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 الفصل األول
 مدخل




القيػاـُعمػاؿِِمفُأولىاأل الرأسػمالي،التػيعمػيا بهػالػدشوػروعيبطػرِحمرافعتػيتتجػااالنظػاـِ
فػػػػياإلسػػػػبلـ عمػػػػؿ  والقوالػػػػبالذهنيػػػػةالعايػػػدِةلػػػػس.فمثممػػػػاي بػػػػدأأي  هػػػوالخػػػػبلُصمػػػػفالتصػػػػاميـِ

مػفهػذااألخيػرة،فعمينػابػ"البسممة"،فكذلؾلمرأسػماليةمقدسػاتها.ومػ د الخػبلص  أوال ِبن بػِذادمنػان ػو 
التػػيتػػيمُربهػػاالرأسػػماليةفػػيمقدمػػِةهػػذاالمقّدسػػاتِالعممػػي""األسػػموبُيػػيتيو.أدعيتهػػاالِبدييػػة

.وتسػػُمُطها المػػذكور  التػػيالوتجػػودلممتجتمػػع،ٔهنػػالػػيس"أخػػبلؽ الحريػػة"وأخبلقياِتهػػاإّفاألسػػموب 
هنػاوالتيتمردوما مفغرباِؿالحياةاالتجتماعية.بؿالمقصػوُدا ،قايمدونهاماداـمفاإلنسانيُ

ها،والتػيتػيديالتػيُتوتِجػدُوالمعنويػةِالماديػةِوالثقافػاتِالحيػاِةالعبوديػةِةِيػعقمأعمىمستوياِتهو
وػرذمِتهاورعونتهػاوت ب عُثِرهػاإلىإفػراِغاألخػبلِؽواألخبلقيػاتمػفمحتواهػاومعانيهػا،وت ت س ػباُبفػي

نكارها. عمىأساِسرفِضهاوا 
ميثر ماِمْف .فعندماتمؾالذهنيِةوالثقافة،لدشالسعِيلمخبلصمفأنا ذاتي إاللدّيأساسيٍّ

الخصػػبة األرضػػية ،،ربمػػاعػػفغيػػِروعػػيالتػػيهيػػي تفمسػػهتسفػػيبكػػُؿوػػيءكػػافديكػػارتي ُوػػؾ 
فيذاتػسأيضػا ؟األهػـكافعميسأْفيوؾاسوشذاتس.أف المطاؼِفينهايةِلديسلـيبؽ ؛رأسماليةلم

توػبُسفيالتاريخت حاالبضعةِنعمـبوتجوِدإننا؟وضعهذاالفيديكارتكيؼوقع هو:مفذلؾ
بسسوضع  ك ه ن ػةِإنوػاُءالهػي،اسػتذكاُرهافػيهػذاالمضػمارُأولىاألمثمةالواتجػب.ولعؿالذيمرا

                                                           
عمـفمسهييعتبراألخبلؽظواهرتاريخيةتكُوفوخصيةالهرد،وييمفبحياةأخبلقية(:Eticاألخالقيات أو عمم األخالق ) 0

عمىأساسهابالحكـعمىأعماؿاله كالخيروالور،ويعتبرهاثابتةأزلية،ويقـو رد)المترتِجمة(.متجسادة،ويستندإلىقيـ 
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السػػومرييفهلهػػتهـ،والوػػكوُؾالعميقػػةلػػدشالنبػػيإبػػراهيـإزاءاهلهػػِةالموتجػػودة)وم ػػامراُتسػػيدنا
خػبلؿيهػاالمولػوجفالتجديػدُة.فالػذهنياتُٔاإليونيػةمحمدبصدداإللسهيمثالهااألخير(،والريبيػةُ

هذاالمراحؿالتاريخية،و تتميػزبخاصػيات ؛إنمػاهاحضُودهارفضُالذهنياُتاألسب ُؽمنهاوالتيتـّ
.أوإنهػاقػادرة متجػددا راِءالت ييػراتالكميػةعمػىأنماطػستجعادِةتكويِفالمتجتمِعتجذريا ،وا إلتخُوُلها
اء الوقػػػوِعفػػػيالريبػػػة.وُيعػػػزشالػػػدافُعاألولػػػيوركحػػػدٍّأدنػػػىتػػػيميِفالبرادي ماييػػػاتاألساسػػػيةعمػػػى

يػػةاأليديولوتجيػػةأيضػػا (،هيكمالتجذريػػة)يمكػػفتسػػميتهابالمػػِةالقديإلػػىنقصػػاِفالذهنيػػة،واالرتيػػاب
لػػػىو كهايتهػػػاا  حػػػديثا .فػػػيحػػػيفأّفإنوػػػاء قوالػػػِبالذهنيػػػةةِالناوػػػيةنمػػػِطالحيػػػاِةالتجديػػػدإزاءعػػػدـِ

عويصالبلزمةألتجِؿالحياِةالتجديدةِ سػواءو.فػيالوخصػيةتجذريػة يتط مبنقمػة اسػتثنايية وو،أمر 
تبحػثأساسػا عػفتجميُعهػاف؛االنبعاِثالنبوي،أوالطاوِرالهمسهي،أواالكتواِؼالعمميبهاأ سم ينا

لممتطمبػاِتعينهػا .فكيػؼسػيتـترتيػبوتتجهيػزالقوالػِبالذهنيػةالتجديػدة،التػيهػيضػرورة تجػواب 
لهػالوػديدُةاضطرارية لمحياِةاالتجتماعيةالتجديػدة؟هنػاتتبػدشالريبيػُة االمرحمػِةذكخاصػية أساسػية 

.االنتقالية
مفديكارتوسبينوزا فيموطِفمهِدالتناميٖوأراسموسٕوماالحياُةالمذهمُةالتيعاوهاكؿٌّ

عمػػىوتجػػسالتقريػػب(؛سػػوشثمػػرة وطيػػدِال لمرأسػػماليةفػػيالقػػرفالسػػادِسعوػػر)وهػػوهولنػػدااليػػـو
ممهورة بآثاِرتمؾالمرحمِةالتاريخية.

                                                           
فينهجطريؽالوؾفيعممسوعممسمترددا بيفاإلثباتوالنهي.وقدتكوفهيمذهبم (:Scepticismالريبية اإليونية ) 0

فيكؿويء،وأفيتوقؼعفالحكـلعتجزاعفالوصوؿإلىاليقيف؛أوتكوفنسبيةتوتِجبأفيوؾالمرُءمطمقةتوتِجبأفيوؾ
نسبةإلىالتجزراإليونيةالتيظهرتفيها،والتيتقعفيالبحراإليونيعمىمسافةتيتيهذاالتسميةياء.وفيبعضاألوالمرُء

مفالساحؿال ربيلبراليوناف)المترتِجمة(.
سبينوزامفٚٚٙٔ–ٕٖٙٔمفأهـفبلسهةالقرفالسابععور)،فيمسوؼهولنديمفأصؿيهوديباروخ سبينوزا: 4 (.ُنِبذ 

استعاراتهيومفالتجاليةاليهوديةفيأمسترداـبسبباّدعايسأفاهلليكمففيالطبيعةوالكوف،وأفالنصوصالدينيةأهمس
"اتحادالروحويراألسمىيكوففي"فرحالمعرفة"ومتجازاتغايتهاالتعريؼبطبيعةاهلل.كماخطالنهسسنهتجا فمسهيا يعتبرأفالخ

 تِجمة(.)المتربالطبيعةالكاممة"

)ديديير أراسموس: 3 النهضة عصر وخصيات أهـ ومف باإلنسانيات، عاِلـ النزعة، موسوعي هولندي –ٜٙٗٔمهكر
ينيةبالتوفيؽبيفأبيقوروالمسيح.وهوصاحبمقولةد(.حاوؿصياغةمذهبإنسانيمسيحيينيشعفكؿالخبلفاتالٖٙ٘ٔ

لسارعت  عاقبل  كنت  ولو نتقدـ، الخالصبالمتجي"إننا التجوهر بيف العتقادا التجديد، لمعهد النصاليوناني نور هنا". إلى ء
)المترتِجمة(.العقايُدوتكاثرهاعمىمرالقروفلممسيحيةالحقةقدأخهتس
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ـ فػػينهػػِسالوقػػِتُتع ػػد ،حيػػاتيتػػاريخِ،والتػػيهػػيبدايػػةُفالعوػػريفالقػػرخمسػػينياتِإّف األعػػوا
،مػػفميزوبوتاميػػامػػوي العُسػػـُالقِ.ومكػػانيهػػواهػػذروت العالميػػُةالرأسػػماليةُالحممػػُةفيهػػاتالتػػيب م   ػػ

سمسمُةتجبػاِؿتحيُطبسويت كت ِنُهسذوال،ذايِعالصيتالاألراضيالمعطاُءمفالهبلِؿالخصيبِتمؾ
ال ػػػايرِةفػػػيالذهنيػػػةِقوالػػػبِالالتنهػػػؾتحػػػتهظببقايػػػا.إنهػػػااألراضػػػيالتػػػيزاغػػػروس–طػػػوروس
بػيطوِؿممادهمػا.هماة،وعاوػتالمدينػةِحضػاربداية العصِرالنيوليتيوة و ِهد تبداي،والتيتجذورها
التجبػػاِؿالأمػػا األساسػػيُةالتػػيمػػاكفُاألفهػػيلحضػػارةمػػفأحوػػايها،ام كان ػػتمػػفانبثػػاِؽتػػيحػػواؼ 

إلػػىالعصػػرالنيػػوليتي)ُأولػػىأمثمِتهػػانتقػػاؿ التسػػتعرُضاخبّلبػػة عروضػػا رايعػػة وموػػاهدا ب سػػط ت
ز تفػػيتجػػواِرأورفػػا،حيػػثاألعمػػدُةالضػػخمُةالمنتصػػبُةالمحيطػػةبيمػػاكفالعبػػادةفػػي ،المعابػػدب ػػر 

اثن يعورألِؼعاـ(.ُمع ُمرةوال
الُحْكػػ إفا لم ايػػةـ  والػػدقيؽ  الرأسػػماليو،الممػػنهج  الػػذيأ طمق ػػسُحػػرااُسالنظػػاـِ فػػيعيشِبػػالعمػػيا

وسط  إنهراديٍّ الػذيأ طم قػسزيػوسعمػىبرومػاتوسضػاِرعيُوالذيي كػاُد،تجزيرِةإمراليستجف  ـ  الحكػ
مدشتضاّديمإنما؛بتقييداإلىصخوِرالقهقاسالعاتية تحميؿ  ـُعميا ُت وبمعنى.عذاؾالنظاـُيح 

إلػىمعػانيذلػؾ،دوفالعػودِةمتجػددا إلػىهػذاالحقػايِؽالتاريخيػة،غيِرالممكفاالنتبػااُمفمخر،
ُمناط حػػِةعػػفكثيػػرا ختمػػؼلػػفي،ةتركيػػالتجمهوريػػِةت ع م قػػيوت س ػػم ريبالوتحميمهػػاباسػػتمرار.ذلػػؾأّف

ثيرافاإلسبانية.الوؾفيأّفالتجمهوريػة التركيػة مقماِشاألحمِردوفسواافيمصارعِةاللالثوِر
بػينهِعودايمػا تيديػسوُيػراُدلهػاأفدورهػا،ُفُصػؿهكػذاُمصػاِرِعالثيػراف.إلىمسػتوشهنااخُتِزل تقد

األصػػحاِبالحقيقيػػيفلهػػذابتعريػػُؼالهػػوأنػػا،األوػػكاؿ.لكػػّفمػػايمزمنػػا،أوبػػاألحرشمػػايمزمنػػي
.تهـكافِةحقايِؽحيابو،المهُولةاأللعوبِةالوحويةِ
العيفعميناوضع فادحة بعنايةمثاِؿكارؿماركسنصب  ومخادعات  ،كيالنقع فيأخطاء 

أوأراد أْف–وػػؾفػػيأّفمػػاركسوخصػػية وػػهيرة فيمػػايتعمػػُؽبػػالمتجتمِعبرمتػػس.اليسػػاورناأدنػػى
كػػذلؾ ػػُععميػػستحػػررِاليػػِةكيهتحميػػِؿالرأسػػماليةوبمػػايتعمػػؽُفي–ي كػػوف  الػػذيُيتجم  منهػػا.لكػػّفالػػرأي 

تِجػز تالتػياسػت ق تأفكار هػامػفمػاركس،قػدهايمػةالت ييػِراالتجتماعيػة الحركػاِتهػوأّف،عموما  ع 
ُطػػيم ُمريػػدا ماركسػػػيا سػػتوشعػػفت خ  تجميػػا أنػػيلػػفأ ُكػػوف  الخدمػػةالمثمػػىلمرأسػػمالية.لػػذا،واضػػح 

أحمقا .
األساسػػػيةلػػػدشسػػػعييالعوامػػػؿوالمػػػيثراترغبتػػػيفػػػياالنطػػػبلؽمػػػفيعابُمػػػفالتجػػػديراسػػػت

النيوليتيػةبقايػاالذهنيػة،نتقاُؿإلىالعصِرالنيوليتي؟إنهااالتمؾالعوامؿفماهيلتعريِؼهويتي.
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لػػػىحضػػػارةإتػػػيترتكػػػزُالعبػػػادِةالدولػػػةِوأوػػػكاؿُالسػػػمطويةُالهرميػػػاتُ،حياتهػػػاوأعػػػراؼُهػػػاوعاداتُ
لهافيكافِةالمراحؿالتاريخية.ة،وأخيرا حقايؽُنالمدي لعبِةالرأسماليةبيبعادهاالتيالنظير 

الخصايُصالممُيزُةلمنػوعالبوػريقّؿوينا ،أالوهوأمخرمستوشهذاومفالمهـالحديثعف
مفتُق ُدمسعفغيرا،وما فيالحياة.مخاطرأوتسهيبلت 

تمامػػا ف،لػػدشكتػػابتيهػػذاالسػػطورو ضػػمفإطػػاِرلماهيػػِةالمكػػاِفالػػذيُأحػػب ُسفيػػسينػػامػػدرؾ 
،أوضػػػمفهػػػذاالحػػػدودالنيػػػة لػػػيفػػػيإنكػػػاِرعيوػػػيوالرأسػػػمالية.تهػػػاخطاالتػػػيوػػػرعيِةالحػػػدوِد

،معػاف كػؿمػاتحتويػسمػفإدراؾمػدشومػفتياقػدرُأضاِعُؼمػفلكني.ا ثانيا بروماتوسصييريت
.ساعةعمىمداِرالالذيأحُقُقسزِكار المُالذهنُيراجِاالنهحاالِتمفخبلؿِ

ذامػػاانطم قنػػامػػفاألمثمػػِةالمعروفػػة،فسػػنتجد مػػانيعمػػىأبػػواِبالسػػمطةفػػيالتجانػػِباألوِؿوا 
حسػػػػيفومنصػػػػورالحػػػػبلجوالسػػػػ ـ  ،يةوعمػػػػىأبػػػػواِبالسػػػػمطةاإلسػػػػبلمٔرورديهالساسػػػػانية،واإلمػػػػا

،باإلضػافةاِتالمتػيتيفمػفتقاليػِدعيسػىالقديسػيفوالقديسػمػفالميػاتِسنتجُدفيالتجانػِبالثػانيو
ب ػػتالإلػىضػػحايا المحتػػرقيفسػػنتجُدكػػذلؾ،وِتهاالمرُوعػةمػػفوحوػػييػةُبوذالتقاليػػدُالسػػمطِةالتػيهر 

التهتػيشالتابعػػةلمكنيسػة،ب ػداوالمتعرضػيفليلسػنِةنيػراِفمحػػاكـِ اإلبػػادةوحوػػيِةالرأسػماليِةالبال ػػِةح 
الثقافػةعمػىتوخيصػاِتةاسػتثناييو.كؿذلؾليسسوشأمثمةمتطرفػةلتجماعيةوالتطهيِرالعرقيّا

نػػػة إدراؾعمػػػىهػػػيالءة،أالوهػػػيإصػػػرارُمهمػػػايػػػامزبتمػػػؾاألمثمػػػُةالرييسػػػيُةوػػػترؾُتهػػػذاو.المدوا
سنستجُرادُذييُالستاِرالإسداِؿفيـالحياة،وعناده هـ.رمُتجُكافهذا.وبيفالحياةـبينهلي ُحوؿ 

–فػػاذامػػاانزل ق ػػتثناييػػُةالحيػػاة مسػػدود  ذلػػؾاتجتماعيػػة فػػيسػػباُباأل،فتمامػػا المػػوتفػػيردب 
هػػيعمػػىباسػػتمرار رواُجلهػػاتػػييػػ،والالحيػػاُةالالمسػػروِدلنػػامعنىالبػػوتجػػود مبالتيكيػػد.فػػبلالمػػوُت

ِصم  ة  لتوابس والمحاكاة غداحقيقػة واقعػة فػيحياتنػابالحياة.نحفمرغ موفعمىإدراِؾأّفاحقيقية 
بػاحتراـِلمحياة(.مفهنا،فيبسُطي ل)يتجبفهمسعمىأنسالتقميُداه اوعور  اختػراؽ لحيػاة،يسػتمزـُ

هذاالدوامةالمعينة.حصاِر

                                                           
عمماءعصرابيمورالديفوالهمسهةوالحكمة.ويسميسِفق فأ ومِ،مفكبارالمتصوفةفيزمانسشياب الدين عمر السيروردي: 0
ذهبسباسـ)حكمةاإلوراؽ(.يعدميسسالهكرالهمسهياإلوراقي،الذييدعوإلىالوصوؿلممعرفةعفطريؽالذوؽوالكوؼم

عمىأنسحكـعميس،الروحاني لكنهـأتجمعوا لىالتيمؿالروحانيوالتهكيرالذاتيوالنهسي.يختمؼالُكّتابفيطريقةموتس، وا 
لمهتجرة)المترتِجمة(.٘ٙٙسنةباإلعداـبتهمةاإللحادوالزندقة
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سػّمى،والػذييبوػيِفالحيػاةفضػوليبصػورة أساسػية الستيف،ولػـأتتجػاوْزبعػدُبم ُتاهفِسفا
الدراسِةاالبتداييةب والحػدوِدفػاِؽاهبؿالأزاؿعالقا هناؾ،عاتجزا عفالترعرِعفػي.مرحمِةماقبؿ 

ورياءالرأسمالية.فكينسالمهراالتيخطاتها لػدشالبقػاِءقزما بػبلوػيف ،أوالبقاءِمفالعيشبزيؼ 
،دونية،الالتوابس ،الزيؼ .أوأنهاتعنيالكؿ:حدودتمؾالضمف ،الخداع ،انعداـالضمير،القػبح 

الحيػػػاِةهػػػوالوظيهػػػُةالقػػػيـ.تجميػػػِعالحيػػػاةفػػػوؽ منزلػػػةِإعػػػبلُءيتجػػػبولكػػػف،والتجهػػػؿ. ـ  ذلػػػؾأّففهػػػ
صػػحيح. ػػفيتطمػػُعإلػػىالعػػيشبمنػػواؿ  أّفعنػػيالحيػػاة،مثممػػاتههػػـِقػػدرُةعمػػىالفالاألوليػػُةِلم  هػػدؼ 

الههـ.هوالحياةِعمىالقدرةِ والأعتقدبوتجوِدتهسير  وبػالرغـمػف.فيماعداذلؾمخرلمكوفِسديد 
نػاِؿصػػعبُأّفالمعنػىالمطمػؽ  ت كػػاُدت ُكػوُفالم  واقػػع العمػػىكونػسرٌِّصػنػيمُإن،إالةمسػػتحيملدرتجػة 

أقػوشمػفقػوِةالمعنػىوديمومِتهػاالحياةُِيم ُكُفمفتدفِؽالذي سمػاِمػفأنػِلن ُقػْؿأو،.إذمػامػفقػوة 
لقوة مفتنتجوسقوة  قوةِزايهة السقوِطإلىمستوشاستعراض  المعنى.حياؿ 

العػػودُة الحيػػاةِمحطػػاتِهػػوأّفمػػاُيسػػمىبأود اإلوػػارة إليػػس.فمػػاحقيقتػػيمػػرة أخػػرشإلػػىعمػػيا
تكػريِسوراءاألساسػيافع الػدمثممػاكانػتتمامػا ة عفإوػباِعفضػوليإزاءالحيػاة،عاتجزاألساسيِة

إذل ـأ ُكْفالوكوؾالعميقةلدي. .فيالوقِتنهِسسمنهاأوميز كنُت،بؿوفيهاوحسبأوؾ 
ػػػ ىمعنػػػينتهػػػيالػػػدفاُععػػػفاأوعرقمتػػػس،عنػػػدماد ت ػػػدوالوقػػػايُعالسػػػرطانيةوضػػػعا يسػػػتحيؿص 

المحػػػاؿ.وكػػػوُف.وأسػػػباُبذلػػػؾاتجتماعيػػػة المعنػػػىعمػػػىأنػػػسنػػػىقػػػداـالبلمعيُالحيػػػاة،أوعنػػػدما
ػتهاحقػايِؽالإنمػاهػومػفأبسػِط،يػا متجتمعضػا ر السػرطاِفم  األنثروبولوتجيػا.حيػثتبػدأالتػيو خاص 

المادةالعمياء،أوعندماُتحيطُالبلمعنىسودُالسرطنُةعندماي ـُ تهوىفيها.توةِخميبالأكوا
بعِضالتوخيصاتِإفّ حيػث.االحتراـهومفبابِ،عمىبعِضاألسيمةالمطروحةا ردطرح 
مػػػعالتصػػػريِحالموػػػترؾلمهييػػػةالتنهيذيػػػةالعميػػػالمتجمهوريػػػةوػػػروعيبكتابػػػِةهػػػذااألسػػػطرِيتػػػزامف

PKK:"نعمػػفذييقػػوؿالنظػػاـالرأسػػمالي،والػػالتػػيهػػيقمػػةالتركيػػةوالهييػػةالتنهيذيػػةاألمريكيػػة
فػاّف،هذاالتصػريحومقابؿعدوا موتركا لمحكوماتاألمريكيةوالتركيةوالعراقية". اسػتيعابيبعمػؽ 

تػػيوخبرتػػيفػػيتتجربضػػروراِتهػػومػػف،الػػذيأتواتجػػُدفيػػسمكػػافِالماهيػػةلِوأكبػػرلمعػػانيزمػػاني
.الحياة

إلػػىالقػػوِؿبػػيّفنمػػط الحيػػاةالرأسػػماليةاليبليمنػػي. أودالوصػػوؿ  ميػػوليإليػػسبػػيفالهينػػةفػػرغـ 
.كمػاأنػيهذاالنمِطمػفالحيػاةعمىالنتجاحفيةِقدرافتقاريلما نيقيكنُتأعم ـُإالإننيواألخرش،
 الػػػزوج عتجػػػزيعػػػفأمػػػدشا لتمامػػػمػػػدرؾ  ذاؾ"الرتجػػػؿ  الػػػذييرضػػػُخلمتطمبػػػاِتالزيتجػػػةِ"ْفأ ُكػػػوف 
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الرأسػمالية،أوفيمػاالسايدِةاِتهبحاال .ذاؾالػذييحػاكيصػورت هاالسػايدة فػيعهػِدالرأسػماليةقبػؿ 
أنػػيقػديقػاؿُ مضػحؾ  مػػفوتجهػِةنظػِرفػيوضػػع  ـ  ا فػػيرهيبػالنظػػاـالقػايـ.ولكنػػيأرشهػذاالنظػػا

،واعتباُرهػػػاهػػػذاالظػػػواهرالتػػػيتوػػػمُؿالحيػػػاِةتوػػػخيُصدمويتػػػسوقمعػػػسواسػػػت بللس.و قػػػبح  مصػػػدر 
 ضػمفةِمضػادأوالبرادي مػاالالمضػادُفػؽِاألهػومػفضػروراِتإنمػابكُؿمعنػىالكممػة؛واوميزاز 

هػو،وػيِفذاتػي،ولكػّفالػدفاع عػفنهسػيكانسػافبأبدا أبالغْـحياتيالهمسهية.أناواثؽمفأنيلْ
الحيػػػػاِةاألساسػػػية حيػػػػاؿاألوليػػػػةخبلقيػػػػةُاألتػػػيوظيههػػػػومػػػفتجهػػػػة،وعمػػػػىاإلطػػػػبلِؽمػػػفمعػػػػالـِ

ذاكناسػنتحدثعػفالمواط نػة،الاالتجتماعيِةالحياةمتطمعيفإلىال تػيالأنضػـمفتجهةثانية.وا 
لمعانيهاالمرسومةعمىيػِدأصػحاِبالسػمطة،ولكنػيمخػذهاعمػىمحمػِؿالتجػدمػفحيػثمعانيهػا

.فالموػكمُةليسػتأْفالعػيشبمعرفػةُالق ُيمة؛فمػفمتطمبػاتتمػؾاألخػبلؽِ ػِؿالوظػايؼوالمهػاـِ م  ت ح 
أوالتعػػيش،بػػؿ صػػحيحبعػػيُشكيػػؼتتعػػرؼ أفْتعػػيش  النػػنتجُحكثيػػرا فػػيكنػػالػػوحتػػى.ووػػكؿ 

صحيح هوعدـُالعيِشبوكؿ  التخميعفالبحثعنها،والسيرعمىدربها.،لكفاألهـا
عممُػػسعمػػىهػػوبػػيفالقػػوؿوالعمػػؿ،بػػؿواألنكػػىالرأسػػماليعمػػىالهصػػؿِالنظػػاـُـيقتصػػْرل ػػ
ل بينهماُمهت ع مة خيانة ترسيخِ ألفيالتاريخقطعيا .فكيّفاـتحصؿْبدرتجة  قواؿ  فيظُؿهذاالنظػاـِ
ة تتجسػدمةِكيػكانييماللػةِاهدوِربالممارسة العممية تُناطُكيف.وهاتِي خطِت وُخِمق تلت ميِطاألعماؿقد

.عمىاإلطبلؽغيِرمسبوقة درحة بمنظاـالمهيمفلالعبودُيفيالخنوعِ
 فػيوهػيدوِفتحميِؿطبيعِةالرأسػماليةفمو،أنسالعديدمفاألمثمةالتاريخيةِخبلِؿمفوُيهه ـُ

وفكُسػػػت بوػػػيِفالحيػػػاِةالحػػػرِةالُمع ػػػداِةالبػػػرامِجوالصػػػياغاتكػػػؿااّفاإلمبراطوريػػػةالعالميػػػة،فػػػةِمرحمػػػ
كؿ ف.بالتالي،والتزويرحريؼُِعرضة لوتىأنواِعالت ُيقاؿ،وكُؿعمػؿ  ،بمعنػىمخػروأ؛ُين هاػذقوؿ 

ونظػريٍّنوػاط كؿ ف .اليمكػففػيممعػِبغريمػسرِادوبػاألسنهس ػنػيط ؛اليمكػفأفيُةعمميػممارسػة 
ن ُب ْر،مػالػـبكػؿغبػاءالنظػاـالرأسػماليإلػىطاحونػةِاءالمحالِةنقؿِت تج  يػةُالبوذالسػموكياُتُتط ػوا

ذاتالطػػػابعمقتػػػدريفتتجػػاامصػػطمحاِتوممارسػػػاِتالحداثػػةِالاألوليػػاءِمواقػػػُؼوالنبويػػةُالوقهػػاُتو
،والمعبػودِةأكثػرمػفاألديػافالتعصػبية،والسػايدِةتقاليػدراسػخة وػرايعوالمتحولػةإلػىو،الرأسمالي

منذمااليقؿعفأربعةِ مهيمف  .مرأسػماليةلويػةِمنامػفالتيػاراِتالكثيرُلقدظهر تالقروف.كنهوذ 
ولكػػف، بتجػػبلء  ن ػػِبعػػفاعتجػػز تمنهػػالسػػاحقة ة  البيػػالأفّأيضػػا ث ُبػػت  طاحونػػةِإلػػىلمػػاِءانقػػِؿت تج 

.بحماقة رعناءالرأسمالية
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هػػػيفػػػيأ وه ػػػِفالأرشالرأسػػػمالية القابعػػػة فػػػيقمػػػِةالعولمػػػةقويػػػة عمػػػىاإلطػػػبلؽ،بػػػؿربمػػػا
هػوحمايػػُةالمتجتمػػِعتتجاههػػابوػػكؿ ـيتحقػػؽْقابمػػة لبلنكسػػارفػػيكػؿوقػػت.ومػػال ػػوة واػػه أطوارهػا،

ي،المػفبػابِمتجتمعػالسػرطافالنهػامػرُضيبالرأسػماليةالهيمنػةِبمقدورناتعريؼُ.وءصحيحوكه
كسػايرا محتومػا قػدرهػااليمكػفاعتبارُبالتػالي،.التوبيسوحسب،بؿوانطبلقا مفحقيقتهاوواقعها

هنػاهػوعػيُشاينب يتقييـُاألقدار. مهػيمف.مػايمػـز سمطويٍّ لمتجتمعيػةالرأسماليةكيضعِؼنظاـ 
واحػػد تتجساػػد ت،حتػػىولػػووصػػحيحقػػدير بوػػكؿ  بػػس.فمػػااعِتيػػد فقػػطفػػيوػػخص  ـُ ػػالقيػػا رُعمػػىم 
القػػوي"أو"المهػػيمف".لكػػّف"الرتجػػؿمواتجهػػةِأثنػػاءالكهػػاِحفػػياألسػػمحةنهػػِساسػػتخداـُهػػو،التػػاريخ

.وهذاةوابهتعفنتايجمينـ وؼسعمىصعيِداألسموب،يةِالعممالممارسِةوفيالمههوـِتطابؽ ال
عديػػدةمػػفرومػػالػػدشمحاربػػةرومػػا.بػػؿإّفمدينػػة أوروؾمػػايحصػػؿحقػػا ،حيػػثُوِلػػد  تنمػػاذج 

ُلدذاتها واألكثرأصالة التهتيُتو  فيهيية"العراؽالتجديد".حتىاألقدـ  تجدا ،فاليـو الت ييُرضييؿ 
تجدا . والتكراُركثير 
مفالمهـعدـُ ـت ست ِسغْل المتجتمعاتِأّفالهيمنةأيضا .فبقدرماتضخيـِ السػمطة واالسػت بلؿ 

مرحمػػة ؿْصػػـت فهػػيل ػػ؛طوعػػا بػػذلؾـت قب ػػؿْوالقمػػع،ول ػػ .هػػذاسػػمطةدوفِفيهػػامػػفالتطيػػؽالعػػيش 
ةمفمهػاهيـمػفق ِبيػؿ"المتجتمػِعالحػديثالعهػد"،و"أوػكاِؿالمتجتمػع"المتعاقبػخمُصتالومفالمهـُ

تجوفاء.ف وتجوِدالنػوعالبوػري،المتجتمعاُتتتطور،باعتبارهانمط والمتباينة؛ذلؾأنهامصطمحات 
متوابس ومتقارب.لكفْو عمىمنواؿ 

لػىأإلػىأكثػرِذلػؾفاذاكانتعيُفالعوؽعميػاء،فقػديػيدي درتجػاِتدنػىالحػاالتسػهالة،وا 
.أمػاإذاكػافمهعمػا بالمعػانيانيةوػِؽالتجنسػفػيعوػِؽالسػمطة،أوعكذلؾسػواء واألمُرالتجهؿ.

كػ"النيرفانا" النبيمة،فهوق ُيـ 
فػيالحقيقػةِٔ بهػا.،ويعنيالهناء فػيسػبيؿاهلل،واالنصػهار  واالنػدماج 

إلػى الحػر.أيأنػسحالػُةالديمقراطيػةِالعػادؿِةأنػاالحػؽ،وسػيادِةالمتجتمػعحالػإنػسيعنػيالوصػوؿ 
التامة.

                                                           
هواؿاأللـبسببإخمادوهواتالهرددؿفيتعاليـبوذاعمىزويسنسكريتيلهظالنيرفانا: 0 ،ومايترتبعمىذلؾمفثواب 

محاءذاتسالهرديةفيالكؿ.كماتدؿعمىحالةمفالتيمؿ المركزةالخيراألعمىالذييبم ساإلنسافبرتجوعسإلىالمبدأاألوؿ،وا 
أوهاتجدا ،تيديإلىانهصاؿالروحعفالتجسد،وتويرإلىالسعادةالقصوشالتيتتخطىاأللـ،وُتمت م سبقتؿالوهوات.ومقومات

سبعة:السيطرةعمىالنهس،البحثعفالحقيقة،النواط،الهدوء،ال بطة،التركيز،وعموالنهس.والنيرفانامرادفةلمهناءهامكنونات
وفياإلسبلـ)المترتِجمة(.لدشمتص
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االستسػبلـلمتجتمػعِإنيواثؽ  لكػّفالخطػي يكمػففػياالعتقػاد.ةريػقالمفصػواِبِحراكػيبعػدـِ
موػػػع.ولػػػدشالتػػػيخِرفػػػيتحميمِنػػػالرأسػػػماليذاتالطػػػابعبػػػيّفالحداثػػػة  ي انقطػػػاعفّأتِجػػػُدأ،هػػػاور 

بعػد،يوػهْدالدمقرطػة ـل ػذاؾالمتجتمُعكافلوو،حتىفادحا خطي كافالقريةعفمتجتمعِالتجذريا
الدولػػػػةالقوميػػػػةكاألساسػػػػيةِالمعياريػػػػِةمراحػػػِؿالعمػػػػىمسػػػػافة بعيػػػػدة مػػػػفبقػػػي أنػػػػسولػػػػوبػػػؿحتػػػػى

لىتجانِب،كثيرا ْراسم سذكُـأ والصناعة.وهنايكمفمصدُرأحزانيوأسهيالوديد.فيبيالذيل  وا 
ػػِذِؽسانتباِهػػ مػػية تسػػاويمػػاألكمػػحِبيتصػػرُؼكػػاففقػػد،لػػديّالتجياوػػِةطاقػػِةالحيػػاِةمػػدشإلػػىالح 
وهػػػيعبارتُػػػسالحكيمػػػُةالتػػػيالأزاُؿالأُمػػػراة كػػػالعمقـ.ة قػػػينػػػيبحقعنػػػدماواتجه ،قػػػؿعمػػػىاألمنهػػػا

دمعػػة واحػػدةعنػػدماأمػػوت".لقػػدكػػافمػػفالمػػيمنيفبالأتػػذكُرهاحػػيفقػػاؿ: ،عػػال ـالقػػديـ"لػػفت ػػذرؼ 
نػبشفػيدوافػِعانتجػذابي.الأبػرحأبحػُثوأالكدح،وديمقراطيا مفحيػثالتجػوهروينحدرمفعال ـِ

الرأسمالية.لهذاالدرتجةإلىاأللوهيةِالمخادعِالمعيفِ
هػػػذااألغمػػػب،ولكػػػفّعمػػػىليةبمواقػػػؼوضػػػعية تحميػػػِؿالرأسػػػماإلػػػىسػػػعىكػػػارؿمػػػاركسلقػػػد

بقيػُتوالدولػة.ولطالمػاالسػمطةِموضػوع يحتػىفيهػالػـيتنػاوؿْو،التحميبلِتأيضا بقي تمنتصػهة
ػػػِسالُعمػػػِؽفػػػيعػػػفا تجزاعػػػ كنػػػتطالمػػػال .إنػػػيأدرُؾظػػػاهرة االسػػػت بلؿ،ولكنػػػياالتنػػػاُوؿهػػػذت م م 
مػفالنػواقصءمفالنتيتجةُيعت ب ُرموقهػا ادتباالوهكذا،فهانتيتجة.عت ِبرُأ  ،وُيع ُبػُرعػفيحتػويالكثيػر 

 ثوريػة مرحمػة تهنػاؾ.فػيالحقيقػة،كانػالسياسػيعمػىالصػعيدمػفالػدفاعِتػاـُمفالتتجرِدالحالة 
فػايؽ مسػيرة البورتجوازيػة.كػافيتػابعباهتمػاٛٗٛٔاتِثػورمتمثمة فيماركسالقربمفبمندلعة  ـ 
هتمػػا مكػػافكمػػاعمػػيهـ.اِدالنػػببلء،والت يػػراِتالطاريػػةِتبلوػػياألسػػيبقػػدراعتنايػػسبالسػػمطة،نحػػو
مفاستيعابسلظاهرِةالسمطةوواالوتراكية.إالأنس،باالقتصادوالسياسةوالهمسهةكثيرا  التػي،دعؾ 

سواد الكػادحيفوالهقػراء ذاتها،وت ُمؼ  ـ  بػؿولػـي قػِدر؛كػاألخطبوطالمتجتمعػاتِفػيكانتُتعيُدتنظي
بيػدهافػينهايػِةالمطػاؼ.ول ػالحيمولِةدوفعمىحتى ِؿنظامسأيضػا إلػىملػة  و  إلػىأفّـينتبػسْت ح 

ػػػسقػػػدغػػػّذشنهػػػوذ  ػػػسوطرح  والعممػػػيالػػػذياقترح  النظػػػريا هيمنتهػػػا.الالنمػػػوذج  ز  أمػػػارأسػػػماليةوعػػػزا
لبلوػػتراكيِةالموػػيدِةالمنبثقػػِةمػػفأحوػػاِءاألخيػػرمثػػاؿ ُتع ػػد الالتػػيوالصػػيف،فػػيالممارسػػةالعمميػػة

غػدسقوُطهاو،الماركسية فهػو؛ةالمهيمنػةاألمريكيػرأسػماليةِلمقُومػاِتاأمػتفِمػففيػستفيوضػع 
.اإلدراؾذاؾالعتجِزعفبعمىعبلقة وثيقة 
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ذاكانت هػذاالدرتجػة،فالسػبُبالرييسػيوراءذلػؾيكمػفىلػإالرأسػماليةوطيػدة الهيمنةِنزعُةوا 
معا فقطيمكنػساليػـو واحد  ضػةُر فيالتسابِؽنحوالعبوديةالطوعيةالناتجمةعنها.فهؿمفعامؿ 

وميلـحقا .ميتجوِرفيحاِؿكافأتجُرامرتهعا العمِؿال ؟الوضعمحزف 
.ببػػاليدايمػػا زوتجػػةال–عبلقػػُةالػػزوجالكهػػاِحضػػدالرأسػػمالية،ت خطػػرُموضػػوِعكممػػاتعمقػػُتفػػي

ر  هػاي لهياػذلػؾالػزوُجقػدفػيحػاِؿكػاف،زوتجهػاإزاءالزوتجِةإلىالكهػاِحفكمايكوُفمفالعسيرتج 
االعامؿإلىالكهاحضدسيدِفكذلؾمفالعسيرأيضا تجر ؛فؽمعالوسطالمحيطتتواحياة عادية

مرتهػػع.دعػػؾ األخيػػرُهػػذاالرأسػػمالي،إذاكػػاف يمػػدابػػيتجر  المسػػتميت  مػػفالتحػػرر،بػػؿإّفالعامػػؿ 
سػػيداضػػد زهيػػد،قػػدغػػداخادمػػا فػػيحمقػػِةنظػػاـِ تتجػػااسػػيداالرأسػػماليفػػيسػػبيؿالحظػػيبػػيتجر 

الػثمجكػرةِتعاظـتجيُشالعػاطميفعػفالعمػؿكاالتجتماعية.بؿوعندمايالتعدديات عامػؿ  ،فػاّفأيا
ل .ربماأكثر،وبقدِرموظؼالدولةنهسسيوعرأنسفيأمافضامف 

إلػػػػىالتحػػػػوؿ فػػػػاّف،يفبيروقراطيػػػػوالدولػػػػةإلػػػػىبروليتػػػػاريبقػػػػدِرمػػػػايتحػػػػوُؿوبطبيعػػػػِةالحػػػػاؿ،
فػػيالطبقػػةالسػػهمىيتوػػكؿأي،بػػنهسالقػػدر.بروليتاريػػاصػػهوِؼالبػػيفأيضػػا ي سػػوُدالبيروقراطيػػة
مف الػذيفأوػراؼالبرتجػوازييفواإلقطػاعييفمػزيجِبس ي،وػبأوػراِؼالعمػاؿوالمػوظهيفخمػيِطضرب 

فيالطبقةالعميا.
والػػذيتجػػذبنيإليػػسكالم نػػاطيسلُيبِعػػد نيعػػف،كػػةهكُتمػػةوالمحمُتينػػةبحالتػػسالمإّفمتجتمػػع المد

ل،المتجتمعالريهي فياألوؿذنبُلقضايااالتجتماعية.فالمظهوِراهوبالنسبةليالمكاُفاألساسي 
التهسػػػػخالػػػػداخميلممتجتمػػػػعبقػػػػدِراغترابػػػػسوانقطاعػػػػسعػػػػفالمحػػػػيط،إنمػػػػاهػػػػوالمدينػػػػُةالتسػػػػبِبب

حتػىبػؿوالمتجتمعيةالمتمخضةعنها.أوباألحرش،هومتجتمُعمدينِةالحضارةالدولتيػةالطبقيػة.
.الحضػػريّالمدينػػةِمتجتمػػُععميػػسوهػػبقػػدِرمػػاالحيػػاة تجهػػؿُيمتجتمعػػاِتالكػػبلفبداييػػة الأكثػػر إّف

 فػػيمرحمتػػسالرأسػػماليةإلػػىقاتػػؿ  ؿ  ػػوا وعمػػىالنقػػيض،فػػاذاكػػافمتجتمػػُعالمدينػػةالمتحضػػرقػػدت ح 
لمبييػةبكػؿمعنػىالكممػة،فػ نهتجػةالمتهوػيةفػيمةالممػفالتجهالػ،وبكػؿتيكيػد،ذلػؾنػابعاّفمدمر 

بنيتس.
بعيػػد؛سػػوشالمعناهػػةالمهتقػػدانيةُالعػػاطهي،والتجنسػػعػػفالػػذكاءِومػػاالعقػػُؿالمنهصػػؿُ ػػد  منػػذأ م 
أوليػػة وأعػػراض  مرأسػػمالية.فبػػدءا مػػفاالعتمػػادعمػػىالوحوػػيةالنوويػػةلسػػرطانيُالمواقػػِعلميوػػرات 

ػػُعسالتضػػالسػػمطة،وصػػوال إلػػىمتعويػػِؿعمػػىالمروعػةل الخـالسػػكانيالػػذيالي س  ـُ ألتجػػِؿتػػيميِفعػػال
متعمقةبتجوهِرالنظاـ،وباألخصبتكويناِتالسمطةفيػس.أمػاالرخيصة؛كمهامواضيع العاممةيدِال
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ضػػدالسػػمطةحػػروبُ،وروُبالعالميػػة،وحػػروُباالسػػتعمارالحػػ وتػػدوُرالمتجتمػػعبرمتػػسالتػػيُتو ػػف 
يعهػاالمعنػىلهػاعػدا؛فتجمأوردتػسالوػعريةأدُؽحتػىتسػمؿتتػيعمىتجميعاألصػعدة،والرحاها

عمىإفبلِسالنظاـالقايـ.ا فاضحكونهادليبل 
أيػػػػديولوتجيٍّإبػػػػرازُتجػػػػريلطالمػػػػاي يفػػػػيالرأسػػػػمالية.ولكنػػػػيساسػػػػأالميبراليػػػػِةوالهرديػػػػةكمحػػػػور 

بمػػغ أسػػتطيعالتيكيػػد  لمرأسػػماليةةمنػػةاأليديولوتجيػػالهيالتػػيتتميػػُزبهػػاقػػوةالعمػػىأنػػسمػػامػػفنظػػاـ 
أْسِرالهردواستعبادا.بخصوِص

بعيػػػدة مُسػػػتخدِالتػػػزاؿالم ػػػُةالتػػػيت "ربمػػػاُيقػػػاؿ:ل  عػػػفوػػػرعيِةالنظػػػاـمػػػفحيػػػثكثيػػػرا هاغيػػػر 
سوشثمرة مفثماِرهػذاالنظػاـ أيضا لست  "المضموف،وأنت  الػذيأنػافيػستجػدير  .إالأّفالمكػاف 

ويحػػاِكـحػػاك ـيُمرأسػػماليِةلا تجيػػدا ضػػمػػفالصػػميـأّفمناهِدرؾُأأنػػاومعارضػػتس.وبمناهضػػِةالنظػػاـ
تتتجاوزالمحاكمة فاّفهذا،ي.وبطبيعِةالحاؿفيوخصمتمثبل  أضعافا مضاعهة.الحقوؽِإطار 

لسمفثقافػاِتالوػعوبِ ماليةلهيمنػةالرأسػافػيطػواحيِفط حِنهػامػفخػبلِؿفقدُأِبيد عدد الحصر 
الذينويُتوترعرعُتفيسهومقبػرُةالثقافػاِتالقديمػة بحالها.وكيّفالمكاف  .عمىمُرأربعِةقروف 

إلػيهـ،والػذيفلػـسػوبا منُأعت ب ػر ينب ػيأفْالكػرد الػذيف.وكػيفّثقافػةمنػستنبثػؽوؼسػنبُشفيينمات 
هػػذاالثقافػػاتفػػيصػػمِتقبػػورِوػػهود قػػابعوفهـوكػػين؛يتمكنػػوامػػفتجعػػؿأنهسػػهـمصػػطمحا بعػػد

 حقػا أْفتكػوف  مػيلـ  مق ػتالثقافػاِتوأطػبلُؿمقػابُرحتػىتجميعها.كـْ البػداياِتالتاريخيػةكػؿاالتػيخ 
الهناءوالزواؿ.مفهنا،فقدباتتتقريبا  ـ  أما فيالعػراؽالمرُوعة الُمعاوة ّفالوحوية اوتجها لوتجس 
لتمؾالثقافات.انهيباحدشمعانيها،اليـو تقاـ 

عػػػفثقافػػػِةالوػػػرؽاألوسػػػطتتجػػػااالرأسػػػمالية.والوػػػؾفػػػياسػػػتحالِةنتجػػػاِحهػػػذايتجػػػبالػػػدفاعُ
مػفقمػِةرأسػػهاُتع ػػد ستوػػراقيِةوالت مػبعميهػا.أمػػااإلسػبلمويُةالمحدثػة،فاالالوظيهػة،دوفتخطػي
االستوػػراؽ.ولػػػدشقاتِوػػػتبػػيفمعمػػىاإلطػػػبلِؽمػػفهػػواألتجػػػوؼُاوػػتقاقا حتػػىأخمػػِصقػػػدميها

تخطػػيالتهسػػيراتوالوػػروحاليمينيػػةواليسػػاريةلبلستوػػراؽواإلسػػبلموية،يخطػػرعمػػىالبػػاؿسػػياؿ:
ـُوماذات ب قاىلدينا؟انطبلقا مفهذاالنقطةبالذاتيتوتجبعمػيا ال،فتقػدي مػفمرافعتػياألصػمية،وا 

أناأيضا عمىالػ النظػاـ،الػذيغػدات مػفالتحػوِؿإلػىنػاطؽ باتخمصِأقدر  ا منػذن ػتِييػا ن ثػا وق ر ه سػـِ
بعيد. ل وهذاماأ م د  ،بقدرماسيكوفتكرارا بب اييا .حينيذدفاعا في كوف 
.والانتصػاِرالرأسػماليةمػوطف لوػماِؿغربػيأوروبػاالسػاحميةُوـُالتخػوإنكمتػراتجزيرةُتلقدكان

تػػػزاؿالرأسػػػماليةُ النصػػػِرمنػػػذأربعػػػِةقػػػروفعمػػػىمسػػػتوشالنظػػػاـالعػػػالمي.أمػػػافػػػيمسػػػيرةِتسػػػتمر 
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فيها،فهيمراكُزالثقافاِتالقديمةفيالورؽاألوسط.وباألصؿ،فالرأسماليُةتت ع ثار األماكفالتي
هاعميس.والصراُعفيمػابينهمػاأعمػُؽوالناكُرلمعروِؼهذاالثقافاتوفضمِهيالولُداألخيُرالعاؽ 

مػفنسخة بأ ْوب ُسمايكونوفهـمماُيعت ق د.ومايحصؿاهفهوحرُباألغراِرالُهواةالذيفبكثير
ثُػُؿبوشإسكندرا ،فػافأحمػدينتجػادرجاإلسكندروداريوسالثالث.فبقدرمايكوفتجو داريػوسُيم 

فػياألعمػاؽ،وي تجػريتحػتغطػاِءوػكميات تناقُض.والبنهِسالقدر يػرة.حيػثلػـكثالتجدليغاير 
ػػر وزُي ُعػػْدالتنػػاقُضوالصػػراُعمقتصػػرا عمػػىمػػابػػيفثُم ػػؿ  يػػةُضػػُةالمتجتمعمعار المهيمنػػة،بػػؿبػػدأتم 

،وعمىنطاؽ وامؿ.تدخُؿاألتجندةأيضا لمسمطةِ
مػػايػػيتيعمػػىالػػذكرفػػيوخصػػيتي،أومػػاأسػػعىلػػذكراعػػفطريقهػػا،هػػواألوػػكاُؿالوػػاممُة

ريُبالرأسػماليِةلمػربِحسػوشواحػد مػفتمػؾاألوػكاؿ.ومعارضػتسلوحػدالمعارضِةالسمطة.ومػاتسػ
ذلػػؾلوحػػدايكػػوفالمػػرُءاوػػتراكيا .بػػؿ،وبطبيعػػِةالحػػاؿ،مػػفغيػػِرالممكػػفأفْكػػيالتكهػػي يكػػوف 

ْفتكوّأوتالمقاوماُتْضخ ـتُواعدا بالنتجاِحالمظهر.فاْفل  متػداخؿ  صػياغاُتالحيػاةالحػرِةبوػكؿ 
ػدراألومػاكقوال وعمػبل اغـ ومتن حينهػاأبعػد مػفنػ،فمػفةكسػتراالموحا صػبُذهب  عمػىالمعنػةِ"تجػاـِ
".ٕنيبور"مرثياتِتبلوِة"،أؤمكاد

واثقػيفمػفأنػسلػوالهػذافْكُن ماعوُتسينعُتسأصدقاييورفاقيبالميسػاِةالثقيمػةالوطػية.لكػف،ِلػ
،الػبعضسػننظرفػيعيػوِفبعضػناكنػاةالحػرةأبػدا .فكيػؼمػاكنػاسػنتعرؼعمػىالحيػاالميسػاة،ل 

قروػا واحػدا  وعػفأّيػ وػيء  تحدث،يسػتُكرامػة فػيالحيػاةكنػةِفيالحيفالذياليساويفيػسكػؿ 
ال.فهػػيالتههمػػونيخطػػيدمعػػة واحػػدة عمػػىمػػوِتأبيػػس؟ـيػػذرؼْوأنػػافػػيوضػػِعالولػػِدالػػذيل ػػ عػػاـِ

أنػػاقػػدبػػدأُتبػػيوِؿمسػػيرة لػػيفػػيكردسػػتافعمػػىسػػهوِحتجبػػاِؿمغػػريوكنػػتُالػػذيتػػوفيفيػػسأبػػي،
خطػوة سػرحدبالهويػِةالحػرة.وقػدسػمعُتأّفأهػالييمػافِباإلمهعـ  الكػرداليزالػوفيسػتذكروفكػؿا

                                                           
روصوؿسطرا ،وتصؤُٕٛؽ.ـ.تتيلؼمفٕٓٓٔمرويةتاريخيةأكاية،يعودأقدـنماذتجهاالسومريةإلىعاـلعنة آكاد:  0

سيف،الذي السبللةاألكاديةإلىالحكـ،ورخاءالببلدفيعهدوروكيف،واتساعنطاؽنهوذا.ثـتبدلتاألوضاعفيعهدناـر
ثـحمتالمتجاعةوالهوضىحتىانهارتالمممكةاستخؼ بالمكانةالدينيةلمدينةنيبور،فعوقببيفبقيسبعسنواتعاتجزا ،

 )المترتِجمة(.

إلىمرثيات نيبور: 4 واعرسومريمتجهوؿ.يعودتاريخها ؽ.ـ.ونيبورالمدينةالسومريةالمقدسةالمبنيةمفٓٓٚٔكتبها
بادةأهمها.المبفوالطيف،لـيكفلهاأف تصمدأماـقرارالمتجمعاإللهيالذييرأسسإنميؿبتسميـالمدينةإلىاألعداءلتدميرهاوا 

،وتطالبسبالوفاءبوعدابحمايةالمدينةمفقوش القصيدةتتوتجسمباورةإلىالحاكـالذيأدارظهرالوعبسوهويتظاهربالنـو
الوروالدماروالطوفاف)المترتِجمة(.
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ػػتواقع نػػااليهتػػيقابعػػا فػػيمكانػػسبكػػُؿوطيتػػس..لكػػفّخوػػوعلػػيب ا خمسػػفهػػذااالنطبلقػػة،التػػيدام 
ال؛الحريػػةمسػػيرةُمػػاهػػيأكثػػرمالمػػاراتوفِسػػباِؽبهايمكننػػيتسػػميتُوالتػػيبيكممهػػا،سػػنة فيوثبلثػػ

فػػيهػػذااألسػػطرالقميمػػة.فكيػػؼسػػينتهيهػػذاالسػػباؽالػػذيهػػوأ وػػب ُسمػػامعناهػػاع ُبػػُرعػػفتُزاؿتػػ
وكؿوخصيةفيس؟ وكؿمكاف  يكوفبممحمة أسطورية فيكُؿن ه س 

ّرارة تجيووا أمتمؾوحتىلوكنُت تمػوالنصػربهػاأحػرزُتولػو،اإلسػكندركتمؾالتيامتم ك هاتج 
ُثُؿتمػػػاكانػػػل ؛اهخػػػر غالبػػػا مػػػاالعسػػػكرية اتِنتصػػػاراالعممػػػا أّفاِتالحريػػػةإطبلقػػػا .انتصػػػارسػػػُتم 

بييػِةماكافلتمػؾاالنتصػاراِتأفْ،الالحرية.وتجمبالعبوديةستت يحػاؿِإالفػتُػذك ر،قيمػة تتميػز 
أمػػػرا ِرالسػػػمطةِاصػػػتناعػػػفالػػػذاتواألصػػػدقاءوالرفػػػاؽ.إنػػػيأرشالػػػدفاع عػػػفذاتػػػيتتجػػػااهػػػادفاعِ

بقدِرضرورِةالدفاععنهاتتجااالسمطةذاتهابيقؿتقدير.و،ضروريا  لػوأنػيكنػُتأمتمػُؾالتجيػوش 
س.دوأعظم تجهاأكبر هااتِانتصارتتجاايعفذاتكنُتسي عت ِبُرالدفاع ل التجّرارة،

فيحالِتهاحقيقِةواقعنا،حيثفقد تمعانيهاكميا ضمفيضااألرفيواطية تزحؼإّفالحياة 
بالكػػػذِبوالريػػػاء،تأتجػػػواء .نحػػػففػػػيالراهنػػػة كػػػُؿمكػػػاف، م ػػػِؿفػػػيالقػػػبِحالمتوخػػػداِعالػػػذاتبعػػػج 

.ونعيػػب األلسػػنِةالتػػيالتسػػتطيعالبو البقػػاءحتمػػؿُكنػػُتأل ػػِيْفحتػػىبقػػدرالُبػػـو منػػذتسػػعِةأعػػواـ 
الخػارتجيأسػوأ إلػى،فهػذاعمػىصػمة هذااالنهراديةِتيتجرفيحُبيكمِمها ػدٍّمػاِبك ػوِفالعػال ـِ حػاال ح 
.ستجِفإمرالييعميسفهوممابكثير

التيطرحُتهامرافعتيإّف بصورة عامػة  تتجػاارييكنهػر  عمقػا مدنالسػياِؽسػيٍّ يػة،سػتكوفأكثػر 
القػايـالهيمنِةالرأسمالية.ف ِبق دروتجوِداإلوػاراِتالتجمػِةالدالّػتحميِؿنزعِةفي ةعمػىاقتػراِبالنظػاـِ

هػػػذاالقناعػػػةأيضػػػا .والمعضػػػمُةتكمػػػففػػػيتتوػػػاطُرفعػػػبل الحكيمػػػة الوخصػػػياتِاّفمػػػفنهايتػػػس،فػػػ
ُقُؽمتجتمعيت هاالحرةوالديمقراطيةوالمناديةبالمساواة،السديدِةواالنطبلقاِتتحديِد لمنهػاذوالتيسُتح 
هذاالهوضى.مف

لئلوػارة كػاؼ  مفنهسس،فاّفهذااألمػر  الرأسماليبنهسسيحاوُؿالخبلص  ـُ إلػىإذاكافالنظا
ذاكانػػتالتػػيينب ػػيمػػدشالحساسػػية اوػػتراكياتُناالمع ُمػػػرُةحتػػىت و ُخيهػػافػػيإنوػػاِءالمتجتمعيػػة.وا 

أْفهػيهػذاالحالػة،الريػبأنػسمػفالمسػتحيِؿماؿ،فالرأسِِهر تعمىيدِصُقرن يفمفالزمفقد
مفطايهػِةالممعػونيف ػُمطواالن ُكوف  هػيالءالمقػاتميفعمػىرأِسوخيمػة الاقػب وعالقػادريفعمػىأفُيس 

.بػػؿبػػذكراهـدومػػا االلتػػزاـُتجػػب،والػػذيفيُمثُػػِؿوأهػػداؼاإلنسػػانيةالعظيمػػةاألوػػاوِسالمتحُصػػنيفب
م تواوقالواكممػت هـالهصػؿ.فػاذال ػوأكثرمفذلؾ،اليمكننااعتبارُ ـسقراطوبوذاوزرادوتقدص 
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أمس،فهذايعنيأننال يُِنحْ وييا البتػةمػففمسػهِةهـوكيّفأفكار هـحديثُةالعهدأوِقيم تيوـ  ـنههـْ
هػػة،ولػػـنقػػْؼفػػيوتجػػِسمبػػاِتالبوػػريةالمتيوُالحريػػة.بػػؿوعػػفأُيحيػػاة سػػنتحدث،إْفلػػـُنم ػػُبمتط

؟العوؽُرداالصاع صاع يفعمىالخيانِةالتيطال ت،ولـن الطبيعةاستهبلِؾ
عممية؟ أمابويِفعمميِةمرافعتي،فيوؿماسيقولسهوالتسايؿ:أي 

يعنػيأساسػا "معرفػة الػذات"،فالمدرسػُةالوضػعيةالتػيطالمػافاذاكافالعِ ـُ استسػاغ هاوق ِبم هػامػ
أيديولوتجية  ـُ عػفهػذاالحقيقػةالواقعػة.هافػيفػتحالهػّوِةواالبتعػاِدأكثػرتمعُبدور،لسة رسميالنظا

منهػااربمػاكانػ،ُةبوػدةاالمدرسػُةالوضػعيمطالمػاانتقػد تهل مػذ يفالاوالميتافيزيقيػبؿإّفالػديف  أقػرب 
عممػػػا أنػػػس.طبيعػػػِةالحػػػاؿبنسػػػانيةِاإلالعمػػػوـِبػػػاألخُصإلػػػىو،إلػػػىالعمػػػـ صػػػناأغػػػوار  إذامػػػات م حا

الطبيعيػػة،فيمكننػػااعتبارُ اإلنسػػانيةفػػيضػػمفاليحػػِةهػػاالضػػوابِطوالقواعػػدالمسػػماةبػػالعموـِ العمػػـو
سػػػهمػػػاوميتافيزيقيػػػاا دينػػػ.ولربمػػػاكانػػػتالمدرسػػػُةالوضػػػعيةبػػػذاتهانهايػػػِةالمطػػػاؼ ة طحياألكثػػػر 
هاـيػػتـإخضػػاعُال ػػثممػػم،ةوالهمتجيػػةالوحوػػيبهػػذاهاضػػوابطمػػفـتتحػػرراإلنسػػانيُةوُسػػقما .إذ،ل ػػ

فػيبهذاالدرتجةلـي ْسِرنهوُذالسمطةعمىالطبيعةوالمتجتمعو،الخناؽعميهابهذاالقدروتضييؽُ
والميتافيزيقيػاُيالوضػعالػديِفمػعإالذلؾممكنا ،ل ـي ُكْفت حق ُؽكؿُ.أيِةمرحمة مفمراحِؿالتاريخ

.ةالوضعي
مػػفاالنتهػػاِءإْفل ػػ لػػفتنتجػػو  عمميػػة مبذولػػة  أوتجهػػود  ـت حصػػْؿمعرفػػُةالػػذات،فييػػُةمحػػاوالت 

ؤلفكػػارِاإلوػػارةلإلػػى"معرفػػِةالػػذاتِ"رمػػيمػػفوراِءخطػػر.الأاألهػػيدوغماييػػة وفمسػػهات يديػػاف ب
عفالمركز،بؿأود التإنسانيةِ إالباالسػتبطاِف،والهوضىكوفالواستيعابُمكننافهـُنساليأعبير 

العميقة.وسي ُضالتتجارب  ـ إلػىأفّالمناسػِبالوقػِتفػيرُويالداخميوبحدسياتناالتيالت دح  العمػ
داللػػة عمػػىوضػػوععمػػىالتمييػػِزبػػيفالػػذاتوالمالمعتمػػد  وػػرعنِةالعبوديػػة.وسػػُيب رِهُفكيػػؼت ُصػػب 

.وسيسػرُدعمػىنهػِسهاأواستص ارُالم االُةفيالذاتِالذيتيوُؿإليسِسالمصبُالذاتانيُةفينه
.والهيمنةالرأسماليِةأونعأوكاؿالمنواؿكيؼتنحاُزالموضوعيُةالعمميُةإلى

متكامػؿ،بػدءا مػفناّففمسهت إ ين ػعيالمخهيػِةفػيمعػانياستوػهاِؼالت عيالحياة وتدركهاككػؿٍّ
نػىعمػىالمعُتضهي.وهيفمسهة ِةعصهورفيت ريدالكامنِةال إلىتحميِؿالمعاني،وصوحصاف

عتجػػوز،وصػػوال إلػػىالػػرُدعمػػىالطموحػػاتلالكبيػػر،بػػدءا مػػفالتقػػديِرواالحتػػراـكػػُؿوػػيء حكػػيـ 
خايؼ. الػذييكمػاالمخهيِةفيع ين يفتاة يافعة مرتعدة ك زاؿ  إلػىسػعىإنهػاتعمػُؿأساسػا بػالعمـِ

السػػمطويةالمهيمنػػةِفػػيواإلنسػػافِلػػدشالكػػامفِالتجهػػِؿالهظيػػعدوافػػعتحميػػِؿ إنتجػػاِببوػػيِفالػػن ُظـِ
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؛والػػذييتجهػػُدأيضػػا التجماعيػػةاإلبػػادةمػػفنكػػىوأ فت ػػؾُأيٍّانتجنسػػمههػػوـ ،والػػذيهػػوثمػػرةُاألطهػػاؿ
.ذاتسمتمثبل فيالتطورالطبيعيلمحياةتحميِؿكافِةحمقاتِل

تس.ـُتط ُورال ،بؿاستثمر  ـ  فيخدمِةالسمطِةبهدِؼتجنِيالػربِحإّفتسخير لرأسماليُةالعم العمـِ
يضػػقي و،ٔهيرووػػيمااهرة ظػػـُع ُمػػيُواألوضػػاِعأخبلقيػػا ،بػػؿأوػػنععػػفت م خ ضِالػػعمػػىاليقتصػػرُ

فػػيىأنهػػاانتهػػاُءالمعنػػأـ،معمػػـلانتصػػار محاكػػاةُة.فهػػؿالحيػػاُةاإلعبلميػػُةوالق ُيمػػعمػػىالحيػػاِةال
الحياة ؟الأتحػدُثهنػاعػفالتكنولوتجيػاواالكتوػافاِتواالختراعػاتالعمميػة،بػؿأسػعىلتبيػاِفعػدـِ

.عممويّديف وذلؾألنهاِةالوضعيةعمما ،كوِفالمدرس
سػمطة،يػةالوضػعية،اليمكػفالنتجػاة مػفنهػوِذأيػةِومفهنا،وبدوفالخبلِصمفسيادِةالعمم

.ناهيالديُفالوثنيالحقيقيلعصروفيمقدمتهاالدولةالقومية.فالوضعيةُ
الأعتػرُؼ مرُضالتوكيِؾوالريبيةالديكارتيػةذهنػي،فوقعػُتفػيوضػع  ر  خبلصة ،لطالمانخ 

واالنهيػارالميسػػاويلمثقافػةالقيفيػسبييػِةقيمػػة أ ديمػػِةمػفأوأرتػػبُطبهػا.كػافهػػذانابعػا مػػفالتهوػـِ
أمػاميالحداثػِةالرأسػماليةالمتناميػةوصػوليإلػىمخوِؼمفاستحالِةماكافانعكاسا ل،بقدِريّلد

 والثابػػاِتبنهسػػي.أوبػػاألحرش،كنػػتأسػػعىتجاهػػدا لمصػػمودثػػؽكنػػُتأوبالكػػادِ.مػػاردمثػػؿلوياثػػاف 
الحػػاالتت عػػِرُؼ.الوػػؾفػػيأنػػسوضػػع غريػػُباألطػػوار،فالمتجتمعػػاُتفػػيمثػػؿهػػذاعمػػىقػػدم يّ

هػػوعػػدـُ.األمػػُراهخػػرال ريػػُبإليهػػاهـوتقييػػِدعقػػولِبهػػاكيػػؼت تِجػػُدسػػبيبل لػػربِطأفيػػدِةأعضػػايها
ُتإيمػػانيبالعايمػػِةوالقريػػةفػػيهػػذاالظػػروؼ.أمػػاتحصػػيميدق ػػف ،حيػػثمتجتمعػػا يّفلػػيإيمػػانيبػػ

حتػػػىالمرحمػػِةالتجامع كػػػافمػػفبػػػاِبذلػػؾكػػػؿ هػػا؛بمِق فمػػػبالػػديفة،وثػػوريتي،وتوػػػبثييػػػالدراسػػي 
ثبػػاِتالوتجػػود فُْكػػـأ ل ػوبمعنػػىمخػػر،.كمػالػػـأكػػفنهميسػػتيا متوػددا .االسػتظهاِروا  وػػيء  أ ِعػػيأيا

واتجباِتسومتطمباِتسمفالتجذور.بالدرتجِةالتيتتجعمنيمفالصميـِ أّفاألمِرفيواألكثرإثارة ُأل ُبي 
قػوي.كنػُتالوسػط المحػيطبػي،وفػيالمق إيمػاف  بيحػػِددمػػةأسػاتذتي،كػانوايروننػيذكيػا وصػػاحب 

لػيسصػهي ونِمتجنػوف ي ِنصهمفأفاا واثقالمعاني نظػرة اليػوـ عنػدماألقػي،.ولكػفمتجنونػا اهخػر 
عديمػة النهػع.فُْكػـت ل ػالطويمػةة خاطهة إلػىالػوراء،أدرؾأّفتمػؾالمرحمػ ذلػؾأّفاالنقطػاع وعػدـ 
                                                           

مسيرةالتقدـفيالهيزياءالنوويةخطوةخطوةمعتقدـهتمروانتصاراتس.وبعدأفتسير،وتتزايداقترابا كانتالحربما:ىيروشي 0
،أيقفالعاِلـاإلنكميزيليوزيبلردأفالقنبمةالنوويةأصبحتفيمراحؿصنعهااألخيرةٜ٘ٗٔربحالحمهاءالحربفيأوروبا

،ٜ٘ٗٔمبعاـٙمىمرأشمفالرأيالعاـالعالمي،فيلقيتأوؿقنبمةذريةعمىهيروويماصباحالستعمالهاضداليابانييفع
زيبلردنهُسسذلؾبعدرييةأبعاداالتدميريةبينس فُدُمرالقسـاألكبرمفالمدينة،وماتمايزيدعمىمايتيألؼوخص.ن ع ت 

 "ميساةالبوريةتجمعاء")المترتِجمة(.
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مػفالوػوايبِ،وتطهيِراألرضيةفتِحصهحة بيضاءمعانيمفقبيِؿامبيفطياتهافحتضنلتاق ي ِديا
.نحوالحقيقةأثناءاالندفاِع

أفضػؿعمػىاألزمػةالبنيويػِةلمنظػاـ لقدساعد تنيوخصػيتيبمزاياهػاهػذاعمػىالتعػرؼبنحػو 
المعانيعمىأوساِطإضهاء كماإّف.خأيضا تهسيِرالتاريالقدرة عمىوكنُتقداكتسبُت.المهيمف

لمنهػػاذقػػد،بػػدال مػػفالخػػوِؼواالرتبػػاؾإزاءهػػاالهوضػػىالعارمػػةِ عمػػىإيتجػػاِدمخػػرج  نيبػػالعزـِ ػػماح  س 
عمػىخػطٍّمسػتقيـو،اُاإلػىأّفالعقايػد الدوغماييػة.أمااالنتبمنها العممػيالقطعػياو،التطػور  التجػزـ 
معػسأقصػىدرتجػاِتمطويةالذهنيِةالسػنهِسمفتجميعا لصارمة تنبعُوالقوننة ا،ؤلمورل م ػب  ؛فقػدتج 

ػػب هانمػػطُبعػػاِدلؤلاليسػػير إدراكػػيالحسػػياالرتيػػاحواالنوػػراِحلػػدي.فػػيحػػيفأّف عمػػِؿالتػػياكتس 
مػػفقػػد،الطبيعػػةفػػياإلنسػػاف الػػوعِيانهتجػػارِم كاػػف  بكػػؿمعنػػىالكممػػة.وكممػػات مبػػُتعمػػىلػػديا

ئلدراؾالمتناميػػُةلػػُةدرقػػالكانػػتكممػػا؛وراء الخػػوِؼوالوػػكوؾسػػترُذييتالغتػػرابعػػفذاتػػي،والػػا
ُوداننيبالتجرأةوالوعيالبلزم يفألتجؿكؿُوكهاءُةالتهسيرالسميـِالرفيعِ إنساني.ُتز  ورط 

قػػادرا الهكريػػِةهػػذالقػػدكنػػُتبآفػػاقي أزمػػة  الرأسػػماليِةكنظػػاـِ قػػاعمػػىتقيػػيـِ ،حتػػىدوفبذاتِػػسيـ 
.مػفهنػا،دعػؾ الدوريةواألحداِثالهتراِتودوفإسنادهاإلىلبحوثالعميقةبوينها،المتجوِءإلىا

المرحمػػُةالرأسػػماليةمػػفال ِةالمعتمػػدةعمػػىركػػايِزالمدينػػةوالطبقػػةوالدولػػةمِخػػمدنيػػمػػفأْفت ُكػػوف  ر 
الػذيالتقميػدي العقػؿُالمرحمػة التػييهنػىفيهػانػيالعقؿالبوري،بػؿكانػتتعالتييبمُ هامراحِؿال

لمقػػدوِرتقيػػيـُهتػػسوغنػػااالػػوافر.ومػػفهػػذاالزاويػػة،باباالحريػػةبكػػؿأُعقػػؿُيبػػرُزفيهػػاإليػػس،وترتكػػُز
عصُراألمؿ.ةعمىأنسالحداثِةالرأسماليعصرِ



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية

 
 

 22 



 المدنية الرأسمالية
 
 

 23 

 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
 مؤثرات والدة الرأسمالية

 –لص من أىل البيت  –



الرأسماليِةعمىأنهاالديُف تهسير  د أعمىدرتجة مفاإفا ،ألتجمػسوالعمؿِعنسحديثِلالذيح ص 
 كػػوِفممثمػػي.فلهػػافػػيمسػػاعدتناعمػػىاالسػػتيعاِبالصػػحيحأفضػػؿسيسػػاهـبوػػكؿ  الذهنيػػةِمقابػػؿ 

عػفأ قدا،المكافالذيانتصر تفيسالرأسمالية،يوروبالخاصِةب نهاػذواوالرأسػمالية،كث ػرواالحػديث 
 ،ةباطنيػػية لحظػػة عػػفتحويػػِؿحقيقتهػػاالوتجوديػػِةإلػػىصػػوفواتوان ػػيـل ػػـفهػػ؛ميػػدانيا ألتجِمهػػاالكثيػػر 

ػػػُظعمػػػىغػػػراِرمػػػا تجميػػػُعالمسػػػيحييفواالوػػػتراكييفأيضػػػا فػػػيكػػػُؿديػػػف.وينػػػدرجفػػػيذلػػػؾُيبلح 
ُدذاتهافػيماليةي قهوففيأقصىالقطِبالمضاُدلمرأسوالهوضوييف،الذيف .إنهاُتو ُكُؿمدرسة ِبح 

اعتبػػارا مػػفالقػػرفمػػفواأالهكػػِروالعقػػؿاألوروبػػُيالمركػػز.وقػػدابتػػد عػػالميٍّ مرحمػػِةهيمنتهػػاكنظػػاـ 
 أنظمػػػة الرهبػػػافالسػػػومرييفهييالوخصػػػي،فهػػػيمدرسػػػة ُتضػػػااتجتهػػػادالسػػػادسعوػػػر.وحسػػػب 

اإللهيػػػة  فػػػيترسػػػيِخةِبراعػػػالوةِمهػػػارمػػػفحيػػػثإبػػػداِءال،مضػػػاعهةؼ يضػػػعابالػػػذيفأنوػػػيواالػػػن ُظـ 
الواقعاالتجتماعي.هذاوي مع ُب"األسموُبالعممي"دورا بػارزا فػيوالتوويِشبحُؽرباِؾواإلٔالتعميةِ

هذاالنظاـالهكريوالعقميفيأوروباال ربية.

                                                           
تجميعطبقاتالوعب،ِلمابيفمذهبسياسييعارضنورالمعرفة(:Mystificationالرتباك أو التحيير )التعمية أو ا 0

.وهومضادلحركةالتنوير.ظهرهذااالصطبلحفيألمانياةقدينويعنهامفتهتحعقمييضرباألوضاعالسياسيةالمستقر
 يدارحوؿالتعميـالوعبي)المترتِجمة(.ثرالتجدؿالذإخبلؿالقرفالثامفعور،ثـانتورفيفرنسا
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باعتبػػػارا ب،بمػػػافيالطبيعػػػةإدراؾ أنػػػاالأتحػػػدُثعػػػفالِعمػػػـِ ـُ سخزينػػػة صػػػهتِهػػػااإلنسػػػاف.فػػػالعم
،اإلنسانيةالمدخرة موػترؾ  ،بحيػثمػفالمحػاؿتجعمُػوعمػوميّإنماهورأُسمػاؿ  سِحكػرا عمػىفػرد 

إلهيػة،فسػي ُكوُفمتجموعأو ذاكافالبػدمػفالحػديثعػفقدسػية  أوقومية أوُأماة.وا  أوميسسة  ة 
"يتميػػُزبمكانػػة دوفغيػػِرامػػـِبمعانيهػػاهػػذاعمػػىالععطُههػػامػػفاألصػػُح العممػػيا .إالأّف"األسػػموب 

المصطمحاِتاألوروبية،فهوالنموذُجالمص اُرلمديكتاتوِرالعصري)وتىأوػكاِؿ فيعمـِ مختمهة 
فػػػيرحمػػػس.تػػػيسػػػقط تالتػػػسُوأنػػػواِعالػػػديكتاتورياِتالتوتاليتاريػػػةوالتسػػػمطية(.أوأنػػػسبػػػاألحرشبذر

والطريػػؽ والطريقػػة.وفاألسػػموُبكمهػػرد إْفكػػافإيتجابيػػا ومسػػاِهما فػػيت ذيػػِةحتػػىة يعنػػياألصػػوؿ 
م كػػػِةالػػػػوعِيواإلدراِؾفػػػػيبداياتػػػس،إال كتسػػػػبطويمػػػػة،ينػػػػس،وفػػػػيحػػػاِؿبقايػػػػسُمق ياػػػػدا لمػػػدة إم  دور 

الكممة.فاإلصراُرعمىاألسموِب الوالتودُؽبستحتالديكتاتوريِةالذهنيةبتماـِ عمـ،قػديػيدياسـِ
ُععػػفدافِتػػيتػػإلػػىأخطػػِرضػػروِبالديكتاتوريػػة.وبطبيعػػِةالحػػاؿ،فالدولتيػػُةالقومويػػُةاأللمانيػػةال

 تتجريػػديٍّ هػػّشيسػػطوتاألسػػموِبالعممػػيبوػػكؿ  لُػػُدا،حيٍّ تقييمنػػاوالتػػيُتو  ُكػػُدصػػواب  لهاوػػية؛إنمػػاُتي 
هذا.

ق ِؽالثورِةالذهنيةفيأورو فيت ح  أفضػىّفذلػؾأاعتبارُالخطِيية.ولكف،ِمفباال ربالتجداؿ 
مػػػفالتطػػػوراتاسػػػت ق تتجميػػػع أولوياِتهػػػاوثوابِتهػػػاإلػػػىالمركزيػػػِةاألوروبيػػػة.ب ْيػػػد أّفهػػػذاالثػػػورة قػػػد

نطاِؽأوروبا.التجاريِةالذهنيِة خارج 
بالعقبلنيػػِةماليالرأسػػذيالطػػابعولسوسػػيولوتجيامػػاكسفيبػػرالنصػػيُبالػػوافُرفػػيربػػِطالتطػػوِر

لاِهػػػػسفػػػػتِحهػػػػذاالبػػػػاِبتمهيػػػػدا لهػػػػذااألطروحػػػػِةفػػػػيمُفيبػػػػرإلػػػػىإذيسػػػػعى.األوروبيػػػػة "األخػػػػبلؽي 
المػػػيثراتفػػػيتوػػػكيِؿروحالبروتسػػػتانتيةو ـُ الرأسػػػمالية".وباإلضػػػافِةإلػػػىكػػػوِفالعقبلنيػػػةِمػػػفأهػػػ

مػػففحسػػب،لػػفانوفِالعقبلنيػػِةوالقػػاختزال هػػاإلػػىالرأسػػماليِةونوػػويها،إالأّف ُكػػف  هػػذاإيضػػاحُِيم 
.بمهرِدهاالظاهرةِ

إلػػػػػىانتصػػػػػاُرالرأسػػػػػماليةُِيعػػػػػزش،فػػػػػيسوسػػػػػيولوتجياكػػػػػارؿمػػػػػاركس ياتهػػػػػاإنتاتجِوفػػػػػرِةكنظػػػػػاـ 
أوػػكاِؿاإلنتػػاجاألخػػرش،وقػػدرةاالقتصػػادي عمػػىهات .فحسػػبنظرتػػس،إّفإنتاتجيت هػػاالتػػيت هُػػوُؽكػػؿا

ورأِسمػاؿويمػستحوفايِضالقيمػةِتطويرِ النتصػارها.ولكػّفقمػة اهتمػاـِ؛قػدم هاػد السػبيإلػىربػح  ؿ 
أومػػػػاركس التػػػػاريخوالسياسػػػػِةواأليػػػػديولوتجيا:مػػػػفق ِبيػػػػؿتركيػػػػِزاعمػػػػىالمػػػػيثراتاألخػػػػرشضػػػػعؼ 

نواقصساألساسية.حيثلـي نُجمػفيمكفاعتباراوالحقوِؽوالتج رافياوالحضارِةوالثقافة، أحد أهـُ
ُيمِكػػػُفت صػػػييرال إمكانيػػػِةاختزالهاتحػػػوِؿإلػػػىمدرسػػػة  فػػػيعػػػدـِ يػػػة اقتصػػػادية بكػػػُؿسػػػهولة.الوػػػؾا
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كػػُؿمزاعمهػػاالعمميػػةو،لكػػفاالقتصػػادية.–االتجتماعيػػةِموػػروحِالحػػُؿلدحػػِضأوإنكػػاِرقيمػػِة ـ  ،رغػػ
الدوغماييػػةلػػفتتنػػاقصم فػػافّ انزالِقهػػاصػػوب  كػػاؼ إيضػػاح رِدسػػعػػفهػػافػػيحػػاِؿعتجزِ،خػػاطر 
،إنمػػاوتجػػرشمعايوػػُتسمكانػػِةتمػػؾالوػػروِحضػػمفالمػػيثراِتاألساسػػيةاألخػػرش.وأغمػػُبمػػاوػػوهد ل

ِؿتمؾالينبعمف و  النواقص.إلىحقيقة قايمة بسبِبتمؾمخاطرِت ح 
ػػُدذاتهػػا بالسػػمطةِبح  الرأسػػماليا ،أوبالدولػػِةكمػػاأنػػسليسػػتقميمػػة تمػػؾاهراُءالتػػيت ػػربُطالتقػػدـ 

حقػػػػوقي عنهػػػػا.لكػػػػّفالتػػػػدرتجاِتالهرميػػػػة السػػػػمطوية ضػػػػمفالتكػػػػامبلِتمريػػػػيٍّالعصػػػػريةكتعبيػػػػر 
ػػػوالتبلحمػػػاِتاالتجتماعيػػػةت ُعػػػوُدبتجػػػذورهاإلػػػىالماضػػػيالسػػػحيؽ.ودوُرهػػػافػػػيإدارِة وػػػيوِفوِؽوس 

العوامػػػِؿاألوليػػػة.والعنػػػُؼ ـُ عوحػػػداالحيػػػاةالماديػػػة،ِمػػػفأهػػػ مػػػىتوليػػػِدالحيػػػاِةالماديػػػةغيػػػُرقػػػادر 
الرأسػػػػماليِةكيقصػػػػىنقطػػػػة.بمعنػػػػىمخػػػػر،فيدواُرهػػػػافػػػػيالترتيػػػػبوالتطػػػػويرحتػػػػىأوواالقتصػػػػادِ
متوابؾ.قدواإلعاقة، متداخؿ  سارتدوما بوكؿ 
التج رافيإّف العيػافأهميػة عمػىاتيثير  ـ  انتصػاِرالرأسػماليةفػيوػماِؿغربػيأوروبػاي بسػُطأمػا

نصػػيُبالتج رافيػػاومػػعذلػػؾ،ف.مرأسػػماليةفكػػوِفمدينػػِةأمسػػترداـمهػػدا للطالمػػاُيقػػاؿعػػالمكػػاف.و
ػػع ت هافػػيمكانهػػا؛ِنسػػبة لممػػيثراتاألخػػرش،فػػيإيضػػاِحالتػػيثيِرعميهػػامحػػدود  ممػػايسػػتدعيم وض 

.فيكثرأكثرىبراِزأهميِةوقيمِةالمعنإل،م االةالمناسبدوف
اليقبػػؿالتجػػدؿ.فالرأسػػماليُة–إلػػىالمػػيثراتالحضػػاريةإّفقػػوة التهسػػيرالمرتكػػز الثقافيػػةأمػػر 

ػػُعِثق مػػي أساسػا تتػػزامفمػػعمرحمػػِةتهسػِخواهتػػراِءالتطػػوِرالحضػػاري.هػػذاهػياألطروحػػُةالتػػيأ ض 
انصباِبالنهِراألساسيلمحضارِةفػيالمحػيط)وهػوعمػىالصػعيِد عميهاباألغمب.كماأّفمكاف 

الرمزيال لمدينِةأمسترداـ(هوفينهِسالوقتنهايُةهػذاالنظػاـ.الوػؾا محيُطاألطمسيالمتاخـُ
 انتقػػؿ  ـ  مػػعفػػيأّفالنظػػا ػػح  فػػيالصػػعوِديػػةمريكالدولػػةالقوميػػةاألإلػػىمػػاوراِءالمحػػيط،حيػػثن تج 

إلػػىقمػػِةالعولمػػةفػػيكنػػِؼهيمنػػة تجديػػدة.إالأّفماهيت هػػاالمتهسػػخة الهوػػة والمت ـُ يزمػػة فػػيخضػػ
ِسوالمحاكػاِةالهوضىالعارمةت ت ب ياُفبوضوح،وُتع ُبرعفنهسػهامػفخػبلِؿاإلفػراِطفػيسػيادِةالتوػب 

 ِتهػػػػاحػػػػوؿ  ر  اإلعبلميػػػػة،ونهػػػػوِذالمتجتمػػػػِعاالستعراضػػػػيالدعايػػػػةفػػػػيالحيػػػػاة،والم ػػػػاالِةفػػػػيم حو 
،دال مػػػػفتمبيتِػػػػسمسػػػػتمزماِتالطمػػػػببػػػػافراط واالسػػػتهبلكي،وت تجػػػػاُوِزاالقتصػػػػاِدحػػػػدود االطبيعيػػػػة بػػػ

ػػػر ِبالسػػػمطة بينهسػػػهـإلػػػىحتػػػىوت س  ِؽأيػػػديولوتجييالنظػػػاـِ كافػػػِةاألوردِةالوػػػعريةلممتجتمػػػع،وت ط ػػػر 
البلتاريخ.
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مفالمحاؿالتهكيرُ ببلتاريخ  واالرتقػاِءوالتنػوعأوببلزمػاف.إذالُيمِكػُفحصػوؿُبواقع  التقػدـِ
معػيف.ذلػؾأنػسمػاِمػفخيرعبارِةالكممِةاألالبالتاريخ.واليمكفإطبلؽُِفإوالتباي ِةإالعمىوكؿ 

القيامػػة، بامتيػػاِزاألبديػػِةالسػػرمدية.أمػػاأبديػػُةالمتجتمػػعإلػػىيػػوـِ منهػػرد  القػػانوُفوُرنبػػي،مِخػػووػػكؿ 
بػػػبلنهايػػػة،وغيُرهػػػامػػػفوالثابػػػُتالثبػػػوتي، المصػػػطمحاِتالمػػػذكورةالتواصػػػُؿبػػػبلانقطػػػاع،والتقػػػدـُ
اسػػػُتخِدم تب ػػػرِضتيديػػػِةدوِرهػػػافػػػي البػػػا مػػػااالتجتماعيػػػة؛فوالكيانػػػاِتِتمنظمػػػاوالمبموغػػػِةفػػػيال

إضػػهاِءالطػػابِعالػػدوغماييعمػػىاألفكػػاِروالعقايػػد،وتػػيميِفسػػيرورِةالمسػػاعيالمتواصػػمةألصػػحاِب
ساػُدمف.والهدُؼاألساسييالمتجتمعفةمميازلورايِحالاامتيازاتِالسمطة،وتحقيِؽدايميِة ذلػؾي ت تج 

فػػياكتسػػاِبالثقػػةبػػالنهس،وتػػيميِفثُبػػوِتالمصػػالِحالمنهعيػػةعػػفطريػػِؽالدعايػػِةوالتحػػريض.ومػػا
خيرةلمتاريخالكممةاأللمرأسمالية،بكونهاصاحبة يُةالمحوريةُاأليديولوتجمزاعـُالميبرالية،التيهي

،سوش)نهايةالتاريخ( يلنهِساأللعوبة.حداثوتكرار 
وكينهػا،لػدشتعريههػان عػِتالرأسػماليةِمفهنا،يتوتجػبعػدـُ ثابتػة وممارسػة عمميػة تجامػد فكػر 

توتجيُههمػػػا واحػػػد.بػػػؿيتجػػػبفهمُيػػػتـ  الممارسػػػُةالعمميػػػُةالممنهتجػػػُةعمػػػىأنهػػػاأساسػػػا هػػػامػػػفمركػػػز 
ػػد عاِتالمتجتمػػعولمختبيػػةاالنتهازيػػةاوموخصػػياِتوالمتجموعػػاتالمنهعيػػِةل التػػيو،دهػػاليِزافػػيت ص 
.وأمثػاؿهػيالءلػـت ػِزدطهؿتبمنتهىالالمتناميمعالزمف،ون هِوسيِضاإلنتاجاوفنخِرفيهاُيرُستُ

أواثنيفبالماية. مفاألوقاتعفواحد  هـمػفتينتهمػوفقػووهػـنسبُتهـفيالمتجتمِعفيأُيوقت 
أفضػؿوػنظيـِاتهـبتانتصار.وُيحِرزوفهـذاتِلـهوتنظيمِِتهـمنهعي يونهـضػمفالمكػاِفعمػىنحػو 
ةهاقمػػلمتجتمػػعضػمفالتصػػدعاتاالتجتماعيػةالمتاالتػػييحتاتجهػابسػػِطنهػوذهـعمػػىاألوػياءعبػر

مػػفتجانػػبمعادلػػِةالعػػرضوالطمػػباتِتبلعػػبهـباألسػػعاروفػػؽتقاطعػػب،ومػػفتجانػػبمػػعالػػزمف
ذالـت قم عهـمخر القػوشالرسػميُةفػيالمتجتمػع،أوعمػىالنقػيض،إذااسػتدانتمػفاحتكػاراتهـ.وا 

لُت  ػػػػُذيهـبالمقابػػػػؿ تِهػػػػذاالمتجموعػػػػافػػػػاّفالتزامػػػػات؛مػػػػايترتػػػػُبعمػػػػىذلػػػػؾمػػػػفبوبصػػػػورة دايمػػػػة 
حينيػػذ،وػػرعيت هات كت ِسػػُبوؼسػأوػػكاِؿالمتجتمػػع،كػػُؿهػامشِبنطػػاؽ ضػػيؽ عمػػىالمتواتجػدة  لي ػػدو 
ن تمثػُؿهػذاالمتجموعػاتاالحتكاريػِةالهاموػيةالُمراِبيػةأصحاُبها األسياد التجدد لممتجتمع.وقدت ك وا

ػػُرالتػػاريخالحضػػاري،وبػػاألخصفػػيمختمػػِؼالمتجتمعػػاتالوػػرؽأوسػػطية.لكنهػػا،ونظػػرا  عمػػىم 
تجتمػعوالطهػِولـتتتجرأعمىالخػروجمػفتوػققاِتالمفانها،اء لهاواستياالمتجتمعُمقت ستقطاِبهاال

المتجتمعأيضا ،بمافيهـاألكثرتجبروتا وط يانػا ،عمػىوػرعنِةهػذاُحّكاـُعمىالسطح.ولـيتتجرأ
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قػوة عمىأنهػاأفت ػُؾُنِظرإليهاوالمتجموعات.لـي قت ِصراألمُرعمىازدرايهاواالمتعاِضمنها،بؿ
لممتجتمع،واعتُِبر تُمهِسدة وُمهِمكة  عمىالصعيداألخبلقي.الرذايِؿأـا

الحػػروِبوالنهػػبوالسػػمبوالمتجػػازِرواإلبػػاداتواالسػػت بلِؿوتػػدميِرالبييػػِة واسػػتهحاؿ  إّفت ه ُوػػي 
ػػُرالتػػاريخالبوػػري،هػػوةفػػيأوروبػػاال ربيػػ خػػبلؿالقػػروِفاألربعػػةاألخيػػرةبمػػاالمثيػػؿلػػسعمػػىم 

ية عمىِصم السمطويالمهيمف.والر  بالنظاـِ التج رافية عين هػاقػدو ػِهد توثيقة  فيأّفاألراضي  ب 
أوػػكاِؿالنضػػاؿ ـ  خسػػارة تامػػة بينهػػاىهػػذاالمرحمػػِةعمػػأيضػػا .أي،اليمكػػفالحكػػـُالمضػػادأعظػػ

البورية.بالنسبِةإلى
 ق ػػُيـمػػاأسػػعىلعممػػسهنػػاهػػوتسػػميُطحزمػػة مػػفالضػػوِءعمػػىمخػػرج  ،مػػفخػػبلؿطػػرِحتركيبػػة 

الوػػرقيةاإلتجديػػدة مػػفمتجمػػو ػػب سال ػػرُبلمبوػػريةمػػفمنتجػػزات،مػػعالِقػػي ـِ يػػِةالقديمػػِةيتجابِعمػػاأ كس 
العريقة.


 العقالنية -آ


ُؼبالػدوِرالرييسػُيل ا مػفخبللػستصػنيهنوػهدالعقبلنيػِةفػيوالدِةالرأسػمالية.ونحػفعامػؿُِيعت ر 
ينهػاخاصػية ممُيػزة لوػكِؿالمتجتمػعال ربػي.ُيس ّمىبنمِطالتهكيرال ربي،حيثي طػر ُحالعقبلنيػة وك

 طيمػة مسػػاِرنصػػيب هاالػوافيمػفالعقػػؿِن ػؿْـت ل ػبينهػػاالمتجتمعػاِتاألخػرشي عت بِػػُرإّفهػذااالفتػراض 
م ػؽ ال رب التاريخ.ُيقاؿأفّ قػوة،غػدالتحقػِؽمػفالعمػـ.ولػدشاستخد ـعقم سوخ  ـ  هيمنػُةتأّفالعمػ
القايـ النظاـِ سػمطويٍّ ػروفبنظػاـ  أمرا المهرمنس.وبطبيعِةالحاؿ،فوضػُعناالحػاليونحػفمحاص 

هػذاالوضػُععمػىوػيء، مفهذاالعقؿ،وُيوِرُؼعميسأربػُعمػوظهيفريسػاء؛إْفدؿا نابع  مهيمف 
عمػػى ،تجديػػِةهػػذاالمػػزاعـ.وألتجػػِؿالػػتمكفمػػفتعريػػِؼالػػنمِطالعقمػػيلهػػذاالنظػػاـمػػدشفهػػوي ػػُدؿ 

ػػػُدذاتػػػس،اإلرهػػػابالنػػوويوالػػذييحػػػافظعمػػػىبقايػػسبسياسػػػاِت ،فمػػػفالضػػػرورُيتعريػػُؼالعقػػػِؿِبح 
حيوي. بيولوتجيٍّ وبالتالي،تعريُؼاإلنساِفوخصايِصسالتيينهردبهاكنوع 

اتجتمػػػاعي.باسػػتطاعتناتنػػػاُوؿ بيولػػػوتجي،وكتطػػػور  هػػػذاالقضػػػيةمػػػفطػػػريق يفمختمه ػػػيف:كنػػػوع 
ػػػػهمالنعمػػػْؿعمػػػى بمػػػوِغالتعريػػػِؼبايتجػػػاِدنقػػػاِطالتقػػػاطِعفػػػيِكػػػبلالطػػػريق يف،بحيػػػثُيت ُممػػػافبعض 

البعض.
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كابالمقػػدوِرالحػػديث-ٔ بيولػػوتجي.ولكػػين ػػت ح  بمتجػػرشالموضػػوع،عػػفذهنيػػِةاإلنسػػافكنػػوع  ـ 
الكاينػػاتالعمينػػاالتسػػايؿ ػػمان هاالعقػػُؿضػػمفنظػػاـِ حيػػة،وحتػػىعػػفالمعػػانيالتػػيُيمِكػػفأْفي ت ض 

األبعاِدالكونيةبم مػفالعقػؿفػيسِييقاضمف  مػفالحػديِثعػفنػوع  هاالص رشوالكبرش.الم هر ب 
النظرياِتالهكريةالقايمةعمىالتجزييياِتماتحِتالذريػة،وذلػؾبهػدِؼإيضػاِحالتنػوعواالخػتبلؼ

لكافػػػػِةالتطػػػػوراتفػػػػيالكػػػػوفإضػػػػافة إلػػػػى ػػػػيمهػػػػوحركػػػػُةالتجُ،التطػػػػور.فػػػػالمحرُؾاألساسػػػػي  اتس 
حيز تواتجُدفيتدوما إلىبعضهاالبعض،والتيتتحوُؿوالموتجاِت الػّذّرةِتِجُدصػ ير  بحيػثبحتجػـِ

ُرا،و ػػػػو  يديبالتػػػػاليإلػػػػىالتطػػػػوراِتتػػػػ،ويسػػػػتحيُؿتخميُنهػػػػاقصػػػػوشات تميػػػػُزبسػػػػرعتالُيمِكػػػػُفت ص 
الهايِؿمفالتنوع.الي ق ٍـّ ماتحتالذّرِةت ِصُرذلؾعمىالممحوظِةضمفهذاالك  فحسب،بؿعالـِ
 ي تجريضمفهذااإلطاِرفيالعوالـِ .لننتبػس،ا تنوعػبصػهِتسالبيولوتجيػةأيضػا والهيزياييةإّفالتطور 

ُؿون ُطوُؼفيالحدوِدالميتافيزيقية. وا إننان ت تج 
موػػػابس بوػػػيِفالكػػػوفاألكبػػػِرأيضػػػا .فػػػالكيمكننػػػاصػػػياغة ػػػو ر  مػػػفت ص  وُفبنهِسػػػِسوتجػػػود ميلاػػػؼ 
–البلمنتهػػػػي،المتوػػػػابس-تجامػػػػد،المنتهػػػػيال–ِتاألساسػػػػية،ِمػػػػفق ِبيػػػػؿ:الحػػػػيموتجػػػػوداِتالتصػػػػنيها

ُيو ػُكؿفيػسالدفع.أيأ–الطاقة،والتجذب–المختمؼ،المادة متكامػؿ  مػاوراءالػذرةومػاتحػتنػسكػؿٌّ
،أوواالتسػاعمعمػؽِبصػهِتهمااتحػادا متكػامبل لُفالزمػاُفوالمكػاويتحقػُؽالكوِفثنايية تجدليػة أوليػة.

واضػػػػحِلكػػػػ يُنػػػػدِرك هماونراهمػػػػابوػػػػكؿ  الكػػػػوُفموتجػػػػود؟فهػػػػوأ وػػػػُبسبػػػػالمههـو ـ  .أمػػػػاالتسػػػػايؿ:وِلػػػػ
أهميتػػسوتجػػدواا.لكػػف،عمينػػاأالننسػػىأّف بعػػدـِ الميتػػافيزيقيالبحػػت،مػػعأنػػسمػػفالعسػػيِرالػػزعـُ

هػواإلنسػاف،وهػوبػد الظػواهرالالمتسايؿ  ـُ اتجتمػاعي.فِعمػ ي عتػرُؼوِراكػايف  يتعػدشنطػاؽ بوتجػود 
أمػػاموتجػػودوفبقػػدِرمػػانػػدرؾونحػػس،بػػؿوحتػػىبقػػدِرمػػانهكػػر.أيأننػػا.سبػػحسػػسونوػػعرمػػان

لهػػذاالقرينػػةعمػػىالمنعكسػػةُالوتجػػودِالميتافيزيقيػػا،فهػػيتحديػػدا حػػاالُت الحػػسوالهكػػر.إنػػيمػػدرؾ 
وتختمها،وُأو ُدُدعمىضرورِةتتجاوزهاوالت مِبعميها،حيػثالت مُػوُحبُمسالتيتبخاصيِتها العقوؿ 

الكػػوِفعػػفطريػػِؽهػػذاالقػػرايف.فالهصػػُؿبػػيفالهكػػر فمسػػهيّوإمكانيػػُةفهػػـِ ،بػػؿالبػػدفهػػوتحريػػؼ 
وحتىدينػي،ُيهضػيإلػىإنكػارالحيػاةأكثػرمػفأيوػيءمخػر؛فػيحػيف،الموػكمة لمكػوِفِمػف

الق ِبيؿ.هذا
ِزّيػػػة  الػػػذكاِءالخػػػارؽحتػػػىفػػػيترتيبػػػاِتأبسػػػِطالكاينػػػاِتالحيػػػة.وأوُؿم  حيػػػثن ػػػت م ماُسعنصػػػر 
إلىنزعِةالتخميػِدالسػرمدي. لحظية سريعة،ِلي تجن ح  نبلحظهاهوانوطاُرهذاالذكاءضمففترات 

أوتج  كايف  أي  ػد فيػسوِؿ.فمقاومُةهذاالكايِفاألنهس سد حيثلـي هف  نهس ػسقػدفػيالوسػطالػذيأوتج 
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م تفينهايِةالمآؿإلىمفاِؽوطاقِةالذكاِءالكامنةفيالنوِعالبوري. و ص  لتطورات  م هاد تالسبيؿ 
وت ط وار تالطاقُةالكامنُة خمية الموتجودِةالحيويِةضمففكيؼحصؿ  واحدةداخؿ  ،وت ن واع تِلت ِصؿ 

حػػيٍّ كاإلنسػػاف؟حالػػة كػػايف  مػػذهؿ  لػػيسفقػػطفػػي،ا أساسػػل ُربمػػاكػػافالتكػػاثُرواالنوػػطارُذيذكػػاء 
مػػػفالوسػػػِطفػػػيحتػػػىبػػػؿوأبسػػػِطخميػػػة حيػػػة، الت ػػػذي  العػػػوالـالصػػػ رش.والتكػػػاثُربِػػػد وِرات ط ماػػػب 

مػػػػاوهػػػذابػػػدوِرا.المحػػػيط الػػػذات.ولربمػػػاالتسػػػػتطيعالكػػػافيمػػػفحمايػػػػةِلقػػػػدرِاالتحمػػػيباسػػػتمزـ 
ُفلهػػاتجنػػبالذريػػةأْفتتمػػاتحػػتاُتيػػالتجزيي موػػاكم هافػػيالتكػػاثِروالت ذيػػِةوالحمايػػةبنسػػبة ت ضػػم 

األصػػػ ر.أيأّفالحػػػدود التػػػيت سػػػت ِنُدإليهػػػاهػػػي الهنػػػاء،إالعمػػػىمنػػػواِؿهػػػذاالعػػػالـِ البقػػػاء وعػػػدـ 
عػفتجػواب وصػوُؿولػوقمػيبل إلػىالالحدوُدالبلمتناهيػُةفػيالتكػاثِروالت ذيػةوالحمايػة.يمكننػاهنػا

أطراِفنامحاطػة وممييػة بويِفبحثنا نا.فكؿ  خارتج  هذاالكوف  الذكاِءالكوني.ولكف،عميناأالن عت ِبر 
ػػِدالكامػػِؿ بػػس.وربمػػاكػػافبحثُنػػاعػػفالتكػػاثِروال ػػذاءوالحمايػػةتعبيػػرا ممموسػػا عػػفاالنعكػػاِسالموحا

ػػمنػػواؿ.الالكػوفاألكبػػرأيضػا عمػػىنهػسنوػػيوربمػار(.لهػذاالعػػال ـ)الكػوفاألصػػ  ذامػاض  قنايّوا 
الخناؽ عمىالزمافوالمكاف،فهو ر  يِةِمفافيحدودالبلنهُمق را ة.منوسموكياِتالذكاِءاهالتعاظـِ

.هوأحداالحتماالتأيضا األكبِرفيذكاِءاإلنسافكوفِوانعكاُسال
إلفراطػػ أيضػػا عػػدـُات.التصػػوروضػػعفػػييإنػػيمػػدرؾ  ولكػػف،مػػفالمههػػـو اسػػتطاعتناتهسػػير 

مػػفيمكػػُفمػػفالسػػماء.ك ػػـةل ػػن زامُافػػياإلنسػػافوكينهػػةمنػػاالػػذكاِءالكطاقػػةِ د  متجػػرا التهكيػػُربػػذكاء 
التهكيػػُرلتطػػورالطبيعػػيالوتجػػوِدوا عمػػىأنػػسميػػزة الػػذكاِءب؟ك ػػـهػػوواقعػػيٌّ فقػػط؟اإلنسػػاف تخػػص 
تػػاليالوتجػػود؟حيػػثبمقػػدورناالتجػػـزُتي ت ب ػػّدشكضػػرورة اضػػطرارية إلدراِؾالحيػػاة،وبالفحتػػىالمػػو

ت عنػيفػيمػفدوِفت ييػر،إنمػاالنهايػةمػاإلػىباستحالِةإدراِكنالمحياةلولـي ُكفالموت.فالحياُة
الوسػػُطالػػذيهػػوال،الػػذييخمػػوتمامػػا مػػفالػػوعِيواإلدراؾوسػػط الفّكمػػاإحيػػاة.مضػػمونهاالبل

بػػدوتجػػود فيػػسألُيوػػيء.حتػػىفػػيهػػذاالحالػػةي بػػدوالمػػوُتوكينػػسضػػرورة ال قاػػؽ  منهػػالكػػيت ت ح 
ن هابُالحياة ـ  الموت .إذف،والحاُؿهذا،ِل ـ  انعمػة؟اعتبػارُأنػسكػافيتجػبوكينسنهايُةالحيػاة،رغػ

ـُوفوعوضػػا عػػفالخػػوؼمػػفالمػػوت،،حسػػبرأيػػي دراُؾالحيػػاِةالممكنػػِةبهضػػؿمػػفاألنسػػبفهػػ ا 
لمواركِةالكونية.فكيهماي ستحيُؿالهراُرمػفبمايتناسُبمعانحوالنتيتجةِالموت،واالنطبلُؽمنها

الوحيػػػد مػػػف الهػػػرُبمػػػفالحيػػاِةأيضػػػا .أوباألصػػػح،ي مُػػوُحأّفالهػػػدؼ  قبضػػِةالمػػػوت،فكػػػذاُمحػػاؿ 
اِرافيتحميِؿهذاالثنايية.الحياِةهوالعثوُرعمىل ِزالكوِفوأسر
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أّفيبػدولػيحسنا ،وماذايتحقؽمفبموِغمعانيالحياِةالقديرِةوفقا لضرورِةحُؿهذاالثنايية؟
 هػػذاالسػػياؿ  تجػػدا فػػيغيػػُرمناسػػب  وضػػِعالمعرفػػِةاهفنهِسػػس.إذ،بمسػػتطاعناتسػػميةُوضػػروري 

دراك إلػػىلنصػػِرالنهػػاييلمحيػػاة.مػػفهنػػا،يمكننػػاالنظػػرُهػػاباالتامػػِةوالوقػػوؼعنػػدأسػػراِرالكػػوفوا 
التجنةفيالكتِبالمقدسػة،وحالػِةا لكامػؿفػيالتصػوؼأتْجػدِلنيرفانػافػيالبوذيػة،وحالػِةالومههوـِ

هاعيدا دايما .تقديسالحياةوتصييرحاالُتعمىأنها
فػػيتػػػرويتِجهـمعروفػػػةِالِةوالرصػػدِالمبلحظػػعمػػىحػػػاالِتوفعتمػػديبعػػُضالمهكػػريفال ػػػربييف

الحيػاةعمػػىكوكبنػافقػػطهػومحػػُضصػدفة،وأنػػسلػدشفنػػاِءالنظػاـالومسػػي ،لمقػوؿبػيّفاقتصػػار 
نوػػيِةالكػػوفسػوؼتنتهػػيو وػػيءضػػمفِعمػػـِ ػػي زوؿكػػؿ  وػػِبُسالػػذيالم عنػػىلػػسأبػػدا .وهػػذامػػايُٕس 

تجهػػنـ.وثمػػة بػػراهيف ي سػػت ِنُدإليهػػاهػػتصػػوير  التصػػوراِتلتصػػوري،إالأنػػسأكثػػرذاالوػػكُؿاوحتجػػج 
كميػا فػنحفالحيػاة.ُسقما وُعقما فػيتحميػِؿ .تمامػا ،والن بمُػُغالمعػانيالقػديرة لمحيػاةِالنػدرؾالكػوف 

لذا،فالحتجُجوالذرايُعليستقوية فيمثؿهذاالتصورات.ف ُدنيانابالعادةحيوية وعادلة،بحيػثال
ُحبحياة ال تجػوا،تماما مثممات مػن ُحبالوسِطالمناسبكهاية تتميزت سم  حػيٍّ عنػدماالحيػاِةلكػُؿكػايف 

،وبمايتناسبوطاقت سالكامنة.سوقتُيحيُف
م حػو ر ِةقصػِةنوػوِءالنػوِعال ،فالتقميػُؿمػفبوػريحػوِؿمنظػوِراألنػاالمركزيػةوبقدِرأهميِةعػدـِ

ػػػؽُوػػػينهاسػػػوؼي ُكػػػوفإتجحافػػػا  هػػػيسػػػوأُِةالكونيػػػةالمذهمػػػة.مػػػفهنػػػا،فالميتافيزيقيػػػُةاألالػػػدورِبح 
اإلنسػػافبعػػد تتجريػػدهامػػفظػػاهرةِسػػردِمنزلقػػُةفػػيوضػػعِالمدرسػػُةالوضػػعيُةال .وأنػػاالكػػوفعمػػوـِ

بينناسُنضهيالمعانياألسمىعمىالحياة،وسوؼُنتِجم هاوُنق ُدُرهاأكثر،عندمان بُسػُط عمىقناعة 
ماليِةمعالمدرسِةالوضعيةباعتبارهاأكثرالمادياتفظاظة.روابط الرأس

اإلنسػػافمتمػػثبل فػػيوكيننػػامحظوظػػوفبالقػػدرِةعمػػىمعرفػػِةالكػػوفبيفضػػِؿاألوػػكاؿخبلصػػة ؛
ق ق هػامػفتجهػة،هػذاالطاقػِةالكامنػةإدراؾ باعتبػارانوعػا بيولوتجيػا حيويػا .إّف مػفتجهػة أخػرش،وت ح 

ك ػتفػيالهكػِردرِهذاالحقيقة الواقعةقدأُ.وكيّفعفبعِضهماالبعضكميا تافهمختممرحمتافهما
المعتمػػِدعمػػىعبػػارِةالوػػرقي المنزلػػؽ وتجػػودِال"كػػؿ  موتجػػود فػػياإلنسػػاف".أ ُعػػودوأوضػػُحأّفالهكػػر 
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رة اإلنحػػػوالنزعػػػِة وتجميػػػع الطبيعػػػاِتاألخػػػرشمسػػػخا وتجمػػػاد  حػػػيٍّ لخدمػػػِةنسػػػانيِةالمركػػػِزيػػػرشكػػػؿا
السػمطةاالسػتبداديةالذيُيو ُكُؿ.ومفالواضِحأّفهذاالمههوـ اإلنساف األرضػية الهمسػهية لمههػوـِ

وبػاألحرش،هػوثمػرة عػفالحيػاة.أا عػدبُكثػراأليػيديإلػىالعقػِؿالتصػوريُالهرميةووالتوتاليتارية
ب ػبلء ُمسػماطا عمػى.كمػاأّفبعػضالهمسػهاِتاأليكولوتجيػالعقػؿامفثماِرهػذ ة،التػيتػرشاإلنسػاف 

ْفب ػػد توكينهػػامناقضػػةلػػس.فػػالنظُرإلػػىنوػػوِءالنػػوع فػػينهػػِسالمتجػػرش،وا  الطبيعػػة،إنمػػات ُصػػب 
هوػػِة ػػورات  عمػػىالطبيعػػة،إنمػػاهػػوحصػػيمُةفمسػػهة سػػقيمة عقيمػػة وذاِتت ص  مسػػماط  البوػػريكػػببلء 

بمػػػغ مرحمػػػة اإلنسػػػاف،إمػػػاالػػػروابِطمػػػعالحيػػػاة.فالتعػػػاطيالػػػ ذياليػػػولياألهميػػػة القػػػديرة لتطػػػور 
أواصػػػػُرامػػػػعالحيػػػػاِةواهنػػػػة خػػػػايرة،أوهػػػػومػػػػرتبط باألنظمػػػػِةالُموػػػػيادِةعمػػػػىأسػػػػاِسالم ػػػػاالِةفػػػػي

االست بلؿ.
نػاقضػاياأخبلقيػػة بال ػة األهميػِةوالتجديػػالطبيعػيفػالتطوُر ة.البػػالُغمرحمػة اإلنسػافي بُسػػُطأمام 

الدخوِؿفيهذاالموضوع،لنعمْؿعمىتعريِؼروابِطالعقِؿمعالمتجتمع. وقبؿ 
قُػػػُؽمتجتمعيػػػة ذكايػػػسالكػػػامفالنػػػوُعالبوػػػرييتميػػػز-ٕ بػػػنهسزابػػػرِيُ،فهػػػوبينػػػسوبقػػػدِرمػػػاُيح 
مفذلؾ،أّفالبنية الحيوية لئلنسافتقتضيالمتجتمعية بالضرورة.أيأّفاإلالدرتجة .واألهـ  نساف 

مخػر.فمولػوُداإلنسػاِفاليمكنػسالخػروُجمػف حيٍّ ـ عمىالمتجتمعيِةبماالِندالسفيأُيكايف  مرغ 
،وهػػػيفتػػػرة زمنيػػػة يسػػػتحيؿعيُوػػػهامػػػفدوفعػػػاـلػػػةإالبعػػػد مػػػروِرخمسػػػة عوػػػرمرحمػػػِةالطهو

لػػػسوالقػػػوة.فػػػيحػػػيف أمػػػسضػػػعيها الحػػػوؿ  أّفمواليػػػد تجميػػػِعالمتجتمػػػع.فالطهػػػُؿيول ػػػدمػػػفرحػػػـِ
فتػػرالحيوانػػاتيمكنهػػاتػػيميُفإمك قػػدت ِصػػُؿيومػػا واحػػدا ،أوحتػػىزمنيػػة ة انيػػِةالحيػػاِةلوحػػدهاخػػبلؿ 

ة معقػػػدة،وتقتضػػػيإدراك هػػػابكػػػُؿأعماقهػػػا.اليوػػػكإ.إّفمتجتمعيػػػة اإلنسػػػافأقصػػػرمػػػفذلػػػؾبكثيػػػر
نوعػػا أقػػربإلػػىالقػػردفػػالنوُعاإلنسػػانيالمهتقػػُدوالخاسػػُرلمتجتمعيتػػس،إمػػاأفْ ل ػػسِلي ِصػػير  و  .ُيِعيػػد ت ح 

نحػػػوالػػػو وارد)وراءهػػػذامػػػايعنػػػيالتحػػػوؿ  الكاينػػػاتِأو(،وهػػػوأمػػػر  الحيػػػةأْفي هنػػػىويػػػزوؿ.فكػػػؿ 
األنػواع.أمػالتتجمعاِتالخاصةبها،سواءإلىاتحتاج ُؿكػؿا ُدذاتس،أوكهصػيمة ت وػم  ِبح  ككِؿنوع 

ت ُهوُؽالتتجمع االعتياديبكثير.المتجتمُعالخاص بالنوِعالبوري،فيتميُزبماهية وتجودية 
أنػسالطبيعػُةالثانيػة،فهػوعمػىأمااصطبلُحالمتجتمع أعمػؽبكثيػر.فالمتجتمعيػُةبػذاتهاتنػاُوؿ 

ال عمىتُهيدبخروِجالذكاءمفكونسطاقةكامنة،ِلي بدأ مرحمة الهاعميِةبكهاءة.فالتتجمُعيستمزـُ هكر 
ممكنػا .وتتطػورعوامػُؿالوُراالتجتماعيفيأساسسسوشتطػورالدواـ.وماالتط هكػر،وبػِسأصػبح 

بوضػػػوح.أقولهػػػاالمتناميػػػةمػػػعالمتجتمعيػػػةِبػػػالتزامِفأكثػػػرالتكػػػاثروالت ذيػػػةوالحمايػػػة أّفعناصػػػر 
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العقؿِىوتجوِدداللة عمهيالتكاثروالت ذيةوالحمايةالخاصة بكافِةالكايناتالحية، ونمط فطريٌّ
األكثػرفظاظػة لممعرفػة.وحركػاُتاألهواألكثرصرامة فيالتعمـ هػياءحيػ.إنهاالنمُطال رايػزي 

أعػـ،فالتقػدـُوالتطػوُرالكػونيبيتجمعػسُيػذ ُكُرنابالػذكاِءوالمعرفػة.مػفهنػا، حركاُتمعرفػة.وبوػكؿ 
الثانية،هفالمتجتمُعباعتباراالطبيعة  وحالة مػفحػاالِتانعكػاِسالطبيعػةاألولػى،ولكػف،بمراحػؿ 

أعمى.
أناعمىقناعة بينس،ومفدوِفتحميِؿالمتجتمعيةباعتبارهاالطبيعػة  والعمػؿ  الثانيػة،فػاّفالهكػر 

.فمػاخطيػرانحػراؼ عمػىففػيبنيتهمػابلمِوػت ي ،وِليػافاألهميػة واألولويػة لمطبيعػةاألولػىالمذ يفيُ
األولويػػػةإلدراِؾـاإلنسػػػاُفثمػػػرة مػػػفثمػػػاِرالطبيعػػػةالثانيػػػة،إذف،والحػػػاُؿهػػػذا،ينب ػػػيإيػػػبلءُدا

اإلنساف.ولهذاالسػبببالػذاتل ػـأقتنػعْ بموضػوعيِةالعمػـواستيعاِبتمؾالطبيعةكينستطيع فهـ 
ق ِقػسالمخػتُصبالطبيعػػةِ كنػُتأرشذلػػؾفػػدايما نيػة.منهصػػبل عػفالطبيعػػةالثااألولػى،وبامكانيػػِةت ح 

.إنػػػيعمػػػىقناعػػػة بووػػػذوذا انحرافػػػا  الهيزيػػػاءوالكيميػػػاءِضػػػرورِةأالت ُكػػػوف  وحتػػػىالبيولوتجيػػػاعمػػػوـ 
المعنػػػيخصيصػػػا بالطبيعػػػِةالثانيػػػةواإلنسػػػاف.أدرُؾأنػػػيأ طُػػػوُؼفػػػيحػػػدوِد منهصػػػمة عػػػفالعمػػػـِ

ػػػتتجميػػػُعالوػػػرايِعالدينيػػػة،لكػػػّفالقضػػػية األساسػػػية التػػػيت  اإلنػػػارة والتوضػػػيحهػػػي:مػػػادام  سػػػت مِزـُ
القػػوانيفالخاصػػِةبالطبيعػػةاألولػػىتتواتجػػدوتتتجسػػدفػػياإلنسػػافعبػػرالطبيعػػةالثانيػػة،فهػػؿثمػػة

،وضػوعمعنىلمهصِؿبػيفالػذاتوالم ؟تُػرش،ك ػـباسػتطاعتناالتمييػُزوالهصػُؿبػيفالعػاِلـوالمعمػـو
إلىثنايية العاِرِؼوالمعروِؼتحويُؿالُيو ُكؿُثرحيويةوحرتجا :أ العاِرِؼوالمعروؼ؟والسياؿاألك

ػػع ة الطبيعت ػيفاألمحوريػػا انحرافػا وضػػوعالم–الػذاتِعمػىمنػػواؿِ ولػػىوالثانيػػة؟إنػػيأرشوكػيّفم وض 
وم ،إنماهوالدافُعاألوليوراءكػُؿالسػياقاتالخاطيػةالخاصػِةباإلنسػاف،وضوععمىوكِؿذات 

مػػػفو ـ  مالم هػػػاومخاضػػػاِتها.إّفهػػػذاالنظػػػا المنطػػػؽِوراء وػػػتىالمراحػػػِؿاالتجتماعيػػػةالتػػػين تجت ػػػر 
ِعّيػِةُيخِضعالمتجتمع برمتسلِنيِراالست بلؿواأل ْسِروالػذُؿ .بػؿواألنكػىأنػسالالنظػاـالرأسػماليِّبم 

عناصػػِرالطبيعػػةاألولػػىالمنطػػؽمػػفالقمػػِعواالسػػت بلؿعمػػىكافػػةِنهػػِسذاؾنوػػِرعػػفيتػػوانى
أيضا .

لمحؿإزاء الوضػِعالميسػاويلمنػوعالبوػري،فهػيأماالمتجتمعيةُ التنهيِذكسبيؿ  ُيز  التيت دُخُؿح 
فػيسػواء؛ةموػكممراحمهاالبارزِةلموسِطحصػيمة األوػواِطالتػيقطع تهػامػفالتطػور،تتحػوؿإلػى

نعمػػْؿاهفعمػػىتهسػيِرالتطػػوراِتعمػىالصػػعيِدالػػذهني،بنيػِةالمتجتمػػع،أوفػيالبييػػةالطبيعيػة.ل
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مػػػعالتبيػػػافأننػػػاسػػػنعمُؿالحقػػػا عمػػػىتعريػػػِؼتمػػػؾالقضػػػايااإلوػػػكاليِةوميثراِتهػػػااألساسػػػية،وفػػػي
مقدمتهااالقتصاد.

حصػػػيمة مسػػػتوشدمػػػاِغاإلنسػػػافالتػػػيارتق ػػػتإلػػػىأّفالقػػػوة الذهنيػػػة مػػػفالمهػػػـبمكػػػافإدراؾُ
.وكنػػُتقػػدالتػػدريتجيّاالتجتمػػاعيّالتطػػوِري ز تمػػعا،قػػدن وػػط توت مػػالطبيعػػيّولػػوتجيُالتطػػوِرالبي

 أوضحُتسابقا أّفالمتجتمعية نهس هاأ وب ُسمات ُكوفبحالة مفالذهنيةالناهضةمفُسباتها،ِلت ُكوف 
ػػػ دايم  ونوػػػاط  طة النِوػػػالذهنيػػػة ة حالػػػالأفّيُالطبيعػػػفمػػػفدواعػػػيالتطػػػورِيف.فػػػيحػػػراؾ  باسػػػتمرار 

بالمقابػػؿسػػتمهُد تطػػورالػػدماغ.والحيػػاُةاالتجتماعيػػةالنوػػيطُةهػػيالمػػيثُراألساسػػيأمػػاـالطريػػؽ 
ْفاقتضىذلؾمدة طويمة.أماإيضاحاُتالدهاِءالوخصي،فهػيغيػُرُمقِنعػة  المطُوُرلمذهنية،وا 

أوحالة مفالذكاء.ية ت كمفوراء كُؿمتجتمعكثيرا ،ذلؾأّفالخاصية ال وضع 
مػفالحيػػاِةاالتجتماعيػػةالتػين سػتنبطمػػفالمعطيػاِتاألنثروبولوتجيػػة ـ  األعظػػ ـ  بحوزتنػػاأّفالِقسػ

ِبممارسػػِة ػػرا ،وأفّالقطػػػِؼوالقػػنصلئلنسػػافقػػدم  اإلنسػػاف  ػػؿ  ل ػػِةاإلوػػػاراتفيمػػػابينػػست واص  عبػػر 
عفأيػِةهنا.واليمكنناالحديُثسالحيُةاألقربإلياألنواعُالوبيهِةباألصواِتالتيكانتُتصِدُرها

ز تفػيتمػػؾالمرحمػة،حيػثاليػزاؿالتطػوُرالطبيعػيسػػاريا  ب ػر  اتجتمػاعيٍّ موػكمة تجديػة ذاِتمنبػع 
.أوبػػاألحرش،ي ُسػػودالطػػابُعالعػػاطهيلمػػذكاء،توازنػػس.أمػػامسػػتوشالػػذكاِءفعػػاطهيّعمػػىا فظػػاحمو

ممي ـُ أنػواِعالػذكاءوالػذيِمػفأهػ زاتػسالعمػُؿبػردوِدالهعػؿ.الهطػرُةأيضػا ذكػاء عػاطهي،لكنهػاأقػدـُ
حيػة(.ذلػؾأّفنمػط عممهػاوحراِكهػايتمثػؿفػيإبػداِءردوِد بسػيطة  )يمكفإرتجاُعهاإلػىأوِؿخميػة 

وظيهػػةيالهعػؿاهنيػػةإزاءالمنبهػػات،وكػػيّفنظامػا تمقاييػػا مػػفالعمػػؿهػػوالسػاري.وهػػذاالػػنمطيمبػػ
الحمايػػةبيفضػػِؿأوػػكالها.ويمكننػػامبلحظتػػسبكػػُؿسػػهولةحتػػىفػػيالنبػػات،فػػيحػػيفي بمػػغأرقػػى

ميػزُتتالتػيالذكاءِقوِةهذاالمستوشالراقيمفإلىاإلنسافوصوؿُالنوعالبوري.فلدشمستوياِتس
مخػػرلػػـيحصػػْؿ،فيمػػابينهػػاالمتناسػػقِةالخمػػسِالحواُسبػػ .فػػيأُيموتجػػود  الوػػؾفػػيأّفبعػػض 

اإلنسػاف،مػفق ِبيػؿالسػمِعوالرييػِةمػاهػيعميػسلػدشلدشبعِضالكايناتأكثرمتالحواستطور
الخمػُس.والذوؽ إالأّفالنوع البورييتصدرالكاينػاتمػفحيػثبموِغػسحالػة ت ُكػوُففيهػاالحػواس 
متناسقة.وواممة 

ميػػزة فػػيالػػذكاِءالعػػاطهي ـ  روابطُػػهػػيأهػػ ـُ س،ألنػػسوظايهػػسمػػعالحيػػاة.فحمايػػُةالحيػػاةمػػفأهػػ
كثيرا فيهذاالمتجاؿ.واليمكفاالستخهاؼُ مُالبتػةبتجانبسهذاتطوار  عػفن ػزاا ،حيػثينوػطبوػكؿ 

الخطي.أ عنيبذلؾالقدرة عمىإبداِءرُدالهعِؿفيمنِػس.واالفتقػاُرإلػىهػذاالنػوعمػفالػذكاءمعنػاا
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وثيقػة بمسػتوشهػاياِةعمىالمخاطرِمفأوسػِعأبوابِانهتاُحالح الحيػاةوتقػديرهاعمػىُعػرش  ـُ .فػاحترا
الطب ُكػُفسبالػذكاءالػذييعةفيتوازنها.وبمقػدورناتسػميتتطوِرالذكاءالعاطهي.إنسي حذوحذو  ُيم 

ِدينوفكميا لهذاالنوِعمفالذكاءفيعال ِمناالحسي.الحياةمف .ونحفم 
الوػػػامؿلمػػػذكاِءالعػػػاطهيفػػػيالنػػػوعالبوػػػريُيزيػػػدمػػػففرصػػػِةعقػػػِدالػػػروابطبػػػيفإ ّفالتطػػػور 

السػػمِعوالبصػػرِالعواطػػِؼوالموػػاعر،وعمػػىرأسػػها الذكيػػة الحركػػاتُِتط ػػُورُوالػػذوؽ،بحيػػثحػػواس 
ِرالظػػروِؼالهيزيوبتحديػػِدأ وتُجػػِسالواػػب سفيمػػابينهػػابقياِمهػػاتجميعػػا  تمكان ػػتكمـ،تلوتجيػػةلمػػ.ومػػعت ط ػػو 

مسػػتوشل ػػِة"الرمػػوز"،بعػػدبقايهػػاحقبػػة زمنيػػة طويمػػة ت سػػت عِمُؿل ػػة مػػفبمػػوِغاُتالبوػػريةمتجموعػػال
اإلوػػارة.وأسػػاُسالم ػػِةالرمزيػػِةهػػواالنتقػػاُؿبوسػػاطِةالكممػػاتإلػػىالتهكيػػِرالمتجػػرد.فالتهػػاهـُعبػػر

إطػبلُؽظيمة فيتاريِخالبوػرية.ومػات ب قاػىعممُػسهػوثورة عهواالصطبلحاِتبدال مفاإلواراتِ
.والتسػػميُةلئلنسػػافالضػػرورية تجػػاتِتياحاالاألوػػياِءالتػػيتمبػػيوِثوالوقػػايعحػػدااألعمػػىاألسػػماِء

بػػيفمختمػِؼاألسػػماء.عبلقػةِاالصػػطبلحاِتالبلزمػةلعقػػِدالر يمعهػػات طػوتسػتتجمُبمرحمػة عظيمػػة 
ُثُمهػااألوياءِخصايُصوسواء فهػيتُهضػيإلػى؛فيمػابينهػاالقايمػُةالوظػايؼُأو،األسػماءالتػيُتم 

.ومػػعاالنتقػػاِؿإلػػىتركيػػِبالتجممػػة،ت ُكػػوُفالثػػورُةالرابطػػةبينهػػاظهػػوِراألفعػػاؿوحػػروِؼالعطػػؼ
قاق تانتصار ها. الم ويُةقدح 

تجديد.ف فكريٍّ ُكػفمػفالتهكيػِرِتفػيالػذهفِالكممػاتوالمهػردانقُشهذامامعناابروزوكؿ  ُيم 
ْفلـت ُكْفموتجودة.إنناعمىعتبػِةالػذكاِءالتصػوريأوالنظػري.حتىبويِفاألوياءواألحداث، وا 

رايػػػع  األيسػػػِرمػػفالػػػدماِغوإنػػستطػػور  مػػفالِقسػػـِ األمػػػامي  ْفلػػـأ ُكػػػْفمخطيػػا ،فػػاله ص  مػػدهش.وا 
كميػػا بم مػػفالػػذكاءالػػذيقػػديػػيديإلػػىإننػػااء.هػػذاالنػػوِعمػػفالػػذكتخُصػص  وتجهػػا لوتجػػسأمػػاـنػػوع 

األوضػػػاِعالُمِضػػػراةوالخطيػػػرِةالهتاكػػػة،بقػػػدِرمػػػاهػػػونػػػافع نػػػاتجع.وميزتُػػػساألساسػػػيةهػػػينوػػػاُطس
.الفكر التحميمـيمنهصبل عفالعواطؼ.ويمكنناتعريُهسبالذكاِءالتصوري،أوالُمهضيإلىبػروِز

مزايػاالػ ـُ ،دوفأوالعقػؿِذكاءِومفأهػ التحميمػي،قدرتُػسعمػىالتهكيػربوػيِفكػُؿالكػوفعنػدالمػزـو
ػي بلت.أيأّفالػذكاء التحميمػيُيك ػُوُفعال مػا رسػـِعمػىالبلمحدودةومقدرُتس؛إرهاِؽنهسسكثيرا  التاخ 

صػػػِباألفخػػػاِخخػػػيبلت.لقػػػدت ط ػػػوار تكهػػػاءُةصػػػياغِةالمخططػػػات،ون تمػػػذهبل مػػػفالتصػػػوراتوال
بػػػػػِؾالمػػػػػيامراتوالدسػػػػػايس.بػػػػػؿوُيمِكػػػػػُفتقميػػػػػُدالطبيعػػػػػةومحاكاُتهػػػػػال كػػػػػؿُتطػػػػػويرِوالمصػػػػػايد،وح 

بمػػوِغالهػػدِؼبالمصػػايِدالمدروسػػةوبوػػتىأنػػواِعالمكايػػدِعمػػىقػػدرةِاكتسػػاُبال ػػدوي .والمختر عػػات
س.وراءبروِزواستهحاِؿالمواكِؿداخؿالمتجتمعوخارتجا رييسيا سبب
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الػػػذكاء متػػػداخؿ لإّفاكتسػػػاب  فضػػػيمة عظمػػػىخاصػػػة هػػػوُبعد يػػػسالتحميمػػػّيوالعػػػاطهيبوػػػكؿ 
ُقؽك ينون ت س.لكّفاأل ـُباإلنسافكيُيح  ُيسػتخد  هنػاهػو:ألُيغػرض  ـا .لقػدانتبػس الػذكاُءالتحميمػيّهػ

د ُااألولػىهػذاالقرينػِةمنػذالمراحػِؿإلىالمتجتمُع األخـالقأساسػا بػػالعمػؿُؾهػوعمػىذلػ،فكػافر 
بػػػسمػػػفدوفاألخػػػبلِؽ كمبػػػدأ أولػػػيلمتنظػػػيـ.حيػػػثاليمكػػػفضػػػبُطالػػػذكاِءالتحميمػػػيأوالػػػتحكـُ

يػة.وعمػىسػػبيِؿالمثػاؿ،فالوػخصالموػػحوفبموػاعِرالسػخطوال ضػػِبيمكنػسإبػادةكػػُؿمتجتمعال
حػيأو هػا،بمتجػرِدإعمػػاِؿبهاأوي رغ ػبْعػة بوػريةتقػػؼفػيوتجهػس،إْفهػولػـي ست ِسػػ ْمتجموكػايف 

مفخػبلِؿ،والت مِبعميسهذاالخطرِقدسعىالمتجتمُعإلىتذليؿذكايسالتحميميوتو يمسقميبل .و
ع م ػػػػتنػػػس.وغنػػػػىعالثابتػػػا هػػػػامبػػػدأ بػػػاألخبلؽ،وتجعمِارتقايِػػػس تج  ومتجموكػػػؿ  مػػػػفتعمػػػيـِ تنوػػػػيةِعػػػة 
ودقاهأعضػػػاي حسػػػاس  أخبلقػػػيٍّ "الهضػػػيمةوالرذيمػػػة"التمييػػػُزبػػػيف.وأوليػػػةوظيهػػػة يػػػؽوفػػػؽمنظػػػور 

 فاضػػؿ،ذلػػؾوظيهػػةِبمعنػػيٌّ،فػػياألخػػبلؽكثناييػة أساسػػية  عمػػىنحػػو  ِمػػؿ  الػػذكاءالتحميمػػي.فػػاْفع 
ـُفانس ْفُيك را ػـُفانػسُمِضػراا ،بػدأ ي ػدوعمىيِدأخبلِؽالهضيمة.وا  أخػبلُؽعمػىأنػسسنعتِػعميػسبُيحك 

فػيكػُؿأخػبلؽ،تواتجػد الػذييتجػُبأاّليأوباألحرش،ُينظ رإلػىالرذيمػِةعمػىأنهػاالوػيُءالرذيمة.
أخبلُؽالهضيمةمكانة الصدارة.عاق بوتُفتُقم عُ باستمرار،إلىأْفت حت ؿا

قاصرة عفالتحوؿإلىقوة  .كميػا ة رادعػإالأّفهذاالحالة مفالحؿالذيارتآاالمتجتمُعت ظ ؿ 
بػػِؾالدسػػايِسون صػػِباألفخػػاخقػػابعيففػػيال المػػاكروفوالمتهػػافتوفعمػػىح  اِتهتجػػووسػػوؼي ظ ػػؿ 

غايرة ثقافة هناؾاالتجتماعيةعمىالدواـ.وبطبيعِةالحاؿ، :فػيذلػؾوتيديدورا رييسػيا فيالِقد ـِ
تتجػػااالكاينػػاِتامراِتحبػػُؾالمػػيواألفخػػاخِنصػػُب.فمبػػدُأثقافػػِةالصػػيدهػػوالصــيدأالوهػػيثقافػػُة

النبػاتأيضػا .وهػذا الحيػواف،بػؿوعػال ـِ الحيةاألخػرش.إنهػاثقافػة لهػاعروُقهػاالمتتجػذرُةفػيعػال ـِ
ختمػُؼتػيتالوهػذا،ثقافػُةالصػيِدولمػذكاءالتحميمػي.بيولوتجيػة عػروؽ العروؽهيفيالوقتنهسس

؛تجديػدةة تجميعػُمو ػُكمة معػس،المتصػاعدِءالتحميمػيُمػعالػذكات تاِحػدُ،فيالمتجتمعالبورييعِتهاطبب
ُوُلهػػػػػالقػػػػػدرة المكهػػػػػاءة أوالمكتسػػػػػبة بػػػػػذلؾ فػػػػػيالبنيػػػػػةبػػػػػاكرة هرميػػػػػة وأة مسػػػػػتِويّتوػػػػػكيِؿالتػػػػػيُتخ 

االتجتماعيةوفيأيكولوتجياالبيية.وهكػذاتبػدأالكارثػة.ويتكػاتؼالهصػؿبػيفالتجنػةوتجهػنـمػعقػوِة
ُقُدما وعمىالتوازي.والذكاءالتحميمي فيتيسيِسالهرميةاالتجتماعية،ِلُيحِرزاالتقدـ  زمرة مفبقياـِ

نهِسهاضمفالمتجتمِعالهرمّي،ُمهضية بذلؾإلػىبتيسيِس"متعالية عمىالمتجتمعِاءقويِؿاألا"الرتج
حياة تخي ؿِ تُهػت ُحالمتجتمعالسػهميُبالنسبِةإلىالطريؽ اّفف؛تجناِفعدفمافيعمىواكمِةخاصة 

كيؼولماذاتجهنـأماـبالمقابؿ .ظهر ت،التيتزداُداستعارا وضراوة دوفأْفُيعر ؼ 
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ضػػحية طال تهػػايػػُد ع م ػػ"الرتجػػِؿالقػػوي"كانػػتالمػػرأُةأوؿ  الػػذكاء ت.فمتانػػُةأواصػػِرهامػػعالحيػػاةتج 
كػدِحهاالمتجبػوؿِ،ِةاالتجتماعيػةأرقى.إنهاالمسيولُةاألوليػُةعػفالحيػايهالدالعاطهيّ عبػر  بػاهالـِ

ـاونِك لِو،والمخاضػػات قُػػُؽهػػاُأ ـُتجيػػدا كيػػؼُتح  األطهػػاؿ.وبقػػدِرمػػاتُػػدِرُؾمعنػػىالحيػػاة،فهػػيت عم ػػ
سيرورت ها.كماأنهاتجامعػُةالوػمؿ.وخاصػيُتهاهػذامحصػمُةذكايهػاالعػاطهيمػفتجهػة،وضػرورة 

االتجتمػاعيت ع مام تهامفالطبيعِة مػفتجهػةأخػرش.ويتبػيفمػفالمعطيػاِتاألنثروبولوتجيػةأّفالػزخـ 
المرأةِقدت  حوؿ  ـ  وت ر اك  قاؽ  لعب ػتدورا أقػرباألـا–طويمة مفالتػاريخ،وأّفالمػرأة األـطيمة حقبة –ح 

ػػةِفػػايضالقِبكونهػػاأـاويمكػػفالتجػػزـُمػػاي ُكػػوفإلػػىنػػواِةال نػػىوالِقػػي ـالنبيمػػة. أيضػػا .مػػفهنػػا،يم 
و ُعالرتجِؿالقويالذيح  .المتراكـِهذاالزخـوطمُعسفي،بالصيدااألساسياد دور داف تج  مههػـو أمر 

إذ.لنهِسػػسكبػػرشسػػانحة فػػرص بامكانِػػستػػيميُف ػػدوي ،عميػػسمػػدشبسػػِطحاكميتػػسف االنتقػػاُؿإلػػىيػػتـ 
ل ػػت وػػهُد،بػػؿوالرتجػػؿت سػػوُدفيهػػاُأُبػػّوُة،وتجػػنسرحمػػة تصػػبُحفيهػػاالمػػرأُةموضػػوع م ت حو  سإلػػىضػػرب 

الػػتحػػؽُيتمتػػُعبالػػذي،مسػػيطرالالسػػيدِمػػف .إنػػسواسػػتمبلكسوالمعنػػويُالمػػاديُالثقػػافيُرثِبػػاإلحكـِ
لمطمػػعِ مثيػػر  عمػػىوأمػػر  تػػسمنح ،قػػدالصػػيدمػػعحقػػا .فقػػوُةالتنظػػيـالتػػياكتسػػبهاالتجوػػِعباعػػث 

األحػػػداِثيػػػة.ومػػػفخػػػبلِؿمثػػػِؿهػػػذاالظػػػواهرومتجتمعنهػػػوذا،وتيسػػػيِسأوِؿهرميػػػة بسػػػِطفرصػػػة 
و الذكاءالتحميميألغراض  ألوِؿمػرةموينةالمستتجداتالوقايعية،يمكننااستوهاُؼكيهيِةاستخداـِ

البنيِةاالتجتماعية. داخؿ  ممنهج  وبوكؿ 
الػػػذكاِءالتصػػػوريبػػػِدرِعاالنتقػػػاُؿمػػػفعبػػػادِةالمػػػرأةالمقدسػػػةإلػػػىعبػػػادِةاأل ُمُفتسػػػميح  ب،ُيػػػي 

األبػػويالبطريػػاركيعمػػىهػػذاالوػػاكمِةكهرضػػية قويػػِةيقػػدتال ػػذ ِرالنظػػاـِ ت تج  س.يمكػػفطػػرُحمػػزاعـِ
البػػػراهيفالقويػػػة،إثبػػػاُتانبثػػػاِؽالذهنيػػػِة االحتمػػػاؿ.بػػػؿويمكننػػػاعمػػػىالصػػػعيدالتػػػاريخي،وعبػػػر 

ِتهػػافػػيحػػالذكوريػػةاألبويػػةبكػػُؿُأباه تِ هػػذاالذهنيػػة وِضدتجمػػةوالهػػرات.حيػػثنبلحػػظأفّهػػاوع ظ م 
فػيتجميػِعٓٓٓٗ–ٓٓ٘٘انطمق تمفميزوبوتامياالسهمىحػواليأعػواـالمذكورة  ؽ.ـ،لتنتوػر 

أرتجػػاِءميزوبوتاميػػا،وترتقػػيإلػػىمصػػاُؼالثقافػػِةاالتجتماعيػػةاألوليػػة.ومػػفخػػبلؿكافػػِةالسػػتجبلت
اسػػتخبلصنتيتجػػة مهاُدهػػاأنػػس،وقبػػؿاالنتقػػاِؿإلػػىيمكػػُفةعمػػىوتجػػِسالخصػػوص،والوثػػايؽاألثريػػ

ثمػػةهػػذاالثقافػػة،كػػاف مػػاقبػػؿلِتيػػةوالنيوليتيػػةيتجميػػِعاألطػػواروالُحق ػػِبالميزولفػػيمتجتمػػع أمػػوميٌّ
ضػمفأراضػػيالتجبػػاِؿعمػىحػواُؼالسػػهوؿوالِ ػبلِؿفػيِوفػػرِةباالعتمػادعمػىحيػثسػػاد ،المػيبلد

مػػفالمعطيػػاتوالبػػوادرفػػيالثقافػػةالمكتوبػػة،بحيػػث ميزوبوتاميػػاالعميػػاباألغمػػب.ون ػػت م ماُسالكثيػػر 
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ضػػػمفت ػػُدلناعمػػػىذلػػؾ،وتوػػػيرإلػػىمػػػدشرقػػيالعناصػػػِرالدينيػػةوالم ويػػػةالمعتمػػدِةعمػػػىالمػػرأة
.المتجتمِعالنيوليتيّ

تجديػة فػيالت بػُرُزالقضػايابالمستطاعالقوؿأنػس،وألوِؿمػرة كما متجموعػاتاالتجتماعيػُةبيبعػاد 
تصاعديّ بالتمحوِرحوؿالرتجِؿالذكرالقوي.لكّفهػذاالبدايػة فػي،وذلؾاألبويةالمعبودةباطراد 

عبوديػِةالرتجػؿ.هكػذا،وبقػدِرمػاي كت ِسػُبالرتجػُؿُيُئاألرضية لعبوديِةاألطهاؿعبوديِةالمرأةُته  ـّ ثػ
ادخاِرالِقي ـ،وعمىرأسهافايضاإلنتاج،فهمػاي نػدرتجافبػنهِسالقػدرتحػتوالمرأُةالعبد افتتج ارب 

طرديػا .وُيو ػُكُؿتحػالُؼتسػمطِنيرالتحكـوالتسمط.وتػزدادأهميػُةالسػمطةوال مػفالرتجػِؿالقػويكػؿٍّ
الوقػػوُؼفػػيوتجههػػاوخبيػػرالعتجػػوِزالو .امتيػػازاتبصػػهِتهاوػػريحة ذاتالوػػامافبػػيرة سػػمطوية ي ُعػػز 
عمىالصػعيِدِتسحاكميالذكاُءالتصوريفيهذاالبيرةسردا ميثولوتجيا خارقا ب رِضبسِطصوُغوي

الميثولػػوتجيالػػذهنيّ ـُ فنػػاعميػػستاريخيػػا ،.هػػذاالعػػال  يػػتـ؛المتجتمػػعالسػػومريأيضػػا ضػػمفالػػذيت ع را
بػػسمػػفت ػػط مػػفمكانػػِةقدسػػيِةالسػػمواِتويليػػِسالرتجػػِؿإلػػىاعتبػػاِراخػػاِلؽ السػػمو  األرض.وبينمػػاُيح 

ػػػؿعمػػػىمحِوهػػػابػػػيفظِعاألوػػػكاؿ، بػػػبالمقابػػػؿُتم قاػػػُفاألذهػػػاف فػػػاّفالمػػػرأِةوألوهيتهػػػا،وُيعم  يّفالرتجػػػؿ 
هػػوصػػاحُبالقػػوِةالمطمقػػة.وي كػػؿُتجػػريإلبػػاُسالحػػاكـ  ،–عبلقػػاِتالحػػاكـ طػػاِءبوػػيء  المحكػػـو

بِهػػالميثولوتجيػةالمُسػػاطيرِبكِةاألالمخمػػوؽ،وذلػؾعػػفطريػِؽوػػ–الخػالؽ الميثولػػوتجي  ـُ رة.هػذاالعػػال 
ث مُػػػسالمنقػػػوُشفػػػيمخيمػػػِةالمتجتمػػػع،والػػػ ت م  كاسػػػحذييػػػتـ  ي كت ِسػػػُبقيمػػػة أوليػػػةفػػػيالسػػػرِد؛بوػػػكؿ 

وييا فوػييا إلػىديػف.لقػدأضػحيناوتجهػا لوتجػس والورح مػفأوػكاِؿالذهنيػة،كييتحوؿ  أمػاـوػكؿ 
يةالمتميسسِةالتيالت عِرُؼالحدود.التصور

الهرمػػػػيا واالتسػػػػاؽ  إّفهػػػػذاالترتيػػػػب  فيػػػػسالػػػػذكاُء،فػػػػيالعبلقػػػػاتالبػػػػارز  ػػػػح  ن تج  هػػػػوأوُؿنظػػػػاـ 
عنػسمػفقوالػبذهنيػة الميثولوتجي  ػض  فػيتطبيػِؽالقمػِعذوالتجذوِراألبويةالبطرياركية،ومػات م خا

مػػػفالوػػػرعيةعميهػػػة،ميسسػػػاتيواالسػػػت بلِؿوالحاكميػػػِةال هػػػذا.ون وػػػه ُدابعػػػدإضػػػهاِءمسػػػحة كاممػػػة 
ْفوضػػػػمفعػػػػاتوتجممفػػػػيالعديػػػػِدمػػػػفالت ط ػػػػو ر ال متباينػػػػة أودرتجبػػػػمراحػػػػؿمختمهػػػػة،وا  ؿ اوػػػػكأات 

عاطهيا .كمامفالمحػاؿالتهكيػُرإميدي.اليمكفلمذكاِءالمت ايرة لىالقمعواالست بلؿأْفي ُكوف 
تسهرعفالمواكؿوالقضايااالتجتماعية،مال ـتبمْغالمستوشالتحميمي،ومال ـت تاِحدْذهنية وتجوِدب

هػػػػذاالذهنيػػػػُة هػػػػاوظيهت مػػػػعأالعيػػػػِبن صػػػػِبالمصػػػػايدالمتيتيػػػػِةمػػػػفثقافػػػػِةالصػػػػيد.ولكػػػػيُتخِهػػػػي 
،فهيمضطرة البتكاِراألساطيِرالزايهة.األساسية
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بلقػػػديوالعػػػاطهيارالتصػػػويفّفالػػػذكاء الريػػػبفػػػيإمكانيػػػِةالقػػػوِؿأيضػػػا بػػػي اإلػػػىي ػػػأداو،تػػػداخ 
إرتجػػاعُاختػػراِعالتقاليػػِدالهكريػػةوالميسسػػاتيِةاإليتجابيػػةلم ايػػة.حيػػثلػػيسمػػفالصػػواِب كػػُؿالعػػال ـِ

الحػػروِبالعنيهػػةفػػيهػػذا ػػس  الػػذهنيإلػػىالسػػمطاِتالهرميػػة.ولهػػذاالسػػبببالػػذات،نسػػتطيُعت م م 
تدمة.وبهػذاِرمانستطيعمصادفة القوالِبالذهنيِةالصارمةوالصراعاِتالهكريةالمحاألفكار،بقد

زةالظواهِروالوقايعالبػاركذلؾتجذوِرمانسميسبالصراعاأليديولوتجي،وتجذورِالمنواؿيمكننابموغُ
مختمهػػة،دينيػػة  صػػراعاتالتػػيكانػػتأوفمسػػهيةأوأخبلقيػػةأوفنيػػة.فالنزاعػػاُتوالأمامنػػابيوػػكاؿ 

اقتصػػادية دومػػا ونصػادفها فػػيالميثولوتجيػاتواألديػػاف،ليسػتفػػيتجوهرهػاسػػوشصػراعات  بكثافػة 
الصػػراُععمػػىالسػػمطةاالقتصػػا ت مت ِحػػُؼديِةوالسياسػػيةفػػيهييػػِةم وػػاِهدوسياسػػية.حيػػثانعكػػس 

والديني،إلىحيفظهوِرالذهنيةالرأسمالية.وماال دولػُةسػوشتتجسػيد لمتميسػِسالرداء الميثولوتجيا
ميسسػاتيفػيسػياِؽ ُؿالتمثيػِؿالهػرديلمبنػىالسػمطويةإلػىتمثيػؿ  ػو  الراسخلمبنىالهرمية.أمػات ح 

بال ة.مدنيالذيأسميناابالو،متجتمعالطبقيالمتناميمعالتمدفالتاريخ،فعمىعبلقة وثيقة 
 .إالأّفكثربارزة مػعالنظػاـالرأسػماليبػاألوتتحوؿالمدينُةوالتمايُزالطبقيإلىاصطبلحات 

مفذلؾبكثير.حيثمػفالمحػاؿإضػهاُءالمعػانيالكافيػِةعمػىأيػِة ـ  تجذورهاوأصوِلهاأ ه  إيضاح 
ػػحتجػػذوُرهاأو ُفالمدينػػِةبعيػػدا عػػفأْفهػػا.واليػػزاؿتكػػو انبثاقِكيهيػػُةعبلقػػة اتجتماعيػػة،مػػالػػـُتو ضا

وػػبكة عبلقػػا ي ُكػػوف  لو ت  النهػػاييا .فهػػوهانهِسػػتجػػد تالحػػؿا بقػػدِرأهميػػِةظهػػوِرالرأسػػماليةمهػػـأمػػر 
قؿّعمىاأل واإلنارة.وقناعتيالوخصيُةهيأنسلفن ُكوف  قمنػاأّفإذامخطيػيف،وي ستمزـُاإليضاح 
بالالمدينػػػة  ـُ تواتجػػػالبػػػدييّالرأسػػػماليُطػػػابِعتتسػػػ دتالرأسػػػماليةُ.فكيهمػػػاأّفالسػػػوؽ سػػػاحُةعبلقػػػات 
الػػػػذيتطػػػػورتفيػػػػسالسػػػػوؽمكػػػػافُينهػػػػاالبالمدينػػػػةا،فكػػػػذاُيمكػػػػفتعريػػػػؼُاعتمػػػػادا عميهػػػػوت   ػػػػذات
تقػػػدما واسػػتقرت والسػػػوؽ األكثػػر  .أمػػاعبلقػػػُةذلػػؾبموضػػوعنا،فػػػت ْكُمُففػػيكػػػوِفالمدينػػِةالمػػوطف 

اميسسة تقتضيالذهنية التحميمية سوقية،فالمدينُةبذاتهتلمذكاءالتصوري.وانطبلقا مفماهيتهاال
ػُؿعمػىإبراِزهػاأكثػرفػيكثر،وهػيأداُةتحقيػِؽالمتجتمعيػِة .كمػاأنهػابػوتيرة ُعميػاالمتجردة،بػؿوت عم 

ػػػُرعمػػػفوتيػػػرةالتطػػوراتالتاريخيػػػة،حيػػػثوسػػط مػػػفالعبلقػػػاِتالتػػػي ُتس  ػػػُؿعمػػػىعقمنػػػِةالعػػػال ـِ ت عم 
الميثولوتجيوالعال ـالديني،وتُ ُهُدالطريػؽ  بقدِرماُتع تُجُؿفيتحريهس،وُتم  س ُرُعمفوتيرِةبروِزالِعمـِ

ظهوِرالهمسهةأيضا .إنهاتنوطباألرتجحعبرالذكاءالتحميمي.ىلإفيالوقِتنهِسس
دلمصطمحاتِاعال ـُأما حيػث.المدينػةوبهايهػاعظمػِةفُيزيػدمػف؛عمىالهػفسانعكاسُو،المتجرا

مفالمتجتمِعبعال ـ ذهنيةُُفحق تُ التبلعػِبعبلقػاِتمػفتجواء أظُؿ،فياتوالتصورتِالخياالفظيع 
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وػتىأنػواِعالمكايػد.يتطػورحبػِؾعبػر؛وذلػؾعفالذكاءالعػاطهيةِالمبتوربِةالمضار البلمحدوِدو
هػػؿالمدينػػة.ولكػػف،مػػاهػػيماهيتػس؟أتجػػواءِالعقػُؿفػػي قُػػُؽالتنػػوير  ؟لػػــالظػػبلُيك ػػُرُسأـ،أكثػػرُيح 

العبلقػػاتمتجتمػػع المدينػػِةهػػومتجمػػوُععمػػىهػػذاالتسػػايالت.إّفعػػدُب كاممػػة وُتعػػط أتجوبػػة صػػحيحة 
لُػػػػد ِة م هاػػػػد تكمػػػػاإّفالمدينػػػة التػػػػي.الطبقػػػيّوالتحػػػػوؿِلسػػػمطةِوا بلؿِواالسػػػػتمحػػػربِلالرييسػػػيةالُمو 

هػيفػػيفػيُبنيِتهػا؛المتجتمػػعِواد س ػ،والػذيفُيو ػُكموفقػػيّالمنظورالطبيفبػدقالطريػؽ لظهػوِرالمتوػ
 ي ػاهِفعيِنستكويف  عػفإبػادة تامػة  ـ  .أمػاالمتجموعػاُتالمعتمػدُةعمػىاألرضػيةِأيضػا لبييػةِبحػُؽاُن

يتجابيػا إالأنهػاتػيديدورا إ؛الميثولوتجيةوالدينيِةمػعالػذكاِءالتحميمػيّهاروابِطتعابيرِالريهية،ورغـ
بػالعواطِؼالمهعـِالحميـِاهمِعال ت عِكُسصورة ،اهإلهُ،وفيمقدمتهاالعقايديةُتهاصياغباألرتجح.ف
ُهُؼماك.،رحيـ،غهور،وعطوؼريوؼفالُههاالتجياوة. .الموػقاتوُيي ُسػُر،لـاألِحّدِةمفأنسُيخ 

صػهاُتهػالهِإى،كممػاُأضػِهي تعمػالمػدينيّابع الطػالصياغاُتالميثولوتجيُةوالدينيةُتق ماص توكمما
د،الُمبت ميو را ر عواالالُمتج  يُا ُمع ػُذبا؛ف ػدستتجداءالُممت ِحف،الُمعاِقب،والُمرِغـعمىالتاض  ُبػُذالػتحكـ  ح 

 ِبعال ـِ لهة فيالسوؽ.إّفالسوؽ ومالسمِعالمعروضِةوالتسمط.ماينعكسهناباألصؿهوماي ُحؿ 
المدينةمتداخمة فيمابينها.

ػػػؾِيتنػػػامىالتمػػػايُزالطبقػػػيمػػػعتمػػػزِؽوت الكبلنيػػػِةوالقبايميػػػةوالعايميػػػةوالعوػػػايريةِالعبلقػػػاِتهك 
ؿُبينمػػاتالػػدـ.وقرابػػةُتمػػؾالتػػيت ربُطهػػابهػػاخاصػػة ،وةالهرميػػةمتجموعػػاِتالسػػمطالمرتبطػػِةب ت ػػد وا

المتجموعػػػاُتالهوقيػػػة،تتحػػػوُؿالمتجم هػػػةورميمػػػوعػػػاُتالسػػػهميةإلػػػىمتجموعػػػات  .إنهػػػامرحمػػػة ة وُمو تجا
بتعسهية الرحمةفيها، االغتراِبعفالذات.وهيعمىعبلقة بتراتجػِعمكانػِةالػذكاِءهرضِوتتسـُ

ت ُكػػوُفاألولػػىة،تابعػػة لمتجموعػػاِتالطبقػػةالحاكمػػالعػػاطهي.فبقػػدِرمػػاتصػػبحالطبقػػاُتالمسػػحوقةُ
.إنهػامػدشانحطاِطهػاهػيعمػىبالتػاليتق ،وصػاد لهذااألخيرةالذهنية ة هيمنن تالبذلؾقدو رع 

المسػػتِبدُاسػػت بلِؿعمػػىالمصػػادقة ذلػػؾأّففػػيأسػػوِأاألوضػػاِعالمعينػػة.سػػحوقيفلحظػػُةوقػػوِعالم
إلىالحضيِضمفحيػثتعني ع ُبػُرِكػبلالػذكاء يف.فاالفتقػاُرإلػىالذهنيػِةيُالحرمػافمػفالوصوؿ 

المتجتمػػع.فبقػػدِرمػػايتواتجػػُداءالػػدنعػػفعػػفأسػػوِأالحػػاالتو ذكػػاء فػػيقمػػِةالهػػرـِةالموػػينِةداخػػؿ 
د تصوريٌّ ومتجرا إلىعبيد  ُوُؿال ير  فيالقػاعضحاياوقرابيفُيح  ممأيضػا ،ي ُكوُفقدت و كاؿ  اثػؿ ك ػٌـّ

.ووحاذيالعقوؿوالتجبناءوالعبيدالحمقىمف
ذامػ مػفوا  إلػىمراحػؿ  الذهنيػة،فسػي ُكوُفعمػىالوػكِؿالتػالي:العصػوُرةِابػوبالاق ساػمناالتػاريخ 

م ب ػػػػػتعميهػػػػػاالمرحمػػػػػُةالميثولوتجيػػػػػُةوالدينيػػػػػة) ـ(،العصػػػػػوُرٓٓ٘–ؽ.ـٓٓٓ٘األولػػػػػىالتػػػػػيغ 
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ذيـ(،العصػػُرالحػػديُثالػػٓٓ٘ٔ–ٓٓ٘الوسػػطىالبلهوتيػػُةالتػػيهػػيتجميعػػُةالػػديِفوالهمسػػهة)
إلىيومناالراهف(.–ـٓٓ٘ٔانهصم تفيسالهمسهُةعفالعمـ)

لُػػػدالػػػديف.حيػػػثال ،ألّفهػػػذابالػػػديفتمامػػػا يمكػػػفنعػػػُتالميثولوتجيػػػاإّفق ول ب ػػػة الميثولوتجيػػػاُتو 
كميػا .أيأّفاإليمػاف  العباداِتالتيالتت يػر،وهػوتصػوريٌّ يتطمُبالعقايد الثابتة وأوكاؿ  األخير 
غػايرة فػي فيػسهػوت س ػب ُبسفػيبػروِزتصػدعات  بالتصوراِتأساُسالديف.والتجانُبالوحيُداإليتجابي 
ػػسعمػػىدخػػوِؿالهكػػِرالعممػػيوالهمسػػهي، المتجتمػػِعأثنػػاء مرحمػػِةاالنتقػػاِؿإلػػىالهكػػرالمتجػػرد،لُيرِغم 

ُرا ْفلػـيرغػْبهػوفػيذلػؾ.حيػثي ت ط ػوا والعممػيمػعالهكػِروتهييِةاألرضػيةلػس،وا  لهكػُرالهمسػهي 
 ،ِلي حِمبلمثار االعميقة فيأحوايهما.تجدليةالدينيضمفعبلقات 

كػوِفالهمسػهِةنابعػة  الواقػع ،إالأنهػات ػربُطيّريػسالتجانػُبالتصػوفمػفالػذكاءالػذيي طه ػُحورغـ 
دومػػػا ال ُتهػػػاكميػػػا هات .أيأنهػػػاالت قط ػػػُعِصػػػم ةمبلحظػػػالصػػػِدوراالبعينػػػيا مػػػعالػػػذكاِءالعػػػاطهي.وُقوا

مفأرقىأوكاِؿالهكر.لذا،فمكانُتهاتسبؽالديفبالمساهمِةفيالعمـ.هيالتتجريديُة
ُيُزفوارؽكثيرةيستهناؾفيالحقيقة،ل ـ ُتم  نػسفمسػهة عمػىأاالهمسػهة،ويمكننػاتهسػيرُعفالعم

األولػىوالثانيػِةإضهاِءالمعانيعمػىالطبيعت ػيفإلىهماعىِكبليسوتقدما .أساُسهاالتتجريبيأكثر
.وهػػذاهػػوالصػػحيح.إالأّفإٔوالتتجربػػةٔعػػفطريػػِؽالمبلحظػػةِ ـا فيههػػ مػػانقػػص  ػػُدفػػيعػػدـِ سا ي ت تج 

ُدهِ ُدعمػػىسػػياِؿالكيهيػػِةالػػذييطرحػػس)لمػػاذا(عمػػىسػػياِؿالمميػػِةمػػار  الػػديف.ذلػػؾأّفإعطػػاء الػػرا
ألتجِؿالحياة.فاعتبػاُرهػذاالكػوِفالعفيال)كيؼ( كاؼ  طبيعةليسبتجواب  أوكيػؼ  ٍـّ مػبلِؽبػبلل ػ
بػػػسغيػػػرُأمػػػر ،أوغايػػة الػػػذيمرغػػػوب  ـُ مػػػف،الُيتجيػػػُبعمػػػىل ُمياػػػِةالحيػػػاةكثيػػػرا .والِعمػػػ لػػػفينتجػػػو 

االستعباديةفينهايِةالمطاؼ.التحوِؿإلىأداة لمسمطةِ

                                                           
عمىالتوتجسإلىا .وهيإحدشصورالمعرفةالتاتجِرِبياة،تقسالحس،ظاهرا كافأوباطنتطمؽعمىمايحكـفيالمالحظة: 0 ـو

الويءفيانتباا،لبلطبلععميسدوفتبديؿأوت يير.وتنقسـإلىخارتجيةتعنيمواهدةالظواهركماهيفيالطبيعة،وداخمية
تعنيمبلحظةمايحصؿفيالنهسمفأحواؿوظواهر.والبدفيكؿمبلحظةمفالتهريؽبيفالذاتالمدِركةوالويءالمدر ؾ،

اؿمفالذاتيإلىالموضوعي)المترتِجمة(.االنتقألتجؿ
ظواهرالطبيعةفيوروطمعينةيهييهابنهسس،ويتصرؼفيهابارادتس.فهيكؿتتجربةمبلحظة.هيأفيبلحظالعاِلـُالتجربة: 4
يهييهابنهسسظيواهدالظاهرةكماهيعميسفيالطبيعة،فيحيفيواهدهاالمتجُربفيظروؼفالهرؽبينهماهوأفالمبلحِلك

والتصنيؼ المبلحظة تومؿ التتجريبية والطريقة فرضية. أو نظرية تحقيؽ أو حوادثالطبيعة، بس يعمؿ قانوف  إلى لموصوؿ
عمى متقدمة أولياتعقمية وتجود تنكر التي المذاهبالهمسهية يطمؽعمىتجميع اسـ والتاتجِرِبياة والهرضوالتتجريبوالتحقيؽ.

ها)المترتِجمة(.التتجربةومتميزةعن
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ِلب سػػِطأط ِضػػياِتهاإنػػيمضػػطرٌّ فػػيف ر  فصػػِؿالعبلقػػِةالكثيبػػِةبػػيفوالتػػيتوػػيُرإلػػى،روحػػة قويػػة 
عػػػفالهمسػػهِةوالػػػديف ذاتالطػػػابع(،وبػػػيفالذهنيػػِةٔ)فيمػػايتعمػػػؽبالتسػػايالتالمميػػػةوال اييػػةالِعمػػـِ

لوتجيػا،ذلؾعمػىالنحػِوالتػالي:ُيو ػُكُؿالػديُفوالهمسػهة،بػؿوحتػىالميثوويمكننيبرهنة.ليالرأسما
ػةع سوسيولوتجيايوقاذاكرة المتجتمِعوهويت سوقوة الدفاِعالذهنُيلديس.إنه كثيػرا ت،حتىولوت ع راض 

ـُذاؾالمتجتمػػِعالػػ.أمػػاالمتجتمػػعالػػذاتهة  ػػدوُمناِقضػػت بحيػػثوالتزويػػرِلمتحريػػِؼ ذي،وبالتػػاليِعمػػ
السػػمطِةاليوميػػة.وهػػذاخدمػػِةتهافػػتعمػػىوذاكرتِػػس؛فمػػفي سػػعىإاللمستاريِخػػمػػعأواصػػُرانقطػػعُت

ت كػػاُدالميثولوتجيػػاوالػػديُفوالهمسػػهةقػػدُأسػػِقط تالرأسػػمالية.فتهعمُػػسمػػابالتحديػػد الُتسػػاويفػػيحالػػة 
فيفيها ظػُؿخمسة قروش  ـ  والهمسػهة والمبلحػ تجػدا .ألّفالػديف  الرأسػمالية.لمػاذا؟التجػواُبصػريح 

ػػػػُرمالِؼالسػػػػنيف،بالمرصػػػػوقه ػػػػتاألسػػػػطورية  العناصػػػػِرالرأسػػػػمالية)الُمػػػػراِبيف،أمػػػػاـاد،وعمػػػػىم 
ِةفيكماينهابيفتصػدعاِتالمتجتمػعمترصدارِؽاألسعاِرالُمخت ماة(الوهعيفمففتوالمضاِربيفالمن

الرأسػػػماليوعميػػػس،ظمػػػتتنبػػػذها،والت عت ػػػِرُؼبوػػػرعيتها.ألنهػػػاو؛وث راتػػػس ػػػدار  ُةمػػػفالمحػػػاؿأْفت ت ص 
الػػديُفوالهمسػػهُةواأل ـ  الُتحػػاِفُظعمػػىمنزلِتهػػافػػيسػػطورةُمكانت هػػافػػيالمتجتمػػع،مػػادا يُهكػػرالنظػػاـِ

ُيمِكُنهػاوػرعنُةل ِبو زِنسوه يب تِػسبػيفصػهوفس.ومػاِمػفسػمطة  ـُ الذكاُءالعاطهيي تاِس ـ  ممتجتمع،ومادا
ت ُسػوُدامُ ـُوبالتػاليُؿهػػذاالذهنيػػة،ثُػػالرأسػماليِةفػػيوسػػط  والُيمِكُنهػػاالػػدفاعُكمػػاااألخػبلؽ.هػػذِقػػي 

ترتكزإليس.اقتصاديٍّاتجتماعيٍّنظاـ كعنها
ه ياػػػي ُيع ػػػُرُؼ بينػػػسعػػػال ـ ذهنػػػيٌّ المسػػػيحيا البروتسػػػتانتيا ـُاالتجتمػػػاِعمػػػاكسفيبػػػرالمػػػذهب  عػػػاِل
لبلنتقػػالذهنيػػةلبػػػروِزالرأسػػماليةِاألوسػػاط  ،الػػذيلػػػس،وم هاػػد السػػػبيؿ  ـُ اِؿإليهػػػاأخبلقيػػا .هػػذاالتقيػػػي

امفتجانب يف:نصيُبسمفالحقيقة،يمكنناانتقادُ
ذيالػػػػػنمِط-آ األضػػػػػعؼ،وهػػػػػيقريبػػػػػة تجػػػػػدا مػػػػػفالِعمػػػػػـِ البروتسػػػػػتانتيُةبػػػػػذاتهاتعنػػػػػيالػػػػػديف 

مػػػفذلػػػؾ،الرأسػػػمالي. ـ  األديػػػاِفالقومويػػػة.أنهػػػاواألهػػػ وهػػػيت بت ػػػِدُععصػػػر  مػػػفضػػػروِبضػػػرب 
ػػػكِمهاالخػػػالِصويػػة،ومنزعػػػِةالقومالتمهيديػػػةلمرحمػػِةال ػػػُكُؿأيػػديولوتجياالرأسػػػماليةِبو  التػػػيبػػػدوِرهاُتو 

،العظمىفيأوروبامفهذاالزاويةالمحض.والنظُرإلىالحروِبالدينيِة سييديبناإلىمعػاني 
أكثر. متممة 

                                                           
وهياسـلكوفالويءذاغاية.وهينوعمفالسببية.والعمةال اييةهيالعمةالتيمفأتجمهاوتجدالويء.ومبدأالغائية: 0

ال اييةهوالقوؿبيفكؿموتجوديهعؿل اية،وأفال اياتالتجزييةفيهذاالعالـمرتبطةب اياتكمية.والمذهبال ايييطمؽ
يةتعمؿظواهرالوتجودباألسبابال ايية)المترتِجمة(.عمىكؿنظر
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وفأنهاالمرحمُةالدينيػُةاألضػف،الرأسماليوفأما ػدواإمكانيػة الي ر  نصػر،وألوِؿعؼ،أوأنهػـو تج 
،فػػػيهػػػذااألراضػػػيالمنتقمػػػِةحػػػديثا إلػػػىالبروتسػػػتانتية)هولنػػػدا،إنكمتػػػرا،والواليػػػاتالمتحػػػدةمػػػرة

يفوالوػاّذيفلّاالضػمختمُؼإليهاالتيالذ األمكنة هذاالبمداُففيالوقِتنهِسسوُتو ُكُؿاألمريكية(.
تسػػتانتية البرواألخػػبلؽ أّفهنػػاعػػفالمػػذهِباألرثوذكسػػي.بػػؿم رامػػيهػػوتبيػػاُف.الأدافػػُعا مػػذهبي

فػيالمسػيحية.وفػيهػذاالنقطػػِةاألضػعؼ األخػبلؽ تمثُػُؿلمرأسػمالية،ألنهػاأ صػب ح تم عب ػرا يسػيرا 
بالذاتأختمُؼعففيبرفيالرأي.فماس ماااهوباإليتجابي،ُأف ُسُراأنابالسمبي.

ّفالذهنية الرأسمالية اكتسب تورعيت هاعمومػا فػيإولوت ب داشاألمُرمتناقضا ظاهريا ،إال-ب
المرحمػػِةاألخيػػرِةأواألضػػعِؼواألوهػػِفمػػفالمسػػيرِةالتاريخيػػةالطويمػػِةلمذهنيػػةالدينيػػة.أنػػاالأرش

ثمرة مفثماِرالتطوِر ـ  هوت زاُمُنسمػعمرحمػة تطوريػة قطعيا .ماالرأسماليُذيالطابعالِعم حصؿ 
ق ػػُؽالثػػورِةالِعمميػػِةوالثػػورِةاالقتصػػاديِةالرأسػػماليةمعػػا فػػيالقػػرِفنهِسػػسعمػػىموػػيومة .أالوهػػيت ح 
أوروباال ربية.وهػذوتجِسال أمػاـأفس ػح قػداالتػزاُمفُتقريبداخؿ  ُمنِوػييالذهنيػِةالرأسػماليةِالمتجػاؿ 
ب لاد تالِعمـمالية هيالتييّفالرأسلمزعـِ عواهذو  فيالونعاء ة الكذبا،ِلي ض  الحقيقة.الوؾا مكاف 
إنماِءفيواساهمذيفالوخاص أّفاأل كانوايعيووففػيالمتجتمعػاتالتػيت سػار ع فيهػاأيضا الِعمـِ

الُيهضيقطعيا إلىالتوتولوتجيا الرأسمالية.لكّفهذااألمر  ـُ ت ق د 
لقايمِةبػيّفالرأسػمالية هػيالتػيأ

ز تالعممػػػ كػػػانواال،لكػػػّفغػػػالبيت هـتناقضػػػاُتهـمػػػعالهكػػػِرالػػػدينيّاءِلوسػػػط.كػػػافلمعممػػػإلػػػىااءأ بػػػر 
لمذهنيِةالرأسمالية.يقّدموفالتنازالِت
قُػػػؽُمػػاينب ػػػيقولُػػ سهػػػواسػػػتهادُةالرأسػػماليِةمػػػفكافػػػِةاألنمػػاِطالهكريػػػة،تمامػػػا مثممػػاُتح  الػػػربح 

المػاِؿمػفالُمضػار باتعمػىالمػاِؿوالسػمع.ف الصػياغاِتالهكريػػِةةِكافػيػؿِك قػدقامػتبِوتُػي ُمفرأس 
ها،ماوانتق تمفبيِنهاها،زنِو و ُوُجتجديػد عمػىوػكِؿفمسػهة أوديػف لت صػوغ سيتواءـُومصالح  يفتُػر 

ػػؤِلام،وت عِرُضػػهلهمػػافػػيالمػػدارس الميبراليػػِةأوالوضػػعية.واألكثػػُرإيبلمػػا فػػيتحػػتاسػػـِعمػػىالم 
طايمػػة مػػذلػػؾهػػونتجاُحهػػافػػيبيِعه تجديػػد مػػوكينهابيربػػاح  امػػتجعِمهفػػي،أيأوِحمّػػة تجديػػدةاقمػػاش 

بداِيها،مهيمنةذهنية تجديدة  م المهارة أوالوا  طبلِؽالعناِفلهماترويجِالالحاذؽ فيكر  .وا 

                                                           
التوتولوجيا أو الطوطولوجيا: 0 أحيانا  تسمى كما نهسس(. الويء يعني)قوؿ إغريقي وهوVerumمصطمح أيالحقيقة.

ؿعفمصطمحمفعمـالمنطؽالكبلسيكي،أيالثناييالذييحتويعمىالتقييميفصوابوخطيوحسب،أوصهروواحد.يقا
تقيـبالصوابدايما ،مهماكانتقيمةالمت يراتأوتقييـالتجمؿاألوليةأوالمزاعـ كانتنتيتجتها توتولوتجيةإذا أنها تجممةما

 )المترتِجمة(.
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وأوُؿمػػػاعمينػػػاعممُػػػسهػػػو.عمػػػىصػػػعيِدالذهنيػػػةمػػػفعػػػدِةنػػػواح يةالرأسػػػمالتعريػػػؼُباإلمكػػػافِ
اوػكأت يُخُذنهاتوفيقية متمهصمة أِبك وِنهاتعنيالميبرالية والوضعية،مفتجهِةهذاالذهنيةِتعريؼُ ؿ 

مػػفوالتضػػميؿ.محهوفػػة بخطػػِرالخػػداعِوكػػُؿالقوالػػب، العقايػػِدوالقوالػػبِأوػػُدفهػػيدوغماييػػة أكثػػر 
دا ،أكثػرهػػذيانا مػفالهمسػهاِتاألكثػػرمػفالتجهػِةالثانيػػِةهػػي،ومػػفتجهػةصػرامة الدينيػةِ ػر  وهػػيت تج 

لػػـت ق ػػعفيهػػاحتػػىالوثنيػػُةذاتهػػا.وبينمػػاتإلػػىمضػػاِربة ووثنيػػة سػػقيمة مػػفالتجهػػِةالثالثػػِة قػػوـُدرتجػػة 
العقايػدواألخػبلؽضداتُبِرزُوعبرالمدرسِةالوضعية،مـِالعِالرأسماليُةباخصاءِ فهػي،ومػف؛عال ـِ

ػػُيرالدولػػة القوميػػة إلهػػا  ػػُعُدمػػفالهرديػػِةلدرتجػػِةينخػػرالمتجتمػػعخػػبلِؿالميبراليػػة،ُتص  ارتكػػاب،وُيص 
لُػػػػدْ المبػػػػرح،بقػػػػدِرمػػػػاف ع م ػػػػتاإلبػػػػادة.لػػػػـُتو  والقمػػػػع والتعػػػػذيب  الحػػػػروب  يػػػػُةعقمأيػػػػُةذهنيػػػػة دينيػػػػة 

ِوػػػِعوراء اوبهػػػذاالقػػػدِرمػػػفالبلمبػػػاالِةا متسػػػمـيصػػػبْحذهػػػُفالهػػػرِدكمػػػال ػػػالرأسػػػمالية. النتجػػػراِرالتج 
ول ػػـ،المصػػالح متجتمػػع  لُػػدأي  مػػفالط ػػاِةوالػػديكتاتورييفوالقػػايميفبممارسػػاِتالصػػهِرُيو  ـا هػػذاالكػػ

مػِعالػذيانتصػػر تلمتجتفػياالمتواتجػِدالهػردِذهنيػةِ؛مثممػاهػيالحػاُؿبالنسػبِةإلػىاإلبػادِةالعرقيػةو
.فيسالرأسمالية

ـ  االحتكػػػاريالميساػػػس والرأسػػػماليُة،باعتبارهػػػاالنظػػػا عمػػػىدعػػػايـِ المػػػاِؿوالسػػػمع،تُنِوػػػُئعػػػال ـِ
عمػىبػاِؿأُي ذهنيػة اليمكػُفأْفت خطُػر  بقوالػب  الذهنية الماليػة المعاصػرة،ِلتُق ُيػد المتجتمػع البوػريا

أوفرعػػوف ،فػػبليمكننػػاأوطػػِياألوثػػاِفسػػهالةلمسػػتجودأمػػاـاإلنسػػانية العالميػػة تػػدفُعبينمػػاو.نمػػرود 
حينذاؾسوشالحديُثعفاإلفبلِسالذهنيوفساِداوتهسِخس.

.مضموِفذهنيِةالرأسماليةعفقربفمبلحظةُمفاألهميِةبمكا
أوال اإليضػػاحُ ابػػيّفالتعػػعمػػيا سػػوشمحصػػمة تليسػػ،مرأسػػماليةلبالنسػػبِةالتجانػػِبة حادّيػػاألريؼ 

القػػايـ.وبالمسػػتطاِعرييػػُةمثػػؿهػػذاالتجاريػػِةلمنوػػاطاتالذهنيػػِة فػػيكنػػِؼالتػػيثيراِتالكبػػرشلمنظػػاـِ
معار ضة لمرأسمالية،كثراألهـروفعمىأنظه ي الماركسييفوالهوضوييف،الذيفلدشالتهسيِرحتى

مسوسيولوتجياالعممية.لت هـمزاولوفزعميو
ػػػػُدذاتػػػػسلمبنيػػػػِةل  ػػػػع ُةمػػػػاركسِبح  االقتصػػػػاديةباعتباِرهػػػػامنبػػػػع كػػػػُؿالتحتيػػػػةُِربمػػػػاكانػػػػتم وض 

ػِؿاالوػتراكيةالصياغاِتالحقوقيِةوالسياسيةواأليديولوتجية،تيتيفػيمقدمػِةاألسػباِباألوليػةل ،ه و 
اإلدراؾُالصػػراعاِتالضػػاريةُضوخػػتػػـالتػػي ـُ عػػة وتجممأنػػسمػػاِمػػفتجيػػدا فػػيسػػبيمها.مػػفالمهػػ

قادرة عمىإنوػاِء الحيػاِةالماديػة)الحيػاةاالقتصػادية(وت صػييِرهانظامػا ،مػالػـت ت ع ػراْؼنمػِطبورية 
ُربهػػالمػػدة طويمػػة.أمػػاتحمػػيبلُتالنظػػاـِ ُمع يانػػة وُتتج  عمػػىالتطػػوِرالتػػيتُبقػػيعمػػىصػػياغة ذهنيػػة 
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هيمنػِةتمػؾاألنظمػِةبالػذات.األمػُرخدمػة تتجنػب أْفتحػاؿِالذهنُيمطمػورا فػيالظممػات،فمػفالم
الذهنيُةلوُأنِوي توهكذا،حتى مناِهضة  المهيمنُةالسايدةت عم ُؿومناوية عمىأسس  بودة.فالنظـُ

تميسسػػػ وػػػيوِفالحيػػػاِة.واليمكػػػفترتيػػػبةوالسياسػػػيةِالذهنيػػػهااتِأوال عمػػػىضػػػماِفحاكميِتهػػػاعبػػػر 
ػنػيُأق ػُوـُوأُنبقولس"إالبموتجِبهذاالنطاؽ.أمامزاعـُماركسالماديةإ ،فهػي"تجدليػة هي ػؿحُحُص 

تمامػػا عمػػىصػػواِبسهػػو.لقػػدغػػدامههومػػا ا برهانػػولػػيسضػػبلُلسالػػوخيـ،–وعمػػىعكػػِسمػػاُيعت ق ػػد–
األساسػػيِةالمرصػػوفِةهي ػػؿ،التػػيُتعت ب ػػرقمػػة الهكػػِرالميتػػافيزيقي،مػػفإحػػدشالمبنػػاتِك ػػوُفمثاليػػةِ

ُساأليػػديولوتجي ميُسػػال)ٔعمػػىالػػدرِبالميديػػةإلػػىالدولػػِةالقوميػػةاأللمانيػػة.وِمػػفق بِمػػسيػػيتيلػػوثر
يمانويؿمبروتستانتية(،ول ػُؿ،وأساسػا المثاليػةالذاتانيػةذييتاخػُذمػف)الػٕكانطا  قيػةِمُخُنزعػِةالباليعم 

،فت ب ػداشاألمػُروكينػسمتنػاقضالصػارمة(.فػيالحقيقػة،وا نيةوضوعانيةالوػيياالمفيوتجِستجزييا 
المنػػػػاِهِض البروليتاريػػػػاوالنظػػػػاـِ عمػػػػىهػػػػذاالػػػػنهجباسػػػػـِ إالأّفكػػػػارؿمػػػػاركسأيضػػػػا قػػػػداسػػػػتمرا

طػػراِزمػػفقيػػادات توليػػُدهالالهاوػػية،وإلػػىلمرأسػػمالية.والنتيتجػػُةهػػيانتهػػاُءاأليديولوتجيػػِةاأللمانيػػِة
هتمر.
نيتوػػس.ركثػػأ األلمػػانيا ػػفانت ب ػػس لهػػذاالخطػػِرالمحػػِدِؽفػػيالقضػػيِةالذهنيػػة،كػػافالهيمسػػوؼ  م 

لمحداثػػِةالرأسػػمالية.إالأّفالخطػػي فعػػبل فالنوػػاطاُتالذهنيػػُةعمػػىطػػراِزنيتوػػسإنمػػاهػػيمضػػادة 
تطويِرها ي كُمُففيعدـِ العمميػة.أمػاالمحػاوالُتوتحويِمهاإلىفمسػهِةالسياسػِةوممارسػِتهاأاألكبر 

،ٔوزالاالهبلسػهُةالهرنسػيوف)دوٖغرامويالهيمسوُؼاأللمانيهاالتيب ذ ل والتجهوُدالمتيخرةُالبلحقُة
                                                           

)مارتن لوثر:  0 المذهب أغسطيني ألماني باسـٙٗ٘ٔ–ٖٛٗٔراهب المعروفة الديني اإلصبلح ميسسحركة وهو .)
اإلصبلحبمثابة"تكويفتجديدلممبلمحيرشبمثابة"والدةتجديدة"،بينماالنهضة.يرشاتجهةالكنيسةالكاثوليكيةالبروتستانتيةفيمو

 والوكؿ". الناسرتج ت لقد خدمة في ويضعس الكنيسة، احتكار مف ليحررا األلمانية، الم ة إلى بالبلتينية المكتوب اإلنتجيؿ ـ
هاميسسةوسيطةبيفالمرءوالرب.وبذلؾكافلسنصيبسفيتحويؿالبروتستانتيةاهخريف،ويتخطىبذلؾنطاؽالكنيسةبكون

إلىديفألماني)المترتِجمة(.
)إيمانويل كانط: 4 واإلناسة والرياضياتوالتج رافية الهمكية الهيزياء في ألمانيبرز ٗٓٛٔ–ٕٗٚٔفيمسوؼوعالـ هوو(.

تسخبلصةتتجربوشتحالذيا"نقدالعقؿالمحض"و"نقدالعقؿالعممي"ميلهاتساألخيرفيعصرالتنوير.أوهرالهيمسوؼالرييس
عراؼعصر  الهكريةوالهمسهية.كما نسخروجاإلنسافعفمرحمةالقصورأ"ػالتنويربالهمسهية،وأدشإلىت ييرخارطةأوروبا
ة"أعِممواعقولكـأيهاالبور لتكفلكـالتجرأةعمىالعقمي،وبموغسسفالنضجأوالرود".مفهناتجاءتصرختسالتنويريةالوهير

استخداـعقولكـ ")المترتِجمة(.
(.انهصؿعفالمواقؼالمركزيةلبلوتراكيةالسوفييتية،ٖٜٚٔ–ٜٔٛٔمهكرإيطاليوهير)أنطوني غرامشي أو كرامسكي: 3
مفالقيـا وعال ما اتجتماعيا نواطالهمسهةاعت ب رلكبلسيكية.اعت ب رالماركسيةفمسهة تاريخيةثـسياسية؛فتخطىنطاؽالماركسيةاو

ووتجهة  الثقافية، والمعايير باإلحساس. التجميع يتواطرها العالـ إزاء انظر تكوف أف بضرورة ممموسةالعتقد موخاصة همسهة
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سياسػي.ومػاتجػدا ،فهيناقصة ،وأمثالهـ(،ميويؿفوكوٕواتاريك إلػىتميسػس  ـْ ،ولػـتُت ػرتج  ظهػر 
ةُالموضػػػوعيالوػػػراكُةهػػػو،اكيِةالموػػيادةبلوػػػترفػػػيالممارسػػػِةالعمميػػػِةلإلػػىالعيػػػافِ مػػػعفػػػيالتُجػػػرـِ

تحتالحداثويِةالرأسماليةِ اروسيتاونصؼبيقُؿتقدير.وتتجربقرف طيمة ،والتيدام تاليساراسـِ
عمىصحِةُحكِمناهذا.االتحادية صارخ  فػيتنػاوِؿهػذاالموضػوعفػيي ست ِهيُضسوالصيفبرهاف 

الهصوِؿالمعنية.
بالػُذكِرو.ن ُيػرة فػيالعديػِدمػفالنػواحي،والدِةالرأسػماليةبوػيِفإّفانتقػاداِتالهوضػوييف نخػص 

وكروبػوتكيف.لقػدكػافباكونيفوٖودهوف،وفيمقدمتهـبراألوايؿالروادِفمفيالكبلسيكيفيذلؾ
أفضػؿ.إالأّفِةلمرأسمالياأليديولوتجيِةوالسياسيةبعادِاألقادريفعمىرييِةالهوضويوف عمػىنحػو 

غهػػال ِةأفكػػاِرهـسػػيس فػػيمعتجػػز هـعػػفالنتجػػاِحو،سػػميمةالسياسػػيةِالهمسػػهةِافتقػػار هـإلػػىال أوهـ،وا 
ذلػػؾأ سػػق ط هـ؛األخػػبلؽوالتػػاريخمواضػػيعِلتجهم هػػـ سػػمعة أسػػهِؿالػػدرِؾكإلػػىفػػينهايػػِةالمػػآؿكػػؿ 

ِبي ِدالرأسمالية مػعالنوػاطاِتالسياسػيِةيتكامػؿْـفأنػس،إذال ػوأب يُكما.أيديولوتجية  ذهنػيٍّ نوػاط  أي 
مػػفاسػػتعمالِ عمػػىيػػِدالمنػػاِهضلػػس،والػػذيواسػػتثماِراسواألخبلقيػػةوالتاريخيػػِةالقػػديرة،فمػػفي نتجػػو 

بالنوػػاطاتالذهنيػػة ػػؿا أّفمػػاح  ػػُؿتػػيثيِرا.ول ك ػػـهػػوميسػؼ  ُؿإمػػاعمػػىإفنايػػس،أوصػهِراوو  سػي عم 
عين سلمضادِةلمرأسماليةكافمواط ا معالعديِدمفاألنوطِةوالتياراِتالذهنيِةالتينتجدُرت هاالقدر 

وفيمقدمتهاالمسيحية،البوذية،الزرادوتية،والمانوية.،فيالتاريخعميهاة كثيرأمثمة  مامفوػؾٍّ
مػفهػذاالقػدر.ولػوكػاف،أوأناِبهذاالتعاليـوالورايِعهباءيالأداعيبذهنأنفي سالخػبلص 

                                                                                                                                              
الذييرشالماركسيةأساس ما.بالتالي،عارضالمههـو ووعب  وزماف  لمبنيةالسياسيةوالثقافيةالهوقيةأوا حُددما ومنتميةلمكاف 

االقتصايةالتحتيةلممتجتمع)المترتِجمة(.
(.يوارإلىكتاباتسكمثاؿٜٜ٘ٔ–ٕٜ٘ٔالبنيويةوالهكرالحداثي)مابعدمفأهـروادفمسهةفيمسوؼفرنسيجيل داالوز: 0

مؿفيالدورةالدمويةعفالكتابة،فآثراالنتحارعمىهذايحتذشعمىصعيدالتنظيرلمهكرالحداثي.أعاقسمرضالقمبوالخ
العتجز)المترتِجمة(.

