذه المصطلحات ألن ذهنٌة اإلنسان كانت عد اعتادت على التفكٌور
بووالنمط الوودٌنًل مووع العلووم أن الشووًء الووذي ٌووتم القٌووام بووه هووو نضووال سٌاسووً دون
هوووادةل وإن ازدراء الوضووع لعوودم وجووود لؽووة علمٌووةل أو تقٌٌمووه وكؤنووه بعٌوود عوون
واععنا السٌاسً خطؤ كبٌر وخداع للذات.
262

من دولة الكهنة السومرية

هناك حاجة شدٌدة لترجمة التقالٌد النبوٌة إلى اللؽة السٌاسٌة لٌومنال وال
ٌمكن للنضال العلمانً أن ٌكون ذو معنوىل وأن ٌحقوق نتٌجوة ناجحوة دون تحقٌوق
التنوٌر على هذا األساس.
ٌجوووب تقٌوووٌم الثوووورة اإلعطاعٌوووة وتمؤسسوووها السٌاسوووً وتحقٌقهوووا لحرٌوووة
محدودة بواععٌة .لكون ذلوك ٌجوب أن ٌكوون مون خوبلل المقارنوة بالنموام العبوودي
على األؼلوب .فالحقٌقوة الكامنوة وراء ذكور النبوً إبوراهٌم كشخصوٌة مقدسوة حتوى
اآلنل هً عبوله رمزا ً لجمٌع الشخصٌات والممارسات التً فتحت أول شور فوً
نمام اإلله ـ الملك لنمرودل وإن اإلنسانٌة تعرؾ لمن تعطً القٌمة .لكن المشكوك
به وفً أمره هو أن المثقؾ المختنق فً األحادٌا الٌومٌة عد فهم ذلوكل وإذا كوان
موسى ال ٌزال ٌذكر كاسم كبٌرل فؤلنه تمرد على نمام اإلله فرعوونل وألنوه أحود
األسماء التً عامت بإنطبلعات عمٌمة .وأكبر عٌمة ٌرموز لهوا عٌسوى هوً مقاوموة
نمام روما القائم على أساس الملم المرعوبل وعلوى عملٌوة النموام الكهنوًل الوذي
استخدم األنبٌاء من اجل أعذر المصالح الخاصة بهمل كموا ضوحى بنفسوه وبمفورده
فوً سووبٌل شخصووٌة وذهنٌووة وروح اإلنسووانٌةل وفضوول الوجوودان والكرامووة الكبٌوورة
لئلنسانٌة فً مواجهوة جمٌوع القوٌم المادٌوة للحٌواة وعواوم حتوى المووت ضود النموام
العبووودي السووائدل رؼووم تعرضووه ألشوود أنووواع التعووذٌبل وبقووً ملتزمووا ً بصوووت
الضوومٌر لٌقووول "إن ذلووك هووو صوووت هللا" دون التفكٌوور بتكتٌووك أو اسووتراتٌجٌةل
ول ذلك فإن ثلا اإلنسانٌة تحٌوا ذكوراه بعواطوؾ مقدسوةل وال ٌمكون أن تكوون أكبور
سٌاسة هكذا من حٌا اإلٌمان والمعنوٌات الكونٌة.
أمووا النبووً دمحم فهووو صوواحب خطوووة سٌاسووٌة كبٌوورة وناجحووةل وشخصووٌة
مقدسة أعطت مكانا ً للعقل أكثر مما ٌعتقدل واستطاع دفن مفاهٌم اإلله الكبلسٌكًل
ولووو توورك األموور لووه لكووان عوود جعوول الوورب "ٌوتوبٌووا" هللا القوورآن العووالً والعووادل
والخالق أكثور عٌموةل وكوان ٌعورؾ موا ٌقووم بوه عنودما دفون العبودٌوةل وكوان علوى
إدراك تام بالبعد ؼٌر الطبٌعً لمحبة اإلنسانل والحرٌة المحدودة التً تحققت فً
مروؾ تلك المرحلة ال تقزم عممة هذه الخطوات.
ٌجووب أن نإكووود موووا ٌلوووً :إن العصوووور الوسوووطى التوووً تطوووورت بقٌوووادة
اإلسووبلم والمسووٌحٌة عوود نراهووا مملمووة بسووبب مراحلهووا األخٌوورة إذا نمرنووا إلٌهووا
بمنمار العصور الحدٌثةل ولكن ال ٌمكننا إنكار أنها كانت عصوراً تنوٌرٌة كبٌورة
بالنسبة لعالم العبودٌة الذي استمر آلالؾ السنٌنل ربما ٌمكن انتقادها ألنها ؼطوت
على الثقافوة اإلؼرٌقٌوة والرومانٌوةل ولكون عنود مقارنتهوا بالعبودٌوة التوً مارسوتها
اإلمبراطورٌة الرومانٌة والتً تعتبر آخور ممثول للنموام العبوودي عبور اإلنسوانٌةل
فإنوووه ال ٌمكووون استصوووؽار حصوووة تقالٌووود عٌسوووى ودمحم فوووً المسووواهمة بالعصوووور
الوسطىل ألن العصور الوسطى تمثل تقودما ً بالنسوبة للعوالمل وربموا لوم ٌبنووا مودنا ً
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فخمة ولم ٌنشئوا آثارا ً فنٌةل لكن ال ٌمكن إنكار عٌامهم باعتبلع العبودٌة من ذهنٌوة
وروح البشرٌة وهوً المكتسوبات الثمٌنوة التوً دفعوت تحرٌور اإلنسوان خطووة إلوى
األمام حتى ولو كانت محدودةل هذا اإلنجاز أثمون وأفضول مون الكفواءات المادٌوةل
وعندما نقٌعم العصور الوسطى على أنها أرضٌة اإلعداد للعصور الحدٌثةل سنرا
فووً المسووتقبل أنهووا تمتلووك حصووة كبٌوورة فووً بنوواء الموودن الكبٌوورة واآلثووار الفنٌووةل
وستمهر األهمٌة الكبرا لدور العصور الوسطى بشكل أفضول عنود محاولوة فهوم
التطور التارٌخً من خبلل الترابط الدٌالكتٌكً.
د ـ الذروة واالنهٌار فً الحضارة اإلقطاعٌة
تمثل المرحلة بٌن سنة  1555ــ1255م .مرحلة الوصوول إلوى الوذروةل
بالنسبة لئلسبلم والمسٌحٌةل وكان االثنان ٌعٌشان مرحلوة العصور الوذهبًل والثقوة
بالنفسل والوصول إلى الحكم فوً جوزء كبٌور مون العوالم الحضواري .فقود وصولت
االمبر اطورٌة السماوٌة لؤلدٌان التوحٌدٌة إلوى هودفها المقودسل وكؤنوه لوم ٌبوق لهوا
شؽل شاؼل سوا االحتفال بذكرا األمجاد الكبٌرة وتقدٌسهال ولم ٌبق الكثٌور مون
األماكن فً العالم بحاجة إلى الفتح .إذ لٌس هنواك أي معنوى لودخولها فوً حوروب
إلٌووذاء بعضووها الووبع ل ألنهمووا متشووابهانل فالنقاش وات الفلسووفٌة هووً التووً سووتكمل
التفو ل ومن الطبٌعً تقٌٌم هذه المرحلوة علوى إنهوا مرحلوة الوصوول إلوى الوذروة
والهدؾل بالنسبة لكل عوة حضارٌة متفوعةل وتعٌ كل منممة تصل إلوى مرحلوة
تطبٌق برنامجها نفس الشعور والعواطؾل وتكوون الخطووة التالٌوة السوقوط ولوٌس
االزدهارل ألنه لم ٌبق أٌة وسٌلة فً المستودع اإلٌدٌولوجً للنمام من أجل إلقواء
أٌة خطوة جدٌدة نحو االزدهارل وإذا شب عهنا ذلك بسبا المارثون الطوٌولل فقود توم
اجتٌاز مسافة أربعٌن كٌلومتراًل ولوم ٌبوق سووا الوعووؾ واالنتهواء .وحتوى إن لوم
ٌشووبه هووذا المثووال المراحوول الطبٌعٌووة تمام واًل فووإن التووارٌخ عوود علمنووا أن المراحوول
االجتماعٌة مرتبطة بنفس القواعد المنطقٌة.
وتجري نقاشات حمٌمة فً الفلسوفة لودا كلتوا الحضوارتٌن وكؤنهوا تؤكٌود
لهذه المرحلةل إذ ان منطق أرسطو وبنٌته الفكرٌوة تطبوع هوذه النقاشوات بطابعهوال
بٌنما أفكار أفبلطون هً الحاكمة لدٌهما خبلل مراحول الموٌبلد والتطوورل و"عوالم
المثالٌات" الذي سما بوه أفبلطوون كوان لوه أثورا ً بالؽوا ً علوى الحضوارتٌن المسوٌحٌة
واإلسبلمٌة أكثر مما ٌعتقدل فالمفهوم المجرد لئلله هو أكثر المصطلحات تطووراًل
وهو من ثمار عالم مثالٌات أفبلطونل ولٌس هناك أي فٌلسوؾ أو نبً وصل إلى
المعنى وسمو العقل والفكر مثل أفبلطونل وؼالبا ً فإن القول مثلما عال اسكندر أنه
نبً هو وصؾ فً مكانهل والقٌام بتحمٌل صفات ؼنٌة كثٌرة على مصطلح الرب
هووو نتوواج فلسووفة أفبلطووونل وكانوووت المصووطلحات المتعلقووة بالجمووال واإلحسوووان
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واالستقامة موضووعا ً للتقٌوٌم كموا القدسوٌة فوً هوذه الفلسوفة .إن مصوطلح "موً" "
 " MEالووذي أطلووق علووى خصووائت الحضووارة السووومرٌة ٌعنووً القووانون والفكوور
األساسووً أٌض واًل وتطووور ال" " ENعنوود أفبلطووون إلووى إدعوواء " " ideaوتعنووً
األفكارل أما عٌسى فقد تناول هذه المصطلحات على شكل " روح القودس" "كوبلم
الووورب"ل وكوووان ٌوووتم تكووووٌن النموووام الووودٌنً أو الفلسوووفً باالعتمووواد علوووى هوووذه
المصووطلحات األساسووٌة .والنبووً دمحم أطلووق علووى هووذا المصووطلح اسووم " وجووود هللا
ووحدانٌته"ل وٌتحدا عن وجود " "99صفة لئللهل وهوذه الصوفات موجوودة لودا
طور أفبلطون هذا التجرٌد بطرٌقة أكثر انتماماً.
السومرٌٌن بعدد مشابهل لقد ع
هذه المراحل كانت جاذبوة لئلنسوانٌة بشوكل ؼٌور طبٌعوًل وٌعوود تطوور
المعنى إلى القدسٌة اإللهٌةل سبب عووة هللا عنود النبوً دمحم ٌعوود إلوى تحمٌول توراكم
كوول المعووانً واألفكووار فووً كووائن واحوودلأي توحٌوودها فووً " هللا الواحوود الموجووود
دائماً"ل وكؤنه ٌعطً فكرة هللا طاعة ذرٌةل لقد أمهرت الحمبلت التً حودثت باسوم
هللا توؤثٌراً كتوؤثٌر القنبلووة الذرٌوةل وعنودما تووم إثبوات توؤثٌر هووذه المصوطلحات علووى
أر الواععل بنتائجها المذهلة تم إعطاء عٌمة عالٌة للفلسفة وتطبٌق الفلسفة علوى
الدٌنل وتمتلك األفبلطونٌة الجدٌدة التً عدمت تفسٌرا ً للفكر الدٌنً بمساعدة فلسفة
أفبلطونل تؤثٌرا ً هاموا ً فوً خلوق وتطووٌر وإعوداد األرضوٌة التوً ؼَوذعت المسوٌحٌة
واإلسبلم.
لقد أمهرت المسٌحٌة التً كانت تمتلك مضمونا ً إٌدٌولوجٌا ً بسٌطا ً علوى
شووكل دوؼمائٌووات عقائدٌووة وعواعوود أخبلعٌووة فووً البداٌووةل احتٌاج وا ً لتفسووٌر فلسووفً
بتؤثٌر من األسوتواوٌة "" Stoacilikالتوً كانوت االتجواه الفلسوفً القووي فوً تلوك
المرحلة .لقد طورت المدارس الفلسفٌة فكر اإلنسوان فوً سواحات تواجودهال وألن
اإلنسوووان ال ت َشوووبع حاجاتوووه بالعقٌووودة فقوووطل ٌلبوووً سوووانت أؼوسوووتٌنوس Saint
 "Augustinusهذه الحاجة باألفبلطونٌة الجدٌودةل حٌوا تودعمت المسوٌحٌة أكثور
من الماضً بعد حصولها على البلهوت .لٌس من الخطؤ تقٌٌم النبً دمحم واإلسبلم
علووى أنووه ممثوول عوووي لؤلفبلطونٌووة الجدٌوودة منووذ البداٌووة .إن نسووبة الذهنٌووة الكونٌووة
وصفات هللا القوٌة فً اإلسبلم هً من أمتن إثباتات األفبلطونٌة الجدٌدة.
كانووت النقاشووات الفلسووفٌة التووً أجرٌووت فووً مرحلووة الووذروة للحضووارة
اإلعطاعٌوةل عوود اسووتندت إلوى أرسووطو .وأرسووطو هووو نتواج مرحلووة حضووارٌة أكثوور
تطوراًل مثلما نرا فً دولة المدن لدا أثٌنا كان الفٌلسوؾ هو الذي ٌفسور وجوود
البنووى الكبٌوورةل وهووو الووذي ٌبحووا عوون كٌفٌووة المحافمووة علووى بقائهووال أي أنووه كووان
ع
منمرا ً لمراحل الذروة وعرعلة االنهٌارل ولوٌس لمرحلوة التشوكٌل والتطوورل ومون
المعروؾ أنه عد ركز جهوده من أجل إنقاذ الحضارة اإلؼرٌقٌة وأثٌنا التوً كانوت
زهوورة الحضووارة .وكووان سووٌتم اسووتخدام هووذه الخصوصووٌة للفلسووفة السٌاسووٌة كووؤداة
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نقا أكثر من ؼٌرها فً مرحلة الذروة وانهٌار الحضارة اإلعطاعٌوة .لقود أمهور
تشووابك النمووام باعتبوواره عوود وصوول إلووى الووذروةل وبوودء بوووادر االنحووبلل بووالمهورل
الحاجة إلى نمرٌة سٌاسٌة متطورة .لقود وجودت أفكوار أرسوطو فوً هوذه المرحلوة
عٌمة واهتماموا ً بمقودار الكتوب المقدسوة فوً اإلسوبلم والمسوٌحٌةل ألن أرسوطو كوان
الوسٌلة الفلسفٌة األنسب من ؼٌرهل وكانت أفكاره التً ٌنمر إلٌها بعٌن الخطوورة
عد أصبحت أفكارا ً منقذةل وكانت تتم المحاولوة مون أجول تقبلهوا كالمسولمات القوٌوة
للبلهوت والصحٌح المطلقل وكان توماس االكوٌنً رائد ذلك فوً المسوٌحٌةل أموا
ابن سٌنا وابن رشد فقد تناوالها بشكل أشمل فً اإلسبلم.
ٌكتسب عمل المفكرٌن األكثور تطوورا ً فوً مرحلوة البلهووتل أهمٌوة مون
ناحٌة عكسه للمستوا الذهنً للعصر الذي كوانوا فٌوهل وكوان المجتموع اإلعطواعً
عد نضوج وتشوابكل وتراكموت لدٌوه كثٌور مون المإسسوات واألفكوار الجدٌودةل وعوام
بتعلٌم المنتمٌن إلٌهل وكان مستوا العقٌدة والفكر فوً مرحلوة الموٌبلد والتطوور ال
ٌلبً حاجوة الوضوع الجدٌودل وكوان النواس ٌتسواءلون حوول أسوباب ونتوائج األموور
وماهٌتهووا ل وتووم التفكٌوور بالتفسووٌرات الفلسووفٌة كمخوورج للمشوواكل األساسووٌة لهووذه
المرحلة األخٌرة من التطورل وكان ذلك ٌمهر كآخر حملة دفاعٌة ٌجب القٌام بها
من عبل الودول فوً مرحلوة التفسوخ واالنهٌوار والسوقوطل وكوان سوٌتم الودخول الوى
عصر الرجعٌة والتعصب الممٌز لمرحلة االنحوبلل والسوقوط بعود عٌامهوا بودورها
فً هذه المرحلةل وكانت الفلسفة ستترك مكانها للدوؼمائٌة المتعصوبة والرجعٌوةل
وسٌسود اإلكراه والتعذٌب من أجل القبوول بالعقٌودةل وتورتبط األنشوطة والنقاشوات
اإلٌدٌولوجٌة المكثفة فً مراحل بداٌة ونهاٌة أي تارٌخ مع التشكٌبلت االجتماعٌة
واالعتصووادٌة التووً تمهوورل وتواجووه مشوواكبلً فووً االسووتمرارٌةل وكووان ٌووتم عووٌ
التطورات بهذا االتجاه بشكل متداخلل ألنها كانت تبشر عبر األفكوار والمعتقودات
الجدٌدة التً تسامت بقوة وعقٌدة كبٌرتٌن فً البداٌة بالنمام الجدٌد الذي كوان فوً
طور المٌبلدل وٌمكننا تقٌٌم ذلك على أنها جهود تبوذل ألجول الووالدةل وهوو بمثابوة
البرنامج للنموام الجدٌود وتحدٌودا ً للمبواد األساسوٌة التوً توجههوال وكانوت تجوري
المحاولة أٌضا ً من أجل تقدٌسه عبر مفهوم إلهًل ابتدا ًء مون تسومٌته بمصوطلحات
جدٌوودة ووصوووالً إلووى جوووهرهل وكووان ٌووتم نق و الكتوواب المقوودس الجدٌوود بووؤعوال
مإسسوووه وتصووورفاته والعبوووادات الموضووووعة والمعابووود التوووً تعبووور عووون الهوٌوووة
اإلٌدٌولوجٌةل بدعاٌة مكثفة فً األذهان واألرواح كؽذاء أساسً.
كانووت المشوواكل التووً مهوورت بعوود تمؤسووس وتنمووٌم النمووام االجتموواعً
الجدٌوودل متعلقووة بووالتطورات المتجسوودة فووً بنٌتووه الداخلٌووة والخارجٌووة لمواصوولة
النمام .كٌؾ سٌتجاوز النمام هذه المشاكلل وكٌؾ سٌواصل بقاءه؟ل كان هذا هوو
السووإال األساسووً الووذي ٌهووم كوول النمووامل وموون الضووروري مناعشووته علووى أعلووى
المسووتوٌات وبشووكل شوواملل ألنووه إذا لووم تووتم مواجهووة المعارضووة المتصوواعدة ضوود
266

من دولة الكهنة السومرية

النمام بؤفكار جدٌدة مقنعة ومشوبعةل فوإن خطور االنحوبلل سوٌمهرل حٌنهوا ال مفور
موون نقاشووات عنٌفوة فالتجووانس والوحوودة التووً كانووت موجووودة فووً البداٌووة سووٌتركان
مكانهموووا لبلزدواجٌووووة والمعارضوووة وٌجووووب تقبووول هووووذا األمووور بشووووكل طبٌعووووًل
فاالزدواجٌة فً المعارضة لٌسوت سوٌئة لكون األمور المهوم هنوا هوو وضوع الطورح
والطوورح المضوواد بشووكل سوولٌم مثلمووا ٌووتم التحلٌوول حسووب المادٌووة الجدلٌووةل فعنوودما
تنتهً الوالدات المبكرة بالموت واإلجها ال ٌبقى الولٌد حٌاًل وبهوذا فوان وعووع
األفكووار الجدٌوودة والمعارضووة فووً مواعووع مشووابهة هووً المووروؾ المادٌووة التووً لووم
تنضج بما فٌها الكفاٌةل وهً مسؤلة نراها كثٌراً .إن التارٌخ ملًء بؤحداا وأمثلوة
من هوذا النووعل وٌوإدي الوضوع العكسوً إلوى وضوع سوٌغ ٌزٌود التفسوخل وعنودما
ٌصوول النمووام االجتموواعً واالعتصووادي ألسووباب خارجٌووة وداخلٌووة إلووى وضووع ال
ٌستطٌع االستمرار ببنٌته التحتٌة والفوعٌوةل وال ٌتطوور فٌوه الطورح المضواد الوذي
ٌعبر عن األفكار الجدٌدة مون طورؾ المعارضوةل ولوم ٌحودا وضوع االزدواجٌوةل
عنوودها ال ٌمكوون الووتخلت موون التووؤزم والتفسووخل وتسوومى هووذه المرحلووة تارٌخٌووا ً
بمرحلة التؤزم واالنهٌارل وهذه أمثلة ٌمكن رإٌتها فً كل نمام.
ٌرتبط تفو الحضارة الؽربٌة عن كثب بحلها لهذه الروابط الدٌالكتٌكٌوة
وعكسها على جمٌع األنشطة االجتماعٌةل حٌا ٌتم طرح المشاكل بطر علمٌوةل
ألعل الخسائر واآلالم فً سبٌل الوصوول
وتقدٌم حلول آنٌة لها من أجل التعر
إلى النتائج دون الشعور بالحاجة إلوى التوجوه نحوو العنوؾ المتطورؾ أو الحوروب
والخنوووع أو التواطووإ الوورخٌت الووذي ٌتصووؾ بالخٌانووةل بوول إن هنالووك محاولووة
للوصول إلى النتائج حسب عواعد الدٌالكتٌك أي الوصول من الطرح المضاد إلى
تركٌبة معٌنةل فالحدا األكثر فائدة هو العبلعة والماهرة وتحقٌق النمامل تارٌخٌوا ً
ٌجب اإلٌمان بؤن نمام الحضارة الدٌمقراطٌة هو أنسب ما ٌحقق ذلك.
ٌعووود سووبب النقاشووات الفلسووفٌة المكثفووة التووً شووهدها العووالم اإلسووبلمً
والمسٌحً فً أعوام 1255م للمشاكل الداخلٌة والخارجٌوة التوً شوهدتهال وكانوت
أنممة هذا العالم تواجه تمردات ومعارضة تزداد ٌوما بعد ٌوومل إذ لوم تعود عوادرة
على إعناع الناس باإلٌضاحات القدٌمةل لقد نما المجتمع وكبرل وازدادت المشواكل
وتطورت األذهان وازداد التمحٌت والمساءلةل واستمرت االعتوداءات الخارجٌوة
أٌضاًل وكان الكر والفر واالعتداء المضاد والدفاع ٌستدعً بعضه الوبع  .بودت
االعتداءات الخارجٌة مإثرة بعد ازدٌاد المشاكل الداخلٌة للنمامل كازدٌاد السوكان
وتردي األوضاع االعتصادٌة وتطور االنهٌار الطبٌعوً .وسوٌجد كول هوذا الوضوع
انعكاسواته علووى األذهوانل وسووٌحاول تطوووٌر حلوول عملٌووةل وٌجوب أن تكووون هووذه
النقاشات الفكرٌة والحلول العملٌوة شواملة وذات نتٌجوة عنودما ٌكوون األمور متعلقوا ً
بمصٌر النمام.
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نجد عدة أمثلة فً التارٌخ حول محاولة تجاوز هذه المراحل بطرٌقتٌن:
أووـ تجدٌوود النمووام باإلصووبلحات  :وٌجووب أن نضووٌؾ التوورمٌم إلووى هووذه
المرحلةل إال أن الترمٌم ال ٌعنً اإلصبلحل بل ٌشوبه إنشواء بنواء جدٌود علوى نفوس
األساس وبنفس الشكلل مع تؽٌٌر الحجارة والطٌنل أموا اإلصوبلح فهوو ٌعبور عون
تؽٌٌر األساس والمواد المسوتخدمة ـ بشورط عودم التخلوً عون المبواد األساسوٌة ـ
وإعووادة البنوواء علووى أسوواس جدٌوودل وتقوووم كثٌوور موون األنممووة بإطالووة عمرهووا بهووذه
الطرٌقة وعد تتمكن من الدٌمومة الصحٌحة عن طرٌق تعمٌق التحول.
ب ـ النهج المتعصب الذي ٌهدؾ إلى إبقاء النمام عنووة :نورا اسوتخدام
هذا النهج كثٌرا ً فً التارٌخ .وٌستخدم هوذا الونهج عنودما ٌصول النموام إلوى وضوع
التفسخ والفراغ الكامل من حٌا الجووهر مون داخلوهل وفوً حالوة االعتقواد بوجوود
تهدٌوودات خارجٌووة لدرجووة ال ٌمكوون معهووا الوصووول إلووى وفووا بشووؤنها .حٌووا تبوودأ
مقاومة عنٌفة من طرؾ النمام ألجل خنق كول شوًء وعودم إعطواء الفرصوة ألي
تجدٌد انطبلعا ً من مفهوم" إما النصر أو الموت"ل وعندما ٌفقد النموام عدرتوه علوى
التحول ٌلجؤ إلى كل أشكال الوبط واالسوتبداد وسوائر أسوالٌب القموع ألجول بقواءه
وٌوورا فووً ذلووك ح وبلً لووهل وفووً مثوول هووذه األوضوواع ال مفوور موون هدمووه بووالثورةل
فالشخصووٌات المحطمووة والمإسسووات التووً بقٌووت موون النمووام كلهووا توودخل مرحلووة
االستسبلمل فاالبتعاد عن الهوٌات القدٌمة حتمً وهنا ٌبدأ كول شوًء بتبنوً الهوٌوة
الجدٌودة حسوب النموام الحواكمل وفوً األمواكن التوً توتحكم بهوا الذهنٌوة الدوؼمائٌوة
والمتخلفة حٌا التعصب المتطرؾ فوً العبلعوات االجتماعٌوة والمإسسوات ٌكوون
سببا ً فوً اآلالم والودماء ومآسوً تارٌخٌوةل وسوتتخلى اإلنسوانٌة عون هوذا األسولوب
بعووود أن تووودرك بوووؤن التؽٌٌووور والتحوووول هموووا الحقٌقوووة الوحٌووودة المتبقٌوووة للطبٌعوووة
واإلنسانٌة .وٌمكن القٌام بالصحٌح والجٌد والجمٌل بؤحوداا التؽٌٌور والتحوول فوً
حٌنوووهل ولوووٌس بالرجعٌوووة والذهنٌوووة المتعصوووبة والتصووورفات التوووً ال معنوووى لهوووال
والطرٌق إلى ذلك ٌمر عبر إدراك هذه الحقٌقة.
لقد أمهر كل من اإلسبلم والمسٌحٌةل كقوتٌن كونٌتٌن لحضوارة القورون
الوسووطىل شووجاعة فووً التفكٌوور الفلسووفً خووبلل هووذه األزمووة التارٌخٌووة .وسووبب
مناعشتهم للفلسفة ولهوٌتهم اإلٌدٌولوجٌة ٌختلؾ عن تناولهم للموضوع فً مرحلوة
البداٌة والتطور كما تم تؤكٌده سابقاً .هناك مسؤلة ٌجوب أال ننسواها وهوً أن الفكور
الفلسوووفً كوووان متواجووودا ً فوووً مهوووور المتووودٌنٌن ذوي الهوٌوووات المتداخلوووة بالووودٌن
والفلسفةل وكان ٌجب أن تكون المفاهٌم الدٌنٌة هكوذا فوً هوذا العصور .ونورا فوً
الفكور الهنوودي واإلٌرانوً واإلؼرٌقووً والروموانً وفووً التفسوٌرات الدٌنٌووة للقوورون
الوسوطىل تطووورات فلسوفٌة ؼزٌوورةل وبتعبٌوور آخور فووان اإلسوبلم والمسووٌحٌة كانتووا
تركبٌة استندت فً مهورها إلى المٌثولوجٌة التً تعتبر أٌدٌولوجٌة النمام الحاكم
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العبودي والى الفلسفة التً تطورت كورد فعول علٌهوال وٌقودمها كهوٌتوه الجوهرٌوة
بعوود إجووراء التؽٌٌوور الضووروري لهووال وتحوٌلهووال ودمجهووال وهنووا ال نجوود األصووالة
السومرٌةل ال نورا وضوعا ً مشوابها ً أثنواء موٌبلد الفلسوفة اإلؼرٌقٌوة وهوذه هوً أهوم
خصائت إٌدٌولوجٌات األنبٌاء.
إن النقوووا الفلسوووفً لكوووبل النموووامٌنل هوووو ضوووعؾ اإلٌموووان النووواتج عووون
زعزعة النمام وفسادهل ومهور االختبلفوات وٌرجوع سوبب تمسوكها بؤرسوطو إلوى
عوة بنٌته المنطقٌة .وما زال فكر أرسطو وبنٌة منطقوهل هوً أكبور السولطات التوً
لم ٌتم تجاوزها بعد .وتكمون عٌموة أرسوطو الكبٌورة فوً تنمٌموه وشورحه المسوتوا
الفكري الذي هو ناتج لواعع المجتمع اإلنسانًل وٌمثل القابلٌة الذهنٌة وعووة الفكور
فً الذروة .وٌعوود كول شخصوٌة وكول نموام ٌرٌود العمول بالمصوطلحات واألفكوار
إلوووى أرسوووطو بسوووبب نوعٌتوووه الموووذكورةل وكؤنوووه كومبٌووووتر العصوووور األولوووى
والكبلسٌكٌة والوسطى.
لذلك كان "توماس االكوٌنً" وابن سوٌنا وابون رشود وأمثوالهم مون الوذٌن
جعلوا الفلسفة تهرول لنجدة الدٌن عند هبوطه من الوذروة إلوى االنهٌوارل مفسورٌن
ألرسطول وعد أوصل هإالء البلهوت إلى أكبر تشابكل وبوذلوا جهووداً كبٌورة مون
أجوول إثبووات فكوور هللا بووالمنطقل وعلووى عكووس ممووا ٌعتقوود فووإن المحاولووة هنووا أتووت
إلثبات دٌمومة النمام أكثر من دٌمومة هللا.
من الواضح أن محاولة إثبات وجود هللا بالمنطق ٌهدؾ إلى إنقاذ النمام
فً الجووهرل كقٌوام أرسوطو بتطووٌر الفكور السٌاسوً مون أجول إنقواذ دولوة المدٌنوة
"أثٌنووا" .وعنوودما ٌقوووم علموواء البلهوووت فووً تلووك المرحلووة بإثبووات وحدانٌووة هللا موون
جدٌدل فإنهم ٌقومون فوً األصول بتثبٌوت دعوائم الدولوة والنموام الوذي هوو مول هللا
علوووى األر ل ونموووام الدولوووة المسوووٌحٌة واإلسوووبلمٌة الوووذي أصوووبح فوووً خطووورل
وٌقدسونهما وٌضمنون دٌمومتهمال وهذا هو نموذج النشاط الذي ٌهدؾ إلى تقوٌوة
الهوٌة .إن وجود هللا أو عدم وجوده هو سإال مجرد ولوٌس لوه أي معنوىل وحتوى
لو بذل علماء البلهوت جهودا ً حقٌقٌة كبٌرةل آمنووا بموا ٌقوموون بوه حتوى النهاٌوةل
فووإن مووا ٌحصوول موون الناحٌووة االجتماعٌووة هووو مجوورد نقووا ل وٌبقووى النمووام الحوواكم
موجودا ً وهو الوذي ٌجوب أن ٌكوون نماموا ً واحودا ً أوال ٌكوون .إن هنواك هودؾ مون
أجل تؤمٌن هوٌة جدٌة للنمام الحاكمل وٌجب تحلٌل أسباب ووعوؾ البلهوتٌٌن فً
العصور الوسطىل عند مصطلح هللا من الناحٌة االجتماعٌة.
وٌشرح العهد القدٌم وبشكل مذهلل عٌوام النبٌوان إبوراهٌم وموسوى بجعول
"أل" الذي ٌعنً اإلله السماويل والذي كان إلها ً لكل عبائل شبه الجزٌرة العربٌوةل
أعوورب إلووى عبووائلهم العبرٌووة رمووزا ً لهوووٌتهم االجتماعٌووةل ومووا ٌعكووس ذلووك هووو أن
القبائوول العبرٌووة عوود توحوودت وأخووذت شووكلها الجدٌوودل وأطلقووت علٌووه اسووم "ألوووهٌمل
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ٌهوا" وجعلته مناسبا ً للشوكل الجدٌود .لقود تقووا ٌهووا موع عووة الكٌوان االجتمواعًل
ومثلما ستجد جمٌع الخصائت الجدٌدة التً اكتسبها المجتمع انعكاسها فً الربل
سٌكون الرب ٌهوا مصدرا ً دائما ً للثقة بالذات وترسٌخ عقٌدته.
نجد انعكاس خصائت مختلفة عند رب عٌسىل فرب عٌسى لوٌس رب
الٌهود فقطل بل هو رب البشرٌةل الذي ٌتصرؾ بالمساواة مع الجمٌعل وؼدا أموبلً
إلنقواذ المضوطهدٌن .وٌجود الفورز الطبقووً االجتمواعً انعكاسوه فوً تمواٌز صووفات
الربل وكؤنه ٌصل إلى حالوة تمثٌول التمواٌز الطبقوًٌ .ونعكس الصوراع القوائم بوٌن
عٌسى ونمام الكهنوة العمٌول علوى وجوود الورب الوذي ٌنفصول عون ٌهووا الرسومً
وٌتحووول إلووى رب جمٌووع اإلنسووانٌة .وتتكووون صووٌؽة إٌدٌولوجٌووة كمووا ٌحوودا فووً
النضال االجتماعً لتصبح مانٌفستو المجتمع الجدٌد المستهدؾ ومصدرا ً لئللهام.
نوورا هووذه المرحلووة أكثوور تركٌووزا ً عنوود النبووً دمحم .فمصووطلح هللا الواحوود
المدععم واألكثر توؤثرا ً بفلسوفة أفبلطوونل واألسوس االجتماعٌوة األكثور عووةل ٌحمول
خصووائت النمووام االجتموواعً الووذي أراد إنشوواءه بالخصووائت االجتماعٌووة التووً
عارضووها النبووً دمحمل وتمووت تقوٌتووه موون خووبلل " "99صووفة .إن هللا ذو الووـ ""99
صووفةل هووو نوووع موون "الٌوتوبٌووا" ومانٌفسووتو فووً نفووس الوعووت وٌهوودؾ إلووى إعنوواع
المإمنٌن بذلك لبلرتباط بهدؾ المانٌفٌستو .إن اإلٌمان بواهلل هوو اإلٌموان بوالمجتمع
الجدٌد الذي تم رسم إطواره .وإن المجتموع الجدٌود سوٌتطور وٌحكوم بشوكل منسوجم
مووع الصووفات اإللهٌووة المووذكورة أو كمووا نقولووه فووً ٌومنووا هووذا سووٌتم تنفٌووذ البرنووامج
بنجاح لٌصل إلى عوة السلطة.
مووون الواضوووح إن هوووذه الخطووووط األساسوووٌة للتحلٌووول االجتمووواعً لووونمط
التفكٌرل والتشكل المعنوي الذي ٌتخذ مون هللا محوورا ً لوه فوً العصوور الوسوطى ـ
ومع األسؾ ا لشدٌد ـ فإنه لوم ٌبود أي الهووتً الشوجاعة وعووة النطوق بهوذه الحقٌقوة
البسٌطةل واألسوأ فً األمر هو أنه ال ٌوتم تودرٌس تحلٌول علوى هوذا المسوار باسوم
العلم وعلم االجتماع فً الكلٌات الشرعٌة واالجتماعٌة والزال النقوا ٌودور بوٌن
المٌثولوجٌة التً تسؤل" هول الورب موجوود أم ال ..؟" وبوٌن اإلنكوار الموادي الفوم
لعلووم االجتموواعل بٌنمووا األموور الووذي ٌجووب القٌووام بووه هووو الوصووول إلووى الحقٌقووة
االجتماعٌة الكامنة فً أسواس النقوا ل وبهوذا الشوكل نوتخلت مون لعبوة االختبواءل
كما ٌجوب أن ال ننسوى بوؤن أكبور سوبلح فوً حورب اآللهوة هوو تتبوع الوذات وتقودٌم
النفس بقناع مختلؾل وهذه هً اللعبة األساسٌة التً تمارسها كل األنمموة اإللهٌوة
بدون استثناء على العبٌدل وموا داموت هوذه اللعبوة مسوتمرة بنجواحل فوذلك ٌعنوً أن
النمام الذي ٌمنحونه القوة وٌمثلونه فً أمانل وعندما تتعطل اللعبة وٌسقط القنواع
عنوودها ٌووتم الكشووؾ عوون النمووام علووى حقٌقتووهل وتلووك هووً أصووعب مرحلووة للنمووام
للمحافموة علوى دٌمومتوهل كموا ٌجوب أن ال ننسوى مطلقوا ً أنوه عنودما تسوقط األعنعوة
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اإلٌدٌولوجٌووة لؤلنممووة ال توجوود أٌووة عوووة تسووتطٌع حماٌتهووا وأنووه عوود حووان الٌوووم
المنتمر.
لقد حقق الهوت توما االكوٌنً خطوة جرٌئوة للمسوٌحٌةل وفوتح الطرٌوق
أمام مذهب البروتستانتٌة إلصبلح المسٌحٌةل وٌعتبور ذلوك تطوورا ً هاموا ً جوداًل أموا
الفورع اآلخوور المتعصوب والمتخلووؾ فوً المسووٌحٌةل فإنوه سووٌحاول إنقواذ نفسووه موون
السووقوط عبوور المحوواكم الدٌنٌووةل إذ عووام بممارسووات ضوود رجووال الكنٌسووة المإٌوودٌن
لئلصوبلح ورجوال العلووم والفبلسوفة العلمووانٌٌن أفموع موون تلوك التووً مورسوت ضوود
عٌسووى .لقوود تووم حور جوووردان برونووو حٌ واًل أمووا جووالٌلو فقوود أنقووذ نفسووه موون نفووس
العقوبة بعد أن تراجع عموا عالوهل بٌنموا توم إحورا الكاهن"جٌنهواس"ل و توم حور
اآلالؾ من أرباب الطر الصوفٌة والسحرةل ومن الوذٌن شوكلوا تٌوارات كنائسوٌة
جدٌدةل وعملت المحاكم الدٌنٌة الكاثولٌكٌة كؤكبر آلة عتول فوً التوارٌخل وتوم القٌوام
بكل ذلك تحت ما ٌسومى باسوم هللال لكون فوً الحقٌقوة توم القٌوام بكول ذلوك مون أجول
المحافمة على سٌادة الكنٌسة وإنقاذها ضد الناس األحرار المنتفضٌنل والشوعوب
التً بدأت بالوصول إلى المعرفة القومٌة .إن اآللهة ال تحتاج إلى الدفاع عنهوا أو
إنقاذها أبداًل بل إن النمام الحاكم هو الذي ٌحتاج إلى الودفاع واإلنقواذل وهوو الوذي
ٌصوونع عنوواع اإللووه كلمووا واجووه ضووؽوطات ووصوول إلووى حالووة مقرفووة .لقوود شووهدت
أوروبا حروب المصالح تحت القناع المذكورل وبطرٌقة ال هوادة فٌهوال وال سوٌما
فووً أعوووام 1555ـ و 1855م .ونموورا ً ألن هووذه اللعبووة تووتم ممارسووتها فووً الشوور
األوسط منذ القدمل فإن عواعدها باتت مكشوفةل لكن أوربا لم تستطع رإٌة الحقٌقة
إال بعد حروب دامٌوة و طوٌلوةل ألنهوا تواجوه ألول مورة هوذا الونمط مون الحوروب
وٌرجووع اسووتخبلت أوربووا المبوودأ العلمووانً موون الحوورب الكنائسووٌة إلووى المووروؾ
الصعبة التً كان ٌصعب الخروج منها .إذ تم الخروج منها بطرٌقتٌن :
أ :إن إصبلح المسٌحٌة ٌعنً تؤمٌم الكنٌسة وبدأ ذلك ٌحقق نجاحا ً ابتودا ًء
من عام 1555مل مما أسفر عن دولة حقوعٌة دٌمقراطٌة معاصرةل ومن الواضوح
أن اسوووتناد اإلصوووبلحات إلوووى البرجوازٌوووة كطبقوووة اجتماعٌوووة جدٌووودةل هوووو تحوووول
إٌوودٌولوجً ٌعتبوور خطوووة إلووى األمووامل والتووً نشوواهد عوودة أمثلووة مشووابهة لهووا فووً
التارٌخل وهً أحد الخطوات األساسٌة التً أنهت الحضارة اإلعطاعٌة فً أوربا.
ب :تمثول االنطبلعوة العلمانٌوة طرٌوق التفكٌور العلموًل الوذي عطوع جمٌوع
روابطه مع الكنٌسوةل وسوٌحاول الفورد الوذي ٌعتمود علوى العلوم رسوم عودره بحرٌوة
دون الرجوع لئللهل و كان ٌحواول أن ٌصوبح دٌنوا ً جدٌوداً موع مورور الوزمنل وأن
ٌرسم طرٌقا ً ٌمكننا تسمٌته بالدٌن العلمً الذي ٌتضومن أخطواراً كثٌورةل وهوذا هوو
الذي تحول إلى تٌار لٌستمد منه عصرنا أشكالها.
كان الفورد سوٌفٌ

بالقومٌوة والعلمٌوة التوً كانوت سوتتطور عون طرٌوق
271

حنو احلضارة الدميقراطية

اللؽة القومٌة والثقافوة واآلدابل وكوان المجتموع األلووهً المتطورؾ سوٌتحول إلوى
مجتمع ال ألوهً متطرؾل وسٌإدي إلى مصدر خطور مختلوؾ عون طرٌوق الفورد
الذي أله نفسه أو أنه سٌقع فً الخطر.
وكانت الكنٌسة المزدهرة المؽلوبة على أمرهال ستواجه هوذه التطوورات
بؽضبل وستحاول االنسجام مع التطورات المتجسدة لتواصول التزامهوا بوذكرٌات
الكهنووة والراهبوواتل ومواصوولة بووذل جهودهووا موون أجوول أن تكووون الضوومٌر الحووً
لمجتمع فقد ضمٌره.
لقووود حصووول المجتموووع اإلسوووبلمً علوووى علوموووه الكبلسوووٌكٌة فوووً عصووور
اإلمبراطورٌة العباسٌة .وهذا النمط الذي ٌستند إلوى التفسوٌر السونً لئلسوبلمل هوو
المجتموووع الوووذي أخوووذ شوووكبلً رسووومٌا ً وتحوووول إلوووى دولوووةل وانسوووجاما ً موووع جووووهر
اإلٌدٌولوجٌة اإلسبلمٌة انزلقت الدولة بسرعة إلى المونارشٌة" الملكٌوة المطلقوة".
فالنتٌجوووة الطبٌعٌوووة لمصوووطلح هللا عنووود النبوووً دمحم السووولطة المقتووودرة .إن جمٌوووع
اإلٌدٌولوجٌات االجتماعٌة الطبقٌوة تعود مسورح السولطة السٌاسوٌة حسوب مصوطلح
هللا الذي تكونهل وٌوتم القٌوام بوؤكبر تحرٌوؾ فوً التوارٌخ بؤعنعوة اآللهوةل وال تهودؾ
جمٌع النشاطات التؤلٌهٌة أو تركٌزهوا الوذهنًل إٌجواد الحقٌقوة السوامٌة كموا ٌعتقودل
وحتى لو تم االعتقاد بذلك فإن لم ٌجبر إدراكهال فإنوه ٌوتم أعوداد األرضوٌة للنموام
من أجول المجتموع الطبقوًل وٌوتم خلوق القووة المعنوٌوة للسولطة .لوم تقبول اإلنسوانٌة
السوولطة السٌاسووٌة الجافووة كمووا هووً دون االسووتناد إلووى بنٌووة معنوٌووة عوٌووةل وسوولطة
ذهنٌةل لٌتم تؽلٌفها وتقدٌمها وتقدم من ثوم للمجتموعل وٌوتم فوتح الطور أموام الحكوم
بتقمت األشكال اإللهٌة.
كووان العموول األساسووً للكهنووة السووومرٌٌن والمصوورٌٌن هووو خلووق األعنعووة
اإللهٌووة للحكووم السٌاسووً المتصوواعدل وٌووتم شوورح ذلووك بوضوووح عبوور المٌثولوجٌووا.
فبٌنما كان الحثٌون واإلؼرٌق ٌنقلون النسخة الثانٌة من ذلك باتجاه الؽربل كانوت
الهنوود المخوورج والمقوودم البووارع لخلووق األعنعووة الخاصووة بالشوور ل بعوود أن تصووبؽها
بآالؾ األلوانل وكوان خلوق المٌثولوجٌوا وتكووٌن اآللهوة والقٌوام باألعٌواد وحفوبلت
الذكرٌات السونوٌة مرتبطوا ً بهوال وٌشوؽل مكانوا ً هاموا ً لودا سولطة النموام العبووديل
وكانت عوة طبقة الكهنة تكمن فً القٌام بهذه المهمة بنجاحل وٌرجع سبب توؤثٌرهم
فً التارٌخ لهذه الدرجةل إلى دورهم الذي ال ٌمكن التخلً عنه فً تحقٌوق مفهووم
السوولطة ودٌمومتهووا .إن توورك هووذه األدوار األساسووٌة جانب وا ً واالتجوواه نحووو تقوودٌس
اإلله المجرد ونقاشه وصوراعه كحقٌقوةل هوو مون اكبور المؽالطوات األساسوٌة .وال
ٌمكن ألي حكم أو عوة أو سلطة مادٌة سٌاسٌة أن تواصل وجودها بطرٌقوة عادٌوة
دون وجود ذلك التحرٌؾ .إن اعتقاد الملك ـ الوربل الوذي ٌعتبور القنواع األساسوً
للنمام العبوودي ال ٌمكون أن ٌكوون إال بالبنٌوة الذهنٌوة لمرحلوة الطفولوة البشورٌةل
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وكانووت أعنعووة اآللهووة تتمووز وتسووقط كلمووا تطووور اإلنتوواج وكلمووا تقوودم المجتمووع
الطبقووًل وكلمووا اتضووحت عبلعووة النمووام باالسووتؽبللل عنوودها سووتمهر الحاجووة إلووى
أشو كال وأعنعووة جدٌوودة .لووم ٌكوون إنتوواج كوول هووذه األعنعووة موون أجوول تحرٌووؾ وخووداع
اإلنسان بقصد وعن علمل إنهوا ثقافوة معتقودات وكانوت تكتسوب عووة تحمٌلهوا للعقول
كحقٌقة كبٌرةل ألنها كانت توتقمت خصوائت توابو عوٌوة .وٌجوب أن نعورؾ جٌوداً
أن اإلنسانٌة كانت مإهلة لذلك من الناحٌوة الذهنٌوة فوً المراحول األولوى للمجتموع
الطبقًل وٌجب أن نؤخذ بعوٌن االعتبوار بؤنوه توم القموع واالسوتؽبلل السٌاسوً عبور
تقدٌمه كؤكبر حقٌقة ألكبر كذبةل وكقاعدة للمجتمع الطبقً .
ال ٌمكن للعصر اإلعطاعً أن ٌسٌر باآللهة التوً تمثول األعنعوة الخاصوة
بمرحلة الطفولةل وكان اإلدعاء األساسوً لؤلنبٌواء والفبلسوفة هوو أنوه ال ٌمكون أن
ٌكون هللا إنساناًل إن كشوؾ أعنعوة اإللوه بهوذه الطرٌقوة مهوم جوداًل وحودا ذلوك ألن
تطور الوعً لودا اإلنسوان ومسوتواه الوذهنً بوات ٌسوتوعب اللعبوة جٌوداًل وكانوت
هناك حاجة لتفسٌرات طبٌعٌوة لمصوطلح اإللوه الجدٌود .وخفو األنبٌواء مصوطلح
اإلله الذي لم ٌكن إنساناًل لتوحٌد وتعمٌم القوا االجتماعٌة والطبٌعٌوةل وإرجاعهوا
إلى الواحدل لذا نقلوه إلى ما بعد السماءل إلى مكان ال ٌمكن معرفته أو مشاهدتهل
وهنووا ٌوجوود وضووع تووارٌخً ٌرافووق تجوواوز مرحلووة الوونمط النموورودي والفرعووونً
المطلووقل وتحوواول اإلنسووانٌة االبتعوواد خطوووة عوون مصووٌبة اإلنسووان اإللووه واإللووه ـ
الملكل وتهدؾ الدموع والحب ومماهر العبادة أمام كائن ٌبا الخوؾ كثٌراًل إلوى
التخلت من هذه المصٌبة على األؼلبل وتلعب هوذه المفواهٌم دوراً كوالتعبٌر عون
الشكر فً العصر النٌولٌثً لكونه ال ٌوجد استؽبلل فٌه .إن الفبلسفة أموا اعتبوروا
هللا السبب األولل أو انوه كوائن فوً كول ذرة وبهوذا ٌكوون امتوداداً للطبٌعوةل وبوذلك
دفعوا فكر اإلنسان خطوة إلى األمام وٌخلصون اإلنسان من مخافة هللا .وفوً كوبل
الوضوعٌن فووإن تطووور المجتمووع الطبقووً ٌلعوب دورا ً فووً إنقوواذ الذهنٌووة موون مرحلووة
الطفولةل وبهذا تدعو الحاجة إلى إلوه ودٌون جدٌودٌن ومصوطلحات فلسوفٌة جدٌودةل
وبهذا الشكل ٌستمر وٌتطور اإلرا التارٌخً بهذا الشكل.
بوودٌهً ان ٌشوومل مصووطلح هللا عنوود النبووً دمحم هووذه المرحلووة التارٌخٌووةل
فتعرٌووؾ اإللووهل ال ٌشوومل مصووطلحات اإللووه المٌثولوووجً السووومري والمصووريل
ومصوووطلحات الفلسوووفة اإلؼرٌقٌوووة والرومانٌوووةل والتوووً لوووم تكووون تخووودم المجتموووع
اإلعطوواعًل وكووان دمحم ٌشووهد صووعوبات إٌدٌولوجٌووة كبٌوورة إلدراكووه العمٌووق لهووذه
الحقٌقةل لدرجة كان ٌؽمى علٌه وٌتصبب عرعا ً كما هوو معوروؾ .إذ ان المجتموع
اإلعطوواعً ٌموور بمرحلووة متقدمووة موون الكونٌووة والتعمووق وٌجووب أن تكووون هوٌتووه
اإلٌدٌولوجٌة مواكبة لوذلكل بحٌوا ٌكوون مصوطلح هللا بشوكل خوات مقنوع وموإثر
وموجود فً كل مكان ومراعب وأعرب الى اإلنسان مون حبول الورٌودل وبوذلك ٌوتم
فووتح الطرٌووق المعنوووي للسوولطنة أو ملكٌووة السوولطة اإلعطاعٌووة المحتملووةل وٌتحقووق
273

حنو احلضارة الدميقراطية

مٌبلد الفكر واإلٌدٌولوجٌة كؤحد دعائق فن اإلدارة الطبقٌةل وكانعكواس لهوال ٌطلوق
وصؾ أكبر عوة على هللال بٌنما تسمى السلطة اإلعطاعٌة بمل هللال حٌا ٌوتم علوب
الوضع رأسا ً علوى عقوبل لتصوبح السولطنة الحقٌقٌوة للخبلفوةل بٌنموا انعكاسوها هوو
هللال وبووذلك ٌتحقووق التوووازن فووً الهوٌووة االجتماعٌووةل وٌنفووتح الطرٌووق أمووام نقووا
دوؼمائً حول هللا على مدا عورون طوٌلوةل وبهوذا الموعوؾ العلموً نسوتطٌع فهوم
أبعاد دوؼمائٌات تلك المرحلة بشكل أفضل.
إننا لم نقصد هنا التقلٌل من مصطلح هللال بل إعطاءه معناه الحقٌقوً .إن
المصطلحات هً وعائع مثلها مثل الكٌان االجتماعًل ولها تؤثٌر بمقدار االعتصواد
علووى األعووولل وال ٌمكووون أن نستصوووؽر تطووووٌر النبوووً دمحم لمصوووطلح هللا .فؤخطووواء
الما دٌٌن الفمٌن فً هذا الخصوت سلبٌة بمقدار ما ٌقوم به المثالٌون على األعلل
وٌإدي إنكار المادٌٌن للورب إلوى نفوس نتٌجوة ادعواءات المثوالٌٌن الوذٌن ٌورون هللا
حقٌقة مطلقةل هذا ٌعنً تحرٌؾ المعنى الحقٌقً لكٌان اجتماعً مون خوبلل نمورة
علمٌة اجتماعٌة صحٌحة.
إن اإلبووداع اإلٌوودٌولوجً للمجتمووع اإلعطوواعًل هووو عموول ٌتطلووب مهووارة
أكثر من اإلبداع العملً وأكثر صعوبةل وٌشبه ذلك الفر بٌن والدة طفل بصوحة
كاملة وبٌن نشؤته العادٌة .إن تقنٌع ذلك فً المجتمع اإلؼرٌقً بقربه إلى اإلنسوان
وتشوووابهه معوووهل وعووودم عدرتوووه علوووى الخلوووق الكبٌووورل وبموووا ٌتماشوووى والفٌدرالٌوووة
ا لعشووائرٌةل عوود أثوور علووى التحووول إلووى دولووة ودٌمقراطٌووة أثٌنووا فٌمووا بعوود .لقوود أدا
مفهوم هللا المتمٌز عن اإلنسانل والمتسم بالقوة الخارعة فً األدٌان التوحٌدٌوة إلوى
المجتمع السلطويل وسلطنة السبلالتل وتلعوب الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة دوراً أساسوٌا ً
فً تشكل المجتمع بشكل عامل وفً تكوٌن السلطة السٌاسوٌة بشوكل خواتل وذلوك
ٌشكل جوابوا ً علوى السوإال التوالً :لمواذا لوم تتطوور الدٌمقراطٌوة والجمهورٌوة فوً
المجتمع اإلسبلمً؟ل وهذا ٌعنً أنه ال ٌمكن للمجتمع اإلسبلمًل الذي أخذ طابعوه
من البنٌة اإلٌدٌولوجٌة الموجودةل أن ٌتحوول إلوى مجتموع دٌمقراطوً دون تجواوز
هووذه الهوٌووة االجتماعٌووة .أي دون أن ٌعووٌ علمانٌووة منسووجمةل فتحقٌووق العلمانٌووة
الحقٌقٌوة عون طرٌوق تحلٌول وتجواوز الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة التقلٌدٌوة عبور التوارٌخل
والمتجوووذرة فوووً أعموووا المجتموووع حتوووى ذراتوووهل وتحقٌوووق الجمهورٌوووة العلمانٌوووة
والمجتمع والسٌاسة الدٌمقراطٌة مرتبط بذلك.
رؼووم ذلووك فووإن الوودور األولووً لمصووطلح هللا عنوود النبووً دمحمل هووو تقوودمً
وخبلع ومعطاء وعويل وٌدفع إلى الممارسةل وٌحقق سموا ً على الصعٌد الذهنًل
وعد لعب دوره التارٌخً بنجاحل ولكن ستبدأ البنى الثقافٌة المتعددة بالضؽط علوى
المصووطلح عنوودما ٌصوول هووذا األخٌوور إلووى مرحلووة النضووج .وتواصوول المجموعووات
العرعٌة المحلٌةل والقومٌاتل تؽطٌة المصطلحات الموجودة فً ثقافتها بستار هللال
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وبووذلك تووم الوودخول فووً مرحلووة الخووداع فووً مواجهووة هللال فؤصووبح لكوول مجموعووة
مصووطلحها الخووات بوواهلل الووذي ٌواكووب مسووتوا مصووالحهال فووإلى جانووب السوونة
الرسمٌة تتعدد وتنتشر المجموعات اإلسبلمٌة ؼٌر الرسمٌة كالباطنٌة والصوفٌةل
كانت المجموعات المعارضة والسوٌما الفواطمٌون والقرامطوةل تعوار
النمامل وكان ٌتم تبنً معتقدات ؼرٌبة ٌتطور فٌها التصوؾل وموع الوصوول إلوى
مرحلة الذروة للمجتمع والدولة اإلسبلمٌةل أصبح الفبلسفة اإلسبلمٌون أمام مهمة
إنقواذ المجتموع والدولوة اإلسوبلمٌةل مثلموا مهور أرسوطو كوؤكبر فٌلسووؾ مون أجول
إنقاذ مجتمع المدٌنة والدولة اإلؼرٌقٌة.
لقوود شووهدت المرحلووة مووا بووٌن القوورن العاشوور والثووانً عشوور بعوود المووٌبلدل
تطووورات سٌاسووٌة كبٌوورة فووً هووذا االتجوواهل وكووان تشووابك التطووورات االجتماعٌووة
والسٌاسوٌة توونعكس علوى البنٌووة اإلٌدٌولوجٌووة الفوعٌوةل ممووا دفوع الكنوودي والفووارابً
وأبوون سووٌنا وأبوون رشوود الووى إضووفاء الفلسووفة علووى اإلسووبلمل أي انهووم مثلوووا دور
أرسطو ورفاعه للمجتمع اإلسبلمًل وذلك بهدؾ إنقاذ المجتمع والدولة اللتان بدت
تلوح فٌهما بوادر االنهٌوارل ولوٌس إلثبوات مصوطلح هللا .وتودل النقاشوات الواسوعة
علووى تعووامم األزمووةل وكٌفٌووة الخووروج منهووا بطرٌقووة صووحٌحةو إن جوووهر هووذه
النقاشووات متشووابه فووً كوول مرحلووة مشووابهةل وإن مووا ٌجووب إنقوواذه هنووا هووو الدولووة
والمجتمع ولوٌس هللا المجورد .وٌكتسوب مصوطلح هللا تفوعوا ً إٌودٌولوجٌا ً إلوى درجوة
أضووحى منطقٌ واًل ولووذلك فإنووه ٌكووون عوود عوودم خدمووة كبٌوورة موون أجوول بقوواء المجتمووع
ودٌمومة الدولةل وكان الفبلسفة ٌإدون الخدمة التً كان ٌإدٌهوا الكهنوة .لقود خلوق
اإلسووبلم فكوورا ً فلسووفٌا ً الهوتٌوا ً أكثوور تطووورا ً موون المسووٌحٌة .فبلبوون سووٌنا أثوور ٌماثوول
أرسطو .وحٌنها كان الفكر العلمً وتراكماته متفو علوى أوربوال إذ كانوت أوربوا
تترجم المراجع الفلسفٌة والعلمٌة الشرعٌة فوً تلوك المرحلوة مثلموا نقووم بترجمتهوا
الٌوم عن أوروبال كما لم ٌسوتطٌع الفكور العلموً الوذي حقوق تفوعوا ً لودا المسوٌحٌة
إمهوووار ذلوووك التفوووو فوووً الشووور ل الن نموووط التفكٌووور اإلسوووبلمً المتعصوووب عوووٌعم
المكتسبات العلمٌة والفلسفٌة الموجودة بالكفر.
لقوود انتهووت مرحلووة الفكوور الفلسووفً باإلمووام الؽزالووً واألشووعري .وٌعتبوور
القرن الثانً عشر الموٌبلدي بداٌوة عصور التعصوب الوذي هٌمنوت فٌوه الدوؼمائٌوة
الصلبة على اإلسبلمل وانعودمت الثقوة بوالعلم ومول الطرٌوق "العلموً" الوحٌود هوو
االلتزام بالقرآن والسنةل وعلى مستوا الكبلم فقطل ولقد شهدت المسوٌحٌة تطووراً
مشابها ً لذلك نحو التعصبل إال أنه تم فتح طرٌق اموام اإلصوبلح وتطووٌر الذهنٌوة
المستقلة أكثر مون ؼٌرهوال بٌنموا دخول اإلسوبلم إلوى مرحلوة تارٌخٌوة مملموة لعودم
تطوٌره طرٌقا ً خاصا ً به لئلصبلح والعقل بشكل مستقل عون الودٌنل وعنود تقٌٌمنوا
التطور التارٌخً نرا أن ثقافة الشر األوسط التً لعبت دورا ً طلٌعٌا ً منذ والدة
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اإلنسووانٌةل أي موون العصوور النٌووولٌثً. 15555م ـ  1255مل عوود تركووت دورهووا
للحضارة الرأسومالٌة األوروبٌوة بعود ذلوك التوارٌخل وفوً الحقٌقوة فوإن أكبور مهموة
تارٌخٌة هً البحا عن أسباب هذا التؽٌٌر فً األدوار من جوانب متعددةل وحتى
اآلن لووم ٌقووم أحوود بهووذه المهمووةل ولكوون بع و المووإرخٌن الؽووربٌٌن مثوول "ؼوووردن
تشوواٌلد"ل "اس .ن .كووارمر"ل حوواولوا بجهووودهم الخاصووة تصووحٌح هووذا التطووور
التارٌخًل فالدفاع بالسبل الدٌنٌة الجافة لون ٌكوون ناجحوا ً علوى اإلطوبل ل والودفاع
عن التفو القدٌم ال ٌعنً أي شًءل بٌنما األمر األهم هو معرفة أسوباب التراجوع
التارٌخً وإمهار هذه المرحلة بكل أبعادها.
إن كشؾ النقاب عن بدء مرحلة التعصب والتراجعل التً تم دخولها بها
باسم اإلسبلم عن طرٌق المجال اإلٌدٌولوجً سٌإدي بنا إلى األسولوب الصوحٌحل
كان الشر األوسط فً تلك القرون ٌتفو علوى أوروبوا مون حٌوا الؽنوى الموادي
والتطور االجتماعً والعمرانًل ولم ٌكن فً هذه السواحة موا ٌشوٌر الوى التخلوؾل
إذ كان الشر األوسط جذابا ً بالنسبة لؤلوربٌٌنل بؽناه وجماله الخار ٌمثل تفوو
المستوا المعٌشً الذي كان أهم أسباب الحمبلت الصلٌبٌةل ولذا ال بد من البحوا
عوون أسووباب التعصووب والتووردي فووً المجووال اإلٌوودٌولوجً .لقوود خطووت أوروبووا
خطوات هامة فً مجال العلوم فوً القورن الثالوا عشورل وبودأت مرحلوة اإلصوبلح
الدٌنً فً القرن الرابع عشرل وكان القرن الخامس عشر هو بدء عصر التنوٌرل
أمووا المجتمووع اإلسووبلمً فووً تلووك المرحلووة فقوود تعوور لتطووورات معاكسووة تمامواًل
لدرجووة اتهووام الموودارس الفلسووفٌة بالزندعووةل وأوصوودت أبووواب االجتهووادل ومووورس
التعذٌب ضد الذٌن طرحوا أفكوارا ً ممٌوزةل وتوم سولخ جلوود الوذٌن ٌبودعون أفكواراً
فلسفٌة جدٌدةل مثل السهر وردا عوام 1195مل الوى حود اعتبوار عودم الثقوة بوالعلم
والعقل من الواجبات األساسوٌة لئلٌموانل وتوم تلحٌود الفبلسوفة والعلمواء كوابن سوٌنا
والفووارابًل واسووتند هووذا العصوور علووى المعلومووات المقتبسووةل والرواٌووات الضووٌقة
األفقل وتم اعتبار حفم القرآن والسنة علموا ً بحود ذاتوهل وتوم اعتبوار التفكٌور الحور
للعقل من أعمال الشٌطانل وأؼلقت جمٌع األبوواب أموام المعلوموات العلمٌوة .وبودأ
عصر سفسطائً اعتبر فٌه التعصوب العقلوً المتشودد والمخٌوؾل والوذي لوم ٌشوهد
الشووور األوسوووط لوووه مثوووٌبلً فوووً التوووارٌخ ذات مٌوووزة وعٌموووةل إن هوووذه المرحلوووة
السفسووطائٌة ال تلٌووق بالشوور األوسووطل كمووا أنهووا السووبب األساسووً لفقوودان التووارٌخ
المزدهر وفقدان الذاكرةل إنها بداٌة لفقدان التارٌخ والتراجع.
سٌكون من الصواب تقٌٌم هوذه المرحلوة كفاجعوة كبٌورة للشور األوسوط
والمجتموع اإلسوبلمً .إن هوذه المرحلوة خانوت أكبور ثقافوة رائودة للبشورٌة .وكانووت
سووببا ً فووً إنجووازات كبٌوورة وفووتح عصووور جدٌوودة علووى موودا 15555عووام تقرٌبواًل
وتقوووم اآلن بووالتنكر لعممتهووا وتوودفنها فووً القبوورل فووالقبور المصوورٌة والسووومرٌة
البوواهرة لٌسووت هووً المهمووة فقووطل إذ تووم عبوور الثقافووة البوواهرة الدائمووة فووً الشوور
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األوسط وسط آالم كبٌرةل هذه المقابر ال نعلم ما تحتوٌه حتى ٌومنا هذا.
عندما ننمر من زاوٌوة عاموة لتوارٌخ الشور األوسوطل نجود أن اإلسوبلم
ٌمتلك دورا ً تقدمٌا ً محودوداًل وال ٌملوك عٌموة إبداعٌوة كبٌورةل وٌمكننوا تفسوٌره علوى
أنوه المشووتق الثالوا للسووومرٌٌن مون حٌووا الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌووةل وال ٌمكون التنكوور
للوودور الووذي لعبووه علووى صووعٌد االنتقووال موون تعوودد اآللهووة إلووى اإللووه الواحوودل وموون
المٌثولوجٌووا إلووى الوودٌنل وموون الزراعووة إلووى التجووارةل وموون القبلٌووة إلووى السوومو
القومًل ومن العبودٌة إلوى العبودٌوة المرنوة وصووالً إلوى التقودم الحضواري .لكون
كل هذه المواهر كانت تحقق تطوورا ً ذاتٌوا ً وال ٌوجود أي شوًء جدٌود توم خلقوهل و
كووان" وجووود هللا ووحدانٌتووه والرسوول األنبٌوواء " مفهوموا ً تووم تمؤسسووه وتحوٌلووه إلووى
مصطلحل مسٌطرا ً على التقالٌد والذهنٌة االجتماعٌة منذ زمن طوٌلل وموا عوام بوه
اإلسووبلم هووو دفووع المجتمووع اإلعطوواعً الووذي أتخووذ موون الفوورد القوون مركووزاً لووه إلووى
األمووامل وموون المإكوود أن اإلسووبلم عوود لعووب دوراً فووً تسوورٌع اإلعطاعٌووة وتكاثفهووال
وتحوٌلهووا إلووى مإسسووات عوٌووة ونشوورها عالمٌووا ً وهووو القوووة الخارجٌووة المجووددة
لتحرٌك تطور الحضارة اإلعطاعٌة حتى فً أوروبا والهند والصٌنل وبتعبٌر عام
فإن اإلسبلم هو من أفضول المصودرٌن لئلعطاعٌوةل كونوه دٌون التجوارل والمهنٌوٌن
والفبلحٌن والمزارعٌنل إن إجبلله وتكرٌمه لمفهوم الجهادل وتقدٌس طرٌق الفوتح
الذي ال ٌعنً سوا االحتبللل وفً حوال المووت أي االستشوهاد ٌوذهب إلوى الجنوة
مباشوورةل وفووً حووال البقوواء علووى عٌوود الحٌوواة تكووون الحصووة الكبٌوورة موون الؽنٌمووة
بانتمارهل كل ذلك له عبلعة بتصدٌر اإلعطاعٌة عن كثب.
إذا عٌمنا المرحلة منذ االنطبلعة حتى عصور النضوجل مون القورن السوابع
حتووى القوورن العاشوور المووٌبلدي بانتشووار الثووورة اإلعطاعٌووةل نوورا أن كوول المراحوول
التً جاءت بعد هذه ال تتضمن أي دور تقدمً حٌا سادت الحوروب العمٌواء بوٌن
اإلموارات والسوبلالت علوى المصوالح والؽنوائم والنهوب .إي تحولوت هوذه المرحلووة
إلى فاجعة بعد القرن الثانً عشرل واستخدم الدٌن كؤتفه وسٌلة شخصٌة للسبلالت
واإلمارات بعد أن كان سوامٌا ً فوً البداٌوةل وبٌنموا أصوبح الموذهب السونً الموذهب
المتع صوب الرسوومًل تطووور المووذهب العلوووي علوى شووكل اتجوواه دٌنووً مقوواوم ٌمثوول
الكادحٌن والمسحوعٌنل لم ٌقطع روابطه بالقٌم الثقافٌة للشوعوبل ومهورت الكثٌور
من المذاهب الباطنٌة ضد الملم والكذبل واكتسبت الصوفٌة والتصوؾ القوة مون
جدٌدل مع أن الصوفٌة كانت طرٌقة منذ القرون األولى تمثل رد الفعل فً األدٌان
الرسومٌةل حٌووا ٌبوودأ االنكمووا الووداخلًل وبودالً موون التمسووك بالسوولطة المادٌووة ٌووتم
اللجوء إلى السلطة المعنوٌة تحت اسم اآلخرةل وذلك ٌعنً ربط اآلمال بها وجعل
ذلووك مثالٌواًل ومووا ذلووك اال تعبٌوورا ً عوون االنهزامٌووة والضووعؾ ممووا أدا إلووى مهووور
وتطور التٌارات السلبٌة بما ٌشبه التجمعات الٌسارٌة فً ٌومنا هذا.
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رؼم وصول العلوٌة إلى السلطة على شكل الشٌعة فً إٌران والفاطمٌوة
فووً مصوورل وتؤسٌسووها للدولووة بقٌووت بعٌوودة عوون القٌووام بإصووبلح إسووبلمً صوواد
وتحقٌق إصبلحٌة إسبلمٌة صادعةل وعلى صعٌد األسس اإلٌدٌولوجٌوة لوم تسوتطع
تجاوز "تبعٌة أهل البٌت"ل ولم تمتلك فلسفة متطورة وال برنامجا ً سٌاسٌاًل كموا أن
طموحاتهووا لووم تتطووور إلعامووة عاعوودة اجتماعٌووة جدٌوودة وتمثٌلهووال فووبل ٌمكوون تحقٌووق
إصبلحات بالقول" :لقد تعر أهل البٌت للملم"ل حٌا ال ٌمكن تحلٌول األسوباب
السٌاسٌة واالجتماعٌة لهذا الملم الواعوع علوى أهول البٌوت بهوذا القوول فقوطل وبنوا ًء
علٌه فرؼم اعتمادها على أرضٌة المملومٌن العادلةل إال أن العلوٌة لم تصل إلوى
مستوا اإلصبلحات التً عامت بها المسوٌحٌةل وتفتقور إلوى الشومولٌة التوً تودفعها
إلووى لعووب دور متقوودم ٌنتموور منهووال ملٌئووة بالعاطفووة ولكنهووا تبقووى ملتزمووة بوونفس
القوالب االجتماعٌة االعتصادٌة عندما تؽودو نفسوها السولطةل فهوً ال تنطووي علوى
أي اختبلؾ سٌاسًل وإنما مٌولها تتجه نحو الٌسار بع الشًء.
لم تإد الحروب المذهبٌة (التقاتل األعمى) التوً اسوتمرت مئوات السونٌن
إال إلووى مووآز وانقسوواماتل واسووتنفاذ بشووكل متبووادل .ولووم ٌبووق اإلسووبلم محصوووراً
بتخلفوه فقووطل حٌووا وصوول إلوى حالووة التشووتت موون الناحٌوة السٌاسووٌة .وبالنتٌجووة لووم
ٌتطووور االعتصوواد وال المهوون الٌدوٌووة بسووبب الفوضووىل وبٌنمووا كانووت التجووارة فووً
أوربا تتجه نحو التجارة الحرة من أجول خلوق الطبقوة البرجوازٌوةل اصوبح التجوار
فً المجتمع اإلسبلمً متربصٌن بالربال كطبقة تتخلؾ ٌوموا ً بعود ٌووم .لقود منعوت
األنممة الصؽٌرة األمٌرٌة التً تم إنشاإها علوى األراضوً الخصوبة مون التحوول
إلووى اإلعطاعٌووة بشووكل طبٌعووًل وخنقووت البرجوازٌووة المدٌنٌووة منووذ البداٌووة بالحفووام
علووى عوووة اإلعطاعٌووة المركزٌووةل وبالتووالً ال مفوور موون التخلووؾ لعوودم تطووور طبقووة
برجوازٌة تخلق توازنا ً مستقبلً كما جرال إن المركزٌوة المعتمودة علوى الفتوحوات
تصبح متخلفةل وتدافع عن الماضً فً الشر األوسط والمجتمعوات اإلسوبلمٌةل
كمإسسوووة ال داع لهوووال ولوووٌس لهوووا معنوووىل وذلوووك عنووودما تصووول إلوووى نهاٌوووة عهووود
الفتوحوواتل وسووتبقى السوولطنة ككتلووة سوورطانٌة فووً أحضووان كوول المجتمعوواتل تلووك
الكتلوووة السووورطانٌة التوووً تقضوووم الجسوووم وتعرضوووه للتفسوووخ! ولوووم ٌبوووق أي التوووزام
بإٌدٌولوجٌة ومبدأ اإلسبلمل وهناك مرحلوة مختلفوة عون الطوراز البٌزنطوًل حٌوا
ٌتم القٌام بكل شًء وبالمكائد ألجل السلطة .فقد كانت المرحلة ما بٌن القرن 12ـو
 15بعد المٌبلد هً مرحلة االنهٌار من الذروة.
أما المرحلة ما بٌن القرن 15ـ  25بعد المٌبلدل فتقٌم علوى أنهوا مرحلوة
المووبلم الوودامس فووً تووارٌخ المجتمعووات اإلسووبلمٌةل وال تملووك أي مإشوور للتطووورل
وكافة األدلة دلت على االنتقال مون الوذروة إلوى االنهٌوار .وكانوت اللعنوة التوً ٌوتم
ذكرها فً الكتب المقدسوةل عود شوملت كول الوذهنٌات والمإسسوات مون رأسوها إلوى
أخمت عودمٌها .ومهور أكبور تنواع مؤسواوي إلوى المٌودانل فنفوً النفوً المضواد
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دخل مرحلة اآلالم واالستهبلكل فوالنفً الكبٌور لتجواوز البنوى المترسوخة وإمكانٌوة
والدة الجدٌد التً حكمت المجتمع واإلنسان منذ آالؾ السنٌن والتً تمثل الطرحل
تتعوور اآلن لنفووً القوووا التابعووة للطوورح المضووادل التووً تلحووق هزٌمووة بالجانووب
اآلخر لتهٌمن مرحلة من االستهبلك وفراغ المضمون.
إن التفكٌوور بووؤن اإلسووبلم وحووده هووو الووذي خلووق هووذا العصوور فووً تووارٌخ
الشوور األوسووطل ٌتضوومن نقص وا ً كبٌووراًل وٌجووب أن نووربط ذلووك بؤسووباب أعمووقل
فبمقوودار مووا تتجووذر ثقافووة أو حضووارة فووً سوواحة مووا وتتعمووقل ف وإن مهووور الجدٌوود
المضوواد لهووا ٌكووون صووعباًل حٌووا البوود موون توووفر دموواء وأراضووً جدٌوودة موون أجوول
التجدٌدل والمثال على ذلك هً المرحلة التً تطور فٌها الصٌد والتجمٌع أكثر من
أي وعت آخرل والتوً تسومى بثقافوة موا جودلٌان  magdelianالتوً سوادت حتوى
أعووووام . 15555م الزالوووت تشووواهد فوووً المنووواطق التوووً نسووومٌها الٌووووم بفرنسوووا
وأسووبانٌال ولووم توودخل العصوور النٌووولٌثً رؼووم مرورهووا بالمرحلووة العلٌووا للعصوور
البالٌولٌتً والسبب الهام هو ان ثقافة العصر البالٌولٌتً األعلوى ال تملوك موروؾ
إنكوووار نفسوووهال وكانوووت دٌنامٌكٌتهوووا الداخلٌوووة والمحوووٌط المقووورب لهوووال ٌفتقووور إلوووى
الخصائت التً عد تإدي إلى تجاوز تلك المرحلة وكوان ال مفور مون تجواوز ذلوك
عن طرٌق التؤثٌرات الخارجٌةل مثلما ٌكون الشخت المتعود علوى نفسوهل مؽرموا ً
بنفسهل وٌرا نفسه متفوعوا ً علوى ؼٌورهل وال ٌرضوى تؽٌٌور نفسوه بؽٌوره .إن القووة
والثقافووة التووً سووتؽٌر وتضووؽط علووى الثقافووة المتمركووزة حووول ذاتهووا والتووً تعووٌ
نفسوووها بعموووقل إلوووى درجوووة ال تفكووور بوجوووود ؼٌرهوووال ٌجوووب أن تكوووون خارجٌوووةل
واالنحبلل والتجدد سٌكونان أثراً للدٌنامٌكٌات الخارجٌة.
ترتبط حٌاة الشر األوسط للعصر النٌوولٌثً بعموق بالجؽرافٌوا والمنوا
والثقافة النباتٌة والحٌوانٌة عن كثبل وتعتبر أنهار دجلوة والفورات والنٌولل كجٌول
جؽرافووً ثووان هووامل مروف وا ً ٌمكنهووا موون تطوووٌر المجتمووع العبووودي كبوودٌل للعصوور
النٌولٌثًل وٌعتبر ذلك فرصة تارٌخٌةً لتحٌا عصرٌن تارٌخٌٌن جنبوا ً إلوى جنوبل
وتقومان بتؽذٌة بعضهما البع لفترة طوٌلةل والجانب الذي ٌجب مبلحمته هوو
أن أحووودهما ال ٌنبثوووق مووون اآلخووور ولوووم تكووون التفسوووٌرات الدٌالكتٌكٌوووة المعاصووورة
صحٌحةل والتً تقول بؤن األنممة تنبثق مون علوب بعضوهال ألن اآلراء تشوٌر إلوى
أن هذا التطور ٌجري من الخارج على أساس التؤثٌر ؼالبال و لم ٌتطور المجتموع
العبودي السومري فً مركز العصر النٌولٌثً .بل تطور فوً منطقوة المسوتنقعات
التووً تعووٌ فٌهووا القبائوول المتخلفووة رؼووم التووؤثٌر الشوودٌد بٌنهمووال ولووم تعووٌ هووذه
المنطقووة المسووماة مٌزوبوتامٌووا السووفلى العصوور النٌووولٌثً إطبلعوواًل ولعبوووت دور
األراضً العذراء كساحات لم تتجاوز ثقافة القبٌلة .
لقووود مهووور النموووام االجتمووواعً الجدٌووود عووون طرٌوووق توحٌووود عوووٌم الثقافوووة
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النٌولٌثٌة مع األراضً المناسبة للريل وتشكٌل مٌزوبوتامٌا العلٌا والدنٌا أرضوٌة
لثقافتٌن تارٌخٌتٌنل لم ٌكون إال نتٌجوة لفرصوة تارٌخٌوة تجعول هوذه المنطقوة أؼنوى
حضوارتٌن توارٌخٌتٌن فوً التووارٌخ وتخلوق التوارٌخل أمووا الحضوارة اإلعطاعٌوة فقوود
مهرت فً ساحة خارجٌةل فً مكان تقاطع الطر ل أي فً إحودا مراكوز المودن
الصحراوٌة التً كانت نتاجا ً للتجارةل وما كان باإلمكوان للحضوارة اإلعطاعٌوة أن
تتطور حوول النٌول والفوراتل ألنوه ال ٌمكون لهوذه الثقافوة ونموط حٌاتهوا والمتعوودة
على مإسساتهال أن تخلق النمام الجدٌود مون أحشوائهال عود تتعور للتطوورل لكون
بشوورط أن تموول ضوومن النمووام نفسووهل أم وا النمووام الجدٌوود المختلووؾ فسووٌتطور فووً
الخارج وسٌإثر وٌتؤثر أٌضاًل وهذا منسجم مع عانون نفً النفوً الوذي ٌعتبور أحود
عوانٌن التطور التارٌخًل فمهوور النموام الجدٌود ٌجعول كول األنمموة السوابقة وموا
عبلها ال حول لها وال عوة فً المنطقة التً ٌقوم فٌهوال وكؤنوه عووة تقنٌوة جدٌودةل أو
عوووة متفوعووة المتبلكهووا سووبلحاًل وسووٌتعر القوودٌم لهجوووم الجدٌوود موون السوواحة
الخارجٌة التً أنشؤ فٌهال وسٌتفو علٌه وٌتجاوزه.
بعود أن لعووب اإلسووبلم دوره كانطبلعووة كبٌورة ثالثووة فووً الشوور األوسووطل
سووٌتعر للنسووٌان أو بمقولووة أخوورا بسووبب تعرضووه للخٌانووة واللعنووةل إنهووا هووً
نتٌجووة محزن و ة لكنهووا مفهومووة .إن تكهوون النبووً دمحم بؤنووه أخوور نبووً وسووٌنبعا ٌوووم
القٌامة لٌشفع المته أمر متعلق بهذا الموضوع ٌحمل معنى كبٌراً.
حتووى األر التووً نحبهووا كثٌوورا ً توودعو الضوورورة الووى تركهووا بووورا ً فووً
بع و األحٌووانل وٌجووب ؼوورس شووجرة جدٌوودة عوضووا ً عوون الشووجرة المتفسووخةل
والشًء الذي ٌطول استخدامه ٌصبح عدٌماًل وال ٌبقى أي شًء ٌمكون إنتاجوه بعود
االنفجوووار الوووذي جووورا فوووً الصوووحراء .لقووود أنجبوووت جمٌوووع معطٌوووات الحضوووارة
وامتصت كل عوة األر القابلة لبلمتصاتل وأصبحت األم مسنةل ولن تستطٌع
در الحلٌب بعدل وال تستطٌع أن تقدم إنتاجا ً جدٌدا ً مون خوبلل عملٌوة تطعوٌم جدٌودة
أو زواج آخر .لقد أنجبت ما أمكنهوا مون األطفوالل وؼوذعتهم بحلٌبهوا وحوان الوعوت
للرجوع إلى األر  .لقد أنتجت "األم األر " ما تتطلبه اإلنسانٌة ونشرته إلوى
أطووراؾ العوووالم األربعوووة .أصوووبح هابٌوول وعابٌووول أوالد أدم و حوووواءل أحووودهم راع
واألخر مزارع وولد لنووح أربوع أبنواء انتشوروا فوً األطوراؾ األربعوة فوً العوالم
لٌكونوا أربعوة أعورا ومهودوا للعوالم السوبٌل اموام الحضوارةل وخلقووا موا تحتاجوه
اإلنسانٌة من نباتات زراعٌةل وحٌوانات ألٌفةل والقرٌة والمدٌنوة والطبقوة والدولوة
واإللوووه وكووول المهووون والكتوووب المقدسوووةل واألنبٌووواء واألدب والفنوووون والموسوووٌقى
والعمارة والسبلح والطرٌق...الخل وؼذوها وأهدوها إلى كل العالمل وإن كل ذلك
متعب .أنسحب الشر األوسط الذي كان الثقافة األم الخبلعة ومهد اإلنسانٌةل إلوى
ما وراء الستار وربما إلى القبرل وربما ٌنسحب من أجول أن ٌخلوق حضوارة حٌوة
وجدٌدة ومتعددة األلوانل لٌنام وٌستٌقم من جدٌودل لٌحقوق نهضوته التنوٌرٌوة التوً
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تلٌق بواععه.
تمهر هذه الحقائق عدم صحة تحمٌل كل أسوباب التخلوؾ والوتعفن علوى
اإلسووبلمل فقوود تركووت المجتمعووات مهزومووة ومتعفنووة تحووت الشووكل اإلسووبلمً لٌووتم
سحقها واالستهتار بشرفها وإذاللها .إن الكهنة الذٌن خلقووا المٌثولوجٌوال واألنبٌواء
الذٌن خلقوا األدٌانل وسارؼون وأمثاله الكبار الذٌن بنوا اإلمبراطورٌاتل وجمٌع
الربات اللواتً عورفهن التوارٌخل وكول الوذٌن خلقووا أولوى المبلحوم وكتبووا الشوعر
وأعطوووا الموسووٌقى حقهووا .وكوول الووذٌن كووانوا ؼوودارٌن حتووى النهاٌووةل وأصووحاب
الضمائر الكبٌرةل كلهم ولدوا فً هذه األر ل وعاشوا ومواتوا وولودوا مون جدٌود
بشكل أعوا وأؼنى وأكثر ألوانا ً وأصواتاًل فلماذا ال ٌنبتون مرة أخرا؟.
إذا كان التارٌخ ملٌئا ً بالدروس فإن ما ٌجوب القٌوام بوه هوو شورح أسوباب
اللعنة والتعفنل وإذا كانت هناك شكوك بمر مال فالشوًء الوذي ٌجوب القٌوام بوه
هو تشخٌت المر ولٌس حقن إبرة عشوائٌاً.
ٌجب أن نعرؾ هذه المسائل مسبقا ً بشوكل جٌود :إن الذهنٌوة المٌثولوجٌوة
للشر األوسط ممزعةل وعد فقد الشر األوسط دٌنه منذ زمن طوٌولل ولوم ٌمتلوك
علمووا ً أبوودأل وكووؤنهم ٌعٌشووون حوووار الطرشووان الووذٌن ٌتحوودثون بكوول اللؽووات وال
ٌفهمون بعضهم البع تحت برج بابل .كم هو ألٌم هوذا القودرل فالدولوة الصوفوٌة
اإلٌرانٌووة فووً شوور الشوور األوسووطل واألناضووولٌة العثمانٌووة تعٌشووان فووً ؼربووه
مرحلة من التارٌخ بدون معنى وبدون عقل وعلوب مورة أخورال وكوؤن موا تقوموان
بووه أشووبه مووا ٌكووون بكووورس لعبووة خٌوواالت كوواراكوز مكووررةل فووبل عبلعووة لهمووا ال
بالتارٌخ القدٌم وال بالمعاصرل كما لوم تبوق لهموا عبلعوة ال بالحضوارة الؽربٌوة وال
بالشوورعٌة وال اهتمووام لهمووا بالمسووٌحٌة وال باإلسووبلمل أحوودهم أنقطووع عوون اإلنسووانٌة
لدرجة عٌامه بخنق سبعة عشر من أخوته من أجل الحكم .وتوم نسوٌان المٌثولوجٌوا
والفلسفة والعلم منذ زمن بعٌودل والعقوارات أضواعت أصوحابها الحقٌقٌوٌنل لوم ٌعود
ٌسكنها إال الثراثرة السٌئون وال ٌفعلون شٌئا ً سوا الثرثرة.
كانووت المرحلووة مووا بووٌن القوورنٌن 15ـو  25مل عصوور االزدهووار األوربووً
الكبٌر والزمن الذي تصاعد فٌوه العلوم والعقول والتقنٌوةل وهوً المرحلوة التارٌخٌوة
التووً كووان الفوورد فٌهووا ٌووإمن بإمكانٌووة تحطووٌم جمٌووع دروع العبودٌووةل وخطووا فٌهووا
خطوووات موثوعووة وناجحووة .انهووا حضووارة حقٌقٌووة جدٌوودة وكبٌوورة ولوودت وأخووذت
بالنمول ألٌس للشر األوسط حصوة فٌهوا..؟ وكٌوؾ ال ٌكوون..؟ فهوو الوذي وهبهوا
كل الخامات على مدا  15555سنة لتقوم أوروبوا بتحقٌوق هوذه الووالدةل فالشور
األوسط هذا كان الحاضنل فهو الوذي أحتضونها فوً العصور النٌوولٌثً علوى مودا
 15555سوونةل وأحتضوونها فووً العصوور الحضوواري علووى موودا خمسووة آالؾ سوونةل
وجاء الولٌد عاعا ً ال ٌعترؾ بؤجدادهل بعٌدا ً عن االحترام والتقدٌر مؽوروراً بنفسوهل
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ٌعتقد بؤنه ٌستطٌع الدفاع عن ذاته كاآللهة .ومتٌم بالعممةل ولكن رؼم ذلك ٌحوٌط
به خطر االنزال إلى الهاوٌةل وذلك صحٌح أٌضاًل هذا موا ٌجوب أن نفهموه جٌوداً
كً ال نكوون معجبوٌن بتفسوخنا ولكون ٌجوب أال ننسوى أٌضوا ً بؤننوا األم التوً ولودت
الحضووارة وأنشووؤتها واحتضوونتهال وسوونتعلم دون أن نلجووؤ إلووى التقلٌوودل ولكوون فووً
أر حضارة األم ومن ألوانها ودمائها كؤوالد وبنات من صلبهال لنحقق الووالدة
الجدٌدةل لنجعل من أوروبا المسنة عابلة هذه المرةل إننا سنحقق هذا المٌبلد الجدٌد
المقدس.
تتراكم جمٌع الدروس التً نستخرجها من تارٌخ الشر األوسوط بشوكل
عامل والتارٌخ اإلسبلمً بشكل خات وتتعقود فوً نهضوة شور أوسوطٌةل وٌجوب
أن نعتوورؾ إن الهوٌووات اإلٌدٌولوجٌووة المزدهوورة والقووٌم التووً تمثلهووا عوود انهووارتل
ووصلت إلى نهاٌة التعفن الذي تعٌشه منذ زمن طوٌل أٌضال ٌجوب القٌوام بتحلٌول
شامل وبمقاٌٌس علمٌة صحٌحة للعلوم االجتماعٌةل ولجمٌع العناصر المٌثولوجٌة
والدٌنٌووة الماضووٌة كخطوووة أولووى فووً درب التنوووٌرل وسووتحقق النقاشووات الجرٌئووة
والمتعوووددة االتجاهوووات التوووً تجوووري فوووً ضووووء ذلوووك نتائجوووا ً صوووحٌحة .وسوووتحل
الشخصٌة والعمل المتٌن والفهوم الصوحٌح والمقتودر محول حووار الطرشوان الوذي
ٌجووري فووً أسووفل بوورج بابوول .إن تحدٌوود الصووفوؾ بشووكل صووحٌح وتمٌثوول الطووابع
المقتوودر سووٌجلب نهاٌووة التقلٌوود األعموووى والحٌوواة البلوجدانٌووة وؼٌوور الصوووحٌحةل
وسووتنٌر الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة الجدٌوودة المسووتندة إلووى التصووور الصووحٌح للمسووتقبلل
الطرٌق أمام التطبٌق االجتماعً الذي ٌجب أن ٌتم عٌشه بمقدار معنى الصبلحٌة
التارٌخٌووةل وسووٌمنح الشووجاعة البلزمووة موون أجوول ذلووكل والتطبٌووق الثوووري بالووذات
سٌخلق حركة التنوٌر الشر أوسطٌة حتى لو كانت متؤخرة.
المثووواالن الهنووودي والصوووٌنً لوووم ٌضوووٌفا كثٌوووراً إلوووى أصوووالة الحضوووارة
اإلعطاعٌووةل فكووبل موون الهنوود والصووٌن تبنتووا عوالووب النٌولٌثٌووة الشوور أوسووطٌة منووذ
األلؾ الرابع عبول الموٌبلد وتبنتوا إنجوازات الثوورة الزراعٌوةل وبوذلك التزمتوا نفوس
المسوووار التوووارٌخًل وتمهووور حضوووارتا هارابوووا وموهنجوووادارو فوووً أودٌوووة نهوووري
البنجوواب والهنوودوس فووً أعوووام . 2555مل علووى شووكل أنهووا تطو عوور موون الموودن
السوومرٌة كاحتمووال كبٌوور لٌؤخووذا مكانهمووا علووى مسوورح الحضووارةل بٌنمووا اآلرٌووون
الذٌن تسلحوا باألسلحة البرونزٌة كانوا فً أعلى المسوتوٌات البربرٌوةل وٌحققوون
تطووورهم بووبل انقطوواع فووً أعوووام . 1555مل لٌقوموووا بوضووع أسووس الحضووارة
الهندٌةل وٌمكننا رإٌة التطورات نفسها على ضوفاؾ النهور األصوفر فوً الصوٌنل
حٌا تصواعد النموام العبوودي المشوابه للنموام السوومري متوؤخرا ً بوـ  2555سونةل
وتتؤسس أولوى أمثلوة للدولوة لٌشوكل الكهنوة الثقول فٌهوال حٌوا المركزٌوة المتصولبة
والملوك ـ اآللهةل هذه األنممة التوً آمنوت بؤلوهٌتهوا تسوتمر لوـ  555سونة تقرٌبواًل
ثم تتمز إٌدٌولوجٌا ً لتحدا معها تمزعا ً سٌاسوٌاًل وبالتوالً االنجوراؾ إلوى مرحلوة
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طوٌلة من الفوضىل فالنمام العبودي الذي دام فترة من اإلصبلح فٌما بٌن عوامً
. 255م ـ  255مل ٌتوورك مكانوووه لووونمط العبلعووات الجدٌووودة التووً تمثووول تطوووور
الحضووارة اإلعطاعٌووةل إن كووبل موون كونفوشووٌوس وبوووذا اللووذان ٌعتبووران رسوووالن
إصبلحٌان للشر األعصى ٌلعبان دورهما كطلٌعوة نموام سٌاسوً اسوتؽبللً أكثور
مرونة.
بدأ عصر التحول اإلعطواعً فوً أعووام  555مل بعود مرحلوة الحضوارة
العبودٌووة التووً اسووتمرت طوووٌبلًل وكانووت التطووورات فووً الشوور األوسووط تواصوول
تؤثرها من الخارجل حٌوا كانوت توؤثٌرات وضوؽوطات اإلسوبلم اإلعطواعً ٌسورع
وٌقوي اإلعطاعٌة فوً الهنود والصوٌنل وكانوت مرحلوة  1555ـوـ  1555مل تشوكل
مرحلة النضجل أما المرحلة التً تلتها فهوً مرحلوة التفسوخ والتبعٌوة فوً مواجهوة
الحضووارة األوروبٌووة المتصوواعدة .لقوود شووهدت حضووارتا األسووتٌك واألنكووى "فووً
المكسووٌك والبٌوورو" فووً جنوووب أمرٌكووا تطووورات مشووابهة كشووعبٌن متووؤخرٌن فووً
المرحلوووة التوووً بووودأت بتوووارٌخ . 555مل وفوووً أعووووام  1555مل وصووولت إلوووى
استقبللها تحت التوؤثٌر األسوبانً لتتعور إلوى انحوبلل مشوابه لتبقوى فوً مواجهوة
الزوال من التارٌخ.

هـ ـ بدالً عن النتٌجة
ٌحووافم نمووام الحضووارة اإلعطاعٌووة علووى نوعٌتووه األساسووٌة ومكانتووه فووً
التووارٌخل إن التنوواع األساسووً الووذي أدا إلووى انهٌووار العبودٌووة هووو فقوودان عموول
العبٌد لعطائه وإنتاجٌته القدٌمةل وتحوله إلى عائق أموام عبلعوات اإلنتواج الجدٌودةل
إن امتبلك اإلنسان كرأسما ل هوو العامول األساسوً الوذي اعتمود علٌوه النموام عنود
مٌبلد وتطور العبودٌةل وكان البد من تفسخ النمام بعود أن ازداد عودد العبٌود إلوى
درجة ال ٌمكن له أن ٌستخدمهم فً اإلنتاجل ووصوولهم إلوى وضوع العواطلٌن عون
العمل لودا أسوٌادهمل وكوان البود أن ٌتسورع االنحوبلل عنودما ٌكوون السوبب نقوت
إنتاجٌوووة العامووول األساسوووًل وٌجوووب أن نضوووٌؾ إلوووى ذلوووك ؼوووبلء حٌووواة المدٌنوووة
والحروبل فالمدن التً اكتمت بالسكان والتً كانت تؽذٌتها تشوكل مشوكلة كبٌورة
هووً نتوواج للمرحلووة المنتجووة للنمووامل وٌوموا ً بعوود ٌوووم كووان ٌصووعب مواصوولة كٌووان
المدن التً توسعت وزاد سكانها عند توعؾ العطواءل تطووٌر المودن وزٌوادة ؼوبلء
المعٌشة فٌها كانت من أهم األسباب التً أدت إلى االنحبلل .واألمر نفسه بالنسبة
للحروبل فعندما تحولت الحروب التً كان ٌجري خوضها ألجول كسوب سواحات
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حضووارٌة جدٌوودة فووً البداٌووة إلووى وسووٌلة للمحافمووة علووى الحوودود وعمووع التموورد
الداخلًل وتحولت إلى مإسسات بطانتها أؼلوى مون وجههوال لعبوت الجٌوو دوراً
فوً تصووعٌد الفوضووى بودالً موون تحقٌووق االسووتقرارل وتحولوت إلووى وسووٌلة للحووروب
الداخلٌة ألجل الحفوام علوى السولطةل وانقطعوت عبلعوة الفوبلح بواألر ل ألنوه توم
تقسٌم األراضً الزراعٌوة إلوى موزارع كبٌورة بوٌن الموزارعٌن الكبوارل وذلوك هوو
أحد أسباب توعؾ اإلنتاج .تحول هذا االنحبلل فوً عناصور النموام األساسوٌة الوى
أزمة عامة أدت الى عطالة العبلعات والمإسسات السولٌمة اٌضواًل وعودم اسوتخدام
رأس المال مهد السبٌل أمام التفسوخ علوى جمٌوع المسوتوٌاتل وجواء القضواء علوى
النمووام موون خووبلل توحوود ؼووزوات البربوور مووع التمووردات الداخلٌووة لٌكووون المصووٌر
المنتمر للمرحلةل وكان البد للنمام إال أن ٌنحل وٌمهر نمام جدٌدل حتى ولوو توم
تطبٌق أجهزة الدولة بحزمل ومهما ازدادت الضؽوطات.
وكووان علووى النمووام الجدٌوود إٌجوواد الحلووول ألسووباب االنهٌووارل ألن موون
أولوٌووات هووذا النمووام إٌجوواد الحلووول للعبٌوود الووذٌن ابتعوودوا عوون اإلنتوواجل والجنوودي
العاطل عن العملل واألراضً ؼٌر المستخدمةل والمدن التً تضوخمت كواألورام
والحروب ؼٌر المثمورة والجوو ؼٌور اآلمونل حٌوا ال ٌمكون تجواوز هوذه المشواكل
عن طرٌق ترمٌم النمام القدٌمل ما حدد توجهوات النموام الجدٌود هوو الهوروب مون
المدٌنووة إلووى الرٌووؾل وتشووتت الجٌووو الكبٌوورة والتهوورب موون الحووروبل وبنوواء
ساحات أضٌق لكنها آمنةل وكان الوضع القائم ٌشبه التراجع واالنسحاب وكؤنه عد
تمت العودة ثانٌة إلى المجتمع النٌولٌثًل ولكن ذلك كوان ماهرٌوا ً فقوطل فقود كانوت
كل المدن تواصل حٌاتها رؼم انخفا عدد سوكانهال وتوم بنواء عبلعوة الفوبلح موع
اإلنتاج مرة أخرا عن طرٌق توزٌع المزارع الكبٌورة علوى الفبلحوٌن علوى شوكل
حصت معٌنة لٌكون الفبلح شبه مالك لهال وللفبلح أسورة علوى األعولل وٌسوتطٌع
الحصووول علووى مووردود تفووً حاجتووه السوونوٌةل وكانووت الملكٌووة المحوودودة تتطووور
بالتوودرٌجل وهووذا التوجووه نحووو األر وعلووى هووذه األسووسل زاد مشوواعر الوووالء
لؤلر واالرتباط بهال وكان مفهوم األر األم ٌكتسب عوة وٌتحول إلى وسوٌلة
إنتاج أساسٌةل وأصبحت الحروب تخا مون أجول اموتبلك أرا أوسوعل ولوٌس
من أجل امتبلك المزٌد من العبٌدل وأصبحت األر موضووعا ً للملكٌوة بودالً مون
اإلنسانل فالذي ٌمتلك أراضً أكثرل ٌتمتع بقوة أكبر.
إن تقاسم ملكٌة األراضً على هذا الشكل ٌوصلنا إلوى نموام اإلمواراتل
فقد تم تجواوز النموام القوروي المشواعً للعصور النٌوولٌثً منوذ زمون بعٌودل وجواء
نمام استخدام اإلمارات حسب نموام الملكٌوةل وكوان الفبلحوون مرتبطوون بواألمٌر
بعبلعووات أعنووان تشووبه عبلعووات العبٌوودل وكؤنووه نمووام مخووتلط موون العبودٌووة والنمووام
النٌووولٌثًل ولووم تتشووكل سوووا بلوودات صووؽٌرة حووول اإلموواراتل وهووو نمووام إنشوواء
المدن والبلدات التً تتخذ طابع نمام اإلنتاج الجدٌد أساسا ً لهال والتوً كانوت أكثور
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واععٌةل بٌنما كانت االمبراطورٌة العبودٌة تتحول إلى أنقا ل كوان تنموٌم المودن
والرٌؾ ٌتم حسوب األسوس الجدٌودةل وٌوتم القفوز إلوى األموام بودا تراجوعل ولوم ٌنتوه
التراجع نحو العصر النٌولٌثًل بل حدا توازن فً التراجع مع التقدم إلوى األموام
لٌووتم التقوواط بداٌووة النمووام الجدٌوودل وٌكووون المسووار المتصوواعد هووو مسووار الحٌوواة
الجدٌدة.
هووووذا التعرٌووووؾ الجدٌوووود لئلعطاعٌووووة ٌسوووواعدنا علووووى فهووووم عوووودم الخلووووق
المٌثولوووووجً والوووودٌنً الفلسووووفً األصووووٌلل إن نمامووووا ً ذو نمووووط مخووووتلط ٌتطلووووب
إٌدٌولوجٌة مختلطةل فً حٌن أن األنمموة األصوٌلة تنقلنوا إلوى أشوكال مون التفكٌور
األصووٌلل وكووان البوود لئلعطاعٌووة التووً اسووتندت إلووى األشووكال القائمووة فووً العصوور
النٌوووولٌثً والمجتموووع الطبقوووً أن تتخوووذ بنٌوووة المجتمعوووٌن أساسوووا ً لبنووواء هوٌتهوووا
اإلٌدٌولوجٌةل ألنه ال تتووفر لودا اإلعطاعٌوة عووة وخصوائت تجعلهوا عوادرة علوى
خلق الجدٌدل فحتى أكثر البنى اإلٌدٌولوجٌة التوً مهورت بصوٌؽة أكثور ثورٌوة لوم
تسووتطع تجوواوز وضووع االشووتقا الثووانً أو الثالووا علووى صووعٌد المضوومونل ولووم
ى إصبلحٌاًل وهذا الوضع للنمام على صوعٌد األسوس المنطقٌوة
تتضمن سوا معن ً
والعقائدٌووة والمعنوٌووة هووو بمثابووة نسووخة عوون الماضووًل إن أكبوور تطووور لمنطووق
القرون الوسطى هوو الوصوول فوً آخور أٌامهوا إلوى مسوتوا فهوم وتحلٌول محودود
ألرسطو ولم تتواجود أٌوة عووة أو أسوس فكرٌوة تمكنوت مون تجواوز ذلوكل إن حواكم
العقول هو أرسطول وكل أشكال المنطق ترتبط بهل إنه األستاذ األعمم.
ومن حٌا اإلٌمان فبل دور لآلخرٌن سووا حفوم الودوؼمائٌات الدٌنٌوةل
إن كتابة وحفم الكتوب المقدسوة ٌعنوً الوصوول إلوى مرتبوة أكبور عبلعموة أو رجول
دٌنل وكانت هذه المرحلة من أكثر المراحل التً ضوؽطت فٌهوا الدوؼمائٌوة علوى
عقول البشر بكل ثقلهوال إذ لوم ٌوتم إعطواء فرصوة لتبورعم أي فكور خوبل ل ومهور
الوجوووه المملوووم للقووورون الوسوووطى مووون خوووبلل إضوووافة مٌتافٌزٌقٌوووا ومثالٌوووة جافوووة
للمعتقداتل وسمح لخلق إرادة إنسوان ضوعٌؾ بشوكل ٌووازي العبوور مون اإلنسوان
العبد للملك اإللوه إلوى اإلنسوان مول هللا ومازالوت اإلرادة واألخوبل الحورة بعٌودةل
ولم تتشجع اإلنسانٌة لتكون تابعة لنفسهال بل تبقى تابعة بنسبة مل هللا علٌها.
ٌجب أن نوضح حقٌقوة القورون الوسوطى التوً وصوفها العصور الحودٌا
بالعصور المملمةل ومازالوت هوذه الملموة توزداد ملموةً كلموا تعمقنوال أسوس موبلم
القرون الوسطى تكمن فً فقدان الهوٌة اإلٌدٌولوجٌوةل فالعتواد اإلٌودٌولوجً الوذي
ٌمنح الروح وٌسلط الضوء على مراحل اإلبوداعل ٌفقود أهمٌتوه عنودما ٌتحوول إلوى
عوة مادٌة وٌصل إلى بناء مإسساته االعتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌةل وٌتحوول
إلى شكل آخرل وهذا الوضع ٌعنً الملمة إذا ؼابت الحركة التنوٌرٌةل كما ٌوإدي
انسووبل اإلٌدٌولوجٌووة القدٌمووة عوون جوهرهووا واسووتخدامها لمصووالح خاصووةل إلووى
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التشووووٌه اإلٌووودٌولوجً التوووام والمؽالطوووة تجووواه المجتموووعل وتتحوووول إلوووى التبلعوووب
بالكلمات والتمذهب المزٌؾ ونمط الخطاب الدٌماؼوجً الذي ٌخنق األجواءل وال
سٌما نمام المدارس الدٌنٌوة التوً تسوتخدم كمراكوز إٌدٌولوجٌوة أساسوٌةل وموا هوً
سوا وسائل لنشر الملمة.
ونرا المبلم الواضح فً القرون الوسطى عندما فقدت روابوط التنووٌر
فً العصر الكبلسٌكًل واألخطر مون ذلوك هوو تحوول الفلسوفة إلوى وسوٌلة إلثبوات
البلهوت وهنا تتشكل ملمة ذا وجهٌنل األول هو فقدان الرسالة الدٌنٌة التً تعنً
النقوواء الوجوودانً الووذي ٌجعوول الموعووؾ األخبلعووً والمخوورج ؼٌوور ممكنووا ً حسووب
المرحلةل وبذلك ال ٌبقى للنمام أي أساس شرعً وال تبقى سوا المصالح المادٌة
العلنٌة التً ٌجري القتال مون اجلهوال أموا الثوانً فهوو البلهووت الفلسوفًل الوذي توم
إحداثه من أجل سد الفراغ اإلٌدٌولوجً الذي أعحم البنى الفكرٌوة فوً عقود كبٌورة.
والتٌوووارات الصووووفٌة التوووً تصووواعدت كووورد فعووول علوووى ذلوووك زادت مووون التموووز
اإلٌدٌولوجً عن طرٌق شده إلى الخلؾل وبذلك أصبح الوجهان السوابقان ٌزٌودان
موون الملمووة لتؽذٌووة بعضووهما الووبع ل فتلووك هووً المووروؾ المعٌقووة فووً القوورون
الوسطىل لقد تحولت اختراعات الثورة الزراعٌة األصوٌلةل ونموام العبودٌوة التوً
كانت بمثابة مكتسبات للعقل إلى دوؼمائٌات فجوة نتٌجوة لنقلهوا حفموا ً حٌوا فقودت
معناهال وشكلت أكبر كارثة على الذهنٌة البشرٌة العامة.
وفً هذه النقطة ٌجب الحكم على العصور الوسطى بالمبلمل كموا ٌجوب
تحلٌلها ومحاولة تجاوزهال لم ٌتنواع الجووهر موع إٌدٌولوجٌاتوه وحسوبل بول توم
تفرٌوػ مضوومون التوراكم الووذهنً الهووام الموجوود منووذ  15555سونةل وتحوٌلووه إلووى
تبلعب باأللفوام وفنتازٌوا فوً المنطوق ومودارس وموذاهب مزٌفوةل وأدا ذلوك إلوى
تخرٌبات كبٌرة ومبلم داموس ومزٌود مون االؼتورابل وكانوت األنطبلعوات الدٌنٌوة
والفلسفٌة المتطرفة بهذا االتجاهل فً المراحل األخٌرة للعبودٌة عد جعلوت الوضوع
الذهنً فً خطرل ثوم عمقوت القورون الوسوطى هوذا الوضوع أكثورل وأوصولته إلوى
االختنوا فوً موبلم عمٌوق والقٌمووة التنوٌرٌوة للحضوارة األوروبٌوة وتفوعهوا ٌلعووب
دورا ً هاما ً وحساسا ً فً هذه النقطةل إن بحثهوا فوً عموق الطبٌعوة وطرٌقوة تناولهوا
للدوؼمائٌات االجتماعٌة بالشكل ٌشكل أساس الحركة التنوٌرٌةل فقد عامت بتنووٌر
الفوورد الووذي فقوود إرادتووه وتعوور ذهنووه لبلختنووا فووً المووبلمل وعامووت بإعووداده
لمسووٌرته الحوورة بطوورٌقتٌنل وتعتبوور الطرٌقووة العلمٌووة األفضوول للتنوووٌر الووذهنًل
ومحوواوالت الحرٌووة الفردٌووة البعٌوودة عوون الدوؼمائٌووة سووتطور األخووبل واإلرادة
الحرة.
هناك سإال هام ٌجب طرحه وهو :أال تستطٌع األنممة الحضارٌة ذات
الجذور الشر أوسطٌة إحداا هذه االنطبلعوة مون ذاتهوا؟ل هوذا هوو السوإال الوذي
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ٌبحا عن جواب فً ٌومنوا الوراهنل ونجود بوان كوبلً مون الكنودي والفوارابً وابون
سٌنا وسهر وردي ومنصور الحبلج عد بوذلوا جهوودا ً وتضوحٌات كبٌورة مون أجول
تنوٌر الشر األوسوطل منوذ القورن العاشور الوى القورن الثوانً عشور .وكوان الحوب
الشودٌد لودٌهم هوو البحووا عون الحقٌقوةل ومون المعووروؾ أن ذلوك ٌتفوو مون حٌووا
القٌمووة علووى المصووالح االعتصووادٌة والسٌاسووٌةل وتعووالى صوووت حووب الحقٌقووة فووً
جؽرافٌووة الشوور األوسووط أكثوور موون أي وعووت مضووىل ومهوور المرشوودون الكبووار
أمثال موالنا جبلل الدٌن الرومًل ومحً الدٌن العربً كمرشدٌن للحقٌقوةل وكوان
هناك تقودم فوً العلوم أٌضواًل حٌوا توم إحوراز تقودم فوً الرٌاضوٌات والطوب وعلوم
الفلك واألبحاا النباتٌة والحٌوانٌةل وكان الشر األوسط ٌتفو علوى أوروبوا فوً
كوول ذلووكل وكووان التفووو فووً مجووال اآلداب مووذهبلًل أثبووت أدب المبلحووم نفسووه فووً
القرون الوسطى من خبلل الشاهنامة ومجنوون لٌلوىل أموا الفلسوفة التارٌخٌوة البون
خلدونل فقد كانت عرٌبةً إلى المادٌة الجدلٌةل ورؼم ذلك لم تتطور حركوة التنووٌر
فووً الشوور األوسووط .إن سووبب عوودم تطووور حركووة التنوووٌر ـ التووً تعتبوور حجوور
األساس للهوٌوة األوروبٌوة الجدٌودة ـ فوً الشور األوسوط رؼوم جمٌوع اإلمكانٌوات
المبلئمة أمر مهم جداً .عد نتحدا فً هذا الصدد عون ؼوزوات المؽوول ولكنهوا لوم
تكووون السوووبب األساسوووًل وإن البحوووا عووون السوووبب األساسوووً ٌكمووون فوووً تحكوووم
اإلٌدٌولوجٌة المتخلفة والدوؼمائٌة التوً كانوت تشوكل ثقوبلً كاألسومنت علوى العقول
وفً عمق التمؤسس السٌاسًل وٌكون ذلك هو التناول األصح من ؼٌره.
لعبووووت الدوؼمائٌووووة المسووووٌحٌة ذات الجووووذور الشوووور أوسووووطٌة بشووووكل
موضوووعً دورا ً إٌجابٌووا ً فوووً البنووى الذهنٌووة وطوووابع الشووعوب األوروبٌووةل فهوووذه
الشعوب كانت تعٌ المٌراا البربري بكل أبعادهل عد خرجت منتصرة بالتركٌب
السطحً الذي عامت به المسٌحٌةل وٌجب أال ننسوى أن المسوٌحٌة هوً أكبور هدٌوة
موون ثقافووة الشوور األوسووط العمٌمووة ألوروبووال ومثلمووا دفعووت المسووٌحٌة بووالتكوٌن
الذهنً األوروبً إلى األمام خطوة كبٌرة فإنها كونت لها أخبلعها أٌضاً .وأدخلوت
فكر القانون واالنضباط والقراءة والكتابة إلى أوروبال وال ٌمكون التفكٌور بؤوروبوا
الحضووارٌة دون األسووس التووً عامووت المسووٌحٌة بترسووٌخهال وربمووا كانووت أوروبووا
ستبقى تحت مخالب العبودٌة المتخلفوة آلالؾ السونٌن لووال وجوود المسوٌحٌة .التوً
لعبت دورا ً كبٌرا ً عندما نقلت إنجازات حضارة الشر األوسوط إلوى أوروبوا دون
أن تشوهد مووبلم العبودٌووةل وٌكمون حووم أوروبووا هنووال ألنهوا أخووذت هووذه اإلنجووازات
وحققووت حملتهووا التارٌخٌووة عوون طرٌووق دمووج الشخصووٌة الحوورة والقوٌووة للمجتمووع
البربري مع آخر اإلنجازات العلمٌة للشر األوسط.
إن هذا ٌعنوً أن المسوٌحٌة تكمون فوً أسواس الحملوة الحضوارٌة الجدٌودة
مع التراكم العلمً الشر األوسطً وحٌوٌة المجتموع البربوريل واألهوم مون ذلوك
أنه لم تتطور إٌدٌولوجٌة أسمنتٌة بعد لتضوع ثقلهوا علوى الذهنٌوة بعموقل وال ٌوجود
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تمؤسس سٌاسً ودولة عمرها آالؾ السنٌنل وكان فوً انهٌوار روموا وعودم إحكوام
العثمووووانٌٌن والبٌووووزنطنٌٌن سووووٌطرتهم علٌهووووا حمووووا ً كبٌوووورا ً بالنسووووبة ألوروبووووال
فالكونفدرالٌات السٌاسٌة المتداعٌة واإلموارات المتراخٌوة هٌوؤت األجوواء وجعلتهوا
مناسبة أكثر مما كوان فوً الشور األوسوطل وهوذا ٌعنوً تطوور التصولب السٌاسوً
واألٌوودٌولوجً ككتلووة أسوومنتٌةل ووجووود جووو مناسووب لتكوووٌن الفوورد الحوور والعقوول
المنفووتح كؤرضووٌة مبلئموةل مووا خلووق فرصووة ألوروبووا كووان سوووء حووم لوودا الشوور
األوسووطل إن عوودم إعطوواء الفرصووة للثقافووة السٌاسووٌة كووً تتحووول إلووى برجوازٌووة
كطبقوووة لوووم توووتح الفرصوووة لقٌوووام فٌووودرالٌات متراخٌوووة وتكووووٌن أرضوووٌة مناسوووبةل
فالدوؼمائٌة المتجذرة فوً األعموا لوم توتح الفرصوة النطبلعوة الفورد الحورل حٌوا
تجري معاعبة أٌة مقاومة لذلك بمنتهى الشدة.
عندما ٌتم نقول التوارٌخ الثقوافً للشور االوسوط الوذي ٌشوبه شوجرة دلوب
مسوونة إلووى أوروبووال ٌكووون أشووبه بنقوول شووتلة (ؼصوون) مقتطعووة موون هووذه الشووجرةل
وٌنمووو عبوور تطعووٌم حوودٌا لتؽوودو شووجرة جدٌوودة .وتقوودم ثموواراً وفٌوورةل وفووً هووذا
اإلطووار فووإن أوروبووا لٌسووت أثوورا إ لؤلوروبٌووٌنل عووام األوروبٌووون بووزرع فوورع موون
شوووجرة الحضوووارة فوووً أراضوووٌهم واسوووتطاعوا تجدٌووودها بفضووول موووا ٌملكوووون مووون
مووإهبلت التطعووٌمل وضوومن هووذا اإلطووار فووإن الحضووارة األوروبٌووة أضووحت أثوور
لؤلوروبٌوٌنل إن القٌوام بهووذا التمٌٌوز موون زاوٌوة التبوادل الحضوواري ٌكتسوب أهمٌووة
مصٌرٌة من زاوٌة فهم ما هو صحٌحل ومثلما ال تعرؾ شخصٌة الشر األوسط
التً تهشوم دماؼهوا مواذا تملوك ومواذا أعطوت ألوروبوال وموا الوذي ٌجوب أن تؤخوذه
منهال وعلٌه عندما ٌكون الخطؤ ً فً الفرز واالختٌار ومسوتمرا ً لمئوات مون السونٌن
دون تحقٌق أٌة حركة تنوٌرٌة ٌعود السبب الى ذاك الخطؤل وعلٌوه لوم توتمكن مون
البدء بعملٌة تنوٌرٌة ضرورٌة والزمة.
تدعو الضرورة الى رإٌة أسباب تعمق المؤز فً الشر األوسوط هوذا
على أعل تقدٌر .فوإن شوجرة دلوب مسونة ال تسوتطٌع أن تحٌوا حٌواة جدٌودة مهموا توم
تطعٌمهال وبونفس الشوكل ال ٌمكون تنمٌوة شوجٌرات طازجوة توم أخوذها مون أوروبوا
"العلووم والتقنٌووة وعوال وب الحٌوواة" علووى الجووذوع الضووخمة والكبٌوورة لتلووك األشووجار
وكؤن شٌئا ً لم ٌحدا أو دون رإٌتها بشكل كاملل فبهذا الشكل ال تسوتطع حضوارة
الشر األوسط خلق نفسها من جدٌد.
نحاول الوصول إلى أسباب عدم تحلٌل البنٌة العقلٌوة لمجتمعوات الشور
األوسط عن طرٌق اعتباس العلم والتقنٌة من الخارجل وال ٌمكن إنكوار أن الصوٌن
والٌابان والهنود عود عاموت بتطووٌر خٌاراتهوا مون خوبلل موا نقلتوه مون أوروبوا علوى
األعوووولل وتمهوووور الصووووٌن االشووووتراكٌة والٌابووووان اللٌبرالٌووووة المحافمووووة والهنوووود
الدٌمقراطٌةل على أنها تسٌر فً طرٌق الحضوارة األوروبٌوة باإلمكانٌوات المادٌوة
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والموروؾ التووً تطووورت كثٌوراًل باإلضووافة إلووى أن تلووك الودول عوود جسوودت جمٌووع
إنجازات العصر النٌولٌثً وحضوارته ووصولت إلوى مرحلوة تطوور جوادل وتعوٌ
الٌوم تطورا ً مشابها ً ألوروبال لكن الشر األوسط واالمتدادات المشابهة لوه تبودي
تعنت وا ً كبٌوورا ً علووى هووذا الصووعٌدل حٌووا ال ٌشووهد الشوور األوسووط تؽٌٌووراً كافٌ وا ً ال
باإلمكانٌات الذاتٌة وال بالتدخل الخارجًل وهنا ٌجوب أن نفهوم أن التنواع ٌكمون
فً األعما ل إن التارٌخ والثقافة والمجتمع ذاته هم الذٌن ٌقواومونل وهوذه مفواهٌم
هامة جداًل وسؤحاول تحلٌل الودفاع عون هوذه الحقٌقوة بعموق فوً األجوزاء القادموةل
ونحاول اآلن القٌام بمداخبلت عصٌرة.
ٌمتلك تحلٌل مصطلحات عشق هللال عشق الحقٌقوة التوً لوم تفقود أهمٌتهوا
منذ النبً دمحم أهمٌة حٌوٌةل وٌعتقد أنه تم االعتراب من الحقٌقة جزئٌا ً عون طرٌوق
الودٌنل والفلسوفة اإلؼرٌقٌوة فتحوت سوبٌبلً جدٌودا ً للوصوول إلوى الحقٌقوة مون زاوٌوة
مختلفووةل أي عوون طرٌووق العقوولل وعالووت أوروبووا أن أفضوول سووبٌل للوصووول إلووى
الحقٌقة هً التجربةل وبذلك فتحت الطرٌق أمام العلم التجرٌبً.
إن البحوووا الكثٌوووؾ عووون العشوووقل ٌعبووور عووون البحوووا عووون حٌووواة عوووالم
المستقبلل مثلما هو بحا عن العالم المفقوود أي البحوا عون المٌثولوجٌوا المفقوودة
وحالة التناعضات االجتماعٌة التً لوم تجود حوبلً لهوال وأسورار الطبٌعوة البلنهائٌوة.
وعن معرفوة نوعٌوة اإلنسوان بذاتوه .فقود توم االعتقواد فوً القورون الوسوطى أنوه توم
الوصول إلى نتٌجة لهذا البحا بوجود هللال ولهذا تم تحمٌل " "99صفة لمصطلح
هللال وتحمٌل هللا جمٌع أحبلم وتصورات اإلنسانل وتم البحا عن وسائل الشفاعة
لدا النبً "حبٌب هللا"ل وتم طلب كل شوًء مون هللا مموا ال ٌمكون طلبوه حتوى مون
أفضل حبٌبل وكؤنه ستتم تلبٌة جمٌع الرؼبات والتخلت من جمٌع المشواكل عون
طرٌووق صوونع عووالم إٌوودٌولوجًل مقابوول أن تووتم تلبٌووة وتنفٌووذ جمٌووع عواعوود العبووادة
وعوانٌن الشرٌعة تطبٌقا ً صارماًل لقد عا النبً دمحم فً توجهه نحو المورأة نوعوا ً
موون العشووق اإللهووً وهووو أكثوور األشووخات تطووورا ً علووى هووذا الصووعٌدل وأمووا حٌوواة
العشوق التووً وصولت إلووى حالوة ال ٌمكوون التعوورؾ علٌهوال فتعبوور عون سوومو الموورأة
واألسرة فً تلك المرحلةل ولم تكن المسافة بعٌدة بٌن حب المرأة و حب هللال لكن
تم تحرٌؾ هذه العبلعة بعد فقدان جوهرهال وتوم اسوتخدامها فوً أكثور الممارسوات
دناءة.
إن البحا عن العشق الذي تركز فً القرون الوسطى ٌذكرنا بجمٌع عٌم
الحضارة السابقة المفقودة .إنه بكواء مون أجول هوذه القوٌم التوً ستضوٌع تماموا ً عموا
عرٌبل وكل التوسبلت إلى الرب لها عبلعة وثٌقوة بهوذا الضوٌاعل فقود توم اسوتخدام
مفاهٌم الخٌانة والنواعت والفقدان األلٌم الموجودة بعمق فً ثقافة الشر األوسط
بكثرة فوً شوعر العشوقل وتمهور مؤسواة منصوور الحوبلج والمئوات مون أمثالوه فوً
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كٌفٌة معاٌشة هوذه الحقٌقوة لودا الفوردل إن الشوعر المتورادؾ لموالنوا جوبلل الودٌن
الرومً وإلهٌات العشق لٌوونس أمورهل هوً التعبٌور الشوعري والونؽم األكثور حزنوا ً
للقٌم المفقودةل وٌجب أن نقول ما ٌلً :كانت حضارة الشر األوسوط تتوؤلم كثٌوراً
وتقدم الشهداء وتكتب مبلحمها عندما كانت تترك مكانها ألوروبا ولتودفنل إن كول
اآلداب األصووٌلة فووً القوورون الوسووطى مووا هووً إال عبووارة عوون هووذا البكوواءل وكووان
الفض ولً هوو آخور أكبور الشوعراء فوً هوذا المضومار وكؤنوه ٌوذكرنا بشوعر الرثواء
الووذي كووان ٌتؽنووى بووه الشووعراء السووومرٌون فووً أعوووام . 2555مل حٌووا ٌنتفووً
األمل فً هوذا األدب وكول العشوق عود تحوول إلوى رموادل إن عوٌس ولٌلوىل وفرهواد
وشٌرٌن ومم وزٌن كرم وأصلً هً أنماط تعكس هذه الحقٌقة والواعع على آداب
الشعوب.
إذا عٌعمنووا المرحلووة الواععووة بووٌن القوورن العاشوور والخووامس عشوور نراهووا
مرحلة الرعشة الكبٌرة واألخٌرةل حٌا تم صب األسمنت على القٌم الثقافٌة التوً
ٌزٌد عمرها عن  15555سنةل بعد القرن الخامس عشورل وعوام المؽوول بودفن موا
تبقى بسرعة وبعنؾل ولم ٌقم العثمانٌون بؤي دور سوا دور "حراس القبر"ل أما
السلطان دمحم الفاتح فقد أدا الدعاء على المقابر فقط بعد عدة رعشاتل وموا تبقوى
ٌشبه عٌام العرب البدو بالتبرز فو آثار الحضارة المصرٌةل أو كان ٌتم الورعت
بؽباء مثل الرعصات اإلفرٌقٌة البدائٌةل إن نمام القصر العثمانً كان مثول سوكون
القبرل وذلك واضح إلى درجة كان ٌتم عتل األطفال فٌه من أجول سوبلمة السولطةل
وال ٌمكن أن ٌكون لذلك عبلعة باإلسبلمل فقد كان مفهوم أهل البٌت هو المحافموة
علوى حووب كول أفووراد العائلوة إلووى درجوة التقوودٌسل وكانوت األنموواط المتردٌوة التووً
استلمت الحكمل تعتمود علوى تطووٌر المووت ولوٌس الحٌواة علوى هوذا الشوكل دائمواًل
فكووان نٌوورون الرومووانً رمووزا ً لسوولطان الموووت الووذي تووم تنفٌووذه علووى عٌسووى عنوود
مهوووور المسوووٌحٌةل وتوووم االلتوووزام بوووذلك عنووود البٌوووزنطٌٌن بموووبلم داموووسل وعوووام
العثمووانٌون المتبوورجٌن باإلسووبلم ممهوورا ً بلعووب آخوور المشووهد الثالووا واألخٌوور موون
مسرحٌة الموتل إن كل أنواع موسوٌقى وشوعر القصور العثموانً كانوت تعبور عون
ازدواجٌووة ؼٌوور مشووروعة للبكوواء واللووذة الرخٌصووةل ومووا أرٌوود أن أعولووه :أنووه فووً
الوعت الذي كانت تبكى فٌه القٌم الحضارٌة الكبٌرة المفقودةل كانت الحٌاة السفٌهة
تمووارس فووو عبورهووا الرعصووة البدائٌووة علووى األمووواتل إن القهوور الووذي ال ٌحتموول
للحٌاة فً الشر األوسطل لٌس نابعا ً عن حرارته أو بطالوة العمول أو التناعضوات
التً ال معنى لهوال أو الجهولل بول ٌنبوع مون انتقوام الماضوً الوذي تعور للخٌانوة
والذي ال ٌعفو.
ولذلك فإن التحلٌبلت النابعة عن اإلعطاعٌة الضٌقة للعصوور الوسوطىل
وال سووٌما التقٌٌمووات المتعلقووة بمرحلووة المووبلم هووً تحلووٌبلت ؼٌوور كافٌووةل وٌجووب
إعطاء األولوٌة للشرح الصحٌح والناجح للتحلٌبلت التارٌخٌة واالجتماعٌة العامة
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والشاملةل وال ٌكفً الوصول إلى وثائق العصور عن طرٌق علم اآلثار فقط .ألن
وثائق المؤساة والحب والشجاعة والخٌانوة واللعنوة والمقدسوات هوً علٌلوة جوداًل إن
أر الشوور األوسووط التووً شووهدت أكثوور مقدسووات اآللهووةل وانقسوومت إلووى دول
عاحلوووة ملعونوووة لتشوووهد عصوووت الخٌانوووات المركبوووة للحكوووامل واألسووواطٌر الكاذبوووة
واألعنعووة اإللهٌووة الفارؼووة موون الووداخلل ومهووازل األعووزامل كلهووم مصووطنعٌنل ال
ٌحترمون التارٌخ وخونة لعهودهمل وؼرباء عن الحقٌقة إلى درجة لٌتركوا شوٌئا ً
إال وباعوه فوً سوبٌل تحقٌوق الموآرب الشخصوٌة أو األسورٌة البسوٌطةل وأصوبحت
أنممة الدول منحطة لدرجة لم تعد هناك حاجة لجحٌم آخر .فهذه األنممة تحولوت
إلى الجحٌم الذي ٌمر وصفه فً الكتوب المقدسوةل وكؤنوه موا بقوً أي عبود ٌسوتحق
الجنةل وحتى شرح الحورب الفلسوطٌنٌة ـ اإلسورائٌلٌة الصوؽٌرة تكفوً الوعووع فوً
مستنقع ال ٌمكن العوٌ فٌوهل عون طرٌوق تحولهوا إلوى انتقوام بطرٌقوة منمموةل فوً
أعدس أر للتارٌخ الملعونل إن المنتقم األساسً هنا هو القٌم الحضارٌة التً ال
حدود لها والتً لم نكن الئقٌن بها.
ومن المذهل التذكٌر بؽضب وألمل عٌام الربوة إنانوة "أول ربوة سوومرٌةل
كانت آلهة الجمال ستار وبعدها جاءت ستار ربة اآللهةل ثم عشتار" بمقابلة الرب
أنكً الخبٌا والمخادعل لتقول لوه " اعطنوً القوٌم  " MEالتوً خلقوت الحضوارةل
وبعد أخذها لهوذه القوٌم مقابول تلوٌوا نفسوها حٌوا أخوذتها مون أرٌودو ودخلوت إلوى
أوروك فووً أجووواء النص ورل واآللهووة الموواكرٌن لصوووت دائم وا ً وعملوووا علووى ان
تخسر المرأة تماماًل وكلما خسورت المورأة بودأ ً الفقور الكبٌور ٌونه فوً المجتموع و
كؤنه عدر مكتوبل وعاموا فٌما بعد باستعباد اإلنسانل وحولوا جمٌع أشكال اإلكراه
والكذب واالستؽبلل إلى حق مقدس .وعرؾ الذٌن جواإوا فٌموا بعود كٌفٌوة تطووٌر
هذٌن العملٌن كؤجمل فن فً الحٌاةل وعتلووا بشوكل مخٌوؾ وطووروا وسوائل مووت
مذهلةل وحولوا اإلله و الربة اللذٌن كانا جنبا ً إلى جنوب موع اإلنسوان إلوى عابضوً
أرواحل ومنتقمٌن متوحشٌن .وحولوا حٌاة الجنة علوى األر إلوى جهونمل وهكوذا
تحولت دول الشر األوسط الملعون الى دول عاحلة.
وٌووتم إدارة كوول شووًء عوون طرٌووق الممثلووٌن الووذٌن ٌفتقوورون إلووى الووروح
وخرجوا من أفواه األعنعة اإللهٌة التً لم تعد تملوك أٌوة حٌوٌوةل حٌوا لوم تبوق أٌوة
ماهرة أو عبلعة اجتماعٌة أو عمل إنسانًل لم ٌتقرر مسبقاًل وال ٌمكن النمر إلى
أي مكان وإلى أٌة ماهرة وعبلعة بطرٌقة حرة وجدٌدة .ألن النمرات عد تجمودت
فً العٌون منذ زمن بعٌدل وتم لؾ األصوات علوى بكورة منوذ زمون طوٌول .وهوً
المحووذورات التووً عتلووت حٌوواة األعنعووة التووً البلمعنووى لهووال وبوودأت عدرٌووة الحٌوواة
بالتحول إلى نوع من اإلله من األزل إلى األبد.
إن التارٌخ فً الشر األوسط ٌمثل حلقات سلسولة تتصوارع فٌهوا جمٌوع
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المطورة للحٌاة االجتماعٌة مع القوا المضادة لهوا .وكوؤن هوذه السلسولة عود
القوا
ع
انقطعووت منووذ أواسووط القوورون الوسووطىل فكٌووؾ سووٌتم إضووافة حلقووة جدٌوودة ألجوول
تصووعٌده؟ إننووا سوونخطو خطوووة جدٌوودة هامووة عنوودما نوورا الحضووارة المتطووورة فووً
أوربا كمساعد لنا ولوٌس منوافس لنوال إن الحضوارات ال تحوارب بعضوها الوبع ل
بووول ٌمكنهوووا أن تقوووٌم الصوووداعاتل ولكووون البووود مطلقوووا ً أن نقووووم بحراثوووة األدمؽوووة
بالبلدوزرات ونفتح القلوب بجرأة ونعتق الحرٌة أمام كل شًء لنودخل فوً عصور
التنوٌر مرة أخرا باسم كل اإلنسانٌة وبشكل ٌلٌق بالقٌم األصٌلة المتوارثة.

