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 اآلفاق املستقبلية للتحوالت البنيوية يف النظم السياسية

 1أ. د. وليد عبد احلي 

 

 :املقدمة
 

االجتماع السياسي،  متثل فكرة أو مفهوم "السلطة" أحد أقدم مفاهيم علم االجتماع وخصوصاً علم  
وينطوي مفهوم السلطة على أبعاد خمتلفة، فالسلطة تعبري عن جمموعة من القواعد اآلمرة، اليت اتفق 

يكال القيام هبا ملن يرونه األنسب  إأعضاء نسق اجتماعي أو سياسي على التفاعل بينهم استناداً إليها، و 
االج املوقع  أو  الثروة  أو  املعرفة  أو  القوة  ذلك لذلك حبكم  أو غري  أو    .تماعي  األفراد  لكن خضوع 

أو االحرتام ملنظومة ِقَيم يتوّخون منها انتظام حياهتم    ،اجملتمعات للسلطة مدفوع إما ابخلوف، أو املنفعة
وتطّورها. ومن الضروري أن منّيز يف حالة السلطة وأشكاهلا بني "املنصب" وبني شاغله على الرغم من 

 2التأثري املتبادل بينهما. 
لرصد   املستقبلية  الدراسات  سعت  وقد 

األعظم   ملضمون    mega-trendsاالجتاهات 
على السلطة   مستقبلها  لتحديد  ومكانتها 

إىل  الدراسة  هذه  يف  ونسعى  البعيد،  املدى 
واإلسالمية   العربية  السياسية  القوى  تنبيه 
واليت   املقام،  هذا  يف  جتري  اليت  للتحوالت 
سترتك آاثرها العميقة على بنية جمتمعاتنا وعلى 

وسلطاهتا جمتمعاتنا  تصيب  اليت  التغريات  مع  التكّيف  على  قدرهتا  السياسية، كما  مدى  ، خصوصاً 
م على حّد سواء. كما أرى أن من الضروري التنّبه للفرق وسلطاهتتصيب جمتمعات احللفاء واخلصوم  

، أو االجتاهات اليت sub-trendsواالجتاهات الفرعية    eventsبني االجتاهات األعظم، وبني األحداث  
الت ارخيية لكنها تعود يف �اية املطاف  قد تظهر منحرفة بشكل مؤقت، أو عابر لالجتاهات األعظم 
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لتكون    turning pointلتنضوي ضمن مسار االجتاه األعظم، فإذا مل تعد لالنضواء شّكلت نقطة حتول  
 بداية الجتاه أعظم جديد. 

 

 :أوًال: االجتاهات األعظم يف مقومات السلطة
 

لتطور السلطة وكيف سيكون شكل  بناء على ما سبق يصبح السؤال هو: ما هي االجتاهات األعظم  
 السلطة خالل العقود القادمة؟

ولإلجابة على السؤال السابق ال بّد من رصد مضمون أدبيات التغّري، بغض النظر عن البعد املعياري 
Normative   ملضمون هذا التغري، لنحدد اشتباكها امليداين مع شكل السلطة يف خامتة املطاف، وهنا

 سنجد األطروحات التالية:  
 

 :تراجع سلطة األيدولوجيا لصاحل املنظور الربامجايت.  1
 

بذلك   ل ونعين  النوعي  الوزن  يف  التفاعل  التشكيك  أمناط  حتديد  يف  املعاصرة  آليديولوجيات 
التقارب   نظرية  يف  األدبيات  هذه  وتتبدى  لربجينسكي    Convergence Theoryالسياسي، 

Brzezinski    ،اليت تربط بني التشابه املتزايد واملتسارع يف البنية التحتية ألغلب اجملتمعات املعاصرة
لبنياهتا    وبني التماثل التدرجيي املتزايد واملتسارع 

وهو   اآليديولوجيات،  ضمنها  ومن  الفوقية 
 Danielالذي طرحه دانيل بل    ه نفس التصور  

Bell   يف دراسته عن "�اية اآليديولوجيا  End 

of Ideology  جيمع بنموذج  تنبأ  حيث   "
النمط االشرتاكي مع الرأمسايل وهو ما يتجسد  
هنتينغتون   ودعم  الرفاه،  دولة  منوذج  يف 

Huntington   در مكان  يف  الثقافة  حبلول  ابعتقاده  التوّجه  هذا  احلضارات  صراع  حول  استه 
غورابتشوف   وأضاف  الربيسرتويكا   Gorbachevاآليديولوجيا،  دعوة    Perestroika  يف كتابه 
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بدراسة  التوجه  هذا  وتعزز  اآليديولوجيا"،  من  الدولية  العالقات  حول    Holbigهولبيغ    "لتجريد 
   3تكييف اآليديولوجيا يف السياسة الصينية...إخل. 