بعدالبنيوية،وبالتاليفيالتنظيرلهكرأوفمسهةماوراءالحداثة.فميكس كواتاري: 4 مفاألسماءالبارزةوالهامةفيفكرما
لىتجانبأعمالسالموتركةمعداالوزتجيمس،لسمنتجزاتسالهامةفي هذاالسياؽ)المترتِجمة(.وا 

(.كافمثاليا ٘ٙٛٔ–ٜٓٛٔسياسيوفيمسوؼوسوسيولوتجيورتجؿاقتصادفرنسي،وميسسحركةالهوضوية)برودىون: 3
ميكانيكي.ونظرباتهاسمبيواتهاايتجابيوتوفيقيا فيالهمسهة،حيثحوؿالتجدليةالهي ميةإلىرسـبيانيتتجتمعفيسالظواهرب منواؿ 

تا الُممِكيةإلى عمى أبقى لكنس "اختبلس"، أنها عمى الرأسمالية الُممِكية إعبلنس ورغـ األفكار. صراع أنس عمى المتجتمع ريخ
التنظيـضمفالرأسماليةاستنادا إلى"التبادؿالعادؿ"بيفالمنتتجيف،فكافمحطانتقاداتالذعةترسيخةدافععففكرالص يرة.

تِجمة(.مفماركسوالماركسييف)المتر
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مػػاكانػػتهػػذاالسػػطوُرقػػدُكِتب ػػت،والكانػػتُأضػػِهي تالمعػػانيالنبيمػػُةعمػػىأخػػبلِؽاألمػػُركػػذلؾ،ل 
ُداالنتقاد. بسهومتجرا الحرية.ماأقوـُ

ذاكػػافثمػػةت ط م ػػع و تتجػػااالرأسػػماليِةوأا  بػػديؿ  نػػاتجح  فػػيبمػػوِغنظػػاـ  ريخيػػةِوركايزهػػاالتاطمػػوح 
مرحمػػػة باعتبارهػػػاالضػػػمفسػػػياِقهاالتػػػاريخيالمتكامػػػِؿبحالِتهػػػاالراهنػػػة،أوبػػػاألحرشكمػػػاُعُرف ػػػت

؛فبلبدمػفتسػييِرنوػاطاِتفمسػهِةالسياسػِةوالتميسػِسالسياسػُيونوػاطاِتالحيػاِةةمدنيلمة األخير
كميػػػا ،الماديػػػةعمػػػىهػػػدشدليػػػِؿالعمػػػِؿالمتمثػػػِؿفػػػيالنوػػػاطاِتالذهنيػػػة،و مػػػتبلحـ  ضػػػمفتكامػػػؿ 

والو ؼ. متداخؿ؛معرصِؼهذاالسبيِؿِبمبناِتالعوِؽوالهياـِ وبوكؿ 
الرأسػمالي،إالأّفمػاضمفإلىتجانِبأهميِةمكانِةالعنِؼالسياسيوالعسكري هيمنػِةالنظػاـِ

ُمُف سأساسػػا ث بات ػػُيػػي  عمػػىهػػو،سورسػػوخ  ػػؿ فػػرُضاالستسػػبلـِ عػػفطريػػِؽإرادتِػػسالمتجتمػػع،بػػؿوو 
عػػػاِتالقابعػػػِةتحػػػتتػػػيثيِروتجممذهنيػػػاِتالس،وباعتبػػػاِرأفّالثقافػػػة.وباسػػػتطاعتناالقػػػوُؿأنػػػعِيصػػػنت

القػايـ د ِةالقريبػِةمػفنػوِعاإلنسػاف،هػيفػيمسػتوشالنظاـِ أسػوأفالِقػر  وأكثػرقػدُصػُير تعمػىحػاؿ 
.وباألصػػؿ،فاالنتواسػػتعدادا لمتبلعػػببهػػاهػػا تخم الموتجػػوُدفػػيحديقػػِةالحيوانػػاِتمثػػاؿ صػػريح  ـُ ظػػا
لم ايػػةفػػيإنػػارِةكيهيػػِةترتيػػِبالمتجتمػػِعبرمتػػسعمػػىغػػراِرحديقػػِةالحيوانػػات.فكيهمػػات ُكػػوُفنػػاتجع و

العديػُدمػفالهبلسػهِةبت ـ  ك ػوِفالمتجتمػِعقػدوػخيصِالحيواناُتفيالحديقِةموضوعا لمهرتجة،كذاقػا
مسػػػرحا لمهرتجػػػة ِعالتجػػػنس،يصػػػنتواالسػػػتعراض.ذلػػػؾأنػػػس،وعػػػفطريػػػِؽصػػػار  ـّ ِعيصػػػنتومػػػفثػػػ

قصػػُؼالػػػذكاء يفالعػػػاطهيالرياضػػةِ ـ  ومتػػػداخؿوالهػػػفوالثقافػػة،ي ػػػُت متػػواؿ  ػػػُؿوالتحميمػػيبوػػػكؿ  ،ِلو 
،في كت ِمػػػؿبػػػذلؾغػػػزُوذهنيػػػِةوالوػػػاممةتيثيِرهمػػػاكميػػػا عبػػػرحمػػػبلِتالدعايػػػِةاإلعبلميػػػةالمتواصػػػمِة

.االستعراضيّمِعالمتجت
ـُوتُجهػػهػػوالمتجتمػػُعالػػذييُف.االستسػػبلـمػػفأنكػػىفػػيحالػػة هػػذاالمتجتمػػعُلقػػدُأسػػِقط  سالنظػػا

خمػِؽفػيمهاوػيةِتتجربػة لأوؿُمايواء.فيالحقيقة،ل ـت هو ؿْيهكسوقُسُي و .ربمػااستعراضػيّمتجتمػع 
ـ  القاي ـ  عمىزعماِءهذاالتتجربة،إالأّفالنظا المتجتمػِعاالستعراضػُيعمػىقػدُقِضي  بسػط نمػوذج 

ميػػةوالوػػركاِتعػػاِتأثنػػاء الحػػرِبالبػػاردةومػػابعػػد ها،وذلػػؾعػػفطريػػِؽالدولػػِةالقووتجممالتجميػػعِ
الماليةالعالمية.

الرأسماليِةلممتجتمعاِتإّف أعتػىأنظمػِةهػوؽُي ِةالراهنة،المرحمماديا ومعنويا خبلؿغزو  غػزو 
الهنديػػةِوالمصػػريةِوالسػػومريةِاإلمبراطوريػػاُتأضػػعافا مضػػاعهة،وعمػػىرأِسػػهاهػػاريػػاِتلاإلمبراطو

رومانية.والالصينيةِو



 المدنية الرأسمالية
 
 

 47 

ػػػػُكُؿذروة يُاإلمبراطػػػػورياالطػػػػور تجميػػػػا أّفمػػػػفالضػػػػرورُياالسػػػػتيعابُ هيمنػػػػالو  ِةفػػػػيالنظػػػػاـِ
الوػديدِة(،وأنس،وبالرغـمفمعاناِتسسالتيت سبقُواإلمبرياليةلمراحؿاالستعماريةاقمة)الرأسماليّ

الهوضىوالتهس ،عبػرسػعىلتبلفػيهػذاالحقيقػِةالواقعػةي نسإإال؛ِخواالهتراِءموضوعيا مفمعالـِ
متواصؿ،أيِبتجعمِست بلُعبِ د ربا مسدودا النهاذ منس.الذهنية الهيمنة سبالمتجتمِعبوكؿ 

حيػػػثإلػػػىهػػػذاالنقطػػػِةهػػػيت صػػػنيُعالتجنسػػػانيِةوعرُضػػػها.مػػػفأبػػػرِزالمػػػيثراِتفػػػيالوصػػػوِؿ
ػػتالبوػػر  م  ي بحثػػوففيهػػاعػػفأقح  .ب ْيػػد أّفالتجنسػػانية فػػييةالتجنسػػقػػوِةضػػمفالالنتجػػاحفػػيحالػػة 

حيػػاِةوتخميػػدها.وباإلمكػػافتعريػػؼُة فعالػػة ومهيػػدة فػػيمعرفػػِةالوظيهػػتجميػػِعالكاينػػاِتالحيػػِةذاُت
عمػػىهػػذاالمنػػواؿ،بػػدءا مػػفالكاينػػاِتوحيػػدِةلػػدشتجميػػِعالكاينػػاِتالحيػػِةنسِالتجػػممارسػػِةِةوظيهػػ

ػذ تالوالخمية، البوػريُةمتجموعػاتُوصوال إلىالنوِعالبوري.بالتالي،فهيثمينة ومقدسة.وقػداتاخ 
ػُرالتػاريخ.وتجميػػُعالبحػوِثاألنثروبولوتجيػػِةتُ ُكػُدصػػحة هػذاالػنمط مػػفالتهسػيِرأساسػػا لهػاعمػػىم  ي 

ي سػتحيُؿت بِضػيُعها)تصػنيعها(،فهناؾْفكافل يِهذاالتهسير.و عبلقة أوعبلقػات  ينب ػيأْفت ُكػوف 
كثػرة أنوطػوم ،نهامعنية بقدسيِةالحياةوُسػُمُوهاوديمومِتهػاألذلؾ؛العبلقاُتالتجنسيُةفيمقدمِتها

 خط،تحريِههابمسيوليِةعدـِ الحياِةاألخرش.أنماطِعمىرا كيالُتو ُكؿ 
وسػػايِؿالنظػػاـفػػيبسػػِطهيمنتِػػس.بالمسػػتطاِعالقػػوؿُ ـُ ِمػػفأهػػ التجنسػػيا ل ػػـحيػػثأّفاالسػػت بلؿ 

ـا،بػؿووتصػييِراصػناعة عمبلقػةستبضيعِعمىاألمُري قتصْر التجنسػانيةِتمييػعُفػيالوقػِتعينِػستػ
ٔفػػػالوسألوهيػػػة ضػػػارعُيُ،بحيػػػثالرتجوليػػػةمهيمنػػػِةلتجنسػػػويٍّإلػػػىديػػػف ،وتحويُمهػػػاالمتجتمػػػعداخػػػؿ
الدينيػػِةالتجديػػدةِهػػذاوتجػػرشتكػػريُسهػػذاالمظػػاهِروالطقػػوسِيفمػػرة.أربعػػالهنديػػة لػػدشكػػُؿر تُجػػؿ 

فايقة،و الهنوفِتجميِعالزاويةفيحتجر واعتُِبر تبعناية  ؿ  وا اةِإلىأدبذلؾوعمىرأِسهااهداب؛ِلت ت ح 
 كػػة فتاتخػػدير  قابػػؿ  بكػػُؿمعنػػىالكممػػة.وكػػيّفالمخػػدراِتالكيمياييػػة أصػػبح تِصػػهرا عمػػىالوػػماِؿم 

لػقػدأفػراِدالمتجتمػػعكػؿاكػيّفديػِفالتجنسػانيِةالتجديػِدذاؾ.و وا عػػف،تجنسػيا ة وػاذّات إلػىمخموقػوات ح 
رثم التجميُعُيسػػت فػػ(.فػػةقت ِصػػُرعمػػىالػػدعاياِتالميلوطريػػِؽحمػػبلِتالدعايػػِةاإلعبلميػػة)التػػيالت 

 بيفوابٍّ أوحتىطهؿ.أماالمرأةدوفأُيتمييز  تجػنسِالعِيضػامورفػعِأمػفف ُصػُير ت،أوعتجوز 
قروػػػا واحػػػدا ،إْفلػػػـو،وػػػينا  عميهػػػابذهنيػػػة وكينهػػػالػػػفتسػػػاوي  ـ  .بػػػالتجنسة فيهػػػارّذ كػػػؿ تُػػػذ ُكْرُحِكػػػ

ل ػػت وا واإللهػػِةالمقدسػػِةسػػوشُةالعايمػػِةالمقدسػػِةخميػػوت ح  إلػػىصػػومعة تجنسػػية.ولػػـي ت ب ػػؽامػػفاألـُ

                                                           
 يعبدا)المترتِجمة(.م فوكافُيعب دفيالهندالقديمة.كانتديانةالهيداالهنديةتمعف"القضيبالذكري"فالوس:  0
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حقػػا مهم ة يػػوافػػيزة قابعػػو،ا"الفايػػدة ُترتجػػىمنهػػءوػػمطاة زوتجػػ" ...مػػة.إنػػسوضػػع مػػيلـ وميسػػؼ 
المرأِةحويؿ تفاّفِحاالصطناعي،يمقتمعالو .ذروت سب م غ ي ُكوُفقدإلىموضوِعتجنس 

تنػامىوانطبلقا مفط القػايـ،ثمػةوضػع منػاقض  الُتطػاؽ.فإلػىبيعِةالنظاـِ بنػاء عمػىحػدود 
ُكثُػػرفػػيالحظػػِيبػػيوالالرغبػػةِ باعتباِرهػػاضػػمنيا مػػفتقاليػػِدالمتجتمػػِع–وبػػاألخصالػػذكوُرمػػنهـ–د 

دورُقػػدفاألبػوي، صػػة مػػفالطبقػػاِتالسػهمىإلػػىمسػػتوشملػػة إلنتجػػاِباألطهػػاؿ،وخاالنسػػاءِاختُػػِزؿ 
إلقػاءُ.وهكػذا،مػيخرا فػياألتجنػدةيػِةطبالتقنيػاِتالإدراِجمع اتربيػِةاألطهػاِؿبكػُؿِعبِيهػوظيهػةِيػتـ 

خمػؽتوتوفيِراأليػديالعاممػِةالوػابِةمػفتجهػة،إلىالحاتجة فتمّبيبذلؾ،الثقيِؿعمىكاهِؿالهقراء
ُتصػػاُبعػػدُةوبهػػذاالوػػكؿِالتجهػػِةاألخػػرش.النهػػاُذمنهػػامػػفيصػػعُببلدة وب ػػعػػة ميوداخػػؿالعايمػػِة

واحػد. ػُؿالرتجػُؿوالمػرأُةمػفالطبقػاِتالعميػاعمػىتمييػِعمصػطمِحاالبػِفحيػثعصافيربحتجر  ي عم 
التجنػػوِحإلػػىوالُبُنػػّوة تمقػػيحِالمػػفخػػبلِؿوذلػػؾفػػيهػػذاالوػػيف،نػػواقصِالتبلفػػيمػػاُيسػػّمونسبعبػػر 

فهػػـي تجهػػدوفبالمقابػػؿومػػفالتجانػػِباهخػػر،.تربيػػِةالحيوانػػاتوأ،أوت ب ُنػػياألطهػػاِؿاالصػػطناعي
ت حػويِمهـنس وفأنهس ػهـلدرتجػِةاإلغوػاء،نتيتجػة ي وأبعِدالحدود،إلىتجنسانييفمحهاِظعمىأنهِسهـل

التجن ووػعايرديف  الُيطػاؽوالمقدسػة.والمحصػمةُسانيِةالتجديِدإلىطقػوس  معنػىتضػخـ سػكانيٌّ
لهػافػيأيػِةمرحمػة مػفمراحػِؿالتػاريخ،وأزمػة بييويػة فريػدة مػفنوعهػابطاوس،ل غػدتلػة النظيػر 

الُيطػػ ػػؿُفيػػسُؽافػػيوضػػع  م  التنويػػُسإلػػىأنػػيأفكػػُربتنػػاوِؿكيهيػػِةاإلنسػػافِءِعػػبت ح  إطبلقػػا .عمػػيا
.يمفمرافعت"سوسيولوتجياالحرية"متجمُدالت مِبعمىهذاالقضيِةوضبِطهافي

المتهوػي،فػيالمرتبػِةالثانيػِةمػفبػيِفأكهػِي ييتيتصنيُعالثقافة،وبمعنىمخرإنتاتُجهػاالسػمعي 
لممتجتمعػػػاتاالسػػػتعبادأدواِت الػػػذهنيا ـ  العػػػال  وتتػػػيلُؼأساسػػػا مػػػف..فالثقافػػػُةتعنػػػيبنطاِقهػػػاالعػػػاـُ
ػػصػػطهاالوالهكػػرِ:ثػػالوثِ هػػاعمػػىي ػػِدُءذم مِفػػِةتمػػؾ،ووػػرار ُةعناصػػِرالثقااِءواألخػػبلؽ.أمػػامحاص 

كنػػػِؼالنظػػػاـالقػػػايـ يتحقػػػُؽعمػػػىطػػػوِؿميػػػاِت؛السػػػمطِةالسياسػػػيةواالقتصػػػاديةداخػػػؿ  فهػػػوعمػػػؿ 
ُرتاريِخالبّدالضرورة وتقييد هاالثقافيِةالعناصرِت كبيؿ حيثاعت ب ر تالسنيف. مدنيػةِمنهاعمىم 

االقتصػػاديُةوالسػػمطويُةزمػػرُالوقػػدانتبه ػػت.هانهِسػػلالبلزمػػةِب ػػرِضتػػيميِفالوػػرعيةِوذلػػؾس،يكممػػب
يمكػػفإرتجػػاُعصػػهِرالثقافػػةحيػػث.البلزمػػةاتخػػاِذالتػػدابيِرفػػيتتػػيخْرـولػػإلػػىهػػذااألمػػِرمبكػػرا ،

هػـلػفيسػتطيعواو.لمُحكػـاألساسػيُةداةُاألفهػيتيسػيِسالهرميػات.ةِعمىيػِدالسػمطاتإلػىمرحمػ
ة،مػػػالػػػـي بسػػػطواالهيمنػػػة الثقافيػػػة.فػػػيحػػػيفأّفالسػػػمطاحتكػػػاراِتكػػػاراِتاالقتصػػػاديِةواالحتإدارة 
النهػػبوالسػػمِبة نظمػػاأل المعتمػػدة عمػػىالعنػػِؼواالسػػت بلؿ،اليمكنهػػاالحهػػاُظعمػػىبقايهػػاعبػػر 
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،إمػاأْف،إلىأْفينتهيمػايمكػفنهُبػسوسػمُبس.وحينهػافيأحسِفاألحواؿبالعنؼإاللمدة قصيرة 
وتتوتت. تتنازع فيمابينها،أوأْفتنهار 

فػػيال لكافػػػِةالذهنيػػػة الرأسػػمالية،باعتبارهػػػاالحصػػيمة ةِمدنيػػػيتميػػزدوُرالثقافػػػِةبيهميػػة حياتيػػػة 
ِتهػػػػاومواءمِتهػػػػامػػػػعالسػػػػمطِة ػػػػُؿأوال عمػػػػىصػػػػهِرالثقافػػػػة)أ ْقم م  الميػػػػاديِفاالتجتماعيػػػػة.حيػػػػثت عم 

ػػُيُرهاصػػناعة فػػيسػػبيِؿنقِمهػػاعمػػىأوسػػِعالنطاقػػاِتوبكثافػػة االقتصػػاديةوالسي ُتص  ـا اسػػية(،ومػػفث ػػ
إلػػىتجميػػِعال عػػاِتفػػيأرتجػػاِءالمعمػػورة)األمػػـ،الوػػعوب،الػػدوؿالقوميػػة،المتجتمػػعوتجمممرتهعػػة 

،الهمسػػػػهاتالمػػػػدني،والوػػػػركات(.وبتوػػػػييِءالميػػػػادي ،ِفاألساسػػػػية،وعمػػػػىرأِسػػػػهااهداب،العمػػػػـو
ػػػع تها.أمػػػاالكتػػػُببػػػذلؾ،الػػػديِفوالحقػػػوؽ؛ت ُكػػػوُف،التػػػاريخحقػػػوِؿالهنيػػػةاألخػػػرشال األفػػػبلـُوقػػػدب ضا
والهضايياتُوالتجرايُدو ِعهػذاالصػناعة.سػماالنترنيتواإلذاعاُتوغيُرهامػفالوسػايؿ،فتػيديدور 

طايالسػػػبيؿِهنػػػاعمػػىتمهيػػػِديػػػةُالثقافعُسػػػمالالتقتصػػُر ت هػػػاوظيهإّفبػػػؿ.وحسػػػبمػػة إلدراِرأربػػػاح 
ػػُرْسػػِرالػػذهنيُكػػريِساأل رة األساسػػية تتمثػػُؿفػػيتالمػػدمُ لهػػاعمػػىم  النظيػػر  لتُ؛التػػاريخبيبعػػاد  ك ػػُوف 

ـ األوطبقػاتِالبناء عمىذلؾ أسػوأمػففػيحالػة التػيت ُكػوُفعػاتوتجممووػتىأنػواِعالعوػاير الومػ
ة خاويػػػوػػػديد باختصػػػار ُكػػػوُفت ،والكػػؿمعانيهػػػهتقػػػدُتكتمـــةً منهػػػات خمػػػؽ ل،وحػػاِؿاألبقػػػاروالمواوػػػي

ػػفػػية وقريبػػالمبلمػػحوالوػػكؿِة عديمػػوتجػػوهرِال د ة.ازواِتهػػون اهواِتهو  وفالموػػرفوفوالب ناػػايإلػػىالِقػػر 
أساسػا .والي ُهم هـحتكاراُتاإلعبلميةالدوُؿالقوميُةوالوركاُتالعالميةواال:عمىذلؾهـ مػفأيٌّ

،تقبػُعفػيقػاِعالهقػرالتػيس.فحتػىالوػرايُحاألربػاِحمنػسواسػتهبلكُسػتدرارُاسوش،ويوِفالمتجتمع
لهػػاتُه ُكػػُربػػسسػػوشتأصػػبح  عمػػىهواهػػاالمػػاؿالمزيػػِدمػػفتجنػػيُالهػػدؼ  ،لتعػػيش  واحػػد  ولػػوليػػوـ 
.فقط

كػػافاإلفقػػاُردافعػػا وباعثػػا عمػػىالتمػػرِد.فبينمػػاُيسػػت عم ؿكظػػاهرة ثقافيػػةأّفاإلفقػػار لننتبػػْسإلػػى
التهافِتعمىأ  هدفا أوليا ماتجر والعصياِففيالعصوِرالوسطىالتيالُنعتج ببها،فاّفت صِيير 

عمػػػىالراهنػػػةفػػػيكنػػػِؼالهيمنػػػِةالثقافيػػػةالرسػػػميةِ القػػػايـاانتصػػػاِرمػػػدش،ي ػػػُدؿ  فػػػيالمتجػػػاِؿلنظػػػاـِ
.الثقافيّ

ػتإليهػا،األ ْسػرحالِةاألخطُرفيوالتجانُبالوخيـُ ـُعػفالتػيالهيمنػةُالتػيأفض  ُمُنهػاالنظػا ُيي 
هػذايكمػففػيعػيشِإنمػا،الثقافػةتصػنيِعبالتػداخِؿمػعالُمط ػوارِةعمػىيػِداصػناعِةالتجػنسطريِؽ
ػػُكُؿالوضػػع هػػذاأّفأُيوػػؾٍّدوفميكاػػدِمػػفال."انهتجاِرالحريػػةػ"،بػػؿوت سػػِميِتهابػػعػػا طوالحالػػةِ ُيو 

الِعماد وأداة الورعنِةاألقوشالتي اإلمبراطوريِةمرحمة ذلؾأّف.الرأسماليّكـُالحُست ِنُدإليهاي الركف 
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 صػناعِةالثقافػة.بالتػالي،فالكهػاُحتتجػااالهيمنػِةتطويِرمعإال،الرأسماليةبالنسبِةإلىغيُرممكنة 
فػيأنواعِصعب الثقافيِةتقتضيأ أُيكهػاح  ـ  الصراِعالذهني.ومامفإمكانية إلحراِزالنتجاِحأمػا

ػعادوػكبل ومضػمونا فػيمواتجهػِة هذاالكهػاُحوُيص  ـْ سبيِؿالحريةوالمساواِةوالديمقراطية،مال ـُين ظا
القايـُعبرال زِووالصهِرو ـُ سػيتجهُدلطػرِحمثػؿ.التصػنيععمميِةالحرِبالثقافيِةالتيي ُون هاالنظا

مستهيضو،هذاالقضاياأيضا  .مفمرافعتي"سوسيولوجيا الحرية"متجمُدفي،باسهاب 
ػػػػب ت فػػػػيلبلنخػػػػراِطتهػػػػدُؼإلػػػػىالتهييػػػػِةواإلعػػػػدادِمعبػػػػة كمنػػػػذالبدايػػػػِةهػػػػات وظيهالرياضػػػػُةاكت س 

تاػػُباألالعيػػُبالرياضػػيُة.المتجتمػػع فػػيالحيػػاِةبنتجػػاح.لمموػػاركِةكمػػاُتر  إنهػػاتػػيديدور هػػاكضػػرب 
دعمىمفضروِب الرياضػةِبػدأ تصػنيعُسنبلحػظأنػمقابػؿذلػؾ،.ومعهاتكيؼِالوالمتجتمعيةالتعو 

الُمصار عِةميسسةعد تهسِخواهتراِءاإلمبراطوريِةالرومانيةعمىوتجِسالخصوص.وهذاهوويُفب 
والُمتجال دة.

ػػتالرأسػػماليُة تجوهِرهػػاأيضػػا ،بعػػدالرياضػػِةالتصػػنيع عمػػىوقػػدف ر ض  منػػذالهػػاويالِ ػػُروهػػدـِ
بالتػاليإرفاق هػاوتحويِمهػا،البداية ُمف  ت خ ص صػية؛لتُػي  ػع إلػىِمهنػة  ُمب ضا ػبالسػمطة.إنهػاميػداف  ر مخ 

متجػػاال لمموػػاركِةفػػيالمتجتمػػِععمػػىأسػػاِسلتخػػديرتجػػِؿاأليتميػػُزباألهميػػِة .وبػػدال مػػفأْفت كػػوف 
الم ثػػارِةالمنافسػػِةبتهػػػور  عنويػػاِتالعاليػػةوالقػػوةالتجسػػديِةالمتينػػة،أصػػبح تميػػدانا لتجنػػِيالمػػاؿ،وا 

فػػيسػػبيِؿذلػػؾ المتجتمػػُعفػػيوضػػِعالمتهػػرِجالسػػمبي.لقػػداستوػػر تثقافػػُة.طػػايش  وبالتػػالي،صػػار 
اأُلُسود،و م بِةالصراع)الرمُيباإلنسافلقمة ساي ة فيفـِ ـُح  رغا بعِضهـمقارعِةعمىتجاِلديفالمُا 

القياسػيّحتىالموتبعضا  الػرقـِ ـُ ،والتصػهيؽ،(واستهحم تفػيتجميػِعحقػوِؿالرياضػة.أمػاتحطػي
 بكثير ما،هريؽ منتميا لفهماالتصورافالسايداففيها.وأْفت ُكوف  أهـا االنتماءإلىمفأصبح  ديػف 

حالة إلىفريؽ ما،حيثأوفمسهة.كذااألمُربالنسبِةلبلنحيازِ .ّية بكػُؿمعنػىالكممػةم ر ضتُجِعؿ 
قػدب م   ػواُكػوُفي وهكػذا ـُ .وعمػىسػبيؿالمثػاؿ،الػتحكـالسػهؿأخػرشمػفوسػايِؿفعالػة وسػيمة الحكػا

بالنسبِةإلى أوفمسهة يمكنهاتيديُةالدوِرالذيتيديسكرُةالقدـِ ديف  ؟الدولِةالقوميةاـِحكّأي 
 بمػوُغذروِةالرياضة،ي كػوُفويمكنناالقوُؿأنس،وبتصنيِعثالوِثالتجنسوالهفّعاٍـّوبتقييـ  ـا قػدتػ

ػناعْحكـِإنواُءوليسمستحيبل .الحكـف فُ رأِسالماِؿالعالمُيأوسػمطِةالدولػِةالقوميػة،مػال ػـُتص 
وانتقػػػاِدالتجػػػنِسأو.أ ُعػػػوُدوالهػػػُفوالرياضػػػة–التجػػػنِسوالثقافػػػةِميػػػاديُف ـُ بِػػػذ  ػػػُدُدعمػػػىأنػػػيالأ قُػػػوـُ ُأو 

قايمة بذاتها.بؿأنت مػفمتجػاالتقُدتمييع وتصنيع هذاالالثقافِةأوالرياضِةكظواهر  ،عمػىالػرغـِ
.السيرورةفيالنووِءاالتجتماعيوتيميِفوالمصيريِةالحياتيِةأهميِتها
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ػػػيا الُمس  لهيمنػػػِةالرأسػػػماليةِأمػػاالعػػػال ـُاالفتراضػػي  وطيػػد  ُرعمػػىي ػػػِداألتجهػػػزِةاإلعبلميػػِةكيسػػػاس 
ؿالحيػاِةإلػىمهمأخرشتِجد ذهنية هيمنة ةُأدا،فهوا ذهني و  افتراضػية.فت ح  ،يعنػيوصػول هاخيػاؿ 

كػالحرِب ُوع  ُمػر  فتراضػي،فػيالهضػاِءاالمػثبل أقاصيحدوِدالعقِؿالتحميمي.ولػدشع ػرِضحػادث 
مػفإفسػاِدلوحػدهاستتمكفُف ػُؼقػديـِمنػذال.دوفُبػداألخػبلؽِوتحطػيـِ التػيل ػـالحيػاةُال ػابِرتوص 

ُربهااإلنساُفبذهِنسوتجسِدا الحيػاُةمػفالزيػِؼوالريػاءعمػىُيتج  أنهػاحيػاة زايهػة.واليمكػفأْفتنتجػو 
االفتػراِضعميهػا.النػتهـهنػا مػفالتقنػياتطػور الباضافِةاسـِ ػُدالحيػاِةاالفتراضػيةالػذيم كاػف  ِبح 

باعػػادِةتناولػػسوتقييمػػسبخصايصػػسذاتػػس الهػػردِ،بػػؿنقػػـو ذهػػف  ُكػػُفمػػفاالسػػت بلِؿالتػػيت ُوػػؿ  وُتم 
رُ.إّفالتكنولوتجياالمُواالستثمار الػذيتح  ر ة مفقيودهاِمفأخطِراألسمحِةالهتاكة.والميثُراألولي 

ػػـُهػػو،لحيػػاِةاالفتراضػػيةي هػػرُضوتجػػود ا ك  إلػػىبسػػِطُحكِمهػػاعمػػى،وحاتجُتهػػابالتقنيػػةالرأسػػماليِةت ح 
يػياراتممال عمػىبػدوِرادؿ مفالبور.حيثلـت ُعدالحيػاُةُتطػاؽ،ألنهػادومػا تتحػوُؿإلػىافتػراض 

لم ايػةعػفالحيػػاِةوالمحاكػاُةسػوشحالػة ممموسػة قميػدُ.ومػاالتاإلنسػاِفوهػوعمػىقيػِدالحيػاةمػوتِ
أولاالفتراضػػية.ولكػػف،الي حُصػػُؿاإلنسػػاُفعمػػىالمعرفػػِةعبػػرمحاكاتِػػس ػػب ِهسكػػُؿحػػادث  بكػػُؿوت و 

بتقميػػػػِدتجميػػػػِعالواليمكػػػػفإحػػػػرازُبػػػػؿإنػػػػسي ػػػػدوأبمهػػػػا بػػػػذلؾ.إنتجػػػػاز.عبلقػػػػة أو منتجػػػػزاتِالتقػػػػدـِ
المخهػيفػيالحضارية.مايتحقؽهناهوهيمنػُةثقافػِةالتقميػدوا واالخػتبلؼ  لمحاكػاة.لكػّفالتبػايف 

بتاتػػا .حتػػىالتػػاريُخاليكػػرُرنهس ػػس.فالتقميػػُدضػػّدالتقػػدـ.فػػي ثنايػػاتجػػوهِرالحيػػاةالُيطيػػُؽالتكػػرار 
ػهـتجميػع حيفأّفالحياة االفتراضية ترتكػُزإلػىالتقميػِدالبلمحػدود.ذلػؾأّفال ،بعضػا ُيق مُػدوفبعض 

ػهـفُيوػاِبهوفب ِؿاليمكػػفعيُوػسبػدوِفالحيػػاِةا.فعصػُرالمػعيػػقطحوػُدالخم ػؽيُ.وهكػػذابعضػا عض 
االفتراضية.واليمكفإدارتُػسإالبسػيادِةالحماقػِةوال ػبِفبػبلحػدود،والػذياليتحقػُؽبػدوراإالمػع

الحياِةاالفتراضية.
ػُةاألوليػُةلمحيػاِةالحػرة. فتعريػُؼالحيػاِةالحػرةوتنظيُمهػاضػرورة أماالحػد مػفذلػؾ،فهػوالم ه ما

ت كمػػُففػػيهػػذاالمتجػػاؿِالمتجتمعػػاُتعمػػىتماسػػِكهاورصػػانِتها.وتحػػافظ يػػة الغنػػىعنهػػاكػػيحتم
عميها. أغمُبالقضاياالتيينب يعمىسوسيولوتجياالحريِةأْفُتتجيب 

نواحي.مفعدةِبويِفتطويِرالحياِةاالفتراضيِةنتجاِحالنظاـيمكنناورحُ
سػقاطُِةوظيهيالسوروابطِلمتجتمعاإرخاُءعبلقاِتأواًل؛ األخػبلِؽوالػديِفمعاألخػبلؽوالػديف،وا 

فػػرُضالتبعيػػِةعمػػىالمتجتمػػع.وبمعنػػى،وبالتػػاليالعممػػانيّانوفِالقػػعػػفطريػػِؽإلػػىالمرتبػػِةالثانيػػة
ُحلمػػديِفواألخػػبلِؽباالنتعػػاِشتماوػػيا مػػعمػػدش القػػايـ.فػػالقلِتهماخػػدممخػػر،فانػػسُيسػػم  وانيفُمنظػػاـِ
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يػػةإلػػىقبضػػِةالسػػمطِةالرأسػػمالية.متجتمعبػػِةالاوالعممانيػػُةفػػيتجوهرهمػػاوسػػيمتافلتػػيميِفانتقػػاِؿالرق
يػػحيػػث أمػػِرتـ  ـُ يالعممانيػػِةوالقػػعػػفطريػػِؽالػػديِفواألخػػبلِؽحسػػ فػػرضِف،وذلػػؾب يػػة وانسػػبلح 

الموتجػودِةفػياألقنػافِوػرايِحواألرسػتقراطيةِالوػرايحِالتبعيػِةعمػى ،سػواءحػدٍّعمػىالمتجتمػِعالقػديـِ
فسػػاحِو اكميػػا مػػإنػػسالي هنيهمنهػػا.احتياطيػػة قػػوة وتوػػكيِؿ،العاممػػةةقػػوالومػػاؿِالرأِسالمتجػػاِؿأمػػاـا 

إليهألنػػسبحاتجػػة  فػػاّفالنة،مدنيػػالمػػفِقب ػػِؿـِاسػػتخدوػػايعت يااليفاأدات ػػمػػباعتبارهف.امػػماسػػة  ـ  ظػػا
إليهمػػػابصػػػػهِتهما" أيضػػػػا بحاتجػػػػة  اسػػػػمطت سا؛ولكػػػْف،بوػػػػرِطأالُتوػػػػاِطر"الهصػػػػؿالكممػػػػة الرأسػػػماليا

ت س.وعػػػفطريػػػِؽهػػػذااإلتجػػػراءاتتتحػػػوُؿدولػػػُةالقػػػصػػػادية والسياسػػػية،وأالُتع ػػػرِقبلاالقت انوفِمسػػػير 
أساسية لمحداثِةالرأسمالية،فيُواإلصبلِحالدين دات يفكػير همػااألصػميافبػذلؾدويديػاتإلىمظاهر 

.وهمػػػافػػػيالوقػػػِتنهِسػػػسالرأسػػػماليّوالمتجتمػػػعالرأسػػػمالُياالقتصػػػاِدحالػػػِةفلبلنتقػػػاِؿإلػػػىييت ساسػػػأ
.مواكؿِوسيمتافلحُؿ ذهنيِةالنظاـِ

ـــًا؛ بػػػيفالػػػذاِت"األسموبِاسػػػتخداُمسلػػػػثاني مهتػػػاُحالهيمنػػػِةموضػػػوعِالوالعممػػػي".وكػػػيّفالهصػػػؿ 
،الػػػذيي بػػػدوظاهريػػػا وكينػػػسضػػػرورة الغنػػػىعنهػػػافػػػيموضػػػوعانيةالوػػػييانيةهنيػػػة.فمبػػػدُأالالذ

.فػػيْفالمثاليػػةِةالذاتانيػػةهيمنػػاألسػػموِبالعممػػي،هػػوفػػيالحقيقػػةمرحمػػة تمهيديػػة ضػػرورية ألتجػػِؿ
ذاتػػا  أيضػػا ،يموريف.وبطبيعػِةالحػػاؿ،مػايقػػُععمػىعػػاتؽالمػالحكػػـوػػرط الزـ ألتجػِؿفاعمػةت ُكػوف 

كػػيُيمحكػػـوالخضػوع لتعنػػيالتوػػيي ،مػادةأوالموضػػوعِ.وكينونػػُةالا يموضػػوعا وػييأْفي ُكونػػواهػو
عػػػفبمػػػوِغالػػػذاِتحالػػػة ادةيالمػػػ.إذف،فاألوػػػياُء،وبالتػػػالمػػػاوػػػيء  أسػػػموبيٌّ حكـتالػػػ،هػػػيتعبيػػػر 

م ةِ،بػػؿوتهعػُؿذلػػؾوكينهػامبػػدُأ"المزاتجػيّ ػماماتأي،)مػـ"فػػيالعِالب سػم  .تمتػدتجػػذوُر(العمػػـمػػفُمس 
"الُمثُػػؿ"وضػػوعالموالهصػػِؿبػػيفالػػذاِت إلػػىعهػػِدأفبلطػػوف.ذلػػؾأّفأفبلطػػوف،ومػػفخػػبلِؿعػػال ـِ

كػػُؿالتمييػػزاِت أسػػاس  توػػتمُؿوالهػػوارؽالوػػهيرِةلديػػس،و ػػكاؿ  االنعكاسػػاِتعمػػىعمػػىنحػػِوثناييػػات 
ػػػػسالميثولوتجيػػػػة البسػػػػيطة.فػػػػيحػػػػيفأننػػػػانوػػػػاهدُأسُ فػػػػيالمتجتمعػػػػاتالسػػػػومريِةبوػػػػكس  خػػػػارؽ  ؿ 

؛وتبتجيِمهػػافػػياألعمػػى،لهرميػػِةالعميػػاباوالمصػػرية.فيصػػوُلهااألصػػميُةتتتجسػػُدفػػيالسػػمُواإللهػػُي
عفثناييِةالخالؽفيالقاع.فالتعم فوفياستعباِدواسترقاِؽ –المخموؽوقرينػةاهِمػر–بيُرالذهني 

(–كـ)الحاالميمور الوػيء،الُمثُػؿ–العبػد،الكػبلـ–إللسقدت ط وار توييا فوييا عمىوكِؿ:االمحكـو
بػػيفالػػذاتتػػدريتجياالنعكاسػػاتالبسػػيطة؛ِلت بمُػػغ –الهاضػػمة .وكػػذاالهصػػُؿبػػيفوضػػوعالم–ا الهصػػؿ 
لػػذلؾ،فهػػوإنكػػاُرالديمقراطيػػة–الػػروح ،وفػػتُحالبػػدفينػػدرُجفػػيهػػذااإلطػػار.أمػػاالمعنػػىالسياسػػي 

األولي ارويِةوالموناروية. ـ  السبيِؿأما
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أنماِطػػػػسحيمػػػػة وتػػػػآمرا ومكيػػػػدة مػػػػعينب ػػػػياإلدراؾ قػػػػدبمػػػػغ أكثػػػػر  التحميمػػػػيا تمامػػػػا أّفالػػػػذهف 
عمػىهػذاالحقيقػِةالواقعػة.والػذكاُءالُمضػاِرُب)التصػوري(هػو صػارخ  الرأسمالية.والبورصةمثػاؿ 

عميهػػ ي ػػدوافتوأمػػا فػػيمتجاُلهػػاالػػذيي ػػُدر  بة والػػذكاء التصػػوريا الطايمػػة.أيأّفالُمضػػار  ااألربػػاح 
الرأسمالي،مثمما .فالحروُبتنوُبعمػىأسػاِسوالعسكريّالسياسيُالحقم يففيهيالحاُؿالنظاـِ

متبلعػػِبلأداة الػذكاُءالتصػػوريبػػاتالحيمػِةوالمكػػروالمكيػػدة،ِلت ُكػوفبػػذلؾذروة ثقافػػِةالصػيد.لقػػد
بِة أبػدا البورصةوالمياديِفالسياسيةوالعسػكريةحقوِؿفيآمرِوالتوالمضار  .،وبدرتجػة غيػِرمسػبوقة 
األتجسػاُدفػػيألسػنِةلهيػِبالقنابػػِؿتحتػرؽُبينمػػافبالوتجػداِفوالموػاعر.،ولػوبمثقػػاِؿذرة إنػسالي عب ػي

مػػايالنوويػػِةوغيِرهػػامػػفاألسػػمحِةالهتاكػػةالمرُوعػػِةفػػ مػػفاكتسػػاُبالمميػػاراِتيتجػػريفانػػس،مكػػاف 
ػػر ؽ واحػػدة.بالمقػػدورالقػػوُؿأّفكػػافػػيمالنقػػوِد قطػػرُةع  ػػباب  عػػدِةأيػػاـ،ودوفأْفت ت ص  مخػػرخػػبلؿ  ف 

و عفذهنيِتهابكُؿتجبلء  ية فػيالبورصػةوالسياسػِةوالحػرب.إذ،مػاوػهافالرأسمالية تكوُؼالنقاب 
إنسانية لفت نت ِهك هاالرأسماليُةك رمىلعين يالربح.ِمفقيمة أوعاطهة 

ضػػرورة الغنػػىعنهػػاألتجػػِؿالحيػػاة.فكممػػاازداد االنقطػػاُععػػفهػػذا ب ْيػػد أّفالػػذكاء العػػاطهيا
فػػيكثر.أمػػا المخػػاطرِبيييػػة،فتُن ُبػػُئبالالكػػوارثُالنػوِعمػػفالػػذكاء،ت خبػػومعػػانيالحيػػاِةوتخمػػُدأكثػػر 

القيامػػػة.والمسػػػيوُؿعػػػػفذلػػػؾهػػػوالػػػذكاُءالتصػػػػورييػػػوـِِبُحمػػػػوِؿتُن ُبػػػُئكينهػػػاوبالحيػػػاةِقػػػةِالمحد
منحػػرؼ،والمقتػػاُت بمنظػػور  ـُ والهػػف؛طرديػػا عمػػىالم ػػة،السػػمطةالمسػػت خد  ،المدينػػة،الدولػػة،العمػػـِ

عػػػالمي)اإلمبراطوريػػػةالعالميػػػةِلػػػر أِسالمػػػاؿالعػػػ إلػػػىلوياثػػػاف  ؿ  ػػػوا هػػػذاالتصػػػديلالمي(.أمػػػاِلي ت ح 
ػػد ا،فيتطمػػػب العػػػاطهياالػػذكاء الػػوحِشوص  ػػُؿتػػػيثيِراوػػػاممة وحثيثػػة تجهػػػود وبػػذؿ  لم ايػػة.وألتجػػػِؿو 

ػسعػفيتجبردعُالمدُمر، د قمِعػسالمس  أنهاِسػساعمػىأعقابػس.يتجػبقطػعُماِطعمػىالحيػاِةالحػرة،ور 
الحيػػػاة يعتجػػػزعػػػفالعػػػيشكػػػي ػػػُةاألوليػػػُة،قبػػػؿأْفيتجعػػػؿ  عمػػػىكوكبنػػػاالُتطػػػاؽ.وسػػػت ُكوُفالم ه ما

تخطيطػػسالحيػػاتي،والنتجػػاحُعمػػؿِالنظريػػِةلهػػذاالالرييػػةبمػػوغُهػػيلسوسػػيولوتجياالحريػػة فػػيرسػػـِ
السميـ.
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 االقتصادوية -ب


االقتصػػادي.فػػيهػذاالهيػػِةتمػؾاهراُءالقايمػػُةبػػيّفوالدة الرأسػماليِةنتيتجػػة طبيعيػة لمنمػػوُتنػدرجُ
بالذكرالماركسية المُ مفضروِباالقتصادوية.حيثلز خت ونخص  مػىعا دومعمم تة إلىضرب 

اقلرأسماليةِإلىاالنظِر .وُوِضػع االقتصػاُدالسياسػيفػيالزاويػِةالػركفمػفتصػاديّوكينهػانمػوذج 
االتجتماع. ذ ِةبوط ُضبِكماعموـِ بحُدذاتسيِفالحياةاالقتصاديةتبعُضالقراراِتالُمتاخ  لدشكعمـ 

.،ِلت كوفاسما عمىمسمىتوكيِؿالدولِةالعصرية
باالعتمػػاِدعمػػىاسػػت بلِؿاألسػػعاِرالمعروضػػِةفػػيالسػػوؽمػػاؿِالورأُس األربػػاح  قػػد،الػػذيي ػػُدر 
دورا  تداعيإمكانية حصوؿِمهملعب  التطوِرالرأسػماليا فيظهوِرهذاالرأي.حيثب رز تميوؿ 

عفالسياِؽالحضارُيككؿ.وهنا منعزؿ  عفالتاريِخوالمتجتمِعوالسمطة،أيبوكؿ  معزوؿ  بوكؿ 
ارت ق ػػػوابهػػػاإلػػػىمنزلػػػة ال،تكمػػػفالمهارقػػػة.حيػػػثأّفالػػػزاعميفبمناهضػػػِتهـالصػػػارمِةلمرأسػػػمالية

الصراِعتتجاهها. تستحق هاإطبلقا تحتاسـِ
قاػػعِو ومػػفالُمت المنحػػدريففػػيأصػػولهـإلػػىإنكمتػػرا.االقتصػػاِدالسياسػػيُيييخصػػاأيمكػػففهػػـُ

فيالبمِدالػذيانتصػر تقدوة نموذتجا تجديد الاالقتصاد أْفي تجع مواحقِؿهذاالمنهـكيخصايييففي
ػػػُؽكػػػارؿمػػػاركسفػػػيهػػػذاالنمػػػوذج لمعقػػػوؿ،مػػػفمهػػػـفيػػػسالرأسػػػمالية.وت ع م  حيػػػثلم ايػػػةومنيػػػر 

ه ِةإلى يكمػففػيماركسطالِعسوء لكّف.هذاالويفختصيففيمالاإلنكميزانتقاداِتسالموتجا عػدـِ
لاِهػػلسإكمالػػ الماركسػػييفالبلحقػػيفلػػسبتحويِمػػسإلػػىفػػي،والمعنػػُيبػػذلؾسمو  ة كاريكاتوريػػة نسػػخقيػػاـِ
تحميِمػػسالممػػنهِجركسمػػادشلػػساسػػيُاألنقصِالػػبكػػُؿمعنػػىالكممػػة.ويمكػػفإيضػػاحُعنػػس فػػيعػػدـِ

عمػػػىإيضػػػاِحدوِراأليػػػديولوتجيا،مػػػعلعبلقػػػِةالسػػػمطِةوالدولػػػةِ ِمػػػؿ  فػػػيحػػػيفأّفالرأسػػػمالية.لقػػػدع 
وكهوء مسايؿِلت عاطيس يكمػففػيفيبعِضاألماكف.ذهنيِةالرأسماليِةقدير  لكّفضبلل ساألساسػيا

ػػه المُاأليديولوتجيػػة تػػيُتع ػػد وال،أساسػػا نظػػِرالوضػػعيةِالعمِمػػسبوتجهػػِة فػػيحركػػِةالتنػػويرالتػػية مضا
ك ػػتبصػػماِتهاعمػػىالوسػػِطالهكػػريالثقػػافي بعيػػدكانػػتت ر  ػػد  كػػافمقتنعػػا ،بػػؿوميمنػػا .لقػػدمنػػذأم 

االتجتماعِبامكانيِةصياغِةإيمانا اليتزعزُع الهيزيايية.وهذاالتعػاطيأيضا ِعمـِ عمىمنواِؿالعموـِ
قد ع ؿ  تجدا بصدِدإنتجازاتج  ـ  دينػيٍّماؿ"الرأس"الق ُي ِلتهسػيراعمػىنحػِوكتػاب  عقيما ،وم هاد الطريػؽ 

مػػف وب ػػُيفهػػوفمػػفأعمػػاؿ بػػسالمريػػدووـُمػػايقػػلكػػّفبحثػػا .كونػػسأكثػػر  واضػػح  اُتأمػػامنتجػػز.أمػػر 
لػػـت ت ع ػػدامفػػاؽ فمسػػهِةفهػػيتجهػػود لثػػورة؛لينػػيفبوػػيِفاإلمبرياليػػة،الرأسػػماليِةاالحتكاريػػة،والدولػػِةوا
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العديػػِدمػػفمرايػػسالمهيػػدِةالتنػػوير. ـ  قػػادرة عمػػىعػػفأّفعتجػػز اإالالق ُيمػػة،وورغػػ طػػرِحمفػػاؽ فكريػػة 
ّطيالحداثِةالرأسمالية يا فيفوِؿالتتجربِةالسوفييتية.رييسكافميثرا ،ت خ 

إلػىانحػازوا.فقػدالهوضػوييفأيضػا بوػيِفالرأسػماليةتهسػيراتِعمػىي مُبالطػابُعاالقتصػادي
النهيارهػػػا.إنهػػػامراء ُأفِسػػػد تعمػػػىيػػػِدا الرأسػػػماليِةاقتصػػػاديض رفػػػالػػػرأيالػػػذييقػػػوُؿوكػػػيفّ كػػػاؼ 

قوانيُنػػػس،واالقتصػػػاُدِعمػػػـ،بالتػػػالي،فمػػػسأيضػػػا قوانيُنػػػس.وبموتجػػػِبهػػػذاالقػػػوانيف،"الوضػػػعية: لمِعمػػػـِ
ُينِتجاألزمات.ومػايتبقػىعممُػسماليِةالعيُشيستحيُؿعمىالرأ ِؿهػذايػهعتسهػوتسػريُعألنهانظاـ 

ػػػيادالوػػػيوعية.وفػػػيالمحصػػػمةسػػػتنهارالرأسػػػماليةالقػػػوانيف  يتخهػػػىوراءهػػػذااهراِءعػػػدـُ"،وسُتو 
ُةعمومػػا نظاُمػػس،بػػؿوحتػػىفوضػػااالخاصػػمواقػػعاالتجتمػػاعي.ذلػػؾأنػػسلممتجتمػػعِلالتعريػػِؼالسػػميـ

 نػػػاابُبكافػػػِةإّفالمتجتمػػػع .تمامػػػا الحركػػػِةالتنويريػػػةِأيػػػديولوتجياتُارتي تػػػسمػػػابػػػس،والتػػػيتعمػػػُؿخػػػارج 
عػػفالتعػػاريِؼالتػػػيوتجوهريػػا يختمػػُؼنوعيػػا ،أيضػػا يةبمػػافيهػػااالقتصػػادووالميسسػػاتية،ةِذهنيػػال

مػػاغالبػػا لديػػسيػػةالممارسػػِةالعممحالػػة أّفعػػبلوة عمػػى؛بالوضػػعيةالمسػػماةُالعمػػوـُبحقُػػسصػػاغ تها
االخػػتبلؼ،مػػايقتضػػيبػػدوِراهػػذاو.ت ُكػػوُفمتسػػمة بالهوضػػى مختمهػػة كػػؿا تحميم ػػسوتناُول ػػسبمقاربػػات 

وتطوير  .عمىهدشذلؾة  ايرمعممية ممارسات 
رأِسنظػاـِمػع،أيمػاؿالرأسِمػعروابػِطاالقتصػاِدتجعػؿُوعمىضوِءهػذااالنتقػاداِتيمكننػا

أفضػػؿ.التمههومػػة المػػاؿِ بػػسوػػخيُصعمػػىنحػػو  ـُ هػػواعتبػػاُرالرأسػػماليِةاألوُؿالػػذيعمينػػاالقيػػا
ذلػػؾتناقضػػا ظاهريػػا ،ليسػػتاقتصػػادا  ْفالح  سياسػػيّ.فوا  سػػُيق ُرُبناأكثػػر،تحميػػُؿالرأسػػماليةكنظػػاـ 

هنػامفإدراِؾالربِحالكػامففػيمكنوناِتهػ ـُ يػِةالسػمطةاختزالالوقػوِعفػيعػدـُاالتجوهريػة.مػفالمهػ
 االتجتمػػاِعنحػػومػػفاالقتصػػادويِةزلػػؽ أوننوالدولػػة.أي،عمينػػاأالنقهػػز  ـ  السػػمطوية.ولػػوأّفعػػاِل

الرأسمالية بذاِتهاعمىأنهاطريقة فػيالتػيصػاغ هابػدال مػفتقييماتِػس،)مػذهب(ماكسفيبرف سار 
لاِهػس"األخػبلُؽالبروتسػتانتي ل كان ػتفرصػُتسفػيإيضػػاِحهاأكبػر.فػيحػػيفأّف؛ةوروحالرأسػػمالية"ُمي 

بيسػػعىإليضػػاِحوالدِةالرأسػماليةبروديػػؿفرنانػد االحتكػػاِرتيسػػيسمػػفخػػبلِؿخاصػػيِتهاالتػيتقػػوـُ
كػػوِفتحمػػيبلِتهـتجميعػػا عمػػىاألسػػعاِرالػػدايرِةفػػيالسػػوا ارتكػػاز ـ  ،بمػػافػػيهـمػػاركسأيضػػا ،ؽ.ورغػػ

ممحوظة،إالأّفتتميزبي يكمػففػينقصػهـهمية  اإليضػاِحاالقتصػادي،بتنػاولهـاألمػر األساسػيا
وكينسضرورة محتومة.

رأيػػػي،فالرأسػػػماليُةهػػػيوػػػكُؿالمتجتمػػػِعالػػػذيسػػػاد أوروبػػػا اعتبػػػارا مػػػفالقػػػرِفال ربيػػػة وحسػػػب 
ػػت.وقػػدالسػػادسعوػػر ػػُعِدالعسػػكريةوالسياسػػيِةوالثقاانت ظ م  اسػػتمرارا لتقاليػػد قديمػػة ،فيػػةعمػػىالص 
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االتجتماعيػة،وفػيت تاِبع المكػِروالحيمػِةالُمن ظامػِةوالممنهتجػِةعمػىأسػاِسنهػِبوسػمِبالِقػي ـِ أسػاليب 
أيضػػػا عمػػػىأنهػػػاالحمقػػػُةالعصػػػريُةةِوالدهػػػذاالػػػويمكننػػػاتعريػػػُؼكمػػػامقػػػدمِتهاالمػػػدخراِتالماديػػػة.

ِعياِةمتجموعِتسالسابلبِةالناهاابِةالممتهػِةحولػس،التيلتج،اليِدالنهبتقسمسمِةل ِبم  قويٍّ ي إليهاأوُؿرتجؿ 
ال ـ  المرأةِمتجتمعوالتين ه ب تالِقي  الممارسػُةوبمعنىمخر،فاّفالرأسمالية هػياألـ.–ية الممتهة حوؿ 

فػػػيإنكمتػػػراتإلػػػىالوسػػػطِ،والتػػػيبػػػرز تتميػػػزبُرِقػػػُيذكاِيهػػػاالتصػػػوريالتػػػيممتجموعػػػاتِلالعمميػػػُة
ػػدار التػػيٖوالبندقيػػةٕفمورنسػػاؤمػػفق بِمهػػافػػيمػػدايِفتجنػػوشظهػػر تنػػدا،ووهول ةِدولػػتاليحػػة ت ص 
تنهػرُدبينمػاِطحيػاة خاصػة بهػا.إّفتمػؾالمتجموعػاتِمػعالدولػةنمو هاؿ داخ ت ف،فيإيطالياةِنيالمد

مػػا بِةعمػىاألمػػواِؿباالسػتهادِةمػػف،وتُبػعمػىغػػراِرأعضػاِءطريقػػة دينيػة  ِديمهاراِتهػػافػيالُمضػػار 
بالتبلعػػِبيبل هػػاا ك ّمػػوتنه ػػُبوتسػػمُب،تُنتجُزهػػافػػيالمتجػػاِؿاالقتصػػاديّاِتالتػػييثدحػػالت مػػفالِقػػي ـِ

تواصػؿِباألسعاِرالدايرِةفياألسواِؽالمنتورِةفيكافِةأصقاِعالمعمورة،والتتوانىعفالمتجوِءالم
.وُتس ػػمال فػػيبعِضػػهااهخػػرو،بالسػػبللةىهػػذاالمتجموعػػاُتفػػيبعػػِضاألمػػاكفمعنػػِؼعنػػدالمػػزـو
ُيُزهػػػػاعػػػػفالوحيػػػػُدومهػػػػـرُؽالااألرسػػػػتقراطيِةأوالبورتجوازيػػػػة.الهػػػػب اليفالنّوػػػػومصػػػػوصالالػػػػذيُيم 

مطاِتالدولػة،فيالعصوِراألولىوالوسػطى،هػوت م وُقُعهػافػيالمػدف،وت ػداُخُمهامػعسػالمعروفيف
أكثرسترا  لدشالحاتجةبوكؿ  بقاُيهاعميسواستعماُلهاالعنؼ  هناؾِةالثانية.فظاهريا ،مرتبالفي،وا 

مػػػىواعتمػػػادا عوفػػػؽتمػػػؾالقواعػػدِربح تجنػػػيالػػتتمػػؾالمتجموعػػػاتِأّفلبلقتصػػػاد،وقواعػػد وضػػػوابط
فػيتػاريِخرأسِلػونبوػناون قاولكػف،حوزتهػا.يفػيلػذاهامالِرأسِذكايهاو صػحيح  بنػاعمػىمنػواؿ 

حكاية حقا .ف،ماؿال تجديرا بيْفي ُكوف  سنتجدهذاالسموؾ 
قاػػؽ فيهػػاالتكػػديُسألوِؿ فػػيالحػػروِباالسػػتعماريةالتػػيت ح  لػػـي ػػُؾهنػػاؾأيػػُةقػػوانيفاقتصػػادية 

سبانياومرة.فالبرت اؿ نكموهولنداوا  مدايِفالبندقيةوتجنوش؛قػدكتراوفرنسا،ومفقبمهـمستوطنات ا 
                                                           

مدينةإيطاليةعمىالبحرالمتوسط،عمىمقربةمفالحدودالسورية.كانتمفدوؿالمدفاإليطالية.وهيجنوى أو جنوه: 0
 هسس)المترتِجمة(.عاصمُةمقاطعة تعر ؼباالسـن

قميـتوسكانا.وهيأكبرمدنسوأكثرهاسكانا فمورنسا:  4 مدينةفيالتجزءالوماليمفوسطإيطاليا،وعاصمُةمقاطعِةفمورنساوا 
لمهفوالعمارةكا داريا .تعتبرمنويعصرالنهضة.واوتهرتفيالعالـبيسراكمهد  حدشوأهمهاتراثا تاريخيا وفنيا واقتصاديا وا 

 أتجمؿوأهـمدفالعالـ)المترتِجمة(.

وعاصمةمقاطعةفينيسيا.وهيعبارةعفأكثرمفمايةتجزيرةالبندقية: 3 مدينةبوماؿإيطاليا،وهيعاصمةإقميـفينيتو،
.كانتمتصمةببعضهاعفطريؽتجسور.تطؿالمدينةعمىالبحراألدرياتيكي،وتعتبرمفأهـالمدفاإليطاليةوأكثرهاتجماال 

تتجاريا أثناءالحمبلت.تسمىتجمهوريةالبندقيةثـباتتالعصورالوسطى.فيتتمتعبحكـذاتي تعتبرمفأهـمرافئأوروبا
الصميبية،وتتمتعبقوةبحريةهايمة)المترتِجمة(.
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مدخراتهـمفرأسِ عسػيرا تحديػُدالعمنػي.ولػيسمباوػرماِؿبالمتجوِءكميػا إلػىالعنػِؼالالأ مانواأوؿ 
فيمػابعػػدُة.وقػداوػتُقاتة،أوفػيالمنػاطِؽالمسػت عم رقريبػػفػيأسػواِؽالبمػدافالهػذاالحقػايؽ،سػواء 

األربعػػػيفاألربعػػػيفحرامػػػي.أمػػػاتسػػػميةُأحوػػػاِءبػػػيفمػػػفيضػػػا أونوػػػي األغػػػواتُ،وػػػريحُةاألسػػػياد
وظػػايؼُدارتجػػة.فػػيحػػيفتتمثػػؿالموضػػة هػػومتجػػرُداألسػػيادالبورتجػػوازييف،فحرامػػيالمعاصػػريفب

االقتصػادفػياالسػتمراِرباإلبقػاِءعمػىتجػوهِراألمػِردفينػا مسػتورا . األوليُةلمضػوابِطالمسػماِةبِعمػـِ
تُق ػػو هػػذاالمواضػػيع،طرحػػا ناتجحػػا فػػيُدـأيػػُةنظريػػة  ـ  ػػز يت م قّفسػػوؼي ػػُت رييسػػي،وسػػػُتكافيهػػاكُمنتج 

ـُظػػاهرِةعميهػػا.مػػفهنػػا،مػػاِمػػفعِ ِعمػػ بالحقػػايِؽوق م بهػػارأسػػا عمػػىعقػػب،مثممػػافعػػؿ  ػػب  تبلع  مػػـ 
بػسالعقػاالقتصاد.إننان عثُرفيحقػِؿاالقتصػاِدالسياسػيُ ـ  قػا إّفُؿالتصػوري.عمػىأفػدِحتحريػؼ 

ِفػػ الوحيػػػُدالمتميػػػُزِبت ر  ـُ كميػػػا التنػػػاميبيّمتيػػػازاالسالحداثػػة الرأسػػػمالية هػػػيالنظػػػا عمػػػىدعامػػػِةِعمػػػـِ
.التزييؼ

قضػػػايا ـُ الحيػػػاِةالماديػػػة.االقتصػػػاُدمسػػػتمزماِتاالقتصػػػاِدأوتػػػيميُفهػػػوالحػػػيُالكػػػايِفمػػػفأهػػػ
ق ِؽالتطوِرالطبيعي.ألتجِؿة ضرور فت ح  ـُ ُمُفالكايفالحينظا التػيمػوادالمفخػبلؿاستمراريت سُيي 

عػػفطريػػؽالتهػػاعبلتثػػـُيطػػِرُععميهػػاالت ييػػر ،مػػفالوسػػِطالخػػارتجيّويحصػػُؿعميهػػايحتاتجهػػا
ُوُلهػػاإلػػىمػػف،الكيماويػػة لديػػسُيح  الهضػػـِ ـ  كػػونيّإنػػس.واّدتتناسػػُبونظػػا .قػػانوف  فػػالتطوُرالطبيعػػي 
ُمُف ُكػأوفهػػويتابِػػع.نوِعواالخػػتبلؼالتبػػالحيػػاِةرة وريسػػُيػي  فُُيم  معػػياف  عمػػىالػػدواـ،ِمػػفوتجػػوِدتػػوازف 

مػػا عاقػػِةاسػػتيبلِيسعمػػىاألنػػواِعمػػفالكاينػػاِتالحيػػةفػػيسػػبيِؿالحػػُدمػػفالتكػػاثِرالمهػػرِطلنػػوع  ،وا 
ػػػبات كػػػيالي؛األخػػػرش لمهيػػػراف،وبالتػػػاليقضػػػايهاعمػػػىفنايهػػػا.فالتكػػػاثُرالمهػػػرُطإفػػػيبالتػػػاليبس 

عاق سنباتات،قدأُال اعيبوساطِةاألفالتطوُرالطبيعي  ـ  العممية نهس هاِبس ػُدالطريػِؽأمػا م ؾ  .وكذاس 
والتمكػػيِفمػػفسػػيرورِتهاواسػػتمراِرتطػػوِراوػػي،والتكػػاثِرالمهػػرِطلؤلغنػػاـوالمػػاعِزوكافػػِةأنػػواِعالم

وذلؾبتحقيِؽتواز؛نوِعها ـ  .أمػافيمػايتعمػؽبالتسػايؿ:وِلػ ِنهػامػعالحيوانػاِتالمهترسػِةمكمػِةالمحػـو
رأيػي،إّف هذا؟،فيمكفالرد عميسبالنظِرإلىالنتايِجالناتجمِةعنػس.فحسػب  ي هع ُؿالتطوُرالطبيعي 

الكاينػػػاِتالحيػػػةمػػػةِديمووُرِقػػػُيتػػػيميِفالعمػػػة األوليػػػة فػػػيذلػػػؾت ُعػػػوُدإلػػػى ػػػماىذلػػػؾ.نظػػػاـِ ف هػػػؿُيس 
مخر عميػؽِبو حويِةالطبيعة،أـعدالِتها؟هذاموضوُعنقاش  ،أـلػس.كذا،هؿهػذاحصػيمُةذكػاء 

رأيػػػي،أينب ػػػيإدراتجػػػسعبلقػػة بالبداييػػػة؟ ق ُيمػػػة،حسػػػب  فػػػياإلطػػػاِرالميتػػػافيزيقيأـال؟إنهػػػاأمػػػور 
تحميمػي.يهػابػفوتتعمػُؽبالوػيوِفالكونيػِةالتػيينب ػيالتهكيػُر ويمكػفربُطهػابكمػاذكاء  الوتجػػودِعمػـِ

أيضا .
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يمكػػفإعطػػاياعمػػىهػػذاالسػػياؿهػػو تجػػواب  ـ  أ ه ػػ ـُ لممهػػارِةرصػػدِبالالتطػػوِرالطبيعػػيقيػػا الػػدايـِ
ػػػس،وُيب ػػػُيُفف.وبمعنػػػىمػػػفالمعػػػاني،والمقػػػدرة ي رُصػػػُدنزوع  الكهػػػاءِةوالكمػػػاِؿإلػػػىسميول ػػػكػػػيّفالكػػػوف 
ال،فكيؼلناإيضاُحالتطػوِرالطبيعػُيالمرتقػيإلػىحالػِةاإلنسػاف،وكػذلؾالزماتدفؽِضمف ف.وا 

ػػ ،باأُلُسػػوِدأوقطعػػاِفالمواوػػيالوسػػُطدايمػػا جاإلػػىحالػػِةالمتجتمػػِعالبوػػريالضػػيِؽالنطػػاؽ؟فمػػوع 
اسػتمراُرالحيػاةِ؛وتستوليعميسفسادا ت عوُثفيس ُرهػال ماأ مك ف  .إّفالتطػور وتطو  المػذهؿ  الطبيعػيا
 أقداإلنساف،مستوشإلىالذيوصؿ  المتجاؿ  خبلؽ.وماظهوِرمايسمىبالضميِرواألأماـفسح 

عفمضموِفهذاالمبدِأعمىالنحػِوالتػالي:"لػولتعبيرمعنىذلؾ؟معنااالرحمُةوالعدالة يمكفا
معػػا  ػُؿوالػػذيُبالعػيش  م  ُيمِكػػفأْفكػافالهكػُرأحاديػػا ،السػتطاع الح  ػػتاُرالكونيػة.أ و  ".وهنػاأيضػا ت ت س 

يف؟أتجؿ،لقدب ره ن  و  ُؿوالذيُبأ خ  م  الح  ممارسةُتي ُكوف  اإلنساِفعمىإمكانيِةذلػؾ.أيأّفالتهكيػر 
أخيػػساإلنسػػاف)مبػػدأالوحوػػيةفػػيالرأسػػمالية(،هػػو اإلنسػػاُفذيػػب  عمػػىاسػػتحالِةأْفي ُكػػوف  والعمػػؿ 

اضطر تجدّهدؼ  منسلكينونِةاإلنساف.ب ْيد أفا المهرا ػِؿكػافاريٌّ م  مػا،سنهس ػالػذيِبوالح  فػيوقػت 
 الي تاتِجُسِكبلهمامتجددا صوب  ـ  التبايُفواالنهصاؿ.ف ِم بيقُؿتقدير؟إّفة أخويوحدة وِمفث ـاحصؿ 

 عميس.ول طالمانصادُؼأمثمة داّلة ،عمىاألقؿنظريا هذاممكف 
تجدوشأْفتبياِفلهذااألموِرإلىإنيأتطرُؽ فػينوػوِيهاووالدِتهػاالرأسماليُةتنطمؽ مدشعدـِ

.وحوػػيةالتػػيقػػدُتعت ب ػػُرالتػػينبلحظهػػافػػيالتطػػوِرالطبيعػػي،و،تجػػدا األمثمػػِةالمحػػدودِةبعػػضِمػف
مفذلؾاألو الم هاػد تالتػيالنووِءأمثمة د ُعتجانبا :هؿسنهـّ أمػاـمسػيرِةالتطػوِرالطبيعػّي،طريػؽ 

،الهارعػةالضػخمِةالبداييِةإلىالطحالِبالبرية،ومنهاإلػىاألوػتجاِرالبحريِةمفالطحالِبابتداءا 
الوكذاإلى تػرسالحيواناِتالمت ذيػةعمػىالنبػات)الحيوانػاِتالتػيالتهالحيوانُيال نُيتجدا بنظاـِ
قػدوة تطػوِرالطبيعػيُهػابسػرطاِفالالتػييمكننػانعتالنوػوِءمػفأمثمػِةخذُتّسػنهػؿو؟(بعضػا بعضها

ـ عمىتبي حياِةاإلنسافتجِؿألُيحت ذشبها تمهيديّإنيمرغ  لئلوػارِةإلػى،اِفهذااألموِركايضاح 
فيسياؽِ ،بمػاليةنظريػاِتوالدِةالرأسػمالؤلحداِثالتيتُثبِػُتصػحة التطوِرالطبيعيُأنسالمكاف 

عمػػىالمبػػفػػيذلػػؾ الدُأالمقمػػوُبالػػذييػػنص  لتضػػخيـِ ب ػػرِض،تجػػيِشالعػػاطميفعػػفالعمػػؿالػػدايـِ
عمىالعمؿِاإل متدنيةرغاـِ .بُيتجور 

باسػػػتمراِرالنػػػوعالبوػػػريفػػػيوتجػػػوِداعمػػػى مراحػػػِؿوايِػػػالمتجتمعيػػػة،واحتأسػػػاِسإّفالقػػػوؿ  سكػػػؿا
لهػػالتطػػوِرالطبيعػػيفػػيبنيتِػػس،و و  ِممنػػاعمػػىتوػػخيص ؛إنمػػاهػػواإلػػىممارسػػةت ح  ذاع  بيولػػوتجي.وا 

رايػع.وػخيص يقينا أّفهػذاأيضػا توشديِفالوضعية،فعمينااإلدراؾُِبع دِتسإصابدوفتهسيِرالِعمـِ
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لػػدشهػذاالخاصػية مػفمرافعتػػي"سوســيولوجيا الحريـةمتجمػِد"ومػعالتنويػسإلػىأنػػيسػيتناوُؿفػي
)فُػر صاالختيػاِرالحػر(اافياالصطهاِءاألخبلقي،وخصال كذامزايالنوِعالبوري،و ؛سفػيالُحكػـِ

ـِلمتطــوِر المتنــاغما ممخاصػػباعتبارهػا كمػػا.االتجتمػػاعُيغيػػِرالمنػػاِقِضلمتطػػوِرالطبيعػػيمػػعالت ق ػد 
ولػػِةوالسػػمطة،عمػػىُبػػي ِرالديػػِةالمعتمػػدةِمدنحيػػاِةالفػػيالتمػػدف،واإلفػػراطِمسػػايؿيسػػعىلتنػػاوِؿس

الخبيثِةمفخبلِؿالهرميِةوالتمايِزالطبقػي الضػروريةدوافِعالػ،والبرهػاِفعمػىوالمستهحمِةكاألوراـِ
المعاِكسػِة"سػتبقار"اإلفراِطفػياالفيِة"أوستيسادفيِة"اإلفراِطفياالضمفحياِةالمدنيةِتصنيؼِل

.لها
التوػديدُ كُؿويء،عميا ضػمفمثػِؿهػذاالػنمِطمػفالتطػوراتِيػِةوتجػوِدتجػذورِعمػىإمكانقبؿ 

التطػوِرالطبيعػيلئلنسػاِفوأنػسبمقػدورنانعت؛ولػوبحػدودطوِرالطبيعػي،سياِؽالت )هػاضػمف  كنػوع 
مفضروِبالم ػر ضحّي( البوػروأوالوػذوذوأبضرب  (.عػبلوة مػثبل البقايػاالحيثيػة)أ كػُؿلحػوـِ

ُؿعمىضرورِةاستيعاِبنابك أّفمثؿ  هذاالنمِطتجبلء  االعتيادُيالُمتاِزِفسياؽِضمفالغيُرموتجود 
باسػػػتحالِةإنوػػػاِء لمتطػػػوِرالطبيعػػػي.كمػػػاأّفالقػػػوؿ  الثانيػػػة()الطبيعػػػةاتجتمػػػاعيٍّنظػػػاـ والمتنػػػاغـِ

هػوصػا ،خصيالرأسػماليُفػيطوِرهػاِةعمومػا ومدنيػباالستهادِةمفخصايِصالبقاياالحيثيػِةفػيال
ػػة تقػػُععمػػىوػػخيص تمتجػػردلػػيس بػػؿومػػف.عػػاتِؽاألكػػاديمييفاألِخّصػػايييف(وحسػػب)وهػػذام ه ما
 ـُ تهسػػيُراأساسػػا عمػىأنػػسالمبػػدُأالػركُفلمحيػػاة.وفػػيحػاِؿالعكػػس،ن ُكػػوُفقػػدفػػيالوقػػِتنهِسػسالمهػ

نااالتجتماعية منذالبداية. فناوو واهناوروح  را ح 
إلػىوالدِةالرأسػماليةِبوػيِفبروديػؿفرنانػدتستنُدوػروُح ثاقبػة  لػىوػاممة،ووقػوِةمبلحظػة  قػدرة ا 

عمػػػىقضػػػيِةاألسػػػموبعاليػػػة عمػػػىالمقارنػػػة.فضػػػبل عػػػفأنػػػس تكػػػريسِقياِمػػػسبأثنػػػاء ،يسػػػمُطالنػػػور 
وػػروِحسضػػمف حػػداثِواألِةوالثقافػػةِمدنيػػالوالسػػمطِةوالمتجتمػػِعوالتػػاريخِفيمػػايتعمػػُؽبمتكامػػؿ إطػػار 

إزاء ػػِذر  بػػاِتالمكانيػػة.إنػػسُمحتػػاط وح  لؤلمػػور.أمػػاكػػارؿمػػاركس،فقػػدكػػافةِالوضػػعيالمقار  ُيِصػػر 
الوضػعيُاتخاِذامفِمفخبلِؿوذلؾ،تجعِؿاالقتصاِدعمما بذاِتسبزعـِعمىال ،متػيثرا أساسػا الِعمػـِ

مػػػػعاألخػػػػِذبعػػػػيو؛التنػػػػويربحركػػػػِةمػػػػفاألعمػػػػاِؽفػػػػيذلػػػػؾو الممحػػػػوظ ِلعمػػػػـِ ِفاالعتبػػػػاِرالنصػػػػيب 
ْبػػِو والتقػػدـُعمػػىخػػطٍّواالتجتمػػاِعفػػيذلػػؾ،كونػػساليػػزاُؿفػػيمرحمػػِةالح  العممػػي  الزحػػؼ.فػػالتجزـُ

قد ِمؽ مستقيـ  سػحيؽع  ػد  إلػىيُةسػ".وبينمػاس ػع تالرومانالب سػممة"كمػاتمامػا ،فػياألذهػاِفمنػذأ م 
ل ق ػػػ هػػػذاالمنهػػػاج،انز  بزيػػػادِةوطػػػيِةفػػػيانحػػػراِؼاإلراديػػػةمػػػفذلػػػؾىالنقػػػيضتعمػػػه ػػػدـِ ػػػباب  ،لت ت س 

اي مػػػُبعميهػػػالتػػػينيتوػػػسمواقػػػؼِيرُتطػػػويػػػتـاألزمػػػاِتالذهنيػػػِةأكثػػػر.حيػػػثال الػػػذكاُءالنسػػػبي 
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والعػػاطهي.وت ُعػػوُثالميبراليػػُةوت ُصػػوُؿفػػياألرِضضػػمفهػػذاالبمبمػػِةوالعربػػدِةالذهنيػػة. والحمزونػػي 
الهيزياييػة)بمػػافيهػاالكيميػػاءوالرياضػياتوالبيولوتجيػػا( ػُؿالرأسػػماليُةعمػىتحويػػِؿالعمػوـِ وبينمػات عم 

عػػػػفطريػػػػِؽالوضػػػػعية،فمسػػػػهةإلػػػػى فهػػػػيبالمقابػػػػؿ؛أوبػػػػاألحرشإلػػػػىديػػػػف  بتحويػػػػِؿالواقػػػػِعت قُػػػػوـُ
عػػفطريػػِؽالميبراليػػة،وبػػنهِساالتتجػػ النتجػػاح هػػااا.ومػػعإحرازِاالتجتمػػاعُيأيضػػا إلػػىفمسػػهة أوديػػف 

أضػحىكونيػا مػعحمػوِؿ ـ  فيالصراِعاأليديولوتجُيأيضا بالتيسيِسعمىذلؾ،ي ت ب ّدشوكػيّفالنظػا
النصُرفيأنالقرِفالتاسِععور.فيحيف سػهبْقبػؿذلػؾ.ِلناالقتصػاديةِالحػربِسكافقدُأحِرز 

.ورِحهذااالنتقاداِتوالوروحفي
ة منهػارغبػفػيهػاالماديػة تِاالتػيتمبػيحاتجوياءِأذهاِنهاعفاألفيعاُتوتجممث تالب ح طالمال 

ػػّبة عمػػىتػػيميِفال ػػذاِءل التكػػاثِروالحمايػػة.ولتمبيػػِةوالمػػيوشوتطويِرهػػا.وكانػػتهموُمهػػااألوليػػُةُمنص 
تمػػفقُػػوت،وسػػكن بمػػات تِجػػُدااكت ه ػػتالمتجموعػػاُتاألولػػى،هػػذاالحاتجػػاِتاألساسػػيةهػػامػػفمتطمباتِ

ن ػػػػتفػػػيالكهػػػوِؼوالم ػػػارات،و البحيػػػراِتووسػػػط نهِسػػػهالأفضػػػؿحمايػػػة أ ما ال ابػػػػات،عمػػػػىتخػػػوـِ
ف تبيولويِة المنتجبػة.ومػعمنزلِةاواعت ر  لػمتػدخُؿ،الػزمفمػروِرألـُ .فػياألتجنػدةُةالصػيِدأيضػا زاو 

هػػذاالثقافػػة.لكػػف،أدايػػاإلػػىتطػػويِرقػػدفػػيالت ػػذيعمػػىالمحػػوـِالحمايػػة،والرغبػػُةتػػيميِففػػدافُع
مػفالمتجتمعيػة،وابتداء  معينػة  حزازيػات،وبالتػاليتصػاُعِدبالمقػدوِرمبلحظػُةالتػوتِروالمفمرحمػة 

مختمهة مفالتطوِرالثقػافيُ والرتجػِؿلثمػارِاتجمػِعالمػرأِةالمهتمػِةأساسػا ببػيفسياقات  الػذياحت ػر ؼ 
منهمػػالػػدشالتجانػػِبحػػاديُاألالتطػػورِوبنػػاء عمػػى.ربػػاألكثالصػػيدِمهنػػة  رويػػدا رويػػدا تتعػػزُز،كػػؿٍّ
ػُعالبقػرة""المػرأِةثقافػُةةِالثانيػفػيالتجهػِةتتكػرُسبينمػا،مػفتجهػة"الرتجِؿاألسػد"ثقافةُ .وهكػذاُتوض 

االقتصاديِةالمتباينة.ت بُمُغثقافُةالمرأِةذروت هػافػل .كمػاإفّيالعصػِرالنيػوليتيبناُتُأولىالمهاهيـِ
أنواِعالنباِتوالحيواِفلوتىال نىالوفير  مػفصِرالتجميدُياألخير،أيابتداء بعد العالذيظهر 

 م هاػػد قػػد؛طػػوروس–عمػػىحػػواُؼسمسػػمِةتجبػػاِؿزاغػػروس،وخاصػػة ؽ.ـٓٓٓ٘ٔأعػػواـِ السػػبيؿ 
البػػارزهػػذااللتصػػوِرحيػػاة أ وػػب ُسمػػات ُكػػوُفبالتجنػػة. نهػػر ،سيسػػتمُرفػػيوتجػػوِداكتطػػوُراالتجتمػػاعي 

بصػماِتسعمػىالعولمػِةفػييومنػا؛ةمدنيػضمفسياِؽالتػاريِخالمكتػوِبوالسّي،معت ب د ِلسريي ِلي تػُرؾ 
سػوشثمػرة ،نػاالػراهفيوم التػيبم  ػتالراهف.ومػاالمسػتتجداُتالمعتِمػد ُةعمػىالمتجموعػاِتالم ويػِة

ؾالعصر.مفثماِرذا
التاريخيػػِةالطويمػػِةخػػبلؿهػػذاالمرحمػػِةمكػػُفقولُػػسبوػػيِفالرأسػػماليِةذييالػػمهػػـاألمػػُرالوحيػػُدال

 ـا مهػػػػيمف.وحسػػػػب مات ػػػػ وػػػػييا فوػػػػييا إلػػػػىحػػػػاكـ  ل ػػػػتالرتجػػػػؿ  وا لمبوػػػػرية،هػػػػوأّفثقافػػػػة الصػػػػيِدقػػػػدح 
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وخيصُت الخروُجـي  مُبعميهاطابُعالمرأة.فمالؼؽ.ٓٔس،فالثقافُةالنيوليتيُةالراسخُةفيأعواـِ
الِخيػػاـ،بالوػػبيهةِاألكػػواخِفػػيهػػامنبػػالقربِ،واالسػػتقراُرمػػفالكهػػوؼوالتجمػػِعالقطػػِؼفػػيمرحمػػِة

كثوزرعُ ذلػػؾهػػا؛ارُالبػػذوِرالنباتيػػِةوا  .ومػػفيػػةوالقرِةويػػالزراعثػػورِةالىمػػعالػػزمِفإلػػىفضػػقػػدأكػػؿ 
التنقيبػػاِتوالحهريػػػاِتاألركولوتجيػػِةالتجاريػػِةفػػيراهننػػػا،تجميػػعُميهػػاالُمعطيػػاِتالتػػيدلّػػػتعخػػبلِؿ
أّفهػػػذاالثقافػػػة ت ط ػػػوار تبػػػاألرتجِحفػػػيتجميػػػِعأصػػػقاِعميزوبوتاميػػػاالعميػػػا،وبػػػاألخُصفػػػينبلحػػػُظ

،أمػػػانوسرزافغػػػ،طػػػوروس)ثقافػػػُةمنطقػػػِةبرادوسػػػت–القػػػوِسالػػػداخمُيلسمسػػػمِةتجبػػػاِؿزاغػػػروس
(.وكػػاففػػايُضخػػاالف،تجمػػي،تجػػايونوتجػػوريطػػوروسالوسػػطى،نػػواالتجبػػاؿِخميػػُةلالداسػػهوحُوال

راإلنتاج ،ولوبنطاؽ تِجُدمحدود.ُيداخ 
،طبلح،إلػػىهػػذاالػػنمِطمػػفاالدخػػاراالقتصػػاِدمػػفحيػػثالمضػػموف،الاالصػػيمكػػفإرتجػػاعُ

،فاّفمهػردة يحصؿُربماوالذي ت عنػي"eko-nomosسنومػو–أكػو"ألوِؿمرة.فمثمماهومعمـو
نوػوِءالعوايػِؿالزراعيػِةحصػيمة االقتصػاُدُوِلػد .فقػد"السبللةقانوفالعايمة،أوقانوف"فياليونانية

المػػرأة،و بػػالِ بلؿ،وتخزينهػػاولػػواالحتهػػاِظالوصػػوِؿإلػػىإمكانيػػِةاألولػػىالمسػػتقرِةبػػالتمحوِرحػػوؿ 
تِجُدمحدود التػيالتتمػُؼوالتهتػرُعبسػهولةبلُؿالِ ػوفيمقدمِتهاتمؾ؛بنطاؽ  .لكػّفهػذااالدخػار 

العرِضفيأوالتتجارِةليسألتجِؿ السوؽ،بؿألتجِؿالعايمة.يبدوأّفهػذاهػواالقتصػاُداإلنسػاني 
ا طابعػ المضػمونا والحقيقػػي  تبلفػػيأْفي ِصػير  ـا يهػدُدبػػالطمِعوالتجوػػع،تكػػديُس.فقػػدت ػ خطػػر  عاِمػؿ 

الطمع"بكثرة ثقافِةالعطاياوالهدايارواِجوذلؾعبر ـُ ُم فيتجميِعاألرتجاء.ويبدوأّفمبدأ "الماؿُيع 
يتػػيتىمػػفتمػػؾالحقبػػة.إّفثقا اقتصػػاديٌّ مػػعن س ػػِؽمهػػـفػػة العطايػػاوػػكؿ  وتنػػاغُ،ويتػػواءـُ ِرـِ ت ط ػػو 

اإلنساِفألقصىالحدود.
ثقافِةالقرابيفمفهذهذاويمكفابتداءُ أْفُنبلِحظ ت ط و ر  اإللسِصطمِحماالحقبة.ومفالمههوـِ

نتيتجك عػفامتناِنهػا،هوياِتهػاحيػاؿعػاتُوتجممالالػذيُتِكن ػسمتقديِرلة  وتبتجيِمهػاإياهػا،وكػيوِؿتعبيػر 
إزاء العطػػاِءالمتزايػػد.فالعطػػاُءيقتضػػيالحمػػد والوػػكراف.ونظػػرا السػػتناِدافػػيمنبِعػػسإلػػىالتطػػوِر

بهػػا،وة،متجموعػػفػػينمػػِطالتتجمػػع،فػػاّفإضػػهاء الهويػػِةعمػػىالالحاصػػِؿالتػػدريتجُي الػػدعاء والسػػموا
تقػػديم العبػػادة والخوػػوع،وو ػػُكُؿعناصػػر  ذلػػؾُيو  الػػذهني؛كػػؿ  المتصػػاعُدلمعػػال ـِ هاعمػػىأنهػػاالتقػػدـُ

وثيقة وغايرة معالثورِةالزراعية.و ُكُدثقافية عمىُعرش  الم قىاألثريُةُتي  صحة هذاالرأِيعمىنحو 
أكثػػػر،فصػػػارخ مممػػػوس  المقدسػػػة"و"األـّ–اإللهػػػة"حاصػػػطمم.وبوػػػكؿ  عػػػاِمبلفالبػػػارزافهمػػػا"األـّ



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية

 
 

 62 

المػػرأِةالواسػػعُةاالنتوػػاِرتػػيتيفػػيمقدمػػِةالمػػيُثراتالتػػيأوػػكاؿُمػػيُثراففػػيتيكيػػِدصػػحِةذلػػؾ.و
هذاالحقيقة. تُب رِهُفصواب 

اسػػتهبلُؾفػػايِضاإلنتػػاِجلكػػفّ الحقػػا .فعنػػدماأصػػبح  ػػؿا الػػذيطالمػػاكػػافُمهابػػا قػػدح  الخطػػر 
الػػذهنُيوتػػراُكـِزايػػدِالمت الراتُجػػُؿالعطايػػامبادلتِػػسبعػػفطريػػِؽالتتجربػػِةأمػػرا عسػػيرا مػػعالتقػػدـِ ،ي قُػػوـُ

ثقافتِػسإلػىضػمفذلػؾع ػُززُزايػدة،ويُبالتهكيِرفيالتتجػارِةبهػذاالكميػاِتالِتسعادكالصياُدالمتيهُب
ال بلِؿالمختمهةِةساألصميهنتِتجانِبم ـُ بِػدء الظػاهرِةفيمناطؽ مختمهػة كداسةِالم.فت راُك قػدف ػر ض 

أفضػؿ لاػػد ،المسػماِةبالتتجػػارة.فماهيػػُةتبػػادِؿالحاتجػِةمػػفال ػػبلِؿعمػػىنحػػو  تقػػدو  ػػار  التتجػػارة والت تجا
بػػػارز كمهنػػػة أوكثػػػ اتجتمػػػاعيٍّ ػػػؿ ها،ولػػػوبتـوػػػرعنتُتػػػ.ولمعمػػػؿانيتقسػػػيـ  .ذلػػػؾأّفواسػػػتحياءو تج 

المنقولة تُن ُمي العمؿ،معهاالِ بلؿ  ـ  أفضػؿوحيػاة أغنػى.بدوِراالذيُيم ُكُفوتقسي مفتيميِفإنتػاج 
مخػػر،طػػرؼ فػػية بػػوفرمكػػامُفالمعػػدِفتتواتجػػُد،ومػػاعنػػدماتتضػػاع ُؼال ػػبلُؿوالنسػػيُجفػػيطػػرؼ 

.أهميةذاق ُيما والتتجارُةأمرا  دوت
 ٓٓٓٗيوػػيُرالتػػاريُخإلػػىانتوػػاِرالتتجػػارِةبػػدءا مػػفأعػػواـِ ؽ.ـ.حيػػثنعثػػُرعمػػىمسػػتوطنات 

مدينػػِةأوروؾ،التػػي تتجاريػػة منتوػػرة باالرتبػػاِطمػػعالحضػػارِةالقايمػػِةفػػيميزوبوتاميػػاالسػػهمىحػػوؿ 
ؽ.ـ(،وكػػذلؾعمػػىطػػوِؿالخػػُطمػػفعػػيبلـالواقعػػِةفػػيٖٓٓٓ–ٓٓٓٗ)مدينػػةهػػيأوُؿدولػػةِ

بػػػػأالزغ ومبلطيػػػةفػػػيميزوبوتاميػػػاElazığتجنػػػوِبغربػػػيإيػػػرافإلػػػىالمنػػػاطِؽالمعروفػػػِةاليػػػـو
ِفالُعب يػدياطيسػتانوػاهُدقبػؿذلػؾوتجػود ا.إننػأبواِباالستعمارالعميا.وهكذاتُهت حمصاريُعُأولى

عهػِدُعب يدمؿ)ثقافُة قبػؿ  نوػوِءالدولػة(كثقافػة مهيمنػة  ظػُةقبػؿ  األبويػُةالبطرياركيػُةاألولػىالمبلح 
األوعيػػػػػػِةٓٓٓٗ–ٓٓٓ٘أوروؾ) ؽ.ـ(.يتػػػػػػداخُؿنوػػػػػػوُءاالسػػػػػػتيطاِفوالتتجػػػػػػارِةمعػػػػػػا .فمقابػػػػػػؿ 

نقػػؿُكػػاف،النسػػيجمنتتجػػاِتوالصػػحوِفالهخاريػػِةو وت ت و ػػكاُؿ.األغمػػبعمػػىواألخوػػابِالمعػػادفِيػػتـ 
العطايػاوالقػرابيفرويػدا رويػدا ِةوظهػوِرالت تّجػارالسوُؽمعنووِءالتتجػار ُؿمراكػُزتقػديـِ ػوا إلػى،وت ت ح 

سػمِعالسػعروضػِعبتهػردُذييالتػاتجِرالػأسواؽ.وهنػايمكننػاتسػميةُ مختمهػةِالالمنػاطؽِالبػدايُيلِقػي ـِ
تكػػديسِِةتحديػػِداألسػػعار،يػػنتجُحفػػيهضػػِؿإمكانيػػب.ذلػػؾأنػػس،و"الرأسمالُيالبػػداييػ"بػػ سػػمع  تِجػػز  ع 

.ُمراكمِتهاعفسابقوا
التنويػػسُ السػػمِعوازديػػاد نهػػوِذالتتجػػارِةقػػدمهاػػداالطريػػؽ لظهػػوِرمرحمػػِةعمػػيا ثانيػػة إلػػىأّفتبػػادؿ 

ػػِعألوِؿمػػرة.ل ػػـيػػتـاالنتقػػاُؿبعػػدُ ،حيػػثالتػػزاُؿقيمػػُةيضػػةالمقاِمػػفاقتصػػاِدالعطايػػاإلػػىالتاب ض 
السػػمعِةلحاتجػػة مػػا.وهػػذاتمبيػػة ت عنػػيخداـِبالنسػػبِةلممتجتمػػع.وقيمػػُةاالسػػتاألسػػاسهػػيخداـِاالسػػت
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ي المقايضػػػة هػػػيالقيمػػػُةاألصػػػميُةبالنسػػػبِةإلػػػىاإلنسػػػاف.إّف مػػػفو،التجػػػدؿحول ػػػسرُكثػػػاصػػػطبلح 
رأيي لها.فحسب  صايب  المقايضػةِالكػدِحفػيأسػاِسإتجبلس ،إّفاألهميِةبمكافصياغُةتعريؼ 

المقايضػةذلؾأّف.أيضا بويِفهذاالموضوِعماركستحميُؿوِستجاؿ،بمافيذلؾموضوُعتجداؿ 
بِةدايما ،سواء فيثناياهويتحت المضار  ِدأـاتجانب  العينيُّعُرف تبالكدِحالمتجرا .ِلن هت ِرْضأّفأوؿ 

مفأوروؾقد ـاتاتجر  باألحتجػاِروالمعػادِففػيإحػدشالمسػتوطناِتالهخاريػةِالصػحوفِاؿِسػتبداله ػ
أنهػافقػدُيقػاؿُتحديِدقيمِةالتبادؿ،أوال إلىفسُيباِدرماعالتسايِؿلدشونهِرالهرات.عمىضهاؼِ

داُدبموتجِبدرتجِةاالس كانػتدرتجػُةالطمػِب.فػاذاأوال ،ومدشمبػادرِةالتػاتجِرثانيػا المتباد ؿِاجِتيحُتح 
بضػػاعِتسكمػػػايوػػاء.فبػػػدال مػػفاسػػػتبداِؿواحػػدة بػػػاثنتيف،سػػي ُكوُفبمقػػػدوِرالتػػاتجِرت سػػػعيرُف،عاليػػة
يمكنسصد اأوذلؾ؛استبداُؿواحدة بيربعة،وبكُؿسهولة،ُيمِكُنس عػفذلػؾردُعسأنسمامفميثر 

ُتس.إذف،والحاُؿه،إالضميُرا ذا،أيفيبقىدوُرالكدح؟أوباألحرشُقوا
عاِمػػِؿالكػػدِحكميػػا نهػػيالأ ػػُدد هنػػادور  عمػػىأنػػسلػػيسالُمح  هنػػا.األسػػاس وال،ولكنػػيأصػػر 

ويمكفمبلحظُةهذااألمِرفيتجميِععممياِتتبادِؿالسػمِععمػىطػوِؿالتػاريخ.قػديتحقػُؽالتبػادُؿ
ذلػػؾارتباطػػا بالمنافسػػِةالحػػرِةالُمتاب ع ػػِةفػػيبيػػِعيعػػادُؿقيمػػة الكػػدِحفػػيبعػػِضاألوقػػات،ويكػػادبمػػا
.أمػافقػطنظػريُيسػريعمػىالصػعيِدالا مػالبػاغو،بػيفالكػدِحوالقيمػةتبػادؿ .إالأنسالسمعووراءِ

بة.وفػػيبعػػِضالحػػاالتي تكػػديُسالُمع ػػُيُففػػيالواقػػِعالعممػػي،فهػػيالُمضػػار  تػػراكـُ البضػػايِعبوػػكؿ 
هِ ُضقيمُتهػػاإلػػىمػػاتحػػِتالصػػهر.وفػػيالحػػاالِتالتػػيتقتضػػيكػػدحا إضػػافيا ألتجػػِؿمهػػرط،فت ػػنخ 
هنػػػا،باعتبػػػاِرأننػػػالػػػفاسػػػتهبلِؾ ُمع ػػػُيف  لػػػيسبقسػػػطاس  تمػػػؾالبضػػػايع،يتبػػػدشلمعيػػػافأّفالكػػػدح 

أّفقيم والهاقػِةقدانعد م ت.كماأّفمقدرة التاتجِرالمحظوِظفيخمػِؽالع ػو زِة الكدحِنستطيع القوؿ 
ػػتُمع ُينػػة أيضػػا أوالزيػػادِةوالتاػػر ؼ قػػدُأنِتتج  بضػػاعة  .ب ْيػػد أّفالبضػػايع تُنػػت ُجببضػػايع أخػػرش.وكػػؿ 

كػدِح ػُرالسػياِؽالتػاريخي.إذف،أيػُةخبػرِةوحصيمة تراكـِ اهالِؼمػفالكػادحيفالمتجهػوليفعمػىم 
الػػذييسػػتحق سأصػػحاُبا ؟وعنػػدماُنِضػػيُؼإلػػىذلػػػؾهػػيالءلكػػدِحالتجامػػدمليػػة سػػوؼت هػػيالػػثمف 

ِفُييفالحصػػة  ِمػػفغيػػِرسػػنتجُدأنػػسفالبلزمػػة؛االتجتماعيػػةِنوػػطةِ،بػػؿوحتػػىتجميػػع األيفالمبػػدعِحػػر 
الممكػِف ثمػيف  تحديػػدُوّي،ومػػفغيػِرالممكػِفبالتػاليكػدِحالحيػاللنػػوِعالكػدِحالمسػمىبوتجػوُدِسػعر 

.لسسعر 
أّفهنػػاي تاِضػػُحعيػػ إنكمتػػراوهولنػػداهمػػاُبوزيػػُؼاالقتصػػاِدالسياسػػُياإلنكميػػزي.فمػػفالمعمػػوـِ

ت ُكػوُف،يُتضػهىالوػرعيُةعمػىالرأسػمالية.فمكػكنظاـهانتجاح فيهماالرأسماليةُتز أحربمد يفأوؿُ
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بالػػذكِراألهميػة القصػػوشلإلػػىالحاتجػُة ة معقولػػة نظريػػصػياغِةذريعػة نظريػػة وػرطا أوليػػا .ونخػص 
المضاربة.وهنا،فاّفم ه ماة طػرِحنسػخة تجديػدة مػفالسػرِدربحِظاهرِةطمِسحقيقِةتجِؿمقبولة ألو

ق ع تعمىعاتِؽم فُيس ما االقتصػاِدبعمماءِوفالميثولوتجُيالمماثِؿلديِفُتتّجاِرأوروؾاألوايؿ،قدو 
مبتكػػروالػػديِفالتجديػػِدلمرأسػػمالية.أيأّفمػػاِصػػيغ السياسػػُيظاهريػػا ،والػػذيفمػػاهػػـضػػمنيا سػػوش

تػػدريتجيا ،بػػؿا سياسػػيا اقتصػػادوُأنِوػػئ لػػيس تجديػػد ظهػػر  المقػػداِسومذاهبِػػسكتابِػػسبكػػُؿِحماتِػػس:بديػػف 
قػػدِصػػيغ ب ػػرِضإخهػػاِءالطػػابِعفػػيكػػؿديػػفهػػيالحػػاُؿ،مثممػػاالمتهرعػػة .إّفاالقتصػػاد السياسػػيا

االسػتهادةمػفالهػوارؽاإلقميميػةو،لتبلعبباألسعارتجِؿاألأسمالية)تكديسالبضايعِالمضاِرِبلمر
يهػػػوؽوالمناطقيػػػة(،والػػػذي بػػػساألربعػػػوفحرامػػػيالمتمرسػػػوفبيضػػػعاؼ  ـ  الػػػذيقػػػا والسػػػمب  النهػػػب 

ِحفػي.ونظريػُةقيمػِةالكػدابتكػراالػذكاُءالتصػوريّوالذيزيها ونهبا ،األكثرنتجازُمضاعهة.إنساإل
 .وفعػبل ،ي مت ِمُكنػيالهضػوُؿفػيمعرفػِةكيهيػِةانتقاِيهػا.،الغيرةسديدهذاالويِفهيأداُةاصطياد 

وراءإنػػيعمػػػىقنا بػػػيّفالػػدافع األولػػػيا مثػػػُؿكػػػارؿلهػػػاءُهػػوإذلػػػؾ،عػػة  الكػػادحيف.فحتػػػىوػػخص 
فيماركسل ـيتمالْؾنهس سمفالمواركِةفي المريػرُةصطيادفُخاالوضِعالط عـِ .ت خت ِمتُجنياهالـُ

عفعندماُأو تُجُسهذااالنتقاد إليس.إالأّف احتراِمنالمِعمـِمفدواعيهو،وكوِكناوظنوِننااإلعراب 
.أدنىكحدٍّ

ِمْمناعمىورِحهذاالنقاِطأكثر،يمكنناقوُؿمايمي: ْفع  وا 
النقمِةالتتجاريِةالثانيِةال كبرشفػيالمتجػرشالتػاريخُيمتمثمػة فػيالمسػتوطناِتنصادُؼحصوؿ 

 ؽ.ـ.وباسػتطاعِتناالقػوؿُٕٓٓٓاهوورية،اعتبارا مفأعػواـِ أنػسمػاِمػفاسػتبدادية و ػياد تصػرح 
ِتهاباالعتمػػاِدعمػػىالتتجػػارِةوالمسػػتوطناِتالتتجاريػػة،بقػػدِرمػػاهػػيالحػػاُؿفػػيموػػور)سػػوؼمػػدني

التتجػارة زاول ػتقػوة أوُؿهػيموػورلسػمطِةفػيالهصػوِؿالبلحقػة(.إفِّةمعاأتناوُؿروابط الرأسمالي
ػػػػخ تو ا أبعػػػػادبال ػػػػة بهػػػػا،ؽ.ـ(ٓٓٙ–ٕٓٓٓ)عهػػػػِدهامسػػػػتوطناِتهابػػػػيرقىمسػػػػتوياِتهافػػػػيرسا

مػػػػفصػػػػر(.ولمػػػػةذاؾالعوعحسػػػػبعالميػػػػة) بهػػػػابػػػػالرغـِ التتجػػػػارُالمهػػػػارِةالقصػػػػوشالتػػػػيتميػػػػز 
خػػػبلؿالحقبػػػِةالتتجػػػارِةواالسػػػتيطاِفوػػػيوِفِةالمصػػػريِةفػػػيمدنيػػػلاعتمػػػدواعمػػػىاالػػػذيف،فوالهينيقيػػػ

،إنكمتػرافػيتجػواِروهػذاالمضػمار.فػيفيالمرتبِةالثانيِةظمواإالأنهـ؛عيِنهاعمىوتجِسالتقريب
ػػداُؽا هػػايبل تػػاكّمػػقػػدنهب أيضػػا هولنػػداوالبرت ػػاؿفػػافّ تػػاعمػػىكقػػوت يمػػفالِقػػي ـ،وذلػػؾالُيص  فقام 

تػػػاريِخال نػػػىالبحػػػِثوالتنقيػػػِبفػػػيدش.ولػػػالط يػػػاِفوالتجبػػػروتالموػػػحونِةبػػػيعتىأوػػػكاِؿالتتجػػػارِة
ي ُكوُفباإلمكػػاِفاستوػػهاُؼسػػفالمتػػداخِؿمػػعالتتجػػارِةوالط يػػاف،اهوػػورُيوالهينيقػػيُ كوِنهمػػاأفضػػؿ 
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ت ػاؿ،هولنػدا،إنكمتػرا،فرنسػا،وبمتجيكػا،)إسبانيا،البرةاألوروبيمثال يفحذ تحذو هماالمستوطناُت
األسػواِروالقػبلِعمػفتجػدرافِويهتخروفببنػاِءاهووريوفي عت د م طالمافوغيرها(. البوػر.والتجمػاتجـِ

لبنػػافوتهتػػُيأخػػبلُؽوثقافػػُةالحيػػاِةتمػػؾ، النهػػِبوالسػػمب،ت كُبػػُتأنهػػاس  التػػيأ ساُسػػوهاعمػػىدعػػايـِ
.وكػػذا،ل ػػـي ُكػػفثػػرضػػراوةمػػفأْفي ُكونػػاسػػاحة الحػػروباألكبنهس ػػيهماينتجػػوافوالعػػراؽ،المػػذ يفال

تهاة(عمػػىيػػِدالتجمهوريػػِةالرومانيػػةهػػدـُقرطاتجػػة)المسػػتوط نُةالتتجاريػػُةالهينيقيػػعبثػػا  ،عنػػدماسػػوا
تػ الميديوفعبثا بتدميِرنينوشوػرا ـْ تهاحقبل زراعيا .كمال ـي ُق يار  ؽ.ـ(،ٕٔٙدمير)باألرِضوص 

وخراب. وتحويِمهاإلىأطبلؿ 
.حيػػػثيػػػيتيالتتجػػػاُروأ مػػػُفمسػػػتوطناِتهـ،أوبػػػاألحرشيػػػةِتالتتجارمػػػدنياالإلػػػىينب ػػػياالنتبػػػاا

ػػػُر حمايػػػُةمصػػػالحهـ،فػػػيمقدمػػػِةاألسػػػباِباألوليػػػِةوراء نوػػػوِبالحػػػروِبوتيسػػػيِسالػػػدوؿعمػػػىم 
بػيّف عمػػىيقػيف  فػيالوػػرِؽمحػروبِلالتجوهريػة اب سػػباألالتػاريخ.والكػؿ  التػػيالتػزاؿمندلعػة اليػػـو

أنهػػػاابتػػػدأ تباوػػػعاؿِ ػػػـهػػػوميسػػػؼ  فتيػػػِؿُأولػػػىالحػػػروِباألوسػػػط،ت ُعػػػوُدإلػػػىتتجػػػارِةالبتػػػروؿ)ل ك 
بػػػيكثِرأوػػػكاِلهاضػػػراوةِلت بقػػػىت ُخوُضػػػهاالتتجاريػػػة ػػػِدُرمػػػفمهػػػردِة"العػػػراؽ"اسػػػـُ.وحتػػػىاليػػػـو ي نح 

.ذلؾالداعيلولكْف،ويمكنناسرُدالكثيِرمفاألمثمِةاألخرش،(."أوروؾ"
التتجارِةفيال الرأسػمالية،وةِريادمرة أخرشنبلحُظدور  نرصػُدأثنػاءالتوتجػِسقُػُدما صػوب  انتقػاؿ 

نقمتِمدنيػِةإلػىأوروبػػا.ُتِعيػُدالتتجػػارُةومدنيػػمركػِزال هػػاُةالتتجػػاِرذاتالمركػِزالوػػرِؽأوسػطيإنتجػػاز 
فيالعصوِرالوسطى.فحصيمة المنافسِةالمتناميِةبيفخديتجػةب ّيػةِعِم بوذاِتالػمعظهوِراإلسبلـِ

زوتجهافيمابعد،وبيفالتتجاِروالُمرابيفاليهػودوعاممِ ذويييفالسػريانالتتجػاِرهامحمدالذيأصبح 
ِةالتتجاريػةالمعتمػدِةعمػىمكػةيػمدناألصوِؿاهوورية؛فانهمايمتجآفإلىالعنِؼفيبناِءأرضيِةال

وهدُوالمدينة.وت مدايُفالورِؽاألوسطالقديـِ التتجػارِةتحػت،مرة أخرشفترة انتعاش  بالتهاِفهػاحػوؿ 
 ،ُيِقيُمػوفوػبكة مػفالمػدايفواألسػواِؽيفوالساسػانييفالبيػزنطيغطاِءالديِفاإلسبلمي.ومعانهػزاـِ
عالميػػػػة اد،القػػػػاهرة،ودموػػػؽ.وتزدهػػػُروػػػالكبػػػرش،وفػػػيمقػػػدمِتهاحمػػػب،ب ػػػد بكُةالتتجػػػارِةِلت ُكػػػوف 

ومقاطعػػاِتٔعمػػىطػػوِؿالخػػُطِمػػفالصػػيِفإلػػىالمحػػيِطاألطمسػػي،ومنػػسإلػػىأنػػدونيزياامتػػداِدهاب

                                                           
بالوأندونيزيا أو أندونيسيا: 0 التجديدة حتىغربغينيا سومطرا تجزيرة وماؿ مف تمتد تجزر ل اتمتجموعة عدة بها رؽ.

األندونيسية،واوتهروا يتكمـوعبها الزراعة. بالصيدثـ أندونيزيا،وبدأوا مسيا.وقداستوطنوا وحضارات.أصؿوعبهامفقارة
قديما بصناعةالهيوسالمستطيمة)المترتِجمة(.
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واسػع،ِلي حظػىاليهػوُدواألرمػُفوالسػرياُفب مكتسػبات أفريقيا.وتنتوُرأسواُؽالماِؿوالبضػايِعبوػكؿ 
ظمى.مالية ع

كمػػػي.حيػػػثي وػػػه ُدالتػػػاريُخعمػػػىأّفثقافػػػة يػػػةُوروبالحضػػػارُةاألترتكػػػُز إلػػػىهػػػذااإلرِثبوػػػكؿ 
ػػز تنقمػػة أخػػرشعمػػىيػػِدالتتجػػاِرالمسػػمميففػػيالوػػرِؽاألوسػػط،قػػدانت ق م ػػتإلػػى التتجػػارة،التػػيأ نتج 

فتجنػوشوفمورنسػا.وُيعػزشالسػبُبأوروبااعتبارا مفالقرِفالثالِثعوربريادِةالمدينت يفاإليطػاليت ي
 ِغنػىهػات يفالمػدينت يفإلػىالمػاِؿوالتتجػارة،إذت ػُرودافالتتجػارة فيمػابػيفأوروبػاوالوػرِؽفياألولي 

ُققػاففيهػااألوسطحتىحموِؿالقرِفالسادِسعور.ول  ربماهيالمرُةاألولىفيالتاريخ،والتيُتح 
.ميػػدانيّعمػػىالصػعيِداالصػطبلحُيأوالعمػػىمسػتوشالمدينػة،سػواء نتجاحػا متواضػعا لمرأسػماليةِ

يسالوػرقيِةوال ربيػِةدضّهت ِةفيالبحِرالمتوسط،وكذلؾالحتكاِراألسعاِربيفرايتجولمقرصنِةال ور 
فػػيذلػػؾ.فضػبل عػػفأفّ بة تتنػػامىرييسػيٌّ فػيظػػُؿاالسػػتبداِدوالط يػػاف.تماوػيا مػػعذلػػؾالمضػػار 

لسػػوؽ،إلػػىالمدينػػة،والمدينػػُةإلػػىامػػاؿِالرأُسيهضػػي،ومػػاؿالأسِرإلػػىالتتجػػارُةتُهضػػيمػػاوحين
ليِةقدب ز غ.ِةالرأسمامدنيي ُكوُففتجُرالحينهاِؽالمضاربة؛مفااتساِعإلىوالسوُؽ

مصػ ار  –ؽ.ـٓٓ٘رومػاالكبلسػيكي)–ِمػفهػذاالمرحمػِةفػيعصػِرأثينػاوقدُوػوِهد نمػوذج 
بمػػػوِغٓٓ٘ ػػػاِفكهػػػِةمػػػاِؿفػػػيذاؾالعصػػػر،في ُعػػػالرأسِانتصػػػاِرـ(.أمػػػاسػػػبُبعػػػدـِ ح  وُدإلػػػىر تج 

ليِةفػػيميف.فػػيحػػيفأّفالتتجربػػة الناتجحػػة لمرأسػػماو،وخػػروتِجهـمػػفالحػػروِبالدينيػػِةمهػػزالزراعػػة
،والتػػػيوػػػوِهد تدوِؿالمػػػدايِفاإليطاليػػػة النتوػػػاِر،ل ػػػـتتػػػيخرعػػػفآٓٙٔ–ٖٓٓٔفػػػيأعػػػواـِ
وػػماِؿ م ػػتكانػػتالرأسػػماليُةغربػػيأوروبػػا.بينمػػاووػػماؿِبسػػرعة صػػوب  أمػػاهػػا.إسػػبانياقبم قػػدد خ 

مػفابتػداء فقػددفع ػتهـ،ليسػتبالقصػيرةمسػيرة المسافاُتالتيقطع هاالتتجاُرومهنُةالتتجارِةخبلؿ
انتجػػاِزالمكاسػػِبعمػػىصػػعيِدبِءبػػدالتخطػػيمفػػاِؽالمػػدف،ولػػىإ،ألوِؿمػػرةو،القػػرِفالسػػادِسعوػػر

البمداف.
،اوأمريكػاأفريقيػيُةعمػىستعماراالوُبِسط تالهيمنةُ،نطاِؽالعالميوهكذات و كامتسوؽ عمىال

الوصػػوُؿإلػػىالعثمانيػػة،اإلمبراطوريػػةُوُهُمو ػػت األطمسػػيعػػفطريػػِؽالمحػػيطِوالصػػيفِالهنػػدِليػػتـا
فيأرتجاِءأوروبا.وألوِؿمرة و ػر ع تالمػدُفت تجه ػُدالتمدفِحركةِانتوارُت س ار عكماأفريقيا.وتجنوِب

ل ػػػلمت مػػػِبعمػػػىالزراعػػػة.و وا م كيػػػاُتاإلقطاعيػػػُةإلػػػىتت ح  أمػػػاالدولػػػُةعصػػػرية.موناروػػػية دوؿ الم 
إسبلميةمِخر التيُتع د العثمانيةُ تتكبد ،فإمبراطورية  كانػتالنهضػةفّكماأ.األخرشالهزيمة ِتمو 

أوروبا.فػيحػيفأّفحركػة منهاإلىورتفيالقرِفالرابِععور،لتنبدأتمفإيطالياأيضا  عموـِ
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اإلصػػبلِحالػػدينيت ك مام ػػتبالنتجػػاِحفػػيالبمػػدافالوػػماليِةمػػفأوروبػػا.وألوِؿمػػرة ت خُبػػووػػعمُةعصػػِر
مػػفذلػػؾانتقػػاُؿكػػُؿالِقػػي  ـ  الثقافيػػِةوالحضػػاريِةإلػػىأوروبػػاِمػػفالصػػيف،الحػػروِبالدينيػػة.واألهػػ ـِ

ُتول ػػػد،ومػػػفتجهػػػةالدولػػػُةالعصػػػريةلتنوػػػيبلـ،بػػػؿوحتػػػىمػػػفأفريقيػػػاوأمريكػػػا؛اإلسػػػبػػػبلِدالهنػػػد،
.مفالتجهِةاألخرشالقوميات

وثقافػة وذاتػاريخ كػلػىهإإذف،عندماتتوتجُسالرأسماليُةنحوالنصر،فانهات ست ِنُدفػيذلػؾ رث  ا 
ة مدنيوتتجاريٍّ لممزاودةعالمتكاُمؿ وسياسيٍّونهوذ  معروض  االقتصػاِدتوتجػُس.فهػؿُيمِكػُفاليٍّ نحػو 

ِمػػػفمػػػػدشالرأسػػػمالي ،دوفنضػػػوِجهػػػذاالظػػػروِؼالتمهيديػػػة،ودوفاالعتمػػػاِدعميهػػػا؟بػػػؿدعػػػؾ 
ُروتجػوِدرأسِ ػو  األولػىفػياخطوت هػمدنيػةُالتخط ػلقػدمػاِؿحينهػا؟الإمكانيِةذلؾ،فهؿيمكفت ص 

تفػػيمدينػػِةأوروؾ،وخط ػػالتمػػدِفوالتمػػايِزالطبقػػيوالتػػدوِؿبػػدِءحركػػِةميزوبوتاميػػاالسػػهمىمػػع
يونيػػابػػدِءمػعالعمبلقػة الثانيػة اخطوت هػ ،الكبػػرشالثالثػةُهػاخطوتُ.أمػاالتتجػارِةوالتمػدِففػيفينيقيػاوا 
تهد األراضيالتيوفيفخط تها فػينهػِةالػذكربيفضػِؿحاالِتهػااهالوػروِطتجميػعِونضوج توف ر 
مف نكمتراكؿٍّ فػي،االقتصػاِدالرأسػماليّانتصاِرحيثتتجساد تفي؛إيطالياوهولنداوا  الػذيانتوػر 

بناء عمى .ِؽومضػادا لهػااسػوة،باعتباِراعابرا لؤلالتتجارِةوالتمدِفالعظيمحركِةكافِةأرتجاِءالعالـِ
بزعامِةالوالياِتالمتحدِةاألمريكية.واقُعالذيالنزاؿُهذاهوالو نوهُدااليـو

"عمىبروديؿفرناندِصرّعندمايُ مضادٌّلمسػوؽ،وأنػسو ػكؿ  يٌّاقتصػادأّفاالقتصاد الرأسماليا
كُمػػالالمضػػاِرِباالحتكػػارِعمػػىعتِمػػدُي ت ح  ي ُكػػوُففانػػسبػػذلؾ؛"شالكبػػرةِباألسػػعاِرفػػيمتجػػاِؿالتتجػػارـِ

مفكارؿماركسإلىالحقيقِة أقرب  سمىباالقتصاد.ذييالالواقع فيمايخص 
وقػػػدتحػػػوؿإلػػػىإننػػػانوػػػاهدمػػػفخػػػبلِؿِمػػػرمِةالتػػػاريخنوعػػػا أووػػػكبل مػػػفالنوػػػاِطاالقتصػػػادُي

فػػػيبنيتِػػػس السػػػوؽ  إلػػػىسػػػمطة،وطػػػوار  ػػػر  بػػػالريِؼفػػػيأقصػػػىالحػػػدود،وباو  فػػػيتػػػدريتجيا والػػػتحكـِ
مفالظُؿفي،المدينةوتجيِهسمفت منزلػُةالػروابِطالدينيػةانحطتفيسالذياالتجتماعُيرقيُأتجواء 
اعتمػػػادا عمػػػىالنهػػػبعمػػػىالسػػػمِعالمتكُدسػػػةسػػػتولي لي؛األخبلقيػػػِةإلػػػىالدرتجػػػِةالثانيػػػةالضػػػوابِطو

فػيأّفاباأليػديولوتجيؼماػالُم والسمبالدقيؽ .الريػب  عمػىهػذاسالتجديػدوػكمِبلِءباالسػتيانعكػاس 
؛بوسػػاطِةالمػػاؿاألسػػعاربػػدورها،وانعكػػاس فػػيالسػػوِؽبموتجػػِبالعػػرِضوالطمػػباألسػػعاِرالػػدايرةِ

.اهرمػػالتبلعػػِبالةِبػػهوقػػدأدشإلػػىاكتسػػاِبمو؛القديمػػةمراحػػؿِالنسػػبة إلػػىُيع ػػد تطػػورا عظيمػػا 
ـُاألوراُؽالنقديػػػةُوالسػػػنداُتو،ق ط ع ػػػتالبنػػػوُؾىبيوػػػكالهااألولػػػةِفاروبػػػدال مػػػفالمرابػػػاِةوالُصػػػ ونظػػػا

ووالتسػػميؼِااليتمػػافِ المواضػػيع األوليػػة الميُلهػػة لِعمػػـِ المحاسػػبُةوالوػػركاُتأوػػواطا ممحوظػػة؛ِلت  ػػُدو 
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إلػىوهػومػاس ػع ى،ي ػنُقُصهنػاهػواإليضػاُحالعممػيّالحاِؿاالقتصادُيفػيالعصػِرالحػديث.مػا
مفاإلنكميِزداخؿصوفباالقتصاِدالسياسُيتخمالتيسيِسس ولو.لمرأسماليةالموطِفاألـُ أّفاألمر 
الذيفاستمالوهـإلىصُههـبعدذلؾ،فيهـاالوتراكييناهضم،إالإفّوتناقضمهارقة وكينست ب ّدش

.الحقا قدعممواعمىالحذِوحذو هـ،وفيمقدمِتهـكارؿماركس
النهػػػػِبوالسػػػػمبعنػػػػدمايوػػػػرعُ ـُ كػػػػػُؿباسػػػػتعماِر،سػػػػمىباالقتصػػػػاِدالرأسػػػػػماليّي،والػػػػػذينظػػػػػا

والحػػديثيفم المتجتمعػػاِتالمتواتجػػدِةفػػيالعػػال  عػػادِةاسػػتعبادِ،القػػديـِ بػػربِطكػػُؿهامتجػػددا ،وا  وي قُػػوـُ
الػػػدوِؿالػػػذيهػػػووػػػكؿ الغتصػػػاِبالقػػػوِةبذاتِػػػس)بوسػػػاطِةاإلقػػػراِضوالتسػػػميؼِوامتيػػػازاِتقُػػػُدراِت

حروِبالتاريِخدمويةالقايمة(،وي خُ مػايسػتطيُعإليػسبكُؿ،ويتبلعُبعمىبنيِةالمتجتمِعوُضأكثر 
نِتهاوػػرعوهيمنتِػسانتػػزاِعالمصػادقِةعمػػىسػبيبل ب يػة  هػذا،فحسػػب  النهػِبكػػؿا ـُ ؛عنػدماي هع ػُؿنظػػا

)رأيػػي،إّفكػػارؿمػػاركس نسػػبة إلػػىالمتجتمػػِععمػػىأذاؾالنظػػاـِعػػفالػػذيأ عم ػػف  ثػػوريٌّ نػػسنظػػاـ 
ػػسو(القػديـ ػفحػػذاحػػذو وأتباع   رأسبانوػاِءأُيِعمػػـ.فميلاػػُؼ"هـِمػفالمػػدارِسالهكريػة،لػػـي ُقومػػوام 

قابميػػة لتهسػػيِراعمػػىمػاؿ،وبالتػػالياألكثػػرالتتجػػاارأسِقصِوانػػمعانػػاة لم"هػػوالكتػاُباألكثػػرمــالال
خاطئ.أناالأ تا ماركسهنا،بؿأ قت ِصُرعمػىاإلوػارِةإلػىافتقػاِدكتابِػسلؤلبعػاِدالمتعمقػِةمنواؿ  ـُ ِه

لػىعػ لممتنػوريفاألوروبيػيفأمػابالنسػبِة.سضػمنتناوِلهػادـِبالتاريِخوالدولِةوالثػورِةوالديمقراطيػة،وا 
أنهـ"عممويوف"لم ايةّدعوفذيفيال دوفهـالموضػوعيُوقعِموانطبلقا مف،البنيويّهـتكوينِِبُحكـِ

أوقصد  ِعممػا مػاؿ"البحػوِثهـودراسػاِتهـالمرتكػزِةإلػىكتػاِب"رأسبل ػـي ُصػوغوافػانهـ؛منهـوعي 
ػػّماةبػػػ"الكادحيف".أمػػاالميبراليػػُةمبنيػػة عمػػىمناه ضػػِةالرأسػػماليِةة أيديولوتجيػػأو الوػػرايِحالُمس  باسػػـِ

لنواقِصػػهـ رأسأيلتمػػؾ،المنت ِبهػػُةبكػػُؿيقظػػة  ،مػػاؿالتحمػػيبلِتهـحػػوؿ  حػػاذؽ فقػػداسػػتهاد تبوػػكؿ 
ةِقػوعمػىالحقػا اعتمػد تعفثوريِةالرأسماليِةمنذوالدِتها.وبطبيعِةالحاؿ،فقػدعبلفِاإلهافيمن

لػػػػػديمقراطييفاالتجتمػػػػػاعييفا،السػػػػػتهداِؼالقوميػػػػػِةوالصػػػػػناعويةةِالدولػػػػػالحداثويػػػػػِةواأليديولوتجيػػػػػِة
ةِنظمػػػاألاسػػػتهداِؼروسػػػياوالصػػػيف،وأخيػػػرا ذلػػػؾبمػػػافػػػيالموػػػيادِاالوػػػتراكيُالنظػػػاـِثػػػـ،األلمػػػاف
فػػيالصػػراِعالطبقػػيُمنتصػػرة بػػذلؾ،بوتقِتهػػافػػي؛وصػػهِرهاتجميعػػا الوطنيػػةالتحرريػػةِ الػػذيخػػاض 
عظيمػػة هػػيالء ُتالثبلثػػُةتتجػػااة ت ك باػػد تهاتمػػؾالتيػػاراواضػػحفػػيسػػبيِمس.ثمػػةهزيمػػة نكػػراءنضػػاالت 

فػيهػذاالمضػمارإلػى وحاسػـ  صػريح  ذاتػيٍّ نقػد  أنػسل ػـُيق ػداـأي  الرأسمالية.لكْف،ك ـهػوميسػؼ 
اهف.
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ي ثمةعبارة ت قوؿ: عمميػة التحمػيبلُتتمػؾمػوكانػتفمتجبل .مفهنا،وعاتجبل أالِعمـِسريُحكـُ
متجتمػػِعأوال وضػػدالالطبقػػِةالعاممػػةِضػػدا مهتوحػػة حربػػت ب ػػُرُتعالتػػي،رأسػػماليةلمِفعػػبل بوػػيِفتناوِلهػػا

اانهـزثانيا وتاريِخس المحيػاؿهذاالدرتجػِةإلىأوليؾالمتنوروف؛ل م  بػؿواألنكػى،لهػـضػادُالنظػاـِ
أفضػػػؿلمحق ػػػْؿعمػػػىصػػػياغِةتعريػػػؼ  ػػػاأ نه قُػػػواإرث هػػػـبهػػػذاالػػػثمِفالػػػبخس.ِلن عم  ػػػّماةِقػػػيأنػػػسل م  ِةالُمس 

ُسػػُعِمػػفنطػػاِؽهػػذاوظايهِبػػػ"االقتصاِدالرأسػػمالي"،وتحميِمهػػاضػػمف هػػا؛مػػعالتنويػػِسإلػػىأننػػيسُيو 
ــةمتجمػػِد"النقاوػػاِتفػػي .الأرشداعيػػا لوػػرِحالم ػػِةاالقتصػػاديِة"مػػفمرافعتػػيسوســيولوجيا الحري

رأِسالمػاؿ،والرايتجِة قيمػُةال،فػايُضالقيمػةاإلنتػاج،:فػايُضعمػىرأِسػهاومهرداِتهػاالمعنيػِةبتػراكـِ
وانطبلقػػا مػػفمقػػاربتي،فسػػيدُعتجانبػػا ،السػػوُؽوالمػػاؿ.الكػػدح،األتجػػر،الػػربح،السػػعر،االحتكػػارو

عمػػىي ودراسػػات بحػػوث التػػيتناول تهػػاهػػذاالمواضػػيع  بسػػاطِتهامحافظػػا عمػػى،هاحصػػرُالمػػرِءُعػػز 
فيالووضوِحها؛ ينيبػمػعالتبيػاف؛التػيتقتضػيالوػرحِتاألساسػيِةالميثراعمىتركيزِوسيستمر 

لفأتردد فيتناوِؿتمؾالمواضيِعأيضا بقدِرماتقتضيسالحاتجة.
مػػفقبيػػؿِإّفاصػػطبلح البروليتػػاري–البرتجػػوازيُو،عمػػىالصػػعيِداالقتصػػاديّتجػػراأل –الػػربحات 

خطوة إلضهاِءالطػابِععت ب رتُ،عمىالصعيِداالتجتماعيّ أوؿ  العممػُيعمػىالطػراِزالوضػعُيلنظػاـ 
اإل فينهايِةالتاريخيُرِثي صه ُرفيبوتقِتسكؿا قِةإربا إربا عمىيِدالرأسمالية،ِلي ُعـا لمبوريِةالممزا

القػػوُؿبػػيّفالمطػػاِؼأرتجػػاء المعمػػورِةعبػػروحوػػيِتسالمروعػػِةفػػياإلبػػاداِتالتجماعيػػِةوالنوويػػة.أمػػا
أ وب سُهوالذيالمستثِمر وأّف،عفطريِؽكدِحسيخمُؽالقيمة بمهرِداُمس ّمىبالبروليتارُيالالعنصر 

الماِؿوالوسػايِؿاألخػرشييتيللبروليتاري،اذلؾماِلؾِب مفتمؾالقيمِةالكدحيِةمقابؿ  الربح  ،ي تجِني 
يبػػدوأّفهػػذاوقتصػػادوية.االالمقاربػػاِتأسػػاُسهػػوف؛عممػػيوػػخيص عمػػىأنػػستمػػِروطػػرُحهػػذااأل

الُمس ػػّمىبػػاال لمقيمػػِةعمػػىهػػذاختزاِؿاالقتصػػاديِبع ينِػػسالمههػػوـُ .فمتجػػرُدالتهكيػػِربصػػياغِةتعريػػؼ 
إلػػىالمنػػواِؿالمعػػزوِؿ هػػذاالدرتجػػِةعػػفالتػػاريِخوالمتجتمػػِعوالقػػدراِتالسياسػػية،إنمػػاهػػوموػػحوف 

عػاِمبل ؛فهمػالػفي قػِدراعمػىوأرا الهرِدباعتباِرامستثمِباإلوكالياِتالعويصة.فحتىلوُقمنابتيليسِ
االقتصػػػاديِة .ذلػػػؾأّفالماهيػػػة التاريخيػػػة واالتجتماعيػػػة لمِقػػػي ـِ ة واضػػػحتكػػػويِفالِقيمػػػةبػػػذاؾالمههػػػـو

الالمقايضػػػِةعيبػػػا اعتبػػػارُالنهػػػار.وباألصػػػؿ،فوضػػػوح  ـُ عمػػػىوػػػكِؿهػػػوايضِفػػػيالبػػػدايات،وتقػػػدي
ي قػوؿ"أنػافِةالُمضػهاِةعمػىالقيمػة.قدسػيينبػعمػفمعػانيالعطايا،إنمػا حتػىاهف،مػاِمػفمػزارع 

 األتجداد،وأناُؿنصيبي".بؿويقوؿ"الحمُدهللعمىنعمِتس"،لُيع ُبر  أنتتجُت"،بؿيقوؿ"ُأو ُ ؿأمبلؾ 
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لم اية،ولكنهاأ وأثمُفمفل ػِةالػذيفسمىبذلؾعماُيدرُكسمفموضوِعالمنبِعالعيِفبم ة بسيطة 
".ويوف"عمميزعموفأنهـ

ال،كيؼيمكنناتعريؼُ ت حِمُؿالببذلُب د ِؿالكدِحالذيت وا  فيسُأٌـّ ،هاتسػعة أوػهررحمِروليتاريا
ألِؼموقة وموقة  مالـ  منسوت تجت ر  أصػحاِبيدا عاممة إلىأْفت تجع ؿ  ُدُدنصيب  فاعمة؟كيؼسُنح 

بػػصػػنوعةاإلنتػػاِجالمأدواتِ راِتالمتبقيػػِةمػػفمالِؼالسػػنيف،والتػػيي نه ُبهػػاالمسػػتثِمُربكػػُؿبػػالخزخـِ
فػيالسػوؽ.ذلػؾ قيمُتهاتعػادُؿسػعر هاالمطػروح  وتجوع؟عميناأالننسىأنسماِمفأداِةإنتاج  ن ه ـ 

فحسػػبمػػفأتجػػػِؿالتقنيػػِةالتتجهيػػزاِتاختػػراعِأّفمتجػػرد  سػػوشثمػػرُةاإلبػػػداِعلػػيس،كػػافأُيمعمػػؿ 
بتجهػػػوِدمالِؼالمختػػػ ػػػ؟هػػػيالءلػػػدشكػػػدحالِةرعيف.فكيػػػؼيمكننػػػاتحديػػػُدقيمػػػالمتػػػراكـِ فسػػػندفُعوِلم 

؟وهػؿا كمياػهاونبػذِألخػبلؽِارفػضِ،إالفيحاؿِنصيبهـاالتجتماعيالتهكيِربعدـيمكفالثمف؟أ و 
التاريخيػػِةاالتجتماعيػػِةبػػياسػتقا هػػذاالِقػػي ـِ ػيفاثن ػػيففقػػطيتناسػػبوالعدالػػة؟ب ْيػػد أّفلهػػذ يفـُ فوخص 

يفعوايُمهـوأوساُطهـاالتجتماعية.أ  التػيتحمػيميسلتمؾالعوايػِؿواألوسػاِطاالتجتماعيػِةف الوخص 
ػػػػيفو حػػػػؽٍّعميهمػػػػافععنهمػػػػاادتػػػػهػػػػذ يفالوخص  حرتجػػػػا كننػػػػااإلكثػػػػارمػػػػفاألسػػػػيمِةاألكثػػػػر؟يمأي 

األتجر.–ثناييِةالربِحإلظهاِرمدشإوكاليِةوُعسرِ،لكّفهذاكاؼ يةوحساس
البرتجػػػػػوازُيِبالػػػػػربِحوأصػػػػػحاِباألتجػػػػػرعمػػػػػىوػػػػػكؿِهػػػػػذاالمػػػػػرةبػػػػػيفأصػػػػػحاعبلقػػػػػة الدِْلن عقػػػػػ

الالبروليتاري.فو االمتجتمػع التجديػد تتجػااالمتجتمػِعالقػديـكطبقت ػيفتد لاػو قػدهػات يفالطبقت ػيفبيفزعـُ
لهػذاالتحػالِؼتنايثوريت يف،ك ـ التػاريخ.ثػـإّفاألمثمػة فػيسُبِفعبل معالحقايؽ؟إذماِمفمقابػؿ 

التيتيكُدصحة تضاُدهماتتجاابعِضهماالبعض الصراِعاألساسػُيبينهمػا،نػادرة لدرتجػة الِبُحكـِ
هػػو تجػػذري.ومػػاحصػػؿ  ُمع ُينػػة مػػفتجهػػِةكوِنهػػامرحمػػة صػػراع  لتقاليػػِدُيمِكُنهػػاأْفت ُكػػوف  اسػػتمرار 

،ليسإال.ماي برُزهنا، منزلِةالعاِمِؿبيفسُب واالهو،وماُيواه ُدفيالحياِةالعمميةالصراِعالقديـِ
الذيُيع د تجزءا ممحقا بتجسِدمنزلِةالعبِدوبالنسبِةإلىالبرتجوازُي فرعوف.إذ،ماِمفعممية ناتجحػة 
بهاالعبيُدتتجػااأسػيا ـ  قا ػُرالتػاريخ.وحتػىسػبارتاكوس،الػذيطالمػاُيوػارإليػسكمثػاؿ  ِدهـعمػىم 

هػواهخػرسػيدا فػينهايػِةالمطػاؼ.وكمنػاعمػى بارز،لـيكفسوشمتمردا متطمعا إلىأْفي ُكوف 
مخر. برنامج  أنسلـي ُكْفلديسأي  ِعمـ 

السػػيدالممتػػدِة–عبلقػػِةالعبػػدِإرثِمػػفة العامػػِؿالمسػػتقا–أالننسػػىأّفعبلقػػة رُبالعمػػؿعمينػػا
 عفأواصر  ـ  ورابػطووويتجة هالِؼالسنيف،ت ُن بػيلؼرابػط  تجذريػة بحيػثمػاِمػف،موثوقة  تمػردات 

كاسػػحة  األمثمػػِةاالسػػتثنايية.بػػؿإالبعػػضالمهػػـالعمػػؿ،ابِربػػأتتجػػااأحرز هػػاالعمػػاُؿأونتجاحػػات 
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ػػتكهػػُةالتبعيػػِةِلػػر ُب ح  ِدر تج  ػػر  ػػّماُةِبت م  فػػيأسػػاِسسػػياقها.أمػػاالحػػوادُثالُمس  العمػػِؿبنسػػبة سػػاحقة 
مبطالػػػة.وتمػػػؾالعمػػاؿ،فنوػػػاهُدأنهػػػاقػػػدن و ػػب تباألغمػػػبعمػػػىيػػػِدأوػػباِاالقػػػروييف،والمناهضػػػيفل

ُبعمػىعبلقػِةربػدوِرهانعكستػ،والتػيوطيػدة بالتػيثيراِتاالتجتماعيػِةالعامػةة التمرداُتعمىِصم
مفذلؾ،فالعامؿ–العمؿ د اّف.بؿواألهـ  ُقست م ر  العاِمِؿعمىر ُبالعمِؿليسبصراِعالمطالبِةِبح 

تتجػػااالتحػػوِؿالبروليتػػاري،ومقاومػػة )كنػػابياّنػػاأنهػػامعضػػمة عويصػػة(،بػػؿهػػو تتجػػاا كونِػػسكهػػاح 
التحوؿإلىبروليتارعامبل أوعاطبل عفالعمؿ.إّف البطالػِةهػيعامػؿإلىياأورفض  ،ورفػض 

اتجتماعيػػة كهاحػ تبتجيػػِؿالعبػػِدوالقػػُفوالعاِمػػِؿعمػػىاإلطػػبلؽ،أخبلقيػػة أسػػمىمعنػػى.عمينػػاعػػدـات 
اُيمِكُفصػياغتها،ينب يتبتجيُمهفالعبلقةوالعمميةالتييف.بؿ،وعمىالنقيض،ضطه دباعتباِرهـم

والبلاسػػػترقاؽِوالبلعبوديػػػةِوػػػاكمةِعمػػػى ـا البلعماليػػػة.أمػػػااالعتػػػراُؼباألسػػػياِدوتعػػػريُههـ،ومػػػفث ػػػ
د ِمِهـبعرُض ُؾلوتىأنػواِعاالنتهازيػة.فالكهاِحضّدهـ،خوِضاالقتراِحعمىخ  هوالنزوُعالموت ر 

ػػتالكهاحػػاِتفػػيسػػبيِؿالحػػُؽوالكػػدِحِمػػفمضػػموِنهاطيمػػة ل هػػذاهػػيالػػذهنياُتالتػػي طالمػػاأ فر غ 
ممكػػػػِفصػػػػياغُةسوسػػػػيولوتجياق ُيمػػػػةتػػػػاريخ.وباختصػػػػار،ِمػػػػفغيػػػػِرالسػػػػياِؽال ،والتطػػػػويُركهػػػػاح 

 ناتجح   وُأو ػُدُدعمػىأنػسعنػدمان ػذُكُرهػذااألولػى"يػةِمصػطمحاِت"الِعممالتمػؾمفخبلِؿاتجتماعيٍّ
 والطبقػػػةوالقيمػػػة واألمػػػور،فػػػنحفالننكػػػُرالكػػػدح  صػػػوابِ،الػػػربح  نمػػػِطبػػػؿنسػػػعىإليضػػػاِحعػػػدـِ

االتجتمػػاِعقػػدُأنِوػػئ عمػػى ـ  أّفِعمػػ د توضػػيح  هػػذاالمصػػطمحاِتفػػيإنوػػاِءالِعمػػـ.إنػػيأ و  اسػػتخداـِ
غمط. منواؿ 

هػػػيالعميػػػا.والمسػػػتوياِتالرأسػػػماليِةضػػػمفالحيػػػاِةاالقتصػػػاديِةلممتجتمػػػععمػػػىي قت ِصػػػُرمكػػػافُ
تعتمػػػُدفػػػػيبػػػداياتهاعمػػػػى برأِسالمػػػاؿعػػػػفطريػػػِؽُمراكمػػػػةِبِريػػػالتػػػػاتجِرالكبقيػػػاـِ يسػػػػعاِرالػػػػتحكـِ

تعريِهػػػس،هػػػوالقيمػػػُةالنقديػػػُةالمتعاظمػػػُة ذاتيػػػا االحتكػػػاِرالػػػدايرِةفػػػيالسػػػوؽ.ورأُسالمػػػاؿ،حسػػػب 
بالػػػذكِرتسػػػريُبباسػػػتمرار.و األسػػػواِؽفػػػيالتتجػػػارِةالػػػدايرِةبػػػيفالتراكمػػػاِتالِقي ِمّيػػػِةالكبػػػرشونخػػػص 

ليسػػتبالقميمػػة.بهػػوارؽبعضػػا بعِضػػهالتػػيتختمػػُؼأسػػعاُرهاعػػفا،والػػبعضعػػفبعِضػػهاالبعيػػدةِ
رأِسالسبيؿُ الهوايػِدوااللتزامػات.مقابػؿهػاتمويمِل،هوالقروضالُمق دامُةلمدولةِالماؿالثانيلتعاظـِ
فيهػػػارأُسالمػػػاؿُِةالتػػػييمهمػػػواألوقػػػاُتاألخػػػرشالتجػػػاالتُأمػػػاالم ،فهػػػيتصػػػنيُعويتػػػوـرتضػػػخـُ
مكان ػسفػيالزراعػِةفتراتُوالمعادف لػىتجانػِبالتتجػارة،قػدي حت ػؿ  الع و زوالهاقةوأوقاُتالحػروب.وا 
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ٔوالصناعِةوالمواصبلت،عندماي ُكوُفذلؾُمرِبحا .ومعالثورِةالصػناعية ي  ػدوالقطػاُعالصػناعي 
 متجاالِتالِمفأهـُ االمػرحمت يفبنسػبِةالعػرضِفػيكمتػالرأسػماليوفحيػثيتبلعػُب.الػربحالتيتدر 
مػفوفُيزيػدفػانهــتحكمهػوبمقػدارِاإلنتاِجواالسػتهبلِؾعمػىالسػواء.سعيا لتحديِدنسبةِ،والطمب

ت ػيبدايػِةفتر.مفهنا،وبينماكانتالتتجارُةالكبرشوالصناعُةميػدان يفلمػربِحفػيـنسبِةالربِحلديه
،فاّفهاونضوتجِالرأسماليةِ .الماليّقطاعُالهو،راهننامتجاِؿالربِحفيسفيمُثقط ىذييالالحقؿ 
 ِعيتسػػرفػػي،ماليػػة رييسػيةوسػػايؿ،والتػػيُتع ػد وااليتمػػافوالتسػميؼنػػوؾُالبوالسػنداُتوالنقػػوُدتسػاهـُ

تػػيديإلػػىاختصػػاِرالػػدورِةالزمنيػػِةلمػػربح،وتكثيِههػػا،وتوسػػيِعنطاقهػػا.و،نمػػُواالقتصػػاِدالرأسػػماليّ
بِةفػيمتجػاالِتالػربح.وهكػذاأيضػا ت  ػدومراحػُؿاألزمػِة كبػرشمػفالمضػار  وهكذات ت و كاُؿفقاعػات 

تجزءا اليتتجزُأمفهذااالقتصاد.
تػػػػػيتُػػػػػأمػػػػػااألسػػػػػاليُباألخػػػػػرشال ُرـُ بػػػػػرزيػػػػػادِةالبطالػػػػػة،لػػػػػربح،فهػػػػػيتخهػػػػػيُضاألتجػػػػػوِرعاو 

البمػػدافذاِتاألالمتتجهػػةُواالسػػتثماراتُ يػػديالعاممػػِةالرخيصػػة.وفػػيالمحصػػمة،فػػاّفهػػذاصػػوب 
مػػفاالقتصػػاد، الػػذيي سػػتقيموػػارب سمػػفثقافػػِةالتتجػػارِةوثقافػػِةالصػػيِدال ػػايرِةفػػيالِقػػد ـ،والوػػكؿ 

باكتسػػػػػاِبمقػػػػػدرِةوكهػػػػػاءِةالتبلعػػػػػِبباألسػػػػػعار،ونتهػػػػػزُيو بػػػػػِةاالرقحصػػػػػار ختػػػػػِرؽُيفرصػػػػػة التقػػػػػدـِ
لسمطةِإلىاُيد ذيقُوال،والديفاألخبلؽِِففيالتهاواالتجتماعيِةعفطريِؽ ىتنػاميالػديوف،وعبػر 

اقتصػػاد النهػػِبابتوطيػػِداحتكػػارِ الُيمِكػػُفإالأْفيصػػبح  االقتصػػاديا عمػػىالسػػوؽ؛إّفهػػذاالوػػكؿ 
قبضػِتسعمػىالصػناعِةبهػدِؼالػربح،وعمم ػسأساسػا  ـ  وفػؽوالسمِبفػينهايػِةالمػآؿ.كمػاإّفإحكػا

البنيػػِةاالتجتماعيػػِةوالبييػػِةالطبيعيػػِة تحديػػِدبنيػػِةاإلنتػػاِجواالسػػتهبلِؾبموتجػػِبنسػػبِةالػػربح،وتحميػػؿ 
 وتهسخ  وانهيار  ذلؾإنمػاهػيأعباء ت ُهوُؽطاقاِتها،ومايتمخُضعفذلؾمفأزمات  واهتراء؛كؿ 

فػػػيأّفظػػػواهر  ػػػُكُؿالرأسػػػمالية ُتصػػػاِحُبسمنػػػذلحظػػػِةوالدتػػػس.الوػػػؾا االقتصػػػاد برمتِػػػس.فػػػبلالُتو 
التتجػػارُةوالزراعػػُةوالصػػناعة،والتػػداُوُؿاألمػػواِؿوالتقنيػػاُتواألسػػواُؽمػػفاختػػراِعالرأسػػمالية.بػػؿ،

فػيالرأسػماليِةممارساِتاالقتصاديُةاألساسيُةالمتعرضُةلووبالعكس،إنهاالميسساُتاالتجتماعيُة

                                                           
الصنالثورة الصناعية: 0 التطور ومؿ وقد بالمكننة. اليدوي العمؿ حبلؿ وا  انتوار فازدهرتهي المياديف، مف العديد اعي

إلىمصادرتجديدة وأصبحتاهالتبحاتجة لصهرالحديد، الحرارة وظهرتالمصانعواألفرافعالية ال زؿوالنسيج، صناعة
ااألثرذلمطاقة،فاستخدـالهحـالحتجريثـالبخارفالكهرباءفيتو يؿالمحركاتواهالتوتسييرالبواخروالقاطرات.كافله

لبالغعمىالحياةاالقتصاديةواالتجتماعيةوالسياسيةوالثقافية.كانتبريطانياأسبؽدوؿالعالـفيتحقيؽالنهضةالصناعيةفيا
 مستهؿالقرفالتاسععور)المترتِجمة(.
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فػػػيدُدمعالُمهػػػابالتػػػاريِخوالحضػػػارةبػػػيفظِعاألوػػػكاؿ.وتتحػػػسػػػمِبالنهػػػِبوالسػػػت بلِؿواال ،لتتػػػداخؿ 
مساِرهامعالسياسة.

الحقيقػػػة رُوُز إيضػػاِحكػػػوِفاالقتصػػادويِةمههومػػػا ونزعػػة فكريػػػة تُػػعمػػػىُتعممػػقػػػدهكػػذاأ ُكػػوفُ
تسػػميِطقيػاميبعػة ب.كمػاأنػيعمػىقنابنسػبة كبػرشهاوُتو ػُوهُة بتعريػِؼاالقتصػاِدالرأسػماليّالمعنيػ
لهابػالخطوِطالعريضػة،والنورِ ِممػُتأنػيعمىالتعريِؼالسميـِ عمػىعمػىهػدشتمػؾاالنتقػاداِتع 

عبػػػػرعقػػػػِدروابِطهػػػػامػػػػعالتػػػػاريِخوالمتجتمػػػػِعوالسياسػػػػِةوالحضػػػػارِة-ولػػػػوبنبػػػػذة مػػػػوتجزة–تهسػػػػيِرها
والثقافة.


 مطة السياسية وعالقتيا مع الحقوقالس -ج


 ُكُدممياِتالرصِدعكؿ  منذالمتجاِؿالحقوقيُالسمطةالسياسيةوداخؿموتِؿالرأسماليةنووء ُتي 
،فقػػػدتظػػػاهر تبالػػػدفاعقوانيِنهػػػاالسػػػمطاتوكػػػُؿ.ومثممػػػاانت ه ع ػػػتالرأسػػػماليُةمػػػفأْفكانػػػتبػػػذرة

داو ػت،فمػػـعنػدالحاتجػػة.أمػاعنػدمات ع ثاػر تمصػالحُلهػاالمسػتميِتعنهػالدرتجػِةالتعصػِب هاأوت خ 
فػػياإلطاحػػِةبهػػاوكسػػِحهابكافػػِةأنػػواِعالمكايػػِدوالمػػيامرات،حتػػىإْفاقتضػػىاألمػػُرالمتجػػوء ت ت ػػرددْ

ػماتأحيانػا إلػىألعوبػِةالثوربػؿو.إلىالمواركِةفيبعِضالعممياتالثوريةأيضػا  يػِةاألكثػروانض 
السػػمطة،وبػػوػػّنتِحػػّدة وتعصػػبا .لقػػد األخصفػػيمراحػػِؿاألزمػػاِتوالهوضػػى،بػػدءا مػػػفحػػروب 

االسػػتعمارية واإلمبرياليػػة  ػػيار تالحػػروب  االنقبلبػػاِتالهاوػػيِةإلػػىانقبلبػػاِتوػػيوعيِةالدولػػة.بػػؿوس 
اإلمبراطوريِةاألكثر  نطاقا فيالتاريخ.ومولية واألوسع وحروب 

اقتعمينػػػاالتبيػػػافُ أنػػػسمػػػاِمػػػفوػػػكؿ  بال ػػػة  بالحاتجػػػِةبيهميػػػة  ػػػع ر  و  لتحصػػػِفبػػػدرِعإلػػػىاصػػػاديٍّ
طػػرحي يسػػتحيُؿت و ػػك مهامػػفدوفالسػػمطة.بالتػػالي،فانػػس.ةالرأسػػماليمػػاهػػيعميػػسبقػػدِر،السػػمطة

ية لمرأسػماليةتكمػػُفرييسػيفالخاصػية البػػفرضػػية أوليػة يزعمػوففيهػا"عممويػو"االقتصػاِدالسياسػي
اإلنتاِجبوساطِةاالتحاِدالطوعيبيفرأِسالماؿوالكدح،فايِضوالقيمةِفايِضفيتوكيِؿالربِحو

فػػة وموػػواهة قتصػػادوباألسػػاليِباال نطػػاِؽالسػػمطة.نحػػفهنػػاوتجهػػا لوتجػػسأمػػاـعبػػارة محرا يِةخػػارج 
العوامميػػػةوالعناصػػػرية، ػػػكامواتركيبػػػة تجديػػػدة مػػػفالِقػػػي ـِ بقػػػدِرنظريػػػِةالكػػػدِحعمػػػىاألقػػػؿ.حيػػػثو 

مػػاِلُيظ مػػفمكػػاف  عمػػىتوػػكيِؿرأِسمػػاؿ  ي ػػُنص  تجديػػد  اقتصػػاديٍّ ِهروهػػاإلػػىمسػػرِحالتػػاريِخكوػػكؿ 
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ِفّييفعف سممي،وعمىانقطاِعالقروييفواألقناِفوالِحر  وسايؿِعمىنحو  إنتاتجهـحصػيمة عبلقػات 
سػعيدا ـع ق دوازواتجػا ثوريػا سممية،ومفثـاتجتماِعهـفيبقعة واحدة ت ُعم هاالسعادُةوالرفاا،وكينه

 فيمابينهـ عميهػاالتػيهكذاُكِتب تالقصُةعمىوتجِسالتقريب.هذاالمزاعـُ الميلاهػاِتتجميػعُتػنص 
نػػِةفػػيمقػػراِتأخصػػاييياالقتصػػاِدالسياسػػُي ُتع ػػد إنمػػا،،اليسػػارييفمػػنهـواليمينيػػيفالقػػةالعمالمدوا

ػػماماِتبمػػايُ مة ُؿ"عػػادِإحػػدشالُمس  .حيػػثالوتجػػود لبلقتصػػاِدالسياسػػيلػػوالهػػذاسػػبلـفػػياإل"الب سػػم 
ذ المػػػزاعـ إليهػػػاالمنافسػػػة الحػػػرة فػػػيالسػػػوؽ،ت وا  ػػػهت  ميلاهػػػا كامػػػؿ مػػػاأ ض  الكمػػػاؿُِكػػػوُفقػػػدك ت بػػػت 

يِةلبلقتصاِدالسياسي.ساسالمبادِعاألخصوِصب
زعمػػا  ال،ألّفتجديػػدا الأرشالحاتجػػة ألطػػرح  فرنانػػدسوسػػيولوتجيا ُيك ػػُذبوُيه ُنػػدبروديػػؿوالمػػيرخ 

ِفكميا وتجميا تمؾالمزاعـ،مفخبلؿمبلحظاتسالواسعِةالنطاؽومقارناتػسالدقيقػِةفػيبحثػس الُمع نػو 
 فػيثبلثػةِمدنيػ"الباسـِ رايػع ومػدهش  فيػستجهػودةالماديػة")إنػسميلاػؼ  ػذ تمنػسا متجمػدات،أ نه ػؽ  أ خ 
ضػدالرأسػمالية فّأهػو،فػيميلاهػسذاؾبروديػؿفسنة ِبحاِلها(.االدعاُءاألوُؿالػذييطرحػسثبلثي

نهػاتعنػيأهػوارتباُطالرأسماليةبالقوِةوالسمطِةحتىالنخاع.والثالػثُهوالسوؽ.واالدعاُءالثاني
وبعػػد عصػػِرالصػػناعة.والرابػػعُ منػػذالبدايػػة،قبػػؿ  ـ  الػػداي ػػتعمػػىانهػػأهػػواالحتكػػار  الوسػػطُفِرض 

بالمنافسػػػِةالمنبثقػػػِةمػػػفولػػػيسالنهػػػبوالسػػػمب(المهروضػػػِةمػػػفالخػػػارجواألعمػػػى،بباالحتكػػػارات)
الم حػػاوُرالػػداخؿواألسػػهؿ.تمػػؾهػػي عميهػػاالكتػػاب.إنػػسالتهسػػيُرالتػػاريخي  األساسػػيُةالتػػيي ػػُنص 

السوسػػيولوتجياألثمػػُفحقػػا مػػفحيػػثمسػػاِرالسػػرِدومضػػمونس، بعػػض  ػػماف  ْفكػػافناقصػػا أوت ض  وا 
وتصػحيِحالتخريبػػاتبوػيِف–محػدودأنػسولػو–حسػػف تمهيػد يهػا.إنػسُأخالهُػسفالتجوانػبالتػي تقػويـِ

والتحريهػػػػاِتالتػػػػػيقػػػػػاـبهػػػػػاأخصػػػػػاييواالقتصػػػػاِدالسياسػػػػػياإلنكميػػػػػز،واالوػػػػػتراكيوفالهرنسػػػػػيوف،
االتجتم اع.والميرخوفوالهبلسهةاأللمافبويِفِعمـِ

ت ُسػودا والعامُؿبتوحيِدمداخراِتالكدِحوقواافيوسػط  سالرأسمالي  ر ساخ  اقتصاديٍّ مامفنظاـ 
.القػايـلـت بت ِعػدلهػذاالدرتجػةعػفالواقػعِتُالطواعيُةوالمنافسُةالحرة.بؿوحتىالقصُصوالحكايا
أـطبقػػػػفػػػػرادشكا–فتجميػػػػُعالعناصػػػػِرالتػػػػييمكننػػػػااعتبارهػػػػارأسػػػػمالية  ال–اتنػػػػتأـمتجموعػػػػات 

السػمطة،حمايػِةيمكنها،هيوتجميُعقواهااالقتصاديِةالتابعِةلها،الحهػاظ عمػىوتجودهػامػفدوف
واحػدة؛بػؿ حينهػاأْفتبقػىفػيقبضػتها.إلػىتجانػبذلػؾ،ومػفدوفمسػمطةِلاليمكػفُوولولثانيػة 

لمبضػايع،أوالمتػاتجرِةبييػِةقػػوِةتطويػِؽالسػمطِةبيوسػِعاألوػكاؿ،اليمكػفحصػػوُؿأيُ ووػراء  بيػع 
مفكُؿذلػؾ،اسػتحالُةتحقيػِؽانقطػاِع عبرالمنافسِةالحرةفيأُيسوؽ مفالمدينة.واألهـ  ع م ؿ 
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ِفُي مػفتجػواء أوأراضػيهـ،دوفتهييػِةأومليػاتهـفأمػاكِفعممهػـعػةِالمدينػفػيالقُفوالقروُيوالِحر 
عمميػػػاِتقطػػػِعوغيػػػِرالعػػػادؿهيُالعنػػػِؼالتعسػػػ الكػػػادحيفالعػػػامميففػػػياألراضػػػيعبلقػػػاِت.فكػػػؿ 

بهػاكارتبػاِطهـبيمهػاتهـ،قػدتُجوِبه ػتبػالتمرداتوارتبطتياوالورواتعفأدواِتووسايِؿرزقهـال
والتاسػِععوػروالثوراِتالمحتدمِةالتيانت و ر تتقريبا عمىطوِؿالهترِةمابيفالقرن يفالرابِععور

فػػػي اهالؼ،فػػػيحػػػيفأفّعمػػػـو ـ  المبليػػػيفمػػػنهـُقِتمػػػوافػػػيأوروبػػػا.وكانػػػتمحصػػػمُتهاأْفُأعػػػِد
،بػػؿذلػػؾل ػػـيكػػؼِوكػػيفّالمستوػػهيات.داخػػؿالحػػروِباألهميػػة،أواهت ػػر ءوافػػيزوايػػاالسػػتجوفأو

مػػفالػػدماءبسػػبِبالحػػروِبالمذهبيػػةوالق ل ػػتاألوسػػاُطإلػػىبحػػر  وا وميػػةالناوػػبِةبيػػنهـ.وتػػيتيوت ح 
الػػػديوفومسػػػتوشالتبعيػػػةالماليػػػةإحصػػػاييِةِلُتزيػػػد مػػػفالحػػػروُباالسػػػتعماريُةوالحػػػروُباإلمبرياليػػػُة

.لمخارج
بالطبػايِعاالحتكاريػِةالنهاابػة مػيثراِتالعنػِؼتمػؾعمػىعبلقػة  بمػاالوػايبة فيػسأّفكػؿا واضح 

ُيمِكُنهػاقمػبُالسػبلبةالمهروضػِةمػفالخػارجأثنػا ببلغػة اقتصػادية سياسػية  ء والدِةالرأسػمالية.فػيي 
هذاالحقايِؽرأسا عمىعقب؟

أكثػر، مممػوس  بنحػو  حػروِبالقػرِفالسػادِسعوػرعػفكثػب،عمينػارصػدُولكينرشالحقػايؽ 
القػرف،ذاؾفيالسايدِةالرييسيةعوامُؿالسمطِةوالحروبف.والتيأدتبالرأسمالييفإلىاالنتصار

مػففرنسػا،Valoisٕاوممػوِؾسػبللِةفػالو،ٔاإلسػبانيألبػاطرِةسػبللِةهابسػبورغهرعِتمثُؿفيالت
تستمم تياكموساكسونيةالاألنٖوارتيستسبللِةو الحكـِ ـ  المموؾذوياألصوِؿالنورمانيػةبدؿزما

واألغػػرُبمػػنهـتجميعػػا  ـ  والخػػايرُةوالمسػػتقويُةباظهػػاِرالحديثػػُةإمػػارُةأورانػػجهػػوفػػيإنكمتػػرا؛واألهػػ
متواصمة  .باسمهاهذاعدُقدُسُميتب كفْـت فيهولنداالتيل ردوِدفعؿ 

هموفقوت هـمفتني،وهابسبورغنحدروففيأصوِلهـإلىسبللِةذيفيالمموُؾالباطرُةوهيالءاأل
ٗالمسػػػمميفمػػػفإسػػػبانياطػػػردِ تهػػػافتوفبسػػػرعة قصػػػوشعمػػػىبنػػػاِءي(،وٓٓ٘ٔ)مػػػعحمػػػوِؿأعػػػواـِ

                                                           
تولتاألسرةُساللة ىابسبورغ: 0 فيأوروبا. نهوذا  واألكثر الم م كية، األسر عمىالنمساإحدشأقدـ وبوهيمياالحكـ  والمتجر

سبانياواإلمبراطوريةالرومانيةعبرفتراتتاريخيةمتباينة)المترتِجمة(.  وا 

خبلؿالقرنيفالرابععورحتىالسادس:افالو ساللة  4 كمموؾلهرنسا خمهتمؿكابيس هيفرعينحدرمفسبللةكابيتيوف.
)المترتِجمة(.الثالثممؾفرنساعور.وينحدرمنهاوارؿكونتفالوا،االبفالثالثلمممؾفيميب

مفأصوؿبريتانيةساللة ستيوارت: 3 بيفسنوات–أسرة فيما بريطانيا ثـ حكمتفياسكتمندة ـٗٔٚٔؤٖٚٔاسكتمندية.
 )المترتِجمة(.

ِمك يقوتالةوأراغوفمعسقوطغرناطةفييدحصؿوطرد المسممين من إسبانيا: 2 ـ)المترتِجمة(.ٕٜٗٔفيم 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية

 
 

 76 

السػػبللِةالعثمانيػػةعمػػىاسػػتيبلءِبفػػيذلػػؾتحصػػنيفاإلمبراطوريػػة؛يػػروفأنهس ػػهـوريثػػيرومػػا،مُ
سػػبللِةهابسػػبورغالنمسػػاويةلمحػػروِبالناوػػبِةضػػدالعثمػػانييفزعامػػةِب،وٖ٘ٗٔفػػيعػػاـاسػػتنبوؿ

ُمثمى اباإلمبراطوريِةفيأحواِءسبللِةفالوسِو ه الطموحاِتهـتمؾ.كماكانتاندل ع تنارُلكذريعة 
م كيِةالهرنسية،التيترشنهس هاوريثة روماالحقيقية.ولكيالتُبت م ع م  مػارُةأورانػجمالم  م كػُةإنكمتػراوا 

ريػػػكانتػػػاتخوضػػػافنموذتجػػػا أوليػػػا مػػػفحػػػروِبالتحرالهولنديػػػُةعمػػػىي ػػػِدتمػػػؾاإلمبراطػػػوريت يف،فقػػػد
م كيػػػػُةالسػػػػويد،إمػػػػارُةبروسػػػػياالوطنيػػػػةِ ُؿم  .وسػػػػت عم 

سػػػػماِيهاأ،وحتػػػػىإمػػػػارُةموسػػػػكوعمػػػػىإوػػػػهاِرٔ
لمتصػاعدالعػفنهِسػهافِعػبلاإلو موػابهة  م كيػُةإنكمتػػراقيصػػريعمػىالتػػواليكحركػات  .لقػدكانػتم 

خطػِراالبػتبلِعواالنقػراِضفعػبل عمػىيػِدممػوِؾإسػب أمػاـ  مػارُةأورانػجوتجهػا لوتجػس  انياوفرنسػافػيوا 
ػػػػتفػػػيمسػػػػاعيها،ل كػػػػافِمػػػػفأكبػػػػِر ح  مسػػػتهُؿالقػػػػرِفالسػػػػادِسعوػػػػر.ولػػػوأّفهػػػػذاالعمميػػػػاتن تج 

مسػػػػتوشمػػػػدِفأوروبػػػػاالوػػػػماليِةال ربيػػػػة ِهض  ذوالطػػػػابعالتقػػػػدـُالتػػػػييسػػػػوُدهااالحتمػػػػاِؿأْفي ػػػػنخ 
وتجنوشوفمورنسااإليطالية.،وفيمقدمِتهاإنكمتراوهولندا،إلىمستوشمدِفالبندقيةالرأسمالي
ُيع ػػد  فػػيعتجػػِزتمػػؾالمػػدِفالرأسػػماليِةاإليطاليػػِةالمتعػػززِةلم ايػػةا يساسػػأا مػػيثرالػػوهُفالسياسػػي 

إيطاليػػػا.أوباألصػػػح،فصػػػراعاُتالهيمنػػػِةوحػػػروُب عػػػفإحػػػبلِؿانتصػػػاراِتالرأسػػػماليِةفػػػيعمػػػوـِ
دِنها(،ِغنػىُمػمػىإيطاليػا)وبالتػاليععمىفرنساوالنمساال زِوالتيسيار هامموُؾوأباطرُةإسبانياو

مػػػػفالقػػػػوِةالتمتِعبقػػػػدانته ػػػػتبخضػػػػوِعتمػػػػؾالمػػػػدف،التػػػػياضػػػػطراتلبلكتهػػػػاِءبػػػػ مسػػػػتوشمحػػػػدود 
موعُدحصوِؿاالتحاِداإليطاليمفتجانب،وب ِقي تالتتجربُة ر  االقتصاديِةوالسياسية.وبالتالي،ت ي خا

مخػػر.كمػػالرأسػػمااإليطاليػػُة الػػببلِدمػػفتجانػػب  عػػفاالنتوػػاِرفػػيعمػػوـِ ػػز  اليةفػػيمنتصػػِهها،ِلت عتج 
ذلؾ، ميقت.مقابؿ  ْفبوكؿ  العنُؼدورا بارزا هنا،وا  عنصػر سيهعمُػمالِبصورة موابهة ولعب  كػؿ 

،ماليػػا بينهسػػهـربػػِطهػػذاالػػدوؿِعػػفواتوان ػػيـل ػػأيضػػا رأسػػمالييالمػػدِفاإليطاليػػِةفػػاّف؛يّوِرأسػػمال 
تحييػػدِ،ٕسياسػػِة"هػػاتيػػاروحػػي،ُخػذيػػاعينػػي"أداة لخدمػػِةإلػػىهػامِيتحوو اعػػفأطماِعهػػهامقابػػؿ 

.ذلؾأّفالرأسمالية السياسينهوذِالفيبسِط تجديد  محوِركديف  ."الماؿثـالماؿ"تتوكُؿحوؿ 
م  مػػػارُةأورانػػػج.وي ُعػػػودُمل ػػػـت نه ػػػِزـْ العناصػػػِرم كػػػُةإنكمتػػػراوا  السػػػبُباألولػػػيفػػػيذلػػػؾإلػػػىقيػػػاـِ

 لػىمػفتجهػػة،والقػرضوالتسػػميؼالرأسػماليةبػػربِطالدولػِةبنظػػاـِ المواصػػبلتصػناعِةسػػهفِإقامػػةا 

                                                           
ممقاطعاتالوماليةوالورقيةمفألمانيا.وقدكانتاإلقميـاألقوشقبؿالوحدةاأللمانية،مماحدشبهالسابؽالسـاال:بروسيا 0

لقمعاإلماراتواألقاليـاألخرشالص يرةوالهوة،وخمؽوحدةألمانيا)المترتِجمة(.
)المترتِجمة(.سمسرةالتتجاريةالبراعةفيالقوؿوعبي،المقصودبسهناىات يا روحي، خذ يا عيني: 4
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ثانيػػة.فتركيػػُزهـعمػػىالقػػوِةالبحريػػة،الالبريػػة،قػػدمهاػػد الطريػػؽ باالوػػتراؾ مػػعالدولػػةمػػفتجهػػة 
ةت ط و رافاثنافبال ااألهمية:النتصارهـ.وي ظه ُرفيهذاالمرحم

م كيػػػُةاإلنكميزيػػػُةوالمقاطعػػػاُتالهولنديػػػُةثقم هػػػاعمػػػىنمػػػوذِجالدولػػػِةالمنتظمػػػِة-0 ػػػع تالم  و ض 
يت ػذشعمػىالضػرايِبالنظاميػة، مثاؿ  والناوطِةبهعالية عمىالطراِزالرأسمالي.وهكذاغ د تأوؿ 

محتػػػرؼ.وبقواتهػػػاالبحريػػػةويتحمػػػىبميزانيػػػة متوازنػػػة،وي عت ِمػػػدُ عمػػػىبيروقراطيػػػة عقبلنيػػػة وتجػػػيش 
ق ػػتالهزيمػػة النكػػراء بػػالقو نهوُذهػػاعمػػىاتالمتهوقػػِةأ لح  ؿ  ػػوا البحريػػِةاإلسػػبانيةوالهرنسػػية.وهكػػذات ح 

لمصػػيِرالحػػروِباألطمسػػيالمحػػيط محػػُدد  ،ومػػفثػػـعمػػىالبحػػِراألبػػيضالمتوسػػط،إلػػىعامػػؿ 
ز االستعماريةا ُؾإسػبانياوفرنسػاالػممهػاتلبلحقة؛ِلي بد أ ت ه اويإسبانياوفرنسا.فالنتجاحاُتالتػيأحر 

ل ػػػتإلػػػىانتصػػػاراِتبيػػػروسا رّب ػػػ وا بسػػػبِبديػػػوِنهـهاقماِوػػػهػػػاأغمػػػىمػػػفالتػػػيكانػػػتبطانتُٔ،قػػػدت ح 
ػػػع عميػػػسعمومػػػا  الُمتجم  فػػػيتكوينػػػاتلتجاريػػػة اِتاثديحػػػالتفّأهػػػوأيضػػػا ،المتراكمػػػة.كمػػػاأّفالػػػرأي 

االقتصػاِدالرأسػماليأيضػا .وهكػذانبلحػظمػرة أخػرش داد تمصير  السمطةفيإنكمتراوهولنداقدح 
 عمػػػػىأداِءدور  قػػػادر  السياسػػػػيا أّفالعنػػػؼ  فػػػيتحديػػػػِدمبلمػػػػِحالوػػػكِؿاالقتصػػػػاديفػػػػيمصػػػػيريٍّ

تِجػػز تالمػػدُفاإليطالمراحػػِؿالمهصػػميِة تػػسمػػدينتانتجاِحػػإاليػػُةعػػفالحرتجػػة.أيأّفمػػاع  ز  س،قػػدأ نتج 
.بتهوؽلندفوأمسترداـ

اإلسػػػبانيِةوالهرنسػػػيةوالنمسػػػاويةت حصػػػُؿفػػػياإلمبراطوريػػػاتفػػػيذاؾالقػػػرفو-4 مسػػػتتجدات 
ِمػػفإنكمتػراوهولنػػدا.فتمػؾالػػدوُؿالػثبلُثكانػػفػػيمقػػدراِتالسياسػيةمضػادة ل لدرتجػػةة هووسػتمكػؿٍّ
رية وبيهة بنموذِجروما.وكانتتتميزبعبلقاِتالقرابِةالوطيدِةإلػىتجانػِببتيسيِسإمبراطوالعمى

م كية إنكمترافيمابينهاةحادالتناقضاِتال طمع ػتفػي،حيثهو سالفهذاعمبكرا تراتجع ت.لكّفم 
بكونهاإمبراطورية أوروبيػة.إالأّفقناعِةالتحوِؿإلىإمبراطورية عالمية،بدال مفال أنظمػة الحكػـِ

مػفحيػثالمضػموففيدوِؿإسبانياوفرنساوالنمساكانت ونػة بموتجػِبسياسػية متكأدوات  النظػاـِ
نحػػوالموناروػػياِتصػػيرورِتها،بػػالرغـمػػفمرورهػػابالعديػػِدمػػفاإلصػػبلحاتفػػيالقػػديـيُالمتجتمعػػ

مػفالنظػاـالضػرايبي عصػريٍّ والبيروقراطيػةوالتجػيِشالعصرية.فقدكانتبعيدة عفتكػويِفوػكؿ 

                                                           
ؽ.ـ(.وهوتجنراؿإغريقيمفالعصرالهيميني.كافٕٕٚ–ٜٖٔنسبة إلىبيروسأوبيرهوساإلبيري)انتصارات بيروس: 0

ـ بودةممؾالسبللةالمولوسيانيةاليونانية،وأحدأفرادالعايمةالمالكةاهخية.عارض ارؾ.روماالمبكرة.قادالعديدمفالمعقيا
ورغـنتجاحمعاركس،إالأنهاكمهتسخسايرتجسيمة.ومنستجاءتعبير"النصرالبيروسي"،أيالنصرالذييكمؼغاليا ،أوانتهاء
الصراعبيفالمتحاربيفدوفغالبأوم موب،أوحتىلوكافثمةغالب،فحالسليستبيفضؿمفحاؿالم موب)المترتِجمة(.
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مكتوفػػة المحتػػِرؼ.فميزانيُتهػػاالتتوافػػُؽمػػعهػػذاالطموحػػات،بسػػببديونهػػاالمتكدسػػة.لػػذا،ب ِقي ػػت
ةِالمتمخضػػػاتِاالضػػػطرابأمػػػاـاليػػػديف مػػػفدعػػػـِ لهػػػاهايرأسػػػماليّعػػػفالتطػػػوِرالرأسػػػمالي.فػػػدعؾ 

بسبِبالديوفوااللتزاماِتالمتراكمة.كما،بؿكانتالتناقضاُتتتيتجُجبينهاتصاعديا بصورة تامة
تػػػيػػػة أّفالمركز تج  م كيػػػِةالموناروػػػيةأ تجا النزاعػػػاِتاوحممػػػة الم  اإلقطاعيػػػةِاألرسػػػتقراطيةِمػػػعنػػػار  أكثػػػر 

المتجتمػُعبرمتػسمتمػردا بسػبِبالتنػاقِضبػيفالمدينػِةوالريػؼ،فيكثر .وباإلضافِةإلىذلؾ،انتهض 
لكبػِتأنهػاِستمػؾالموناروػيات.أمػالتجػوُءإنكمتػراوهولنػداكافيػة ُتوحػد هاحيثكانتتمؾالتمػردا

عديػػدة فػػياألرتجػػاء انهتجػػاِرثػػورات  ـ  أمػػا الخهػػُيِلقُػػوشالمعارضػػة،فكػػافي هػػت ُحالطريػػؽ  .إلػػىالػػدعـِ
الهرنسػػػيِةفػػػيالثػػورةِلػػوحظ مثممػػػاتمامػػا ،أحيانػػػا هاأهػػداف ُتخػػػالُؼالثػػوراتِنتػػػايجُفوبطبيعػػةالحػػاؿ،

الكبرش.
سػػػػبانياوالنمسػػػػا،التػػػػي أعاقػػػػتالقػػػػوشنهُسػػػػها،أيموناروػػػػياُتفرنسػػػػاوا  السياسػػػػيا االنتصػػػػار 

عديػػدة فػػي النكػػراِءمػػرات  لبلقتصػػاِدالرأسػػماليفػػيإيطاليػػا،لػػـت ػػنُجمػػفت ك ب ػػِدالهػػزايـِ االتجتمػػاعيا
لِةمفِقب ؿِ إنكمتراوهولندا.ومرة أخػرشفيمدِفالرأسمالييمواتجهِةنماذِجالدوِؿالمعطاءة،والمموا

الػػػذيت معُبػػػسالعبلقػػػاُتالقايمػػػُةفيمػػػابػػػيفاألوػػػكاِؿبلحػػػظُن البػػػارز  الت ُوػػػوُبسوػػػايبةالػػػدور  بوضػػػوح 
االقتصػػاديِةواألنظمػػِةالعنهيػػِةالتعسػػهيِةفػػيوالدِةالنتػػايِجاالسػػتراتيتجية.إّفأوروبػػاالقػػرِفالسػػادِس

المختبػػػِرحقػػػا ،مػػػفحيػػػثعوػػػرتػػػيديدو إدراِؾالعبلقػػػاِتالكاينػػػِةبػػػيفالعنػػػِؼمسػػػاهمِتهافػػػير 
المقػابر، برمِتسي نه ُضفيها،وي نُهُضعفنهِسسغبار  الحضاريا والسمطِةواالقتصاد.وكيّفالتاريخ 

عمينػػا )أوروبػػافػػتههػػـبقػػدِرمػػا"يقػػوؿ:ولسػػاُفحاِلػػسيػػة ذاتت سالسػػيرِلػػي ُقصا يالقػػرفالسػػادسنهس ػػؾ 
 "أيضا نيفهمت عور(،ت ُكوُفقد

 إّفسرد نبذة عفالتطوِرالتاريخُياالتجتمػاعُيلمعبلقػاِتبػيفالعنػِؼواالقتصػادسيسػمطالنػور 
عمىالموضوِعأكثر.

"الرتجػػِؿالقػػوي"أل-آ ـ  فػػيعصػػوِرمتجتمعػػاِتإّفتنظػػي ة،ل ػػـيقتصػػْرمدنيػػالمػػاقبػػؿوِؿعنػػؼ 
نهُسػػػسهػػػوالػػػذعمػػػىإيقػػػفقػػػط ـُ يكػػػافقػػػدط مػػػع فػػػيإرِثالعايمػػػةِاِعالحيوانػػػاِتفػػػيالهػػػخ.فػػػالتنظي
عين يهػا.إنػسنػورِبمثابػِةالػذييعت ب ػُرو،كثمػرة مػفثمػاِرالكػدِحالعػاطهُيلممػرأةتػراكـ ذيالػيةِالكبلن

 أوُؿتنظػػيـ  القتصػػاِدالمنػػزؿتجػػديّعنهػػيٍّ ػػمب  االسػػتيبلُءع،وأوؿس  ـا ميػػسكػػافالمػػرأة نهس ػػها.مػػات ػػ
والمعنويرث اإلوأطهال هاوأقارب هاو العنؼالملتجميِعهـالماديا ـ  ؼِيلاػ.وتيسيسا عميس،نتجدأّفتنظي

،الخبيػرالوػيِخالعتجػوزِمػفو،مراهبلا ِبدييا نموذتجبصهِتسالواماِف:مف والرتجػِؿالقػوي،قػدأ ساػس 
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بذلؾ؛ا صّارتحالها مت أبويػة بطرياركيػة)اإلدارةالمقدسػة(وأطول هػاُعمػرا فػيِلُيو ُكؿ  قوة هرميػة  أوؿ 
موػابهة. بمراحػؿ  أّفواضػحِمػفالالتػاريخ.ويمكننػاموػاهدةذلػؾفػيتجميػِعالمتجتمعػاتالتػيت ُمػر 

ظهػػوِردورا ُمع ُينػػا فػػيالحيػػاِةاالتجتماعيػػِةواالقتصػػادية،إلػػىحػػيفِمنػػذوالدِتهػػاتلعب ػػهػػذاالهرميػػة 
التمايِزالطبقيوالتمدِفوالتدوؿ.

الناوػػُئفػػيأمػػاال-ب طبقػػِةوالمدينػػةيػػةالمبتديػػِةمػػعنوػػوِءالنمدمرحمػػِةالتكػػويُفاالقتصػػادي 
ِمؾِ–الراهبِاختزالهافيتمؾالقوِةالتييمكنناوالدولة،أيبيرةُ هابالدولة.تسميتُناالقايد؛فيمكنُ–الم 

لُػػوعمػػىالصػػعيِدالميسسػػا نػػة مػػفالػػديفِتي،فهػػيُتي  التجػػيش–السياسػػةِ–ُؼالسػػمطة المكوا عمػػىنحػػو 
القػػوِةذاؾ،ت كُمػػُففػػيتنظيِمهػػاالقتصػػاِدهاعمػػىوػػكِؿ متوػػابؾ.والخاصػػيُةاألوليػػُةلنظػػاـِ متػػداخؿ 

باسػػػت ـ  أْفأ عم ػػػ يُتسبػػػػ"اوتراكيِةفرعػػػوف"حتػػػىقبػػػؿ  وػػػيوعيِةالدولػػػة.إنػػػساقتصػػػاد كنػػػُتقػػػدأ سػػػم  خداـِ
يسػتمربوتجػوداعمػىبػؿق مػفهذاالمصطمِحأيضػا لماكسفيبر .فػيحػيفأّفاالقتصػاد األمػوميا

ُيو ػػ اموففػػياوػػتراكيِةاإلقطػػاعُيالعوػػايريّ–قايػػاضػػمفثنايػػااالقتصػػاِداألبػػويُوػػكِؿب .إّفالب و ػػر 
ب مػفس ُدرمِقهـب.وت قت ِصُرحقوُقهـعمىسطاءفرعوفكعبيد  ُكػُنهـمػفابمػاالوػوربةِكػوب  لبقػاِءُيم 

التػيالتػزاؿت كػت ظ بهػاأبنيػُةالمعابػِدالهخاريػةِكػواِباألعمىقيِدالحياة.والعثوُرعمىاهالؼمػف
والقصورالقديمة،ييكدصحة هذاالعبلقة.

 ،عمىهييِةالدولةالمنت ظ ـإّفالعنؼ  وسػمب  فػيتجميػعداايػتطالُػسمػاكػّؿيرشمفحقُػسنهػب 
عمػػىممارسػػِةمػػفا ضػػرب.حيػػثُيعت ب ػػُرالنهػػبُعمػػىالصػػعيِداالقتصػػاديمتجػػاالتال حقػػوِؽالقػػايـِ

والعنػؼ. مػػاوالعنػػُؼإلهػػيٌّ ويػػنتجـُعنػػسمقػػداس.وكػؿ  ؽ.ونخػػصبالػػذكرمراكػػز االنواتيػػة ِحػمُحػػبلؿ 
–أوالكاسػت–نيػُةالسياسػيُةالعميػاُظُرالباِتالورِؽأوسطيةوالصينيِةوالهندية،حيثت نمدنيفيال

بهػاكمػاتوػاءعمػىوت عت بِػُرنهس ػهاقػادرة مػفاالقتصػاد،نػوع إلىالبنيِةالتحتيػِةعمػىأنهػا .الػتحكـِ
 ومثممالـت ُكفاألسواُؽوالمنافسُةقدت و ّكمتابعد،فم ـي ت و كاْؿأيضا القطاُعاالقتصػاديكاصػطبلح 

فيمػػابػػيفاألساسػػيةهػػذاالنوػػاطهػػوأحػػدالوظػػايؼغػػـوتجػػوِدالتتجػػارة،إالأّفبمعانيػػسالراهنػػة.ور
عػػفالخصخصػػة.واحتكػػاُرالدولػػةهػػواحتكػػاُرالتتجػػارِةفػػياهِفعينِػػس.فػػيبعيػػدة التتجػػارةف.الػػدوؿ

 األسػػواِؽالت بػػُرُزبوػػكؿ  .ا إالنػػادربػػيفالػػدوؿِوالعازلػػِةفػػيالمنػػاطِؽالحياديػػِةبػػارز حػػيفأّفمػػدف 
مدينيػػة خػػبلؿفتػػرة وتجيػػزة عػػفريسػػ.وباعتبػػاِرأّفالتتجػػارة كانػػتتوهػػيبػػدورهاتتحػػوُؿإلػػىدوؿ 

بهػػا"الرتجػػُؿالقػػوي"ومػػفثػػـ"األربعػػوفهتػػرةالقوافػػِؿفػػيتمػػؾالطريػػؽِ ،فعمميػػاُتالنهػػِبالتػػيي قُػػوـُ
الدولةِ بيقُؿتقدير.حرامي"و"القراصنُة"و"ُقطااُعالطرؽ"ُتعاِدُؿفينهوذهانهب 
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المػػدِفواألسػػواؽوالتتجػػارِة-ج واسػػِعالنطػػاِؽفػػيالالمسػػتقمةوػػبسِنوػػاهدانتوػػار  ِةمدنيػػبوػػكؿ 
ـُاإلدارُةاالسػػػتبداديةالبابميػػػُةواهوػػػوريُةالمتربعػػػُةعمػػػىألوِؿمػػػرة ربمػػػاالرومانيػػػة.و–اإلغريقيػػة تُق ػػػُد

تجديػدة لم لوكػػاالِتأمػاـايػدهاالطريػؽ بتمهوذلػؾ؛قتصػػادواالةِمدنيػميػراِثأوروؾوأور،مسػاهمات 
الػػػػربح(.–الوكػػػػاالتالتتجاريػػػػة–مػػػػفضػػػػروِبتػػػػداخِؿمصػػػػطمحاِتالسػػػػوؽ)إنػػػػسضػػػػرب التتجاريػػػػة

وباألصػػؿ،فالمسػػتوطناُتالتتجاريػػُةت ُعػػوُدفػػيتاريِخهػػاإلػػىأوروؾ،بػػؿوحتػػىِلمػػاق بم هػػا.أمػػازيػػادُة
ُفالسػػػػػػوؽ،فُيهُيػػػػػػئالنالتبػػػػػػادؿِ ػػػػػػو  ة.ومػػػػػػابػػػػػػاهرطبلقػػػػػػِةالدولػػػػػػِةاهوػػػػػػوريةكػػػػػػيوِؿامبراطوريػػػػػػة وت ك 

اإلمبراطوريػػاُتفػػيأساسػػهاسػػوشردٌّعمػػىمتطمبػػاِتاألمػػِفوالحمايػػةلمحيػػاِةاالقتصػػادية.فِمك ػػوِف
لبلقتصػاِدفػيموػور،فػاّفالتتجػارة  اقتضػتتنظيمػا سياسػيا ووكاالتهػاالتتجارِةُتو ػُكؿالعمػود الهقػريا

التاريُخاإلمبراطورية اهووريعمىنمِطاإل ـُ نػا ط ياة عمػىأنهػااإلمبرطوريػُةاألكثػرمبراطورية.ُيق ُي
األكثػػرتجبروتػػا  ـُاالسػػتبدادي  كالرأسػػماليةِ.وهػذامػػايرتكػػُزفػػيخمهيتِػسإلػػىوالحكػ تمهيػػديٍّ مخطػػوط 

باالحتكػاِرالتتجػػاري.إّفالرأسػمالية التتجاريػة االحت م ب ػتمعهػػاِلمػانسػميساليػػـو كاريػػة اهوػورية قػػدتج 
إدارة إمبراطورية عمياهياألكثرتُجورا وظمما .

