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السداسي الثاني" التغير اإلجتماعي2
المحور األول -الفاعلون اإلجتماعيون في التغير اإلجتماعي:
مدخل عام:
ارتبط مفهوـ التغَت اإلجتماعي عرب تاريخ البشرية بفكرة القيادكالزعامة كالفاعلية كالكارزما ،كألف القيادة تلعب دكرا
بارزا يف رسم ُخطة التغَت اإلجتماعي يف كل رلتمع  ،فإف مسمى الفعل اإلجتماعي يف عملية التغَت أصبحث
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قضية جوىرية ال بد من اإلشارة إليها .كمع أف السوسيولوجيا تزخر بالعديد من ادلفاىيم كالقراءات حوؿ فكرة "
الفعل -الفاعل -الفواعل اإلجتماعية فإف العديد من السوسيولوجيُت كاألكادميُت اىتموا هبذا ادلفهوـ  ،فقد عرؼ
الباحث فاركؽ مداس يف قاموسو" قاموس مصطلحات علم اإلجتماع " أف الفعل اإلجتماعي ىو " نشاط منظم
موجو ضلو ىدؼ زلدد ،يصدر عن شخص أك رلموعة أشخاص " فاعلوف اجتماعيوف"  .كقد استخدـ ىذا
ادلصطلح يف علم النفس اإلجتماعي  ،كعلم اإلجتماع  ،على أساس أنو – الفعل اإلجتماعي -ىو كحدة
ادلبلحظة األساسية للسلوؾ اإلنساين  ،كمن خبلؿ ىذا ادلدخل سنقوـ بعرض ظلاذج من الفاعلُت اإلجتماعيُت
الذين بدكرىم يقوموف بعملية التغيَتاإلجتماعي.
أوال-ضبط تعاريف -الفعل-الفاعل اإلجتماعي:
ال ؽلكن أف ينجم علم اإلجتماع إال من أفعاؿ أحد األفراد أك بضعة أفراد أك العديد من األفراد ادلنفصلُت  1 .كإف
إف الفاعل اإلجتماعي ىو كل شخص يرتبط دبركز اجتماعي معُت ،حبيث يشغل مركز معُت ،حبيث ؽلكن أف
يكوف فرد ،أك ىيئة ،أك مؤسسة اجتماعية مثل ( ىيئات ،سلطات ،صبعيات اجملتمع ادلدين ،الفئات النشطة)،،،
كاليت تساعد على رسم اخلطط ككضع السياسات الكفيلة ببلوغ مستول اجتماعي أك اقتصادم أك تربوم معُت.
كينتظر من الفاعل اإلجتماعي ربديد رلموعة من األىداؼ كالتوقعات حبكم ادلراكز اليت تشغلها.
كيرل لينتوف أف " الدكر ؽلثل اجلانب الدينامي للمكانة كأف الفرد يكلف اجتماعيا دبكانة يشغلها يف عبلقاهتا
بغَتىا من األمكنة األخرل  ،كعندما يضع عناصر ادلكانة من احلقوؽ كالواجبات موضع التنفيذ  ،فإنو حينئذ
ؽلارس دكرا كينقسم الفاعلوف اإلجتماعيوف حبسب ادلكاف كالدكر إذل رلموعة من الفئات كاذلياكل كاليت تظهر يف :
-2أنواع الفاعلون اإلجتماعيون
 1-2الفرد:
ىو كل شخص ػلمل على عاتقو مسؤكلية التغيَت حبسب الوظيفة اليت يشغلها كادلسؤكلية ادللقاة عليو  ،كقد يكوف
الفرد الفاعل  ،شخص سياسي ،إقتصادم ،اجتماعي ،عسكرم ، ،كقد يكوف فردا حر كمقيد من كل انتماء

 سًٌٌٕ تٕدٌٔ ،فشاَغٕا تٕسٌكٕ ،اٌّؼجُ إٌمذي ٌؼٍُ اإلجتّبع  ،تشخًح عهٍى حذاد،انًؤعغح اندايؼٍح نهذساعاخ ٔانُشش ٔانتٕصٌغ ،دٌٕاٌ1انًطثٕػاخ اندايؼٍح،ط  ،1986 ،1اندضائش ،ص 421
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سياسي أك حزيب .كمن أمثلة الفاعليُت الذين سجلهم التاريخ  :أنديرا غاندم يف اذلند ،مارتن لوثر كينغ يف الو،ـ،أ
 ،مالك بن نيب يف احلضارة كالنهضة.
 2-2الجماعة:
يبدك من الضركرم بداية التميز بُت ادلفهوـ الظاىرم للجماعة كادلتمثل بوجود عدد من األشخاص يف مكاف كاحد
 ،كبُت ادلفهوـ العلمي للجماعة اليت تتكوف من ععد من األشخاص يتشاركوف يف األىداؼ كادليوؿ كاذلوية
كيشكلوف فريقا متجانسا ضمن آلية كىيكلية أيضا ليس من الضركرم أف تكوف ىيكلية رمسية .
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قد تكوف اجلماعة رمسية أك غَت رمسية مثل صبعيات اجملتمع ادلدين ،حبيث ؼلوؿ ذلا -اجلماعة -أدكار ،مهاـ،
كمسؤكليات حبكم ذبانسها ،كتناغمها .كتلعب اجلماعة دكر الفاعل اإلجتماعي كالوسيط ،كاحملرؾ اإلجتماعي من
خبلؿ  ،صباعة النقابات ،األحزاب أك صباعات الضغط.
 3-2المؤسسة:
قد تتوفر يف أم رلتمع رلموعة من ادلؤسسات اليت ؼلوؿ ذلا مهاـ تفعيل اجملتمع من خبلؿ نشاطاهتا ككظائفها من
خبلؿ اإلنتاج ،التسويق ،التبادؿ ،كاإلعبلـ  ،كمن ناحية أخرل قد صلد يف اجملتمع مؤسسات غَت رمسية تلعب دكر
الفاعل اإلجتماعي كاجلمعيات ،النوادم ،كاحلركات الكشفية كغَتىا.
ثانيا -خصائص الفاعل اإلجتماعي:
أ-إف الفاعل اإلجتماعي يتصف بنوع نوع من الذكاء اإلجتماعي  ،حبيث يتطلب تفعيل اجملتمع كربريكو ،كيرل
علماء النفس أف الذكاء يكوف إما موركثا اك مكتسبا  ،كذلذا ؽلكن أف ينجح الفرد الذكي كيصبح عنصرا فاعل يف
رلتمعو.
ب-إف الفاعل اإلجتماعي ينطلق من األفكار إلحداث فكرة التغَت اإلجتماعي  ،كقد ركز

ماكس فيبر (

 )1920-1864ظهور التفكَت العقبلين الرشيد أدل إذل ظهور الرأمسالية كاليت بدكرىا غَتت احلياة اإلجتماعية .
كقد حث آفبلطوف كل من تبلمذتو سقراط كأرسطو أف يكونا فاعلُت مثاليُت كإال فهما غَت مرحن هبما يف اجلامعة
األفبلطونية.
 -2يحًذ لاعى انمشٌٕتً ،اٌضٍىن اٌتٕظًٍّ  ،داس ٔائم نهُشش ٔانتٕصٌغ ،ط  ،6ػًاٌ األسدٌ ، 2012 ،ص 143
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ج-جاء يف كتاب بركتوكوالت حكماء صهيوف كربديدا يف مقولة أوسكار ليفي ":ضلن اليهود لسنا إال سادة العادل
كمفسديو ،كزلركي الفنت فيو ،جبلديو" .
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د-يعترب إفن ىاجن أف شبة عبلقة قوية بُت طبيعة البناء اإلجتماعي  ،كبُت ظلط الشخصية  ،حبيث ؽلكن القوؿ إف
البناء اإلجتماعي لن يتغَت إال إذا تغَتت الشخصية.
ق-يرل دفيد دماكليالند إف الفاعل اإلجتماعي ػلمل صفة الدافعية لئلصلاز كاحلاجة إليو ،كمنو فإف اجملتمع الذم
تظهر فيو احلاجات يكوف عرضة للتغيَت كألنو ينمي القدرات اإلبداعية.
ك-يرل ميشال كروزي أف الفاعل يتميز بسلطة كمسؤكلية للقياـ بأدكاره اإلجتماعية مقارنة مع باقي أدكار الفواعل
اإلجتماعية األخرل.
ز-لقد دافع كروزي عن فكرة تبدؿ اجملتمع الفرنسي  ،كيقوؿ " أف التبدؿ يف فرنسا كا منذكرا ألف يتخذ شكل
حقبات طويلة من اجلمود تليها حقبات أزمنة  ،فالعادات الثقافية الفرنسية ذلا حسب كركزم مفعوؿ غلعل كل
كاحد  ،عندما تظهر معظلة ما يف تنظيم معُت غلهد يف التكيف حلسابو مع الوضع ،بدكف السعي إذل زلاربتو مع
4

اآلخرين".

ح-آالن توران يركز على عبلقة الفاعل بالنسق اإلجتماعي  ،فالفاعلوف اإلجتماعيوف ىم من ينتجوف التاريخ ،
كيشَت توراف إذل دكر الفاعل كأدكاره مع نسقو اإلجتماعي كعبلقاتو اإلجتماعية.

تعقيب:
 أٔظش :كتاب انخطش انٍٕٓدي ،ثشوتىوىالد حىّبء صهٍىْ  ،تشخًح يحًذ خهٍفح انتَٕغً ،تمذٌى ػثاط يحًٕد انؼماد ،داس انتٌُٕش ،دط ،اندضائش، ،20043ص 3
 -4سًٌٌٕ تٕدٌِٔ ،ىضغ اٌفىضى ،تشخًح يُصٕس انماضً،ط  ،1تٍشٔخ ،نثُاٌ ،1999 ،ص ...
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من خبلؿ ىذه التعاريف كاألفكار ؽلكن القوؿ بأف قضية الفاعل اإلجتماعي قضية جوىرية كحساسة يف اجملتمع
الذم يوجد بو  .ألهنا مرتبطة بالفكرة ،كالشخص ،كاإلنتماء كالرغبة من خبلؿ الشخصية القادرة على التجديد،
كتتسم مثل ىذه الشخصيات الفاعلة باإلبتكارية كالفضوؿ ،كاإلنفتاح على اخلربة ،كيعترب النسق اإلجتماعي شبكة
متسقة من األنساؽ اإلجتماعية األخرل كاليت تبقى دكما حباجة إذل فاعلُت اجتماعيُت قادرين على تشكيل أنساؽ
اجتماعية من خبلؿ الوظيفة كالدكر ادلوكلة إليها داخل اجملتمع.
المحور الثاني -النُّخب والفعل اإلجتماعي:
مدخل:
شاع يف الفكر السوسيولوجي الكبلسيكي مصطلح النخبة  ،كقد عٍت هبا العديد من ادلفكرين كالفبلسفة كمنهم
ادلفكر اإليطارل باريتو الذي اعتبر النخبة تقديرا للنجاح  ،الذم يؤدم فيو الفاعل اإلجتماعي نشاطو .كيبلحظ
خبلؿ العقود األخَتة كاف موضوع النخبة موضوع ازدراء كرفض من قبل الفكر ادلاركسي  ،يف حُت أف اإلسبلـ
السياسي اعتٌت بفكرة الثقافة كادلثقف كالنخبة للتعبَت عن ادلثقفُت ادلدربُت كاألخصائيُت .إال أف العديد من
السوسيولوجيُت يفضلوف مصطلح طلبة مفرد مثل رايت ميلز  ،كتشَت كلمة طلبة للداللة على ادلثقف  ،كيرل
أنطونيو غرامشي أف ادلثقف ىو آداة للًتاضي العفوم كضماف الطاعة الشرعية للجماعة السائدة ،كاخلارج أف ىذه
القاعدة ىو ادلثقف العضوم أم ادلثقف ادللتزـ ادلدرب كادلناضل" كيقوؿ" صبيع البشر مثقفوف إال أف صبيع البشر ال
ؽلارسوف كظيفة ادلثقف يف اجملتمع "
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أوال-النخبة في الفكر السوسيولوجي:
 -5أَظشكتاب :أَطٍَٕٕ غشايشً ،دفبتش اٌضجٓ.
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لقد كاف باريتو أحد علماء اإلجتماع القبلئل الذين أشاركا إذل استحالة اإلختيار بُت كتابة كلمة ادلثقف فرد أك
صباعة ،كبالتارل فإف مفهوـ النخبة ينطوم يف رأيو على تقدير للنجاح الذم يؤدم فيو الفاعلوف اإلجتماعييوف
نشاطهم.
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فرانسوا شاتليو :يعترب ادلثقف الكبَت كالنخبة الفاعلة علا ضمن التعريف الذم ؼلرج منو صغار ادلثقفُت كادلثقفُت
اذلزؿ كعدؽلي الدكر ،كيطالب الفيلسوؼ الفرين حبد أدىن من كجود احلافز ،احلرية ،كادلسؤكلية
بيار بورديو :يفضل بورديو تعبَت الطبقة ادلهيمنة على تعبَت طبقة " النخبة"
كارل ماركس :النخبة ىي الفاعلوف االقتصاديوف الذين يتحكموف يف مصَت ادلؤسسات الرأمسالية األكثر أعلية
كىكذا يتفق الليبَتاليوف مع ادلاركسيوف على أف الفاعل احلقيقي ىو الذم يكوف أمُت على السلطة ضمن نظاـ
األدكار اإلجتماعية ادلعقدة  ،كيعترب ماركس أف الربجوازية ىي النخبة القائدة.
رايت ميلز :ؽليز بُت عدة أنواع من النخب  ،السياسية ،العسكرية ،اإلقتصادية على الرغم من اإلحتكاكات اليت
ؽلكن أف ربصل بينها  .كأف يكوف ذلا مصلحة مشًتكة يف احملافظة على النظاـ حىت يؤمن مصاحلها على السواء.
ألفرد فيبر :يعترب ألفرد أف النخبة ىي اإلنتلجنسيا غَت ادلرتبطة اجتماعيا إذل كاقعيت الزماف كادلكاف.
جون بول سارتر :ادلثقف ىو إنتاج الطبقة الربجوازية.
روبرت ميتشلز  :يعترب ركبرت ميتشلز أف النخبة ىي الصفوة احلاكمة كذلك من خبلؿ دراستو للبياف الشيوعي يف
إيطاليا.
تعقيب:
مهما يكن تعريف النخبة أك ادلثقف يوحي بالعادلية  ،إال اف كلمة طلبة جاءت يف كل القراءات إيديولوجية الطابع
 ،حبيث زبضع دكما للتأثَت السياسي كالديٍت.

ثانيا -أصناف وأنواع النخب:
 -6سًٌٌٕ تٕدٌٔ ،فشاَغٕا تٕسٌكٕ ،يشخغ عثك ركشِ ،ص 553
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أ-النخب الثقافية:
يظهر ىذا النوع يف اجلوانب األدبية كالفنية ،كالعلوـ اإلنسانية كاإلجتماعية ،كتتمثل يف خرغلي ادلعاىد كاجلامعات
كسلتلف الكوادر العلمية اليت ربمل رلموعة من ادلؤىبلت ،كقد تكوف ىذه النخب متخصصة يف رلاالت معينة
حبيث تؤدم إذل ربسُت ادلستول الفكرم ،الثقايف ،كاإلجتماعي ك االسياسي.

7

ب-النخب العلمية والتكنولوجية:
كىي تشمل شرائج اجتماعية معينة تغطيها عموما عباءة الطبقات الوسطى كتنفرز حسب طبيعتها ادلهنية.

