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 المجتمعات من البدائية إلى النضج: اختبارات قياس االستقرار

 منال ريس

 1024نيسان 

 

 مقدمة

 رضا على الوجوهوعالمات فخر و  ، وفي مشهد استثنائي، ازدحم المواطنون في كوريا الجنوبية وبروح معنوية عالية8991في يناير عام 
"حملة  ـحملة شعبية لدعم اقتصاد البالد المترنح آنذاك، فيما سمي بصالح للساعات كي يتبرعوا بذهبهم الخاص رغم صفوف طويلة 

   الذهب".

من حيث الحشد الهائل ألناس اجتمعوا في طوابير طويلة باآلالف ولساعات، مختلف من حيث الروح  و في مشهد مثيل، 4182في العام 
"يوم  ـه في الوسائل اإلعالمية بأنه كفي مشهد شب   اليرموك،زدحم ساكنو مخيم المعنوية المنهارة وعالمات األسى التي تعلو الوجوه، ا

القيامة"، أماًل بالحصول على مواد غذائية قطعت عنهم بحصار قارب السنة فرضه عليهم نظام الحكم القائم في دمشق كعقوبة جماعية 
ن لحفالت سهرهم الصاخبة التي و ت قليلة يعد  لمفارقة فإن بعض أثرياء العاصمة كانوا على بعد كيلومتراالدعمهم وتعاطفهم مع الثوار. و 

   تفيض فيها موائدهم.

 فصول كاملة مرت بالحضارة البشرية. أجيال وتاريخ و مشهدان يفصل بين زمان وقوعهما أقل من عقدين، وتفصل بين مدلوالتهما قرون 

بادرات جمعية واعية على ات و تقوم باختيارات و متزداد التصاقًا ببعضها عند األزم -أفرادًا و حكومات–ما الذي يجعل بعض المجتمعات 
في سبيل النفع العام و المصلحة الوطنية، بينما تتفتت اللواصق المجتمعية في مجتمعات أخرى عند األزمات فردية  أسس تضحيات

   العاصفة مهددة بانهيار قوام المجتمع و الدولة نفسه؟

نو المنطقة تجربة الربيع العربي وبات بديهيًا حتى لدى بسطائهم أن اختالل العالقة بين ربما يكون الجواب معروفًا خاصة بعدما شهد مواط
وبين المواطنين سيولد تراكمًا للحنق الشعبي المهدد بأي لحظة تتوافر فيها المقومات  الحكومة المقيمة للقانون الضامن بدوره للنفع العام

   النفجار.االمناسبة 

في استغالل فاسد للسلطة والحاضنة المقيمة له، وهي الحكومة،  هي القانون،و  ،الضامنة للنفع العامدعامة بالعندما تغيب ثقة المواطنين 
وأ وتجاوز للقانون، عندها يهتز شعور المواطن بالمواطنة وُيستبدل بشعور الرعية األسيرة، وتصبح المصلحة الفردية هي القانون السائد. وأس

يعلي فيها كل مكون والءه المحلي على الوالء )خليط أجناس أو أعراق أو طوائف( إذا كانت الدولة مركبة  ابقما قد يكتمل به السيناريو الس
ؤطرة مالوطني الجمعي، وتعرف كل فئة مصلحتها الفئوية بطريقة متضاربة مع الفئة أو الفئات األخرى، وتتمايز لدى كل منها القيم ال

   مجتمعي في مهب التفكك مهددًا بفوضى في المجتمع وشرخ في قوام الدولة.ا يصبح كل الصق هللمصلحة الفردية، فعند
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المواطنين، قد استغرق من عمر البشرية قرونًا طويلة من -القانون-وعلى بساطة الجواب، فإن التوصل إليه وتحديد أركانه: الحكومة
   للمجتمعات وصواًل إلى عصور المدنية الحديثة.تنقلت عبرها من مراحل بدائية و  شعوب، وعذابات كثيرة خاضتها الالنضج

في هذا المقال نستعرض بشكل موجز وتجريدي بعض أهم تلك المحطات التي مرت بها مراحل نضوج المجتمعات ضمن سعي البشرية في 
واضح لحالة استقرار وتوازن وقبل هذا االستعراض، ولكي يكون لدينا مؤشر  كل مرحلة للوصول إلى حالة مجتعية أكثر استقرارًا وتوازنًا. 

   المجتمع فقد قمنا بتعريف ثالثة اختبارات سنعقدها في سبيل القياس والمقارنة عند استعراض كل مرحلة.