ولو نظر� يف سلطة العقائد الدينية سياسياً، فإن األمر يستوجب أوًال التمييز بني االجتاه التارخيي  
وبني االجتاه الفرعي املتذبذب، وهو ما يتضح يف تنامي دور الدين يف الفرتة من سبعينيات القرن  

اآلن...   إىل  فوز حزب  املاضي  الكونفوشية،  التقاليد  عودة  اإلسالمية،  جا�ات    هباراتيا (احلركات 
Bharatiya Janata    التحرر الهوت  اهلند،  يف  أمريكا    liberation Theologyاهلندوسي  يف 

روسيا، تنامي    رثذوكسية يف حول دور األ   Aleksandr Duginالالتينية، نظر�ت ألكسندر دوغني  
الوزراء   رئيس  ودراسة  املتحدة  الوال�ت  اجلدد يف  احملافظون  "إسرائيل"،  الدينية يف  األحزاب  وزن 

آيب   شينزو  للياابن    Shinzo Abeالياابين  رؤييت  مجيل:  ُقطٍر   Towards a Beautiful(حنو 

Country: My Vision for Japan   والتقالي لألصول  العودة  على  فيها  يرّكز  فيها  واليت  مبا  د 
 4خالقيات الدينية). األ 

 5عظم يشري إىل: لكن النظر لالجتاه التارخيي األ 
يف  . أ  واهلزمية  والنصر،  واالستبداد،  والغىن،  (الفقر،  االجتماعية  الظواهر  لتفسري  النزوع    تزايد 

املختلفة، ابملنهج  خل)  إ ... مراض واأل   احلروب...إخل)، والطبيعية (الزالزل، والرباكني، واألعاصري، 
 العلمي على حساب التفسري امليتافيزيقي. 

دولة،    199عدد النظم السياسية املصنفة أب�ا دينية ابملعىن الدقيق دولتان (إيران والفاتيكان) من   . ب 
إضافة إىل الرتاجع التدرجيي يف عدد الدول اليت تنص على اشتمال دساتريها على دين الدولة  

   6أو أخرى يف احلياة العامة، وهو ما يوضحه اجلدول التايل:   أو اعتماد الدين بكيفية 
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 نظمة السياسية املعاصرة : مكانة الدين يف األ1جدول رقم  
 

 

 7%) طبقاً للموسوعة احلربية. 98.6عدد احلروب الدينية اترخيياً (أقل من  .ج
بعضها كما    القوانني الدولية اليت تنظم معظم مرافق احلياة الدولية املعاصرة هي قوانني وضعية بل إن .د

تنص على االمتناع عن بناء    Charter of the United Nationsهو احلال يف ميثاق األمم املتحدة  
 8العالقات على أسس دينية.

التجارة الدولية: تدل مؤشرات االقتصاد السياسي الدويل أن أغلب جتارة الكتل الدينية ليست داخلية   .ه
الكتل   أن هذه  مع دول من خارجبل خارجية، أي  وجتار�ً  اقتصاد�ً  تتفاعل  إىل   الدينية  كتلتها، 

هذا التباين    جانب أن بعض الكتل جتاوزت التباينات املذهبية داخل الدين الواحد ابلرغم من أن
  9املذهيب كان اترخيياً سبباً يف حروب طاحنة. 

 التوزيع  عدد دول العامل  املوضوع
النسبة املئوية من دول  

 العامل

و  أوجود نص دستوري (
 قوانني) على دين الدولة

43 

 دولة إسالمية  27
 مسيحية 13
 بوذية  2
 يهودية  1

22% 

تراعي البعد الديين دون  
 وجود نص دستوري

40 

 إسالمية  3
 مسيحية 28
 بوذية  4
 متنوعة 5

20% 

دول ال تنص وال حتبذ  
 دوراً للدين 

106  - 53% 

 10 معادية ومتنع الدين نصاً 

أغلبها دول يسارية  
فييتنام   –كواب   - (الصني 

 كور� الشمالية...إخل)   -
5% 
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وحىت   2007ن يف املدارس من  تزايد القيود عاملياً على تشكيل التنظيمات الدينية أو تدريس الدي . و
 10%. 20بنسبة   اآلن

 
 : تراجع سلطة السياسي التقليدي لصاحل اتساع دائرة نفوذ التكنوقراطي .  2

 

هو    التكنوقراطي املتخصص يف جزئيات حمددة  التعقيد التقين اهلائل يف احلياة إىل جعلتزايد   أدى
دراسة على   التنفيذ، وعندما أجرى كاتب هذه السطوروليس على السياسي إال  احلقيقي    صانع القرار

  Deng Xiaoping  االحتاد السوفيييت وأخرى على الصني تبّني له أن غورابتشوف ودينغ هيساو بنغ 
التكنوقراط   عدد  فيها  تفوق  اليت  اللحظة  يف  السلطة  إىل  الشيوعينيوصال  اآليديولوجيني    من  على 

كان حمقاً يف تصوره    Toffler Alvinويبدو أن ألفني توفلر    11زية. التقليديني يف هيئات صنع القرار املرك
عن أن التصادم بني القوى اليت ستجعل من 