الفصل الثالث
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حضارة عصر الرأسمالٌة
إن المجتمعٌوووة " مووواهرة التحوووول إلوووى مجتموووع" هوووً محصووولة توووراكم
مجموعة عوا وتحولها إلى مصوطلح فوً أعلوى المسوتوٌاتل البود مون تحلٌول هوذا
المصووطلح .كٌووؾ ٌتجوورأ اإلنسووان الووذي ٌعتبوور أضووعؾ حٌوووانل علووى أن ٌصووبح
حاكما ً لسائر عوا الطبٌعة..؟ جواب هوذا السوإال ٌكمون فوً المجتمعٌوةل والسوإال
ٌقوي الفورد الوى هوذا المسوتوا..؟
األهم هو :ما نوع الماهرة التً تجعل المجتمع ع
نجد فً الطبٌعة الكثٌور مون المجموعوات الحٌوة منهوا أو الجامودة تتواجود فوً حٌعوز
واحد .وال ٌمكن االستؽراب من تواجد البشر علوى شوكل مجموعوات فٌزٌائٌوة فوً
حٌعز واحود .لكون الشوًء الوذي ٌجوب اسوتؽرابه هوو :إن جمٌوع المجموعوات ـ عودا
اإلنسان ـ تخلق من ضمنها عناصرا ً ٌتمٌزون عنها بالقوةل وٌكون كل واحد مونهم
علوووى طبٌعتوووهل والتحوووول إلوووى مجموعوووات ال ٌخلوووق تمٌٌوووزا ً فٌموووا بٌنهوووا .فوووذرة
الهٌدروجٌن هً نفسها فً كل مكانل والعشب فً كل مكان ٌكوون عشوباً .والنمول
هً هًل ونحن هنا ال نناع االختبلفات الناجمة عن التطور الطبٌعًل رؼوم أننوا
نوودرك التفوواوت النوواجم عوون الطبٌعووة بووٌن أفووراد المجموعووات .ومهمووا تووذكرنا هووذه
293

حنو احلضارة الدميقراطية

الخصوصٌات فإنه ال ٌصح تشبٌهها بالمجتمع اإلنسانًل فالخصوصوٌة المجتمعٌوة
بووذاتها تتضوومن اختبلف وا ً نوعٌ وا ً كبٌووراًل فهووً عبوول أي شووًء آخوور خبلععووة إلووى أبعوود
الحدودل ونستطٌع بكل سهولة أدراك عدم وجود إبداع متطور لودا أٌوة مجموعوة
حٌة بودءا ً مون النمول ووصووالً إلوى القورودل بٌنموا المجتموع اإلنسوانً فإنوه ٌكتسوب
تطورا ً طردٌا ً فً الخبلععٌة واإلبداع فً كل زمان.
أما السإال الثالا الهام فٌتمحور حول أولوٌة الفرد والمجتمعل فوإلى أي
مدا تكون المجتمعٌة فً صالح الفردل ومتوى تنقلوب ضوده..؟ وعلوى العكوس إلوى
أي مدا تكون الفردٌة فً خدمة المجتمع وضرورٌة لهل وأٌن وكم تلحق الضرر
بالمجتمع..؟ من الضروري تحلٌل العبلعة بً الفرد والمجتمع بشكل صوحٌحل وال
ٌمكن إال أن نحتار أمام جهل اإلنسان بمسؤلة مصٌرٌة وتزوده بمعلومات محدودة
وملٌئووة بووالنواعتل وهووذه تعوود مشووكلة علووى صووعٌد االسووتقبلل الووذاتً لئلنسووان أو
انفصاله أو اتحاده مع المجتمعل فتلك هً عضٌة تتطلب التحلٌل.
عندما نقوم بتعرٌؾ المجتمع الرأسمالً كمصطلح رئٌسًل فمن األهمٌة
بمكوووان أن نقووووم بتوجٌوووه هوووذه األسوووئلة الثبلثوووةل ودون التوصووول إلوووى اإلجابوووات
الصووحٌحة سووٌبقى تعرٌووؾ الرأسوومالٌة سووطحٌاًل وبنووا ًء علٌووه ستتضوومن كوول جهووود
االصطبلح والتنمٌر سلسلة من النواعت والضٌق .وانطبلعا ً من هذه الحقٌقة فإنه
بمقدار تحلٌول المجتمعٌوة والقووة الناجموة عنهوال و بمقودار تحقٌوق اسوتمرارٌة هوذه
القوووة وإبووداعاتها المتزاٌوودةل وادراك مووا ٌكسووبه الفوورد ومووا ٌخسووره موون المجتمعٌووة
بشكل صحٌح ومإثرل نستطٌع التوصل إلى تعرٌؾ صحٌح للفردٌة فً المجتموع
الرأسمالً.
لقد اتضحت عدم كفاٌة التحلٌبلت االشتراكٌة التً جرت كتٌار معار
وٌدعً العلمٌ ة إلى حد كبٌر حول الرأسمالٌة .فالهزائم التً عاشتها االشتراكٌة لم
تنجم عن عدم عدالتهال بل ألنها لم تكن علمٌة بموا فٌهوا الكفاٌوةل وبقٌوت تحلٌبلتهوا
بعٌدة عن استٌعاب المجتمع بشوكل عوامل وبشوكل خوات ثنائٌوة الفورد ـ المجتموعل
ولم توتمكن مون تحطوٌم تفوو المجتموع الرأسومالً علوى المجتموع االشوتراكًل وال
تفو الفرد الرأسمالً على الفرد االشتراكًل حٌوا لعوب نقوت الووعً الصوحٌح
والتخلؾ القائم دورا ً أساسٌا ً فً الوضع.
ٌتطلب توارٌخ المجتمعٌوة اسوتٌعابا ً رهٌبوا ً للفوردل وعنودما نقوول رهٌبوا ً ال
نقصوووود الممارسووووات القمعٌووووة الفمٌعووووة فقووووطل بوووول جوانبهووووا اإلٌجابٌووووة والجذابووووة
والممارسات الصحٌحة بشكل متوداخل ببعضوه الوبع  .وموا ٌمكون مبلحمتوه فوً
تكوٌن المجتمع هو تؤهٌل الفرد عن طرٌق الترؼٌب والترهٌب إلعداده الفورد مون
أجل العضوٌة .وهذا نضال ال هوادة فٌهل فإذا لم ٌتم تلبٌة متطلباته سٌتم التعر
لخسائر كثٌرة الجوانوب وعلوى رأسوها المووت .واألصوح أن العوٌ ٌصوبح ممكنوا ً
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تجور تلبٌوة ذلوك حٌنهوا
فقط بتلبٌة متطلبات العضووٌة فوً التجموع المعنوًل فوإذا لوم ح
ٌصبح العٌ مستحٌبلً .وال ٌسوتطٌع اإلنسوان كؤضوعؾ حٌووان أن ٌنقوذ نفسوه مون
اإلبادة .إن فر أي طائر ٌستطٌع أن ٌطٌر وٌعٌ خبلل خمسوة عشور ٌومواًل أموا
بالنسبة لصؽٌر اإلنسانل فبل تقل هذه الفترة عن عشر سنواتل وإذا ترك صوؽٌر
اإلنسان وحٌدا ً سنراه أعجز فً عقلوه عون ذلوك الطٌورل وموا ان ٌؽودو عضوواً فوً
تجمووع صووؽٌر للقبائوول البدائٌووةل ٌصووبح عووادرا ً علووى لعووب دور الملكٌووة علووى عووالم
الحٌوان بمجمله .وبالنمر إلى هذا الوضع ٌمكن التعرؾ على مدا القوة الساحرة
الخارعووة التووً ٌسووتمدها اإلنسووان موون المجتمعٌووةل و التووً ٌجووري التعبٌوور عنهوووا
بمصوووطلحات الووودٌن واإللوووه فوووً أشوووكال الفكووور البووودائًل أي ان مهوووور الووودٌن
ومصووطلحه األساسووً اإللووهل هووً أول هوٌووة اجتماعٌووة للقوووة المجتمعٌووة السوواحرة
الخارعةل بل إن المجتمعٌة هً األلوهٌة بذاتها أو هوً االنعكواس الموادي لهوال وال
ٌمكن الحودٌا عون انعكواس سولبً لهوذا الموضووعل فوالقوة التوً مهورت هوً مون
المزاٌا التً تتمٌز بها األلوهٌوة حقوا ً والتوً تونم عون تووفر اإلمكانٌوات لكول أشوكال
اإلبداعل فما الذي بقً ولم تخلقه المجتمعٌوة..؟ عود ٌقوال ان اإلنسوان ال ٌخلوق مون
العوودمل ولكو ن إذا عرفنووا أنووه لووم ٌتؤكوود خلووق شووًء موون العوودمل عنوودها نسووتطٌع فهووم
ألوهٌة الخبلععٌة االجتماعٌة بشكل أفضل.
وهووذا ٌعنووً أنووه بمقوودار فهووم القوووة الكبٌوورة التووً تمنحهووا المجتمعٌووةل ٌووتم
تحمٌلها بشكل متزاٌدل وبذلك ٌنقذ نفسه من أن ٌكون من بٌن زواحوؾ الطبٌعوة أو
مخلوعا سلبٌا ً فٌهوال أي كلموا تطوورت المجتمعٌوة ٌتحوول اإلنسوان إلوى عووة حاكموة
على كل المواهر فً الطبٌعةل ولهذا نجد فوً المراحول البدائٌوة للتوارٌخ مجتمعٌوة
متطرفةل تبدأ من شكل أدنى إلى شكل أعلىل وتتحقق القفزات من جزء إلوى آخور
باستمرارل وٌتم التجاوب بتكووٌن األشوكال االجتماعٌوة البلزموة حسوب المتطلبوات
وتجاوز العقبات والمشاكل التً تمهور .فورؼم حودوا بعو االنقطواع واالنقسوام
واإلبادةل إال أنها لم تكن بالقوة التً تستطٌع إٌقواؾ التوجهوات واسوتمرار التعوامم
والحصول على المزٌد من القوة.
المٌووول كانووت تتجووه نحووو الحصووول وباسووتمرار علووى المزٌوود موون القوووةل
وربما كان من متطلبات التطور االجتماعً أن ٌبقى القدٌم الذي فقد مفعولوه علوى
شكل أنقا أمام الجدٌدل فالقاعدة األساسوٌة هوً صوهر الفورد ضومن المجتمعٌوةل
ومع تقوٌة ماهرة المجتمع فإن األعراؾ المجتمعٌة تبقى هوً السوائدة دائموا ً رؼوم
تناعضات وعبلعات الفرد مع المجتمعل والعرؾ هو بمثابة القانون للمجتمعل وموع
تحول األعراؾ إلى تقالٌد متصلبةل ستتحول الى موعؾ مضاد من طاعة ومبوادرة
الفردل وبعد مرحلة أخرا ٌؽودو السوبٌل الوحٌود الوذي كوان ٌضومن األمون والحٌواة
للفردل أي المجتمع وأعرافهل عوة مقٌدة تكبل ذلك الفرد.
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لكن القواعد الرسمٌة للدولة جاءت متفوعة علوى األعوراؾ فوً المجتموع
الطبقًل فهً تمارس العنؾ عند الضورورة لضومان االلتوزام بهوال وارتبواط الفورد
ٌتحول إلى شكل من األسر و العبودٌةل و ال ٌعود االرتباط محصوراً فً مروؾ
اإلنتوواج المووادي للمجتمووع فقووطل بوول سووٌهٌمن علووى العووالم الووذهنً والحسووً لؤلفووراد
أٌض واًل وسووٌتم مطلق وا ً عبووول المووروؾ اإلٌدٌولوجٌووة والمادٌووة فووً جمٌووع عطاعووات
المجتمع بشكل مقدس كانعكاس للنمام اإللهًل وكلما ازدادت إمكانٌات االستؽبلل
الطبقووًل ستترسووخ عبلعووات التبعٌووة بالضووؽوطات المادٌووة والتعووذٌب موون جهووةل
وبالترهٌب المعنووي والمٌثولوجٌوات التبشوٌرٌة مون جهوة أخورا .وسوٌتطور حوب
الخبلت لدا ا لفرد وستبدأ مرحلة الهروب نتٌجوة وصوول الثقول االجتمواعً إلوى
حالة انعدام التوازنل وسٌتسارع االنحبلل فً المجتمع الذي ٌحاول فر التبعٌة
والعبودٌة عن طرٌق تجمعات جدٌدة مختلفوة .إن اإلنسوان الوذي كوان ٌتحودا عون
أالم واهنة فً البداٌة تزداد شوكواهل وٌتجوه نحوو التمورد موع مورور الوزمنل وٌبودأ
بالبحا عن إمكانٌات المقاومة ضد عوا النمام الرسمًل وٌقوم فً هوذه المرحلوة
بالبحا عن إله جدٌد ووحدات مجتمعٌة فوً هوذه المرحلوة بترسوٌخ الفروعوات فوً
األذهان.
ٌكووون المجتمووع المعووار أعوورب إلووى الفووردل ومرحلووة الحرٌووة بإحوودا
معانٌها هً التحرك المجتمعً الجدٌدل وهو البحا عن هوٌوة إٌدٌولوجٌوة ونموام.
فووإذا اسووتطاعت اإلٌوودٌولوجٌا والمجتمووع الجدٌوودٌن االسووتمرار رؼووم النمووام الووذي
تعارضووه بتجربتهووال واسووتطاعت إثبووات إنتاجٌتهمووا تخلقووان حٌنهووا إمكانٌووة الحلووول
محل النمام القدٌمل وسٌبرز هذا التٌار الذي تطور ضد النمام العبودي سواء كان
من عبل األدٌان التوحٌدٌة أو على شكل طر شبه فلسوفٌة دٌنٌوةل كتٌوار منقوذ كموا
رأٌنوواه فووً مثووال عٌسووى المسووٌح .لقوود اسووتٌقم وجوودان وذهوون الفوورد بعوود المرحلووة
الطوٌلة للمجتمعٌةل فالتخلت من عٌود األعوراؾ المجتمعٌوة التوً اسوتمرت مئوات
اآلالؾ موون السوونٌن هووو اعتووراؾ بتوجووه موواهرة المجتمعٌووة نحووو التطوورؾل ولووم
ٌتوعؾ هذا التٌار عنود خلقوه لنموام المجتموع اإلعطواعًل وكوان عشوق هللا والعشوق
الكبلسٌكً فً القرون الوسطىل ٌعبر عن هروب الفرد من المجتمعٌوة المتطرفوة
وبحثه عن الحرٌةل وٌإكود البحوا الكبٌور عون العشوقل مودا العوٌ كمحكوومٌنل
بالهروب من المجتمع واللجوء إلى هللال على انتموار الخوبلت عون طرٌوق عشوق
الفردل وسٌستمر فً هذا البحا الطرائوق والفلسوفة كجوزء مون هوذه المرحلوةل وال
ٌمكن لجم الفرد المتمرد بسهولةل وإن كانت الوسائل محدودة األهداؾ خاطئة.
وعنوودما ننموور إلووى الفردٌووة التووً تعتبوور إحوودا العواموول األساسووٌة التووً
خلقت الرأسمالٌة بهذا المفهومل سنفهم مدا اموتبلك اللٌبرالٌوة البرجوازٌوة لجوذور
تارٌخٌة واجتماعٌة عوٌوةل ونسوتطٌع فهوم أسوباب عودم تفوو مجتمعٌوة االشوتراكٌة
العلمٌوة أٌضوا ً رؼووم عوودالتهال وسووتبقى اللٌبرالٌووة الفردٌووة متفوعووة علووى االشووتراكٌة
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طالما واصل المجتمع وجوده كنواة فوالذٌةل وعنودما ٌتحقوق تفتٌوت نوواة المجتموع
القدٌمل ستمهر المروؾ التً تتٌح إمكانٌة بناء توازن مثالً فً عبلعات المجتمع
مع الفرد.
نتحوودا هنووا عوون االتجاهووات التارٌخٌوووة التووً خلقووت الرأسوومالٌة علوووى
مستوا التعرٌؾل وال شك أن تٌار الفردٌوة ٌوؤتً علوى رأس تلوك المٌوولل وٌعوود
سووبب اسووتمرار آثوواره عوٌووة لمئووات اآلالؾ موون السوونٌنل الووى المجتمعٌووة المتطرفووة
التووً تووم فٌهووا صووهر الفوورد تقرٌبواًل أمووا المجتمووع فقوود كووان شووبٌها ً بنووواة ذرة كبٌوورة
ابتلعووت الكتروناتهووا المحٌطووة بهووال وتضووخمت وتورمووت وباتووت نووواة ذرة عابلووة
لبلنشووطارل والفردٌووة تلعووب دور الجزٌئووة التووً تقوووم بإحووداا االنشووطار للنووواة
المنتفخة ل وهكذا تشبه الفردٌة الجزيء الذي ٌودخل إلوى النموام القوائم لٌتسوبب فوً
تفووواعبلت متسلسووولةل وتلعوووب الفردٌوووة دور ذلوووك الجوووزيء الوووذي ٌسوووبب انشوووطار
المجتمع القدٌم المهتر والمتضوخمل وتسوتمد الرأسومالٌة عوتهوا مون هوذا االنفجوار
المتولدل وبذلك ٌفتح الباب أمام نتائج تارٌخٌة عمٌمة.
إن الرأسوومالٌة تسووتمد عوتهووا وطاعتهووا أساسوا ً موون صووراع المجتمووع الووذي
تعووامم وكبوور علووى موودا مئووات اآلالؾ موون السوونٌنل مووع الفوورد الووذي تسووبب فووً
انشووطار المجتمووع .وهنووا ٌكموون سوور هووذه الخبلععٌووة .وٌمكوون أن نفهووم بإضووطراد أن
االشوتراكٌة العلمٌووة كانووت ضووٌقة التفكٌوور حٌوال هووذا الموضوووعل وبخلقهووا لمجتمووع
ٌشووبه المجتمووع القوودٌم كثٌووراًل ال بوول أكثوور منووه صوورامة ؼوودت تتنوواع مووع مٌووول
الحرٌة التً ادعتها بشدة.
إن تعرٌووؾ والدة المجتمووع الرأسوومالً والمٌووول الفردٌووة حسووب الزمووان
والمكووان ٌكتسووب أهمٌووة أكبوور .فمثلمووا ال ٌمكوون التفكٌوور فووً مووادة مووا دون بعوودي
الزمووان والمكووانل والمجتمووع أٌض وا ً كموواهرة مادٌووة ٌوورتبط بقوووة بعوواملً الزمووان
والمكووانل فووؤي تكوووٌن اجتموواعً لووم ٌنتووه زمنووه ال ٌمكوون أن ٌووزول .وال ٌووزول إال
بالوصووول إلووى تكوووٌن المجتمووع الووذي سووٌخلفهل وعنوودها ٌكووون عوود حقووق إمكانٌووة
التخطً البلزمل ودون تؤمٌن ذلك ال ٌمكون تحقٌوق التحوولل وحٌنهوا تولود موروؾ
االنصهار أو التشوتت مموا ٌعنوً نهاٌوة حٌاتوهل أموا إذا كانوت مقاومتوه ناجحوة فإنوه
سٌسوتمر وسوٌدخل مرحلوة التطوور الطبٌعوً .لكون إذا فشول فوً ذلوك سوٌخرج مون
كونووه ٌمثوول ذاتووهل والووزمن الطبٌعووً للمجتمووع ٌبقووى مسووتمراً مووا دامووت التشووكبلت
الطبٌعٌووة تتعاعووب فٌووهل وبالنتٌجووة نوورا أن المجتمووع النوواجح هووو الووذي ٌسووتطٌع
الوصووول إلووى روح الووزمنل وٌقوووم بتحقٌووق متطلباتووهل وبنووا ًء علٌووه فووبل ٌمكوون أن
ٌتحقق القفز فً تكوٌن المجتمعات من القبلٌة البدائٌة إلى الرأسمالٌة مطلقاًل فحتى
لو تكاملوت بعو القبائول البدائٌوة موع الرأسومالٌةل فوذلك ال ٌعنوً تخطوً األنمموة
العبودٌة واإلعطاعٌة الباعٌة فً الوسطل بل علوى العكوس تمامواًل ألن هوذه األنمموة
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عد مؤلت روح زمانها بشكل كامول وتركوت مكانهوا للرأسومالٌةل فاألشوكال القدٌموة
ستستوعب من عبل الحدٌثةل وال تستطٌع األنممة القدٌموة حٌنهوا أن تتبوع التسلسول
الطبٌعً المطلوبل وهنا ٌكمن الفر بٌن التكووٌن واالسوتوعاب .وال ٌسوتطٌع أي
تشكل مجتمعً الوصول إلى النضوج البلزم بهوٌته ما لم ٌع روح زمانه .وفً
هذه الحالة ال ٌمكن أن ٌتش عكل المجتمع الرأسمالً إال نتٌجوة للتكوٌنوات المجتمعٌوة
التووً تعاعبووت بالتسلسوولل لٌتحقووق المجتمووع الرأسوومالً كحلقووة نهائٌووة لهووذا التشووكلل
أٌنما عاشت وإلى متى استمرت الحلقات السابقة فالنتٌجة تكون أن الرأسمالٌة هً
الحلقة األخٌرةل حٌا ٌستحٌل التهرب من عامل الزمن كما أكدنا سابقاًل ومثلما ال
توجد مادة بدون زمنل ال ٌمكن لؤلنممة أٌضوا ً أن تتشوكل بودون زمونل وال ٌمكون
ضمها وإضافتها إلى بعضها.
ٌكتسووب تقٌٌمنووا هووذا أهمٌووة كبٌوورة موون زاوٌووة أن وه ٌووتم تقوودٌم الرأسوومالٌة
األوروبٌة إلوى اإلنسوانٌة كونمط اجتمواعً مهور فوً القوارة األوروبٌوة مثلموا ٌنبوت
الفطر من تلقاء ذاتهل إذ تقوم الهٌمنة اإلٌدٌولوجٌوة اإلمبرٌالٌوة بمؽالطوة وتحرٌوؾ
علمً كبٌر فً هذه النقطة بالذاتل وتجري محاولة فر أوروبا كنموام ال مثٌول
له وال ٌمكن الوصوول إلٌوهل ولوٌس مودانا ً ألحود وسوٌبقى مسوتمراً إلوى األبودل وكول
المجتمعات التً تمٌزت بالشخصوٌة اإلمبرٌالٌوة تبنوت مواعوؾ مشوابهة دائموا ً عبور
التارٌخل وكؤن كل شًء ٌبدأ بهال وتجعل نفسها المركز األساسً لكل شوًءل وموا
اآلخوورون فمووا هووم بنموورهم إال إضووافات أو امتوودادات بسووٌطة لهووا بنمرهووال هووذه
الرإٌة تجعل التارٌخ المجتمعً مبهمواًل فورؼم كول الطموحوات العلمٌوة فوان وعوً
المجتمووع ال ٌعتموود علووى مفهوووم صووحٌح للتووارٌخ فووً ٌومنووا هووذال وهووذا ٌعنووً عوودم
تطووور علووم المجتمووع بشووكل صووحٌحل وككوول مووواهر الطبٌعووة فووبل موواهرة بوودون
زمووانل كلهووا تحموول آثووار تووارٌخ الطبٌعووةل وٌمكوون االسووتدالل علووى موودا وكٌفٌووة
تكوٌنهووا بالتووارٌخ أي بووالزمنل فلكوول موواهرة زمانهووال ابتوودا ًء موون انفجووار مجوورة
سماوٌة وصوالً إلى والدة صوت دجاج من البٌضةل ونمرا ً ألن المجتمعٌوة هوً
ماهرة مادٌة فهً مرتبطة بتكوٌن زمنًل وال بد مون وجوود توارٌخ مجتمعوً جواد
حول :مكان تشكلها والمدة التً استؽرعتها وما هً خصائت تكوٌنهال وأولوٌاتهوا
ونتائجهال فعندما ٌتم طرح كل ذلك بشكل صحٌح حٌنهوا ٌمكننوا التحودا عون علوم
مجتمعً صحٌحل وبنوا ًء علٌوه ٌمكون االدعواء بؤنوه عود اكتسوب الحوق فوً أن ٌكوون
علما ً مجتمعٌاً.
وٌمكوون تطوووٌر تقٌووٌم مشووابه بصوودد البعوود المكووانً للمجتمعٌووةل فالتش وكل
االجتموواعً ٌوورتبط بووالمروؾ المكانٌووة إلووى درجووة وثٌقووةل وعبوول كوول شووًء فووإن
المروؾ الفٌزٌائٌة العامة التً ٌمكن أن ٌستند إلٌها النوع البشوري هوً األسواسل
وإذا لم ٌتمكن اإلنسان من العٌ فً القطب المتجمد أو الصحراءل فبل ٌمكون عوط
تكوووٌن أشووكال مجتمعٌووة هنوواكل واألهووم موون ذلووكل تسووتطٌع التشووكٌبلت المجتمعٌووة
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األولٌة التطور فً المكان الذي تتوفر فٌه مروؾ الصٌد والتجمٌعل وال ٌمكون أن
ٌتكون أي تشكل مجتمعً فً المكان الذي ال ٌتوفر فٌوه ذلوكل فالتشوكل المجتمعوً
األرعى كالمجتمع النٌولٌثً مهر فً األمواكن التوً تتطوور فٌهوا النباتوات المناسوبة
للزراعة بشكل طبٌعًل وتروٌ الحٌوانواتل و بونفس الوعوت ٌتطلوب هنوا وجوود
مجتمعووات تعووٌ علووى الصووٌدل وتجمووع النباتووات كشوورط أولووً لووذلك .أمووا الحقٌقووة
األخوورا فووإن كوول هووذه المووروؾ األولٌووة ال تتوووفر إال فووً أموواكن محووددةل فبوودون
تحقٌق المرحلة النٌولٌثٌة التً تشكل حلقة كبٌرة ال ٌمكن بدونها العبور إلوى شوكل
المجتمع الطبقًل و ٌمهر التارٌخ أن المجتمع القروي الذي تحقق فً أودٌة دجلة
والفرات والقوس الداخلً لطوروس وزاؼروسل ش عكل خطوة متطورة نحو ثوورة
المدن التً ترتبط بهوا ارتباطوا ً وثٌقواًل لكون الحوو األسوفل لدجلوة والفورات كوان
ٌمتلووك إمكانووات الووري باإلضووافة إلووى بنٌوة تربتهووا الخصووبةل فكووان المكووان مناسووب
لثووورة الموودنل والتووً تحققووت هنوواك أوالًل فقوود بوودأت عبلعووات السلسوولة االجتماعٌووة
تدخل شكبلً أكثر تقاربواًل حٌوا ٌوتم العبوور إلوى تكووٌن المجتموع العبوودي الطبقوً
بدالً من المجتمع النٌولٌثً وسط ترابط دٌالكتٌكً للتكوٌن الجدٌد الذي ٌشو عكل أحود
الحلقات األساسٌة أٌضاًل فهذا التش عكل الجدٌد ٌتعاٌ موع ذاتوه وفوً البعود المكوانً
علوى أوسوع نطوا حتوى ٌتعور بتناعضوواته الداخلٌوة فوً نفوس المكوان إلوى شووكل
اجتماعً جدٌد انطبلعا ً من الخصوصٌات التً طبعت تلك المرحلة بطابعها.
ٌجب التفرٌق بٌن الرئٌسً والثانوي فً أٌة ماهرة مجتمعٌةل وٌجب أن
نعلووم أن المركووز الطلٌعووً وأطرافووه ٌشووكبلن تطوووراً ضوومن التكاموول الوودٌالكتٌكًل
وٌجب استٌعاب هذه الحقٌقة التوً تشوكل عاعودة عاموة فوً التشوكبلت االجتماعٌوةل
وبدون مبلحمة أبعاد الزمان والمكان ال ٌمكن فهم هذه الحقٌقةل فعلوى الورؼم مون
أن هذه هً الحقٌقةل فإن عوة بع المجتمعات على إمهوار هوٌتهوا اإلٌدٌولوجٌوة
ـالتً هً خصوصٌة عامة ـ على أنها أصٌلة ومختلفة هً من األسوباب الرئٌسوٌة
التً تعرعل السرد التارٌخً بشكل صحٌحل وبوذلك تصوبح المركزٌوة الذاتٌوة هودفا ً
للحرب اإلٌدٌولوجٌةل مموا ٌودفعها إلوى تضوخٌم نفسوها وتنكور موا هوو خوارج عنهوا
وتعتبر ذلك تفوعاًل وتعتقد أنها تحقق النجاح بمقدار موا تسوتطٌع تحرٌوؾ الحقوائقل
وعد استخدمت التشكٌبلت االجتماعٌة منذ العصور األولى وحتى ٌومنوا هوذال هوذه
الوسٌلة ألجل إعاشة نفسهال ففً الطوطمٌةل وترا كل مجموعة بؤن الصنم الذي
تعبده هو األثمن واألؼلىل ورؼم أنها تلعب نفس الودور جوهرٌوا ً فوان ذلوك وصول
إلووى خطوووة متقدمووة مووع المٌثولوجٌووال ألنهووا بووذلك تسووتطٌع ان تكتسووب صووبلحٌات
تمثل اآللهوة التوً تجلوس فوً السومواتل ونمورا ً ألن المودن هوً مراكوز اجتماعٌوة
مهمة ستمهر فٌها اإلله الحامً القوي للمدٌنةل ولتتحقق المركزٌة فً النمام البود
من توحٌد كثٌر من المدنل مما ٌدعو إلى والدة مركزٌة بٌن اآللهة أٌضواًل وبوذلك
ٌمكوون الوصووول إلووى إمبراطورٌووة كونٌووة وهووذا مووا ٌهٌووؤ األرضووٌة سٌاسووٌا ً لئللووه
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الواحوودل أي ملووك واحوود علووى األر وإلووه واحوود فووً السووماءل وهووذه الفكوورة تبوودأ
باحتبلل مكانها فً األذهانل ولما كان التطور على هذا النحو فإن المقاومات تبودأ
داخل المجتمع الطبقً وخارجه لمناهضة هذا التوجه رؼبة لبلستمرار فً تطوٌر
تقالٌدها ورموزها الخاصة بها ضمن عبلعة الفعل ورد الفعولل وتسوتمر تطوورات
مشابهة فً عبلعات اإلنتواج المادٌوةل والتوارٌخ اإلنسوانً بكول هوذه الجوانوب ٌشوبه
نهرا ً كبٌرا ً تتوحد فٌه كل الروافد لٌستمر فً تدفقهل والتارٌخ ٌشبه عوة التدفق هذه
فً النهرل لوه مكوان وزموانل وسوٌرؼم علوى التجدٌود الوذي ٌتناسوب موع تدفقوه مون
حٌا األرضوٌة المناسوبة والزموان المناسوب والسواحة المناسوبة واللحموة المناسوبة
لٌبقى مستمراً.
مثلموا ً ال ٌمكوون للتٌووار ان ٌجووري باتجوواه عمووة الجبوولل فووبل مفوور موون جرٌانووه فووً
االتجوواه المناسووب لووهل بعوود اكتسوواب عوووة دفووعل وهووذا عووانون فٌزٌووائًل وفووً البنووى
االجتماعٌوووة أٌضوووا ً هنووواك نفوووس القوووانون ولكووون وفوووق خصوصوووٌاتها .إن التوووارٌخ
االجتماعً عضوٌة حٌة تمتلك القدرة على مواصلة طرٌقها كنهر عبر توحٌد كل
الروافد التً ٌمكنهوا التوزود بهوال وهوً مواهرة لهوا ذاكورة وأحوبلم وعقول وإرادةل
والقضووٌة هووً تحدٌوود المكووان والزمووان والمسووافة التووً تقطعهووا الروافوود األساسووٌة
للجرٌان وعوتهال والوصول إلى الووعً التوارٌخً الصوحٌح .موا نحواول القٌوام بوه
هنا هو التؤكٌد على أن المفاهٌم التً ٌتم فرضوها علوى اإلنسوانٌة علوى أنهوا توارٌخ
صحٌح ما هً إال عسر إٌدٌولوجً كبٌر ٌتناسوى الشوعوب والكوادحٌن الوذٌن عواموا
بالمشاركة فوً خلوق هوذه القوٌمل وهوو موا ٌوإثر علوى التوارٌخ سولباًل وبهوذا المعنوى
نإكد على أنه ال ٌمكن أن ٌكون تارٌخا ً صحٌحاًل لذا فإن كتابة التارٌخ تشكل أهم
عضٌة علمٌة جادة فً ٌومنا.
تمهر المراكز اإلٌدٌولوجٌة الطلٌعٌة للمجتمع الرأسمالً صاحبة الودور
األكبر فً تطور العلوومل أهمٌوة كبورا مون أجول اإلعنواع بالتحرٌفوات التوً تنسوٌنا
البحا فً تحرٌفات الماضً عند صٌاؼة التارٌخ .وكوؤن العصور النٌوولٌثً الوذي
كان مركزه الهبلل الخصٌب والذي لعب دورا ً طلٌعٌا ً استمر عشرة آالؾ سنة لوم
ٌقدم شوٌئا ً لئلنسوانٌةل ولوم ٌلعوب دورا ً فوً التوارٌخ األوروبوً والتطوور المجتمعوً
األوروبووًل رؼووم أننووا نعلووم تمام وا ً أنووه مووا كووان باإلمكووان الحوودٌا عوون اإلنسووانٌة
وتطورهووا لوووال وجووود مبوودعٌن فووً العصوور النٌووولٌثًل هووإالء هووم الووذٌن أنشووإوا
القرا السكنٌة وهم أول من طوروا الزراعة وتربٌة الماشٌةل ونشروها فً جمٌع
أنحاء العالمل فتطور المجتمع النٌولٌثً هو الذي مهد السبٌل اموام مهوور المجتموع
الطبقً وكل حضارة العصر العبودي التً بدأت مع السومرٌٌن .وال ٌمكن كتابوة
التووارٌخ دون اخووذ ذلووك بعووٌن االعتبووارل فاألنشووطة الخبلعووة لهووذه المرحلووة و التووً
اسوووتم رت آالؾ السووونٌن تمتلوووك حصوووة أساسوووٌة فوووً تكووووٌن الخرٌطوووة الوراثٌوووة
لئلنسانٌة.
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الحضارة اإلؼرٌقٌة الرومانٌة التوً تمثول أسواس الحضوارة األوروبٌوةل
وتمثل مرحلة الذروة للحضارة السومرٌة والمصرٌةل ومون هنوا ٌتضوح أن جمٌوع
التطورات التارٌخٌة تإكد أنه ال ٌمكن أن تتشكل هذه الحضوارة بمفردهوال فجمٌوع
الوسائل الحضارٌة األساسٌة ابتدا ًء من المحراا إلى العجبلتل ومن الكتابوة إلوى
الرٌاضٌات ومن الحدٌود إلوى النحواسل ومون الزجواج إلوى النسوٌج ومون الطاحونوة
الٌدوٌة إلى طاحونة الماءل ومن أنواع النباتات األساسٌة إلى استئناس الحٌواناتل
ومن العمارة إلى النحت ومن الشعر إلى الموسٌقى ومن المٌثولوجٌوا إلوى األدٌوان
التوحٌدٌةل عد تم خلقها استنادا ً إلى الثورة النٌولٌثٌة للهبلل الخصوٌب وللمصورٌٌن
والسومرٌٌنل وتم استٌعابها ونقلها بالطر التً أثبتها التارٌخ .و هذا النقل لم ٌوتم
فقط بوصوول النموام النٌوولٌثً إلوى أوروبوا فوً األلفٌوة الخامسوة عبول الموٌبلدل بول
اسوووتمر نقلهوووا حتوووى أعووووام  1555مل وألخووور مووورة عووون طرٌوووق عوووٌم الحضوووارة
اإلسبلمٌةل وٌدخل فً إطار هذا النقل األشكال الذاتٌة للمجتمع حتوى القوٌم الثقافٌوة
للبنٌووة الفوعٌووة والتحتٌووةل حٌووا ان أوروبووا لووم تكوون عوود تخلصووت موون نمووط حٌوواة
المجتمعات المتوحشة عندما تم نقل تلك القٌم إلٌها.
إن هذا الشرح المقتضب ٌثبت أن أموراً عدٌودة اسوتندت إلٌهوا الحضوارة
األوربٌووة ابتووودا ًء موون وسوووائل اإلنتوواجل وحتوووى أشووكال الذهنٌوووة األساسووٌة وعٌمهوووا
المعنوٌة و معتقداتهال عد تم تكوٌنها فً مروؾ مكانٌوة وزمانٌوة مختلفوة .فاألبعواد
المكانٌة والزمانٌة للحضارة هً عوة كبٌرة لنقل القٌم المتراكمة كالحبول الفووالذي
الووذي ال ٌنقطووع وٌمتلووك خاصووة التجدٌوود فووً داخلووهل وإذا عبرنووا عوون ذلووك بلؽووة
مٌثولوجٌة فإنها عوة إلهٌة.
إن التحدٌد الصحٌح للقٌم الحضوارٌة السوابقة التوً أعودت موروؾ خلوق
الحضارة الرأسمالٌةل منهج صحٌح لٌس فقط من زاوٌة علوم التارٌخ الصوحٌحةل
بل من زاوٌة حساب ما رفد نهر الحضارة األوروبٌة من عوٌم ومعرفوةل وسوٌكون
تطوٌر تحلٌبلتنا ضمن هذا النهج مفٌداً وذا عٌمة تعلٌمٌة.
أ ـ مٌالد الحضارة الرأسمالٌة وهوٌتها اإلٌدٌولوجٌة
إن الخصووائت األساسووٌة التووً تحوودد نوعٌووة األنممووة االجتماعٌووةل هووً
مروؾ اإلنتاج المادي وعبلعات الملكٌة المستندة إلٌهال وهناك إجمواع عوام حوول
هذا التعرٌؾل وتجري تسمٌة النمط االجتماعً وفقا ً للعوامل التً تقوم بالمساهمة
أكثر من ؼٌرها فً اإلنتاجل وألن األدوات المصنوعة من الحجور عود لعبوت دوراً
كبٌرا ً فً األنممة المشاعٌة البدائٌةل فقد تم تسمٌة هذا العصر بـ العصر الحجري
القدٌم والجدٌود " بالٌولٌتوك ـ نٌولٌتٌوك"ل وكوون اإلنسوان الرعٌوق موضووع الملكٌوة
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بكل شخصٌته عد عام بالدور األساسً فً اإلنتاج فً عصر المجتمع الطبقوًل فقود
تم تسومٌة هوذه األنمموة بوالمجتمع العبووديل حٌوا كوان العبود أكثور أدوات اإلنتواج
إنت اجٌةل وكانت وسوائل اإلنتواج األخورا تلعوب معوه أفضول دور إنتواجًل أموا فوً
العصور الوسطى فإن األداة التوً ارتقوت إنتاجٌتهوا كانوت األر خصوصوا ً بعود
فتح األراضً لئلنتاج بنسبة أكبرل وانتشوار المحوراا الحدٌوديل وتحدٌود عبلعوات
ملكٌة العبٌد فقد لعبت األر دورا ً اكبر فً عملٌة اإلنتواج وحودد شوكل المجتموع
اإلعطوواعً .امووا مووا لعووب دورا ً فووً تحدٌوود نوعٌووة وشووكل المجتمووع الرأسوومالً فهووو
اإلنتوواج الصووناعً الووذي حقووق تفوع وا ً فووً مجووال اإلنتوواج الموواديل وأصووبحت عوووة
اإلنسان واألر فً الدرجة الثانٌة من حٌا نوع اإلنتاجل وتمت تسمٌة المجتمع
الذي تكون حول اإلنتاج الؽزٌر والمتواصل للمصنع الذي أثبت تفو عدرته على
األر والمهن الٌدوٌة بالمجتمع الرأسمالً.
إن المصنع هو الشكل األكثور تركٌوزا ً لورأس الموالل ومون المعوروؾ إن
"رأس المال" عد تطور فً البداٌوة بشوكل وثٌوق موع التجوارةل وشوكل ذلوك التوراكم
البدائً لرأس المالل حٌا تمتود جوذوره إلوى السوومرٌٌنل وٌتحقوق إنتواج المصونع
بوودخول نمووط اإلنتوواج المعتموود علووى الٌوود العاملووة للرأسوومال التجوواري البوودائً إلووى
اإلنتواج المسووتند إلوى تقنٌووة المكننوةل أو بمعنووى آخور التحووول مون المووانٌفكتورة إلووى
المصنعل وعد أدا هذا التحول إلى فائ إنتاج لم ٌشهد له مثٌل فً نمط اإلنتواجل
ورؼووم أن هووذا هووو تعرٌفنووا للمجتمووع الرأسوومالًل إال أنووه ٌتضوومن أخطوواء جدٌووةل
ستإدي إلى أؼبلط كبٌرة إذا لم ٌجر تصحٌحها.
إن المواعوووؾ المادٌوووة الفموووة هوووً إحووودا األسوووباب األساسوووٌة النهٌوووار
االشتراكٌة المشٌدةل وٌجعل هذا التعرٌؾ الذي نحاول تقدٌمه للرأسمالٌة بل ولكل
المجتمعوووات ضوووٌقا ً ومتخلفووواًل وٌصوووؽر وٌبسوووط دور األٌووودٌولوجٌات والمعنوٌوووات
ومفهوم التارٌخل وتعرٌوؾ الدولوة ٌجعلوه هامشوٌاًل وال ٌمكون أن نؤمول مون موعوؾ
ٌتضمن نقصا ً كبٌرا ً حتى على مستوا التعرٌوؾ نمطوا ً مجتمعٌوا ً بودٌبلً .وال ٌوذهب
هذا الموعؾ إلوى أبعود مون الممارسوات المشواعٌة الضوٌقة التوً تكثور مثٌبلتهوا فوً
التارٌخل وٌتم تسمٌة ذلك بالمذاهب والطر الصوفٌة التً تفتقور إلوى الخصوائت
التً تإهلها لتجاوز النمام حتى ولوو تقودمت بمواعوؾ إٌدٌولوجٌوة مختلفوةل وحتوى
لو تم تسمٌتها بالمجموعوات الٌسوارٌة أو الٌمٌنٌوةل ل فوبل ٌمكون لمعممهوا الوتخلت
من االنحبلل فً إطار النمام الحاكمل وتكون المدافع السٌغ عنه ؼالباً.
ولووووذلك ٌصووووبح موووون الضووووروري تقوووودٌم توضووووٌح أشوووومل حووووول والدة
الرأسمالٌةل وما ٌجب القٌام به أوالً هو تجاوز تعرٌفات المجتمع الرأسمالً التوً
عدمتها التٌارات الٌسارٌة والٌمٌنٌوة التوً تؤكود فشولها موراراًل ومون الطبٌعوً أن ال
تمهور مفوواهٌم تارٌخٌوة سوولٌمة ومتطووورة لودا الووذٌن ال ٌسوتطٌعون تقٌووٌم المجتمووع
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الرأسمالً بشكل شاملل إن أشكال المجتمع البدٌل التوً تطرحهوا تلوك القٌوادات ال
تتجاوز عن كونها خٌاالً وأوهاماًل ومن األهمٌة بمكان أدراك أن الضوؽط المفورط
ٌكمن وراء تطور المؤساة والكومٌدٌا .إن المؤساة والكومٌدٌا هموا أعودم تعبٌور فنوً
للوالدة والمووت المبكورل وٌنبوع ذلوك جوهرٌوا ً مون الممارسوات القسورٌة والمفواهٌم
القاصرة.
إن النضال المشحون باألخطاء ضد الرأسمالٌةل والذي انتهوى إلوى فشول
ذرٌووعل هووو إحوودا النتووائج السووٌئة للتعرٌفووات الناعصووة للمجتمووع الرأسوومالًل وهووذا
الوضووع ٌجعوول الرأسوومالٌة أكث ور تطرف واًل وٌووإدي إلووى خسووائر ومآسووً كبٌوورة فووً
صووفوؾ معارضووٌهال وٌووإدي إلووى عوودم تعرٌووؾ موواهرة المجتمووع بشووكل عووام إلووى
المٌثولوجٌا ومفاهٌم فلسفٌة ودٌنٌة ؼٌر ناضجةل وعندها ال مفر من حٌاة مؤساوٌة
سوواخرة لئلنسوووانل ولهوووذه الحقٌقووة روابوووط وثٌقوووة مووع الحوووروب العالمٌوووة الكبٌووورة
المسووتندة إ لووى نمووام المجتمووع الرأسوومالً .إن علووة المعرفووة والعلووم تولوودان الجهوولل
والجهوول ٌولوود الصووراع األعمووى فووً كوول زمووان ومكووانل لووذا فووإن محاولووة تجوواوز
الجهل والتخلت منه ٌكمن فً الجهد ومن خبللوه الوصوول إلوى جوذور المعرفوةل
وٌمكن القٌام بكل عمل بشكل صحٌح بمقدار ما ٌتم تجاوز الجهلل وٌمكن إخوراج
المووووت مووون كونوووه مصووودرا ً لوووآلالم عووون طرٌوووق الكفووواءة العلمٌوووةل وإن مسوووتوا
المعلومات والمعرفة ؼٌر الكوافً والخواطغ ٌشوكل مصودراً للمخواوؾ والحركوات
السلبٌة والصراعات التً تستند إلٌها.
إن تعرٌووؾ المجتمووع الرأسوومالً بشووكل أفضوول ٌمكوون أن ٌكووون كووامبلً إذ
شمل هوٌته اإلٌدٌولوجٌةل فٌجب اال نتؽاضى أبوداً عون أن والدة وتسوٌٌر األنمموة
المجتمعٌووة تسووتند أوالً إلووى الووذهن واإلرادةل وبوودون وضوووح الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة
والسووٌطرة علووى اإلرادة مهموووا كانووت موووروؾ اإلنتوواج مهٌوووؤة ومناسووبة ال ٌمكووون
للمجتمووع أن ٌتطووور وٌسووٌرل وال تتعوودا مووروؾ اإلنتوواج إال عوون كونهووا وسووائل
جامودةل ومحاولوة إٌضوواح والدة األنمموة وحتووى التجمعوات الصووؽٌرة بمعوزل عوون
التمٌٌز الذهنً واإلرادي الذي ٌوجههوا هوو السوبب األساسوً وراء عودم عٌوام علوم
االجتماع بدورهل ان النقت األساسً لعلم االجتماع هو عودم توضوٌح وتقٌوٌم دور
الهوٌووة األٌدٌولوجٌووة بشووكل صووحٌحل وعلووى المعنٌووٌن بعلووم االجتموواع أن ٌشووعروا
بالمسإولٌة المقدسة الملقاة على عاتقهم بما ٌوازي مسإولٌة المهتمٌن بالدٌن علوى
األعل.
االنشؽال بالمجتمع ال ٌشوبه عوط االنشوؽال الفٌزٌوائًل فتجربوة خاطئوة أو
اختراع خارج السوٌطرة عود ٌوإدي إلوى أكبور فاجعوةل والقنبلوة النووٌوة مثوال بوارز
على ذلكل إن الساحة المجتمعٌوة برمتهوا هوً كالمعبود المقودسل وٌتطلوب فهوم كول
عبلعوووة ومإسسوووة فٌهوووال بووونفس الحساسوووٌة وبووونفس الموعوووؾ وبمنتهوووى المهوووارة
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والمسإولٌة كالطبٌب على األعلل ونمرا ً ألنه لم ٌتم القٌام بذلكل فإننا نشهد مؤسواة
المجتمووعل حٌووا وصوول إلووى جمٌووع أشووكال الهسووتٌرٌا والتعووذٌب الرهٌووب وحتووى
الحروبل وهذا ما ٌزٌد من أهمٌة تقدٌم نقد ذاتً حٌال العلوم االجتماعٌة ٌوم بعود
ٌوم.
إن المواعؾ العلمٌة حول المجتمعل تمهر الحاجة إلى شخصوٌات علمٌوة
تدرك كٌفٌة عٌامها بمسإولٌاتهال وتشعر بقدسٌة العمل الذي تقووم بوه بمقودار عمول
األنبٌاء على األعلل وهوذا هوو أهوم درس ٌمكون اسوتنباطه مون التعرٌفوات الناعصوة
للماركسووٌة .والمشووكلة الهامووة األخوورا المتعلقووة بتشووكل المجتمووع الرأسوومالً هووً:
لموواذا لووم ٌتطووور مركووز الحضووارة فووً الشوور األوسووط وتطووور فووً أوروبووا علووى
سواحل األطلسً..؟ ٌنبع عدم تطور المجتمع الرأسمالً فً الشر األوسوط مون
حقٌقووة اسووتنفاذ اإلرا اإلٌوودٌولوجً والسٌاسووً للحضووارة لجمٌووع مضووامٌنه مووع
اإلسبلمل حٌا ٌشكل اإلسبلم نقطة الذروة فً تودٌن المٌثولوجٌوا منوذ السوومرٌٌنل
ووصووول السوولطة السٌاسووٌة إلووى ذروة التطووور .لقوود اسووتخدم اإلسووبلم كوول مووا كووان
موجودا ً فً جعبة الحضارة حتى النهاٌةل ولم ٌبوق سووا القشوور والبوذور الجافوة
التً نثرها هنا وهناكل فمون المعوروؾ أن اإلسوبلم والشور األوسوط كوان متفوعوا ً
على المسٌحٌة وأوروبا حتى أواسط القرون الوسطى من ناحٌة السولطة السٌاسوٌة
والعلم والفلسفة والمجال الدٌنًل وكما كان االنهٌار الوداخلً هوو السوبب الرئٌسوً
لسووقوط اإلمبراطورٌووة الرومانٌووةل فٌمكننووا أن نتحوودا عوون نفووس الحقٌقووة بالنسووبة
لئلسبلمل ومثلما لم تكن عدة هجمات من البربر هً سبب سقوط روموال فوإن عودة
ضربات من عبل المؽول ال ٌمكن أن تكون سببا ً النهٌار اإلمبراطورٌوة اإلسوبلمٌة
أٌضاًل فاالهتراء على صعٌد الجوهر واستنفاذ القٌم التً تطٌل حٌاتهل ارتباطا ً مع
ذلك فوإن القشورة المكونوة مون المإسسوات السٌاسوٌة تبقوى سونوات طوٌلوة تتصولب
دون أن تتفسخل وهو ما سٌحدد عدرة الشر األوسط الحضاري ومصٌره.
النمووام الووذي ٌعووٌ حالووة تجووذر فووً مكووان مووا ال ٌتوورك مكانووه بسووهولة
لؽٌرهل ألن الثمار الجدٌدة والمتطورة تنمو دائما ً فوً األراضوً البكورل ولوٌس فوً
األراضووً التووً تإووزرع باسووتمرار .كوول المإشوورات توودل علووى أن حضووارة الشوور
األوسط عد أنهت نفسوها بعود تعوب كبٌور فوً أواسوط القورون الوسوطىل وٌمكون ان
نفهوووم اآلن أكثووور بوووؤن انطبلعوووة اإلسوووبلم كانوووت صوووعبةل إذ تطوووورت بقووووة الووودماء
الطازجة لقبائل الصحراء التً انفتحت على الحضارة الجدٌدةل فإعبلن دمحم نفسه
كآخر نبًل ٌرتبط بنفواذ عووا المجتموعل وهوذا ٌسواعدنا علوى فهوم أفضول للمسوؤلة.
وٌعتبر اإلسبلم آخر زئٌر لؤلسد فً الشر األوسطل وآخر عملٌة تنفٌذٌوة لوئلرا
الحضاري الذي ٌمتد آلالؾ السنٌنل وكؤنه ٌقول "هذا كل ما أستطٌع تقدٌمه"ل لقد
أمهر هذا الصوت مدا عصر عمره منذ والدته من خوبلل الخٌانوة األموٌوةل لكون
الجٌوول األخٌوور لووئلرا الحضوواري الكبٌوور لووم ٌقووؾ عوواجزاً عوون نقوول تووؤثٌره إلووى
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اآلالؾل أما من تبقى فهم من أكلة اإلرا والحثالة الذٌن هودروا المٌوراا دون أن
ٌعرفوا عٌمته ودون أن ٌستطٌعوا االستفادة من الجوهر اإلٌدٌولوجً واإلمكانٌوات
المادٌووةل انهووم مخلوعووات علووى شووكل إنسووان ولكنهووا أكثوور تخلف وا ً موون الحٌوانوواتل
وٌشووبهون الحمووار الووذي ٌنهووق علووى األطووبلل وٌعتبوورون ذلووك طوورازاً موون الحٌوواةل
كٌؾ ٌمكن للشور األوسوط أن ٌحتضون حضوارة جدٌودة إذا كانوت مرحلوة انهٌوار
العصور الوسطى فٌه بهذا الشكل..؟ هل ٌمكن ألم أصبح عمرهوا سوبعٌن سونة أن
تلد مولودا ً جدٌداً..؟
تتولوود األنممووة المجتمعٌووة الكبٌوورة فووً السوواحات العووذراء علووى أرضووٌة
األنممووة القدٌمووةل وكانووت مكووة الموجووودة فووً زاوٌووة بعٌوودة وسووط صووحراء شووبه
الجزٌوورة العربٌووة آخوور األراضووً العووذراء فووً الشوور األوسووطل ولووم تبووق منوواطق
عذراء فً الشر األوسط لتتم فٌها والدة حضارٌة بعد والدة اإلسبلمل لقود انتشور
اإلسووبلم فووً منوواطق البحوور المتوسووط وحتووى المحووٌط الهووادي وفووً عمووق أفرٌقٌووا
وحتى سٌبٌرٌال كما وصل إلوى الجوذر اإلندونٌسوٌةل ولوم ٌكون عود توم بعود اكتشواؾ
القارة األمرٌكٌة وأسترالٌال وكانت كل المإشرات تشوٌر إلوى أن األر العوذراء
للحضارة الجدٌدة هً أوربا.
عبوول كوول شووًء فووإن أوروبووا عوود تؽووذت موون عووٌم الحضووارة النٌولٌثٌووة منووذ
األلفٌة الخامسة عبل المٌبلد وتعرفت على الحضارة منذ عام . 2555مل وكانوت
سواحل البحر المتوسط مهودا ً للحضوارة اإلؼرٌقٌوة الرومانٌوة والتوً شوكلت جنوٌن
الحضوووارة الحدٌثوووةل كانوووت الحضوووارة اإلؼرٌقٌوووة الرومانٌوووة هوووً المولوووود البكووور
للحضوووارة األوروبٌوووة واألخٌووور لحضوووارة الشووور األوسوووطل أو ٌمكننوووا تشوووبٌهها
بالمولود األخٌر لزواج ملك الشر األوسوط المسون مون الفتواة األوروبٌوة الشوابةل
والمسووٌحٌة كقوووة شوور أوسووطٌة أعوودت وأهلووت أوروبووا وأخرجتهووا موون البربرٌووة
وأوصلتها إلوى كفواءات مون أجول الووالدة الجدٌودة بعود جهوود كبٌورةل ولوم ٌبوق أي
سبب ٌمنع والدة أوروبا الجدٌدة بعد اعتباس المعرفة والعلم والفلسوفة البلزموة مون
اإلسووبلمل إن الفتوواة المدللووة التووً أسوومها أوروبووا " سوومٌت أوروبووا باسووم ابنووة الملووك
الفٌنٌقً أؼونورل وتخبرنا المٌثولوجٌا اإلؼرٌقٌة بؤنها كانت فتواة برٌئوة وسواذجة"
عد جاءت من هذه الجذور كمقارنة مع عصة والدتهوال فالقصوت المٌثولوجٌوة لهوا
عٌمة كبٌرة كخطوة أولى للحقٌقةل تستوجب االهتمام.
فلنحاول اآلن شرح خصائت الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة األوروبٌوة التوً أدت
إلى والدة الحضارة األوربٌة بعد أٌدٌولوجٌة موعع هذه الحضوارة ودورهوا بشوكل
عام فً التطورات التارٌخٌة واالجتماعٌة.
 1ـ تؤتً البنٌة الذهنٌة المستندة إلى معلومات علمٌة للنمط الفكري علوى
رأس الخصووائت األساسووٌة الممٌووزة فووً خلووق الحضووارة الرأسوومالٌةل حٌووا بوودأ
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بتجاوز البنٌة الذهنٌة المٌثولوجٌة للعصور األولوىل والبنٌوة الفكرٌوة الدٌنٌوة التوً
كانت مسٌطرة فً القرون الوسطىل مع العصر الرأسمالً .وأكتسب نمط التفكٌر
العلمًل الوذي مهود لوه التفكٌور الفلسوفً للعصوور األولوى والوسوطى ثقوبلً فوً هوذه
المرحلةل وجوهر هذا النمط الفكري ٌعتمد على شرح عبلعات الطبٌعة والمجتموع
موون خووبلل عوانٌنووه الداخلٌووة دون االعتموواد علووى الخووارج .أمووا الفوور بٌنووه و بووٌن
الفلسفة فهو :انه فً الوعت الذي تحواول فٌوه الفلسوفة شورح الكائنوات بمصوطلحات
ومفاهٌم عامةل فً حٌن ٌعتمد العلم على نمط شرح مفصل وتجرٌبً بشكل أكبرل
ومن خبلل مواهر محددة.
هناك روابط دٌالكٌتكٌة بٌن تطور أنماط فكرهما رؼم وجوود خصوائت
متضووادة بٌنهمووال وتعتقوود البنٌووة الذهنٌووة الروحانٌووة " " Animizmبوجووود روح
لجمٌع المخلوعات الطبٌعٌةل وال ٌوجد أي تمٌٌز بوٌن المخلوعوات الحٌوة والجامودةل
وبٌن الطبٌعة والمجتمعل وبٌن اإلنسان والحٌوان من الناحٌة الحٌوٌةل وٌإدي هذا
النمط من التفكٌرل أي منهج تطبٌقه إلى السحرل و ٌتم االعتماد على االعتقاد بؤنوه
ٌمكن التحكم بكل المواهر وإٌصالها إلى الوضع المطلوب بالسوحرل وفون السوحر
الوذي ٌعتموود أساسوا ً علووى مون ٌمتلكووون المهوارة والرإٌووة المسوتقبلٌة فووً الممارسووة
العملٌة المجتمعٌةل ٌتزامن مع أولى مواعوع القٌوادة االجتماعٌوة .فالسواحر هوو عائود
ألن لدٌه نمرة مستقبلٌة ومهارة متطوورة فوً الممارسوة االجتماعٌوةل وٌوتم النمور
إلى مثل هإالء األشخات فً المروؾ االجتماعٌة الضٌقة والحرجةل كؤشخات
فو الطبٌعة وٌتم احترامهم واإلٌمان بهم .ألنه حتى المساهمة المحدودة لهومل لهوا
أهمٌة حٌوٌة للمجتمعل وٌمهر المجتموع حاجتوه لهوم وٌهوابهم أٌضواًل وعنودما رأا
السحرة ارتباط المجتمع بهومل وضوعوا أنفسوهم فوً موعوع متمٌوز وبنووا مإسسواتهم
الخاصةل وربما كانت أول مإسسة اجتماعٌة هً السحر.
إن االسوووم اآلخووور للسوووحر هوووو "الشووومانٌة"ل والفووور بٌنهموووا هوووو تطوووور
وتمؤسس الشمانٌة أكثر من السحر .ونرا هذا النمط من الفكر والممارسة سواري
المفعول فً جمٌوع المجتمعوات البالٌولٌتٌوةل أموا نموط الفكور فوً العصور النٌوولٌثً
الذي ٌعتبر خطوة متقدمة للمجتمعات فهو نصؾ روحانً ـ دٌنً طوطمً .وكوان
ٌتم تمٌٌز القبٌلة بشكل أفضل كوحدة اجتماعٌة أساسٌة .وٌتم فهم أهمٌوة االنتسواب
إلووى القبٌلووةل وكووان ٌمهوور موعووع األم الخووبل والرائوود فووً القبٌلووةل وكانووت بع و
المخلوعووات والحٌوانووات المدجنووة والنباتووات تعوورؾ أكثوور موون جمٌووع المخلوعووات
األخرال وذلك كضرورة للحٌاةل ولذلك كان هناك اهتمام بروح هذه المخلوعوات.
وانعكست هذه الموروؾ علوى البنٌوة الفكرٌوة لهوذه المرحلوةل فكانوت المورأة تلعوب
دور الربووة األم فووً المجتمووع األمووومًل وتمثوول بووالطوطم كرمووز لكوول عبٌلووةل كوول
النباتات والحٌوانات واألشجار واألشٌاء الهامة كانت تمثل بآلهة فوً نموط التفكٌور
المذكورل وفً الوعت الذي كان الطوطم تعبٌرا ً رمزٌا ً للقبٌلة ٌوازي اإلله أو شوبه
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اإللهل كوان ٌوتم تؤلٌوه جمٌوع الرمووز األخورا وفوً مقودمتها الربوة األمل ألنهوا هوً
التً تقوم بإنشاء المجتمع الجدٌد وتخلفه وتلده وتحافم علٌه.
كووان ثقوول الموورأة فووً المجتمووع النٌووولٌثً كبٌووراً إلووى درجووة بوودا وكؤنووه ال
مكووان فٌووه للرجوولل وتووم إزالووة دور الموورأة فووً المجتمووع كقوووة أساسووٌة فٌمووا بعوودل
وحققت المرأة عوتها هذه عن طرٌق زراعة النباتوات واسوتئناس الحٌوانوات وبنواء
البٌووتل والنسووٌجل ووالدة األطفووال وتووربٌتهم .وهووذه القوووة الطارئووة ؼٌوور العادٌووةل
تعكس البنٌة الفكرٌة إلى درجة جاءت بالتؤنٌا الموجود فً جمٌع اللؽاتل وكثورة
اآللهة اإلناا فً المٌثولوجٌال والموعع المحترم لؤلم فوً هوذه المرحلوة التارٌخٌوة.
وتحمل بنٌة اللؽة السومرٌة فوً البداٌوة طوابع الشخصوٌة المإنثوةل إن الربوات هون
أول موون أسسوون الموودنل وجمٌووع الهٌاكوول األولٌووة كانووت علووى شووكل اموورأةل وتبوورز
المرأة فً األسماء والمصطلحاتل وحتى أسماء عارتً أوروبا وآسوٌا فهوً مإنثوة
فً المٌثولوجٌا اإلؼرٌقٌة.
كانت البنٌة الفكرٌة المستندة إلى العنصر المإنا فوً العصور النٌوولٌثً
تإلووه جمٌووع المخلوعووات الهامووة علووى أسوواس اإلنسووان ـ اإللووهل حسووب أهمٌتهووا فووً
المجتمعل وكانوت تتطوور بنٌوة فكرٌوة وعقائدٌوة مسوتندة إلوى األم فوً " "Sterkأو
ستار" " Starوتم رفعها إلوى السوموات لتصوبح خالودة فوً الهوبلل الخصوٌب ألول
مرة.
النمط الفكري األساسً عنود السوومرٌٌن الوذٌن بودإوا المجتموع الطبقوً
كووان علوووى أسووواس نموووام مٌثولووووجً ٌعتمووود علوووى األعاوٌووول واألسووواطٌرل وتعتمووود
المٌثولوجٌا كقوة ضورورٌة وهاموة فوً الطبٌعوة والمجتموع علوى شوكل عوالم إلهوً
ٌنعكس على نمام اإلنتاج ومصادر الحٌاة األخرال وبودأ ٌفهوم الفور بوٌن عووانٌن
نمام الطبٌعة والمجتمع وتكوٌن عالم اآللهة الذي ٌعكس الفر بٌن السوٌد والعبودل
بشكل ٌتناسب مع الفرز الطبقوً فوً المجتموعل وحسوب ذلوك تتكوون سوٌادة مفهووم
كوونً مٌثولووجً ذو أنممووة متعوددةل وربمووا كانوت أكبور هدٌووة عودمها السووومرٌون
لئلنسانٌة هً :تكووٌن هوٌوات إلهٌوة تمثول نماموا ً سوماوٌا ً ال ٌتؽٌورل وجعلوه ٌهوٌمن
علووى األذهووان كوونمط فكووري واعتقووادي أساسووً .إن الكهنووة السووومرٌٌن هووم أكبوور
مبدعً وممثلً نموط الفكور الودٌنً بموا فٌوه األدٌوان التوحٌدٌوةل وتقتصور مسواهمة
المٌثولوجٌوات واألدٌوان واألنبٌواء والكهنوة الوذٌن أتووا فٌمووا بعود ـ وكلهوم فوً ذلووك
سواء ـ على تحوٌل تلك الهوٌات المخلوعة سابقا ً وجعلها محلٌة.
إن الفلسووفة هووً المرحلووة التارٌخٌووة الثالثووة والهامووة فووً الوونمط الفكووري.
وتتزامن الفلسفة بمعنى حب المعرفة مع مرحلة التعرٌؾ األكثر واععٌوة للموواهر
الطبٌعٌوة والمجتمعٌووةل وٌحتواج نمووط التفكٌور المٌثولوووجً إلوى شوورح أكثور واععٌووة
عند تفسٌره كمادة أدبٌوة فوً الممارسوة المجتمعٌوةل وعود مهور فوً القورن السوادس
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عبل المٌبلد بؤن زٌوس واآللهة األخرا ال ٌملكون القوة الخارعوة كموا كوان ٌعتقودل
وهنا بدأ الشك باآللهة بشكل جديل وشكلت هذه األرضٌة أساسا ً للمرحلوة الذهنٌوة
التً تم فٌها فهم التمٌٌز بٌن ممارسة اإلنتاج االجتماعًل وفئة المجتمع ـ الطبٌعةل
والحووً والمٌووت .وكانووت اإلٌضوواحات المٌثولوجٌووة تقابوول بالسووخرٌة موون عبوول هووذه
الذهنٌووةل وتجعوول التفسووٌرات الجدٌوودة والشوورح الووواععً أمووراً ضوورورٌاً .لقوود أدت
المعلومووات التووً ازدادت حووول بنٌووة المجتمووع المتشووابكة والع والمل والوصووول إلووى
معلومووات ملموسووة حووول بعو المفوواهٌم فووً الممارسووة العملٌووةل إلووى عوودم حاجووة
التفسووٌرات إلووى آلهووة مٌثولوجٌووةل وكووان نمووط التفكٌوور الووذي ال تتوودخل فٌووه اآللهووة
والدٌنل ٌمر بحالة التطور.
هذا التطور الوذي ٌمكون أن نعتبوره نموط التفكٌور الودنٌوي والعلموانًل ٌسومى
الفكر الفلسفً .الذي جعل اإلنسان صاحب فكورل وعود تطوور هوذا خوارج المعابودل
واعوام أنمموة تشوبه األكادٌمٌووةل والثانوٌوةل واإلعدادٌوةل فوً ٌومنووا هوذال وهوذه أهووم
خصائصه الممٌزةل حٌا تم إرساء عواعود المودارس والتعلوٌمل ولكون ال ٌمكننوا أن
نقول أنها تمثل انقطاعا ً كامبلً عن المٌثولوجٌا والدٌن.
إن أهم فر بٌن المٌثولوجٌا والدٌنل هو ان الدٌن ٌتض عمن إٌمانا ً وعبوادة
عسرٌةل وهذا ماال نجده فً المٌثولوجٌا .أما فً الفلسفة فبل ٌوجد إٌمان عسوري أو
نمووط لفمووً معووٌن .فالفلسووفة هووً نمووط فكووري ٌحموول السووٌغ اإلعطوواعً بعٌووداً عوون
العاطفةل وتعتمد على البنٌوة الذهنٌوة والمنطوق لودا اإلنسوانل وتحمول الخصوائت
االثباتٌووةل وتضووع فووً أولوٌاتهووا الثقووة واالهتمووام بالبنٌووة الذهنٌووة لئلنسووان .وهنوواك
عبلعة لئلنسانٌة والفردٌة موع هوذا الونمط مون الفكور الفلسوفًل وتؽودو الفلسوفة بهوذا
المعنى شرطا ً هاما ً لنمط الفكر األساسً للمجتمع الرأسمالً .كلما ازداد الصوراع
بٌن الفلسفة والدٌن والمٌثولوجٌال وانتهى هذا الصراع لصالح الفلسفةل ٌإدي ذلك
إلى عفزة صحٌحة لصالح نموط التفكٌور العلموً الوذي سوٌتطور بتوؤثٌر الفلسوفة .إن
نمط التفكٌر الفلسفً هو نتاج حٌاة المدٌنة المتطورةل ولٌس صدفة أن المدن التوً
وجوودت فٌهووا الفلسووفة كانووت موودنا ً حٌوٌووةل وموون اكثوور الموودن تطوووراً فووً العصووور
األولووووووىل وهووووووً المراكووووووز التووووووً تطووووووور فٌهووووووا الفكوووووور الفلسووووووفًل فمدٌنووووووة
مٌبلتوووس" " Milatosالتووً عرفووت كمكووان لخلووق الفلسووفةل كانووت موون أهووم مراكووز
الحٌوواة المدٌنٌووة فووً زمانهووال وسووتمهر فٌمووا بعوود أثٌنووا ورومووا واإلسووكندرٌة كموودن
هامة للفكر الفلسفً.
ال شك أن تمهٌد الفلسفة لطرٌق العلم شًء هام جداًل لكنها لٌست العامل
الوحٌد .فالعامل األكثر تؤثٌرا ً هو ازدٌاد المعلوموات العلمٌوة بوالتوازي موع تقنٌوات
اإلنتواجل حٌوا ٌقووم التطبٌوق العملوً لئلنتواج والحٌواة بتعرٌوؾ الموواهر والعبلعووة
الموجودة بٌنهوال وٌنتهوً بنوا إلوى إنشواء معادلوة السوبب والنتٌجوةل وتزٌود التقنٌوات
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المسووتخدمة موون اكتشوواؾ خصووائت الطبٌعووةل وبووذلك تكووون المثٌولوجٌووا والفكوور
الدٌنًل اللتان كانتا مسٌطرتان فً البداٌةل عد ضعفتا بتؤثٌر الفلسفةل وتزداد أهمٌة
العلم الذي ٌتطور مع الفلسفة بشكل متداخلل وكانت نتٌجة تطبٌق الثبلثوً الطورح
والطرح المضاد والتركٌوبل عود انتهوت لصوالح العلومل فكانوت المٌثولوجٌوا والفكور
الدٌنً هما الطرح األولل بٌنموا الفلسوفة شوكلت الطورح المضواد والصوراع بٌنهموا
ولوود الذهنٌووة العلمٌووةل وٌمكننووا القووول مووع أخووذ الفتوورة الزمنٌووة بشووكل تقرٌبووًل أن
المثٌولوجٌا والدٌن كانتا حاكمتٌن فً عصور موا بوٌن  3555ـ . 555مل مهورت
الفلسفة وبرزت إلى الصفوؾ األمامٌة بوٌن عوامً . 555م ـ  1555مل وٌمكننوا
تسوومٌة العصوور مووا بعوود  1555مل بعصوور العلوومل وعوود انتهووت الحوورب الكبٌوورة فووً
العالم الذهنً لئلنسانٌة بانتصار الفكر العلمً.
شهدت أوروبا فً القرن الثالا عشر بعد المٌبلد مرحلة الحضانة نتٌجة
للتووراكم الووذي تحقووق عبوور رافوودٌن وهمووا الفلسووفة والتطبٌووقل وتخلصووت الجامعووات
البووارزة موون الدوؼمائٌووة الدٌنٌووة فووً هووذا القوورنل وخطووت أول خطوووة نحووو العلوووم
التجرٌبٌةل وٌعتبر "روجر باكون" من رواد هذه المرحلة وعبلمة بارزة فوً تلوك
المرحلةل ولعب دورا ً طلٌعٌا ً فً عصر العلوم التجرٌبٌة وفتح الطرٌق أمام العلمل
بعد أن خلعصت حركة النهضة التً تطورت منوذ بداٌوة القورن الخوامس عشور فوً
أوروبا ذهن وروح اإلنسان من الدوؼمائٌوة الدٌنٌوةل ووضوعتها فوً مسوار دنٌووي
وباتجاه اإلنسانل وتم تقدٌم عدة شهداء فً هذا الطرٌق وفً مقدمتهم برونو .لكون
هذه الشهادات تعتبر انتصارا ً لعصر الفكر العلموًل وهكوذا كانوت اإلنسوانٌة وجهوا ً
لوجه موع نموط حٌواة جدٌودة .إن تسومٌة عصور العلوم بالحضوارة الرأسومالٌة تكوون
تسووومٌة ضوووٌقةل فتحقٌوووق سوووٌادة العقلٌوووة العلمٌوووة سوووٌإدي إلوووى تسووورٌع الحضوووارة
الرأسمالٌة وتفوعهال وٌجب أن نرا العصر العلمً كؤكبر المكتسبات التً حققتهوا
البنٌة الذهنٌة لئلنسان فوً طرٌوق التطوور االجتمواعً الطوٌولل وتوم بوذلك إؼوبل
عصر اآللهة التً تقدعم القوانٌن وممثلٌها على األر ل وخطو خطوة إلى العصر
االجتماعً أي عصر المجتمع العقلً الذي ٌودٌره وٌحودعد عوانٌنوه اإلنسوانل وبهوذا
المعنى تم الدخول فً بداٌة عصر المجتمع العلمً.
مازالووت القوووانٌن والعبلعووات المتبقٌووة موون العصوور المثٌولوووجً للعبودٌووة
سووارٌة المفعووول فووً مإسسووات البنٌووة التحتٌووة والفوعٌووة للمجتمووع وفووً مقوودمتها
المإسسوات السٌاسوٌةل فحتوى لوو سوومً عصورنا بعصور المعلوموات واالتصوواالتل
سنرا بشكل افضل فً نهاٌة تحلٌلنوا للحضوارة الرأسومالٌة أن اإلرا االجتمواعً
وال سٌما مإسسة الدولة التً تحتل مركزهل لم ٌتؽٌر منذ خمسة آالؾ سنةل بل توم
تقوٌتهل وفً الحقٌقة إن هذا التمؤسس ٌتناع فً جوهره مع العلومل وٌمتنوع العلوم
عنوود تطبٌقووه موون أن ٌكووون المبوودأ األساسووً الووذي ٌحوودد النمووام االجتموواعًل لووذلك
ٌكون التناع فً األساس بٌن الدولة التً هزمت اإلٌدٌولوجٌاً" مثٌولوجٌا ودٌون
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وفلسفة مثالٌة"ل واستمرت فً وجودها كؤداة ضؽطل وبٌن العلم الذي ٌعطً شكبلً
جدٌدا ً للمجتمع وفق أسس علمٌة.
لم ٌخلق عصر المعلوماتٌوةل الوذي ٌسوتخدم كثٌوراً فوً ٌومنوا هوذال شوكله
االجتماعً بعدل ناهٌك عن أن العلم هو ماهرة مازالت تتطور باستمرارل ولم ٌتم
تحدٌوود أخووبل العلووم حتووى علووى مسووتوا المبوواد ل ولووذلك لووم ٌكوون مسووتحٌبلً للعلووم
الخارج عن السٌطرة أن ٌخلق أنمموة أخطور مون أنمموة ممثلوً آلهوة المثٌولوجٌوا
واألدٌووان التوحٌدٌووة علووى األر ل وٌمكوون مشوواهدة الكثٌوور موون األنممووة الحاكم وة
البعٌدة عن األسس األخبلعٌة االجتماعٌة المطبقة والمستندة إلى العلمل تتحول إلوى
أنممة سلطوٌة ومستبدة.
إن وضووع العلووم لمصووادر عوووة الطبٌعووة فووً خدمووة المجتمووعل هووً إحوودا
نتائجه الرئٌسٌةل ومن الواضوح أنوه ال ٌمكون أن ٌكوون المجتموع منوذ موٌبلده حتوى
اآلن "دون علم ومعلومات" .لقد كان اإلنسان الذي استخدم الحجور والعصوا ألول
موورة عوود وصوول إلووى العلوومل ووضووع القووانون الفٌزٌووائً المخطووط لووهل ووضووعه فووً
خدمة اإلنتاجل عن استخدام العلم حتى لو لم ٌجور تحوٌلوه إلوى صوٌؽةل وٌجوب أن
نقول ما ٌلً :إن المجتموع ومنوذ مهووره علوى عبلعوة وتنواع موع مواهرة العلومل
وتتحول العبلعة إلى علم كلما تم حل التناعضاتل وهذا ٌإكد بدوره ان التنوٌر فً
العلوم مواهرة مسووتمرةل وأن المشوكلة هووً المسوتوا النسوبً لووذلك عبور العصووورل
وٌكون التنوٌر متطورا ً بمقدار دور العلم فٌهل ولٌس صحٌحا ً انعكاس ذلوك الواعوع
كتطووور لعصوور المجتمووع الرأسوومالً فقووطل بوول ٌمكننووا التحوودا عوون زٌووادة دور
المجتمع الرأسمالً فً ذلك.
ٌجب أن نعرؾ جٌودا ً أن الحضوارة الرأسومالٌة لوم توإد إلوى تطوور العلوم
وحسبل بل أدت إلى الحد منه فً مستوا متقدم أٌضاًل فالتناعضات الموجودة فً
داخله منعت من استخدام العلم لكل عوتهل وهً فوً موعوع النموام المتعصوب تجواه
عوا البنٌة
العلوم االجتماعٌةل ومع هذا ٌعتبر المجتمع الرأسمالً هو النمام الذي ع
التحتٌووة والفوعٌووة لمإسسوواته بووالعلم أكثوور موون كوول األنممووة االجتماعٌووة األخوورال
وتمهوور هووذه الخاصووٌة الوودور الخ وبلع لحركووة النهضووة والعصوور التنوووٌري عنوود
مهووور الرأسوومالٌةل أكثوور المجتمعووات تطوووراًل والووذي أخووذ عوتوه موون تطووور العلووم
وتمؤسسووه وإدارتووهل ولووٌس صوودفة وصووول المجتمعووات التووً توونجح فووً أن تكووون
علمٌة أو بع عطاعاتها إلى مواعوع أكثور عووة .فالعلمٌوة تعنوً التنووٌرل والتنووٌر
ٌعنً القٌام بالعمل الصحٌحل وهذا بدوره ٌعنً النجاح واإلنتاج النوعًل واإلنتواج
النوعً فً كل مستوا ابتدا ًء من االعتصاد إلى السٌاسة ٌعنً الوصول إلى موعع
رٌادي وطلٌعً.
ٌمكننوووا تعرٌوووؾ بوووروز الجانوووب العلموووً لتشوووكل الهوٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة
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للحضووارة الرأسوومالٌة فووً هووذا اإلطووارل وٌتواصوول الووى ذلووك مووع موعووع العبلعووة
والتناع ل ولم تنسلخ تماما ً عن الهوٌات اإلٌدٌولوجٌة األخورا كالودٌن والفلسوفةل
ال تملووك مووإهبلت االنفصووالل إن مسووتوا شوومولٌته المجتمعٌووة محكومووة بالوودٌن
والفلسفة المثالٌة.
إن السووإال األخٌوور األر الووذي ٌجووب توجٌهووه هووو :هوول ٌمكوون للعلووم
بمفرده أن ٌكون عوة منقذة ؟ل هل هو عادر على إزالة اإلنسوان الكوامن فوً طبٌعوة
اإلنسووان..؟ هوول العلووم كوول شووًء....؟ أمووا السووإال المووذهل فهوووو هوول عووام اإلنسووان
األول بؤصح شًء عند توجهه إلوى فكورة هللا....؟ أال ٌسوتند االعتقواد الوذي ٌقوول:
"أنا الحق أنا هللا" إلى البلهوت..؟ أال ٌعلون اإلسوبلم بوان صوٌؽة "العلوم د الورب"
منذ زمن طوٌل بؤن هللا ٌعلم كل شًء..؟ وٌمكننا توجٌوه أسوئلة كثٌورةل وال ٌمكننوا
الوتخلت مون العوٌ بشوكل عبووديل كتوابعٌن أكثور مون العبٌود فوً تلوك المرحلوةل
والتحوول إلوى أنممووة اكثور تسوولطا ً مون النمرودٌووة والفرعونٌوةل إذا لووم نوربط القوووة
التؤلٌهٌة للعلم بالمبودأ األخبلعوً الوذي ٌتطلوب االنسوجام المطلوق أي بمبودأ السولوك
األساسً الذي ٌتخذ المصالح المشتركة لئلنسانٌة وحقوعها وأمنها أساسا ً لهل ولقود
شرحنا الدور الذي لعبته الحروب األكثر فماعة فً التوارٌخ فوً القورن العشورٌن
والتً استخدم فٌها العلم أكثر من أي عرن مضىل هذا الخطر ٌومً وبمستوا ان
ٌولد القٌامة .فعندما كان ممثلو مثٌولوجٌا العبودٌوة واألدٌوان التوحٌدٌوة اإلعطاعٌوة
على األربعة متشابهٌنل لم تتخلت اإلنسانٌة من االسوتبداد والملوم والتسولط الوذي
خلقووهل أال ٌعنوً هوذا ان تؤلٌوه العلوم سوٌجعل مون تسولط اإلنتواج واسوتبدادٌته أشوبه
بٌوم الحشر....؟
 2ـوو إن الفردٌووة هووً الخاصووٌة الروحٌووة األساسووٌة للنمووام الووذي ولوود
المجتمع الرأسومالً .مثلموا ٌعبعور العلوم عون الوضوع الوذهنً لهوذا المجتموعل تشو عكل
الفردٌة الخاصٌة الروحٌة األساسٌة له .فالفردٌة هً الصرخة المدوٌة للفرد الذي
تخلووت موون عٌوووده بوووالدة الرأسوومالٌةل والووذي ال مقدسووات لدٌووه سوووا مصوولحتهل
وتلعب عوة األنا فٌه دوراً ٌسبق العلم.
إن الفورد الرأسومالً هوو حركوة االنتقووام مون مواهرة المجتموعل والرؼبووة
الفردٌة ال تعترؾ بؤٌة حدود لطموحاتها ال سٌما فً مرحلة والدتهال وتإمن بانها
أصبحت حورة بقطوع كول روابطهوا موع الماضوًل وتسواوي عووة النقود بواهللل أي أن
معادلووة "الوورب د النقوود" الئقووة بووالمجتمع الرأسوومالً أكثوور موون أي مجتمووع آخوورل
وتصبح النقود التعبٌر المجسد للنمام والقوة الساحرة القادرة على تؽٌٌر كل القٌمل
وتؽوودو انعكاس وا ً لجوووهر وعوووة المجتمووع فووً تشووكل الرأسوومالٌةل وتجووذب الووروح
الفردٌةل وتعتبر فً المجتمع الرأسمالً عوة تإدي إلوى حوروب دموٌوة والوى إبوادة
البشوورٌة فووً سووبٌلهال وإذا كانووت رموووز المجتمعووات القدٌمووة عبووارة ع ون الطوووطم
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واإللوه ـ الملوكل فؤننوا نورا فوً المجتموع الرأسومالً هوٌوة روحٌوة تتمحوور حوول
النقود.
ٌعود سبب تفاعم الفردٌة بهذا الشكل إلى رد الفعول حٌوال المجتمعٌوة منوذ
مئووات آالؾ السوونٌنل لقوود كانووت جمٌووع األنممووة السووابقة تطووور المجتمعٌووة وفووق
مصلحتهال وتعتبر المجتمعٌة عملٌة مقدسة ال ٌمكن التخلً عنها فً الحٌاةل سواء
تحققت بشوكل علنوً أو سوري أو بشوكل إرادي أو عسوريل مون الضوروري للودٌن
واألخبل واإلنتاج والسٌاسة كلها أن ترتبط بهذا الهدؾل وكل مٌوراا أو شوخت
البد وان ٌكون داعٌة دائمة لهذه القاعدةل وعند الوصول إلى المرحلة الرأسمالٌةل
وكؤنه عد تم اكتشاؾ عوة هائلة من خبلل تفجٌر المجتمعٌة بالفردٌة أشبه بانشوطار
الذرةل أدا تفجٌر المجتمع من النقطة األكثور حساسوٌة بالقنبلوة الفردٌوة إلوى ثوورة
عمٌمةل وعندما نجحت أولى االختبارات لم ٌبق سوا الوصول إلى تنمٌمهوال لوم
ٌعد المعبد مزاراً للفردل ولم تعد الوجوه متوجهة إلوى هللال وزال الشوعور بالوذنبل
وأصبحت الكعبة الجدٌدة هً المصنعل والرب الجدٌد هو النقودل والشًء المقدس
هو المصلحة الشخصٌةل ولم ٌعد الشعور بالذنب عائقا ً أمام الربح.
ال شوووك أن الرأسووومالٌة لٌسوووت مالموووة بكلٌتهوووال ألن الفووورد كوووان ضوووحٌة
للمجتمع منذ مئات آالؾ السونٌنل وفوً الكثٌور مون األدٌوان فوان النواس عود ضوحوا
بؤؼلى عٌمهم وأوالدهم وعدموها كقرابٌنل وعد تم فتح هذا الطرٌق باسوم الودٌن فوً
الضمٌر األسوود للمجتموعل وتوم االنتقوام مون الفورد مون خوبلل تقدٌموه كضوحٌة بوبل
رادعل وتحول تارٌخ المجتمع إلى تارٌخ التضحٌة بالفرد باسم إنقاذ المجتمعل وعد
تم استنفار كل الحروب والعبادات والمراسٌم من أجل هذا الهدؾل وموا ٌوتم القٌوام
بوه باسوم المجتمعٌوة وصوول إلوى الهسوتٌرٌال وأعلون عوون أي انتهواك بسوٌط للقواعوود
على أنه أكبر جرٌمةل حتى لو كان مستندا ً الى مطالوب عادلوة وبرٌئوةل وتوم جعول
مرحلة العذاب فً جهنم أبدٌة باسم العالم اآلخر السرمديل وكؤنه لم ٌكوؾ تحوٌول
األر إلى جهنم .لقد تم تطووٌر أسور الفورد إلوى درجوة بوات فٌهوا ال ٌتبنوى حتوى
ملهل وتراجع موععه إلى مل الملل وواصل كل ذلك باسم المجتمعٌة.
التقطووت مرحلووة الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة التووً أدت إلووى الرأسوومالٌة النقطووة
األساسووٌة فووً الفردٌووةل وكانووت تشووعر بضوورورة عٌووام توووازن عووادل بووٌن الفوورد
والمجتمع من خبلل دفع الفرد الى األمامل ومن الواضوح أن المرحلوة عود اسوتمدت
عوتها وعدالتها من التراكم التارٌخًل وكان الفرد ٌشوعر بؤنوه سوٌلعب دوراً ثورٌوا ً
بمقدار انهٌار المجتمع المتخلؾ والمتعصب الذي حكم على الفرد باعتبواره إنسوانا ً
آلٌا ً محكوم علٌه بحٌاة ملٌئة بالمحذوراتل وهكذا تمهر المواعؾ العادلة والتقدمٌة
عبر التارٌخل فالماهرة االجتماعٌة التً خلقوت عووة إلهٌوة عنود بنائوه تعمول بشوكل
معوواكسل إذ تعموول علووى بنوواء القوووة التووً تصوونع الشخصووانٌةل وتمهوور فووً نقطووة
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التحول التارٌخٌة هذه إمكانٌة التوازن الضوروري والعوادل بوٌن الفورد والمجتموعل
وكان علق المجتمع الرأسمالً فً بهذه النقطة محدودا ً وال سٌما فً بداٌوة موٌبلدهل
وسٌتم الوعوؾ عند توازن الفرد والمجتمع فً مرحلة رد الفعل االشتراكً ؼالباًل
ولكوون موون المإكوود أن هنوواك حاجووة إلووى انطبلعووة فردٌووة عوٌووة للوصووول إلووى ذلووكل
وتمهر الثورة الفردٌة كنتاج لبلحتٌاج التارٌخً.
ٌشووعر الفوورد بحٌوواة طارئووة كلمووا حطووم سبلسوول العبودٌووةل وتبوودأ الوودنٌا
بالتحول الى جنةل وتتحول الرؼبات التً كانت ذنوبا ً إلى أشكال حٌاة جمٌلوةل لقود
بدأ تحول علمانً عموٌمل وتوم إدراك إمكانٌوة تجمٌول الحٌواة بوالفنل وباتوت حركوة
التنوٌر ممكنة من خبلل االستٌحاء مون اآلثوار الفنٌوة المزدهورة للعصوور األولوىل
ومن خبلل الجرأة التً منحها العلم وبالسوٌطرة علوى الودوؼمائٌات ودون الخووؾ
منهووا أصووبحت الوودنٌا عبوور الفوون أكثوور جموواالً وٌمكوون العووٌ فٌهووال وهووذا مووا موونح
الفردٌة عوة كبٌرةل وأدت الفردٌة إلى التفكٌور الحورل وجورأة العوٌ بحرٌوة ودون
خوؾل أوصل الفرد إلى حب وعشق جدٌدٌنل وكان الوصول إلى مفهووم الووطن
والتحول إلى دولة عومٌة من خبلل العبور من مفهوم األمة إلوى المفهووم القوومًل
والتحول الى الدنٌوٌة والؽنى واالرتباط بالعٌ فً هذا العوالم وإعطواء عٌموة لكول
الفنون التً تخلق الجمال للوصول أوالإ الى هوٌوة أٌوةل ومون أولوٌوات التنووٌر ان
االنقطاع عن القدٌم واالرتباط بشكل الحٌاة الجدٌدة الخبلعوة كوان مون القووة بحٌوا
ال تستطٌع أٌة مإسسة أو عبلعة من الوعوؾ بوجه بناء الجدٌد.
 3ـ ٌشكل المبدأ اإلنسوانً ( )Humanismالوذي ٌعطوً عٌموة لئلنسوانل
وٌضعه فً األولوٌاتل الخاصٌة الثالثة للهوٌة اإلٌدٌولوجٌة للمجتموع الرأسومالًل
وكان اإلنسان فً كل التشكٌبلت االجتماعٌة فً العصور السابقة وكؤنه عود ابتلوعل
وانحل داخل المجتمعل وكان بممهر كٌان سلبً ال ٌإدي أي عمل سوا ما ٌكلؾ
بهل منصوهر فوً المجتموعل وكول العمموة واإلجوبلل كانوت للمجوال اإللهوًل وكوان
السوومو بووالطوطم واآللهووة الووذٌن لووم ٌكونوووا سوووا تصووورات هوٌووة وأعنعووة ضوود
اإلنسووانل وعوود حوواولوا تحقٌووق اسووتمرارٌة المجتمووع وتقوٌتووه عبوور هووذه العملٌووات
األٌدٌولوجٌاتو وهذا ال ٌعنوً تطووٌر مصوطلح اإلنتواج بول خلوق وتعموٌم كائنوات
تحدد مصٌر اإلنتاج.
أما فً مرحلة المجتمع الطبقً فقد تم تحقٌر اإلنسوان أكثورل وتوم إعبلنوه
مووذنبا ً فووً شووخت آدم وحووواءل وحكووم علٌووه بهوٌووة عبٌوود اآللهووة إلووى األبوودل ذنوبووه
سووتزداد باسووتمرارل والخٌووار الوحٌوود للخووبلت هووو الخدمووة موون أجوول الؽفووران .ان
وعووع اإلنتواج وسوقوطه ٌتطوور دائموا ً موون محوورٌن أساسوٌٌنل وكوان ٌوتم إسووقاطه
وتحقٌره أمام المجتمع باسم الهوٌات الكٌانٌة المجوردةل وبهوذا لون ٌملوك أٌوة أهمٌوة
أو ادعاء وكل شًء سٌكون من أجل المجتمعل وٌضحً بكل القٌم من أجل وجود
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المجتمعل والن اإلنتاج هو الذي ٌحقق التحول المجتمعً لوذا كانوت التضوحٌة تبودأ
به أوالًل أما المحور الثانً الهام فهو أن التفكٌر باإلنسان كعنصر ؼٌر هام موذنب
وؼٌر الئق إال للخدمةل لٌفقد طموحاته فً مواجهة واعوع الطبقوة الحاكموةل وبوذلك
تحقق نمام العبودٌة عبر خروج األسٌاد من الصفة اإلنسانٌة ورفعهم إلى مستوا
كائنات إلهٌةل وجعل اإلنسان عبدا ً علٌه العمل باستمرار كالحٌواناتل وتم تطووٌر
هذه المواعؾ حٌال اإلنسان بشكل دائم عبر العصور.
لقد توم الودفاع عون وجودان اإلنتواج وشورفه فوً األدٌوان التوحٌدٌوةل وفوً
مرحلة مقاوموة المجتموع النٌوولٌثً ضود العبودٌوة ولوو بشوكل محودودل وتوم تكووٌن
مصوطلح اإلنسوانٌة التووً ٌجوب إنقاذهووال وحصول التمورد ألول موورة باسوم الضوومٌر
والشرؾل وجاءت الثورة األخبلعٌوة لزرادشوت واإلصوبلحات المشوابهة لبووذا موع
الفلسوفة اإلؼرٌقٌوةل لتودفع باإلنسوان خطووات الوى األموام وتوم الشوعور واإلحسوواس
باإلنسان صاحب الجهد األصٌل الذي ٌتعر لؤللم والنسٌانل واالرتبواط بعٌسوى
إلى هذه الدرجة ٌعود إلوى أهمٌوة التطوورات الحاصولة فوً هوذا االتجواهل وإكسوابه
أرضٌة ونهجا ً لهذا المسارل وتم إدراك ذلوك كرسوالة إنقواذ ال ٌملكوون عاطبوة دون
تمٌٌووزل واعوودم النبووً دمحم علووى خطوووة أخوورا نحووو األمووام موون خووبلل إعبلنووه أن
اإلنسان أشرؾ المخلوعات .لقد لعبت القٌموة التوً أعطاهوا اإلسوبلم لئلنسوان دوراً
كبٌراً فً تقبل اإلسبلم من عبل اآلخرٌن.
وبقً اإلنسان الذي تم تحقٌره ودفعه إلى العبودٌة والقنانةل بعٌداً عن أن
ٌحمى باهتمام مركزي رؼم الخطوات التارٌخٌة المذكورةل وتم النمر إلى المرأة
كناعصووة عقوولل ومحرضوووة علووى الخطٌئوووة دائموواًل وحكمووت بهوٌوووة كؤنهووا عرٌبوووة
الشٌطانل وتم إعناعها بقدرهال وال ٌتم اعتبارها إنسانا ً فً الوعت الذي تتطور فٌوه
اإلنسانٌة علٌبلًل أما الطبقة الحاكمة والمستؽلةل فكانت تتسم بالصفات اإللهٌةل وعود
بووذلت جهووود كبٌوورة موون أجوول تعرٌفهووا ككٌووان ممٌووز عوون عوور اإلنسووان الووذي تووم
تحقٌرهل وتم تطوٌر هوٌات إٌدٌولوجٌة منسجمة مع ذلك كؤهم األعمال المطلوبوةل
هووذه هووً الخطوووط العرٌضووة للقوودر والواعووع الووذي رأتووه الحضووارة القدٌمووة الئق وا ً
باإلنسان.
هذه هً الماهرة الثالثة الهامة التً انتقم اإلنسان لنفسه فٌها عند مهوور
العصر الرأسمالًل حٌا تم االنتقام من المجتمع القدٌم والطبقة الحاكمة من خبلل
رفووع شووؤن اإلنسووانٌةل أي بالمووذهب اإلنسووانً ( )Humanismالووذي هووو أمضووى
سبلح فً مواجهة الذٌن ٌتمسكون بالنمام القدٌمل وٌجد اإلنسوان إمكانٌوة النهوو
والتحرر والعلم والشرؾ مون خوبلل الفكور اإلنسوانًل وأصوبحت اإلنسوانٌة إحودا
أهم المفاهٌم األساسٌة للهوٌة اإلٌدٌولوجٌة الجدٌدة.
لقد جورا وضوع اإللوه فوً مركوز الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة للمجتموع القودٌمل
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وبووذلك حققووت الطبقووة الحاكمووة المسووتؽلة سووٌطرتها اإلٌدٌولوجٌووة الكاملووة .إن عوووة
القووانون اإللهووً هووً عبووارة عوون سووٌنارٌو موون أجوول فووتح الطرٌووق أمووام التشوورٌع
القانونً للطبقة الحاكمةل وتؤتً المحاكموات األولٌوة التوً تسومى بوالقوانٌن اإللهٌوة
على رأس الطر المإثرة فً أسور العقولل وتسوخٌره كموا ٌورادل ولوم ٌونقت مول
اإلرادات المإثرة الؽرٌبة عن اإلنسانٌةل وخلق األسور اإلٌودٌولوجً كوؤخطر نووع
من التبعٌة لئلنسان الذي سلبت إرادتهل وخلقت اإلنتاج اآللً.
خلعصت اإلنسانٌة الجدٌدة اإلنسان من كل سٌطرة المبللل لقد كان خلوق
اإلنسووان األفضوول هووً الومٌفووة اإلٌدٌولوجٌووة األساسووٌةل فووً حووٌن كانووت جمٌووع
وموووائؾ اإلٌدٌولوجٌوووة القدٌموووة تتعلوووق بخلوووق اإللوووه والطووووطم والبطووول والجووون
والشٌطان والمبلئكةل أي المخلوعات الخارجة عن نطا اإلنسوانل وكانوت ومٌفوة
تلووك المخلوعووات هووً جعوول اإلنسووان بووبل تووؤثٌر ال حووول لووه وال عوووةل وتووؤتً هووذه
تكوون التوؤثٌر
المخلوعات كوسائل للهٌمنة اإلٌدٌولوجٌوة علوى رأس العبلعوات التوً ع
العبوووودي فوووً ذهووون اإلنسوووانل ولقووود أنكووورت اإلنسوووانٌة جمٌوووع تلوووك المخلوعوووات
المصووطنعةل ووضووعت اإلنسووان فووً مكانووهل كؤسوومى عٌمووةل واهتمووت بخصائصووه
األساسٌةل وبدأ ٌسود االهتموام األساسوً باإلنسوان الحور بشوكل شوامل تحوت توؤثٌر
المجتمووع الجدٌوودل وتووم تخلووٌت اإلنسووان موون الوودوؼمائٌات الجوواهزةل وعوون أسوور
اآللهةل لئبل ٌمل عبدا ً لهال كما امتلك هوٌة خلقه وتعلٌم نفسه إرادٌواًل وبودأ ٌهوٌمن
على العقل نمط فكري مسوتقل منفوتح علوى األفكوار الجدٌودةل وبودأ اإلنسوان ٌختوار
برؼبته األلوان واألصووات واألذوا والحورارة وكول موا ٌوإدي إلوى تخلعصوه مون
السووحرل وٌنمووً التصووور والخٌووال الووذي ٌووإدي بوودوره إلووى معنووى مووذهلل وبوودأت
الوووالدة العمٌمووة للعووالم الجدٌوود الووذي أؼلقووه الحكووام السووابقون امووام اإلنتوواج .كانووت
تمهر فً جمٌع جوانب الطبٌعة ألؽاز تنتمر االستكشاؾل والشعور بالثقة بوالنفس
حرر عملٌة اإلبداع من ٌد اإلله وأعطاها صفة إنسوانٌة ترسوخت ٌوموا ً بعود ٌوومل
وبدأ اإلنسان بالدخول فً مرحلة استطاع فٌها تقرٌور مصوٌره بنفسوه ووصول بعود
توجٌهووه آلالؾ السوونٌن موون أجوول مصووالح اآلخوورٌنل إلووى حالووة القوودرة علووى إدارة
نفسه بنفسهل وتم تمزٌق جمٌوع األعنعوة الموجهوة لئلنسوانل وانوبلج عصور أضوحى
فٌه اإلنسان سٌد نفسهل وتعبر هذه الحقائق التً ٌمكون تعودادها بشوكل أوسوعل عون
الثورة اإلنسانٌة الشاملة .كانت جمٌع الثورات القدٌمة حتى اآلن عد نقلت اإلنسوان
من سٌطرة وتبعٌوة نموام إلوى سوٌطرة وتبعٌوة نموام آخور .أموا الثوورة الجدٌودة فقود
أدخلت اإلنسان إلى مرحلة التخلت من جمٌع تبعاته واالرتباط بذاته.
ٌعتبر التوازن مشكلة هامة فً الوضع الجدٌد لئلنسان أٌضاًل أال ٌتحول
اإلنسووان الووذي عطووع كوول ارتباطاتووه إلووى حٌوووان....؟ فووً الوعووت الووذي تووإدي فٌووه
المجتمعٌة ؼٌر المتوازنة والمتطرفةل والتً جعلت اإلنسان إنسوانا ً إلوى خلوق عبود
تقوووا فووً
اخطوور موون اإلنسووان إلووى مرحلووة الحٌوانٌووةل أال ٌصووبح الفوورد الووذي ع
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المجتمعل وانسلخ عنه فٌما بعدل أخطر من وح كاسر..؟ أال ٌكون اإلنسان الذي
تعود على أن ٌورا العوالم سواحة ؼنوائمل أخطور
تمت تقوٌته بالنقود والعلمل والذي ع
من اإلنسان الذي ٌبقى مرتبطا ً بالمجتمع....؟ إن توجٌوه هوذه األسوئلة ال ٌوؤتً مون
فووراغل فقوود تووم ارتكوواب أفمووع الجوورائم والمجووازر العامووة واإلبووادة الجماعٌووة ضوود
اإلنسوانٌة باسوم اإلنسووانٌة فوً عصوور الفردٌوةل ونووتج عون ذلووك حربوان عالمٌتووانل
وعدة حروب إعلٌمٌة محلٌة طبقٌة وأثنٌة ودٌنٌة فً أكثر عصور التارٌخ دموٌةل
و تمهوور أن األخطووار المووذكورة لٌسووت عبووارة عوون ادعوواءات فارؼووة أو جافووةل
وتقووا كثٌورا ً وٌكواد ٌقضوً علوى
فالحٌوان الذي ٌكمن فً اإلنسوان عود توم إٌقاموه
ع
اإلنسانٌة من خبلل تلووا البٌئوة وتودنً األخوبل ل وعبوادة البورصوة فوً مواجهوة
نمام ال مسإول.
كووان واضووحا ً ومنووذ نشووؤة الرأسوومالٌة أن هوٌتهووا اإلٌدٌولوجٌووة وبنٌتهووا
المعنوٌة للرأسمالٌةل رؼم امتبلكها أساسا ً علمٌا ً على األرجحل وتتخذ الفرد أساسا ً
لهال وتسمو باإلنسانٌة تتضمن جمٌع أنماط المخاطر.
إن عٌام أوربا بدور الممهد لمهوور الحضوارة الرأسومالٌة ٌتطلوب تحلوٌبلً
واسعاًل وٌكون التطور الذي ٌشمل جوهرها وبنٌتها السطحٌة فً المجتمع الطبقً
والمروؾ الجؽرافٌة المناسبة عوامل مصوٌرٌةل ورؼوم كول التوضوٌحات السوابقة
لئلطار العامل لم تستطع األشكال الجدٌدة فً المجتمعوات التوً تعوٌ الحضوارات
القدٌمووة منووذ فتوورة تارٌخٌووة طوٌلووة التطووور إال بالتوودخل الخووارجً .ولووم ٌكوون موون
السووهل علٌهووا اسووتٌعاب وتجسووٌد الشووكل الجدٌوود بنفسووهال وٌمكوون ان ٌكووون المنووا
والتربة عناصر مإثرة فً التشكٌبلت الجدٌدة .
عندما ننمر من هذا اإلطار نرا أن جمٌع تراكمات التارٌخ عود وصولت
إلى أوروبا فً القرن العاشر المٌبلدي تقرٌباًل وعد تم نقول كول شوًء إلوى أوربوال
بدءا ً من الثورة الزراعٌوةل وثوورة المودن العبودٌوةل وصووالً الوى جمٌوع مكتسوبات
الحضووارة اإلعطاعٌووةل و لٌشوومل أٌض وا ً جمٌووع التطووورات اإلٌدٌولوجٌووة و العلمٌووة
والتقنٌوووةل وتوووم اسوووتٌراد عوووٌم الحضوووارة اإلسوووبلمٌةل التوووً تشوووكل ذروة الحضوووارة
األخٌوورة حتووى القوورن الخووامس عشوور المووٌبلديل وأخووذت المعلومووات البلزمووة موون
الصٌنل التوً اخترعوت البوارود والوور والمطبعوة والتوً تملوك مكانوة هاموة فوً
التطور التقنً .كما أتاحت إمكانٌات التجارة الواسعة فرصوة ألوروبوا كوً تعورؾ
على المنتجات الكثٌر مون دول العوالمل وأدت المعلوموات والمنتجوات التوً وجودت
فً منا و تربة مناسبتٌن إلى فائ إنتواجً لوم ٌشوهد لوه مثٌول سوابقاًل وأدا هوذا
بوودوره إلووى تطووور المهوون الٌدوٌووة والتجارٌووة والعلووم والفلسووفةل وازدادت نسووبة
القراءة والكتابةل وأضحت أوروبا تمتلك أكبر نسبة من سكان العالم تدرٌباً.
ٌكمن وراء هذه التطوراتل مواهرة أساسوٌةل وهوً ان أوروبوا لوم تعو
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المجتمووع الطبقووً بعمووقل ولووم ٌنتشوور النمووام العبووودي إلووى خووارج شووبه الجزٌوورة
الٌونانٌة وإٌطالٌال إال الى بع المناطق المتفرعة على شكل مستوطناتل وكانوت
الحضارة اإلعطاعٌوة أكثور حداثوةل ولوم تسوتطع االنتشوار فوً جمٌوع أنحواء أوروبوا
حتى نهاٌة األلفٌة األولى بعد المٌبلد .وكانت هذه هوً المرحلوة التوً تربوت فٌهوا
الطبقووة البرجوازٌووة فووً أبووراج الموودن .واألهووم موون ذلووك أن األنممووة النٌولٌثٌووة
والعبودٌة واإلعطاعٌة هً حضارات شر أوسطٌة بجذورهال ولذلك لم تكن هوذه
األنممة مإهلة للتجذر من خبلل تصدٌرهال وكانت األعرا الجرمانٌة والفرنكٌة
والنورمانٌة التوً كانوت تعوٌ المرحلوة األرعوى للبربرٌوةل عود أمهورت ردة فعول
حٌال تلك األنممةل ولم تكن هذه الشعوب عد فقدت حرٌتهوا بشوكل عمٌوقل وكانوت
هً األخرا مثل األربعة األوروبٌة ال تزال ؼالبا ً عذارء من الناحٌة الطبقٌة.
ٌمكننوووا أن نتوعوووع أن عووودم االنسوووبل عووون الحرٌوووة تمامووواًل موووع التوووراكم
الحضاريل سٌإدي إلى والدة تركٌبة جدٌدة كبٌورة باسوم اإلنسوانٌة فوً األراضوً
األوربٌة العوذارءل وأدا الطورح والطورح المضواد الؽنٌوٌن اللوذٌن خلقوا الحضوارة
األوربٌةل إلى تركٌب متطور فً ذهنٌة اإلنسوان الوذي وصول إلوى مرحلوة تجسوٌد
واسووتوعاب جٌوودة ودون ان ٌسووتمر ذلووك طوووٌبلًل مثلمووا تكووون كوول المسووتلزمات
البلزمووة جوواهزة للقٌووام بط وبخ العاشوووراءل بوودأ المثقفووون والفنووانون ورجووال الوودٌن
األوروبٌون بحركة التنووٌر فوً القورن الخوامس عشورل واإلصوبلحات الدٌنٌوة فوً
القرن السادس عشرل والحركات التنوٌرٌوة الكبٌورة فوً العلوم والفلسوفة فوً القورن
السابع عشرل واستطاعوا خلق العصر الحضاري التوارٌخً الثالوا بطوابع القوارة
األوروبٌة.
تؤكد أن كل حضارة تتطلب أوالً ثورة ذهنٌة وروحٌةل وذلوك مون خوبلل
المثال األوروبًل فبل ٌمكن خلق حضارة من خبلل التجوارة والمهون الٌدوٌوةل وال
بدونها ٌمكن تحقٌقها بدون ذلك أٌضاًل ولكن ٌجب على المٌبلد أن ٌثبت نفسه أوالً
ذهنٌا ً وروحٌا ً ومن ثم تحقٌق السٌادة فوً المجوال االجتمواعً واالعتصوادي اللوذٌن
ٌمنحان القوةل عبر ثوورة سٌاسوٌة بؤعصوى سورعة ممكنوة .و كول ذلوك ٌإكود البنٌوة
الدٌالكتٌكٌة الصحٌحة للتطور.
ب ـ تطور الحضارة الرأسمالٌة وتمأسسها
ٌعتمد جوهر النمام الرأسمالً على ان الٌد العاملة الحرة مكلفوة بالعمول
لساعات محددة سلفا ً مقابل أجر معٌنل فالفرد العبد فً النمام العبودي ٌكون ملكا ً
لصاحبه بكل ما ٌملك حتى الموتل ٌمكون للمالوك أن ٌشوؽعله وفوق رؼبتوه أو ٌبٌعوه
أو حتى ٌقتلهل وال ٌتمٌز العبود عون الحٌووان كثٌوراً .اموا نموام القنانوة فٌعتمود علوى
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أساس مشاركة القن فً األر ل وجعله شرٌكا ً مع صاحب األربعة مقابل حصوة
معٌنة من اإللهل انوه شوبه حور و ٌسوتطٌع أن ٌمتلوك أسورةل ولكون إمكانٌوة انسوبل
القن عن األر محدودة جوداً .أموا فوً المجتموع الرأسومالً ال ٌكوون الفورد تابعوا ً
ألحدل و ٌمكنه أن ٌبٌع عمله ألي شخت كان لقاء اجر معٌنل وٌعتبر ذلك خطوة
تحرر نحو األمام مقارنة مع نمام القنانة.
إن الطووابع الصووناعً لئلنتوواج هووو الخاصووٌة الثانٌووة الحاسوومة فووً تطووور
النمووامل إمكانٌووات المصوونع هووو األسوواسل وٌعتبوور االنتقووال موون المانٌفوواكتورة إلووى
المصنع أهم خطوة فً تطور الرأسمالٌة .فاإلنتاج المانٌفكتوري الذي ٌعتمد ؼالبوا ً
على عوة الٌد العاملةل ٌعتمد على نفس األصول التوً اسوتندت إلٌهوا وحودات اإللوه
فً العصر النٌوولٌثًل ٌعتبور المصونع وحودة إنتاجٌوة خاصوة بالرأسومالٌةل وتعتمود
على العمل الجماعً على أسس تقنٌة معٌنوة .أموا العنصور الثالوا األساسوً الوذي
ٌمٌووز النمووام الرأسوومالًل فهووو البنٌووة التقنٌووة التووً ٌعتموود علٌهووا .فالتقنٌووة تمثوول أهووم
العناصوور التووً تحقووق تطووورا ً أكثوور موون خووبلل تؤثرهووا بالرأسوومالٌةل وذلووك بمقوودار
الدور الذي تلعبه فً نمط اإلنتاج الرأسومالًل ومون المفٌود أن نتحودا عون التقنٌوة
بمزٌد من التوضٌحل فمن الصواب تسومٌة أول عبلعوة بناهوا اإلنسوان موع الطبٌعوة
بالتقنٌووة .فكانووت العصووً والحجووارة أولووى الوسووائل التقنٌووة المسووتخدمة .وٌتمٌووز
اإلنسان عن الحٌوانات فً هذا الجانبل فؤهم جانب لئلنسان هو وضع التقنٌة بٌنه
وبووٌن الطبٌعووة ومحاولووة القٌووام بفتوحووات كبٌوورة .وتعتبوور التقنٌووةل الموواهرة التووً
أعطووت اإلنسووان عوووة ال حوودود لهووا أمووام الطبٌعووة .وٌعتبوور عوودم الكشووؾ بعوود عوون
أسباب بدء اإلنسوان باسوتخدام التقنٌوة مون أهوم القضواٌا ؼٌور المكتشوفة حتوى اآلنل
وتلعوب العناصوور التقنٌوة األساسووٌةل الوودور الرئٌسوً فووً تحدٌود عصووور اإلنسووانٌة
بسبب أهمٌتهال وٌتمٌز العصور البوالٌولٌتٌكً "العصور الحجوري القودٌم" باسوتخدام
الحجارة ؼٌر المصقولة كسبلح صٌد أساسً و آلة دفاعٌةل ولقد أمضت اإلنسانٌة
ثمانٌة وتسوعٌن بالمائوة مون عمرهوا فوً هوذا العصورل وكانوت الحجوارة فوً خدموة
اإلنسان كؤهم تقنٌة فً هذا العصر الذي اعتمد على الصٌد و جمع األعشاب.
العصوور الثووانً الهووام هووو العصوور النٌووولٌثً الووذي اعتموود علووى صووقل
الحجووارةل بؤشووكال مختلفووة لتسووتخدم فووً عوودة مجواالت .و تووم الوودخول الووى الثووورة
الزراعٌووة واسووتئناس الحٌوانووات موون خووبلل هووذه التقنٌووةل حٌووا لعبووت الحجووارة
المصووقولة دورا ً هام وا ً فووً حراثووة األر ل واسووتخدمت كسووبلح ضوود الحٌوانووات
المفترسةل وبناء المنازلل والقطعل والثقب .وفً بداٌة النمام العبوودي توم تركٌوب
البرونووز موون خلووٌط النحوواس والقصوودٌرل ولعووب إنتوواج هووذه التقنٌووة دورا ً هام وا ً فووً
التجووارة والحووروبل حٌووا كووان البرونووز موون أهووم الوسووائل التقنٌووة فووً صووناعة
األدوات الحادة والمحراا والبلطة واألسلحةل ولذلك ٌسمى ذاك العصور بالعصور
البرونووزيل وفٌمووا ٌشوومل العصوور النٌووولٌثً المرحلووة عبوول المووٌبلدل فووؤن العصوور
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البرونزي ٌمتد فً المرحلة من 3555ـ . 1555مل اما عصر الحدٌود فٌعبور عون
عصر اكثر تطوراًل وحٌا تقنٌات الحدٌد هً الفعالة فٌهل ولعبوت األدوات التقنٌوة
المصنوعة منه دورا ً كبٌرا ً فً الزراعة والمهن الٌدوٌة والعسكرٌةل وتعتبر تقنٌوة
الحدٌود هوً إحودا أكبور روافوع توارٌخ اإلنسوانٌة وحوافم علوى أهمٌتوه منوذ األلفٌووة
األولى عبل المٌبلد وحتوى اآلنل وواصول دوره كتقنٌوة أساسوٌة وسٌواصول موععوه
هذا فوً الرأسومالٌة أٌضوا ً وٌعتبور النوول والمحوراا والودروع الحدٌدٌوةل مون أهوم
التقنٌات المساعدة للمهنٌٌن والفبلحٌن والجنود.
ورؼووم تحدٌوود العصووور علووى هووذا النحووول فقوود واصوولت التقنٌووة تطورهووا
كمتوالٌة هندسٌة ووصلت إلى الذروة فً تكنولوجٌا الذرة والفضواءل حٌوا تعوا
ثورة على مستوا التقنٌة فً النمام الرأسمالًل وال سٌما أن دخول تقنٌوة المكننوة
إلى اإلنتاج لهوا عبلعوة بالرأسومالٌةل وعود أدا الودخول فوً مرحلوة القووة البخارٌوة
ومكننوة المحركووات البخارٌووة إلوى عصوور تقنووً متطووور .وبمقودار مووا ٌكووون الوونمط
اإلنتاجً عنصرا ً مصٌرٌا ً للثورة التقنٌةل فإن دور الثورة العلمٌة مصٌري أٌضواًل
وسووٌتداخل العلووم والتقنٌووة اللووذان تطووورا بشووكل مسووتقلل مووع بعضووهما الووبع ل
وسٌؽذي أحدهما اآلخرل فمثلما أدا تطور العلوم إلوى كثٌور مون التقنٌوات الجدٌودةل
فإن التقنٌة أصبحت مصدر إلهوام لكثٌور مون التطوورات العلمٌوةل وعودمت خودمات
تجرٌبٌةل ولكون الثورة الرأسمالٌة ثورة تقنٌوةل فلهوا عبلعوة بالمسوافة التوً عطعهوا
العلم فً تطورهل وأدت تؽذٌة العلم والتقنٌة لبعضهما الوبع بشوكل متوداخل إلوى
انفجوار فوً البنٌووة اإلنتاجٌوة و فوتح الكثٌوور مون المجواالت االجتماعٌووة فوً الطبٌعووة
لخدمة اإلنسانل واكتشاؾ طاعة المٌواه والرٌواح والكهربواءل والوذرة ووضوعها فوً
خدموووة اإلنسوووانٌة .ونجوووري المحووواوالت اآلن للتووودخل فوووً عوووالم البٌولوجٌوووا عبووور
تكنولوجٌا المورثات من أجل خلق معجزات جدٌدة.
إن الخووروج عوون السووٌطرةل والتحووول إلووى وحو خطٌوورل هووً موون أهووم
االنتقادات التً توجه إلى التقنٌةل وٌوإدي اعتمواد اإلنسوان علٌهوا بشوكل كبٌور إلوى
الكثٌوور موون األموورا الخطٌوورة منووذ اآلنل حٌووا تووإدي التقنٌووة إلووى ان تواجوووه
الخصوووائت الطبٌعٌوووة لئلنسوووان خطووور الوووزوالل وٌوووزداد تهدٌووود التقنٌوووة للحٌووواة
االجتماعٌوووة بمقووودار تطوووور الفردٌوووةل وبوووات ال بووود مووون رسوووم الحووودود األخبلعٌوووة
والسٌطرة على الجوانب المضرة للتقنٌة بمقدار فردٌة اإلنسان.
باختصار ان دخول تقنٌة المكننة لنمط اإلنتاج الرأسمالً أدا إلوى أكبور
تطور فً تارٌخ اإلنتاجل وتشكل الحضوارة الرأسومالٌة الوذروة المتصواعدة الحوادة
فً إطار التارٌخ العام من خوبلل بنٌتهوا اإلنتاجٌوة التوً ال تقول أهمٌوة عون هوٌتهوا
اإلٌدٌولوجٌووةل و باتووت تمهوور المشوواكل االسووتهبلكٌة ولٌسووت اإلنتاجٌووةل وٌمهوور
الفائ اإلنتواجً لمشواكل جدٌوة فوً المجتمعوات التوً تسوٌطر علٌهوا الرأسومالٌةل
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فكانت المشاكل فً الماضً تنبع من زٌادة اإلنتاج و فٌما بعود أصوبحت فٌموا تنبوع
موون علووة االسووتهبلك .وأدا ازدٌوواد توووفر المووواد األولٌووة لئلنتوواج إلووى تطووور نمووام
السو الخارجٌةل ولئلنتاج الرخٌت حصة هاموة فوً التطوورات وٌمكننوا القوول:
أن الرأسمالٌة أتاحت إمكانٌة الحصول علوى مصوادر إنتاجٌوة ال حودود لهوال وفوً
مقدمتها الطاعةل وألول مرة فً التارٌخ أدت إلى تعطٌل القوة الكامنة ألن نمامهوا
ٌعتمد على االستؽبلل بهدؾ الوربحل وبودأت العبلعوات اإلنتاجٌوة توتحكم فوً تحدٌود
القوة اإلنتاجٌة إلى حد مال و ٌسعى نمط الملكٌة التقنٌة إلى إنتاج ٌهدؾ إلى الربح
األعمم البلمحدودل لكون حوٌن تتعوار الحاجوة الضورورٌة لئلنسوانٌة موع عوانون
الربح األعممل ٌتم التحول إلى عانون الربح الممكونل وتواجوه اإلنسوانٌة وضوعا ً ال
تستطٌع فٌوه اسوتخدام عودراتها كموا تشواءل فتضوطر إلوى التصورؾ بموجوب أهوواء
أصحاب الربح.
ٌتربووع نمووام اإلنتوواج الرأسوومالً علووى عمووة التووارٌخ اإلنسووانً موون خووبلل
إثبات نفسه رؼم سلبٌاته .وال جدال حول تفو المجتمع الرأسومالً عنودما تجتموع
الذهنٌة العلمٌة مع روح الفرد الخبلعةل والجانب الوذي ٌودفع اإلنسوان إلوى األموامل
مووع الجانووب اإلنتوواجً الووذي أثبووت نفسووه وهووو ٌتقوودم بهوٌتووه اإلٌدٌولوجٌووةل وكووذلك
هوٌته المادٌةل كنمط إنتاجً على كل األنممة التً جاءت عبله.
أدا المووٌبلد اإلٌوودٌولوجً وعبلعاتووه المكثفووة مووع البنٌووة اإلنتاجٌووة إلووى
تكوٌنات جدٌدة رأسا ً علوى عقوب فوً المٌودان االجتمواعً والسٌاسوًل وتوم تشوكٌل
مإسسات سٌاسٌة واجتماعٌة مناسبة حسب موععهال ورؼم أنه ٌوتم تحدٌود الوضوع
االجتموواعً والسٌاسووً بوونمط تطوووري ؼالب واًل اال أن السوولوك المتطوورؾ للوضووع
القدٌ م عود ٌوإدي إلوى تحطٌموه بعملٌوة ثورٌوةل وتنودرج مراحول الثوورة االجتماعٌوة
والسٌاسٌة على جدول األعمال عند رف األنممة القدٌمة لكل محاوالت التطور
أو امتناعها عن القٌام بإصبلحات جدٌدة .وتتعمق أزمة المجتمع عند هذا الوضعل
واألزمة فً األصل هً مرحلة انتقالٌة تمهر عنود محاولوة اكتسواب اإلٌدٌولوجٌوة
الجدٌدة ومإسساتها لمواععها بعد ان تبقوى اإلٌدٌولوجٌوة القدٌموة ومإسسواتها ؼٌور
كافٌةل وتعبر عن الصراع على كل المستوٌات بٌن الجدٌد والقودٌمل ومثلموا ٌوإدي
القودٌم إلوى التفسوخ فوان الجدٌود ٌحواول التطوور كبورعمل وبمعنوى آخور تؤخوذ طوابع
االشووتباك بووٌن الثوورة والثووورة المضووادةل وفووً الوعووت الووذي سووتمارس فٌووه الثووورة
المضادة نماما ً صلبا ً عند نجاحهوال فوان بنجواح الثوورة ٌبودأ النموام الجدٌود بتشوكله
السوورٌعل وٌسووٌطر علووى مضوومون و شووكل مإسسوواته بووالتؽٌرات التووً تنسووجم مووع
الونمط اإلٌوودٌولوجً والمووادي علووى شووكل تقوودٌم خوودمات افضوول وأحوودال وتتحووول
التصورات اإلٌدٌولوجٌة إلوى تمؤسوس وتؤخوذ وضوعا ً رسومٌاًل أموا الونمط اإلنتواجً
فٌعتمووود علوووى بنٌوووة أكثووور سووورعة وإنتاجٌوووةل بفضووول عووووة عووورار الحكوووم المناسوووب
للمإسسات الجدٌدة.
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وفووً هووذا الوضووع ال تعبوور التمؤسسووات االجتماعٌووة والسٌاسووٌة عوون أي
معنوووى بمفردهووووال ولكوووون الوضووووع الووووذي مهوووور نتٌجووووة التووووؤثٌر الخووووبل للهوٌووووة
اإلٌدٌولوجٌووة موون األعلووىل وضووؽط المووروؾ االعتصووادٌة موون األسووفلل سووٌإدي
بالنتٌجة الى تكون وضع الدولوة وهوو موا ٌمكون فهموه اآلن بشوكل أفضولل وتكوون
الدولووة بمفردهووا فووً وضووع وسووٌلة معتدلووة أو ؼٌوور منحووازةل وتعووانً موون التووؤثٌر
الشوودٌد لقوووة الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة موون األعلووىل والقوووة االعتصووادٌة الحاكمووة موون
األسوووفلل القووووة االعتصوووادٌة واالجتماعٌوووة تتفوووق دعموووا ً لمصوووالحها موووع الهوٌوووات
اإلٌدٌولوجٌة التً تراها منسجمة وتولد شكل الدولة الجدٌودةل فبٌنموا تقووم بتحطوٌم
البنووى الشووكلٌة القدٌمووة ؼٌوور المناسووبة تقوووم ببنوواء المإسسووات الشووكلٌة الجدٌوودةل
وٌحووواول بهوووذا تووورك بصوووماته علٌهوووال وٌكتسوووب التعبٌووور اإلٌووودٌولوجً واألسووواس
االجتماعً والطبقً لونمط الدولوة الجدٌود الوذي تشوكل فوً إطوار الوضوع الموذكور
صووفة رسوومٌة لتصووبح القوووة القانونٌووة الحاكمووة لكوول النمووام االجتموواعًل وتحقووق
مشروعٌتها فً صفوؾ جمٌع عطاعات المجتمع من خبلل الدعاٌوة المكثفوةل وٌوتم
تقدٌسوووها كؤسووومى عضوووول وتقووودم لهوووا التحٌوووة تحوووت راٌتهوووال وٌشوووهد تجدٌووود كووول
المجتمعات الطبقٌة مراحول مشوابهة لوذلكل وبونفس المنطوقل وان اختلفوت التشوكل
حسب اختبلؾ مروؾ الزمان المكان.
المجتمع الطبقً الرأسومالً باعتمواده علوى كافوة التراكموات الحضوارٌة
وفووً مووروؾ عوودم كفاٌووة األٌدٌولوجٌووة واإلنتوواج اإلعطوواعً أسووتند إلووى تراكماتووه
الجوهرٌووة وتطووور توودرٌجٌا ً عبوور مرحلووة طوٌلووةل وأدا تخلووؾ الملكٌووات المطلقووة
وسوولوكها المتعصووب إلووى عٌووام اإلصووبلحات السٌاسووٌة وحوودوا مووا ٌشووبه الثووورات
والقبلعل فً كثٌر من أنحاء العالمل وفً مقدمتها برٌطانٌا فً القرن السوابع عشور
عووام 1645ل وفرنسووا القوورن الثووامن عشوور فووً فرنسووا عووام 1789ل وعوودة بلوودان
أوربٌة ومناطق أخرا كثٌرة فً العالم فً القورنٌن الوـتاسع عشور والعشورٌن وعود
لعبت هذه الثورات التً كانت تتزعمها الطبقوة االجتماعٌوة الجدٌودة التوً اكتسوبت
شخصٌتها دورها األساسوً فوً خلوق مإسسواتها السٌاسوٌة األصوٌلةل وٌمهور دور
البرجوازٌووة كطبقووة أساسووٌةل وبمعنووى آخوور أن الطبقووة االجتماعٌووة الجدٌوودة أثبتووت
نضجها من خبلل تحولها إلى دولةل فالطبقة االجتماعٌة التً ال تتحوول إلوى دولوة
تبقى موضع نقا ل وٌمهر وضع ؼٌر مستقر ومإعوتل إموا انهوا سوتحكم وتصوبح
طبقة سٌاسٌة رسمٌةل أو سٌحد من شوؤنهال وسوتتحول الوى طبقوة تعمول فوً خدموة
مصالح النمام الرسمًل أي ٌتم إدارتها مون األسوفل .وسوتتخذ الطبقوة والقطاعوات
التوً تلعوب الودور األكبور فوً اإلنتوواج مواععهوا الجدٌودة كطبقوة وعطاعوات أساسووٌة
للنمامل وتنسلخ عن الواعع.
ٌؤتً الوطن والقومٌوة والجمهورٌوة والمواطنوة والعلمانٌوة والدٌمقراطٌوة
والحقووو وحقووو اإلنسووان فووً مقدمووة المإسسووات التووً تشووهد تؽٌووراً كبٌووراً فووً
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مضامٌنهال والتً تكتسب أهمٌة مع تطور الحضارة الرأسمالٌةل وٌشوهد مصوطلح
حقو اإلنسان توسعا ً من خبلل االنفتاحات الجدٌدة كل ٌوومل وتتجواوز جمٌوع تلوك
المصطلحات عبر تطورها المعانً التً عبرت عنهوا فوً البداٌوةل وتحصول علوى
معان جدٌدة.
إن فهووم المصووطلحات والمإسسووات األساسووٌة التالٌووة للحٌوواة االجتماعٌووة
سٌسهل فهم المجتمع الرأسمالً:
1ـ الكوطن هوو أسوم ٌطلوق علوى منواطق جؽرافٌوة تعوٌ فٌهوا عطاعوات
اجتماعٌة تجمعها روابوط عضووٌة متشوابهة لنموام اجتمواعً موال وتشوكل أرضوٌة
لبللتزام لما تشمله من آمال المستقبل بمقدار تراكمات الماضًل ولم ٌكن مصطلح
الوطن عد تطور فً نمام المجتمع المشاعً البدائًل حٌا ال ٌجد المجتموع حاجوة
لبلرتبوواط بمكووان مووال لكونووه ٌوورك وراء الصووٌد وجمووع األعشوواب بشووكل دائوومل
ولذلك لم ٌتكون لدٌه مصطلح الوطن أو البلدل ولوم ٌتطوور مفهووم بلود ممؤسوس أو
متمركز ألنه لم تتشكل القٌم التً تربط حٌاته به .لقد مهر نمط من الحٌاة القروٌة
المسووتقرة مووع الثووورة الزراعٌووةل بحٌووا تحققووت وحوودة أوثووق مووع األربعووةل وبووذلك
أكتسووب المكووان معنووى ال ٌمكوون االسووتؽناء عنووه بالنسووبة لحٌوواة المجتمووعل وازدادت
أهمٌووة عطعووة األر أو المكووان مووع الزراعووة وتربٌووة الماشووٌةل وبوونفس مقوودار
التمركووز والتجمووع حووول األم ٌتطووور االرتبوواط بوواألر المعطوواءةل وٌووتم تشووبٌه
األر بوواألمل وتؽوودو المسوواحات التووً تعووٌ فٌهووا التجمعووات التووً ٌووزداد عووددها
عرا خاصة بهال وٌترسخ فوً الوذهن مفهووم ٌقضوً بعودم إمكانٌوة الحٌواة بودونهال
وتفضووً الووذكرٌات المشووتركة ومووروؾ اإلنتوواج الموواديل وأحووبلم المسووتقبلل الووى
إضفاء هالة من القدسٌة على الجؽرافٌا التً ٌتم العٌ فٌهال وعنودها ٌكوون ال بود
من تكوٌن مصطلح البلد أو الوطن على هذا األساسل وبهذا ٌتحول البلد الى جزء
ال ٌتجزأ من الحٌاة المادٌة والمعنوٌة.
ٌشووهد هووذا التطووور تقوودما ً مووع المجتمووع الطبقووً .فوووالدة الدولووة كجهوواز
إداري مشووترك للمعبوود المقوودس والمدٌنووة والملكٌووة والتجووارةل ٌووإدي إلووى مفوواهٌم
الحوودود الداخلٌووة والخارجٌووة التووً تسووتوجب الشووعور بالمسووإولٌة تجاههووال وفووً
الوعت الذي ٌرا المجتمع كل ما داخل هوذه الحودود عائوداً لوهل وموا خارجوه ٌعوود
لؤلجانووبل تووتم تسوومٌة عطعووة األر التووً ٌووتم رسووم حوودودها موون خووبلل سووٌطرة
الدولووة بمصووطلح الوووطنل وتسوومٌة األراضووً الواععووة خووارج الحوودود باألراضووً
األجنبٌةل وعطع مصطلح البلد شوطا ً كبٌرا ً فً عصر السومرٌٌنل الى حود السومو
به لٌماثل الجنوةل أي الوى " دٌلموون" فكلموة "دٌلموون" فوً المٌثولوجٌوا السوومرٌة
تعنً الوطن الجنةل وحافم هذا المصطلح على نفسوه لٌصول إلوى ٌومنوا هوذال ولوم
ٌنجح أي مجتموع برفوع شوؤن مدنوه وأراضوٌه مثول السوومرٌٌن .وأعتقود أن السوبب
322

