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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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دراسات ثقافية
رأس المال االجتماعي

رأس المال االجتماعي

جاد الكريم الجباعي

افترضــت، فــي كتابــي، الــذي يحمــل عنــوان: »مــن الرعويــة إلــى المواطنــة«، أن رأس المــال االجتماعــي 
ــادي  ــال الم ــيما رأس الم ــرى، وال س ــال األخ ــكال رأس الم ــة بأش ــه الجدلي ــة عالقات ــن زاوي ــه م ــوًرا إلي منظ
ــن  ــة، فثمــة تقاطــع بي ــى المواطن ــة إل ــي التدريجــي مــن الرعوي ــال التاريخ أو االقتصــادي، شــرط الزم لالنتق
ــراد  ــن األف ــادل بي ــراف المتب ــيما االعت ــي، وال س ــال االجتماع ــات رأس الم ــن مقوم ــة وبي ــادئ المواطن مب
ــؤ  ــى تكاف ــس عل ــادل المؤس ــرام المتب ــتحقاق، واالحت ــدارة واالس ــانية والج ــة اإلنس ــات بالكرام والجماع
المعانــي والقيــم بيــن األفــراد والجماعــات أيًضــا، والثقــة المتبادلــة، وانفتــاح إمكانــات التعــاون والتشــارك 
الحــر فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة الخاصــة والعامــة، ومــن طبيعــة التشــارك الحــر فــي مجــاالت الحيــاة 
ــع  ــي والمجتم ــع المدن ــا المجتم ــوم عليه ــي يق ــدة، الت ــي القاع ــبكية، ه ــة وش ــات أفقي ــد عالق ــة أن يول العام
السياســي، وتتولــد منهــا أشــكال الســلطة الحديثــة، ســلطة القانــون، فــإن رأس المــال االجتماعــي هــو البطانــة 
األخالقيــة للقانــون، بــل هــو روح القانــون، الــذي ينشــده النــاس حيــن يفرقــون بيــن نــص القانــون وروحــه، 
أي إنــه التعبيــر األكثــر داللــة علــى روح المجتمــع أو روح الشــعب أو روح األمــة. وقــد ال أكــون متعســًفا إذا 

ــن، مــن دون أن يســميه. ــه »روح الشــرائع«، أو روح القواني ــه، فــي كتاب قلــت إن مونتســكيو قــد حــدس ب
ــة  ــة وشــديد األمهي ــال االجتاعــي، عــى غــرار تعريــف موجــز للثقاف ــاب املذكــور، عّرفــت رأس امل يف الكت
يقــول: »الثقافــة هــي مــا يتبقــى بعــد أن ننســى كل يشء«، ذلــك بســبب القرابــة الوثيقــة والعالقــة اجلدليــة بــن 
رأس املــال االجتاعــي ورأس املــال الثقــايف. رأس المــال االجتماعــي، فــي نظــري، هــو مــا يتبقــى لــدى هــذا 
ــدي  ــث األس ــام البع ــر نظ ــي دم ــوريا، الت ــال يف س ــي احل ــا ه ــيء؛ ك ــب كل ش ــد أن يذه ــع أو ذاك بع المجتم
ــون  ــز، تك ــف املوج ــذا التعري ــق ه ــا. وف ــار اقتصاده ــا واهن ــكك جمتمعه ــا، وتف ــا وقراه ــا وبلداهت ــم مدهن معظ
إمكانــات هنــوض أي جمتمــع مــن حالــة الــرتدي واالهنيــار، منوطــة بــرأس املــال االجتاعــي، منظــوًرا إليــه يف 

جاد الكريم الجباعي

مفكــر ســوري مــن مواليــد عــام 1945، مجــاز فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا مــن جامعة دمشــق 
1968-1969، عمــل معلًمــا، ثــم مدرًســا للغــة العربيــة، حتــى عــام 1982. مهتــم بالفكــر السياســي 
ــاالت  ــرات المق ــر عش ــن. نش ــان والمواط ــوق اإلنس ــرد وحق ــة الف ــة وحري ــائل الديمقراطي ومس
والدراســات والبحــوث فــي صحــف ومجــالت عربيــة، وعــدًدا مــن الكتــب منهــا »المجتمــع 
المدنــي؛ هويــة االختــالف« و»قضايــا النهضــة«، و»طريــق إلــى الديمقراطيــة« و»مــن الرعويــة 
إلــى المواطنــة« و»فــخ المســاواة.. تأنيــث الرجــل تذكيــر المــرأة«، وغيرهــا. شــارك فــي الحيــاة 

الثقافيــة والسياســية فــي صفــوف المعارضــة الســورية، وفــي نــدوات ومؤتمــرات علميــة.
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عالقاتــه اجلدليــة املتبادلــة بأشــكال رأس املــال األخــرى. ويف املقابــل يمكــن أن نفــرس اخلــراب العميــم، أو مــا 
ســاه طيــب تيزينــي »احلطــام املفتــوح«، يف ســوريا ولبنــان والعــراق واليمــن وليبيــا وغريهــا بتدمــري رأس املــال 
ــه،  ــدي نفس ــع التقلي ــرشوط املجتم ــدي، ب ــع التقلي ــج يف املجتم ــذي ُينَت ــال ال ــك رأس امل ــا يف ذل ــي، ب االجتاع
ألن رأس املــال االجتاعــي، الــذي ُينَتــج يف املجتمــع التقليــدي، هــو أحــد مــوارد الســلم االجتاعــي ومــوارد 
ــة وإنســانية، تفتــح  ــة وتطورهــا واغتنائهــا بمضامــن وطني االســتقرار، ورشط الزم لنمــو العالقــات االجتاعي
إمكانــات حتوهلــا إىل عالقــات مدنيــة حديثــة، أفقيــة وشــبكية، أي إنــه رشط الزم ملواطنــة متســاوية، إذ ال يقتــرص 
إنتــاج رأس املــال االجتاعــي عــى األفــراد إناًثــا وذكــوًرا، بــل يتعداهــم إىل اجلاعــات واملؤسســات والنقابــات 
ــا  ــزداد أرباحه ــة ت ــة والعام ــرشكات اخلاص ــى ال ــخ. حت ــوادي... إل ــات والن ــية واجلمعي ــزاب السياس واألح
طــرًدا بازيــاد ثقــة عمالئهــا هبــا، وتعاوهنــا وتكاملهــا مــع غريهــا مــن الــرشكات، واندراجهــا يف شــبكة اإلنتــاج 

الوطنــي، العــام والتمتــع بحايــة الدولــة. 
مــن المؤكــد أن المجتمــع المدنــي الحديــث ينبثــق مــن المجتمــع التقليــدي بفعــل التحــوالت الجذريــة فــي 
مياديــن المعرفــة – العمــل، وفــي مياديــن االقتصــاد والثقافــة والسياســة؛ لذلــك رأيــت أن المجتمــع التقليــدي 
ــة )جمــع جنيــن( المجتمــع المدنــي، فــي كل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة  أو المجتمــع األهلــي يحمــل أجنَّ
ــي  ــة، الت ــوالت الجذري ــذه التح ــة له ــرة األخالقي ــي، الخمي ــال االجتماع ــو، أي رأس الم ــة. وه االجتماعي
ســميتها ثــورات جذريــة فــي موضــع آخــر، ومّيزتهــا مــن الثــورات االجتماعيــة )الطبقيــة أو الفئويــة( والثورات 
ــة الثانيــة ثمــرة رأس المــال االجتماعــي  ــا الســريع بعــد الحــرب العالمي السياســية. ألــم يكــن نهــوض أوروب
ورأس المــال الثقافــي ورأس المــال المعرفــي المتراكــم منــذ عصــر النهضــة، وإال كيــف نهضــت أوروبــا بعــد 
أن ذهــب كل شــيء؟ مشــروع مارشــال مهــم، ولكنــه ال يســتنفد المســألة، وال يفســر وحــده ذلــك النهــوض 
الســريع، والتقــدم العلمــي وحــده ال يســتنفد المســألة أيًضــا، ال ســيما أن بعضــه أســهم فــي دمــار مــدن برمتهــا 
وفــي قتــل خمســين مليــون شــخص، وفــي إنتــاج أســلحة الدمــار الشــامل، عــالوة علــى اإلضــرار بالبيئــة. فمــا 

مصيــر نــوع مــن مشــروع مارشــال فــي ســورية أو لبنــان أو العــراق اليــوم؟
ــال  ــرأس الم ــس ل ــف مارك ــرار تعري ــى غ ــي عل ــال االجتماع ــف رأس الم ــن تعري ــر، يمك ــب آخ ــن جان م
المــادي، علــى افتــراض أن مفهــوم »االقتصــاد السياســي« معــادل ماركســي لمفهــوم المجتمــع المدنــي. ومــن 
ثــم إن رأس المــال، فــي االقتصــاد السياســي، هــو ذلــك الجــزء مــن قيمــة العمــل، الــذي يحصــل عليــه رب 
العمــل مــن العامليــن لديــه بــال مقابــل. ولكــن األفــراد فــي أي مجتمــع مدنــي ليســوا مجــرد عامليــن بأجــر 
ــاًل  ــم، وإن كان عام ــكل منه ــل إن ل ــر. ب ــون بأج ــم يعمل ــر منه ــدد كبي ــال أو ذاك، وإن كان ع ــذا المج ــي ه ف
بأجــر، وال يملــك إال قــوة عملــه، جملــة مــن األعمــال والنشــاطات واالهتمامــات والهوايــات، تدخــل كلهــا 
فــي قــوة العمــل، العضلــي / الذهنــي أو الذهنــي الخالــص، قــوة عمــل المجتمــع. ومــن ثــم، إن رأس المــال 
االجتماعــي هــو ذلــك الجــزء مــن قيمــة العمــل والنشــاط الــذي يزيــد علــى الحــد الضــروري إلعــادة إنتــاج 
الحيــاة االجتماعيــة والنظــام االجتماعــي فــي أبســط صورهمــا. هــذا الجــزء الفائــض عــن الحــد الضــروري، 
أو عــن الحــد األولــي، هــو رأس المــال االجتماعــي، وهــو ميــدان الخلــق واإلبــداع واالبتــكار، ألنــه ميــدان 
ــو  ــروطها، ونم ــا وش ــين نوعيته ــة، وتحس ــاة االجتماعي ــور الحي ــى تط ــتثماره إل ــؤدي اس ــة، ي ــة الذاتي الحري
العالقــات األفقيــة والشــبكية القائمــة علــى التكافــؤ والنديــة واســتقالل الــذوات وحريتهــا، وتيســير األعمــال 
ــوء  ــان، ونش ــودة واإلتق ــع الج ــا، م ــت إنجازه ــي وق ــاد ف ــا واالقتص ــادة مردوديته ــة وزي ــة والعام الخاص
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ــم  ــن ث ــؤدي م ــدوارة، وي ــروض ال ــان، كالق ــن االئتم ــة م ــكال حديث ــاهمة وأش ــركات المس ــات والش التعاوني
إلــى تنميــة إنســانية مطــردة، وتحــوالت ديمقراطيــة، يصعــب الرجــوع عنهــا. وتبــدو الفــروق طفيفــة بيــن رأس 
ــه، حتــى  المــال االجتماعــي ورأس المــال الرمــزي، بــل إن الثانــي مســتغَرق فــي األول، وجــزء ال يتجــزأ من