أداة الثروة    املعرفة واخلربة  لسلطتها وبني قوى 
االشرتاكية  بني  الصراع  من  أهم  سيكون 

القومية، الدول  بني  أو  فالعنف    والرأمسالية 
عن   يعّرب  السلطة  ممارسة  يف  منط  التقليدي 

 سلطوي متدين املستوى، أما السلطة بواسطة
تقوم   الثروة فهي سلطة متوسطة النوعية، بينما ستكون السلطة بواسطة املعرفة هي سلطة عالية النوعية 

  12على التأثري على األفراد واجملتمعات من خالل التوجيه عن بُعد وبطرق غري مباشرة.
اليت    أن اللعبة العاملية  Buckminster Fullerرت فولر  وتشري نتائج دراسة العامل األمريكي ابكمنس 

على أن   أنشأها يف كندا وشارك فيها آالف العلماء والقادة لوضع معادالت حلل أزمات العامل دّلت
املعقدة واليت حتتاج   أسوأ النتائج هي تلك اليت وضعها السياسيون نظراً لعدم قدرهتم على فهم التحوالت

 13اء للقدرة على استيعاهبا. ملشاركة أوسع من اخلرب 
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 :تراجع سلطة األحزاب .  3
 

املدين،    إن نسبة االخنراط يف األحزاب السياسية ترتاجع عاملياً حلساب االخنراط يف هيئات اجملتمع
العامل تصل    أن نسبة العضوية يف هيئات اجملتمع املدين يف  Anthony Giddensويقول أنتوين جدنز  

هيئات اجملتمع    نأومن الواضح    14ضعفاً لعدد املنخرطني يف األحزاب، كما أن النسبة تتزايد.   20إىل  
منفصالً  ليس  ذلك  لكن  وهادئ،  تدرجيي  بشكل  األحزاب  دور  تتوىل  أخذت  تراجع   املدين  عن 

املؤشرات اليت سنتناوهلا يف هذا املقام، وتكشف الدراسات الكمية أن الرتاجع يتم  اآليديولوجيات وبقية  
عضاء يف األحزاب، ونسبة املشاركة يف االنتخاابت احلزبية، أو نسبة انتخاب القوائم احلزبية،  يف نسبة األ

والتآكل االنتخاابت،  جوالت  بني  لألحزاب  التصويت  اجتاهات  يف  القو   والتغّري  يف  اعد املتواصل 
تراجعاً يف هذا اجلانب قياساً    كثرويتبني أن املنطقة العربية تقع ضمن األ  حزاب التقليدية،االجتماعية لأل

 15لألقاليم السياسية العاملية األخرى.

 
 :تراجع فضاء الكاريزما   .4

 

عقول  على  سيطرت  ما  اليت كثرياً  الكاريزما  إن 
السياسي ترتاجع من اجملتمعات كأحد مقومات النفوذ  

مقومات  بفعل  الوجداين  (االرتباط  القلب  كاريزما 
أي حنو    ،كاريزما العقل  الشخصية الكاريزمية) لتتجه حنو

العلمية، ومع تكاثر املخرتعني الذهول أمام اإل  جنازات 
أضحى العدد يفوق القدرة على املتابعة    بطريقة هندسية

السياسي، فليس غريباً أن القيادات الكاريزمية تتالشى تدرجيياً، وتشري  والعد، ولكنه قتل كاريزما الزعيم  
الرتابط بني التواري التدرجيي لظاهرة الكاريزما وبني    أدبيات املوضوع إىل ما يؤكده بعض الباحثني عن

وجاذبيتها".  الشخصية  "بسحر  أتثراً  األقل  النقدي  والعقل  العقالنية  حول    16تنامي  النقاش  ويدور 
، أو لألتباع  individualفهل هي السمات الشخصية للزعيم  زما حول من يصنع هذه الظاهرة؟الكاري
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followers  معرفية وقيمية تتطابق مع الشخصية، أم هو املوقف    الذين لديهم منظومةsituation    الذي
 تصنع  وتشري الدراسات األكادميية أن األبعاد الثالثة معاً تظهر من الشخصية؟  يتيح لسمات معينة أن 

 17وهو ما يستوجب ربط تراجع الكاريزما برتاجع مكو�هتا.  ظاهرة الكاريزما،
الو  البطولة اليت وضعها توماس كارليل  على  متيل    واليت  Thomas Carlyleرغم من وجاهة نظرية 

والفرد يشري    لتفسري التاريخ على أساس الدور املركزي للفرد البطل، إال أن العالقة بني الظرف املوضوعي
حباجة ألكثر    إىل أن اتساع دائرة متطلبات اإلجناز السياسي أو العلمي أو االقتصادي...إخل أضحى

  18من البطل إلجناز املهمة، دون نفي الفروق الفردية بني البشر.
 
