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(!د-رافاش

الانسانيالتاريخانلمفةالم!العالمبلادفيالناسمنحعيريدركلا

والتكنولوجية،العلميةالثورةابوابمنالراهنالوقتفييدخل

،بلالانسانيةالمجتمعاتمحوينفيالمم!بعيدةآثابىعليهستترتبمما

ذاته.الانسانطبيعةوفي

منالعلمعلىأساساضوموالتكنولوجيةالعلميةالثورةوهذه

قوىالىكضاف،إجالاتفيمباث!رةانتاصؤ!ةباعتباره،ناحية

التكنولوجيا،وعلى،بشريةوطاقةومواردرالسمالمنالتقليديةالالتاج

غي!ر."للعلممالعمليةالتطبيقات"تعريفاتهاابطفيهيالتي

والتكنولوجيةالعلميةالثورةهذهأن،عليهالتركيزينبفيمااهمان

الغربيينالاجتماعوعلماءالفلاسفةبعضذلكالىيأ!بكما-ليست

مجردالثورةهذهليمستاخرىوبعبارة،اخرىصناعيةثورةس

وغيرتارعالمهزتالتيالاولىالصناعيةالثورةمن"ثانيةطبعة"

لدراسةنتيجةهوبل،قمليحكممجردهذاوليس.موازينه

كقوةالعلمعلىالاعتمادوأهمها،الثورةلهذهالرئيسيةالسمات

فيالافساندورو-غير،الاقتصاديةالتنميةنمطوتغير،انتاجية

جديدةطبقاتبظهورالاجتماعيةالطبقات-محوينوتغير،الافتإجعملية

المقاميتسعلاسم!منذاكغيرالىقدجمةطبقاتواختفاء

ميها.للافاضة

الاجتمابمبةالتحولاتمراقبةالا-دصالوسائلفيالثورةجعلتوقد

تقحبحيث،ميسورةهينة!الةالعالمفيتحدثالتيوالاقتصادية

بهااكعريفمهمةأختلفةاالبلادفيوالمثقفينالباحثينعاتقعلى

يتعلؤفيماالمهمةهذه؟هميةوتبمو.أصولهاالىوارجاعهاوتحليلها

بابعاد!الوعياثارةينبغيالتي،والتكنولوجيةالعلميةباث!ورة

الثالث.العالمفيالشعوبجماهيربينالكبرىو+؟رهاالمتعددة

ثو!مبالثرةتمنيلاالثورةهذهانالىالكناببعضين!بوقد

تشههانلهاأتيحا!تيااقىقدمةالمجتمعاتتضمبمامابقثرالثالثالعالم

بانهذا،عليهمردودالرأيهذاانيلا.الثورةلهذهالاولىالفصول

المتقدمةستؤثمالصناعيةالدولفيمجراهاتشقالتيالعظمىالثورة

قنوازخلالمنالثالثالعالمثولمصيرتشكيلفيبالغاتا!ل!را

متعدد!.

رادوفا،التشيكوسلوفاكيالاشتركبمالفيلسوفيؤكدهماوهذا

*ثااعنضخمت!امليبحثاجراءعلىاشرفالذيريشتا

ترجمتهفيباريسنشرت،والتكنولوجيةالعلميةللثورةالاجتماعية

عافيوذلك"الالرقمفترقفيالصمارة":بمنوانالفرنسعية

لدبهرا!

.

نمكا

9116.

العلميمكلانكنوكجبالثورهانء.حيمحاكاناذاانهريشتاوكدو

البالنأالصناعيةالبلادعلىسوى-بدايالهافي-شرةمبام!ئرلن

الاول!مراط!ومنذ-شكادفىبفير-سمصبحأنهاالا،التقدم

وذللأ،كلهالعالمعلىبصماتهاانلهابدلا،عالميةعملية

ومحورهـالثورةهذهعمادهوالذي،للعلمالعالميالطابعبحكم

حاسمتاهليراستؤئرالثورةهذهانالقوليمكنوهكذا.سيالا-4

الثالث.العالمفيالتميةعلى

11يمكنالجسيمةالثالثالمالمفمشكلات،اخرىناحيةومن

انتهمفقد.والتكنولوحي*العلميةالثورةلممسارقاضيةضربةتوجه

متساوييؤغيرنصفينالىالعالمقسمةفيهيمكنكانالذيالزمن

فومسرفبلفقيروالثاني،ثرائهفيومترفبلنحن!احدهما

الفقيروالرولالغنيةالرولبينالضخمالتفاوتان.وشقائهبؤسه

الراسمايىافرزتهاالتيالمعاصرةالصناعيةللحضارةمباشرةنتمجةيعد

أناصبص-الاقتصاديةالمؤلثراًتعلىاعتمدنااذا-نتيجتهامنوكان

الامريكي!ةالمتحد"الولاياتمثل)المتقدمةالبلادبعضبينالفروق

بلا،ا:01بنسبة)انرونيسيامثل)المننخلفةالبلادوبعض

فيالامرماوأحطر.ا:05الىالحالاتبعضفيتصلالنسبةهذه

العلمبالثورةظلفيحدة-زدادالجمبمةارفروقهذهان

والتكنولوجية.