( بحالة جهل تام بموقعهما داخل المجتمع )الطبقة، )ع( و افترضنا شخصين في المجتمع ذاته )ز اختبار غشاوة الجهل: لو .8
وبالقول أن  لة(، ثم رفعنا عنهما هذه الغشاوة، فإن كاًل منهما لن يتضرر من استبدال موقعه مع اآلخر.االمتيازات، الملكية، المنز 

   فرد لن "يتضرر" نقصد أنه لن يضطر لخسارة ملكية أو مكانة يفتقد أدوات إعادة اكتسابها.لا
خطر نسبة لألفراد يشير إلى وبال من ناحية العدالة اإلجتماعية. خاصة يؤشر هذا االختبار على استقرار وتوازن المجتمع 

غلبة الحظ عوضًا عن توافر أدوات التمكين على مسافة وجود تمايز طبقي و االختبار إلى  عدم نجاح هذاويشير   التعاسة.
 متساوية من األفراد.

قات االجتماعية في مجتمع ما، وشخص آخر )ع( ز( ينتمي ألحد المكونات/الطب) لو افترضنا شخصًا مادائرة الخطر:  اختبار .4
اهم، فإن )ع( سيمد له يد اإلنقاذ التي )ز( في خطر د ، ووقع)قد ال ينتمي بالضرورة لنفس المكون االجتماعي(في المجتمع ذاته 

   يستطيع.
ويشير .  األمانشعورهم ببالنسبة لألفراد قد يشير إلى مدى و  هذا االختبار قد يؤخذ كمؤشر على مدى انسجام وتماسك المجتمع.

   .عدم وجود أسس لتحقيق األمنو  اختالل المنظومة األخالقيةتمع و عدم اندماج مكونات المج عدم نجاح هذا االختبار إلى
محورها، ثم استبدلنا  قضية هو: لو افترضنا شخصًا ما )ز( في المجتمع وأعطيناه امتياز التحكيم في اختبار امتياز التحكيم .3

ج اتج الحكمين لن يكون مختلفًا. ثم أعطينا )ع( امتياز التحكيم فإن ناتمحور القضية بشخص آخر في المجتمع )ع(، فإن ن
   حكمه أيضًا لن يكون مختلفًا.

. لمبادئ الحقوق اًل()بشكل قوانين مث رسوخ التفاهمات المتبادلةومدى  يعبر هذا االختبار عن مدى وحدة قيم وأخالقية المجتمع
 يشير غيابه إلى اختالل منظومة الحقوقو  الظلم.خطر الخسارة )خسارة الممتلكات( و وعلى المستوى الفردي قد يشير الحتمال 

   شيوع التمييز.و 
 

بتطبيق هذه االختبارات البسيطة على المراحل المختلفة التي سنستعرضها فيما يلي، يستطيع القارئ أن يتلمس موطن الخلل في 
توازن المجتمع في تلك المرحلة، ويفهم االعتبارات التي على أساسها انتقلت هذه المجتمعات لمرحلة أخرى بحثًا عن التوازن 

تقرارًا، سواء كان هذا االنتقال عضويًا طبيعيًا تراكمت فيه نضاالت أجيال متعاقبة، أم كان راديكاليًا المفقود وتحقيقًا لحالة أكثر اس
   كما في حالة الثورات.جذريًا 

 للمجموعة الطبيعيوجود مرحلة ال 
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دونما تأطير منظم ومنضبط في هذه المرحلة ينجذب األفراد بشكل مستقل لمورد طبيعي الزم للبقاء وتأمين العيش، ويعيشون في جماعة 
   لقوانين عيشهم المشترك. أهم خصائص هذه الحالة كما يلي.

 االنتساب: فردي.   
 المصلحة: ذاتية.   
  في حاالت النزاع لألقوى.الشرعية: ذاتية و   
 ال توجد طبقات، بل مجرد أفراد مجتمعين حول مورد مشترك(. 1: اإلجتماعية الطبقات( 
  طرة، وبقاؤها مرهون بقدرة الفرد على حمايتها بقوته.الملكية: طبيعية غير مؤ   
 االكتفاءم القيم: القيم الالزمة للبقاء و أه.   
  للفرد الحق في كل شيء طالما أن ال حيث  ومحكومة بقانون الطبيعة وغريزة البقاء، حقوق طبيعية مفتوحةالحدود: الحقوق و

   .وال رادع من قبله حدود مع اآلخر
  االجتماعي: طبيعي عبر عالقات العائلة والمصاهرة.الالصق   

 االختبارات الثالثة نجد ما يلي: بتطبيقو 

 ت الفردين في حظوظ القوة الفيزيائية.حيث تعتمد نتيجة االختبار على مدى تفاو  ناجح،غير  اوة الجهل:اختبار غش   
  على االستجابة الفردية والقيم الذاتية.، حيث تعتمد نتيجة االختبار النجاح حققماختبار دائرة الخطر: غير   
  :للمصلحة الذاتية تحكيم كل من الشخصينحيث تعتمد نتيجة االختبار على  غير ناجح،اختبار امتياز التحكيم .  