8

كبتعبَت آخر ىي رلموعة الشراح اإلجتماعية اليت يفرزىا اجملتمع بتخصصات علمية كتكنولوجية ،كيعتربىا

ألفن

قولدنز باإلنتلجنسيا  .كقد تكوف ذات اختصاصات ىندسية كمهنية فعاليتها تظهر يف اجلوانب الكمية كالفيزيقية.
ج-نخب المجتمع المدني:
ىي نوع من النخب  ،كىي رلموعة من األفراد تنخرط يف العمل العاـ اخلَتم كادلدين  ،السياسي ،كاحلزيب،
كالثقايف ،ربمل ىذه النخب على عاتقها رلموعة من ادلهاـ كادلسؤكليات كاألدكار ،كاحللوؿ كاإلقًتاحات ،كتعترب
صبعيات اجملتمع ادلدين يف حالة تضخم مستمر ،كيعتربىا سولوجونستين " ىم الذين يلقبوف أنفسهم بادلثقفُت.
ثالثا-أدوار النخبة في المجتمع:
أ-الدور التنويري:
من خبلؿ دكر ادلثقف يف خوض معركة التنوير ،كالعمل على بلورة األفكار الراقية يف اجملتمع ،كبناء النهضة ،كرسم
خطط التنمية ،كبلوع مستويات التقدـ كالتطور ،كاإلقبلؿ احلضارم كالتنموم.

 تؼشٌف انُخثح ٔفك اختٓاد انثاحث هشبَ صجغ ،لغى انؼهٕو اإلختًاػٍح ،خايؼح يحًذ انثشٍش اإلتشاًًٍْ ،تشج تٕػشٌشٌح،اندضائش-2016 ،20177
ٍْ -8ثى يُاع " ،إٌخت أِب َ تحذٌبد إٌهىض"  ،يمال يُشٕس فً يٕلغ شثكح اندضٌشج انؼشتٍح  ،انذٔحح  ،لطش ،ص 3
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ب-التوعية المجتمعية:
من خبلؿ الًتبية كالتحسيس كاحلشد الشعيب كتقدًن تقييم حقيقي للواقع  ،كالعمل على إغلاد حلوؿ للمخاطر
كادلشكبلت اليت يتعرض ذلا أفراد اجملتمع.
ج-الدفاع عن الكرامة اإلنسانية:
كضباية حقوؽ األفراد الضائعة كادلسلوبة ،كادلطالبة بالعدالة اإلجتماعية كزرع الدؽلقراطية ،كحقوؽ اإلنساف.
د-المشاركة في المسؤوليات:
كادلسؤكليات اإلجتماعية،الًتبوية ،كاخللقية ،كادلساعلة يف القضاء على البَتكقراطية ،كازباذ القرارات بادلشاركة مع
باقي ادلؤسسات اجملتمعية األخرل .كيقوؿ ابن خلدكف يف ىذا الصدد" السيف كالقلم كبلعلا آلة لصاحب الدكلة
يستعُت هبما على أمره".

9

ه-التضحية من أجل األخر:
كالدفاع عن حق الشعوب الضعيفة كادلنهكة كدفاع العديد من احلقوقيُت كالسياسيُت عن القضية الفلسطينية ،كحق
أطفاؿ ليبيا ،سوريا ،اليمن ،كالعراؽ بالتمتع حبرية ،كالدفاع عن حقوؽ مسلمي الركىينغا من طرؼ منظمات
اإلغاثة كاألكنركا كاليونسكو ،كاليونيسيف كغَتىا.
كيف ىذا الصدد شدد قوفماف على الشخص الذم يلعب دكرا معينا أف يعًتؼ بوجود مسافة متغَتة حسب
احلاالت بينو كبُت دكره .

10

كما نبُت تيودكر أدكرنو على أعلية الدكر حُت ركز على استمرارية التكوين ادلتصارع للمجموع فلطادلا أف األفراد
ليسو عبيد للمجتمع ،بل عناصر فعالة ترغب اليوـ يف القضاء على ما ػلط من كرامتها عن طريق فكرة الدكر،

فإف التاريخ ال يهدأ أبدا.

ٍْ -9ثى يُاع " ،إٌخت أِبَ تحذٌبد إٌهىض"  ،شثكح اندضٌشج انثمافٍح ،اندضٌشج  ،لطش2015 ،
 -10سًٌٌٕ تٕدٌٔ ،فشاَغٕا تٕسٌكٕ ،اٌّؼجُ إٌمذي فً ػٍُ اإلجتّبع ،يشخغ عثك ركشِ ،ص 289
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تعقيب:
إف من الصعب فصل كلمة طلبة ،أك طلب ،أك مثقف عن اجملتمع ادلوجود فيو ،إال أف لكل كاحد من أفراد اجملتمع
موقعا كموقفا ،فالصمت موقف كما ؽلكن أف يكوف التأييد موقف .كؽلكن للمجتمع أف غلعل من ادلثقف مشركعا
حضاريا من خبلؿ أدكار ادلثقفُت كالفاعلُت اإلجتماعيُت فيو ،كما ؽلكن أف يلعب ادلثقف دكر الوسيط بُت
مؤسسات اجملتمع  ،كؽلكنو أيضا اف يتحوؿ إذل متسلط يف مؤازرة بعض الفواعل اإلجتماعية األخرل ،كالفاعلُت
اإلقتصاديُت ،كالسياسيُت كالعسكريُت.
كما ؽلكن للمجتمع أف يعيق عمل تلك الكوادر على اختبلفها علمية كانت أك تقنية ،أك حىت ثقافية .كتبقى
النخبة على عبلقة األنساؽ اإلجتماعية األخرل ادلشكلة للمجتمع  ،كإلذا أراد رلتمع ما هنضة  ،فيجب عليو
احملافظة على النخب كدعم استقرارىا كتواجدىا يف ادليداف كاف ال يغينب أدكارىا  ،كأف تُعطى ذلا كل الصبلحيات
كاحلريات دلباشرة عملها يف ادليداف من أجل اإلنتاج كاإلبداع.

المحور الثالث -الحركات اإلجتماعية وجماعات الضغط:
مدخل:
جاء يف قاموس مصطلحات علم اإلجتماع اف لفظ احلركة اإلجتماعية ىي اجلهد ادللموس كادلستمر الذم تبذلو
صباعة اجتماعية معينة من أجل الوصوؿ إذل ىدؼ أك رلموعة أىداؼ ،كيتجو ىذا اجلهد ضلو تعديل ،أك تغيَت،
أك تدعيم موقف اجتماعي قائم 11 .كؼلتلف لفظ احلراؾ اإلجتماعي عن احلركة اإلجتماعية كوف اف األكؿ يركز
على اإلنتقاؿ التسلسلي من مركز إذل مركز آخر .باإلعتماد على الوسائل ادلتاحة كىو ؼلص اجملتمعات احلديثة
كالصناعية ،يف حُت أف الثاين " احلركات اإلجتماعية" ىي جهد تنشده كل اجملتمعات عرب سلتلف األزمنة كاألمكنة
التارؼلية ،كقد ذكر بودكف يف قاموسو أف معٌت احلركات اإلجتماعية يشَت إذل العمليات األكثر تنوعا :كاحلركات
ادلناظلة ،كالنسائية من أجل ربرير ادلرأة كاحلركات ادلطالبة بإلغاء عقوبة اإلعداـ.

-11فاسٔق يذاط ،لبِىس ِصطٍحبد ػٍُ اإلجتّبع  ،يُشٕساخ داس يذًَ نهُشش ٔانتٕصٌغ ،اندضائش ،2012 ،ص...
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أوال -منابع تشكل الحركات اإلجتماعية:
أ-اإلحساس المشترك :
ذكر كارؿ ماركس أف احلركة اإلجتماعية قد تظهر يف اجملتمع الرأمسارل ،ذلك أف ارباد العماؿ كالطبقات الكادحة
الدنيا ادلدافعة عن حقوقها ادلهضومة تتشكل يف شكل قول صباعية ضد النظاـ احلاكم .من خبلؿ أحاسيس
العماؿ بالنقص ،كاإلستغبلؿ الواضح لطبقة ادلبللك على حساب العماؿ ،ففائض القيمة عند كارؿ ماركس ىو
قنمة السيطرة الربجوازية على العماؿ البسطاء كأف عدد ساعات العمل الزائدة من طرؼ العامل قد أهنكتو كجعلتو
أكثر فقرا ،كيف ادلقابل جعلت اصحاب العمل يزدادكف غٌت كمن خبلؿ اسهامات كارؿ ماركس يظهر لنا أكؿ منبع
لتشكل احلركات اإلجتماعية كىو اإلحساس اجلماعي ادلشًتؾ بُت طبقات العماؿ.
ب-التحرر من القيود التقليدية:
يف ىذه ادلرحلة كجب على احلركات اإلجتماعية أف تنزع سلتلف األفكار التقليدية كاجلمود كاخلوؼ ،كبدأ مرحلة
التطوير كالقدرة على التنظيم .كزلاكلة ذباكز اإلضطرابات كتغيَت ادلواقف  ،كربديد األغراض ادلشًتكة ،ككضع ادلوارد
ادلطلوبة للوصوؿ إذل تلك األغراض.
ج -التعبة الجماىيرية:
أك ما يعرؼ بعملية ذبميع ادلواقف كاألرالء كارباد الضمائر اإلجتماعية  ،كتفيد ىذه ادلرحلة بسرعة التجمهر
كذبميع األفكار  ،كتعزيز أكثر اإلتصاؿ اجلماعي كالتنسيق الركحي بُت أفراد اجلماعة  ،كقد
مرحلة تعبئة أم رلتمع تعترب من بُت مقدمات ظهور احلركات اإلجتماعية.
ثانيا -خصائص الحركات اإلجتماعية:
للحركات اإلجتماعية رلموعة من اخلصائص تظهر يف :
أ-وحة الهدف :من خبلؿ كحدة األىداؼ ادلشًتكة
ب-الموطنة :من خبلؿ احملافظة على اذلوية الوطنية كزلاكلة زرع مبادئ ادلواطنة.
12

اعتبر دوتش أف

ج -الديمقراطية :التشبث بالدؽلقراطية كحب اإلنسانية ك التحرر من القيود التقليدية كاألفكار البالية.
القيادة :عرفها العادل نيكوال زام بأهنا " مراقبة كربضَت رلموعة من األشخاص من طرؼ شخص أك عدة
أشخاص  ،ككظيفة القيادة شلارسة السلطة"  12 .من خبلؿ ىذا التعريف يتضح بأف للحركات االجتماعية نظاـ
قيادم ،أك ظلط قيادة معُت يؤثر يف قرارات اجملموعة كتصبح اجلماعة خاضعة لتوجهاهتا .خصوصا إذا كانت ىذه
القيادة سياسية أك قيادة خطابة أك قيادة مؤقتة بغرض التأثَت يف اجلمهور.
د -الطموح :من خبلؿ زلاكلة الوصوؿ إذل السلطة العليا يف شكل احزاب اك نوادم
ق -السلطة تقسيم المسؤوليات والمهام " :السلطة ىي شرعية النفوذ لذلك فهي قرينة بادلرطز الوظيفي
للشخص ،كالسلطة بطبيعتها ىي احلق يف صنع القرارات  ،كتوقع إذعاف اآلخرين"

 13 .وىذا من خبلؿ زلاكلة

فرز القادة من ادلقودين يف العمل اجلمعوم .
ك-الحنكة و الذكاء :السياسي كاإلجتماعي ،الثقايف كالديٍت.
ز -السالم والسلمية  :من خبلؿ اتباع سياسة البلعنف ،كنبذ الصراع ،كاحبلؿ السبلـ العادلي ادلشًتؾ ،كزرع
ثقافة العيش ادلشًتؾ .
تعقيب:
لقد ظهرت احلركات اإلجتماعية كأحد متطلبات احلياة خصوصا بعد الثورة الصناعية كانتهاؾ حرمة العماؿ يف
النظامُت اإلقطاعي كالربجوازم  ،األمر الذم دفع بالعماؿ إذل توحيد صفوفهم كحفظ كرامتهم ،كما أف التاريخ
سجل رلموعة كبَتة من احلركات اإلجتماعية من بينها احلركة الغاندية يف اذلند بزعامة األب الركحي " غاندم" من
خبلؿ رفعو لقيمة ادلهاسبا أك ما يعرؼ بالركح الكبَت.كطادلا الصراع موجود  ،فإف احلركات اإلجتماعية لن سبوت.

12

- Nicola Zay ; Dictionnaire manuel de gérontologie sociale , , Les presses de L’université , Laval , Québec ,
Canada1981 ,p308
 -13يحًذ يٍُش حداب ،اٌّؼجُ اإلػالًِ  ،داس انفدش نهُشش ٔانتٕصٌغ ،ط ،1انماْشج ،يصش ،2004 ،ص 31
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ثالثا-أنواع الحركات اإلجتماعية:
أ-الحركات اإلجتماعية الحقوقية:
مثل اليونسكو كاليونيسيف ادلدافعة عن حقوؽ السود يف الواليات ادلتحدة األمريكية  ،اك حقوؽ الطفل  ،أك
حقوؽ الشعوب ادلستعمرة يف العادل بأسره .كقد تشكلت البدايات األكذل ذلذه احلركات من خبلؿ خطاب مارتن
لوثر كينغ الشهَت الذم طالب من خبللو بالتوازف اجلهوم كعدـ التمييز العنصرم  .كيف اجلزائر مثبل صلد اف
احلركات اإلجتماعية ادلدافعة عن اذلوية كاللغة األمازيغية قد دافعت عن حقوقها ،أين توجت بدسًتة اللغة
األمازيغية ،كأصبحث لغة رمسية بعد سنة  2012كلغة رمسية ثانية بعد اللغة العربية.
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ب-الحركات اإلجتماعية النسوية:
كاليت تدافع عن حقوؽ ادلرأة كالنساء بشكل عاـ كنبذ العنف ادلوجة للمرأة من خبلؿ تنظيم اإلحتجاجات  ،أك
عقد الندكات كادلؤسبرات يف سلتلف ادلناسبات ادلتعلقة بادلرأة ،كعيد األـ كادلرأة كغَتىا.
ج-الحركات اإلجتماعية العمالية:
كاليت تدافع عن حقوؽ العماؿ  ،كرباكؿ إنصافهم كربقيق عدالتهم من خبلؿ ادلطالبة حبفظ كرامتهم ،كحقوقهم
كاحلق يف السكن ،الغذاء ،الدكاء ،التقاعد كغَتىا ،ففي اجلزائر مثبل تشكل اإلرباد العاـ للعماؿ اجلزائريُت يوـ
 24فيفرم 1974ككاف انطبلقة فعالة لئلرباد من اجل ضباية حقوؽ العامل اجلزائرم داخل كخارج الوطن.
د -الحركات اإلجتماعية السياسية :كاليت تنشط يف اجملاؿ السياسي كاحلزيب ،للمطالبة بالتوازنات ،كادلشاركة يف
ازباذ القرارات ،كاتباع منطق التعددية احلزبية.
ه-الحركات اإلجتماعية البيئية :حبيث هتتم ىذه احلركات باحملافظة على البيئة من خبلؿ ،احملافظة على ادلوركث
البيئي( ماء ،ىواء ،تربة) من التلوث ،كما تعرؼ ىذه اجلمعيات يف العديد من الدكؿ كعلى رأسها الواليات