من دولة الكهنة السومرية

الحاسووم فووً ذلووك ٌعووود إلووى حٌوواة المدنٌووةل والحصووول علووى إنتوواج ؼزٌوور ومتعوودد
األنواع ألول مرة بهذا الشكلل وتم وصؾ عدم امتبلك وطنل وتحوله إلى أطبلل
طوور السوومرٌون المبلحوم األكثور مؤسواوٌة فوً التوارٌخ
أو احتبلله بالكارثةل وعد ع
عند انهٌار حضارتهم المدٌنٌةل وشوكل فقودان الووطن جووهر مبلحمهومل ومازالوت
تحافم على كونها أفضل اإلنجازات األدبٌة األصٌلة حتى ٌومنا هذا.
نرا القفزة الكبٌرة الثانٌة المتعلقة بمصوطلح البلود والووطن فوً موروؾ
مهووور المجتمووع الرأسوومالً .لقوود أنقووذت "ٌوتوبٌووا" توموواس مووور و"بووبلد الشوومس"
لكامبانٌبلل العوالم مون موبلل اإلٌودٌولوجٌات الدوؼمائٌوة التوً حولوت الحٌواة الودنٌا
إلووى جحووٌمل وعٌمتهووا علووى أنهووا الخطٌئووة والووذنبل وأحٌووت حلم وا ً بتحوٌوول العووالم
والمجتمع الذي ٌعٌشون فٌه إلى ساحة حٌاة مثالٌةل ولوم ٌتنوازل كوبل المثقفوٌن عون
"ٌوتوبٌا" اإلنسان الجدٌدة رؼم تعرضهما لمآس كبٌرة.
إن الحٌوواة الوودنٌا وإنشوواء المجتمووع المثووالً وحرٌووة الفوورد متداخلووة مووع
بعضها البع فوً الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة للتنووٌرل وعود توم إعوادة خٌوال الجنوة إلوى
األر موورة أخوورال والعووٌ فووً حالووة شوواعرٌة أمووام الحٌوواة الجدٌوودة بمقوودار
السومرٌٌن.
البنٌة اإلنتاجٌة للمجتمع الرأسمالً وتمؤسس الدولة جعلت مفهوم الوطن
أكثور ترسوٌخاًل وؼودت المشواكل الحدودٌوة أكثوور جدٌوة بسوبب العبلعوة بوٌن السووو
الوطنٌة واللؽة المشوتركة والووعً التوارٌخًل وبوٌن مصوطلح الووطن عون عوربل
وٌووتم التفكٌوور بووالحرب موون أجوول "شووبر موون أر الوووطن األم "ل وتؤخووذ مووروؾ
الرأسوومالٌة شووكلها حووول محووور الووربحل وٌتصووؾ بووالتحرٌ علووى الحووروب بووٌن
البلوودان مووع موورور الووزمنل وتتحووول الوطنٌووة التووً كانووت تتضوومن معنووى تقوودمٌا ً
ومقدسا ً فً البداٌةل إلى عواطؾ شووفٌنٌة وعدائٌوة ارتباطوا ً موع مفهووم األراضوً
الواسعة تعنً الربح األكثرل وٌإدي ذلك إلى حروب ؼٌر عادلةل ولوذلك فقود أدا
التطوورؾ الرأسوومالً حٌووال مفهوووم الوووطن مووع التطوورؾ القووومً إلووى مهووور أكثوور
الحروب دموٌة فً التارٌخل وتوتم محاولوة تبلفوً األنانٌوة عنود الرأسومالٌة بتطوور
معاكس أي بـ " العولمة ".
لم تحصل المجتمعات التً تعٌ حول ثقافة مشتركة عبر التارٌخ علوى
مفهوووم الوووطن الحوور بشووكل كاموولل بسووبب دوؼمائٌووة القوورون الوسووطى وشوووفٌنٌة
الرأسمالٌة وخصوصوٌتها االحتبللٌوة سوواء بشوكل مباشور أو ؼٌور مباشورل وتفكور
المجتمعات دائما ً بالعٌ فً وطن حر كهدؾ مصٌريل وعندما ال تنالوه بوالطر
السلمٌة تحاول نٌله عبر الحروب العادلةل وٌكون العٌ بدون وطن أو فً وطون
اآلخرٌنل السبب األساسً لصب اللعنة علٌه ل ومهور األفكوار المنحرفوة وفقودان
الكرامووة وعوودم التفكٌوور وؼٌوواب األصووالة موون خووبلل السووٌر وراء الؽرائووز والحٌوواة
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العمٌاء لؤلرواح القذرة العدٌمة المعنى وصوالً إلى االنتهاء والفناء.
2ـوووو إن مصووووطلح القومٌككككة " "ULUSهووووو موووون أكثوووور المصووووطلحات
والمووواهر االجتماعٌووة التووً تطووورت فووً مووروؾ المجتمووع الرأسوومالًل و بشووكل
آخر ٌمكن القول :إن الوعً القوومً وتطوور روابوط القومٌوة كمواهرة اجتماعٌوةل
هً من الخصائت األساسٌة للمجتمع الجدٌودل وتلعوب الرأسومالٌة دوراً أكبور مون
جمٌع األشكال االجتماعٌة األخرا فً تطور الوعً القومً وبناء كٌانها بنفسوهال
فلقد حققت القومٌة تطورها األساسً ألول مرة فً بداٌة المجتمع الرأسمالً.
تبدعل شعور التبعٌة األساسً من الدٌن إلى القومٌوةل وأصوبحت الوروابط
الدٌنٌة فً المرتبة الثانٌةل بٌنما تصدرت الوروابط القومٌوة المرتبوة األولوىل وحول
التطورؾ القووومً محول التطوورؾ الوودٌنًل ولعوب التطووور القوومً دوراً تقوودمٌا ً فووً
كسووور أسووووار اإلعطاعٌوووة وإضوووعاؾ مفهووووم األموووة الخوووات بوووالقرون الوسوووطىل
وتطوٌر وعً السو القومٌة والتوارٌخ والثقافوة المشوتركة بودالً منوهل ولعوب نموط
اإلنتاج الرأسمالً دورا ً إٌجابٌا ً فً ذلكل لكنوه عنودما جونح إلوى االنفصوال تقموت
شكل دٌن جدٌدل ووضوعت القومٌوة الشووفٌنٌة أسواس عوداوات جدٌودة عبور مفهووم
التفوو ـ الوذي ال ٌعتمود علوى أسواس واععوً ـ حٌوال الشوعوب األخورال وأخوذت
الحروب القومٌوة مكوان ا لحوروب الدٌنٌوة القدٌموةل ولجوؤت الطبقوة الرأسومالٌة إلوى
لعبة تحرٌؾ الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة التً تقوم بها جمٌوع الطبقوات المسوتؽلة الحاكموة
من أجول تؽطٌوة مصوالحهال وتوجٌوه األنموار إلوى اتجاهوات أخورال وتحتودم هوذه
اللعبووة وٌتكوورر احتوودام الصووراع الطبقووًل وتووتم مواصوولة اللعبووة بالقنوواع القووومً
وبطوالتهل لتتخلى أعنعة اللعبة الجدٌدة من الممهر الودٌنً واإللهوً .أموا الشوعوب
التووً لووم تحصوول علووى هوٌتهووا القومٌووةل فقوود خطووت خطوووات إٌجابٌووة نحووو الوووعً
القومً والتضامن والحرٌةل ولعب المفهوم القومً المتطرؾ دوراً سلبٌا ً فوً نموو
الشعور الشووفٌنً عبور مولء الفوراغ الوذي تركوه الودٌن فوً حٌواة الفورد .أدا هوذا
الوضع الذي اكتسب ثقبلً فً القرن العشرٌن إلى االنقسامات فً العالم اإلنسوانًل
وخلق الحقد والشوفٌنٌة القومٌة كؽذاء إٌدٌولوجً رئٌسً للحروب الدامٌةل وسومم
وطور موعفا ً مضادا ً لئلنسوانٌةل حٌوا نجود أن القومٌوة تصول إلوى
المجتمع الدولً
ع
حالة مرضٌة مع مرور الزمن.
تطور مفهوم الدولة القومٌة مع تطور ماهرة القومٌوةل وفوً الحقٌقوة إن
الدولة القومٌة ماهرة ؼٌر موجودة جوهرٌا ً فً األصلل وكموا ال ٌمكون أن تكوون
هناك دولوة تمثول كول المجتموعل فوبل ٌمكون أن تكوون الدولوة لكول القومٌوةل وتحمول
الدولة ؼالبا ً طابع الطبقوة الحاكموة مون الناحٌوة االعتصوادٌة واالجتماعٌوةل وعنودما
تتوحد كل مصالح المجتمع القومًل ٌمكن التحدا عن الدولة القومٌة بشكل نسبً
ضد نمام الملكٌة المطلقة الذي ٌمثل الطبقة القدٌمةل ومع تطور الفرز االجتماعً
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تخوورج الدولووة عوون كونهووا دولووة عومٌووةل وتتحووول إلووى أداة ضووؽط لخدمووة مص والح
الطبقة الحاكمةل وٌتحول المفهوم القومً كما فً الدٌن إلوى عنواع ٌخفوً المصوالح
المادٌة الماهرة من خبلل التبلعب به.
 3ـ الجمهورٌة هً الراٌة األخرا التً لوحت بها الطبقة البرجوازٌوة
من أجل القضاء على ملكٌوة الدولوة اإلعطاعٌوة المطلقوة (المونارشوٌة)ل ولوم تشوهد
أي تطووور ٌنسووجم مووع جوهرهووال رؼووم أنهووا تعنووً حكووم الشووعب كمصووطلحل لكنهووا
نمووام دولووة تقوودم خوودمات كثٌوورة للتطووور باتجوواه المجتمووع الحوودٌا عنوود مقارنتهووا
بالملكٌووة واألولٌؽارشووٌةل وعوود عاشووت األنممووة الجمهورٌووة التووً لووم تجوود سوووا
تطبٌقوووات محووودودة فوووً العصوووور األولوووى والوسوووطى تطووووراً كبٌوووراً موووع الثوووورة
الفرنسٌة.
ٌتمٌز النموام الجمهووري بالصوفة التعلٌمٌوة والتدرٌبٌوة كونوه ٌشود أؼلوب
عطاعووات المجتمووع إلووى نقووا سٌاسووًل وٌوورؼم علووى تشووكٌل األحووزاب السٌاسووٌةل
وٌشجع على تعلم فن السٌاسة .التٌارات الجمهورٌة تتنواع موع األنمموة الملكٌوة
المطلقة واألولٌؽارشٌة والدكتاتورٌةل هذا بإصبلح الى انها تمثل التطوور الثووري
والدٌمقراطً للنمامل والنمام الجمهوري ٌكون علمانٌوا ً مون الناحٌوة اإلٌدٌولوجٌوة
وٌتصدا ألٌة دوؼمائٌة دٌنٌةل وٌعتمود أساسوا ً علوى إٌودٌولوجٌا دنٌوٌوة وتنوٌرٌوةل
وٌسوتند إلووى حركووة تنوٌرٌوة وإصووبلحات ضوود موبلم القوورون الوسووطىل وٌسووتخدم
العلم من أجل التنوٌرل لكن المصالح األنانٌوة للطبقوة الرأسومالٌة مون جهوةل وعودم
رؼبتهوا فووً تقاسوم السوولطة موع الطبقووات األخوورا العاملوة موون جهوة ثانٌووةل ٌعرعوول
تطوووره باتجوواه الدٌمقراطٌووة رؼووم أهمٌتووه كمإسسووة سٌاسووٌة موون خووبلل مواصووفاته
المووذكورةل وٌتحووول إلووى جهوواز فووارغ موون الووداخلل ولووم ٌتبووق الٌوووم أي نمووام إال
وٌدعً أنه أصبح جمهورٌا ً ولو بالكبلم فقطل والجمهورٌة هً أكثر األنممة التوً
انقطعت عن جوهرها وابتعدت عنه .إن أكبر خطر للنمام الجمهوري هو الوعوع
فً وضع ال ٌختلؾ فٌه عن أي جهاز دولة تقلٌديل ٌجب اال ٌبقوى وسوٌلة الخفواء
المصالح الطبقٌة الضٌقةل أو للتناع مع مصالح القومٌوة أو األنانٌوة .بول ٌتحوول
إلووى جهوواز مخووادع ٌتحوورك خلووؾ ملووه األولٌؽارشووٌات التووً تمثوول سوولطة زموورة
ضٌقةل ال ٌتورعون عن تقدٌم أنفسهم كرإساء جمهورٌة رؼم عٌامهم بشد الخنوا
على الجماهٌر وكتم أنفاسها بشكل ٌتجاوز المجتمعات الدٌكتاتورٌة.
كل هذه األسوباب تودل علوى أن الجمهورٌوة هوً نموام أزمواتل وبتطوور
المقاٌٌس الدٌمقراطٌة عد تنقذ الجمهورٌة من أزماتها.
 4ـ إن المواطنة هً إحدا المصطلحات األخورا التوً تكتسوب أهمٌوةل
فعنووودما ننمووور إلوووى التطوووور التوووارٌخً نووورا أن الفووورد الوووذي عوووا كعضوووو فوووً
مجتمعووات مختلفووة ابتوودا ًء موون القبٌلووة األولووى ودولووة المدٌنووة األولووى وصوووالً الووى
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المواطنة فً اإلمبراطورٌة وحتى العضوٌة فً الدٌن والطرٌقة الصووفٌةل لوم ٌوتم
إخضوواعه لممارسووة شوواملة اال فووً نمووام الدولووة البرجوازٌووةل وإن هووذا المصووطلح
الووذي ٌسووتخدم بشووكل واسووع للداللووة علووى مواطنووة الجمهورٌووة ٌعنووً فووً جوووهره
العضوٌة فً الدولةل وهذا هوو الصوحٌحل وال ٌتناسوب عضووٌة العشوٌرة أو األموة
الدٌنٌووة أو خووودم اإلمبراطورٌوووة موووع المواطنوووةل فالحووود األصوووؽري للمواطنوووة هوووو
المساواة الحقوعٌةل بٌنما ال تعترؾ كل التجمعات األخرا بهذه المساواة بسوهولةل
وتعتبر المواطنة خطوة متقدمة حتى ولوو لوم ٌمهور مضومونها تطووراً كبٌوراً نحوو
الحرٌةل والمشكلة تكمن فً شحن مضمونها بقوٌم الجمهورٌوةل وٌتحقوق ذلوك عبور
تربٌة الذات فً المسائل األساسٌة كالحرٌة الفردٌة والتحرر والتنووٌر والمشواركة
السٌاسٌةل وتؤتً الدٌمقراطٌوة مون أجول الشوعب والمواطنوة الحورة مون أجول الفورد
على رأس المإسسات التً ازدادت أهمٌتها الٌومٌة كمصطلح أساسً.
مارست جمٌع السولطات االجتماعٌوة عبور التوارٌخ سٌاسوة صوهر الفورد
حسووب مصووالحهال وٌهوودؾ هووذا اإلجووراء إلووى إعووداد الفوورد حسووب تقالٌوود وعوووانٌن
مجتمعاتهووال وتهوودؾ جمٌووع المإسسووات ابتووداء موون المٌثولوجٌووا والسووجون وجمٌووع
ساحات اإلٌمان وحتوى المإسسوات التوً تحكوم بعقوبوات مادٌوة إلوى إٌصوال الفورد
للوضع المطلوب وإدارتهل وباتت السٌاسة التً تمارس على الفرد من عبل الدولوة
فً مروؾ المجتموع الرأسومالً أكثور تعقٌوداًل فلوم ٌوتم االكتفواء بفور الضورائب
والخدمووة اإللزامٌووةل بوول ٌووتم ربطووه بإٌدٌولوجٌووة رسوومٌة ال تقوول عوون الدوؼمائٌووة
الدٌنٌةل حٌا ٌراد خلوق موواطن مصوطنع ٌوتم التخطوٌط لشوكله الوذهنً والروحوً
بشكل مسبق واعتمادا ً على اإلمكانات التقنٌةل وهكذا ٌتطور التمؤسس الذي ٌسومى
بالعبودٌوووة المعاصووورةل وفوووً الحقٌقوووة ٌوووتم تحجوووٌم االنطبلعوووة الفردٌوووة الموجهوووة
بوودوؼمائٌات اعتبسووت موون والدة الرأسوومالٌة بطرٌقووة محكمووة وخبٌثووةل وٌووتم خلووق
مجتم وع وفوورد موووجهٌن لووم نشووهد لووه مثووٌبلً فووً التووارٌخ بفضوول تقنٌووة االتصوواالت
الهائلة .إن الخطر الكبٌر ٌنبع مون هنوا ألن هنواك رؼبوة فوً خلوق تووازن للفردٌوة
المتشنجة من خبلل توجٌه مجتمعً متشنج.
إن كبوورا النقاشووات والمشوواكل التووً ٌعٌشووها نمووام الحضووارة الرأسوومالٌة
تشاهد فً مرحلة التوازن هذهل إلى أي درجة ٌستطٌع المواطن ان ٌحودد مصوٌره
بآماله فوً مسوتقبل حور ولؽتوه وثقافتوه وإٌمانوه ووعٌوه التوارٌخً فوً إطوار حالتوه
الطبٌعٌة..؟ل وإلى أي درجة ٌستطٌع المجتموع الرسومً تحقٌوق سوٌادته مون خوبلل
عوالبووه..؟ ٌحوواول المجتمووع الموودنً وحقووو اإلنسووان ومنممووات البٌئووة كمإسسووات
خارج نطا الدولة تعرٌؾ المواطنة مون جدٌودل وتعبور مواعوؾ األدٌورة والطور
الصوفٌة المنتشرة عبور مراحول التوارٌخ عون رد فعول حٌوال النموامل وتقودم للفورد
موععا ً ٌكون فٌوه عوادرا ً علوى التونفس علوٌبلًل وتشوهد هوٌوة المواطنوة التوً تفرضوها
السلطة وتخطط لها وهوٌة المواطنة الحرة التً ٌحاول المجتمع المودنً تعرٌفهوال
326

من دولة الكهنة السومرية

صراعا ً ونقاشا ً جاداًل ٌمكنه أن ٌساهم فً مهور الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة التً سوتحدد
مسار التطور الحضاري الجدٌدل وٌمكن أن تجعل هذه النقاشات المرحلوة الجدٌودة
أكثر نجاحاًل ألنها تعتمد على جمٌع أبعاد المجتمع والمعلوماتٌة ووسائل االتصوال
المتطورةل وال سٌما بعد فشل الماركسٌة فوً بحثهوا عون الهوٌوةل بسوبب النقاشوات
الضٌقة التً استندت على البعد االعتصادي ؼالباً.
 5ـ مبدأ العلمانٌة هو من أهم المباد الثورٌوة للطبقوة البرجوازٌوة التوً
تسووتند علووى الحرٌووة والدنٌوٌووة موون أجوول الووتخلت موون طووو الكنٌسووة إٌوودٌولوجٌا ً
وسٌاسوٌاًل وال ٌمكون القوول بؤنووه اسوتطاع تطووٌر البودٌلل اال أنووه تطوور كورد فعوول
على الواعع .كانت عوة إٌدٌولوجٌة الطبقة البرجوازٌة فً البداٌة محدودة جودا ً فوً
تحلٌل الدٌن وهللا بشكل صحٌحل ولوم توذهب انطبلعتهوا األكثور رادٌكالٌوة الوى أبعود
من اإلنكار الفم للدٌن وهللا .وتبنً الماركسٌة التً تدعً أنها تمثل الطبقة العاملة
لهذا الموعؾ كما هول خلق نقصا ً إٌدٌولوجٌا ً جاداً.
أضوووعؾ جوانوووب العلمانٌوووة هوووو عووودم اسوووتنادها إلوووى تحلوووٌبلت دٌنٌوووة
صحٌحةل ولم ٌكون علوم االجتمواع عود تطوور كفورع علموً عنود مهورهوال وكانوت
المواعؾ النقدٌة حول الدٌن تتطور حدٌثاًل وكانت الشجاعة العلمٌة تولد مون جدٌود
وتحوواول االنسووبل عوون الوودوؼمائٌات الدٌنٌووةل وكانووت المحوواكم الدٌنٌووة تفووور
عقوبووات بووبل رحمووةل ممووا أدا كوول ذلووك الووى إنطبلعووات علمٌووة مفعمووة بووالخوؾ
والعاطفة والتمردل فً حٌن ان الفلسفة شهدت وضعا ً مشوابها ً أموام الودٌن الرسومً
ألثٌنال إذ حكم على سقراط بالموت التهامه بمناهضة الدٌنل فً حوٌن ان أرسوطو
نجا بنفسه هرباًل واعتسم كثٌر من الفبلسفة نفس القدر.
لقد عاشت األدٌان التوحٌدٌة التً تعود جذورها إلى النبً إبوراهٌم نفوس
الوضع أمام األنممة التً كانت تتخوذ عبوادة األصونام دٌنوا ً رسومٌا ً لهوال وٌجوب أال
ننده من ان تقدم االنطبلعة العلمٌة "شهداء العلم" عندما حاولت التطورل بتهمة
اإللحووواد بإصوووبلح الوووى تهوووم أخووورا أعسوووى مووون ذلوووكل فكانوووت حووورب العلوووم ضووود
الدوؼمائٌة من أصعب المراحل التً مرت بها والدة المجتموع الجدٌودل والعلمانٌوة
هً الجانب السٌاسً لهذه الحربل ومن الواضح أن حمها فً النجاح كان سٌمل
ضئٌبلً لو لوم ٌكون أساسوها العلموً عوٌوا ً وصولباًل وموا ٌجوب القٌوام بوه هوو محاكموة
الدولة المعتمدة علوى الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة التوً تشوكلت حوول أولوى معابود الكهنوة
السومرٌٌن.
الدولة منذ والدتهوا وتطورهوا المسوتمر عبور التوارٌخ كانوت نتواج العنوؾ
الذي تسوتخدمه الدوؼمائٌوة الدٌنٌوةل لقود وضوع السوومرٌون مبودأ الدولوة ومون أهوم
خصائصه هو تحوٌل اإلنسان إلى عبد وجعله مرؼما ً على أن ٌكون خادما ً عبوداًل
ولم تؽٌر مبدأها المذكور حتى ٌومنا هوذال وٌوتم تلوٌنوه بوؤلؾ لوون ولوونل فالدولوة
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هووً انعكوواس سٌاسووً للمٌثولوجٌووا المسووتندة علووى المنطووق الفووج للنمووام السووماوي
"حركوة النجووم والشومس والقموور التوً تكورر نفسوها دائمواً"ل الوذي لوم ٌكون الكهنووة
السوومرٌون ٌعرفووون وجهووه الووداخلًل وكانووت الدولوة وسووٌلة كووذب وإكووراه للنمووام
العبودي الذي بدأ بؤكبر استؽبلل لجهد اإلنسوانل إن خاصوٌة الدولوة هوذه تنبوع مون
جوهرهال فقد تم االعتماد على معلومات النمام األكثور فجاجوة عنود خلوق الدولوةل
وٌكون هذا تعبٌرا ً عن اإلرادة اإللهٌوة التوً ال حودود لهوا علوى األر ل واتخوذت
الدولة عند والدتها نمطا ً تستطٌع معوه أن تحاسوب الجمٌوع دون ان ٌحاسوبها أحودل
وجعلت ذلوك مبودأ ً أساسوٌا ً لهوال فموٌبلد الدولوة ٌسوتند إلوى القدسوٌةل حٌوا تؤخوذ موا
ترٌده من الجمٌع وٌتم تقدٌم كل شًء لها بما فٌه الروح وببل مقابل.
لم ٌتخذ الكهنة السومرٌون أٌة تدابٌر عند خلقهم ألكبر وحو اجتمواعً
ؼاضبل ولم ٌتم التفكٌر عطعا ً بحق العبٌد حتى كمصوطلحل فالمبودأ السوومري هوو
" الدولة كل شًء والفرد ال شًء"ل وبهوذا الشوكل تحولوت الدوؼمائٌوة إلوى دولوةل
و ولدت الدولة بآلهتها المقنعة بالكذب والقووة والفجاجوة والعنوؾل وبقضواتها الوذٌن
ال ٌحاسبهم أحد سوا اآللهة وبمومفً الضرائب الذٌن ٌنهبون كل شًء .وعندما
كان هذا المخلو فً مرحلته الطفولٌة هكذال فقد توم تطووٌره بعود تووفر إمكانٌوات
االستؽبلل بالكذب واإلكراهل وتم تلوٌن أعنعته كً ال تكشؾ أو تسوقطل وتوم تثبٌتوه
بالمسووامٌر موون جمٌووع جوانبهووال فحتووى الماركسووٌة لووم تسووتطع التخلووً عوون الوعوووع
بموعع مخادع وتقوٌة الدولة بتثبٌت مسامٌر أكثر وبشكل ال ٌوصؾل وأثبتت هذه
التجربة ان الدولوة ال تمثول فقوط القووة الذكورٌوة القسورٌة المقنعوة بوؤلؾ عنواعل بول
تمهر بقناع عاهرة متبجحة جذابوةل ال ٌوتخلت أي عبود مون عبواد هللا مون شورهال
وبهذا ٌتؤكد انها ـ أي الدولة ـ مخلو ؼٌر شرعً ومزدوج الجنسٌةل وهً عشق
ؼٌر مشروع مزدوج الجنس لٌس للبرجوازٌة فقط بل للبرولٌتارٌا أٌضاً.
الؽرٌوووب أن المعابووود السوووومرٌة التوووً كانوووت رحوووم الدولوووةل هوووً أولوووى
األماكن التً مهر فٌها انحبلل وعهر الرجال والنساءل وكانت الدولوة ذات الونمط
السومري تشعر أنها ؼٌر عوادرة علوى مواصولة االسوتؽبلل كموا ترٌود دون تحوٌول
الرجل والمرأة إلى عاهر وعاهرةل ففً الوعوت الوذي كانوت الحقٌقوة ملموسوة إلوى
هذه الدرجةل تقوم األفكار المٌثولوجٌة والدٌنٌوة والفلسوفٌة والعلمٌوة التوً تطوورت
أؼلبها على شكل ٌإكد ذلك الواععل والقلٌل منها جواء علوى شوكل انتقوادي لتطووٌر
مصطلحات ونمرٌات عدٌودة عاموت بمهموة إخفواء العبلعوة االسوتؽبللٌة الواضوحةل
ألنهووا كانووت سووتكون مووإثرة ومدٌوودة التووؤثٌر بمقوودار عوتهووا علووى إخفوواء الحقٌقووة
وتقدٌمها بشكل مشو كضرورة لعهرها.
ٌجووب علووى المبوودأ العلمووانً أن ٌسووتهدؾ نمووط الدولووة السووومرٌة حتووى
ٌتمكن لعب دوره بشكل تامل ولم تكن عوة معلومات ومصوالح البرجوازٌوة مبلئموة
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لذلكل لقد أمهرت ممارسوات االشوتراكٌة المشوٌدة فوً موروؾ الرأسومالٌة أنهوا ال
تنوووي تجوواوز الوونمط السووومري للدولووةل بوول أثبت وت بؤنهووا أفضوول موون ٌطبووق دولووة
سومرل ومازال النقا حول العلمانٌوة صوحٌحا ً وٌحوافم علوى أهمٌتوه وإذ ٌتطلوب
تطوٌر العلمانٌة نحو الجوهرل وٌعنً ذلك أن معارضة مسؤلة عٌام الدولة اعتمواداً
على الدٌن كؤداة للسٌاسة ال ٌكفً من أجل العلمانٌةل وٌمكن للعلمانٌة أن تستهدؾ
نمووط دولووة س وومر المسووتند إلووى الدوؼمائٌووة الدٌنٌووة حتووى تووتمكن موون لعووب دور
تارٌخً كبٌرل إن ما تقوم به الحضارة األوروبٌة ٌقتصر على نقود بعو األعنعوة
الخاصة بالدولة والتً لٌس لها معنىل وهً بعٌدة عن أن تإدي إلى تحول جذري
فً الجوهرل بل أنها تقوم بتقوٌة بع جوانب الدولة وتوصلها إلوى خطور كبٌورل
وعند مقارنة دولة القنبلة النووٌة بالدولة ذات القناع اإللهًل نجدها أكثور فماعوةل
إن ما تقوم به أوروبا هو الدخول إلوى زواج رسومً موع عاهرتهوال والنتوائج التوً
أدت إلٌهما الحربان العالمٌتان وكثٌر من الحروب اإلعلٌمٌوةل تمهور مودا نجاحهوا
وما ستإدي إلٌها من مخاطر فً المستقبل.
إن العلمانٌة هً من أهوم القضواٌا األساسوٌة التوً عود توإدي إلوى نقاشوات
وصراعات كبٌرة فً الشور األوسوطل ألن الدولوة المسوتندة إلوى الدوؼمائٌوة هوً
نتاج شور أوسوطًل إذا لوم ٌوتم رفو الدولوة الدوؼمائٌوة مون جوذورها ال ٌمكننوا
التحوودا عوون نضووال علمووانً حقٌقووًل وإذا كوووان البوود موون حركووة تنوووٌر شووور
أوسطٌةل فإن الشرط األساسً لذلك هو تناول الدولة الدوؼمائٌة بكل جوانبها منوذ
والدتها وحتى اآلن بنمرة نقدٌة تحلٌلٌةل وتحدٌد الخصائت التً ٌجب تجاوزهال
وبرمجووة اإلجووراءات البدٌلووةل وخووو نضووال نوواجح فووً سووبٌل حرٌووة الفكوور أوالً
واعطائه األهمٌة البلزمةل وٌكتسب تثمٌن للجهود المبذولوة مون أجول الدٌمقراطٌوة
والقٌام بالنشاطات البلزمة فً سبٌل نجاحها إن كان ذلوك علوى أسواس علموانً أو
دٌنووً أهمٌووة كبٌوورةل وسووٌكون عوودر التنوووٌر فووً الشوور األوسووط والبحووا عوون
الحضارة الجدٌدة مرتبطا ً بنتائج هذا النضال بع الشًء.
 6ـ و إن الدٌمقراطٌككة هووً المإسسووة الهامووة التووً طورتهووا الرأسوومالٌةل
وٌعود أساس النمام الدٌمقراطً الذي ٌتشوكل عون طرٌوق انتخابوه مون عبول جمٌوع
المووواطنٌنل إلووى فوورز المجتمووع القبلووً .إن إدارة الحكووم عبوور تؤٌٌوود جمٌووع أعضوواء
القبٌلوة هووو إرا دٌمقراطووًل وٌووتم التعبٌوور عون الدٌمقراطٌووة فووً المجتمووع الطبقووً
بمج لووس تمثٌوول ٌتشووكل موون وجهوواء الطبقووة الحاكمووةل ونوورا فووً كوول المجتمعووات
الطبقٌة تمؤسسات ابتدا ًء من التنفٌذ حسب عوتهال وحتى دورها كجهاز استشواريل
ولكن الملكٌوة التوً ازداد دورهوا خوبلل فتورة عصوٌرة أزالوت اإلرا الودٌمقراطًل
ونرا البذور األولٌة للدٌمقراطٌة عند السومرٌٌنل لكن تطورها األصلً عد حدا
فووً دولووة مدٌنووة أثٌنووا .أخووذت دٌمقراطٌووة أثٌنووا المسووتندة إلووى رجووال طبقووة الوور
الحاكمووة شووكلها األول الكبلسووٌكًل ووصوولت إلووى طابعهووا الخووات اسووتناداً علووى
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النقووا الموسوووعل وتوووؤثرت بووالفكر الفلسوووفً وامتلكوووت مروفووا ً مناسوووبة مووون أجووول
التطور .فبقدر ما تتوفر الدٌمقراطٌة فً مكان ما تمهر إمكانات المناعشة وتطوور
مختلؾ األفكار.
مووع امووتبلك الجمهورٌووة أجهووزة إدارة مسووتندة إلووى االنتخابوواتل وعوودم
وجود انتخابات ٌشارك فٌها جمٌع المواطنونل وانفتاحهوا علوى مصوادعة أصوحاب
القوة الذٌن ٌتم تعٌٌنهم مسبقاًل أدا إلى تحدٌد طابع الدٌمقراطٌوةل ومثلموا ال تكوون
كل جمهورٌوة دٌمقراطٌوةل فلوٌس مون الضوروري أٌضوا ً أن تكوون كول دٌمقراطٌوة
جمهورٌةل وٌمكن أن تكون الملكٌات دٌمقراطٌة .العامل الحاسوم للدٌمقراطٌوة هنوا
هو أسلوب السٌاسة الدٌنامٌكً الذي ٌمثل طابعا ً ٌعتمود علوى الودفاع عون مصوالح
جمٌووع المووواطنٌنل واختٌووار السوولطات التنفٌذٌوة عبوور االنتخابووات ومراعبتهووا وموونح
المواطن إمكانٌة المشاركة فً تحدٌد السٌاسة البلزمةل ولوذلك ٌوتم تقٌمهوا كؤفضول
نمام عرؾ حتى اآلنل ومن الواضح أنها ستحمل صوفاتها هوذه حتوى ٌمهور حكوم
أفضل منهال ولكن مشاكلها تنبع من الممارسة والتطبٌق.
لم تبد الطبقة البرجوازٌة اهتماما ً بتطوٌر الدٌمقراطٌة رؼم أخوذها بعوٌن
االعتبارل وذلك إلدراكها بؤن الدٌمقراطٌة ستضاٌق حكمهوا الطبقوً علوى مسوتوا
كبٌورل و ٌوتم كوتم صووت جمٌوع المإسسوات الدٌمقراطٌوة عنود التحودا عون الوربح
الفاح ل وتقترب مون الحلوول الدٌمقراطٌوة عنود األزموات الكبٌورة وذلوك لتتخطوى
االنهٌار تماماً .تتمٌز الطبقة التً تطور دٌمقراطٌتها أكثور مون ؼٌرهوا بخصوائت
كالثقووة بووالنفس والتجربووة واألفووق السٌاسووً الواسووع .وعوودمت الطبقووة البرجوازٌووة
األوربٌة للمشارٌع والمإسسات الدٌمقراطٌة عوة لتكون أكثور شومولٌة فوً التوارٌخ
من خبلل إمهار عدراتهال وأثبتت تفوعهوا أموام القطاعوات االجتماعٌوة التوً تودعً
أنها ستمثل الجدٌدل بمقدار التفو الذي أثبتته أمام األطبلل االجتماعٌة القدٌمة من
خووبلل تجربتهووا الثورٌووة الؽنٌووة الطوٌلووة وتحلٌلهووا لعبلعووة السٌاسووة بووالقوة بشووكل
صحٌح .لقد أمهرت الممارسات األوربٌة أن الدٌمقراطٌوة نموام ٌمكون أن ٌتطوور
أكثر من ؼٌرهل وٌصبح مإسسة حضارٌة معاصورة مسوتهدفة موع مورور الوزمنل
ولذلك فإن تسمٌة عصرنا بعصر الحضارة الدٌمقراطٌة ٌعبر عن حقٌقته.
ٌنبع الجانب الهام للدٌمقراطٌة من نمط حلهوا للقضواٌا االجتماعٌوةل أكثور
من أن ٌكون من بنٌتها اإلدارٌةل وإذ كانت جمٌوع األنمموة الحاكموة حتوى اآلن عود
اتبعت أسلوب التصفٌة القسرٌةل حتوى ٌوتم توازنهوا بقووة مضوادةل أو إنهاءهوا عون
طرٌووق إخضوواعهال وهووذا هووو منطووق التووارٌخ الكبلسووٌكً عموموواًل إال أن الحوول
الدٌمقراطً ٌقدم مواعؾ جدٌدة فً إطار منح الحقو حتى للضعفاء فً المجتمعل
والمحافمة على ضمان الحٌاة وحرٌوة التفكٌور والتطوور وحماٌوة وجووده الثقوافًل
واسووتطاع طوورح عوودة حلووول لقضوواٌا صووراعٌة ومتشووابكةل وٌوورتبط تفووو أوربووا
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أساسا ً بنمط هذا الحل بشكل وثٌقل وال شك أنه من أكثر األنممة التً تنتج حلوالً
مثمرةل ألنه نموذج اكثر إنسانٌة وعلمٌة وٌحافم على مصوالح جمٌوع الموواطنٌنل
وٌمهر المستوا العلمً والقوة التقنٌة لئلنسانٌة على أنها ٌمكن أن تقدم حلوالً فً
إطوار المقوواٌٌس الدٌمقراطٌوة ألٌووة مشوكلة دون الحاجووة لثوورات دامٌووةل بمعنووى أن
مستوا التطور العلمً والتقنً عد استطاع الوصول إلى المستوا المطلوب ألول
مورة مون أجوول ممارسوة الدٌمقراطٌووة بشوكل كامولل وبمعنووى آخور فووً حوال تكاموول
المستوا العلمً والتقنً مع نمام دٌمقراطً صحٌح وكاملل ٌمكن الوصوول إلوى
كل المروؾ المادٌة التً تكون عادرة على حل أٌة مشكلةل وٌمكن تقٌٌم المروؾ
المادٌة للنمام االشتراكً الذي تمت مناعشته مطوالً فً المراحل القدٌمة بشكل أو
بآخرل لكن ال ٌمكن الشك بؤن الحضارة الحدٌثوة عود أعودت الموروؾ المثالٌوة مون
أجوول الدٌمقراطٌووةل وهووذا الواعووع ٌثبووت أن جمٌووع أنووواع التؽٌٌوور بمووا فٌهووا التحووول
الحضاري ممكنة فً جو النمام الدٌمقراطً.
7ـ إن إدارة الدولة المستندة إلى سٌادة الحقوق هوو تمؤسوس هوام ٌتطوور
فً هذه المرحلة .إذ ٌوجود فوً كول مرحلوة تواجودت فٌهوا الدولوة نموام ٌسوتند إلوى
عواعود مإٌوودة ومسوواندة تسوومى "الحقووو "ل وأكثوور موون ذلووك أن الدولووة هووً منممووة
تنفٌووذ نمووام القواعوود للقوووا الحاكمووةل وتتمٌووز عوون بقٌووة التنمٌمووات االجتماعٌووة
بشوومولها لكوول تلووك المنمموواتل ووجودهووا فووً موعووع اآلموور .إن الحقووو بمعناهووا
الضٌق هً عواعد منممة للدولة تعمل على تنمٌمها داخلٌاًل وتشمل جمٌع القواعد
التً هً عٌد التنفٌذ بٌنها وبٌن الموواطنٌن مون جهوةل وبوٌن الموواطنٌن أنفسوهم مون
جهة أخرال ومجمول هوذه القواعود تسومى القووانٌنل إن تسومٌة هوذه القووانٌن التوً
مهوورت فووً مرحلووة عوووة الدولووةل وحسووب مصووالحها بالووـ "حقووو " ٌكووون تعرٌف وا ً
ناعص واًل ألن مصوودر الحقووو أوسووع موون ذلووكل وتعتبوور العووادات والتقالٌوود القدٌمووة
وأعمال رجال العلم النمرٌة والعلمٌة فً مجال الحقوو والموضووعات الحقوعٌوة
المتبقٌة مون الماضوً هوً مصوادر أساسوٌة لنشوؤة الحقوو ل إن هوذه المصوادر لهوا
صفة إلزامٌة حتى للدول.
إن المسووؤلة األساسووٌة األخوورا المتعلقووة بووالحقو هووً عبلعتهووا بالعدالووةل
وال ٌمكن تسمٌة عواعد الدولة التً لٌست لها عبلعة بالعودل بوالحقو ل أموا العدالوة
فهوً تحدٌوود المووواطنٌن إلرادتهووم بحرٌووةل وهكوذا تكووون الحقووو ممٌووزة عوون دولووة
القووانون عنوودما تسووتند إلووى اإلرادة الحوورة للمووواطنٌنل وٌمكننووا وعتئووذ التحوودا عوون
نمووام حقوووعً حقٌقووًل وال ٌمكوون تسوومٌة الدولووة التووً ال تعتوورؾ بوواإلرادة الحوورة
لمواطنٌها كتعبٌر لمصالحهم العامة واألساسٌة بدولة الحقو ل وهنواك دول عدٌودة
فً التارٌخ بهذا الوضع .إن أؼلب الودول ال تعتورؾ بحرٌوات كٌوان مواطنٌهوا بول
تحاول عمعهال وٌتم خلق الحقو من خبلل النضال الذي ٌخوضه المواطنون ضد
هذا النوع مون الدولوة ولحوق ٌكتسوب عبور النضوال وكوذلك الحقوو كلهوال وهنواك
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الكثٌر من التطورات تؽذي الحقو باستمرار.
تمهوور البنٌووة المعقوودة للمجتمووع الرأسوومالً والمووروؾ التووً ٌسووتند إلٌهووا
اإلنتاج ونضال الكادحٌن والقطاعات االجتماعٌة األخرا مون أجول نٌول حقووعهمل
والت زاٌد السوكانً وعلوة المووادل والحاجوة إلوى نموام حقووعً متطوورل هوذا الوضوع
ٌجعل الدولة كبنٌة معقدة مضطرة العادة بناء تنمٌمهال لذلك ٌمهر نقا حقووعً
ال مفر منه فً النمام الرأسمالًل وتلعب هذه المرحلة دورها التارٌخً فً تشكل
األنممة الدستورٌة وعوانٌن الحقو األساسٌةل وتوإدي الحقوو إلوى مرونوة نموام
الصووراع الووداخلً والخووارجً وتوونمم مصووالح كوول شوورٌحة بشووكل ال ٌووإدي إلووى
العنؾل وتعمل مون أجول تحقٌوق مجتموع الحقوو عون طرٌوق االعتوراؾ بوالحقو
األساسٌة للمواطنٌنل تشمل هذه القواعد الدولة وكل الذٌن ٌحكمونها.
ومن الواضح أن الحضارة التً طوورت هوذا النموام القوانونً أكثور مون
ؼٌرها أمهرت تطورا ً فوً عصورنا هوذا .وٌوإدي البعود الحقووعً للحضوارة الوذي
لعبووت فٌووه أوروبووا الوودور المووإثر والرٌوواديل أمهوور تطوووراً أثوور فٌووه علووى العووالم
برمته .طبعا ً ٌوتم الحفوام علوى مصوالح الطبقوة الحاكموة والقومٌوة والووطن وحتوى
الحلؾ الوذي ٌنتسوب إلٌوهل وتحواول جعول نمامهوا الحقووعً الوذي أنشوؤه كونٌوا ً مون
خبلل بنواء حقوو دولٌوة لمسوائل التجوارة الحورة واالسوتثمارل وذلوك بوالتخلً عون
المنهج القسري لمرحلوة االسوتعمار الفجوة واالسوتناد إلوى العلوم والتقنٌوة واإلنتواج
والتفووو السٌاسووً ؼالب واًل وتعنووً الحقووو الدولٌووة إلووى حوود مووال انعكوواس الحقووو
الداخلٌة على الخارج.
عنوود دمووج الدٌمقراطٌووة مووع الحقووو ل تمهوور علووى السوواحة دولووة الحقووو
الدٌمقراطٌة المعاصرةل وٌتحقق النمام االجتماعً األساسً للحضارة المعاصورة
الذي ٌعتمد على الرأسمالٌة نوعا ً موال لكنوه ٌتجاوزهوا بعودة جوانوب وٌكوون شوكبلً
أكثر تطوراًل إن المجتموع الوذي ٌحكموه نموام الحقوو الودٌمقراطً ٌكوون مجتمعوا ً
حضووارٌا ً معاصووراًل وٌعتقوود بؤنووه ٌصوول إلووى حلووول أكثوور تطوووراً مهمووا واجووه موون
مشاكلل وذلك عن طرٌق استخدام الخٌار السلمً وآلٌة السٌاسة الدٌمقراطٌة.
 8ـ إن حقوق اإلنسان الذي ٌعنً ممارسة الحقو للفردل ٌمثل الهوٌات
االجتماعٌة الضٌقة التً ال ٌمكن التخلً عنهال وهً المإسسة األساسوٌة األخورا
الهامووة للحضووارة الحدٌثووة وتتطووور باسووتمرارٌ .عبوور حقووو اإلنسووان عوون النمووام
الحقوووعً الووذي ٌؤخووذ بعووٌن االعتبووار وٌهووتم بووالقٌم المتصوواعدةل أي التفكٌوور الحوور
واألٌمان وإرادة الحٌاة موع تكوون الرأسومالٌةل ومون ثوم تحدٌود القوٌم الفردٌوة كحوق
وحقو بشكل واضح وملموس وثم إعطائها ضمانات عانونٌة وجعلها عوٌة والئقة
باألفراد.
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عند التحدا عن حقو اإلنسانل ٌوتم ذكور ضومانات الحرٌوة التوً ٌجوب
أن ٌمتلكها الجمٌعل ألنهوم بشور دون تمٌٌوز بوٌن الطبقوة والقومٌوة والودٌن والجونس
واالنتموواء األثنووً والعرعووًل وتشووكل تلووك الحقووو أساس وا ً موون أجوول التطووور الحوور
للفووردل وتنقسووم هووذه الحقووو إلووى ثبلثووة أعسووامل وتسوومى حرٌووة الفكوور واالعتقوواد
والتعبٌوور والتنمووٌم واالجتموواع وحووق التموواهر والتعلووٌم باللؽووة األمل بحقووو الجٌوول
األولل والحقوو ذات المضومون االعتصوادي واالجتموواعً بحقوو الجٌول الثووانًل
وتطووووٌر ا لشوووعوب لكٌانهوووا الثقوووافً وحٌاتهوووال بحقوووو الجٌووول الثالوووال وال ٌمكووون
معارضة هذه الحقو التً ٌجب االعتراؾ بها على المستوا الكونً بؤٌة ذرٌعوة
من الذرائعل وٌؤتً حق الحٌاة على رأس جمٌع تلك الحقو ل وتنت هذه الحقوو
على أنه ال صبلحٌة للدولة فً أن تقتل سوا فً حالة الحرب.
تهدؾ حقو اإلنسان التً تشهد تطورا ً مستمراًل إلوى حماٌوة الفورد أموام
عوة الدولة التً تتحول إلى إخطبوط ٌوما ً بعد ٌومل ومن المهوم حماٌوة الفورد الوذي
ٌصبح وحٌدا ً ٌوما ً بعد ٌومل فً الوعت الذي تزداد فٌه صبلحٌات الدولة .لقود وعوع
األفوووراد الوووذٌن كوووانوا ٌمتلكوووون ضووومانات معٌنوووة مووون خوووبلل بعووو المإسسوووات
كالعشٌرة والدٌن واألوعاؾ فً عصوور موا عبول الرأسومالٌةل فوً وضوع ٌتجوه مون
ضعٌؾ إلى أضعؾ وٌشهد تراجع تلوك المإسسوات .إن صوعوبات الحٌواة الفردٌوة
وعوودم تووؤمٌن التعلووٌم والعموول والصووحةل تهوودد الفوورد بشووكل كبٌوورل وال ٌسووتطٌع أن
ٌبنووً أسوورةل وحتووى إذا بناهووا ال ٌمكنووه مواصوولتهال وٌوورزح تحووت مشووكلة تعلووٌم
وصحة أوالدهل وتصبح جمٌع تلك المسائل مشاكل تواجه الرأسمالٌة نتٌجة انهٌوار
األشكال االجتماعٌة القدٌمةل وعدم استٌعاب وتجسٌد المجتمع الجدٌد .حٌوا توعوع
العبلعات المنحلة الفرد فً وضع صعب أمام الرأسمالٌة المتوحشةل وٌصبح الفرد
محكوما ً بالعجز بٌن القدٌم والجدٌدل وٌمهور عوانون حقوو اإلنسوان تطووراً كنتواج
لهذا الفراغل وال ٌمكن التحدا عون حصوول الفورد علوى ضومانات كافٌوة مون عبول
الحقو القومٌة أو ما فو القومٌة.
تعووود حقوووو المووورأة والطفووول والحقوووو المتعلقوووة بالبٌئوووة التوووً تطوووورت
مإخراًل جزء من حقو اإلنسان.
المرأة هً موضوع اسوتؽبلل وضوؽط شودٌدٌن كوؤدنى وأعودم طبقوةل لوذا
فووإن عضووٌة الموورأة التووً ٌووتم فووتح الطرٌووق أمامهووا مجوودداًل هووً موضوووع شووامل ال
ٌمكن استٌعابه فوً محوٌط المجتموع الرأسومالً .فحرٌوة المورأة التوً تعتبور مقٌاسوا
عامووا لجمٌووع الحرٌوواتل الزلووت فووً طووور االسووتعداد لخطووو خطواتهووا األولووىل
فاالنتقال من عصر المرأة إلى عصر الرجل ألحق خسارة كبٌرة بالمرأةل وخوبلل
هووذا التووارٌخ الطبقووً الممتوود لخمسووة آالؾ سوونة ألحقووت بووالمرأة أكبوور الخسووائرل
وتعرضت للضؽوطات من جوانوب عودة واحتقوار وتمٌٌوز جنسوً وال مسواواة فوً
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كل المجاالتل لكنوه ومون جدٌود تبوذل المسواعً النتشوالها مون تحوت الرمواد حٌوا
كانت على وشك االحترا ل ففً الوعت الوذي ٌجوب أن ٌوتم االعتوراؾ فٌوه بجمٌوع
الحقو الفردٌة للمرأة وتناولها فوً الصودارة دون عٌود أو شورطل فوإن وضوع ذلوك
فً آخر جدول األعمال وبشكل محدودل له عبلعة بالبعد التوارٌخً العمٌوق للملومل
والقضٌة هامة إلى درجة ٌمكن أن تكون فرعا ً من علم االجتماعل وتتطلب جهوداً
طوٌلووة األمووود فوووً النضوووال القوووانونً والسٌاسوووً الووودٌمقراطً المووونمم والمخطوووط
والمبرمج والشاملل وتكتسب أهمٌة مصٌرٌة كقضٌة أكثر أصالة من حٌا الونمط
والجوهر مقارنة بالنضال الوطنً والطبقً.
فوً ٌومنوا هوذا لووم ٌوتم سووا وضوع أسووم المشوكلة دون تحدٌود مضوومونها
تماماًل وما زال برنامجها واسوتراتٌجٌتها ونموط تنمٌمهوا وعملٌاتهوال بعٌود عون أن
ٌكون هذا الموضوع موجودا ً بشكل كامل على جدول األعمالل وكما بدأ التارٌخل
كتارٌخ الكذب والحرب واالستؽبلل على أساس عبودٌة جنس المرأة فً حضوارة
المجتموووع الطبقوووًل سوووٌتم خلقوووه وكتابتوووه مووون جدٌووود كتوووارٌخ االسوووتقامة والسوووبلم
والمساواة والحرٌة بعد تحقٌق النجواح فوً نضوال المورأة التحورريل وتبوٌن جمٌوع
الدالئل أن حرٌة المرأة ستلعب دورا ً مصٌرٌا ً فً فجر الحضارة الجدٌدةل وٌمكون
عٌ عصر المرأة الحرة فً أعلى مستوا مرة أخرا.
ٌتضح ٌوما ً بعد ٌووم أن حقوو الطفكل مسوؤلة هاموة إلوى درجوة ال ٌمكون
تركها لؤلم واألب والدولةل ونمرا ً لصعوبة نشوؤة الطفول مقارنوة موع بواعً صوؽار
الحٌواناتل فإن ذلك ٌجعل المواعؾ الخاصة والمستندة إلى العلوم أموراً ضورورٌاًل
فلقد سحق النمام المستند إلى سولطة الرجول الوحشوٌة الطفول أكثور مون ؼٌوره بعود
الرعٌق والمرأة والكادحٌنل فالنمام الذكوري أعمى ومالم وال وجدانً إلى درجة
ال ٌعتوورؾ بالطفوول أبووداًل وكووان ٌووتم تقوودٌم األطفووال كقوورابٌن لآللهووة فووً المراحوول
األولى للمجتمع الطبقًل وربموا ال ٌوتم اآلن تقودٌم الضوحاٌا جسودٌاًل لكون الضوحٌة
المعنوٌة لم تفقد أي شًء من سرعتها .أما المرأة التً تعورؾ نفسوٌة الطفول أكثور
من الرجلل والتً هً أكثر وجدانٌة منهل فقد وصلت إلى وضع لم تستطٌع القٌوام
بدورها كؤم بسبب جهلها وعدم توفر اإلمكانٌات لدٌهال واما أنمموة الدولوة اآلمورة
فهً ببل شك ؼرٌبة عن عالم الطفل تماماًل فحتى لو نمرنا من خبلل هوذا اإلطوار
العووام أٌض وا ً نجوود بووؤن الضوورورة تقتضووً إخضوواع حقووو الطفوول لتعوودٌل شوواملل
وٌنتمر إعبلن حقو الطفول والتوً تتخوذ مون حنوان األم والسوبلم والسوٌما حقوو
التعلٌم والصحة واللعبل كمهمة عاجلة ٌتطلب تنفٌذها دون تؤجٌل.
تتضمن حقو البٌئة التدابٌر القانونٌة التً ٌجب اتخاذهوا ضود الحواالت
وسطحها إلى وضع ال ٌمكن العٌ فٌهل بما فً ذلك
الت ً تعر باطن األر
المنووا والؽووبلؾ الجوووي بسووبب تزاٌوود السووكان والتلوووا التكنولوووجً الووذي تلعووب
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ذهنٌة الربح الرأسمالً دورا ً أساسٌا ً فٌهل ولم ٌنحصر الصراع حول وجود طبقوة
اسووتؽبللٌة طفٌلٌووة ضوومن المجتمووع وحسووبل بوول تحووول الووى الصووراع اكبوور بووٌن
المجتمووع والطبٌعووة وٌسووتهدؾ حٌوواة كوكبنووا الجمٌوول .وال مفوور موون بوودء المجتمووع
بنضووال حووول حقووو البٌئووة علووى المسووتوا العووالمً .إذ ٌعتبوور النضووال موون أجوول
مانٌفستو حقو البٌئوة وتعبئوة منمموة البٌئوة العالمٌوة باالسوتناد إلوى ذلوكل جوزء ال
ٌتجزأ من نضال حقو اإلنسان العامةل والسٌاسة الدٌمقراطٌة والقانونٌوةل وٌجوب
خو هذا النضال بشكل متداخل ومشترك.
بتجوواوز اإلطووار الحقوووعً الضووٌق لمصووطلح حقووو اإلنسووانل فإنووه موون
المفوورو إعووادة تقٌٌمووه موون جدٌوود باعتبوواره تمؤسس وا ً وموواهرة سٌاسووٌة وأخبلعٌووة
أساسٌة ٌجب على الفلسفة والسٌاسة تناولها .ما حاولنا التؤكٌد علٌه منذ البداٌة هوو
انه ال ٌمكن تجاوز أزمة الحضارة المتفاعمةل دون تحلٌل جدٌد وتمؤسس فً أعلى
المستوٌات للتناع بٌن الشخصوانٌة والمجتمعٌوة .وكموا توم تجواوز أزموة العصور
النٌووولٌثً بتركٌووب المجتمووع الطبقووً السووومريل أي بالوودخول إلووى عصوور الدولووة
والعصر الحضاريل فإنه ال ٌمكن تجاوز القضاٌا واألزمات الكبٌورة التوً شوهدها
العصر الحضاري كتعبٌور مونمم لجمٌوع مإسسوات البنوى التحتٌوة والفوعٌوة للدولوة
والمجتموووع الطبقوووًل إال بتحقٌوووق معادلوووة الفووورد والمجتموووع علوووى أسوووس الحرٌوووة
والمساواة لتصل إلى مستوا مقبول لكل البشرٌةل لتكون تلك خطووة نحوو تركٌبوة
إنسووانٌة جدٌوودة .بعضووهم ٌسوومً هووذه الخطوووة "بوسووت مودرنٌسووم" ( الحضووارة
المعاصوورةل أو مووا بعوود الحداثووة ) وبعضووهم ٌقووٌم ذلووك علووى أنووه نهاٌووة التووارٌخل
ومضووومون المصوووطلحٌن ؼٌووور كوووافًل حٌوووا أنهموووا ٌسوووتندان إلوووى وجهوووة النمووور
البرجوازٌةل وتقدم نهاٌة الحضارة الرأسمالٌة وانتهاءها على أنها نهاٌوة البشورٌةل
مما ٌذكرنا بادعاء اللبٌرالٌة والفاشٌة وكؤنهما أنممة أبدٌة.
مهر للعٌان بؤن المإسسوات والحلوول المعتمودة علوى التحلوٌبلت الطبقٌوة
والوطنٌة الضٌقة لم تستطع تجاوز تناعضات المجتموع الرأسومالًل كموا بوات جلٌوا ً
عووودم اموووتبلك كافوووة المجتمعوووات الطبقٌوووة والدولٌوووة القووودرة علوووى تحلٌووول القضووواٌا
واألزمات العمٌقة التً شهدتها مع التحول إلى الدولة باعتبارها تعبٌور عون تنموٌم
مإسسوات البنوى التحتٌوة والفوعٌوةل فالقضوٌة لٌسووت فوً "موا بعود الحداثوة" وال فووً
"نهاٌووة التووارٌخ" .فقوود وصوولنا إلووى مرحلووة تارٌخٌووة ال ٌمكوون فٌهووا تجوواوز القضوواٌا
بتؤسٌس نمام الدول والمجتمعات الطبقٌةل وكما كان فً كافة عهود التوارٌخل فوإن
مستوا التقنٌة والعلوم فً هذا العهود أٌضوا ً ٌلعوب دوراً مصوٌرٌاًل حٌوا اسوتطاعا
إلؽاء المعنى التقلٌدي لمنطق الطبقة والدولةل إذ عبور عصور العلووم واالتصواالت
عن بعد مهم لهذا المسارل ولكن تسمٌة العصر الذي نحن فٌه بعصر حقوو العلوم
واالتصاالت ووعً البٌئة وحدها ال ٌكفًل بل هناك حاجة إلى إنطبلعات تارٌخٌة
تؤخووذ كووول هووذه الموووواهر بعووٌن االعتبوووارل وبتوجٌووه النقووود البنوواء الصوووحٌح لهوووذه
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األنطبلعاتل والقٌام بتكوٌن الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة التً سٌتم تطوٌرهوا ضومن وحودة
وثٌقة موع الممارسوة العلمٌوة لترتٌوب االعتصواد والحٌواة العاموة مون جدٌودل وإعوداد
البووورامج واالسوووتراتٌجٌات البلزموووة وتحدٌووود التكتٌكوووات لهوووا هوووو الوووذي سوووٌحدد
األنطبلعات البشرٌة الجدٌدة.
سووٌتم تنوواول هووذا الموضوووع بتحلٌوول أعمووق فووً فصوول النتٌجووة المتعلووق
بالحضارة فً مرافعتً هذهل وهذه المداخل الصؽٌرة التً وضعناه لكافة تقٌٌماتنوا
تجري بهذا الشكل نمرا ً لتداخل المواضٌع وكً نتمكن من رإٌة الوروابط القائموة
فٌما بٌنها.

ج ـ عصر انتشار الحضارة الرأسمالٌة وذروتها
المٌزة األساسٌة للعصور البشورٌة هوً أن التطوورات تتسوارع بالتودرٌج
مووع تطووور المسووتوا المعرفووً والتقنووً للمجتمووع والووذي ٌلعووب دوراً مصووٌرٌا ً فووً
ذلووكل فالعصوور البووالٌولٌتٌكً الووذي كانووت تقنٌاتووه تتكووون موون الحجووارة والعصووً
ومعلومات عن الطبٌعة ال تزال فً مستوا الطفولةل شهد تطوراً بطٌئا ً جداً حتوى
نهاٌووة العصوور الجلٌووديل علم وا ً بؤنووه ٌعوود العصوور األطووول فووً تووارٌخ البشوورٌةل إذ
ٌشووكل ثمووان وتسووعٌن بالمائووة موون تارٌخه وال أمووا العصوور النٌوووزٌلٌتٌكً الووذي ٌعوود
عصرا ً انتقالٌاًل فتقدر مرحلته الزمنٌة بؤنه امتد من عشرٌن ألؾ إلى عشورة آالؾ
عبل المٌبلدل وٌعتبر العصر النٌولٌثً أسرع تطورا ً من العصور السابقة ألنه كان
ٌمتلك معلومات أكثر تطورا ً كموا ٌمتلوك كافوة األجهوزة التقنٌوة التوً مون شوؤنها أن
تإسووس حضووارة .ونموورا ً ألن المعرفووة والتقنٌووة تقومووان بتؽذٌووة بعضووهما الووبع
فووذلك ٌفووتح الطرٌووق أمووام تطووور سوورٌع ومكثووؾ فووً اإلنتوواج والحٌوواة االجتماعٌووة
وعلى صوعٌد عووة النموام .ورؼوم أن هوذه المرحلوة شوملت سونوات مون  15555ـ
. 3555مل إال إنهوا أسووفرت عون تطووورات ذات مسووتوا مرموو وعوال مقارنووة
بالعصر البوالٌولٌتٌكً الوذي اسوتمر لمئوات اآلالؾ مون السونٌنل وخاصوة المرحلوة
التً امتودت بوٌن  6555ـ . 4555مل والتوً تضومنت القودرة المعرفٌوة والتقنٌوة
والتً استطاعت تؽٌٌر مصٌر البشرٌة فً منطقة الهبلل الخصٌب تؽٌٌراً جوذرٌاًل
إذ تم اختراع كافة الوسائل التقنٌة والنمرٌة التوً اسوتخدمها السوومرٌون فوً هوذه
الجؽرافٌووا خووبلل هووذه األعوووامل ورؼووم عصوور أموود العصووور توودرٌجٌا ً إال ان نمووو
التطورات كان هائبلً.
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امتدت مرحلة النمام العبودي للمجتمع الطبقً فً الفتورة موا بوٌن أعووام
. 3555م ـ 555م ورؼم عصر هوذه الفتورةل إال انهوا كانوت مصوٌرٌة فوً مجوال
الموودن والمإسسووات االجتماعٌووة والسٌاسووٌة كووذلك فووً مجووال المٌثولوجٌووا والوودٌن
والفلسفةل كما نشاهد أن عمر المرحلة اإلعطاعٌة كان أعصرل حٌا امتد من 555
م ـ  1555مل وكووؤن هنوواك تناسووبا ً عكسووٌا ً بووٌن عموور العصووور والتطووور السوورٌع
للمجاالت المادٌة والذهنٌة بما ٌشبه متوالٌة هندسٌة.
هناك مٌزة أخرا للعصور البشرٌة وهً أنها تحقق انتشارا كونٌاً.
شوهد نمو المجتمع البوالٌولٌتٌكً فوً كافوة القوارات التوً كانوت صوالحة
للحٌواةل حٌووا أمتواز ذلووك العصور بخصوصووٌة المجتموع األكثوور انتشواراً واألطووول
عمراً .كما انتشر المجتمع النٌولٌثً من الهبلل الخصٌب الوذي ولود فٌوه إلوى كافوة
المناطق الصالحة للحٌاة وبسرعة أكبر من المجتمع الذي سبقهل مورة أخورا نجود
بؤن التقنٌة لعبت دورا ً مصوٌرٌا ً فوً ذلوكل وٌمكون إثبوات هوذا األمور بشوكل مجسود
تارٌخٌ واًل كمووا نوورا أن المجتمووع العبووودي السووومري عوود تقوودم وانتشوور علووى أثو حور
العصر النٌولٌثً بسرعة أكبر .كذلك حقق العصر اإلعطواعً الوذي اسوتخدم تقنٌوة
الحدٌد والخٌول انتشارا ً أوسع وأسرع على األساس اإلسبلمً والمسٌحً.
هناك مسؤلة أخرا ٌجب تحلٌلها عندما نقوم بتقٌٌم العصور وهً وضوع
الكولونٌالٌووة "االسووتعمار" واإلمبرٌالٌووة .حٌووا ٌمتلووك كوول نمووام اجتموواعً تقوودمً
ومتطور فً جووهره خاصوٌة التوسوع حتوى ولوو لوم ٌرؼوب فوً ذلوكل ألنوه ٌمتلوك
تفوعوا ً توسووعٌا ً عائم وا ً علووى التقنٌووة والمعرفووة المتطووورةل إذ الزالووت بووذور المجتمووع
اآلري النٌووولٌثً القووائم علووى المسوواواةل تنبووت وتتبوورعم حتووى اآلن فووً كوول بقوواع
العالمل وٌبدو واضوحا ً أنوه ال ٌمكننوا تسومٌة ذلوك بمصوطلح اإلمبرٌالٌوةل ولكون فوً
الوعووت الووذي ٌووتم اسووتٌطان كٌووان نٌووولٌثً فووً مجووال بووالٌولٌتٌكًل عندئووذ ٌمكننووا
التحدا عن بداٌة الكولونٌالٌة "االستٌطان"ل كما ٌجب أال ننسى هذه النقطة والتً
تسري على كافة العصور وهً أن التوسع االسوتٌطانً محودود ـ ٌمكون أن نطلوق
علٌه اسم االنتشار الفٌزٌائً للشوكل السوائد ـ فهوو ٌحورك عوددا ً علوٌبلً مون السوكانل
أما الذي تم نشره أكثر فهو المعرفة والتقنٌوة وشوكل اإلنتواج وموا ٌعتمود علوى ذلوك
كالبنٌووة المٌثولوجٌووة والدٌنٌووة .إن وجهووة النموور التووً تفسوور التووارٌخ اعتموواداً علووى
الهجوورات الكبوورال هووً وجهووات نموور مبووالػ فٌهووا وؼٌوور صووحٌحةل فكوول عصوور
متفو ٌملك خاصٌة التوسع واالنتشار لٌس بفضول التوسوع الفٌزٌوائًل بول بفضول
المعلومات والتقنٌة والقدرة اإلٌدٌولوجٌة والمإسساتٌة.
ما ٌمكننا اعتباره صحٌحا ً بالنسبة للكولونٌالٌوة هوو أنهوا توسوع تجواري وموا
ٌقتضووٌه موون هجوورات فٌزٌائٌووة .إذ ٌعتموود إشووراؾ المركووز المسووٌطر علووى التفووو
التقنً واإلنتاجً أكثر من اعتماده على وسائل العنؾ .أموا اإلمبرٌالٌوة فهوً نموام
337

حنو احلضارة الدميقراطية

احتبلل وسٌطرة ٌعتمد علوى العنوؾ واالسوتٌبلء أو علوى األعول ٌعتمود علوى القسور
واإلكوووراه كبداٌوووة وهموووا مووون أساسوووٌات اإلمبرٌالٌوووةل ولقووود تؤكووود تارٌخٌوووا ً أن أول
ممارسة إمبرٌالٌة حدثت فً زمن سوارؼون مإسوس السوبللة األكادٌوة السوومرٌةل
علما ً بؤنه عبل ذلك كوان ٌوتم االسوتٌبلء التوام علوى عرٌوة موا .فعنودما ٌتكودس الثوراء
المادي فً منطقة مال كانت تصبح هدفا ً لبلحوتبلل والسوطو إموا مون عبول الكٌانوات
الفقٌرة المجاورة أو من عبل المراكز القوٌة الؽنٌةل وتعد اإلمبرٌالٌوة مواهرة عوٌوة
جودا ً فوً مرحلتووً العبودٌوة واإلعطوواعل حٌوا كانووت تلوك العصووور بآلهتهوا وآدابهووا
وإٌوودٌولوجٌاتها وتقنٌاتهووا وجٌوشووها عبووارة عوون عصووور سووطو وتوسووع إمبرٌووالً
فمٌع.
لووٌس موون الواععٌووة هنووا ربووط التوسووع بووالعنؾ فحسووبل إذ لووو لووم تكوون
المإسسات السٌاسٌة واإلنتاجٌة للعصور أعووا مون األنمموة االجتماعٌوة السوابقةل
لما اسوتطاع التوسوع أن ٌكوون بهوذه القووة اعتمواداً علوى القووة فقوط وفوً أي وعوت
كانل فإذا كانت عبلعات اإلنتاج متفوعة على العنوؾ حٌنهوا ستنتشور وتصوبح أكثور
دٌمومووةل أمووا إذا عووام االسووتٌطان بجعوول التفووو المعرفووً والتقنووً والمإسسوووات
السٌاسوٌة واالجتماعٌوة التوً ٌعتموود علٌهوا اإلنتواج مناسووبة وصوالحة لفتورة طوٌلووةل
فسٌتم الرضو للتوسع دون حاجوة للعنوؾل أي أن المجتموع فوً هوذه الحالوة ٌقبول
بالعصر الجدٌد .أما أخطر أشكال اإلمبرٌالٌة على المجتمعات فهً تلك الحركوات
التً ال تتضمن نماما ً تقدمٌا ً كحركات االحتبلل واالستٌبلء التً تجعل من السلب
والنهب نهجا ً لهال والتوارٌخ حافول بهوذه النمواذج مون اإلمبرٌالٌوة التوً لعبوت دوراً
بارزا ً فً الهدم والتخرٌبل وٌمكن ذكر المؽول مثاالً عون هوذه الحركواتل وهكوذا
نجد بؤنه وبقدر ما ٌتضمنه التارٌخ من توسوعات لعبوت أدوارا ً تقدمٌوةل فإنوه حافول
باالستٌبلءات التً لعبت ادوراً رجعٌة أٌضاًل وكما أنه ملوًء بالتوسوعات التوً توم
تنفٌذها بؤسوالٌب العنوؾل كوذلك هنواك الكثٌور مون التوسوعات التوً توم تقبلهوا بشوكل
طوعً بفضل القٌم المرموعة التً تمثلها.
أموووا النقطوووة األخووورا التوووً ٌجوووب مبلحمتهوووا فوووً توسوووعات األنمموووة
االجتماعٌووة فهووً المتعلقووة بووالتمركز والتؤصوولل فعنوودما تواجووه القوووا التوسووعٌة
مسوواحات فارؼووة أو كٌانووات ضووعٌفة فهووً تسووطو علٌهووا بكاملهووا فٌزٌائًٌووا وثقافٌ وا ً
لتسووتوطن وتتحووول إلووى عوووة محلٌووةل أمووا إذا حوودا التوسووع نحووو منطقووة آهلووة وإذا
كانت هذه المنطقة مماثلة لها وتملك أساسوا ً ثقافٌوا ً وتارٌخٌوا ً عوٌوة جوداًل عنودها ٌوتم
استٌعاب وهضم القوة التوسعٌة من عبل المجتمع المحلًل وما سٌمهر للوجود هو
تركٌبة ذات مستوا عالً تحمل بصمة وأثر الثقافة المحلٌة القدٌمة علوى األكثورل
وعكووس ذلووك أي إذا مووا عامووت عوووة بوواحتبلل أحوود المراكووز الحضووارٌة فإنووه سووٌتم
ابتبلعها خبلل فترة وجٌزة من طرؾ الثقافوة األعووال وهكوذا فواألمر الوذي ٌحودد
النتٌجووة النهائٌووة هووو وضووع األنممووة التوسووعٌة فٌمووا إن كانووت متفوعووة أو متدنٌووة
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مقارنة بالمجتمع المحلً .وحتى لو استسلمت الطبقات واألشخات إال ان الحقٌقوة
الهاموة األخوورا التوً شووهدها التووارٌخ وهوً ان الثقافووات تلعوب دوراً مصووٌرٌا ً فووً
والدة الجدٌد وذلك بقدرتها على التجسٌد والمقاومة والبقاء.
لقوود أثبووت المجتمووع الرأسوومالً تفوعووه فووً القوورن السووابع عشوور والثووامن
عشرل وحٌنها شوعرت السوواحل األوروبٌوة للمحوٌط األطلسوً بؤنهوا مسوتعدة لفوتح
العالم .وٌمهر كل نمام جدٌود انطبلعوا مون ثقتوه العالٌوة بنفسوه هامتوه تودرٌجٌا ً فوً
المراكووز علووى آثووار خطووى الحضووارات السووابقةل ولقوود أمتوود هووذا التقلٌوود موون الملووك
سارؼون إلى دارٌوس إلى االسكندر والقٌصر فالفتوحات اإلسبلمٌةل وٌستمر هذا
التقلٌووود علوووى سوووواحل المحوووٌط األطلسوووً عووون طرٌوووق الفتوحوووات واالكتشوووافات
البرتؽالٌة واألسبانٌة والهولندٌة واإلنكلٌزٌةل حٌا للرأسمالٌة أعذار وحجوج عوٌوة
لتبرٌر هذه الفتوحات لتقوم بنقل أٌدٌولوجٌتها ونضالها السٌاسً واالجتمواعً إلوى
العووالمل إذ ٌعوود العلووم والتكنولوجٌووا فووً مقدمووة مووا ٌووراد نقلووه إلووى العووالم .وٌمضووً
القرنان الخامس عشر والسادس عشر فً اكتشاؾ الطور البحرٌوة للعوالمل حٌوا
ٌتم اكتشاؾ القارتٌن األمٌركٌة واألسترالٌةل وٌتم الوصوول إلوى الهنود وإلوى الهنود
الصٌنٌة عن طرٌق البحرل كما تمركزت المستعمرات التجارٌة فوً جهوات العوالم
األربعة فً القرنٌن السابع عشر والثوامن عشورل فكانوت هنواك شوركات رأسومالٌة
عوٌة وراء هذه المستعمراتل وبذلك فإن البرجوازٌة التوً تحولوت إلوى مإسسوات
أكثوور عوووة ودٌمومووة عوون طرٌووق التطووور والثووورة فووً مواطنهووال باتووت ال تكتفووً
بتصدٌر السلع بول تجاوزتهوا إلوى التصودٌر الفكوري وأسوالٌب الحٌواة والمإسسوات
السٌاسٌة؟ل وإضافة إلى المناطق الحضارٌة القدٌمة عاموت البرجوازٌوة بفوتح كافوة
منوواطق العووالم التووً لووم تلمسووها ٌوود اإلنسووانل وامتلكووت أوروبووا التووً تؽووذت موون
حضارات تارٌخٌة عمرها  15555سنة وال سوٌما حضوارة الشور األوسوطل كول
شًءل وبدأت بشن حملتها المضادةل وتعلم كافوة العوالم عون طرٌوق اسوتٌراد العلوم
والوودٌن .فقوود وصوولت أوروبووا إلووى وضووع متمٌووز مقارنووة بكافووة منوواطق العووالم عوون
طرٌق إنجاز ثورة علمٌة وتقنٌةل وبات مون المسوتحٌل أن تلحوق بهوا أي بقعوة فوً
العالم ضمن شروط المرحلة.
إن الحقٌقووة التووً تؤكوودت موورة أخوورا فووً هووذه التجربووة األوروبٌووة هووً
انتشووار الحضووارة موون مراكووز النشوووء إلووى بقٌووة المنوواطق األخوورال لكوون لووم ٌكوون
التطوور المتوووازن موجوودا ً فووً كول الجوانووبل بول مهوورت عودة مراكووزل وبعوود أن
تمت تجربة النمام هناك وتؤكد تفوعه بدأ باالنتشار عون طرٌوق التجوارة أموا عسوراً
أو طواعٌووةل ومنووذ عهوود السووومرٌٌن تحموول التجووارة فووً توسووعها طووابع الفتوحووات
المكثفة تضاهً فٌه درجة فتوحات وتوسع القوة العسكرٌة علوى األعولل ومهورت
هذه الحقٌقوة فوً نموط التوسوع األوروبوً أٌضواًل فقود وصول توسوعها التجواري فوً
القرن الثامن عشر إلى الذروةل وباإلضافة إلى التجارة ففً القرنٌن التاسوع عشور
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والعشوورٌن تووم الوصووول إلووى مرحلووة تصوودٌر رأس المووالل وتصوودٌر رأس المووال
ٌعنً فً جوهره تصودٌر النموامل وهكوذا بودأت مرحلوة انفتواح العوالم برمتوه علوى
الحضارة الرأسمالٌةل وتكاثرت البرجوازٌة العمٌلة التً تقلد سادتها الجدد فً كل
دولة.
تكونت أولى أشكال العمالة فً التوارٌخ بؤؼلوب المون عون طرٌوق تقلٌود
ثقافووة الزراعووة اآلرٌووة فووً الهووبلل الخصووٌبل وٌمكوون متابعووة عمووبلء السووومرٌٌن
بشووكل أفضوول موون خووبلل الوثووائق المكتوبووة وإدراك كٌفٌووة عٌووام العمووبلء المحلٌووٌن
بتقلٌد السوومرٌٌن فوً اللؽوة والثقافوة ونموط الحٌواةل ومرحلوة بودء نشووء الحضوارة
ملٌئوووة بالحضوووارات التوووً علووودت السوووومرٌٌن والمصووورٌٌن والهنوووود واإلٌطوووالٌٌن
واإلؼرٌق واألناضول .فبدون ان ٌتلقوا أي تدرٌب على أٌودي الكهنوة السوومرٌٌن
والمصووورٌٌنل ودون اجتٌووواز طووور تجوووارتهم ودون معرفوووة نموووط حٌووواتهم ودون
الشعور واإلحساس بملوكهم اإللهٌة حتى النخاعل ناهٌك عن فتح مراكز حضارٌة
جدٌوودةل فلووم ٌكوون بإمكووانهم الووتخلت موون تووؤثٌر المجتمووع البربووريل وأثنوواء دراسووة
توسع الحضارة ٌجب عدم نسٌان الحقٌقوة التالٌوة وهوً أن عٌوام الفورس والهلٌنٌوٌن
فٌموووا بعووود بتؤسوووٌس حضووواراتهم كوووان حسوووب أنمووواطهم الخاصوووة وعلوووى أنقوووا
الحضارتٌن المصرٌة والسومرٌةل وهً من أكثر التطورات التً تركت بصومتها
فووً التووارٌخ ومازالووت آثارهووا موجووودة فووً موروثاتنووا حتووى اآلن .أمووا فووً عهوود
الحضارة الرومانٌة وخاصة فً فترة سبلم روما "باكس روما" فقد كانت العمالوة
لرومووا هووً إنشوواء نموووذج مصووؽر عوون رومووال وهووو موون أهووم األهووداؾ السووامٌة.
فإحوودا أكثوور المسووارات دٌمومووة فووً خلووق مكانووة العمٌوول المسووٌطر المحلووً هووو
العمالووة لرومووا .أمووا عوون توسووع الحضووارتٌن البٌزنطٌووة المسووٌحٌة واإلسووبلمٌة فقوود
تركتوا آثوارا ً دائموة فوً صونع األنمموة العمٌلوة علوى نطوا عوالمً حسوب أنماطهوا
الخاصة .وفوً النهاٌوة وصول تطوور العمالوة المعتمودة علوى التوسوع الوذي بودأ فوً
المرحلة النٌولٌثٌةل إلى نقطة الذروة مع تصدٌر التجارة ورأس الموال فوً مرحلوة
الرأسمالٌة.
لقد خطا عالمنا فوً الربوع األخٌور مون القورن العشورٌن أكبور خطووة فوً
مجال العولمة مقارنة مع كل نمام توسعً كبٌرل فقد تحول العالم بشوكل عوام إلوى
ساحة توسع أزٌلت منه كل الحدود تقرٌباًل حتى أنه لم ٌعد هنواك حاجوة السوتخدام
وسائل العنؾ من أجل حركة رأس المالل حٌا أصبح الرأسمال ٌسحب بالتوسول
والرجاءل بل حتى ٌمكننا الحودٌا عون عوالم تحوول إلوى دولوة واحودة علوى صوعٌد
الرأسوومال .فقوود اكتملووت الفتوحووات الرأسوومالٌة ومووا تبق وى ال ٌتجوواوز نمووو النوووعً
ولعبة تؽٌٌر األٌدي باستمرار.
أموووا إذا نمرنوووا إلوووى األبعووواد المكانٌوووة للتوسوووع فسوووتمهر أمامنوووا بعووو
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التطورات المذهلةل لقد أنهكت أوروبا التً شوهدت حوربٌن عوالمٌتٌن والكثٌور مون
الحووروب الداخلٌووة باإلضووافة لحروبهووا االسووتعمارٌة التقلٌدٌووة فووً الخووارجل وفووً
الحقٌقة عندما كانت أوروبا تنقل نفسها إلى العالمل كانت تنقول تعبهوا ودهون عواهوا
النوواجمتٌن عوون النجاحووات التووً حققتهووال وبعوود الحوورب العالمٌووة الثانٌووة أصووبحت
الوالٌوووات المتحووودة األمرٌكٌوووة ممثلوووة الحضوووارة الرأسووومالٌة مثلهوووا مثووول أوروبوووا
المؽرورة المتهورة فوً بعو األوعواتل وعون طرٌوق جعول كول أمرٌكوا الشومالٌة
تقرٌبوا ً ـ وٌجوب التفكٌور علوى ان كنودا هوً إحودا والٌاتهوا ـ مركوزاً واحوداًل فوإن
تعمٌق التوسع من جهة وتوجٌهه من جهة أخورا بوات مهموة تارٌخٌوة ملقواة علوى
عوواتق الوالٌووات المتحوودة األمرٌكٌووةل وبتعمٌقهووا للثووورة العلمٌووة والتقنٌووةل امتلكووت
اإلمكانٌات التً مكنتها من تجاوز أوروبا لتنتقل إلى مرحلة التفو بتقنٌوات الوذرة
والفضاء واالنترنٌوتل واعتمودت فوً سٌاسوتها التوسوعٌة علوى االسوتعمار الحودٌا
الذي ٌتضمنو تنمٌة اسوهم رأسومال األنمموة الرأسومالٌة المحلٌوةل ومون أجول ذلوك
تعتمد على أسالٌب أهمهال فتح األبواب على مصارعٌها أمام االنتقال الحر لرأس
المال ونشر ثقافة الرأسمالٌة فوً كول مكوانل ومون أجول ذلوك ٌوتم اسوتخدام وسوائل
الصوحافة والمعلوماتٌووةل فووً هووذه الموورة حاولوت أمرٌكووا أن تفووتح العووالم موون جدٌوود
وهً ناجحة فً ذلكل إذ تحاول ترسوٌخ مرحلتهوا فوً كافوة أرجواء المعموورة عون
طرٌق تجاوز األموة ـ الدولوة التوً مازالوت تشوكل عائقوا ً أمامهوال وٌشوبه مصوطلح
األمة ـ الدولة بدوره دور المعرعول الوذي لعبتوه بقاٌوا النموام اإلعطواعً فوً إحودا
المراحلل لذا ٌجب إزالتوه حتوى ٌوتم ضومان سوٌر نموام العولموة دون أٌوة عقبوات.
وبهوووذا المعنوووى ربموووا سوووتقوم أمرٌكوووا باعتبارهوووا آخووور عووووة إمبرٌالٌوووة فوووً توووارٌخ
الحضارة بمهمتها التارٌخٌوة بنجواح وهوً فوتح كافوة أنحواء العوالم أموام الرأسومالٌة
الناضجة.
بفشل تجربة االشوتراكٌة المشوٌدة فوً نهاٌوة القورن العشورٌن فوإن تقلوت
هذه الفترة كان أمرا ً البد منهل فً الواعع لقد أجرت أوروبا مراجعة للمرحلة التً
أكملتها وعاموت بترمٌمهوال وعبول ان تنفصول عون نمامهوا السوابق فوإن الودعم الوذي
كانت تقدمه لعمبلئها تسعى الوى ربطوه تودرٌجٌا ً بوالتطورات الدٌمقراطٌوة وحقوو
اإلنسانل وابتعواد الرأسومالٌة عون طوابع النهوب مورتبط بهوذه الحقٌقوةل حٌوا كانوت
تحوواول تجوواوز ممارسووات القوورن التاسووع عشوور التووً تعتموود علووى اسووتخدام دولهووم
كمسوتعمراتل وتحواول أٌضوا ً جعول مفهووم األموة ـ الدولوة باعتبواره أحود الوسوائل
المتبقٌة من هذا العصر أكثر تبلئما ً مع النمام .إن كل التطورات الكبرا األخٌورة
التً تم إنجازها فً كل أنحاء العالم على صعٌد العولمة الرأسمالٌة جورت ضومن
هذا اإلطارل وٌمهر أن موجة العولمة األخٌورة التوً شوملت كول الودول والثقافوات
حتى التً تورا نفسوها دول كبٌورة وحورة بودءا ً مون الصوٌن وحتوى البرازٌول ومون
األرجنتٌن حتى تركٌا ومن روسٌا حتوى إندونٌسوٌال عود وصولت إلوى نقطوة الوذروة
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خبلل فترة عصٌرة.
وتوجد أدلة كثٌرة تمهر بؤن كول الحضوارات الكبورا فوً التوارٌخ التوً
وصوولت إلووى نقطووة الووذروة عوود عاشووت وض وعا ً مموواثبلً لووذلك .وتبووٌن المقارنووات
التارٌخٌة من جهةل والبنٌوة الداخلٌوة للنموام مون الجهوة األخورا بؤنوه هنواك أزموة
ووالدة جدٌوودة بعوود هووذه التطوووراتل وحتووى نووتمكن موون اسووتٌعاب أفضوول لمرحلووة
األزمة التً ٌمر بها النمامل ٌجب تناول مرحلة التوسع والنضج بشكل مفصل.
فبٌنما كان التوسع من المركز إلى الخارج ٌدل على نضووج النموام مون
جهوووةل كوووان ٌنمووور إلٌوووه كوسوووٌلة إلزالوووة األزموووات التوووً خلقهوووا والقضووواء علوووى
الصووراعات التووً مهوورت موون جهووة أخوورا .فقوود كانووت عملٌووة نقوول الوووفرة التووً
أوجدها النمام إلى الخارج ٌكسبه إنتاجا ً وعٌما ً أكبرل وهذا هو المنطق الذي ٌعتمد
عل ٌه االستعمارل واألهم من ذلك أنه توم العمول علوى تطوٌوع النضوال االجتمواعًل
الذي راح ٌتطور فو القوٌم الناجموة عون النموامل وذلوك عون طرٌوق توجٌهوه إلوى
التصدٌر نحو الخارج.
ٌملووك المجتمووع الرأسوومالً القوودرة علووى تطبٌووق هووذا األسوولوب بعمووق فووً
كافووة األنممووة الحضووارٌة .وهووو أكثوور تفوعووا ً موون كوول المجتمعووات علووى صووعٌد
االسوتؽبلل الووداخلً والخووارجً وبؤفضول األشووكالل واعنوواع الجمواهٌر عوون طرٌووق
الدعاٌة .لقد تم التوسع العرضً تارٌخٌا ً على أكمل وجهل حتى لم تبوق أٌوة عطعوة
أر لووم ٌووتم فتحهووال باسووتثناء الفضوواءل وبوودأ بإمهووار تووؤثٌر مخووالؾ للتقنٌووة التووً
فتحووت الطرٌووق أمووام التفووو العسووكري لنمووام الحضووارة الرأسوومالٌةل وخاصووة أن
حلووؾ النوواتو الووذي تووم تشووكٌله ضوود االتحوواد السوووفٌتً عوود اكموول مهمتووه تارٌخٌ واًل
وأصبح التوازن المرعب الذي تم التوصل إلٌوه بواسوطة القنبلوة الذرٌوة ٌعبور عون
المووؤز ل ولووم ٌلعووب نمووام الوودرع الصوواروخً الووذي تووم التفكٌوور فٌووه دوراً كافٌ وا ً
للوتخلت مون هووذا الموؤز ل أي أنوه لووم ٌفعول شووٌئا ً سووا تعمٌوق األزمووة أكثور ممووا
كانووت علٌووه .كمووا أصووبحت التكنولوجٌووا والتنمٌمووات العسووكرٌة تحتوواج إلووى نفقووات
باهمة من النمامل ووجد النمام نفسه فً وضع لن ٌإدي إلى أٌة نتائج .ومحاولوة
تؤسٌس الجٌ األوروبً هً تعبٌور عون نواٌوا النموام للخوروج مون هوذا الموؤز ل
حٌا ٌنمر إلٌه كقوة تدخل لحل الخبلفات الصؽٌرة والمحلٌوةل وٌمكون أن نسومٌها
بقوة حربٌة تجعل السبلم دائماً.
وكمووا تووم التنوٌووه سووابقا ً فووإن جوووهر هووذه العملٌووات العسووكرٌة ٌسووتهدؾ
إكمال مرحلة فتح العالم واعتسامه عن طرٌق العدٌد من التجدٌدات والوصول إلى
مرحلة االسوتقرار عون طرٌوق التووازن النوووي الرهٌوبل وعود اسوتهدفت المرحلوة
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التالٌووة اسووتمرار حالووة االسووتقرار والسووبلم بتموٌوول رخووٌتل عوون طرٌووق التسوولح
بتكالٌؾ أفضل نسبٌاًل وتطور األحوداا العاموة للعوالم تناسوب هوذا التوجوه .لقود توم
تجوواوز تناعضووات النمووام التووً أدت إلووى جٌووو كبٌوورة وتقنٌووات باهمووة التكووالٌؾ
بنسبة عالٌةل وتم االنتهاء من الصراع بٌن الكتلة االشوتراكٌة والكتلوة الرأسومالٌةل
كموا ٌمكوون اعتبووار أن حووروب التحوورر الوطنٌووة التقلٌدٌووة عوود أتمووت دورهووا بعوود أن
وصولت إلوى أهوودافهال وتوم تقلوٌت الحووروب الطبقٌوة الموجوودة داخوول النموام إلووى
مستوا ٌمكن حلها بالوسائل الدٌمقراطٌة والسلمٌة.
هووذه التطووورات التارٌخٌووة هووً محصوولة القوورن العشوورٌنل وذات أبعوواد
ٌمكوون تقٌٌمهووا علووى أنهووا األكثوور دموٌووة مقارنووة ببوواعً العصووورل إذ لووم ٌشوواهد فووً
عصر من العصور هذا العدد الهائل من القتلى وهذا الكم الهائل مون الودمار الوذي
نتج عن القرن العشرٌن أي خوبلل مائوة عوام فقوطل بمعنوى آخور ٌمكننوا القوول بوؤن
البشرٌة عود شوهدت ٌووم حشورهال وان احتورام اإلنسوانٌة ٌفور إجوراء تقٌوٌم هوذا
الواعع على هذا النحول حٌا تم بالفعل خلق عوالم ٌووم الحسواب والجنوة والجحوٌم
انطبلعووووا ً موووون المٌثولوجٌووووا المجووووردة والمحوووودودة لآللهووووة والملوووووك السووووومرٌٌن
و المصرٌٌن فً أولى مراحل تشكل الحضوارةل علوى ٌود أنواس صوؽار جعلووا مون
أنفسهم آلهة عن طرٌق القوة العمبلعة للتقنٌة والعلوم فوً القورن الواحود والعشورٌن
فً العالم أجمع .فعندما ٌقارن اإلنسان بٌن المٌثولوجٌا والعلم ال ٌسوتطٌع أن ٌمنوع
نفسووه عوون التسوواإل :أٌهمووا أخطوور موون اآلخوورل فض وخامة المحصوولة المذهلووة التووً
نتجت عن العلم تشٌر إلى جواب هذا السإال فً مكان آخر.
القورن العشوورٌن هوو تعبٌوور عون تسوومر الرأسومالٌة فووً الوذروةل فلووم ٌووتم
التؤكد مون ضورورة الحوروب الكبورا وكوذلك لوم تصول هوذه الحوروب إلوى وضوع
ٌإكد أنها ستكون وسٌلة للحلل فوإذا موا توم تطبٌقهوا فوذلك ٌعنوً ان النموام ٌنتحورل
حتى أن إعادة حروب االعتسام عد وصلت إلى وضع ال معنى له وؼٌر مثمرل بول
أنه سٌسبب أضرارا ً كثٌرة نتٌجة للمستوا العلموً والتقنوً وكوذلك بسوبب الحرٌوة
ؼٌر المحودودة التوً أكتسوبها رأس الموالل وإال فوؤن هوذا الوضوع لوٌس ناجموا ً عون
إنسانٌة النمام الرأسمالًل ومع ذلك فإن عانون الربح هو الحاسمل إذ لم ٌتردد هوذا
النمام عن خو أضرا حرب عندما تقتضوً األربواح ذلوكل لكون عنودما توزداد
الخطورة التً تهدد األرباح فإنه ٌقوم بفر السبلم هذه المرةل وذلك لما ٌقتضٌه
القانون ذاتهل إن هذا التوازن القائم بٌن األرباح والتقنٌة جعل القٌوام بحورب تقاسوم
كبٌوورة أموورا ً ؼٌوور ضوورورٌا ً بشووكل موضوووعًل ونوورا موون جدٌوود أن هووذا القووانون
ٌقتضووً الوودخول فووً حووروب كبوورا عنوودما ٌووتم التؤكوود بؤنهووا سووتإدي إلووى أربوواح
كبٌرةل وإن هذه الحقٌقة ترؼم النمام الرأسمالً الموجود فً الذروة على الدخول
فً مرحلة انتقالٌة.
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ٌشووواهد أن كافوووة الحضوووارات عووود مووورت بثبلثوووة مراحووول تارٌخٌوووة هوووً:
التكوٌنل التمؤسسل الذروة .فمرحلة التكووٌن تعبور عون الووالدة والتطوور أي عون
الطفولووة والمراهقوووةل أموووا مرحلوووة التمؤسوووس فتعبوور عووون وجوووود الشوووباب ونضوووج
الشخصٌةل وأما الذروة فتعبر عن مرحلوة الكهولوةل وٌشواهد أن كافوة الحضوارات
فً التارٌخ مثول السوومرٌة والمصورٌة والرومانٌوة والفارسوٌة والصوٌنٌة والهندٌوة
والحضووارة اإلسووبلمٌة عوود شووهدت المراحوول ذاتهووا بطرٌقووة مذهلووةل فكافووة األنممووة
الحضارٌة الهاموة تواجوه حوالتٌن فوً مراحلهوا األخٌورةو حٌوا نورا دائموا ً أنوه توم
العمل على تجاوز الدمار الذي نتج عن كهولة النمامل إما عون طرٌوق التورمٌم أو
عن طرٌق إجراء اإلصبلحات أو استخدام كبل األسلوبٌن فً مواجهة القوا التوً
تحاول تحطٌم ذاك النمامل إذ ٌعبر الترمٌم عن األسفل الرجعًل وٌطلق مصوطلح
الترمٌم على المرحلة التً ٌعٌشها النموام الوذي توم إنشواإه فوً حوال نجواح الثوورة
المضادة فً صراعها ضد القوا التً لعبت دور الثورةل وٌمكن تقدٌم سبللة أور
الثالثووة فووً سووومر ومرحلووة الملكٌووة الجدٌوودة فووً مصوورل وآخوور مووائتً سوونة فووً
الحضارة الرومانٌة كؤمثلة على ذلكل فقود كانوت تجوري فوً تلوك المراحول عملٌوة
إحٌوواء المجوود القوودٌمل ومحوواوالت للتماسووك فووو األسوواس ذاتووهل أي كووان ٌجووري
تطوٌر الدولتٌة كما ٌجري تطبٌق القواعد بكثافة لٌتم السوٌر نحوو نووع مون النموام
النقابًل وبتعبٌر اصطبلحً عام ٌمكن إطبل مصطلح الفاشٌة على تلك األنمموة
التً تم تطوٌرها ألجل الحفام على استمرارٌة األنمموةل والفور فٌموا بٌنهوا نوابع
من خصائت األنممة.
أما اإلصبلحات فهً مرحلة مختلفة إذ أنها تلجؤ الوى أجوراء الوفوا موع
القوا المعارضة والى إجراء التؽٌٌرات ببطغ وإعادة التشكل من جدٌدل بدالً مون
ان تنهووار بووالقوةل وشوووهد عبوور التووارٌخ بؤنووه تووم معاٌشووة هووذا المثووال أٌضوا ً بشووكل
موسعل فعندما تتعادل عوا الثورة مع القوا المضادة للثورةل أو عندما ٌوراد منوع
الدمار والمراحل الدموٌة ٌصبح اإلصبلح أمورا ً ال مفور منوهل أموا الوضوع األخٌور
فهووو نجوواح الثووورةل عنوودها ٌووتم االنتقووال إلووى تطبٌووق برنووامج القوووا االجتماعٌووة
الثورٌة خطوة بخطووة محول النموام القودٌم الوذي توم إسوقاطه مون خوبلل إجوراءات
سرٌعة وجذرٌة .وٌشاهد فوً التوارٌخ أن الكثٌور مون التؽٌٌورات عود تحققوت بكثافوة
بواسطة الثورة .طبعا ً ونمرا ً ألن الحٌاة ال تتكون من األبوٌ واألسوود وحسوبل
فإن المراحل واألنممة تعٌ فً تداخل كبٌور موع بعضوها الوبع ل وٌصوادؾ أن
تنتقوول إحووداها بسوورعة أكبوور موون األخوورال وتتصووادؾ أوضوواع مختلطووة أٌض واًل
والتمٌٌز الجٌد بٌن مراحل األنممة االنتقالٌة هذهل ٌقدم خدمة كبٌرة من أجل القٌام
بتقٌٌم جٌد.
ٌمكوون تقسووٌم نمووام الحضووارة الرأسوومالٌة إلووى المراحوول التالٌووة :مرحلووة
الوالدة والنشوء من القرن الثانً عشر إلى السوادس عشورل أموا مرحلوة التمؤسوس
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والتوسع فقد كانت من القرن السابع عشر إلى التاسوع عشورل أموا القورن العشورٌن
فقد شمل مرحلة الذروة ومرحلة تقاسم العالم من جدٌد بواسوطة الحوروبل وبوذلك
تكون المباد والمإسسات عود توم إنجازهموا فوً المورحلتٌن األولوى والثانٌوة .فكول
ماهرة فً مرحلة الذروة تشكل أرضوٌة للتشوكبلت البلحقوةل وتشوهد ذروة النموام
الرأسمالً تطورات مشابهةل حٌوا تنضوج الصوراعات األساسوٌة للنموام وتتؽوذا
التركٌبووات الجدٌوودة فووً داخلووهل أي ان تحووول التناعضووات إلووى مواجهووات موورتبط
بووالتكوٌن الجدٌوودل كمووا توجوود حاجووة متبادلووة بووٌن الطوورفٌن طالمووا أنهمووا متووداخبلن
وؼٌر ناضجٌنل فلم ٌتم نزع النمام القدٌم كؽبلؾ بشوكل توامل وٌمكون للمواجهوات
القائمة بٌنهما أن تإدي إلى ؼر كوبل الطورفٌنل وفوً هوذه الحالوة ٌجودان إمكانٌوة
التطووور الحوور بعوود مواجهووة نمووام الؽووبلؾ القوودٌم وتفتٌتووه .لقوود كانووت الطبقتووان
األساسٌتان البرجوازٌوة والبرولٌتارٌوا صواحبتٌن للمصوالح المشوتركة ضود النموام
اإلعطوواعًل وذلووك حتووى مراحوول الثووورة البرجوازٌووةل ثووم انتهووت هووذه المصووالح
المشترك ة بعد انتصار الثورة ومع عٌام الطبقوة البرجوازٌوة بإعوادة تشوكٌل طبقوات
المجتمع تحت عٌادتها.
تعود الثوورة البرجوازٌووة الفرنسوٌة وحموبلت التوسووع الكبورا التوً عادهووا
نووابلٌون أمثلووة واضووحة علووى مرحلووة التحووول إلووى مإسسووات ومرحلووة التوسووعل
فالعملٌوات التوً جورت بوٌن عوامً 1815ـو  1835لتورمٌم بقاٌوا النموام القودٌم هوً
عبارة عن آخر حملة ٌقووم بهوا النموام اإلعطواعًل وعلوى الورؼم مون كول التودابٌر
التً اتخذها النمام اإلعطاعً لم ٌستطع توسٌع الثورة على النطا العالمً .حٌا
بدت مرحلة المجتمع الطبقً البرجوازٌة وضعا عائما ً فً التارٌخل إذ تقووم الطبقوة
الحاكمة الجدٌدة وحسب أولوٌاتها بإعادة تشكٌل جمٌع الساحات من جدٌد بدءاً من
الذهنٌات إلى الروحانٌات ومن االعتصاد إلوى السٌاسوة والعسوكرٌةل إنهوا المرحلوة
التً أكسبت الطبقة فً شخصها للنمام عمرا ً ؼٌر محدودل ولوم ٌبوق أي مكوان لوم
تستو حل علٌه تلك الطبقوة أو تورا بؤنوه منطقوة نفووذ لهوال وسوٌقٌم كول شوًء حسوب
وجهة نمرها وستحاكم حسب عوانٌنها وستتشوكل المإسسوات حسوب نموط حٌاتهوال
إنها لٌست اإلرادة التً تفكور وتوتكلم فحسوبل بول هوً اإلرادة الشورعٌة التوً تنفوذ
أٌضواًل لقوود انتهووت الوحوودة مووع الطبقووة العاملووة التووً ؼووذتها البرجوازٌووة باعتبارهووا
العنصووور النقوووٌ لهوووال ودخلوووت فوووً مرحلوووة المواجهووواتل وبووودأ التمووواٌز فوووً
اإلٌدٌولوجٌة وفً الممارسة االجتماعٌة والسٌاسة شٌئا ً فشٌئا ً لتعبر عن نفسها.
بهذا المعنى ٌعد القرن التاسع عشر عصر التماٌز وعصر تبلور الهوٌوة
ذات األصول الطبقٌةل حٌوا شوهد ازدٌواد الهووة بوٌن اللٌبرالٌوة التوً تمثول الطبقوة
البرجوازٌووو ة وبوووٌن االشوووتراكٌة التوووً تمثووول الطبقوووة العاملوووة المعتمووودة علوووى مبووودأ
المساواةل وخرج الصراع اإلٌدٌولوجً عن كونه صراعا ً بٌن إٌدٌولوجٌوة الطبقوة
اإلعطاعٌووة التووً تتموواهر بالوودٌن وبووٌن األٌوودٌولوجٌات البرجوازٌووة العلمانٌووة التووً
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تعتمد على العلمل وباتت اللٌبرالٌة البرجوازٌوة واشوتراكٌة الطبقوة العاملوة تعبوران
عن الهوٌة الجدٌدة للصراع اإلٌدٌولوجً.
وٌحصوول كفوواح الطبقووة العاملووة ألول موورة فووً التووارٌخل باالعتموواد علووى
مرشوود إٌوودٌولوجً ٌسووتند علووى أسوواس علمووًل وٌرمووً كووارل موواركس موون وراء
كتوواب رأس المووال أن ٌفعوول مووا فعلووه عٌسووى بواسووطة اإلنجٌوولل وٌموور عوورن ملووًء
بالنضوواالت العمالٌووة فووً المراكووز الحضووارٌةل وتتؤسووس األممٌووة األولووى والثانٌووةل
وتولد حركة المسحوعٌن الكونٌة الجدٌدة آماالً كبٌرة لئلنسانٌة.
وكما حدثت انتفاضات القبائل فً األزمنة المنصرمةل فإنهوا تمهور اآلن
فووً منوواطق التوسووع الموجووودة فووً خووارج المركووزل وتحوواول أطووراؾ المجتمعووات
األكثوور تطووورا ً أن توودافع عوون نفسووها بتٌووارات التحوورر الوطنٌووة وبواسووطة أسوولحة
الحضووارة التووً حصوولت علٌهووا موون المراكووزل وتطووورت القومٌووة علووى الصووعٌد
اإلٌدٌولوجًل واألسولحة النارٌوة علوى الصوعٌد التقنوً بشوكل كوافًل لٌشوهد القورن
العشرٌن بعود ذلوك حركوات التحورر الوطنٌوة التوً انتشورت كثٌوراً فوً األطوراؾل
وكان االتفا الذي أبرمته الحركة العمالٌة والحركة الوطنٌة فً أضعؾ الحلقوات
فً روسٌال وما نجم عنه من وضع الخطوة األولى على طرٌق الحرٌة والمساواة
وجعلها ملكا ً للجمٌعل وذلك ألول مرة ضمن موروؾ الحضوارةل لكون بعود مورور
سبعٌن عاما ً تتمكن الحضوارة المعتمودة علوى بنٌوة المجتموع الطبقوً آلالؾ السونٌن
ان تجر هذه التجربة مرة أخرا نحو المجتمع الطبقً وأن تنجح فً إسقاطها مون
الداخلل حتوى وان لوم تونجح هوذه التجربوة إال أنهوا وبفضول الودروس والعبور التوً
تركتها على طرٌق الوصول إلى النجاح استطاعت أن تكوون واحودة مون الشوواهد
التارٌخٌة البارزةل امام هذا التطوور تصواب الحضوارة الرأسومالٌة بوذهول وتودخل
فً أول تجربة ترمٌم جادةل والحقٌقة أن القومٌة األلمانٌة التً عادها هتلر لوم تكون
سوووا ردة فعوول للنمووام الرأسوومالً الووذي دخوول فووً حالووة رعووب أمووام االشووتراكٌةو
وتعبر عون تحقٌوق التورمٌم ضومن شوروط الثوورة المضوادةل وتنتهوً هوذه الخطووة
بقٌام الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بخطؾ عٌادة الرأسمالٌة مون أوروبوال وتصودرت
أمرٌكوووا الشووومالٌة والوالٌوووات المتحووودة األمرٌكٌوووة المركوووز األول للرأسووومالٌة فوووً
النصؾ الثانً من القرن العشرٌن .لقد شكلت الدول الوطنٌة خرٌطة جدٌودة علوى
النطووا العووالمًل كووذلك اسووتطاعت االشووتراكٌة المشووٌدة رؼووم كوول نقوواط الضووعؾ
الموجووودة فووً أسسووها أن تحقووق بع و النجاحووات التارٌخٌووةل وعامووت الوالٌووات
المتحدة األمرٌكٌة وأوروبا فً مرحلة ما بعد الفاشٌة باإلعدام خطوات كبٌرة علوى
طرٌق تطوٌر الدٌمقراطٌةل حٌا تم العبور من فاشٌة الترمٌموات إلوى دٌمقراطٌوة
اإلصبلحات.
لقد مضى القرن العشرٌن بشكل دموي لم ٌسبق له مثٌل فوً أي مرحلوة
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مووون مراحووول التوووارٌخ نتٌجوووة لؤلنمموووة اإلمبرٌالٌوووة وحركوووات التحووورر الوطنٌوووة
واالشووتراكٌة والدٌمقراطٌووة والثووورة والثووورة المضووادة والتوورمٌم واإلصوووبلحات
واالنقبلب واالنقبلب المضاد .وٌمكن تسمٌة هذا القرن بالمرحلة التً عبرت فٌها
البشوورٌة عوون جنونهووال حٌووا اسووتخدمت فووً هووذه المرحلووة أكثوور األسوولحة رعب وا ً
ودماراًل وتم تودمٌر كافوة القوٌم العقائدٌوة واألخبلعٌوةل كموا لوم ٌنحصور هوذا الودمار
داخل المجتمع فحسبل بل امتد لٌصل إلى البٌئة التً استوطنت فٌها البشرٌة.
لعب جشع كسب القٌموة الزائودة لورأس الموال دوراً أساسوٌا ً كوإرادة إلهٌوة
جدٌدة تقؾ خلؾ كافة هذه التطورات .إذ أدا تراكم القٌم الزائودة بشوكل لوم ٌسوبق
له مثٌل خبلل النشؤة األولى للنمام العبودي الى مهور الملوك اآللهةل أما بالنسبة
للقٌمة الفائضة لرأس المال التً لم ٌشهد لها مثٌل فقد دفع بالتطورات إلى الوذروة
وابتلٌت اإلنسانٌة بالملوك الملحدٌن الخطرٌن جداً.
ربما ال زال الوعت مبكرا ً للقٌام بتقٌٌم عام للقرن العشرٌن ألنه لم ٌم
زمن طوٌل على انتهائهل ولكن ال ٌمكن إنكار أن هذا القرن هو القرن الذي شنت
فٌه الحضارة الرأسمالٌة خاصة وعوا حضوارة محصولة المجتموع الطبقوً عاموةل
هجوموووا ً جنونٌوووا ً ضووود حلوووم العموووال المسوووحوعٌن فوووً عوووالم ٌعتمووود علوووى الحرٌوووة
والمسوواواةل فقوود عامووت الحضووارة الرومانٌووة بشوون هجوووم مشووابه عنوودما كانووت فووً
الذروة وسحقت انتفاضة الرعٌوق التوً عوام بهوا المصوارع سوبارتاكوس علوى رأس
جٌ العبٌد عام . 75مل حٌا صفت خمسوة آالؾ شوخت ومون ثوم عوادتهم الوى
الصوولبل فعنوودما تصوول الخطووورة إلووى صوومٌم النمووام فهووو لوون ٌتووردد فووً القٌووام
بممارسات مجنونة.
صوحٌح إنووه تووم تراجوع االشووتراكٌة والثووورة والحركوات الوطنٌووة لتخلووؾ
ورائها مرحلةل لكن األمر الصحٌح اآلخر هو أن الرأسومالٌة أٌضوا ً لوم تعود عوادرة
على مواصلة وجودهوا بكٌانهوا السوابقل فلوم تسوتطع الثوورة تحقٌوق انتصوار كامول
وكوووذلك الثوووورة المضوووادةو فوووبل اإلمبرٌالٌوووة أحووورزت النصووور التوووام وال حركوووات
التحررل وبقٌت الترمٌمات واإلصبلحات بعٌدة عن بلوغ النصر .اذا ً فالوذي مهور
فً نهاٌة القرن العشرٌن هو وضع جدٌد تماما ً وعلى كافة األصعدة.
صووحٌح أن الرأس ومالٌة سووعت للتطووور فووً كوول مكووانل حتووى فووً الوودول
االشتراكٌة السابقةل وكما ال ٌمكن اإلنكار بان الصٌن التً تدعً بؤنها صوامدة عود
حققت تطورا ً رأسمالٌا ً باطراد تحت أشراؾ الدولةل وبوات واضوحا ً أٌضوا ً أن كول
بقعة وكل دولوة مهموا كبورت أو صوؽرت فوً العوالم سوواء فوً آسوٌا أو أفرٌقٌوا أو
أمرٌكا الجنوبٌةل تحاول أن تبنً مإسساتها كمإسسات نمام رأسمالً .إنهوا تشوهد
مرحلة تبلإم مع النمام حتى األعما ل وكذلك ال ٌمكن إنكار أن الذي ٌحودا فوً
الحٌاة هو وضع مختلؾ عن مرحلة الرأسمالٌة فً تارٌخ الحضوارةل وال شوك أن
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هناك الكثٌر من المإشرات المصٌرٌة لهذه المرحلوة وفوً مقودمتها مجوًء الثوورة
العلمٌة والتقنٌة فً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن .فمن المعروؾ إن المعرفة
والتقنٌة تلعبان دورا ً أساسٌا ً فً التحوالت الحضارٌة دائماًل وهكوذا فوإن المسوتوا
الجدٌد للتقنٌة والمعرفة خلق أوضواعا ً متمٌوزة مون أجول الوربحل وتعود المعلوماتٌوة
واالتصاالت من أهم األمثلة على ذلكل وكذلك فان اكتساب الرأسمال عوة استثمار
فً كل مكان دون مواجهة أٌة صعوبة تذكر ٌعد تطوراً تارٌخٌا ً متمٌوزاً .إذ هنواك
انخفا ملحوم فً ساعات العمل وتوم وضوع المسوتعمرات القدٌموة علوى طرٌوق
التطور الرأسمالً ولو بشوكل محودودل وتوم ربوط كول شوًء بالطؽموة المالٌوة التوً
وصوولت إلووى عوووة مهٌمنووة علووى المسووتوا العووالمًل وذلووك عوون طرٌووق األسوووا
المالٌةل وانخف عدد الحكوموات والودول التوً لوم ترضوخ للطؽموة المالٌوة بنسوبة
كبٌورة الوى درجوة ال ٌمكوون ذكرهوا .وبٌنموا كانوت تخووا الحوروب سوابقا ً كوسووٌلة
لتحقٌق األرباحل أصبحت فً راهننا تشكل عائقا ً أمام الرأسمالٌةل ألن الرأسومالٌة
تحتاج إلى شكل منمم والى الهدوء الذي ٌتطلبه الربح.
ال شك أن العلم والتقنٌة عد لعبا دورا ً مصوٌرٌا ً فوً هوذه التطوورات التوً
لم تكن تمثل إرادة الرأسمالٌة بمفردهال كموا لعبوت االشوتراكٌة المشوٌدة ونضواالت
التحرر الوطنً واإلنجوازات االعتصوادٌة واالجتماعٌوة والسٌاسوٌة التوً تعود ثمورة
للنضال التارٌخً الذي خاضته القووا العاملوة الموجوودة فوً المراكوز الرأسومالٌة
التووً ضوومنت تلووك المكاسووب موون خووبلل الدسووتورل دوراً تارٌخٌ وا ً مصووٌرٌا ً ال ٌقوول
أهمٌة عن دور العلم والتقنٌةل وتمكنت بإرادتهوا موازنوة إرادة البرجوازٌوة .حٌوا
شووهد التووارٌخ فووً نهاٌووة القوورن العشوورٌن والدة أرضووٌة مبلئمووة للوفووا بووٌن كووبل
الطوورفٌنل ولووٌس انتصووار طوورؾ واحوود علووى اإلطووبل ل فووؤلول موورة فووً تووارٌخ
الحضووارة تصوول عوووا المجتمووع الطبقووً إلووى حالووة وفووا حووول تقرٌوور كوول عوووة
لمصٌرها بمنتهى الحرٌة ضمن أوسع نمام دٌمقراطً وأجواء مون السوبلمل حتوى
ولو لم تكن شروطها متسواوٌةل وبوذلك ال تكوون الحضوارة الدٌمقراطٌوة خٌواالً بول
واععاً.