اثنقدهـالهـلمولبينالموجودةالرهيبهالتناقضاتمنولعله

سبيلفيهياوودعتالاولىالرولمجموعةان،المتخلفةواللمول

مجموتانحينفي،قروناامتدالذيالصناعيةالثورةعهدلوداع

حطو+أولىتخطوزالتما-العظمىغالبيتهافي-الثانيةالمول

كاالقرونتتحطىانالجهدوسعهامامحاولة،اركأصنعطريقفي

تلحانتحاولالمحاولةهذهفيوهي،المتقرمةالدولفبلهااجتازتها

ولكني.ا!زمنمنكاملةحقباختزالطريقعنالمتقدمبالركب

علىمالقضاءمنقطنهاالتيالو-(ئلهبموما؟ذلكالىالسبيل

التففاق7الىلتنطلق،مسيرتهاتعوقاك!ه!التخلفقيود

الد!منالتكنولوجيااسبرادالىالدعوةتكفيوهل؟الرحيبة

الثالثالعالمدولتجابههاالتيالعويصةالمش!تكللحلالمتقدمة

الىايديولوصالاستنادببرتعميمهااوالتكنولوجيااستخداميمكنوهل

عليهـترتكرايديولوجيةمنبدلاكانواذا؟المعالممحددةواصحة

الايديولوسة؟هذهنوعيةهيفماالتكنولوجيا

حينئ.،الفورعلىالذهنعلىتردغيرهاوكثيرالاسئلةهذه

أ



يظنمنويخطىء.الثالثالعالمدولفيوالتنميهالتحلفلش!

المطروحسةفالمشكلات.الاسئلةهذهعلىجاهزةاجاباتهناكن

بدولا.جوفاءشعاراتاوجامدةصبعطلاسمهاتفكانمنعقد

الثالثالعالمفيوالتنميةا)تخلففضيةنناقشأناردذامااذا!نا

برطرلقةفير!ناقشا"لنانجعلبدنلنابمحنظربم!اطارعليتخق)ن

وافعة.نهبية

(1"

الثالثالعالمكلش!تلطواسةنظرياطار))