ػػتال ح  المػػدِفرِثمسػػتوطناِتإالرومانيػػةفػػيإضػػافِة–سياسػػيُةلئلمبراطوريػػِةاإلغريقيػػةالهيػػةُن تج 
بنيػة وأرقػىيػاتوػكيِؿبنيػة سياسػية عمفػيالتتجاريِةالمتبقيِةمفالهينيقييفإلػىميػراِثاهوػورييف،و

التبػػادُؿ،وبػػدأأوطػػداقتصػػادية سػػهمى ممػػدِفواألسػػواِؽوالتتجػػارِةالمسػػتقؿلوػػبسُتنػػاميال.لقػػدت ط ػػوار 
 مػػعاالسػػتقراِرالريهػػّي.والمنافسػػة،ولػػوبنطػػاؽ محػػدود.إننػػانتعػػرؼعمػػىتمػػدف  فقػػديحقػػُؽالتػػوازف 

اإلنتػػاجِتنػػتجالمنػػاطُؽالريهيػػُةغػػدت دفبهػػدِؼالتبػػادؿ.وتطػػور تتتجػػارُةالنسػػيِجلمػػتجػػِؿاألفػػايض 
ِةمػػفالصػػيفإلػػىنسػػوتجيػػةوالمعػػادف.ونخػػصبالػػذكروػػبكة الطػػرِؽالواسػػعِةالماي ذالالمنتوتجػػاِتو

السياسيُةفيإيرافإلػىإمبراطوريػة تتجاريػة راسػخة بسػبِبالتتجػارِةهيةُالمحيطاألطمسي.وتتحوؿال
ُولهػالتضػييِؽالخنػاِؽعمػىاإلغريػِؽورومػا،وبسػِطنهوِذهػابيفالورِؽوال رب،وتتنامىلدرتجػة  ُتخ 

القاطنػػػةِعمػػػيهـ. ػػػُكؿسػػػدا أساسػػػيا أمػػػاـالهيػػػاِتالسياسػػػيِةواألقػػػواـِ فػػػيالصػػػيفوالهنػػػدومسػػػياوُتو 
ال ػػرب،مثممػػاستسػػتمرفػػيوالوسػػطى أيضػػا نهػػسوظيهتهػػاحركاِتهػػااالسػػتيبلييِةوغزواِتهػػاصػػوب 

ي ُحوُؿدوفس دٍّأوليٍّك  ػفتجػاء بعػد اِمػفهػدـِ استيبلِءال رِبعمىالورؽ.ولـيتمكفاإلسػكندروم 
ؽ.ـ(.ٕٓ٘–ٖٖٓهذاالسُدالمعيؽوفتِحأغطيِةفوهاِتس،إاللهترة زمنية وتجيزة)

الػذينعثػرفيػسعمػىُأولػىأمثمػِةاالقتصػاِدالر–ُةاإلغريقيةُمدنيالُتع د  أسػمالُيالرومانيػةالمكػاف 
السػػػمعوالتبػػػادِؿفػػػياألسػػػواؽ،وتواتجػػػُداسػػػتقبلليةُةدرتجػػػبكثػػرة.ف خصوصػػػياِتالمػػػدف،وتحديػػػُدِقػػي ـِ
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التتجػاِرالكبػػارفيهػػا؛إنمػػايوػيرإلػػىُدُنُوهػػامػػفعتبػػِةالرأسػمالية.إالأّفقػػوة المنػػاطِؽالريهيػػةتتجػػاا
اإلمبراطوريػػِة)الػػ تنظػػيـِ عمػػىاقتصػػاِدالريػػِؼأساسػػا (ِمػػفتجهػػة عتمػػدُذييالمػػدِفِمػػفتجهػػة،ووػػكؿ 

ا ؿ  ػػو  سػػايد.ولػػذلؾ،يبقػػىالرأسػػماليوففػػيمسػػتوشةِلرأسػػماليأخػػرش؛ُيعيػػؽت ح  اتجتمػػاعيٍّ إلػػىنظػػاـ 
ُمهـفػياإلنتػاِجوالصػناعِةمحػدودا لم ايػة.عػبلوة عمػىأنهػـكباِر التتجاِركحدٍّأقصى،ويظػؿت ػد خ 

العراقيِؿ ـ  أما المرتبطةالعبوديةظاهرة أّفالسياسية.أضْؼإلىذلؾلمسمطاِتلتجديِةاوتجها لوتجس 
تُبػاعمػرأةُال.وعػدـاللدرتجػةِة متدنيػالحيػاِةالحػرةاليدالعاممةفيفرصة أّفوتعززة،مالتزاؿبالسيدِ

فػػيكػػوِفالعنػػؼهػػوالقػػوُةالوحيػػدُةالةوُتوػترشكتجاريػػ محػػُددُة،مثممػػاُيبػػاعالرتجػػاؿكعبيػػد.التجػػداؿ 
العبوديػػػػُةالقتصػػػػاِدالرقيػػػػؽ.ف ػػػػُدذاِتهػػػػتكهػػػػيكقيمػػػػة اقتصػػػػادية  التحتمػػػػُؿوػػػػهافية بو،لئلوػػػػارةاِبح 

(.وفػيالزايػدإلػىالعبلقػِةبػيفالعنػؼواالقتصػاد)االقتصػادالمعتمػدعمػىنهػِباإلنتػاج،التوكيؾ
العصوِراألولىفيالصيفوالهند،بدءا مفتيسيِسالكاستال سياسُيوالعسكرُيإلىمرحمِةنظاـِ

مػػػفضػػػروِب االسػػتعماِرالرأسػػػمالي،كػػػافُينظ ػػػرإلػػػىالمتجتمػػػِعالسػػػهمُيبيتجمعػػػسعمػػػىأنػػػسضػػػرب 
ػػة أساسػػية وحقػػا  طبيعيػػا ،أوالقطػػاعاالقتصػػادي،فيػػتـتوػػ يمس،واعتبػػاُرإدارتِػػسبموتجػػِبذلػػؾم ه ما

ا .باألصح،حقا إلهي
اإلغريػػؽلهػػظاالقتصػػادإلػػىعػػاي ُعػػود –ل ـِ الهيمينيػػيففػػيالعصػػِرالقػػديـ.وباعتبػػارايعنػػيقػػانوف 

مػفتجهػة أخػرشعػفمنزلػِةال عفارتباطسبالمرأةمفتجهة،وي كِوُؼالنقػاب  هيػةِالعايمة،فاّنسُيع ُبر 
االحتكاِرالسياسُيعمػىاالقتصػاد،ِطبقػا لػؤلدوارالتػيتي ديهػاالسياسيِةالتقميدية،التيتيديدور 

فايقػػة عمػػىالعبلقػػِةالمتباد لػػِةوالمتبلِزمػػِةالوثيقػػِة ػػُددبعنايػػة  االحتكػػاراُتفػػيعصػػِرالرأسػػمالية.وُأو 
أحُدهماوتجػود اهخػر.وبمػاأّفالقػوة وترُطبيفاالحتكاِرالسياسيواالحتكاِراالقتصادي،بحيثي

مهػػ–نػػاورومػػابال ػػُةالع ظ مػػة،فهػػيالسياسػػية ألثي من مقػػة تتجػػااالرأسػػمالية.–ض اِرؽومتنػػاقوبوػػكؿ 
بالوػػػكِؿاالقتصػػػاديذيالمنوػػػِيالمػػػديني،نظػػػرا  ومػػػفالتجانػػػِباهخػػػر،فهػػػيعػػػاتجزة عػػػفالػػػتحكـِ

،إالأفّفػيهػذاالهتػرةعمػىالرأسػمالييفِتهاحضػارِؼر ع ػت ِلِص  ِرهاوِخهاِةوزنهاتتجااالريؼ.ورغـ
هـبتطورِل ـت سم حبعدُالظروؼ  ممنهج.بوكؿ 

ػػتكهػػُةالتتجػػارِةفػػيأداِءدوِرهػػاضػػػمفالحضػػارِةاإلسػػبلميةفػػيالعصػػوِرالوسػػػطى.-د ح  ر تج 
و ثيقػفسيُدنامحمدوالػديُفاإلسػبلميعمػىُعػرش  ة مػعالتتجػارِةمػفالناحيػِةاالقتصػادية.إّفالتطػور 

ػػػػػػ ياإلمبراطػػػػػػوريت يفالبيزنطيػػػػػػِةذاالتجػػػػػػذوِرالتتجاريػػػػػػِةلؤلرسػػػػػػتقراطيِةالعربيػػػػػػِةالمحصػػػػػػورِةبػػػػػػيفف كا
 أّفمحورسياسيا واقتصػاديا عامبل والساسانية،و كاؿ  يػا فػيتحقيػِؽانطبلقػِةاإلسػبلـ.فمػفالمعمػـو
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بالسيؼأساسا منػذوالدتػس.فهيمنػُةاليهػودوالسػريانييفالمت ب قُػيفمػفاهوػورييفعمػى ع ِمؿ  اإلسبلـ 
فهػػػـ.وباألصػػػؿ،لعػػػربااألرسػػػتقراطييفتناقضػػػاِتهـمػػػعبكػػػُؿوضػػػوح التتجػػػارِةوالمػػػاؿ،إنمػػػات بسػػػُط

طْيُ يمهػتاألنظػار  ِبُقوفعمىأنهاِسالبيزنطييفوالساسانييفالممثميفلبلحتكاِرالسياسي.إنػسمثػاؿ 
إلػػػىالعبلقػػػِةبػػػيفالعنػػػِؼواالقتصػػػادفػػػيهػػػذاالمكػػػاِفالقػػػديـضػػػمفتمػػػؾالمرحمػػػِةمػػػفالتػػػاريخ.

ػػتحمايػػُةالتتجػػارِةطػػرازا فالعصػػوُرالوسػػط ىأقػػرُبمػػات ُكػػوُفإلػػىعصػػِراإلسػػبلـ.وبقػػدِرمػػااقت ض 
حيػػثُيعيػػؽ.لػػنهِسالسػػببعثػػرة أمامهػػاحتجػػر ِلك ونِػػسعمػػىوػػكِؿإمبراطوريػػة،فهػػيمنتبهػػة تمامػػا 

رأسِ ؿ  و  ت ح  والماؿالتتجاريإلىوػكِؿاإلنتػاجالرأسػمالي.باستمرار  فػيالكػايُفالنسػيُجاالتجتمػاعي 
ي قب ػُعتحػتوطػػيِةالرقابػِةالدينيػةواألخبلقيػِةالصػارمة.بالتػالي،فالحريػػُةّي،الريهػمنػاطِؽاالسػتقراِر
ُولس،المدفرأُسالماِؿذاؾضمفتمتعبهايالمحدودةالتي وتجوِدي لالُتخ  قوة سياسية.ورغـ  ِصير 

 حتجػػػـِ مػػػفالمػػػدفواألسػػػواؽ،وتعػػػاُظـِ ،إالأنهػػػاليسػػػتفػػػيبدرتجػػػة ممحوظػػػةالمػػػدفوػػػبكة واسػػػعة 
ّطيمنزلِة عمىا ليستكنولوتجيوالسبُبفيذلؾلمدِفاإليطالية.امستوشالقوةالتيُتم ُكنهامفت خ 

صػادرِةأمبلِكهػـ.فت ع ر ُضالتتجاِرلمُاالحتكارالدينيوالسياسيّعوامِؿمفبقدِرماينبُع،اإلطبلؽ
كثيػػؼوبضػػايعهـ نظػػاـالقػػايـ.لػػذا،ُيمِكػػُفالنظػػرالدواعػػيإنمػػاهػػومػػف،بوػػكؿ  توليػػِدإلػػىعػػدـِ
التجانػِباإليتجػابيلػدورافػيكونػسلاإلسبلـ ـُ تقيػي ـا مرأسماليِةعمىأنسنقطة فيصػالحس.فػاذامػات ػ

اإلسبلـفياألمة،أمميةاألقواـ،التضادمع تتجااالرأسمالية)مههـو إلىاهفحتجرعثرة أساسيٍّ
ة لموػروِعالحريػةِمهمػمساهمة (،فُيمكنستقديـُالموابهةالربا،مساعدةالهقراء،وغيرهامفاألمور

ِةت حت ِضفبيفأحوايهاقايمتجيدا إلىكوِفالراديكاليةاإلسبلميةالية.ولكف،يتجباالنتبااُمتجتمعال
لقومويِةاالقتصادية.اواليمينيةِالرأسمالية اإلسبلمية الحديثة الموحونة بالنزعة

والبرابػػرة بقيػػاداِتهـاألمويػػةِ هػػـالػػذيفن ق مػػواالحضػػارة اإلسػػبلمية إلػػى،فػػياألنػػدلسٔإّفالعػػرب 
التتجػػاريهػػـُتتّجػػاُر–ناِقميهػػاعمػػىالصػػعيداالقتصػػاديأوروبػػاعمػػىالصػػعيِدالثقػػافي.فػػيحػػيفأفّ

المػػػدفاإليطاليػػػة.أمػػػاالعثمػػػانيوف،فمػػػـي نُقموهػػػاإال مػػػفحيػػػثاالحتكػػػارالسياسػػػي،وعمػػػىنطػػػاؽ 
محدود.وتتجسدتتيثيراُتهػافػيالتهػاِؼالقػوشالسياسػيِةوالدينيػةفػيأوروبػاحػوؿالرأسػماليِةأكثػر،

                                                           
دهـإلىتجوفـ.ينتسبٓ٘ٚؤٙٙأولىالسبلالتاإلسبلميةالتيتولتويوفالخبلفة،وحكمتبيفهـبنوأمية،األمويون: 0

،مفأقرباءالرسوؿمحمد.وهـمفبيوتالرياسةفيقريش.تيخرإسبلـمعظمهـإلىمابعدأميةبفعبدومسبفعبدمناؼ
ـ،وهوالخميهةالراودالثالث.أوهرساداتهـأبوسهيافبفلكفعثمافبفعهاف،وهومنهـ،كافمفالسابقيففياإلسبل.الهتح

كافمتجموعةمفالحركاتالهكريةوالثوريةظهوربةالخبلفةاألمويةامتازتفترسهياف.ميسسالسبللةمعاويةبفأبيوحرب.
أهمها:الويعةوالخوارج)المترتِجمة(.
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ربمػامػااضػطرتالقػوشاالحتكاريػُةل ِلت ت مكفمفإحػراِزالنتجػاحتتجػااالعثمػانييف.فمػوالالعثمػانييف،
نهسػػهاىلػػإالدينيػػُةوالسياسػػيةفػػيأوروبػػا ةِوالعسػػكريةِالسياسػػيةصػػعدعمػػىاأللهػػذاالدرتجػػِةتنظػػيـِ

ُلدالقوة،وهذابدوراماُيس ػُرُعمػفوتيػرِةأّف.مرة أخرشنتجديةواالقتصاد الوػكِؿبحثهػاعػفالقوة ُتو 
االقتصاديالمناسب.

مرتبطػػػػػة أوروبػػػػػاؿداخػػػػػالرأسػػػػػماليِةوالدةِموػػػػػرؽاألوسػػػػػطفػػػػػيتػػػػػيميفِالُمع ُينػػػػػُةلمسػػػػػاهمة إّفال
الرأسػػمالية"،روح.سػػيكتهياهفبالتػػذكيِربميلاػػِؼمػاكسفيبػػر"األخػػبلؽالبروتسػػتانتيةوالمسػيحيةب

ــةمتجمػػِد"فػػيباسػػهاب مػػعتبيػػاِفأممػػيبتنػػاوِؿهػػذاالموضػػوع ."مػػفمرافعتػػيسوســيولوجيا الحري
دور ا فػػيتحديػػِدوتجهػػِةاألخػػبلؽفػػيعػػبلوة عمػػىذلػػؾ،يمكػػفالقػػوؿبػػيّفالوػػرؽ األوسػػط قػػدأكمػػؿ 

أوروبػػػاإلػػػىحػػػيفحمػػػوِؿالقػػػرفالعاوػػػر،وأنػػػسلعػػػبدورا أوليػػػا فػػػيوالدِةأوروبػػػااإلقطاعيػػػة)عمػػػى
الصعيد يفالسياسيوالديني(،وأنسُأِعيد نقُؿالورِؽاألوسطثانية إلىأوروبػامػعانػدالِعالحػروِب

هذااألموِر الغنىعنس.يرية مصمزاياُتع د الصميبية.كؿ  ضروريٍّ بوكؿ 
ػبِةتجػدا هذاالنبذِةالتاريخيِةاالتجتماعيػةالدمجِولدش القػرفالسػادسمػعتقييماتنػابصػددِمقت ض 
ُؾبصػػورة أفضػػؿعوػػر، السياسػػيُالنهػػوِذعمػػىسػػمطاِتمنطقػػِةالوػػرِؽاألوسػػطِمػػدشتػػيثيرِفسػػُيدر 
المػيُخِروالمعرِقػِؿأحيانػا ،والدِةالرأسػمالية.إذيمكػفالتبيػاف،ووعمى بكػُؿسػهولة،أنهػال ِعب ػتدور 

يحصػُؿغالبػا مػا.وشرأحيانػا ُأخػوالُمنِضػِجودورالُمس ُرِعبػؿ الرأسػماليمػفالػدنو  فػيظػُؿالنظػاـِ
الرأسمالي.االحتكاريساويالدولة:احتكارالمعادلة

ُكػػوُفي نظػػاـالتجديػػدمػػفعػػدِةتجوانػػب.عػػادة مػػاوالقػػانوِفإلػػىالعبلقػػةبػػيفالمػػفالمهيػػدالتطػػرؽ
ميسسػػة ت هػػرضوتجود هػػامػػعتطػػوِرالعبلقػػاتبػػيفالتتجػػارِةوالسػػوؽوالمدينػػة.والمتجتمعػػاُتانوفُالقػػ

،هػػيالمتجتمعػػاُتالتػػيتآكم ػػتوت ه ساػػخ تأخبلُقهػػا،وزاد فيهػػادوُرالعنػػؼانوفُالقػػسػػريفيهػػاي التػػي
 ،وتهاقمتفيهاقضاياالمساواة.ونظرا لبروِزأعوِصالقضاياالمعنيِةعفالهوضىبذلؾف ت م خاض 

 ػػدويانوف القػبػاألخبلؽوالمسػاواةممتهػة حػػوؿاألسػواؽوالتمػايِزالطبقػػيالمتطػورفػيالمػػدف،فػاف
منهضرورة  يستعصػيأمػُرإدارِةالدولػةوالحقػوِؽانوفِالقػفيترتيِبويوِفالدولة.فبػدوفاالمهرا

ْفل ػػحتػػىوأقصػػىحػػد،ىإلػػ وِؽمػػفحيػػثالتعريػػؼبينهػػاالحقػػمسػػتحيبل .يمكػػفتقيػػيـي ُكػػْفذلػػؾـا 
مضػبوط وػكؿ القوِةالسياسيةلمدولةضػمفممارسةُ .إنهػاأ وػب ُسمػات ُكػوُفبالقواعػدومتميسػسدايػـ 
عبلقاتهػامػعالدولػة.ة،والمستقرة.وهيالميسسُةاألكثرتوطدا فيية،الثابتِةالهادمتجمدبالدولِةال
بػػيفالتتجػػارِةوالدولػػة،فقػػدتواتجػػدتوتنامػػتوت ع قاػػد تتصػػاعديا منػػذوالدتهمػػاإلػػىحػػيفروابطُأمػػاالػػ
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بابػػؿعهػِدوُرُتب ػتالوثػػايُؽالقانونيػُةالتػػييمكننػاتسػػميتهابػالحقوؽ،منػػذ.مرحمػِةالتحػوِؿالرأسػػماليّ
عهِدروما،حيثوحتى سُدالطريػِؽأمػاـكيهيِةووالممتمكاِتأمِفاألمبلِؾعمىاألغمبفيتنص 

ياإلكثػاِرمنهػا.فيتخهيِؼوطيِةموػاكِؿالسياسػة،وأحيانػا أخػرشفػانوفُالقهيديخسايِراألرواح.
غتها،وحسػػِمها،فػػيوػػرعنِةالبلمسػػاواةوالتمػػايزاِتالهعميػػة،وتػػيميِفقبولهػػاواستسػػاوتتتجسػػدوظيهتُػػس

ِفالتعامػػػػِؿابػػػػيّفوظيهت ػػػػستكمػػػػُففػػػػيضػػػػممػػػػاُيعت ق ػػػػدمعكػػػػِسال؛عمػػػػىلسياسػػػػيّالنهػػػػوِذاوتحصػػػػيفِ
الراسػُخالحتكػاِروالترتيػُبالثابػُتعمػىأنػسانوفِالقػ.باختصار،فتعريػُؼالمتساويلتجميِعمواِطنيس

ِرالنهوِذ إلىالحقيقة.قرباألتهسيرُال،إنماهوالسياسيُّزم 
تبالنسػبةإلػىالمتجتمػػع،بيهميػة كبػرش.فػػاألخبلُؽكاإلسػمنؽمػػعاألخػبلالحقػوؽِةُتتسػـعبلقػ

لمتجتمػػِعالبوػػري.المبػػادِعالتنظيميػػِةفػػياأوُؿهػػيحيػػثالمتجتمػػع مػػفدوفأخػػبلؽ.واألخػػبلُؽ
يُةبكيهيػػػِةترتيػػػِبالػػػذكاء يفالتحميمػػػيوالعػػػاطهُيلصػػػالِحالمتجتمػػػع،وكيهيػػػِةرييسػػػُتهػػػاالوظيهوُتعنػػػى
عِمِهما مبادع وسػتج  موكيات.وتتعامػُؿبالتسػاويمػعالمتجتمػِعبرمتػس،مػعاألخػِذبعػيِفاالعتبػاردور 

ثُػػػُؿال لممتجتمػػػِعفػػػيبػػػداياتهاالتج ضػػػمير الهروقػػػاِتوحػػػؽااالخػػػتبلؼ.إنهػػػاُتم  .معػػػيا يُسػػػس  إالأّفت م 
بػػالمتجتمِعاألخبلقػػي.وسػػمطاِتالهرميػػِةوال ضػػربة  السياسػػيةعمػػىوػػكِؿدولػػة،ُيمِحػػؽأوؿ  ـُ االنقسػػا

األخبلقيأيضا ،ِلت بد أ ال ُةاألخبلقيػُةبػالظهور.وبينمػات سػعىموكمالطبقييهيُئاألرضية لبلنقساـِ
ُؿهذاالمعضمِةبوساطِةال لرُدعميهاوفإلىاي سعالرهباف فاّفوالحقوؽ،قانوفِالنخبُةالسياسيُةِلح 

لديُفعمىالسواءينتهموفمفاألخبلؽمنبعا .فكيهما.ولهذاال رض،فالحقوُؽوايّدينباألسموِبال
،فكػػذاي سػػعىُتو ػػُكؿالحقػػوؽاهليػػاِتالثابتػػة المضػػبوطة والمتميسسػػة لمسياسػػِةوالقػػوِةالسياسػػيةِأّف
مخػر،أيعفطريِؽحُؿاألزمِةاألخبلقيةأداِءالوظيهِةعيِنها،وسوالديفأيضا إلىميسُ تيسيس 
تجدعبػػػر ِعينػػػا ديػػػف  ومتميسػػػس،ويتخػػػذمػػػفاألخػػػبلِؽم  ومضػػػبوط  راسػػػخ  لػػػس.أمػػػاالهػػػرؽومنبعػػػا يػػػد 

وتجػػػزاء،فػػػيحػػػيفانوفِبينهمػػػا،فيتمثػػػؿفػػػيكػػػوِفالقػػػ هػػػذاإلػػػىرُي هتقػػػالػػػذيالػػػديف أّفقػػػوة عقػػػاب 
مفالرب.ورعِي عتمُدأساسا عمىالضميِروالالماهية،

،نظػػػرا لعنايتهػػػابقابميػػػِةاإلنسػػػاِفلبلختيػػػارواالنتقػػػاء.إّفاألخػػػبلؽ عمػػػىعبلقػػػة وثيقػػػة بالحريػػػة
ُدُدحريت سبوساطِةأخبلقس.وبالتالي،م فالحرية ا ُؽتقتضيالحرية.والمتجتمُع،أياألخبل كاف،ُيح 

لس.والسبيُؿاأل ِمػفبتػِرأواصػِرامػعأخبلقػكثرلس،الأخبلؽ  مػا،ي ُمػر  متجتمػع  س.تيثيرا ِلد ُؾدعايـِ
تيثيِرالديِفالُيسهُرعفاالنهيػاِربػ الػذييػيديإليػستػرديفيحيفأّفإضعاؼ  .األخػبلؽالحتجـِ

االقتصػػػػاديةالمتحولػػػِةإلػػػػىم عيوػػػاِتوػػػػتىاأليػػػديولوتجياِتوالهمسػػػػهاِتالسياسػػػيِةوالحيػػػثبامكػػػاِف
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 ّف.فػيحػيفأالػديفإضػعاِؼعػفالنػاتجـ الهػراغ ت مػؤلأْفالػديفِضػروِبمػفضرب  الهػراغ النػاتجـ 
الحريػػة.مػػفهنػػا،فالمعضػػمُةالهمسػػهيُةتػػرديعػػف ـُ األخػػبلِؽالت مػػؤلاسػػوشالتبعيػػُةوالخنػػوُعوانعػػدا
هػػي(،الػػذيهػػونظريػػُةاألخػػبلؽ)األخػػبلؽعمػػـُأواألخبلقيػػاتِوتجػػودُالتػػيُيعنػػىبهػػايُةساسػػاأل

عػػادةُمف،ويا حرتجػػا مػػعالػػزمصػػيرفػػياألخػػبلؽ،التػػيتيخػػذوػػكبل البحػػثُ إلػػىدورهػػاالرقػػُيبهػػاا 
التػػييتعػػيُفطػػرُحالرييسػػي. عمػػىفظُسػػتظُؿتحػػاوسػػديدة،سػػميمة صػػياغة بهػػاتِوظيهإّفاألخػػبلؽ 

عِمهاإلىحيف،منزلتهافيالمتجتمِعكقضية التتناقصأهميُتها يا فيالحياة.محورمبدأ تج 
بيهمية افتميزي واألخبلؽ انوف الق،فافّالحديثعندمات ُكوُفوالدُةاالقتصاِدالرأسماليموضوع 

زةِريؼِاهذاالتعضمفإطاِرقصوش .ذلػؾأنػسمػاِمػفارتباطػا بالسػمطِةالسياسػيةالُمصاغِةالموتج 
فرصػػة لرسػػوِخاالقتصػػاِدالسياسػػيفػػيالمتجتمػػع،مػػالػػـتػػتـت عِري تُػػسمػػفالػػديِفواألخػػبلؽ،بػػؿومػػف

مواضػعها.ينب ػيأالُيهه ػـمػفضا ،وحتىكسػُرهاوتحطيُمهػافػيالكثيػرمػفاإلقطاعيةأيوانيفِالق
.مػان سػرداهنػا،أوعػفكيهيػِةتعاطيهػامػعالػديفؾأنناندافععفأخبلِؽالطبقِةالعمياالقديمػةلذ

والوػرايِعوالطقػوِساألخنظرالكبيرِةالكامنِةفيصعوبِةالهومدش بلقيػِةِةاألديػاِفالكبػرشوالتعػاليـِ
،واعتباِرهػػاأنػػسبامكانِػػسكالرأسػػماليةوُحكػػـ نظػػاـ إلػػىالكبػػرش مػػعمباديهػػا.وأأْفيتناسػػب  يتنػػاغـ 

الديِفواألخػبلؽي تجمػبمعػس فحتىالقوُةالسياسيُةمحدودُةالتيثيِرفيهذاالمواضيع.ذلؾأّفهدـ 
اِتالسياسيةأيضا .هينهاية ال

الوػػمسأّفالتجػػدؿ  اإلصػػبلِحبوػػيِفالحقػػوِؽوفمسػػهِةاألخػػبلؽفػػيواضػػح وضػػوح  حػػوؿ  الػػداير 
بػػػوالدِةالرأسػػػمالية.وِلك وننػػػاِصػػػ ناتعريهػػػا مختصػػػرا لمنزاعػػػاِت القػػػرِفالسػػػادسعوػػػرعمػػػىعبلقػػػة 

فياألمر.لالسياسيةو منزلِةالقوة،فسوؼأتبلفىالتكرار 
عنػسمػفتجػداال وماأ سػه ر  ييتياإلصبلُحالبروتستانتي  محتدمػة وحػروب  ة فػيمقدمػِةطاحنػت 

مػاكسفالعوامِؿاألوليِةالميثرةفيتحديِدمصيِرأوروباالعصِرالحديث.وحسبرأيػي، ػؿ  قػدأ هم 
األخػػبلِؽالبروتسػػتانتية.فالبروتسػػتانتيُةي ساػػر توالدة الرأسػػمالية، لػػدشتقييِمػػسدور  نقطػػة  ـا فيبػػرأ ه ػػ

ق ػػػػتالضػػػػربة  القاضػػػػية بالػػػػديِفواألخػػػػبلؽعمومػػػػا ،وبالكاثوليكيػػػػِةبوتجػػػػس خػػػػاص.لػػػػذا،ولكنهػػػػاأ لح 
الرأسماليِةليستبسيطة البتة.الأقوُؿذلؾب ػرِضالػدفاِع فمسيوليُةالبروتستانتيِةعفتجميِعمثاـِ

عمػى ع م ػتالمتجتمػع أعػزال متجػردا مػفمالبروتسػتانتية أفّعفالػديِفوالكاثوليكيػة،بػؿُأِصػر  ليػاِتتج 
قاق ػػتالرأسػػمالية فػػاّفالػػدفاع.فيينمػػات ط ػػوار تالبروتسػػتانتيُة، ممحوظػػة.لقػػدأدتدورا ة هنػػاؾنقمػػح 

ماي ُكوُفإلىحصاِفطروادةبالنسبِةإلىالرأسمالية. أ قر ب 
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ِحاِتالناتجمِةعفاإلصبليمبقاـبعُضمهكريالعصِربتوتجيِسُأولىالتحذيراِتالتجديِةإزاء الس
طميعػػةِفػينيتوػػسي ُكوفمػػفالػواقعُيأكثػػراعتبػارُوالموياثػاِفالتجديػػِدالػذيابت ك ػػر ا.وسػالبروتسػتانتيُ

ػػذوامػػواقه هـتتجػػااالحداثػػِةالرأسػػمالية.والي بػػر ُحهػػيالُءالمهكػػروفُيحػػافظوفعمػػىأهميػػِتهـ الػػذيفاتاخ 
متجتمِعالحُروالهرِدالحُرالمناهِضلمرأسمالية.ومنزلِتهـفيراهنناأيضا ،باعتبارهـيبحثوفعفال

هػػوبزو ـ  ،باعػػادِةالتنظيػػِروالقػػانوف،زعيمػػاالتجػػداالِتالػػدايرِةبوػػيِفالحقػػوؽِٔروتيػػوسكلقػػدقػػا
احتكاِرالعنِؼأماـالموياثاِفالتجديد)الدولةالطريؽِتعبيدِلمحقوِؽفيسبيِؿ ـ  الرأسمالية(.إّفتسمي

ِتسإل ىقبضِةالدولةيعنيتتجريد المتجتمِعمفأسمحتس.ومحصػمُةذلػؾهػيتصػاُعُدقػوِةالدولػِةِبِرما
لػػسفػػيأيػػِةمرحمػػة مػػفمراحػػِؿالتػػاريخ.فقاعػػدُةوحػػدِةإلػػىالهاوػػيةالقوميػػةالمركزيػػِة بمػػاالنظيػػر 

اِؽالدولػةِمػفالهيمنِةوتبلحِمهاليستسوشنظريُةتتجريِدكػُؿالقػوشاالتجتماعيػِةالخارتجػِةعػفنطػ
قدراِتهاوطاقاتها،وعزِؿالمتجتمِععفأساليِبوأدواِتالدفاِعالذاتيإزاءالوحِشالرأسمالي،بماال

لسفيمتجرشالتاريخ.وباختصار،فهذافالمهكرافل ِعب ادور  اإلنساف أّفاإلعبلِفعفهمافيمثيؿ 
الحتكاريػػِةالموناروػػية،وتمهيػػِدالطريػػِؽلبلحتكػػاِرالتبوػػيِربمنزلػػِةالقػػوِةافػػيأخيػػساإلنسػػاف،وذيػػبُ

االقتصػػادي.الرأسػػماليعمػػىتجميػػِعالتجبهػػاِتوالمنػػاحي.ِلُنك ػػرر:االحتكػػاُرالسي اسػػيااالحتكػػار 
ػازواتج أحُدمهكػريالقػرِفالسػادِسعوػرالمهمػيِفٕمكيافيميو ودوفالحاتجػِةلمتسػتِر–هػرا الػذيفأ تج 

،فػػيسػػبيِؿإنتجػػاِزبعػػدـِوسػػمحوا–بػيُيغطػػاء بييػػِةقواعػػد أوضػػوابط أخبلقيػػة عنػدالمػػزـو االلتػزاـِ
عػفالمبػدِأالػ وك ت ب  إلػىالهاوػيِةق بػؿبروِزهػاوِصػؿُذييُالنتجاِحالسياسي.إنسبذلؾي ُكوُفقدذ ك ر 

بمياِتالسنيف.

                                                           
(.هوأحدميسسي٘ٗٙٔ–ٖٛ٘ٔيالسياسةوفمسهةالحقوؽ)مهكروفيمسوؼهولنديوهيرفيميدان ىوغو كروتيوس: 0

مدرسةالقانوفالطبيعي،حيثافترضوتجودقانوفطبيعييتجدمصدرافيذاتس،وينبعمفطبايعاألوياء،ومفثـفهوقانوف
رفيانهتاحؿ.أثّثابتغيرقابؿلمتعديؿمفأيةسمطةداخؿالدولة،ألفقواعدامستمدةمفطبيعةاإلنسافومعطياتالعق

عفالعدالةوالحرية.يقاؿأنسساهـفيتهييةاألرضيةلنظاـالدولةساعفاإلداراتالمونارويةواألرستقراطيةعمىالديمقراطيةبد
القوميةضمفالحقوؽالدوليمنذاؾ)المترتِجمة(.

(.ٕٚ٘ٔ–ٜٙٗٔيرالسياسيالعقبلني)ميسسمدرسةالتحميؿوالتنظو،مهكروفيمسوؼسياسيإيطالي:مكيافيمينيكوال  4
كانتصورةمبكرةلمنهعيةالسياسية.هويرشأفالقوشالمحركةلمتاريخهيالمصمحةالمادية"ماهومهيدفهوضروري"وعبارتس

إنسانية،واستبطنواقوانينهمفأوايؿم و،"ال ايةتبررالوسيمة"والسمطة.وهوصاحبمقولة امفالعقؿوالخبرة،فرأواالدولةبعيف 
وليسمفالبلهوت.كمايعدنقطةتحوؿهامةفيتاريخالهكرالسياسيمفحيثريادتسلممهكريفالتنورييفالميبرالييفالمناديف

)المترتِجمة(.زالسمطةالدينيةبتتجاو
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بعت ق ػد بػيتجػبأاليُوتبلفيا لسػوِءالههػـ، تجميػِعمسػاعيساإلصػبلحية.بػؿوانتقػادِتتجػريـِينيأقػوـُ
ومرات.والأ فت ػُيأ قُػوُؿضع بِإنيأدافُععفضرورِةاإلصبلِحالديني،ال وحسب،بؿمرات  ة مرات 

يهػوؽالعميػِؽوالمتواصػِؿبمػامنذسػنيفبالضػرورِةالحيويػِةلحركػِةاإلصػبلِحاإلسػبلميُ اإلصػبلح 
في عمىوتجِسالخصوص.الريب  ة وخصػيوواسػعة فكريػة ا مفاقػتستمزـُهذاالتجهود ّفأالمسيحيا

ّطػػياسػػتبداديِةالوػػرِؽ.ةقويػػ وسػػِطوالت مػػِبعميهػػا.األإالأنهػػاوظيهػػة المػػبلذ منهػػافػػيسػػبيِؿت خ 
ذلػػؾوغيػػِرامػػفالمواضػػيِعالموػػابهةفػػيالمتجمػػِدالػػذيُأف ُكػػُربكتابتِػػسومناقوػػِةسػػيعمُؿعمػػىتنػػاوِؿ

".الشرِق األوسطفي وحل الحضارة الديمقراطية أزمة المدنيِة تحتعنواف"منهردا بذاِتس
مختمهػة،إلػى الُتعنىهذااألسطُركثيرا بورِححركت يالنهضػِةوالتنػوير،ألنهمػاحركتػاقػروف 

ػػػوِفعبلقِتهمػػػامػػػعالرأسػػػماليِةغيػػػر  ػػػع يناِلع قػػػِدها.كمػػػاتجانػػػِبك  نػػػسمػػػفغيػػػِرإمباوػػػرة،هػػػذاإْفس 
هنػػػػا.فبقػػػػدِرمػػػػايتواتجػػػػُدالسػػػػاعوفلهػػػػتِحالطريػػػػِؽأمػػػػاـالرأسػػػػماليِةالصػػػػح يِحالمتجػػػػوُءإلػػػػىالتعمػػػػيـِ

ػػُدالطريػػِؽفهنػػاؾضػػمنهما، هػػاأيضػػا .إّفأمامالعػػامموفعمػػىس  ـ  ػػهرِبالعناصػػِرالرأسػػماليةقيػػا ص 
رغبػػِةالسػػمطةُمعاِرضػيها ،تمامػػا ِمثػؿ  مههػـو .إالأّفمعاِرضػػيهافػيتقييػػدِبوسػػاطِةقػوِةالمػػاِؿأمػػر 

ػػػ اإلصػػػبلحيييفهبلسػػػهِةوالمتتجسػػػدة فػػػيوػػػخِصعظمػػػاءِفػػػيخدمػػػِةالبوػػػريِةّبتتمػػػؾالهتػػػراِتص 
لحريػػةإلػػىاالتػػواقيفالمتصػػديفتتجػػااالرأسػػمالية،وييفلكومونػػالييفوا)برونػػو،أراسػػموس(والطوبػػاو
.لدرتجِةاالحتراِؽبيلسنةلهيبها
ػػُرُرأّفتجميػػع ا ػػتفػػيعصػػِرالنهضػػِةواإلصػػبلحوالتنػػويرمػػدنيلُأِعيػػُدوُأك  انت ع و ػػتو،اِتانت ه ض 

ػػوامتجػػددا ،ور تحولػػتإلػػى،وا عذبػػة امػػ،وصػػارتأنتحولػػتإلػػىصػػورة ذاِتمبلمػػحو،لنهسػػهاتتج 
انب ث ق ػػت،فػيالنتيتجػةوت،وه ز م ػت،وُهِزم ػت.لكػػف،ح ال صػد ت،وت صػػار ع ت،وت عبِمقدسػة،واسػتُملهػة 

ػد عاِتالمتجتمػعوأخاديػدِضػمفقرونػا عديػدة متربصػةُالرأسماليُةالالعناصرُ اوزوايػااالهاموػيِةت ص 
م ة ومادية هياألكثر،وظ ه ر تكالُمهم  ه زا فيمعمعافبمبمِةقوة تنظيمية  تمػؾالقػروِفاستعدادا وت تج 
الحواأل وب س تهاعفطريؽِبيوـِ ه ر  الذهنيػة،بػؿنوطةِوالماِؿواألعنؼِالر،واست   ماتاألوساط وص 

بتػاِجالنصػِر الرأسػماليا ـ  النظػا وِبب سِطنهوِذهاعميهابالعنِؼالهُظعندماد ع ػتالحاتجػة،كػيُتك مُػؿ 
مستمرة فيمسيرِةاالنتصاِرتمؾإلىيوِمناالراهف. فينهايِةالمطاؼ.والت نه ؾ 
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 مكاُن الرأسمالية -د


ـ والتنقيػب،بحػثِاِفالمتجتمػِعموضػوع خميػؽ بالقضيُةمك التج رافيػاواألرض حيػثتتضػمففهػ
نقطِةمفنووِءالمكافُِيمِكُفابتداءُإذ..إنسموضوع واسعالبوريّالمتجتمعِت ط و رُبهاف ر ت قالتيا

الومسي.بػؿوأ بع ػدمػفذلػؾ،ُيمِكػُفإدراجُ ا مػفالتسػايالِتوالػردوِدقايمػة طويمػة تجػدت كويِفالنظاـِ
فيقضيِةالتج رافيا،مػفق ِبيػِؿ:أطػواِرنوػوِءكوكِبنػااألرضػُيالػذيُيو ػُكُؿ حػوؿرُودتػحمقػة ثالػث 

طبقػػاِتال ػػػبلِؼالتجػػػوي،نوػػوِءالبحػػػوِروالمحيطػػػاِتواألمطػػاِرواألنهػػػاِرالتجاريػػػة،نوػػػوءالوػػمس،
،الوسػػِطالحيػػوُيفػػيالمحيطػػاِتوُأولػػىالخبليػػاظهػػوِرالطبقػػاِتالصػػخريةلموسػػط،طبقػػاِتالتربػػة

الحيػػػواِفالمبتػػػدِعبػػػيوِؿالبكتيريػػػات،العبلقػػػِةبػػػيف النبػػػاِتالمبتػػػدِعبالطحالػػػب،عػػػال ـِ الحيػػػة،عػػػال ـِ
مػػفبصػػورة عامػػةالتطػػوِرالطبيعػػُيلعػػال ميالنبػػاِتوالحيػػوافِوالحيػػواِفوالنبػػات، ،وفػػيأُيط ػػور 

المبتػػدُعمػػفالثػػدييأطػػواِرسمسػػمِةالتطػػو النػػوُعاإلنسػػاني  ف  اِتالبداييػػِةالتػػيُتعت ب ػػرِرالتػػدريتجُيت ك ػػوا
.بوريةالىالكايناتِأول

واضحِمفال فػيالعبلقػِةبػيفاإلنسػاِفوالتج رافيػابخطوطِوتجوُدترابط  العريضػةوعمػىهػاوطيد 
حمزونيػػة.وعمػػىسػػبيِؿالمثػػاؿ،لػػوانق ط ع ػػت هاػػتمػػوارُدال ػػبلِؼالتجػػوُيوالنبػػاِتوأوػػكِؿحمقػػات  تج 

ثمػرةُ،فمفيبقىويء اسُمسالنػوُعالبوػري.وكينهػاواحدا والحيواِفوالتربِةوالمياِاالعذبِةيوما  ذكػاء 
 فسػػػاد  لمقضػػػاِءعمػػػىحيػػػاِةاإلنسػػػاف.لحظػػػخػػػارؽ،بحيػػػثأّفأيا ُيِصػػػيُبهػػػذااألوسػػػاط كػػػاؼ  يٍّ

عػػاـ،مػفالضػػ العػػيِفعمػػىالػػدواـ.رورُيوضػػُععبلقػِةاإلنسػػاِفبالتج رافيػػانُبالتػالي،وبوػػكؿ  صػب 
االتجتمػاع.ب ْيػد أنػسِصػي  توُدُون ػتالعديػُدمػفذلؾومفدوفِ الُيمِكُفالبحُثأوالتدقيُؽفيِعمػـِ

لمبحػِثوالتعػاطي وكينػسالداعػي  والهمسػهاِتواألديػاِفحتػىالمراحػِؿاألخيػرِةعمػىنحػو  مػعالعموـِ
حقػػػا  غريػػػب  ُبعػػػدا عػػػفالحقيقػػػة،قػػػد.هػػػذاالعبلقػػػة.إنػػػسأمػػػر  فالميثولوتجيػػػاُتالتػػػياعت ب رناهػػػاأكثػػػر 

بتمػػؾالمواضػػيِعالتػػيأ سػػم يناهابعبلقػػِةاإلنسػػاِفوالتج رافيػػا.ي بػػدوأّف بال ػػة  المبػػاالة انو ػػ  م تبدقػػة 
فيهذاالويِفهيثمرةُ فالذكاِءالعاطهي.انقطاِعالذكاِءالتحميميعالعمـِ

أالتج رافيػػةالمكػػاف،أيالظػػروؼِتػػيثيرُيتتجمػػى ِةالطويمػػة"هتػػر"السػػياؽِفػػيوضػػح،عمػػىنحػػو 
متجتمعػػػيٍّكػػػبلفمل وػػػكؿ  ػػػي ُكوُفِمػػػفاألصػػػُحربػػػُطعتجػػػِزةالبوػػػريلمتتجمعػػػاِت،الػػػذيُيع ػػػد أوؿ  .وس 

لتجميػػديالرابػػِعبسػػوِءاألتجػػواِءالمتجتمػػِعالكبلنػػيعػػفتحقيػػِؽانطبلقػػة تجديػػة حتػػىنهايػػِةالعصػػِرا
ػزِوِاإلػىنقصػاِفالتطػوِرالتػدريتجُيالػداخمي.فػال مػفع  ُةالزمنيػُةالتػيهترواألوساِطالتج رافية،أكثر 
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الداخميػة.واالرتقػاءات،والُمق دار ُةبمبليػيفالسػنيف،كافيػة ألتجػِؿالتطػوراِتالتدريتجيػِةالكبلفهاتعاو
ِفالخارتجيػػةُءُواتجإذف،فػػاأل ُحبػػالتطور.وُيتجِمػػُعاألخصػػاييوففػػيالتج رافيػػاعمػػىت ك ػػو  ل ػػـت ػػُؾت سػػم 

متوابهة تج رافية ء واتجأ بخطوِطهاالعامة،منذنهايِةالحقبِةالتجميديِةالرابعةإلىراهِننا)مفأعواـِ
بالػػػػدخوِؿفػػػػيٕٓ ػػػػر ع النػػػػوُعالبوػػػػري  دِةنػػػػوِعبسػػػػياتجديػػػػدة مرحمػػػػة ألػػػػؼؽ.ـإلػػػػىيومنػػػػا(.فقػػػػدو 

بالعديػػػِدمػػػف؛الهوموسػػػابيانس)اإلنسػػػافالمهكػػػر(فػػػينهايػػػِةالعصػػػِرالتجميػػػدُيالرابػػػع ػػػرا ب عػػػد أْفم 
مسػياوأوروبػاوأفريقيػا األطواِرحتػىتمػؾالمرحمػِةفػياألراضػيالتػيُسػُمي تب عػد مػدة طويمػة باسػـِ

األكبِرمفأمريكاوتجزِرالمحيطاِتعمىأ رتجِحالظف(.)فيماعداالقسـِ
بػػروزِإلػػىاألركولوتجيػػةالتنقيبػػاِتاألنثروبولوتجيػػِةوتوػػيُرالعديػػُدمػػفالبحػػوِث ثػػبلِثمتجموعػػات 

 ثقافيػػة  بصػػورة واضػػحة  ُؿمتجموعػػة وغالبػػا مػػاتتوػػكُؿألػػؼؽ.ـ.ٕٓب عػػد أعػػواـِ فيالسػػاميّمػػفأ وا
ديالقػػػريب حمقػػػة مػػػففمػػػفالِعػػػرِؽاأل سػػػو  فالقػػػارِةالهتجػػػرِةالمتدفقػػػِةمػػػحمقػػػاِت،والػػػذيفُيع ػػػد وفمخػػػر 

األفريقيػػة ػػمواُتخػػوـ  انتوػػاِرهـفػػيأفريقيػػاالوػػماليِةوالتجزيػػرِةالعربيػػة،وأحيانػػا و ص  ط ػػوامسػػار  .وقػػدخ 
زاغروس–سمسمِةتجباِؿطوروس مدنبػدِءمرحمػِةالإلىحػيفكثيؼ )وذلؾعمىنحو  ـا يػة،ومػفث ػ

دوافيأنهسهـالقوة  األوُؿهافرعُانقطع ،ف.أماالمتجموعُةالثانية(عمىاالنتواركمماو تج  عفُتخوـِ
القػػارِةاألمريكيػػة.فػػيحػػيفي ل،سػػيبيريا عػػفطريػػِؽمضػػيِؽبرينػػغنحػػو  نت ِوػػر  الهػػرُعالرييسػػي  انتوػػر 
مسػيااالثاني الوواطِئال ربيِةلممحيِطالهاديوتُجُزِرا،وكػذلؾعػفطريػِؽالبػُرنحػو  لوسػطى،نحو 

مواأوروباالورقية )الهينيوف هـبالِعرِؽاألصهروالهنػوِداألوي وريوف(.ويمكنناتسميتُ–وأحيانا و ص 
الصػػػينييفواليابػػػانييفي متجموعػػػةِعناصػػػِرهػػػذاالضػػػخـُالحمػػػر.وأ باسػػػـِ ُؼاليػػػـو ُفممػػػاُيعػػػر  ػػػوا ت ك 

هندوأوروبيػِةفػيذيُنس ػُميسبالمتجموعػِةالواألتراؾ.وي بقىفيالوسِطالنوُعمػفالِعػرِؽاألبػيض،والػ
واألفضػػػػؿ.وهػػػػيالمتجموعػػػػُةاألساسػػػػيُةالمبتديػػػػُةبالحضػػػػارِةوبعصػػػػِرالزراعػػػػِةالمنػػػػاطِؽاألوسػػػػع

 تمهيدية  انتقاِؿسبقُت النيوليتيةكحقبة  ِدالسػايد متجموعاِتها.ورغـ  يفت الِعرِؽاألصهِروالِعرِؽاألسػو 
،إالأنػيأرشأنػسِمػفةمتػيخربصػورة عصػِرالمدنيػةِالعصػِرالنيػوليتيوفيالوػماِؿوالتجنػوبإلػى

،هػػذااالنتقػػاؿؽِتحق ػػالتهكيػػُرفػػيالعسػػيِر أصػػحاِبالِعػػرِؽاألبػػيِضالقػػاطنيففػػيمػػفدوفإسػػهاـِ
.فيذلؾالمنطقِةالوسطى

فػػيالػػرأِيبػػارزيفي وػػت ِرُؾتجميػػُعاألنثروبولػػوتجييفواألركولػػوتجييفوالتجيولػػوتجييفوالبيولػػوتجييفال
سمسمِةتجباِؿزاغروس مفوالنيوليتياالعصر الذيابتدأ طوروسهيالمكاُف–القايِؿبيّفحواؼا

المثمػػػىالنتقػػػاِؿالمتجموعػػػِةالهندوأوروبيػػػةإليهمػػػا.والمدنيػػػالثػػػـ ُرصػػػاعنة،حيػػػثق ػػػدام تالظػػػروؼ 
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ػػػُدد ال نػػػي،وال ،الػػػوفيرةيػػػةُالحيواناألنػػػواُعي:هنػػػاهػػػةُالُمح  ،والميػػػاااألمطػػػاِرغػػػزارةُطػػػاُءالنبػػػاتي 
 هػػذااألراضػػيالواقعػػُةبػػيفأفريقيػػاومسػػياوأوروبػػاذات  والمنػػاُخوالتجيولوتجيػػا؛والتػػيسػػاع د تِلت ُكػػوف 

ُوُحهالِ ُمثمىُتر  اُةباهرياتُمكانا أوليا لمتمركِزواالنتقاِؿاألساسيايف.والمتجموعت دو منزلة  ة،الُمس ما
ؿُ بتوػييِدصػرِحالمدينػةو،الزراعػي–مفابت د أ بالعصِرالنيوليتيهيأ وا ـا ِةفػيمدنيػال–الدولػة–ِمػفث ػ

سػػياِؽالتػػاريخ دورا رييسػػا فػػين وػػِرهماإلػػىتجميػػِعأرتجػػاِءالمعمػػورِةفيمػػا؛هػػذاالمكػػاِفضػػمف  ُدي  ِلتُػػي 
بػيّفالسػومرييفباعتباِرهاالنػواة الرايػدة ضػمفالمتجموعػِةالهن،بعد أوُؿهػـدوأوروبيػة)ي ػرتُجُحالظػف 

التػػيتُػػذ ُكُرنابثقافػػِةالنباتػػاِتالسػػايدِةفػػيسػػهوِحالتجبػػاِؿوالػػتبلؿ"،اهريػػيف"ثقافػػة اسػػت خد م تكممػػة 
هذاالموضوع ،ك ونيخ صاصُتال مفمرافعتيلس.متجمد والسهوؿ(.لفُأك ُرر  األوؿ 

ػػُدفػػيأمػػاموضػػوُعنااألساسػػي، سا فػػيكيهيػػِةانتصػػاِراالقتصػػاِدالتج رافيػػادوِرهػػذادراسػػِةفي ت تج 
ُؾالتاريخ.،هولنداوتجزيرِةإنكمتراالحاليت يفضمفالرأسمالي ِذكُرهماكثيرا فيِمح  المت يفالي ُمر 

هػػػػا  ػػػػُضالنظػػػػِرعػػػػفتجوهرِبتهسػػػػيِردوِرالتج رافيػػػػاإلػػػػىي سػػػػعىُعممػػػػاُءاالتجتمػػػػاِعالحػػػػاليوف
لػػػػىاألساسػػػػي،و السياسػػػػِةالطبيعيػػػػة"ا  "ِعمػػػػـِ ٔتضػػػػييِؽنطاِقهػػػػاتحػػػػتاسػػػػـِ )التجيوبوليتيكػػػػا(و"ِعمػػػػـِ

)التجيوسػػػتراتيتجيا(.ب ْيػػػد أّفالعبلقػػػة بػػػيفالمتجتمعيػػػِةالتاريخيػػػِةوالتج رافيػػػإاالسػػػتراتيتجيِةالطبيعيػػػة"
وتقتضػػػػيتناول هػػػػابيولويػػػػة أساسػػػػية  بالتجػػػػذور،البػػػػالهروِع.أعتقػػػػُدأّفاالنوػػػػوسػػػػعأعمػػػػىنحػػػػو   اؿ 

ػػُفمعنػػى  واألغصػػاف،أ ثم  عػػاـ،فالبحػػُثالتج رافػػي  فػػيا.وبوػػكؿ  لعصػػوِروالحضػػاراِتوػػرط أولػػيٌّ
مػػػفدوفمكػػػاف.وباألصػػػؿ، ألتجػػػِؿتحصػػػيِؿالمعمومػػػاِتاألنثروبولوتجيػػػِةوالتاريخيػػػة.إذالتػػػاريخ 

ػُطاألنظػاهيالمكافالكونيُة–يُةالزمافِفثناي ِردايمػا مػفحيػثأبعاِدهػااألساسػية.ول طالمػافػيم ح 
 ِلِهماإلىبؿ،البعضبويِفتيثيراِتهماالمتباد لِةعمىبعضهمامستمرا تجدال توهُدالعموـُ و  وحتىت ح 

.ندماجاالتحاِدواالعمىِتهما،وقدرالبعضبعِضهما
ِتنا االنتبػاِاإلػى"الرتجؿالقويالماكر".،قصةِِلن ُعْدمرة أخرشإلىِقصا د لهػت  وبهذاالمناسػبِةأ و 

المعرفػػػة.ذلػػػؾأنػػػيغيػػػُرمقتنػػػع العبلقػػػِةبػػػيفالقصػػػِةوعِعقػػػِدإيمػػػانيبضػػػرورِة مػػػـِ باكتسػػػاِبالعمػػػـِ
قصػػة.مػػفهنػػا،فقصػػُة"الرتجػػِؿالمػػاكرالقػػوي"مػػفإحػػدشعمػػـالمػػفدوفكاممػػة بصػػورة سلمعانيػػ

                                                           
فحيثكثافةالسكافوتوزعهـ(فيدراسةتيثيرالعوامؿالتج رافيةواالقتصاديةوالبورية)مهوعمـعمم السياسة الطبيعية: 0

سياسةالدولةالخارتجيةخاصة.وهوتنظيربورتجوازييسعىإلحقاؽالتضخـاإلمبريالي،ونوعمفالهاويةالعصريةالبورتجوازية
)المترتِجمة(.

 :فرعمفعمـالسياسةالطبيعية،ويبحثفياالستراتيتجية)المترتِجمة(.عمم االستراتيجية الطبيعية 4
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زتجعمُالتييتعيُفالمصطمحاِت مفهاحتجر  ِلكين ت م كاف  االتجتماعية.وهذاضروريٌّ اوية فيالعموـِ
واألفضِؿلمعديِدِمفالعبلقاِتاالتجتماعية.وبطبيعِةالحاؿ،فالم التيوهد تناطؽُالتهسيِراألسمـِ

أداة فيهػػاتمعػػُبالقصػػُصوالحكايػػاُت،مػػفالحػػوادِثوالعبلقػػاتالُيحصػػىا عػػدد تُق ػػُدـدور  ػػف  أ ثم 
بػالمتجوِءإلػىالػػديِفـلمعمػاِتامهسػاإل ي كُمػُففػيتطػػويِرالِعمػـِ األصػحا .وي بػدوفيمػاي بػػدوأّفالسػبيؿ 

الػػتمكِفمػػفدـِنظػػرا لعػػػ؛وذلػػؾِفالموػػابهِةلمقصػػػةنػػوالهأنػػػواعِوػػتىواألخػػبلِؽو ـُ تحديػػػِدهػػذاالكػػػ
احدالهايِؿمفاأل تحتهاوخيصُوتتعداُدهاعمىالمرِءِثوالعبلقاِتالتيي ُعز  زعػِةالدينيػِةالناسػـِ

مرحمػػػِةاالنتقػػػاِؿإلػػػىالرتجػػػِؿاع.ي بػػػدُأظهػػػوُرالرتجػػػِؿالمػػػاكِروالقػػػويمػػػةالمسػػػماِةبالوضػػػعي لحػػػاكـِ
ممييػػة ،مػػاراا بطريػؽ طويمػة الرصػينِةبامتيػازفػيُبػي ِرالقػػوِةالراهنػةِويصػُؿحتػىالتموقػػعالمهػيمف،

بالموػػػحومتوػػػعبة،والمتاهػػػاتِبال البحػػػُثفػػػيأمػػػاكِفذاؾالرتجػػػؿ،أوالكثيػػػرةمكايػػػدِنة  ـُ .مػػػفالمهػػػ
ػػر.أمػػاعػػفاألنظػػاِروففيهػػاتػػوار يأحيانػػا ،وا عمنػػيظهػػروففيهػػاأوليػػؾالرتجػػاؿ،والتػػي أحيانػػا ُأخ 

بػالحمبلِتاالتجتماعيػِة)واالقتصػاديِة،والسياسػيِة،والع ت قُػوـُ ُرهـدايما كقوة استراتيتجية  و  سػكرية(ت ص 
حقيقِتهـأكثريساعدناوالتكتيكاِتالمتواصمة،فسوؼ .عمىفهـِ

المػػرأِةواقتصػػاد هاِخمسػػة كػػالمص.ل ػػـي كت ػػِؼبالنهػػِبوالسػػمبِ المػػاكُر"بيػػت  "الرتجػػُؿالقػػوي  ػػؿ  د خ 
ِمياػة العايمػِةالمقدسػِةإلػىمفقط خ  ؿ  ػوا مػىالمػرأِةِعاألربعػيفحرامػي،بابقايػسعرتػ،بؿواألنكػىأنػسح 

ي ِعػي ق ػطعػفحالتِػسالنهسػيِةالمطابقػِةلحالػِةخػايف  ػؿا لهػا.ولػـي ت خ  تحػتِنيػِراغتصػاِبسالػدايـِ ت ِيف 
نهِسػسرأِسالمػاِؿفػيمكػان يف:أوُلهمػا؛احتبللُػسبػذاتِاتُِأولىبذوِرت راُكمُنِثر تماذايهعؿ.وهكذا

أوفػػيتجػػواِرمواقػػِعتمركػػِزاألربعػػيفحرامػػيعمػػىلتِجػػواِراقتصػػاِدالمنػػزؿ.ثانيهمػػا؛التم وقػػُعداخػػؿ 
تتجاا احتكاِر خاصٍّ فرع و ػمُالالرسػميُلدولػةاوكِؿاحتكار  المػاكر".وطػاؼ  مبكػرا "الرتجػُؿالقػوي 
ومحتػػاؿ  ُمق ناػػع  ػػببػػيفاألمػػاكِفبوتجػػس  س  الكمػػاا ت ح  ػػب  مػػفُعُيػػوِفالمتجتمػػِعوالدولػػة.ون ص  ،خهيػػةاليف 

عمىفريسِتسكاألسِدعندماس ن ح تالهرصة.وأحيانا أخرشاصصاد فريست سِبم كِرالثعمػب،و انق ضا
ماػػؼعػػفتمويػػِسنهِسػػس ضػػمفمػػاالحربػػاء.وغػػداخبيػػرا فػػيالتتجػػارِةكِطمحػػيالوالتمػػوِفبمػػوِفولػػـي ت خ 

الريهية  والمناطؽ  ساهرة المدف  اُتعػفالوصػوِؿمدنيالتيع تِجز تالالمواقِعالهاموية،ي رُصُدبعيف 
أخاديػػِدالمتجتمػع،وي عػػِرُؼكيػػؼ باالسػػتقراِرفػيالث ػػراِتالموتجػودِةداخػػؿ  محتػػرؼ  إليهػا.إنػػسمػاهر 

يقينػا لممكاسػِبالضػييمِةالتػيويسمبُيع ُري التػوازف.إنػسمػدرؾ  ي تجنيهامػفسػالطرف يفِبت يِدي تِػسدور 
تتجػػارُةت ُدر هاعميػػسسػػولممكاسػػِبالطايمػػِةالتػػيتتجػػارِةالطػػرِؽالقصػػيرة، ـُ الطػػرِؽالطويمػػة.ومػػفأهػػ

 ـُ رايحت هػػا.ومػػفالمهيػػدتقيػػي ـ  قواعػػِدمهنتِػػسهػػذام عِرف ػػُةالمنػػاطِؽالُمرِبحػػة،والتوتجػػُسإليهػػاوكينػػسي ُوػػ
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القػوِؿلػدشقػةِاالحقيتمؾالطرقات،حيػثُيوػاُرإلػىهػذعممياِتستمؾكالقرصنِةاالستراتيتجيِةعمى
لرأِسالماؿ" ."الموطف 

ل ػـوتجػوِدرأِسالمػاؿالتتجارةُتو ُكُؿالوروط التمهيدية ل–السوؽ–قدُيقاؿ:مادامتالمدينة ـ  ،فِمػ
ُيعِمػػْف ػػُدُدانتصػػار افػػيهػػذااألمػػاكِفمبكػػرا ؟هػػذاالػػنمُطالرأسػػمالي  ُأو  بال ػػة  فػػيهػػذاالنقطػػِةبعنايػػة 

والتكنولوتجيا.فقدكافبامكانهػاأْفعمىأنسماِمف وبيفالعمـِ عبلقة مباورة بيفالرأسماليِةكنظاـ 
قاق ػػتوالدة ناتجحػػة ارتباطػػا بمدينػػِةأمسػػترداـ.فقػػدي ُكػػوُف مػػفت ِمػػد فػػيمدينػػِةأوروؾ،تمامػػا مثممػػاح 

أوريػػػيِسم نتجػػػعِاأل متػػػواطئ  مزرعػػػة؛ب ػػػد ال مػػػفصػػػاحبِتجِرأواتػػػلهػػػاالبقػػػاُءعمػػػىمسػػػتوشتػػػاتجر 
برمُّمراه ن ػػِةعمػػىال إتاحػػِةالراهػػِبواالحتكػػاِرالنظػػاـِ إلػػىعػػدـِ تِػػس.ولكػػف،قػػدي ُعػػوُدالسػػبُبالرييسػػي 

بػػِةوالوػػرعيِةأمامػػسالسياسػػيوالعسػػكريالهرصػػة  ِلب سػػِطنهػػوِذا.فقػػدت ُكػػوُفُبػػي ُرالقػػوشالػػثبلِثالمتجرا
ِبع يِفالريبِةوالخطِرالُمه ُدِدِلُوتجوِدها،ن ظ را لطبيعِةُبناها.تمؾ،قدن ظ ر تإلىت و ك ِؿبير ة رابعة 

"قػػد المػػاكر  القػػويا كعمػػىفػػيبعػػِضاألحػػاييفراهػػفُنبلِحػػُظأّف"الرتجػػؿ  رابػػعالنظػػاـِ ،احتكػػار 
فيكُؿمرة.وأ عت ِقُدأفّولكنسهُ ؿ ِزـ  و  فيت ح  قاعػةمناطؽالعديِدمفالمدايِفإلىأنقاض  ،غيػرمتو 

ممكنػػا قػػد إلػػىيػػِةتجػػدا ال نيػػةِمػػدِفالتتجارالالعديػػِدمػػفتعػػر ُضأمػػا.هػػذااألحػػداثِمثػػِؿمػػعأصػػبح 
ػػراةفػػيالعصػػوِراألولػػىوالوسػػطىعمػػىالسػػواء،الػػزواِؿ بحيػػثمػػفصػػهحاِتالتػػاريخعمػػىحػػيِفغ 
بالمقاو قػػدي ُكػػوُفخرابػػا وأطػػبلال ؛فأصػػبح ت يِةوالعسػػكريِةلبلحتكػػاِرالرابػػعمػػِةالسياسػػعمػػىعبلقػػة 

وف ن هػا،بػؿوت سػت عِمُؿالكتابػة.لم ايػة)الرأسماليةالبداييػة(.كػذلؾمدينػُةهرابػا)وهػيمدينػة متطػورة 
راؽ وقػػػويـ .وقػػػد،وموػػػهورة بػػػال نىوالرفػػػااالمعمػػػاري  ػػػتفػػػيأعػػػواـِ ؽ.ـ(الواقعػػػُةفػػػيٕٓٓ٘قام 

إلػىُمناف س ػِتها،تجػدا وزواُؿاسػِمهامػفالخارطػِةبػاكرا ربماُيعػزشانػدثاُرهافباكستاف،–أراضيالهند
أنهػا–السياسيُ–ِدهاعمىاحتكاِرثالوِثالراهبِوت م ر  العسكريفياألراضيالمتجاورة.ي  ُمُبالظػف 

د تفػػيسػػبيِمس،بعػػد أْفكانػػتمسػػتوطنة تتجاريػػة إلػػىات م هاه ػػت ػػرا مدنيػػلالسػػتقبلِؿوت م  ة ذاِتأصػػوؿ 
ِدهػاذاؾ، ػر تفػيت م ر  فسومرية.ولػوأنهػاانت ص  نظػاـ  ُرُبتيسػيس  بذاتِػسربمػاكانػتسػُتتج  )أوؿقػايـ 

كانتت هت ِقُرلموروِطالمكافيِةِلظروِؼنظرا ألنها؛أمسترداـعمىغراِرمافعم تس،تتجربةرأسمالية(
منافسيها.

 تمامػػا عمػػىهػػذاالمدينػػِةلهأكثػػروقصػػُةقرطاتجػػةمثػػاؿ  الطػػابُعالتتجػػاري  م ػػب  تػػا لؤلنظػػار.فقػػدغ 
التػػيأنوػػيهاالهينيقيػػوففػػيالقػػرِفالثػػامِفقبػػؿالمػػيبلِدفػػيأقاصػػيالبحػػِرالمتوسػػط.وكينهػػاكانػػت

ُوُدغير هابِػالمُغرب ؿُثُم تُ ُتز  ـُكمنطقة خمهية  البحِرالمتوسطوأفريقياالومالية،وُتست خد  ي ف.واضػح 
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بسػػػبِبتوػػػييِدهااإلمبراطوريػػػة عػػػدـِتتتجسػػػُدفػػػيأنهػػػات ط ػػػوار تكثيػػػرا ،ولكػػػّفنقطػػػة ضػػػعِههاكانػػػت
التجاهديف ت وكيِمها.وي ُموُحأّفهذاكػافوراء إلىالظروِؼالمحيطِةبها.بؿوكانتُتع رِقُؿمساعي 

ماػػترومػػابالمقػػدرِةعمػػىت  ّطػػيدولػػِةالمدينػػة،وتيسػػيِستجمهوريػػة أوتناقضػػاِتهامػػعرومػػا.فقػػدت ح  خ 
ُؿأ فسػػيحة توػػييِدإمبراطوريػػة ت وػػم  الوػػرط ِوػػبِسالتجزيػػرِةاإليطاليػػة.فػػيحػػيفأّفنهػػافػػيلكوراضػػي 

ػػبلِصقرطاتجػػة خ  ـ  أمػػا أمسػػترداـتتجػػااإسػػبانياواإلمبراطوريػػِة،الوحيػػد الماثػػؿ  حػػذو  كػػافأْفت حػػُذو 
ذاتطػػػابعاالحتكػػػاِرالتتجػػػارُيالمتطػػػوِرلممدينػػػةمػػػعوػػػبكِةدولػػػة طبػػػايع د وُحػػػتُأْفالهرنسػػػية.أي

أفريقيػاالوػماليةاحتكاِردولػة فػيتيسيسِز ها)كعزتُأْفضمفأراضيمتسعة باضطراد،ورأسماليٍّ
بػػػقاطبػػػة ، ػػػتساذوػػػبيس  مػػػفلخػػػبلُصممكنػػػا ا(.لػػػـت ُكػػػفإسػػػبانيافػػػيالسػػػبللُةاألمويػػػةُؾالػػػذيأ ساس 

روماخ ال مخرسوشدحرقرطاتجػة،ألفّتجمهوريِةالرومانيِةِب  يِرذلؾ،مثممال ـي ُكفأماـ  هػذايار 
ي قضػػيعميهػػا.ل ك ػػـُيوػػِبُسهػػذانمػػط متحػػوِؿإلػػىلبػػديبل مخػػواال كانػػتالُمتجػػاِورة لهػػااألخيػػرة  خطػػر 

تمػؾالعبػارُة،وهػيدارتجػةالتػزاؿيرة العبلقِةبيفكوباوالوالياتالمتحدةاألمريكية ثمػة مقولػة وػه
:لهػػػـكػػُؿاتجتمػػػاع افتتاحيػػػة لي بػػدأوابهػػػاوفي نت ِهضػػػفػػػيمتجمػػِسالوػػػيوخالرومػػػافُالن ػػواابُالتػػيكػػػاف
قرطاتجة؟".ويفِ"وماذاب

بمدينػػػِة ػػػؿا فػػػيرومػػػاس مخػػػروػػػاب ا قربانػػػكػػػافالوػػػهيرِةالواقعػػػِةفػػػيوػػػرقيسػػػوريا،تػػػدمرمػػػاح 
ػػِهد تهااإلمبراطوريػػُةفػػيالنصػػِؼالثػػانيمػػفوذلػػؾالمصػػير، فػػيبػػداياِتأزمػػاِتاالنهيػػاِرالتػػيو 

ممػػػيبلد.عنػػػدماكنػػػُتفػػػيسػػػوريا،كثيػػػرا مػػػاكنػػػُتأزوُرأطبلل هػػػاالمتبقيػػػة مسػػػحورا لالقػػػرِفالثالػػػِث
غابػاِتالنخيػِؿالتػي ِتها.إنهامدينػة خبلبػة ِبق مع ِتهػاالقابعػِةعمػىُتُخػوـِ نبعػا ي نب ثِػُؽمػفبع ظ م  ت ُحػؼ 

س ػط الصػحراِءال Delfمعبػِدها)معبػددلػػؼوسػاحِتهاالعامػِةالهسػيحةِو،ِبيسػواِرهابػةتجدمُاألرِضو 
بنػػىمتجمػػِسالوػػيوخِ وقصػػوِرهاالتجمػػة.إنهػػاتجػػديرة يسػػواِقهاالطويمػػةِبمقػػابِرالػػوادي،والوػػهير(،وِبم 

باُطبيفوالمنقووةوِرالمنحوتةبكُؿمعنىالكممةِبن عِتهابمعتجزِةالصخ .وهيمدينة ت تُرُؾالمرء ي ت خ 
الخووِعوالدهوة.
مػفموقِعهػاتػدمرةُتتػيتىأهميػ فػيمركػِزالوػبكِةالتتجاريػِةالواصػمِةبػيفال ػرِبوالوػرِؽالقػايـِ

ساطُدولِةمدينة محايدة دور أداِيهامفتجهة،وبيفالوماِؿوالتجنوبمفتجهةثانية؛وِمف رومات ت و 
مػػفمػػوارِداالحتكػػاراِت–واإلمبراطوريػػة اإليرانيػػة  الساسػػانية.ويػػزداُداتسػػاُعهااتسػػاعا وغناهػػاغنػػى 

تمػػؾالمرحمػػة،أوبنيويػػورؾ التتجاريػػِةالمعُمػػرِةقرونػػا طويمػػة.وحسػػبرأيػػي،فػػاّفت وػػبيه هابيمسػػترداـِ
يػة ت سػتاُءاإلمبراطوريػػُةالرومانيػُةِمػػفعالمِمػفالناحيػػِةالاألمػػُركػذلؾ.الحاليػِةقػدُيق مُػػُؿِمػفوػيِنها
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ػػد ِنها)أعػػواـ هػػذاالمثػػاؿ،تمامػػا مثممػػاقرطاتجػػة.حيػػثُيظِهػػرلنػػاالتػػاريُخأنهػػافػػيمخػػِرمراحػػِؿت م 
م كيػػةالتابٕٓٚ بالم  قػػوة معتمػػدة عمػػىالسػػبللة،فت ْبق ػػىفػػيمنزلػػة وػػبيهة  عػػةـ(لػػـت كت ػػِؼبػػيْفت ُكػػوف 

بديبل ِلرومابالذات.إلىحُكانتت طم ولروما؛بؿ أْفت ُكوف 
ُح تجميا أفّفيماع تِجز تعنسقرطاتجة؟هتدمرفهؿست نتج  ُتو ػُكُؿتدمرذاهيالموكمة.وواضح 

فػيت ٔأوريميوس.ُيقاؿأّفكامنا خطرا  رومػار غػب  ِمكػكميػا وػيوِفإدارِةالمدينػةسػميـِإمبراطػور  ِةلمم 
طويمػػة.وهكػػذاي تػػُرُؾ نزاعػػات  قبضػػت سعمػػىالمدينػػِةُعقػػب  ـ  ػػ زنوبيػػاالقػػديرِةفػػيعهػػِدها،ب عػػد ماأ حك 

إلػىم سػم ِعسمممكِةزنوبيالتدمر س،وط ر ؽ  ع م هامقاطعة تابعة لس.لكف،وعندماعاد أدراتج  ،ب عد ماتج 
منهاسعي فيوهوفيمنتصِؼالطريؽأّفالمدينة انت ه ض تثانية  ثانية النتزاِعاستقبلِلها،انقضا

ُكن هامفلـُتُفلبقوة ضاربا فيهاوعمىالمدينِةمهتاتجا ثايرا ، ُمهػا ة ثانيهاوممِم  ،وعاد إلػىرومػاُمخ 
عميهػاعمػىضػهاِؼنهػِرالهػرات،عنػدماكانػت وراء اخرابا ،الغير.عاد ومعسزنوبياالتيق ػب ض 

بزنوبيػػاُتحػػا إلػػىالساسػػانييف.وطالمػػاي ػػذُكُرالتػػاريُخكيػػؼُأوػػِهر  بػػيفوػػعِببكػػُؿثرايهػػاِوُؿالهػػرب 
.روماكيسيرة ذليمة

ذلػػؾ،ب عػػد ماف ِهمػػُتقصػػة فػػيطالمػػات ػػيثرُتبالطػػابِعاألنثػػوُي ػػهُتِسػػرا ل ػػِةرومػػا.وكػػينياكت و 
الطػرؽإليهػا،بػؿوهػيمدينػة زنوبيا.ف ُروماالت عنيفقطالمدينة التيتيدي ػؿكػؿ  أيضػا إليهػار ح 

بػػي)خروتجػػيإلػػى ػػؿا مػػاح  ػػِذقيف.وبػػالطبع،ي ظه ػػُرأفا ِمكػػاِتاألقويػػاِءوالقػػديريفالح  الممػػوِؾوالم  كػػؿ 
 تمامػا أنػيكنػُتسػيتوخىالحػذر  وثيقة بتاريِخروماهذا.واضح  روماالتراتجيكوميدي(عمىعبلقة 

أفضػػؿ.بػولصالرسػػوؿر،لػوأنػػياسػتوعبُتسػػبارتاكوسووالحيطػة أكثػػ فضػػبل وبرونػوعمػػىنحػو 
مطالعة أيضا وبكُؿدقة.ما أيهااالوتراكيوف غرامويعفأنسكافعميا

خػػػبلِص ـ  ػػػت،لكنهػػػاتػػػدمرالسػػبيُؿالوحيػػػُدأمػػػا م  أمسػػػترداـأولنػػػدف.لقػػػدق او  أيضػػػا كػػػافسػػػبيؿ 
أ خه ق ت.
التػيهػيثمػرُةمثػاِؿأثينػافػيالعصػوِرالقديمػة.فهػذاالمدينػُةهيػِدأيضػا طػرحُدي ُكوُفِمفالمق

ٖٓ٘–ٓٓ٘الهتػػرِةمػػابػػيفكانػػتكالنتجمػػِةالسػػاطعِةفػػيسػػماِءالحضػػارِةفػػي،الِمبلحػػِةالبحريػػة

                                                           
(.تميزعهدابالحروبفيمسيآٛٔ–ٕٔٔمخرأباطرةتجيدوفالروماف،ومفأهـالهبلسهةالرواقييف)كوس أوريميوس:مار  0

ضدإعادةاإلمبراطوريةالبارثيةوالقبايؿالتجرمانيةإلىببلدغالة،والتمردالذيحدثفيالورؽ.كماردهتجماتالبارثييفعمى
وال بالتوريع واهتـ سوريا، بمناهضةأراضي ُعِرؼ واإلدارة. الحكـ في األدبية الصروح أحد تعتبر الهمسهية وتيمبلتس قوانيف.

 المسيحيةواعتبارهاتهديدا لئلمبراطورية)المترتِجمة(.
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اراُتتكػػػت ط ػػػوار تفيهػػػاالرأسػػػماليُةالبداييػػػُةبػػػاألكثر.فاالحك وِنهػػػامدينػػػة استوػػػهاُؼ.وباإلمكػػػاِفؽ.ـ
عِدكيمومترات.بُتحؿاألمورمفعمىليستاحتكاراتدولة(كانتو)التتجاريُةالضخمُةوالخاصة

وػػبكاِتالتتجػػارِةت ػػُدر الثػػرواُتكانػػتو اإلنتػػاِجتتػػدفُؽعمػػىأثينػػا.حيػػثكانػػتكػػؿ  وفػػايض  األمػػواؿ 
إلػػى؛وػػماليِةإلػػىمقػػدونيا،بػػدءا مػػفوػػرقيالبحػػِرالمتوسػػطإلػػىمارسػػيميا،ومػػفأفريقيػػااليهػػاعم

م ق تالهمسهة وارت ق توكافِةمناطِؽالبحِراألسودتجانِب إلىاليدويةِِحر ؼِالبببلِداألناضوؿ.لقدخ 
بػػبلتوقػػؼ،والمسػػتوطناُتفيهػػاة سػػّيالمصػػاُؼالمعامػػؿ،وب م   ػػتصػػناعُةالسػػهِفذروت هػػا،واألمػػواُؿ

وحػدبهاإليِردُرايتجة فيكُؿمكاف،وي  .وألوِؿمػرة ت كت ِسػُباألغنياُءوالمسػتثِمروفمػفكػُؿصػوب 
هاأثيناخاصػيت  قنػاعتيالوخصػكمدينػة  ػهاالوحيػد ية،فػاّفن كوزموبوليتيػة.وحسػب  فػيالمتمثػؿقص 

ِوبِسالتجزيرةوحدةعتجِزهاعفتحقيِؽال .النصػِرالرأسػماليّهالبمػوغِكافالعايؽ الوحيد أمام ،داخؿ 
مػػفالمػػاء.أرخػػُصفػػياألسػواِؽالُمبػػاعوفيػثلػػـت ُكػػفُتعػانيمػػفموػػكمِةاليػػِدالعاِممػة،فػػالرقيُؽح

ـُعميهػػػػا ػػػػُت ػػػػم تهاأثينػػػػاكانػػػػتُتح  ص  إمػػػػاوالمرحمػػػػُةالتػػػػيو  البنيػػػػِةالعبوديػػػػِةالقديمػػػػة،وتحقيػػػػؽ  تتجػػػػاوز 
عمػ دولة قومية ضمفوػبِسالتجزيػرة،ِلت  ػدو  مبكػر؛أواالنطبلقِةبالتوتجسنحو  ىنمػِطهولنػدابوػكؿ 

عمىيِدمنافسيهاوأنداِدها،ِلت  ـ  ػتهػذاوهاموػيِتهاهػاتِأهميعػانيمػفتػدنيتظؿاأْفُتهز  .لقػدت ع راض 
م ِكيػػِةإسػػبارطة،الضػػربُةن زل ػػتعميهػػاإذون ُيػػؼ،قػػرف طيمػػة المدينػػُةلمضػػرباِتالُموتِجعػػِة ب ػػّرا مػػفم 

ِهػػد تدايمػػا لماوأ ت تهػػامػػفوراِءالبحػػ بوسػػاطِةثبػػاِتوالصػػموِدِرِمػػفاإلمبراطوريػػِةالبرسػػية.لكنهػػاتج 
ػػػيفالمقػػػدونيايفاألِبفيميػػػبواالبػػػِفاإلسػػػكندرقػػػد ِمك  قبضػػػِةالم  ديمقراطيِتهػػػاالوػػػهيرة.لكػػػّفمخالػػػب 

 ق ػػتهزيمػػػة اسػػتراتيتجية وػػػنعاء بيثينػػا.وهكػػػذا،وبعػػػد أعػػواـِ مامهػػػافرصػػػُةؽ.ـ،لػػػـت ْبػػؽ أٖٓٓأ لح 
م ِكيِةالهيمينيِةالبارزِةفياألناضوؿ. م ِكيِةروماالمتصاعدِةوالم  بحممة تجديدة تتجاام  القياـِ

هنػػابإّف ـ  األمثمػػِةوِةاإلسػػبلميةِمدنيػػالضػػمفمرأسػػماليِةليُساسػػالنمػػوذِجاألأمثمػػِةعػػرضِالقيػػا
ػػػػُكُؿالمػػػػدايُفموػػػػارِؼوػػػػبِسالتجزيػػػػرِةالهنديػػػػةسػػػػي ُكوعمػػػػىساسػػػػِةتيالم ُفتكػػػػرارا فظػػػػا .فػػػػيحػػػػيف،ُتو 

ذايعُةالصيِتفيوبِسالتجزيرِةاإليطاليةأمثمة ضاربة لمنظِرفيتمػؾالمرحمػة.إالأّفالالرأسماليُة
أمسػػترداـولنػػػدف ِمثػػػؿ  كػػبل مػػػفالبندقيػػِةوتجنػػػوشوفمورنسػػاأضػػػاع تفرصػػت هابِػػػيْفت  ػػدو  فػػيوقػػػت 

وػبِسالتجزيػرة–هيمنِتهػاطػوِؽسػِرلدشإخضػاِعهاوك ،مبكر عمػىيػِدإسػبانيا–مثممػاحصػؿلعمػوـِ
ابالطراِزاإلمبراطورُيالقديـ.هول عتودقاِتبوفرنساوالنمساالمُ

مػػاهػػوالزـ ألتجػػِؿالرأسػػماليِةالعصػػرية.ف ِوػػبُسالتجزيػػرِة م ق ػػتكػػؿا كانػػتالمػػدُفاإليطاليػػُةقػػدخ 
كانػتفيمػابػيفأعػوااإليطاليِة ٓٓٙٔ–ٖٓٓٔـِ هػا–التػيسػُتول دالحقػا –أوروبػامختبػر  ونموذتج 
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ريوِساألمػػػواؿ،البنػػػوؾ،الوػػػركاتمػػػفخػػػبلؿ:وذلػػػؾ،بِػػػدِييّال االيتمػػػاف،السػػػنداِتتػػػراكـِ ،نظػػػاـِ
ِفّييفكوسايِؿتمويؿ،التتجارِةالبعيدةوالقريبػة،وروػاِتالعمػؿ،مختمػِؼأنػواِعالِمه ِنيػيفوال ،وػتىِحػر 

ت تجارِبالتجمهوريِةواإلمبراطورية،وأدياِنهاومختمِؼوالمنتوتجاِتالصناعيِةفيتمؾالمرحمة،أنواعِ
ِمػػف–دوفأدنػػىوػػؾ–حركػػِةالنهضػػة.وهػػذامػػاي نبػػُعطرايِقهػػاالمذهبيػػة.عػػبلوة عمػػىأنهػػامنوػػيُ

صػرت عنػيالوػػرؽ وػرِؽومػػفميراِثهػاالتػاريخي.فايطاليػػاذاؾالعمعبلقاِتهػاالرياديػِةمػػعأراضػيال
والهنػػػػد،بػػػػؿوحتػػػػىروسػػػػياالمت ة حػػػػديثا .وقػػػػدن ق م ػػػػتصػػػػاعداألوسػػػػط اإلسػػػػبلمي،وتعنػػػػيالصػػػػيف 

الموػرِؽمػوارد أراضػي،،وفيمقدمِتهامدُفالبندقيةوفمورنساوتجنوشاالحتكاراُتالتتجاريُةالمدينية
لموػػػػبِعحػػػػدودتجوػػػػع إلػػػػىِوػػػػبِسالتجزيػػػػرِةبهػػػػذا مػػػػفذلػػػػؾأّفحركػػػػاِتالتمػػػػدِف.واألهػػػػا الي عػػػػِرؼ  ـ 

أوروبػػػػاألوِؿمػػػػرة فػػػػيتاريِخهػػػػا،كانػػػػت المتصػػػػاعدة بريػػػػادِةالمػػػػدِفاإليطاليػػػػةعمػػػػىصػػػػعيِدعمػػػػوـِ
ريوِساألمػػواؿ.وبالمسػػتطاِعرييػػُةبصػػماِتالتػػاتجِراإليطػػاليفػػيكػػُؿةِراكمػػمُا مػػذهبل لسػػتودعم

ػػػه تأرضػػية المدينػػة أوروبيػػة.وباألصػػؿ،فقػػدكانػػػتالكنيسػػُةالكا مدنيػػثوليكيػػُةقػػدر ص  ِةمنػػذزمػػػف 
فيالريادة. طويؿ.وكانتالنهضُةالكممة الهصؿ 

انكمتراأوهولنػػدا،هػػوأراضػػيهاالتج رافيػػة.كػػالسػػبُبالوحيػػُدوراءعتجػػِزإيطاليػػاعػػفأْفت ُكػػوف
ومتناقض،فالتج رافيانهُسهات تجع ُمهارايدة فيرأسماليِةال ُمهاِرؽ  مدينة،وُتوِصػُمهاإلػىحافػِةوبوكؿ 

تتجعُمهػػاالنصػػِرعمػػىصػػعيِدوػػبِسالتجزيػػرة؛ولكنهػػاكانػػت ػػُزعػػفخطػػِوالخطػػوِةاألخيػػرِةنحػػو  ت عتج 
نهػػاُؿعميهػػاكانػػتت ،هػػاوِخطحث هػػاعمػػىالنهػػايي.وعنػػدماكانػػتت نصػػرِال الكػػوارُثمػػفكػػُؿحػػدب 

لم ايػػة.فمػػواسػػتطاع تإيطاليػػاووصػػوب. إنكمتػػراعصػػِرهامبكػػرا ،لكانػػتالسػػبُبواضػػح  أْفت ُكػػوف 
 ُطـتيتجػاف  إمبرياليػػة عالميػة،لِـسػبانياوفرنسػاوالنمسػػاعمػىريوسػػهإأبػػاطرِةسػُتح  ثػاني  ِطبقػػا ،ت  ػدو 

اإلمبراطورية اقتصػادية رأسػمالية.ِمػفهنػا،–اتجتماعيػة ولكف،عمىأرضية ؛النطبلِؽروماصوب 
مههػػوـ افِتجػػيالتفاحتوػػاُدوت ضػػاُمُفأصػػحابِ أبعػػِدالحػػدود.فاتحػػاُدإلػػىعمػػىالمػػدِفاإليطاليػػةأمػػر 
كػػػػػػافيعنػػػػػػينهايػػػػػػة تمػػػػػػؾ،سػػػػػػاِساالتجتمػػػػػػاعياالقتصػػػػػػاديالتجديػػػػػػدالمػػػػػػدِفاإليطاليػػػػػػةعمػػػػػػىاأل

فػػيتجميػػِعاالنتوػػارِالبػػدُءباإلمبراطوريػػات،ِلي بػػد أ عهػػُدالنهػػوِذاإليطػػاليفػػيأوروبػػاأوال ،ومػػفث ػػـ
كحالػة المهػرمنهػا.وكانػتت مِمػُؾفػيحوزِتهػاأرتجاِءالعػا المػاؿِل ـِ ـُورأس  مػاي مػز  ذلػؾ.ألتجػِؿكػؿا

إالأّفاإلخهاؽ كافسوء  ظيع فطالع  إلىالوراء.بيكمِمهافعبل ،ومعناات راتُجعا وطنيا ثبلثة قروف 
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رأيػي،لقػدأ ضػاع ت رعرة ِبق يػِدو ػحسب  ومػاالثانيػةلؤلسػباِبالتج رافيػة.ُفرصػت هافػيأْفت ُكػوف 
الػذيأتاهػامػفالوػماؿٔهانيبػاؿاعتػداءاِت،ِمفِبق يِدوعرةكانتقدن تج ت،وولىكماأّفرومااأل

قوة هانيباؿهيبعد مسيرة واقة طويمة.لكّفغاراِتالقوشاهتيِةعميهامفالوماِؿهذاالمرة ُتضا
إلػػىديػػػِفأمامهػػػاأّيػػُةفرصػػة.السػػػبيؿالوحيػػدأمامهػػاهػػػوالتحػػوؿبػػؽ ت أربعػػيفمػػرة.وبالتػػػالي،ل ػػـ

 العربيفيأرتجاِءالورِؽاألوسػِطقاطبػة .ولػوكػافاإلسػبلـُ اإلسبلـُ ا فػيسػايدالسيؼ،مثمماف ع ؿ 
السياسػػيمعػػا وبالسػػيؼ؛ل كػػاف واالنتوػػار  الكػػاثوليكيا المسػػيحية،أوأنهػػاط باق ػػتالػػديف  رومػػابػػدؿ 

االختبلؼ.واليتمالُؾالمرُءنهس سمفالتسايؿ:كيؼكانتس ػت العالـتاريِخمتجرش  دومختمها كؿا
ُضعنها،لػول ػـت ُكػفالمسػيحية؟بػؿواأل مػفذلػؾ،كيػؼكثػرإثػارة نهايُةروما،وماذاكافسي ت م خا

سمطافمحمدصبحُكانتس ت لالنتايُج،لوأّفالهاتح  إلى،وق ِبؿ االبابدعوةِاستتجاب  التحوؿ  ضرب 
التطػوِرالتػاريخيُواء ّفاحتػلكػرحا لممضػاربات،مسػيؼ؟التػاريُخلػيسمسػلِةممتوػقمفالمسػيحيِةال

تِجػػػز تالمػػػدُفمعديػػػدِل واقػػػع الُيمِكػػػُفإنكػػػارا.ف مػػػاع  مػػػفاالحتمػػػاالِتالبديمػػػِةفػػػيكػػػُؿاألوقػػػاتأمػػػر 
قاق تسأم ذلػؾسترداـولندففينهاياِتالقرِفالسادِسعور.أماأسػبابُاإليطاليُةعفالظهِربس،ح 

ػُدعمػىالميرخػوفكػباطالمػاانونتايتُجس،فهوالمتجاُؿالذي ِبح  البحػِثفيػس،ون ظ ػرواإليػسكيطروحػة 
ُتْبأسباب ذاِتها.وقدُسُمط تعميساألن باختصار:ذلؾواُركهاية .ِلُنر 

وروبػػاالوػػماليِةِمػػفبػػيِفأمػػاكِفالمحػػيِطاألطمسػػيالتػػيألنهمػػاتتواتجػػداففػػيأقاصػػيأ -0
م تهاتجميُعالمياديِفالحضاريِةالقديمِةمتيخرا وبيوهِفحاالِتها. و ص 

سبانيا، -4 م ِكياُتفرنساوالنمساوا  فيمػاتخػوُضكانتالقوشالعظمىالثبلُثفيأوروبا،م 
الهيمنِةعمىأوروبا.  بينهاحروب 

إليهماِبع ػيِفالخطػِرالُمحػِدِؽبالقػْدِرالػذيكانػتعميػسالمػدُفاإليطاليػة،لـي ُكفُينظ ر -3
دة وكافية.  وبالتالي،ل ـُتهاتِجْمهماتمؾالقوشبقوة ُمو حا

 اإلصبلِحفيأوروباالومالية.حركةِنور إنهمات ُروداف -2

                                                           
حتىمعارؾداميةخاض.ؽ.ـ(ٕٛٔ–ٕٚٗومفأعظـتجنراالتالعصورالقديمة)ورتجؿدولةقرطاتجيبارعقايدىانيبال: 0

وواصؿزحهسعمىهيميرا.طمعب زوروما،لكنسُمني ،غزاصقميةبيسطوؿضخـثـليإيطالياثـورقيها.سيطرعمىوما
تجيشروما إلىأفحاصرا و،بالهوؿإثراهخر، فيهمؾأكثرهـالطاعوففوا ،ماتبسهانيباؿنهسسويقاؿأف.بيفتجنودا،

تِجمة(.والبعضيقوؿأنسانتحربالسـلعدـتحممسالهوؿ)المتر
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لهما -0 ـ  كتسػهيبلإّفت واتُجد هماعمىسواحِؿالمحيِطاألطمسيق دا التتجػارِةلمزاولػةِبػرشت 
 البعيدِةوالقريبة.

2-   .ممدِفاإليطاليةلثقافاِتالماديِةوالمعنويةِالكانتاقدن ق م تاإلىأراضيهماكؿا

التػػػيإنهمػػػا -7 ػػػدارافالمنػػػاطؽ  عمػػػىصػػػعيِدقػػػوشاإلقطاعيػػػة،سػػػواء توػػػهدضػػػعؼالت ت ص 
 الثقافِةالماديِةأـالمعنوية.

فإقط -1 ػػػوا م ِةالمواصػػػبلِتوالزراعػػػِةوكيهمػػػال ػػػـت ت ك  ْسػػػم  اعيػػػة راسػػػخة قػػػادرة عمػػػىإعاقػػػِةر 
ُرألوِؿمرة فيالعديِدمفالم التاح ض  الماهيِةالرأسماليوالصناعة،فقدت ط وار   ة.ناطِؽوفؽ 

هػػػذاالعمػػػِؿوالمػػػيثراِتالسػػػببية، بػػػػالمنكثػػػارُاإلالتػػػيُيمكُننػػػاوكػػػؿ  وثيقػػػة  ِعموقهػػػا،ذاُتُعػػػرش 
أوضػػاعا مبليمػػة لم ايػػة.تُق ػػُدماف رافػػي.فػػيالحقيقػػة،فقػػدكانػػتالتجيوسػػتراتيتجياوالتجيوبوليتيكػػاالتج
مفِعمعالظروِؼاالتجتماعيةِاضواألاهذدُاتحاو .النتجاحقدم كاف 

ت ـُ متحػػػدة.ومػػػفأهػػػ قػػػارات  ػػػُكُؿأوروبػػػاومسػػػياوأفريقيػػػاثػػػبلث  اِتاألنثروبولوتجيػػػاأّفوخيصػػػُتو 
كانػػتفػػيوضػػِعالريػػادِةخػػبلؿم ػػامراِتالبوػػريِةحتػػىالعصػػِرالتجميػػدياألخيػػر.وت ب ػػدال تأفريقيػػا

الثػورُةالنيوليتيػةفػيالحػواُؼالخصػيبِةال قاػؽ  ِةوالتجذابػةلسمسػمِةُمنِبتػالتج رافياالرايدُةفيمابعد،ِلت ت ح 
وُحتمؾالتجباِؿكؿا،أنت تج تسهؽ.ـٓٓٓٗؽ.ـحتىٓٓٓ٘ٔطوروس.ومف–تجباِؿزاغروس

ِمفالثقافػاِتالماديػِةوالمعنويػة،لبِػدِءالمرحمػِةالتػيسػوؼ ـُ عمػىوػكِؿفيمػابعػدستتصػاعدُماي مز 
.سي ُكوُفصحيحا لػون ع ْتنػاالثػورة النيوليتيػة بػالثورِةالتاريخيػِةالكبػرش.فنهػرادتجمػةوالهػراتل ػـةمدني

ػػبلٔعطػػاِءمػػفتمػػؾالتجبػػاِؿوحواُفهػػاإلػػىدلتػػاالخمػػيجاألراضػػيالمرسػػيبِي قت ِصػػراعمػػىت م  ،بػػؿوح 
ِقي ِمِهماالثقافيِةمعُأولػىصػناعاِتالسػهف.فػيالحقيقػة،كانػتمػدينتاأريػدووأوروؾ نهس يِهماوكؿا

هػػػذاالمسػػػيرِةالقػػػاهرِةالعسػػػيرِةفػػػيتركيبػػػة تجديػػػدة ،عنػػػدماب ػػػد أتابِػػػُيولىم امراتِ ـ  م ع تػػػاِقػػػي  همػػػاقػػػدتج 
ػػػيفإلػػػىمصػػػُبهمافػػػي الحضػػػارية.كػػػافالتعػػػاظـُواالتسػػػاُعيسػػػتمرافمػػػفضػػػهاِؼالنهػػػر يفالمقدس 

د ّفاؽ. المحيط،متواصم يفمتكاثه يف،تماما كتجرياِفنهر 
ثقافػػة إنسػػانية بسػػيطة،بػػؿهػػيبدايػػُةمعتجػػزة تجديػػدة.إذاليػػزاؿصػػوُتإينانػػا،ليسػػتأوروؾ

ػػُكؿُ ػػِةأوروؾ،ُيو  ِمك  واألوػػعارواألغػػاني.هػػذاالصػػوُتهػػوصػػوُتم  لتجميػػِعالمبلحػػـِ المنبػػع العػػيف 
تمػػؾالثقافػػِةالخبلبػػة.وهػػوفػػيالوقػػِتنهِسػػسصػػوُتالمػػرأِةالتػػيلػػـُيد ُنسػػهاالرتجػػُؿالقبػػيُحبعػػد.لقػػد

،كرِةالثمتجيػػةالكػػعمػػىالتػػواليالُموػػادُةأ زه ػػر تثقافػػُةأوروؾوأ ين ع ػػتفػػيأراضػػيها،فت كػػاث ر تالمػػدُف
                                                           

وهيوطالعربحاليا )المترتِجمة(.دلتا الخميج: 0
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 ػػػكاؿ  المػػػاكُرمنبػػػع بػػػذلؾِلي ت و  مػػػفالمػػػدف.وفػػػيهػػػذاالمػػػرة،رأشالرتجػػػُؿالقػػػوي  الثػػػروِةحػػػزاـ طويػػػؿ 
تدفؽ المدينة.وابتدأ داخؿفياإلمكاناِتالتتجاريِةالمتناميِةاألصمي ،معػاكسفػياالتتجػاِاالثقػافيٌّ
المدينػػة.ِقب ػػِؿمػػفابػػتبلِعالتج رافيػػاالنيوليتيػػِةُةمسػػارِامتػػداحتػػىسػػهوِحالتجبػػاؿ.إنهػػابدايػػبحيػػث

المػػرأِةالهكػػذاو صػػوُتالرتجػػِؿمهتقػػدِةلتيثيرهػػاغػػداصػػوُتإينانػػاالمكبػػوُتتػػدريتجيا صػػوت  .وصػػار 
هػػورا .لقػػدكانػػت فػػيالم ػػِة(التػػيفػػيبدايػػِةالكممػػةضػػافاتُاإلالسػػوابُؽ)القػػويالمػػاكِرصػػاخبا تج 

أن طابع  ثوي،ممايويرإلىدوِرالمرأِةفينووِءالم ة.السومريةذات 
هنالسرِدالم امرِةالتج رافيِةلمحضارِةالمرتِكز ِةإلىالقوة.ولكف،سي ُكوُفِمفاألفضِؿ الداعي 

ُطي ػة الوػواطئ وكتابُتها. الكيمػومتراتُمت خ  سػنكتهيبػالقوؿبينهػاسػال تكػالنهِراألـ،وق ط ع ػتمالؼ 
وراء هػاواألراضي  مُػؼ  ،ثقافػة تجديػدةالػو ِعرة،ِلُتخ  ،أمسػترداـولنػدفُتخػوـ وتِصػؿ  فػيا رمزيػوت ُصػبا

.فينهايِةالمطاؼالمحيِطاألطمسي
تجميػػا أّفهػػات يفالمػػدينت يفراد تػػاحركػػة إظهػػاِراالقتصػػاِدالرأسػػماليالمعاصػػِروقومي ستِػػواضػػح 

ُرالعصػوِروعمىمسرِحالتاريخ،باالنتهاِؿمفالث وػتىمػفقافاِتالماديِةوالمعنويةالبارزِةعمىم 
ػم تهاألراضي.وِكمتػاالمػدين محطػة و ص  النػوِعت يفكانتػامِخػر  االثقافػُةالنيوليتيػة.الن هتػُينبلحػُظمثػؿ 

ُفثقافػػة تجديػػدة فػػياألالتػػالي مػػاكِفالتػػيمػػفالعبلقػػِةبػػيفالتج رافيػػاوالثقافػػة:ِمػػفالعسػػيِرتجػػدا ت ك ػػو 
ػػذاُرفيهػػاالثقافػػُةالقديمػػة.فالثقافػػُةالقديمػػُةالت قب ػػُؿالتجديػػد بسػػهولة،بػػؿتػػدافُععػػفنهسػػها؛وهػػو ت ت تج 

.والسػػاحُة مههػػـو طاػػْدفيهػػاثقافػػُةالالوحيػػدُةأوسػػطيةالوػػرؽأمػػر  درتجػػِةالقديمػػُةبالةِمدنيػػالتػػيل ػػـت ت و 
هػػػيالمنػػػاطُؽالداخميػػػُةلِوػػػبسِ،الكافيػػػة هػػػذاالهػػػراُغالتج رافػػػي  ػػػكاؿ  أرضػػػية التجزيػػػرِةالعربيػػػة.وقػػػدو 

لئلسبلـ.فموالهذاالتج رافيا،ل ماكافاإلسبلـ.خصبة اتجتماعية 
مفو،ُتعت ب رأوروباالومالية فيأقاصيها)مصطمحالوطِفالُمع ػراِؼكب مد يفإنكمتراوهولنداكؿٌّ

عذراء مفحيثُخُمُوهامفالحضػاراِتوفؽالحدوِدالوطنيةي بُرُزحديثا  فيهذاالمرحمة(أراضي 
ها،نثرِفيهاأيُةبذرة تجديدة ِبُمتجرِدتنبتالقديمة.وبسبِبهذاالخاصية،فهيُتو ُكُؿالساحة التيس

ت هاكبيرة فيتوطيِدتجذوِرها .بقايهاتيميفِوذلؾأّفُفرص 
ػػػرِزُلقػػػد .إنهػػػػااإلرُثاألخيػػػُرلثقافػػػػِةأوروؾتجيػػػدا لرأسػػػماليفن ب ت ػػػػتُةاالقتصػػػػاِدابػػػذرفيهػػػػاتع 

التتجػػاُر ـُ إلػػىمخػػر.وحػػاِمموهػػذااإلرِثُهػػ أدومػػالمنقولػػِةمػػفوػػاطئ  ػػفكثػػرُا .ُيقػػاؿأّفالتتجػػار  م 
بال ػػػػة عمػػػػىأّفوضػػػػع المنػػػػاطِؽالهاموػػػػيِةذاتالػػػػربحالػػػػوفيرالمنػػػػاطؽ يستوػػػػعرُ ُكػػػػُزبيهميػػػػة  .ُأر 

مكانمفػػػاؽِفالخارتجػػِةعػػ ػػػح ،يػػاِتالطػػػرِؽالطويمػػةُبػػي ِرالقػػػوة،وا  ماػػيأمػػػاـالطريػػؽ قػػدأ فس  ُحسػػػِفت تج 
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فقد.الحظّ ز  طالِعهـفيهيالءالتتجارعزا عمػىتجميػِعواالسػتيبلءالتربػِعمػفخػبلِؿة،الريادُحسف 
ػػػػه التج رافيػػػػِةعمػػػػىالطػػػػرؽِِةفػػػػيالمػػػػدِفاإليطاليػػػػة،والقرصػػػػنالرأسػػػػماليمكتوػػػػهاتِال هاِةالتػػػػياكت و 

.مػػػايالبرت ػػػالوسػػػبانياإلفالواألسػػػط الحػػػرُبالداخميػػػُةحالػػػت.وبينمػػػاكػػػافعمميػػػة صػػػهرحصػػػؿ 
الدايرُةبيفالقوشاألوروبيةالعظمى المػردوُدالميكاػد،فقػدكػافمفالخارجاألخطاِرالمحت م مةدوف 

إنتجػػػاِحوالدتِػػػستجػػػِؿادالخػػػاـ(كافيػػػا أل)اليػػػدالعاممػػػةالرخيصػػػةوالمػػػوفػػػيالػػػداخؿلبلقتصػػػاِدالتجديػػػِد
ط ِدافيهذااألراضيفينهاياِتالقرِفالسادِسعور. وت و 

ػػػتسهاتػػػافالقوتػػػاف،المتػػػافالتتميػػػزافعػػػفبعضػػػهماسػػػوشببضػػػعِةعقػػػِدوب التحػػػالِؼالػػػذيأ ساس 
داثػة عهػػِدالمي.إّفحتمثيػػِؿاالقتصػاِدالتجديػػِدعمػىالصػعيِدالعػػسػتوشفػوارؽ وػكمية،انت ق م تػػاإلػىم

هاػػز  وػػكِؿالدولػػِةالمعطػػاِءتجػػسِوهػػالمتذاتهػػا،ود ف ع حػػديثِالدولػػة أيضػػا عمػػىتاالقتصػػاِدقػػدح  نحػػو 
فػػيتحقيػػِؽالتهػػوِؽالسياسػػُيوالعسػػكريأيضػػا .وألوِؿ ـ  ػػاه  س  الناتجحػػة.كمػػاأّفالتهػػوؽ االقتصػػاديا

(،ِلي ظهػروانموذتجػا ٔالهنػدال ربيػةوالوػرقيةااِرالدولة)وركتمرة ت وت ِرُؾاحتكاراُتالتتجاِرمعاحتك
يففػياألقاصػيقابػوالعػفاألنظػاِرِريفوابقوة ِوبِسرسمية.وألوِؿمرة فاّفم تصبيالحضارِةالُمت ػ

عميهػػػاواصػػػبحأ،روقػػػِةالمعتمػػػةاألداخػػػؿو ػػػنيفبوػػػرعية التجػػػداؿ  وت ق ماػػػدواتجميػػػع ،األسػػػياد الُمح صا
ياويفناال ِمكاِتأنهِسػهـ.وكيهمػاكػافأ س ػُدأوروؾأضػعؼ  األرستقراطيِةالقديمِةعمىي ِدالمموِؾوالم 

القػوُةالكافيػُةلمواتجهػِةوحػوِشأمسػترداـ فيوتجِس"كمكامش"فيزماِنس،فكينػسل ػـت ت ب ػؽا ِمفأْفيقؼ 
ػػُميهااأُلُسػػود(،التػػيهػػيالوريػػثُ األخيػػُرلػػس.وحتػػىلػػوت ب قاػػتقػػواهـ،فمػػفولنػػدفالكاسػػرِة)لػػفُنس 

ن ق س. كمكامشعمىاأل س ِدوخ  ِمفالعسيِرالقبُضعمىزماِمهـوخنُقهـ،تماما مثمماانق ضا ي ُكوف 
التػػيوػداوأحػػـِمبلالىولػفػيالحقيقػة،إّفأُ الضػروس  هاتػيثيرا تمػػؾالممحمػُةالتػيت سػػرُدالحػرب 

المهػيمفّذك رمػاكر)الػطاغيػة وذ ك ػر إلػس مدينػةأريػدووأوؿُحػامياضػداأنكػي،و ناتهااإللهػُةإينانػ
لاػػس( نقاِذهػػامػػفإل،والتسػػعيفالتػػياخت ر ع تهػػاالمػػرأةالهنػػوِفالتسػػعِةوأنػػواعاِتمنتجػػزالسػػترتجاِع؛الُمي 

ِمكػاِتإنكمتػراوهولنػ وريثػاتِقبضِتس.فيحػيفأّفم  هػفّ،قػداكت س ػبفمبلمح اإينانػدا،المػواتيُيعت ب ػرف 
                                                           

،حيثمنحتهابريطانياسمطاتاحتكاريةعمىٓٓٙٔفيتيسستوركةالهندالورقيةفيلندفشركتا اليند الشرقية والغربية: 0
تحولتإلىميسسةتحكـتجميعف،عاما بيفتنهردبتوليالمعامبلتالتتجاريةٕٔتجنوبورؽمسيالمدةبتتجارةالهندومستعمراتها

تإثراندالععصيافمدنيفيومستعمراتالتاجالبريطانيبدعـسياسيوعسكريمفبريطانيا،إلىأفُحماةالوالياتالهندي
مدة،حيثمنحتهاهولنداامتيازاتتتجاريةواستعماريةٕٔٙٔ.أماوركةالهندال ربية،فو كام هاتتجارهولنديوفعاـٚ٘ٛٔالهند
أتجزاءمفوالياتنيويورؾوغيرها.ٕٗ الوماليةوغربيالهندوأفريقيا.ووممتالمستعمراتالهولنديةالتجديدة فيأمريكا عاما 

 )المترتِجمة(.
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وكينهف دؿ ترمزية ُصو ر  عمىانعكاِسكُؿسيياِتالرتجِؿالطاغيِةالماكِروُقبِحسفيالمرأة،ِلػي ُكفا
بذلؾاختصارا واضحا لم امراِتالحضارِةتجمعاء.



 الحضاراُت التاريخية واالجتماعيةالرأسمالية و  -ىـ


أكثػرسػنتناوؿقضػية أوػكاِؿالمتجتمػعِ مممػػوس  ،بمنظػور  لقطػاِعالرأسػػماليافيمػالػوق يامنػادور 
مبلمِحسالمتجتمعِهيكمِةباعتباِراعممية  .إنيأسعىلمرُدعمػىالسػياِؿالتػالي:هػؿاالقتصػاُدورسـِ

ووػػكُؿالمتجتمػػِعضػػرورة  دٍّعميػػس،فػػحتماتجتماعيػػة –تاريخيػػة الرأسػػمالي  مػػفهػػذاالهصػػؿ اّفيػػة؟وك ػػر 
ق ػػع فيػػساضػػطراريةاتجتماعيػػة –إلػػىأنهػػاليسػػتبضػػرورة تاريخيػػة يوػػيُرهػػذافعتػػيمرا و  م ػػط  .أ فػػد ُحغ 

لمماديِةالتاريخيِة)الماديةالبحتة( فػيالتطػوِرية حتمهوزعُمسِبك وِنهاضرورة ،التهسيُرالماركسي 
الػػذيي .بػػؿواألنكػػىاالتجتمػػاعيّ–التػػاريخيُ عمػػىأوػػكاِؿالمتجتمػػِعُدبتطػػوِرعتِقػػهػػوتوػػب ُثسبػػالمههوـِ

الماديػػةمثاليػػة س،وعرُضػػخػػطٍّمسػػتقيـ متجػػرد ي عنػػيفػػيمضػػموِنسأنػػسوهػػذامػػا.هي ػػؿتحػػتاسػػـِ
مػفالنزعػِةالهي ميػةية ثاننسخة  ساػد فػيتبيػاِفيمانويػؿ.ومػاقػاـبػسأموتقة  ت تج  مهػرط  كػانطبختجػؿ 

التِمػفمههػونػوعِقػوِةالػذاِتتتجػااهػذاال اإلوػارِةإلػىدوِرفػيوبالتػالي؛وضػوعيالوػيييطػوِرالمـِ
.فػيحػيفأّفالماركسػية متخمهػة حتػىعػفالكانطيػِةمػفالحريػةتهضػيؿ األخبلِؽباعتباِرهػاتعنػي

الميبراليػػػِةاليمينيػػػِةاألخػػػرش،ألنهػػػاالتػػػرش تجهػػِةأخػػػبلِؽالحريػػػة.والداعػػػيلمحػػػديِثعػػػفالمهػػاهيـِ
لمتاريخ.الرأسمالية ضرو رة اضطرارية وحسب،بؿوت عت ِبُرهاالكممة الهصؿ 

أماـ تعػاريؼالحرية،مال ـُيكو ؼالنقػاُبعػفالوتجػِسالبػاطنيلِخياِرماِمففرصة محظوظة 
،وت عت ِمػػُدعمػػىيّالػػدينالتخمػػِؼمػػفا خطػػروػػداأهػػامػػفمحتوياِتهػػا،باعتبارِر غْـتُهػػالرأسػػمالية،ومػػال ػػ

ِةالوضعيِةكيكثِرأوكاِؿالػديِفتعصػبا .وباألصػؿ،فتػاريُخاالوػتراكيِةواالوػتراكيِةالموػيادِةالمدرس
ّطيالقاِرُبذييُال القرن يفمفالزمف،يويُرإلىعتجِزهماعفت خ  مرأسماليِةِمفتجهػِةاليسػار.لدعـِ

ِمػػػف البرادي مػػػاذاُتهػػػاخاطيػػػة.ف.الخطػػػيعػػػفمكػػػاِفالكوػػػؼِاالقتصػػػاِرعمػػػىالمسػػػيلُةأبعػػػُدبكثيػػػر 
أواثن يفمتميز هاتحتويفيمكنوناِتهاعمىخطي أواثن يفموك ون يفالُي  ُيػُرمػفتميػز يف،أوصح 

خػػػطُانطبلقػػػا مػػػفمنظػػػوِرالالمتجتمػػػِعتنػػػاوؿالنتيتجػػػِةكثيػػػرا عمػػػىالصػػػعيِدالبرادي مػػػايي.حيػػػثيػػػتـ
منال وكؿ  سمستقيـ،وكيّفكؿا فيطابِؽاإللِسعمىالموِحالمحهوِظ)أيأنسُحُدد سمسؿبالتمكتوب 
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سحيؽ( قاُؽعنػدماي ِحػيفأواُنػس.فحتػىتجػداالُتالعصػوِرالوسػطىالػدايرُةمنذأزؿ  ،وأنسسوؼي ت ح 
اإلرادِةالتجزييِةواإلرادِةالكميِةأرقى مفهذاالنوِعمفالتعاطيالوضعُيالمادي.وهػذامنزلة حوؿ 

لممتجتمِعهوالالتن النضاالتالعظيمِةالمبذولِةفػيسػبيِؿهزيمِةالُمع ُيُففيعامؿُاوُؿالبرادي مايي 
االوتراكية.
ب واضح  بعيػدة تمامػا عػفهػذا،التػيقمػُتبصػياغِتهامنهػا عمػىوػكِؿبنػودريؼ اأّفالتعػتجػبلء 

مػفرييػِةالرأسػماليِةكمرحمػة اتجتماعيػة قارباتالم بػذاؾحتميػة.فدعؾ  ،فهػذاالموقػُؼبذاتِػسمتػيثر 
أوِمػفدونِػس.بؿوهووسيمة دعايية لس،سواء النظاـ، قولُػسفػيالبدايػةِسػيقوؿُعفوعي  مػاعمػيا

الرأسماليُةوػكبل لممتجتمػع.قػدت سػعىلمتػيثيِرفيػس،وفيالنهاية ثُقػد:ِمفالمحاِؿأْفت ُكوف  رفيػستُػي 
ليستطبلؽعمىاإللسوكبل فعبل ،ولكنهاليست الرأسػماليُة.وقدُيقاؿ:أ و  الوحيػد المهػيمف  الوػكؿ 

وػػكبل وػػيء مخػػر. مهيمنػػة وػػيء،وأْفت ُكػػوف  أتجمػػعطيمػػة أربعػػِةقػػروف؟أْفت ُكػػوف  إّفعمػػىالعػػال ـِ
البػػدايي،متجالتػػاريخ  لممتجتمػػع:المتجتمػػُعالكبلنػػي  أونمػػاذج  تمػػُعالدولػػِةوػػاهد عمػػىثبلثػػِةأوػػكاؿ 

عمػىخػطٍّ.أماالموالتعدديالديمقراطيمتجتمُعالة،ومدنيالطبقيِةأومتجتمُعال اقُؼالمناديُةبالتقدـِ
مستقيـ،ِمفق ِبيؿ:المتجتمِعالبدايي،العبودي،اإلقطػاعي،الرأسػمالي،والمتجتمػعاالوػتراكي؛فهػي

ممزـودوغمايية زيادة عفال .وبمعنىمخر،فهػيمواقػؼ  مػفذلػؾأّفنمػاذج  ـ  ثاليػة وق د ِريػة.واألهػ
 حمزونػػػيٍّ ُبإلػػػىنظػػػاـ  مسػػػتقيـ،بػػػؿهػػػيأ قػػػر  فػػػيمسػػػار  يتعمػػػؽويتسػػػعالمتجتمػػػِعالثبلثػػػة التتقػػػدـُ

لمتصػريِحعمِؿالقبوِؿبرغـطراد.وضبا بػوػهافية باهليِةالتجدلية،إالأنػيمضػطرٌّ ينيغيػُرمقتنػع 
ـِد ق ػػػبصػػػواِبالػػػرأِيالقايػػػِؿِبت  األطػػػراِؼِمػػػفخػػػبلِؿإفنػػػاِءبعِضػػػهاالػػػبعض.فػػػيحػػػيفأّفالمواقػػػؼ 

ِميعػػة)التركيبػػةالتجديػػدة(يسػػموِببأساسػػا مػػة عامال قػػدت ُكػػوُف،األطروحػػِةواألطروحػػِةالمضػػادِةوالتج 
وسػػيمة م نِطقيػػة مسػػاِعدة أكثػػرعمػػىإيضػػاِحُأُسػػِستهػػاعبلِتومليػػاِتالكػػوف.إالأّفنمػػط أووعػػي 

لتنػػػػوع،والمعترفػػػػِةبالت ػػػػذيالمتبػػػػاد ؿ)العبلقػػػػةعمػػػػىاالمنهتحػػػػِةووفيرِةال نػػػػى،الػػػػالعبلقػػػػِةالتجدليػػػػِة
أ قر ُبإلىاهلياِتالتجدليِةفيالطبيعة،أوأنهاتُن ُوُرهاأكثر.هي(؛ٔالتكافميةأوالتضامنية

 النوػوِءالمعتمػدِاإلدراؾُِمفالمهـُ الػذيعمػىالثناييػاِتفػيالكػوف،ووعػدـاإلغهػاِؿبػيّفطػراز 
ُكػػُفِمػػفحصػػوِؿالنوػػوء التكامػػِؿعمػػىالكػػُؿبِػػدءا مػػفالػػذراِتالبلمتناهيػػِةفػػيالصػػ ِروحتػػى،ُيم 

                                                           
عمىبعضبوكؿمتبادؿ،العالقة التضامنية أو التكافمية: 0 بعضها اصطبلححقوقيُيطمؽعمىعبلقاتاألوياءوتوقهها

الويييفغيرمستقؿعماييثرفياهخر.ويعنيالتضامفالطبيعيالطوعيالذييحدثمفتمقاءنهسسعمىبحيثيكوفأحد
خبلؼالتضامفالواتجبالذيييمربسالقانوف)المترتِجمة(.
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متباد لػػػة،والمحتضػػػِفِلِكم يِهمػػػافػػػي وتػػػيثيرات  المسػػػتوشالكػػػوني،ومػػػايػػػتمخضعنهػػػاِمػػػفعبلقػػػات 
عػفمتجمػو مختمػؼ  أحواِيس،والميديإلػىتكػويف  كػونيٌّ ِعِكم يِهمػافػينهػِسالوقػت؛إنمػاهػوطػراز 

.ونبلحظوتجود هذاالطراِزمفالنووِءفيأساِستجميِعالتطوراِتوالت يرات.أساسيّ
ِبُم ػِةيكالمتجتمُعليس ـُ لمػنمِطتابعػة نوػوء انا خارتجا عفنطاِؽهذاالنمِطمفالنووء،بؿي تاِسػ

ػػػوُ تجديػػػدة مختمهػػػة فالثناييػػػاِتعمػػػىالػػػدواـ،نهِسػػػس.وباختصػػػار،فهػػػوُيك  وُيتِػػػيُحالهرصػػػة لتكوينػػػات 
ّطػػػىمتجموع همػػػا تجدليػػػِةالمتجتمعػػػاِتفػػػيت حتػػػويِكمت يِهمػػػافػػػيطواياهػػػا،ولكنهػػػات ت خ  .إّفاسػػػتيعاب 

أكثػربوػيِفمعرفػِةال،لتطوِروالت يِرعمىهذاالمنواؿا ظِينػابمعمومػات  واقػِعسػوؼيسػاعدعمػىح 
قػػدوريالقػػوؿُالمممػػ التجػػدلي،بِػػدءا مػػعالحقيقػػِةاالتجتماعيػػِةت ع اِطينػػالػػدشأنػػسوس.وِبم  بهػػذاالمههػػوـِ

فاّفقدرت نافيالتهسيِرواإلدراِؾ؛مفأص ِرالخبليااالتجتماعيِةإلىأكثِرأوكاِلهاتكامبل وتبلحما 
،بمقػدورناتتجسػيدُالحالػةهػذافػيو.سوؼتُن ُوطخاصياِتنااإلنسانية أكثر)طاقاتاإلنسافالحر(

بػػروِحالمسػػيوليِةالعميػػامػػفتجهػػة،وِلُنط ػػُور ،المتجتمػػِعفػػيالهػػرد المتميػػز  حػػرُلنبػػذلؾالهػػرد الحػػرا ر 
مّػػىبيفضػػِؿالمتػػيثر المتجتمػػع  مكانيػػُةالتحػػرِرت ت ح  بػػاألفراِداألحػػراِرأكثػػرفػػيكثرمػػفتجهػػة أخػػرش.وا 
مقرطِةالمثمى.الدوُفرِصالمساواِةمفاِؽ

عمػػىأنػػيالأ كت ِوػػُؼوػػييا تجديػػدا عنػػدماأ الديناميػػِةالثبلثيػػِةلمواقػػِعتحػػدُثعػػفُأِعيػػُدالتركيػػز 
 ذاطُػػرح  ػػُؿفقػػطعمػػىت كييػػِؼديناميكيػػِةالنوػػوِءالكػػونيمػػعواقػػِعالمتجتمػػع.وا  االتجتمػػاعي،بػػؿأ عم 

ثبلثية؟،فسيقوؿ:بسبِب ديناميكيات  ـ  ذاكافالوتجوُد)الكينونة(يسعىإليتجاِددالوجو سياؿ:وِل .وا 
ػػػُدذاِتهػػػا،فحينهػػػاينب ػػػيالقهػػػُزإلػػػىسػػػياؿ:ولمػػػاذانحػػػفموتجػػػودوفإذف؟لكػػػّف ِبح  التجػػواِبكقضػػػية 

 أصػػبل لطػػرِحهػػذاالسػػياِؿمهػػروغ منػػسالكينونػػة أمػػر  رأيػػي.فمػػوالالوتجػػود،ل مػػاكػػافثمػػةداع  حسػػب 
لِ الكينونػِةوالوتجػود،الُيمِكػُفوتمؾالقضػايا.حيػثالمكػاف  مػالػيسموتجػودا .أي،وفػيحػاِؿعػدـِ

ػػػُدذاتِػػػسالوػػػيُءالػػػذينسػػػميس وتجػػػوِدأُيوػػػيء؛وهػػػذاِبح  النوػػػوء،وعػػػدـِ الحػػػديُثسػػػوشعػػػفعػػػدـِ
بالهذياِفوالُهراء.

ذاكنػػػان قب ػػػُؿبالكينونػػػِةوالوتجػػػود،فسػػػي ُكوُف أّف.ذلػػػؾالحػػػديُثعػػػفنمػػػِطالنوػػػوءمػػػفالمهيػػػِدوا 
ينبعػافمػفواقػدوػع ر،تطوِرالهكرمراحؿِوكؿُمعانيالحياةِكافةِالمعنييفب والتطػور  بػيّفالت يػر 
نػػ،وتيسيسػػا عمػػىذلػػؾ.النوػػوء كػػبل متكػػامبل مػػذهبل فػػيمختمػػِؼتصػػنيهاِتالهكػػِرالميثولوتجيػػِةواك وا

ا تجميعػؾالكمياِتالمتكاممػة،ذلػؾأنهػاتملعممية.بالطبع،اليمكنناإنكارُوالدينيِةوالهمسهيِةوا ت ػُرـو
ي بعُضهالؤلساليِبالميثولوتجية،وأخرشلؤلساليِب الرداعمىسياِؿالنووِءأساسا .ولهذاال رِضل تج 
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،هػػامتماثمػػةوظايهُ.تجميُعهػػالنتجػػدِتهاالهمسػػهِةوالعمػػـأصػػناؼُتجػػاءتالدينيػػة؛وعنػػدماب ِقي ػػتقاصػػرة 
اء س تباينة.فتجميُعهاولكّفأتجوبت هامت صػنؼ  ل تعػفأسػباِبوكيهيػِةوغاييػِةالوتجػوِدوالنوػوء،وكػؿ 

ػماط  الذييتميزبالضوابِطاألمثػؿ،قػدس  ـُ ِهد البتكاِروصياغِةأتجوبة تتواءـُوضوابط سهو.والِعم تج 
تجػُد الطاقػة–كانيكيػِةالمػادةِفمػدشإسػقاِطمية.مهمػالضوء عمىالديناميكياِتالثبلثيِةلمنووِءبنسػبة 

أّف؛الكوانتومػػات)عمػػىالصػػعيد يفالنظػػريوالتتجريبػػي(الموتجػػة،أي–ءِإلػػىمسػػتوشالتجػػزي ُأثبِػػت 
لتكوينات،وأّفالمحصمة الناتجمة عفهذاالتكوينػاتقػداخت م ه ػتأماـاالثنايية تُهِسُحالطريؽ دايما 

ف يالثناييِة هذاالتكػويِفالثالػِثالحامػِؿهثػاِرتمػؾالثناييػةوت ب اي ن ت،معاستمراِرط ر  )تجريػاُفداخؿ 
ي ُكػػوُفعمػػىوػػكِؿت–الطاقػػةوالتجػػزيء–المػػادة كػػوني(،وأّفالت يػػر  ،تراتجػػعأوقػػدـ الموتجػػةذوطػػابع 

هوالصهُةاألوليُةالممُيزُةلديناميكيِةالوتجود.والداعيإلعادِةإثباِتذلؾ. وأّفهذاالطراز 
ثُػُؿِلنتيم واألِبُيوِبُسُأماسوأب ػااكثيػرا ،وي وػت ِمُؿعمػىبقايػااإلثن ػيف،ولكنػسُيم  ْؿأنهس نا.فابُفاألـُ
تجديد)هذااالختبلُؼمايزكيانا مت وقػايعِ.وهػوكػذلؾفػيكػُؿيتجػريعمػىم هػؿوالتمايزا فيوكؿ 

ي.وبهػػذاالطػػراِزفقػػطيمكػػفلمنوػػوِءأْفالطبيعػػة(.وُيمِكػػُفتهسػػيراعمػػىأنػػسذرة مػػفالنوػػوِءاألزلػػ
بصراِعالوتجود. كيؼي ُكوُفالحهاُظعمىالوتجود؟إّفالحهاظ عمػىوماهوصراُعالوتجود؟في ظه ر 

أنػػػسموتجػػػود.وربمػػػالالوتجػػػوديعنػػػيالديمومػػػة عبػػػرت ييػػػِرالػػػذات.ولكػػػف،لمػػػاذا؟ربمػػػا ػػػيُيثبِػػػت  ك 
كينونِةمفخبلِؿالت ير يِةوروعِةالوتجوِدوالألوهِلُمواهدِة

 ـ  نػػػالعمينػػػامبلحظػػػةُي كُمػػػُفالهػػػذياُففػػػيهػػػذاالنقطػػػة:مػػػادا اِتالمحيطػػػِةبنػػػاوالقريبػػػِةمنػػػاتكو 
لمحصوِؿعمىمنطؽ سميـ،فمماذاابت ع دناأوُأبِعدنابهذاالقدرعفهذاالحقيقِةاألصمية؟

ماطناالالرييسيّوضوع سوؼنبمُغالم عمىهذاالهػذياف.إنػيأ،فيمال وس  هنػاأتجهػزة تنػاوؿُنور 
مزحػػاالِتالطمػػِسوهبركػػة،وأنماط هػػا،والالسػػردِ الظػػاهرِةاالتجتماعيػػةمنػػذوظػػايؼِاايػػالتػػيت ُحػػؼ 

الػػذكاُءإلػػىنقسػػـ؟لمػػاذاابالحاتجػػِةلهػػذااإلخهػػاِءوالسػػترلحظػػِةوالدِتهػػا.لمػػاذاو ػػع ر تالمتجتمعيػػُة
مِكُننػػػاِمػػػف؟يُذ يفالُبعػػػد يفهػػػةُوظيهػػػإزاءهػػػذاالمسػػػتتجدات؟ومػػػاذاكانػػػتيٍّتحميمػػػوعػػػاطهيٍّيفعػػػد بُ

النظِرإليهػاكمػاهػيعميػس،أووذلػؾبػتهسػيِرنالمتجتمعيِتنػا،وتبػديؿُت ييػرُالصػحيحِةخبلِؿالردوِد
 فاعمة،كايف  عميس.فاإلنساُف،كذات  د أْفت ُكوف  بالكمان و  والتغييِر حسَبما التفسيِر عمىةِقدريتسـُ

ُسوالطمػػػػب(مػػػػعسػػػػاح)أوبمعنػػػػىمخػػػػرالتهكيػػػػُرواإلدِرمػػػػايتوافػػػػُؽالتهسػػػػيُروالرغبػػػػة.وبقػػػػيشــــا 
ِرالوػػكِؿالتجديػػِدفرصػػة فػػاّفديناميكيػػِةالنوػػوِءوالكينونػػة، .وبقػػدِرمػػايتباعػػدافالِمثػػؿبتػػزداُدت ط ػػو 
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أواأيضا ويتنافراف،فاّفالمتجتمعية  ُرالػذكاِءالعػاطهُيحقؽُ.ويتبالِمثؿلتراتجع ت وه ُدالتعصب  ت ط و 
محوِرهذاالقضايا. والتحميمُيبااللتهاِؼحوؿ 

الػذيي  مُػُبعميػسالتهسػيُرالهمسػهي، فػيأكثػرحيػثسيسػعىلبلستهاضػةِِلُنْنِسهناهذاالهصػؿ 
."مفمرافعتيسوسيولوجيا الحريةورِحهذاالنقاِطضمفمتجماِد"

ا تجامػػدا ثابتػػكيانػػا فػػيأّفالمتجتمعيػػة التػػيأ سػػم يناهابػػالكبلفليسػػتالريػػب  .فتطػػويُرماهيػػات 
مػػػف متجتمػػػِعالكػػػبلِفالموػػػابهةلئلنسػػػافالنػػػوِع)مػػػفالثػػػديياتالبداييػػػةهػػػذامختمهػػػة  (،يعنػػػيت ط ػػػو ر 

مػػا.وبوتجػػس عػػاـ،فالموػػكمُةاألولػػىأيضػػا .القضػػيُةاألساسػػيُةهػػيالحهػػاُظعمػػىالوتجػػود لمتجتمػػع 
(هػيالحهػاُظعمػىالوتجػوِدوالتماسػِؾوالصػمود،باإلضػافِةإلػىالػدفاِعمتجموعػات)متجتمُعمالِؼال

عػػػفوتجػػػوِداتتجػػػااالقػػػوشالسػػػاعيِةإلخراتِجػػػسمػػػفكونِػػػسمتجتمعػػػا .ولممتجتمعػػػاِتمثػػػُؿهػػػذاالموػػػاكِؿ
 ُرهذاالدفاُعأحيانػا حػوؿ  ومكاف.وي ت م حو  هػدِؼحمايػِةالوتجػوِدعمػىوػكِؿوالقضايافيكُؿزماف 

مهيػػدة تتػػيُحالهرصػػة  عػػفالػػذاِتتتجػػااالمخػػاطِروالم هاِلػػؾ.وأحيانػػا تتواتجػػُدأوسػػاط وكيانػػات  دفػػاع 
وِراإليتجػابي،حيػثي وػه ُد.وفيذاؾالزمػاِفوالمكػافت ت س ػار ُعوتيػرُةالتطػالمناسبلمتطوِرالتكافميُ

ذاء عمىصعيِدالث،اغتنا أومتجتمعا كبلن،النوع ِممناعمػىالوػرِحقافت يفالماديِةوالمعنوية.وا  ماع 
يفسوسػػيولوتجيايفبػػارز يففػػياه–ثناييػػِة"أنػػاؽفػػو "أناػ"األخيػػرة،نتجػػدأّفالػػونػػةِاهخػػر"كاصػػطبلح 

ػػرِ"ُتوػػِرُعبالػػدفاِعالػػذاتُيتتجػػاا ػػ"اهخ  اهخ  ػػُكُؿخطػػرا عميهػػا.فامػػاأْفت هػػِزـ  فػػيور،الػػذيُيو  تسػػتمرا
ِرها مػاأْفتبقػىفػيوضػِعالتػوازف،تطو  مػاأْفحينيػذوتجود هػا،ولكػّفتطور هػايتباطػيت حِمػيو؛وا  ؛وا 

ـ تُ درتجػػةِوتجود هػانسػػبيا أوكميػػا دُت هقػػفهػز  ت ُكػػوُفقػػدفػيهػػذاالحػاؿ،و.الهزيمػِةالتػػيتكباػػد تهاحسػب 
 ػػتمػػفك وِنهػػاذات هػػاكموتجػػود  ر تج  موضػػوعا ،لِقػػايـخ  ػػرمختِمػػؼضػػمفوػػييانيا ت  ػػدو  مخ  أو؛موتجػػود 

ػػػِهرُأنهػػػا مختمػػػؼبت سػػػت ِمر وت نص  اُةبالمنحرفػػػِةحينهػػػاو.وتجوِدهػػػاكموتجػػػود  ػػػما ُفاألصػػػناُؼالُمس  ػػػوا ت ت ك 
ة.هامويأوالمايعِةالالموواهِة

أكثر، ممموس  مسػتوياتِوتجػوِدافػيعمػىإلػىالحهػاِظالمتطمػعُالمتجتمػعُوبينمايتواتجػُدوبوكؿ 
ي ُكػػوُف،فانػػسبالمقابػػؿالنوػػوِءاألبسػػط فريسػػة مػػعدايػػـ فػػيصػػراع  الوػػروِطالطبيعيػػة،كػػيالي ُكػػوف 

ػػػسمػػػفالظػػػروِؼاللمحيوانػػػاِتالكاسػػػرِةمػػػفتجهػػػة،و نهس  وبػػػاءِومػػػفاألالقاسػػػية،يػػػِةمناخكػػػيي حِمػػػي 
المسػػػاعدة الظػػػروؼ فػػػاّف،اوتجػػػود ال ػػػذاِءمػػػفتجهػػػة أخػػػرش.وبينمػػػاُته ػػػُدُدالمخػػػاطرُنقػػػصِو ت قُػػػوـُ

ت سػػميُطالنػػوِرِبت طػػوي ـا ،هػػذااألساسػػيِةمػػفسمسػػمِةالم ػػامرةِاتِعمػػىالحمقػػ–ولػػونسػػبيا –ِرا.وقػػدت ػػ
و ـُفيأفريقيا،فيحيفانقضالِقسـُاألكبُرمنهاالتيم را عمػىوتجػِسمنهاةُاألخيرالمميوفتاألعوا
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ل ُتهػػػابعػػػدُالتػػػيل ػػػـتتطػػػوْرمسػػػيا.فهػػػذاالمتجتمعيػػػُةالمتوػػػابهُةفيمػػػابينهػػػا،وفػػػيأوروبػػػاوالتقريػػػِب
لكػػف،وبسػػبِب.المزايػػاالبيولوتجيػةنهػػوُذطه ػػُحفيهػاي المايػػة وخصػا ؛هاتعػػدادُالي بمػُغوالتػػيالرمزيػة،

المػػر،فهػػيت ت ةهاالعمميػػممارسػػتِط يػػاِفالتجانػػِبالتجمعػػُيعمػػى فبااللتهػػاِؼحػػوؿ  األـ.وبنيػػُة–أةِك ػػوا
ُيػػُدصػػحة هػػذاالواقػػع.ينب ػػيعػػدـالت اضػػيعػػفالميػػزِةفػػياالممحقػػاِتاألنثويػػِة لم  ػػاِتاألولػػىُتي 

بمكػافالنظػػرُاألموميػِةل ـُ األـعمػػىأنهػابػػيرُةقػػوة "إداريػػة "طبيعيػػة –ةِإلػػىالمػػرأممتجتمػػع.ومػػفالمهػػ
مفاعتباِرهازعيمػا أوسػمطة.وترتقػيمنزلػُةمفخبلِؿتتجارِبهافيالحياِةوتربيِتهالؤلطه اؿ،أكثر 

اِتالمنزِؿاألولى.ترتيبالبيرة،وتزداُدتجاذبيُتهافيأماكِفاالستقراِرالموابهِةل
تجػدا ا الحقػأمامصطمُحاألبوة،فهوعبلقػة اتجتماعيػة ظ ه ػر ت طويػؿ  حيػث.بعػد انقضػاِءزمػف 

 األبػػوي،بعػػدأْفظهورِبػػدأبػػالالػػذيهػػذاالمصػػطمحِلأحقابػػا طويمػػة المتجتمػػعُافتق ػػر  ارتباطػػا بالنظػػاـِ
 ـُ األـ(وانتمػاء األطهػػاِؿوػقيؽُالُمْمِكيػة.فػيحػيفأّفالخػاؿ)ن و ػي توتطػور تميسسػُةاإلرِثونظػا

مبكػػػر.ولػػػؤلـُ كانػػػاوػػػكم يفِلتمبيػػػِةالحاتجػػػاِتالمحػػػدودُالقػػػنُصوالقطػػػؼُاصػػػطبلحافظ ه ػػػرابوػػػكؿ 
أّفالطػرد ِمػفمتجتمػِعالكػبلف،أوال لمحياة.وي  مُػُبالظػف  مادية.وعضويُةالكبلفهيأهـ ضماف 
.لػػذا،ِمػػفالػػواقعُيالنظػػُرإلػػىالكػػبلِفعمػػىأنهػػانػػواُةمنػػسد تتجػػرال كانػػاينتهيػػافبػػالموِتالمحتػػـو

لممتجتمع. قويـ.إنهاالوكُؿاألصمي  سميـ  متجتمع 
بهضِؿمبلءمػِةالتج رافيػا،وبعػد ل طالماذ ك رناأفّ ؿ  إلىعصِرالمتجتمِعالنيوليتيح ص  االنتقاؿ 

طويمة مفالتطور؛وأّفذ األـفػي–لؾينبُعمفتجباِؿزاغروسمراحؿ  طوروسالتػيُتو ػُكُؿالنهػر 
ابػػػِذروِةالمتجتمػػػِع.وب ياناػػػاتكػػػرارا ومػػػرارا أّفهػػػذاالحقبػػػة التػػػيُيمِكػػػُفنعتهػػػالمسػػػاعدةاءِوتجػػػاألتقػػػديـِ

رأيػي،سػي ُكوُفِمػفاألنسػِبإطػبلُؽفايِضاإلنتاجوالدةِة إمكانياألمومي،قدو ِهد ت ا.وحسب  سػـِ
هاأغمُبالمراحؿ،التيطالماس ماتعمىهذاالسمسمِةالمتواصمِةمف"األموميّ–المتجتمِعالمواعيُ"
االتجتماعوعمػػػال الموػػػاعُيالبػػػدايييػػػةـِ العصػػػِرالحتجػػػرُيأوالعصػػػِرالحتجػػػرُيالقػػػديـِبأو،بالنظػػػاـِ

وأالحػػديث، الوحوػػي.إنهػػاحقبػػة ت كػػاُدت حت ػػؿ  %مػػفمتجمػػوِعحيػػاِةالمتجتمػػِعالبوػػري.ٜٜبالنظػػاـِ
 تػػراكـِ الثقافيػِةاألخػػرشفػػيأحوػػاِءفػايِضيتجػبعػػدـاالسػػتخهاِؼبهػاالبتػػة.ومقابػػؿ  اإلنتػػاِجوالِقػػي ـِ

المتجتمػػِعالموػػاعيا القػػويا مػػفالعسػػيِراسػػتخبلُصالنتيتجػػِةالقايمػػِةبػػيّفالرتجػػؿ  ألمػػومي،لػػفي ُكػػوف 
والمتتجوؿ  ػاِطبل دايما فيأطراِؼذاؾالمتجتمػعِالماكر  فيمػاخػبلبعػضتجػوالِتالصػيدمتسػكعا ،ع 

ب سػػِطأوِؿهيمنػػة عمػػىهػػذاالنظػػاـِتػػدريتجيا بػػالقوِةالتػػيتمػػداالمظهػػرِ ػػس نحػػو  االتجتمػػاعي.؛قػػدت و تجا



 المدنية الرأسمالية
 
 

 017 

نػػػاِتووتجهػػػاِت األنثروبولوتجيػػػِةوالسػػػتجبلِتاألثريػػػِةوالمبلحظػػػاِتوالمقار  وثمػػػة الكثيػػػُرمػػػفالم عػػػاِلـِ
النظِرالتيُتر تُجحكهة هذااالحتماؿ.

قناِبك ثرةإلػىالتكػويِفذيالطػابِعالرتجػوليال  الميلاػِؼمػفالمتجتمػِعاألبػويُعمػىلػباكمات ط را
هػذاالتطػوِرالحاصػِؿضػمفالقايِدالعسكري.مفاألصِحالبحػُث+الخبيريِخالعتجوزالواماف+الو
 ػم لوػكِؿالمتجتمػِعالتجديػد.أولػيٍّعفنمػوذج  إضػهاِءالهرميػِةالمتجتمػِعالتجديػدهػوحالػُةمػفُدناقص 

نمػِطالدوإفساح إّف.الكبلفعمى التحػوِؿالطبقػيالراسػِخوتنظػيـِ ـ  أما ،لػِةالوطيػدالهرميِةالطريؽ 
عمػػىالطبقػػِةوالدولػػةِحسػػـقػػد تجميػػا أّفالمتجتمػػع المتعػػرؼ  ياػػرماهيت ػػس.هػػذااالنقسػػاـ.واضػػح  قػػدغ 

اإلنتػاِجمػفك ونِػسهػداياوعطايػا،وت بِضػيُعسفػايِضُةاألساسيُةفيهذاالت ييرهيإخراُجوالدينامي
،وتجعُمسموضوع لممقايضة –المدينة–السوؽِوِؿثالوِثفيالسوؽ.ومعدختبادِؿسمع  ُيػز  التتجارةح 

فيالمتجتمػع،ت سػارع ت ثابت  وتضػاعه تالتنهيِذكعنصر  وتيػرُةالتػدوِؿوالتحػوِؿالطبقػي.لػفُأك ػُرر 
ِمػػرارا .وعمػػىصػػعيِدتناولتُػػسيلظػػروِؼالزام كانيػػة،نظػػرا ألننػػثانيػػة كيهيػػة تجريػػاِفهػػذاالتطػػورفػػيا

االتجتماعيػػةالوػػروِحالمتباينػػة، ،وذلػػؾلػػرُدعمػػىهػػذاالمتجتمػػِعالتجديػػدإلػػىاس ػػع تمختمػػُؼالعمػػوـِ
بػػاطبلِؽالعديػػِدمػػفاالصػػطبلحاتعميػػسمػػفق ِبيػػؿ:المتجتمػػعالطبقػػي،متجتمػػعالمدينػػة،المتجتمػػع

رواإلقطاعيةوالرأسمالية.والدولتي،والمتجتمعاتالعبودية س ي ُكوُفمػفاألنسػِبتسػميةُفأيي،حسب 
ة"؛نظػػرا ألّفالطبقيػػة والمدنيػػة مدنيأكثػػروتسػػميُتهابػػػ"الهػػا"،واختزالُةيػػمدنالمراحػػِؿبػػػ"متجتمعالتمػػؾ

بارزة وراسخة فيها،وألنهاُنِعت تباألغمببصهاِت" "و"المدنية".التمدفوالدولتية ميزات 
عػػفأنػػ الُنه ُسػػُرهاعمػػىاننػػاة،فمدنيػػعنػػدمانقػػوُؿالسينب ػػيأالن  هػػؿ  والتقػػدـ  أنهػػاتعنػػيالسػػموا

عمػىصػػعيِدأخبلقيػػاِتالمتجتمػػع،بػػؿننعتهػػابماهيِتهػػااألساسػػيِةالمتمثمػػِةفػػيانحطػػاِطاألخبلقيػػاِت
األموميػػػػِةالموػػػػاعيةةِيػػػػمدنوقمِعهػػػا.فمتجتمػػػػُعال الِقػػػػي ـِ ِنسػػػبة إلػػػػىأحكػػػػاـِ يعنػػػػيالسػػػػقوط المتهػػػػاوي 

.وت بػػػػرُزهػػػػذاالعبلقػػػػُةبيسػػػػطِعأوػػػػكاِلهافػػػػيالم ػػػػِةالقديمػػػػة،أينسػػػػبة إلػػػػىمهاهيِمهػػػػااألخبلقيػػػػة
نعرُفهػاـ قد أ ُتع د السومرية،التي تعنػيالحريػة "Amargiيغأمػار".فمهػردُةل ػة  والعػودة إلػىاألـُ

المتطػػابؽ هػػذاوالطبيعػػِةعمػػىالسػػواء.إّف والحريػػِةوالطبيعػػةالمعقػػود التعػػاُدؿ  يوػػيُرإلػػى،بػػيفاألـُ
س الوعي  لمنظر.فالمتجتمُعالسػومري،الػذييتعػرُؼعمػىمتجتمػِعالميـ  ألوِؿمػرة،يوػيُرةِيػمدنفت 
الذيلـي بت ِعػد،ممتجتمِعالمواعياألموميّل،أيممتجتمِعالقديـلووِقسوإلىحنيِنس"يغأمار"بكممِة

مصػػؿالسػومري.إّفمتابعػة هػػذااالنقػبلِباالتجتمػػاعيضػمفاألعنػسكثيػػرا  أمػػر  مكػف،بػػؿوُمن ػػُور 
لم اية.ثير وم
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اخػػػتبلِؿالتػػػوازففػػػيالعبلقػػػِةبػػػيفالمػػػرأِةوالرتجػػػؿعمػػػىحسػػػاِباستوػػػهاُؼأصػػػداِءبالمسػػػتطاِع
بػػيفإينانػػاوػػكؿِِةعمػػىمػػظان ُأولػػىالتتجػػارِبالممحميػػةالمُوهػػيتتػػردُدفػػي،المػػرأة )اإللهػػُةحػػوارات 

تجمتجػػامشممحمػػة تسػػبؽُأريػػدو(.إنهػػاممحمػػة ةِمدينػػإلػػسُوأنكػػي)الحاميػػُةلمدينػػِةأوروؾ( ،وتػػنص 
الموػػػػاعُياألمػػػػوميوالمتجتمػػػػِعاألبػػػػويالهرمػػػػي(أوالمتجتمػػػػع)عمػػػػىالصػػػػراِعالقػػػػايـبػػػػيفالنظػػػػاـ

ػػِهد تذلػػؾة(.ُنػػدرؾمػػفمدنيػػإلػػىالالعبػػور)متجتمػػع أّفتمػػؾالمرحمػػة و  ا تعسػػهيتمييػػزا بكػػُؿتجػػبلء 
طيػػػاِتالتاريخيػػة ت ُمػػد نابػػالبراهيِفوالػػػداليِؿالموػػيرِةإلػػىأّفالمتجتمػػػع .كمػػاأّفالمعا مريػػرا صػػراعو

السومريو ِهد فيبداياِتسمرحمة يمكنناتسميُتهابالديمقراطيِةالبدايية.فمتجمػُسالوػيوِخالعتجػايِزل ػـ
بطريػػػػاركي.والتجػػػػداالُتالحيويػػػػُة مػػػػفضػػػػروِبتجػػػػدا يتحػػػػوؿبعػػػػدإلػػػػىنظػػػػاـ  توػػػػيُرإلػػػػىضػػػػرب 

أنواُعالمصػطمحاِتمػفق ِبيػِؿأوامػِراإللػسوتعاليِمػس)هػيفػيالحقيقػةلديمقراطية.ول ـتتوكْؿبعدُا
العسػػػكرياالسػػػتبدادي ،كمػػػاهػػػيحػػػاؿُوالنػػػابِعمػػػفالػػػنمِطالُمق ناػػػعالتجانػػػب،حػػػاديُاألمبػػػدُأالنظػػػاـِ

لم ايػػة،ويسػػرُدمػػامػػِةإينانػػح(.وباألصػػؿ،فطػػراُزالمحادثػػاِتفػػيممالمػػاكرالقػػويُالرتجػػؿِ احيػػويٌّ
بػالمرأِةو وت ع س ؼ،وماي ُحػؿ  نتجازيتجريفيالمتجتمع،وماي سوُدامفظمـ  اِتهػاوأطهاِلهػامػففواتجػع ا 

ػػػتكهػػػُةالميػػػزاِفلصػػػالحِكثػػػر،ل كانػػػأُؽونكبػػػات.ولػػػوكانػػػتالوثػػػاي ح  ِسػػػناور صػػػِدناترتج  لوتجػػػوِدت م م 
انتقاليػػػػة  واسػػػػعة ديمقراطيػػػػة أثينػػػػا)ديمقراطيػػػػةالطبقػػػػةديمقراطيػػػػة تنحػػػػومرحمػػػػة  تخطػػػػىبمسػػػػافات 

العبودية(.
مػعاالنتقػاِؿإلػىالمتجتمػِعؿ قػدتػداخ ةِيػمدننظريا ِبك وِفاالنتقػاِؿإلػىمتجتمػِعالالتجزـُباإلمكاِف

لموػػيوِخالعتجػػايز،ليسػػتسػػوشأصػػداء  الػػديمقراطي.فالتجػػداالُتالمحتدمػػُةالػػدايرُةفػػيأوِؿمتجمػػس 
المتجتمػػِعالػػديمقراطيل هػػذاالثناييػػةإننػػا.وانعكاسػػاتساألولػػىصػػوِتأقػػداـِ ثناييػػِة،أي:نوػػاهُدمثػػؿ 

ةِيػمدنمتجتمػِعال–المتجتمِعالػديمقراطي مممػوس  فػيتجميػِعالمتجتمعػاِتالمػاراِةبهػذاالمرحمػة.وبوػكؿ 
أكثر: تتواتجػُديُةاإوػكالثناييُةالدولِةوالديمقراطية.أي،ثمػة إنهاومههوـ  لديمقراطيػِةفػيكػُؿمكػاف 

فيػػسالدولػػة،وثمػػة مخػػاطُرالتػػدوِؿفػػيكػػُؿسػػاحة تتواتجػػُدفيهػػاالديمقراطيػػة.وكيهمػػاأّفالديمقراطيػػة 
بال ة لِةالديمقراطية.ينب ياالنتبااليستوكبل لمدولة،فمفالخطِيالقوُؿبمصطمِحالدو إلػىبدقة 

نهما.ماهيِةالعبلقِةالكاينِةبي
التبلعُببهاطيمة سياِؽالتاريخ.واتِالثناييأيضا مفهذا ز التيطالمات ـا أحوػاِء)ِمفماب ر 

أ فس ػح قدالمتجتمِعالقديـ( أمػاـسػالطريػؽ  وتحريهػات  التطػورِماهيػِةوػخيصِكبػرشبصػدِدتتجاالت 
المرحمػػػػِةمػػػػرورِيوػػػػيُرإلػػػىلدولػػػِةالديمقراطيػػػػِةواأـدولػػػػة.وتػػػداُخُؿديمقراطيػػػة إْفكػػػػافحاصػػػؿِال
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تجمهوريػةِحػوؿالالمحتدمػةُوالنزاعػاتُالنقاوػاتُو.والحػروِبالضػاريةالحػادِةموحونة بالصراعاِت
.ووػػػهافةؤلنظػػػارِل،إنمػػػاهػػػيمثيػػػرة الػػػذين عِرفُػػػستجيػػػدا فػػػيمثػػػاِؿاإلسػػػبلـِسػػػمطنةِوالديمقراطيػػػةِوال
إلػػىالعقػػِداالتجتمػػاعيلػػػتجػػافتجػػاؾٔورةُِةسػػيِدنامحمػػدفػػيالمدينػػِةالمنػػمعاهػػدو تكػػاُدت ُكػػوُفأ قػػرب 

الهرميكما.ٕروسو ـ  فياهياِتالقرمنيِةواألحاديِثالنبوية.إالأّفالنظا نبلحُظذلؾبكُؿسطوع 
؛الهرمػػػيٖقبيمػػػِةقػػػريشنظػػػاـُرهـ،وبػػػاألخُصاتجػػػوالتػػػيتعػػػززوػػػينهاكثيػػػرا بق ب ِميػػػةِؤلرسػػػتقراطيِةالل
عمػىغػراِرعفا عمنثُبحي  هػذاالصػراُعوالساسػانيّالبيزنطػيُالمثػال يفنموذِجسػمطنة  .وقػدن و ػب 

،هػوالنزاُعالناوُببيفمكة والمدينِةالمنورةفمذكافسيُدنامحمدعمىقيِدالحياة.وفيالحقيقة،
التجديػػُديحػػدِب ـُ مػػاإذاكػػافالنظػػا )وتعنػػيفػػيالم ػػةالعربيػػةتجمهوريػػة سػػي ُكوفمعانيػػسنػػزاع حػػوؿ 

سمطنة)أيالنظاـ ـْ المنتقؿبالوراثةمفاألبإلػىاالبػف(.هػذاالمونارويالديمقراطيةالوعبية(أ 
خمسػيفو،ـ(ٓٔٙحمدمفمكػة)ِبسيِدنامومعهربدأ ،والذيالسياُؽمفالصراع ؛عػاـاسػتمرا

سػيُدناعمػيقتػيبل ؛بعػدأفْمنتصػرةافرة ظػلمسػمطنِةالمواليػةِٗمعاويػةطايهةِبخروِجقدانتهى ُأرِدي 
فػػيدورتػػاوِحػػداتهفػػيوػػدِتهاة مماثمػػات اوػػتباكتوػػهُدنهػػؾ ت،والتػػيالفػػيالكوفػػةٔٙٙسػػنة  اليػػوـ 
التجوارهػػا الهرمػػي  ـُ يتػػيُحأيػػة فرصػػة لمتجمهوريػػة،أومرحمػػةِالمتوطػػُدفػػيتمػػؾالي ق ب ِمػػ.لػػـي ػػُؾالنظػػا

                                                           
لمدينةكافاسمهايثربفيالعصرالتجاهمي.وتسمىأيضا مدينةالنبي.ويثربحهيدسيدنانوحميسسهذااالمدينة المنورة: 0

.تقععمىالحافةال ربيةمفالهضبةالعربيةالوسطىالتي المقدسةفيالعالـ  قبيمتاعبيؿوالعماليؽ.اكتسبتمكانتها سكنتها
اإلسبلميوالعربيلدففالرسوؿمحمدفيها.تكونتبهاأوؿحكومةإسبلمية،وأصبحتعاصمةالرسوؿوالخبلفةالراوديةحتى

عثمافبفعهاف)المترتِجمة(.وفاةالخميهةالثالث
فيتوكيؿاألحداثتس(.ساعدتفمسهٛٚٚٔ–ٕٔٚٔالعقؿ)أهـكاتبفيعصروفيمسوؼسويسريجان جاك روسو: 4

"العقد السياسيةالتيأدتإلىقياـالثورةالهرنسية،حيثأثرتأعمالسفيالتعميـواألدبوالسياسة.وُيعر ؼعنستنظيرالمههـو
)المترتِجمة(.االتجتماعي"

والمورفيفعمىقبيمة قريش: 3 سدنةالكعبةوخدامها سماعيؿ،وتختارمفبيفرتجالها إلىإبراهيـوا  القبيمةنسبها تعزوهذا
مواردهاالمالية.وكانتأقميةمنهاهـبنوقصييتولوفزماـالحكومةالمدنيةفيمكة.كانتفيبدايةالقرفالسادسمنقسمة

افستيف:إحداهمايتزعمهاالتاتجرالثريالخيرهاوـ،واألخرشيتزعمهاابفأخيسأمية.وكافلهذاالتنافسالوديدإلىفيتيفمتن
 وينسالعظيـفيتاريخالعرببعدالرسوؿ)المترتِجمة(.

–ٕٓٙ)حاكمهاوميسسالسبللةوالدولةاألمويةو،ألدأعداءالنبيفيبدايةالدعوةو،حاكـالواـ:بن أبي سفيان معاوية 2
هـبمموؾالهرس.كافيعتقدأفمبدأاالنتخابفياختيارالخبلفةلفييديإالبدورت و باسبيباطرةبيزنطيةالمتوبهيفـ(.ٓٛٙ

الخمهاء أياـ كانتقايمة التي الدينية فاستحالتالتجمهورية بس، الوراثي النظاـ استبداؿ مف بد ال وأنس والخبلؼ، النزاع إلى
إلىقريشالراود والزعامة السمطة إلعادة إياا محاربا  أبيطالب، عميبف أعداء مف كاف كما وراثية. دنيوية إلىم م كية يف

 )المترتِجمة(.
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حقيقػػيبوػػيِف،ديمقراطيػػة بداييػػة.ولهػػذاالسػػببِلظهػػورِحتػػىبػػاألحرش سوسػػيولوتجيٍّ ببحػػث  ـُ فالقيػػا
مفهذاالتجانباإلسبلـ ـ عفنتايج  ة حقا  مثير،س ي ُن

 ؿ  ػوا ممهتا لؤلنظػارلػدشتيسػيِساإلمبراطوريػِةالبرسػيِةاإليرانيػة.فقػدح  ي بُسُطالتاريُخمثاال مخر 
الكو البرسػيوفميػػراث  نهدراليػِةالميديػػِةإلػىإمبراطوريػػة،بعػػد تجػدؿ  عسػػير.ولمسػػبللِةطويػػؿ  وصػراع 

ُددُهاالدورُاألخمينيِة تجمػة توػيُرإلػىأّفالُمح  ؽ.ـٓٙ٘الممتػدة مػفة هتػرفيذلػؾ.وثمػةميوػرات 
ػػِهد تٕٓ٘إلػػى باسػػمة ؽ.ـقػػدو  خيػػُرٔقمبيػػزحادثػػُةالميػػدييف.وكهنػػةِبزعامػػِةالمقاومػػات  مثػػاؿ 

الكونهدراليػة الميديػة السػابقة كػافنموذتجػا نوعيػا عػففيهػذاالمضػمارعمىذلؾ .ب ْيػد أّفتيسػيس 
مثيرة فيهذاالويف. ُوُدناتاريُخهيرودوتبسرود  الديمقراطيِةالبدايية.وُيز 

ػػتها،سػػواديمقراطيػػُةأثينػػاأيضػػا مػػفبػػيِفاألمثمػػِةالوػػهي م كيػػِةءرة.فػػالحروُبالتػػيخاض  تتجػػاام 
:الديمقراطيػػػةأ ـوتجُأهػػػيفػػػيبعػػػِض؛إسػػػبارطة،أوتتجػػػااالبرسػػػييفوالمقػػػدونييف ِههػػػاصػػػراع حػػػوؿ 

والصػػراع حػػوؿ:المتجتمػػعالػػديمقراطيّ ػػِهد تالتجػػدؿ  م كيػػة.ول طالمػػاو  أـمتجتمػػعاإلمبراطوريػػةأوالم 
طبقػػي.وحتػػى؛ةيػػمدنال وأسػػاس  بػػداييٍّ ْفكػػافذلػػؾعمػػىنحػػو  حػػوؿفػػيرومػػاالػػدايُرصػػراُعالوا 

وفػي،أوهِرالوخصياِتفيهػذاالنزاعػاتحتىقتِؿإمكانيةِيويُرإلى،التجمهوريِةواإلمبراطورية
عمػىممػا؛يوليوسقيصرامقدمته فهػذااألمثمػة،بػؿ.يمكننػااإلكثػاُرمػثناييػة حربيػة عنيهػةي ػُدؿ 
إلػػىنبػػااِاأليفعمػػىهػػذاالصػػعيد،فػػيسػػبيِؿتجػػذِبالثػػورت يفالهرنسػػيِةوالروسػػيِةالكبيػػرت وتعريػػؼُ

.سإدراكِِتناعمىرتقاِءبم قِدر لموضوِعأكثر،واالا
الموناروػػيِةالمطمقػػة،وانت ه ػػتبالتجمهوريػػة)الديمقراطيػػةضػػد(ٜٛٚٔانػػد ل ع تالثػػورُةالهرنسػػيُة)

مػِةاإلرهػاِبالثػوري.وبعػد عهػِدمرحب،أيتجػدا االتجتماعيةالراديكالية(،بعد مروِرهػابمرحمػة عنيهػة
ِةالثبلثيةأدام توتجود هامػعإمبراطوريػِةنػابميوفسمطال

،بعػد ٕ خمػِستجمهوريػات  .وو ػِهد تإعػبلف 
انتقالية متعددة.فيحيفأّفالسادسة منها .نقاشقيدالمروِرهابمراحؿ 

                                                           
ِمؾفارس.بدأحكمسبقتؿِقمبيز: 0 ،فزحؼليمدحدوداإلمبراطوريةالهارسيةإلىنهرأغوتسثروةمصرس.يأخهوابفقورش،م 
سأضاعفيسبيؿذلؾرودا،فيخذيسخرمفديفالمصرييف،ويدنسالهياكؿ.وعمـوهوعايدإلىببلداأف،ولكننيؿ.وأفمحال

م تصبا استولىعمىعرشفارس،وأفثورةصماءاندلعلهيبهافيطوؿالببلدوعرضها.ومفهذاالمحظةيختهيقمبيزمف
 أنسانتحر)المترتِجمة(.ويقاُؿالتاريخ،

مبراطورفرنسي)رت:نابميون بوناب 4 (.كافوطنيا متطرفا ،وقايدا بارعا لممدفعية.قاـبتحويؿٕٔٛٔ–ٜٙٚٔقايدعسكريوا 
إلىاإلمبراطورية القنصمية مف الحكـ فضؿُو،نظاـ إليس الدوؿاصدإُينس ب باقي اقتبستس والذي الهرنسي، المدني القانوف ر
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ة أكثػرراديكاليػة)عهػدالسػوفييت(بديمقراطيػٜٚٔٔالستاُرفيالثػورِةالروسػيِةالكبػرش)زيؿ وأُ
ػػػِهد تالديكتاتوريػػػة  طاػػػد تالديكتاتوريػػػُةفػػػيعهػػػِدداخمفػػػيالحػػػرِبالثوريػػػة الوالوػػػورش(.وو  يػػػة،وت و 

ٔسػػتاليف ،ِلت عػػود متجػػددا إلػػىالديمقراطيػػِةفػػيالػػذكرشالميويػػِةالثانيػػِةلمثػػورِةالهرنسػػية،أيفػػيعػػاـِ
يِرديمقراطيِتهػػاحاليػا .ون كػػاُدن وػػه ُدميػاِتاألمثمػػِةالموػابهِةفػػيكػػُؿ.والت بػر ُحتجاهػػدة لتطػوٜٜٛٔ

مرحمِةال خبلؿ  .الطابعةِةالرأسماليحداثويعاـ 
بػيفهػات يفالعبلقت ػيف،وسػعيُتالقصػير يفلقدسردُتمفخػبلِؿهػذ يفالمثػال يف التعقيػد الوػايؾ 

ِةوالديمقراطية.مدنيرِةوالمتصارعِةبيفبيرت يالالتناقضاِتالمتوتأتجواِءومتجاالِتعكِسإلى
هيمساعيِكبلالمتجتمع يفالتجديد يفإليتجاِد،تجُباالنتباُاإليها،والتيياألهـّاألخرشالنقطُة
ػػيِهما فنػػااسػػابقا ،فػػالمتجتمُعالموػػاعيهػػواعتمػػادا نهس  متجتمػػُععمػػىالمتجتمػػِعالموػػاعي.ومثممػػاع را
ْفعمػىوػكِؿبقايػااوتجػودِبا زاُؿمستمرييالذالو،النواة""الخميةِ فػيتجميػِعأنسػتجِةالمتجتمعػات،وا 
.فكيهمػاقايمػا البوػري النوعُماداـسيرورِتسِؾفيكيوتالينب يعدـُالغنىعنس،ويذوال؛حيثية

بت ذيػػِةالبنيػػِةالتجسػػدي ِةوترميِمهػػا،بػػؿأّفالخبليػػاالنػػواة فػػيمختمػػِؼأنسػػتجِةالوتجػػوِدالبوػػريت قُػػوـُ
بوتجػػػوِداعمػػػىوػػػاكمة  ؛فػػػالمتجتمُعاألمػػػوميالموػػػاعيأيضػػػا يسػػػتمر  وباعػػػادِةإنوػػػاِيهاعنػػػدالمػػػزـو

.وثمػػةدوافػػع الثناييػػةموػػابهة ضػػمفمختمػػِؼالمتجتمعػػاِت وأسػػباب  ة لم ايػػةت كُمػػُفوراء مهمػػونتػػايج 
فنػػػاِء ػػػاد تاالاسػػػتحالِةإفنػػػاِءالمتجتمػػػوأتيكيػػػديِمػػػرارا عمػػػىعػػػدـِ اُتوػػػتباكِعالموػػػاعي،مهمػػػاس 

ِةمػػفمولػػوديػػِةالمدنوأحيانػػا الوفاقػػاُتضػػمفمتجتمعػػاِتالديمقراطيػػِةوالوالحزازيػػاُتواالضػػطراباتُ
المناسب.مكافِالأحواِءبنيِةالمتجتمِعالمواعي.وسوؼُأثاِبُرفيت ناُوِلهاِمرارا في

زاعػػػاِتالناوػػػبِةبػػػيفالمتجتمػػػِعالػػػديمقراطيومتجتمػػػِعالوػػػتباكاِتوالنإلػػػىاالدايمػػػة إّفإوػػػارتي
بػػػػيفهػػػػذ يفالمتجتمع ػػػػيف.أوةِيػػػػمدنال الوفػػػػاؽ.وعمػػػػىالنقػػػػيض،فالوفػػػػاُؽأساسػػػػيٌّ التُه ُنػػػػُداحتمػػػػاؿ 

أساسػيا .ومػفُأولػىأسػباِبذلػؾأنػسالوتجػود لممتجتمػِعالػديمقراطي باألصح،كافيتجػُبأْفي ُكػوف 
الت هنػػيبعضػػا بعِضػػهمامػػفدوفِةِيػػمدنومتجتمػػِعال التجػػدلُيالقايػػِؿبػػيّفاألطػػراؼ  لممههػػوـِ كنتيتجػػة 

ػػهاالػػبعض.فوتجػػوُدأحػػدِ ػػر.وكمػػان واهػػُتسػػابقا ،فانطبلقػػُةالديمقراطيػػِةبعض  بوتجػػوِداهخ  هماممكػػف 
                                                                                                                                              

نواءحكومةمنظمةومحاكـعدل ؿانتصاراتعديدةعمىاألوروبية،وا  دارةقويةومتنورةالتزاؿقدوةفيفرنسا.ستجا يةومدارسوا 
)المترتِجمة(.رلو،ونهيإلىتجزيرةسانتهيميناِزـأماـروسيافيمعركةواتأعظـثبلثقوش،بريطانياوالنمساوروسيا.وأخيرا هُ

–ٜٚٛٔلحزبالويوعيالروسي،وأحدمعالـالثورةالروسية)قايدتجورتجيوارؾفيتنظيـثورةأكتوبركعضوفياستالين: 0
(.وقدارتقىإلىالمرتبةاألولىفيالثورةواالتحادالسوفييتيبعدوفاةلينيف،لي دوالوخصيةالرمزلبلوتراكيةالسمطويةٖٜ٘ٔ

المركزية)المترتِجمة(.
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عينِػس.وبأحواِءِةتنبثقافمفمدنيوانطبلقُةال ديمقراطيػِةينمػاي  مػُبعمػىالالمتجتمػِعالموػاعياألـُ
مػػفال البيػػِةوالتنوعيػػِةالسػػهمىالمعراضػػِةلقمػػِعواسػػت بلِؿوخيانػػِةالطبقػػِةالهرميػػِةالعميػػاأنهػػاتتخػػذ

الف البػػا مػػالػػذاِتها،قاعػػدة  ةِهيمنػػالسػػت بلِؿواالمقمػػِعولالمطُبقػػِةالعميػػاُةباتخػػاِذالوػػرايِحمدنيػػت قُػػوـُ
أوعػػفالمتجتمػػِعبعضػػا عػػفبعِضػػهاهاذاالوػػرايُحالتهصػػمُاأليديولوتجيػػِةأساسػػا لهػػا.وبػػالطبع،فهػػ

متميػػزة باختبلففاصػػمة .بػػؿهػػيمتداخمػػةالموػػاعياألـحػػدود  هػػااتِ،ولكنهػػافػػينهػػِسالوقػػِتُبػػي ر 
وفوارِقهاأيضا .

اصػػػطبلِحالمتجتمػػػِعكميػػػا ،بوػػػرِط وفػػػيهػػػذاالنقطػػػِةت بػػػُرُزضػػػرورُةإعػػػادِةالنظػػػِرفػػػيمههػػػوـِ
ذلؾواستيعاِبسعمىالدواـ.يتجبالنظرإلىالمتجتمعػاِتعمػىأنهػاليسػتوحػدة بسػيطة،استذكارِ

مػفمتجمػوعِ متكامػؿ  مالِؼالمتجموعػاِتمالِؼالوحػداِتالبسػيطة،التحػوالِتالطبقيػة،:بؿهيكؿٌّ
هُضالتػيتُنػامتجموعػاتمبليػيفالعوايػِؿالمنضػويِةتحػتتجنػاِحكػُؿطبقػة،وػتىأنػواِعال،السهمية

ول ػػـت وػػه دا،الوحػػداِتالعالميػػِة الطبقػػيا األديػػاف،بقػػدِرتعػػداِدالوحػػداِتالمحميػػة،المتعػػددِةالتحػػوؿ 
،الكيانػػػاِتالعالميػػػة،وتجميػػػِع،القوميػػػاتوالقبايػػػؿ،السياسػػػييف،أوػػػكاِؿاالقتصػػػاد،العوػػػايرِالم ػػػات

أوػكاِؿالعبلقػاِتوا التيت وػه ُدمالؼ  مػفتجهػة،لتناقضػاِتالمتػوترِةوالهاديػةِأنواِعالهوضىوالنظـِ
فيمػػابينهػػاو متػػداخؿ  سػػاوش.وبقػػدِرمػػاتتػػوازُفوتتمػػفتجهػػة أخػػرشالمتصػػارعِةوالمتضػػامنِةبوػػكؿ 

أ قػر بالديمقراطيُةوالدولُةفيمعمعاِفهذاالتعقيداِتاإلوكاليِةالمتوابكة،ي ت  و كاُؿنظػاـ اتجتمػاعيٌّ
التػاـ،فتقتضػيحالػة البلدولػة،وهػذامػاالنػزاؿبعيػديفعنػسإلىإحبلِؿالسبلـ.أماح الػُةالسػبلـِ

واسعة عمىالصعيِدالعممي، ْفأمك فالتهكيرُوحتىبمسافات  فيهانظريا .ا 
الكامػػِؿإالِمػػفخػػبلِؿحيػػاة ديمقراطيػػة عمػػىالمػػدشالطويػػؿ،بحيػػُثالُيمِكػػُفإحػػبلؿُ السػػبلـِ

لدولػػةأيضػػا .هػػذاويمكننػػاالحػػديثافيػػسمتجتمػػُعاتوػػمُؿالمتجتمػػع برمتػػس،بمػػ عػػفحػػاالِتالسػػبلـِ
عمػػػػىتوازنػػػػاِتالقػػػػوشالمعنيػػػػِةمعتمػػػػدة ،ومػػػػفالصػػػػراعاِتوالصػػػػداماتخاليػػػػة مراحػػػػؿباعتبارهػػػػا

 ذاس ػػع تالديمقراطيػػُةةقايمػػاليػػةِالتاريخِةهتػػرالوالمػػذكورة)قػػوشالدولػػةوالديمقراطيػػة(خػػبلؿ  إلػػى.وا 
يهػاكميػا ،فحينهػات  مُػُبخصػايُصالهوضػىالعارمػِةفػيتمػؾالهتػرِةالتاريخيػة.احتوادولػِةوابتبلِعال

ػػراتالدولػُةدايمػػا عمػػى مػفالبمػػداِفتوػيرإلػػىذلػؾ.فػػيحػيفإذاأ ص  والتتجػارُبالمعاوػػُةفػيكثيػػر 
ُفحينهػػػاالػػػنظـُاالسػػػتبداديُةالديكتاتوريػػػة،وهػػػذامػػػا ػػػوا ُيهضػػػيفػػػيتمػػػؾالهتػػػرِةالبلديمقراطيػػػة،فت ت ك 
التحضػُرالمسػمىبال منػذأيضػا سػياِؽالتػاريخيُالتاريخيِةالقايمِةإلىالهوضػىمػرة أخػرش.يسػتمر 

محػػدودة أكثػػر.إالأّفالمتجتمػػع حيػػاِةالالديمقراطيػػِةفػػيكانػػتفُػػر ُص.فػػيحػػيفعػػاـمالِؼخمسػػة
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دوما عمىتعددياِتسالساحقِةبِبس واِداو ؿ  الػدوُؿلديمقراطيةاع وا فيسبيمها.ول ُربماستسػتمر  ،وكافح 
ْفلػـي ُكػفبػالمنواِؿنهسػس،وحتػى مػفاألوػكاؿ،وا  والديمقراطياُتبالعيِشالموترِؾالمتداخِؿبوكؿ 

لوم راتمالُؼاألعواـ.
ِطالمنهتجيػػِةيُةفػػيكيهيػػِةالهصػػِؿبػػيفالدولػػِةوالديمقراطيػػة،بقػػدِرتحديػػِدالضػػوابوػػكالت كُمػػُفاإل

هما معطاء،أوبحيثالتنكرافبعض  يقػُؿتقػدير.وربمػابعضػا كلمعيِشالموترؾبينهماعمىنحو 
بػيفالدولػِةوالديمقراطيػِةأ وػب  ـُ تجديػد.فالتػداخُؿالقػاي مػفنػوع  دساتير  ُسمػاي ُكػوُفيتطمُباألمُرس فا

،الػػبعضلتسػػتِرعمػىعيػػوِببعِضػهماامػفا،والػذيالُيتجػػديإالفػيتمكيِنهمػػبالضػبلِؿالمخػػادع
التجسػدمػاورقػُةالتػوِتالتػيُتخهػيعػورة ك حػػوؿ  مبػدييٍّ .لػذا،مػفغيػِرالممكػفحتػىالبػدُءبنقػاش 

طاهذاالوضع.فحتىالثورتافالهرنسيُةوالروسػية،المتػافهمػا أكثػرالدولِةوالديمقراطية،مال ـن ت خ 
بيمفِحداِةالتووالثوراِتعصرية ،قدزادتا مػِؽواالرتقػاِءبػسِشوالتعقيِدفيهذاالويف،فمػابالُػؾ  خ 

إلػىالوهافيِةفيس لدولػِةالمنهتحػِةتوػخيِصا ِمفهنا،وبيقُؿتقدير،فنظريُةالسياسػِةبحاتجػة ماسػة 
الديمقراطيػػة،والتػػيالت حظػػُرا ػػُعنهس ػػهامحػػؿا لديمقراطيػػة(،عمػػىالديمقراطيػػة)الدولػػةالتػػيالت ض 

،والتػػيالت نظُػػُرا عيؿسػػرد و تاػتتطمػػعإلػػىالوالديمقراطيػِةالتػػيالتنكػػُرالدولػػة)الديمقراطيػةالتػػيال
يتوتجبهدمسعمىالػدواـ( لػى؛إلىالدولِةكعايؽ  وا  همػامِمعالِرسػـِ سػديد  وػكؿِمػفحيػثالبمنػواؿ 

تجوابػا لحالػةاألتجػواءوف ُكػت ولكػف،بوػرِطأفْحقا ثمةحاتجػةإلػىالنظريػة،.أدنىحدٍّكمضموفالو
امكانيػِةتحديػِدأوػكاِؿالدولػِةوالديمقراطيػة،بحيػثبإنيعمىقناعة بضرورِةبػؿوالعمميةالمعقدة.

ػػػهماتػػػنخهُضفيهمػػػانسػػػبُةالصػػػراِعوالُصػػػ إلػػػىأدنػػػىالمسػػػتويات،وت ُحثّػػػافبعض  عمػػػىالػػػبعضداـِ
ويِراالحتمػػاِؿالسياسػػُيالػػذينحػػفبِػػي م ُسالحاتجػػِةإليػػسعمػػىهػػذاالعطػػاِءالمتبػػاد ؿ؛وبضػػرورِةتطػػ

.ةة تجػػدا وضػػخمُةالتجثػػبميػػداألسػػاس.فالػػدوُؿالقايمػػُةالت عت ػػِرُؼبالديمقراطيػػِةتجوهريػػا ،ولػػذلؾفهػػي
ا هزليػػمسػػخا فػػيحػػيفأّفالػػديمقراطياِتالموتجػػودة منحرفػػة لم ايػػةوغيػػُرفاعمػػة إطبلقػػا ،باعتباِرهػػا

فػػيأّفصػػورة و لهمسػػػهِةاألوليػػةُالقضػػيةُهػػذاهػػػيكاريكاتوريػػة عػػفالػػػدوِؿالقايمػػة.لػػذا،التجػػػداؿ 
.عمميةالسياسِةوممارسِتهاال

ينيسي سػت ِهيُضفػػيتنػػاوِؿهػذاالمواضػػيِعالموػػتممِةعمػىالعديػػِدمػػفالمسػػتتجداِتبػػُأِعيػُدوأب ػػُيُف
.عتي"مفمرافسوسيولوجيا الحرية"متجمادِفي

برادي مػامختمهػة عػفالبرادي ماييػاِتالميبراليػِةوأيا ساسػإطارا نظريا أطرحُإلىأنيأإنيمنتبس 
 واالوػػػتراكيِةالتقميديػػػة.وسػػػوؼأ تجه ػػػُدإلضػػػهاِءالمضػػػموِفعميهػػػاأكثػػػر.وقػػػدرسػػػمُتهػػػذااإلطػػػار 
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ػػػع ةِ ِبم وض  فػػػيسػػػبيِؿالػػػرُدعمػػػىسػػػياِؿ:أيػػػفوكيػػػؼسػػػي ُقوـُ ز  المػػػوتج  الرأسػػػماليِةباعتباِرهػػػا"وػػػكؿ 
تجميػػا أنػػيالأرشالرأسػػمالية وػػكبل لممتجتمػػع،مثممػػاالأ عت ِبُرهػػاوػػكبل اقتصػػاديا  المتجتمػػع".واضػػح 

بحتا .
لمتجتمػػػِع ِلنعمػػْؿأ واال عمػػػىرييػػِةالعبلقػػػِةالمسػػػماِةباالقتصػػاِدالرأسػػػماليضػػػمفنطػػاؽ متكامػػػؿ 

،المسمىباقتصاِدالتبػادؿالتبضع،أيالرأسمالياالقتصاد فّأبُستيعااال.مفالضرورُيةيمدنال
تجاثمػة عمػىعبلقػاِتالسػوِؽوالمناف سػة،ومتيسسػة يعتمد بمقتضػىأساسػا عمىمكاسػِباحتكػارات 

وتجػػِباألسػػعاِربػػيفمختم ػػِؼالمنػػاطؽ.فػػيالحقيقػػة،وبمفػػارؽالتبلعػػِبباألسػػعاِروباالسػػتهادِةمػػف
ينػػااإلدراؾُهػػذاالتعريػػؼ،عم بنسػػبة بػػؿهػػوالمقايضػػة،يخمػػؽِقيمػػة تجيػػدا أنػػسمػػاِمػػفقطػػاع  معنػػيٌّ

ِتهػػػػػاكان ،إالأنهػػػػػانسػػػػػبة ُمع ُينػػػػػة نظ ػػػػػرا لم االقتصػػػػػاديةالعامػػػػػةمػػػػػفالحيػػػػػاةتجػػػػػدا وتجزييػػػػػةضػػػػػييمة 
فػػػيقبضػػػةِيػػػةِقيمػػػِةالتبادلالاالسػػػتراتيتجية.إنػػػسمحصػػػمُةمتجمػػػوِع طايمػػػة  حهنػػػة المتراكمػػػِةبكميػػػات 

ص.وبالتالي،فهومتهوؽ استراتيتجيا فيالتبلعِببالع رِضوالطمِبعمػىاوخة تجدا مفاألمحدود
ل ػـي ُكػفموتجػودا فػيالػدوِؿحتػى عػفأّفهػذاالتهػوؽ  .وال ريػُبتمػؾاأليػاـالسواء.عمينػاأالن هػؿ 

دٍّنووِءهذاالتهوؽواستخداِمس.إننان ِعيوالدنمطُفياألمِرهو ما،فيحػيفأّفت سونووء اإلىح 
ت س ب با فياالنقبلباِتاالتجتماعيةِاستخدام سأكثرتجذبا لؤلنظار،وأكثر بسبِبارتكػاِزاإلػىالتضػخـِ

ذلػؾبالثوريػةالمسػتمُرلػرأِسالمػاؿ. مػع،وبػػاألخُصوخيانػة المتجتيُإنمػػايتكافػ،مػفهنػػا،فػاّفنعػت 
قراطي الديم–المتجتمِعالتاريخي
ـُاالقتصاِدالسياسيُي عت رُؼإذف،متىس ُمبت ػد ع بػيدُؽاألوػكاِؿِعم وسمب  الماِؿنهب  بيّفرأس 
نهس ػب ،وُمط باؽ المناسبِةِلق والِبس ـ  ػُخ )قػانوُفالػربِحالوػهيُرالػذيي عِرُضػسالرتجػاُؿ؟سكهايػة عد أْفُيض 

القانوِفالعايِدألخصاييياالقتصاِدالسياسػي،الممتازوففياالقتصاد،باالستهادِةمف قدسيِةاسـِ
إعادِةطبليسوتتجميِمس(بعد القويبػػلماذاالُأس ُميالرتجؿ  ؟ألّفاسػتيبلء اي عت ِمػُد"الرأسػماليّ"الماكر 

تعني عمىالقوِةالعمنيِةوالحرِبالمحضة.والننسىبالطبعأّفالحرب  والمصػيدة،والالهخُنصب 
ػػػُؽغطػػػاء.لكػػػف،يتجػػػبالتسػػػميـت ػػػرشالحاتجػػػة لتكييههػػػامػػػعالحقػػػوِؽوالػػػديف،أوت طيِتهػػػابػػػييُ ِبح 

بػرُيعمػىعبلقػِة االقتصاِدالرأسماليفينقطة مهمة،أالوهيأنسكافيعتمُدعمػىاالسػتيبلِءالتج 
قػػػوُؽحالػػػذيتنتمػػػيإليػػػسالدولػػػِةواالقتصػػػاِدالسػػػابق يفلػػػس.فقاعػػػدُة"مػػػاُؿالكػػػافِرحػػػبلؿ"فػػػيالػػػديفِ

إلىال نيمِةعمػىالنظر العمنيايفووالسطو االغتصاب ،إنماكانتُتتِجيُزاألعراِؼوالتقاليدالهرمية
 المػػػاكر  القػػػويا دولػػػة.وفػػػيهػػػذاالنقطػػػِةبالػػػذاتينهصػػػُؿبػػػات أنهػػػاحػػػؽٌّموػػػروع.أيأّفالرتجػػػؿ 
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عػفالدولػِةالكبلسػيكية. معػس،بػؿينهصػؿُت ضػادٍّ ػدوعمػىأنػاالأقػوُؿبينػسي االقتصاُدالرأسمالي 
ِرمتجتمػػِعالعنػػس نػػاتجعغنيمػػة النهػػِبوالسػػمبِةِيػػنمد.وعنػػدماالي تجع ػػُؿمسػػتوشت ط ػػو  ،ذاتمػػردود 

.وباألصػػػؿ،ي ظه ػػػُرهػػػذاالهػػػرُؽفػػػيمسػػػتهُؿالمحظػػػاِتتوػػػرؽالوػػػمُسعمػػػىهػػػذاالقطػػػاعفحينهػػػا
ػػدب)عنػػدماالُيثِمػػُرعػػفحػػُؽال نيمػػِةوالمراحػػِؿالتػػيت بػػدُأفيهػػاا لدولػػُةالعبوديػػُةواإلقطاعيػػُةبالتج 

العمني،ولدشتتجهيِؼ والسطو  بحيػثي بمػُغالحػدود ،النخػاعِالمتجتمِعحتػىالذييعنيبدوِراالنهب 
ػػُزفيهػػاعػفإ ِلي ت ق ماػػد يافطػفػػايِضاإلنتػاج(؛في ػػرشفػػيذلػؾفرصػػة نتجػػازِالتػيي عتج  ة نظػػاـ  اقتصػػاديٍّ

تجديد.
األمػػُراحتكػػاُرالدولػػِةالعبوديػػِةكػػافمثمػػرا لم ايػػةفػػيالعصػػوِراألولػػى.ويتتجمػػىهػػذا بوضػػوح 

ا ػد القطػاُعالرومانيػة.–لهراعنػةوبقايػاالمػدِفاإلغريقيػةلدشإلقاينػانظػرة عمػىمقػابِرأهػراـِ لقػدت واتج 
لػذاؾاحتكػاِرالدولػِةاليتػيُحمردوديةُا .فيفيهذاالعصِرأيضا ،ولكْفبنطاؽ ضيؽ تجدالرأسمال
النحفهابيدنىالمستويات.وبحُسمفرصة التطور،أوأنسيالقطاعِ ـ  أّفنظا ـُ اإلقطػاعُيعمؿِن عم 
النتوػػارِيبػػدُأباال ـُ .أمػػاتحميػػُؿدوافػػِعوأسػػباِبواإلفػػبلسالعبػػودُيبػػالقحِطعمػػؿِعنػػدماُيصػػاُبنظػػا
فػػػبلِستجػػػدِب ّطػػػيتمػػػؾرتبطػػػا بموضػػػوعنا.لِةالعبوديػػػة،فمػػػيسميػػػمدنالوا  ت خ  ـا ن كت ػػػِؼبتبيػػػاِفأنػػػست ػػػ

ػػتػػي،واليػػاِةوالنوػػاطِةمػػفخػػبلِؿمهاهيِمهػػافػػيالحمدنيػػال –ؽ.ـٓٓٓٗمػػدة طويمػػة تجػػدا )تر ع ما
س ػػِعهافػػيمسػػكػػذلؾـ(،وٓٓ٘ فسػػيحة،وببُمػػفخػػبلِؿت و  اؾِانتهػػطايمػػِةالتكػػاليؼ،والنيِتهػػااحات 
،ومفخػبلِؿكرااالعنِؼواإلبعبيدِمفالمناطِؽوالمزيد الحظيبوالضوابِطفيسبيِؿحدوِدالتجميِع

مالِؼالتمرداِتوالمقاوماِتالداخميِةوالخارتجيِةالديمقراطيِةالتيي ط ىعميهاطابُعالحرية.
ِمػفالوػرؽِةِيمدنأمامتجتمُعال ُثُمسكؿٌّ ؛ةالمسػيحيأوروبػااألوسػِطاإلسػبلميوالُمو ياد،والذيُيم 

 نسبة إلىالة مختمهفاعت م د عمىطراِزورعية  م اير  ةِالرومانيةالمترُبع–ِةاإلغريقيةِمدنيواست بلؿ 
متجتمػػُعالحيػػث.السػػومريِةوالمصػػريةت يفمػػدنيبػػدورهاعمػػىالالمتيسسػػةِ،وعمػػىإرثػػس ػػح  ة،يػػمدنن تج 
،الػذيُيع ػد مػفخػبلِؿالقػروُيالقػفّ؛وذلػؾتتجديػِدنهِسػسفػي،بلالػدين يفِكػرعيت سمػفوػالذيانته ػؿ 

سنهسِمؾ مُ فػيأّفإلىالعبدسبة نربأكبنسبة  نضػاؿالمسػاواةوالحريػة،وبالتػاليالميػوؿ.والريػب 
التػيلديانػِةالمسػيحيةِاطويمػة فػيفتػرة ،والتػيسػادتلبنػاءالمتجتمػعالػديمقراطيالدايرةوالمساعي
الهقراِءطيمة ثبلثِةقروفو كام توتجد عمىم ُرمرحمة طويمة تحتغطاِءاإلسبلـاستمرتفيو،اف 

عِمهػافػيِةلذاِتهامػفتجهػة،ومدنيالثِديحمختم ِؼالمذاهِباإلسبلمية؛قدأ داتدورا رييسيا فيت تج 
ثانيػػة.تُ ِرهػػاالُمو ػػُرؼ،حسػػب مايػػزعـُمدنيػػالالوضػػُعمػػفُسػػُموُاليتػػيتىهػػذاوطػػاُؽمػػفتجهػػة  ِةوت ط و 
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ْفكػػاففحتػػىة.مدنيػػلأيػػديولوتجيوا ػػباتِبعػػضلممدنيػػِةوا  هػػذاالمرحمػػِةِمػػفبمػػوغُتػػـإالإنػػس،هامكت س 
واألقػػػواـوالعبيػػػدِقبايػػػؿِالواهالِؼمػػػفمقاومػػػاِتوتمػػػرداِتخػػػبلِؿبقايػػػاالمتجتمػػػِعالموػػػاعيالقػػػديـ،

.المضطه ديفالهقراءِوالهاّريف
إّف مػػفخػػبلِؿوسػػايِؿةِيػػمدنمتجتمػػِعالضػػمفن هس ػػيهمافػػياسػػتحداِثالقمػػِعواالسػػت بلِؿنتجػػاح 

عػػف أوليػػة وسػػايؿالطبقػػِةوالمدينػػِةوالدولػػِةأيضػػا باعتباِرهػػااسػػتحداثِالوػػرعيِةالتجديػػدة،قػػدأ سػػه ر 
ُرالعناصػػِرالرأسػماليِةفػػياألوديػل –يػػدِةالتػػيت ُسػودهاعبلقػػاُتالقػػفسػاِطالتجدس.وهكػػذات ي ساػرت ط ػػو 

األسػواؽ،بػػدءا مػفالصػػيف–والدولػةالسػػوؽ–المدينػةوالسػيد المتناميػػة حػوؿ  العبػد.كمػػاأّفالمػدايف 
ط ِدالتبػادِؿاتسػاعا وعمقػا . إلىالمحيِطاألطمسي،قدأ فض تبالتزامفإلىتسريِعإنتاِجالسمع،وت و 

فيحيفأّففارؽ السع ِربيفاألسواِؽأ ماف  تستجيؿ  القياسػية أرباِحالتتجػاِراالحتكػارييفمسػتويات 
لها.هكذا ُةمدنيػ.فالالمناطِؽالريهيػةحياؿتوازفِالتحقيؽُالمدِفباتبامكاِفلممرِةاألولىو،نظير 

وروبػامػاألقػدام تمفضروِبالتتجارِةبيفالورِؽاألقصػىوأوروبػا،حيػثا ضربكانتاإلسبلميُة
مػػفتجهػػِةالثقافػػِةالماديػػِةأ ـالثقافػػِةالمعنويػػة.فػػيحػػيفأّفحتاتجػػسعمػػىالصػػعيِدالتتجػػاري،سػػواء ت

األوليػػػة األخػػػرشلمحضػػػارِةُتمػػػن حلهػػػا منػػػذالعصػػػوِراألولػػػى.وهكػػػذاينتهػػػينقػػػُؿصػػػؿباألالوسػػػايؿ 
فػػيالػػدوِرالرييسػػيالػػذيأدااالمدينػػِةوالطبقػػِةوالدولػػِةإليهػػامػػعالعهػػِداإلسػػبلمي.ومػػاِمػػف وػػؾٍّ

ِفيػوفوالتتجػاُرالعػرُبوال ػنااُعوالِحر  الحكمػاُءوالص  ـ  يهػوُدالعرُبواليهوُدفيهذاالمضمار،حيػثقػا
ماأبقاااإلغريؽُ الرومافمنتصها مفأعماؿ.–باتماـِ
ّطيهػالممدنيِةالورِؽأوسطيةِمهـالي كُمُفالنقُصالوحيدُ ت خ  ِلُمػدِفالقطػاِعالرأسػمالي،فػيعػدـِ

 ما.أي،عمىمستوشرييسيٍّدور لعبِتمك ِنهامفوعدـِ عتجِزهاعمااسػتطاع تأمسػترداـفيبمد 
بس.و ـ  االستبداديالمركزُيالساحِؽبمالولندفالقيا ظمة األوروبية المطمقة نصيُبساألنيهوؽمحكـِ

سػػمطناِتالوػػرِؽعمػػىهػػوؽُتفػػيالصػػيفوالهنػػدكانػػتتقايمػػُةالالسياسػػيُةىنالػػوافُرفػػيذلػػؾ.فػػالبُ
ب ِقي ػػػتِقهاتناُسػػػوالهػػػامِتماثُالومركزيِتهػػػاعمػػػىصػػػعيِدة كاسػػػحبدرتجػػػة األوسػػػط .فػػػيحػػػيفأّفاليابػػػاف 

إطاِرالبنيِةالسياسيِةاإلقطاعيةِ عمىواكمِةالنمِطاألوروبي.نسبيا ضمف 
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القرِفالس ِهنانحو  اُتاهسػيويُةالقديمػُةقػدخػار تقواهػاعػفمػدنيادِسعور،كانتالومعت و تج 
بحممػػػة تجديػػػدة.ول ػػػـتػػػذهْبأسػػػهاُرتجنكيزخػػػاف ،وكػػػذاهتجػػػراُتوتيػػػاراُتنػػػزوِحٕوتيمورلنػػػؾٔالقيػػػاـِ

الطػازج،وبالتػاليإطالػِةعمِرهػاأكثػر.ومػاكػاف ػُخهابالػدـِ األنساِبالتركيةمفق بِمها،أبعد مفض 
فػػيسي حُصػؿُ فػػيأوروبػػا،التػيهػػيأ قػػر ُبمػات ُكػػوُفإلػػىوػبِستجزيػػرة قابعػػة  كػػافُمق ػػدارا أفي حُصػؿ 

التجديد لم ة.مدنياألقاصيال ربيِةمفمسيا.فقدكانتتمؾاألراضيالمختبر 
ام هػاة،كانػتت نب ِسػُطأممدنيػولدشانتقاِؿالتتجارِةوالقطاِعالرأسماليإلػىأوروبػابالتسػايِرمػعال

قطاعيػػُةأوروبػػاالِ ػػراُةاألراضػػيالعػػذراُءوتيسيسػػاُتالمػػدِفالنضػػرةِ ؛والتػػيالحػػديثا ُةالمتصػػاعدوا 
ػػتفيػػسالمسػػيحيُةحتػػىنهايػػاِتالقػػرِفالعاوػػر،كػػافمدنيػػهػػاحتػػىبالتجميعُِيمِكػػُفنعػػتُ ح  ة.مػػان تج 
الوػرِؽحضػارِةقديمػة عمػىغػراِرالمعنوي.ولوكانتت و ػكام تفػيأوروبػاحضػارة تطعيـِقيام هابال

ِرال اِةالرأسػػماليِةفيهػػاموضػػوع تجػدمدنيػاألوسػط،ل كانػػتفرصػػُةت ط ػػو  طػػاحف ؿ  إلػػىأقصػػىوسػػتجاؿ 
ُففياحد هذاالتجانػِببع ػيِفاالعتبػارألراضيالعذراء.مفالمهيِدأخذُ.فالحضاراُتالتجديدُةت ت ك وا

ذبالنسبِةإلى ػِرالماأالحضارات.وا  م  فراغػا اأوروبػفػيِةمدنيػلقينانظرة عمىت خ  ،فسػوؼنست ِوػؼ 
غريبػا فيهػػا.فموػػقاُتاسػػتمراِرالقػديـ،وقمػػُةخبػػرِةالتجديػػد)اإلقطػاع(،يتػػيُحفرصػػة انسػػبلِؿوت س ػػر ِب

اطورية بينهما.فعمىسبيِؿالمثاؿ،كيؼكافسيتجريالتاريُخلوت ي ساس تإمبرمفاالحتماِؿالثالِث
فيأوروباعمىي ِدالعرِبعفطريِؽإسبانيا،أو العثمػانييفعػفطريػِؽعمىيِدِمفالطراِزالقديـِ

 الزحػػِؼمػػففػػرع عمػػىي ػػِدوأمػػفتجنػػوبيسػػيبيريا،ال ازيػػةالبمقػػاف،أومػػفخػػبلِؿهتجمػػاِتاألقػػواـِ
لىأوروبا.بالنسبِةإا مهمعاِمبل أيضا كاف؟إذف،فالحظ األخيرالم ولي

ِبع قِدكُؿهذاالمهارقاِتبويِفتجميِعتمؾال ضػوِءعمػىوالدِةب  ر ِضتسميِطال،اتمدنيإننان ُقوـُ
رأسػمالي منهػػابػّدالحتميػة حمقػة ولػولػيس،وعمػىكيهيػِةاكتسػاِبسطابعػا مهيمنػا .ونتجػػُدأنػسقطػاع 

كمػففػيتػيت،والالُمضػاِربيفالتتجػاِرِرِكبػاضمفسياِؽالتطوِرالحضاري.ذلػؾأّفمتجموعػة مػف
د عاِتال أالعيِبالمػاِؿعمػىحسػاِبعبرمكاسب هاُتي ُمف،وِتالقديمِةوالمناطِؽالهامويةِامدنيت ص 

                                                           
مبراطوراإلمبراطوريةالم ولية،أضخـإمبجنكيزخان: 0 ومعنىاسمس.كاف(ٕٕٚٔ–ٕٙٔٔراطوريةفيالتاريخ)ميسسوا 

نتجاحسفيال اراتسببا فيتقويةهو"قاهرالعالـ،أوممؾمموؾالعالـ".كافسهاكا لمدماء،وقايدا عسكريا وديدالبيس.وكاف
 وأتجزاءمفأوروبا)المترتِجمة(.الروحالعسكريةوالنزعةالحربيةلدشتجنوداووعبس،فاكتسحتتجحافمهـببلدمسيةكمهاتقريبا 

(.اعتنؽاإلسبلـليتخذمنس٘ٓٗٔ–ٖٖٙٔأحدزعماءالوعبالتتري،وأوؿمفانتصرعمىسبلطيفدلهي)تيمورلنك: 4
ترداإلىتجنكيزخاف،ليعينسذلؾعمىكسبطايهةالم وؿ.است عمىعرشسمرقند،ىلوسبلحا ماضيا ،وأعدالنهسسقايمةأنساب 

 رنهرالسند،واحتؿدلهي)المترتِجمة(.عب و



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية

 
 

 008 

مفطػرِؽالتتجػارِةالبعيػدِةومػف-بؿوي زيد–نينصيب هابمافيسالكهايةتتجالسوِؽوبالتضاُدمعس،و
مػذهؿاستهادتتمؾالمتجموعُةنهِبوسمِبالمستعم رات؛ التػيثيِرالمتحػِدهالِؼةِفرصػمػفبوػكؿ 

،ثػػػـعمػػػىالعػػػال ـواهنت ػػػيفهػػػاعمػػػىأوروبػػػاعبػػػرمػػػدينت يفنهوذ المػػػيثراِتبمحػػػِضالصػػػدفة،لتبسػػػط 
بِرماِتس.

