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المقدمة
تبادل  في  ونجحا  ببع�سهما  كمبيوتر  جهازي  تو�سيل  اأمكن  عاًما  ثالثين  من  اأكثر  منذ 
العام،  لال�ستخدام  الإنترنت  �سبكة  ظهرت  بالتمام  عاًما  ع�سرين  ومنذ  بينهما،  المعلومات 
فتوقع اأ�ساتذة الجتماع اأن ا�ستخدامات الإنترنت �سيكون لها انعكا�سات عديدة على الدولة 
والمجتمع اإلى اأن اأ�سدر كلٌّ من األفين وزوجته هايدي توفللر كتابهما بعنوان  تحول ال�سلطة  
Power shift عام 1990م. وقد اأكدا فيه اأن جميع هياكل ال�سلطة على م�ستوى العالم تتفكك 

جوهر  من  غير  مما  والثروة  العنف  جانب  اإلى  القوة  مقومات  في  المعلومة  دخول  نتيجة 
التفاعل الجتماعي المنتج لل�سلطة في اأي مجتمع. وكما اأكدا تغيير مفهوم القت�ساد والحياة 

الجتماعية وعالقات ال�سلطة في المجتمع)1(.

ال�سوفيتي  النظام  �سقوط  اإثر  اأنفا�سه  حب�ص  العالم  اأن  خا�سًة  الكتاب  انت�سر  اأن  لبث  وما 
وانفراط عقد التحاد ال�سوفيتي تاأكيًدا لنبوءة األفين وهايدي توفللر، واإذا بالدولة القومية تبداأ 
في مواجهة اأزمات لم تواجهها بالفعل من قبل فكيف تو�سال لهذه النتيجة خا�سًة اأن الدولة 
القومية اأدركت فيما بعد اأنها تواجه عدة تحديات في الوقت الراهن توؤثر على وظائفها ودورها 
المعلومات.  ثورة  وخا�سة  الرقمية  الثورة  انت�سار  نتيجة  ال�سواء؛  على  والخارجي  الداخلي 
اإ�سارة  اأية  اأن كتاب توفللر ظهر قبل ظهور الإنترنت ب�ست �سنوات كاملة، فلم ترد به  ورغم 
لهذا الختراع. وتزداد خطورة هذه التحديات اإذا علمنا اأن فكرة النظام الدولي ككل الذي 
�سلح  اأعقاب  في  اإل  نعرفها  ولم  الوجود  اإلى  تظهر  لم  الأ�سا�سية  القومية وحدته  الدولة  يعد 
و�ستفاليا عام 1648م، اأي اأنها فكرة حديثة ن�سبية في التاريخ الإن�ساني لم ت�سل اإلى 400 عام 
بعد، ولم تثبت الدولة القومية خالل م�سيرتها التاريخية على حال واحد، بل تغيرت وظيفتها 

بتغير الزمان والمكان، وتغير اأ�سلوب الحكم  وفًقا ل�سيرورة التاريخ التي تقوم على التغيير.

لقد اأتاحت الوليات المتحدة للزوجين توفللر فر�سة اإجراء تجربة لدرا�سة تاأثير الإنترنت 
على الدولة القومية قبيل ن�سر ال�سبكة ب�سنوات قليلة من خالل عزل قرية �سغيرة قوامها خم�سة 

)1(   حتول ال�سلطة: املعرفة والرثوة والعنف على اأعتاب القرن احلادي والع�رشين، ترجمة لبنى الريدي، مج. 1، 2، الألف كتاب الثاين 181،   
          217 )]القاهرة[: الهيئة امل�رشية العامة للكتاب، 1996-1995(.
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اآلف ن�سمة وربطها داخليًّا ب�سبكة محلية من الكمبيوترات، وتمت درا�سة التجربة وانعكا�ساتها 
على حياة ال�سكان والإنتاج القت�سادي والعالقات الجتماعية وعالقات ال�سلطة.

�سلطة الأب والعائلة  اأن  اأي  تتفكك،  ال�سلطة  اأن جميع هياكل  التجربة  اأثبتت هذه  وقد 
و�سلطة المدر�سة و�سلطة الجامع والكني�سة و�سلطة الجامعة و�سلطة موؤ�س�سات المجتمع المدني 
و�سلطة موؤ�س�سات التوزيع الإكراهي للقيم؛ مثل الق�ساء وال�سرطة والجي�ص بل و�سلطة التنظيم 
اأنماط ال�سلطة التي عرفتها الب�سرية في القرن الع�سرين تتفكك.  الدولي والإقليمي... جميع 
وقد اأكدت الدرا�سات التالية لدرا�سة توفللر اأن هناك نوعين من التغييرات في الدولة القومية 
نتيجة انت�سار الثورة الرقمية اإجماًل ولي�ص ثورة المعلومات فقط، فالثورة الرقمية مكونة من 
النانو  وثورة  تكنولوجي  البيو  وثورة  المعلومات  ثورة  مندمجة ومتكاملة هي  ثورات  ثالث 
الطبيعية والعلوم  العلوم  بين  الجمع  نتيجة  اأعمق  بعًدا  الرقمية  الثورة  اأعطت  التي  تكنولوجي 
الإن�سانية، كما اأكد توما�ص كون من قبل، ومن ثم الجمع بين الأبعاد الثالثة في الثورة الرقمية.

الدولة  اأن  الدرا�سات  اأكدت  متوقعة،  تكن  لم  والتي  الرهيبة  التطورات  لهذه  ونتيجة 
 Macro القومية تتعر�ص لنوعين من التغييرات هي التغييرات على الم�ستوى الكلي اأو الماكرو
analysis؛ وهي ناتجة عن ا�ستخدام الإنترنت وما ترتب عليها اجتماعًيا من ت�سبيك وخا�سة 

على الم�ستوى العالمي مما اأدى اإلى تغييرات حادة في مفهوم القوة واأنماطها وعالقات ال�سلطة 
اأخرى  انت�سارها وتغييرات  ال�سلطة ونمط  اأنماط جديدة لم�سادر هذه  المجتمع، واإنتاج  في 
على الم�ستوى الميكرو Micro analysis؛ نتيجة ا�ستخدام بع�ص مواقع التوا�سل الجتماعي 

التي يتركز تاأثيرها على بع�ص وظائف النظام ال�سيا�سي وتفاعالته بطريقة اأقل تنا�سًبا.

وبالتالي ت�ستند هذه الدرا�سة اإلى فر�سية رئي�سية قوامها اأن الدولة القومية التي ورثها العالم 
بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية ال�سبعينيات من القرن الع�سرين اأ�سحت في حاجة ما�سة 
اإلى اإعادة تعريف واإعادة تحديد لدورها وعالقتها بالمجتمع والمواطن ومختلف الموؤ�س�سات 
العاملة بها، بما في ذلك المجتمع المدني؛ بل واأ�سلوب ممار�ستها لل�سلطة؛ وذلك حتى ندرك 
جيًدا مغزى اأ�سباب الف�سل الذي تواجه الدول العربية ومغزى ما تواجهه من م�سكالت. وهي 
اأمور تناولتها درا�سات  الدولة التي ظهرت بعد الحرب الأولى اأي منذ مائة عام فقط. وهي 
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ال�سرق  في  القومية  الدولة  لف�سل  متعددة  مظاهر  في  الأزمة  و�سفت  حديًثا  �سدرت  عديدة 
ظهرت  التي  ال�سيا�سي  التحليل  في  الحديثة  بالمناهج  الأخذ  ي�ستدعي  ما  وهو  الأو�سط.)2(  
الفو�سى،  نظرية  مثل  مناهج غير خطية Nonlinear methods؛  اأنها  بينها  موؤخًرا، ويجمع 
التحليل  مناهج  وهي  التعقيد.  ونظرية  الكوانتوم  ونظرية  الت�سبيك،  ونظرية  النظم،  ونظرية 

المكونة لأحدث فروع المعرفة؛ وهي الدرا�سات الم�ستقبلية.

ووفًقا لهذه الفر�سية فاإن ما �سهدته المنطقة العربية من ثورات الربيع العربي التي بداأت 
ناتجة  وليبيا - كمثال - كانت  ثم في م�سر و�سوريا واليمن  تون�ص  في دي�سمبر 2010 في 
يمكن  فيما  المتمثلة  العربية  الخ�سو�سية  يج�سد  الأول  التحول  التحولت؛  من  نوعين  عن 
اأن نطلق عليه »التكل�ص ال�سيا�سي« اأو الجمود ال�سيا�سي. واأهم مظاهره ا�ستمرار الروؤ�ساء في 
منا�سبهم لمدد طويلة مما حال دون تداول ال�سلطة والتجاه اإلى توريث الحكم الجمهوري 
وغياب اآليات التغيير ال�سيا�سي الذي طراأ على المواطن، نتيجة ارتفاع م�ستوى التعلم وانت�سار 
وتدهور  البطالة  لنت�سار  والغ�سب  ال�سخط  تزايد  ونتيجة  المعلومات،  تكنولوجيا  ا�ستخدام 
الأو�ساع القت�سادية، والتحول الثاني هو التحولت التي طراأت على الدولة القومية نف�سها 
نتيجة ال�ستخدام الوا�سع لتكنولوجيا المعلومات، وظهور المجتمع ال�سبكي والدولة ال�سبكية 
الهوية  مثل  ال�سيا�سة؛   عليها علم  يقوم  التي  الأ�سا�سية  المفاهيم  تغيير م�سامين  اإلى  اأدت  التي 

وال�سرعية والمواطنة)3(.

وفي ظل هذه الفر�سية ي�سبح لزاًما علينا الإجابة عن عدة ت�ساوؤلت فرعية ناتجة الفر�سية 
تكنولوجيا  دور  على  التركيز  مع  والمجتمع  التكنولوجيا  بين  العالقة  ماهية  مثل  ال�سابقة؛ 
اأدخلته هذه التكنولوجيا على الدولة القومية  التغيير الذي  التعرف على  المعلومات بداية ثم 
و�سلوكها وما انعكا�سات هذه الثورة الرقمية على المجتمع ونمط العالقة بين الدولة والمجتمع 

ر�سا �سحاتة، العامل العربي اأر�ض الدول الفا�سلة: درا�سة موثقة وعلمية حديثة ملظاهر ال�رشاع والفو�سى واأخطار االإرهاب والتطرف واالنهيار املوؤ�س�سي،   )2(
مناذج عربية من امل�رشق واملغرب )القاهرة: مكتبة جزيرة الورد، 2015(.

)3(   عبري ب�سيوين ر�سوان، أزمة الهوية والثورة على الدولة: في غياب المواطنة وبروز الطائفية )القاهرة: دار السالم، 2012(.
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ومن ثم على م�ستقبل �سكل الحكم في القرن الحادي والع�سرين. ولذا تنق�سم هذه الدرا�سة 
العلمية وانعكا�ساتها على المجتمع، وظهور المجتمع  الثورة  اأق�سام؛ هي جوهر  اإلى خم�سة 
ال�سبكي وانعكا�ساته على ممار�سة ال�سلطة، وعالقات ال�سلطة في المجتمع ال�سبكي، وجوهر 

ال�سلطة في الدولة ال�سبكية، واأخيًرا نمط الحكم المترتب على هذه التغييرات.
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اأواًل: جوهر الثورة العلمية وانعكا�ساتها ال�سيا�سية
العالقة بين الإن�سان والتكنولوجيا وتنظيم حياته الجتماعية الثقافية في تفاعل دائم. ولذا 
اهتم علم الجتماع ال�سيا�سي في العلوم ال�سيا�سية بدرا�سة تاأثير التكنولوجيا على تطور النظم 
ال�سيا�سية عبر الع�سور المختلفة. وبمحاولة �سياغة النظم الجتماعية المختلفة وما تعبر عنه 
من نظم ثقافية ومفاهيم اجتماعية ت�سكل حقائق كل ع�سر على حدة)4(، وفي هذا الإطار من 

التحولت العلمية الحادة والعميقة ينبغي الإ�سارة اإلى محاذير عامة اأهمها:

1- اأن القول بوجود اإطار ثقافي اجتماعي واحد في اأي ع�سر اأو اأية دولة ل يعني �سبغ 
التطور الإن�ساني ب�سبغة نمطية واحدة،  فكل مرحلة من  التفكير في كل مرحلة من مراحل 
هذه المراحل اأو الع�سور تتميز واقعيًّا بتباين فكري حاد، وبتنوع في الآراء والأفكار قد ت�سل 
الجماهير. ولكن  اأو على م�ستوى  النخبة  اأو  المثقفين  م�ستوى  �سواٍء على  التعار�ص  اإلى حد 
التي  الفكرية  الم�ستركة  ال�سمات  اأعم  يعني  ثقافي اجتماعي  اأو نظام  اإطار  المق�سود بوجود 
ت�سيطر على الحياة في هذا الع�سر لدى درا�سته. ول يعني ذلك توافر هذه العنا�سر اأو ال�سمات 

عند كل مفكر على حدة.