علىالتعميمن5نحذرانإجبالهاليماالاشارةينبعيمااول

تحتانهذلك.الثالثبالعالميرصمىماتحتتندرجالتيالمحتمعلاه

تاريخهاحيثمنالاختلافتماممختلفةبلادتنددجالمصصحمذا

النساعطبيعةحيثومن،الاجتماعبىتقرمهاودرجة،الحضار!ي

تحكمها.اثتيال!سياسيةالقوىونوعيةمنهالكل*جتماعي

شحت-ص!رجأنهلاحظنامااذاالوضوحتمامواضحاذلكويبدو

واخرى،ا!ريقياورفيتقعوبلاد،اللائينيةأمريكابلادالمالثالعالم

سماتمنالبلادهذهكلبينيوصدقدمماوبالرفم.كميافيقع

نا*سلهسضعطيمهالذياثعنىكانايا-بالتخلفترتي!مشتركة

النظاميسصودهامثلااًلافويقيةفالبلاد.بينهاجسيمةاختلافاتمئلا

منها،كثيرفيوالقومهالوطنيةالوحدةحركةيعو!الذيالقبلي

الاجتماعيةاك:ميةامامخاصنوعمنمصاعبيخلقالوضعوهثا

امرجمالبلادبالنسبةفهـموجودةالظاهرةهذهأنفير.والاقتصاديه

الصراعهيأخرىظاهرةمنتطنيالبلادهذهكانتوان،الحينية

البلادمنكبيرثعددبا!سبةونجد،المختلفةالسلاليةالجماعاتبين

بالمعتقداتالمرتبطةالمتخلفةالاجتماعيةالقيمبعضسيادةالاسيوية

البلادههـهفيالس!ائدةالاديانفلكفيتدورواثةمط،الخرافية

التثيبر،والاجتماعالاقتصادوعلماءالفلاسفةمنعديدوينافثى

با!سسسلآوالمعتقداتالقيملهذهالاحيانبعضفىوالمدمربلالصق

امريكابلادفينجدهالاقدالقيمهذه.البلادهذهفيالتنميةلمجرى

آخر.نوعمنظواهرفيهاتسودالتبئالحينية

دولبينواًلتفاوتللتنوعتقديرا-يحسنأله،ال!لىخلاصة

:ثلاثفئاتالىتقسيمها-اكمالثالعالم

اللاتينية.امريكادول-

*سيوب".اللولس

الافريقية.الدول-ص

بصورةالحلولوت!بلور،المشكلاتتحددأنيمكنالاساسهذاعثى

.البلادهذهفىالاجتماعيالواقعاثىمونماأ!ب

نحاولان،الدراسةمناولىمرحل!ةفى-يمنعلاهذاانكير

التجرددكانوان،البلادهذهبناث-ركةالمشكتعلىايديناوضع

هذه!:؟تمنفئةلكلاد-خصيليةالعراسةعنا"فايفن!لاهنا

اشبههذهدراستناانذ!ومعنى.؟ليهااثرناالتيالمحتمعات

محتمص"تمنمحددةفئةفيالتممقيسبق؟لذيبالمسحعونما

الثدث.العالم

هـورالحدإث8ىوالتخصيص31مميمقضيةجا!بادركناواذا

الاكهابكأالابعادقضجةامامنا،تبقي،"نه،الثالثالعالممجتمحه

والتقسدمالتخلفمشكلاتودرالسةبحثضوئهاعلىنستطيعالتي

الاووصسادعالمء!قهمناقشةا(مش!كلةهذهناقئر.النلادهذهفى

؟"الدراماالعظمكتابهؤىميردالجونارالمعروفالسويديوالامتهاع

كأءىبموسوعةيعدوالذي،ثأالاممفقبرفيبحث.*سيوية

في.تعددةصفحاتميردالطخصمعىوقد.الثالثالعالممش!ت

صفحة،3لافثلاتةالىحهفىقمالذيكتابهمنيلاولالجزءبماية

.أثالثاالعالممشصتبحثؤيالمنهجقضيةلمنافشة

علممنه!علىالأعتمادمنبدلاانه،ميرداليثيرهماواول

11

نكشفطاناشدناكااذاوذلك(المعرفةسوسيولوجيا)المعرفةتماع

لمختلفتعرفستالتبمكأالغربوالاقتصاديئالاجتماعيةالنكلرياتتحيز

والتي،والاجتماعيةوالسياسيةالاف!تصاديةالمالثالعالمحلات

فيوعيبعير-ويطبقهايستخد!مهالكي،كلهالعالمالىدرت

الىد!ميختمونارزإقاصةى6لمماءوالهالباحثون-الحلاتب

ذاتها!الثالثالعالمد

لىهءـ!ت!!يواثمالتيكفيلاانهبوفوحيقررسيودالارغير

عنالكضف!!بدل!بل((علمية"نظرباتعل!بهايطلقالينثريات

القناعكشفالىبناليؤديانبدلاالبحثوهذا.التحيزهذاسباب

فيوالاجتماعيالافضاديالطمتوظفالتيضعماريةالاسالمصالعا

!وحيادهالعلمموصوس!"ستارتحت،صمتها

فيالانباعالواجبالمنهجعنللحديثدلكبمدميردالويتقل

لا-سةالغربالمناهجان،البدايةمذويقرر،الئالثالعالمعاًسة

اذاانهذلك.اثئالثالعالمشكلاتلبحثالتقذريةبصورتهاسلح

الا!تصادية،النظروجهةمنودرالستهنمربيمجتمعتلإريديمكنن

هذهففي.الئالثالعالملدولبالنسبةمستجبلايبدومطلب.لك

والمقافيلاالابر"ماعيةبالهوأملالاقتصإديةالعواملتخنلصجتمع!

عراها،ؤضالسمهلمنليسمعقدةشبكةفيالسياسيةلعوامل

خاصة.ثراسةالىمنهاكلواخضاعمستقلةجوانبالى!فتيتها

)،المؤسساًلنهح)ءعليهيطلقماتطبيقاثى!سداليدصلذلك

ا*سساتكافةدراسمةضرورةبهويعصي2!ياهـم?هـ81+هن!داأن!3+أ

بطرإقةالم!معفيالثقابةوالقيموالاقتصاديةوالسياسية.صتماعية

مجتمعاتمشكلاتخلا؟كأحيةرطرقةنفهماناردناماا؟ا،املية

فشلهااونجاحها:البلادهذهؤيالافتصاديةفالتنمية.الثالثعالم

القيمعنولا،المسيطرةالاجتماعيلأالطبقاتنوعيلأعنفصلمهيمكن

او!المتهلوةالاجتماعيالانحراففلىوبعنولا،اررئدةحضارية

فةالمنسالاجتماععةالفئاتبعضررلموكنتيجة،ؤعلاالتنميةتوود

سمياورءةلتطوراتشيجةا!اميةالبلادب!ض!كأاوتسيطرتظهرقي

ميذة.