 : تراجع سلطة التقاليد.  5

 

جعلت الَعْوملة تفسري الظواهر يف أمّس احلاجة  .أ
التقليدي الذي  ملنظور خيرج عن   الفهم  إطار 

وأصبح   للمجتمع،  السياسي  يؤطره  كان 
ما   وهو  معريف،  تكامل  على  يعتمد  التفسري 

، السياسي واآليديولوجي للتفسري  قتل احتكار
واملشكلة هنا تكمن يف أن إيقاع التغّري يسري يف ثالثة جوانب، بتسارع واضح، وهي: التكنولوجيا،  

وملة؛ لكن إيقاع تكّيف البنيات االجتماعية والثقافية والسياسية أبطأ كثرياً  وأخرياً الع ، والتغّري املناخي
متنح السياسي وال اآليديولوجيات الفرصة    من إيقاع التغّري وهو ما يوِجد فجوة عميقة ومتزايدة ال

الكافية للتكّيف معها. ويكفي يف هذا النطاق التأمل يف النتائج على مستقبل مفهوم األسرة إذا 
ذكياء منهم)، أو اتسعت ظاهرة  (خصوصاً األ  على البشر  human cloningنطاق االستنساخ    اتسع

املستأجرة   الروابط   surrogacyالرحم  يف  وحىت  بل  األنساب،  مفهوم  يف  اضطراابً  ستوجد  واليت 
أو التقليدية،  االجتماعية  األنساق  ومفهوم  اآليل   الوجدانية  نصف  اإلنسان  نقطة  بلغنا  إذا 

Cyborg .19  
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تقود   . ب  يعيشه  ما  املتفرج وبني  أو  القارئ  يشاهده  ما  املقار�ت بني  اإلعالمية جعلت  الثورة  إن 
تدرجيياً إىل تنمية العقل النقدي خصوصاً يف جمال السلوك السياسي واإلدارة احلكومية، فعلى  

املثال،   الذي  القدرة  سبيل  للتعبري  مطابق  وهو  الواقع"،  "تزوير  على  اإلعالم  لوسائل  املتزايدة 
يعين أن وسائل اإلعالم اجلديدة    " post-truth political debateاعتمده قاموس أكسفورد " 

املختلفة   الفنية  املؤثرات  توظيف  فيها  يتم  خمتلفة  بطرق  املعلومات  تقدمي  على  القدرة  جعلت 
جلهة اإلعالمية (مثال: إخفاء صورة بن الدن وأبو بكر البغدادي  للوصول لدالالت حددهتا ا 

األسر...)  حلظة  صدام  صورة  وإشهار  السقوط...  أبرز    . حلظة  الدولية  التقارير  حددت  وقد 
تسارع إيقاع التغّري التكنولوجي واالقتصادي    مالمح التحد�ت اليت تواجه النظم الدميوقراطية يف 

التغري  هذا  تداعيات  عن  اللوجيسيت  والكشف  املنحىن  يف  التغّري  يكشف  فمثًال   ،Logistic 

Curve   دولة صناعية، فخالل الفرتة ما بعد    25سوء توزيع الدخل يف الـ    يف التكنولوجيا عن
%  31% يف الوال�ت املتحدة بـ  1إىل الفرتة احلالية، ارتفع نصيب    2008األزمة االقتصادية سنة  

من   أقل  مقابل  احمللي  الدخل  لـ  0.5من  اجتماعية  %99  أزمات  يوجد  ما  وهو  املتبقني،   %
   20وتشكيك ابلنموذج الرأمسايل ومنظومته القيمية من خالل كشف اإلعالم هلذه املعطيات. 
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غري    من زاوية أخرى، ستؤثر التكنولوجيا على جوانب عديدة هلا صلة ابلسلطة بشكل مباشر أو
 21مباشر:

يراقب أجهزة   مليار جهاز  25�اية اخلصوصية: خالل السنوات اخلمس القادمة سيكون هناك حنو  .1
 األفراد وكل ما يتدفق منها من معلومات. 

 وقوعها. التنبؤ ابجلرمية قبلأي قدرة األجهزة األمنية على   ،predictive policingالتنبؤ البوليسي   .2

الصني وحالياً    % يف77% يف بريطانيا، و 35ستحل اآللة حمل البشر بنسبة    : automation  األمتتة .3
 % من الوظائف تتأمتت (أتخذ شكالً آلياً) يف الوال�ت املتحدة كل عشرة أعوام.6هناك 

 

  :  اثنياً: تداعيات االجتاهات األعظم 
 

 الظواهر على النحو التايل: تركت االجتاهات اليت أشر� هلا سلسلة من التداعيات يف عدد من 
 

   :السلطة السياسية .1
 

 تزايد التوّجه يف أغلب دول العامل حنو املظاهر التالية: 
فكرة انتخاب احلاكم: ولعل انتخاب احلاكم متثل حراكاً تدرجيياً حنو عدم قبول احلاكم املطلق واألبدي، أ.  