وجود  يعني  ل  التكنولوجي  التطور  ومرحلة  الجتماعية  الثقافية  النظم  بين  الربط   -2
تاأثير مبا�سر  لهذه النظم في الحياة الفكرية بمعنى عدم الأخذ بنظرية التف�سير الآلي والحتمي 
للتكنولوجيا؛ لأن الفروق الفردية والتباين بين م�ستويات النمو موجودة مما يجعل من الإطار 
الثقافي الجتماعي اأحد العوامل الرئي�سية للتحليل، ولي�ص كل العوامل ول حتى العامل الوحيد 

واإن كان رئي�سيًّا.

للفكر  اأن  ال�سمات  هذه  واأولى  ال�سلوك.  ت�سكل  التي  �سماته  الإن�ساني  للفكر  اإن   -3
المادية  الجوانب  تطوير  على  قادًرا  تجعله  التي  الخا�سة  قدراته  ولديه  ا�ستقالله،  الإن�ساني 
لحياة الإن�سان )التكنولوجيا(، ومن ثم فالعالقة هنا عالقة تاأثير وتاأثر، عالقة تفاعل ديناميكية 

ولي�ست عالقة اإنتاجية اإ�ستاتيكية.

فوؤاد زكريا، اجلوانب الفكرية يف خمتلف النظم االجتماعية )القاهرة: املكتبة الأكادميية، 1971(.    )4(
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لتف�سير ذلك يالحظ اأن الع�سر البدائي لم يعرف فيه الإن�سان الملكية الخا�سة وكان ي�سود 
حياته الت�سامن والم�ساعية نتيجة ب�ساطة الحياة وعجز الإن�سان عن مواجهتها بمفرده، و�ساآلة 
الإنتاج وتوجهه لإ�سباع الحاجات الأ�سا�سية ممثلة في الماأكل والملب�ص والأمن؛ وذلك لعدم 
الطبيعة ت�سعر بنف�ص م�ساعر الإن�سان  اأن  اإدراك الإن�سان  الف�سل بين الإن�سان والطبيعة بمعنى 
التي تتحكم في الإن�سان. ومن ثم ظهرت  العوامل  التي تتحكم فيها هي نف�ص  العوامل  واأن 
الأ�ساطير التي تف�سر هذا ال�سلوك، فتعددت الآلهة، فكان هناك اإله للرعد واآخر للمطر وثالث 

للريح ورابع للزلزل وخام�ص للخ�سوبة و�ساد�ص للحياة وهكذا.

وكان ال�سحر هو التعبير المبا�سر عن ذلك الإطار الثقافي الجتماعي للع�سر البدائي؛ اإذ 
اإنه في جوهره يعك�ص حالة الم�ساعية ال�سائدة بين الإن�سان والطبيعة؛ فالطبيعة تخ�سع لتمائم 
الإن�سان واأوامره وتعاويذه، ويزول كل حد فا�سل  بين المجال الإن�ساني من ناحية والمجال 

المعادي الخارجي من ناحية.

نتيجة  المجتمع  في  والفقير  الغني  بين  النق�سام  فقد ظهر لأول مرة  الرق  اأما في ع�سر 
بين  التمايز  فيظهر  الأ�سا�سية،  احتياجاته  تلبية  يفوق  بما  الإنتاج  عملية  في  الإن�سان  ا�ستمرار 
م�ستويات الب�سر؛ وكان جوهر التغيير الذي اأدى لظهور هذه التمايزات هو تراكم الثروة الذي 
اأدى اإلى اإتاحة الفر�سة للغني لال�ستثمار في الثروة الب�سرية با�ستغالل الرق في ممتلكاته، وهو 
رقيًقا  الأ�سرى  اأ�سبح  الحروب  نطاق  فنتيجة لت�ساع  القديم،  اليوناني  المجتمع  عنه  عبر  ما 
للرق  القانوني  الو�سع  اكت�سبوا  ثم  اأوًل،  المنزلية  الأعمال  في  بهم  ال�ستعانة  فكرة  فظهرت 
باليدوية وحاجتها  تت�سم  التي كانت  الإنتاجية  العملية  بال�ستعانة بهم في  تدريجيًّا مما �سمح 
تبحث  التي  الفل�سفة  الجتماعي  الثقافي  النظام  هذا  َولَّد  فقد  ولذا  مرهق،  ع�سلي  لمجهود 
اإعالء كل ما هو فكري وتحقير كل ما هو ع�سلي ومن ثم ظهرت  الحقيقة لذاتها، فتم  عن 
فكرة التدرج في المعارف ومن يحملونها واحتلت الفل�سفة فيه المكانة العليا وباقي المعارف 
والعلوم العملية تاأتي بعدها لمجرد اأنها تتطلب العمل الع�سلي، بينما الفل�سفة تتطلب مجهوًدا 

فكريًّا.
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هذا التمايز الثقافي المجتمعي اأدى اإلى ظهور ح�سارات عظيمة بداية من القرن الثامن 
ال�ساد�ص  القرن  من  الفترة  خالل  خا�سة  وب�سفة  الميالد  قبل  الثاني  القرن  حتى  الميالد  قبل 
قبل الميالد حتى الثالث قبل الميالد. ويالحظ اأنه رغم ظهور النه�سة الح�سارية، فاإن الحياة 
ال�سيا�سية كانت تت�سم بال�ستبداد؛ لأن هذا ال�ستبداد كان يطبق على المجال العقلي والمجال 
يكن  وتتداوله، ولم  بينها  فيما  تتوارثه  الكهان  فئة من  فالعلم تحتكره  ال�سواء،  الروحي على 
م�سموًحا للعامة بالطالع عليه فيما عدا ما يحقق اأعمالهم ويي�سر حياتهم في مختلف مناحي 

الحياة؛  كالزراعة والمالحة والعمارة ... اإلخ)5(.

اأن  خا�سًة  الإقطاعي  ا�ستبداد  وتزايد  اأوروبا،  في  الإقطاع  �ساد  الو�سطى  الع�سور  وفي 
النظام  هذا  ارتبط  متعددة.  �سلطات  محلها  فحلت  قائمة،  تكن  لم  للدولة  المركزية  ال�سلطة 
فزادت  المياه،  وم�سادر  الخ�سبة  الأرا�سي  على  ال�سراع  نتيجة  نطاقها؛  وات�ساع  بالحروب 
الأهمية الن�سبية للع�سكريين في وقت لم يتوافر فيه المال الكافي لمكافاأتهم، فكانوا يعو�سون 
عن ذلك بمنحهم حق النتفاع بالأر�ص ثم تملكها فيما بعد،  ولذا كان الفر�سان المحاربون 
�سا�سعة  م�ساحات  على  �سيطروا  الذين  الكني�سة  رجال  كان  ثم  الغرب  في  الإقطاعيون  هم 

باعتبارهم كهاًنا ممثلين للرب.

واأفكار  قيم  �سيادة  اإلى  اأدى  لالإقطاع  الجتماعي  الثقافي  للنظام  المزدوج  الأ�سل  هذا 
وعادات وعالقات يمكن تلخي�ص اأهم �سماتها في:

وكان 1-  النبالء(  الفر�سان  )قيم  ال�سغائر  عن  والترفع  والأر�ستقراطية  ال�سجاعة  قيم  �سيادة 
اإلى عامة ال�سعب زاد من حدتها �سعف ال�سلطة  اأبوية  هذا الترفع عادة ما يرتبط بنظرة 
المركزية للدولة مما دفع الإقطاعي اإلى مد نفوذه لحماية اأرواح الفالحين وممتلكاتهم 

مما ولَّد في ال�سعب قيم الولء والخ�سوع والقنوع.

�سيادة قيم الزهد واعتبار الحياة مجرد مرحلة عبور اإلى الحياة الأخرى بتاأثير من رجال 2- 
الدين، وهي قيم زادت من تر�سيخ قيم الولء والخ�سوع.

للكتاب،  العامة  الم�سرية  الهيئة  )]القاهرة[:  الفكرية  الأعمال  الأ�سرة.  مكتبة  �سليم ح�سن،  ترجمة  ال�سمير،  فجر  بر�ستيد،  هنري  جيم�ص    )5(
.)2001
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النزوع اإلى الثبات ومحاربة التجديد؛ نتيجة ب�ساطة نمط الحياة وبطء اإيقاعها.3- 

اأ�سالفه 4-  تكريم  الإقطاعي  لتكرار  والم�ستقبل  الحا�سر  ح�ساب  على  الما�سي   تقدي�ص 
وما�سيهم، والحا�سر لديه لي�ص �سوى امتداد للما�سي.

الثانية 5-  المرتبة  ليحتل  تراجع  الذي  الفكري  المجال  في  الأفق  و�سيق  التزمت  �سيوع 
في العلوم، وبالتالي اختفى ال�سك الذي يعد اأول خطوة للتغيير، وانتفى الت�سامح تجاه 

الآخر.

تراجع دور واأهمية الفرد ككيان م�ستقل نتيجة عدم وجود �سلطة مدنية يمكن الرجوع 6- 
اأ�سا�ص  الجماعية  واعتبار  الفكري  التجديد  واختفاء  الحياة  �سئون  مختلف  في  اإليها 

اإنجازات المجتمع.

 �سعور الإن�سان الفرد بالعجز وال�ست�سالم؛ نتيجة �سيادة فكرة المرجعية الإلهية.7- 

ثم 8-  والرق  الدين  ورجال  الع�سكر  وقائد  الإقطاعي  بين  الب�سر ما  مراتب  تدرج  ظهور 
العبيد.

ومع تقدم الب�سرية انتقلت للع�سر ال�سناعي، نتيجة ظهور المحرك البخاري في بريطانيا 
اأ�سا�ًسا ثم نتيجة ا�ستخدام الكهرباء فيما بعد، فحل العامل محل الرق مما اأدى اإلى تغييرات في 

ثقافة المجتمع يمكن اإجمالها فيما يلى:

الزراعي 1-  المجتمع  بين  و�سطيًّا  حالًّ  فكانت  م�ستقلة  كفئة  منتجة  العمال  فئة  ظهور 
الإقطاعي المنهار والمجتمع ال�سناعي ال�ساعد.

الوحدة 2-  داخل  ال�ستهالك  عن  الإنتاج  زيادة  نتيجة  لل�سوق؛  الأولية  البوادر  ظهور   
الإنتاجية، اأي انف�سال المنتج عن الم�ستهلك.

ظهور فئة التجار التي تتحمل مخاطر �سراء المنتجات وبيعها للم�ستهلك )ظهور راأ�ص 3- 
المال التجاري كنمط جديد للثروة(.
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 تغير �سعار المرحلة من الجمود اإلى التغيير والإيمان بقدرة الإن�سان بالتالي على التغيير 4- 
والتجديد.

بدء مرحلة الكت�سافات الجغرافية؛ نتيجة توافر الرغبة الجامحة للتغيير والتجاه لك�سف 5- 
اأ�سرار الطبيعة باأ�ساليب ومناهج واقعية وتجريبية، مما اأدى في النهاية اإلى النه�سة العلمية.

ال�سعة 6-  فاأ�سبحت  العمل،  اأهمية  على  وتركيزها  التفاوؤلية  بنزعتها  البروت�ستانتية  ظهور 
للربح هدًفا للجميع ولي�ص للنبالء فقط اأو رجال الدين، واأ�سبح الهدف من جمع الثروة 

تحقيق م�سالح الفرد والمجتمع.

اأ�سبحت العالقة بين الدين والدولة مزدوجة اأي عالقة تفاعلية بدًل من كونها �سلطة عليا 7- 
على الدولة، وكانت �سلطتها تمتد اإلى تحديد الن�ساط الذي يمار�سه الإن�سان.

 اأدى مجمل ما تقدم اإلى �سيادة العقالنية والتخلي عن كل ما هو ل عقالني، وظهرت 8- 
لأول مرة فكرة التنبوؤ وتقدير الموقف.

 نمو النزعة الفردية وبداية ظهور القيم المعنوية، فالفرد الناجح هو من اأثرى المجتمع 9- 
بغ�ص النظر عن ثرائه اأو جذور عائلته.