فكلخلافةبطريقةيققرحهالذيالمنه!تطبيقفيميرثالنبموقد

ال!ولمنهاتمافيالتيالمئعكلاتصميمالىنفاذهفيذلكيظهر

تخلفهالاسه،بتشخيصهوفي-بالدراسةخصهاالت!وهيس!سيوية

نابمكن،ميرداليقترحهالذيالمنهحبحرفيةنلتزمانوبمير

اساسية.ابعادئلالةضوءعلىالثالثاثعالممشكلات،رس

-كتصاديلبعداو،يررياساالبعدو،لوجبىيديوالالبع!ا

.؟جتماعيط

الغالبالايديولوجييالاخته،رتحديدالايديولوصفيبالبعدونقصد

الفعليةاينتلالجوتقدير-ارالاختهذاوراءوالبحثالثالثالعالمجتمعات

عليه.ترتبتلتي

التيالفعلإةا&صإس"4الممارسةبهفئقصد،السياصالبعداما

السائم!السياسببةللمسلم!ظبيقاالبلادهذهفيفعلامجراهااخذ

ابعاد!لبدهـاسا!ىفعليةترجمةالامروافعفيتعدالتي،يها

السياسية،التنظيماتدراسةعلىالتركيزمع،41ختارةلايديولوجية

السائد".السيا-قيوالانجاهات،السصيا-يةالنخبةواصول-كلوين

نايكاد،،هوالاجتماعي-الاقتصاثيالبط-الىذ!بعدونصل

الاقتصى"ديبالهيكليئملقلانهذلك،جميعاالابعادهذهاهمكون

لامواردتقدرمنذلك.لتضمنهبما،المجتمماتلهذهالاجتماعي.بالبناء

السما"لمة،الاجتماعيةالطبقاتلنوعيةوتحديد،الموجودةلاقتصادية

السياسيةوالقوى،بينهاوالصراع،الموجودةالق!يملاسماقتحليل

التخلفمشكلاتعلىكلهذلكواثرالصراعهذاؤيالداخلةالاجتماعية

.التقمم.

المتعمقةالدراساتمنسلمسلةاجراءت!ضيالثلاثةالابحادهدهان

-*ا!م!ع!احمعمة"-



:!هـلاالتوازنايديولوجبةلم
،!-12الصفحةعلىالمئشعورتفع-

سمهـسيمي

الوفاءعلىضركنانمعيلاانناغير.جوانبهاجميعبتصيةالكفيلة

المشكلاتبوحنفنعولذلك.عديدةعقباتذلكفدون،المهمةبهذه

الدرا-لأهذهثيونبما،الث!لةالابعادبهذهالمتعلقةالمموميةالبالغة

يلايديولوجي.البعدعنبال!يث

الثالتالعالمفي*يديواوجيةمشكلة

يشيعالتيالايديولوجيةبركلمةنقصدهماذانحمراناولابدلا

تنمي!فينخوضانبغر.لم!ومهالقيقتحد!دبغيراستخدامها

ومعنىخاصمعنى:معنيينللايديولوجيةانالقوللنايمكن،عديمه

فم.

نسقهيالماركسىالمفهـريفماكماالخاصبألمعنىالايديولوجية

فىوضعهاتبررهيمااجتماعيةطبقةتتبناهالذيوالقيمالامكار

والقالم*فكاروهذه.الطبقاتباقيازاءاتجآهاتهاوتحددالمجتمع

*جتما!للواقعفشوجمهوفيها،ذاتي!ةتصوراتعلىمؤسسةعادةتكون

ال!هتى.

التياعبروالبورجوازيةالطبقاتايديولوجيةالقبيلهذامن

.للانسان*نساناستنلكلشرعيةفرضلهاكتيح

المتعلقةوالقيمالأفكارنسهقفهيالعامبالمعنيالايديولوجيةاما

يمكنالممنىبهذاوالايد!لوجهة.الاجتماعيالتطورمنالمبتغلأةبالاهداف

وهيالصملةا!بقةيديولوجعةىوعلميةموفوعية-كلونان

العلمية.الاشتراكية

العادحفي*يديولوجيةمشكلةكنا!شانيمكنالفولمهذاعلى

دولباهإا-الاجمالوجهعلى-الثالثالعالمدولتتسم.الثالث

الاستعمارنيرمنحديثاقحررف!،واجتماعيااقتصاديامضخلفة،فقيرة

يمكمنكيفالكبرىالمشكلةجابهتاكحمررهذابعدوهي.*جنبي

الطبقاتاتهـيولوج!!سط!تانب!دخصوعا،*جتماعيالتطورتضيق

اساسالكونصالحةتمدولم،المىنغلةوالبورجوازيةاراسمالية

يلاجتماعي؟والتطوررالافتصاديةللأشنمية

عقبالوطنياستقلالهانالتالتيالدولهذهانالقوليمكن

لهاقمر،الغمسيناتبعدوخصومما،بسنواتالثلأليةالعالميةا!رب

بيىالباردةالحربعليهاطلقماعليهنسيطرعالمفيتولدان

ناكحربنتائ!منممانفقد.والراسما!الاشتركي،المعس!ين

بلاشتركعةتدينالتيالدولمجموعةبينومحددواضيحاستقطابحدن

تمورالتيالاخرىوالدولبالراسماليةتديناتياليولمجموعةوبين

بينعنيفايديولوجيعراعهناكوكان.تابعةدولاباعتبارهافمهافي

ال!راعمستوياتمنمستوىمناكثرعلىنمسهعنعبرالمعسكرين

المولي.