بل إن القبول الشكلي هبذا اإلجراء (كما هو يف 
ضغط  حبكم  متت  خطوة  هو  العريب)،  العامل 
االجتاهات األعظم وستواصل ضغطها، ومثة بُعد  

أنه منذ   املسألة وهو    1950آخر تكشفه هذه 
عن   76هناك    2020إىل   إزاحتهم  متت  ملكاً 

 22السلطة يف العامل.
أعوام،   5وتكاد فرتات الرئيس للحكم يف أغلب دول العامل تنحصر يف  امليل حنو تقليص فرتة احلاكم،   ب.

وهناك دول قليلة تعطيه فرتة حكم أقل أو أكثر قليالً، كما أن أغلب دول العامل أصبحت حتدد 
 23عدد مرات السماح للشخص بتويل السلطة الرائسية مبرتني.
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 24وتدل املؤشرات املتوفرة يف هذا اجلانب على ما يلي: 
 حتديد مدة الرئيس:  .أ

أعوام،    6دول مدته    10دول)، مقابل    103أعوام يف (   5- 4أصبحت مدة الرئيس هي بني   •
 أعوام.   7دول مدته    10و 
دول حددهتا مبرتني، ودولة واحدة مرة،    103عدد مرات تويل السلطة (نظر�ً أو عملياً) هناك  •

 مرات، وابقي الدول مل حتدد عدد املرات.   3دول    3و 
عل   45هناك   • املرات  دولة ليس منصوصاً  املدة أو عدد  ّمت    term of officeى  الصيين  (الرئيس 

 حذف عدد مرات التجديد له).  
دول إفريقية فقط   6كان هناك    1990-1945ولو أخذ� إفريقيا كمثال توضيحي سنجد أنه من  

دولة إفريقية) حتدد املدة بدورتني،    54دولة (من    49أصبح العدد    2010حتدد مدة الرئيس، ومع سنة  
 مرات.  3بينما دولة سيشل حتددها بـ 

تزايد عدد اجلهات اليت تشارك يف السلطة مما يقلص من مساحة دور الرئيس، بل واتساع قاعدة    . ب 
للتعقيد والتشابك املتزايد بني امليادين املختلفة، وهو ما يعّقد القدرة على فهم   املشاركني نظراً 

الرئيس حباجة إىل عدد كبري من اخلرباء، وهو ما يعين أن مساحة  الظواهر   املختلفة، مما جيعل 
صنع القرار تتسع على حساب مرحلة اختاذ القرار، فأغلب البدائل للقرار يضعها التكنوقراط،  
احمللية الختاذ   البيئة  صانع  هو  التكنوقراطي  أن  أي  البدائل،  هذه  بني  من  خيتار  الرئيس  بينما 

   القرار. 
تراخي سطوة اإلعالم الرمسي لصاحل قطاع إعالم جديد أفرزته الثورة املعلوماتية واإلنرتنت، وهو   . ج 

ما أطلق رصاصة الرمحة على الصورة املهيبة للزعيم، أو سلطة شيخ القبيلة، أو املعلم، أو الطقوس  
يبة للزعيم،  االجتماعية بكافة أشكاهلا...إخل، بل إن هذه الوسائل اجلديدة حطمت الصورة امله 

عرض صور خلع القذايف، وصدام، وحسين مبارك، ونيكوال تشاوتشيسكو  ويكفي اإلشارة إىل  
Nicolae Ceausescu موراليس  إيفو  ، وEvo Morales .إخل...   
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 : السلطة االجتماعية. 2
 

لنبدأ بسلطة اللغة، يبدو أن العناية بقواعد اللغة متيل لتكون أقل أمهية من دالالت املصطلح (خيرب�  
ولعل   25% من اللغة اإلجنليزية احلالية ال يفهمها شكسبري �ائياً)، 55علماء الدراسات املستقبلية أن  

نياً كثرياً بقواعد اللغة، فيكفيه أن  االلتزام بقواعد اللغة مل يعد له تلك السطوة، بل إن القارئ مل يعد مع
تصله الفكرة املطروحة، وهو ما نالحظه متاماً يف اللغة العربية كمثال، بل هناك مترد على حبور الشعر  
وعلى القافية...إخل. وهو أمر جنده يف اللغة اإلجنليزية وغريها، وكل ذلك ينطوي على قدر من التمرد 

 26على سلطة اللغة.
دات والتقاليد اليت تتكون من سلسلة  ويف جمال العا

من قواعد السلطة العرفية اآلمرة، تشري دراسة أكادميية  
األمريكية ستانفورد  جامعة  بني    27أصدرهتا  للعالقة 

تطورات "موضة األز�ء" وبني البنية والقيم السياسية،  
ومعاصرة   اترخيية  مراحل  يف  الدراسة  هذه  وترصد 

ط الطبقية بل وبنية  خمتلفة دالالت العالقة، ليس فق
السلطة  األقل "خضوعاً" ألوامر  املالبس  أمناط  تتزايد حالياً  ملاذا  الدراسة  وتتساءل  السياسية،  النظم 
االجتماعية؛ (انظر البنطال املمزق عند السيقان، أو حتول بعض القمصان للوحات إعالن على الصدر  

ون" بل هو "ال وعي مجعي يتمرد بصمت وبقرار  والبطن)، فاألمر ليس "عمالً ال أخالقياً كما يراه الكثري 
 فردي" على قواعد السلوك، ولعل فكرة املوضة هي يف جوهرها مترد على "قواعد لباس آمرة". 