ــة، واالحتــكار أســاس االســتبداد. عندمــا تحتكــره ســلطة مركزي
إن أي نظــام سياســي، بمــا فــي ذلــك النظــام التســلطي، الــذي خبرنــاه، ال يســتطيع أن يتصــرف، فــي األحوال 
العاديــة وأوقــات الســلم، إال بفائــض قــوة المجمتــع، أي القــوة التــي تزيــد علــى الحــد الضــروري للحفــاظ 
علــى البقــاء وإعــادة إنتــاج الحيــاة االجتماعيــة بأبســط أشــكالها. ولكــن النظــام التســلطي يضغــط علــى هــذا 
الحــد، ويقلِّصــه، بتجريــد الحيــاة االجتماعيــة مــن مضمونهــا اإلنســاني، أي بهــدر إنســانية األفــراد وامتهــان 
كرامتهم/ـــن، بعــد حرمانهم/ـــن مــن حقوقهم/ـــن وقتــل الشــخص القانونــي ثــم قتــل الشــخص األخالقي، 

أي قتــل المواطن/ـــة، في كل منهم/ـــن.
ــه  ــع وقوت ــمال المجتم ــط، رأس ــي، بالضب ــة، ه ــم الخالق ــراد أو فاعليته ــوة األف ــة، ق ــوة الفائض ــذه الق ه
السياســية واألخالقيــة، أو القــوة التــي تنبنــي عليهــا السياســة العموميــة، الماكرويــة. فــإذا كان المنتجــون، علــى 
ــا فــي إنتــاج رأس المــال  اختــالف تخصصاتهــم وتفــاوت معارفهــم وخبراتهــم ومهاراتهــم، يســهمون جميًع
المــادي ألنفســهم أو لــرب عمــل، فــإن أفــراد المجتمــع المدنــي، علــى مــا بينهــم مــن اختــالف وتفــاوت، 
يســهمون جميًعــا )بــال اســتثناء( فــي إنتــاج رأس المــال االجتماعــي والرمــزي لــرب العمــل المعنــوي، الــذي 
ــم  ــكل وجوده ــم وش ــا دولته ــة، أي بوصفه ــم النوعي ــع، خصائصه ــي، أو تموض ــا تجلِّ ــة، بوصفه ــو الدول ه
ــال  ــإن رأس م ــاوي. ف ــهم بالتس ــى أنفس ــلطتهم عل ــي س ــلطتها ه ــاوي، وس ــي بالتس ــي واألخالق السياس
ــو  ــث ه ــن حي ــام، م ــال ع ــو رأس م ــة؛ فه ــة مزدوج ــي ذو طبيع ــي الوطن ــال االجتماع ــع، أو رأس الم المجتم

ــاوت. ــالف والتف ــي االخت ــاص، ال ينف ــردي أو خ ف
ــق  ــب منط ــي، حس ــل االجتماع ــة العم ــض قيم ــن فائ ــج م ــادي النات ــال الم ــل رأس الم ــن فص ال يمك
االقتصــاد السياســي، عــن رأس المــال االجتماعــي ورأس المــال المعرفــي والثقافــي والرمــزي الناتجــة كلهــا 
ــة  ــد الدراس ــاة، إال بقص ــاالت الحي ــف مج ــي مختل ــراد ف ــها األف ــي يمارس ــاط الت ــكال النش ــف أش ــن مختل م

ــتمر. ــع المس ــل وقط ــل المتص ــان فص ــن يقتضي ــث اللذي والبح
ل، أو  ــكِّ ــي( أن يش ــاد السياس ــي االقتص ــة ف ــض القيم ــدة، )كفائ ــوة الزائ ــوة أو الق ــض الق ــأن فائ ــن ش فم
نـًـا جميــع أشــكال رأس المــال األخــرى، التــي يمكــن اســتثمارها فــي  ل، رأس المــال االجتماعــي، متَضمَّ تشــكِّ
التنميــة اإلنســانية، أي فــي نمــو المجتمــع وتطــوره وازدهــاره ورفاهتــه وتمكيــن أفــراده مــن تحقيــق ذواتهــم 
ــه، وتوظيفــه أو اســتثماره، علــى نحــو مــا فعلــت األنظمــة  والســيطرة علــى مقدراتهــم. ويمكــن التالعــب ب
ــيب«  ــمالية المحاس ــلطية » أو »رأس ــة التس ــمالية الدول ــل لـــ »رأس ــواز ومكمِّ ــال م ــاج رأس م ــلطية، إلنت التس
ومناســب لالســتبداد والرعويــة وتراتبيــة االحتقــار، فــي العالقــات األبويــة، ومناســب لعالقــة الشــيخ بالمريــد، 
ــرام  ــد، كاحت ــب واح ــن جان ــرام م ــة االحت ــة لتراتبي ــوم، المقابل ــم بالمحك ــع، والحاك ــيد بالتاب ــة الس وعالق

ــد للشــيخ.  ــوع والمــرؤوس للرئيــس والمري ــع للمتب ــر والتاب ــر للكبي الصغي
المواطنــة، بــكل مــا تنطــوي عليــه، فــي واقعهــا الفعلــي، حيثمــا تحققــت، وبمــا هــي شــكل الحيــاة النوعيــة 
ــال«،  ــر والجم ــق والخي ــم الح ــق بقي ــة و»تعلُّ ــة خالق ــام، وفاعلي ــل الع ــي الحق ــطة ف ــاركة نش ــراد، ومش لألف
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ــا  ــك، ومبادئه ــون كذل ــد أن يك ــث أو يري ــع حدي ــي ألي جمتم ــال االجتاع ــي رأس امل ــون(1)، ه ــب أفالط حس
ــة، ويف  ــع والدول ــرد باملجتم ــة الف ــاص يف عالق ــه خ ــك بوج ــى ذل ــزي. يتج ــاله الرم ــا رأس ــا وثقافته وقيمه
ــا عــن الســلطة السياســية(2). ثمــة عالقــة ارتبــاط وثيقــة بــن  تنظيــات املجتمــع املــدين املســتقلة اســتقالاًل تاًم
املواطنــة ورأس املــال االجتاعــي املتضمــن أشــكال رأس املــال األخــرى، مثــل عالقــة االرتبــاط الوثيقــة، التــي 
الحظناهــا بــن املواطنــة والعدالــة. إذ مبــادئ العدالــة هــي ذاهتــا مبــادئ املواطنــة منظــوًرا إليهــا مــن الزاويــة 
األخالقيــة، ومبــادئ رأس املــال االجتاعــي هــي األخــالق املحايثــة للقــول والعمــل، التــي تنبثــق مــن مبــادئ 
العدالــة. هبــذه الروابــط تكــون املواطنــة منظومــة متكاملــة مــن عنــارص ماديــة ومعنويــة، اجتاعيــة – اقتصاديــة 

ــة ــة وأخالقي وسياســية وثقافي
االستبداد والحرب يبددان قوة المجتمع

فائــض القــوة االجتماعيــة، الــذي ُيوظَّــف عــادة فــي عمليــة / عمليــات النمــو والتقــدم، جعــل هــذه العملية، 
ــلطة  ــكار الس ــى احت ــام عل ــذي ق ــلطي، ال ــام التس ــد النظ ــا، بي ــا كأوضاعن ــون أوضاًع ــن يعان ــد م ــا وعن عندن
والثــروة ومصــادر القــوة، وســيظل األمــر كذلــك إلــى أن يســتعيده المجتمــع، أي إلــى أن يســتعيد المجتمــع 
قوتــه اإلنتاجيــة والسياســية والثقافيــة واألخالقيــة كلهــا أو بعضهــا، كمــا هــي الحــال اليــوم. فالنظــام التســلطي 
ليــس أحــادي البنيــة، بــل يقــوم عــن ســابق وعــي وتصميــم علــى توظيــف رأس المــال االجتماعــي إلنتــاج 
شــبكة مــن المصالــح والوظائــف المتقاطعــة والمتوازيــة تتضاعــف باســتمرار. هــذه البنيــة العديمــة الشــكل ال 
تصمــد إال بهــدر المواطنــة والوطنيــة وهــدر الوطــن، باإلرهــاب واأليديولوجيــة واإلعــالم وعبــادة الفــرد(3)، 
ــكال  ــن أش ــكالن م ــالم ش ــة واإلع ــاب، ألن األيديولوجي ــل اإلره ــد إال بفض ــا ال تصم ــول إهن ــن الق ــل يمك ب
ــا.  ــه أحياًن ــان عن ــافر أو احلــار وينوب ــدال القــوة« وتســويغها، يكمــالن اإلرهــاب الس ــارد، أو »إب اإلرهــاب الب
يف ضــوء هــذه احليثيــة يبــدو لنــا أن رهــان املواطنــة والديمقراطيــة هــو اســتئصال جــذور االســتبداد والتســلط 
مــن العالقــات االجتاعيــة والسياســية، بتحريــر طاقــات األفــراد ومتكينهــم مــن حتقيــق ذواهتــم والســيطرة عــى 