ولكن مع مطلع ال�سبعينيات من القرن الع�سرين لحظ علماء ال�سيا�سة والجتماع ظهور 
اأوروبا  اليابان وغرب  المتقدمة، وبخا�سة في  المجتمعات  قيم  موؤ�سرات على تحولت في 
واأمريكا ال�سمالية، واأن هذه القيم بداأت من اإ�سبانيا والبرتغال واليونان اأ�سا�ًسا، ومنها على �سبيل 
المثال ظهور قيم ثقافية جديدة غيرت من العادات الجتماعية وطرق التفكير ال�سائدة اأطلق 
عليها انجلهاردت »الثورة ال�سامتة«. وتدور في مجملها حول قيم غير مادية مرتبطة بالكرامة 
الإن�سانية وفي القلب؛ منها العلمانية والتعبير عن الذات)6( وحقوق الإن�سان؛ ومنها الحق في 
الختيار لنوعية النظام ال�سيا�سي الذي يعي�ص في ظله، وحقوق المراأة واإعادة النظر في دورها 
اإلى  اأخرى  مرة  والعودة  به،  المحيطة  بالبيئة  الإن�سان  عالقة  في  النظر  واإعادة  المجتمع  في 

   Ronald Inglehart, The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles among Western Publics  )6(
(Princeton,  NJ: Princeton University Press, 1977).
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المقد�ص ومن ثم ظهور حركة من الإحياء الديني على م�ستوى كافة الأديان بما فيها الفل�سفات 
البوذية والهندو�سية والكونفو�سيو�سية  ال�سرق؛ مثل  الأديان في  التي تحظى بمكانة  الو�سعية 
والبوذية. وقد ف�سر العلماء هذه التغييرات الفكرية باأنها ناتج التطور التكنولوجي الذي ترتب 
عليه دخول هذه المجتمعات اإلى ع�سر ما بعد الت�سنيع اأو اإلى ع�سر ما بعد الحداثة،  و�ساعت 

بالفعل مختلف مفاهيم »الما بعدية« في تلك الفترة.

وفي عام 1990م اأكد عالم الدرا�سات الم�ستقبلية األفين توفلر في موؤلفه ال�سابق الإ�سارة 
اإليه »تحول ال�سلطة«: اأن جميع هياكل ال�سلطة على م�ستوى العالم تتجه للتحلل والتفكك؛ 
نتيجة تغيير مقومات ال�سلطة ذاتها، فبعد اأن كانت ت�ستند اإلى العنف والثروة اأي �سيف المعز 
وذهبه،  �سارت ت�ستند كذلك اإلى المعلومة التي اأ�سبحت لي�ست مكوًنا من مكونات ال�سلطة 
فقط واإنما �سارت اأهم مكون لها لمرونتها ورخ�سها وعدم فنائها وتجددها حتى اإنها اأ�سحت 
قوة في حد ذاتها، و�سار من يملك المعلومة ويتحكم في طرق نقلها والقدرة على التعامل 

معها هو الأقوى، ومن ثم هو الأكثر قدرة على ال�سيطرة على العالم.

وفي الن�سف الثاني من الت�سعينيات طور جوزيف ناي الفكرة بدرا�سته عن القوة الناعمة 
اأ�سا�ص هذه  ال�سلبة، وكان  القوة  الناعمة مع  القوة  تفاعل  ناتج  التي هي  الذكية  القوة  ثم  اأوًل 
التطورات  اأن  اإل  المعلومات،  نتيجة تطور تكنولوجيا  المعلومات؛  التحليالت ظهور ع�سر 
جزء  اإل  هي  ما  اإنجازات  من  حققته  ما  بكل  المعلوماتية  الثورة  اأن  اأثبتت  بعد  فيما  العلمية 
العالقات  بمنجزاتها  فغيرت  مجالت،  ثالثة  �سملت  التي  الرقمية  الثورة  هي  اأكبر  ثورة  من 
الجتماعية والمفاهيم ال�سائدة، وفر�ست حقائق �سيا�سية جديدة. وهذه الثورة الرقمية ت�سمل 
ثورة المعلومات ال�سابق الإ�سارة اإليها وثورة البيوتكنولوجي التي تقوم على ال�ستن�ساخ وفك 
الهند�سة  ا�ستخدامات  وتطوير  العالج  طرق  وتطوير  م�سنعة  اأع�ساء  وزراعة  الجينوم  �سفرة 
للمواد  الجزيئي  التركيب  اإعادة  على  تعتمد  التي  تكنولوجي  النانو  ثورة  واأخيًرا  الوراثية، 
وا�ستخدام المادة في �سورتها الجزيئية. وهذه الثورات الثالث متكاملة ومترابطة بمعنى اأن 
كالًّ منها توؤدي اإلى الثورتين التاليتين ومتفاعلة معهما. وغاية ما في الأمر اأن ثورة المعلومات 
حول  هامة  اأفكار  تطوير  ن من  مكَّ مما  مبكًرا  نتائجها  طرح  في  ونجحت  اأ�سبقهما،  كانت 
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ن كا�ستلز من فك �سفرة المجتمع  القوة ال�سيبرية بالجمع بين مختلف اأبعاد الثورة الرقمية، ومكَّ
بين  فاأ�سحى  اختلف،  قد  الجتماعي  ال�سراع  اأن  حياتنا  فاأكد  في  تاأثيره  واأ�سلوب  الجديد 
الذات وال�سبكات الجتماعية التي �سارت اأ�سا�ص المجتمع)7(،  وهو ما اأدى اإلى تغيير كثير من 
م�سمون المفاهيم ال�سيا�سية ال�سائدة؛ مثل ال�سرعية والمواطنة والحكم  وال�سيادة والعالقات 
الدولية، واأدى اإلى ظهور مفاهيم �سيا�سية جديدة؛ مثل العولمة ومجتمع المعرفة واإدارة المعرفة 
والخارجية،  الداخلية  ال�سيا�سة  وحدة  على  للدللة  والإنترمي�ستيك؛  المفتوحة  والحكومة 
والفريمينز؛ للدللة على نمط جديد من العالقات بين الدول يجمع ما بين ال�سداقة والتحالف 
الدولية  الأجندة  من  اأخرى  بنود  حول  الوقت  نف�ص  في  والخ�سومة  معينة،  مو�سوعات  في 
والإقليمية وغيرها من الم�سطلحات التركيبية التي اأقرت العديد من الظواهر ال�سيا�سية واإن لم 
تعد ت�ستخدم مثل هذه الم�سطلحات. وكان اأهم التغييرات الثقافية الجتماعية التي عبرت عن 

هذه الثورة العلمية الرقمية ما يلي)8(:

 الهتمام بالقيم الفكرية غير المادية المتعلقة اأ�سا�ًسا بالتعبير عن الذات والتي تعك�ص وعًيا 1- 
بالجوهر الواحد لالإن�سان بغ�ص النظر عن موقعه الجغرافي وانتمائه الجن�سي اأو العرقي 

اأو الثني.

 الهتمام بعالقة الإن�سان بالبيئة التي تحيط به، ومن هنا يمكن اأن نفهم حركة الخ�سر 2- 
التي انت�سرت في العالم في ذلك الحين.

 هذا الوعي بالبيئة وبالإن�سانية اأدى في تفاعلهما اإلى وعي كوني باأن الم�سكالت الناتجة 3- 
من  اأ�سا�ص  عالمية  على  لحلول  وتحتاج  )عالمية(  كونية  م�سكالت  هي  العولمة  عن 

الت�ساركية.

�سقوط جميع الحواجز الجغرافية والزمنية وال�سيا�سية مما يزيد من عمق التفاعل الإن�ساني 4- 
على م�ستوى العالم وعلى مدار 42 �ساعة يومية.

 Manuel Castells,  The Rise of Network Society, 2nd ed. (United Kingdom: Wiley-Blackwell, 2010).  )7(
 Robert Harding,  “Manuel Castells’s Technocultural Epoch in the Information Age”,  Science Fiction Studies  )8(
33,  No. 1,  Technoculture and Science Fiction (March 2006): 18-29.
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ال�سبكي 5-  المجتمع  ظهور  اإلى  اأديا  الإن�ساني  التفاعل  وزيادة  الحواجز  هذه  �سقوط   
وانعكا�ساته على ممار�سة ال�سلطة، والتاأكد من:

الموؤلف والكتاب والقارئ  بين ثالثية  الف�سل  الزمن، وكان  الم�سافة وموت  اأ- موت 
اأكبر تج�سيد لذلك اإ�سافة اإلى التفاعل في الزمن الحقيقي و�سقوط نظرية المكان.

ب- ف�سل جميع النظم الثقافية المغلقة التي تدعي احتكار الحقيقة.

 ظهور النظم الثقافية المفتوحة.6- 

اإعالء قيم الت�ساركية مما اأدى اإلى انت�سار نظام الحكومة المنفتحة اأو المدنية التي ت�سارك 7- 
حول  الجدل  ذلك  يف�سر  مما  الحكم،  في  الحكومة  فيها  المدني  المجتمع  منظمات 

قانون اإتاحة المعلومات وحكومة الإنترنت وحكومة المعلومة.

ظهور حركة اإحياء ديني لحماية الخ�سو�سية في مواجهة العولمة التي تركز على المركزية 8- 
الثقافية الغربية.

واأخيًرا تغّير جوهر ال�سراع لي�سبح �سراًعا بين الإن�سان وال�سبكة بمعنى اأدق �سراًعا بين 
الأو�ساع  المجتمع. هذه  تنظيم  اأ�سا�ص  ال�سبكة  الإن�سان  اأن جعل  بعد  والعولمة  الخ�سو�سية 
بطبيعة الحال تفر�ص تحديات عديدة على الدولة ودورها. ويتطلب الأمر التعرف على هذه 
التحديات ومواجهتها، وهو ما يتطلب اإعادة درا�سة تفاعالت عالقات ال�سلطة في ظل ما طراأ 

عليها من تغييرات؛ نتيجة ظهور المجتمع ال�سبكي.

ثانًيا: ظهور المجتمع ال�سبكي وتاأثيره على ممار�سة ال�سلطة
اأدى انت�سار ا�ستخدام تكنولوجيا المعلومات في مختلف بالد العالم اإلى تفكير الإن�سان 
في اإعادة تنظيم المجتمع بما ينا�سب هذه التكنولوجيا، مما اأدى اإلى ظهور المجتمع ال�سبكي. 
وهو م�سطلح كان يطلق على المجتمعات الحديثة التي توؤمن بدور المعلومة، ومن ثم ت�سارك 
في اإنتاج المعلومة واإدماجها في العملية الإنتاجية ول يقت�سر دورها على مجرد ا�ستخدامها، اإل 
اأن الموؤ�سرات الحديثة توؤكد اأن مجرد ا�ستهالك المعلومات عبر اأدوات التكنولوجيا الحديثة 
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ا  ا لإعادة تنظيم المجتمع في �سورة �سبكية بقدر ما هو كاٍف لإدماج قطاع كبير ن�سبيًّ كاٍف اأي�سً
من ال�سكان في المجتمع العالمي، ومن ثم التعرف على اأ�ساليب حياة جديدة والتعرف على 

المعدلت العالمية لتبادل المعلومات مما ن�سط هذا القطاع �سيا�سيًّا وثقافيًّا بالدرجة الأولى.

لعدة  الطوعي  الن�سمام  على  المترتب  ال�سكل  هي  الجتماع  لعلم  وفًقا  ال�سبكات 
اأو لتحقيق هدف ما، واأ�سا�ص هذا الن�سمام  اإلى بع�سهم؛ للمطالبة بمطلب محدد  اأ�سخا�ص 
�سكله  كان  اأيًّا  الإداري  التنظيم  اإلى  تفتقد  لأنها  مرن؛  تنظيمي  �سكل  فاإنها  وبالتالي  طوعي. 
والأيديولوجية والقيادة، ومن ثم فاإنها تختلف عن التنظيم ال�سيا�سي والحركة ال�سيا�سية التي 
القائمة،  ال�سلطات  عن  والم�ستقل  الواعي  المنظم  التحدي  اأ�سكال  من  �سكل  باأنها  تعرف 
ومن ثم فاإنها تنظيم له خ�سو�سيته، له اأيديولوجية تحدد م�ستقبل حركته، ويتبع قيادة محددة  
للتعبير عن مطالبه. وبالتالي  واإطاًرا تنظيميًّا محدًدا، ويتبنى و�سائل خا�سة وطرًقا واأ�ساليب؛ 
غياب  رابطة جمعية  بينهم  تربط  ل  الذين  للفاعلين  اأفعال جمعية  هي  في جوهرها  فال�سبكة 
النت�سار  عن  وتبتعد  هادئة،  وحركتها  اأيديولوجية،  ولي�ص  اأفعال  توجهاتها  وتحكم  التنظيم 
ال�سو�سائي؛ لأن مطالبهم فردية خا�سة بحياتهم واحتياجاتهم والتي تتمركز بالدرجة الأولى 
حول تقنين اأو�ساع غير قانونية اأ�ساًل؛ مثل تقنين مطالب الع�سوائيات اأو اأماكن بيع ع�سوائية 

اأو تعيين الموؤقتين وهكذا.