د ـ األزمة العامة للحضارة وعصر الحضارة الدٌمقراطٌة
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حتووى ولووو لووم ٌكوون مصووطلح "نهاٌككة التككارٌ " صووحٌحاًل فإننووا نكووون
واععٌٌن إذا تحدثنا عن وصول الخصائت المستندة على الطابع الطبقً للحضارة
إلى نهاٌتهال وإذا اعتبرنا أن التارٌخ هو عبارة عن صراع طبقً فحسوبل عنودها
فووإن مصووطلح وصووول التووارٌخ إلووى نهاٌتووه سووٌكون صووحٌحا ً بهووذا المعنووىل إذ تعوود
القوة التقنٌة التً خلقها المجتمع النٌولٌثً هً األساس الذي حقق الحضارةل فهوذه
القوة التقنٌة التً استطاعت فتح الطرٌق أموام فوائ اإلنتواج باإلضوافة إلوى تووفر
األراضووً الخصووبة وإمكانٌووات الووري فوووً تلووك المنطقووة الجؽرافٌووةل وهووً مووون
األسباب التً مهدت الطرٌق لوالدة المجتمع الطبقًل وبشكل طبٌعوً أدا التمواٌز
بٌن الحاكم والمحكوم إلى توفر إمكانٌة عٌام الدولةل هذه الماهرة االجتماعٌة التوً
تحققووت ألول موورة فووً مٌزوبوتامٌووا السووفلى كانووت تعبٌوور عوون التحضوورل وموون
الواضوح تماموا ً أن التقنٌوة تكموون خلووؾ الحضوارة .فووتبلئم الموروؾ لتطووور التقنٌووة
تعنً تطورها فً نفس الوعت.
إن التقنٌة التوً أرؼموت المجتموع علوى االنقسوام الطبقوً فتحوت الطرٌوق
أمووام تووؤثٌر ذو اتجوواهٌنل ففووً المرحلووة األولووى أرؼووم األسوواس التقنووً الضووعٌؾ
المجتمع على االنقسام الطبقً من األعما ل وتم اسوتخدام اإلنسوان بحود ذاتوه كآلوة
تقنٌة وأصبح العبٌد موضوعا ً للملكٌوة باعتبوارهم أكثور التقنٌوات تطووراًل مموا أدا
إلى أكبر انقسام جوذري للمجتموعل حٌوا انقسوم المجتموع إلوى عبٌود وموالكً عبٌود.
ٌعد اسوتعباد اإلنسوان مون إحودا نتوائج األسواس التقنوً الضوعٌؾل وكلموا تطوورت
التقنٌة انخف الفر القائم بٌن مستوا الطبقات.
وحتووى فووً المراحوول التالٌووة موون النمووام العبوووديل كووان كلمووا تطووورت
اآلالت والتقنٌات المصنوعة من الحدٌد بشوكل خواتل كلموا تقلوت عموق التمواٌز
الطبقًل ولكن الموضوع األكثر أهمٌة هو العبلعوة بوٌن مسوتوا التقنٌوة واالنقسوام
الطبقًل بل إن معرفوة الوى أي مسوتوٌات أدت التقنٌوة إلوى التمواٌز الطبقوً ٌتحلوى
بؤهمٌووة كبوورا علووى صووعٌد نضووال المجتمووع موون أجوول الحرٌووةل وبنووا ًء علٌووه فووإن
التطور التقنً ٌشكل األرضوٌة المادٌوة لتطووٌر مسوتوا الحرٌوة .فلقود أدا إحوبلل
المصانع محل المشاؼل "المانٌفاكتورة" فً مرحلة المجتمع الرأسمالً إلى تؽٌٌور
جووذري فووً العبلعووات الطبقٌووة .وتقنٌووة المعاموول المتطووورة لووم تعوود توورا ضوورورة
لفر العبلعة بالطراز العبودي علوى الطبقوة العاملوةل وحتوى ان عبلعوة مون هوذا
الطراز تتناع مع جوهر إنتاج المعامولل فقود سومح اإلنتواج المتطوور للعامول أن
ٌقوم بعمله بحرٌة حتى ولوو كانوت محودودةل حٌوا ٌعود التسووٌق الحور للجهود مون
أحد مبواد هوذا النموامل والمعمول بالوذات هوو األرضوٌة المادٌوة التوً جعلوت ذلوك
ممكناً.
شووهدت المرحلووة الرأسوومالٌة تطووورات كبٌوورة فووً تووارٌخ التقنٌووةل فووؤلول
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مرة فً التارٌخ تتم إزالة حالة االنقطاع الموجودة بٌن العلم والتقنٌةل وتتحول إلى
عوامل تؽذي بعضها بعضاًل خاصوة أن القورن العشورٌن ٌشوهد ثوورة علمٌوة تقنٌوة
كبٌوورةل فباإلضووافة إلووى التقنٌووة المٌكانٌكٌووة تووم تطوووٌر التقنٌووة اإللكترونٌووة والتقنٌووة
النووٌة ألول مرة فً هذا القرنل وتم وضع كبل التقنٌتٌن فً خدموة المجتموع مموا
أدا إلووى علووب كافووة القووٌم التقلٌدٌووة رأسووا ً علووى عقووبل وهووذا بوودوره ٌجعوول موون
التحوالت الكبرا على األصعدة السٌاسٌة والعسكرٌة والدولٌوة أمورا ً ضورورٌا ً ال
مفر منه.
تعتبر الدولوة سٌاسوة مكثفوة وعائموة علوى مإسسوات وهوً مون مكتشوفات
العصوور العبووودي وآلٌاتووه .إن عٌووام علووم االجتموواع الماركسووً بتوورجٌح ثقوول تحلٌوول
الدولة فً إطار األسس الرأسمالٌة أدا إلوى عصوور كبٌور فوً هوذا الموضووع .إذ
ان أول من عٌن مبدأ مفهوم الدولة وشكلها هم الكهنة السومرٌونل دون أن ٌكوون
لدٌهم أي أساس علمًل حٌا اعتمدت الدولة باعتبارها وسٌلة تمارس اعبح أشكال
االستؽبلل الطبقً على الفكر المٌثولووجً والوذي ٌعود أكثور تخلفوا ً مون أٌوة الودٌنل
فحسب اعتقاد الكهنة كانت الدولة انعكاسا ً للنمام السائد فوً السوماء علوى األر
ونموذجا ً لهل ومثلما تحكم اآللهة السماء فإن الدولة تحكم األر ل وكموا أن نموام
اآللهة مقدس كذلك ٌجب أن ٌكون نمام الدولةل إن عداسة الدولة هً أخطر رإٌوة
انتقلووت موون المعتقوودات المٌثولوجٌووة للكهنووة السووومرٌٌن ووصوولت إلووى ٌومنووا هووذال
وهً التً تشرؾ على القمع باستؽبلل مذهل.
ٌمكوون القووول أن كافووة المجتمعووات الطبقٌووة واصوولت النموووذج السووومري
للدولة التارٌخٌةل ولكن بعد أن عملت على تقوٌتهل وموع كول طبقوة مهٌمنوة جدٌودة
ازداد ترسووٌخ هووذا النموووذج اكثوور .وربمووا تووؤتً الدولووة علووى رأس عائمووة األدوات
القدٌمووة التووً لووم تتؽٌوورل وال تووزال حتووى اآلن موون أبوورز المواضووٌع الموجووودة بووٌن
المواهر االجتماعٌة واألكثر تخلفاًل ففً الوعت الوذي وصول فٌوه التؽٌٌور إلوى كول
شووًء حتوووى األدٌوووانل بقوووً وضوووع الدولوووة خلوووؾ السوووتار المقووودس محافموووا ً علوووى
استمرارٌتها دون تؽٌٌرل وذلك بسبب أهمٌتها بالنسبة للطبقة المهٌمنوة والمسوتؽلةل
وبقً وضع السٌاسة والعسكرٌة مشابها ً تماما ً بسوبب عبلعاتهموا موع الدولوةل حٌوا
أن الدولووة توودٌر نمووام االسووتؽبلل وبنٌتوووه االجتماعٌووة بواسووطة المهووام السٌاسوووٌة
والعسكرٌة اعتمادا ً على األسواس التقنوًل فعنودما تقتضوً الضورورة ٌوتم اسوتخدام
العنؾ إلتمام هذه المهمة بشكل مستمر.
إن الدولة التً استلمها النمام الرأسمالً بكل موا تحتوٌوه مون خصوائت
هووً موون صوونع الكهنووة السووومرٌٌنل وهكووذا فكوول طبقووة مسووتؽلة مسووٌطرة تضووطر
للركوع أمام الدولة التً تراها جاهزة أمامهوال ألن هوذه الطبقوة تبحوا عون األمون
والضمان فً نمام الدولة وألنها تعرؾ أٌضا ً أنها لن تستطٌع العوٌ ٌوموا ً واحوداً
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بدونهال ولٌس لهذه الطبقة أدنى رؼبة فً محاكمة الدولة أو تحلٌلهال فكل ما تقووم
بووه هووو أن تلووبس هووذه الدولووة الووزي الووذي ٌتناسووب معهووا وتضووٌؾ إلٌهووا األعضوواء
الجدٌدة المناسبة لهوٌتهال وهذا تقلٌد عوي جدا ً لدرجة أنه عنودما عاموت الثوورة فوً
االتحاد السوفٌتًل لم تستطع الكثٌر من القوا التً ادعت أنها أسست دولة الطبقة
العاملة التخلت من االستسبلم لدولة الكهنة ذاتهال ولٌس من عبٌول المصوادفة هوذا
التشابه الكبٌر بٌن نمط السوفٌت للدولة والنمط الكهنً للدولة فً مصور وسوومر.
فكل ما عام به ثورٌو االشتراكٌة المشوٌدةل هوو تمزٌوق الوزي واألعضواء المضوافة
الى نمام الدولة السومرٌة .حٌا بدا واضحا ً ولو بعد وعت متوؤخر أنوه توم الحفوام
على العنؾ والقمع اللذان ٌشكبلن فكر الدولوة المقدسوة وجوهرهوا األساسوًل وأن
دٌكتاتورٌة "البرولٌتارٌا" لٌست أكثر من خدعة لتضلٌل الذاتل وعد بات واضوحا ً
أن تمز ألبستها ٌعنً تمزعها.
وعوود تكووون هنوواك عبلعووة بووٌن دٌكتاتورٌووة البرولٌتارٌووا كمصووطلح وبووٌن
الطبقة العاملةل وهناك عبلعة تربط بٌن كافة الدٌكتاتورٌات وبٌن االسوتؽبللل فوإن
اسووتمرت الدٌكتاتورٌووة ٌوم وا ً واحووداًل فهووذا ٌعنووً أنهووا أداة بٌوود الطبقووة المسووتؽلةل
فووواألمر الوووذي أدا النهٌوووار االشوووتراكٌة السووووفٌتٌة هوووو المؽالطوووة الموجوووودة فوووً
موضوع الدولة والدٌكتاتورٌة .إن الطبقة العاملوة المسوحوعة وبالتوالً المجتمعوات
لووم تكوون فووً ٌوووم موون األٌووام بحاجووة ألداة الدولووةل ألن هووذه األداة هووً التووً تموونح
االنقسام الطبقً دٌمومتهال والمجتمع الطبقً هو سبب وجودها.
اننا اتخذنا من الدولة الكبلسٌكٌة أساسا ً لنا أثناء تناولنوا لهوذا الموضووعل
ونرٌد إمهار أنه لم ٌطرأ على هذه األداة أي تؽٌٌورل وال نسوتثنً الونمط السووفٌتً
موون هووذه القا عوودة .فعنوودما نقووول بووؤن الدولووة لووم تتؽٌوور فإننووا نقصوود مبوودأ نشوووءها
وومٌفتها األساسٌةل وإال فلٌس هناك أي خبلؾ حول وجود عدد كبٌور مون أنمواط
دول عبور التوارٌخل إذ أدت األفكوار والممارسوات الخاطئوة حوول موضووع الدولووة
إلى فشل الجهود التً بذلها العدٌد من الثورٌٌن الذٌن ناضلوا من أجل صنع عوالم
ٌسوده الحرٌة والمساواة وخال من القمع .وتحولوت أؼلوب األنمموة التوً أسسووها
الووى مصووٌبة حلووت علووى رإوسووهمل كوول ذلووك ألنهووم لووم ٌفهموووا مقدسووات الكهنووة
السومرٌٌن بشكل صحٌحل فالدولة وسٌلة من الشكل الذي تكون فٌه دائما ً صواحبة
خاصٌة التضلٌل والتحرٌوؾ باعتبارهوا رموزا ً لمفواهٌم المجتموع البالٌوة والصورامة
والجهالة ورمزا ً إلهٌا ً ٌصعب لجمهل وبالرؼم مون أنهوا كٌوان طواعن فوً السون إال
ان استخدامها ألحدا مكٌاج ٌجعلها شابة وجمٌلة وتزداد جاذبٌةل كما تعتبر كٌانوا ً
عجٌبا ً ذو تجربة عمٌقة من الصعب انقسامه لكونوه موإثر وذا جنسوٌة مزدوجوة ال
ٌست طٌع إال القلٌل من البشر التخلت من سحره .وإننا ال نهدؾ من ذلك عرضوها
بالشكل السلبًل بل للتؤكٌد على أنه ماداموت حقٌقوة االنقسوام الطبقوً مسوتمرة فإنوه
ال ٌمكن العٌ دون دولة بسبب وجوود العوامول التقنٌوة .فوً هوذه الحالوة ال ٌمكون
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العٌ دون دولة إال بالعودة إلوى حٌواة العصور الحجوري أو أن نكوون فوضووٌٌنل
وباعتبار إن كبلهما ؼٌر ممكنوٌن ضومن الشوروط االجتماعٌوة القائموة فوإن الدولوة
ستستمر فً وجودها.
باعتبار الدولة والمجتموع الطبقوً نتواج للتقنٌوة مون جهوة ولنقواط ضوعفها
من جهة أخرال وبالتالً حسب نشوء الحضارةل فإن السوإال الوذي ٌجوب طرحوه
والمتعلق به ذه المرحلوة هوو :فوً أي مرحلوة مون مراحول التطوور التقنوً سوٌكون
وجود االنقسام الطبقً وبالتالً الدولة والنمام الحضواري الوذي تعتمود علٌوه أموراً
ؼٌر ضروري..؟ هذا هو السإال الذي ٌجب اإلجابة علٌه.
نمرا ً إلى أن التقنٌة ولدت الفرز الطبقًل فهً التً ٌمكنها تجاوز الدولة
فوً مسوتوا مووا مون مسوتوٌات التطووورل حٌوا بورهن التووارٌخ علوى أن كول تطووور
تقنووً أدا إلووى تضووٌٌق الفروعووات الطبقٌووة وإلووى زٌووادة إمكانٌووات الحرٌووةل ولووٌس
بمكنة أحد إنكار فضل تقنٌة األدوات الحدٌدٌة فً تووفٌر إمكانٌوات تحورر عمٌموة
للبشوورٌةل فمووثبلً عوودمت هووذه التقنٌووة إمكانٌووات للحرٌووة لووم تووتمكن سوووا القلٌوول موون
األدوات تقدٌمها للشعوب التً اسوتطاعت أن تمتلوك السوٌوؾ بسوهولةل وللفبلحوٌن
الووذٌن صوونعوا المحووراا موون الحدٌوودل وللحوورفٌٌن الووذٌن أنشووإوا معوودات حوورفهم
اعتمادا ً على الحدٌدل والتارٌخ ملًء بؤمثلة مشابهة كثٌرة.
هناك مسؤلة أخرا لها عبلعوة بهوذا الموضووع تسوتوجب التحلٌولل وهوً
أنه لم ٌتم تقٌٌم تطور الدولوة واالنقسوام الطبقوً وأنوواع المهون المتزاٌودة والتنموٌم
الداخلً الذي ٌعد أساسا ً للتطور التقنً .إذ أن الحاجوة إلوى المهون المتزاٌودة وإلوى
التنمٌم والتنسٌق جعلوت مون وجوود الدولوة واالنقسوام الطبقوً التقلٌودي أموراً ؼٌور
ضروريل وتم إمهار أن المهن ونمام التنسٌق تستوجب تجاوز الدولة.
النتٌجة التارٌخٌة األهم التً توم اسوتنباطها مون الثوورات العلمٌوة التقنٌوة
التً حدثت فً القرن العشورٌن هوً إزالوة األسواس الموادي لبلنقسوام الطبقوًل لوذا
من الضوروري تقٌوٌم هوذه النقطوة علوى أنهوا أهوم مواهرة تارٌخٌوةل وإن عودم أخوذ
تووؤثٌ ر هووذه النقطووة علووى التطووور االجتموواعً بعووٌن االعتبووار واالسووتمرار بوونفس
المواعووؾ النمرٌووة المتعلقووة بالعبلعووات والتناعضووات الموجووودة بووٌن الطبقووات التووً
تشووكلت حسووب تقنٌووة القوورنٌن الثووامن عشوور والتاسووع عشوور سووٌإدي إلووى مؽالطووات
هاموووة .فمووون المعوووروؾ أن األمووور الوووذي فصووول بوووٌن النموووام اإلعطووواعً والنموووام
الرأسمالً هو التطورات العلمٌة التقنٌة وفً مقدمتها الدولة الوطنٌة والجمهورٌوة
والعلمانٌوةل التووً أنتجووت العدٌوود مون المإسسووات السٌاسووٌة واالجتماعٌووةل والنتٌجووة
األخرا لهذا التطور هً أنها فتحت الطرٌق أمام الصراعات القومٌة والطبقٌة.
من الممكن النمر إلى النتائج االجتماعٌوة والسٌاسوٌة والعسوكرٌة للثوورة
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العلمٌووة التقنٌووة الثانٌووة فووً القوورن العشوورٌن باعتبارهووا أكبوور وأكثوور دٌمومووة موون
سابقاتهال والذي ٌجعل ذلك ممكنا ً هو ضخامة الثورة التقنٌة ـ العلمٌةل حٌا بدأت
نتائجهووا تمهوور حوودٌثاًل وموون أو نتووائج هووذه الثووورة وأهمهووا هووو انحووبلل التحالف وات
وانهٌووار االتحوواد السوووفٌتًل ورؼووم وجووود أسووباب أخوورا إال أن هووذه الثووورة هووً
السووبب األهووم حسووب اآلراء العامووة .والنتٌجووة الثانٌووة هووً فقوودان الدولووة الوطنٌووة
ألهمٌتهوا التووً كانوت تتمتووع بهوا سووابقاًل وفعوبلً لقود فقوودت الحودود معناهووا وأهمٌتهووا
لدرجة كبٌرةل فمن الواضح أن تكنولوجٌا االتصوال لعبوت دوراً ثورٌوا ً خارعوا ً فوً
ذلكل حٌا أكتسب التوجه نحو مجتمع المعلوماتٌة تسارعا ً كبٌراً ال ٌمكن مقارنته
بؤٌة مرحلة ماضٌةل إذ ٌعد االنترنٌت بمفورده مواهرة ثورٌوة كبورا .باختصوار ال
ٌمكن ألي تحلٌل نمري الوصوول إلوى تقٌوٌم صوحٌح للعصور الوذي نعٌشوهل موا لوم
ٌؤخذ بحسبانه النتائج االعتصادٌة والسٌاسٌة واالجتماعٌوة والعسوكرٌة للثوورة التوً
تشهدها كافة المٌادٌن المٌكانٌكٌة واإللكترونٌة والنووٌةل ودون تطوٌر هذا التقٌوٌم
الصووحٌح ال ٌمكوون تطوووٌر أي برنووامج سٌاسووً صووحٌح أو وضووع أٌووة اسووتراتٌجٌة
سلٌمة أو تكتٌك صحٌح .من الواضح ان هنواك حاجوة لنقوا معموق وللنقود والنقود
الووذاتً فووً هووذه المواضووٌعل فالضووعؾ فووً مسووتوا هووذه التقٌٌمووات هووو موون أهووم
أسباب األزمات اإلٌدٌولوجٌة القائمة
إذا كانووت الثووورة العلمٌوووة التقنٌووة أموووراً ال بوود منوووه وتوورؼم المجتمعوووات
الطبقٌة على التحوول والتبودلل فإنوه ٌجوب معرفوة كٌفٌوة تطووٌر هوٌوة إٌدٌولوجٌوة
جدٌدة وبرنامج سٌاسً جدٌد ألهمٌتهما الكبٌرة .حٌا ٌمهر التارٌخ فً كول حوٌن
مدا ً إلستقصاءات ونقاشات كبٌرة فً هذا المراحل.
 1ـوو تتجووه الرأسوومالٌة نحووو االنهٌووار كنمووام حضوواريل إذ لووم ٌقتصوور
االنهٌووار علووى االشووتراكٌة المشووٌدة فقووطل فهزٌمووة الفاشووٌة تعنووً فووً الوعووت ذاتووه
هزٌمووة ل لرأسوومالٌةل كمووا أن الهزٌمووة فووً المسووتعمرات هووً الجووزء اآلخوور لهووذه
الهزٌمووةل كووذلك تعوود هزٌمووة الوالٌووات المتحوودة فووً فٌتنووام هووً هزٌمووة لبلسووتعمار
الجدٌدل وفً الحقٌقة إن الذي منوً بالهزٌموة فوً الحورب العالمٌوة الثانٌوة هوو بنوى
كبل النمامٌن المعتمدٌن علوى الفلسوفة والعلمٌوة التقنٌوة القدٌموةل إن هاتوان البنٌتوان
كانتوووا تعتمووودان علوووى األرجوووح علوووى تفسوووٌرات الفكووور الفلسوووفً والعلمٌوووة التقنٌوووة
المٌكانٌكٌوووةل وهكوووذا فوووان المسوووتوا التقنوووً هوووو عبوووارة عووون تطبٌقوووات القووووانٌن
المٌكانٌكٌوة فوً المصووانع حٌوا هنواك حاجووة كبٌورة لؤلٌودي العاملووة .كموا ال ٌمكوون
للمسووتوا العلمووً إال أن ٌرفوود الوضووعٌة "" Positivismل وعوود بوودا واضووحا ً بووان
تحلً السٌاسة بقٌمة كانت عن طرٌق المإسسات القدٌمة والمواعؾ المٌثولووجًل.
ففً حٌن كانوت اللٌبرالٌوة البرجوازٌوة توإول الوى الفاشوٌة والقومٌوة الشووفٌنٌة فوً
نهاٌتهال فوان االشوتراكٌة آلوت الوى عومٌوة اجتماعٌوة والتحوول لدولوة متطوورة إلوى
أبعد حد على المستوا الدٌكتاتوري واالستبدادي .لم تكون الحورب العالمٌوة الثانٌوة
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حربوا ً اعتٌادٌووةل إذ إنهووا اعتمودت علووى توورمٌم جوذري للحضووارة الرأسوومالٌة التووً
دخلووت فووً أعمووق أزماتهووال وٌعوود الوونمط التعوواونً الووذي ٌقوووم كوول نمووام طبقووً
بتطوووٌره ألجوول الصوومود أثنوواء مرحلووة االنهٌ وار هووو نوووع موون التحووول إلووى دولووة
متطرفةل من جهة أخرا فإن "أممٌة االشتراكٌة الثالثة" التوً توم وضوعها كمسوار
نحو هدؾ إسقاط النمام الرأسمالً عن طرٌق الثورةل لم تستطع أن تحمً نفسوها
من االنهٌوار بسوبب مآزعهوا اإلٌدٌولوجٌوة رؼوم انتصوارها فوً الحورب ورؼوم كول
النجاحات التً حققتها فً كافة المٌادٌن فً مرحلة ما بعد الحرب.
إذا دعقنا علٌبلً فإننا سنجد أن كبل النمامٌن لم ٌخرجا من األزموة اعتمواداً
على النجاحات التً حققاهال بل اعتمادا ً على وضع التوازن .فالمفهوم المإكد هو
أن النمام الرأسمالً لن ٌستطٌع تقوٌة نفسه عن طرٌق الحربل والحقٌقة المإكدة
األخرا هً أن الهٌمنة المطلقة أصبحت من ذكرٌات الماضًل اما التطوور الهوام
اآلخوور الووذي مهوور هووو خطووؤ مفهوووم القطبووٌنو األصووح هووو مهووور أخطوواء وعوودم
مبلئموووة مسوووار الصوووراع المتطوووور بوووٌن الطبقوووات واألموووم المسوووحوعة مووون جهوووة
والرأسمالٌة اإلمبرٌالٌة من جهة أخرال وفً النهاٌة أن هذا العصور لوٌس عصور
"نهاٌة التارٌخ" وال هو بعصر دٌكتاتورٌة البرولٌتارٌاو انه عصر األزمة العمٌقة
للمرحلة األخٌرة من النمام الرأسمالً التً ٌشهدها النمام الحضاري المعتمد فوً
جوووهره علووى المجتمووع الطبقووً .إن عوودم وضووع نتووائج الثووورة العلمٌووة التقنٌووة فووً
خدمة اإلنسانٌةل تلك الثورة التً أعطت إمكانٌات كل أشكال الوفرة والثوراء التوً
من شؤنها توفٌر األجهزة المادٌة والمعنوٌة الجدٌدة لكل البشرٌة بعد الحوربل هوو
دلٌل هام آخر على هذه األزمةل فلوال وجود اإلٌودٌولوجٌات والسٌاسوات المهٌمنوة
السووتطاعت التقنٌووة التووً تمتلووك اساسووا ً مبلئمووا ً أن تحوول كافووة الخبلفووات القومٌووة
والطبقٌة دون حروب والستطاعت الوصول إلى مجتمع الوفرةل ولكون مإسسوات
البنى الفوعٌة للنمام وعبلعات الملكٌة حالت دون مهور النمام الجدٌد.
تعد البورصات العالمٌة نمام الربح المفضول للرأسومالل فمرحلوة الوربح
عوون طرٌووق البورصووات التووً اعتموود علٌهووا النمووام الرأسوومالً تعنووً تووؤمٌن الووربح
األعصى دون أي عملل أي أنه نوع من أنواع مراهنة النمام على نفسه فوً لعبوة
عمووارل وال نعتقوود بوجووود وسووٌلة أفضوول موون هووذه الوسووٌلةل إلمهووار عوودم ضوورورة
وجود هذا النمام .إن هذا الوضعل أي وجود عبلعوات الملكٌوة السواعطة وعبلعوات
اإلنتاج المهٌمنة لم تكتؾ بفتح الطرٌق أموام اآلثوار الضوارة التوً زرعوت أسولوب
القمار لدا كل المجتمع فحسبل بل األنكى من ذلك انهوا عملوت وباسوتمرار علوى
تؤجٌل فرصة نشوء نمام جدٌدل انه نموام ٌفسود أخوبل المجتموع وٌجعلوه متعصوبا ً
عن طرٌق تعوٌوده علوى أسولوب الوربح السوهل "بورصواتل كمبٌواالتل تحووٌبلت
عملة صعبة " كما وٌناه كول التطوورات المسوتجدة والخبلععوة .إن هوذا الوضوع
الذي وصل إلٌه النمام لٌس موضعٌا ً بل هو وضع معا بشكل عوامل فلوو تحوول
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األسوواس التقنووً والرأسوومال الموجووود إلووى اسووتثمارات فووً مٌووادٌن صووحٌحة مثوول
تؤمٌن الحاجات والبٌئوة والصوحة والتعلوٌم والعمولل النخفضوت الفروعوات الطبقٌوة
إلووى أدنووى مسووتوا موون جهووة والسووتطاعت بسووهولة حوول كافووة الصووراعات القائمووة
والتً ٌمكن أن تمهر دون اللجوء إلى العنؾ من جهة أخرا.
هنا ٌجب االنتباه إلى نقطة هامةل وهً مثلموا كوان نشووء نموام حضوارة
المجتمع الطبقً هو إحدا نتائج التقنٌةل فإن زواله أٌضوا ً سوٌكون نتٌجوة لمسوتوا
جدٌوود موون التطووور التقنووً ذاتووه .وكمووا كانووت التقنٌووة هووً القوووة الدافعووة إلووى خلووق
حضارة النموام العبوودي فهوً ذاتهوا سوتكون القووة الدافعوة إللؽواء وجوود المجتموع
الطبقً .إن هذا الوضع ٌجعل كل شخت ٌملك شوٌئا ً مون الووعًل عوادراً علوى أن
ٌكون شاهدا ً على هذه الحقٌقة دون العودة إلى التحلٌبلت النمرٌة المعمقة.
 2ـ النقطة الهامة الثانٌة فً هذا الموضوع هوً الوعووؾ علوى الخطووط
الرئٌسوٌة للبودٌل الواجوب طرحوه فوً الحالوة التوً ذكرناهوا .حٌوا فقودت الثوورات
الدموٌة جدواها فً الوصول إلى ما هو ضروريل وباألحرا إن األسواس التقنوً
عد ألؽى ذلك النمامل وفتح أعنٌة االتصال والمعلوماتٌة هذا المجالل وبات الراعً
الذي ٌعٌ فً الجبل ٌعلم كل شًء عون العوالم فوً آنوه بواسوطة الهواتؾ الخلووي
وعلى اتصال بهل وكل حمر على العبلعوات عود فقود معنواه وهوذه الموروؾ تجعول
أسووالٌب العنووؾ ؼٌوور مجدٌووة فٌمووا عوودا حوواالت الوودفاع عوون الوونفس .وتبووٌن األمثلووة
الموجود ة فً كل بقعوة مون العوالم أن أعسوى أنمموة الدولوة ال تسوتطٌع تحطوٌم عووة
التقنٌةل فهً ال تووفر اإلمكانٌوات ؼٌور المحودودة لئلنتواج الووفٌر فحسوبل بول أنهوا
تقوودم إمكانٌووات عمٌمووة علووى صووعٌد التنمووٌم والوووعً الضووروري موون أجوول إزالووة
العراعٌوول السٌاسووٌة الموجووودة أمامهووال وهووً بهووذا االتجوواه تجعوول نمووام المجتمووع
الطبقً ال حول له وال عوة بل تجعله الؼٌاً.
لعدم توفر تقنٌة كهذه فً القرن التاسع عشر والنصؾ األول مون القورن
العشوورٌن بمووا فووً ذلووك المراحوول التارٌخٌووة السووابقة لهووال فووإن التنمٌمووات السوورٌة
واالنتفاضوووات والحوووروب طوٌلوووة األمووود عووود لعبوووت دورا ً أساسوووٌا ً لكونهوووا أسوووالٌب
ضوورورٌة .حٌووا عضووت الثووورات الجذرٌووة التووً تحققووت ألول موورة فووً التووارٌخ
خبلل النصؾ الثانً مون القورن العشورٌن علوى هوذا الوضوع .وٌقسوم الوبع مون
علماء التارٌخل التارٌخ البشري إلى ثبلثة مراحل :أولها مرحلوة الثوورة الزراعٌوة
ومجتمع القرٌة والتً تحدثنا عنها مطوالًل تبدأ مع تؤسٌس أول دولة مدٌنة حووالً
أعوام . 15555م وتسوتمر حتوى حووالً . 3555م .اموا المرحلوة الثانٌوة فهوً
مرحلة مجتمع المدٌنوة التوً تطوورت فٌهوا الحورؾ والمشواؼل والصوناعة وتشومل
الفترة التارٌخٌة الممتدة من . 3555م ـ  1955م .وأما مرحلوة التوارٌخ الحودٌا
فهً المرحلوة التوً تلوت عوام 1955م والتوً تحوددها التطوورات التوً نتجوت عون
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أكبر ثورة علمٌة تقنٌة عرفها التوارٌخ .حتوى وان كوان هوذا التقسوٌم ٌتضومن علوى
نقوواط ضووعؾ جووادة إال أنووه ضووروري ألنووه أرجووع العبلعووة الموجووودة بووٌن التقنٌووة
واإلنتاج والمجتمع إلى أسبابها األساسٌة.
موون الواضووح أن البنووى التووً تعتموود علووى المسووتوا العلمووً التقنووً لهووذه
المرحلووة الجدٌوودة لوون تبلووور الطووابع الطبقووًل بوول إن الووتحكم المهنووً سووٌعمل علووى
بلووورة الشووكل االجتموواعً الووذي سووٌتكون .وكووذلك لوون تكووون النوعٌووة السٌاسووٌة
مصووٌرٌة بووالمعنى القوودٌمل بوول سووٌتم االعتموواد علووى التنسووٌق العووام وعلووى هندسووة
التشووؽٌل .فلوون تكووون المشووكلة هووً التشووؽٌل القسووري وإدارتهووال بوول سووٌحل محلهووا
التقٌٌم المهنً الصحٌح حسب القدرات واإلدارة المعطاءل وبواألحرا أن المرحلوة
سوووتكون مرحلوووة تجووواوز العنوووؾ واإلرؼوووام إلوووى مرحلوووة المشووواركة فوووً اإلدارة
الطوعٌةل التوً سوتحول العمول إلوى حالوة مون المتعوة والوذو وتجعلوه ضوربا ً مون
العوادة التوً ال تنفصول عون الحٌواة .وبوالمعنى الحقٌقوً للكلموة تطبٌوق نموام العمول
المقترح من أجل النمام االشتراكًل لقود وصولت البشورٌة ألول مورة إلوى إمكانٌوة
نمام عمل كهذا بفضل األسس العلمٌة والتقنٌة.
 3ـ لقد أمهر الوضوع التوارٌخً الوذي تبلوور فوً نهاٌوة الحورب العالمٌوة
الثانٌوووة عووودم إمكانٌوووة إدارة نموووام الحضوووارة بواسوووطة أشوووكال الدولوووة والسٌاسوووة
الكبلسٌكٌةل ومن هنوا تبوٌن الودور المصوٌري للثوورة العلمٌوة التقنٌوة .وأموا السوبب
الهووام اآلخوور فهووو أن المسووتوا الووذي وصوولت إلٌووه التكنولوجٌووا العسووكرٌة عوود فووتح
الطرٌووق أمووام تطووورات جدٌوودةل ووصوولت إلووى أبعوواد عوود توودمر البشوورٌة برمتهووا.
وبالتؤكٌد على أن المفاهٌم السٌاسة والدولة التقلٌدٌة عد فقودت عودرتها علوى اإلدارة
عوون طرٌووق الحووروب التووً تخوضووها علووى نطووا عووالمًل حٌنهووا كووان ال بوود موون
تجوواوز المإسسووات السٌاسووٌة القائمووةل والموضوووع الووذي ٌكموون هنووا هووو إفووبلس
الحضارة القدٌمة من الزاوٌة السٌاسة والقدرة على تقدٌم الحلولل وبدا واضحا ً ان
عبلعووات اإللووه القائمووة والمسووتندة الووى المإسسووات والمفوواهٌم األساسووٌة التووً تكموون
خلفهوا ؼٌور عوادرة علوى االسوتمرار .كموا أتضوح أن وضوع التووازن بوٌن األعطواب
التووً تعتموود علووى القوووا النووٌووة لوون ٌكووون دائمووا ً وخاصووة بعوود انهٌووار النمووام
السووفٌتً .ولووٌس مون الواععٌووة اعتبووار الحلووؾ المضوواد علووى أنووه خوورج منتصووراًل
ولكون هوذا ٌإكود علوى أن العنواد فوً الموؤز فقوط ال ٌشوكل حوبلًل وأن األزموة لهووا
طابع جذريل لقد أمهرت كافة نماذج الحلول بعد الحرب العالمٌة الثانٌوة إفبلسوها
وعدم صبلحٌتهال كما وأتضح بوؤن تجوارب الجوٌ األوروبوً الصوؽٌر وتجوارب
الدرع الصاروخً األمرٌكً لم تضع حلوالً جذرٌةً بل تحمل مهام إنقاذ ٌومهوا أو
تؤمٌن بع المصالح العابرة.
تإكد هذه التقٌٌمات القصٌرة حقٌقوة أن المرحلوة االنتقالٌوة هوً ضورورة
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تارٌخٌةل وهذه الضرورة تنبع من التؤثٌرات القوٌة آلثار النمام الحضاري القدٌمل
ومن عدم تبلور حملة االنطبلعة اإلنسانٌة الجدٌدة بعد .كما وٌبٌن التارٌخ بان هذه
المراحوول االنتقالٌووة تسووتؽر أموودا ً طوووٌبلًل لدرجووة أن بع و األنممووة تمثوول هووذه
الفترات على شكل نمام إمبراطوريل ولقد شوهدت حضوارة النموام العبوودي بوٌن
أشكال نشؤتها األولوى ومرحلوة الوذروة واالنهٌوار أمثلوة انتقالٌوة مذهلوةل فلقود لعوب
الحثٌون والهورٌون والمٌتانٌون والفٌنٌقٌون والفرٌؽاٌٌن دور الحامول االعتصوادي
واالجتماعً والسٌاسً والمٌثولوجً والتقنً والعلمً فً مرحلة انتقالٌة نموذجٌة
بووووٌن مراحوووول النشوووووء األولووووى لئلمبراطووووورتٌن المصوووورٌة والسووووومرٌة وبووووٌن
اإلمبراطورٌات اإلؼرٌقٌة الرومانٌة اللتان كانتا فً مرحلة الذروةل وبوذلك ٌكوون
الشر وسٌلة نقل للمكاسب الحضارٌة الكبرا إلى الؽرب وإلى مناطقه المحلٌوةل
وأكثر من ذلك فقد أخذت طابع المرحلة االنتقالٌة على هذا التوجه.
وهنووواك مثوووال آخووور وهوووو ان الحضوووارتان البٌزنطٌوووة والساسوووانٌة لعبتوووا
دورهما كمرحلة انتقالٌة بٌن حضارة النمام العبودي وحضارة النمام اإلعطاعًل
وشكلتا حلقوة مرحلٌوة بوٌن العصوور القدٌموة والعصوور الوسوطىل أي فوً مرحلوة
االنتقال من النمام العبودي إلوى النموام اإلعطواعل .وكوذلك ٌمكون تقودٌم مثوال آخور
وهووو أن مونارشووٌات أوروبووا الؽربٌووة لعبووت دور الجسوور فووً االنتقوال موون النمووام
اإلعطاعً إلى النموام الرأسومالًل حٌوا كانوت تلوك المونارشوٌات أشوكاالً مرحلٌوة
لبلنتقال من اإلعطاعٌة الى الرأسمالٌةل وبالرؼم من وجود بع الفروعات ٌمكن
تقدٌم القٌصرٌة الروسٌة واإلمبراطورٌة العثمانٌة أمثلوة علوى المرحلوة االنتقالٌوةل
وتشوووكل هوووذه المراحووول االنتقالٌوووة النموذجٌوووة وتعبٌرهوووا المتمؤسوووس جسوووراً بوووٌن
الحضووارة القدٌمووة والحضووارة الجدٌوودةل حٌووا تتوحوود أطرافهمووا فووً كنفهووا .إن مووا
تقتضٌه الفلسفة العلمٌة هو أن عٌام الوحودة المإعتوة للقطبوٌن القودٌم والجدٌود تعتبور
مرحلة انتقالٌة ضرورٌةل فكل التطورات الموجودة فً الطبٌعوة مضوطرة للعبوور
فووً مراحوول الوحوودة االنتقالٌووةل ٌعوود دٌالكتٌووك التطووور هووذا ضووروري موون أجوول
المجتمع الذي ٌعتبر فً جوهره استمراراً للطبٌعة.
 4ـ من األنسب أن نطلق اسم "عصر الحضارة الدٌمقراطٌة" على هوذه
المرحلة االنتقالٌة أي بٌن نمام الحضارة القدٌم بؤزمته المتفاعمة والمسوتمرة وبوٌن
ا النطبلعة الحضارٌة الجدٌودة التوً لوم تتبلوور بعود .فانتقوال األسوالٌب الدٌمقراطٌوة
كونها نمام وفا تم التوصل إلٌه فً نهاٌة القرن العشورٌنل إلوى وضوع المسوٌطر
والسووائد لووم ٌووتم بنووا ًء علووى خٌووارات مزاجٌووة وعشوووائٌة بوول كووان نتٌجووة لشووروط
موضوعٌةل وعد لعب إفبلس الخٌار الفاشوً واسوتبدادٌة االشوتراكٌة المشوٌدة دوراً
مصٌرٌا ً فً وصول الدٌمقراطٌة إلى هذا الوضع.
ال ٌمكن تقٌٌم الخٌار الفاشً للرأسمالٌة بالشكل الهتلري فحسبل بل هوو
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عبارة عن مرحلة تولدت من وصول الطؽموة المالٌوة إلوى مرحلوة الهٌمنوة وكوذلك
عن حقٌقة النموام الودموي لرجعٌوة الرأسومالٌة بشوكل كلوًل ومون المعلووم أنهوا لوم
تنتشر فً المراكز الرأسمالٌة فحسبل بل تم العمل على نشورها فوً عبلعاتهوا موع
الدول المحٌطة وفً دول األطراؾ .إن الخوؾ والرعب اللذان نجما عن مروؾ
االنهٌار والطابع الشوفٌنً للقومٌة الذي فا التعصب الودٌنً واحتموال أن تتحوول
االشتراكٌة إلى نمامل كل هذه األمور جعلتها من أكثور األنمموة ملموا ً وعسووة فوً
التارٌخ .أما أسباب فشلها فقود جواءت مون مسوتوا الحرٌوة الوذي اكتسوبته البشورٌة
بشكل عامل ومن نجاحات الثورات العلمٌة التقنٌةل ولقد أرؼم هوذا الوضوع النموام
الرأسوومالً علووى الخٌووار الجدٌوودل وبمووا ان النمووام لوون ٌقبوول باالنهٌووارل ولمووا كووان
انتصار الفاشٌة الشامل أمرا ً مستحٌبلًل حٌنهوا كوان ال بود مون نموام تووفٌقً طوٌول
األمدل ولم ٌكن ؼرٌبا ً عندما أطلقوا علوى هوذا الوفوا اسوم الدٌمقراطٌوةل وخاصوة
أن النجاحووات الكبوورا للثووورة التقنٌووة لووم تكتووؾ باعتموواد الدٌمقراطٌووة فحسووبل بوول
برهنت على أنها أفضل نمام ٌمكن أن ٌحقق التطورل مموا أدا إلوى فوتح الطرٌوق
أمام أمن النمام الرأسمالًل ورؼم الممارسات المحودودة فوً البداٌوة فقود توم عبوول
الدٌمقراطٌة كونمط لوئلدارة وللحٌواة األنسوب للوصوول إلوى نموام كوونً فوً نهاٌوة
القرن العشرٌنل وشٌئا ً فشٌئا ً انتشرت فً كل مكان.
ٌتنوواع توجووه االشووتراكٌة المشووٌدة نحووو التوتالٌتارٌووة مووع مبوودأ الحرٌووة
البلزم من أجل تقدم االشتراكٌةل حٌا لوم ٌعود هنواك مفور مون فشول النموام عنودما
اتضح أن إذابة الفرد باسم المجتمع حتى لو كان بهدؾ المساواةل لن ٌجعول الفورد
خبلععا ً حتى بتلك الدرجوة التوً تجعلوه اللٌبرالٌوة البرجوازٌوة .فلقود كانوت المسواواة
تامووة فووً النمووام العبووودي وكوول مووا ٌنقصووه هووو الحرٌووة فقووطل ومنووذ تلووك المرحلووة
أصبح طلب المزٌد من الحرٌة هدفا ً لكل الممارسات التً عاموت بهوا البشورٌةل إن
االشتراكٌة المشٌدة هً ضرب من النمام الكهنوتً السومري الذي تم تطبٌقه فوً
زمن مال حٌا حقق الكهنة السومرٌون أول نموام عبوودي جمواعًل وكوان عبوارة
عن دولة عبودٌة أشبه ما تكون بدولة االشتراكٌة المشٌدة .سواء تم تؤسٌس الدولة
إٌضاح الٌسار أو باسم الٌمٌنل وحتى لربما احتوت فً أساسها على أنمموة تخودم
مبدأ المساواةل ولكن هوذا ال ٌوتم إال مون خوبلل التضوحٌة بالحرٌوة الفردٌوةل إذ تعود
الدولة ضمن شروط المجتمع الطبقً نفٌا ً للحرٌةل حٌوا بقٌوت دولتٌوة االشوتراكٌة
المشووٌدة كممارسووة مكثفووة وواسووعة متخلفووة عوون الرأسوومالٌة فووً مجووال الحرٌووة
الفردٌة.
حتووى تووتمكن األنممووة التووً ال تعتموود علووى الحرٌووةل موون النجوواح علووى
األنممة التً تعتمد الحرٌة البود أن تلجوؤ إلوى العنوؾ الوذي ٌعتبور الطرٌوق الوحٌود
أمامها .وعد خسر النمام السوفٌتً فً هذه النقطة تحدٌداإ .كما تقؾ أخطاء الهوٌوة
اإلٌدٌولوجٌووة وراء هووذه الحقٌقووة أٌض واً .فموون دون تحقٌووق تنوواول فلسووفً ٌسووتطٌع
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تحرٌوور هوٌووة الفوورد بالقوودر الووذي تحوورره الرأسوومالٌةل وموون دون أن تتكاموول هووذه
الحرٌة مع المساواة الحقٌقٌةل ٌكون الحودٌا عون حضوارة جدٌودة مؽالطوة كبورا.
فبعد اتخاذ فلسفة مادٌة فمة كمرشد للحٌاةل ٌكون الوصول إلى نمام ٌشوبه النموام
العبودي أمرا ً حتمٌاً .وباختزال ماهرة كحٌاة اإلنسوان المعقودة إلوى أبعود حودل إلوى
عدة كلٌشهات مادٌة فجة سٌكون عد فتح البواب علوى مصوراعٌه أموام خلوق إنسوان
تابع لؽرائزه .والتجربة السوفٌتٌة تعتبور دلوٌبلً علوى هوذه الحقٌقوة إلوى حود موا .أموا
شٌوع النزعة القومٌة فً القورن العشورٌن فهوً ال تتجواوز حركوة عبلٌوة معاصورة
وال ٌمكن أن ننتمر منها أي إسهام للحضوارة الجدٌودةل باعتبارهوا نزعوة متطوورة
للقبلٌووة نمووت موون النوواحٌتٌن الكمٌووة والكٌفٌووةل عنوود تحلٌوول الدٌمقراطٌووة المعاصوورة
ٌجووب أخووذ هووذه الحقووائق األساسووٌة بعووٌن االعتبووارل فمووع أكثوور دولووة تمٌوول إلووى
االستبداد فً التوازن النووي الرهٌب ستتحول كافة البشرٌة إما إلى جنود أو إلوى
عمالل وهذه التطورات وصلت مستوٌات ال ٌتحملها المجتمع الطبقً وكلهوا تنشوؤ
من بنو ى الثوورة والثوورة المضوادة المتؤزموةل والتوً ال ٌمكنهوا أن تقووم بالوموائؾ
العادٌة ألي نمامل وال ٌمكون ألٌوة ثوورة أو ثوورة مضوادة أن تصومد طووٌبلً بهكوذا
بنٌةل وعد برهن ذلك من خبلل العدٌد من األمثلة.
ٌمكوون تقوودٌم الكثٌوور موون التعرٌفووات حووول الدٌمقراطٌووة وٌمكوون التوعووؾ
مطوالً عند طابعها الطبقوً وطابعهوا الوفواعً وطابعهوا المسوالم .كموا ٌمكون شورح
تطورهوووا النموووري والعملوووً بعموووقل وكموووا ٌمكووون أن ٌتضوووح بؤنهوووا لٌسوووت نموووام
الحضووارة الوحٌوود ولكوون ٌمكننووا أن نقووول :أنووه ألول موورة تتوووفر إمكانٌووة التطووور
والسوبا بوٌن كافوة الشوعوب والثقافوات فوً أجوواء مون السوبلم والعبلعوات الشوواملة
وباسووم الخٌووارات اإلٌدٌولوجٌوووة واالعتصووادٌة والسٌاسووٌة حتوووى ولووو حوودا ذلوووك
بطرٌقة ؼٌر وافٌة .ومن األهمٌة توضٌح أن الدٌمقراطٌة التً تؤكد انتصارها فوً
نهاٌووة القوورن العشوورٌن عوود تجوواوزت الطووابع الطبقووً الضووٌقل حٌووا حملووت كافووة
الدٌمقراطٌات التً طبقت حتى هذه المرحلة نموذج طبقٌة ضٌقةل بل ٌمكن القوول
بؤن تلك الدٌمقراطٌة حتى ولو كانوت شوكبلًل لوم تكون تشومل كافوة الموواطنٌنل ولوم
تكن أكثر من أسلوب حكم لكٌان ضٌق مون الموواطنٌن األثرٌواءل أنهوا ضورب مون
دٌمقراطٌة أثٌنا األولىل حٌا تتخذ من الواعع الطبقً أساسا ً لهال لكن الدٌمقراطٌة
التً تحققت فً نهاٌة القرن العشرٌن استطاعت تجاوز هذا الضٌق بشوكل متقودمل
تكتؾ بالتوسع على مستوا الشمول الطبقً فحسبل بل أصوبحت تعتورؾ
فهً لم
ح
بإمكانٌة التنمٌم والتعبٌر الحر فوً كافوة المجواالت األساسوٌة مثول الفكور واإلٌموان
والثقافووة األشوومل والفروعووات االعتصووادٌة والممارسووات السٌاسووٌة .فكوول األضووداد
تملووك فوورت تؽٌٌوور وتطوووٌر نفسووها دون اللجوووء إلووى العنووؾ ولووو بشووكل محوودودل
وهنووا ال تنتووه الصووراعات والتضووامنات فووً كافووة المجوواالت الطبقٌووة والقومٌووةل
الفكرٌووة والعقائدٌووةل االعتصووادٌة والثقافٌووةل االجتماعٌووة والسٌاسووٌةل فووبل تتوعووؾ
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العبلعات والصراعاتل بل تولد مرحلة التنفٌذ التزاما ً بوالقوانٌن السوائدة واألشوكال
السلمٌة.
من المإكد أن الدٌمقراطٌة تحمل جوهرا ً اكثر إنسوانٌةل لكون النمور إلوى
الدموٌووة كمقٌوواس للشووجاعة والعممووة هووً موون تقالٌوود وأعووراؾ المجتمووع الطبقووً
األكثر بربرٌةل وٌتم تعمٌمهوا وتقدٌسوها ألجول تؽطٌوة حقٌقتهوا الملعونوة جوداًل فوبل
ٌمكن ألي انتصار تحقق على المجازر المرعبة أن ٌكون مقدسواًل وإذا كوان ال بود
من التقدٌس فهو الشًء الذي ٌتحقق بؤعل عدر من األلم وٌرمً إلى خٌر اإلنسانٌة
باسوووتثناء آالم المخوووا الضووورورٌةل وبالتوووالً فوووإن الدٌمقراطٌوووة الحدٌثوووة التوووً
تجوواوزت كافووة األشووكال الدموٌووة والتووً سووادت طوووال تووارٌخ المجتمووع الطبقووً
واعترفت بحق كل إنسان وكل اثنٌة ودٌون وجونس وحوق كول مجموعوة اعتصوادٌة
وسٌاسووٌة بووالتعبٌر الحوورل تكووون هووً أعوورب شووكل للحٌوواة وأفضوول أسوولوب للحكووم
وتستحق التقدٌس .ومن المفٌد أن نوضح بوؤن هوذه الدٌمقراطٌوة تتحقوق ألول مورة
منذ بداٌة التارٌخ.
إن تطور الدٌمقراطٌة الحدٌثوة ارتقوائً وٌحودا مون الوداخلل وال تمهور
نفسووها بنتوووائج مذهلوووة .لكووون إذا كانوووت اإلنسوووانٌة ترٌووود أن تملوووغ ذهنهوووا وروحهوووا
بووالتطورات الخبلععووة فإنهووا لوون تجوود أفضوول موون هووذا النمووام .إضووافة الووى إعطوواء
األجوبة الكافٌة للمسؤلة التً تتمحور حول السبب الذي جعول الدٌمقراطٌوة تتحقوق
بهذه الشمولٌةل كذلك ٌجب اال نمل من التكورار عنودما نقوول بوؤن الثوورات التقنٌوة
العلمٌووووة عوووود أمهوووورت اإلمكانووووات المادٌووووة البلزمووووة لتجوووواوز األزمووووة المتفاعمووووة
والمستمرة.
إن الحقٌقة الهامة التوً سوعٌنا لتؤكٌودها عبور تحلٌبلتنوا للحضوارة هوً أن
نشوووء الطبقووات وزوالهووا ال ٌووتم بووالعنؾل إنمووا تلعووب القوودرة التقنٌووة دوراً مصووٌرٌا ً
اكبر فً هذا األمرل فعندما تتوفر إمكانٌات التطوور لكٌوان موا بوالوفرة التقنٌوة فوإن
تشووكل الطبقووة ٌصووبح حتمٌ وا ً ألن كوول شووخت سٌسووتفٌد موون ذلووك التطووورل وحتووى
عندما تم تؤسٌس النمام العبودي فً مراحله األولوى كانوت شوروط الحٌواة الجدٌودة
بالنسبة للكثٌر من العبٌد اكثر أمنا ً وإشباعا ً لبطونهم من النمام القدٌم .إن المصدر
الحقٌقً للتكوٌن الطبقً هو هذا اإلمكان الماديل ودٌالكتٌك التطوور الطبقوً علوى
مدا التارٌخ ٌإكد صحة هذه الحقٌقة.
وفووً هووذه الحالووة فحتووى لووو كووان القضوواء علووى الطبقووات فووً مرحلووة
الحضارة الرأسمالٌة ممكنا ً مون الناحٌوة الفٌزٌائٌوة عون طرٌوق الثوورة والعنوؾ إال
إنه ال ٌمكن القضاء علٌها كمإسسوةل ألنهوا سوتولد مون جدٌود عنودما تجود الفرصوة
المناسبةل وعد أثبتت التجربة التً خاضتها االشتراكٌة المشٌدة صوحة ذلوكل حٌوا
اسووتطاعت االشووتراكٌة القضوواء علووى بع و الطبقووات باسووتخدام القوووةل ولكنهووا لووم
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تستطع الحٌلولوة دون مهورهوا مون جدٌود وبشوكل أكثور فسواداًل أو سوبب ذلوك هوو
المسووتوا التقنووً موورة أخوورا .إذ أن الموواهرة االجتماعٌووة التووً ٌسوومح المسووتوا
التقنوووً بمهورهوووا وتطورهوووا ال ٌمكووون القضووواء علٌهوووال إال إذا فقووودت ضووورورتها
والحاجة إلٌها ضمن هوذا المسوتوال وربموا ٌكوون بمكنوة العنوؾ والثوورة والثوورة
المضادة عرعلة المواهر االجتماعٌة ولكنها ال تستطٌع إزالتهال وبالتوالً ال ٌمكون
القضاء على المجتمعات التً شكلتها التقنٌة ببناها التحتٌة والفوعٌةل إال إذا عضوت
علٌها التطورات التقنٌة كؤمر حتمً أو أن ٌتم تحولها إلى مجتمعات أخورال لكون
األ حداا الجنونٌة التوً جورت عبول مجوًء الدٌمقراطٌوة المعاصورة اعتمودت علوى
تجاهل هذه القاعدةل وكان ذلك سببا ً لفشل االستبدادٌة الفاشوٌة وأنمموة االشوتراكٌة
المشٌدةل ورؼم فشل الكثٌر من التطورات التً رؼبوا بهال إال انهوا دخلوت ضومن
إمكانات التقنٌة المتطورة .ولو امتلك هتلر كل هذه األسولحة النووٌوة المكدسوة فوً
أٌامنا هذه لدمر كل من ال ٌعجبه ألن األساس التقنوً موجوود ولهوذا لوم ٌعود هنواك
أي داعووً لهووذا الحشوود الؽفٌوور موون طبقووة العمووال والفبلحووٌنل ألن التطووور التقنووً
خف و الحاجووة إلووى هووذا العوودد الكبٌوور الووذي تضوومنه هووذه الطبقوواتل والنتٌجووة أن
العامل المصٌري لٌس القوة أو العنؾل بل هو التقنٌة.
وبذلك تكون الدٌمقراطٌة المعاصرة هوً السوبٌل األكثور واععٌوةل والوذي
ٌمكنه تقدٌم إمكانٌة االصوطفاء التقنوً وبالتوالً التطوور مون جهوةل وتقودٌم إمكانٌوة
إزالة هذه المواهر االجتماعٌة علوى هوذا األسواس مون جهوة أخورا بول وتحوٌلهوا
عوون طرٌووق االصووطفاء االجتموواعًل دون اللجوووء إلووى اسووتخدام العنووؾ .تسووتمد
الدٌمقراطٌووة عوتهووا األساسووٌة موون هووذه الحلووول الصووحٌحة التووً تقوودمها ولووٌس موون
الموورتبطٌن والمتعلقووٌن بهووا موون الصوومٌمل ولقوود أمهوورت األبحوواا العلمٌووة وجووود
تووبلزم سوولٌم ودائووم بووٌن الدٌمقراطٌووة والتطووور االعتصوواديل وال شووك أن السووبب
الرئٌسً الذي ٌقؾ وراء هذا األمر هو تجسٌد تشكل الممهر االجتماعً األعورب
الووى نمووام الطبٌعووةل وال نقصوود هنووا التطووورات التووً اعتموودت علووى تفسووٌر الوونمط
الكهنوتً أو المادي الفج للطبٌعةل فبل ٌمكن لقوانٌن التحول االجتماعً أن تحودا
إال ضمن نطا عانون التطور العامل وذلك بعد أخذ القوانٌن الذاتٌة الخاصة بعوٌن
االعتبار كما هًل وإن بناء ماهرة اجتماعٌوة موا خوارج هوذا القوانون أو متجواوزة
إٌاه لن ٌإدي إال إلى الجنون والدمار بٌد الجهالة اإلنسانٌة.
ومن األهمٌة رإٌة بع

خصائت العصر الدٌمقراطً عن كثب:

أ ـ إن الدٌمقراطٌووة المعاصوورة هووً موون نتوواج األزمووة العمٌقووة والدائمووة
لنموام الحضوارة المعتموود علوى المجتموع الطبقووً الوذي تكامول باسووتمرار منوذ عهوود
النمام العبودي .فقد وععت كافة أنممة المباد والمإسسات االجتماعٌة فوً حالوة
عصوور أمووام الثووورة العلمٌووة التقنٌووة الكبوورال وٌعبور هووذا الوضووع عوون تشووكل عووام
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مقلوب ومبدد ممتد من الصعٌد االعتصادي وحتى اإلٌدٌولوجًل إذ ٌتم الشوك بكول
المباد ل وباتوت المإسسوات تفقود ومٌفتهوال مقابول ذلوك موازال النموام االجتمواعً
الجدٌوود بعٌوودا ً عوون التبلووور والوضوووحل وال ٌسووتطٌع أحوود أن ٌتوعووع الشووكل الووذي
سووتتخذه الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة والمإسسووات األساسووٌة .وتووم التؤكوود موون عوودم عوودرة
القدٌم من خبلل الترمٌم الفاشً وكذلك الحدٌا من خبلل البناء السوفٌتً الثووري
على تقدٌم الحلولل لذا فإن الدٌمقراطٌة المعاصرة هً شكل الحٌواة واإلدارة لهوذه
المرحلة التارٌخٌة.
ب ـ الثوورات العلمٌوة التقنٌوة أخرجوت الحٌواة فوً المجتموع الطبقوً مون
كونهووا موواهرة مفروضووة ال ٌمكوون التحضوور بوودونهال وأدت التقنٌووة إلووى اعتمووواد
األساس الذي ٌإكد الواعوع الوبل طبقوً ولوٌس االنقسوام الطبقوًل وكموا تطوور نموام
الحضارة الطبقً اعتمادا ً على المستوا التقنًل فإن المستوا التقنً القائم أصوبح
ٌرا أن هذا النمط ٌشوكل عائقوا ً أساسوٌا ً أموام تقودم المجتموعل فالتقنٌوة تقضوً بنفوً
المجتمووع الطبقووًل بووـل وتوورؼم علووى التحووـول موون المجتمووع الطبقووً إلووى المجتمووع
المهنً كطرح اجتماعً جدٌدل وتعتمد البنٌة التحٌوة للدٌمقراطٌوة المعاصورة علوى
ضوورورة وجووود المجتمووع الطبقووً ذو األسوواس التقنووًل بعبووارة أخوورا إن الثووورة
التقنٌة هً األساس األمتن للدٌمقراطٌة المعاصرة فلقود تشوكلت رابطوة معٌنوة بوٌن
الدٌمقراطٌووة المعاصوورة والثووورة العلمٌووة التقنٌووة حٌووا لووم ٌمهوور تطووور موون هووذه
الناحٌووة فووً مرحلووة تارٌخٌووة سووابقةل وبالتووالً فووإن الدٌمقراطٌووة المعاصوورة لٌسووت
خٌارا ً اعتباطٌاًل بل تعتمد على القدرة المادٌوة للتقنٌوة التوً تبلوور مرحلوة تارٌخٌوة
حدٌثة والتً جعلوت تؤسوٌس مجتموع مونمم وواع ممكنواًل وعود وصوبل إلوى مسوتوا
ٌمكنهما من دعم بعضهما البع وٌشعران بالحاجة المتبادلة لتطوٌر بعضهم.
ج ـ ال ٌمكوون إزالووة أو تحوٌوول الطبقووات وكافووة المووواهر االجتماعٌووة
المختلفة األخورا باسوتخدام العنوؾ واإلرؼوامل إنموا ٌمكون ذلوك عون طرٌوق تؽٌٌور
المسوتوا العلموً والتقنوًل فكموا ال ٌمكون خلوق مواهرة اجتماعٌوة عنووةل كووذلك ال
ٌمكن إزالتهال فالعامل المصٌري فً التبدل والتحول لٌس العنؾ واإلرؼام بل هو
األساس العلمً التقنًل وربما ٌمكن إزالة أو تؤسٌس بعو الموواهر أو الطبقوات
االجتماعٌة فٌزٌائٌا ً ولكن فً هذه الحالة ال ٌمكن حماٌتها مون الوزوال عنودما ٌوتم
استخدام أعمال عنوؾ أخورا ضودهال ألنهوم اعتمودوا علوى عنصور اإلرؼوام .كموا
ٌلعب الجهل دورا ً أساسوٌا ً فوً ممارسوة العنوؾ وكلموا توم تجواوز الجهول فوً العلوم
والممارسووة تبووٌن عوودم جوودوا ممارسووة اإلرؼووام .ترجووع ممارسووة اإلرؼووام فووً
التارٌخ اإلنسانً بنسبة كبٌرة إلى االفتقوار للتطوور العلموً والتطبٌقوًل وٌجوب ان
نفهووم بشووكل صووحٌح النمرٌووة القائلووة بووان العنووؾ ٌعتبوور بمثابووة القابلووة التووً تولوود
المجتمع الجدٌدل وإن مهمة القابلة التوً تحضور آالم مخوا الووالدة ألم موال هوً
تقدٌم المساعدة من أجل والدة بشكل أعل ألما ً وأفضل صحة للمولودل ولكن العنؾ
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الذي تم ممارسته عبر التوارٌخ عمول علوى تقوزٌم األطفوال أي البشور الوذٌن ولودوا
أصوووحاءل وأفقووودهم حووورٌتهم ومووونحهم هوٌوووة القطٌوووعل وأحٌانوووا ً عمووول علوووى عوووتلهم
وتدمٌرهمل فلٌس لهذا العنؾ أٌة عبلعة بالقابلوةل بول عبلعتوه أعورب الوى الجوبلد أو
السووجان .فووإن االسووتخدام المووالم والمبووالػ فٌووه لممارسووة العنووؾ فووً التووارٌخ جعوول
المجتمووع ٌتووؤزم وٌتجوواوز التطووور الطبٌعووً لووهل حٌووا ٌعتبوور التخلووؾ التكنولوووجً
وعدم تطور العلم من األسباب الرئٌسٌة للعنؾل وٌتجاوز هذه األسباب حٌنها فقط
ٌفقد العنؾ والسٌما الدولة التً تخضع إلمرة المجتمع الطبقًل معناه.
لقد أصبحت هذه المرحلة التارٌخٌة حقٌقة واععةل وبالتالً فإن نمرٌوات
التحول والتؽٌٌر المعتمدة على العنؾ الثوري وعنؾ التعصب الرجعوً والثووري
المضادل كلها عبارة عن مصطلحات فقودت معناهوال وٌتخوذ المجتموع الودٌمقراطً
المعاصوور موون التحووول المبلئووم للتطووور الطبٌعووً أساس وا ً لووهل وٌسووتند علووى الوووعً
بوجووود أسسووه العلمٌووة والتقنٌووة المتٌنووةل وال ٌمكوون أن نسووتنتج موون كوول هووذا أن
الدٌمقراطٌووة هووً وفووا بووٌن عنووؾ الثووورة والثووورة المضووادةل فووبل شووك أن هووذه
المواعؾ خاطئةل إذ ال ٌوجد هنواك أي وفوا عسوري فوً جووهر الدٌمقراطٌوةل بول
على العكس إن الدٌمقراطٌة تعتمد على نبذ ممارسة العنؾ وإخراجهوا مون جودول
األعمال االجتماعٌة .كذلك ال عبلعة للدٌمقراطٌة بالرضو بل علوى العكوس إنهوا
تإمن باستحالة التطور من دون الحرٌات التً ٌجب أن تسود كافة األوسواط التوً
ال مكان للعنؾ فٌهال كوذلك تسوتوجب الدٌمقراطٌوة المعاصورة توجٌوه النقود الوذاتً
لكافة الكٌانات الحضارٌة التً تعتمود علوى العنوؾل إذ أن الدٌمقراطٌوة المعاصورة
هووً نمووام أساسووه النقوود الووذاتًل وإن موعفهووا نحووو العنووؾ لووٌس تكتٌكٌ وا ً وال حتووى
اسووتراتٌجٌا ً بوول هووو موعووؾ مبوودئًل إن المبوودأ األساسووً للدٌمقراطٌووة هووو اإلٌمووان
بوجود مرحلوة تارٌخٌوة تنبوذ العنوؾ مون ذاتهوا وتصول إلوى تحقٌوق ذلوك بالقودرات
العلمٌووة والتقنٌووةل وٌعبوور هووذا المبوودأ عوون أسوواس فلسووفً ال ٌعتموود علووى سٌاسووة
التكتٌكات واالسوتراتٌجٌاتل إذ أنوه ٌقوٌم هوذه الممارسوة علوى أنهوا مون ضورورات
الممارسووووة والتطبٌووووقل إن هووووذا الموعووووؾ نحووووو العنووووؾ ٌمهوووور الطووووابع السوووولمً
للدٌمقراطٌة المعاصرةل وإنه ٌدرك السبلم االجتماعً علوى أنوه شوكل مون أشوكال
تطووور الطبٌعووة وٌووإمن بووذلكل كمووا ٌجووب أال نفهووم بووؤن السووبلم ال ٌعنووً الرضووو
للعنؾل بل علوى العكوس مون ذلوك فالسوبلم ٌعنوً القضواء علوى العنوؾل إنوه ٌوإمن
بمجتمع خال من الحروب وبعالم حضاري ٌتخذ من هذا اإلٌمان أساسا ً له.
الدفاع المشوروع :هوو المبودأ الهوام اآلخور للدٌمقراطٌوة المعاصورةل ففوً
المجتمعووات التووً تفتقوور إلووى العبلعووات الدٌمقراطٌووة المعاصوورة أو عنوودما تتعوور
الدٌمقراطٌوة العتوداء عنوودها ٌكوون الوودفاع المشوروع عوون الوذات هووو أحود حقوعهووا
األساسووٌةل بوول هووو حووق دسووتوري أساسووً حٌووا ان الرضووو لؤلنممووة والقوووانٌن
ؼٌووور الدٌمقراطٌوووة لوووٌس موعوووؾ دٌمقراطوووًل وهوووذا الموعوووؾ إفنووواء القووووا ؼٌووور
363