مقدراهتــم واســتعادة كرامتهــم اإلنســانية.
كمــا أن توظيــف فائــض القــوة االجتماعيــة فــي الحــرب، مــن أجــل الغنيمــة والعشــيرة والعقيــدة، وإرهــاب 
»العــدو الموضوعــي«، أي الشــعب، وضــع عمليــة نمــو مجتمعنــا وتقدمــه فــي يــد مؤسســة الحــرب واإلرهاب 
ــى بشــيء، وال تهتــم بشــيء، ســوى بمراكمــة القــوة وتوظيفهــا فــي  )الجيــش واالســتخبارات(، وهــذه ال ُتعنَ
الحــرب، ال فــي التنميــة اإلنســانية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والبشــرية. هــذه المؤسســة 

ــراءة  ــان الق ــاب، مهرج ــة للكت ــة العام ــة المصري ــر، الهيئ ــي مط ــرة حلم ــون، د. أمي ــة أفالط ــع، جمهوري راج  (1)

.1994 للجميــع، 
كثيــًرا مــا ننظــر إلــى البلــدان المتقدمــة مــن زاويــة السياســات الخارجيــة لحكوماتهــا، وهــي سياســات نابعــة   (2)

مــن عصبيــة وطنيــة إزاء اآلخــر، وال ننظــر إلــى هــذه البلــدان مــن زاويــة عالقــة الفــرد )المواطــن( بالمجتمــع 
ــى  ــم عل ــا، فنحك ــي وفاعليته ــع المدن ــات المجتم ــتقالل منظم ــة اس ــن زاوي ــا، أو م ــي كل منه ــة، ف والدول
ــتحق  ــات تس ــي سياس ــات، وه ــة للحكوم ــات الخارجي ــالل السياس ــن خ ــة م ــدم والحداث ــة والتق الديمقراطي

ــد. ــد والتفني النق
حنــة أرنــدت أســس التوتاليتاريــة، ترجمــة أنطــوان أبــو زيــد، دار الســاقي، بيــروت، الطبعــة األولــى، 1993،   (3)

.19  –  18 ص 
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مؤسســة حــرب علــى المجتمــع، بجميــع معاني الحــرب، البــاردة والحــارة، بقدر مــا ُيَظــن، عندنا، أنها مؤسســة 
حــرب المجتمــع، وبقــدر مــا تكــون كذلــك، عنــد غيرنــا، ألنهــا ال تســتطيع أن تكون ســوى مؤسســة حــرب(4). 
لــم تســتطع الشــعوب بعــُد أن تلتفــت إلــى مخاطــر هــذه المؤسســة علــى الحيــاة االجتماعيــة واإلنســانية، 
ــنغامر  ــة. س ــة والعنصري ــن العدواني ــة م ــكال مختلف ــن أش ــق ع ــة تتفت ــة بغيض ــة أو قومي ــة وطني ــبب عصبي بس
بالقــول إن كل مجتمــع يكثــف مــا فــي أفــراده ونظامــه ومؤسســاته مــن ميــول عدوانيــة وعنصريــة فــي مؤسســة 
الحــرب. وليــس ابتــالء المجتمعــات المتخلفــة، اليــوم، بهــذا الــداء أقــل مــن ابتــالء المجتمعــات المتقدمــة، 
بــل إن عــدوى الحــرب تأتــي اليــوم مــن هــذه المجتمعــات »المتقدمــة« أساًســا. وســنغامر بالقــول أيًضــا إن 
نســبة القــوة العســكرية األمنيــة فــي أي مجتمــع هــي ذاتهــا نســبة ضعــف إنســانيته وهدرهــا، وهــي ذاتهــا نســبة 
ــطرين  ــي ش ــع الدول ــام المجتم ــن انقس ــك م ــى ذل ــس أدل عل ــراده. ولي ــل أف ــوة عم ــع وق ــوة المجتم ــدر ق ه
متناقضيــن: مجلــس األمــن، فــي جانــب، والمؤسســات األخــرى وال ســيما مفوضيــة حقــوق اإلنســان، فــي 
جانــب آخــر، وتركيــز القــوة السياســية واإلجرائيــة فــي الشــطر األول، مجــردة مــن القيــم األخالقية واإلنســانية 

التــي يتضمنهــا الشــطر الثانــي، مــا يطــرح إشــكالية العالقــة بيــن السياســة واألخــالق علــى كل صعيــد.
هــل ســيأتي يــوم تتخلــى فيــه البشــرية نهائًيــا عــن الحــرب، وتنبــذ جميــع أشــكال العنــف، وتبتكــر أشــكااًل 
ــم  ــات واألم ــراد والجماع ــدى األف ــة ل ــض الطاق ــوة أو فائ ــض الق ــف فائ ــلمية، لتصري ــانية وس ــدة، إنس جدي
ــى  ــود عل ــل معق ــان؟ األم ــي لإلنس ــل الطبيع ــي األص ــروزة ف ــة المغ ــول العدواني ــب المي ــعوب، وتهذي والش
اإلنســان اإلنســان. تبــدو مناهضــة الحــرب وإلغــاء الجيــوش وإلقــاء جميــع أنــواع األســلحة فــي مزبلــة التاريخ 
مدخــاًل رئيًســا مــن مداخــل الحريــة، وإعــادة بنــاء الحيــاة اإلنســانية. أليــس حرًيــا بالمغلوبيــن والمضَطهديــن 
شــين أن يمســكوا بجــذور هــذه المســائل، وأال يتماهــوا بالغالبيــن والمضطِهديــن )بكســر  والمفَقريــن والمهمَّ
ــة والسياســية  ــة االقتصادي ــا بمــن نبذتهــم األنظمــة االجتماعي الهــاء( والمســتغلِّين والمســتبدين؟ أليــس حرًي
إلــى هامــش الحيــاة أن يســتعيدوا حياتهــم اإلنســانية؟ وهــل يمكــن اســتعادة هــذه الحيــاة بالحــرب والعنــف؟ 
ال حيــاة إنســانية مــع الحــرب والعنــف؛ فالحــرب ال تنجــب إال مســوًخا؛ و»مــا بنــي بالســيف بالســيف ُيهــَدم«. 

ذلكــم هــو التحــدي المطــروح علــى البشــرية قاطبــة.
رهــان المواطنــة والتشــارك الحــر هــو رهــان »الســالم الشــامل« والتوافــق مــع حريــة اآلخــر(5) )اآلخريــن 
واألخريــات(، عــى صعيــد األفــراد واجلاعــات واملجتمعــات والــدول. هــذه مســألة مل ينضجهــا الفكــر النظــري 
ــل،  ــرة بالفع ــرب الدائ ــل احل ــا، يف مقاب ــا أخالقًي ــرًدا ومطلًب ــا جم ــا نظرًي ــالم مفهوًم ــزال الس ــط، إذ ال ي ــد كان بع
هنــا وهنــاك، بأشــكال شــتى، وليــس بديــاًل مــن احلــرب مبدئًيــا وهنائًيــا. احلــرب هــي اهلــدر األقــى إلنســانية 
اإلنســان واهلــدر األقــى للتمــدن واملدنيــة، عــالوة عــى مجيــع ويالهتــا، إهنــا رش مطلــق. يقــال إن »احلــروب 
قاطــرات التاريــخ العميــاء«؛ ليــس هــذا العمــى ســوى عمــى البــرش عــن ماهيتهــم اإلنســانية، وعلتــه الطمــع 

واجلشــع وغطرســة القــوة.

مــن المؤســف أن يكــون فــي أي مجتمــع مؤسســة تــدرب أفرادهــا علــى القتــل والتدميــر، وتقتــل فــي كل منهــم   (4)

روحــه اإلنســاني، وتحولــه إلــى مجــرد »وحــش«، أو مجــرد آلــة بشــرية وأداة لتحقيــق غايــات القلــة الممســكة 
بدواليــب الســلطة.

(5)  راجــع عمانويــل كانــط، نحــو الســالم الدائــم، محاولــة فلســفية، ترجمــة الدكتــور نبيــل الخــوري، دار صــادر، 

ــى، 1985، ص 20 و32. ــة األول ــروت، الطبع بي
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لنتخيــل، علــى ســبيل التمريــن الذهنــي، مــا الــذي يمكــن أن يحــدث لــو أن الــدول الغنيــة والقويــة عســكرًيا 
ــاج األســلحة واألعتــدة وحولــت موازنــات  حت جيوشــها واســتخباراتها، قبــل غيرهــا، وكفــت عــن إنت ســرَّ
الدفــاع واالســتخبار الخارجــي والداخلــي وصناعــة األســلحة لتنميــة الحيــاة اإلنســانية فــي مجتمعاتهــا وفــي 
العالــم. وكيــف ســيكون العالــم عندمــا ينتصــر علــى الحــرب، ويخلــو مــن جميــع أنــواع األســلحة، التقليديــة 
ــط  وغيــر التقليديــة. مــا مــن شــك فــي أن الحــروب والنزاعــات ومقتضيــات مــا يســمى األمــن القومــي تنشِّ
ــا  ــاد وم ــذا االقتص ــة ه ــا غاي ــن م ــي، ولك ــاد الوطن ــطان االقتص ــان تنشِّ ــا، وهات ــلحة وتجارته ــة األس صناع