تراكم شعور العجز واغتصاب  التي ينالها الطرف األقوى في العيش والملكية والسطوة، إال أن الغير محدودة بإطار وعلى الرغم من الحظوظ
على مفترق  حتماً  تضعهسالحقوق والعدوان باإلضافة لردود األفعال الهمجية بدافع الثأر تجعل هكذا مجتمع في حالة عدم استقرار دائم 

   .أو االنقالب والتغيير طرق بين االندثار أو التطور

 بسيطةمرحلة القبيلة ال

وتختلف هذه المرحلة عن سابقتها في  موارد مشتركة ويجمعهم النفع المتبادل والدفع المشترك للخطر.في هذه المرحلة يتحلق األفراد حول 
   مكن تلخيص الخصائص التالية لطبيعة المجتمع القائم في هذه المرحلة كما يلي:يو   وجود مصالح متبادلة بين األفراد.

 نتساب: القبيلة.اال   
  :الجماعة. مع مصلحةمصلحة الفرد تقاطع المصلحة   
  :إجماع المجموعة و اتفاق أصحاب الرأي و الكلمة.الشرعية   
 الكل طبقة واحدة( 8: اإلجتماعية الطبقات(   
 .الملكية: حسب الكسب وما اتفقت على إقراره الجماعة   
  الوفاء.الجاذبة للكسب وتحلق الرجال والمبعدة عن النبذ، من أمثلة: الصدق، األمانة، أهم القيم: القيم   
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  :حدود افتراضية تؤطرها التفاهمات المتعارف عليها لما هو مقبول من الجماعة وما هو منبوذ.الحقوق والحدود   
  :انسجام المجموعة.الالصق االجتماعي   

 ما يلي:ل ق االختبارات الثالثة نتوصلوبتطبي

 :تحقق التقوق ناجح. خاصة لعدم تعدد الطبقات، وحصول الملكية بالكسب، وعلو المنزلة االجتماعية ب اختبار غشاوة الجهل
   بالرأي.

  :وتوافر الدافع بالعيش والتواجد المشترك،  ناجح. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الطبقة االجتماعية الواحدة ،اختبار دائرة الخطر
   إضافة إلى تشكل منظومة أخالقية الزمة لتالصق المجموعة.

  :فقد تخفق المجموعة في الوصولوفاصلة غير محقق النجاح، وذلك لعدم وجود شرعية عليا محددةاختبار امتياز التحكيم ، 
   ن من ذوي الرأي.إلجماع، خاصة إذا كان كال الشخصي

ضامنة الستمرارية وبالرغم من أن أفراد هذا المجتمع البسيط ينعمون نسبيًا باستقرار اجتماعي، وانسجام مجتمعي، وتوافق على مبادئ قيمية 
لالصق االجتماعي، إال أن الخرق لذلك االستقرار قد يأتي إذا لم توثق الحقوق والحدود بقوانين تكون مصدر الشرعية الفاصلة عند ا

  حكيم الذي سيصبح حتميًا كلما تمددت القبيلة وزاد عدد األفراد وتباعدت المسافات. اختالف الت

 مرحلة القبيلة المركبة

تنشأ هذه المرحلة كنتيجة طبيعية لتمدد وتوسع القبيلة البسيطة، حيث يتراكب المجتمع في طبقتين أو ثالث فاصلة لوجهاء/نبالء/ شيخ أو 
عن الطبقة الدنيا)العبيد( ،في حالة الطبقات الثالث، التي تقوم على خدمة باقي الطبقات. و ادي، و مشايخ القبيلة عن طبقة الفرد الع

 تتلخص خصائص هذه المرحلة بما يلي:

 .)االنتساب: القبيلة تليها الطبقة )في حالة الطبقة النبيلة   
 .المصلحة: ذاتية ضمن مصلحة القبيلة   
  :والذي يكسب شرعيته باإلجماع لتفوق في الشرف الموروث أو المكانة المتراكمة.رأس )أو رؤؤس( القبيلة، الشرعية   
 الوجهاء، واألفراد، والعبيد(. 3)الوجهاء، واألفراد( أو  4: اإلجتماعية الطبقات(   
  :خاصة، ومحمية برضا رأس القبيلة.الملكية   
  مصادر لرضا بالمؤكدة لو  المعززة للمكانة عند وجهائها،نتها، و المؤكدة على االنتماء للقبيلة، والمرسخة لكينو أهم القيم: القيم

   أمثلة تلك القيم: الفخر، والبطولة، والشجاعة.شرعيتها، والتقيد بأعرافها حسب السائد لكل طبقة. 
  :و ما يسكت عنه يقره رأس القبيلة ويحددهخاضعة لما الحقوق والحدود.   
  :بالوالء.ومصدر شرعيتها عة )هويتها، عاداتها، أعرافها( والتحلق حول رأسها التقولب بقالب المجمو الالصق االجتماعي   

   وبتطبيق االختبارات الثالثة نخلص لما يلي:
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 ح، لتمايز الطبقات االجتماعية وخضوع األعراف لما يقره وجهاء القبيلة. افرض مثاًل أن اجمحقق النالجهل: غير  اختبار غشاوة
  . ستقع الخسارة والضرر على أحد طرفي االختبار العبيد أن يتملكوا ملكية خاصة، فعند ذاكفي عرف القبيلة ممنوع على 

 جود طبقة مع و قيم السائدة خاصة حكم القيمي الشخصي والاختبار دائرة الخطر: غير محقق النجاح، حيث تعتمد النتيجة على ال
   دنيا.

  جة خاضعة لمدى نضج ما أقره رؤساء القبيلة من قيم العدالة يلكون النتاختبار امتياز التحكيم: غير محقق النجاح. ومرد ذلك
   والمساواة خاصة بوجود الطبقات المتعددة.

أن هذه التركيبة المجتمعية أكثر تماسكًا لتحلقها حول مصدر موحد للشرعية، متمثل في رأس القبيلة، إال أن نتائج االختبارات تخبرنا ورغم 
مدى نضج أخالقياته بشكل غير لعدم استقرار وتوازن المجتمع، ويعزى ذلك العتماد الشرعية على رأي فرد وصفاته و بوجود مكامن محتملة 

   مؤطر أو مقنن.

  األولية مرحلة الدولة

، وقد تنشأ طبقات )أمة( اصة إذا انضوت تحتها أجناس متعددةنشأت هذه المرحلة كتطور طبيعي المتداد حدود القبيلة جغرافيًا )دولة( خ
 ويمكن إيجاز خصائص هذه المرحلة بما يلي. ، يقوم على رأسها حاكم واحد.ذات امتيازات متمايزة إضافيةإجتماعية 

  :للدولة االنتساب  
  :ذاتية في ظل تشريعات الدولةالمصلحة   
 الحاكم  :الشرعية  
 ثالثة فما فوق، تتضمن طبقة الحاكم والوجهاء، واألفراد العاديون، وغيرهم من الطبقات األدنى. :اإلجتماعية الطبقات   
  :خاصة موثقة حسب التشريعات الرسمية.الملكية   
  :غداق االمتيازات م القيم، و والتخصصية في الصنعة مثل المهارةالفرد  تنافسية وقيمةالقيم المعلية لأهم القيم ن الموجبة للحباء وا 

الطبقات  نتيجة تمايز والمادية الرياء، ، الحسد،ة، الحقدياكما دخلت صفات سلبية مثل: الوش قبل الطبقات األعلى. 
   .االجتماعية والطمع بتحصيل هبات من الطبقات العليا

  :وفق ما يقره الحاكم، وقد يكون حسب توجيهات مستشاريه ووزرائه.الحقوق والحدود   
  :والوالء لحاكمها اللتزام بتشريعاتها السائدةاالنتماء للدولة واالالصق االجتماعي.   

ذا طبقنا االختبارات االجتماعية الثالثة نجد التالي:  وا 

 لكية حسب طبقتها االجتماعية.ت المتمايزة في استحقاقها للمُ اختبار غشاوة الجهل: غير ناجح، وذلك لوجود الطبقا   
  :يقومون على توفير األمن بغض النظر الحراسة وضمان األمن )بفرض أنهم  قائمين علىمتحقق، لوجود اختبار دائرة الخطر

   عن المكون االجتماعي للمواطن(.
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  :ة األفراد العاديين لوجود مرجعية للشرعية، إال أن إمكانية نجاحه بين طبقغير محقق النجاح، رغم اختبار امتياز التحكيم
شخصين ينتمي أحدها لطبقة النبالء ذوي السلطة الغير مقيدة وينتمي اآلخر لطبقة األفراد االختبار معرض للفشل إذا وقع بين 

   العاديين.