 ما سبق يوصل إىل نتيجتني مها: 
أو  .أ االنتخايب،  السلوك  يف  فقط  تتبدى  ال  العدالة)  أو  املساواة،  أو  (احلرية،  السياسية  القيم  أن 

املظاهرات، أو العنف السياسي بل ال بّد من قراءة ما وراء التحوالت يف املعمار، واألز�ء، والفنون،  
   واآلداب...إخل، لالستدالل على التوجهات السياسية املستقبلية.
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االجتماعية  إ .ب  الرتاتبية  تركيب  االجتماعي    hierarchiesعادة  النوع  أو  القبيلة،  أو  Genderيف   ،
للون، أو الدين، أو اللغة...إخل. وستشكل إعادة تركيب الرتاتبية االجتماعية تداعيات  القبيلة، أو ا

 ستقود إلضعاف مركز السياسي التقليدي. 

 

   : السلطة االقتصادية .3
 

لو تساءلنا عن أتثري تعدد أشكال السلعة 
اليت ختدم غرضاً واحداً على مفهوم "السلطة 

 أو أقالم البيك الضمنية"، فأقالم الرصاص،  

Bic  قالم احلرب السائل تراجعت لصاحل أ، أو
ألوا�ا وأشكاهلا بل   أشكال ال حصر هلا يف 
يف  القلم  يكون  وقد  استخدامها...  وطرق 

أقل، وميكن   أصبحت  القلم  استخدام  مرات  فعدد  الكومبيوتر،  استخدام  تزايد  مع  لالنقراض  طريقه 
بني االقتصاد احمللي واالقتصاد    تطبيق ما ذكر�ه عن القلم على كل السلع واألسواق والعمالت والرتابط

َعْومل، فهل الشركة األمريكية يف الصني هي من االقتصاد األمريكي أم من االقتصاد الصيين؟ فجنرال  
ُ
امل

 Whatغّريت شعارها "ما هو جيد ألمريكا جيد جلنرال موتورز    General Motors (GM)موتورز  

is good for America is good for GM  جيد ألمريكا ليس ابلضرورة جيد جلنرال  ما هو  "" إىل
 ".What is good for America isn’t necessarily good for GMموتورز 

 

 : اثلثاً: خالصة املوقف من السلطة
 

أَعلُم أن قضية السلطة مبعناها السياسي واالجتماعي واالقتصادي تثري الكثري من املالحظات، وهو  
 مر يستدعي النظر للموضوع من زاويتني مها:  أ
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األحداث   .1 وربط  األعظم  االجتاه  خالل  من  الظواهر  حتليل  أي  اآلنية،  وليس  التارخيية  االجتاهات 
 واالجتاهات الفرعية بذلك.

التنبه لنسبة التزايد يف التماثل بني اجملتمعات يف نظمها السياسية واالقتصادية واالجتماعية مما جيعل   .2
السلطة عليها  بنت  اليت  التارخيية  املختلفة—التباينات  اجملال  —أبشكاهلا  يفسح  مما  تتغري،  سطوهتا 

ابجلغرافي ارتباطاً  وأقل  تشاركية  وأكثر  هيمنة من �حية،  أقل  االجتماعية  لسلطة جديدة  ابلبيئة  أو  ا 
املباشرة من �حية أخرى، وهو ما يبدو أن أنظمتنا السياسية واالجتماعية واالقتصادية ال تدركه ابلقدر  

  الكايف.
فلنتحلل من أسر اللحظة وننظر يف االجتاهات التارخيية لندرك التمرد الصامت الذي سيتحول لتمرد  

التمردات السياسية، والتمردات االجتماعية واالقتصادية والعلمية،  معلن الحقاً، وال جيوز الفصل بني  
اجملتمعات  املختلفة لكل  البنيات  بني  اهلائل  التشابك  نتيجة  والعلماين،  العلمي  العوملة جبوهرها  وبني 
البنيات االجتماعية والسياسية هو احملرك   البعض. وعليه، فإن الال وعي املتواري يف أوصال  ببعضها 

املستقبلية أن تضعه يف صلب رصدها لالجتاهات، ال االنشغال ابألحداث الذي ال   للدراسات  بّد 
 .اآلنية أو االجتاهات الفرعية فقط

ابلتغري   معنية  املستقبلية  الدراسة  أن  معلوم 
change  وعليه تصبح مكانة السلطة مرتبطة ابلتغّري ،