وهذا  ببع�سهم  مت�سلين  عقدة  ي�سمى  منهم  كلٌّ  فاعلين،  مجموعة  عن  عبارة  فال�سبكة 
وقد  تكنولوجية.  باأدوات  الت�سال  تاأمين هذا  ويتم  ومتداخلة،  متعددة  بروابط  يتم  الت�سال 
اأو   Matrix الم�سفوفة  اأو   Network or lattice ال�سبكية  التنظيمي  ال�سكل  هذا  على  يطلق 
الويب Web. وتتحدد اأهمية العقد بقدرتها على الم�ساهمة في فاعلية ال�سبكة لتحقيق اأهدافها 
اإ�سدار  قدرتها على  للمعلومات ومدى  تدفق ممكن  ا�ستيعابها لأكبر  بمدى  تتحدد  اأنها  اأي 
معلومات لأع�ساء ال�سبكة. فالمعيار هنا هو التفاعل المعلوماتي، وبطبيعة الحال تكون العقد 
متفاوتة ال�سلة بال�سبكة. كما اأنها متفاوتة الأهمية لها، ومن ثم يطلق على العقد الهامة مراكز 
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Centers. ووظيفة العقدة والت�سالت تتحدد في بروتوكول ال�سبكة، ومن ثم تزداد اأهمية 

العقد بزيادة)9(:

اأ- ا�ستيعابها لمعلومات اأكثر ذات �سلة باأهداف وقيم وم�سالح ال�سبكة.

ب- معالجتها للمعلومات ب�سورة اأكثر كفاءة.

اإًذا ال�سبكات هي بمنزلة �سكل جديد للمجتمع تنتظم فيها الهوية )النتماء( وال�سيا�سة   
)تنظيم العنف( والقت�ساد )الإنتاج وتحديد القيمة( ومن ثم تحدد �سكل المجتمع وقيمه.

ما  عادة  فال�سبكة  ال�سبكة،  اأهداف  لتحقيق  �سرورية  غير  العقد  ت�سبح  حينما  وبالتالي 
تميل نحو اإعادة ت�سكيل نف�سها من خالل حذف بع�ص العقد )الإق�ساء( واإ�سافة عقد اأخرى 
)الحتواء(. فالعقد ل عمل لها، ول اأهمية لها، ومن ثم ل وجود لها اإل كعن�سر داعم لل�سبكة 
التي تعتبر ككائن حي ينمو ويحافظ على بقائه من خالل اإ�سافة اأية عقد مفيدة لعمل ال�سبكة اأو 
من خالل حذف اأية عقد غير مفيدة لقيم وم�سالح ال�سبكة،  وهي القيم والم�سالح المبرمجة 

م�سبًقا في بروتوكول ال�سبكة.

لالت�سال  اجتماعي  ت�سكيل  باأنها  لل�سبكة  اإحكاًما  اأكثر  تعريف  و�سع  يمكن  ثم  ومن 
التدفقات  الذي يعبر عن نف�سه ب�سورة تدفق ر�سائل عبر الزمان والمكان، فال�سبكات تعالج 
المعلوماتية عبر قنوات تربط بين العقد، وهي الروابط، ويحدد طبيعة ال�سبكة البرنامج الذي 
القيم  ت�سمله من م�سالح، وهذه  قيم وما  تنطوي عليه من  اأهدافها وقواعد عملها وما  يحدد 
الجتماعيون  والفاعلون  ال�سبكة  برمجوا  الذين  الجتماعيون  الفاعلون  يحددها  والم�سالح 

الذين ان�سموا لل�سبكة فيما بعد)10(.

وما اإن تقام ال�سبكة ويتم برمجتها فاإنها تتبع التعليمات المن�سو�ص عليها في نظام ت�سغيلها،  
ال�سبكة  اأهدافها ومعاييرها. ولتغيير مخرجات  اإطار  الذاتي في  الت�سكيل  قادرة على  وت�سبح 

)9(       دارن بارين، املجتمع ال�سبكي، ترجمة اأنور اجلمعاوي )الدوحة: املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات، 2015(. 
 Manuel Castells, Communication Power (London: Oxford University Press, 2009).  )10(



21

يتعين و�سع برنامج جديد لها من خارج ال�سبكة اأي من الفاعلين اأو الدولة اأو المبرمجين اإلى 
نقاط الو�سل اأو ما ي�سمى بالمحولت ح�سب الحالة.

وكما اأن مختلف جماعات المجتمع التقليدي في �سراع اجتماعي دائم مما يوؤدي اإلى 
اأو  التعاون  اإما على  ا  اأي�سً تقوم  ببع�سها  ال�سبكات  فاإن عالقة  والتناف�ص  التحالفات  خليط من 

التناف�ص:

�سيفرات  بوجود  بينها  فيما  والعمل  ال�سبكات  بين  الت�سال  على  القدرة  هو  التعاون 
للترجمة والتوا�سل بين ال�سبكات )بروتوكول الت�سال( واإمكانية الدخول اإلى نقاط الو�سل 

)المحولت(.

المناف�سة هي القدرة على تجاوز ال�سبكات الأخرى في الأداء اأو في القدرة على التعاون. 
التحويل في  القائمين على  المناف�سة �سورة تخريبية من خالل عرقلة عمل  اأن تتخذ  ويمكن 
بروتكولت  في  التدخل  خالل  من  اأو  )المحولت(  المناف�سة  ال�سبكات  في  الو�سل  نقاط 

الت�سال الخا�سة بهم اأو الثنين مًعا.

اإًذا فمنطق الحتواء والإق�ساء يعمالن مًعا في وقت واحد من اأجل حماية ال�سبكة وحماية 
قدرتها على تحقيق القيم والم�سالح التي تعبر عنها، ومن ثم فالم�سافة بين العقد داخل ال�سبكة 
داخل  العقد  بين  الم�سافة  بينما  ال�سبكة،  داخل  للتفاعل  حواجز  اأي  توجد  ل  اإذ  �سفر؛  هي 
عقد  اإلى  الدخول  اإمكانية  لأن  بب�ساطة؛  نهائية   ل  هي  خارجها  اأخرى  عقد  واأية  ال�سبكة 

ال�سبكات الأخرى مرفو�سة.

م�سابًها  يكون  �سلوكها  فاإن  العنقودي  ال�سكل  ال�سبكة  تتخذ  عندما  اأنه  عادًة  ويالحظ 
ل�سلوك تنظيم متما�سك اأو مجتمع �سغير؛ وذلك لأن العقد يمكنها الت�سال ببع�سها من خالل 
عدد محدود من الخطوات بال�سبكة كلها وبال�سبكات ذات ال�سلة من اأية عقدة في ال�سبكة. 
وعادًة ما ي�ساف في هذه الحالة �سرط الم�ساركة في البروتوكول وت�سمى �سبكة مغلقة. ومن 
ثم فالخال�سة اأن ال�سبكات باإيجاز هي هياكل معقدة لالت�سال القائم حول مجموعة اأهداف 
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الت�سغيل  بيئة  مع  التكيف  على  قدرتها  اأو من خالل  التنفيذ  ومرونة  الهدف،   ت�سمن وحدة 
وقدرتها على اإعادة الت�سكل ذاتيًّا.

المجتمع  ل�سمان فهم حركتها في  يلي  فيما  ال�سبكية  النظرية  اإجمال خ�سائ�ص  ويمكن 
وتاأثيرها عليه )11( )12(:

اأولى خ�سائ�ص ال�سبكة اأنه كلما زاد تفاعل العقدة مع ال�سبكة، زادت اأهميتها؛ لأن هذا 
لل�سبكة  اأهميتها  تكت�سب  العقدة  اأن  وثانيها  العقدة،  لدى  المعلومات  تزايد  يعك�ص  التفاعل 
من قدرتها عل تحقيق اأهداف ال�سبكة، ومن ثم ففي حالة فقد هذه الأهمية فاإن ال�سبكة تعيد 
ت�سكيل نف�سها باإق�ساء هذه العقدة، فال�سبكة هي الوحدة للمجتمع ولي�ص العقدة. وثالث هذه 
تتكون من خالل  الحياة الجتماعية  في  ات�سالية  اإل هياكل  لي�ست  ال�سبكات  اأن  الخ�سائ�ص 
تدفق الر�سائل بالقائمين بالت�سال عبر الزمان والمكان )اأي عبر المجتمع(، فال�سبكات تعالج 
تدفقات المعلومات بين العقد، فتحدد طبيعة ال�سبكة واأهدافها وقواعد اأدائها، ويمثل الفاعلون 
الجتماعيون )العقد( م�سدًرا لت�سكيل وبرمجة ال�سبكات، ولكن ما اإن تت�سكل ال�سبكة فاإنها 
تتبع التعليمات المن�سو�ص عليها في نظام ت�سغيلها، وت�سبح قادرة على الت�سكيل الذاتي. ومن 

ثم لتغيير مخرجات ال�سبكة يتعين و�سع برنامج جديد لها في نظام ت�سغيلها.

ورابع هذه الخ�سائ�ص اأن ال�سبكات المختلفة تتعاون اأو تتناف�ص مع بع�سها:

اأ- التعاون بين ال�سبكات يعني القدرة على الت�سال بين ال�سبكات. وتتوقف هذه القدرة 
على وجود برامج للترجمة والعمل بين ال�سبكات )بروتوكول الت�سال(.

ب- المناف�سة بين ال�سبكات تعني القدرة على تجاوز ال�سبكات الأخرى في الأداء اأو في 
القدرة على التعاون.

Manuel Castells, ”A Network Theory of Power”, International Journal of Communication 5, (2011): 773-  )11(
787.

بارين، المجتمع الشبكي.  )12(
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 ج- قد تتخذ المناف�سة �سورة تخريبية من خالل عرقلة القائمين بالتحويل بين ال�سبكات 
المتناف�سة في مراكز الت�سال اأو من خالل بروتوكولت الت�سال  اأو كليهما مًعا.

ثنائي: الحتواء  اأ�سا�ص منطق  تعمل على  ال�سبكات  اأن جميع  الخ�سائ�ص  وخام�ص هذه 
مت�سلة  عقدة  كل  لأن  لل�سفر؛  تميل  الواحدة  ال�سبكة  داخل  العقد  بين  فالم�سافة  والإق�ساء. 
اأما  اإلكترونية.  بوم�سة  يتم  معها  والتفاعل  مبا�سرة  ب�سورة  ال�سبكة  داخل  الأخرى  بالعقد 
الم�سافة بين العقد داخل �سبكة ما والعقد خارج هذه ال�سبكة،  فاإنها ل نهائية؛ لأنه ل يوجد 

اأدنى ات�سال بينه ما لم نغير برنامج ال�سبكة.

و�ساد�ص هذه الخ�سائ�ص اأنه حينما تتخذ ال�سبكة �سكاًل عنقوديًّا فاإنها تت�سرف كمجتمع 
ال�سبكة  عقد  ببقية  الخطوات  من  باأقل عدد ممكن  عقدة  اأية  من  يتم  الت�سال  اأن  اأي  �سغير 
اأو بعقد ال�سبكات المتعاونة. اأما في �سبكات الت�سال فن�سيف �سرًطا اآخر هو الم�ساركة في 

بروتوكول الت�سال.

ال�سبكات اإًذا هي هياكل معقدة لالت�سال تقوم حول اأهداف محددة ت�سمن وحدة الغر�ص 
ومرونة التنفيذ من خالل قدرتها على التكيف مع بيئة الت�سغيل )برامج الت�سغيل( والمجتمع، 
وال�سبكات هي اأ�سا�ص الحياة ومن ثم فهي قديمة قدم المخلوقات الحية. وغاية ما في الأمر 
لتبادل  الرهيبة  ال�سرعة  اإلى  اإ�سافة  التنظيم الجتماعي  اأ�سا�ص  اأ�سحت  الرقمية  الثورة  مع  اأنها 

المعلومات التي اأتاحتها و�سيلة نقل المعلومات الحديثة، وهي الكمبيوتر.