الفائــدة المرجــوة منــه؟!
ولنتخيــل، علــى ســبيل التمريــن الذهنــي، أو علــى ســبيل الخيــار العقالنــي، مــا الــذي يمكــن أن يحــدث 
ــش  ــاب )الجي ــرب واإلره ــة الح ــن مؤسس ــت ع ــوريون تخل ــدها الس ــي ينش ــورية الت ــة الس ــو أن الجمهوري ل
ــًدا  ــم مب ــامل والدائ ــالم الش ــام والس ــاد الت ــتورها، الحي ــي دس ــت، ف ــة، وأعلن ــورة نهائي ــتخبارات( بص واالس
وإســتراتيجية، إزاء جميــع دول العالــم، وال ســيما دول الجــوار الجغرافــي، بمــا فيهــا إســرائيل، وعزمهــا علــى 
حــل جميــع المشــكالت البينيــة بالطــرق الســلمية، وأقامــت اتفاقيــات ومعاهــدات ســالم مــع هــذه الــدول، 
ــاة اإلنســانية للســوريين، مــن دون هــذه المؤسســة، التــي  ــة المجتمــع الدولــي. وكيــف ســتكون الحي بضمان
يؤكــد ســجلها أنهــا كانــت وبــااًل علــى المجتمــع والدولــة، وهــدًرا للطاقــات واإلمكانــات، فضــاًل عــن هــدر 
اإلنســان. ال نمــاري فــي صعوبــة مثــل هــذا التخيُّــل، ومقــدار الحــرج األخالقــي الــذي يســاور مــن يحاولــه، 
ــا  ــة األيديولوجي ــن ربق ــرر م ــائدة، والتح ــم الس ــة والقي ــد الذهني ــادات والتقالي ــى الع ــب عل ــة التغل وصعوب
وعبــادة القــوة، ولكننــا نعتقــد أن هــذا الخيــار قــد يصيــر واقًعــا فــي مســتقبل قريــب، أو بعيــد، فلــم ال نجعلــه 

ــا؟ الرهــان علــى الحــرب رهــان خاســر للجميــع«(6). راهنً

مقومات رأس المال االجتماعي

ــة  ــي الثق ــية ه ــه األساس ــى أن مقومات ــي ع ــال االجتاع ــوع رأس امل ــات يف موض ــون والباحث ــق الباحث يتف
والتعــاون والشــبكات، لكننــي أضيــف إىل هــذه املقومــات مقوًمــا رابًعــا، أو ركنـًـا رابًعا، هو الشــعور بالمســؤولية 
ــؤولية  ــية، واملس ــؤولية السياس ــة، واملس ــؤولية االجتاعي ــة، واملس ــؤولية القانوني ــي املس ــا، أعن ــوض به والنه
األخالقيــة، فالشــعور باملســؤولية والنهــوض هبــا هــو حتمــل أعبــاء احلريــة وتبعاهتــا، إذ املســؤولية هــي التــي متنح 
احلريــة معنــى مدنًيــا وقيمــة اجتاعيــة؛ ثمــة عالقــة قويــة بــن النهــوض باملســؤولية وبــن االســتقامة واســتقالل 
الوجــدان وحريــة الضمــري واحــرتام حقــوق اآلخريــن واألخريــات، بــل يمكن القــول إن االســتقامة واســتقالل 
الوجــدان وحريــة الضمــري تتكثــف كلهــا يف الشــعور باملســؤولية االجتاعيــة والقانونيــة والسياســية واألخالقيــة 
ــت  ــة كان ــدور القضــاة يف أوســاطهم، ريفي ــخاص املشــهود هلــم باالســتقامة يقومــون ب والنهــوض هبــا؛ فاألش
هــذه األوســاط أم مدينيــة، وتقليديــة كانــت هــذه األوســاط أم حديثــة. فنحــن ال نثــق إال بمــن يتوفــر عــى مثــل 
هــذا الشــعور النبيــل باملســؤولية، الشــعور الــذي ينبــع مــن مســؤولية الفــرد عــن إنســانيته، بصــورة أساســية، 
ومــن ثــم عــن جمتمعــه ووطنــه وبيئتــه، وال نتعــاون إال مــع أمثالــه، ومــع أمثالــه نقيــم عالقــات أفقيــة – شــبكية، 
فتكــون الشــبكات أطــًرا ملارســة احليــاة العامــة أو النوعيــة، ســواء كانــت هــذه الشــبكات مؤلفــة مــن أفــراد أم 

هــذا االقتبــاس الطويــل مــن: جــاد الكريــم الجباعي، مــن الرعويــة إلــى المواطنــة، دار أطلــس للنشــر والتوزيع،   (6)

ــروت، 2013. دمشــق وبي
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مــن مجعيــات ونــواد ومؤسســات ونقابــات وأحــزاب سياســية. املســؤوليات، التــي أرشت إليهــا، تعــّن جمــاالت 
العمــل والنشــاط، التــي ينتــج منهــا، ويتشــكل فيهــا رأس املــال االجتاعــي، والتــي تعــّن روابطــه الروريــة 
بــكل مــن رأس املــال الثقــايف ورأس املــال املــادي )االقتصــادي واملــايل(. هــذه املجــاالت هــي جمــاالت إنتــاج 

رأس املــال االجتاعــي وجمــاالت إنفاقــه. 
مــن ميــزات رأس المــال االجتماعــي ورأس المــال الثقافــي أيًضــا أن مجــاالت إنفاقهمــا هــي ذاتهــا مصــادر 
إنتاجهمــا، لذلــك يقــال: إن رأس المــال االجتماعــي يــزداد طــرًدا كلمــا أنفقنــا منــه، وقــد تكــون زيادتــه إمــا 
زيــادة خطيــة، وفًقــا لمبــدأ المتتاليــات الحســابية، وإمــا زيادة أســية، وفًقــا لمبــدأ المتتاليــات الهندســية، وكذلك 
ــاالت  ــي ومج ــال االجتماع ــاج رأس الم ــادر إنت ــدة مص ــي. إن وح ــال المعرف ــي ورأس الم ــال الثقاف رأس الم
إنتاجــه تــدل داللــة مؤكــدة علــى مــدى حيويــة المجتمــع المعنــي أو همــوده، وتبيــن مــدى بســاطة التنظيــم 
االجتماعــي ومــدى تركيبــه وتعقيــده، إذ يرتبــط اســتقالل األفــراد وحرياتهــم، بدرجــة التعقيقــد االجتماعــي، 
التــي يعــد رأس المــال االجتماعــي، فــي نظــري، مــن أهــم أدوات قياســها، فكلمــا ازداد النظــام االجتماعــي 
تعقيــًدا اتســعت مســاحة الحريــات الشــخصية والحريــات العامــة. لذلــك تكــون األعــراف والتقاليــد الكابحــة 
ــدة  ــة الممت ــة البســيطة، كالعائل ــى االجتماعي ــي البن ــر ف ــة التأثي ــرق، قوي ــالف، وال ف ــذة لالخت ــة أو الناب للحري
والعشــيرة والطائفــة، وربمــا يكــون الفــرق بيــن البنــى البســيطة والبنــى المعقــدة يضــارع الفــرق بيــن المــدن 

واألريــاف.
ــد  ــب والمعق ــي المرك ــام االجتماع ــدي، وبالنظ ــع التقلي ــى المجتم ــيط إل ــي البس ــام االجتماع ــير بالنظ أش
إلــى المجتمــع المدنــي الحديــث، فطبيعــة العالقــات االجتماعيــة هــي الفــارق النوعــي بيــن النظاميــن البســيط 
ــات  ــا العالق ــي قوامه ــة، الت ــة الرابط ــاقولية أو العمودي ــات الش ــدي بالعالق ــع التقلي ــم المجتم ــد. يتس والمعق
النســلية وعالقــات القرابــة والنســب المجدولــة علــى حبــال العــرق واللغــة والعقيــدة والمذهــب والطائفــة؛ في 
ــرة، أي التــي تتعــدى حــدود اإلثنيــات واألديــان والمذاهــب  حيــن يتســم المجتمــع المدنــي بالعالقــات المجسِّ

والطوائــف والمناطــق أيًضــا.
ــال  ــى رأس الم ــر إل ــت أن أنظ ــًدا حاول ــة غ ــوم، والممكن ــة الي ــورية القائم ــاع الس ــن األوض ــا م انطالًق
االجتماعــي علــى نحــو مختلــف، إلــى هــذا الحــد أو ذلــك، عــن المقاربــات الكالســيكية، ففرقــت بيــن رأس 
المــال االجتماعــي بصفتــه مفهوًمــا وأداة تحليــل، تمكــن الباحــث مــن تلمــس طبيعــة العالقــات والبنــى، فــي 
مختلــف األمكنــة واألزمنــة ومختلــف النظــم االجتماعيــة والسياســية، وبيــن رأس المــال االجتماعــي بصفتــه 
ميــدان بحــث لمقاربــة التنظيــم االجتماعــي - السياســي القائــم هنــا - اآلن، واستشــفاف ممكناتــه، باســتعمال 
ــة  ــة السوســيولوجية والمقارب ــة والمقارب ــة االقتصادي ــن المقارب ــي تجمــع بي ــل المشــار إليهــا، والت أداة التحلي
الثقافيــة والمقاربــة األخالقيــة، ألن لــرأس المــال االجتماعــي عائــد اقتصــادي، وعائــد اجتماعــي – سياســي 

وعائــد أخالقــي؛ فانطرحــت األســئلة اآلتيــة:
1 - هــل لــرأس املــال االجتاعــي قيمــة إجيابيــة، أم يمكــن احلديــث عــن رأس مــال اجتاعــي ســلبي؟ لإلجابة 
عــن هــذا الســؤال يتعــن التفريــق بــن إنتــاج رأس املــال االجتاعــي، أو اكتســابه، وبــن إنفاقــه، فمــن حيــث 
إنتاجــه يمكــن القــول إن لــه قيمــة إجيابيــة مطلقــة، ولــه قيمــة إجيابية نســبية، مــن حيــث إنفاقــه، أو اســتهالكه، أو 
ط الشــخص أو تفــرط بالثقــة التــي اكتســبها أو اكتســبتها، وأن  ف العملــة، إذ ال خيلــو أن يفــرِّ ترصيفــه كــا تــرصَّ
يميــل ومتيــل إىل العزلــة واالنكفــاء عــى ذاته/ـــا واالنكبــاب عــى مصلحته/ـــا الفرديــة. لكــن القيمــة اإلجيابيــة 
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النســبية ال تعنــي القيمــة الســلبية، أو مــا يســمى »رأس املــال االجتاعــي األســود«، بــل حتيــل عــى إمــكان تغــري 
القيــم أو تراخــي املعايــري.