الملتهب،الفكريالمناخهذايحوح!افناتنالثالعالملولولمت

الفتراتفيالايديولوجييارالافاصعبوما،تختارانعليهاوكك

الامم.تاريخمنالحاسمة

اساعه،علىوالتع!الشاملالحصرلادعاءمنامحاولةوبغير

الانإتراكيةاختيارمنالثالثالعالمدولمنقلةانالقوليمكننا

وقد.معنىمنالكلمةهذهتعب"مابكلمتكاملةكايديولوجيةالعلمية

الكثرةانغير.الدولمنالمج!وعةهذهعلىبارذامثلاهناكوباتصلح

الاشتركية.تتبنىان-فن!ددةاجتهاداتخلالمن-حاولتالغالبة

الربقي!ة،اشزاكيةنارةفهي.شىباوصافوصفتالاشنراكيةوهذه
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عربية.اشزأيةتاشةمرةوهي،يةآسيماشتراكيةاخرىتارة.هي

المقا!قفهـفبس؟ا،،!ت!!البلا!هذهفيالمحترفونالمثقفونيضع،لم

الأشهراكماقه،هذهوتفرداصالةلابرازالفمخمةاعتبوالفوالعدطدة

عئهاتمونا!كط-الاحوالحسي-الصغيرةاوالكبيرةالفروق

.المعروفبممنةهاالعلميةلاشتركية

لمنا!شةيصفدهض،كأكصلديالص!ددصذاميردالجونارويحدلنا

ناسبقالذبمالاسيويهالهراتكتابهفي"الاشتراكيةوتطبيقمغاهيم)

العقيتهيحويلةلفترةوظلتكانت*شتر،كيةانعن،اليهثرنا

السدولمنعديردفيالسيابة*حزابولافلبللحكلم!لرسمية

واندونييا.وبورماوسيلانالهندمثللاسيوية

أثدممولو!ا-ماءبالأفاافولىيذلعالدولهذهفيانهمنوبالرغم

وجهعلىيحددانلهكتعلمالمصطلحهذاانغير،*شتراكيةالى.

خصوصا،جلالبكلمنالمصطلعبونحيطفالخلط.ابدالدكة

ناحيةمنوافاركسيةناحيةمن*شتراكيةبينالؤوقوفعررادكين

منالأشتراكيةحولالحوارفيالمشاركيناذهلىفيمروفد،اخرى

يوجهونالتيالجماهيران،وغيرهموكتابومثقفينسي!ميينلدة

الماركسيةع!،محليةبصبغةالمطعمة*شركيةتضلالصابما

فروبمنفرباانعمليةهن!محصلةكانت،التقليديةصورتها

وتحست،متع!ث!!ورفيكلص،*يديولوجيالتلفيقاوال!وفيق

،البحستانفيالحالهوكها،الاسلامهةكلاش!ركية،شتىاسماء

اندونيسيا،فينوجدكما،الالمونيسيةالطريقةعلي*شتراكمةاو

بورما.فيالبوذيةيلاشتراكيةأو

عملي!ةهناكليستبانهاًلزعمسالنلادهذهفي-المعتادومن

الثقافةصميمفيكانتفدالاشتراكيةدامتماايديولوجينلفيق

لاتها.القومية

البممتثة،بهذهلشمتسميرداليقرركما-الضيقةانكير

فييظ!الذيالمحاوكتهذهمنكثيرفيالتمسفممويخفىلاأذ

الترا&فيالممنا!سةاعناصراببعضمصطنعاربطاالاشتراكيةإبط

القومي.

ينغمسونالذينالمثقفيينجهـودانالىبضميرداليخلصولذلك

فروبم!صنمربسوىلشحت*يديولوحيالتلفهقهذاتبررلي

وراعا.طافىلاالتيالمميقةاللفظيةالثروة

فصيواضحةبصورةنفسهعنالايديولوجيالننلغيقهذاويكشف

.ابلادهذهن!اكأمتهالمنشودللهجتمعتصيماعادةاتيالاوصاف

بلالهثانةومرة،((اشتركيمجتمع"بئنهاحيانايوصفالم!تمعفهذا

."تعاونياثضري!ي))مجتمعبانهئالثةومرة،"تعاونيمجتمع))