 -14أٔظش :يٕاد انذعتٕس اندضائشي انًؼذل ٔانًتًى فً  31دٌغًثش 2015
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ادلتحدة األمريكية جبماعة اخلضر ،حيث طالبت ىذه اجلمعيات يف العديد من ادلناسبات ،بضركرة زبفيض
اإلنبعاثات الغازية ،كتقليل ادلصانع للحفاظ على طبقة األكزكف ،كتلوث الًتبة كاحمليط.
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تعقيب:
قد تكوف احلركات اإلجتماعية يف منحيُت أك اذباىُت األول  :منحى سياسي ،أك نقايب حبيث يعمل على تشكيل
الوعي السياسي ،كالثورم كالنقايب يف أكساط اجملتمع  .كالعمل على ربريكو كفق احلاجات السياسية ،كاأليديولوجية
يف رلتمع ما .أما ادلنحى كاإلذباه الثاني  :فقد يكوف يف مسلك ديٍت يتمسك بالقيم الدينية كالعقدية  ،كما قد
تتحوؿ احلركات اإلجتماعية إذل كسيلة كميكانيزـ للضغط يف كجو أصحاب القرار كتتحوؿ إذل صباعات ضاغطة،
كالضغوطات اليت ؽلارسها دكما اللويب الصهيوين الذم يًتبع على عرش القرارات السيادية العادلية ،كتأثَتاتو ادلستمرة
على ادلنظمات العادلية ،كالبنك العادلي كصندكؽ النقد الدكرل.
المحور الرابع -التغير في الفكر اإلسالمي:
مدخل:
لقد أخذ الفكر اإلسبلمي يف الظهور منذ اكاخر القرف األكؿ للهجرة مع اتساع رقعة الدكؿ العربية كاإلسبلمية،
كاليت كانت تضم بقاع توجت حبضارات عريقة  ،األمر الذم جعل العديد من األفكار كالتيارات الفكرية
كالعقائدية تنشط  ،كقد نشطها علماء ادلسلمُت كبذلوا جهودىم الفكرية عن القيم اإلسبلمية الصحيحة يف ضوء
توجيهات القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة ،حىت تسَت حياة ادلسلمُت فكرا كسلوكا يف إطار الشريعة اإلسبلمية
كتصطبغ بطابعها .كقد حرص علماء ادلسلمُت على دراسة فكرة التغَت اإلجتماعي يف إطار ما تقره اللوائح،
كالشرائع اإلسبلمية  ،كقد حرص علماء ادلسلمُت على تدكين تراثهم الفكرم يف عبلج مشكبلت التغَت
اإلجتماعي على الفرد ،اجلماة ،كاجملتمع كفق الثبات كيف إطار ادلعتقدات اإلسبلمية الصحيحة دكف ربريف كال
تزييف.

ْ -15شاو عثغ ،دوس اٌّجتّغ اٌّحًٍ فً اٌّحبفظخ ػٍى اٌجٍئخ ِٓ اٌتٍىث  ،يشخغ عاتك  ،ص...
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أوال -ضبط مفهوم الفكر والفكر اإلسالمي:
يعٍت الفكر إعماؿ العقل كالذىن ،تدبرا كتأمبل يف أم من شؤكف الدنيا أك الدين .فهو نشاط بشرم آداتو العقل
كشبرتو الرأم كالعلم كادلعرفة ،كالفكر بكسر الفاء عبارة عن اسم فكر ،يفكر ،تفكَتا ،كفكرا ،كف نكر بالتشديد ،
كيفكر كمثلو الفكرة .كىذا كفق ما ذكر يف تفسَت ادلنار كىو " التأمل" يف ادلعاين كتدبرىا  ،كقد ذكر يف احلديث
الشريف للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حيث قاؿ  ":تفكركا يف خلق اهلل  ،كال تفكرك يف ذاتو فتهلكوا" .
يقوؿ علماء ادلنطق" أف الفكر ىو ترتيب معلومة للتوصل إذل رلهوؿ تصورم أك تصديقي".
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يعترب زلمد اجلزار يف كتابو الفكر اإلنساين" أف الفكر ىو عملية عقلية ككل  18ناتج العقل".
إف التفكَت ىو نظاـ معريف يقوـ على استخداـ الرموز اليت تعكس العمليات العقلية الداخلية  ،إما بالتعبَت ادلباشر
أك بالتعبَت الرمزم  ،كمادة التفكَت األساسي ىي ادلعاين كادلفاىيم كادلدركات.
إف الفكر اإلنساين ىو كل فكر جاء بو علماء اإلسبلـ :من فكر أيب حامد الغزارل ،كعبد الرضباف الكواكيب،
كزلمد عبده ،كاإلماـ ادلاكردم ،كاإلماـ عبد احلميد ابن باديس،،،اخل حيث استمد ىؤالء العلماء توجيهاتو،
كأفكارىم كنظرياهتم من العقيدة كالشريعة اإلسبلمية ،من خبلؿ زلاكلة نشر ادلعرفة كالًتبية اإلسبلمية الصحيحة،
كزلاكلة إصبلح النفس البشرية كاجملتمع كفق الفكر التنويرم كالتوجيو الرباين.
ثانيا-صفات وخصائص الفكر اإلسالمي:

 -16حذٌث َثٕي ششٌف.
 -17حًذي أيٍٍ ،اٌفىش اإلداسي اإلصالًِ اٌّمبسْ  ،داس انفكش انؼشتً ،ط ،3تٍشٔخ  ،نثُاٌ ،دخ ،ص...
 -18يحًذ اندضاس ،اٌفىش اإلٔضبًٔ  ،يشكض انكتاب ،ط ،1انماْشج ،يصش  ،2006،ص...
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للفكر اإلسبلمي رلموعة من الصفات ك اخلصائص سبيزه عن باقي الديانات الوضعية األخرل كؽلكن أف نوجزىا
فيما يلي:19
الفكر اإلسبلمي يستمد توجيهاتو من القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة.الفكر اإلسبلمي فكر عادلي مبٍت على الشمولية كالعادلية.الفكر اإلسبلمي فكر سوم ك قوًن ،ػلقق سعادة البشر ،كيعمل على توجيهات سلوكهم.الفكر اإلسبلمي كسطي ػلث على الوسطية كاإلعتداؿ.الفكر اإلسبلمي يهتم بشؤكف الدين كالدنيا ،عكس الفكر البشرم الذم ؼلوض يف مسائل فكرية دنيوية دكفاألخركية.
الفكر اإلسبلمي ػلارب التقليد ،كالتقليد األعمى  ،كيرحب بفكرة التقاء احلضارات.الفكر اإلسبلمي ػلث على اإلجتهاد ،كاجلد كادلثابرة.الفكر اإلسبلمي فكر حيوم  ،ال يزكؿ كال يبلى موجو جلميع البشر ،يقوؿ ادلوذل عز كجل" إف ىو إال ذكرللعادلُت"
الفكر اإلسبلمي صاحل لكل زماف كمكاف.تعقيب:
إف اإلسبلـ يعترب منهج حياة  ،كنظاـ رلتمع يصدر عن مفهوـ أساسي ىو التوحيد  .كأف اإلنساف مستخلف يف
األرض لتحقيق رسالة ثابتة ىي تعمَت الكوف .كما أف الفكر اإلسبلمي يبقى دائما يستمد توجيهاتو كنصائحو من
القرآف الكرًن ،كما أقرتو السنة النبوية الشريفة من فعل،أك قوؿ أك كتقرير خلدمة الفرد كاجلماعة يف الدكؿ العربية
كاإلسبلمية كالعادلية.
ثالثا-مصادر الفكر اإلسالمي:
 أَظش :اختٓاد انثاحث ْشاو عثغ فً صٍبغخ صفبد وخصبئص اٌفىش اإلصالًِ  ،تاالػتًاد ػهى انمشآٌ انكشٌى ٔانغُح انُثٌٕح انششٌفح-2016 ،201719
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من أىم مصادر الفكر اإلسبلمي صلد:
القرآف الكرًن ،فالقرآف الكرًن كما يقوؿ العلماء ىو خرب دلا قبلكم ،كنبأ دلا بعدكم ،كحكم دلا بينكم جاء مدافعا
عن احلق دحضا للجهل كالعبودية كالظبلـ  ،أما السنة النبوية الشريفة فقد جاءت يف ثبلث أفرع :إما سنة قولية
كىي كل ما قالو الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم  ،كسنة عملية كىي كل ما عمل بو معلم البشرية ،أما السنة التقريرية
كىي كل ما أقره النيب خدمة للبشرية كحفاظا على العبلقات اإلجتماعية ،كاألسرية .مث يستمد الفكر اإلسبلمي
مقوماتو من اإلصباع  ،القياس كادلصاحل ادلرسلة  .حيث أف الفكر اإلسبلمي يستمد توجيهاتو كأفكاره ،كسلتلف
تشريعاتو اليت تنظم العبلقات اإلجتماعية من ادلصادر النقلية كػ( :القرآف الكرًن كالسنة النبوية الشريفة) ،كما أنو
يستمد توجيهاتو حلل سلتلف قضاياه من ادلصادر العقلية كىي اجتهادات كقياسات العلماء يف بعض القضايا اليت
هتم اجملتمع كقضايا الزيادات الربوية كالتدخُت كغَتىا من شؤكف اجملتمع اإلسبلمي كالعريب.
رابعا-الفكر اإلسالمي وظاىرة التغير اإلجتماعي:
أ-الفكر اإلسالمي واألسرة:
يركز اإلسبلـ على بناء األسرة ،كنواة صاحلة للمجتمع كاجلماعة من خبلؿ األسرة اليت سبثل كحدات اجملتمع .كقد
ركزت سلتلف الدراسات اإلسبلمية على كيفية بناء األسرة كاحلفاظ على مقوماهتا من خبلؿ إعداد شخصية
سليمة ،اليت تكوف يف نفس الوقت اللبنة ادلثلى يف تكوين اجملتمع ،فاجملتمع يف خدمة الفرد كالفرد يف خدمة اجلماعة
ككبلعلا يتكامبلف لبناء مؤسسات اجملتمع كاألسرة ،كادلسجد كغَتىا.
لقد صور الباحثُت ادلسلمُت اجملتمع اإلسبلمي أنو عقد مشاركة كتضامن بُت صبيع أفراده( األقوياء ،الضعفاء،
األغنياء كالفقراء) ،كقد حث اإلسبلـ على رعاية األفراد كاألسرة كادلؤسسات صبيعا .20
ب-الفكر اإلسالمي ومنظومة القيم:
رتب اإلسبلـ فكرة القيم دكف تقدًن قيم على قيم أخرل ،عدل أنو يركز على القيم اإلسبلمية الكربل
(الشهادتُت ،الصبلة ،الزكاة ،الصوـ ،احلج ) ،كما ػلافظ اإلسبلـ على قيم اجلهاد كالعبادة كاإلنفاؽ كاألخبلؽ
يف مقدمة القيم الكربل  ،كال تسبقها قيم الرفاىية أك الًتؼ أك التحلل أك اإلباحيات.
 -20إَٔس اندُذيِ ،فبهٍُ اٌؼٍىَ اإلجتّبػٍخ وإٌفش واألخالق فً ضىء اإلصالَ ،داس انكتة ،اندضائش  ،1987ص 187
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ج-اإلسالم والتغير اإلجتماعي:
تقوـ دعوة اإلسبلـ على قبوؿ التغَت،يف إطار الثبات كعلى التنوع يف إطار الوحدة .كال تتجلى مطلقا على أساس
الثبات كالوحدة حبيث تظل القيم األساسية قائمة من حيث احلبلؿ كاحلراـ  ،كاحلق  ،كالباطل ،كاخلَت كالشر كيبقى
الفكر اإلسبلمي يدعو إذل اإلنفتاح على اآلخر،كما أنو ػلث على انفتاح الفكر كذبديده كعصرنتو كفق ما
يتماشى كالثوابت الدينية اإلسبلمية ،حىت يضمن اجملتمع اإلسبلمي استقراره كحيويتو دكف اإلىتماـ باآلخر كنسياف
األصل كادلنبت الصحيح.فاالسبلـ يدعوا إذل فهم ثقافة الشعوب كفهم اآلخر من عادات كعلم كفن  ،كيف ىذا
الصدد ػلث النيب زلمد صلى اهلل عليو كسلم على اكتساب اللغة كطلب العلم كلو خارج بقاع اجلزيرة كالرقعة
العربية حىت يتعلم ادلسلمُت الفنوف كاآلداب كالصنائع لكسب ادلعاش .كلكن يشًتط اإلسبلـ أف تكوف اآلداب
ادلكتسبة تتبلءـ مع العقيدة اإلسبلمية  ،كقد حارب اإلسبلـ فكرة التقليد األعمى كاعتربه غلمد العقل ،كيشل
نشاط اإلنساف ،كيعطل ملكتو يف معرفة كجو احلقيقة  ،كبالتارل إعاقة ظلو الفكر اإلسبلمي كتطوره.
كيف ادلقابل ينظر الفكر اإلسبلمي ادلعاصر إذل ظاىرة التغَت اإلجتماعي خبوؼ كحذر شديدين نظرا دلا أصاب
اجملتمع العريب كاإلسبلمي من ىزات كانقسامات نتيجة بعض األفكار الواردة كاليت عرب عنها مالك بٍت نيب" بالوافد
ادلسموـ" 21كاألفكار ادلسمومة اليت غَتت اخلارطة العربية سياسيا كإقتصاديا .فالفرد يف نظر الفكر اإلسبلمي زلور
عملية البناء كالتمنية ادلستدامة ،كيرل ادلفكرين اإلسبلميُت بأف الفرد مورد بشرم جد ىاـ غلب احملافظة عليو من
كل الشوائب اليت تعيقة كتعًتضو كمنها شبح البطالة ،كاإلحتجاج  ،كاذلجرة ،كغَتىا من ادلشكبلت اليت قد
تعصف بالفرد .كعلى رأسها األفكار الدخيلة كادلستهجنة على شبابنا يف كاقعنا العريب كاإلسبلمي ،كما أف
اجلماعة ينظر إليها اإلسبلـ من زاكية أهنا مؤسسة رمسية سواء كانت صباعة أسرية ،تربوية ،أك مؤسسية كجماعة
ادلسج،د كالنظاـ السياسي ،كاإلقتصادم كغَتىا .أما فيما يتعلق باجملتمع العريب كاإلسبلمي فإف الفكر اإلسبلمي
اليوـ يطالب بأف يتحوؿ إذل حلمة ككتلة كاحدة من احمليط إذل اخلليج أك من زلور طنجة إذل جاكرتا ،حىت يتحقق
ادلعٌت احلقيقي دلفهوـ اذلوية كالقومية العربية ،كالوحدة كالقوة لكل الدكؿ اإلسبلمية .كحىت ذبابو ربديات التغَت
اإلجتماعي كالسياسي كاإلقتصادم الذم مزقها كجعل بعضها دكيبلت ،كحزيبات متناثرة ىنا كىناؾ .فالتغَت
اإلجتماعي الذم يضرب اليوـ األمة العربية ،جعل من العبلقات اإلجتماعية عبلقات اكثر صراع كدموية ربت
طائلة كمسمى التهديد كاخلطر األيديولوجي كالعادلي .فالتيارات الفكرية احملسوبة على اإلسبلـ كادلسلمُت اليوـ
 -21أٔظشِ :بين ثٓ ٔجً ِ ،شىالد اٌحضبسح وثٕبؤهب ِٓ وتبة ٍِالد ِجتّغ،
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ضعفت األمة العربية كشتتها بسبب الفكر ادلغشوش ك عدـ فهم ادلعٌت احلقيقي لئلسبلـ كمنطلقاتو الفكرية
كالدعوية كحىت اجلهادية األمر الذم جعل الكتاب كادلفكرين اإلسبلميُت كعلى رأسهم ادلفكر اإلسبلمي انور
اجلندم الذم يشكك يف التقليد ،كال يرحب بفكرة التغَت اإلجتماعي ،كفق النظرة الغربية ادلسمومة كالعدائية لكل
ماىو إسبلمي.
يقوؿ مالك بن نيب يف كتابو ميبلد رلتمع اف العبلقة الركحية بُت اهلل كبُت اإلنساف ىي اليت تلد العبلقة اإلجتماعية
 ،كىذه بدكرىا تربط ما بُت اإلنساف كأخيو اإلنساف.
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إف اإلعتبارات الدينية ك اإلسبلمية كاحدة من حيث ادلبادئ ،كلكنها متغَتة من ناحية بعض األىداؼ كالتوجهات
 ،لذا ػلاكؿ علماء األمة اإلسبلمية توحيد بنية العبلقات اإلجتماعية كالدينية ،كالثقافية حىت ال يصاب اجملتمع
العريب باذلزاؿ كالضعف.
كيعاجل الفكر اإلسبلمي اليوـ قضايا األمة اإلسبلمية يف صبيع مناشط احلياة اإلجتماعية كالسياسية  ،اإلقتصادية،
كالعسكرية .كما يعترب مسالة اإلعتبارات الدينية قضية جوىرية من خبلؿ تأكيد الدين على الرابط الديٍت
كاإلجتماعي بُت األفراد كاجلماعات ،ففي اجلزائر مثبل نبلحظ حضور الدين يف احلياة اليومية اجلزائرية مثل بقية
اجملتمعات العربية كادلسلمة ،فالقيم الدينية دائما حاضرة يف اجملاؿ األسرم ،الًتبوم ،كالتعليمي ،ك يف اجملاؿ الثقايف
كالسياسي  ،كالبحث العلمي...اخل من خبلؿ ذبلي صور الدين يف سلتلف اخلطب كالدركس كاحملاضرات،
كالندكات .أك من خبلؿ ظهور إغلابية بعض الفاعلُت الدينيُت  ،من رجاؿ الدين كالفكر اإلسبلمي يف عقد النوات
كاحملاضرات لدحض الفكر العلماين ،كاحملافظة على الفكر اإلسبلمي  .كما يهتم الفكر اإلسبلمي دببدأ تكافؤ
الفرص كفتح اجملاؿ للجميع من اجل العمل كاإلنتاج كالتنمية ،كالًتحيب بفكرة التقاء احلضارات كالتسامح دلا ذلا
من أعلية قصول يف تنوير العقل البشرم ،كاإلجتماع اإلنساين.
المحور الخامس-دور وسائل اإلعالم في التغير اإلجتماعي:
مدخل:
إف احلصوؿ على ادلعلومات حوؿ قضية معينة كزلاكلة نشرىا  ،هبدؼ تشكيل درجة من الوعي ىو ما يعرؼ
باإلعبلـ .كىذا األخَت يشكل جزء من عملية اإلتصاؿ ،ككلمة إعبلـ منبثقة من أعلمو بالشيئ كتعٍت تزكيد
 -22يانك تٍ َثً ٍِ ،الد ِجتّغ  ،تشخًح ػثذ انصثٕس شاٍٍْ ،داس انفكش نهُشش ٔانتٕصٌغ ،اندضء األٔل ،ديشك عٕسٌا  ،2009 ،ص 56
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اجلمهور بأكرب قدر من ادلعلومات ادلوضوعية الصحيحة كالواضحة .كبقدر ما تكوف ىاتاف الصفتاف متوفرتاف بقدر
ما يكوف اإلعبلـ سليما كقويا .فاإلعبلـ ىو نشر احلقائق الثابتة كاألخبار ادلفيدة  ،كيعمل اإلعبلـ على تنوير
الرأم العاـ .كتكوين ثقافة لدل صبهور ادلتابعُت  ،فإذا كانت ىذه األىداؼ ىي حقل كميداف علوـ اإلعبلـ
كاإلتصاؿ فكيف ينمي اإلعبلـ ظاىرة التغَت اإلجتماعي ؟ كما ىي أكجو النشاط اليت يشكلها اإلعبلـ يف تفسَت
ظاىرة التغَت اإلجتماعي كأىم مشكبلتو؟