عمػػىأّفهػػذاالمتجموعػػة الُمضػػاِربة متعصػػبة ألبعػػِدالحػػدود،وأن البحػػوِثالتجاريػػِةت ػػُدؿ  هػػاكػػؿ 
أوإلػػىتهتقػػُر ب ناػػاء  ػػتسهػػواكتسػػاُبالمػػاِؿعػػفطريػػِؽإبػػدأُيفكػػر  ػػبلاؽ.والعمػػُؿالػػذيت م راس  خ  اع 

هػػػوتجنػػػُيالمػػػاِؿعاتجتمػػػالمتجػػػاُؿاالوالمػػاؿ،فقػػػطالغيػػػر. ػػػتفيػػػسبِػػػد هاء  مػػػفيالوحيػػػُدالػػػذيبر ع 
المزيِداكتسابِ.إضافة إلىلحروبوأتجواِءاالهقِرالمدقِعمفأوساِطالماؿ،واكتساُبالماِؿأيضا 

بومػػفاألمػػواِؿ العػػال ـارِؽاألوِمػػفخػػبلِؿفػػحػػدودا ،وػػب عِعػػرُؼلمالي تجوػػع  .سػػعاِرالػػدايرِةفػػيعمػػوـِ
ساد تفيبموِغالماِؿمسػتوشاألخرشالخاصيُةال ريبُة ألوروبافيمستهُؿالقرِفالسادِسعورت تج 

فػػػيِذهػػػابسػػػِطنهوالقػػػوِةالقػػػادرِةعمػػػى والقايػػػد الحقيقػػػيا ـ  المػػػاُؿالحػػػاِك عمػػػىكػػػُؿوػػػيء.لقػػػدصػػػار 
ػػػففالميػػػداف. األلديػػػسالمػػػاؿ،لديػػػسم  فػػػيأّفالعاِمػػػؿ  فػػػيذلػػػؾهػػػوالتبضػػػُعساسػػػالقػػػوة.الريػػػب  يا

والتسوُؽوالتمدُفبدرتجة مدهوة.
أوإمبراطػػػػو فيهػػػػا،والحتػػػػىألُيل ػػػػـي ػػػػُؾألُيقػػػػوة سػػػػمطوية مسػػػػيوية قديمػػػػة،أوأُيسػػػػمطاف  ر 

نػِياألمػواِؿكثمػرة مػفثمػاِرالتبضػع،أوإدارِة ِمفق ِبيػِؿاالغتنػاِءِبتج  ٌـّ أوغ  ٌـّ فيروماه  إمبراطور 
ْفُوتِجػػد،فهػػوفػػ تِجػػُدمحػػدود،رغػػـأنهػػـوػػيوِفالسػػمطِةعػػفطريػػِؽالمػػاؿ.وا  –هػػـأيضػػا –ينطػػاؽ 

إلػػىقصػػورِ القطػػاُعن ق مػػوامػػافػػيخػػزايِفالعػػال ـِ بعيػػد.فػػيحػػيف،عنػػدماظ هػػر  هـوسػػراياهـمنػػذأمػػد 
ساموففيساالستدانة  ي ت و  ر،كافُمموُؾأوروبافيوضع  اهخ  بالنصِرِتمو  .لقػدكانػتمنػسالرأسمالي 

ػػُعخاوػػعة –يرة بالنسػػبِةإلػػىقػػوِةالمػػاؿِمرحمػػة م ػػا السػػمطة.فػػؤلوِؿمػػرة كانػػتالسػػمطُةالسياسػػيُةت رك 
القيػػػادِةأ ـ  ِزالمػػػاِؿلدرتجػػػِةاسػػتبلِمسزمػػػا قػػػاطع عمػػػىت ع ػػز  المػػػاؿ.ومػػػاهػػذاالواقػػػُعسػػػوشبرهػػاف  ـ  مػػا

بوػػيِفالتجػػيش:"المػػاُؿ ثػػـالمػػاُؿ ثػػـ ػػُرُحبهػػذاالحقيقػػِةعنػػدماقػػاؿ  ود فات هػػا.وقػػدكػػافنػػابميوفُيص 
الماؿ ".

كهػػِةعاِمػػِؿالمػػاِؿفػػيأسػػاِسالتتجديػػِدا حػػاف  ِةالعالميػػة)ولػػيسمدنيػػلحاصػػِؿفػػيتػػاريِخالإّفر تج 
المنػػاِهِضلم العػػال ـِ ِةأيضػػا .إالأنػػسالي قط ػػُعأيػػػة مدنيػػة (،ُيهضػػيإلػػىالتتجديػػػِدفػػيالمدنيػػتػػاريخ 

فيالت يِرالتجذريعمىصعيِدنوعيِتساألساسية، يّفالحضػارة الت ت ع ػراُؼحػديثا إلػىعمما بمسافة 
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مخت ر عػػة منػػذلبنػػوِؾوالسػػندات.فتجميُعهػػاوسػػايؿ،والحتػػىإلػػىاوالتتجػػارةلمدينػػةِاوالسػػوِؽوالمػػاِؿ
مالِؼالسنيف.

لمقطاِعالرأسمالُيمعاإلنتػاِجفػيبدايػِةاألمػر.بػؿمهـالب نُداهخُرال وتجوِدأيِةصمة  هوعدـُ
أواكتوػ ُيػذك رفػيوالعبلقة لسحتػىمػعالتتجػارِةالصػ رش.كمػاأنػسمػاِمػفاختػراع  أوتتجديػد  اؼ 

دالتبضُعوالتبادُؿ العبلقاِتاألوليِةلبلقتصاد.وهوليسالقوة المبِدعة لمسمعِةوالتبادؿ.حيثت واتج 
ْفكػاف ،القطػاِعالرأسػماليّهػارة خاصػة بالبػدمػفالحػديِثعػفمومنذمالِؼالسنيفإلىيومنػا.وا 

مػػاؿفػػياكتوػػاؼِإلػػىبراعتِػػسالمػػاهرِةفيمكننػػااإلوػػارةُ قػػوِةالمػػاؿ،واسػػتثماِراإيػػاا،وت صػػِييِرارأس 
،يمكننػػااإلوػػارُةإلػػىأي.بامتيػػاز حػػوؿ  ةِحذاقػػدهايِػػسفػػيِحرف ػػِةتجنػػِيالمػػاِؿمػػفالمػػاؿ.والتجػػداؿ 

عمػػيهـاألوتحديػػِدرصػػدِفػػيالرأسػػمالييف المػػدِفوالبمػػدافوالطػػرِؽوالسػػبؿواألسػػواِؽالتػػيت ػػُدر  مػػواؿ 
وػبكات وضػِعمػاهريففػيهيالءالذيفيحتموفأماكن هـفيهذاالقطاعِِؿاألحواؿ.لقدكافبيفض

تسويِؽاألمواِؿوالبضايع.لكّفإرتجاع انضواِءأوروباتحتقيادِةالماِؿوسيادِتسفيبداياِتالقرِفل
ػػُؽالحقػػايؽ.ف ػػي ُكوُفإتجحافػػا ِبح  تجميػػُعالحقػػايِؽالتػػيالسػػادِسعوػػرإلػػىدهػػاِءتمػػؾالمتجموعػػة،س 

ذكرناهػاتوػيُرإلػىالػدوِرالهاموػُيوالسػطحُيتجػػدا لهػذاالمتجموعػِةفػيسػياِؽالتطػوِرالحضػػاري.
بالتالي،فتوليُدالماِؿوالسوِؽلمقطاِعاالقتصادُيالرأسماليلػيسضػرورة اضػطرارية.حيػثكانػت

مضػػػاعهة.منهػػػامػػػاألوروبػػػاهػػػوُؽاُتاهسػػػيويُةتتميػػػُزبقػػػوة مػػػفالمػػػاِؿوالسػػػوِؽت مػػػدنيال بيضػػػعاؼ 
الرأُيالذيماأ،ل كافُوِلد ذاؾالقطاُعون و ي هناؾأوال .مباورةاألمُرمتعمقا بذلؾبالتالي،لوكاف

ػػُع والهػػفربطُالػػ،فيوػػيُرإلػػىأنػػسمػػفالمسػػتحيِؿعمومػػا عميػػسُيتجم  بػػيفوالدِةالرأسػػماليِةوبػػيفالعمػػـِ
إلػىمنػاوءةِوالن ظ ػر تهػذاالضػوابُطِبع ػيِفالوػُؾمػفذلػؾ،فقػدوعمىالنقيضبؿ.والديِفوالهمسهة

.عمىصعيِدالثوابِتاألخبلقيِةوالمعنويةِهذاالوالدةِ
كػػاألوقػػات:لمػػاذاس ػػق ط تقػػوة إنػػسموضػػوع س ػػع يُتلمتػػذكيِربػػسفػػيكػػُؿ بػػايس  المرأِةفػػيوضػػع 

 عميهػػابالػذُؿوالخنػوِعفػػيقبضػِةلرتجػػؿبػيفيػد ياهػذاالدرتجػػةِإلػىيػايس  ـ  الرتجػػِؿهػذا،ولمػاذاُحِكػ
انتػػػزاعِمػػػعفالعنػػػؼ.دورِيتمثػػػُؿفػػػيالػػػذياليتميػػػُزكثيػػػرا باإلنتػػػاِجواإلبػػػداع؟والتجػػػواُببػػػالطبع

منسمفيدهااالقتصادِ ػتالمػرأُةمػل.بالنسبِةإليها،ُيصبُحاألسُرالمرُوُعأمرا الم هرب  فقػدُأخِرتج 
ػػُطوأدنػػىمسػػتوياِتالهػػُفالزوتجػػيعمػػىمػػدشأربعػػيفسػػنة، كوِنهػػاذات هػػالدرتجػػِةرضػػاهابسػػموِؾأ ح 

عميهػػاواهِمػػُرلهػػاحتػى بمتطمبػػاِتالزيتجػػِةأّفعممػػا .صػ يرصػػبيٌّولػػوكػػافالػػزوُجالوصػي  ـ  القيػػا
الرتجِؿالقوُيأفظُعوأنكى.حياؿ
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بالهايػدِةالكبػرشفػيم –النهػوِذالتػييكتسػُبهاالمػاُؿقايسػِةذاؾالمثػاِؿمػعقػوةِإنيعمىقناعػة 
–مػػاؿس باعتبػػارارأ مُػػي  ت ح  ،المػػاِؿبقػػدرِةالقيػػادِةوالسػػيادةعمػػىالمتجتمػػع.فػػيالحقيقػػة،إفا اعتػػراؼ 

بخروتِجػػسمػػفكونِػػس يوػػيُرإلػػىحقيقػػة بروديػػؿ.والمػػيرُخالمتمػػرُسفرنانػػدةاقتصػػاديظػػاهرة صػػريح 
لدشقوِلسِبك وِفالرأسماليِةمضادة لمسوؽ،وبالتػاليمضػادة لبلقتصػاد،بػؿوحتػىأنهػاة م يُق  خػارج 

ابت د أ باالقتصاِدِمفظاهرِةالتبادِؿوالسوؽ،فاّفُحكم سهػذاي حظػىبِقيمػة نطاِؽاالقتصاد.وِلك وِنس
مػفالقتصػادِمػعاسماليِةعظمى.لقدكافرأيا طالمارغبُتفيالتعبيِرعنس:العبلقة لمرأ بػالرغـِ

ُؿختزِأنهات  ويء  المػدوُدلإلىاالقتصػادكؿا الرأسـماليُة  أيكػدباصػرار:.بلقتصػاد،بػؿوهػيالعػدو 
فػيالهصػوِؿالقادمػة.ليست اقتصادًا، بل ىي العدوُّ المدوُد لالقتصاد. سوؼأتناوُؿذلؾباسهاب 

مياقتصػػاد؟هػػؿالكػػوارُثوالهواتجػػُعالبيييػػُةاقتصػػاد؟هػػؿهػػؿالتمويػػُؿاقتصػػاد؟هػػؿالتمويػػُؿالعػػال
والربااقتصاد؟هػؿإنتػاجُوالصرؼِسعُرالمبادلةِوالسنداُتوالبطالُةقضية اقتصادية؟هؿالبنوُؾ

اقتصػاد؟وت طُػوُؿاليحػُةاألسػيمة.التجػواُبالوحيػُدهػوكالسػرطاِفالمستوريالسمِعفيسبيِؿالربِح
.المعادلػُةهػيكالتػالي:المػاُؿورأُس"ال"الػرد عمػىتجميِعهػاهػومهػردة عمبلقػة ِمػفسُيمِكُفبالذي

السمطُةروعة فِمفخبلِؿالِحي ِؿوالدسايِسالتػيالتنضػبلممػاِؿورأِسالمػاؿ،ل ػـو،الماِؿذريعة
تجديػػػد،والوػػػكُؿالمتجتمػػػِعالرأسػػػمالي،والحتػػػىوػػػكُؿا اقتصػػػاديٌّ ػػػْسوػػػكؿ  ِةالمسػػػماِةمدنيػػػلي ت ي سا

لػسفػيِةالرأسمالية.ثمةفيالميداِفلعبُةاالستيبلِءعمىالمتجتمػِعمدنيبال غيػِرمسػبوؽ  عمػىنحػو 
تجميػػِعالميػػاديِفقػػوِة.إنػػسلػػيساسػػتيبلء عمػػىالقػػوِةاالقتصػػاديِةفحسػػب،بػػؿاسػػتيبلء عمػػىالتػػاريخ

،وعمػىوػتىالثقافػاِتالتاريخيػةوالهنيػِةوالهمسهيةوالعمميِةواألخبلقيةوالدينيِةوالعسكريةوالسياسيِة
.تطوراً  أشكاِل السمطِة والييمنة كثرالرأسماليُة أالماديِةوالمعنوية.

ِلُنْمػػػػِؽنظػػػػرة خاطهػػػػػة عمػػػػىالقػػػػػروِفاألربعػػػػِةاألخيػػػػرِةمػػػػػفتػػػػاريِخالبوػػػػػرية،والمسػػػػماِةبعصػػػػػِر
واحػد فػي تحػتنيػِرالهيمنػة،أول ػـالرأسمالية.فهؿثمػةخميػة واحػدة أونسػيج  ـْ ػ المتجتمػِعول ػـُيقح 

ت ت ي ساْسعميسالسمطُةحتىأ د ُؽأوردِتسالوعرية؟
المػػاكُرأنطػػوني ـُاالتجتمػػاِعاإلنكميػػزي  غيػػِرمتقطعػػات)عػػفثػػبلِثٔغيػػدنزيتحػػدثعػػاِل فتػػرات 

غيػدنزعة.ي ُموُحظاهريػا أفّة،والصنافيالحداثة:وكُؿاإلنتاِجالرأسمالي،الدولُةالقومي(مستمرة

                                                           
أنطوني غيدنز: 0 عاـ ولد اتجتماعبريطانيوأكاديميبارز. خرجٖٜٛٔعالـ عندما العالمية اوتهرفيالدوايرالسياسية .

 االتجتماعية"بكتابس الديمقراطية تتجديد الثالث: ا"الطريؽ التي البرنامتجية التحوالت في األساس حتجر و كاؿ  والذي عتمدتها،
،وط وارنظرية"الهيكمة"،حيثحمؿالعبلقةبيفييةتجديدةلعمـاالتجتماعالمعاصرـراالوتراكياتالديمقراطيةفيأوروبا.قدا
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ل لػػدشتعريػػِؼالحداثػػِةِمػػفخػػبلِؿهػػذاالمقومػػاِتالػػثبلث.لكنػػيأ عت ِقػػُدأنػػسمػػدرؾ  مػػفقياِمػػسواقعػػيٌّ
هػػذاتنظيرِبػػالحيػػثالتجػػوهِر لمرحمػػة تجديػػدة ِمػػفصػػراِعإنقػػاِذالرأسػػماليِةفػػيمػػوطِفنوػػيِتهاعبػػر 

الميبراليػةِمػرة أخػرشبالعقػوؿحقػُفُيػراُد،اليِةالعالميػِةاألخيػرةتماويا معالحممػِةالرأسػمفالبرادي ما.
ذلػؾمػفخػبلِؿو،الرأسػماليةمػفتػيميِفسػرمديِةبهػدِؼالتمكػيِفباسػتمرار،متبدلة نظرية التيُتع د 
 ،و"التاريخنهايةِالقايِؿبػ"اليمينُيهانمطِمزاعـِ ."ِتسأبديالقايِؿبػ"اليسارُيهانمطِمزاعـِ

ة،وبػػاألخُصحداثويػػسػػوؼُأواِصػػُؿتهسػػيريبصػػدِدالرأسػػماليِةبعػػد اهفعمػػىأسػػاِستحميػػِؿال
ؿِقػػعاعمػػىصػػعيِدالدولػػِةالقوميػػِةوالصػػناعوية.إالأنػػيسػػي عم ُؿعمػػىمتابعػػِةأ ث ِرهػػابالػػذاتفػػيم

ػػػؿ لػػػيس"فػػػيبيػػػِت.السػػػمطة مُتمنػػػسذياسػػػت مه الػػػ،بروديػػػؿفرنانػػػدالرأسػػػمالية"عمػػػىغػػػراِرمػػػاف ع 
بؿبالذاتفيمياديِفلعبِةالسػمطِةالخهيػة،أيفػيالقصػوِرالكاينػِة؛األفكار،ولكنيرأيُتسناقصا 

األرض،تمامػػا مثممػػاهػػيحػػاُؿأنكػػي لػػدشٔوحػػاُؿهػػادس،لػػدشالسػػومرييفاإللػػسالمػػاكر،تحػػت 
ن ػػةُالهيمينيػػيف.بالتػػالي ِمػػِؾالعػػاريسػػرِدنا،سػػي ُكوُفِمػػفاألفضػػِؿع نو  "فػػيقصػػِرالم  اسػػـِ ذاؾتحػػت 

ػػػرِضكػػػُؿأنمػػػاِطالوػػػرِحبعػػػد تتجميِعهػػػافػػػيتركيبػػػة واحػػػد ،ةواإللػػػِسغيػػػِرالُمق ناػػػع".وسػػػيثابُرعمػػػىع 
منتجػاِحلمسػاعيها،وا عالميػويا سػمطا أفتصػبحنظامػفػيمنػذالبدايػةالرأسػماليِةرغبػِةلئلوارةإلػى

عػفطريػتحقيػِؽأمِمهػاذاؾفػي وػػاغؿ  وػ ؿ  ِؽدعػام ت يالدولػِةالقوميػِةوالصػناعوية.ذلػؾأّفأوؿ 
المهتقػرُالوػرحُلػذا،فأنمػاِطالوػرِحالكبػرش.وتوػتيِتلهذاالموياثاِفالتجديِدهواالنهماُؾفػيتتجزيػِة

متجػاؿ ُيهِسُحالبينماالتوحيُد.لم ايةا ناقصسي ُكوفُإلىالتوحِدوالتماسِؾ ـ  .ُدغايت ػسالنقػأْفي تِجػد أمػا
،لمعبلقػػِةاالتجتماعيػػةقػػدير تهسػػير ك ونِػػسسُيهضػػيإلػػىواثػػؽ مػػف،إالأنػػيأسػػموبيهػػذارف ُضُيػػقػػد

بنػِد"هاإدراكِوبالتاليإلى الرأسمالية، العدوُّ .سي تجه ُدإلكماِؿالتجزِءاألخيِرِمفتقييماتيهذاتحت 
تخصػػػيُصالمـــدوُد لالقتصـــاد ـ  مػػػيالبلحػػػِؽلػػػسأل".فػػػيحػػػيفسػػػوؼي ػػػُت تحميػػػِؿالمتجتمػػػِعتجػػػِؿع م 
".سوسيولوجيا الحرية،وذلؾتحتعنواف"الذيتسوداالمساواةالديمقراطُيالحُر

                                                                                                                                              
إلى ودعا والهرد، المتجتمع في وتيثيرها والسياسات والعولمة الحداثة بقضايا اهتـ األولوية. لس تعود وأيهما والبنية الهاعؿ

الحوارية)المترتِجمة(.الديمقراطية
إلسالناروالتجحيـوماتحتاألرضفيأساطيراليوناف،وهوابفكرونوسوريا،ووقيؽزيوسوبوزيوف.ىادس أو ىاديز:  0

 وكممةهادسنهسهاتعنيفياليونانية"غيرالمريي")المترتِجمة(.
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 الفصل الثالث
 الرأسمالية سمطة، ال اقتصاد

 –نَّع والممك العاري والمال السيدفي قصر اإللو غير الُمقَ  -



الطهؿ""خذال اليقيفمففـِ عػفالنبػي.خبر  ُيقاؿلػدشالسػعيلبلسػتعبلـِ ميثور  وعبيٌّ إنسقوؿ 
مػرة أخػرشإلعػادِةتهسػيِرتصػوراتي الطهوليػة،احترامػا لتجميػِعوانطباعػاتيالصحيح.إنػيمضػطرٌّ
األطهاؿ،ولم وصفيمصدِرالخبراليقيففينهِسالوقت.

؛ازداد ٔ""عمػػػـالحػػػاؿالعػػػِةكتػػػاِبعنػػػدماسػػػمعُتبػػػيّفأمػػػيف،ابػػػفعايمػػػِةالتجيػػػراف،قػػػدبػػػدأبمط
اهتمػػاميباإلسػػبلـوالتجػػامع.ومقابػػؿحهػػِظعػػدِةأدعيػػة،كنػػُتنتجحػػُتفػػيالتسػػمؿإلػػىالصػػهوؼ

لعقِدالصبلِةاألمامية مسػمـعنػي"إذااسػتمرعبػدأبػدا أ نػس ل ـمباورة.و"اإلماـمسمـ"خمؼ  قػوؿ 
.فهػػذامػػامعنػػااأنػػيكنػػُتقمػػُتالحقػػا بػػستُِممػػعيوالػػذ"،حمُػػُؽعاليػػا اهللبهػػذاالػػوتيرة،فسػػوؼي

هػيكيػؼؿُاءسػتببداية صحيحة.كماالأزاؿأذكركيؼكنُتأحتضفتجذع وتجرِةالزيتوفوأنػاأ
مُػػػـ،وأنػػػاقشذلػػػؾمػػػععزيػػػز، ػػػُةوالُمع  فػػػيالمرحمػػػةيزميمػػػفيمػػػابعػػػدُكػػػافسيصػػػبحُالػػػذيالم در س 

(.دارةالطابووالعقاراتهندسا خامبل فيالمساحةومديرا فيإاالبتدايية)سمعُتالحقا أنسصارم
فمػػدشِذكػػػِر صػػػورة المدرسػػػةِاسػػػـِ وحش)الموياثػػػافالػػػإلػػػىمػػات ُكػػػوفُأقػػػربُكانػػػتقػػدتوػػػكام تلػػػديا

                                                           
كتاب "عمم الحال":  0 معرفةاهللومايتجبلسومايستحيؿعميسومايتجوزفيحقس،ُيرادبسمعرفةعدةأمور:عمـالعقيدةوكتاب 

ثباتصهاتس،ثـالكبلـ ثباتوتجوداهللبالدليؿالعقميوا  ومعرفةالرسؿومايتجبلهـومايستحيؿعميهـومايتجوزفيحقهـ،وا 
ك فيس. اهخروكؿما عمـُماعفاليـو بس فيمعرفةالسموُيراد أوفيالهقسعمىوكؿمختصروكاؼ  سواءفيالعبادة ؾ،

 .)المترتِجمة(السيرةالنبويةمايتعمؽبُيرادبسمعرفةو،المعاممة
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الػػذييػػتـفيػػسفػػيذلػػؾمخطيػػا ـأكػػفْ.ول ػػالمعاصػر( أالاإللػػِسالتجديػػد،تمقػػيُف،ألنهػػاكانػتالمكػػاف 
القوميػػة.وعنػػدماطالعػػُتفػػيفمسػػهةهي ػػؿبعػػدمػػدة طويمػػةكيػػؼأّفاإللػػسالتجديػػد قػػدهػػوالدولػػةو

الدولػػةالقوميػػة،وأنػػسبػػدأبالمسػػيرعمػػىالبسػػيطةفػػيهييػػِةنػػابميوف،فػػيهييػػِةهػػبطعمػػىاألرض
المعممػػػيفوعنػػػدماوػػػرعتُ ؤلطهػػػاؿمنػػػذمرحمػػػِةالدراسػػػةلتمقػػػيِفذلػػػؾالرهبػػػافبِ–بتهسػػػيِركيهيػػػِةقيػػػاـِ

ػػػا منػػػذطهػػػولتي.فبينمػػػات ه ماو  اليقػػػيف  إلػػػسِ"صػػػورةُتالبتداييػػػة؛انتبهػػػُتإلػػػىأنػػػيقػػػدأخػػػذُتالخبػػػر 
"تجامعِال معبدييبارتياِدالمدرسةِمسمـلئلماـِ لمعمػـمحمػدالمنتمػياألوهيةُتكاناالبتدايية،لديا

 ؿغػوهػومػفقريػِةمر،يدرالسايؽحةِمصابيِحواحنأنواُر.أمايمحماهارتقتÇorumإلىتجوـر
Argıl؛المتجػاورة فػيالسػػنةالناعسػت يففعنػدماكانػتت ضػػرُبعين ػيا الهتجػػر،بػزوغِمػععػػدة مػرات 

ينهػػاكوتجيػدا فػيمخيمتػيةِلػُةاهسػاحري؛حينهػػاترسػختحراسػِةالكػرـووأنػاأنتظػرعمػىمصػطبةِ
طويػػؿ ذلػػؾبػػتهسػػيِرالصػػناعويةبعػػدلقػػدكانػػتسػػيارة اإللػػِسالتجديػػد.وعنػػدمابػػدأُتب:إلػػسِوػػبسُ زمف 
أيقنػػُتأنػػيأخػػذُتفقػػدأنهػػاأقػػوشركػػايِزالموياثػػافالتجديػػد،أوأنهػػاإحػػدشصػػهاتساألساسػػية؛عمػػى

مرة أخرشمفخياالتيالطهولية.يقيف الخبرال
التنويس وية.الصػناعمػاغػدتعميػسبقػدِرلػـتتػوحْشاتِلوهيػاألا مػففػورا إلػىأّفأيػهنػاعميا

أتجهػػػػزِةمػػػفالحػػػػدودالسػػػػورية.وا خمسػػػػيفكيمػػػػومترحػػػواليبعػػػػدُتنػػػػاكانػػػتقريتُ طالمػػػاأتػػػػذكرأنػػػػوار 
عكسعمىعينّيبيفالهينةواألخرشكبريِؽصاعقة،نالحدود،عندماكانتت تيتُنيرُالٔالِمسبلط
–صورة مفخميِطالدولةفيباليفتتوكؿ ي.تطهولفياإللسكثالِثخبر 

وُتهيإحدشأولىأمثمِةالحداثةالرأسماليةالمُاتركيتجمهوريةُ لػِةإلػىدولػة قوميػة،والمتطػورِةح 
تجمهوريةِافيالبمدافوبِسالمستعم رة.حيثت حمؿتجمهوريُةتركي عمػىفأثناءتيسيسػها،افرنسمثار 

مهوريػػػةاإليرانيػػػة؛تمامػػػا مثممػػػاحصػػػؿفػػػيالتجفػػػيبػػػداياتهاتػػػداخمتالديمقراطيػػػُةوالدولػػػةُهػػػاغرارِ
اتحػادبػداياِتمػاالحػاُؿفػيةاإلسبلميةاألولػى،بػؿوحتػىمثماإلسبلمية،وتجمهوريِةالمدينةالمنور

مػعاالعناصػرالديمقراطيػةِت قمػيـِوبِيوػذفمعتأيضا .االوتراكيةةالسوفييتيالتجمهوريات ـّ لػزمف،تػ
قوميػػة تحويػػُؿتمػػؾالتجمهوريػػاتِ .مػػفأوػػكاؿالسػػمطةالرأسػػماليةوػػكبل ِتهامسػػطاحة بصػػهإلػػىدوؿ 

فػػػيالهصػػػوؿالمعنيػػػة. التجمهوريػػػُةربمػػػاكانػػػتول سػػػيتجهدلتحميػػػِؿوتنػػػاوِؿهػػػذاالمواضػػػيعباسػػػهاب 
الػدقيؽ والحػتمؾاألمثمةبداياتإحدشتمثؿالتركيُة ِذر .بالتالي،فاألمثمُةاألولىتستوتجبالتهسير 

عمػػىوػػػكِؿروايػػػة مطولػػػة.دايمػػا .كػػػـكنػػػُتأودسػػرد تصػػػوراتي منهصػػػؿ  حػػػوؿالتجمهوريػػةبوػػػكؿ 
                                                           

األضواءالكاوهة)المترتِجمة(.(:Projectorالمسالط )ٔ
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واحدة: مايميبتجممة  التخػرِجمػفسػنةِصرُتفيعندمالقدأدركُتالحقا أننيولكنيأرغبقوؿ 
السياسػػية" رأيػػُت؛ِةالتجمهوريػػةتجامعػػأفضػػؿكميػػاِتمػػفالتػػيهػػيو،"فػػيتجامعػػِةأنقػػرةكميػػِةالعمػػـو

ل ػػسأنػػيغػػدوُت فػػيذكايػػسالتحميمػػيوالعػػاطهي،الموػػموؿ وػػخص إلػػىالتجديػػدُموياثػػافُالامػػريا حوا
ُكػػوف ت قػػر بإلػػىأفْ،وذاوخصػػية أ صػػرُتتجػػاهبل أعمػػىأنػػيوبػػؿ؛وػػييا هق ػػسُواليبوػػيء،يوػػعر
.يةالتنكةِالصهيححتىعفإصداِرصوتِعاتجزا و،يةصهيح

نػػُتنتجحػػُتفػػيتحطيمهػػابعػػدسػػنيفطويمػػة،أمػػاتػػيثيراُتالػػديفالقػػديـالُمم قاػػففػػيالقريػػة،فك
 التنويسإلىأنيوقعُتفيريبيػة  وخاصة بماحهظُتسفيمدرسِةمذهِباالوتراكيِةالمويدة.وعميا

فػػيتمػػ ـفيهػػاوكػػينيأختنػػؽ.ول ػػ،كنػػُتأغػػرؽُوالتيمػػؿرِؾالسػػنيف.فكممػػاازددُتفػػيالتهك ػػمروعػػة 
وػممي ـا ُكػػفسػػوشفتػػرة طويمػػة،عنػدماأدركػػُتأّفمػاي هػػرضنهس ػػسل ػـي ،إالبعػدنوعػػا مػػاأسػتطعل ػػ

لقػدكنػُتفيهييِةالتجمهوريػةالتركيػةأواالوػتراكيةالسػوفييتيةالموػيدة.الموياثافالعصري،سواء
إلػػِسالػػديفال ـ  أمػػا وفظاعػػة مػػفملهػػِةكػػُؿاألديػػافاألخػػرش)مػػفترويعػػا األكثػػرصػػرِاعموتجهػػا لوتجػػس 

سوالدتِػػلكيهيػػِة(.ولػػدشاسػػتيعابيتجنػػبكػػُؿالتػػيتحيطنػػيمػػفمعػػدودةبلاوأصػػنامسالخػػبلِؿصػػور
اوصعودِ ـ  هذاأفّحينهاُتدركالهيمنة،أسبلل له ساليالديف  .وبدأُتأوعُروأدرُؾتجيػدا يانناسبوا 

يالحيػاةسػيتنامىخيػاريفػف،يػسفزالؽِالتعمػؽبهػذاالػديفأواالنػحاوػيتبقدِرماأنتجػحفػيو،أنس
.وألوِؿمرة يتعاضدالذكاءافالتحميميوالعاطهيفيذهني،لُيعيدانيإلىنهسي.إنيبالِمثؿالحرةِ

أعمؿعمىتهسيِرتمؾالمرحمةعبرهذاالسطور.
مػفكػارؿمػاركسوفريػدريؾأنتجمػز االتجتمػاعٔعندماُيه ُسركػؿٌّ ـ  "االوػتراكية العمميػة"،أيعمػ

ّنػػػاتركيبػػػة تجديػػػدة مػػػفاالقتصػػػادالسياسػػػياإلنكميػػػزي،والهمسػػػهةيقػػػوال؛الخػػػاُصبهمػػػا فأنهمػػػا"ك وا
األلمانيػػة،واالوػػتراكيةالهرنسػػية".وهػػذاالمػػدارسالػػثبلثتعمػػؿعمػػىصػػياغِةالتحمػػيبلتالنظريػػة

سػيهػا.فبينمػات تجه ػُدمدرسػُةاالقتصػادالسيايكممِلتحكـبمسػاِرحيػاِةأوروبػابإلىالمحداثِةالساعية
بينسالديفُلبلقتصادالتجديد)أوعمىاإلقناعِفر اظنتجاح هواإلنكميزيلمبرهنةعمىأّفمايحدث

الػبػالقػوؿِعمػىت عمؿاأللمانيةالهمسهة فاّفالتجديد(، بػسأساسػا األخػذُالػذييتجػُبرييس يّفالعامػؿ 

                                                           
–ٕٓٛٔضعاأسسالهكرالماركسيواالوتراكيةالعمميةوالحركةالويوعيةالدولية)قدو،وصديؽماركسفريدريك أنجمز: 0

ٜٔٛ٘) ماديا . كونس رغـ هي ؿ، أتباع مف كاف ماركس"العايمةأ. وكتبمع إنكمترا"، في العاممة الطبقة كتاب"حالة صدر
المقدسةأونقدالنقد"،وأصدرامعا "بيافالحزبالويوعي".مفأهـأعمالس"أصؿالعايمةوالممكيةالخاصةوالدولة"و"مساهمةفي

 نتجمزوماركسالمروديفالهكرييفلمحركةالعماليةواالوتراكييفاألوروبييففيعهدا)المترتِجمة(.نقداالقتصادالسياسي".يعتبرأ
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ِمػػؾ باالوػػتراكيُةالهرنسػػيةأساسػػا .فػػيحػػيفتواظػػاإللػػس(–هػػوالدولػػةالقوميػػة)الوػػكؿالتجديػػدلمم 
المتجتمػعمدنيباعتبارهااتحادالو) هػاة ،وذلػؾبقولِقاطبػةوالديمقراطية(عمىالتنظيرباسـِ بػيّفكػؿا

ػػػر السػػروِدالدينيػػػةالقديمػػػةقػػد س  ،ليتحقػػػؽنتجػػاُحالمتجتمػػػعالعممػػػانيالوضػػعي)الػػػديفالتجديػػػدتانح 
لمنظاـالقايـ(.

ب م ػػالػػذيق ،الرأسػػماليتكػػارِبلحيكمػفالتػػيثيرالهايػػؿل وػػيء  أسػػاسِ،فػػيرأسػػا عمػػىعقػػبكػػؿا
بعػِضوضػُعالثورةالهكريةالمتناميػةفػيأوروبػااعتبػارا مػفالقػرِفالسػادسعوػر.مػفالضػروري

العيِفالموابهةاألمثمةالتاريخية مرارا ،لدشالعمؿعمىتعريِؼهذاالثورةالهكرية.ويتعمؽُنصب 
فِوؿبمثالنػػػااأل ػػػو  ػػػتكهنػػػةِدولػػػِةالت ك  المعبػػػد.فمػػػعبػػػروِزالثػػػورةالهكريػػػة،ُقُيم  السػػػومرييففػػػيرحػػػـِ

نمػػوذِجالدولػػةاعتمػػادا عمػػىفػػايِضاإلنتػػاج.ولكػػف،بييػػِةمليػػِةرقابػػة يمكػػفالتسػػتر ظػػروُؼتنظػػيـِ
متجتمعبالنظاـوسايِؿالورعنةاألساسية)إقناعالوترتيبُبتطويرُعمىفايِضاإلنتاج؟كيؼيتج

لتجميِعأدياِفالالمبت ك ُركافالتجديد(؟الحؿ  نواء اهلهِةالتجديدةكيوِؿمثاؿ  الدولة،وا  ـ  ة.مدنيتنظي
راديكاليلم اية.فؤلوِؿمرة  الم ِمؾ.وألوِؿمرة ُين ظاـ–تنتظـالدولُةفيهييِةالراهبلقدِصيغ تجواب 

تحػػػتالمراقبػػػة.فػػػيحػػػيفأّفالقػػػوشاتراكيةِاالقتصػػػادبالتػػػداخؿمػػػعالدولػػػةوكاوػػػ لدولػػػة،لينضػػػوي 
ػػيوتُق ناػػععمػػىوػػكِؿ لمسػػماءواألرضوالهػػواءوالمػػاءوالمدينػػة.تجديػػدة ملهػػة الهرميػػة الكبلسػػيكية تُنو 

مػؽبػ لئلنساففيممحمػِةالخ  .أمػا"مػفُبػراِزاإللهػةُخِمػؽ اإلنسػاُفوالقوؿ:"وُيرم زإلىأوِؿاستعباد 
ػفاُفكُؿهذااالختراعات،فهوالزقورات.مك ُعالطابُؽاألعمػىفػيالزقػورات،أيالمعبػد،هػومتجما

لطابُؽاألوسطهومكاُفصبلحياتوسمطاتالطبقةالعمياالهرمية(.واأي:اهلهة)اتحاداهلهة،
ِمؾ)ُمبِدعالنظاـوأوؿ–الراهب لمعبيػداألرقػاءهيمف(.أماالطابؽاألسهؿ،فقدُخُصػحاكـمالم  ص 

ِفّييفوال ـُوالمنتتجػػػيفلهػػػِحػػػر  لمدينػػػةوالدولػػػةاايِضالقيمػػػةواإلنتػػػاج.ولػػػدشقولنػػػابػػػيّفالمعبػػػد هػػػورحػػػ
والطبقػػاتِ مصػػ ار  بػػداييٍّ ،ن ُكػػوفبػػذلؾقػػدحػػددناصػػياغة كػػُؿالػػنظـوالترتيبػػاتلهػػاوأوُؿنمػػوذج 

أوروبااألخير.وألتجِؿذلؾهذاالمثاحِمؿمثار ت المدنياتِفتجميعُة.مدنيال نموذج  ؿ،إلىأْفتصؿ 
األبهى،وأقوؿأنسمػفالمسػتحيؿأْفع ُوُؿعمىأُ األصميا صحِةاعتباِرالمثاِؿالسومريالمصدر 

اوتقاؽ تجذابا وميثرا بقدِرالمثاِؿاألصمي. أيُةنسخة أوأي  ت ُكوف 
لثػػػة.فػػػيحػػػيفأّفالنسػػػخة الثانيػػػةهػػػيحضػػػارُةاإلغريقػػػيهػػػوالنسػػػخُةالثا–النمػػػوذُجاإليػػػوني

الهورييف،وكػذلؾالحثيػيفالمتػداخميفمعهػـ،والنابعػُةمػفميزوبوتاميػاالعميػا.يكمػفف ػرُؽاإلغريػؽ
الهمسػهي.وي ُعػوُدالسػبُباألساسػي نوػايهـالطػراز  فيتخطيهـلؤلقاويػؿالميثولوتجيػةالكبلسػيكية،وا 
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ؿِو د ت ػػإيضػػاحِلػػدشلميثولوتجيػػابااإلقنػػاعِلمتجتمػػعإلػػىضػػعِؼقػػدرةِفػػيإنوػػايهـفمسػػهة الطبيعػػةوا
اسػػػتمراِرقػػػوِةوػػػرعنِةالسػػػرِدالميثولػػػوتجيبػػػيفالطبقػػػات المػػػدفالبػػػارزةعمػػػىمسػػػتوشأرقػػػى.فػػػرغـ 

مفالسهمى،إالأّف ذخر  إقناعا ألتجِؿالمنهمكيفبامتبلؾ  حكـ،مالعينيِةلمواكِؿالالعباراِتاألكثر 
حاتجػػػة ماسػػػة تهػػػرضنهسػػػهاوػػػييا فوػػػييا .فالممارسػػػُةالعمميػػػةلمحيػػػاةاالتجتماعيػػػة،والموػػػاكُؿاغػػػد

المبتػدعٔالمتمخضُةعفالمدفتستوتجبطرازا فمسهيا فياإليضاح.لكّفمتجمػع اهلهػِةاألولمبيػة
األولػى،لم اية.وبينمػاضػحىسػقراطبحياتػسفػيسػبيِؿمواقهػسالتوػكيكيةا زاؿميثريمعزيوسال

لمهمسهة.ولفي ُكوفخطي فقد أوليٍّ كػؿٍّتسػميةُنتجحتبلمذتسفيتحويِؿمسودِةتعاليمسإلىمصدر 
."أبوالهمسهةػ"بمفأفبلطوفوأرسطوخاصة 

انتقمػتمػفالميثولوتجيػاتالسػومريةوالمصػريةإلػىبالمقدورتعريؼُ العبرانييفبينهـأوُؿقبيمػة 
التجانبيػػػةفػػػدِامختمػػػؼ.وباضػػػافِةالعديػػػدمػػػفالرورافػػػد ديػػػة.إنهػػػانسػػػخة مػػػفالسػػػرودالدينيػػػةالتوحي

لُػُدموػتقاتهامػفالػدياناتالموسػوية األخرش)وفيمقدمتهاالهمسػهةاليونانيػةوالزرادوػتية(،فانهػاُتو 
والعيسويةوالمحمدية.

المػػػاديوالمعنػػػويا الثقػػػافيا ػػػذياالػػػ،التجديػػػدإّفالػػػزخـ  كتس  بحممػػػة تجديػػػدة عمػػػىقػػػدرة الب  القيػػػاـِ
يرتكػػزأساسػػا إلػػىذاؾاألصػػِؿالتػػاريخيوتمػػؾ؛القػػرفالسػػادسعوػػرخػػبلؿعظمػػىفػػيأوروبػػا

عنهػػا،والتػػاريخِفػػيالنسػػِخالمعدلػػةالموػػتقةمنػػس.أمػػاالتهكيػػُر فمػػف؛مػػفأوروبػػابػػسبتػػداُءاالبمعػػزؿ 
.تبػػػدوعػػػاتجزة عػػػفاإلقنػػػاعمنػػػذالبدايػػػةتجديػػػدة وأديػػػاف مػػػفخػػػبلِؿابتكػػػاِرميثولوتجيػػػات إالي ُكػػػوف

فعمميػػػػاُتاإلنوػػػػاِءالهكػػػػريالمعمػػػػوُؿبهػػػػاتحػػػػتاسػػػػـالوضػػػػعيةوالعممانيػػػػةوالميبراليػػػػة،بػػػػؿوحتػػػػى
احتضػانهاالتجديػػد فػيثناياهػا؛إالأنهػػاُأنِوػي تفػيظػػُؿالتػيثيرال ػايرلممصػػدر ـ  االوػتراكية،ورغػ

سػػبؽطبلحاتهاومضػػامينهاقػػدِصػػي  تفػػيالنمػػاذجاألالتػػاريخياألـ.فال البيػػُةالسػػاحقةمػػفاصػػ
باالقتصػارعمػىعصػِرالنهضػةواإلصػبلحوالتنػويرفػيأوروبػا،ها.بالتػالي،اليمكػفإيضػاحُمن

دوفاالعتمػادمػفذلػؾفعػُؿيسػتحيؿوبػؿ.الرومانيةوعمومهاوفنونهػاوحقوقهػا–الهمسهةاإلغريقية
عمىاإلرثالسومريوالمصري.

                                                           
زتعروشاهلهةهفملهةأولمبوستجاءتإلىالببلدمعاهخييفوالدورييف،وألأوهراهلهةعنداليونافاآلليِة األولمبية: 0

اضعةلآللهةالتجديدة،ولكنهاظمتموضعالتبتجيؿمفعامةالوعب.بينمااليسينيةواألرضية.عمىأفاهلهةالم موبةبقيتخ
كانتاهلهةاألولمبيةالمنتصرةتتقبؿعمىعرووهابيعمىالتجبؿصمواتعبادهااألوراؼ.حدثفيبعضالحاالتأفاتحدت

سهذاالنظاـاإللهيالتجديدرباهلهةالص رشأوامتزتجتبالكبرشوأصبحتمفحاويتها،كماكافحاؿالدوؿ.كافعمىرأ
األربابزيوس)المترتِجمة(.
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فػػػيمسػػػتهُؿالقػػػرفُتعطػػػيُأُكم هػػػاها.وباألصػػػؿ،فقػػػدبػػػدأتألوروبػػػامسػػػاهماتُأفّالوػػػؾفػػػي
مكيػػافيميؤمونتػػاي فوفرانسػػيسبيكػػوفوالهبلسػػهة،وعمػػىرأِسػػهـالعممػػاِءسػػرودُفالسػػادسعوػػر،

الن؛إنماالعمـوالهمسهةوالديف،والتيتتيلُؼمفمزيجِوكوبرنيكوس .لػـةالتجديػدسػخةِتحددمبلمػح 
تق دام ُةعمىالمدينةوالدولةوالطبقةوالتاتجروالماؿوالسوؽفحسب،بؿومدنيالمامنحتسقتصرت

مفغيرهػالمهػارِةاالنتهػاؿمػفأيضا الهمسهة والديفوالعمـوالهف.لقدب  رهنتأوروباامتبلك هاأكثر 
مكانيػػػػِةالثقافػػػػةالماديػػػػةوالمعنويػػػػةلمتػػػػاريخالقػػػػديـ،و ِصػػػػهابا  أقػػػػربُت ه ح  إلػػػػىدقػػػػِةمػػػػات ُكػػػػوفُدقػػػػة 

حضػػػارتافالمختبػػػرات،وصػػػهِرهافػػػيبوتقتهػػػا،وتكػػػويِفتجميعػػػة تجديػػػدةمنهػػػا.فػػػيحػػػيفعتجػػػزتال
ُةالوػػرؽأوسػػطيةقاصػػرة عػػفإبػػداِءحضػػارالهنديػػةوالصػػينيةعػػفالنتجػػاحفػػيذلػػؾ،مثممػػابقيػػتال

.قوتهافيتحقيِؽحممتهااألخيرة.وقدتطرقُتألسباِبذلؾمرارا 
لتػػذكيرُامهيػػدِسػػيكوفمػػفال مػػاقامػػتبػػسبػػيفالقػػوؿ،لػػدشبهػػذاالحقػػايؽالتاريخيػػةباختصػػار 

عظمىفيالتاريخالحضاري.نسخة ثالُثأوروباهو
أنطوني ،(ةواصػمتفتػراتغيػرم)"متقطعػاتمساهماِتأوروباعمىوػكؿ"غيدنزلقداصطمح 
اِتمتقطعػاألوروبيػةأصػوُلها،لكػّفةِمدنيػّفلمتحديِداألصػؿ.الريػبأإلىحيثيسعىعبرذلؾ

)الرأسػػػمالية،الدولػػػةالقوميػػػة،والصػػػػناعوية(غيػػػدنزتمػػػؾ .سػػػيعمؿفػػػػيعمػػػىذلػػػؾنسػػػبيّبرهػػػاف 
سوسػيولوتجيا التػيتتضػمفمعػانيإنقػاِذالرأسػماليةالراهنػة،إالغيػدنزالهصوؿالبلحقةعمىتقييـِ

العم،هاح ر و أّفالمواضيع الثبلثة األساسية التي التحميؿ  ؽ.ولهذاالسبب،مفالمهـعقديتستمـز
الروابطمعها.

أمر ثبلثةِالتياراتِتمؾالتمييزبيفالةلمماركسية.فمهمِلن ُعدمرة أخرشإلىالمصادرالثبلثةال
وعمىصعيِدمهـ امفالتوػابسالكػتوخيِصعفعتجز غيدنزمِؿمصادِرأوروباالهكرية.لكفّل ـُ

أيضا .أيديولوتجيُةالتنويرهيالتيكوؼعفنهسسيس،لكافذلؾلوكاففعؿ.حيثبيفثبلثتها
تجمعػػػػتبػػػػيفاالقتصػػػػادالسياسػػػػياإلنكميػػػػزيوالهمسػػػػهةاأللمانيػػػػةواالوػػػػتراكيةالهرنسػػػػية،بمػػػػافيهػػػػا

ومػػيثرة بقػػوةالماركسػػيةأيضػػا .الواتجػػُبتحميمػػسأساسػػا هػػوهػػذااأليديولوتجيػػة،التػػيالتػػزاؿمهيمنػػة 
نطػاِؽ خػارج  ُدذاتس،إالأنهاتهتقرأليتتجديد  ِبح  السوسيولوتجياكعمـ  فيالعال ـ.وبالرغـمفتقديـِ
عػػاِلـاالتجتمػػاعاألمريكػػيالوػػهيرالػػراهف ْفلػػـأكػػفمخطيػػا ،فعنػػدمايقػػـو األيػػديولوتجياعينهػػا.وا 

                                                           
(.وقددافععفالهكرالحر،وتجمعمتجمؿٕٜ٘ٔ–ٖٖ٘ٔإحدشالوخصياتالهامةلحركةالنهضة)مونتايغن أو مونتاين: 0

كتاباتسوتقييماتسبويفالعديدمفالمواضيعفيميلهس"تتجارب")المترتِجمة(.
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الماركسػػية،فكينػػسي عت ػػِرؼبمػػامهػػادا:"خػػوفيملبػػرتوالميروػػتايفبتحميػػِؿالهكػػراألوروبػػي،بمػػافيػػس
عمينػاغضػُباهلهػةعنػدمانػتكمـوننػاقشالحريػة واالوػتراكية،ألننػا قػدوػربناتجميعػا مفأفي ِحؿا
".والهكرالمذكورهوأيديولوتجيُةالتنوير.فيحػيفأّفاال مفنهِسالمنبعالمسمـو الوػهير  عتػراؼ 

"الحيػاةالخاطيػةالكػافعمػىالنحػِوالتػالي:درسِةفرانكهػورتالهمسػهية،لمألدورنو،الممثؿالناب ة
ُتعاشبصواب".

عبلنيػػةأمػػانيتوػػسوأتباعػػسالموػػابهوف،فينتقػػدوفأيديولو أكثػػر  ،حيػػثيقػػوؿتجيػػة التنػػويربوػػكؿ 
ػ مػىالضػوء عٔوػميثكػارؿط مانيتوسأّفتجميع مصػطمحاِتالتنػويرقػدانُتِهم ػتمػفالػديف.كمػاس 

اليحػة مػفمراتجػعغنيػةوالتجذورالدينيةلتجميِعاصطبلحاِتوفرضياِتفمسهِةالسياسػة.هػذاوثمػة
الوخصياتالقدوةبويِفمدشُعمِؽالريبةوالوؾفيطراِزالهكراألوروبيذاتس.

ال .حيػثذهوؿةفيأوروباكثيرُةالتعقيد،وتبعػثعمػىالتجهػوِؿوالػمدنيإّفحاؿ  ـ  هػاحتجمُتعػاظ 
الُيقػػػاسبييػػػِةمرحمػػػة أخػػػرشفػػػيالتػػػاريخ؛لػػػيسفقػػػطبحروبهػػػاالدينيػػػِةوالقوميػػػةاالسػػػتعماريةمػػػاب

ِلهاأيضػا عمىصعيِد،بؿوبالسيطرةعمىاالقتصادوتوتجيهس،وةهيبواإلمبرياليةالر .سمطاتهاوت ػد و 
يُةوالصػػػناعويُة"فػػػيهػػػذاالنقطػػػة.بػػػؿوت عػػػِرضالرأسػػػمالالمتقطعػػػاتالعديػػػِدمػػػف"اليمكػػػفإنكػػػارُ
"بال ة األهميةمفبعضالنواحي.متقطعاتوالدولةالقومية"

تمػػػؾالسػػػرود،وفػػػيمقػػػدمتهاأيديولوتجيػػػُةالتنػػػوير،الت "متقطعػػػات"ح يوضػػػسػػػتطيُعتإالأّفكػػػؿا
ضػػطر يةاألوروبيػػة.فكيهمػػامدنيػػلا أصػػحاِبتمػػؾحػػاؿ اّففػػلدعايػػةلدينػػس،إلػػىامعتنِػػُؽكػػُؿديػػف 

ْفعػػفغيػػِروعػػيموػػابهةأيضػػا السػػرود ػػث ِمهـإياهػػاهـلهػػاوذلػػؾبهضػػمِ؛،وا  ػػُدذاتػػس،وت م  ِبح  كػػديف 
يّفإمكانيػة وتجػوِداالسػتثناءاتفػيكػُؿبػهنػاالتػذكير ابداِءارتباطهـبهػافػيمخػرالمطػاؼ.أود بو

ال هيػػػػِةالدينيػػػػةالت اضػػػػيبتاتػػػػا عػػػػفالما.يتجػػػػبعػػػػدـاييػػػػدهي،بػػػػؿةالعامػػػػهنػػػػيالقاعػػػػدة يوقػػػػت 
ت ع راضػتفوالميتافيزيقيةلمبنيِةالهكريةاألوروبية،والتيتمتدبتجػذورهاإلػىأغػواِرالتػاريِخالسػحيؽ،

ت،وتوػػػكمعػػػدةمػػػراتقاؽِتوػػػلبل ُمثق مػػػة باإلوػػػكالياتالعضػػػاؿ.مدنأصػػػوُلهافػػػيأوسػػػاط  يػػػة ماديػػػة 
روؼالثقافيػػةالماديػػةالتػػيُتع ُبػػُرعنهػػا،بالػػدفاععػػفالظػػةُمك ماهػػ،فهػػيأُيديػػفمثممػػاالحػػاُؿفػػيو

                                                           
اكارل شميث: 0 أهـ وأكثرهـ،لمهكريفاأللمافأحد القرفالعوريف. في الهمسهةوإوكالية نقاد أكبر ومفأهـ،الميبراليةمف

مفألدأعداءالمتجتمعالتعدديالميبراليالمنهتح.هووالدستورومعضمةالحرياتالعامةالمهكريفالذيفناقوواإوكالياتالسياسة
األمةالنقيةعرقيا .د،ازيلمديمقراطية،وأحداألسسالهكريةلمنظاـالن عفنظاـسياسيقايـا فعفمسهياوالمدافعيفعفمههـو
التزاؿأفكار الديكتاتورية. الرياسة القرارالسياسياعمىمبدأ عمىصناعة فيصوغميثرة لدشالمحافظيفالتجدد وخاصة ،

السياسةاألمريكيةالمعاصرة)المترتِجمة(.
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فػػيكافػػِةأرتجػػاِءإياهػػااالسػػتراتيتجيةتتتجسػػدفػػينوػػرهااهػػتُماه .وم اضػػهاِءمسػػحِةاألبديػػِةعميهػػابو
ه ػػتالمتجتمػػع بتقنياتهػػاالسػػمطويةالسياسػػيةوبػػالعنؼالعسػػكريكالػػدرعالمنيػػع، المعمػػورة.لقػػدالتح 

مػػعالذهنيػػة،سػػواءعمػػىالصػػعيدالكػػونيأوالمحمػػي،وبػػاألخصمثممػػاغػػزتتجميػػع ميػػاديِفالمتجت
إلػػىتجميػػِعالتجامعػػاتالرسػػميةبوػػتىمدارسػػهاوايػػِؿاألي؛بػػدءا مػػفالرهبػػافِطنوعمػػىالصػػعيدالػػ

وأكاديمياتها،ومفالمدارساالبتداييةإلىالثكنات،مفالمعامؿإلىمراكِزاألسواؽالتتجارية،مف
الموػػػافيإلػػػىالسػػػتجوفوحتػػػىوال إلػػػىبقايػػػااألديػػػافالقديمػػػة،ومػػػفاإلعػػػبلـإلػػػىالمتػػػاحِؼوصػػػ

القهصالحديدي.فيا بوسمحبرمتسالمتجتمعُبات.لقدالمقابر
ػػػت.أمػػػارسػػػميةصػػػهة هػػػاحمػػػؿمثار كممػػػااكتسػػػب تاألديػػػاُفواألفكػػػاُرالتػػػيت ،ت ُكػػػوُفقػػػدت ي دل تج 

مممػوس.متجموعاتاأليديولوتجيات،فهيمبادُعالبرامِجالمدافعةعفال البوػريةومصػالحهابوػكؿ 
األوروبػػػيالػػػ أوالػػػديف  .اقػػػدبػػػاتأيػػػديولوتجي،الصػػػعيدالعػػػالميعمػػػىا رسػػػميذيأصػػػبحإّفالهكػػػر 

بكػػؿمػػااهيمنتهػػ،وبسػػطِاأبػػديتهالعميػػا،وتػػيميفِاعمػػىالػػدفاععػػفطبقتهػػة مرغمػػية،فهػػمدنيػػوك
فهػػذااالنتقػػاداتليسػػتيتعػػيُفالتبيػػاُفبػػيلههػػـ،مػػفقػػوة.عػػبلوةعمػػىذلػػؾ،وتبلفيػػا لسػػوءاتأوتي ػػ

هػا،بمػاالمسػتولىعميوةِوّ ػزُإلىاإلنسافاألوروبيالمركزفحسب،بؿولتجميِعالبوريةالم موتجهة 
ي.عال مفيهاأنا،ومنطقتي،و
فػػػيمحمػػػس.إفّهػػػذاالدرإلػػػىرتأيػػػديولوتجياالتنػػػويرثاػػػوالقػػػوؿ:لمػػػاذاأ  هػػػذاتجػػػة؟هػػػوتسػػػايؿ 

ها.سػبقُتيتهالمعتنقيكُؿاألديافالالديفالكوزموبوليتياألرقى،وُتو تُجسنداءاتِبمثابِةيولوتجيااأليد
فيبحيثباتالتهكيرُإنهاقومية  .مسػتحيؿوػبس الت عبدالدولػة القوميػة ة أومتجتمعية طنيوميوؿ 

بػػبلديػػف.إفّمػػايكػػوفبانسػػس ب اإلنسػػاُفالمهتقػػُرلمدولػػةالقوميػػةأوػػغػػدالقػػد أيػػديولوتجياالدولتيػػِةاف 
مػػااألمػػُركصػػعبا هػػاهػػاواعتناقُبقبػػوؿُالوبالتػػالي،لػػفيكػػوف.األديػػافضػػعؼِأالقوميػػِةهػػيبمثابػػةِ

مفحياؿ ُوؿنمط حياتهاالماديةإلىضرب  األديافالسابقة.وهيتت ذشدايما مفالعمموية،وُتح 
تعمػػػػؿوسػػػػايُؿالثقافػػػػةالمعنويػػػػة،وفػػػػيصػػػػدارتهااألتجهػػػػزُةالوػػػػعايروالطقػػػػوسالدينيػػػػة.فػػػػيحػػػػيف

اإلعبلميػػػة،عمػػػىالدعايػػػةالدايمػػػةلهػػػا.أمػػػاالحيػػػاُةالسياسػػػيةواالقتصػػػادية،فهػػػيتحػػػتقبضػػػتها
الُمحك مةكميا .لقدباتتعالمية.

النهػاذ منػس،لػدشسػرديلهػذاالتعميمػات. مسػدود  وأنػاإنيمنتبػس ِلك ػونيبسػطُتصػورة لعػال ـ 
لئل ػػػػػهاعمػػػػػىهػػػػػذاالوػػػػػاكمةرُضعػػػػػت ة مدنيػػػػػأّفإلػػػػػىِةعمػػػػػىالهػػػػػوروػػػػػارمضػػػػػطرٌّ أ وػػػػػب ُس،هػػػػػينهس 

ػػػتوكينهػػػاقويػػػة فػػيأواخػػػِرعهػػػِدهالثقػػػةبػػػذاتهافقػػد تاالتػػػيباإلمبراطوريػػةالرومانيػػػة .فمهمػػاالح 
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ػػػتسلبلنالمتجتمػػػعِالتعػػػددياُتالموتجػػػودُةضػػػمفكافػػػِةمسػػػتوياِتعػػػة،فومني وكػػػذلؾ،هيػػػارالػػػذيع راض 
تتجاههػػاقػػدذلػػؾالبييػػُةالمتيهبػػُةلحمايػػِةنهِسػػهاأيكولوتجيػػا ؛كػػؿ  عتيػػد  حالػػة صػػراع  دخػػؿ  منػػذزمػػف 

فػػػيبالِمثػػػؿُِةإلػػػىإمبراطوريػػػة،فالديمقراطيػػػةأيضػػػا تسػػػتمرمدنيػػػسػػػحيؽ.أي،وبقػػػدِرمػػػاتتحػػػوؿال
التحوؿإلىكونهدرالية.



 الرأسمالية سمطة، ال اقتصاد -آ


مػافػيأهميِتهػاتماثػؿُنتػايج اهػتمخضعنتػة هػوفكػر،اقتصادا ليستالرأسمالية يفّبزعـ الإّف
التنويػسُمالال رأسماركس"لِكتابِ الػذيأسػعى"بيقُؿتقػدير.وعمػيا إيضػاحسإلػىمسػبقا أّفالهكػر 

ربطتػػيتػالِةالهكػرِؿمػفخػبلدياقػتناؿُقب ػالسػمطة.فضػبل عػفأنػػيالأ هنػاالعبلقػةلػسباختزاليػةِ
ِفقوة وزمرة )ثمة(سياسية ت سيطرعمػىالرأسمالية بالدولةباعتبارهااقتصادا .إنيأتحدثعفت ك و 

،واالقتصػػػػػاد:الرأسػػػػػمالية،الرأسػػػػػماليّكالتػػػػػاليتػػػػػـاصػػػػػطبلحهاعػػػػػفالظػػػػػواهِرالتػػػػػياالقتصػػػػػاد،و
وتػيثالرأسػماليّ وػيف  داخػػؿأوروبػافػيالقػػرفالسػادسعوػػر،.فػؤلوِؿمػػرة غػدتهػذاالقػػوُةذات  ير 

نكمترا هااستخدامُوصطمحاتبالذات.متمؾالمفخبلِؿوصارتنهوذا سياسيا أساسيا فيهولنداوا 
بروديػػؿاالقتصػػاد لػػيسميوػػػرا عمػػىأنهػػااقتصػػػادية.بالمسػػتطاعالقػػوُؿأّففرنانػػػد هػػوأوُؿعػػػاِلـِ

 وميرخ  .جسوتحويِمهػاإلػىمػنهفكرتِػعػفتنسػيؽِز تِجػحقيقػة،ولكنػسع هػذاالإلػىانتبس قدير اتجتماع 
ماماِتاورغـإدراكسمدشتخريبهال بمافيسنسعتجزأيضا عفتبيافذلؾ،لكلهكراألوروبيّكُؿُمس 

قاصػػرا عػفتطػويِرفكػػرافػيهػذاالمنحػى،إالأنػػسيقػوؿعبلنيػة أّفالرأسػػمالية .وربمػابقػي كهايػةال
احتكػػاريّضػػدالسػػوؽ، وسػػمب  مػػاو،يتجػػبالتسػػايؿ:إذف.خػػارجمػػفال،وقػػوة مهروضػػة وأنهػػانهػػب 

لػيساقتصػادا ؟التجػوابعمػىالػذيلمسػوؽ،ومػفالخػارج،والمضػاد سهرضنهس ػالذيي الويءُهو
و أـمدرسة فكرية؟لم اية.هؿهوقوة سياسية سطحيٌّهذاالسياؿناقص  أـديف 

فيػػسضػػمفميػػاديِفوالبحػػثُ،التطػػورالميػػدانيلمهكػػرالنظػػريّرفحػػُصسػػيكوفمػػفالمهيػػدأكثػػ
البندقيػػػة.حيػػػثثمػػػةمدينػػػِةفػػػيمثػػػاِؿالعبلقػػػاتالتػػػييتوػػػعبداخمهػػػا.لنبػػػدْأبالبحػػػثوالتمحػػػيص

تهػيمفعمػىهذاالمتجموعػة متجموعة ضخمة مفالتتجارفيالبندقيةفيالقرفالثالثعور.لكفّ
هنػاؾ،.أيا بحريػال وممػؾأسػطت أنهػاالوقػتنهسػس،وُتصػاِرعأنػداد ها.كمػاإدارِةويوِفالمدينةفي
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،وتتسػـوتحميهػاالنهضػةتدافععػفأيضا .عبلوة عمىأنهاعسكريةِالقوِةالصاحبةُبندقيةالمدينةُ
 هاعمػػػىاالقتصػػػادوالمتجتمػػػع.مػػػفهنػػػا،مػػػفاليسػػػيرِسػػػيطرتباحكػػػاـِ هػػػذاالتبيػػػافُبمكػػػاف  بػػػيّفكػػػؿا

الصػػػمغالبلصػػػؽِالػػػبعضعبلقػػػاتمتداخمػػػة مػػػعبعضػػػهاال يػػػيديدور  ،.إذفلهػػػا،وأّفالمػػػاؿ  أي 
يستطيعالرداعمىتكامِؿهذاالعبلقات؟وك البندقيُةبها:يمكفإيضاحُتجوانبمصطمح  مراقبةتقوـُ

لهػػذا.وربِكبػػارالتتجػػاُسػػُمي تمتجموعػػة عػفطريػػِؽمػػففػػايِضالقيمػػةمهػػـقسػػـ وتسػػريباالقتصػادِ
ستخدـقوةتها،والرقابةلديالسياسيةذاتهاأوعمىملياتزمرةعمىالتهاقبضحِكـتُيال رض،فه

عندمايستدعياألمُرالمتجوء إلىالعنؼ.اتجيوه
ذادققنابامعاف،و عمػىوتجػِسالتقريػب.فحتػىيزُسنتجدأّفالمتجموعة نهسهاتتمفا  وػامؿ  بِحػراؾ 

عمػػىصػػعيدمدينػػةالبندقيػػةومػػيثرة ُمحػػُددة ،فانػػسثمػػةمتجموعػػة هػػام داخلػػوت يػػرتبعػػُضاألسػػماء
مػػػرة أخػػػرشِبت  ـْ هػػػذاالمتجموعػػػة.إنهػػػااحتكػػػاُرالتتجػػػار،الدولػػػة،التجػػػيش،عريػػػؼِعمػػػىاألقػػػؿ.ِلػػػن ُق

.هػػذاالمتجموعػػُةتتتجػػاوزالتػػيفػػيالصػػدارةوفالكنيسػػِةوالهنػػمتجػػاميِعوالبيروقراطيػػة.وهػػيحاميػػُة
الد خػارتجيٍّنطاؽ  ،قتصػادمعنيػة باالرغػـأنهػاليسػتولػة،وتهػرضذات هػاعمػىاالقتصػادكاحتكػار 

اذانعتنػػاهػػذاالمتجموعػػةعميػػس،فػػو.نهسػػهاالدولػػةِة هيمنػػوُتحِكػػـنهوذ هػػاعمػػىالمتجتمػػعبمػػايتخطػػى
مػفوافػر نصػيب ذاتهسػيرا ذلػؾفسػيكوف"؛السمطةػ"بػبػذاِتنهِسػها،أوأسميناها"المكثهةالسمطةِػ"ب

ػػػػومػػػػيثرة عمػػػػىتجميػػػػِعأرتجػػػػاِءإيطاليػػػػا،ل ُكّنػػػػاسنُنافػػػػذة ةُمتجموعػػػػهػػػػذاالالصػػػػحة.ولػػػػوكانػػػػت يهامّس 
الدولةػ".ولػوأنهػاانتوػرتبػيفصػهوِؼتجميػِعوػرايِحالمتجتمػع،ل ُكّنػاسنسػميهابػ"السمطةالقوميػةػ"ب

."السمطةاالقتصػػاديةػ"ؼنسػميهابػ.ولػوأنهػااسػتولتعمػػىاقتصػاِدالبمػِدبرمتػس،ل ُكّنػػاسػو"القوميػة
ولوأنهاب س ط تمنزلت هاعمىتجميِعأصقاِعأوروبا،ومنهاعمىكافِةأرتجاِءالمعمورة،ل ُكّناسػنقوؿ

."وعالميةأوروبية إمبراطورية "عنهاأنها
نكمتراالحاليةخبلؿالقرفالسادسعور،تيسيسا عمػىِلنتمعفْ هػذااهففيتج رافيِةهولنداوا 

ػػػد ُثالُمع ػػػُيفهنػػػاهػػػوتضػػػييُؽالخنػػػاِؽعميهمػػػا مم ك ت ػػػيفالم مػػػفِقب ػػػِؿالهرضػػػياتواالحتمػػػاالت.الح 
ػػػيهماكامبراطوريػػػة،وتسػػػعيافهمػػػاالهرنسػػػيةواإلسػػػبانية.فِكمتا إلػػػىتتطمعػػػافإلػػػىاإلعػػػبلِفعػػػفنهس 

ِمؾ  تابعة لها.فيحيفأّفالم  فيِكبلالبمد يف)إنكمتراتحويِؿإنكمتراوهولنداإلىمقاطعات  واألمير 
وهولنػػدا(ي تجه ػػدافلمحهػػاِظعمػػىاسػػتقبللهماالسياسػػيوتعزيػػزا.بالتػػالي،فهمػػابػػيم ُسالحاتجػػةلمقػػوة،

ال،ف ة.فكريػ.أماالقوةالتييحتاتجونهػا،فهػيسياسػية وعسػكرية وماليػة وهمامسيلة لحظيةيُاوتحاوا 
هنػػػػػاؾ.موتجػػػػػودوفلهنػػػػػانيف.إّفديكػػػػػارتوسػػػػػبينوزاوأراسػػػػػموسوفالمهكػػػػػريفواناوػػػػػدولهػػػػػذاف هُػػػػػـي
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تعبيػػدُيػػتـواليهػػوديتػػدفقوفإلػػىهنػػاؾكمسػػتثِمريف.ةُرفياوالصػػ تجديػػد.إنػػستجػػيش  األرضػػيةلتجػػيش 
التقنيػػػاِتالحديثػػػة.وهػػػـُيولػػػوفاألهميػػػة لمحريػػػةفػػػيسػػػبيِؿمتػػػدرب،منضػػػبط،ويمتمػػػؾمحتػػػرؼ،

،ويت مبوفعمىالنزاعاتالسياسيةالداخمية.واألهـمػفلهـيالتضامِفوالتكافؿوالدعـاالتجتماع
ُمنوف فكرنػابمتجمػوِعكػُؿهػذاعمىالصعيداألوروبي.ولػوا مهما اقتصاديإنتاتجا كُؿذلؾ،أنهـُيي 

نكمتػراتحميػافنهس ػيهمابقػوة تتجػاامنافسػيهما.بػؿوت ف،العوامؿ هرصػةِبالافحظيػسنتجدأّفهولنػداوا 
الُمطاِمعػػيفعمػػىاألمػػرهمػػاأيضػػا فػػينهايػػاِتذاؾالقػػرف.وسػػي قب هيمنتبسػػِطل قمػػيبل كػػافأو–ؿكػػؿ 

.هذاالويفبيّفهذاهوالمساُرالعاـلمتطوراتفي–كثيرا 
نعطيسلوػبكِةالعبلقػاتالمتداخمػةوالمترابطػة اسـ  إذف،والحاؿهذا،ِلُنك ُررسيال نامتجددا .أي 

هػذاالتطػوراتتمؾ؟بيُينظ ػز تكػؿا عميناتعريهها؟هؿطبقة تجديدة مبدعة هػيالتػيأ نتج  عمػىاـ 
ػفهػـُموتِجػدوا؟إنهػـاهالُؼمػفقتصػاديّالصػعيِداال معطػاء ،فم  ؟ثمػةفػيالميػدافاقتصػاد تُجِعػؿ 

تػاتِجر، واألسػواؽوػتىأنػواِعالِمه ِنيػيف،الهبلحػيف،العمػاؿ،ِصػ ارالتتجػار،أصػحابالػدكاكيفوالم 
ػػػػُرعمػػػػف .واألهػػػػـمػػػػفكػػػػُؿذلػػػػؾ،أّفهػػػػذاالعطػػػػاء تػػػػداوؿالوِحػػػػراؾِالواألمػػػػواؿوالسػػػػنداتالتػػػػيُتس 

القيمة.فم فالذييناؿحصة األسد؟إنهـ،بطبيعِةالحاؿ،الماالقتصاديا ُخـفايض  وفسيطرُيض 
ْفعمػػىاالقتصػػػادبوسػػاطِةالمػػػاؿوالقػػوةالسياسػػػيةوالعسػػكرية.ذلػػػؾأنػػسال بيػػػع مػػفدوِفمػػػاؿ.وا 

اإل قاؼ  الماؿ،ت و  صػؿاالحػتبلؿ،وحينهػايػنخهض.ومفدوفالتجيشوالقوةالسياسيةيحنتاجغاب 
فػػرِضتمػػؾفػيأنهػػـيسػػتمروفالمػػاِؿوموػػتقاتس،هػوتػيثيِرتجانػػِبالمحػػُددهنػاإلػػىف.إذف،نتػاجاإل
باالقتصػػادالبمػػوغِ،وذلػػؾبوػػرِطتعػػاظـهػػِبوسػػمِبفػػايِضالقيمػػةالمفػػيسػػبيِؿن،بػػةالصػػارمةاالرق

ُكػػُفمػػفإلػػىمسػػتوش بػػسُيم  .مػػفالمحتمػػؿأنهػػـالوػػرايُحالتػػيت ُكػػوُفعمػػىعبلقػػة كثيبػػة مػػعالػػتحكـِ
ي ُقودافالتجػيشهيال ِمؾ  والم  وبالتػالي،.اتالسياسيةوالعسكرية.االحتماُؿالراتجُحهناهوأّفاألمير 

نهػِسمتجموعػِةتجػاِمعيفػايِضإلػىينتميػافأنهمػااؿ.وهذامامعنااإمافهمابحاتجة ماّسة إلىالم
ُطػدوفالُعػرشبيػنهـعػفطريػِؽأنهماالقيمة،أو عمػىعبلقػة وثيقػة بهػـ.وفػيتمػؾاألثنػاء،فهػـُيو 

تعريه هـووصػه هـفػيأوروبػابػالمموؾواألمػراءالمهتمػيفبالحريػة الحركاِتالهنيةوالهكرية.كماأفا
ومػػيازرِةحركػػاِتالمعارضػػةبػػيفصػػهوِؼأيضػػا ـاليتخمهػػوفهُػػفيتوافػػؽمػػعمصػػالحهـ. عػػفدعػػـِ

الحػػراِؾالوػػامؿ؟فػػاذامػػاهػػذاءؿمػػرة أخػػرش؛كيػػؼيمكننػػااصػػطبلحُ.لنتسػػاسػػِةلهػػـمنافِالبمػػداِفال
واحد ينو ؿباالقتصادالحقيقيّأسميناا لمسػتولوف.إنهـااقتصادا ،نتجدأنساليوتجدحتىوخص 

ـُهػوهـالذيفي هرضوفأنهس هـعمىاالقتصػادمػفالخػارج.إنم فهـهيالء؟وعمىفايِضالقيمة.
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إلػى–الماؿسيولِةس ُرعوفمفوتيرِةذيفيُال المػاؿ.وهػـالػذيفينقمػوفالمػاؿ  القيمةب رضتضػخيـِ
وركاءفيالدولةمقابؿذلؾ.–ربما–لدولةعمىوكِؿُديوف،ليكونواا

التياالعننبلحظإذفأّف التػييبالرأسػماليةوالرأسػماليواالقتصػادالرأسػمالي،هػانسػميهصر 
غيػػِرمباوػػر،وتراقػػُبا .فبمػػاذاينوػػ ؿهػػيالءبصػػورة أساسػػيةفيػػسانهػػامكيخػػذتالالقتصػػادبوػػكؿ 

مػػعاحتكػػاراِتُيو ُحػػدوفاحتكػػاراِتهـاالقتصػػادية أنهػػـأساسػػا ؟إنهػػـمعنيػػوفباحتكػػاِرالسػػمطة.أي
البمػدعنػدماينتصػروففػيالحػرب.وهػذا السمطة.كماأنهـيحاربوف،ألّفقػواهـتتضػاعؼداخػؿ 

ا سػبكم مففايِضالقيمة.أماحػيفانتصػارهـفػيحػروبهـمػعالخػارج،فهػذايعنػيا مزيدمامعناا
االحتكاربدورايعنيمامهيمنة.وهذالا وبسطا استعماري والسمب  .يّالنهب 

إنكمتراوهولنداعمىالزمافوالمكاف، ذاماع مامنامثاؿ  مزيػدا ستكت ِسػبالتطػوراُتالحاصػمُةفوا 
طاػـتجِؿوالوضوح.فهماتست بلفتحاله هماألالوهافيةِمف تػيميِفالهيمنػةفػيأوروبػاأوال .حيػثت ح 

اإلمبراطوريػِةاإلسػبانيةمػعحمػوِؿنهايػاِتا لقػرفالسػادسعوػر،ول ِحق ػتضػربة نيُرعبوديِةوظمـِ
إمبراطورية عمىصعيدأوروبا.كمات ك باػد تالموناروػيُةالهرنسػيةأيضػا  مميتة بآمالهافيأْفت ُكوف 
هزيمة نكراء فينهاياِتالقرفالسابععور،ونالتمماُلهافيالهيمنةعمىأوروبػاطعنػة سػاحقة.

ِمػػػد تكمػػػا مػػػيازرِةبروسػػػيااأللمانيػػػةضػػػدالنمسػػػا،لُتمِحق ػػػامػػػعأسػػػرِةىلػػػإا أيضػػػإنكمتػػػراوهولنػػػداع 
الضربة القاضية بخياالتهافيتيسيِسإمبراطورية عمىالصعيداألوروبي.ومػعالحميهِةهابسبورغ

عهػػُدالحػروِبالدينيػػة،ِلت ُقومػابارسػػاِءعػػاـحػربالثبلثػيف األخيػرةمػػفذاؾالقػرف،ي ُكػػوفقػدطُػِوي 
تيسيسػا عمػىٜٗٙٔالنظاـالمعتمػِدعمػىتػوازِفالػدوؿالقوميػةالموافقػِةلنهتجهمػافػيعػاـأرضيةِ

دّ.وقػػػػػدٔمعاهػػػػدةواسػػػػػتيهاليا ِبهقػػػػػداِفالهيمنػػػػػِةٜٛٚٔفرنسػػػػاعمػػػػػىذلػػػػػؾبثػػػػػورِةعػػػػاـتر  ،ِلت نتهػػػػػي 
االسػػػػتراتيتجيِةمتجسػػػػدة فػػػػيوػػػػخِصنػػػػابميوف.وفػػػػيتمػػػػؾاألثنػػػػاءكانتػػػػاقػػػػدظهرتػػػػافػػػػيحروبهمػػػػا

التاسععوراال س ػم تالثػورُةالصػناعيةمفخبلِؿستعمارية،ِلت دُخبلالقرف  الثورةالصناعية.لقػدح 
الهيمنػػةاإلنكميزيػػة،ِلت ُوػػؽاطريقهػػانحػػو األلمػػانيردُعالميػػة.أمػػاالمػػاإمبراطوريػػة التحػػوِؿإلػػىأمػػر 

ال عمػىفرنسػاعػاـالمتمثُؿفيبروسيا،والمستيقُظمفسباتسمتيخرا ،فبعدماأحػرز  ،ٓٚٛٔنصػر 
                                                           

اهييتمعاىدة واستيفاليا:  0 لمتواورلمعاهدُة فيميتمر االتجتماع  الدولية( التقميدي)العايمة الدولي بالقانوف الدوؿ لتجماعة
وأحمتنظاـالسهارات،أقرتالمساواةبيفالدوؿالمسيحيةكمابويونهاوحؿمواكمهاعمىأساسالمصمحةالموتركةألوؿمرة.

ـالعبلقاتبيفالدوؿبصهةدايمة.أخذتوطبقتمبدأالتوازفالدوليالمستديمةمحؿنظاـالسهارةالميقتة،فساعدتعمىقيا
فتحتالبابلتدويفالقواعدالقانونيةالتييتجبأفتتجريعميهاالدوؿ،فساعدتعمىتدعيـولممحافظةعمىالسمـفيأوروبا.

القانوفالدوليوثبوتقواعدا)المترتِجمة(.
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الحرب يفالعالميت يفبهدِؼبسِطهيمنِتسعمىأوروباوالعال ـ،ولكنسخػرجمنهمػامتكبػدا هزيمػة  دخؿ 
سػػاحقة.فػػيحػػػيفخرتجػػتالواليػػاتالمتحػػػدةاألمريكيػػةمػػفالحػػػرب يفالعػػالميت يفبمكاسػػبهابكونهػػػا

قػػػػوة عالميػػػػة تجديػػػػدة مهيم نػػػػة منػػػػذالحػػػػرِبالعالميػػػػةالثانيػػػػة.وبينمػػػػاكانػػػػتإنكمتػػػػراثانيػػػػة،لت ِصػػػػير 
تكػراِردوِرألمانيػا،فقػدُهِزم ػتفػيحػرِبالهيمنػةوالنهػوذ.إلػىتتطمػعاالتحاديةاطوريُةروسياإمبر

 طالػِةعمرهػاعمػىراِهفُأمريكاتهناؾوبات  اإلمبراطوريػةالعالميػة،بحيػثتهػرعلعرقمػِةانهيارهػاوا 
بالدفاعية.مفالحرنوع عفطريِؽ

إلػػىمتجػػرااهػػذاهػػوالمنحػػىاألسػػاسلمسػػمطة.فنهػػُرالسػػمطةالمنبثػػُؽمػػفمدينػػِةأوروؾ، ـا ػػ ض 
فيالمحيطويضيع فيمياهػسبػالقربمػفمدينػِة التجداوؿوالروافدالهرعيةالمتدفقة،ليصبا مالؼ 

ر ع قدالنهر بيفّخميفنيويورؾاألمريكية.ويتـالت لكّفهذا،وأيضا الصيفعمىوواطِئمحيطِج 
وصولس.فيحيفحاليا فرضية هومتجردُ مفاحتماِؿعدـِ وصولسإلىهناؾأقؿ  .إالأّفاحتماؿ 
أكبريرتجح .فالقضايااالتجتماعيُةوالبييويةالمتهاقمةةيمدناحتماُؿانهياِروانحبلِؿمتجتمعالبنسبة 

نوػػػػاِءوالعالقػػػػةعمػػػػىالصػػػػعيدالعػػػػالمي،حثاػػػػتالمتجتمعػػػػ اِتالديمقراطيػػػػة عمػػػػىالبػػػػدِءبالهاعميػػػػة،وا 
اتهاهػػػػي،كاحػػػػدشاالحتمػػػػاالِتاألوليػػػػةالبػػػارزة.أيأنػػػػس،وبػػػػدال مػػػػفعبػػػػادِةاإلمبراطوريػػػػةحضػػػار

المتبقيػػةمػػفأنظمػػِةالػػدوؿالقديمػػة،ت ػػرتجحفرصػػُةمقػػدرِةاالتحػػاداِتالكونهدراليػػةلمػػديمقراطياتفػػي
ايمة.الت مبعمىالقضاياالكونيةالق

أ وػػب سمػػا ػػع ِةالرأسػػماليةفػػيمكانهػػاالمناسػػب.إنػػسأمػػر  ُتصػػاُغهػػذاالهرضػػياتفػػيسػػبيِؿم وض 
محطتسفيإنكمتػراذهنيِّؿالاتجوالتي ُكوُفب لمحضارةدوامة عميقة مكاف  النهُراألـ  ُمؼ  .فبعد أْفُيخ 

عمنػا أفّالتبيافُباإلمكاِفونا تجديد يف.،ُمكت ِسبا سرعة ولضمفمتجرااسيستمرفيتدفقسفوهولندا،
الدوامػػػة،سُتضػػػهيعميػػػسسػػػرعة ولونػػػا ظهػػػورِبػػػالتزامفمػػػعالمنصػػػبة فػػػيالنهػػػراألـُالمتقطعػػػاتِ

ثورت هػا،والكبلسػيكيةالتػيهػينسػخة تجديػدة لمدولػِةقوميػةالتجديد يففيتدفقهاالبلحؽ.إّفالدولة
.اق يفب ػزارةنهػري فدفّػمعػا و ػُكبلفتُورة اقتصادية بعد الثػورِةالنيوليتيػة؛ثالتيُتع د أعظـ ة يصناعال

هذافالميثرافهماالمذافسراعامفوتيرِةالحضارةالكبلسيكية،وأضه ياعميهالون ها.
األعمػػاؿمػػرة أخػػرشيػػدخُؿ السػػياُؿالػػذيأطرحػػسدايمػػا :أيػػفهػػيالرأسػػمالية؟وأيػػفهػػيتجػػدوؿ 

يةمفالدولةالقوميػةوالصػناعة؟أطػرحهػذ يفالسػيال يفمػفحيػثالمضػموفاالقتصػادي.الرأسمال
االقتصاد.يهاضمفبينيأعتجزعفالعثورعميأكررنفرغـبحثيالدءوبعفالتجواب،لكن
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سقػوليهػذاب كػُؿمسػاعياسػتقدُيواتج  وتعتجػب؛فػرغـ  المػرأةُتبقػى،االحػتبلِؿواالسػتعمار راب 
سوسػيولوتجيدراسػة حقيقيلبلقتصاد.فاذاكنانػود الالصاحب  ق ػُيـ  ،فػالموقُؼا االقتصػادعمػىنحػو 

وت ذيػسعمىاإلطبلؽبك وِفالمرأةهيالقوةاألساسيةُالقبوُؿاألصحهو ،مادامتت حِمػُؿالتجنػيف 
يقػػدرهػػا،وتعتنػػيبتنوػػيتسوميكمػػسبعػػدمخاضػػاِتالػػوالدةالوػػاقة،إلػػىأْفت تجع م ػػرحمِفػػي سفػػيحػػاؿ 

المنزؿِتدبيِرويوِف؛ومادامتالمرأُةأيضا هيالِمه ِنيةفيوالصمودالثباتفيهاعمى مػفميكػؿ 
تقديرا لمحقيقة،معأخِذروابطسالبيولوتجيِةبعيِفاالعتباردٌّسوسيولوتجيأكثر.إّفتجوابيرورعاية

لمعتجػػػػبلتفػػػيالعديػػػدمػػػػفميػػػاديِفالحيػػػػاةمحركػػػة الالقػػػوة التػػػػزاؿبكػػػُؿتيكيػػػد.عممػػػػا بػػػيّفالمػػػرأة 
االقتصػػادية،ولػػيسفقػػطداخػػؿالمنػػزؿ،نظػػرا لػػدورهافػػيالثػػورةالزراعيػػة،وقطههػػاوتجمعِ هػػاالثمػػار 

الوػرؼفػيإرسػاِءأرضػيِةالػذيفكػافلهػـف،يفاألصػميياليونػانيقيػاـُعمىمدشمبلييفالسػنيف.و
، ؛إنمػايوػيُرإلػىتوخيِصػهـعمػىاالقتصػاد"أوقػانوفالمػرأةقػانوفالبيػت"تسػميةِباطبلؽِالعمـو

.مالِؼالسنيفمنذهذاالحقيقةِل
العبيػدواألقنػافوالعمػاؿ،اليحػِةنػدرتجوففػيأوليػؾالػذيفيفػيالمرتبػةالثانيػةِدوفوػؾ،يػيتي

؛وذلػػؾحهػػةبت هػػاالصػػارمةبيسػػاليبمتجاة،وب س ػػط تعمػػيهـرقمدنيػػالػػذيفطالمػػااسػػت  ماتهـقػػوشالو
حِهظ تػػسعػػػفظهػػػِرقمػػب.أمػػػافػػػيفػػػايِضالقيمػػةِوسػػػمِبب ػػرِضنهػػػِبفػػػايِضاإلنتػػاج أولػػػيٍّ ك ه ػػػفٍّ

ِفيػػوفوصػػ ارالتتجػػارو تػػاتِجروالمػػبّلُؾالمرتبػػةالثالثػػة،فيتواتجػػدالِحر  ػػالكيمػػزارعالػػدكاكيفوالم  يفم 
أرباِبالِمه ِفالحػرةأيضػا إلػيهـ،.وبادراجِنسبيا األراضيالص يرة،والذيفهـأكثرتمتعا بالحرية

ػنااعوالمعمػارييفوالمهندسػيفواألطبػاء،ن ُكػوفقػدأ تم منػاالموحػة عمػىوتجػِسالتقريػب. مفق ِبيػؿالص 
ُرالع تجمػػػة يتمػػػؾالمتجموعػػػاتأوالطبقػػػاتاالتجتماعيػػػةهػػػيالتػػػيتُػػػدِاألمػػػُرالمهػػػروُغمنػػػسهػػػوأفّو

ُرالتاريخ. أوالسػيُدأواهغػاأونتجػُدأنػسمرة أخرشواالقتصادية عمىم  اليوتجػدبيػنهـالرأسػمالي 
ليسػػػػواقػػػػوشاقتصػػػػادية،بػػػػؿهػػػػـالقػػػػوشاالحتكاريػػػػُةالمحتمػػػػُةيالءهػػػػأفّواضػػػػحِفمػػػػفالاألفنػػػػدي.

واالسػػػػتعماريةواالسػػػػت بلليةوالصػػػػاهرة،التػػػػيت هػػػػرضوُتط ُبػػػػؽوػػػػتىأنػػػػواِعاالحػػػػتبلؿواالسػػػػتعمار
فقػػػػػػطهػػػػػػوأنػػػػػػسرالخػػػػػػارتجيعمػػػػػػىاإلنسػػػػػػافوكدحػػػػػػس.أيواالسػػػػػػت بلؿوالصػػػػػػه لػػػػػػيسالرأسػػػػػػمالي 

ماالبلاقتصادي  بنػؾ،ماِلػؾ ستػاتجرا كبيػرا وصػانعا وصػهتِب.فالىتجانِبالرأسماليُخارجمفالُطالُمس 
أيضػػا ،والػػذيفهػػـليسػػوااقتصػػادييف،متمػػُدفثمػػةالسػػيُدواألفنػػديوالسياسػػيوالعسػػكريوالمثقػػُؼال

هـقوشت هرضنهسهاعمىاالقتصادمفالخارج.ولكن
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 ل عدِم كوِن الرأسمالية اقتصاداً معطياٌت حو –ب 


ليسػػػتالرأسػػػمالية أّفمػػػفحيػػػثفقػػػطإّفالمعطيػػػاِتالتػػػيفػػػيحوزتنػػػاضػػػاربة لمنظػػػر،لػػػيس
،بؿواألنكىأنهاضّداالقتصادأيضا .اقتصادا 
معطيػػػػاتُ -0 الرهبػػػػاف"الوضػػػػعييفاألولويػػػػةتبػػػػة مراألزمػػػػاتاالقتصػػػػاديةِ تحتػػػػؿ  –.إّففريػػػػؽ 

نهاوػػرحوويي هه ُمػػوفقضػػية األزمػػاتِ،العممػوييف"السػػاعيفلب ره ن ػػِةكػػوِفالرأسػػماليِةنظامػا اقتصػػاديا 
واحد فقطلؤلزمػاتاالقتصػادية خاطئ.ثمةإيضاح  ة هويػذاتُالرأسػمالية أّفوهػو،أالعمىنحو 

يوػػيرإلػػىأّفاألزمػػاِتتنبػػعمػػفاإلنتػػاجلبوػػدةمضػػادة واديػػة مع بلقتصػػاد.ُيصػػاُغأحيانػػا تعريػػؼ 
األعظـمفالعال ـِالقِهناؾالزايد.فمفتجهة، هناؾأخرش،ومفتجهة ؛مفالتجوعورُضوهويتسـُ
ووعػيوزيادة فياإلنتاج  ُيب ػره فغالبػا مػا،عفطريؽهذاالنوعمفاألزماتالُمبت د عةعػفقصػد 

لم ايػػػة:ربػػػُحاالحتكػػػار.ة واضػػػحفػػػيذلػػػؾهػػػاِعماتُلبلقتصػػػاد.ومضػػػادة الرأسػػػمالية فّأ حيػػػثيػػػتـّ
تػػيتنػػتجُال،لمقػػوشالكادحػػةحصػػص تخصػػيُص أوأ تجػػر  مقابػػؿثمػػف  .يا وػػيسػػاوييكػػاداليبخػػس 

مػػػايسػػػمىباألزمػػػات.أوإلػػػىالوسػػػِط،يظهػػػرموػػػتريةالشمقػػػوتمػػػؾالحصػػػُصلعنػػػدماالتكهػػػيو
زهػػا.وفػػلُافتعا،يػػتـباألصػػح راهػػب  –يقتصػػادأوبػػاألحرشمػػايسػػمىباال–ؼايػػيهػػذاالحالػػة،أي 

فػػِعقػػوِةمػػاالػػذييقولػػس؟عمػػىالدولػػةأْفُتزيػػدالنهقػػات.كيػػؼ؟بر و ٔكينػػزإنػػس؟هنػػايػػيتيلمنتجػػدةِ
بػافراِغتجيبػؾ  مِمُئمػفتجهػة،وسػتُالوراءلدشالكادحيف وكيؼتنكوؼالمعبػةبكػُؿقبحهػا؟سػتقـو

ِبي ػػِدؾاألخػػرش إنهػػاسياسػػُةإتجيبػػؾ  خػػارج كػػامِفكػػُؿالمتجتمػػعالللمكػػادحيفوالمػػوتِظهػػارِاهخػػر 
تجميػا أننػاسُوب عمىأنسأ ةِمدنيال هنػابالعسؿ،السترضايهـبقبوؿالحماػى.واضػح  ـ  أمػا وتجهػا لوتجػس 

ةأوال عنػػػدماُيػػػرادقمػػػُعمدنيػػػلمحيػػػثيػػػتـتتجويػػػُعالقػػػوشالديمقراطيػػػةالمناِهضػػػةعبلقػػػة سياسػػػية.
تكتيكاِتالحرب:س ُدرمقِلالتوسؿِاالستتجداِءوبهاإلىعُدف ثـيُ،ممارستها ها.إننافيمواتجهِةأقدـِ

تود  إْفكنت  االستسبلـِ )أوفرض  ةما(،فماعميؾإالمحاصرتسوتتجويعػس ثػـحضارعمىوعب 
ـ مقابؿاالستسبلسُدرمِقسعمىعمؿْا

                                                           
إنكملوىن ماينارد كينز: 0 (.وقدٜٙٗٔ–ٖٛٛٔيزيوهيربسياساتسالماليةإزاءالتجمودوالركوداالقتصادي)رتجؿاقتصاد 

مههومس في ويبرز االقتصاد. في الدولة تدخؿ ضرورة عف ليدافع المحدود، التدخؿ ذات الميبرالية الدولة مههـو عف تراتجع
زدادالدخؿالقومييزداداالستهبلؾ،ولكفبورطاالقتصاديعامبلفأساسياف:الميؿلبلستهبلؾ،وأقممةاالستثمار.فبقدرماي

أفيكوفالثانيأقؿنسبةفيزيادتسمفاألوؿ)المترتِجمة(.
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مفخبلِؿمياِتاألمثمةعمىأّفهذاهوالمضموُفالحقيقيلنظريِةالرأسماليةننيالبرهنةُيمك
مامنػاكػوفقػد،ن الوػهيرةٖٜٓٔمنػافقػطأزمػة عػاـماة.فموح صط نعفياألزمِةالم المنطػؽ برمتػس.ح 

نػػة إنكمتػػرا،نظامػػا مػػاالػػذييتجػػريفػػيتمػػؾالمرحمػػة؟ي ػػدواالتحػػادالسػػوفييتي،الػػذييػػرفضهيم
التػػابعوفلهػػـالمسػػمىبالرأسػػمالي.وفػػيأوروبػػا،كػػافاأللمػػافوالعػػال ـ راسػػخا وظػػافرا ،بػػؿويهػػددُ

هـيقػػاوموفمعاهػػدة االستسػػبلـالمهروضػػةِهـويسػػارِبيميػػنِ يتػػرأُسٔمػػاوة.وتعتجيزيػػعمػػيهـبوػػروط 
مػػػػػداُفالمسػػػػػتعم راتوأوػػػػػباِا.فػػػػػيحػػػػػيفكانػػػػػتب،وي ػػػػػُروُدافػػػػػيالصػػػػػيفعصػػػػػيانا قرويػػػػػا ضػػػػػخما 

،فػػػيكػػػُؿأنحػػػاِءالعػػػالـضػػػدالهيمنػػػِةاإلنكميزيػػػةنػػػتهُضتالمسػػػتعم رات،وعمػػػىرأسػػػهااألناضػػػوؿ،
لهػػيالء،.أمػاالتجػوابالػذيأعطتػػسالهيمنػُةاإلنكميزيػةالعالميػةُوتخػوُضمقاومػة االنبعػاِثالػػوطنيّ

كالتجباِؿالواهقةفيطػرؼ،ومعُستك داستالحيثالمقصودة.ٖٜٓٔ–ٜٕٜٔفكافأزمة  تهػاقـ 
ا تجوعضُورةت الكادحوفوالوعوبالمُ اإلنكميزيُيميُطالمثاـ عفكينزفيالطرؼاهخر.إّفعبلج 

: وهػذا.الك س راتتاتِهُحياة أ وب ُسبظُؿألتجِؿالعيِشفيمكادحيفوالوعوبلفرصة منُحكُؿويء 
أنػػػػسُيػػػػمػػػػا ـُ مدولػػػػةلسياسػػػػاِتاالتجتماعيػػػػةال.ومػػػػاذاكانػػػػتنتيتجػػػػُة"مدولػػػػةلتجتماعيػػػػةُاالةُسياسػػػػالزع 

المهيمنػةالقػوةِتنػاميمقابػؿالديمقراطيػةالعالميػةِرةِالمتجتمِعوالحضاع تراتجُكانتالرأسمالية"تمؾ؟
هماخطػػػوة خطػػػوةبػػػالتزامفمػػػعاحػػػتبلِؿالسػػػوفييتفػػػيتوػػػريفهمػػػاوصػػػهر تحريه كانػػػت،والتجديػػػدة
عبػرسياسػاِتالهػدـاِؿالنظػاـالسػوفييتيُوعػفزالتسػعينياترسميا فػيأعػواـاإلعبلفثـاألوؿ؛

الػػػداخميالمبتديػػػةقبػػػؿذلػػػؾبكثيػػػر)سياسػػػاتسػػػتاليفالبلديمقراطيػػػة،أيديكتاتوريتػػػسفػػػيأعػػػواـ
ػػفالػػذيُأبِعػػدوُأزيػػؿ؟سػػتاليفٖٜٓٔ–ٜٕٜٔاِتأزمػػِةداعي.لمػػاذا؟ألتجػػؿتبلفػػيتػػٖٜٓٔ .وم 
ػػتنضػػال هاس،واالقتصػػاُدالسػػوفييتي(.فضػػبل عػػفإفػػراِغالػػدوؿِوفريقُػػ الػػوطنياالتحػػررياالتػػيت واتج 

مػػػػفمضػػػمونهااالتجتمػػػػاعي)مػػػػفمضػػػموِفالثػػػػورةالديمقراطيػػػةوالمتجتمػػػػعالػػػػديمقراطي(،بالنتجػػػاحِ
رفاِقهابالنظاـالرأسماليالمهيمف.هذاهػوال ػرُضال سبموُغػـاسػيمػفكػُؿاألزمػات،والػذيتػرييوا 

ت كػوُفقػدتتجػاوزتأو،تيميِفاستمراريِةوتجوِدالنظاـالمهيمفبوساطِةسياسػاِتالدولػةالمقصػودةب
.عمىاألقؿحرتجة مرحمة 

                                                           
–ٖٜٛٔميسسأكبردولةفيالعالـفيالصيف،بعدربعقرفمفالصراعضدالحزبالوطنيالحاكـ)ماو تسي تونغ: 0

رسةتتبارش".نهذكؿسياساتالصيفالزراعيةوالصناعيةوالعسكريةهوصاحبعبارة"دعمايةزهرةتتهتح،ومايةمدو(.ٜٙٚٔ
واالتجتماعيةوالهنية.تبنىالماركسية،وأرسىأوؿنواةثوريةفيمسقطرأسسهوناف،وحرؾمسيرةقوامهااتحاداتالهبلحيففيما

 األولى. الثورية بالحرباألهمية سمي متخذثـ الوعبية، الصيف تيسيستجمهورية عمىأعمف يرتكز خاصا  اوتراكيا  اتتجاها  ا 
التتجمعاتالسكنيةالص يرة)المترتِجمة(.
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عمػػىالع ػػو زوالهاقػػةأيضػػا فػػينهػػِسالهيػػة.أي،فػػرُضدةِاألزمػػاتالمعتِمػػإدراجُبمقػػدورنا-4
ييمموفالناِستجعؿُأوالتخميالمقصودعفإنتاِجالسمعوالبضايع، هـهـوعتجزِلييسِالمدد والع وف 

تجمااألمػػػػراضواهفػػػػات.حيػػػػثيسػػػػتحيؿالتهكيػػػػرُِةكافحػػػػعػػػػفم عيػػػػة بمتجاعػػػػة تجديػػػػة أوأمػػػػراض 
وتجػوِدحمايػة عنػدماي ُكػوفالهػدُؼولكف،ة.موتجودالاتُتتجهيزوالالتقنياتُُفُعم ت،فيمالويةتجماهير

ـُاألمػراِضيتـالمتجوءُالنظاـالسمطويالمهيمف، إلىهذاالنوِعمفاألزماتالمصػطنعة،واسػتخدا
روابػِطالتجهػػاِزالمسػػمىبػػػ"المتجتمع والكػوارثكورقػػة رابحػػة.ومػػرة أخػرشنسػػتطيعمبلحظػػة وتهسػػير 

ستجايعػػػا ،ْكػػػيػػػةالرسػػػميةالمهيمنػػػة.الطريقػػػُةهػػػينهسػػػها:اترُمدنواالقتصػػػادالرأسػػػمالي"مػػػعالقػػػوِةال
ومراضِاألحالة واست ؿّْ أنؾالمػبلؾ،بػؿفوؽذلؾكُمسالكوارثلديس بؿوت ُكوفحينهاقدبرهنت 

الوكر ؾ واإللسالمنقذ.وليوكرْ العباُدتجزيؿ 
تجيػػػدا أّفالرأسػػػمالية ليسػػػتمضػػػادة لبلقتصػػػادوحسػػػب،بػػػؿولممتجتمػػػِعينب ػػػياالسػػػتيعابُ-3

إمكانيػػِةلبرهنػػِةنظريػػا عمػػىإلػػىابعيػػد منػػذزمػػف ٔأيضػػا .لقػػدسػػعتروزالوكسػػمبورغ م ةعػػدـِ ر سػػم 
رأيػي،الداعػيكثيػرا لمنظريػاِتالدقيقػةفػيوحصػوِؿذلػؾ.استحالِةعمىالمتجتمِعأتجمع،و حسػب 

هذاالويف.إذيستحيؿعميػؾإنتػاجُ ـ  لمبيػعبهػدِؼالػربح،إذامػاانقسػ التجميػع،أيالمتجتمػعسػمعة 
ورأسماامبرمتس،إلىع ا مصنعهناؾأفّعريضة:لنهترْضالخطوطِالبعمىذلؾمثاال ِلُنعِطلي ؿ 

العماُؿماية سيارة.وليكفالمتجتمُعميلها مفمايِةعامؿزايدا هيالءفيسمايُةعامؿ.ولينتجْيعمؿُ
واحػػد رأسػػمالي فقػػطمػػفعمػػاؿ ٔ+ٓٓٔوػػخص  ،وهػػذاورأسػػماليّ)باعتبػػاِرأّفالمتجتمػػع ميلػػؼ 

مػفالماركسػييفعمػىالحدثالمسمىبالمتجتمعالرأسمالي.وهذابالطبعالضبلُؿالكبيػرلقِهو سػـ 
السػػػػياراتالمايػػػِةكػػػيُقـببيػػػعِن األقػػػؿ(.ِلػػػ المايػػػة قػػػدوالػػػربح.نتجنػػػػي  اوػػػػتروالنهتػػػرْضأّفالعمػػػػاؿ 
المتجتمػػعُ"دايمػا هـ.فمػاذايتبقػىلػرُبالعمػؿ؟صػهرباليػد.إذف،ينب ػيأْفيتواتجػد يتجورِبػالسػيارات

مِةبويِفاغيريُتحميم"وفؽمنظوريالةمدنيالديمقراطيالمناهضلم ،نظاـلالمصبوِغبطابِعالراسم 
ممكنػػا كػػييوذلػػؾ ةالرأسػػمالية"كقػػوة مهيمنػػة مدنيػػ.وكػػذاأمػػُر"الةيػػمدنالمتجتمػػعِباالسػػتمرارُ ػػدو 

تضػػاُدمػػعالمتجتمػػعالػػديمقراطي،بػػؿوالعػػداِءتجديػػدة،حيػػثاليمكػػفأْفتتواتجػػدإالعمػػىأرضػػيِةال
                                                           

ماركسيةلمحركةالعماليةاألمميةالنظريةمالمحرريفلأهـأحدو،فيالحركةاالوتراكيةالبولونيةناوطةثوريةروزا لوكسمبورغ: 0
( ٜٜٔٔ–ٔٚٛٔفيألمانيا تمنم(. اإلضراباتالتجماهيرية بيهمية كانتواالقتصادية الثوري. العماؿ فينضاؿ السياسية

لكنهاثابرتعمىالتنظيروقيادةالحركاتوالنواطات،محزباالوتراكيالديمقراطيالثوري.اعتقمتعدةمراتلالممهمةالرييسية
لتبلفياالنحرافاتداخؿالثورة سبارتاكوس" "عصبة زيتكيفووخصياتعدة ومفالستجف.أسستمعكبلرا إلطاحةاالعمالية

بالحكوماتاإلمبريالية)المترتِجمة(.
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مـ.ومثممػاالُسػب.إنهاتتواتجدبالحربأووالصراعُصداـِأوقاِتالتجتمعالديمقراطيفيلممالتعسهي
واليحصػىمػفالحػروبوالوقػايعالتػيتييػدالحاُؿفيالتاريخالحضاريبرمتس،ثمػةعػدد اليعػد 

ةالرأسماليةأيضا .يمدنصحة هذاالسردفيتاريِخال
عمىأّفالرأسمالية ليستاقتصادا البطالةُ-2 مضػطرة كنظػاـ الرأسماليةُف.ُمعطاة أخرشتدؿ 

مفالعاطميفعفالعمؿكقػوة احتياطيػة،بهػدِؼاإلبقػاِءعمػىارتهػاِعمعػدِؿنسػبِة لبلحتهاِظبتجيش 
مقػػسإْفل ػػـي ُكػػفموتجػػودا .أيأّفالبطالػػة الػػربحالػػوارِدمػػففػػايِضالقيمػػة.بػػؿوهػػيمرغمػػة عمػػىخ

ممة ع ت همرحمة م مػا،كيػؼدوقصبوكؿ  .وبينماي ُكوفأبسُطأنواِعالحيواناتوالنباتاتمهيدا لوػيء 
مثؿاإلنسػافعػاطبل  إذانممػة عاطمػة؟فحتػىالنممػُةبػبلفايػدة؟مػثبل ؛هػؿيمكػفوتجػودُُيتر ؾكايف 

العمػػػػؿعػػػػفطمػػػػةاعالتبقػػػػىكانػػػػت راؽ كاإلنسػػػػافأْفي ُكػػػػوفعػػػػاطبل ؟المكػػػػاف  ،فكيػػػػؼلكػػػػايف 
الػػذكاِءالتحميمػػيالمنحػػرِؼ البطالػػُةمنتػػوج  الصػػطبلِحالبطالػػةفػػيالكػػوف.واليمكػػفإالأْفت ُكػػوف 
اصػػػطناعي،والحهػػػاظعمػػػىحيويتهػػػاوانتعاوػػػهاكعمميػػػة هػػػياألكثػػػر الوػػػاذ،ويػػػتـابتكارهػػػاكزيػػػؼ 

بقدِر"البطالة"قادر يالحياةاالتجتماعية.موحوية ففظاعة و عمػىكوػِؼالنقػابعػفاِمفحدث 
فرعوف،الذيُنكيؿلس العداِءالمستميِتلمنظاـالرأسماليتتجااالحياِةاالقتصادية.فحتىفينظاـِ

الصطبلِح"العبِدالعاطؿ".فكيهمايستحيؿوتجودُ عاطػؿ االنتقاداِتالبلذعة،المكاف  عػففرعوف 
سحتػػىبمصػػطمِحالعبػػدالعاطػػؿ.إذكػػافلمعبػػِدوالػػرُؽقيمتُػػالعمػػؿ،فكػػذامػػفغيػػرالممكػػفالتهكيػػرُ

،أيالعػػداُءالمسػػتميُتتتجػػاااالقتصػػاد،إالفػػيالرأسػػماليةسعمػػىالػػدواـ.التتواتجػػدالبطالػػةوعممُػػ
وحسب.
التقنيِةاالقتصاديةأيضا .فالمستوشالعممػي-0 والتقنػيالقػايـقػدارتقػىعمػىالرأسماليُةعدو 
كػػػافوػػػاك متجتمػػػع  ػػػُوُؿأيا ُتخ  لبلسػػػتمرار–تمػػػع الرفػػػاا"أو"متجتمػػػع التجنػػػة"يناا"متجسػػػم أسػػػواء –مة 

ديمقراطػػي عمػػىوػػكِؿبكػػُؿسػػهولة ووتجػػوداب متجتمػػع  ـ  ُكُنػػسمػػفالتجانػػِب،والسياسػػيّيمثُػػُؿالنظػػا ُتم 
الػػػربح"فػػػيالنظػػػاـفّإ.إاليداالقتصػػػاديّحػػػُؿموػػػاكمسوقضػػػايااعمػػػىالصػػػعاهخػػػرمػػػف "قػػػانوف 

 الرأسػػمالييعرقػػؿالتطبيػػؽ  األمثػػؿلهػػذاالمسػػتوشالعممػػيوالتقنػػيفػػيتمبيػػِةاحتياتجػػاِتالنمػػوذتجيا
كانػػتاهفػػاُؽالموتجػػودُةلممنتجػػزاتالعمميػػةوالتقنيػػةقػػادرة عمػػىإيتجػػاِداإلنسػػاف.فمػػوالقػػانوفالػػربح،ل 

وممػنهجفقػطبمػاوتىأنػواِعالحمػوؿال مرتاػب  بلزمػة،وبكػُؿسػهولة،عمػىصػعيِدصػياغِةاقتصػاد 
هذااهفاؽأواالستهادِةمنهػاكميػا فػي يمبياحتياتجاتال ذاءلئلنساف.إالأنسالُيسم حباستخداـِ

مػػفاألوقػػات.وبػػالعكس،يػػتـالسػػعيلبلسػػتمراِرفػػيبقػػاِءوتجػػوِدال ةالرأسػػمالية،عػػفمدنيػػأُيوقػػت 
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دايػػػـ.إذف،والحػػػاؿهػػػذا،يُمتجتمعػػػالوالتضػػػخـِالبطالػػػةِحػػػاالِتطريػػػِؽاخػػػتبلِؽاألزمػػػاتو بوػػػكؿ 
العمػـوالتقنيػةالقػادر يفعمػىتحقيػِؽوتطبيػِؽ االقتصاد،بؿوهػيعػدو  فالرأسماليُةليستفقطعدوا

االقتصادفيالمستوشاألمثؿ.
المعن-2 األخبلِؽوالِقي ـِ مبادِعاالقتصاالرأسماليُةعدو  د.حيػثويةأيضا ،باعتبارهامفأهـُ

الاحتياتجاتهػػااالقتصػػاديةإالعبػػرالمبػػادِعاألخبلقيػػة.دبيرُيسػػتحيؿعمػػىالبوػػريةتػػ سُتصػػابف،وا 
مثػؿاألرض.هػاحينيػذعوػرُةكواكػولػفتكهي ،هيحاُؿالنمؿعمىسبيؿالمثاؿمثممابالتضخـِ ب 

ْفغابتاألخبلؽ مواوػيأوقطعػاُفعنديػذ،لػفتبقػىود".وُسػإلى"متجتمػِعأُالمتجتمعُ،فسيتحوؿُوا 
يعػػ ُتيك ػػؿ.وبالتػػالي،لػػفيبقػػىلؤلسػػدأيضػػا ثمػػةعػػال ـ  حػػدٍّوضػػعُـيػػتـ.أي،إْفل ػػفيػػسُشيحيوانػػات 

ُوؿالمتجتمػػع إلػػى"متجتمػػِعالنمػػؿ"الرأسػػمالية الهاويػػةواالنهيػػاِرسػػو،،فامػػاأنهػػاسػػُتح  تبمغبػػسوػػهير 
ضعالصيفواليابافمثبل (،أوستتجعمس"متجتمع ُأُسود")المتجتمعاألمريكيعمىسبيؿالمثػاؿ(.)و

تػدريتجا أّففرصػة المتجتمػعالبوػريفػيالسػيرورةسػتتناقُصتمامػواضحِمفال يا ،إذامػاصػاركػؿ 
عمىغراِر نػاأساسػا أمريكػاأوالصػيفواليابػاف.لقػدضػحتالرأسػماليُةهماهػوعميػسفػيمتجتمع 

مػػا،كػػافاألطهػػاُؿ المهتػػر ض.فػػيوقػػت  بالمبػػدأاألخبلقػػيك رمػػىلػػػ"االقتصادالرأسػػمالي"المزعػػوـِ
والبنػػاُتُيق ػػداموفكقػػرابيفألنهػػـزيػػادة،حيػػثاليمكػػفاالسػػتمرارفػػيذاؾالمتجتمػػع،إالبالتضػػحية

كهذا،هذاإْفُوتِجد ت.عممػا بيننػاإذانظرنػا إلػىكافػِةالحػروبذاِتالطػابعباإلنسافعبرأخبلؽ 
أفضػػػؿماهيػػػة  التضػػػحيِةباإلنسػػػاف"،فسػػػندرؾعمػػػىنحػػػو  ـُ الرأسػػػماليعمػػػىأنهػػػا"طقػػػوُسومراسػػػي

الػػػذيأمامنػػا.فهػػػذاالبلأخبلقيػػػاتالتُػػػد ُمر–أوالأخبلقياتػػػس–يػػة "مبػػػدأاالقتصػػػادالرأسػػمالي"ونوع
االتجتماعية الداخميةلممتجتمعوحسب،بؿو رتِكػب تتحكـألوِؿمرة بالبييةوالطبيعةأيضا ،لتالن ُسج 

الحيػاةالحيويػةأيضػا .فهػؿِمػفبحقُ هامتجزرة كبرشتبمغحدا اليهددحياة اإلنساففقط،بػؿوكػؿا
لمحيويِةأفدح؟ الأخبلقياتأونع،أوعداء 

المػػرأةِالرأسػػم-7 الخالقػػة لبلقالتػػيُتع ػػد اليُةعػػدو  رهفتبػػبيكمِمهػػاتحميبلتنػػاوتصػػاد.القػػوة األـا
ادية.إّفالحيػػػاِةاالتجتماعيػػػة،وأسػػػبقية قيمتهػػػااالقتصػػػضػػػمفمسػػػتواهاأولويػػػة منزلػػػِةالمػػػرأةورفعػػػة 

"الموتجػػودة عمػػىطػػوِؿسػػياِؽالتػػاريخالحضػػاري،بػػدأتتعػػيشه ماو ػػةفػػيالحيػػاةحقيقػػة "المػػرأةالمُ
دنيػػمأكثػػرمراحمهػػاإتجحافػػا وتُجػػورا فػػيعصػػِرال المتجتمػػعاألكثػػر  بػػذلؾتنػػاقض  ةالرأسػػمالية،لت ػػدو 

قػػدُتِركػػتنسػػبة سػػاحقة مػػفالتجمػػاهيرالنسػػاييةعاطمػػة.ورغػػـكػػوِفأوػػ اِؿفعمقػػا ولهتػػا لؤلنظػػار.
الطهػػؿوتنوػػيت س المنػػزؿمػػفأصػػعِباألوػػ اؿ،إالأنهػػاالتسػػاويخمسػػة قػػروش.ورغػػـأّفإنتجػػاب 
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القيمػةوحسػب،بػؿوبػاتالتهكيػُرمفأصعِباألعماؿفيالحياة، ي ُسػوُدبكونػسفهولـي ُعػدبخػس 
لؤلطهػػاؿبػػيلِؼمنتجبػػة ومربيػػة و،عػػفالعمػػؿعاطمػػة أوة رخيصػػة يػػد عاممػػالمػػرأةبػػبلء مسػػمطا .إفّ

المتجتمػععمػىقػاِعموقة وموقة.وهيبالمقابؿببلأتجر،بؿوحتىمذنبة لقدُوِضع تالمرأةفي
ػػُرالتػػار باسػػتطاعيٍّمتجتمعػػنظػػاـ يخالحضػػاري.ولكػػف،مػػاِمػػفم  اسػػت بلِلهابقػػدِرمػػاهػػيالػػتحكـ 

لم ايػػة.فهػػيهػػذاالمػػرة،باتػػتالمػػرأُةذلػػؾالرأسػػمالية،التػػيتطبػػؽُ ومنساػػؽ  ممػػنه ج  عميهػػا،وبمنػػواؿ 
ابػػػؽوحسػػػب،بػػػؿوفػػػيتجميػػػعطوالقػػػاِعموضػػػوع البلمسػػػاواةوالبلحريػػػةوالبلديمقراطيػػػة،لػػػيسفػػػي

يطوُرسمطة المتجتمػِعالتجنسػوُيالمتجتمع واألنكىأفّ الرأسماليا ـ  لهػاالنظا بكثافػة و ِحػداة النظيػر 
أعضػػاِيس،فػػيأيػػِةمرحمػػة مػػفالتػػاريخ عػػوراِتاإلنسػػاِفوأكثػػر  ويوُسػػُعنطػػاؽ هػػذاالسػػمطِةلتوػػمؿ 

التعػػػػذيبفػػػػيكافػػػػِةطوابػػػػِؽنوػػػػرُيُؿالمػػػػرأةإلػػػػىصػػػػناعة تجنسػػػػية،وحػػػػوُيو.تحريمػػػػا ،وُيكثِػػػػُرمنهػػػػا
ػُدِااألعظػـفػيمفُدعُص يالمتجتمع،و هػذاالمرحمػِةمػفمراحػؿِ"المتجتمعالذكوريالمهميف"إلػىح 

بػػرهفيلبلقتصػػاد؛لالخالقػػةِنػػتقـمػػف"األكونومػػوس"،أيمػػفالػػذاتِيوكينػػس.إنػػسبكػػُؿذلػػؾةمدنيػػال
لممرأةواالابذلؾعداء   يسريفيهماوكُؿزماف قتصادفيكُؿمكاف 

المتجتمػػعأتجمػػعمػػدشوعمػػىمػػرأشمػػفعمنػػا تبػػرهفالرأسػػماليُةبمػػايزيػػدعػػفالحػػد،وتسػػردُ-1
اهتمامهػػاباالقتصػػادالحقيقػػي؛وذلػػؾمػػفخػػبلؿإيصػػاِؿمػػاُيسػػمىسػػوؽ عػػدايهالبلقتصػػاد،وعػػدـِ

تحويِمهاإلػىب،ومةاألخيرةالذروةفيمرحمةالعول"البورصة،أسعارالصرؼوالمبادلة،والربا"إلى
ؿْ.مرة أخرشنبلحظأنسل يةورقنقود ألعوبِة وا إلػىألعوبػة فيأيِةمرحمة مفالتاريخاالقتصاُدـُيح 

بهذاالواكمة.فم  افتراضي  لىنظاـ  إلىاالقتصػاِدعمػىأنػسورقية مفهذاالنوع،وا  مػفطالماُنِظر 
ِرقّػػة،وُخِمع ػػتعميػػسمسػػحة مػػفالقداسػػة)ينحػػدرمصػػدُركممػػِةأكثػػرأنسػػتجِةالمتجتمعػػاتحساسػػية  و 

 ػػذاءالقداسػػةإلػػىالمتجتمػػعالسػػومري،حيػػثتُػػرب طبمصػػطمِحال ـُ (.حيػػثاعتُبِػػر تالت ذيػػةمػػفأهػػ
إلػىالضػمافإلػىالقضايا،وُسػِعي مرتكػز  إيضػاحيٍّ مهػا.كمػاتميػزتفػيتجميػعاألديػافبتجانػب  ح 

تاُبفيأوقاِتالرفااوال نػىاالقتصػادي،أوعمػىاألقػؿاسػتذكارا لمراحػِؿاالقتصادي.فاألعياُدتُ ر 
الخروجمفاألزماتوالمآزؽ.لقد كارؿماركسن ظ ر  إلػىاالقتصػاِدعمػىأنػسحقػؿ  عفوتجِسحػؽٍّ

ُيع ُبرفيهاعفمتجموِعالخصايِصالميثرةفيوتىلمهـ .والمتجتمػعومتجاالتػسحقوؿِدرتجة  ك و ػؼ 
إخػراجِالرأسمالّي،حيفقاؿبينهػاتتتجسػُدفػيعفالماهيِةالحقيقيةلبلقتصادارؿماركسبالتاليك

العاطهيوالتحميمي،هفُالذفيسويت ر كاُزتكاثؼُيمفكونسمتجاال االقتصادِ ـّ سبيالعيػِبربِطػبومػفثػ
يػػِةالتحميميػػةالُمضػػاِربةبػػبلدة إلػػىأكثػػِرميػػاديِفالذهنبالتػػاليس،وتحويِمػػمسػػتنداتالورقيػػةالوالمػػاؿ
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الػػػدوالرات)المػػػاؿالعػػػالمي(عمػػػىيػػػاراتوالمبػػػاالة وانقطاعػػػا عػػػفالحيػػػاةالحقيقيػػػة.فهػػػيتتػػػداوؿمم
قميمػػػة،عبػػػرالتبلعػػػِببيسػػػعاِرالصػػػرِؼوالسػػػندات،وعبػػػرالربػػػا الصػػػعيدالعػػػالميخػػػبلؿسػػػاعات 

بتاتا .فبينماي  كدح  والبػيسطوؼنصُؼالبوريِةعمػىحػدوِدالمتجاعػةِوالهايدة،ودوفأْفت بذؿأيا
يمكنسالمدقع،مفالعصيبتصورُ هػذاالنػوعتضاُدامعاالقتصػادإلػىالع يػافبقػدرِإظهارُنظاـ 

ؿ،وبوتجههػػاهػػذاامػػفالحػػواالتالِقي ِمّيػػة.إّفالرأسػػمالية فػػيمرحمتهػػااألخيػػرةالمسػػماةبعصػػِرالمػػ
االقتصػػاد،بػػؿعمػػىفقػػط،تبػػرهفبمػػافيػػسالكهايػػةِ تجػػدواها،ومػػدشكونهػػانظامػػا خػػارج  مػػدشعػػدـِ

ومعاديا لبلقتصاد.
ػػػػت-9 ميػػػػدان يففػػػػياالقتصػػػػادقبضػػػػت الرأسػػػػماليُةلقػػػػدأ حك م  ـُ اإلنتػػػػاج،أالوهمػػػػاهاعمػػػػىأهػػػػ

دوف،الهادفػػػػِةفقػػػػطإلػػػػىتجنػػػػِيالػػػػربِحاألعظمػػػػيلسياسػػػػاتعمػػػػىاهػػػػام ق ثِوضػػػػعتو؛واالسػػػػتهبلؾ
ذلؾبػػ؛لتخمػػؽ ومواصػػبلتومسػػكف وممػػبس ميكػػؿ احتياتجػػاِتالمتجتمعػػاتالحقيقيػػةمػػفباالكتػػراِث
ومػػفبعػػض.ناهػػامػػفالتجػػذوربُوتُػػد ُمر –مثممػػابياناػػامنهػػا –المصػػطنعةاإلنتػػاجواالسػػتهبلؾأزمػػاتِ

إلىالتسمحِإيصاُؿ:فيهذاالخصوصهاسردُنااألمثمةالتييمكن محةُاألسػتتصػدرهاة رهيبأبعاد 
الكػدِحالبوػرية،أوأنهػالبتةبالبنىاإلنتاتجيػةواالسػتهبلكيةالحقيقيػةالعبلقة لسرغـأنس،النووية
نسبؿو،ياتسمفأولوليس لهػابسببتيا  تجديػة  اسػتثماُرمصػادِرالطاقػةالكربونيػةبهػدِؼو؛مخػاطر 

بيييػة فظيعػة،األرباِحالهايمة واالسػتثمارات؛الُمع دالػُةهرمونيػا الزراعػُةو؛رغـتمخضهاعفكػوارث 
،رغػػـالعمػػـمواصػػبلتالبريػػةوالبحريػػةوالتجويػػةخطػػوِطالوالهضػػاءقنيػػةتالضػػخمةالباهظػػةمثػػؿ

عنهػػا إنتػػاِجنهػػِسالسػػمعةفػػيالتػػيالُتع ػػد والُتحصػػىواالسػػتثماراُت؛بمػػدشالتمػػوِثالكبيػػرالنػػاتجـِ
األوػػياءالمتكدسػػِة.يالتجنػػونطػػيِشالموضػػةإرضػػاء لميػػاِتالنسػػِخب هكػػذا،ومػػفتجهػػة نتجػػدتػػراكـ 

ضػػخمة و طػػايش بيحتجػػاـ  النهػػع منهػػاضػػمفبوػػكؿ  ،وتعػػانيمػػفالعتجػػِزعػػفتسػػويِقها،متجػػاالت 
؛وفػيالتجهػةالمقابمػةنتجػدلمتهسِخواالهتػراءتصبُحُعرضة ،ويةاالستهبلكبالتاليصبلحيت هاهقدُفت

قػدرِةاالسػتهبلؾ االفتقػاِرإلػىبسػبِبوبيػةِواألاتِبعػة مػفالمتجاعػاِتالنااسػكتاالنوالبطالةِتجيوش 
ةُإّفالسوء والعداء الذيعتجزتأيّ ػُرسبالمتجتمعالبوػريطبيعية عفإلحاقِكارثة أوحرب  عمػىم 

المسػمىبالرأسػماليةبتحقيقػس.بػؿإنهػاتنتجػزابالضػ طوالتضػييؽ الوػكُؿاالقتصػادي  التاريخ؛ي ُقـو
الوراييفاالصطناعيةبدال منها.تركيباستيصالها،وب،والحياتيةلبلقتصادوراييفالىعم
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مرحمػة مػفمراحػِؿالريبفيأّفهذاالبنود التسعة التيذكرناهػابصػدِدالرأسػماليةباعتبارهػا
ػمُتالسػرد مدنال كثيػرة.ولكنػيف ضا متجمػدات  تحميبلُتالبرهنِةعميهػاتػدويف  عمػىية،تستمـز المػوتجز 

أطروحة عمىمستوشالمرافعة.ُأُطرِّفماسعيُتلعممسهورسـُألهذاالواكمة،
أخػػرشم ػػايرة ضػػمفالوػػرح ينؼُوسيسػػت تناُوِلهمػػافػػيإلػػىتجانػػِببلحق ػػيفالبنػػد يفالمػػفتجوانػػب 

النتيتجة.فصؿ


 أين، وفي أي زماٍن ىي الرأسمالية من الواقع االجتماعي والحضاري؟ -ج


ِمػفالواقػعا ػعةُإذف،والحاؿهذا،أيػف،وفػيأُيزمػاف  هػذاالتجتمػاعيوالحضػاريعمينػام وض 
البلاقتصػػاديُ فػػيإضػػهاِءالنظػػاـِ عميػػس،ديدة سػػمعػػاف والبػػارِزبتضػػاُدامػػعاالقتصػػاد،لكػػينػػنتجح 

بوينس؟قدير تهسير صياغِةو
ق ُيمػة بحػُؽالرأسػمالية،بموغُناكناليم اعاِتصػروالالعمميػِةاتممارسػسػياِؽالبتحميػِؿإالنتيتجة 

دارالتي اِتوالحػروِبممارسػالتحميػِؿسػياِؽمػفتجهػة،وِتهػاأنظموالمدنيػِةقوشوفيمابيفتداخؿ 
ُرالتاريخالحضاريّوذلؾةمفتجهةثانية؛مدنيالناوبِةبينهاوبيفالقوشالمضادةلم .عمىم 

إلفراطػػػيفػػػيالتطػػػرؽدرؾ إنػػػيمػػػ اعتػػػذاري،إالأنػػػيمضػػػطرٌّ لمموضػػػوعوتكػػػرارا.ومػػػعتقػػػديـِ
والوػػػػارحِةلمصػػػػدورواهفػػػػاؽ،وسػػػػرِدهامػػػػرة أخػػػػرشبخطوطهػػػػاتجػػػػدا ةمثيػػػػرلعػػػػرِضهػػػػذاالتجولػػػػةال

العريضة.
 
حتػػىنهايػػاتالعصػػرالتجميػػديالرابػػع،و)مػػفاإلنسػػافالبػػداييالعصــر المشــاعي البــدائي -0
ألؼسنة(:ٕٓقبؿإلىماأي

أرضيِةثقافِةاالقتصادفيالناس ِؽاألموميالمواعيالبدايي.حيثُتسػت همؾال ػبلُؿرساءيتـإ
مباوػر،مػعاالسػته األـهػي–ادةمػفالتجمػودواألليػاؼ.والمػرأةالُمي مانُةمفالقػنِصوالقطػِؼبوػكؿ 

مػػفضػػروِبالهيمنػػةاألموميػػةاألولػػ غالػػب.إنػػسضػػرب  ى.تتتجسػػدالسػػمطةالمنُسػػقةلمكػػبلفبوػػكؿ 
فبػيففكػُؿمػاُيو ػُكؿخطػرا ِمػمِالعبلقُةوالتناقُضاألساسيضمفالمتجتمعالكبلنيفيالحمايةِ

الت ذيػػةواإلمكانيػػاتالمناسػػبة.تتسػػـوػػروطالبييػػةالطبيعيػػة،واالسػػتهادةِ مػػفكػػُؿمػػايمػػنحفػػرص 
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ماهيػهويُةالكبلفب الػزوجاالظػروؼ.لػنهػافػيهػذغنػىعال،وي ػدومصػيريةة  –ـيتطػورمههػوـُ
ـُاألهميػة(ضػاتجعهاذييالرتجػؿالػ)هاوػريك الزوتجةبعد.المرأُةالمنتجبُةمعروفة،فيحيفأّف عػدي

%مػػفمتجمػػوِعحياتػػسإلػػىاهفعمػػىٜٛ.٘س.وقػػدعػػاشالمتجتمػػُعالبوػػريعػػدـمعرفتِػػدرتجػػِةإلػػى
هػػذاالمنػػػواؿ.هكػػذا،فهػػػوأطػػوؿأوػػػكاِؿالمتجتمػػػعزمنيػػا .وباعتبػػػاِرأ ّفالحتجػػارة المصػػػقولة بوػػػكؿ 

العصػػرالحتجػػريالمصػػػقوؿ. ـُ مُةأساسػػا حينػػذاؾ،فُيطم ػػؽعميػػساسػػ هػػيالوسػػايُؿالمسػػتعم  طهيػػؼ 
ـُ سوسػػيولوتجيا هػػوالنظػػا ػػؿ  المهضا ـ  وأحيانػػا يسػػمىبالعصػػرالوحوػػيالبػػدايي.فػػيحػػيفأّفاالسػػ

الكهػػػوؼواألكػػػواخالعاليػػػةالموػػػاعيالبػػػدايي.ُتسػػػت خد ـفيػػػسل ػػػُةاإلوػػػارة،وي ُسػػػوداا لسػػػكُفداخػػػؿ 
واالعتقاُدبينستـالعيُش الموثوقةباألوتادعمىضهاِؼالتجداوؿواألنهاروالبحيرات.وي رتُجُحالظف 
فػػػيمسػػػياوالقػػػارةاألوروبيػػػة.لػػػـتتطػػػوربعػػػد فػػػيأفريقيػػػا،ومميػػػوِفسػػػنة  هكػػػذاطيمػػػة مميػػػون يسػػػنة 

ية.واالنتماُءالُيعر ؼإالبالكبلف.وعندماُيرادترميُزالكػبلف،والُممكِالحدودِواصطبلحاُتالوطفِ
مػػفخػػبلِؿتمثيِمهػابذلػػؾفػاّف مخػػرأوأيُطػػوطـ يػتـّ هػػذاتحػتظػػُؿالبوػػريُةنتقػؿُ.وتُمع ُبػػروػيء 

الرتيِبنحوالعصػِرالنيػوليتُيفػيأواخػرِ او ػِهد تداخمهػهػانلػوأالعصػرالتجميػديالرابػع،والنظاـِ
نقبل متهاوتة حقاق توأت  .مفالتطورمستويات 

 
ؽ.ـتقريبيا (:ٓٓٓٗ–ٓٓٓ٘ٔ)العصر النيوليتي -4

)العصػػػرالميزوليتػػػيّالعصػػػِربعػػػدانقضػػػاِءالعصػػػرالتجميػػػديالرابػػػع،وبعػػػدفتػػػرة قصػػػيرة مػػػف
مػفاهفحواليقبؿالُمعاِشالحتجرياألوسط( ألػِؼعػاـ  وعمػى،يفعمػىوتجػِسالتخمػسبعة عوػر 

ألوِؿمػرة –حواُؼسمسمِةتجباِؿزاغروس أساسػيٍّ إلػىمرحمػة طوروس؛يتـالعبػوُرعمػىوػكِؿفػرع 
الحتجػػر ذاِتأهميػة تاريخيػة قصػػوشتسػمىبالنيوليتيػة)العصػػرالحتجػريالحػديث(بسػػبِباسػتخداـِ

.هػػذاةريػػقة الزراعػػِةوالالمب مػػو ر،إالأنهػػافػػيتجوهرهػػاتمثػػؿثػػورٔالمصػػقوؿوالموػػذاِبتجيػػدا والسػػبج
،ي وػػه ُدعػػاـمالِؼقبػػؿحػػواليعوػػرة،والػػذييعػػوُدإلػػىمػػافوتجػػوُداأركولوتجيػػا رهُِبػػذيالمتجتمػػُعالػػ

ال طػػػاءالنبػػػاتيبوبييتهػػػاال نيػػػةقهػػػزة عظمػػػىفػػػيتمػػػؾالسمسػػػمِةالتجبميػػػة،بسػػػبِبمناخهػػػاالمبليػػػـ
،ويػػػتـاتتجونسػػػمالُتحػػػاُؾرُصالت ذيػػػة،واالسػػػتهادةمنهػػػا.وتػػػزدادبػػػذلؾفػػػمكػػػفتػػػييوالحيوانػػػاتال

                                                           
ويعرؼأيضابزتجاجأوبسيدياف.وهوزتجاجصخريبركانيطبيعي،عادةمايكوفأسودأورماديالموف.وهونصؼالسبج: 0

إيتجةووسطوهاؼ.وكافيوكؿويصنعمنساألكوابواألواني.كافيصدرمفتجزيرةسردينياوالمتجروصقميةوميموسببحر
تركياوالمكسيؾ)المترتِجمة(.
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االنتقػػاؿمػػفالكهػػوِؼإلػػىحيػػاِةالريػػؼ.وتػػيديالنباتػػاُتوالحيوانػػاُتإلػػىثقافػػِةالزراعػػةوالتػػدتجيِف
 ؽ.ـتقريبا .ويحصؿالعبوُرإلىمرحمة ٓٓٓٙوالتيهيؿ.وُتصن عاألوانيالهخاريُةبدءا مفأعواـِ

كثيهػػػة )ثقافػػػةتػػػؿحمػػػؼ(،وخصوصػػػا فػػػيثقافيػػػة وطيػػػدة لم ايػػػةومترابطػػػة  هػػػذاببعضػػػهابيواصػػػر 
مػػػفحػػػواُؼتجبػػػاِؿوػػػرقيالبحػػػرالمتوسػػػطإلػػػىتجبػػػاِؿيمتػػػد هػػػبلؿ عمػػػىوػػػكِؿالمنطقػػػِةالممتػػػدة

زاغروس.
البيرُةاألـهيميزوبوتامياالعميا.حيثيعيشالمتجتمُعانهتجارا باالكتوافاتالتجديػدةوبػاختراِع

بػػإّفمػاُيعػاشأ وػػب سمػاي ُكػوفبعصػِرالصػػناعِةالنيوليتيػة.ووسػايِؿاإلنتػاج. السػمو  األـالمرأةِيػتـ 
فػيتكػويِفالمتجتمػع–يهذاالثقافةإلىمنزلِةاإللهةف بػيّفدور هػامحػُدد ومػيثر  األـ.وي  مبالظػف 

عمػػىمتجتمػػِعالكػػبل)النظػػاـ(التجديػػد.فالنسػػُؽ أمػػاالتنػػاقُضمػػعف.األمػػومييتػػرؾطابع ػػسالواضػػح 
ِلت ػػُوامنػػذاؾ.فػػيحػػيفأنػػسكػػافقػػدتػػـالعبػػوُرإلػػىالم ػػةالرمزيػػة.ونػػزوُحدُأبػػالظهورِالرتجػػؿ،فيبػػ

مػػفالتجنػػوبإلػػىمسػػياوأوروبػػامػػفخػػبلِؿالمنطقػػة"السامّيةػ"متجموعػػاِتالِعػػرِؽاألسػػودالمسػػماةبػػ
أدشدورا ،ل ـي ُعدأمرا يسيرا كاللمهتجرةالتيهيالخط الرييسي ا مهمػسابؽ.وي مُػوحأّفهػذاالمػيثر 

ػػػرنػػػزوُحالمتجموعػػػات،التػػػييمكننػػػاتسػػػميتهابػػػ ػػػرةِفػػػيتكػػػويِفالثقافػػػةالسػػػامّية.كمػػػات ع سا ذويالب و 
القػارةتمػؾالمتجموعػاتِالمنطقة.فبينمايتوتجسفرع مػف،مفالوماؿإلىاءوالصهراءالحمر صػوب 

ؽ.ـ(،نتجػػدالمتجموعػػاِتٓٓٓٚ–ٕٓٓٓٔينػػغ،حػػواليأعػػواـاألمريكيػػة)عػػفطريػػِؽمضػػيِؽبر
مػػػفالصػػػيفومسػػػياالوسػػػطىوأوروبػػػاالوػػػرقية.فػػػيحػػػيفأّفالمتجموعػػػة  األخػػػرشتتكػػػاثؼفػػػيكػػػؿٍّ

ال مهيمنػػػا ،والقاطنػػػة فػػػيالمنطقػػػةالوسػػػطى،تػػػيديدورا رييسػػػيا اءالبيضػػػبوػػػرةالهندوأوروبيػػػةذات 
.نخػصبالػذكرفػيوػيِفالهيمنػةتمػؾالمتجموعػة التػيفػيذيػةت بِبمبلءمِةظروِؼالمنػاخوالبس

الهبلؿالخصيب،والتيستحافظعمىصهتهاوميزتهاهذاردحا طويبل مفالزمفإلىحيفبروِز
ة.مدنيعصِرال
ألوِؿمػرة فػيالتػاريخ،قػدتػـنقُمهػاهاهػاواسػتمراريتُوتجودُفُرهِبُتيثقافة الهبلؿالخصيبالإفّ
لىواديالنيؿالمصريوببلدالبمقافٓٓٓٙزوبوتامياالسهمىحواليأعواـإلىمي يػرافؽ.ـ،وا  وا 

سودوسهوِبوماليالبحراأل لىكافِةأرتجاِءأوروباوالصػيففػيأعػواـٓٓٓ٘فيأعواـِ ؽ.ـ،وا 
هاتِاديناميالمتناميػػِةبػػالصػػيفنيوليتيػػةِالحػػديثعػػفيتجػػريفمهمػػاحسػػبتخمينػػي،وؽ.ـ.ٓٓٓٗ

السػػبجبقػػارمػػىتمػػؾالثقافػػِةالمنقولػػة.فتربيػػُةاألعباألغمػػبفهػػيتعتمػػد،داخميػػةال ،ونقػػُؿاسػػتخداـِ
منطقػػة تحظػػىبسػػبِبالهتػػراتالطويمػػةبطبيعػػِةالحػػاؿ،فيعػػززهػػذاالطػػرح.و هرصػػةِبسػػية رييكػػؿ 
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اإلوػػاراِتوالػػداليؿالبػػارزِةُتظِهػػر أّفتطػػويِرنيوليتيتهػػاالخاصػػِةبهػػا.إالأّفكػػؿا الخصػػيب  الهػػبلؿ 
التيانطمق تمنها حػتبلؿ.االأوسػتعمار لـي عِفاالاالنتواُرف.األولىالثقافةِورارةُهوالبيرُةاألـ 

التػػاريخيوالمعمومػػة و اتسػػاُعنطػػاِؽالمنػػاطؽالخاليػػةاليتػػيحهػػذاالنػػوع مػػفالعبلقػػات.إّفالػػرأي 
ػػععميهمػػاعمومػػا يه ك ػػتالسوسػػيولوتجيةالُمتجم  يػػدافبػػيّفالحركػػة العالميػػةالكبػػرشاألولػػى،التػػيت ر 

.عمىهذااألساسبصماِتهاالراسخة ومثار هاالواضحة فيالعالـ،قدتطورت

ؽ.ـ(:ٕٓٓٓ–ٓٓٓٗ)ة السومريةمدنيعصر ال -3

ػػفُتػػي،وال"مؿُعب يػػدبػػػ"ثقافِةإّفالثقافػػة المسػػماة ما فػػيميزوبوتاميػػاب ػػرز تأنهػػاُيخ  ـ  السػػهمىأعػػوا
ثُػػؿط ػػورا تجديػػدا مػػيثرا .ٖٓٓٛحتػػىتاسػػتمرؽ.ـ،وٓٓ٘٘ تتسػػـهػػذاالمرحمػػُةوثقافتهػػاؽ.ـ؛ُتم 

قػػدـ تتسػػتجيؿِوأإلػػىالمتجتمػػعاألبػػوي،تمهيػػِدهالمعبػػورِتاريخيػػة،سػػواءمػػفحيػػثيهميػػة ب ممحػػوظ 
ِروعصػيولىِيهابػادتػباو،فيهاارةانتعاِشالتتجعمىصعيِدوألتقنياِتصنِعاألوانيالهخارية،فيها
الخصػػػػػػيبباإلضػػػػػافةإلػػػػػىاعتمادهػػػػػاعمػػػػػىثقافػػػػػِةالهػػػػػبلؿية،واالسػػػػػتيطانيػػػػػةِ ػػػػػزواِتاالحتبللال

أهميت هػانخػصبالػذكريػة.وول.يمكنناتسميتهاأيضػا بثقافػِةأوروؾاأل)وباألخصثقافِةتؿحمؼ(
األـ–ثقافػػُةاإللهػػةتبػػدُأوهنػػاة.مدنيػلمالتمهيػػدِداللػػة عمػػىالمتجتمػعاألبػػويُالنابعػة مػػفكػػوِفظهػػوِر

لمرتجػػػؿ.كمػػػات قط ػػػعاإلدارُةحاسػػػـبػػػالتهوِؽالاالعتػػػراؼِعمػػػىعمػػػىالمػػػرأةـغ رتُػػػ،وهػػػاأهميتِبهقػػػداِف
البنيػػػػِةالثبلثيػػػػةإلدارةالتممسها.فػػػػؤلوِؿمػػػػرة نػػػػقػػػػدمالهرميػػػػُةأوػػػػواطا ممحوظػػػػة فػػػػيت يػػػػةمدنتػػػػيثير 

بِػدِيّي.وهكػػذاسػػوؼت عمػوطردفػوُحكِمهػػاالكبلسػيكية ا أصػػواُتيػػيهػػذاالثقافػػةعمػىوػػكِؿموػػروع 
الواماف العسكريالقواويوِفبيرِالخبالراهب،والويِخالوبيِسبأقداـِ هذا.ا يندبيُلمتجتمع،والزعيـِ

حمة.هذاالمرلال ايرة ثار اهُؿالثقافُةالدينيةوالسياسيُةوالعسكريةالورُؽأوسطيةحموت 
ؽ.ـ،حيػثٓٓ٘ٗتيثيراِتهػافػيميزوبوتاميػاالعميػاأعػواـتوؼ إنهاثقافة أ ثب ت تتجدارت ها.ونس

ػُيرهامسػػت وط نة.وقػدُبػػرِهففػيالسػػتجبلتوالمخطوطػػات ُتحِكػـقبضػػت هاعمػىثقافػػِةتػؿحمػػؼ،ِلُتص 
إلػػػىلتصػػػؿ،ؽ.ـٓٓٓٗاألثريػػػةأّفالمسػػػتوط ناِتاألولػػػىانتوػػػرتفػػػيأعػػػواـ مػػػاُيعػػػر ؼاليػػػـو

ةالواسعة،حيػثالسرمانسميسباأل،أيالسبللةمعهاثقافة وتحِمؿهذامبلطيةوأالزغ.منطقت يب
بقها.هػػذاونعثػػرعمػػػىمثػػاِرنوػػػاطاتهاالُمػػد ُمرِةأيضػػػا .سػػػتػػيتوتجػػود لهػػذاالعناصػػػرفػػيالثقافػػػةال

ومرسػِةتػدمفاهثاُرالثقافيةلبعِضالقرشالُمد مارةت وه دعمىمما مقصػود  وغػزو  واحػتبلؿ  .مػنهجير 
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فػػيالتػػاريخبػػالتزامف وتبػػرزمنػػذاؾمبلمػػُحثقافػػِةالتتجػػارةبوضػػوح.ول ربمػػاتحققػػتأوُؿهيمنػػة تجديػػة 
معهذاالثقافة.

ؽ.ـعمىوتجسالتقريببعصػِرثقافػِةٖٓٓٓ–ٓٓٓٗباتمفالمعتادتسميةمرحمةمابيف
ثقافػػِةأوروؾ.تتنػػامىثقافػػػُةأوروؾ لممدينػػػة.وتتمػػايزعنهػػػامؿُعب يػػػدبالحػػذِوحػػػذو  –بػػيوِؿظهػػػور 

ةوبالتاريخالمكتوب.وبالطبع،مػفالمهػـمدنيالدولةفيها.أيأنهاتنهردبخاصيِةالبدِءبال–الطبقة
اميػػايػػة.ولمنػػاِخميزوبوتمدينلم ايػػةبالنسػػبةإلػػىالتػػاريخ،أفن ُعػػود بالثقافػػِةاألبويػػةإلػػىأوِؿثقافػػة 

االساسػػالسػػهمىدوُرااأل .فمثػػُؿهػػذاالنػػوعمػػفالػػرييتطمػػبصػػطناعييفػػيذلػػؾ،له رِضػػسالػػريا
و توػ يؿ كمػاإّفلمتمػدف.وػروط تمهيديػة اِتالػريأدوتعدادا سكانيا واسػعا ،فضػبل عػفأّفوسػايؿ 
ضػػخمة مػػفالنػػاسفػػيالوقػتعينػػسقػػد أعػداد  مػػامثماإلعاوػػة،موػػكمةِضػرورة حػػُؿمعػػساسػػت تجم ب 

والدة الِحر ؼوالِمه ف.وفيهػذاالوضػع،يحصػؿاالسػتقراُرأيضا اقتض تمستمزماُتوأدواُتالري
بتػدبيِرالمدينةبالضرورة.وهذاماي هرضبدوراوتجود إدارة عمىنطاِؽ وحػُؿوػيوِفالمدينػةِمعنية 

المعتديػػة،ومػػفهتجمػػاِتالقبايػػؿال ازيػػة.إضػػافة إلػػىأنػػسيتطمػػبالحمايػػة حكػػـموػػاكِؿوػػرعنِةال
فيالخارج.وباتحاِدكػُؿهػذااألمػور،تتولػد طويؿ  الحاتجػُةلثػالوِثوالتيكانتقدب رزتمنذزمف 

ِمؾالالراهبالمقتدر+ فػيتجػمتجالقايػدالعسػكري.وممحمػُة+حػاكـالم  ِمػؾ  نػُةاحتهػاء بػيوِؿم  امشالمدوا
هداء لس،إنمات عِكُس وأوروؾوا  ميثر  .عؽاصهذاالتطوراِتالتاريخية عمىنحو 

المنطػػؽعمػػىالتطػػور.ذلػػؾأنهػػاُتسػػِهرعػػف ػػُدذاتهػػاعمػػىإرغػػاـِ المدينػػُةبنيػػة تحتيػػة قػػادرة ِبح 
اإلنتػاج تجمة.والموػاكُؿُتو ػُ ؿالمنطػؽ،وبالتػاليُتو ػُ ؿالهكػر،الػذيبػدوراُيط ػُوروسػايؿ  مواكؿ 

تتصاعدإدارُةاالقتصاد،والتيتالتجديدة.وِمفث  يةعمىاإلدارِةالسياسيةوالعسكرإلىبدورهاقودـا
متجتمػػع التطػوِرالطبقػػيأيضػػا ثمػرة مػػفثمػػاِرالمدينػةباألغمػػب.ذلػػؾأّفالتػوالي.بمقػػدورنااعتبػػارُ

م ع يتخطىالمدينةِ الهرميػةاإلدارة فّبػييمكػفاالفتػراُضوكما.مفاؽ متجموعاِتالقبيمةوالسبللةت تج 
.وهكػذالػديهابنيتهػا،نظػرا لطبيعػِةالتنػاقضالسػايدكثيرا مػفاألفػرادمػفن ب ذ تالحاكمةقداألبوية

لؤلوخاصالمطروديفمفتمؾالمتجموعات،حتىولو تجذب  مقابؿسُدرمِقهـت دوالمدينُةمركز 
مختمهػػةسػػُتك ُوُففقػػط.وبمػػاأّفالوخصػػياِتالخارتجػػة مػػفنطػػاِؽالعوػػيرةو وػػريحة السػػبللةألسػػباب 

منػس.إّفالعبلقػة نػاص ػدوأمػرا المالطبقيػةتوالدةُفيكنِؼاإلدارةالمتيسسػة؛فػعاممة وم حكوم ة 
(التمايزالطبقي)السوسيولوتجية مهـعامؿ  طبيعػيٍّ فػيثقافػِةأوروؾ.وسػوؼُتول ػُدالدولػُةكامتػداد 

لمدينةتمؾ.لكافِةوبكاِتعبلقاِتا
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القبيمػػةأوالسػػبللة.حيػػثتتطمػػبكػػـِحُسػػيادِةلة فرصػػأيػػة المدينػػِةالحاكمػػةفػػيدارُةاإلالتتػػيح
ػضػرورة تقتضػيالموػروعية أّفإدارة متمرسة تتتجاوزروابػط الػدـ.عػبلوة عمػى ل ّبػىفاإلقنػاع.وم 

لمدولػةلنتجدةهوالراهبُا بمثابػِةإضػافة إلػىالمعبػدالػذيهػو،الذيربماكافصايغ أوِؿموػروع 
أوؿِ نمػػػػوذج  ػػػػ ار  كميسسػػػػات ةالطبقيػػػػوممدينػػػػةوالدولػػػػةالػػػػذهنيلنوػػػػاِءاإللممدينػػػػة.أمػػػػاعمػػػػُؿُمص 

الثقافػػػةالماديػػػةعمػػػىالثقافػػػةالمعنويػػػة،فةأيديولوتجيػػ الميثولػػػوتجيوالػػػديني.إّفتػػيثير  يعنػػػياإلنتػػػاج 
التعػػرؼُصػػحيحأيضػػا ،بػػؿويكػػاديصػػبحمػػفالعسػػيرمهػػتاألنظػػارفػػيثقافػػِةأوروؾ.والعكػػسي

باتػتمسػتترة الثقافػة الماديػة لمثقافػةالمعنويػة،ألفّةِالثقيموطيةِالثقافِةالماديةالقابعةتحتالعمى
بوسػػاطِةاإلنوػػاِءاأليػػديولوتجيالعمػػبلؽ.فالوظيهػػُةالرييسػػيةأليديولوتجيػػةالدولػػِةالتجديػػدةتتمثػػؿفػػي

السػػنيف،فتسػػتترالؼِهل ػػة وخطابػػة ومضػػمونا ،بحيػػثيعوػػشفيهػػاهػػذااإلنوػػاءِباألذهػػاِففِقػػح
.صػػػاعؽ تجػػػدا ة فػػػيالمتجتمػػِعالسػػػومريعمػػػىنحػػو وظيهػػػوراءاالظػػروُؼالماديػػػة.ونػػػتممسهػػذاال

إلهيػػة،ت ػػدوالطبقػػُةالعاممػػةفػػيكنههػػا هػػـق م خ ا عبػػادفبينمػػاُتضػػهىالمعػػانيعمػػىالدولػػةكميسسػػة 
ػػفالحمقػػُةالوسػػيطةبػػيفالدولػػةو.أمػػااإللػػس ػػ"صػػطمِحمفػػيتِجػػُدصػػداها،فت تحػػتإمرِتهػػام  ."بلؾالم 

يمُثمػػوفهايهػػاومسػػاعدنواب فػػاّفة عمػػىأنهػػااإللػػُساألكبػػر،حاكمػػأي،وبينمػػاتػػنعكسأكبػػُرسػػمطة 
الدولػةونظػاـفػيرفيعػة المسػتوشالدارة اإلأنهـيمثمػوفمفالدرتجةالثانية،أيالذيفاهلهةمتجمع 

اإللهػػاِتالقػػػديمات اتجتماعاتهػػا.فػػػيحػػيفأّفتجيػػػؿ  ت عكػػُسمػػػدشكقػػػوة اليػػزاؿيسػػػتقطُباألذهػػاف 
.وهكػػػػذا،فتجميػػػػُعتجمباالسػػػػتذكارسػػػػتاليػػػػزاؿيولمدينػػػػة،امرحمػػػػِةالتػػػػيت سػػػػبؽُلمةِالنسػػػػاييسػػػػيادةِال

ـإلػػىل ػػة وػػبِسميثولوتجيػػةالعبلقػػاِتاالتجتماعيػػةتُ يػػة،ِلت خم ػػععمػػىنهسػػهامسػػحة مػػفوػػبسدين–ت ػػرتج 
–.وُيعػػاُدإنوػػاُءالمدينػػةوعمػػىصػػعيداألفػػرادالوػػرعيةفػػيكنػػِؼالعػػال ـالميتػػافيزيقيالم ػػايركميػػا ،

الطبقةمتجددا عمىالصعيداأليديولوتجي.–الدولة
التطػػػورالمػػػادي،بػػػؿوحتػػػىوسػػػت دوعمميػػػُةإعػػػادِةاإلنوػػػاِءاأليػػػديولوتجيتهسػػػيرا لكػػػُؿأنػػػواعِ

عمػىالم ػةخصيصػا ش.فباالستنادإليهػا،وباالعتمػادكبرة وظيهذاتمعنوية ثقافة ألنها،لمطبيعة
أساسػػػيالتػػػيتعكسػػػها ُؿعمػػػىتػػػسػػػوؼُتوػػػت ؽ المعػػػاني،وسػػػيُ؛بوػػػكؿ  ،بهػػػاالنػػػاسِميِفإيمػػػاِفيعم 

حتػىيػديولوتجّي،فعمػىالصػعيِداأل.والتجديػدهذاالعػال ـالوػرعيظؿُفيهاسيقدبتوسُتعاشالحياُة
وتجػػوِدوالدة ماديػػة حقيقيػػة تتجػػااهػػذاالػػوالدةالتجديػػدة،يكػػاديهقػػد متجػػردالتسػػايؿعػػفوتجػػوِدأوعػػدـِ

ق ُيما اتالحاصمة.وحتىلومستتجدمعنااإزاءهذاال م اير.اعتُِبر  ،فسوؼيتـتصويُراعمىنحو 
تعادؿفيأهمي مدينػة.إنهػاإّفثورة أوروؾهيأوُؿثورة مدينية  تهاالثورة الزراعية،باعتبارهاأوؿ 
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صػػ يرة مسػػدودِة وبحيػػرات  منبػػُعانبثػػاِؽالنهػػراألـ.أمػػاالمسػػاهماُتالبلحقػػة،فهػػيبمثابػػِةتجػػداوؿ 
العيف،بحيثاليمكنهاالتدفؽوالتجريافإالبهضِؿالنهراألـ.أتجؿ،ثمة ثػورة مدينيػة فػيالصػيف

األـهػػػذاصػػػحيح.وأمريكػػػاالوسػػػطىأيضػػػا . ػػػُكؿالنهػػػر  محميػػػة الُتو  فامػػػاأنهػػػا.إالأنهػػػاثقافػػػات 
راكػدة الي سػتهيدمنهػاإالقمػة قميمػة مػف ت نُضُبفيمكػاِفانبثاقهػاووالدتهػا،أوأنهػاأ وػب ُسببحيػرات 

تجيػدا أنػس،وألتجػِؿكينونػِةالحضػارة،ينب ػيأ.مػفالضػرورياالسػتيعابُِمػفحوِلهػاالناسِ ْفت ُكػوف 
 أوليٍّ األـ،أوتنخرط فيس،كورط  ية خالصة.نق.إذ،ماِمفحضارة مهـالنهر 

يمتدلعوِرمالِؼسنة.أيأنهالـتنزؿإلػىعمما أفّ نيوليتي  وراء ثقافِةأوروؾيربُضميراث 
مفالسماء.تسمىهذاالثقافة نبيؿ  حةترتجمتهػاإلػىمفالصولكف،،أيضا بالحضارةالصحراءِبز 

مهردةالمدنية.وبينماُنع ُرُؼبنيت هاالمادية والمعنويةوانعكاساِتهاعمىهذاالمنواؿ،ن ُكوفبػذلؾقػد
فناال ة برمتها.مدنيعرا

ثقافػػػُةأوروؾتوسػػػعية وفقػػػا لطبيعػػػِةبنيتهػػػا.فاتسػػػاُعالمدينػػػِةعمػػػىتجميػػػِعاألصػػػعدةمػػػعزيػػػادِة
إلىحدٍّمعيف،قدأدشإلىوالدِةالمػدفالمتجػاورةالسكانيايد ازتتحممهاالالعطاءواإلنتاج،وبسبِب

يػػةفػػيالهػػبلؿالخصػػيبأيضػػا كانػػتقػػدتكػػاثرتعمػػىهػػذاالوػػاكمة،قروالثقافػػُةالفعمػػىالتػػوالي.
الالنطاُؽيتعاظـُلتتمخضعفتيسيِسسمسمة متعاقبة مفالقرش.هكذا األوؿكقػرويُحزاـِ تعػاُظـِ

التابعِةلمدينػِةسيهرؾفي)يتجورمالؼؽ.ـ(،بدءا مفنواالٓٔواـ)اعتبارا مفأعكرِةالثمتجيةال
عمػىديػاربكػرالتابعِةلمدينِةErganiأرغانيفيعمىضهاؼنهرالهرات(إلىتجايونو)أورفا

وهكػػػذاباطمػػػاف(،نهػػػرخػػػاالف)بػػػالقربمػػػفشفػػػروعنهػػػردتجمػػػة(،ومنهػػػاإلػػػىتجمػػػيضػػهاؼإحػػػد
ػد ثالػذيأسػميناابازدهػاِرالثقافػات.وو ؿُصوال إلىكركػوؾفػياألسػهؿ.هػذاهػوالح  ػو  أوروؾت ح 

المدفيعنيزيادة الؾ م س أيضا إلىثقافة .فنظرا ألّفالمدينة تعنينافستمسارا موابها .إّفتكاُثر 
فيالوقتعينس،فالثقافُةالتجديدةت حِمُؿفيثناياهاعن المنافسػةالسوؽ  ماػتصر  والتتجػارُة.حيثمػاح 

بػػؿوكانػػتالصػػناعُةالمعنيػػُةبالزراعػػِةوالمواصػػبلتقػػدُوِلػػد ت،باتػػتمهنػػة محػػطااألنظػػارمنذيػػذ
ِفييفمنذاؾ بطبيعػةبيفالمدف،فسوؼيتجمبمعػسموػكمة الهيمنػةِعراص.أماالنزاُعوالبريادِةالِحر 

فدولِةالمدينةإلىاإلمبراطوريةالبدايية)وهذامايعنيبسط العبورمممايعنيأفسياؽ الحاؿ.
.تدريتجيا هرضنهس سيالسبللِةعينهاعمىكُؿالمدفالقايمة(سحكـِنهوِذالوخصعينسأو

واالسػػتيطافمبكػػرا .فالعديػػُدمػػدفسػػتُقِحـحاتجػػُةأوروؾلمتتجػػارةالسػػاحة النيوليتيػػة فػػيمرحمػػِةالت
وحوزِتنػػػافػػػيمػػػفالمعطيػػػاتالتػػػي رقيػػػا فػػػيأنوػػػطةِتبػػػرهفوتجػػػود مسػػػاحِةانتوػػػار  أكثػػػر  اسػػػتيطاف 
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المسػػػتوطناِتالمعتمػػػدةعمػػػىثقافػػػِةوذلػػػؾأوروؾ، زخػػػـِ .ونخػػػصبالػػػذكرمؿُعب يػػػدبالحػػػذِوحػػػذو 
عمػػىمسػػتوطناِتأورؾالراقيػػِةلم ايػػةعمػػىسػػواحِؿنهػػِرالهػػرات.كمػػاتُثبِػػتالمقػػىاألثريػػُة العثػػور 

متنػػاوِؿاليػػالتػػيفػػي البيػػعوالوػػراءمػػفتجهػػة تمػػردِالُيظِهػػُرانػػدالع دوتجػػود نػػزوع  مػػفتجهػػة،وتبػػادؿ 
(التيلـُتوِقؼحمقاِتالتوسعأصػبل منػذعهػِدثقافػِةتػؿحمػؼ)أخرشفيثقافِةميزوبوتامياالعميا

أطػبلؿ فػيؽ.ـ.كمػاثمػةحهريػات ٖٓٓ٘تتجااحركِةاالستيطافالمتطورةفيأوروؾمنذأعػواـ
ؽ.ـبهضػػػِؿدينامياتهػػػاالداخميػػػةٖٓٓٓأعػػػواـخػػػبلؿكثيػػػرة توػػػيرإلػػػىبػػػدِءالتمػػػدففػػػيالمنطقػػػة

ِةتجػدا .وتجميػُعالمقػػىالمتزايػدِةمػعمػروِراأليػػاـتحػثعمػىالتهكيػربانتقػػاِؿثقافػِةالمدينػِةمػػفقويػال
ميزوبوتاميػػػاالسػػػهمى،تمامػػػا مثممػػػاانتقمػػػت إلػػػىمصػػػروعػػػيبلـوهارابػػػا.منطقػػػِةالنبػػػعاألـصػػػوب 

تبػػسغوبػػاكميالسػػكِفبمنطقػػِةفػػيمكػػاِففػػيالماضػػيالقريػػِبالتجاريػػة حهريػػاِتالونخػػصبالػػذكر
تقىقادرة عمىت ييِراهراءالحاليةوتعديمها)حيثبرهن ػبالقربمفأورفا،والتيتمخضتعفلُ

هػػاعمبلقػػة مقارنػػة ة يمكػػفاعتبارُوتجػػوِدثقافػػؽ.ـ(.فقػػدتػػـتثبيػػتُٓٓٓٓٔعمػػىبػػديهافػػيأعػػواـ
بينهػػاكانػػتثقافػػة المعبػػد.فػػرغـأّفاألعمػػدة  بعهػػدها،وذلػػؾقبػػؿأْفتوػػهدالترييػػؼ.وي ػػرتجحالظػػف 
المنتصػػػبة التكهػػػيلتحميػػػِؿالمعنػػػى،ولكػػػف،مػػػفالميكػػػدأنهػػػاتعكػػػسثقافػػػة تِجػػػداراقيػػػة.والبحػػػوُث

المركزالثقافي.فيد ؿ وت ب انزالؽ حاالِتالحديثةقدتيديإلى
سقابم ػتأفْإالأوروؾاليمكػفوتوسػع انتوػار أفّلقداستهضُتفيهذاالمقطعبهػدِؼإيضػاِح

صػػػرارهاعمػػػىماهيتهػػػاتتجػػػاااالنتوػػػار ثقافػػػة قويػػػة وطيػػػدة.كمػػػالثقافػػػِةالمنطقػػػةأيضػػػا مقاومُتهػػػاوا 
ؽ.ـ(.بػؿونسػتنبطمػفرسػوِخٓٓٓ٘ارزةفػيالبػمؿُعب يػدالثقافيالمبتدعقبمها)ربماأنهػاثقافػة

اِتالنػزوحموتجػورصانِةالبنيةالثقافيةفيالمنطقةوتجود حالػة دايمػة مػفالمقاومػةوالصػمودتتجػاا
ُرالحقبت يفالميزوليتيةوالنيوليتية. والهتجرةاهتيةإلىالمنطقةمفالتجنوبوالوماؿعمىم 

عمػىمػدشقػوِةالثقافػةؾفػيبوتقػِةالثقافػةالمحميػة،ثقافِةأوروانصهار،أيهذاالواقعُ ميوػر 
ُؽأوروؾ،فيتػػيتىمػػفا هتػػيمسػػتمريالسػػياؽ فػػياألصػػؿالمقابمػػة.إنػػس إلػػىيومنػػاالػػراهف.أمػػات ه ػػو 

أوِؿوكيقوتهافياإلنتػاجوقػوِةالدولػةالمرتكػزةإلػىالتعػدادالسػكانيالضػخـ. ـ  أمػا ننػاوتجهػا لوتجػس 
 نكمترا.أولنموذج  مفهولنداوا  مص ار  يٍّ
(فػػػػيّفثقافػػػػاِتمصػػػػروعػػػػيبلـ)فػػػػا،تهسػػػػيريالوخصػػػػيحسػػػػبو تجنػػػػوبغربػػػػيإيػػػػرافاليػػػػـو

ػػتفػػيموميزوبوتاميػػاالعميػػا وفػػي،مؿُعب يػػدأوروؾوانتوػػارِةِواتجه ػػهػػيأولػػىالثقافػػاِتالتػػينتجح 
مؽِ ريػة تػزدادمػعمػروِراأليػاـ،بحيػثتبػرهف.عمما بػيّفالبقايػااألثبهاالخاصةِالمدينيةِاهتِاثقافخ 
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الثبلثةِعمىتساُرِعتطوِرالمدينةفيتمؾالمراكزالتاريخيِة ؽ.ـ،وأنهػآٖٓٓاعتبػارا مػفأعػواـِ
بات هاالخاصةبهافينهِرالحضارة.فروع وروافدهاص 

 ن ُبػئُوؾ.فالتػاريُخيُفيذلؾهػومػاحصػؿفػيالمػدِفوالمنػاطِؽالتجبميػةالمتجػاِورةألورماوأهـ 
سػبللِةأوراألولػػى.مػػفمػػعتجديػػد ؽ.ـ،وبػػدِءعصػر ٖٓٓٓبانقضػاِءعصػػِرأوروؾالثقػافيفػػي

مػػدشفباألصػػؿ،وبػػيفالمػػدف.عوالصػػداـالمحتػػدـصػػراالمحتمػػؿأْفي ُكػػوفهػػذاالتطػػوُرحصػػيمة ال
عمػػىِعطػػبلاال األلػػواحاألثريػػة،نستوػػؼ  ـُمنحػػىبكػػُؿتجػػبلء.وتػػرانيالتطػػوراِتفػػيهػػذاالحصػػوؿ 

حػراِؽالمػدف.ك ػـهػيوػبيهة بمػا"مرثيػاِتنيبػور"و"لعنػِةمكػاد "معنيػة فػيتجوهرهػابنتػايِجتػدميِروا 
فيب دادوتجوارها يستمرعصػُرأوراألولػىوالثانيػةحتػىأعػواـ ؽ.ـ،ليبػدأ ٖٕٓ٘يتجرياليـو

ؽ.ـ.وسػػارغوف،الػػذييمكػػفٕٓ٘ٔ–ٖٕٓ٘عصػُرالسػػبللةبقيػػادِةسػارغوفالوػػهيرفيمػػابػيف
،تعريهسأيضا بيوِؿإمبراطور،لطالمػايتبػاهىببسػِطنهػوذا،أيإمبراطوريتِػسفػيالهػبلؿالخصػيب

متجيػػدة  دالوحوػػياُتالهظيعػػُةعمػػىأنهػػاعمميػػات  دمويػػة مروعػػة.وُتسػػر  بعػػدخػػوِضغمػػاِرحػػروب 
ذلػؾفػيعزِةوالكرامة.مػفاليسػيراقتهػاءُتسموبال ع ػؿ  ؿفيهػاأنػستج  نػة.حيػثُيس ػتجا المصػادرالمدوا

وقتيػذ مكاد عاصمة لس،وأنسينحدرفيأصمسمفالعمػورييف)وهػواالسػـالػذيأطمقػسالسػومريوف
الوسػػخيف"(.وفػػيأوالم بػػريفنػػاسعمػػىالقبايػػؿال ازيػػةاهتيػػةمػػفالصػػحراءالعربيػػة.وتعنػػي"ال

المنتمػػػوففػػػيٕٓ٘ٔأعػػػواـ Gudeaأصػػػولهـإلػػػىزاغػػػروسبقيػػػادِةزعػػػيمهـخػػػوداؽ.ـ،يقػػػـو
 ؽ.ـعمػػػػىوتجػػػػِسٕٓ٘ٓبتػػػدميِرمكػػػػادوتسػػػويتهابػػػػاألرض،لييسسػػػواسػػػػبللة تجديػػػدة.وفػػػػيأعػػػواـِ

الت،محمهػػاتحماػػتػػيُةأورالثالثػػةالالتقريػػبتنهػػارهػػذاالسػػبللةأيضػػا .وسػػبلل هػػيأيضػػا سػػتمر 
سوشماية عاـ.

بػدأفػيأعػواـيويرالتاريُخإلىأّفالع البابميالمهيػب  ؽ.ـ.وتبػرزأمامنػاثناييػة ٜٓ٘ٔصر 
ة.مدنيػػػغريبػػػة ومثيػػػرة لم ايػػػةفػػػيصػػػراعاِتالمػػػدفهػػػذا.فالسػػػومريوفهػػػـالمتجتمػػػُعاألـالخػػػالُؽلم

عندماأقوؿ"األـ"فػانيأقصػدبهػاالمصػدر.ومنوػيهـيػدؿعمػىاحتمػاِؿكػونهـوػعبا أومتجتمعػا 
سػحيؽ،ولكػنهـغػدوامسػتقريفمهمػيف.ل ػُتهـمختمهػػة متيتيػا مػفثقافػةِ الهػبلؿالخصػيبقبػؿزمػف 
كثػػػرِةالمهػػػرداتالمتداخمػػػةفيمػػػابيػػػنهـبػػػالطبع.كػػػوتييفالعمػػػورييفوالعػػػفتجيػػػرانهـ ـ  ،رغػػػ وبوػػػكؿ 

عػػفالتجػػذوِرةمختمهػػاأنهػػخػػاص،فهػػيأقػػربإلػػىمتجموعػػِةالم ػػِةاهريػػة،فػػيحػػيف بػػارز  بوػػكؿ 
يّفمدينػػػة مكػػػادوسػػػبللت هاعممػػػا بػػػالسػػػامّيةمكثهػػػة متواصػػػمة.–مػػػاُتالقبايػػػؿالعموريػػػةسػػػامّية.هتجال

عموريػة قايػدا نوػيوترعػرع سػارغوفسػامّية.بػؿوي ػرتجحاحتمػاُؿكػوفِ–وسارغوفنهس سذووأصوؿ 
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مكان سفي ا.أمػها.فالمبلحـُواألسػاطيرت عِكػسذلػؾتجميػا ُحكمِفيقصوِرالمدفالسومرية،واحتؿا
وقػػدقطنػػوا،أصػػولهـفػػيهػػـمريػػوفو،مػػايقتربػػوفمػػفالسػػومرييفكحمهػػاء،ف البػػا فكوتيػػوال تجبػػاؿ 

فػيعػػراِؽلػػذلؾتجػدا موػابهة لوحػػة يافُر س ػوالتجػديرةباالهتمػػاـ،هػيتجػدا زاغػروس.النقطػةالمثيػػرة
.أيضا اليـو

مدنيػػػػخبلصػػػػة ،فال اسػػػػتمرحتػػػػىمسػػػػتهُؿأعػػػػواـِ اتسػػػػمتأثنػػػػاء والدِتهػػػػا،ـؽ.ُٕٓٓٓةكنظػػػػاـ 
التحػػػػالؼِبتيسػػػػيِسالمػػػػدفوتػػػػدميرها،وب،و بلؿوتطوِرهػػػػابنسػػػػبة عميػػػػامػػػػفطػػػػابِعالدمويػػػػةواالسػػػػت

واالسػػتيطافِ سػػُدوبسػػِطالهيمنػػة.وفػػياألراضػػيالمرويػػِةالمعطػػاءِةالتػػيي عمػػؿفيهػػاالعبيػػُدمقابػػؿ 
ػػِهد تإلػػىتجانػػبالزراعػػةنمػػاء فػػيتجػػوِعهـ القايمػػِةمػػعالمػػدِفوالمنػػاطِؽالتتجػػارِةوؼِالِحػػر ،قػػدو 

الممػػا،النيوليتيػػِةالمتجػػاورة ـُ مػػففػػايِضاإلنتػػاج.ونظػػا هايػػؿ  عػػفزخػػـ  ةذاؾالمتيسػػُسمدنيػػأسػػهر 
لُػس هيبػةـبانوػاِءثقافػة معنويػة مُيقػو؛الثقافػةالماديػةعمىخمهيػِةعمىأرضيِةهذااإلنتاج،أي ،لُيي 

ينمػػػاي ُحػػػط مػػػفوػػػيِفالعبيػػػدالعػػػامميفباعتبػػػارهـ،بحاكمػػػةالسمتجموعاتِػػػ مػػػفُبػػػراِزة مخموقػػػكاينػػػات 
الحيػػاِةالماديػػػةفػػػيتجيػػداهلهػػة.ينب ػػػياإلدراؾُ الػػػوالدةواإلنوػػاءعمػػػىهػػػذاأسػػاطيرِا أّفانعكػػػاس 

تجمػػيٌّ معاألـالمبدعػػة،فيػتـخمُقهػػامػػفضػػمِعالرتجػػؿاأليمػػف)الضػػ–لم ايػػة.أمػػااإللهػػةُالمنػواؿأمػػر 
،فهيت عِكػسساطيراألعوج(.ل ك ـهيمثيرة تمؾاأل مطمػؽ.المػرأةِيػة خنػوعِكيهبتجػبلء  األـبوػكؿ 

.ساطيرلقدغدتالحياُةأمرا ُيدر ؾوُيه ساروفؽالم ِةالتيُتيُلههااأل
يومنػاأماالحياُةالماديةالحقيقية،فستبقىقاصػرة عػفخمػِؽل تهػاوتهسػيِرهاالخػاُصبهػاحتػى

الػػراهف،فيمػػاخػػبلسػػعيهالمتطػػرِؽأحيانػػا إلػػىبضػػعِةحقػػايؽ  بػػػ"ل ة ترميزيػػة تهكميػػة".لكػػف،قديمػػة 
هاوُخسػرافمعانيهػا.عمينػاأالننسػىصػمتِوبماأنسالأحد ي ههػـأوي هق ػستمػؾالم ػة،فسػتتخبطفػي

ا أنساليزاؿالعتجُزمسيطرا فيخمِؽل ِةالحقيقةوقابميِةسرده
 
ؽ.ـ(:ٖٓٓ–ٕٓٓٓ)البابمية واآلشورية  َتينمدنيعصر ال -2

،إالأّفالتوػػػابس يفت يّمػػػدنيفالات هػػػبػػػيفالزمػػػافوالمكػػػافالهػػػوارِؽالموتجػػػودِةعمػػػىصػػػعيِدرغػػػـ
والت الظهوِرإلىمسػرِححيثهمامفعمييط ىهوالذي،بمزاياخاصةالمذ يفانهرداف مُازالثقافيا

بانحػػػػداِرهمطػػػػاِعكسػػػػمطة التػػػػاريخواالنق مػػػػفالتجػػػػذوراعػػػػفالسػػػػبلالتالسػػػػومرية.وي  مػػػػبالظػػػػف 
،االحضػػارة مػػعالسػػبللِةاألكاديػػة.فالوػػبُسالم ػػويوالثقػػافيبينهمػػاالسػػامّية،وموػػاطرِتهم–العموريػػة

نُةالكثيرةُ تيكدصحة ذلؾ.والمصادُرالمدوا
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العصػػُراألخيػػُرلمسػػومرييفبكػػؿبهايػػسفػػيمدي ػػرا بينهػػابػػورالثقافيػػة.بالمسػػتطاعالتبيػػافُنػػِةنيم 
التعمػػػيـاألكػػػاديمي.و بعػػػدماأوُؿمدينػػػة توػػػهدتمقػػػي  ُدُمػػػر تعمػػػىيػػػِدالسػػػبلالتاألكاديػػػةكاحتمػػػاؿ 

،تط ػػىعميهػاالم ػُةوالثقافػةاألكاديػػةهػا،والتػيبػالقربمنبابػػؿمدينػةُتيسسػتوتصػاعدت،راتجػح
تجديػػػدبدهػػػااعتبارُمكػػػافِباإل ػػػدو لي  حضػػػاريٍّ .وباألصػػػؿ،فالوضػػػُعالتجديػػػديتبػػػيفبكػػػُؿايػػػة لعصػػػر 

 ،السػػػومريةاألخيػػػرةأورالثالثػػػة،أيالسػػػبللةسػػػبللِةعهػػػدِبعػػػدوضػػػوح  ٕٓٓٓمنػػػذبػػػداياِتأعػػػواـِ
بريػػادِةمدينػِةبابػػؿ.وت بػػرزالمػدفواحػػدة تمػواألخػػرشالتجديػػدةعمػػىالسػبلالتُحيػثتسػػتوليؽ.ـ،

ةمدنيػػةالتجديػػدة،حيػػثت هػػرضوتجود هػػافػػيتجميػػِعمنػػاطِؽالحضػػاراديػػةكم ػػِةالأهميػػُةالم ػػةاألك
ل ػػة بصػػهِتها ل ػػة التهػػاهـِ اهراميػػة،ِلت ػػدو  ـ  التتجػػارِةوالسػػيادِةالسياسػػية.ومػػفثػػـت تاِخػػُذلنهسػػهااسػػ

دورا موػػابها لئلنكميزيػػةالراهنػػة.وعمػػىال صػػعيدالموػػترؾبػػيفتجميػػِعالوػػعوبالحضػػارية،وتػػيدي 
الحضاري،ت تاِخُذالثقافُةاألكاديُةمفالثقافِةالسػومريِةميراثػا لهػامػفحيػثالمضػموف.أمػاالت يػُر

اإللسوالتحوؿالذيأنتجزتسميثولوتجيا ،في نعكسفيارتقاِء ـُ ماردوخوسمُوا.ُتع د أنوماأليشمفأهػ
المتبقيةمفذاؾالعصرعمىاإلطبلؽ.فماردو كبيِراهلهةفيالثقالمبلحـِ افةالتػيخييديدور 

بارز،وتُ–ت ُحط مفويِفاإللهة .إّفزيوسفػيوتتجعمسثقافة رمزيةالسمطوياُلُسالرتجؿ ي األـبوكؿ 
فػةالهندوأوروبيػةالثقافةاليونانية،وتجوبيترفيالثقافةالرومانية،وخوداذااألصوِؿاهريةفيالثقا

Xwedêمػػفالتجػػذورعينهػػا.وكػػذلؾمهػػردةخوديػػسGotرمػػافواإللػػسكػػوتالتج)ينحػػدرالقػػوط
ٔالتػػيالتػػزاؿدارتجػػة فػػيالكرديػػةتنحػػدرمػػفنهػػِسالتجػػذور(،واهللفػػيالثقافػػةالعربيػػة،وبراهمػػاف

اإللهينهسس.تجيؿ لدشالصينييف؛تجميعهاتمثؿالٕلدشالهندييف،وتاو
عمػػىُبالثقافػػاتالمتوػػابهةلتمػػؾالمرحمػػةوتقػػارُي مػػبانعكػػاُسالمراحػػِؿالحضػػاريةالموػػتركة
أساسػ لػس.فحتػىظهػوُراألسػماءتجميعتسميِةاهلهػةالتػيتمثػؿالمتجتمػع كرمػز  هػاحػواليأعػواـيٍّ

يػتـتيليػُسوراءهػا.كةالكامنةِؽ.ـليسبمحِضصدفة،بؿينبعمفالثقافةال ايرةوالموتر ٕٓٓٓ

                                                           
هوالسمطةالعميالمكوف،وترشتتجمياتسفياهلهةالهندوسيةمثؿبراهما)تتجمياسـبراهمافالخالؽ(وفونو)تتجميبراىمان: 0

اواحدهوبراهمافاسـبراهمافالحافظ(وويها)تتجميبراهمافالمدمر(.وكؿاهلهةالهندوسيةتعتبروتجها لمبرهافنهسس،وكمه
المقدس)المترتِجمة(.