وعلــى العمــوم، تشــير الدراســات واألبحــاث المختلفــة، عــالوة علــى مضاميــن رأس المــال االجتماعــي 
ــارة  ــلبي«. ولعب ــي س ــمال اجتماع ــن »رأس ــث ع ــن الحدي ــال يحس ــة، ف ــة إيجابي ــه قيم ــى أن ل ــه، إل ومحددات
رأس المــال بوجــه عــام داللــة إيجابيــة، حتــى فــي المأثــور الشــعبي، ناهيــك عــن االقتصــاد السياســي وعلــم 
االقتصــاد. وال مشــاحة مــن اعتبــار النظــام الرأســمالي مرحلــة متقدمــة فــي التطــور التاريخــي، وأكثــر إنســانية 
مــن النظــام اإلقطاعــي والعبــودي عبوديــة ســافرة. لذلــك نفتــرض أن لــرأس المــال االجتماعــي قيمــة إيجابيــة، 
ــراف  ــاد. فاالعت ــاد والفس ــتغالل واالضطه ــف واالس ــكال العن ــلوكي وأش ــراف الس ــكال االنح ــف أش تكش
ــة فــي ذاتهــا، تؤســس لنقــد نقائضهــا،  المتبــادل واالحتــرام المتبــادل والثقــة المتبادلــة والتعــاون قيــم إيجابي
التــي تعيــق نمــو رأس المــال االجتماعــي وحســن اســتعماله، فــي مجــاالت الحيــاة االجتماعيــة المختلفــة، أو 
تبــدده وتهــدره. فليســت هــذه النقائــض رأســمااًل اجتماعًيــا، بــأي حــال مــن األحــوال. إنــه مــن قبيــل الُخْلــف 
أن يعــد الغــش والتدليــس والكــذب واالحتيــال والنصــب وغيرهــا ممــا يقــوض الثقــة ويولــد العــداوات بيــن 
ــا، ألن إنفــاق مــا يعتقــد بعضنــا أنــه رأس مــال ســلبي أو »رأس مــال  األفــراد والجماعــات رأســمااًل اجتماعًي
أســود« يعــود بالوبــال علــى مــن ينفقــه، وعلــى مــن يستهدفهم/ـــن إنفاقــه. صحيــح أنــه يــزداد كلمــا أنفــق منــه 

ه ومخاطــره علــى مــن ينفقــه وعلــى مــن يســتهدفهم إنفاقــه، تــزداد فــي المقابــل.  صاحبــه، لكــن مضــارَّ
َينُتــج رأس المــال االجتماعــي مــن االســتثمار فــي العالقــات االجتماعيــة والفاعليــات التبادليــة والتواصليــة 
ــر  ــة، فاألط ــت أم حديث ــة كان ــا، تقليدي ــج فيه ــي ُينت ــة الت ــر االجتماعي ــردوده باألط ــن م ــة، ويتعي والتعاوني
ــر  ــالت حرائ ــراًرا وفاع ــن أح ــا فاعلي ــاء، وإم ــة ووجه ــات بطركي ــا زعام ــب إم ــي تنج ــي الت ــة ه االجتماعي
ــي  ــة، ف ــوم النخب ــل مفه ــال ينفص ــن. ف ــف الميادي ــي مختل ــدات رأي، ف ــادة رأي وقائ ــة وق ــخصيات عام وش
المجــاالت االجتماعيــة – االقتصاديــة والثقافيــة والسياســية عــن األطــر التــي يجــري فيهــا إنتــاج رأس المــال 
االجتماعــي وال عــن مجــاالت إنفاقــه. نعنــي بالنخبــة مــا عنينــاه بالضبــط بالفاعــالت والفاعليــن فــي أي مــن 
ــق ذوي  ــة، وتتمل ــوم النخب ــزدري مفه ــي ت ــعبوية الت ــة الش ــى الرؤي ــل إل ــن ال نمي ــورة. فنح ــاالت المذك المج
البــأس مــن النخــب، كرؤيــة برهــان غليــون ومــن ينســجون علــى منوالــه، وال نأخذهــا علــى محمــل الجــد، 

ــن الثقافــي. ــح األيديولوجــي أو التعفُّ ــوع مــن الطَّْف ألنهــا ن
ــل  ــل والتعام ــكال التواص ــدد أش ــي حت ــا، والت ــي تبطنه ــم، الت ــانية والقي ــة واإلنس ــات االجتاعي 2 – العالق

ــات  ــه االنتظام ــد من ــذي تتول ــي(7)، ال ــاين احل ــي واإلنس ــيج االجتاع ــي النس ــلوك، ه ــاط الس ــادل وأن والتب
ــذه  ــة ه ــن معاين ــد م ــة، ال ب ــل ناجع ــي أداة حتلي ــال االجتاع ــون رأس امل ــي يك ــات. ولك ــات واملؤسس واملنظ
العالقــات، عــى حقيقتهــا، يف املجتمعــات الصغــرية واملجتمــع الــكيل، ويف رشوطهــا التارخييــة املعطــاة، بمعــزل 
عــن أشــكال تأويلهــا وعــن ســلطة »الــرأي العــام«. ومــا دام الفــرد اإلنســاين كائنـًـا طبيعًيــا، فالعنــارص الطبيعيــة 
ــات  ــع العالق ــس مجي ــم، لي ــن ث ــدن. وم ــلم التم ــى س ــى ع ــا ارتق ــي، مه ــوده االجتاع ــة لوج ــل مالزم تظ

هنــا يمكــن تقســيم العــادات والتقاليــد واألعــراف واألفــكار والقيــم الموروثــة قســمين قســم حــي، ال يجــوز   (7)

ــم  ــة، وقس ــية واألخالقي ــة والسياس ــئة االجتماعي ــم والتنش ــة والتعلي ــاج التربي ــه نت ــي، ألن ــى الماض ــناده إل إس
مْيــت، أشــبه مــا يكــون بالخاليــا الميتــه فــي جســد الفــرد، وهــذه هــي التــي تنتمــي إلــى الماضــي، وتترســب 

ــي. ــردي والجمع ــي الف ــعور أو الالوع ــي الالش ف
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ــاء  ــداوة واجلف ــادل والع ــكار املتب ــل واإلن ــات التفاص ــة عالق ــي، خاص ــال اجتاع ــرأس م ــة ل ــة منتج االجتاعي
ــة.. ــد والضغين ــة واحلق والكراهي

ــانية  ــة بإنس ــري الالئق ــاة غ ــل رشوط احلي ــا، ويف ظ ــل متدًن ــة، أو األق ــبه الطبيعي ــات ش ــات واملجتمع يف اجلاع
ــة  ــدر الكرام ــب وه ــش والتغري ــوان والتهمي ــذل واهل ــقاء وال ــؤس والش ــق، والب ــري الالئ ــل غ ــان، والعم اإلنس
ــة  ــة البدائي ــة واحلال ــة الطبيعي ــات، إىل احلال ــس اجلاع ــراد وتنتك ــس األف ــة، ينتك ــة الوطني ــانية والكرام اإلنس
ــة  ــة ومركزي ــة والقطيعي ــس والعدواني ــث الجن ــن حي ــيا م ــي، وال س ــردي واجلمع ــعور الف ــن يف الالش الثاويت
الــذات. ويتعلــق األفــراد بأمــل الخــالص مما هــم فيــه، ولذلــك جتذهبــم األيديولوجيــات اخلالصية، دينيــة كانت 
أم غــري دينيــة، ويغــدو األمــل باخلــالص معقــوًدا عــى االنتقــام مــن »الظاملــن« و»املســتكبين« و»املســتبدين«، 
مــن وجهــة نظــر املتكلم/ـــة، والفــوز بالســعادة والنعيــم يف اآلخــرة، دينًيــا كان تصــور »اآلخــرة«، كاجلنــة، أو 

ــا، كاملجتمــع الشــيوعي والنظــام الشــيوعي. »نظــام العــدل اإلهلــي« أم دنيوًي
ــلطة  ــار الس ــى اعتب ــول، عل ــاز الق ــلطة، إذا ج ــات الس ــة جين ــات االجتماعي ــل العالق ــك، تحم ــى ذل  وإل
عالقــات قــوة، ال تنتــج إال مــن البعــد السياســي للعالقــات االجتماعيــة، ســواء كانــت هــذه الجينــات نشــطة أم 
ل الســلطة، المؤسســة علــى العالقــات االجتماعيــة والقيم  هامــدة، قويــة أم ضعيفــة. مــن ثــم، فــإن قواعــد تشــكُّ
المالزمــة لهــا، تتحكــم فــي األفــراد، الذيــن ينتجونهــا، وتحــدد طبيعــة التنظيمــات االجتماعيــة والمؤسســات. 
ــؤول  ــد ي ــوة. وق ــات ق ــة عالق ــم المتبادل ــن عالقاته ــل م ــا يجع ــو م ــراد، ه ــن األف ــس بي ــا أن التناف ــدو لن ويب
ل الغالــب قوتــه إلــى »حــق«، وقيمهــا إلــى  التنافــس إلــى احتــكار، وفًقــا لمبــدأ الَغَلَبــة. ومــن البديهــي أن يحــوِّ
»خيــر« للنــاس كافــة، وأن تحــول الغالبيــة قوتهــا إلــى حــق وقيمهــا إلــى خيــر، أو تمنــح نفســها ســلطة تقريــر 
مبــادئ الحــق واألخــالق. )حــق األقــوى، وقيــم الغلبــة، كالبطولــة والشــهادة(. لذلــك ال بــد مــن مالحظــة 