و�سابع هذه الخ�سائ�ص اأن ال�سبكات يمكن اأن تاأخذ �سكاًل راأ�سيًّا؛ حيث ين�ص في نظام 
وقد  والتحكم.  الأوامر  من  واحد  اتجاه  في  فيها  المعلومات  تدفق  يكون  اأن  على  ت�سغيلها 
�ساد هذا ال�سكل في الع�سور ال�سابقة على الت�سال الإلكتروني، وكان الأكفاأ؛ لأن ال�سبكات 
وب�سرعة  بالمكان  مرتبطة  م�سكالت  لحل  ما�سة  حاجة  في  كانت  المركزية  وغير  المنت�سرة 
الت�سال، ولم تكن تكنولوجيا الت�سال موؤهلة لذلك في ذلك الحين. اأما اليوم فال�سبكة الراأ�سية 
هي الأ�سواأ لأنها تج�سيد لل�سلطة الراأ�سية اأحادية التجاه ولي�ست تج�سيًدا للتفاعل الجتماعي.
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وثامن هذه الخ�سائ�ص اأنه مع مرور الزمن وتقدم تكنولوجيا الت�سال وانت�سارها تتزايد 
قدرة ال�سبكات على زيادة فاعلين جدد ومحتويات فكرية اأكثر في عملية التنظيم الجتماعي 
مع ا�ستقالل ن�سبي عن مراكز ال�سلطة. فقد �سكلت �سبكة ال�سكك الحديدية والتلغراف اأول 
بنية تحتية ل�سبكة �سبه عالمية لالت�سال ذات قدرة على اإعادة ت�سكيل نف�سها في مطلع الثورة 
الكبير  لالإنتاج  الراأ�سية  المنظمات  على  ت�سكل  الع�سر  ذلك  في  المجتمع  لكن  ال�سناعية. 
وموؤ�س�سات الدولة التي تت�سم بالترتيب الراأ�سي المتدرج،  ولذا ظهرت الأنظمة ال�سمولية في 
ن هذه ال�سبكات  ن بالقوة التي تمكِّ ذلك الحين. فالتكنولوجيا المبكرة للثورة ال�سناعية لم تكِّ
ن عقدها من ال�ستقالل؛ لأن هذا ال�ستقالل يتطلب تعددية في  المبكرة من ال�ستقالل اأو تمكِّ
التوجيه وتدفق المعلومات با�ستمرار مع توافر التكنولوجيا المنا�سبة ك�سرط لزم للنجاح في 
تغيير المجتمع،  وهو ما لم يحدث اإل في مجتمع �سناعي نا�سج في ع�سر تكنولوجيا الت�سال 

الرقمي.

وتا�سع هذه الخ�سائ�ص اأن ال�سبكات اأ�سبحت اأكثر ال�سيغ التنظيمية كفاءًة؛ نتيجة ثالثة 
مالمح رئي�سة هامة:

تغيير  مع  بالأهداف  والتم�سك  المتغيرة  للبيئات  وفًقا  الت�سكيل  اإعادة  اأي  المرونة: 
عنا�سرها.

الإنتاج الكبير: القدرة على التو�سع اأو النكما�ص في الحجم.

ال�سبكة  على  الهجمات  اأمام  وال�سمود  ال�ستمرار  على  القدرة  اأي  البقاء:  على  القدرة 
وعقدها.

وعا�سر هذه الخ�سائ�ص اأن تطور تكنولوجيا الت�سال يعني التو�سع والزيادة في الج�سم 
والمت�سلة  المحمولة  والخفيفة  ال�سغيرة  الت�سال  و�سائل  ا�ستخدام  نتيجة  الب�سريين؛  والعقل 
ن الفاعلين الجتماعيين من التفاعل. ومع تطور النانو تكنولوجي  ب�سبكة المعلومات مما مكَّ
تفاعل  امتد  ثم  ومن  الآلة.  وحياة  الب�سرية  الحياة  بين  الحدود  �سقطت  تكنولوجي  والبيو 
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ال�سبكات من داخل الذات الب�سرية التي كانت اأ�سا�ص ال�سبكات اإلى عالم الن�ساط الجتماعي 
متجاوًزا حدود الزمان والمكان)13(. 

اإن فهم هذه الخ�سائ�ص في غاية الأهمية لفهم عالقات ال�سلطة في المجتمع ال�سبكي. اأي 
العالقة بين الدولة والمجتمع ورغم اأن عالقات ال�سلطة تتطلب تو�سيًفا لكيفية �سياغة جميع 
عنا�سر المجتمع ال�سبكي الرئي�سية اأو في مقدمتها مفهوم الإنتاج، والعمل، والثقافة،  وتحديد 
يت�سع  ل  المجال  اأن  اإل  زمنية ومكانية  العنا�سر ك�سيغة  هذه  ونمط وجود  والت�سال  القيمة 
بطبيعة الحال لتناول مجمل ما تقدم. ولذا �سيتم الكتفاء بالإ�سارة اإلى طابع عالقات ال�سلطة 

التي توؤثر مبا�سرة على نظم الحكم حاليًّا وم�ستقباًل.

ثالًثا: عالقات ال�سلطة في المجتمع ال�سبكي 
المجتمع  في  اأوًل  نفهمها  اأن  ينبغي  ال�سبكي  المجتمع  في  ال�سلطة  نفهم عالقات  حتى 
ال�سناعي والتقليدي؛ حتى ي�سهل فهم فحواها جيًدا. من هذا المنطلق فبالرغم من اأن العالقة 
العمليات  اأقدم  هي  ال�سلطة  فاإن  وتاأثر،  تاأثير  ذات  تبادلية  عالقة  هي  والمجتمع  ال�سلطة  بين 
التي  والموؤ�س�سات  القيم  تحدد  فال�سلطة  المجتمع،   تحدد  التي  هي  لأنها  مجتمع؛  اأي  في 
اأو الهيمنة، باعتبارها القدرة  تحدد المجتمع. والمجتمع بدوره  يحدد عالقات ال�سلطة فيه 
على التاأثير وممار�سة النفوذ ب�سكل غير متنا�سب على قرارات الفاعلين الجتماعيين الآخرين 
وفًقا  بال�سلطة،  المتمتع  الجتماعي  الفاعل  وخطاب  وم�سالح   وقيم  قرارات  تدعم  ب�سورة 

للتو�سيح التالي: 

 Castells, The Rise of Network Society.  )13(
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اإًذا ال�سلطة تحدد المجتمع من خالل ما تفر�سه من قيم وموؤ�س�سات،  والمجتمع يحدد 
عالقات  تغيير  يمكنه  ثم  ومن  لخطابها،  ان�سياعه  مدى  خالل  من  الوقت  نف�ص  في  ال�سلطة 

ال�سلطة من خالل تحديها اأو رف�ص خطابها اإن لزم الأمر.

كما اأن المجتمع يمكنه تغيير عالقات ال�سلطة اأو عالقات الهيمنة عن طريق اإعادة هيكلة 
اإما ب�سورة �سلمية تدريجية اأي اإجراء اإ�سالح �سيا�سي عن  ال�سلطة القائمة بالفعل، ويتم ذلك 
طريق تبني خطاب بديل لخطاب ال�سلطة واإما بطريقة عنيفة؛ نتيجة تغيير نظام الحكم فجاأة 

بالثورة اأو بالحرب مثاًل.

ويعني مفهوم الفاعل الجتماعي وجود �سخ�ص اأو طائفة وقبيلة اأو موؤ�س�سة اأو منظمة اأو 
�سبكة تقوم بالفعل المطلوب. ومن ثم فالفعل هنا هو فعل مجموعة من الب�سر حتى واإن كان 
�سادًرا عن موؤ�س�سات اأو منظمات حتى لو كان فعاًل في الما�سي)14(. وبالتالي فال�سلطة اإًذا هي 
اأو قهر؛ لأن الإذعان والقهر يلغيان مفهوم ال�سلطة كليًّا؛  اإذعان  عالقة تفاعل ولي�ست عالقة 
ال�سلطة  عالقة  ويجعالن  لل�سلطة  الجتماعي  والجوهر  التفاعل  يلغيان  والإذعان  القهر  لأن 

بالمجتمع في اتجاه واحد.

اأما معنى التاأثير ب�سكل غير متنا�سب فيق�سد به اأنه رغم اأن العالقة تبادلية ذات تاأثير وتاأثر 
فاإن هذا التاأثير غير مت�ساٍو في التجاهين. كما اأن تاأثير اأحد الفاعلين عادة ما يكون اأقوى من 
تاأثير الطرف الآخر، ومن ثم ل توجد اأبًدا �سلطة مطلقة اأي ل توجد مقاومة من اأحد الطرفين، 

ففي هذه الحالة تنتفي ال�سلطة وتتحول اإلى اإذعان اأو قهر)15(.

طرف  من  مقاومة  وعالقة  طرف  من  نفوذ  عالقة  ت�سمل  ما  دائًما  ال�سلطة  عالقات  اإًذا 
اآخر، وحينما تكون المقاومة اأكبر من عالقة الهيمنة اأو النفوذ، تتغير عالقات ال�سلطة ويتغير 
بالتالي اأ�سلوب الحكم. واإذا حاول المتمتعون بال�سلطة اإلغاء مقاومة الأطراف الأخرى، فاإن 
ال�سلطة تنتفي، لأن الذعان والقهر لي�ص بينهما عالقة اجتماعية ولكنه عالقة اأحادية في اتجاه 

)14(    ميل ت�سريتون، وان براون، علم االجتماع: النظرية والمنهج، ترجمة هناء اجلوهري، امل�رشوع القومي للرتجمة 2075 )القاهرة: املركز 
القومي   للرتجمة، 2012(.

)15(    م�سطفى حجازي، اإلنسان المهدور: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية )بريوت: املركز الثقايف العريب، 2002(.
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واحد فقط. ومن هنا يكت�سب العنف اأهميته لل�سلطة باعتباره الو�سيلة ال�سرعية لتوزيع القيم في 
المجتمع. ومن ثم لبد من ماأ�س�سته اأي اإ�سفاء ال�سبغة الموؤ�س�سية عليه،  ومن ثم تظهر الحاجة 

اإلى بناء الموؤ�س�سات.

اإًذا ال�سلطة = خطاب لتوزيع القيم + موؤ�س�سات لممار�سة العنف + موؤ�س�سات للتظلم اأي 
العدل.

العنف = خطاب + موؤ�س�سات.

ال�سلطة = خطاب + العنف.

وجناحا ال�سلطة اأي الخطاب والعنف متكامالن يدعم كلٌّ منهما الآخر ل�سياغة ال�سلطة 
من  جلية)16(  ب�سورة  ال�سلطة  م�سادر  تكاملية  فكرة  عن  فيبر  ماك�ص  عبر  وقد  عنها.  والتعبير 
اجتماعية  عالقة  في  الجتماعيين  الفاعلين  اأحد  دخول  اإمكانية  باأنها  لل�سلطة  تعريفه  خالل 
هذه  م�سروعية  عن  النظر  وب�سرف  الآخر،  الطرف  مقاومة  رغم  اإرادته  تنفيذ  من  نه  تمكِّ ما 

المقاومة، ثم يربط ال�سلطة بال�سيا�سة والعمل ال�سيا�سي، ويربط كالًّ منهما بالدولة.

تجعله  الذي  الإقليم  وهو  محدد،  جغرافي  مجال  لها  ال�سلطة  ممار�سة  اأن  يالحظ  كما 
الدولة  اأو عنا�سر  ال�سيا�سية فيما بعد مكوًنا رئي�سيًّا من مكونات  النظرية  القانونية ثم  النظرية 
ن ال�سلطة هو من ين�سئ  اإلى جانب ال�سعب والحكومة و»ال�سيادة«، اأي اأن المجتمع الذي كوَّ

الدولة ولي�ص العك�ص.

لالإقليم، وهو  اإ�سافة  بال�سلطة  يرتبط  اأ�سا�ص جديد  القومية فقد ظهر  الدولة  انبثاق  ومنذ 
اأ�سا�سي ل غنى عنه لتمكين  اأن ال�سرعية ركن  اأو�سح هابرما�ص  Legitimacy. وقد  ال�سرعية 
من  عدد  اتباع  خالل  من  تتم  ال�سرعية  هذه  اأن  موؤكًدا  ونفوذها  هيمنتها  فر�ص  من  الدولة 
اأف�سل �سور  الد�ستورية -  الديمقراطية  تمثل  اأ�سا�ًسا، ول  ال�سيا�سية  المختلفة غير  الإجراءات 

 Max Weber,  From Max Weber: Essays in Sociology, edited and translated by Hans Heinrich Gerth and  )16(
C. Wright Mills (NY: Oxford University Press, 1946).
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اأنها  يوؤكد  الذي  الإجراءات  هذه  من  فقط  واحًدا  اإجراًء  اإل   - هابرما�ص  لدى  الديمقراطية 
اإجراءات غير �سيا�سية.

هذه ال�سرعية هي اأ�سا�ص بناء المعنى الذي يعك�سه خطاب ال�سلطة،  وهو ما يوفر لها في 
نف�ص الوقت �سرعية ا�ستخدام العنف للمخالفين. فاإذا كان التمثيل الديمقراطي هو المعنى العام 
في المجتمع وتتحدث عنه ال�سلطة في خطابها، وجب عليها ا�ستخدام العنف في حالة قيام 
فاعل اجتماعي - �سخ�ص اأو جماعة اأو حزب �سيا�سي - بتجريم فكرة التمثيل الديمقراطي اأو 
حتى مجرد رف�سها لأي �سبب كان، وهو ما اأكدته ديباجة الد�ستور الم�سري ب�ساأن ثورة 25 

يناير.