كممةصينيةيقصدبهاأسموبالحياةأوالطريؽالصحيح)طريؽالسماء(.والديانةالهمسهيةالطاويةذاتتجذورتاو أو طاو:  4
ؿإلىوتسعىإلىإدراؾالذاتوتهذيبالنهسمفخبلؿتمريناتاليوتجا،لموصو،وعبية،تصباهتمامهاعمى"العالـاهخر"

ذلؾبأقصىدرتجاتالعموالذييمثؿالواحديةالثابتةالتيتكمفوراءعالـالت يروتعطيقوةالدفعوحركةالحياة.وهيأقرب
 إلىالصوفية)المترتِجمة(.
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األـواقتصػادهاعمػىيػِد–االعتػداءوالتعػديعمػىالمػرأةب)أييّميػزتروػكؿ بمهػيمفِثقافِةالرتجؿال
األسػماِءاألساسػيةلئللهػةالرتجؿالماكرالطاغية(.وبينمػاي خبػ ـُ األـوػييا فوػييا ،والتػيهػي–ونتجػ

ينانػػابالم ػػةسػػتار الهنديػػة؛يػػتـبالسػػامّية،وكػػاليبالحثيػػة،وعوػػتاربالسػػومرية،وكيبػػاالباهريػػة،وا 
ـُ–بيسػػماءاإللػػسالسػػمو ؽ.ـعمػػىالصػػعيدالم ػػويٕٓٓٓالرتجػػؿالمػػذكورةمنهػػا .هػػذاوت عِكػػُسأعػػوا

والثقػػافيالهزيمػػة النكػػراء واالنحطػػاط البميػػغ لوػػيِفالمػػرأة،وهبوط هػػاإلػػىقػػاِعالطوابػػؽاالتجتماعيػػة.
فػػيحالػػة ممعونػػة وومكبوتػػة الػػنه سوالصػػوتِومنحطػػة ولقػػدباتػػتالمػػرأُةمهزومػػة  ميتػػة؛مهاموػػية 

العبوديػةفػيالحضػيضالسػحيؽِ ِنير  لمعبوديػةفػيكنػِؼت تجت ر  المعػراض  ثقافػةِالباعتبارهػاالتجػنس 
لممدنيػػػػةالماديػػػػِةوالمعنويػػػػة الرتجػػػػؿوالقبيمػػػػة.ضػػػػمفهػػػػذااألرضػػػػيةالثقافيػػػػة،عبوديػػػػِة،حتػػػػىق بػػػػؿ 
المػرأةوضػعُالبلمحػدودة.وسحياتصػبلبالزوج–وتجِةالخانعة،ويعموويُفالرتجؿِتتصاعدظاهرُةالز

اِتاألرضيةالثقافيػةفيالعال ـالعربيوالمتجتمعاِتالورِؽأوسطيةذا ومستمروطيدا برحييالذال
مػػػففػػػيضضػػػمفهػػػذايالموػػػتركة؛ يكػػػدصػػػحة هػػػذاالتقيػػػيـ.ومػػػاتجنايػػػاُتالوػػػرؼسػػػوشغػػػيض 

الثقافة.
أ سػب ُؽمػفالعصػِراهوػوري.و نحػووػماليميزوبوتاميػاخطػوة بلمتراتجػِعخطػوة العصُرالبابمي 

،مهػػـمػػفحيػػثالمكػػافالتج رافػػيدوُراال فػػيذلػػؾ.بينمػػاتقػػعبابػػؿإلػػىالتجنػػوبمػػفب ػػداداليػػـو
اإللسموورعمىفالمدينُةالمسماة م تتقعبالقربمفالموصؿالحالية،حيث،اسـِ س ػتجا انطبلقػات 
الحقة باسـنينوش.

ػػػػظأّفمدينػػػػ كػػػػُؿوػػػػيءُيبلح  فػػػػيالتػػػػاريخبػػػػبعِضمزاياهػػػػا.فقبػػػػؿ  ػػػػذب تاألنظػػػػار  ة بابػػػػؿقػػػػدتج 
ثام ػػتاستسػػاغتو ثقافػػِةنيبػػور،المدينػػِةالسػػومريِةالثقافيػػِةاألخيػػرة.ت م  نػػدرؾمػػفذلػػؾأّفكمػػاكػػؿا

تهاقػدانت ق م ػتإتجميع التراكماتالثقافيةوالوخصياتالبلمعػِةفػيكػُؿالمتجتمعػاتا ػر  ىلػلتػيعاص 
التحػدثبػػاثنبابػؿ بابػػؿالوػػهيرو"رواج  يفوسػػبعيفل ػػة"ت فػػيعهػػِدهااإلمبراطػػوري.وي مُػوحأّفُبػػرج 

ٜٓٓٔليسأسطورة خيالية،بؿحقيقة واقعة،أوباألحرشهوأ سط ر ُةالحقيقة.ُتع د مرحمُةمابػيف
المنػػاطؽالحضػػاريةؽ.ـأبهػػىمراحػػِؿالعصػػرالحضػػاريلبابػػؿ.فنهوُذهػػاي سػػريعمػػىٓٓٙٔ–

مبراطوُرهػػاحمػػورابيالػػذايُعالصػػيت،هػػوقاطبػػ عرف ػػسإمبراطػػور ثػػانية كقػػوة إمبراطوريػػة حاكمػػة.وا 
بعػػدسػػارغوف.فػػػ"ورايُعحمػػورابي"،التػػيأعمنهػػاباسػػمس،تتميػػزبيهميػػة أوليػػة عمػػىصػػعيِدالتػػاريخُ

ْفكانػػتباألصػػؿاسػػتمرارا لمتقاليػػِدالتػػاريخ؛واتِتيثيرهػػاومثارهػػاالتػػيتركػػتبصػػماتهاعمػػىصػػهح ا 
فػػياإللػػس"و"القػػوانيفالحقوقيػػة"المعروفػػة "قػػوانيف مػػفالميكػػدأفّالسػػابقةفػػيالق ون ن ػػِةوالتوػػريع.و
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سعمىتجميِعهيمنت عهِدحمورابي.لقدأ حك ـمفتنحدُرتحمُؿعمىالسواءبصمات ،يةمدنثقافةال
دموية  ػسمدِفذاؾالعصربعدحروب  ف رض  ة تعسػهية عمػىسػيطرضارية.فضبل عفأننانستوػؼ 

حػػػدوداالقاطنػػػةُ،سػػػواءتمػػػؾثقافػػػاِتالقبايػػػؿ اهلهػػػُة–.وبينمػػػايسػػػميالممػػػوؾُأوفػػػيالتجػػػوارداخػػػؿ 
فغالبػا يفواهوػورييالبابميلهة اه–المموؾ نتجدأف،المنطقةتاريخِفي"فرعوف"بػالمصريوفأنهس هـ

نهس هـ"نمرود".ماُيس ّموفأ
)أقدـكتػابٔسيدناإبراهيـمفأور)أورفاالحالية(المذكوُرفيالعهدالقديـ(أوفرار)وخروُج

نمػاردِةبابػؿ.ُيػد ُوفالتػاريُخ مقدسلدشاليهود(،يبدوفيمايبدوأنسعمىعبلقة وثيقة بتُجوِروظمػـِ
ك ـفيمابػيف ِسالتقريػب.ولػدشالتيمػؿِبك ػوِفهتجػرِةؽ.ـعمػىوتجػٓ٘ٙٔ–ٓٓٚٔأّفحمورابيح 

ع ارصػػالتنػػازع والحينيػػذنعػػيتجيػػدا فاننػػاسػػيدناإبػػراهيـقػػدحصػػمتفػػيالتػػاريِخعينػػس، بػػيفالػػداير 
قبيمػػة فػػإبػػراهيـونمػػرود. ـُ ُمُفرزق هػػاتػػيمػػفالقبايػػؿالكثيػػرةالابراهيـزعػػي الزراعػػةوالتتجػػارةمػػفتُػػي 
أيضا المتجتمعاِتاالنتقالية رفا.وفيتجواِرأووتربيِةالحيواف الموػحونة بتػيثيراِتطالمان وه ُداليوـ 

المنطقة.ضمفِكمتاالثقافت يفالمنحدرت يفمفاألصوِؿاهريةوالسامّية
نػإّفالقيمة الرمزية والمعنويةلقصػِةإبػراهيـوقبيمتػس،والم وػبِسميثولوتجيػة،–ِةبم ػة وػبِسدينيػة دوا

معمـو لؤلديافالتوحيديةالثبلثة،وكونسيكادل ـي ترؾدينا أمر  .فاعتباُرسيدناإبراهيـالتجدااألكبر 
يكهػػيلبسػػِطأهميتػػسلمعيػػاف.مػػفالمتوقاػػعأّفعػػددا تجمػػا مػػفالقبايػػؿفهػػذافيػػس؛ر فػػيالعػػال ـإالوأثاػػ

مػعحمػورابي)وهػـيوػمموفذنهػووالطِمسػتوالمدفقاومتنماردة بابؿالذيفعاوواأعتىدرتجػاِتال
بيروقراطييبابؿوالوخصياِتالوهي يظهػرأّفكممػة نمػرودهػيورة فيكُؿالمراكػزواألقػاليـ.كؿا

أوال )اسـاهلل(المدفواألقاليـ(.وأيا كافاالسـُاإللهيـالمتصدريففيالمحكحنومالممقبُاالسـُ
والقرشالتيالالمدف القبايؿ،بؿوحتىفمفالواضحأفّ،هااإلمبراطوريُةممارساتِت هرُضبسالذي

مِتهػا،سػ،الموػاعيالوطيػدظػاـِتهتيمثقمة بتيثيراِتالن .ذلػؾأنػسمػفعميهػاتمردُسػتووؼتبػدُأبمقاو 
العبوديػػة،وتضػػعنصػػبعينهػػااإلبػػادة الكميػػةالتػػيتتجهػػؿُالمتجتمعػػاتِالعسػػيرتجػػدا اسػػتعبادُ ـ  طعػػ

لهاعمىأمثمة وهدطالمانمىأْفُتست عب د.واأحيانا علنهسه التاريخ.طيمة سياؽِذلؾالحصر 
                                                           

هماالتوراةفأقدـماكتبمفأسهارتوراة(.ُيتجِمعالعمماءعمىأالويومؿاألسهارالخمسةالتييسميهااليهود)العيد القديم: 0
عفالخالؽباسـ)يهوا(والثانيةباسـ تتحدثإحداهما عفاألخرشفيسهرالتكويف، القصتافالمتوابهتافالمنهصمةكمتاهما
)ألوهيـ(،ويعتقدوفأنهماامتزتجتابعدسقوطالسامرة.والعنصرالثالثيعرؼبالتثنية،والرابعيتيلؼمففصوؿأضافهاالكهنة

وهي بعد، بؿوتاريخووعرفيما ليسوريعةفحسب، القديـ والعهد الذيأذاعسعزرا. ُتك ُوفالتجزءاألكبرمفسهرالوريعة
وفمسهةمفالطرازاألوؿ)المترتِجمة(.
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لتمػؾالثقافػِةالعامػةالمقاِومػةسػوشتتجسػيد ،ليسديُفسيدناإبػراهيـأوأقاصيُصػسفػياألصػؿ
والمناِهضػػػةلنمػػػرود.والمنبػػػُعاألوُؿلهػػػذاالثقافػػػةهػػػوأرضػػػيُةوزمػػػاُفإمبراطوريػػػِةبابػػػؿفػػػيأعػػػواـِ

سػػيدناموسػىعمػىفراعنػِةمصػراعتبػارا مػػفتمػردُالثػاني،فهػوورافػُدهاؽ.ـ.أمػامنبُعهػآٓٚٔ
أوػػباِاالعبيػػدحوػػودِ.أيأنهػاثقافػػُةالمقاومػػةلالتػػيتػػرويذلػػؾقاصػػيُص،واألؽ.ـٖٓٓٔنهايػاِت

فبػػذلؾالمتطمعػػيفلمخػػبلص،والمنتهضػػيففػػيوتجػػِسالثقافػػةالممثمػػةلسػػيادِةفرعػػوِفمصػػر؛مقتهػػي
تقاليِدوُسّنِةسيدناإبراهيـ.وتمؾال ُيوِبسأويطابؽمسار  و ُكؿتقاليد الكتػابتُفُةبيتجمِعهاقاثمنحى 
ثقافػة تجديػدة فػيمعارضػِةُتو ػُكؿالمقدس.هذاالتقاليُدذاتالن ه ِسالطويؿ،والتيباتتمعالزمفِ

ػػُوروفأنهس ػػهـمموكػػا الػػذيفالنمػػاردةوالهراعنػػةالتجبػػابرِةفػػيعصػػرهـ،و ؛هػػذاالتقاليػػدقػػدملهػػة–ُيص 
تتجسدتبعدعهِدسيدناموسىفيالرهباِفالعتاِةاألوداء)مػثبل :اعتبػارا مػفالتقاليػدالمبتديػةمػف

والعديػػدمػػفاألنبيػػاء(،ٔهػػاروفأخػػوموسػػى،مػػرورا بصػػاموييؿاألوؿوالثػػاني،وصػػوال إلػػىأوػػعيا
م كيػػة منيعػػة فػػيعهػػِدسػػيدناداوود–ؽأراضػػيإسػػراييؿساسػػواالحقػػا فػػووالػػذيفأ  فمسػػطيفالحاليػػةم 

لمسػيرِةِذرِؽ.ـ.مفهنا،ومفدوفالتهسيِرالدقيؽوالحٜٓٓ–ٕٓٓٔوسيدناسميماففيمابيف
ضػمفسػياِؽالتػاريخ؛يسػتحيؿإدراؾوتحميػؿ،ولتيثيِرهمػاالتيتمثمهػاتمؾالتقاليدوالقبيمِةالعبرانية

ووتىأنواعالمقاوماتوالتمرداتالمنتهضةفػيوتجهػس)أقصػدبوػتىأنواعهػاتجميػع ةِيمدنخالتاري
الحركػػػػػاتبوػػػػػتىأنواعهػػػػػااأليديولوتجيػػػػػة،الميثولوتجيػػػػػة،الهمسػػػػػهية،الدينيػػػػػة،السياسػػػػػية،الطبيعيػػػػػة،

االقتصادية،الحقوقية،القبايمية،والوطنية(.
البػػػػػابميا األوؿقػػػػػدانقضػػػػػىنوػػػػػاهدأّفالعصػػػػػر  ـ  ؽ.ـعمػػػػػىيػػػػػِدالقػػػػػوشالمسػػػػػماةٜٙ٘ٔعػػػػػا

ثػارة بالكاسييفذوياألصوِؿالحثيػةوالهوريػة.األمػُراأل ـُهنػاهػوالتحػالُؼالكثػرأهميػة وا  فيمػاقػاي
اله ِوّيِةالحثيةوالكاسية.هػذاالموضػوُعالػذيلػـيوػرحسالميرخػوفبعػد،يتميػزاعتمادا عمىبينهـ

عمػػىتقاليػػد ثقافيػػة بيهميػة ممحوظػػة عمػػىصػػعيِدمع رفػِةتػػاريِخالمنطقػػةووػػعوبها.يبػدوأّفالت مػػب 
بابػػؿلػػيسبػػاألمراليسػير،ويقتضػػيثقافػػة مضػػادة رصػػينة لم ايػػة.ب ْيػػد كوسياسػية وعسػػكرية منيعػػة 

                                                           
أصبحأشعيا أو إشعيا: 0 أثناءحصاراهوورييفألوروميـ والمعنوفباسمس. نبييهوديوكاتبالهصؿاألخيرمفالتوراة،

ظـوخصياتالتاريخالعبري.تميزبوسعاهفاؽوصواباهراءفيالسياسةالعبرية.لـيكفيوؾفيأفالسامرةأوعيامفأع
الناسبالعدؿ،وترؾأمرهـإلىيهواةعامممالبدساقطة،وأفالمممكةاليهوديةالوماليةمقبمةعمىمخرأيامها.كافينصحب

معالذيسيقضيعمىتجميعاألمـالمعروفةلس. د  عاموسفضايؿالبساطةوالرحمةوالتعاوفواإلخاءوتحويؿربالتجنودمتجا
إلىإلسحب)المترتِجمة(.
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لهػاأفتصػبحُكػفي أّفمافعم تسالتقاليػُداإلبراهيميػُةهػيالهتجػرُةالدايمػة،أوبػاألحرشالهػرب.ولػـ
.تتجدالهرصة المبليمةمفالهراغالموتجودسياسية،إالعندماقوة 

فيدراليػِةفػيالمتتجسدةِوطوروس،–قاليِدالمتوكمةفيتجباِؿزاغروسالتمفالمهـلم ايةتحميؿُ
،فيعهِدأوروؾوأوراألخيرةقبايِؿزاغروس اسػـِ والتيمثامهاخودا)غريبحقا ،إنسيحمؿنهػس 

ِمػػُؾالهريػػيف.نػػدرؾمػػفذلػػؾدخول ػػسضػربا مػػفضػػرواملهػػةِرِيػكب ييفكػػوتِبالحضػػارةالمضػػادة(م 
(ت ط ػػر ِؽٕٓ٘ٔالوػهيُرالػػذيق ضػىعمػػىالسػبللةاألكاديػػةفػػي ؽ.ـ.وبقػدِرغرابػػِةنػدرِة)أوعػػدـِ
والبحث.مهمتجاال التاريِخإلىهذاالتقاليد،فانهاُتع د حقبل أوم ا يقتضيالتركيز 

حتماُؿاألقػوشهنػاهػوأّفتتجمعػاِتالقبايػِؿالقاطنػِةسػوية فػيالسػهوؿوعمػىسػهوِحالتجبػاؿاال
واسػعة تجػدا فيمػابينهػاتميزُتستوحوافها،وال موػترؾ،وأ ساس ػت؛بوػبكِةعبلقػات  قػدقاومػتبوػكؿ 

ية الراسػػخة،سػػواء اداِتهػػاالسياسػػتاتحس ػػسافيػػدرالياتهاإزاءالمخػػاطِرالموػػتركةالمحيقػػة،ومػػفثػػـأ 
ِمػػفأوروؾوأور.مؿُعب يػػدثقافػػةِتتجػػاامسػػتوطناِت ،أوتتجػػاااالسػػتيطافالسياسػػيوالتتجػػاريلكػػؿٍّ

رسػوخا ،وأسابابػداِعهاثقافػة زوقداتسمتتمػؾالقبايػؿُ هػةيكثومتداخمػةقػرش توػبكة س ػراعيػة أكثػر 
المعابػدالكبػرشتػؿُالمقػىالموتجػودُةعمػى)ق ػببل لم اية،ووارفتعتبة التمدف،وربمػاكانػتتمػدنت

مالؼٓٔيورفػػاتُػػذ ُكرنابامكانيػػِةحصػػوِؿذلػػؾ.فمبػػدعوتمػػؾالثقافػػةفػػيأعػػواـبتبػػسغوبػػاكميفػػي
ثقافة مدينية أرقىبكثيرمماعميسفيأوروؾوأور(.ؽ.ـيمكنهـبكؿسهولة  خمؽ 
ظأّفهذاال ـ السػومريوفاتيأ طم ؽ عميهعاِتالوتجممُيبلح  ٖٓٓٓأعػواـخػبلؿ"الهػورييف"اسػ

 ـ  الوػػػماِؿاتحػػػاد يفسياسػػػيايفمنيع ػػػيفأعػػػوا ٓ٘ٙٔؽ.ـ،قػػػدأسسػػػتصػػػوب  ؽ.ـ؛أحػػػُدهماباسػػػـِ
الميتػػانييف،ومركػػُزاكػػانيشوهاتووػػاش،واكػػُزاالحثيػػيف،ومر Waşukaniواوػػوكانيلثػػانيباسػػـِ

يػػُؿالطيػػُبالمػػذاؽ.وهػػيحاليػػا مدينػػُةسػػريس،ومعناهػػاالينبػػوُعالتجمXweşkanî)أوخووػػكاني
عين ػػػس،والموتجػػػودُةفػػػيسػػػورياوفػػػيتجػػػيبلفبنػػػار(.وتُب ػػػرِهفSerêkanîكانيػػػس ـ  التػػػيتُقابِػػػُؿاالسػػػ

ػػػػع  ػػػػد واتوس  هـمػػػػفكركػػػػوؾوزاغػػػػروسإلػػػػىتػػػػؿعػػػػبلؿالعديػػػػُدمػػػػفالوثػػػػايؽعمػػػػىأّفالميتػػػػانييفم 
وأمػػانوس قػػوة سياسػػية وثقافيػػة عظمػػىمػػعالمصػػرييفؽ.ـغػػدوآٓٗٔ،وأنهػػـفػػيأعػػواـِ ثالػػث 

والحثيػػيف.إنهػػـيوػػتركوفمػػعالحثيػػيففػػيالثقافػػةوالم ػػة،وتػػربطهـببعضػػهـروابػػُطالػػدـالوثيقػػِة
لؤلميػػػػرالميتػػػػانيŞupiluliumaوالزيتجػػػػاُتالسياسػػػػية)يقػػػػوؿاإلمبراطػػػػورالحثػػػػيوػػػػوبيموليوما

كالرتجػػػػػاؿ"(.هػػػػػذاوتػػػػػنعكُسقػػػػػوُةمعػػػػػا المنطقػػػػػةـحك"أعطيتػػػػػؾابنتػػػػػي،فمػػػػػن Matizavaماتيزافػػػػػا
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فػػػيالهيروغميهيػػػةالمصػػػرية.كمػػػات كػػػتظ القصػػػوُربػػػالعرايسالميتانيػػػات.ومػػػاوضػػػوح الميتػػػانييفب
نهرتيتيالوهيرُةسوشواحدة منهف.

هوريػػػػة،Puduhepaكمػػػاأّفاإللهػػػػة األنثػػػػىبودوهابػػػا الوػػػػهيرة لػػػػدشالحثيػػػيفذاُتأصػػػػوؿ 
ألث ػػِرالمػػرأِةوكينهػػامخػػُر ،وِمػػفبعػػِدهـييفوالكاسػػييفكػػوتالكمػػاإّفثقافػػِةالمنطقػػة.ضػػمفممثػػؿ 

سػػػػهمىلمهػػػػورييف.ا فروعػػػػتجميػػػػُعهػػػػيالءُيع ػػػػّدوف،الػػػػذيفُيعت ب ػػػػروفكيانػػػػا سياسػػػػيا تجديػػػػدا فيالميتػػػػاني
سػػت خد مة بػػيفوأتيمولوتجيػػا ،فمهػػردُةهػػوريتعنػػي"التجبميػػيف"فػػيالم ػػِةالسػػومرية،والتػػزاُؿتسػػمية م

العبلمػػاِتوالػػداليؿالقويػػِةتوػػيرإلػػى مػػفذلػػؾأّفكػػؿا ـ  الحػػيفواهخػػرحتػػىيومنػػاالػػراهف.واألهػػ
 ك ػػوِفتجميػػِعممػػوِؾوأمػػراِءالدولػػِةالمسػػماةبالحثيػػةيحممػػوفأسػػماء هوريػػة،ومتزوتجػػوفمػػفأميػػرات 

اتحػادا عمػىاألرتجػِحلميتػانيوفاُيع ػد تجميُعهفهورياُتاألصؿ.وحسػبتهسػيريالوخصػي؛فبينمػا
سياسيا أوكيانا أ وب سبالهيدرالية،ميساسا فيالهبلؿالخصيبالواقععمىالحواؼالتجنوبيةلقػوسِ

هػػرع فػػاّفالطػػوروس؛–سمسػػمِةتجبػػاِؿزاغػػروس ُثمُػػسالحثيػػوف،الػػذيفنظامػػػوايفالهػػوريمػػفالثػػػاني  ُيم 
طػػوِؿوكػػذلؾعمػػىحتػػىتجبػػاِؿالبحػػراألسػػود،تػػيتمتػػد ،أيفػػيالمنطقػػِةالفػػيالوػػماؿصػػهوف هـ

إلػػىدولػػة واسػػسُي ؛ِليُوػػماليتجبػػاِؿطػػوروس إمبراطوريػػة بداييػػة.ويمكػػفمسػػتوشأقػػوش،بػػؿوأقػػرب 
موماسػية،دِةلصحِةذلؾمتمثمة فياألرضػيِةالثقافيػة،والقرابػة،والعبلقػاِتالدبسردالميثراِتالميكُ
مفكُؿذلؾ.–لحثيوحتىفيالتحالِؼا الكاسياألهـُ
كػذلؾبيّفهذاالمقاومة الثقافيػة،ومفاليسيرالتبيافُ ،فػيأواخِرهػااالتحػاد السياسػيالمتوػكؿ 

ياصهحة العهِدالبػابمياألوؿ.أمػا ٖٓٓٔ–ٓٓٙٔالثػاني)هافػيعهػدِبالنسػبِةإلػىبابػؿقدط و 
و تتحتؽ.ـ(،ف مػاأنهػاظمػتمدينػة عقػد تمعػسالتحػادالسياسػي،أوذاؾاةِهيمناماأنهاانض 

فيهاليالوفاؽ،نوعا مفوبسي عمىفيحياتهاستمراتو،تواطرامعا الحكـ  تتجػاريٍّ األغمػبكمركػز 
 .بلقدكانتأ وب س .اهواألكبرفيعهدهوثقافيٍّ باريساليـو

ػػػتالعديػػػد مػػػػفأثػػػرتالثقافػػػُةالبابميػػػُةمػػػػفالصػػػميـفػػػيالكتػػػػِبالمقدسػػػةال ك  ثبلثػػػةأيضػػػػا ،وت ر 
كمػػاومدينػػِةالتجامعػػة.والسػػوِؽاإلقميميػػةِ.هػػذاويمكػػفتعريههػػاكمسػػتودِعالتتجػػارةِعميهػػاالبصػػماتِ

المركػػػػزالػػػػدولي)أوباألصػػػػحفيمػػػػابػػػػيفاألقػػػػواـالتبيػػػػافُيمكػػػػفُ ػػػػد تدور  سا بكػػػػُؿسػػػػهولةبينهػػػػاتج 
األالصػػرِعلمػػدنياِتوالمػػذاهب( تيةُتحػػاؾفػػيعيػػِبالسياسػػيةوالتتجاريػػةواالسػػتخباراها.وباتػػتكػػؿ 

تػآمري.عػبلوة عمػىأّفتصػوير هاوؼِرْالطابليمكفغض ف،بابؿ ه هافػييوصػتعفدورهاكمركز 
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بتجػػػدارة كاممػػة.وهػػػي حضػػاريٍّ لم ايػػػة.باختصػػار،لقػػػدأدتدور هػػاكمركػػػز  الكتػػابالمقػػػدسمثيػػر 
.بمندفوبسِوديدُةالبتجانبهاهذا اليـو

ؽ.ـ(،فيبػػػدأمػػػعمسػػػِحنينػػػوشمػػػفالخريطػػػةفػػػيٖٖٓ–ٓٔٙالعصػػػرالبػػػابميالثالػػػث)أمػػػا
التحػػالؼِبنػػاء عمػػىؽ.ـٕٔٙ ـِ الكػػردي–الوػػيعيلؼاحػػمػػعالميػػدييف)وهػػووػػبيس لم ايػػةبالتالُمبػػر 

.ؽ.ـٖٖٓفػػيلممنطقػػةوينتهػػيمػػعغػػزِواإلسػػكندر،الػػراهف( طوريػػِةبامبراعػػادة ااسػػتذكارُويػػتـ 
ذايعػػِةالصػيت،وهػيمخػػُرأكبػِرإمبراطوريػػاِتميزوبوتاميػا.وبعػدهػػذاالتػاريختبػػدأالٔنبوخػذنصػر

 ٍـّ ُأ ن ػػػتثقافػػػة البوػػػريِةكمركػػػز  .فبعػػػد أْفع تج  ـّ ُأ ميزوبوتاميػػػارويػػػدا رويػػػدا بخسػػػراِفدوِرهػػػاكمركػػػز 
ألػػِؼلمتػػاري ػػُرخمسػػة عوػػر  يػػاِفنهػػر يدتجمػػةوالهػػرات،وعمػػىتقريبػػا فػػيأحضػػاِفودعػػاـخعمػػىم 

قامػػتِبن وػػِرهافػػيتجميػػِعأرتجػػاِء ـا تجانب يهمػػا،وفػػيثنايػػاالتجبػػاؿوالسػػهوؿالتػػييحتضػػناها،ومػػفث ػػ
لمرحمة تجديدة وهيممِولكنها،القوشمنهكة القارات؛باتت مة متهايمة.ُتِعد نهس هااليـو
مماثػؿ.فهػيأعتػىقُػوشالتػاريِخمراحػؿموورأيضا إلىثػبلثِعصرِيمكفتقسيـُ عمػىنحػو 

الحمقػػةالوسػػيطةالواصػػمةبػػيفال سياسػػيا وعسػػكريا وتتجاريػػا .وتػػيديدور  السػػومريةت يفمػػدنيالقػػديـِ
ةباراقػػػػِةالػػػػدماءوالط يػػػػافوالتجػػػػورواإلبػػػػداعمدنيػػػػهافػػػػيالالرومانيػػػػة.ويػػػػتـاسػػػػتذكارُ–اإلغريقيػػػػةو

مفِقب ِؿتجميِعوعوِبالورؽاألوسط)بمافيذلػؾوػعبهاالتتجاري،واالحتهاءبانهيارهاكيوـِ عيد 
أيضا (.والنتهاِءاالستبداِدوالط يافاألقربإلىطػراِزنمػرودوفرعػوفنصػيُبسالػوافروالُمحػُددفػي

تمؾاالحتهاالت.
لمنظػػرفػػتُبلؽ.ـ(هػػوعهػػُدنمػػاِءاألرسػػتقراطيةالتتجاريػػة.والٓٓٙٔ–ٕٓٓٓالعهػػُداألوؿ)

احتكػاري.بالمقػدورالقػوؿُزمرةالأفّ فػينهػِسالوخصػيةكوػكؿ  التتجارية والسياسيةتتتجسدبكثافػة 
القوِةالسياسيةوالتتجاريةقدتيسسألوِؿمرة عمىيػِدال اهوػورية.كمػايمكػفمتجتمعػاتأّفاحتكار 

واسػعأنهـ،وبكُؿسهولة،التبياف تاريخيٍّ مػفةالتتجاريػخبػرة ،واسػتخدمواالاعتمدواعمىإرث  لكػؿٍّ
ؽ.ـفػػيٕٓٓٓوأوروؾوأوروبابػػؿ،واقتهػػواأثػػرهـ،وطػػوارواالتتجػػارةاعتبػػارا مػػفأعػػواـمؿُعب يػػد

النازحػػػة،متجموعػػػاتباالوػػػتراؾمػػػعتجيػػػرانهـمػػػفالقػػػرشالنيوليتيػػػةوالتجميػػػِعالمنػػػاطؽالحضػػػاريةِ
                                                           

حنبوخذ نصر: 0 نبوبولصر الدولاابف المحاربيفتيفالبابميتيفكـ وأعظـ األدنى، الورؽ مموؾ أقوش كاف والثانية. األولى
ىبالتجيوشالمصريةعندقرقميش،وكاديبيدهاعفمخرها.وسرعافماوقعتوالب ّناييفوالحكاـالسياسييفمفمموؾبابؿ.التق

فمسطيفوسوريافيقبضتس،فيلحؽالم م كيةاليهوديةبحكمس،واوُتِهربهرضالسبيالثانيعمىاليهود.كماسيطرعمىمسالؾ
هوأوهرمابناامفصـالعالـالقديـ.عاصمتسبابؿأكبرعواغدتإلىالبحرالمتوسط.االتتجارةالتيكانتتعبرغربمسي

حدايؽالمعمقة)المترتِجمة(.البرجبابؿو
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مػػػاهػػػوأ وػػػب سُبوامػػػمع.وألوِؿمػػػرة وأسسػػػواالمسػػػتوطناِتالتتجاريػػػة فػػػيالمراكػػػزالمتقدمػػػةالرييسػػػة
مػػػفالقوافػػػؿالمتراميػػػةاألطػػػراؼ،فكػػػانواال ة مدنيػػػباالمتيػػػازاتاألتجنبيػػػةالمسػػػتقمة،وامتمكػػػواوػػػبكات 

ػػاأل واإلػػىالقػػوةالتعسػػهيةبػػبلهػػوادة فػػيسػػبيِؿضػػماِفتجميػػِعيرقػػىمػػفحيػػثالػػوعيالتتجػػاري،ول تج 
بػنينػوشزخػرهذاالعبلقاتاالسػتراتيتجية.وت ال نىوالػذهبوالهضػة،فكانػتبػذلؾبمثابػِةأمسػترداـِ

وأوػػهُرالقصػػوروالسػػراياتتجتمػػعفػػينينػػوشوالمػػدفكػػُزأفضػػِؿأنػػواِعاألقموػػةِاهولنػػدا.وباتػػتمر
المتجاورةلها.ومثمماالحاؿفيالمنافسةبيفأمسترداـوباريس،فاّفبابؿهيالمنافسالندلنينوش

ػػُدفبػػذالكمتاهمػػاتف)موػػور(. ـتتنػػاقصهػػاعميهػػا.كمػػال ػػتنمهيتجهػػودا مريػػرة لمتػػيثيرفػػياألخػػرشوم 
العسػػػكريةبسػػػبِبالمصػػػالحاوػػػتباكاتهمااماتهماالسياسػػػيةودوِصػػػاالقتصػػػاديةوالتتجاريػػػةاتهمػػػانزاع

هخر،إالأنهمػاتعتجػزافعػفإحػراِزالتهػوؽحيف مفبينهماالمرحميالمتبادلة.ورغـتبدِؿالتهوؽ
.النهايي

ؽ.ـ(تحػػػػػتظػػػػػُؿالهيمنػػػػػِةالتػػػػػيبسػػػػػطهاالميتػػػػػانيوفٖٓٓٔ–ٓٓٙٔيمػػػػػرالعهػػػػػدالثػػػػػاني)
فيأداِءأدوارهـالتتجارية.فنهما.إالأنهـيستمرووالبابميوفحصيمة التحالِؼفيمابي

ؽ.ـ(هػػوالعهػػدالػػذيأنوػػيوافيػػسقػػوت هـالعسػػكريةوالسياسػػيةٓٓٙ–ٖٓٓٔالعهػػدالثالػػث)
القوة األعتىواألكثرهوال فيعهػدها.وفيمػاعػدااألورارتيػيف،لػـيتركػوامكانػا إالاألصمية،ف دوا

ـُمصػػرأيضػػا .وي هرضػػوفعهػػدا تتجتػػر ذلػػؾة،بمػػافػػيبيضػػرواحتمػػواوفرضػػواعميػػسال فيػػساألقػػوا
والمخاضػػػات.باإل ،حيػػػثاألكثػػػردمويػػػةلمدنيػػػةِاتجػػػِسهـبو نعػػػتُمكػػػافِوالقبايػػػُؿأوػػػدادرتجػػػاِتاهالـِ

والقػبلعمػفالتجتباه وفبي ُيقت ػؿف،وكينػسمعيػاُرعظمػتهـذلػؾفتحػدثوفعػ،ويمػاتجـبنايهـاألسوار 
أفراِداألقواـوالقبايؿ،فيماخبلالمست عب ديفاألرقاء منهـ.فحتى مػفنُجت ػمصػرلػـة مثػؿمدنيكؿ 

م كيػػُةالقػػدسأرضػػكمػػاؽ.ـ(،ٓٚٙ)اهوػػورّيحػػتبلؿاال ا .إنهػػاقػػوة عالميػػة أ وػػب سبحػػاِؿُتس ػػواشم 
.ومثممػػػااألمػػػُرفػػػيكػػػُؿإمبراطوريػػػة،فهػػػـي بػػػيعمىدرتجاتهػػػا،والاألنانيػػػةِ رقػػػوففػػػيأمريكػػػااليػػػـو

يعترفػػوفبثقافػػِةالوفػػاؽوالحيػػاِةالمسػػالمةالموػػتركة.هػػذاواليمكػػفاالسػػتهانةبنصػػيبهـالػػوافرفػػي
خمِؽوتوييِدتقاليِداإلمبراطورية.

تجميعنػانعمػـف.اوانهيارهػموػورورا مصيريا فيدمػارة أخرشييديذوواألصوِؿالهوريةدومر
ؽ.ـ(.لكػػػّفٖٓٓٔ–ٓٓٙٔهـمػػػدة طويمػػػة)كبحػػػواتجمػػػاحأّفالميتػػػانييفكتمػػػواعمػػػىأنهاسػػػهـو

تتصػػػػػدشذوياألصػػػػوؿالهوريػػػػػة.حيػػػػثتػػػػدميرهـوقضػػػػاءهـعمػػػػػىالميتػػػػانييفالُينِهػػػػػيمقاومػػػػة 
النػػػػاييرييف)وتعنػػػػيفػػػػياهوػػػػورية"وػػػػعبالنهػػػػر"(ّيػػػػق ب مِالعػػػػاُتوتجممال ُةالمعروفػػػػةباسػػػػـِ ،وتقػػػػاِوـُ
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،ق ب ِمّيػػةهيػدرالياِتالالاالتحػاداتاألقػربإلػىضػمفؽ.ـ(ٜٓٓ–ٕٓٓٔلمػدة طويمػة )اهوػورييف
تييفوذلػػؾفػػيإقمػػيـبوطػػافالحػػالي.وبعػػدهػػذاالتػػاريخ،ي ػػدخؿاالتحػػاُدالسياسػػيالمسػػمىبػػاألورار

ال واقعحيز  مقاوماُتهـتتجااموورمػفأعػواـِ ؽ.ـ(.ٓٔٙؽ.ـإلػىحػيفانهيارهػا)ٓٚٛ،لتستمرا
ػػتتتحػػوؿهػػذاالمقاومػػُةال لم ايػػةفػػي،مػػايقػػاربالثبلثػػة قػػروفتػػيدام  حصػػيف  سياسػػيٍّ إلػػىكيػػاف 
بصػػػماِتهتمركػػػِزوافالحاليػػػة،ل ػػػؿوتجػػػوُدبناتػػػرؾ  يػػػة سياسػػػية عميػػػاعمػػػىصػػػهحاِتالتػػػاريخ.وُيحت م 

بآثػاِر ل ػة هتجينػة مهعمػة  باسػتخداـِ هتجينة.فهيالبدايةيط ىتيثيُرالم ِةاهوػورية،وي  مػبالظػف 
الػػذيتوػػتمؿعميػػس الم ػػاتالهوريػػةواألرمنيػػةوالقهقاسػػية.إّفهػػذاالبنيػػة الم ويػػة ت عِكػػسالموزاييػػؾ 

القاطن فػيالمنطقػةقػداتحػدتتتجػااالمقاومة.نستوؼمفذلؾأّفهذاالوعوب  موػترؾ  ة كخميط 
منيػع.كمػاأنػس موحد  سياسيٍّ المخاطرالموتركةالمحيقة،وحافظتعمىوتجودهامفخبلِؿكياف 
 العيفاحتػراؼ  ذاماوضعنانصب  لئلسكيتييفذويالتجذوِرالقهقاسية.وا  عهد و ِهد النواط الميثر 

م هـالبرونزفيصنِعالعديدمفاألسػمحةواألوعيػة،وتهػوق هـفػياألورارتييففيالِحدادة،واستخدا
نعػيالعماريتصدرابناُءالقػبلعوالُحُصػف،وت   م ػب هـالعسػكريالمتواصػؿعمػىموػور؛فاننػاحينيػذ

أفضػػؿ. الػػوافرفػػيإّفأهميػػت هـعمػػىنحػػو  ببليهػػـواهوػػورييفإنهػػاؾِالنصػػيب  ب ِمّيػػة كػػافا  مػػفوػػرا
مػفرغـ،عمػىالػأورارتػوحصِةدولػةِ ا أثػرلقػدتركػوا.هػـبالنهاييػةِالهزيمػةِإلحػاؽِتمكِنهػامػفعػدـِ
امفصهحاِتالتاريخالحضاري.يصعبمحوُ

ؽ.ـحصيمة التحالؼبيفالكونهدراليةٕٔٙأماالهزيمُةالساحقةالنهايية،فم ِحق تبآوورعاـ
ل خهيػة الميديةودولِةمدينِةبابؿ،بعددبموماسػية  تهػابابػؿعمػىالمػدشالطويػؿ،وبعػداالنوػ اِؿزاو 

"Mağيتيمػػفكممػِة"مػػاغ)وتػMağîيفيمػاغالػذيفتمػتتسػػميُتهـبالالػدءوبلمرهبػافالميػػدييف
الكرديػػة(.وهكػػذايبػػدأعهػػُدالميػػدييفوالعصػػرالبػػابميالثالػػثفػػيالم ػػِةالنػػارفػػيموقػػدعنػػيالتػػيت

المنطقة.
ةاهوػػػورية،هػػػيتػػػػداُخؿُمدنيػػػهامػػػفالواقػػػعالعممػػػػيلمكػػػػفاستخبلُصػػػتػػػييملالنتيتجػػػُةاألهػػػـا

لبلحتكػػػار والتتجػػارييفاالحتكػػار  ـا يفالسياسػػي،واهتمامهمػػػابػػالحروب.ُتو ػػُكؿموػػػورالمرحمػػة األهػػ
أّفالحمقػػة المركزيػػةاألولػػىالواصػػمة السياسػػيوالتتجػػاريفػػيالتػػاريخالحضػػاري.وبالمقػػدورالقػػوؿُ

هػياالحتكػاراُتالتتجاريػة–قبػؿاإلمبراطوريػةالبرسػية–اتالمصػريةوالصػينيةوالهنديػةمدنيبيفال
مفالعولمةفيذاؾالعصر.ومرة أخػرشوكؿ بذاتس.إنهاقايما اهوورية.لقدخمقواعال ما تتجاريا 

التتجػػاريلػػيساقتصػػادا ،بػػؿُيهػػر ضعمػػىاالقتصػػادمػػفا نظػػاـ لخػػارجبيتبػدشلمعيػػافأّفاالحتكػػار 
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ال ويسمب  لس،لينهب  ي ندروتجوُدنظير  م ع تهتالثرواتِإرهابيٍّ الوعوُبوالقبايُؿِبو ػُؽاوأوتجدتهايتج 
تجميػػا مػدشاسػػتحالِةمػفالواضػػحِاألنهػسوبالكػػدحالمريػػر. مػػفاالحتكػػارالتتجػػاريةُمارسػمأْفتػػتـا

فقػدبػنمِطالزراعػةالعبػودي،قػة متعمقةبرمتهػادوفدولة.فبينمػاكانػتاالحتكػاراُتالسياسػيةالسػاب
ذ،وألوِؿمػػرة،ثقػػبل فػػيهػػذاالهتػػرةاكت س ػػب تالتتجػػارُة ُيعػػاِدؿمػػالمزراعػػِةمنػػس.وا  فنػػااالحتكػػار  مػػاعرا

ةكقػػػػوة اسػػػػتعمارية مدنيػػػػالتتجػػػػاريعمػػػػىأنػػػػسالرأسػػػػمالية،فاالحتكػػػػارالسياسػػػػييحتػػػػؿمكانػػػػسفػػػػيال
أكثرتيثيرا  الحكػـوػكؿُهػياإلنتػاجفػيالزراعػة.اإلمبراطوريػُةفػايِضفينهػِبوسػمِباست بللية 

أكثرمفالزراعة.فضماُفالطرؽحاتجة ضرورية لتتجارِةالمنػاطؽالواسػعة.التتجارةُالذيتوتجعس
ُمنسإالاإلمبراطورية.أما بهاوهذاماالُيي  تمُؿمفالتجمُيولدرتجة التحف،العنؼالِحّدُةالتيتميز 

االقتصػػاديةرغامػػاتِهاالمتجتمػػُعتتجػػاااإليبػػديبالتػػداخؿمػػعالمقاومػػةالتػػيتتصػػاعد اأنهػػالتجػػدؿ،
.التجديدةالمهروضةعميس

فػػة والتتجػػارة الصػػ يرة والسػػوؽ وأّفالزراعػػة واضػػحِمػػفال وعػػددا تجمػػا مػػفالوػػرايحالخاصػػةالِحر 
قيمت ػسالُمطػُورةتجاالتِفيتجميِعهذاالمهـذووفايدة لبلقتصاد.فكدُحاإلنسافالمستقمةِ قػدأثبػت 

أوتجػػػػدوشاالحتكػػػػاوػػػخيُصلئلنتاتجيػػػةوالعطػػػػاء.ولػػػػيسمػػػػفالعسػػػػيرت لػػػػزوـِ رالسياسػػػػيأوعػػػػدـِ
لػػول ػػـت ُكػػفدِوركصػػاُببػػالاالقتصػػاديبالنسػػبةلػػس.فهػػؿكػػافاالقتصػػادسي–العسػػكريأوالتتجػػاري
موػػور؟بػػالعكس،مػػف عمػػىخمػػِؽحيػػاة فيػػسالسػػبلـُواألمػػفُذييسػػتتب أّفالوسػػط الػػالمههػػـو قػػادر 

يتجابيػػة  الدولػػُةباعتبارهػاو.أكثػراقتصػادية م ػايرة وا  فقػػطليسػتلمديمقراطيػػة،عػاديالمحكػػـِالوػكؿ 
هيقوة مخُربة لبلقتصادوالمتجتمعمفخبلؿالبيروقراطيةالتػيوبؿ،يةضرورغيرأوتجدوشببل

ـبهػػػا.الأنػػػاقشهنػػػاأهميػػػة وقػػػتوػػػنها،وعمميػػػاِتالنهػػػِبوالسػػػمبالتػػػيتي،والحػػػروِبالتػػػتنتتجهػػػا
ةوالقػػوةالطاغيػػةالمتمثمػػةمدنيػػفػػيالعبلقػػِةبػػيفالوالتمػػايزالطبقػػي؛بػػؿأتحػػرشوضػػرورة المدينػػة

بهػا.أكػرُرثانيػة تباألرديةاأليديولوتجيِةاإللهية،والم ي ُحػؼ  غمػيظ  وسياسيٍّ عسكريٍّ ؛حصنةبتجدار 
قػػػدُدُنس ػػػت،وط ػػػتعميهػػػا،فهػػػيهػػػااإليتجابيػػػةعمػػػىصػػػعيِدالتمػػػدفتجوانبُةِمدنيػػػمحتػػىولػػػوكػػػافل
حتكػاراُت،واوػيء.فتنسػيُؽاإلدارةالتعصبيةالتػيتتجرهػالمػوراءالرتجعيةالعوايؽبالتجوانُبالسمبية

مخر.ويء والسمباف يالط
االحتكار اليقتصػرعمػىالرأسػماليةةواالقتصػاديةوالتتجاريةِالسياسياتِوأوددعمىأّفتداخؿ 

 بالخاصياِتنهِسهافحسب،بؿظهر  حكػـالتمػدفوظهػوِرةبػالتزامفمػعمدنيػمنػذبػداياِتالوتمياز 
اإليتجابيػػة التدهس ػػوأّفهػػذااالحتكػػاراِتالثبلثػػة قػػد؛ةالسػػبلل سػػحق تاألنوػػطة ولممدنيػػة،تجوانػػب 
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إلػىاهػوتجودِبتنتقػؿ ؛لِتنقطػعالومترابطػة وػكِؿسمسػمة متواصػمة هاعمػىتط وا،وحفيهاالديمقراطية 
فيالتعرؼعمىحمقاتتمؾالسمسمة.إذف.ِلنستمرّبناء عمىذلؾيومناالراهفِ

 
 ات المصرية، اليندية، الصينية، الحثية والفينيقية:مدنيال -0
ألـلمحضػػػارةموضػػػوع مسػػػاهماِتمصػػػروالهنػػػدوالصػػػيففػػػيالنهػػػراتسػػميط الضػػػوِءعمػػػىإّف

فػػيالتحريوالتحقيػػؽالمػػوتجزِبػػا القيػػاـُسلػػيسهنػػا.ولكػػف،قػػدي ُكػػوفمهيػػدكاُنػػيتطمػػبعمػػبل كبيػػرا م
تخطيمناطقها.لِةالبلزمةِراداإلوةِقدرالهاعفإبداِءأسباِبط ياِفالزراعةعميهاباألرتجح،وعتجزِ

بينهاراقيػة لم ايػةفػيداخمهػا، يرتجػُعهػاردحػا طػويبل مػفالػزمفث بات وأّفإنيعمىقناعة  إلػىعػدـِ
لتجويهاإلىاالحتكػاراالقتصػادي،وبػاألخصإلػىاالحتكػارالتتجػاريلممنػاطؽالواسػعة.فثبلثتهػا
تكادت يبفيهاالتتجارُةالخارتجية.ويبدوأّفالبنية الداخميةلمزراعةوالتتجارةالتتػيحالهرصػة كثيػرا 

عمػىمسػافة ايقؼاالحتكػاُرالسياسػيلبلحتكار.فبقدِرم فاالحتكػاِراالقتصػادي،مػة بعيػدالقػايـُ
أقػؿّ.فالقوُةالسياسيةوالعسػكريةتُحينهاأطوؿاي ُكوفعمرُ قياِمهػاعنػد،واتِجػساعتراضػا وردود فعػؿ 
هػػافػػيتجميعُو.أكثػػرعمرهػػايطػػوؿُفػػاّفوبالتػػالي،.لمخػػاطِرالخارتجيػػةوالهوضػػىالداخميػػةابعرقمػػِة

أيضػػا هػػو.االقتصػػاديوالريػػعاحتكػػاراُتالسمسػػرِةهػػينهايػػِةالمػػآؿ نهػػالػػـأولكػػّفاألمػػرالمههػػوـ 
ْمؽِالؽحتى ر ت  .االقتصاديّاالحتكارِنزعِةفيح 

تيثيرهػػػػػافػػػػيالثقافػػػػػةةاألوروبيػػػػػةبقػػػػدرِحضػػػػارلقػػػػدقػػػػػدام تمصػػػػُرمسػػػػػاهماِتهافػػػػيالثقافػػػػػِةوال
لػػـتتػػدخؿفػػيوهػػي.وػػبس غايبػػةحػػيفأنهػػاب ِقي ػػتبالنسػػبةإلػػىأفريقيػػاالرومانيػػة.فػػي–اإلغريقيػػة

ػػػهامػػػفالوػػػرؽاألوسػػػط.وربمػػػاكانػػػتمػػػفأولػػػىأمثمػػػةِ،التتجػػػارِةأبػػػدا  ػػػراد تنهس  االوػػػتراكيةكمػػػاتج 
مصػػُرانخرطػػتبقػػدِرمػػاهػػيمصػػر.لقػػدة مػػيثروة وػػبيهة مثمػػأِبي ػػِدالدولػػة.إذمػػاِمػػفالمطروحػػةِ
نػػػُدوالصػػػيُفتجزييػػػا فػػػيحضػػػارِةالعصػػػورالوسػػػطىعػػػفطريػػػِؽالوػػػرؽاألوسػػػط.وأدتكميػػػا ،واله

ُبهاتجميعساسالديانُةاإلسبلميُةدورا أ ألوروبا.تقديمهاحوِضها،ومفثـداخؿا يا فيص 
الحثيػػيف،الػػذيفنوػػرواالحضػػارة فػػيبػػبلِداألنا حػػوؿ  منهصػػؿ  ضػػوؿ،الداعػػيلتخصػػيِصبنػػد 

سػػػػواحؿإيتجػػػػة،قػػػػدمواعمػػػػىنهػػػػوذهـبسػػػػِطالميتػػػػانييف.فمػػػػفخػػػػبلِؿ–اء الهػػػػورييفباعتبػػػػاِرهـحمهػػػػ
سػاهمة بمػايعػادؿم،مساهماتهـفيإنتجاِزالتطورالحضػاريالتجديػدداخػؿوػبِسالتجزيػرةاليونانيػة

يفوالهينيقيػيالمصري ـ  أمػا مصػِرعػفطريػِؽسػوريا،وأثػرواتوسػِعفبيقػُؿتقػدير.وقػدسػدواالطريػؽ 
س ِعمووروِمفق بِمهابابؿ.أيضا  فيعرقمِةت و 
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تِجػػز تمصػػ ؛فقػػدأنتجزهػػاُرعػػفإنتجازهػػا،وت ر ك تهػػاخاليػػةأمػػاتتجػػارُةالمنػػاطؽالواسػػعة،التػػيع 
اه فيورقيالبحرالمتوسط،والمسمىبالهينقييف.حيثي ُعودالهضُؿفػينتجػاِحتيسػيِسهؿُالقوـُ

المتوسػطإلػىالهينيقيػيف.كمػاتجميػِعأطػراِؼالبحػراألبػيضأولىالمستوطناتالتتجاريةالمحيطةب
الثقػػػافإ ػػػفنوػػػر  الوػػػرؽ أوسػػػطيةوالمصػػػريةفػػػيأوروبػػػا.فضػػػبل عػػػفأّففنػػػونهـفػػػييفت ّنهػػػـأوُؿم 

اليونػػػػانييفحػػػػروؼ األبتجديػػػػةوصػػػػناعِةالسػػػػهفمػػػػيثرة عمػػػػىالصػػػػعيدالحضػػػػاري.ف ـ  ماػػػػ ػػػػفع  هػػػػـم 
ػػفأاألبتجديػػة.وهػػـأوُؿ واس ساػػم  مهػػـلمػػوانئ.ودوُرهػػـبػػارز  فػػينقػػِؿالثقافػػةالمعنويػػة.إنهػػـأثػػر 

فيالتاريخالحضاري،بقدِراألورارتييفعمىاألقؿ. ميثر 
م كيةاإلسراييمية،فت رتجحك هاُتهاتُأماتيثير ـ فيالسػاحةالماالم  نتػاجُمػفذلػؾهػوإعنويػة.واألهػ

تاريخيػػةومسػػوُا يّفلهػػـذرايعػػيػػاِفالتوحيديػػة.وكػػؤلدلالتقاليػػدالعبريػػة إبػػراِزالدولػػِةمػػفقبيػػِؿ،غات 
عػدـالنظػػرإلػىالتقاليػػِدالمصػػريةوالسػومرية.مػػفالضػروريُالماديػةالدولػةفػيمواتجهػػِةالمعنويػة
الماليالماديحقؿِاليهوُدفيالالتتجاُرمفالنافذةاليهوديةالضيقة.فبينماتصاع د وارتقىالعبريةِ
ػدوافػياألغمػبعمىالتقاليدِمفهذا والمتنػوريفوالمثقهػيفالػواعيفقػدتواتج  ،ن تِجػُداألنبيػاء والُكتاػاب 

بصػماتسال ػايرة قم .أماط ياُفتيثيرهـفيِكبلالحهاالمعنويّحقمِ ةحضػارفػيتػاريِخاليف،فقدت ػر ؾ 
كمػي،يتوتجػببالضػروةلحضػارالعالمية.مفهنا،ولمتعػرؼعمػىا التقاليػِدوتهكيػؾُرةتحميػؿُبوػكؿ 

تجوانبها.ولهػذاالسػبب،فايضػاُحأوروبػاِمػفخػبلِؿإسػنادهاإلػىبكُؿالسومريةوالمصريةوالعبرية
الُمع ماػػِؽ؛ُيع ػد نمطػا مػفالسػرِدعريقػةالرومانيػػةال–ِةاإلغريقيػةالعصػورالوسػطى،ونسػبيا إلػىالثقافػ

وخػػاطئ لم ايػػة.وسػػيتجهدالحقػػا لتنػػاوِؿماهيػػِةوقػػوايـ.إنػػسنأتجػػذور ءدوفاالهػػوفػػي مػػط نػػاقص 
النتايِجالوخيمةالمتمخضةعفتمؾالنواقص.

 
ؽ.ـ(:ٖٖٓ–ٓٓٚ)البرسي  –العصر الميدي  -2

حضاريلـيبرزبعػدُ المزايػاالمعروفػةعػنهـلمميدييفتيثير  ـُ هػـأنإلػىوتجػِسالبسػيطة.مػفأهػ
ذو وانػكواأنهػـقػدمػعالهػرس،وة قرابػلهػـعبلقػاُتزاغػروس،وتجبػاؿ وفقطنػوية،هوريأصوؿ قوـ 

لآلوػورييف.وثمػةوػديِدتحػتنيػِرالقمػِعالمقاومػةِالهويػةِتميػزوابا عمىوكِؿقبايؿمرية.وقدفرع
موفأساسيوف،بحيثيمكفالقوؿومدربوفومنظُع ُمموف،والذيفهـمُييفماغبالرهبانهـالمسّموف

داوادورا بػػارزا فػػيوػػيوِفاإلدارةأنهػػـأ  طويمػػة.مػػفالميكػػدأنهػػـأسسػػوااتحػػادا زمنيػػة مػػدة والُحكػػـِ
،اليػـوإيػرافيغربػؽ.ـ،وعاووافيمنطقةميػديا،التػيتوػمؿٓٓٚكونهدراليا فيمستهُؿأعواـ
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صػػداقة عبلقػػاِتدواالحػػدوداإليرانيػػةوالعراقيػػةوالتركيػػةالحاليػػة.وقػػدوػػهُربِوتقػػعفػػيمنطقػػِةتقػػا
ػػػرمػػػػعاإلسػػػكيتييفالوافػػػػديفمػػػفبػػػبلدالقهقػػػػاس.وبت مػػػِبهـعمػػػػىداـ ِصػػػػحػػػاالِتحينػػػا و أحيانػػػا ُأخ 

مػػػػوات هػػػػؽ.ـ،تػػػػزدادوػػػػهرتهـ،وتُٕٔٙاهوػػػػورييففػػػػي أنهػػػػـه ز  حالطريػػػػُؽأمػػػػامهـ.مػػػػفالمعمػػػػـو
 ـ  عبّلمػػة ي ظه ػػراألحمػػر.وفػػيتمػػؾاألثنػػاءوػػواطِئالنهػػرؽ.ـعمػػى٘ٛ٘الهػػري ييفعػػا متمػػرس 
مفبػيف ديانػة يط ػىعميهػاالطػابُعاألخبلقػي.ييفمػاغالرهبػافالمقتدر  ،اسػمسزرادوػت،لييسػس 

يػػة،إالأّفىت م ي ِزهػػاعػػفالتقاليػػدالعبرإنهػػاليسػػتدينػػا خالصػػا ،والفمسػػهة خالصػػة.وباإلضػػافةإلػػ
ِةفتػػرالزرادوػػتيةعمػػىوتجػػِسالخصػػوصفػػيهػػوذُنة بينهمػػا.وقػػدتبمػػور كثيهػػالتػػيثيراِتالمتبادلػػة  قيػػاـِ

ؽ.ـ.ت نظػػػرالحضػػػارُةٜ٘٘بابػػػؿونقِمهػػػـإلػػػىيسػػػِرب نِػػػيإسػػػراييؿبإمبراطػػػوربابػػػؿنبوخػػػذنصػػػر
تـاريِخ ا مػفالبرسػييف.وهػـالوػعُباألكثػرِذكػرا فػييػقينهـأكثػرأهميػة ورُبػاليونانيُةإلىالميػدييف

.وحصػػػػيمة خيانػػػػة داىيــــرودوت ـ  ػػػػت ؽ.ـ،يٜ٘٘خميػػػػة عػػػػا األخمينيػػػػوفالبرسػػػػيوفـُناس  الهػػػػرـِ رأس 
كيػػػروس،ميسػػػُسهػػػذاالكيػػػاف،فػػػيالقصػػػورالميديػػػة.أيأّفيةنوػػػتمػػػتتالسياسػػػيالميػػػدي.لقػػػد

ءُاهػػػػػػتكلئلمبراطوريػػػػػػة.بالتػػػػػػالي،فاالافميُسسػػػػػػافموػػػػػػتركافالبرسػػػػػػييفوالميػػػػػػدييفعنصػػػػػػر باسػػػػػػـِ
ية ناقصة.تسم"هواإلمبراطوريةالبرسية"

طاػػدواأوسػػع نطاقػػاِتاالتحػػاد الميديػػةفػػيعهػػدهـخػػبلؿ –السياسػػيلئلمبراطوريػػةالبرسػػيةلقػػدو 
يصؿ زمنيٍّ ػتفػيقروفثبلثةِإلىحيز  ٘ٔ٘،لتمتدامفمصرإلىأعماِؽببلِدالهنػد)التػيُفِتح 

ػػػموهاإلػػػىاث نت ػػػيفوعوػػػريفمقاطعػػػة،ؽ.ـ(،ومػػػفحػػػدوِدالصػػػيفإلػػػىوػػػبِسالتجزيػػػرةاليونانيػػػة.وقسا
فػػيالبيروقراطيػػة،ونظػػاـتتجسػػدتف،لحضػػارةفػػيامسػػاهماُتهـأمػػالييُسسػػوانوعػػا مػػفوػػبِسدولػػة.

األهميػػة إيبليهػػـتجػػيشفػػيعهػػدهـ.فضػػبل عػػفعتػػىبنػػاِءأعظػػـوأفػػي،ودالتجُيػػالطرقػػاتوالبريػػد
لمتقاليداألخبلقية.

ؾصػػػرهاالثقافيػػػةمػػػفالميػػػدييفوالبرسػػػييف.وفػػػيذاانت ه مػػتالحضػػػارُةاليونانيػػػةالعديػػػد مػػػفعنا
التمييزبيفال ـُ –ورؽالعصرت ب مورتمعاِل ال رب.ثمةتيثير  وثيػؽ فيمػابيػنهـ.فالعديػُدمػفمتبادؿ 

ػػػػهـةقػػػػفػػػػيالقصػػػػورالبرسػػػػية،واهالُؼمػػػػنهـصػػػػارواتجنػػػػودا مرتزموظهػػػػوفاليونػػػػانييف .إّفتكديس 
لدشقرن يفمفالزمف،قدط وارمعسطيمة منطقِةإيتجةطوِؿهـعمىهوذ ،ومداهـنالكبرشثرواتلم

مػػفالضػػاغِطتحطػػيـُط ػػوِؽالبرسػػييفوبػػات.سو ه ػػدرتجػػِةالإلػػىا مضػػادا لمبرسػػييفيػػارتاليونػػاييف
قػػػوميمممػػػي.مػػػفهنػػػا،فظهػػػوُرهػػػدؼ بمثابػػػِةتجهػػػة،واالسػػػتيبلُءعمػػػىثػػػرواتهـمػػػفتجهػػػةأخػػػرش
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حصػتسمػفهػذاالمنػاخ،اإلسػكندُرالتجديػدلػيسبمحػِضصػدفة.فقػدأخػذٔاإلسكندروكينسهرقؿ
وتمقىتدريبا خاصا عمىيِدأرسطو.فحتىالهمسهُةاليونانيػةموػحونة بتػيثيراِتالصػراعفػيكيهيػِة

مضاعهة.لقدالتصديل هذاالقمعالسايد.أماالتيثيراُتالميثولوتجية،فهيباألصؿأكثربيضعاؼ 
ما ف  ا موػابهة لتمػؾالتػيتتجاربػاليونانيوفضدالبرسػييفط باؽ حيثبثقافِةالمقاومة.هوأ وب سُتكوا
ػػػها ػػػِفاهوػػػورييف.إّفالقػػػوة الكامنػػػةوراءضػػػدفوالميػػػديمارس  سأصػػػمِفػػػيمقػػػدونيُال)اإلسػػػكندرت م ك 

مػفورؽ؛ر صػإلمبراطوريػةالبرسػيةوكينهػاقاأوصػاِؿمزيػِؽتمػف(ِتسثقاففييونانيُالو هػيتعبيػر 
عف خػاصٍّثقافِةالمقاومةالممتدةلميػاِتالسػنيف،ومفالتركيبِةالتجديدِةالميلاهةِصارخ  مػفبوػكؿ 

التنويرالهمسهيوروِحالقبيمةالمقدونيةالحرة.
 
 الرومانية:–ة اإلغريقيةحضار الثقافة وال -7

ي عمػىأنهػابدايػُةالثقافػِةال ربيػة.حيػثلػـالرومانيةخط–ةاإلغريقيةحضاريتـتقييـالثقافةوال
ال ربيػة.إفّوالحضػارةِالثقافػةِتسػمىبفيال رب،أيفيأوروبػا،حتػىكهذات ِمدثقافة أوحضارة 

األحػداثوالوالمستتجداِتالُمعاوة فػيالمتجػاِؿالثقػافُيداخػؿأوروبػا، ذلػؾبمػافػيقػايعِتعنػينقػؿ 
الثقافػػػػاتوالحضػػػػاراتالنابعػػػػةِو،العصػػػػورالوسػػػػطىمسػػػػيحيةُ مػػػػفالوػػػػرؽاألوسػػػػػطكػػػػذلؾنقػػػػؿ 

 ق ػُيـ  حتػػىالقػرِفالخػامسعوػػرالمػيبلدي.مػػايِصػُؿ)ميزوبوتاميػاومصػر(إلػػىأوروبػا،مػعتػػيخر 
تمتداطويمة""فترة التيتوكام تخبلؿالثقافةتجرياِفنسعىإليضاحسهناهوكيهيُة خمسة عوػر 

ُمعػػياف"مػػف،والتػػيت نبػػعُعػػاـألػػؼ متسمسػػمة"مكػػاف  إلػػىأوروبػػاهاتػػدفقِ،وكيهيػػةُعمػػىوػػكِؿحمقػػات 
أـّ .كنهر 

تكونػتفػياألراضػياألوروبيػة،إالمػفسػياِؽالمدنيػِةقػدالرومانية–رغـأّفالحمقة اإلغريقية
 وػيء  ػهاأنهااست ق تكؿا تجػبػرتبطذيتػالػهػذامػفإرثهػايخص  تجديػد  دٍّكثقافػة اس.إذلػـيتوػكؿأي 

ُةهمسػػهيأمػااالنطبلقػػُةال".متقطعػػاتماديػة ومعنويػػة بعػدالقػػرفالسػادسعوػػر،كمػػالػـتتكػػوفأيػُة"
عػػففيهػػاالتهكيػػُريسػػتحيؿف،ا تتجديػػدعتباُرهػػايمكننػػااالتػػي الثقافػػةالمسػػتقاةمػػفالبػػابمييف،بمعػػزؿ 

                                                           
ودولةتجديدةتجيشتجديدعمىإنواءهرقؿعورسنيفثابرأحدالوخصياتالهامةفيالميثولوتجيااليونانية.يقاؿأنسىرقل: 0

تجميعاخترؽأرمينيا،وهاتجـببلدالهرسثـأبحربيسطولسإلىالبحراألسود،ثـمفأنقاضالتجيشوالدولةالقديم يف. ،وهـز
معهرقؿ،ونزؿلسعفمصروفمسطيفالتجيوشالتيسيّ رهاإليسكسرش.ولماتقدـاليوناف،فركسرش.وعقدابنسوروشالصمح 

وسورياومسياالص رشوغربيالتجزيرة)المترتِجمة(.
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ي عت ػِرؼأيضػا أفبلطػوفالمصرييف،الحثييف،األورارتييف،الميدييف،والبرسػييف.فحتػى كيػؼطػاؼ 
الحكمػػةالوػػرقية،–وفػػيمقػػدمتهـصػػولوفوفيثػػاغورسوتػػالس–الحكمػػاُءاليونػػانيوف وتجػػابوامراكػػز 

نػوابػذلؾٓٓٙوفيصدارتهابابؿ،اعتبارا مفأعػواـ هـوأفكػارهـالهمسػهية.وفيمػاُرييػاتؽ.ـ؛وك وا
ُتعت ب ػػراال–حيػػثالمضػػموفمػػف–رومانيػػةبعػػضالتسػػميات،فالميثولوتجيػػااليونانيػػةوالخػػبل وػػتقاؽ 
يةسػومرالميثولوتجيػاالا مػفالميثولوتجيػاالمصػرية)مفالميثولوتجياالسومرية،ونسبيوالخامس الرابع 
الثقافػػػػُةالماديػػػػُة(.وباألصػػػػؿ،فنيػػػػةروماال+يػػػػةالميتانيػػػػة+اليونان–الحثيػػػػة–الهوريػػػػة+يػػػػةبابمال+
ؽ.ـ.أمػػاالثقافػػُةٓٓٓٗتتجميػػع متجػػاالِتالحيػػاةاألوروبيػػةفػػيأعػػواـم قػػدو ػػمنيػػوليتيُعصػػِرالمل

ؽ.ـ.فػيحػيفأّفالتركيبػة التجديػدةٓٓٓٔ–ٕٓٓٓفيمػابػيفوػمم تهاالسومريةوالمصرية،فقػد
ميعػػػة(المتناميػػػة فػػػيوػػػبِسالتجزيػػػرةاليونانيػػػةفػػػي بػػػدا)التج  ؽ.ـ،وبعػػػدمرورهػػػإٓٓٓياِتأعػػػواـِ

عفػيالعصػرالقػديـالمبتػدِهاثمار ُتعطيؽ.ـ؛بدأتٕٓٓٔ–ٓٓٙٔفيمابيفبالتتجربةاألولى
.اهوأوػػاع ثماِرهػػاأوؿمػػفتطػػرؽلٔؽ.ـ.وكػػافهػػوميروسوهسػػيودوسٓٓٓٔاعتبػػارا مػػفأعػػواـ
ةُالمبتديػالتخمػرِمرحمػُةإضافةلػذلؾ،ف ـ  ٓٓٓٔمػعاألترووػكييففػيوػبِسالتجزيػرةاإليطاليػةأعػوا

م كية فيأعواـتغد قدؽ.ـ، تؽ.ـ،لٗ٘ٚم  ـ  إلىالتجمهوريةأعوا ؽ.ـ.ٓٔ٘يوؿ 
فيمػابػيفت بسطُ ٓٓ٘–ؽ.ـٓٓ٘لنامرحمُةاأللِؼعاـ  عاوػة.فبعػدة مُمهمػـخصوصػيات 

نػػػػػت .بوصػػػػػههابالحمقػػػػػةالثانيػػػػػةخميقػػػػػةِالة مػػػػػفالمػػػػػدفسمسػػػػػمأوروؾت ك وا فػػػػػيأّفالتمػػػػػدف  الريػػػػػب 
كانتفقدوأوكاُؿالحكـ،تمايِزالطبقيُالحالُةأماتجمالية نهيسة.اتذحمة مرالروماني–اإلغريقي
ْفلـت ُكفبنهسُِمعاوة  .الدرتجػِةمػفالنضػوجقبؿمالِؼالسنيفبالعديدمفخاصياتهاومزاياها،وا 
كانػػػتتوػػػكمتقبػػػؿمالِؼالسػػػنيفالعديػػػُدمػػػفعناصػػػِرالثقافػػػةالماديػػػةوالمعنويػػػة،مػػػفق ِبيػػػؿكمػػػا

ِتناالتتجارة،السوؽ،الماؿ،األبتجدية،العمـ،الهمسهة)الحكمػة(،المعنويػات،والميثولوتجيػا.باسػتطاع
إسػنادِعػدـُلػيسمػفالصػحيِح،لكػفو.األهميػةبال ػة لػة معداثانية نسخة كّؿذلؾُيو ُكؿُأفّالقوؿُ

باوػػػػتقاِقهامػػػػفوبػػػػؿ،ورالمػػػػذكاإلرثِهػػػػذاإلػػػػىاألوروبيػػػػِةالثقافػػػػِةالماديػػػػِةوالمعنويػػػػةِ ـُ وػػػػبِسالقيػػػػا
تيف و،فقػػطالتجزيػػر  فيمػػايتعمػػُؽالتػػاريُخال ربػػي احتػػوشقػػدو.األرضتحػػتانبثػػؽمػػفكينهػػاعوػػب 

                                                           
التي"ثيوغونيا"و"قصيدةاألعماؿواألياـ".ـ(.مفأهـميلهاتسؽٚٚٚ–ٙٗٛواعريوناني)حواليىسيودوس أو ىزيود: 0
اليونانيةإلىتجانبهوميروس.يعدهـووظايههـ.ووءوخمؽاألربابوالمموؾوُأس رِسردكيهيةنت مفأعظـمدونيالميثولوتجيا

ولعمسأخذعفبابؿفكرتسالقايمةيسميعصرابعصرالحديد،وييسؼعمىفسادامعتقدا أف"كوؼالحديدقدأضرباإلنساف".
أصؿاألوياءتجميعا ،وأفالوهوةهيالتيأوتجدتكؿويء.وهومبدعقصةصندوؽبندورا"Kaos"أفالهوضىوالعماء

)المترتِجمة(.
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مػػػفالػػػزمف.فػػػيحػػػيفتطػػػورتطويمػػػة مػػػدة لدامػػػتة تجػػػدا مهمػػػأخطػػػاء ونػػػواقصالتجػػػذورمسػػػيلةِب
الحداثة.ماوراءتهسيراُتاألكثرصحة فيعصِرال

الدولػػةمػػفقبيػػؿتِيوػػاعمفػػيالرومانيػػة–ية بػػارزة فػػيالثقافػػةاإلغريقيػػةدخصوصػػتتتجسػػ ـ  هانظػػ
م كيػػةِ واإلمبراطوريػػةعمػػىالتػػواليوبالتػػداخؿ.فبينمػػاكانػػتالديمقراطيػػُةالديمقراطيػػةِوالتجمهوريػػةِوالم 

م كيػػػػاتمتداخمػػػػة فػػػػيالبدايػػػػة، مهػػػػااألخيػػػػرة،تػػػػداخمتالتجمهوريػػػػُةواإلمبراطوريػػػػةفػػػػيمراحفقػػػػدوالم 
تكػػوينيٍّ اإلمبراطوريػػُةأهميتهػػاكػػنمط  ِلتكتسػػب  إلػػىنهيػػار.لقػػدو ػػكام تمػػاهػػوأقػػرباالُقب يػػؿأخيػػر 

أْفالنظػػاـالثقػػافيوالحضػػارياألخيػػرواألوػػمؿلمنظػػاـالعبػػودي.إّفهػػذاالخاصػػية مهمػػة.فامػػا
لػػػػػتفانهػػػػػارت.عممػػػػػا بػػػػػيّفاإلمبراطوريػػػػػة الرومانيػػػػػةحػػػػػوؿتنهػػػػػارأوتت المدنيػػػػػةُلقػػػػػددخم ػػػػػت.تحوا
باحػػدشوهػػيتمػػر نضػػوتجا امراحمهػػأكثػػر بعػػد أْفعاو ػػت،الرومانيػػةمرحمػػة أزمػػة غػػايرة–اإلغريقيػة
.فاإلنتػػػاُجالمعتمػػػدعمػػػىالزراعػػػةفػػػيالريػػػؼوالِحػػػر ؼفػػػيالمدينػػػةيهسػػػحطويمػػػةالالتػػػاريخِفتػػػراِت

 إنتاتجيٍّ لهايض  مفنلرضية األاجُتو ُكؿ.ووفرُةفايِضاإلنتمهـالطريؽ  الدولة.كماأّفمطِتنظيـ 
اإلنتػػاجمػػرتبط فػػيتجػػوهرابالكػػدحالمحت ػػرؼالمػػاهروالمبػػذوؿمقابػػؿ والوػػكُؿ.سػػُدالتجػػوعفػػايض 

ب ـُ لمكػػدح،هػػوذاؾالُمسػػت خد  يتيسػػسالوػػكِؿمػػفالكػػدِحعبػػودي.فاسػػتنادا إلػػىهػػذاطػػراز الرييسػػي 
المتصػػػاعداحتكػػػاُرالدولػػػةالميلاػػػؼ ـُ مػػػفالثػػػالوِثاأليػػػديولوتجيوالسياسػػػيوالعسػػػكري.هػػػذاالنظػػػا

العمػػؿبػالتزامفمػػعظهػػوِرالِحػػر ؼاليدويػػة، بالتػداخؿمػػعالتمػػدف،ُيط ػػُورمػػفتقسػػيـِ تكػػويف  ُمف  لُيػػي 
–السػػػوؽ–سمسػػػمِةالتبضػػػع العمػػػؿ،ليتػػػيح  المػػػاؿ.وفػػػيهػػػذاالحمقػػػةي ػػػدخؿاالحتكػػػاُرالتتجػػػاريحيػػػز 

مفالهرصة  .ومػفحيػثالمضػموف،يتولػداحتكػارافيتنافسػاف،الزايػداإلنتػاجلبلستيبلءعمىقسـ 
يتصػارعافوػييا فوػييا لبلسػتيبلءعمػى الزراعػةوالِحػر ؼ،سػواء مػفاإلنتػاجالمتكػوفزايػِدومفثـ 

الدولػػػةأوفيمػػػابػػػيفالػػػدوؿ.ورغػػػـ وتجػػػوِدفػػػوارؽبػػػارزةداخػػػؿ  فيمػػػابينهمػػػا،إالأّفمصػػػعػػػدـِ طمح 
ػػػُكؿمػػػرب الهػػػرِسمػػػفحيػػػثتحميػػػِؿالعديػػػِدمػػػفالعبلقػػػاتوالُصػػػد اماتالسياسػػػيةط االحتكػػػار يفُيو 

.التيوِهداهاوالعسكريةِ
ِفمػػف:نظػػاـِالةعمػػىمدنيػػتسػػميِةالإطػػبلؽُبامكاننػػا بمقػػدوِرناتعريُههػػابػػالخُطالقػػوشالتػػيالُمك ػػوا
الكمياتيػػِةالتكػػامبلتمػػفيلاػػِؼومػػفالمتجتمػػِعالم،تتجاريػػةاالحتكاريػػةالزراعيػػةوالالزمرِالعػػريِضبػػ

ػػُكُؿ،الثقافيػػةالماديػػةوالمعنويػػة ةكاثهػػوتجيػػةوالسياسػػيةوالعسػػكريةالمتاألتجهػػزةاأليديولنػػواة التػػيُتو 
،فسػػػي ُكوفنعػػػُتتمػػػؾالػػػنظـالػػػنمطالعبػػػوديّوفػػػؽالكػػػدحِاسػػػت بلِؿسػػػيادةِحػػػوؿالمدينػػػة.ونظػػػرا ل

ػُرنػافر توالنػافس تالو ػِهدابػيففػرع يفذامعنػى.بمقػدورناالهصػؿُأمػرا لعبودية"اتامدنيبػ"ال عمػىم 
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فيمػػػػابػػػػيفاالحتكػػػػاراتعمومػػػػا ،وفيمػػػػابػػػػيفذاتهػػػػا،ةمدنيػػػػفػػػػيكنػػػػؼال؛أولهمػػػػا:مدنيػػػػةتػػػػاريخال
اعيػػةتجميػػِعالقػػوشاالتجتمويػػةمدنالـِظُػػنُبػػيف؛اهمػػوثاني.كػػاراتالزراعيػػةوالتتجاريػػةخصوصػػا االحت

فّيػػػ،بوالوػػػع،رايالعوػػػ،ؿايػػػالقبالمسػػػحوقة،ات)الطبقػػػهػػػامعالمتناقضػػػِة (.ووفقػػػا لطبيعػػػةوفالِحر 
فػيأوسػاِط–ولػنهِساألسػباب–يف،فانهػاُتط ُورهمػادايمػا الحروب،فبقدِرمػاتقتػاتمػفِكػبلالهػرع 

بػػة.م ِضإحػػراِزالنصػػروال  ،ب ػػرالكثيػػؼنػػافُستالثقافػػةالماديػػةوالمعنويػػةالتػػيي سػػودهاالصػػراُعوال
بالظهورفيالتاريخالحضاري.المتسمسمةِالتهاعبلتالتيننعتهابوتبدأالكياناتُ

–باختصػػارإلػػػىحػػيفالعصػػراإلغريقػػػيتمػػػؾ،والتػػيأوتجزناهػػاالمتسمسػػمةِمرحمػػُةالتهػػاعبلتِ
يبعػػِضالمنػػاطؽفػػهمػػاانهيارُويزمػػة.فضػػعُؼالزراعػػةوالتتجػػارةتالرومػػاني،هػػيمرحمػػة حرتجػػة وم

مختمهػػػػة،ي تجعػػػؿاألزمػػػػاِتقايمػػػة دومػػػػا .ومػػػػفأهػػػـاألسػػػػبابالرييسػػػيةلؤلزمػػػػة: الوػػػػروُطألسػػػباب 
اُتالداخميػػػػةوالخارتجيػػػػة،الهتجػػػػراُتالداخميػػػػةعراصػػػ،اإلفػػػػراُطفػػػػياإلنتػػػػاج،النزاعػػػػاُتواليػػػةالمناخ

)الهمسػػػهة(والتنظيمػػػػاُت ـُ األكثػػػررقيػػػػا عمػػػىالصػػػػعيدوالخارتجيػػػة،أنمػػػاُطاإلنتػػػػاجالمعطػػػاء،النظػػػػا
العسػػكريةوالسياسػػيةواأليديولوتجيػة.فالوػػرايُحالتػػيالترغػبالمتجػاالِتالتحميمػيفػػي مػػفالحرمػػاف 
إنتاتجيػة.خدـ؛تسػتة نصيبهامضاعهتكارية،بؿوت هرضالزمراالح الصػراعاتوالحػروبكوسػايؿ 

والعمػػىدعامػػِةاالقتصػػاميساػػُسالحتكػػارُاالاألمػػُركػػذلؾألنهػػـ اِتمػػدنيد.ونخػػصبالػػذكرالػػدوؿ 
 ـ  أمػػا أكبػػر،والتػػيت هػػتحالطريػػؽ  مػػفالمرتكػػزة إلػػىاألسػػِسالتتجاريػػةبنسػػبة  بسػػبِبالحػػروبِمزيػػد 

وال ستقرارواالفيهااألمُفيستتب اِتالتيمدنيتكراِراألزماتاالقتصاديةمرارا .فيحيفأّفالدوؿ 
ت ُكػػوُفبػػذلؾقػػد؛منػػتظـريٍّوب ِسػػانممنػػاخ بالمتميػػزةُالزراعيػػةهػػااالحتكػػاراتُبتحكـُتػػحيػػث،أكثػػر

أمػػاـالتعػػرِضالمتكػػرِرل ذامػػاأمعنػػاالنظػػرمػػفهػػذاالمنظػػور،سػػداتالطريػػؽ  سػػوؼفؤلزمػػات.وا 
أفضػػؿ ػػتن ِعػػيعمػػىنحػػو  الحػػروبالهنػػدوالصػػيفومصػػرُلمػػاذانػػادرا مػػاخاض  عػػدافيمػػا،غمػػار 
وانتهاضػػا لمعبيػػدأوفػػيبعػػِضالمػػدفوالمنػػاطؽ.بضػػعِةتمػػردات  ذاتاألصػػوؿاتُمػػدنيالبينمػػات 

،وهػذا،باسػتمرارة قتالياػوتوسػعية عموما الميزوبوتامية مههػـو تبعيتهػاالمهرطػةلمتتجػارة.نظػرا لأمػر 
يسػػػػودهااالسػػػػتيطاُفمؿُعب يػػػػداِتمػػػػدنيفعػػػػيُش ،أوروؾ،أور،بابػػػػؿ،موػػػػور،وبػػػػرسفػػػػيأوسػػػػاط 

حروبالدايمة،عمىعبلقة وثيقة بدوِرالتتجارةالذيالغنىعنسفيمرحمِةاإلنتاج.والتوسعوال
مػػػػفالحػػػػروب–ةاإلغريقيػػػػةمدنيػػػػالكمػػػػاأّفكػػػػوف  واألسػػػػهارالبريػػػػةالرومانيػػػػةفػػػػيحالػػػػة دايمػػػػة 
وطيػػدة بػػوزِفوثقػػِؿهػػوزعامػػِةرومػػا؛عهػػِدأثينػػا،أوازدهػػاِرفػػيعهػػدوالبحريػػة،سػػواء  عمػػىُعػػرش 

المبلذ منس.لقدباتتميزوبوتاميامهد الزراعةا ضروريٍّ البحرالمتوسط،كورط  لتتجارةفيعال ـِ
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تط ػػىاألسػػباُبعيُنهػػاعمػػىخػػوِضالبرسػػييففػػيغالبػػا مػػاة.ومدنيػػوالتتجػػارةمنػػذمرحمػػِةتوػػييِدال
األلؼعاـ"عفطريِؽميزو ربِالورؽواإلغريؽوالروماففيال ٓٓٙمنذأعواـبوتاميا"حروب 

لتوػػػبثهـبالمنػػػاطؽاإلنتاتجيػػػةوالتتجاريػػػةاألوليػػػةالتابعػػػةلهػػػـ،أوالرتبػػػاطهـبالتتجػػػارةؽ.ـ،سػػػواء 
والزراعةفيميزوبوتاميا.

.فامػػاأْفتنهػػار بصػػورة خاصػػةميزوبوتاميػػاعمومػػا وتتجػػارةِتتجػػارِةالةمػػفدوفمدنيػػالوتجػػود لم
وم مػػػوب،لكػػػّفحالػػػة غاِلػػػب كػػػافهنػػػاؾ.لقػػػدعػػػادالتتنػػػاوتتواز،أوأْفكمتاهمػػػاأوإحػػػداهمافتجػػػية

غالبيػػةِالتػػوازفِ عػػدـِ عمػػىذلػػؾمتجػػددا :ومراحػػؿ  زمنػػا .وكمثػػاؿ  مؿفػػاّفِكػػبلالطػػرف يفكانػػتأطػػوؿ 
وتػوازففيمابينهماوتوازف صراع اعمىكانوأوروؾُعب يد .فقبؿذلؾكافِكبلهمافيحالِةصػراع 

مهُولػةبػيفسػبلالِتأوروأكػػاد،مػعالمتجتمػعفػيميز إالإّفوبوتاميػػاالعميػا.كمػانوػبتصػػراعات 
مػػػفصػػػهحاِتالتػػػاريخ.هػػػذاووػػػهداألكػػػاديوفاي تػػػحِمُِكمت يهمػػػاقػػػدلكػػػفّ.بينهػػػاكػػػافقايمػػػا التػػػوازف 

وسػػػػحؽ وتػػػػوازف كوتوال اوػػػػتباكات  .فضػػػػبل عػػػػفأّفبابػػػػؿوموػػػػوركانتػػػػافيمػػػػابينهمػػػػايػػػػوفمراحػػػػؿ 
ت عادلمت زمنية متقاربة  يفومتصارعت يف.كمامرتمراحؿمفالحربالضروسوالتوازناتبهواصؿ 

ف،وفيمػػابػػيفالبػػابمييفواهوػػورييفمػػفتجهػػة،والهػػورييفعمومػػا مػػفتجهػػةثانيػػة)بمػػافػػيهـالحثيػػ
التوازفوالحربحافظتعوف،واألورارتيوف،الميديوف،الكاسيوالميتاني مػىف(.فيحيفأّفمراحؿ 

–ؽ.ـٓ٘٘وتجودهػػابػػيفالحثيػػيفوالمصػػرييف.وفػػينهايػػِةالمػػآؿ،نوػػبتحػػروُب"األلػػؼعػػاـ")
الساسػػانييف.هكػذاهػيالصػراعاُتوالمسػالماُتداخػػؿ–الرومػافوالبرسػييف–(بػيفاإلغريػؽـٓ٘ٙ
اتوفيمابينها مدنيزمِرال

ِفييف(تتجػػاافضػػبل عػػفأّفمقاومػػاِتوتمػػرداِتالوػػعوبوالقبايػػؿوالعبيػػداألرقػػ اءوالمػػدف)الِحػػر 
عنػوة بال ة،أيبالعبوديػةوالنهػبوالسػمبالتتجػاري؛ُتمثػؿفيػة أساسػية أخػػرشالمدنيػفػرِضإرفػاقهـِ

واست بلليّدمويٌُّةنظاـ عبوديٌّمدنيالهوادة.فالالت عرؼالخمود و ،اليقتصروتجوُداعمىتعذيبيٌّ
)رأسالمػػاؿ(الزايػػداؿ(وحسػػب،بػػؿويكمػػفوراء اإلنتػػاجفػػايِضالقيمػػةفػػيالرأسػػمالية)رأسالمػػ

.عاـمالِؼستةإلىعمىم ُرخمسة
 
 اإلسالم والمسيحية: -1

والمسػػيحيِةحضػػارة.ونقػػاُطالوػػبِسواالخػػتبلؼبينهمػػا ة مهمػػالريػػبفػػيأّفكػػبل مػػفاإلسػػبلـِ
ِؿوكتابػػػػِةالكثيػػػرعػػػفمن زلتهمػػػػاوتيثيراتهمػػػافػػػيالتػػػػاريخومثيػػػرة لبلهتمػػػاـ.ورغػػػػـالحػػػديثالمطػػػوا
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ال ذات  ةقميمػػػة.ولنوػػػوِءالوخصػػػيِةقدمػػػمتيػػػِةالعمميػػػةالماهالحضػػػاري،إالأّفالتهسػػػيراِتوالوػػػروح 
تيثيراتهمانصيُبهاالبارُزفيذلؾ.قدي ُكوفصياغُةالبرادي مابالخروِجمفنطػاِؽالمسػيحيةتحت

ػػة تقتضػػيإنتجاز هػػابنتجػػاح  ػػُدذاتهػػاأ وػػب سُواإلسػػبلـم ه ما مسػػتقببل .فالتهسػػيراُتالوضػػعيةالعممانيػػةِبح 
فػػظٍّ وثنػػيٍّ ّطػػياألديػػاِفعمومػػا ،عمػػىاإلطػػبلؽبػػِديف  ،وتهتقػػرلممضػػاميفالقػػادرِةعمػػىتحميػػِؿوت خ 

والدياناِتاليهوديةوالمسيحيةواإلسبلميةعمىوتجِسالتخصيص.
ا ثُػػػؿحركتػػػااإلصػػػبلحوالتنػػػويرتكييػػػؼ  ت هػػػامػػػعالرأسػػػمالية.وباألصػػػؿ،مػػػفُتم  لمسػػػيحيِةوأ قم م 

أّفحركػػة النهضػػِةلػػـت ػػػدخؿفػػي مػػعالمسػػػيحية.فضػػبل عػػفأّفمناه ضػػة حركػػػِةصػػراع المعمػػـو
،"هػػاالتنػػويرلمػػديفوالمسػػيحيةتهتقػػرلماهيػػِة"تخطي بقػػدِرمػػاهػػيبعيػػدة أيضػػا عػػفتوتجيػػِسانتقػػادات 

مبديية  .مستقرةوبموِغوروح 
مػػفت،فقػػدوػػهديةاإلسػػبلمالديانػػُةأمػػا تعصػػبا وتحتجػػرا مبكػػرا فػػيالصػػراعاتالمذهبيػػة،أكثػػر 

بقػدِرالمسػيحيةت .كمػال ػـااالنتقاداِتبوينهاتوتجيِسمنسوبيه فمسػهية  ووػروح  ػعلتهسػيرات  ولػـ،خض 
يػاراِت"اإلسػبلموية تالالنهضةواإلصبلحوالتنوير.فيحيفأّفبويِفاالخاصة وهدالبتةمراحم هت

واتِ"،التيهيعبارةعػفردّالُمحد ثة واسػتهزاز،حركػاِتفعػؿ  أكثػررعػفتعُبػفػبلتحػريض  وػيء 
السمطةالقومويةوالهاويةفيظُؿظروِؼالرأسمالية.مههوـِمفالداللِةعمى

خالحضػػػاري.لقػػػداإلسػػػبلـوالمسػػػيحيةباعتبارهمػػػاالمرحمػػػة الثانيػػػة مػػػفالتػػػاريبمقػػػدورناتهسػػػيرُ
كانػػتاألزمػػُةالتػػيوػػهد تهااإلمبراطوريػػُةالرومانيػػةفػػيالقػػرن يفالرابػػِعوالخػػامسالميبلدياػػيفأزمػػة 

يتسػػارع،خػػبلؿهػذ يفالقػػرن يفالمػػذ يفي نعُتهمػاالميرخػػوفبػػ"عصرالظممػػات"فاـ.حضػارية بوتجػػس عػ
.فالبوػػريُةالتػػيتػػيفتحػػتِنيػػِرسػػنةٓٓٓٗلمحضػػارةالعبوديػػةالمعمػػرةمػػايقػػاربالعػػاـ ؿُُحػػمح تال

لخػػبلصووسػػايمسالبنيويػػةعمػػاِؽإلػػىامػػفاألوعبوديػػِةالتػػاريخالحضػػاريأثناءهػػا،بحاتجػػة ماسػػة 
ػػفالبحػػُثعػػفالهػػدؼوالوسػػيمةفػػيكػػُؿاألرتجػػاء.وت ُسػػوُدحالػػة نهسػػية رُودُالذهنيػػةوالماديػػة.وي ػػ ك م 

مزع ؟محػاؿ،ولكػف،كيػؼسػي ُكوفالنهػارج.الوػمُسسػاطعة العمىووِؾاالستيقاِظمفكابوس 
.فياألسواؽهذاماهومتجهوؿ.فالعقايُدالقديمةوالتصوراُتالوثنيةلـت ُعدتساويخمسة قروش

وفعمػىمعبػِدتجػوبيتر.مػفهنػا،فػوالدُةالمسػيحيةوالمانويػة واالي ُمػر  بؿوحتىأباطرُةروماأضػح 
مه ،باعتبارهػػامبليمػػة لػػروِحتمػػؾالمرحمػػةالتػػيي هػػُرُضفيهػػاموضػػوُعالتركيػػزواإلسػػبلميةأمػػر  هػػـو

الذهنيوالميوؿالعقايديةنهس سمفالصميـ.
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السياُؿاألكثرحيوية وأهمية هو:رغـكوِفاإلسبلـوالمسيحيةحركت يفسياسػيت يفبكػؿتيكيػد،
تاعمىعرِضنهس يهماكحركت يف"إلهيت ف را سي ُكوفمفالمهيػدِيف"و"الهوتيت يف"،أيك ِديف؟مماذاأ ص 

البحػِثبقػدِرمنهػا ،ةالمػذكورةِالسايدضمفخصايِصاألتجواِءمهـهذاالسياؿالتجوابِعفالبحثُ
الخػػبلصفػػيذاؾالعصػػر.إذكػػافينب ػػيعمػػىالمتطمعػػِةإلػػىالثقافيػػةوػػكاِؿاألأيضػػا فػػيعنػػس

األمثمػػػةالمتكونػػػةسػػػابقا المهػػػاهيـالهكريػػػةوالمنهتجيػػػةوالتن ظيميػػػةوأنمػػػاِطالتعػػػاطيأْفتقتهػػػيأثػػػر 
بالضرورة.

التقاليِد ػف،فيهذاالسياؽالتيلعب تدور هاوأهـ  هيتقاليُدالنبوةاإلبراهيمية.فاألنبيػاُءأوُؿم 
مالق بوِؿبُنُبّوِتس،أوبالخبلص.فبدوفوتجوِدالنبيُرُسيبوُ ي لػفي تب ػع أحػد أيا أومتنػور  قػوؿناضػؿ 

مخػػر،بسػػبِبرسػػوِختمػػؾالتقاليػػدبوػػكؿوطيػػد.أياكثيػػرا يسػػعُؼالحػػظ "أنػػاالمنقػػذ".وقػػدال خيػػار 
عممػػا بػػيّفالمانويػػة سػػعتلتتجربػػِةتقاليػػد م ػػايرة نوعػػا مػػا،ولكنهػػاعتجػػزتعػػفإحػػراِزالنتجػػاحالتػػاـ

الحركػػاِتذاِتاألصػػوِؿالوػػرِؽتقػػديـِواسػػتمراُربسػػبِبالتقاليػػدالقديمػػة،رغػػـمضػػموِنهاالتنػػويري.
دينيحتىاهفعمىصمة وثيقة بهذاالتقاليدالتاريخية. أوسطيةنهس هابرداء 

تجيػػػػدا أنهمػػػػاحركتػػػػافيِراإلسػػػػبلـوالمسػػػػيحيةاالسػػػػتيعابُبالتػػػػالي،مػػػػفالضػػػػروريلػػػػدشتهسػػػػ
ّفلهمػػػاتجانُبهمػػػااأليػػػديولوتجيأيضػػػا .الػػػديني.والوػػػؾفػػػيأ طػػػاءِبالوم كسػػػّوتافا ،يػػػمكسياسػػػيتاف

البلهػػػػوتيهػػػوال الػػػػبعمػػػىالتقاليػػػػدالدينيػػػػة ـُ ومثممػػػاسػػػػردنافػػػيتقييمنػػػػاالمختصػػػرهػػػػذا،فالقسػػػ
اإلبراهيميةالتيت عودتجذوُرهاإلػىالعصػوراألولػى،وخاصػة إلػىالتصػوراتالميثولوتجيػةوالدينيػِة

بمصػطمِحاإللػسوطقوِسػسووػعايرا.رهباِفسومفيمعابِدالُمنساقةوالُمنظامة رومصر.وهػومعنػيٌّ
هل م ػػاير  هػػِةسػػومرووػػعايرهاوقػػدب ػػذ ل ت)تمػػؾالتقاليػػد(تجهػػودا عظيمػػة فػػيسػػبيِؿصػػياغِةتهسػػير 

.وموسػػى،موػهوريف"المنسػوبُةلؤلنبيػػاءالوالتيويػؿت"مسػاهماُتالتهسػػيرطُػػُور طالمػا)عباداتهػا(.و
الصػنؼ،وأوعياوالعديُدمنهـهـمػفهػذأف،حزقياؿصاموييؿ،داوود،سميما .ولكننػاعمػىعمػـ 

فػػيسػػبيِؿالخػػػبلصمػػفاألنظمػػػةتمػػؾالوخصػػػياتُالتػػيتكهام ػػتبهػػػاالرفيعػػػِةالوظيهػػةالتحرريػػةب
االستبداديةالسايدةفيوقتها.

                                                           
ميـمفوثنيةبماواعفيأوروبودة،وقدُخُصصلستجزءفيالتوراة.نددُيمقاببيوعياالثانيونبييهوديحزقيال أو حزقيا: 0

سأوروميـوالسامرةبالزانيت يفالتوأم يفألنهماباعتاعبادتهمالآللهةال رباء.ثـتنبيببناءمعبدتجديدالديفوانحبلؿاألخبلؽ،ووبا
لتجديدمنقذوقياـمدينةفاضمةلمكهنةفيهاالكممةالعمياوالمقاـاألعظـ،يقيـفيهايهوامعوعبسأبدالدهر.وأخذيبورباإللسا

وعبس،ويتنبيبيفببلدالهرسستكوفأداةهذاالتحرير،فيعودوفإلىأوروميـ،ويويدوفهيكبل ومدينةتجديدة)المترتِجمة(.
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 والب عدا .لكػّفالتقاليػد هاتقاليد سميمة كهذا،الق ببل معايوتُيعزشضياُعأثِرالمانويةإلىعدـِ
 ز تنتجاحا محػدودا إلػىحػيفقدكانت،عاـٓٓ٘ٔيقاربتم ي ِزهابماض اإلبراهيمية،ومقابؿ  أ حر 

مػػػػفال اتذاِتاألصػػػػوِؿالمصػػػػريةمػػػػدنيعهػػػػِدعيسػػػػىالمسػػػػيح،وعتجػػػػزتعػػػػفالت مػػػػبعمػػػػىأيٍّ
فظمػتقاصػرة عػفإطالػِةعمرهػاوطبػِعتها،س ػالقػدِسالصػ يرةالتػيأسامممكػةُوالميزوبوتامية.أما

تجػػدا مهػػـبوضػػوح.ويتتجسػػدنتجاُحهػػاالالمػػيثرةبصػػماتها فػػيمعرفِتهػػاالدايمػػةبكيهيػػِةكونهػػاصػػوت 
تجميػػػػػِع التجػػػػػذبوضػػػػػمير  األمػػػػِؿلمنػػػػػاسالمظمػػػػػوميفوالمتطمعػػػػػيفلمخػػػػػبلص.حيػػػػثباتػػػػػتمركػػػػػز 

المتجتػػػػرِةمػػػػفتجبػػػػروِتالنمػػػػاردةالمسػػػػحوقيفوالهقػػػػراءوالمتمههػػػػيفلمُمثُػػػػؿالعميػػػػاتتجػػػػااالمخاضػػػػات
والهراعنة)كؿاإلداراتاالستبداديةالطاغية(.

حادثػػػػِةسػػػػيدناعيسػػػػىالمسػػػػيح،إذامػػػػاوضػػػػعناهاضػػػػمفهػػػػذااإلطػػػػار.بمقػػػػدورنااسػػػػتيعابُ
ػػػت بعيػػػد.ولػػػدشت مممكػػػة فاإلمبراطوريػػػُةالرومانيػػػةقػػػدف ت ح  ػػػو القػػػدسوغزتهػػػامنػػػذزمػػػف  الكهنػػػةِدح 

تجديػد.فضػبل عػفت تاألتجواءُالحكاـالروماف،باتالمتواطييفمع منُحفرصة مبليمة لظهػوِرنبػيٍّ
انبثػػػاِؽ مػػػفتتجمعػػػاِت"العبيػػػدالعػػػاطميف"والبروليتاريػػػامػػػفأحوػػػاِءمتجتمعػػػاِتالوػػػرؽة كبيػػػرحوػػػود 

مػػػفت األوسػػػط،التػػػيكانػػػتقػػػدف كاك تهػػػاووػػػتا لاػػػدتبػػػذلؾالكثيػػػر  الطرايػػػِؽتهاالعبوديػػػُةالرومانيػػػة؛فو 
واألنبياء.وُيعت ق دأّفعيسىالمسيحهوأحُدهيالءالمصموبيف.فيالحقيقػة،الكثيػُرمػنهـقػدُحِكػـ

رمػػػزيٍّالموػػػابسعمػػػيهـبػػػالموت لحركػػػةِموػػػترؾ .بالتػػػالي،ي ػػػدولهػػػُظالمسػػػيح)المنقػػػذ(متجػػػرد اسػػػـ 
كانػت،وبكػُؿتيكيػد،كية بداييػة.فهػيكحركة اوتراالحركِةالعيسويِة.بالمقدورتقييـالهقراءعموما 
عيسػػػػىالمسػػػماةِموخصػػػيةِهػػػيالحركػػػُةاألخيػػػرةلالهقػػػراِءواألرقػػػاءالهػػػاُريف.وحركػػػة فػػػيبػػػداياتها

م كيِةالتجديدة:فيتسمسيرلو وفإلػىالهقراء.وهوأقرُبماي ُكػم ممكِةفتِحالقدس.إنسيطمحإلىالم 
المسالـ.وتتتجمهرالحركُةبعدِحراِؾالحوارييفاالثن يعور،،بوكمسسبارتاكوسالروماني،ولكف
مخطوطاِتاإلنتجيؿ)الوثايؽاأليديولوتجية(.التتجمعاِتووباألخصبعدت و ك ِؿأولى

وبعػػضالحػػوارييفنوػػطاء تجػػدا ،حيػػثيتػػابعوفرومػػاواإلمبراطوريػػة الساسػػانية.القػػديسبػػولس
 تجمػػػػاهيريأساسػػػػيةوينخػػػرطفيهػػػػاوػػػػعبافأوثبلثػػػُةوػػػػعوب  :اإلغريػػػػُؽفػػػيداخػػػػِؿوغربػػػػيبوػػػكؿ 

األناضػػػػوؿ،اهوػػػػوريوففػػػػيالوػػػػرؽضػػػػمفالمقاطعػػػػاتالساسػػػػانية،واألرمػػػػففػػػػيوػػػػماِؿوػػػػرقي
وفالقػػديسبػػولساألناضػػوؿ.والمثقهػػوفالمتنػػوروفاليهػػودفعػػالوفلم ايػػة،يتصػػدرهـ .حيػػثي هُػػػز 

 حوابػذلؾحركػة سياسػية بكػُؿصػبالتجتماعيػة،ليروماواإلمبراطورية الساسػانيةمػفركايزهػااعرش 
تصػػييرِيػػيتيبعػػدمعنػػىالكممػػة.أمػػاانهصػػاُؿبيزنطػػة)القسػػطنطينية(عمػػىوػػكِؿرومػػاالوػػرقية،ف
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ـُوالوػػريعُةالظػػاهرُة لوسػػطعمػػىأسػػاِسمعارضػػِةرومػػا،ت ػػدوإلػػىاالمسػػيحيِةدينػػا رسػػميا .فالتعػػالي
واأليديولوتجية الرسمية لر تمػزِؽمػفتجهػة،الوتيػرِةمػفِعيتسػراليػيديهػذاالوضػعإلػىووما.الديف 

لىو طالِةعمرهواإلمبراطوريةعمىِؿتحوإطراِءالا  ثانية.ما  امفتجهة 
أمػػػاـ .ويبػػػدوفيمػػػايبػػػدوأّفهػػػذاالمرحمػػػة ت ُوػػػؽ الطريػػػؽ  تػػػاريُخرومػػػاالوػػػرقيةوال ربيػػػةمعمػػػـو

وستجا كبػرشبػيفُمداو الت  وانهصػاالت  ،وُتول ػُدالعديػُدمػفالبػارزيفصػهوِؼالحكػاـالمسػيحييفالت 
الهوتيػػة)و حِديط بيعيػػةفػػيالظػػاهِرالمػػذاهب.المػػداوالُتكانػػت

مػػفحيػػُث(،ولكنهػػإ،ث ن ِويطبيعيػػةٔ
مػػػنهـممضػػػموفِال ـ  الا سػػػمقِفػػػاّفا تحػػػتاألرضمتجػػػددا ،تواريػػػسياسػػػية بحتػػػة.وبينمػػػايسػػػتترقسػػػ

األعتػػىلرومػػاالوػػرقيةوال ربيػػةسياسػػيا واقتصػػاديا .وتيالوػػريصػػبحُيسػػتهافبػػس ؽالسياسػػُةتػػدفؾ 
 ة.إّفمدنيػواالقتصادب زارة مفخمِؼقناِعاأليديولوتجيا،وت خرجالمسيحيُةمػفكونهػادينػا ِلت صػير 

 ةمارسػػملهػػذاالحصػمة موهػػ،دينػيّ طػػاء بوهػاةألوِؿمػػرة فػػيتاريخِمدنيػلإلػػىاا كميػأوروبػػاانتقػاؿ 
لممسيحية،والتيأوتجزناهاباختصار.والسياسيةالبلهوتية

ومػػعانتقالهػػاإلػػىوػػماِؿووػػماِؿوػػرقيأوروبػػافػػيالقػػرفالعاوػػرالمػػيبلدي،ُتكِمػػؿالمسػػيحيُة
حقيقػػػي.وسػػػوؼت ِمػػػجحممػػػة عالميػػػة تجديػػػدة الحقػػػا مػػػعالعصػػػرت ظيهو هػػػاالتاريخيػػػة األولػػػىبوػػػكؿ 

بػػػػبلِدومسػػػػيحيدخؿُي ػػػػ.فػػػػيحػػػػيفسػػػػوؼعمػػػػىوتجػػػػِسالخصػػػػوصالي"المسػػػػمىبػػػػػ"التحوؿالرأسػػػػم
يط ػىعميهػاالتجانػُبمػدف وموػورمرحمػة تٖاإلغريػؽوأرمينيػاوعوبُ،أياألناضوؿوميزوبوتاميا
بعػػػدهاحػػػوؿالكنػػػايِسالمسػػػتقمةمدنيػػػالمعنػػػويعمػػػىأسػػػاِسال .الحقػػػا ةالبيزنطيػػػةأوال ،وااللتهػػػاؼ 

بميػغ.ونخػصبالػذكروفػيمصػايرهااسػتراتيتجيا ذلػؾسوؼيػيثرف،"مسيحيةا وعوب"هاوكون بنحػو 
لم اية. وخيمة وميساوية  اإلسبلـلهـ،والذيسييوؿإلىنتايج  استهداؼ 

                                                           
مذهباليعقوبييفواهريوسييفالقايميفبيفلممسيحطبيعةواحدة،حيثأنساالبفهو(:Monophysiteالَوحِديَطبيعية  ) 0

أومواركةفيذاتوأنسالكممة،وليسبالس، لذلؾفعبلقتسمعاألبعبلقةبنوة،وليستعبلقةمساواة مولودمفاهللاألب،
)المترتِجمة(.مخموؽبوريخاضعهللهوالطبيعةاإللهية.بالتالي،ف

)وهوالكممة(هومذهبالنسطورييفالقايميفبيفلممسيحطبيعتاف،وأنسمكوفمفوخصيف:إلهي(:Diofizitثََنِوطبيعية ) 4
نسانيأوبوري)وهويسوع(.)المترتِجمة(.  وا 

تقعتجنوبالقوقاز.عاصمتهاإيريهاف.اقتتمتببلدالهرسواليونافالمتبلؾطرقهالبلنتهاعبهافيالتتجارةوالحرب،أرمينيا: 3
واحتربت لكنعميها وبريطانيا. وفارسوبيزنطةواإلسبلـوروسيا االقتصاديفيظمتمستقمةفعميا هاروما ،محتهظةبنواطها

ظمت الرسمي. الدولة ديف التيتجعمتالمسيحية هيأولىاألمـ وفنونها. ومدابها الثقافيودينها واستقبللها والزراعة، التتجارة
ا،فيصبحاهداباألرمنيةُتكت ببالم ةاليونانيةإلىأوايؿالقرفالخامس،حيفاخترعاألسقؼمسروبحروفا هتجاييةخاصةبه

 لمببلدأدبأرمنيغزير)المترتِجمة(.
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اإلسػبلميةأيضػا اسػتنادا إلػػىتقاليػد موػابهة.فمدينػُةمكػةُتو ػُكؿباألسػػاسالحضػارةِتبػدأوالدةُ
.واإلدارُةالوػاـ–الخميج،اليمف،والحبوػة–لرييسيةبيفالبحراألحمرتجاريةانقطة تقاطِعالطرِؽالت

قبيمػػة وثنيػػةهػػيالهرميػػُةاألرسػػتقراطيةلقبيمػػِةقػػريشالعربيػػةقػػدت و ػػكامتوتوطػػدت.وقبيمػػُةقػػريش
فرأُسوا .تمامػػوتتجاريػػة  لػػىتجانػػِباليهوديػػةوالزرادوػػتيةمػػاؿِالكػػافقػػدت ك ػػوا التتجػػاريلحػػدٍّمػػا.وا 

حػػوؿكمػػافػػياألوسػػاط.نػػتعُشوتنتوػػُرلمسػػيحية،ثمػػةالعديػػُدمػػفالعقايػػدالتػػيت وا يػػتـإنوػػاءكػػوخ 
،المكػػافالػػذيهػػاتجرإليػػسإسػػماعيؿ،ابػػفسػػيدناإبػػراهيـمػػفزوتجتػػسهػػاتجر)المنقطعػػوف بيػػِرزمػػـز

ُتوضػعفػيدفػيمكػةهػذاهػوالمعبػُداألوؿُومفالقبيمػةالعبرانيػةاألـ(. ـ  اخمػسفيمػا.لكػّفاألصػنا
 فػػيحكػػىيُو.ٔشالمنػػاةوالعػػزوةٍّفػػيعهػػِدسػػيدنامحمػػد:الػػبلتمهمػػبعػػد.كػػافثمػػةثبلثػػُةأصػػناـ 

كتاِب"اهياتالويطانية":ُيول دسيُدنامحمدفيعايمة فقيرة مفعوايِؿقبيمة قريوية فقيرة.
بلميةعمومػػا وحيػػاِةسػػيدناإخضػػاع الديانػػِةاإلسػػلئلسػػبلـِالتػػيتػػّدعياعتناق هػػاتتتجنػػبالبمػػداُف

عْولكف،محمدخصوصا لمبحثالسوسيولوتجي،وكينسثمةويء تخافسوتهابس. الديُفإْفلـيخض 
حياة اتجتماعية،أيضا  حقػؽ اليمكػفأْفيت،لمبحِثوالتمحيصالسوسيولوتجيّ،باعتبارافكرا ووكؿ 
 ْفلػػػـيحصػػػؿذلػػػؾ،فمػػػفتػػػتخمصمنحقيقػػػيّتنػػػوير أي  .وا  طقػػػُةالوػػػرؽاألوسػػػطمػػػفكونهػػػاحقػػػؿ 

 سػيدنامحمػدي ُمػر  األمثػؿلههػـِ لموالياتالمتحدةاألمريكيةوحمهايها.فضبل عفأّفالسػبيؿ  تتجارب 
المتجتمُعمػفهػذاالسػموؾوػييا . فمفالبحثالسوسيولوتجي.ولفي خس ر  قػدعاوػتأوروبػاالتنػوير 

الوػرُؽاألوسػطعمػىإنتجػاِزلمسػيحيةبوػيِفاأساسػا ألنهااتخػذتهػذاالموقػؼ  .بالتػالي،لػفي قػِدر 
ة.وقػدي ُكػوفتحميػُؿوخصػيِةسػيدنامحمػدأحػد ذاتيػثورتسالهكريػة،مػال ػـُينتِجػزحركت ػسالتنويريػة ال

هػومػفقبيمػِةو.ُأولىالخطواتعمىدرِبالثورةالهكرية.فعصُراووخصيتسوأفعالػسمبليمػة لػذلؾ
حصعبدالمناؼهاوم السهرإلىدموؽمقابؿ  قافمػِةلسضمفة ي،وأبواعبداهلل.إنسُير ُتبأمر 

ا فػػيالتتجػػارة.وكػػافنافػػذدورا خديتجػةالتػػاتجرة،ويتػػيثربالرهبػػافالسػػريانييف.فػػيحػػيفيػػيدياليهػػودُ
فيالبداية.ا سايدمعاليهوِدالتناقُض

                                                           
ثالوثإلهيأنثويعبداالعرببمكةوتجوارهافيعصرالتجاهمية.كانوايعتقدوفأفالثبلثةبناتاهلل.الالت والمناة والعزى: 0

إلهةالمناياوالموتأيضا ناةإلهةخيرةمعطاءةم يثة،لكنوالم،كانتالبلتربةالسماء ِنّية.أمااسمهاوها موتؽمفكممةم 
وكانتقريشتحممهامعهافيحروبها.وكانوايرونها،كانتإلهةقويةعزيزةتعزمفعبدهاو،موتؽمفالعزةاسمهاالعزش،ف

 أيضا وديدةالعقابواالنتقاـممفيعاديها.)المترتِجمة(.
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 تجسػػيِدنامحمػػدمػػفإّفزواج  ت ػػُروُجفػػيالوسػػِطمقولػػُةكمػػا.ديػػدخديتجػػةيػػتمخضعػػفوضػػع 
مػػفبيػػنهـالنسػػاءأيضػػا .وحسػػبتخمينػػي،فسػػيدنا "مخػػراألنبيػػاء".كػػافأتباعػػسكثػػرا ،بػػؿوظهػػر 

مػػػفخديتجػػػة.ف المقػػػدرةِاتسػػػام هابيقتضػػػي،فػػػاّفذلػػػؾهػػػاتػػػاتجرة وغنيػػػةباعتبارِمحمػػػديػػػتعمـالكثيػػػر 
لسبالنبوة.أمااالتحاُدفيمابينهما،فهوبكػُؿتيكيػد والكهاءة.وي  ُمُباالحتماُؿبينهاأوُؿم فه م  س 

إلػػىالسػػمطة.كانػػتأرسػػتقراطيُةقػػػريشعػػاتجزة عػػفالتػػدوِؿبسػػبِبتقاليػػدهاالرتجعيػػػة ت ط م ػػع نػػواتيٌّ
هػػا(.كمػػاكػػافاليهػػوُدوالمسػػيحيوفمنبػػوذيفوبػػبلوػػيف،عػػبلوة عمػػىالتنػػاقضالمػػاديُّيتن)وث  القػػايـِ

باإللهػاـ.فقػدكػاف)سػيدنامحمػد(ي عػِرؼلػسإسػماعيؿقصػة عربيػة تػوحي–قصػة هػاتجر.إفّبينهـ
العقايِدوالطرايؽالسايدةمنذاؾ سفيتيسيِساتحاد تحقيؽأهدافِيستطيع لفسأنيدرؾأنس.أيأمر 

وتسياسػػػيٍّ ة.مػػػفخديتجػػػوػػػتجيع فػػػيالػػػببلدالعربيػػػة.وي ػػػدوهػػػومروػػػحا ألداِءهػػػذاالػػػدوربتحهيػػػز 
أيديولوتجيػة.وػريعة كيػةِبراهيمالتقاليػِداإلوباألصؿ،يتواتجدبالقربمنػسالهػرُعالعربػيالمنحػدُرمػف

ليسبالعسير. ـُمفالرهبافالسريانييفاألِكّهاء.وهذاأمر  ومات ب ّقىهوالتعم
ُينبيػػػػسبٓٔٙفػػػػيعػػػػاـ الصػػػػراعالبيزن.إنػػػػسنبػػػػيّيـ.ييتيػػػػسأوُؿوحػػػػي  –طػػػػينػػػػسعهػػػػُداحتػػػػداـِ

قػػريشتكانػػو.وهػػذاالوضػػُعبمثابػػِةفرصػػة سػػانحة لوػػبِسالتجزيػػرةالعربيػػة.الساسػػانيحتػػىأوتِجػػس
س.والنبػوُةمنػذبػداياتهاتعنػيالقيػادة السياسػية،ومػاطريق ػفيعترضػافيعػايق اليهوديػةُوالمستوطناتُ

 مخػػػػرأصػػػػبل .مػػػػفهنػػػػا،فكػػػػؿ  يػػػػار  نهػػػػاانطبلقػػػػُةسمخصوصػػػػة برتجػػػػاالتالدولػػػػة.إرسػػػػايمِِمػػػػفخ 
سػايرة لوػعوبِعمػىاحِانهتػتحقيِؽاالومفخبلؿِاإلمبراطوريِةالمتناميةحديثا فيالورؽاألوسط.

فػياألفػِؽؽضػيتـالت مبعمىي،بقيادِةالعرب أبعػِدإلػىالُمسػت حد ثةِاأليديولوتجيػِةاليهوديػةِالقػايـِ
نمػػػِطالحيػػػاةالتجدترميػػػز.ويػػػتـتصػػػويروالحػػػدود التجهػػػاِتاألربػػػع مػػػفبيػػػدةمعػػػالـِ ـا العبػػػادات،لػػػت ُع

قويم يف.هذاوباالمعمورةباسترا وتكتيؾ  .وػاممةاإلسػبلـبينػسأوُؿحركػة أمميػةنعػتُكػافِمإلتيتجية 
ُمثمػىوباختصار،سوؼيتقدـُقُدما تاركا بصماِتسعمىصهحاِتالتاريخكحركة حضارية سياسية 

االسياسيوقيادتهاواستراتيتجيتهاوتكتيكاتها.مفحيثأيديولوتجيتهاومنهتجه
فيسيد نامحمداإلسبلـيعنيالسبلـ.ربماأفّاسـ فّمفالمثيِرأ السبلـ  ،ألنػساتِػسأولويأدرج 

مػػػػػفالصػػػػػراع. أساسػػػػػية:ثبلثػػػػػةِإذيتعػػػػػيُفعميػػػػػسمواتجهػػػػػةُتنبػػػػػيبحمػػػػػوِؿمرحمػػػػػة ضػػػػػارية  أهػػػػػداؼ 
ػػسُةوأرسػػتقراطيةقػػريش.ينتهػػيالتاإلمبراطوريتػػافالبيزنطيػػةوالساسػػاني فػػيمكػػة هػػدؼ أوِؿنحػػووتج 

السػػواِدٕٕٙبػػالهتجرة) هاػػُزأوُؿمعاهػػدة اتجتماعيػػةفػػيالمدينػػةالمنػػورة،لتتوافػػؽ ومصػػالح  ـ.(.وُتتج 
قميمػة مػفأرسػتقراطييالعوػايروالقبايػؿ.فالتجنػُةالموعػودةفػيحػوزِة األعظـمػفالقبايػؿ،عػداثمػة 
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السػػػعيرهػػػوطػػػراُزالحيػػػاةالقديمػػػة.وباألصػػػؿ،فالحيػػػاُةفػػػيبينمػػػافوالساسػػػانييف.البيػػػزنطيي ـُ تجهػػػن
ُدهػػـعمػػىاعتػػداءاِتابتجهػػنـ.تتتجمػػىالنتيتجػػُةبعػػد صػػُدأوِؿغالبػػا مػػاتُػػذ ُكرالصػػحراء لقريوػػييفور 

باتػتيػة(عربيػة والدُةأوِؿتجمهوريػة )ديمقراطبالتػالي،فػ(.ٖ،والخندؽٕ،ُأُحدٔأعقابهـ)معارؾبدر
(.وعمػػػىمكػػػافالتتجمػػػعواالتجتمػػػاع،مسػػػيلة لحظيػػػة.وتتكػػػاثؼالمػػػداوالُتواالتجتماعػػػات)التجػػػامع

داوؿ.تكفلمعبادة،بؿلبلتجتماعوالاعكسماُيعت ق د،فالتجوامُعاألولىلـت ُكفأم
سػػػتوليإالأّفاألرسػػػتقراطية )ورييسػػػهامعاويػػػة(التػػػيخسػػػرتالسػػػمطة لمػػػدة قصػػػيرة،كانػػػتست

فتجديػػدة)مػػت وغػػامراوباُتبػػاِع(ٕٖٙوفػػاِةسػػيدنامحمػػد)وذلػػؾإثػػرعميهػػامتجػػددا وخطػػوة بخطػػوة،
سػػوؼيهسػػحف؛ق تػػُؿسػػيِدناعمػػي،اإلنسػػافالمبػػدييالمػػيمفأمػػاالطبيعػػيأنهػػامتمرسػػةفػػيذلػػؾ(.

م كيػػػػة(معاويػػػػةوسػػػػبللتس. أمػػػػاـسػػػػمطنِة)م  ت هػػػػاوأهميتهػػػػامنزلسػػػػت هقدكانػػػػتسػػػػبللُةالنبػػػػيوالطريػػػػؽ 
ميساوي.إالأّفزمرة تجديدة مفالتتجارالعػرِبٗالسياسية معقتِؿسيدناحسيففيالكرببلء بنحو 

عمػػىالمطالبػػِةبحقهػػافػػيأمػػبلِؾوػػبِسالتجزيػػرةفحسػػب،بػػؿوفػػيتجميػػِعأمػػبلِؾ سػػوؼلػػفت قت ِصػػر 
تمػواألخػرش،ِلي ُكػوفاليهػوُدرات انتصػاالبيزنطييفوالساسػانييفأيضػا .وُتحػرزحركػُةالهػتِحالكبػرش

                                                           
المسمحيف،واعترضطريؽقافمةقادمةمفالواـإلىمحمدثبلثمايةمفالمسمميفسيدناتجمعٖٕٙفيأواخرمعركة بدر: 0

والتقىالتجيواف وبعثتقريشبتسعمايةمفرتجالها. ف يرطريقس، الخطة، أبوسهيافبهذا وعمـ واديبدرمكة. تجنوبيعند
المسمموفومعهـكثيرمفاألسرشوف،ٕٗٙالمدينةالمنورة.انتصرمحمدعمىقريشفي ال نايـ،قويتووكةاإلسبلـ.عاد

ونتجاأبوسهياف،وأنذرالمسمميفباالنتقاـ)المترتِجمة(.
،فسارعمىرأستجيشعدتسثبلثةمالؼرتجؿوامرأةإلىٕ٘ٙمحمدفيأوايؿسيدناأقدـأبوسهيافعمىقتاؿمعركة ُأُحد: 4

اال زوة،وأصيبفيهاتجبؿُأُحدوماليالمدينة.ولـيكفتجيشالمسمميفيزيدعمىألؼ.وُهِزـالمسمموففيهذ محمدسيدنا
 بعدةتجروح،وُقِتؿفيهاحمزةعـالنبي)المترتِجمة(.

يهودبنيقريظة.ةساعدبمعورةمالؼرتجؿمفبتجيشٕٙٙعادتقريشوأبوسهيافلمهاتجمةالمسمميففيمعركة الخندق: 3
 قريشفهّضؿسيدنا وحاصرتها بحهرخندؽحولها. أفيدافععفالمدينة المطرمحمد فيعضدهـ حتىف تا عوريفيوما ،

استسممواخيارهـبيفاإلسبلـمماهاتجـبهـيهودبنيقريظة،فا مسممقادمحمدثبلثةمالؼفوالعواصؼ،فعادواإلىأوطانهـ.
 والموت)المترتِجمة(.

الحسيفبفعميؿمسمموالكوفةإلىلماماتمعاويةبفأبيسهياف،واوتعمتنارالحربألتجؿوراثةالعرش،أرسالكربال : 2
المخبلفةإذااتخذبمد هـمقرا .خرجالحسيفمفمكةومعسأسرتسوسبعوفمفأتباعسالمخمصيف.ولماأصبحتي ِعدون سبتيييد
معسأالكرببلءالقافمةفي يزيدبفمعاوية،وعرضحسيفأفيسمـ،ولكفمفكانوا قوةمفتجنِد قابمتها إالوماؿالكوفة، بوا

القتاؿ.وأصابأحدالسهاـاألولىقاسما بفأخيالحسيف،فماتبيفذراعيعمس.ثـسقطأخوةالحسيفوأبناياوبنوأعمامس
رأسالحسيفإلىالكوفة،فيقاـالويعةفيكرببلء،حيثقتؿالحسيف،موهدا عظيما  أحد.وُحِمؿ  وأبناءأخوتس،حتىلـيبؽ 

ترتِجمة(.تخميدا لذكراا)الم
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الم مػوبيفالخاسػريف.ومػعحمػوِؿأعػواـ ػتٓ٘ٙوالمسيحيوففيوبِسالتجزيرةأوؿ  ،كانػتقػدُفِتح 
القسطنطينية. ببلُدالساسانييفبرمتها،والقسـُاألكبرمفبيزنطة،ووماؿأفريقيا؛ليصمواموارؼ 

نمػِطالهػتحالسػريعهػػذابهبامكاننػاتوػبيسُ توحػاِتالصػاعقةالتػيحققهػااإلسػكندربتوحيػػداروح 
بالنتايجالثقافيِةالماديةوالمعنويةالمتمخضةعنها.عتجِنهاالقبيمةالمقدونيةمعالهمسهِةاليونانية،و

 عريػػؽ  تجػػذريٍّ فبتوحيػػِدبسػػالِةالقبايػػؿالعربيػػةمػػعروِحاإليمػػافالػػدينيالتجديػػدالمعتمػػدعمػػىميػػراث 
عمػػػػىالنحػػػػوفػػػػيحػػػػروِبالهػػػػتحبقػػػػوِةالهػػػػتحالمنيعػػػػةديػػػػدة،يتحقػػػػؽاالنتصػػػػاُرضػػػػمفتركيبػػػػة تج

فػيهرع الُؿكُو الثانيةتُاإلسكندري.والمرحمةُ األهـعمىاإلطبلؽلمحضارة،وُيحرزالورُؽالظهر 
حممتسالحضاريِةالثقافيةالكبرشاألخيرة.
ػػػِعسسوالدتِػػػا مػػػعزاُمنػػػتطةسمػػػعالسػػػممُػػػتداخُهػػػوالتجانػػػُبالمثيػػػرفػػػيقصػػػِةاإلسػػػبلـ، بػػػؿ.وتوس 

ُيػػُزاعػػفذاهػػو،كسػػمطةووالدتُػػس ل ػػتإلػػىسػػمطة المسػػيحيةِمػػاُيم  بعػػد التػػيتحوا عػػاـثبلثمايػػةمػػرور 
إقصاُءهكذاو.عمىوالدِتها الحقيقػُيفػيتطػويِرالكػدحِأصػحاِبفوالهقػراءوضػط ه ديالمكافسيتـ 

النضػػػػرةوالثػػػايرةالمتمػػػردِةالق ب ِمّيػػػةِأصػػػحاُبالػػػروِحبدأي وسػػػ،ةبسػػػرعالسػػػمطةِعػػػرِشعػػػفاإلسػػػبلـِ
القصػورِوالتجوامػعِحػوؿتتمحػوُردولة قديرة مقتدرةمتتجسدة فيالحضارِةصرِحتوييدِبالمتعطوةو
ِؿمدينػة صػ يرة ِمػفمرحمػِةكبلنػاِتكيهيػةِتحميػؿُتجػدا مهيدِمفالسيكوفالتجناف.قربإلىاأل ػو  ت ح 
ا تِجػُدوتجيػزة )بلقمعلتتجارإلىإمبراطورية  ودراسػُةذلػؾمػفـ(،ٓ٘ٙ–ٓٗٙة خػبلؿفتػرة زمنيػة 

معانيهاالسياسية.بالُمي طارِعمىالصعيدالسوسيولوتجيُالزاويِةالدينية،وكذلؾ
قصِةالسمطةالسريعةوالمبكرةهذامفخبلؿ:فراِغوحسبتهسيريالوخصي،يمكفإيضاحُ

القبايػؿ(،صػراعيػة)متجتمعمػدة طويمػة مػفالػزمف،الهوضػىاليػةالعربالتجزيػرةِةفػيأعمػاِؽالسمط
اإلمبراطػػوريت يفالبيزنطيػػةوالساسػػانيةبخصػػايِص باإلضػػافِة،مػػفالحضػػارةاألولػػىةِحمػػمرالاتسػػاـِ

منػاطؽ الحضػارِةالكبلسػيكيةفػيالوػرإلى ؽاألوسػطالمزاياالوخصيِةلسػيدنامحمػد.فمثممػاف ػت ح 
بػػبلدالهنػػدِ ساػػع ِلي ط ػػي نصػػؼ  األقاصػػيالتجنوبيػػة وأعمػػاؽ قهقاسػػيا،و،مسػػياالوسػػطىوبرمتهػػا،فقػػدت و 

 ػػاو ز  فػػيالتجنػػوبال ربػػيكػػذلؾالوػػرقيةمػػفمسػػيا)أنػػدونيزيا،وماليزيػػا(،وت تج  ـّ وػػبس التجزيػػرت يفاألهػػ
والبمقاف.ٔإيبيريا،أيوالتجنوبالورقيمفأوروبا

                                                           
بؿالميبلدعمىالساحؿ،وكانتلسكتاباتسول تسفياأللؼاألوليقيعيشوعبهاهيوبسالتجزيرةاإلسبانية.كافايبيريا: 0

  الخاصةالتيلـتهسرحتىاهف،والترتجعأصولهالم اتالهنديةاألوروبية)المترتِجمة(.
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مُ"اإلسكػمة دينية إّفكم حركػة رغػـأنهػاكثيرا ا،والتُه ُسرهعمىهذاالحركةُطالضوء بلـ"الُتس 
وهػذاالحػد.بػػؿإلػىعظمػىوسياسػية عسػكرية  الحقيقػة.اإلسػػبلـُمػسطالسػتاِرالػذييتػيديدور 

سحقدِصي اعمىيِدالعبر"النبي"و"اهلل".واصطبلحااسـ رمزيّ يؽ.أعتقػدأّفالنقػد ييفمنذزمف 
ه سيهوُدالمدينة حنقػة سػيدناالمنورةبقولهـ"إنؾتسرؽدينناالذيو تجا ،وُتوػِهرافػيوتجهنػا"قػدأثػار 

ِمػػؾتبتجيػػِؿمحمػػدوغضػػبسالتجػػامح.وعمػػىالصػػعيدالسوسػػيولوتجي،يمكػػفإرتجػػاعأصػػوِؿظػػاهرِة الم 
الػػذيأضػػهااسػػيُدنامحمػػدعمػػىسإلػػىالميثولوتجيػػاالسػػومريةوالمصػػرية.إالأّفأعوانِػػو المضػػموف 

مفطاقِةالكوف.إنػسمههػوـ متقػدـ."اهلل"مصطمِح انهرد باختبلفسالبارز.فاهللويء أ وب سبضرب 
البتػػةفػػيهػػذاالسػػياؽعمػػىيػػِدعممػػاِءاإلسػػبلـ. سوسػػيولوتجيٍّ تهسػػير  وػػروُطوولكػػف،لػػـي تْجػػِرأي 

وفإلىالمبادِعالنظرية.والعبػاداُتتهػدؼلئلبقػاِءعمػىأواصػرهاأقر بمات كُفياإلسبلـِاإليمافِ
بهدِؼتمبيِةالحاتجاغمبُأحية معالواقعالعممي،و .كمػاصػرتاألخبلقيةوالحقوقيةلذاؾالعهاُسفا

.وتػـالتػدخؿُبموتجػِبذلػؾيػة)الهقػس(قانونُوػُرع تالوػيوُفالو،والزراعػةالتتجػارةِاعُتِمد العطاُءفػي
 فػػػيسػػػياِؽالحضػػػارِةمػػػفالمرحمػػػةاألولػػػىفػػػينمػػػِطالحيػػػاةاأليديولوتجيػػػةالمتبقيػػػةِصػػػارـ بوػػػكؿ 
رُاه.فػ"الكافر"هو"العبودية ينب يالقضاءعميػس.أمػاالتعدديػُةاأليديولوتجيػة،فػبلُيعت ػر ؼالذي"خ 

متقاليداإلبراهيمية.لبهاكحؽٍّإال
عمػػىارثػػأكاإلسػػبلـنسػػبة إلػػىالمسػػيحيةمنهػػتح  لعممانيػػة.إنػػسكػػذلؾموضػػوعيا .لكػػّفالحػػرب 

 وخيمػػة.وبذريعػػِةالعقايػػدسػػمبية التجذريػػة المعمنػػة تتجػػاانمػػِطالحيػػاةالقديمػػة،قػػدأسػػهرتعػػفنتػػايج 
،أوُصِهر تمثممػاحػاُؿالمسيحية(بمافيها)اماُقِضيعمىالثقافاِتالتاريخيةلموعوبف،القديمة

ػػػػػقاتالطريػػػػػؽ الزرادوػػػػتيةوالمان أّفالحيػػػػػاة التجديػػػػدة التػػػػػيتجمبتهػػػػػامعهػػػػػاقػػػػدو  أمػػػػػاـويػػػػػة.واضػػػػػح 
ماػتثناييػُةالسػمطافألرستقراطيةاإلقطاا ِمػؾ–عية.فقػدح  الم  ػؿا السػمطناُت–ظػؿاهللم ح  اإللػس،لت ػدو 

ػػُدالط )كػػديف(لمهػػػارِةس  ريػػػِؽأمػػػاـاالسػػتبداديةأمػػػرا المهػػرمنػػػسفػػينهايػػػِةالمػػػآؿ.يهتقػػراإلسػػػبلـُ
عمػػػػىاالسػػػػتبداد.بػػػػؿويمكننػػػػاقػػػػوؿالمزيػػػػدفػػػػيهػػػػذاالوػػػػيفبصػػػػدِدالمسػػػػيحية.فبقػػػػدِرانهتاحهػػػػا

ع متمفالك هانػةوػريكا أرقػىلمسػمطة.وكمتػاالػديانت يفا قػد،دولػةمػفحيػثهمػالموناروية،فقدتج 
التػيوة،نانػقِالمسػتوشضمفةمدنيأهمية خاصة لئلبقاِءعمىالورايحالخارتجةعفنطاِؽالاتي أبد 
هي كانػتعميػسامػمسػوُأحػاال أبعػضتجوانبهػامػفهػاولكن،وطية نسبة لمعبوديةالكبلسيكيةأخؼ 

كمػػػي.فهمػػػاتتميػػػزافبخاصػػػيِةماضػػػيا  حمايػػػةِ.أيأّفكمتػػػاالػػػديانت يفليسػػػتاضػػػدالعبوديػػػةبوػػػكؿ 
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أقػوشعمػىالسػواِءوالهرميةوسمطِةالدولػة تتسػمافبماهيػة محهػزة عمػىالتطػور.كمػاأنهمػابوػكؿ 
القومي.

 كمرحمػة ةمدنيالنهراألـلمإلىاِمهماانضمكماأّفِكبلالدين يف)والديفاليهوديأيضا (،ورغـ 
لمموػػاكؿالقايمػػةبػػيفالزمػػرمػػافوالمكػػافإيتجػػاد الحمػػوؿ،سػػواء ،لػػـيسػػتطيعامػػفحيػػثالزثانيػػة

ريػػػػةوالعدالػػػػةالتػػػيتتطمػػػػعإليهػػػػاقػػػوشالمتجتمػػػػعالػػػػديمقراطياالحتكاريػػػةالحاكمػػػػة،أولقضػػػاياالح
الحػربالثانيػةقػدزادتمػفوطػيِةقضػاياة.بؿ،وعمػىالنقػيض،فالمرحمػةُمدنيمفِقب ؿالةالمنبوذ

الحريةوالعدالة.
ُؼاليدويػةسػتُجؿْإلىبيِرالسػمطةاالحتكاريػة.وبالمقابػؿ،لػـتُة تجديدتبير لقدُأِضيه  -أ الِحػر 
الزراعػػػيتطػػػورا نوعيػػػا ممحوظػػػا .وتكػػػاثرتاألطػػػراُؼالمتصػػػارعةعمػػػىفػػػايِضاإلنتػػػاج،نتػػػاجُواإل
األمػراءُيل احتكاريػةصبح  ف(.وتضػاعهتالسػبلالُت،يالموناروػيالخمهػاء)طيفالسػبلبقػدِرعناصػر 
حوذواعمػػىحػػِؿالسػػابقة.وعنػػدمالػػـيسػػتالمرمػػعامقارنػػة ةربيػػكالطػػامعوفبالحصػػصبنسػػبة ك ثُػػر و

الحػربعمػىالػدواـ.وقػدفضػرموراحػوايعمػىغػراِرالطبقػةالوسػطى،الحصِةالكافيةِ رتتجػنػار 
الموناروػػػػيوفمػػػػفنسػػػػبِةِحػػػػدّالحػػػػروُباإلقطاعيػػػػةفػػػػيأوروبػػػػاوروسػػػػياب ة عاليػػػػة.كمػػػػاضػػػػاع ؼ 

البيروقراطية،ِلُيزيدوامفوطيِةمواكِؿالدخؿوالواردات.
عػػػفتحقيػػػِؽ)أوالعثػػػورعمػػػى(ممػػػالهـفػػػيالتجديػػػد يفالػػػدين يفبلِكػػػمعتنقػػػوعنػػػدماعتجػػػز - ب

 الحريةوالعدالةضمنهما،أبد واالمقاومة الدايمة عمىوكِؿمذاهبمختمهة.

"ظممػاتالعصػور،فتطويِرالثقافةالمعنويػةععوضا و -ج عمػىالثقافػِةالقديمػةباسػـِ ُقِضػي 
البػػػػديبػػػػذلؾسػػػػاد ف،الوسػػػػطى" ماػػػػتمحمػػػػساالعتجػػػػُزعػػػػفتقػػػػديـِ والنقاوػػػػاتلسػػػػتجاالتُؿالتجديػػػػد،وح 

إلػىاالنقطػاعالػذهنيعػفالعػال ـوالتػاريخ)حيػثكػاف البلهوتيُةوالمذهبيةالتػيالتنتهػي،لتػيدي 
ال النػػيا  مُإلػػىأقاصػػيصدينيػػة(،وباتػػتاإلرادُةوكينهػػاتػػاريخاختُػػِزؿ  ؿ  ػػوا إلػػىُسابػػة معدومػػة،فت ح 
اليبػالوففيهػابالحيػاةالػدنيا،النػاِرتصػوراِتالتجنػةوالمتودقوفبِحـ .وُأقالُظؿّمخموقاِت فػيحػاؿ 

الزمػػُراالحتكاريػػةعػػفتوػػييِدالقػػبلعوالقصػػوراألوػػبس بػػؿويرونهػػاالتسػػتحؽالعػػيش.ولػػـتت ػػواف 
بالتجناف.وغدتثقافُةالمدينةوالهمسهةأكثرتخمها مماكانتعميسفيالماضي.

تحػتوػعاركافِةسمطاتهـعمىوتجِسالبسػيطةفينوِرهاُؿذلؾ،أّفحروب واألنكىمفك -د
ماه ػػتوكينهػػا"فػػتحالعػػال ـ"األرض"عمػػىواحػػد خميهػػة "إلػػس واحػػد فػػيالسػػماء،و حتػػى؛قػػدخ  حػػروب 

مػفحػروِبدمػارا كثػر التجهػاُدفػيسػبيِؿالػربأكػافإذِحػداِتها.مػفحيػثاألولىوراءهاالعصورِ
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األولػػػػىأضػػػػعافا يهػػػػوؽُهػػػػةنهسػػػػها.وتصػػػػاع د التوسػػػػُعواالسػػػػتعمارواالسػػػػتيطافبمػػػػااهل المراحػػػػؿ 
نػػػػة ،ةوالمنهتجيػػػةواالتسػػػاؽسػػػتمراريأعمػػػىمػػػفاالدرتجػػػة بروُباألمػػػةتحػػػممضػػػاعهة.واتسػػػ مقار 

مسدودة النهاذمنها.احروِبب لعصوراألولى.أماالصراعاُتالمذهبية،ف دتفيحاؿ 


 أوروبا أثنا  والدة الرأسماليةع وض -د


لؤلزمػػِةالنهاييػػةالمتعمقػػةمػػعمرحمػػِةانهيػػاِرحػػبل أفي ُكونػػاالالمسػػيحيُةوالاإلسػػبلـاسػػتطاعا
المسػػمىبػػػ"حضارِة ـُ اإلمبراطوريػػةالرومانيػػةفػػيالعصػػرالعبػػودي.و"النظػػاـاإلقطػػاعي"،أوالنظػػا

هػػا كثيػػرا عػػفوصػػهاِترهبػػاِفسػػومرومصػػر،ولػػـالعصػػورالوسػػطى"الػػذيط ػػواراا،لػػـي ُكػػفمختم
المتجتمػعفػيالوضػعالمسػمى يذهبابوصهاتهماالميتافيزيقيِةالعسيرِةعمػىاإلدراِؾأ بع ػد مػفإقحػاـِ

ممارسػػػػاتمػػػػفحيػػػػثالمنهػػػػاجالسياسػػػػي،أومػػػػفحيػػػػثال"ظممػػػػاتالعصػػػػورالوسػػػػطى"،سػػػػواء 
الثقافيػةالتػيكانػتموتجػودة فػيالعصػوراألولػى،.وتبلوتالكثيُرمػفالقػيـالميدانيةوالنواطات

تُبع ػدةِيػمدنالظػُؿمفػاِؽفػيواستورتأزمُةروماأكثرفيكثرعمىيِدوارثيهػا.وكػادتالمتجتمعػات
اهتحديػػد صػػػهُنتظػػرُتُصػػو ر بتحويِمهػػاإلػػػىوذلػػؾاألرض،كوكػػبِعمػػػىةويػػالحيحيػػاةِالكميػػا عػػف

سديدة لفيالحروبنخرطُتلنار"،وافريؽالتجنةوفريؽ"ضمفرتم ي . رضهذاالبخطى 
مػػاذانػػرشفػػيالواقػػعالمممػػوس،بموتجػػِبهػػذاالموحػػةالتػػيع رضػػناهانظريػػا عمػػىوػػكِؿبنػػود 

ية؟رييس
واهوورييف،-آ المعتنقػِةلممسػيحية،قػدوإّفاإلغريؽ واألرمف  الذيفُيعت ب روفمفُأولىاألقػواـِ

بينمػػاكانػػتتمػػؾفينهـالتاريخيػػةوالثقافيػػةمػػعالهتوحػػاتاإلسػػبلمية.حانػػمخسػػرواقسػػما كبيػػرا مػػف
–نيػػةواهوػػوريةبالهويػػةاألرماإلغريقيػػةتتجػػاارومػػا،والتوػػبثِالهويػػةِزِتعزيػػإلػػىتطمػػعُالوػػعوبت

األكبرممػاكػافبحوزتهػا؛السريانيةتتجااالبيزنطييفوالساسانييف موتجػِةالهػتحمػعفقدف ق د تالقسـ 
،وتهقػػػػد ميادين هػػػػافػػػػيالثقافػػػػةالماديػػػػةأكثػػػػِراألوضػػػػاعميسػػػػاويةإلسػػػػبلميالعارمػػػػة،ِلت سػػػػُقط فػػػػيا

السػػنيف.أمػػاالقومػػاف كاسػػحة،المػػذافخرتجػػامػػفهػػذاالمرحمػػِةبمكاسػػبوالمعنويػػةالمعمػػرِةمالؼ 
عظمػػىوسػػعوأنتجػػزات لحهػػاظ ااسػػتطاعالكػػرُدوالهػػرُسبالكػػادِفهمػػااألتػػراؾوالعػػرب.فػػيحػػيف؛ات 
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ذلؾ ظهرا بهضػِؿالمسػيحية.أمػاالطاػر ُؼ،عمىوتجودهـوبقايهـ.ومقابؿ  األكثر  كافالروُسالقوـ 
الم وؿ،بؿوحتىالصينييف.والتتاروالم موُبمقابؿالروس،فكافاألتراؾ

ػػػِهد منتجزوازن ػػتالقبايػػُؿاألوروبيػػػُةبػػيف-ب تاِتهػػػاومكاسػػبهاعػػػفطريػػِؽالمسػػػيحية.فبينمػػاو 
نسػػبية فػػيهوياتهػػاالقوميػػِةبسػػب تفػػيُخسػػراِفأرسػػتقراطيِةِبالعقايػػدالموػػتركة،فقػػدأ ثاػػر تطػػورات 
ا مػفانتعاوػهاالثقػػافيالقػديـ.وسػادالخنػوُعواإلذعػػافمهمػالرهبػافومػفبعػِدهااإلقطاعيػاتتجػػزءا 

كػّفالحقيقػة التاريخيػة الواقعػةلتجوانِبالنيوليتيةالمتهوقةواألرقى،وُفِرض تعمميُةالصػهر.لعمىا
راسخ. ُأولىالعناصِرالوطنيةبوكؿ  هيأّفهذاالمرحمة و ِهد تظهور 

ثقافاتهـاألـ،وفقدواهوياِتهـردحا طويبل -ج لـيستطعأهاليأفريقياوأمريكاوأسترالياصوف 
المسػػيحية،و مقابػػؿ  كمػػيٍّ اإلسػػبلـ.كمػػاكانػػتالثقافػػُةالهنديػػُةأيضػػا ا ِقسػػميمػػفالػػزمفبوػػكؿ  مقابػػؿ 

الخاسر.فيحيفعتجزتالصيُفعفإبداِءالتجرأةعمىالتوسعإزاءهذااألدياف. الطرؼ 
ػػػوِفحضػػػارِةالعصػػػورالوسػػػطىأوروبػػػاماهيػػػة اسػػػتراتيتجية انطبلقػػػا وضػػػعُاكتسػػػب  أو–مػػػفك 

ق ػػػتاألزمػػػة بػػػدال مػػػفحمقػػػدأدت–مػػػِةالحضػػػاريةالثانيػػػةحسػػػبتعبيػػػريالمرح ع ما هػػػا.إلػػػىنتػػػايج 
وػػػػيء ِسػػػػر تصػػػػراع الهػػػػيإذا،فيوروبػػػػاكانػػػػتستخسػػػػركػػػػؿا بتهوِقهػػػػاةيػػػػمدنخ  ،وكانػػػػتسػػػػت تجِزـُ

بػػػػيفقػػػػوت يالعصػػػػورالوسػػػػطىيػػػػدوراالسػػػػتراتيتجيفػػػػيحػػػػاِؿظهرهػػػػا.الريػػػػبفػػػػيأّفالصػػػػراع 
.األمػػػُرمعقػػػد خػػػؿأوروبػػا،وعمػػػىأوروبػػاداالمسػػيحيةواإلسػػػبلـإنهػػػاالحػػرببػػػيفاالسػػتراتيتجيت يف:

مماُيعت ق د. أكثر  ووايؾ 
ػت ومعحموِؿالقرفالخامسعور،كانتالمسيحيُةقػدأ  أرتجػاِءأوروبػا،ما تانتوػار هافػيعمػوـِ

م كيِةواإلقطاعيػةالمقدسػة.وتػزعـاإلمبراطوريػُة بمرحمتهاالم  التجرمانيػةأنهػاامتػداد –الرومانيػةوت ُمر 
م كيػُةالهرنسػية.اذلؾعارضوذيفميراِثروما.ولكْف،هناؾمنافسوهاوأنداُدهاالل ،وعمىرأسػهـالم 

مماثمة.فيحػيفأّف كماأّفسبللة هابسبورغالنمساويةتتصاعدكقوة حديثِةالعهد،وتتبنىمزاعـ 
م كيػُةبولونيػامنػذأ عم ن ػتأنهػارومػاالثالثػةبعػدسػقوِطإسػطنبوؿ(و)القيصرية اروسي بعيػد.وم  زمػف 

القدسػػية،تقػػؼفػػيمقدمػػِةالتجميػػع خسػػراف  د ألحػػد  ،باعتبارهػػاالثقافػػة أوإفبلت هػػالدرتجػػِةأنهػػاالت ػػو 
المايػػػةعػػػاـ.ومسػػػيحيوإسػػػبانيا المسػػػيحية األكثػػػرتتجػػػددا .أمػػػاإنكمتػػػراوفرنسػػػا،فتخوضػػػافحػػػرب 

م ِةمػػفتجهػػة،ِةالػػدفاع.فضػػبل عػػفأّفالمػػدحالػػوالبمقػػاففػػي اإليطاليػػة ت ِسػػيرعمػػىدرِبالراسػػم  ف 
قُػؽ  قاعا أْفتتنػامىمدينػة مثػؿرومػا،وُتح  ثانية.لـي ُكفمتو  ة وحػدالوتتزعـحركة النهضِةمفتجهة 

أوروبػػا.مػػفهنػػا،فقػػدأ قػػد م ،ِلت ُكػػوفمثػػاال ُيحتػػذشفػػيعمػػواإليطاليػػة عمػػىتالمػػدايُفاإليطاليػػةُـِ
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تتتجسػػدهػػذاو.اْمػػؽ،واحتػػداالنػػزاُعفيمػػابينهػػفيهػػاحتػػىالح توغاصػػفيمػػابينهػػا،سػػِةالتتجاريػػةالمناف
حركِةالتمدفألتجػِؿأوروبػاخػبلؿالقػرن يفاألخيػر يف،ونوػِرالرأسػماليِةامساهمُته الوحيدُةفيت ز ع ـِ

بػػػػيّفهػػػػذااإلمكانيػػػػة بػػػػذلؾإمكانيػػػػة اسػػػتراتيتجية لهػػػػا.وي ػػػػرتجحهيػػػػئ تُالتتجاريػػػةفػػػػيأوروبػػػػا،لِ الظػػػػف 
بالنسبةألوروبا.وسوؼييكدالقرُفالسادسعورصحة  االستراتيتجية سوؼت ُكوُفالهرصة األهـا

ذلؾ.فالحروُبالصميبيةلـتنتِسكماكافمرتقبا .واليزاؿمصيُرأوروبامتجهوال .
عفطريِؽي ُموُحفياألفِؽتراتيتجيا يستمرالعرُبفيكوِنهـتهديدا اسذات،وفيتمؾاألثناءبال

إسبانيا.فقددخموافرنسامرة،وُدِحروامنهاِبو ُؽاألنهس.ولدشإضاعِةتمؾالتجبهة،كانتأوروبا
تجػػػسُتبمسػػػتعم رة تالمسػػػيحيةسػػػت ُكوفأ وػػػب س  ػػػؿ  أبػػػاطرُةالعثمػػػانييفحػػػدود نحػػػوالػػػزواؿ.فػػػيحػػػيفد خ 

بولونيػا.ولػػول ػـتػػتـعػرقمتُالمتجػػربسػرعِةالبػػرؽ،وب –النمسػا سػينتهيالوتجػػوُدل كػػافهـ،م  ػواموػػارؼ 
العثمػػانييفو برومػػا.كمػػاأّفاألتػػراؾ  ػػؿا األنػػدلسكػػػانوااعػػرأالسياسػػيوالثقػػافيألوروبػػامثممػػاح  ب 

تتجػػااأوروبػػا،فسػػيدخموف الكاسػػح  النهػػاييا إحػػرازهـالظهػػر  اليقػػيفأنػػسفػػيحػػاِؿعػػدـِ ـ  ي عممػػوفِعمػػ
ة الخسرافعمىالتواليدوفأُيوؾ.ودولُة"التجيشالذهبي"،التػيُتعت ب ػراسػتمرارا لمم ػوؿ،مرحم

قدُتهاتِجـأوروباعفطريِؽوماليالبحراألسودفيكُؿلحظة.
الهػاتجذوِرهاأعماؽ األرض.فتقاليػُدديمقراطيػاِتقبايمبألوروبابعُضالمزايااألخرشالضاربِة

تػزاؿنضػرة.ولػ ـ  ث مُ.وبعمػؽةِالعبوديػالحضػػارِةـت وػػه دالوػعوُبنظػا ألبعػػِدت م  هػػالممسػيحيِةسػطحيٌّ
أذهانهػػػابكػػػُؿمعنػػػىالكممػػػة.الخػػػط الوػػػماليبػػػاألخصهػػػوكػػػذلؾ.الحػػػدود،حيػػػثلػػػـيػػػتـغػػػزوُ

مراحػػػِؿالتمػػػدفنضػػػارة وسػػػرعة.ويط ػػػىالطبيعيػػػةفيواصػػػرهـمػػػعالحيػػػاة وطيػػػدة،ويعيوػػػوفأكثػػػر 
م كيػاتواإلمبراطوريػات.وت ُسػودالتجانبُ ِفهاالتجديعمػىالم  ت ع ر  الديمقراطيعمىالمدف،نظرا لعدـِ

ِرؼبسػػهولةُتوػػبُسالديمقراطيػػة،والتػػيتيسػػُسالكونهػػدرالياِتفيمػػابينهػػا،والت عت ػػحكومػػاتجميع هػػاال
م كيػاُتواإلقطاعيػاتالمتكبييػِةهيمنػة  ونػة،فتجميُعهػاحديثػُةالعهػػدأخػرشسػوشإرادِتهػاهػي.أمػاالم 
تنػػاث قػػدفػػيتمثيػػؿأوروبػػا.لػػذا،فخبػػرةالقميمػػُةومواهػػبِووػػحيحُةال كالقوػػورفػػيمعمعػػاِفأغمبهػػار 

الحروبالصميبية.
ذلػؾ،فال القػديـمػفخمهُةاإلسػػبلميةصػاحبُةتتجربػة.ومدنيػومقابػؿ  .وهػػيهػػاعال ُمهػاالحضػاري 

ثُػػػؿتُاأكثػػػردوغماييػػػة ألنهػػػهػػػيا ،وكثيػػػرانهسػػػهبثػػػؽُتاأ درشبموػػػاكِؿالسػػػمطة.إنهػػػ األديػػػافمخػػػر م 
ـْتُلـاواألنبياء.ومثمماأنه تجاريػُةأيضػا ال،فػالطرُؽالتاألولػىفيالحػروِبالصػميبيةِخس ْرت أوهز 
فيالتتجارة.ة متهوقزاؿُتالا.إنهاتزاؿتحتسيطرته
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يػةمدنمعاناِةأوروباألزمِةالتمم ِسنتجد صعوبة فيإذامانظرناانطبلقا مفهذاالوقايع،فمف
مفأعمِؽأعماقها.فخطُر .اإلسػبلـ،وبالتػالياألتػراؾِهتجوـِ والعػرب،يتعػاظـمػعمػروِركػُؿيػـو

تجنود اإلى فيOtrantoأوترانتووالقسطنطينيُةذهبتمفأيديهـ،والسمطاُفمحمدالهاتحأرسؿ 
ػػػُدذاتػػسكػػػابتجنػػوبيإيطاليػػػا.واإلسػػبل ِبح  مضػػػاتجع أوروبػػا،سػػػواء ـُ ي قُػػض  كػػديف،أومػػػفحيػػػثوس 

ال ّطػػيهػػذاالكػػابوس.هاتجر سػػتتػػيياألقػػواـِ وراءا.والمسػػيحيُةليسػػتوػػكبل حضػػاريا قػػادرا عمػػىت خ 
ربػػيسػػوشفيينػػا.فػػاذاسػػقطتهػػياألخػػرش، وباألصػػؿفهػػيت خس ػػرعمػػىالػػدواـ،ولػػـي بػػؽ خػػطٌّح 

زحِؼاإلسبلـواألتراؾ.لعسيرتجدا إيقاؼُفسيكوفمفا
الحػػػػاؿ،فػػػػاّفاوفػػػيهػػػػذ ػػػػب ث  اسػػػػتثنايي،بالمػػػػدفاإليطاليػػػةت و  الرأسػػػػماليةالتتجاريػػػػةعمػػػػىنحػػػػو 

بالنسػػبةإلػػىُتعت ب ػػراف،ُيع ػػد أمػػرا ق ُيمػا ونهيسػػا .فِكمتػػاالحػػرك ت يفميػػدافهػاحركػػة النهضػػِةإلػػىالطرح و
أأوروبػػا عمػػىهػػذايةمصػػير.واألحػػداُثالمعاوػػُةفػػيوػػبِسالتجزيػػرةاإليطاليػػةوعػػدـمسػػيلة وتجػػود 

الصعيد.
البارز يفلموسطكقوت يفت المسيحية واإلسبلـ  إخػراِجالبوػريةهػدِؼحُؿاألزمػةبإلىافتطمعإفا

يصػالهاإلػىالخػبلِصوالنػور، فػيقػدضػاعهاِمػفعمػِؽاألزمػة،سػواءمفظمماِتانهياِررومػاوا 
والتنػػويِرمػػرة تحػػررِيػػابالتػػاليإلػػىظهػػوِرموػػاكِؿال،وأدابعضػػا اخمهمػػاأوفػػيمواتجهػػِةبعضػػهماد

ػػػن تأوروبػػػافػػػيأحوػػػايهاالقػػػوت يفالممثمت ػػػيفلممرحمػػػِةالحضػػػارية أخػػػرش.مػػػفهنػػػا،وبعػػػدأْفاحت ض 
ػػػر تبػػػ إلػػػىالسػػػقوطُهػػػذااألزمػػػة،أوفػػػيثناياهػػػا؛كػػػافعميهػػػاإمػػػاحػػػؿ األزمػػػة ذلؾالثانيػػػة،فح ص 

بروما.كالحضيضِ ماحؿا
:تُػرش،هػؿبمقػدوِر"الرأسػمالية،التػيبكػُؿثقمػسوفيهذاالنقطِةبالذاتي بُرُزالتسػايُؿالحيػوي

 ينػػاوالدت هػػافػػيالقػػرفالسػػادسعوػػر،أْفت ُكػػوف  را نهس ػػسبكػػُؿهػػذاالسػػياُؿي هػػُرُض؟ة لمحػػؿوسػػيمت ح 
الرأسماليةمزاياوالدةِتيحُتقدوطيتس. والمسػيحيةاحمةِلحمالمتجاؿ  ألزماتالمتمخضِةعفاإلسػبلـِ

فػػينهايػػاِتالعصػػورالوسػػطى)فػػيالقػػرن يفالرابػػععوػػروالخػػامسعوػػرالميبلدياػػيف(.وبالهعػػؿ،
ػػُمطالضػػوء عمػػىفرصػػِةالحػػؿ.ولكػػف،لػػدش نكمتػػرافػػيالقػػرفالسػػادسعوػػرُتس  فتتجربػػُةهولنػػداوا 

ػِصهػػذاال وعػفكثػػب،سػت ه ح  اسػتهحاِؿوتتجػػذيِراألزمػةون وػػِرهانتِجُدخصػايصبامعػػاف  أّفمخػػاطر 
المرحمػػػةالحضػػػاريةالثالثػػػة ممػػػاكانػػػتعميػػػسفػػػيالمػػػرحمت يف،فػػػيالعػػػال ـأتجمػػػعخػػػبلؿ  ليسػػػتأقػػػؿا
وسياسػيواقتصػادي،بالػذاتاألولىوالثانيػةعمػىاإلطػبلؽ.إّفت و اتُجػد الرأسػماليِة حربػيٍّ كاحتكػار 

هوالميثُراألساسيلؤلزمةخبلؿسياِؽالتاريخالحضاريبرمتس.إنهام نتوُجاألزمػِةوُمنِتتُجهػافػي
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هػػذاحػػبل .لػػاألزمػػاتعمػػىالزمػافوالمكػػاف.ولكػػْف،وتعمػػيـُنهػِسالوقػػت.وبمقػػدورهابسػػطُ في ُكػػوف 
والعوريف،إنمااديالحالقرفِمطمِعواألحداُثوالمتجرياُتالحاصمةمنذالقرفالسادسعورحتى

د قول سبمافيسالكهاية،بؿويزيد. تييُدصحة ماأ و 
الدولػػػةالقوميػػػةوالصػػػناعوية.فسػػػوؼأ تجه ػػػُدرييسػػػافالوانػػػنعسػػػي ُكوفال يافبعػػػد اهفتحػػػتاسػػػـِ

ّريوالتحقيؽفيهات يف التنهيذألوِؿمرة الوسيمت يفلمتاح  م تهماالرأسماليُةحيز  فػيالتػاريخالمت يفأ دخ 
طػرِحلقضػايااالتجتماعيػة.وسػيعمؿفػيفصػِؿالنتيتجػةعمػىاحػؿُلافأساسػيتافدعامتػعمىأنهما
األزمػػة،و–هػػيبالػػذات–وػػيِفالرأسػػماليةمػػفحيػػثكوِنهػػاتحريػػاتيبردِسػػومناقوػػاتي ـ  ة مدنيػػنظػػا
األزمة.
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 الفصل الرابع
 الموياثان العصري: الدولة القومية

 –و عمى وجو األرض حال اإلل -


ناقص،وييديتعاط الحداثةالرأسماليةباصطبلحِمفاالقتصادلدشالوروعِاالنطبلؽ إفّ

وماهيتها،وتضهيهاتعبلقتُبِعدناعفاستيعابِتحريهية مفحيثاألسموبإلىنتايجوأحكاـ  ا
إفّاعميه حتىاهفبأتجريناالتيوالتحميبلتِالتعاريؼ ال موض. كانتقد،الرأسماليةويفِها

.خارتجيا االقتصاديُحقِؿعمىالمهروضة احتكارية قوة وف كُت أفْإالتعمىأنهااليمكفن ره ب 
أكثررسيتمخضعفاكتوافات مخ عفالرأسماليةفيمكاف البحث وهذامامهادامضمونا أفّ

عمىصعيدِا ابوص البحثعنها في سنستطرد لمتستراألسموب. فيس الذيتسعى المكاف في
الدولة.واالختهاء،فيميدافِ

ب إفّ الذي ماركس، طريؽِث ح كارؿ عف االقتصادي الميداف في الرأسمالية كافةِعف
إيتجابية إلىنتيتجة ؿ صاو والتاريخيةوالسوسيولوتجية،كافقدت العمميةوالهمسهيةِتتجهيزاتسالمنهتجيةِ
األزماتالكثيهة.نظاـِاالحتكاريةلمرأسماليةالتيُتو ُكؿمزاياهاعفطريؽِنيةِيويرفيهاإلىالب

أفْفالتحكـُ يعني ال أفّوف كُت باالقتصاد مثمما ليسالبنيةِفرض اقتصاديا ، االقتصاد عمى
فالتبلعبُ السوسيولوتجي، وعمىالصعيد وتنويعُاقتصادا . السوؽ، في الماؿ،وسايؿِباألسعار

سبيؿِواستخدامُ في ورأسِتكديسِها ممكف غيرُ،الماؿالربح وتجودِمف سياسية.سمطة دوف
العمؿِبدوفتجهاالمتمخضة،وينتاهاالعنهيمفحيثكافةِالسمطةالسياسيةوطابعِوبدوفتحميؿِ

لوعيسفياينِقتمذلؾوالمتجردة،ونقؿِالسياسيّتحميبلتاالقتصادماؿبالرأسعمىاصطبلحِ
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خطيِ في بالسقوط يهيد إنما الدواـ؛ سواء عمى بنِبوعي األسموب، إلىة يّأو والتحوؿ حسنة،
لمبرادي ماالرأسمالية.ضحية 

اللمخاطرِإنيمدرؾ  كارؿماركسإلىنقدِتوتجيِس ةوالسطحيةهواألطروحاتالمفخبلِؿ
لمزاعميفبينهـالوضعية الدوغمايية ؼ خصبالذكرالمواقوأالمتجوءإلىالتحميبلتالواممة.ودوف

النقاواتحوؿُمثُِمهـالدينية،ممايسهرعفعقـِريديالطرايؽِمُماركسيوف،والتيلـتتعداحدود 
مياتالمراتعبرالتتجاربالنظريةوالعمميةِالمممةوالسييمةِ القايمِةالمتكررة.إالأنسقدُبرِهف 

الممحوظسأونهعِتجدوااتجديد،وعمىعدـِماؿ"كطوطـ الرأس"هةِونصؼ،عمىوظيقرف طيمة 
إني عفالرأسماليةفيالبحثِخطيِإلىذلؾب اسبأُأرتِجعُلمعماؿ. االقتصاِد كونهاحقِؿ رغـ

لى ليستاقتصادا ،وا  وُأق ُيـماهوليساقتصادا عمىأنسموضوع إظهاِر اقتصاديأولي.كما
سياساتِ اموضعة  في االحتكارية رغـ اصدارةِلدولة الخارتجةِكؿُالقتصاد، عفخصايصها
ت بينها يُزوير االقتصاد، الستار بدرتجة الذهف ُشوُو "تنويري" وُيسِدؿ مروعة، مساوِععمى

يفالسياسيواأليديولوتجي.عمىالصعيد وكارثية ميساوية نتايج يسهرأيضا عفوالرأسمالية،بؿ
عنهماهي ؿوماركس،بؿولـأقرألهماكثيرا .كماالأممؾمعمومات ا بدراسةِلستمختص

هما،وأيمفبهكرِذلؾكثيرا .لكننيمهتٌـّضرورةِبعدـِالرييسية،إذأنيعمىقناعة هماعداأفكار
أنيأ عمىدربِة م ه مابحقيفيتهسيرهماك والورِحالتهسحؽُبيفالروابط دُعقِالحرية.ربما يِر

مفكونه،والمساواةالحريةِةِمّه م وبيف مانطبلقا  األكثر ا الرأسمالية.فيمتجتمعِتيثيرا  الحداثة
االوتراكيةالعممية،فهماالهمسهة األلمانية كاحدشمصادرِو ُخصافيُماركسوأنتجمزكاففعندما

نصبعين  فمسهة يبذلؾيضعاف أثارهما والتي إذعميهتهي ؿ، يبدو. ما عمى بمي ا  تيثيرا  ما
انتقاداتهما.بالمقدوراستخبلصذلؾمفخبلؿِ

لمدياليكتيؾ.معاصر ممثؿ الميتافيزيقيا،وأعظـ ُيعت ب رهي ؿعمىالصعيداأليديولوتجيقمة 
القومويةاأللمانية.لقدسارماركسوأنتجمزعمىؽ.أعنيأنسأبوفكرةِح ألمانيبِإنسفيمسوؼ 

س ،الطريؽالصحيح ع عندما التوخيصِإلىيا األلمانية لمستوشالمتخمؼ اؿمثُتيتالبرتجوازية
 لىدراسِة وا  األلمانية، لمرأسمالية وما فيالهمسهةاأللمانية. فمسهةِحوؿ"انتقادات كتابُمنزلتها

ىالصعيدالعمميُهماعمترسخمكانتُتـامفث لمواقههماتمؾ.وسوشانعكاس "يةالحقوقهي ؿ ِإثر 
،ذلؾ عبر وعصبةِتيسيِس أالويوعييف إفّالبيان الشيوعيةِنوطتسييِر قناعتي، حسب .

تِنكسارااالرتكاساتواالحدشإلفسحالمتجاؿ أ،قدٛٗٛٔةِمفثوراممالهمعفتحقيؽِاعتجزهم
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ظهورُ تبلها أنحوهـزالقِانبوادرِالتجذرية، ال أنا أهمية اإيبليهمأسباب ناقشاالقتصادوية.
بحث البحثِضرورةِلبلقتصاد،والأقوؿبعدـِية ساسأ الأنتقد رأسفي"اهمفياالقتصاد.كما
ألنسخاطئ.بؿإفّال النقطة ماؿ" هيذاتها هي ؿالتيانتقداألساسيةالتيأنتقدها فيها .أالا

ست فكر ر واهي ؿط .حسبرأيي،إفّقانوفالمدولةولولوية إيبلِءهي ؿاألوهيالتسايؿعفأسبابِ
س.فيحيفأفّمنءادتباالالذييتجبوحيوية.أيأنسيبدأمفالمكافاألكثرضرورة مفالنقطةِ
.ةاالقتصادوينحواالنحراؼالوهوأ،همايذات التاريخيهوماركسوأنتجمزبِالخطي ب ك الذيارت 

القرفونصؼِاوتراكيةِفيعتجزِ–عت ق ديُأكبرمماوبنسبة –ياألساسهوالسببُفهذااالنحراؼُ
الديمقراطي)القرف المتجتمع وبالتالي والحرية، المساواة إ(أينضاؿ والنتجاحزِحراعف النصر

الميموؿ.
يلنهتجسالنظريوالعممي.ت م ث مسهي ؿ،الأقصدبذلؾإعتجابيأوم ع ماف بصوابِعندماقمتُ
ي صواب بؿأقوؿأفّ النقطةِفيتحديدِفُكمُس إنيأكرُالتييتعيُف ذلؾتبلفيا رُاالنطبلؽمنها.

الههـ.لسوءِ
أوروبا،ومعنية ضمفعامة هذاالموكمة إفّ الالسمطوُيفيؿِو ح ت البقضايا لة.دوُمتأوروبا

يويُرإلىسفيهذاالويفِمفهوبزوكروتيوماب يانسكؿٌّكيؼسيتوكؿالموياثافالعصري؟إفّ
،إذينظرافوالحتميةماقامابسهوالتنظيرلممطمقيةِوها.لدولةومركزيتِاوتجودِلالمطمقةِالضرورةِ
 إلى انطبلقة الحتميِة أنها عمى نموذج حؿٍّووسيمةُأساسية العصرية باعتبارها الدولةأولية،
اليموؿ الم اإلقطاعيُعبورِفي العصر لكفّإلمف الرأسمالي. العصر الوسيمة ى هذا الحؿ

دورا رييسا الرأسماليةِأداء وطيتها.كماأفّبكؿُالدولةمستمرة كميا .فموكمةُاألزمةِتقضيعمى
نكمتراالتجاهدت  أركاففرنساوألمانيا،وييثرفيهما.ز هُي ،سيطرتهماوترسيخِيفلتطويرِفيهولنداوا 

نساتفرر سِفقدخ  ِتباعا  ت الهيمنة.ول مفأتجؿِفيحروبها بعدُبْسِكت ـ الدعوشالمسماة ألمانيا
أفّ حيف في الوطنية". حصوؿ مرواتجميع بػ"الوحدة المنتِظريف اهخريف السمطة ""انتصارِحي

إفّ وكالياتها. وا  الدولتية منهمكوفبقضايا قبالها، وا  م كية أوروبا فعفحؿُعاتجزتاوالمطمقية الم 
لفرنساهذاالمواكؿتماما .ومثاؿُ ِمؾالومسالمذهؿلويسالرابعمعياف.فالحكـُماثؿ  المطمؽِلم 

عفإحرازِ بقيقاصرا  تحالؼِعور مواكؿُالنتجاحإزاء بينما نكمترا، وا  الداخميةُالدولةِهولندا
ةوالمعنويةُالماديةُالثقافياألوضاعُيهعموا؟وبالمقابؿ،فأفْتتعاظـباستمرار.فماذاعسىاهخريف

نكمترا،وتناقضاتُ الدولة.نموذجِلهمابالتطمعإلىالتسمحالمنهعيةمصالحهمالهولنداوا 
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،فيضاؼفيالمحصمةالمسمىبالثورةالهرنسيةمقابؿهذااألتجواءوالقضايارالحدثُتج انه 
أزمة فيالسمطةلدولةوالثورة"ليسعبثا .فموكمةُلينيفبػ"االدولة.وقوؿُةِيقضإلىقضاياالثورةِ

لكفّبكؿُوتامة  الكممة. لؤلزمةِإيتجادِبهدؼِالمتنامية والطابعِة الرأسماليالهيمنة معنى الحؿ
المطمؽ،وُتعم فالتجمهورية،فيبدأتهاأكثر.حيثينهارالحكـُم ماتاألزمة،وع ق اإلقطاعية،قدعما

هزالتجنوني،في واإلمبراطورالمتهورِاإلمبراطوريةِموروعِعقبسبروزُي مفاإلرهاب،لِمروع عهد 
برِأركاف  تِماأوروبا وكينس ها، عمى الهرنسيوف ويورع السماء. مف مرت ق ببخنؽِنزؿ غير نحو 

ال،فماهيماهيةعبارة ؿ،وبهعاألوساطبالقوؿوال المقصمة؟أكثرلباقة،بالنظرياتوالحروب.وا 
حاؿُانابميوف:"إنهفيوخصِمتتجسدة الدولةِعندمايقوؿبويفِومذهؿ هي ؿرايع تهسير إفّ

اإليضاحِنمطُإنساألرض"."اإللسالسايرعمىوتجسِؼنابميوفبػصِوي األرض".اإللسعمىوتجسِ
،وهوأكثرُنير ح الذيس  إذمفالعسيرالعثما أخرشورعمىتجممة استهدُتمنسفيحياتي.

فياختصارِكافعاقبل ماال .لقدأكثرك القديمةوالدولةالتجديدةعمىنحو الدولةِيمكنهاإيضاحُ
س تجميعِ مالؼُع ما فيتجممة الكتبِتلذكرا والعممانية أ المقدسة لقد بحؽ.فمسهة ي نو واحدة.

والهرنسيوففيويوفِاالقاإلنكميزمتمرسوففيويوفِأفّبمستطاعيالقوؿُ المتجتمع،تصاد،
تجديدةمنها.تركيبة إنواءِخطورةِاأيضا إلىمدشفداحةِوُن الهمسهة.ولكنيأُواأللماففيويوفِ
"الدولةبػس)عمىماأعتقد(إلىالدعايةلمنموذجالذييمكنناتسميتُٕٓٛٔسنة يسعىنابميوف
سبيؿِ في القومية"، نزعِة بساألوروبييةِمحتالتوتيِت تحيُط التي تدويؿِِة إلى بذلؾ ويتجهد .

خضاعأوروباوتتجييرِالهرنسييفكميا ،والنهوضبهدؼِ نابميوفليس.إفّفيذلؾفعبل ينتجحُوها.ا 
ي  باألصؿ ألنس إقطاعيا ، خنؽِمتحضرا  إلى زوبعةِرمي ضمف اإلقطاع وهو يقتديالثورة.

لكفّقيصنيايفروماالفمبراطورياياإلب واإلسكندر. إلىعصر ر حيثيهتقر بذلؾ، لس اليسمح ا
القادرِالوسطِ والمعنوي المادي أفّالثقافي حيف في الواكمة. هذا عمى إمبراطورا  تجعمس عمى

بمكر  األمر مع تتعاطى بالمقابؿ تُيف.دقيق ودهاء إنكمترا أنها أي المبليمةففازاِوُؿ الهيمنة
ستخمصالدروس ،حيثلـي إزاءذلؾستجنونُف تج نابميوفيُكاد مهارة.واسي"بكؿُلػ"االقتصادالسي

 إلىتجزيرةِبتاتا  أكثرت ج ر ،فقدخ األلب.وحتىلوأنساستخمصهامفنهيس وطيوا .ر س منها عا 
ـُذهؿمحاِرببوكؿ فيُ تجدا وضعُ،ؤولرواتفيمعركةِ،ولكنسُيهز  ظ هام مات رُمخِ.لقدكافسُمزر 

                                                           
ـقرببروكسؿفيبمتجيكا،بعدمعارؾتمهيديةفرعية.٘ٔٛٔعتعاـهيتجزءمفحربالتحالؼالسابع.وقمعركة واترلو: 0

تجيوش عمىالحمهاءبعدفرارامفمنهاافيتجزيرةإلبا.فوصمتإلىبمتجيكا وهيمخرمعارؾنابميوفبونابرت،حيثفرضها
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بسوهو المحيطاألطمسي،سانتهيبلفوسط (فيتجزيرةِٕٔٛٔالموت)عمىفراشِيحتضُر
ـ  دا نهي  "ما خمسة بعد كممات أعواـ: إنها التجيش،تجوزيهيف ". الوخصِؿماهية زِخت ت فرنسا 

رايع.القوميةبوكؿ الدولةِبممارسةِالمعنيُ
أيديولوتجيٌّؿ تكامُبذلؾفيتوكؿ؛عوفبالتنظيرلهاورِاسمهـ،هـالذيفيُاأللماف،وهي ؿبإفّ

فيالواقعوتتصاعدبروسياليسهباء.هكذاتتيسسدولةُاأليديولوتجيااأللمانيةِمذهؿ.لذا،فقوؿُ
خطوة  وت العممي بدعـِقُخطوة. إنكمترا والنمسادحرِيةب ،بروسياوميازرةِـو فرنسا دولت ي

بداية براطوريتإم) إحرازِهما ومع واقعةِ(. في ٔسيدافالنصر ٓٚٛٔعاـ ، الوحدةتيسيسِثـ
مفالتقسيـغيرِثانيةمقابؿإنكمترا.فهيمستاءة ؛تبرزبروسياكقوة مهيمنة ٔٚٛٔفياأللمانيةِ

هاطموح رُخس ت يف،ت هاوهزيمتهافيالحرب يفالعالميها.لكنهابهومِتِصاالعادؿلمعال ـ،وُتطاِلببحِ
فيالهيمنةمثمماهيحاؿفرنسا.

لقد حتىوالثورةالهرنسيةمنذ،مرأسماليةل)المتواصمة،وليستالدورية(زمةِاألمدشُعمِؽث ُبت 
ـ .إفّٜ٘ٗٔعاـ بالصميب.وُيرم زإلىالنازيةِفيالحربالعالميةالثانيةهوهتمراألمانيزعي

،بمامنتهىالسوءبهاتضميمية تجميع تحميبلت،لكفّالمفالعديدُِصي  تلقدالمعقوؼ)التجيمي(.
ـلهالنية هـالمحاِفظوفوالهوضويوف.فتجميعُوالميبراليوفثـهاالماركسيوفصاغ فيهاتمؾالتي

ق ال هـديلة درأو ح إيضاحِعمى مُث د ما وكماؿ  عبلوة وبِبصدؽ  اليهودكُه مُعمىأفّع. ري
هتمرهوفيهذاالتضميؿ.ذلؾأفّيحتموفالصدارة –يةرقضحايااإلباداتالع–المذهميفأيضا 

ِرهـالموتر قذارةُ راب"فرخال ُؾلممارساتهـالسياسية.أالُيقاؿأفّ"الموتر ؾتجميعا ،و"القيءُت ن و 
عيفِ ك في ٕالزمردية"العنقاءِيرِط أمس أو أيديولوتجيا أهناؾ مما؟ تقيايُترسة "لقد تقوؿ عممية
القذارة"؟

                                                                                                                                              
نابميوفبهاإلىالهصؿإنكمتراوبروسيا،ومفالطرؼاهخرتجيوشفرنسا،عمىأفتتوافدإلىالرايفتجيوشبقيةالحمهاء .هدؼ 

بيفالتجيويفوالقضاءعميهماقبؿوصوؿتجيوشروسياوالنمسا.لكنسُهِزـفيهاهزيمةوديدة)المترتِجمة(.
واقعة سيدان: 0 في وقعت البروسية. الهرنسية الحرب مف تجزء القبضعمىٓٚٛٔهي إلقاء عف وأسهرت باريس، في

 كاف الثالث. نابميوف لهااإلمبراطور خطط الهاصؿ. الحد المعركة وكانتهذا معارؾفرعية، بعدة الهرنسييف دحروا األلماف
اعتمدالهرنسيوفعمىأمتجادهـوسمعةتجيوهـ،وارتكبواعدة بسمارؾ،فاستخدـاأللمافالمخترعاتالحديثةفيالحرب،بينما

مربرفعالعمـاألبيضإلنهاءهذاالمتجازر،وأرسؿاضطرنابميوفالثالثأفييف،أخطاءعسكريةكبدتالتجيشخسايرفادحة
إلىممؾبروسيابرقيةيعمفاستسبلمس)المترتِجمة(.

وعبيفرخ الُغراب في عيِن أمو َكَطيِر العنقاِ  الزمردية:  4 "غزاؿفيعيِفأمسلِقرد"االقايؿ:يقابمسفيالم ةالعربيةالم ث ؿم ث ؿ 
 )المترتِجمة(.
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ا،والذيقاؿمامهادُق ُيما ذامعنىاألصؿِاليهوديُاأللمانيأدورنوالهيمسوؼِكـ حُرشكماأ
ي باختصارذلؾبوبيس  لـ ْف وا  فكُ، إلىحُِمثم س تطرقُت قد كنُت حيثقاؿحرفيا . األوؿ، كمس
مفالخاطيةالُتعاشبصواب".معانيها:"الحياةُال ايرةفيعمؽِست الحداثةالرأسماليةمقول بويفِ

مخر،هناؾ حيثاإللهياتوالمقدسات"،تجميعِباسـِيالبورالتحدثُنِب لِيحؽ س"لـي ُعدقولُتجانب 
معسكراتِيويرُ إلى التجماعيةِبذلؾ أ مُح مُاإلبادة قد معانيها. ف كُبل  ولكني مخطيا ، رُتساوف

مِالقوؿ د و مقولتسعمىهذاالواكمة،حيثي ضموف م لئلباداتالتجماعية.لقدأنسما فإيضاح 
،الحقيقةر ث تقتهيأ فرانكهورتالهمسهيةُمدرسةُالكبلـ.وحؽ لهادعُالقناععفمدنيتنا،ولـي ط ق س 

أفّ وارتكاس ق م ق إال ها تمطخاء رّتج ها ارتكابِبها الذنب، الصددذاؾ بهذا ؛واعترافاتها مل م تقد
إليها المنتسبيف المهكريف الصميـ، إفّم موميفوتجعم تهـمف قرار اإل. األيديولوتجيةبنصيِب

كآبة،الستياءاال،ضمتعااال)أدورنوثيودورؤبنتجاميفوالترمفكؿٍّالتيرأيناهالدشاليهودية
فيذلؾاستيعاب ووالتعاسة(، هودوِرها واالتحادُمهـأمر  هوبحالسالراهنةاألوروبيلم اية.