أوال -وسائل اإلعالم وأىم أىدافها:
تتعدد كسائل اإلعبلـ بُت الوسائل السمعية  ،البصرية ،ادلقركءة كادلسموعة ،ككلها تلعب دكرا ىاما كبارزا يف التأثَت
اإلجتماعي  ،الًتبوم ،اإلقتصادم كالسياسي من خبلؿ نقل ادلعلومات إذل الفرد كاجملتمع عن طريق سلتلف
الوسائل اإلعبلمية أك حىت الوسائط التكنولوجية ،كوسائل التواصل اإلجتماعي أك ما يعرؼ بالفضاءات الزرقاء.
كتلعب كسائل اإلعبلـ أدكار كبَتة للفرد كاجملتمع تتمثل يف :
تؤثر كسائل اإلعبلـ يف تشكل كتشكيل درجة الوعي لدل األفراد كاجلماعات ،من خبلؿ صنع القرار.تلعب كسائل اإلعبلـ دكرا بارزا يف تشكيل ادلستويات الثقافة للفرد كاجملتمع.تغَت كاقع اجملتمعات حبسب ما ػلتاجو ذلك اجملتمع.-تدعم برامج التعليم كالثقافة حبيث يعترب اإلعبلـ منرب تعليمي ىادؼ.
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يدعم اإلعبلـ ركح اجلماعة  ،كيعمل على الدعاية كاإلشهار لبعض احلمبلت كتدعيم إذاعة القاىرة للثورة اجلزائرةمن خبلؿ إذاعة اجلزائر من القاىرة.
ثانيا -علم اإلعالم والظاىرة اإلجتماعية:
إف لئلعبلـ مكانة ىامة يف أم رلتمع من اجملتمعات دلل لو من دكر فعاؿ يف تشكيل كتفعيل مظاىر احلياة ادلختلفة
 ،كربط قنوات اإلتصاؿ بُت األفراد كالشعوب كاألمم كمعاجلة القضايا ادلتعلقة باإلنساف اإلقتصادية كالسياسية
23

كالثقافية كاألمنية.

كذلذا يلتقي كل من علم اإلعبلـ كعلم اإلجتماع يف حقل معريف موسوـ بعلم اإلجتماع اإلعبلمي كىو فرع من
فركع علم اإلجتماع يركز يف اىتمامو على العملية اإلعبلمية كأثرىا يف رصد كربليل كتتبع الظاىرة اإلجتماعية دبا
تشملو العملية اإلعبلمية كظاىرة اجتماعية من عناصر اإلتصاؿ ادلعركفة من مرسل كمرسل إليو كتغذية رجعية ،
كالتأثَت كما تأديو من كظائف تربوية كتوجيهية تندرج بدكرىا على اجملتمع ككل .كقد تطور ىذا احلقل ادلعريف حلاجة
علم اإلجتماع إذل تفسَت قضاياه كفق نظرة إعبلمية ىادفة ،من خبلؿ اإلسهاـ الكبَت الذم تقدمو كسائل اإلعبلـ
يف تفسَت كتتبع الظاىرة كادلشكلة اإلجتماعية على حد سواء ،كيف فهم كتوجيو السلوؾ اإلنساين ،كربليل الظواىر
اإلجتماعية كاإلدماف  ،ادلخدرات ،اإلختطاؼ كغَتىا من الظواىر اإلجتماعية اليت تتطلب تدخل اإلعبلـ يف تتبع
حيثياهتا .كتقدًن التحليبلت اليت تقدمها كسائل اإلعبلـ لفهم ظاىرة التغَت اإلجتماعي ال سيما عند العر ب
كادلسلمُت كتلك النتعلق باألحداث العربية مطلع سنة  ،2011أين تدخل اإلعبلـ يف تتبع معطيات الظواىر
اإلجتماعية كلعل أبرزىا ظاىرة اذلجرة ضلو أكربا ،أك ما يسمى دبشكلة البلجئيُت العرب.
كمع تطور العلوـ كزيادة زبصصاهتا كتنوع كسائل اإلعبلـ كاإلتصاؿ ساعلت يف تشكيل رلتمعات كبركز رلتمعات
أخرل  ،كما ساىم اإلعبلـ يف التأثَت على األفراد من خبلؿ النفسيات كالسلوكيات مثل التأثَت اإلجتماعي
كاإلقتصادم على سلوؾ الفرد  ،كزيادة درجة الوعي السياسي لدل الشعوب من أجل ربقيق غايات التحرر
كالدؽلقراطية.
ثالثا-مجاالت التأثير اإلعالمي في التنمية والتغير اإلجتماعي:

ٔ -23نٍذج حذادي " ،دوس اإلراػخ اٌّحٍٍخ فً اٌتىػٍخ اٌّشوسٌخ"  ،يدهح خٍم انثحث انؼهًً نهذساعاخ اإلَغاٍَح ٔاإلختًاػٍح ،انؼاو انثانث ،انؼذد
 ، 25تٍشٔخ  ،نثُإٌَ ،فًثش ،2016 ،ص 63
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أ-اإلعالم والتأثير اإلجتماعي:
ترل احلتمية اإلجتماعية أف البٌت اإلجتماعية ىي اليت تتحكم يف زلتويات التكنولوجيا كأشكاذلا كبالتارل فإف
استجابات البناء اإلجتماعي جمليئ الوسائل اإلتصالية اجلديدة ىي اليت سبتلك سلطة التغيَت يف اجملتمع.
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كنظرا حلاجة اجملتمع لوسائل اإلعبلـ كاإلتصاؿ فإف اإلعبلـ يعٌت باإلىتماـ بالقضايا اجملتمعية من صحة كسكن
كتعليم كتربية كقضاء كاحلفاظ على موركث العادات يف اجملتمعات ،كما أنو يساىم اجتماعيا يف التثقيف الًتبوم
اذلادؼ مثل( النشيد الًتبوم اذلادؼ) ،كما يساىم اإلعبلـ كمؤسسة من مؤسسات اجملتمع مع األسرة كادلدرسة
يف غرس بعض القيم الًتبوية ك ػ( ضباية البيئة ك ضببلت التشجَت مثبل) كالسهر على تعليم الفرد القيم الًتبوية
كالتعليمية اذلادفة .كػ( تعليم القراءة ،الكتابة كزلو األمية ) ،كيساىم اإلعبلـ يف غرس بعض القيم الركحية
كاألخبلؽ الفاضلة كاحلميدة بُت أفراد اجملتمع الواحد .من خبلؿ تثقيف الفرد دينيا كالعمل على حل سلتلف
اإلشكاليات الغامضة .كما يلعب اإلعبلـ دكرا كبَتا يف تنمية فكرة ادلواطنة كاحلفاظ على كحدة الوطن.
كيساىم اإلعبلـ يف إعبلـ األفراد بظركؼ الوطن اإلجتماعية ،اإلقتصادية كالسياسية كمتابعة سلتلف األحداث
كادلستجدات.
ب -اإلعالم والتأثير الديني:
يؤثر اإلعبلـ دينيا من خبلؿ القنوات الدينية كسلتلف الربامج كاحلصص الدينية اليت يقدمها اإلعبلميُت جلمهور
القراء  ،كادلستمعُت كادلتابعُت ،مثل ما تقدمو القنوات الدينية كالًتبوية اذلادفة ،مع تنشيط احلمبلت الدينية ،من
خبلؿ تقدًن اخلطب كالدركس اليت تنمي العقل كتُعمل الفكر ،كما يساىم اإلعبلـ يف تنشيط التوجو الديٍت
السليم كالصحيح ،كما يعمل اإلعبلـ على تنمية اإلرشاد من خبلؿ رلالس الذكر كاإلفتاء  ،كنشر الثقافة
السَت كتفسَت األحبلـ  ،كغَتىا من الربامج الدينية اذلادفة .
اإلسبلمية كتحفيظ القرآف الكرًن ،كشرح ن
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ج -اإلعالم والتأثير اإلقتصادي :

 فاطًح تخٕػِ ،جتّغ اٌّؼٍىِبد ثٍٓ تمٕٕخ اٌّجتّغ وأٔضٕخ اٌتمٍٕخ ،يدهح فكش ٔيدتًغ ،طاكغٍح كٕو نهذساعاخ ٔانُشش ٔانتٕصٌغ،انؼذد ،3224انذٌٔشج ،اندضائش ،2016 ،ص 360
-25أٔظش :لشاءج عٕعٍٕنٕخٍح نهثاحث ْشاو عثغ ٌٍؼاللخ اٌخٕبئٍخ ثٍٓ اٌذٌٓ واٌظبهشح اإلػالٍِخ فً اندضائش2016 ،
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يساىم اإلعبلـ يف اإلقتصاد من خبلؿ تنمية أدكار األفراد كاجلماعات على السلوؾ اإلقتصادم سواء كاف سلوؾ
إنتاج ،إدخار  ،اك سلوؾ استهبلؾ كيعمل اإلعبلـ جاىدا على احملافظة على الثركة الوطنية كدعمها ،من خبلؿ
زيادة فرص اإلستثمار كطرؽ اإلدخار سواء بالنسبة لؤلفراد أك اجلماعات .كما يساىم اإلعبلـ التنموم على دعم
برامج التنمية ادلستدامة للوطن من خبلؿ تشجيع اإلستثمارات كاإلنتاج كالتبادؿ كتنويع الطرؽ الكفيلة لتفادم
األزمات اإلقتصادية الكربل كرلاهبة إهنيار أسعار البًتكؿ بالدعوة كالتشهَت للمنتوج احمللي ،كالدعوة كذلك إلحبلؿ
ادلنتج الوطٍت .كىو ما ظهر يف اإلعبلـ اجلزائرم سنة  ،2015من خبلؿ الدعوة لئلستهبلؾ احمللي ربت مسمى"
استهلك جزائرم" .بالتعاكف بُت كزارة التجارة ،ككزارة تكنولوجيا اإلعبلـ كاإلتصاؿ باجلزائر.
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د -اإلعالم والتأثير السياسي:
يعمل افعبلـ على تشكيل الوعي السياسي كبلورة الرأم العاـ اجلماىَتم  ،من خبلؿ ثنائية غرس /ىدـ الشعور
باإلنتماء الوطٍت كحب /كره الوطن لدل األفراد كاجلماعات كما يهيئ اإلعبلـ الرام العاـ دلختلف الظركؼ
كادلستجدات الطارئة اليت ؽلر هبا ام رلتمع مثل التحسيس ،كالتعبئة اجلماىَتية ،كرببيب ادلواطن للعملية اإلنتخابية
كغرس القيم ،كالشعارات السياسية مثل احلرية ،كالدؽلقراطية كحقوؽ اإلنساف ،حق اإلنتخاب السياسي كتدعيم
فكرة ادلواطنة لدل أفراد اجملتمع.