األمــور اآلتيــة:
العالقــات البطركيــة، العموديــة وقيمهــا، مهمــا كانــت نشــطة وكثيفــة، ال تنتــج ســوى ســلطة/ ســلطات   •
شــخصية. وال يمكــن لهــذه الســلطة، التــي تعيــد إنتــاج العالقــات البطركية، أن تفضــي إلى تشــكل مجتمع 
مدنــي ودولــة وطنيــة حديثــة، إذ المجتمــع المدنــي والدولــة الوطنيــة ال يقومــان إال علــى أنقاضهــا، أو ال 

يتشــكالن إال مــن الممكنــات التــي تحتجزهــا أو تخنقهــا.
الســلطة / الســلطات الناتجــة مــن هــذه العالقــات، ال تتمكــن مــن الســيطرة الماديــة والهيمنــة المعنويــة   •
إال باســم عقيــدة مــا، هــي العقيــدة القويمــة، دينيــة أم غيــر دينيــة، كالعقيــدة القوميــة والعقيدة االشــتراكية، 
ــر للبشــر كافــة وتنقــذ أرواحهــم مــن الضــالل، أو تخلصهــم مــن القهــر  التــي تزعــم أنهــا تحمــل الخي

واالســتغالل. 
ــا  ــة كانــت العقيــدة أم »علمانيــة«، تنطــوي دوًم ــة، بطبيعتهــا؛ مذهبي ــة، أو ذات جــذور ديني العقيــدة، ديني  •
ــا  ــاب، عندم ــى اإلره ــاوزه إل ــد يج ــف، وق ــد للعن ــّرف مولِّ ــى تط ــول إل ــن أن يتح ــب، يمك ــى تعص عل
ــف،  ــرف العني ــى التط ــال، أي إل ــاد أو النض ــى الجه ــير، إل ــوة والتبش ــرد الدع ــن مج ــرف م ــل التط ينتق
لفــرض هــذه العقيــدة أو تلــك علــى المجتمــع، كالعقيــدة الكاثوليكيــة، فــي عهــد محاكــم التفتيــش أو 
اإللحــاد الرســمي فــي الحقبــة الســتالينية. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الدعــوة والتبشــير يولــدان التعصــب، 
ــاب،  ــف واإلره ــب والعن ــذور التعص ــى ب ــوي عل ــة تنط ــيرية كاف ــد التبش ــان. العقائ ــكان وزم ــي أي م ف
لذلــك ال تمكــن تبرئــة الديانــات التبشــيرية مــن هــذه الشــرور، وال تمكــن تبرئــة أي أيديولوجيــة تبشــيرية 
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أو جماعــة دعويــة منهــا. الدعــوة والتبشــير همــا فــي أســاس قســمة العالــم، وتقســمانه اليــوم، عالميــن 
ــم الشــر والرذيلــة. ــر والفضيلــة وعال ــم الخي عال

ــا  ــل تخترقه ــة، ب ــاقولية محض ــت ش ــة، وليس ــة خالص ــت بطركي ــة ليس ــم البطركي ــي النظ ــات ف العالق  •
ــن  ــن مضامي ــة ع ــدة مختلف ــة جدي ــية وأخالقي ــة وسياس ــة وثقافي ــن معرفي ــة، ذات مضامي ــات أفقي عالق
العالقــات البطركيــة الخالصــة )وهــذه ال تكــون كذلــك إال معجونــة بالســلطة(، ويعمــل تنافــس األفــراد 
والجماعــات عملــه فــي البنــى البطركيــة كافــة مســلًحا باألفــكار والتصــورات والقيــم، مــا يــؤذن بتغيرهــا 

ــبكية. ــة وش ــة، أفقي ــات مدني ــى عالق ــبي إل ــا النس ــبي أو تحوله النس
إن قيــم الثقــة والتعــاون والتســامح وغيرهــا، مثــُل قيــم الحــق والخيــر والجمــال، ليســت قيًمــا مجــردة   •
وأثيريــة، بــل لهــا ارتســاماتها فــي حيــاة األفــراد والجماعــات والمجتمعــات، ولكنهــا تتلــون بلــون البيئــة 
التــي تعمــل فيهــا )لــون المــاء لــون اإلنــاء(. بــل لعــل التأويــل المشــترك لهــذه القيــم، وهــي قيــم تأويليــة 
ــرام  ــاون واالحت ــة والتع ــكها. فالثق ــا وتماس ــن وحدته ــة، ويضم ــج الجماع ــا ينس ــو م ــرورة، ه بالض
والتســامح، فــي بيئــة بطركيــة، علــى ســبيل المثــال، تظــل فــي األعــم واألغلــب، محصــورة فــي األطــر 
ــر  ــر بالكبي ــة الصغي ــب، ثق ــدة الجان ــون وحي ــا تك ــا م ــة. وغالًب ــة والمذهبي ــائرية واإلثني ــة والعش العائلي
والضعيــف بالقــوي والفقيــر بالغنــي والمحكــوم بالحاكــم، ولذلــك تكــون هشــة وملتبســة بالمجامــالت 
واللياقــات، إن لــم نقــل بالتزلــف والنفــاق، ومجبولــة بالرهبــة والخــوف، وكذلــك االحتــرام والتعــاون، 
ــل  ــب، داخ ــي تنش ــات الت ــجر، والنزاع ــي تش ــجارات، الت ــح. الش ــف والصف ــامح والعط ــل بالتس وتقاب
ــات  ــذه العالق ــة ه ــن هشاش ــاء ع ــف الغط ــال، تكش ــبيل المث ــى س ــة، عل ــيرة أو الطائف ــة أو العش العائل
ــران(. ــد )البغــض باألهــل والحســد بالجي ــة وحســد وبغــض وكي والتباســاتها، وعمــا يشــوبها مــن أناني

ــر الخصائــص العامــة للعالقــات  االنتظامــات والتنظيمــات والمؤسســات التقليديــة ُتظهــر أو تظهِّ  •
االجتماعيــة واإلنســانية، بمــا تنطــوي عليــه مــن جنســانية وعدوانيــة وقطيعيــة، تتجلــى بوضــوح عندمــا 
ــل المنظمــة أو المؤسســة وتضعــف فيهــا »أخــالق الرابطــة« و»أخــالق العقيــدة«، ألي ســبب مــن  تترهَّ
األســباب، وال ســيما التنافــس المحكــوم باألنانيــة واألثــرة واســتبعاد اآلخــر المختلــف دوًمــا، وال ســيما 

ــرة... ــون البش ــة ول ــة والثقاف ــا باللغ إذا كان مختلًف
ــى  ــون إل ــا تك ــرب م ــورية، أق ــة الس ــة، كالبيئ ــة محدث ــة أو بطركي ــة بطركي ــي بيئ ــة ف ــات الحديث المؤسس  •
بنــى موازيــة للبنــى البطركيــة، العائليــة والعشــائرية واإلثنيــة والمذهبيــة، وتشــترك معهــا فــي خصائصهــا 
العامــة ومبادئهــا المعرفيــة واألخالقيــة، وإن كانــت مطعمــة أو مهجنــة ببعــض األفــكار والقيــم الحديثــة، 

ــة. ال تعــدو كونهــا شــعارات وعالمــات فارق
إذ كانــت الجينــات ال توجــد وال تعمــل إال فــي المتعضيــات، كذلــك جينــات االجتمــاع والسياســة، ال   •
توجــد وال تعمــل إال فــي المتعضيــات االجتماعية والسياســية، أي فــي التنظيمــات االجتماعية والسياســية 
أو المنظومــات اإليكولوجيــة، ومــن ثــم فــي الجســد االجتماعــي والسياســي الكلــي، المجتمــع والدولة. 
لذلــك تتأثــر حركــة هــذه الجينــات وعالقاتهــا المتبادلــة بالعضويــة الكليــة، بقــدر مــا تؤثــر فيهــا، وبقــدر 

مــا تتأثــر العضويــة الكليــة ببيئتهــا وتؤثــر فيهــا، أي بالبيئــة الطبيعيــة ومجتمــع الــدول.
أخيــًرا، إن كــون العالقــات االجتماعيــة مجنوســة أساًســا، ألن أول عالقــة طبيعيــة تمأسســت هــي عالقــة   •
المــرأة بالرجــل أو الرجــل بالمــرأة، هــو مــا جعــل القيــم االجتماعيــة تنصــب علــى هــذه العالقــة، فــي 
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مختلــف الجماعــات والمجتمعــات ومختلــف الثقافــات. لذلــك تعــد أنســنة هــذه العالقــة وتضمينهــا 
قيًمــا جماليــة وأخالقيــة تنــأى بهــا عــن أصلهــا الطبيعــي )الحيوانــي( مــن أهــم معاييــر التمــدن والتقــدم، 
واألســاس المكيــن لــرأس مــال اجتماعــي يفضــي إلــى حيــاة إنســانية الئقــة، كانــت وال تــزال فــي متناول 

اإلنســان وأمامــه.
3 – توحــي الصيغــة اللغويــة: »رأس املــال االجتاعــي«، )االســم املركــب تركيًبــا إضافًيــا واملوصــوف، ملزيــد 
مــن التحديــد( بمفهــوم رأســال املــال املــادي عنــد آدم ســميث وكارل ماكــس. بــل لعــل هلــذه الصيغــة جــذوًرا 
شــعبية، إذ ال خيلــو أن ختاطــب األم ابنهــا أو زوجهــا أو أخاهــا بقوهلــا: يــا مــايل، ويــا رســايل. )ربــا ألن املــرأة ال 
مــال هلــا وال رأس مــال ســوى عائلتهــا(. وصفــة االجتاعــي التــي تقلــص داللــة االســم املركــب: رأس املــال: 
وحتــدده، لكــي ال يتجــاوز حــدوده، فيــدل عــى غــري مــا يقصــد بــه، حــد خارجــي، يعــّن فرًقــا طفيًفــا بينــه وبــن 
رأس املــال املــادي ورأس املــال الثقــايف، ال ألن األخــري هــو مضمــون رأس املــال االجتاعــي فقــط، بل ألنــه يعّن 
أشــكال العالقــات االجتاعيــة والتنظيــات واملؤسســات التــي تنتــج منهــا، ويعــن أنــاط الســلوك واملبــادالت 
أيًضــا، عــى اعتبــار الثقافــة ممارســة جيّددهــا التواصــل االجتاعــي واإلنســاين. وكذلــك حــال العالقــة بــن رأس 
ــاب »رأس  ــة، تــيش بنَســب مــا إىل كت ــا عالقــة جوهري املــال االجتاعــي ورأس املــال املــادي، وهــي يف اعتقادن
ــط،  ــادي، فق ــاط االقتص ــردود النش ــم م ــي يعظِّ ــال االجتاع ــهرية، ال ألن رأس امل ــس الش ــة مارك ــال«، حتف امل
ــة،  ــة والعدال ــاواة واحلري ــك باملس ــرتن ذل ــرشط أن يق ــدده، ب ــدد إال بتج ــوه، وال يتج ــو إال بنم ــه ال ينم ــل ألن ب
وال ســيا وتســاوي النســاء والرجــال يف احلريــات اخلاصــة والعامــة واحلقــوق املدنيــة والسياســية واالجتاعيــة 
واالقتصاديــة والثقافيــة. إضافــة إىل أن رأس املــال الثقــايف ورأس املــال املــادي، إنتــاج اجتاعــي ذو بعــد تارخيــي، 