على الرغم من بدائيته الستمرار – الدولة شكل أهم فارق مفصلي بيننستطيع أن نخلص عند استعراض التطور المجتمعي الحاصل أن 
ومراحل ما قبل الدولة هو استحداث  -مراجعة تقييد أو على إثباتها أو نقضها دون خضوع القوانين و التشريعات لمزاجية الحاكم و قدرته

"العقد  ـويشكل هذا التحول بداية تشكل ما عرف ب  القوانين و خدمات الحماية لألفراد في مقابل إعطاء الوالء لهيكلية نظام الحكم.
 االجتماعي".

 دولة العقد االجتماعي: الدولة المدنية الحديثة

يعطي )و ليس رعية( هي أول شكل من أشكال الدولة يتطور فيها شكل العالقة بين الحاكم و المحكوم، بحيث يعتبر المحكوم مواطنًا و 
وهذا   بضمان أمنه و حقوقه. -عن طريق القوانين و الحكومة القائمة على إنفاذها–طواعية جزءًا من حريته الطبيعية للدولة مقابل قيامها 

   طنين هو ما عرف بالعقد االجتماعي والذي طورت نظرياته بشكل علمي في القرن السادس عشر.ولة والمواالعهد بين الد

 في دولة العقد االجتماعي يساوي القانون بين المواطنين فتلغى أمامه االمتيازات االجتماعية، سواء بوجود نظام حكم ملكي أو وجود أشكال
ئدة مرتبطة فتكون القيم السا  للقانون، الذي يحمي الملكيات الخاصة، ويعرف الحقوق والحدود.أخرى من الحكم. فتكون الشرعية العليا 

يحقق العدالة االجتماعية  يكون الالصق االجتماعي األهم شعور المواطنة الذي يدعمه مدى تطبيق الحكومة لقانونو بااللتزام بالقانون، 
   يضمن الحقوق.و 

خاصة عند تطبيقه شكاًل ومضمونًا  العالقة بين الدولة والمجتمع تحقق نجاح االختبارات الثالثة يمكن أن يضمن هذا الشكل من أشكال
   .واتخاذه أساسًا لتطوير العالقة بين الدولة والمواطنين بشكل يضمن توفير مستويات أعلى من العدالة االجتماعية وتوفير الفرص والمساواة

عتماد التمايز على مدى تمكن الفرد من أدوات اب طبقات االمتيازات االجتماعية و النجاح لغيايمكن الختبار غشاوة الجهل أن يكون محقق 
كما يمكن يتحقق نجاح اختبار دائرة الخطر لوجود مكلفين بالحماية وضمان التمكين التي يمكن اكتسابها بالتعلم والمهارة في الكسب مثاًل. 

معايرهم القيمية تجعلهم يميزون في مهمتهم بين مواطن ومواطن على غير أسس  أمن المواطنين، على فرض أن ال وجود الختالل في
وأطرها  النجاح عندما تكون مرجعية كل األفراد عند التحكيم واحدة وهي قانون الدولةالمواطنة. ويصبح اختبار امتياز التحكيم محقق 

   .المدعومة بالقانون األخالقية المشتركة

 خاتمة

ات عديدة وقاسية ضمن نضال الشعوب لتخطي أخطار التعاسة والفناء وانتهاك الحقوق. وتقلبت بمراحل عديدة مرت المجتمعات بمخاض
أو تغير بحثًا عن حالة التوازن واالستقرار. وكانت كلما تراكمت آثار عدم استقرار وتوازن الحالة المجتمعية تفور المجتمعات تطويرًا وتغييرًا 

 -نظرياً –ورغم أن الصورة األخيرة من أشكال المجتمعات المدنية الحديثة تهيء  األسباب التي أخلت بتوازنها.  جلدها بانقالب أو ثورة لتزيح
)و  البيئة لعالقة متوازنة بين الدولة ومواطنيها من خالل العقد االجتماعي إال أنه ال ضامن أن يسحب المواطنون التزامهم بطرفهم من العقد



7 

 

ائم( إال إذا حفظ النظام طرفه من العقد بالقيام على اإلنفاذ األمين للقوانين وتطويرها بما فيه خير أعم واستقرار هو التقيد بحكم النظام الق
   أكبر لجميع المواطنين.