حنو احلضارة الدميقراطية

الدٌمقراطٌة باعتداء مضادل بل ٌقترح تجاوز الملم بتطوٌر الوعً العام للمجتموع
والتنمووٌم وحووق التموواهرل وتوودخل المقاومووة العملٌووة ضوومن حقووو الوودفاع المقوودس
وتشكل جوهر الحقو ل وٌؤخوذ الودفاع المشوروع عون الوذات بموا فوً ذلوك المسولح
منهووا أساسووه موون المبوواد الدٌمقراطٌووة المعاصوورة ومووا ٌتجوواوز هووذا المبوودأ موون
العملٌات ال تدخل فً أطر الدفاع المشروع.
د ـ إن الدٌمقراطٌوة ال تعتمود علوى طبقوة أو زمورة أو عومٌوة معٌنوةل بول
تتخذ كل المجتمع أساساًل وهناك كثٌر من المإسسات الدٌمقراطٌة عبر التارٌخ لم
تتجاوز حدودها أسس طبقة أو زمرة أو مجموعة أثنٌةل ومن األفضول أن نسومٌها
بدٌمقراطٌات الطبقة التقلٌدٌةل اما الدٌمقراطٌة المعاصرة هً عكس ذلك تماموا ً إذ
أنها تقبل بمشروعٌة كافة الهوٌات الموجوودة فوً المجتموع وال تمنوع أي منهوا مون
الوودفاع عوون حقهووا فووً الحرٌووة والمسوواواةل وال توورا فووً تنوووع وخووبلؾ الهوٌووات
االجتماعٌة على أنها مشكلةل بول تقبول بوذلك كؽنوى وثوراء للمجتموعل ال بول واكثور
موون ذلووك فهووً تشووجعهم علووى النمووو والتطووورل وبهووذا المعنووى فووإن الدٌمقراطٌووة
المعاصرة هً نمام دٌنامٌكً ٌعتمد على التنمٌموات والعملٌوات التوً تعتمود علوى
كافوووة الفروعوووات اإلٌدٌولوجٌوووة والثقافٌوووة واالجتماعٌوووة واالعتصوووادٌة والسٌاسوووٌة
والعرعٌة والجنسٌةل ودون اللجوء إلى العنوؾ والنموام الوذي ٌتخوذ مون الموزاٌٌوك
االجتماعً المنمم أرضٌة لهل وٌرا فً النزعات التً تطالب بـ  :إما األسوود أو
األبوووٌ علوووى أنهوووا نزعوووات تهووودد الدٌمقراطٌوووة وهوووً مووون ممارسوووات األنمموووة
الدٌكتاتورٌوة االسووتبدادٌة الخطورة علووى كٌانوهل وٌسووتخدم النموام الوودٌمقراطً حووق
الدفاع عن الذات كسبلح ضد هذه األخطار.
إن هووووذا الموعووووؾ موووون المجتمووووع ٌشووووكل القوووودرة الحقٌقووووة للدٌمقراطٌووووة
المعاصرةل إذ أن كل الفئوات االجتماعٌوة التوً ترٌود الحٌواة والتطوور وتتطلوع إلوى
تحقٌق الؽنى والثراء عن طرٌق التضامنل هً المدافعة الحقٌقٌة عن الدٌمقراطٌة
المعاصرةل وبالتالً تمثل عواهال وبهوذا المعنوى ان الدٌمقراطٌوة المعاصورة تسوتند
على المجتمع الدٌمقراطًل فالمجتمع الودٌمقراطً ٌعنوً الووعً الحور لكول وجوود
ثقافً ولكل فكر وعقٌدةل وتنمٌم هذا الوعً وممارسته بشوكل عوانونًل وال ٌمكون
التحوودا عوون مجتمووع دٌمقراطووً إذا كووان ذلووك المجتمووع ٌتعوور للقمووع والمنووع
وٌحمر علٌه إعامة التنمٌمات وال ٌستطٌع التعبٌر عن إرادته بسبب الخوؾل كموا
ال ٌمكن الحدٌا عن دٌمقراطٌة معاصرة دون وجود مجتمع دٌمقراطً.
هوـ ـ الدٌمقراطٌوة المعاصوورة تقتضوً دولوة دٌمقراطٌووة وتكلوؾ "الدولووة
الدٌمقراطٌوووة" أعضووواءها التشووورٌعٌٌن والتنفٌوووذٌٌن بمهوووامهم بنووواءاً علوووى اختٌوووار
المجتمع لهمل إن التعٌٌن فً الوموائؾ الوذي ال ٌعتمود علوى انتخابوات شوعبٌةل هوو
النمط الذي تعمل به األنممة االستبدادٌة وأنممة السبلالتل أي انه ال ٌعتمد علوى
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االعتراع الدٌمقراطًل وهذا ٌتعلق بطابع الدولة الدٌمقراطٌةل وفً نمرٌات الدولة
التقلٌدٌة وتطبٌقاتها ٌرا الحكام أنفسهم طبقة سواحقة فوو المجتموع وٌعتبورون أن
اإلرادة اإللهٌووة تجسوودت فووٌهمل وٌقوودمون أنفسووهم موون خلووؾ القنوواع المقوودس الووذي
توارثوه من آبائهم أو من سولطات اسوتبدادٌة مختلفوة ومون هوذه الناحٌوة ٌتضوح أن
تار ٌخ الحضوارة هوو توارٌخ الوبل دٌمقراطٌوة التوً مارسوتها الدولوة ضود المجتموعل
واعتبرت الفوعٌة وإذالل المجتمع والضوبابٌة علوى أنهوا ذات منبوت إلهوً وأعنعوت
المجتمع بذلكل والدولة الجٌودة حسوب مفهوومهم هوً الدولوة التوً تراعوب المجتموع
جٌدا ً وتحكم كما ترؼب وتستؽل وتشن الحروبل لقد حدثت التطورات الحضارٌة
الهامة فً مل هذه الممارسات من الدولة.
أموووا الدٌمقراطٌوووة المعاصووورة فإنهوووا تعمووول بعكوووس صوووفات الدولوووة هوووذه
وتضووعها فووً االتجوواه الصووحٌحل وتسووتند فووً أساسووها علووى العبلعووات المعقوودة فووً
المجتمووع وتعموول علووى تكووون شووفافة ومنفتحووةل وتووإمن بووؤن الثقووة تنبووع موون القبووول
والرض ى ولٌس من الخوؾل وتتطلع الى ان تكون ضمانة االنقسام العادل للثوروة
ولووٌس االسووتؽبللل وهووً تخوورج موون كونهووا دولووة بووالمعنى الكبلسووٌكًل وؼالبوا ً مووا
تعمول علوى ان تتوصول الوى تنسوٌق نموام العبلعوات المعقودة للمجتموع علوى أعلووى
المسووتوٌاتل والوصووول الووى مسووتوا موون اإلدارة عووادرة الووى اتخوواذ القوورارات فووً
مجاالت مثول األمون العوام والتعلوٌم والصوحة واالتصواالت والدبلوماسوٌة إذ أنوه ال
ٌمكن لشرائح المجتمع أن تقوم بهذه المهام بمفردها.
ٌشهد عصرنا الراهن نضاالً كثٌفا ً على صعٌد التحول والتؽٌٌر لبلنتقوال
من مفهوم الدولة التقلٌدٌة إلى مفهوم الدولة الدٌمقراطٌة المعاصورةل والدولوة هوً
أكثر المإسسات معاناة من الصعوبات أثناء التحول نحو الدٌمقراطٌوة المعاصورةل
والعاموول الحاسووم فووً ذلووك هووو التووارٌخ الحضوواري للدولووة وأعرافهووا ومإسسوواتها
المتجذرةل ولكن عندما تدرك بؤنهوا لوم تصومد طووٌبلً أموام الثوورة العلمٌوة التقنٌوةل
فإنها ال تجد بدا ً من التحول التدرٌجًل وهكذا تكتسوب هوذه التطوورات سورعة موع
مرور الزمن على مستوا العالم.
و ـ فوً الدٌمقراطٌوة المعاصورة تتجوه المإسسوات السٌاسوٌة نحوو إجوراء
التحول الدٌمقراطً "دمقرطة" الدولة والمجتمعل وتلعب دور الجسر الواصل بٌن
الدولووة والمجتمووعل ودمقرطووة السٌاسووة تعنووً فووتح القنوووات بووٌن المجتمووع والدولووة
باتجاهٌن معا ً وإبداء االهتموام الوبلزم بتمؤسسوهال وهوذا الوضوع ٌمهود السوبٌل اموام
تطبٌق مصطلح السٌاسة الدٌنامٌكٌةل فقود حودد السوابقون أدوار وعناصور السٌاسوة
خارج نطا المجتمع وكانت عواعدها على شكل مإسسة تقلٌدٌة جامدة تستند الوى
األعوراؾ والتقالٌوود ممووا أدا إلووى واعووع سٌاسووً ال ٌمكوون تؽٌٌووره اال بووالعنؾ وعوون
طرٌووق االنقبلبوواتل ولهووذا السووبب كانووت التؽٌٌوورات صووعبة ودامٌووة .أمووا السٌاسووة
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الدٌمقراطٌة فهً النمام األنسب لتحقٌق التؽٌٌرات بالسوبل السولمٌة وبشوكل سورٌع
عون طرٌوق مونح الفرصوة لكول ثقافوة ومجموعوة لوتعكس نفسوها كدولوة دٌمقراطٌوة
بالبرنامج الذي تضوعه والفكور الوذي ترٌودهل وذلوك عون طرٌوق إجوراء االنتخابوات
المنممة ومفهوم التعددٌة الحزبٌةل أي أن فرصة التؽٌٌر وأسلوبه ٌجوب ان ٌكوون
فً متناول الجمٌعل وهذا الوضع ٌفوتح الطرٌوق أموام إعاموة األحوزاب الدٌمقراطٌوة
واللوبً ومختلؾ مإسسات المجتمع المدنً لكً تشكل عوة توؤثٌر عناصور القورار
السٌاسووًل أي ٌووتم عووادة خلووق سوواحة ثالثووة تحقووق فووً مووا نسوومٌه بمٌوودان وسووائل
السٌاسة الدٌمقراطٌة تطوراً جدٌداً.
وسائل السٌاسة الدٌمقراطٌوة التوً كانوت تعمول سورا ً فوً العهوود السوابقة
بسبب الخطر تحقق تطورا ً جدٌداًل وٌطلق تعبٌور المجتموع المودنً علوى األحوزاب
السٌاسووٌة والمإسسووات االعتصووادٌة والثقافٌووة والفنٌووة والبٌئٌووة والتقنٌووة باعتبارهووا
اكتسبت صفة المهنة أكثر مون أي شوًء آخورل والدٌمقراطٌوة المعاصورة هوً مون
أهم وسائل التطور االجتماعً فً تارٌخ التطوور بوٌن الدولوة التقلٌدٌوة والمجتموعل
فمإسسات المجتمع المدنً هً وسائل ضرورٌة للحٌواة الدٌمقراطٌوةل ومون المهوم
هنوا أن نطلوق علوى هوذا الونمط مون النشواط اسوم البعود الثالوا "أو المجوال الثالووا"
وألول مرة فً التوارٌخ ٌمهور هوذا النووع مون العمول وسوبب إعطواءه هوذه الصوفة
الحضارٌة الدٌمقراطٌة للعصر تؤتً من هذه الصفة التحدٌثٌة.
ز ـ مووون المواضوووٌع التوووً تزاٌووودت أهمٌتهوووا فوووً تطووووٌر الدٌمقراطٌوووة
المعاصورة هووً موضووع حقووو اإلنسوان وحرٌووة المورأةل فووإذا اعتبرنوا أنهمووا موون
نتوواج النمووام الرأسوومالً نكووون مخطئووٌنل بوول العكووس هووو الصووحٌحل ألن هووذٌن
الموضوووعٌن تطووورا وتصوواعدا فووً مرحلووة تجوواوز الحضووارة الرأسوومالٌةل وأثنوواء
مهووور عصووور الحٌوواة الرأسوومالٌة ونمامهووا التقلٌوودي .إن حقووو اإلنسووان وحرٌووة
المرأة موضوعان أساسٌان من التكوٌن الدٌمقراطً العام للمجتمع وتزداد فرصوة
تطورهما بتجاوز إطوار الحضوارة التقلٌدٌوةل وهموا الموضووعان اللوذان سوٌحددان
المرحلووة نحووو تطووور الحضووارة الجدٌوودةل وألن كووبل الموضوووعٌن لٌسووا موون نتوواج
المجتمع الرأسمالً فهما ٌحمبلن صفة التجاوب لمعواٌٌر الدٌمقراطٌوة المعاصورةل
والتً تعتبر حقو اإلنسان وحرٌة المورأة جوزءاً منهوا وسوٌلعبان دورا ً بوارزاً فوً
تحدٌووود مصوووٌر االرتقووواء الحضووواري الجدٌووودل فحقوووو اإلنسوووان وحرٌوووة المووورأة
موضوعان جرا شطبهما من سجل المجتمع الطبقوً علوى مودا التوارٌخل لكنهموا
مرشحان ألن ٌحققا تطورا ً كبٌرا ً ألنهما منفتحان علوى التجدٌودل ففوً الوعوت الوذي
تحدد حقو اإلنسوان اإلطوار الحقووعً للحضوارة الجدٌودة تشوكل المورأة األرضوٌة
االجتماعٌة لهذه الحضارةل والتطورات التوً تتحقوق فوً هوذٌن الموضووعٌن هوً
التً تحدد عمق وتطور الدٌمقراطٌة المعاصرة.
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ح ـ ان الوضوح فً األساس الفلسفً للحضارة الدٌمقراطٌوة المعاصورة
ٌحموول أهمٌووة كبٌوورة موون المشوواركة الواعٌووة والقناعووةل فالدٌمقراطٌووة لٌسووت نماموا ً
ٌفتقر إلى المباد ل بحٌا تستطٌع كل شرٌحة أن تحللها وفوق مصوالحهال بول هوً
فلسفة تستند على العلمل ولها وجهوة نمرهوا حوول العوالم وتمتلوك مبواد وبرنوامج
ومفهوم فوً الممارسوةل والدٌمقراطٌوة المعاصورة ترتكوز فوً أساسوها علوى عوانون
المادٌوووة الجدلٌوووة ووجوووود األضوووداد ووحووودتها وتحولهوووال ان التضووواد األر فوووً
الدٌمقراطٌة المعاصرة هو التناع النابع من الصراع بٌن حقٌقة الحضوارة التوً
تسووتند الووى المجتمووع الطبقووً ومووا حققتووه التطووورات الحضووارٌة الجدٌوودةل إذ عٌمنووا
الطرح هو الحضارة القدٌمة والطورح المضواد هوو الموواهر الحضوارٌة الجدٌودةل
ستكون التركٌوبل وألن الدٌمقراطٌوة المعاصورة تشوهد بداٌوة
فان المرحلة األخٌرة
ع
تطورهال فإن المماهر الحضارٌة القدٌمة تكون الؽلبة لها ولكنهوا بالٌوة وضوعٌفةل
اما المواهر التً تدل على التطوور الحضواري الجدٌود ورؼوم علتهوال لكنهوا تتمٌوز
بالحٌوٌووة والقوووةل فصووراع األضووداد هووذا سووٌنتهً بتركٌووب علووى مسووتوا أرعووى
واحووودا لصوووالح الممووواهر األعووووا بفضووول تووووفر الشوووروط التقنٌوووة والمعووواٌٌر
الدٌمقراطٌة ودون اللجوء إلى العنؾل وسٌتم هذا التركٌوب موع بعو الصوعوبات
التً تشبه آالم المخا .
إن المبدأ األساسً للفلسفة ٌتطوابق موع المعنوى الوذي تقدموه مصوطلحات
مووواهرة الدٌمقراطٌوووة المعاصووورة وعبلعتهوووا وتحولهوووال وتصووول المادٌوووة الجدلٌوووة
التارٌخٌة إلى نمام مجتمع وسٌاسة ودولة وهً مفهوم عابل للتطبٌقل اما األنمموة
التً انؽلق فٌها المجتمع والسٌاسة والدولةل والتً تستند الوى العنوؾ واإلكوراه وال
تتحول فؤنها تستند اصبلً الى نمرة مادٌوة فموة أنوواع مثالٌوة للعوالمل وفوً النتٌجوة
ستنحل وتضطر لبلنسجام مع القوانٌن الدٌالكتٌكٌة للتارٌخ.
وبالنتٌجة فان عصور الحضوارة الدٌمقراطٌوة ٌعبور عون مرحلوة تارٌخٌوة
طوٌلة األمدل حٌا لم ٌحسم بعد التجاوز التام للعصر الحضاري الطبقوً ارتباطوا ً
مع التحوالت والتطورات العلمٌة والتقنٌةل ولم ٌتبلوور الجدٌود كموا ٌجوب بعودل أي
هناك تداخل بٌن القدٌم والحدٌا .لكن التحول السولمً ٌسوبق رإٌتوهل وهوذا ٌعتمود
على المسوتوا التقنوً الموجوود وعودم اللجووء الوى العنوؾ وخلوق شوروطا ً مناسوبةً
لتشكٌل أرضٌة مادٌة للقٌام بكل التؽٌٌرات المختلفةل كما تجاوز المجتموع المنؽلوق
بالدولووة التقلٌدٌووة واكتسووب المجتمووع الموودنً كسوواحة ثالثووة تقووع بووٌن السوواحة األول
والثانٌةل أي بٌن الدولوة والمجتموع توؤثٌرا ً كبٌوراًل مموا ٌوإدي إلوى مهوور نموط مون
الحٌووواة واإلدارة الفٌدرالٌوووةل وٌوووتم النمووور إلوووى التنووووع والتمووواٌز األٌووودٌولوجً
واالعتصادي واالجتماعً واالثنً والجنسوً والعرعوً والسٌاسوً علوى انوه عامول
ؼنً وثراء للمجتمعل وٌعتمد على ان كل مجموعوة تمتلوك حرٌوة التعبٌور وتتوزود
بوووالوعً والتنموووٌم الوووذي ترٌووودهل وألن ذلوووك الووووعً ف ععوووال للحٌووواة االجتماعٌوووة
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واالعتصووادٌة والثقافٌووة والسٌاسووٌةل فووإن التعبٌوور الصووحٌح لهووذا الوونمط موون اإلدارة
والحٌاةل هو حصول الدولة والمجتمع على المإسسات المختلفة والضرورٌة على
أساس فٌدرالًل ولهذا فالفٌدرالٌة التً تعتمد على مإسسات المجتمع المدنً بقودر
موووا تختلوووؾ عووون نموووط الحٌووواة واإلدارة الدٌكتاتورٌوووة واالسوووتبدادٌة فهوووً تمثووول
الدٌمقراطٌوووة المعاصووورة وتتوافوووق موووع عٌمهوووال وبنوووا ًء علٌوووه إذا أردنوووا أن نضوووع
مصطلحا ً عاما ً لعصرنا فذلك سٌكون "عصر الفٌدرالٌة الدٌمقراطٌة العالمٌة".
 5ـ إن عصر الحضارة الرأسمالٌة هو الشكل األخٌور لتوارٌخ الحضوارة
المسووتندة الووى المجتمووع الطبقووًل وأهووم موواهرة بوورزت فووً مرحلووة انهٌووار هووذه
العصرل هً اسوتبعاد دور العنوؾ فوً مجتمعوات الثوورات العلمٌوة التقنٌوة الكبورا
التً تحققت باستثناء مروؾ الدفاع المشروعل رؼوم أن العنوؾ الوذي كوان وسوٌلة
لسٌاسات المهٌمنٌن والمستؽلٌن لم ٌسفر عن شًء سوا الخراب والودمارل وأموام
الخوؾ الذي نجم عن الطابع اللصوصً للملكٌوة الخاصوةل وجودت الفئوة الحاكموة
أمنهووا وضوومان بقائهووا فووً ممارسووة العنووؾل فقامووت بتقدٌسووه وتمجٌووده موون خووبلل
تضخٌم عصت البطولةل لدرجة أن اآللهة التوً لوم تكون تعورؾ معنوى العنوؾ فوً
المٌثولوجٌووا األولووى أصووبحت تحموول صووفات العقوواب والقهوور والشوودة مووع تطووور
المجتمع الطبقً وخاصة فً العصر اإلعطاعً.
إن دور العنؾ فً التحوالت المجتمعٌة أعل بكثٌور مموا ٌعتقودل فقود لعوب
العنؾ دور التحوٌل والتؽٌٌر فً مراحل الطفرات النوعٌة المجتمعٌةل هذا الشكل
مووون عملٌوووات العنوووؾ كوووان ٌحقوووق تحووووالت نوعٌوووة وعصوووٌرة المووودا ثوووم تجوووري
تجاوزهووال علم وا ً بووؤن عسووما ً كبٌوورا ً موون ممارسووات العنووؾ التووً كانووت تطبووق عبوور
التووارٌخ وتكتسووب صووفة االسووتمرارٌةل هووً أعمووال إرؼامٌووة كانووت تمووارس الملووم
عبر الفتوحات واالحتبلل والنهب وما شابه مخلفوة الخوراب والودمارل وكوان ٌقوال
بوؤن هووذه الممارسوات تووتم بووؤوامر مون اآللهووة فوً سووبٌل إخفوواء أهودافهال وكووان ٌووتم
أطلق اسم الشهٌد على الذي ٌموتل واسم مجاهد على الذي على عٌد الحٌاة ألجل
تقدٌس هذه الممارسوةل وٌبودو أن ذلوك لوم ٌكون كافٌوا ً وكانوت توتم مكافئوة المشوارك
بإعطائه نصٌبا ً من الؽنائمل أجول فالتوارٌخ كوان ٌكتوب بهوذا الشوكل السوافلل وبهوذا
المعنووى ٌمكوون وصووؾ التووارٌخ المكتوووب بؤنووه تووارٌخ ملعووونل والمقصووود بووه هووو
االستدالل على وجوب كتابة تارٌخ صحٌح ٌمجود المملوومٌن ألنهوم أبطوال العمول
والجهد وٌمثلون الضمٌر الحقٌقً للبشرٌةل والدفاع عن األنممة التقدمٌة ونشورها
سٌكون عمٌما ً بشرط الصد فً جوهرها.
إن تووارٌخ الحضووارة بعٌوود عوون القٌووام بتحلٌوول صووحٌح للعنووؾل فوواآلراء
المٌثولوجٌة والدٌنٌة والفلسفٌة التً تمجد الطبقة المهٌمنة المسوتؽلة والتوً تتحودا
عن وصول هذه الطبقة الى سدة الحكومل أثورت وطبعوت التوارٌخ بطابعهوال وٌؽودو
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التارٌخ بآرائوه هوذه مجورد نصووت أدبٌوة تؤملٌوة خطٌورة تتؽاضوى عون الموواهر
التً ٌمكن أن تشكل التارٌخ الحقٌقًل هذه النصوت المالمة التً علبت الموازٌن
حٌا تؽٌٌب دور األصحاب الحقٌقٌٌن للتارٌخل فً البداٌةً ٌجوب كتابوة توارٌخ هوذا
النوع من التارٌخ بشكل صوحٌحل ولون توتم والدة فرصوة لكتابوة توارٌخ تحلٌلوً إال
إذا تحققووت هووذه المهمووة بنجوواحل وأكبوور ملووم فووً التووارٌخ هووو أن ٌكتووب التووارٌخ
اعتمووادا ً علووى هووذا النوووع موون اإلمووبلءاتل والجانووب األكثوور سوولبا ً هووو التوودفق ؼٌوور
الممتوووع لسلسووولة العملٌوووات التوووً عاموووت بهوووا الموووواهر التوووً ٌطلوووق علٌهوووا اسوووم
الشخصٌات والمإسسات التارٌخٌة التً تجعل هذا التوارٌخ أساسوا ً لهوا وتتوؤثر بوهل
إن التارٌخ الذي ٌكتب بشكل خاطغ ٌإدي إلى أعمال خاطئةل وعلٌه فوإن التوارٌخ
الصحٌح هو أحد شروط الممارسة الصحٌحةل وأما مفهووم التوارٌخ الصوحٌح فهوو
الخطوة األولى فً التحلٌل الصحٌح للحضارة.
إن كول مووا حاولنوا القٌووام بوه موون خووبلل هوذه المرافعووة هوو المسوواهمة فووً
تقدٌم تحلٌل صحٌح للحضارة وللتوارٌخ فوً مرحلوة تارٌخٌوة هاموة ولوو بخطوطوه
العرٌضةل وعندما ٌقوع ملوم كبٌور وتوآمر واسوع فوً وسوط موال فوإن أول موا ٌجوب
القٌووام بووه هووو الكشووؾ عوون الجووذور التارٌخٌووة والحضووارٌة لهووذه الممووالم وإزالووة
األعنعة الخبٌثة عن وجوه الذٌن ٌعتقدون بؤنهم أنجزوا تارٌخا ً وهم لٌسوا أكثر مون
متآمرٌن سفلة.
إن المرافعووة اإلنسووانٌة الكبوورا تعنووً الكشووؾ عوون أصووحاب المواعووؾ
المتآمرة من كافة المراكز الشرعٌة والؽربٌةل والكشؾ عن اآلراء التوً ٌتسولحون
بها وعن نمط حٌاتهم المنحطة.
لقوود أضووحت المرحلووة التووً تشووهد عصوور الحضووارة الرأسوومالٌة لكونووه
العصر األخٌر موضوعا ً لكثٌر من التقٌٌمواتل فبٌنموا ٌقوٌم أصوحاب وجهوة النمور
المحافمووة علووى أن العصوور المعووا هووو" نهاٌووة للتووارٌخ "ل ٌوورا أصووحاب الفكوور
الثوري بؤن ٌسموه "عصور االشوتراكٌة"ل فؤصوحاب الورأي األول تسولحوا بفلسوفة
مثالٌة جامودة ومتحجورةل اموا أصوحاب الورأي الثوانً تسولحوا بفلسوفة مادٌوة فموةل
وكبلهمووا بعٌوودان تمام وا ً عوون رإٌووة وتحلٌوول كافووة تعقٌوودات العصوور المعووا ل أمووا
المواعووؾ المتعلقووة بحضووارة مووا بعوود الحداثووة فهووً وجهووات نموور ؼٌوور متناسووقة
وؼارعة فً الذرائعٌة ومجرٌات الحٌاة الٌومٌة.
إن الموعؾ الصحٌح هو الذي ٌرا أن الثورات العلمٌة التقنٌة هً التوً
تحدد هذه المرحلة بشكل عمٌقل وإن المستوا المادي القائم هو أساس التطورات
التً تحدد وتحول وتبدل كافة األنممة االجتماعٌةل ولكون هوذا ال ٌعنوً أن التقنٌوة
بمفردها ستقوم بعملٌة التحوٌلل فهنا ال بد من الهوٌة اإلٌدٌولوجٌوة أن تتودخل فوً
المسووارل إذا ال ٌمكوون تجوواوز النمووام القوودٌم أبووداً وإمهووار األطووراؾ الجدٌوودة دون
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تحقٌق الوالدة اإلٌدٌولوجٌة وٌمكن تشبٌه هذه العملٌة بموا ٌلوً :ال ٌمكون لبوذرة أن
تنبت دون وجود حقلل فإذا ما شبهنا الحقل بالتقنٌة فإن ذلك ٌستدعً تشبٌه البذرة
بالهوٌة اإلٌدٌولوجٌة.
لقوود تشووكلت الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة للنمووام الرأسوومالً مووع بداٌووة عصوور
النهضة األوروبٌة فً القرنٌن الخوامس عشور والسوادس عشورل ولون نتحودا عون
هذه الفترة تجنبا ً للتكرارل ثم فً القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر
تحققت أكبور مرحلوة تطوور للنموام الرأسومالًل حٌوا تشوكلت مإسسواته وتووفرت
الفرصووة النتشووارهل وعوود تطرعنووا إلووى هووذه المواضووٌع بخطوطهووا العرٌضووةل وأمووا
القرن العشرٌن فقد أخذ طابع األزمة وحروب االعتسام الجدٌدة من أجول الخوروج
موون هووذه األزمووةل لقوود برهنووت حربووان عالمٌتووان والكثٌوور موون الحووروب المحلٌووة
واإلعلٌمٌةل أن النمام لن ٌستطٌع االسوتمرار بؤسوالٌبه القدٌموةل ولوم ٌسوتطع الونمط
القدٌم الستؽبلل العمل مون جهوة والممارسوات االسوتعمارٌة القدٌموة والجدٌودة مون
جهوة أخورا أن تخلووت نفسوها مون التجوواوزل ولكون هوذه األوضوواع ال تعنوً بداٌووة
حضوووارة جدٌووودة كموووا توووم اإلدعووواء فوووً تلوووك المرحلوووة عنووود بووودء تؤسوووٌس عصووور
االشووتراكٌةل بوول كانووت تعنووً دخووول تلووك المرحلووة إلووى مرحلووة تحووول اإلنتوواج
واالنقسام بٌن األنممةل وعود توضوحت هوذه الحقٌقوة فوً نهاٌوات القورن العشورٌنل
وعرفت هذه المرحلة بمرحلة حضارة الدٌمقراطٌة المعاصرة.
إن مرحلة الدٌمقراطٌة المعاصرة ال تعنً نهاٌة النمام الرأسومالًل إنموا
تعنً أن عصر الهٌمنة المطلقة عد ولعىل وانه عد تم الحود مون الهٌمنوة واالسوتؽبلل
ونمط حٌاته على مستوا متقدمل ولقد عملت معاٌٌر الدٌمقراطٌة المعاصورة علوى
كبح جماح النمام الرأسمالً وأرؼمته على تقاسوم عدرتوه فوً االسوتؽبلل واإلدارة
مع العمال ومع الشعوب كما ترٌد.
ال شوووك أن نضوووال العموووال والشوووعوب لعوووب دوراً مصوووٌرٌا ً فوووً هوووذه
التؽٌٌراتل ومما ال شك فٌوه أٌضوا ً أن كول ذلوك عود حودا بفضول وصوول التطوور
التقنً إلى أبعواد متقدموة جوداًل فلقود ناضولت الطبقوة العاملوة والشوعوب علوى مودا
تارٌخها ولكنها لم تستطع منع األنممة والطبقة المهٌمنة من تطبٌق أعصى أشوكال
االسوتؽبللل ولوم تكوون الهوزائم التووً لحقوت بهووا سوببا ً فووً ذلوكل بوول ان السوبب كووان
ٌكموون فووً التطووور التقنووً الووذي لووم ٌكوون عوود وصوول إلووى المسووتوا الووذي ٌسوومح لووه
بالتقاسووم والمشوواركةل ولكوون عنوودما وصوولت الثووورات التقنٌووة العلمٌووة فووً النصووؾ
الثانً من القرن العشرٌن إلى مستوا ٌسمح للطبقة العاملة والشوعوب بالمشواركة
واالعتسام من جدٌد فً مجوال فوائ القٌموة والسولطات السٌاسوٌة كوان ذلوك ٌعنوً
توفرا ً للشروط الموضوعٌة القوٌة التً تحد من السلطة واالستؽبللل وبتوفر هوذه
الشروط حققت الدٌمقراطٌة المعاصرة أكبر عفزاتها.
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إن ترتٌووب الدٌمقراطٌووة المعاصوورة نفسووها كهوٌووة إٌدٌولوجٌووة موون جهووة
وكمإسسة سٌاسٌة من جهوة أخورا ٌورتبط أشود االرتبواط موع تووفر هوذه الشوروط
الموضوعٌة.
فووً هووذه الحووال فووان الدٌمقراطٌووة المعاصوورة موون زاوٌووة أخوورال تعنووً
تنمٌم وتوجٌه كافة آلٌات ومإسسات اإلدارة واالستؽبلل للنمام الرأسومالً بشوكل
ٌسوومح للمشوواركة واالعتسووام مووع العمووال والمجموعووات الشووعبٌة موون جدٌوود .أي ان
الموضوووع فووً هووذا النمووام لووم ٌعوود ٌتمحووور حووول كووون النمووام الرأسوومالً ٌقوووم
باالسووتؽبلل كمووا كووان سووابقا ً وبتحدٌوود شووكل اإلدارة موون طوورؾ واحوودل ولووم ٌعوود
ٌتمحور حول عٌام الطبقة العاملة والشعوب بإسقاط النمام الرأسمالً بالقوة وبنواء
النمووام الخووات بهووم حسووب الوونمط الثوووريل بوول علووى العكووس موون ذلووك لقوود عبوول
الطرفان بالحد من مصالحهما وأحبلمهما المتحجرة لٌتم ترسٌخ نمط حٌاة ٌتناسب
مع عواعد دولة الحقو الدٌمقراطٌةل واعتسام فوائ القٌموة والووفرة وإنتواج القوٌم
الموجودة على كافة األصعدة الناجمة عن التقنٌة من جدٌد ضومن جوو مون السوبلم
وباستخدام آلٌات السٌاسة الدٌمقراطٌةل وألجل ذلك تم االعتراؾ بحق الجمٌع فوً
المشوواركة فووً السوولطة السٌاسووٌةل رؼووم مه وور اإلكووراه والتصوولب أحٌان وا ً إال انووه
ٌفضل استهبلكها وإنهاءها ضمن هوذا الصوراع والوفوا وحولتهوال وبواألحرا أن
هذا نواجم عون أنوه ال مفور مون حوروب الفتوحوات والهجموات المعتمودة علوى تقنٌوة
األسلحة التً تطورت إلى درجة ٌمكنها أن تدمر اإلنسانٌة جمعاء وستلحق األذا
والخسارة بالجمٌع وهذا أٌضا ً من نتائج التقنٌة.
من الواضح إن الرأسمالٌة ال تستطٌع اإلصرار على شوكلها الكبلسوٌكً
ضمن هذه المرحلة التً اكتسبت أساسا ً موضوعٌا ً كهوذال حٌوا وصولت الشوعوب
بواسووطة التقنٌووة موون جهووةل ومسووتوٌات الحرٌووة التووً تووم اكتسووابها بالنضووال الووذي
خاضووته الشووعوب والطبقووات الكادحووة موون جهووة أخوورال إلووى مسووتوا موون الوووعً
والتنمووٌم الووذي لوون ٌسوومح لووذلك الشووكل التقلٌوودي باالسووتمرارل فالموضوووع هنووا ال
ٌتعلق بخٌار كٌفً بل ٌتعلق بمرحلة جدٌدة بلورتهوا الشوروط القائموةل وهوً عبوول
النمام الرأسمالً بالتحول الدٌمقراطًل إذ أن ضورورات النموام تإكود أن الوربح
فً مرح لة التطورات التدرٌجٌة واعتسام هذا الربح وفق الحاجة أفضل من الوربح
عووون طرٌوووق المؽوووامرات الدموٌوووةل ولوووذلك ال ٌمكووون الحووودٌا عووون عوووودة النموووام
الرأسمالً التقلٌدي إلى عهد سابقل ولم ٌعود ممكنوا ً القضواء علوى هوذا النموام عون
طرٌق الثورات.
وبالتدرٌج كلما تطورت أشكال الحضارة الجدٌدة تصوبح عملٌوة الوذوبان
ممكنة فً هذه المرحلةل وٌتم االعتناع بوجود تحول نمووذجً .نإكود مون جدٌود أن
التطورات العلمٌة والتقنٌة تشكل أساس كول ذلوكل كموا أن الجوواب الوواععً الوذي
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عدمته هذه المرحلة ٌعد األساس الذي جعل الدٌمقراطٌة المعاصرة مإثرة إلى هذا
الحد فً نهاٌة القرن العشرٌنل فإمكانٌات التوعٌة العمٌمة التً أكتسوبها المجتموع
بفضل تقنٌة االتصال والمعلوماتٌوةل والقودرة التوً اكتسوبها المجتموع المودنً كونوه
السوواحة الثالثووةل وضوورورات أن تكووون السٌاسووة والدولووة منفتحتووان علووى األعنٌووة
الدٌمقراطٌووةل كوول هووذه العواموول ال تسوومح بإمكانٌووة هٌمنووة طبقٌووة بمفردهووال ألن
المجتمووع الووذي ٌؽوودو دٌمقراطٌوا ً ٌصووبح متعوودد األلوووان إلووى درجووة ال ٌحتموول فٌهووا
ثنائٌة األبٌ واألسودل فلوال وجود العدٌود مون مإسسوات المهون التقنٌوة ال ٌمكون
لئلدارة السٌاسٌة بمفردها أن تدٌر أعمال المجتمع لٌوم واحدل واألهم من ذلوك أن
الفرد الذي تحرر ال ٌمكن إدارته أو التحكم به بمفاهٌم االستبداد والتسلط التقلٌدٌوة
لنفس األسباب التقنٌة أٌضاً.
وبالنتٌجة فؤن حضارة النمام الرأسومالً تعمول علوى تعرٌوؾ نفسوها مون
جدٌوود ضووومن معوواٌٌر الدٌمقراطٌوووة المعاصوورةل وعلوووى كسووب هوٌوووة إٌدٌولوجٌوووة
وباالعتماد على الوفا مع الشرائح االجتماعٌة التً لها عبلعوة بكافوة المإسسوات
االعتصادٌة واالجتماعٌوة والسٌاسوٌة فوً تحدٌود أسولوب للحضوارة واإلدارةل وهوذا
ٌدل على أن عصور االستؽبلل والسٌطرة ببل حودود عود بقٌوت فوً الماضوًل وأن
التطورات الحضارٌة الجدٌدة تدخل إلى جدول أعمال التوارٌخ .الشوك أن التطوور
العلمووً التقنووً ٌشووكل أسوواس الشووروط الموضوووعٌة فووً تحدٌوود عبلعووات ومووواهر
الحضووارة الجدٌوودةل وتشووكٌبلت الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة الخبلععووة المسووتندة علووى هووذه
األرضووٌة .سووتتطور وستنشوور وسووتتعامم المووواهر المإسسوواتٌة التووً تعموول علووى
تخطً طابع األزمات األساسٌة للعصر.
 6ـ لم تنجح اإلٌدٌولوجٌوة االشوتراكٌة والنموام االشوتراكً المشوٌد الوذي
نجم عنها والتً تشكلت ضود النموام الرأسومالً فوً الوصوول إلوى شوكل حضوارة
جدٌدةل ومهما كان السبب سواء أكان نابعا ً من الهوٌة اإلٌدٌولوجٌةل أو كان نتٌجة
للوالدة المبكرة أو نتٌجة لؤلخطاء التً ارتكبتل فإن النمام االشوتراكً المشوٌد لوم
ٌسووتطع تحوٌوول مطالووب الكووادحٌن والشووعوب فووً الحرٌووة والمسوواواة إلووى تطووور
حضاريل وبالرؼم من كل ادعاءاته علوى هوذا الصوعٌد فإنوه لوم ٌسوتطع الوصوول
إلوووى أبعووود مووون تشوووكٌل رأسووومالٌة الدولوووةل وشوووهد التوووارٌخ الكثٌووور مووون التٌوووارات
اإلٌدٌولوجٌة والحركات االجتماعٌوة المشوابهةل ورؼوم األسواس الودٌنً واالعتمواد
ع لى النمام القبلًل فإن إنطبلعات النبً إبراهٌم والنبوً موسوى تشوكل فوً حاالتوه
األولووى اشووتراكٌة عبلٌووةل ولووم تسووتطع الكٌانووات القائمووة فووً الشوور األوسووط آنووذاك
والتووً علبتهووا الهٌمنووة اآلشووورٌة بشووكل خووات رأس وا ً علووى عقووب وجعلتهووا تؽٌوور
أماكنها وعملت على خنقها بوحشٌةل لم تستطع مواصولة وجودهوا إال عون طرٌوق
أسلوب الحٌاة الجماعٌة على شكل طر صوفٌةل ناهٌك عن أن أنممة الكهنة فً
مصر وسومر تشوكل أولوى األمثلوة المقدسوة الشوتراكٌة الدولوةل وعود فوتح الطرٌوق
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الحضواري أمووام اعتصواد الدولووة بموا ٌشووبه النمووام السووفٌتًل لقوود تشوكل سووابقا ً فووً
المجتمع النٌولٌثً نمام مجتمع مشاعً "كومونة" حول نمام األب واألمل وعوا
هذا النمام االجتماعً الذي ٌمكون أن نسومٌه باالشوتراكٌة البدائٌوة دون أن ٌعورؾ
الدولووة آالؾ السوونٌنل حٌووا أمنووت اإلنسووانٌة خمٌرتهووا األساسووٌة موون ذلووك النمووام
وبقٌوووت توووذكره بمصوووطلح الجنوووة الوووذي ٌقووووم بتؽذٌوووة أحوووبلم المسووواواة والحرٌوووة
باستمرار.
ٌقدم النبً عٌسى والسنٌن الثبلثمائة األولى من الحركوة المسوٌحٌة مثواالً
ساطعا ً على االشوتراكٌة الدٌنٌوة مون حٌوا الفتورة والشومولٌةل فقود اسوتطاع أسواتذة
تلك الفترة تمثٌل اإلٌدٌولوجٌة والتطبٌوق فوً شخصوٌاتهمل حٌوا ٌنودر وجوود مثول
لها فً التارٌخ.
تعد االنطبلعة اإلسبلمٌة مثواالً مختوارا ً آخور علوى الونمط المشواعًل فلقود
كانت عٌم المساواة واالحترام المتبادل موجودة بٌن األعضاء بما ٌشبه نمط العائلة
المقدسووةل إن حالووة األمووة النقٌووة عبووارة عوون اشووتراكٌة المرحلووة اإلعطاعٌووةل ولقوود
ابتعدت كل من المسٌحٌة واإلسبلم عون اشوتراكٌة األموة بعود أن شوكلتا دوالً وبعود
ازدٌاد الدور الذي لعبتوه السوبلالتل وعود عملوت الملكٌوة الخاصوة المتطوورة علوى
توودنً الطووابع االشووتراكً الووذي كووان سووائدا ً فووً البووداٌاتل وأصووبح النمووام ؼبلف وا ً
إٌدٌولوجٌا ً بسٌطا ً واجوفاًل ومهرت العدٌد من الموذاهب والطرائوق التوً واصولت
نمام حٌاتها الجمواعً وصوفائها اإلٌودٌولوجًل واألسولوب الوذي تتبعوه الكثٌور مون
الحركووات ذات الممهوور الوودٌنً فووً الشوور األوسووط ٌمثوول أسوولوب المسووحوعٌن
الجماعً ضد نمام الهٌمنة واالستؽبللل ونمراً لضعؾ األساس التقنً لم تستطع
هووذه الحركووات أن تتحووول إلووى نمووام حرٌووة ومسوواواة بوودٌلل وعوودم وصووول هووذه
الحركووات إلووى نموووذج حضوواري بوودٌل علووى الوورؼم موون اسووتمرار بعضووها لمئووات
السوونٌنل بوول وعلووى الوورؼم موون وصووولها إلووى سوولطة سٌاسووٌة علووى مسووتوا دولووةل
مرتبط اشد االرتبواط بضوعؾ األسواس العلموً والتقنوًل باإلضوافة إلوى أن جووهر
هوٌاتها اإلٌدٌولوجٌوة كوان ٌسوتند إلوى نموام المجتموع الطبقوًل لوذا لوم ٌتمكنووا مون
إحٌواء مطوالبهم بالحرٌوة والمسواواة إال فوً خٌواالتهمل وعلوى هوذا األسواس اتجهوووا
نحووو العشووق اإللهووً والبشووريل وؼووذوا أحبلمهووم بالجنووة وحووافموا علووى حٌوٌووة
شوعهم لؤلخوةل وتحولوا إلى تقالٌد أدبٌة وأخبلعٌة عوٌة.
ٌجووب إضووافة الموودارس الفلسووفٌة إلووى هووذه النزعوواتل حٌووا لووم تتووؤخر
الموودارس ذات األسووس الفلسووفٌة فووً تمثٌوول األفكووار االشووتراكٌة القوٌووةل فؤسسوووا
أحزابووا فلسووفٌةً اسووتمرت مئووات السوونٌن وعوواموا بالعدٌوود موون الهجمووات العنٌفووة بكوول
بطولة وشجاعةل ومهورت حركوات اجتماعٌوة تنوادي بالحرٌوة والمسواواةل وٌجوب
علٌنا أن ال ننسى هذه الحروب التً تم خوضها ألجل حماٌة العقٌودة والووعً فوً
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التارٌخ.
لقد تم إحٌاء حلم اشتراكٌة مثالٌة من خبلل "الٌوتوبٌا" و"مدٌنة الشمس"
مع والدة الرأسمالٌةل وناضل الكثٌر من البشر والتجمعات ببطولة وشوجاعة ضود
الدوؼمائٌات الدٌنٌةل وذلك فً سبٌل أحبلم الحرٌة التً أنجبت الرأسمالٌةل فعندما
كانوا ٌناضلون لم ٌشكوا ولوو للحموة واحودة فوً أنهوم ٌعملوون مون أجول المسواواة
والحرٌة واألخوة ولٌس من أجل خدمة الرؼبات الفردٌوةل فحتوى الثوورة الفرنسوٌة
جعلت "المساواة والحرٌة واألخوة" شعارا ً لها.
ولم تتردد مإسسات االشتراكٌة العلمٌة كارل ماركس وفرٌدرك أنجلوس
فً اإلعبلن عون أنهموا بنٌوا هوٌتهموا اإلٌدٌولوجٌوة اعتموادا ً علوى الفلسوفة األلمانٌوة
واالشووتراكٌة الفرنسووٌة وحركوووة الطبقووة العاملووة اإلنكلٌزٌوووةل وٌبووٌن هووذا الشووورح
المختصر أن الطبقة العاملة والشوعوب المسوحوعة عود ناضولت دائموا ً منوذ المشواعة
البدائٌة للعصر النٌولٌثً وحتوى مرحلوة االشوتراكٌة العلمٌوةل وذاعوت أعسوى أنوواع
العذاب وعاومت بكل بطولة وشوجاعة فوً سوبٌل نموام حٌواة مشواعٌةل ٌعتمود علوى
األخوة بإٌدٌولوجٌة تتضمن المساواة والحرٌةل فإذا لم ٌسوتطٌعوا تؤسوٌس األنمموة
التً استحقوها فإن السبب ٌكمن فوً علوة اإلٌموان ووهون النضوالل بول السوبب هوو
أنهم لم ٌمتلكوا الشروط التقنٌة التً تحقق أهدافهم المقدسة آنوذاك وهوذا موا نسومٌه
بالتؤخر التقنً الذي حكم علٌها بالبقاء فً حضارة مجتمع طبقً.
تعد حركة الطبقة العاملوة التوً تتخوذ مون "البٌوان الشوٌوعً" مرشوداً لهوا
آخر حركة ألجل الحرٌة والمساواة فً هذه السلسلة التارٌخٌوةل ولقود أدرك كتعواب
البٌان الشٌوعً الطابع الخٌالً للحركات التوً سوبقتهم ل ولهوذا حرصووا علوى أن
ٌكونوووا علمٌووٌنل ولكوون هووذه العلمٌووة كانووت محوودودة آنووذاكل وكووانوا ٌعٌشووون فووً
مرحلة نضج النمام الرأسومالًل حٌوا كوان هوذا النموام ٌعوٌ أول أزماتوهل بٌنموا
ثقته بنفسه ال حودود لهوال وكوان ٌعتقود أن التوارٌخ بودأ بوه وسٌسوتمر حتوى النهاٌوةل
وبالرؼم من تضمنها األسلوب العلمً فوان االشوتراكٌة كانوت فوً بوداٌات تكوٌنهوا
ولم تنضج بعدل وكانت حركة الطبقة العاملوة تعوٌ مرحلوة الطفولوة علوى الورؼم
موون ذلووكل وال ٌصوودر صوووت عوون حركووات التحوورر ضوود االسووتعمار ولووم ٌتووردد
مإسسا االشتراكٌة اعتبارا ً من منتصوؾ القورن التاسوع عشور عون اإلعوبلن وبكول
جرأة عون موواعفهم الطبقٌوة فوً اإلٌدٌولوجٌوة والعملٌوة مون خوبلل األممٌوة األولوى
والثانٌةل ومواعفهم العلمٌة هً من أكثر الجوانب التً تستحق االحترام مع بحوثهم
عن حقو العمال فً كافة الشروط ودفاعهم عنهال وذلك هو الجانوب النبووي فوً
عملهمل وفً مراحل كهذه ال ٌتم التساإل حول موا إذا كانوت االسوتراتٌجٌة مناسوبة
أم الل فعندما وعوؾ عٌسوى ضود نموام روموا الرهٌوب وهوو ال ٌملوك سوبلحا ً سووا
اإلٌمان بربهل لم ٌكن فً وضع ٌسمح لوه بوالتفكٌر االسوتراتٌجً والتكتٌكوًل وموع
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ذلك لم ٌتردد ولو لحمة فً إلقاء خطوة ألجول البشورٌةل والبودء بمرحلوة حرٌوة ال
نه ائٌووة فووً أعوووا لحمووة تارٌخٌووةل وخطوووة كهووذه تسووتحق صووفة القدسووٌةل وبهووذا
المعنى ٌكتسب مإسسو االشتراكٌة األبطال وحركات القواعود االجتماعٌوة األولوى
صووفة القدسووٌة أٌض واًل فالنجاحووات السٌاسووٌة والخسووائر المإلمووة تووؤتى فووً المرتبووة
الثانٌة بعد جوهر العمل الذي تحقق.
إن فشول كومونوة بووارٌس أو انهٌوار األممٌوة الثانٌووة لوم تمنعوا االشووتراكٌة
العلمٌة من الوصول إلى هدفهال حٌا تصل مع المرحلة اللٌنٌنٌة إلى عوة سٌاسوٌة
عممى وتمتلك عدرة دولةل وبالتعرٌؾ القدٌم ٌتم اإلعبلن عن انضمام ثلوا العوالم
موون البرولٌتارٌووا والشووعوب المسووحوعة إلووى عصوور الحضووارة االشووتراكٌةل تجووري
منافسة ناجحوة موع النموام الرأسومالً علوى كافوة األصوعدة وفعوبلً وألول مورة فوً
التارٌخ ٌتم تؤسٌس جمهورٌات الحرٌة والمساواة للمسحوعٌنل ولكن عبل أن تكمول
عمرهووا المائووة وعبوول أن ٌنتهووً القوورن العشوورٌن تنحوول هووذه الجمهورٌووات وتفقوود
أهمٌتها التارٌخٌة وٌعلون العلمواء البرجوازٌوون بهودؾ الدعاٌوة عون هوذه المرحلوة
بإفبلس االشتراكٌةل وتجوري محاكموات للماركسوٌٌن علوى عودة أشوكال باعتبوارهم
خونةل وٌقٌعم المإمنون باالشتراكٌة هذا األمر بؤنوه سوقوط األحوبلم المقدسوةل وأموا
بالنسبة لذوي األعصاب البواردة والوذٌن ٌعملوون علوى وضوع مواعوؾ علمٌوةل فقود
وجدوا أنه ال ٌمكن الوصول بسهولة إلى الحلول عبر الحدٌا عن سقوط األحوبلم
الكبٌرة أو عون طرٌوق المحاكموات الذاتٌوة وتوجٌوه االتهوام بالخٌانوةل فواألمر الوذي
حوودا لووم ٌكوون ٌلٌووق بجوووهره وبووالحلم المطلوووب تحقٌقووهل ولووم ٌنفووذ المبوواد بشووكل
صحٌحل فالطرٌق الذي ٌسلكه العلم واضح دائما ً وٌتم االنطبل منه نحوو النجواحل
فبوودالً موون الفوورح أو الحووزن حٌووال مووا حوودا ٌجووب إجووراء محاكمووة عقلٌووة بمعرفووة
مكان وجود الحقٌقة كما هً.
لم تخضع التجربة السوفٌتٌة لتحلٌبلت عمٌقةل واألهم من ذلوك أن نتوائج
االنحووبلل نفسووها لووم تتضووح حتووى اآلنل ومازالووت كثٌوور موون النقوواط ؼٌوور واضووحة
وكؤنها تنتمر مرح لة جدٌدةل وبالرؼم مون كول هوذا تستوضوح الفلسوفة والممارسوة
اللتٌن كانتا سببا ً للفشلل فعندما ننمر بدعة إلى المواهر التً نواجهها نورا بوروز
محاكمة جدٌدة أمامنوا ونتسواءل :موا الوذي توم تطبٌقوه..؟ل هول اشوتراكٌة أم عومٌوةل
حرٌوة أم اسووتبدادل مسواواة أم رأسوومالٌة دولووة .بالتؤكٌود هووذه األسوئلة ال تهوودؾ إلووى
تقزٌم أو التقلٌل من األهمٌة التارٌخٌة للنضال الذي عام به مبلٌٌن العموال والكثٌور
من األبطوال الوذٌن حملووا فوً علووبهم وعقوولهم إٌموان ووعوً االشوتراكٌة العلمٌوة
بكل عدسٌةل وال ٌمكن أن نقول أن هذا النضال لم ٌحقق أٌة فائدة بل علوى العكوس
من ذلكل إذ أن التحلٌول الصوحٌح لهوذه الممارسوة هوو الطرٌوق السولٌم للودفاع عون
القٌمل فعندما نضعه فً الؽربال العلمً ستمهر أهمٌته الكبورال وٌعتقود بؤنوه دون
إتموام هووذه المهموة بنجوواح ال ٌمكون تحقٌووق مسوٌرات ناجحووة للوصوول إلووى أهووداؾ
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الحرٌة والمساواة المقدسة.
لقوود شووهد التووارٌخ الكثٌوور موون التجوارب التووً أسووفرت عوون نتووائج مخالفووة
لؤلهداؾ التً تم النضال من أجل تحقٌقها بسبب المؽالطوات واألخطواء الخطٌورةل
ولكن ما دامت البشورٌة مسوتمرة فوً وجودهوا فإنهوا سوتعرؾ كٌوؾ تحقوق التعبٌور
العلمً األعرب من الصواب لمثل الحرٌة والمساواة العمٌموةل وستسوٌر بخطووات
واثقة على الطرٌوق الصوحٌح الممهود أمامهوال وسوتحقق النجاحوات المطلوبوة علوى
هذا الصعٌد.
مووون المفٌووود هنوووا أن نلقوووً الضووووء مووون خوووبلل تحدٌووود مفصووول لمكانوووة
االشتراكٌة المشٌدة التً تشكل حقٌقة هامة لهذا العصر.
أ ـ تتضمن االشتراكٌة العلمٌة كهوٌة أٌوة عصوورا ً جوادا ً فوً المسوتوٌات
التارٌخٌووة واالجتماعٌووة والتقنٌووةل حٌووا لووم ٌمتلووك مإسسوووها تراكمووات معرفٌووة
تمكنهم مون تحلٌول عوام للحضوارةل إذ ان األبحواا التوً اسوتهدفت للحصوول علوى
المعلومووات الضوورورٌة كانووت محوودودةل ففووً تلووك المرحلووة لووم تتوووفر أٌووة معلومووة
تتعلووق بالسووومرٌٌن وحتووى العصووور القدٌمووةل ولووم تكوون عوود حللووت بشووكل صووحٌحل
فكانووت التقٌٌمووات بعٌوودة عوون الصووواب ولووم تتوووفر أعمووال جووادة حووول الدراسووات
األثرٌة للمجتمع النٌوولٌثًل ولوم توجود أٌوة تقٌٌموات نمرٌوة ورؼوم فهوم واسوتٌعاب
"المجتموووع القووودٌم" لوووـ "مورؼوووان" إال انوووه كوووان عاصوووراًل أموووا بالنسوووبة للمجتموووع
الرأسمالً الذي تم تقٌٌمهل فقد كان فً مرحلة النضوجل وأكثور موا توم تحلٌلوه هوو
البنٌة اإلنتاجٌةل أما تحلٌبلت الدولة والهوٌة اإلٌدٌولوجٌة فقد كانت محدودة أٌضوا ً
وتتضمن الكثٌر من األخطاءل ولم ٌتخلت تنواول هواتٌن المواهرتٌن الهوامتٌن مون
التووؤثٌرات الفلسووفٌة المادٌووة الفمووةل إذ تووم تقٌٌمهووا كانعكاسووات بسووٌطة لبلعتصووادل
ولتؤثٌر هذا التناول الفلسفً دورا ً مصٌرٌا ً فً نشوء وانحبلل االشتراكٌة المشٌدة.
إن تحلٌل الحضارة الرأسومالٌة كجوزء صوؽٌر مون التوارٌخ ٌنحصور فوً
مرحلوووة زمنٌوووة صوووؽٌرة علوووى أنهوووا مرحلوووة محووودودةل والتركٌوووز علوووى العامووول
االعتصادي دون تحلٌل تارٌخ الحضارة بشكل متكاملل ال ٌعبر عن عٌمة أكبر من
تلك ا لتً ٌحملها تحلٌل األبجدٌةل ومن الواضح أنه بهذا التحلٌل لن ٌتم تنووٌر كول
المجتمع ولن ٌكون كافٌا ً لرسم البرنامج والممارسة الضرورٌٌن للتحول الثوريل
وعد أمهرت التطورات التً مهرت الحقا ً نصٌب األخطاء التوً نجموت عون هوذا
القصور فً الفشل الذي منٌت به االشتراكٌة المشٌدة.
إن البوورامج التووً تعتموود علووى العمووال حصووراً تعووزل نفسووها منووذ البداٌووةل
باإلضافة إلوى بعودها عون التحلٌول العمٌوق للعبلعوة بوٌن المجتموع والواعوع الطبقوًل
فحتى الطبقة البرجوازٌة لٌست أكثر من فرع صؽٌر مون الواعوع المجتمعوًل وعود
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سٌطر مفهوم مجرد ٌقور بوجوود طبقتوٌن فقوط وكؤنهوا الحقٌقوة الوحٌودة فوً العوالمل
وهمووا الطبقووة العمووال والبرجوازٌووة علم وا ً بووؤن موواهرة المجتمووع عوود تشووكلت خووبلل
تارٌخ عمره مئات اآلالؾ من سنٌن التطوورل وأموا مواهرة الفورز الطبقوً فتشوكل
جووزءا ً موون هووذا التووارٌخل بوول هووً موواهرة جزئٌووة ومحوودودةل إن الطبقووة العاملووة
والبرجوازٌووة همووا عضوووان عوودٌمان تجووددا جسوودا ً واكتسووبا عوووةل ولهووذا لوون ٌتمكنووا
لوحوودهما سووواء أكووان عوون طرٌووق تؽٌٌوور كلووً لهمووا أو إزالتهمووال موون التعبٌوور عوون
وجود كامل المجتمع أو بتحوٌله وتبدٌلهل ولوم تكون القووا الخارجٌوة سوببا ً أساسوٌا ً
فً عدم استطاعة البرجوازٌة والطبقة العاملة بمواعفهما الضٌقة ممثلتوٌن بالفاشوٌة
واالشتراكٌة المشٌدة حماٌة مرحلة النشووء بواسوطة الثوورات والثوورات المضوادة
من االنهٌارل بل ان سبب هذا االنهٌار ٌعود الى كونهما تناعضتا مع واعع الحقائق
االجتماعٌووة األساسووٌةل لقوود اكتشووفت القوودرة التارٌخٌووة لمفهوووم المجتمعٌووة أن هووذه
الممارسات الهندسٌة النموذجٌة ال معنى لهال وعامت بتحلٌلها استنادا ً إلوى عودراتها
الذاتٌوةل ولوم تسووتطع كافوة األعموال الهندسووٌة التوً ال تعتمود علووى التحلٌول الشووامل
والعمٌق للواعع االجتماعً أن تكون أكثر من بناء ذو عمر عصٌر.
ٌعوود االنهٌووار المفوواجغ ؼٌوور المنتموور للتوورمٌم الفاشووً للنمووام الرأسوومالً
وكووذلك بنوواء مجتمووع االشووتراكٌة المشووٌدة للنمووام االشووتراكً أمثلووة صووارخة تإكوود
صوحة التقٌوٌم الوذي أوردنواهل ناهٌوك عون أن أؼلوب المإسسوات التوً أخوذت شووكل
طر صوفٌةل والتً تشبه هذا النووع مون األبنٌوةل لوم تسوتطع أن تكوون أكثور مون
بنووى جوفوواء  Marjinalفووً التووارٌخ .إن التحوووالت االجتماعٌووة التووً اسووتمرت
طوووٌبلً هووً تلووك التحوووالت التووً تبنووت المسووتوا التقنووً للمجتمووعل والمإسسووات
األٌدٌولوجٌة والسٌاسٌة المرتبطة بهذا المستوال وهذه عاعدة صحٌحة دائما ً سواء
أكانووت تلووك التحوووالت تحموول طووابع الطبقووة المهٌمنووة والمسووت حؽلة أو تحموول طووابع
الطبقات المسحوعة التً تتعر لبلستؽبللل إن مستوا التقنٌة فوً القورن التاسوع
عشر لم ٌكن متطورا ً لدرجة تكفً لتحقٌق برنامج االشوتراكٌة العلمٌوةل وعود تموت
البرهنة على عدم كفاٌة هذا المستوا التقنً على تقودٌم البنٌوة المادٌوة الضورورٌة
إلعامة مجتمع ال طبقً عبر انحبلل البنوى االشوتراكٌة التوً نشوؤتل وٌمكون القوول
أن االشتراكٌة بدأت اعتبارا ً من النصؾ الثانً للقرن العشرٌن بالوصول إلى هذا
المستوا التقنً المطلوب بشكل عوويل وللثوورة العلمٌوة التقنٌوة دور مصوٌري فوً
هووذا اإلنجوواز التقنووً الووذي تووم التوصوول إلٌووهل إذ ال ٌمكوون ألٌووة هوٌووة إٌدٌولوجٌووة
بمفردها أن تمتلك القدرة على تحقٌق تطور ٌفو المستوا التقنً الموجوود وهوذه
عاعوودة صووحٌحة دائم واًل سووواء حملووت فووً طٌاتهووا مووزاعم إلهٌووة أو مووزاعم علمٌووة
كبٌرة.
ب ـ ٌشاهد أن االشتراكٌة تعانً من عصور حاد فً مواعفها نحو العنؾ
بشكل عام ونحو العنؾ الثوري بشكل خاتل ومون المعلووم أن المبالؽوة فوً دور
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العنوؾ ٌنبووع موون وجهووة النموور القائلووة بؤنووه ٌلعووب دور" القابلووة فووً والدة المجتمووع
الجدٌد"ل والعنؾ الذي اسوتخدمته الثوورات االشوتراكٌة واالشوتراكٌة المشوٌدة كوان
بعٌدا ً عن دور القابلة التً تقدم المساعدة أثناء الوالدةل بل أكثر من ذلك أن العنؾ
المذكور لم ٌكن سووا اسوتمرارا ً لونهج سوارؼون وحموورابً واالسوكندر وعٌصور
ونووابلٌونل وخاصووة أنهووا بنووت الجوودران وموودت األسووبلك الشووائكة لحماٌووة النمووامل
ودعت للعٌ ضمن ؼبلؾ مون العنوؾ مون رأسوها إلوى أخموت عودمٌهال وضومن
هذه الشروط دعك من مساعدة أم على إنجاب ولٌدها فإن ما تقدموه بشوروط كهوذه
هو موت األم جراء الصعوبات واألخطار واالختناعات اإلضافٌة التً عدمتهال لقد
جرا هذا الوضع بل وأكثر منه أثناء تطبٌقات االشتراكٌة المشوٌدةل فالنموام الوذي
ٌإمن بمصالح وخٌر اإلنسانٌة إلى هذه الدرجةل ال ٌبنً حوله كول هوذه الجودرانل
وال ٌمد كل هذه األسبلك الشائكةل وال ٌتخذ هذه التودابٌر إال األنمموة التوً ال تثوق
بنفسها والتوً تحتووي علوى كول أنوواع العنوؾل والعكوس هوو الصوحٌحل فلوو كانوت
واثقوة موون هوٌتهووا اإلٌدٌولوجٌووة ألمهوورت تسووهٌبلت كثٌوورة لجووذب كوول العووالم إلووى
داخلها من جهةل ونشر إنسانٌتها الذاتٌوة إلوى كافوة أنحواء العوالم مون جهوة أخورال
ناهٌووك عوون أن سووائر األعمووال التووً نفووذت انصووبت فووً بوتقووة عوودم جعوول النمووام
ٌتخلؾ عن سبا التسلحل والتً لم تلعب أي دور سوا التحضٌر النهٌار النمامل
أي أن تقووٌم الممارسووة العنٌفووة والتطبٌقووات المعتموودة علٌهووا عوود برهنووت عبوور حوول
النمام على أنها شكلت األخطاء األساسٌة للنمامل وٌتفق الجمٌع على أن سٌاسوات
سبا التسلح عد لعبت دوراً أساسٌا ً فً انهٌار االشتراكٌة المشٌدة.
لقد كان تمجٌد العنؾ الثوري ملٌئا ً بالمبالؽات واألخطواء ولوم ٌلعوب هنوا
دور القابلووةل بوول لووم ٌتووردد فووً لعووب دور كبٌوور فووً إجهووا عٌصووريل فممارسووة
المهٌمنووة والمسووت حؽلةل نتٌجووة
العنووؾ المتطوورؾ عموم وا ً هووً موون سوومات الطبقووات
ح
شعورها بالخوؾ واللصوصوٌة التوً تمارسوهال ولتوتخلت مون ذلوك الخووؾ تقووم
بالحصوول علووى األسوولحة الجدٌوودة باسووتمرارل وتكثوؾ موون أعمووال القتوول والجوورائم
وترتكب المجازرل حقا ً إنها تشعر بالحاجة إلى تمجٌد العنؾ بخلوق ذرائوع كثٌورةل
مثل ممارسة العنؾ تحت اسم "هللا" و "ألجل سبلمة واسوتقرار المجتموع"ل وكلهوا
إلخفاء الطابع الحقٌقً للحوروب التوً تعتبور كول واحودة بمفردهوا مجوزرة رهٌبوةل
أما فً الواعوع فوإنهم ٌمارسوون كول أنوواع السولب والنهوب المونممل وال ٌتورعوون
عن ارتكاب كل أشوكال الجورائم مون أجول ذلوكل والعنوؾ الوذي ٌمكون الودفاع عنوه
والذي ٌمارس ألجل التحول والسبلمة االجتماعٌة هو العنؾ المستخدم فً الودفاع
المشروع عن الذات الذي ٌنبوع مون تعرٌوؾ القوانون العوالمًل والمقصوود هنوا هوو
العنؾ الذي ٌتم اللجوء إلٌه للحماٌة والدفاع عن الونفس ضود االعتوداءات الداخلٌوة
أو الخارجٌة التً تسعى إلى التدمٌر أو الدمج أو أجراء تحوالت بالقوةل أما أنواع
العنؾ األخرا التً تتجاوز هذا الهدؾ مثل العنؾ المستخدم فً احتبلل الكٌانات
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االجتماعٌووة األخوورا أو االسووتٌبلء علووى القووٌم المادٌووة والمعنوٌووةل أو فووً إجووراء
التحوووالت القسوورٌة عوون طرٌووق عملٌووات الوودمجل فإنهووا تحموول صووفة رجعٌووة ٌجووب
التخلووً عنهووال وال ٌمكوون لعملٌووات اإلرؼووام واإلكووراه هووذه أن تحموول صووفة القابلووة
سووواء تمووت ممارسووتها باسووم هللا أو باسووم الوووطن أو تحرٌوور األمووةل وال تحموول أٌووة
صفة أكثر من كونها عملٌات عتل ونهب واستبداد.
لقوود تطرعووت االشووتراكٌة المشووٌدة والكثٌوور موون حركووات التحوورر الوووطنً
التً سارت على نهجها فً ممارسة العنؾ بشكل واسع ولم تستطع الوتخلت مون
أن تكون محكومة بنموام حماٌوة ٌعتمود علوى العنوؾ فقوطل إن هوذا الموعوؾ ٌعكوس
عطعا ً طابع الفئات المهٌمنة المستؽلةل وألن استخدام العنؾ كوان باسوم االشوتراكٌة
والتقدمٌة فقد جلب معوه انحوبلالً جواداًل ولقود تؤكود مورة أخورا مون خوبلل النمواذج
التً عدمتها االشتراكٌة المشٌدة أنه ال ٌمكن أن ٌكون العنؾ أسلوبا ً للطبقة العاملوة
وللشعوب المسحوعةل أما الدفاع المشروع فهو عمل مقدس وحوق ٌجوب ممارسوته
لتحقٌق الحرٌة وحماٌة الكٌان ضد كافوة االعتوداءات المالموة التوً تسوتهدؾ القوٌم
الحٌاتٌة مهما كانت المروؾ التً ٌجري فٌها ودون النمر إلى زمانها ومكانها.
ان استخدام العنؾ فً الودفاع المشوروع ٌوتم فقوط عنود مواجهوة هجموات
تهودؾ النٌول مون المبواد المادٌوة واإلٌدٌولوجٌوة للكٌوان االجتمواعً وفوً مراحوول
تطور الحرٌة وخاصة فً لحمات التحول النوعًل أي أن هوذا النووع مون العنوؾ
ٌمهر فً مواجهة العنؾ الذي تمارسه القووا التوً تعمول علوى إعاعوة التطوورات
أثنوواء الوووالدة الثورٌووةل فاسووتخدام العنووؾ ضوومن هووذا اإلطووار ٌكووون مشووروعا بوول
وضرورٌاًل وكل شكل من أشكال العنؾ ٌتجاوز هذا التعرٌؾ سٌإدي إلوى وضوع
ؼٌوور عووادل وخسووائر ؼٌوور ضوورورٌة وإلووى تحرٌفووات جووادةل وهنوواك الكثٌوور موون
األمثلة التً تشوٌر إلوى أنوه لوم ٌوتم تقودٌم الودعم الوبلزم للقووا التوً تخوو حربوا ً
لحماٌة نفسها وتطوٌر حرٌتها بالقدر الوذي حودا فوً الممارسوات التوً بولوػ فٌهوا
باسووتخدام العنووؾ بهووذا المعنووى فووً العدٌوود موون التطووورات المرتبطووة باالشووتراكٌة
العلمٌةل فنمرٌة العنؾ تؤتً فوً مقدموة المواضوٌع التوً أخطوؤت فٌهوا االشوتراكٌة
المشٌدةل وكان لهذا الخطؤ تؤثٌر حاسم فً انهٌار االشتراكٌة المشٌدة.
ج ـ لم تمهر مإسسات السٌاسة والدولة فً المرحلة االشتراكٌة مزاٌاها
الخاصةل ولم ٌستطع النمط السووفٌتً أن ٌعبور عون نموط حٌواة بقودر موا عبور عون
كونه آلة دعائٌة للدولةل حقا ً لقد أصوبحت هوذه األداةل التوً ٌفتور أن ٌكوون لهوا
ثقوول أكبوور موون الدولووةل الووى أداة انحطوواط وتحرٌووؾ هووام لكونهووا أصووبحت وسووٌلة
للعبور إلى دولة االستبدادل وهكذا أصبحت سٌاسة بنٌة الحزب الواحدل أداة تحول
البنٌة المعقدة للمجتمع إلى ثنائٌة األبٌ واألسود التً ال ٌمكن رإٌتها سووا فوً
الممارسات الفاشٌةل وسقط العدٌد من الجوانب والفروع المرتبطة بهذه األداة بدالً
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موون أن تكووون إحوودا أدوات نقوول تطالووب المجتمووع الوودٌمقراطً إلووى الدولووةل بوول
تحولت إلى أداة بٌود الدولوة لتقووم بتضوٌٌق الخنوا علوى المجتموعل بٌنموا ٌجوب أن
تكووون الدولووة نفسووها أداة تنسووٌق عامووةل وتوصوولت الدولووة إلووى مفهوووم الدولووة ذات
المصوودر اإللهووً وأصووبحت تم وارس اسووتبدادا ً عاسووٌا ً وتطبووق نمووط مفهوووم النمووام
االسووتبداديل ولووم تسووتطع أن تمنووع نفسووها موون فقوودان كافووة العبلعووات التووً تربطهووا
بمصووطلحً الجمهورٌووة والدٌمقراطٌووة .علم وا ً بؤنووه كووان ٌجووب علووى االشووتراكٌة
المشووٌدة أن تقوووم بتطوووٌر نفسووها بهووذا االتجوواه أكثوور موون أي اتجوواه آخوورل ألن هووذا
الج انب هو الذي ٌمٌزها عن النموام الرأسومالًل وكول موا جورا كوان عكوس ذلوك
تماماًل ففً الوعت الذي كانت المعاٌٌر الدٌمقراطٌة فً الودول الرأسومالٌة متفوعوةل
كانت دول االشتراكٌة المشٌدة تسٌر نحو التحجر والجمود باتجاه الدولة السلطوٌة
االستبدادٌةل وال ٌمكن البرهنة على دولة أو حزب ٌدعً بؤنه ملوك للشوعب إال إذا
ساهم فً نمام دٌمقراطً تعوددي ٌتجواوز موا هوو موجوود فوً النموام الرأسومالًل
وهذه النقطة أٌضا ً تعد من النقاط التً تم تطبٌقها بشوكل خواطغ وأدت موع ؼٌرهوا
إلى انهٌار النمامل وابتعدت األعموال النمرٌوة التوً أنجوزت باسوم "دولوة الشوعب"
ودٌكتاتورٌة البرولٌتارٌا عن العلمٌةل ولم تستطع التخلت مون أن تكوون دعائٌوةل
وبهووذا المعنووى بقووً النمووام متخلف وا ً عوون موواركس وانجلووسل فلووم تسووتطع الدولووة أن
تحمً نفسها من التحول إلوى عووة رأسومالٌة بٌروعراطٌوة ضوٌقة وتتحوول إلوى أداة
للوودفاع عوون نفسووها وتمووارس النهووبل ودعووك عوون تحقٌووق تفووو ٌووذكر علووى النمووام
الرأسمالً فوً مجوال مإسسوات الدولوة والسٌاسوة وحسوبل بول وبقوً متخلفوا ً عنوه
وتحول إلى نمام أشبه بنمام "الكاهن ـ الملك" عنود السوومرٌٌن والمصورٌٌنل وال
ٌمكن أن ٌحافم هذا النمام على عبلعته مع مجتمع القورن العشورٌن أو أن ٌتجنوب
االنهٌار.
لم ٌتم تحلٌل كاؾ حوول كٌفٌوة وصوول االشوتراكٌة المشوٌدةل إلوى وضوع
التشابه مع أكثر األنمواط العبودٌوة تخلفوا ً مون ناحٌوة السٌاسوة والدولوة فوً النمرٌوة
والتطبٌوقل ولوون ٌوتم تجوواوز هوذه الممارسووة إال عون طرٌووق إعوادة التحلٌوول العمٌووق
للحضووارة التووً لعبووت فٌهووا السٌاسووة والدولووة دوراً مركزٌ وا ً بشووكل نوواجح وعلمووً
بحٌا تشمل كل المرحلة التارٌخٌة واالجتماعٌةل فبهذه الطرٌقة فقط ٌمكن تطوٌر
أشكال النمرٌة والتطبٌق للحضارة الجدٌدةل وبهذه الوسٌلة أٌضا ً ٌمكن أن تكتسب
الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة والمإسسات السٌاسٌة معنى جدٌداً.
د ـ فووً االشووتراكٌة المشووٌدة لووم ٌتحقووق مجتمووع دٌمقراطووً ٌعتموود علووى
الم إسسات المدنٌة .ففً الوعت الوذي كوان النموام الرأسومالً ٌسوعى إلوى الوتخلت
من الممارسات الفاشٌة مسوتخدما ً المإسسوات الدٌمقراطٌوة والمدنٌوةل أعطوت دول
االشتراكٌة المشٌدة أهمٌة لتطور معاكسل حٌا تم القضاء على بقاٌا الدٌمقراطٌوة
الطبٌعٌة وتم تحوٌل كافوة المإسسوات المدنٌوة إلوى مإسسوات عمٌلوة للدولوةل بٌنموا
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كووان ٌجووب أن تمهوور عوووة االشووتراكٌة فووً نمووط وعووً وتنمووٌم وحٌوواة دٌمقراطٌووة
واسعة وعمٌقة للمجتمعل فالوذي ٌجوب أن ٌكوون عوٌوا ً هوو المجتموع ولوٌس الدولوةل
والطرٌووق المووإدي إلووى ذلووك اسوومه المجتمووع الوودٌمقراطً والمجتمووع الموودنًل وإن
تخرٌووب كووبل الموواهرتٌن عموول ال ٌمكوون مقارنتووه إال مووع مفهوووم الدولووة السووومرٌة
الكهنوتٌة التً كانت فوً أوجهوال وتصوبح رأسومالٌة الدولوة نتٌجوة لشوروط الدولوة
المتخلفة جداًل وٌصبح النموام السٌاسوً المطبوق هوو رأسومالٌة دولوة متخلفوة جوداًل
وهذا النمط لن ٌسمح ببناء أي مفهووم سووا المفهووم السولطوي االسوتبدادي .وأموا
نتٌجة هذا التطبٌقل فهو عدم إعطاء فرصة لتطور المجتمع الدٌمقراطًو وتتحول
مإسسات المجتمع المودنً إلوى آلوة دعائٌوة بٌود الدولوةل وهوذه المواهرة دلٌول آخور
على أن االشتراكٌة المشٌدة لٌست اشتراكٌة.
بمقتضووى جوووهر االشووتراكٌةل وبؤنهووا نمووام ٌسووعى إلووى تطوووٌر المجتمووع
الوودٌمقراطًل وحتووى الكووبلم الووذي ٌقوور بووؤن االشووتراكٌة ٌمكنهووا ان تتحقووق نتٌجووة
لتطور الدٌمقراطٌة هً رإٌة نمرٌة .فبل ٌمكن بناء االشوتراكٌة فوً مجتموع ؼٌور
متطووووور دٌمقراطٌوووواًل وال ٌمكوووون للمإسسووووات المدنٌووووة وهووووً الوسووووائل الفعالووووة
للدٌمقراطٌووة أن تكووون مرتبطووة بالدولووةو بوول علووى العكووسل ٌجووب أن تلعووب ه وذه
المإسسات دورها كمجموعات خبرة تقوم بمراعبوة الدولوة باسوتمرارل ودون لعوب
هووذا الوودور ال ٌمكوون مراعبووة عبلعووات المجتمووع والدولووة التووً تووزداد تعقٌووداً .فعنوود
انهٌار االشوتراكٌة المشوٌدة لوم ٌتوردد المجتموع الوذي كوان مون المفتور أن ٌودافع
عنهووا ولووو للحمووة واحوودة أن ٌقوووم بحركووات اجتماعٌووة واسووعة للووتخلت موون هووذا
النموام وبؤسورع وعوت ممكونل وهوذه الممارسووة كانوت عملٌوة انتقوال مون رأسوومالٌة
متخلفة جدا ً وال دٌمقراطٌة إلى رأسومالٌة أكثور اعتوداالً وذات طرٌوق مفتووح أموام
الدٌمقراطٌةل وال ٌمكن الحدٌا هنا عن خٌانة أو عملٌة تضلٌل الجماهٌر بل على
العكسل أنها رؼبة الشعب بنمام رأسمالً أكثر دٌمقراطٌوة مسوتفٌداً مون الودروس
التً استخلصها من ممارساته الٌومٌة الحٌاتٌةل وعد مهر بكل وضوح أن تووح
رأسمالٌة الدولة وتحولها إلى عصابات مافٌوا كوان وراء ذلوكو وبرهنوت علوى أنوه
لٌس لدٌها القدرة حتى ألن تكون نماما ً رأسمالٌا ً ٌعتمد على الحقو .
ومن خبلل هذا المثوال ٌوتم التؤكٌود مورة أخورا علوى صوحة فكورة أنوه ال
ٌمكوون الوصووول إلووى االشووتراكٌة دون وجووود دٌمقراطٌووة متطووورةل ودون تجوواوز
الووودٌمقراطٌات البرجوازٌوووة المتطوووورة جووودا ً ال ٌمكووون الوصوووول إلوووى دٌمقراطٌوووة
شووعبٌةل ودون أن تبوورهن الدٌمقراطٌووة الشووعبٌة عوون نفسووها بتعددٌووة البنووى وتوووفر
إرادتهووا الحقٌقووة وعوودرتها علووى مراعبووة الدولووة وبمواعفهووا السوولمٌة والمتسووامحة ال
ٌمكن االدعاء أنها تجاوزت الدٌمقراطٌات البرجوازٌوة .فوإن أحود أهوم المإشورات
التً تإكد الطابع االشتراكً لنمام موا هوً الدٌمقراطٌوة المطبقوةل أموا المإشورات
األخوورا فؤهمٌتهووا ثانوٌووة .ونموورا ً ألن االشووتراكٌة المشووٌدة عوود فشوولت فووً امتحووان
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الدٌمقراطٌووة وأنهووا شووهدت مرحلووة الدٌمقراطٌووةل فهووً لووم تسووتطع إنكووار موون ان
االنهٌار الذي تم بإرادة الشعب وبؽضبه دون أن ٌفكر بالعواعب.
هووـ ـ أمووا بالنسووبة للنمووام االعتصووادي لبلشووتراكٌة المشووٌدة فلووم ٌسووتطع
تجاوز رأسمالٌة الدولة ألنه جزء من الكلل فالنمام الرأسمالً الذي كان ٌعتقد أنه
مرحلة مإعتة حاصور النموام بؤكملوه وبوالرؼم مون اسوتخدام العمول والجهود كنموام
عبودي معاصر فلم ٌستطع الوصول إلى التطور الذي حققته الرأسمالٌة التقلٌدٌةل
والسبب أنها لم تستطع إرضواء الفورد كموا كوان ٌفعول النموام الرأسومالً الخواتل
حٌا انخف مردود الفرد تدرٌجٌا ً وأصبح ؼرٌبا ً عن نتائج عملوهل وفوً النتٌجوة
بدأت ماهرة الملول والهوروب مون العمول كموا حودا فوً العصور األول للعبودٌوةل
بٌنما تقٌٌم العمل فً النمام االشتراكً على أنه حاجة وإنجازه ٌجلب السعادةل لقد
أمهر الوضع الذي عاشه مبدأ العمل والجهد فً االشتراكٌةل أنه أسلوب إرؼوامً
للنمط المعا ل ولهذا عندما انهار النمام مهر وضع مإلم جداًل وٌرا العامول أن
العمل فً أسوأ األعمال وأدناها أجرا ً وفوً أي مكوان مون العوالم نعموة كبٌورةل وال
ٌمكوون التووذرع بؤٌووة حجووة لوضووعهم مواطن وا ً اشووتراكٌا فووً هووذا الوضووعل وإن هووذا
الوضع ٌبرهن على أن النمام الذي كان عائما ً ٌمكن أن ٌكون نتٌجوة ألي تحرٌوؾ
أو انحطاط وال ٌمكن أن ٌكون ناتجا ً عن النمام االشتراكً.
و ـ أمووا حركووات التحوورر الوووطنً والوودول الوطنٌووة التووً تعتبوور مركووز
السٌاسة الخارجٌة لبلشتراكٌة المشٌدة فقد كانوت نمواذج تفتقور إلوى الجوودة وشوكبلً
ساذجا ً من النمام األصلًل فحتى عنودما تحورروا مون االسوتعمار التقلٌودي أسسووا
أنممة أسوأ من االستعمار القدٌم بحٌا ال ٌمكن المقارنة بٌنهموال وألن هوذا النووع
من الدول كانوت نسوخا ً ثانٌوة عون الرأسومالٌة التقلٌدٌوة مون جهوة وعون االشوتراكٌة
المشٌدة من جهة أخرال فقد تحولت إلى كارثة على شعوبها ومجتمعاتها ال ٌمكن
احتمالهال وٌمكن القول بؤن المجتمعات التً كانت تحٌا تحت وطؤة هذا النووع مون
األنممووة عوود تووم التخلووً عنهووا لتعووٌ مووع واععهووا الملعووون المتفسووخ وجه وا ً لوجووهل
ومارست هذه األنممة عوالب من القمع المتحجور أشوبه بموبلم العصوور الوسوطى
وبؤسووالٌب مالمووة وحقٌوورة بحٌووا أصووبحت هووذه المجتمعووات وتحووت تووؤثٌر التقلٌوود
األعمى تعٌ اؼترابا ً عمٌقا ً عن واععها بشكل لم ٌشهد التارٌخ فً أي مرحلة من
مراحله هذا االؼتراب العمٌق لتلك الشعوب بالذاتل وفقدت الثقة بقدراتها الذاتٌةل
كما فقدت الوعً التارٌخً وتدنى مستواها األخبلعً وانعدام الووعً حوول كٌانهوا
االجتماعًل إن هذه المجتمعات تمثل أكثر وأعقد مجتمعات عصرنا تؤزماً.
ز ـ إن حقووو الفوورد ووجوووده كووان والزال مقٌاس وا ً للحرٌووة علووى موودا
التارٌخل ولم ٌنمر إلٌها كإشكالٌة فً نموام االشوتراكٌة المشوٌدةل فالحرٌوة الفردٌوة
هووً موون أكثوور المواضووٌع التووً العووت االهتمووام واالسووتخدام عنوود نشوووء النمووام
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الرأسمالً أوفً مرحلة أزمتهل إن تخلوت الفورد روحٌوا ً وذهنٌوا ً مون وطوؤة كافوة
الوودوؼمائٌات ٌعبوور عوون تطووور هووام جووداًل وهووذا التطووور ال ٌتعلووق بالرأسوومالٌة
فحسوبل بول ٌتحودد مقٌواس كول نقلوة تقدمٌوة بموا تحققوه مون تطوورات علوى صوعٌد
وجدان وكرامة الفرد بمعنى الوصول إلى إدراك ذاتهل ومقٌاس كل ثورة تارٌخٌة
هو الكٌان اإلنسانً والكرامة الفردٌة التً تتحققل وتعبر عن نفسها بالوعً الوذي
تخلقووه فووً الفوورد وفووً رؼبتووه فووً الحٌوواة وإبداعووه وإنتاجووه علووى مسووتوا العموولل
وٌحدد أفضل مقٌاس للتقدم أو عكسه بوالتطورات التوً تمهور علوى الوضوع الوذي
وصل إلٌه الفردل وكذلك نرا أن مستوا حرٌة المجتمع والنمام هو المقٌاس فوً
هذا المجال.
لقوود عووام النمووام الرأسوومالً بتطووورات مذهلووة فووً موضوووع الشخصووانٌةل
وهوو موضووع ٌجوب أن ٌخضوع لتقٌووٌم دعٌوق بكول جوانبوه السولبٌة واإلٌجابٌووةل إن
عٌوام االشووتراكٌة المشووٌدة بحملووة دعائٌووة لتشوووٌه صووورة الفردٌووة وكؤنهووا موضوووع
خات بالنمام الرأسمالًل ٌضعها فوً موعوع متخلوؾ علوى صوعٌد مسوؤلة الحقوو
الفردٌةل بٌنما كان على االشتراكٌة أن تناول هذا الموضوع بؤهمٌة أكبر مما تقوم
بهووا الرأسوومالٌةل فووإذا لووم ٌجوور التعرٌووؾ الصووحٌح للفوورد االشووتراكًل فووإن مقوواٌٌس
المجتمووع الووذي سٌتؤسووس والحضووارة التووً ستنشووؤ سووتكون ؼامضووة ومبهمووةل ألن
القٌموة الحقٌقٌوة ألي نموام تقوواس بنووع الفورد الوذي خلقتووهل إذ ٌجوب التركٌوز علووى
الفرد كؤكبر عٌمةل وال ٌمكن وجود أي شًء أثمن منهل وال ٌمكن الحدٌا عن أي
مقٌاس اكثر متانة وأكبر عدسٌة من هذا المقٌاسل ال سٌما أن النموام الوذي نتحودا
عنه ٌدعً تمثٌله لمرحلة متقدمة على صعٌد الحرٌة.
إن الموضوووع األهووم الووذي دفووع الووى خسووارة االشووتراكٌة المشووٌدة هووو
موضوع الشخصانٌة وؼفلتها وإهمالها وربما خٌانتها وملمها فً موضووع الفورد
اإلنسوووانل فوووإذا كوووان الفووورد ٌهووورول إلوووى النموووام الرأسووومالً كخٌوووار أفضووول مووون
االش وتراكٌة المشووٌدةل فهووو بسووبب تعاموول النمووام الرأسوومالً مووع موضوووع الفوورد
والحقوووو الفردٌوووة بحساسوووٌة بالؽوووة وتجسوووٌده لوووبع المعووواٌٌر الهاموووة فوووً هوووذا
الموضوووعل ممووا ٌجعوول الفوورد مقتنع وا ً بؤنووه نمووام علووى حووقل إن الفردٌووة والحقووو
الشخصوانٌة تووؤتً علووى رأس المواضووٌع التووً ال ٌمكوون تركهووا للنمووام الرأسوومالًل
علموا ً بووؤن النمووام الرأسوومالً بوودأ ٌسووتثمر القووة وٌجمعهووا موون خووبلل رفووع مسووتوا
الفرد الذي بدأ ٌدرك ذاته أثناء نشوئه فً العصور الوسوطى وأثنواء إعوادة والدتوه
فً عصر النهضة.
إن الوضوح فً هذا الموضووع ٌحمول أهمٌوة كبورا وٌجوب النمور إلوى
الفردٌة الشخصانٌة على أنهما موضوعان مختلفوانل فبقودر موا ٌجوب إبوبلء أهمٌوة
للشخصانٌة ٌجب تجنب الفردٌةل لقد أخرج النموام الرأسومالً سولوك الفردٌوة مون
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الشخصووانٌة وكوول واحوود موون المصووطلحٌن ٌووإدي إلووى نتووائج مختلفووةل وال ٌمكوون
العبور إلى االشوتراكٌة دون إعطواء الشخصوانٌة أهمٌتهوال كموا ال ٌمكون الوصوول
إلى دٌمقراطً منسجم أو اشتراكً بالشخصٌات اإلعطاعٌة المتبقٌوة مون العصوور
الوسووطى أو الشخصووٌات الرأسوومالٌة التووً تتمسووك بسوولوكها الفووردي المتووداخل مووع
الشخصووٌات اإلعطاعٌووةل إن الشخصووانٌة موضوووع شووامل وعوود حققووت الحضووارة
الؽربٌة تقدما ً كبٌرا ً على هذا الصوعٌدل وحتوى ٌكوون المورء شخصوانٌا ً ٌجوب علٌوه
عبل كل شًء أن ٌقووم باالسوتجابة للوذوبان الوذي تحقوق ضومن الكٌوان االجتمواعً
الووذي ال ٌعوورؾ حجمووه واتسوواعه باسووتخدام كافووة األسووالٌب المختلفووة عبوور مئووات
اآلالؾ مووون السووونٌنل ولٌقووووم بطووورح أسوووئلة مهموووة مثووول إلوووى أي مووودا تصوووبح
االجتماعٌة ضرورة وما هً فوائدها وما هً محاذٌرها وما هً الجوانب التً ال
معنى لهال وما الذي ٌمكن أن ٌكسبه الفرد عندما ٌكون عضواً فً مجتمع أو عبٌلة
أو عشٌرة أو فً مجتمع متودٌن أو علموانًل وموا الوذي ٌمكون أن ٌخسوره فوً تلوك
األوضاعل إن مثل هذه األسئلة ٌمكن أن تبرز األهمٌوة الحقٌقٌوة للشخصوانٌةل وعود
أعطى النمام العبوودي جوابوه علوى هوذه األسوئلة حوٌن وجود أن الفورد عبوارة عون
شخت محطم تخلى عن ذاته لدرجة أنه ٌدفن حٌا ً مع الملك حٌن ٌموت فوً نفوس
القبرل وهو الذي ال ٌملك ملهل لقود حطوم النموام االجتمواعً العبوودي إرادة الفورد
وحوله إلى كٌان مادي وجعله أداة بسٌطة وموضوعا ً للملكٌة.
عمل المجتمع اإلعطاعً على جعل مسوتوا العبودٌوة أكثور مرونوةل فقود
اصبح للفرد شخصٌة تسمح له بؤن ٌكون صاحب ملهل وربما نجد أن هذا مكسب
مضحك ولكنه ٌعبر عن تطور هام رؼم ذلوكل وٌجوب أال ننسوى أن السوبلطٌن عود
لقبوا أنفسهم بمل هللال فلقد كانت الهٌمنوة الدوؼمائٌوة عوٌوة جوداًل إذ ٌتقورر مصوٌر
اإلنسا ن منذ والدته وهذه القدرٌة العمٌقة شلت الذهن والوروحل فلوم ٌعود هنواك أٌوة
ضوورورة للتفكٌوور واإلبووداعل خاصووة وأن اإلرادة السووامٌة الكبوورا عوود عووررت كوول
شًء مسبقا ً فوبل داعوً لسوعً عودٌم الجودوال وال لهوروب مموا هوو مكتووب علوى
الجبٌن ولن نكسب إال ما كتبه هللا لنال نعم بهذه الطرٌقة ولدت القدرٌة التً تركت
أثرا ً عاتبلً فً عصور الحضوارة فوً الشور األوسوطل وفوً الحقٌقوة لقود مهور هوذا
المفهوم مع تحوٌل فلسفة أفبلطون إلى ثٌولوجٌا "علم البلهوت" فقد أضحت كافة
األفكوووار األولوووى باسوووم اإلسوووبلم والمسوووٌحٌة عبوووارة عووون اعتقوووادات وٌوووتم تقٌٌمهوووا
كضرورات لئلرادة اإللهٌةل ولكون اإلعوداد لتجمٌود ذهون اإلنسوانٌة ولشول روحهوا
عبوور آالؾ السوونٌن فووتح الطرٌووق أمووام تووؤثٌر عاتوولل وذلووك هووو جوووهر الدوؼمائٌووة
العقائدٌة.
لقد خاضت الكنٌسوة عنود مهوور الشخصوانٌة فوً الؽورب حربوا ً ضوارٌة
باستخدام هذا االعتقادل وتوم تحوٌول فلسوفات أرسوطو وأفبلطوون التوً لعبوت دوراً
تقدمٌا ً فوً مرحلوة مهورهموال بواسوطة الكنٌسوة والجوامع إلوى دوؼمائٌوات العقٌودة
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العمٌاء بهدؾ إخضاع الجماهٌر.
ومووووع تطووووور األسوووولوب العلمووووً ووالدة عصوووور النهضووووة تووووم تجوووواوز
الدوؼمائٌة بشكل محدود وبدأت اإلنسوانٌة التوً تفجورت طاعاتهوا كموا ٌتفجور السود
وتهدر مٌاههل فؤعبلوا على الحٌاة رافضوٌن األثور الوذي تركتوه الدوؼمائٌوة وبودءوا
برحلة اإلبداع والمحبةل واستخدم النموام الرأسومالً سوبلح الفردٌوة ضود المجتموع
واسووتطاع أن ٌحقووق تحرٌك وا ً فووً الشخصووانٌة الخبلععووة وعوود تطووورت هووذه الفردٌووة
لدرجة أصبح مشكلة مستعصٌة على الحلل فبٌنما كوان الملوك اإللوه واحوداً أصوبح
ألفاًلو هكذا حققت نقلة من طورؾ إلوى آخور ورؼوم ذلوك فوإن موا تحقوق ٌمثول ثوورة
كبرا فً تارٌخ اإلنسانٌة مون جدٌودل فقود تسوارعت خطووات الفورد الوذي تخلوت
من مل اإلله ومن كافة أنواع الدوؼمائٌاتل وتحولت عملٌة الحد من الشخصوانٌة
ومن الرأسمالٌة التً أدت الى الرك المحموم وراء الربح وبجنوون إلوى مشوكلة
كبرال وضاعت الموازٌٌن وتزاٌدت الحاجة إلى اتخاذ تدابٌر مضادة كً ال ٌقوم
النمام الرأسمالً الذي تسلح بمذهب الفردٌة بتودمٌر المجتمعٌوة الوذي تحوول إلوى
طاعة نووٌة بعد مئات آالؾ السنٌن.
فووً هووذه النقطووة أضووحت المجتمعٌووة حاجووة تارٌخٌووة ال ٌمكوون االسووتؽناء
عنهووال وعوود كووان الفكوور االشووتراكً ونمرٌووة االشووتراكٌة العلمٌووة إحوودا نتووائج هووذه
الحاجة التارٌخٌوةل وعنودما توم تجواوز المفهووم الطبقوً الضوٌقل كوان فوً الحقٌقوة
سٌلعب هذا المفهوم دوره التارٌخً فً هذه النقطة باسم كافة فئوات المجتموع ضود
النمووام الرأسوومالً وسووٌعبر عوون القوودرة علووى إٌقوواؾ الفردٌووة للرأسوومالٌة موون أجوول
المصالح الحٌوٌة للبشرٌةل ولكون ردة الفعول الحقوة ضود الوربح والفردٌوة فوً هوذه
النقطووة أدت إلووى إهمووال أهمٌووة الشخصووانٌة وخاصووة أن االشووتراكٌة المشووٌدة عوود
وجدت أن الشخصوانٌة هوً لعبوة دعائٌوة تقووم بهوا الحضوارة الؽربٌوة وتجعول مون
حقووو الفوورد وحقووو اإلنسووان موضوووعا ً لهجوووم إٌوودٌولوجًل وشووعرت بالحاجووة
التخوواذ توودابٌر مشووددة ضوود هووذه المصووطلحات بهوودؾ حماٌووة نفسووهال وهكووذا كووان
موعؾ االشتراكٌة المشٌدة من الشخصانٌة وحقو األفراد أحد األسباب التً أدت
إلى انهٌارهال فقد تسارع االنهٌار بعد أن نال النمام ضربة فً هذا المجال أٌضاً.
وٌمكوون توجٌووه انتقووادات أخوورا لبلشووتراكٌة المشووٌدة فالهوودؾ موون هووذه
االنتقادات ولو كانت على مستوا التعرٌؾ بدون شكل هو الوصوول إلوى الكشوؾ
عن حقٌقة وجهة نمر االشتراكٌة إلى المجتموع والفوردل وإخوراج عصور توارٌخً
من كونه ٌوتوبٌا مجردة وتحوٌله إلى مسؤلة تطبٌقٌة وإمهار جوانبه السلبٌةل ففوً
الوعت الذي أمهرت هذه االنتقادات األخطاء التً أدت إلى االنهٌار حاولت أٌضوا ً
تسولٌط األضوواء علوى مووا ٌجوب القٌوام بووهل فوإن الوذي سووقط هوو الٌوتوبٌوا وشووقٌقها
التوأم الفلسفة المادٌة الفمة اللتان تمثبلن األساس التارٌخً القويل ومن الواضوح
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أن هووذٌن الموووعفٌن ال ٌعبووران عوون االشووتراكٌة العلمٌووة بوول علووى العكووس فكلمووا
تجاوزت االشتراكٌة العلمٌة كل أشكال الٌوتوبٌات الدوؼمائٌة وكلموا ابتعودت عون
الفلسفة المادٌة الفمة واعتربت مون الفلسوفة المادٌوة الدٌالكتٌكٌوة سوٌتم إنشواء وبنواء
الهوٌة اإلٌدٌولوجٌوة علوى نموط متكامول وعابول للتطبٌوقل ألن هوذه الهوٌوات تشوكل
دلٌل ممارسة وحٌاة ال ٌمكن االستؽناء عنها على طرٌق الرعً الحضاري الجدٌد
الووذي ٌخوودم اإلنسووانٌةل وسووتلعب التحوووالت االجتماعٌووة المطلوبووة دوراً بووارزاً فووً
الرعوً الحضواري الجدٌوودل وٌصوبح أكثور دٌمومووة عون طرٌوق إجووراء تووازن بووٌن
الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة الجدٌوودة وبووٌن الشخصووانٌة والمجتمعٌووة والحرٌووة والمسوواواة
انطبلعا ً مون األسوس واإلمكانٌوات التوً توفرهوا التقنٌوةل وسوٌتحقق هوذا الودور عون
طرٌق وضع الحضارة الدٌمقراطٌة المعاصرة علوى جنواح المسواواة موع المرحلوة
بشوكل عووي وعون طرٌوق معرفوة أن شووعار المبودأ اإلنسوانً العموٌم " لكول حسووب
عدراته ولكل حسب حاجاته" لن ٌتحقق ما لم تتحقق الدٌمقراطٌوة المعاصورةل وموا
لووم تتحقووق كوول مسووتلزماتهل وذلووك هووو السووبٌل الوحٌوود الووذي سووٌحقق االسووتمرارٌة
للحضارة الدٌمقراطٌة وسٌتحقق انتصار االشتراكٌة العلمٌة بشكل عطعً.
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الفصل الرابع
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الملان والزمان والهوٌة اإلٌدٌولوجٌة للتطور الحضاري
الجدٌد وشروطه

لم ٌتم التوصل حتى اآلن إلى إجماع لتعرٌؾ العصور الوذي نعٌشوهل ألن
معالمووه لووم تتضووح بعوود .حٌووا ٌعووٌ النمووام الحضوواري المسووتند علووى المجتمووع
الطبقووًل وتحدٌوودا ً علووى الرأسوومالٌة باعتبارهووا الشووكل األخٌوور لووهل أزمووة وانحووبلل
عمٌقٌن.هنوواك إجموواع علووى هووذا الوورأي رؼووم وجووود بع و الشووكوكل وٌووتم طوورح
تفسٌرات مختلفة حول تعرٌؾ التكوٌنات التً تمهر مجدداً.
إن الثورات العلمٌة التقنٌة التً تحققت فً القرن العشورٌن وخاصوة فوً
النصووؾ الثووانً منووه واكتسووبت القوودرة علووى التطبٌووق بسوورعة كبٌوورةل لعبووت دوراً
أساسٌا ً فً تحول العصر وبلورة خصائصه .حٌا تحققت أكبر التحوالت النوعٌة
فً التارٌخ بعد االستحداا الكبٌر الذي طورأ علوى التطوور الوذهنً والتقنوًل مثول
اكتشاؾ البرونز والحدٌدل واختراع الدوالب والمحراا واكتشواؾ تقنٌوات الكتابوة
والرٌاضٌات والمٌكانٌك والمطابع والبارود وإلوى جانوب الثوورات الفكرٌوة الهاموة
مثل األدٌان التوحٌدٌة والفلسفة.
فمن المعلوم أن التقنٌة التوً وطودت دعوائم النموام الرأسومالًل هوً عووة
المحركووات البخارٌووة أوالً والمحركووات النفطٌووة تبع وا ً التووً أدت الووى تراجووع القوووة
العضلٌة إلى المرتبة الثانٌةل هذه القووة لعبوت دورا ً أساسوٌا ً فوً إعوادة بنواء النموام
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بؤكمله وحققت له االستمرارٌة ومدته بالقوة .بحٌا ال ٌمكن معه أن نقلل من دور
التطووور العلمووً وبوونفس الشووكل ال ٌمكوون التقلٌوول موون دور الجوووهر الوودٌالكتٌكً
للطبٌعة والفلسفة فوً ذلوك .وهوذا التجدٌود الجوذري الوذي جورا فوً البنٌوة التقنٌوة
وكون األرضٌة المادٌة األساسٌة الضورورٌة لتشوكٌل
انعكس على كافة المجاالت ع
نمط اإلنتواج والمإسسوات السٌاسوٌة والوضوع الوذهنً الوذي ٌتناسوب معوهل وتسوتند
التطورات التقنٌوة والتطوورات التوً مهودت لهوا السوبٌلل علوى علوم الفٌزٌواء "عسوم
المٌكانٌووك"ل إذ شووكلت المإسسووات المرتبطووة بالمٌكانٌووك وتطبٌقاتووه أساس وا ً للثووورة
الصناعٌة وذلك على شكل المصانع.
مهد القرن العشرٌن الطرٌق أمام أكبر ثورات علمٌة وتقنٌة فوً التوارٌخ
وخاصوووة تحلوووٌبلت أربووورت اٌنشوووتاٌن المتعلقوووة بتحوووول الطاعوووة والموووادةل كموووا أن
السٌطرة على التطبٌقات التقنٌة للمؽنطة الكهربائٌة وللطاعة النووٌة ووضوعها فوً
الخدمةل جعل التؽٌٌر الجذري للعصر أمرا ً ال مفر منوه .وشوهد العصور تطوورات
علبت الموازٌن رأسا ً علوى عقوبل سوواء فوً البنٌوة الذهنٌوة لئلنسوان أو فوً الحٌواة
التطبٌقٌةل وعن طرٌق تقنٌة االتصال والمعلوماتٌة التً تحمل مزاٌا االسوتمرارٌة
لهذه الثورةل فتحت الطرٌق ألن ٌوتمكن الراعوً فوً القرٌوة أو فوً الجبول ولرجول
األعمال فً نٌوٌورك مون الحصوول علوى المعلوموات ذاتهوا مون خوبلل الوصوول
إلى عصر عولمة شواملة ٌنشوط علوى مودار أربوع وعشورٌن سواعة متواصولةل فوً
الحقٌقووة لقوود حققووت التقنٌووة نقووبلت تقدمٌووة سووبقت البنووى االجتماعٌووة واإلٌدٌولوجٌووة
القائمةل ولم تستطع األنممة المتبقٌة من العصور الوسطى الموجودة فً كثٌر من
أصقاع األر واألنممة التً بقٌت متخلفوة ضومن مراكوز الحضوارة الهاموةل أن
تشكل جوابا ً لهوذه النقلوة النوعٌوة بوالوتٌرة المطلوبوة .فلقود شوهدت المرحلوة تؽٌٌوراً
كبٌرا ً فً نمط الصراعل وإذا لم ٌتم تقٌٌم هوذا الصوراع بالشوكل الصوحٌح ولوم ٌوتم
اتخواذ التودابٌر الضورورٌة فوإن اتسواع الهوووة سوٌكون أمورا ً حتمٌواًل المقصوود بهووذه
التوودابٌر هووً التحوووالت الجذرٌووة علووى كافووة األصووعدة االعتصووادٌة واالجتماعٌووة
والسٌاسٌةل إذ ال ٌوجد أي انسجام بوٌن التقنٌوة الموجوودة مون جهوة وبوٌن األنمموة
االعتصووادٌة واالجتماعٌووة والسٌاسووٌة القائمووة موون جهووة أخوورال كمووا لووم تسووتخدم
اإلمكانٌووات الهائلووة التووً خلقتهووا التقنٌووة االسووتخدام الصووحٌحل إذ ٌووتم اسووتثمارها
بطرٌقوة تووإدي إلووى أخطوار كبٌوورة وذلووك بسووبب األسوالٌب المتبعووة للمجتمووع القوودٌم
والنمووام الرأسوومالً التقلٌوودي فووً اإلنتوواج واالعتسووام واإلدارةل وموون األمثلووة التووً
ٌمكن تقدٌمهال هً استخدام القنبلوة الذرٌوة والتلووا الرهٌوب للبٌئوة وتؽٌٌور المنوا
ومر اإلٌدز واالنفجار السكانً والتعلٌم والصحةل كول هوذه المشواكل توؤتً فوً
مقدمة المواضٌع التً نتجت عنه سوء االستثمار.
فً الوعت الذي كان ٌإدي فٌه الصراع فوً مرحلوة الرأسومالٌة التقلٌدٌوة
إلووى تطووورات ضوومن نمووام االعتسووام العووادل والبنٌووة الداخلٌووة للمجتمووعل فانووه فووً
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المرحلة الجدٌدة اخذ طابعا ً ما بٌن الطبٌعة والبٌئة وبٌن كافة األنممة االجتماعٌة.
فان القووا المهٌمنوة المحلٌوة والدولٌوة التوً لوم تسوتطع اسوتخدام التقودم التقنوً فوً
التنمووووٌم الصووووحٌح للمجتمعووووات والبٌئووووة بسووووبب المصووووالح الطبقٌووووة والشخصووووٌة
والزمرٌةل لعبت دورا ً هاما ً فً نمو هكذا صراعل خاصوة وأن القووا االجتماعٌوة
والسٌاسووٌة المسووإولة عوون الدولووة ـ األمووة واألنممووة مووا فووو القومٌووة الخاملووة
والعدٌموووة التوووؤثٌرل توووؤتً فوووً مقدموووة القووووا التوووً تهووودد العصووور .والزال بمكنوووة
اإلدارات التً تجد الحل فً التوازن النووي وفوً األنمموة المضوادة للصووارٌخل
الوصول الى سدة الحكمل وٌوتم إثوارة التووترات اإلعلٌمٌوة مون اجول سوبا التسولحل
كما ٌتم ؼ النمر عن التقنٌات التوً تخورب البٌئوةل وبوالرؼم مون وجوود التقنٌوة
المناسبة للقضاء على مواهر مثل االنفجار السكانً والجهل واألمرا المتفاعمة
مع التقدم التقنًل إال انه ال ٌتم تخصٌت المٌزانٌة البلزمة لذلكل الشوك أن البنٌوة
اإلنتاجٌوووة القدٌموووة والنموووام السٌاسوووً القووودٌم مسوووإوالن بالدرجوووة األولوووى عووون
استمرارٌة هذا الوضع .لهذا السبب فقد اختزل الصراع إلى صراع بٌن اإلنسانٌة
عاطبة من جهة والقوة المهٌمنة على السٌاسة التً وضعت عشق المال القذر فو
كل اعتبوار مون جهوة أخورال إذ بوات تخلوت رعابوة البنوى االعتصوادٌة مون آلٌوات
مراعبة النمام القودٌم للبنوى السٌاسوٌةل ٌشوكل اكبور خطوراً .فكموا لوم ٌفتقود لؤلنمموة
الدٌكتاتورٌووة واالولٌؽارشووٌة المعاصوورة والمقنعووة بالدٌمقراطٌووةل كووذلك لووم ٌفتقوود
لؤلنممووة األولٌؽارش وٌة التووً تشوواهد فووً كافووة العصووور خووبلل مراحوول األزمووات
واالنحووبلل .إذ هنوواك تعوواٌ متووداخل بووٌن المعوواٌٌر الدٌمقراطٌووة المعاصوورة التووً
تفور نفسووها فعوبلً موون جهووةل وبوٌن األنممووة األولٌؽارشووٌة المسووتبدة التووً تشووكل
الضد تماما ً من جهة أخرا .ففً حٌن تقوم حفنة من سماسرة البورصات التوً ال
تربطها باإلنتواج إال عبلعوات صوؽٌرة فوً البنٌوة االعتصوادٌةل بنهوب موا ترٌوده مون
األرباح عن طرٌق وسائل النهب التً تمتلكهال تقوم كتلوة مون المصوالح باسوتخدام
عوة وسائل األعبلم إلٌصال الطؽمة التً تختارها إلى سدة السلطة السٌاسٌة.
من الواضح أنه تم الوصول إلى صراع شامل بٌن البشورٌة جمعواء مون
طورت بهذا الشوكل وتورتبط فٌموا
جهةل وبٌن أصحاب األنممة األولٌؽارشٌة التً ع
بٌنها بعبلعات وثٌقة من جهة أخورا .إذ ال خوبلؾ حوول فداحوة األخطوار الناجموة
عنهال لٌس بسبب ازدٌاد نسبة الوفٌات نتٌجة الجوع والمر والحوروب المحلٌوة
فحسبل بل بسبب البٌئة والمنا اللذان راحا ٌتجهان بسرعة نحو حالة ؼٌور عابلوة
للعٌ ل فاألسلوب األنانً الذي جعل اإلنسان أشبه بحٌوان حطم عٌودهل باإلضوافة
إلى االنفجار السكانً الرهٌبل فهذا مهد الطرٌوق اموام عٌوام عٌاموة حقٌقٌوة .لقود توم
الوعوؾ وجها ً لوجه أمام "نمام الشٌطان" الذي بات مكشوفاًل إن هذا النمام ٌلعب
دور الشٌطان الذي ٌمر ذكره مطوالً فً التارٌخ وٌسمً نفسه بما لٌس فٌه .كذلك
ازداد مكره وتقنع باألعنعة لدرجة أنه صار ٌنسب كل السٌئات والسلبٌات لشٌطان
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خٌالًل وهو فوً الحقٌقوة لوٌس سووا جووهر هوذا النموام الوذي ٌعتمود علوى القودرة
الهائلة للفن ولوسائل األعبلم التً تمكنه مون إمهوار نفسوه كالمبلئكوةل وٌوتم خوداع
البشرٌة كلها بهذا التناع وبؤعبح عناع وبواسطة من ٌقوم بؽسل الدماغ والوروحل
فقدٌما ً كان الحدٌا عن األثر المخدر للدٌنل لكون الودٌن ٌتحوول إلوى نعموة مقارنوة
مع األعنعةل إذ ٌتم تنفٌوذ أخطور أنوواع التحطوٌم واالنحوبلل المونمم باسوتخدام القووة
التقنٌوة لدرجوة ٌمكون القوول ان العصوور الحجرٌوة أعول خطوراًل فٌوتم تودمٌر ذهنٌووة
اإلنسووان وروحووه موون عبوول هووذا النمووام بطرٌقووة وبمضوومون لووم ٌعوورؾ التووارٌخ لووه
مثٌبلًل حتى أصبح هذا اإلنسان معرضا ً للهزٌمة فً كل لحمة.
عامت أعلٌة ال مسإولة منسلخة عن مصالح اإلنسانٌة بتحوٌل التفوو التقنوً
الذي ٌجعل إمكانٌة تحقٌوق الجنوة التوً طالموا داعبوت خٌوال اإلنسوانٌة ممكنوا ً ألول
مرة فوً التوارٌخل الوى وحو علوى وشوك أن ٌفتوك بإبوداعاتها وٌحوول الحٌواة إلوى
جحٌم.
ضمن هذا اإلطوار ٌتطوور الصوراع بوٌن ممثلوً شووفٌنٌة الدولوة ـ األموة
الذي تحولوا الى عبٌلة معاصرة وبٌن ممثلً رأس المال العالمٌٌن من جهةل وبوٌن
هاتٌن القوتٌن وعامة الشعوب من جهة أخورال وفوً الوعوت الوذي تسود فٌوه عووا
الدولة المنؽلقة على الداخل باب الثراء الذي نتج عن التطور التقنً والدٌمقراطٌة
المعاصورة أموام شوعوبها مون جهوةل فؤنهوا مون جهوة أخورا تودخل فوً صوراع مووع
رأس المووال الووذي ٌقبووع فووو المجتمووع فٌمووا ٌخووت موضوووع العولمووةل وفووً كووبل
الحالتٌٌن تلعب دورا ً رجعٌاًل حتى ولو تم استخدام شعار االستقبلل الووطنً الوذي
كووان ٌتضوومن تقدمٌووة محوودودة ضوود اإلمبرٌالٌووة فووً المرحلووة السووابقةل ولكوون لعوودم
توفر مروؾ هذه المرحلة فإنها فً جوهرها تلعب دور وسٌلة الفو مسوتعمر (
 )Ultraللنمام الفو دولً بشكل موضوعً .وعندما تضا علٌهوا الخنوا فإنهوا
ومن أجل حصت صؽٌرة تلجؤ إلوى القٌوام بموا هوو أسووأ مون السوابق .وعود تحقوق
ضوومن هووذا اإلطووار تمؤسووس النمووام الجدٌوود بووٌن الطؽمووة المالٌووة للرأسوومالٌة وبووٌن
عمبلئها المحلٌٌن.
ان ت وؤثٌر المعلوماتٌووة واالتصوواالت علووى صووعٌد تقلٌوول أهمٌووة الحوودود
السٌاسٌة وإمكانٌوة الوصوول إلوى المعلوموة علوى مودا أربوع وعشورٌن سواعة فوً
الٌووومل شوودتا الشووعوب إلووى أممٌووة وتقووارب لووم ٌشووهد التووارٌخ مثووٌبلً لووهو وتزاٌوودت
إمكانات التضامن األممً بؤبعاد كبٌرةل لقد خلقت التقنٌة التوً لعبوت دوراً أساسوٌا ً
فوووً هوووذه الخطووووةل أوضووواع وإمكانٌوووات جدٌووودة لتجووواوز التناعضوووات الداخلٌوووة
والخارجٌةل وأمنَوتَ دمقرطوة المجتموع وأكسوبت بمونح مإسسوات المجتموع المودنً
عوة كبٌرة هذا من جهةل ومن جهة أخورا جعلوت التضوامن الودولً بكول الوسوائل
المتطورة ممكناًل إن هوذا الوضوع مختلوؾ تماموا ً عون القورن العشورٌن بول والقورن
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التاسع عشور أٌضواًل مون حٌوا تناعضواته وأنمواط حلولوهل فاألولٌؽارشوٌة المهٌمنوة
مرؼمة على االنسجام مع معاٌٌر الدٌمقراطٌة المعاصورةل إذ إن الوضوع المتبواٌن
للتناع ٌإدي إلى سبل حل مختلفوةل وعود شوكلت معواٌٌر الدٌمقراطٌوة المعاصورة
إطار الوفا األصؽري كوسٌلة حل عوامل ولهوذا السوبب توم تجواوز منواهج الثوورة
والثورة المضادة التً هً من نتائج التناعضات السوابقةل كوذلك تفسوخت السولطات
الفاشٌة وأنممة االشتراكٌة المشٌدة ألنها نتاج لتلك المناهج.
ٌتم تحدٌد جدول أعمال البشرٌة األساسوً فوً القورن الواحود والعشورٌن
من عبل المإسسوات السٌاسوٌة الجدٌودة والبحوثوات اإلٌدٌولوجٌوة التوً شوكلتها هوذه
العبلعات والتناعضات األساسٌة .ال شك أن الذي حودد هوذه العبلعوات والتناعضوات
بشكل أساسوً هوو المسوتوا الوذي وصولت إلٌوه التطوورات العلمٌوة والتقنٌوة .وتوتم
المحووواوالت مووون جدٌووود ألجووووراء تقٌٌموووات للوضوووع اسووووتنادا ً إلوووى هوووذه األسووووس
الموضووووعٌة .وحٌوووا تضووومنت المناعشوووات الووودائرة علوووى كووول المواضوووٌع وبكووول
التفاصٌل الممكنة.
ا ً ـ ستتشكل الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة لؤللفٌة الثالثة عن طرٌق تجاوز الفلسفة
الموجوووودة فوووً بنٌوووان الحضوووارة الرأسووومالٌة التقلٌدٌوووة مووون جهوووة وفوووً تطبٌقوووات
االشتراكٌة المشٌدة مون جهوة أخورال إذ ال ٌمكون تجواوز أزموة النموام الرأسومالً
التً اكتسوبت صوفة الدٌموموة عون طرٌوق نمواذج التورمٌم الفاشوً وال عون طرٌوق
أنموط االشوتراكٌة المشووٌدةل حٌوا عملووت الحوروب والثووورات والثوورات المضووادة
على تعمٌق األزمةل وهوذا ٌبوٌن أٌضوا ً أنوه لوم ٌوتم االعتمواد علوى المسوتوا التقنوً
بشووكل أساسووً كموإثر ٌحوودد أساسوا ً الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووةل وأنووه لووم ٌجعوول والدتهووا
ممكنةل وتعد هزٌموة الهوٌوة اإلٌودٌولوجً الفاشوٌة وهزٌموة األسواس اإلٌودٌولوجً
الووذي أدا إلووى االشووتراكٌة المشووٌدةل نموووذجٌن هووامٌن فووً هووذا الموضوووع .أمووا
النتٌجة التً توم التوصول إلٌهوا فهوً حتمٌوة والدة الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة مون جدٌودل
فالمشووكلة ال تتعلووق بالشووروط التقنٌووة وال بنضوووج أو تفسووخ الشووروط االعتصووادٌة
واالجتماعٌة والسٌاسوٌةل إذ أن النضووج والتفسوخ موجوودان فوً كافوة المجواالتل
واألهم من هذا أن األساس التقنً والتراكمات اإلٌدٌولوجٌة مناسبان جداً أكثر من
أي وعوووت مضوووى ألجووول التكوٌنوووات الجدٌووودةل بعبوووارة أخووورا فمثلموووا الشوووروط
الموضوووعٌة كافٌووة موون أجوول انطبلعووة تارٌخٌووة جدٌوودةل كووذلك تمهوور إلووى جانووب
التفسخ دالئل هامة من أجل تحقٌق تلك االنطبلعةل فالمسؤلة تكمون فوً عودم بلوورة
تامة وصحٌحة للهوٌة اإلٌدٌولوجٌة .وعد أسفر التفتت فً البنٌة الذهنٌة والروحٌوة
عن الهزٌمة واالستسبلم واالنحطاط وبالتالً فإن العمل الهام الذي ٌجب القٌام بوه
هو تحقٌق والدة هوٌة إٌدٌولوجٌة فً البنٌة الذهنٌة والروحٌة بحٌا تكون أصوٌلة
ومقاومة ومتكاملة وتعرؾ كٌوؾ تنتصورل وبوضووحح اكثور ٌجوب وضوع البرنوامج
ورسم خوط اسوتراتٌجً وتكتٌكوً عون طرٌوق التحلٌول النموري الصوحٌح للشوروط
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القائمة ضمن إطار التكامل التوارٌخً واالجتمواعً .وبهوذا المعنوى نجود أن مقولوة
"لٌسووت هنوواك ممارسووة صووحٌحة دون نمرٌووة صووحٌحة" تحووافم علووى صووحتها
وواععٌتها.
اسووتندت كافووة العصووور الهامووة فووً التووارٌخ علووى هوٌووات إٌدٌولوجٌووة
عوٌةل إذ عبرت عبادة اآللهة األم فً المجتمع النٌوولٌثً عون الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة
األساسووٌة فووً ذلووك العصوورل وتشووكل المثٌولوجٌووا السووومرٌة بداٌووة وأسوواس الهوٌووة
اإلٌدٌولوجٌوة لكافوة عصووور المجتموع الطبقووًل والتوً هوً بمثابووة المعوٌن الووذي ال
ٌنضب للكتب المقدسة ولآلداب والفلسفة.
دفعت الفلسفة الٌونانٌة واألدٌان التوحٌدٌة بصوماتها علوى كافوة الهوٌوات
اإلٌدٌولوجٌة للعصور الكبلسٌكٌة والوسطى .كما أن عصور النهضوة واإلصوبلح
والتنوٌر هً المراحل األساسوٌة التوً شوكلت فٌهوا الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة للحضوارة
الرأسمالٌةل اما اإلٌدٌولوجٌة االشتراكٌة كانت تتملكها الرؼبة فً ان تصبح هوٌوة
أٌدٌولوجٌووة لحضووارة المجتمووع البلطبقووً .وإذا نمرنووا إلووى جمٌووع هووذه الهوٌووات
اإلٌدٌولوجٌووة فإننووا نوورا أن المجتمووع الووذي نشووؤ وتطووور عوود عكووس الصووراعات
األولووى لؤلنممووة .حٌووا ٌتحوودد مصووٌر األنممووة عبوول كوول شووًء بحوورب الهوٌووة
اإلٌدٌولوجٌةل وال نشهد أي نموام اجتمواعً لوم ٌخو حربوا ً إٌدٌولوجٌوةل فالهوٌوة
اإلٌدٌولوجٌوة أشووبه بتشووكل طفوول فووً رحوم األم .وتتوعووؾ الوووالدة والنمووو الصووحً
والسووولٌم عبووول كووول شوووًء علوووى تكونوووه فوووً الووورحمل وهكوووذا ال ٌمكووون للمجتمعوووات
والحضوووارات التوووً ال تعوووٌ هوووذا التطوووور الووودٌالكتٌكً أن توووتخلت مووون وضوووع
مصطنع مفككل ومثلما تستمر العلة التً تصٌب الجنٌن وهو فً رحوم أموهل علوى
مد ا الحٌاةل ٌسري نفوس الشوًء علوى الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة عنودما تكوون مصوابة
بمر أو نقت موا لتصوبح األنمموة االجتماعٌوة المتبنٌوة لهوذه الهوٌوة تعوانً مون
أعرا ذلك خبلل حٌاتها برمتهل إذ أن عودرة أي نموام اجتمواعً مرتبطوة بشوكل
وثٌق بالهوٌة اإلٌدٌولوجٌة التً ٌستند علٌها.
ٌشكل التحلٌل النمري أهم نقطة فً الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة فً أٌامنا هوذهل
بٌنما كانت المفاهٌم المٌثولوجٌة والدٌنٌة والفلسوفٌة المختلفوة تحتول مكوان النمرٌوة
فووووً المجتمعووووات القدٌمووووةل لكوووون تطووووور التفسووووٌر العلمووووً للعبلعووووات الطبٌعٌووووة
واالجتماعٌة أدا إلى تطور فً األساس العلمً للنمرٌوة .إذ أن النمرٌوة تتضومن
توعع التقٌٌم العوام واتجواه التودفق المحتمول لشوكل المجتموع الموراد تؽٌٌوره والعوٌ
فٌووهل وكلمووا كووان التوعووع صووائبا ً كلمووا كووان التطووور التطبٌقووً سوولٌما ً وناجح واًل فلقوود
أنشؽل الكهنة فً المجتمع السومري الذي ٌعد نقطة انطبلعة الحضاراتل بؤعموال
الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة للنمووام موون خووبلل أداء طقوووس العبووادة التووً اسووتمرت آالؾ
السنٌنل وتحققت أول والدة ضمن المعبود وفوً إطوارهو وكوان هوذا الجانوب موذهبلً
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عند الكهنة المصرٌٌنل وعد تلقى الفبلسفة األوائل الذٌن فتحوا الطرٌق أموام والدة
الفلسووفة اإلؼرٌقٌووة أول دروسووهم الجووادة فووً تلووك المعابوودو اسووتلهموا اسووتنتاجات
أفكارهم من تلك النماذج لٌعٌدوا تشكٌلها من خبلل األكادٌمٌات والمدارس.
تعد الكنائس والجوامع فً العصور الوسوطى امتوداداً لهوذا التقلٌودل حٌوا
تموووت مواصووولته أثنووواء عٌوووام العصووور الحووودٌا عووون طرٌوووق تسووومٌتها بالمووودارس
والجامعات وإلمامها بالتطورات العلمٌة تدرٌجٌاًل من الواضح أنه دون وجود عوة
هذا التقلٌد ال ٌمكن التحدا عن تطورات حضارٌة.
ؼٌر أن المواعؾ النمرٌة المعاصرة فً أٌامنا هذه تحتاج عبل كل شوًء
إلى التحلٌل الصحٌح لتدفق الهوٌة لهذا التقلٌدل فاالكتفاء بوالقول "الودٌن أفٌوون" ال
ٌمكوون أن ٌحوول أي شووًءل إذ أن التحلووٌبلت التووً سووتجري سووتعانً موون عصووور
ونووواعت هامووة فٌمووا إذا لووم ٌووتم تبٌووان عوووة الهوٌووات المٌثولوجٌووة والدٌنٌووة التووً
مارست تؤثٌرها آلالؾ السنٌن على حٌاة المجتموعل وإذا لوم ٌوتم توضوٌح موا كانوت
تمثله تلك الهوٌات وتحدٌد موععها فً تارٌخ الفكرل والخلط بٌن الشخصوانٌة التوً
تطورت فً بداٌة نشوء النمام الرأسمالً والفردٌوة سٌتضومن أخطوا ًء مشوابهة .إذ
ٌجووب تحلٌوول العبلعووات المعنوٌووة بوونفس األهمٌووة التووً ٌووتم فٌهووا تحلٌوول العبلعووات
المادٌووةل لو َوم بٌنهمووا عبلعووة شوورطٌةل فووبل ٌمكوون التقلٌوول موون شووؤن إسووهام الموعووؾ
الماركسووً الووذي ركووز علووى التحلٌوول االعتصووادي فووً الوصووول إلووى االشووتراكٌة
المشٌدة وفوً انهٌارهوا أٌضواًل وعنودما ٌوتم عكوس التطوور التوارٌخً واالجتمواعً
ولٌس الٌومً فقط للنمرٌة بكافة أبعادها اإلٌدٌولوجٌوة واالعتصوادٌة وتوداخلها موع
الماهرة السٌاسوٌة ودون إهموال أي منهوا أو التركٌوز علوى أي منهوال حٌنهوا ٌمكون
الحدٌا عن أن الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة عد لعبت دورها بشكل صوحٌح .وعلوى ضووء
المعرفة التً ستمهرهال تسهل رإٌة الحقائق واتخاذ المسار المتقدم.
ألجوول حوول المشوواكل اإلٌدٌولوجٌووة والسٌاسووٌة واالعتصووادٌة التووً تواجووه
مجتمعاتنوووا الحالٌوووة وجهوووا ً لوجوووه والتوووً لوووم تسوووتطع إمهارهوووا عووودرة التعرٌفوووات
الصحٌحة للمواعؾ الذهنٌة والنمرٌة الموجودةل ٌجب إعادة النمر فوً االنضوباط
الفكري المعروؾ لئلنسانٌة باالرتباط موع مراحول التشوكل التوارٌخً .وإن موعوؾ
تحلٌووول نموووري شوووامل كهوووذا ٌجعووول وجووووب دراسوووة جذرٌوووة لؤلنمموووة السٌاسوووٌة
واالعتصادٌة والفكرٌة لمجتمعاتنا الحالٌوة حتوى جوذورها ومنابتهوا شورطا ً أساسوٌاً.
هذا ٌعنً تحقٌق تارٌخ جدٌد كما ٌعنوً تكووٌن وجهوة نمور جدٌودة وشواملة لتنواول
حاضوورنا وتارٌخنووال فموونهج التحلٌوول والتحقٌووق التووارٌخً هووذا ٌسووتند علووى الشوور
األوسط باعتباره معٌن ال ٌنضب للفكر والحضارة اإلنسانٌة.
تعتبر حضارات الشر األوسوط المعتمودة علوى المجتموع الطبقوً والتوً
تمتد جذورها اإلٌدٌولوجٌة والمادٌوة الوى مجتموع المسواواة الزراعوً" النٌوولٌثً"ل
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عرٌقة بالنسبة لئلنسانٌة جمعاءل وٌقصد بهوذا أنهوا منبوت التكووٌن األولل حٌوا ال
ٌصووعب ضوومن شووروط أٌامنووا الراهنووة البرهنووة علووى هووذه الحقٌقووة بووإجراء دراسووة
تارٌخٌوووة علمٌوووةل إذ أن كووول المعطٌوووات األثرٌوووة والدٌنٌوووة واألدبٌوووة والسٌاسوووٌة
واالعتصادٌة الموجودة حالٌا ً تسمح بذلك على أفضل وجه.
أردنا من خبلل تحلٌلنا لحضارة الشر األوسط تسولٌط األضوواء علوى
عدد من النقاط الهامةل ألن تقٌٌماتنا كانت معقودة ومتشوابكة فمون األنسوب أن ننووه
إلى هذه النقاط مرة أخرا:
أ ـ سٌإدي البحوا عون األصوول التارٌخٌوة للحضوارة األوروبٌوة ضومن
الحضارة اإلؼرٌقٌة الرومانٌة إلى عصور ومؽالطات كبٌرةل ألن تطور الحضارة
اإلؼرٌقٌة الرومانٌة ٌمثل الشكل األخٌور للمرحلوة العبودٌوة للشور الوسوطل وهوً
بعٌوودة عوون ان تعبوور عووون الجوووهر .إذ أن المنبووت األساسوووً لهووا هووً الحضوووارة
السومرٌة بالدرجة األولى وٌلٌهوا المجتموع الطبقوً المصوري فوً الدرجوة الثانٌوةل
وألن السوومرٌٌن ٌمثلووون األصوول فووإن تحلٌوول حضووارتهم ٌكتسووب أهمٌووة بالؽووةل ال
ٌبوودأ التووارٌخ مووع السووومرٌٌن فحسووبل لكنووه نموورا ً الن التطووور عوود حوودا ضوومن
اتجاهٌن رئٌسٌٌن فإنه ٌبدأ كذلك مع انقسوام المجتموع إلوى مسوٌطر ومسوٌطر علٌوه
وإلى مستؽَل ومست حؽل وإلى ساحق ومسحو  .وسٌتطور التوارٌخ الحقوا ً فوً هوذٌن
االتجاهٌن الرئٌسٌٌن :الشر مع الؽرب والمستؽَلٌن مع المست حؽلٌنل وهكوذا فالوذي
ٌلعوووب دورا ً هاموووا ً فوووً الفصووول بوووٌن الشووور والؽووورب هوووو االسوووتثمار المووودٌنً
والزراعووًل حٌووا أرؼمووت الزراعووة علووى الووتبلإم مووع التطووورات التقدمٌووة التووً
شهدتها المدٌنةل وبذلك ٌستمر التناع الذي بدأ بهذا الشوكل حتوى أٌامنوا الراهنوة.
فبٌنمووا كانووت الحضووارات ذات المنبووع الؽربووً تلعووب دورأً مركزٌووا ً فووً تطوووٌر
التجووارة والحوورؾ والنمووام الوودٌنً والوودنٌوي الووذي ٌعتموود علووى المدٌنووةل كانووت
الحضوووارات ذات المنبوووت الشووورعً تعتمووود علوووى الزارعوووة والرعوووً والعشوووٌرة
واإلمارات الزراعٌة التً تؤخذ من القرٌة والقصبة أساسا ً لها.
ب ـ إن التحدٌوود السوولٌم النعكاسووات التطووور ضوومن هووذا الوونمط بؤشووكال
التعبٌوووور اإلٌدٌولوجٌووووةل ٌشووووكل مسووووؤلة هامووووة جووووداًل حٌووووا ٌتضوووومن االنعكوووواس
اإلٌوودٌولوجً الموجووود فووً المنبووت السووومري علووى األشووكال التووً ٌجووب التوعووؾ
علٌهووا مطوووالًل فبوودون تحلٌوول البنٌووة اإلٌدٌولوجٌووة للحضووارة السووومرٌة ال ٌمكوون
الوصول إلى تقٌٌم سلٌم للدٌن التوحٌودي واإلٌدٌولوجٌوة أو لؤلشوكال اإلٌدٌولوجٌوة
للفلسووووفة وال حتووووى لوووونمط الفكوووور العلمووووًل إذ ال ٌمكوووون إجووووراء تعرٌووووؾ عطعووووً
لئلٌدٌولوجٌا ولنمط واععً إال من منبتها األصوٌل .وبودون االسوتناد الوى ذلوك فوإن
اعتماد تارٌخ األدٌان واعتبار أن الفلسوفة عرٌقوة وعوول "ال ٌمكون وجوود الحقوائق
إال فً العصر العلمً" سوٌإدي إلوى الوعووع فوً األخطواء واإلنقطاعوات الكثٌورةل
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وبالتالً إلى وضع هذه البنى الذهنٌة التً ؼطت التارٌخ من أوله إلى آخره مكان
الحقٌقةل وكما تضمن التارٌخ عٌوبا ً عامة كذلك وععت الممارسة تحوت توؤثٌر هوذه
الشذوذ وباألحرا تحوت توؤثٌر ؼرائوب كبٌورة .ولربموا ٌعود القورن العشورٌن الوذي
حاول إدراك هذه الحقٌقة من أكثر القورون التارٌخٌوة دموٌوةل وإذا كوان ال بود مون
اعتووراؾ للقوورن العشوورون فإنووه سووٌكون علووى شووكل إمهووار نمرتووه إلووى التووارٌخ
معززا ً ذلك بالعلم وكٌفٌة تؤثٌره على البشرٌةل عد ال تكوون كافوة القورون الماضوٌة
فووً وضووعح ٌإهلهووا الن تقوودم نقوودا ً ذاتٌ وا ً لمحدودٌووة اإلمكانٌووات العلمٌووةل لكوون هووذه
اإلمكانٌات كانت متوفرة جدا ً فً القرن العشرٌن لتقدٌم نقد ذاتًل اال ان اتجاه هذا
القوورن نحووو الهجوووم والعوودوان وفووتح الطرٌووق أمووام عوورن ملووًء بووالعنؾ بوودالً موون
اإلدالء باعتراؾ ونقود ذاتوً كبٌور ٌعتبور أكبور جرٌموة اعترفهوا هوذا العصورل ولون
تستطٌع اإلنسانٌة أن تنقذ نفسها من كونها ألعن نمام اجتماعًل موا لوم تقوم بتحلٌول
القرن العشرٌن وتعتورؾ بجرٌمتوه وتقووم بوإجراء نقود ذاتوً لوه عون طرٌوق ثوورة
أخبلعٌة كبرال وال ٌمكن أن تتطور الحضارة الجدٌدة إال عون طرٌوق تحلٌول هوذا
المجتمع الملعون.
ج ـ توجد أربعة أشكال فكرٌة ترتبط فٌما بٌنهوا برابطوة دٌالكتٌكٌوة وفوً
جوهرهووا تعكووس تووارٌخ المجتمووع الطبقووًل ٌبووٌن هووذا االنعكوواس وجهووة نموور الفئووة
المسووتؽ لة المهٌمنووة باعتبارهووا تشووكل األسوواسل مقابوول ذلووك هنوواك فئووة الطبقووات
المسحوعة والمحكومة التً لم تتردد لحمة فً مواصلة خلق نمطها الخوات ؼٌور
الرسمً والذي أضطر إلى أن ٌبقى متخفٌاً.
كانت المٌثولوجٌا المعتمدة علوى السوماء هوً الشوكل اإلٌودٌولوجً األول
الذي أبرزته الطبقة المهٌمنةو بعبارة أكثر دعة بٌنما كانت صفات السوماء المتمثلوة
بالمجووود والسووومو تتطوووور كصوووفات للطبقوووة المهٌمنوووةل كوووان ٌوووتم التنبوووإ بوووالجحٌم
واالنحطاط والسفالة كصفات للطبقات الدنٌا.
لقود لعووب الكهنووة السووومرٌون دورا ً مصووٌرٌا ً فووً تحوٌوول الشووكل الفكووري
للمٌثولوجٌووا "حكاٌوواتل أعوووال" موون مرحلووة الطفولووة اإلنسووانٌة إلووى الشووكل األكثوور
بووراءة لصووالح الطبقووة المهٌمنووةل فووالطراز الكهنوووتً السووومري عوود وضووع بصوومته
على األشكال الفكرٌة البلحقةل إذ أن هوذا الطوراز مورتبط بشوكل وثٌوق موع تشوكل
المجتمووع الطبقووً .وبووالرؼم موون أن كافووة شخصووٌات اآللهووة المسووٌطرة وصووفاتها
كانت فً البداٌة تمثل الطبٌعةل اال انه تم اختزالها تدرٌجٌا ً إلوى خصوائت الطبقوة
المهٌمنووةل كمووا تعتبوور اآللهووة السووومرٌة مصووٌرٌة فووً مسووٌرة البشوورٌة نحووو تشووكل
األدٌوووان التوحٌدٌوووةو كلموووا توووم اتجووواه التطوووور مووون دوٌوووبلت المووودن إلوووى النموووام
اإلمبراطوري نجد تقلصا ً فً عدد اآللهة حتى ٌصل فً النهاٌة إلى اإللوه الواحودل
وٌتم استخبلت الخصائت االجتماعٌة من الخصائت الطبٌعٌة.
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تطورت الدٌانة التوحٌدٌة وتؽٌرت مع تطور مجتمع المدٌنة .إذ أن ذلوك
ٌتبلءم ٌتناسب مع طابع المجتمع التجاري أكثر من ؼٌرهل وٌعد هذا محطوة هاموة
فً التطور الفكري من ناحٌة المصطلح والهوٌةل حٌوا حواول المجتموع التجواري
الذي كان ٌشعر بالحاجة لقواعد تعإٌنه على تحقٌق األمون وعواعود التؽٌٌور أن ٌسود
هذه الحاجة من خبلل تحوٌل المٌثولوجٌا إلوى دٌونل وإذا لوم ٌكون عود أمهور الحكوم
القطعًل فوذلك ألنوه اعتمود علوى المقووالت المٌثولوجٌوة التوً لوم تكون تمتلوك عٌموة
الحكووم الووذي ٌمتوواز بووه الق وانون أو الوودٌنل بوول كانووت أكثوور انسووجاما ً مووع المجتمووع
الزراعًل ومع اكتساب التطور أهمٌة كبرا أشعر التجوار لضورورة عٌوام العقائود
والدٌن اللذٌن ٌمتلكان حكما ً عطعٌاً .إذ تحمل عواعد الودٌن ذات الحكوم المطلوق عوٌم
القووانٌن التوً تعتبور االنسوجام معهووا وإطاعتهوا واالعتقواد بهوا أموراً ضوورورٌاًل أن
هووذه الخاصووٌة تسووهل األعمووال التجارٌووة إلووى أبعوود حوودل لووذا لووم ٌكوون مصووادفة أن
تتطور األدٌان التوحٌدٌة باالعتماد على القبائل السامٌة التً كانت تعمل بالتجوارة
بٌن الحضارتٌن السومرٌة والمصرٌةل بل هو مرتبط بهذه الحقٌقةل فلقد توم تنموٌم
األشووكال الرسوومٌة للوودٌن والمٌثولوجٌووا حسووب مصووالح الطبقووة المهٌمنووة المسووتؽلةل
وكان دور الطبقات المحكوموة والمسوتؽلة فوً هوذا اإلنجواز ضوعٌفا ً جوداً وٌتوجوب
علٌها أن تتمثلها وتنصاع له حسب الشكل الذي ٌقدم إلٌها.
د ـ مقابول هوذه التطوورات فوإن كافوة الفئوات التوً أصوبحت تحوت وطوؤة
نمووام االسووتؽبلل عوود نموورت دائموا ً إلووى المٌثولوجٌووا والوودٌن نموورة شووكل واسووتندت
علوى المجتموع النٌوولٌثً فوً مصوادر الودٌن األمل حٌوا نجود أن دٌون اإللهوة ـ األم
للمجتمووع النٌووولٌثً مارسووت تووؤثٌرا ً عمٌق وا ً علووى كافووة األشووكال الفكرٌووة الباطنٌووة"
الصوفٌة" التً أتت الحقاً .وفً الوعت الذي كانت فٌه هذه األشكال الدٌنٌة تعكوس
ردود فعل الطبقات المسوحوعة مون جهوةل كانوت مون جهوة أخورا تعكوس جنسوٌتها
النسوووٌة وخصووائت الحٌوواة الخاصووة بهووا ودٌنهووا المعتموود علووى الطبٌعووة والعبلعووة
الحمٌمة بٌن اإلنسان اإلله وطابعه المسالم .حٌا كوان ٌمتلوك موعفوا ً أكثور علمانٌوة
وأكثوور دنٌوٌووة .لقوود حاولووت كافووة طوور ومراكووز العبووادة الباطنٌووة عبوور التووارٌخ
الوعوؾ إلى جانب الفئات المسحوعة وإلى جانوب المورأة ومعتمودة علوى المسواواةل
لكون هوذه الطور لوم توتخلت مون تحولهوا الوى موضووعا ً لبلسوتؽبلل واالسوتثمارل
حٌا لعبت التقنٌة المتخلفة وعدم تطور الفكر العلمً دورا ً أساسٌا ً فً ذلكل ٌمكن
النمر إلى هذه الطور بشوكلها الخوام علوى أنهوا كانوت تمثول عووة المعارضوة باسوم
الطبقوات المسوحوعة فوً العصوور القدٌموة والوسوطى .وعلوى الورؼم مون االنتشووار
واالمتداد الواسع فً التوارٌخل إال انهوا عانوت مون المبلحقوات واآلالم والتحرٌفوات
كثٌرا ً بسبب تشتٌت طلٌعتها عن طرٌق التعذٌب القاسً أو بسبب بٌع هذه الطلٌعة
فً سو النخاسة .لكن الحقٌقة الواضوحة تإكود أن الطور والموذاهب المعارضوة
اعتبارا ً من المجتمع النٌولٌثً وحتى ٌومنوا هوذا عود عكسوتا عقائودهما ومقاوماتهموا
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نمط حٌاة الفئات المحكومة والمسحوعة.
هوـ ـ لقود توزامن شوكل الفكور الفلسوفً موع مرحلوة تطوور مجتموع المدٌنوة
وفووائ اإلنتوواج .ففووً الوعووت الووذي تكتشووؾ الممارسووة االجتماعٌووة عوووا الطبٌعووة
والمجتمووعل ٌصووعب توودرٌجٌا ً إشووباع الفكوور اإلنسووانً بالمٌثولوجٌووا والوودٌنل وتتولوود
الحاجة لشكل فكري أكثر إعناعاً .إذ تصبح العدٌد من األحكام الدٌنٌة والمٌثولوجٌا
مدعاة للسخرٌة .فعندما تنكشؾ ماهٌة األر والسماء وعندما ٌجد اإلنسان بانها
خالٌوووة مووون اآللهوووة التوووً كوووان السوووابقون ٌعتقووودون بوجودهوووا هنووواكل ٌصوووبح مووون
الضووروري اسووتٌعاب عوووانٌن الطبٌعووةل وٌبوودأ الفكوور الفلسووفً بطوورح الكثٌوور موون
األسئلة مثل :لماذا خلق الكون..؟ موا هوً مادتوه األولوى..؟ وكٌوؾ تشوكل كول هوذا
التنوع..؟ وعندما ٌدرك بؤن الملوك لٌسوا آلهة وأن القوانٌن وضوعت بموا ٌتناسوب
مع مصالحهم ٌصبح التفكٌر الفلسفً للمجتمع أمراً ضرورٌاً.
ٌمثل الفكر الفلسفً بخاصٌته هذه المرحلة الثالثة األكثر تقدما ً فً تارٌخ
الفكر بعد المٌثولوجٌا والدٌنل وٌلعب دورا ً انتقالٌا ً بٌن العلم والدٌن .فالفلسفة تفتح
الطرٌووق أمووام وصووول شووكل الفكوور الوودٌنً إلووى مسووتوا أكثوور عقبلنٌووةل أي تمهوود
السبٌل أمام الثٌولوجٌا "علم البلهوت" هذا من جهةل ومون جهوة ثانٌوة تمونح القووة
والعزم للعلوم الطبٌعٌة التجرٌبٌةل وكلموا تطوور العلوم تعمول الفلسوفة علوى تطووٌر
طراز التعبٌر العام للعلوم الوذي بقوً ناعصوا ً وعلوى تطووٌر عوانٌنوهل وٌوتم اسوتخدام
الفلسفة كما الدٌن والمٌثولوجٌا لصالح الطبقوة المهٌمنوةل لكون موعفهوا القرٌوب مون
الواعووع الطبٌعووً ال ٌسوومح باسووتخدامها بوونفس الدرجووة التووً اسووتخدام فٌهووا الوودٌن
والمٌثولوجٌا .لقد هٌئت الحضارات المتطورة جوواً مناسوبا ً لتطوور الفلسوفةل وكموا
أن تكامل الفلسفة مع األدٌان الرسمٌة ٌفتح الطرٌق أموام الثٌولوجٌوا كوذلك تكاملهوا
مع الطور الصووفٌة ٌقربهوا أكثور مون الطبقوات المسوحوعةل ولكون تكامول الطور
الصوفٌة من الفلسفة أكثر بكثٌر مع تكاملها مع الدٌن الرسمً عموماًل إن االتحواد
مع الفلسفة أسهل بكثٌر بسبب تكامل مصالح الطبقات المسحوعة مع الحقائقل لهذا
السبب اسوتخدمت الطرائوق فوً العصوور الوسوطى والسوٌما الباطنٌوة منهوال الفكور
الفلسفً كسبلح عوي بٌدهال هكذا أتوت والدة الفكور العلموً مون وجوود هوذا النووع
من الطر والمذاهب.
و ـ ٌتقدم الفكر العلمً كلما تؤكدت معرفوة الطبٌعوة والمجتموع لدرجوة ال
تكون فٌها بحاجة لتدخل خارجًل وكلما تم إثبات األفكار بالتجربوةل وهوذا مورتبط
بتطوووور الممارسوووة االجتماعٌوووةل كوووان ذلوووك المجتموووع معقوووداًل ومووودٌنٌا ً وتجارٌوووا ً
وصناعٌا ً كلموا اشوتدت حاجتوه لونمط الفكور العلموً .إذ ٌوجود بوٌن العلوم والمجتموع
رابطووة عوٌووة جووداًل وفووً الوعووت الووذي تسووتفٌد فٌووه الطبقووة المهٌمنووة والمسووتؽلة موون
عوودرات العلوووم اإلنتاجٌووة فإنهوووا تتجنوووب الجانووب التنووووٌري مووون العلووم ألنوووه ٌضووور
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بمصالحهال وتلجؤ إلوى األشوكال اإلٌدٌولوجٌوة التوً تحكوم علوى اإلنسوان أن ٌعوٌ
فً المبلم .لهذا السبب فإن نمط الفكر العلمً بهذا االتجاه مستمر كمصودر خطور
بال نسبة للطبقات المسحوعة ألنوه ال ٌشوكل بمفورده عامول تحورر لهوم .إذ أن النموام
الطبقووً للعلووم حاسوومل حٌووا ٌختلووؾ تووؤثٌر العلووم الموورتبط بطووابع المصووالح الطبقٌووة
على الفئات االجتماعٌةل ومع ازدٌاد المصالح الطبقٌة توزداد السوٌطرة واالنحوبلل
على المجتمع والبٌئوةل وعلوى العكوس فالطوابع التقودمً للقووة االجتماعٌوة الحاكموة
المرتبطة بالمصلحة العامة تفسح المجال أمام إمكانٌات العلم المنتجوة الدافعوة إلوى
التحرر وعدرته على المساواة.
ز ـ ٌعتبور نموام الفكور الؽربوً نتاجوا ً لهوذه األشوكال التارٌخٌوة وواصوول
تطوره حتى ٌومنا هذا بتحوول ممٌوزل فونمط الهوٌوة األٌدٌولوجٌوة السوومرٌة الوذي
مر بحضارتً األناضول واإلؼرٌقلتتحلى فوً جوهرهوا بوالتحول وبمونح إمكانٌوة
الحرٌة المحدودة وكذلك بعدم التحكم تماما ً بإرادة الفرد .لقد اعتربت عبادة زٌووس
التوً كانوت سوائدة بوٌن أعووام  1555ـ . 555م مون الشوكل اإلنسوانًل ولوم تكون
لقضووٌة الخوووؾ واألموول المرتبطووة باإللووه أي معنووى أكثوور موون أنهمووا ٌتركووان أثووراً
معنوٌوواًو تعبوور عوون الواعووع الطبقووً ؼٌوور صووارمل وكانووت الطبٌعووة تتسووارع فووً
اسوتقبللٌتها عوون اإلرادة اإللهٌوة وترسووخ المفهووم القائوول بوؤن عوووانٌن المجتموع هووً
نتٌجة إلرادة اإلنسان .فبٌنما كانت الطبقات المهٌمنوة تتمثول بعبوادة زٌووسل كانوت
عبادة دٌونٌسوس الشعبٌة تمثل التماٌز الموجود فً المجتمعل إذ أنها كانت تعكوس
التماٌز الموجود بٌن اآللهة عموماًل وحل الفكر الفلسفً محول المٌثولوجٌوا عموموا ً
بعد أعوام . 555مل حٌا تنور الفرد عون طرٌوق الفلسوفة واكتسوب إرادة عوٌوةل
وباإلضووافة للعبودٌووة التووً كانووت منتشوورة ف وً الثقافووة الشوورعٌة فقوود رسووم وجهووة
معاكسة ومختلفةل لقد تعمق أول انقطاع جاد بوٌن شخصوٌتً الشور والؽورب موع
اإلؼرٌقل أما االنقطاع الحقٌقوً فقود حققتوه مٌودٌا .كموا ان أول تمواٌز بوٌن الشور
والؽرب مهر فً شمال ؼرب إٌوران وفوً بوبلد مٌزوبوتامٌوا العلٌوال حٌوا اسوتمد
التقلٌد الزرادشتً عوته من جعل هذا التماٌز ممكناً.
ٌوزداد فووً مرحلووة الحضوارة الرومانٌووة ضووعؾ اإلرادة اإللهٌوة مووع تقوودم
الطووووابع العلمووووانًل وتمهوووود فلسووووفة الطبٌعووووة السووووتوائٌة ( الرواعٌووووة ) بطابعهووووا
الكوزموبولٌتً الطرٌق أمام المسوٌحٌةل إذ تشوكل التفسوٌرات التوً عودمتها الفلسوفة
اإلؼرٌقٌووة للنصوووت الٌهودٌووة المقدسووةل األسوواس الفلسووفً لبلعتقووادٌن المسووٌحً
واإلسبلمًل وفً الحقٌقة لقد شكلت الكنٌسة التً كانوت توزعم بؤنهوا تمثول السولطة
اإللهٌة مقابل السلطة الدنٌوٌة خبلل أعوام  555ـ  1555مل األساس اإلٌدٌولوجً
للنمام اإلعطاعً فً العالم الؽربً .وٌفتح نمط الفكر الشرعً الباب أمام تحووالت
جذرٌة فً البنٌة األخبلعٌوة والفكرٌوة للمجتموع األوربوً الوذي ٌعوٌ فوً المرحلوة
البربرٌة وذلك أثناء مرحلة السٌطرة األخٌرة .وهنا ٌتم الودخول فوً صوراع عواس
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ومرٌوور مووع الطوور والمووذاهب التووً تعتموود علووى الشووعبل بهووذا الشووكل ابتعوودت
العٌسوٌة عن حالتهوا البرٌئوة األولوى وتكاملوت موع مصوالح الطبقوة المهٌمنوةل كموا
ازدادت سرعة العصور العلموً اعتبوارا ً مون أعووام  1455مل حٌوا ٌتورك طوراز
الفكر الثٌولوجً البلهوتً وٌتم اختزاله إلى مجورد سولوكٌات أخبلعٌوةل وفوً هوذه
الفتوورة تسووتقل جمٌووع الووذهنٌات الؽربٌووة عوون الوودٌن وتتطووور اعتمووادا ً علووى عوودراتها
الذاتٌووةل هووذه النقلووة جلبووت معهووا خووروج الفوورد موون إشووراؾ المجتمووع بشووكل ؼٌوور
متوازنل وجعول الفورد مؽرموا ً بذاتوه أكثور مون الوبلزم وفوتح الطرٌوق أموام مور
معاكس للدوؼمائٌةل وهكذا ٌعتبر الفرد الرأسمالً نفسه صاحب عوة تضواهً عووة
اآللهووة الملوووك السووومرٌٌن علووى األعوولل فبوودأ ٌإلووه نفسووه بطرٌووق مختلووؾ أي أنووه
وضع نفسه فً مكانة فو المجتموعل وهوذا موا ٌشوكل المور والخطور األساسوً
الموجود فً الثقافة الؽربٌة وما من دواء لهذا الداء حتى اآلن.
اتجهت الفئات االجتماعٌة المسحوعة والمستؽلة الؽربٌة فً هذه المرحلة
نحوووو إٌدٌولوجٌوووة تعتمووود علوووى الجانوووب العلموووًل أي نحوووو االشوووتراكٌة .إذ باتوووت
االشوووتراكٌة تشوووكل الهوٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة الجدٌووودة للطبقوووات المسوووحوعةل ؼٌووور أن
خروجها من كنوؾ المجتموع الطبقوً وخاصوة عودم تخلصوها مون التوؤثٌر السٌاسوً
وعوودم تحوٌوول شخصووٌتها ونمووط حكمهووا إلووى مإسسوواتل بوول عكووس ذلووك بناءهووا
المشابه لمإسسات الطبقات الحاكمةل كل هذه األسباب أدت إلى انحبللها بعد فترة
عصووٌرةل فعملٌووة خنووق أو تجسووٌد الكثٌوور موون التشووكٌبلت المشووابهة فووً العصووور
األولى والوسطى من عبل أنماط الطبقوات المهٌمنوة التوً عادتهوال عود تكوررت مورة
أخرا فً تطبٌقات االشتراكٌة المشٌدة.
ح ـ رسووم مسووار الفكوور الشوورعً خووط سووٌر مختلووؾل فإمووا ألووه نفسووهل أو
أمهوور تحووول نحووو الوودٌن التوحٌوودي الووذي أصووبح عوٌوا ً جووداًل إذ كووان تحووول الوودٌن
التوحٌدي فً فكر الشر األوسط انعكاسوا ً لتمركوز القووة االعتصوادٌة والسٌاسوٌةل
وبتحوٌلووه إلووى عوووانٌن عاسووٌة ومطلقووة ٌجووب إطاعتهووا علووى أنهووا معتقوودات وأواموور
إلهٌةل لعب دورا ً هاما ً فوً تراجوع الشور األوسوط والشور عمومواًل بهوذا الشوكل
تطبع الشر بونمط شخصوٌة أكثور تخلفوا ً حتوى مون السوومرٌٌن .إذ لوم تكون اآللهوة
السومرٌة صارمة ولم تمتلك عوانٌن لهذه الدرجةل فلم ٌخلق اإلٌمان أٌة عقوبوة أو
إحباط فً المعنوٌاتل وربما ٌمكن الحدٌا هنا عن مفهوم دٌنً إلهً أكثر مرونة
وإنسانٌة من مفهوم اإلؼرٌقل لكن التصلب الحقٌقً بدأ باستٌبلء العمورٌون ذوي
األصول السامٌة على المدن السومرٌةل وجلب المسار األكادي البوابلً اآلشووري
معه التوحٌد فً المفهوم الودٌنً واإللهوً موع تحقٌقوه القووة االعتصوادٌة والسٌاسوٌة
علووى عاعوودة موون العنووؾ المتطوورؾل أي جلووب مفهوووم اإللووه الحوواكم الووذي ٌعاعووب.
واعتضووت التجووارة التووً ازدادت أهمٌتهووال إٌجوواد عوووانٌن عاسووٌة .كمووا ان التحوواد
القبائل إسهام هام فً هوذا التطوورل إذ أن االعتقواد باإللوه (إٌول) الوذي ٌعتبور اإللوه
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المشووترك للقبائوول ذات األصووول السووامٌة ٌمهوور تطوووراً ٌبتوود مووع النبووً إبووراهٌم
وٌنتهووً مووع النبووً دمحم الووذي وصوول إلووى مصووطلح "هللا" القوووي المتصووؾ بووـ 99
صفةل حقا ً إن هللا هو انعكاس فكري لمركزٌة القبائول التوً اسوتمرت عشورة آالؾ
عام على األعل فً شبه الجزٌرة العربٌة .فقد مر بالعدٌد من المراحل حتى تحول
إلى رمز عوي للقبائل السامٌة بشكل عامل ووصل إلى الذروة مع النبً دمحم .حٌوا
أخووذ شووكله النهووائً باعتبوواره هوٌووة إٌدٌولوجٌووة لمجتمووع التجووارل وهووو إلووه ٌتمٌووز
بجانب عومً ٌعد أعلى انعكاس إٌدٌولوجً للقوة االجتماعٌة للسامٌٌن والعرب.
باإلضووافة إلووى اسووتخدام مصووطلح هللا باعتبوواره إلهوواًل كتعبٌوور عوون عوووة
الطبٌعةل فقد كان تمثٌبلً إٌدٌولوجٌا علوى أعلوى المسوتوٌات للقووة االجتماعٌوةل لقود
كانووت الخصووائت االسووتعبادٌة والتحررٌووة للمصووطلح متداخلووة فٌمووا بٌنهووال فوودفع
بالبشووور إلوووى الوعووووؾ ضووود عبودٌوووة العصووور األول عووون طرٌوووق انسوووبلخهم عووون
مصطلح اإلله الملكل وارتبطوا بفكر إلهً مجردل إذ أن هذا االرتباط مقارنوة موع
عبادة اإلله الملك ٌعد خطوة تقدمٌة فً سوبٌل خدموة عضوٌة التحوررل لكون بتقوٌتوه
لفكرة العبودٌة بشكل عام فقود نموم طوراز التبعٌوة الموجوود ضومن شوروط النموام
اإلعطاعًل علوى مسوتوا جدٌود .واعتبورت الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة األساسوٌة للنموام
اإلعطاعً الذي أصبح عوٌا ً فً العصور الوسطىل كما تم التعبٌر عنهوا علوى أنهوا
أفضل طراز ٌتناسب مع مصالح طبقة التجار الذهنٌة والمادٌوةل تلوك الطبقوة التوً
أصوووبحت طبقوووة حاكموووة فوووً المجتموووع العربوووًل فاعتمووود النبوووً دمحم فوووً تطووووٌره
لمصطلح هللا باعتباره إلها ً على الفكر الفلسوفً اإلؼرٌقوً والفكور الودٌنً الٌهوودي
والمسوووٌحًل لكنوووه كوووان ٌمثووول القووووة التوووً حققوووت تحووووالت فرضوووتها الموووروؾ
االجتماعٌووةل حٌووا ٌمثوول هللا البٌووان اإلعطوواعً للعصووور الوسووطى وٌشووكل عانونووه
وببلؼه األساسً.
إن إلعبلن النبً دمحم عن اإلسبلم كآخر دٌون تعبٌور عون نمورة مسوتقبلٌة
هامة جداًل وبذلك ٌبٌن بؤن عصور األدٌان واآللهة عد ولىل وإن مصطلح هللا عند
دمحم لٌس عرٌبا ً من الدٌن كما ٌعتقدل بل هو أعرب الوى العلوم والفلسوفةل وٌشواهد أن
الصفات التً أعطٌت "هلل" مثبلً أعرب لئلنسان من حبل الورٌد وهو أزلًل ابديل
وان نعته بـ (( لم ٌلد ولم ٌولد )) وصاحب كل شوًءل جمٌعهوا صوفات عرٌبوة مون
عوووانٌن الوودٌالكتٌكل كمووا ٌعوورؾ بؤنووه محصوولة عوووانٌن الطبٌعووة والمجتمووعل بووذلك
تجاوز منذ زمن بعٌد حالوة الجموود أو مرحلوة اآللهوة السوومرٌة واإلؼرٌقٌوة التوً
كانت عائمة على استثمار المرأةل والتً كانت تحول البشر عسرا ً إلى خدم وعبٌود.
كما وصل إلى وضع صار ٌمثل فٌه عوة القانون االجتمواعً الشوامل الوذي ترسوخ
واصبح عوٌاًل فمن الواضح أنه بات ٌمثل خطوة تقدمٌة هامة.
إن مناعشة موضوع "هل هللا موجود أم ال " التوً اسوتمرت منوذ القورون
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الوسطى وحتى ٌومنا هوذال موا هوً إال تحرٌوؾ وهودر للوعوتل فمون الخطوؤ تنواول
المشوكلة بهوذه الطرٌقووةل بول كووان مون األجودا تطوووٌر مناعشوة بنوواءة حوول ماهٌووة
االنعكوواس االجتموواعً لئللووهل وموواذا ٌمثوول..؟ ومووا هووً مراحوول التطووور التووً موور
بها..؟ وفً النهاٌة إلى ماذا سٌتحول..؟ أما باتجاه الشور األعصوىل فوإن الجوواب
المعطى فً الصٌن والهند هوو فكورة اإللوه ـ الملوك وعبادتوه .بٌنموا فوً الؽورب توم
إنووزال اإللووه إلووى األر وتقرٌبووه موون البشوور عوون طرٌووق مشوواركته فووً حٌوواتهمل
وأدا هذا فً النهاٌة إلى المونهج العلموً والودٌمقراطً .وفوً الشور األوسوط توم
تسلٌطه علوى رعواب المجتموع كسوٌؾ دٌمووعلٌطس بسوبب نشووءه المتجوذر القووي.
كما تم تمكٌن وترسٌخ السولطة اإلٌدٌولوجٌوة للطبقوة المهٌمنوة عون طرٌوق تحوٌلوه
بما ٌتناسب وشروط النمام اإلعطاعً فً القرون الوسطى .وٌعبر التفسٌر السونً
لئلسووبلم عوون الثٌولوجٌووا الرسوومٌة وٌمثوول طبقووة التجووار الصوواعدة واألرسووتقراطٌة
الزراعٌة .ومقابل ذلك فوإن كافوة الطور والموذاهب كالباطنٌوة والشوٌعٌة والعلوٌوة
التً تسوترت خلوؾ عنواع أهول البٌوتل تمثول تفسوٌر الطبقوات المسوحوعة المسوتؽلة.
وتشكل هذه التٌارات الشبه السورٌة التوً ترجوع جوذورها إلوى المجتموع النٌوولٌثًل
شكل النضال الطبقً واألثنً فً العصور الوسطىل ولقد تشوكل النضوال القوومً
والطبقووً الخووات بالعصووور الوسووطى تحووت سووتار هووذه الطوور ل وبووالرؼم موون
النضاالت الكبٌرة التً خاضتها والتؤثٌرات التً أحدثتهال لم تتمكن من االستمرار
بسوووبب عووود م تبلوووور التشوووكٌبلت الطبقٌوووة لوووذلك العصووورل كموووا لعبوووت المجوووازر
واالنحرافات دوراً فً ذلك.
اإلسبلم الذي ٌشكل أساسا ً للبنٌة الذهنٌة فً الشر األوسط أو ما ٌمكن
أن نسمٌه بمرحلة النضج الممتدة ما بوٌن القورنٌن الثوامن والثوانً عشورل عود دخول
مرحلة تراجع كبٌرة بعد القرن الثانً عشرل ففوً حوٌن كانوت توضوع أسوس العلوم
وعصر النهضة فً الؽربل كان الشر ٌودخل فوً مرحلوة تعصوب ورجعٌوة مون
الناحٌووة الذهنٌووةل وسوواد نمووط حٌوواة خووال موون المبوواد وال ٌعتموود إال علووى القوووة
العسكرٌةل ولم ٌكن ٌستند إلى أي مبدأ معنوي فلسفًل وعد استطاع اإلسوبلم الوذي
تكامل مع إمارات الحرب اإلعطاعٌة أن ٌمارس تؤثٌره حتى ٌومنا هذا.
ط ـ أدا هووذا الوضووع العووام إلووى عٌووام ثووورة إٌدٌولوجٌووة .لكوون ٌجووب أال
ننسووى بؤنووه وفضووبلإ عوون تخطووً كافووة التٌووارات الٌمٌنٌووة والٌسووارٌة المعاصوورة
للشخصووٌة والهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة للعصووور الوسووطىل فإنهووا لووم توونج موون الزٌووؾ
والتصونعل وحورب الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوة للشور األوسوط الزالوت عائموة كموا هوً.
والنهووا لووم تسووتند علووى تخطووً شخصووٌة العصووور الوسووطى والهوٌووات الذهنٌووة
للتعصب القومًل الشٌوعٌةل وحتى اإلسبلم الجدٌدل التً مرت بهال لم تكن عوادرة
على تمهٌد السبٌل امام التجرٌود .وهكوذا فوإن مون متطلبوات الشور األوسوط وعبول
كوول شووًء هووو االنفصووال عوون الشخصووٌة والهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة الرجعٌووة .وبوودون
452