ه -اإلعالم والتنمية اإلجتماعية:
يقوـ اإلعبلـ التنموم بتنمية اجملتمعات كخاصة البدائية كالقركية منها كزلاكلة جعلها تقًتب إذل األظلاط احلضرية،
ذلك أف اجملتمعات ادلتخلفة تواجو العديد من ادلشكبلت اليت يقوـ اإلعبلـ بدكر كبَت يف مواجهتها كاإلسهاـ
كالتغلب عليها كمقاكمتها .كىذا بالتكامل مع السياسات كاألساليب الوطنية .كما يقو ـ اإلعبلـ بدفع الرغبة يف
التغَت اإلجتماعي ضلو األفضل  ،فتقوـ كسائل اإلعبلـ بتطوير كتقدـ اجملتمع إقتصاديا كاجتماعيا كثقافيا عن طريق
ما ينقلو الفرد من أفكار كقيم كاذباىات كحىت مفاىيم تساىم يف رفع ادلستول الفكرم كالثقايف.
تعقيب:

 -26أٔظشِ :ششوع اصتهٍه جزائشئ ،صاسج انتداسج ،اندضائش2015 ،
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إف دكر اإلعبلـ يف أم رلتمع يبقى رىُت اإلستعماؿ  ،فهو إغلايب كسليب يف نفس الوقت لذلك يقوؿ كارؿ بوبر
يف مقالو" التلفزيوف خطر على الدؽلقراطية" أف التلفزيوف ذا التأثَت البالغ السوء قد ؽلكنو على النقيض من ذلك أف
يكوف كسيلة تربوية مهمة ،نعم إنو أمر شلكن،غَت أنو ضئيل اإلحتماؿ" . 27
إف اإلعبلـ الذم يفشل يف آداء دكره يف اجملتمع كنقل رسائلو إذل صبهور ادلتابعُت يتحوؿ إذل إعبلـ ىداـ ؼللف
آثار سلبية على الفرد كاجلماعة كاجملتمع ،كىو ما ظهر يف صحيفة شاررل إيبدك ،أين قامت بنشر رسومات صاخرة
ك مسيئة للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم .فعندما أرادت تسويق صحائفها كزيادة رحبية إقتصادية يف السوؽ ،قامت
بنشر أعماؿ معادية لئلسبلـ ،كادلسلمُت بغية زيادة ادلبيعات ،كقد كاف ذلا ما تريد إذ يف بيعت يف يوـ كاحد أكثر
من مليوين نسخة من صحيفة شاررل إيبدك يف يوـ كاحد ،كىذا ما ينايف كيناقض مبادئ اإلعبلـ يف اجملتمع.

المحور السادس -العولمة والتغير اإلجتماعي:
مدخل:
يرجح بعض ادلفكرين إذل أف أصل كلمة العودلة ترجع إذل تنبؤات عادل اإلتصاؿ " مارشاؿ كوىاف" حيث يقوؿ "
إف العادل أصبح بفضل تطور قنوات افتصاؿ قرية كونية"  .فيما يرجح البعض اآلخر إذل أف أصل كلمة عودلة يعود
إذل الفكر الفلسفي األدلاين " أفكار ىيجل" الذم قاؿ اف " الدكلة العادلية ادلنسجمة اليت تنعدـ فيها التناقضات
األيديولوجية كتطبيق حقوؽ اإلنساف كأمسى صورة للدكلة العادلية اإلنسانية"  .يف حُت يرجع بعض ادلفكرين اصل
الكلمة -العودلة -إذل األمركة أك ما يعرؼ باذليمنة األمريكية  ،كقد اعترب جورج بوش أف شخصو معٍت باإلصبلح
 كاسل تٕتش" ،اٌتٍفزٌىْ خطش ػٍى اٌذٌّمشاطٍخ"  ،يدهح دساعاخ فهغفٍح،انؼذد  ،2انحًؼٍح اندضائشٌح نهذساعاخ انفهغفٍح،لغُطٍُح،27اندضائش2014،خٕاٌ ،ص200
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اجلذرم يف العادل عن طريق فكرة النظاـ العادلي آنذاؾ .كقد كصفت مادلُت أكلربايت يف زلاضرة ذلا جبامعة اكىايو"
أف أمريكا ىي الدكلة اليت ال غٌت عنها"  28كىذا خطاب صريح بأف الو،ـ،أ تريد زعامة العادل كبدافع يسوؽ العادل
ضلو خدمة مصاحلها عن طريق اتباع النهج الدؽلقراطي.
أوال -تحديد مفهوم العولمة:
من ادلقوالت األكثر تداكال يف الفكر السياسي كاألديب فكرة " العودلة"  ،أك الدكلة القومية ،كالعودلة ىي الفكر
الذم ذباكز احلدكد اإلقليمية ليصل إذل القمة العادلية 29 .كىي نسق من الثقافة كالقيم كادلعايَت ادلهيمنة سياسيا
كإقتصاديا تسعى إذل فرض أسلوب كظلط حياة احادم بزعامة قطبية أحادية .حبيث يقصي ىذا النموذج العادلي
بقية النماذج كالثقافات كالقيم األخرل  ،فهدؼ العودلة قبل اف يكوف رأمسارل ىو سياسي بامتياز .ىدفو السيطرة
على اإلقليم  ،القيم ،الثقافة كادلعايَت السائدة يف اجملتمعات كجعلها خاضعة دبوجب العودلة للزعامة .
إف مفهوـ العودلة ػلاكؿ أف يعرم باقي ادلفاىيم احمللية األخرل  ،إذل مفهوـ عادلي كاحد مثل سلطة القرار العادلي،
يف اذليمنة ،كاإلعبلـ ،كالسياسة ،كاإلقنتصاد كرؤكس األمواؿ ،كالشركات من خبلؿ الشركات متععدة اجلنسيات
كسلتلف ادلؤسسات اليت ال تعًتؼ باألكطاف كالقوميات.

ثانيا– صور وتمثالت العولمة:
إف اذليمنة كالسيطرة الغربية بدت كاضحة ادلعادل يف صور كأشكاؿ عديدة يف مناحي احلياة اليومية  ،بل أصبحت
موضة العصر حبيث يتفنن القوم يف قولبها للضعيف ،بالطريقة اليت زبدـ مصاحل القول السياسية كاإلقتصادية
الكربل كمفاىيم الدؽلقراطية ،كحقوؽ اإلنساف ،كعدـ امتبلؾ التجارب النوكية كأسلحة الدمار الشامل كغَتىا من
ادلفاىيم اليت سيقت للدكؿ الضعيفة على أهنا زلرمة دكليا .كقد جلأت الواليات ادلتحدة األمريكية إذل غزك ايراف،
كأفغانستاف ،العراؽ كسوريا تاركة كراءىا ثقافة ىيمنة كبرجوزازية يف ثوهبا اجلديد  .كعلى الرغم من أف الصندكؽ
الدكرل أعطى تعريفا مغايرا دلا زبفيو العودلة من صراع كدمار على الشعوب الضعيفة ،حينما اعترب العودلة " تعاكف
 -28ػثذ انؼانً دتهح ،اٌشجبة اٌؼىٌّخ ؤضك اٌمٍُ  ،يدهح اَداب ٔانؼهٕو اإلختًاػٍح ،خايؼح فشحاخ ػثاط ،ػذد خاص ،ياي ،2009ص ص 7،8
-29يشخغ َفغّ ص9 ،
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على ادلستول اإلقتصادم ادلتنامي جملموعة دكؿ العادل"  .إال اف صور العودلة كمظاىرىا اتضحت بشكل جلي يف
األشكاؿ األتية:
أ-العولمة الثقافية:
تظهر فيها سيادة ثقافة الزعامة كالقطبية األحادية ،يف صبيع مناحي احلياة اإلجتماعية كالقيم ،كتغيَتىا من احمللية
إذل العادلية ،كأزمة اذلوية كاللغات احمللية يف مقابل اللغات العادلية كاإلصلليزية كالفرنسية .اك من خبلؿ الرغبة يف
تنويع كتوحيد ادلنتوج الثقايف عادليا كإلغاء كل الثقافات احمللية األخرل 30 .كزلاكلة استبداؿ القيم كادلعايَت حسب ما
ربتاجو القول ادلتصارعة كادلهيمنة الكربل من منتوج كملبوس ثقايف كغَت ىا  .كقد تعرضت الكثَت من بلداف العادل
كمنها اجلزائر إلذل اإلحتبلؿ األكريب يف العصر احلديث  ،ككاف الغزات الفرنسيوف يف اجلزائرقد استهدفو باحتبلذلم
ذلا ذبريد أىلها من قيمهم كمقوماهتم الشخصية عقيدة ،لغة كثقافة ،إال أف الشعب اجلزائرم دل يستسلم ذلذا
العدكاف ككقف يف كجهو ػلداه كيقاكمو دغاعا عن ىويتو كذكدا عن سيادتو.
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كيف ىذا الصدد ػلذر مالك بن

نيب من شيئُت" الوافد ادلسموـ ،كادلوركث ادليت" كفق ما جاء يف كتابو ميبلد رلتمع.
ب-العولمة اإلقتصادية:
تظهر فيهاىيمنة التكتبلت اإلقتصادية الكربل ،كالشركات متعددة اجلنسيات .كبركز ادلؤسسات اإلقتصادية
الكربل .كالعابرة للقارات كادلصانع ادلتنقلة حبيث تؤثر ىذه ادلؤسسات على احتكار رؤكس األمواؿ كاذليمنة على
األسواؽ العادلية حبجة اإلقتصاد الرامسارل كانفتاح السوؽ كغَتىا من ادلفاىيم .كاليت أثرت يف إضعاؼ دكؿ على
حساب دكؿ أخرل  ،كإنقاص السيولة ادلالية كاحتكارىا يف البنوؾ العادلية  .كما أثرت العودلة اإلقتصادية على
إضعاؼ السيولة ادلالية للدكؿ الفقَتة كاستبداذلا بصندكؽ النقد الدكرل ،كالبنك العادلي كمنظمة التجارة العادلية
كتأثَت ىذه ادلؤسسات على الصَتفة ادلالية للدكؿ الفقَتة كخاصة اإلفريقية كجنوب شرؽ آسيا.
ج-العولمة التقنية والتكنولوجية:

 -30أَظش :اختٓاد انثاحث ْشاو عثغ وِحبوٌخ لشاءح صىصٍىٌىجٍب اٌتذاخً اٌخمبفً واٌّؼشفً فً اٌذوي اٌؼشثٍخ يُز عُٕاخ األنفٍُاخ حتى ٔلتُا
انحاضش.
 -31يحًذ تٍ عًٍُح " ،اٌؼىٌّخ وأحشهب ػٍى اٌخمبفخ اإلصالٍِخ"  ،يدهح انثمافح اإلعاليٍح ،انؼذد انثأًَ ،صاسج انشؤٌٔ انذٌٍُح ٔاألٔلاف ،انغُح
انثاٍَح، ،حٍذسج ،اندضائش 2006 ،ص 78
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كتظهر ىذه ادلرحلة يف دخوؿ العادل مرحلة التكنولوجيا ،كثورة اإلتصاالت الكربل سواء ادلسموعة أك ادلرئية أك
الوسائط التكنولوجية على اختبلفها .كتأثَت ىذه ادلرحلة العصرية من التكنولوجيا على العبلقات األسرية
كاإلجتماعية أك حىت على مستول األفراد أنفسهم.
د-العولمة السياسية واأليديولوجية:
تتمثل يف ظهور ظلاذج عادلية كربل جاءت دبسميات جديدة يف احلقل السياسي كىيمنتها عادليا ،كمفهوـ
الدؽلقراطية ،ادلواطنة ،كحقوؽ اإلنساف .كاحتداـ الصراع السياسي كاأليديولوجي كتغَت خارطة العديد من الدكؿ
كربوذلا إذل دكيبلت كما حدث للسوداف فأصبح سوداف مشاؿ كجنويب .بعد تفجَتات  11سبتمرب  2001لربجي
التجارة العادليُت يف الواليات ادلتحدة األمريكية  ،32كيف مقابل ذلك تقلص كإضعاؼ دكر بعض ادلفاىيم األخرل
كالقومية العربية  ،كاإلربادات العربية كالتعاكف جنوب جنوب  ،كما عملت اذليمنة كالعودلة السياسية على إضعاؼ
دكر السلطة كالسيادة الوطنية كإخضاعها لسلطة راس ادلاؿ كالنفوذ العادلي ،كالسياسة العادلية ربت ادلظلة
األمريكية.
ثالثا-العولمة وحراك التغير اإلجتماعي:
إف التغَت كالتقدـ كاللذاف ؽلثبلف حقيقة البد منها يف الوقت احلاضر ينطوياف على أيديولوجية العناكين العامة اليت
تتوزع على مفاىيم العودلة ،كادلفاىيم ادلصاحبة ذلا .كاليت زبدمها كمفهوـ" التقدـ" اإلتصاؿ العادلي" " ،احلداثة"" ،
مابعد احلداثة" حسب تعبَت ادلفكر ىابرماس .كغَت ذلك من ادلفاىيم كادلصطلحات اليت سجلت يف القاموس
العادلي كاإلقتصادم ،كأخذت كلمات مفتاحية كشيفرات سرية لدخوؿ الفكر العادلي اجلديد حىت أصبح مهيمنا
على رلتمعاتنا بصفة عامة ككلية  ،كؽلكن تلخيص تلك التأثَتات اإلجتماعية للعودلة يف النقاط التالية:
بعد العبلقات اإلجتماعية كسبزقها على حد تعبَت مالك بن نيب " سبزؽ شبكة العبلقات اإلجتماعية" كىنا نستدؿدبا يعيشو العادل العريب اليوـ بعد أحداث ما يسمى -الربيع العريب -منذ

 2011أين تشتت رلمل العبلقات

األسرية كاإلجتماعية يف الدكؿ العربية يف كل من ليبيا ،سوريا ،اليمن كالعراؽ كظهور فجوة اجتماعية تاركة كراءىا