ن حركةُ قد أنس والأعتقد الغير. القذارة، بؿالتزاؿاألزمةُظاالتسترعمىهذا تحتس، ؼما
ها.قِاعمأبكؿُمستمرة 

بعدعميهاوالسيطرةِاألزمةِرصدِيعمميةُهؿ(،اكبرشلمعولمة)عولمةعصرالمحممة ثالُث
فيعمىالزمافوالمكافحتىاألعماؽ.ومعانهيارِتعميمها ،ٜٜٛٔالنظاـالسوفييتيرسميا 

ت كُي  قد كدولة ـاوف بماهيتس والوالياتُاالعتراؼ الدايمة. األزمة في وبدورا المتحدةقومية،
دأعم ن تق؛فيالحربالباردة،والمنتصرة ٜ٘ٗٔالتجديدةبعدالمهيمنة األمريكية،باعتبارهاالقوة 

استراتيتجيةمنطقة الو المدشطويمةِأساسية أزمات ،نظرا لكونهامنطقة رؽاألوسطساحة حرب 
ي  ال،فاالـ  ،رييسالدولةالعراقية،باعتبارالويسالسادسحسيفصداـرمزإعداـُلمنظاـالقايـ.وا 

بل .هذايقتضينقاوا وامعورلمدولةالقوميةفيالورؽاألوسط؟إفّ




                                                           
يعد(.ٜٓٗٔ–ٕٜٛٔ)فيمسوؼوعالـاتجتماعوناقدأدبيومترتجـماركسييهوديألمانيبنيامين: والتر و والتر بنجامين أ 0

أحدأهـمهكريالقرفالعوريففيموضوع ياألدبوالتتجربةالتجماليةالحديثة،حيثقدـإسهاما تجديدا لمهمسهةالماركسيةال ربية
مدرسةفرانكهورتفيالنظريةالنقدية)المترتِجمة(.اعتبرلهترةأحدأعضاءونظريةعمـالتجماؿ.
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 ظاىرة األمة وتطورىا - أ


ـ إفّ المتجتمعِتقسي إلى داخمها المتجتمعاتفي البدايي والمتجتمعمتجتمعِوالمواعي الدولة

ـ .فيحيفأفُّحكـبقضاياالتحوؿالطبقيوالمتعمؽ ،الديمقراطي األمةحقيقةِعمىأساسِالتقسي
والحقوقيةِ والثقافية الم وية التطورات بموتجب إفّويتحدد أوكاؿِالحديث السياسية. األمـعف

واحدة لم اية،العفنموذجِالمختمهةِ ـ مُفقط،أمر أمة  التحدثُبالمعاني.أي،بالمقدورِأكثرتخ 
لم اية،وليسعمىاألساسعينس.متباينة عمىأسس مـالمتكونةِعفاأل

إضهاءِ لدش عمى سي معيارِالمعاني المهيكُاألمة، مف وضعُوف عامة اتجتماعية ظاهرة د
كينونتها.أي هافيتكويفِ،مواكمُ،وعمىرأسهاالكبلفمتجموعاتالمتجميعِفالعيفدايما .نصب 
اسـ وهوية،كذلؾإنساف ؿُكُبالتحقيؽفيالهوية.فكيهمالِسُوب ؟إنسأ ُسأناونُكُأ ة متجموعأومتجتمع 

ْفإلىالمزوـ يتعدشاضطراريٌّأمر عة وممتجلكؿُة وهوياسـ عفوتجودِالحديث اّفف الضرورة.وا 
العيف،يضربفاقع بوكؿ ة نايبمتالمتوكمةمفماهيات مفالظواهراالتجتماعيةِالعديدُكافثمة 

ال،فاألمرُعنرتعبُهويات فمفالطبيعيوتجودُ بلقاِتالعواحدة أسرة أفرادِقدِع بِس وب وفأ كُسي ها.وا 
بينهم استحالةُدوفتحديدِففيما بذلؾحتىضمفالتهكيرِأسمايهـوهوياتهـ،عمىحيفي ُموُح

بالقوؿ"تعاؿ "،دوفأفْمناداةِباستحالةِتماما سُوب هوأ فاألحواؿ،المتجتمعالكبلني.وبيبسطِ أحد 
أفّممنادشوفلكُي  اسـ.ب ْيد  ـ  االعبلقات،أوعمىاألوياء،أوعقد المعانياضهاءِبالمتجتمِعقيا

مزاولت  العمـ، إلىانتقال أوس أوتطور الممارسةِس سي االتجتماعية، وسُكُا؛ وفعبثا  ـْ ي ُق لـ ما دش،
ال،فسيختمهةالمالتمايزاتبآالؼِالمتسمةِااالخاصةِبتسميِةونعِتمزاي التهكيُربي.وا  سمتجتمع نتـ 

أمر أخرس وهذا الخاصةِحتىلدشالحيواناتالتيتتميزبم ةِؿ مستحي، أيإفّاإلوارة بها.
وهوية ممكف،ولكف،بورطِأمر والحقوقية السياسية والثقافية والم وية ية تعددال ضمفوتجوِداسـ 

ينهيهذاال،لكفّانوفالم ةوالثقافةوالسياسةوالقثناييةُتواتجدأمة قدتهذاالعبلقاتكافة.وبكةِ
االسـِ وتجوِد إفّوتجوب  الهوياِتوعيش والهوية. ـ ختيار االيقتضياالختبلفاِتمعا تعدد  السمي

ر.مخ التتوكؿأوُتدارعمىمنواؿ .وباألصؿ،فالمتجتمعاتُلؤلساليب
فتعبيرُ بالتالي، كينونتس عف ما كبلف  خبلؿِوانتمايس ـِمف الِقد  مدش يبرهف إنما طوطمس،

وبيبسطِحالس الحقيقة. لهذا فالطوطـُيؽ هوية األحواؿ، يعني وباإلمكاف هذارصدُالكبلف.
.موتجودةزاؿتالالتيالعبلقاتفيالعديدمفالكبلناتوالقبايؿ
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 تعبير  السومريُالمتجتمعِإّف ذاتس عف روابط السعكِي ،المعبدهويةِمفخبلِؿ بيفالقايمة 
فالمعالتسميةِ حيثاكت ريةو ص ت عبلقات وبكةُبدُوالعقيدة. أعمىيتحميممستوش المتجتمعُب س . ا 
العبلقاتفيالمعبد،أيإلىهويتس،إلىمتجموعِذاتس.بالتالي،فالنظرُونعتِتسميةِمفتجهةِ

دةِوالكنىالمتجرااألسماءِبراهننامفحيثوفرةِسُوب ة.إنهاأ مهمذاؾالمتجتمعبنسبة يهيدبمعرفةِ
لس معبد .فضبل عفأفّأكبربنسبة ربماكانتبؿو،المتجتمعوتجودِفيعكسِوالرمزيةِ المدينة،وا 
لهة  متمكهاالمتجتمع.مفالقوةالتيي ومدشالمصطمحاتالخيطفيماهيةِنابرأسِد مُي المدينةِوا 

ةالتيتتسـبها،الهويودإلىقيـِعُي ،المقدسةلؤلماكفالراهفِىاليـوحتالعمياالقيمةِهنا،فايبلءُ
ثُد ح هيفالهويةُالذينسميسبالوعيالذاتي.ثُد الح هوتجدوفأنهسهـفيها.وهذابالذاتحيثي 
الذاتي.الوتجودِوعيِاألكثرتيثيرا بويفِثُد الح اإنهالوعي.
رالمتجتمعِوّص حيثيستحيؿت بالذات،واإللسُالتوحيديةهيالديفُالمتجتمعفياألديافِهويةُ

الديفِ أو الديف، عف منهصبل  لذا، المتجتمع. عف وحصيمة منهصبل  العبلقة، بالمستطاعهذا
لهِتعريؼُ وا  ح سالديف بصددِتوعيةِثُد بينهما وكينونتِالمتجتمع الذاتي فوتجودا ةُعرفمس.

انتماءات س.ثمةتعتنقلدينيالذياالوعيِكبرشضمفنطاؽِندرجبنسبة تةالمتجتمعاتاإلسبلمي
ية.كرالهالطبقية،والهويةِمية،الهويةِب الق السياسية،الهويةِالتجنسية،الهويةِأخرشأيضا ،كالهويةِ

عامة.كهوية الهويةالدينيةبطابعِمصبوغة تجميعهالكفّ
مواط ن تهماهييثأفّهماهوية)إنيأتحدثعفالعصورالقديمة(،حيذات دُح أثيناورومابِ

ألحد التيالُتمن حنخبةِالهويةُ الوخصيةدالمكرامةِتويرإلىمدشوبسهولة. ،ينةوامتبلكها
واإليطاليةبعد.اإلغريقيةُمنذاؾالهويةُـتتوكؿْحيثل 

الروحُ األديافُتتصاعد وتيدي الوسطى، العصور في الصدد.ة مهموظيهة القومية بهذا
ـُفاإلسبل الوقتعينس في يعني المثاؿ، سبيؿ عمى والعروبوعي  أفّهاوامُسُِة كما الموسوية .
والسريافواإلغريؽ،تعنيفاألرمفِفاعتنقهامبكرا مِبالنسبةإلىم لميهودية.والمسيحيةُنظيرة 
مهمداتجِقومية هوية  إنهما تة. بعضهما  ذياف وأهـ بوكؿ البعض  لؤلديافِوظيهة متبادؿ.

سوسيولوتجيٌّكويف القوميت الوعي والعويرة.إفّالقبيمةِهويةِنطاؽِالتوحيديةتتتجسدفيتتجاوزِ
ِر فيتطو  ْفل فيالورؽِالتوحيديةِاألديافِأثار  ةِكفبالدرتجـي األوسطخبلؿالعصورالوسطى،وا 

 التي بها هويتهاومةاألوعيُساهـ  هنا، مف ع و. ما ذ أواصر ق ا  دنا مع القومية،الروحِذلؾ
القوؿُمكافِفباإل األديافِأنها إلى بالنسبِة الوكؿ ُتع د  الديفُالِبدييا القوموية. بالنسبةلمنزعة
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والعربي القومي كافالتحوؿُكفاألسبلـ،ل ـي لم اية.فمول ة مهملؤلتراؾأداة هوياتية  أكثرالتركي 
تركياتيةِوضعِفيهذاالحقيقةِ.وباإلمكافمبلحظةُعمىأغمِبالظفورؽاألوسطخموال فيال

أدتالعبلقاتُالمثاؿعمىسبيؿِالعربالمسيحييفووضعِالموسويةِالخزر لقد أدوارا الدينيةُ.
.وعب مختمهةبالنسبةإلىكؿُ أوقـو

ؿانتوارُت  كبرش.القوميبنسبة طىمعالتطورِالمسيحيةفيأوروباأثناءالعصورالوسداخ 
ضعيها سبؽتمؾالهترة تيتالقبايميةالمتجموعاتفيمابيفالالموترؾُالقومي فيحيفكافالوعيُ

هادور العربيةوالتركيةأيضا .لقدأدتالمسيحيةُوواهنا لم اية،تماما مثممانرشذلؾلدشالقبايؿِ
الوعميثر موضوعيٍّكعامؿ  ي يِفي الذي مرحمة القومي ت سبؽ لـ أنها أي "أنتـقُالحداثة. ؿ

أيُ في ألماف" أو ح فرنسيوف لكفّمامكاف فيس، الوعي منح ت لتجميعِنهس الدينياها القبايؿس
والهرنسية خطوة ،األلمانية القوميكهوية عمىدربِعمبلقة و كاؿ  بينها.موتركة التطور فيما

التطورِالوالخطوةُ في تتتجسد وكؿِثانية عمى أفّالسياسي حيث م كيات. م ِكياِتم  الم  ف  ت ك و 
كة،عداعفاألديافالموتركة،غداالموتر إلىدربِالعمىةميعظخطوة مِخر  كويفت الميديِة
بالنسبةإلىفرنسا.ونوعيٌّنموذتجيٌّضمفالقبايؿ.وهذاالوضعُاألمةِ
باتبو العبلقاتِتناميالسوؽوتصاُعدِمفخبلؿِاألمةِةِدالعفوالحديثُنااستطاعتِهكذا

هذا،األمـوفؽهذاالنموذجفيأوروبا.إذف،والحاؿُبداياتِاالتجتماعية.لقدكانتوالدُةتوكيؿِ
طة+السم+الوعيالدينيّيّمِب حوؿ:الوعيالق ممتهة اتجتماعية عبلقات أومتجموعُظاهرة فاألمةُ

الوطنيوفأكثرمعنى.فالتحوؿُكُاألمةسي ذلؾبمتجتمعِتسمية السياسيةالموتركة+السوؽ.إفّ
والتدوؿُ األمة( ف األمةُ)ت ك و  ستستمر مثبل ، واحدا . وييا  لوليسا حتى وتجودها، في الهرنسية

م كيةُ الم ويةـعمىأنهاالوحداتُعااألمةبتعريؼ وفمفالمهيدربطُكُالهرنسية.قدي انهارتالم 
دافاألمة،يعدتعاطيا ضيقا وناقصا لم اية.دُح تُوحدهماوالثقافة الم ة بيفّالقوؿ والثقافية.لكفّ
الكثيرُ ثمة فالسياسةُإذ وكينونتها. األمة ُتو ُكؿ التي المصادر الهنوف،مف الثورة، الحقوؽ، ،

الموسيقى،والسوؽُ مفالظواهر؛ةُاالقتصاديوخاصةاهداب، تيديدور تجميعُوغيُرها هافيها
والنظـاالقتصاديةوالسياسية،ولكف،قدتيثرفي.العبلقةمباورةبيفاألمـِأمةإلىالتحوؿ

بعضهاالبعض.
والتوازفبوينها.ذروالحالحيطةِمفالمهـتجدا اتخاذُوحد.ألبعدِمبه ـ موضوع األمةُ
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ت الالمتجتمعاتُ متجتمعات  إلىل واح راهنة أفّعميابدرتجة ة مّأُت أي هيالساحقة األغمبية .
ْفكافثمةمتجموعات متجتمعُ وفمامفكُ.بؿويكادي ةمّأُإلىهال و ح ت ؽْقُح ـتُل هاموية األمة،وا 

لممتجتمع.بيعية طفياالنتماءلؤلمةعمىأنسحاؿ أمة.مفالواتجبالتهكيرُإلىالينتميفرد 
النظاـ،إالفيظؿُقايمةكيزمة التاريخالحضاريُطيمة هاالقصوشلـتكتسبأهميت األمة لكفّ

فالمضارباتُ باألحرش، أو المعموؿُالرأسمالي. باسـِالمروعة ه بها قد األرضية ي يااألمة، ت
لمكوارثالكبرش.

قدمةألاُمق ُوماتِمىعالمهرط التركيز إفّ ؿ؛فاألواصرُامثوعمىسبيِؿالالكوارث.بداية و كاؿ 
الهاويةِسمطة األيديولوتجيةالقوموية.ذلؾأفّفيتكويفِي األساسبيفاألمةوالسياسةهيالعامؿُ

المحطة كُست  والنزعةُاألخيرة وف القومية. يُلمسياسة التي االقتصادُضُرُح القوموية وييتجتجها ها
حؿُباسـِاألسهؿّيختارالطريؽ الرأسمالي تيديإلىالمخرجنهسس.فاالحتكارُ،واهدابوالديفُ

فيهرطفيإضهاءِاألزمات عمىتجميعِ، القوموية دوفاستثناء:ظواهرِالالنزعة لؤلمة المكُونة
غيرها.وهكذاالسياسة،االقتصاد،الديف،الحقوؽ،الهف،الرياضة،الديبموماسية،الروحالوطنيةو

إلىسمطة.ؿ واح فيالمتجتمعإالوت عنصر ي بمغبهاحدا مفالتكامؿالمنتظـ،بحيثاليبقىأي 
بحساباتسلِوهوبذلؾي  ل تمروُأمة(؛فكانتنتايُجذلؾوفاألقوش)بالنسبةلكؿُكُي قـو وا عة.إذح 

بحور  إلى وفسح أوروبا الدماء، الطريؽ مف ت العالمي؛الحروبِووبِنأماـ الصعيد عمى
(،بؿهيوّح ليستت هذاالعممية لهاتاريخيا .إفّالمثيؿ فيسهرتعفمحصبلت  ال إلىأمة)قـو

يعنيديف تدييف  ما وهذا التحوؿ. فالقومويةُالنزعةِلهذا السوسيولوتجي.القوموية. بمعناها ِديف 
عني.سوؼأتناوؿهذاالموضوعفيالبندالم

مسار  انتهتجت األدياف وت حتى يقينماح األممية، إلدراكها ذلؾ، إزاء البمي ة بالحيطة ا ت
سعمىهذاالصعيدفيالعصرِمراحمِأونع د هِالحضاريقدو التاريخ القوموية.إالأفّبمخاطرِ

الرأسمالي.
فّأتجيدا االستيعابُبمكاف لمهـُالديمقراطية.مفابالنسبةلؤلمـهواألمةُاألنتجع النموذج إفّ
نموذجُالمتجتمع  هو ؿِالمتجتمعِالديمقراطي المخوا لمحؿ التطوأكثر بويفِوتحقيِؽ موضوعِر

أْفالمتجتمعالديمقراطياألفضؿ.وعوضا عففوالتناميفيظؿُو ك عمىالتاقادرة األمة.فاألمـُ
ل منزاعووسايؿِت ُكوفوسيمة  بذلؾفاالحرب، تاريخيٍّتستطيعتحقيؽ نها مِط ور  فمفالتطور،

أمة ق  خر،ماألمـ)األمةالعميا(.بمعنىبيؿالتعاضدوالتكافؿضمفال نىالثقافي،بؿوأْفت ُكوف 
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بؿهيقادرة دُح بِفاألمـُ لمنزاعوالصراع، ليستعامبل  لمتعاضدعمىأفْذاتها عامبل  ت ُكوف 
واألوالسُ ظؿُخوّمـ في ألهميةة نظرا  الديمقراطي. النظاـ خبلؿ مف الوفير الثقافي ال نى

أطرحسلمنقاشباسهابفيالمكافالمعني.الموضوع،ممؿأفْ
اإلفراطاألمة،وعدـِإنكارِفعدـِمِر مُاألمةوقضاياهاي الحؿاألمثؿلمنهاذمفمواكؿِسبيؿُ

إضهاءِ في عمى القومية وعدـُِوماتُمق النزعة اختزاؿِها، إلى ُمق ُوماتِاألمة وعدـِفها حسب،
ر مُالسمطةالم اليةفيالقوموية.بالمقابؿ،فهذاالسبيؿي أتجهزةِدِي بِتجعمهاأداة تسييسهاب رضِ

.األمةالديمقراطية،وتطبيِقسعمىأرِضالواقعوعيِمفتطويرِ


 تعريف الدولة - ب


األقؿالمصطمحُالوقتِنهسِفيلكنهاوا وراهنا ،يألكثرويوعا تاريخهيالمصطمحاالدولةُ

يسوُدحيثفيبحِرال موض.رؽِتعرضا لم كثر،واألالتعريِؼلسوبسمعرفةِنصيبا مفحيثال
ك ن ِهسوالتهسيرالسميـلمدولةيحتهظبالصحيُحاليزاؿالتعريؼُو،الدولةماهيةِبويفِفظيع تجهؿ 
المتجتمعيحالةِطّخ ت لو،التاريخوالوقتالراهفتحميؿِفيسبيؿِمفنوِعها،هياألهـلة كمسي

 . وبقدرِوالمتيـز أنس، معرفةِاألنكى عف الدولة داخؿ بوتجودهـ المعتقديف الوسيمةنوعيةِعتجِز
 فالتعريؼُي مت طالتي )وونها، لمدولة الخاطئ هو ذلؾ عمى الممموُس وتراكيةاالفاتجعةُالمثاُؿ
المويدةِ مفِقب ؿالباقيفخارج خاصةبصورة  كاف( إْف )هذا أيضا  أوضاعُأحدي قِب الدولة هـ(

ت  برجالهوضىوالبمبمةالبلحقةلسقوطِبحالةِسُوب رواف،وأ ميافوالط العُوفإلىحوارِكُأ قر ُبما
.غالبا مايتـالتهكيربالدولةبكونهامختمهةعاتسالتيتتحدثاثنت يفوسبعيفل ة وتجممبابؿعمى

ماوراءوالمواكؿ.مفكؿُالدولةيكافئالخبلص داخؿ الوتجود يفّبالمواكؿ،وُيعت ق دؿُح لِا ميدان
و رِبخطوة ذلؾ .لساإل–الدولةُعمىأنهاالدولةهوحاُؿت ص 
تداُخِؿظاهرت يالتيليسوالتدوؿيويرإلىوؼس،فيأعماقسا غايرا سوسيولوتجيا استيعابإفّ
م  فمواركةُرُعمى الحضاري. التدوؿالتاريخ في السببُ،الراهب لتداُخؿِهي تطورِاألولي
المعبدفيهويةِخاصة والدولة،عمىإنواءِالك ه نةالرب.ومفالميكدأنسلدشانعكاؼِ–الدولة

ماع أّفدُتجِالسومري،ن  سوشقناعأيديولوتجي،ليسأيديولوتجيمكانتسكعامؿ المتميزباهلهةُمتج 
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ِمؾُ–السياسية.فالراهبُإلدارةُتساص ماقت  ِمؾُهوالتاليةخطوةالفيالم  بذاتس.وقداسُتخِدـاإللسُ–الم 
ودبيصولسإلىعُي حيث،اإلمبراطوريةالرومانيةحتىعهدِأواإلمبراطوراإللس–الم ِمؾاصطبلحُ
حهؿِهذااالصطبلحإلىممتعمىتجذبِمِع اإلبراهيمية األدياف ومري.فيحيفأفّالمعبدالس

اإلنسانيعميسنوعا ما.وقدنتجحتفيالوكؿِالرسوؿ،سعيا منهاإلضهاءِ–النبيأواإللس–اإللس
ذلؾ.
الهصؿُوضعُال هو حقا  اليونانيةال ريب الميثولوتجيا في والبورية األلوهية الصهات بيف
األواصرعقدُا عيبمُيحظُرأويرشهسيودوسمفالميثولوتجياالسومرية(.فكيفّوتقاؽالثالث)اال
اإلنسافوبيف ماعِاإللِسضمفنظاـِ بالتناسبطردا معمستوشالوعي.بؿار واط الذياهلهةُمتج 
باو واإللهاتعمىإلبقاءِابعنيد صرار يتوبُث عمىمن مقة كاست ةِطبقكالعبلقاتبيفاهلهة

فيحيفأفّ التيطبقة ذاتها. االنطوايية، الكاستالبراهمايية وهامويةمفخاممة حالة ُتو ُكُؿ
عقدِباإللسأو،الذيفاليقبموفبسهولةبينسنةِدشالهنودلأكثرصرامة هي،اإللس–الم ِمؾتصويرِ

ؿ )بوكعمىالصعيداأليديولوتجيُالعمـ،سنتجدأنهـمناهذاإلىل ةِرتج .ولوت عبلقِتسمعاإلنساف
ظاهرة الدولة فكرِةأّفقبوؿِلبتاتا اليستتجيبوففيالميثولوتجياواألدياف،ونسبيا فيالهمسهة(بارز 

المبنياة ِبي  عقايديإلىاإلدأب بور.بؿويتجهدوفبكؿُِد ر  تج  فيمواراةِوت ح  لنهِسهاالدولةِسهاـِ
و ومضاعهةريستاراء  ، فاالصطبلحاتُألوهيتِصوفِفي وبالهعؿ، الدولةُها. ق ِبيؿ: ة سامي مف
السومرييف،باعتبارهـكهنةِهامفالتنتهؿتجذور إنما؛ماإلىذلؾوأساسية خبلص وأداةُمقدسة و

سابقا سعيُتلتحميِؿذلؾالمعبد،مثمماحـِفير .فقدتـإنواُءالدولةِالمويديفاألوايؿلمدولةحقا 
.باسهاب

هي ؿلمدولةالقوميةالتييبتديهابنابميوفعمىتيسيسا عمىاإليضاحالمذكورأعبلا،فتهسيرُ
وترميزُ األرض"، عمىوتجس اإللس "هبوط يُأنها فيوخصنابميوف؛ اإللس" "مسيرة  مهيدا ب عت ا ر

.اإللس–لمدولةسفيالوقتذاتِاألخطرُواألخيرُالقوميةهيالوكؿُألقصىحد.فالدولةُ
التهسيرُ العمميّأما فيعالسوسيولوتجي مؿُ، حديثا  العبلقاتتعريؼِعمى مف الوبكة هذا

 )الدولة(. المعقدة أ عت ِبرإني الصدد،مواطرة  هذا في تالومرايي تعمقُت طويمةايهعمي ،مدة 
لمنقاشِ ها أولية وظيهة وطرح  لي. ذاكُت أفْممؿُوبالنسبة ي نوعية توف قد اهفاؽ. وفكُتهتح

الدولةِتعريؼُ حسنة. بداية  بالسمطة أوكاؿِتجميعُفارتباطا  القانونيِةالسمطة بالضوابِط الُمق يادِة
تسميُتها ضمفبيمكُف الُمر كاز ة فالسمطة ذاتالقواعدالميسساتمتجمؿِؿِتكامُالدولة. الُمي طارة
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داد الُمح  ُتع ُرؼالدولة ة، لمضموفِهذااليكهي.ية.لكفّقانونتجيدا مفالناحيةالإنما فايضاحها
وتناولُالدولة الوكؿ، مع المتكامؿ أكثر؛معا الوكؿواإلطار هاباالرتباط نظر  وتجهة  ُيق ُدـ

ذماتكا فسنستطيعبموغ معالتطوراتالتاريخيةواالتجتماعيةالحاصمة،هذاالموقؼ دم تجناماال .وا 
ذيقيمة عميامفحيثالمعنىوالسرد. وامؿ  تعريؼ 

القوالبوالكميويهاتوفمهيدا تكرارُكُالدولة.لكف،لفي تعاريؼلعديدمفوتجوِداإنيمنتبس ل
مدة  معسكرفيالطويمة،سواء المحهوظةمنذ إيضاحما أوال  الالميبراليأواالوتراكي.عميا

لة.تعنيسالدو
قمع  - أ ليست اإلبقاء الصراعِإنها أو )الطبقي التوازف ضمف إذف،كوضععميس .)

فيهاليسمُفاصطبلُحكوِنهاأداة  غالب  طبقيكطابع   را كثيرا .وُط قمع 

األمفوالنظاـمزاعمهافياستتبابِالهوضىبتاتا .فيحيفأفّحالةِإنهاالتعنيإزالة  - ب
 الحقيقة.عفالتعبيرعفبعيدة 

لِإ -ج ليستميدانا  أرضية المواكؿواألهداؼعمىاإلطبلؽ.وعمىالنقيض،هيؿُح نها
،وتيزيمها،واالستمراربها.كال رغريناالمواكؿالستهحاؿِ

وأيديولوتجية،الغير.ميثولوتجية تهامعاأللوهياتوالمقدسات،فأماعبلق-د
دارةِوتكويفِقوةِكالبتةلهاوالمعنى-ىـ األمةوالديفوالثقافة.ا 
االستطرادُكؿ  يمكننا التي التهرعات، هذا أكثر، باألغمبفيها معنية دعايات متجردُهي

كؿاحلناأفّضُو يُالتاريخ .فالدولةُتعنىباألمورالمذكورةمنها ،لكفّبتعاريِؼالدولِةالسالهِةالُذكر
أدالدوؿل  نطاؽ  كثيرا  تتعدا بعمميةِةبحاألوساطإلىمذاألصميفيتحويؿِدورهااءِـ والقياـ ،

الُمضاِرب.أناالعمىي ِدالعقؿِا هأبم وا اإلنسافأحمقالمتجتمعالخامؿ،وتصييرِالصهر،وبناءِ
ويوفِالدولةفيإدارةِأنكرمكانة  األناروييفألدولةاالمتجتمع،والأرشتعريؼ  ووفؽمنظوِر

التيينادوفبهالبلدولةِاحالة  لأوُمتجِديا أمرا  متطبيؽ.قاببل  فّ،فااالوتراكييفومثمماهيحاُؿ
 هيالء أوار تالهوضوييفحقيقة  قد الوسط، إلىالتيظهر تإلى ممارستهـفوِمهـ مفخبلؿ

نهييالبخصوِصالدولة،الحقايؽعمىبعِضوضُعهـالب نافُونصؼ.فقرف عمىمُرالعممية
الذيقاؿفيس.فيحيفُيعت ب رالوضعُبويِنهاالمواقؼاألساسيةِبخصوِصالمقارباِتوأخطاءهـ
الميبراليوف" أ ق ّؿ أكثر مفالدولةق ْدر  إرغاما كوفالدولةأدركوامناحيس،حيثإحدشمعنىمف"

ـ عفكوفالرأسماليةِهـالمستميت دفاع .لكفّا اقتصاديا احتكاري عطاء ،الاألكثر االقتصادِنظا
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ُمهوفمُالذهـمفاإلوارةإليهـعمىأنهـأفظعُنقِيُ القوشالتيأخطي تكؿاهـوراء راييفالذيفُيخ 
الدولة.فيتعريؼِ

اإلنتاجعمىفايضِمتيسس اقتصاديٌّاحتكار ينهاالدولةعمىالصعيدالضيؽبتعريؼ إفّ
اإلنتاجوالقيمةايضِوفوتسريبِامتصاصِالطامعُةفيأكثر.فالدولةُمر يراألنِالقيمة،يُفايِضو

الوسايؿ،بدءا كافةِبعمىالمتجتمعُمسماطة عميااحتكارية هاكبنية ـنهس ظُن تُ،مفالمتجتمعإليها
 مف العنهيةِالوسايِؿ إلى ذالتعسهيةاأليديولوتجية وا  عمىضوءِ. لؤلمر نظرنا التعريما ؼهذا

 سنتجد الضيؽ، أيالسياسةأّف الدولةِسياسة ، مخرِتعني عمىُحكـِالففاالمطاؼِفي القايـِ
واإلوراؼِ ألتجؿِالتنسيِؽ وفايضِتحقيؽِالبلزم يف اإلنتاج فايِض ذا وا  إلىالقيمة. ذلؾ حّولنا

ة معادل القوؿُفعامة، أفّيمكننا سائل القيمة + الو فائض الدولة = فائض اإلنتاج و :
ذاق يامناهاضمفمتجموعالسياؽالتاريخي،الُحكمالعنف + فن أجيزة األيديولوجية +  سنتجدف.وا 

فيماعداهذاو.موضوع الحديثالدولةُدمات ُكوفُعنفّعالة عمىأرِضالواقِعهذاالعوامؿكؿاأفّ
األدواِتوالوسايِؿاألخرش،سواء العناصرأوالعوامؿ متكاممة أومنهردة،وتوصيُهها،فاّفتعريؼ 

مف العبلقاتالمسماةبالدولة.تحميؿوبكةِعمىأنهاالدولة؛لفُيم ُكف 
أمر فايضِوسمب القوؿبكوفالدولةتعنينهب  -0 لكنستعريؼ القيمة ناقصصحيح،
 لم اية.

ألوهية الدولةِإلىالنظرُ -4 عمىأنها أومأيديولوتجيا  بينهاقدسة، اهللعمىظؿ تعريُهها
أوحالةُوتجسِ لوتىالقناعاأليديولوتجيُتجهيزِتفيسوشهعاإللس؛الينتتجسيدِاألرض، البلـز
 االستبدادوالط ياف.أنواعِ

3-  استبداد الدولةتعريُؼأما كونسحكما أخبلقيا مف،فبليذهبأبعد ط يافوعمىأنها
 صراألخرشوُيبِعدها.،باعتبارايت اضىعفالعناا عمميهواألرخص

2-  عمىمخاطر فُه بالدولة رُسُه التيتُالمهاهيـِتوتمؿمضاميُف ق بيؿتجدية الحكـ مف
 نظرا لت اضيهاعفالعوامؿاألخرشالتيالغنىعنها،الوتجسالباطنيالحقيقيلمدولة،ُمواراِة

 بقدرالتهسيراتاألخبلقيةعمىاألقؿ.

ولكف،.الدولةسالتيالبدمنهالوتجودِمفالعناصرالمذكورةمكانتُالريبأنسلكُؿعنصر 
ِحدشعمىعنصر كؿُاليمكفتعريؼُ فيغمبُعمىأنس مفهنا، الُمصاغةتعاريؼالالدولة.
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بينها،متباينة  أفيما إلبرازها راهالعناصرعمىحسابِحد نظرا  فبلتنتجوبذلؾمفإفساحخ  ،
الناقصة.الطريؽلمتقييمات
التاريخ.رُعمىم الميلوفِةتقسيماتِوفؽمختمِؼالنيؼالدولةبالمقدورتص


a- بة لف  القيمة واإلنتاج: ائضِ و من حيث الطبقات االجتماعية الُمَسرِّ

وكؿُالدولة العبودية:  -0 ي هو الذي الناُسكُالدولة فيس وأسيادهاوف لمدولة تابعيف
ليسبكدحهـومتالخاّصيفال بؿوبوتجودهـالكميدوليف، الرمؽوذلؾمقابؿ؛حسب، .وهوسُد
 وففيسالعبيدأداة اإلنتاجالرييسية.كُالعصورالقديمة،ي ياألساسيلحضاراتِ بللالوكؿاالست

القديـ،العبدِعفالقفاماُيم ُيزُحدود.فبِةواض مر العبوديةالهووكؿُالدولة اإلقطاعية: -4
حؽ  فيتيهو وكؿُسيسِاألوؿ وهو العايمة. رابُالدولِة الوسطى،فيمدنياتِالُمتج  العصور

المتجاؿ  يهسح فايضِباعتبارا أماـ وأكثر اإلنتاج التنهيذفايِض عسير  كاف ْف وا  حتى القيمة،
 تجمة.ا بوروط رتبطعمميا ،وم

عيةالمسماةالدولةالذييعتمدأساسا عمىالطبقةاالتجتماهووكؿُالدولة الرأسمالية:  -3
والتيت عمىبالعماؿ، قتصُر فيالسوؽِكدحِبيع ي سمعةكييُها وقد بالقِكُ. أووفتسميتها سـ

 المدنيةالرأسمالية.عصرِالوكؿ.إنهادولةُالبنيةأكثرمبلءمةمفتسميةِ

 
b-  ُالوجود األثني لمفئة الحاكمة:ب متعمقالتقسيم اآلخر ىو ال طراز 

هكتسمىدولة الرىبان: -0 لسيادةِذا أوؿ طابعِنظرا  باعتبارهـ الرهبافعميها، متجموعة
وُمو ُيديها.وكؿ  اإللستعود–لمعبدوالدولةالمقدسةأوالدولةاالصطبلحاتمفقبيؿاميسسيها

 إلىهذاالهية.

التيتمسؾبزماـُِتع راؼوفؽاألسرةِ:األسرة الحاكمةدولة  -4 أيضا مكافِباإلوالحكـ.
فيكافةالعصورالحضارية،بؿواليزاؿة وايعإدارية دولة السبللة.وهوطرازُبدولةِتسميتها

الحاكمةأوسبللة التيُتو ُكؿعايمة .هوالدولةُالراهنةدوؿالتيثيراسايدا حتىفي المتجموعة 
 فيها.األساسية 

ماباألغمب.وُيبلح ظوقوـ أة قبيمنهوذِةتحتيمهيالدولةالقاة أو القوم:قبيمدولة ال -3
الدولةأوالقومي.ووضعُيّق ب مِالرالوعيُطواخاصفيالعصورالوسطى،حيثت تيثيرهابوكؿ 



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية

 
 

 212 

 األدياف مف العديد مف وغيرها والصيف والهند واليهودية واإلسبلـ المسيحية وفي يتيحاألقواـ
كهذا.  ؿالقومي.التحوهنادور الديفُييديحيثالهرصةلتعريؼ 

لهاالوطني.و ح ت لِالمتجتمعاتالمحققةِالمرتكزةعمىأساسِهيالدولةُالدولة الوطنية: -2
دولةُ وهي الضيؽ(. بمعناا الرأسمالي )العصر الحديث العصروالعصر عمى تقتصر ال

وباألحرشألس؛أساسا أيضا الديمقراطي العصرُالتييتاِخُذهادولةُالهيالرأسماليفحسب،بؿو
ب تتكهُؿ التي الدولِة هيحالُة هذادفةِإدارةِفيدورها الديمقراطية(. + بالوفاؽ)الدولة الحكـ

القوؿبوتجودِ نظاـُوباإلمكاف يسود أيعندما كمتاهما، تتواتجد عندما الوطنية +الدولة الدولة
و الوطنيةُالديمقراطية. تنضوةماألتختمؼعفدولةِالدولُة حيثقد تحتمفاألمـِالعديدُي،

 .سقِؼالدولِةالوطنية

فقط،واحدة هيالدولةالتيتحتويفيبنيتهاعمىأمة :(دولة األمة) الدولة القومية -0
تجميعُ الدولةعمىأساسِأعضاءِبحيثيتكامؿويمتحـ مع ت األمة تكاد القوموية. وفكُالنزعة

الدولةُ وهيوكؿُأحادية فيها غيرالدوبقومها. ومف هذا الرأسمالية. المدنية في األساسي لة
نظاـِوكؿ هذااألخيرةِالممكفالهصؿبيفالدولةالقوميةوالدولةالمسماةبالهاوية،نظرا لكوفِ

 الرأسمالية.نظامهاالمتميزباألزماتالدايمةفيظؿُالمضادةلمدولةالقومية،أووكؿ الثورةِ

 
c- استالم زمامِ ب وخر من التقسيم، بموجب االنتخاب أو التعيين، أآ طرازٍ  إجرا ُ يمكُن 

 الحكم بالوراثة أو بالعنف:
الدولةحاكـ حاكـ.أيأفّواحد هيالدولةالمرموزلهابوخص الدولة المونارشية:  -0
ِمكا أوإمبراطورا وفمونارويا أوكُهنا،وقدي أحاديٌّ وباستخداـِأالحكـ،إمابالوراثةِيستمـدفة م 

وهواوةِؿِز العصورالحضارية،والذييعكسمدشه العنؼ.وقدووهدهذاالنمطفيكافةِقوةِ
 الدولة.تميسسِ

يةباالنتخاب.وقدُينت خ بوخص الرييساإلدارةِمتجموعةِمتجيءِحالةُهيالجميورية: -4
ألؼُ أو إفْواحد، وحتى ذلؾ. في فرؽ ال وكماختمؼ وخص، ا ياألمر مفلك، ُي ُير ال نس

وخيـ.فالتجمهوريةُخطي ذابيفالتجمهوريةوالديمقراطية،وهأحيانا المضموفوييا .يحصؿالخمط
لتحديدِوكؿُ واالنتخابُيعم ؿبس ميسساتِإدارةِدولة. وطيدالدولة بوكؿ  الألتجؿِالمتوكمِة ،

كادارة  أفّالديمقراطية فيحيف لموعب. وكؿ كؿامختمؼ اـ نظالديمقراطية فهي االختبلؼ.
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نمطِ في يندرج ال إداري أفُّحكـِ ريب ال ميسساتُلمديمقراطيةِالدولة. أيضا  تقـو التي ها
لكفّ ختمهافتوالدولة الديمقراطية باالنتخابداخمها. اخت م ط البعِضعفبعضهما لقد مضمونا .

ف بما الوضععمىكؿالمثقهيفالمتنوريف، خمط هذا بؿحتىثمة الماركسييف. لدشلينيفيهـ
 أنس ذلؾ وهناؾأيضا . الديمقراطية لنواةمدنيالبيففرؽنوعيبيفوضع الُمك ُونة اتالرسمية

 الدولة.

دارةِ )سواءكانتقصوشبيهمية الدولةمفهنا،يتحمىعدـالخمطبيفاإلدارةالديمقراطيةوا 
بة  مفالميسساتُيالمتيتيالحكـتقاليد أساسا تعنيالدولة هما(.عمما أفّأـالبالنسبةلكمت يمنت خ 
ماالحدود.ذلؾأفّأبعدِإلىالنطاؽةُاالنتخاباتفياإلدارةمحدودالسنيف.لذا،فوظيهةُمالؼِ

تيميفُ هو أساسا  االنتخابات عبر ألتجؿِيتجري واالمتيازات شتى الزمر االحتكارية األفضمية
االحتكاريةودة ضمن الدولةالموج الزمرة الزراعية، االحتكارية البعض)كالزمرة بعضها إزاء

هوالذي،فكافأقوش..(،وذلؾبموتجبمكانتهاوقوتها.فم .ؿاالتتجارية،وزمرةالصناعةأوالم
ال،فبلديمقراطيةفيالوسط،ول راطية.قالديمنتصارِسمىبايوضعيسهناؾُينت خ ب.وا 

مِ مطمؽفيكؿُفما بواالتجميعباالنتخاب.فم الديمقراطياتيقوؿبتوظيؼُِحكـ  ُينت خ  فل ـ
المعيار الديمقراطيات.لكفّدورهـضمفاإلدارةفيظؿُأيضا بامكانهـأداءُ هواألساسيهنا

دارتسباالنتخابوفؽفترات إلالديمقراطيالمتجتمعِتحديدُ المتجاؿحِافسإقصيرة،فيسبيؿِدورية 
واإلبداعوالحقوؽوالحرياتوالمساواة.ثماِرالتطورواإلأوكاؿِمختمؼِتحقيؽِأماـ

d- ُبة لفائض القيمة: عتمد عمى المجموعاتِ ذي يالتقسيم اآلخر ىو ذاك ال شكل  الُمَسرِّ
ا ،نظرا لكونهاتجيدعميهاالدولةعمىهذاالنحويسمطالضوء تعريؼُالدولة الزراعية: -0

بداياتِف ت ي كادارة  انتظ م ت قد والتيسيسها االستيبلء عمى فايضِسطوِعمؿ اإلنتاجعمى
التاريخبالتناسبطردا رُةعمىم يالزراعدولةِالالزراعي.بالتالي،بالمستطاعالحديثعفوتجودِ

 الزمرةالزراعيةفيالعديدمفالدوؿأوداخؿأتجهزتها.معقوةِ
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تنظيـِالتعتمدفيحكمهاعمىهيالدولةالتي:0لدولة المركنتمية(ة )ايدولة التجار ال -4
القيمةواإلنتاج.مثبل ،فالدولتافاهووريةوالهينيقيةهماكذلؾايضِوفأسموبا فيتسريبِالتتجاريُ

 وميثرةلم اية.قوية التيالتزاؿُزم ُرهاالتتجاريةُتاريخيا .وفيراهننا،ثمةالدوؿُ

مثاال عمىقوةِالمعتمدةِدولةالهيحالةُل:ادولة الم -3 إظهارسويسرا الماؿ.بمقدورنا
ذلؾ مف األهـ إلمكانيةِعمىذلؾ. ونظرا  عصرِاعتبارِ، األخير الرأسمالية أنسعمىالعولمة

ابدرتجة هوينُز زاع قدت الحالياالمالياحتكار أواالالماؿِزمرة أفّباإلمكافالقوؿُفؿ؛االمعصرُ
 الدوؿ،وباتلهاوزنهاالُمحُددعمىدفةالحكـفيراهننا.عظمىفيتجميعِ

العديدُالدولة الصناعية: -2 اإلنتاجثمة مف انطبلقا  الماهية، بهذا المنعوتة الدوؿ مف
االقتصادِ،الصناعي في رييسيا  دورا  ييدي الثورةِبالتزامفِالذي وتجسِمع عمى الصناعية

لق بموغُالخصوص. كاف ألفّحالةِد عور، التاسع القرف في مثاليا  هدفا  الصناعية الدولة
كافالتصنيع  بالتالي، لم نىفيفحواا. لبموغُالكافمرادفا  لكافةِساسية أغاية متصنيعِاألسرُع

كانتزمرةُ مفهنا، المتيسسة. فالزمالدولةِالدوؿ بمعنىمخر، ّناع. رُاألقوشتتكوفمفالص 
المعووةُ األساسية التتجارُاالحتكارية هي الدوؿ الثامفداخؿ القرف في )المركنتمية( الكبار

ّناعُ والص  والمالِعور، عور، التاسع القرف في يّ)الصناعوية( )الممُولوف المستثِمروف(ووف
وبوكؿ  يومنا. حتى العوريف القرف منذ ويوف ساسأباألغمب تدير التي هي الزمر هذا ي،

 العبلقاتالمعقدةالمسماةبالدولة.

 

eوالفة لمدولةالمزيَّ  غرب ىو التسمياتُ التقسيم اآلخر األ-ـ تيدي، دورِتي إبراِز إلى
وفكُالدولةالرأسمالية،والتسترعميها.قدي احتكاراتِحقيقةِإلخهاءِتجهازاأليديولوتجيالساعيال

أيديولوتجية الدولة،والتيهيعبارةعفصياغات أنماطُماُيزع ـأنهافيإعادُةالنظِرمفالمهيد
مصطمحِهالة إلضهاءِدُتجه ت  عمى ال موضواإلبهاـ الصعِبالدولةمف مف ي دو بحيث ،

احتبلِؿهذاالمصطمحاتوفروضها:تيفتحتوطيةِاألتجواءاليومية .ذلؾأفّتعريُهها

                                                           
ُيتجِمعميرخووحتىالثامفعور.والقرفالساسعورفيمابيفاكتممتمقوماتهاالمركنتمية أو التجارية أو الفكر التجاري: 0

تكزعمىعدةمبادعترهيتهذاالحقبة.ودتسميةعمىتجميعاألفكاراالقتصاديةالتيساهذاالالهكراالقتصايعمىإطبلؽ
التتجارية، فيالحياة ؿالدولة تدخ  تحقيؽالميزافالتتجاري، تممكسمفمعادفنهيسة، وما األمة بيفثروة العبلقة أساسيةهي:

 وترتيبأوتجسالنواطاالقتصادي)المترتِجمة(.
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رُاأليديولوتجيهوالمصطمحُالدولة الميبرالية: -0 االقتصادبالمختصيفعمىقموبِالمعزا
الحرفيالدولةُ بيفالحرية،هواألساُسالتضاد،الالتماهيالحرة،رغـأفّالسياسي.ومعناها

القضاياعمىمفالحريات.ومفأعظـِمفحيثالتجوهرتعنيالحداومصطمحالدولة.فالدولةُ
والالتاريخهيدفاعُمرُ الدولة.هـرياتعفحةِمتجموعالهرد وتتجاا الكهاحُقد مرتبة احتؿهذا

اليحةِ بيف والصراعاتِالالصدارة الرييسحقوالسياسية عبلوة قية تعريؼُية. يتـ أنس هذاعمى
 أيضا  األقؿّبالدولة ويوفِينها في أفّتدخبل  رغـ غيرُوتجود االقتصاد، إالممكف الدولة

عاالقتصاديّباالحتكارِ تيسيسا  فمقولةُ. ذلؾ، سهسطةمى سوش ليست تدخبل " األقؿ "الدولة
االصطبلحِ بهذا ُيراد وقد كينونتها. وهوية الدولة لمضموف ومخالهة أماـالمتجاؿِفتحُمضادة

 حصتها.كذلؾمضاعهُةاالحتكاراتاالقتصاديةالرأسماليةباعتبارهادولة،و

االوتراكيةالمويدةمعسكراألكثرفيبسبالميخوذُهذااالصطبلحُالدولة االشتراكية: -4
خاصة تقدير.الدولةالميبراليةبيقؿُمصطمحِمايتعمُؽبلِلة معادِعبارةعفسهسطة هو،بصورة 

بالدولةأصبل .والدولةُالحقةالعبلقة فاالوتراكيةُ تضادهامعاالوتراكيةبقدرِعمىتضادٍّلها
مع أدنىالديمقراطية إفّكحدٍّ الخمطِتُجرـ ال. في يكمف لبلنتهازية باعتبارهااألونع الدولة بيف

ن الزمرِمتجموع  باعتبارها االوتراكية وبيف الكبرشتاريخيا ، االقتصادية المساواةؽ س االحتكارية
"اوتراكيةِبػهاىتسميتِعمح مِصطُتيااللمظاهرةِمةُاالوتراكيةفيراهننا،والمقابِونظامها.فالدولةُ
لرأسمالية:عمىاالدولةاألكثرانهتاحا يية،كونهاوكؿ الِبدمعالهاويةُِعرشوثيقة فرعوف"،ذاتُ

هيقوميةالدولة الاالوتراكيةالمويدة.أيأفّضمف)الهاوية(ةقوميالدولةِمإنهاالمقاِبُؿالرديُؼل
ولبلوتراكيةِيبراليةِلمّالحقيقي الطابعُ المويدة مفبماهيتها لذا، عمىالسواء. الدولة( )اوتراكية

أواصرهامعالهاوية)ضمفنطاؽالسمطويةوالتوتاليتارية(.سيكوفمفاألنتجعتقييـُبالِغاألهميةِ
البداييةالسايرةعمىدربِالدولةالميبراليةواالتجتماعيةأواالوتراكيةعمىأنهاالهاويةُكثيرا تقييـُ
 الهاوية.

األساسيةُهيالميسسةُالدولة األوكاؿأفّبيفضؿِواليفلبلوتراكيةاالستيعابُىالمعميتعيُف
،وليسعاـمالؼِةالمعمرةخمسة مدنيالتقاليدِطيمة ايضاإلنتاجوالقيمةِوفوتسريبِفياختبلسِ

فكرِةكانوايدافعوفعفقروففحسب.بالتالي،فافْفقطضمفالتقاليدالرأسماليةالمعمرةأربعة 
رةوفذلؾيعنيالهاوية.،وقصدعفوعي الدولةمفخبلؿِاالوتراكيةتوييدِ ْفكانواأداة ُمس خا ا 
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مرافعتيفيهذاالمواضيعباسهاب طرح أوتناوؿ أْفأوالخيانة.ممؿمهاداال همة وعي،فعفغيرِ
."سوسيولوجيا الحريةالمعنونةباسـ"

متطابقتافالهاويةُفعنىبارزلس.الماصطبلح الدولة الفاشية: -3 القوميُة مفوالدولُة
الكبرشلممثقهيفالمداعيفأنهـليبراليوفأواوتراكيوففيصياغةِحيثالتجوهر.تتتجسدالسهالةُ

تعريؼِ الهاوية مااستثناييٌّويء وكينها خارج ط ُمس  النظاـ فالرأسماليةُنطاؽِعمى الرأسمالية.
ة بصمترة)بالتاليالهاوية(قوميالدولةِالعمىعفاإلبقاءِممنه جُهيالتعبيرالةُوالمدنيةوالدول

عتبةِ كؿُعمى في الهاويةُالباب واالستثنايي قاعدة األوقات. وفاقُسايدة. البنيةِهاهو مع
 .الديمقراطية

أسبابِالدولة الديمقراطية: -2 إلى تطرقنا ت استحالةِلطالما مقراطية.ديولةُالدوف كُأْف
 ختبلؼِبللفنظرا  والديمقراطية الدولة بيف صعيدِالتجوهري عمى ونمطِوبنيةِالذهنية المتجتمع

كعامؿ مدولةالديمقراطية.لكف،ول،فبلوتجود ممارسةالهاعميةوال فقدُوِلد تحاتجُة،تماما محوريٍّ
ماسة  كضرورة  الدولِة الإلى نظاـِوفاِؽ الديمع وذلؾمقراطيةالحضارة بسببِ، لمدنيةابنية

بدرتجة وطية فيراهنناأزمُتهازدادُتتيالعمىمدشالسياؽالتاريخيعموما ،والمتيزمِةالرأسمالية
عفإدارةعاتجزة الدولة .أيأفّأكبربكثير فيهالوحدها.بؿباتتدفِةالحكـِ ُتضطر  فيحالة 

طالماممكف،وبينهماأمر القوشالديمقراطية.بالتالي،فالوفاؽُمعاإلدارةالموتركةِالقبوِؿبإلى
تعففرصةِث ح الدولة،فاذاماب .وأيا كافوكؿُأيضا مفهذااألمثمةفيالتاريخِنوهدالعديد 

الديمقراطيةذاالدولةِوفمصطمحُكُ،فحينهاي هالوأساس توالبنىالديمقراطيةالثوابِتالمواركةمع
لذلؾاألصحواألسمـعمىالديمقراطية.وبموتجبذلؾ،فالتعريؼُمعنىمفحيثكونهامنهتحة 

الدولةوتناولهامفأهـُعمىأوكاؿِالتركيز .كنُتقدبيانُتسابقا أفّ"الدولة+الديمقراطية":هو
وحكـِرةعمىإدارةِالسياسة.ذلؾأنسباتمفالمستحيؿالقدالوظايؼالمرحمية)العاتجمة(لهمسهةِ

بمنطؽِ الراهنة المتجتمعات بالذات السبب ولهذا الكبلسيكية. الدولة المتجتمعِمنظماتُدخم ت
األعماؿالمدني تعانيالنقصاف تجدوؿ  هذاحاليأفّالالتجدي،واليبدوضمفالوضع،ولكنها

 .الُحكـرةطمواعمىأواإلداريهراغِالعمىمؿءِقادرة المنظماتِ

أفّي  فيالوفاؽِالوحيد ج خر الم ُموُح بُالممكفيتتجسد الديمقراطيالمنت ِظمةِبيف نىالمتجتمع
يارةِأكثر،وبيفميسساتِبراديكالية  المدنيةالرأسماليةأكثرعطاء.أماالقوؿبوتجودِالدولةالُمص 

بتوييدِ القوؿ أو لوحدها، الديمقراطية الحضارة ابمهرِدها النظاـ فيخضـُأو الوتراكيلوحدا
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 ،) ستدـو السنيف مف كـ التخميف يستطيع أحد )وال القايمة التاريخية أفمس فالمرحمة بعدماقد
نتايج ض خام ت  والخسرافُمفخبلؿِكارثية ميساوية عف الحاصمة. الممارساتالعممية مفهنا

راقِةواأللـِعمرُوؿإالطُي المتجتمعالبوري،فيحيفالنصيبِ سنستطرداِءواالست بلؿ.الدما 
.مفمرافعتي"سوسيولوجيا الحرية"ضمفمتجمِدبوكؿواسع فيمعالتجةهذاالمسايؿ

.لكفّقانوف"دولةالمصطمُح"،يتصدرهافيمايتعمُؽبالدولةالمصطمحاتاألخرشهناؾبعُض
اإلنتاجأصبل ،عمىفايضِباالستيبلءِاالقتصادي،ولكونهاتحياؿاالحتكار ثُم باعتبارهاتُالدولة 

غيرِ أفْفمف عادلة كُت الممكف قوف وبموتجبِية انونأو لكف، ُصمبها. الُمصاغةفي القواعد
بدولةِ ُسُمي ت فقد ومواطنيها، ألعضايها والمبيانة أو القواعد عمىوالقاندولِة لسموكها نظرا  ف،

ووفؽالقوانيفالمرسومةأساسِ الوؾفيأفّالمساواة وضع مسبقا . بدوؿِهذا إيتجابيقياسا 
لهـفرمانا راسخا .كبلـ االستبدادييفوالباوواتالذيفيبتدعوفالقواعديوميا أويتجعموفمفكؿُ

لمدولة.فمثبل ،كُو لكنسمفحيثالمضموفاليُ اليدؿ اصطبلح "الديفدولةُ"ؿتعريها مختمها 
كثيرا  اءِِردوُطِرح تتحتالرهباف،فقدُعِرض تالدولةُ.ذلؾأنس،وانطبلقا مفدولةِعمىويء 
طيمة  التسمياتُسياؽِالقدسية أما التاريخ. النابعة وحتىمف بؿ والهمسهة، والميثولوتجيا الديف

أماولة.هاالوسايؿاأليديولوتجيةلمدالدعايةوالتحريضباألرتجح،كون "العمموية"،فتندرجفينطاؽِ
فقدتـالعممانيةالدولةُ أصبل تصو رُ، فهيت.الديفلدولةِعمىأنهامضادة ها وتمؿعمىولهذا

بيؿالدولةالعممانيةأومفق ،ذاتاألهداؼاأليديولوتجيةوالصهاتِالنعوت المعنىذاتس.أيأفّ
مضمونا تميزُالت؛الدينيةالدولة .دعاييةالقيمةالمفكثرأبويء 

فالدولةُ ولتاريخهيالبذرةُخبلصة؛ لممدنية ةالمدنيالنواة امدارِتكاثرتعمىطوؿِبحيث،
الاالنقساـإلىأوكاؿ مفخبلؿِدايما ذاتهاتمويسِحرص تعمىحتىوصمتيومناالحاضر،و

وألوؿِ لها. أتيحتفرصةُحصر نطاؽِتعريؼِمرة الحقيقالدولةضمف فيعصرِيوظيهتها ة
راتاأليديولوتجيةالسايدة.وزويالتكؿُالمدنيةالرأسمالية،رغـ  إلىإمكانيِةصياغِة هذاالوصوُؿ

ثمرةُالتعريؼ هو الذي ضدُيع د ،كبيرةعممياتية وذهنية تجهود ، الكهاِح منتجزاِت أثمِف مف
لكفّالرأسمالية فيترسيخِالقضية . تتتجسد وكبل الديمقراطيةالحضارةِمعانيوتصعيدِالحياتية

نتجاحهاهذاالتعريؼ،ضوءِعمىومضمونا )تنظيما وممارسة ( .فيسبيؿتطويرهاوا 
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 الرأسمالية وتديينياأيديولوجية الحداثة  -ج


الحضاراتُ المدشتتكوف عمى تيسيسا  الطويِؿ عمى األيديولوتجيةخمهيِة أماالصياغات .
ذهبفيت؟"،فبلالحقا المعنويةالثقافةُوتتطور،الماديةأوال مفقبيؿ"هؿتيتيالثقافةُتُالتسايال

ذالموضوعِعقيدِمفتأبعد اهامعن ماأعطيُتمثاال كونيا فيالعال ـالهيزيايي،فسيتضحأكثر.وا 
نحو األمرُ مدة عمى منذ ن أفضؿ. تالنقاواتُب و طويمة حوؿ سياؿِوالمداوالتالكثيرة هؿ:

يـِس متجُلاألولويةُ عمىالرأيِمموتجة؟لأـ عموما  ُأتجِمع  الكوففيبتطورِالقايؿِوفيالمحصمة،
 التكويناتِتجوهرا أماـ المتجاؿ  إفساِحس عمى بناء  هادياليكتيكِبيـِس التجُ–الموتجةثناييةِمفخبلِؿ
،حيثتيديدورا موابها ،المعنويةالثقافِة–الماديةالثقافةِقرينةِ.كذاأمرُُي،الاإلفناييّالتطور

ف.وليسامتضادايمختمهة.فهماعامبلفتكوينيافي ذيافبعضهماالبعض،ولوأنهاذاتطبيعة 
ُلدافبعضهمابالتمايزواالختبلؼ.فكيهماأفّ أويـُس تجُُيطِمُقهاأوُيهضيإليهاالموتجة كؿابؿُيو 

ُتو ُكؿُماديةالثقافةُال أيضا ،كذلؾفكؿ ؛عنويةمثقافة نصر ع، معنوية  ثقافة  أوعنصُر موتجة 
تجُ س ُتك ُوف يما  عنصر  ثقافة أو ثمة عاٌـّوزيغ وذوذ مادية. التحميمي العقؿ نظاـِفي ضمف
بصياغةِلصالحس.حيثيقوـُأصحاُبهذاالعقؿِادالنظاـالذيو يابسببِذلؾو،المدنية األحكاـِ

 القوانيفالمطمقةبيؿمفق المطمقِة الثابتة، القواعد : االمتثاؿلها،أسبقيةعمىالكؿُالتييتعيُف
مرحميةالمظاهرو،الُمُثِؿالنموذتجيِةوالكاممة؛باإلضافِةإلىصياغةِتهاأبديواهلهة،قدسيةالدولة

خبلِؿكؿيتطمعوفمف.وهـالوكؿوغيرهاالتجوهرالثابتغيرالمت ير،وسرعةزواؿِوالمريية،
الكوني.النووءِمعاكسلدياليكتيؾِمصالحهـومنافعهـ.إنسموقؼ وتنظيـِإلىتوطيدِذلؾ

والنقاواتُ معكثيبة التحتيةوالبنيةالهوقيةعمىعبلقة الدايرةفيالمتجتمعحوؿالبنيةِهذا
بنيةالعميا،أيمفالدولةة.فهي ؿيبدأبنظامسأوال مفالمدنيالُمنو يةلمحرفةِمنهذاالصياغاتال

 نظام تباوالحقوؽ،تماما مثمما (.فيحيفأفGeistّأوالعقؿالمطمؽ)سالكونيمفالذكاءِدأ
البنيةالتحتية.وهوبهذاالنحويواطربلقوشوعبلقاتاإلنتاجالتيسمااهاماركسيولياألولوية 

 زعمِعين سالمنطؽ هي ؿ رغـ أ تجم س، "لقد بالقوؿ ي س وكيؼ قدم يس". عمى األمر ذلؾ؟كُُت وف
أفّ يقوؿ أفّأحدهما يقوؿ والثاني األساس، هو ما الثانياألساس عنصرا  العنصر أوهو

دادالعنصر الوقوع الُمح  مهادا ما وهذا فخُ. لمتمييزِفي الهظ والموضوع.المنطؽ الذات بيف
قديمة،مهمااداعواالعكس.وفيهذاالمنطؽبالذاتالالحضاريةِالذهنيةِفقدواظبواعمىبالتالي،
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الميموؿ؟فمفتجهة،ماركسالنتجاح حرزاوتراكيةُالتجوابعمىالتسايؿ:لماذالـتُحقيقةُوارشتت
 تعريهُيتضمف وبلقتصادِلس مسيرتستعقيدتوويوا  في ينطمؽ هو األخرش، التجهة ومف كبيرا ، ا 

بكافةِ لمحضارةِالمعانيأدواتِمسماحا  العايدة فالنتيتجةُبناء الكبلسيكية. الحقيقة هيأفّعميس،
الصحيح.البطولةوالوتجاعة،ومهماقِيؿالكبلـُأسمىمياتُِقُدم تمهما،تهسيرهاـاليستكمات 

وروعِ بانواءِلدش )الحداثة( الرأسمالية بهعالياتِالمدنية قامت نهسها، أيديولوتجيٍّ توييد 
وصيارتيضارعواقتدار بمهارة  السومريوف، الرهباف عميس كاف بؿنهس ما راسخا . نظاما  ها

فتورُحالدولة.نمطِبمايتعمؽُأيديولوتجيا فيواسعة مسافات أنهابدأتأوال بقطعِوباإلمكافالقوؿُ
وكيفّ الحضاراتِاألمر  .اوُتم ُقُنسلم يِرأيضا دُدُر .هذاماتُواحدإلس المدنياِتليستِنتاج أوكؿا

التجُإفّ فمنتيمؿْمهمؿ م هذا محمدسيد ة. اهياتاألولىفيالقرمفمضموف .سنرشأفّمثبل نا
عفاهياتِمختمؼ  فمصطمحُكثيرا  فالرب األخيرة. باستمرار. تطويرا الذياكتهىفياهلليتـ

واد  قد الحقا  نراا بالقوؿ"إقرأ"، البداية و ياد تاهياُت فقد بمعنىمخر، بارزا . المتتجزيُةنظاما 
عمىمراحؿ  ـ  متوالية،أوباألحرش،النظا ه تأرضيت إنها .وهكذاخطوةبسخطوة ر ص  فيت و كاؿ 

منهامبلؽ،وعمتكامؿ أيديولوتجيٌُّكؿٌّالمآؿنهايةِ توييُدالنظاـِ .ا عديدةقرونوت طماب 
تحميؿُ يمكننا الرأسماليةال لمحداثة الذهنيِة نستوعبْاألدواِت لـ ما تجميعِنظام ، مف ها
ت،بؿوتربع بمهردهاهاهاوممارساتِهاوفرضياتِمصطمحاتِئْنوتـالرأسماليةل المناحي.فالحداثةُ

التعبير،فالسنيفأيضا .ومالؼِعمىميراثِ ْفصحا الميراثِا  تمكفمفإضهاءِتمفخبلؿهذا
بيتهاتجديدة معمارية ة مسح ،عمى حيث والمف ت المضموفنظاـِ البداية فهي بسكِب. قـو

منو ية دولتية طبقات أوعدةِطبقة هامعم امُك ؽت قُح تُها،ثـتِق طب لاأليديولوتجيةالبلزمةالصياغاتِ
اإلنتاجبالتحكـِة،ومفاألبعاد،بدءا مفالموضةإلىالهمسههامعهابتجميعِمتجُدعمىمنوالها،وت 

 إلى وصوال  االستهبلؾ، القاريُبالتحكـِإلى الصعيد عمى ذلؾ ُتو ُيع ثـ ومف ثـالسياسة.
ذامارتابنااألمر العالميّ بخطوطسالعريضة:.وا 
،وفيمقدمتهـرينيسديكارتوفرانسيسبيكوف،يقوموفبانواءِصاي ياأليديولوتجياإفّ -0

المنطؽالتجديدةالتيعِاليوتوبياتومباد تها الراسخةأثناءالقرفالسادسعور.الكياناتُاقتض 
ثناييةِ ت –الروحفطرُح ولو حتى كيمر داب البدف، ت استبسيط، التهاعؿ ب تجم قد يوبس ما معها ت

بالتاليإلى،لتتصاعد وضوعالتمييزبيفالذاتوالمعمىوكؿِالحقا المصاغةؤلفكارِليسمسمالت
وبقدرِريادةِ والبورتجوازية". المنطؽِ"الرأسمالية االنقطاععف يحصؿ ما إنواءاإلقطاعي، يتـ
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عمىذلؾ،بؿواألهـلمقياـبوتىأنواععممياتها.عبلوة الزـ تجديد يرافقهامنطؽ تجديدة طبقة 
أفّ تابُسماـ منس الصياغاتاأليديولوتجيةوفؽاألولوياتُير  يتوا،هذا تمكيِفمقتضياتِوفؽبما

بهاالطبقاتالقديمةوالتجديدةِإدارةِالطبقِةالتجديدِةالحاكمِةمف ت دورقديمة .إنهاألعوبة والتحكـِ
تجديد و رحاها،ولكفب االلم اية.فكؿ  باتوا والعمماُء لسـ الهبلسهُة طبقةالرهبافالتجديدة.التجديد 

األيديولوتجيةاإلقطاعية،بؿوالعبوديةالدواـمفالخزينةِوالنظرياتعمىوتُنت ه ؿاالصطبلحاتُ
منهانموذج  ف  قاع،أوأفُيك وا ،بورِط)ولكفلم ايةتجديد أيضا .وحسبالوضع،إماأفُتر ماـوُتر 

 (.كماهيالمبادعُأْفتبقى

 كيننتبس  ديكارتفقط، بويِف تحميؿ  عمىصياغِة الضاربةِإلىالعناصريكهياالقتصاُر
بالوؾفيكؿُلمنظرفياإلنواءِ أوال  فديكارتيبدأ األيديولوتجي. رُالسُكممةُويء. هيلديس

.لكف،إْفقاؿذلؾ،وبالتاليالسمطةاأليديولوتجيلمطبقةاإلقطاعيةالدرعِتتجاوزِالقوؿبضرورةِ
ـ الحخطرِسترتعدمفلصاوأأمامس،والتهتيشمنتصبة عمنا ،فمحاكـُ عمىرؽ.بالتالي،فهومرغ 

بواكمة  لمهمسهة وتتجريدية التنظير بلم اية. يبدأ فهو قوؿِعميس، موتجود". أنا إذف بهذاو"أفكر،
إلىإدراجِ اإلوارة ومفثـ االستعداداتاأليديولوتجية، تتـ فيتجدوؿِالعبارة األعماؿعناصرها

التوالي عمى يقوؿ فهو . بِ"اوت لمتجميع كؿُبِهوا إثباتويء، القويةبمقدوركـ باألفكار وتجودكـ
 عسيرا  ليس فقط". عبارتِسطبلفؾ البتة ـِ النحوس ل:بهذا قيمة  النمطِال تهرضهتالحياة اي

البدف،يتجري–الروحبيفكاركـالمنيعة.ومفخبلؿقرينةِتجديدة ،وبمقدوركـبناءحياة اإلقطاعية
بوميضِالتذكير والباإلوارة إلىاإللس واإلوارة اهخرة، الدنيويةأهميةِمدشدنيا فبعدماالحياة .

و اندفاعة اإللسُضخا األولى، ف ك كْبالحركةِالكوفُع ر الحياة ما إذا عمىالدواـ. الذاتية نااهلية
لىتجانبِرموز  وا  أنس، سنتجد العبارة منزلةِيةِوأولهذا القديمة، الحضارة مبدعي ة مدنيهناؾ
ذامات تجديدة حضارة ذاتيا عمىإنواءِقادرة وفيالحراؾ،تورُعة تجديد ْمناهذاالقوؿ رتج لنهسها.وا 

عال مهاوفؽعمىالتهكير،وعمىترتيبِتجديدةُتول د،قادرة طبقة هناؾالطبقية،نتجدأفّإلىالم ةِ
قوانينهافيالحركةوالعمؿ.

ب مختصر امكانناصياغُة فيمنطِؽأساس التتجربة فّإ.فرانسيسبيكوفأيضا بويفِتحميؿ 
تيك فما والهكرُادبيكوف. ـ. ُيع ما أفْالتتجربُة يستحيؿ راب الُمتج  قيمة.كُي غير ذا أو عمما  وف
فؾ  كؿ بالمستطاع ت ويء ل زا: مُم ع سيتـ والممارسة بالتتجربة ومعرفتس تيمنواس ال العممية،

وليسفالعمـُاتالقديمة،بالسهسط ُيمِكُنسقوة، األسوشتمؾ،وينكـتعزيزُهناؾما التيفكار
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،تحصموفعميها وأفعالكـتأو بتتجاربكـ فؾ  ضطروفلمحصوؿعميها فيأما الطبقية الويهرة
 يقوؿلمقوشالتجديدة فكينس ذلؾ، بالمتوكمِة الرأسماليةاُتباِع عمىتربعِالوب،األساليباالحتكارية

كؿاالقيمةفايضِ تجُربوا بؿ القديمة، الدوغمايية الذهنية وفؽ تهكروا "ال هدشويء : عمى
وط  أنتـ، ومكتسباتكـ نتايتج وُمنتجزاتكـ وع هاروا والمعرفةِمُ، فبالعمـ وينكـ،موها. يتعزز سوؼ
وستبنوفبيتكـوعال مكـأنتـ".

أنسعمىاعتبارا مفالقرفالسادسعورطرديا العمـوالهمسهةالمتكاثرِتجيشِإلىالنظر إفّ
لبلحتكارالرأسماليالرياديةُالقوةُ فنحفعمىعمـ غيرُتقييـ هو، الطابع بيفّصحيحبالطبع.

كنهـفيالحركاتالتاريخيةالثبلثاالساحقةمفالذيفاحتمواأمالنوعيالسايدحتىلدشال البيةِ
كون هو والتنوير(، اإلصبلح، حكماء )النهضة، والمهـ الحرة، وأنهـيّقِمُبخُفمتزميالعقمية اتها،

الذيعمىواكمةِهوارِضواوك  ِب  ـ  هروامفوالدتها،ون هامنذيوـِتنتايتجُن ياب الرأسماليةالتيت النظا
 ُحّكاِمها فينمطِمفوحهنِة البتة التجداؿ كما حياتها. الذهنية أّف فيأوروباتالمالثورة هتجرة
رواِدهذاالثورةإنسانييفمثالييفعمىمسافة أغمُب.وقدكافواممةعالميةإنسانية تتميزبقيمة 
ْفكافالبدمفدُح العمـوالهمسهةبِنواط يفّعمما بمفالديفوالقوموية.ممحوظة  ذاتسثورة.وا 

ألكثرإلىالحريةوالمساواةابالمتعطويفمعينة،فبلريبأنهـمفاتجتماعية وريحة إدراتِجهـفي
 ارقيففيالقيـالحضاريةالكبلسيكية.متمرغيفوالإلىالمواليفلمينتموفالووالديمقراطية،

ِدينوفلهـحتى الموكمةُتكمفهذاالسطور.ليستهذاهيالموكمة.بؿكتابةِلدشبؿإننام 
ذاتهـكقوة فيإنواءِستثمارا،المفأصحابسس رابيُخت م سويُاإلنتاجفايض كيهماأفّففيالتالي:

فاألمرُلطبقة حاكمة  تجديدة؛ وِقي ِمسالذهنيُاإلنتاجِفايِضاففياالستيبلءعمىيّس اتجتماعية
هذاُيسر،نعتُؿُكُصياغاتهـالذهنية.بمقدورنا،وبِ،وتسخيرافيخدمةِلدشهذاالطبقِةالتجديدة

أيضا الذهنالعمميةباالختبلسِ ِمم تالبورتجوازيُة يتوافؽة حداثالديُو تُكيؼي.لقدع  التجديدةبما
تجميعِالطبقية هاومصالح  إدراؾُمف الضروري مف لزمرِالمناحي. الخاصية الدولةهذا

التعبير،فاالحتكارية: ساإلوز".لقدمنالمكافالذيييتيعفالدتجاج حتِجموفانهـ"اليُفاْفصحا
مصاعب و ماست  )االا والسياسية(هـ االتجتماعية، الذهنيِةمهارة بكؿُقتصادية، ُرّواِد استمالِة في

مصاُفهـالتجديدةِ يُإلى كيؼ وع ِرفوا لخدمتهـنروخُس ، الورايح ؛ها روا س خا مثمما السهمية تماما 
ذلؾلبلقتصادِالمنتتجة  فيسبيِؿ نهوذ هـعمى. ب س طوا كانوا ككٍـّلقد ّناعِبير  العمماءِومفالص 

فيبؿو،والهبلسهة مواركت هـ أتجهزةِأ مانوا بذلؾققُح يُلالسمطة، هذا.فضبل  بلؿِاالستعممية وا
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كان أنهـ ي واعف كيؼ تيثير م وُيدركوف وبنهسِوف إزاءهـ، والمقاوميف األساليبالمعاِرضيف
ع وكمنا والسياسية. واالتجتماعية عمـ االقتصادية ح مى بؿابما مف والعمماِء أمثاؿِالحكماِء

،وبرونو.ٔأراسموس،غاليميو
الحاكميةُ ُبِسط ت بِومثمما االقتصاد عمى متجددا  فافّاحتكارِدِي والهيمنة حركة الدولة،

الحاصمةمماثؿ.لقدُقِمع تالتمرداتُعمىنحو وسايدة األيديولوتجيأيضا باتتميثرة االحتكارِ
ب واالقتصادية واأليديولوتجية السياسية المياديف حموؿِواممة ات ممارسفي ومع نهاياِتلم اية.

النتجاحُ االحتكاراالقتصاديوحسبتجبهةِالميموؿ،ليسعمىصعيدِالقرفالثامفعورُأحِرز 
ا )القومويةاأليديولوتجيةأيضالهرنسي(والتجبهةِالسياسية)االنقبلببؿوفيالتجبهةِ)الصناعة(،

القديـلمموناروية،النمطِو،الكاثوليكيةالمسيحيةوالدولةالقومية(.أماالُخسراف،فكافمفنصيبِ
األباطرةِو وكما أي، المثالية. واإلنسانية احتواُء ي االقتصادِتـا المناهضيفدِعمى االحتكارييف

عمىاالحتواِءوالب مِعسياؽِقدُأدِرتج تفيالديمقراطيةواألمـُيفلس،فكذاكانتالحركاتُويانوالم
يدِ القوموية. والنزعة القومية أالدولة والمسيحيةحصةُما الكاثوليكية والكنيسة األرستقراطية

كان،برمتها ْف فتفقد وا  السابؽ؛ تاعتبار ها ساد ت كانتقد األسيادفيتتجديدِتتج  التحالؼمع
والتجددِ اؽِالوففيمقابؿمصالحها، قدر مناسبة وروط وفؽمعهـ إذف، يقتصرلـاإلمكاف.

زُاالنتصارُ )التتجارية،فقطاالقتصاديةالتجديدةعمىاالحتكاراتِحتىالقرفالتاسععورالمنتج 
االقتصاديعمىالنصِراأليديولوتجيأيضا كافمهما بقدرِالنصر الصناعية،والمالية(.بؿإفّ

.وقدتحقؽفعبل .األقؿ
نمطُ -4 البروتستانتيةُاإلنواءِكاف وما تهكؾ. قد اإلقطاعية سوشثمرة الدينيلمحضارة

ماكسفيبرباألصؿقدب ياف،فيحيفأفّةالكاثوليكيةكانتفقد تمنزلتهاالبهيلذلؾ.والكنيسةُ
الرايعِهِلمتجميععبرميلا ل،المتكامؿس )البديمة األخبلؽالبروتستانتية معمدشتبلـي مكاثوليكية(

العممانيةُ كانت وقد األيديولوتجيةِالرأسمالية. المنتجزات المرحمة،إحدش هذا في الناتجحة
يقتضيتحميمس وطيتهاالدوغماييةالمهرطةتجيدا .فدنياالمسيحيةكانتقدانهالتبكؿُكاصطبلح 

كانتبِعمىأذهافِ قبايؿحرة.وكس وادِالوعوباألوروبية،منذأْف معالعال ـالافتناقضُها ها

                                                           
والثايرضغاليميو غاليمي: 0 العممية، النظرة ونصير والهمؾاإليطالي، الطبيعة السكوالستيةعالـ المدرسية والنزعة أرسطو د
(ٔ٘ٙٗ–ٕٔٙٗ التتجريبي. لمعمـ السبيؿ ومهاد فيالحركة، النسبية الذاتيومبدأ القصور اكتوؼقانوف العالـممف(. بيف
نهايي،وأفالمادةأبديةوالطبيعةواحدةتحكمهاعميةميكانيكيةصارمة)المترتِجمة(.ال
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هايطّخ ت توق عُفعسيرا كُهاالسياسيواالقتصادي،لـي توزن ر سِوبسوايبة.بالتالي،وعندماخ وُت 
المسماةبالعممانية.ورغـهناهوتمؾاألعتجوبةُبسرعةعمىالصعيداأليديولوتجي.فكافاألهـاو

ك  "الخروج أنها تعني إالعمىمهظ داخم أفّالديف"، كونها أكثرِمدش مف كاف خارتجس أـ س
التها فقد إبهاما . البورتجوازيةُالمواضيع بها.ت واستمسكت بالوضعية، المسماة الظاهرة حوؿ

وفكُست مدشكانتالعممانيةُ،فالىأيُا تجديدا عالميا تنهسهادينن عم أ الوضعية بالتالي،وبماأفّ
 معنىتجممةالديفالتجديد؟خروتجا عفالديف؟بؿوما

هيالواقعُبالنسبةلموضعيةِهاالدينيةمفنزعتهاالظواهرية.فالظاهرةُماهيت تنتهؿالوضعيةُ
مفواقع األساسي  وما والهمسهةالبحوث .فيحيفأفّلديهاغيرظاهراتيٍّمفحيثالتجوهر،

اإلدراؾ(.أمااإلدراؾ،تساوي:الظاهرةاف)أييّس واإلدراؾ الظاهرة )بوكؿكمي(تويرإلىأفّ
أبسطُ العممياتِفهو وهو فظاظةالمعرفةِأسموبُالذهنية. )األكثر نوع العممالمعرفة يةغير

والذياألكثرضبلال (و األكثرسطحيةلؤلوياءعممياتِحصيمة ت و كاؿُي، إقحاـُالمبلحظة أما .
الويء.وقدكافالموضوِعالواقعاألساسيعمىدورِالظاهراتية،فيعنيعطؼ الظاهرةفيحالةِ

ـْهتجُهذا،فمت موضوع عبادة.إذف،والحاؿُالويءِعؿُالوثنية:تج سموتجودا فيركيزةِنهسُالموقؼُ
الوضعيُةقدرماتواءعمىالميتافيزيقيا،وفيصدارتهاالديف،فهيبذاتهاباتتدينا ماديا بيكثرِ

فظاظة بحقيقةِببِبس،أوكالس فومصداقيةِمناداتها مخر، بمعنى الويء. هيالموضوع
الويييةا اوتقاقباعتبارهاميتافيزيقية  الموضوعانية الوثنية و.مف ظؿُالهاممثمُهي في تجديد
وأكثرُ،الحداثة سطحية أوكالِبؿ سوؼأُها نهسالقناعة. لس أيضا  ونيتوس بفيسهِوتجدبا .

."مفمرافعتيسوسيولوجيا الحريةمتجماِد"عفيهذاالموضوةِناقوم
و ت تهابقدرِالهمسهُةلقدو وا العصورالوسطىعمىاألقؿ.الهوتياتِالوضعيُةاألذهاف،ود مار 

ل  منزلةِفهي إلى قط تنتبس بنهايةِـ قالت بؿ البوري. لممتجتمع العظيـ المعنوي العال ـالعال ـ
م تبالمقد .لقدالمهمالت سلة   السنيفإلىاإلنسانيةالمتراكمةعبرمبلييفِساتِالميتافيزيقي،ور 

إفّتماما تجاهميةكانتحركة  المقبالذيو النعت . يستص أو تجهؿ، أبا محمد بسسيُدنا حقسـ 
 بالهعؿالوضعيوف أبيأيضا  ممثمو فهـ صعيدِ. عمى المعاصر مفعمـِتجهؿ االتجتماع.

الضرورياإلدراؾُ والظواهرية الخروج أفّتجيدا  أوالديفعفالديف)مذهبالعممانية( )الهمسهة
أنستجة هيمتجرُدوحسب"(،ساألوياء عكِة،إذي الهظة)"عقؿاإلنسافكالمرممادية الوالوضعي(،

التدميروحركةُقروف أربعةِأكثرمفمنذوباالحتكاراتالرأسمالية.وثيقة أيديولوتجيةعمىعبلقة 
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ماطة ترهيبِوال هذاالنسخاأليديولوتجيةمفخبلِؿالمعنويُسعمىعال مِوعمىالمتجتمعالتجديدُِمس 
الثبلث.

 المحاؿ مف كاف أنس ذلؾ الماديةثقافةِعمى النصرإحرازُالرأسمالية ، تهكيؾِمف دوف
السنيف.مالؼِطيمة (األخبلؽأيبتيثيرِ)المتجتمعالذيطالماصافوتجوداعبرالثقافةالمعنوية

ال زوُ كاف بالذات السبب ضرورة ولهذا واأليديولوتجي مفلعدايهـالزمة. ينبع أيضا  مديف
األخبلقيُ أ لمديفالتجانب لقد الهمسهاتُثا. هذا بنسبة رت د بمي ة الثبلث ؾُفي أخبلؽِدعايـِ

فالمتجتمعاتُ وتزيغالخاويةُالمتجتمع. ت ُوذا أْف إما ـ أخبلقيا ، تستسم أْف أو ما، وهذا بسهولة.
تض وق ،األخبلقيةفيالديفتالهضايؿ ك ه حصؿ.فالعممانية،وبمناداتهابالخروجعفالديف،انت 

فه  الوضعية، أما وثنية تالسبيؿ ح ت عميها. )بالمقدورتعريؼتجديدة أماـ الظواهرية مفخبلؿ
وه  األخير، االستهبلكي المتجتمع ت و طيش م م س اؾ العبادة لدرتجة المعاصرة(.بألوياء الوثنية

األخبلقيالهظيع.السقوطُؽ قاح الطريقةت وبهذا
هتجماتِ أكثر التضاد إحدش هي تجهالة  الوضعيِة فالميتافيزيقيا الميتافيزيقيا. ب ماط ت مُمع

ضروريٌّ لمبورية نووء البوريّمنذ النوِع إنها ليسألتجؿِحاتجة ضرورية. اتالُمحاكةمدنيال،
الحيواناتذاتالمستوشالذهنيالمتطورِألتجؿِوبؿالبور،تجميعِألتجؿِإنماحوؿالدولةوحسب،

،مامِا أوحاضرا ماضي.وسواء أيضا  فإنساف  العمـِوأالتامةِالمعمومةِبنهسسعمىتسميحِقادر 
تعبيرِالعممويةبؿْقُن ،أولِالمطمؽ كفذلؾمستحيبل ،إالأفّييف.وحتىلولـي الوضععمىحُد
ذاتج هِالت ية عقمالقوت س رتموا؛فبلمامفعال مسالميتافيزيقيوسمبتموا،أود دتـاإلنساف رايبذلؾ.وا 

يبقىفي اهبهيفبالناسالمتهوريفغيرِالوسطُج عُي إذأوبالعكس،؛سوشتجثةهامدةالوسِط
أخرش.عمما أفّوهدالمتجتمعال ربيهذاالظاهرة(.وهذاماحصؿمرة ماكثيرا قواعد)وبييةِ

الوايعمنهافحسب.ها،بؿُتو ُكؿالتجانب تِمابرِؿالحقيقة ثُم التُالظواهر 
الكوانتوـُ ت ُقؿ بؿولـكممت ٔوالكوسمولوتجيالـ بتاتا ، ماؿ ُتح  فمـ الحياة، أما بعد. الحاسمة ها

.والماديةُ"العصريةالتجهالةِػ"هابسميأفنالوضعيةُتستحؽهذاوهاقط.ولهذاالسبب،زُُيدر ؾل 
                                                           

مبحثفمسهيوفرعمفعمـالهمؾ،يعنىبنويةالكوفوعممياتتطوراوبييتس.يعالجالكوفككؿ:الكوسمولوجيا أو الكونيات 0
يرشأفوراءهذاالكؿبمايحويسمفوواحمتكامؿ.ظهرفيالعصرالقديـنتيتجةتجهوداإلنسافالستكواؼمكانسفيالكوف.

كاتهذاالعناصرفيمتجموعها.وقدتتجسدأوال فينظرةحركةموووةوتبايفظاهريبيفعناصرالكوف،قانوفعاـيحكـحر
المحوريةاألرضيةالمدرسيةثـنظرةالمحوريةالومسية،ثـخرجمعنظريةالنسبيةمفمتجاؿالتيمؿالنظريوالكتاباتال يبية

إلىمتجاؿالبحثالعممي)المترتِجمة(.
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م ايرة  ليست أيضا  الهظة والعقؿ الحياة فقضايا بعوالـ لها. قايمة  قطعيا وذاتها، يستحيؿ
بنظرياتِ بؿحتىأفّإيضاحها ـ العِالمرمة، الخارقة نهسساليزاؿيواتجسمعتجزاتِم مفيوها ميا .

وكالية.تيسيسا عميس؛وعندمامخر،فالحياةُتجانب  اإلدراُؾاالتجتماعيةأكثرتعقيدا وا  تمؾأفّتـّ
ق ُيـ،و مركز ير صِت عميهاأفْمبكرة،وأنسمحاؿ تجهالة ليستسوشحركاتُالتعاطياِت رعواتجذب 

باقحاـِ المرة تمؾهذا عف متمخضت يف تجديدت يف ولكفْتركيب ت يف أكثرالهمسهاتالثبلث، بوكؿ 
األمميةُت س ت  والقومويةُرا : متنافرتاف،البورتجوازية متضادتاف وكينهما تبدواف المتاف البورتجوازية،

.البعضهرمتممتافلبعضهماولكنهمافيالتج
يُاألمميةُ -3 البورتجوازية: العولمة كُر أو األيديولوتجياز تاريخصاي و في ويي يف عمى

والقيـُةيمدنال العموي، الطابؽ في القابعوف التعابير: إلى ذلؾ حيثيوير الموتركة. الرمزية
رمزية.والمهـفيهاهو:إالـ عمىالدواـبماهية لممصالحالموتركة.تتميزاأليديولوتجياتُالرمزيةِ

مف:فمِرمزا .وكؿٌّتنالطابؽالعمويلمزقوراتكافيالقياديةِاهلهةهييةُم ف؟فز،ولمصحمةِرم يُ
ـ وُت األعمىلمهرميةالمتصاعدةوالمتميسسةلِسوفالمتجمس عكِأنميؿوماردوخكانواي و لناها.العم

عامة قديمة،وتتسـبخصايص هذاالتقاليد الوعيأوالتمقاييةفيهذاالترميز،لكفّبمدشنسبةِ
بالتحويروالتعديؿوالتعقيد.أماف،معمرورهاالدايـِناالراهيوم صمتهذاالرمزيةُموتركة.وقدو 

بينهـوبيفرمزوفلمعبوديةوالِقنانة.وتبلفيا لمخمطِفيمايخصالقابعيففيالطابؽالسهمي،فهـي 
تنهيُذسوشلم اية.وماعمىالعبدِدقيقة فاصمة خطوط رسـِالقياديةاإللهيةالمقدسة،ُيقاـبالهييةِ

ويوفِواتجباتِ في التدخؿ وعدـ اإلنسافُعبوديتس، يتمالؾ ال إطبلقا . مفنهس اهلهة هنا س
 كاياواألقاصيص،وماالذيتجناا؟مفالح مفخبلؿهذاالنوعِاالمتجتمعُر سِالتسايؿ:ماالذيخ 

 تتجتمع الراهف، يومنا هييةُالفي في لمقاطنيف القيادية في األعمى الطابؽ ٔديهوسمنتدش
الورايِحالهوقيِةمفالُعراِةوغيِرأفّ.ولكف،مفالميكدِا عمنا كافأورّدوري،سِبوكؿ  عناصر 

ي والذيف الزقوراتومكثالُمق ناعيف، مف األعمى الطابؽ في سّند ي ،ف بيف وف بيفصهوِؼ الناس
ُوتجوفبينس،اتاالتجتماعهذاالرهبافالمتمرسوفالُمك ماهوفضمفدُدُر واهخر.حيثيُالحيفِ :وُير 

                                                           
وسميٜٓٚٔتيسسفي:المنتدى االقتصادي العالمي، أو منتدى ديفوس أو دافوس 0 إلىبذلؾ، الالنسبة سويسريةبمدة

فيها استقر التي ُصن االتجبمية مف كبير عدد بحضور السنوية ميتمراتس يعقد و. والسياسي االقتصادي القرار الدوؿع ريساء
إال انحياز، دوف العالمي االقتصاد بخدمة زعمس رغـ المستويات. أعمى عمى والخبراء الهياتوالحكوماتوالعمماء يمثؿ أنس

المنتهعةوالمهيمنةعالميا ،ثـباتمفالركايزالرييسيةالحتضافظاهرةالعولمةونورها.يواتجسحاليا أزماتتجديةمتهاقمةمف
 تجميعالمناحي)المترتِجمة(.
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يخاؼ الداعيأل الناسْف بزماـِ، متحكموفدايما  و؛األمورفهـ تامة،لمحربهـاستعدادتِأّف
وافية،كافيةهـوذخاير  و؛وأموال هـ التهكيرُأنس يتجوز باحتماؿِال إنهـإطبلقا  والهزيمة. الهوؿ

س نةمنسرِب العِىاستخبلصِعموفالتجميع ث حُ،وي ذروحعناية وفذلؾبكؿُهعمي فيالكثير.والح 
األماكفِ مف صهوةُواألصقاع، يهتي ال الرهباف األممية ينقووف األيديولوتجيا المواعرهذا في
،والعواطؼ ة فريدثافة بكبهااألذهاف وُيم ُقنوف وذلؾنوعهامف خبلؿِ، اإلعبلميةقنواتالمف
التجام؛المتطورة ُمهوف ُيخ  المضماروراءهـوالكنايس والتجوامع عاتِبحيث هذا فعصرُفي .
هـونووتهـهوُهـول العولمة.ويستمراستهبلكُعصرُفيالوقِتنهِسسهوواالتصاالتِالتواصؿِ

يتوافؽمعالعصرِ ولوتعكيرِالأوتن يصِالفيات،حيثاليرغبوفمدنيالاألخيرلتجميعِبما
لمتدمير–مرةوألوؿِ–األيكولوتجيةالميساسس،حتىعندماتتعرضالبييةُعال مهـعمىة راذ مثقاؿ 

أفّ ورغـ فعبل . نواقيالحقيقي الس  تنهؾ خطِر ال بتقرع المتجتمعِمنذرة  في االستمرار استحالِة
أفّ،والديموغرافياالريؼِوالمدينةِو ومذان عيون إال عمياء، باتت بمقتضىهـ صماء هـ

بعيد،وتكادل تمفمضامينهامنذزمف غ تاألمميةالسايدة.فقدُأفرِاأليديولوتجيا فيبيرة ـتبؽ 
الالمتجتمعإال الرياضةوالهف.والتجنسثالوثِلشِايطوُيمِكُفتخديُرهاباالستخداـِ

ت ب داتالقوموية: -2 ْف إنهاوا  إال لؤلممية، "دسُت –ؽْرُ"ف يفِلدِاالستراتيتجيةُالوسيمةُنقيضة 
 الطابؽِوالتجديد، أمميو بس يتوبث وي الذي سبيؿِض قُاألعمى، في بنواتجذهـ عميس تخديرِوف
الوسيمةُالطوابؽِ وهي المتجتمع. مف والسهمى تيثيرا  األكثر بِنهوذاأليديولوتجية الحداثةي ا  ِد

واكؿالمتولدةِتبلفيالنواقصوالموذلؾب رضِمفدونس؛استحالِةوتجودهادرتجةِإلىالرأسمالية،
كؿُوالعممانيةوالماديةالهظةوالعمموية.وهيقبؿ الوضعيةِك،مفالوسايؿاأليديولوتجيةاألخرش

االميثرةالمتناغمةُحضاريعقايدُعصر الميثرلمدولةالقومية.ذلؾأنسلكؿُالوحيدُويء،الديفُ
العقايدياألكثربدورهاهيالقالبُةُمفدونها.والقومويواحدة يستحيؿخطوةخطوة بحيثمعس،
نوايهابسيط دِي ا بِتيثير ألمةإلىقدسية اُمق ُوماتِمفنصر عكؿُلم اية:عميؾتحويؿُالحداثة.وا 

الععقايدية هذا بيف المطابقة وعميؾ مسيلةِناصرِ  المدارسوالثكناتوبيف الورؼفيوتى
ُضرُح وتُالتجماعية.عميؾإثارتهابحيثتستهز مفالنواطاتِوالكنايسوالعايمةوغيرهاوالتجوامعِ

تتجعؿمنسوخصا ببلدة والمباالةاألفرادأكثرِلدشحتىمواعر ال منيذ ومعتديا .عداييا و،لدرتجة 
فاألديافُ ُيعت ق د، النقيضمما وعمى فتكا . األكثر الديف  مقت  خ  قد ت ُكوف ألتجؿِفقط تُنو ي لـ
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سياسية.أماواستراتيتجيات ومناهج بها.بؿهيبرامج اهخرةعقايديا واإليمافِلمحياةِعدادِاالست
 اليومية.التدريبِالعبادة،فهيوسايؿُأنماطُ

مهماالديف،بويفِنمطمفالتحميبلتِهذاالاألوليةلمسوسيولوتجيافيتطويرِتتتجسدالوظيهةُ
أردية  مواراُتسخمؼ  ومضاعهةسميازداد  فمفتستطيع كة  ال، وا  فيالسوسيولوتجيا. أداءِالذهاب 

أبعد  أفّمفالتحوؿإلىفرع دورها عمما  وك ة مهمومقدسة األدياف ثانويلمعمموية. ؼُوْتجدا .
بسفعبل فيحالة أمامها.فاذاكافالديفُمنتصبة تجادة عنهاأيضا وظيهة النقابِ باتفيهاقدُزجا

ماهوواضحتجدا أفهذاوخيانتسلمقدساتس)مفخبلِؿاأليديولوتجيةفظاظة أكثراألدواتِفم
 ُدِفع أنس يعني فهذا ،) تجار  نقطة بس فيهايُتجديدة إلى بالذاتوالواعظع ُوُؿ ف .النهاؽعمى

فالديفُ الراهنةُباختصار، أداألدواتِمفأكثرِوالقوموية إنها أكداةاألةُاالمستخد مة. تهيهنا.
س ألننا التعريؼ، رصدُنبهذا البلحق يف القسم يف وفي كثب عف ونووءِمسار  كيهية الديف

س.خداماست
إنقاذُ العسير المف وبالتالي والهكر، تيثيرِالحرّممارسةِالذهف مف ِة والوسايِؿاألدوات

ة فياالقتصاديّاتِاالحتكاروتعاِدُؿ،عديدةقروف والتيتسوُدمنذمحداثةالرأسمالية،األيديولوتجيةل
فافّتيثيِرها .رغـذلؾ، انالعصروظايؼِمفأولوياتِهذا عمىماركسركيزيفتيةالديمقراطية.

والوالماركسييف الهوضوييف عمى ثـ ومف وطو، الخيالييف، باوييف طرايؽِعمى األخويةوتى
 مفوتوتجيهي،تحررالوطنيّالديمقراطيةاالتجتماعيةوالحركاتوحتىبؿالمذهبية، القدر  هذا
ينبعمفع؛لهـالبلذعةِاالنتقاداتِ تجِزهإنما والميثرِـ القديِر األيديولوتجُي اإلنواِء عفتحقيِؽ

ساطع انلمعصر الديمقراطية. أفّية ماركسوالماركسييفس تجميا  المواقؼالبلزمة،إبداءِإلىعوا
االحتكار  اليمكفاالستخهاؼُالمالرأسمالياوقاوموا كما لآلخريفتصاعد. بالميوؿالديمقراطية

مقايسةِ ولدش لكف، بِأيضا . سنتجِومِي األمر الراهف، دُنا ك ـ األو،ناقصةبقي ت ء،اطخاحتو ت
،مراحمهاالحداثةالرأسماليةبيفضؿِمرورِخبلِؿمايتضحمفاذهو.اتالبلزمةممارسملافتقد تو

مامفخبلِؿو؛والمتواصمةالعميقةِهاأزماتعمىعروهارغـ وهيمتربعة ،فاها ورراحة وأكثِرها
عمى عنهامفو،المتجتمعتس باب تبسمفخروج  مدقع.وفقر وبطالة كوارثبييية مانتجـ 

النظرإعادةِأكثرمف،الحضارةالديمقراطيةأماـتجبهةِعاتجمة ومقدسةحياتية ة ماه فم مامِ
كافةِعاف بام الماضيضمف وأخذِفيميراثها تماـِالعصور، وا  وتحتاتجس، يمزمها متطمباتهاما
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التحميبلتِباستخبلصِ مف ينقصها لما الممموسة، األيديولوتجيةِتنهيذِالمرحمية بظهر حممتها
ساحؽ.


 ية()قصة القبيمة العبر استذكارًا لضحايا اإلبادة العرقية لمييود  -د

ضروريبينسأمر .لكنيعمىقناعة كهذافيمرافعتيقسما تخصيصيلالبعُضبي ست رِقد
العرقيةبيفاإلبادةِالوطف،واعتقالي،والروابط حدودِخارج الخروجَ ستماما .ذلؾأفّكانِوفيم

وبيفالقومويةِ الديف لميهود كم العصرياباعتبارها مبرارت لمرأسمالية؛ أهمية ها هذااوؿِتنتيكد
بالقصةكموضوع  المتنوريفالتيالترويالظمي .فضبل عفمواقؼِضمفهذاالمرافعةذاتسقايـ 

لميهود العرقيِة اإلبادِة ذاتيا مفالصميـبهذاُمن ُظريفال،وباألخصعدـتقديـِبويِف اليهودنقدا 
إفْاّطبلعيعميسالخصوص،أوعدـرييتيأو تخصيص ي ذلؾكؿ فعموا.كانوا هرضعميا

ومهـدُتجِتجزء  هذا مرافعتي. في ألسردها كي تجهدي ـ ؿ تناو سيبذُؿ بتهاصيمسضوع المووُأق ُي
أزمة المدنية "سُيِعد هماتحتعنوافِيف،والمذ مفمرافعتيوالخامسيفالرابعِد الدقيقةفيالمتجما

".القضية الكردية وحّل األمة الديمقراطية""والشرق األوسط وحّل الحضارة الديمقراطية في

 الييود والمدنية: -0

قدير،تقييـ مقدرتسعمىطرحِالحضارةوالمدنية،ينتبسفورا إلىعدـِبتاريخِمعنيٍّر هكمكؿ 
لـي  ُتتناوللكونينظرا واليهودفيها.إلىدورِمتهتْما عمىبيفالحيفواهخرالموضوع هذا
وكؿِ ممسودِة مرافعخطوط  السابقةافي تي عمى فاعتمادا  المحدودة، أكتهيمعموماتي سوؼ

ب .بصدِداة موتجزتقييمات 
الداليؿِكؿ  إلى يسمىالأفّتوير الذي بهويةِوخص  المتعمقة )المعمومات سيدناإبراهيـ
،ميثولوتجيةكة بحِسوتجة بهيمنإنما؛اإلبراهيميةاألديافِؼُم عمىأنسس فيهاتْجم عُتييُالو،إبراهيـ

السوسيولوتجيةالواممةلمبحوثِسيدناعيسىوسيدناموسى.لذاثمةحاتجة بعمىغراِرمايتعمؽُ
أورفا،أالوهوبابؿنماردةِمفحد واتهاهـبرادي ماييا معير(لـبأكوهافية الحقيقةبإلظهارِ ـُ حاِك

وأ.بوالياإلقميـأوب س الحالية،والذيكاف الههـِ قدِلن ُقْؿأّفسوء  رغـعمىهذاالواكمةُِصُور 
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سيدناإبراهيـقوـُعمىالنحوالتالي:ي وضوع الميثولوتجيةالمالقصةُتينؼُست وأخرش.أسباب وتجوِد
هياكؿِبتحطيـِ ماعِالموتجودةِاألوثاِف فياهلهةفيمتج  إلىاستحالةِإوارة ، أفْمنس تمؾت كوف 
ُيع ما؛ملهةاـُاألصن ثـ ومف بالرافعةؽ قمعةِمف لِعمى المندلعميِر أورفا النار في فيأكواـِةِس

الحطب،لكف الحالية."السمؾبحيرةُ"امنهت و كام تففيها؛سرميِبمتجردِماء إلىبحيرةِؿُواح ت ت النار 
حاحتماؿُ تتوسطمحايدة حدودية منطقة ثابةِالوصؿبيفأورفاوالقدسبمخط وف كُي أفُْيرتجا

حمورابيالبابميةالمصريةالتجديدة،وسبللةُأراضيالقوت يفالعظيمت يففيذاؾالعصر:السبللةُ
وألوؿِالسومرية التتجارةُمرة . تبمغ التاريخ اقتصاديٍّفي وربمات مُمستوشقطاع  ومتصاعد. ناـ 

بيفكانتالتتجارةُ لي هوؽُيفتيديدورا لمدنيت اقوت يهات يففيما حيثتتسارعمنسمسياسةِما ،
يابِذهابِوتيرةُ بهايسمعهذااهوورييفالتتجاريبكؿُعصرُزامفُبينهما.هذاويتهـفيماالتتجاِروا 

عبلوة  أفّالهترة. بالغ –دموؽ–القدس–أورفاخطاعمى مسارا  العصورحمبيمثؿ منذ األهمية
 )منذ الهتجرةِؿِمراحاألولى حيث مف مدينة( وتيسيسأوؿ النيوليتية االحتبلؿوالتتجارةِووالدة
وفهذاالمناطؽُكُت أفْهوأهميتسمفحيثالتبادؿالديني،حيثليسمصادفة وال زو.واألهـ 

انطبلقة  وهدت التي وهي هتجراتس. وأولى إبراهيـ ممهت سيدنا بوكؿ  خط أنهامعروؼ 
أفّولىلكؿٍّاالنطبلقاتاأل )ُيعت ق د إبراهيـ سيدنا أيضا . واإلسبلـ المسيحية المصرييفهـمف

صحراءِوفالوافديفعفطريؽِمّس المصرييفكانوايُب.كماأفّق عميسكم قواهذااالسـ طم الذيفأ 
إوارة  أفْ،ي مبالظف هـ.بالتاليثمبلبس وُم الذييُمنهـإلىال باروالوسخِسيناءبػ"العابيرو"

براهيـموتقافمفلهظِ أوال تطمعُ(يالتحويروالتحويؿعميسإطراءِمععابيرواسم يالعبرانييفوا 
المحمييفال.لكفّالحاليةالقدسِمدينِةالمكوثبالقربمفإلى ـ  سهولة.ذلؾبلسبوفيذنيالُحّكا

ص يرة تجدا ،ُيقاؿأنس ابتاعقطعة أرض  الكتببامكانسمفخبلؿِفواء ف.وم حته سي قِل وفيها
متابعةُ والقرمف( التجديد، العهد القديـ، )العهد بيقاصيصِالمقدسة المبتدية هاتجر،القصة سارة،

والمستمرةِ ويعقوب، إسحاؽ، وإسماعيؿ، ومحمد، وعيسى موسى سيدنا الحمقاتِمع سمسمِة
األخرشالكتبالتاريخيةوالقصصوالرواياتِفمالؼُوكُاألنبياءاهخريف.وقدت مياتِالمستمرةب
مراحؿبخطوطهاالعامةتجدا لئلوارةإلىماأرميإليس:.لكنيأكتهيبعدةِأيضا مهيدة المكتوبةِ

قصةُ - أ األولى: المرحمة إبراهيـ ووهو أورفا منهاالخروجعد ب في رييُسو، قبيمةِالهو
 ؽ.ـ.ٓٓٙٔ–ٓٓٚٔبيف.ُيحت م ؿأنهاالهترةفيماوتاتجر

 ؽ.ـ.ٖٓٓٔ–ٓٓٙٔاألسرفيمصرفيمابيفمرحمةُ - ب
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ؽ.ـ.ٕٓ٘ٔ–ٖٓٓٔسيدناموسىفيمابيفبزعامةِمفمصرالخروجُ -ج
أرضِالسكفُ-د في اعيالمواالستقرار بيف فيما القإٓٓٔ–ٕٓ٘ٔد )مرحمة ديؽ.ـ

وسيدنايووعالنبي(.
والحكّمرحمةُ -ىـ فيالزعماء بيفاـ وهيفترةُٓٓٓٔ–ٕٓٓٔما ةوالقادالعممانييفؽ.ـ.

الدينييف إلىمموؾ )الكهنة( بعد يتحولوا والمستمرةُالذيفلـ أنبياء، ِمؾاألوؿحتىعهدِأو الم 
صايوؿ.

بيفيهوذامموؾِمرحمةُ-و فيما سراييؿ الهترةُٓٓٚ–ٓٓٓٔوا  وهي معؽ.ـ. المبتدية
والمنتهيةمعحزقياؿ)االحتبلؿاهووري(.صايوؿ،داوود،وسميماف،

واالستمرحمةُ-ز واليبلءاالحتبلؿ والمقاومة والتحكـ بيف)الدياسبورة(ٔوتاتوال زو فيما
ـ)عصرهيمنةوسيطرةوغزواهوورييف،البابمييف،اإلسكندر،والروماف(.ٓٚ–ؽ.ـٓٓٚ

ال اإلسراييميةُكةُمممتنهار أو االيهودية هذا لِةلهترفي بارزتاف،ماح م ؿاحُت ، متجموعتاف ها
 واألخرشمتواطية. مقاِومة، وي إحداهما والمتواطيظهُر أساسيت يف ُموالية فكمتجموعت يف إحداهما

ستمرأربعيفذياال،ؽ.ـ(ٜ٘ٗ–ٖ٘٘)الثالثالبابميمبرسييف.والسبيُاألخرشللئلغريؽو
ِمؾالبابمييفيعهدِعاـ وقدهواألكثروهرة ،فنبوخذنصرم  ومصر. الخروجمفأورفا بعد

المرحمةُ هذا ـ وهدت تيثرُاألحكا يتضح والتي المقدس، الكتاب في عميها هاالمنصوص
تيالسبيالهترةِلهـوضعواحدا نألوقدبدأ اإلعتجاُبالكبيُربالبرسييفيسود،بالزرادوتيةبتجبلء.

ماعة خ س الن أربعيفسنة.كماأفّتستمراا نةمفالتوراةِاألولىالُمتج  رفيهذاالمرحمة،ظه ت والمدوا
مايقاربممموسةلمكتابالمقدسطيمة نة مدوافثمةنسخة كُؽ.ـ.أيأنسلـي ٓٓٚعاـأيبعد 
المعنية بذلؾفيؽ.ـ(.وهذامامهاداأفّٓٓٚ–ٖٓٓٔقروف)ستة  ـ  الكتبالمقدسةاألقسا
،ةالثبلث إلى أساسها في ترتكز السروِد الوههية إلى ت عوُد والتي قروف. "ستة "اإللياذةكتابا

لكؿٍّر صد فيذ مالTeogonia"ثيوغونيا"و فينهِسالمرحمِة ،همامفهوميروسوهسيودوسا
 ـ،فهتح ٓٚ–ؽ.ـٓٚحواليمرت يفسميمافهيكؿِالرومافلِ.أماهدـُموابهةقصص لتدويف 

                                                           
هودفيكافةأصقاعالعالـ،إال.ورغـكونهاتعنيتوتتوتبعثرالي"النهي"وبالعبرية"الوتات"ومعناهاباليونانيةالدياسبورة:  0

تبلفي إلى تتطمع اصطبلحية كوسيمة تستخدـ حيث وسوسيولوتجية. وسياسية وفمسهية دينية معاني تتضمف يومنا في أنها
 االنصهار،والعودةإلىالوطفاألـ،وتنظـالمواطنيفاليهودبالخارج)المترتِجمة(.
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المقاومةِ.كذلؾ،فالمسيحيةُةريكبمقاومات أماـريؽ الط المتخبطةفيالهقرلمورايحِهيتقاليُد
.مثبل ٔالمكابييفكمالدشالصيت،العمياأيضا ذايعةُالطبقةِمقاوماتِعمىأفّالمدقع.عبلوة 

خارج تُت و زدادت يو بينماـ.وٓٚاـعمفأياعتبارا ،الوتاتمعبدِءالوطفالقبيمةأوالقـو
الوتاتُحؿا فيظؿُعمى ت القاطنيف فقد واإلغريقية، واألرمنية ضمفز كار الثقافاتاهوورية

بوكؿ  واإليرانية الرومانية اإلمبراطوريت يف وأساسي. الوقتنهسس الفي هذا الطويمةُةُهترُتسمى
عمىالُكتااب.صرِبع  ُؿبدأب  ،إالأيضا األنبياءُبرزُا.وي وتهسيرِالتوراةِنصوِصتجمعِحيثُيعم 
فيالثقافةاليهوديةالرفيع ياكرالمستوشاله.وهذامامعنااأفّفيالمنزلةالكتابةتتقدمهامهنة أفّ

أفّبال ةِتاريخية يرتكزإلىتقاليد  ويبدو هياالنو اؿُمهماألخرشالالمهنة األهمية. لديهـ ة
فانهماكُالماؿبويوفِ الديوبُوالتتجارة. وبالماؿالذيهووسيمة بويوفِهـ ؛فيهاميثرة التتجارة،

انطبلقا و.هـأراضيمفالزراعِةفيةاليسيرعاوةِاإلمكانياتلئلوفرِتبعدـِكثيبة هوعمىصمة 
السبب،باإلمكافِ م مّأنهـح القوؿُمفهذا حوذاهوورييف،واستؿاح وا التتجاريارِاالحتكعمىوا

مقتدريفومتمرسيفظافريفلم ايةبيرباحهـوالماليفيالورؽاألوسط.وبينماتجعمهـهذاالوضعُ
الرأسمالية؛فهوفيالوقتالعصورالوسطىوفيلندفوأمسترداـالمت يفُتو ُكبلفمهد فيمدفِ

هـمستوشالمستثِمريفالكبار.األمدفيبموغطويمةِتاريخية هـإلىتقاليد عينسيويرإلىاستنادِ
مافأنهـب  برزغالبيتهـفيببلدالمنهى.وهكذاست د راو فيالقدسوأطرافها،وت قصيرة وامدة ق وُيخ 

.تبعثرِالوتاتالورقيوالوتاتال ربيفيقصةِتافعمىوكؿِمهمثقافتافلموسط هذاالقـو
لخروتجهـمفالنطاؽصطمحِمباليهودوفمفالمناسبأكثرتسميةُكُسي -ح نظرا  ،" "القـو

ّمعِ مفالمتجموعاتالثقافيةالتيت عدد ضمفهـالقبايميتزامنا معالوتات،وت تج  تمستوشطاخ تجٍـّ
رضعواباألكثرفيالببلدالعربية،إيراف،كردستاف،مصر،واألمّتج القبيمة.ونخصبالذكرأنهـت 

يمينيةهال متجموعات  ،وباتوا ونقطنتييالمنطقةاللىثقافةِإندُتتسيهودية  ي وها.  دوفوعبا هكذا
يةاألصمية،وثقافةالمتجتمعاتالتياستقرواضمنها.وكافهذاالوضعُالثقافة:الثقافةالعبرثناييا

وبدرتجة  إيتجابا  الرفيعةِسييثر عمىمهاراتهـ مباور هكرياألهمية عمىتماسٍّ ذلؾأنهـ معة،
الثقافاتالتاريخيةالعريقة.تجميعِ

                                                           
مفالمكابيون: 0 الحومونية العويرة مف كهنة وهـ متاثيا، بف يهوذا هو المقب هذا أخذ مف أوؿ يهوياديت، الممقبأبناء

"المطرقةأي"بػ"المكب" اسـ اتخذ ثـ "المكابييف". وم هايطمؽبعدف، برنامتجهـعمىكؿالعويرة رغـ السموقييف. الحكاـ فقاـو
)المترتِجمة(.ا يرثكنهـيتيثروفبهالكالسياسيالمضادلمهيمينية،
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ة مدنيينتقموفمعاإلسبلـإلىإنواءِاإلسبلـ.فالعربُرمعظهورِمخ ميساويٌّويبدأعصر 
االحتكاراتالتتجاريةوالماليةفيالكثير البيةِيتحكموفباليهودصيارفة والالتتجار تتجارية.ولكفّ
العربي،مفالمناطؽ الببلد أيضا ومفضمنها فالحديثُة مفهنا، محمد. المنسوبإلىسيدنا

ْفكافموكوكا فيصحتس.ي اليهود والنصارشمفتجزيرِةالعربأ خِرتجوا"بالقوؿ ودعُ"ذومعنى،وا 
ب–العربيالعداءُ أغوارِتجذورِاليهودي إلى فارساؿُا إسماعيؿالتاريخ. وابنها يفهاتجر كوخص 

قعُإلىالمكافالذيتمنبوذ يف مرتبط ،مكةفيس والعرب.منذاؾبالتناقضاتالقايمة بيفاليهود
ومصالحُ العهد ذاؾ ومنذ تنافر هكذا، عمى العرب والويوخ والتتجار ،يفم يداونزاع اليهود

اإلسراييمي.هذاالصراعُ–اإلسراييميوالهمسطيني–العربيالصراعِمستوشفيراهنناإلىلتتصاعد 
ؿفيحاضرناإلىواح ت قد،عاـٖٓٓ٘بتجذوراإلىمايقارب،والممتد السحيؽالنابعمفالتاريخِ

مالمكممةمفمعنى.اتبكؿُمدنيالصراعِ
الطبيعيُ حادٍّتنووءُمف وبناء نافس  المنطقة. عمىذلؾ،بيفاالحتكاراتالتتجاريةضمف

بصورة  أمامنا إيبلءِوضحأتتتجمى أسباُب لمتتجأهمية اإلسبلـ ودوافعُقصوش بيفارة، العبلقة
خياراف:إماأفُيع ُرضواأنهسهـلمخاطرِخديتجةوسيدنامحمد.وفيالمحصمة،كافأماـاليهودِ

ثاميتفيالمنطقة؛أوأفْ(لممكوثِ،الدونمةٔفيقتاإلىعمبلءمهيديف)المُالصهروالتحوؿِ واالنهي م 
الُيستهافقسـ ىالحالتافمعا لديهـ.فقدانهصؿ تجديدة.فيالحقيقة،تتتجموالتوتتفيمناطؽ 

اإلمبراطوريةالرومانية؛بينماإلىأوروبامنذعهدِالتيابتدأتهتجراتهـبسمنهـ،وزادوامفوتيرةِ
مُ ظموا وأوباا تاالباقوف ي قيف التجزية دف أسرش، مقابؿ عوف بيدوارهـالثقيمة ويتقدموف العيش.
لِرافة(إلىمستويات والصُ،التتجارةوالتيليؼ،ةالتاريخية)الكتاب هـفيالحضارةيتُصِذيع ي أرفع،

اإلسبلمية وفحظ إيرافواألندلس)إسبانيا(.وي مناطؽِالعصورالوسطى،وباألخصضمف خبلؿ 
لمتنوراالوعبِبِق  دوابذلؾتجديريفبم ي النواطوالعمؿمعالعديدمفالقوشالسياسية،لِبامكانيةِ
اليقبؿُوالصرّوالتاتجرِ السببُاؼبما وهذا التجدؿ. الذييتجعمهـ بالذاتهو حقدِلهدفا أيضا 
داخؿتجميعِتجّمثقهيالمتجتمعاتاألخرشوتُوكراهيةِ الكبار إذف،ارها المناطؽالتييقطنونها.

                                                           
كماتتتجمعالكراتالبيضاءمفالدـلحمايةالتجسـمفالتجراثيـ،وألهواهييةاليهودتتجمعاألتقياءمفأو الميتدون:  المتقون 0

المتقيف اسـ عميها أطمقوا المختارة الصهوة وذلؾمف بعقول؛ التيكانتتحيؽ الصهر مخاطر بدأتهذاهـمقابؿ وحواسهـ.
بسأنهسهـأفيمتنعواعفوربالخمرزمنا معينا ،ثـذهبوامدفوعيفبسيكولوتجيةبسيطقيدواؽ.ـبعهد ٖٓٓالتجماعةحوالي

 الحربالمحتومةإلىأبعدحدودالتزمت،فحّرمواتجميعالمبلذالتجسميةوعّدوهااستسبلما لمويطاف)المترتِجمة(.
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الماديةوالثقافيةأبعادُالتاريخ،ولسأعماؽِفيتجذورهابضاربة لميهوديتيتىمفتقاليد فالعداءُ ا
والتاريخيةالبال ةاألهمية.

تزدادُسالحقدوالنهور،ومفموتجة ست ُهب سالحديث،نتجدأنالعصرِمعبموغنامستهؿا-ط
ماط يفالنهيوالتهديدةُسرع مدنية الرأسمالية عمىاليهودانطبلقا مفتمؾاألسباب.ذلؾأفّالُمس 

وكؿ رحـُِوِلد تونويتفي التتجاريوالمالي. متضرر مناالحتكار أو الصعيد،تهع  عمىهذا
يعترضدربهـ.أساسيٍّعثرة اليهودكحتجرِيارفةِسوؼيويربالب نافإلىالمثقهيفوالتتجاروالص

ـ اليهود إفّ مفاألمـاألخرش،والذيفيارفةِالتتجاروالصخطيرة.فاحتكاراتُمهارقة وتجها لوتجسأما
اليهوديةلعناصر اروفعت بِي وؼالرأسماليةالتجارية،سواألحداِثهـمعالمستتجداتتتوافؽمصالحُ

وبالمبل معرقِا عايق فعناصرُ. والحرفييقابؿ، رااع تتنافرالز  والذيف األخرش، األمـ مف القدماء ف
وتجعِؿاليهوديىإبرازِعم–سهولةوبكؿُ–روفقدِمصالحهـمعتنامياالحتكاراتالرأسمالية،سي 

صوف ويا خطرا  مصمحةِمحدقا . إظهارُريهكالممف أيضا  كصندوؽِف وذلؾٔندورااباليهودية ،
 دوالقرنافالخامسعوروالسادسعوربالنسبةلميهودهكذاسي و.تبعيتهـلمنظاـالقايـبسببِ
ل استعار تجديدة ة حضارسياؽِبداية  لميهود(الالنهيوالمذابحِتوهد )اإلباداتالتجماعية منظامة

.متجددا ،مثمماحصؿفيسياؽِ التاريخالمنصـر
العامؿ كانتاليهوديارفِةريفوالتتجاروالصهكالمقوة المثيرفياألمرهو،وكيهماأفّالتجانبُ

 ضبهاتعرضا لاألكثر أيضا وفكُةالتجديدة؛فسوؼت حضارهذاالعمىاإلطبلؽفيإنواءِاألهـا
دالمسمموفٕٜٗٔوسخطها.هذاهيالمهارقة.فهيعاـ حسبمفإسبانيا،بؿوُطِرد ف،لـُيطر 

اليهودُ وأيضا  فتجماعيوكؿ بمنها ي ا يي. نتجحكف، فقد بهيالء مبِص فيالتسبِب لقدعيسى.
الذريعةُ نافذوتجاهزة كانت سردناهوالدوافع األسباب فّلكة، كما هي ااألصمية ووهدت. لقد

نكمتراموابهة سياقات  وا  هولندا كانت الوضع، هذا ومقابؿ القيصرية. وروسيا بولونيا في
مقدمةِافستصبح فيهافي سيتتجمعوف التي ي حديثا البمداف سوؼ والتي كؿ ، التتجارقصدها

                                                           
ؽالمرأةلتكوفأفُتخم ماء،أمراهلهة اغضبزيوسعمىبروماتوسحيفسرؽالنارمفالسمّل ُيقاؿأنسصندوق باندورا: 0

ألفكؿالساكنيففيالبيوتاألولمبيةأهدواإليهاهديةلتيذيبهاالرتجاؿالمبدعيف.ثـ"،بندورا"اهاةإلىالرتجؿ.وسمهديةيوناني
إميثيوس ترؾمعأخيس كافبروماتوسقد تحذيرأخيس. رغـ زيوسإلىأخبروماتوس،وخضعلتجمالها خهيا قدمها صندوقا 

أاليهتحسب أوصاا مالؼورأخذتييعتجيبا  فطارمنسعورة فهتحتالصندوؽ، حباالستطبلع، غمبعمىبندورا حاؿ.
واألذش الور مصدر ليكّف نساء  الرتجاؿ زيوس وهب الطريقة وبهذا األمؿ. إال فيس يبؽ  ولـ حياتهـ، الناس تن صعمى

)المترتِجمة(.
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منهـفمتوالية.عمىموتجات ذويالويفِالناب يفوريفاليهودهكوالمةِرفياوالص سيهاتجُرإلىِقسـ 
األمُرقتصريلفبؿو،معالموناروياتاألوروبيةحرب التيهيفيحالةِالعثمانيةِاإلمبراطوريةِ

بصورة رافةوالتتجارةالتابعةلمسمطافِالصُفياحتكاراتِقديرة أدوار أداءِب رضِهـعمىقبولِفقط
سإليهـالدعواُتأيضا ،بؿوسوؼخاصة األمريكيةِدا رويدا إلىالقارةِرويالهتجراتُتبدأثـ.ُتو تج 
لِأيضا  داخؿ زُع يُ، تصاعديا  منزلتهـ الصُاحتكاراتِزوا الواممة والتتجارة المدفاأللمانيةفيرافة

تجذريفيهذاالبمد.عمىنحو هتجيفُوالتاالستيطافُالمتناميةحديثا .لقدساد 
مزاعـ ريفالرأسمهكالمبعُضط ب ر حتىلو إالأنها اليهودية، بالنزعة إنهـمبال غ الية  فيها.

وبطبيعةِ فيها. فتجذورُميثروف ظروؼِالحاؿ، مف تتيتى الُمع ُيف االستيطانيالتيثير المتجتمع
 غيرِوالمستقر. مف االستخهاؼُلكف، ُهزالبالدورِالممكف الزناد.لؤلقمياتُِمح  عمى القابضة

عظيـُالبأصحابِفتيثيرُ نكمترا وا  هولندا في القاطنيف اليهود والهبلسهة والتتجار الويفنوؾ
تجديد.فسبينوزاية،أوفيبروزِكرفيتنامياألوساطالهواألهمية،سواء  هيمنة  الرأسماليةكنظاـِ
داليهوالعممانييفالعصرالحديث،وهومفأوايؿِعقؿِالرموزالتيابتدأتمرحمة مثبل مفأهـُ

ال) عمى الخارتجة الوخصيات بهـ ومفكنيستونقصد باألغمب(، منس المطرودة أو اليهودي
حيثأفّأعظـِ ِدينة الفيم حرية"فمسهة مهكريالحرية، م  أفّ" كما بالكثير. التيالقروض لس
ماالبنوؾوالتتجاراليهودإلىدولت يإنكمتراوهولندا،تيديدورا عظيما فيظهرههاأصحابُحيمن

قويت يف دولت يف إلى ِلهما و  وت ح  الحروب في و. األمريكية،سي هذا القارة في موابها  دورا  معبوف
أويتجب–عمىعمـ إنكمترا.والكؿ مقاطعاتِاستقبلؿِحربِخبلؿأمريكاالوماليةوفيوباألخص

بيفالصدارةِوفمرتبة البنوؾاليهوديحتموأصحاب ريفوالتتجار هكالمبيفّ–عمىعمـوايكونأفْ
الوالياتالمتحدةاألمريكيةالراهنة.فينووءِالقوشاألوليةالميثرةِ


 األيديولوجية الييودية: -4

التنويسُ األيديولوتجيةعمىالصعيدالعالميالتزاؿفيالقيادة وهافية،إلىأفّوبكؿُبداية عميا
هاالتاريخيةالسحيقة.يفوالمتنوريفاليهود،ولهاتجذورُكرالمهقبضةِ
السومريةوالمصريةفيبداياتِالعظيمت يفال ايرةلمثقافت يفالتاريخيت يفنعثرعمىاهثارِ - أ
فِ القبيمُةالعبريةم تسثام ت وِلمااستساغ تسالقديـوالتوراةسوشانعكاس الثقافةاليهودية.وماالعهدُت ك و 

ولىاوتقاقاتهما.تماما ،وهومفأُواضح مةوضميرها.االنعكاُسيفعمىل ِةالقبيمفكمتاالثقافت 
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مفقصةِاألمرُ اهللإلىأياـ،ومفمصطمحِالكوففيسبعةِمدـوحواءإلىخمؽِكذلؾبدءا 
النبيايفأيوبنوحممحمة سومرية.وكذلؾممحمتاسيدناطوفاف النبي.والننسىهناأفّمصطمحِ

ذلؾأفّ دريس  الويففيكبيرِكاصبلح مرة الديفالتوحيديُسِعيلتتجريبسألوؿِصطبلح اوا 
عبلوة عهدِ مصر. فرعوف أفّأخناتوف، تُعمى لمثقافةعُاألقدـ األـاالمركز ؿُكُو أورفا مرا 

مهـبع عميها،منوالتحويؿِالتعديؿاأليديولوتجيةالنيوليتية،بعدإطراءِالنيوليتية.بالتالي،فتيثيرُ
متجموعتافل ويتافوثقافيتافهذاوت كمُفوراءاأليديولوتجيِةاليهوديِةسإطبلقا .راليمكفإغهالُمخ 

يفاألوليايفأيضا هذ يفالمصدر ورِد الطرؼعفاليمكفغّضإذكبريتاف:اهريوفوالساِمي وف.
 ية.القبيمةالعبرفيثقافةِ

السبيفيعهدِء الميدية(بتجبل–البابميةوالزرادوتية)البرسيةالثقافت يفبرزتيثيراتُكمات  - ب
 .هات يفالثقافت يفباالستقاءمفهـاألوؿ،حيثُأِعداتالعديدمفأقاصيص

ونخصبالذكرالتيثير –اإلغريقيةالثالثالكبيرهوالثقافةُالمصدرُ-ج ُدد الالرومانية. ُمح 
اإلغريقي تطويرِ–لمعصر في أفّالروماني أي الدينية. ضهاِءالهمسهةِتدييفِأسس الهمسهة وا 

ال ؛المسيحيةواإلسبلـفيالعصورالوسطىفيُصمبِ،والتيتتواتجدُالديفعمىيُهمسهالطابِع
.ٔرواقيةمدرسةالالإلىالمدارسالهمسهيةلمعصرالهيميني،وفيمقدمتهاأرسطووأفبلطوفوودُعُت 

،يالموسوي،ولكفْـمذهبافمتوربافمفالديفالعبرواإلسبلمسيحية التماما أفّواضح -د
 مع واحتياتجاتِتكييِهس يتواءـ –المتجتمعاتاإلغريقيةبما والعربية. الرومانية الواضِح أنهمامف

ي نهسِستقياف صراعُمف أما الخصايصِالمصدر. مف فيتيتى الموسوية، مع المذهب يف هذ يف
ل ال ايرة الموسويةُالق ب ِمية نويت فقد لؤلخيرة. كديف  بداياتها العبرالقمتجموعاتفي ثـ،بيمة ية.

اليهودي.أوالقوميا دوالديف العصورالوسطى)بدءا مفالوتات(،ت واعتبارا مفمستهؿُ لمقـو
العبرساطعة قة باألصح،ثمةمطاب هودي.يأواليأمامنا:القبيمةالعبريةاالديفالعبرياالقـو

ة يّمِق ب هذامامهاداأنهاذاتماهية منذالبداية،وذاتمضموفدينيٍّاأليديولوتجيةاليهودية أيأفّ
 اإلسبلـُتماموقومية أما بموتجبِا . نا فت ك وا والمعنويةمتطمباتِوالمسيحية، المادية الثقافة

                                                           
،والذيكاف"Stoaاستوا"مذهبفمسهيأسسسزينوفالقبرصينسبةإلىالرواؽالمسمى(:Stoicism)المدرسة الرواقية  0

يعمـتبلميذافيس.والرواقييرشأفالسعادةفيالهضيمة،اليهرحبويء،واليحزفعمىفقدافويء،واليباليبمايصيبسمف
وأفالمادةتتتجزأإلى؛فيالطبيعةيقعبتيثيرالعقؿالكميأوالقدربيسووقاء،ويعتقدأفاإلنسافتجزءمفالكوف،وأفكؿما

اهلل عف ينهصؿ ال العال ـ وأف ببعض، العالـ أتجزاء وتربط التجسـ أتجزاء توحد وأنها الوتجود، أصؿ النار وأف نهاية، غير
 )المترتِجمة(.
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اليهودية.ولهذاالسبب،معيفرياتجذوصراع القوميةالمتجاورة،والتيهيعمىعبلقة متجموعاتلم
اعمىصراع تي قِمفتجهة،وب كبيرة درتجة إلىاليهوديةِبفقدتيثرتالديانتافالمسيحيُةواإلسبلميةُ

معهامفالتجهةالثانية.صؿ امتو
فاأليديولوتجيةُو-ىـ فيالوقتنهسس، اليهودية و المالثقافةُهيثمرُة وقد العميقة. دناهِادية
ـ كيؼ قا الماديةضمفاليهود فاأليديولوتجيةُحضارتهـبتعريؼِهذاثقافتهـ بالتالي، اليهودية.
لوأيديو نويتحضارتجيُة عبلقات ضمفة  الورؽاتالمتكونةفيمنطقةِحضارالكافةِعمكثيبة 

يولوتجيةُعمىالنحوالتالي:األيدصياغة وضعُوفمفالمهيدكُالسومرييف.قدي األوسطمنذأياـِ
موحونة  المركااليهودية تجميعِبالتجوهر مف تنتهؿُب وهي ووين المدنيات. هذاقوتها مف ها
ُددفيذلؾ.ولهذاالتاريخويف والُكتااباليهودعمىمرُاااألنبياءُالذيأدّالتجوهر.ولمدورِ ُمح 
ت  ت يهوديةبمقدارِمعالوصراع عمىعبلقة المعنيةُوفالمتجتمعاتُكُالسببأيضا  وفعميسكُما

 النتيتجةُهيمعمدنياتهاحاُلها اليهوديةتعريؼِهيإمكانيةُ،هااستخبلصُمكفُتيياألخرشال.
(مفمتجموعِةميعة)أوممحقتج ة حضارأوقوميةفحسب،بؿوهية دينية حضارعمىأنهاليست

نصب  وضعنا ما ذا وا  دور المدنيات. تعزيزِةِاأليديولوتجيالعيف في الثقافيةنىبُالاليهودية
وفبمقدورنااالستيعابُكُ،سي لمحضارات دورهـالرياديالذياليزاؿقايما أفضؿأسباب بصورة 

عمىالصعيدالعالمي.
اليهوديةمعالعصرالحديث،وانقسمتإلىفرع يفأساسيايفيتخذافتاأليديولوتجيةُمزق ت-و

الدينيوالع )المسار يف وسبينوزا ٚٚٙٔ-ٕٖٙٔمماني. العمماني. رأسالتجناح هو ) ـاقكما
العممانيةمدشكوفِهذاالتيار.فضبل عفأفّمفالهبلسهةذوياألصوؿاليهوديةبت ذيةِالكثيرُ

أ قندينا تجديدا أوخروتجا عمىالديفهوموضوعُ إلىأنيالأ عت ِبرإنتاج سمها التنويس د و اش.
األ الخلةِيموالالفكار أو ةِرتجامديف أيديولوتجيا  أو اتجتماعيا  نواطا  ي ق ُيما عميس أال يتجب وف كُ.
فبقدرِكهؼُنيصتال ت ذا. قيمتُكُما تجداوف والتنويرية المهيدة مُس فهو ـ محدودة، أيضا تخ 

لكؿُزويالتبالخصايصِ والتضميمية. أنواعِنوع رية الميثولوتجيمف والهمسهيةةِالمعرفة والدينية
اتجتماعيٌّوالعمميةمُ الضوءعمىأدوارهاوعبلقاتهاوتناقضاتها،اليمكفتسميطُلها.ولكفْقاِبؿ 

إالبالعمؿالسوسيولوتجي.معركايزهااالتجتماعيةوالسياسية
ولوتجية،التنوير.هذااأليديهاالعظيـفيأيديولوتجيةِالتجناحالعممانيتيثيرُذاتِلميهوديةِ-ز

فيالمستِويااتالهمسهية.هذاالتيارُلموضعيةِة يمكافِالتيبمستطاعناتسميتهابػ"العمموية"أيضا ،
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الذيت  الدينية بصماتِؾ ر األيديولوتجي، الزمفالعقيدة  باتمع عمىالعصرالحديث، لمحداثةِس
يف دِالوضعية ة،وهيأفّمهمنقطة هناعمىدُدُو العممويةأوالوضعية.أُالرأسماليةتحتاسـِ

لمختمؼ.أوهيالوتجسُقديـبقميص  ةذهنية حدوالديف.إذثمةنهسس،قميصِمقميصِالداخمي 
الالديفُ،ماُيعت ق دوعمىخبلؼِ،فياألدياف.أيأنساهالقوانيففيالعممويةونظيرتفمههوـِبي

األدياففيهذاالويف.فتجميعُزايؼ تصنيؼ "دنيوي".ثمةمههوـ "أخروي"،والالعممانيةُمههوـ 
صمة معنية  وعمى والمهاهيـُبالدنيوية، المتجتمعية. معنية مع هي إنما بالدنيوية، المسماة

ا تناقضماوراءهافُيخهيةالدنيويوةاألخروياصطمحمالدنيوية.مفهنا،فبأوال ،وليسبالمتجتمعيةِ
 متجتمعيا  مف وي خطيرا  بنحو استمرار افخدمتجانب، فكمماالصراع اهخر. التجانب مف خهي

التنويرعمىوكِؿالعممويةوالظواهرية)الوضعية(،كمماصارتاأليديولوتجية تأيديولوتجيةُظم تنا
قوموية.إلىأيديولوتجية السريع لمدولةالقوميةالناويةحديثا .وهذامامعنااالتحوؿ الرسمية 

 وية الييودية:القوم -3

بورتجوازيةأكثربروزا كطبقة عصرية صهة التقميديةُاليهودِةِرفياوالصالتتجارِتوريحةُب س اكت 
األمر فيالنظاـالرأسمالي.إفّ وتجد تتجديدةاتجتماعية كطبقة البورتجوازية أّفهوتماما المههـو

وضمفالرسمية هاأيديولوتجيت  التيارالوضعي، القوموياتد لاو أنها مههوـِلالطابع  حيثالدولة.
ز تمنزلتهاهذا،أل إضهاءِ.فبعد تمؾهاأيديولوتجيتِماهيةِنظرا لاألمة،وألرضيِةةُيُسسمالنهاتعزا

تجميعِالمسحةِ عمى ي امقوماتِالقومية لف االنتقاؿُكُألمة، عميها عسيرا  االحتكاراتِوف إلى
 المهيمنة االقتصادية باحتكارِعبر كاف وما الاإلمكافِالدولة. باعِخدتحقيُؽ التحوؿويِف

.إنناةالقومويتيارِ،إالعفطريؽِاألمـاألوروبيةتجميعِصهوِؼبيفبسرعة مياناالحتكاريالمت
ـ  أما لوتجس موابس تكويف وتجها  لؤليديولوتجيا ها نتجاح  حّقق ت التي حيث السومرييف. يتـ لدش

الوحدةُاألمةِعفاإلعبلفُ اهلهة،أوفيمعمىأنها وتُقاماألسمى)هيأقدـ عالدولةُورِها(،
كم يهماتصبحالدولُةاألعتىلممتجتمع.وباتحادِالقوة ،لت دو األمةالماديةداخؿ الحياةِباحتكارِ

التجديدة  الحالة  ولتجعمِ–الم ِمؾلدولةِالقوميُة القديمة. لتجماإللس ُممكا  يعِها المتجتمع، حاتجة هناؾ
ِةالقادرةِلذ بت موقيةوالالس هاوتىأوكالِللمهمسهةوحاتجة هناؾوفيعصرالرأسمالية.لمميثولوتجيات

وتجس.وهكذاعمىأكمؿِهذاالحاتجة تمبيالقومويةُو.عمىتعميِمهابيفصهوِؼالمتجتمِعبيكمِمس
األيديولوتجيةالساريةِالبحوثاألوروبية،حصيمة األمـمتجتمعاتِالرسميلمسارُِيصاغالتعبيرُ
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مبلمحُطيمة  وتتبدش األخيرة. األربعة التجديدِالعال ـِالقروف لمقوموية،األمةِبت ذيةِمحسومة 
ِكم يهمالمدولة،وت ذيِةلؤلمة،والقومويةِت ذيِةو االقتصادي؛ولكف،هذااألخيرةلبلحتكارِت ذيِة

نطاؽِ ضمف زمانها وعندما بالطبع. المرحمي التمييزُكاف األمـ بيف فيتجميعِزايدُيتالحاسـ
–الحاؿبطبيعةِ–اليهوديةالقومويةالمتيتجتجة؛كانتاأليديولوتجيةُرُنابالتاليتضطـراألصقاع،و

سوؼتيثرفياألتجواءوتتيثربهاعمىالسواء.
والقبيمة،وبالتاليمعالروابطالموضوعيةلؤليديولوتجيةاليهوديةموتجود إفّ نذالبدايةمعالقـو

التيتضرُببتجذوِرهافياليصعبعمىالمرءفهمها.فالقومويةُة،خاصية يّمِب النزعةالقوميةوالق 
إلى الذييويُر بمعناها السحيقة التاريِخ والقومويةِأغواِر الخاصيةُِمّمةالقبيمة هي الطبيعية،

لؤليديولوتجيةِ وهيليهوديةاواألساسية أسهؿِ. فيط ورمف األيديولوتجياتالتيمرتبالتحوؿ
القومويةمفتجهة،وهيالتياأليديولوتجيةِالتبرتجز.ومرة أخرشنتجدأنهسناأماـمهارقة:فهيأبُ

تجميعُرفضُسوؼت مفتجهة االوتقاقاتِها عنها المهارقةُ أخرشالناتجمة تطورتهذا فيلقد
النزعاتيديولوتجي،تماما مثمماكانتفيالميدافالمادي.وهكذابدأتتجميعُاأل–الميدافالمعنوي

 القوموية أنيابها عف صهوؼِع ر وو .هايبألُصترباتوُتك ُور بيف أوروبيةأمة كؿُالقومويوف
)كباإلوارةِ اليهود إلى وكيمةبالب ناف مادية، وكثقافة –ييديولوتجيا، ) قـو عفبصهِتهـ مسيوليف

إلىاليهوديةعمىيعِتجم المواكؿوالعثراتالتيتعترضهـ.تماما مثمماتنظرالمسيحيُةواإلسبلـُ
أن مف بالرغـ سبيمها، في الركف العقبُة ينحدراأنها هما ف األصوؿِمف والموسوية. تتخهىهنا

أالوهي؛أطروحتيأيضا المدنية،والتيتييدصحة ساسِأتعبيدِهافيالتيأدتدور الخاصيةُ
أوالحربأمرا المهرمنسبيفلمدنية.وي دواالوتباؾُانواة وتمثؿ،اقتصاديّاحتكار الدولة فّأ

فيكؿُ والقديمة التدوالتِمكاف االحتكاراتالتجديدة والحربُيوهد ستستمركضرورة التجديدة.
ذيويف.الطرفيف،أويستسمـ،أويصبحغير هنىأحدُيُاضطراريةإلىأفْ
أنس د فكيهما اعي"أرضالمموضوعُتواتج  منذ فسوؼعاـٖٓٓ٘د" اليهودية، لمقبيمة بالنسبة

نهس ت  الحاتجُة بكؿُهرضهذا عصرِها في فيمة وطيتها أيضا . أوروبا داخؿ والقوموية األمة
أرضيهودية  تعني وا تجديدة أفّتجديدة. مناهِبما فدايما ضة أوروبا وتطو رُوالدلميهود، ُة تيار 
البورتجوازيةول دالقومويةُمنس.وهكذاتُالمهرب ت دوأمرا د"القديـِاعي"أرضالمإلىمههوـِمستند 
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خبلؿالنزعاتالقومويةاقتدارا فيعصرِرسوخا واألمثمةرِكثكئاليهوديةالمسماةبالصهيونية
القرفالتاسععور.

وديد،وباختصار فيهذاالخصوصِبعدذلؾ.ماعميناذكراالتاريخأبواب دخؿالقصةُوت 
نكمترا،أيالماسةلمدولت يفاألكثرم ن ع ةفيعصرهماهوالحاتجةُ ،مفأتجِؿحُؿقضيِةألمانياوا 

ن الوطف فيحيف بكؿُ. اليهود وينوطالقومويوف الثالثة. إلىالمرتبة فيِكبلدأب زلتفرنسا
الكؿ  يف. ع معيالتجناح  كيؼ وهولنداز تزاـ ويفِإنكمترا دولت يهمامف وهكذا . مستثِمرُالُيو ُمُر

هـيفاليهودأيضا نصيبُكرفيألمانياأيضا .هذاولممهوظيهة موابهة مزاولِةلعفساعِدااليهودي 
كفاإلمبراطورُميازرتهـيتمي)األيديولوتجيةاأللمانية(.وبهضؿِكرالماؿالهرأسِالوافرفيتكويفِ

الوطفالتجديد.ولوبحركةِواهتماِمسعنايتسعفُيعِرب مرت يفإلىالقدسلِاأللمانيمفالذهابِ
ه حال  ل النصرُهـ األولى، العالمية الحرب اليهوديةُفي تجانبِالمحميةُكانت األلمافمف

المستثمريف،وعمىعبلقةمعيامواليا أللماناالتحادوالترقيكاففياألقوشتجناحالوالعثمانييف)
ـ معتمدة –القديمةهـأوأراضي–ودمبكرا إلىفمسطيفعُ(ست سيبلنيؾفييهودال أكثر عمىدعاي

لندف.فيتجناحِتقميديثقيؿ يتميزوفبوزف كانواالحاؿ،فهـبكثير.وبطبيعةِحصانة 
التاريخ ن لِ ترؾ تجانبا ، السياسي إفّووامبل ا واسعا موضوعباعتبارا المسيولية . يمقي هتمر

عاتؽِ عمى هزيمةِاألكيدة في بوكؿ ياألماناليهود يرش أنس ذلؾ أفّ. ليسؽ و ه ت قاطع لندف
ت  لقد وقومويتها. اليهودية عفاأليديولوتجية لخيانة رّع مستقبل  والمسيوؿُضتألمانيا عفكبرش،

 اليهوديذلؾ عِو هو يتطور ومناهضتُالداءُهكذا يهود هـ مواكؿ أمة كؿُضمف مف تعاني
إثباتُإالإنسفيفرنسا(.ٕدريهوسقضيةموابهة) أفّ،باإلمكاِف كذلؾ.ولكف،تليسالحقيقة 

عمىالصعيدالعالمي؟وحتىمفِقب ؿأحمدينتجاد،ة تواصممتيتجتجة ملماذاالتنهؾهذاالمزاعـُ

                                                           
تيسستفيالصييونية: 0 يهودية وهيذاتٜٛٛٔمنظمة هرسؿ. ثيودور يد يهوديوكبل عمى ومضمونا وأسموبا طابع

السيطرةوسميماف،ثـإقامةمممكةإسراييؿمهمتهاتنهيذالمخططاتالمرسومةإلعادةمتجدبنيإسراييؿوبناءهيكؿ.وأوخاصا 
بمفخبللهاعمىالعالـتحتممؾ)ممؾيهوذا(المنتظر.سميتبذلؾنسبةإلىصهيوف،وهوتجبؿيقدسساليهود،يقعتجنو

بيتالمقدس.وأهدافهاذاتتجانبيف:دينيوسياسي)المترتِجمة(.
الخيانةقضية دريفوس: 4 بتهمة العسكرية لممحكمة ُقُدـ أركافحربالتجيشالهرنسي. دريهوسضابطيهوديفرنسيبهيية

 األلماف، األعداء إلى معمومات برفوتسريب السمطات اكتوهت سنوات بعد والنهي. بالستجف عميس حكـ ثايرةفاءتس، ثارت
وناؿوساـالورؼ.عاددريهوسإلىالتجيشفلسامّية.امؾوأعداءرتجاؿالديفوالم معالراديكالييف،واتهمواهييةاألركافبالتواطي

 معهذاالقضية)المترتِجمة(.الهرنسيةاهتزتالحياةالسياسيةواألدبيةو
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إفّرييستجمهوريةِ ميخرا ؟ صمة إيراف عمى فيبوظيهةِهذا اليهودية والقوموية األيديولوتجية
الماؿ.رأسِالريادية،تماما مثمماهيعميسفياحتكاراتِالعالـ.فهيالتزاؿاأليديولوتجية 

ؽ قايحإنهااإلنسانية.تجرايـالالعرقيمفأفدحِعفالهتمرية.فالتطهيرُالدفاعُاليمكفالبتة 
ة واتجتماعيإنسانية  التجدؿال استحالةِتقبؿ عف فضبل  فيمنزلةِاستص ارِ. اليهود المتنوريف

لكهاحِال سبيؿِاألصيؿ في ممتجتمع والديمقراطية. والمساواة تجانبا لن د عْالحرية ولكفّ،أنبياء هـ
الومس،بدءا وضوح يفوالثورييفاليهودفيالعصرالحديثواضح كرمفالمهٍـّتج عدد وضع 
إلىماركس،فرويدمف لٔسبينوزا،وصوال  ،ٖت،أدورنو،حنسمرندٕكسمبورغ،تروتسكيو،روزا

تماما لمتانةِ .لفياليهودكرِالديمقراطيةاالوتراكيةلدشالمهاألبعادِورسوخِومينوتايف.إنيواع 
متجددا كـ حُأكرر  سيُ.أدورنو متى النقدُداق ولكف، لوالنقدُـ البلـز مفالذاتي باليهودية بلنتقاؿ

عمىالسواء،ةِوالمعنويةِالمادين يالثقافةِالعرقيفيميداالتطهيرِويِنهاالموضوعُيفيمايتعمُؽب
مكانة  ومحرزة باعثة إلى الحؿ المرتقبةعمى السياسية سُتم ّبىلمنتايج ومتى ذلؾ؟ متطمباُت

،ومفـبهالعرقيلميهودبماهوخميؽ تطهيرِالذكرشضحايافمفالمحاؿتقييـُ؟مفهنا،عمميا 
إعاقةُ اليهوديةدوفالتحميؿِ؛بحقهـتجديدة عرقية إبادات حدوثِالمحاؿأيضا  لمقوموية السميـ

قوة  وأيديولوتجية باعتبارها تجهة، انطبلقمف ا  الرياديةِزلمنمف تجهة تها فالقومويةُثانيةمف .

                                                           
(.هوميسسمنهجٜٖٜٔ–ٙ٘ٛٔالمادي،ويعدأحدأبناءالتنوير)عاِلـيهوديألمانيييمفبالكوفسيغموند فرويد: 0

الطبية.يرشأفالناستعمؿوتتصرؼ ،وقرفبينهاوبيففيحياتهاوفؽمتجموعةمفالدوافعالتحميؿالنهسيكتجزءمفالعمـو
البو السموؾ متجمؿ انطواء إلى إضافة البلوعور. مف كتجزء هو( )الػ فسّماها النهسالرغباتالتجنسية، مف ريعمىتجانبيف

 األعمى. واألنا األنا هما التجنسية،والبورية ال ريزة الذات، حماية اإلنساف: سموؾ توتجس أساسية فطرات ثبلث أف يعتقد
والمتجتمعية.وييمفبيفالسنواتاألولىمفالطهولةذاتويفهاـتجدا ،واعتقدأفالمرءحزمةمختمطةومتوابكةمفاألفكار

 )المترتِجمة(.العصيةعمىالههـوالرغبات

اسمسليودافيدوفيتشبرونوتايف،وسمىنهسستروتسكيأثناءهروبسمفبطشالقيصر،وهواسـحارسليون تروتسكي: 4
وعبيا  ومهوضا  السوفييتي، بداياتاالتحاد في ميثرا  سياسيا  كاف ماركسيا . ومثقها  بموهيا  حيثكاف فيس، الذيأودع الستجف

بلقاتالخارتجية،ثـميسسا وقايدا لمتجيشاألحمر،وميسسا وعضوا فيالمكتبالسياسيالسوفييتي.بعدصراععمىالسمطةلمع
 معستاليف،ُطِردمفالحزبالويوعي،ثـاغتيؿفيالمكسيؾ.كانتأفكارانواةلمنظريةالويوعيةالتروتسكية)المترتِجمة(.

وفيمسوفةيهحنو آرندت: 3 الهكرالنقألمانيةوديةمهكرة أيقونةالدفاععفُتعد(.ٜ٘ٚٔ–ٜٙٓٔيالعالمي)د،وأحدأعبلـ
الحرية لموموليةأولية بالحكـوالعداء المقاييسالخاصة وكؿ المقوالتالسياسية سحؽكؿ تجديدا  ورخا  فهيترشالومولية .
إلىاالبتعادعفوكاؿوصوؿالنازييفالومولييفإلىالحكـفيألموقداألخبلقي. نقطةتحوؿمركزيةفيحياتها،دفعتها انيا

المتزمتة الصهيونية لمريية البلذع بنقدها تميزت كما عممي. بوكؿ السياسي العمؿ إلى والتوتجس النظري، بمههومها الهمسهة
)المترتِجمة(.
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القومويةنزعاتِتجميعِأبُإنهاأتجمع.العال ـِ يرة،بؿهيقومويةُاليهوديةليستقوموية أمة ص
القوموية،كبر أمرة أخرشأنهسهـوفاليهودُكُي أفْالقومية.لكف،ك ـهوميلـ والدولتية ضحايا

لسفيالتاريخ.وبيس وبمايندروتجودُ
ذاتها،وباألخصمفِقب ؿالمتنوريفدُح بِاليهوديةكقضية والمداوالتبويفِرتالتجداالتُثُك 

العالقةالتيتنتظرالتجوابهي:كيؼالموكمةُؿ ظ اليهودالبلمعيفمثؿماركسوفرويد.ولكف،ت 
بذكرشضحاياية؟وبماأفّرقالعإلىاإلبادةِالوصوؿُـات  ـ  بسالعرقيبماهوتجدير التطهيرِااللتزا

،فكيؼسيتحقؽذلؾ؟ِةالتجماعيةحدوِثاإلبادتكرارِبعدـِموروط 
اليهوديإليهافيمرافعتيانطبلقا مفالمثاؿِالنتايجالتيتوصمتُبمقدوريصياغةتجميعِ

عمىالنحوالتالي:
.ذلؾثمف كافالنهيُف،السومريةوالمصرية،وق ماد تهاةِمدنيالإلىالقبيمُةاليهوديةتتطمع لقد

)ديفِبانواءِلعنيدةُالص يرةاتالقبيمةُع ر فو  (أيديولوتجيِة ي والحس الخاصةِميةِب الق نزعِتها ،هايكمُد
ت ريادةِوكينها في طمُح تطمعت كؿ ما فعمِالقبايؿ وأ سإلى مممكة س سا. انهارتت ثـ القدس.

مِلقبيمتهاوالعالـبحثا عفمكاف تفيأصقاعِت تاو أكثر،وت المممكة.فعاندتالقبيمةُ لقومها.فثـّ
ل  المكاف، يمنحوها ـ تـّ ال وصِيُنهبؿ عمى انعكهوا موا، ُيهز  ال ولكي ها. ،الذرةأعماؽِحتى

والصعودِ في إفّكبِد القوميةِالقبيمة الهضاء. بدولتها ُتراِهف المرة الريادةِهذا عمى الص يرة
ت  وقد ـ ؾ دُلممدنية. األوودوؿِمدنياتِكؿُدعاي والعال ـِالورؽ بؿ أفْسط، بعد كانتأتجمع،

ُلدت  هياألخرشستزوؿُمو  لكنها الص يرة المدنية منذاؾ،ألفّها. المدنيةُِتو ُكؿُصمب اليهودية
 يهودية مدنية ال بالتالي، العالمية. المدنيةِمف المدنيةدوف دوف عالمية مدنية وال العالمية،

يةلميهود.رقمفاإلبادةالعهاصُستخبلتيينب ياشالالكبربرةُاليهودية.هذاهيالعِ
قدالحكماءُكافبعيد أمد منذُ .أي،مفالمحاؿتحقيؽ"الناربالنارخمادُإ"الُيمكُنؾ قالوا
المدنياتالص يرة)الدوؿالقومية،واالحتكاراتنيرافِباضراـِ،المدنيةالكبرشمفنارِالخبلصِ

قوشضدالمحاربةِوالمسحوقةوالمست عب دةِالقبايؿواألقواـالهقيرةِتجميعِماءُعموما (.فقياديووزع
.لكفّأبدا منهـمواتذكرشاألروا.واليمكفنسيافُانتصالتاريخ،إماُقِتمواأوعمىمرُالمدنيةِ
مخر.وكبل اـيعرفوموامفأنهسهـأيضا مدنية،ألنهـلع كافأْفتج ،روفمنتصقاـبسالعمؿ أوؿ 

زعماءُ عمميالاالوتراكيةِفحتى عف عتجزوا الظافروف، بة مثاؿِالنيي إلى التحوؿ مف ينهسهـ
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رواإطبلقا كّيةلـيكونواقدف رقالعالمعراضيفلئلبادةِالحديديلمحداثةالرأسمالية.كماأفّالقهصِ
عميهـأيضا .ولكنسحصؿ.ؿ حُي هذاماس بيفّ

النقط فانفيهذا عيأية،ودوفأدنىوؾ، التطهيرالعرقيمفالصميـِ ،معاناة ضحايا
ت هـأكثِرمفأكثر  ـ س.لماذاأفهمسأكثرمفأُييهودي؟ألفّلالزاعميفمناهض  القايـعينسالنظا

بيجاكافقدز  فالقوةُأيضا  هيالتيكانت–مرة أخرش–اليهوديةفيعتجبلتستمؾ.وبالطبع،
المدنيةعمىالسمطة،ولوالقوتهافيإبداعِتمؾاأليديولوتجيةِ.فموالصراعُالنظاـعتجبلِتديرتُ

وف؟فكيهماأفّكُكوف؟وبالتالي،لوالالمسيحية،أكافهتمرسي ست كانتالمسيحيةُفهؿوتوييدها،
ُلدة القوموية  الُمو  ت األلمانية األلماضربُلهتمر األيديولوتجية في فيبتجذورها وبالتالي نية،

واألحيايية )الوضعية التنويرية ٔاأليديولوتجية فهي (؛ معتجدلية عبلقة عمى األيديولوتجيةأيضا 
.)التجذرالتنويريالموترؾ(معالقومويةاليهوديةكذلؾفيالتنوير،والتيلعب تدور هااليهودية

ا تجذور  وق وُمها اليهود قبيمُة ُتو ُكؿ ومثمما مخر، القبايميُةبمعنى ُتو ُكُؿ فكذا اليهودية، لقوموية
النزعةالقومويةاأللمانية.فضبل عفأن متداخؿ عمىمنواؿ تر وّط ت هااأللمانيةوقوميُتهاتجذور 

لبلحتكاراتِ ونظرا  ألمانيا، المتجاؿ في أفسحت فقد بينها؛ الموتجودة والسياسية االقتصادية
عمىالروابطِتجبلء بكؿُواالتجتماعيةتسمطالضوء التاريخيةِحداِثاألهذالمعبلقاتالمعقدة.كؿ 

ت  دوف ومف هنا، مف القومويت يف. النزعت يف ِكمتا استذكارُطّخ بيف يمكف ال ِكمت يهما، ضحاياي
.مفاإلبادِةالعرقيةتجديدة التعرضألنواع تحاويف،أواإلبادةالتجماعيةكمايستحقو

 بمقارنلدش ووبيهة ة القياـ العربية والقوموية األيديولوتجية بيف والقومويةبيف األيديولوتجية
نتاكُست ف،اليهودية تجُيوف فموال ومثيرة. تجدلية  ها سي تمؾ كاف هؿ ولوالكُاألخيرة، اإلسبلـ؟ وف

األخيرهؿكافسي كُاإلسبلـ،هؿكافسي  وفالبعث؟ولوالالبعثكُوفسيدنامحمد؟ولوالهذا
ُيقاؿأنيُأن ُظروُأو ُرعلمكُافسي هؿك قد دااـ؟ تووتوفص  مفغرباؿِكبلمينيُأم ُررلكلوتجيا،

أيضا .وفإمبراطورية كُمهيمنة،بؿوقدت عالمية الحضارةوالمدنية.فيمريكاقوة تحميبلتيبويفِ
كما.أيضا إيرافضدغدا إسراييؿ.وقدتحاربوهياهفتحاربفيالورؽاألوسطمفأتجؿِ

هناؾ ـُحيثسية،رقالعاإلبادةِخطرُأنس إعاقةُاألسمحةُُتست خد  أي، المرة. هذا أيضا  الذرية
مفالحربالنوويةبالحربالنووية  قادر أحد ما الخطر أفّعمىإنكاِر عمىهومحيؽالهذا

يصايب.فعندماُوُيد تالمدنية،تحميمفكافية إذف،هيروويماواحدة اب.عمما أفّوباألموارؼِ
                                                           

ماعية)المترتِجمة(.األخذبالتعميبلتالبيولوتجيةفيتحميؿاألوضاعاالتجت(:Biologismاألحيائية ) 0
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في أنها الايةِرعقيؿ تـ انهارت، عندما ولكف، السماوية. إلىمتجوءُاهلهة تُالذاراة. ه ضاؿوهنا
ألؼ الذريعةُ إنيأتحدثعفالمموؾِالزايهةعمىالحقيقيةمنها السايريفعمىوتجسِالُعراةِمرة.

.ةهـالذريصاعقتع،وعفالُمق ناإلههـغيرِالبسيطةبرفقةِ
فيالورؽاألوسط،باعتبارهـأناسا ذويوفلميهودمكاف كُي إنيمفأكثرالراغبيففيأفْ

ثقافةِالحؿفيدمقرطةِوفقوة كُي عفأفْعاتجز العولمةالذيباتعمبلؽ رفيع.فالموياثافوعي 
نواءِ إسراييميالورؽاألوسطوا  العمبلؽ،الذيديمقراطي.هذاالوحُشيٍّفمسطينيكونهدرال–كياف 

ُتس الحقيقيلئلبادةالتجماعية.لتسميةاليهود،هوالمنبعُتُنس بُأُبوا
أفّالورؽِيكمففيالحضارةِالحؿ  فمثمما الديمقراطية. ببلاألوسطخراب الورؽ أوسطية
فاليهودُاليهود كذلؾ الورؽِ، ببل ااألوسط اإلباداِت ُوتاُت لعرقيةهـ كهاية والتاريخُ. مميء 

عالمية.يتجبسقضية قضيت يفّمعمروِرالزمِفباليهوديُالمثقؼِإدراؾُزدادُيبالدروسوالعبر.
الورؽاألوسطوسط.عميناأالن هؿالبتةعفكوفِالورؽاألفيمنطقةِالحؿِالبحثعفمكافِ

 هو بؿ ليسخياال ، ك،لبقايناة حيويوة يوميحاتجة الكونهدرالي اليهوداما عمى والماء. لخبز
أفّاإلدراؾُ إلىاستذكارِالسبيؿ تماما  العرقيبوكؿ ضحايا والتطهير لىاليؽ، الطريؽِدُس ا 

 أماـ مة؛أبديا  محتم  عرقية  إبادات  ي أيِة الورؽِر مُإنما هذامفالحضارة الديمقراطية. أوسطية
تجيدا استحالة الورؽوعوبِوعمىتجميعِ مفالورؽاألوسطالديمقراطيبناءِاألوسطأفت ِعي 

السبيؿ أّف،إدراكا منهاعمىذلؾالمتجتمعالديمقراطيبناء إنواءِةِماه م بتتوبثاليهود،وأفْدوف
.تاريخيفوفاؽ ديمقراطيٍّمِر مُي لمحؿُالوحيد 


 السمطة في الحداثة الرأسمالية -ـى

االتجتماعيةاألعوصتهكيكا ،سواءوالدولِةفية العبلقاتِالسمطةِوصطمحاُتالمدنيةِمو ُكؿتُ

منها،أوعمىصعيدِفيدواخؿِ ؿ اتجدالتزاؿموضوع فيمابينها.فالمدنيةُتداخمهاالمتوابؾِكؿٍّ
إنهايها؛يها،ومدشضرورةِنوووكيهيةِالسمطة،وزمافِونهايةِبدءِمكافِتعريهها.أماتحديدُبويفِ
الماءأوتنهسِوربِمراتِعددِأكثرتعقيدا .فبالرغـمفالحديثاليوميعنهابقدرِإوكالية فهو

أنهادِراتج مُعمىتعريهها.ليسلِالمواضيعالتيق ماماُتتجِمعاهراءُالهواء،إالأنهاتيتيفيصدارةِ
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لهاأْفت ُكوفوتبقىكذلؾ.حسب،بؿوألنسأُفالوايكةومفالمواضيعِمبه ـ ل ز  ُسُير تقدوريد 
ما،هالهزبلموعورِورط فيهذاالسبيؿ.فيوؿُتجمة أيديولوتجية نواطات  إحاطُتسوعمفويء 
باألل ازِ والمعقدِة النقابُمعقدتجعُمس ُكِوؼ  فمو لم اية. ل ا  الحقيقي، وتجههـ موضوع عف باتوا
عامؿ خرية وساستهزاء  كونهـ مف رتجوا ول خ  التجميع، همع لدش تذهبُووذعر. مماؿُبالتالي،

والمستورةِالمنهعيةِالمصالحِمتجموعاتِ األقاصيُصهباء . ُتروش بيفطالما الويف هذا في
الصهوؼالوعبية.

دِبت ت  مدنيالع الميثولوتجية. بيقاصيصها أوال  أفْفُة احتكاراتُةُالمنهعيالزمرُذ يخُت بدوف أو
بالعنؼسطوِوالالسمبِمزاولة هافيسياِؽم زشهذاالقصص،لفتستطيع مكان اإلنتاجِفايضِ

ة حتمييِؿالرضىوالق بوؿ،فهيبحاتجة ديمومتهاون عميس،ولتيميفِفقط.بناء مرات سوشبضعة 
لىتجانبِ المذكورة،فهيتسعىهذاالعوامؿِكؿُلمميثولوتجياتوالديفوالحقوؽ.أمافيراهننا،وا 

الثبلثية)التجنسوالرياضةنزعاتِالتيتجيجِبهاعفطريؽِهاوورعيتهاالمعتر ؼِتِث بابضمافِلمتجزـِ
رةِ والمتاتج  عبر والهف(، ومضاع هةِبها اإلعبلمية، وعواطؼِومواعرِبعقوؿِالتحكـِالوسايؿ

المتجتمعاتمفخبللها.
ِحدشعمىمرحمة كؿُتوصيؼ أقساـ،وحاولُتإلىثبلثةِالحضارةتاريخِـِقمُتبداية بتقسي
بعناية بالخطوطالعريضة وأورُت إيبلييأياإلىعدـِفايقة . اعتبار  ألساليبالعمموية،ُيذك ُر

يالقضاءهافهاازدادخطرُ،وأنسكمماازدادتق ول ب تُبحدودهااستخدامِبورطِوفمهيدة كُوأنهاقدت 
الورحالسوسيولوتجيدوفأسموبِفيتطبيؽِوالحذر يُتالحيطة خاو الحياةالحرة.وت عمىفرصةِ

وروحيوتقييماتيبخطوطهاالعريضةإلىأنيأطرحُاُوُن )بالعممويةوالوضعية(.وأُوت قنيِنسق ول ب تس
السقوطفيوفمتيقظا لعدـِكُبل أنيسي قايؼُردِبوتىمناحيها.وأُحولهاهاالوفيرةلمنقاشوأمثمتِ
التكرار،إالفيالحاالتالضروريةتجدا .عادةِ

لىتجانبِ ة حداثويالحداثةالرأسمالية)والتيتطاِبؽالمدنيةفيمعناها(كالعمؿعمىتحميؿِوا 
فقديومنا(،وحتىلمميبلدبالنتجاحفيالعصرالحديث)منذالقرفالسادسعورظافرة رسمية 

 الدقة  تعميـِعدـِفيتوخيُت برمتس، االنتقاداتِوالرأسماليةعمىعصرنا لم ايةالواممة وتجهُت
يخص وباإلضافةِأيضا الحداثةمناهضة فيما ـ . عاِل إلىمواطرتي أنطوني غيدنزاالتجتماع
تعريؼِبخصوصِ العصرية، أنيالأوافقُفقد الرأي أوضحُت يتعمؽبتس فيما حوؿهسيرتماما  ا
الدولةالقوميةوالصناعوية.فقدوالرأسمالية:الثبلث"،والتيب يان هاعمىأنهاالمتقطعات"موضوعِ
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تالتقدـ د هِثبلثتهاقدو ال نيةكيؼأفّاهفاؽواألمثمةِالسرودالهسيحةِبسطُتلموسطمفخبلؿِ
هامعالحداثةالرأسمالية.أماقوتِتأوج   م المدنية،وأنهاب نووءِبدِءمفحيثأصولهااعتبارا مف

بس الحداثةوالدولةفيظؿُالسمطةِعبلقاتِعمىتناُوِؿيتركُزباألكثرفيهذاالبند،فسماسيقوـُ
الحداثة  )أسمي انبالعصرالرسميةِغير الرسمية أو فتجميعُبية الديمقراطية. مرادفةالحضارة ها

بوالبعض(.لبعضها فِميِطالضوِءعمىتسسيقوـُ هامبلمحِكيهيةت ك و  أكثر.ممموس بوكؿ 
االتجتماعِ -0 مرحمة كؿُحضارت هـضمفوأمثالس(غيدنزالوضعيوف)أنطونيُيق ُيـعمماُء

الالتاريخالحضاريونماذتجِمفمراحؿِ معتقديفبذلؾأنهـفريدة مفنوِعهااعمىأنههردةِمنس ،
البحوثوالدراساتبآالؼِيوففيالقياـِكام ت تجتماع.وعمىسبيؿالمثاؿ،فهـالي االمـُِين ُظروفلعِ
مففيالتاريخ،وأنهاضرب المدنيةوالدولةاإلنكميزيةعمىأنهافريدة وتعريؼِتحميؿِفيسبيؿِ
فيالبحار بالرماؿِسُوب لدشهيالءأ البحث والمدنيةالخاصةبانكمتراوحسب.إفّالدولةِضروبِ

عمىسبيؿاالستعارِةمـ.إنسعمىهذاالعمؿالمسمىبالعِمطباؽ دقيؽ د تجِزوير فيالحقيقة،ثمةت
بحثناوتدقيقناعمىال ابةبتركيزِاألوتجار إذلفنستطيعتعريؼ بابرازِيال ابة وارتُيفْبأ وب سُ

إلىنتيتجة الوصوؿِمفحيثقـهذااألسموبعُمدشمنذالبداية.واضح األوتجارُفرادشمبلييفِ
،اهالؼمفالوبابعوراتِ بلؿِسياسِةاستمزاولةِفيا يرض يرشبدوأنسالصحيحة.ولكف،ي 

ل فيظؿُهاتِعفالطبايعوالصمت اضيوتسخيرهـ القايـ لمنظاـ التنظيرلمثؿِالحقيقية مزاعـِ
النوعمفعمـِ تُه هذا هكذا مفغعموـُرااالتجتماع. العاـ، باسمها السوسيولوتجيا أو االتجتماع،
 مضامينهاومعانيها.

الطبايعذيالتطوربسياؽِمرتبطة اإلنكميزيةأيضا والسمطةوالمدنية الدولة هوأفّالصوابُ
إلى،المعاِلـاألساسيةالواضحةِ ثالوثِ)الدولةباعتبارهاتتيلؼمفعاـخمسةمالؼِوالذييمتد 

واالحتكاراالقتصادي(الطبق والمدينة هوة والصحيُح . التيحوؿالمدفالمتنامية الطبقاتِأّف
 انتعو ت العاور، القرف مف اعتبارا  فيسمتجددا  ز توينها وعزا السمطة، ترباع تعمىعرِش قد

مفالقرفالسادسعور ؛اعتبارا  متتجمية  األمِر بادع  فيالمموؾواألرستقرفيهييِة ثـ اطييف،
البورتجوازية ؛صورِة هييِة في متراصِة كعقدة  نهِسها عمى االقتصاديةاحتكاراتِوممتهة  ،الدولة

ذلؾو ضمفمتسربمة أو،يفعفاألعلتتوارشاألرديةاأليديولوتجيةِأنواعِمختمؼ ممتحهة ألتجِؿ
القيـِمياتِ الرمزية ت دو  عمىعصا  زلكي إفّ.اإلدراؾيا  والمدنية كما اإلنكميزية  الدولة 

مثاؿ،أوِلن ُقْؿمفأولىأمثمِةسياِؽالتطوِرالمذكوِرمنها ؛همامف اإلنكميزية،المت يفُتعت ب رافأوؿ 
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لممدنية،والذيمافتئ يتدفُؽفياممثميالهيمنِة بيفّناالراهف.كميثقة يومِإلىصؿ يللنهِراألـُ
التعريؼ  العبلقاتاإلنكميزيةالمعقدة)الدولة(كتمةِفيفهـِيساعدُواحدة فيتجممة واالمحوهذا
اهالؼمفالبحوثالقايمة.إذالأرشفرقا تجديا مفحيثأفضؿمماتقدمسعوراتُعمىنحو 

الرهبافالسومرييف(بيفاعتمادِمخهّيةمتجموعاتالمصالحاألوليةالالمضموف)أي،عمىصعيدِ
ح تهسيرِركاتِعمى في عوراتِويوفِالنتجـو عمى وتدوينها األلواحاهالؼِالمتجتمع مف

هوالِخبلؼُاهالؼمفالرهبافالعمموييففيالحداثةالرأسمالية.عوراتِالطينية،وبيفتهسيراتِ
البحوثوزمانهاومكانها،الغير.أساليبِفي

 بيهمية ومثمما فمفالفايقةب ياناا أفّواضحِ، والتطور يعنيالت ير الزمافوالمكاففارؽ تجميا 
أيضا تت يروتتطورارتباطا بالهارؽ.والمتجتمعاتُيّعالموالتكوفعمىالصعيدالالمسمىبالنووءِ

احتماؿِم الزا مع الخمؼِحصوؿِكاني، نحو العكسية الحالة التطورات أنتقد ال أنا طبيعيا .
مِ ما إذ والتكرارُفيالكوفإالولسخصوصياتُأوت ير فتطور الخاصة، نهسسليسمتجرد س.

إفّدوغمايية عقيدة  بؿ تكمماتِوحسب. الِمثمي" فيتجميعِل ويٌّب بلعُ"التكرار لس معنى ال
الحوادثالطبيعية.

حققت،والتيتتجدا ةُمهمالخاصُةبهاوالهابهذاالمعنى،فممحداثةالرأسماليةأيضا خصوصياتُ
حسب مهمالةِفيالمياديفالثبلث غيدنزأنطونيتعريؼِة، عمىذلؾ، وتيسيسا  ي ف. وفمفكُقد

 تسميتُالمهيد ها المتقطعات"بمصطمِح بتهسيرِو". قمنا ألننا مدعومة خصايصِنظرا  الرأسمالية
 ايةفيطرِحسرد ضروريةومهيدةلم.لكف،ثمةحاتجة ثانية ذلؾ،فمفأكرر هابصةاالخباألمثمةِ
الدولةالقومية،باعتبارهاالتعبير السمطة،وفيمايتعمؽبموضوعِاصطبلحِوتجوهريبويفِموتجز 

والحقوقيعنها.الممموس 
تإليهاعموـُالصدارةبيفالمواضيعالتيطالماتطرق تحتؿمكانة السمطة كناقدقمناأفّ -4

هاوتوويههاأيضا .ماُيقاؿهناليسانتقادا زويرِفيمابينهالتتكثيرا ماتنافس ،ولكفْ.االتجتماع
هانتجاحُىيتتلمحداثةالرأسمالية،يالتجوانباألكثرخصوصية معنيا بالمآربوحسب.فهيمقدمةِ

فيمهارتهاالهايقةاعتمادا عمىالنطاؽوالمزاياعمىصعيدِالمدنياتالنظيربيفتجميعِالمنقطعُ
فيهابينسالسمطة،وتصييرِترسيِخحال نهسسعمىهذاالنحو.هذاهوالموضوعِةاعتقاِدكُؿفرد 

عميسعاِلـُالتركيزعميسباألكثر.وهونهسسالموضوعُالذيينب ي االتجتماعالهرنسيالذيانكبا
ؼِيتعرلفلينيد هِعفتحميمسوالت مبعميسكميا .هذاوتج ميويؿفوكوأكثرمفغيرا،ولكنسعتجز 
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مفخبلؿِ ولكفْميثوراِالدولة أفْ"الدولةوالثورة". تبدشلمعيافمنذ أفّكافعمىقيدِ، الحياة،
 التي التعرؼعمىأ خطي النقطة في البتة يرغب فمـ السمطة، أما الدولة. كانت باألكثر فيها

عبلوة  مىعماهيتها. تالرتجؿ أفّإدراؾِعفعتجزا قد الماكر وارالقوي األقنعةش تحتوتى
عمىإفراغِمنذالبدايةقايما والسحرية"عمىكاهمسلموصوؿإلىراهننا،عصا"الحامبل ية،مدنال

تُ–االوتراكية النواط دّع التي األولي االتجتماعي يتعيف الذي توييدا تامة  بموتجِببصورة 
خبلؿ"السمطةاالوتراكية".مف–العصرانيةالديمقراطية

 ت ة ثمينالالمعاني ؼ وِست أإني عبارة  ظ هام مف بها تقريبا :ميخاييؿ مهادها والتي باكونيف،
خبلؿأربع ديكتاتور ؿِنذ،فسيتحوؿإلىأديمقراطية أكثِرالرتجاِؿالسمطةعمىرأسِ"ضعواتاج 

إفّ أخبلقس". "سوؼتُهس د أو لمسمطالتوريع وعوريفساعة" السوسيولوتجي اليزاؿوالتنظير ة
الوامؿ.فمفأكثرالمواضيعغموضا عمىالصعيديةالتيتقتضيالتحميؿ الرييسالعممية ة مّه الم 

ومدشالحاتجةِ،االتجتماعي السمطة، ت ُكونس رأيِهاعدمِِمفإليهاهوما فحسب  العقوؿبعضِ.
ومتجموعاِت تحتها، المتسترة الحؿاالسمطةُفالمصالح تعني أفّالمالمطمقة يبدو الرأي طمؽ.

القضاءعمىتماما اهووريكافهكذا وثمةم الهدؼكم: هذا ضاؿ.عُداء السمطة شرفي يا .
هكذاو هـ والسمبيوف يتجبالهرباألخصالهوضويوف فحسبرأيهـ، أنواعِبُو. القوةمفوتى
وباء سيادةوال مف تهرب وكينؾ الوك، هو المههـو هذا الحقيقة، في الموضوعيؿُمميت.

 لبلستسبلـلمسمطة.

عفالحضارةالديمقراطيةمختمهافنوعيا .فالدفاعُضهمانظاـُعرِوالحؿالمذ يفي التعريؼ إّف
عمىعتداءاالأنواعِالدفاعإزاءكؿُبقوةِالتمتعُواتجتماعية.متجموعة كؿُمقدسألتجؿِحؽٌّالنهس
الوتجودعمة ي دو الحؽ،لِ،إنمايتخطىنطاؽ هايهاوتجودُهاالتييتيسسعممِي عةوقِوتجممالوتجودِ
قناعة نهسِ عمى إني قوةِباستحالةِس. الكبلسيكيُنعِت بمعناها ي الدفاع قد مفكُبالسمطة. وف

العيفكيؼتسعىالوردةضعنصب أعندماوالدفاعالديمقراطي.أواقتدارِهابقوةِتسميتُاألنسبِ
لمدفاعِ نبتة( )وهي نهسها بعف يوواكها، تسميةِفاني مف نهسي أتمالؾ االقتدارال برادي ما

هذابػ"نظريةالوردة".الديمقراطيُ
التعريؼُ - أ عمىالمدنيةاألنسبلمسمطة القوؿُ،تيسيسا  توظيؼ هو أنواعِتجميعِلبينها

بهدؼِ االتجتماعية ومضاع فايضِتجنيِالنواطات واالستيبلءِتِه اإلنتاج، كانتعس، فاذا ميس.
النواطاتُ التجارية الايضِوفوتسريب اختبلس تعني والقيـ فسي متجتمعاإلنتاج ممكنا كُية، وف
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تسميتُ ها المآِؿ األيديولوتجيةإلىالعسكرية،بالنواطاتالسمطوية؛بدءا مفالنواطاتِفينهايِة
حكاياتِ ومف النـو قبؿ  العما اإلبادات أالعيبِرقإلى ومف الطقوسِاية، إلى والتسمية لمهو

 الدينية. فالسمطةُووالوعاير المعنى، اتجتماعية بهذا نواطات  ر.طُاألطراؼواألُمتراميةِميداُف
والتعاُظـِإلىالتباستمرارضمفمتجتمعاتالمدنيةتنزعالسمطة بالذكرأفّونخص  ـِ واقوليا ضخ 

 تاج.اإلنفايضِزيادِةوأفقيا بمايتناسبونسبة 

ذو س ا  الضوء ماا مصطمحِطنا وفايضِعمى اإلنتاج استيعابُفايِض فسيتـ ماهيةِالقيمة،
نحو  عمى النظر السمطة أمعّنا ما فاذا عمميةِأفضؿ. في االستيبلء المنتجزاتعنوة  عمى
وبوكؿ والمكتسباتالماديةِ لؤلوخاصوالمتجموعات، عمىكافةِوالمعنوية الثقامِي قِعاـ فية،هـ

ذاماأمعّناو كذلؾفيالحالةالمتميسسةلهذاالعمميةمتتجسدة في"ففالسمطة"؛فسيتتجمىبوكؿ ا 
وم  عميس" "المستولى هو ما بناء ممموس "المستولي". هو فالسمطةُف عميس، وفف عمميةُهي

ها)رغـأنهاليستُممكُبيّفتمؾاألوياءِء،واالعتقادُعمىاألوياالدايـِالسطِووبالقوةِاالستيبلءِ
الطردِوفف كسة،فهيعمميةُ.أمافيالحاالتالمعاوالتوطيفوالتممؾِالصهرِفف وهي،كذلؾ(
بصورة الماديةوالمعنويةِمفالقيـِر،البطالة،التتجريدمفالممؾ،والتتجريدِيتجه،النهي،التبالقوة
هوالمتجاؿاالقتصاديوحسب،داخؿ القيمةِفايِضاإلنتاجوهايضِبذلؾتحديد .إفّعامة تناُوؿ 
ال فالسباِلُغ لكفّطوُضيؽ. األصؿ. هو الويف هذا المسار في القِبمميء هذا ـِي اهالؼمف

فتسميةُاألخرش وبالتالي، قوشالسمطة، والسطواالستيبلءعممياتِمتجموعِالتيتستوليعميها
هذابالسمطةهواألكثرواقعية.

فتتتجسدُالوظيهةُأما الديمقراطي، لبلقتدار الدفاعِاألساسية وتجودِفي األوخاصعف
بوكؿ ،سواء هـعميهاوتجودُتييتعمؽُالقيـالماديةوالمعنويةالوالمتجموعاتالمعنية،وعفكافةِ

وعدـالت اضيعفاالستيبلءعميها،واستردادهافيحاؿكونهامسموبة؛؛مباورأوغيرِمباور 
مفالحاالتاإليتجابيةوالضروريةوالمحقةالتييصعباالست ناءعنها.وبموتجبماإلىهنالؾو

فاالقتدارُ المضموف، فف هذا التطبيؽالعمميالديمقراطيهو يخصعمىذلؾتيسيسا  وفيما .
فسي  األصحُكُفحواها، مف قوةُالقوؿُوف وعمميتُسطوالسمبوالردعِبينها ثم، الهنية. فرؽ ها ة

فيوالتيُتواه ُد،الحرب(–القوة)التجيشاستخداـِأوفنوفِأنوطةِأنطولوتجي)وتجودي(فيمابيف
اءِعتدالاتِحاال الوطفِوالسطِو أوـّاألُعمى صُد حاالِت وهذا كبلهمااالعتداء االستيبلء.

المتجتمعُ وُيع بار متنافراف. مثؿِاصطبلحاف عف البالمقابؿ الحاالت وكؿِهذا عمى متضادة
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ق  مف الهضيمةثناييات  الثواب–بيؿ: الصحعقابال–الرذيمة، الحؽ–، والتجميؿ–الخطي، –الباطؿ،
القبيح.
 مختمهة:نظر وتجهاتِباإلمكافتقسيـوتصنيؼالسمطةبموتجبِ - ب

الوكؿُالسمطة السياسية: -0 وظيهةِهي عف وُتع ُبر وويوعا . رواتجا  األكثر الحكـِ
المتجتمعالمدنيالتيتيخذالدولة األحزابومنظماتِنماذجِكطاتها)اسقا يذلمدولةووالتوريعوالتنه

سفيالتركيزعميسوالمتجوءإليستكهتُح تج طالمار ل فايقة،إذالُمع ُيفبنسبة أساسا (.وهيالوكؿُ
 التاريخ.ؾُح مِعمىطوؿِ

الالسمطة االقتصادية:  -4 االحتكارية القوش عف تنهيذِوُتع ُبر عمى سمبِعمميةِقايمة
 التاريخ.منهافيسياؽِالعديدةُ.وقدُطُبق تاألوكاؿُااإلنتاجوالقيمةواالستيبلءعميهايضِوف

الورايحُوتقاليدِوُتع ُبرعفعمميةِالسمطة االجتماعية: -3 ُمطها التيُتس  االتجتماعيةالقوة
المتيتيةمفالعايمة،ةذاتاألصوؿِمهمالالعديدةُهاعمىبعضهاالبعض.ولهاتقسيماتُاألساسيةُ

بذاتس.فمثبل ؛األبمنهصؿ هااهخربوكؿ بعضِؿِتناوُالطبقة،التجنس،واألثنية.هذاإلىتجانبِ
ن هاابُ العايمة، القيمةِفي في الطبقيالزايدة الرتجؿُالتمايز والمضط ِهد، التجنسي، التمييز في

 هـيمثموفالسمطة.كم فألثني؛المتحكـفيالتمييزا

الذهنية السمطة األيديولوجية: -2 الحاكمة وتعني تديُر دفة التي الوخصياتُوالحكـ.
 السمطةاأليديولوتجية.هيفيمنزلةِ،الرفيعةالمستوشفيالعبلقاتالعمميةوالثقافيةوالمتجموعاتُ

الميسسةُالسمطة العسكرية: -0 وهي حيثاألولى معكافيتمف هيوكؿُها السمطة.
 األكثر رفطتالسمطة واألكثر والطابعِا ، االتجتماعُي الطابِع مف أُاإلنسانيّتتجردا  إنها تجميعِـ .

 أوباألحرشأبوها.،السمطات

السمطةُالسمطة الوطنية: -2 إطارِالمركزيةُوهي ضمف والسارية تحرصعمىاألمة.
 يمكفنعتهابالهيمنةالوطنيةأيضا .التتتجزأ.لتعبيرعفذاتهاعمىأنهاواحدة ا

.والحداثةُتهاالمدنيةأوالحداثةأوإمبراطوريعفمستوشهيمنةِرُبُع وتُالسمطة الكونية: -7
الوالياتالمتحدةاألمريكيةمفخبلؿاالحتكارالرأسماليةفيحاضرناتستخدـسمطتهاهذابريادةِ

 االقتصاديالعال ميوالدوؿالقومية.

هذاالتقسيمات.بامكاننااالستطرادأكثرفيمثؿِهذاو
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متجموعُالسمطةُ-3 العبلقاتِهي والميسساتية. واالتجتماعية الصعيِدالتاريخية وعمى
التطوراالتجتماعي،وتعمؿفيسياؽِتتربععمىالمياديفواألنستجةاألكثرحيوية التاريخّي،فهي

تقاليدا عمىتجعؿِ نهسها ثابتة  فراسخةوأعرافا  معنىالتميسسأيضا .ؿُحمِت التقميديةُاألعراؼُ.
ميدافُوالسمطاتُ ت العبلقاتِهي األكثر يسُم االتجتماعية وتتطمب بؿوالحذرالحساسية سا ، ،

وبمرتبطة و فالسياسيةاألعراؼِمراسـِالبروتوكوالِت يدِ. عمى الكبير وتهعيمها لتوظيهها نظرا 
والمزاول باألعراؼالسياسيةتميسسهاوأوكالهافاّفتوثيؽ يفإياها،المعنييفبها أمرا حياتيا ُيع د 

مفحيثتيميفِ وعمىسبيؿالمثاؿ، وتمثيمها. وسمطاتِتوييد افّفديمومتها ـ السمطنة، مراسي
باألرديةِ وُنُسق ت ُرُتب ت قد تجميعها عميها؛ واالستيبلء وتسميمها، واألعاستبلمها راؼوالرموز

فبدءا مفاأللبسةوالهنداـإلىالميكؿوالمورب،ومفطرؽِ إلىالزواجوالبروتوكوالتالكبرش.
 أوكالُعبلقة كؿ فالموت؛ وأعرافُلها التقميدية مالؼ ها المعمرة ها هذاوالسنيف. مف انطبلقا 
ال،ها.وبمطبالقوةالتيييصبحسمطة وخصأفْكؿُليسبمقدورِفانساألسباب، سُيقاؿحينهافا 
رُبُع الحقيقيواألكثرانكوافا لمسمطةيُر وهتجالؽ.فيالواقع،إفّيطرطع اقومستبدا أأنسأصبح

و لكفّالطرؽقطعِعفاالستبداد ميسسة كاألوقياء. المقدسة السمطة مة ترشفيمحاربةِالُمب تجا
بكؿُ السمطة مف العمنية األوكاؿ هذا ضرورة  مهرااضطرارية صرامة، عمىال لمحهاظ منها

ة مهمنسبة يتماما أفّعِ"سقطتالقبعةوبانتالصمعة".إنهات ديمومتهاوتبتجيمها،وتبلفيا لقوؿِ
تعبرهذااألعراؼوالرموزالتقميدية.ق قاح مفورعيتهاقدت 

التذكير أود  بتوبيس  التيهيمتجموعُالسمطة إفّ:سفيمرافعتيالسابقةكنُتقدذكرتُمتجازيٍّ
اكتسب تالمصمحيةِاالحتكاراتِ تاريخية التي نوعية  المديني، المتجتمع في بارزة ماأوب سُهي

بالكرةِكُت  قمة المتدحرتجةِالثمتجيةِوف أعمى ت فتجبمية.مف وازدادتحتجمُر بُك ،تهاو كمما ها
ها.سرعتُ
الُمعِديأيضا .ضِر توبيههابالم أفضؿمفخبلؿِالسمطةعمىنحو استيعابُمكاِفباإل-2
القويالماكر"لوحداُمعِدية.هذاالعدوشاالتجتماعية،التيمارسهابداية "الرتجؿُالسمطة أيأفّ

هافيالنظاـاألبويُتميسسُؽ قاح ؛قدت حكيماتاألمهاتالالصيد،ثـعمىالنساءِعمىحيواناتِ
(+القايدخبراتسالمتجتمعبموتُجسالمعاني(+الحاكـ)مالؾالراهب)ثالوثِالهرميأوال عمىيدِ

يفّباالعتقادِولكف،ينب يعدـها.لُو د ت ـّت الطبقاتوالمدفِحتكرالقوة(.ومعبناءِمالعسكري)
ـ  معلمرتجؿالماكرالقويُالهرميااألبوياالنظا الدولة.سمطةِسِيبتيسقدزاؿ 
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السمطةهذاالمرةعمىالوكؿالتالي:السمطةاالرتجؿالقويالماكرناصياغةمعادلةِيمكن
الميسساتُ هذا األبويالهرمي+الدولة. تُ+النظاـ وبارفاؽِعفمتجتمعِرُبُع األولية السمطة.