من دولة الكهنة السومرية

إنجاز هذا لن ٌكون سوا إضافة امرأة برجوازٌة الى الحرم اإلعطاعًل وهذا موا
تم عمله نوعا ً مال حٌا بدا واضحا ً فشل نتائجها منذ مائتً عام.
ما أردنا القٌام به فً تحلٌلنا للحضارة هو اإلسهام على أعل تقدٌر فوً طورح
وإمهار المسؤلة بشكل صحٌح .وحتى هذه المحاولة ملوت فوً مسوتوا التعرٌوؾل
إذ أن عدم تعرٌؾ الشر األوسوط ضومن الشومولٌة التارٌخٌوةل لون ٌوإدي إال إلوى
إضافة مشاكل جدٌودة للمشوكلة التوً سوٌتم تناولهوا .لقود برهنوت الحورب العراعٌوة ـ
اإلٌرانٌةل الحرب العربٌة ـ اإلسرائٌلٌةل الصراعات العربٌة ـ العربٌةل التراجٌودٌا
األرمنٌة والتراجٌدٌا الكردٌة مع الجمٌعل وحتى أبعد مون التراجٌودٌال بشوكل كواؾ
على أنها حروب حطت من كرامة اإلنسانل لكوون مشواكل المنطقوة مرتبطوة فٌموا
بٌنها كحلقات سلسلةل لذا ٌمكن تحقٌق الخطوة األولوى إذا كوانوا مجتمعوٌن وعواموا
بتحلٌووول سووولٌم لؤلسوووس التارٌخٌوووةل لقووود فاعموووت الحركوووات القومٌوووة واإلسوووبلمٌة
والتٌارات الٌسارٌة التقلٌدٌة من تؤزم هذه المشاكلل ورؼم ذلك ٌمكن التوصل إلى
حلول جدٌدة عن طرٌق تجاوز هذه التٌارات.
فالنتووائج التووً توصوولت إلٌهووا تحلٌبلتنووا عوود تجسوودت علووى شووكل حركووة
دٌمقراطٌة تعتمد على العلم و التقنٌةل وذلك بتطهٌر خٌارات هوذه الشوعوب ـ التوً
بقٌت تراوح فً مكانها منذ المجتمع النٌولٌثًل والتً تعتبر تٌارا إ اعورب موا ٌكوون
الووى حرٌووة ومسوواواة الحضووارة الدٌمقراطٌووة ـ موون الرواسووب الطبقٌووة التارٌخٌووة
وتشووكٌلها موون جدٌوود بووالمعنى المعاصوور .التووارٌخ الووذي بوودأ بوواألر التووً أنجبتووه
وبالشعوب التً تعٌ فٌهال عد رسوخ فوً ٌومنوا الوراهن كؤمول كبٌور فوً ان ٌتجوه
من جدٌد نحو حضارة جدٌدةل حضارة تتخذ الحرٌة والمساواة اساسا ً لهال كموا ان
احتضانها بطموح النهضة وتحقٌوق النجواح فٌهوال جودٌرة بتحمول كافوة اآلالم التوً
تصادفها.
 2ـ ٌضع البرنامج األهداؾ التً تعد مفتاحا ً لمسوتقبل الهوٌوة اإلٌدٌولوجٌوةل
وٌحدد نوعٌة شكل المجتمع المطلوب .وإذا لم تهمل السووٌة التقنٌوةل فوإن البرنوامج
وعلوووى ضووووء النمرٌوووة ٌسوووتطٌع أن ٌسووواهم فوووً التطوووور السووولٌم لحركوووة تحوووول
اجتماعٌوووة .والوعووود بالبنووواء االعتصوووادي والسٌاسوووً واالجتمووواعً الوووذي تنبوووؤ بوووهل
وااللتزام بالمسإولٌة تجاه الرأي العام الداخلً والخارجً.
ٌجووب ان تسووتند االنطبلعووة الجدٌوودة علووى برنووامج ٌعتموود نقوود الماضووً
القرٌووبل وطوورح نفسووه بواسووطة األهووداؾ التووً تجعلووه متمٌووزاً عوون طرٌووق نقوود
االشتراكٌة المشوٌدة التوً زعموت بؤنهوا بودأت حضوارة المجتموع الوبل طبقوًل ونقود
البرنووامج اللٌبرالووً المتعلووق باألشووكال األخٌوورة للنمووام الرأسوومالً بشووكل خوواتل
وتؤكٌووود ارتباطوووه بالدٌمقراطٌوووة المعاصووورة وتحووودد كٌفٌوووة تطوٌرهوووا وبوووؤي اتجووواه
وبوضووووح .إذ أن مقووواٌٌس الدٌمقراطٌوووة المعاصووورة تعووود بحووود ذاتهوووا برنامجووواًل
453

حنو احلضارة الدميقراطية

فاالنطبلعة الجدٌدة مضطرة لقبول هذا كبرنامج اصؽري لهوال موثبلً ٌعتبور تطبٌوق
المعوواٌٌر الدٌمقراطٌووة علووى مإسسووات المجتمووع والسٌاسووة والدولووة إحوودا مهامهووا
األساسٌة.
ان االنطبلعة مرؼمة الن تحدد القضاٌا المتعلقة بقضوٌة المورأة وحماٌوة
البٌئة وتوح التقنٌة التً لم تحل ضمن إطوار الحضوارة الرأسومالٌةل كوؤهم موواد
فً برنامجها الجدٌد لمراعبتها.
ستلعب حرٌة المرأة الدور الهام فوً المسواواة والتووازن لقٌوام الحضوارة
الجدٌدة .وسوتؤخذ المورأة التوً همشوت فوً التوارٌخ منوذ تفسوخ المجتموع النٌوولٌثًل
موععها ضمن شروط الحرٌة والمساواةل وإعادة االحترام لهوال وألجول ذلوك سوٌتم
إنجاز كافة األعمال النمرٌة والبرامجٌة والتنمٌمٌوة والتطبٌقٌوة .إن عضوٌة المورأة
عبوووارة عووون موضووووع مجسووودل وٌمكووون تحلٌلهوووا أكثووور مووون مصوووطلحً طبقوووة
البرولٌتارٌا واألمم المسحوعةل اللتان تم الحدٌا عنهما بكثٌر فً زمن ما .وٌمكون
القووول :بؤنووه سووٌتم تحدٌوود التحووول الجووذري فووً المجتمووع موون خووبلل التحووول الووذي
سووتحققه الموورأة .كمووا ان مسوواواة وحرٌووة المجتمووع بكافووة فئاتووه وشوورائحه تتناسووب
طردا إ مع مساواة وحرٌة المرأة .وسٌلعب التحول الدٌمقراطً للمورأة دوراً بوارزاً
فوووً ترسوووٌخ دٌموموووة الدٌمقراطٌوووة والعلمانٌوووةٌ .بوووٌن هوووذا التعرٌوووؾ البرنوووامجً
المختصوور المتعلووق بموواهرة الموورأةل أن الحركووات االجتماعٌووة الجدٌوودة سووتعٌ
وضعا ً ممٌزاً بإضفاء لون المرأة علٌها.
الموضوووع اآلخوور والهووام لبلنطبلعووة الجدٌوودة هووو وضووع مشووكلة البٌئووة
ضمن أهداؾ البرنوامج .فقود تبوٌن بوؤن الصوراع موع الطبٌعوة ٌضواهً فوً أهمٌتوه
علووى األعوول الصووراعات الداخلٌووة التووً ٌشووهدها المجتمووعل فحماٌووة البٌئووة هووً فووً
األسوواس عبووارة عوون حماٌووة التربووة والخضوور والموواء والهووواء والمنووا  .وٌعتموود
البرنووامج علووى المووواد التووً موون شووؤنها اتخوواذ اإلجووراءات الكفٌلووة بحماٌووة هووذه
الموضووووعات األساسوووٌة حماٌوووة سووولٌمة بموووا فوووً ذلوووك حماٌوووة الحٌوانوووات وردع
األسالٌب الوحشٌة فً ذبح الحٌوانات.
بٌنما تترك التكنولوجٌا عاطلة فً مروؾ المجتمع الرأسمالً من جهةل
فمن جهة أخرا تتحول إلى وح مخٌؾ وعوي ٌصعب السٌطرة علٌه .أمام هوذا
الوضوووع البووود ان تحتووول السٌاسوووة التقنٌوووة المناسوووبة لحاجوووات اإلنسوووانٌة األساسوووٌة
والموعؾ المبدئً تجاه التطور الذي ٌجعل من التقنٌة شٌئا ً خطٌراًل موععا ً لهوا فوً
البرنووامج .وسووتحدد االنطبلعووة الحضووارٌة الجدٌوودة مسووتوا التقنٌووة واسووتخداماتها
المناسبة .وعلى البرنامج أن ٌتضمن موادا ً لتطوٌر الحمر والرعابة المشددة علوى
بعووو المجووواالت وأهمهوووا الطاعوووة النووٌوووة ومووواهرة البٌوووت الزجووواجً وإدخوووال
الهرمونات على المواد الؽذائٌة وتكنولوجٌا الجٌنات من جهوةل ومون جهوة أخورا
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أن ٌتضومن موواد لتطووٌر األعموال التوً تجووري فوً حقوول التعلوٌم وتحدٌود النسوول
والوعاٌووة موون األموورا ل وصووٌاؼة المجوواالت التقنٌووة واالعتصووادٌة مووع أهووداؾ
دمقرطة المجتمع والسٌاسة والدولة بشكل متداخل.
كذلك ٌجب على البرنامج أن ٌتضمن مواعؾ أكثر حساسوٌة مون مشواكل
األطفال والشٌو ل التً ال ٌمكن تركها لؤلسر نمرا ً ألهمٌتها.
كموا ٌجوب وضوع تعوارٌؾ عطعٌووة للمعواٌٌر األخبلعٌوة الجدٌودة كوً تؤخووذ
مكانهووا فووً البرنووامج علووى شووكل مإسسوواتل وتشووكل عوووانٌن األخووبل الجدٌوودة
وتمؤسسووها الجانووب الضووروري والخووات لبلنطبلعووة التارٌخٌووةل وٌجووب أن ٌحوودد
دور األخبل بمعرفة أنه ال ٌوجد أي إجراء سٌاسً أو أي عوانون ٌصول إلوى عووة
األخبل وعدراتهال وٌجب أن ٌتم العمل لتحوٌلها إلى مإسسات.
إن انحووبلل األخووبل فووً مجتمووع مووا هووو دلٌوول علووى عمووق األزمووة التووً
ٌعٌشها .وبالطبع عندما نتحدا عن األخبل ال نقصد األعراؾ التقلٌدٌة والقواعود
الدٌنٌة فحسبل فاألخبل هً اإلٌمان بالخٌر والحوق والجموال والتوً تموارس مون
صمٌم القلب والضمٌر وال تقتضً وجود عوانٌنل بحٌا تكون أعوا مون القووانٌن
نفسهال وهً التً تعبور عون السولوك االجتمواعً المعوا حسوب الحاجوةل وهنواك
أخبل تقدمٌة ومتحررة بالقدر الذي تكون هناك أخبل متعصبة ورجعٌة .فوضع
برنامج ٌؤخوذ هوذا التمٌٌوز بعوٌن االعتبوار ٌمكنوه ان ٌلعوب دوراً تعلٌمٌوا ً وتحوٌلٌواًل
وٌمكن التعبٌر عن ذلوك بالتمؤسوس المعنووي للمجتموعل وٌمكون أن تلعوب األخوبل
التً أفسدتها األزمة دورا ً فً تجواوز األزموةل وذلوك عون طرٌوق تجدٌودها بفضول
الموعؾ األخبلعً الجدٌد .وبالوصول إلى عٌم حقٌقٌة لحماٌة المجتمع الجدٌود .فوً
الحقٌقووة إن األخووبل كالجسوور الووذي ٌصوول بووٌن خصووائت طووابع الخٌوور والحووق
لشخصٌة نوعٌة من أجل أنممة اجتماعٌة تضمن كافة الضرورات وبٌن فن إتمام
الخٌر والجمال الداخلً ضمن زي جمٌل.
إضافة الى ذلك ٌجب إعادة تعرٌوؾ مكانوة الفون فوً الحٌواة االجتماعٌوةل
بقدر مكانوة األخوبل علوى األعولل إذ أن المجتموع الوذي ٌفتقور الوى الفون مثلوه مثول
الجسد العاري والبدائًل بل األنكى من ذلك أنه ٌعبر عن انسوبل الوروح والجسود
عن البنٌة الذهنٌة الصحٌحة .ففً الوعت الذي ٌحدد فٌه برنامج الذهنٌة الصحٌحة
تحول االعتصاد واالجتماع والسٌاسة إلى مإسساتل فإن األهداؾ الناتجة سوتكون
عارٌة وعبٌحة ومعرضة لئلعاعة ما لم تكتسً بالفن وأهدافه .ال ٌمكن التفكٌر فوً
مجتمع ببل فن .وعلى العكس مما ٌعتقد فانوه واكثور مون كونوه نتواج النخبوةل ٌجوب
فهمه على انه لؽة الجواب الذي عدمه الشعب للمٌثولوجٌات وللدٌن وللفلسفةل وأنه
ٌعبر عن اسوتٌعاب الشوعب لؤلفكوار واألخوبل التوً نتجوت عون اإلرادة والذهنٌوة
الرفٌعة المسوتوا وسوبكها فوً عوالوب تحقوق االنسوجام .فالبرنوامج المتكامول ٌوتمم
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نفسه ببناء إطاره الفنً.
 3ـووو ٌوووتم إكموووال الهوٌوووة اإلٌدٌولوجٌوووة عووون طرٌوووق موعوووؾ اسوووتراتٌجً
وتكتٌكً متكامل ٌعبر عن ماهٌة السبل التً أراد بها النجواح للوصوول إلوى البنٌوة
النمرٌة والبرنامجٌة .ففً الوعت الذي تعبر فٌه النمرٌة عن وجهة نمرها بشوكل
واضح وشفاؾل فإن البرنامج ٌكشؾ عن أهدافه الواضحة والمختصرة المصاؼة
من النمرٌة التً تم تمرٌرها عبر مصفاة النقد .فاالستراتٌجٌة التً تمثول الطرٌوق
الصووحٌحل والتكتٌووك الووذي ٌعنووً السووٌر بخطووى سوولٌمةل همووا اللووذان ٌحووددان كٌووؾ
وبووؤي الوسووائل سووٌتم الوصووول الووى هووذه األهووداؾ .إذ أن االسووتراتٌجٌة هووً فوون
االختٌوار الصووحٌح بوٌن سووائر الطوور المرسوومة للوصووول إلوى تحقٌووق األهووداؾل
فهناك طر مسدودة وهناك طر مإلمة ودموٌةل باإلضافة إلى ذلك فإن الطور
التووً تنتهووً دون الوصووول إلووى الهوودؾ لٌسووت علٌلووة أٌضواًل فووً هووذه الحالووة تعبوور
االستراتٌجٌة الصحٌحة عن سبل نجاح الوصول والنقل والنهوو بمسوٌرة ٌمكون
أن تحقق أو تمكن المجتموع مون نٌول حقوعوه التارٌخٌوةل وذلوك عون طرٌوق معرفوة
كافووة هووذه الطوور الخطوورةل وعوون طرٌووق إصووبلح وتنقووٌح األهووداؾ التووً ٌكووون
الوصول إلٌها امرا ً ؼٌر واععً .كثٌرا إ ما شوهد فً التارٌخ أمثلة عن المجتمعوات
والمنممات المحرومة من سبٌل واستراتٌجٌة كهذهل ٌدخلون فوً وضوع تراجٌودي
وفاشل وذلك إما بسقوطهم فوً الطور المسودودة أو ببقوائهم فوً منتصوؾ الطور
الدموٌة والمإلم ة .فاالسوتراتٌجٌة هوً الفون الوذي سوٌحول دون ذلوكو بمعنوى آخور
هو فن السبٌل الصحٌح.
االستراتٌجٌة هً إدارة مسٌرة رك ل بل هً رك مواراثونً نواجح
لبلوغ الهدؾ بؤكثر األشكال واععٌة وبؤعل الخسائر واآلالمل وذلوك بالتحدٌود السولٌم
للقوووا األساسووٌة واالحتٌاطٌووةل وألصوودعاء الوودرب المووإعتٌن .إن كوول مجتمووع أو
منممة لم تشكل هذه القوة وتجهل طرٌقة اسوتخدامها محكووم علٌهوا بهودر طاعاتهوا
الحٌوٌة وبالتشتت والتخلؾ واالنحوبلل .فتشوكٌل االسوتراتٌجٌة بالنسوبة لمجتموع أو
منممة بمثابة تشكٌل القدرة الدماؼٌةل ومن المعلووم أن الكٌانوات التوً تشوكلت بوبل
دماغ أو بشك ل بودائً ملوت فوً المسوتوا البودائً .بالتوالً فمون الممكون أن ٌكوون
لوجهة نمر أو برنامج نمرٌة ما معنى بواسوطة عووة االدارة االسوتراتٌجٌةل وهوذا
بوودوره ٌإمكوون موون الوصووول إلووى عوووة اتخوواذ القوورارات التارٌخٌووة واالسووتراتٌجٌةل
وتنفٌذها فً كافوة المراحول الهاموة .وإذا اعتضوت الضورورة ٌجوب معرفوة االدارة
اإلستراتٌجٌة وذلوك بإمهوار أسوباب فشولها وعودم سوٌرها بإعوادة تطووٌر الصوحٌح
منها .وٌعبر اإلطار االستراتٌجً حسب هذا التعرٌؾ عن التنفٌوذل وذلوك بالتشوكل
المتكامل لمإسسة الزعامة والقٌادة وإٌجاد عدرتها الخبلععة فوً ذاتهوا .فالمجتمعوات
أو كافووة أشووكال المنممووات المفتقوودة لهووذه القوودرة والتووً ال تسووتطٌع تحدٌوود اتجوواه
سٌرهال وال تعرؾ فٌما إذا كانت سوائرة نحوو األموام أو نحوو الخلوؾ وتوراوح فوً
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مكانهال لن تستطٌع أن تنجو من التفسخ واالنحطاط وسوتتحول إلوى مجورد حطوام.
وعلى العكس من ذلك فإذا ما اكتسبت المجتمعات أو أي نوع من المنمموات التوً
تعانً من النقتل هذه القوة حٌنها ٌمكنهوا أن تبودأ بوالتحول عون طرٌوق اسوتجماع
عواها وتكاملها والوصول إلى الهدؾل وستبدأ بتعزٌز عواها بنموها من جدٌودل لوذا
فالعنصر االستراتٌجً فً الهوٌة اإلٌدٌولوجٌوة أمور ال ٌسوتؽنى عنوهل مون منطلوق
أهمٌته الحٌاتٌة وتحقٌقه.
تم تناول العنصر األخٌر للهوٌة األٌدٌولوجٌة بمصوطلح التكتٌوكل حٌوا
ٌعبوور التكتٌووك عوون األعضوواء والطاعووات الواجووب امتبلكهووا للوصووول إلووى الهوودؾل
وهو ٌعنوً كافوة أعضواء الجسود باسوتثناء الودماغل ومثلموا هنواك حاجوة لعمول هوذه
األعضاء بشكل متكامول بتقسوٌم العمول فٌموا بٌنهوا مون اجول الحٌواة الٌومٌوةل كوذلك
المجتمعات والمنممات بحاجة لوجود أعضاء مشابهة تعمل بشكل متكامل.
تحاول دولة ما الوصول إلى السٌاسات األساسٌة التوً رسومتها بواسوطة
التنمٌمووات الموجووودة فووً مجووال التشوورٌع والتنفٌووذ والقضوواء وبواسووطة التنمٌمووات
االعتصوووادٌة والعسوووكرٌة .وتمتلوووك المجتمعوووات وسوووائل شوووبٌهة بهوووذه الوسوووائل.
فالحاجات واألهداؾ تحودد الوسوائل التوً ٌجوب امتبلكهوال وٌحودد التكتٌوك أسولوب
العموول الووذي ٌجووب امتبلكووه بالمنممووات الطلٌعٌووة والجانبٌووة الضوورورٌة موون أجوول
انطبلعة المجتمع الذي ٌعٌ فً األزموةل وتشومل إدارة التكتٌوك عضواٌا العنوؾ أو
البلعنوووؾل الهجووووم أو الووودفاعل بقووودرات كبٌووورة أو بقووودرات صوووؽٌرةل بسووورعة أو
ببطغ .إذا ما رؼبت إدارة تكتٌكٌة فً النجاح علٌها السعً الى تقٌوٌم واععوً لهوذه
القضاٌال وفً حال العكس هً بمثابة عقل راجح ولكنه ٌفتقر لكافة وسوائل الودعم
والتطبٌق .وال ٌمكن ألي مجتمع سواء أكان فً حالة أزمة أو فً حالوة رخواء أن
ٌعٌ دون تكتٌك .وٌصح هذا على المنممات أٌضاً .فكول مجتموع ومنمموة تفتقور
الى القوة التكتٌكٌة أو المواهب التكتٌكٌة محكوم علٌها بالخسارةل مهما كانوت عووة
نمرٌتها وبرنامجها واستراتٌجٌتهال وبالتالً فإن على كافة المنمموات االجتماعٌوة
المختلفة أن تحدد الفروع الومٌفٌة واألنماط التطبٌقٌة الضرورٌة من أجول الحٌواة
الٌومٌة وذلك على شاكلة الدور الذي تإدٌه أعضاء الجسدل أو باألحرا علٌها أن
تجووري تنمٌموا ً عضوووٌاًل وبعبووارة أخوورا فهووً مضووطرة للعموول وإلجووراء التحووول
التنمٌمً.
ى كبٌرا ً ابتدا ًء من المجوال الروحوً حتوى
ٌتضمن التنمٌم والممارسة ؼن ً
المجال العسكري وذلك حسب متطلبوات الهودؾل وعلٌوه أن ٌطبوق كول شوكل ٌوراه
مناسباًل ومن الناحٌة العملٌة فإنه ٌتضمن ؼنوى بودءاً مون العملٌوات السولمٌة وحتوى
عملٌات العنؾل بدءا ً من العمل االعتصوادي وحتوى العمول السٌاسوً .لون تسوتطٌع
المنممووات التووً لووم تحوودد وسووائلها بشووكل صووحٌح وممارسوواتها أثنوواء التوج وه نحووو
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الهوودؾل أن تتفووادا الهزٌمووة واالنحووراؾل وال ٌمكوون الحوودٌا عوون عٌووادة تكتٌكٌووة
سوولٌمة تجهوول كٌووؾ تبوودل فٌمووا بووٌن أشووكال التنمووٌم والممارسووة عنوودما تقتضووً
الضرورةل وتجهل التجدٌد فً حٌنهال وال تستطٌع أن تقدم أو تبودي وتٌورة كافٌوة.
وكما هو محكوم على المجتمعات وكافة أنواع المنممات التوً ال تسوتطٌع تطووٌر
عٌادة تكتٌكٌة (الوسائل وعوة إدارة الممارسة والعمل الٌوومً) بالخسوارةل كوذلك ال
ٌمكن االعتقاد بخسارة الذٌن ٌستطٌعون لعب هذا الدور بنجاح .وكموا أنوه محكووم
علووى كافووة نمرٌووات وبوورامج واسووتراتٌجٌات الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة التووً لووم تطووور
أشوكال الوسوائل والعملٌوات علوى نحوو كاموول بالشوللل وعلوى العكوس فحتوى تمتلووك
القوا هوذه العناصورل علٌهوا ان توتمكن مون التطبٌوق اآلنوً لكافوة أشوكال الوسوائل
والعملٌووات التنمٌمٌووة وبالسوورعة المطلوبووةل حٌنهووا سووٌكون نجوواح مسووٌرتها نحووو
الهوودؾ أموور ال مفوور منووه .إن لعووب الوودور التكتٌكووً ٌعنووً إثبووات القوووة المعنٌووة
لوجودها وحقٌقتها على شكل ماهرة وذلك حسب الهدؾ.
نستنتج مما سبق أنه مازالت الوالدة اإلٌدٌولوجٌة تحوافم علوى أهمٌتهوال
وان الحضارة المعتمدة على المجتمع الطبقً ستتواصل عن طرٌق تعمٌق األزمة
العامة فً الواعع الملموس للنمام الرأسمالً .ورؼم كافة التجوارب التوً أجرٌوت
فقد ملت بعٌدة عن تحقٌق والدة إٌدٌولوجٌة سلٌمة .وإن وجوود توراكم عووي علوى
الصووعٌد الووذاتً والموضوووعً ٌزٌوود موون فرصووة الوووالدة .حٌووا ٌجووب تقٌووٌم كافووة
المواعؾ اإلٌدٌولوجٌة المتطورة ابتدا ًء من المٌثولوجٌة وحتى االشتراكٌة العلمٌةل
فً إطار تكامل دٌالكتٌكًٌ .جب أن تكون الخطوة األولى لكول المهتموٌن بمراحول
الوالدة هً احترام التراكم اإلنسانً عن طرٌق إدراك عدسٌة كلموة واحودة حتوى.
إذ أن مواعؾ الكفر واالتهام تصدر عون الجهول .ولوٌس صوحٌحا ً أن ٌوتم التصودٌق
أو االتهووام بعبووارات تقلٌدٌووة ألي فكوور مووا لووم ٌووتم دراسووته بعمووقل وهووذا الموعووؾ ال
ٌعنً السكوت على النقت أو الخطؤ .بل على العكوس ٌجوب أن ٌوتم الورد انطبلعوا ً
من مقولة "ال ٌتحقق الموعؾ القوي إال مع الحقٌقة".
ٌتحلى الطابع األساسً لعصرنا وبشكل متوداخلل بحضوارة مسوتندة الوى
المجتمع الطبقً بكافة أزماته وانهٌاراتهل وبخصائت مرحلة انتقالٌة تتشوكل فٌهوا
هوٌووة حضووارة اجتماعٌووة جدٌوودة .رؼووم أن الخصووائت المتمٌووزة أدت الووى نشوووب
حووروب بووٌن هووذٌن العووالمٌنل اال انووه ومووع ذلووك ال ٌملكووان القوووة الكافٌووة لٌتخطووى
أحدهما اآلخر وٌقضً علٌه بشكل سرٌع وعطعًل ناهٌك أن هذا النمووذج الثنوائً
المتشكل من األبٌ واألسود ٌتناع مع القوانٌن األساسوٌة للطبٌعوة .حٌوا تمور
الطبٌعة والحقٌقة االجتماعٌة التً هً إحدا أشكالهال بحاالت تؽٌٌر مسوتمرة بوٌن
النهائً والبلنهائًل فتقٌٌم األشكال االجتماعٌة وإمتداداتها الحضارٌة حسب ثنائٌة
األبٌ واألسود الضٌقةل سٌإدي إلى انحرافات واخطاء أٌدٌولوجٌة خطٌرة .فً
الحقٌقوووة ٌعتبووور األبوووٌ واألسوووود أعصوووى عطبوووً عوووالم األلووووان وهموووا شووواحبٌن
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وٌتؽٌران بسرعة .وإن عسما ً كبٌرا ً من الحقٌقة ومجمل التنوع اللونً موجوود بوٌن
هذٌن القطبٌن .وتكتسب رإٌة التحوالت الحضارٌة واالجتماعٌة ضمن هذا الؽنى
اللونً أهمٌة مصٌرٌة من أجل والدة إٌدٌولوجٌوة صوحٌحة .فوالقول (( سوؤولد إموا
أبٌضا ً أو أسودا ً )) ٌعنً سؤصبح "اشتراكٌا ً مشٌدا ً أو فاشوٌاً" .حسونا ً فمواذا سونفعل
باأللوان األخرا األكثر ورونقا ً وعممة…؟.
ان االنزال الى هوذه الضوٌق باسوم االشوتراكٌة العلمٌوة هوو أسواس كافوة
األخطواء التووً تمهوور فوً التطبٌووق والنهاٌووة سوتكون االنهٌووار .لووذا البود موون تحدٌوود
انسب األشكال مع األخذ بعٌن االعتبار وجود القطبٌنل وهذه من المهام األساسوٌة
للقوا الموالٌة لوالدة الجدٌد.
شهد الواعع التارٌخً للقورن العشورٌن فور كوبل النقطتوٌن المتطورفتٌن
بكوول ثقلهمووا علووى اإلنسووانٌةل إذ أرؼمتووا اإلنسووانٌة علووى االصووطفاؾ وفووق نمووام
األواموور والتعلٌمووات تحووت وطووؤة القوووة النارٌووة التووً لووم تشووهد التقنٌووة مثووٌبلً لهووال
وتحت راٌة إما األبٌ أو األسودل وعانت اإلنسانٌة مون سوفك دمواء وآالم كبٌورة
جراء ذلكل ولكن السٌرورة الدٌالكتٌكٌة للحٌاة التً أضفت كول لوون ولوٌس اللوون
الرمادي فحسوبل عود أحبطوت هوذه الضوؽوطات .فكوبل النموامٌنو سوواء أكوان مون
النمام األسود لحضارة المجتمع الطبقً الذي أمر به اإلله المطلق الحاكم القهوارل
أو نمووام "الشووٌوعٌة البٌضوواء" ذو اللووون الواحوود الووذي ٌعتبوور ضوود األول ماهرٌ وا ً
ولكنه ٌشبه جوهرٌاًل وعلى الرؼم من وجود التفكٌور نمرٌوا ً وإدخالوه حٌوز التنفٌوذ
احٌانا ً إال انهما ال ٌتعدٌا كونهما أنممة خٌالٌة ال ٌمكن لهما االستمرار.
كما هو األمر فوً الطبٌعوة فوان اإلنسوانٌة اٌضوا ً سوتعٌ بتطبٌوق الؽنوى
اللووونً علووى المجتمووعل وبهووذا المعنووى تكووون المٌثولوجٌووا السووومرٌة مقارنووة مووع
األدٌوان التوحٌدٌووة أكثوور مرونوة وإنسووانٌةل بووالطبع فؤنهووا مون بعو مناحٌهووا تمثوول
النموووام األسوووود لآللهوووة ـ الملووووكل وحتوووى إذا أجرٌوووت دراسوووة تارٌخٌوووة لكافوووة
المٌثولوجٌات واألدٌان فلن نعثر فٌهما علوى النموام األسوود المطلوقل ورؼوم كافوة
جوانبهما الدوؼمائٌةل ال تستطٌع النجاة من عبول الؽنى اللونً.
لقوود أكوود العلووم هووذه الحقٌقووة وبشووكل كبٌوور فووً القوورن العشوورٌنل حٌووا
برهنت نمرٌوة تحوول الموادة ـ الطاعوةل ونمرٌوة التطوورل تحوول الطاعوةل الفٌزٌواء
الكمٌة "كوانتوم" ونسبٌة الزمان والمكان على أن اللوونٌن األسوود واألبوٌ لٌسوا
نمامٌن ال ٌتؽٌران.
إذا تم النمر إلى الواعع االجتماعً ضمن هذا اإلطار العلمً والفلسوفًل
سووٌدرك بووان األضووداد تعاٌشووت لموودة طوٌلووة مرتبطووة وبحاجووة متوازٌووة لبعضووها
البع  .وان انتصار الدٌمقراطٌة المعاصرة فً نهاٌة القورن العشورٌن نواجم عون
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طابعها المبلئم للواععو وعن الرإٌوة المسوبقة بوؤن الفلسوفة تعتبور المٌودان الرئٌسوً
للتشووكٌل الؽنووً للطبٌعووة والمجتمووع وبووؤن التحوووالت التطورٌووة فووً الممارسووة هووً
األسوواس .انهووا تسووتمد عوودرتها موون العلووم والفلسووفة .وبوودأت حضووارة الدٌمقراطٌووة
المعاصوورة تصووبح ملووك لئلنسووانٌة جمعوواء عوون طرٌووق اسووتٌعابها العمٌووق لقوووانٌن
التطور وإخضاع التؽٌٌرات االجتماعٌة لتؤثٌرهال لم ٌحدا هذا الوضع مصوادفةل
بل هو أحد النتائج الهاموة لقودرة العلومل ألن العلوم عبوارة عون مواهرة دٌمقراطٌوة.
فمثلما حافم المجتموع القودٌم علوى وجوود بنواه المعتمودة علوى الودوؼمائٌاتل كوذلك
سٌكتسب المجتمع الجدٌد بع بناءاته الٌوتوبٌة وسٌحافم على بناه.
انطبلعا ً من هذه النقطة نجد أن تناول الدٌمقراطٌوة المعاصورة باعتبارهوا
مجرد حالوة وفوا بوٌن عطبوٌن ٌعتبور مؽالطوة كبورال واألمور الهوام الوذي ٌتوجوب
معرفتهل هو رؼوم وجوود موعوؾ ذا عطبوٌن فإنهوا تعطوً حوق الحٌواة لهموا موا داموا
ملتووزمٌن بالمعوواٌٌر الدٌمقراطٌووة األساسووٌة .ولكوون موون المإكوود أنهووا تشووكل اختبلفوا ً
اجتماعٌ وا ً وؼنووى لونٌ وا ً ألوسووع جٌوول .فالدٌمقراطٌووة المعاصوورة تسووتند علووى ؼنووى
التشكبلت االجتماعٌة أكثر من كونها وفا بٌن عطبٌنل وٌوتم تقٌٌمهوا كنموام ٌتخوذ
مووون احتووورام أشوووكال الؽنوووى التوووً عاشوووتها المجتمعوووات عبووور التوووارٌخ وستعٌشوووها
مستقببلًل ومن النمر الى التعبٌور عون أنفسوهم بشوكل حور وأحٌائهوا علوى انهوا أهوم
مبدأل وهً تعبور عون القاعودة النمرٌوة الؽنٌوة والتطوور التطبٌقوً والتشوكل .حٌوا
إنهووا لٌسووت نمرٌووة تحوودد سوولطة سٌاسووٌة بسووٌطةل إذ ال ٌمكوون اختزالهووا بسوولطة
سٌاسووٌةل ألنهووا شووكل حضوواري طوٌوول ومسووتمر وشووامل .إنهووا نمووام ٌحتوووي علووى
العناصر الطبقٌة من جهة والبل طبقٌة مون جهوة أخورال ولكنوه ٌعتمود علوى تجودد
وإحٌاء نبراته المختلطة بدون حدودل وبشوكل حور أٌضوا ً .أنهوا النمرٌوة والتطبٌوق
للتطور الحر للحٌاة .وفً الوعت الذي تعمل فٌه على تحقٌق هذا فإنهوا نموام ٌنكور
اللجوء إلى العنؾ باستثناء الدفاع المشروع ذو التعرٌؾ القوانونً الواضوح .نموام
تسووتطٌع فٌووه كافووة الفئووات االجتماعٌووة وخاصووة النسوواء واألطفووال كؤعوودم طبقووات
مسووحوعة التعبٌوور عوون نفسووها بحرٌووةل وهووً نمووام ال ٌعتموود علووى حوول الصووراعات
الداخلٌة فً المجتمع فحسبل بل وٌعتمد على تحلٌل الصوراع المتنوامً موع البٌئوة
باستخدام التطور التقنً العلمً وٌتخذ من تحقٌق التؽٌٌر والتحول ضمن الشوروط
السلمٌة اساسا ً له.
إننا نكورر ونعٌود وضوع التعرٌفوات للدٌمقراطٌوة المعاصورة ألنهوا تشوكل
أهم إطار للهوٌة اإلٌدٌولوجٌةل لقد كتب على راٌة الهوٌة اإلٌدٌولوجٌة المسوٌطرة
على القورن الواحود والعشورٌن عبوارة "الحضوارة الدٌمقراطٌوة المعاصورة " .إنهوا
تمهور تحوت هوذه الراٌوة عودرتها علوى االسوتفادة مون البنوى القدٌموةل ووضوعها فوً
خدمووة المجتمووع وبالتووالً فووً خدمووة التجدٌوودل وتحووت هووذه الراٌووة باسووتطاعتكم أن
تعٌشوا التارٌخ والمستقبل بقدر ما ترٌدون وأن تصوبحوا آنٌوٌن بقودر موا ترٌودونل
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علووى أن تعٌشوووا ذلووك عوون طرٌووق معرفووة القوودرة المإسسوواتٌة بووالوعً العمٌووق
للمعاٌٌر األساسٌة وااللتزام بهوا لدرجوة العبوادة واحترامهوا إلوى أبعود مودا .ولكون
فإن شخصٌة الحٌاة الدٌمقراطٌة ال تعنً الحٌاة األنانٌة التوً أثارتهوا جنوون الوربح
الرأسوومالً كمووا تشوواءل ال ٌمكوون احٌوواء هووذه الحٌوواة بفوور طرائقٌووة باثولوجٌووة
( َم َرضووٌة) وبشووكل اعتبوواطًل والقووول :حٌوواة حسووبما تقتضووٌه ٌوتوبٌووات المسووتقبل
المجٌدة"ل وٌمكن أن تصبحوا أفورداً أحورارا ً كموا ترؼبوونل ولكون ٌجوب أن تبودوا
االلتووزام بالتووارٌخ وبإبووداعات المسووتقبل العلمٌووةو وأال تكونوووا أسوورا للوودوؼمائٌات
والٌوتوبٌات.
عندما ٌكون المرء علمٌوا ً حٌنهوا فقوط سوٌدرك بوان الحٌواة الحورة ممكنوة
بالتووارٌخ والمسووتقبلل علووٌكم اال تتخلوووا عوون الفوورد الحوور موون أجوول الوودوؼمائٌات
وا لٌوتوبٌاتل وال أن تعطوا فرصة للتحول إلى فرد شتوم ومنكر لها .وستدركون
أن الفوورد الحوور ال ٌمكوون أن ٌعووٌ إال عوون طرٌووق معرفووة القوودرات الدوؼمائٌووة
والٌوتوبٌووة ولكوون دون الرضووو لهووال وعوون طرٌووق الوصووول إلووى القوووة العلمٌووة
والفلسفٌة عدر المستطاع.
هووذه األحكووام مكتوبووة علووى الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة التووً سوونتبناها وهووً
لٌست أحكام اعتباطٌة أو فرضها القودرل بول هوً أحكوام علمٌوة وحورة بكول معنوى
الكلمة.
المجووال الهووام الثووانً للهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة بعوود الفردٌووةل هووو التطووور
المعاصوور للمجتمووع الموودنًل أي والدتووه موون جدٌوودل وإطووبل اسووم السوواحة الثالثووة
"البعد الثالا" على مجوال المجتموع المودنً سٌشوكل خطووة اصوطبلحٌة مسواعدةل
وٌمكن القول بؤن حضوارة الدٌمقراطٌوة المعاصورة تقووم علوى ثوبلا عووائم وهوً:
المجتمع الدٌمقراطً والسٌاسة والدولة الدٌمقراطٌةل لكن دمقرطة المجتموع القودٌم
عملٌة صعبة وبطٌئة وأما دمقرطوة الدولوة فهوً األصوعب بسوبب بنٌتهوا التقلٌدٌوةل
والدٌمقراطٌة المعاصرة أٌضا ً تقتضوً نضواالً كبٌورا ً ألنهوا تورؼم علوى الحساسوٌة
الدٌمقراطٌة .إن االنتفاضات العامة للمجتمع فً المراحل األولى كانت تإدي إلوى
ذلووكل ولكوون الدولووة التووً تكتسووب توودرٌجٌا إ تفوع وا ً عملٌ وا ً وأٌوودٌولوجٌا ً كسوورت حوودة
الفعل المنعكس لدمقرطة المجتمع.
لٌس من الصعب تحرٌوؾ وعموع األسوالٌب التقلٌدٌوة .حٌوا ٌلعوب تخلوؾ
شروط الثورة والثورة المضادة التقلٌدٌتٌن دورا ً هاما ً فوً ذلوك .وٌوؤتً الودور إلوى
مهووور السٌاسووة الدٌمقراطٌووة وأشووكال وسووائلها وعملٌاتهووا التووً اكتسووبت ومٌفووة
ضرورٌة بٌن الدولة والمجتمع.
لقوود عرفووت مجوواالت المجتم وع والدولووة فووً التووارٌخ بشووكل جٌوود .فعنوودما
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كانت عوة تمرد الشعوب تلعب دورا ً هاما ً كصوت ومطلب للمجتمعل كانت الدولوة
تطرح بوجودها كنوع مون أنوواع القودر وذلوك كؤعودم سولطةو وكوان ٌعتقود بؤنوه ال
ٌمكن تجنب تؤثٌرهال خاصة وأن انكما المجتمعات والدول التقلٌدٌة التوً كانوت
موجووودة خووارج مراكووز الحضووارة الرأسوومالٌةل علووى سوولبٌاتها وانعكاسووها علووى
الخارج كان بمثابوة المحور األكثور تعصوباًل وتتشوكل نوعوا ً مون أنوواع التووازن
المتعصب الجدٌدل وكان ٌعتقد بؤنه ٌمكن تحطٌم هذا التووازن بوالثورةل وعود أكودت
بع األمثلة الناجحة على نتٌجة وهً اإلٌمان بإمكانٌة انتشوارهال ولكون التودابٌر
التً اتخذها النموام الرأسومالً اإلمبرٌوالً حود مون توؤثٌر هوذا االدارةل والن دولوة
المرحلة المتعصبة لم تتمكن من ان تحقق تحوالً دٌمقراطٌوا ً ذاتٌواًل مهورت حتمٌوة
االنتقوووال إلوووى بعووود جدٌووودل علموووا ً أن مفهووووم الدولوووة الموجوووود حتوووى فوووً مراكوووز
الرأسوومالٌةل الووذي أصووبح متعصووبا ً فووً مرحلووة األزمووة وراح ٌعموول علووى تخرٌووب
البٌئةل جعل من تحرك الساحة الثالثة "البعد الثالا" أمرا ً حتمٌاً.
إن البعود الثالووال هووو مجوال السٌاسووٌة الدٌمقراطٌووةل وعود بووات ضوورورٌا ً
خلق أداة مدنٌة من أجول تلبٌوة كول حاجوة فرضوتها شوروط الحضوارة التوً أخوذت
شووكبلً متشووابكاًل ه وذه األدوات لٌسووت عبووارة عوون أدوات ثووورة أو أحزمووة اتصووال
عوودمتها الدولووة للمجتمووعل بوول هووً عبووارة عوون منممووات مسووتقلة تقووؾ بووٌن الدولووة
والمجتمع تاركة بٌنهما مسافة محددةل وتتبنى هوٌة خاصوة وتؤخوذ أشوكاالً مختلفوة
حسب الضرورة .انها لٌست ضد الدولوة ولٌسوت عمٌلوة لهوال إنموا تخضوع لسولطة
(إموورة) الحاجووة .كمووا انهووا لٌسووت منممووات اجتماعٌووة أساسووٌةل ولٌسووت مإسسووات
أخبلعٌوووة أو دٌنٌوووةل وٌؤخوووذ أعضووواءها أشوووكاالً حسوووب الوموووائؾ المحووودودة التوووً
ٌنجزونهووال وهووً منممووات تنتهووً مووع انتهوواء مهامهووا أو علووى أعوول هووً منممووات
متؽٌرة حسب المهام الجدٌدةل وعود جعول هوذا النمووذج وجووده موإثراً كسوبٌل البود
منه وضروري للجمٌع من أجل التخلت من التوؤزم الوذي عمقتوه الثوورة والثوورة
المضادةل وتزداد أهمٌة هذا البعد ٌوموا ً بعود ٌووم ألن الحاجوات تفور نفسوها فوً
كل مجالل بدءا ً مون المجوال االعتصواديل ومورورا ً بالثقوافًل ومون الرٌاضوً إلوى
البٌئة ومن السبلم إلى حقو اإلنسان.
إن تعرٌووؾ السوواحة الثالثووة ضوومن هووذا اإلطووار ؼٌوور كوواؾل إذ أن هووذا
المجال ٌحتاج إلى جعل موععه النمري والتطبٌقً أكثر وضوحاً.
ٌووزداد الشووعور ٌوم وا ً بعوود ٌوووم بالحاجووة إلووى نمرٌووة وتطبٌووق ٌخصووان
السوواحة الثالثووةو إذ أصووبحت نمرٌتهووا وبرنامجهووا واسووتراتٌجٌتها وتكتٌكهووا أمووراً
ضرورٌا ً الى جانب ممارسة التطبٌق العملً من جدٌدل وٌرؼم علوى االنتقوال مون
مفهووم الحووزب المعتموود علوى سماسوورة المجتمووع أو الدولوة بووالمعنى التقلٌووديل إلووى
تشكٌل حزب محودد حسوب الومٌفوة والحاجوات .فكافوة المنمموات صواحبة مفهووم
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السمسرة المشابهةل وفً مقدمتها األحزاب التقلٌدٌة باتوت وجهوا ً لوجوه أموام إعوادة
البناء من جدٌد بما ٌتناسب مع نمرٌة المجتمع المدنً.
إن نجوواح حضووارة الدٌمقراطٌووة المعاصوورة موورتبط بوصووولها إلووى شووكل
تنمٌم وتطبٌق ٌتناسبان معها وإلى إعادة تعرٌؾ دورهوا ضومن هوذا المعنوىل وان
المجتمعات والدول التً لم تطور الساحة الثالثة ستكون مسٌرتها بسا واحدة فوً
الدٌمقراطٌة المعاصرةل ولن ٌستطٌع عنصر العنؾ والنزعة االنفصالٌة المسببان
للكثٌوور موون المصوواعب ان ٌخرجووا عوون كونهمووا مشووكلة إال عوون طرٌووق اكتسووابهما
للحرٌة الموجودة فً هذا البعد ولعب دورهما فٌوهل ومون هوذا الجانوب تشوكل هوذه
الموواهرة التووً ٌمكوون تسوومٌتها بالسٌاسووة الدٌمقراطٌووة خطوووة تمهٌدٌووة لبلنتقووال موون
السٌاسوووة المتؤزموووة إلوووى السٌاسوووة المنتجوووة للحلوووولل وسوووتتمكن سووواحة السٌاسوووة
الدٌمقراطٌةل كؤكثر ساحة ساخنة ومنتجةل من إنتاج الحلول كلما كانت مإسسوات
المجتمووع الموودنً أكثوور تنوع وا ً وومٌفووة وتنسووٌقاً .فووالثورة لٌسووت الطرٌووق الوحٌوودل
وكوووذلك الثوووورة المضوووادة أٌضووواً .فوووالطرٌق الموووإدي إلوووى الحووول هوووو السٌاسوووة
الدٌمقراطٌووة التووً تتضوومن بوودائل حلووول متنوعووةل إذ أن الحٌوواة مووع موورور الوعووت
توودفع بتشووكٌل وتطبٌووق مشووروع موون أجوول تطوووٌر المجتمووع الموودنً إلووى المقدمووةل
والمإسسوووة أو الحوووزب الوووذي ٌمتلوووك مشوووارٌع هوووذا المجتموووع المووودنً ومنمماتوووه
وأعمال هل سٌتمكن من اإلسهام الممٌوز فوً التحوول الودٌمقراطً للمجتموع وللدولوة.
إن الووذي سووٌحقق هووذا العموول هووو األحووزاب أو المإسسووات البعٌوودة كوول البعوود عوون
سٌاسوووة السمسووورةل والمنتجوووة للقوووٌم والتوووً تحمووول ذلوووك الوووى الدولوووة والمجتموووع
الدٌمقراطٌووة .فالتووارٌخ ٌلقووً بوودور التحووول علووى المإسسووات واألشووخات الووذٌن
ٌمتلكوووون نمرٌوووة وبرنوووامج واسوووتراتٌجٌة وتكتٌوووك مووون هوووذا النمووووذج .فالوووذٌن ال
ٌصبحون أداة لمطالب المجتمع الرسمً ؼٌر الواععٌةل وبمقدار عودم تحوولهم الوى
آلووة لضووؽوطات الدولووةل والووذٌن ٌإمنووون بووؤنهم سووٌحققون خوودمات مفٌوودة للمجتمووع
والدولووة بتطوووٌرهم معوواٌٌر الدٌمقراطٌووة المعاصوورةل هووإالء هووم الووذٌن سووٌلعبون
دورهم التارٌخً بنجاح.
إن هذا الدور ٌعنً امتبلك نمرٌوة السواحة الثالثوة فرصوة إنتواج الحلوول
فً مرحلوة األزموةل فوً الوعوت الوذي أصوبح فٌوه مفهووم المجتموع الوذي دخول فوً
طرٌووق مسووودود ومفهوووم الدولوووة التوووً تعمقووت أزمتهوووال ٌشوووكبلن عائقووا ً فوووً هوووذه
المرحلةل فالنجاح الكبٌر الوذي سوٌحرزها مجالهوا النموري والعملوً متوعوؾ علوى
القٌام باألعمال الصحٌحة والمتكاملة وعلى تلبٌة متطلباتها.
ٌتبووٌن موون كوول هووذه الشووروحات بووؤن الحضووارة الدٌمقراطٌووة المعاصوورة
بعٌدة جدا ً عن ان تشكل مرحلوة منموموة مختلفوة عون هندسوة المجتموع الطوبواوي
والمؽامر المحكوم علٌه إما بالتحول الى دولة أو الى منموموة جدٌودةل إذ ال تعنوً
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الحضارة الدٌمقراطٌة المعاصرة القضاء على الدولة وتفتٌتهال بل تحوٌلها ببطوغ
إلى معدات عتٌقوة وبعود ذلوك رمٌهوا فوً مزبلوة التوارٌخل وهوو الصوواب وهوذا موا
سٌتحقق .فالحضارة الدٌمقراطٌة المعاصرة لٌست بدولة متشكلة كؤداة عموع جدٌودة
أنشئت بدالً من أداة الحضارة القدٌمةل بل علوى العكوس مون ذلوك فهوً أداة تنسوٌق
عامة تعتمد على الجهد المنوتج للجمٌوع ولكافوة مإسسوات وفئوات المجتموعل وتمثول
معوواٌٌر العدالووة والحرٌووة علووى أعلووى المسووتوٌات وتشوورؾ علٌهووال ولوون تكووون لهووا
عصووا تضوورب وال سووبلح ٌقتوول وال سووجن ٌووزج فٌووهل ومووع موورور كوول ٌوووم ومووع
االعتراب من اعتسام "كل حسب عدرتهل وكل حسب حاجته"ل سنصول إلوى مجتموع
ٌستطٌع رمً آخور بقاٌوا الدولوة فوً متحوؾ األشوٌاء التارٌخٌوة العتٌقوة .لقود عربوت
الثووورات التقنٌووة العلمٌووة اإلنسووانٌة موون خٌاالتهووا الواععٌووة هووذه أكثوور موون أي وعووت
مضى .وٌشكل القدٌم درعا ً للحضارة الدٌمقراطٌة المعاصرة وسٌكون النصر من
حق الكادحٌن والشعوب المسحوعة ألن التارٌخ أدرج ذلك ضمن سٌاعه.
 4ـ إن توعٌت عصر الحضارة الدٌمقراطٌة ٌشوكل مشوكلة معقودة أٌضواً.
فمن المإكد أن لكل عصر روحه الزمنٌة الخاصة به .وال ٌمكن التفكٌور بعصوور
اجتماعٌووة خووارج الووزمن أو بعصووور اجتماعٌووة لووم تإسووس روابووط زمنٌووةل إذ أن
الزمن بحد ذاته عبارة عن عنصر فعال وبنعاءل وٌعمول موع بقٌوة األبعواد األساسوٌة
األخوورا .لكووً تصووبح أزمنووة العصوور االجتموواعً واععووا ً موجوووداًل فإنووه ٌتطلووب
اإلدراك الصحٌح لهذه األزمنةل فكلموا توم إمهوار خصوائت العصوور والتوؤثٌرات
الدٌالكتٌكٌة الموجودة فٌما بٌنها بشكل صحٌحل ازدادت إمكانٌات إجوراء تعرٌفوات
علمٌة للتارٌخ وبالتالً للمجتمع بتلك النسبة.
الخاصووٌة الممٌووزة لعصوور المجتمووع النٌووولٌثً هووً اكتسووابه وألول موورة
مكانووه كمجتمووع زراعووً وموورب للحٌوانووات الداجنووة والووذي جعوول ذلووك ممكنوا ً هووو
الت قنٌة التً تحققت فوً تلوك المرحلوة .فوؤهم خصوائت هوذا المجتموع هوً األر
وزراعة بع أنوواع النباتوات واألشوجار وتربٌوة الحٌوانوات التوً توم تروٌضوهال
والقووورا المسوووتقرةل والمجتموووع األموووومً المتمحوووور حوووول المووورأةل والمفوووواهٌم
المٌثولوجٌة والدٌنٌة المعتمدة على تؤلٌوه الموجوودات والتوً لعبوت دوراً هاموا ً فوً
الحٌاة ورفعها إلى السماء .أموا أهوم أدوات اإلنتواج فوً ذلوك العصور فهوً المعوول
والفووؤس والمحووراا والوودوالب وآالت الحٌاكووة الٌدوٌووة والطاحونووة الٌدوٌووة وآالت
القووت الحجرٌووة الجدٌوودة والحمٌوور والموواعز واألؼنووام واألبقووار .وكووان المجتمووع
ٌعٌ على شكل عبائول ضومن نموام ٌعتمود علوى الملكٌوة الجماعٌوة .وكانوت تسوود
التجوارة ومبادلووة السوولع فووً ابسووط حاالتهووا .كمووا تشووكلت فٌووه المجموعووات اللؽوٌووة
األساسٌة فً التارٌخ وحققت تماٌزها .وٌمهر للوهلة األولى أن زمن هذا العصر
ال نهائًل فقد كان الزمن ٌسٌر ببطغ دون تطوٌر ألحاسٌس الزمن ودون التمٌٌوز
ب ٌن الماضً والمستقبل .لقد تطورت البنٌوة الذهنٌوة والمشواعر فوً عوالم أشوبه موا
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ٌكون بالجنةل وكانت عاطفة القرابة التً لم تكن عد تطورت بوٌن البشور فوً حالوة
تطور .كما لم ٌكن لماهرة العنؾ المنمم والذي ٌستهدؾ النهب أي وجوود ٌوذكر.
حٌا كانوت الثقافوة الداعموة للمجتموع األموومً مصواؼة مون السوبلمل وكوان هنواك
اؼتراب عن ذهنٌة النهب والقضاء على البع ل وٌعتبر الشعر بنٌة اللؽة فً هذه
المرحلةل ولهذا السبب ٌطلق على ذلك العصر بالعصر الشعري للحٌاة اإلنسانٌة.
ٌعتمد زمن أو عصر المجتمع العبوودي علوى اسوتعباد اإلنسوان وتحوٌلوه
إلى سلعةل وٌصبح اإلنسان ذاته الوسٌلة اإلنتاجٌوة األكثور عطوا ًء .وٌتفتوت مجتموع
القبٌلة المعتمد علوى صولة القرابوة عون طرٌوق التقسوٌم الطبقوً المعتمود علوى نموط
العبودٌووةل وتسووود عبلعووة الحوواكم والمحكووومل لقوود أدت هووذه الموواهرة التووً تحققووت
ألول مرة إلى تؽٌٌرات عمٌقة فً ذاكرة المجتمعل وتشوكلت المدٌنوة حوول الحكوام
وأنشئت دولة المدٌنة.
عندما كان ٌعمل عسم كبٌر من المجتمع فً كافة أنواع الخودماتل كانوت
فئة علٌلة تسمو ألنها تمثول أسوٌاد المجتموع والجمٌوع ٌعمول فوً خودمتهمل وانعكواس
هذا التحول الكبٌر للمجتمع على البنٌة الذهنٌةل ٌعنً بدء عصر المٌثولوجٌا .ولقد
لعب سببان هامان دورا ً ممٌزا ً فً جوهر المٌثولوجٌوال أولهموا هوو فوائ اإلنتواج
الووذي أفوورزه نمووط اإلنتوواج العبووودي ألول موورة للفئووة الحاكمووة والووذي كووان ٌعتبوور
معجزة بالنسبة لذلك العهد .وأما السبب الثانً فهو مرتبط بالسبب األول وٌتضمن
البرهنووة علووى أن هووذا الوونمط هووو النمووام الطبٌعووً للمجتمووعل حٌووا حق وق منتجووو
المٌثولوجٌا السومرٌة مهامهم هذه بنجاح منقطع النمٌرل فآلهة السماء هً الخالقة
والبشوور هووم العبٌوود الخوودم الووذٌن خلقووتهم اآللهووة علووى األر  .وتعوود عملٌووة تمجٌوود
اآللهوة (الممجوودل ٌمثول فووً جووهره طبقووة األسوٌاد) وتحقٌوور البشور (ألن االسووتعباد
ٌقتضً ذلك)ل من أهم النجاحات التً حققها الكهنة السومرٌونل إذ استنتجوا ذلوك
من صعودهم إلى سطح المعبد (زٌكوورات) وموراعبتهم لحركوة السوماء المنتمموةو
التكرار المنتمم لحركة الشمس والقمر والنجوم والفصول واللٌل والنهوار .ومثلموا
تعكووس عوووانٌن السووماء إرادة اآللهووةل فووإن القوووا التووً تسووٌر وتنفووذ القوووانٌن عل وى
األر هً ملووك السوبللة الحاكموة أو الكهنوة الملووك الوذٌن ٌمثلوون اآللهوة علوى
األر ل فؤنهم ٌقوون اإلله واآللهة وهً بدورها تقوم بتقوٌتهم.
كان ٌطلق اسم المٌثولوجٌا على فكر ولؽة هذه الحقٌقةل التً لوم تكون عود
تطورت بعد إلى شكل دٌون وذلوك بسوبب بقاءهوا ضومن مسوتوا الحكوم واألعووال.
وبعد فترة محدودة ٌؤخذ المقتبسون مكان الكهنة وٌقدمون هذه األعووال علوى شوكل
عواعد دٌنٌة إلى البشرٌةل وتضع هوٌة التصور المٌثولوجً بصمتها علوى عصور
العبودٌة الذي استمر آلالؾ السنٌنل وٌمكن أن نطلق اسم عصر المٌثولوجٌا على
هذا العصر الذي كان رازحا ً تحت حصار المجتمع النٌولٌثً وبعد ذلك حقق نمواً
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فً العموق واالنتشوارل فاحتلوت األعووال المٌثولوجٌوة القوالوب األساسوٌة فوً ذهنٌوة
اإلنسانل وكؤن االستعباد الجسدي لم ٌكن كافٌا ً حتى تم تعزٌزه وتقوٌته باالستعباد
الووذهنً الووذي أصووبح مسووٌطراًل وتووم خووداع إدارة اإلنسووانٌة التووً تووم تركهووا ضوومن
م رحلة الطفولةل باألمثال واألساطٌر المٌثولوجٌة .إنه العصر الذي توم فٌوه تمجٌود
الملوووك والسووبلالت إلووى أبعوود الحوودودل ولهووذا فووإن فهووم التووارٌخ موورتبط عوون عوورب
بتحلٌووول عصووور ولؽوووة المٌثولوجٌوووال إننوووا نطلوووق وصوووؾ الخرافوووة علوووى عصووور
المثٌولوجٌا ونسخر منها ونمر علٌها مرور الكرامل هذا ٌعنً إننا نقدم خدموة عون
معرفووة أو دون معرفووة للنمووام العبووودي الووذي ٌجووب أن نلعنووه ونرفضووه .فعصوور
المٌثولوجٌا هو المهد الذي ولد فٌه عصر الدٌنو إنه تقلٌد عرٌق وأساسً.
ٌطلووق علووى زموون النمووام اإلعطوواعً اسووم عصوور البلهوووت ألنووه العصوور
الذي ساد فٌه المفهوم الدٌنً .لقد تواصل نموام العبلعوات الوذي انحودر مون النموام
العبودي عن طرٌق جعله أكثر مرونة ولكون بعود ربطوه بقواعود صوارمةل اسوتمر
فووً هووذا العصوور العموول الموورتبط بوواألر باعتبارهووا أكثوور العناصوور التووً توووفر
فائ اإلنتاجل وبالتالً تواصلت عبلعة السوٌد ـ القونل الفوبلح ـ اإلعطواعل الملوك ـ
الؽبلم ..وكذلك تمجٌد ثنائٌة اإلله والعبدل كؤعدس انعكاس لهذه العبلعة.
تمت البرهنة فً هذا العصر على وجود هللا ووحدانٌته (هذا ٌعكوس فوً
الحقٌقة عطعٌة الفرز الطبقً والنمام الملكً).
إن المهمة التً ألقٌت على عاتق اإلنسان هً العبوادة المسوتمرة والشوكر
المستمر لئلله (أسٌادهل األزواجل اآلباء) الواحدل صاحب اكبر عوةل النه خلقه من
ال شًء (إعادة الوالدة على أساس طبقً).
استمر الدٌن بتقدٌس االرتبواط بالنموام مون جدٌود حسوب عواعود اإلٌموان
الذي اكتسب صفة القطعٌة .وتم االستمرار بتقٌوٌم الملكٌوة والسولطنة وهموا الشوكل
الجدٌد للمجتمع الطبقًل على أنهموا ٌموثبلن نموام اآللهوة السوماوٌة علوى األر ل
وسٌطرت هذه األنممة الجدٌدة على الذهنٌة اإلنسانٌة وعلوى مإسسواتها السٌاسوٌة
وذلك وفق أسس أعوال كمن ٌهرب من المطور وهوو فوً البحٌورةل أو عكوس ذلوك
كمن ٌهرب من المطر الى البرد والثلج.
ان كافووة الهوٌووات اإلٌدٌولوجٌووة والسووٌما اإلسووبلم والمسووٌحٌة التووً تووم
ضووبطها ومبلءمتهووا مووع النمووام اإلعطوواعًل حققووت عصوور البلهوووت العمووٌم فووً
القرون الوسوطىل بوضوعها المٌثولوجٌوا القدٌموة مون جهوة وطوراز الفكور الفلسوفً
الذي ولد حدٌثا ً من جهة ثانٌة فً خدمة الدٌن.
الشك أن االنطبلعة النبوٌة والفلسفٌة عد لعبت دوراً إنسانٌا ً وتارٌخٌا ً فوً
تجاوز أو تلٌٌن النموام العبوودي .وبؽو النمور عون نواٌاهوال فقود عودمت األدٌوان
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التووً أسسووت أبنٌووة العبووادة الفخمووة علووى مٌووراثهم خدمووة كبٌوورة "جوامووع ل كنووائسل
أدٌرة" كؽطاء أساسوً للعهود اإلعطواعً .وواصولت اآللهوة احتبللهوا لوروح وذهون
اإلنسانٌة .وان عصر البلهوت كتعبٌر عن تعمٌق البلمعنوى وعون انسوبل الشوعر
والثٌولوجٌة عن جوهرها فلسفٌاًل تحول الى كابوس استحق ان ٌطلق علٌه عصر
المبلمل وخاصا ً فً مرحلة االنهٌارل وسٌتم تسولٌط الضووء علوى التوارٌخ فٌموا إذا
أجري تحلٌل صحٌح لعلم البلهوت بقودر تحلٌول عصور المثٌولوجٌوا علوى األعولل
وبالتووالً سووٌتم فهووم موواهرة المجتمووع بشووكل أفضوولل وٌمكننووا أن نوصوول المجتمووع
والشعوب والبشرٌة إلى مرحلوة النجواح بوالمعنى الحقٌقوً للكلموةل فٌموا إذا أجرٌنوا
تحلووٌبلً علمٌ وا ً لمنطووق ولؽووة شووعرٌة العصوور النٌووولٌثً وللمٌثولوجٌووا فووً العصوور
العبودي ولـ البلهوت فً عصر النمام اإلعطاعً.
ٌمكن تقٌٌم مرحلة النمام الرأسمالً من ناحٌة النشوء علوى أنهوا أعورب
عصر إلى الفلسوفة .حٌوا أدت الحوروب الفكرٌوة الكبورا إلوى انحوبلل البلهووتل
وبذلك توضع خطوة عمبلعة من أجول الفهوم الصوحٌح للمجتموع برفوع هوذا الؽطواء
عنه .وبهذا االتجاه لعب الفبلسفة دور أنبٌاء العصر الجدٌد .ولكن ٌكمن اخوتبلفهم
الو حٌد فً اكتسابهم عوة تفسٌر المراحول االجتماعٌوة الطبٌعٌوة بقوانٌنهوا الداخلٌوةل
دون إشراك هللا باألمر .حقا ً لقد عبعر هذا الطراز الفكوري عون أعلوى مسوتوا مون
مسوتوٌات الووعً العوام الوذي اكتسوبته اإلنسوانٌة الناضوجة فوً التطبٌوقل وعود أدت
التجارب التً أجرٌت على الطبٌعة والمجتمع إلى تحوٌل التفسوٌرات التوً تقودمها
المواعؾ المٌثولوجٌة والبلهوتٌة مدعاة للضحك .وبدأ الفرد الذي فقد حرٌته تحت
وطؤة الدوؼمائٌة ٌبحا عن ذاتهو لٌتحكم فً مصوٌره بنفسوه ألنوه مو عل مون اآللهوة.
وعد كانت المسٌرة نحو الفردٌة تقتضً الكثٌر من الجرأةل وراح اإلنسان ٌتخلت
تدرٌجٌا ً من كونه مبلً وٌحول نفسه لٌصبح فاعبلًل ولم ٌكون أماموه أي حول سووا
الوثووو بنفسووه وبقدراتووهل فثقتووه بنفسووه ورفضووه لتوودخل الوودٌن فووً شووإونه ٌتطلووب
جرأة كبٌرةل لهذا تعد الفلسفة مرحلة فكر حور نجموت عون الثقوة بوالنفس والجورأةل
ولووم تعوود هنوواك آلهووة تتوودخل بشووإونهل فكانووت الفلسووفة شووكل فكوور حوور فووً مرحلووة
أكسبت الفرد عووة حوٌن أكودت لوه" :لون تعوٌ كاألطفوال معتموداً علوى الكبوارل بول
ستعمل من أجل العٌ عن طرٌق تفسٌر الحٌاة بؤفكارك وعوتك الذاتٌة" .ولكن لم
ٌكون باإلمكووان االعتنوواع بتلووك العصووور التووً عقوودت المجتمووع بؤنموواط التفكٌوور التووً
تضلل األطفالل تلك العصور التً نمت وتوسعت فٌها المدن.
لم تستطع الفلسفة التً نشؤت فً المودن المتطوورة فوً آخور مرحلوة مون
مراحوول النمووام العبووودي أن تتحوورر إال فووً بداٌووة العصووور الحدٌثووةل بعوود أن تووم
استخدامها فً خدمة الدٌن طٌلة العصور الوسطى .وٌطلوق اسوم العصور الفلسوفً
على العصر الذي تجاوزت فٌه اإلنسوانٌة مرحلوة الطفولوة المٌثولوجٌوة والودٌانات
وبدأت ترسم مصوٌرها بٌودهال وتبحوا عون االنسوجام موع الطبٌعوة والمجتموع بودالً
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موون االنسووجام مووع اآللهووة .كمووا تعوود الفلسووفة موودخبلً إلووى العصوور الووواععًل فهووً
العقبلنٌة التً تسعى لبلستفادة من عووا الطبٌعوة أكثور موا ٌمكون .ومون المإكود أن
عصر الفلسفة هو العصر الذي تم فٌه تمجٌد اإلنسانٌة.
ال ٌمكن أن ننكر بؤن التطور العلمً عد أكتسب سرعته من الفلسفةل وال
ٌمكن أن ندعً بؤن العلم عد تخطى الفلسفة وبؤن الفلسفة لم تعود ضورورٌةل ولكون
هناك حقٌقة ال ٌمكن إنكارها أٌضاًل وهً أن الفلسفة عد فقدت أهمٌتها القدٌموة فوً
مرحلة نضوج النمام الرأسمالًل ومثلما ال ٌمكن ان ننمر إلى الفلسوفة باعتبارهوا
شكل التفكٌر الخات بالنمام الرأسمالًل كذلك ال ٌمكن تقٌٌم الرأسمالٌة على أنهوا
النمام الذي ٌرف الفلسفة.
مووون المإكووود أن النموووام الرأسووومالً لوووم ٌعووو الشوووعرٌة والمٌثولوجٌوووا
والبلهوتٌووة موون الصوومٌمل وبوواألحرا لقوود أنكوور وبشووكل فووم الشووعر والمٌثولوجٌووا
والبلهوت واعتبور نفسوه عقبلنٌوا ً وواععٌواً .إذ أن الفتورة التوً ٌمثلهوا لٌسوت شواهداً
علوووى سوووحرٌة الشوووعر أو علوووى بطولوووة المٌثولوجٌوووا أو علوووى عدسوووٌة البلهووووتل
وباإلنكار الفم لهذه العصور أفقرت البشرٌة .فهو عصر العقل الممجد ولكنوه فوً
الحقٌقة لم ٌذهب إلى أبعود مون إشوباع المطوامع األنانٌوة بطرٌقوة منطقٌوة وعقبلنٌوة
متطووورة .كمووا بوورهن علووى أنووه عصوور مؽوورم بالمووادة ال ٌسووتطٌع احتمووال تمجٌوود
الفلسوفة ذاتهوا .لهووذا السوبب فوإن النمووام الرأسومالً عصور ٌسووتحق النقود أكثور موون
ؼٌرهل إذ أنه أهمل وانكر روح الوزمن والعصوور التوً احتضونت اإلنسوانٌة آالؾ
السوونٌن وؼو الطوورؾ عنهووال واألسوووأ موون ذلووك هووو وضووعها فووً متحووؾ وحكووم
علٌها بالعٌ مرحلوة ضوحلة .لقود أصواب هوذا النموام اإلبوداع الروحوً لئلنسوانٌة
بالعقمل وتم تحوٌل إنسان هذا العصر إلى وضع ٌمكنه فٌه أن ٌضوحً بكول شوًء
فً سبٌل أنانٌتهل كما وتم تحوٌل حساب المصوالح عون طرٌوق ألعواب البورصوات
إلى عمار عام .ومهما أطلق علٌها من أسماء سواء "نهاٌة التارٌخ" أو "مرحلة موا
بعد الحداثة" اال انه وباألزموة العاموة التوً ٌشوهدها أوصول التوارٌخ اإلنسوانً الوى
عتبة الزوال والذي ٌشبه عصور الجاهلٌة .حٌا باتت روابط النمام الفخمة التوً
مهوورت أثنوواء بداٌووة العصوور الحوودٌا وجه وا ً لوجووه أمووام فقوودان كبٌوور فووً الووروح
والووذهن .ولقوود تركووت الثقووة بووالنفس والفكوور الخ وبلع والتنوووٌر والرومانسووٌة التووً
نجمووت عوون الفردٌووة مكانهووا للخوووؾ والشووك والتهوورب موون الفكوور والفلسووفة التووً
نجمت عن النزعة الفردٌةو هوذا العوالم الضوبابً وهوذه الروحانٌوة التوً استسولمت
للؽرائز والمصالح الصؽٌرة التً تم تفرٌؽها مون كول شوًءل عود أدت الوى إنوزال
المجتمع إلى أزمة خطٌرة محدثة تخرٌبوات كبٌورة فوً البٌئوة .بالتوالً فوإن إطوبل
اسم "مرحلة اآللهة الصؽٌرة" على زمن النمام الرأسمالً الوذي ضوحى بالتوارٌخ
والمجتمع والحٌاة من أجل مصالحه الصؽٌرةل أمر ٌدعو إلى التفكٌر.
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حول لسان هذا العصر كل كلمات لؽته إلى مصوٌدةل وكوؤن الكلموات
لقد ع
واألفكووار التووً تضووافرت معووا ً عوود اصووطفت موون أجوول تضوولٌل طبٌعووة اإلنسووانٌة
األساسووٌة وتضوولٌل ذهنٌتهووا وروحهوواو كاصووطفاؾ خووائن وحقٌوور .وبسووبب التمثٌوول
السلٌم لبع حقائق هذه الكلمات تتعوامم الخطوورةل وكوؤن العلوم والتقنٌوة بمنطوق
ولؽووة النمووام الرأسوومالً ٌنتهكووان عوور اإلنسووان فووً كوول لحمووة .ومثلمووا أعتبوور
الكهنة السومرٌون أن دفن العبد حٌا ً مع ملكه عنودما ٌمووت هوو إحودا مقتضوٌات
أوامر النمام اإللهً المتربع فً السماءل فإن منطوق المصوالح الفجوة المنتشور فوً
النموووام الرأسووومالً لوووم ٌتووورك شوووٌئا ً مجٌووودا ً أو مقدسوووا ً دون أن ٌنتهوووك عرضوووه أو
ٌتبلعب به من أجل مصالحه البسٌطة .لقد وصل الفساد الذي شهدته األنمموة فوً
مراحل األزمات إلى أبعد حودود لوه فوً النموام الرأسومالًل وكوؤن عصور الفردٌوة
الفخم عد تحول إلى أحط عصر والوى فردٌوة عائموة علوى المصولحة والوبل أخبلعٌوة
التً تمت حماٌتها بكافة األسالٌبل والى عصر اللصوصوٌة التوً اكتسوبت الصوفة
الشرعٌة.
من المإكد أن األزمنة اإلٌدٌولوجٌوة تشوهد أكثور المراحول تؤزموا ً وانحوبلالً.
فحتى للعصور الدوؼمائٌة عالم منطوق خوات بهوال وان نمرٌوات الحٌواة الملتزموة
صالحة ضمنها .وتوجد للفلسفة مراحل مثلت اإلنسانٌة سواء علوى صوعٌد المفهووم
الكووونً أو علووى صووعٌد األخووبل  .أمووا فووً عصوور األزمووة العامووة للحضووارةل فووإن
الفردٌووة التووً تووم وضووعها فووً مركووز كوول شووًء وبووالرؼم موون منطقهووا القووائم علووى
المصلحة فإنها ال تحترم القٌم التارٌخٌة وال تحتورم األحوبلم الطوباوٌوة المسوتقبلٌةو
ٌووتم الهووروب إلووى مووذهب الفردٌووة الووذي ٌضووع الوودوافع الؽرٌزٌووة العدٌمووة الفائوودة
والمنسلخة عن التارٌخل مكان الحرٌة.
لقد تم فً عصوور الدوؼمائٌوة إذابوة الفورد داخول المجتموع ووضوعت لوه
حدود مسبقة لكل شًءل والتطرؾ الموجود هنوا هوو أهوم سوبب موضووعً لرعوً
العصر الجدٌ د على أساس الشخصانٌة .أموا فوً عصوور أزموة النموام الرأسومالً
فقوود جوورت مرحلووة معاكسووة لووذلكل حٌووا تشووهد هووذه المرحلووة انحووبلالً لكافووة القووٌم
االجتماعٌة ذات المعنى فً الفردٌة التً تطرفت إلى أبعد درجة .وعد مهودت ردة
الفعوول التووً تووم التعبٌوور عنهووا تحووت اسووم االشووتراكٌةل السووبٌل أمووام االشووتراكٌة
الكهنوتٌووة السووومرٌة المعاصوورةل وهووذه أمثلووة تبووٌن كٌووؾ تؽ وذعت التطرفووات موون
بعضها.
ان أحدا ً لم ٌفكر فً أن اإلنسانٌة سوؾ تحقوق تحووالً عصورٌا ً آخور بعود
الحرب العالمٌوة الثانٌوةل إذ أن تحوول الطاعوة النووٌوة إلوى سوبلح ٌوؤتً فوً مقدموة
العوامل التقنٌة واعتبوارا ً مون النصوؾ الثوانً مون القورن العشورٌن سوترؼم الثوورة
التقنٌووة ـ العلمٌووة المتعمقووة علووى خلووق روح زموون جدٌوود توودرٌجٌاًل وإن الحضووارة
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المعتموودة علووى المجتمووع الطبقووً الووذي ٌعووٌ آخوور اكبوور مراحلووه المتجسوودة فووً
الرأسوومالٌةل لووم تعوود عووادرة علووى الخووروج موون األزمووة العمٌقووة والمسووتمرة ال عوون
طرٌق خو حروب جدٌدة وال بواسطة مجتمع طبقً.
ٌتطور عصر جدٌد مون بوٌن أحضوان أو أحشواء االنحوبلل والتفسوخ وإن
كان هذا التطور ٌجري بخطى بطٌئة .وهذا التطور لن ٌوتم بفعول منمموات ثورٌوة
صؽٌرة ومنمموة بإحكوام كموا ٌعتقودل بول سوٌكون بداٌوة لعصور لعبوت التقنٌوة دوراً
هاموا ً فوً عٌامووه وجعلوت تحقٌقووه أمورا ً حتمٌواًل لقود اتضووح بوؤن اسووتخدام التقنٌوة فووً
حرب شاملة أدت إلى حلوة الؼالوب فٌهوا وال مؽلووب .فبواسوطة الحوروب لون ٌوتم
هدم حضارات ولن ٌتم خلق حضواراتو بول سوٌكون الودمار شوامبلً للجمٌوع .مون
جهة أخرا وصلت التقنٌة مستوٌات تمكنها من حل كافة صراعات المجتمع دون
اللجوووء إلو ى العنووؾ .والبعوود المووادي الووذي أسووتند إلٌووه العصوور الجدٌوود هووو وصووول
التقنٌة إلى مستوا تحقٌق أي مشروع تحول اجتماعً جدٌدل وال نستثنً من ذلك
أشكال المجتموع الوبل طبقوً .وٌعود التحوول الثووري للموادة سوببا ً اساسوٌا ً فوً تؽٌٌور
طوابع الوزمن .فوإذا موا حودا تحوول موادي كهوذا فوإن زمون العصور سٌصوبح زمنوا ً
آخر.
إننا على عناعة بواععٌة إطبل اسوم عصور الحضوارة الدٌمقراطٌوة علوى
هذا العصر الذي عمنا بتعرٌفه بشكل مفصل وشامل.
هذا العصر وعبل كل شًء هو العصور الوذي وضوعت فٌوه الشوعوب وألول
مرة فً التارٌخ كول ثقلهوا علوى السٌاسوة .فالدٌمقراطٌوة ( دٌموو ـ عراطٌوة ) تعنوً
إدارة الشووعبل وٌتحقووق هووذا فووً الكثٌوور موون وجوهووهل حٌووا كووان ٌووتم تحدٌوود كافووة
األزمنوووة السوووابقة بؤسوووماء الطبقوووات المسوووٌطرة فٌهووواو عصووور العبودٌوووة وعصووور
اإلعطاعٌة وعصر الرأسمالٌةل حٌا تعتبر الشعوب وكؤنها ؼٌر موجودة فوً تلوك
دون التووارٌخ بؤسووماء الملوووك والسووبلالت الحاكمووةل وال ٌعوورؾ أي
األزمنووة .ولقوود ن
شًء عون أخبوار المبودعٌن الحقٌقٌوٌن فوً تلوك العصوورل بول وحتوى اإلٌودٌولوجٌا
كانوت تعكووس واعوع الحكووامل وعنودما لووم تكون السوولطة المادٌوة كافٌووة كانوت السوولطة
المعنوٌة والقدرة اإللهٌة جاهزة فً كل لحمةل وحتى فوً النموام الرأسومالًل فقود
عكرت الوطنٌة بالشوفٌنٌة بشكل سرٌعل وككٌان موادي جعلوهوا بوبل ًء كبٌوراً علوى
الوطنٌة .وبواسطة النزعة القومٌة اختبؤت أعذر المصالح الطبقٌوة خلوؾ المصوالح
الوطنٌة الحقٌقٌة.
إن أٌووة ممارسووة عادٌووة للنمووام الوودٌمقراطً عوود برهنووت بمووا ٌكفووً بووؤن
الشعب عد أصبح القوة الفاعلة األساسٌة .إذ ولى عصر حكوم األشوخات والملووك
والسبلالت الحاكمة والطبقات التً كانت تسٌطر ببل حدودل ودخلت الشعوب بكل
ثرائهووا الثقووافً الووى المسووار .حتووى الوودٌكتاتور المؽتوور بنفسووه ال ٌمكنووه أن ٌكووون
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صاحب عوة إال إذا كوان شوعبه مون خلفوه .كانوت الشوعوب تعوٌ حالوة جنٌنٌوة فوً
العصر النٌولٌثًل وولودت وتسومرت بواألر موع انتقالهوا إلوى المجتموع الطبقوًل
وكلما كانت تنتقل إلى مجتمع طبقً جدٌود كوان أسوٌادها ٌسوتخدمونها حتوى الرموق
األخٌر وٌسخرونها وٌدفعون بها إلى الحروب.
حقوا ً إن الشووعوب هووم البنووات الحقٌقٌووون للتووارٌخل ولكوون أسوومائها تكوواد ال
توذكر فوً التوارٌخل حٌوا كوان السووادة ونموامهم اإللهوً هوم خوالقً وأصوحاب كوول
شًءل فوً حوٌن كانوت تودون أكبور كذبوة تحوت اسوم التوارٌخل كانوت الشوعوب توئن
وتتوؤلم بعمووق وبصوومتل وتووتعلم باسووتمرار مون معلومووات الووزمن منتموورة عهودهووا
اآلتٌة.
ردا ً على الرأسمالٌة بكل فاشٌتها وسمومها القومٌةل لم ٌعد ممكنوا ً توؤخٌر
انبعاا الشعوب من جدٌد .وبهوذا المعنوى ٌمكون أن تكوون مرحلوة موا بعود الحورب
العالمٌووة الثانٌووة مووٌبلدا ً النبعوواا الشووعوب موون جدٌوود .وعوود شووهدت نهاٌووة القوورن
العشرٌن انتصارا ً للدٌمقراطٌةل ألن هذا العصر هو عصر الحضارة الدٌمقراطٌة
المعتمدة على البنٌة التحتٌة التقنٌة والمإسسوات السٌاسوٌة الضورورٌة لبنواء سولطة
الشعوب.
دفعوت الشوعوب ثمنوا ً باهموا ً للوودخول فوً هوذا العصورل وتحملوت طوووال
التووارٌخ كافووة أعبوواء الحضووارة المعتموودة علووى االنقسووام الطبقووًل وتعرضووت لكافووة
أنواع القمع والمجازر واالستؽبلل والنهب والتهجٌر والصهر ولم تكتؾ بهذال بل
جربووت كوول أشووكال اإلرؼووام اإلٌوودٌولوجً والمعنوووي وتووم تؤلٌبهووا علووى بعضووهم
الووبع ل وحوودثت إبووادات عرعٌووة فمٌعووة .وفووً الحووربٌن العووالمٌتٌن فووً القوورن
العشوورٌن وفووً الكثٌوور موون الحووروب المحلٌووة واإلعلٌمٌووةل لووم ٌووتحطم أحوود سوووا
الشووعوب .كمووا أن الحووروب التووً تووم خوضووها باسووم الوودٌن فووً القوورون الوسووطى
تواصلت بشمولٌة وعسوة اكبر تحت اسم النزعة القومٌة فً النمام الرأسمالً.
لوووم تقوووؾ الشوووعوب طووووال تلوووك المراحووول مكتوفوووة األٌووودي .ولوووم تهووودأ
االنتفاضووات والهجمووات التووً شوونتها ضوود النمووام العبووودي .كمووا لووم تهوودأ أشووكال
المقاومة التً أبدتها الشعوب فوً العصوور القدٌموة والوسوطى والكٌانوات الفلسوفٌة
والشبه دٌنٌة واألدٌان التوحٌدٌةل وبهذا المعنى نرا أن التارٌخ مون بداٌتوه وحتوى
نهاٌتووه اسووتمر كتووارٌخ لمقاومووة الشووعوب حتووى ولووو كووان تحووت السووتار العشووائري
والدٌنً والموذهبً .حقوا ً إن هوذا التوارٌخ ؼٌور مودون والمزٌوؾ والمحورؾ والوذي
ٌنسب لؽٌر أصحابه هو تارٌخ حرٌة الشعوب.
تركوووت حركوووات المقاوموووة الشوووعبٌة المعاصووورة فوووً القووورن العشووورٌن
بصمتها على العصر .فبالرؼم من كل أخطواء االشوتراكٌة المشوٌدةل ٌمكون اعتبوار
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الحروب التً تم خوضها تحوت راٌوة االشوتراكٌة وحوروب التحورر الووطنًل فوً
جوهرها حروب مقاومة الشعوب من أجل نٌل حرٌتها.
ملووت ثقافووات الشووعوب التووً تعرضووت للقمووع واإلبووادة فووً جمٌووع هووذه
المقاومات صامدةل فحتى ولو لوم تونجح مقاوموات الشوعوب بوالمعنى السٌاسوًل إال
انها برهنت علوى عودم رضوو ثقافاتهوا وعلوى عودم زوالهوا والتمسوك بودٌمومتها.
علما ً بؤن تمثٌل الشعوب فً المإسسات السٌاسٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حقوق
تطورا إ كبٌراًل والذي انتصر فً نهاٌة القورن العشورٌن لوم ٌكون النموام الرأسومالً
بل الدٌمقراطٌة .وتعد الدٌمقراطٌة المعاصرة أول وأهم خطوة علوى سوبٌل تحقٌوق
أحوبلم وآموال الشوعوب منوذ آالؾ السونٌنل فمثوال األبوٌ واألسوود الوذي تفرضوه
الهٌمنووة الطبقٌووة لٌسووت سوووا تطوورؾل وفووً الحقٌقووة أن السووبٌل األنسووب إلنهوواء
االستؽبلل فً عالم الواعع ٌمر عبر تفعٌل معاٌٌر الدٌمقراطٌة المعاصورةل وٌجوب
النموور إلووى الدٌمقراطٌووة المعاصوورة علووى أنهووا نمووام إدارة الشووعب الحقٌقووً الووذي
ٌصووحح التحرٌفووات الطبقٌووة المتطرفووةل وتكسووب الشووعوب فعالٌووة نحووو عوالمهووا
الؽنٌوووةل وتعطوووً التقالٌووود السووولمٌة واألخوٌوووة مكانوووة خاصوووة .وتطوووور الشوووعوب
شخ صوووٌاتها األساسوووٌة تحوووت راٌوووة الدٌمقراطٌوووة المنسوووجمة والحقٌقٌوووة .وسوووتجد
الصراعات والحوروب الدٌنٌوة واالثنٌوة والقومٌوة السوابقة والتوً كانوت توإدي إلوى
االنفصووال واالنقسووام وبالتووالً لووـ اللجوووء إلووى العنووؾل الحوول فووً السووبلم والنمووام
الودٌمقراطً المعاصوور .ولووو توورك األموور للشووعوب فسووٌكون طموحهووا األعلووى هووو
العٌ تحت مل "فٌدرالٌة عالمٌة" ألن الدوٌبلت الصؽٌرة ال تمثول ذروة طمووح
الشووعوبل بوول هووً طموووح لئلمووارات المهٌمنووةل ولكافووة الفئووات الطبقٌووة واألثنٌووة
والقومٌوووة الضوووٌقة ذات الطوووابع الشووووفٌنًل حٌوووا تتطوووور الفٌووودرالٌات اإلعلٌمٌوووة
الواسعة وتواصل وجودها كؤشكال دٌمقراطٌة معاصورةل وتودل علوى عودم وجوود
أي معنى للتمٌٌز اللؽوي والدٌنً والعرعً وكافة الفروعوات الثقافٌوة .لقود اجتمعوت
الدول األكثور دٌمقراطٌوة وتقدمٌوة فوً اتحوادات مثول الوالٌوات المتحودة األمرٌكٌوة
واالتحاد األوروبً ورابطة الدول المستقلةل والذي أرؼمها على ذلكل هو الوجود
الثقافً للشعوب وعدرتها على المشاركة السٌاسٌة.
إن الٌقمووة الثقافووات هووً التووً تطبووع مجرٌووات الحٌوواة الٌومٌووة فووً العووالم
برمتووه بطابعهووال وتتبنووى أشووكال معاصوورة تحولهووا الووى عنصوور أساسووً ال ٌمكوون
االسووتؽناء عنووه فووً الحٌوواة .وألول موورة تنعتووق الشووعوب موون عٌووود اإلٌوودٌولوجٌات
الدوؼمائٌة المخدرةل ومن عٌود األحبلم الفارؼةل وتعوانق مون جدٌود كٌاناتهوا التوً
دفنت فً األر وتسمرت بها منذ المجتمع النٌولٌثً لتبعا فٌها الحٌاة من جدٌد
وتدخل مرحلة تحدٌثٌة كبرا بكل ما تملكه.
تحووول حضووارة الدٌمقراطٌووة المعاصوورة إلووى نهضووة للشووعوب باتووت حقٌقووةل
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وتوودعو الحاجووة الماسووة لهووذا التطووور مووع مضووً كوول ٌوووم .فتراجووع دٌكتاتورٌووات
الطبقووووة المتحجوووورةل وبتعبٌوووور أكثوووور واععٌووووة إن تراجووووع األنممووووة االسووووتبدادٌة
والدٌكتاتورٌة وزوالها ٌعتبر مكسوبا ً كبٌورا ً لصوالح الشوعوب .إن كٌانوات الشوعوب
متماثلووة مووع الدٌمقراطٌووةل حٌووا تووربط بٌنهووا عبلعووة دٌالكتٌكٌووة تجعوول انفصووالها
مستحٌل.
ٌعد المجتمع الدٌمقراطً ثمرة من ثمار التؤثٌر المتصاعد للشعوب علوى
السٌاسة والدولة .فإذا وصلت عملٌوة التحوول الودٌمقراطً فوً المجتموع والسٌاسوة
والدولة إلى طرح ٌوومً لدرجوة ال ٌمكون مقارنتهوا موع أي مرحلوة تارٌخٌوةل وإذا
كانت هذه الحاجة تعا فً كافة بقاع العالمل فوإن دل ذلوك علوى شوًء فإنموا ٌودل
علووى ٌقمووة الشووعوب وتنورهووا وتحولهووا إلووى عوووة سٌاسووٌة .كانووت الفاشووٌة تمثوول
الدٌكتاتورٌة المتطرفة للرأسمالٌةل بٌنموا عبورت االشوتراكٌة المشوٌدة عون تعصوب
الطبقة المسحوعة .وأما الدٌمقراطٌة المعاصرة فهً عبارة عون نموام حٌواة ونموام
حكم ٌعمل على وصو ل الشوعوب إلوى مرحلوة النضووج وٌسوتند علوى واعوع موادي
البنٌانل وبالتالً هو النمام ٌحقق نجاحات مستمرة.
تإكووود هوووذه التعرٌفوووات وبكووول جوووبلء أنوووه بوووالرؼم مووون الطوووابع المتفسوووخ
والمتووؤزم لرأسوومالٌة عصوورنال فووإن عصوور الحضووارة الدٌمقراطٌووة للشووعوب التووً
تطورت ضد النمام الرأسمالً وكقوة تسببت فً انحبلله.
وإذا مووا عمنووا بتلخووٌت الخصووائت األساسووٌة لتطووور عصوور الحضووارة
الدٌمقراطٌة ضمن إطار تعرٌفهل فإننا سنصل إلى ما ٌلً:
أ ـ انوه ٌسوتند إلوى أسواس تقنوً وعلموً وأٌودٌولوجً ملمووس .فقود أدت
التقنٌات المعتمدة على الطاعوة النووٌوة واإللكترونٌوة باإلضوافة للتقنٌوات الفٌزٌائٌوة
والمٌكانٌكٌة إلى تؽٌٌرات جذرٌوة فوً األسواس الموادي للمجتموع .فوإذا توم اسوتخدام
هذه التقنٌوات فوً مكانهوا الصوحٌحل فإنهوا كفٌلوة بتفتٌوت سلسولة الفقور الناجموة عون
التمواٌز الطبقووً والبلمسوواواة االجتماعٌووة .تعود أثبتووت التحلووٌبلت العلمٌووة أن تقسووٌم
المجتمع إلى طبقات تنعدم فٌه المساواة االجتماعٌة ناجم عن تخلؾ وسائل اإلنتاج
والسووٌما التخلووؾ التقنووً .حٌووا أنقووذت الثووورات التقنٌووة التووً تحققووت فووً النصووؾ
الثووانً موون القوورن العشوورٌن المجتمووع موون هووذه السووٌطرةل وعضووت علووى األرضووٌة
المادٌة للمإسسات المعتمدة على البلمساواة .وإذا تم الوصوول إلوى عبلعوات إدارة
اعتصادٌة وسٌاسٌة تجعل من استخدام التقنٌة فً خدمة كافة فئات المجتمع ممكناًل
فإن ذلك سٌإدي إلوى تطوور الحرٌوة والمسواواة اإلنسوانٌة فوً مول البنٌوان التقنوًل
كوان هووذا اإلنجواز عبووارة عون حلووم فوً الماضووً بٌود أن امووتبلك عصور الحضووارة
الدٌمقراطٌة المعاصرة للوسائل المناسبة جعل تحقٌق هذا الحلم ممكنا ً علوى أر
الواعووع .وبهووذا المعنووى ٌمكوون اعتبووار التقنٌووة عاموول تحوورر أساسووًل وفووً حووال
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اسووتخدامه بشووكل معوواكس فإنووه سووٌنقلب إلووى وحوو موودمر بٌوود القوووا الرجعٌووة
واألنانٌووة .فقوود تحولووت التقنٌووة الووى خدمووة الحضووارة الدٌمقراطٌووةل ولكوون المشووكلة
تنحصر فً تحقٌق النمام الدٌمقراطً للمجتمع والسٌاسوة والدولوة الوذي ٌمكون أن
ٌضع التكنولوجٌا وبشكلها األكثر عطا ًء فً خدمة المجتمع.
أما المٌزة الثانٌوة األخورا لهوذا العصور فهوً الثوورات العلمٌوة ومجتموع
المعلومات .فقد وصول العلوم الوذي كوان عبوارة عون مجوال بحوا فوً بٌئوة ضوٌقةل
بسوورعة فائقووة إلووى كافووة شوورائح المجتمووع بفضوول تكنولوجٌووا االتصووال .وموون هنووا
جوواءت والدة حقٌقووة مجتمووع المعلوموواتل وبفضوولها اكتسووبت الدٌمقراطٌووة واالدارة
الذاتٌة عوتهمال إن المجتمع والدولة والسٌاسوة الموزودة بالمعرفوة مضوطرة للعوٌ
بشفافٌة وفً مل نمام دٌمقراطً متبادل .حٌوا تسوارعت التطوورات التوً وثقوت
بووٌن العلوم والتقنٌووة وفتحووت الطرٌووق لتؽووذي بعضووها الووبع  .فهووذه الموواهرة التووً
تحققووت ألول موورة أدت الووى انفجووار كبٌوور فووً إمكانٌووات اإلنتوواج .وبتنووامً كافووة
المعلومات الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة والبٌولوجٌة واالجتماعٌة كوالكرة الثلجٌوة تحولوت
إلى مصدر عوة جبارة من أجل المجتمع .بالنسبة للمجتمع والمشوكلة توتلخت اآلن
فً الوصول الى نمام دٌمقراطً فً إدارة التقنٌة وفً استخدام العلم.
الوودور األساسووً لئلٌوودٌولوجٌا هووو تحطووٌم الوودوؼمائٌات وبنوواء األحووبلم
واآلمووالل وجعلهووا نشووطة باسووتمرار .فبٌنمووا كانووت الوودوؼمائٌات مسووٌطرة علووى
األذهان فً الماضًل تطورت فً عصور النموام الرأسومالً والنمرٌوة المسوتقبلٌة
وطوباوٌووات مختلفووة .وكلتووا اإلٌوودٌولوجٌتٌن خلقتووا عوائووق هامووة فووً الذهنٌووة وفووً
كافوووة المإسسوووات .فاألٌووودٌولوجٌات الدوؼمائٌوووة تشوووكل عوائوووق مختلفوووةل وأموووا
الطوباوٌوة فقوود كانووت حواجزهووا أعول حوودة .ورؼووم انهووا بوذلك فتحووت الطرٌووق أمووام
إبووداع محوودود إال انهووا عملووت علووى خلووق اإلنسووان التافووه والمنسوولخ عوون واععووهو
والشخصٌة ذات التطلعات الخٌالٌة .وتتفق كلتا اإلٌدٌولوجٌتٌن على أنهما بعٌودتان
عن اإلبداع وعن دنٌا المواهر الحقٌقٌةل كموا ال ٌمكون أن تكوون أي منهموا أساسوا ً
إٌدٌولوجٌا ً لعصر الحضارة الدٌمقراطٌة.
العصر مرؼم على االعتماد على اإلبداع والعلمٌوة اإلٌدٌولوجٌوةل وفوً
األساس هنواك عبلعوة وثٌقوة بوٌن االثنتوٌن .أي كلموا توم توضوٌح وتفسوٌر العبلعوات
والمواهر بواسطة العلم ٌصبح الطرٌق ممهودا ً أموام اإلبوداع .وإذا موا تسولح الفورد
بالمعلومات التارٌخٌة واالجتماعٌة وسخر عقله لنمام دٌالكتٌك الطبٌعةل ٌكون عود
أمسك بإٌدٌولوجٌة العصر دون أن ٌستسلم لقوة الدوؼمائٌات التً ٌعرفها.
إن عصرنا الذي ٌعتمد على إٌدٌولوجٌوة ال تخلوو مون الخٌوال وفوً نفوس
الوعت تستند إلى العلمل مإهل للوصول بالحق والجمال إلى األخبل والفونل ألنوه
مزود بمعلومات واععٌة وحقٌقٌة عن كافة المواهر والعبلعات.
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ب ـ إن نموووام الحضووارة الدٌمقراطٌووة هوووو عصوور دمقرطووة المجتموووع
(التحووول إلووى مجتمووع دٌمقراطووً) .وبهووذا المعنووى ٌجووب علووى الشووعوب أن توودخل
المسار بهوٌتهوا الخاصوة وبوإرادة واعٌوة ومتحوررةل وسوتعمل علوى تبنوً هوٌاتهوا
التً تعرضت للتخودٌر والقموع علوى مودا آالؾ السونٌن .وسوٌتمثل كٌانهوا الثقوافً
باعتباره المٌراا األكثر عٌمة وستعتمد علٌه فً الحٌاة الجدٌدة .وإن الجهوود التوً
بذلت حتى اآلن من أجل مصالح األشخات والسبلالت الحاكمة والكٌانات الدٌنٌة
والزموور الضووٌقةل سووتبذل موون اآلن فصوواعدا ً فووً خدمووة الكٌووان االجتموواعً برمتووه
ولضومانة اسوتمرارٌتهل وذلوك ٌعنوً دمقرطوة المجتموعل فوصوول ذلوك المجتموع ـ
كمجتمووع معلوموواتً ـ إلووى إدراك مصووالحه وتحوٌلهووا إلووى مطالووب وحملهووا إلووى
المإسسات السٌاسٌةل ٌعنً الوصول إلى دٌنامٌكٌة تراعب وتطالوب وتصوبح أكثور
فاعلٌة من اإلرادة المسلوبة .وضمن هوذا النطوا ٌكوون المجتموع وألول مورة فوً
التارٌخ عد وصل إلى مرحلة إدراك نفسه بشكل علمًل وإلى وعً ٌدافع فٌوه عون
حقوعووه وٌكووون عوود تحووول إلووى وضووع ٌسووتطٌع فٌووه أن ٌقوورر مصووٌره بحرٌووة .هووذه
الحقٌقة تعبر بشكل كاؾ عن السبب الذي جعل من الحضارة الدٌمقراطٌةل عصر
دمقرطة المجتمع.
ج ـ أما النقطة األساسٌة الثالثة التً تحدد عصر الحضارة الدٌمقراطٌةل
تتمثل بدمقرطة السٌاسة .فإنقاذ السٌاسة التً عرفت علوى مودا التوارٌخ بؤنهوا فون
تركٌز القوة واستخدامها على أعلى مسوتوا مون أعنعتهوا وثٌابهوا الضوٌقة الملونوةل
ٌعتبر من إحدا تطورات عصرنا الرائعةل وهذا ٌعنً إنزال السٌاسة مون السوماء
الى األر  .وانتهت المناعشات التً كانوت تودور حوول مصودر السٌاسوة الوذي ال
ٌنتهً وال ٌستهلكل واالعتراؾ بؤن مصدرها فً األساس هو المجتموعل فالسٌاسوة
التً تسترت خبلل عرون خلؾ أمجاد مزورة ومتطوورة مون أجول خوداع البشورٌة
وتحوٌلها إلى عطٌعل عد تحولت إلى أداة بسٌطة بٌد المجتموع .ولكنهوا وصولت إلوى
وعً ٌمكن أن ٌعبر عن عٌمة باعتبارها أداة مصالح حٌاتٌة طوٌلوة األمود .وكانوت
الخاصٌة البارزة لعصر الحضارة الدٌمقراطٌة هوً إٌصوالها للسٌاسوة التوً كانوت
تعتبر ولمئات السنٌن وسٌلة إلهٌة مقتدرة وسحرٌةل الى معناها الحقٌقوً وتعرٌفهوا
كوسٌلة فً خدمة الشعوب.
السٌاسووة الدٌمقراطٌووة تشووكل السوواحة الثالثووة بووٌن الدولووة والمجتمووع وعوود
وصلت إلى دور مإسساتً ٌملك القودرة علوى الخلوق والتجدٌودل ال ٌمكون الحودٌا
عن تحول دٌمقراطً سولٌم للمجتموعل وال عون تطووٌر الدولوة لحساسوٌتها المتعلقوة
بهووذا الموضوووعل موون دون توووفر أدوات السٌاسووة الدٌمقراطٌووة المتشووكلة فووً كوول
مجال من االعت صاد وحتى السٌاسة ومون حقوو اإلنسوان حتوى البٌئوة ومون الثقافوة
حتووى الصووحة وموون التعلووٌم إلووى السووبلمل وباختصووار موون دون وجووود المإسسووات
المعاصرة المقامة فً كل مجال السٌما األحزاب السٌاسٌة البلزمة لتحدٌد الطوابع
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العادل والدٌمقراطً للقٌم البلزمة لتدفقها المسوتمر مون المجتموع إلوى الدولوة ومون
الدولة إلى المجتمع باعتبارها حلقة أساسوٌة .وتحولوت مإسسوات المجتموع المودنً
المتصاعدة هذه ـ باعتبار أن الساحة الثالثة تعنوً المجتموع الثالوا ـ إلوى وضوع ال
ٌمكن االستؽناء عنوه فوً عصورنا هوذا .إذ تموت البرهنوة بموا فٌوه الكفاٌوة علوى أن
عصر الحضارة الدٌمقراطٌة هو عصر كافة مإسسوات المجتموع المودنً للسٌاسوة
الدٌمقراطٌة.
د ـ والنقطة الهامة األخرا الرابعة لعصر الحضارة الدٌمقراطٌة فتتمثل
بتطوٌر الحساسٌة الدٌمقراطٌة للدولة .حٌا ٌعد تحول أعدم أداة فً التوارٌخل تلوك
األداة التوووً موووا إن ٌسوووٌطر علٌهوووا أحووود حتوووى ٌنقلوووب إلوووى تنوووٌنل إلوووى مإسسوووات
دٌمقراطٌة تطوورا ً ثورٌوا ً هامواً .وإن هوذا العصور مودعو ألن ال ٌضوفً علوى هوذه
األداة أي صفة أكثر من كونهوا أداة تنسوٌق للمجتموع علوى أعلوى مسوتوال بعود أن
كان ٌتم تمجٌدها باستمرار باعتبارها تمثل الكٌان السماوي علوى األر ل لقود توم
تسوولٌط الضوووء بمووا فٌووه الكفاٌووة علووى أن الدولووة أنشووؤت موون أجوول خدمووة اإلنسووان
والفردل وأنه ال عبلعة لهوا باآللهوةل وأن لجوءهوا إلوى العنوؾ طووال التوارٌخ نواجم
عوون وعوعهووا كووؤداة بٌوود السوولوك الفووردي والسووبلالت الحاكمووة وتعصووب الزموور
الضٌقة .إذ تبٌن وبما فٌه الكفاٌة بان الذي ٌجب ان ٌمجد حقا ً هو كل مجتمع ٌإكد
على ضرورة ان تصبح الدولة أداة تنسٌق عامة للمجتمعل وكول مون ٌمجود الدولوة
باعتبارها كٌان مجرد منح ً
طل وإن تحول الدولة حسوب هوذا التعرٌوؾ وإخضواعها
للمراعبة هو من أهم حقائق وإنجازات عصر الحضارة الدٌمقراطٌة .من المناسب
هنووا أن ٌووتم تقٌووٌم تحووول الدولووة إلووى أداة فووً خدمووة الشووعب ووضووعها فووً دور
المإسسووة األساسووٌة للسٌاسووة الدٌمقراطٌووةل وهووذا إنجوواز ذو مسووتوا عووال لعصوور
الحضارة الدٌمقراطٌةل كما أن التحول إلى دولة دٌمقراطٌةل ٌعتبر تطوراً أساسوٌا ً
فً عصرنا.
تحتوول مشووكلة أشووكال الدولووة الدٌمقراطٌووة أهمٌووة موون الدرجووة الثانٌووةل
وكنتٌجة لبنٌتها المرنة فؤن أشكال الدولة بدءا ً مون الكونفدرالٌوة وحتوى المركزٌوة
التً تمتلك عدرات وإمكانٌات واسوعة علوى االنفتواحل تحمول أهمٌوة كبٌورة بقودرتها
على إنتاج الحلول .إذ تستطٌع الدول والمجتمعوات تقرٌور الشوكل المناسوب حسوب
شووروطها الواععٌووةل حٌووا تعوود نوعٌووة المشوواكل المعقوودة ووسووائل مإسسووات الحوول
الوودٌمقراطً العدٌوودة موون العواموول األساسووٌة التووً أنجبووت الدٌمقراطٌووةل وعنوودما
اضووطرت الدولووة الووى االعتموواد علووى هووذه المإسسووات فإنهووا بووذلك فقوودت أهمٌتهووا
التقلٌدٌووةل وتلعووب دورا ً هاموا ً كووؤداة تنسووٌق علٌووا بٌنهووال إن الطووابع األساسووً لدولووة
بهذه البنٌة هو دٌمقراطٌتها .وبما أن الدٌمقراطٌة تعبر عون نموام المإسسوات فوإن
هذا ٌرؼمها بشكل طبٌعً على اتباع نمام التعددٌة واالتحادات وخاصة عنودما
تووزداد أهمٌووة األعضوواء المحلٌووٌن فإنهووا تووإدي بالمركزٌووة الووى ان تشووكل عبئوواًل
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وسٌإدي ذلك بالضرورة إلى التدفق السلٌم للقوة من المركز إلى األطراؾل ومون
البووإر األساسووٌة إلووى البووإر المحلٌووةل والتوودفق العووام فووً هووذا العصوور ٌؤخووذ هووذا
االتجاهل فلقد تم تطوٌر البنٌة التعددٌة المعتمدة على الحرٌة وعلى التوزٌع العوادل
لئلمكانٌات والقوة على كافة المستوٌات من المجتمع إلى األسرةل ومن الدولة إلى
االعتصواد .ضومن هوذا اإلطوار تقووم الدولووة بتطووٌر تقودمها الودٌمقراطً مون جهووة
وتقوم من الجهة األخورا بنقول القووانٌن الجدٌودة إلوى أشوكال ؼنٌوة جوداً وواسوعةل
ابتدا ًء من الكونفدرالٌة باعتبارها هدفا ً هاما ً لحركة القوانٌن الجدٌدةل وحتوى البنوى
الدٌمقراطٌة المعاصرةل ومثلما أزالت هذه الماهرة األضرار الناجمة عون مفهووم
الوحوودة اإلرؼامٌووة واإلكووراهل كووذلك أزالووت أضوورار الدولووة الصووؽٌرة "مٌكوورو"
االنفصالٌة التً تلحق األذا والخسارة بكل األطراؾ فً النهاٌةل إن مواهر مثل
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة واالتحاد األوروبً ورابطة الدول المستقلة انهوا تعبور
عن تطورات تارٌخٌوةل بٌعنوت جهوة تقودم الدولوة الدٌمقراطٌوة المعاصورةل وجعلوت
المجتمع الجدٌد والسٌاسة الدٌمقراطٌة ضرورٌة فً جوهرها.
هووـ ـ إن عصوور الحضووارة الدٌمقراطٌووةل بمقوودار مووا هووو عصوور انبعوواا
الشعوب من جدٌد فهو عصر انبعاا النسواء ولربموا بشوكل اكثور تحدٌوداًل فوالمرأة
التً كانت تتمتع بقوة الربة المنجبة فً المجتمع النٌوولٌثًل أصوبحت فوً مواجهوة
خطر الزوال طوال توارٌخ المجتموع الطبقوً .فالتوارٌخ هوو توارٌخ الوذكر المهوٌمن
الذي اكتسب القوة مع تصاعد المجتمع الطبقً إلى حد ما .وٌتشوكل طوابع الهٌمنوة
الطبقٌووة مووع طووابع الهٌمنووة الذكورٌووةل لتكووون القاعوودة السووارٌة المفعووول هنووا هووًل
األكاذٌووب والمٌثولوجٌووة والعقوبووات اإللهٌووةل وٌكموون تحووت كوول ذلووك واعووع عنووؾ
واستؽبلل فم ومجرد .لم ٌعط طابع الهٌمنة الذكرٌة للمجتمع فرصوة حتوى للتقٌوٌم
العلمووً لموواهرة الموورأة لؽاٌووة ٌومنووا هووذال وٌوودخل ذلووك فووً إطووار سوواحة الطووابو
(المحرمات) أكثر ما ٌكون فً ساحة الودٌنل كموا ٌوتم إخفواء واعوع وحقوو المورأة
المؽتصووبة بطرٌقووة عسوورٌة وخائنووة وخبٌثووة موون عبوول الرجوول تحووت سووتار الشوورؾ.
فحرمان المرأة من هوٌتها وشخصٌتها وجعلها أسٌرة للرجل عبور التوارٌخل وهوذه
ماهرة أدت إلى نتائج سلبٌة أكثر من التماٌز الطبقً .وٌعتبور أسور المورأة مقٌاسوا ً
للعبودٌة العامة واالنحطواطو مقٌاسوا ً للكوذب واإلكوراه والسورعة التوً انتشورت فوً
المجتمعو مقٌاس لكل أنواع القذارة والتبعٌة.
ال مفر من أن ٌجلب انقبلب هذا التارٌخ معه نتائج اجتماعٌة عمٌقةل إذا
سووٌجعل انبعوواا الموورأة بحرٌووة موون جدٌوودل الحرٌووة والعدالووة والتنوووٌر العامووة فووً
المإسسووات الفوعٌووة والتحتٌوووة للمجتمووع ممكنووواً .وسووٌقتنع الجمٌوووع أن السووبلم هوووو
األفضل واألكثر عٌمة من الحرب وٌجب السومو بوه عالٌواً .والمورأة الرابحوة تعنوً
المجتمع والفرد الرابح علوى كافوة المسوتوٌات وحتوى هوذا اإلطوار الصوؽٌر ٌمهور
مدا تارٌخٌة التحول الدٌمقراطً فً مجوال حقوو المورأة وحرٌاتهوا .وبهوذا فوإن
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بدء القرن الواحد والعشرٌن كعصر للمرأة الحرة والقوٌةل تعتبر مواهرة أهوم مون
التحرر الطبقً والوطنً .وسٌكون عصور الحضوارة الدٌمقراطٌوة عصوراً ارتقواء
المرأة فٌهل وتكسب أكثر من أي مرحلة مضت.
إن الموعؾ البلمسإول والمفتقر للوعً حٌال األطفال والمسنٌن هو مون
المواضٌع التً أهملتها الثقافة الذكرٌة المتسلطةل وكؤنه عد تم خف مستواهم إلى
الوضعٌة الثانٌة أو الثالثة نسبة للمرأة .فقد تم فر عالم مالم ؼٌر مبال بالطفلل
فالنمووام الرجووولً المتسوولط ال ٌتووورع موون ضووخ شخصووٌته وعالمووه المنتهووً الفووم
والزائل الذي خان األحبلم السامٌة والبعٌد عن عوٌم الحرٌوة والمسواواة إلوى أذهوان
األطف وال وعقووولهمل دون أخووذ نفسووٌتهم وعووالمهم فووً الحسووبانو بعٌووداً عوون القلووق
واأللمل فمواعفه تجاه األطفال محشوة باألخطاء والمخاطر أكثر مموا نتوعوعل حٌوا
ساد هذا الواعع وتمؤسوس ابتودا ًء مون األسورة وإلوى المدرسوة ومون الشوارع ولؽاٌوة
أمواكن اللعوبل وتووم جعول الكوابوس مخٌموا ً علوى عوالم الطفوول .كموا فور حصووار
مشابه على عالم المسنٌن أٌضاًل وبنى جدار من الفوالذ بٌونهم وبوٌن أوالدهوم .لقود
طو عوور المجتمووع الطبقووً البلمبوواالة فووً هووذا المجووال أٌض واًل وس وٌعر التووارٌخ حكمووه
القاسووً فووً هووذه السوواحة أٌضواً .فالبلوجدانٌووة والبلمبوواالة العامووة تزٌوود موون معانوواة
المسنٌن.
ال مفووور للمجتموووع الووودٌمقراطً مووون أن ٌتخوووذ إجوووراءات جدٌووودة لهووواتٌن
الساحتٌنل فالحٌاة لٌست عبوارة عون حٌواة شوباب تلهوو وؼٌور مسوإولة أو فوضوى
وتشتتل إذ لؤلطفال عالم خات ٌجب أال ٌتعر للخٌانة وٌجوب احتراموه وتلبٌوة
عور المجتموع لخسوارة عوٌم كبٌورة .اموا المسونٌن
متطلباتهل وخٌانة هذا العالم عد ع
فانهم كحكماء عد خبروا الحٌاةل والمجتمع الذي ال ٌتلقى الدروس من هذا العالم ال
ٌمكن أن ٌعٌ وٌفكر بشوكل صوحٌح وسولٌمل ولهوذا فوإن عوالم األطفوال والمسونٌن
لوٌس عالموا ً اسوتهبلكٌاًل بوول هوو عووالم منووتج وؼنوًل فكسووب هوذٌن العووالمٌن بإعووادة
تمؤسسها من جدٌد على أساس الحرٌات والحقو التً ٌفرضها موععهموا الخوات
فوووً موووروؾ المجتموووع الووودٌمقراطًل ٌعتبووور مهموووة ال مفووور منهوووا فوووً الحضوووارة
الدٌمقراطٌووةل إن عصوور الحضووارة الدٌمقراطٌووة هووو العصوور الووذي ٌووتم فٌووه ذكوور
األطفال والمسنٌن بحب واحترامل كوذلك وبهوذه المعرفوة والموعوؾ األخبلعوً فانوه
ٌتكامل مع المجتمع.
و ـ سٌكو ن عصور الحضوارة الدٌمقراطٌوة مرحلوة ٌوتم فٌهوا إعوبلء شوؤن
حقوو اإلنسوانل والشخصوانٌة التوً ستصوبح خاصوٌة ال تنفصوم عون شوكل الحٌوواة
الجدٌدة .فاإلنسانٌة والفرد اللوذٌن كانوا مون اكبور الخاسورٌن فوً مول الودوؼمائٌات
والطوباوٌوواتل حتووى وان كانووت خسووارتهما ترجووع لفتوورة تارٌخٌووة طوٌلووةل فووان
ع ودتهمووا الووى الحالووة الطبٌعٌووة عوود خطووت اكبوور خطواتهووا فووً النهضووةل إال أنهووا
428