 -32اجتهبد اٌجبحج هشبَ صجغ ِٓ خالي ِحبوٌخ لشاءح ٌٍىالغ اٌضٍبصً اٌؼشثً ثؼذ تفجٍشاد  11صجتّجش  2001فً اٌى.َ.أ
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آالؼ البلجئيُت كادلتشردين كقد أفضت ىذه ادلشكلة إذل ترؾ  13.7مليوف طفل عريب مقاعد الدراسة ،كاعتربكا
الجئُت كغَت متمدرسُت.
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 البلأمن كالبلإستقرار بسبب احلركب،كالنزاعات العادلية على الشرؽ األكسط اجلديد كانعكاس ىذا الصراع العادليعلى اإلنقسامات الداخلية للدكؿ العربية.حبجة فرض الدؽلقراطية كحقوؽ اإلنساف ،كاتباع األظلاط العادلي يف
التسيَت.
توسيع نفوذ الدكلة القومية ،إقتصاديا ،اجتماعيا ،ثقافيا كسياسيا ،أكعسكريا كدينيا من خبلؿ فرض القوةالعادلية على الشعوب الضعيفة.
دعم كجود كجهود الدكلة القومية ،كالتأكيد على استقبلذلا ،كخصوصية ىويتها كدل الشمل بُت أقطارىا كىذا ماظهر بوضوح منذ مؤسبر ىرتزؿ بسويسرا سنة  1897من أجل إغلاد دكلة لليهود كاسرائيل ك زلاكلة ىيمنتها عربيا
كىذا كلو ربت مسمى القومية العربية.
التحدم ادلتعلق بنظم اإلتصاؿ حىت أصبح ادلواطن يف العديد من الدكؿ الضعيفة يف حَتة من أمره فأصبحيتساءؿ عما ػلدث من حولو؟ ككيف ػلدث؟ كدلاذا ػلدث ىذا التغَت العادلي ؟ عوض اف يكوف ىذا الفرد عضوا
فاعبل فيم ػلدث من تغَتات اغلابية زلمودة العواقب.
فرض اذليمنة الفكرية ،كزرع األظلاط الثقافية العادلية كثقافة احلرية ،كادلثلية اجلنسية ،كالتحرر ،بوصفها ظلاذج عادلية.فقد مت لؤلسف استَتادىا كفق ظلاذج معلبة ثقافيا مع حركة اإلعبلـ ،ك التجارة ،كالبضائع كادلنتجات العادلية .كىذا
ما تريده الثقافة العادلية من الضعفاء اليوـ.
التأثَت يف اذلويات الوطنية حبيث أصبح العديد من األفراد يقوؿ :من ضلن؟ كمن نكوف؟ عوض التساؤؿ  :كيفتكوف؟
 سيطرة ادلناىج كالربامج الًتبوية الغربية على مؤسساتنا ،كمدارسنا كفق بيئات ليس لنا كليس نابعة من قناعاتنا،كال تصوراتنا العربية  .فمثبل يف فرنسا كالو،ـ،أ تصاغ ادلناىج الًتبوية كالطرؽ التدريسية ،كفق القيم ادلوجودة يف
تلك اجملتمعات .كحسب خصائصهم الثقافية كاجلغرافية  ،يف حُت أف الدكؿ العربية تستهلك تلك النماذج اجلاىزة
ْشاو عثغ " ،أطفبي اٌشثٍغ اٌؼشثً واٌحك فً اٌتؼٍٍُ"  ،انًؤتًش انذٔنً نحمٕق اإلَغاٌ ٔانحك فً انتؼهٍى ،كشعً انٍَٕغكٕ األيٍش ػثذ انمادس،ٔ33انهدُح انٕطٍُح نهتشتٍحٔ ،انثمافح ٔانؼهٕو،اندضائش 05 ،أكتٕتش ،2017ص 7
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كرباكؿ غرسها يف بيئة غَت بيئتها  ،كبالتارل البد من ذبهيز جيل يستطيع مواكبة ىذه التغَتات كأف يغَت مفهومو
للعودلة الثقافية كالًتبوية كفق خصوصيتو كجغرافيتو.
تعقيب:
إف التحديات اليت تواجهها اجملتمعات العربية  ،تفرض عليها كاقعا متغَتا سيمس العديد من النواحي اإلجتماعية،
اإلقتصادية ،كالسياسية كيف ىذا الصدد يقوؿ زلمد عابد اجلابرم " :ىناؾ فرؽ بُت العودلة كالعادلية ،فهذه األخَتة
سبثل انفتاحا على الثقافات األخرل كاحتفاظا باإلختبلؼ الثقايف كالفوارؽ األيديولوجية ،يف حُت أف العودلة سبثل
على العكس من ذلك نفيا لآلخر  ،كإحبلال لئلختبلؼ الثقايف يف زلل الصراع األيديولوجي  ،حوؿ تأكيل احلاضر
كتفسَت ادلاضي  ،كالتشريع للمستقبل عن طريق استهداؼ الوعي".
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إف تعدد الثقافات كتنوعي ال يعٍت أبدا اخلوؼ منها أك رفضها ،كإظلا كجب علينا كأمة عربية غربلتها كفق ما
يتبلءـ كثقافتنا العربية ،كخصوصياتنا اللغوية كاذلوياتية .كالدينية ،كالسياسية كاإلجتماعية كاإلقتصادية.
المحور السابع-التغير اإلجتماعي في الوطن العربي:
مدخل:
سبيزت احلياة السياسية يف الوطن العريب بالتغَت كالبلثبات يف اآلكنة األخَتة ،ففي سنوات

 2010ك 2011

ظهرت العديد من التغَتات اإلجتماعية ،كالسياسية يف كثَت من البلداف العربية ك ػ :ليبيا ،سوريا ،اليمن كالعراؽ.
خلفت خبلذلا أزيد من  13مليوف طفل الجئ عريب .

35

كدل تكن تلك التغَتات كليدة اليوـ بل يعود تاريخ ظهورىا إذل سنوات الثمانينات كبداية التسعينات أين شهدت
الدكؿ العربية ميبلد العديد من اذلزات كالثورات لعل أبرزىا احلرب العراقية الكويتية ،اليت أفرزت فيما بعد تدخل
امريكي على األراضي العراقية  ،كما شهدت اجلزائر ىي األخرل ميبلد حرب أىلية داخلية ،شكلت بوادر تغَت
اجتماعي خطَت مس األفراد ،كادلؤسسات ،كاذليئات .كقد ظهرت نتائجو يف تدين ادلستول اإلقتصادم كاهنيار
ادلنظومة األمنية كانعداـ اإلستقرار يف الببلد قرابة عشر سنوات كاملة .حىت اصطلح على ىذه ادلرحلة " بالعشرية
 -34ضٍاء خصٍش ،اٌتشثٍخ وِهبساد اٌتؼٍُ واٌتؼٍٍُ  ،انًؤتًش انذٔنً انثاًَ ،كهٍح اَداب ٔانؼهٕو انتشتٌٕح ،خايؼح اإلعشاء ،ػًاٌ ،األسدٌ ،2012
ص 54
 -35أٔظش :هٍئخ األُِ اٌّتحذح ٌٍضىبْ  ،يحٕس انٍَٕغكٕ ٔ حمٕق انطفٕنح ٔانٓدشج  ، 2016 ،ص1
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السوداء"  .يف مقابل ذلك كاف من ادلنتظر أف ربدث تغَتات اجتماعية زلمودة كمقبولة على كافة األصعدة
السياسية  ،الًتبوية ،كاإلجتماعية ،كالسياسية يف البلداف العربية  ،خصوصا بعد احلرب العادلية الثانية كبداية مرحلة
الستينات ،أين اسًتخت معظم الدكؿ العربية ،من كيبلت اإلنتداب كاإلستعمار،
إال أف ادلسرح العريب شهد مرحلة تغَت اجتماعي دل يشهده من قبل ظهر يف زعزعة القيم ،كاهنيار العبلقات
اإلجتماعية ،كانعداـ فرص اإلستثمار كضآلتها شلا أدل بالدكؿ العربية إذل تشتتها ،بسبب ما اصطلح عليو "بالربيع
العريب " .كال شك أف بوادر ىذه التغَتات كانت سياسية حبتة منطلقة من الصراعات كاإلنقسامات الداخلية ،بُت
األحزاب على نظاـ احلكم أك السلطة من جهة كالوصاية اليت تفرضها الدكؿ الغربية على ادلنطقة من جهة ثانية .
أوال -أسباب التغير اإلجتماعي في الوطن العربي:
أ-األسباب غير المباشرة:
إف العوامل كاألسباب غَت ادلباشرة لربكز ظاىرة التغَت اإلجتماعي السليب يف الوطن العريب ىو ظهورة شرارة ما
يسمى " بالربيع العريب" من خبلؿ عرابو ىنرم ليفي اليت أراد من خبلذلا ربريك الضمَت كالعقل العريب اذباه
سياساتو كأنظمة حكمو ،كزلاكلة استمالة الشباب حبكم اف مرحلة الشباب ىي من الفواعل الرئيسية لكل عملية
تغَت .كحبجة أيضا زرع ثقافة الدؽلقراطية ،كحقوؽ اإلنساف ،كزيادة الوعي السياسي بأعلية مواكبة التطورات
السياسية العادلية كفق منظور التحرر .كقد صلحت فعبل تلك الدعاكل من بث مسومها يف عقوؿ الشباب العريب،
كاستمالتهم ضلو الثورة كالتغيَت.يف شكل عمليات "كخز باإلبر" يف الشارع العريب ،حىت سبكن ىنرم ليفي من
تصوير الواقع العريب على أنو :مًتدم كأف أنظمة احلكم غلب أف تسقط؟ ،كأف الشباب العريب مهمش؟ كغَت
مصانة حقوقة كمداسة كرامتو؟ كقد عملت تلك اإلبر ادلسمومة على تصوير الشباب العريب للعادل بأنو مهمش ؟
كمظلوـ ؟ كعدًن الكرامة كالدؽلقراطية...اخل.
إف ظهور سايكس بيكو جديد دل يكن كليد الصدفة ،بل أفرزتو أطماع الدكؿ الغربية متمثلة يف احلنُت
للمستعمرات القدؽلة يف ثوب اإلستثمار كالشركات متعددة اجلنسيات من خبلؿ أطماع كل من الواليات ادلتحدة
األمريكية يف اخلليج ،كأطماع فرنسا يف مشاؿ إفريقيا ،كأطماع بريطانيا يف مصر ،كأطماع ركسيا يف سوريا .

 -36أٔظش :اختٓاد انثاحث ْشاو عثغ نهٕالغ انغٍاعً انؼشتً ٔثٕساخ يا ٌغًى " انشتٍغ انؼشتً" 2016 ،
31

36

لقد صلحت مسوـ الغرب يف التنوًن ادلغناطيسي للعديد من الشباب لؤلسف ،حىت سبكن الغرب من ضرب أىدافو،
على ادلستول العريب يف ليبيا ،كاليمن ،كسوريا ،كالعراؽ .كقد عصفت ىذه ادلغالطات باستقرار تلك الدكؿ يف
زلاكلة انتزاع ىويتها ،كالتشكيك يف كطنية افرادىا كحىت التشكيك يف مفهوـ األمة كالوحدة العربية.
ب-األسباب المباشرة:
لو نظرنا إذل حقيقة األكضاع العربية لوجدنا فعبل أف الواقع اإلجتماعي ،السياسي ،كاإلفتصادم العريب ال يبعث
على اإلرتياح فهو متدىور من ناحية مؤشرات التطور كالتنمية بسبب ما خلفتو العديد من السياسات الفاشلة
لبعض ادلسؤكلُت ،كالسياسيُت العرب ،يف عدـ فهم الواقع العريب من جهة .كبلوغ مستويات النمو كالتطور من
جهة ثانية  ،كلعل أبرزىا ما يظهر يف تدين ادلستول ادلعيشي ،كاطلفاظ دخل الفرد كتزايد معدالت البطالة كنقص
فرص العمل  ،كظهور فجوة يف عدـ التوازف بُت ما زبرجو اجلامعات كادلعاىد من كوادر بشرية مؤىلة ،كبُت ما ىو
موجود من مصانع ككرش للعمل كالصناعة يف بيئة العمالة كالتوظيف .كما أف سياسات التهميش ،كاإلقصاءات،
كالفوارؽ اجلهوية بُت األفراد كالبيئات كعدـ ادلساكات يف كثَت من احملطات ،قد ساعد على تفاقم األكضاع العربية
ادلزرية ك األليمة كقد تزايدت ىذه األزمات مع انسداد لقنوات احلوار السياسي-لؤلسف -بفكرة التعددية كتشبت
الكثَت من أنظمة احلكم باألحادية كالزعامة كالشرعية  ،أما على الصعيد اإلقتصادم فلم توفر الكثَت من البلداف
العربية ادلناخ كالبيئة ادلناسبة لئلستثمار ،كزيادة فرص العمالة ،كامتصاص البطالة.فكاف البد على احملركات العادلية-
ادلؤامرة -كاألطماع اخلارجية يف ادلنطقة( البحث عن البًتكؿ كاإلستثمار) أف كظنفت تلك األزمات الداخلية
كمحرؾ خفي يف صورة " احلق يف التجمهر كاإلحتجاج" كغَتىا من الشعارات الوعلية اخلفية كالكاذبة.
كؽلكن أف نلخص أسباب التغَت اإلجتماعي يف الوطن العريب يف النقاط التالية:
أ -أف الدكؿ العربية قد استلهمت التجربة الغربية يف اإلستجابة لئلحتياجات احمللية .
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كما أف األنظمة العربية من خبلؿ تتبع تارؼلها ،صلد أهنا أنتجت حياة سياسية صعبة كقاسية على الفرد كادلواطن
العريب  ،إما ألهنا كقعت يف فخ مغالطات العودلة " كالعودلة اللعينة " أك حبيت دل تًتؾ -العودلة -ذلا فضاء للراحة
كاسًتجاع األنفاس خصوصا بعد استقبلؿ كل الدكؿ العربية على مستول القارة اإلفريقية ،كزكاؿ اإلنتدابات
الربيطانية على احلجاز كشبو اجلزيرة العربية .
ٍْ - 37ثى يُاع ،يشخغ عثك ركشِ  ،ص 3
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ب -كل الدكؿ العربية دل هتيئ اجلو السياسي كاإلقتصادم ادلريح خصوصا من الداخل العريب ( مشكلة زبونية
ادلناصب ،كحيازة األمبلؾ كالعقار ،كنبذ التعددية كنفي اآلخر) .
ج -تنامي القطبية األحادية كمشكلة التبعية للنظاـ العادلي اجلديد( ادلنظمات العادلي ،إقتصاد السوؽ ،البنك
الدكرل )...كاخلوؼ من اذليمنة الغربية ربت طائلة فرض العقوبات.
د -الكثَت من األنظمة السياسية على ادلستول العريب دل تفي دبتطلبات كاحتياجات الفرد العريب من :مناصب
عمل ،سكن ،صحة ك تعليم .كما أهنا دل تفي دبتطلبات النهضة كالتمنية العربية ،كغَت ذلك من أىداؼ
كطموحات ،كاف لزاما على األنظمة السياسية العربية أف تبلغها خصوصا بعد سنوات الستينات كبداية السبعينات.
ق -بعض حكاـ الدكؿ العربية بقي ؽلارس سياسة البايلك ،كالسلطة التقليدية أين ظهرت ىذه ادلشكلة بوضوح،
يف " السلطة األبوية" بأسلوب تسيَت قدًن يعتمد على التوريث يف احلكم  ،حىت أصبحت آلياتو ال تتماشى
كمتطلبات الفرد العريب احلارل .كال تتكافؤ فرص التنمية مع حقوؽ ادلواطنُت  ،كاحتياجاهتم ادلتزايدة.
ك -ربديات ادلراحل احلالية أكجبت على األفراد يف الدكؿ العربية ،البحث عن أدكار جديدة داخل أكطاهنم
األصلية ،كاليت فقدكىا بسبب ادلمارسات السياسية اإلقصائية.
ثانيا-الحركات اإلحتجاجية وبوادر التغير اإلجتماعي العربي:
لقد أفرز العادل العريب منذ بداية سنة  ،2010كوكتاؿ من اإلحتجاجات ،كاحلركات اإلجتماعية ادلطالبة بتغيَت
التوجهات السياسية السائدة يف العديد من الدكؿ العربية .كلعل أبرزىا تلك اإلحتجاجات يف
انظمة احلكم ،ك ن

ادلطالبة بتغيَت كاقع حاؿ تدين اجلوانب السياسية ،اإلقتصادية كاإلجتماعية كالصحية كالتنموية ،من عدالة اجتماعية

كتوزيعية يف ادلناصب ،كالثركات ،كفرص العمل .كعلى سبيل ادلثاؿ صلد:
أ-الحركات اإلحتجاجية في الجزائر:
لؤلسف بدأت اإلحتجاجات السياسية كاإلقتصادية يف اجلزائر منذ  05أكتوبر  1988كاليت راح ضحيتها قرابة
 200ألف قتيل كأكثر من  100ألف مفقود  .38تزعزعت خبلذلا العبلقات اإلجتماعية ،كاألمنية ،كالسياسية.
كما تدنت ادلستويات اإلقتصادية كادلالية تاركة كراءىا أزمة سيولة ك مديونية خانقة عصفت باستقرار الببلد ،قرابة
 -38أٔظش :خٍٍخ اٌّتبثؼخ األٍِٕخ فً اٌجزائش2010 ،
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اثٌت عشر سنة كاملة .كقد ظهرت احتجاجات أخرل يف جانفي  2011سبثلت يف رلموعة من ادلظاىرات ،اليت
نظمها رلموعة من الشباب البطالُت ك ادلطالبُت بضركرة زبفيض أسعار ادلواد الغذائية كالزيت ،كالسكر .كتوفَت
مناصب عمل ،كقد تدخلت األجهزة الوصية كيف مقدمتها كزارة الداخلية كالتجارة كقد مت حصر ادلشكلة كفهم
احتياجات ادلواطنُت كتلبية رغباهتم كدراستها.
ب -الحركات اإلجتجاجية في تونس:
ظهرت ما يسمى بثورة اليامسُت يف تونس تزامنا مع مقتل " الشاب البوعزيزم" كالذم أقدـ على حرؽ جسده حىت
كفاتو .كما قامت رلموعة من الشباب الثائرين ،على نظاـ زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق ،كزلاكلة
خلعو من نظاـ احلكم بالكامل كعدـ تقبل حاشيتو ،كعائلتو ،إضافة إذل رجاؿ األعماؿ احملسوبُت على عائلة
الرئيس ابن علي .كالذم يعتقده التونسيُت أنو علش كل الطبقات اإلجتماعية ،كالشبابية ،كعدـ اغلاد بدائل
حقيقية للنهضة كالتنمية يف بلد تونس.
ج-الحركات اإلحتجاجية في مصر:
األمر نفسو ينطبق على النظاـ ادلصرم من كجهة نظر الشعب ادلصرم ،فاألحداث ادلتسارعة يف بلداف مشاؿ إفريقيا
كعجلت بظهورىا يف صبهورية مصر العربية  ،نتيجة خركج ادلبليُت إذل
كربديدا يف تونس كليبيا ،اشعلت فتيل الثورة ن
ميداف التحرير منظمُت حركة احتجاجية مطالبة بتغيَت نظاـ احلكم للرئيس السابق حسٍت مبارؾ كعدـ تقبل

كتوجهاتو على الصعيد الداخلي كاخلارجي دلصر .كقد طالب الشعب ادلصرم الرئيس بالتنحي عن احلكم
سياساتو ن

.