سبالمدنية.عنالعاـالناتجـ مفالكياناتالتحتيةوالهوقيةإلىهذاالنظاـ،نسميالصنؼ ٍـّتج عدد 
ي  العموي الطابؽ وفي االقتصاد. هناؾ السهمي الطابؽ أنوي اهلهة.متجمُسقبعُفهي هكذا

ت  وقد المدنية. أنوكمُر يا  السومريوف إال الزمف، مع حافظتعمىها ها مع فيد ايزتتجوهرها
فايضِفيإدرارِد مةِالبوريةالمستخالسهميلؤلداةِالطابؽُ،ُخُصص تاريخالمعانيس.وعمىمرُ

ِفّيوفوالمزارعوفوغيرهـمفالورايحِواإلنتاج،وفيالمقدمةييتيالعبيدُ األقنافوالعماؿ.أماالِحر 
بيصحابِ العمؿالمسماة عمى فيس مورفيف الطابؽ هذا في أساسا  فيمكثوف الحرة، المهف

تمكثاهلهةُ العموي الطابؽ وفي التنهيذية. األالمواإلتجراءات ياحيثولوتجية )وقد فيسمكثدية
فيسأحيانا السمطافالذيهوظؿاهلل،أوالنبيالذيهورسوؿاهلل،وأحيانا الوامافوالراهب(،و

الحكـ)حسبادعاءأفبلطوف(.ديردفة تيتالوالقوانيفُاألفكارُأيضا 
و ك ح بينما اعتمادالسمطاتُم ت والوسطى القديمة العصور ا في الميسساتعمى هذا

دوشالسمطةسبع تِمابرِالمتجتمعُيب صِالدولةخصوصا ؛فقدأُهييةِمتتجسدة فياألساسيةباألغمب،
عصرِ أُفي مخر، بمعنى الرأسمالية. مكبيالمتجتمعُب صيالحداثة بمس بينس االعتقاد ذوعدوش
إفّ خبلؿِنور سمطة. مف واستهحالها تجدا ةِمهمالالميسساتِالسمطة والتي ، أنطونيسّماها

بػغيدنز "الهتراتالمتقطعة"، كانتخاصة ظاهرة هي ْف وا  الرأسمالية، بالحداثة .يةم ر ضِحالة 
بعُض وتيدي دورا  والميسسات األيديولوتجيات هذامصيريا  أتناوؿ سوؼ السياؽ. هذا في

الخصايصفيالقسـالبلحؽ.
قتصرفيمعنااعمىأنهاقدتعززتيدوشالسمطةالسبع المتجتمعكمُإصابة الريبفيأفّ

بايسةاتجزة غدتعهذاالسمطة عنيفياهفنهسسأفّيكثيرا .بؿو الحالةِعمىتوارف،وأنها
عندمايصؿفماكافالويء،التوتتواالنحبلؿ.فيياعمىدرِباألخيرةالسرعة وصمتوالنهاييِة

أفْأمراف:إميحصؿُفسااألخير،داح  المعني قوـ ي ا سع د ي ،أوأفْساألخيرةحالتُقتضيستبسبما
مرحمة نضوتجهاالتهاحةُؿصِسفيتهكؾويتهسخ.وعمىسبيؿالمثاؿ،مايتطمبعممسعندمات ووين 
،التهاحةدُفسوؼتهس،عميهاأخرشومضتفترة ذلؾ،حصؿيـها.أماإذال ها،هوقطهُرار واحمِ
السو وتيدخمها وتتوقؽدود، ي هترع، قد وفكُ. أيضا .التوبيسُهذا عمىالسمطة سار  لكنس فظا ،
التيكانتُتو ُكُؿف السمطِة ِضياة ظاهرُة مرحمة بم  تُتعت ب ُرأنهاها،دِيويتباألصِؿأثناءحالة م ر 
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هاسُتصيبُتلدرتجِةأنن هاع ت .لقد،وت هوُحمنهارايحُةالنتونةبالتزامفمعالحداثةالرأسماليةالتهسخ
ـ ث مِالداالرتجؿ  باكونيف.تعبيرِعمىحدُ،منهاإذامااقترب مريضا ُترِديسفبنية األخبلؽواألسم

مهادُ السمطةُفيالحقيقة، تضع "عندما كالتالي: الحكـ عمىرأسِتاتج هذا الرتجاؿأكثرِها
ديمقراطية  ، أكثر فانها سهالة الديكتاتوتتجعمس أربع رييف صحيح.خبلؿ هذا ساعة". وعوريف

النساءتعرضا لمسحؽوالظمـ،فهيأيضا أكثرِالسمطةالمتعهنةعمىرأسِهذاعوامثبل تاج ض 
ديكتاتورة  فالسبيؿُأربع خبلؿ ست دو هنا، مف فقط. ساعة هذالموقايةِالوحيدُوعوريف مف

العصرانيةالديمقراطية.نظاـِفإنواءِمِسخ،إنمايمر الطريؽأماـهذاالتهالمرضوسدُ


 داثة الرأسمالية والدولة القوميةالح -و


أيضا المصطمحاتتخبطا فيالظمماتالدامسة،فهيالقوميةمفأكثرِوفالدولةُكُمات بقدرِ
مقدمةِ ينهؾ في وال والتوويس. لمتحريؼ تعرضا  فيالمتعناإلصرارُاالصطبلحات قايما  ت
تحديدِالهروبِ المف ودورها الحقيقية اسُتخِدم تألهداؼ رييوظيهتها أنها القوؿ بالمقدور سي.
العناية دعايية  بالذكر ونخص إخهاءِباألرتجح. في الهاويةالهايقة مع الوتجودية روابطها

الحاؿُ مثمما تماما  لمهاويةالمتداخمةعفاألواصرِالطرؼِفياإلصرارعمىغُضوالقوموية،
الموقؼُ ليسمقتصرا عمىالميبرالييفالبورتجوازييفوحسب،والقومويةمعالحداثةالرسمية.هذا

بؿ باختزالسالموضوع ُيم ُرروفبالدفاععفالدولةالقومية،أويتظاهروفاالوتراكييفأيضا إّف
أفّوكينهاببلويف.ب ة عاديوتُجم ؿ بسيطة كممات إلىعدةِ القوميةمفالمصطمحاتالدولة ْيد 
 هـِه لالمهتاح أنطوني وتجدُت وقد ت ييرا. عمى والقدرة حيثتسميِطسغيدنزعصرنا مف ُمن ُورا 
.تحميِمسناقصا فيكافبقي لوأنسوحتىحقا ،الدولِةالقوميةأهميةِمدشعمىالضوء 

يهدُؼإلىيٌّتمهيدنواط عمىأنها،ىاهفباإلمكافتقييـالمواضيعالتيسعيُتلسردهاحت
وفكُالدولةالقوميةلفي دورِتحديد وظيهتها.ذلؾأفّتسميِطالضوِءعمىالدولةالقوميةوتعريؼِ

 يتـ لـ ما كثيرا ، تحميميا  عمىوكؿِ،تعريؼصياغُة ْف بويفِمسودة وا  وميثراتِعوامؿِعامة،
بخصوصِأي،الرأسماليةوالدةِ الحداثة ومصطمحات ببسطِوالسمطة وقيامي والدولة. األمة

عمىوكؿِالمسيلةِ عناويفرييسيةضمفمخطوط اليهودية صِعاـ بالموضوع.وثيقة بلت لس
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القضايااالتجتماعيةالمهتاحلمتمكفمفتحميؿِصطمح مالؿُكُو الدولةالقوميةيُتحميؿ فكيهماأفّ
فتناوؿُ كذلؾ مسيلةِالالراهنة، اليهودية تعريهُأيضا  األقؿ عمى أو بالمدنيات، مفارتباطا  ها

واالتجتماعية التاريخية وكُسي ،النواحي وتعميميا ، مهيدا  سبيؿِسوف في لم اية ق ُيما  يعرضمثاال 
فتحميؿِ بالمقابؿ، القومية. دوفِالدولة تحميؿِمف القومية، والدولة اليهودية ىبقسيالمسيلة
استذ ضحايا العرقكاُر واإلبادة اليهودية ضهاءُية عما  أمرا المعاني وخاطيا يهـ لم اية.ناقصا 

التحميبلتالمقدامةهنا.الورؽاألوسطالراهنةتييدصحة وميساةُ
فيساالحتكارُالقوميةهيالوكؿُالدولةُ -0 قاؽ  الدولةالذيكافالرأسمالي.فوكؿُالذيت ح 

و إلنكمترا ألتجؿِالزما  عور السادس القرف منذ اإلسبانيةمماؿِتحطيـِهولندا اإلمبراطوريت يف
الهرنسيةو كاف وكبل ، مف إمارةُأوكاؿِبداييا  كانت فقد القومية. وم الدولة إنكمترامهولندا م كة

يفيبموقالعامؿالالدولةالقومية.ومعبروزِتهوقهمابالتوتجسُقُدما صوب ستعمبلفعمىضمافِ
القومية.كماالدولةِحداِثباتتجااِاأل،تسارعتوتيرةُٜٗٙٔواستيهالياعاـةِمعاهدإبراـِالدوؿبعد 

 أّف تعنياالقتصاد المركنتميةِمفالدوؿِاتخاذ  باعتبارها براز أساسا  يةموقالسوؽالالسياسي،وا 
يةقومالم ةالهكذاأضحتنواطاتُووتيرتها.باتعامبل مخرفيتعزيزهاوتسريعِأيضا لممقُدمة
عاتوالحروببيفاالنز.وغدتمختمؼُتدريتجيا ِحكرا عمىالدولةيقوماليوالتاريخِقوموالهفال

الدولةالقومية.فيإلىالنزعةالقومويةوالسمطةبنموذتجهادوفالمتجوءِالتطبيؽِالدوؿمستحيمة 
السياؽ.حيثماكافلسإدارة نابميوفدورا رياديا بتحروبُعِوقدل  ىالحربدوفح ر فيهذا

دولة  فرنسا تجعِؿ أما قدفاأللمافالذيالُمن ُظروفقومية. فكانوا يتابعوفالمستتجداتعفكثب،
كؿاو اكت  لتيتجيجِريوسِهوا البلزمة األلمانيةِالخيط القومية والدولتية األلمانية القوموية النزعة

فيوخصمتتجسدة  كانتالقومويةُونابميوف. ستمعبدور هكذا تجة الُمي تجا فياأللمانية الرافعة
نمطِتوحيدِ براِز وا  بسرعة، وألمانيا الحداثة. الذيتبحثعنس مستهؿُالدولة التاسعفي القرف
ُلدهتمرفيمابعد.كانتالتيعمىالدرِبولىالخطواتِأُُخِطي تعور  سُتو 

الموضوعُ الحقيقة، ذلؾفي مف ومعنيٌّأعمؽ فهذابركايزِ، الرأسمالية. )المدنية( الحداثة
عمىاالحتكاراالقتصاديفيمركزها،سوؼلفتقتصر إنتجاحِإلىالتيتومؿالنزوع الحركةُ
الُمق ُوماِتالنزعةالقومويةعمىكؿُإضهاءِعمىة غ مبؿكانتمر؛التقدـالوطنيمسارِتحريؼِ
تُ كينونة قُح التي بسطُؽ االقتصادي االحتكار عمى عسيرا  كاف أنس ذلؾ عمىاألمة. هيمنتس

الديفُ ف ُيوح  لـ ما وةيقومالنزعةبالالسوؽ، يقومالنزعةُال. متعمقة ة أيضا  والهف الثقافة في
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.هاأهماولكفْ،تمؾالعوامؿر مخِؿُكُو ستُالحروبِ.وكانتوطنيةُوضعاالحتكاريالموابسمتبال
فييوؿُالتيكانتستالوطنية معسالروح دُلُو هذاالعوامؿبالطابعالوطنيكافسيُتجميعِفوحفُ

ـ دّع كانواقدأ واأليديولوتجيوفالنزعةالقوموية.مِخِرالمطاِؼإلى الهكرية وامنذزمفبعيدالدعاي
لنواطاتِ أفّاألمةوالدولة.واضح البلزمة العوامؿهذمتجموع تجميا  ا الوطنيةِالسوؽِهيثمرُة
قبضتهاعمىإحكاـِألتجِؿستميُتفيِعراِكهاالضاريالتيتاالحتكاريةِالرأسماليةِباإلضافِةإلى

السوؽ.هذا
.حيثأفّتكؿاداالصناعية،فقدم أماالثورةُ -4 كافالتصنيع هذاالمراحؿبالدفعالبلـز
الثانيةبعدالتتجارةالكبرش،ياألساسي،مفحيثاحتبللسالمرتبة الوطنالتحوؿِؿموضوع كُو سيُ

الربحِالوطنيةكانتتعنيتجني القيمة.والصناعةُفايضِسعميهامعالوقتفيإنتاجِمِد ق بؿوت 
مصيريا التاسععوراألمة.لقدكافالقرفُالرأسمالييفالناوطيففيإطارِلكافةِاألعظـبالنسبةِ

فابتجانب هذا. عمىصمة لصناعويةُس التهكيرُقة وثيكييديولوتجيا الممكف غير مف إذ بالوطنية.
و الصناعويِة بيف منهصؿ  ارتقاءِدوافعِبوكؿ االقوموية في عور التاسع مستوشلقرف إلى

مفحيثقادرة التتجاريةغيرُاألفضؿ.فالبورتجواوزيةُةِالسياسيقوِةالممارسةِواألمثؿاأليديولوتجيةِ
االحتكاراالقتصادينوعيةِعفبعيدة بمهردهااألمةلوحدها.والمركنتميةُعبءِالحتجـعمىحمؿِ

الالبورتجوازية األمة.فيحيفأفّعمىتجرؼِدراالق الصناعية،تكاراتِهامعاالححتجمُتيك ُبر 
إلىب فيحقُدأ تتنتبُس متجددا ،وحسمتاألمةبرمتها.فورعتبكتابةِالتحدثباسـِها تاريخها

وتجعمتالثقافة ميول  الهمسهية، وت ها هي، مفتاريخها عمىالتجيشتبصماتِك ر الوطنيةتجزءا  ها
تهماالرأسماليُةالوطنيوالتعميـالوطني. عمىوهكذاتوطاد تالسيادُةوالنصُرالمظّهُرالمذ يفأحرز 

 .الوطنيةالصناعيةالبورتجوازيةِبهضؿِالنطاؽالوطنيُ

فالمصطمحُ البورتجوازية،مفهنا، مالمسمىبالثورة عنسيكوفذا ىإذا هذاكؿاحتضفاما
ال،فالثوراتُسياقاتفيثنايااال بورتجوازية اإلنكميزيةوالهرنسيةوغيرها،ليستبثورات المنهردةك.وا 

ماصالحها.كملوفقا هذاالثوراترُهواستثماتسالبورتجوازيةُم ع كماُيعت ق د.ماف ة دروسومممنه تجة 
إلىالثورةِالنظرُمفالخطيِ الثورةُالطبقةِرُاصتناالصناعيةعمىأنها أيضا البورتجوازية.فهذا

التاريخ.عمىطوؿِةالمتراكمةِالعظيمبرةِالخثمرةُ
مثمماهيفيهاعمىهذاالميداف،األنانيةواالحتكاريةقبضت البورتجوازيةِماحصؿهوإحكاـُ
اتجتماعيالميداف االقتصاد نهسهاومصالحهاوأرباحهاعميس.فمثمماأفّباقيالمياديف،وفرُض
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وتجود  كذلؾالصناعةُيقتضيبالضرورة كطبقة، ميداف البورتجوازية يتطمباقتصاديٌّأيضا  ال
البورتجوازيةالصناعيةسمها ألوتجود  قامتبسظهورا.فيحيفأفّتجِؿ التتجارية،االحتكاراتُما

ـ  المكافإحكا الذيي تجاؿالقبضةعمىهذا بنسبة األرباح ر دُ، كانتتتجنيسالطايمة أكبرمما
مرُالتتجارةُ أصحابُعمى أما أحد الثورةِالتاريخ. فبل بورتجوازيا .الحقيقيوف، كاف منهـ

.لقدكانتالثورةُعمميا أويا نظرعية،سواء االستعدادلمثورةالصناأثناء كانتغايبة البورتجوازيةُف
تناغمسمعالتطوراتالتاريخيةضمفسياؽِالطهراتالتيحققهااالقتصادُالصناعيةإحدشأهـُ

االقتصاديالمتناميكافاإلنتاجُوالزراعيةفيالعصرالنيوليتي.واالتجتماعية.إنهاتماما كالثورةِ
سيُامفمراحؿِمرحمة فيكؿُ الدولة وُح لتاريخ، كون)ؿ تجوهريا  االقتصادي(تعنيها االحتكار 

تجديدة تبسطسيادت المتواطييفمعو التجديدهذابكؿُنتاجاإلثمارواإلحقِؿهاعمىهاإلىاحتكارات 
وميةالقاألمر.وكانتالدولةُب ماط القوةإذات فياستعماؿِرادع،بؿودوفالترددِأيُتجوع،ودوف 

عثرعميها.لـت أساسا فيهذااالحتكارات.بؿوكانتستبتكرهاإفْهاالمادية ركايز دُتجِست 
منتصؼُ -3 النصرُوف كُي ة.فاماأفْمهمالتاريخيةالالمهاصِؿالقرفالتاسععورمفُيع د 
نواة حميؼ  كونها القومية حميؼ الدولة أو لتجميعِالكونهدراليةالحركةِالبورتجوازية، الديمقراطية

الباقيةِ االتجتماعية كانتالثوراتُإطارِخارج الورايح التجديدة. االحتكاراتواألرستقراطية هذا
المندلعةُ بيفاإلنكميزية الهرنسيةببلنقوقوشاالٛٛٙٔوٓٗٙٔفيما تمعبٜٛٚٔفيالثورة

ل الدور  ْف وا  منذاؾ، بارزت يف كنزعت يف ي األساسي حدؾُـ كافة واضحوفاصمة ود ثمة بينهما.
)الالكومون الميوؿِ(الويوعيوفيوف ممثمي اإلنكميزية الثورة في والمويوف الهرنسية، الثورة في

ثوراتُ أما بعد. فيما التيكافسُيقضىعميها فكانتثورات ٛٗٛٔالديمقراطية، بكؿُوعبية ،
نواطاتُ كانت الكممة. أنمعنى ماركسوفريدريؾ بويفِكارؿ وعصبةِتجمز البيافالويوعييف

 تاريخية ٛٗٛٔالويوعيحتىعاـ خطوات  وفيمحمها. وراتِلمثاستراتيتجية خسارة أوؿ لكّف
ساد ت البورتجوازيةخيانةِتعر ِضهالحصيمة هزيمِتهاالنكراءفيت تج  مختمِؼمعالتيعقد تالوفاؽ 

ربيعُ كاف الرتجعية. قصيرا ،القوش ثوريةُالقارُسلوتاءُاود عُي لالوعوب كانت إذ متجددا .
سمطتهاؿ يتحوتستطاع البورتجوازيةأيضا ُمع ماقة عمىمصالحهااهنية.فموكانتانتصرت،ال

احتكار  إلى مبكرا  لكنالسياسية اقتصادي. وف تكيؼتحافظُرِع ها فيحوزتها، ما عُقن ت عمى
المحدودة مفبالمنتجزات بدال  عبلوة ويءكؿُخسرافِ، أفّ. القديمة،عمى م كية لمم  المواليف

القوميةستتوطدالدولةِأركافُماكانواييممونس.وكانتالحظيبعفواواألرستقراطييفأيضا عتجز
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مركز كالدولةالقوميةأماتحالهاتُالتوازف.فيهذاالمرحمةأكثرفيكثر،باعتبارهاضربا مفقوةِ
والسياسيةتِبلحتكارال ستُف،االقتصادية إطار دُدُح كانت ـُ عا وهد  البلحقة. ٔٙٛٔالمرحمة

في رسميٍّ بوكؿ  األلمانيُة القوميُة ُأعِمن تالدولُة بينما رسميا ، اإليطاليِة القوميِة الدولِة إعبلف 
 الدوؿالقوميةاألخرش.سييتيعمىإعبلفِ.وكافالدورُٔٚٛٔ

هاا فيماركسإلىلندف،منكبّع ةالتجديدةكماكافمرت ق با ،تراتج يالثورموتجةُالتِيوعندمالـت
فالويوعييتجمعية.وقبوؿُنواطِعبارةعفكانتساألمميةتتجربتُماؿ.والرأسفيعمىالبحثِ

موضوعيا األلمافلمدولةالقوميةالمركزيةأساسا )بمافيهـماركسوأنتجمز(،كافيعنياالعتراؼ 
 إعدادُبالهزيمة. وبرنامج،الأما و،التنظيـتيسيُس مساِر بموتجِبوالتكتيؾِاالستراتيتجيةِرسـُ
الوقِتإلى؛الرأسماليةسقوطِواألزمةنظرياتِ معُمِضُي ؿ  حصتهايؿِتسعىلن حركة فقدتحوا

باالقتصادوية المسمى االحتكار الوفاؽِمف تحقيِؽ بعد  ، الرأسمالية حسمع المتجتمِععمى اِب
بدورها.واالقتصادويةُالصناعويةوالدولةالقومية(ورعيةبقبوؿالالحداثةنهسها)ضمفقوالبِو

االعتراؼ  وبمنهاجِتعني الصناعي االقتصادي الثورةُباالحتكار عتجزت هكذا القومية. الدولة
هيحاؿُ–الروسية ن ِبعفت –سابقاِتهامثمما إلىملة لِو ح ت تج  االحتكاريةالدولةِرأسماليةِدِي بِها

القوميةِمنهاجِو معا الدولة الثورةُفيمف  التخبطِ. وبعد أيضا ، العربدِةفيالصينية مف أتجواء 
ال مفطويمةِوالبمبمِة ت نُج لـ األمد، بالوفاؽبيففيالوتجهةِوالسيرِ،نهسهاالعاقبةِتقاُسـِ عينها

الرأسماليةاالحتكاريةالصينية+االحتكارالعالمي.الدولةالقوميةالصينية+
 أكثرسقما ة ويحداثذهنية رعمىمحوِرودُت ثورات د ع التيتُالتحرريةالوطنية،الثوراتُأما

؛ةسطحيو مف تجعم ت القوميةِالتصنيعِفقد لبرامتِجها،سقها والدولة متطابقة أعمى كانت التي
مفاحتضاِنها وهزيمةِاألوليلهوؿِاالوتراكيةالمويدة.إذف،فالسببُدا تجما مفأمثمةِعدبالرغـِ
طوؽِونصؼ،يكمففيعتجزهاعفكسرِاالوتراكيةالعمميةعمىمدشقرف الحركةالقايمةباسـِ

إبداءِ وعف التنويرية، لتككهاءوالالقدرةِالحداثة البلزمة الديمقراطيةانالعصرنظريةِفِيوة ية
ْفت نويكُـت .أوباألصح،ألنسل الكافيِةلتطبيِقهاقوةِالتحميبالتجهاواستراتيتجيتهاوتكتيكها،وومنها
كؿ ذلؾ رِظ فيالنادُحاوت الميوراتت . الحركةعمىأنها إلىهذا االستسبلـِاحت و تخصايص 

نووةِوعدوشاهفاؽ،ة،ضيؽص يرالةِبورتجوازيالطابعِب،مفقبيؿ:االتساـِلمنظاـالقايـالسهِؿ
النصر.
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عتجِ ِؿإلىواعمىهذاالمرحمةِتجّاحت الذيفالهوضويوفز  و  ،وذلؾبسبِبسياسيّبديؿ عفالت ح 
هاالمنهتجيِةمقترحاِتالِةومهمالنتقاداتِبناء عمىاالأنهسهـهـقاصريفعفتنظيـِيبقا التيطرح 
األيديولوتجية،مفاقهـِيؽِضِكذلؾبسبِبخاص،وبوكؿ برودهوفوكروبوتكيفومفباكونيفكؿٌّ
السطحيةِمعرفتِو عبلوة باهـ لمتجتمع، في مهاهيمهـ عمى الهرديممارسِة فاّف.العمؿ وعميس،
فيتوتجيسِم خ د ت  التاريخيةِهـ ُمرت ق با متجرشالمرحمة كاف كما ُأُكم س ُييِت نقطةُل ـ أما الضعؼ.
هـالدوغمايي،وارتباطِالتنويريةكماهيمهمسهةِللهـامتثايف،فكانتتتتجسدفييار يةلِكبلالترييسال

األيديولوتجية.األسبابِباألرتجحعمىقا مُعت مُكافالهوؿُلقدبالعممويةالوضعية.
ي  فكينس بوكيف، موراي أكثطرحُأما الحقؿِتوخيصا  في الحاصمة لممتجريات صوابا  ر

ق عندما بيفّاالتجتماعي، ميولُاؿ كانت األوروبية والقرش المدف في لمكونهدراليةالكادحيف هـ
الرياحمعاستسبلـِذهبتأدراج هذاالهرصة ،وأفّٓ٘ٛٔلم ايةحتىأعواـالديمقراطيةوطيدة 
الدولةالقوميةالمركزية.االوتراكييفلمههوـِ

الهيمسوؼُ -2 )إفّكاف نيتوس العظيـ بن نهسِلنعت س إزاء يُبِس األعتى العصرِالمعار ضة
ت م وخيص الرأسمالي أوؿِمُح في مف لممخاطرِدركالمس( إعبلفِيف في الكامنة الدولةالكارثية

المتنوريف،بمافيهـالديمقراطيوفاالتجتماعيوف،.فبينماكافتجميعُٔٚٛٔالقوميةاأللمانيةفي
التطور،كافهويمُه قوفويُهُص يُ يتتجسدفحوشولمبورية.األفظع الخسراف رشفيذلؾموفلهذا

تهسيرِ أعتقد–ا ما "الدولةُ–عمى واألفراد كالتالي: الكادحيف تعني والمتجتمع المتيلهة المتنمميف
 المستين ثالمخصي".

قبؿنافيراهنالسايِدالهردبحاؿِي بان المواط نةأكثرلهتا لؤلنظار،وكينست برودهوفبويفِانتقادُ
فيالمحبوِس"المتجتمعِالحداثةبػتحتتيثيرِالقابع بعيد.وماكسفيبرُيع ُرؼالمتجتمع زمف ذلؾب

.وسوؼتتزايداألدبفيعال ـهذاالمتجتمعِيعا لوترأكثرتعاريؼالقهصالحديدي".كماصي  ت
داـالمتجتمعُالتهسيراتُ قا بالموابهة،ما هذااالنتقاداتِكؿاقومية.إالأفّالدولةالمصيدةُِمط وا
لممتجتمع.ومنذالقرفالسادسعورالحريةِمنهجِالحؿالممموسوتقديـِعفطرحِبعيدة والتنبياتِ
لهافيالتاريخ.النظير باسمة والمثقهوفمقاومات تالوعوبُبد القرفالعوريف،أ نهاياتِوحتى

دامتالهيمنةُمفاالنتصاراتالتالعديدُز حرِوأُ وما لكف، الميقتة. لمرأسماليةمرحمية العالمية
يةانالعصرميوؿِعمىعتجزِقاطع االحتكاراتالمالية،فهذابرهاف تجبروتهافيعصرِؿُكُبِتجاثمة 
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 تطهيرِعالديمقراطية الف نواقصها مف وعنهسها التحميؿ، في الخبلصِهادحة أخطايهاف مف
واالستراتيتجيةوالتنظيـوالممارسةالعممية.البرنامِجمسارِضعههافيتحديدِونقاطِ
والتحتمؿُةُماه الم  -0 التيالغنىعنها، فيكؿُالتيتجيؿ الحياتية، المماطمة مرحمة أو

تيسيسا عمىذلؾالمساواة،والقياـُـِد الثبلثةاألوليةلمحداثةعمىقِالعوامؿِيتحميؿُهحضارية،
أساسية كعناصر االتجتماعيةِحركاتالوتىأنواعِوالعظمىالثقافيُالتنويرِحركِةيسِوتوتجبادارةِ
انلمعصر البديمة. الديمقراطية لوية الزايدِنظرا  متكراِر الحد إلىبلنتقاداتالبلذعةِلعف هِة الموتجا

ناقصة؛،لرأسماليةا انتقادات  كوِنها مف فوبالرغـِ الدولةحربةِالرأسِتوتجيسِموضوع اّف إلى
ـ القومية،وا  فيسبيِؿالكهاحضمفسياِؽاليزاؿيحافظعمىوينس،الصناعويةذلؾبانتقادِتما

والمتساويفيظؿُ الديمقراطيوالحر نُالعصرِالمتجتمع ونحف يقعـُدُق المالياالحتكاري. ما
 عمىعاتقنا.

دوِرالدعسيرا عُلـي  ،بوتىأنواعهاالقومويةُِيط باُؽعمىيِدبلصؽالصمغِالتبياُفبيّفأداء 
القوموية لهت د و أ وديمومتها.تيميفِلأو،الدولةالقوميةنواءِإلسواء  ُنق ُيـ فياألنظارإلىأننا

عنصر  عمىأنها الحالة ي هذا وقد الخاصبس. بدورا القوؿُوفمفاألنسبِكُأيديولوتجيينهرد
تعنيتديي واأليديولوتجيةِف بينها ل الوضعيِة لقد الوضعيةوالعممانيةدورا تالمواقؼُب عِالعممانية.

فيتتجاوزِ التقميديةخبلؿمرحمةِإيتجابيا  كانتعمىمسافة والدةِالدوغمايية ْف وا  القايـ، النظاـ
ذمنلكفْومي.تناميالتهسيرالعمفيهايةالديمقراطية.كمالهانصيبُانالعصرمفذهنيةِواسعة 
السياسياالنظاـِإحرازِ،وبسببِالقرفالتاسععورأواسطِ مفواالقتصاديالميموؿ القايـالنصر 

انزلؽالنظاـُاتوالنواطاتالديمقراطيةمفتجهة ممارسالخطرِتجهة،واستمرارِ امساربأخرش؛
يمقتضياتِبّم تُالقومويةُمدنية.وكانتديف،مثممانصادؼذلؾفيكؿُتالاأليديولوتجيصوب 
،بؿويزيد.هذاالحاتجةكهاية 

اإليضاحاتِبعد  لمدخوؿِهذا سي فيموضوعِالتمهيدية القومية، بؿكُالدولة وفمفالمهيد،
هميتس.نظرا ألبوينس،أدؽّوبتهاصيؿ ممموس تحميؿ اغِةيصخوُضتتجربةِوالضروريُ

التحاِدالقوميةهيالدولة أفّالقوؿُُنناُيمك ناتعريها أومؿ،فإذاماصِ - أ اإلطاُرالحقوقي 
الذيفُيس ماوف،واألفرادِمفتجهةممتجتمعلالكميوتجودِالضمفالسمطةالمستهحمةأتجهزةِمتجموعِ

أخرشبالمواطنيف المحُددهناهوظاهرةُ.المصطمحُالحداثةالرأسماليةعصرِظُؿفيمفتجهة 
بميسساتهامهاكانتميطارة قبتيالدوؿالتجميعِةفيالمتجتمعبيكممس.فورعيةُالسمطةالمستوري
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الدولةالقوميةفيتدويؿِيتتجسدُصمبُإذهذااإلطاريتـخرقسفيالدولةالقومية.وكوادرها.لكفّ
يتواءـومصالح مبلمحِتكويفِإلىاألفرادالذيفتسعىالدولةُ األيديولوتجية هـبما يسساتيةوالمها

وكيفّ بالمواطنيف، يسموف والذيف عضو واحد كؿاواالقتصادية، بحقوؽِمنهـ الدولةيتمتع
الصدارةبيفالمواضيعالتيالمواِطفمرتبة توكيؿُوواتجباتها،لسمالها،وعميسماعميها.يحتؿ 

الدولةُ بها اتهتـ مف فهيتسعىلبلستهادة ال رض، ولهذا بعناية. العناصرالقومية لكثيرمف
ية،العسكرية،الدينية،التعميمية،وية،الثقافية،التجنسانونكاأليديولوتجية،السياسية،االقتصادية،الق

 واإلعبلمية.

بمثابةِاألداةُ -0 إنها القوموية. هي تيثيرا  ت ديف األكثر عمىالدولةعُخم تجديد. القومويُة
الديفالتجديداألرض".ومفمتطمباتِاإللسعمىوتجسِمسحة مفالقدسية،وكينها"حاؿُالقوميةِ
 قيمة.ؿِنبهاكيسمىوأولُبُبالدولةحتىالموت،وق االرتباطُ

تجاذبيةُ -4 وقوتُُتستخد ـ السياسية تصييرِالسمطة في بكثافة الميثرة مواطنا .ها الهرد
ألحزابُاو فالتطمعُخاصبوكؿ السياسية ال رض. لهذا التمعبدورها بيفّإلى والقوؿ سمطة،

 واالعتباربالنسبةلمهرد.المختصرةالميديةإلىاألمافِلي"هيالطريؽُ"الدولة 

أكبرمعالثورةالصناعية،الدولةفياالحتكاراالقتصاديبنسبة ماهيةِنظرا الستهحاؿِ -3
بدرتجة االحتكار وألفّ تنامى قد فافّالصناعي يقاربنصؼ كبرش؛ ُيسما فيالمتجتمع تخد ـ

كعامِميسساتِ الوضعُالدولة هذا موظؼ. أو المتجتمعِدُح بِؿ  سواد  ُيقِحـ مفذاتس حالة  في
مايسمىونواأعضاء،أيمواطنيف،فيالدولةالقومية.وي دومفالعصيبتمييزُكُي التنافسلِ

احتكاراتِ عف الخاصة حالة باالحتكارات ثمة أنس ذلؾ القومية. الدولة والوراكةِمف الوحدة
 الوطيدة وأ،وانتهاِيسالدولةاحتكارِبدءِمكافِتمييزُبينهما.أي،مفالعسيرِتجدا  موقعِتحديِد

تُ فبينما مفالخاصةقُدـاالحتكاراتُاالحتكارالخاص. إلىالدولة،ؿِمعدانصؼِأكثر  أرباحها
ُمفلهـتسهيبلت الدولة اّفف سعي فاّفمفااللتزاماتالعصرية.بالتالي،نوع كالمحدودة أيضا تي 

مفالدولةنهسها.ذلؾأكثررتجعية وفأحيانا كُي ،مواطنا الهردِتصييرِإلىالخاصةاالحتكاراتِ
ي  تعميمُساي ت أنس لها ر س بكما تواء تمويِحها اللس وبروزُةِلاعطبخطِر العمؿ. التكتبلتعف

وت  النقابات، الدولة نّب واألقطاببيف األخيرةيها اهونة في ،القومية بهذاكثيبة عمىصمة هو
 مناضميالدولةالقومية.بمثابةِالعماؿُيصبُحات.ومعاالوتراكيةالمويدةيكادمستتجدال
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أمر عبلقةُ -2 بالمواط نة فكؿ وممموس موخاص الحقوؽ العمؿ،يرغبُفرد لم اية. في
أفْ صاحب كُي عميس الووف والهويةُالهويةِثيقِة بِوخصية. مواط نة دُح الوخصية تعني ذاتها

 الدولة.الرمزيعفعضويةِالدولة.أيأنهاالتعبيرُ

هاالتيُيحاف ظعميهاحية منتعوة عمىالسمطةوالدولة،أيتقاليد وعي تجميا أفّواضح  -0
 المواط نة.فيتوكيؿِة مهمهاالـمساهماتِدُق التاريخ،تُمرُ

األسرة.فكؿ خميةِالدولةداخؿ نهسسوكينسممثؿُاألبلِمفنظرِةِيوالتجنسيتيتىتيثيرُ -2
فيالبيتيعنيالدولة رتجؿ  لممرأة. اإلدراؾُوبالنسبة حبُسني هذا بكُأيضا  س.تِي مُعمىالمتجتمع

 ها.مصالح ووافؽتبمايتكييِهسوالوعِيهذاتطويِرعمىالقوميةبدورهاتعمؿُوالدولةُ

األولىالمرتبة تحتؿ فانها،فيالدولةالقوميةية ساسأقيمة العسكريةِالميسسةِباعتبارِ -7
يُالدولةالتيمفبيفميسساتِ عاد الهردِهويةِتوكيُؿ نقِشهذاالميسسِة عمىخمهيِة فيفيها

أيا منهااللؤلخرش،لكفّموابهة وظايؼ فيالدولةالقوميةميسسة .لكؿُاومواعرِسوعقمِسذهنِ
 الميسسةالعسكرية.دورِتيديةِإلىفيمستوااؿُصِي 

الدولةالقومية،أكثرمفغيرهافيمرحمةِتهاالقومويةُالتياستخدم األداةِبمثابِةالديفُ -1
ل واوح  إلىديفِمباورة تها القومية. الدولة مف عمىالحُط ُيعم ُؿ الدولةالديففيعهدِويفِإذ

ؿإلىميسسة إضهاءِمفخبلؿِ،القومية وا اتجتماعية الطابعالوطنيوالنزعةالقومويةعميس،فُيح 
الداخمية،بالخيانةسُوب ماهوأ ا عمىهداوي دوالديُفوهياألكثرتناقضا معتجوهرااألخبلقي.

 توحيِد نطاؽِخارج التيبقي تالمتجتمعِورايحِبعد أيالعممانيةالقوموية الدينية، القوموية مع
تمؾالورايِحمعهابصهِتهاعبيدا  أوتمقاييا حصؿذلؾ،سواء بِحماِتسالتجديدةلئللسالقديـِبتوحيِد

 بهذاالخيانة.وثيقة بيفالديفوالعممانيةعمىصمة .والصراعُعفوعي

مواطنا ،بدءا الهردِاألكثرتيثيرا فيتجعؿِالحداثةِالتربيةوالتعميـهيميسسةُميسسةُ -9
المضمار.فيالعسكريةمعالميسساتِبؽاتساالبتداييةإلىالتجامعية.وهيتمفالمرحمةِ هذا

بعدوذلؾ،والب م سذورة الحماقةِالذييبمُغالمواطفاألوليلهذاالميسسةفيتنويةِيتتجسدالهدؼُ
ُتس رب ؿ أفْ الِقي ـِكافُة عمى المثابُر التاريخي  المتجتمُع ن ها كوا التي والتحوؿ واالختبلؼ،الت ير
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ر  ف مفغرباؿِوُتم را .لمحداثِةالرأسماليةاأليديولوتجيةالرسميةفيبوتقةِالُدين ِويةثـالقوموية،وُتعتج 
سكوالستية والتعصبُ ماؼ   اسعة.وٕالعصورالوسطىوراءابهراسخٔفيهذاالخصوصقدخ 

ي ُمفنسبة يُتجهازُالهذاف.العقوؿواألفيدة سؿِلفيالحداثةاألكثرفعالية داةُاألاإلعبلـُ -01
المستهيدةِ القومية مفالتيسيرلمدولة التواصؿفيكبيرة تكنولوتجيا مفاإلمكانياتالتيتمنحها

تنويةِ الذيتنمِط الدور واءالمواطف ونخصبالذكر الذيتيد. األتجهزةُالرييسي والوسايؿيس
في لاإلعبلمية وعرضِثالوثِالترويِج والهف، بعد التجنسوالرياضة عمىالمتجتمع مفس إفراغس

؛محتواا وبالتالي، ببلهة تكويفِفي األكثر نموذجِرا .د خ وت وسذاتجة المواطف تنوية تتـ هكذا
فيأيةِف مواطِ عفالتاريخِمفمراحؿِمرحمة المثيؿلس التيطريِؽ األدواتوالوسايؿ، هذا

مففِاألساسيلهذاالمواطِراـُأساسية.الم بنود بامكاننااالستطرادفيهاواإلكثارمنهاعمىوكؿِ
نتجابطهؿأواثنيف(وسيارة وفصاحب كُي هوأفْ،الحياة عايمة)العثورعمىزوتجةأوزوج،وا 

هاتجانبا ،والتخميمامعانيالمتجتمعية،فباإلمكافوضعُ.أبامتيازا يوميا ستهمكم،ووقةسكنيةو
مفالتاريخ.كماأنسمبتور انحطاطا والهردياألكثردناءة التجوعِيفِع رمىلِك سهولة عنهابكؿُ

مسموبُ ي ألنس ما أما فقِعت الذاكرة. التاريخ، أنس د قوالبُهو سوش ليس وكميويهاتُالوطنيِة
عدي إنس بييةِـُالقوموية. ييمف ال أو لفمسهة الهمسهة، مسعادة عدا المنهعةتمؾ عمى المرتكزة

خاليالمضموف.ماهوموتجودفيالوسطليسإالوالمظهر،عصري كماإنس.تجدا المحدودة
دوفركض"المهيايلمكتمةقطيعالمواطنيف"أو"متجتمعالالمنتميإلى"الالفردالهرد،أوباألحرش

السوداويةالدامسة)الهاوية(.اهماؿِوراءكمؿ 
ااهذاالنمطمفالمواطففيالتوتجسالدورالذيأدّبويفِالق ُيمةمفالرواياتلقدُدُونتالعديدُ

تجدا ،والتيالمهيدة .ونخصبالذكرالرواياتِففيهذاالويفالمعواب تاالهاوية.وثمةكُصوب 
"المواطف"را بويفِميخاالموتجهة االنتقاداتِعمىأفّاعية.عبلوة اإلباداتالتجمدورحوؿتحميؿِت 

بمافيسالكهاية.نيراألمر الحداثة،تُماوراءفتياِرمِبتيثير 

                                                           
وقدتفمسهةنصرانيةسادالسكوالستية أو االسكوالئية أو الفمسفة المدرسية: 0 فيالقروفالوسطىوأوايؿعصرالنهضة.

ُبِني تعمىمنطؽأرسطوومههومسلماوراءالطبيعة،لكنهااتسمتفيأوروباال ربيةباخضاعالهمسهةلبلهوت.مفأبرزرتجالها
ني،الذيحاوؿأفيقيـصمةعقبلنيةبيفالعقؿوالديف.أماالسكوالستيةالمحدثة،فتعنيالتمسؾبالتعاليـواألساليبتومااألكوي

التقميديةالخاصةبمذهبأوفرقةما)المترتِجمة(.
 مة(.وسيمةقديمةلقياساألوياءالطويمةأوالبعيدةتجدا ،والهرسخيقاربالخمسةمالؼمتر)المترتجِالفرسخ: 4
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العراقيؿتتصدراليحة ،هذاالنمطمفالمواطفمثؿ الذيينتجالقوميةبمتجتمعهاالدولة إفّ
فأولىالمهاـالتيتقعانطبلقا مفذلؾ،فمِولديمقراطية.يةاانالعصريةالتيتعترضدرب رييسال

المُالقوميةومتجتمعِالدولةِهيتحميؿُ،الدمقرطةعمىكاهؿِ النمطمفالبلفرد)ألفّدِلُو ها لهذا
األفراد)المواطفالحر(العادليفواألحراروالديمقراطييفُيعت ب رمعدوما فيالواقع(،وتنويةُالهرد 
بناءالحضارةالديمقراطية.ريفعمىِالقاد

رييةُ - ب بمكاف المهـ أحدُمف والهاوية. القومية الدولة بيف األنطولوتجية أهـُالخيوط
يضاحِعفرييةِالهاويةهو؛إماالعتجزُالمرت ك بةبخصوصِاألخطاءِ الدولةروابطهامعنظاـِوا 

قمـ بتجراهاأوتمريرُ،القومية،أوالت اضيعنها فيالكيس(الرمح)المزراؽإقحاـُي دوعندماِة
لمعيافعبلقاتِد ر مخطوط،قدس مسودةِالذيهوبمثابةِوناهذا،.عمما أنسحتىتحميمُٔمستحيبل 
الوضعيةالقرابةِ األيديولوتجيات فيها )بما التنويرية واأليديولوتجية الهاوية بيف القايمة التجذرية

األساسيلمحداثةالرسمية،كذلؾفالقومويةُالسمطةِالقوميةهيوكؿُلدولة االعممانية(.فمثمماأفّ
والمتجتمعاتُدينُ التجديد. القوميةقومويةِمفغرباؿِةُس رب م المُها دايما تجاهزة متجتمعات ،الدولة

ُرالهاوية.مفالمحاؿإلثمارِ ربالدولةقومية.تماما مثممايستحيؿالتهكيالهاويةببلدولة تصو 
االقتصادي)التتجارة+الصناعة+التمويؿبلحتكارِلؼِالمكثاعفالتعبيرِمنهصؿ القوميةبوكؿ 

 المالي(.

العثورُ عسيرا  فاويةِليس تجذوِر األيديولوتجيةِعمى في فالم هتمر الوحيدُذُنه األلمانية.
كدو االحتكاري والتكثيؼ بالتركيز كاف األلمانية أهـُلة لمبورتجوازية مف األعماؿِقومية.

البورتجوازيةُ فيغضوفِواالنتصاراتالتيأنتجزتها وأيديولوتجيوها القرفالتاسععور،األلمانية
طويمة،يفاأليديولوتجيوالماديعمىالسواء.الحكايةُهذاالنمطمفالدولةفيالميدان هوإنتاجُ

اليمكفاالستخهاؼُرد س ود والأ اليهودفيذلؾ.الُمن ُظريفاليهوديوالرأسماؿِةِبِحصّها.كما
أفّ البحوثِالمياتِفكيهما وتجود كتيمف تجهة،د مف واليهودية اليهودي بيف التجدلية الروابط
النظريةُمعالتجتُفألمانيا؛كذلؾأخرشداخؿ األلمانيةوالهاويةمفتجهة والقومويةِ لمموضوعقدنا

قة.هذاالعبلتوتجود ن ره ب 

                                                           
م ث ؿوعبيُيرادبسأفحتجـالحقيقةأكبرممايمكفطمُسهاأومواراُتها،أوأفأصبح إقحام المزراق في الكيس مستحياًل:  0

ـحتجـالكذبةباتأكبرمماُيصداؽ  )المترتِجمة(.وُيهض 
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بعد،باتالنموذجُ ةالمناديةبالدولالقوموياتوالحركاتِاإللهاـلتجميعِاأللمانيمنبع وفيما
نقطةُ ت القومية. التي األفدح تجميعُز يام الضعؼ رأسهـبها وعمى لمهاوية، المناهضيف

 هي مبلحظةِاالوتراكيوف، عف الابطِولراعتجُزهـ الدولة بيف فيما الكامنة +يقومالنظامية ة
االحتكارات)احتكارالدولةواالحتكارالخاص(+الهاوية.بؿواألنكىهوعتجزهـعفتحميؿِ

الرأسماليةوالهاوية.األواصرالوتجوديةبيفالحداثةِ
يحافظعمىأهميتسزاؿييالذخرالاهوضوعُالسوفييتيهيالمالقوميةواالتحادُالدولةُ -ج

األساسيالكهاحِإطار ُتو ُكُؿالقوميةالمركزيةاأللمانيةِالدولةِبكوِفق بوؿ الإفّالتحميؿ.رُظِنت ي و
اأُلـاماركسوأنتجمز،أصبح منذأياـِةمماطبقةالعالألتجؿِ فالبلحقة.فمِاألخطاءِلتجميِعالمحور 
عمىالمعتمدة قراطية الديمالكونهدرالية ماركسوأنتجمزبالذاتتمؾالتيت عت ِبرالكياناتِمراءِبيفِ

والتيكانتوطيدة تمرداتِ حتىأواسطِالبنيافِالمدفوالقرش، القرفالتاسععور،فيألمانيا
باكونيفوكروبوتكيفرأيي،التزاؿانتقاداتُحسب والقوميةالمركزية.الدولة وتيازرُبينهارتجعية 

السياؽ فمثؿُذاتخصايصفيهذا التمرحمية. ماركسوأنتجمز،اتالتيقاـ وخصيهذا بها
السبب  إتجهاضِكانت في تحالؼ األساسي ثمة أنس ذلؾ مبكرا . والثانية األولى األمميت يف

البورتجوازيةِ مع عبلنيةموضوعي األمر هذا ُكِتب  وقد األلمانية. ،الصناعية النتيتجةُفكانت
بوتقةِا انصهار إفّفي القومية. هيقصةُؼِونصالقرفِقصة الدولة لمماركسية ذهابهاالقرف
لهذاالخطي.ضحية 

الحاليووضعُالسوفييتيةُبةُوالتتجر خيرُالصيف لقد ذلؾ. عمى مثال يف عمى البنيةُِقِضي 
قبؿ  حتى روسيا في الديمقراطية ت ٕٜٓٔعاـِحموِؿ وما طريؽُقّب . هو االوتراكيى اإلنواء

المعارضيف،وُكِسح تعمىتجميعِي ضِالوطفالواحد.لذا،قُالدولةالقوميةتحتسقؼِبنموذجِ
لموسطكافالمتنوريف.وماظهر القوشالديمقراطية،وُكِتم تأصواتُالتيتتصدرقايمة القرويةُ

خطرحتىعمىالباؿ.أوباألحرش،الديمقراطية،فمـت يةُانفرعوف"العصرية.أماالعصر"اوتراكية 
ال تمؾ تجدوؿ ديمقراطيةُُأِعيق ت. سوؼتدخؿ ثانية نهسها األعماؿ أعواـ ولكفْٜٜٓٔبعد ،،

هتمرفيتمؾفاويةِستاليفمقابؿ فاويةِبسيادةِالقايؿ متجددا .الأوافؽالرأي بحالتهاالمتجه ضةِ
بة االتحاداتالسوفييتيةتتجرمثاؿ بلهماحركتافتنبعافمفمسار يفمختمه يف.لكفّالمرحمة.فكِ

بِحّدة ممهتة تاريخية  عدـِرُيوتلؤلنظار استحالةِكوفِإلى لى وا  اوتراكية، السوفييتية التتجربة
الديمقراطيةأساسا .يخذالحضارة الت اوتراكية تحقيؽِ
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باهتـا وانتقادماو لمسوفييتاتُالديمقراطية. والثورةُةمهمس التي. ظهر تفيالصيِفالثقافية
األموِرل ـت ِسْرفيمتجراهاعمىع قاطرهاف بُ لدشماو،والوسايؿ الوعيِمفاؽ .إالأفّأّفبعض 

اتاواألساليب  ل ،هاع ب التي بالقوةِمدات ـ لِا الخطيِطّخ ت الكافية والتتجربةِي السوفييتية.الماركسي
مفاألمورفيهذاالمضمار.الكثير حُضُو ةتُراهنالالصيفِحقيقُةو

المتصاعدةعمىنهجِالحركاتِأغمبُ المويدة،اعت التحرريةالوطنية تالدولة ر ب االوتراكية
هدف أقصىلا القومية ول ِيْف نصب ض و برنامتجها. النمط العيفأفّعنا عمىأرضِالمتحقؽ هذا
يُ ال الصمودُمكِالواقع، بالتنس االحتكاراتِؿِماعإال مع والوراكة كيمريكااألساسيةِالرأسمالية

وصندوؽِ األوروبي والبنؾِواالتحاد الدولي بعدـِالنقد فعمينا بُالعالمي؛ إزاء ناهـالذهوؿ
تعصبا وتحتجرا معالزمف.مديمقراطية،بؿوالمزدادةِلمناهضةِال

اوتراكيةُاؿُثموال هو إيبلما  حسيفالبعثاألكثر ّداـ حوؿص  المتمحورُة إنها . د ث  ة وِعبرح 
.عت ِبري م فالذهبلِنهيسة ك

"دولةُ فبليُأما الديمقراطيوفاالتجتماعيوف، التينادشبها الدولةِيُم الرفاا" عف القوميةزها
 يتزعموف الذيف األلماف، االتجتماعيوف والديمقراطيوف أيضا ويء. األمر هذا في العال ـ وان تج ،

؛واليزالوفتهـالقوميةولد هاهتمربِق لح رارالتيأ األضعمىعكِسأرباحا طايمةباقتصادويتهـ،
الديمقراطيةالعالمية،"الحركاتِ"إخصاءِقابؿ إلىاهف.لكنهـفعمواذلؾم هذاهـوقع مي صونوف

لبورتجوازييهـ احتياطية وتصييرهاقوة 
أف-د أ النتايجِظعِإحدش التي الدولةُر سه األخرش عنها ح،القوميةت التدميرركةُهي

اإلرثِوالتصهيةِ عمى مارستها التي والصهر فالثقافي التاريخ. في مسبوؽ  غيِر احدشبنحو 
يةالحاكمة،موقالعمىاألثنيةِهياالعتمادُ،الدولةالقوميةالتيتنهردبهاعفغيرهاخصايصِ

ل ةواحدة،أمةواحدة،وطف")السنيفمالؼ األثنياتاألخرشبارثهاالثقافيالمعمرِكؿُؿُوتتجاهُ
واحدة ودولة "واحد، كاف لهتمر(الوعار يمثُؿ ،الرييسي هاوصهرُذلؾ،عمىبناء هاتدميرُثـ

تتعمؽُفيالتاريخ،إنماوأيديولوتجية قمعية قوة يإليهاأيةُمتج التيلـت اتُممارس.هذاالتصهيتهاو
ُصمُبسياستهببنيةِ ويتتجسد القومية. الثقافيةفيالبدءِالدولة العزِؼعمىفمِا مفوتر  واحد 
فوالميسساتُفيهاالمواطنوج عُي قاحمة صحراء وخمؽِ"دولةواحدة،أمةواحدة،ل ةواحدة"،:قبيؿِ

هةُالموابِوالموفِاألحاديةُ البعض، سواد سُي بحيثلبعضها بياض حالؾ ودها وقدأو ناصع.
لتطبيؽِ ّفأيضا .وينية،أياألحيايية،عمىالمتجتمعِالداروُسِعي  األخرشالونيعةِإحدشالتجرايـِا 
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ارتكب  الوضعيةُالتي تها اعت ب رت حيث الميداف. بهذا تتعمؽ ـ  الثقافةِقيا كافةِبصهرِاألقوش
 قانوفُعمىالثقافاتاألخرشفيبوتقتها وذلؾالتطورِأنس سياؽِبتتجاهؿِ–بالطبع–الطبيعي.

طورالطبيعيلئلنسافعمىمرمبلييفالسنيف،أوبالقضاءعميس الت
ازديادُ وافتقادُوتجدبِقحؿِوما فييومنا، الثقافةطرديا  وسحر تجاذبيت ها وسقوطُها فيها، ها

التج رؼالتيحركةِاإللهاـ؛إالبسببِهامفكونهامنبع ها،وخروتجُكنونمتجزعفإبداءِالعوضعِ
الدولةُطبق  اهالؼِالم ات،عوراتُوالورايعالثقافية.هكذاغدتمالؼُالقوميةعمىالتقاليدِتها

الحياة)أيالثقافات(ضحية األركولوتجي،ووتىأوكاؿِاإلرثِمفالقبايؿوالعوايرواألقواـ،زخـُ
ها.حال رِلسياسةُهذااط حُأيفست عد معموما ب اإلبادةالثقافيةاألحاديةتمؾ.وليس لسياسةِدايمة 
والهردِالدولةِثقافة إفّ والمتجتمعِالقومية النمطِالقومي ذات والموفِالقومي الالواحد الواحد،

مفالوحويةالتيمقِحمة إياهافيمرحمة ،الهاويةوحسب؛بؿوُتتجِدبالحياةتقتصرعمىإثمارِ
والم ويةةوالدينياألثنيةُهيالحروبُلمحاربتس.والمحصمةُعفهدؼ لهاسوشالبحثُالميرب 

هذاالحروب.لها.وحاضرنايتخبطوييفتحتوطيةِالثقافيةالتيالمخرج وغيرهامفالحروبِ
ِؿهذاالرمزيةِح عمىت حاضرناواهد هذاالحروبالثقافية.إفّالرمزيةلبدايةِوهتمرهوالقيمةُ و 

ومايتجريفيسعراؽُأخرش،فالواقعة.ومرة إلىحقيقة  نهيس  فيعت بر.م لِرِب بالعِمميء مثاؿ 
متجرد الدولةُ ليست الدوؿِمندلعة وعسكرية سياسية حرب حركةِالقومية والثقافاتتتجاا

حصؿ  مثمما بؿوهيحركةُالبارزة، الثانية. تتجااودة احاتجتماعية حرب فيالحربالعالمية
واعد.ذلؾأفّبمستقبؿ رُبويم اير تجديد كياف كؿُتجتماعيةبرمتها،وتتجاا التاريخيةواالالتقاليدِ
الدولةِاألمةِالذييحتضففيُصمبسمهاهيـ و–الدولةالقوميةتيسيسِمنطؽ  الواحدة،الواحدة،
الوطفِالم ةِ االالواحدة، مف وغيرها األحاديةِصطهافاتِالواحد المآربِوالمستِوّيات ذات

حالةِ–القتصاديةواالتجتماعيةوالسياسيةا الدايمةوعمىتجميعِالحربِالمعنىلسسوشسيادة
حينا مخر حينا وديماغوتجية أحيانا أخرش،دموية أحيانا وعمنية وفسرية كُالتجبهات،بحيثت 

عمىاالقوميةُالدولةُحرصت-ىـ أنساللنمطاألحاديفيالميدافالسياسيأيضا .فمثمما
القوميةِمكاف  الدولِة لمهوياتِضمف المختمهة، فالوطنية كذلؾ ت هي الكياناتبوتجودِحُسم ال

الدولةالمسماةبالبنيةأوبمعنىمخر–المركزيةمفالدولةِالمقصود السياسيةالم ايرة.أيأفّ
تبلؼاالخعمىأساسِالسياسةِمزاولةِوفرصِإمكانياِتهوتتجهيؼُ–األحادية فمِد ع التيتُو،
الوؾالدولة.بؿوتنظربعيفِنيافِبُةِي مُكُبِا حيقمُا خطراعت ِبرهاألساسيةلمدمقرطة.إذت الوروطِ
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لبلعتراؼِ الصبلحياتِاألص رِبالحدُحتى أمامف السياؽ. هذا في المحمية لئلدارات
منهؿ البيروقراطيةُ فُتو ُكؿ وبنالمركزية، فالدولةُيان قوتها إذف، األساسي. الدولةُها هي القومية

 م ق التي البيروقراطيةُخ  المتجتمع تها تضع وهي الحديثة. المراقبةبرمتس القهصداخؿ تحت
بماالمتجتمعالمدني،هوالحراؾُالسياسيةومنظماتِألحزابِبويِفاساسيهااألالحديدي.وورطُ

بالتالي،وسياساتِماوىيت انتعاشِالدولة. ترشفي التنظيماتالسياسيةمختمؼِوتطورِفهي
مبدأِ بموتجب واالقتصادية والثقافية فيواالتجتماعية عنس غنى ال مبدأ هو )الذي التعددية

ر  فُتحِكـ يهددها، الصارمة بت اقالديمقراطية(خطرا  توكيؿِحالبتةبهرصةِسم وهيالت عميها.ها
القوميةالمناهضةالدولةِبنيةِمكانهافياإلدارةوالحكـ.ونظرا لطبيعةِالخيارالبديؿ،أواحتبلؿِ

مضادة  فهي السياسية، فعتجزُلمتعددية إذف، واالوتراكيةمهاهيـِلمديمقراطية. الديمقراطية
هاضُر ع الدولةالقومية،بؿوت واالزدهارضمفإطارِ)االوتراكيةالمويدةوأمثالها(عفاالنتعاشِ

والزواؿ؛إنماينبعمفدفاعهاعفالدولةالقومية،أواستسبلمهالها،مثمماب ياّناسابقا .تصهيةِلم
مبدلمديمقراطية،إالفيحاؿِمنهتحة اليمكفالحديثعفبنية  يبيفالدولةالقوميةيعقِدوفاؽ 

والديمقراطيةكوحد ت يفمختمه ت يفومتمايزت يف.
حقُفالهردوحسب،بؿوت النمطاألحاديفيإطارِالقوميةعمىخمؽِالتقتصرالدولةُ-و
التكامبلتالتجميع  بالذهنيةِمتجتمعوالكميات ت ية وهكذا األحادية. ع كُوالمواعر قد تم ماوف
القوميةمفالدولةِمتجتمع أياألحادي،تالمتجتمع هاعمىالمتجتمعبرمتسمفتجهة،وخمق سمطت 
تجهة  إنها كازنقابيٍّمتجتمع تهدؼلبناءِأخرش. ُمر 

فهـِنموذج)ٔ ينب يعدـ الهاوية(. متجتمع
أساسا عمىقُالقوميةت هوالصحيح.فالدولةُخاطئ.فالعكُسبوكؿ إلىسمطة المتجتمعِؿِو ح ت  ـو

تعميـِالمتجتمع،ب رضِمساماتِهامفالوخصياتوالميسساتفيكافةِأزالمموضعِةعمبليهاو
س األسموبفقطيتحقؽبناءُعامودمطتها وبهذا بيفصهوفس. وأفقيا  أيأفّيا  س. الُموتجا المتجتمع

يعنيإعبلف السمطةِاستهحاؿ  برمتس المتجتمع الحرببيف إلىالمتجتمعِضد ل س و  ت ح  ال أتجمع،
النقطةعنىميويؿفوكويُسمطة.إفّ يديهذاتةعمىالزوتجالمهيمنة الرتجولة ويرشأفّ.بهذا

فالتعصبُيعممتواطية ميسسة اوكينهالدور  االتجتماعيمة. الحرب التجنسوي تتجااُيعِمف
با صهوفايسستورالمتجتمع، المرأةُالتجنس.سياساتِعبرالطاعوفكسبيف وتجسِوُتست عب د عمى

                                                           
زأوالحاصرلمسمطةالعميافيهييةوهوالمتجتمعالُمر كُ(:Corporativeالمجتمع النقابي الُمَركَّز، أو العيني المادي ) 0

 واحدةمتحدةميلهةمفنقاباتالعماؿوأصحابالعمؿالرييسية)المترتِجمة(.
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إفّ النخاع. باالعتقاد الخصوصحتى أنوثة االسترتجاؿ يّف ليسسوش حتىمهزومة حرية،
النخاع 
المتجتمِعوعمىالصعيِدالوظيهيُأيضا والهف الرياضةُتل وّح ت لقد مة يعمميسسات إلىداخؿ 
رة  الحربعمىالمتجتمع.ونخصبالذكرالبرامج أعتىأوكاؿِفُو لِالدولةالقوميةمةِدخفيمسخا

ال رضعمىأوسعِواالستثارة،وعمىالصرعةِتيتعتمدُالثقافيةوالرياضيةال التيُتستخد ـلهذا
عمىوممنهج مقصود التجنسوالرياضةوالهفمفمحتواهابوكؿ ثالوثِمياديفِإفراغ نطاؽ.إفّ

إلىميسسات الماؿالعالمي،وتحويم رأسِيدِ لتصييرهاالمتجاؿ فسح أ؛قدمتواطيةاتجتماعية ها
هذاالتهسيرإلىسردِرميمفخبلؿِ.الريبأنناالن المتجتمعضدمسماطة قتالية عاتية حركات 
فأولى.وعمىالنقيض،فمِةوالهفّتجاالِتالتجنِسوالرياضمأنوطةِاألصميلوتجودِالتجوهرِإدانِة
رصا عمىسبلمتس،وذلؾالمتجتمعحِلخدمةِتجاالتِهذاالمالحضارةالديمقراطيةهيتسخيرُمهاـِ

أخبلقيةعظمى.ة تيسيسا عمىإيبليهاقيم
ت  نرشأنهاالمتجتمعِبناءِفيخدمةِب صُت تربوية وسيمة وفالرياضةُكُفبينما السميـ، القويـ

أداة  حيثت متجدِلترويجِاخُتِزل تإلى القومية. السمطةُالدولة ثناييةِحصرها أوضمف النصر
قتاليةهالوُالهزيمة،فُتح  ضروس.ونخصبالذكررياضة حرب ،وكينهاتخوضغمار إلىأداة 

الدوؿُرةِك التيت ستخِدمها ال رضكاحتكار القدـ، لهذا أضحتالرياضةُالقومية لقد لمسمطة.
المتجتمع.ضدمعم نة طاحنة حرب قوموية،وساحة ُمت د ُولة 
الهف  أ مهماتجتماعية حرب ساحةِثانيهو الخم حك ة، واالحتكاراُت قبضت تالدولُة هااصة
تثقافةُب عِل وقدعميها. خاصةبيسؾاراألوثقافةُالوعبويةِواالستثارةالصرعِة ميثرا بصورة  دورا 

المتجتمعِ Starييفالبلمعيفتجيوا مفالنتجوم،وكيفّوالسام رالمهوثقافةِتحتيافطةِفيأ سِر
ط مفويفِوبنيرانس.يقصؼالمتجتمع  ؿإلىأداة الهفالتقهكذاُيح  وا ،تيديدورا معاكسا ميدي،وُيح 
الثقافة  صب هابالسنيف،والمتميزةبهاعمىمدشمالؼِالوعبيةعفوظيهتهااألساسيةِبابعادها

وُصُيرالتجنُسموضوع كما.مفخبلِلهاعمىالمتجتمعالقضاءِبالصرعة،وبالتاليبطابعِإياها
تيديدورهاالهعاؿفيمحاربةِفأداة لسفيالتاريخ.ومامِدانِمعالمتجتمعبماالمحتدمة حرب 

ماعميسالتجنس.المتجتمعبقدرِ
قدتحولتإلىرتجؿ بالنسبةلكؿُتجنسية ة ممارسكؿايفّب،سيكتهياهفبالقوؿمابيفقوسيف

ممِعممية  سمطوية؛ أبل  الموضوع تناوؿ أْف وهذا فيأباستهاضة، لمنقاش متجماِدطرحس
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مفوظيهتهاتُجُرد تالتجنس،أوباألحرشعمميةُُحُرف ت.لقد"مفمرافعتيسوسيولوجيا الحرية"
لتيميفِ الرامية البيولوتجية لتتحوؿ سيرورِة والتجنسالبوري، فيتحقيؽِفاعمة إلىوظيهة الحياة

البلمحدودِ الرتجوليةِاإلكثار و،المهيمنةلمسمطة اانتوارتيميِف الميدان يفلبلمحدودِها في
السمطةسمطوية.حيثأدتعبلقةُإلىعممية التجنسِةُممارستحولتكمااالتجتماعيوالسياسي.

كافةِ في ومصيريا  ُمع ُينا  أوكاؿِدورا  التجنسية، العبلقات الموطية اتساعِوالوبقيةمنها ورغـ .
األساسالتاريخيلمثؿِنطاؽِ إالأنها العبلقات، ُتط باؽبهذاهذا ولـ اإلفراط، تتكاثربهذا لـ

بهدؼِالمنهتجيةِ ُتمار س ولـ النظامية، ت ستهِحؿ ولـ االستعباد(، بهدؼ )بالتالي أفقيا السمطة
أيُوعاموديا  أوكاؿِوكؿ في بقدرِمف والمتجتمع الدولةِالدولة في عميس هي القوميةما

أفّ أي ة االتجتماعية التجنسويومتجتمعها. د ث تمُثُؿ وعبلقت ها،والسياسيةاالتجتماعيةِالسمطةِح 
.وظاهرت ها

والتيط أدتالسياساتُ بالتجنس، الدولةُق باالمتعمقة داخؿ تها وخارتج سراألالقومية عمىة ها
.إذتتحوؿالمرأةُمالمكممةِبكؿُالسمطةوالسيادةِوذوذِالسواء،إلى تجنسية،إلىسمعة مفمعاف 

وهملمسمطةِأداة صبحالرتجؿُوي فقطفالمتجتمع ارّتجُبذلؾالي االتجنسية. والهوضىإلىاألزمة
السمطة.صراِعضحية عمىالسواِءوالمتجتمعُافهمة،بؿويصبحااألخبلقي

ُدالحقوِؿالمندلعةضمفهذااألكثرتيثيرا فيالحربِهواألداةُاإلعبلـُ الثبلثة.بؿولـُتي 
الحربِة داأأيةُ فيهذا تدميريا  المتجتمعأخرشدورا  تتجاا هبقدرِ،المعم نة وما اإلعبلـُعميس

ـ ابةِتحترقالقابعُ االحتكارات.فيحيفأنسلواسُتخِد الحضارةالديمقراطية،مفتجانبِاإلعبلـُ
هياألكثرتيثيرا فيالدمقرطة.كوسيمة اييديدور سأنسفبلريب

دورا ي دّي ،لتُفايقةبعناية القوميةُالدولةُالتيترسُمهاالستجوفوالموهياتسياساتُعُراهذاوُتو 
الستجوفأوالموهيات،هـصوب تُتجه الدولة.فالذيفتقعوِسمطةِبارزا فيأ سِرالمتجتمعوتعزيزِ

ـ وفأنهس ر ي  مقابؿالسمطة.مفقيمهـالماديةوالمعنويةالعديدِخسرافِهـوتجها لوتجسأما
ورايينسالقوميةسيادتهاوسمطتهاعمىالمتجتمعحتىأدؽُالدولةُهرضعندمات فيالحقيقة،
أمامهاهذاالحالة،الخيار بمغُتيتالالنهاية.والسمطةُهانهاية ؼبذلؾببموغِرِعت الوعرية،إنمات 

قياـُ هو هنا يمـز ما األخيرة. النقطة في التسمر بتعميـِالحضسوش الديمقراطية وتطبيؽِارة
تجميعِفيالمتجتمع،أياتِيامُكُالدمقرطةوالتنظيـوالعمؿبيفكافةِمههومهاالقديروالميثربويفِ

يس.حانم
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ا أساسالوسطِالخُطالوسطى.أيأنهاتتخذمفالقوميةأساسا عمىالطبقةِالدولةُفُُتراهِ-ز
شأنسممكفدّب وت حتىولذلؾ،الواقعب يرِهاعمىأرضِتطورِتحقيؽُاالُيمكُفله.إذا لهاطبقي

الدولةُ هياإللسُنظريا . حيثتعيشالقومية الوسطى. الوسطىدوما العصريلمطبقة الطبقُة
 عمىخياِؿ اإللسِبموِغ حياِيسفيهذا وهعقمِوا  )بتحقيؽِا كافرغباِتها المهاـوالمصالح(.وكيهما

الراهنةأيضا الوسطىالحديثةُسالباطني،فالطبقةُيدرؾوتجه يخوعلربسويعبدادوفأفْمعُتالمتج
مخرأمامها.أيضا أنسالخيار ها)المبنيعمىالحداثةالرأسمالية(،ولكنهامدركة التعرؼإله 

مسيولية  م ُؿ م فت ح  التوكيبلة ماه أو )بموتجب احتكاراتها أو بيروقراطيتها يعنيفي الِمه ِنّية( ت
نظربافراط.ي أنانية .إنهاطبقة بذاِتعيِنسأنهاالمتجتمعُالطبقُةالوسطىبذاتس.وت عت ِبرالخبلص 

هوالصحيح.العكس الديمقراطية.لكفّوروطِالميبراليوفإلىالطبقةالوسطىعمىأنهامفأهـُ
المستودعُفالطبقاتُ هي فالوسطى ُزف ُتخ  الهاويةُالذي الديمقراطية–يس هاأدواتِ–وليس
أفّومستمزماتِ ومثمما كذلؾالعبلقة ها. بنيوية، القومية بيفالهاويةالعبلقةُفبيفالهاويةوالدولة
ريُ  بيفالهاويةواالحتكارالرأسماليبنيوية،اليُالعبلقةِأيضا .وكوفُالوسطىبنيوية والطبقةِ

األساسية.الميوؿِصحةِالحاالتاالستثناييةاليهيدإالفيتيييدِوتجودُمفهذاالحكـوييا .و
ُتع ُوؿ الطبقةِالديمقراطيةُوبينما عمى ت الميبرالية فانها أساسا ، ألعوبتهاؼُهدِالوسطى في
األ إلىإفراغِكبرالديمقراطية مففحواها، بتعزيزِوذلؾالديمقراطية فوقيتها عمىقوشوتعاليها

الميبراليةوالديمقراطييفالميبرالييفأفْا يمعبوالمتجتمعالديمقراطيالحقيقية.واليمكفلمبورتجوازية
ينب يفياألتجواءالتيتوهداالنتعاش يساريٍّتيار كإال،دورا إيتجابيا  الديمقراطيالوطيد.وما

كبرشفياستخداـِتتجارب ماليةُتالرأسب س الطبقةالوسطى.فقداكت هووذوذُ،منسيالحيطة خّو ت 
بيفْ،هاالداخميةإزاءهاالدمقرطة.حيثتمارسسياست المتجتمعألتجؿِالطبقةالوسطىضدكهاحِ

وتُـ دُق تُ التنازالت، األحبلـ ظ وقِلها وتُفيها بب رعِواألوهاـ، لها بالتمويِح الوسطى نيةالبُالطبقة 
 لممتجتمع. فوالتحتية المعنى، الحربُالدولةُبهذا هي كذلؾ،الُمر كازةُالقومية الوسطى. لمطبقة

فالدولةُ عميس، هوتيسيسا  إلسُالقومية الوسطى.ي الطبقة لدش وهكذاالحرب تههمها، هكذا
تعبدها اإللسوالحربِ.ومقابؿ بخووعتتوهمها،وهكذا المعم نة،الخيار هذا أماـالقوشالُمر كازة

مقابؿ واألنبؿالوحيد الخيار اتهاالذاتيةالتجوهرية.كماأفّممارسذهنيتهاوخمؽُالديمقراطيةسوش
 بذاِتنهِسهاالحرةُالحياةُهو،هذااإللس
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عمىالدولةاألخرشلدشتقييمها،والتعرؼ أوكاؿِالدولةالقوميةمعبعضِمقارنة إفّ-ح
 المختمهة سيُضمنالنماذج األمر يرُنِها، أكثر. المهـ نمف الدولةيفِبعنظر أاّل بيف المساواة

 فكؿ بيفووميسسة كاصطبلح القومية ليستبدولة تجمهورية التجمهورية. ت قومية. وفكُبؿقد
م كياتأيضا دوال  منهتحة التجمهوريةُفقومية.إلىدولة التجمهورياتِقومية،وقدتتحوؿبعُضالم 

وفعمىكُالدولةالقومية.إذت عمىمنواؿِتهامعالمتجتمعليستُلديمقراطيةأكثر.وعبلقاعمىا
ت مسافة  وبينما مفاالحتكارات. ـ وفالتجمهوريةُكُأبعد فالدولةُتحالؼ نظا هيالقوميةُووفاؽ،
وبناء أحاديُإرغاـ نظاـُ لالتجانب، ممتجتمع تتوخىالتجمهوريةُوفؽموييِة وبينما الدقة الدولة.

توازفِالبلزمة  وفي تحالهاتها فافّفي إفسادِالدولة المتجتمع، إلى تهدؼ أنالقومية واعِوتى
وتصعيدِ بالذاتالتحالؼوالتوازف، وصهرِوالسيادةِاالنهراد إلىأقصاها، القيـتجميعِالمركزية

المواركةُحصؿوالمهاهيـالسياسيةواالتجتماعيةواالقتصاديةوالثقافيةالمختمهةفيبوتقتها.قدت 
ت  فبينما التجمهورية. والثقافاتواألثنياتوالكياناتِالعديدُتجدُفي اهراء واإلداراتمف السياسية
هذاالتعددياتالقوميةضدمثؿِالدولة التجمهورية،فافّهاتحتسقؼِا لالمحميةوالمناطقيةمكان
والكمياتذهنا وبنية .

الدولةالقومية.تجةِمذ ن بخصوصِثمة أمعفثبلثةِدورالحديثُطالماي ل 
المثاؿُ هو لمدولةِنموذجُفرنسا فمكافُاألوؿ أماوالدةِالقومية. فرنسا. هو القومية الدولة

لهُقُخالِ وا  ت ها نابميوف. فهو الهويةِذُخِتاها، مف وتُفرنسا أساسا ، السياسيالميداف خُسُر السياسية
ليستهينحوفاوية مفالطرازاأللماني.ونزلؽ حتىالتأكثرتقميديةسمؾمواقؼ ،وت قانونيّوال

فرنسا،بامكانساحتبلؿوثقافة فيتواطرل ة م الحاكمة.فكؿ واألثنيةِرؽِفيمايتعمؽبالعِمتعصبة 
واهُقت مُهـمفهذاالنموذج.كمالسألنهسِاألتراؾُـ مه القوميةالهرنسية.وقداست سفيالدولةِمكانِ

فيالعال ـأيضا .
وتجودِاأللمانيةهيورطُباألمةِالخاصةُأساسا .فالثقافةُيخذالثقافة األلماني،في أماالنموذجُ

ودولتِمواط نتِ ونزوعُها القوميةعمىالسواء. القوميةبتطورِإلىالهاويةمتعمؽ أكثرهاها الدولة
هذاالنمطفيبأيضا األتراؾُتيثر كماأتجمع.تفيالعال ـِر ثااأللمانيةعمىهذااألساس.وقدأ 

.حاليا األلمافيتتجاوزونس،لكفّالتطبيؽ
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حيفِ األكثرُاإلنكميزياالمثاؿ أفّفي ي مرونة هو ال فاإلنكميز، الوحدة خِتاوسبلسة. ذوف
كالهرنسييف،والالوحدة السياسية  كاأللمالثقافية أساسا  مفالدولةضُعرِاف.بؿي أساسا  وفمثاال 
السياسيةوالثقافاتاألخرشالم ايرة.لكياناتِانهتاحا عمىاكثراألالقومية
تطورهااستيعابِعمىصعيِدخاصةبيهمية الدولةالقوميةمفحيثالتوقيتِيتسـتناوؿُ-ط

،لمحداثةالرأسماليةاألساسيةالدولةِهاصي ة عمىكونالمتواصؿِالتوديدِلىتجانبِوتحوالتها.إ
 تطورهاالتاريخي.هاضمفسياؽِتناولْن،مال ـكامؿدورهابوكؿ إالإننالفندرؾ 

كؿٍّنزوع إفّ مف نكمترا وا  هولندا مماؿِتحطيـِإلى وفرنسا إسبانيا قد،اإلمبراطوريةبويِف
ف ره ب لقدالدولةالقومية.نمطِهمانحووهذاماتجرا،الدولةاألكثرتيثيرا عفمهاهيـِدفعهمالمبحث

نموذجُ القوميِة والعسكريةالقديمة،،معالزمفسالقاطع ق و ه ت الدولِة بالُبنىالسياسيِة سواء مقارنة 
الخصوص.مفهنا،التجيشعمىوتجسِهيكمِةمفالنواحيالماليةوالسياسية،أومفحيثإعادةِ

نكتق قاح فقد عمىالسيادة،وبالتاليالهيمنةماـُزِ،بحيثانتقؿ أوال هماالبحريتهوق متراهولنداوا 
إليهما حموؿِالبحر، غمارِنهاياتِمع وفي عور. السادس الالقرف التيةِالتيالسبلحروب

سبانيافيمستهؿُ ر س األُهماالبريأيضا .لكفّتاتهوق م ،حس ٓٓٚٔأعواـخاضتاهافيفرنساوا 
بييُاكمة الح تتخمى ال كانت والنمسا فرنسا فيوكؿ في أطماعها عف األوكاؿ مف

الدولةالقومية،عبلوة هافيتكويفِتفرصت ر سِحيثخ بذلؾباهظا ،تثمف ع ف اإلمبراطورية،فد 
أعمىبكثير.بنسبة نىالدولةلديهاكانتباهظة بُلِالمالية التكاليؼ عمىأفّ

 هولندا إنواء أما فدعمتا نكمترا، الصعيدِوا  عمى القومية مماؿِالدوؿ تتجاا السياسي
قوميةمنيعة بروسياكدولة بابرازهمادولة هماالميثرة اإلمبراطوريةتمؾ.ونخصبالذكرهناسياست 

لكؿُاألخرشالميثرةتتجسدتفيميازرتهماومساندتهماالدايمةِفرنساوالنمسا.والسياسةُفيوتجِس
وبالتاليلكؿُةضالمعار قوش إلىاالنازعيففيأوروبا، القومية، منافسيهمتك ه نحتىأ لدولة .اا

أفّ المنافسيفب م   ت ذلؾ الدولأوليؾ ي ةِعمى كاف القومية بدو كانتِوبس  هنا، مف مستحيؿ.
ثمرة معاهدةُ ؽُقُح هاوتُأرضيتُانتتتسعُالقوميةكالدولةِذاتلهذاالتطورات.فيوروباواستيهاليا
الم مؾالذيكافخمع ةالهرنسيإنكمترامفالثورةراـُم وة.هاتصاعديا إزاءأوروبااإلمبراطوريتهوق 

األعماؿالذيتواءاهي.بالتالي،ساندتتجدوؿِإلىهـرامعارضيس،وتج معها،ودعـ ييبىالوفاؽ 
ِمؾ.فكافعمىتناقض م كؿا مفالمعاني)وليسكميا (كانتبمعنى فيالحقيقة،فالثورةُمعالم 

لكفّميامرة  إنكمترا. أ فس د تحساباتِمف بعد فيما م كية يتعمؽالم  فيما ونابميوف التجمهورية مع ها
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في باالنتقاؿِ القومية، الدولة نهس ذ نق إلى إنكمترا مقابؿ ت بِها أفّوعرةيدِق نابميوف عف فضبل  .
ـ بروسياأيضا كانتوتجها لوتجس هابويفِسياست  موابهة.ة عاقبأما

إنواءِ في لنابميوف موابها  فبدعـِنصادؼمثاال  تركيا. لممواليتجمهورية تتجااإنكمترا لها ف
مصطهىكماؿباوامستهيدا مفذلؾ،لِاالتحادييفاأللماف وفتكرارا مطابقا لنابميوف.كُي ،انسؿا

خ  لوفموالالر سِوبذلؾ السواء. عمى واأللماف وئلنكميز الإلنكمترا مف السياسيةِتتجاربِالعديُد
والتمحيصبخميقةِالالموابهةِ بالبحث عبلوة كُؿ بينهاعناية. النسياف عدـ ينب ي أنس عمى

أيضا .ٔباالوتراؾمعالماسونييفالسياسة تمارس 
القوميةالوحدةِوالدةِاألوروبيمعإعبلفِالنطاؽالدولةالقوميةعمىبانتصارِلقدتـالتجزـُ
وفبيفكُت هذاالمرةلِهيمنةالصراعِ.وانتقمتساحةُٔٚٛٔواأللمانيةفئٙٛٔاإليطاليةفي

بالبحثعفتحالؼ ٜٗٔٔ–ٔٚٛٔواألربعوففيمابيفثبلثُالتالسنواتُرام إنكمتراوألمانيا.و
 لكفّبيف أ لعالمية االحرب الطرفيف. ضربة ق لح األولى الهيمنةبآماؿِة ساحقت في ألمانيا

االنتقاـلهذااألمر.والمحصمةُمفضروبِضرب بمثابةِالثانيةُالعالميةُوالسيادة،فكانتالحربُ
ـ كانتاالنهيار  لمدولةالقوميةاأللمانية.األلي

عفهزيمِةألمانياالهيمنةفراغِمؿءِإلىٜٚٔٔأكتوبرثورةِمفخبلؿِتروسياع س  .الناتجـِ
السوفييتتحويؿـّولذلؾت  ا،رةمعأمريكيإنكمتراالخبتحالؼ قومية.لكفّة إلىدولبسرعة  أطاح 
اتتالسوفييلمهرنسييفواأللماف.وانهيارُمثمماحصؿ الرياح،تماما فيالهيمنةأدراج روسيابآماؿِ
ا رسمي يهيدٜٜٛٔفي كاف الهيمنة. في طموحاتها عف حموؿِفبالتخمي انتقمتٜ٘ٗٔمع ،
تبقىإنكمتراحالهاإلىالوالياتالمتحدةاألمريكية،مقابؿأفْبِقروف إنكمتراالمعمرةثبلثة هيمنةُ

التحررالوطنيةحركاتِوميازرةِفيدعـِيُالسوفييتاالتحاِدالويفلها.وماسياسةُحميها ص ير 
ا حصيمة هيمنلتتجاا سوش األمريكية الة خبلؿ لحربِمرحمِة التجارية –ٜٜٗٔأعواـِالباردة
السوفييتيفيغضوفِٜٜٛٔ واالتحاد األمريكية الوالياتالمتحدة لمدوؿبيف الذهبي العصر

هنا،الدوؿالقومية.مفتسارِعتكاثرِلتاألرضية ي ياالتيبينهماه والحزازياتُالقومية.فالتوتراتُ
                                                           

 أخوية منظمةالماسونية:  0 بطريؽغيرمباورعالمية اليهود تخدـ فياألخبلؽ.سرية واحدة وأفكارا  عقايدا  يتوارؾأفرادها
 وتهسيرالكوفوالحياة اليهودكتجمعيةأواإليمافبخالؽإلهي.والميتافيزيقيا لمقضاءعمىالنصرانيةسم وأنويها الخهية" "القوة ها

 ٖٗعاـ حتى سرا  تعمؿ وظمت "هيكؿ"ٚٔٚٔـ. اسـ وبدلوا تعاوف"، إخاء، مساواة، "حرية، مبادع تحت ظهرت حيث ـ،
القوةالخهيةبػب تيتيالماسونيػ"محهؿ"،واسـ كافلمماسونيةدوركبيرفي.ة،حيثماسوفتعنيبناء"البناييفاألحرار".ومنها

 تركيا)المترتِجمة(.بإنتجاحتجمعيةاالتحادوالترقي
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حتىتوييدِفمرحمةُ المكتممةفيأوروبا القومية اكتممتعمىالصعيدِٜٗٔٔالدولة ،كانتقد
لمدوؿِخانقة تجدية أزمة الثانيةأوؿ العالميةُكانتالحربُو.ٜٓٚٔالعالميأساسا فيبدايات

لهذااألزمة.القوميةاألوروبية.فُوِلداالتحادُ األوروبيكمنتوج 
الدولةتطويرِفيالرأسماليةالحداثةِهودوافعُ،عميسالضوءِتسميطِبتجديرُالاهخرعُالموضو

اليسمُحهذاالنمطإلىأّفإليساإلوارة نضيؼُو،دوافعإّفس ْرد نايورُحهذاال.ا القوميةنموذتج
 ببسهولة  اإلمبراطوريةُتطورات حصوِؿ كانت فمو اإلمبراطوري. الطراز ل انتصرمف كانتت،
توداقواإلىحالهافيالعصورالوسطى.ولذلؾاالحتكاراتالرأسماليةست دومتجددا أقرب فرصةُ
أطماع بها ببلهوادة ُأفِرغ تمماؿُالعظمىاإلمبراطورياتِ،وحاربوا وهكذا فيمااألربع. إسبانيا
،ٜ٘ٗٔ–ٔٚٛٔف،وألمانيافيمابيٓٚٛٔ–ٓٓٙٔ،وفرنسافيمابيفٓٓٙٔ–ٓٓ٘ٔبيف

 بيف فيما أفْٜٜٓٔ–ٜ٘ٗٔوروسيا إمبراطوريات كُت في إضافةوف )ينب ي عظمى
الدولةالقومية.سياساتِإليهاأيضا (،وذلؾبوساطةِويةوالنمسااإلمبراطوريت يفالعثمانية

طنية،إالأفّالبورتجوازيةالوبعنوافِالقوميةعمىأنهاخميقة إلىالدولةِنظ رِمفالرغـعمىال
فيبناءِالرأسماليةالطامعةِالحتكاراتِامنتوج فياألساسِلمعيافيويرإلىكونهاالبارز الواقع 
لهاؾُالوطنيةالمتعصبةبافراط،لـي تركيا،التيتتظاهربالنزعةِدولي.فحتىمثاؿُعالميٍّنظاـ 
يستحيُؿالوالياتالمتحدةاألمريكية.أي،هامعتحالهِإنكمتراويهادوفمصادقةِعمىقدم ؼ قِت أفْ

بوالدةِ دولة التهكير قومية وتنامي ذلؾدومف في بما العالمي، الرأسمالي النظاـ تافدولالف
يةوالصينيةالسوفييتالقوميتاف وبقايهاولىالميثراتِمفأُوأيضا . فّأهو،المصيريةفيبنايها

الماؿِرأس  هاالقوميةخصايص تالدوؿُد ق الربح.وعندماف مافِلض السياسياألمثؿ تجواب الُيع د 
بالحهاظِقُت رويدا رويدا ،لِتل وّهذا،تح اإلنكميزيةالسيادةِعمىوتجودهاواستمراريتهاتحتظؿُـو

دولة يةِ(،ماكافألوهيمنتهاالنظاـالعالمي)الحداثةالرأسماليةسياسةِثـاألمريكية.فبدوفدعـِ
العكس،طويمةمدة صمد ت قوميةأفْ النظاـعفمنطؽِذلؾكافيعنيالوذوذ فّفا.فهيحاِؿ

حتىهرضالماسةالتيت ينهار.والحاتجةُبال ة،أوأفْيحيابصعوبة القايـ.وماهوواذ،إماأفْ
السوفييت ضرورة عمى لموالصيف األمريكية المتحدة الواليات مع الصمودِالوفاؽ في نتجاح

.عيافلمهر رظ مخ قاطع وبرهاف والحهاظعمىالوتجود،إنماهيمثاؿ 
أفضؿ.اـحسيفعمىنحو دّص الميساويةلِالنهايةِهذا،بمقدورنااهفاستيعابُإذف،والحاؿُ

وحيد ر فأمامسسوشخياكُالنظاـالقايـ.لـي معرفةِ،أولـيرغبفيعمىؼْعرّتـي ذلؾأنسل 
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ـيست ؿّْ.لكنسل وامؿديمقراطيٍّالعراؽإلىنظاـ لمحهاظعمىوتجودامتماسكا ،أالوهوتحويؿُ
الذيإمساكسبالقرمفِرغـالدولةالقومية.ويمانسالذياليتزعزعبالسِوذلؾإلهذاالهرصة، ينص 

ميساويٍّشلمعيافِدّب ت قدإنسإال،اإلعداـةِصّن مِلدشإخراتِجسإلىاإللسالقديـِكبلـِعمى وبوكؿ 
ـ لس اإلأليـ،أفّ إلس منظاـ.لكفّلالتجديدلسِاإلاتتجااإلنقاذِكؼِـت سل تاو قُـييِتلنتجدتس،وأفّل القدي
أيالموياثافالنظاـِ فيمستنقعِالقايـ، ألما  يتخبطويتهتجع وفيحالة ، ضمفعويصة العراؽ،
ألوسطبرمتها.الورؽامنطقةِ

عفإلس  لنهسها ومفالمحتمؿأفْتبحثأوروبا أكثر تجديد. وأكثر تُنوئإلها  انهتاحا سمما 
إزاءماضيهاالحربيبرمتس،وعمىرأسسالحقوؽ.فتسعىلتطويرِعمى ُدفعؿ  االتحاداألوروبيك ر 

كانتمخِ التي الثانية، العالمية الحروبِر الحرب التي طيمة المروعة التحوؿتاريخِخاضتها
وبناءِ أربعةِالوطني مدش عمى القومية ت قروف الدولة أنها أي التجوانبِطّخ ت لِدُتجه بحالها. ي

بناءِالهظيعةِرةِمُد المُ مع البارزة بيساليبِوالُمه ُولة وذلؾ القومية، التدريتجي،الدولة التطور
والميسساِتوباألفكارِ والسياسيةالتجديدوالعقايد واالتجتماعية االقتصادية المياديف في ة
المواط نةِو،والتاريخية عمى أ بالتيسيس إنس ي سُوب األوروبية. بتقديـِكُما إنهاوف الذاتي. النقد

بكؿُتقتضيمتابعت مرحمة  التعويؿُحساسية ها المحاؿ حيثمف وحذر، عمىنتايتجها وأسمها 
ةتتجااالدولالصارمة هاالراديكاليةالمتحدةاألمريكية،فيبدتمواقه لوالياتُبهامسبقا .أمااتكهفُال

التيال وذلؾبهاتتوافؽومصالح القومية عمى، قضاِيها دااـ وبص  هدمِحسيف، نظرا ؛سنظامِلها
 الدولةِبمثابةِألنس فيمدنيِة مِلويسالسادسعور الم  العراؽ)وهو في القومية ـ ؾ الذيُأعِد

الدولةِهيكمِةإعادةِأسموبِاختبارُفباستطاعِتهاف،كُبالمقصمةأثناءاالحتبلؿالهرنسي(.فمهماي 
القوميةعمىالطرازالهيدراليباألرتجح)بنيةالوالياتالمتحدةاألمريكيةنهسها(.

رحمةالتيالمصعوبةِعمىتجازـ برهاف أمريكابيفاإلمبراطوريةوالهيمنةِأطماعِانحصار إفّ
فالتحكـُبر مُت  بسيادة ها. القومية هيالحاؿفيالعبلقاتِأمر هزيمة بالدوؿ كما معصعب،

متاإلمبراطورية المثاؿ.وفيحاؿِتركياعمىسبيؿِ قدُتعز ؿعفالعال ـ،إذاليزاؿانهيارُفف ضا
طالِعهايتتجسُدفيا فياألذهاف.لكفّمنتعوروما أخرشتتتجرأعمىالتطمعقوة أيةِغيابُِحسف 

ـ يويرإلىأنهاوتجها لوتجس ويء إلىاإلمبراطورية.كؿ  والهيمنةعبروخيـ.فالسيادةُميزؽ أما
القرفالحاديوالعوريف.االتحادُتهابو ُؽاألنهسإلىبداياتِالكبلسيكيةقدأوصم الدولةالقوميةِ

الخطوةُ س.مستقبم ؼ مُي واليزاؿال موُض.تكوفالزاؿفيحالةِتاليالتاألولىاألوروبيهو



 المدنية الرأسمالية
 
 

 265 

 ـ وكيّف هييةِنظا القوميةالدولةِميزؽ ِمرمة تعكُساألمـالمتحدة ي إذ. وفتجهازا ُيزيدمفكُيكاد
وح وطيةِ تخهيهها عف عوضا  الوحداتُمُالمواكؿ، أما فكيفّها. األخرش، والقارية اإلقميمية
الدولةالقومية.يعايؽِطّخ منهافيت ُيرت تجىأمؿ أيُـِاعدنهافيالحؿمعدومة،نظرا التِإمكانيا
نموذتجا لِبعيد منذزمف القوميةُتالدولةُتج ر لقدخ  في،سواء القضايااالتجتماعيةؿُح مفكونها

ال زوواالحتبلؿ،تجااحمبلتِتوييدهاكانتنموذتجا مناسبا تالداخؿأوالخارج.عمما أنهاأثناء 
عمىناواهد رُ.لكف،وبالرغـمفذلؾ،فحاضِفينهِسالوقتاألمواؿِريوسِلتكديس أوؿِوألتجؿِ
نهاتيتُثِبُتأاألمثمةمفالحوادثالمياتِ بلنتعاشِلا معيقا نموذتجالُتو ُكُؿقوة الحّؿ،بؿُتع د 

لتجميعِ المتتجدد ذاتاألبعاالقضايا والهامينيةِد والبييية واألثنية والثقافية واالتجتماعية التاريخية
التهاهـوالنزاعاتسوءِتتجااحاالتِكذلؾتعمىقمعهاداخميا مفتجهة،والتيعمم والسياسيةِ

الدوليةمفالتجهةالثانية.
م–اإلسراييميةُالقضيةُ بالة مييالهمسطينية فكِدروِس الناحية. هذا متوبثاالطرف يبلمف فف

القوميةبموديؿِ ر الدولة تج  صاـرِبت ح  و. ي ك إذ، قضية مّحُي وحسبالقدسوا أفْف، قوازُم يُاما
عمىمثاؿ حقا العثورُأبيهـ.مفالعسيرِةِعفبكر بعضا هـهنوابعض ي إربا إربا ،أوأفْالمدينة 

النظاـالقايـوأزمتسالخانقة.عمما أفّميزؽِعمىتجبلء بكؿُالضوءِطِيسمتل،رأفضؿمفهذامخ 
لوأف انستافولبنافالعراؽِوضع  األعماؿأيضا .وفإيرافوغيرهافيتجدوؿِكُؤلنظار.وقدت ماثؿ 

مرورِ ومع حُضِتاي يوـ كؿُإذف، النمط أفّتماما  أوهذا سياسيا  وال إنسانيا ، أو ليسعادال 
ـُتضحيديمقراطيا ،كما سفياالستمرار.فرصتِانعدا

،وخاصة فيأعماقهاغايرة ،عانتمفأزمة فيالسبعينياتهاوتج القوميةأ تالدولةُ  م بعدماب 
اهتوكيمِب،بؿوالنظاـقضاياواألزمةِالتتجاوبمعهاعف.ومععتجزاالتحادالسوفييتيمعانهيارِ

مفاالحتكاراتالرأسمالية.فمساعيالنهاذِفيعيوفِهايتهاوشبدأاعتبارُ؛معالزمفعثرة حتجر 
عمىكثيرا التبعث،التطوراتالتدريتجيةعفطريِؽاالتحاداألوروبيفيموديؿِالسايدِةاألزمة
 األمؿ. الوضع  هذا أّف ذلؾ بعمى والورؽلالعامةِعالميةِالاألزمةِعبلقة  الرأسمالية. محداثة

بيبعاداإلىؿُصِي مايتجريإّفالهوضىالعارمة.إلىحدُالمتصاعدةِاألزمةِساحةُاألوسطهو
مفاالتحاداألوروبيأوموروعِثالثة.ونموذج عالمية حرب مستوش ،الورؽاألوسطالكبيرثاف 

متطمباتِعفتيديةِعدِالبُكؿابعيد هو لذا، ة الهوضىمدحالةُوـ دُت أفْقاعِو مفالمت فالمنطقة.
القوميةالدولةِهيكمِةإعادةِإلىالقايـ.وقديسعىالنظاـُةطويم الديمقراطية.لذا،متقُمصا قناع 
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والمكافحةِ،المساواةوالحريةوالديمقراطيةبالقوشالمناديةقياـُعمىذلؾ،هولمردُاألنسبُفالسبيؿُ
الحضارةالديمقراطية.تطويرِفيوروعِبالها،فيسبيمِ
وذلؾفيمرافعتيالتيسعىلمنقاشحوؿموروعِسي فيالمنطقة، الديمقراطية الكونهدرالية

".سطالديمقراطية في الشرق األو الحضارة حل أزمة المدنية و سوؼأطرحهاباسـ"
الدولةِااللتهات إفّ-ي النقاشِعف دوف القومية األبستمولوتجي تجانبها ()المعرفيّحوؿ

 سيُعدِألبتجذرة متكبرادي ما الحدود، ع د  النقصا  توير أُالتُتسمياوالاتُهيوصتفادحا . تق طمِتي
القومية الدولِة إلىاستناِد م ايرة حتىاهف ألينمط عمىبرادي ما إفّتجدا  الدولة. مخرمف

يةُالبرادي ما.والخاصهذالمعيافمدشأهميةِسردُت المعرفةِنظريةِبويفِٔتوماسكوهفنواطاتِ
.الهظيعرِزويالقوميةفيالتلدولةِاهيقوةُ،المتعمؽبالبرادي ماهافيالسياؽِح يضتوبُرغ التيأ 

األوساطِموخصِلالعممي منظورُالف في القوميةالمترعرع لمدولة كُي ،االتجتماعية مضادا وف
بنسبةِل )التخميناتُمحقايؽ بالماية تعامالتسعيف دؿ ة والعِقناصحةِعمى يةُساساألةُماعتي(.

وراءذلؾهيالكامنةُ ـُ الدولتيةِقيا القومويةالبرادي ما الخاّصعيِو بانواِء التاريخبصددِبهاها
 نمطِوالمتجتمع، مف ولس،والترويجِالمواط نةِبناءِبدءا  إسقاِطس حتى مستوياتِتجميعِعمى

متداخؿ(،والذيبوكؿ حيثتُنِوُيهماتس)لذيأنوي ااألمةوالدولةِالمتجتمع.ونخصبالذكرتاريخ 
بعد ُيق ُدُمسكبرش،أواألمـوالدوؿوالمتجتمعاتاألخرشبنسبة مثمماينكرتاريخ العاـاينكرالتاريخ 

تاريخس.تحريهسوتسخيرالخدمةِ
الي وأي  البرادي ما،مفتمقيفِر مُمواِطف  ل و.ا ثمرمِلما عاوف كُي أفْاليمكنسهذا ْف ي كُا  فْـ

فِعمُمس ذلؾمستحيبل ، تهسيرات البلزمةلتطويرِ،وعاتجزا عفالتحميبالقدرةِتجدا منحرفا سيكوُف
تعصبية  ألنها أوال : واليمكفلكؿُمنهعةِمفزاويةِويء تنظرإلىكؿُق ُيمة. القومية، الدولة

ُيناتهاالقوموية.ومامِرّمُـت ل ما،معانيهاب سِكت ت الظواهرأفْ عموـِلالستيعابهافإمكانية مفع 
أفّ فمثمما ض ور نظُم االتجتماع. قد الهاويلؤلمة فهيإحرازِعمىإمكانيةِالخناؽ ؽ ياها العمـ،

أوحدث أوعبلقة فظاهرة نظرها.ومامِوتجهاتِساوُؽمععمىفهمس،إالعندمايتقادرة غيرُ

                                                           
.تجاءتوهرتسٜٜٙٔ–ٕٕٜٔ)يهوديمهكرأمريكيتوماس صاموئيل كوىن: 0 وفمسهةالعمـو (.أنتجب زارةفيتاريخالعمـو

حوؿأفتطورالعمـليسدايما متدرتجا تراكميا نحوالحقيقة،بؿقديمرمفكتابس"بنيةالثوراتالعممية"،حيثتتمحورفكرتس
"الثورةالكوبرنيكية"اليوميالروتينني.مفأهـكتبسبثوراتبنيويةدورية)تحوؿالبرادي ما(.كماقدـمصطمح"العمـالعادي"أي

)المترتِجمة(."نظريةالتجسـاألسودوانقطاعالكـ"و
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قادر نبوذ م ِقب مها إفسادِمف النقطةِعمى هذا وفي ت حهظياتها. التخريباتُبالذات أمامنا برز
القومويةُب باس التيت واألضرارُ وفلسأي كُها،لفي خدـقومويت الي ويء أيُِديف.فواقعُك تبها

.ولهذا،سمن مؽوعقم منزوية،روحية السحالت أّفوالتجدوشمنس،وت عت ِبُرأْف،لديهامعنىأوويف 
الدولةالقوميةظواهرِعفنطاؽِاالتجتماعيةالمهعمةبالمعانيالخارتجةِنظرإلىالوقايعِفهيت 

مفخبلِؿالواقعاالتجتماعيفيميدافِويء كؿُسيتعيُفالنظُرإلىلها.ذلؾأنعمىأنهامضادة 
كاف،القوميةالدولتيةِمنظارِ لو بحتى ِحصافمنظارِأ وب س  . خبلِؿ مف ينظُر م ف هذاوكؿ 
م ب .حيثإّفوالهمسهةالتاريخِة إلىموضوعيتحميبنظرة عفالا عاتجزي ُكوُف،المنظار يتسذهنت ص 
.أيضا العمـِدراؾِإلناسب مغيرُ.كماإّفهذاالنمط مفالرييةِبذاتسقايما ا داتجا عايقي دو

فيهذاالتحتجرُومتجتمعهاالدولتيالقوموي.خارج عفالتهكيربالمتجتمعاتِعاتجزة كماإنها
أفْ إما إلىوتجهةِراتجُي الموضوعية،أوأفْالمبلحظة ا وُو يُالمضمار، .وعندماالمباليةنظر ها

اأنهالفتراا،أكثرالمتدينيفتعصبا ،فامعُبمايضارِبهذاالبرادي ماالتعصبيةِرِنظرإلىاهخ ت 
 أو أنها لدودا . عدوا  السببُوستراا هو عال ـ هذا يتجعؿ عفالدولةِالذي دايما  يسهر القومية

أفْهتمرممهت الحروب.ومثاؿُ السياؽأيضا .فاما وفأوروباوالعالـمثمماكُت لؤلنظارفيهذا
ؿِح ت كيهيةِ.وليسعسيرا إثباتُُتهايتوتجُبإبادفوف كُالت أْف،أومنظوراخبلِؿفهومِيراها هذاو 

مفاألمثمة.كبير عدد مفخبلؿِنافذ وتعسؼ عنؼ البرادي ماإلىعامؿِ
الناتجمةالحروبِرُمختمهة.فتكاثُت يياببرادي ماتتعمؽُأيضا لدينية االحروب أفّواضحِمفال

 القوموية الحدّإلىعف أيالقوميةدولةِالببرادي مامرتبط ،هذا التيالنظرِوتجهةِب، األساسية
الحاؿإلى،سييديبطبيعةِوالمعموماتالسميـلممعرفةِعفاإلدراؾِصور القُحيثإّفتها.خ سار 

الخاطية.العممية والممارساتِالخاطية.وهذامايتجمببدوراالقراراتِالمعارؼِاكتسابِ
غيرِمِ العميقةالدولةِنظرِبوتجهةِف حصامُـ لِاعأي ي كوف أفْوقاعِالمت ف القومية

عمىطرحِ قادرا  تجميعِبويفِة م ق يُووروح تهسيرات )برادي ماييتها( وعمىرأسها ، عموـُالالعمـو
األخرشلهاتجذورُتجميعِ)عميناأالن هؿعفكوفِيةاالتجتماع هاوأسسهااالتجتماعية(.العمـو

الذهنيةُ بطابعِويء تيتصبغكؿاالهذا فيكؿُوتناديبالػ"األنا"، "حدودي"،"أنا" ويء:
ت  و"وطني"؛ أنانية ؽُ ر "متجتمعي"، تضخيـِفي في وُت الي مففظيعة، بالتالي، نهسها.
مِ ما أنس المستوع بتجميا  أو عبلقة  أو قرار  قوِة أفْة ممارسف يمكف مِصدر ت سميمة هكذاف

بهرصةِح سم ت أفْغيرالميموؿِوخصية.ومف ؛دوليا ـأكافالسمـوالتضامفوالتكافؿ،وطنيا 
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فيالكهةهاوطموحاتِهاومصالح هاومفاق هاوتاريخ هاومتجتمع هافيكهة،والدولة نهس هاتضعُكون 
األخرش.

صايب قرار داِربامكانيِةالتحميباص،وبالتاليالعمـبموِغنحظىبهرصةِأفْإذف،مفالمحاؿِ
يناع التيس والقوميةفيهذاالبرادي ما،الدولةِنظرِوتجهةِإطار ت ع داـنمال ؛سميمةعبلقة عقِدأو

 فكؿ مسودة كلتعريهها العريضة. الديمقراطيةتمنحنااألتجواء عمىأفّؿ دُت الميوراتِبخطوطها
ذاأ لمثورةالعممية.ومبلءمة األكثر الوروط  ٓٓٓٙالمرحمةالممتدةمفعمىمعارؼِينانظرة لق ا 

فيٓٓٓٗ– وأثينا إيونيا إلى الخصيب(، )الهبلؿ ؽ.ـ بيف ما ؽ.ـ،ٓٓٗ–ٓٓٙالهترِة
المبتديةمعالنهضةواإلصبلحوالتنويرمنذالقرفالخامسعور؛ بمرحمتها وصوال إلىأوروبا

أفّف ونمو زدهارُافيهاع سار التيت المراحؿ سنتجد ، العمـو معمستوشحريةِكثيبة عمىعبلقة 
ْفكانتأوروباالتزاؿُعرضة  التيالعظيمةالمنتجزاتِرغـالصارمةِلبلنتقاداتِالمتجتمعات.وا 

 إلىالبورية، ي قدام تها وإلىمنهعيةِعُرتجِفهذا األنانية. القومية الحداثةعفقصورِسببُالدولة
ي الحموإيتجادِ إنما الراهنة، التيت إلىنظاـِودُعُؿلمقضايا القومية تماما الدولة أساسا ، عمؿبس

األربعةاألخيرة.مفنوعها،والتيسادتالقروف ةالهريدةِمهمالالحروبِفيكؿُمثمماهوالسببُ
لعمـالسميـ.امفحيثإنتاجِورايعة عظيمة الحضارةالديمقراطية،فهيفرصة نظرِأماوتجهةُ

الحاتجة  فيالماسة ونخصبالذكر تجديد  لعمـ  يمكفأّتوِف والتيال العارمة، والهوضى األزمة
برادي ماالمتجتمعالديمقراطيفقط.تمبيتهاإالبسيادةِ

الستحالةِ ح ظهورِونظرا  دوف العممية فافّوتهكيؾِةِممح الحموؿ األبستمولوتجية، القضايا
ـ  الدولةِبراطوؽِتحطي العصردي ما والتحميببرادي ما بناؿُصِالديمقراطيةسوؼي يةِانالقومية،
والمرتقب.عمىإيتجادِقدرةِإلىال الحؿالبلـز
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 الفصل الخامس
 زمان الحداثة الرأسمالية




العصورالعصوراألولىومراحؿعمىوكؿِالحضاريإلىثبلثِالتاريخِتقسيـُليسخطي 
 لكفّوالعصرِالوسطى ي االختبلؼ الحديث. باألغمب كمف عمىالتعاريؼمضموفِفي وأنا .

فيمرافعتيمنير الذياعتمدتُسردالومضموف وكؿ بيفّقناعة  ِميّوس دارتالنقاواتُتج  لقد .
تكككونهاتوكم ةِالمدنية،فيستندإلىحقيقبويفِالرأسماليةمدنية أـال.أمانقاويحوؿكوفِ ؿٍّ
و متدفؽ نظاـ بتتميزمتكامؿ، تتحرؾ وهي األـ". "النهر نحِو عمىعمى المدينةمثمثِخمهيِة

ُددُفانس،االمثمثذُخِتاي وكؿ والطبقةوالدولة.وكؿ  أفّها.بامكانناالقوؿُالمدنيةووكم مبلمح ُيح 
والكبلسيكياالوكؿ افتيُلهوالمصرية السومرية ت يفالمدني األوؿ، الروماف–اإلغريؽعصر أّف

واإلسبلـِ والمسيحية أفّمرحمة ُيع د  حيف في مرحمةُالمدنيةِعصر النضوج، هو األوروبية
االنهياروالهوضى.

بسمِم رالذياضطررُتلع اهخ التقسيـُ الديمقراطية.فرغـتواتجدهاضمفالحضارةُِبعدُمعنيٌّ
أفّفمطابقتُكِمالنهراألـ،إالأنساليُ باألخريات.عمما  متناقض والمدنية الحضارة ها إلىكؿٌّ

الديمقراطيةلممتجتمعاالحتكاريةوالحضارةِاألولييكمففيمابيفالمدنيةِالحدود.والتناقُضأبعدِ
ونتممُسغيرِ المدنيةِالتناقض المتدوؿ. والحضارةِبيف بيفارِو صُبيفضؿِالديمقراطيةِالدولتية

القديـ.أي،بيفإسبارطةالالمدينت يفاإلغريقيت ففيالعصرِ ـُ م كية،وأثيناتيُتحك  التيُتداُربالم 
فالتناقضاتُلدشتطورِموابس محتدـ تناقض بالديمقراطية.وقدووهد  المدنيةاألوروبيةأيضا .
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القرفالتاسعحتىأواسطِوالرابععورفمنذالقرفايالمدوديمقراطياتِالقايمةبيفالدولةالحادةُ
عور، الديمقراطية.ةوالحضاراتِبيفالدولمفحيثالتجوهرِدار تهيتناقضات 

أهـُ لمماركسيةاألخرشنواقصِالومف ، التناقضاتلُتناوُهي لهذا الطبقيُورِنظالمؽوفها
دوربيفي الممموس الصراع فّالطابع.فيحيفأالطبقيةالمباورةتحميميةُالضيؽ.فالصراعاتُ

النظرالطبقيةةِوتجهنتايجُوالديمقراطية.الدولةوالمتجتمعاتِاالتجتماعية،أيبيفمتجتمعِتُجُذوعِال
أفّمعمومةالضيقة ب ْيد  األصؿ . هو ومستوش لمطبقاتِعاوةِالمُةِثقافالالوعي التيبالنسبة
يستحيؿُ كون فاصؿ خطٍّوضُع ت بينها، دُوه ها فالطبقةُة يوميوتنقؿ عبور حاالِت بينها. فيما
الحاِؿتخبطت،حضارتهاأوتوييدعفمعرفةِالعاتجزةُ مِبطبيعِة طبقيفصراع فيالعدـ.وما
ة.وقدووهدبالعيفمدنيببل بسالسوفييتيةمدشفداحةِفيالتتجربةِالمتجردِة الذيتتميُز الخطي

قوالبِتحطيـِعدـِواحدة.فبسببِة مدنيتحتسقؼِتنضويافطبقت يفصراعقايمُةبالاألطروحُة
 األوروبية، الدولتية المدنية لـ التمكُف توييدِميتـّ اتاةخاصسوفييتية حضارة ف وكونها تذ خ .

الحداثةِقوالب  أساسا  الرأسمالية فبنسبة لها كبرش، تستطعْل انها ـ نهِسها محاكاِتهامفت تجنيب 
 نهايةِومطابقِتها و في وقد الحاالتِالكثير التاريخُد هِالمآؿ. تحاربمف فعندما الموابهة.

لوسطىالإهذااألوضاعمثِؿظهور .إفّهـريف)نمطحياةالمدنية(،ستصبحمثماهخ بيسمحةِ
أوكالهاالحضاريةالخاصةبها.الثوراتعفتحديدِبعتجزِمتعمؽ 

فالمد المعنى، اصطبلح نيةُبهذا لكفّضيؽُالرأسمالية المدنيةكمدنية تصوير النطاؽ.
وكينها–ناصرالديمقراطيةالمنيعةلم ايةوالتيتوتمؿفيثناياهاعمىالعديدمفالع–األوروبية

الرأسماليوف(،–حسب)العماؿطبقت يفوبيفكة موتر مدنية  ة خاطيمعاني عمىوييحتهوتصوير 
 لذا، التمييزُكُسي تجدا . أكثر المهيد مفوفمف بدال  الرأسمالية، وأوروبا الديمقراطية بيفأوروبا
بوتجودِ االتحادُأوروبية حضارة القوؿ وما لتطووحيدة. مساع  سوش الحالي يرِاألوروبي نمط 

فيس الوفاُؽ ي ُسوُد ألوروبا تتجربة والمدنيةالحضارةِبيف إنها .والدراسةبالبحثِخميقة ومثيرة .
الحصينةأوروباالدولتيةالمتصمبةمعالتقاليدالديمقراطيةِمدنيةِتوازفِلتيميفِةُالماسّفالضرورةُ

القوشالمرنةِ ومع بصددِكالمنطؽِلم اية، يتماوىوتعريه نا إنما مفالمرحمةِوالحقوؽ؛ األخيرة
عمىمدشأربعةِةُستمرالمالضاريةُالحروبُاألزمات(.وماوالدولتية)أي،تداُخؿالمدنيةالمدنيةِ
النظاـالسوفييتيمثاؿِالمتيزمة.هذاوباإلمكافاعتبارُرعمىالبنيةِمخ حالهاسوشبرهاف بِقروف 
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مخ  القايـ.وبُوساؽبويفِـ د عمىق رعمىالنقاواتالدايرةِبرهانا  االتحاداألوروبي،نيةُالنظاـ
مفاألزمة.وعتجزهاعفالنهاذِالحداثةِدِد ر ت مدشتبيافِلِدهالوحكافية ستقبؿِالمسبويفِوتجداالتُ

إلىاألساسيفيالسببُيتعمؽُ ِمنا الحكـِتوص  ب ببنيةِهذا ومثمما ف ره االحتكارالرأسمالي.
" كتابس في فاألزمةُالرأسماركس بنيوية برأسِمتعمقة ماؿ"، بكونها أي صعالماؿ، يدِعمى

رأسِتجمودِأزمة.ونظرا الستحالةِمفدوِفالربحِتجنُيوالماؿِرأسِتكديُسإذيستحيُؿاالحتكار.
مة ياإلنسافقاوحقوؽُوالدمقرطةُالثوراتُوف كُأْفت وفإالباألزمة.وكُالماؿدوفربح،فهوالي 

تجدوؿِ باستمراراألعماؿفي ، الحاتجةِينبعُفهذا تجومف عف مفاب لمبحث وليس لؤلزمة،
 فقطالداخميةإوكالياِتها إلىحالةِ. فيذلؾيرتجُع بعفالعتجزِوالسبُب التحكـِ العال ـ. ـل وهذا
.أيضا سحارب ومراحمس،بؿمرحمة مفبالعالـفيكؿُتحكـِفقطعمىالالماؿالعالميرأُسيقتصْر

طبيعالموتجودةِاألزمةِبسببِو استورتتسفي فقد ولحروبُا، العالمي. الصعيد تواتجدتعمى
واندلعتالحروبُالتجيوُش والدةِالمحترفة، مع تزامنا  عمىالدواـ والمدنية. مفحيث، انطبلقا 

 طبيعتها، تتطور يستحيُؿ ل الدولةِمدنيةُأف ما والهيمنةُتهيمفْـ المتجتمع. تعنيعمى بدورها
إالبالعنؼوالقوة.ولهذاتحقؽُيالبدوراـ.واألخيرُك ح ت ونهوذ دوفحقؽالتتالسمطة.والسمطةُ

بػ"المذبحةالدموية". السببو باسهي ؿالتاريخ 
وحتجـِمتاالمدنيت يفالسابقت يفوالرأسماليةبِبيفكِالهارؽُتعمؽُي ـُ والمدينةوالدولة.الطبقةِبنيةِك 

والطبقاتُحيثكانتالمدايفُ والص يرة، كانتالحروبُقؿاأدوؿُمحدودة، بالتالي، وأص ر.
ةريوقصيمة قم . إّف العنؼ كما في لكفْالطابعِموتجود  لممدنية. البنيوي ومثمما المدينُةقامت،

وماتحتأيضا هيتبتمعالبيية فالرأسمالية،كذلؾظُؿبرمتسفيبابتبلِعالمتجتمعِوالطبقُةوالدولُة
واألرضِ وتفوق ما حيطُها. الهوضى ي عرُضوالبييةِبالمتجتمعِحاالُت السواء. إيمانويؿعمى

،وأنهاقدٜٓٚٔاألزمةالبنيويةبعدأعواـِتمرحمة لتج و الرأسمالية ذكرفيسأفّكما ي والروتايفحُ
دُت  ـو ي عاـٓ٘–ٕ٘حوالي وعندما أفّ. نوعيةُالنتيتجة قوؿ +ُتحُددها التنظيـ + العمـ
ممارسةال إلى نسبيا  يتطرؽ فهو والظواهرِ، أعبلقاتها. الواضِح مف نس يزاُؿ عفا عاتجزال

المههوـِمِالخبلصِ بويفِف األصحُالماركسي مف أنس أرش إذ الدورية. أّفاالفتراُضاألزمة
األزمة الرأسماليةِ سي تعني بيكممس. زمانها حيث تقسيـِدُتجه مف إلى الهصؿ هذا زمافِفي

المتيزمة بُبالخطوطالعريضة،وسيتناوؿباقتضابماليةالرأس وقضاياهافيالت يرنيت هاوحالت ها
والتحوؿ.
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 ة االحتكاريةيالتجار رأسمالية ال - أ


باإلمكافِلرأسِاألقدـُهيالميدافُالتتجارةُ تتجاريٍّعصر عفوتجودِتاريخيا الحديثُالماؿ.
 بيفمدينةِحوؿ متصاعد  نحفعمىعمـ ٖٓٓٓ–ٓٓٓٗأوروؾفيما اهوورييفبيفاؽ.ـ.

المستوطناتِ أوؿُاألناضوؿإلىببلدِمفببلدِالتتجارية وادوا والهينيقيوفهـ أبدشقوـ الهند.
التوسعُالبحرِعمىأطراؼِالتتجاريةالمتراميةِولىالمستوطناتِأُسفيبناءِمهارت  أما المتوسط.

التتجاري.معانيالعولمةعمىالصعيدِبيوسعِيفموحون االبرسية،فكانةمبراطوريفياإلواألمافُ
الرومانية.ذلؾأنسمفالعسير–يقيةاإلغرفيالمدنيةِة مهمة نسببعمىوزنهاكماحافظتالتتجارةُ

أفْ المدف صمد ت عمى التتجارة. أفّدوف التتجارة الضخمة المدينة ذلؾ أماتعني الضخمة.
المرحمة عالمية قوة ؿُثُم التيتُسبلميةُاإلالحضارةُ فُتع د  الكبرشاألخيرة فيالعصورالوسطى،

صوب  المتتجس الطريؽ وكيفّالتتجارةِعمى التقاليدِتجميع ال ربية، لمتتجارة ت البلزمة ت.ن واك قد
ط  تات قطاعقدغدت،السوؽوالنقؿوالسنداتولبنوؾاوالقروضوالنقودِبيؿِمفق فالعناصرُ

تُفيالحضارةِاهبوزنِ باعتبارها أماالقديمة العوامؿ ؿُكُو اإلسبلمية، فيالوقتنهسس. والتجديدة
ِرث تاإليطالية،ف التتجاريةُالمدفُ األبيضالمتوسطواإلسبلـورقيالبحرِلة يالتتجارتقاليد الأساسا و 

وبيزنطة.
التهوؽُ الثينتقؿ القرف في القارةِالتتجاري إلى طريؽِالثعور عف األوروبية إذإيطاليا.
المدايفُ القرن التتجاريةُتحافظ بيف فيما تهوقها عمى والسادسعور،اإليطالية الثالثعور يف

نكمترا.وب فيمدايفِنتقؿبعدهاإلىاالحتكاراتِي لِ القرفالسادسعوريتحقؽانتصارُعد هولنداوا 
يفالبمد يف،أيفيلندفوأمسترداـ.أمااكتواؼُكبرشفيعاصمت يهذ بنسبة الرأسماليةالتتجاريةِ

همافي،وانخراطُالصالحالرتجاءِرأسِيوسالمحيطاألطمورقيمسياعفطريؽِأمريكاوتجنوبِ
ر سِالتتجارية،خ هذاالطرؽِالتتجارية.ومعبروزِأعظـالثوراتِواحدا مفد ع يُالتتجارية،ف الطرؽِ
والتجنوب،ليتمقىوال رب،وبيفالوماؿِبيفالورؽِالواصمةِطرؽِالسعمىاألوسطسيطرت الورؽُ
ضربة  كبرش السادسعور، القرف مف وت أهميت د هقِوي اعتبارا  القديمة. الورؽحضارةِراتُجعُس

عمىصِ،األوسططرديا منذالقرفالسادسعور .التجديدةتتجاريةالهذاالطرؽِافتتاِحبة قثيومة 
ؽالضربةُومعالثورةِ عفل ـُز عتج ت ،لِالكبرشبحضارِةالورِؽاألوسطستراتيتجيةُاالالصناعيةت مح 

يومناالراهف.حتىاقوتهأواستردادِاوممه
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التراكـُ فيألالكبيرُاألوؿُالرأسمالي أدش رييسيا  دورا  بيفوروبا الخامسعورالقرن ما يف
منذالحرةالمتناميةفيالمدينةِفِه عمىالزراعةوالمِمرة سألوؿِبسطهيمنت عور.حيثي والثامف

وغمبةُ العاور. المالطابعِالقرف عمى االحتكاري أوؿ صانع تجدية،صناعية حركة باعتبارها
داالهنتركاالحتكارالتتجاري.هذاوصانتوبهيمنةِوثيقة ة مصِعمى؛حتجمهاـُها،وتضخ وانتوارُ

الريادية مهالورقيةوال ربيةمكانت  كونهطويمة مدة ا ممفالزمف، األضخـالتتجاريت يفيفوركت الا
الوسايؿُمعهدهخبلؿ  أما نكمترا. وا  فيهولندا السندات،بيؿِمفق الماؿِلرأسِالميثرةُا البنوؾ،

وطيدة.هذاالمرحمةإلىميسسات القروض،الُعممةالورقية،المحاسبة،والمعارض؛فتحولتفي
خبلؿالدولةِواحتكاراتِالتتجاريةالخاصةِاالحتكاراتِبيفالوطيدة أخرشالوحدة نتممسمرة 

الدولةعفاالحتكاراتالتتجارية،دوفوتجودِمفغيرالممكفالحديثُفهذاالمرحمة.وباألصؿ،
فاحتكارُ احتكارا . ظ باعتبارها ؿاالدولة هيتزعـ المكانة ذا األوؿ التتجاري العصر وحتىمنذ

الالعصرِ أما متجردُمناداةُالتتجارياألوروبي. فهو الدولة، عف رغما  ط   ول سهسطة بالميبرالية
األولي  فالمعنى تسخيرُيبراليةِلمُفادح. وتصييرُلخدمةِالدولةِهو كميا ، االقتصادي االحتكار

اقتالسياسيةِالدولةِ الميبراليةُدولة  كالبستافِصادية. والثقؿُببلدولة التتجاريعمىببلناطور.
الصدارة.الدولةفيهذاالمرحمة،أوباألحرشعبلقاتهامعاالحتكارالتتجاري،تحتؿمرتبة 

تُوبسبِب العامؿ، القرن فترةُىماس هذا بيف بالمرحمةِما عور والثامف عور الخامس يف
الدولةِالمركنتمية.وهيمف تُجؿاتخصيص التتجارة،وهاعفطريؽِومم حيثالتجوهرتعنيلـا ها

وصهُلهاميزانيتها باإلمكاف بالقومويةِ. فالبيعُها أيضا . السبيؿُالتتجارية هو الوراء مف أكثر
وُتعر ؼُمتهوقةدولة نحو األمثؿ هذا مرحمةُالدولةُ. بينها أيضا  إانتقاؿِالوطنية لىالموناروية
المرحمةُاالنتعاشِ انكبابُوالنماء.وهينهسها األرستقراطيةعمىالتتجارةمفالتييتداخؿفيها
ال أرستقرطةِطِيخطتحيث مع وت االتجتماعي البورتجوازيةُسِكت التاتجر، فيها األولىتقاليد ب ها
مفاأليديولوتجيةِ،بدءا فيتجميِعالمتجاالتتجذرية إصبلحات دُوه حديثة.وهيت عصرية كطبقة 

المدف.حياتها،ومفمههومهافيالموضةإلىعمارِالبورتجوازيةإلىنمطِ
كبل منهمابيفاوالتنويرفيهذاالعصر،لكنسمفالخطيالتجسيـاالعتقادُاإلصبلحُؽ قاح لقدت 
فاإلصبلحُحركة  إضهاء بورتجوازية. يعني مضمونس الديف،الوطنيُالطابعِفي وافتتاح عمى

األفكاِربينسوبيفالبورتجوازية.بؿهويهدؼإلىتحديثِسببية فعبلقة فروعسالوطنية.ومامِ
 الزمفالدينيِة عميها عها غرق تالتي بعد ما الدوغماييات، وفي لى ا  تتجديدها ظُؿ الوروطفي
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إنسحركةُ المستتجدة. تجزء تكييؼِالمرحمية بدورا وهذا أمامفالثورةِالديفمعالزمف. الهكرية.
طبعِكبرش،وبنسبة القديمة تِيياالبرادي مايطّخ ت بِنطاقا .وهويهيدأومؿُفكرية التنوير،فهوثورة 

التجديدةبطابعِالعصرِ وتحديثِالبرادي ما تجميعِ، مف الهكرية واألنماط المستتجداُتالمناحي.
 ِكبل في الالحاصمُة يفمهمالميدان يف عمى مع، العصرِثورةِعبلقة  مع تزاُمُنس والهمسهة. العمـ

كرا لها،نظرا لطبايعهاالبورتجوازيةتتبنااوتتجعمسحِصدفة،ولكننانرشالطبقة محُضهوالتتجاريُ
سالقصوش،حيثيا ِبي ِدها.ولسموكهاهذاأهميتُكرالمعمومة.إنهاتتجعؿمفِكبلالميدان يفرأسماال ف

لِالطبقةِالم ق بِبؿبتحظىبالمقا الوافرُالتنويرنصيبُريحركةِهكُمُورعية. فيالت اضيعفهـ
تُالماهيةِ والتي لبلحتكار، المطمقيةِالطهيمية لدش ما بيقؿُماثؿ وألفّواألرستقراطية تقدير.

تبؿوُألِقي التيستتمخضعنهابدقة،العهد،فمـُتحس بالنتايجُحديثُطبقيٌّكياف البورتجوازية 
دورا رييسيا فيأفْالطبقاتالقديمة.لقدلعبتالبورتجوازيةُعمىكاهؿِاألوزاِروالسمبياِتتجميعُ

هاعمىالعصر.الطبقةالوسطىبصماتِماهيةُؾ ترُت 
احتكارهاعمىالسوؽالوطنية.إلىتيسيسِلمقومويةِمفدعمهاأيديولوتجيا ترميالبورتجوازيةُ

الماؿرأسِصحابِألهابذُن عميهـ.ف منافسيهاوالقضاءِدورا ميثرا فيتصهيةِلقومويةُوقدأدتا
أرضية  بات األخرش، والقوميات األمـ مف أنواعِوُمُنُلِخصبة التتجاري العِوتى رقيُالِعداء

أتجاوالوطنيو ما المتبادؿ.القومويةبوكؿ النزعة ج األثنيوالديني.وهذا سببتصاعدتولهذا
ر كباألوالرذالة،والعايؽ وءِالسممثميباتاليهودُالعالـ،وليهودفيسايرِِحياؿاالكراهيةمواعرُ
ـ  الدفاععفالماسونيةب رضِمنظماِتالبتيسيسِاليهودُع ر مقابؿذلؾ،و واهماؿالوطنية.أما

ومضاعهةِ دوليا ، والقضاءِذاتهـ أعدايهـأصدقايهـ، أفّعمى مف وبالرغـ الماسونيةِأصوؿ .
سفيهذاالمرحمة.وينُزاد معنااوب س هااألساسيقداكت دور إلىالعصورالوسطى،إالأفّعُرتجِت 

أماـظهورِأفسحت،حيثيةببلنقمفالحركاتاالفيالعديدِِضمع وكافلها الصهيونيةِالمتجاؿ 
.التيتمثُؿالقوموية اليهودية

وو ذا روابط ا  عصرِالعبلقةِضعنا مع واالستيطاف التتجارة ومسار الرأسماليةوالدةِبيف ،
نقمة استثنايية ؽ حقُتُأْفرِظ نت افمفالمُك ل ؛العيفنصب أيضا البلحؽِهاتطورِ فياالستيطانيُة
استيطانيةُعهدِ بالطابعِالمركنتمية. أمامنا تبرز المرحمة فالهذا األمريكيةُاالستعماري. قارتاف

المماثمةرِزُالتجُإلىمالؼِتاريخهما،إضافة طيمة واألوستراليةالمتافلـتتعرفاعمىالمستوطناتِ
تتعرؼُ؛لهما تجميعُنتجدها أما المرحمة. فيهذا األخرشفيعمىاالستعمار القاراتالقديمة
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اكُتِوهتلِ فكينها ومسيا، أفريقيا وعمىرأسها ب رضِوُت العالـ، قارات ها إلى مستعم رة.تحويمها
بيؿاالستوراؽواألنثروبولوتجيا.باإلمكافاعتبارُمفق ة نوطيالوروعبـات ،راـعمىهذاالم وبناء 

مفحيثالعبلقاتِ تجيدا  ذلؾمثاال  بيفالعمـوالمتجتمعالتجديد. المرحمةوالكاينة دُتجِت فيهذا
الداروينيةعمىالمتجتمع.تطبيؽِعمىؿ مِكماوعُ.نتعاشلبلفرصة ىأيضا سماألرؽِالعِنظرياتُ

بويفِإفّ نتجازاتِأعمالها وا  والتاريخ، وفؽ التج رافيا التجديدةِمنظورِها إلىنهِسترميالبرادي ما
الكوؼ.فعالياتِسُوبِعمىالرأسماليةيُـِالعال لهدؼ.فانهتاحُا

سياساتمفهماأساسا ؛نتايجأكثرمنهتجيةيتميُزبيذالاالستعمار كذلؾو،االستيطافإّف
الوكؿُ إنهما التوسع. في التتجارية عصرية االحتكارات فالرأسماليةُاألكثر والسمب. لمنهب

المستعم راتونهبها.وبينماكانتكبرشاعتمادا عمىسمبِتبدرتجة ن واك التتجاريةاألوروبيةقدت 
افيُيسم باألمريكوالذهبُالهضةُ ، الزهيدةُفقد كانتالمنسوتجاُت فيمهمالمفاألدواتِأيضا  ة

العممية، هذا بيثماف لبيِعها مرتهعة  دوحال ت د  لـ التتجارةُوه لها. األسعارِالمختماة التكويناتِد
دادُتبمراحؿ راوحسب،بؿوطالمام  واحد.لقدل األسعارُفيهاُتح  دورا طافُاالستيب عِمفطرؼ 

ت  في االحتكاراتِـِك ح أوليا  وبالتالي باألسعار، التتجارية وباألصؿ،نيِتج في طايمة. أرباحا  ها
هذاتكويفِعمىاألسعاربيفاألسواؽ،أوالعمؿِمففارؽِالتتجارترتكزعمىاالستهادةِفمكاسبُ

األساليب)تخزيفالسمع،ندرةالسمع(.الهارؽبمختمؼِ
فري  قوؿ لعب لمتتجارةِالمضاِربة الحركاتِأفّبروديؿناند نووءِالكبرش في مصيريا  دورا  ت

النواطاتفيقايمةِلها،ألنهاتندرجُالعاديةفيالسوؽالدور المقايضة الرأسمالية.ويوضحأفّ
ي  بتطورِاالقتصاديةالطبيعية.كما السمعرإنتاج عت بِالمقايضة.هذاوالي عمميةِبتدعاالقتصاد 

االقتصاد.ليسثمةالمقايضةيعنيبداية مرحمةِحافةِبموغ اقتصادا .بؿإفّاالستهبلؾِبهدؼِ
هذاليسالمقايضةوالتبادؿ،لكفّعفمكاسبِؼُاطرتحدثاألتفيهذاالميداف.فقدلمربحِمكاف 

بةُ فالمضار  بة. لممضار  موتجودة موضوعا  ميدافِالحقة التتجفي تسمى والتي الكبرش، بيت"ارة
فهارؽُ"الرأسمالية ي. األسعار تحقؽ تحديدا  باألسعار. وبالتبلعب بروديؿبالتالي، ي عت ِبُرا ال
 الخارجاقتصادا ، مف عميس مهروضا  "وييا " لكف،.بؿويراا وكينس الكوؼ  أو اإلفصاح  اليود 

ُمها وراءاإوارة ماييتيبعد ريهسلِتعهوعدـُالذييرتكبس،يـُسِالتج الخطيُو.عنس استههاـ ذلؾ،ُمخ 
كبرش.
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ْفلـي دُدُح بيفالدولةوالسمطة.لكنساليُلمهرؽِؿمتنبس ديفرناندبروإفّ فكُمدشتيثيرهما،وا 
أنسويف.وذاتِالدولةوالسمطةغير وظيهة عت ِبري الذيماركسك القوُؿ ُتع راؼُباإلمكاِف عندما

د راتج مُلكنستعميـ بذلؾإلىالحقيقة؛ُمر كاز،ت ُكوفأقرب اقتصاد عمىأنهاالدولُةفيالماركسية
فالسمطةُ "االقتصادُلم اية. هما أساسا  أنهوالدولة أي اقتصادا ". ليس مالذي إلىنظري ا اف

فيبلحتكارِلافيسسيذلؾوالقيمة،وبموتجبِاإلنتاجِايضِوفواختبلسِتسريبِلميداف كالقتصادا
المتجاؿ.وه المعنىماهذا بسكثيرا .افمباورة،ومعنيعمواالقتصاد بالمتجاؿالذيي افهيديبهذا

رة مملياتهكؿ و مسخا فلبلستيبلءِا ضِياوعمى والسبؿ. األساليب بوتى والقيمة تيتيواإلنتاج
تييتيسسعميهااالحتكار.وعمىسبيؿالمثاؿ،الساحاتِالوالتتجارةوالصناعةفيمقدمةِالزراعةُ

هيفالضرايبُ الدولةُساحةُمغيرالمباورة التيتتحرؾفيها احتكارمباورة العبلقة ا باعتبارها
بوكؿ تاتجر هياالُمر كاز،بؿليستتعبير إنهامعنىالكممة.بكؿُتاتجر هيهنا.الدولةُا تتجاري

،وكمامباور. مفؿُكُو تُالضرايبُذافههومعمـو .هاوارداتِنصؼِأكثر 
؛الزراعيةوأسعارهاواألسواؽِزارعِالم الدولةفيتحديدِعمىذلؾ،وانطبلقا مفمكانةِعبلوة 

احتكار  فهي لكفّتماماقتصادي العبلقة ا . والسمطة واالقتصاد الدولة هالة تحيطُبيف مفها
االوتراكييفوالميبرالييفعمىقتصاداألوروبي.فبالرغـمفإصدارِاالراتجِعم فيـِيال موضالدا
.متجاؿهذاالنهـاليزالوفبعيديفعفإنارةِمفالكتبوالمتجمدات،إالإاهالؼِالسواءعوراتِ

لماركسمعالتجةِعدـ إفّ نقصا تجديا لسد ع السفيتناولس،يُمرِعُإسعاؼِ،أوعدـ المتجاؿهذا
لوافرفيالهوضىوالبمبمةالعارمة.سانصيبُ

تساهلياتُاألوليالذيلعب بالدورِينب ياالعتراؼُإالإنسالتيننظرمنها،أيا كانتالزاويةُ
إحرازِ في االقتصاد عف نصر الخارتجة التتجاري القرن العصر بيف الظافر الخامسعورا يف

اقتصادا ؟إفّـت ؾُل فْهذا،ماهيالدولة،إوالثامفعور.إذف،والحاؿُ ـ  عدا)أخرشقوة أيةُقيا
هذاالساحةِاستخداـِب(سمطةعفالا حقوقيأ تعبيربصهِتهاخصوصا الدولةِعداو،عموما السمطةِ

 تواءواستثماِرها هوكما ل عصيب أمر ، إْف مستحيؿـ أنس ي ن ُقْؿ قد وفكُ. عفالحديثُممكنا 
معالعبلقةِالمطاؼعمىعقدِفينهايةِتمؾالقوشمرغ مة حتكارية،لكفّالقوشاالزمرِمختمؼِ

تسمىبالمتجاؿالماليأيضا .فاذيحيانا فالسمطة،أومعتعبيرهاالممموسالُمو خاصفيالدولة.
قاطعة فعبل لمتبادؿ،فبمقدورابسيطة مفكونسوسيمة الماؿُج ر ماخ  دُأداءدوِراكقوة  السيؼِك ح 

إفّ ل عبارة عمىاألقؿ. الماؿ" ثـ الماؿ، ثـ "الماؿ، التجيش: بويف ت نابميوف عفعبث.فْكُـ
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ذاؾ؟إنسليسالماؿ ولكفْ ماؿ  لممقايضة،بؿالماؿُ،أي  الذيليساقتصادا .هوالماؿُكيداة 
الماؿُالتتجاريالضخـ،والماؿُ بة. لممضار  المياديفكوسيمة  لمكبكؿُحاكـ وسيد فيهذا مةمما

بدور  .وقدخ صاتالبورتجوازيُةالماؿ  يعظيـ،نظرا الستيعابهااألمثؿلهذاالنقطة.ولك مفمعاف 
ُمُزؽالمتجتمعُلوالقايدة الحاكمة القوة الماؿُي دو  فقد وكيفّإلىأوبلء ممتجتمع، سكيف متناثرة،

القدالقصابِ يستحيؿعميسالعيُش–نهسهابؿوحتىالدولةُ–متجتمعُتجزاأتس.لقدُزج  فيهافيحالة 
دوفالماؿ.مف
الماِؿإلىهذاالمستوشبدوأفّبدوفيماي ي  لمبورتجوازية.فالمتجتمعُالحقيقية الثورة يمثُؿوصوؿ 

إلىالوالدولةُ بحاتجة  هما امذاف االلماؿ، عمى وامرِألمتثاؿِيداّلف فيألالبورتجوازية. مرة  وِؿ
هانانعتُتستطاعاالتيبو،موليةبهذاالووالمكانةِهذاوهد تأوروباالعصِرالحالُيبموغ التاريخ

أوقِخض.فمثبل ،الداعيإلالماليّنقبلِبباال ماكعبد  طبيعِةالحاؿِ،ألنسبكماقديما فٍّاِععامؿ 
لمماؿ.لقدُأقِحـالعامؿُـعميسالتبعية تُح يُسبدوِراعُوالتجو،االيوميتجر أ ـيقبْضسيبقىتجايعا إْفل 

وضع  في خيار بات ال فيس أمامس بالنمطسوش لمحراؾ داعي ال بالتالي، لمماؿ. االستسبلـ
عمىالعامؿوتوتجيهس.فضبل عفالقبضةإقطاعيتقميديإلحكاـِالكبلسيكيالعبوديأوكسيد 

ذلؾ ويتطمبمسيولية ،التكاليؼباهظُنمط أّف فيكتهي الرأسمالي، أما أكبر. قوةِبابرازِفقط
اكمايهوش.ارمبالعامؿواستثمفالحظيِف كام ت ،لي الماؿ

توصم كُممؾ البضايعأيضا .فالبضايعُالموابهةفيمايتعمؽبموضوعِالخواُصيمكنناذكرُ
وثيقة ِحراؾالبضايععمىُعرش أنواعِكؿامفدوفالماؿ.أيأفّالحراؾ التستطيعفيسستوش م

يستحيؿإنتاتجُ إذ أونقمُبالماؿ. أواستهبلكُها مِها ثورة ها أيضا  هذا كبرشلمرأسمالية:فدونس.
بِالماؿالمطمقة.لقدباتاالقتصادُاالقتصادلسيادةِانصياعُ الماؿ،تابعا لسبماالدِي بمثابةلعبة 
بالهنامفالعصور.الماؿُعصر لسفيأيُمثيؿ  ليسوبيها بها،بؿهوال،إنسدولة.أ وب ُس

 حتى بؿ الدولة  الدولة إّف فالدولةُمفضروبِضمفضرب تندرُج لمماؿ. ماؿ،التبعية ببل
إلىمستوشتل ببلماؿ.لقداخُتزِكالعامؿِ األمُرشدّب البضاعة.فيالحقيقة،حتىولوت الدولُة

يصاؿُالدالماؿهودولةُقة،لكفّينسمهار وك هولنداهومفابتكارِالدولةإلىهذاالحاؿولة.وا 
نكمترافيالقرفالسادسعور.حيثُخِمق تالدولةُ لمماؿ.والميرخوفتابعة القوية،لكنهادولة وا 

هاألنهالـتُبِدقدرت أتتالهيمنةوالسيادة،فيصراعِهولنداإنكمتراوأماـفرنساهزيمة أفّيقولوف
تنويرا .وفأكثر كُسي الماِؿحوؿالماؿفيعصرِالنقاشِمزيد مففيهذاالمتجاؿ.عمىالنتجاحِ
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كيهـُظهورِبصددِموسع بنقاش الوروعُبالمقدورِ التتجارية فيميثر عامؿ البورتجوازية
القرن  بيف الحضاري عورالتطور والثامف عور الخامس برمتس.يف المتجتمع عمى وتيثيرها ،

البورية،الحدودفيذاكرةِأبعدِإلىسمبيا حيثيحتؿمكانا .معمومةالمتجتمعالتتجاريخصايُص
مهرطةوامتبلؾالبنوؾِتجنيالهوايدِوالُمراباةِوبالماؿِدؽُتومفحيثكوِنسي .وفيصدارةِبدرتجة 

ُلهاوالقروفِتمؾخبلؿتهاالهنوفُالمواضيعالتيتناول  التيأوق ع تهذاالعناصرُ،هياهدابأوا
.إّفالماؿ بسؾُهتِي باألخبلؽ.وكيففيروسا استورشفيالمتجتمع،ينخرفيسوالقاضية الضربة 
العبلقاتِوالببلدةِيالعاـُدُر عفمستوشالتاالمسيوؿ ُيعت ب رُالذي ُمد ُيتج  الحميمة فيالمتجتمع،
سفيالحياة.فضبل ت فرص ر سِلسقدخ فالماؿ م .وكيفّالتجميديّعمىوتجِهسالقديمة انية واإلنس

ولر  أنس، ي صورة سـِعف لـ العظمة، دْعُمف لمعروشِهناؾ الهضيةِوالذهبيةِداع  األطباؽ
بالذهبِالقصورِو ظهارِوالمطمية الترؼِالُمبِهرةِزياءِاألوالقوةِاستعراضِواألبهةِا  عمىوموايد

ُبئفيسالماؿ،مكاف لديؾ فْكُمي ف.غراِرماكاففيالماضيالمنصـر األعظـ  دوأنت ست وُتخ 
تحديث،.حيثاليوتمؿعمىأيُُرِقّيا البوريةإلىهذاالحالةوصوؿِاعتبارُيستحيُؿ ببلتجدؿ

العصر حتىلوكافاسمُ بح س إنس األقصىدُالحديث. اليُأزمةِيعنيبداية ا إذ فمكِالمدنية.
وترديا مفهذا.تيزما أوسهالة وضعا أكثر ر واص ت ي أفْممتجتمعِلساحترام دْهقِـي ل لوخص 

الماؿالتتجاريفيهذاالمرحمةغيرُرأس ُيواه دأفّ ّياؿ  لممياديفاألخرش،ألفّأومتحمس م 
ت ؿ داع مُ الذي يرويظمي عرضُالربح ال س ا. مِإذ ميداف ما أرباحُف تتوازش أرباحِس التتجارةمع

قطاع ي،الكبرش عدا والصناعةما الزراعة ي، القادر  عمى مُقريبة أرباح رُد ف أرباحِؿِدُع مف
حدود.ولوبِ،النمويهمافرصة بالتالي،وتجدالنهس و.،ولهذال ِقيااالهتماـالتتجارةالكبرش
مفإسبانياوفرنساالتاريخالسياسي.فكؿٌّعمىصعيدِتجدية مفتخبطات ذاالمرحمةُعانته

ا استمرارت كوففيأفْأطماعهافيمابينهابسبِبمحتدمة وموادات منازعات دُوه والنمسا،التيت 
بالنزوعمة ثق ألنهامُ،الهوؿوالخسرافمفاتجترارِلئلمبراطوريةالرومانيةالعظمى،كانتلفتنتجو 

النمطِ ولمعبلقةِإلى القديـ. اإلمبراطوري والدولة الماؿ ماكبير دور بيف أما وصؿ فيذلؾ.
نكمتراعمىالتواليإلى تاز زاالتتجارةالكبرش.فبينماع ماؿِلدشالزعامةِقوةُ،فهوالهيمنةبهولنداوا 

بالقروضِ الدودفِعقامتابفقدالتتجارية،دولت يهما تينهاكوحرؾِتالإلىلِة .بكُؿمعنىالكممةاتجر 
إلىيمكفاإلوارةُ هنا إلىانتقم تاة وسياسة دولوتجوِد متجاِؿ ب فالربح. قوة ت ن ره قد ا لدشالسيادة

يكمُفالرأسماليفياقتصادهماؤلساطيؿ.والنصرُوتتجهيِزهمالمتجيوشِلانوايهماب،وخاصة الماؿ
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المنافسيففييدبهزيمةِهالتتجاري.وهذااألخيري،الذييعنيبدوراالتهوؽ الرخيصاإلنتاجِفي
الدالساحةِ ولية إلى ِكمتاهما س ع ت التي أفّعها(.ركاإ)الدوؿ الدولت يفعمما  خ هات يف ارتسِقد

تدخؿُ أما نكمتراباألغمبفيالميدافالعسكري. وا  الثورةوتآمريٍّبطراز هولندا ب باسـ فقد ف ه ر ،
السياسيأيضا .الحقِؿهمافيتهوق 

أفّواضح  منافِتجميا  عمى تجميعِتهوقهما في سيهما هذا فيالمناحي تهوقهما إلى سيوير
ق هماتان ره .وقدب نهوذوالالهيمنةِ .أماإسبانياوالبرت اؿتِامستعم راستيبلِيهماعمىسابقا أثناء تهو 
فيالهيمنةِتهوقُ موابسداخؿ هما بمنواؿ  وأفريقيا والتهوؽُمسيا متعاِقب يف، فتجاءا .ومفالتتجاري،
القارةِخبلؿِ في أبرمتاها التي تحييد التحالهات استطاعتا ووؿااألوروبية، تيثيرهـ،الهرنسييف

فراغ و كماتواءاف.هذاالقيصريةروسيامفاإلمبراطوريةاأللمانية،واالستهادة فيالنمسامماؿِا 
فيالقويةمستعم رة،رغـأنهامفاإلمبراطورياتوبسِإلىمنزلِةالعثمانيةاإلمبراطورية أسق ط تاو

 عهدها. الرأسماليايفالدولةِوكؿِفازاء كانتواإلنتاج أيضا العثمانيةُمبراطوريةُاإل،
أ كاإلمبراطورياتِ قد األخرش الدهرُؿ ك السبلالتية العارِوو عميها أما تنتظرقبةُب. التي

موضوعُؿ خ مستعم رة.لقدد ووبس إلىمستعم رة اإلمبراطوريت يفالصينيةوالهندية،فكانتالتحوؿ 
 أمِر أعماؿِالمدنياتالقديمةِحسـِ كافيتتجسدفيالسيرِالبرؽ.والتجديدُالتاريخبسرعةِتجدوؿ 

مفُقُدما نحواألماـ، فيكؿُبس،مثمماهيالحاؿُهواإليمافُ.المهـ سه مُي الذيال موضِبالرغـِ
له هوسين دِ.ذلؾأفّتجديدديف  الماؿ.هوسالتتجارة،وا 



 الثورة الصناعية وعصر الصناعة - ب


يُ ما غالبا  المطابقِة عمى العم ُؿ أفّالصناعيسياؽِبيف عمما  الصناعية، الصناعة والثورة
أوؿ فّإ.بؿحتىالتاريخرُعمىم ظّمتموتجودة  .واكتواؼُأوِحرفةرصناعة ب عت لمحتجريُنحت 

ِفياةُصناعية ثورة بمثابةِهوالزراعة وسيمة أيضا صناعة.بمعنىمخر،فكؿ ضمفمتجالها.والِحر 
البوريهوتطورا فيالصناعة.والنوعُرادؼُي،باإلنتاجمعنيٍّتجديد أوأسموب أومعرفة أوأداة 
الميكؿوالممبسوالمسكف.الصناعة،تيميفِفيسبيؿِسبالوسايؿِإنتاتج الذيُيحُقؽُالوحيدُالكايفُ

.هوسخصباإلنسافويمنحصر واألدوات،أمر بالوسايؿِأياإلنتاجُ
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ت الظاهرة إفّ التي باألحرش أو مُعاز ت المتحققة، إنكمترا أواخرِمهيمف بمد كها في أوروبا في
حمقة ا هي عور، الثامف التة مهملقرف باستمرااتِثديحمف الطويؿ.ر التجارية المدش عمى
وت يةالبخاربالطاقةِاهلةِو يُؿ حيثأفّرمزيٍّتعبير متجرُد واهالتكانتقوة عنها. البخار

ـُوتُمعروفة  نكمتراكانتكماسحيؽ.منذزمف ست خد  قداستول تاسابقا عمىهولنداوا  الريادةِزماـِ
.وكافاألرخصالتجماهيري هواإلنتاجُؽُقاح ت .ماكافي  زؿوالنسيجالزراعةوالفيميدافِ كؿ 

يطالياكُصناعية.ولـي ثورات ب رعت ذلؾيُ بمتخمهةفيالمتجاؿتجوانأيةُبادع األمِرفلهرنساوا 
،ألفّالصناعي ص يالرخاإلنتاج  هيالتيعامبل مساعدا .وهذاالظاهرةُؿُكُو يُكافوالتجماهيريا

تتخهىوراءالهيمنة. القرفالتاسعمعحموؿِممحوظة انطبلقة التيحقق تالصناعةِأهمية إّف
سب.والحدثُالمكالمقاـاألوؿمفحيثعمىالماؿرأسِعِترب فيالربح،أيفيتتتجسد،عور

إالتضخـُ،المسمىبالثورة هو اإلنتاجُر دُالتيي رباحِاألما نسبة الصناعيبسرعة ها مذهمة،
كافاإلنتاجُلممكاسبِ والزراعة. التتجارة ـ واألرباحالتيُتتجنىمف زما الريادةِالصناعييستمـ

الصناعيةفيتجوهرِةُكامنالفيالتاريخ.هذاهيالظاهرةُمرة ألوؿِ الثورِة فهيالسابؽكانت.
اعتمادا كانتعمىوكِؿتبادِؿالسمعِوالتتجارةُيفلئلنتاجالتقميدي.تجال مُةالنسيِجصناعوالزراعةُ

التيتسمىاقتصادا .النواطاتِتجوهرُكافذاكمتاالساحت يف.هاإلنتاجفيكِعمىفايضِ
 ـ  قداإلنتاتجيةوحسب.فرناإليهامفالزاويةِظ ن الصناعية،فيحاؿِالكثيرمفالثورةِلفنتعم
والوفرةعمىالسواء.بؿوبالمقدورالقوؿأنسزماف،مفحيثالتنوعِاإلنتاجفيكؿُُوتِجد تظاهرةُ

أكاف الزراعية،معالثورةِتهاالمتجتمعاتُد هِالتيو تسالثورةُز حر تالمستوشالذيأ   م فثورة ب مامِ
الثورةية.إذف،ينب يالبحثعفأهميةِمفحيثاألهمـتها،أالتيومم الزمنيةِمفحيثالهترةِ

فقط.واحد فيمكاف الأماكف،ففيعدةِكمُر.بؿإنهات مخ الصناعيةفيمكاف 
كافالِمه ِنيُالريهيّعمىاإلنتاجِفيالمدينةاإلنتاجُـُداق ت فيالتاريخي مرة ألوؿِ -0 فقد .

بتجذورِالضاربُ منتتجا  المدينة في بالريؼمالؼِطيمة مريؼلا معاونإنتاتجس ومرتبطا  السنيف،
لقرفالتاسعفياالصناعيةالثورة وتجوداحتىمفدونس.لكفّباالستمراراستطاعِتسالذيكافب

ق  السياؽ تهذب م عور عمىعقببعد ا رأسا  ـ  دا اعت مالؼ أْف ذا وا  الهترة ب السنيف. بيفرنا ما
قروف يفالخامسعوروالتاسعالقرن  فالقرفُعورعمىأنها ؿاالتوازف، أ خ  سبالتاسععورقد

 ة.مهمسيسهرعفنتايج يث دحتالمدينةكميا .هذاالتطورُلصالحِ
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تجديدُال -4 في هو األهـ فمتجتمعُاالتجتماعيّالحقِؿ متجتمعِ. عمى مرتبة  يتقدـ المدينة
الصناعيةضاعهت،فالثورةُا بالمتجتمعالريهيّرف قسابقا ممحقا بسيطا مُالريؼ.وبينماكانتالمدفُ

استثنايية.بنسبة متجتمعالمدينةِوقوةِمفقدراتِ ـِك ح ت الريهييندرجتحتإطارِالمتجتمعُإذبات 
المدينةوسيطرةِ بكؿُمتجتمع الهوقيةِبُ، ناا ضرب ووالتحتية. ضروبِكاف الدياليكتيؾمف

متجتمعِدُِيست عم رعمىي القريةِالقرية،حيثبدأمتجتمعُحسابِعمىيتيسُسلممدينِةاالستعماري
األيديولوتجيتجاؿالبارزةعمىالقرية،بدءا مفالمساالستعمارية بسطحاكميت ي غداالمدينة،الذي

يسأماـتهوؽِعمىمصراع هتحالباب ت الذهنيةُاإلنتاج،ومفاألخبلؽإلىالهف.والثورةُإلىوسايؿِ
 .المدينةبيقصىسرعة

تمعالثورة  م كانتقدب عمىالصعيدالطبقيأيضا .فالبورتجوازيةُتاريخية تحوالت ثمة -3
الطبقاتوالورايحاألخرش.هذاالبورتجوازيةُهوقهاعمىتجميعِتهاإلعبلفِلُوُخ يُوضعا الصناعية

المتبقيةمفالورايحِتنهس هاإزاء ن عم ،قدأ قوة احتياطية لديهاأيضا العاممة الطبقة تجعم تالتي
تويُرإلىالصوابوالتيتقوُؿالوحيدةُوالعصراإلقطاعيوالِحر ؼاليدويةبينهااألكثرتقدمية،

 البنمطِالعاِلمةُوالحقايؽ، وعصريةالحياة ، أ صاحبُة كما التجديدة. أنهان عم البرادي ما ت
وفمسهتِبميثولوتجيتِ ودينها وعممِها تمثؿُها اهخ تِمابرِوالتاريخ واألمة المتجتمع ها أما فقدس. روف،

ِمقوافيالماضيالقديـ،والقيمة   .فأْفُيوضع وافيالمتحؼاألثريّلهـأكثرمِع 

مرة ألوؿِ -2 فياإلنتاجِعفمواركةِالحديثُيمكننا ممنهج العمـ بوكؿ  مع الثورةِبدِء
منهصمة الصناعية.فتقنياتُ البعضعفبعضهاالعمـواإلنتاجكانتسابقا  ب، كؿٌّ حيثيتطوُر
قدكافالعمـُبذلؾوالصناعية.الثورةِتزامنا معمرة ألوؿِحداهاواتاتاتكاملكنهمنهمافيمتجراا.

سوتهاويلمتجتمعاي دُر تمعهات ب م العمـتج أداتية األداة.إفّةِرتبإلىمسقط لي ،مفكونسهدفا خرج 
 أيضا .

الربحُ -0 كؿُضاعؼ في عميس هو مما أكثر نسبتس مف األخرش.الصناعي المياديف
نااعباتواالممثميفالتجدد و حقؿ.االستراتيتجيفيكؿُتعنيالتهوؽ الصناعةُغد تلممتجتمع.والص 
يُوم  قبضتسؾُمسِف في السبلح ميثربهذا بوكؿ  يمكف ال ، قهرُأبدا  ب ا حتىطحُأو أرضا . س

 المنبوذيف.هوقها،فيحيفتهاوشالمزارعوفإلىمنزلةِترتسِخ قدكانتالتتجارةُ

الصناعيةأكثرأهمية.فبينماأفسحتالتيأسهرتعنهاالثورةُالسياسيةُكانتالنتايجُ -2
 ستبتدعبمرحمةِمفالتجانِباهخركانتفقد،مفتجانبالقوميةِأماـالدولةِالطريؽ هذاالثورُة
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الخارجِ صوب المتتجهة مسيرة اإلمبريالية ثمة كاف منهتجية صوب أيضا . أكثر مفالعال ـ
يُالمهتاح،التيتمعبدور )أوالدوؿ(الصناعيةُهكذاباتتالدولةُواالستعمار. هالُوُخ فيوضع 

عمىالعال الحممةِلهرضِ الكبرشالثانية فاالستعمارُالعالمية كافالذييمثؿالحممة ـ. األولى،
 المصاعب، مثمر يواتجس إلىأسموب  مفالتحوِؿ ت م ك ِنس إلىعدـِ إضافة  المطموبِة فيبالدرتجِة

 االستعمارُسيطروالحكـِتالمتجاِؿ كاف مكانت ة. وذلؾسيعزز وعبر،الماؿرأسِتصديرِب،
 الصناعية.عمىالثورةِا اعتمادليِةممكنة المتواطييفالمحمييف.بينماكانتإمبرياليُةالرأسما

االتجتماعيُةوالسياسيُةميثرة هانتايتجُكانتوالثورةالصناعيةكانتواممة.،فنتايجُنرشمثمماو
االقتصاديةِ نتايتجها بقدر األقؿ. وعمى الحمبلتُم ز تج هكذا عورت التاسع لمقرف الصناعية

المدنيةاألوروبية.بانتصارِ
انتقادُمفالمه لدشتقييـِبعضِـ المهاهيـ أولها؛ الصناعية. الرأسماليةبيفالمساواةُالثورة

.وكينهاثمرة إلىاألخيرةِنظ رُوالصناعية،الالثورةِو مباورةلمرأسمالية.ينب يتحطيـهذاالمههـو
هيحاؿُ فممثورةِحركاتِفمثمما واإلصبلحوالتنوير، سيالنهضة أيضا  التاريخياقُالصناعية ها

طويؿاألمد.واالتجتماعيالخاصبها.إنهاثمرةُ تاريخيواتجتماعيٍّ تراكـ 
واالحتكاراتِاحتكار إفّ عموما ، ميسسات الرأسمالية الدولة ُكزُخصيصا  اهتمامهاكؿاُتر 

عمىفايضِ فايِضاإلنتاجودايما  فايض  د  تواتج  فيينما ت ُمك داسالقيمة. عمىالهورايحت رـ وُ، س
وتتسمؿُالتجيؼك ربافِ أُ، هناؾ. حساسة وفُنُإلى وت ها الصدد، بهذا بيفضؿِالرايحة ـ وُتجدا 

 مف كاف األوكاؿ. العسيِر فيعدـ التهكير الطاقةُسما بس أرباح واهلةُتيتي بسببِطايمة مف
الماؿفيمايتعمؽبالصناعة،فيسرأُسرع الذيب الويءُواإلنتاج.وتطبيقسفيحقؿِعممهااهليُ
الربحعطاء.حقوؿِهات يفالظاهرت يفبيكثرِهوإلحاؽُ

عمىقادر محرؾ بهالتُاتُجُهز تفمفتبعيتهالمقوةالعضمية.مرة ألوؿِتتحرركانتالطاقةُ
والبتروؿوالكهرباءوالماءـِالهحبتحويؿِحقيقية تثورة ق قاح .وت ةمهمبنسبة العبِءالعضمُيبالقياـِ

مصادر  البخارِ،لمقوةتجديدة إلى إلى اتحادُكمصدر باإلضافة كاف اهالتنظاـِلمطاقة.
أنواعِ مع التجديدةِالميكانيكية اإلنتاجالنهتجارِخصبة أرضية ؿُكُو يُالطاقة اهالتأنظمةُو.
والتيو  تمؾ، بحيثالمتالمبلييفمفاألنواعواص والطاقة تتسارعبنمايها ألوكاؿفييومنا،

باألغمبعمىالطبيعةوالمتجتمع،اتهاالسمبيةِداعيمفحيثتالتيستبم هامتجهولة تزاؿالنقطةُ
فيلسفرصة أعظـ رذلؾالماؿ،الذيي عت بِتهكيكهاوتمزيقهاوتوتيتهاإياهما.ورأُسعمىصعيدِ
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،وتطبيقهاعمىالمتجتمعوالطبيعةِالسمطةأوكاؿِيفِتصوراتسبوعمؿعمىوضعِتاريخس،ي  بيبعاد 
ـ والطبيعة المتجتمع لها.أيأفّالنظير  مفنوعها.الماؿالهريدةِرأسِاتِاعتداءوتجها لوتجسأما

فالدفاعُ هنا، ت مف قد والطبيعة المتجتمع نطاؽ دّع عف صراعِالش وأالطبقي الكهاِححتى
لِاالتجتماعيّ إضهاءُقضية دو  ي ، بمقدورنا )أنطولوتجية(. عمىالوهافيةِوتجودية والوضوح
بارزة.األحداثكيمثمة بعضِهذامفخبلؿِأطروحاِتنا

والطبيعةمفالمتجتمعِتثناييةُالريؼ.كماُأخِرتج المدينةوانهيارُفُرطُس ت ماُيعاشهو - أ
بينهما.نحفمنهماواحد كؿُداخؿ محياة،سواء لكونهاوكبل  الحدثِةِواتجههنافيم،أوفيما

وفالمتجتمُعوكبل مفكُي .فعوضا عفأفْاأليكولوتجيّالبلاستمرارِالمريضوالمسمىبالمتجتمعِ
الالوتجودِ العيُشذيي ُكوُف إلىتجزء ا ممكنضمنس تحويمس يتـ لهاامتداد وأاهالتنظاـِِمف،
مفوالطبيعةِعمىالمتجتمعوالهردمفتجهة .ومثممايتـاإلبقاءُؿ بلالتحكـواالستترتيباتِضمف
تنافر تجهة  عمى وتضادٍّأخرش بنحو  بينهما أيٍّفيما في مسبوؽ  مراحؿِغيِر التاريخمف

فقدُأقِحم تالهردانيةُ فيسد غ وضع فياأليكولوتجيالمختؿُذاتالتوازفِوالطبيعةُالحضاري، تا
فعبرالمياتِيبرهِأصبحالطب ووالبيية.المضاد،وكينهماتنتقمافمفالمتجتمعِـِمهتجوليفامم ع

العيفصب ضعنانُو م ِيْفاتجتماعية.فالوخصيذوتجذور السرطاف مفاألمثمةاليوميةعمىأفّ
أهـُالسيتجارة أفّ مف أسبابِوحدها باتتعادة والتيالسرطاف، اتجتماعية تبغال)تتجارةُوايعة

تُربح مصدرُ ضُرُح رأسمالي الحداثة(؛ نحو فس مدشصوابِسندرؾعمى الحديثعفأفضؿ
 خارتجا عفكونسإطارا لمحياة.هكذاباتالمتجتمعُو."يمتجتمعالالسرطافِ"حِمصطم

الربحالنظرإلىالصناعةعمىأنهامصدرُاألكبرالذيُتم ُوحبسالصناعوية)وتجهةُالخطرُ
فيهاتعانيتالماركسيةُي قِالمواضيعالتيب تجتمعية.وهوأحدُملمضة مناهِا هاأبعادبموغُفقط(هو
لِالنقصاف  فنظرا  فنبُالهادح. الوضعية، قديتها اعتراض أيُدوف وق ِبم ت أّف المتجتمع عمى
الطبقةِأوعيشِوتجودِاستحالة باألصؿُِضرِهت ألنهات قام تبتيليِهسو،بؿمثمىظاهرة الصناعيا
لىتجانِبمضمونفيواتجدمفدونس.هذامايتالعاممةِ ولوبسيط نقد أيُتوتجيسِعدـِهاالنظري.وا 

ـ ب تُجُؿلمصناعة،فهيبالمقابؿتُ اهالتوالمعامؿببلحدود.بالتالي،بمستطاعناالقوؿبكؿنظا
لمرأسمالييفمنسؿُعادِيُ،مىبالصناعويةالديفالمسالماركسييففينووءِنصيب أفّسهولة  ما
لوياثاف حالة تالصناعويةُ  م تقدير.لقدب بيقؿُ وياثافمُوفندا لِكُطويؿ،وبماي منذزمف عالميٍّ
القوميةعمىاألقؿ.الدولةِ
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لىتجانبت متجتمعاللمسرطنةِا أساسيا نسيتجالمدينةُؿُكُو تُ وا  تقِر ط ية. فِالمدلوظيهةِكررا نا
فنحفمرغ موفعمىالتقييـِتيسيسهاتاريخِو معالتطورالمتواصؿِ، أيضا .االتجتماعيلعبلقتها
لمتدوؿ.والرأيُكز الطبقيومرلمتحوؿِظاهرة وكبل لممتجتمع،فهيبمثابةِوفالمدينةُكُمات بقدرِف

أفّ هو عموما  عميس الظواهر الُمتجم ع بلثتعنيالتمدف)المتجتمعاتالطبقيةالثاألساسية هذا
 والدولتية(. تسميةُل والمدينية تيِت فـ فراغ، مف "المدنية" تعني بالمدينة،الخاصة الحياة "هي

مهردِةمفحمؿالمعنىالقريب فياألتجنبيةي "Civilisation".واصطبلح"مدفتالأو،المدنيّ
."المدنية"

لها.ا ضيقتناوال ُيع د ،الغير؛حضارةالدينةعمىأنهاظاهرةُإلىالمر،فالنظرُمخ مفتجانب 
ظاهرة القريةِتيسيس الحضر.فكيهماأفّأومكاف التحضر المدينةُتعني الضرورةأفْبإذليس
المدينةأيضا عمىهذاالواكمة.والمتجتمعُالحياةاالتجتماعية،فباإلمكافتقييـُفيبناءِتاريخية 
ـ أعاليالكهوؼأوإلىدايما ييوي أفْاليمكفالحاؿِعةِبطبي عمىالبقاءِالوتجر،والهومرغ 

 حالة  في إلنواءِدوامِة مضطرا  كاف لقد واألماكفِالقرية. نطاؽ الحياة تتخطى الكهوؼالتي
وبارز مهـمدينةال.ودورُهذاالبحثمثؿِهافيالتاريخحصيمة مكان تالمدينةُد تج والقرش.وقدو 

تطورِ فالمدينةُفي التحميمي. مكاف العقؿ عمؿ باعتبارها تقتضي المعقد، العقؿالمتجتمع
لذلؾ.فنظرا ألفّىعممسغِرالتحميمي،وتُ عفحؿٍّ االتجتماعيةالمتزايدةِمقضاياوالمواكؿِالبحث 

.مههـوالتحميميأمر المنواؿِوفؽ المعنيمفالدماغالقسـِتطور العقؿ،فافّسيتجريفيحقؿِ
فالمتجتمعُ يتطمبمثؿ وبالطبع، النوعِنهسس والمدينةُهذا إلىمستوشل اقتناؽُقُح تُمفالذكاء. س

االحتياتجاتالموتركةلمتجموعاِتتمبيةِالمدينةبينهامكافُتعريؼُمكاِفأعمى.فضبل عفأنسباإل
القرشأيضا .
المدينةفيهذاالظاهرة.إذمفالمحاؿتيسيسِحيثنعثرعمىفمسهةِتجدا ،مهٌـّمرُهذااأل
ُر و  نانعتساستطاعتِ،والذيبالناِكرةوالمستهحؿُببلقرش.هذاالمههوـُالمدفعمىأنهاكيانات ت ص 

دينيةِبالم  يت(Urbanizationالتحضر)التمدف، فيالمكافِالقريةِةِوضعمافيتجوهرُتجسدُ،
.إفّكثيبة ذاتصمة لممدينة.والكوارثُؿوالمضادُالمقاب المههـو نهاعمىأالقريةِة ع وض م بهذا
السياؽضمف هابكثرة تعثُربننزعة اِلي ُكوفعّدايتوحسب،بؿومههوـ المدينة،ليسمتجرد ضدّ

النظرإلىالمدينةو،وذلؾمفخبلؿِالتاريخيّ مقريةوالريؼ.فيلدة ضامظاهرة كاإلوارةإليها
ُسعكِهاالتاريخي،إنمات المدينةأوأساسِتيسيسِ،التيالتتواتجدفيفمسهةِالحقيقة،هذاالنزعةُ
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مفا سمزيدالذييعنيفيالوقتنهسِهذاالمههوـُوالمحدود.النطاؽِذاوالدولتيالطبقياالمههوـ 
قدعمىحسابِاإلنتاجوالسمطةِفايضِ وسفيأغوارِمكان احتؿاالقرية، أيضا . النعوتُالمدنية

مفقبيؿ:تعريُؼاإلنساِفالريهيُكذلؾوتحتقرهما،والريؼ وأالتيتزدريالقرية  ،هؿاتجبصهات 
 فظ، عديـ مباقةالغبي، ؛ المههوـُسمكسالذيي لموقؼِنبعمفايإنما إذعمىمرُهذا التاريخ.

متنافرة والمدينة الدولة عُض ي  أ وكينها فكينهما وبالتالي، الريؼوالقرية، تاريخيا م بر مع تحالها  تا
هكذاوصؿ والريهية.القبايميةوالعوايريةالقاطنةباألغمبفيالساحةِفيمابينهماتتجااالوحداتِ

المههوـُ متجتمع هذا بتيبالتناقضاتوالحزازياتبيف الراهف، يومنا إلى والمدينة يتجيتجهاالقرية
الحقيقية،وتحييدِالمدينةعففمسهةِحؽ،وبابعادِدوفوتجسِ ،وتصييرهاعفمساِرهاهاتيسيسها

المواكؿواألزمات.منبع 
إنواءُ باإلمكاف أنس والقريةب ْيد  متوازف –المدينة بمنواؿ  ي ذيافالريؼ كمكان يف ومتناغـ،

وكساحت يفالغنىعنهبعض  البعض)تكافمياف(، فيالحياةِهما ما بالمقدورِكافواالتجتماعية.
التوازفاأليكولوتجيلتيميفِمعينة نسبة تحديدُ خاصةسكافِتعدادِبيف بصورة  والمدينة ؛القريِة

المدنيةب باس األخرشالتيت األمثؿ.مفأفظعالتخريباتِالتعاطيوفكُوكافذلؾسي  هي،تبها
الدايـُتضخيمُ حها عمى واإلبقاءُسابِلممدينة والريؼ، م القرية لمتحكـِعميها ومكانا  ركزا 

بعادُعفمتجراادورهاواالست بلؿ،وتحريؼُ هااألساسية.هِالمدفعفوظايبالتيسيسعمىذلؾ،وا 
إفّبؿ يقتضيالوصوؿِمتجرد  الحقيقيةفيالتوييد، إلىفمسهتها الساحة بهذا ات نواطمزاولة 

عظمى.اتجتماعية 
،يّسرطانـ ر و ك المدينةِالمدينة،هيتضخـُهامفتاريخِاألخرشالتيعمينااستخبلصُتيتجةُالن

ل ـت ثْكترِفيحاِؿ مِلماهيِة عمىسياؿ:"أيفيتجبرسـفتجواب عبلقتهامعالبيية.حيثما
راؼ،ومنطؽ حدودهاوتحديدمكانها؟".إفّ ،تحتظمسالمتصاعدة المدنياتِكذلؾالمدينةالُمح 
ُيعت ق دمعكسِعمىالو،أوباألحرش.البلعقؿعمىليستدليبل عمىالعقؿ،بؿ هيمنتوجُف،ما

بصوتِالعقؿِ ت التحميمياألوبس ويّكِن صهيحة  والعواطؼِأواصر ر ت ب قدة، الحياة مع وخسرها.ا
نحو  عمى ندرؾ أبعاد واليـو يسأفضؿ ربما التي والهواتجع، الكوارث التراتجعُتحيؿ أوعنها

فقدكُفيالعصوراألولى،ولـت وبهاء عظمة نىأكثر كانتبُ.رغـذلؾ،فالمدفُالحيمولةدونها
طرت افتقدتفِ بعد. السميمة ها ت كما التناقضاتُكُلـ الريهيُف والمتجتمع الطبيعة القرويقد–بيف

ريهي.أماالمدفُاليزاؿذاطابع .بؿكافالتوازفُالسومريةوالمصريةت يفمدنيفيالعدُتب ر ذاتج ت 
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معالزراعةمفحيثالموقع.الداخميةوالخارتجية،فكانتضمفتكامؿ حوؿالقبلعِالمتعاظمةُ
يتتجاوزميونادرا ماكافتعدادُ الوصوؿإلىمفعواصـعدةُتتمكن ؼ.ربمااهالاتِسكانها
ُيـ ق .هذاوكانتتتميزبعمار تجادةالبييةقدبم تأبعادا تموثِةُفموكمكُـت هذاالمستوش.كمال 

ـ مُ المتجالسوقاعاتُواألسواؽُو.كانتالمعابدُمتكامبل عضويا بلاكُُتو ُكؿُبالمعاني،وكانتتخ 
مانية.كماالرو–ةاإلغريقيةمدنيفيالا متناسقا يّهِب ا ارم ع اعتمدتالرياضيةُوالصاالتُالمسارحِ

لبعضهاومتممة متكاممة عضوية ذاتماهية المنازؿِونظاـُوالحدايؽُاتُه د والراكانتالسطوحُ
تمؾالمدفت .والتنهؾ البعض لقدكانتأمكنة حماسِعمىالخووعوالثُبع بقايا مفالصميـ.

بالمعانيالهمسهية.مفالقدسية،وموحونة ويعمىمسحة تحت
مفأنسالعصورالوسطى،خبلؿهذاالتكامؿُاستمرا باالكافبالرغـِ حدٍّإلىؿِختبلُأصيب 
الدينيإلىالصدارة،لكفّالعمار برز المعنويةقدأ الطاغيلمثقافةِالتتجارة.فالتيثيرُصعوِدمامع
ُتم ُوحُأبعادأبدا سلـيبمغحتجم  الريهية،ازفمعالساحةِالتوتحقيِؽإلىقرب أبالخطر.كماكافا 

اليدويةفيالزراعةارتقتبالِحر ؼِأهمية البعض.فضبل عفأفّبعِضهماإتماـِكهةُرتجحُحيثت 
ِفي  متطور.كافالِحر  اكانلقدإليس.محتاج محتاتجا لمقروي،كماالقروي المدينةإلىمستوشقطاع 

الزالزؿ،التجهاؼوالوح()الطبيعيةُالكوارثُوالحروبُتناقض.وليسعمىعضوي،ضمفتكامؿ 
كانتنُالذييهددهـالوحيد الخطر كانتفقط كما هاوُهُعمىزُظة والقبلعمحافِاألسوارِـُظُ.

ِفياالكبرشبم تأبعادا تبتمعُفالتتجارةُكُوفخامتها.ولـت  هاوالقروي.بؿكانتفيمسارِمعهاالِحر 
السياؽلهذاألخير الممثؿ اإليطاليةُاالقتصاد.كانتالمدفُمفالطبيعيكقطاع  ،والذيوهد ا

البندقيةفيمابيفالقرن يفالثالثعوروالسادسعور.فيحيفكانتمدفُأيضا النهضةتيثير 
العصرالحديث.الكبلسيكيةومدنيةِبيفالمدنيةِالواصؿِالتجسرِوتجنوشوفمورنسابمثابةِ

معاف دفُمتالع ر و  العصرِمختمهة يكتسب كانتهيمنةُمع إذ فيالسوؽِالحديث. ت ُموُح
رويدا رويدا عمىالتاريخي التوازفُؿاخت ي الوقت،لِمروِرمعمفويِنهاؼُُتضاعِاألفؽ،والتتجارةُ

التتجار،اتِاحتياتجتمبيةِللمقدمةإلىابرزي مدنيٌّار م ع هناؾالقرية.حيثكاف–الريؼحسابِ
أواصر بحيث ويء.كانتالعديدُكؿُمكانة دُدُح الربحتُوالبيية،وصارتذهنيةُامعالحياةِب ت ر 
المركنتمية.طابعِبطهحت الحديث،وفيمقدمتهاباريسولندفوأمسترداـوهامبورغ،العهدِمفمدفِ

طهوالمدينةالكبلسيكيةمفتجهة،وت هوـِيدمفالهوةبينهاوبيفمهزِالعصرالتتجاريتُكانتمدفُ
باورتأخرش.كانتالمدينةُمفتجهة ممحوظة بسرعة الطبيعةِمعوالريؼِهامعمتجتمعِتناقضاتُ
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وياثافالعصري.مّلِالمركزية المتجتمعوالبيية،كونهاباتتالقاعدة مياديفِتجميعِإلىمخالبهادُم بِ
هوكوفُ،فيالموضوعوغرابة األكثرإثارة المدينة.فالتجانبُالصناعويةيعنيموت عصر إفّ
تيكيدبكؿُمتعمؽ السرطاف األغمب.أيأفّبالبيولوتجيداء منحصرا بالمدينةالسرطافِداءِ بقياـِ

مريضهامتجتمعِحويؿِبتالمدينةِ .إلىمتجتمع 
الصناعيةُ الثورُة ق ت بسرعة المتناميةُألح  مع الحاسمة احموِؿ الضربة  عور التاسع لقرف

كرِةالثمِجكالمتهاقمةُالصناعيةُوالدتسأوال .فنظرا لطبيعتها،كانتالميسساتُبالمتجتمعفيمراكزِ
بالبروليتارياج عُالتيت الناييُةلحياة.أماالضواحيإلىالربح،الإلىاتنبعمفالحاتجةِفيالمدينةِ

الريؼ.استعمار ؿُثُم عمىالمدينة،وتُسوشأوساطا دخيمة فْكُمـت ف؛فيعصريعبيدفيهاكمسكفل
ُوُيد تالضواحيو هكذا فيياالستيطانال زوِأنكىمفداخميٍّيٍّاستيطان زو كالناييُة السايِد

األماكفُالتتجارةعصرِ كانتهذا لقد والكدحِمستودع . أكافالوخُصألتجؿِالتجهد الصناعة،
ل عمؿ صاحب ني المع ي أـ المستودعُكُـ يمثمس وما لمتتجارةف. نهسُ،بالنسبة تُهو ما مثمسس

الضواحي إلىالصناعيّالناييُة تجانبِبالنسبة لى وا  الظاهرةِ. الظواهرِأكواـ اخُتِمق تهذا مف
فيصحابُ األخرش. أتجؿِالمعامؿِالتجانبية مف المدينة عمى ي يستولوف ولـ مههوـُدْعُالمعمؿ،

يخطرنموذجُو الكبلسيكي ألفّافالعصر الباؿ، مرالمدف عمى المتجتمعِابتبلعِكز اباتت
.كانتواحتواِيس ،هاه حُالضبابالتيت تحتطبقةِتتنهسبصعوبة المدُف التيسياسةِالحصيمة 

الصناعويةُ تر ه فيالتاريخظ مرة القرفالتاسععور.وألوؿِفينهاياتِالمدينةِبويِفرسمتها
المدينةقياـِاستحالةِبسمها تنبيالمعماريةتالمعموماتُبينمامميوفنسمة.التييبمغسكاُنهاالمدفُ
فيحاؿِايبوظ وواتجباتها أ.المميوفنصؼ حتىتتجاوزتهها ذاتما المدينُة أالمميوف ونسمة
عفتكوؼُف،يزيد الوباء.أزمةِأبعادِالنقاب 

إلىدرتجةِعبارةعفتضخـِفِرطُس بالتاالمسماة لظاهرة اإفّ كمها.فيالبنيةِاالستهحاؿِخمية 
ـُبوظايهها،فيموتالمريض.عفالقياـِمفالعضِوالخبليااألخرشزُعتج وفيهذاالحالةت  خ  وت ض 

عفنتايج المدينةِ ـ  ها.أيضا أبعادُاالتجتماعيةِالتاريخيةِلمظواهرِإذبالنسبةلممتجتمع.وبيهة ي ُن
أحدُ ـ  تعاظ  ما فاذا الثمجتمؾاألبعاد فذلؾيعنيأفّككرِة التسرطف ، تتجاُوز  إّف بدأ. تعداُدقد

االمدينِةسكاِف هاعفكونهادليُؿخروتجِهو،نسمةعورةمبلييفبموغ سوبؿلمميوفنسمة،حدا
لِ و  وت ح  متجتمعِمتجتمعا ، إلى ها باالقطيع لمسمى كتمةالمتجتمِع أفّ. فيفكيهما ُتحو ُر القطعاف

ف ح"التحػالحظاير، إلى ُؿ ةظيرو  " المتجتمعِيُوصؼ أفضؿُهو عف المدينة.البوريداخؿ ع ُبر
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بهـالحظايرُفالناُس ياروفقطيعا ت ُعج  بعيد،بالمدينة.وقدتج المسماةُالُمص  رشإرضايهـمنذزمف 
تجمهورا  ساذتجا .ليصبحوا ووالقطيعُمستهِمكا  بؿ كذلؾ. هـ الحظيرة في مفقد قطيع  ُوِضع 

لكفّ خبللهـ. مف لت هِديتهـ تجانبهـ، إلى العمؿ عف اإلداريةِالمراكزِاصطبلحاتِالعاطميف
الخاصةِمالهيو الحدايؽِوالبيوتِبلت روحِذات مع تتناسب باإلمكافِال لذا؛ تيسيُسالمدينة.

أفّعمىذرشالتجباؿ.اإلداريةالمراكزِ بلتذاتالحدايؽالتقتضيالمدينة موالهيالمنازؿ كما
.فتوييدهافيأُيمكافمكِحصرا ،بؿيُ

ةوالسوؽيالرياضالقاعاُتوالمسارحوالمتجالسوماالذييتبقىمفالمدينةحينذاؾ؟فالمعابدُ
تقميديةتعفمنزلتهامنذزمف ماخ قدت  لُنس خ  زايهة  هاوفمفاألصحنعتُكُ.لذا،سي نهاعوُمو واهة 
اإلنعاش"ب ومستقبؿُػ"ُغر ؼ ال موُض. يكتنهس هذا بحالتها وتيميفُالمدينة الميكؿوالضباب.

منطقة نسمة،مبلييفتعدادهاعورُلمدينة  المتجتمعاأليكولوتجي.حالهاعمىصعيدِبِيعنيموت 
وفكُي ما،يكهيأفْبمد مقضاِءعمىالمتجتمعوالبيية.ولة إبادقتضيتاوحدهلهذاالمدينةت ذيةُف

فقطالمروربسببِالهواءثُو م مبلييفمفاألنهس.فت أوعورِخمسةِذاتمدف لديسعدةُ ،كاؼ 
ف لموتِ لقد المدينةُد ق المدينة. بِت المعداؿ طُخ ت معانيها بهيها واسعوالمعقوؿ يمةارؽ وال كف.

هاحياة وحدِلالتنهسرعممية بِعت يخمومفالمعاني.هذاإْفكناالن عفالحياةفيمكاف الحديثُ
بالطبع.

فيفيهاالهمسهة.أماماهوقايـ وتصاغُ،ؽيُتكت و ؼفيهاالحقاساحات سابقا كانتالمدفُ
ثالوثِإفراغِبناء عمىإلىقطيع،يتحقؽفيهاالتحوؿُراع الصناعويةالمنهارة،فميسسوشم مدفِ

؟ذاعسااي ُكوفالمدينة،فماليسبموتِهذاكميا .فاْفكافلهفمفتجوهراالتجنسوالرياضةوا
استهدافُهو،لصناعويةفياالُمهنيراهخ التجانبُ - ب التيبيفلها والبيية.الحياةِمعبلقِة

باألغم داخميا  المتجتمع  المدينُة ُتس رِطف ففبينما ب، محيطِديعت ت الصناعوية اّف الحياةعمى
والسياسةُسمامبك ت الصناعويةُ. لـ أهميت هقُالتي بعدُد الدولةِها تقتضيإرفاؽ في كؿُالقومية،
ال،اء.فيالحقيقةنمذلؾسبيبل إلىالفيالدولُةالقوميُةرشبالصناعة،وت البمدوالمتجتمعِدِاروم

الماؿرأسِتطمُعهواألولي .بؿالسببُسوينوتعزيزِنمايسالبمدورفاِامعلهذاالسياسةِعبلقة 
 "أعمىنسبة تحقيؽِإلى الصناعويةُالربحمف الساحة. فيهذا غزو " وماإدارةُُتس ُيرا الربح.

فار اْففاألصمي.خهيالهدؼ تُسوشأردية "يةنمتال"و"االستثمار"صطمحاتُم سيتواتجدُالربح،فت و 
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ال،فبلمعنىالبتةلبلستثمارِاالستثمارُ ضاهيتلصوصية والتنميةبدونس.الصناعويةُوالنماء.وا 
والت طاُؿبؿهيلصوصية المرات.بآالؼِالُممِكية   بمد.كؿُفيبيية الوعب 

الاْوُن نُلِ نبذُن إلىأننا إذذات دُح بِصنعالمعمىالمعتمد أواإلنتاج االستثمار أوُنِديُف يهما.
المتجتمعوسبلمةِمفرفااِذُخِتاالتيت و،والمعامؿالمناسبةنماذجمفاالستثمارِبالمقدورتطويرُ

 فهيوقتفيكؿُأساسا البيية . رُنثُالت بمهرِدها بينما السييات، أماـالطريؽِتيديإلىفتِح
ت لسرطنةِا بيمرِرُمِيت عندما ذالربح. إّف ت الربحِب رضِالصناعة لؾ هدؼُال تمبيةِإلى

أفّ أي االتجتماعية. منطقُالربحِقاعدة االحتياتجات لها بؿ الحاتجة، مف تنبع ال هااألعظمي
لهاالربحإالإذاد ،الحاتجةالُتعنىبحقؿِهيو.الخاصبها ال،ف؛را ذاماسوا  تتركسلمموت.وا 

البطالةِكاتجتماعية سميـ،فمفتبقىمواكؿ بوكؿ التكنولوتجيةالموتجودةُُطُبق توُطُور تالتقنياتُ
والمعامؿِقنيةبالتالبييةِلتدميرِلفتبقىحاتجة أنس،ذلؾمفكؿُوالتجهؿ.واألهـ والهقروالمرضِ
.دراوعمىالمب ية االستحواِذ
اهالؼُ المثمة مُتجاالتِمف ليست بالتيكربِالتي ولكنها تستطيع حة، االحتياتجاتتمبية يد

سوشلمعطالةمتروكة نهاإالإسر.يُبكؿُالحياتيةِ فانسابؿ،بالمقوالربح.ر دُالت ألنها،اللويء 
هدرُ المصادرِيتـ تت و كاؿُالتي مبلييفِالتطورِحصيمة أحيانا  مدش عمى السنيف،التدريتجي

خبلؿ استهبلكُيتجريو وتجيزة فترة ها إلىالربحبهدِؼ النظِر دوف المصيريةِال، .لذلؾتداعياِت
ل تالبيية ،والمعادفوال اباتِوالبحرِطِالنهفسياساتُ وا والحياة،بيفالموتصراع ساحةِإلىقدح 
ِلماُيسمىبالربح،بقدِرماالوحويُعفالُبعدِالكوؼ تستطيُعفظاهرة مامِالربح.نزعةِبسببِ
سعميهي البيية.إبادةِظاهرُة الربحبهذاتنزعةُرام است فيحاؿِ،عمىأنساءِالعمممالؼُوييكُد

قروف.عدِةعقود،وليسعدةِعمىاألبواببعد البيييةُالكوارثُوفكُست المنواؿ،ف
بامتيازلانتصار الصناعويةُ فوؿ العقؿالتحميميّصالِح أيضا  لكنها ذريع . العقؿُت ك بادقد ا

الحيةالكايناتِكؿاعمرا ،والذيُيس ُخرُاإللهياألقدـ الوحيِةُاستثارهي.الصناعويةُالعاطهيّ
ااإلنساف.بؿإنهخدمةِفياتدخؿُبينهالقوؿُمفالخطيِأوباألحرش،اإلنساف.فيالعال ـلخدمةِ

ك الكايناتِيبكؿُحُض تُ الحية رمى لتجوِع مف الحهنة  ومنيذ رأسمالييف بالربح. وفكُي الطامعيف
اإلنسافِتقديـُ ضحية نهسِبذاِت وقت مسيلة ،لهـس مِأكثرال ما يتناسبوالتعاريؼ . مثاؿ  ف

عميسالصناعوية.هيمابقدرِ،"الرذالة"المقدسةبويفِفيالكتبِالمدونة 
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رأسِواحتكارُإنتاج.فالربحُةُقضيأنهاعمىعدـالنظرإلىالصناعويةمفالضروريُ-ج
ماط يفعمىاإلنتاجالماؿِ ُودايُ،الُمس  فيخدمةِندرجُت مادامتالصناعُةالفمعناهااألصمي.بنناز 

احتكاراتِ سياسة اإلبفالربح، و ر ت ص  كؿُلئلنتامكاف في لبلستثمار وبالتالي بحيث؛وقتج،
تُ والبيييةوالوروط ساسية األتماعية االتجاالحتياتجاتِراعي العمميةاإلمكانياتِبموتجبُِتط باؽُ،

الوحيدُوييا .الهرؽُمففحوشاألمرِر يُ  أـال،لفيُعمىاهالتِوالتكنولوتجية.وكونهامعتمدة 
االحتياتجاِتوروطُهناهوالمحُدد العامؿ ببطء،واألخرشبسرعة.عمما أفّجُنتِإحداهماتُهوأفّ

.ليساهدفا همايذات دُح بِأوالسرعةُالبطءُفمعالبييةواأليكولوتجيا.وافؽُوالتوالتناغـُ،االتجتماعية
ُدذاِتهابِأيضا ةُن ن كْبالتالي،فالم  سبصماتِرؾِت بالربحهدؼُاور أوسيية.فعندمابليستتجيدة ح 
القرفالتاسعمىالظاهرةِ منذ بالصناعوية والمسماة ععورحتىراهننا، ط ىعمىكافةِي بدأ 

كؿ دأ أـبدونها؛مفحينهابسيرباهالتِكانتت االستثمارواإلنتاجواالستهبلؾ،سواء مراحؿِ
وإلىموكمة تحوؿُيويء  السببت مستهحمة مستعصية  ولهذا عمىتالمدفُم خاض كال رغرينا.
األسمحةُاعتياديّغيرِنحو  وتطورت التجيوُشبوكؿ ، وتيسست واندلعتُمه ُوؿ، العمبلقة،

اإلالحروبُ وبدأت العالمي، الصعيد عمى وحُشباداتُالمروعة وابُتِكر ُتعاش، الدولةِالبييية
الحياةُ وُأفِرغ ت القومية، مف ت مضمونكميا  فعندما السياسة. عمى وُقِضي الرأسماليةُؾُترُها،

 اإلبصماتِكاحتكار  عمى اهليّنتاجِها حينيذ ، وحُشُيبت ك ر التجانبوهاهذوالصناعوية.
.المصيري

االحتكارالتتجارة.وبتيسيسِثـالزراعةِمتجاِؿاإلنتاجفيفايضِالدولةبزماـِمس ؾاحتكارُأ 
غيِرمسبوؽالصناعيعمىاإلنتاجِ واهالتالتجديدةِالطاقةِمعاكتوافاتِتزامفِبالا ،وطبعبنحو 

حموؿِم ع عور؛ التاسع القرف تُجِني تفقد مخ )األرباحُحينها ريوُسوبمعنى مقابؿر األمواؿ
(اإلنتاجفايضِ ُيهر ُضمفمرحمة فيأيةِِمفقبُؿـتحصؿْل بنسبة  عمىالربحُالتاريخ.عندما

يهذا،فالصناعةُمفأصولس.إذف،والحاؿُخرجُي ويء كؿافاّفالتصنيع، ا كثيرختمؼُمصطمح 
 مصطمِح تكثيؼ الصناعويةِعف هي أفّتجنيِلالتي عف فضبل  ليستالصناعوية األرباح.