من دولة الكهنة السومرية

تعرضت مرة أخرا للزوال مون خوبلل السولوك الفوردي للرأسومالٌةل لكون الثوورة
العلمٌة ـ التقنٌة للقرن العشرٌنل تجبور الفورد والبشورٌة علوى شخصوانٌة وإنسوانٌة
ناضووجةل وعلووى الوورؼم موون اعتبوواره عرن وا ً دموٌ وا ً خائن وا ً ألحووق الخسووائر بالبشوورٌة
والفردل اال انه وعن طرٌق الوعً العلمً واإلمكانات التقنٌة عد بات مرؼما ً على
كسووب الشخصووانٌة واإلنسووانٌة الجدٌوودة بكونهووا عٌموا ً سووامٌة ال ٌمكوون التخلووً عنهووا
وجعلها سائدة .وهكوذا فوإن التحوول الشخصوانً اإلنسوانً النوامً باسوتمرار كؤمول
منذ عصور تشكل المجتمع القدٌم عدم اإلنسانٌةل عد بلػ وألول مورة عصوراً ٌمكون
ان ٌتحقووق فٌووه هووذا األموول بفضوول العلووم واألرضووٌة المادٌووة السوولٌمة .تعرضووت
اإلنسانٌة باستمرار للتجزئة نتٌجة للخصائت األثنٌة والدٌنٌة والقومٌةل وعد باتوت
مرؼمة الن تتكامل بلؽة التقنٌة والعلم والدٌمقراطٌة .وٌمهر انه باستطاعة الؽنوى
الذي ٌكمن فً هذه اإلمكانٌات تؽذٌة اإلنسانٌة الحقٌقٌةل وباتت األممٌة مإسسة ال
ٌمكن التخلً عنهال وٌمكن عٌشها أكثر من أٌوة مرحلوة مضوت .فلوم ٌكتوؾ حقوو
اإلنسان بوان ٌكوون أهوم موادة فوً القوانونل بول ان ٌتمؤسوس ببلوؼهوا للووعً الوذي
ٌحقوووق التووووازن األنسوووب موووع المجتموووع وكوووذلك بتحقٌوووق الواععٌوووة فوووً المجوووال
الشخصانً.
ألول مرة فً لتارٌخ ترسخت المجتمعٌة والشخصانٌة فً مركز الحٌاة
العصرٌة وفق متطلباتها عن طرٌق القانونل وربما ٌكون أفضل تطور ذي معنى
للتوووارٌخ هوووو وصوووول المجتمعٌوووة والشخصوووانٌة ألول مووورة إلوووى تحقٌوووق أنسوووب
األوضاعل وللسبب ذاته ٌمكن القول إن عصر الحضوارة الدٌمقراطٌوة هوو عصور
اإلنسانٌة الحقٌقٌة وحقو اإلنسان والشخصانٌة.
 5ـ و ال تووزال األبعوواد المكانٌووة للحضووارة الدٌمقراطٌووة فووً أطوارهووا األولووى.
ولكون ٌمكننوا القوول أن المرحلوة الحضوارٌة التوً تخضوع للموروؾ الجؽرافٌوة عوود
أصبحت فً طٌات الماضً ألول مورةل وتعنوً هوذه الحقٌقوة أن تطوور الحضوارة
الجدٌووودة ال تجعووول الموووروؾ الجؽرافٌوووة المعٌنوووة ضووورورٌةل فجمٌوووع العصوووور
الحضوووارٌة السوووابقة ومووون خوووبلل توسوووعها وتطورهوووا خضوووعت للتوووؤثٌر الشووودٌد
للجؽرافٌووال وانتهووت هووذه المرحلووة مووع عصوور الرأسوومالٌةل وال تشووعر الرأسوومالٌة
بالحاجة لقطعة ار مون أجول التطوور واالتسواعل رؼوم بقائهوا ؼٌور مسوتقرة فوً
كافة بقاع العالم فً الوضع الحالًل وتبحوا لهوا عون موروؾ خلوق عوانون مشوابه
وساري المفعول فً جمٌع أنحاء العالم تحت اسم العولمةل فعوضا ً عن الجؽرافٌوة
المبلئمة فإنها تبحا عون القوانونل وبطبٌعوة الحوال فهوً تقصود بالقوانون الوتخلت
من البنى التوً تشوكل عائقوا ً أموام التمؤسوس السٌاسوً واالعتصواديل وبهوذا المعنوى
فوووان الرأسووومالٌة المعاصووورة ال تموووارس النزعوووة القومٌوووة بووول الكوزموبولٌتٌكٌوووةل
فالرأسمالٌة القدٌمة كانت تفر المفهوم القومً والدولة القومٌةل لكن الرأسمالٌة
الكونٌة ال تضع المفهوم القومً أو الدولة القومٌوة فوً األولوٌواتل إذا لوم تقوع فوً
429

حنو احلضارة الدميقراطية

وضع اضطراريل بل حتى تراها عائقا ً أمامها .وباالستفادة مون إمكانٌوات الثوورة
التقنٌووة العلمٌووة تسووعى وألول موورة إلووى مؤسسووة العولمووة وفووق مصووالحهال وباتووت
مقاٌٌس العولمة سارٌة المفعول بدالً عن المقاٌٌس القومٌةل وأصبح كل شًء ٌقوٌعم
وٌث عمن حسوب مقواٌٌس العولموةل حتوى أنهوا ترموً القوٌم القومٌوة فوً متحوؾ اآلثوار
القدٌمووة عنوودما ال تنسووجم معهووال هووذه الحملووة العصوورٌة للرأسوومالٌة لٌسووت حووبلً
لتخلصها من األزمة العمٌقة والمستمرة التوً تعوانً منهوال إنموا تهودؾ إلوى إطالوة
عمرها والوصول إلى عوة حاسمة من جدٌد فً الحضارة الدٌمقراطٌوة مون خوبلل
إجراء التحول الضروري .مون هوذا المنطلوق ٌجوب علٌنوا أن نإكود أن الرأسومالٌة
أدركت وشعرت بالحاجة للتحول على المستوا النمري والتطبٌقً بشوكل مبكورل
وباالستفادة من التجربة التارٌخٌة أثبتت تفوعها على االشتراكٌة المشٌدة من ناحٌة
التحرك المبكر حٌال أجراء التؽٌٌرات التً فرضتها الثورة العلمٌوة والتقنٌوةل وإن
ذلووك سووار المفعووول بالنسووبة لمراكووز الرأسوومالٌة المتطووورة .ففووً أواخوور القوورن
العشوورٌن عملووت عوول ضووم جمٌووع أنحوواء العووالم بمووا فٌهووا االشووتراكٌة المشووٌدة إلووى
نفسووها كووالمحٌط تحووت اسووم العولمووةل وهنووا شووكلت عبلعووات المراكووز واألطووراؾ
المشكلة الساخنة للعولمة الجدٌدة.
ستكون األمم المتحودة مإسسوة دولٌوة عٌود التجواوز فوً حوال عودم تجدٌود
نفسووهال كمووا تواجووه االتحووادات والوحوودات اإلعلٌمٌووة والقارٌووة المشووابهة الحاجووة
لتجدٌوود نفسووهال حٌووا ؼوودت أشووكال االتحووادات القدٌمووة بووٌن الوودول فووً المجووال
السٌاسوووً فوووً وضوووع ال تشوووكل جوابوووا ً لعولموووة الرأسووومالٌة ومقووواٌٌس الحضوووارة
الدٌمقراطٌووة للعصوورل كووان ذلووك نتاج وا ً لتوووازن الرأسوومالٌة التقلٌدٌووة واالشووتراكٌة
المشٌدةل إذ ٌجب تجاوز هذه البنى السٌاسٌة طالما تم تجاوز هذه المرحلة.
ٌجووب إنهوواء حلووؾ النوواتو وحلووؾ وارسووو كمإسسووات عسووكرٌة أساسووٌةل
حٌا بات حلؾ الناتو فً وضع ؼٌر ومٌفً بانتهواء حلوؾ وراسوو منوذ أمودل وال
تنجوووا التعرٌفووات لووؤلدوار الجدٌوودة موون افتقوواد مؽزاهووال لقوود تووم تجوواوز مرحلووة
األحبلؾ العسكرٌة هذه والمشابهة.
موون الصووعب علووى المإسسووات االعتصووادٌة وفووً مقوودمتها صووندو النقوود
الدولً "  " IMFوالبنك الدولً مواصلة كٌانهوا دون تجدٌودل حٌوا ٌسوتند منطوق
هووذه المإسسووات علووى تجرٌوود دول االشووتراكٌة المشووٌدة موون الناحٌووة االعتصووادٌةل
وربط اعتصادٌات الدول النامٌة بالمراكز االعتصادٌة القوٌةل لن ٌكوون هنواك مفور
من ترتٌبات اعتصادٌة جدٌدة طالما تم تجاوز دعائم هوذا المنطوق الفوج فوً العوالمل
وان معارضة العولمة فً األساس ال تعنً معارضة التحوول العوولمًل بول تكوون
ضد هذه الترتٌبات القدٌمة ؼٌر العادلة.
أدركت الرأسمالٌة الحدٌثة التً تتحرك بوعً هوذه الحقٌقوة علوى أسواس
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الوودروس التووً تلقتهووا موون خووبلل الحوورب العالمٌووة الثانٌووة والعدٌوودة موون الحووروب
اإلعلٌمٌووة والمحلٌووةل بووؤن الخٌووار الفاشووً لوون ٌكووون السووبٌل النوواجح للخووروج موون
األزمةل باالستفادة من تجربة البرجوازٌة الدٌمقراطٌة القدٌمةل ٌبدو وكؤن المركز
والدول المحٌطة عد اعتنعت بؤن االنسجام مع التطور الحضاري الجدٌد هو الخٌار
األمثوول .وٌعتبوور ذلووك موون اكثوور العواموول التووً تزٌوود موون فوورت تطووور الحضووارة
الدٌمقراطٌة .لقد تمسكت المراكز الرأسمالٌة التً كانوت تتهورب مون الدٌمقراطٌوة
وتحوواول اللجوووء إلووى التخلووؾ والفاشووٌةل بالنمووام الوودٌمقراطً منووذ النصووؾ الثووانً
للقرن العشرٌن كخٌوار عوام .ورؼوم عودم تخلٌهوا عون أولوٌوات ومقواٌٌس طبقتهوال
فهً طبقة وعت اكثر من ؼٌرها ضرورة االلتزام بالمقاٌٌس الدٌمقراطٌة العاموةل
لكً ال تفقد كل شًء.
إن الحضوووارة الدٌمقراطٌوووة لٌسوووت مووواهرة أو إبوووداع للرأسووومالٌة علوووى
اإلطبل ل بل أنها مرحلة تارٌخٌة واجتماعٌة عامة من أجول الخوروج مون األزموة
كما بٌنعا ذلك فً القسم المعنً .فاألمر الذي نجحت الرأسمالٌة فٌه هنا هوو سورعة
اإلدراك والتؤعلم .لكن االشتراكٌة المشٌدة التً لم تمهر هذا الوعً واالنسجامل لم
تنجوا من االنهٌار .ألن منطق العصر وعووة جرٌانوه هوو العامول األكثور مصوٌرٌة
فً النتٌجة.
هبوط البعد المكانً للحضوارة الدٌمقراطٌوة إلوى الدرجوة الثانٌوة ٌؤخوذنا إلوى
االستفسار عون ماهٌوة أولوٌاتهوال وتعتبور الصوفة الكونٌوة للتطوور التقنوً والعلموً
عامبلً أساسٌا ً فً ذلك إذ ٌمكن تقٌٌم العلم والتقنٌة على انهما عٌم اجتماعٌة أساسٌة
باعتبارها ملكا ً مشتركا ً لكل البشرٌةل حٌا ٌملكان طابعا ً جماعٌا إ لدرجوة ال ٌمكون
أن تكون ملكا ً ألٌة حضارة أو طبقة أو عومٌةل فقود سواهمت كول البشورٌة فوً هوذا
التطورل وإن الخطوات الصؽٌرة التً خطتها المجموعوات العشوائرٌة األولٌوة فوً
العصور المتوحشةل ال تقل أهمٌة عن الخطوات التً خطاها العلمواء األمرٌكٌوون
أو األوروبٌوون .هكووذا ٌبوٌن التووارٌخ بووان التطوور العلمووً والتقنووً الوذي مهوور فووً
المرحلة الثانٌوة اعتبوارا مون أعووام 1655مل عود تووازن موع موا تحقوق فوً الهوبلل
الخصٌب مون تطوور موا بوٌن أعووام  6555ـ . 4555مل وهنواك إجمواع عوام فوً
الرأي على أن علم وتقنٌة العصر النٌولٌثً ٌعتبر من اكثر التطورات التً خلقوت
وأحٌت نتائج كونٌة بالنسبة لئلنسان من الناحٌة المكانٌة والزمانٌة والشمولٌة.
ٌ عد خروج النمط القودٌم لتقاسوم العوالم مون جدٌود عون معنواه ل بعود حمول
العلووم والتقنٌووة خصووائت كونٌووةل وهووذه الموواهرة تحققووت ألول موورة موون حٌووا
الشمولٌة التً تحملهال وتبوٌن بانهوا لون تعقود روابوط وثٌقوة علوى الونمط القودٌم بوٌن
االنتشووار المكوووانً والتطوووورل وتإكوود هوووذه الحقٌقوووة أنوووه لوون ٌوووتم تقٌوووٌم الحضوووارة
الدٌمقراطٌة كنتاج خات لمنطقة معٌنوةل بول سوٌكون مون الصوواب إدراكهوا علوى
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انها إبداع كونً تماما ً كالعلم والتقنٌةل وهً من اكثر النتائج الحضارٌة عٌمة ألنها
تووتلخت فووً التجربووة المشووتركة لئلنسووانٌة والمصووفاة عبوور التووارٌخل ولوون نكوورر
الحودٌا عوون تطورهووا وشوومولٌتها وشوكلها ألننووا توعفنووا علٌهووا سووابقا ً علووى مسووتوا
التعرٌؾل بل سنسعى الى تقٌٌمهوا بخطوطهوا العرٌضوة مون منطلوق تمهٌود السوبٌل
لفائدة تعلٌمٌة مع األخذ بعٌن االعتبار تحقٌقها على البعد الكونً.
تمهور المراكوز القوٌوة للرأسومالٌة عووة الوصوول بشوكل مبكور للحضووارة
الدٌمقراطٌووة .وأثبتووت هووذه السوومة علووى وجووود الصوولة بووٌن الحضووارة الدٌمقراطٌووة
والتطور االعتصادي واالجتماعً والسٌاسوً .وبمعنوى أصوح هوو توؤثٌر الحضوارة
الدٌمقراطٌة المصٌري علوى التطوورات .فكول دولوة ونموام اجتمواعً ٌعواٌ هوذا
التطور ٌمكنه ان ٌجعل بنٌته السٌاسٌة واالعتصوادٌة اكثور حٌوٌوة وإنتاجواً .ونموراً
وألدراك المراكز المتطورة الرأسمالٌة المتطورة لذلك بشكل مبكر وشواملل فإنهوا
حمٌت بدور الطلٌعة لتطور المرحلة الجدٌدةل وخطت أشواطا متقدمة فوً البحوا
النمري والتطبٌقً للدٌمقراطٌة تجسٌدا ً وممارسة.
تلعووب أوروبووا الوودور الطلٌعووً فووً هووذا األموورل وتشووعر جمٌووع الوودول
األوروبٌة بضرورة تجسٌد النمام الدٌمقراطً وتطوٌره حتى لو كانت تتمٌز عون
بعضووها .فالنتووائج الكبٌوورة والدامٌووةل التووً أدت إلٌهووا الصووراعات الدٌنٌووة والقومٌووة
التووً اسووتمرت مئووات السوونٌنل جعلووت أوروبووا متمسووكة بحووزم بالطووابع الوفوواعً
والسوولمً للدٌمقراطٌووة فووان حوول مشوواكل الحوودود السٌاسووٌة واإلٌدٌولوجٌووة والدٌنٌووة
واألثنٌة والعرعٌة دون تحولها إلى صوراعات مهموا كانوت المشواكل معقودةل ٌعتبور
من أهم خصائت الثقافة السٌاسٌة الجدٌدة .فالتعبٌر الملموس لهذه التطوورات موع
مرور الزمن هو تطور ماهرة االتحاد األوروبوًل إذ ان االتحواد األوروبوً لوٌس
اتحووادا ً سٌاسووٌا ً وحسووب بوول عاع ودة ً حضووارٌةً عامووةل حٌووا توجوود مشوواكل توسووعٌة
وتعمٌقٌة لبلتحادل واالحتمال الكبٌر أن ٌوحد االتحاد جمٌع الدول األوروبٌة تحت
سقؾ فٌدرالًل هنا ال ٌمكن التفكٌر بؤن ٌإدي ذلوك إلوى تراجوع ألوروبوال بول مون
المتوعع أن ٌإثر على العالم من خبلل المشوروع الحضواري الجدٌودل حٌوا ٌوطود
االتحاد األوروبوً موععوه الطلٌعوً فوً العوالم بدرجوة ترسوٌخ وتوسوٌع الحضوارة
الدٌمقراطٌةل لكن موععه الموذكور ال ٌمتلوك القووة الكامنوة مون أجول التقودمل وذلوك
بسبب والدة وتجذر الرأسمالٌة فٌهال إنما ستمثل القووا الٌمٌنٌوة لتطوور الحضوارة
الجدٌووودة .وال ٌمكووون تطوووور الووودور المركوووزي الجدٌووود إال فوووً موعوووع بعٌووود عنهوووا
ومتناع معهوا كموا شووهد ذلوك فوً كثٌور مون التطوورات الحضوارٌةل وإن الوذي
سوووٌؤخذ هوووذا الووودور سوووٌبدي موعفوووا ً ٌتحووودد مووون خوووبلل الموووروؾ الثقافٌوووة ولوووٌس
الجؽرافٌة.
لقد استخدمت الحضارة األوروبٌة عواها الكامنة إلى حد كبٌرل ولوم ٌبوق
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الكثٌر مون األشوٌاء لتخلقهوا .إذ أن الوروح والذهنٌوة الرأسومالٌة عود كونوت نسوٌجها
الصلبل ولذلك سٌكون االنفتاح على الشخصٌة الحضارٌة الجدٌودة محودوداًل لكون
الكثٌر من األشخات ومراكز القووا سوٌقومون بلعوب دور مسواهم فوً الحضوارة
الجدٌدة بسبب التناعضات الداخلٌة .ال ٌمكن إنكار جمٌع الخصائت األوروبٌة إال
من عبٌل التخلؾ وهذا ما ال ٌتوٌح إمكانٌوة للتقودمل فموا ٌجوب القٌوام بوه هوو أخوذ موا
ٌجب أخذه عن طرٌق موعؾ انتقادي وتحطٌم القشرة المتعصوبة والوتخلت منهوال
إذ ال ٌمكوون ألوروبووا أن تلعووب دورا ً إال علووى مسووتوا المسوواهمةل ألنهووا ال تمتلووك
القدرة لكً تصل إلى حضارة جدٌدة من خبلل ردة فعلها .وإن الموعوؾ الصوحٌح
ال ٌكمن فوً انتموار دور المنقوذ وال إنكوارهل بول ٌتطلوب هوذا الموعوؾ إمهوار عووة
تسووتطٌع تجاوزهووا موون خووبلل تحلٌلهووا والهوٌووة األٌدٌولوجٌووة الجدٌوودة .وستصوول
أوروبووا إلووى موعووع مشووابه للوضووع الووذي شووهدته الحضووارة السووومرٌة والمصوورٌة
واإلؼرٌقٌة والرومانٌة فً المراحل السابقةل وفوً الحقٌقوة أنهوا تمور فوً المرحلوة
التووً ٌجووب أن تعٌشووها بعمووق .منووذ اآلن تجوواوزت الكثٌوور موون األطووراؾ أوروبووا
كمركزل فؤوروبا تصبح مسنة فً الوعت الذي ٌنضج فٌوه ولٌودهال وتعتبور أمرٌكوا
هً االبون الفوم ألوروبوا والوذي ولدتوه فوً عوارة أخورا .حٌوا سومحت الجؽرافٌوا
العووذ راء والمبلئمووة ألمرٌكووا أن تنمووو بشووكل سوورٌع فووً شوومالهال والجؽرافٌووا التووً
واجهت النزاعات المؽامرة األوروبٌةل عد شهدت فً بداٌتها مجوازر بحوق الهنوود
الحمرل وحققت استقبللها فً القرنٌن الماضٌٌن بعد انتفاضة معٌنةل كموا أحورزت
تفوعا ً فً الكثٌر من المجاالتل وأمهرت القوة المتدفقوة مون جمٌوع أطوراؾ العوالم
نمط عالم الناشئٌن الجدد حٌا تنبع فمامتوه وعودم خبرتوه مون خاصوٌته تلوك .لقود
كون السكان الوذٌن تحركووا بحماسوة ونفوور مون الخسوارة فوً بلودهم بنٌوة منطقٌوة
ع
جامدة وعالما ً روحانٌا ً ببل ضمٌر ورحمة وحصوروا دنٌواهم فوً الموالل واسوتندوا
إلى مقاٌٌس المصلحة والذرائعٌةل وكؤن جمٌع الذٌن ال جذور لهم عود توحودوا هنوا
وشكلوا عالما ً مضاداًل وبذلك خلقوا الثنائًو الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة مون جهوة
والعالم من جهة أخرا.
القول بؤن القرن العشرٌن هو عرن أمرٌكا عول صحٌح إلوى درجوة موال
إذ تؤتً مساهماتها فً العلم والتقنٌة فً المقدمةل كموا ال ٌمكون التقلٌول مون دورهوا
فوً تطوووٌر الحضوارة الدٌمقراطٌووةل حٌوا تقوودم علوى خطوووات سورٌعة وعوٌووة فووً
العولمة مع أنها ملحق ومتمم ألوروبا فً كبل المجالٌنل وتعتبر نفسها فوً الوذروة
فً أواخر القرن العشرٌنل لكن المإكد هو أنها تعٌ حالوة تفسوخ داخلوًل ونورا
مإشوورات االنهٌووار تتصوواعد حتووى وإن لووم ٌشووبه ذلووك آخوور أٌووام انهٌووار رومووال
فاالستعمار الجدٌد الوذي أرادت تطووٌره فوً العوالم عود توم تجواوزه فوً فٌتنوامل أموا
خطوووات العولمووة فإنهووا تواجووه ردود فعوول وتتجوورد ٌومووا ً بعوود ٌوووم بخصائصووها
الموجووودةل فالسووٌادة العالمٌووة تعموول عبوور األمووم المتحوودة والنوواتو وصووندو النقوود
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الوودولً بشووكل بطووًء ومتثاعوولل وٌمهوور أنووه سووٌتم تجوواوز هووذه السووٌادة فووً القوورن
الواحد والعشرٌن وتراجعها الى دور ثانوي.
ٌمكن رإٌة هذا الوضع كانعكاس ألوروبال وال ٌمكن التفكٌر بعدم عٌ
األوالد لموا ٌعٌشوه المركووز األم .موا موون جدٌود تقدموه الوالٌووات المتحودة األمرٌكٌووة
لع صر الحضارة الدٌمقراطٌةل لكن الدور الوذي سوتلعبه فوً العوالم حتوى وان كوان
محوودودا ً ٌتطووابق مووع االتحوواد األوروبووًل ولووم تعوود تؽووذٌتها للنزعووات السوولطوٌة
والفاشووٌة تخوودم مصووالحتهال إذ ال تملووك عوووة موون أجوول تسووٌٌر توودخبلتها العلنٌووةل
واتخذت مون مواصولة نفسوها عون طرٌوق العولموة والتقنوع بالدٌمقراطٌوة باالسوتناد
على عوتها العلمٌة والتقنٌةل إستراتٌجٌة أساسٌة لها .من المإكد أنوه سوٌتم تودرٌجٌا ً
الحد من تؤثٌرها واستجوابها داخلٌا ً وخارجٌاًل نجد هنا الوضع الوذي عاشوه العوالم
اإلؼرٌقً أمام روما فً الثنائً أمرٌكا وأوروبا وكؤن التارٌخ ٌعٌود نفسوهل فتشوابه
مصووٌرهما امو طور طبٌعووً .ومثلمووا سووارعت حملووة البرابوورة موون انهٌووار رومووال فووإن
التٌارات التً تمتلك موععا ً مشابها ً وإن لم تكن ببرابرة العالم اجمعل سوتلعب دوراً
مشووابها ً فووً أزمووة وانحووبلل الوالٌووات المتحوودة األمرٌكٌووة .بهووذا الوونمط الوودٌالكتٌكً
للقوورن الواحوود والعشوورٌن سووتقع أمرٌكووا فووً الوضووع الووذي وععووت فٌووه االشووتراكٌة
المشٌدة.
تشهد أم القارات آسٌا تطورا ً جزئٌاًل ففً الشمال والوسوط هنواك تحوالؾ
بقٌووادة روسووٌال والصووٌن فووً الشوور والمحووٌط الهوواديل والهنوود فووً الجنوووب .وال
ٌمكن التحدا عن الموعع الخات للٌابان واسوترالٌال حٌوا ال ٌوجود لهموا أي دور
سوا أنهما امتداد للحضارة الؽربٌة.
ٌعٌ الوروس وروسوٌا تؤرجحوا ً عمٌقوا ً بوٌن الطوابع األوربوً واآلسوٌوي
بعٌدا ً عن األصالة .إن محاولتهم فً أن ٌكونوا رواد االشتراكٌة المشٌدة عد كلفهوم
وكلووؾ العووالم كثٌووراًل ولهووم دور كبٌوور فووً مضووً القوورن العشوورٌن بشووكل دموووي
ومؤساويل حٌا حواولوا إلبواس األشوكال الدوؼمائٌوة والطوباوٌوة العدٌموة المعنوى
على اإلنسانٌة كقمٌت المجانٌن باسم االشتراكٌةل وعنودما لوم ٌفلحووا لجوإوا دون
حٌاء إلى سٌاسة الوتملت وكوؤن هوذه لٌسوت مسوإولٌتهم وهكوذا أثبتووا انحطواطهمل
وانتقلوووا موون الشووٌوعٌة المتطرفووة إلووى الطوورؾ اآلخوورل فلووم ٌتوورددوا فووً احٌوواء
ازدواجٌة االنحطاط والتفوو لدرجوة السوقوط فوً نموط المافٌوا الرأسومالٌة وأحٌواء
طابعها .وباتوا فً وضع مترنح ال ٌعلمون إلوى أٌون ٌتوجهوونل ٌبودوا أنوه ال مفور
من استمرارهم فً االزدواجٌة الموجوودة فوً طوابعهمل فلوم ٌتوؤخروا عون معاٌشوة
الوضع الذي ٌشبه االشوتراكٌة المشوٌدة فوً الوعوت الوذي ٌعمقوون فٌوه الرأسومالٌةل
وعندما ٌلمون شملهم سٌحاولون أن ٌكونوا ذوي نفوذ فوً عودة منواطق مون العوالم
وفووً مقوودمتها آسووٌا الوسووطى والقوعووازل لكوون ال ٌمكوون أن نتوووخى موونهم وصووول
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مستوا فً القرن الحادي والعشرٌن كما كان علٌه فً القورن العشورٌنل وال مفور
من توطٌد موععها كمركز فً األطراؾ ومعاٌشة مرحلة التوروٌ ل وسوٌحاولون
تقلٌود أمرٌكوا وأوروبوا بوالعلم والتقنٌوة والحضوارة الدٌمقراطٌوةل وال ٌمكون التفكٌوور
بمساهمة أصٌلة من عبلهم.
ٌمكوون أن تشووهد الصووٌن تطووورات ؼرٌبووةل حٌووا اسووتطاعت حتووى اآلن
النجاح فً مواصلة الوزواج البشوع موع الرأسومالٌة فوً االعتصواد وموع االشوتراكٌة
المشٌدة فً السٌاسةل سٌإدي هذا الزواج ؼٌر المشروع إلى نمو تنٌنً مون ناحٌوة
التكاثر السكانً والعاملٌنل ولم ٌتضح بعد إلى أي مودا سوتكون حضوارة أصوٌلة.
لقوود لوووحم بووان دور الصووٌن عبوور التووارٌخ ٌكموون بتفوعهووا فووً القوودرة علووى التقلٌوود
البارع للحضارات الكبٌرةل وٌمكن القول بان الصوٌنٌون مقلودون بوارعونل كوذلك
ٌمكن اعتبار الٌابانٌٌن والشوعوب الهنود ـ الصوٌنٌة ضومن هوذه الموجوةل إذ نجحووا
فً تقلٌد االشتراكٌة المشٌدةل حٌا ٌقتبسون ما ٌفٌدهم مون جمٌوع األنمموةل ولوٌس
معروف وا ً موواذا سٌنشوورون فووً العووالم مقابوول ذلووك وكٌووؾ .إن احتمووال نشوور السووبلم
والهدوء عويل لكنها تؤتً على رأس القوا التً ستطور الفاجعة فً حال دخولها
فً حرب مع أٌة عوة فً العالمل وٌمهر أنه ال مفر من أن تكون عووة صواعدة فوً
القرن الواحد والعشرٌن .إذ إن نتٌجة الوزواج البشوع تثٌور الفضوولل وٌجوب أن ال
ننتمر أن تكون مركز انطبلعة لحضارة ممٌزة .أما الصٌنٌون فٌمثلون الرأسمالٌة
أكثوور موون الرأسوومالٌٌن والشووٌوعٌة أكثوور موون الشووٌوعٌٌن بإبووداء موهبووة التنقوول موون
مسووار إلووى آخوورل ولكوون تلووك الموهبووة لوون تووإدي إال إلووى تطوووٌر التقلٌوود فقووطل وال
عبلعة لهم بؤي تركٌب جدٌد.
أمووا الهنوود فعلووى مووا ٌبوودو أنهووا ستواصوول تعمٌووق ثقافووات المحتلووٌن التووً
شووهدتها عبو ر التووارٌخ أكثوور موون أصووالتهال لقوود تطووورت موون خووبلل أصووداء الثقافووة
اآلرٌوة فوً إحودا مراحول التوارٌخل ووصولت البراهماتٌوة وخلقوت بووذال وعاشوت
الثقافة اإلسبلمٌة أٌضا ً وتبنت اإلعطاعٌة بعموقل فلوم ٌبوق أي احوتبلل إال وتعرفوت
علٌووه وعاشووتهل بووذلك تشووبه الموورأة التووً تنووام مووع المحتوول وموون ثووم تتبنوواهل وكؤنهووا
استفادت مون الوزوج اإلنكلٌوزي مون خوبلل زواجهوا الرأسومالًل وتسوتطٌع تطبٌوق
الدٌمقراطٌة اللٌبرالٌةل كما ٌمكن أن تصل إلى مستوا أمرٌكا فوً العلوم والتقنٌوةل
وتمتلك موزاٌٌكا ً شعبٌا ً ٌرجح جانبوه السولمًل وسوتحافم علوى مكانتهوا فوً اإلرا
اآلسوووٌوي كثقافوووة أكثووور تلونوووا ًل لكنهوووا مازالوووت بعٌووودة عووون الخطووووة الحضوووارٌةل
وستواصووول تطورهوووا الصووواد فوووً الووونهج اإلنكلٌوووزيل وبالحفوووام علوووى هوٌتهوووا
التارٌخٌة ضمن هذا اإلطار ستتمكن من التطور ومواصلة وجودها.
هنووواك الكثٌووور مووون الثقافوووات الداجنوووة فوووً الشووور األوسوووط كووواألتراك
واإلٌوورانٌٌن واإلندونٌسووٌٌنل ولكنهووا مبلئمووة الحووتبلل مكانتهووا فووً معادلووة الشوور
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األوسووط .وال ٌمكوون انتمووار توحوود روسووٌا والصووٌن والهنوود فووً البوتقووة اآلسووٌوٌة
المشتركةل وٌبدو أنوه مون ؼٌور الممكون وصوولهم إلوى مسوتوا أمرٌكوا أو االتحواد
األوروبووً بجوووهرهم الحووالًل كمووا ال ٌمهوور فووً األفووق أي موعووؾ تحووالفً عووام.
وسووتمل آسووٌا كمووا كانووت فووً التووارٌخ وستواصوول وجودهووا لتكووون الجبهووة الخلفٌووة
لجمٌع الحضاراتل لكنها لن تتخلى عن موععها الذي تمهر فٌه كالمارد.
أما أمرٌكا البلتٌنٌةل فهً مزٌج من أوروبا والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
وامتداد لهموا .وعود أدت العبلعوات التوً بنتهوا معهموا إلوى تهجوٌن خوار ل وكوم هوو
م و ذهل تهجووٌن األعوورا والثقافووات واألنممووة وجوانبهووا الجمٌلووة األخوورا..؟ موون
الصعب خروج أصاالت منها لكنها ثقافة حافلة ببطووالت وأصواالت فردٌوة .فمون
المكن ان ٌتواصل مهور أمثال بولٌفارل ؼٌفارالزباتا وكاسترو .وٌجب أال ننتمر
منها أن تقلد أخاها األكبر مثلموا تفعول الهنود أو الصوٌن .لودٌهم طوابع التموردل لكون
ٌصعب خلقهم لخطوات حضارٌة جدٌودة بشخصوٌتهم المطعموة .ومون المنتمور أن
ٌمثلوا عارة تحًٌ آمال التجدٌد من خبلل األنطبلعات الثورٌة الجدٌودةل وأن ٌمثلووا
ثقافاتها أٌضاً .فلم ٌتخلوا بسهولة عن أن ٌكونووا شخصوٌات األمول الشورٌفة للوذٌن
ٌكونون فً وضع صعبل لكن عوتهم ال تكفٌهم لخلق نمامل وٌجب اعتبوار تحقٌوق
تجسووٌدهم للحضووارة الدٌمقراطٌووة المعاصوورة فووً القوورن الواحوود والعشوورٌن نجاحوا ً
بالنسبة لهم.
ستواصل أفرٌقٌوا السووداء لعوب دورهوا فوً أدنوى المسوتوٌاتل وسوٌبقى
العر األسود عضٌة كبٌرةل أما مر اإلٌدز فهو رمز هوذه الحقٌقوةل علموا ً بؤنهوا
عادرة على ان تمتلك كل شًء كً تكون اما ً مزدهرة .لكن لون تنجوو بسوهولة مون
السقوط فً أسوأ األوضاع على أٌدي أزواجها السٌئٌن المحلٌٌن مونهم واألجانوب.
ؼٌوور إن شووروعها سووٌكون علووى شووكل أم سوووداء جمٌلووة حتووى ولووو تووؤخر ذلووكل
وستكون من اكثر الساحات مبلئمة النتشار الحضوارة التوً سوتخلق بطوابع المورأة
ولووٌس الرجوول .وسووتتبعها أمرٌكووا البلتٌنٌووة والهنوودل حٌووا ٌمتلووك الثبلثووة إرا األم
والمرأة وٌبشرون باألمل .ستقاوم أفرٌقٌا ـ حتى لو كان ذلك متؤخراً وصعبا ً ـ كً
تصل إلى شخصٌتها الحقٌقٌة بانتصار الحضارة الجدٌدة.
ان الدوؼمائٌوووة المعتمووودة علوووى ترسوووٌخ القووودٌم فوووً مواجهوووة التطوووور
الحضاريل وعوة الٌوتوبٌا التً تعبر عن تصورات تحدٌد الجدٌد عد تعرضتا إلوى
هزٌمة كبٌرة .وٌقابل عدرتها على السٌر بشكوكل ونشهد مراحول مشوابهة لهوا فوً
التووارٌخ .وتووزداد الشووكوك والشووبهات حووول الماضووً فووً مراحوول انهٌووار وتحووول
الحضارة السومرٌة فً أواخر أعوام . 2555مل وتفسخ وجهات النمر العبودٌة
فووً األعوووام المٌبلدٌووةل ومراحوول مهووور حركووة النهضووة فووً أعوووام  1555م.
فالبحا فً المستقبل والتشاإم منه أمران متداخبلنل حٌا ٌشهد عالم عوام 2555
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وضعا ً مشابهاًل ففً الوعت الذي تحتضر فٌه الدوؼمائٌة تنهار األحوبلم مون خوبلل
وعوعها فً وضع ٌوتوبًل وتتورك الذرائعٌوة الضوٌقة تؤثٌرهوا علوى النواس بحٌوا
ٌكونوون بووبل حووول وال عوووة وبوودون حمواس .ال نوورا فووً الرأسوومالٌة إمكانٌووة خلووق
أحبلم جدٌدةل إذ ٌمكن ألمرٌكا خلق أحبلم جدٌدة فً عالم أفبلم هولٌود فقطل لكون
لووٌس بإمكانهووا إشووؽال وتخوودٌر اإلنسووانٌة لفتوورة طوٌلووة بووذلك .إن لتكوووٌن المجتمووع
االستهبلكً والذرائعٌة السارٌة المفعول إرثا ً فلسفٌا ً وخٌاالً ٌتناع مع جوهرهوا.
سٌكون العٌ الٌومً هو المبدأ الساريل وٌعتبر ذلوك جعول كول ٌووم مون مراحول
األزمة من األٌام العادٌة .إن العلوة الموجوودة فوً الٌوتوبٌوا الشوٌوعٌة هوً إمهوار
واعووع عملو ً ٌتنوواع مووع األهووداؾ التووً تصووبو إلٌهووال لقوود أدا ذلووك إلووى الشووعور
بالشووك الكبٌوور حٌووال جاذبٌووة االشووتراكٌة فووً المثووال السووٌغ لبلشووتراكٌة المشووٌدة
وتحتاج االشتراكٌة إلى جهود مضنٌة لتجدٌد نفسها والتحول الجذري.
ٌجب على إنسان هذا العصر أن ٌبدأ باستقصاءات كبٌورة مون جدٌود فوً
واع وع كهووذا .وٌمكوون أن ٌنقووذ ٌومووه بمووا ٌمتلكووهل لكنووه ال ٌمكوون أن ٌبنووً مسووتقببلً
متجذرا ً لنفسه .فقد وعوى بؤنوه لوٌس فوً وضوع ٌتووخى فٌوه نجودة مون الدوؼمائٌوة.
وكما اختبور ورأا أن االنجورار خلوؾ الٌوتوبٌوات التوً ال تمتلوك أسسوا ً علمٌوة أو
تقنٌة كافٌةل لم تإد إلى نتائج مختلفة عن الدوؼمائٌةل وموع ذلوك فإنوه ٌحٌوا عصور
أكبر الثورات العلمٌة والتقنٌة فً التارٌخ .لقد أحاطت الحضارة الدٌمقراطٌة التً
عامت على هذه األسس بالعالم كله .حٌا ال تزال الحضارة الدٌمقراطٌة بحد ذاتها
بعٌدة عن تلٌٌن كٌان القطبٌن المضادٌن اللذٌن تجاوزا مرحلتهما الوحشوٌةل وعون
وضوع حلووول جذرٌوة بوودالً مون تسووهٌلها عون طرٌووق المحافول الوفاعٌووةل وموا زالووت
بعٌوودة عوون تجوواوز الضووعؾ فووً جعوول الدٌمومووة ذات مرحلووة طوٌلووة وكاملووة .فووً
الحقٌقة إن المرحلة الراهنة هوً مرحلوة تارٌخٌوة ٌجوب معاٌشوتها بترسوٌخ البحوا
واالستقصاءل وإٌجاد الحل الجذريل والتً ٌتطلوب اسوتمرارها طووٌبلًل وال ٌمكون
تجاوزهال فبالحلول ؼٌر الناضجة ال ٌمكن الحٌلولة دون مهور نتائج وخٌمة كموا
شوهد فً أمثلة كومونة بارٌس واالشتراكٌة المشٌدة.
إن النتائج المؤساوٌة التً تعرضوت لهوا الكثٌور مون الممارسوات الثورٌوة
ذات األهووداؾ السووامٌة والمسوواعً المقدسووة لهووا عبلعووة بووذلك الواعووعل وسووتخلق
التركٌبوووة اإلنسووووانٌة الجدٌوووودة فووووً مرحلوووة الحضووووارة الدٌمقراطٌووووة الكثٌوووور موووون
األطروحووات واألطروحووات المضووادة المتشووابكة ذات االتجاهووات المتعووددةل كمووا
وستخلق فً النتٌجة نضاال ال ٌعتمد على العنؾل إنما على حوق الودفاع المشوروع
عن الحقو الكونٌة األكثر إنسانٌة والمتعددة األلوان .ومازال عصرنا بعٌدا ً عون
خلق تركٌبه رؼم امتبلكه لرصٌد من التطور فً هذا الجانبل وهو ما ٌحدا فوً
الكثٌر من المراكز الهاموة فوً العوالم .إن تحوٌول مفاهٌمنوا وعودرة مبلحمتنوا إلوى
التراا الثقافً للشر األوسط الذي أصبح مهد الحضارة من جدٌدل وخلق شوبابه
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وتقٌووٌم أفقووه وعوتووه الكامنووةل سووٌلعب دورا ً فووً إمهووار تركٌبووه المحتموول موون اجوول
الحل.

الفصل الخامس
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هل سٌصبح التراث الثقافً فً الشرق األوسط ترلٌبا ً
للحضارة الجدٌدة ..؟
إن التحوودا عوون الوودور التووارٌخً للشوور األوسووط كؤرضووٌة لمووروؾ
جؽرافٌة خلقت الحضارة فً المرحلوة المقبلوة لون ٌكوون واععٌواً .بول علوى العكوس
فموون المتوعووع أن تصوول إلووى وضووع ؼٌوور مبلئووم بسووبب زٌووادة التصووحر وارتفوواع
الحرارة وشحة المٌاهل وعد لعبت ثروة النفط دورا ً سلبٌا ً فً اآلونة األخٌرة بسوبب
الحروب واالنقسامات التً نجمت عنهال هذه الثروة التً ال تمتلك أٌة عٌمة سووا
إشباع الرؼبات االستهبلكٌة لحفنة مون األؼنٌواء البعٌودٌن عون الخبلعٌوة واإلبوداعل
ناهٌك عن أن نفاذ عرو النفط فً وعت الحق أمر ال مفور منوه.أما األنهوار التوً
خلقوووت الحضوووارة كوووالفرات ودجلوووة والنٌووولل فإنهوووا علوووى األؼلوووب سوووتإدي إلوووى
اضطراباتل وٌمكن أن تتطوور الزراعوة المسوتندة إلوى الوري علوى أسواس التقنٌوة
الجدٌووودة .و لكووون ال ٌمكووون للمووووارد الطبٌعٌوووة المشوووابهة أن تلعوووب دور العنصووور
األساسً من أجل المهمة التارٌخٌة للمنطقة .من هوذا المنطلوق فوان أؼلوب منواطق
العووالم محمومووة أكثوور موون الشوور األوسووط .وباختصووار فووإن تركٌبووة المرحلووة
التارٌخٌة المقبلة لئلنسانٌةل لن تحمل فٌها المروؾ الجؽرافٌة توؤثٌرات مصوٌرٌة.
فالحضارة الرأسمالٌة األوروبٌة هً الحضارة األخٌرة التً لعبت فٌهوا الجؽرافٌوا
دورا ً مصٌرٌاً .لقد تحولت عوامل التحدٌد إلى عوامل أخرا بعد هذه المرحلة.
كما ال ٌمكن للتقنٌة العلمٌة أن تحدد تركٌب الحضارة األساسً لوحدهال
فإن عوة الوصول الى التقنٌة والعلم عد تخطت أن تكون امتٌازا ً  .ولن تشكل سوا
األرضٌة المادٌة المإهلة للوالدات الجدٌدةل حٌا انها فً وضع ٌمكنهوا مون لعوب
هذا الدورل وبإمكان كل مجتمع الوصوول إلٌهوا وال ٌمكون إبعواد منطقوة أو مجتموع
عنهوواو إذ ان تقنٌووة االتصووال والمعلوماتٌووة بحوود ذاتهووا ال تسوومح بووذلك .وكوول مووا
تسووتطٌع عملووه هووو نقوول الخلووق واإلبووداع الجدٌوود الووى أبعوواد العولمووة بشووكل سوورٌع
ومتوازن.
لقوود تووم شوورح طووابع الحضووارة الدٌمقراطٌووة ودورهووا األساسووًل حٌووا
ستواصوول هووذه الحضووارة انتشووارها عرض وا ً وعمق وا ً فووً العووالم فووً القوورن الواحوود
والعشوورٌنل وال مفوور موون معاٌشووة اإلنسووانٌة هووذه الحضووارة بشوومولٌةل وٌمكوون أن
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ٌتوووخى منهووا ان تمهوور تقوودما ً موون األشووكال االدارٌووة والحٌاتٌووة إلووى أشووكال أؼنووى
واكثر نضجاًل لكنها ال تشكل تركبٌة لوحدهال بل هً الشكل واإلطار الوذي ٌخلوق
التركٌووبل وال شووك أنووه ٌوجوود تكاموول دٌووالكتٌكً بووٌن الشووكل والجوووهرل ورإٌتهمووا
كؤمر و احد ٌعنً الجنوح إلى المٌتافٌزٌقٌال لذلك ٌجوب البحوا عون تراكٌوب دائموة
لئلنسانٌة فً مواهر أخرا .لقد تم التؤكٌد على المرحلة التً نعٌشها بؤنها مرحلة
البحا الشامل والجذريل فالحزم ومنذ اآلن فً النتٌجة فً هذه المرحلة لن ٌكون
ابعد من موعؾ كهنوتًل وإن القٌام بذلك ٌعنوً الوعووع فوً الدوؼمائٌوة والٌوتوبٌوا
التً ال أساس لهال لكن ال ٌمكن أن تبقى استقصواءاتنا بودون نتٌجوةل وال مفور مون
مواصلة الدٌالكتٌك لحكمه طالما تتواصل الحٌاة .إن الشًء المهم هو التوعع حول
ماهٌة التراكمات التً سٌستند علٌها المٌبلد الجدٌد.
لقوود رأٌنووا عنوود تقٌٌمنووا للمراكووز األكثوور أهمٌووة فووً العووالمل أنهووا رسوومت
مسارها للقرن الواحد والعشرٌن على األعلل حٌا ال ٌمكن أن تبتعد عون ذلوك إال
إذا تشووكلت مووروؾ ؼٌوور طبٌعٌووةل وموون المحتموول أن تعووٌ موون خووبلل توسووٌع
األنممة الدٌمقراطٌة وتعمٌقها فً االتجاه المنتمر والمتوعع وبانحرافات طفٌفة.
ٌحتل الشور األوسوط وضوعا ً ممٌوزا ً فوً مول هوذا العوالم ووفوق منموور
العصرل وإذا كنا عد أكدنا أن ذلك ال ٌمكن أن ٌتحقق ارتباطوا ً بالجؽرافٌوا .فوإذاً موا
هً العوامل األساسٌة التً تحدد هذا التمٌٌز..؟ل من الصواب البحا عن الجواب
فً التراا الثقافًل حٌا إن التؤثٌر المحتمل للجؽرافٌا لن ٌكون ذو معنىل إال إذا
وجوود انعكاسووه فووً الثقافووةل حٌنهووا تصووبح أهمٌووة مووروؾ المحووٌط الخووارجً فووً
الدرجووة الثانٌووة بعوود تشووكل الثقافووةل وٌوودخل عاملهووا المصووٌري إلووى الوودٌنامٌكٌات
الجوهرٌوووةل وهنووواك إجمووواع علوووى أن توووارٌخ الحضوووارة هوووو توووارٌخ التراكموووات
والتطووورات الثقافٌووةل فتعرٌووؾ الثقافووة وموععهووا الخووات فووً التطووور الحضوواري
ٌنطوي على أهمٌوةل وٌوتم تسولٌط الضووء علوى مكانوة الشور األوسوط فوً توارٌخ
الحضارة ٌوما ً بعد ٌوم مون خوبلل األبحواا التوً تجوري بهوذا الصوددل حٌوا مونح
العصوور النٌووولٌثً دور الوووالدة لهووذه الجؽرافٌووة لمووا ٌقووارب العشوورة آالؾ سوونةل
واألمر الوذي ال ٌقبول النقوا هوو أن جمٌوع الحضوارات مدٌنوة للعصور النٌوولٌثًل
وتستند الحضارتان السومرٌة والمصرٌة واللتان تعتبران أولوى الحضوارات علوى
االختراعات النٌولٌثٌة فً المنطقة التً نسمٌها بالهبلل الخصٌب.
حاولنا إمهار كٌفٌة تؤثٌر ذلك إلى ٌومنوا هوذا مون خوبلل تفاعول تسلسولً
فً كافة فصول تقٌٌماتنا هذهل كما حاولنا أن نبٌن بؤن منطقة الشر األوسط عود
دخلت فً أزمة عمٌقة بٌن القرنٌن العاشر والخامس عشر بعد المٌبلدل واستمرت
األزمووة وتعمقووت منووذ تلووك المرحلووة .إن االنحووبلل فووً الشوور األوسووط لوون ٌشووبه
االنحبلل فً أٌة منطقة أخرا من العالم نمرا ً لخصوصٌة المنطقةل هوذه المنطقوة
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التً لعبت دورا ً منجبا ً فً تطور اإلنسانٌة على مدا ما ٌقارب الـ  15ألوؾ سونةل
فإنها ومع مرحلة التفسخ تستمد خصائصها المختلفة عن كافة بقاع العالم من هوذه
النوعٌووة التارٌخٌووة الطوٌلووة والمصووٌرٌةل بهووذا المعنووى فووإن الشوور األوسووط ٌمثوول
شخصٌة متمٌزةل وإذا حاولنا تعرٌؾ ذلك بشمولٌة فؤنها شخصٌة جعلوت تطورهوا
التارٌخً ملكا ً لكل البشرٌةل وال ٌمكن عول نفس الشًء عن المناطق األخرا فً
العالم.
فموووثبلً إن الصوووٌن والهنووود وروسوووٌا وأمرٌكوووا البلتٌنٌوووة وحتوووى أوروبوووا
وأتباعهووال ٌمكوون أن تبودعل أنممووة مختلفووة لتحوواول تطبٌقهووا علووى هوٌتهووا كمووا ٌؽٌوور
الشخت مبلبسهل فذلك ٌعنً أن األنممة الحضارٌة بالنسوبة لهوم كوالمبلبس ٌجوب
تؽٌٌرها بٌن الحٌن واآلخرل ولن ٌشكل تؽٌٌرها أٌة مشوكلة عنودما تصوبح بالٌوة أو
ٌمهر ما هو أفضل منهال ألنها لم ترسخ تلك األنممة الحضارٌة فً أعماعها .اموا
بالنسبة لشخصٌة الشر األوسط فالحضارة ال تشوكل رداءا ً وإنموا بول هوً الحٌواة
ذاتهال وعد تبلحمت مع الحضوارة التوً عاٌشوتها كوتبلحم المفور بواللحمل وجسودتها
حتى دخلت ضمن جٌناتها الوراثٌوةل لوذا ال ٌمكون أن ترموً موا عاشوته جانبوا ً مثول
األلبسةل إذ لم تشهد أٌة منطقة من العوالم الوضوع الموذكور ولوم ترسوخه فوً ذاتهوا
كما رسخها الشور األوسوط .لقود خلقوت الثقافوة والتوارٌخ والحضوارة والحٌواة فوً
الشوور األوسووطل مجتمعووات وشخصووٌات ممٌووزة ال تشووبه أي مكووان آخوورل فخلقووت
ثقافتهووا الزراعٌووة التووً ٌبلووػ عمرهووا آالؾ السوونٌن مورثاتهووا االجتماعٌووة الخاصووة
بهوووال وعاشوووت أشوووكال الفكووور المٌثولووووجً والووودٌنً آالؾ السووونٌن فوووً الوووذاكرة
االجتماعٌةل كما أصبحت الدوؼمائٌوة والقدرٌوة جوزءا ً ال ٌتجوزأ مون حٌاتهوال ونوام
الفكر األصٌل الخوبلع فتورة طوٌلوة .وموا وصول إلٌوه البلهووت هوو فقوط مون أجول
اإلٌمان دون شك كمحرمات مقدسوةل وٌعتبور الخوروج عموا تقولوه الكتوب المقدسوة
أكبوور ذنووبل حتووى تحولووت القصووت التووً كانووت تووروا كاألعاوٌوول فووً عصوور
المٌثولوجٌات وأصبحت عواعد عقائدٌة صلبةو إلى دٌن وإله أسر تصورات الذٌن
خلقوا الحضارة وأحبلمهم وذكرٌاتهم.
لووم ٌفهووم البشوور كٌووؾ وععوووا فووً أول أكبوور حالووة اؼتووراب فووً التووارٌخل
عندما أصبحوا أسرا لما خلقوهل حٌا تكونت ثقافة وصلت إلى درجة جعلت من
الخالق مخلوعا ً والمخلو خالقاًل وتم جعل ذلك موضوعا ً أساسوٌا ً للفكور واإلٌموانل
وحتى أنهم جعلوا العبودٌة لهذا النمام وعبادتوه أفضول هوٌوة لئلنسوانل واعتبوروا
الشووك بووالمعبودات أكبوور أثووم ٌمكوون أن ٌقتوورؾل موون جهووة أخوورا تووم وألول موورة
تحوٌل المٌثولوجٌات الشعبٌة والعقائد إلى صفة إلهٌة لصالح الحكوام وذلوك بوالقوة
النابعة عن تشكل الدولةل لتصبح سبلحا ً فوً ٌود الحكوام .فوً الواعوع ٌكوون مجتموع
الشر األوسط بوذلك عود ضوحى بنفسوه باسوم اإلنسوانٌة جمعواء عنودما جعول نفسوه
أسٌراًل وبعد تحوٌل ما خلقه إلى أضوداد فوً كوبل السواحتٌن المادٌوة والمعنوٌوةل إذ
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خلقت هذه الحضارة التً نشؤت على االؼتراب المذكور تؤثٌراً بالؽا ً فً العصوور
األولى والوسطى إلى درجة ال ٌمكن ألي منطقة من العالم أن تنجو منهل هذه هً
الماهرة التً نسمٌها بـ الشخصٌة التارٌخٌةل وٌمكون فهوم موا جورا بشوكل أفضول
من عدة مقارناتل تتحقق شخصٌة وموت األم عن طرٌق ما تلده .وتكبر الشوجرة
وتموووت بعوود أن ترمووً بووذورها فووً محٌطهووا لووتمؤله بؤشووجار مماثلووةل فووالموت هووو
ضرورة للتكواثر .وإن شوجرة ثقافوة الشور األوسوط مواهرة مون هوذا النووعل إنهوا
شوجرة متجووذرةو نشوورت بوذورها فووً أطووراؾ العووالم األربعوةل هووذه الشووجرة تشووبه
شوجرة السووندٌان التووً ترٌوود أن تعووٌ بووالتبرعم الزائوود فوو جووذورها كلمووا انقطووع
جذعها وأؼصانهال حٌا تعتبر من أولى أشجار الثقافة فً الشر األوسط.
لقد فقدت ثقافة الشر األوسط أصالتها بعد دخولها فوً مرحلوة االنهٌوار
بووٌن أعوووام  1555ـ  1555م .والصووواب أنهووا تشووبه شووجرة السووندٌان التووً تووم
توودرٌجٌا ً عووت أؼصووانها وسوواعها حتووى الجووذور .وبمعنووى آخوور كؤنهووا تحولووت إلووى
مقبووورة عدٌموووة لئلنسوووانٌة التوووً خلقتهوووال مقبووورة كبٌووورة تماموووا ً مثووول األهراموووات
والزٌكووورات !..إن مووا ٌحوودا منووذ مووا ٌقووارب األلووؾ سوونة ال ٌعنووً سوووا صوومت
األمواتل فلٌس لهذه الثقافة القدرة على خطو خطوة خبلععوة بسوبب الترهول الكبٌور
الووذي نجووم موون كثوورة الوووالدةل وعصوور الحكووم العثمووانً هووو عبووارة عوون حراسووة
المقبوورةل وكووان دوره الرئٌسووً هووو تحقٌووق موووت جدٌوود بشووكل دائووم والعووٌ علووى
صداعاتهال أما الدٌن واآلذان والصلوات الملٌئة بالحزنل فلٌس لها أي هدؾ سوا
انها رسائل النداء من أجل الموتل فاصبح التخوٌؾ بالموت واإلعداد لوه برسوائل
الجنة والجحوٌمل الشوكل الحضواري للعصور األخٌورل وتوم تورك العلوم والتقنٌوة منوذ
زمن بعٌدل وٌتكرر المجتمع والسٌاسة كالقوالب الجامودة منوذ األزلل وكوان ٌعتبور
مثال الثور الوذي ٌودٌر دوالب المواء عودرا ً وتعجوز العقوول عون التفكٌور بوؤي شوكل
آخر من المسٌرل إن تربع هذا الكم من الدوؼمائٌة وشبكة القدرٌة المترسخة علوى
حضارة كبٌرة ومبدعة سٌإدي الى األزمة واالنهٌار .هذه اللوحة تعبور عون واعوع
تشوورح عصووة الشوور األوسووطل واحتوورا كوول عصووة حووب فووً الشوور األوسووط
وتحولها إلى رماد له عبلعة بهذا الواعع.
منذ خمسة عشرة ألؾ سنة تقوم بدور األم وتخلوق كول شوًء لئلنسوانٌةل
ومن ثم تقع فً وضع عبد ال حول له وال عوة !..وتكوون الووطن الوذي خلقوت فٌوه
أولى اإللهاتل وتخلق كل ما ٌلزم اإلنسانٌة ثم ٌتم رمٌك فً زاوٌة كقطعوة عموا
مستعملة !..تخلق جمٌع اآللهة والعمماءل ثم تصبح عبداً ال حول وال عوة لك تجاه
هووذه اآللهووة !..وتخلووق جمٌووع المهوون التووً تشووبع العووالمل وتبقووى جائع وا ً فٌمووا بعوود!..
وتبنوً البٌووت فوً كول مكوانل وتبقوى بوودون موؤوا فٌموا بعود !..تكوون شومعة تنٌوور
درب الجمٌعل وال تنجو من الملمة فٌما بعود !..تكوون صووتا ً مون أجول كول النواس
وتإلؾ الشعر والموسٌقىل ثم تصوبح صوم بكوم !..تخلوق العلوم والتقنٌوة واالحتورام
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من أجل الجمٌع وتبقى جاهبلً فٌما بعد !..تبنى القصور والخانات للجمٌوع وتحتواج
إلى شبر من األر فٌما بعد !..فحضارة الشر األوسط هً اسم لهوذا التنواع
المؤسوواوي والكبٌووورل وٌكموون سووور احتوورا الحوووب وتحوٌلووه إلوووى رموواد فوووً هوووذه
التناعضات .تنمو على هذه القٌم ومن ثم تتحوول إلوى عوزم !..ال ٌمكون تطهٌور ذلوك
إال بوواالحترا  .تخلووق لقوواء اإللووه ـ اآللهووة ألول موورة وموون ثووم تصووبح أحووط رجوول
وامرأة ً بموعع المتسولٌنل وال ٌمكن أن ٌطهر ذلك إال االحترا .
تبكً شعوب الشر األوسط كثٌراًل ببل رٌب البود ان تبكوً بعود فقودانها
جمٌع القٌم التً خلقتها .ففً األلفٌة األخٌرة بشكل خوات والشور األوسوط ٌبكوً
علووى صوومت األمووواتل فووإن اآلذان واألؼووانً واآلالت الموسووٌقٌة مفعمووة بووالحزن
وتنادي بالموتل وكل ذلك لٌس صدفةو ألنه ٌعبر عما جرال ولو تم القٌام بعكس
ذلووك لكانووت سووتعتبر بوودون معنووى .وبووات مفهوموا ً بشووكل أفضوول لموواذا لووم ٌووإثر مووا
جرا فً العالم على هذه المنطقةل فالذٌن تكوون أسسوهم وعبوورهم كبٌورة وعمٌقوة
لهذه الدرجوةل ال ٌمكونهم أن ٌفهمووا اآلخورٌن .هوم دائموا ً سوكارا بودون شوراب أو
كالموتى عند والدتهم .وال ٌمكن العفو عن هكذا ما ل وسبب ذلك واضحل إذ ال
ٌمكن ترك هذه الحضارة على هذا الشكل فً أي مكان .فالذٌن ٌتركونها ٌرتكبون
خٌانة كبٌرةل وال ٌمكن العفو عن الذٌن ٌرتكبون هذه الخٌانوةلان خٌانوة الحضوارة
شًء كبٌر وهناك الكثٌر ممن خانوها .لذلك فوإن حركوات االنتقوام كثٌورة وكبٌورةل
لكن ماذا بوسعها ان تنقذ..؟ متَ وأَمت لن ٌإدي ذلك سوا إلوى توسوٌع المقوابر؟!
ٌتم سفك الدماء فً الشر األوسط نتٌجة الصوراعات الدٌنٌوة واألسورٌة و عضواٌا
الشوورؾ والممتلكووات ألتفووه األسووباب .فكوول ذلووك صووحٌحو بٌنمووا تكموون الخسووارات
والخٌانات فً أساس سفك الدماءل إذ إن المٌراا االنتقامً لٌس سوهبلًل ألنوه ٌمتود
إلى ما كهوذال ٌسوتمد منوه أساسوه .فكانوت تسوود الجورائم الناجموة عون العوادات
والتقالٌد بكثرة .إن أساسها اٌضا ً هو التارٌخ الملعون .لقد تم االستٌبلء على جمٌع
عٌم الحضارة وهتكت أعراضها كما هً فً الكثٌر من األمورل فهذه الحقٌقوة تجود
تعبٌرها فً الفتاة والمرأة كرمز .أي إذا موا أصواب الرموز شوًء موا حٌنهوا تعتبور
القدسٌة الكبٌرة عد تلطختل وتكون عقوبتها عاسٌة جوداًل ومون هوذا التوارٌخ تسوتمد
المؤساة جذورها.
عبور داخول عبورل وعقودة فوو عقوودةل هوذا هوو الشور األوسوطل ال ٌتؽٌوور
رؼم تؽٌر العالمل مجبر على ان ٌبقى كما هو .إنه شجرة سوندٌان ٌتضوخم جوذعها
بشوووكل دائووومل حتوووى وإن علموووت أؼصوووانها ٌبقوووى جوووذعها وال ٌنقطوووع األمووول مووون
اخضوورارها مجوودداً .الشوور األوسووط هووو دٌووار األموولل حٌووا لووم ٌبووقَ فووً حوزتووه
سواه .ففً الوعت الذي ٌكون التوراا سواحقا ً وعودٌم الرحموة ٌؽودو األمول كشوجرة
سووندٌان تنتمووور التبووورعم واالخضووورارل وهكوووذا ملوووت الحٌووواة أموووبلً كبٌوووراًل فعووودم
انسبلخه عن التراا نابع من عوتهل لكن عدم تحدٌود نفسوه ٌزٌود مون تفسوخه .ففوً
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الوعت الذي تحدد جمٌع مناطق العالم مسار تطورها فإن محافمة الشر األوسط
علووى خصائصووه وأصووالته ٌعووود إلووى التووؤثٌر العمٌووق لماضووٌه الحضوواريل وهووذا
الوضوع نواتج عون عوودم التجسوٌد النواجح للتطوورات المعاصوورةل حٌوا تودخل آثووار
الحضووارة القدٌمووة التووً ال تووزال موجووودة فووً صووراع مووع الحضووارة الحدٌثووة أو
بمعنى آخر تمهر ضرورة التركٌبة الجدٌودة .أموا بالنسوبة للهنود وإفرٌقٌوا وأمرٌكوا
البلتٌنٌووة ناهٌووك عوون تكوٌنهووا لتركٌبووة جدٌوودة فإنهووا تتطووور علووى أسوواس البنٌووة
الرأسمالٌة .إن مرحلة التجسٌد سارٌة المفعول أكثر من المقاومةل كما إن الوضوع
فً المناطق األخرا من العالم أٌضا ً مشابه لهذا الوضعل وال توجد أرضٌة ثقافٌة
عوٌة تقتضً صراعا ً أو تركٌبا ً جدٌداًل وحتى لوو كانوت موجوودة فانوه ٌوتم توذوٌبها
أو تحوٌلها من عبل الثقافة المهٌمنة الجدٌدة بسوهولةل اموا فوً الشور األوسوط فوبل
ٌووتم التحووول أو االنصووهار بسووهولةل حٌووا تتخلووى الطاعووة الكامنووة لئلبووداع بؤهمٌوة
اكبر عوضوا ً عون عووة التوراا الثقوافً والتحوول واالنصوهار السوهل .ورؼوم بلووغ
المشوواكل األثنٌووة والدٌنٌووة والقومٌووة المتشووابهة الووى حوول فووً كافووة بقوواع العووالم بووؤي
بوسووووائل مختلفووووةل اال ان الشووووور األوسووووط ٌمهووووور تموووواٌزه فوووووً هووووذا األمووووور
أٌضاًلفالمقاومة العنٌدة للتمٌٌز الثقافً العمٌوق هوً الحقٌقوة التوً تكمون وراء عودم
حل المشاكل بسبل حضارٌة حدٌثة.
ٌجب أال نقٌم هذا الواعع بشكل سلبًل بل من األصح أن نقٌموه كإمكانٌوة
من أجل الخروج مون األزموة الرأسومالٌة التوً أصوبحت شواملة ودائموةل التنواع
هنا ٌكمن فً عدم تحدٌا التراا الثقافً فً الشر األوسط عبر تحلٌل نفسهو إذ
تحول بع العوامل الداخلٌة والخارجٌة دون تفعٌول القووة الكامنوةل لكون الجوذور
القوٌة تمنع االحتواء الخارجًل وتكون النتٌجة تعمق المشوكلة وتشوابكها ودخولهوا
فً مؤز .
لقد تعمقت واستمرت هذه المرحلة بوٌن عوامً  1555ـ  2555م .وكوان
التوازن والتفو حتى عام  1555لصالح ثقافة الشر األوسط التوً كوان عمرهوا
خمسة عشر ألؾ سنةل وأدا التفو المادي والمعنووي فوً كافوة مإسسوات البنٌوة
التحتٌة والفوعٌة للمجتمع إلى الثقة الزائودة بنفسوهال حتوى أعتقود أنوه مركوز العوالمل
ولم ٌكن ٌعتقد بإمكانٌوة تطوور عوالم حضواري ٌتفوو علٌوهل إذ ٌعتبور نفسوه العوالم
كلووه و اآلخوورٌن ؼربوواء وكفووار .ولووم تكووؾ الخمسوومائة سوونة الماضووٌة لتحطووٌم هووذه
الدوؼمائٌوةل إنووه ٌوورا تفووو الحضووارة الؽربٌووة وٌشووعر بقوتهووا المادٌووة والمعنوٌووة
لكنه ال ٌعترؾ بذلك بصد وال ٌحواول تجسوٌدهال وأصوبح الفورز الطبقوً الجدٌود
الذي تشكل حول رأس المال مإثراً هناو حٌا تم إدراك هذه التكوٌنات علوى أنهوا
مصطنعةل فبل هو عادر على التعمق ومحاسبة أسسوه التارٌخٌوة أو حتوى رفضوهال
وال علووى تحلٌلهووا لٌجعوول منهووا خامووات لتركٌووب جدٌوود ألنووه ٌشووكل امتووداداً بسووٌطا ً
للخارجل بل حتى ٌمنع مثل هذه التكوٌنات من التحول إلى عوة محلٌة.
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مازالت الحداثة الرأسمالٌة فً الشر األوسوط بعٌودة عون أجوراء حووار
مووع الثقافووة المحلٌووةل حٌووا تبقووى كوكالووة أجنبٌووة .فووالمجتمع ٌعووٌ عوالووب العصوور
النٌولٌثً التً مضت علٌها عشرة آالؾ عام من ناحٌوةل ولوٌس بعٌوداً عون عوالوب
العبودٌة واإلعطاعٌة بؤوجه كثٌرة .وعندما جاءت الرأسمالٌة واالشتراكٌة المشٌدة
وتراكمت فوو ذ لوكل تكونوت مراحول أصوبح مون الصوعب الخوروج منهوا .ومهور
وضع مضطرب ومتداخلل فلم تعد تٌارات أو مإسسات موإثرةل وبوات كول شوًء
على وشك السقوطل وهذه المرحلة هً من اكثر المراحول التوً ٌوتم الهورب منهوال
وبوات مون ؼٌوور الممكون التمٌٌووز بوٌن المواعووؾ المتورددة والخٌانٌووة وبوٌن المواعووؾ
األصٌلة.
ٌجب إعطاء أهمٌة ألزمة وانهٌار الشر األوسطل وأكبور خطوؤ اعترفتوه
الحضووارة الؽربٌووة هووو عوودم تقٌٌمهووا لقوووة هووذه المنطقووة والتووً كانووت أساس وا ً لهووا
بطرٌقووة صووحٌحة وواععٌووةل فهووً ؼالبووا تموود بجووذورها إلووى الحضووارة اإلؼرٌقٌووة
الرومانٌة فقوطل إال أن الحضوارة اإلؼرٌقٌوة الرومانٌوة تشوكل مرحلوة مون مراحول
الشوور األوسووطل إنهووا ال تعووط العصوور النٌووولٌثً الووذي ؼووذاها حقووه و تتصوورؾ
بؤنانٌة .هذا الخطؤ ٌضع حاجزا ً أمام عٌام روابط دٌالكتٌكٌوة ذات معنوى موع الواعوع
الراهنل ألنه لم تمنح إمكانٌة القٌام بحوار صحٌح مع الماضً .وٌبودو عٌوام رابوط
دٌووالكتٌكً موون أجوول تحدٌوود تركٌووب المسووتقبل ضوورورٌا ً بمقوودار معرفووة الماضووً
بشكل صحٌحل فعندما نقبل أوروبوا كؤطروحوة ال ٌمكون أن تكوون ثقافوة أمرٌكوا أو
روسٌا أو الصٌن أو منطقة أخرا األطروحة المضادةل فاألطروحة المضادة تنبع
مون نفوس سواحة األطروحووة كموا هوو األمور فووً الطبٌعوةل وٌمكون أن تكوون جمٌووع
مناطق العالم عدا الشر األوسوط امتودادا ً ألطروحوة أوروبوال ولكون ال ٌمكنهوا أن
تكون أطروحتها المضادةو فإما أنها ال تمتلك الفروعات والتشابه فً القووة الكامنوة
الضرورٌة من أجل ذلكل أو أنها بعٌدة عن أن تكون أطروحة مضادةل وبالنتٌجوة
تكون امتدادا ً أو إضافة .فمن أجل ان تكون أطروحوة وأطروحوة مضوادة لبعضوها
البع ل ٌتطلب األمر وحدة المصدر البدائً وهذا ٌتوفر فً الشر األوسط.
التقٌٌم المختصر الذي أجرٌناه ٌطرح هذا السإال المإلم :كٌؾ ٌمكون أن
نوصول الشور األوسوط إلووى حالوة أطروحوة مضوادة..؟ لووم تعوط محواوالت التقلٌوود
التووً جربووت عبوور القوورن العشوورٌن بكاملووه نتووائج ناجحووة .ولووم ٌووتخلت المفهوووم
القومً واالشتراكٌة المشٌدة كؤطروحة للحضارة الؽربٌة من موععها فوً المنطقوة
كمواهر مصطنعةل حتى اإلسبلم الوذي انهوار منوذ أمود وفقود شوروحاته ٌ إ
شوبه هوذه
األطروحة بتحمٌل الحمار كتبا ً وتجوله فً سٌارةل فهو ٌفتقر الى القوة التً تخلق
األطروحة المضادةل كذلك فمإسسوات الحضوارة الدٌمقراطٌوة بعٌودة عون اموتبلك
الشووروط التووً ٌمكوون تكٌفهووا بسووهولة بسووبب وجووود تقالٌوود المجتمووع والدولووةلحٌا
تتطلب مإسسات الحضارة الدٌمقراطٌة حركة نهضة وثورة تنوٌرٌة وإصوبلحات
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دٌنٌووة علووى األعوول .هووذه المراحوول التارٌخٌووة الرئٌسووٌة الووثبلا لووم تمهوور فووً ثقافووة
الشر األوسوطل لوذلك فوإن القوول بوؤن المإسسوات الدٌمقراطٌوة سوتتطور بسوهولة
سٌقودنا إلى الخطؤ .إذ ال تستطٌع هوذه المإسسوات أن تلعوب أي دور ٌختلوؾ عون
المإسسات التً تم تركٌبها من الخارج .كما إن واعع إسرائٌل هو إضافً لوم ٌوتم
احتوائه بعدل كذلك األحوزاب اللٌبرالٌوة والشوٌوعٌة القائموة موا هوً إال عبوارة عون
أجووزاء مضووافةل تعووٌ االؼتووراب فووً العمووق مووع الكٌووان التووارٌخً والثقووافً .أمووا
إحٌاء اإلسبلم من جدٌود فوبل ٌوإدي إلوى أي سوبٌل خوبلع سووا التوذكٌر بالتوارٌخل
وٌعتبر ذلك أفضل من النسٌان.
ٌمكن تشبٌه التدخبلت المتعددة فً الشر األوسط بمعالجة مورٌ فوً
الؽٌبوبة باألسبرٌن .ابتداءا ً من التٌارات اإلسبلمٌة إلى األحزاب الشوٌوعٌةل ومون
القومٌووة إلووى اللٌبرالٌووة وموون االتجاهووات المقاومووة المختلفووة وحتووى جمٌووع أشووكال
الضووؽط علووى طووراز إسوورائٌلل تووم اإلثبووات بشووكل واؾ أن كوول هووذه التٌووارات لووم
تسوووتطع لعوووب دور أكثووور مووون توووؤجٌج ابسوووط المشووواكلل وتبوووٌن هوووذه الحقٌقوووة أن
التشوووخٌت والمعالجوووة بعٌووودة عووون واعوووع البنٌوووة .فقووود توووم تكووووٌن كٌوووان مصوووطنع
بمصوووطلحات مصوووطنعةل ومووون ثوووم ٌعتقووود أنوووه سوووٌتم القٌوووام بالعمووول مووون خوووبلل
التشخٌت والمعالجة .إن كل ما ٌوجد فً الشر األوسط باسم الحداثوة ال ٌتعودا
كونه نموذجا ً استعراضٌاًل فحتوى المنطقوة ال تعورؾ نفسوها وتعوٌ جهالوة سووداء
وتؽربا ً عمٌقا ً عن مسائل التارٌخل وؼدا المجتمع كالخرسانةل وأصبحت مإسسات
السٌاسة والدولة تشكل ورما ً سورطانٌاًل وكوؤن الوروح المملموة لكبرٌوات المراحول
تتجووولل إذ ٌووتم معاٌشووة وضووع تخرٌبووً أكثوور عمق وا ً وتفسووخا ً ممووا أحدثووه المؽووول
واآلشووورٌون بؤضووعاؾ مضوواعفةو وهكووذا فالشوور األوسووط ٌشووبه لؽووزاً ؼامض وا ً
ومعادلة تضم مجاهٌل كثٌرة لم ٌتم حلها حتى اآلن.
إن إمكانٌوووة تحلٌووول الشووور األوسوووط مرتبطوووة بإمكانٌوووة إعاموووة روابطوووه
الصووحٌحة مووع الحضووارة األوروبٌووةل وتعطووً هووذه المسووؤلة معناهووا الصووحٌح عنوود
تناولها بتكامل دٌالكتٌكًل كما نرا من الضروري ألوروبا أن تبحا عن أسسوها
الحضارٌة فً حضارة الشر األوسط وتحدٌدها بشكل صحٌحل كذلك ٌجب على
الشر األوسط الذي أصبحت عٌمه الحضارٌة عبوارة عون حطوام ثقوافًل ان ٌقووم
بتعرٌووؾ الحضووارة األوروبٌووة بشووكل صووحٌح ألجوول تكوووٌن أطروحتووه المضووادة
حسب هذه المرحلة .كما ٌجوب التؤكٌود علوى أن التعرٌوؾ ال ٌكفوً أن ٌكوون علوى
شكل تجسٌد أو تقلٌدل فما تم القٌام به فً القورنٌٌن الماضوٌٌن لوم ٌكون سووا تقلٌوداً
بسٌطاًل ومع أنوه ال مفور مون مرحلوة التقلٌود إال أنهوا تشوكل منهجوا ً تعلٌمٌوا ً مختلفوا ً
وبودائٌا ً علووى طووراز القوردةل وال ٌوجوود أي معنووى لتكوورار هوذه المرحلووة فووً ٌومنووا
هذال وهكذا فإن تجاوز مرحلة التقلٌد بسرعة هو الشرط األساسً الحتورام الوذات
وإعادة االعتبار.
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الزالووت مرحلووة تجسووٌد أوروبووا مسووتمرةل إذ ال ٌمكوون القووول بووان هنوواك
مرحلة تجسٌد سلٌمةل وٌبدو أنها بتلك القدرة التً تمكنها من نجاحها وسٌتجه الوى
التحووول إلووى أطروحووة مضووادة وتجسووٌدها بشووكل متووواز .فووالنمر إلووى التجسووٌد
كمرحلووة ٌمكوون أن تعووا حتووى النهاٌووةل ٌعنووً عوودم االعتووراؾ بووالمٌراا والقوووة
الكبٌرة لحضارة الشر األوسط .ولم تن إج أٌة عووة إٌدٌولوجٌوة وسٌاسوٌة وأخبلعٌوة
وفنٌووة عامووت بتجربووة ذلووك موون الفشوولل وال ٌعووود سووببه إلووى عوودم القوودرة أو علووة
الجهووودل بوول إنووه نووابع موون عوودم معرفووة المٌووراا الحضوواري الموجووود فووً أساسووه
والقوووة التووً شووكلتهل وعوودم تقٌووٌم هووذه القوووة علووى أنهووا تتحلووى بسوومة عبووول التقلٌوود
والتجسٌد حتى النهاٌة.
هناك مسؤلة ٌجب أال ننساها وهً أنه ال ٌمكون لعوب دور ٌلٌوق بالتوارٌخ
دون اخووذ التحووول الشووامل أساسوا ً فووً األعمووال االسووتراتٌجٌة بعووٌن االعتبووارل كمووا
ٌجب على الحركات التارٌخٌة التً تتطلع إلى لعب دور فً الشر األوسط ل أن
تعمل على تكوٌن أطروحتها المضادة مجتازة بذلك التقلٌد والتمثٌل .ولن تنجو أٌة
حركة من تخطٌها ما لم تونجح فوً هوذا األمورل وباإلمكوان تخطوً ذلوك مون خوبلل
القضاء على عوة المقاومة المتخلفة موع مورور الوزمنل أو بورف التقلٌود مون عبول
التراا الثقافًل حٌا أثبتت العبلعات مع أوروبا وال سٌما فً القرنٌٌن الماضوٌٌن
صحة ذلك .فان مساعً التحدٌا السطحً خبلل القرنٌن الماضٌٌن تتعور الوى
هزٌمة تامة فً ٌومنوا الوراهنل وفوً النتٌجوة كوان ٌجوب اسوتخبلت الودروس مون
ذلكل لكن من المعروؾ أنه ال ٌوجود لودا السوفلة وعلٌلوً الشورؾ عضوٌة اسوتنباط
الدروسل أما الباعون فٌعتبرون التمسوك بالعشوائرٌة التوً كانوت شوكبلً مون أشوكال
المقاومووة عبوول ألووؾ عووام وعٌوا ً وشوورفاًل ولنوودع مسووؤلة انهووم ال ٌخجلووون جانبوا ً فهووم
ٌش عرون بالفخر بوضع أنفسهم فً موعع األبطوال مون خوبلل الدولوة القومٌوة التوً
تعتبر الشكل الحدٌا للعشائرٌة بدون خجل.
إال أن العشووائرٌةل والقومٌووة كشووكل حوودٌا لهووال تبقووى بسووٌطة أمووام عوووة
وتووراا حضووارة الشوور األوسووط الكبٌوورة وهووً مرؼمووة علووى ذلووك ولربمووا ٌوجوود
معنووى تووارٌخً لمقاومووة القبائوول الصووحراوٌة العمورٌووة والهورٌووة الجبلٌووة ضوود
الحضووارة السووومرٌةل حٌووا أدت الووى مهووور المبلحووم العشووائرٌة .وكووذلك هنالووك
معنووى أٌض وا ً لمقاومووة القبائوول العبرٌووة باسووم الوودٌن التوحٌوودي الجدٌوود ضوود نموورود
وفرعونل حٌا استطاعوا وضع الكتب المقدسةل وأمهروا القدرة على مساهمتهم
فووً تكوووٌن األطروحووة المضووادة والتركٌبووة فووً التووارٌخ .لكوون ال ٌوجوود لمقاومووة
الحضارة األوروبٌة استنادا ً على العشائرٌة والدٌنٌوة والقومٌوة أٌوة خاصوٌة لتكوون
أطروحووة مضووادة و تركٌبووة .ومووا ٌهوودفون إلٌووه هووو التقلٌوود النوواجح كوونمط متطووور
للتقلٌد والتحول إلى المحلٌة .وٌمكن أن ٌجعلوا اآلخورٌن ٌشوعرون بهوا كؤطروحوة
مضادة من خبلل اطبل اللحٌة ووضع الكوفٌوة كوالتزام بوذكرٌات الماضوًل لكون
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ذلك ال ٌعبر سوا عن تحوٌل التقلٌد إلوى تهورٌج .إن التجسوٌد الوذي ٌكوون ناجحوا ً
فً تحولوه إلوى محلٌوةل ال ٌملوك خاصوٌة تخلوق عووة جوهرٌوة وأطروحوة مضوادةل
لكن ٌمكن أن ٌدعً بؤنه عد تعمق باالعتباس والقٌام بحقن القٌم المحلٌة.
مازالت الملكٌة المطلقة واألنممة الجمهورٌة بعٌودة عون هوذا النووع مون
التجسٌد فً هوذا الجانوبل وال ٌمكون القوول أنهوا أصوبحت ملكٌوة مطلقوة أو أنمموة
جمهورٌة بالمعنى األوروبًل حٌوا لوم توتخط الجمهورٌوة الدٌمقراطٌوة والعلمانٌوة
مستوا الكبلم والدٌماؼوجٌة .أما الحضارة الدٌمقراطٌة فمازالت بعٌدة عون بلووغ
معناهووا االصووطبلحًو فبتعمووٌقهم للمووواهر العشووائرٌة والعائلٌووة والقومٌووة البدائٌووة
والشوووفٌنٌة أخفوووا مصووالحهم الشخصووٌة وجعلوووا الشووعب ٌتقبوول ذلووك عوون طرٌووق
منووواهج ال أخبلعٌوووة وال ٌمكننوووا القوووول أن البنٌوووة الفوعٌوووة الحاكموووة للمجتموووع تقووووم
بمحوواوالت أو أعمووال أصووٌلة فٌمووا عوودا ذلووكل وٌجووب علٌنووا التؤكٌوود بووؤنهم مووازالوا
متخلفٌن ومتوؤخرٌن عون األصوالة العشوائرٌة التوً كانوت سوارٌة عبول أربعوة آالؾ
سنة .أما السٌاسة الرسمٌة فً الشر األوسط وبمإسساتها الفوعٌوة والتحتٌوة فهوً
تمارس أشد أشكال القمع الرهٌب لفر التقلٌد واالنحوبلل علوى الجمواهٌر باسوم
الحداثة والتقدمٌةل بٌنما تجمع المزٌود مون الثوروات بوسوائل النهوب األكثور بدائٌوة.
وال ٌمكننووا القووول أن الحكووام لووم ٌتلقوووا الوودروس موون ماضووٌهم الحضوواريل فعنوود
الضوورورة ٌرسوولون بلحوواهم وٌرتوودون أزٌوواء تووذكر بالماضووًل وإلضووفاء صووبؽة
التحدٌا على األنممة المستبدة المتبقٌوة مون العصوور العبودٌوة واألنمموة الملكٌوة
من مفهووم السولطناتل لجوإوا الوى صوبؽها بوؤلوان أوربٌوة .هنواك مون ٌسومً ذلوك
بإصبلحات وهناك من ٌسمٌه بالثورة .وفً الحقٌقة لوٌس هنواك ثوورة أو اصوبلحل
بل هو ترسٌخ للوضع المعا  .إن القٌام باستٌراد القطع والمسامٌر من أوروبا ال
ٌمكن أن نسمٌه بثورة ثقافٌةل لنترك الثورة الثقافٌة جانباًل فإن الشور األوسوط لوم
ٌتعورؾ حتوى علوى اإلصووبلحات واإلضوافات التوً تفوور مون الخوارج ال تسوومى
باإلصبلحاتل بل ٌقال عنها احتبلل وتحول إلى مستعمرات .ربما هناك تطور ما
لكننا ال ٌمكون أن نسومٌه بثوورة أو إصوبلحات .ولوم ٌوتم تجواوز االسوتعمار الجدٌود
حتى فً الدول التً عاشت تعمقا ً كبٌراًل لكن هناك اعتناع به كهدؾ.
ما ٌمكن عوله عن عٌم حضارة الشور األوسوطل مسوتخلت مون أعموال
التنقٌووب والبحووا عوون اآلثووارل وٌمكوون اعتبووار ذلووك نجاحوا ً للمستشوورعٌن المعتموودٌن
على الحضارة األوروبٌةل ولكنهم كانوا ٌنفذون وٌفسرون بشكل خاطغ ومحودود.
ومازال العلم والتقنٌة بعٌدٌن عن تجاوز مثال الكتب المحمولة علوى مهور حموار.
لقد بات جلٌا ً انه بتقدٌم الموارد المادٌوة و هودرها ال ٌمكون وضوع بنٌوان اعتصوادي
بوووالمعنى الرأسووومالًل لكووون كموووا أكووودنا سوووابقا ً أن مواصووولة اسوووتبدادٌة المإسسوووات
السٌاسووٌة والسوولطنة عبوور األالعٌووب وبؤسووالٌب حدٌثووة هووو األسوواسل إذ تووم جعوول
التوووؤثٌر الخرسوووانً لواعوووع المثٌولوجٌوووا القدٌموووة والووودٌن مسوووٌطراً علوووى العقوووول
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إٌدٌولوجٌاًل ومثلما لم ٌتعر هذا التؤثٌر للتحطٌمل فإنه أخوذ شوكبلً أكثور خطوورة
بمزجوه موع الفلسوفة والعلوم المعاصور .باختصوارل فالتوؤثر مون الحضوارة األوربٌووة
الذي سواد منوذ القورنٌن الماضوٌٌن لوم ٌونج مون ان ٌكوون افشول مثوال شوهده العوالم.
وٌوودل ذلووك علووى عمووق الجهوول والفسوواد رؼووم توووفر المصووادر المادٌووة والحضووارة
الؽنٌة .مرة أخرا تتؤكد الرإٌة التالٌة :طالموا لوم ٌتحقوق نموط العبلعوات المسوتندة
إلووى األطروحووة المضووادة والتركٌووب مووع الحضووارة األوروبٌووة .والووذي ٌمكوون أن
ٌعطً طرٌقا ً لحضارة الشر األوسط كضرورة دٌالكتٌكٌة للعصرل فإن الماضً
العرٌق لن ٌتسامح مع اإلعلٌمٌة والقومٌة الفاسدة.
ٌعتبووور هوووذا الوضوووع أمووورا ً متعلقوووا ً بجووووهر الحضووواراتل وٌمكووون للوووذٌن
ٌسوووتطٌعون بنووواء روابوووط دٌالكتٌكٌوووة مسوووتندة إلوووى تكووووٌن األطروحوووة المضوووادة
والتركٌبة فوً الشور األوسوط عون طرٌوق عوٌم الحضوارة األوروبٌوةل أن ٌكتسوبوا
حق تشكٌل عوة لحملة االنطبلعة التارٌخٌةل لٌس ألجل المنطقة فحسبل بول ألجول
العالم برمته .هكذا كانت األنطبلعات الكبٌرة عبر التارٌخ .إن كلكام وسارؼون
وإبراهٌم وموسى وزرادشت وسقراط وعٌسى ودمحم وأنصوار النهضوة هوم األمثلوة
األولى التوً تورد إلوى العقول .إذ تتضومن ثقافوة الشور األوسوط ثقافوة عاشوت هوذا
النوع من األنطبلعات التارٌخٌة والبداٌات الحضارٌة أكثر من ؼٌرهوا .فالتصواعد
والتعامم التارٌخٌان فً هذه الثقافة حدثا على شكل حلقوات متتالٌوةل لكنهوا شوهدت
انقطاعا منوذ أكثور مون ألوؾ سونةل وفاصول طوٌول كهوذا أدا إلوى حودوا التصودإ
والتفسخ.
السإال األساسً الذي ٌجب طرحه أٌضا ً هو :هل ٌمكون لكٌوان الشور
األوسط التارٌخً والثقافً المبنً على األنطبلعات الكبٌرة أن ٌنتقل إلى المسوتقبل
بإضافة حلقة حدٌثة وإحٌاء نفسوه..؟ واألهوم مون ذلوك هول ٌمكون أن ٌضوٌؾ حلقوة
جدٌدة للمٌراا المثٌولوجً الذي أصبح األمل المنقذ لئلنسانٌة..؟ هول ٌسوتطٌع أن
ٌتوصوول إلووى عوووة تمكنووه موون تكوووٌن أطروحتووه المضووادة وتركٌبهووا دون االكتفوواء
بتجسٌد أوروبا..؟ فإما أن ٌقوم الشور األوسوط بإضوافة حلقوة جدٌودة لبلنطبلعوات
التارٌخٌة كً تشكل عوة لهذه المهمةل أو أنه لون ٌوتخلت مون اللعنوة مون األعموا
ولوون ٌموونح التووارٌخ خٌووارا ً ثالث واً .فالتووارٌخ ٌقووول " لوون تكووون كووـ روسووٌال الصووٌنل
الهنوودل وأمرٌكووا الجدٌووودةل باعتبووارهم ٌشووكلون محوووٌط المركووزل ٌنتموورون دائموووا ً
انطبلعووة تارٌخٌووة جدٌوودةل وهكووذا رسووم التووارٌخ عوودرهمل أمووا عوودرك فهووو مسووٌرة
حضارٌة كبٌرة مبنٌة بانطبلعة عوٌة مثل تدفق النهرٌن العمٌموٌن النٌول والفوراتل
فٌا أٌها الولد اللعوٌن والعودٌم األصولل ان لوم تصوبح موثلهم لون اؼفور لوك" .وٌقوول
الشور األوسوط الوذي كوان مرتعوا ً لآللهوةٌ ":وا أٌهوا الوزوج الخورؾ والعواجزل لون
أكووون معووك سووؤحتر وأصووبح رمووادا ً لكننووً لوون أعاسوومك خٌانووة الحٌوواة " كموووطن
لآللهة ٌقول" :أٌها األعزام لن أعبلكم حتى عبادا ً لًل فؤنتم ملعونون وال تلٌقوون إال
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بوواالحترا فووً نووار جهوونم" .وٌقووول الفنووانون الكبووار ":إننووا لوون نؽنووً ولوون نعووزؾ
الموسووٌقى ولوون نكتووب المبلحووم والشووعر ألنكووم عضووٌتم علووى جمووال الووروح لووؤلدب
والفن وخنتمووه" .وٌقوؾ جمٌوع الفنوانٌن الكبوار أموام التوارٌخ وٌقولوون ":لون نؽفور
لكم".
تقووول حضووارة الشوور األوسووط ذلووك بصوومت وتقوودم جوابوا ً للضووؽوطات
الخارجٌووة بهووزة موون كتفٌهووال ترٌوود أن تشوورح ذلووك بعوودم التحووول واعتبووار البقوواء
كالحجر شورفا ً لهوال وتنوتقم بتعورٌ أوالدهوا لجمٌوع أنوواع الهوزائم وتوركهم أموام
مواعؾ سافلة أللؾ عام .هكذا ٌكون جوابهال عود توجود لهوا أجوبوة أخورا مذهلوةل
فهً تخبئها للمستقبلل وتستعد لتقدٌم أجوبة ال تنتهً من جعبتهال وتقولٌ ":وا أٌهوا
الجووزء الملعووون موون التووارٌخ والحاضوور المتقووزم موواذا سووٌكون جوابووك حٌووال هووذه
المواعؾ..؟ فان كنت شجاعا ً و شرٌفا" فؤنه واستجب لها".
ٌمكوون تطوووٌر تقٌٌمووات شوواملة حووول مقاومووة حضووارة الشوور األوسووط
ووعفتهووا الصووامدة .باعتقووادي سووٌكون ذلووك كافٌ وا ً موون أجوول لفووت االنتبوواه .لنحوواول
االعتوراب إلوى المسوؤلة التوً تحمول األهمٌوةل كٌوؾ سوتدخل فوً عبلعوة األطروحوة
المضووادة والتركٌووب مووع الحضووارة األوروبٌووة..؟ لقوود أجرٌنووا تقٌٌم وا ً حووول والدة
وتطور وانتشار الحضارة األوروبٌة فً العالمل وبخطوطها العرٌضة رأٌنا نتوائج
مواعفها االستعمارٌة والصهر حٌال الشر األوسوط .إذا كانوت الحٌواة فوً الشور
األوسوط ستسووتمر بمعنوى وكبرٌوواء فوً الجؽرافٌووا التوً خلقووت الحضوارة ورعتهووال
فإنها ستكتسب الصبلحٌة من خبلل اإلجابة على سإال "كٌؾ نعٌ "ل إذ ال ٌمكن
تقدٌم إجابات صحٌحة دون التعقل والتخلت من األرواح المتصلبة التوً أضوحت
عقدة مستعصٌة منذ مئات السنٌن.
علٌنا أن نوضح ما نقصده من عٌام الشر األوسط بلعوب دوره كطورؾ
فً األطروحة المضادة والتركٌبل فقد وصلت الحضارة األوروبٌة مند زمن إلى
وضع تشكل فٌه أطروحوة عوٌوة علوى كافوة المسوتوٌات فوً كول مكوان مون العوالمل
وتقؾ عوٌة واثقة من أسسوها العلمٌوة وأطروحتهوا التجرٌبٌوة ابتوداءاً مون االعتصواد
إلووى اإلٌوودٌولوجٌا وموون الفوون إلووى السٌاسووة وموون التقنٌووة إلووى التووارٌخل ومووازال
االنتشووار الكووونً والمتمركووز بعمووق فووً العووالم ٌووتم عوون طرٌووق االسووتٌعابو امووا
بالنسبة للشر األوسوط فلوم ٌوتم تحقٌوق انتشوار مشوابه لهوذا بوؤي شوكل كوان .وهنوا
توجد مقاومةل وال ٌرٌود التوارٌخ الوذي خلوق أوروبوا أن ٌستسولم للتقلٌود والتجسوٌد
من طرؾ واحدل وٌرٌد المٌراا التوارٌخً الكبٌور أن ٌجعول نفسوه طرحوا ً مضواداً
وتركٌبوا ً لٌتحووول إلووى عوووة لبداٌووة جدٌوودة تلٌووق بتارٌخووه .إن التحووول إلووى أطروحووة
مضادة فً مواجهة أطروحة أوروبا ال ٌعنً الرف الفمل فمثبلً لوٌس لبلنطبلعوة
اإلسبلمٌة أٌة عٌمة كؤطروحة مضادةل وحتى لو كانت تطمح بذلك فإنها ال تمتلك
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القوة البلزمةل ناهٌك عن ان تصبح المواعؾ من عبٌل القومٌة أو الشٌوعٌة القائمة
أطروحووة مضووادةل فؤنهووا لووم تلعووب دورا ً أكثوور موون القٌووام بتقلٌوود بسووٌطو إذ لووم تبوود
مسواهمة فووً خلوق حركووة تنوٌرٌوة ولووو بقوودر المستشورعٌن .امووا الوذٌن ٌتعوواون مووع
أوربوا مباشوورةل فوبل ٌتعوودون كوونهم مووومفٌن بسووطاء وعموبلء لهووال لوذا فووإن مهمووة
التحول إلى أطروحة مضادة تنتمر التبنً.
ما ٌجب تعرٌفه باألطروحة المضادة هوو كٌوؾ ٌمكون أن نحوول الوجوود
الحضووواري للشووور األوسوووط موووع مكونوووات الحضوووارة األوروبٌوووة إلوووى أطروحوووة
مضادةل بحٌا تإدي إلى انطبلعة جدٌدة..؟ وما هوً المواهرة المضوادة أو المٌوزة
الت و ً ٌمكوون استخبلصووها موون إعامووة عبلعووة بووٌن الحضووارتٌن….؟ بإمكاننووا تكوووٌن
األطروحووة المضووادة لؤلطروحووة الدٌالكتٌكٌووة التووً تفووت عنهووا اإلنسووانٌةل دون
االنحبلل فٌها أو رفضوها بطرٌقوة فجوةل بول بالمسواهمة مون جانبنوا بمقودار موا هوو
مطلوب .إن الدور هو لٌس تكوٌن التركٌبل بل ٌتضمن معنى الوصوول إلوى عووة
تستطٌع إنقاذ العالم من التصحر العام والمحافمة على موععه الذي ٌمكون العوٌ
فٌه .وهناك خطر من أن ٌإدي االنتشوار مون طورؾ واحودل أي العولموة والكونٌوة
المسووتندة إلووى األطروحووة المضووادة حتووى ولووو كانووت علووى شووكل دٌمقراطووًل إلووى
فاشٌة من نوع "إما األسود أو األبٌ " .وتنه جمٌع مناطق العالم عدا الشور
األوسووط متفقووة بمووا ٌجووب القٌووام بووه فووً عملٌووة التجسووٌد موون أجوول االستسووبلم لهووذه
األطروحووة .وسووتكون نتٌجووة ذلووك فاشووٌة علووى الطووراز الوودٌمقراطًل أو تطوووراً
مشابها ً لذلكل وهذا أخطور شوًء بالنسوبة لئلنسوانٌةل فوإذا حودا موا ٌقوال فوإن ذلوك
سٌكون "نهاٌوة التوارٌخ"ل وعودم حودوا ذلوك مورتبط باألطروحوة المضوادة .إذ أن
عدم تحوول االشوتراكٌة المشوٌدة التوً تموت تجربتهوا بقٌوادة الوروس إلوى أطروحوة
مضادةل أدا إلى استسبلمها بانهٌار سٌغ ألحق الضرر بالبشرٌة .وكان ٌجوب أال
تنتهً كل هذه المقاومات الرائعة والمقدسة والدماء المراعوةل واآلالم واآلموال إلوى
هووذه النتٌجووةل وٌعووود سووبب ذلووك إلووى التحوودا عوون الٌوتوبٌووا الشووٌوعٌة زٌف وا ً دون
النجواح فوً التحوول إلووى أطروحوة مضوادة .وهكووذا نجود بوؤن كوول خطوؤ ٌوإدي إلووى
الخٌانة واالستسبلم.
أكدنا مرارا ً أن الواعع التارٌخً للشر األوسط ال ٌسمح بعملٌة تجسٌد
عادٌةل ألنه ال ٌمكن حتى لقٌم أطبلل حضارة الشر األوسط أن تعً نفسها دون
أطروحووة مضووادةل وبووذلك فإنووه ٌمكوون وضوومن مووروؾ جدٌوودة أن تتحووول الووروح
اإلنسانٌة الموجودة فً طابع هذه الحضارة إلى أمل مجدداًل وأن القبوول بؤعول مون
ذلك هو بمثابة إنكار للذاتل حٌوا هنواك الكثٌور ممون جورب ذلوكل وبوات واضوحا ً
بموواذا فوواد وجووودهم .فالشوور األوسووط ال ٌقبوول أٌض وا ً بهووذه الكٌانووات المصووطنعة
والثانوٌةل إذ أن معدته الثقافٌة ال تكتفً ولو أكل كل العالم فهو ال ٌؤكل ألنوه ٌرٌود
أن ٌصبح عٌمةل وهذا ما ٌقتضٌه جوهره وطابعه .إذاً كٌؾ له أن ٌصبح أطروحة
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مضووادة..؟ نقوودم بع و أفكارنووا بخطوطهووا العامووة بعمووق ودون تحرٌووؾ وبشووكل
جوهري كمهمة تقع على عاتقنا.
ٌعوود تجدٌوود الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة مهمووة تارٌخٌووة أولووىل إذ ٌجووب توحٌوود
حركة النهضة واإلصبلح والتنوٌر التً لم تتحقوق بعود فوً ثقافوة الشور األوسوط
وتحقٌقهووا كحركووة واحوودة .وسووتحدد التحوووالت التووً سووتجري فووً هووذه المجوواالت
الث بلثووة الهوٌووة اإلٌدٌولوجٌووة الجدٌوودة .وهووذا ٌعنووً التحووول األساسووً فووً المجووال
الذهنً والروحً.
لووم تسووتطع الحضووارة األوروبٌووة التمؤسووس إال بووالثورات الذهنٌووة التووً
استمرت من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشرل وآخور مرحلوة وصولت
إلٌها هً الحضارة المستندة إلى المإسسوات الدٌمقراطٌوةل بٌنموا لوم ٌجورإ الشور
األوسط بعد حتى للتعرؾ على تلوك المصوطلحات .لكننوا ٌجوب أن نتجواوز بعو
األخطاء فً هذه المسؤلةل فاعتباس العلم والتقنٌة وإنشاء المصوانع واموتبلك بعو
المإسسات الدٌمقراطٌة ال ٌعنً تحقٌق النهضة أو اإلصوبلحات أو التنووٌرل ألنهوا
تطورات منفصلة ال تمس الجوهرل وال تعبر عن شًء سوا الجسوم الوذي ٌحمول
الذهنٌووة المعروفووة التووً تكونووت حووول االسووتعمار والصووهرل وال نوورا أي تطووور
جوووهري عوودا ذاك المسووتوا الووذي وصوولت إلٌووه مرحلووة االؼتووراب فووً القوورنٌن
الماضٌٌنل وال تمتلك التٌارات اإلسبلمٌة التً تطورت كرد فعل أي معنوى سووا
القومٌة التً ؼٌرت لونها.
ٌمكن تحقٌق األصالة مون خوبلل تحقٌوق الثوورة الذهنٌوة الذاتٌوة الثبلثٌوة.
وسٌتم فهم عدم وجود أي حل سوا تحقٌق هذه الثوورة فوً واعوع الشور األوسوط
حتى وان كان متؤخراً .بعد التؤكد من عدم وجود أي سبٌل آخرل ٌجب أوالً توجٌه
ضربة إلى المٌدان الدٌنً ألجل القٌام بثورة أخبلعٌة وذهنٌة فً الشور األوسوطل
ونإكد هنا بؤنه ال عبلعة لهذا الموعؾ بالعلمانٌة الرخٌصةل فالمفهوم الذي ٌقتضً
توجٌه الضربة إلٌه هوو العلمانٌوة المزٌفوةل وهوذا لوٌس مرتبطوا ً بالشورائح المتدٌنوة
فحسبل بل بتلك الكٌانات القٌمة التوً لوم تنصوهر بعود فوً ثقافوة الشور األوسوط.
وال عبلعوة لوذلك بإنكوار الورب أو شوتم الجواموعل بول تونت علوى أجوراء تحلووٌبلت
علمٌة كاملة للتكوٌنات التارٌخٌة لتلوك الهوٌواتل وموا ٌجوب القٌوام بوه هوو التحلٌول
الصائب للكٌانات المٌثولوجٌة التً كانوت تمثول هوٌوة الكهنوة السوومرٌٌنو التفكٌور
بالبلهوت الوذي اكتسوب طابعوا ً مثٌولوجٌوا ً أوالً ودٌنٌوا ً فٌموا بعود والوذي كوان نتاجوا ً
لمرحلة الفرز الطبقً البدائً تحولت عدسٌته إلى خامة لؤلدب التارٌخً.
عموول السووومرٌون علووى تؽٌٌوور مٌثولوووجٌتهم وأدٌووانهم باسووتمرارل ولووم
ٌخشوا من تقلٌل عدد آلهتهم وتؽٌٌر نوعٌتها وأسمائهاو فتراا النبً إبراهٌم الوذي
بدا وكؤنه ٌتصارع مع آلهتوه توصول فوً النهاٌوة إلوى عورار هوو " ( إل ) أي هللا "
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(إسوورائٌل د المتصووارع مووع هللا) ل وحو عوول موسووى ذلووك إلووى رب القوووم .ورجووع
عٌسى إلى مصطلح "اإلله الثبلثً" من جدٌدل ووصل النبً دمحم إلى مصوطلح هللا
المدعم بـ 99صفة سلطوٌة بسبب حاجتوه إلوى سولطة موحودةٌ .مهور هوذا التكورار
القصووٌر أن الوودٌن واآللهووة كانووا فووً تؽٌٌوور مسووتمر دوموواًل فووالمروؾ الملموسووة
للمرحلة التً خلقت اإلسوبلم تعبور عون وحودة الفكور الودٌنً الموجوودل أموا أشوكال
العبادة فهوً ال تحمول سووا معنوى تودعٌم الشخصوٌة الجدٌودةل وعود تعرضوت إلوى
تؽٌٌوورات كبٌوورة فٌمووا بعوودل وشووهدت المسووٌحٌة والٌهودٌووة ذات الجووذور الواحوودة
تؽٌٌرات بشكل مستمرل وٌنمر إلٌهما فً ٌومنا كمصدر أدبً وكقٌم أخبلعٌة علوى
األؼلب .إن إصبلحاتهما فً الدٌن مستمرة وتتطور برٌادة العلومل حتوى بوات جلٌوا ً
مدا المكاسب التً حققتها من ذلك.
موازال تؽٌٌوور كلمووة واحوودة فووً اإلسوبلم واإلرا المشووابه لووه ٌعتبوور ذنبوا ً
كبٌراً .وٌعتبر هذه موإامرة مون أجول أسور البنٌوة الذهنٌوة بشوكل رهٌوبل ولوم ٌكون
الودٌن أداة تووردي إلووى هووذه الدرجوة فووً التووارٌخ حتووى فوً عصوور األنبٌوواء .فقوود تووم
وضع الدٌن بشكله هذا فً موعع متخلؾ وملعوون بالنسوبة إلوى التوارٌخ تحوت اسوم
القداسةل فبل حق ألٌة سلطة سٌاسٌة أو معنوٌة الحوط مون مسوتوا الودٌن إلوى هوذه
الدرجةل كما ال ٌمكن التفكٌر بممارسة أخطر من ذلك من أجل تسمٌم وشل ذاكرة
مجتمعاتهم .لقد عاشت مجتمعات الشر األوسط تؤثٌر استمرار زٌادة هذا الخطر
وال سٌما فً األلفٌة األخٌرةل وٌؤتً هذا التشكل اإلٌودٌولوجً الخطور الوذي ٌؤسور
ال ذهن وٌجمد التطور الروحً فً مقدمة مصادر التخلؾ التوً ال نشوعر بهوال ولوم
تجور دراسوات بهوذا الصوددل
ٌتم التؤكٌد علوى مودا وكٌفٌوة شولها للمجتموع ألنوه لوم ح
وألن جمٌووع السوولطات المركزٌووة والمحلٌووة بمووا فٌهووا األكثوور علمانٌووة تسووتخدم هووذا
األمر كوسٌلة سهلة لبلستؽبلل.
تعووور اإلسوووبلم فوووً مرحلوووة المهوووور واالنتشوووار إلوووى اإلصوووبلحات
الضرورٌةو فشٌعة إٌران وعلوٌة الكرد وبكداشٌة ومولوٌوة األتوراك وعودة طور
ومذاهب دٌنٌة أخرا هً إصبلحات طرأت على الدٌن اإلسوبلمًل فقود توم تجمٌود
هذه المرحلة فً أعوام  1155مل ووصلت إلى ٌومنا هذا بشكل أكثر صبلبة على
أسوواس التماثوول م وع الوضووع الووراهنل فووبل تنبووع خطورتهووا موون درجووة صووحتها أو
خطؤهال بل من إٌقافها للتفكٌر الحر وإلؽائها للفردٌةل إذ ال ٌمكن لئلنسان الوذي ال
ٌتصووور العووٌ الفووردي وال ٌفكوور بشووكل حوور أن ٌخلووق أي شووًءل و هكووذا تعتبوور
مصادر حٌاة المجتمعوات المتشوكلة مون هوذا الفورد مٌتوة .إن أكبور فاجعوة بالنسوبة
لمجتمعات الشور األوسوط هوً وجوود هوذا الوضوع واسوتمراره بشوكل عووي جوداً
وٌمكن أن ٌستفٌد من هذا الوضع جمٌوع االسوتبدادٌٌن فوً الوداخل والخوارجل ولون
ٌتخلت المجتمع والدولة من الفقر المستمر والقحط ألنه فقد عٌمه الخبلععة.
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لذلك ومن أجل الوصوول إلوى نتٌجوة حوول اإلصوبلحات الدٌنٌوة التوً توم
تؤخٌرها ولفتح الطرٌق أمام الفرد الحرل ٌجب تحقٌق الحملة التً تحل الدوؼمائٌة
الدٌنٌةل وذلك عبر تقٌٌم جمٌع الكتب المقدسوة كمصوادر أدبٌوة وعبور التحوول إلوى
أخبل حرة عون طرٌوق تحلوٌبلت اجتماعٌوة وأخبلعٌوة .حٌوا ٌجوب إخراجهوا مون
كونها عقٌودة مفروضوة علوى الفوردل كموا ٌجوب تطووٌر حلوول عمٌقوة علوى أسواس
عبلعتهووا بالمسووائل التارٌخٌووة واالجتماعٌووة والسٌاسووٌة واالعتصووادٌة واالسووتؽبلل
والعلووم والحرٌووة والتقوودم والرجعٌووة والمادٌووة الدٌالكتٌكٌووة والمثالٌووة المٌتافٌزٌقٌووة
واألخبلعٌة وما شابه ذلكل بحٌا ٌتمكن الشعب من فهم الكتب المقدسوة ومبلحقهوا
بدالً من أشكال العبادة المتعلقة بهال وٌجب تطوٌر تفاسٌر اآلٌات والسنة على هذا
األساس.
إننووا ال نقصوود بووذلك الوودور الووذي تقوووم بووه األنممووة التووً تووروج الدعاٌووة
الجافووة للنمووامل بوول إننووا نقصوود إصووبلحات جذرٌووة تسووتطٌع الجوامووع والمراكووز
المشوابهة لهووا أن تلعوب دور مراكووز العلووم والفون للمنطقووة الموجوودة فٌهووال وٌمكوون
إجراء تمثٌلٌوات مسورحٌة أصوٌلةل كموا ٌجوب أال ٌؽٌوب عون بالنوا أن الصوبلة بحود
ذاتها تعتبر من أولى التمثٌلٌات الدرامٌوة التوً تكوون فٌموا بعودل كموا أنهوا بوالمعنى
العام تعتبر مسرحٌة .وعدم تحرٌؾ أعوالنا هذه بطرٌقوة سفسوطائٌة ٌتحلوى بؤهمٌوة
بالؽووة  .أعٌوود وأكوورر بؤنووه ٌجووب البحووا عوون مصووادر الصوووم والصووبلة واألعٌوواد
واألضاحًل وسونرا عنود ذلوك أن جوذورها ترجوع إلوى العورو التوً تقووم بهوا
الشعوب فً بع الفصول الهامةو فالعبادات هوً الشوكل المتطوور عون األشوكال
البدائٌة للعورو والمسورحٌات (( الدراماوـ الكومٌدٌاوـ التراجٌودٌا)) وذلوك حسوب
الحاجة .وٌجب تحوٌلها إلى أشكال تتورك الوذهن حورا ً وتجعول فهوم التوارٌخ عمٌقوا ً
وتوصلنا إلى تذو الفن وتجعل األخبل المفٌدة ممكنةل وذلك مع أخوذ احتٌاجوات
عصوورنا بعووٌن االعتبووار .فٌجووب تحوٌوول الصووبلة والصوووم واألضوواحً ومراسووٌم
الوودعاء والتووً تعتبوور موون توودابٌر التحووول االجتموواعً ربمووا ٌبلئووم المرحلووةل حٌنهووا
تكووون عوود تحققووت وبشووكل أفضوول المعووانً الموجووودة فووً مصووادر األدٌووان منووذ
والدتهال وأفضل طرٌقة لذلك هوً جعول األمواكن المقدسوة وفوً مقودمتها الجواموع
أكادٌمٌات ومسارح للفنون ٌتعلم فٌها الشعب .وٌجب أن ٌعطوً العلمواء والفنوانون
والعرافون دروسا ً فً هذه المراكز كً ال ٌتركوا الشعب جاهبلً.
ع
ٌجب اتخاذ إجراءات مشوابهة مون أجول أشوكال العبوادات األخورا .فمون
المفٌوود إنشوواء صووندو لمسوواعدة الفقووراء بوودالً موون األضوواحً التووً اتخووذت شووكبلً
وحشٌاًل كما ٌجب ممارسة الصوم بشكل محدود من أجل تربٌة الونفسل وبالنتٌجوة
ٌجب تعدٌل جمٌع أشوكال العبوادات حسوب متطلبوات العصور .عود ٌتسواءل الوبع
"أٌن بقً هللا؟" أعول لهم منذ البداٌة :لقد تطور باستمرار موع التطوور االجتمواعً
كـ هوٌات فكرٌة لتصورات الكهنوة السوومرٌٌن .إن "أل" إبوراهٌم هوو عبٌلتوه التوً
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ٌجوب أن تقوووال و"ٌهوووا" موسووى هووو القوووم الٌهووودي اإلسوورائٌلً الووذي ٌجووب أن
ٌتوحد .أما رب عٌسى فهو تركٌب الدٌن والوجدان البدائً للمضوطهدٌن فوً ذلوك
العصوورل وٌعبوور رب دمحم "هللا" عوون الحاجووة الووى القوووة موون خووبلل توحٌوود القبائوول
الرئٌسٌةل وهو تصور مشترك للقبائل البدوٌة وعوة القبائول العربٌوة الموحودة .ولوم
تتوردد أٌوا ً مون المجتمعووات عون تصووور إلههوا الجدٌوود كلموا عوٌووتل هوذا هووو الواعووع
التارٌخً واالجتماعًو أما إله ٌومنا هذا فهو جوهر العلم حٌا ؼدا هللا ٌمثول كول
شووًء فٌومووؾ نفسووه بنفسووه علووى أسوواس الوودٌالكتٌك الكووونًل ٌتعوور وٌعوور
للتؽٌٌر إلى ما النهاٌةل هل ٌمكن التفكٌر بفكر إلهً أسمى من ذلك..؟
ٌجب تحطٌم الٌوتوبٌا التً ال أساس لهوا والمتسولطة علوى البنٌوة الذهنٌوة
للشر األوسط ل كما ٌجب التخلً عن التصورات الٌوتوبٌة على شواكلة األبوٌ
واألسووودل الجنووة والجحوووٌم والصووراط المسوووتقٌم وٌوووم الحشووور وانتمووار المهووودي
والشووعب المختووارل فكوول هووذه تعتبوور موون خلووق كهنووة سووومر ومصوور .إن تحوٌوول
األنانٌة إلى مثالٌة لهذه الدرجة تإدي إلوى أشوكال اسوتؽبللٌة وعمعٌوة ال مثٌول لهوال
وتصبح عوة الٌوتوبٌا وسٌلة بٌد األعوٌاء كوالقوة الدوؼمائٌوة .إن الٌوتوبٌوا المتعلقوة
باألبدٌة والتً ال ٌوجد لها أي احتمال للتحقٌق علمٌا ً تجعل الذهن أسوٌراً وخوامبلًل
وإذا كانت تستند إلى أساس دٌنً فإن تؤثٌرها ٌصبح أكثر جموداًل وبقدر ضرورة
المشارٌع واألفكار المستندة الى أرضٌة علمٌة تقنٌةل فإن المشارٌع واألفكار التوً
ال تستند إلى أسوس علمٌوة هوً خطٌورة وؼٌور ضورورٌةل وال ٌمكون تحقٌوق ثوورة
النهضوووة دون تحطوووٌم التخلوووؾ الووودوؼمائً والٌوتووووبً القووووي فوووً ثقافوووة الشووور
األوسط .إن جعول التصوورات المتطوورة علوى أسواس الموروؾ التوً تجعول عودم
المساواة فً المجتمع عسرٌةل والتً هً فً األصل نتاج التخلوؾ العلموً والتقنوً
منذ آالؾ السنٌنل موضوع عبوادة وشوٌئا ً مقدسوا ً ال ٌفهوم معنواه هوو أخطور مور
مجتمعً وفردي.
عبوول كوول شووًء ٌجووب أال ننتموور عووودة المعرفووة والوجوودان ال وروح إلووى
رشدها دون تجاوز هذا المر  .فثقافة مجتمع تقتل فٌه فتاة عمرها خمس عشرة
سنة لكونها أحبت شابا ً هً ثقافة مرٌضة بشكل رهٌوبل وٌجوب أال ننسوى أنوه ٌوتم
عتل جمٌع ساحات الحٌاة بهذه الطرٌقة .إن عجز هوذه الثقافوة والتربوة التوً كونوت
تصووورات اآللهووة والربووات فٌمووا مضووى بشووكل دائووم عوون تحقٌووق التحووول الخووبل
البلزمل أدا إلى مهوور بلود مسوكٌن متصوحر جواؾ واجوردل ولوٌس بإمكانوه خلوق
تصووورات جدٌوودةو ال ٌقوودم إلهام وا ً وال ٌخلووق شووعراً وال ٌطووور عشووقا ً ألنووه أصووبح
مسووتحاثة منووذ زموون بعٌوودل وجووؾ علووى ٌوود الوودوؼمائٌات والٌوتوبٌووال وتووم تجمٌووده
لٌتحول إلى أرا جرداءو فثورة النهضة تعنوً اسوتنبات هوذه األر مون جدٌود
وجعلهووا مصوودر إلهووام للعشووق الكبٌوور وللمبلحووم الجدٌوودة وإٌقامهووا بووؤحبلم الجنووة
الجدٌدة والواععٌةل وتعنً أٌضوا ً فوتح الطرٌوق أموام الذهنٌوة التوً تجمودت والوروح
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التً جفتل والوجدان الذي تصلب وانحورؾل وإعوادة عواطوؾ العدالوة المفقوودةل
وخ لق ذاته من جدٌد كل ٌوم .كما إن األرضٌة مبلئموة مون أجول الذهنٌوة العلمٌوةل
وٌمكن أخذ أشٌاء كثٌرة من المكتسوبات األوروبٌوةل فالتقنٌوة جواهزة أٌضوا ً وٌمكون
تؤمٌنهووا بسووهولةل حٌووا تحوودد هووذه الوعووائع عوووة وموودا فوورت النهضووة الشوور
أوسطٌة .وفً حال تحلٌل الودوؼمائٌات القدٌموة وتصوورات المسوتقبل علوى أسوس
علمٌوووةل سٌصوووبح التوووارٌخ شوووبلالً مووون جدٌووود وسوووٌتدفق بؽوووزارة نحوووو المسوووتقبلل
وسٌتحول األمل عند ذلك إلى عوة جارفة كالسٌل.
لقد تشكلت تراكموات عوٌوة مون خوبلل التنووٌر العلموًل وموا ٌنقصوها هوو
توجٌههووا نحووو التووارٌخ والواعووعل حٌنهووا ستحصوول الذهنٌووة العلمٌووة والتووارٌخ علووى
شورح ؼنوًل سووٌإدي إلوى تحلٌوول حاضورنا وإحٌائووه لحموة بلحمووةل وٌكفوً تحلٌوول
إنسووان واحوود لفهووم وتحلٌوول العووالم .ان إمكانٌووة ارتقوواء مكووان مووا مرهونووة بدرجووة
االنحطاط الموجود فٌه .وبقدر ما ٌكون الموبلم حالكوا ً ٌكوون النوور عرٌبواً .وٌجوب
أن نكووون منتقوودٌن لكوول شووًء لكوون دون أن نفقوود األموول بالوصووول الووى الحقٌقووةل
وٌجب أن نتخلى عن األنانٌة المتفسخة وعشائرٌتها وأسورٌتها وزوجهوا وزوجتهوا
وعومٌتها ودٌنهال وأن نرجع إلى المفهوم اإلنسانً الكبٌر والؽنى الذي ٌرا الفورد
فً الجماعة والجماعة فً الفوردلفبل داعوً ألخوذ المفهووم اإلنسوانً مون الخوارجل
إن أعمووم ؼنووى موجووود فوً هووذه التربووة هووو إنسووانٌتهال حٌووا ٌجووب أن نوودفع هووذه
اإلنسانٌة للنهو ل وان نمهد طرٌوق العشوق الكبٌور مون جدٌودل ونتووب ألوؾ مورة
عون نمرٌاتهووا اإللهٌووة و ممارسوواتها المقدسووةل وإن نسووعى إلووى أحٌائهووا موون خووبلل
معرفووة درجووة ارتباطهووا بووالقٌم الحضووارٌة واإلنسووانٌة واألر ومعرفووة معنووى
الصد الكبٌرل كما ٌجب علٌنا بعا أمثال لٌلى ومجنونل وكرم وأصلًل وفرهاد
وشوٌرٌن مون عبوورهمل لنورا وصووولهم إلوى عووة الحٌواة موون حٌوا تخلووا فٌوه عوون
عشقهم.
لنعد إلى األعدمٌن إلى كلكام لٌستٌقم وٌرا أن حضارته لم تمت وان
أنكٌدو لم ٌمت ومازال حٌاًل وأن نبٌن له أن عشوق إنانوا لوم ٌنتوه .ولٌسوتٌقم جمٌوع
األنبٌاء لنبد لهم عدرة إبداع أدٌانهم ومدا رفع شؤن اإلنسانٌة.
لٌستٌقم ابن رشد وابن سوٌنا والكنودي ورفواعهمل لٌوروا مسواهماتهم التوً
عوودموها بجهووود كبٌوورة للعلوومل حٌنهووا ستشووبع أذهووانهم بوورإٌتهم لموودا تطووور العلوومل
وٌجوووب أن ٌسوووتٌقم كووواوا الحوووداد ومنصوووور الحوووبلج والسوووهر وردي والبوووابكً
والمزدكً ورفواعهم لٌوروا أن المقاوموات والبطووالت والمآسوً الكبورا لوم توذهب
هدراًل وأن هناك أناسا ً ٌحكمون بما ٌلٌق بهم.
إن ذلك لٌس عبارة عن خٌال رخوٌت بول ع َ
مموةً تارٌخٌوة كبٌورةل كوان
علٌنووا استنهاضووها مووع حركووة نهضووتنا منووذ زموون طوٌوول .كمووا ٌجووب إعووادة إحٌوواء
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تارٌخنا منذ بداٌته باألدب الحدٌال واألهم من ذلك ال بد مون بحوا ودراسوة آداب
العصر النٌولٌثً وال سٌما المجتمع األمومً الذي ٌعتبر القوة الخبلعة لكل شوًءل
واألم الربة وروحها وذهنٌتها وخٌاالتها وآمالهال فما الذي ٌمكننا القٌام به بودونهال
فبدونها لسنا سوا العدم .إن إحٌاء وتسلٌط الضووء بلؽوة أدبٌوة حدٌثوة فوً الشور
األوسط على المصوطلحات المٌثولوجٌوة والودٌن والموذاهب والطرائوق والسوبلالت
والعشائر واألمراء والؽلمان والعبٌد واإلله والربةل والشٌخ والرئٌس والسٌد واألم
واألب والطفول والحووداد والفوورس والسووٌؾ والمحووراا والفووؤس والمعوودنل والنهووب
والحووورب والعشوووق والنبووووة والكووواهن والمتصووووؾ والعبلعموووة والخوووائن والسوووافل
والشوورؾ والنوواموس والقدسووٌة والقوودر واألموول والعٌوود والموووت والربٌووع والشووتاء
والصٌؾ والجبل والنهر والصحراءل والطرٌق والجمل والكلوب والحموار والثوور
والعنوووزة والخوووروؾ والبقووورة والقطٌوووع والراعوووً والفوووبلحل والكاتوووب والسووولطان
واألمٌر والجندي والقائود والعوالمل والجموال والقوبح…الوخل هوً مون المهوام الفنٌوة
والعلمٌووة لثووورة النهضووة .إن ذهنٌووة العلووم واألدب الموجووودة منسوولخة عوون الواعووع
التارٌخً واالجتمواعً للشور األوسوطو وتعبور عون اآلراء االختٌارٌوة والفنتازٌوا
ؼٌر المنممة التً ال أساس لهال ولها عبلعة باألشوخات والمجموعوات المحتوواة
من عبل االستعمار .والبنٌة الذهنٌة للمجتمع الزالوت مشولولةل كموا إن اآلداب ذات
البنٌة الدوؼمائٌة التً أدت إلى ذلك ما هً اال مدٌح ال معنى له .فحركوة النهضوة
فً اآلداب هً أساس موٌبلد الشخصوٌة الحورةل ألنوه ال ٌكفوً الوتخلت مون الحلوم
الوودوؼمائً الووذي ال أسوواس لووه وحسووبل بوول ٌجووب إكمووال ذلووك عوون طرٌووق إحٌوواء
اآلداب وتؤثٌراتها.
ما ٌنتج مون الخبلصوة لوٌس دٌنوا ً جدٌوداًل بول إٌصوال الودٌن إلوى الموعوع
الذي ٌلٌق بهل عن طرٌق اختزالوه إلوى األخوبل ل وسوٌخلق بوذلك الوجودان العوادل
الحر .ولون ٌهوتم بمجواالت العلوم كثٌوراًل وسوٌترك ذلوك للفلسوفة .فالمشوكلة بالنسوبة
للفلسفة والعلم لٌست تكوٌنهما من جدٌدل بل سٌمهران القوة التنوٌرٌة البلزمة من
أجل أن ٌحكما الذهنٌة الخبلعة والحرةل وذلوك بتوحٌودهما موع المعرفوة التارٌخٌوة.
وسٌصل تارٌخ العالم العام والذهنٌة اإلنسانٌة إلوى تنوور أكثور تطووراً عنود تكامول
المكتسبات العلمٌة والفلسفٌة األوروبٌة مع الواعع التارٌخً للشر األوسطل وهذا
ما ٌعنٌه تطور األطروحة المضادة .إذا ً فشر أوسوط ٌفكور بذاتوه هوو عبوارة عون
أطروحة مضادةل وال ٌمكنه إمهار هذه القووة إال عون طرٌوق نشور ثوورة النهضوة
والتنوووٌرل إذ ال تكفووً محوواوالت بع و األشووخات أو المجموعووات ألجوول ذلووكل
فمهور مبدعٌن من كل مجموعة ثقافٌة وعومٌة وتؤثٌرهم علوى مجتمعواتهمل ٌعنوً
النهضة والتنوٌر للمنطقة.
أـ الخاصٌة الواضحة لهذه المرحلة هً بروز الفورد والمتنوور الحقٌقوًل
ومازال مٌبلد هذه المواهر بعٌد عن الشر األوسوطل فوالتحول إلوى فورد ومتنوور
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أصووعب موون التحووول إلووى حووزب أو حووزب معووار ل وتطووور الشخصووانٌة ٌعنووً
مهور المجتمع الحرو حٌا ٌمكن لفرد مثقؾ أن ٌمثول مجتمعوا ً أو أموة فوً بعو
األحٌووانل بٌنمووا ال تموونح ثقافووة الجماعووة والعشووٌرة والعبوود فرصووة لتطووور كهووذا
بسهولة .وعندما ٌعطوى الفورد والمثقوؾ حوق مسوٌرتهل حٌنهوا ٌحقوق االتجواه الوذي
ستتابعه المجتمعات لمئات السنٌنو وٌكوون بوذلك عود عوام بعمول ال ٌمكون أن تحققوه
عووودة حوووروب وأحوووزابٌ .جوووب أن نوووذكر دائموووا ً أن الفنوووانٌن واألنبٌووواء والفبلسوووفة
والعبلعمون هم مسٌرة نهضة وثقافة المرحلة التً عاشوا فٌهال والمجتموع الوذي ال
ٌمتلك مثقفٌن ٌشبه القافلة التً ال مرشد لهال وعد تبتعد عون الهودؾ لمئوات السونٌن
عندما تضل السبٌلل وهكذا تكتسوب الثوورة النهضووٌة والتنوٌرٌوة أهمٌوة ال ٌمكون
التخلووً عنهووا بالنسووبة للمجتمعوواتل ألنهووا تخلووق األشووخات المتنووورٌن موون جهووة
وٌخلقها المتنورون مون جهوة أخورا .وٌحتواج كول مون ٌودخل الطرٌوق حودٌثا ً إلوى
دلٌل ورائد وال سٌما المجتمعات والثقافات التً تسوتٌقم حودٌثاًل وتحتواج المراحول
التً تعا الى هذه األمثلة الشخصانٌة أكثر مما ٌعتقد.
الشخصانٌة تعنً الفرد الذي ٌصل إلى عوة ٌحقق بها ذاته فً المجتمعل
وٌحقق المجتمع فً ذاته أكثر مون أن ٌكوون محصووراً بوالتفكٌر بنفسوه .وال ٌمكون
تسوومٌة المؽوورم بنفسووه والووذي ٌلهووا وراء مصووالحه بووالفرد .كمووا ال ٌمكوون لووذوي
المصووالح األنانٌووة والبسووٌطة أن ٌمثلوووا األفووراد فووً أي وعووت موون األوعوواتل كووذلك
تتطووور مختلووؾ الفنووون وتحصوول علووى مٌبلدهووا عنوود تكوووٌن الفووردو فووالفرد والفوون
متبلزمان وعندما ٌكون أحدهما موجوداً ٌلحق به اآلخر .الفن ٌعنً إنشواء أجنحوة
للذهن والروحل وٌتحقق التحلٌق بدالً من المشً .إذا ً فالتحلٌق بالنسوبة للمجتموع أو
للحضارة ٌعنً الحصول على القوة الجوهرٌة والسٌر نحو المجد.
ٌمكن أجراء تقٌٌمات شاملة من أجل النهضة واإلصبلحات والتنوٌر فً
الشر األوسط .لكنها كافٌة للفهوم كوً نودخل فوً الموضووع .إن التفكٌور بجوذور
الوووذات بشوووكل واععوووً واتخووواذ عووورار حووور حوووول األسوووئلة "كٌوووؾ نكوووونل وكٌوووؾ
نعٌ ..؟"ل وعن كٌفٌة إمهار القووة البلزموة مون أجول ذلوك العوٌ تشوكل أساسوا ً
من أجل الذٌن ٌطمحون بؤن ٌكونوا أطروحة وأطروحة مضادة .والنجاح فً ذلك
ٌعنووً السووٌر بنجوواح فووً طرٌووق النهضووة وتنوووٌر اإلنسووانٌةل وال ٌمكوون للحضووارة
األوروبٌة أن تإدي إلى تركٌب جدٌدل بمعنى حضارة جدٌدة بمفردهوال دون خلوق
األطروحة المضادة فً الشور األوسوط حتوى لوو كوان ذلوك متوؤخراً .حٌوا كانوت
الحضووارة الرومانٌوووة اإلؼرٌقٌووة األطروحوووة المضووادة للشووور األوسووطل وكانوووت
تركٌبة الحضارة األوروبٌة نتاجا ً لؤلطروحوة واألطروحوة المضوادة لبلثنتوٌن .أموا
األطروحة الحالٌة فهً الحضوارة األوروبٌوةل وسوتتكون األطروحوة المضوادة فوً
الشر األوسوط مون خوبلل ثوورة النهضوةل وسوتكون الوحودة الدٌالكتٌكٌوة لكلتٌهموا
هً التركٌبة الجدٌدة للعالم .هكذا كان الدٌالكتٌك التارٌخً دائماًل وٌمكن أن تإدي
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ترجمة أؼانٌه على أساس الوحدة الدٌالكتٌكٌة إلى بدء انطبلعة تارٌخٌة.
ب ـ الماهرة األساسٌة األخرا التً ٌجب معاٌشوتها بشوكل متوداخل موع
التنووٌر والموٌبلد الجدٌوود فوً الشوور األوسوط أو طورح الحضووارة األوروبٌوةل هووو
مشووروع الحضووارة الدٌمقراطٌووةل ولوون نخ وو فووً تفاصووٌل موضوووع الحضووارة
الدٌمقراطٌة ألنه تم الوعوؾ عندها بشكل شاملل لكن ضبطها فً الشر األوسوط
وتكوٌنها ألطروحتها المضادة تشكل مشكلة شواملة أكبورل وموع أن التجودد الوذهنً
والروحووً أسوواس لووذلكل إال أن هنوواك مسووافة بٌنهووا وبووٌن المجتمووع والدولووةل وٌووتم
تحقٌق ذلك خارج نطاعهمال وتؤخذ فً شمولٌتها الفرد والنووعً .بشوكل علٌولل أموا
أطروحة الحضارة الدٌمقراطٌة فتتخذ الدولة والمجتمع أساسوا ً لهوا وهوً مضوطرة
للمحاسبة مع كلٌهما.
لوووم ٌووودرج الجوووواب الوووذي سوووٌقدمه الشووور األوسوووط بصووودد األطروحوووة
األوروبٌة على جدول األعمال حتى ولو على مستوا النقا .
إن فش و ل جووواب االشووتراكٌة المشووٌدة عوود أزم الوضووع موون جهووةل وأعووا
سوووبل الخٌوووارات مووون جهوووة أخووورا .فوووً الواعوووع ان الرافووود األوروبوووً للحضوووارة
الدٌمقراطٌووة ٌمثوول الٌمووٌنل بقووول أصووح إن الحضووارة األوروبٌووة تشووكل الجنوواح
الٌمٌنً للحضارة الدٌمقراطٌة التً تجاوزتهال وهذا ناجم عن عوة الرأسمالٌة إذ ال
تنسلخ أوروبا عن الٌمٌن كؤكبر مركز كبلسٌكً للرأسمالٌة فً ٌومنا الراهن ولون
تستطٌع التقدم أكثر من ذلكل فهً إن تراجعوت سوتتجه نحوو الفاشوٌةل وإن تقودمت
فستتجه نحو االشتراكٌةل ومن هذا المنطلق فإن الٌمٌن هو أكثرهوا عقبلنٌوةل ومون
ؼٌوور المحتموول أن تمووؤل الوودول المسووماة بالنامٌووة هووذا الفووراغل وإذا اسووتطاعت أن
تكوون امتودادا ً لهووال فوإن ذلووك ٌعتبور نجاحوا ً بالنسووبة لهوال وال توجوود مشوكلة بالنسووبة
للصٌن والدول المشابهة لها بهذا الصدد.
ال ٌمكوون للشوور األوسووط أن ٌصووبح أطروحووة مضووادة إال بعوود ترسووٌخ
المرحلة الدٌمقراطٌة فً المجالٌن االجتماعً والسٌاسًل والقٌام بذلك عن طرٌوق
اإلصبلح أو الثورةل ٌجب أال ٌؽٌر الجوهر .كما ان دمقرطة المجتمع هوً مسوؤلة
عاجلة جداًل حٌا تلعب المرأة والشبٌبة دورا ً طلٌعٌا ً فً ذلكل كما شوهد فً كول
الحركووات الجماهٌرٌووة الثورٌووةل فهوواتٌن القوووتٌن همووا فووً موعووع أعوووا العناصوور
الدٌمقراطٌة.
للموورأة دور خووات فووً النهضووة الدٌمقراطٌووة للشوور األوسووطل فهووً ال
تلٌووق بنفسووها وبووؤي شووكل كووان االنتقووات موون شووؤنها موون عبوول المجتمووع الطبقووً
باعتبارهووا القوووة الخالقووة للعصوور النٌووولٌثًل ونموورت بشووك دائووم لسووٌادة الرجوول.
وأدركووت تمام وا ً بؤنهووا مسوولوبة الحقووو وعجزهووا ٌسووبب لهووا آالم وا ً عمٌقووةل وبووان
459