تعقيب:
دل يشهد العادل العريب ثورات ك حركات احتجاجية كبَتة ك متسارعة بعد احلرب العادلية الثانية ،كبعد ربرر كافة
بلدانو من اإلنتدابات كاإلستعمارات ،كتلك الثورات كالصراعات الداخلية اليت شهدىا بعد سنة

 ،2011أين

سجلت العديد من العواصم العربية مظاىرات مليونية يف مصر كخركج اآلالؼ يف تونس ،كليبيا ،كاليمن ،بادلطالبة
بالتغيَت ،كىو ما جعلها منظومتها السياسية كاألمنية تتزعزع يف مستويات استقرارىا ،خصوصا ما تعلق بتدين
ادلستويات اإلجتماعية ،الصحية ،كالتعليمية كحىت اجلوانب األمنية .ليخلف الواقع العريب األليم أزمة ىوية ك ثقة
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لدل األفراد كاجلماعات يف أف الواقع العريب أصبح غَت مريح كاف ادلنطقة العربية ال تبعث على اإلرتياح

 .39لذا

كجب على األنثركبولوجيُت العرب ،كاألكادؽليُت كالسوسيولوجيُت ،كاإلقتصاديُت ،كالعسكريُت ،كالسياسيُت أف
يعيدكا بعث رلد األمة العربية من جديد كذلك بإحبلؿ السبلـ ،كالتعايش السلمي ادلشًتؾ ،بُت األفراد
كاجلماعات .كما كجب على أنظمة احلكم العربية أف تراجح حساباهتا كأف تغربل سياساهتا من أجل صناعة بدائل
تنموية حقيقية ،من شأهنا أف ربافظ على الًتكيبة الدؽلوغرافية للشعوب العربية ،كأف سبهد لبناء مشركع رلتمع ربقق
من خبللو الدكؿ العربية إقبلع تنموم ،كهنضة عربية من رحم اجملتمع العريب كاإلسبلمي كذلك لن يتاتى إال من
خبلؿ فهم كزلاكرة األنا كاآلخر.
ثالثا -سلبيات التغير اإلجتماعي في الوطن العربي:
أ-تدمَت البٍت التحتية كاذلايكل القاعدية ،كخراب اإلدارات ك ادلؤسسات .
ب-تفشي ظاىرة اذلجرة ك زيادة عدد البلجئُت فقد ،سجلت األردف استقباؿ مليوين الجي سوريا حسب
إحصائيا  2016ادلقدمة من طرؼ األمم ادلتحدة .40
ج-اطلفاظ الركح ادلعنوية لدل ادلواطن العريب ،كالشعور باليأس كالغربة بسبب األزمة النفسية كاإلجتماعية اليت
يعيشها الفرد العريب داخل كطنو.
د-ارتفاع معدالت اجلرؽلة ،الطبلؽ ،كالعنوسة بسبب ارتفاع معدالت ادلشكبلت اإلجتماعية كارتفاع حاالت
ادلوت بسبب الصراعات الداخلية ،كالتقتيل اليومي لؤلطفاؿ كالنساء.
ق-فراغ العديد من الدكؿ العربية من كوادرىا البشرية بسبب اذلجرة ،فقد سجلت سوريا ىركب أكثر من ستة
مبليُت" 6مليوف نازح " إذل أكربا ككندا  ،كمشاؿ إفريقيا.
ك-التملص من القضية اجلوىرية " القضية الفلسطينية" كاإلنشغاؿ بقضايا داخلية كصراعات جهوية كإقليمية.
تعقيب:

 -39تحًٍٍ اٌجبحج هشبَ صجغ ،ثبإلػتّبد ػٍى ِؼطٍبد اٌىالغ اٌؼشثً اٌّؼبط ِٕز صٕخ .2010
-40أٔظش :ثشٔبِج األُِ اٌّتحذح اإلّٔبئًِ،حىس اٌهجشح ،وػذد اٌالجئٍٓ 2016 ،
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إف ادلتأمل حلالة كحركة التغَت اإلجتماعي يف الوطن العريب ،طيلة عشر سنوات ادلاضية غلدىا تغَتات اجتماعية
سلبية ،كرجعية غَت تقدمية يف العديد من احملطات ،كادليادين كاجملاالت بسبب عدـ التخطيط اجليند للتغَت

اإلجتماعي اخلطي كادلستمر ،كبسبب أيضا الصراعات السياسوية اليت خربت العمراف ،كىتكت األكطاف كشردت

األطفاؿ كالنساء .كما أف العديد من الساسة العرب دل ػلددكا برامج استشرافية ألكطاهنم على الرغم شلا يزخركف
بو من راس ماؿ مادم كراس ماؿ بشرم كثقايف  ،كمنو فإف قضية التغَت اإلجتماعي احملمود كالسليم تستدعي
تكاثف جهود اجلميع من تدخل األفراد ،اذليئات كادلؤسسات  .كما ربتاج فواعل اجتماعية سلططة ربركها عقوؿ
كاعية.
المحور الثامن -مجاالت التغير اإلجتماعي:
مدخل:
تظهر ذبليات ك رلاالت التغَت اإلجتماعي ،يف كثَت من ادليادين كاألظلاط احلياتية كاليت سبس اجلوانب الًتبية ،
الصحية ،كالسكانية ،كاإلقتصادية كالثقافية يف أم رلتمع ػلدث فيو التغَت .سواء كاف شكل أك حجم التغَت كليا
أك جزئيا  ،كما أف التغَت قد يظهرقد ؽلس األنظمة اإلجتماعية كأنساقها ،كنسق األسرة ،كادلؤسسة كاإلدارة
كالتنظيم بشكل عاـ .كمن ىذا ادلدخل سنحاكؿ اإلحاطة دبختلف اجملاالت اليت تتأثر ،بفعل التغَتات اإلجتماعية
كالثقافية احلاصلة يف ام رلتمع.
مجاالت التغير اإلجتماعي :أ-مجال التربية التعليم:
الًتبية ىي تنمية القيم األخبلقية اليت ربسن اعبلقة الفرد مع رلتمعو كأفراد عائلتو حبيث يتلقاىا الفرد من سلتلف
مؤسسات التنشئة اإلجتماعية بداية من األسرة  ،فادلدرسة فجماعة الرفاؽ  ،مث ادلسجد كدكر الثقافة فهي خربات
إطارىا العاـ التوجيو الًتبوم الصحيح.
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إف احلراؾ اإلجتماعي قد يكوف رأسيا أم دبعى اإلنتقاؿ من مستول اجتماعي إذل مستول اجتماعي آخر ؼلتلف
عن األكؿ ،أك قد يكوف أفقيا أم دبعٌت اإلنتقاؿ جغرافيا ،كيف ىذه احلالة ستؤثر العوامل اجلغرافية جملتمع معُت،
ْ -41شاو عثغ  ،دوس اٌّجتّغ اٌّحًٍ فً اٌّحبفظخ ػٍى اٌجٍئخ ِٓ اٌتٍىث  ،داس انحايذ نهُشش ٔانتٕصٌغ ،ط  ،1ػًاٌ األسدٌ ،2015،ص 33
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على اجلوانب التعليمية كالًتبوية لؤلفراد  ،أم اف الشخص الذم يتلقى ظلاذج تربوية سًتتفع درجة احتماؿ تغَته يف
نسب التعلم كاكتساب مهارات التعلم كالتعليم ،كالًتبية دبوقع عملو ،أك مكانو اجلغرايف .كؽلكن القوؿ أنو كلما
ارتفعت درجة تعلم الفرد ارتفعت معها درجة العيش يف احلواضر أك ادلدف مقارنة مع البوادم كاألرياؼ  ،فتتأثر
الًتبية كالتعليم من حيث األفعاؿ ،األدكار السلوكات ،كالتوجهات كتفًتض نظرية التحديث أف اإلعبلـ كالتعليم
من بُت اىم ادلتغَتات اليت تقود إذل ربديث كذبديد اجملتمع كاحتماالت تغَته.

ب-مجال التغير واألسرة:
يرل احساف زلمد احلسن أف العائلة ىي كتلة اجتماعية كربتل مكانة بارزة يف اجملتمع  ،بل ىي الركن األساسي
يف كياف اجملتمع احلديث  ،فهي توسع أفكار الفرد كتدفعو ضلو العمل كالتقدـ .
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لقد تغَتت مفاىيم العائلة يف اآلكنة األخَتة إذل مسميات األسرة األسرة كخاصة األسرة العربية شكبل
كمضمونا،فمن األسرة ادلمتدة إذل األسرة النواة كمن األسرة العائلة  ،إذل األسرة الزكاجية" زكج كزكجة كأبناء عزاب"
كقد كصفت يف الوقت احلاضر باألسرة غَت الثابتة كغَت ادلستقرة بفعل عوامل التحديث اإلجتماعي من جهة،
كبفعل العودلة كالتحضر من جهة ثانية .كيبلحظ اف األسرة العربية تغَتت ىي األخرل بعد سنوات الثمانينات أين
ظهرت فيها بعض ادلسميات كمسمى اإلستقبللية كاإلنفصاؿ بدؿ مسمى العائلة الكبَتة كالعائلة األـ ،كتعترب لدل
علماء اجتماع العائلة كمنهم احساف زلمد احلسن أهنا زلصلة لتغَت اجملتمع من الزراعية إذل الصناعية كالتحضر،
فتغَت نظم احلياة اإلجتماعية كالسياسية كنظاـ العمل يف كثَت من الدكؿ العربية ىو الذم أدل إذل تغَت األدكار
داخل األسرة الواحدة ،كألف األسرة زبضع لقانوف التغَت الدائم شأنو شأف النظم اإلجتماعية األخرل ،فإف التغَت
احلاصل فيها أبطأ من أدكار بعض النظم اإلجتماعية داخل بعض األسرة العربية ،كأدكار الكفالة  ،كالصحة،
كالتعليم  ،إال أف األسرة اليوـ تواجو رلموعة من التحديات جملاهبة التغَتات ادلتسارعة.
ج-مجال التغير واإلقتصاد:

 -42إحغاٌ يحًذ انحغٍ ،يشخغ عثك ركشِ ،ص 177
37

ؽلثل اجلانب اإلقتصادم ادلورد الرئيسي يف عملية التنمية اإلقتصادية ،كاإلجتماعية كخصوصا يف البحث عن
مصادر اإلنتاج ك ذبديده .كتنويع الثورة كتوزيعها ،كيعترب السلوؾ اإلقتصادم كسلوؾ البيع ،اإلدخار ،اإلستهبلؾ،
كاإلستثمار ،زلصلة لتطور اجملتمعات من زراعية إذل صناعية ،إذل تكنولوجية كمحصلة للتتغَتات اإلقتصادية اليت
شهدهتا اجملتمعات منذ ظهور فكرة ادلصنع كاإلنتاج  ،كظهور فكرة األجر .بعد الثورة الصناعية منذ

.1929

كيعترب اإلقتصاد حلقة ىامة من حلقات تغَت اجملتمعات يف أنظمتها كيف تعامبلهتا  ،حبيث عكست تلك التغَتات
صور شلارسات الفرد إقتصاديا عرب الزمن ،فمن اإلقتصاد البييت كادلعاشي ،إذل اإلقتصاد الرامسارل ،إذل العادلي يف
إطار العقود ،،كاإلتفاقيات كالتكتبلت مثل تكتل الربكسًتكيكا كالغبلسنوست الكربل بُت الدكؿ .إذل أف كصل
اإلقتصاد العادلي اليوـ إذل مفهوـ إقتصاد العودلة ،كإقتصاد ادلعرفة كإقتصاد السوؽ ،كاإلقتصاد اإلعبلمي كادلعلومايت،
كغَتىا من ادلسميات اجلديدة يف الفكر كاألدبيات اإلقتصادية .كىذا دليل قاطع على أف اجملتمع إذا ربرؾ تتخرؾ
كتتغَت معو ادلمارسات اإلقتصادية كعمليات اإلنتاج ،البيع ،اإلدخار كاإلستثمار.
د-مجال التغير و السكان:
يشَت الباحث ىشاـ سبع أطركحة الكتوراه حوؿ ادلسنُت أف التباين يف حجم السكاف كتركيبتهم تعد مصدرا من
مصادر التغَت اإلجتماعي اذلامة  ،فعلى اجلماعات الصغَتة أك ادلنعزلة اليت تعاين من مشكبلت الغذاء أف تنفتح
على اجلماعات األخرل كتقوـ بتطوير إقتصادياهتا.
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كمن ىذا ادلنطلق الدؽلوغرايف فإف الظاىرة اإلجتماعية ،كالظاىرة السكانية أك الدؽلغرافية يف شكلها الكمي كجهاف
لعملة كاحدة ،تشكل حقل علم اجتمع السكاف .كيؤكد علماء الدؽلغرافيا على أف الظواىر السكانية تأثر كتتأثر
بالظواىر اإلجتماعية ،كاإلقتصادية داخل اجملتمع .كمنها ؽلكن أف يطرأ على اجملتمع تغَتات سكانية ،إما ضلو
الزيادة السكانية كما ىو احلاؿ يف بلداف (الصُت ،الياباف ،كاذلند ) أك النقصاف يف التعدادات البشرية ،كما يظهر
يف دكؿ( أكربا الشرقية أدلانيا ككندا) .كما أف الركابط السكانية يف عبلقة متينة مع الركابط الدؽلغرافية من خبلؿ
مسميات السكاف ،السكن ،اذلجرة ،كادلواليد كالوفيات  ،فادلعدالت الدؽلغرافية كمعدؿ :الطبلؽ ،الزكاج كاخلصوبة
كاذلجرة ،تتغَت حسب متطلبات اجملتمع للسكن ك اإلسكاف كبالتارل تبقى الظواىر الدؽلغرافية متغَتة كمتجددة
حسب حركة ادلؤشرات الدؽلغرافية ،كادلواليد ،الوفيات كاخلصوبة.