احتكارُ هي بؿ االحتكارُاقتصادا . وهي اإلنتاجِاالقتصاد. أكافالمهروضعمى الصناعي،
الدولةِاحتكار  خاصا ، احتكارا  فرؽ فأـ نناقُشبل ال حوؿ بينهما. هنا التيامتجاالِت إلنتاج
المتجتمعُانو ؿ  بالتجهدِل وزاو بها عفذاتس،سواء ي  ت رب السنيفدوفأفْمالؼِاليدويطيمة ها

باإلنتاجالتنبعمفالقياـِأـالمانيهاكتورات.الموكمةُزارعِأـالم أـالمتاتجرِكانتفيالمعامؿِ
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با مفمرورها التتيتىأيضا  مثمما المتجاالت، لمقايضةِفيهذا عندما بؿ، عُورِتُفيالسوؽ.
احتياتجاتِلتمبيةِةِقايمعمىتمؾالمياديفالمفالخارجِتحكـِالمتحدثيفباسمهابالبعُضأوالدولةُ

حينها،وفيفوالربح؛والسطوِوالنهبِالضرايبِمنهابيساليبِالهايضةِالزيادةِاختبلسِباإلنساف،و
اإلنتاجِؿِو ح دة.ومعت اوالتجواالتجتماعيةالمعقدةُاالقتصاديةُالمواكؿُدُلاو ت بالضبط،ت هذاالنقطةِ
لِ غيِرميلوؼالطايمةاألرباحِنيِتج إلىمتجاؿ  منذالقرفِأيضا االحتكارِإرغاماتِ،وحصيمة بوكؿ 

نووُبوو؛الصناعيةالعصرالذيسمايناابالثورةِالتاسععوروحتىيومناالحالي،أيبعد  ِهد 
الحروب، مختمِؼ رأِسها ةُيالطبقالحروبُوعمى ووالوطنية ُوعة، النزاعاتُر ذاتج ت الُمر  ت

المتجتمعاتِداخؿ ،سواء تصادماتوال الطبيعة.المتجتمع،أوتتجاا أوتتجاا إّفاألخرشخارتجس،
ِةبسسمطالتحكـ دُوه ي المتجتمع  غيِرمسبوؽ  الكؿ.وبمعنىمفحاربُيالكؿ فالبتة.عمىنحو 

المعاني،ف عنسوحشالالموياثاف،هذا بهوبزالذيتحدث  ال؛نهِساالسـفيكتاِبسالذيأ سماُا
الكُؿضدالكّؿ"الكؿضدالكؿ".ُينهي"حرب  إلىحرب تتحوؿُبؿوعمىالنقيض،فاّف"حرب 

ضدالذاتالطبيعة،وضد أوييتيبهامتجتمعُ،التييعيوهااألخيرةُهاالمرحمةُ.وهينهسُحرب 
المتجتمع.وحُشِلن ُقْؿأوالوحشِ
ي ،أيضا بمهرِدا"الصناعيّالمتجتمعِ"مصطمحُو-د تيسيسِأيُحمؿُال فمدش معنى.

 ياالحتكاراتالصناعية، ما لممقايضة،بالتبضيعواإلنتاجالمعروضِالمتجتمعِباعُإتْتجريغالبا 
ؽاإلنتاجُ الرأسماليةُبالصوُيمح  وما اإلنتاجِبساحاتِموصوؿِلاالحتكاريةسوشالصناعيةُناعة.

لمصناعةِالتبعيةِاألخرشإلىحالةِ فالمتجتمعُواالحتكارية. كمرحمة دُتجِالصناعيي عميس، معناا
ومفالواقعيُمختمهة  مرحمة بيفّالقوؿُمفالمدنية. ت مدنيةِمفالكهذا عتبصماتِك ر قد مىها

وباإلمكافالقوؿُ القرفالتاسععور. اأنهأيضا  إلالباهرلرأسماليةِاعصر ُتعت ب ُر نظرا  اتهتاح،
فيبرمتسالمتجتمع ؼ مُي الربحِس و ه أفّأخرش،لدرتجةِمرحمة أكثرمفأيةِالربحِتسريبِلهرصة ال

المرحمة وتصبحُهذا وُتسق طُهدؼ ةُم م سْالرا. منزلةِإالحياة، وبهذالى لمعيش. الطبيعي النمط
القصوش.وهوالرسممةِالصناعيهواألوؿمفنوعس.إنسمتجتمعُوفالمتجتمعُكُالمعنىبالضبطي 

فعمىغيرهـالرأسمالييفالمتقدمي،فافّمرةوألوؿِ،عاريا ،أييرفيسالم ِمؾُصِالذيي المتجتمعُ
هـوفألبستُكُ،إذت الُمموِؾالقدماءعفبصورة مختمهة يصبحوفمتجموعة مفالمموؾالتجدد،ولكفْ

أنهس  وُيظِهروف اعتيادية، كييُوزينتهـ مواِطف هـ ي ومخر. تجديدا موؾُالمُبُسِكت هكذا وتجودا 
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وبالتتجردِ القديمةِبالتكاثر، أحوالهـ والزهوُمف الزينة فالمتجتمعُفي المعنى، وبهذا والهخامة.
الُعراة.المموؾِتجتمعُالصناعيهوم

المتجتمع،لِرِويتجمالالعامؿِتستوريحالةُ طبقة بمثابةِ–بمعنىمفالمعاني– دو ي فيهذا
مبتورة  المتجتمع. العبوديةِالهارؽُومف وبيف بعبوديةِارتباطُهو،الكبلسيكيةبينس .األ تجرس

أيٌّالصحيحِمفغيرِ،أخبلقيا و أفضؿُالقوؿ: وأحدُحاال منهما الماركسييفهوأخطاءِأهـُ.
تقدمية،ووصـُالصناعيةوالطبقةِالبورتجوازيةِعفعبلفُاإل المتجتمعبينها باقيالعاممةفيهذا

مفالعاممةمعالصناعةِالطبقةِوحدةُوفُكُهوالصحيح.قدت العكس بالرتجعية.عمما أفّالمتجتمعِ
ت خصايصِ لكنها إندرجُالحداثة، صعيدِطارِفي عمى االحتكارية والحريةالدولة المساواة
افسمكت فكبلهما.والدمقرطة ت مواقؼ معا  ما مناهضةِكُأقرب إلى وت وف دُهُاعالمتجتمعية.

التحالؼِ هذا مع الطبقيّالمتنوريف األسوأ حراالنكاف إفّعمىصعيدِاؼ  متجتمع االوتراكية.
وكبل القوميةُالدولةُـتصبححيثل الدايمة.الحربِمتجتمعُِرافيتجوهالصناعيةهواالحتكاراتِ

.عفعبثفيهذاالمرحمةمدولةِلا سايد
الدولةُاالحتكارِودولة سياسة إفّ -ىـ ليستسوش نهِسهاالقوميةُالصناعي بذاِت التيو،
 والُمر كازة حالة ت عت ب ُر الدولةمعالمتجتمعِوتبلُحـُِزجِتماعمىأساسِتيُبِني تقصوشلمقوموية،

فالدولةُ ممموس القوميةالوطنيبيكممس. وواقع  نموذتجيٌّ مثاؿ  المرحمةباألكثر. الدافعُوفيهذا
الربحُساساأل هو ذلؾ وراء لرأسِي واستهحالُالمهرط فتعاُظـُالماؿ، المتجتمع. في األرباحِس

 يقتضي ربط  يعنيصناعيةالباالحتكاراتِالمتجتمعِكامِؿ مما الداخمية الحرب ، ي التي فْكُلـ
؛كيبيعمىدرتجاتهاالقوميةالتيتتكثؼفيهاالسمطةُالُمر كازةوبالدولةِإالبالقومويةِها،قمعُا مكنم

ممكنا  المعدؿِبالتاليضمافُي دو  فالنظاـِ لمهاويةِالتدريتجي صعودُاألعظميلمربح.مفهنا،
إلىقطيع،واستوراء المتجتمعِعنيتحويؿ ليسحدثا خاصا بذاتس.فهيت ،االهترةفيهذكنظاـ 

القوموية.دييفِت مفخبلِؿإالبدوِراتحقؽاا،والذياليخبليسومساماتِالسمطةحتىأدؽُ
تهيدماهية والرأسماليةةالقوميةِتيوالدولةِيوالصناعمفثالوثِهةُلايالمال ربيةُالحداثةُكت ِسبت 

المرتكزة إلىهذاالحداثة إّف.وموليتهاهذابسببِالتاريخومدنياتسدموية عصورِمفأودُنهايب
المتداخؿ معسفيطُسقُت ،الثالوِث تندلع الحروبُوضع  الداخمية مفالمتجتمعِداخؿ )الهاوية(

ذكرناِمرارا ،كما.ومفالتجهِةاألخرشؿوالعالميةفيمابيفالدوالوطنيةواإلقميميةُ،والحروبُتجهة
هدف هافياألرباح.فبينماُتحُددالدولُةالقوميةُقاُسـِوتنووءِهوكيهيةُا أساسذلؾوراءيكمففما
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ماهيت  فهيتضع يُالتصنيع، وعندما فيالرسممةضمفاألتجندة. رغبتها أو الرأسماليوفؿُلُد ها
 سياسيٍّهدؼ كالقوميةِالدولةِعمى فانهـلهـ، بذلؾ الدولةِتوييد أفُّيظِهروف ر مُي القومية

ر ُصصهوؼِف مِ القومويةهالصقِواألمة وأفّبالنزعة نظاـُ، هو الدولةِهذا فيلزوما األكثر
ؿِو ح معت ،يفالتاسععوروالعوريفقدت ب يافالقرن وفمصيرُكُهكذاي والربح.نظاـِترسيخِسبيؿِ

عمىحدٍّرييسيإلىهدؼ الصناعةِ والرأسمالية الصناعةُلمدولة عصر سواء. ،إنتاتجيّأيضا 
الزراعةُ هي ت مثمما وهي اإلرثِدُمِت عوالمانيهاكتورة. مِعمى ما أنس إال عصر الحضاري، ف

الدولة إنتاتجيٍّ بقدرِ،طاتمفاألرباحوالسماإلكثارِالرأسماليبقدرةِواالحتكار م دا عميسهوما
فهذاالحباالتصنيع،وُيظِهراوالرأسماليبالتنافسفيموضوعِالدولةُبدأُالصناعة.لذلؾت عصرُ

السوداويا لِاألعمى ال الحترامِالتجديُاتهكيرهملس، وال والهرد، بؿالكبيرِاهمبالمتجتمع لؤلمة؛
تاريخية.ظياح األنهم بهرصِةربح 
الصعيدِو المتجتمعُالتاريخيّعمى ُيع د  عبلقة ، عمى كثيبة الصناعي الحربِطموحاتِمع

القىالتحالؼُ فكمما موقات والهيمنة. وهولندا إنكمترا عمىيدِبيف فرنسا، تهاتافح ماس ت كمما
إلىأنسيويرالتاريخُوهماالسمطوية.خسرامكانت كيالت ،الرخيصمتجددا اإلنتاجِرعِالدولتافبدِ
القرفالتاسعهافيبداياتِهيمنت ر خس ت أفْكافمفالمحتمؿِإنكمترالمثورةالصناعية،ل لوالريادةُ

المتحدةاألمريكيةأماـالوالياتِالهيمنةِبسطِةِبامكانيعت ق دُتتجاانابميوف.كماويُعور،وخاصة 
.الحقا ألمانياإلىهذاالتنافسِ،لتنضـامففرنسامابالقربِهِوُت فلِيت المتصاعدالقيصريةِروسياو
هذاويُريالوحيدأمامها.الصناعية،التيربماكانتالحؿاالثورةِعمىإنكمتراحظُتوقُؼُحسُفوي 

التاريخُِتديرافعتجمة النسجِوملةُالبخاريةُاالختراع.فاهلةُأـ الحاتجة أفّإلىأخرشمرة الوضعُ
مرة لصالحِ التإنكمترا أما فتالسياسيةُاتُثديحأخرش. وتتقوشوالعسكرية، اإلنتاجِتسارُع مع

المتتالية.العسكرية تجمبمعساالنتصاراتِالصناعيالتجديد.وهذاماي 
ت فمِتيسُسعندما الصعوبةِالسمسمة، أفْكسرُف احتماُؿ يرتجح إذ نابميوفهزيمةُوف كُت ها.

ل إلىتجانبِالصمثورةِنتيتجة  والهيمنةُميثرات ناعيةأساسا ، ت ت ماإلنكميزيةُأخرش.  دو ت لِمفاُقهاد 
تهاثوربهضؿِعمبلقة عالمية إمبراطورية  قرفُالقرفِخبلؿ الصناعية الذيهو عور، التاسع

الت يبعنها"اإلمبراطوريةالتيبمقِبهذاالقرفخبلؿ إنكمتراتحظىمرة إنكمترااألبهى.فؤلوؿِ
ليستإمبراطورية الومس". إنها المثاؿتقميدية. العمميِة،وعمىسبيِؿ لمممارساِت المكاففيها
الطرازِ ومف العثماني. الكياناتِالعديدِانضواءُالرومانيأو عمىمستوشالدوؿمف السياسية
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يضـ ذج مونكيؼتعيشكؼُرِعإلمبراطوريتها.إنهات أوإفساد خمؿ تحتسقهها،اليتسبببييُ
عِم تج ت فييومناباسـِقايمة بخصوصياتها،بؿوالتزاؿُمتعُتتمتعددة سياسية كيانات ابيفثنايا

فْٔالكومنولث(دوؿاألمـاإلنكميزية) ا .يطردكانتتعانيالهزؿ ،وا 
المدنيات.مفأوكاؿِوكؿ كؿُفيبس اومتالصناعيةإلىالعالـبطراز الثورةِيتحقؽتصديرُ

أوروبابرمتهامعنهاياتِإثباتِبعد ف القرفالتاسعتجدارتها،تنتورأوال فيأوروباال ربية،لت ُعـا
وُتس ُرع  عمىالعالـِمفوتيرةِعور، الخمؿُفالقرفالعوريأتجمعفيمستهؿُانهتاحها هذا في.

ـ االنهتاح،والذي بيفاالحتكاراتِالقايـِنافسِتلاريادةِيزيواأللمانيخبللسبِاإلنكمافاالحتكارقا
والمحمية.مرة اإلقميميةِمفالحروبِتجـُيفوعدد يفالعالميت الحرب اندالعِبب باس ت قدالصناعية؛
أفّدّب ت أخرشي  الغير؛الصناعياالربح شلنا ، الدولةُاالحتكار وأفّاحتكار  وهو أّفالقومية،
نصب القومية الدولة  وضعنا فاذا الحرب. مِتعني ما أنس دولة العيف تيسستبدوفِقومية ف

فسن  معمعافُِسمِت محرب، الحروبفي الدمويا،لمنظرضارب وبوكؿ ،هذا يابحِوالرُالتاريخ 
فيوارشيتالربح تجميا أفّالتصنيع.واضح تصديرِالصناعيةومناطؽِبالمناطؽِلمحظيِالهادؼ 
تمؾالحروبوالدوؿالقومية.تجوهرِ
هذا.فتحقيؽُاتصديرِباإلمبريالية،هوعمىصمة فيهييِةالصناعيمعانيسالعصرِاكتسابُو

يعنيوالمناطؽالتابعةِالمستعم راتِلمتصنيعفيالمستعم راتوأوبااِمحدود ر و ط ت  إنما أيضا ؛
ظاهرة د ع التحررالوطني،التيتُالخارتجية،مثمماهومرت ق ب.وحروبُالداخميةوالحربِنووب 
المستعم راتساحاتِتصنيعِتجوهريا معبرنامجِهاالمنيعةُ،لهاأواصرُففيالقرفالعوريوطيدة 
كانتمكانتُوأوبااِ وأيا  فالمستعم رات. تجميعا قيامُها، لدولةِاابرازِبها إلىاألماـ، براُزالقومية وا 

الرأسماليةالعالمية.ُقُدما صوب فيالتوتجسِالزاويةِحتجر ؿُكُو ؛يُاألماـإلىلمتصنيعِهذااألخيرة
الروسيةُ فالثورتاف المعنى، نهايةِوالصينيةُوبهذا في ثورةُليستا سوش القوميةالدولةِالمآؿ

هذا،فالقرفالعوروفهوإذف،والحاؿُ.الفتبنحو هذاالسياؽِصحة تيكدُحداثُوالتصنيع.واأل
أخرش.التحررالوطنيأوبيساليب عبرحروبِدوِؿخارِجأوروباباألغمب،سواء تصنيعِعصرُ

                                                           
اتحادطوعيمفثبلثوخمسيفدولةمفوالياتاإلمبراطوريةالبريطانيةسابقا نكميزية أو دول الكومنولث: تجمع األمم اإل  0

تالحمايةالبريطانية.يوكؿ)باستثناءموزامبيؽوالمممكةالمتحدة(وخمسوعوريفوحدةسياسيةكالمقاطعاتوالمناطؽالتيتح
نحوربعسكافالعالـ.تتمتعدوؿالكومياأعضا نولثبتقميدالتعاوفالمثمرفيمابينها.وهناؾمتجموعةمفبرامجالتنميةتقـو

 ُيعق د بتنهيذها. فترة لريساكؿ قمة االقتصاديةيهاميتمر أهداؼالتنمية وتحديد الدولية، القضايا حوؿ وتجهاتالنظر لتبادؿ
ريساءالدوؿبتنسيؽالسياساتوتحقيؽ األهداؼالمرسومة)المترتِجمة(.الموتركةوالويوفالخارتجية.يقـو
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العصرُستمر ي األخيرمفالقرفالعوريف.بعِوطيتسحتىالر وبكؿُبخطوطسالعريضةِهذا
عمىالوفير الربح ر دُت دْعُـت الخارج،كونهال الصناعةإلىتصديرِسياؽُأماماتجرشبعديذ،فهو

)تموثالبيية،األتجورالمرتهعة(.أوروبا،بؿوبدأتتُ ُيثِقؿكاهمها ُنِقم تإلى،هكذاوصبحعبيا 
األمواؿفيالقرفالتاسعوريوسِالبضايعِتصديِر،ثـأوال البضايعتصديرِمتتجسدة فيـِالعال 

نةِليةِاهفيالقرفالعوريفؿتتجسد تخبلعور،ثـ األمواؿوريوسِالبضايعِمفثالوثِالُمك وا
منطقة وكينسل لقدأضحىوالصناعة. ي دووتعمىالتصنيع.ف راع فيالعالـإالوت ـت بؽ  هكذا

التبيافُ خسر الصناعياالعصر بيفّبامكاننا وزن قد باألصح، أو األساسي، س عنسناب ألقد
والمدنيةُالماليّماؿِاللىرأسِإة زكِترمالصناعة ال األوؿعهدِالتيخطاتمسار األوروبيةُ. ها

هاالثالث عهد ؿالعالميباعتبارااالمتعصر د هِالصناعية،قدو الثانيبالثورةِعهِدهابالتتجارة،و
واألخير . عصرُوقد بمعبِاالمبدأ الهترةِؿ الرياديفي ألعواـِالبلحقدورا عمىالسبعينياتة
بالهصؿالبلحؽ.تعمؽُيموضوع وهذا،األرتجح
فيالقرفالثانية.لقداستمرتالتتجارةُطسإلىالمرتبةِسقِيُس،بؿسابقِبافناءِعصر أي وـُقُالي 

هاإلىالمرتبةالثانية،الفتقادهاقدرت التراتجعِعد،لكنهاحافظتعمىمكانتهابأيضا التاسععور
امنذزمف ركايز خ ساؿقدر االمعصرُنسبة إلىالصناعة.كاف المطموبِالربحِفيتيميفِالقديمة 

فتجمهورياتُ مفتالعديد ط ب ،حيثر الماؿمفتجمهورياتِا نوعاإليطاليةكانتالمدفِطويؿ.
م كياتِ الم  بنهسها كانتعالية مفخبلِؿ الماؿالمساعيفيويوفِهة وكثيالوتيرةِالتمويؿ.كما
المكاسب،بابا مهما النتزاعِتالقروُضالتتجاريأيضا .وكانواالقتراضخبلؿالعصرِوالقرضِ

يتيبها.تالثالثةمفحيثاألرباحالتيقطاعا مفالدرتجةِتكانالكنه
أبعادا خطيرة البيييةِهاتخريباتِمعبموغِ،الصناعةبويفِتاالنتقاداتُالمنتِقدوفوتضاعه ازداد 
عمىةِد المتجرايفِبالع مريية  هوكيهيةُ، مبحولسالتجدؿالذيي الكوكب.والموضوعُمستوشعموـِ
هامعالحياةأبعادا التناقضاتِإتجمالي غ م فالصناعوية،حيثب عةناتجمالعمىالكوارثِالت مبِ

ـ استخأفّدايرا حوؿُتطاؽ.بؿوباتالتجدؿُ ـ يعنيبلمباالةمفالبهذاالدرتجةِوالتقنيةالعمـِدا قيا
القيامة.
القايمة.حيثووهد المواكؿِوالصناعةوراءكؿُالربحِعبلقاتُكمفُت االتحاد أفّوالقضايا

المتعاظمة.مفالمواكؿِإلىكومة والتنمية،بؿيتحوؿُسلبلرتقاءِمفتيمينِلكميهما،دعؾ المختؿا
ُؿكافِةالساحاِتاالاالتجتماعيبيكممس،وبالميدافِالصناعةُـُك ح مات أ و  ةِتجتماعيتح  دوفاستثناء 
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ِسم عيّ موضوع  ب إلى فقد نظير بالمواكؿِغ م ؛ ال قصوش حدودا  فالعديدُاالتجتماعية مفلها.
افرهامعالبييةِتنبقدرِالمتجتمعاتِلطبيعةِضة مناقِفالصناعةِعالناتجمةالتطوراتِ أيضا .واليـو
تأ د الريهية،مثمماب وفتاما لمساحةِكُالذييكادي مفاالبتبلعِالنابعة نواتجسحديثا النتايج أيضا 

إلىالمدينةِؿِو ح ت بوادرُتظهُرعمىالسطِححديثا  الدايرُ.أماالتجدؿُهانهسِذاتِلمضادٍّمسار 
بخصوصِ فبليتعدشنطاؽ ماهيةِإوكاليِة الممكنة، الريب البدايؿ أْففياستحالةِالنقاش.

ولكفْالمتجتمعُعيش ي ببلصناعة، يمكف ال م ؿُ، يتجريباسـِت ح  تتقوشنزعةُما قد الصناعة.
فيهذامفالتياراتِوالبييةالعديد المدينةِتنواطاتُن ض الصناعويةطردا ،حيثاحت ضةِمناه 

استردادِانتظار السياسيأيضا .فيحيفأفّعفانتقالهاإلىالميدافِالحديثُرُكثُ.بؿوي االتتجاا
فيذلؾعمىتمؾالنواطاتالتيالتتخطىاألمؿِد قْ،وع ثانية متاالطبيعت يفتوازن هماالمختؿّكِ

انتظارُحدود  المحاؿ مف إذ، سذاتجة. إال ليس أبعد ظهورِاإلصبلح؛ الت ييراتِنتايج مف
برادي ماالمدنيةالقايمة.الوكمية،مادامتتتخبطفيإطارِ

الصناعي العصرُد ازلقد ح سمبياتأضعاؼ مفاللوحدا تسم م ما طيمة عمِرهاالمدنيةُمنها
إلى رأي مالؼِخمسةِالذييمتد  إنس تجميعُعاـ. االحتباُسالراصُِيتجِمععميس وما ديفلؤلمر.

ال  يضسوشراري الح بيف مف فالدمارُمثاؿ  أعمؽُ. ُيعت ق دُوأومؿُالتجاري تجدا .بكثير مما
النقِدإلىينب يتوتجيسُوالصناعيوحسب،بؿفيالنقدعمىالعصرِبالتالي،اليتجباالقتصارُ

عمىالمواكؿالماركسييفوغيرِتضييؽ .إفّقاطبةلمدنيةِا مفخبلِؿ،هـمفالمعاِرضيفالخناؽ 
بوتجهةِ طبقية اقتصادوية نظر تناولها أو والثقافويةِات تصنيهبضيقة، قدكالبييوية والهامينية؛

المتجاؿ أفسح  لكفّبعضِأماـ عفبموغِعتجز النتايجاإليتجابية. سياسيٍّمنهج هـ تطبيِؽوتجادٍّ
ة.بنواقصهـالتجذريمايبدوعمى،متعمؽ ممحوظةعممياتية ممارسة 

أنسأفضؿعمىنحو واألياـالديمقراطية،يتبدشمعمرورِالحضارةِيارِفيخ التعمؽُكممازاد 
لكفْخيار  ت صايب. وعندما البرامجِالحضارةِياراتُخ دُحِتا، مع التجذرية المنهتجيةالديمقراطية

بقدرِواالنتقاداتِ معالتنظيماتِالواممةلم اية، تقدير بيقؿُلعمميةالبلزمةِوالنواطاتااتحادها
أرضِ عمى فحينيذ الواقعلتطبيقها الطبيعةِ؛ إلى النظر بوتجهةِيمكننا برادي مانظرِوالحياة

والمتساويوالعادؿوالديمقراطي،وقطعالمسافاتعمىدربها.الحرُالمتجتمعِ
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مستوشالتابموغ الوؾأفّ بقوةِمُح الماؿ االتجتماعيةِي القيادة وسيبقىا مهما تطورُيعت ب ُر .
ماؿْالمتجتمعِالتعرُؼعمى ُمفالسيولة هوالقيمةُهذااألمر.فالماؿُناقصا لم اية،مالـُيح  التيُتي 
كمثاؿِفيالحياةِ )ربما( والمُالدـِاالقتصادية، لتجميعِـِالبلزوتِبالقُماؿِح التجاريفيالُعروؽ،

األكثرتجدية،االتجتماعيةُالظاهرةُفالمتجتمُعلتجسد.اكؿُالبلزمةلالطاقةِتكويفِالخبليافيسبيؿِ
إدراؾ  تقتضي وكيهيةِماهيتِوالتي وصولِها ها المإلى رتبهذا العوامؿِمِأيٍّحصيمة فة. ف

–المروعسلمتموثِممِح يمكفإنكارُالذيال–هذاالتجهازُب س اكت والميثراتالتاريخيةواالتجتماعيةِ
الذييُمكانت  ما تمؾ؟ م قُقُح س المتجتمع؟ في فعبل  هاداوالمتجموعاتالتيم فهيالوخصياتُس

س؟وهكذاماح سم مكفإحبللُمكفالعيشبدونسأـال؟ماالذييُيُأ بهاالخسراف؟ؽ لح أوأ بالمكاسبِ
األسيمة.باإلمكاِفاإلكثاُرمف.دواليؾ

ي  معوبسيطة.تيديوظيهة تماما ،ألنسوسيمة مههوـ أمر هولمتبادؿِوسيمة الماؿُكوف أْف
يتجبت  تبادلُوالحذرحيطة يالخُو ذلؾ، الذييتـ ما هؿبامكافِ. قادرة وفأداة كُي أفْالماؿِس؟
منذالبدايةبموقاتِة م ثق مُالموكمة أفّيف؟تجميٌّيفالمتباد ل بيفالويي المعيارالعادؿِعمىتيميفِ
.عويصة التبادؿ.أوكاؿِباعتبارهاأبسط عمىسبيِؿالمثاؿ،بيتجاص تهاحة تبديؿِمسيلة لنيخْذ

تهاحة اثن مقابؿ هوواحد المعدؿ أفّْضرِهت لن  يف: الماؿُأتجاصت تساويواحدة ـْ وِلي ُق بوظيهة يف.
لما فيالسوؽ. واحد كهذا اثن مقابؿ ذا مقابؿ وليسيف، ليسواحدا  أولماذا هناواحد؟ثبلثة؟

الباِؿعمىتجديدة أسيمة ِردُالحاالت.وقدت أبسطِفيالموضوعفيُصمبِوالقيمةُالتجهدُؿُدخُسي 
الذييُب سلي،رخ اهردا عمىذلؾأنسالتجهدُقاؿعمىالتجهد؟قديُضهيالقيمة التوالي.ما تمرا
التبادؿوالبيعوالوراءالعادؿفيمسيلةِلممعيارِالماؿِتيميف أفّإلىماالنهاية.واضح يؿُاستال
وي شكيمر دّب ت ي  واعتبارِكونِرتجحاحتماؿُعسير. الخ سسيحظىبقوتس مفهذا فهومقبوؿ ا يار.

يرهاوالكدحوالتجهدوغةوالقيمةِفيأساسسعفالعدالألنسق ِبؿبذلؾوارتضاالنهسس.أماالبحثُ
فميسسوشعبث  المعايير، داخؿ عقيـمف فالمتواتجدوف . والمكافقالوا وسيط اختيارِبالزماف

هذاالماؿمفخبلؿِماواالماؿ.نحفنسعىلتعريؼِس المبت ك رُالوسيطُأعمالهـ.والويءُسهيؿِت لِ
ـ المقتض القصةِ أما لوتجس وتجها  لكننا رأسا مبِوق األوياءِكؿُعمىخمطِقادرة وسيطة أداة بة. ها

هاأدوارا أخرش.صِم ق وت هاهذادورِيهاعفمُخ ت بمتجردِعمىعقب،
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معسالعيش تستطيُع،وبر تُجؿطُبِرت ت ماعندماقبول سالمرأة بمثاؿ.ُيب ُيفالمتجتمعُاألمر لُنب ُسطْ
يتجمعهتحتسقؼِ"ؼريوػ"بالسُسُمينبنمط  مفالمرأةُجُخرُحينمات وفالوضعُكُا.كيؼسي مبيت 

نساء عدةِتجبلبِتسابالرتجؿُوـُقُالعكس،عندماي بأو؟رتجاؿفيبيتهاعدة تقبؿ سكونهاكذلؾ،لت 
بطبيعةِإلى وبيخؼُمنزلس؟ سوؼالعباراتالحاؿ، نقمبي، ويء  األمورُكؿ  عمىعقب. رأسا 
المرأةُنستطردْالماؿ.لِتعقيدا فيموضوعِأكثر ،قدتجم بماأ فيمثالنا.عندماُتِخؿ  ع عميسالعمـو

دمفالبيتلموصوؿإلىحؿٍّ سهولة.الماؿبهذاالفيمسيلةِسيراألمورُما.ولكف،قدالت ُتطر 
عمىماُيضاؼُأوافؽُإني:ها فوريكُـي ل فيحاِؿقوؿ فبامكاِنسأْفي،بحوزتسوفالماؿُكُفم في 

وسيمة ي قب ْؿبتصييِرالماؿِلـالمتجتمع .عمما أفّفماؿإلىاألمواؿمِ مواِبس لذاؾالذيعمىنحو 
الماؿعمىأنسالذؿ إلىتكديسِر ظ ونسن ك بِاالحتماؿِرتجحكهةُ.بؿوت المرأةوضوعِفيمأبدااُ
األكبر.هوافُوال

لموسطوالمطروحُالمبت ك رُ.فهذاالوسيطُبالضبطكافكذلؾاألمر هيأفّيةُقناعتيالوخص
بزماف تيسيرِبهدؼِ كافمحدودا  ومكاف األمور، ُيقب ؿْتماما نسبيايف ولـ ، بتاتا  فينتور ي أْف
ؿُقب ؿ:الأ قوي.كافبمقدوِرالمتجتمِعأفْهنااالستثماِرفسوءِمِفظيع اف.ثمةحدث كالزمعموـِ

ع يكوُفقدربماالهرسِطِرب بمِؾ مسِالمُذلؾالبتة.لكفّ زمف منذÜsküdarٔسكودارأمدينة ب ر 
وعنديذ  ي بعيد. لف حُ، ولممرةِالمتجتمعكـُكهيس بالتالي، ت لمخبلص. االحتماؿِكهةُرتجحُالثانية،
.فقدُتي تُجرالمحيطِةبهااألتجواءِوت ق م ِبهاحسبهابِفيتبلعُفريدة إلىعاهر الماؿِالقايؿبتحوؿِ

مانهس  قادرة قوة هناؾدْعُـي .إذل دوالرألؼِمقابؿ رمخ ،ولوخص واحددوالر مقابؿ هالوخص 
فيتبسيطِستينؼْن الوصوؿإلىهذاالحاؿ؟لِـا،كيؼت طريقها.لكفْاعتراضِوأهادُعمىص 
االقتصاد.بالمتجوءإلىل ةِ،نوعا مااألمرِ

هاذات المقايضة ممحوظة،إالأفّبمعاف ـُسِتاالي االقتصادمفالمقايضةِابتداء فأفّمِبالرغـِ
يُمهـاقتصاديٌّعامؿ  السمّ. الويياف يى مبادل مذاف تُمكف ببعضهما هما أو"سمعةالػ"بالبعِض

حتىفانسواالستخداـ،عداقيمةِقيمة عمىأيةِعدُب تعرؼ قدفالمتجتمعُكُ.وبينمالـي "البضاعة"
طويؿ ؿ  نسميسباقتصادِمتوبثا بنظاـ ي قِالمقايضة.بؿب مىعأخبلقيا ست ِسْغأوُيصاِدؽـي ل أتج 

                                                           
مفأكثرضواحياسطنبوؿتجاذبيةعمىالتجانباهسيوي.تقععمىالبسهور،وهيموهورةبووارعالسوؽالقديمة.:أسكودار 0

قد،يقابمسفيالعربيةالمثؿالوعبي:"حينهايكوفعبارةعفمثؿوعبييرميلمداللةعمىفواتاألوافأعبلاوالمقولةالمذكورة
م فهرب" م فضرب،وه ر ب  ر ب   )المترتِجمة(.ض 
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ويء  فهولم سهدية مُدُق كافيُ؛ينتتجسأويحظىبس،وي عت ِبراق ُيما ونهيسا العطاياوالهدايا.فيي 
عمي فثقافةُعزيز  س. واألن هةفعةِعفالرُُتع ُبرُكانتالهدايا لممُالهداياف. ز،عكانتُتمن ُح لؾذوبزا

اليومية.هذاوكافالاألخرشالمتبقية،فكانتُتست هم ؾفيالحياةِ.أمااألوياءُتكريمسـاوفقدت كُي 
إيتجابية  السنيف.البوريةعمىمدشمبلييفِمتجموعاتعاوتالأيضا .هكذالمتكديسُِينظ ربعيف 

ل ضميرُوالمتجتمعِفيخبلؽُ ي ا تبادؿ وكؿ بييُيستسيغُؾُـ األوكاؿ أوالسمعِمف واألمتعة،
شر ي ؾُـي ها.بؿول تج نت التيأ لمقيمةِثمف وتجودِبامكانيةِيهكرُفْكُـي هابالنقود.ذلؾأنسل مقايضت 
كيرِالتهمتجرد  السميمةِأخبلقيا بذلؾمناسبا  كافبهطرتس وربما بو . األخبلقيُعيِأو ذلؾي عت برُس
والمكر.مفالحيمةِة طريق

كانتعتبةُ فمفي المقايضةهيعتبةُإذا النحووفدخوؿُكُاالقتصاد، عمىهذا االقتصاد
بطبيعةِ حسنا  مدخبل  ألنس الحاؿ، قد ُعِمؿ التقبس عف ي اليدِرغما  قد باإلمكافكُاألصمية. وف

كوفِافتراُض لكنيعمىقناعة لعبلقةِفياأساسية قيمة المقايضة مِاالقتصادية. فغيرِبينس
بالمقدورِالمعقوؿاعتبارُ الوحيد. االفتراض  مم نةُا المقايضةبميثرات االقتصادِع  أو.أخرشعدا

إلىرتكزُتعفالمقايضة،حتىوختمؼُتأخرشأوكاؿ تطويرُ،ُيسروبكؿُ،باألصحبالمستطاع
المقبولة وليس،المقايضة التخمُؼ ُيمكُف وال كالماؿ. أداة  اإلبداعِإلى تمؾتطويرِبويفِعف

وعمميا األوكاؿِ ؿِهومسيلةُ،هنامفالمقايضةِ.األهـ نظريا  و  ُتع راؼُاألمتعةِت ح  إلىبضايع.
فيالمتجتمعمععةِبضاالظاهرةِظهورِتوقيتُع.يتقاربُض ب التابِلممقايضةِستخداـِاالقيمةِت بعيةُ
بذاِتةِبضاعالكينونةِبالتتجارة.وبدءُفيالقبوؿِأساسيٌّعامؿ ةُبضاعالعصرالحضاري.والبدءِ
سهومفحوزتِالرضىباخراتجهالها.أيأفّمالؾ أوؿِخروتجهامفحوزةِهايتزامفمعلحظةِنهسِ
ي بضاعالظهورِبدايةُ وعندما أحد ة. مقابؿ يخذها ويء ما وفُكُت مخر، التبضيِع قدمرحمُة
ت.اكتمم 
ولِ مخ عطينُن ُعْد لِمثاال  ب ْرواص ت ن ر. بماعز داؿ وخصا  سنيفعديدة ورعاا اعتنىبس غزاال 

وخص  مِمخ رعاا سنيفعديدة. البرهافُر المحاؿ أيُفف أفّوقت ي األوقاتعمى هذامف
مفذلؾ،اليمكفمنهماعرقا .واألهـ واحد كؿُتجبيفُب باص ـت ك ـُعم ي عادؿ،ألنسالأحد التبادؿ 

اعتبارُ نِأبدا  وال زاؿ وؾاالماعز ال متكافي يف. التوبال رض أفّدايف هذا التجزييةهاتِيمف
ا هو باألمثمة( ومثؿُفيمنطؽِالتناقضِواستوعارُلِتماُس)التوبيس التناقضاتالمقايضة. هذا

دوما .موتجودة 
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بنحو تمؾالتناقضات،فسننتبسُعمىالقبوؿبوتجودِالماؿبناء لدشعودتنامتجددا إلىموضوعِ
أخرشالتييوتمؿعميها.ؿِي أفضؿإلىالحِ خاصية  فهـ  إفا شقصويهمية يحظىبتجيد بصورة 
إفّهيزيايية.الليستكالظواهرِاالتجتماعيةالظواهر أّفعمىالمتجتمعات؛أالوهيلدشالتعرؼِ

H2Oالقايمة،الماءفيظروؼِتجزيءُدايما هو ل حتىرلس،والمعنىمخ الدنيا ْف فكُـي وا 
ؿُحمِىولوكانتت هااإلنساف،حتنوي التيأ الظواهرِزمةُذلؾحكما مطمقا .أماالمتجتمع،فهوحِ

متجاهيبل  ُي  ُيرُثيرةكبيفطواياها وقد لي المتجتمعُ. بنهسس، أنويا ت إنواءات بني ما رُظه تجديدة.
أواإللس.مفالطبيعةِة ب ،وليستهِمنَشأة االجتماعية وقائعٌ  الوقائعُ التاليةإلىالوسط:القاعدةُ

أيضا والسمعِالمقايضةِ.وموضوعُهولةبسُمنو ي قع اا وأيضهذا،فالماؿُإذف،والحاؿُوقديقاُؿ:
مفالطبيعةأواإللس.ة ب منو ية،وليستهِوقايعافتراضية هو
فيفيِةظواهرأخرشاالتجتماعية هـالوقايع هاالوضعيوفهوإدراتجُف ر التياقت اهثاـِفأفدحِمِ

ُنساويبيفالظحقايؽِالك وفقدكُ،ن ةالبلمت يرةِالثابتحقيقةِوالاالتجتماعيةِاهرةِالهيزيايية.فعندما
الباب ت ف  مصراع حنا البرادي معمى أماـ درتجاتِةِم تخ المُتاالتجتماعيةِيياايس الضبلؿِبيقصى

 ويوالزيغ. ستحيؿ ت م م سِعمينا المخاطرعدـ التجانب،هذا مف االقتصاد إلى ننظر عندما
ذاماالوضعيّ إلىنظرت.وا  عفالحقيقةِالقوموياتِـُ منيذ وفسقطالموضوعيةالقايمة،فست كتعبير 
فكِا موقعمختمه يفوالا هتمروستاليفالمتماثم يففمسهيإلىمنزلةِ وتجميعُ. ذيفالوضعييفوالبلهما

ظواهرنهاعمىأموفبهاقب إلىالحقايؽالتيي مفالنظرِنتجواعنديذ لفي ،البحتةنادوفبالماديةِي
أفّ عف فضبل  ي ر اهخ الميثر مطمقة. موضوع ؿُتجع الذي الحساسيةالماؿ مفوديد  يتيتى ،

الذيي المه حقيقة اعتبارالماؿِمفخبلِؿ.أي،الوضعيّتعاطيمفهذاالإلىالمتجتمعِرُنظُهـو
الكاممة.الحقيقةُنسأطرديا إلىإدراؾِبوساطتسيتحوؿُ.بالتالي،فالتبادؿُمطمقةكاممة 

ب فيمعالمقايضة،وا االقتصادتزامنضمفالماؿدخوؿِفيكيهيةِالبحثِلسنامعنييفهنا
ؿ التاريخ.لكفّالتيطرأتعميسطيمة التطوراتِ و  الغنىلبلقتصادتدريتجيا إلىالماؿِت ح  عامؿ 

يُعنس ق بتهاقـِهيدُ، فاذا يحتويها. التي عممية نّار المخاطر مفواحدة ضة مقايا تحتويس ما مع
مدش،فسيتـاستيعابُتناقض الماؿناتجمةعفاكتسابِوالورورالاألوضاعوالنزاعاتِخطورِة

حدود  ال فقوة  المقايضة. في ي لها هالؼِالويءُكوف يْف ممموسا  ليستوخيصا  التناقضات
عصر باألمرِ وبوصولس قطعِاالماليسير. بعد بحالتسدربِعمىواسعة مسافات ؿ االقتصاد

بكؿُإلىالوضعالبارزِالمتجتمعمههوما ،دوفااللتهاتِعمىتجعؿِالعمؿ تمؾ،فافّالمتناقضةِ
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إلىأكثرِالماؿِوصوؿُهناهيالتينقصدهاالكارثةُإّفوييا سوشخداعالذات.،لفيعني سولِه 
حيثالمستوشا قدمتاعصورِ مف كؿُرغـ ، المحتدمة. تناقضاتس الستجؿاإّف عييفت بِسُوب أ هذا
متعتجرؼ طاغية  لتجيش تجُد رارقايدا  فتجا . األداةِحالةُالهذا لهذا لم اية،الميقتة المرحمية

والمستندةِ والموكوؾفيأمرها، إلىق بوؿ  مفِقب ؿالمعنييفلحظِبداية  بها يٍّ بيفمففقطبها
 اإلعبلءُالمصهوِؼ يتـ تجتمع؛ وينها مف ؿ صِت كي الزمف مع وة،لهاهطابؽِإلى ـ ُتحكِبؿ

ا .نهوذاألكثرالسيادةِالقيادةوقبضِتهاعمىزماـِ
فيالتاريخبية ذهممة عُأوؿ .ُيقاؿأفّتجدا مثير الماؿموضوع تطورِفيتاريخِالبحث إفّ

النبُشب باس ت مانيسا،والتيساردالتابعةلِفيمدينةِث ك أنسم الميدي.كماُيقاؿٔسهاكروسر ك ابت 
ويبلت مواكؿكثيرة،فم بفيهاعفالذهب ماتبها.الماؿُـت بؽ  عويص بويف يحظىويء إالوح 

 يمكف ال بحيث لم اية، دونسالعيُش مف وال المعموـُمعس ت . هو مقايضةِالتطورِعُسارُفقط
بِيُالمالالتحوؿِوعِتبضيالو الماؿِي يدا  ويتضحُالر كف الزاوية د،واحتبلُؿ مففياالقتصاد.هذا

ـ أفّ،حتىيومناالراهفالباقيةِمبلتِالعُأنواعِمياتِ ةِمدنيكافمستهحبل تجدا فيالالماؿِاستخدا
الرومانية.–واإلغريقيةالبرسية

كافقفيالحضارةِفالايرُ ب اإلسبلمية ذاتويف غ م د لمسبلطيفمنهؿُعادِيُمكانة  بيقؿُاما
عرُش وكاف الصاتقدير. وكاف منيعا . المدف في وتجسِاليهودُيارفةُالماؿ التخصيصقدعمى

بيهمية عُتام ت  ط وامسارا مفاحتكارِاليهودُارُتجاوالت يارفةُالصاكافحيثقصوش.وا واألرمفقدخ 
وال لممدفِ،تتجارةالماؿ الممتدةِالواقعةِموازيا  التتجارية ببلدِعمىالطرؽ إلى أوروبا الهند.مف

خط و رأسِكاف الماؿ البميغِحاذمهذا تيثيرا في اليا  ع مساِر أ خض  بحيث السياسية، لهيمنة
فأوروباومسيا.مِكؿٍّهـيتزايدباستمرارفيدٍّكبير.وكافتيثيرُح نهوِذاإلىلواإلماراتِالسمطناتِ

لِو الواقعِربما المتجتمعاتِمفت مهـالسنصيبُهذا فعِؿ ردوِد .يّواألرمنيّاليهوديفقوم الإزاءزاُيِد
الوضع إفّ األأمر هذا بحيثيقتضيوضع يةهمبالُغ نُ، فيالعيفلدشالبحثوالسبرِصب س

اليهودواألرمف.ؽُح بِةالمطبقةِنهتجالممالمذابحِ
اإليطاليةالمدفُتبدأ ـُ معحموِؿ،اإلسبلميوالتتجارةمفالعال ـِالماؿِويوِففيالريادة تستم
لمماؿحقيقية ات وتجنوشوفمورنساكمعتجزالبندقيةِالقرفالثالثعور.ونخصبالذكرنووء أواسطِ

                                                           
ممؾليديا،وقدامتازعفغيرامفالمموؾبسؾالنقودالذهبيةوالهضيةكمثاؿساعدعمىانتوارالتتجارةفيببلدكروسس:  0

البحرالمتوسط)المترتِجمة(.



 مانيفستو الحضارة الديمقراطية

 
 

 312 

والتتجارة.حيثكانتمدنا متؤللية  لسادسعورمفتجميعِريادتهاألوروباحتىالقرفابكالنتجـو
اإليطاليةبتحقيؽِكتِؼالمدفُ.لـت بالدرتجِةاألولىالنهضةحركةِعموما ،وعمىصعيدِالمناحي

هاادِوارُدِواتجُت الماؿأيضا .ورغـلثورةِالنافذيفكانتمفالميسسيفوالنهضةوحسب،بؿثورةِ
إالأفّ اإلسبلمي، عظيمساهماتِاألوايؿفيالعال ـ فتمؾالمدفُها هيالتيط وار توقامتمة.

واألكؿُبميسسةِ فيظؿُةِالماليدواتِالوسايِؿ التيالغنىعنها السنداتوالبنوؾكالحداثة،
الماؿ،حيثأدتفيتاريخِهاالعظيـُدورُلهذاالمستتجداتِوالقروضوالمحاسبة.والنقودالورقيةو

كثورة دور  ها فيمتجقايمة  نماءِبذاتها التبضعِفوتيرةِتمِه السوؽوالتتجارة.بؿوربماضاع اِؿ
الماؿ.عمىدرِبتصاُعِدهيمنةِبّلـ ع ة طنقمياتالمرات.كماكانتؿِيوالتمو

لمخضكافالمتجتمعُ فوييا  وييا  وعُِيهياي تمؾالوسايؿ.وماتحقؽكافبمثابةِلنهوِذ إتجراءات 
بسيطة تكنيكية  كانظاهريا . ستالبنوؾُتحيث الصبُح والسنداتُّدخارِأماكنا  كانتالماؿ.

ورق ية قطعات  بها ُؿ العامة،خهيهة،مفالسنداتِا كانتضربالورقيةُمقابؿالماؿ.والنقودُُيعم 
األحواؿُهـبتالذيفضاقزبايفلمممنوحة نقدية ا كانتديونوُتس ُرعها.والقروُضُتس ُهؿاألمور 

البقاءِدوفت ُحوؿُ،والعمؿأيضا ُتس ُرعمفكانتبهاالحقا .ويتـاإليهاءُبة مناسِمالية فايدة مقابؿ 
الديوفدُوتهيدفيس .كماخامبل تجمسالمعني ي األمور،بدال مفأفْببلعمؿ،وُتع تُجؿمفسيرِ
لِ نافعا ي دُي تُبالماؿالذيسوؼُيتجنى، وومبار بذلؾدورا  كا . عفالمحاسبةِكانتويوُف عبارة

حساباِتتصهيةِبوـُقُت مستندات  والخسارة الربح وت الصادراتِوتجرِد الوضع ُسعكِوالواردات،
الوركاتِلؤلوخاصِالمرحميا ثورات أو إنها ولكفْكالمرمة. والمدفُبنتايج بسيطة، مذهمة.
األوروبيةُ سافيمبل رأسها لSevillaوعمى ليوفوبونة، هامبورغ، أمسترداـ، لندف، منهيرس، ،

Anversاإلصبلحفيحركةِنتايجِاإليطاليةمعتمؾالثوراتِثمار نور تسريعا ،وباريس؛قد
مفوينها.بيكممها،وُتع ُظـ ،لُتع ُمم هاعمىالقارةِبمدانها

كيهية بالخطوِطالعريضةِكناقدع ر ضنا نكمتراهولنداقياـِ فيعامة رأسمالية ثورة بانتجاِزوا 
ن تسالقرفالسادسعورالصناعةخبلؿ ثـفيميدافِ،الزراعةوالتتجارةميدافِ ثمارُ،وذلؾبماأ ما
مناسبةالثورةِهذا هيالدرتجاتُوالرأسمالية والرأسمالياالماؿِرأس .إفّمفمساعدة ميثرة وأرضية 
ُمموؾ سمطافِعمىُسماـِولىاأل إنهـ يقهزحقيقيوفالماؿ. الدرتجات: وفعمىهذا المموؾُإنهـ

هذامفالهضِؿإلىكبرشبنسبة ُتِديُفا عيسرسالمتعاظمةُالتتجاريوأرباحُكافالعصرُلقدالُعراة.
لىوالماليُالتحوؿِ ـّبصمت والماؿتتقدـمفاألعماؽِالماؿ.كانتسيادةُوسايؿِا  كانتو.أ ص 
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مباوبؿ؛أيضا ،بؿوعمىاأللوهيةِفحسبُتراِهف،العمىالُمموكيةِ ذاتيٍّ ،ُمق ناعروغيرِوبوكؿ 
غيِرمسبوؽ اد مُمفتجهة،وي مفالهضِؿالكثيرالصناعيكافمِدينا لسبالكثيرِوالعصرُ.وبنحو 

دوفِمفمستحيبل فيالمتجتمعِةعيالصناالثورةِأخرش.إذكافتحقيؽُمفتجهة ةِعظيمالصِر بالهُ
كافبدوفالماؿ.تمؾالمراحؿكانتمستحيمة ،التمدف،التبضع،والت ركيزالتتجاري.وكؿ ؽالتسو 

قدؿِالماؿوالتمويوتيرةِعُسارُت  سعنهاكافانقطاعِفيالتجسد.فمتجردُويةالدمةِدورالدور اكتسب 
بعينس..وهذابدوراماكافيعنيالموت اههاوظايه ان األعضاء،وفقدعمؿِيعنياستحالة 

الممكففغيرِوالعامؿ.إذمِبيفالمعمؿِتحميمنالمعبلقةِلدشأفضؿعمىنحو الوضعُـهه سيُ
"إلىواألقنافالقروييفالقدامى.وماكافلمتحوؿِالمصانعبالعبيدِتو يؿُ ي "عامؿصهِة ،ـّتُأْف

أيأفّواألفنديواألرضِلسيدِعفادوفاالنقطاعِ يتحقؽفقط،إلىعامؿالتاـاالتحوؿ معا .
األتجررِتجْباأل  أما فهالمطمؽ. دفعُقيمة و، يمكف ال بها إال ت والماؿ. تبعيةُكُهكذا العامؿِوف

ةإلىلهيمنتس،دوفالحاتجالتجديدِالعبدِفيإخضاعِح تج قدن قدتحققت.كافالماؿُلمماؿِاألكيدةُ
المتجتمعُ دووبهذاالطريقةي.إلىسمطةالتحوؿِعمىدربِعمبلقة األفنديوالسيد.إنهاخطوة 

فيحيفل ةِسيادبرؼُتعذيياألوؿالالكبيرِالمتجتمعِوكؿ الصناعيالتجديدُ ـالماؿالمطمقة،
متجتمع فأي كُي  هذاالدرتجة.إلىسيادتسالماؿوحاكميةِاعترؼبقدةِينمفمتجتمعاِتالمدسابؽ 

بقدرِف.بناء عميسمعناابُسِكت ي ويء الصناعة.وكؿ ذاتهافيمتجتمعِدُح بِثقافة باتالماؿُلقد
يُ الطموحاتِؽ الطريحُهسِما أماـ والخياالتالكبرش، الضخمةِبالمواريعِالوروعُيستحيؿفانس

دون سمف . كؿ أضح وهذا ت ُأسر ة  وراءِورة ضرت ِعي مف بدءا  المطمقة، ص ير حذاء الماؿ
فياألقاصي،أوفيضواحيالمدفالنايية أكانتتسكفالقرية منزلها،سواء لطهمها،إلىإنارةِ

و رُ كافمفالمستحيؿت ص  األكثرتقدما . أُي أومخططوتجوِد إليإالو،عمؿ  ُبوِدر  فيسبيؿِس
 تجنِي الماؿ. ألقد تقديـِما رغ مُيعُالتجمصبح إللهِكؿُعمى يمـز فيسبيؿِما التجديد، كسبِس
الماؿ.

التيأسهر النمطيةِاألخطاءِأكثرِهيالتيتُباع.وهذاأحدُسِالمقداالتجهدِظاهريا كانتقيمةُ
الحصوؿِؤلتجؿفوحسب.اليدليسالتجهدُحوزِةمفمايخرجُبالماؿ،أيباعُعنهاالماؿ.فمايُ
كان وألتجؿِسميـ ف دإلىبحاتجة هناؾتعمىالتجهد، كانفدعمىالبالحصوؿِأوال . هناؾت،

ولـّأُإلىحاتجة  كانعمىاألـّمحصوؿ. تتكاثرُحاتجة هناؾت، وهكذا السببياتاليحةُالمرأة.
حيثاليمكفوالبراعة،بالمهارةِيتسـ كافيتجبأفْالتجهد إلىماالنهاية.فضبل عفأفّ"ألتجؿ"
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مفدونها.وألتجؿِورايُ هيالء.وألتجؿِوروةالالخبيروصاحبِلممعُمـِحاتجة تهناؾذلؾكانا
–بخُسالاألتجرُالسنيف،ولكادحيها.إذف،فمالؼِخبلؿ العمؿالمتراكمةِةِخبرلحاتجة هناؾتكان
 عفمعدؿِي بما قميبل  التجوعزيد القيـِهكؿُخراجِإلة كافلعب–س ُد اليد.مفحوزةِالمقدسةِذا

 التاريخُُيباُعهناهوكافبالتالي،ما ت ووالمتجتمع. ماكافوإلىأداة.الهردُاإلنسافُؿ واح هكذا
يٍّمتجتمعإلس أليُ هذاالدرتجة.إلىعميهـاويت سماط بعبادِـ كاح ت ي حتىاهفأفْظهر 

سمفالمعادفالنهيسةِصِم خ كانتتتتجسدفيت ،الماؿيتاريخِفةُمهماألخرشالالع بّلـِنقطةُ
في–دو سْالماؿاأل ثورةُ–كبيرةالتهذاالثورةُق قاح ت وقدفيالمقايضة.والهضةكمقابؿ كالذهبِ

السبعينيات باتالماؿُو. هكذا أ حيثحرا . األوؿ تحرر ز نتج كافقد المدفاإليطاليةعمىيدِا
ربطِ،لدشالحرة تالثانية،فكانتتحقق كبرشسالاألوراؽوالسنداتوالقروض.أماثورتُكسبآليات 
سلمذهبوالهضة.مفتبعيتِا رسميالدوالراألمريكيبانقاذِ
وراء المتسترةُؿ.هذاهيالظاهرةُاالمرسميا فيعصرِالولوجُـات قدكاف،معهذاالثورةو

،الكبرشالثالثة.العولمةِممةِمىبح التاريخيالمسالتطورِ الكبرشالعولمةِفحممةُومثمماهومعمـو
كانت لمرأسمالية األولى فترة  ووبسِاالستعمارِمبلتِح ُتصاِدُؼ القاّري االستعمار عصرِفي

تالكبرشالثانيةكانالعولمةِ(.وحممةُلمميبلدالتتجارة)مابيفالقرنيفالخامسعوروالثامفعور
لعصرِفيااإلمبرياليةحممة  الصناعي)وتمتد مفعموما  القرفالتاسععورإلىالربعمطمِع

النطاؽ.وكوفُواسعةِووطنية طبقية عنهامفحروب ض خام األخيرمفالقرفالعوريف(،ومات 
المراحؿِساسالب نااييفاألهـُأأحد الماؿِ هأربعة حواليتياستمرتالييفلهذا حقيقة يقروف،

لمحداثةاألعظـ اإللس الماؿ.إفّبعصرِهاتجميعا مفالخطينعتُوف كُ.بالتالي،لفي مهروغ منها
؛والحرب)مر سومارس(السمطةِإلسُأماالماؿ،القومية.هوالدولةُ)زيوس،تجوبيتر(الرأسمالية
الذياللبلقتصادولمعصرالحديثالمتصاعد التجديد فكافاإللس  لسفيالتاريخبالمعنىرديؼ 

سوسيادتس القديمة،وييسسعميهاهيمنت اهلهةِالذييط ىعمىكافةِالعاـ.إنساإللسُ
إلىمرتبةِوأدواتهامالتهابكؿُالماؿِميسسةِرتقاءُياه،ؿاالملعصرِاألساسيةُالخاصيةُ
 كانالصدارة. تحيث كماالتامة اهابت قرتط س ب قد والتتجارية. الصناعية االحتكارات عمى

تتج ر باعتبارهااحتكارا )وخاصةالدولةالقومية(.هذاواند الكاممةِات ب ِعيتهأيضا لِالدولة تع خض أ 
والتبادؿِاالستخداـ)االستهبلؾ(واإلنتاجِمفمحافؿِالميلاهةِاالقتصادالرييسيةِمستوياتِتجميعُ
تحت األدواتُالماؿسيطرِة أما فُتو ُكؿاليحة كميا . صندوؽِكاتِمفاألدوطويمة المستخد مة،
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البنؾِ الدولي، منظمةِالنقد الالدولي، تجميعِعالميالتتجارة البنوؾِة، البنوؾِفيالعالـالمركزية ،
مختمؼِعالمال السوالقروضسنداتِية، والبورصة، ؽ بطاقةِواالستثمارسنداتِ، التحويؿ،
ِبو ب ح.أوباألحرش،س وب أ باتالماؿُهذاالميسساتِ.وبوساطةِالصارؼ،الربا،وسعرِثمارالستا
دور العهدِالحديثةُهذاالميسساتُيدتياألبوية.ولمعايمةِالقديـِالهرميُالحاكـِفيمنزلةِي قِب 

م ه بصهِتسالماؿِبذرة امعهؿُحمِت هاهيأنواقعة الحقيقة البدال منس.لكفّالولدِ .هاتجميعا س 
فيماتتخابرُردرتجة،وهخِظامة ن وفمُكُ،بحيثت ةمذهموبكة فيمابينهاُتيُلؼهذاالميسساتُ

تيثرُبينها إنها بثانية. وثانية  البعض، تايُببعضها القصيرِبِحراكُر  المدش عمى والمتوسطِها
تج  وقد وذاتِالحركاتذاتِىتسميةِعمتالعادةُر والطويؿ. بػ"الماؿالساخف"، المدشالقصير
وذاتِوالتحويؿاالستثمارسنداتالمدشالمتوسط" ؿةالطويمالمدشالطويؿ"السندات"، ".األتج 

قادرة  ت ييرِإنها والهترةِعمى التواالسـ عمى وهي والبناِءالي. اإلنواِء حيث مف األسرُع
لوالياتالمتحدةاألمريكيةاتامم عُماواليورو.وههيالدوالرُاألساسيةُبةِحاس الم.وأداةُاالتجتماعيّ
واالتحادِ لىتجانبِواألوروبي. التاا  في سِر م االستمرار أنس إال والمزاولة، هذااعتبارُباإلمكاِف
 والحاؿُكتمبل مالنظاـ إذف، كيؼتتحقؽاألرباحُ. النظاـِفيظؿُهذا، باعتبارهاالتجديدهذا ،
األولية؟ال اية 

القايمةفيالعالـإلىواالتجتماعيةوالسياسيةِوالتناقضاتاالقتصاديةِالعبلقاتِتكؿ لقدُنِقم 
النظاـِ التجديدِهذا عميساالفتراضي هي وكما بؿ النظاـُـ حك أ . مخالب س العوامِؿحتى عمى
،أكثرإلىالحقيقةعفكثب النظر األخرشأيضا .إفّيةِوالثقافواألكاديميةِاأليديولوتجيةِوالوسايِؿ

نا.إدراكِمفقوةِسُيزيدُ
 يعنيس الذي وفّأما االحتياطي( )واليورو مِة ب محاس حدةُالدوالر أيٌّ العبلقاتأساسية؟ ف

الممموسةت والتناقضات،وبالتاليالتحالهاتِ ت سُعكِوالحروبفيالعوالـ الصرؼِأسعارِد التُب ها
والتحويؿِاالستثمارسنداتِد التُب ة،وكذلؾت وطنيالالدوالرواألمواؿِتراكـِوالمبادلةبيفساحاتِ

وت ق م باتُاألسهـِو وت ب د التُالمالية، الحربُأسواقها، تنتقؿ أ ل ـ ُترش، واألسعار؟ العالميةالربا
كبرش؟الرمزيبدرتجة االفتراضيُاد،إلىهذاالعال ـِرعنهاباطّالثالثة،التيطالمايزدادالحديثُ

ل يستالحروبُ داخِؿتمؾفمِواألخرشبيفالهينةِنبثؽُالحقيقيبمثابِةمايفيالعال ـِالمندلعةُأ و 
االنكسار؟بالقربمفخطُةِد المتولُالتوققاِتوالتصدعاِت
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العالميةِبعدالحربِباتتاألمريكيةالمتحدة الوالياتِيفّالقايؿبعمىالرأيِاإلتجماُععادة يتـ 
لدوالرِا.وماوزفُمهيمنةقوة الثانيةِ هناتمؾالهيمنة.المثيرُنتاجُسوشمالية كوحدة فيالعالـِ
ها.هذاالهيمنةِبالذهببالتزامفتماما معبموغِاستبدالسالدوالرمفخمُصتهو واضحِمفالأوتج 
فمفالبلمحاسبةوالبلمباالة.تتميزبضرب عالمية هاهيمنة كون ُسعكِي هذاأفّ أمريكاأفّمعموـ 
ق طم أ  منذ ت الثمانينيات عفيما ترليوناتِزيُد العال بيضعاؼ الدوالرات إلى دوفوـِمضاعهة

د ث  ح  إنس أفْمهادُمرُوع مقابؿ. الدوالراتِاتترليونتجني ت ا العمبلتمطبعةِؿِتو يبفيالعاـ
ُخـْلوحدها.ل  أخرشأداة ر.هؿثمة مخ أومكاف عصر فيأيُدُحلااىهذلإسنهس الماؿُـُيض 

الظاهرةتوضُ هذا مرة،أوعمىالماؿألوؿِالهيمنةِكينونةِأفضؿمدشانعكاسِصورة بحُعدا
االعتراؼِ هيمنة نهس الماؿ يفّبمدش وسيادةس فاذا نصب ؟ كوف وضعنا الدوؿِتجميعِالعيف
مديونة  أفّ)ال ريبُالقومية نهس المتحدة الوالياتِحقا  الدولةُاألمريكية هي ها األكثرالقومية

معنىالكممة.فضبل بكؿُهيمنة الماؿِكوفِسبابِألإدراكناقدرةُ–أخرشمرة –(،فستزدادةيمديون
ديرهاالهوايدواألسعار(،والتييُمعدؿِورفعِخهضِ)حركاتُتجدا الص يرة الماؿِأالعيب عفأفّ
ما.بودةـِالعال أركاف ز هُاألمريكي،ت المركزي البنؾُ نظاـِمدشرسوخِتجبلء بكؿُيوضحُوهذا

عفالحد.زايدة الماؿِقوة فُبرهِالتيتُالتمويؿ.بمعنىمخر،فالظواهرُالماِؿو
بالنظاـِاألزمعبلقةُ فاألزماتُأكثرُات لؤلنظار. الدوريةُلهتا  المتوكمُة مسيافتسمسميا  ي

البلتينية وأمريكا توروسيا فيميدافِدورُ، االنعكاساتُكميا  أما المو ياد،عمىاالقتصادِالماؿ.
فيدنياالماؿ،فافّهي نتت لِالمويادِسابقا تبدأفيالعال ـِ.فبينماكانتاألزماتُا هادومفتيتيبعد 
ؿتتجرياالمعصرِأزماتِ إلىمِخرالمو يادِاالقتصادِأزماتُا .حيثُتتر ؾُتماممعاكس باتتجاا 

ولكفْ يتـ األمر، دوفزيادةِ، إنهايها نحوالنهجِأوأقطابسذاؾالبمدِتتجييرِبعد وذلؾِحداتها،
 المأسيادُايواءالذي ادنيا مهيد رومثاؿُوؿ. المضمارسيا هذا ت في فبعدما االتحادُت تاو .

تصعيدهاـاتُي طرديا ،لِالماليةالمتثاقمةِمفاألزمةِسياؽ في،ُأدِرج ٜٜٔٔالسوفييتيرسميا في
.ٜٜٛٔإلىالذروةفي

فمبخروتجيالمعموـِالمتسببةِفيموسكو،ارتباطا بالمستتجداتِكنُتحقا .أناأيضا غريب 
وقت خروتجيمفروسيابيسرعِكافالمسيولوفالروسيقولوفبضرورةِوفيتمؾالهترة.دموؽ

سي  وأنهـ يقُممكف، بما فيسبيؿِستطيعوفوموف ذلؾ. حتىبؿ االستخباراتِوبكةِرييس إّف
إلىأنؾ سكافيقوؿ:"لوبنهسِةِردالما فيسيرا ،وكُسي ويء أوهر،ل كافكؿ هنابعدستةِأتيت 
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وكاف.روسياِخناؽِعمىتق طب أ كانتقدٜٜٛٔهذاالنحو".أتجؿ،فيزمةُبول ماكناسنتصرؼ
أفّأتذكرُ.الزلتُالمستوياتأرفعِعمىيتجريبذلؾاالعتراؼُ اإلسرائيمي الوزرا ِ  رئيَس تجيدا 

"أولبرايت"ةِاألمريكيالخارتجيةِة ووزير"مرييؿواروف" المذ يف بي،المتعمؽِالتمويطِعمىاورفأ،
 ؿقدكانا إلىموسكوعمىعتج  مقابؿ مف،وأ ماناطرديذهبا مقداُراروسيا مميارعورةقرض 

اتهاقيةِعمىإبراـِالدوليلهذاال رض.عبلوة النقدِقدُأبِرم تمعصندوؽِدوالر.كانتاالتهاقيةُ
أيضا مقاب بيفتركياوروسيا لكّف،أمريكامعارضةِرغـ و.إخراتجيمفروسياؿ "التياراألزرؽ"

 أحد  كاف االتهاقيِة عمىهذا انتجذب اهتيفرضتالطِوالورالتوقيع  فبعدما إلىروسيا. تروسيا
النظاـُالمحدثةِالميبراليةِسياساتِ لها و التيأرادها مفحالتِتبالخروجِع ر الحاكـ، هاتدريتجيا 

كانتتتحقؽُالسايدلنظاـِمعاتندمج المومولة،ل الثوراتِفيعصرِأخرشمضادة ثورة .وهكذا
والمالية االفتراضيةِالمضادةِ
الموياد.معال ـِلؿاالمعصرِإدارِةةِيكيهتجدا تحميؿُوفمفالمهيدِكُسي 
دِوبيفتصاعُ،بالعال ـاالقتصادالمويادِـِك ح بيفت القايمِةلروابطإلىالقدتطرقنامطوال  - أ
ذُالماؿِقدرةِ أساسا .لمهيمنةِية رييسالالسياساتِخدـُالتيت المواريعُعمىالسيادة.ف البا ماُتيخ 

لستخطيطُالوالقتصادالعالميُاكيؼسيتـتصو رُ المناطؽِاالمعصرِحسب  عميهايتعيُفؿ؟أي 
مفالت أيٍّ في كيؼينركيُز حصتها؟ هي ما إعدادُالسمع؟ األساسيةب ي السياسات وترتيب

ديونها؟كيؼعميهاناهااالقتصاديةواالتجتماعية؟كيؼعميهاسد بُلمبمداف؟كيؼيتجبتحديثُ
استثمارُ يومواردها؟ كيؼ ذلؾ، عف تتجييرُتوفضبل  ووتيهيؿُتجب تيالاالقتصادياتالبمداف
السوفييتيالقديـوالصيفمعسكرالوتكامؿِـِتبلحة؟كيؼينب يتيميفُقّبالعصاباتالعايسمونها

العبلقاتالمهيمف؟كيؼيتوتجبترتيبُمعالنظاـِالثالثِـِالعال والبمدافاألخرشالمسماةببمدافِ
ماهيِةعمىبناء ،وفردودولة ووركة بمد أماـكؿُالمواريعِسيتـوضعُ،عاـّمعإسراييؿ؟بوكؿ 

يننقاطِ التي الع بّلـ عمى البمدافِب ي والوعوب مواكبتُوالدوؿ برمتس التوايـِلتحقيؽِ،هاوالعالـ
،أيالتمويؿ.ويتـتيميفؿالتجديداالمالمحدثةفيعصرِلّميبراليةمعالمعاييرالعامةِتماويوال
الوروطمالتالدوااأل مف بالعديد إلزامها بعد المواريع، لتمؾ لبلستثماراتالمناسبة البلزمة ية

 يمتزموف ال الذيف أما والعسكرية. األزمةُبالسياسية فتُهر ضعميهـ أفْذلؾ، نقطة صِي إلى موا
 لممواريع.ةِالموروطالقروضِتيميفِؿيعنيعصر االماإلفبلس.وباألصؿ،فعصرُ
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إلىفية ووهاوضوح هالئلوارِةبكؿُمهردبِكافية هذاالمقتضبةُناإيضاحاتُالنظاـ.هكذاُيو  اؿُ
األالعيب عمىأفّمبرهافِلثمىمُؿليستاقتصادا .وهيأدوات المافيعصرِالرأسماليةِكوفِ

مهروضة الورقية  هي بؿ ليستاقتصادا ، العميس فمف لخارج. االحتكاِر العظمىؤلرباحِتجنُي
فهؿثمةخروج فطريؽِحقؽعتي األوراؽ. مِا مفوضوحأكثر عفاالقتصادِهذا فذلؾ؟ما

فيالحاُؿعميستماكانبمايهوؽُمتجانا ألرباِحاتجنيِكيهيةِعمىإيضاحِقادر أوعصر قطاع 
.إذُيم طاخُالماؿوعصرُؿِاالمماهوعميسنظاـُ،بقدرِةارؽواسعووالصناعةبهالتتجارةِعصرِ
ـ بالربحمقابؿ التجميعُ لي قساي وركاء صِص يرة، ولُينِقذ رـِفيالتجُلنظاـايروا النظاـُمفتجهة،
الخروجِؿِاالمعصر أخرش.إفّأكثرمفتجهة سويتعزز نهس  االقتصادبدرتجة مىعهوعصُر
س.ثقافتِمعمعيف متجتمع وهووكؿُ،الصناعويةفيمماعميسوطية ودّأ

ـ واضح  أما لوتجس وتجها  أننا ماليٍّاحتكار تجميا  مرحمةُالمستويأرفعِمف إنها ح ت ات. ؿ  و 
تـاصهرالدوؿ ،بحيثي خارؽاحتكاريٍّ كدولة(.لقد مرتبة بموغُأيضا فيبوتقتس)حتىأمريكا

ها،وتدميرها،ومفثـإعادةِالسمطة،وتطويرِمراحؿِتجميعِعمىمتمكنةمفالسيطرةِمفالقوةال
العولمة،مثمماؼُصِالي االتصاالتِعصر العولمةالتجديدة.أيأفّ.هذاهومضموفُهيكمِتها

فريدة العالمُيوالسياسة)االحتكارالسياسي(عمىالصعيدِاالقتصادِداُخؿ ت عت ق د.إذأفّيُ بنسبة 
ُيو ُكؿُمفنوِعها ُيع ُبرُمضمون ، وهو األصمي. والوطنيةاإلراداتالمحميةِتجميعِعفانضواءِس

واالقتصادي تحترقوالسياسية الخارقةالقوشاالحتكاريةبةِاة إنسوضع العالمية يقتضيتجديد .
ودقة.إمعاف فيسبكؿُالتعمؽ 
ماليٍّبناءِ،بهدؼِابالكامؿغزوِإلىاالتجتماعيعمىالواقعِالماؿِتيثيرُيرمي - ب متجتمع 

فالسبيؿُوافتراضيّ رسممةِ. في تيثيرا  إوراكُ،المتجتمعاألكثر الهو في بوساطةِربحِس أدوات 
والودايعواالستثمارِسنداتِك واألسهـ. ي والتحويبلت المتجتمعُكُهكذا مقدمتسبيكمِمسوف وفي ،

معاندمج وـ ح قدالت ،الخصوصالطبقاتالوسطىعمىوتجسِ ؿ ح تو،الماؿعال ـِ دفاعية إلىقوة وا
مقابؿ  زهيدة حصة عفالنظاـ بنسبة ةِض المناهِالهعؿِدُردووتتحطـُمفالربح. ة.مهملمنظاـ

 يُحيث االستسبلـِفرُضراُد خبلؿِمِ،المتجتمععمى وثيؽ بطِر ف بوكؿ  مفاألنواعِآالؼِبس
 المنهتجيِة القروِض االستهبلكيُكمواريِع الص رشوالقروضِاالستهبلؾقروضِوالمتجتمِع

ما عال عاطميفعفالعمؿِالإلىعال ـِأوال ،وُيضاؼُاألزماتُبسيط:إذتُهر ُضاألسموبُووغيرها.
تجيرت ت نقطة الوسطىحتىتصؿ الطبقةِعمىإخضاعِ.وُيعم ؿُأمثاِلهـالعاطميففرتجديدا مِمخ 
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الهوضىواالختبلؿ،ثـالموت.وُتع ماؽُةِحافّبموِغدُوالهقرإلىح المتجاعةُفيهاالمعونة.وتُهر ُض
 المطموبة.الوروطِمقابؿ سبالقروضِبالزامِالمتجتمعِكمُةهيعادُتُ

تحويؿِتكان ترتكزُالمتجتمعاتِمساعي السابؽ الثوراتِفي التنويريةعمى والحركات
الميمولةباألساليبِالنتايجِإلىانتزاعِأوالسعيُ،نتزاع،فيتـافوالثقافية.أمااه المالية،وبمنواؿ 

ماتواُء،بؿبذِؿأُيمتجهودوممنهج،دوفوامؿ  هكذاو.ٔ،دوفلمسالنار"طابالممقو"انتقاِء
كؿُت  عمى والعالميةنميطِالتحركاتُالمتجتمعاتِسري ، البوتقةِرِيمرتمحاوالُت مف الثقافيةها
عادِةهيكمِةتمؾالمتجتمعات،قطيعالومتجتمعِالكتمِةمتجتمِعمؽِلخ ةِيداحاأل ُيأخمومفبحيثت وا 

بالتالي،فمواريعُعمىالنظاـاعتراض  كافبسيطا . بالمتجتمعات،مهما ـ وـُقُت هامعانييحِد مقا
تحويُمسيمكفويء كؿ فوالثورات.لميوتوبياتِـي عدثمةحاتجة القديمة.أي،ل الثوراتواليوتوبياتِ

ُول موروع.فضبل عفأفّإلى المضاد،متجتمعُالمتجتمعُهوضبطهذابالتجاهز.ي ُموحأفّهاُمم 
المتجتمعُالواحدالنمطِوالمحاكاةِ أليس يداحاألالذهنيةِومتجتمعُاالفتراضّي،، المهروُضة.ُترش،

الهاويةِتطبيؽِموروعُوأهوعال ـُهنا تجديد  بقناع  عصرِمتجتمعِتعريؼُ؟ينب يةكونيوبيبعاد 
.مفتجميعالنواحيعميسالتعرؼُو،ؿاالم

ؿبخصايصمتناقضة االمفيعصرِخصوصا الدولةِوسياساتُعموما السياسةُـُسِتات  -ج
القومويةوالدولةالقومية،أساسا فيسياساتِنسبيا معالعصرالصناعي.إذتتعمؽالصناعويةُ

عثرعت ِبرتمؾاالحتكاراتِي ؿاالمعصر االحتكارات.فيحيفأفّوتسعىالبتكارِ عمىحتجر  ة 
دعـُا ،الُيمكُنهاعالميا نظامالتيباتت.والرأسماليةُطابِعالعالميّالتساـبالدرِبطموِحسفيا

مىعالنطواءإلىاةِميالالقوميةالالدولةِاحتكاراتِ.ذلؾأفّحتىالنهايةالدولةالقوميةاحتكارِ
.ونخصاهفاِؽالعالميةِحراؾضمفاالحتكاراتالمتطمعةلمطريؽ يعترُضعايقا ،ت دوالداخؿ

عصر  االمبالذكر يمكنسؿ، ال باستخداـ،أرباحسمضاعهةُوالذي والدولةُعالميا سأدواتِإال .
تكييهُيتـاالقوميةتقؼعايقا تجديا أمامهافيهذاالحالة.فاماأفْ التجديد،أوأفْالوضعِمعها

يرافووسورياوليبياوكورياالومالية،مثمماهيحاؿُُتهد ـ العراؽ.ا  ونظرا ألّفليبياق ِبم تبالتيقمـِ
والتماهي، تفظاحفقد ي فيحيفعمىوتجودها. لـ ت عراض عندما عصرِل ضبِقبؿالعراؽ،

ذاتؿاالم قوة  فكافأهمية الذيُيع د  مفرمزية، إنواءِالبّد الموتجودِعراؽ  دوفهدـِ تجديد،
                                                           

،ودوفتحمؿأية،والتربععميهابتطهؿءالنتايجالبارزةمثؿوعبييويرإلىانتقاانتقا  ما تشا  بالممقاط، دون لمس النار:  0
 مسيوليةأوتقديـأيةمساهمةلموصوؿإلىتمؾالنتايج)المترتِجمة(.
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عمىوتجسِأفّكميا .فضبل عف الهند،وروسيا الصيف، األرتجنتيف، تركيا، الخصوص،البرازيؿ،
البمدافِ مف وك عموما وغيرها وهدتالدولة ون ، دارتقايمة ؛حاالتهابيعمؽِالقومية ها ت ص  فقد

ـ باألزمات،التيُأرِغم تعمىالترويضِالبمدافِ النظاـمعهامِتكامُتحقيؽِإعادةِبعدهاعمىِلُترغ 
متجددا .

.التجذورأيضا مفالعولمة يؽُعِتُاالنهرادّي،المعيارِالقوميةذات الدولة فّأمفذلؾهواألهـ 
تجدوؿِتضعُفالعولمةُ الدولةِفي نموذج  المحدودةِالمقتصرةِأعمالها السمطة النطاؽ،عمى

مة،والتابعة؛ تجا الهيمنُةدُتجه المحمية.كمات تحاداتهاالسياسيةِالقوميةباالدولةِنموذج وليسوالُمح 
الدولة الوحداتالمحمية.إفّالحتجـمفخبلؿِمتوسطةِالعمىالدوؿِالتحويؿِإطراءِالعالميُةإلى

لُمر واحة القومية  طويؿِوف كُت كي تناقض  عولمةِعمى مع والعناصرُاالمعصرِاألمد ؿ.
لمنواقصِمفذلؾضرورة تجعؿُت ،ناهاسماليةفيبُلمرأضةُالمناهِالمحدودةُ ال ايرةُمِمّحة.ونظرا 

الدولةِ عف تتمخض والدولةِالتي عموما  المحاوالتُالكبلسيكية تتجري فانس غالبا ، القومية
بنظاـ ت لِ يُمحايد طعيمها ال المضموف حيث مف أنس حيف في المدني، بالمتجتمع ؿُثُم يسمى

بكؿُالمالمتجتمع  إفراغِدني عمى ُيعم ُؿ إذ الكممة. تجوهرِمعنى مف ث س ومف الديمقراطي، ـاا
المدنيهوالساحةُالقومية.المتجتمعُفيالدولةِالمتمثؿِلّميبراليةِاميزؽِوطيةِسلتخهيؼِاستخدامِ

منازعاتُ التيت ر كازتعميها الديمقراطيةةِمدنيالالسياسية والحضارة فدمقرطةُالكبلسيكية لذا، .
أُالمتجتمعِ ومف مبديية، قضية  مهاـُالمدني و،الديمقراطيةالسياسةِولى التحميؿ التي تنتظُر

.التنويطوالتهعيؿ و
عمىؿامالعصرِأعماؿِفيتجدوؿِالمندرتجةِالمواضيعوالقضايااألساسيةِيتيفيمقدمةِي

 صراعُالصعيد الراديكالمدنيالاأليديولوتجي: إعادةُات، اإلرهاب، ية، العولمة،هيكمِة الدولة،
عبلءُ الديف.ويفِوا 
قاعُة مهمالمدنياِتوالحضاراتِصراعِة حوطرأإفّ ُيت و  إذ ناحيت يف. أفْمف قوُةالت هُرض 

أيالقايـِمنظاـِلالمهيمنةُ إليها. تنتمي التي ،مدنيت ها ما ُيعت ق دُوبخبلِؼ أو بعُضسعكسُت ما
ليسالموضوعُف،وساطاأل أوحضارة  فعتجزُيةأنكموساكسونة حضاربيضاء ةِحضارالمسيحية.

عتجُزهاوأ،الرأسماليةالحداثةِينطاؽِطّخ عفت المويدةهاعبراالوتراكيةِخمقُرادُالمُاالوتراكيةِ
مفتتجاُوِزهاالتحميبخصايصِعف حضارة يأزمةِطّخ ت ومف،متجددا النظاـِااللتقاِءب؛قدم كاف 

الصيف،االتحادالسوفييتيورسممةِانهيارِعلمعيافم.وقدكافالح ت ب داتوكينهاموتجودة فعبل 
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ي الصراع أفّ بيفؾُبيفالقطب يفلـ ومدنيةحضارصراعا  بؿبيف ة  قوت يفمهيمنت يف)تمثبلف،
الحداثةعينها(.
فمكانُةلعال ـِباالمسماةِالساحةِكوفِإلىتجانبِ فيِقد مس، عريقا  حضاريا  اإلسبلميميدانا 

ضروبِاإلسبلـِ مف ضرب  إلى واألقرب اإلقميمية، القوموية قدتناقضاتُكذلؾ إسراييؿ مع س
وكؿ القايـبييُمعالنظاـِندمج لي ؾُي األوسطلـالمدنياتفياألتجندة.فالورؽُقضية تدرتج أ 

بالحؿ،تيتي فأفْمِالقومية،دعؾ الرأسماليةالثبلثةبرمتها.والدولةُصورِمفاألوكاؿخبلؿع
فيالمممكةالقومويةالدينيةِالنزعةِتصعيد عمىأفّأكثرفيكثر.عبلوة القضية دُقُع بؿكانتتُ

وس العربيةِ يرافالويعيةعمىالسواء، والتيثيراتِضراوتبكؿُالمحتدـِالعنؼِاف ي ر السعوديةوا  س،
المدنية.التجدؿبويفِمفأبعادِذلؾكافُيزيدُالهمسطينية؛كؿ –اإلسراييميةلمقضيةِالثابتة الدايمة 
ُبعدُ الُبعدُبدواخؿِالمتعمؽُالقضيةِإنس أما رغبة المدنية. فكاف المنطقةوعوبِاهخر،
فيصوفِومتجتمعاتِ الموزاييكية والدفاعِها والخبلصِعفوتجودها، الثقافية، مفالدولةهوياتها
،هوبمعنىمفالمعانيوالقوميةوالدولةاالستبدادية.مفالدولةِمزيج التيليستسوشالهاوية
المدنيةبيفالكامنةالعمياوبيفالحضارةالديمقراطيةذاتالطاقةِالقايـِلمصراعِإقميميٌّانعكاس 

واضح  الكبلسيكية. بالمقدورِتماالستبدادية أنس موكمة الحديثُاما  دة اتجعف الحضاراتِبيف
النهطوالماء.مسيلةِمفبتيثير الورؽاألوسطالمدنياتفيمنطقةِو

لمدولةِةُرداهيفيمضمونهاالراديكاليةُ هايبطابعِؿ.وهاالمعصرِالقوميةإزاءعولمةِفعؿ 
انطبلقات  والعرقي انكماشِؼُهدِت ،ةسياسيأيديولوتجية الديني القوميةِإلى ذاتهاالدولة عمى

وأمثمةُباضطراد موتجودة . كؿُذلؾ فاألمثمةُمتجاؿفي كاإلسبلميةِالدينيةُ. والمسيحيةمنها
والعناصرُواألرواحيةِٔوالهندوسية اليمينيةُ–القومويةاألفريقية، كؿُالِعرقية قومية؛دولة ضمف

التجناح ُتو ُكؿُ والراديكاليامعا  نتجدُاهخر. تصادـِأمثمة طالما يمثبلفعمى إنهما الطرف يف.
لمنزعةِالوكؿ  نزعةِالرتجعي مقابؿ تجانب المحمية مف فالتياراتُالعولمة. المحميةمخر،

وممِوـُقُت ،اليساريةوالتياراتُوالهامينيةُوالثقافيةالديمقراطيةُ ِبم ـُ محافؿ ها منتدشالكفي
                                                           

ديانةوثنيةيعتنقهامعظـأهؿالهند،توكمتمنذالقرفالخامسعورؽ.ـإلىوقتنا.اليوتجدلهاميسسمعيف،اليندوسية:  0
همافيالسماء،وهوخالؽاإلنسافوالحيوافوالنبات.مرتبثبلثحقبأساسية:دوراهباءوتوحيدحيثتبدأبوتجوداإللسبرا

)التتجار الويش )التجنود(، الكاوتريا )الكهنة(، البراهمة فيها: الطبقي بالنظاـ تميزت اإلصبلح. ودور الكهنة، دور اهلل،
بع:الكارما)قانوفالتجزاء(وتناسخاألرواحواالنطبلؽووحدةالوتجود.والمزارعوف(،والووادر)المنبوذوف(.تتمثؿعقايدهافيأر

 وهيتعتقدبثالوثبراهما،فونو،وويها.أهـكتبها:الهيدا،قوانيفمنو،مهابهارتا،كيتا،يوتجاواسستها،ورامايانا)المترتِجمة(.
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خاصٔالعالميالتجتماعيا وبوكؿ  النقاشِالقدرة تُبدي، الحضارةموضوعِوتداوؿِعمى
بينها،ولوب منخهضةالديمقراطيةفيما سوشحركةُماهواإلرهاب يفّب.وي  ُمبالظف مستويات 

مفتجانِب واستهزاز  ُيإة اهاأدأنتيكدُقوية القايـ.وثمةإوارات النظاـِتآمر  ليهاُيمتج  مقصود  بوكؿ 
المثاؿ،اليزاؿ"القاعدة"عمىسبيؿِؿ.فتنظيـُاالمعصرِلسمطةِورعية ذريعة إيتجادِفيسبيؿِ

اإلرهابيةالراسخة.بالخصايصِوحوف سمؿنهس االمعصر  ز.إفّمُمحافظا عمىخاصيتسك 
الماؿ،هيبِر ماالتيد االتجتماعيةُالعبلقاتُ مِإرهابية قضية هاذاتِدُح ها فإرهاب كبرش.ما

ت بُترُسيادةِبقدرِميثر  التي أواصرِالمتجتمع الماؿ ال ايرةِمف والقِا العمؽ. مفاألكبرُسـُفي
التيالنواطاتِ إليها فيتجميعِالنظاـُبادر  والسياسيةالقايـ واالتجتماعية المياديفاالقتصادية

لسمثيبل فيالذيق مامانتجدُ،اإلرهابومتس،إنماتندرجفيإطارِديموتجوداوتيميفِإنواءِبهدؼِ
تيميفمفقبيِؿ:التحريضواإلثارةِعناصرِاإلرهاباألكبرمفخبلؿِالتاريخ.إنسيسعىإلخهاءِ

ؿاليدِإطارِخارج واسع الماؿمفالماؿعمىنطاؽ تجنيِ و  الماكرةالقويةاالقتصادالموياد،وت ح 
مااوُتِهرالمتجتمع.إفّقمةِقايـ،وتربعهاعمىالتاريخإلىنظاـ سياؽِلبارزةأمامنادايما طيمة ا

احتكاراتِممارساِتحتىواحدا مفالمميارمقابؿؿُكُو اليُ،ونهببساألربعوفحراميمفسمب 
لهذاالدرتجة،اليمكفؽِاهفاالهسيحةُالنهِبوالسطو.وعممياتُنهبالوسمبِفيالؿاالمعصرِ

فالظاهرةُبكؿُإرهابيٍّإالفينظاـ تتحقؽ أفْ مفذلؾ، انطبلقا  بعصرِمعنىالكممة. المسماة
ي ؾُ لـ أفْاالتصاالت، بهدؼِ،ضروريةوف كُت لها ي إرهابِةِمواراإال وربما بُسِكت التمويؿ.

هذاالمآرب.باختصار،فالنظاـُل،نظرا لتطويِراناامع"اإلعبلـِإرهابِبػ"ينااماس الذيصطمحُالم
وسيظه رُإرهابيٍّسأكبرُنهسُ التاريخ.عمىمسرحِظه ر 

 بلؿِاالست.فطرازُالمواراةمعانيستيسيسا عمىعمميةِبُسِكت الديفأيضا ي ويفِإعبلء كماأفّ
عمياكالديف.ومرإلىسالماسةبحاتجتِوعرُي  المتحقِؽمفاإلنتاجالمتجتمِعإقصاءِحمةُقوِةورعنة 

هامععصرِبمغُسابقا ،ت والتيكانتقدابتدأ ت،اِتساتجتيحاوفؽ بطالة بذلؾتتحقؽُفؿ،االمأوتج 
والمراحؿُهيرتجما ي ية. )التصعبُالتي بالعمـ يمكفاتطورإيضاحها ال قبولها(، يستحيُؿ التي

                                                           
المنتدى االجتماعي العالمي: 0 عاـ دئٕٓٓتيسس لمنتدش مناِهضة مفكمنظمة واسع لمدش ممتقى كاف حيث هوس،

المنظماتوالحركاتالمعاِرضةلمعولمةالنيوليبراليةواإلمبريالية،بهدؼتنسيؽحمبلتهـالعالمية،وتبادؿوتطويرالمعموماتحوؿ
اا.كافوعاراالستراتيتجياتالتييعمموفوفقا لها،والتعارؼبيفالحركاتالناوطةفيالعالـوماهيةالقضاياالتييتبنونه "عالـ 

مختمؼأمرممكف")المترتِجمة(.
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وهذاإحياي بالديف. إالبتسميسها فها بالتالي، يحصؿفعبل . يتما المذكورليسلمقمعِع راُضما
إليسنزلؽُالذيياأليديولوتجي هذاهوالواقُعالتدييف.المسمىباعادةِالحدثُهوالديف،بؿثقافة 
ياؽالخناؽُو.تعصبعندماُيصاُببالعصر كؿ  ُيض  النهعيةِكقيود كبيمسبعمىالمتجتمعبت هكذا

.فعندماالالدينيّوالتعصبِاإلرهابِواتِحضارالراعِصوقطيعالمتجتمعِواالقتصاديةِالسمسرية
هذاإليهماالقبضةكميا عمىالمتجتمع،ُتضاؼفيإحكاـِدُداو المُحتجزُوالالحديديُيتجديالقهُص

التنهيذ.دخؿُ،وت األيديولوتجيةالتجديدةفالميثراتِماألنواعُ حيز 
ي الرأسِعصر إفّ الذي المالي، عصورِبدوماؿ أعتى يُوكينس بكافةِرُبُع الرأسمالية،

ويويرإلىنهاذِفاالنهيارواالنحبلؿعخصايصس منظاـ.لديمومةِالطاقتسالكامنةفيتيميفِ،
ف ُرغ  مامفكمما متعصب.هذاالحاتجةُلالحاتجةإلىبالِمثِؿوعرُفانسيمحتواا،معانيسوعصر 
عمىتاريةالاالضطر .ضعهسدليؿُهيبؿ،قوتسدؿ  الذياليمكفاألولياالنواط اإلنتاجُُيع د 

ذلؾ.بالعتجزعفتحقيؽِؿ،فهواعتراؼ االمبدونس.أماعصرُيعيش أفْلئلنسافأوالمتجتمعِ
المتنافرُالنظاـُف.هذامايتجري.ومعطوبعاطؿ نظاـ ،هواإلنتاجالعاتجزعفتحقيؽِوالنظاـُ

دورهذاماي ولسفيالحياةسوشالمتجوءإلىاإلرهاب.لهذاالدرتجةمعالعمؿواإلنتاج،الفرصة 
.يةاستهزازتآمرية ،وُيط باؽبيساليب رواز ،ويُأساسا عنسالتجدؿُ

 كاف مستهؿُُوِرع قد ـِاأعوفي معرهاباإلموتجةِلترويجِالبالثمانينيات فالزعيم يهتجوـِ،
 ورونالد وتاتمارغريتري يف ور نيكاراغوا عمى وفمالهيناس)تجزر ي حيثلكبلند(، ودافقُكانا

نكمترا السايدمهيمنت يفقوت يفكأمريكاوا  فيفالمتافاعت م تادفة الُحكـِتامط سُالتكانو.فيالنظاـِ
ب يفمنبمثابةِ،عفطريِؽاالنقبلبباكستافوتركيا أمريكاـُصْو ـات هما.فيحيفمساِعد يفُمق را

البلتينية بقاطبة  اإلرهاب. "النتجـوحربِ"معالمستمرّالتسمحُِستنافُأما روسيان حاىكافقدف،
صبلحاتُمهيمنة.قوة وف كُت فأفْع مقدامة لمنظاـ.ٔنغسياوبينغيدوا  فيالصيفكانتتنازالت 

وُأنِهي تالتنازالتُ المتحققةُهذا لت بدأ ودولةِالوطنيالتحررحروبِمع إرهاِبعاصهةُالرفاا،

                                                           
،أديفهووزوتجةماوييسالحزبالويوعي.بعدوفاةماوفيالثورةالصينية،ورالبارزةأحدالوخصياتدينغ سياو بينغ: 0

الحكـفيتجمهورية ثـاعتمىسدة الثقافية. فيالثورة الصيفالوعبية،بكونهماعضواففيالعصابةالرباعية،بسببدورهما
في لعبدورا ممحوظا  الرأسماليحتىقبؿإعبلفانهياراالوتراكيةالمويدةرسميا .كما وفتحالطريؽاللتحاـالصيفبالنظاـ

توتجسالصيفنحواقتصادالسوؽ)المترتِجمة(.
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،أكثرليونة،ولكفْالسياسةبمنواؿ كمينتوفبهذا.واستمراالمناحيكؿُمفؿبالهبوبماالعصرِ
أقوشتيثيرا .
سوشالورؽُـي كافل  كافإذستماما .فتحِعمىاألوسط،الذيلـُيقد ْربؽ  ساحة قدُصُير 

والراديكاليةواإلرهابوالديف.المدنيةِإوكالياِتهامفب وارِم ؿُنه كيداءت عقدة تإلىلقضاياتحول 
ـ فاْفكافالنظاـُ غزوا،بهذاالسبيؿأوذاؾ.عمىإتماـِحينيذ اليرغبفيالتراتجع،فهومرغ 

كان أنس عف فالبتروؿُمصيرالالنهطِقضيةُتهناؾفضبل  أيضا . كافية يتالاتِالقطاعأكثر
طة اإلسراييميةكانتمسما–العربيةالقضيةُومخر.قرف سلسلمدِةمفحاتجتِسينِقِي النظاـ،لاهر استثم 

.خطرا تجادا ي ُموُحفياألفِؽباستمرارالويعيةوكانتإيرافُ.سديموقمييؼِالنظاـكس عمىرأسِ
ؿ  و  إنكمتراوفرنسا.فيترك تسلهاهوإرث ،المتهاقمةإلوكالياِتالمنطقِةإلىكومة مفاإّفتح 

التمرداتوفيالمنطقة.فاالنقبلباتُحمم تأوزار هاب عُدقدؾُاألولىلـت العالميةُالحربُفالحقيقة،
ميورات كانتاألنصارِوحربُاألهميةُالحروبُو المنتهية.كانتعمىتمؾالحالةغيرِودالالت 

أمريكايفّبالتخميفُالمواكؿ.كافباإلمكافِتعقيِدسوشلويء ،اللِالِمسطرةبُرِسم تقدُدالحدو
طويؿ ترميإلى ؿ  أتج  منذ ما موروع  فمومفوراِء معالحربالباردةِمواكمُالتمؾالمواكؿ. ها

السوفييتيو البلتينيةوأوروباواالتحاد المنطقةمنذزمف فيعمىالتدخؿِكانتمرغ مة ل ،أمريكا
 المواكؿُفبعيد. المذكورةُتمؾ لمنظاـ بالنسبة كانت دربِتسيُر عمى النسبيُالحؿ مطمِعفي

قضيةُالتسعينيات أما مستمرة . فكانت األوسط، استهحاؿِالورؽ مع فاما فيها. أْفال رغرينا
النظاـُتراتجع ي أو يكميا ، تدخؿ أْف تراتجع وكميا . لو فسي لكف، سراييؿالنهط خسُر وا  تسمُحسو،
إلهرصةُال ليراف هيمنِتهابسطِبالتالي دااـ ص  كاف كما . بينسحسيف باعتقاِدا ه و س  م ساس قد
العرب."بسمارؾُ"

بحروبِكافعصرُ الصناعي ش.والعصرُكبراليةِاالستعمارالنهبوالسمبِالتتجارةقدُسُير 
ُمثق بل بالحرب يفالعم  التحررالوطنيأيضا .عداحروبِهذا،يةداخمالالطبقيةِالميات فوالحروبِرا

 الرأُسأما فكاف المالي، ماؿ ـ أ قد قح  السمطة. مع فيصراع  برمتس محطاِترُمخِوالمتجتمع 
الوصوؿُهذا،المدنيةاحتكاراتِ بمقدوِرا البنيويةِإلىكاف الهوضى لورؽافقدافِمقابؿ قعِر

والتماما طاألوس قريبا وضعُ. كاف المعاشأصبل  ذلؾ. النظاِـهرصةُفمف النتجاِح غ د تفي
،لظروفهاالخاصةوالحاصمةفيالمنطقة.لهذاالسبببالذات،ةبالمستتجداتِمهممتعمقة بنسبة 

ذلؾ.كانتستييدصحة البلحقةُثالثة.والمستتجداتُعالمية سوشحرب ؾُـي ل تجرشماف
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أكثرسُتدر ؾالحقا عمىنحو ،وبينيهذاالمرحمةبيفواالستراتيتجية الحرتجة العبلقة أفّدُقِت عأ 
و الموضوعُفباألصؿ،وهافية. بالتدريج. وضوحا  يزداد م لقد المداوالتنصؼ عيأفّسم ط ر ؽ 

األمريكيالمقتدريسِالريحافظاألسدودرِتقمالسوريالبيفالرييسِالمنعقد يففيالمقاء يفالدايرةِ
تمتعمقة كمينتوفكان ُأدِرؾ وبي. أنيكافقد ةصيريموحرتجة حالة وصمُت و. ُفُصؿ  كافقد

طويؿُاستراتيتجيٌّدور لمكردِ ـُموروعِضمفاألم د حيثكافسُيست خد  الورؽاألوسطالكبير.
.وكافاألرمفالماليّماؿِاللعالقةمعرأسِالمنطقةامواكؿِفيحؿُوكردستافك ك بِشفداء الكردُ

لمثؿِغيرُو اسُتخِدموا قد والهمسطينيوف( العرب اليهود، حتى اهووريوف، )الهيمينيوف، تمؾهـ
الكرديةُالمآربِ والعصا ما. وقت  تيثرُفي انهكاؾِقد في مُحِؿ اإلقميميةِوتح  القالبيةالقوش

،وغيرِالمواكؿفيحؿُسنظاـبدال مفمساعدتِلمالُمك ُبم ةِو،يةلمدولةالقومبةِعصالمتو،المسيطرة
عمىالمنطقة.الهيمنةِسِو ه عفالمتخميةِ

ولكنسمهاتجئ كنُتقدُأدِرتجُتكعنصر  قدبدوأنسبدوفيماي فيهذاالمخطط،الذيي مهتاحيٌّ
ُيمُمونسعمّي،أوكميا ِلماس منصاع الهـديانتجُاماكنُتسيصبحُف.السبعينياتمنذتالِعّدُةلسُأِعدا
 بُينب يالقضاءُسكاف ت ي نْعمّي. فكُتيلـ أألتسمُح لمنظاـِْف تجنديا  فكوف  بالتالي، مفالقايـ.

ب أصبح سهولة المههوـِ معاألولىالعالميةُالحربُتدأ ابتعميس.يتجبالقضاءُعنصر أوؿ أْف
فيل ـت ُكْفقدوضع تأوزار هابعُدالحرب .لكفّربيّصِمناضؿ اعمىيدِالنمسعهدِقتِؿوليُم

.األوسطالورؽِ ستستمر  وكانت أكبربؿ ولكفْأيضا بِحّدة  عالمية ،، أّفثكحرب  إال الثة.
الضحية  المرة النقيضِ–هذا –تماما وعمى أنا، النظاـِتجميعِمخططِبموتجبِوذلؾهي قوش
لؤلنظارحقا .كنُتممهت أمر ،سثِاحداستالتاريخمعوتكرار فيهذاالنقطة،س ب الواإّف.المنظامة

ـ يةاالستينافأثينافيمحكمةِبدعواي قدقمُتفيمرافعتيالمتعمقةِ زيوسفاإللسِمِكؿٌّ:"مثمماقا
اإللهةِونايبتِ وبمعونةِس فِمُاضوتأثينا، بربطِكؿٍّ بالقيودِبروميثوسوتكبيمِمفهاديسومرس، س

صخورِ فيحهادُإلى البورُقهقاسيا؛ هـ ك باموني ور وأ س رونيأيضا  صخورِب ، إلى تجزيرةِطوني
دٍّما.ح إلىناقصا ي قِتقييميهذاب بدوأفّإمرالي".ي 

هذاوب بوضوح ،تقييمي أفّيتتجمى أفّأكثر ذلؾ ك بامني. الذي هو حقيقيا  اإللسِفرخ إلها 
المترعرع  فيدهاليزِسرا ،والمتضخـ الص يرذاؾ، عمىرويدا رويدا  التاريخالمعتمة؛قدطها

حموؿِالمتجتمعِسطحِ الرأسماليّمع وتج العصر كؿ نهس ؿ ع . معها زال ت لدرتجة  مقبوال  ملهةِس
ض ر ف هـ.ووُقِطع تريوسُعا ،م عمىاألرضه المموؾُؼ ح األرض.وز فوتجسِعالعصورالسابقة
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البورية األعمى كثر الزمف  فيواالست بلؿ دموية، األرضوما عمى ما ول واث  النخاع. حتى
الحيةالبلمحدودة.امفالكايناتِعبل عمىاإلنسافوغيرِىفِض .وق وق م ب هارأسا عمىعقبباطنها،
نهِسهاعمىالدهوةِثُبع ت ظاهرة الماؿِتيليس إفّ أكثرمفحقيقِتس كنُت ْف وا  استطع. ُتقد
الظاهرةُُتع د ربمام سالذييعتمدعميسوي تُجر امعس،فنظامِعفهذاالسطورِمفخبلِؿقميبل التعبير 

بالسعادةِ قاؿ:مفنصيبيصبحتكانتسالتيالوحيدةُهيالمكافيةُالمسماة قد كافسبينوزا .
ريبقدرِح .فت سوااضا أيمفأْفالحرية أناأيحرية".و"الههـُ أعظـُهو،عمىاإلدراؾقدرتير 

بهاقو أتسمُح ة  اتاألتجِؿ لقد تجميعِكبرُاألؿِاالمعصرِلسُإد ح الحياة. ومع ،سأزالممساعديس
أبدا د خمُفت التيل الناريوليؾالذيفأضرموات ع ثاروابهـبالمقابِؿمرالي.لكنإإلىصخورِفق يادوني
اهلهةتجميعُِشوعرالتيتيسستفيهازاغروسوطوروس،الحريةعمىذرشتجباؿِفيموعؿِ
التاريخ.عمىطوؿِالمقدسةواإللهاتِ

إلس  أبولو النورِكاف أستسي س إني والدفاع. ثاُمس وديونيسوسوأ ت م  ما. نوعا  العوؽِإلس كاف
عمرا ،ذاتِاألقدـِآللهةِلبثقافتسأيضا .ِكبلهماصورتافعتجب فيالتجباؿ.وأنامخمروالمرحوال
األناضوؿ.واضح طورس،ومنقولتافمنهاإلىببلدِ–زاغروستجباؿِالمنحدرةمفسمسمةِاألصوؿِ

إلىيوِمناعمىمرُالوعوبأنهماُيع ُبرافعفهوياتِ هماوالمرحُالسنيف.النورُمالؼِالمتسممِة
إله يففيمنطقتنا،كيقدـِ"اهلل"و"خودا"فعفالحياة.كماأنيأتعمؽفيموضوعِيير تعبأتجمُؿ

أسبابِأود حيثهما.وأسعىلتحميمِ ببلنور معرفة  –الماؿفيمواتجهةِوببلدفاع ت رِؾوعوبنا
العاوؽ،ألنيقةِالمنطابف ،باعتباريفيالدـواأللـ.وك ـأناسعيد عميهامتخبطة ،واإلبقاءِلساإل
أ ل  إلسِوعوب ؾْترُـ لرحمِة اؿِالماكالماؿِنا والداتجا ول ر أياألعمى. أصدقاييبيفامفُطالما

إلىماالنهاية.وفمعيسعداء بق التيُيو ُكمونهاسي والمتجتمعاتِ
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 الفصل السادس
 النتيجة:

 طية؟ىل لممدنية الدولتية أن تتوافق مع الحضارة الديمقرا



مقتضبة.نتايج هذاالهصؿمفمرافعتيعمىوكؿِعمىعرضِسيعمؿُ
ـ  -0 القيا ل سوسيولوتجيٍّبنواط النستطيع ما نُسميـ، التيتنتصُبالسمطةِنووء ؿْمُح ـ
 مرُأمامنا إفاعمى االتجتماعية العموـ التاريخ. ُأريد  بمههوـِتطويرُالتي الها أوالعمـ وضعي،
ببرادي مامخ بتعبير  ر ا، عالقة ي قِب قد ردب ت في ال، وا  بهذافمسدود. القبوِؿ عدـِ حاِؿ هي

هذاالدرتجة.إلىالمتصاعدةوالحروبِستوريالم بلؿِاالستظاهرةِإيضاح فمفنستطيع الحقيقة،
مافخبلؽ.األأوديفِالمعنُيبويوِفالذاؾالمتجتمعمفإزاء مسيولية أقؿاـُلِاالعوف كُي أفْمحاؿ 
ـ  أرفع قوة ؿُكُو يُالعمـُدا لبالميثومقارنة مستوش معاف  والديفوالهمسهة، وتجيا إنتجازاإلىتجانِب
عبلفِثورتِل سوتهوقسهذاتِاعفإبداءقدرز تجِ)فيالقرفالسابععور(؛فمماذاإذفع اِانتصارِسوا 

ظواهرِاتتج بالمقدور بلؿواالستالحربِا إلىسمطويةِ؟ كاإلوارة أساسيٍّالعمـ فيذلؾ.سبب 
 د.سدوفبُحريت دُهقُي ة،سمطالعمـُ دوعندماي ف

فو عرا ذا ا  ـ  العم نا أفْاألرقىالتهسيرُبينس فاما بهذاالعمـمعالسمطةِؿُتكامُوف كُي لممعاني،
أنسعمىؼرُماعُفيالمعنىمعنية بدة اتجلة اوكإأنسهناؾالعمـ،أوباسـِهزيمة نكراءالسرعةِ

الوضعيِةبتوتجيسِوالوضعية.فرغـ بيفهذاالموكمةِالعبلقةِبُتفيعقدِغِمـ.ر عِ االنتقاداتِقياـِ
والديفالبلذعةِ الميتافيزيقيا إلى أفّ،لكفْو، بتجبلء  الديفمتخمهة الوضعية يتضُح عف حتى

و والميتافيزيقيا، مزيج  الديفُؿُيتداخأنها فيس مع والميتافيزيقيا أوكاِؿ إذ.فظاظةالماديةِأوُد
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يتضحُ خبلؿِمِذلؾ ف ومستوش لمالبلمباالةِالبلمسيوليِة بالعموـِالمسماةِمنهتجياتِالكبرش
،معنية بتمؾالمواكؿهانهس الوضعية)حيثلـتهعؿوييا مقابؿاالست بلؿوالحروب،ولـت عت بر

مدشحاتجةِيه،هامفذلؾاستخبلصُالتيينب ياألهـ سمطة(.النتيتجةُعموـ تومفثـأصبح 
العمـِ الماسة حاتجة تهسيرِإعادةِإلى ثمة لقدبرادي مايية بثورة لمعمـِماسة معانيس. تجديدة.
لمهارتيفيالمعنىواإلدراؾ.والنتهذاالعمؿِنُتقوتيفيالتهسيرمفخبلؿِح امت  ايجُكتطبيؽ 

بهذااالمتحاف.متعمقة 
التياألعماؿِتتكاُمؿ التقاليد،وليسإحدشأقدـِهيالسمطةتقميدا ،بؿاعتبارُينب ي -4

في يوميا  عفضرورةِعميهاكُمهاحُسريي والمتجتمعاتِت ِمُد فضبل  باإلدراؾِ. أّفمنواؿ يفضِؿ
األخطاءِأساس ُيو ُكؿُ،وأوكالهاالدولةِالسمطةإلىاختزاؿُفوحسب.دولة ليستمتجرد السمطة 

سِ يحصؿذلؾبكثرة. مثمما وأفّيّالبلحقة، التوحيد ما معالحربيةِواألنوطةِاتِممارسوع رض 
الضاربةِالسمطةِاتِتطبيق سي األخرش الكُلمنظر، ماانتهازية األكثر تهسير وف كثيرا  لمسمطة.
ت مكروالقوي"فيعمميهذاك"الرتجؿالمامُتعبارة خد است  عفالحديثُدورُّي.أ و الي رِو ص صطمح 
المرُتب"اليدِ العبارةُاسواأللويوفِةِالخهية" تمؾ أ ؽ؟ قناعة بويء سُوب أيضا  عمى لكني كهذا،
هاوأصحابُالعبلقاتِالسمطة.فكؿ أساسِميامفحيثاستيعابِعُبدرتجة المهيدةِهاالتعميميةِتِيم بقِ

ي  الوتجسِفطهوالذيف أحيانا عمى ما وغالبا  بق ي ، ولمكووؼلاسطحِالتحتوف بوفتُر يُممتجتمع،
 .؛إنماهـميُسسوالسمطةالسمطةمفهناؾويوف 

األوؿُالنصيبُربماكافول متعمؽوالديمومة.أكثرلتعنياالستعداد اتجتماعية ظاهرة السمطةُ
ُوُضذييُاللرتجؿِاحصةِمفهافيواألعظـُ حيثاد تُجفيُور  واسساالذيفأ الوامانييفأفّلمرأة.
تقديسِهـعمىتيثيرُ؛قدط ىةن ب هْالرابِالدينية الهوية وابس ،واكت المعنىاعتمادا عمىقوةِاالحتكار 

مسحة القوةِ وخمِع لمسمطة، السُالعمنية باإلمكافربطُيةرُمف السمطةِعميها. وتجميعِميثولوتجيا
قصوشفيإنواءِتبنسبة ر ثاأ والدينيةُالمثيولوتجيةُالتيليسبهذاالمتجموعة.فالعباراتُاصطبلحاتِ

وثالوثُتِن ع رْوو السمطةِ الميلااألبويُالنظاـِها. الهرمي + الراهب مف القايدؼ + الحاكـ
المتجتمععمىأوسعِصهوؼِضمفالسمطةِأرضية تالتيع باد المتجموعةِالعسكري،هوبمثابةِ
 مبدعو وهـ عرش أوؿِتيسيسِتقاليدِنطاؽ. الولمسمطة وما ظواهرُترميزها. بيؿ:فق مِالبارزُة

اإللهةاألنثى،والعبودية؛مفويفِبيفاإللسواإلنساف،الحطّنقطاعاأللوهية،العرش،السمو،اال
المتبقيةمفتمؾالمرحمة.المنيعةِالسمطةِسوشرموزُ
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،الهرميةالسمطةِمفأوكاؿِوكؿ الدولةِسمطةُ -3 سبصورة  مبلمح  ة وممموسة راسخيرسـُ
عمىأرضيةِ الخانعةالمرأةِتيسيسا  نِة و،الُمد تجا عمىخمهيِة ويُالناسواستعبادِالعبوديِة عفرُبُع .

فمفالمسيولية،ياع مُدٍّبهاإلىح تمع،والوصوؿِفيالمتجتجدا المستوريةالسمطةِعبلقاتِترتيبِ
بتيثير واستخدامِ السمطةُيٍّاقتصادها الكثير أكبر. تحتوي ولكنها الدولة، عداها.تحتوي تجدا 
احتكارية ميسسات بمثابةِالتاريخِعبر فالدوؿُ ُصُف نهس ُتح  ،إلىأقصىدرتجةصطمحاتِمبالها

االقتصاديةالمتزايدةِالقوةِعفإخراجِرُبُع المطاؼتُها.وهيفينهايةِفنهسِمِالتاريخ عُدِبت وت 
لمسياسةِمفكونِلممتجتمعِ موضوعا  و،الديمقراطيةها متتجسدة يهاعماالحتكارِتيسيسِعفُتع ُبُر
 قوةِفي وبالتالي السمطة، ففي عمى وكؿ اإلنتاجِايضِواالستيبلء ألخرشااألمورِوالقيمة.

والهمسهةوالديفوالعمـوالحربِبالدولةخ المتعمقةِ رتبطة وفمكُت والسياسة،بلذلؾ،كالميثولوتجيا
الهدؼِ بهذا ولف ت ير تاألصمي. غ نتيتجةالهذا لو حتى ت تدولة د ، السمطةُويوعية. حظى

 تها.،وُتط ُورمفورعيالدولةبوساطةِالمتجتمعبيفصهوؼِرسميةِصهِةالبال

التيوأقواؿ،ُيك ُوفالمواضيع وحروب وأعماؿ لممتجتمعمفنواطات مالسمعنىبالنسبةِكؿ 
متكامؿ الحقوقي،فالدولةُالدولةباألكثر.وعمىالصعيدُِيعنىبهاالناطقوفباسـِ مفالقواعد.كؿٌّ

مخ تعريؼ استخداـُوبالمستطاعِ لمدولة حيثر حالة ونِك مف دِقواعالها التقاليد.بقوةِالُمك راس ِة
باإلمكافِ المعنى، القوؿُوبهذا متجموعُأيضا  مفطوراألكثرتدةِالمتجراالعبلقاتِأنها وبالرغـ ا .

التسمياتُالهوارؽِ م كيةأواالستبداديةالديف،الدولةِدولةِبيؿِفق مِالوكميةالتيتتضمنها أوالم 
دولةِالتجمهورأواإلمبراطورية الوطنيةكـِالحُية، الدولة دولةِأوالطبقيةأوالمطمؽ، األثنية،

العممانيةالقانوف الدولة لكفّأوالديمقراطيةأو، االتجتماعية؛ مفحيثالتجوهر متجرُدتجميعها
وترتيب  زاد ممموس وضوح لمسمطة، وكمما التتعقيدُلعبلقاتها. وتنامى اتجتماعيا ، مايزُالمدف

،ال.لكفْوالسمطةالدولةدورا رييسيا فينووءِ،كمماأدتعمىوكِؿمتجتمِعالمدينةفيهاالطبقي
معالدولة.لوحِدهاالمدينةمساواُةيمكف
التعبيرُالمدنيةُ -2 االتجتماعيةِلالومولي هي ت مسيطرة الدولةُبُسِكت التي إطارِها ضمف

دارةُعمىتركيزها كممةُف،باألصؿدة.واتجمدنية مبادرة هيأوؿُلمدينةِاويوِفالدولةلالمدينة.وا 
 "المدنية" والتحضرتراِدؼُالتي بصهاتِحُضُو تُ،الحضارة  هذا معناها ها ِةكالمدينياألخرش

التيتتتجاوزالدولة.خصايصِبعُضولممدنيةِ.تمدفموال معالزمافوالمكاف.هاوثيقة وأواصرُها
مفاألثنيات،األقواـ،األمـ،األدياف،العقايد،واألفكار.الدولةُد وتوتمؿفيداخمهاعمىعد تجٍـّ
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إلىالدولة،بالنسبةِأصميٌّأيضا مكاف فيها.وكذلؾ،فالمدينةُويء المدنية،لكنهاليستكؿاةُوان 
ختمِؼمفيعدد تتالمدنياتأفْوحسب.بمقدورِوالحتىسمطة دولة ليستمتجرد المدينة لكفّ

 واألزمنة، هيحاؿُكاألماكف اإلغالمدنياتِما البرسية، السومرية، الرومانية،–ريقيةالمصرية،
و واألوروبية. األزتكية، الصينية، الهندية، اإلسبلمية، هسِب الواسُوتجُأ المسيحية، تجميعا  يفيها

الت ت مايزُالتمدف، قد والمدينة. سممية المدداخؿ العبلقاتُوفُكُالطبقي، بينها فيما أونياتأو
ؼُصِ،فهيت هامنستِصاتبحِض سياسي.فاذاارت االحتكاراالقتصاديوالمضموفِحسب حربية،

العدؿِوسيمة وفُكُت الحرب عدـالرضى،فافّ.وفيحاؿِوتتسالـ،فتتصالحُالعادؿذلؾبالتقاسـِ
 التي ما وبالتايُمتج ت غالبا  المدنيات، صبلت إليها ثمة الدوؿ. كؿٍّوطيدة لي الحرب،بيف مف

نهوِذالب سِطعفُتع ُبرفحيثالتجوهرالعنؼوالودة،المدنية،الدولة،والعدالةوالحقوؽ.وهيمِ
،االتجتماعيةأواألفرادممتجموعاتِلصاديةوالسياسيةواأليديولوتجية()االقتالذاتيةِعمىالممارساتِ

المتجموعاتُنّب ت ت ل،أواسمهـبتمؾهـأعمال لتتبنى ت كاُمؿُهياألخرش.والمدنيةُوالوخصياتُاها
الطبقةِتكويفِعمىأنماطِمتجموِعهذاالتقاليدوالميسساتوالقواعد.أحيانا ُيع بارعنهابناء عبلقةِ
نة+المتجموعُالعبودية،اإلقطاعية،والرأسمالية.أماماإلنتاج،مثمماالمدنياتُوفايضِ رأةالُمد تجا

مدشتكاُمِؿالسمطةِعمىؿ دُت صياغة (افُيساوي)؛ةمدنيالنظاـاألبويالهرمي+الدولة+ال
 لم اية.واممة قوة عبلقاتِمتجموعِكُمك ُوناتهاومستوياتهابكؿُ

صنؼ الحضارةُ -0 مختمؼ متجتمعالديمقراطية المدنيةِي ت عف فهي إلىؼُهدِالدولتية.
األوكاؿِهاءِإض عمى س المصطمحات التي التدوؿ ق ب االتجتماعية والتمدفت بُوأ، ناهاعمى

خارج البلحقةِ نطاؽِالباقية الدولة. بتالدوؿُحرصت فيحيف معوازنعمىااللتزاـ المتجتمعِها
وتضعُسياؽِطيمة  زاويالتاريخ، القاتهافي األيديولوتجية  والعباراِت األقواؿ  باستحالةِيمة الركف
اإلوارةُمنهصمة متجتمعية وتجودِ أما وأفّمختمؼ المتجتمع إلىأفّعفالدولة. الدولة، لسعف

الدولة.أصحابِلدشالهعؿِوردود سخط الالتيتثيرالعباراتِأكثرُ؛فهيمعهاسالتجذرية تناقضاتِ
إيضاحُلكفْ بمكاف المهـ مف احتكار ، تعني الدولة الضيؽِصالحِالمكوِف حيثالوديدِة مف

ت  ال وأنها المسماةِؼُهدِالتجوهر، باألعماؿ االعتناء إلى الموتركةأساسا  )األعماؿ بالعامة
ل تهاإلىغ وا  ذاتها.لورعنةِطاء لممتجتمع(،وأنهاح 

مفيدُتالعدالعصرالمواعيالبدايي،وظهر دا بعد يعقتأكثر وكبل ذ خ أ المتجتمع الريبأفّ
صييرت بِالدولةُوـُقُ.وبينمات التوتجيسواإلدارة بالمتجتمع،والتيتقتضياألعماؿالموتركةالخاصةِ
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ُقؽُأوتقترحُ؛فالديمقراطيةُالمتجتمعبذِن تعمُؿعمىهاهي،ورعيتِو لِذريعة هذااألعماؿِ بدورهاُتح 
األعماؿِتنهيذ  مِهذا قِالموتركة الظاهرةُالمتجتمعِؿِب ف هي هذا أساسِالرابضةُنهسس. في

والحضارةِبيفالمدنيةِاالختبلؼِ وهيتتميزبيهمية الدولتية مِالديمقراطية. إذ غيرِفْحياتية.
ت متجموعاتالفّأعفالتحدثُالممكف إالعندما لِلُوُخ يُمستوش بمغُديمقراطية، صاحبة وف كُت ها
بويفِالقوؿِ وفيحاؿِكافةِوالقرار بها. المتعمقة ت األعماؿ أيعندما أوالدولةُوـُقُالعكس،

المهارةِتتعرضلهقدافِحينيذ متجموعاتالتمؾاألعماؿ،فافّغالبيةِاألخرشبتيديةِالمتجموعاتُ
عؿ،هوالالقوؿِهاصاحبة نهسِعفتجعؿِالعاتجزةُمتجموعاتأوالوالحريةوالمساواةوالوعي.فاألفرادُ

أوالعيشبحرية ي التحميبالوعي،أواكتسابالمهارات، بلؼ تخاالومساواة.إفّستحيؿعميها
لهذاالدرتجة.ة مهميسهرعفنتايج الظاهراتيا

 مفالظواهر بخصوصِتجبتبيانُتييالاألساسية هيسيادةُها المواعيالمتجتمع، النظاـ
ضمفهذاالنظاـعمىالحالةلسنيف.بمقدورناالعثورُامبلييفِلمكبلناتوالقبايؿالبداييةعمىمرُ

المواعيالبداييأيضا هونواةُالمدنية،فالنظاـُنواةُالدولة لمديمقراطية.فكيهماأفّاألكثربدايية 
الظاهرةُالحضارةِ هذا متانةِلتوضيحِكافية اهبمهردِالديمقراطية. الديمقراطية.مدش األرضية
طيمة متجموعاتالشِيعمايتعمُؽبكيهيِةالدولتية.أمادايما عفالمدنياتِفُواد المُالتاريخُيتحدث
مبلييفِ المواعية، األنظمة ضمف لالسنيف تدبيِرها وأعمالِويونِوكيهيِة يندرجُ؛هاها ضمففبل
أنسينب يأفْإطارِ ب ْيد  التاريخ. هوالتاريخُوف كُي هذا باعتبارِهذا يُفّأاألصمي، عفرُبُع ما

هو نهسس، المتجتمع النوعُالحياةُتمؾ عاوها التي المواعية مدشالبوري زمنيا يؿ طوضمف
تافوتيتيافبعد ُمصط ن ع والمدنية،فأماالدولةُاألصمي.هوالمتجتمعُهذاو.يا مكانة فسيحوأوساط 
طويؿ زمف  إنهما عبء تجدا . عمىظهرِالمالزينةِبمثابةِزايد  تجدوش.وضوعة دوف المتجتمع

فعبل ،لكنسُحِكـعميسبسيرورة كافسيستمربوتجودامفدونهماأيضا .عمما أنساستمرافالمتجتمعُ
ة.م  ومستودموية ومعمولة منحرفة 
ذ فوالدولتي،فسنتجدأفّالمتجتمعِول ةِعمىتاريخِماألقينانظرة وا  الهنية المصطمحاتِالمدوا

الرياءِهيل ةُ،عمىالدواـالمستخد مة  عال ـ والظمـِوالحيمةِوالمراوغِة مفوالقمع.حيثُأُسس 
،واالضطهادوالعبوديةواالستعبادوالسحؽِ بلؿِمفالقمعواالستخالية الالحياة التصوراتوكيفّ

أتجؿِمة يحستم مف ُكُبم والمتجتمع. الهكذا حياِة طهولُة ُتو ُكؿُمتجموعاتِت تدفؽِالحالة التي
 الطبيعي العبور التصورِمِفي ف أي الواقع، نحو األمرُديمقراطية طاقة ُتعت ب ُر غيرُكامنة.
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الوضع،أيالالطبيعيّ ر تالقنبمة ة مدنيهذاال.والقوؿبيفّةديُق مُالةُمدنيهوهذا الذاُرية،قدف تجا
سنةسوشمالؼِخمسة بالغِمفعمرهاالدالسبلـ وه ـت ثل الحروبدايما بحيوخاضتغمار 

المسيولةُقروف ثبلثة  هي وأنها حالةِفقط، إتجماليُعف وعف ُتطاؽ ال التي المواكؿِالبيية
البال ةِ حالة االتجتماعية ُيو ُكؿ إنما ال رغرينا؛ االنطبلقةِدواعيعفالوطيدِالدفاعِأرضية 

ـُالدولتية،والمهرطلممدنيةِهوالتضخـُالواذ وضعُالديمقراطية.ال الديمقراطيةمقابؿ الحضارةِت ق ز 
التناقُض هو هذا س األُذلؾ. مُحمِت الذي أحوايهالمتجتمعاتِكافةُس وباءُابيف وهو المدنيةِ.

نب ياعتبارحاالِتعؿ.يهالقوؿوالمفقوةِةِالخاويو،ةالديمقراطيبعفالتطورالدولتيةالعاتجزةِ
بقدرِطموحوالرحِهال طبيعيا  أمرا  والحاالتِلممتجتمعات والحزف بيقؿُييساأللـ وهنا،تقدير.
المتجتمع الحضارةُف تعني الحضارةِالُمت و تُجس الديمقراطية هذا سعادةِالبحاالتِالمهعمةِنحو
طموحوال . يارإنها بؿوا ليستخ  الحرةِلمحياةِممُيزة صهة هيوحسب، ا تناغماألكثرالطبيعية

يسالعاطهيوالتحميمي.ذكاء عمىتوحيدِالبوري،والقادرةِالنوعِمعطبيعةِوتناُسبا 
ليسرأسِنظاـُ -2 ُيعت ق د–الماؿ خبلؿ لرأسماليةِامنتوج –كما األربعةالقايمة القروف

المدنيةِ منتوُج هو بؿ المعمرةِاألخيرة، وفايُضسنةمالؼِخمس الدولتية البارزُ. فياإلنتاج
مارس رأسِلنووءِالمادية األرضية ُيو ُكؿُ،الزراعة حيث أوؿ الماؿ، لس تنظيـ  أرضيةِعمى

النظاـُ فهذا ي المعبد. الطابؽُكُالذي فيس لئلوف والطابؽُلاألعمى األعمى(، )الحاكـ األوسطس
الكقوة لمراهبِ )نايب توريعية وسهيرا األعمى، بحاكـ والطابؽُمتجموعاتالالمعني والعبيد(،

،وانقس ؛إنمات سُدالرمؽالعامميفمقابؿ األسهؿلمعبيدِ تصاعديا إلىأفْضاعؼ ،وتؾ وتهكاـ كاث ر 
التمدفُؿ ص و  أما فهومايزُوالتراهننا. والتدوؿ، نهايةِالطبقي ثمارِفي مف فايضِالمطاؼ

ساإلنتاج،وتصنيه فايضِمضاعهةِهدؼِالعمؿالدايـبتقسيـِإلىالمتجتمعِتعريض إفّاإلنتاج.
وتسميح مراتبإلى وز ، بالقوة، ؛الدفاعِسفيوضعِتجاس ذلؾوالهتجـو بيهكؿ  ينسيد الظاهرة يمُثُؿ

عمىروابطهذاالظاهرةِالضوء ،ويسمطُمدفالمسماةبالت تاٍـّ لماؿ.وبالرغـمفامعرأسِبوضوح 
لذاتاقتصاديا خبلؿاأنسمضاعهةُعمىسمفحيثمعنااالضيؽالماؿُيع ُرؼنهس رأسِكوفِ
الوامؿمعالتجوهرمفحيثطابؽُيتنسإالإ،قصيرةفترات  الذاتمضاعهة الذييعنيمعناا

ي طويمة.فبقدرِخبلؿفترات  –سهولةوبكؿُ–فباإلمكافِ،ماؿرأس اليوميلمتاتجرِالزايدُوفُكُما
 ماؿأيضا .األراضي)الدولةالزراعية(بينسرأُسالحتكارِاإلنتاجالسنويبالنسبةِفايضِتعريؼُ
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مالؼِستةِأّفماضيسيمتد إلى،وةمدنيعمرا مفالأطوؿُالتتجارةِعصر إلىأفّيويرالتاريخُ
الراهف(.وؽ.ـإلىٓٓٓٗ)حيثيبدأمفعصرأوروؾفيعاـ ،التييةتجارالتّةُمدنياليومنا

فيالمتجتمعاتِأورواتجا نهسا لهام دْتجِالزراعية،لـت لحضارةِبعداالثانيةفيالمرتبةِأتتدوما 
كانتتسهرمفحيثالزمافوالمكافعفحضارات بوكؿ  ْف وا  الهينةباهرة مدينية عاـ، بيف

باألغمبفيدهاليزِش واع فيذلؾ،حيثت مهـدور لسمكسبلاالست بلليلطابعُاواألخرش.و
عاد و،المعتمةالناييةِالتاريخاالتجتماعيوزواياا .أمايةمدنالعصورِدايما عمىمدشاوُنمُمفص 

الذيصارالقطاعُ بيفمرة ألوؿِمهيمنة قوة اإليطاليةِالمدفِداخؿالتتجاري، فيالتاريخفيما
المدف يالقرن  ـا يفالخامسعوراألوروبيةبرمتهافيمابيفالقرن فالثالثعوروالسادسعور،و ع 

الممثؿِالمدنيةاألوروبية.ومثمماارتقىإلىمرتبةِفيوالدةِا أساسيا دورب لعِقدوالثامفعور؛ف
ب التجديدِ فقد ل اعمىالمحافؿِتيثير ط س لممتجتمع، التتجاريةُتاالحتكاراتُب عِالسياسيةأيضا .كما

الماؿ،وع ِرف تكيؼت ُمد رأسِفيزيادةِمصيريا االستعماريدورا والسمبِالنهبِالكبرشوعممياتُ
النهضةواإلصبلحوالتنوير.هاعمىحركةِت هيمن

سِرألأوليةساحة ربح التصنيعُالصناعيةوالتصنيعفيالقرفالتاسععور،باتومعالثورةِ
المدنيةِقمة الصناعيةِاالحتكاراتِابةِقرلواالستهبلؾمواصبلتوالاإلنتاجِخضوعُو كاؿالماؿ.و

أماـظهورِ الوطنيةِالتحرريةِداخميا والحروبِالطبقاتِاألوروبية.وقدمهادهذاالوضُعالطريؽ 
النظاـتاحركت يالمقاومةتحتسقؼِمكِفيتحييدِالسايدالنظاـِتأيديولوتجيةُح تج ن كماخارتجيا .

التيتمخضتعفالصناعوية،وعمىرأسهامواكؿالمدينةالتنازالت.أمااألزماتُمقابؿبعضِ
ؿ.هذااالمعصرُذلؾكافالقرفالعوريف.وحصيمة نهاياتِمعتطابعا بنيويا ب س والبيية،فاكت 

اإلنتاج،والماؿمففيهارأُسر راح التيت المرحمةُ ر  را تم هح است والذهب،مفاحتياطيُالماؿُتح 
،فقدهكذاوالمدنية.سياؽِلواممة تإلىأزمة ل واح ت قدالتامة؛ةُمسيوليالبل ـ  الذيالماؿرأُسقا
االتجتماعية طاقت ذ نه است  نهِسسالكامنة،س باستحداِث وكِؿ تيميفِب ية افتراضية أنظمة عمى

نظاـُتِسيرور دُتجه ي فالورقية،مستنداتِعمىالاالعتماِدحالة غ م الربح،الذيب –الماؿرأسِس.أما
وبميدا المتجتمععمىئلبقاءِل فرِضخامبل  األزماتِمفخبلِؿ المتواصمة. المسماةالظاهرةُوما

الثالثةِبحممةِ حقيقةِالعولمة لممرورُسوشط هاأمرِفي البنيوية مفاألزمة واألخيرة الثالثة حمة
المدنية.
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نعت أ ر  المناسب مف باألزمةِعصرِينا وو الرأسمالية األطروحةِدااالتجتماعية. عمى دنا
مهادُ التي أفّاألساسية مدنية –الرأسمالية ها أنها فيها ُيقاؿ ليست–محضةاقتصادية التي

النظرُيستحيُؿوبالتالي،.مفالخارجالقتصاِدعمىاهانهس هرُضت ية احتكارقوة هياقتصادا ،بؿ
تودؽِاألنانيةوالمنهعيةوالبيقصىدرتجاتِكالرأسماليةالمتسمةِقوة وروع ورعية.إفّإليهابعيف 

ظاهرة ببسطِ،الحربب عمى الو،كالمتجتمعسيطرتها متجموعذي بكونس تجدا فسيحا ا تميز
"طاريا "؛متجموعاتلم وضعا  يعني التاريخإنما أفْ.في إال يمكف ال أنس حالةِر بُع يُأي عف

وعصرُ ؿيعنياالماألزمة. بكؿُالحقيقةِهذاطهحاف  أماأتجزاءِتجميعِعمىتجوانبها المتجتمع.
المتجتمعنهاذِميوراتُ سواد ت رؾ لئلرهاب، الدايـ اإلنتاج في: فتتتجسد وانتهايس، القايـ النظاـ

ظاهرةِاؿِعاطبل عفالعمؿ،اختز رعيةالالطريؽلمتجتمعِالبطالة،إفساحِبوبيهة العمؿإلىحالة 
كتمةالو وراييفالالسمطةحتىأدؽُالهفوالتجنسوالرياضة،وتسريبِ،تصنيعِّدسةكتالمالحيويِة

إالوكُي بيكممساليمكفأفْبرمتسوالمستقبؿ التاريخ وكيفّاء تجوأتالوعريةلممتجتمع.لقدُخِمق  نا
الماؿ.رأسِبالتيسيسعمىنظاـِ

الدورُ في لمقطاعِي رِحو المِأما المتجتمعِفيعرضِفُكمُالمسمىباإلعبلـ، ،االفتراضيّهذا
التا عمى وو،والمحاكاةسِب و القايـ حقيقة تقديِمس كينس فيحيف واقعة. ينب يالالمتجتمع أّف ذي

اإل،ستُيواعمقسوق ح ت  وخياليٌّ،بالزعـدوما بدوما المداولةِخارج بقاُءعميسيستمر  ومتجردُينسعقيـ 
عنؼ ونظاـُقوة احتكارُهوليسالماؿِفرأُس،ُيعت ق دوعمىالنقيضمما.بالمقابؿ،وهميةيوتوبيا

وعمىاالقتصادِع بار ت  البداية، وأبعدِإلىار واز منذ ؛حتىالموتفيالمياديفستهحؿ االحدود،
االحتياتجاتالضرورية.عوضا عفتمبيةِ،السرطانيّاألرباحكالورـِتضخيـِبهدؼِوذلؾ
الماؿ.رأسِمفنظاـِالمادية،عمىالعكسِالمتجتمعِاحتياتجاتِلتيميفِساحة االقتصادُ -7

االقتصادِ طويمة وبقاُء حدودِمدة  المواعي.،االستخداـقيمةِضمف بالنظاـ ؿُفالتكامُمرتبط 
عمىطراز بمبدأ االتجتماعيُيدارُ البوريتقتضيالنوعِ.وطبيعةُحيات هـمتجميعِليضمفيعتمُد

وبينماكافاقتصاُدمفاألوقات.وقت الربحفيأيُذلؾ،حيثلـيتـالتهكيرباإلنتاجب رضِ
و تج س ت وبعد ،هواألساسالعطايا ـ  سنهسِلمكاف تخصيِصالمقايضةمفاقتصادُف كام ت ؛طويبل دا

المتجتمعِ ضمف مف أفّتقسيـِاُيدِزت بتيثير  كما المتجتمع. ضمف المقايضةقيمةِنووء العمؿ
االحتياتجاِتالربح.بؿتوتمؿفيثناياهاعمىتمبيةِفبهدؼِكُاالستخداـلـي باإلضافةإلىقيمةِ

العبلقةُالمالمتزايدوالتبعيةِعمىالتنوعِبناء  ؼْهدِـت والسوؽوالماؿ،فم بيفالتبضيعِتبادلة.أما
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 سبيؿِإلى في ُطُور ت بؿ البداية، في ببعضهاتنوعِتمبيةِالربح وترابطها .البعضالحاتجات
اقتصاد واقتصادُ ليس االقتصادُالربحِ–الماؿِرأسِالسوؽ هو بؿ ُيعت قد، ت مثمما وداسُالذي

والتتجار فيحاؿِناتجع اقتصاديٌّنواط ةُالمقايضة. نظيرا عمىوكؿوضروري، د تمرادفا  :و تج 
داد تالمعيف.والسوؽُمقابؿتجهد السيولةِمعدؿِ االحتكار،بعيدا عفبالمنافسةاألسعارُافيهيُتح 

ير.ووتىالمقايضة،الغلتسهيؿِبالحياة.أماالماؿ،فهوأداة  دوميدانا ينبضفيساالقتصادُت
هاكعناصراقتصادية ة،تيديدور ب س الك الِمه فالحرةوص ارِىبيصحابِمّس الزمر،التيتُأنواعِ
االحتياتجاتإلىقطاعات قساـُضمفالسوؽ.وانإلىاالست بلؿِومهيدة،مادامتالت عم دُالزمة 

مفقبيؿِ المواصبلتوالمختمهة، ميور ترفيسالميكؿوالممبسوالمسكفووبكة هو إنما عمى،
وتنماءِ وكؿ طورِاالقتصاد ت المتعمقةِالتجهودِا. القطاعات كنواطات بُسِكت بتمؾ معناها

 الطبيعية.فيالحاالتِممتجتمعلبالنسبةِأخبلقية ووق ُيمة هذااألمورمههومة اقتصادية.كؿ 

إليهاعمىمرُواعتراض،ونُفعؿ تبردودِوِبم التيقُأماالظاهرةُ داللة عمىاالتاريخبينهِظر 
المهروضةُاالحتكاريةُ؛فهياإلرغاماتُُكوفي ماينب يأاّلكُؿووالباطؿِوالط يافِوالقبحِالسوءِ

سواء  الخارج، مف االقتصاد بيساليبِعمى أو وبالعنؼ، والهاقة،عنوة  )الهقر الدقيقة الخداع
االحتكارهذاعموما بنظاـِتيسيسِىنظاـُمّألسعاروقيمةالماؿ(.ُيس ،التبلعبباالسمعسيتكد
الربح.ومبدأاهو–الماؿرأسِ ـُ فقاُر،كبرشمكاسب بانتزاِعالبعضِقيا ،األكبرالمتبقيالقسـِوا 

ا تخبطمعميسواإلبقاءُ ظاـِنإلىا مايبقايسمحتاتجا دضمافِوالهقروالمتجاعة،لِالبطالةِعمىتخوـِ
مبررُرأسِ أما أفّذلؾالماؿ. فهو فرصةُفيالنقطةِستبدأُالمنافسة ، الكسبِالتيتُتاحفيها
،ونيعا ويطورا.ُيبلح ظمدشكوفذلؾرياء هذابدوراسوؼُين ُمياالقتصاد لمتجميع،وأفّالكبيرِ

خبلؿِ مف عدـ قمةِإيبلِء عمى راهنا  االمعصرِالمتربعيف أؿ لأية  خ همية  )فيما بلبلقتصاد
بةمفق مسايؿِ هـمعهيالءعبلقاتِالبورصةوالرباوسعرالمبادلةوالصرؼ(.أماعقدُبيؿِالمضار 

لهـسوشالربح.لؤلزمةِاالقتصاد،فهومرادؼ  ـا مفحيثالمعنى.ذلؾأنساله 
 الحقيقي النواطُقصىيُوبينما االقتصادي  ست يُو،األتجندةعف مبع د ف تحتظؿُاالقتصاد
عمميٍّ عر ُضيُعفاالقتصادخارج الالنواط فافّ؛السياسيسمىباالقتصادِذييكذاؾالمنهج 

بةكالبورصةوالرباوأخرشمواضيعُالغنىعنها)مرة ية اقتصادمقدسات عمىأنس راسعأالمضار 
و والصرؼ(، إبالخداعتتجريمحاوالتُالمبادلة بمعنىمخر،االقتصادُلىأنساإلوارِة األعمى.

اقتصاديعمىأنسليساقتصادا ،وماهوغيرُماهواقتصاديٌّتجهارا بتقديـِوـُقُالقوةي فاحتكارُ
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مضادٌّ– وحتى االقتصادُ–لسبؿ أنس ومقدساتُعمى سُاألعمى ذا وا  يِاالقتصاد. ما هيؿ:
فيةُساساألالموكمةُ نلبلقتصاد؟، أْف "يتجبعمينا عمىذلؾبينس: مفاحتكارِالخبلُصردا أوال 

كيلو.هذامبِالنهبوالس ليساقتصادا ،ومفهومماخمُصتالحقيقي،ينب يالاالقتصادُيتحقؽ 
االقتصادِالمهروضِالتضادُ القوةِاحتكارِدِي بِعمى عميس ماطِة الخارالُمس  يتوتجُبج".مف كما

 أالعيبِالخبلُص وأسعارِالمضمف والبورصة الربا في والمبادلةاِربيف والالصرؼ معروضِة،
ها،،وتوفير ةيقيالحقتجاتِاالحيعنيإنتاج الحقيقياالقتصاد فّإ."االقتصاديةاألخبارِ"تحتاسـِ
.وإلنواءالصديقةلمبييةووالممكنةالمعقولةِوالسميمةتقنياتِوالاالستثمارِباهواستهبلك ،هاواقتسام 
عمميةُالهيبلزمةاألولىالالخطوة اهنؼالذكر،فافّسعمىالمنواؿِنستطيعتعريه سميـ اقتصاد 
مماليساقتصادا .خمصِتملةُتجوالممنه ةُطالمخطا
ت  -1 البداية، األنسابُرام في وقاوم ت والقبايؿُد ت مواتجهِة الرأسماليالعصرِبربريةِفي

الهنودالحمرفيأمريكااالستعمار.فقبايؿُاالستعمارووبسِسياؽِبهارفاق هاوا رادإخضاع ذيأال
وحضارةُ اهسيويةالومالية، والحضارتاف النهاية. حتى قاومتا التجنوبية أمريكا في األزتؾ
وقبايمُ أ واألفريقية، القبايؿ( ومالؼ والحبوة والهند الصيف )حضارات أيضا  وأقوامها تبد ها

أغمُبهاالمتواصمة.داتِهاوتمرمقاوماتِ الحركاتِفيهييِةوتنظيما وعيا األكثرالمقاوماتِوتتجساد 
 الوطنية لِخبلؿالتحررية ة مهمانتصارات ؿ ستجُتُالقرفالعوريف، التيخطاءِواألقصِواالنرغـ 

المنبهاتُتخمام تها التجهداتها.فبيعُالبروليتاريبذالتحوؿِالكبرشفيالداخؿ،فكانتمرحمة .أما
إنسعت ق د.بؿ،وعمىالنقيضتماما ،يُالعبودية،كمانانةووبسِمفالقِفيالسوؽاليعنيالخبلص 

العتجزُف.متتجسدة فيالعمِؿالميتجوِرالذيالبديؿسواا،الخنوع ألوُدأنواِعالعبوديِةتجورا يعني
العثورِ وعف عمؿ، عمى الدواـألتجرِاُبخُس الطابع ،عمى الهور عمى لنظاـِؿ وُه المُُيظِهر

 وأنكىمفسابقس.بماهوأسوأُو،الط يافواالستبدادالتجديد

العماؿتمؾ.أيالوصوؿإلىحالةِعدـِالتمرداتالكبرشتتجااالرأسماليةبهدؼِاندلعتكؿ 
بتعريؼ مناداةُضتس.والإلىمناه ،بؿيّالمّلعُاإلىالتحوؿِيرمِنضاال ي ؾُلـت تمؾالتمرداتِأفّ

خاطئ  خبلِؿ مف كهوعاِر رديؼ حُا"يحيا هو إنما األمرُلقوؿِالعماؿ"، العبودية". "تحيا
الحياةُالصحيحُ تييدا مناه الذي هو إفّلؤلتجراالستسبلـِةُض أيضا  القروييفأوبااِتمرداتِ.
ّناعالوأوبااِ الرأسمالية.مفتعمىالدواـمعتاريخِداخم ،قدت الثمجكرةِ،والتيتنامتتمقاييا كص 
تطورِكيهيِةالتجازميفبالنظاـاإلقطاعي،وغيرُر،فالمتنوروفالمتوايموفمفمستقبؿِمخ تجانب 
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دايما عفالنظاـِمسارِ ُين ُبيواـاألولىل اليوتوبياتِ.وأصحابُ"الومسوطفِ"التجديد،قدبحثوا
مهعـ واعد مستقبؿ مواريعهـبويفِواأبدا عفعرضِوان ت عمىالنقيض،لـي بؿسمالية.بتاتا بالرأ
 خياليا –باألمؿ كاف لو الكابوسِ–حتى هذا أفّتتجاا أي إلىاالنتقاؿِعصر المستهحؿ.

نهسِ الوقت في كاف الرأسمالية عصر  الس سبيؿِكهاِح الكوموناليالمساوفي والنظاـِ والحرية اة
بطوليٍّ ،ٕ،كامبانيبلٔسانتسيموفظاـمفأمثاؿِيتصدرااليوتوبياويوفالعِالنطاؽِواسعِلتجيؿ 

،وأراسموس.ٖفوريير
.عمميةيسس بتتجااالرأسماليةِصراعِلمراية كارؿماركسوفريدريؾأنتجمز،ُرِفع تأوؿُوبريادةِ
الحركةُ المناهِهذا باسـِضةُاألولى الاالوتراكلمنظاـ الكابوس عممية باتت ية، ي ُقض  الذي

ْفكانتتوتمؿفيثناياهاعمىأخطاءونواقصعاـوخمسيفماية الرأسماليةِمضاتجع  ة.مهم،وا 
أ  مياتِبد لقد أسمى واكتسب ت مواقع البطولة، األيديولوتجية مهمت وباتت لبلتحادالرسمية ة،

ب تالالسوفييتي تمنبع د الصيففيالقارة،وغ تحتىدولة ض نه است ،وـعاسبعيفمدة طويمة قار 
فيفُكمُلمنظاـ،فكافي ضةِالمناهِهذاالحركةعِطالِلوطنية.أماسوءُالحركاتالتحرريةاإلهاـِ

عفتحميؿِ وعتجزها الرأسمالية ذلؾأفّاالنقطاعتحقيؽِعفالحداثة هابرادي ماالتجذريعنها،
وضعيةالعممية  است كانت وق ماما ب وع . وتقاليد المدنية فّأت لممدنيةِاستمرار السمطةِالدولتية

 فهي ذلؾ، ومع أكثرُالرأسمالية. وف كُت بيفْتجديرة مف محضارةلاألساسيةِبناتِمّالإحدش
الديمقراطية.

                                                           
الثورةالهرنسيةأيضا ،(.انخرطفيٕ٘ٛٔ–ٓٙٚٔقايدعسكريوضابطفيحرباالستقبلؿاألمريكية)سانت سيمون: 0

االتجتماعية، المساواة عف المدافعة معروؼبيفكارا لقبالكونت. عف تخمى لكنس إليها، ينتمي التي لممواعة وانُتِخبرييسا 
ويتصدراليحةاالوتراكييفالطوباوييففيالقرفالتاسععور)المترتِجمة(.

المثاتوماسو كامبانيال: 4 االتجتماعية الوخصيات )أحد الوهيرة اإليطالية محكمةٜٖٙٔ–ٛٙ٘ٔلية مف بيمر اعتقؿ .)
وأعّدبرنامتجا –سطوالأر–ريففيميلهاتسبدراسةالطبيعةالتهتيشعدةمراتولسنيفالتهامسبالهسؽوالهتجورألنسنصحالمهك

تخيمهاعمىتجبؿسيبلف،وتصورأهمهاالهاضمةالتي"مدينةالومس"لمعودةإلىالعمـوالهمسهة.أهـإنتاجلسفيسنواتالوقاء
يعبدوفالومسبوصهها"وتجساإللسوصورتسالحية")المترتِجمة(.

(.قاؿبيفٖٚٛٔ–ٕٚٚٔاوتراكيمثاليانتبسلتناقضاتالرأسماليةورأشالحؿفيالمواطرةاالتجتماعية)شارلز فوريير:  3
الميداني،لكفالظروؼلـفيالواقعـلتطبيؽأفكارهمعأصدقايس.ويسعىعظيمةالعمؿالممنهجبوكؿعممييثمرعفنتايج

النظاـفيتخطيـتساعده ف، باالوتراكييفالطوباوييف. يطمؽعميهـ المتجتمعوحريتسوهو أوؿمهكرصرحبيفمستوشتقدـ
 يتحددبمستوشتقدـالمرأةوحريتها)المترتِجمة(.
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استص ارِ مفالأبدالهوضوييفلمرأسماليةِمناهضةِينب يعدـ فقدكافالعديُد هوضوييفا .
الديمقراطية،وفيمقدمتهـبرودهوفيةالانتقاداتهـلمنظاـمعالكومونثورييفماهريففيتوحيدِ

وو وكروبوتكيف. باكونيف النواقُصيفُدتُةِيكومونالوالالحريةِحركُة أما بالكثير. واألخطاءُلهـ
قتصادياالنظاـِالبأسماليةِلراتفيهاهذاالحركة،فكانتتتتجسدفيحصرِق ل التيانز يةُساساأل
الحداثة.قوالبِالمدنيةوالسمطةالتيترتكزإليها،وعفتحطيـِدعايـِهاعفرييةِ،وعتجزِفقط

حركِةاحتتجاج ،كانتأعظـ ٜٛٙٔفيأعواـتطهرة ق قاالتيح والمتنوريف،وةِبيالوبحركةُ
ط ياِفالعصور،ونعِوأويرتتجااأحمؾِوالتنالحريةِؿ،وباتتموعؿ االمعصرِولوجِأثناء  رغـ 

عمىاأليكولوتجيةالمتصاعدةُ–والهامينيةوالبييويةالثقافيةُعميها.أماالحركاتُاليوتوبياويُالتجانبِ
 فقد خبلؿِالتوالي، مف واسعة  مسافات  قطع ت المنامنظوِرها األولى لمحداثة،ةِِويوتوتجيهاتها

مفاؽ ع ساوو  االعتمادِالمساواةِألتجؿِالكهاحِت دوف والديمقراطية، والحرية السمطة. أماعمى
النظاـِضومناهِ ت القايـ، كام والذيف مف لنوا الترويِج والعالميُممتجتمع درِبس عمى مقابؿ السيِر
العالميّرأسماؿِال ت ، حركتُز زاع فقد بويفِنقدِبتقديـِمرة ألوؿِهـت الذاتي وها بات الماضي،

التسمحُ بمههوـ بمقدورها عمىتقدـِلمالتاريخوالمتجتمع،بصددِمنت ظ ـ ومنساؽ وامؿ  فيمسارها
والمساواةِطريؽِ الحرية ق قُح مُوالكومونالية، ة  الحضارةِالتكامؿ بذلؾ مقابؿ الديمقراطيةمع

.المدنيةالرأسماليةعفالتاـُاالنقطاعِ
9-  ما كاف والعوريفالقرن رِثوافوؿِوراء عور التاسع ،يف السمطةِبويفِهـضبللُهو

الممموسِواقعِو العصري المتتجسدِها ي الدولةِفي كانوا حيث حمقة السمطةِبموغ وف ر القومية.
الهدؼُفيحؿُأساسية  وكاف االتجتماعية، إلىالبراماألوليفيالقضايا يوير عمىتربعِتجهـ

كؿ  وكانت ُمع ماقة صراعِالأوكاؿِالسمطة. العمى أفّتصورهذا عمما  تعنينهس السمطة . ها
إفّالبلمساواة والبلحرية  األداة والبلديمقراطية. صابةِعمىإقادرة تقميدية بخصايص تتسـُذاتها

عبلوة بمتجردِبالم ر ض،وعافية سبلمة الثورييفِأكثرِ إليهـ. عدواها افتقاانتقاِؿ أليُعمى رهـ
تاريخيٍّ عوافيض ـي .بؿول وتحررخبلص التياعت ب روهاأداة السمطةِوسوسيولوتجيحوؿ تحميؿ 

مداولة تجدوؿِ كيهيةِفق مِمواضيع أعمالهـ عمىمرُنووءِبيؿ: المراحؿِالسمطة التيالتاريخ،
والمدنيات،وكيهيةِضمفالحضاراتِالذيأدتسوالدولة،الدورِتبها،عبلقاتهامعاالقتصادِرام 

،الثورييفةِقبضفيتع ق إذاماو المتجتمع.وكينها"العصاالسحرية"التيهاداخؿ احتبللهامكان 
ويء ُوؿُح ستُف هاإياها.مبلمستِبمتجردِالحؿُفيطريؽِموكمة ُجكؿادرِ،وستُةناإلىتج سمس ت أيا
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و بؿ بامكاِف يصبح أفْأيضا لديكتاتوريُاالنمطِكاف ُأعِمف لية ذباتجأكثر حيثكاف عفهـ.
مقابؿ ديكتاتوريةِ ديكتاتوريةِالبروليتاريا سقوط مفالبورتجوازية.ما مفكثرأفيالمصيدةعمنيٍّ

هذا اخت ف. وغ البطوليةُاتُكهاحالتق ن هكذا ونصؼ، قرنا  دواماتِق رِالمستمرة في السمطةت
ُأدِرؾ .وضاعت نهايةِوأخيرا  أفّفي مليةُالمتبقية السمطة المطاؼ سوش ليست حوزتهـ في
منيذ.قدضاع كافالكثير والحريةوالديمقراطية.لكفّوا مفالمساواةِمُوخُاألكثررتجعية الرأسماليةِ

 المسيحية.تاريخِخبلؿ السمطةِضِر لم موابس مثاؿ ر راك كافقدت كما

أ ما فيخذ تعاطيالدولةِكيهيُة كارثية تالقومية، حيثأُحالة  عمىأفظع. بيّفقبوؿِالتجِمع 
ـ ذاالمُهالحداثةِلوياثاف  اإلطار ُيو ُكُؿ،والتجنسويةوالدينويةوالعممويةالقومويةِبيقصىدرتجاتِتخ 

ـ األساسيا خوُضاالسمي وُعِرض تبيفطواياالكهاحِالذييمكُف القوميةُالدولةُ. عمىالمركزية
 باألصحّ،األداةُأنها تقدمية الهدؼُأو حؿُوقدرة األكثر بالكونهدراليةالمواكؿِعمى نة  مقار 

تجميا أنهاأساُسالدولةالقومية،التياتضح بويفِتحميؿ ـيتـالقياـمنذاؾبييُالديمقراطية.كمال 
ةتجتماعيويةاالوالتجنساإلتجماليةبالقومويةِةِالمتاتجر،مفخبلؿِيهافيأحواالسمطةالمتورمةِبنيةِ

،والصاهرةِفيالتاريخلمواطفاأوكاؿِبِغر أل والتعصبيةالدينويةوالوضعيةالعمموية،والمبتدعةِ
فيبوتقةِلممتجتمعِ والميديةِكميا  ت المطاؼفينهايةِإلىالهاويةالدولة، كافقد مصيرُب ياف .

ا،عندماصارتتمؾاألداةُمنذالبدايةاالوتراكيةِ ب تها المتجتمعأنستجةِؽُدأإلىلسمطةُالتيسرا
يار  ،كافوكميا ٜٜٛٔفيالرسميالُمعم فُالعمميةأيضا .لذا،فاالنهيارُالوتراكيةِاومساماتسخ 

ماهيتهاالديمقراطيةمنذبداياِتالسوفييتاتلفقدافِأنس،وبمتجردِاإلدراؾُيتعيُف.إذكافالغير
الوطنيالتحررِ،فماكافسيتمخضعفذلؾهوالرأسمالية،الاالوتراكية.وعتجزُأكتوبرثورةِ

بهذاالوكؿمفالسمطة.كيؼكانتسُتنو يماكافميموال منس،كافمرتبطا عفكثب عفمنحِ
الحرياتوالمساواةوالديمقراطية؟قمعِلساسيةاألركيزة الؿُكُو التيتُبهذااألداةِوالمساواةُالحرياتُ

لرييةِفيالحقيقة ونظرا  كانتتتسببفيرخاوةِيداة كالديمقراطية، فقد مفاستُبِعد تالسمطة،
.البدايةاألتجندةمنذُ

الدولةُ كانت النموذج باعتبارِ–القومية لمهاويةها ال ِافةِرّكالتج ر مُت –األولي الذينىعمى
الحالكة،فبليبقىويء الظمماتِبحِرفيسالمستقبمية ممال ؽ ُت رِلالتاريخ،طيمة سالمتجتمعُب س اكت 

ُصفُوتُذاتهاتيتيُلسُالالقوميةسوشالدولة بديفِنهس ح  الوثنيالقومويةالوضعيةذيالطابعِها
وت ذات الويياني، الصحيحُبني وكينها إنهااألوحدها مفبمعروفة . ِدها ر  وبظممها،مواعرالت تج 
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ال تمؾالمواكؿ،كؿُسكافمصدر القوةذاؾنهسُ.احتكارُيةرقاإلباداتالعداح ع بمذيوتُجورها
مرة ألوؿِواحدة االقتصادوالسياسةوالمتجتمعواأليديولوتجيافيبوتقة صهرِحصيمة حيثظهر 
االوتراكيةكافلفيعني نضاؿ تجميا أفّسنة.واضح مالؼِسة خمالماؿالمعمرِرأسِفيتاريخِ

ل  ما الذات، خداع عدا الدولة وييا  يتخطا اصطبلحـ تحميؿِوتطبيقا ا القومية دوف ومف .
ـ الصناعويةمفحيثكونها ـ الطريؽِسد يستحيُؿالقومية،الدولةِتوأ المدينةودمارِسرطفِتأما

الربحِوكؿُماهيإالثوري،أنهاهدؼ عمىالتيُيوارإليها.فالصناعويةُاألولىبالدرتجةِالبيية
الحتكارِ األعظمي فبل بالتالي، الدولة. مِد اللة  أبعد لها ف تعني أقصاها في اوتراكية كوِنها

الراهفواوتراكية ،انهياراالسوفييتيحتىوقتِاالتحاد فرعوف.إفّ اط ق س قد،الصيففييومنا
المُإلىمرتبةِ المُ؛الرأسماليأكثرمفغيرهمايلمنظاـِذّ  النظاـ يفاألكثرفظاظة ق بُط كونهما

وبموغُ الدولةِيهِم كِلمصناعوية. حداثِة حالة  والصناعويةِما األودّالقومية إالصرامة، هو ما
لمرأسماليةالميبرالية.انتصار 
دومة قموبالمالقراءة إفّ لنظاـ ا  والذيؿاالمعصرِمثؿ نهس عرُضي ، اقتصاديٌّعمىس أنس
مستهحمة سمطة نسيباإلدراؾُ،عميناؿابالميناديعندماأكثر.فة مثمرتعميمية طريقة وفُكُست ا ؛تجد

اإلدراؾُالمتجتمعحتىمساماتِ عمينا يناديباالقتصاد، وعندما خارج . بؿعفاالقتصادأنس ،
و يناديوضدا. المحدثةبالميبراليةِعندما اإلدراُؾ عمينا تعصبية ب، مفف.فظة ينس المنواُؿ هذا
سييديبناإلىتهاسيرووروحأسمـ.التعاطي

الرأسماليةِالحداثةِانهيارِإيقاؼِإلىالمالي والصناعويةواالحتكارُالقوميةُالدولةُالتسعى
وحسب بؿإنها أدوات ، لسُد ت تجهُد انهياِر أماـ خمسة مدنيالنيةِبُالطريِؽ المعمرة .عاـمالؼِة

لىحيفِ ،أكثرأكثررسوخا وديمومة،فستتوبثبيدواتهاهابوكؿ نهسِهيكمةِفإعادةِهامِنِك م ت وا 
إلىإرغاـِ مفالوستمتجي هاوناقصة،وبالتاليتيهيمِخاطية انطبلقات بدايؿعمىتحقيؽِنظايرها

فتاؾ.كسبلح الستخدامهامابينهاهافيوترويضِ
الورايحُن راه  -01 "اله االتجتماعيةُت عمى والمقهورة الهقيرة طيمة يالخطسِر الديمقراطية "
الواؽُكهاحِ ستت مبُد ق التاريخ.حيثاعت فيها بمتجردِتأنها ،هـأسمحتِاستخداـِعمىأعدايها
والديمقراطي.وحتىالتحرريالعادؿِناهاذاتالطابعِبُمعأسمحتهاالمتناسبةِتعفتطويرِوعتجز 

ط  أنها ت ر والو فقد بسهولة ماخ تها، تعنها ت نتجاح إحرازِفور  رأ دِب ك أو ألنها ـ فوؿ، تاستخدا
التقنياتواألدواتالعسكريةوحسب،بؿيقتصُراألمُرعمى.والأسهؿمنافسيهاالمتطورةِأسمحةِ
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العمارِصياغاتِمفد متوي مف والهيية، الممبس إلى اهلهة أوكاؿِنمطِإلى ومف التهكير،
االست بلؿ تصوراتِإلى وريش والسمطة. هكذا ِرث ت ذهنيةِكؿاو  مف سابقا  ُأنِوئ المدنيةما

انحما أو هيعميس، كما نتيتجةُوميسساتها هي هذا واسُتحِدث تبالترميـ. عمىالمراهنةِتفيها
 عينس.هرسِال

واهريةِالقبايؿِريساءُم ثاؿ ت  المدنيةِمةِالمهاتجِالسامّية التجهاتاألربعةعمى مف السومرية
وميسساتِالذهنية  هيالسومرية كما ،ها فاما وقادوها،أنهـ رادوها هاداخم اسُتعِبدواأو هكذاو.

إلىاألنسابوالقبايؿهالؼِالممحميةِتِالبطوالوأن اـِمياتِؿ كُتُسدشب ه ذ  مالؼِ،والتيتمتد 
الطبؿوالمزمار.عمىإيقاعِهاالمعزوفةِأللحانِناترتعُشقموبُالسنيف،والتنهؾ 

ـمنهال النادرةُةُماالمصريةباتتمفالعبيد،والقِعمىالمدنيةِمةِعابيروالمهاتجِقبيمةِغالبيةُ
ُتع د إرثا متبقيا برية عِقبيمة بوتجوِدن عم ـُاطييالقصور.كماأنناإلىبيروقرالتحوِؿمفأبعد تذهبْ

هيأيضا أصبحتببلء وأخرش.مفتجهة والبابميةمفتجهة،والمصريةِيفالسومريةِمفالمدنيت 
ا .تمامتر راح ا ،والت تماماسُتعِبد تفيالوقتنهسس.فبلـِعمىنهسهاوعمىالعال 

قاومتثبلثة الميديةُاألنسابُ أيضا  اإلمبراطوريةِقروف واإلسكيتية تتجاا اهوورية،بحالها
و  المحصمة في لكنها الطريؽ قاوهاتجمتها. ت البرسية،إمبراطوريةِأماـ واإلمبراطورية أورارتو

نسخة المت  ي بؿول موور.عفاألصؿِطبؽ يفكانتا لدنجُـ إلىضباط  مفالتحوِؿ شبعُضهـ
.ـهلإلىعبيد هـأغمبُتحوؿ األورارتييفوالبرسييف،بينما

أفّ عف وغاراتِالقبايؿِمقاوماتِفضبل  والهونية والقوطية والنوردية المدنيةالكمتية عمى ها
وتمرداتِ–اإلغريقية الخارج، مف ومقاوماتِالرومانية العبيد التيكانتالمسيحية حزب بمثابِة

المعل الهقراء دوميفمفتجميع كافِة استمرتخمسة فياألصوؿاألثنية قد وفدقروف الداخؿ،
زانقطاع.أمااإلنتجازُ ُيُفيُرومامفتاجِنسخة باهتة سمفكونِأبعد ـيذهبْفم ،الُمحر  ريوس ز 

ساي ة لقمة المقاِوميفمفالُمق داميفمبلييفِشتذكرد ماتج هكذات والقبايؿ.ريساءِوبعضِالباباواتِ
ِمق تفي المدنية.حساباتِتجميدِلؤُلُسودوالمحروقيفوالمصموبيف،وع 

،والتركيةوالكرديةواألرمنيةواهووريةوالوركسيةوالهيمينيةالعربيةُواألقواـُكذلؾفاألنسابُ
ال الساسانيةِتم هاتجوتقاوم تي المدنيت يف عمىمدشسبعةِعمى )ووارثيهما( قروف والبيزنطية

ُمؼْ لـُتخ  إلىالقديمة،إضافة مفالمدنياتِباهتة خ س نُكوراءهاسوشتيتجافالسمطناتكاممة،
البايسةالمقهورة،وخادمياهغوات،والعبيد.المبلييفمفالقبايؿِ
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بالمقاِوميفوالمتمرديفعمىالمدنيةِ ؿا ح  ما أما قد فكنُت الرأسمالية، إليستُتطرقاألوروبية
سابقا ،وبالتهصيؿ.

لمتجتمعاتالثوريةالعظمىاتبتجيؿِالكوموناليةالمهعمةبنظمةِاألمفإرثِالمتراكـُأماالزخـُ
ون هِوهانخِرهاعفإنهايسرغـ المدنياتعاتجزة النيوليتي،والذيالتزاؿتجميعُالسايدةفيالعصرِ

.خاصة مفاأللـ،وقمبيعموما ناقموب رُصِعت ي هتيتاريخها؛فبلي )ماديا ومعنويا (عمىمرُفيس
اعتبارُ التاريخِعمينا والمهاتِجميف المقاِوميف ألوليؾ الممحمي األسطورييف أنسالمذهميف عمى

المسموبِالمنسيُهذاالتاريخِ،عميناتنقيةُ.أي،"تاريخالحضارةالديمقراطية".ولكفْا أيضانتاريخُ
العالق الووايِب ث ةمف ومف وت تدوينُـا، ننّب س أال عمينا كما دافعيس. التيتجافأصحابِتاريخِعف

المعد ميفونضاؿ انواكدح المدنية،فخ تيتجافِينةِبزِوان  ّرواالقصور،الذيفافتُِتنواوعبيدِالباهتةِ
 مف واألقواـِتجميعِوالمقهوريف واألثنيات وبطوالالقبايؿ ومقاوماتهـ وِحك ِمهـبتمرداتهـ تهـ

ْفل الحضارةالديمقراطيةِتاريخِتدويفُاليمكُف.إذهـعارفِوم  التمييز.وا  فْدوفالقياـبهذا ـُيد وا
 التاريخ، المهذا الكهاحِتسييرُستحيؿِفمف والديمقراطية والمساواة مظهر.بنتجاح راهفالحرية

عمىـيعتمدْحياتسووتجودا،إْفل باالستمرارُحيٍّكايف تجذر.وكيهمايستحيؿعمىأيُفالتاريخُ
ـيرتكزْل الحياةالحرةوالكريمةالموُرفة،إفْدربِاختيار أيضا لفيستطيع البوري تجذرا؛فالنوعُ
ساالتجتماعي.إلىتاريخِ

ي أاألطروحةمفتاخذُوي أنسالتاريُخاألوحد،المهيمنةِالمدنيةِتاريخُزعـُ تاريخالفْالتيتزعـُ
 ر لسأساسا سواامخ  هنا. يتطور مف لف الديمقراطيوعيُ، ل متجتمعال–التاريخ ما يتحقؽْي، ـ

مههوـِاالنقطاعُ عف الدوغمايي. االختزالي التاريخ ذاؾ ي يتجب االعتقادُأال التاريخ يفّبُسود 
لؤلحداثِ يهتقد أنهوالعبلقاتِالديمقراطي أو بس، الخاصة ناقصةوالميسسات فيسا وعمى.

التاريخُالعكس سعمومُوفمسهتسوسدينُووالمواضيع.إذلسميثولوتجياابيغنىالموادُموحوف ،فهذا
وُكتاابُوحكماياوفنونسو لتاريخِسبقدرِفنانوا ما أدنىالمدنيةمنها أفْي و.كحدٍّ كيؼؼ عرِن كهينا

نس الوُد ونُعفغيِراازيّم يسونُقّن كيؼنُلذاتية،ونعرؼ انظرناالبرادي ماييةِفوتجهةِإليسمِننظر 
ـيتـّل ،إفْلكفْواألعداءوالمنافسيفوميسساتهـوذهنياتهـ.مفأسمحةِاالستهادةِأقوؿباستحالةِ

بقدرِوالميسساتواألسمحةالذاتية،والعمؿُالذهنياِتتكويفُ أساسا  اإلمكاناِتاالستهادةمفبها
بيقؿُاألخ ي رش فمف خبلص وف كُتقدير؛ الهزيمةِثمة مف وميسساتهـالنكراء ذهنياتهـ إزاء

بهـومحاكاتهـ.سِب و وأسمحتهـ،ومفالتا
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ومِخبلصة  -00 تجميعِ، استخبلُصأطروحف يمكف ال تمؾ، وحمولي مهادُاتي ُحْكـ  أفّا
،دوفالبعضعمىبعضهاوتت مب ،البعضهابعض تُهني إلىأفْوتتصارعُتتحاربُ"المدنياتِ

مفاألحكاـِالنوعِذاهالأرشمثؿ يناففيمههوميالهمسهي،".فمثمماسعيُتلمورحِتتوافؽأفْ
تد واتج .وحتىلوت الكونيّالتجريافِديالكتيؾِلا بالتجدليالُمهنيمناسِالنابعةمفتعاطيالمههوـِ

أفّاألطراؼُ إال والُمهنية، التطورُاألساس الُمهِمكة المتبادلةوالت ذيةِؿِالمتباد باالرتباطِهو
التجوهرُ هذا التكافمية(. أيأفّسريباألغمبفيطبيعةِهوالذيي التجدلي )العبلقة المتجتمع.

ي واتُاألساسية الحالة  دوف،أساسا كافؿِوالتمفالوفاؽِذُخِتاتيتالكةُالموتر لممتجتمعاتهيالح 
هذاالطبيعة.أمابويفِاألمثمةِمعدال مرتهعا مفافي سردوالحاضرُ.والتاريخُبعضا بعضهاءِإفنا

،فهياستثنايية،تماما مثممااأُلُسودُاهخرنهيِفيعمىاإلفراطِالقايمةِالُمهِمكةِالعبلقاتِأوكاؿُ
 الحيواف.ـِفيعال استثنايية حالة 

أفْةِالدولتيالمدنيةِبامكافِ الديمقراطية أفْوالحضارة دوف وتتوافقا، معا  ياهنِتُتتواتجدا
الورطُبعض  االعتراؼُاألوؿُهما. هو ذلؾ واحترامُبعضِبهويةِفي البعض، لبعِضهماهاهما

فهرُضالبعض هويت . الذاتية إحداهما األخرشعنوة ها مختمؼِعمى إلى استنادا  األولوياتِأو
هبلؾ.وهذااألسموُبهوإفناء بؿهوأسموبُ؛اليعنيالوفاؽيةِالمواتظروؼِالو السمطةِسبيؿُوا 

 الذيووالحرب، والؾُح مِعمىطوؿِنصادُفس عمىالتالتاريخ، وجِيروذيُعِمؿ  لس حتىتسريِبس
ر ب والعِيا أمريكا،الدروس بسنتأوروبا،وص خم المتجتمعاتفيراهنناأيضا .لقداست مساماتِأدُؽ

إلىيافسع ت فهمابالتالي،.بحالهاقروف أربعةِطيمة السمطةوالحربالمط باؽِمفأسموبِالبلزمة 
كميا )ذلؾأفهذاالنمطمفهافيدرالية،دوفهدمِاتحادات عمىوكؿِالقوميةالدولةِهيكمِةإعادةِ

السبباأل هو السمطة الحروبالداساستنظيـ تجميع يوراء والخارتجية(، خمية بعد مطِوذلؾ خ 
والمتجتمعِحقوؽِحتججِ والدمقرطةاإلنساف بعضا المدني ببعِضها ال. ـ أفّضحِاومف هوالم را

الوكؿِطويعُت القوميةالمتحتجرِالقديـ ،لمدولة إلى مبلءمة أداة لتحويِمها بالنسبةلمحؿأكثر
لمدولة و. واوبيهة ثمةمستتجدات هذا كبرأة ودبض طُلصيفأيضا .فيحيفيتـالفيروسيا

يرافو،كتيففيالتصمبنُع ت عمىالمُ مثيبلِتهامفالدوِؿكورياالوماليةوالعراؽوسورياوتركياوا 
بيقؿُمنسرغبوففيالخروجِر.ومفاهففصاعدا ي في عت بِم برة لِعِوف كُي لالعراؽُ.واخِتير القومية

.العمياءانطباعسبحالِةالهوضىقبؿ ،حالخسايروالتجرو
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فوؾٍّمامِروماأـال.نمطِعمىالقايـيحياإمبراطورية حوؿإْفكافالنظاـُالتجدؿُدورُي 
كانت.وسواء ةارؽواسعورومابهمماكانتعميسا نهوذأكثر سايدة وية عالمإدارة هناؾفيأنس

التجدؿ.وستسعىي حت مُؿالذاتوزف هيةِمسيطرهذااإلدارةالأـإمبراطورية،فقوةُمهيمنة قوة 
ة مطروحاالتحاداألوروبيمفنوعِالقاريةُعمىسيرورتس.والترتيباتُنظامهاوالحهاظِدايما لترميـِ

األوسطالكبيرفيماالورؽِموروعِعمىتطويِرؿُعم يُبينمامسياوأفريقياوأمريكاأيضا .أتجندةِفي
التهكيرفيإطراءِاليتعمؽب ويتـ أفّعمىهييةِاإلصبلحاتِمنطقة. كما المتحدة. إعادة األمـ

 في مستمرة الترتيباتِالنظِر واالتجتماعية والثقافية ق االقتصادية أفّـ د عمى أي ـ وساؽ. نظا
مراحمسيكثرِبر مُْفكافي أوالسكوف،وا الهدوء ؼُعرِس،الي كِم فيف ورُدُالذيالنزاؿن المدنيةِ

فوضوية.
ذاقيؿ: فعؿ ردُمفهؿووا  حسباألسموبقيمِةهذامفؿُق مُاليُذلؾفّاالوفاؽ؟،فباتتجاِا

ي ظِتاريخس،وح مفمراحؿِالذياخت ب رافيكثير ي األساساألسموبُ.عمما أّفهذاهوقناعتي
بقي  المقابؿهزيبل بوعيسوتنظيمسومبادرتسفيالحرية،كمماالطرؼُمفخبللسبالنتايج.فكمما

مراحؿِبنتجاح النظاـُج ر خ  مف مظهر والوفاؽ. المثاؿ، سبيؿ عمى تيثيرِووؿ تحييدُـات فقد
ةدرتجاالتحادالسوفييتيوالصيفبالفيمثاؿِذلؾدُه بهذااألسموب،مثممان والمويدةاالوتراكيةِ
 األولى. الحداثةُناإذ النصر لت الصناعوية،مضعههنقاطِ بلؿِباستهذا القومية، )الدولة ا

 حيف في والوضعية(. والديمقراطيةهماحركاتِوتحييد صهر استطاعت الوطنية التحررية
بسهولة  االتجتماعية أكبر. تمييعِح تج ن كما في والهامينيةوتدتجيفِت الهوضوية الحركات
الحركاتالراديكالية.واأليكولوتجية،وبعضِ

بؿ،وأكثرمفذلؾ،فهويمر بالكؿ.النظاـليستالكؿاقوة هذاالميورات،إالأفّكؿُرغـ 
يضعؼِب التزاؿعاتجزة كانتتجبهةُفافْمراحمس. الديمقراطية مفرامِم عفتحقيؽِالحضارة ها

التيهيخميقة  الضرورية فالسببُإنتجازاتها ي األوليفيبها، عمىقدرتِإلىعدـِودُعُذلؾ ها
تحقيؽِ البرادي مايية ثورتها بها العمُؿ يتعيُف التي تامة األساسي(،بصورة  العممي )التعاطي

الكافية.إنهاليستأهدافا ممارسةِالوقوةِالبلزم يفوالتنظيـالبرنامجِهاعفبموغِعتجزِوكذلؾإلى
المناؿ ت ب ُنيهويتِضارةِالححركةِ.حيثبامكافِصعبة  الذاتية)الحرية،الديمقراطية األصمية ها

ـ  والقيا والديمقراطية(، بالتحميؿِالمساواة، واالتجتماعي التاريخي والقوُي بها، توكيؿ الخاص
وبرامأوكاؿِمختمؼِ ونور تجها العممياتية، وقوتها واإلقميميةتنظيمها العالمية األصعدة عمى ها
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باإلم والمحمية. كاف اإلقميميةطرح الديمقراطية والكونهدراليات العالمية، الديمقراطية الكونهدرالية
ونخصبالذكرموروع ألتجؿِ لممداولة. وأوستراليا وأوروبا وأفريقيا الديمقراطيةمسيا الكونهدرالية
أتوفِم ايةفينواطا ق ُيما ونهيسا لوفُكُالورؽاألوسط،والتيست منطقةِأوسطيةمفأتجؿِالورؽِ

حاليا .الهوضىالعارمةالسايدة
هاإليتجرارُاالنتـّعادة ما"إماالكؿأوالويء"،والتيالتكتيكيةالقايمةالمواقؼِتتجن ُبينب ي

فالثورةُ أوسموؾُحتىالرمؽِأوالحربُحتىاهف. عيسىفي"السبلـِموقؼِاألخير، "سيدنا
لؤلوؿ؛اليمكفأفْمناقض حتىالنهايةكسبيؿ  السمطةالتقميديةتجدا ظاهرةِحياؿنتجح يأوييثر 

األسموبُةدقعوالم أما إالتجدا . ييدي حرازِذي وا  التطور لى فهو باألغمب، تصييرُالمكاسب
نمطونواطاتِوالتمردِالمقاومةِ واللا اإلنواء الوصؿُتمحياة، والمكاففؽِاوتإلى الزماف في
مالمناسب  كافةِيف زماـِع التخميعف دوف النظاـ، أُمبادرةِقوش لكني أفّرُرُك الحرية. متجددا 
أفْبشرطِ ،،ولكفْمعقوشالنظاـبالوفاؽِعمىالوروعِنا،وأنهاقادرة الديمقراطيةهويتُالحضارة 

هيكمتِهاي بنِن  ةِضروربن عم ـيقينا ،وأفْهاونصون هاوُنعيد  المدنيةافيبوتقةِنفنايِوأانانصهارعدـِ
 بتاتا الدولتية
يتعمؽبنقاط إلىعدةِبالتطرؽِالخبلصةِإنهاء د و أ  -04 كتابتي.كنُتقدذكرُتنمطِفيما

ـ  ُرباستخدا المعنىالميثولوتجيةوالدينيةوالهمسهيةوالعمميةبوكؿ تصنيهاتِفيالبدايةأنيسُيتج 
 فيهذاالموضوعنسبيا .تقدأنينتجحتُمفحيثاألسموب.وأعمتداخؿ 

العباراتِ التخميعف يمكننا ال الميثولوتجية. قبؿأفّخاصة  مفاألكبر والقسـ التاريخِما
الديمقراطيةتاريخِ األولىوالحضارة النيوليتيوالعصور ،العصر طابع  ميثولوتجيّذو . ُتع ُبرإذ

خبلؿِ مف ذاتها وأقواؿِعف فالحكاألساطير ماء. ةُسديدالِصي  تالتحميبلتُم ِيْف عمىبويِنها
تيكيد.سبكؿُنُالوأتتكاثرُو،وسيتضاعؼغناا،التاريخالسوسيولوتجي،فسيتقوشورحُالصعيدِ

،ةالتاريخيدراساِتوالفيالورحِاعنهالاست ناء حتجة أيضا ة الدينييية الرالتجداؿفيأّف
فيالقوالبِشالتاريخُتوار.حيثاكماهيهقبول وليسالسوسيولوتجي،مفالتهسيراتمريرهبورطِ

بنسبة  ولة مهمالدينية الُيست هافبها. األمِر أفّأسباب هذا كما االتجتماعية التطوراتِعديدة.
مفالمعارؼِرايع مفالسرد.إنسمنبع خاصٍّبيسموب ،هافيالديفباألغمب،ولكفْمكان تحتؿ 
.تاريخيّ–سوسيولوتجيٍّتعاطيسبمنواؿ معمومات،فيحاؿِوال
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تجميٌّ أنس تماما  كتابةُيستحيُؿ ورغـ فمسهة. ببل محضةالوضعية فّأالتاريخ ميتافيزيقيا
هي،فقطعمىالظواهرا اعتمادالتيريخِإمكانيةِالتيتويُرإلىهاأطروحت ىالدرتجات،فافّبيقص
الرأي صهتِبسردهاالوضعيةُذاالمواقؼالتيت هثؿ مِوهراء.إفّهذياف متجردُ الرسمياوالديف ها

مفنزؿ ويء كؿا،وكيفّفيالتاريخالماؿلرأسِلمرأسمالية،وكينسالوتجود  بزنبيؿ  إلىأوروبا
هيميثولوتجية  إنما ت السماء؛ فعندما الوييانيلعصرِتصبحممثمة ،فيّد ت فيحقيقتها. ةالوثنية

 فالهمسهةُبالتاليالحديث. ، عمينا وبنحو هااستخدامُالتييتعيُف ومرارا  هتكرارا  بمثابةِيُمر كاز،
االتجتماعي.–لناعنسفيالورحالتاريخيّاء ناستالمصدرالذيال

الطابعُ مبُالتيي ليسالسرود مقصديمفالموقؼالعمميُ الويياني،الموضوعاني عميها
الذ مدرؾ اتاني وال فينا التوابسِومنتبس المثالي. أو اإلدراؾِلمتساوي بيف حقيقِةوالظاهرة. فهي
أسموبيوصؼُفباإلمكاف؛متداخؿالمصادرالتيذكرُتهابوكؿ كؿُل،ونظرا الستخدامياألمر
كبيرا لمموضوعانيةِوليوينا تحميمي،ُيدر ؾأنيالأُنمطِ"الطريقةالتهسيرية".ومفخبلؿِػبالعمميُ

وبمقدورِ هذا لذلؾ. والأرشداعيا  كوادرِيُأفْاألمرِبالمعنييفالمتمرسيفمفالعديدِالوييانية،
المثالية.نحوالذاتانيةِكثيرا ـأنزلؽْأيضا أنيل 

الموضوعِبيفالذاتوالتمييز ىطّخ ت يتهسير قوةِفيتطويرِالديوبةِتجهوديإلىاإلوارةِعد وب
 ينكر ا،دوف أْف عف غهرافُِأعرُب في أممي وأخطايي ت العامةنواقصي ْف وا  ينيباإلدراؾُـا.

عت ِبرنهسيسعيدا .المعنييفبالمتجتمع،فسي هُتقوة إلىقوِةاإلدراؾوالمعنىلدشكؿُض أ 
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