حنو احلضارة الدميقراطية

الوضع الذي آلت إلٌه ال ٌلٌق بهال وفً الواعع انها تإٌد ثقافة الربات فوً الخفواءل
ولم تإمن باآللهوة الوذكور بشوكل جوادل وهوً تعوً اٌضوا ً بؤنهوا موجوودة فوً فوراغ
دائمل وتشعر باأللم والؽضب ألنهوا لوم تتلوق الحوب واالحتورام الوذي تسوتحقهل ولوم
تعؾ مطلقا ً عن إٌقاعها فً وضع تحتاج فٌه للرجل إلى هذه الدرجةل بل واألكثور
من ذلك هً إنها لم تعؾ عن نفسهال وتعً بوؤن الرجول بعٌود عون المحبوة وتودرك
بؤنه خشن وال أخبلعً و ٌفتقر لقوة العشق .إن وعووع المورأة كضوحٌة للتناعضوات
إلووى هووذه الدرجووة لووم ٌتركهووا جاهلووة كمووا ٌعتقوودل بوول عربهووا إلووى أن تكووون عبلعمووةل
وعندما تإمن بشًء فبل توجد عوة أخرا تعلوو علوى عووة التزامهوال وتعتبور جمٌوع
النسوواء بشووكل عووام ونسوواء الشوور األوسووط بشووكل خوواتل القوووة العملٌووة والحٌووة
للمجتمع الدٌمقراطً بسبب خصائصهن المذكورة.
ٌمكووون أن ٌتحقوووق النصووور النهوووائً للمجتموووع الووودٌمقراطً بوووالمرأةل وإن
الشعوب والنساء التً تم إذاللها أمام المجتمع الطبقً منوذ العصور النٌوولٌثً تنوتقم
موون التوووارٌخ كؤصووحاب حوووق حقٌقٌووٌن فوووً الحملووة الدٌمقراطٌوووةل وكووذلك تشوووكل
األطروحة المضادة البلزموة مون خوبلل وعوفهوا فوً ٌسوار الحضوارة الدٌمقراطٌوة
المتصوواعدةل وتشووكل السووند االجتموواعً المتووٌن فووً طرٌووق الوصووول إلووى مجتمووع
المساواة والحرٌةل إن تحول دمقرطة المجتموع إلوى أطروحوة مضوادة فوً الشور
األوسط سٌتحقق بفضل المورأة والشوبٌبة علوى األؼلوبل حٌوا تعتبور ٌقموة المورأة
واتخاذهوا مكانوة فووً السواحة التارٌخٌووة كقووة طلٌعٌوة للمجتمووعل بمثابوة األطروحووة
المضادةل فعالم المرأة ووعٌها ووجدانها وحبها وحماٌتهوا لكول ذلوك مرشوح لخلوق
عٌم حضارٌة ممٌزةل كما ان تطور الحضارة تحت سٌادة الرجول كمطلوب لطابعوه
الطبقوووً جعلهوووا بموعوووع األطروحوووة المضوووادة القوٌوووة بهوووذا االتجووواهل إن تجووواوز
التماٌزات الطبقٌة للمجتمع والقضواء علوى فوعٌوة الرجول هوً بمثابوة تركٌبوة أكثور
من كونها أطروحة مضادةل لذلك ٌحمل الموعع الطلٌعً للمرأة فوً تحوول مجتموع
الشوور األوسووط إلووى مجتمووع دٌمقراطووًل خصووائت تارٌخٌووة لموعووع األطروحووة
المضادة (وهً ناتجة من شر اوسطٌتها) فً العالم والتركٌبة أٌضاً.
ٌشووبه دور الشووبٌبة دور الموورأة إلووى حوود مووال فهووً توودرك العووالم الحوودٌا
بسرعة وتشعر بؽضوب كبٌور تجواه الواعوع الوذي أسوقطت فٌوه نتٌجوة واعوع الشور
االوسطل وتدفع تقنٌة المعلوماتٌة واالتصال بالشبٌبة إلى التوعٌة السرٌعةل وحتوى
األطفال ٌؤخذون موعوع القووة الدٌمقراطٌوة السورٌعة ألنهوم شوبٌبة الشوبٌبةل وبسوبب
الملوول الووذي أصوواب مجتمووع الشوور األوسووط موون العشووائرٌة والقومٌووة واألزمووات
التووً أدت إلٌهووال ونموورا ً لؤلثوور الثقووافً التووارٌخً المشووتركل جعلووت هووذا المجتمووع
أعرب إلى الدٌمقراطٌة فً جوهر واععهل حٌا ٌعتبر الشر األوسط الودٌمقراطً
هو األنسب لتارٌخ شعوبه وواععها االجتماعًل وإن التداخل الجؽرافوً والثقوافًل
والحاجووووات االعتصووووادٌة والمواصووووبلتل والموووووارد المائٌووووة ٌجعوووول الفٌدرالٌووووة
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الدٌمقراطٌووة المشووتركة أفضوول بوودٌل فووً المنطقووةل علم وا ً بووؤن الماضووً التووارٌخً
للشوور األوسووط ٌتحلووى بصووفة فٌدرالٌووة للشووعوب والقبائوولٌ .سووتخلت موون هووذه
األعوووال بووؤن الفٌدرالٌووة تشووكل النمووام األنسووب للنسووٌج االجتموواعً فووً الشوور
األوسطل وٌعتبر المجتمع الدٌمقراطً هو النمام الذي ٌنسجم أكثور مون ؼٌوره موع
آمال وتطلعات شعوب الشر األوسط التارٌخٌة.
تشكل الشعوب عوة دٌمقراطٌة رادٌكالٌة مع جمٌع ضروراتها التارٌخٌوة
واالجتماعٌووةل وتكو عوون بمواععهووا هووذه الحقٌقووة الدنٌوٌووة األعوورب لتكوووٌن أطروحووة
مضووادة فووً الجنوواح الٌسوواري للحضووارة الدٌمقراطٌووةل تحتوول الشووعوب مووع نسووائها
الموعع األكثر طموحا ً للخٌار الدٌمقراطً فً الشر األوسوط لتشوكٌل األطروحوة
المضادة التً تحتاجها الحضارة األوربٌة كثٌراًل فطبٌعة حقائقهوا هوً التوً تخلوق
هذه األطروحة المضوادةل فهوذه الوحودة الدٌالكتٌكٌوة التوً تشوكل الجانوب الٌسواري
والٌمٌنووً واألطروحووة واألطروحووة المضووادة لمركووزي الحضووارة القوووٌتٌنل أمووام
مهمة تارٌخٌة للبدء بالعمل لصالح االنطبلعة من أجل تركٌبوة إنسوانٌة جدٌودة مورة
أخرا كما كان فً الماضً.
تارٌخ شوعوب الشور األوسوط ٌشوبه توارٌخ المورأة نوعوا ً موال وكموا علنوا
سابقا ً فإن المرأة عد سحقت وأخرجت عن المسار منذ العصر النٌولٌثً.
العائق الوحٌد هو الدول االستبدادٌة التً تتربع على مراكوز المإسسوات
السٌاسٌةل ولكن اتخاذ الحضارة الرأسومالٌة للعولموة أساسوا ً هوو لصوالح الحضوارة
الدٌمقراطٌووةل وٌقلوول موون احتمووال مواصوولة القوودٌمل وعلووى مووا ٌبوودو فووإن معارضووة
الشوووعوب فوووً الوووداخل التوووً ازدادت عووون طرٌوووق تقنٌوووة االتصوووال والمعلوماتٌوووة
والعولمووة فووً الخووارج سووتحل تلووك األداة االسووتبدادٌةل وألول موورة ٌعموول التووارٌخ
لصالح تفتٌت الكتلة السرطانٌة الموجوودة فوً جسوم المجتموعل ولوذلك نورا أنوه ال
ٌوجد احتمال مقاومة طوٌلة األمد للسٌاسة والدولة أمام التحوول الودٌمقراطًل وال
مفوور موون تصووفٌتها ف وً مرحلووة زمنٌووة عصووٌرةل ٌبوودو إن إمكانٌووات وضوورورات
التحول الدٌمقراطً فً المجتمع والدولة بشكل متداخل سوٌإدي باتجاهوه هوذا إلوى
النضوج السرٌع لخٌار الحضوارة الدٌمقراطٌوة فوً الشور األوسوطل وٌعتبور ذلوك
تطورا ً ٌساند مواهرة التحوول إلوى أطروحوة مضوادة .لوذلك فإننوا نقوول :أن الثوورة
الذهنٌة والدٌمقراطٌة تقودمان حموا ً وفرصوة كبٌورة لحضوارة الشور األوسوط مون
أجل أن تكون أطروحة مضادةل وهذه الحقائق مصٌرٌة.
ج ـ ٌوورتبط تطووور الحضووارة الدٌمقراطٌووة فووً الشوور األوسووط بنمرٌووة
الساحة الثالثة وتطبٌقاتها عون كثوب .وتلعوب بنٌوة المجتموع والدولوة التقلٌدٌوة دوراً
أساسٌا ً فً هذا األمر.
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أدت ممارسة الضؽط الشدٌد على المجتمع التقلٌدي وتعرضه لبلؼتراب
عن نفسه إلى فقدان الدٌنامٌكٌة الذاتٌوة لدٌوه إلوى درجوة كبٌورة .وكموا ان التحودٌا
السطحً المستند إلى الرأسمالٌة زاد من سلبٌة هذا الوضعل فالدولة التقلٌدٌة التوً
ال تعكس الدور التقدمً للرأسمالٌة أبدال وال سٌما أنها ال تنقل أٌضا ً ثقافة المرحلة
النهضوووٌة والتنوٌرٌووة إلووى المجتمووعل بوول أنهووا توحوود المفوواهٌم القومٌووة والسوولطوٌة
المتطرفة مع بنى اسوتبدادٌة تقلٌدٌوة وتفرضوها عون طرٌوق صوبؽة مإسسواتٌة بعود
تلمٌعهال كل ذلك جعل التفسوخ والتعقٌود الموجوودان فوً البنٌوة االجتماعٌوة للشور
األوسووط ٌتفاعمووانل ووضووع الدولووة التقلٌدٌووة ٌكووون اكثوور تعصووبا ً ورجعٌ وةإل وٌووإثر
هووذان العنصووران سوولبا ً علووى تطووور المجتمووع الموودنً والحضووارة الدٌمقراطٌووةل
وبمعنى أصح من الصعب أن ٌمهر المجتمع والدولة التقلٌدٌة القدرة على التحول
الدٌمقراطً لوحودهمال إذ ٌكتسوب المجتموع المودنً والتحوول الودٌمقراطً كسواحة
ثالثووووة أهمٌووووة كبوووورا .إذ ال ٌمكوووون مهووووور فرصووووة للتحووووول إال إذا تووووم تطوووووٌر
الدٌمقراطٌة والمجتموع المودنً كعنصور ثالوا بوٌن العنصورٌنل ربموا هنواك حاجوة
كبٌرة الى تطوٌر نمرٌة الساحة الثالثة وتطبٌقهوال لحول الوضوع الوذي وصول إلوى
طرٌق مسدود فوً الشور األوسوطل إن البنٌوة الذهنٌوة والمإسسواتٌة التوً وصولت
إلوووى طرٌوووق مسووودود فوووً مجتموووع الشووور األوسوووطل تجعووول مووون وجوووود التحوووول
الدٌمقراطً المستند إلى المجتمع المدنً كساحة ثالثة أهم خطووة وعنصور للحولل
وبدون القٌام بهذه الخطوة بنجاح سنكون ؼٌر واععٌٌن إذا انتمرنا حودوا انحوبلل
فووً الدو لووة والمجتمووع موون تلقوواء نفسووه أو بالمداخلووةل وسووٌإدي هووذا الوضووع إلووى
ترسٌخ التعقٌد والتفسخل وتإدي المنممات والعملٌات المعتمدة على العنوؾ والتوً
ترؼب فً أن تكون بدٌبلً لوذلك إلوى تعقٌود الوضوع أكثور مموا هوو معقودل فوً حوٌن
تلجوووؤ الدولوووة إلوووى تقوٌوووة نفسوووها عووون طرٌوووق العنوووؾل فوووإن الشوووعب ٌمتلوووغ حنقوووا ً
والتشكٌبلت التً تطرفت نحو الٌسار والٌمٌن رسوخت اكثور توراا العنوؾ السوٌغ
فً تارٌخ المنطقةل ولم تستطع المواعؾ المشابهة التً تعتمد علوى العنوؾ النجواح
فً القرون الماضٌةل ٌمهر هذا الوضع أهمٌة نمط المقاومة ولٌس عدم جدواها.
لم ٌكن عبثا ً استناد الحضارة الدٌمقراطٌة التً حققت نجاحوا ً فوً العوالمل
على المجتمع المدنً دون سواهل بل ٌرجوع ذلوك إلوى إثباتهوا بؤنوه ال ٌمكون تجواوز
التعصب المإثر للدولة والمجتمع اال بهذه الطرٌقةل وٌحتاج الشر األوسط بشودة
إلى تكامل نمري ومنهجً واستراتٌجً وتكتٌكً شوامل للمجتموع المودنًل وٌجوب
تكوٌن مجتمع بدٌل منمم ومنتشرل ابتداءا ً مون االعتصواد إلوى التقنٌوة والبٌئوة ومون
الساحة االجتماعٌة إلى القانون والثقافة والعلمل ومن الرٌاضوة إلوى جمٌوع الفوروع
الفنٌووةل وموون اإلٌوودٌولوجٌا إلووى السٌاسووةل فووالمجتمع الموودنً البوودٌل الووذي ال ٌكووون
امتوودادا ً للدولووة والمجتمووع التقلٌوودي والووذي ٌمتلووك رإٌووة عالمٌووة مسووتقلةل والمإهوول
للقٌام بؤشكال عملٌات مبلئمة من أجل الوصول إلى الهودؾل ولوه برنوامج مفصول
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وتنمٌمووات ومٌفٌوووة وفقوووا ً للحاجووةل سوووٌلعب دوراً مصوووٌرٌا ً فووً تجووواوز االنسوووداد
وتحدٌد الطرٌق الذي ٌجب السٌر فٌه.
الخاصٌة الهامة لنمرٌة الساحة الثالثة هوً اتخاذهوا التوجوه إلوى النتٌجوة
بدون اللجوء الى هدم بنى الدولة والمجتمع الذي ٌإدي إلى تعقٌد الوضع وال ٌقدم
الحلووول لووهل ودون مواجهووة النمووام الحقوووعً المعمووول بووهل بوول رإٌووة أؼووبلط هووذه
البنى والفجوات والقٌام بانتقادها وإعادة بنائها على شكل اتخاذ نفسها مثواالً لوذلكل
وكؤن ذلوك ٌعتمود علوى مفهووم "أنوت ؼٌور عوادر علوى العمولل أنوا سوؤعوم بوه"ل أموا
نمرٌات الثورة والثورة المضادة للمراحل الماضٌةل فهً تتخذ مون هودم المجتموع
والدولة الموجودة أساسا ً لها من أجل الوصول إلى النتٌجوةل وعود رأٌنوا كثٌوراً أنهوا
لم تنج من أوضاعها الدامٌة ونجاحاتها مشكوك فٌهوال إن طور التحوول إن كانوت
بالرجوع إلى الماضً أو التقدم إلى األمام والمستندة على التخلؾ العلمً والتقنً
والتسٌٌر القسري للتماٌز الطبقً والتً تعتبر نتاجا ً لمرحلة ماضٌةل عد اضوطرت
مرة أخرا الى فقدان أهمٌتها استنادا ً إلى الثورة العلمٌة والتقنٌوة فوً نهاٌوة القورن
العشوورٌنل وتعتموود نمرٌووة المجتمووع الموودنً وتطبٌقهووا علووى تطووور الثووورة العلمٌووة
والتقنٌووة فووً النصووؾ الثووانً موون القوورن العشوورٌنل وتووزداد فوورت نجوواح المجتمووع
المدنً من خبلل مهور األساس المادي له مون خوبلل هوذه الثوورات .وهكوذا فوان
المإسسات التً كانت استثنائٌة وداجنة ؼدت مإسسات أساسٌةل حٌا توم معاٌشوة
انفجووار ثوووري لمجتمووع موودنًل وهكووذا توجوود فووً ٌومنووا الووراهن أسووباب تارٌخٌووة
وعلمٌووة وتقنٌووة واجتماعٌووة ودولٌووة الكتسوواب منممووات المجتمووع الموودنً أهمٌووة
كبوورال كمووا ٌجووب اعتبووار كوول التجمعووات الدٌنٌووة والفلسووفٌة والمهنٌووة والتووً بقٌووت
مدجنة عبر التارٌخ ضمن المجتمع المدنًل لكن ضعؾ إمكاناتها كوان عائقوا ً أموام
تحولها إلى بدٌلل ناهٌك عن أن الكثٌر من األشخات الذٌن نشئوا فً المإسسوات
المذكورة لعبوا أهم دور فً تطوٌر إدارة المجتمع والدولةل وأهوم فور فوً ٌومنوا
هذا هو وصول المجتمع المدنً إلى مركز عوة تإهله لٌصوبح مجتمعوا ً بودٌبلًل كموا
ان البوواب مفتوووح علوى مصووراعٌه أمووام تحوووالت اجتماعٌووة وسٌاسووٌة مسووتندة إلووى
المجتمع المدنً.
إن تجسووٌد هووذا المودٌوول فووً الشوور األوسووط مووع األخووذ بعووٌن االعتبووار
الوعائع التارٌخٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة ٌتمتع بؤهمٌة بالؽةل فهذه الفعالٌوات التوً
ٌووتم تسووٌٌرها عبوور التووارٌخ كووالطر الدٌنٌووة واتحووادات صووؽار الكسووب ومنممووات
عاطعً الطر و هً فً وضع متخلؾ أكثر مون كونوه تقودمٌاًل مون خوبلل اتخاذهوا
طابع وشكل الطور الدٌنٌوة واالتحوادات الموذكورةل ولهوذا حصوة كبٌورة فوً عودم
تجسوٌدها للحضوارة الدٌمقراطٌوة .وٌمهوور تحوٌول هوذه البنووى الداجنوة المتبقٌوة موون
الماضووً إلووى شووكل دٌمقراطووً ومٌفووة هاموة جووداً .لكوون األهووم موون ذلووك هووو خلووق
مإسسات المجتمع المدنً الحدٌثة كسند أساسً للحضارة الدٌمقراطٌة.
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إذا حاولنووا تحدٌووود الخطووووط العاموووة ٌمكننوووا القوووول أنوووه سوووٌمهر تنموووٌم
جماعووات المجتمووع أو المجموعووة الشووعبٌة المعنٌووة بالمجووال االعتصووادي والسووٌما
المجال االستهبلكً عوة تحولٌوة هاموةل وتوإدي التنمٌموات االسوتهبلكٌة إلوى توؤثٌر
هوووام حتوووى فوووً المجتمعوووات المتطوووورة .إذا موووا توووم إنشووواء شوووركات المواصوووبلت
والجمعٌات االستهبلكٌة وشركات السٌاحة والسفر واتحادات اإلنتاج والجمعٌواتل
واالتحووادات التجارٌووة والمالٌووة باالسووتناد إلووى الحجووج االعتصووادٌة المبلئمووة مووع
األسس ا لقانونٌوةل فمون الواضوح أنهوا ستشوكل عووة هاموةو عنودها ٌمكون أن ٌصوبح
المجتمع التقلٌدي والدولة فً الدرجة الثانٌةل وبالتالً تنتج أهوم الوسوائل مون أجول
تطبٌووق الدٌمقراطٌووةو حٌووا ان الدولووة وكوول المجتمووع مضووطران للنموور الووى ذلووك
بشكل جادل وتحقٌق الوفا مع المجموعة أو القطاع الشعبً الذي ٌمتلك جمعٌوات
تعاونٌة إنتاجٌة واستهبلكٌة والذي نمم مإسسوات كالفنواد والمصوارؾ والؽورؾ
والجمعٌات والباصات وصنادٌق التعاون.
أضحت المجموعات التً انتممت بقوتها الذاتٌة فً المجوال االجتمواعً
السٌما التعلٌم والصحةل من القوة األساسٌة فً المكوان الوذي تتواجود فٌوهل وٌكوون
المجتمووع الموودنً الووذي ٌوونمم مإسسوواته الثقافٌووة الجوهرٌووة وأنشووطته موون النوووع
المسوورحً والسووٌنمائً واألدبووً والموسووٌقً والرسووم واألفووبلم والبوورامج الوثائقٌووة
مووإثرا ً وجووذاباًل وٌكتسووب إنشوواء صوواالت وسوواحات رٌاضووٌة وأموواكن للسووٌر فووً
الجبووال والرٌووؾ وأموواكن للجووريل السووٌما المتعلقووة بالجموواهٌر والموورأة والشووبٌبةل
أهمٌوووة مووون أجووول الصوووحة والوووذهن السووولٌمل وبوووات فوووتح الطرٌوووق أموووام الرٌاضوووة
الجماهٌرٌة والسٌما فً مروؾ المدٌنة النامٌة حاجة تزداد ٌوما ً بعد ٌوومل وهكوذا
فالرٌاضووة المسووتندة إلووى المشوواركة الفعالووة للمجتمووع الموودنً بوودالً عوون الرٌاضووة
الرسمٌة التوً تعمول علوى تخودٌر المجتموعل مإهلوة الن تصوبح إحودا المإسسوات
المدنٌة األكثر عصرٌة.
ٌعتبوور التنمووٌم الجوووهري للمجتمووع الموودنً فووً المجووال القووانونً إحوودا
المإسسووات التووً ال ٌمكوون التخلووً عنهووا بسووبب تطووور الواعووع البلعووانونً وضووعؾ
المعرفووة القانونٌووة بشووكل عووامل وٌتمتووع حصووول جمٌووع الوحوودات والمجموعووات
الشووعبٌة للمجتمووع الموودنً علووى مكاتووب حقوعٌووة بؤهمٌووة حٌوٌووةل وتعتبوور مكاتووب
الحقو بمثابة مإسسات المجتمع المدنً التً ال ٌمكن التخلً عنها وذلك لترسٌخ
نمام الحقو الكونً على اعتباره مإسسات أساسٌة فً النضوال ضود البلحقوو ل
كذلك بشد الجماهٌر إلى طرٌق السٌاسة الدٌمقراطٌة الصوحٌحة عون طرٌوق تقودٌم
المعرفة القانونٌة .إن تناول مإسسة نقابة المحامٌن وحقو اإلنسوان بشوكل شوامل
وحتوى تومٌووؾ ممثوول مكتوب فووً كوول عرٌووة وحوًل وعوودم توورك أي مكووان دون أن
ٌدخله القانون والحقوعٌونل ٌتمتع بؤهمٌة حٌوٌة من أجل نجاح المجتمع المدنً.
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ٌجووب تنوواول المإسسووات السٌاسووٌة ال سووٌما األحووزاب كوسووائل للوصووول
إلووى السوولطة بشووكل مباشوور ألهمٌتهووا القصوووا بالنسووبة للمجتمووع الموودنً .إن تبنووً
األحووزاب السٌاسووٌة المنممووة بشووكل جٌوود والتووً تفجوور القوووة الجوهرٌووة للمجتمووعل
وتتخذ االتجاه الدستوري أساسا ً لهال وتمتلك المعرفة بودالً مون األحوزاب السٌاسوٌة
المعتمدة على ؼبلل المجتمع التقلٌدي والدولةل هو شرط أساسً للمجتمع المدنً.
فنمام الحزب السٌاسً الذي ٌوجد له فروع فً جمٌع أنحواء المجتموع المودنً بموا
فٌها القرا والبلدات والذي ٌمتلك كوادر مدربة وٌنفذ سٌاسوة وفاعٌوة موع المجتموع
والدولوووة القووودٌمتٌنل ٌلعوووب دورا ً حٌوٌوووا ً عووون طرٌوووق الضوووؽط مووون أجووول التحوووول
الوودٌمقراطً فوووً الدولوووة والمجتموووع بالطرٌقووة السووولمٌة كوسوووٌلة أساسوووٌة للتحوووول
الدٌمقراطً.
تتولوود حاجووة كبٌوورة للوحوودات والتنمٌمووات المسووالمة موون أجوول تجوواوز
مجتمع العنؾ والدخول إلوى مجتموع السولم الوذي ٌكتسوب أهمٌوة كبورا فوً بعو
المنواطق والمجتمعوواتل إذ البوود موون إعامووة حركوات سووبلم تووإدي إلووى تفعٌوول معنووى
السووبلم وأهمٌتووه وطرعووه ومناهجووه .إن السووبلم وأدواتووه وعملٌاتووه هووو موون أهووم
المإسسات المدنٌة التً ٌجب إبرازها فً المجتمعات المشابهة لمجتمعات الشور
األوسووط والتووً ٌعشوو العنووؾ فووً أعماعهووا حتووى النخوواعل وٌلعووب أحوود األدوار
الحٌوٌة فً تطور المجتمع الدٌمقراطً والدولة عن طرٌق اإلٌمان به ومواصولته
بقوة.
تعتبوووور اتحووووادات الموووورأة والشووووبٌبة ذات االتجاهووووات المتعووووددة إحوووودا
المإسسات األساسٌة للمجتمع المدنً من أجل النساء والشباب اللوذٌن هموا بحاجوة
إلى السبلم والحرٌة أكثر من ؼٌرهمال وٌجب علوى التنمٌموات التوً تكوون جوابوا ً
سوولٌما ً لؤلهووداؾ السٌاسووٌة والمواعووع الملموسووة والتارٌخٌووة للنسوواء والشووبٌبةل ان
تتجوواوز المجتمووع المتعصووب وحووواجز الدولووة االسووتبدادٌة موون جهووةل وتلعووب دور
الوسووائل األساسووٌة لوضووع المجتمووع فووً مسوواره الصووحٌح موون جهووة أخوورال وتعوود
االتحووادات النسووائٌة والشووبٌبة الضوومانة األساسووٌة النتصووار المجتمووع الموودنً موون
خبلل تنمٌماتها التً تستهدؾ الكمٌة والنوعٌة بشكل جٌد وتإمن بها.
سٌتم إتموام النموام مون خوبلل تنمٌموات السوقؾ التوً تتصوؾ بالفٌدرالٌوة
الدٌمقراطٌة والتً تشومل مإسسوات المجتموع المودنً ضومن حودود البلود والدولوةل
وموون خووبلل التضووامن الووذي ٌقووام مووع التنمٌمووات المشووابهة فووً البلوودان والوودول
األخرا على شكل تنمٌمات دٌمقراطٌة متضامنةل وبذلك ٌتمم النمام.
ٌشووكل الوودفاع المشووروع أحوود المواضووٌع األساسووٌة التووً ٌجووب فهمهووا
وتطبٌقهوووا بشوووكل صوووحٌح كقضوووٌة عاموووة للمجتموووع المووودنًل وال ٌسوووتبعد احتموووال
تعوور المجتمووع الموودنً العتووداءات دائمووة موون عبوول الدولووة والمجتمووع التقلٌووديل
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وستستخدم القوا التً ترٌد إفشال المجتمع المدنً واستفزازه هذا األسلوب بشكل
علنً أو سريل ألنوه عود أؼلوق بواب الؽوبلل الوذي كوان ٌوإمن لهوا مصوالح كبٌورةل
ولووذلك ال ٌمكوون أن تقبوول بوواألمر بسووهولة .وكووون الكثٌوور موون مإسسووات الدولووة
والمجتمع القدٌم ستبقى دون ومٌفة وؼٌر فعالة وذات مكانة مهزوزةل فإن مهور
خروعووات عانونٌووة أو إدراج العنووؾ وارد فووً كوول آنٌ .وودرج هووذا الوضووع الوودفاع
المشروع على جدول األعمال كحق ال ٌمكن التخلً عنه فً القانونل وٌجب فهوم
مضمون وشكل الدفاع المشوروع بشوكل جٌودل وعنودما ٌكوون األفوراد والجماعوات
أصووحاب الح وق فووً وضووع دفوواع جوووهري عوون حقوووعهم المنصوووت علٌهووا فووً
الدسووتور والمعاهوودات والقوووانٌن الدولٌووةل فبإمكووانهم أن ٌسووتخدموا حووق المقاومووة
حتى ٌحصلوا على حقووعهم بكافوة السوبل ابتودا ًء مون االنتفاضوة إلوى الممواهراتل
وموون تقوودٌم عوورائ جماعٌووة حتووى اللجوووء إلووى المحوواكم بشووكل عووام أو جزئووً
وبشك ل فردي أو جمواعًل حٌوا ٌمكون لشوعب هضومت حقوعوه ولؽتوه وثقافتوه أن
ٌلجوؤ إلووى مقاومووة طوٌلووة أو عصووٌرة األمود حسووب الحاجووةل إذا كانووت طوور الحوول
القانونٌووة والسٌاسووٌة مؽلقووة .إن ذلووك لووٌس عصووٌانا ً بوول هووو حووق عووانونً مشووروعل
وعدم القٌام به ٌعتبر انتهاكا ً للقانون.
ٌعتبر عدم المطالبة بوالحقو أو عودم اسوتخدامها أكبور انتهواك للقوانونل
وتكون عوانٌن الؽابة سارٌة المفعول فً المكان الذي ٌتواجود فٌوه ذلوك .لوذا ٌكوون
األفراد والمجموعات والشوعوب صواحبة الحوق منتهكوة للقوانون فوً حوال سوكوتها
على هضم حقوعهال وٌعتبور طلوب الحوق وإذا اعتضوت الضورورة القٌوام بانتفاضوة
عنوود اؼتصوواب الحقووو حووق مقاومووة مقوودسل وهووذا هووو جوووهر القووانون والعدالووةل
ولٌس ألي شخت أو شوعب الحوق فوً السوكوت أو الرضوو أموام انتهواك حقهوال
فانتهاك القانون وتسمٌم المجتمع والدولة ناتج عن ذلوك الرضوو ل كموا إن الودفاع
المشروع هو الوعفة القانونٌة األساسٌة التوً ال ٌمكون التخلوً عنهوا ابوداً فوً والدة
الحقووو واسووتخدامهال إذ ال ٌحووق للشوووعوب والجماعووات واألفووراد التووً ال تلبوووً
مقتضٌات ذلوك ان تعتبور نفسوها مون البشور أو أن تشوكو .إن حقوو الفورد المدنٌوة
واالعتصادٌة واالجتماعٌة وحقو الشعوب فً الثقافة وحوق تقرٌور المصوٌر التوً
تعتبر حقو الجٌل األول والثانً والثالوا والتوً جعلهوا القوانون الودولً حقوعوا ً ال
ٌمكن التخلً عنها وإعطائها طابعا ً رسمٌا ً تمثل القٌم المتصاعدة للعصورل وتشوكل
إحدا الركائز األساسٌة التً تعتمد علٌها الحضارة الدٌمقراطٌة.
ٌشووكل موضوووع القٌووادة والكوووادر أحوود القضوواٌا الهامووة بالنسووبة للمجتمووع
المدنًل إذ هناك حاجة ماسة لمإسسات تعلٌمٌة هاموة مون أجول مشوارٌع المجتموع
المدنً الشاملةل حٌا ال ٌمكون إنشواء هوذا الونمط االجتمواعً مون خوبلل أشوخات
عادٌٌن ال على التعٌٌنل لذلك ٌجب إنشاء المإسسات التعلٌمٌة التً تخلق الكووادر
األساسووٌة وفووق الحاجووة وهووو أموور ال ٌمكوون التخلووً عنووهل وٌجووب أن تكووون هووذه
466

من دولة الكهنة السومرية

المإسسات شاملة وؼنٌة ابتدءا ً من المضمون اإلٌدٌولوجً حتوى المسوائل التقنٌوة.
كمووا ٌجووب إنشوواء أكادٌمٌووات ومعاهوود كافٌووة مقتوودرة ال سووٌما فووً مجووال الفلسووفة
والبلهوت والتوارٌخ والحقوو واللؽوة والفون والعلوم والقٌوادة واالعتصواد والسٌاسوة
والصووحافة والطبووع والنشوور والرٌاضووة واالتصووالو ألن نمووام التعلووٌم العووام لوودا
الدولووة والمجتمووع ال ٌسووتطٌع تخوورٌج الكوووادر البلزمووة لهووذا الؽوور ل إنمووا ٌمكوون
إعووداد هووذه الكوووادر بطرٌقووة تنسووجم مووع أهوودافها فووً مدارسووها التووً تتناسووب مووع
جوهرها وتوطد ذلك عن طرٌق التجربة.
ٌجووب تنوواول نمووط المجتمووع الموودنً باهتمووام موون أجوول حوول البنٌووة التووً
وصلت إلى طرٌوق مسودود علوى مسوتوا الدولوة والمجتموع فوً الشور األوسوطل
والحوود موون التخرٌووب الووذي نجووم عوون منوواهج العنووؾ التقلٌدٌووة .وسٌكتسووب األهمٌووة
بالمواعؾ العملٌة والنمرٌة مع مرور الزمن .وعلى الجمٌع وفً مقودمتهم العورب
وإسرائٌلل وإٌران والعرا والكرد أن ٌعترفوا بؤن جمٌع مناهج العنؾ التً تمت
تجربتها والمفاهٌم التً تقؾ وراءها لم تنجح فً حل التناعضات فً هذا العصور.
وأصبح ال مفر من مشروع اجتماعً مدنً شامل ٌودرج علوى جودول أعمالوه فوً
كل آن حق الدفاع المشروعل فبل ٌمكن حل مسؤلة القدس بمفهووم عوومًل أموا حول
المسووؤلة الكردٌووة بهووذا الشووكل فقوود ٌسووتؽر عرنووا ً كووامبلًل ولوون تنتهووً الحووروب
المذهبٌة والعشائرٌة .فالمجتمع الذي ٌتبنى العنؾ ٌكون فً حالة تمورد دائومل كموا
لن تتخلى الدولة عن العصال الن كل تلك الطر تعمق الموؤز وتبقوى بعٌودة عون
العصر.
بالمقابل ال ٌمكن التخلً عن شكل حلول المجتموع المودنً كسوند أساسوً
للحضارة الدٌمقراطٌة باعتباره سبٌل حل عوام واكثور توازنواًل مون خوبلل مناهجوه
الحلولٌة وتطوٌر السبلم خطوة بخطوة حسب مقاٌٌس الدٌمقراطٌة حتوى وان كوان
بطٌئا ً أو لوم ٌكون كموا ٌرٌوده الجمٌوعٌ .مكون لحضوارة الشور األوسوط التوً تعتبور
فٌدرالٌووة طبٌعٌووة فوووً التووارٌخل أن تصووول إلووى موعووع األطروحوووة المضووادة عنووود
تطوٌرها للمجتمع المدنً بمقاٌٌس دٌمقراطٌة حدٌثةل بتشكٌل األطروحة المضوادة
الٌسارٌة لحضارة الشر األوسطل ٌمكن خلق حملة باتجاه التركٌبوة البلزموة لكول
اإلنسانٌة مرة أخرا كما كان فً التوارٌخ عون طرٌوق إعاموة اتحواد دٌوالكتٌكً موع
األطروحة الٌمٌنٌة للحضارة األوربٌةلل وٌمكون أن ٌوإدي دوران التوارٌخ لعجلتوه
بهذا االتجاه إلى خطوات عملٌة ناجحة وآمال متصاعدة.
إن آخوور موضوووع ٌجووب تقٌٌمووه فووً تكوووٌن الشوور األوسووط ألطروحتووه
المضادة ٌتعلق بودور الشوعوب كقووا فاعلوة أساسوٌة .إذاًل عون مواذا ٌعبور حواملً
هذه الثقافوة كوونهم مون أعودم الشوعوب فوً التوارٌخ بتوداخلهم الحضواري فوً ٌومنوا
هذال وكٌؾ ٌتطور دورهم فً المستقبل..؟ إن اإلجابة على هذا السوإال ٌمكون أن
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ٌسلط الضووء علوى التطوورات المحتملوة وسونتطر إلٌهوا علوى مسوتوا التعرٌوؾ
وبشكل مختصر
أ ـ ٌووؤتً الواعووع العربووً اإلسوورائٌلً ذو الجووذور السووامٌة علووى رأس
المواهر التً شؽلت وستشؽل المنطقة كثٌراًل إذ ترجع جذور المشكلة إلى أربعوة
آالؾ سنة عبل المٌبلدل وكانت الثقافة السامٌة فً مرحلة التكون بٌن األلؾ التاسع
واأللؾ السادس عبل الموٌبلدل ومون ثوم انتشورت باتجواه الشور والؽورب والشومال
والجنوبل وكانت المناطق الداخلٌة لشبه الجزٌرة العربٌة التً ولودت فٌهوا تمتلوك
مناخا ً مبلئما ً منذ األلؾ التاسع وحتى األلؾ الثالا عبل المٌبلدل حٌا لعب المنوا
المبلئم دورا ً أساسوٌا ً فوً تكووٌن القبائول السوامٌة التوً أمهورت تؤثٌرهوا فوً جمٌوع
أنحوواء شووبه الجزٌوورة العربٌووة وأفرٌقٌووا الشوومالٌة وشوور البحوور المتوسووط وحتووى
ضاؾ نهر الفرات وجبال طوروسل وتشكلت عدة لهجات سامٌة مختلفة فوً هوذه
المرحلة .لقد أسرع الجفاؾ الذي حدا فوً األلوؾ الثالوا عبول الموٌبلد فوً نوزوح
القبائوول نحووو المنوواطق المبلئمووة للعووٌ وكانووت بموعووع القوووة العاملووة األساسووٌة فووً
تكوووٌن الحضووارة المصوورٌة والسووومرٌة .وكانووت موون أولووى القبائوول التووً عملووت
بالتجارة بٌن تلك الحضارتٌن وفٌما بٌنها .لقد أطلق السومرٌون علوى هوذه القبائول
التً توجهت إلوٌهم اسوم العموورٌٌن"الؽربٌٌن"ل أموا المصورٌون فقود أطلقووا علٌهوا
اسم أبٌرو ( وتعنً القبائل الصحراوٌة ومن هنا ٌؤتً أساس كلمة عبوري ) .حكوم
العمورٌووون السووومرٌٌن تمام وا ً فووً عصوور األكووادٌٌن والبووابلٌٌن واآلشووورٌٌنل أمووا
العبرٌون فقد تراوحوا صعودا ً وهبوطا ً بوٌن االثنوٌن .وفوً الوعوت الوذي كوان فٌوه
إبوراهٌم ٌنووزل مون أور و"معناهووا المدٌنوة ذات الووتبلل" أورفوال ٌخوورج موسوى موون
مصر حٌا كانت حرب تحرٌر ضد الحضارة العبودٌة إلى حد موال وانتهوت هوذه
المرحلة بمهور األدٌان التوحٌدٌة نتٌجة التؤثٌر المكثؾ من الحضارتٌن.
ٌكتسوووب الووودٌن التوحٌووودي أهمٌوووة مووون ناحٌوووة الحٌووواة الروتٌنٌوووة للقبائووول
وحاجتها للتوحٌد أمام تعدد اآللهة عند المصرٌٌن والسومرٌٌن .إذ ال ٌمكن توحٌود
وتسووٌٌر القبائوول إال عوون طرٌووق اإلٌمووان بإلووه واحوود وصووارم .لق ود لعبووت تووؤثٌرات
مروؾ شبه الجزٌرة العربٌة دورا ً مصٌرٌا ً فً هذا المهور الدٌنًل ونفهم أنه توم
الوصووول إلووى هووذه المرحلووة بعوود األدٌووان المتعووددة اآللهووة والطوطمٌووة موون خووبلل
حرب تكوٌن األدٌان التوحٌدٌة .إن المرحلة التً بودأها إبوراهٌم عود أصوبحت دٌون
القوووم مووع موسووىل ودٌن وا ً كونٌ وا ً مووع عٌسووى وأصووبح دٌوون العوورب مووع دمحمل ودٌوون
اإلنسانٌة آلخر مرةل إن ما عام به عٌسى باسم الفقراء عد عام به دمحم باسوم التجوارل
أي باسم الطبقة الوسوطى .ونسوبة لكونٌوة هوذه الطبقوات ٌمهور االثنوان عووة تطوور
كدٌن كونً.
أدا إصرار الٌهود على دٌن القوم ألن ٌصوبحوا أحود العناصور الكبورا
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فً التؽٌٌر التارٌخً .فالٌهودٌة بجانبها هذا هً فً موعع القووة األساسوٌة للتحوول
واإلرؼووام والتحوورٌ فووً صوودر اإلنسووانٌةل وتواصوول دورهووا هووذا منووذ مهورهووا
وحتى اآلن .
لقد مهر العرب كآخر جٌل للقبائل الصحراوٌة على ساحة التوارٌخ بعود
أن عوواموا بانفجووار كبٌوور مووع عٌووام النبووً دمحم بتجدٌوود دٌوون النبووً إبووراهٌمل وٌشووكل
اإلسوبلم وهللا والقومٌوة العربٌوة هوٌوة و نسووٌجا ً إٌودٌولوجٌا ً مترابطوا ً بإحكوامل وفووً
الواعوع وكموا ٌتضوح مون النواحٌتٌن العرعٌوة والدٌنٌوةل فوإنهم أعربواء للٌهوودل وٌوؤتً
ازدٌاد التناع فٌما بٌنهم من التمواٌز الطبقوً .وتقودم الصوراع خطووة إلوى األموام
بٌن الٌهود الذٌن أصبحوا أثرٌواء مون التجوارةل والعورب الوذٌن ٌعبورون عون آخور
اتحاد للقبائل الصحراوٌة مع مهور اإلسبلم .فوً الحقٌقوة لقود بودأت هوذه المرحلوة
مع إبراهٌم الذي عام بإنطبلعات ضد ملوك المدن السومرٌة األؼنى من العبورٌٌنل
كما وجه موسى نفس القبائل العبرٌة الفقٌرة ضد الملكٌة المصرٌة .وٌتواصل هذا
النوع من الصراعات فً إسرائٌل الحالٌةل ولم ٌكن هذا الصراع أعل مون صوراع
الهلٌنٌووٌن مووع الرومووانٌٌنل والبووابلٌٌن مووع اآلشووورٌٌن .إذ تعووود الخبوورة الٌهودٌووة
الكبٌرة فً التارٌخ إلى الدروس التً تلقوها من هذا الصراع و عووة التجوارة .لقود
تعر الٌهود إلى أكبر تهجٌر من عبل الرومانٌٌن بعد الذي تعرضوا له علوى ٌود
البابلٌٌنل وانتشروا فً جمٌع أنحاء العالم بعد عام  75م.
إن امووتبلك الٌهووود للووذهن التجوواري األكثوور مكووراً فووً العووالمل حوور
المجتمعووات التووً أعوواموا فٌهووا وهووذا مووا أدا إلووى تعرضووهم لئلبووادة بشووكل متكوورر.
وأصبح مهور الدولة اإلسرائٌلٌة أمر البد منه موع الفاشوٌة األلمانٌوة الهتلرٌوةل إن
إسرائٌل هً تسودٌد األوسواط المحٌطوة وفوً مقودمتها العورب فواتورة اإلبوادة التوً
مارستها الفاشٌة األلمانٌة بحق الٌهود .وٌؤتً الٌهود فً مقدمة عائموة المجموعوات
الموووإثرة فوووً تطوووور وانتشوووار الرأسووومالٌة وال سوووٌما فوووً الحضوووارة األوروبٌوووة
وأمرٌكا .ولهم تؤثٌر فً التجارة والمال والعلم والفن وحتى فً األمواكن الحساسوة
فووً السٌاسووة فووً جمٌووع أنحوواء العووالم لتقووؾ وراءهووم الحضووارة الرأسوومالٌة .لقوود
ازدادت تناعضاتهم مع العرب حوول موضووع األر ل وال ٌمكون إزالوة إسورائٌل
لكون تحوول شووكلها الموجوود ٌمكون أن ٌنووتج وسوائبلً للحولل كمووا إن تحوول القومٌووة
العربٌة أٌضوا ً شورط .وفوً حوال العكوس فوإن وجوود عوومٌتٌن عود ٌوإدي حتوى الوى
اسووتخدام عنبلووة ذرٌووة جدٌوودة .وإلسوورائٌل تفووو اسووتراتٌجً فووً هووذا الوونمط موون
الحربل لكن ذلك لن ٌفٌد المجرٌات العملٌة.
وفً القودس توم تعقٌود المشوكلة لتتحوول الوى ملوم كبٌورل والوذي أدا الوى
ذلك هو التشبا بالقومٌة التً وصلت إلى طرٌق مسدود فوً جمٌوع أنحواء العوالمل
وكووؤن هووذه المدٌنووة المقدسووة تحموول لعنووة القومٌووة والقبائلٌووة السووابقةل إال أن اسوومها
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ٌعنووً القدسووٌة ودٌووار السووبلم .فكمووا لعووب الٌهووود دوراً فووً مهووور أبوٌووة األدٌووان
التوحٌدٌةل كذلك لعبوا نفس الدور فً مهور القومٌوةل وٌعتبورون مون اكثور الوذٌن
تضرروا وأصبحوا ضوحٌة لهوذٌن المفهوومٌن .باإلضوافة الوى ذلوك أدت التجوارب
التً عاشها الٌهود بٌن الحضارات إلى نشوؤتهم علوى عوٌم عوٌوة فوً مجواالت العلوم
والفن واالعتصادل وابتدا ًء مون كتابوة الكتوب المقدسوة وكثٌور مون المإلفوات لرجوال
العلوم والفنووونل فقود وصوولوا إلوى عوووة كبٌوورة مون الناحٌووة المادٌوة والمعنوٌووةل حتووى
كؤنهم ٌحركون كل اإلٌدٌولوجٌات والمإسسات األساسٌة على أصابعهم.
امووا بالنسووبة للعووربل فقوود ملوووا متخلفووٌن باعتبووارهم آخوور المجموعووات
الصحراوٌة السامٌة .لكن انتشارهم فً جمٌع أنحاء شبه الجزٌرة العربٌة وأفرٌقٌا
الشمالٌةل أدا إلى وصولهم لثروة وعوة نوعٌة من الناحٌة الجؽرافٌة علوى األعولل
بذلك وععت مجموعتان سامٌتان فً وضع المواجهة على الصعٌد العالمًل فؽودوا
ضحاٌا ما خلقوه من دٌن وعومٌةل وبدأت تبتلعهم الوحوو التوً خلقوهوا بؤٌودٌهمل
و لوذلك فووإن تجوواوز مواعفهموا المعتموودة علووى الوودٌن والقومٌوة هووو الحوول الوحٌوود .إذ
ٌجب على هاتٌن المجموعتٌن اللتٌن ٌمكن أن تلعبا دورا ً هاما ً فً الشر األوسوط
أن تتفقا فً إطار مقاٌٌس الحضارة الدٌمقراطٌةل وهكذا فوان المخورج الوحٌود هوو
الفٌدرالٌة المرنة بدالً من االنقسام القومً والدٌنًل وٌجب برمجة فٌدرالٌة عربٌة
إسوورائٌلٌة تحووت نمووام اعتصوواد السووو الحوور مووع حرٌووة الكٌانووات الثقافٌووة وألموود
طوٌلل علما ً بؤن الفٌدرالٌة ضرورٌة اٌضا ً من أجل العرب المنقسومٌن إلوى ثبلثوة
وعشرٌن دوٌلة .فلٌس لبلتحاد العربوً الموجوود "الجامعوة العربٌوة" دوراً ومٌفٌوا ً
كما ٌجبل بل إن فٌدرالٌة دٌمقراطٌة عربٌة ـ إسرائٌلٌة ترؼم العرب على التوحد
تحووت سووقؾ واحوودل وموون الواضووح أن الشوور األوسووط برمتووه سٌسووتفٌد موون هووذه
الفٌدرالٌة عدا بعو األطوراؾ الرجعٌوةل وٌمهور أنوه ال مفور مون سوٌر العبلعوات
العربٌة اإلسرائٌلٌة نحوو الحول تحوت مول فٌدرالٌوة فوً القورن الواحود والعشورٌنل
وٌمكوون للتجربووة الدٌمقراطٌووة إلسوورائٌل فووً العووالم أن تلعووب دورا ً تارٌخٌووا ً فووً
دمقرطة العرب.
ال مفوور موون ممارسووة العلمانٌووة بعمووق كجووزء ال ٌتجووزأ موون هووذا التحووول
الدٌمقراطًل حٌا بوات مون الضوروري تجواوز التخرٌوب والتخلوؾ الوذي ٌجوري
باسم الدٌن منوذ آالؾ السونٌنل مون خوبلل إصوبلحات دٌنٌوة شواملةل باإلضوافة إلوى
اإلصبلحات الدٌنٌوة فوان نجواح العلمانٌوة سوٌعطً دفعوا ً للتحوول الودٌمقراطًل كموا
ٌسووتمد منووه القوووة أٌض واًل وٌجووب تجوواوز اإلٌدٌولوجٌووة القومٌووة أٌض واًل فعنوودما ٌووتم
تجاوز اإلٌدٌولوجٌات التً تحر على الصراع فً هاتٌن الساحتٌنل حٌنها فان
فلسفة الحرٌة والوحدة العادلة المعتمدة على الدٌن والحرٌوة ستكتسوب الصوبلحٌةل
وستجلب هذه المفاهٌم الفلسفٌة الموجودة فً أساس الحضارة الدٌمقراطٌوة السوبلم
والتسوووامحل فوووً هوووذه الحالوووة سوووٌتحقق الوفوووا العربوووً ـ اإلسووورائٌلً والوحووودة
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الدٌمقراطٌة بدالً من الصراعل وسٌإثر هذا التطور على الشور األوسوط والعوالم
بؤكمله.
سوٌكون الوفوا العربوً ـ اإلسورائٌلً خطووة كبٌورة علوى طرٌوق السوبلم
والوحووودة الدٌمقراطٌوووة فوووً الشووور األوسوووطل وستكتسوووب األطروحوووة المضوووادة
ألطروحوووة الحضوووارة الدٌمقراطٌوووة األوروبٌوووة التوووً تسوووتمد ؼوووذائها مووون الشووور
األوسطل عوة كبٌورة مون خوبلل الوفوا الموذكورل وسوٌكون لهوا توؤثٌر تسلسولً فوً
العووالم اجمووعل كمووا ستسوواهم المرحلووة الجدٌوودة التووً تبنووى علووى أسوواس الفٌدرالٌووة
الدٌمقراطٌة فً أن ٌسٌر الشر األوسط نحو تركٌب الحضارة الدٌمقراطٌة وإلى
مرحلووة حضووارٌة تلٌووق بتارٌخووه .حق وا ً إن النتووائج التارٌخٌووة لبلتفووا العربووً ـ
اإلسرائٌلً مهمة جداًل ألن ذلك سٌسرع من حل التناعضات األخرا فوً المنطقوة
وسٌضؽط من أجل الحل الدٌمقراطًل فالتطور فً هذا االتجاه والذي نرا تؤثٌره
منذ اآلن سٌكتسب طابعا ً سوائداًل وال ٌمكون انتموار اسوتمرار مرحلوة الصوراع فوً
جو من عدم الوفا مطوالًل ألن المروؾ المحلٌة واإلعلٌمٌوة والدولٌوة لون تتحمول
هوووذا الوضوووع طووووٌبلًل وسووونرا أنوووه ال مفووور مووون السوووبلم المسوووتند إلوووى التحوووول
الدٌمقراطً بٌن العرب أنفسهمل وبٌن العورب وإسورائٌل وكول المنطقوة فوً القورن
الواحد والعشورٌن وتصواعده عبور حملوة اعتصوادٌة وفنٌوة متطوورةل هكوذا سوٌكون
للشر األوسط الذي سٌكتسب عوة على هذا األساسل إمكانٌة خلق تطورات تلٌوق
بتارٌخه فً كل العالم وتطوٌر الحضارة الدٌمقراطٌة نحو تركٌبات جدٌدة.
ب ـ تقوواوم السوواحة الحضووارٌة اإلٌرانٌووة فووً الشوور األوسووط بؤصووالتها
المتبقٌووة عبوور التووارٌخل وترٌوود مواصوولة الوودور الووذي تلعبووه علووى مفتوور خطوووط
الحضارة الشرعٌة والؽربٌة فً تجربة دمقرطة الثقافة اإلسبلمٌةل حٌوا ٌمتود هوذا
الطووابع اإلصووبلحً فووً السوواحة اإلٌرانٌووة إلووى أعوودم مراحوول التووارٌخ .فالحضووارة
اإلٌرانٌة هً التً جعلت العبودٌوة القاسوٌة للسوومرٌٌن مرنوةل كموا وٌعتبور اإلرا
الزرادشتً واالزدهار البارثً نصرا ً لئلصبلح فً العبودٌة وتحولها الدٌمقراطً
النسبً وفق تلك المرحلة .إن إلٌران دور هام فً تحضر آسوٌال إذ أنهوا عرضوت
الحضووارة اإلعطاعٌووة اإلسووبلمٌة إلصووبلحات منووذ اسووتقبالها فووً اللحمووة األولووىل
وتمثل الشٌعة اإلٌرانٌة أول إصبلح إٌجابً فً اإلسوبلمل وعوبلهم أٌضوا ً أراد موانً
ومزدك إجراء إصبلحات فً النمام العبوودي الساسوانًل كوذلك كوان بابوك بموعوع
عائوود شووعب ضوود سوونٌة العباسووٌٌنل وٌرجووع سووبب انهٌووار األموووٌٌن إلووى التووؤثٌر
اإلٌرانًل كما أن مرونة العباسوٌٌن كانوت بتوؤثٌر مون إٌوران .لقود كانوت الحضوارة
اإلٌرانٌووة الصووفوٌة أعوورب إلووى الشووعب موون السوونٌة المتصوولبة للعثمووانٌٌن وتخلفهووا
اإلعطوواعً المركووزيل كمووا سوواندت العلوووٌٌن أٌض وا ً واسووتمر الوودور اإلٌرانووً فووً
إصبلحات القرن التاسع عشر.
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كانت آخر ثورة كبٌرة للقورن العشورٌن مون نصوٌب إٌورانل وإن الشوًء
الؽرٌب هو أن هذه الثورة لن تنطفغ بسهولة كونها ثورة الشر األوسطل وٌمهر
أنه ال مفر من انحبلل التعصب اإلسبلمً تحت اسوم الثوورة اإلسوبلمٌة اإلٌرانٌوةل
وذلك عند توحد تؤثٌر الحضارة الدٌمقراطٌوة مون الخوارج موع الطوابع اإلصوبلحً
الذي ٌؤتً من التارٌخل وهكذا فإن الثورة اإلسبلمٌة اإلٌرانٌة إموا أن تقضوً علوى
نفسها أو أنها ستواجه تعصب الشر األوسط تحت اسوم اإلسوبلمل وستضوؽط مون
أجوول حوول جووذري للمشووكلةل لوذا لوون تووزول نتووائج الثووورة اإلسووبلمٌة اإلٌرانٌووة عوون
الساحة بسهولةل والسائد اآلن هو انها تعٌ مرحلة انتقالٌوةو فإموا أنهوا ستتعصوب
فووً داخلهووا ولوون تتحموول الجموواهٌر ذلووكل أو سووتجد نفسووها مضووطرة للوودخول فووً
مرحلة النتٌجوة النهائٌوة لئلصوبلحاتل عنودها ال مفور مون إحوداثها موجوة إسوبلمٌة
دٌمقراطٌة فً الشور األوسوطل كموا تضوؽط الدٌمقراطٌوة الرأسومالٌة اإلسورائٌلٌة
من الؽرب على القومٌة واإلعطاعٌة العربٌة لتشدها نحو التحول الدٌمقراطً فوإن
إٌووران بالووذات تحوواول القٌووام بوونفس المهمووة موون خووبلل التحووول الوودٌمقراطً داخوول
اإلسبلم من الشر .
وكؤن اإلعطاعٌة اإلسبلمٌة ذات الثقل العربً مؤخوذة بوٌن فكوً كماشوةل
ال ٌنتموور اسووتمرار اإلسووبلم اإلعطوواعً والبلدٌمقراطووً طوووٌبلًل كمووا أن الوضووع
االنتقوووالً اإلٌرانوووً لووون ٌسوووتمر طووووٌبلًل بووول سوووٌتم تحطٌمهوووا مووون عبووول القوووومٌٌن
واإلصووبلحٌٌن فووً الووداخل فووً حووال توجههووا نحووو التعصووبل أمووا إذا نجحووت فووً
التحول نحوو الدٌمقراطٌوةل فوإن االتحواد الفٌودرالً اإلٌرانوً الودٌمقراطً سٌصوبح
موون أعوووا المووودٌبلت التووً سووتإثر فووً الشوور األوسووطل وسووتكون الجمهورٌووة
اإلسبلمٌة الدٌمقراطٌوة اإلٌرانٌوة الدعاموة القوٌوة للتحوول الودٌمقراطً فوً الشور
األوسطل وبما ان هذه الحضارة البدٌلة عادرة على إنشاء روابط عوٌوة موع أساسوها
التووارٌخًل فإنهووا عووادرة أٌض وا ً علووى حوول المشووكلة عوون طرٌووق الوفووا والسوولم موون
خووبلل الحضووارة الدٌمقراطٌووة الحدٌثووةل وٌمكوون أن تكتسووب عوووة تطوووٌر أطروحووة
مضادة فً واعع إٌوران فوً كوبل الحوالتٌنل إن إٌوران مضوطرة للقٌوام بودور مشوابه
ألنها تعرفت على الدور الحضاري سوابقاًل وال ٌمكون إلٌوران أن تبقوى دون توؤثٌر
على آسٌا الوسطى أو القوعاز أو كامل الشر األوسطل وسترؼب فً تحقٌق ذلك
عن طرٌق خلق حول إسوبلمً دٌمقراطوً بشوكل جوذري .كموا ان نجاحهوا أو عودم
نجاحهووا موضووع نقووا ل وسووٌمهر نمووام أكثوور تعصووبا ً فووً حووال فشوولها وسووٌكون
التشتت نتٌجة ذلك .ولكن ال ٌمكن انتمار تحطم القومٌة بشكل جذريل إذ سٌمهر
اتحاد دٌمقراطً فٌدرالً معاصر فً واعع إٌران كبدٌل آخر علوى األؼلوبل وفوً
حال عدم تحقٌق الدٌمقراطٌة فً إٌران فإن فٌدرالٌة إٌران الدٌمقراطٌة العصورٌة
سووتتحقق علووى الموودا البعٌوود دون الحاجووة إلووى سووتار دٌنووًل وهكووذا فووإن االحتمووال
عوي ل تحقٌق هذا الخٌار فً المستقبل البعٌدل لقد كانوت إٌوران ذات صوفة فٌدرالٌوة
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عبوور التووارٌخ ومازالووت مقسوومة إلووى أربووع مقاطعوواتل لووذا فووإن فٌدرالٌووة إٌووران
الدٌمقراطٌة لن تكون مرحلة صعبةل وٌمكن أن تكون من إحدا أولى الدول التً
ستنضم إلى فٌدرالٌة الشر األوسطل كما ٌمكن أن تصبح الفٌدرالٌة الجزئٌة التً
تشهدها إٌران أكثر وضوحاًل وأن تؤخذ طابعا ً دستورٌاً.
ٌمكننا القول بارتٌواح أن التطوورات التوً تحودا فوً إٌوران سوتكون مون
إحدا القوا األساسٌة المتحكمة بالتطورات التً ستجري فً الشر األوسط فوً
القووورن الواحووود والعشووورٌنل وتعتبووور إٌوووران حجووور الزاوٌوووة الكبٌووورة الثالثوووة فوووً
األطروحوووة المضوووادة التوووً سٌشوووكلها الشووور األوسوووط فوووً مواجهوووة الحضوووارة
األوروبٌةل إذا كانت إسرائٌل تؤتً فً المرتبة األولى والعرب فً المرتبة الثانٌوة
فبل مفر من أن تكون إٌران الثالثة من الناحٌوة التارٌخٌوة والجؽرافٌوة والتطوورات
التً تحدا فٌها ٌومٌاًل وستشكل األطروحوة المضوادة للشور األوسوط عووة كبٌورة
من خبلل الثقول الوذي ستكتسوبه مون إٌوران .فبٌنموا تمثول إسورائٌل هوذه األطروحوة
المضادة فً الحضارة الؽربٌةل سٌمثلها العرب فً شبه الجزٌورة العربٌوة والقوارة
اإلفرٌقٌةل أما إٌوران فسووؾ تمثلهوا فوً القوارة اآلسوٌوٌة .إن األطروحوة المضوادة
التووً سووتتمركز فووً ٌسووار الحضووارة الدٌمقراطٌووة فووً الشوور األوسووط فووً القوورن
الواحد والعشرٌن ستكتسب عوة متعددة األلوان وخبلعة فً الواعوع اإلٌرانوً لخلوق
تركٌبها الجدٌد للحضوارة البلئقوة بالتوارٌخل وسوتإدي إلوى خطووات عملٌوة ناجحوة
من خبلل عٌامها بالمساهمة التارٌخٌة آلمال الحضارة الجدٌدة لئلنسانٌة.
ج ـ كموا لعبوت األناضوولل تركٌوا أبورز دور فوً أعصوى شومال الشوور
االوسووط فووً كوول مرحلووةل فإنهووا كووذلك تواصوول طموحهووا فووً مرحلووة الحضووارة
العصرٌةل إذ تشكل األناضول معبر وخط تحول األنممة فوً التوارٌخل وعود نقلوت
القووٌم الحضووارٌة الشوور أوسووطٌة والتووً اسووتمرت خمووس عشوورة ألووؾ سوونة إلووى
أوروبووا عبوور منطقووة البلقووان والقوعووازل وتقوووم بنقوول عووٌم الحضووارة األوروبٌووة إلووى
الشوور األوسووط فووً القوورنٌن األخٌوورٌن .إذ كووان الحثٌووون ذووا األصوول اآلريل
بمثابة الشعب الذي ٌمثل الدور األول فً األلفٌة الثانٌة عبل المٌبلدل وبشكل أصوح
كانووت عوودة شووعوب تبوودو كشووعب واحوود تحووت اسووم الحثٌووٌنل وكانووت فووً مرحلووة
الوودخول إلووى العبودٌووة حوودٌثا ً مووع العصوور النٌووولٌثً .لقوود وععووت األناضووول تحووت
التؤثٌر اإلؼرٌقً بعود سوقوط عوبلع طوروادة ومون ثوم فرٌؽٌوا ولٌكٌوا مون " 1255ـ
. " 655م وعاشووت المرحلووة الهلٌنٌووةل واسووتمر ذلووك حتووى عووام  1555م .حٌووا
استقر األرمن ف ً الخط الشمالً الؽربً والكورد فوً الخوط الجنووبً الشورعً مون
األناضووولل انفووتح األناضووول للعشووائر التركٌووة منووذ عووام  1555مل واسووتمر هووذا
االسووتٌطان حتووى القوورن الرابووع عشوورل حٌووا تعرضووت مووع الحضووارة السوولجوعٌة
والعثمانٌة الى تماٌز طبقً عمٌقل وهكذا فقد تم التقسٌم الطبقً الجوذري لؤلتوراك
فووً هووذا المرحلووةل ففووً الوعووت الووذي أحٌووا فٌووه التركمووان الموجووودٌن فووً الجبوول
473

حنو احلضارة الدميقراطية

خصائصهم التركٌة بشكل مباشر وحًل فوإن تركٌوة المودن شوهدت توذوٌبا ً عاسوٌاًل
واتخووذ السووبلجقة والعثمووانٌون المووذهب السوونً اإلسووبلمً أساسووا ً لهوومل واكتسووب
التعصووب اإلعطوواعً عوووة فووً مواجهووة اإلصووبلحات اإلٌرانٌووةل ان اإلمبراطورٌووة
العثمانٌووة التووً وصوولت إلووى التوووازن الحسوواس بووٌن الرأسوومالٌة واإلعطاعٌووةل عوود
انتشوورت وعاشووت بطرٌقووة مرٌحووة لؽاٌووة تطووور الحضووارة الرأسوومالٌةل لكنهووا لووم
تصمد كثٌرا ً أمام مرحلوة انتشوار الرأسومالٌة وسوقطت فوً بداٌوة القورن العشورٌن.
وحقق األتراك بقٌوادة مصوطفى كموال أتواتورك نجاحوا ً فوً حورب االسوتقبلل التوً
خاضوووها ضوود االسووتعمار الؽربووً ومحووٌط السوولطنة العثمانٌووة التووً أصووبحت فووً
وضوووع العمٌووول للؽوووربل باإلٌدٌولوجٌوووة القومٌوووة الؽربٌوووة بووودالً مووون اإلٌدٌولوجٌوووة
اإلسبلمٌة من خبلل االتفاعٌات التً طوروها مع الببلشفة فً الخارج وموع الكورد
فً الداخل ضد الكومبرادورٌٌن الروم واألرمنل وبذلك عاموا بانتقال تارٌخً إلى
المرحلوووة الجمهورٌوووة لتلعوووب أناضوووول القووورن العشووورٌن دوراً باسوووم الجمهورٌوووة
التركٌة.
عندما أعدمت الجمهورٌة التركٌة علوى عموع الكورد الوذٌن كوانوا عنصوراً
مإسسا ً فً هذه المرحلة بسبب التمردل فقدت تركٌا فرصة التطور التارٌخً لعدم
عٌامهووا بووالتحول الوودٌمقراطًل وتحووول موععهووا الووذي كووان ٌسوومح لهووا أن تصووبح
كالٌابانل إلى مؤز بسبب المشكلة المذكورةل ومازال هذا المؤز عائماًل فهً فوً
أعور ب موعووع إلووى أوروبوا موون حٌووا جؽرافٌووة الشور األوسووط ومسووتوا التطووور
الحضاري .وتشهد نقاشا ً دٌمقراطٌا ً مكثفاًل كما لم تستطع التقدم فً عضوٌتها إلوى
االتحاد األوروبً بسبب عدم تحقٌقها التحول الدٌمقراطًل وٌرجع سبب ذلك إلوى
الوجووود الكوورديل حتووى وصوولت هووذه المشووكلة األساسووٌة القائمووة أمووام تركٌووا إلووى
مسووتوا تقرٌوور مصووٌرهال وتشووهد ازدواجٌووة إمووا الحوول الوودٌمقراطً فووً إطووار
الجمهورٌة أو أن تنكم وتصبح هامشٌةل لم ٌتم تحدٌد طرٌقة حل المشوكلة بعودل
مع أن المروؾ الداخلٌة والخارجٌة ترؼمها على إجراء حل دٌمقراطً.
تمتلك تركٌا مروؾ اجتماعٌة عرٌبة للتحول الودٌمقراطًل أكثور مون أي
دولة فً الشر األوسوط .وعود خطوت خطووات بهوذا الصودد وستصول إلوى وضوع
االنضمام إلى عضوٌة االتحاد األوروبً إذا عامت بإلقاء الخطوات المتبقٌة وبذلك
فإنها تكون عد أضافت عووة للخٌوار الودٌمقراطً للحضوارة األوروبٌوة الدٌمقراطٌوة
وسووتإثر علووى تركٌووة آسووٌا الوسووطى كثٌووراً .موون المحتموول أن تتطووور تركٌووا بهووذا
االتجوواه فووً القوورن الواحوود والعشوورٌن وتصووبح بهووذه الحالووة حجوور الزاوٌووة الكبٌوور
الرابووع للتحووول الوودٌمقراطً فووً الشوور األوسووطل وهكووذا فووان إسوورائٌل والعوورب
وإٌووران وتركٌووا سووتدخل كقوووا أساسووٌة فووً مرحلووة تكوووٌن وتطوووٌر األطروحووة
المضادةل وذلك لحل معادلة الشر األوسط نحو الدٌمقراطٌةل عنودها ال مفور مون
دخول القرن الواحد والعشرٌن مرحلوة حملوة متصواعدة بالنسوبة لكول المنطقوة فوً
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حووال حوودوا حوول للصووراع العربووً ـ اإلسوورائٌلًل ومشووكلة التحووول الوودٌمقراطً
والوحدة بٌن العورب وعٌوام إٌوران ببنواء فٌدرالٌوة دٌمقراطٌوة دائموة "تحوت السوتار
اإلسبلمً أو الحدٌا"ل والمشكلة الدٌمقراطٌة فً تركٌا التً ٌجوب إكمالهوال وبعود
إٌجوواد الحل وول للقضوواٌا المووذكورة سووتخطو فٌدرالٌووة الشوور األوسووط الدٌمقراطٌووة
التً تتصاعد فو القوائم األربعة األساسٌة الموذكورة خطووة عوٌوة ناجحوة باتجواه
تكوووٌن التركٌووب التووارٌخً الجدٌوود فووً روابووط دٌالكتٌكٌووة تبنٌهووا فٌمووا بٌنهووا كقوووة
أطروحة مضادة حقٌقٌة للحضارة األوروبٌة.
د ـ ٌوودرك بشوكل أفضوول وجووود الموعووع األصووٌل للكوورد وكردسووتان فووً
توارٌخ حضوارة الشوور األوسوطل وضوورورة تعرٌوؾ دور الشوعب موون أجول الفهووم
الصحٌح للمراحل بشكل أفضل إن كان من زاوٌة التطورات فً الحاضر أو عند
نب التارٌخ.
موون المإكوود أن كردسووتان كانووت مهووداً للعصوور النٌووولٌثً ألول موورة فووً
العالم بسبب جؽرافٌتها وثقافتها النباتٌة والحٌوانٌةل وهً الساحة التً تحققت فٌها
الثورة الزراعٌة والقروٌوةل ومون خوبلل التنقٌبوات األثرٌوة تؤكود بؤنهوا تمتلوك ثقافوة
مستقرة تمتد جذورها إلى األلؾ الحادي عشر عبل المٌبلدل بحٌا ال ٌوجود توارٌخ
أعدم منه فً العالمل فنحن مدٌنون للسومرٌٌن ـ من أجل المصادر التً دونها ـ فً
تسوومٌة الشووعوب التووً خلقووت العصوور النٌووولٌثًل إذ تسوومى هووذه السوواحة وشووعبها
بمنطقة الجبل وشعب الجبالل ومازالت هذه المصطلحات سوارٌة حتوى ٌومنوال إن
كلمة "  " Kurتعنً الجبول بالسوومرٌةل و" "tiتعنوً التابعٌوة أو االنتمواءل ولوذلك
تعنووً كلمووة ك وردي "  " Kurdiشووعب الجبوول أو الجبلٌووٌن وكمووا توجوود تسوومٌات
أخوورا للسووومرٌٌنل وكلمووة "  " Urartiتعنووً البلوود العووالًل و"  " Gutiتعنووً
الشووعب الووذي ٌمتلووك الثٌوورانل ألنهووم كووانوا ٌحرثووون األر بواسووطة الثٌوورانل
وتحولوت هوذه الحقٌقووة إلوى مصوطلحات وتسوومٌات عودةل (فموا زال اسووم  Gutiأي
الثووور موجووود باللؽووة الكردٌووة) و  Aryenبمعنووى الشووعب الووذي ٌحوورا األر
بووالمحراال وأطلووق اآلشووورٌون اسووم المٌوودٌٌن " "Mataؼالب وا ً علووى اسووم الشووعب
الموجووود فووً موووطن المعووادنل وأطلووق اللوٌووون والمٌوودٌون اسووم ""Gondwana
على البلد العالًل وأطلق علٌه اإلؼرٌق اسوم " "Komagene -Kurdianaعلوى
شعب الرعاة والخٌامل وعنودما توم بنواء عبلعوات موع العورب توم تسومٌتهم بوالكرد (
جمع لكلمة كردي )ل لقود أثبوت التوارٌخ أن السولطان السولجوعً الكبٌور سونجار عود
سمى المنطقة باسم كردستان وتم استخدام مصطلح كردستان والكرد على الوالٌة
والحكومات المحلٌة فً عصر العثمانٌٌن بكثرة وتحدا مصوطفى كموال أتواتورك
بانً الجمهورٌة التركٌة عن الكرد وكردسوتان كعنصور مإسوس أساسوً عشورات
المراتل وتم استخدام هذه التسمٌات كثٌرا ً فً األدب العالمً بسبب التمردات فوً
القرن التاسع عشر والعشرٌن.
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ٌووؤتً الوودور التووارٌخً للكوورد موون كووونهم الشووعب الرئٌسووً الووذي خلووق
العصر النٌولٌثً .لقد اثبت بشوكل عطعوً بوان هوذه السواحة الشوبه سوهلٌة والجبلٌوة
التوووً تروٌهوووا نهوووري دجلوووة والفووورات تتؽوووذٌان مووون سبلسووول جبوووال زاؼوووروس
وطووووروسل كانوووت مهووودا ً للحضوووارٌة النٌولٌثٌوووة .ومووون المإكووود أن السوووومرٌٌن
والمصرٌٌن والحثٌٌن والبارسٌٌن عد تؽوذوا مون المجتموع النٌوولٌثً القوائم هنوال ان
وجووود الموووارد المعدنٌووة هنووا واكتسووابها ألهمٌووة كبٌوورة أدا إلووى تعوور المنطقووة
لؽووزوات واحووتبلالت كثٌوورةل وأدت الضووؽوطات موون األطووراؾ األربعووة إلووى بقوواء
هذا الشعب الكبٌر الذي خلق العصر النٌولٌثً فً وضع دفاعً باستمرارل وهكذا
فإن المصدر األساسً الذي خلق الحضارة عد أصبح أسٌراً لهال هوذا ٌفسور بشوكل
افضل سبب بقائه على شكل عشائر متصلبةل ألنه ال ٌمكن الدفاع عون الونفس فوً
المروؾ الجبلٌوة إال علوى شوكل وحودات عشوائرٌةل وٌمكون الوصوول إلوى النموام
الكونفدرالً كؤعصى حد للتطورل وهكذا لم تكون الموروؾ مواتٌوة إلنشواء مراكوز
حضووارة موودن عوٌووةل إذ أدت جؽرافٌتهووا التووً كانووت فووً وضووع علعووة متنامٌووة فووً
الشور األوسوط إلوى لعبهووا دور موعوع الودفاع الطبٌعووًل إن تلوك الموروؾ تشوورح
كٌفٌة وصول األصالة الثقافٌة منذ عشرة آالؾ سنة حتى ٌومنا هذا.
لقد تعر الكرد وببلدهم لجمٌع ؼزوات العصور العبووديل وإذا بودأنا
موون كلكووام السووومري نوورا أن البووابلٌٌن واآلشووورٌٌن والبارسووٌٌن والهلٌنٌووٌن
والرومان والساسانٌٌن والبٌزنطٌٌن والعرب واألتراك والمؽول عد عاموا بواحتبلل
المنطقووة تسلسوولٌاًل لكوون النمووام األساسووً هووو النمووام العشووائريل وواصوولوا هووذا
المٌراا حتى ٌومنا هذا بالصراع فٌما بٌنهم والتوحد فً بع األحٌان.
أمهرت اإلمارات الكردٌة تطورا ً متمٌزا ً فً عصر اإلعطاعٌةل ولعبت
أؼلبٌتهوووا دورا ً علوووى شوووكل دول وحكوموووات محلٌوووةل وعاشوووت حالوووة اتفوووا لمووودة
أربعمائة سنة مع العثمانٌٌنل وكان دورهم عوٌا ً فوً اإلسوبلم والحضوارة اإلٌرانٌوة
مووا عبوول اإلسووبلم علووى مسووتوا شخصووٌات وسووبلالت بووارزة وعوٌووةل وتعرضووت
الطبقووة الكردٌووة العلٌووا لصووهر كبٌوور بٌنمووا حووافم الوجووود العشووائري علووى ثقافتووهل
فلعبت اإلعطاعٌة ألكثر األدوار رجعٌةل مهدت السبٌل اموام النتوائج العكسوٌة التوً
نجمت عن التمردات فً المرحلة الرأسمالٌةل وعند دخول األتراك إلى األناضول
لعب الكرد دور عوة داعمة أساسٌة فً انفتاح اإلمبراطورٌة العثمانٌة نحو الشر
فً عهد السلطان ٌاووز وفً فتح شبه الجزٌرة العربٌةل مقابل الحرٌوة العشوائرٌة
وبقاءهم على مستوا حكومات محلٌةل وكان تمزعهم بعد الحرب العالمٌوة األولوى
فً ؼٌور صوالحهمل كوذلك شواركوا فوً حورب التحرٌور وإنشواء الجمهورٌوة بقٌوادة
مصطفى كمال أتاتوركل كعنصر أصٌل وشعب منقذ ومإسسل ثوم دخلووا مرحلوة
التمرد مرة أخرا بعد أن عام النمام الجمهوري بتخرٌوب نموام اإلموارة والعشوائر
وأدا ذلووك إلووى وضووع تخرٌبووً كبٌوور بالنسووبة لهووم .فووً الوعووت ذاتووه واجووه الكوورد
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وضعا ً عمعٌا ً كبٌرا ً نتٌجة للتمردات التً عواموا بهوال مون عبول العورب فوً العورا ل
والفرس فً إٌران من خبلل المفاهٌم القومٌة والدولة المركزٌوةل وتعور الكورد
فٌما بعد إلى مرحلة تذوٌب كبٌرة.
تبووذل المسوواعً فووً ٌومنووا الووراهن إلبقوواء الشووعب الكووردي فووً موععووه
المسوووحو فوووً الشووور األوسوووطل وٌعتبووور تموووزعهم ووجوووود النموووام اإلعطووواعً
والعشووائري أكبوور سووبب لبقووائهم متخلفووٌنل ولووم ٌسووتطٌعوا الووتخلت موون كماشووة
الضؽط الداخلً والخارجًل ولم تلعب اإلٌدٌولوجٌة الدٌنٌة والقومٌة دوراً إٌجابٌوا ً
فً تطورهم السٌاسً كما حدا عند الشوعوب المجواورةل ففوً الوعوت الوذي حوول
الدٌن ومفهوم القومٌة كل من العرب والفرس واألتراك الى دول بتقوٌتهم كقومٌوة
ووطنل أما بالنسبة للكردل فإنها لعبت دورا ً أساسٌا ً فً اضطهادهم وتذوٌبهمل ولم
ٌستطع الكرد جعل الدٌن اإلسبلمً اإلعطاعً أو اإلٌدٌولوجٌة القومٌوة الرأسومالٌة
دلووٌبلً عومٌوا ً لهوومل كمووا لووم تسووفر محوواوالتهم سوووا عوون تروٌضووهم .وٌعووٌ الكوورد
كشووعب فقٌوور تعوور لخٌانووة الحضووارات أكثوور موون ؼٌوورهل وتووتم تؽذٌووة الضووعؾ
القووومً واالجتمووواعً بوووالقٌم اإلعطاعٌووة والعشوووائرٌة دائمووواًل حٌووا لوووم ٌسوووتطٌعوا
االرتقاء إلى مواعع عومٌة واجتماعٌة أكثر سمواً.
تمهوور هووذه التعرٌفووات القصووٌرة أن التحووول الوودٌمقراطً هووو المخوورج
الوحٌوود للكوورد موون حٌووا الماضووً والحاضوورل حٌووا ٌعتبوور التجوواوز العووام للوودٌن
والقومٌوة وانهٌووار العشووائرٌة واإلعطاعٌووة بسوورعةل المووواهر األساسووٌة التووً تزٌوود
إمكانٌوووة التحوووول الووودٌمقراطً للكوووردل وتوووإثر مقووواٌٌس الحضوووارة الدٌمقراطٌوووة
المتصاعدة فً كل العالم علوى هوذه المرحلوة بشوكل أكثورل كموا إن إرؼوام العورا
على التحول الدٌمقراطً من عبل العالمل وإسوبلمٌة إٌوران الدٌمقراطٌوةل والتحوول
الدٌمقراطً المعاصر فً تركٌال ٌشكل تحوالً إٌجابٌا ً فً اإلطار الذي ٌحٌط بهومل
كافة هذه التحوالت الخارجٌة والداخلٌة الهامة تتوٌح إمكانٌوة إٌجواد حول بالمقواٌٌس
الدٌمقراطٌة للكورد ألول مورةل بونفس الشوكل وصوولهم إلوى وضوع ضومانة لوحودة
متٌنووة علووى أسوواس التحووول الوودٌمقراطً بالنسووبة لجٌوورانهم ولووٌس كعنصوور تموورد
وتقسووٌمل وال مفوور موون دخووول القضووٌة الكردٌووة فووً طرٌووق الحوول كلمووا تسووارعت
المرحلة الدٌالكتٌكٌة نحو التحول الدٌمقراطً بالنسبة لكبل الطرفٌنل وهوذا السوبٌل
هو سبٌل السبلم والوفا الدٌمقراطًل ولٌس طرٌق التمرد أو التقسٌم .ألول مورة
ٌحصل التارٌخ على إمكانٌة السٌر والنجاح فً خطوات التحوول الودٌمقراطً موع
جمٌع الشعوب التً تحٌا مع بعضها.
حمل التارٌخ الشعب الكردي دورا ً ال مثٌل له فً هذه المرحلةل وأصبح
البقاء فً إطار حدود مقسمة عامبلً مساعدا ً لهذا الدورل كما ان عودم التحوول إلوى
شعب التً سوممته القومٌوة زاد مون فورت النجواحل فالشوعب الكوردي الوذي حوول
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نفسووه إلووى شووعب دٌمقراطووً سووٌرؼم البلوود والشووعب الووذي ٌحٌووا معووه علووى الحوول
الدٌمقراطًل فقد كانت الحركة الكردٌة تبدو كوؤداة للتقسوٌم واألالعٌوب الخارجٌوةل
بٌنما اآلن أصبحت الضمانة للسبلم والحرٌة واألخووةل وأصوبح العامول الوحودوي
األكثوور عوووة للبلوودل أساس وا ً للوحوودة الدائمووة للدولووةل وسووٌتم ذكوور تطووور تكووون فٌووه
المقوواٌٌس الدٌمقراطٌووة الفعالووة مسووتندة إلووى الحرٌووة المشوورفة فووً كوول مكووان أو أي
دولة ٌتواجد فٌهوا الكورد .فالجهول والتمورد والقموع واإلبوادة الجماعٌوة لٌسوت عودراً
مكتوبووا ً علووى جبووٌن الكووردل بوول سووٌكون الوووعً الوودٌمقراطً والمجتمووع الموودنً
المتطور والوحدة الحرة هو القدر.
سووٌكون الكوورد موون خووبلل مهمووتهم التارٌخٌووة أصووحاب خطوووات التحووول
الوودٌمقراطً المتووٌن فووً إٌووران تحووت لووواء الجمهورٌووة اإلسووبلمٌة الدٌمقراطٌووة أو
الفٌدرالٌة اإلٌرانٌة الدٌمقراطٌة األكثر عصرٌة .وسٌكونون فوً العورا الضومانة
األساسٌة لعرا دٌمقراطً أو للفٌدرالٌة العراعٌة الدٌمقراطٌوة مون خوبلل مووععهم
الفٌدرالً الودٌمقراطًل وسوٌلعبون أحود األدوار األساسوٌة فوً ترسوٌخ الجمهورٌوة
الدٌمقراطٌووة والعلمانٌووة فووً تركٌووا كؤصووحاب خطوووات منسووجمة ومصووممة علووى
طرٌووق االلتووزام والدٌمقراطٌووةل وال ٌمكوون التقلٌوول موون دورهووم فووً خلووق سووورٌة
دٌمقراطٌوووةل جلوووً بوووؤن الكووورد سوووٌقومون بهوووذه األدوار بنجووواحل أي أن الكووورد
الدٌمقراطٌٌن سٌكونون ضمانة على طرٌق فٌدرالٌة الشر األوسوطل وسوٌكونون
القوة الشعبٌة األساسٌة فً التحول الدٌمقراطً والسبلم .إن القٌام بهذا الدور الذي
اوكله التارٌخ للكرد سٌسوٌر فوً طرٌوق النجواح مون خوبلل عٌوامهم بمهموة التحوول
الدٌمقراطً بوعً وتنمٌمل والتحرك بشكل الئق بالقٌادة االستراتٌجٌة الحقٌقٌة.
ٌوجوود فووً الشوور األوسووط األرموون واآلشووورٌون وشووعوب ذات جووذور
عوعازٌووة ودور هووذه الشووعوب ٌشووبه دور الكوورد .وكافووة المووروؾ ت وؤمر عٌووام هووذه
الشعوب بالعمول فوً طرٌوق التحوول الودٌمقراطً موع القووا الموجوودة باعتبارهوا
المنقووذ الوحٌوودل وتووزداد إمكانٌووات تطوووٌر كٌانهووا الثقووافً والحرٌووة بشووكل ٌوووازي
تطور التحول الدٌمقراطً فً الدول التً ٌتواجدون فٌها والشر األوسط عاموةل
فهذه الشعوب التوً تمتلوك عٌموة كبٌورة علوى صوعٌد نقول الثقافوة رؼوم علوة عوددهال
تمثل عوة وؼنى وموزاٌٌك التحول الدٌمقراطً.
عنوودما ننموور إلووى الشوور األوسووط كوحوودة متكاملووة علووى أسوواس هووذه
التحلٌبلت نبلحم بؤنه ٌعتبر اكثر تخلفا ً من الكثٌر من دول العالمل وهو ٌسوٌر فوً
طرٌق بعٌد عن ماضٌه التارٌخً العمٌمل وال ٌدرك تارٌخوه بعودل ولوم ٌقودم علوى
أي عموول ٌلٌووق بووهل حٌووا تحكمووه مجموعووات هامشووٌة نممووت مصووالحها بخطوووط
االستقبلل المزورة وبتجسٌد أعرب إلى االستسبلمل فوبل تعتمود علوى عوٌم الحضوارة
األوروبٌة تماما ً وال على جوذور الشور األوسوطل فحتوى إن كوان عود مهور بعو
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القوادة البلئقوٌن بالتوارٌخ كاسوتثناءل إال انهوا سوتبقى بعٌودة عون الضوؽط علوى البنٌوة
العامةل وٌصعب على الشر األوسط الذي لم ٌحقق الثورة النهضوٌة والتنوٌرٌوة
بشووكل متكاموول أن ٌؽٌوور هووذه الصووورةل ففووً الوعووت الووذي تتوجووه فٌووه معمووم دول
العوووالم نحوووو اتحوووادات إعلٌمٌوووة وعالمٌوووةل فوووإن بقووواء الشووور األوسوووط بعٌوووداً عووون
استراتٌجٌة مشتركة وخطوات التوحد فوً داخلوه إلوى هوذه الدرجوة لٌسوت لصوالح
شووعوبهال ولوون ٌتحموول تووارٌخ الشوور األوسووط القرٌووب والشووبٌه بالفٌدرالٌووة هووذا
التشتتل فالمروؾ اإلعلٌمٌة والداخلٌة للبلدان التارٌخٌة تضؽط تودرٌجٌا ً مون أجول
التحول الدٌمقراطً فً الشر األوسط.
ٌتضوومن تطوووٌري لهووذه التحلووٌبلت فووً الوعووت الووذي تبوودأ فٌووه المرحلووة
المتعلقة بالمحاكمة فً محكمة حقو اإلنسان األوروبٌةل معنى آخور بالنسوبة لوًل
إن توجهً إلى أوروبا بنواٌا الوفا مع اإلمبرٌالٌة التً ضؽطت فً الوعت الوذي
كنت أبحا عن الحق وأنا فً الشر األوسط هً حقٌقة .إن بذل الجهود من أجل
إٌجاد إمكانٌة حل معقول ضمن مقاٌٌسهم الدٌمقراطٌةل عد جاء فً األولوٌات بودالً
من التوجه إلى الجبال الذي ٌفتك باألرواحل مع أن الجبال كانت الرونوق الحقٌقوً
ألحبلمً دائماًل لقد صبرت أربعٌن عاموا ً مون أجول الصوعود إلٌهوال لكون كوان مون
المستحٌل ان أعوم بترجٌح أو خٌار فردي ٌإدي إلى مزٌد مون اآلالم فوً صوفوؾ
أصدعائً وشعبًل ألن أخبلعً المسإولة ومفاهٌمً ال تسمح بوذلكل صوحٌح إننوً
لم أتوعع أن دخولً إلى أوروبا بهذه األفكار سٌإدي إلوى هوذه النتٌجوة المؤسواوٌةل
ومن الصحٌح أٌضا ً أننوً لوم أضوع فوً الحسوبان أن الخٌانوة والمصولحة سوتنتف
وستفقد حساسٌتها أمام هذا الوضع إلى هذه الدرجةل لقود اجوروا حسواباتهم وكوٌلهم
ثم القوا بً إلى موطن آكلً لحوم البشر فً أفرٌقٌا بخٌانة ودناءةل وٌدعون بوؤنهم
خوودعونً وعلبووونً بمهووارة لٌضووعونً فووً تووابوت فووً إٌمرالووًل وبووذلك ضوومنوا
مصالحهم المتزعزعة .
إذا كووان هووذا الوضووع موجوووداًل فإنووه ٌتنوواع مووع القووانون األوروبووً.
ومشاهدتً لموعؾ المحكمة كمقٌاس للحضارة أمر هام بالنسبة لوًل لكون واألكثور
من ذلكل هو انه إذا تم الذهاب إلى أوروبوا كشوخت مستسولم ألمكون إٌجواد مكوان
لً فٌهال ونمرا ً ألن ذلك لم ٌتحقق لًل فإن إٌجادي لطرح مضاد كان ٌمكننً من
إعامووة العبلعووة مووع أوروبووال وكووان ذلووك مرتبطوا ً بووإبراز الطوورح المضوواد لحضووارة
الشور األوسووط علوى األسوواس التوارٌخً فووً مواجهوة الحضووارة األوروبٌوةل وعوود
حاولت تحلٌل وإمهار هذا األمرل وأعتقد إننً نجحت ولو بشكل محدود فوً ذلوك
كما وإننً مإمن بؤننً اسوتطعت اإلجابوة بشوكل عوام علوى اآلراء والنقود الوذي لوم
ً لعدم توفر اإلمكانٌاتل وعد كان
ٌستطع الكثٌر من األصدعاء والرفا إٌصاله إل ع
ذلك ضرورٌاًل ومهما كانت النواعت فإننً مقتنع بؤننً عمت بمسإولٌاتً.
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ما عدمته من آراء وانتقادات هو بمثابة دفاع حاولوت إعوداده تحوت توؤثٌر
مإامرة ثقٌلة وفً نمام الحجرة المنفردةل وسوؤعمل علوى أعوداد القسوم الثوانً مون
مرافعتً وسؤحاول تناول المشاكل المنهجٌة للتارٌخ الكردي والعبلعات الكردٌوة ـ
التركٌووة والحوول الوودٌمقراطً وتطووور المووإامرة ومعناهووا وحقووو أوروبووا وعٌمووة
محكمة حقو اإلنسان األوروبٌةل وأي نقود ٌوجوه إلوً سوٌمدنً بمزٌود مون القووةل
كما إن عدم تحرٌؾ ومؽالطة المواضوٌع التوً أتناولهوا وعودم االبتعواد عون تقورب
علمووً ٌتحلووى بؤهمٌووة خاصووة .لقوود انتبهووت إلووى الجوانووب التعلٌمٌووة علووى األؼلووب
وحاولت وتطوٌر األسلوبل وهناك حاجة ماسة ألدمؽوة تعورؾ التفكٌورل وتعمقوت
بالمسائل التً رأٌتها هامة لقناعتً أنها ستقدم نتائج إٌجابٌة.
ٌمكن مؽالطوة وتحرٌوؾ بعو تقٌٌمواتً حوول الودٌن والورب فقوطل لكون
ألإكد منذ اآلن أننً أمتلك عوة بهذا الموضووع أكثور مون أي شوًء آخور ومصومم
علووى تعمٌووق الثووورة اإلٌدٌولوجٌووةل كمووا ان الثووورة الذهنٌووة تحمووى بؤهمٌووة كبٌوورة
بالنسووبة لووًل وٌجووب أن أإكوود أٌض وا ً علووى إٌمووانً بتطوووٌر الوجوودان الحوورل الووذي
ٌعرؾ كٌؾ ٌسمعل فبدون القٌام بثورة ذهنٌة ووجدانٌة ال ٌمكن أن ٌكون اإلنسوان
حساسا ً وأخبلعٌا ً هذا ناهٌك عن ان ٌصبح ثورٌاً.
ٌجب أن أإكد بؤن نفسً عد اطمؤنت ألننً عدمت جوابوا ً للجمٌوع ولشوعبنا
وذلووك بالمسووتوا المتعلووق بووهل أعوودم تقٌٌموواتً هووذه باسووم ضووحاٌا المآسووً والسووٌما
شهداء السجون .مع التؤكٌد أننً عدمت جوابا ً جزئٌا ً إلوى الملتوزمٌن بشخصوً مون
أعماعهم وأصالتهمل ولم ٌبق لً أي جانب عائد لً سوا أن أكون ملكهم أكثر من
أي وعت مضىل وأعدم محبتً الكبٌرة وتحٌاتً للجمٌع.
والمجد لئلنسانٌة…!
عبد هللا أوج آالن
 2تموز  2001إٌمرالً
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