ْ -43شاو عثغِ ،ىبٔخ اٌّضٓ فً األصشح اٌجزائشٌخ  ،يشخغ عثك ركشِ ،ص 116
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المحور التاسع-معوقات التغير اإلجتماعي:
مدخل:
زبتلف اجملتمعات يف درجة استجابتها لعملية التغَت اإلجتماعي ،كأف عوامل التغَت اإلجتماعي ليست على درجة
كاحدة يف التأثَت على اجملتمعات  .كإظلا ىناؾ اختبلؼ بُت رلتمع كآخر يف درجة تقبل ك عدـ تقبل فكرة التغَت
اإلجتماعي  ،فبعض اجملتمعات يظهر فيها التغَت على درجة كاسعة ككبَتة كىو ما يعرؼ بالتفَت الشامل  ،يف حُت
أف بعض اجملتمعات ال يظهر فيها التغَت بدرجة سريعة  ،بل أف ىناؾ مقاكمة كرفض شديدين لفكرة التغَت
اإلجتماعي ،شلا يؤدم إذل ضيقو كتأخره كىذا اإلختبلؼ  ،يعود إذل كجود رلموعة من العوائق ادلؤثرة يف عملية
التغَت اإلجتماعي كما يتضح من خبلؿ ىذا احملور.
أ-المعوقات اإليكولوجية:
إف تأثَت البيئة كالطبيعة على األفراد كاجملتمعات زبتلف من رقعة جغرافية ألخرل ،فالبيئة تساىم يف تكوين حضارة
رلتمع  .كقد تلعب الطبيعة دكرا إغلايب اك سليب يف إحداث عملية التغَت كذلك من خبلؿ توفر ادلوارد الطبيعية
كندرهتا ،كقد تفرض الطبيعة اجلغرافية عزلة على اجملتمع  ،كبالتارل عدـ بلوغ مستويات التقدـ ،كالتطور األفضل.
كتساىم العوامل اإليكولوجية كالفيزيقية يف بناء احلضارة للمجتمعات .ك زلاكلة إحداث جوانب التنمية فيها كىو
ما سجلتو الواليات ادلتحدة األمريكية ،من إحداث مؤشرات للتنمية ،كالنهضة مبنية على الزراعة كإعطاء الفرصة
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إلستغبلؿ االرض ،لتوفَت مصادر طاقوية مثل استغبلؿ صحراء كاليفورنيا ،كهنر ادلسسيب يف التجارة كالبحرية منذ
هناية احلرب العادلي الثانية.
ب-المعوقات السيكولوجية واإلجتماعية:
تظهر ادلعوقات السيكولوجية كاإلجتماعية عادة يف اجملتمعات التقليدية ،أكثر منها يف اجملتمعات احلديثة .حبيث اف
بعض التغَتات اإلجتماعية مرتبطة بالعادات ،،كالتقاليد كالقيم بوجو عاـ ،فالعادات كالتقاليد كتوجهات األفراد ضلو
الثبات قد تلغي التغَت كالتجديد سواء كاف مادم أك معنوم دبعٌت أف األيديولوجية احملافظة اليت تتبٌت فلسفة معينة
تقدس القدًن حبجة " ليس بإمكاف أبدع شلا كاف" كتسود ىذه الثقافة خاصة عند بعض كبار السن ،الذم عاشو
اكضاع سلتلفة عن األكضاع العصرية كاحلالية خصوصا مرحلة التكنولوجيا العصرية كانفتاح العادل على الشبكة
العادلية لنظم اإلتصاالت .ففي الدكؿ العربية يعاين الشباب من اإلحبط النفسي كاليأس اإلجتماعي كالذم قد
يتحوؿ إذل عائق من عوائق التغَت اإلجتماعي كىذا ما ظهر يف ربليبلت الباحث السيد عبد العاطي السيد حُت
قاؿ" إف عدـ كجود فرص عمل مبلئمة للشباب اجلامعي بعد زبرجو ألهنم سيضطركف للعمل يف غَت رلاؿ
زبصصهم أك سيكلفوف بأعماؿ دل يدبركا عليها التدريب الكايف ،أك ألهنم من احملتمل أف يظلوا عاطلُت فًتة من
الزمن قبل أف تتوفر ذلم فرص عمل مبلئمة ".
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أما يف اذلند مثبل يعيش غالبية السكاف يف حالة سوء تغذية شديدة ،قد تصل يف بعض ادلناطق إذل حد اجملاعات
 ،كمع ذلك فإف طائفة اذلندكس يقدسوف األبقار كػلرموف ذحبها ،كيًتكوهنا تتجوؿ يف الشوارع كالطرقات كيتخذكهنا
األه كآالؼ الناس جياع كيف حالة رلاعة  .على الرغم من زلاكلة الزعيم اذلندم " هنرك" إقناع تلك الطائفة بادلنطق
كالربىاف ،خبطأ ىذا ادلعتقد؟ كما قد تلعب العوائق السيكولوجية عائقا يف كجو التغَت مثل كيفية تصور الشخص
للشيئ اجلديد؟ فاختبلؼ كجهات النظر أثناء القياـ بتنفيذ برامج التنمية كالتغيَت ادلخطط ،بُت كل من القائميُت
على كضعها ،كبُت ادلنفذين من جهة ،كبُت األعضاء ادلشًتكُت فيما بينهم من جهة أخرل ؽلثل عائق من عوائق
التغيَت  ،كما أف اختبلؼ اللهجات كاللغات بُت أفراد البلد الواحد قد يتحوؿ إلىمعرقل لعملية التغَت كالتنمية
كالتخطيط  ،كلذلك فيجب على سلطط كمهندس التغَت أف يستخدـ لغة يفهمها اجلميع ،من أجل بلوغ غايات
كأىداؼ التغَت اإلجتماعي.

 -44انغٍذ ػثذ انؼاطً انغٍذ ،صشاع األجٍبي -دساصخ فً حمبفخ اٌشجبة ، -داس انًؼشفح اندايؼٍح ،دط ،يصش ،1987 ،ص 116
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ج-المعوقات الثقافية:
يركز كولز على الثقافة لدل فئة الشباب حيث يقوؿ" :أف الشباب يواجو الكثَت من صور احلراؾ حىت يصبح
مواطنا مندرلا يف اجملتمع  ،حيث ينتقل من حالة اإلعتماد على الغَت  ،إذل حالة استقبلؿ نسيب " .
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كلقد لقد قدـ ىَتسكوفيتش سنة  1970تشخيصا حلالة الثقافة كتغَتىا  ،إذ أكد على أف ثبات الثقافة  ،كتغَتىا
يعداف نتيجة لتداخل رلموعة من العوامل البيئية ،كالتارؼلية ،كالنفسية ،فادلعتقدات البالية اليت تعرقل التغَت قد تظهر
يف اجملتمعات التقليدية  ،كاإلعتقاد السائد يف زامبيا يف ببلد إفريقا قد كقف حجرة عثرة اماـ حدكث تغَت يف
اجلانب الصحي ،التعليمي فادلرأة يف زامبيا ربجم عن تناكؿ البيض إلعتقادىا بأنو يقلل من خصوبتها كمعدالت
كالدهتا  ،كلذلك تسبب ىذا اإلعتقاد يف ىشاشة العظاـ ،كاذلزاؿ كالضعف لؤلطفاؿ  .كذلذا قدـ عدرل على ابو
طاحوف رلموعة من ادلؤشرات كاليت اعتربىا معوقات ثقافية للتغَت اإلجتماعي كىي القيم ،كاإلذباىات ،كالتقاليد
السائدة يف رلتمع معُت.
كما أف اإلعتقاد يف احلظ كالنصيب خصوصا يف اجملتمعات العربية كاإلسبلمية ،قد يصبح معوؽ يف كجو العلم،
كالتطور كالتشكيك يف القضاء كالقدر .كما قد يتحوؿ التعصب إذل معوؽ كظيفي كثقايف كيؤدم إذل الياس
كالقنوط .
د-المعوقات اإلقتصادية:
تأيت مقاكمة كعدائية التغَت اإلقتصادم نتيجة لعوامل إقتصادية سلتلفة ،بُت األفراد كاجملتمعات .فاجملتمعات زبتلف
يف مؤشراهتا كقدراهتا اإلقتصادية مثل القدرة الشرائية للمواطنُت كمستواىم ادلعيشي  .إذف ال بد من توفر ادلستول
العلمي ،كالتكنولوجي من أجل اكتشاؼ الثركات كادلعادف كالطاقات من أجل بلوغ التطور كربقيق معدالت التنمية
.
إف نقص اإلمكانيات اإلقتصادية البلزمة ػلوؿ دكف تقدـ اجملتمع ،كبالتارل إعاقة عملية التطور كالتغَت اإلجتماعي
يف جانبيو اإلقتصادم كالتنموم .كقد أشار روجرز إذل أف اجملتمعات اليت ربس بالفائدة اإلقتصادية من التغَت
ستتقبلو ،كيقوؿ يف ىذا الصدد ":التجديد لدل الريفيُت يتم إذا ربققت فائدة تتجاكز  % 10أما دكف ذلك فبل

َٕ -45سْاٌ يٍُش حغٍ فًًٓ،اٌمٍُ اٌذٌٍٕخ ٌٍشجبة  ،انًكتة اندايؼً انحذٌث ،دط ،انماْشج  ،يصش ،1999 ،ص 245
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يؤخذ بالتجديد من ناحية عامة" 46 .كؽلكن القوؿ أف ادلصادر اإلقتصادية يف أم رلتمع ،كلما توفرت كلما
ساعدت على بلوغ مستويات التطور كالتنمية اإلقتصادية ،بينما اإلقتصاد ادلتخلف سيعيق عملية التنمية
اإلقتصادية بوجو عاـ .كىذا ما يفسر سرعة التغَت اإلجتماعي ،كاإلقتصادم اجليدة يف اجملتمعات ادلتقدمة دكف
اجملتمعات النامية.
ه-المعوقات السياسية:
إف األكضاع السياسية يف ام رلتمع تؤثر يف عملية التغَت اإلجتماعي ،إغلابا أك سلبا .كقد تكوف العوائق السياسية
داخلية أك خارجية  ،فعملية التغَت زبضع لئلرادة السياسية من داخل اجملتمع  ،كذلك كفق منهج ك إيديولوجية
اجملتمع اليت يتبناىا .فعندما تكوف األيديولوجية غَت كاضحة ادلعادل ،ينعكس ذلك على ادلنهج التنموم القائم.
األمر الذم يؤدم إذل صبود عملية التغَت .كما أف تعدد القوميات ،كاألحزاب ،كالتوجهات السياسية ،داخل
اجملتمع الواحد ؼللق نوع من البلتفاىم كالبلتوازف داخل اجملتمع .كأف أكرب معوؽ من معوقات التغَت اإلجتماعي
فراغ اجملتمع من أدمغتو ادلفكرة ،ككوادره البشرية كىو ما ػلرمو-اجملتمع -من فائدة كعائدات ىذه العمالة البشرية يف
بناء ،كتصميم ىيكل التغَت ،كالتطور اإلجتماعيُت .كيف حالة عدـ استقرار اجملتمع داخليا  ،فإف جهود السلطة
ستكوف موزعة بُت إعادة استتباب األمن كتنمية اجملتمع .أما عن ادلعوقات السياسية اخلارجية ،فتظهر يف تأثَت
السياسات العادلية ،كخصوصا اإلمربيالية يف الشؤكف الداخلية للدكؿ من خبلؿ فرض الوصاية كالرقابة ،أك
اإلستعمار أك فرض العقوبات على أنظمة الدكؿ كاجملتمعات ،بشكل عاـ ،فتعمل تلك السياسات العادلية على
إعاقة كل مشركع تنموم ،تطويرم كما ىو احلاؿ يف بلداف ما يسمى باإلنتقاؿ الدؽلقراطي.

 -46دالل يهحظ اعتٍتٍح ،يشخغ عثك ركشِ  ،ص
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خاتمة:
إف التغَت االجتماعي قانوف الوجود كما قاؿ الفيلسوؼ ىَتاقليدس  ،دلا لو من أعلية قصول يف تغَت كحدات
اجملتمع ال سيما على مستول ادليكرك سوسيولوجي أك الوحدات الصغرل من خبلؿ تغَت كظائفها كأبنيتها من
خبلؿ الوظيفة كالدكر .كما أف لو أعلية بالغة على مستول ادلاكرك سوسيولوجي أك الوحدات الكربل ،من خبلؿ
تغَت الوظائف كاألدكار لؤلفراد ،كاجلماعات كاجملتمعات الكلية ،كسلتلف األنسجة االجتماعية ادلشكلة ذلا من
خبلؿ منظومة العبلقات ،التفاعبلت ،ك األدكار اليت تقوـ هبا سلتلف كحدات اجملتمع ،كما أف ظاىرة التغَت
اإلجتماعي قد ربدث بصورة مطردة يف ثبلث أطر زلددة ىي الزمن ،البيئة ،كالتنظيم ،فإذا كاف التغَت اإلجتماعي
سلطط كمدركس ،فإنو سيتكئ على معادلة الزمن ،كما تصورىا مالك بن نيب من قبل ألف الزمن كالوقت كالبيئة
شرط من شركط احلضارة ،من أجل بلوغ النهضة كالنهضة اليت تقوـ على تنمية اإلنساف إذل ركب احلضارة.
أما البيئة كالطبيعة فهي زلرؾ من زلركات عملية احلراؾ االجتماعي يف أم رلتمع  ،كؽلكن أف تلعب البيئة الطبيعية،
البيئة الفيزيقية ،كالبيئة التنظيمية من رأس ماؿ ثقايف ك بشرم كتنظيمي أدكارا ىامة يف تغَت اجملتمعات من البسيطة
إذل ادلركبة ،كمن الريفية إذل احلضرية .كما أف التنظيم كاجلانب التقٍت كما توفره األفراد كاجلماعات من رأس ماؿ
مادم كبشرم كىيكلية تنظيمية من شأنو أف يوجو خطط الدكؿ كاجملتمعات كفق أطر تنموية ككفق خطط تغيَت
إغلابية ،مبنية على أجهزة زبطيطية كعلى برامج اخلدمات االجتماعية اليت تعطي للعميل فرص للنجاح إذا ربققت
تلك العوامل رلتمعة( زمن ،بيئة ،راس ماؿ)  ،كما تعترب عملية التغَت االجتماعي مرحلة مفصلية من تاريخ أم
رلتمع ،كعامل من عوامل ظلوه كتطوره أك اضلطاطو ،كىدمو .كىذا لن يتحقق إال من خبلؿ كجهة التخطيط
االجتماعي يف أم دكلة كما تصوره األفراد كاجلماعات يف ذلك اجملتمع.
قائمة المصادر والمراجع:
أ-المصادر:
-1القرآف الكرًن
 -2حديث نبوم شريف.
ب-قائمة الكتب باللغة العربية:
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 -3إمسهاف حطاب " ،اإلنقسامات اإلثنية في مالي وتأثيره على األمن الوطني واإلقليمي"  ،رللة فكر
كرلتمع ،العدد ،32طاكسيج كوـ للدراسات كالنشر كالتوزيع،الدكيرة ،اجلزائر. 2016 ،
-4أنظر :اجتهاد الباحث ىشاـ سبع ومحاولة قراءة سوسيولوجيا التداخل الثقافي والمعرفي في الدول
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