ومن ثم فاإن قدرة المجتمع المدني الذي يعمل و�سيًطا بين ال�سلطة والمجتمع في الدولة 
ويحدد  الديمقراطية،  تطبيق  يكفل  ما  هو  العام  للمجال  الم�سترك  العام  المعنى  اإي�سال  على 
�سروط الممار�سة الم�سروعة لل�سلطة،  وذلك باعتبار اأن ال�سلطة تمثيل لقيم وم�سالح المواطنين 

التي يتم التعبير عنها من خالل تبادل الآراء في المجال العام)17(.

اإًذا ي�ستند ال�ستقرار الموؤ�س�سي على مدى اإمكانية تاأكيد القيم والم�سالح المختلفة التي 
تنطوي عليها العملية ال�سيا�سية والتي يعك�سها خطاب ال�سلطة عبر �سبكات الت�سال المختلفة 
وكذا  والفنون  والآداب  العامة  والخطب  والتليفزيون  وال�سحف  الراديو  مثل  الدولة؛  في 
المدني  والمجتمع  التداخلية  الدولة  بين  الف�سل  يتم  وعندما  الجتماعي.  التوا�سل  �سبكات 
للقمع،  المدني  المجتمع  ويتعر�ص  العام  المجال  بالكامل  ينهار  ال�سلطة،  لخطاب  الناقد 
له  للترويج  ال�سلطة  تود  الذي  المعنى  تحويل  على  لل�سلطة  الديمقراطية  الممار�سة  وتتوقف 
اإلى قرارات وظيفية للعمل المنظم في الدولة وفًقا للد�ستور اأي اأن العملية ال�سيا�سية التي تهم 
المجتمع تتحول اإلى عملية قانونية اإدارية خارج المجتمع فيما بين �سلطات الدولة، وهي �سمة 

 Jurgen Habermas, The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of  )17(
Burgeois Society, translated by Thomas Burger (Cambridge: Polity Press, 1989).
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المراحل النتقالية ولذا فهي انتقالية بين عمليتين �سيا�سيتين تربطهما العملية القانونية الإدارية 
اأي الأوامر ال�سيا�سية من اأعلى لأ�سفل.

القائم  الو�سع  �سرعية  هي  ال�سرعية  ت�سبح  الموؤجلة  ال�سيا�سية  العملية  جوهر  على  وبناًء 
و�سرعية المقاومة بالن�سبة لالأو�ساع ال�سائدة و�سرعية الم�ستقبل كما اأو�سح كا�ستلز في موؤلفه 

حول مجتمع المعلومات ال�سبكي.

الجتماعية  الممار�سة  مجالت  كل  في  ال�سلطة  عالقات  دعم  للدولة  يمكن  وكما 
اأي  ال�سيا�سي  المجال  عن  بعيًدا  تمار�ص  التي  ال�سغيرة  لل�سلطات  النهائي  ال�سامن  ا  اأي�سً فهي 
منظمات المجتمع المدني. فاإذا تعار�ست هذه ال�سلطات ال�سغيرة مع هياكل الهيمنة )الدولة 
الهيمنة من خالل و�سائل موؤ�س�سية عادًة ما  اأو يعاد تر�سيخ  اأن تتغير الدولة  فاإما  بموؤ�س�ساتها( 
يكون العنف و�سيلتها. ومن الموؤكد عدم وجود فارق بين تر�سيخ الهيمنة بالعنف اأو با�ستخدام 

الخطاب الن�سباطي والتاأكيد على عدم ال�سماح  بالختالف.

وكافة  المجتمع  اإلى  الن�سباطي  الخطاب  تغلغل  عن  الرائعة  مقولته  فوكو  يطرح  وهنا 
موؤ�س�سات الدولة والموؤ�س�سات الموازية لها؛ مثل اأماكن العبادة وال�سجون والجي�ص والجهاز 
الإداري واإلى العملية الإنتاجية ممثلًة بالم�سنع اأو العالقات الجن�سية في اأو�سع معانيها؛ مثل 

دعم الأ�سرة الأبوية والرجال والن�ساء وكافة الموؤ�س�سات التعليمية مثل المدر�سة والجامعة.

مع  الدولة  من  العنف  لممار�سة  اللجوء  باحتمال  يقترن  اأن  لبد  الن�سباطي  فالخطاب 
الدولة  موؤ�س�سات  الن�سباطي  الخطاب  هذا  م�سادر  واأهم  بالم�سروعية.  العنف  هذا  �سبغ 
التاأكيد على طاعة ولي الأمر  الدينية من خالل  الموؤ�س�سات  الموازية لها؛ مثل  والموؤ�س�سات 
واإرادة اهلل، ومن خالل اإ�سدار الفتاوى الداعمة له والجامعات من خالل تقديم خبرة تبريرية 

الخطاب وبع�ص المثقفين وو�سائل الإعالم)18(.

 Michel Foucault, Surveiller et punir (Paris: Gallimard, 1975).  )18(
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ولمقاومة الخطاب الن�سباطي لبد من بلورة خطاب بديل يكون قادًرا على اكت�ساح 
الدولة  لإجبار  �سرورية  خطوة  يكون  البديل  الخطاب  وهذا  للدولة.  الن�سباطي  الخطاب 
ا  الدولة لزالت مثاًل هامًّ فاإن  المجتمع،  ال�سلطة في  للعنف. ورغم توزيع  اللجوء  على عدم 
على ممار�سة ال�سلطة من خالل 3 م�سادر؛ هي العنف والمال والمعلومة اأو الثقة الناجمة عن 
المعلومة، من خالل م�ساعيها لحتكار ت�سكيل العقول ومن هنا تبدو اأهمية المعلومة كاأهم 

م�سدر من م�سادر ال�سلطة ال�سيا�سية في اأبهى �سورها.

ال�سبكي  المجتمع  في  لل�سلطة  الممار�سات  هذه  بع�ص  اختلفت  الواقعية  الناحية  من 
الذي اقترن وجوده بالعولمة. فاذا كانت الدولة هي »جماعة ب�سرية نجحت في ال�سطالع 
بم�سروعية ا�ستخدام العنف في نطاق جغرافي معين«، فالإقليم من مكونات الدولة. ول يهم 
خر لها؛  اآ اأم �سكاًل  لنا قبيل �سبعينيات القرن الع�سرين  اأن تكون هي الدولة القومية المعروفة 
لأن اأية جماعة ب�سرية تنجح في ا�ستخدام العنف بطريقة م�سروعة وتميل ب�سكل طبيعي لتكوين 
دولة فهي اأمة، فالأمة تميل لتكوين دولة، ولذا تحدد الأمة والدولة والإقليم حدود المجتمع.

ولكن المجتمع ال�سبكي اأعاد تعريف حدود الإقليم لممار�سة ال�سلطة طالما اأن العولمة 
تهتم باإعادة اإر�ساء العلوم الجتماعية باعتبارها علوًما قائمة على الواقع. وهذا الواقع يتج�سد 
في العالم متجاوًزا الدول بحدودها المعروفة على الخرائط �سواء من ناحية تحديد المفاهيم 
اأم النظريات اأم المناهج التحليلية اأم التنظيمات الدولية التي تن�سم اإليها الدولة. ومن ثم فمن 
المهم النظر للمجتمع ال�سبكي وما يرتبط به من مفاهيم؛ مثل الأ�سرة والطبقة والديمقراطية 
والهيمنة والدولة والقت�ساد والمجال العام وال�سيا�سة واأ�سلوب تحديد القيمة من اأ�سر النطاق 

المحلي الوطني واإعادة تعريفها في مفهوم عام عالمي الم�سمون)19(.

وتتزايد حدة الم�سكلة وبخا�سة في الدول الأخرى لتتحول اإلى ال�سكل ال�سبكي؛ نتيجة 
ال�سلطة »العنف والثروة والمعلومة«  اإن م�سادر  اأ�س�ص محلية في حين  الد�ستور على  �سياغة 
يتزايد بناوؤها في المجال العام العالمي، مما يوؤدي لأزمة �سرعية للديمقراطية، وهو ما عبرت 

Castells, The Rise of Network Society.  )19(
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 Territory, Authority, 20( وكتاب(In Search of Politics عنه كتابات كثيرة؛ مثل كتاب
.)21(Rights: From Medieval to Global Assemblages 

زمنية  ل�سيغة  وفًقا  اجتماعية  هياكل  في  موجودة  وعالقاتها  بموؤ�س�ساتها  ال�سلطة  كانت 
ومكانية معينة )الدولة حتى الع�سر ال�سناعي(، بينما اأ�سبح المفهوم الحديث لل�سلطة متخطًيا 
اأ�سبح عالميًّا واإقليميًّا ومحليًّا في وقت واحد. فمن  هذه ال�سيغة الزمانية والمكانية؛ بحيث 
فيتجاوز  ال�سلطة  لعالقات  المرجعي  الإطار  ا  اأي�سً ويتغير  تتغير  المجتمع  حدود  اأن  الموؤكد 
الإطار المحلي اإلى الإقليمي والعالمي. ولي�ص معنى ذلك اختفاء الدولة القومية، لكن غاية ما 
في الأمر اأن البعد القومي لعالقات ال�سلطة لي�ص اإل بعًدا واحًدا �سمن عدة اأبعاد اأخرى تعمل 
وهياكلها  دورها  تغيير  من خالل  القومية  الدولة  على  فيوؤثر  مًعا،  والمعار�سة  ال�سلطة  داخل 
ووظائفها. وهذا التطور للدولة �سيوؤدي بنا في النهاية اإلى �سكل جديد من الدولة هو الدولة 

ال�سبكية.

»الإطار  فقط  الدولة  اإقليم  حدود  تحدها  ل  التي  ال�سلطة  عالقات  فهم  يمكن  حتى 
المحلي« ينبغي اأن ننظر اإلى المجتمع باعتباره مكوًنا من مجموعة �سبكات لل�سلطة متعددة 
ومتداخلة ومتفاعلة في ثالث م�ستويات؛ هي المحلي والإقليمي والعالمي. ونحدد هوية هذه 
ال�سبكات التي ت�سكل تقاطعاتها المجتمع؛ ففهم هوية ال�سبكات يقدم فهًما اأدق للموؤ�س�سات 
المج�سدة لل�سلطة. فهذه الموؤ�س�سات بطبيعتها محلية واإقليمية وعالمية في اآن واحد،  وهذه 
الموؤ�س�سات هي التي تحدد حدود المجتمع الذي اأ�سبح محليًّا في بع�ص اأبعاده، واإقليميًّا في 
اأبعاد اأخرى »خا�سة الأمنية«، وعالميًّا في اأبعاد ثالثة خا�سة المالية والقت�سادية والإن�سانية وما 

يتعلق بالملكية الفكرية.

ويالحظ اأن ال�سبكة لها �سيغتها الزمنية والمكانية والتنظيمية )ال�سبكة قد تكون �سيا�سية اأو 
اقت�سادية اأو ع�سكرية اأو اجتماعية اأو علمية اأو تكنولوجية(. ولكنها متغيرة من لحظة لأخرى 

Zygmunt Bauman,  In Search of Politics (Stanford, CA: Stanford University Press, 1999).   )20(
 Saskia Sassen,  Territory,  Authority,  Rights: From Medieval to Global Assemblages (Princeton, NJ:  )21(
 Princeton University Press, 2006).
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بل  اإقليمية فقط  اأو  تعد محلية  لم  ال�سبكات  اأي  اأ�سا�ص تكوينه  ت�سكيله؛ لأن  اأعيد  فالمجتمع 
لكن  الخريطة  الموجودة على  الدولة  له حدود هي حدود  فالمجتمع  ا، كذلك   اأي�سً عالمية 
ال�سبكات لي�ص لها اأي حدود، فهي مفتوحة النهايات ومتعددة الحواف، وحجمها يتوقف 
على التوافق والتناف�ص بين الم�سالح والقيم المبرمجة بها والمبرمجة بال�سبكات المت�سلة بها.

فيها  بما  ال�سبكات  لتفاعل  حار�ًسا  اأ�سبحت  باأنها  العولمة  بداأت  الدولة  اأن  يعني  هذا 
هي  معينة،  �سبكات  في  مهمة  عقدة  اإلى  تتحول  الوقت  بم�سي  اأنها  اإل  ال�سلطة  �سبكات 
الجتماعية  ال�سبكات  مع  تتداخل  التي  العالمية  والموؤ�س�سية  والع�سكرية  ال�سيا�سية  ال�سبكات 
التفاعلي الجديد ماآله  الأخرى. واأية محاولة لالإخالل بهذا الدور الحار�ص للدولة وبدورها 
لهذه  خ�سوعها  ثم  ومن  والهيمنة،  النفوذ  �سبكات  مختلف  من  الدولة  هذه  واإق�ساء  الف�سل 
الهيمنة فلل�سبكات منطق عملها الذي ل يمكن تحديه تماًما؛ مثل فكرة النظام الذي يخ�سع 
لمنطق تفاعالته ومحاولة ال�سيطرة على هذه التفاعالت مائلة الف�سل، مما قد يوؤدي اإلى انهيار 

النظام نف�سه ودخوله في حالة فو�سى.