الوسلاعلوكلا*جت!هذااهامةفوورةعلىيركرالاحوالجميعوفي

الممكنة.والشرعمةالسملمية

صاهرالراحلا!ندازعبمتعبيرخيرالاتجاههذاعنعبروقد

أنه:!ررحي!ثمنهافثراتميردالاوردالتيإلبهاحدىفينصولال

ثيهيرتفعمجتمعانريداننا-الاحوال!البيعةعامبوجه-نطمنض

فيولكن..السلطةلمحيهتترئولامجنمعا،فردكلمعيشةمستوى

الصياغةمستوىعلىذلكمنابعدالىفيهاتذهبونالتياللإظة

!--يرالنطعنوووفوهنطامكمتسجنواانتحلولونقانكمالنظرية

."المستقبل

تقمرانترير!انهااذ،مضاهافيالدلالةواضحةالعباراتوهذه

اصلاحية،بطر!قة،!التيالمكاسببعضتح!قمحاولةعلىالحهود

نامنخوفا،النضاملا!تنطرمحاولاتمننفسهاوقتافيوتحثر

.نهوويقرركماالجصداليذلكرودي

العالسمدولفيالغالبالايديولوجيالاختييارانالامروحقيقة



للمشكلةارسطيبالحلالشديدالتشبثسيتمثلوالذي،الثالث

منلمديدتقدررافوورتهعلىالشواهداقامةومحاولة،الاجتماعية

ا!ستندتتعلةحقيقتهفيكان،اصطناعااصطنعتالتيالاعتبارات

عنالثالثالعالمبلادفيالسائمةالاجتماعيةالطبقاتبعضاليها

الاشتراكيةللحلولالكاملالتطبيقلعدم،السلطةفيممثليها!يق

تحتترزحالتيءالمتمددةوالاجتماعيةالاقتصاديةللمشكلاتالجئرية

.البلادهذهفيالكادحةالجماهيرعبئها

الحاكمةالصفوةاكنت،ومتخبطةعقيمة"تجريبية"طرثقوعن

والتجريب،الوانهبكلالسياسالتجريبتمارساًلبلادهذهكل

الننعبلقوىالحفيقيةالعالححسابعلى،عورهبكلالاقتصادي

،.الماعلة

العلمية:للاشتراكيةكبديلالاشزاكيةالتويية

ناحاولواتالراسمالىالعالمفياليمينيونالمف!رونكاناذا

كلنبديلا"التكنس!زم"عليهيطلغمااوالتكنولوجيايقمعوا

المعيينفان،وراحوملىقدالايد*لوجياتعيانبزعم،الايدنولوجية

التجربية"يقممواانيحاولونالثالثالطلمبلادكياليمينيين

،الاحوالبطبيعةمنطقيوذلك.الملميةللاشتراجمبةبديلا"الاشتراكية

بديلاالتكولوجياتقديميستطيرنبافمالاركلاءيشطيونلادامواما

اثو!!واتهات!ونرالتماقلناكمابلالعملان،الايديولوجيةعن

الاستعانهيقترحونذلكمعانهمغير!الاولىالصناعيةاث!ورةكريقفي

عنمجتمعاتهمتسفيلكيالمتقدمةالبلادمنالمسؤردةيالتكنولوجيا

حديثةآلةالتكنولوجياوكأن،عبئهتحتترف!الذيالرهييبالتخلف

وينتهيوتدررهاوتخ!جها،تفتحهطردفيتصلكانيكفيالصنع

الامر!

العلمشعاررفعيكفيانهوالمثقفينالكتابهؤلاءبعغبيظنواحيانا

المحتمع.مشكلاتكليحللكيوالتكولوجيا

لكيتحناج-للعلمالعهليالتطبيقباعتبارها-التقنولوجياان

المجتمع.فيكبرىاجتماعيةثورةاحداثالىوتعمموتطودتستحدم

النربةيقلبالذ،الحادبالمحراثاشبهتكونانبدلاالثورةوهذه

نايمكئلا،.الكيرىالثورةهذهانغير.!رعهالاعادةتمهيداكلها

مساراتي،لهاقحددايديولوجيةموجهاتبفرركاسحةقوةهكذاتنطلق

الحاسمة.للقراراتاساساوتكون

متكاملتيقايديوكجيتينسوىاتصرالعالمفيهناكوليس

اسمالية41والايديولوجي!ة،ناحيةمنالعلميةالاشتراكيةالايديولوج!ية

افلاسالانجبرةالعالميةالاحداىاثبتتولقد.اخرىناحيةمن

التهذيبمحاولاتعلييادخلتوالىالمتالوفيةالراسماليةالأيديولوجية

.مرارايبوالتشه

الع!وةاليهايثتتالذيالاستهلاكمجتمعاوالرخاءفمجتمع

الثودةرلكعليورلشهد.وانحارهتفككهللعالمبان،انرمنمن،فتدة

البالفةالعنفوحوادث،فرنساضاجهضتالتيالكبرىالاجتمادة

ومظاهر،الراهنالوقتفيالامريكيةالمتحدةالولاياتتسودالتي

حاليا.ا،وربيةالمجتمعاتتسوراخذتالتيالاجتماعيالعراع

تكونانوجبرومآ"تق!دمهابكلالتكنولوجياتستطعلموهكذا

مجتمعاستطاع!لا،الجىثورةمنالرأسمالةللمجتمعاتعاصما

!لقهاتاخذانمنالاجتماعيالتف!اسبابيمنعانالمزعومالرخاء

يشعرالمجتمعي!هذهفىالانسانجعلمما،التقليديةالاجتماعيةللنظم

.والضمياعوالاغتراببالقلق
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وهي.العلميةالاشتراكيةايديولوجيةسوىذلكبعديبتىولا