مهية  أوأتثريه على القواعد اآلمرة، والنفوذ، وعلى تغّري  
مدى  ا على  أو  الكرسي،  يشغل  من  أو  لكرسي 

مواءمة املعرفة القائمة مع الواقع املعاش، وهذا يعين 
 يف:  Max Weber  حددها ماكس فيربضرورة دراسة أسس السلطة اليت 

 28التقاليد: وهذه تعتمد على قوة املؤسسات االجتماعية احلامية ملنظومة القيم التقليدية.  .1
 على مواصفات الشخصية (مثل أغلب النظم الثورية). الكاريزما: وهي تعتمد  .2
: وتقوم على الطاعة للقواعد لكل من يشغل املنصب (النظم  rational legalityالشرعية العقالنية   .3

   البريوقراطية).
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يطرح   ما  احلايل، وهو  الوقت  الثالث يف  املصدر  والثاين يضعفان لصاحل  األول  املصدر  أن  ويبدو 
 29ذلك، وهنا يتم اإلشارة لعدد من املؤشرات:تساؤالً حول أسباب 

 إشكالية إحالل سلطة اخلبري حمل سلطة املنتخب (ولكل شرعيته).  .1
 العوملة (السوق، والثقافة، وآليات اختيار السلطة،...إخل) أضعفت التقاليد احمللية. .2
 . أدت العوملة إىل اتساع قاعدة النخب، كما أن اإلبداع العلمي أضعف حظوظ الكاريزما...   .3
اختصاصاهتا   .4 لبعض  الدولة  تفويض  (عرب  أعلى  من  يتم  للدولة  فالنهش  القومية،  الدولة  مكانة  تراجع 

ألقليات،  للمنظمات الدولية وللشركات متعددة اجلنسيات واملنظمات غري احلكومية...إخل)، ومن أسفل (ا 
العنف  الفرعية، واهلجرات، وتنظيمات  التقليدية تتخلى عن    ، والثقافات  واجملتمع احمللي...إخل)، فالدولة 

املشكالت   من  أصغر  ولكنها  الصغرى  املشكالت  من  "أكرب  الدولة  وأصبحت  التقليدية،  وظائفها 
وهو ما يفسر عمق االضطراابت الداخلية وتشقق جدران الدولة القومية، وإال كيف نفسر    30الكربى"، 
  31% من احلروب هي حروب دولية، والباقي حروب داخلية يف الدولة القومية 5إىل اآلن    1989أنه من  

مليون    65ماليني نسمة و   9وأسفرت عن مقتل  
إن تراجع عدد احلروب الدولية بشكل    32الجئ. 

 تزايد احلروب األهلية يشري إىل اتساع  خطي لصاحل 
الدولية،   العالقات  الصفرية يف  غري  اللعبة  قاعدة 
الروابط   حساب  على  العضوية  الروابط  وتنامي 

دوركهامي   إميل  وصفها  كما   Emileاآللية 

Durkheim   .يف نظريته املعروفة عن تقسيم العمل 

على   Edelman Trust Barometerن للثقة تراجع الثقة يف احلكومات، فقد دلَّ ابروميرت إيدملا  .5
املتمثل يف    أن دراسة عينات من الدول الصناعية واملتخلفة يف خمتلف القارات تشري إىل االجتاه 

الرتاجع املتواصل يف ثقة الشعوب يف احلكومات، ومؤسسات األعمال واملنظمات غري احلكومية  
  33ووسائل اإلعالم. 

https://www.edelman.com/research/2018-edelman-trust-barometer
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على تراجع عام ولكن    2000-1981وتدل دراسة حول مستو�ت الثقة يف احلكومات يف الفرتة بني  
 34بنسب خمتلفة يف خمتلف أقاليم العامل على النحو التايل:

 %. 26أمريكا الالتينية:   .1

 %. 29أورواب الشرقية ومجهور�ت االحتاد السوفيييت السابقة:  .2

 %. 4أورواب الغربية   .3

 

  35: رابعاً: الشكل املستقبلي للسلطة
 

عند بناء مصفوفة التأثري املتبادل بني هذه املعطيات وتفاعالهتا تربز لنا سيناريوهات أشكال السلطة 
 هي: السياسية القادمة من خالل تفاعل ثالثة أطراف 

 

 : مصفوفة التأثري املتبادل ملكو�ت اجملتمع السياسي 2جدول رقم  
 

 املواطنون احلكومة األطراف
الشركات الرقمية 

 العمالقة
 حجم التأثري

 3 1 2 * احلكومة

 3 1 * 2 املواطنون

الشركات 
العمالقة  

 وخصوصاً الرقمية 
3 2 * 5 

 

 وبناء على املصفوفة يسري بناء السلطة "مستقبًال" ابجتاه أحد النماذج التالية:  
 