ُينَتجــان يف املجتمــع ومــن أجلــه.
ســنفترض أن رأس المــال االجتماعــي هــو القيمــة االجتماعيــة، الثقافيــة واألخالقيــة والمؤسســية الفائضــة 
ــل،  ــى جي ــل إل ــن جي ــل م ــي تنتق ــة، الت ــة الموروث ــروة الروحي ــي أو الث ــوروث االجتماع ــن الم ــدة ع أو الزائ
وتتعــدى حــدود المــكان وحــدود اللغــة أيًضــا، مثلهمــا مثــل رأس المــال المــادي، باعتبــاره القيمــة الزائــدة 
أو فائــض القيمــة أو فضــل القيمــة، وفــق الترجمــات المختلفــة لكتــاب رأس المــال وشــروحه، والــذي يولــد 
ثــروة جديــدة تضــاف إلــى الثــروة الموروثــة، والتــي تنتقــل مــن جيــل إلــى جيــل، وقابلــة لإلنفــاق والتبــادل، 
ويمكــن أن تكــون الثــروة رأســمااًل أولًيــا حيــن تدخــل فــي عمليــة / عمليــات اإلنتــاج االجتماعــي، وكذلــك 

الثــروة الروحيــة.
ــانية،  ــة وإنس ــة، اجتماعي ــا أخالقي ــد قيًم ــة تولِّ ــات االجتماعي ــوع أن العالق ــي الموض ــري ف ــن الجوه ولك
أي إنهــا تولــد قيًمــا خاصــة وعامــة. فالقيــم االجتماعيــة واإلنســانية ال ُتــدَرك، وال تظهــر للنظــر العقلــي، وال 
ــع  ــي المجتم ــات ف ــن الجماع ــدة وبي ــة الواح ــي الجماع ــراد، ف ــن األف ــادل بي ــة إال بالتب ــي الممارس ــدرج ف تن
الواحــد، وبيــن المجتمعــات المختلفــة واألمــم والشــعوب المختلفــة. ولكــن الفــارق النوعــي بيــن هــذه القيــم 
األخالقيــة وبيــن القيــم الماديــة، المتبلــورة فــي الســلع )العمــل البشــري(، أن األولــى تــزداد كلمــا ازداد إنفاقها 
ــا إلــى تعريــف رأس المــال  ــة، التــي تنقــص كلمــا ازداد اســتهالكها. وهــذا مــا يدفعن أو بذلهــا، بعكــس الثاني
االجتماعــي بأنــه »القيــم االجتماعيــة واإلنســانية والمؤسســات الفائضــة عــن المــوروث االجتماعــي، وال ينمو 
هــذا الفائــض ويتراكــم ويتطــور إال بتطــور المجتمــع وتمدنــه أفــراًدا وجماعــاٍت ومؤسســاٍت، أي بتحوله شــيًئا 
فشــيًئا مــن الحالــة الطبيعيــة إلــى الحالــة المدنيــة، ومــن االســتبداد والتســلط إلــى الديمقراطيــة. فمــا نســميه 
ــاته،  ــي ومؤسس ــع المدن ــاب المجتم ــي رح ــج ف ــذي ينت ــو ال ــدد ه ــال والمتج ــي الفع ــال االجتماع رأس الم
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ــة ومؤسســاتها، وفــي رحــاب الجماعــة اإلنســانية ومؤسســاتها، وال  ــة الديمقراطي ــة الوطني وفــي إطــار الدول
يكــون رأس المــال االجتماعــي فعــااًل ومتجــدًدا إال عندمــا تكــون القيــم اإلنســانية العامــة حاكمــة علــى القيــم 
االجتماعيــة الخاصــة، وعندمــا تكــون القيــم الوطنيــة العامــة حاكمــة علــى القيــم الفئويــة الخاصــة. فإن شــعور 
األفــراد بســمو الرابطــة اإلنســانية أواًل، وســمو الرابطــة االجتماعيــة )الوطنيــة( تالًيــا، وســمو القانــون أخيــًرا، 
هــو الشــرط الــالزم لتمديــن العالقــات االجتماعيــة والمؤسســات وأنســنتها. ولكــن هــذا الشــعور مشــروط 
بانجــدال رأس المــال االجتماعــي والثقافــي والمــادي مًعــا، لكــي يتحقــق التــوازن االجتماعــي بيــن التبــادل 

المــادي والتــذاوت اإلنســاني. أي لكــي تتحقــق التنميــة اإلنســانية الشــاملة.
ــات  ــا عالق ــة، خترتقه ــدة، العمودي ــة اجلدي ــة والتقليدي ــة التقليدي ــات االجتاعي ــا إىل أن العالق 4 – وإذ أرشن
ــبكية  ــة والش ــات األفقي ــذه العالق ــإن ه ــة، ف ــبه الطبيعي ــة وش ــات الطبيعي ــدود اجلاع ــرة حل ــبكية عاب ــة وش أفقي
ــة  ــن ربق ــم م ــاين وانفكاكه ــتقالهلم الكي ــراد واس ــة األف ــي إال بحري ــاج اجتاع ــي إىل اندم ــخ وال تف ال ترتس
ــد  ــا تع ــى. وهن ــات والبن ــذه العالق ــن ه ــة ع ــة وأخالقي ــة معرفي ــاز قطيع ــة، وإنج ــى التقليدي ــات والبن العالق
حريــة املــرأة واســتقالهلا الكيــاين ومتّكنهــا مــن التمتــع باحلريــات اخلاصــة والعامــة واحلقــوق املدنيــة والسياســية 
واملشــاركة اإلجيابيــة يف احليــاة العامــة وحيــاة الدولــة رائــًزا أو معيــاًرا أساســًيا لتمــدن املجتمــع أفــراًدا ومنظــات 

ــات. ومؤسس
ــذه  ــة، وه ــة والتقليدي ــط األولي ــر الرواب ــن أس ــا م ــي وانفكاكه ــتقاللها الكيان ــرأة واس ــة الم 5 – إن حري

هــي نفســها شــروط حريــة الرجــل واســتقالله الكيانــي وانفكاكــه مــن الروابــط األوليــة والتقليديــة. إن هــذه 
وتلــك غيــر ممكنــة إال بتفكيــك المركزيــات الذكوريــة كافــة، وتأســيس قواعــد الســلطة علــى مبــادئ الحريــة 

ــة. ــاواة والعدال والمس
ــا تتحــدد بمــدى  ــة، إن ــة والنوعي ــادئ قياســه، الكمي ــال االجتاعــي ومب ــري رأس امل ــم، إن معاي 6 – ومــن ث

ــيا  ــرى، وال س ــال األخ ــكال رأس امل ــره بأش ــريه يف / وتأث ــدى تأث ــاملة، وم ــانية الش ــة اإلنس ــهامه يف التنمي إس
ــانية  ــط اإلنس ــمو الرواب ــعور بس ــد الش ــورية، لتولي ــة الس ــي، يف احلال ــايف واألخالق ــريف والثق ــال املع رأس امل
واالجتاعيــة وســمو القانــون، واإلســهام يف حتقيــق االندمــاج االجتاعــي، الــذي يفــي إىل جمتمــع مــدين ودولــة 
وطنيــة ديمقراطيــة. وذلــك ألن لــرأس املــال املعــريف والثقــايف واألخالقــي تأثــرًيا مبــارًشا يف التنميــة االقتصاديــة 

ــة واالســتدامة البيئيــة. ــة البرشي والتنمي
ــل  ــام األول، وأدوات حتلي ــة يف املق ــا أدوات معرفي ــى أهن ــة ع ــال املختلف ــكال رأس امل ــر إىل أش 7 – وإذ ننظ

تتنــاول الظاهــرة، التــي تــراد دراســتها، مــن جوانــب خمتلفــة، يف املقــام الثــاين، وأن هلــا طابًعــا معيارًيــا، باســتثناء 
رأس املــال املــادي، يف املقــام الثالــث، فإننــا نزعــم أن هــذه املفاهيــم أدوات عمــل حديثــة ومعايــري أكثــر مواءمــة 
ــري  ــع بي ــف م ــا نختل ــة. وهن ــة التارخيي ــه املادي ــي، ومرجعيت ــرصاع الطبق ــن ال ــم م ــاس والتكمي ــراءات القي إلج
بورديــو الــذي يــرى أن رأس املــال االجتاعــي ورأس املــال الثقــايف يعمقــان التفــاوت االجتاعــي، ويفضيــان إىل 
الــرصاع الطبقــي، الــذي ال حيــل إال بثــورة اجتاعيــة، وذلــك مــن خــالل »إعــادة اإلنتــاج«، بالرتبيــة والتعليــم 
والتلقــن األيديولوجــي والتنشــئة السياســية، ومــن ثــم إعــادة إنتــاج نــاذج التفكــري واإلدراك والتمثــل والتقديــر 
والعمــل. فنزعــم أيًضــا أن جتــادل أشــكال رأس املــال املذكــورة، الــذي يمكــن أن يفــي إىل اندمــاج اجتاعــي، 
يعــزز االحتيــاج املتبــادل واالعتــاد املتبــادل، قــد يــؤدي إىل حــل التعارضــات االجتاعيــة ســلمًيا، عــى نحــو 
مــا راهــن كارل ماركــس عــى الديمقراطيــة، أيــام شــبابه، التــي ال يشــكل إنجــازه األهــم، كتــاب »رأس املــال«، 
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أي قطيعــة معرفيــة أو أخالقيــة مــع منجــزات تلــك األيــام، بخــالف مــا ذهــب إليــه بعضهــم. وماركــس نفســه 
ــات 1844  ــت خمطوط ــا كتب ــف مثل ــة، ونضي ــة هيغلي ــب بلغ ــال كت ــن رأس امل ــاب األول م ــرتف أن الكت يع