ولشى،اخرىناحيةمنوشمولهاناحيةمنبعلميتهاتتميزيديولوجية

كمابالملميةماايديولوجيةوصفالامرحقيقةفيالتناالضقبيلق

كنظريةالعلميةالاشزاكيةانذلك،الرجعيينالمفكرينبمض؟عم

وكمنه!،وتفسيرهالمجتمعوصفعرق!رتهااثبتتموسيولوجية

بهايزخرالتيالمشكلاتمنعديدوتحليلفهمعلىفئرتهاثصت

الانساني.لجتمع

تمبتايديولوبريئالعلميةالاثراكيةانذلكمعنىليسانهغير

الابد.والىواحد"مرةالحقيقةامتلكتانهااوال!منالعصمةيا

نتيجةطويلازمنا.نتج!دانالعلمية*شتراكيةحظسوءمنكانند

وتفسيرلوصفظبيقهينبغيحياعلميامنهجابامتبارهااستخدامهالم

الاشزاكيةاستطاعتوقد.واشكالهصورهبكلالاجتماعيلوافع

اليالكبرلىالتغيراتلمختلفموضوعيةتفسيراتتقدمانلعلمعية

لمالتطوران3فىكدهماوالتكنولوجيةالملميةللثورةنتيجةندثت

صحيحة،العلميةللاشزاكيةالرئيسيةالالصسزالتفما.شجاوزها

المجتمعشئونفيللبحثصالحةوالمنهجيةالنظريةمنطلقاتهازالتما

المعاعر.لأنسافي

العلميةالاشترامميةمنه!تطييئسوىكليقمنهناكوليي

تسودالتيالظواهرمختلفعنوواقعيةعينيةصور!ثلىلحصول

النظريةفيالنقصجوانباكتشافيهكنوبذلك.*نسانيةلجتممات

النظريةعلىكليةاوجزئيةشديلاتادخالالىايضالك3!ديقد

.اضا

الثالث.العالممولوفعنحمداننسشطيع،كلهذلكفوءعلى

صلاحيتهالطمناحيةمناراسماليةيلايديولوجيةرفضتفدس

العلميةالاشترجمعةورضعت،المنشودالاجتماعيالتطوءسنحقيق

وانوعبتبنيوقنعت،في!التفصيلمجالهناليسشتىنعباب

."الاشتراكيةالتجربية"فروبمئخد

تسهتطيعوانها.اسملامةاطريقالذمتانهابذلكتوهموهي

تقكلانيرادتاذاولكنها،وئيدةبضالاجتماعيالتغييرحققن

وهذا.المتقدمةالدولمنالتكنولوجيا"استعارة"سوىاماصالميي

المسافةتزدادانسوىشانهمنلشي،زائفوهمالحقيقةضلمه

فيالتغيراتمنفيهيتمعمرفيونحن.وبينهاالمتقدهةال!ولفي

مبالغة.ادنىبدونسنةمانةفيفبلمنيتمكانماسنواتمثر

التكزلوجي:والتطورلايديودجية

تطبيقبغير،المتخلفةالبلادفيالتكنولوجيالتطورتحقيقيمكنلا

الطميةالثورةانذلك.مكمملةكايديولوجيةالعلميةللاشراكيةنامل

تجنيانللانسانيةيتاحلنسريشنارالوفان-!كدكنماسال!كنولوجعة1

الاشنراكل.النظامظلفيالاثمارهالى

شانه:منالثاملالتطبيقوهذا

التيالقصوى*هدافلتحقيقالعاملةالشعبجماهيرتعبئةس

فربالاحوالبطبيعةهذاويقتفي،اليهاالوصولضرورةالمجتمعرى

صورها،بكافةالمستغلةالاجتماعيةللطبقاتالطبقيةالمصالحنجميع

مرحلةعليهيطلقماخلالظكلتالتيالمنحرفةالاجتماعية*للفئات

الاششاكي.لتحول

ورفع،المجالاتكافةيغزوحتىالعلهيالتفررلراحاص-

علىالتقليديةالمجتمعاتدرجتالتي)المحرمات)"التابو"؟فتات



الالبقاىلمصالححمايةوالمثقفينالمفكرئطريقفيوض!هامنالاكثار

المجتمع.فيالرجعيةوالفئاتالمستغلة

*فيا!ا+*فاتنتمولكياللازمةالاجنماعيةالشروطنحقيقس

بذل!ويتعل.الضملةأشعباجماهيرافرادلم!امامنةالانساني

يلامبرياليةوتمولهاتديرهاأتيأ"العقولهجر!"ظاهرةعلىالقضاء

برذلك،وتنظممد!وستخطيلتووقالخصوميوجهعلىالامريكية

الابد.الىعلمياوافقارها،الثالثالعالمدولفيالحيةالقوىلضرب

الاكسزامضروبمنضرباالح!هةديشطلبكلهذلكانغير

الظملبلاثتراكيةالتمسكالمظمهذاكيبهونمني،الكاملالايديولوجي

الحروبوشن،شاملاتطبيقاتطبيقهابصددالتراجعوعدمالعلمية

الخارجيين.اع!دانهامهادنةوعدمهواصة،بغيرالداخلفيخصومهاعلى

صمائملارساءلكافحالتي،العالمبلادمنكنيرتجربهانبنتلمد

فياليهانتفتالذيالايديولوجيالاخنيارانالاثتصادي.لطورها

تطورهساسبيلفيحقيقيةعقبةكانالاشتراكيةالجريبيةصورة