 :الدميوقراطية الذاتية.  1
 

تنظم نفسها ذاتياً، وحمركات التوجه    communitiesوتتسم بشكل مركزي بال مركزية السلطة ومجاعات  
 ملثل هذا السيناريو هي: 
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   اتساع الفجوة االجتماعية. .أ
 تراخي قبضة السلطة. .ب 
 حمدودية اخلدمات العامة. .ج

 ىل:إوسيؤدي هذا 

 لدى املواطنني، فيقوموا هم أنفسهم إبدارة املرافق العامة. ةالقوَّ استشعار  .أ
 ستعمل وسائل التواصل اإللكرتوين على تعميم األفكار الناجعة بشكل سريع. .ب 
قوة إسهام املواطنني يف الشأن السياسي على املستوى احمللي، وترك ما تبقى وبشكل غري مباشر  .ج

 للسلطات املركزية وللشركات الكربى.
 ات النموذج: أما حمرك

 اتساع الفجوة االجتماعية.  .أ
 آتكل اإلمكانيات املالية للدولة. .ب 
 . digital platformsتنامي دور املنصات الرقمية  .ج
   الال مركزية وتناقص حجم اجلهاز اإلداري. .د

 
  :Private Algocracy حكم اخلوارزميات اخلاصة. 2

 

عرب جمموعة من   الكومبيوتروالذي يعين االستعاضة عن القواعد البريوقراطية، واإلدارة واملراقبة بشبكة  
حلل  الالزمة  واملتسلسلة  واملنطقية  الر�ضية  اخلطوات 

عملية شركات تقتين بيا�ت ، وتدير هذه المشكلة ما
تدير  اليت  قومية خمتلفة، وهي  ومعلومات من مصادر 

  اختاذ القرار اخلاص ابألفراد واحلكومات.العمليات يف 
 أما عمل هذا النموذج فهو: 

 يتم مجع البيا�ت عن كل األطراف من خالل شركات رقمية عمالقة.  .أ
 يقوم مبراقبة ذلك شركات مراقبة كربى، وال يطلب منها الكشف عن معلوماهتا أو مصادرها.  . ب 
 ها من خالل بيا�ته (االنتخاب الذكي). وحتديدحتليل املصاحل السياسية للفرد  .ج
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 أما حمركات النموذج فهي: 

 تعاضد الشركات الرقمية العمالقة مع بعضها إىل حّد السيطرة بشكل كبري.  .أ
 التكامل املعلومايت والبيا�ت لكل شيء. .ب 
 الرقمية العمالقة لتشمل اخلدمات العامة. توسيع بيئة النشاطات االقتصادية للشركات   . ج 
 تقليص الدميوقراطية يف احلياة العامة.  .د
 Unitedبدًال من األمم املتحدة    World Economic Forumإحالل املنتدى االقتصادي العاملي   .ه

Nations . 
 

    :Collaborative Government احلكومة التعاونية.  3
 

 وتتم هذه من خالل: 
  لتحليل البيا�ت يف زمن حمدد. artificial intelligenceتوسيع دائرة الذكاء الصناعي  .أ

 تشجيع احلكومات املنفتحة واخلالقة.  .ب 
 تها. وخصوصي تعزيز محاية البيا�ت  .ج
 ز�دة تقييم األعمال غري املأجورة.  .د
  ز�دة اخنراط املواطنني يف عملية اختاذ القرار احلكومي. .ه
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 : Over-Regulatocracy احلكومات مفرطة التنظيم.  4
  

وتتسم بشكل أساسي ابإلفراط والتعقيد يف نظمها اليت تعمل من خالهلا، ويتم أتميم املنصات    
الرقمية وتوضع حتت إشراف حكومة دميوقراطية، وتتوفر اخلدمات لكن احلصول عليها مير بتعقيدات  

 كرب من الثقة يف احلكومة. كبرية، وهو ما ينتهي عند فقدان اجلزء األ 

 أما حمركاهتا فهي: 

 ارتفاع حدة النقد للشركات الرقمية العاملية.  . أ 
 تزايد استخدام الذكاء الصناعي يف اختاذ القرار.  . ب 
 ز�دة احلاجة لسياسات احلماية االجتماعية ملواجهة التحد�ت االجتماعية املتنامية.  . ج 
   واملساءلة إىل ز�دة العراقيل البريوقراطية. تقود احلاجة لتربير اإلنفاق العام   . د 

 

 : اخلالصة 
 

 تراجع متسارع ملكانة السلطة املبنية على التقاليد والكاريزما واآليديولوجيا بنسب متفاوتة.  .1
 . facilitatorر  إىل ُمَيسِّ   rulerحتول السلطة من حاكم   .2
 القرار. اتساع قاعدة صناع القرار على حساب آتكل سلطة متخذ   .3
 تراجع دور السلطة البريوقراطية لصاحل الشركات الرقمية العمالقة.   .4
 تزايد التشابه يف النظم السياسية.  .5
   اتساع قاعدة الروابط العضوية على حساب الروابط اآللية.  .6
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