والغروندريســا، اخلطاطــات األوليــة لــرأس املــال، باللغــة نفســها.
ــاون  ــة والتع ــة االجتاعي ــي والثق ــط االجتاع ــى يف الرتاب ــذي يتج ــي، ال ــال االجتاع ــوم رأس امل 8 - مفه
والتشــارك.. حييــل دوًمــا عــى واقــع عيــاين، وال ينفصــل عــن شــكل ملكيــة األرض ووســائل اإلنتــاج األخــرى، 
ــه  ــن كون ــان م ــه يتأتي ــه وغموض ــل التباس ــة اإلرادة. ولع ــا حلري ــا موضوًع ــام، بوصفه ــه ع ــة بوج ــن امللكي وع
إحالــة عــى عمليــة أو ســريوة إنتــاج احليــاة االجتاعيــة، بمختلــف أشــكاهلا، وإعــادة إنتاجهــا، عــى اعتبارهــا 
ســريورة مســتمرة، ومــن ارتباطــه الوثيــق بمختلــف أشــكال رأس املــال األخــرى، كــا تقــدم. ولكــن األهــم 
ــا مــن قــاع الهــرم االجتماعــي، وتفكيــك  يف هــذه اإلشــارة هــو إمكانيــة بنــاء نظــام اجتماعــي سياســي انطالًق
البنيــة اهلرميــة، أي إمكانيــة بنــاء عالقــات اجتاعيــة أفقيــة وشــبكية عابــرة للبنــى املوروثــة مــن عهــود ســحيقة. 
ــلطات  ــة والس ــى اهلرمي ــك البن ــوم إىل تفكي ــض الي ــا، إذا مل يف ــي، يف نظرن ــال االجتاع ــرأس امل ــة ل ــال قيم ف
ــان،  ــبكات أم ــر، وش ــارك ح ــة وتش ــبكات تواصلي ــة وش ــات أفقي ــاء عالق ــوري، وبن ــها الذك ــة وأساس املركزي
وثقــة اجتاعيــة، ال بــن األفــراد واجلاعــات فقــط، بــل ثقــة بالنظــام االجتاعــي الســيايس واملؤسســات اخلاصــة 

ــة. ــة، يف احلصيل ــانية الئق ــاة إنس ــض إىل حي ــة، وإذا مل يف والعام
9 – الرهــان عــى رأس املــال االجتاعــي، يف ســوريا، ليــس عــى اإلســهام يف التنميــة االقتصاديــة، وتعظيــم 

مــردود العمــل والنشــاط االقتصــادي، كــا تقــدم، فقــط، بــل عــى وضــع حــد للعنــف يف العالقــات االجتاعية، 
بــدءأ بالعنــف األرسي، وصــواًل إىل العنــف غــري القانــوين وغــري األخالقــي، الــذي متارســة الســلطة السياســية 
واإلرهــاب الــذي متارســه اجلاعــات املقاتلــة، واالجتــاه نحــو عقــد اجتاعــي جديــد يصــون كرامــة املواطنــات 
واملواطنــن وحقوقهم/ـــن، بــال اســتثناء وال متييــز، عقــد ينبثــق مــن تواصــل إنســاين واجتاعــي ونقــاش جمتمعي 
ــات واألحــزاب السياســية مــن قبضــة الســلطة  ــة ويطلــق رساح النقاب ــوح، وحيفــز املنظــات غــري احلكومي مفت
التنفيذيــة واالســتخبارات، بحيــث يتجــه نشــاطها مجيًعــا يف اجتــاه واحــد، هــو بنــاء الوطنيــة الســورية، ويســهم 

مــن ثــم يف إعــادة الطابــع االجتاعــي العمومــي أو الوطنــي للمؤسســات.
10 – إن معايــري الثقــة والتعــاون والشــبكات واملشــاركة وســالمة املنظــات واملؤسســات ال تســتويف رشوط 

املوضوعيــة إال إذا اندرجــت يف احليثيــات الســابقة كلهــا. فكيــف يمكــن أن تنشــأ ثقــة متبادلــة بــن أفراد مســلويب 
اإلرادة، عــى ســبيل املثــال؟ ومــا أفــق التعــاون، الــذي مل ينقطــع قــط يف املجتمعــات التقليديــة الصغــرية، ومــا 
ــل إذا  ــرأة بالرج ــق امل ــف تث ــان؟ وكي ــة باإلنس ــا الئق ــاة وجعله ــن رشوط احلي ــا حتس ــاركة إذا مل تتغيَّ ــة املش قيم
كانــت تابعــة لــه ورهــن إشــارته وموضــوع متعتــه، وهــي عــزالء مــن أي محايــة؟ وكيــف يثــق الرجــال بالنســاء 
ــال  ــاس رأس امل ــة قي ــأيت صعوب ــا ت ــن هن ــن؟ م ــل ودي ــات عق ــات وناقص ــات ومغوي ــاء فاتن ــت النس ــا دام م

االجتاعــي، بخــالف رأس املــال املــادي أو رأس املــال البــرشي.
مــن البديهــي أن رأس المــال االجتماعــي ُينتــج فــي المجتمــع التقليــدي، ذي البنيــة السياســية الســلطانية، 
وفــي المجتمــع المدنــي الحديــث، ذي البنيــة االجتماعيــة – السياســية الديمقراطيــة، ومــن البديهــي أنــه يحقــق 
مكاســب ماديــة لألفــراد والجماعــات، فــي الحاليــن، وال تختلــف بعــض مقوماتــه النظريــة المجــردة وبعــض 
مزايــاه، فــي المجتمــع المدنــي عنهــا فــي المجتمــع التقليــدي، أعنــي الثقــة والتعــاون والشــعور بالمســؤولية 
ــة التــي تعــود علــى  ــة والمعنوي ــد المادي وأثرهــا فــي تيســير األعمــال وســرعة إنجازهــا، عــالوة علــى الفوائ
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األفــراد بنســبة مــا يحققــه كل منهــم مــن رأس مــال اجتماعــي؛ لكــن الفــروق النوعيــة بيــن الحاليــن تتأتــى مــن 
الفــروق النوعيــة والكميــة بيــن النظــم االجتماعيــة االقتصاديــة والسياســية، وتتعيــن فــي طبيعــة رأس المــال 
ــى  ــراد، وعل ــى األف ــي عل ــال االجتماع ــد رأس الم ــر فوائ ــإذ تقتص ــا، ف ــي كل منهم ــردوده، ف ــي وم االجتماع
البيئــات المحليــة، فــي المجتمــع التقليــدي، فــإن هــذه الفوائــد تتخطــى الحــدود الفرديــة والبيئــات المحليــة 
الضيقــة إلــى دوائــر أوســع فأوســع، فــي المجتمــع المدنــي، بحيــث يتطــور مفهــوم الثقــة، علــى ســبيل المثال، 
مــن الثقــة المتبادلــة بيــن أفــراد إلــى الثقــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي والثقــة بالشــركات، والثقــة بالدولــة 
ــة،  ــات التعاوني ــى الجمعي ــران، إل ــارب وجي ــن أق ــاون بي ــن تع ــاون م ــوم التع ــور مفه ــا يتط ــاتها؛ كم ومؤسس
والشــركات المســاهمة، وال ســيما المغفلــة منهــا، والقــروض الــدوارة وغيرهــا. ومــن ثــم فــإن رأس المــال 
االجتماعــي المنتــوج فــي المجتمــع المدنــي يســهم فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، ويســهم 
ــوالت  ــريع التح ــي تس ــهم ف ــا يس ــة، كم ــة الوطني ــز اللحم ــي وتعزي ــاج االجتماع ــق االندم ــي تعمي ــم ف ــن ث م
ــكال رأس  ــدد بأش ــي تتح ــال االجتماع ــة رأس الم ــى أن طبيع ــارة إل ــب اإلش ــيخها. وتج ــة وترس الديمقراطي
المــال األخــرى، وال ســيما راس المــال المــادي )االقتصــادي والمالــي(، وتحددهــا فــي الوقــت نفســه، وهــذا 
رائــز مهــم لتعييــن الفــروق الكميــة والنوعيــة فــي طبيعــة رأس المــال االجتماعــي، التــي تختلــف مــن مجتمــع 

إلــى آخــر ومــن وقــت إلــى آخــر.



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

إسراء عرفات. 1

إينانة الصالح. 2

أسامة هنيدي. 3

جاد الكريم الجباعي. 4

حازم نهار. 5

حسني مليطات. 6

حمدان العكله. 7

خلود الزغير. 8

خولة سعيد. 9

ربى خدام الجامع. 10

رمضان بن رمضان. 11

سعيد بوعيطة. 12

سميح شقير. 13

سها السباعي. 14

شوكت غرزالدين. 15

شيرين عبد العزيز. 16

صالح إبراهيم الحسن. 17

عزة حسون. 18

عالء شقير. 19

غسان مرتضى. 20

فادي كحلوس. 21

ود. 22
ُ
فاطمة علي عّب

فاطمة لمحرحر. 23

ليلى عبد الحميد. 24

نزار عيون السود. 25

نور حريري. 26

نور نصرة. 27

ورد العيسى. 28