ناالمتخلفةالبلادلهذهاريداذاتجاوزهامنبدلاعقبةوهيالاجتماعي

والتكنولوجيا.الملمبعصرتلحقلكي،فانفاماتعوض

مقرهناكولير.ايديولوجيةبغيرلتكنولوجهامجالهناكليس

كايديولوجيةالملميةالاشتراكيةتبنىمنالئالثالعالمهولامام

ظوعهالكيالتكنولوجيااسرارعلىتسيطرانحقاارادتاذا،مكنملة

علىالانساننالمجتمعو.يطوور،الجماهيرباحوالالر!يسبيلض

الاشتراكية.الانسلنيةاساس

شهى،عقباتالقريبالمستقبلفيذلكتحقيقثونيقفانهغير

عليهايسيطرالثالثالعالمبلادفي"الحاكمةالنخبة"اناهم!لعل

مايحاولالدي،التعبيرصحان-"الوازني"التفكيراسلوب

.وصورهاش!04بكلالمجتمعفيالمراععلىيفضيانالجهدوسعه

عليهايسميطرانهالمعاصرةالاجتماعيةالنظريةفيالمعروفومن

ناالىينمبالاول*تجاه.الصراعواتجاهالتوازناتجاه:ا.لجاهان

وان،الصراععلىوليسالواننعلىيقومالمختلفةبمؤ!س!اتهالمجتمع

وحمرهاتقييدهاوينبني،المجتمعحياةديهامشيةظاهرةالعراع

ناالىيذهبالاولنقيضدعلىالثافيالالجاهاما.التطورمنومنعها

التغي!راداةهوبذاتهالمراعوان،المجتمعيرمحوريةظاهرةالمراع

الاجتماعي.

التاريخعهودكلعبرعنهودا!عتالتوازناتجاهتبنتولقد

مصالحهاعلىحفاظاوالرجعيةالمحاطةوالطبقدالقوىوالقريبةالبعيم!

والتيمقهـدماب!ا&ضبوءيمكنلاالتيالاثارتوفي!يورغبة،الطبقية

عقاله.مناطلقلوالاجتماعيوالصراعالطبقيالمراععلىتترتبفد

مهنللحدالمختلفةالقمعاجهزةالطبقاتهذهاستخممتهناومن

عنهودافعتالصراعاتجاهتبنتاخرىناحيةومن.ومحاصرتهالصراع

السوالانتقال،الاستغلكلمنانالافبتحريرتنادياننىالقوى

الاجتماعي.الت!رمنارفىمراحل

محهنلاالبمهريةالثالثالعالممشكلةاًنالقوليمكنوهكذا

اخرىبلاداستطاعتفقد.والاجتماعيالاقتصادياقخلفامجردفي

ولكن،بطوليانسانيحهدخلالمنعليهلفضيانالاشتراكي!ةتبنت

الشالثالتالعالمبلادكلالضكمةالنخب!فيتنمثلام!رىالمشكة

المشكنازاءالوسطيةوالحدلالتوازناتجاهماتوعيعنتتبنى

7!

الاجتماكيالعرأععحأصرةالىالحهدوسعهاماونسى،لأجتماعية

تمثلبذلكوهي.الطبقيةومصالحهاامتيازاتهاعلىحفاظاكميمه

*غدجة.فيالاقليةكحكمصورعلىكريهةسورة

!كزينهسة،الثالتالعالمفي"الححمةالنضبة)ءثراسةان

امفباتالفهمفروريمدخلالايديولوجيةواتجاهاماال!قيةاصولهاا

الىالاستغلالمنتف!رلالكيالجماهيرامامتوضعاتي!قيقية

لابد.

ي!م!نالسيدالقاهرة

المخص(رةالمراج!بعض

متتابعةمفالاتتلات،والتكنولو!(الايديولوجية،يسنالسيدا)

.9691وا؟هوبروسبتمبرافسطسييالكا-لبمجلةفينشرت

المعامرة،الاجتماعيةالنظريةميوالتوازنالمراع،يسنالسيد2)

.0791حنوبر،المعاعرالفرمجلة
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ممهـ7+("ه+ة3أ+ه13

*ما4،*"!اأس!ة+كماكا!)'8081
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"أحاية'!لممم5ثثاأح7أاأأأم!*ء،*م!لاهأ،32م،م؟أم:

35!كهم!م1800فى8
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هـأ5ء7ولث!!9لاح5".'صا39ل393!ي3أ!ه!!عا4،ول3افى3أءه53!أ!

!9هـمأم039!كا3أث!+أي!30ء!!81ه0

!هي.مييىسيهي!"!يم

يثاحدصدر

الزائدعبداللهالب!حريننا3نجة

أل!اطرمشاردتأدف

ثازية(علبمحةاالنا-عبراليعرين

الووحرا!!لمثوعبدالخليفةخالدبنعبداللهتأليف

قريبايمدر

العر!ض)شعابهـا!بهم؟لعردس

العريض)شعابرا!ببماالشياءارض

رمه!عالوحمنعبد)ش!ر)شعبيةقصا"دد

منتمطلب

والتوزيعللوكالاتالعربيةالركة
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