ومن ثم يمكن النظر اإلى المجتمع ال�سبكي على اأنه مجتمع ال�سبكات المكون من اأنماط 
مختلفة من ال�سبكات العالمية والإقليمية والمحلية في مجال عام افترا�سي متعدد الم�ستويات 
للتفاعل الجتماعي. وهذه ال�سبكات تحدد حدود المجتمع الجديد مع التاأكيد على اأن هذه 
الحدود مرنة ومتغيرة للغاية؛ لأن �سبكات العولمة تتغير با�ستمرار. وللتاأكد من ذلك لبد اأن 
نحدد خ�سائ�ص المجتمع ال�سبكي الم�ستمدة من خ�سائ�ص ال�سبكات. ومن ثم يمكن الف�سل 
بين المجتمع ال�سبكي باعتباره  �سبكات تن�سطها تكنولوجيا الت�سال التي تعالج المعلومات 
رقميًّا والهياكل الجتماعية التي تعد ترتيبات تنظيمية للب�سر في عالقات الإنتاج وال�ستهالك 
التنظيمات الجتماعية  واإعادة الإنتاج والخبرة وال�سلطة. وهذا الف�سل هام لتف�سير ا�ستمرار 
التحليلية  الناحية  من  تعقيًدا  الأمر  يزيد  مما  ال�سبكات  ظل وجود  في  الأ�سرة  مثل  الأخرى؛ 

والواقعية.

اإعادة ت�سكيل نف�سها، وتتجاوز  كذلك فاإن ال�سبكات الرقمية عالمية؛ لأنها قادرة على 
الحدود الموؤ�س�سية وال�سيا�سية عبر �سبكات كمبيوتر مت�سلة ببع�سها، بالتالي فاأية �سبكة رقمية 
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اإل  لي�ست  التكنولوجيا  هذه  لكن  عالمية  تكون  اأن  على  كامنة،   قدرة  برنامجها  في  تحمل 
و�سائل لتنفيذ التجاهات التي يحددها المجتمع نف�سه رغم اأن جذور العولمة نف�سها كامنة 

في عوامل اقت�سادية و�سيا�سية وثقافية.

كما اأنه ل يمكن تفعيل القوى التي تقود العولمة اإل بامتالك القدرة على اإقامة ال�سبكات 
ال�سيا�سي  ال�سراع  مفهوم  تغير  ولهذا  الرقمية،  التكنولوجيا  با�ستخدام  العالم  م�ستوى  على 
ال�سبكات هو  اأن مجتمع  يوؤكد حقيقة هامة هي  وال�سبكة. وهذا  الذات  بين  لي�سبح �سراًعا 
والت�سبيك. لل�سبكات  الأر�ص جميًعا خا�سعون  �سكان  اأن  ذلك  يعني  ول  العولمة،  مجتمع 
ولكنه يعني اأن الجميع يتاأثرون بالعمليات والقيم والم�سالح التي تتم في ال�سبكات التي تمثل 
كانوا  اإن  حتى  مثاًل،  المتحدة  الأمم  ومبادئ  بقيم  الجميع  تاأثر  كما  تماًما  العولمة،  مجتمع 
ينتمون لدول غير اأع�ساء بها، ومن ثم فالعولمة هي �سبكة كبرى تربط بين �سبكات العولمة؛ 
مثل �سوق المال العالمي، وتوزيع ال�سلع والخدمات، والعمالة عالية المهارة، و�سائل الإعالم، 
الحكومية  غير  والجمعيات  القت�ساد،  تدير  التي  الدولية  والموؤ�س�سات  والثقافة،  والفنون، 
تهمي�ص هيكلي في  بمعنى  تراكمي  منها  العالمية والإق�ساء  العالمية، والحركات الجتماعية 

�سبكات العولمة.

تعاني  ولذا  عالمية،  و�سبكات  محلية  خبرة  عن  عبارة  العولمة  �سبكات  فاإن  كذلك 
الثنائي  المنطق  نتيجة  خطيًرا؛  انق�ساًما  الدول  بع�ص  في  الدول  حددتها  التي  المجتمعات 
لل�سبكات؛ اأي الحتواء والإق�ساء في �سبكات العولمة التي ت�سكل هيكل الإنتاج وال�ستهالك 
قيمة،   ذات  اجتماعية  فواعل  ل�سم  نف�سها  لتغيير  ت�سعي  ال�سبكات  لأن  والت�سال؛  وال�سلطة 

فال�سبكات تقام لال�ستحواذ على موقع للتفوق في الت�سال.

للفاعلين  ال�ستجابة  �سديد  ديناميكي  تفاعلي  بناء  هو  العالمي  ال�سبكات  مجتمع  اإًذا 
الجتماعيين في مختلف المجالت ال�سيا�سية والثقافية والجتماعية والفنية وال�ستراتيجيات 
والقت�سادية. لكن في كل هذه الحالت يظل ملمحها الأ�سا�سي هو هيمنتها على هذه الأن�سطة  
دون  المحلي  البعد  من  اأقوى  المعولم  البعد  يجعل  مما  ال�سبكات  من خارج  بها  والفاعلين 

اإرادتها مالم تتعولم ال�سبكات المحلية.
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وهيكلها  ال�سبكات  مجتمع  عولمة  في  اأ�سا�سيًّا  ملمًحا  التكافوؤ  عدم  ي�سبح  هنا  ومن 
التي  المجتمعات  في  المحلية  ال�سبكات  مع  تتعاي�ص  العولمة  �سبكات  اأن  كما  الجتماعي. 
المزدوج؛  المنطق  نتيجة  وجغرافيتها  هند�ستها  النوعين  من  �سبكة  فلكل  العولمة،  تقاوم 
الحتواء والإق�ساء، ف�سبكة العولمة لالقت�ساد غير �سبكة الم�سروع وغير �سبكة المواقع العالمية 

لتكنولوجيا الت�سال مثاًل.

والخال�سة اأن تحليل المجتمع ال�سبكي ينبغي اأن يتم وفًقا لالأ�س�ص التالية:

ن من �سبكات ذات م�ستويات متعددة تعيد ت�سكيل نف�سها،  اأنه بناء معماري عالمي مكوَّ
ويبرمجها ويعيد برمجتها اأ�سحاب النفوذ وال�سلطان في كل مجال.

المختلفة  والجغرافيا  الهند�سة  اأنماط  بين  التفاعل  ناتج  ال�سبكي  المجتمع  تحليل  اأن 
لل�سبكات التي ت�سمل الأن�سطة الالزمة للحياة والعمل ولي�ص جغرافية الدولة.

عدم  وجغرافيا  وهند�سة  المهيمنة  ال�سبكات  بين  الثانية  بالدرجة  تفاعٍل  ناتَج  وباعتباره 
�سبكات  لواء  تحت  المنطوية  غير  اأو  الم�ستبعدة  الجتماعية  الأنماط  مختلف  بين  الت�سال 

العولمة.

الدولة  دور  في  والتغيير  المختلفة،  وموؤ�س�ساتها  ال�سلطة  جوهر  في  فالتغيير  ثم  ومن 
ا على الم�ستوى  والمجتمع لم يتم على م�ستوى الدولة فقط اأي الم�ستوى المحلي، واإنما تم اأي�سً
ال�سبكية هي  فالدولة  العالمي.  والم�ستوي  الت�سنيع،  ع�سر  بلغة  الإقليمية  النظم  اأي  الإقليمي 
الدولة التي تتقا�سم فيها الدولة �سيادتها مع دول وموؤ�س�سات اأخرى على الم�ستوى العالمي؛ 
اإقليمية. ولذا  اأو  التي تواجهها حتى واإن كانت م�سكالت محلية  الم�سكالت  اأجل حل  من 
Mega diplomacy التي تعني توفير م�سادر عالمية لحل   ارتبط ظهور الدبلوما�سية ال�ساملة 

م�سكالت محلية بظهور المجتمع ال�سبكي اأو التحول اإليه)22(.

  Parag Khanna, How to Run the World: Charting a Course to the Next Renaissance (NY: Random House,  )22(
2011).
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فالدولة القومية التي ا�ستهدفت تحقيق اأعلى قدر ممكن من ال�سيادة من خالل احتكار 
تمنحهم  ثم  ومن  اإقليمها،  داخل  في  مواطنيها  تم�ص  التي  القرارات  لتخاذ  النهائية  العملية 
ذوي  الأجانب  على  الق�سائي  اخت�سا�سها  وتمد  وواجباتهم  لهم حقوقهم  وتحدد  جن�سيتها 
اأو  للتعاون  دولية  عالقات  اإطار  في  وتدخل  اأرا�سيها،   داخل  المقيمين  الأجنبية  الجن�سية 
التناف�ص، هذه الدولة تعاني من تناق�ص حاد بين ج�سدها ممثاًل في موؤ�س�ساتها التقليدية والعولمة 
التي تقوم على عدد من ال�سبكات العالمية بين مت�سابهين؛ مثل اأ�سواق المال اأو منظمات حقوق 
الإن�سان اأو �سبكات الأكاديميين في مجال محدد اأو بين الق�ساة اأو المحامين بمعنى اأن الدولة 
التكيف مع  منها  يتطلب  العولمة مما  �سبكات  متزايدة مع  اأزمة  تواجه  ال�سيادة  القومية ذات 
الأو�ساع الجديدة التي فر�ستها التكنولوجيا الرقمية. ومن ثم كلما ت�سددت الدولة القومية 

في التم�سك ب�سيادتها، ا�ستدت اأزمتها،  فالعالم قد تغير ولن يعود كما كان.

ويمكن للدولة القومية اأن تتغير وتتواءم مع التغييرات العالمية من خالل ثالث اآليات:

اأولى هذه الآليات هي دخول الدولة القومية في العديد من عالقات التعاون مع عدد من 
دول الإقليم تتطلب تقا�سم �سيادتها مع هذه الدول لحل بع�ص الق�سايا الإقليمية العالقة، وهو 
ما فعلته بالفعل دول التحاد الأوروبي لحل ق�سايا اأمنية من خالل تعاونها مع الناتو اأو ق�سايا 
اقت�سادية فيما بينها من خالل التفاق على العملة الموحدة مثاًل اأو ق�سايا اقت�سادية، ومع الغير 
من خالل التعاون مع نافتا وميركو�سور مثاًل اأو من خالل ال�سبكات القائمة بالفعل بين دول 
اإقليم معين من اأقاليم العالم؛ مثل التحاد الإفريقي اأو الجامعة العربية رغم اأنها �سبكات للتن�سيق 
والتفاو�ص المحدود. ومن ثم ينبغي ت�سجيع هذه الدول على الن�سمام لل�سبكات العالمية التي 
ت�سعى لتطوير ا�ستراتيجيات عالمية تتطلب التنازل عن قدر من ال�سيادة مقابل تحقيق منفعة؛ 
مثل قمة الثمانية التي تطورت اإلى قمة الع�سرين اأو المنظمة الدولية للطيران المدني مثاًل، فهذه 

ال�سبكات هي �سبكات هيمنة ت�ستهدف تطوير العالم في هذا التجاه.

وثاني هذه الآليات هي ت�سجيع الدول على اإقامة �سبكات تتزايد كثافتها بمرور الوقت 
من الموؤ�س�سات الدولية والمنظمات فوق القومية لعالج بع�ص الق�سايا العالمية التي تهم هذه 
الدول بدًءا من ال�سبكات ذات الأغرا�ص العامة، كالأمم المتحدة اإلى المتخ�س�سة منها؛ مثل 
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الدولية  الجنائية  الدولي والمحكمة  والبنك  الدولي  النقد  العالمية و�سندوق  التجارة  منظمة 
وال�سبكات الدولية المخت�سة بق�سايا معينة؛ مثل المناخ.

مثل  المحلية؛  للحكومات  �سلطاتها  عن  لتتنازل  الدول  ت�سجيع  الآليات  هذه  وثالث 
منظمات  بع�ص  مع  للتفاعل  قنوات  فتح  اأو  للمحافظين  الجمهورية  رئي�ص  �سلطات  تفوي�ص 
تج�سد  التي  الجمعيات  مع  المبا�سر  الت�سال  اأو  الن�ساط،  بنف�ص  تهتم  التي  المدني  المجتمع 
اأقليات معينة اأماًل في حل اأزمة الم�سروعية من خالل الت�سال المبا�سر باأية �سبكات ثقافية في 

الدولة ب�سورة مبا�سرة.

هذه الآليات الثالثة ت�سمح لعملية اتخاذ القرار بالتحرك في اإطار  محلي »الدولة« ر�سمي 
كموؤ�س�سات الدولة اأو غير ر�سمي؛ كمنظمات المجتمع المدني، واإطار اإقليمي يتعدى القومية 

ا الذي يتعدى ال�سيادة بدرجة اأعلى)23(. وال�سيادة والإطار العالمي اأي�سً

دول  مع  وم�سئوليتها  �سيادتها  الدولة  فيها  تتقا�سم  التي  الدولة  هي  ال�سبكية  فالدولة 
وموؤ�س�سات اأخرى على م�ستويات مختلفة محلية واإقليمية وعالمية؛ من اأجل حل الم�سكالت 
التي تواجهها حتى اإن كانت هذه الم�سكالت محلية اأو اإقليمية اأو عالمية. ويترتب على ذلك 
مرونة في اأ�سلوب الحكم وتنوع اأكبر في اأزمنة واأماكن تدفق المعلومات لحل هذه الم�سكلة، 

وفي العالقة بين الحكومة ومواطنيها مقارنة بما كان يحدث في الدولة القومية.

نظام الدولة وفًقا لهذا الأ�سلوب يتحرك بالتدريج من الدولة القومية اإلى الدولة ال�سبكية، 
بعًدا  اأكثر  ال�سيا�سي  التمثيل  نظام  يجعل  ما  وهو  متناق�سة،  موؤ�س�سات  وجود  اإلى  يوؤدي  مما 
عن اهتمامات المواطنين. رغم تح�سن اأداء الحكومة فاإن اأزمة ال�سرعية تتفاقم ويكون �سبيل 

تح�سينها التعاون على الم�ستوى المحلي والإقليمي ولي�ص العالمي.

اأهمية  �ستتزايد  ال�سبكية  الدولة  اإلى  القومية  الدولة  من  للتحول  المرحلة  هذه  وفي 
الحكومات على الم�ستويات المحلية والقومية. و�ستتزايد اأهمية المجتمع المدني ومنظماته 

 Castells, Communication Power.  )23(
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مما يوؤدي اإلى تعار�ص في الم�ستويات المختلفة للحكومة، ويوؤدي اإلى ت�سادمها. كما اأن هذه 
الأو�ساع توؤدي اإلى م�سكالت جديدة في اأربعة مجالت مطلوب حلها:

ب�سهولة  تتنازل  لن  القومية  الدولة  في  الهيمنة  تتولى  التي  الموؤ�س�سات  التنظيمي:  المجال 
عن هذه الو�سعية في مواجهة ال�سبكات، بل اإنها قد ل تميل اإلى التعاون مع ال�سبكات اأ�سا�ًسا 

فتن�سف مهمة التحول تماًما.

المجال الفني اأو التقني: هناك حاجة ما�سة اإلى تكنولوجيا المعلومات، وم�ساألة بروتوكول 
موؤ�س�سة  اأية  اإلى  المعلومات  تكنولوجيا  اإدخال  مجرد  اأن  اإلى  اإ�سافًة  كافية  تعد  لم  الت�سال 
ي�سيبها في البداية بالفو�سى وال�سطراب بدًل من زيادة التفعيل. كما اأن هذه الموؤ�س�سات ل 

تخاطر بالت�سبيك خ�سية اأن يوؤدي ذلك اإلى اإ�سعاف هيمنتها في المجتمع.

وافقية  ب�سبكات  الت�سال  بمعنى  راأ�سية  الأبعاد  ثنائية  الت�سبيك  فكرة  ال�سيا�سي:  المجال 
القومية  الموؤ�س�سات  �ستفقد  وبالتالي  ال�سبكتين،  في  وبع�سهم  الأع�ساء  بين  الت�سال  بمعنى 

ا�ستقاللها البيروقراطي.

تن�سيق �سيا�سات م�ستركة بين �سبكتين يعني ب�ساطة وجود  ال�سيا�سي:  المجال االأيديولوجي 
مما  واقعيًّا  موجود  غير  التوافق  وهذا  بينهما.  متبادلة  م�سالح  ووجود  بينهما  م�ستركة  قيم 
يتطلب جهًدا اأقوى لإيجاده. كما اأن الدول في الإطار ال�سبكي العالمي ما زالت تعطي اأولوية 

لم�سالحها مما يحيي القومية ويزيد من التناق�ص القائم بين موؤ�س�سات الدولة.

اإًذا كلما تقدمت العولمة القائمة على ال�سبكية، كثر ما تطرحه من تناق�سات، وازدادت 
اأزمات الدولة القومية وتنوعت من اأزمة �سرعية اإلى اأزمة هوية اإلى اأزمة تنمية اإلى اأزمة اأمنية مما 
اإلى محاولة يائ�سة لمقاومة العولمة من خالل الت�سبث بالدولة القومية  يدفع النخبة الحاكمة 
الدولة  اإلى  النتقال  من  يحد  مما  كاملة  ال�سيادة  ا�ستعادة  ذلك محاولة  في  بما  وموؤ�س�ساتها؛ 

ال�سبكية. ويظل ال�سوؤال المطروح هو ما �سكل الحكم في ظل كل هذه التفاعالت العالمية؟
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رابًعا: ال�سلطة في الدولة ال�سبكية والعالم ال�سبكي
ومع تزايد اأهمية المجتمع ال�سبكي يحق طرح ت�ساوؤل هام؛ وهو: اأين تكمن ال�سلطة في 
المجتمع ال�سبكي؟ ففي المجتمع الدولي في ظل الدولة القومية تكمن ال�سلطة في يد الدولة 
الأقوى، اأو الدول الأقوى، ففي ظل النظام ثنائي القطبية كانت ال�سلطة متمركزة في التحاد 
ال�سوفيتي الذي ورثته رو�سيا دوليًّا والوليات المتحدة الأمريكية. اأما في المجتمع ال�سبكي 
فال�سلطة اأكثر انت�ساًرا ولها م�سدران؛ م�سدر يرتبط بال�سبكة نف�سها، وم�سدر يرتبط بالتحويل 

اأي التفاعل بين ال�سبكات وبع�سها.

من  اأنماط  اأربعة  بين  التمييز  من  فالبد  نف�سها،  لل�سبكة  ال�سلطة  بم�سدر  يتعلق  فيما 
ال�سلطات، يقدم كلٌّ منه عمليات مختلفة  لممار�سة ال�سلطة، ومن ثم فال�سلطة في المجتمع 
ال�سلطة في المجتمعات  ال�سبكي مفهومها واأنماطها وعملياتها واأهدافها تختلف تماًما عن 

ال�سابقة على ظهور المجتمع ال�سبكي نف�سه. وهذه الأنماط المختلفة من ال�سلطة هي)24(:

الجتماعيين  الفاعلين  �سلطة  بها  ويق�سد   :Power Networking الت�سبيك  �سلطة   -1
 - الب�سري  المجتمع  جوهر  ت�سكل  التي  ال�سبكات  في  الم�ستركة  الجتماعية  والمنظمات 
اأفراًدا وجماعات - على الذين لم ين�سموا لل�سبكة. وتعمل هذه ال�سلطة من خالل ميكانيزم 

الإق�ساء اأو ال�ستبعاد.

ال�سبكات.  في  الحتواء  فوائد  من  اأ�سرع  ب�سكل  ال�سبكات  من  ال�ستبعاد  تكلفة  تتزايد 
وهو اأمر طبيعي؛ لأن قيمة دخول ال�سبكة يتزايد بمتوالية هند�سية مع حجم ال�سبكة )2، 4، 
8، 61، 23( وفًقا لقانون ميتكالف، بينما ال�ستبعاد يتم بمعدل اأ�سرع من المتوالية الهند�سية.

كذلك فاإن نظرية حرا�سة بوابات ال�سبكات التي يتم من خاللها الحتواء وال�ستبعاد من 
�سبكة معينة توؤكد اإمكانية تعزيز ال�سلطة الجمعية لبع�ص ال�سبكات على الأخرى اأو ل�سبكة ما 
الجتماعيون  الفاعلون  بع�ص  يوؤ�س�ص  وقد  ببع�سها)25(.  مت�سلة  غير  اجتماعية  وحدات  على 

 Castells, “A Network Theory of Power”: 773-787.  )24(
 Karine Barzilai-Nahon, “Toward a Theory of Network Gatekeeping: A Framework for Exploring  )25(
 Information Control”, Journal of the American Society for Information Science and Technology 59, No. 9
(July 2008): 1493-1512.
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�سلطتهم عل خطوتين؛ الأولى هي اإقامة �سبكة تجمع الموارد ذات القيمة، والثانية ا�ستراتيجية 
حماية البوابة؛ لمنع دخول غير ذوات القيمة لل�سبكة اأو الذين يهددون الم�سالح المهيمنة في 

ال�سبكة.

الذي  الطرح  من  فهمها  يتم  اأن  كا�ستلز  يقترح   :Network Power ال�سبكة  �سلطة   -2
الفاعلين  ن�سق اجتماعي من  اأنها  باعتبار  �سبكي  العولمة)26( من منظور  لتنظير  قدمه جريوال 
الجتماعيين المرتبطين ب�سبكة العولمة. وهذا الن�سق يتطلب معايير »بروتوكولت الت�سال« 

وهذه المعايير هي م�سدر �سلطة ال�سبكة وتتاألف من فكرتين متفاعلتين:

اأ- المعايير المتنا�سقة قيمتها اأعلى عندما ي�ستخدمها عدد اأكبر من الفاعلين الجتماعيين.

ب- هذه ال�سلطة تتخل�ص من البدائل المقيدة لالختيار الحر جماعيًّا ومن ثم تفعل هذا 
الختيار.

باإعطاء  ال�سبكة  تقوم  ومتباينين،  متعددين  اجتماعيين  لفاعلين  ال�سبكة  �سم  حالة  ففي 
الأولوية لحل على الحلول الأخرى المتاحة واإزالة الحلول البديلة.

اإًذا هذه المعايير اأو بروتوكولت الت�سال هي القواعد التي تقبل ع�سًوا بال�سبكة لأول 
مرة عن طريق فر�ص قواعد الحتواء ا�ستناًدا اإلى مدى انفتاح ال�سبكة. وهي م�ساألة قد تخ�سع 
للتفاو�ص بين عنا�سر ال�سبكة نف�سها وفور اإقرارها ت�سبح ملزمة لكل عقد ال�سبكة،  ومن ثم 
ف�سلطة ال�سبكة هي �سلطة معايير ال�سبكة على جميع عنا�سرها رغم اأن ال�سبكة في البداية قامت 

على حماية م�سالح عدد محدود من الفاعلين الجتماعيين.

3- ال�سلطة المت�سابكة Networked Power: يق�سد بها من يمتلك ال�سلطة في ال�سبكات 
اأن  المهيمنة؟ فهي �سلطة فاعلين اجتماعيين على فاعلين اجتماعيين في ال�سبكة. وهنا نوؤكد 
بحيث  اجتماعيين؛  فاعلين  بين  �سراع  اأو  تعاون  عالقات  من  الناتجة  القدرة  هي  ال�سلطة 
يفر�ص اأحد الفاعلين نفوذه على الآخر داخل ال�سبكة على اأ�سا�ص القدرة الهيكلية الكامنة في 

موؤ�س�سات المجتمع.

 Castells, Communication Power.  )26(
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في  المبرمجة  اأهدافها  على  اعتماًدا  بها  الخا�سة  ال�سلطة  عالقات  تحدد  �سبكة  كل 
اأ�سواق  تحدده  للقيمة  الف�سل  فالقول  الراأ�سمالي  النظام  ظل  ففي  ولذا  ات�سالها.  بروتوكول 
المال العالمية و�سندوق النقد الدولي والبنك الدولي وموؤ�س�سات التقييم المالي؛ مثل موديز اأو 
ا�ستاندارد اأند بورز.كما اأن القوة الع�سكرية للدولة تخ�سع ل�سلطة الوليات المتحدة الأمريكية 
التكنولوجي  البتكار  قادر على  اأي جهاز  �سلطة  الم�سلحة فهي  القوات  ب�سلطة  يتعلق  ففيما 
والمعرفي ل�سالح القوة الع�سكرية التي لديها الموارد المالية والب�سرية مع الأخذ في العتبار اأن 
ال�سلطة لي�ست اأحادية البعد،  فالقوة الع�سكرية ل تحول دون وقوع كارثة مالية. لذا ف�سلطة 
ا ومن ثم فال�سلطة  ال�سبكة موؤثرة ولكن اإلى جانب �سلطة اأ�سواق راأ�ص المال والحكومات اأي�سً

هنا ن�سبية حتى لو كانت �سلطة ال�سبكة.

4- �سلطة اإقامة ال�سبكات Network-Making Power  : هي اأهم اأنماط ال�سلطة حاليًّا، 
ففي عالم ال�سبكات تتوقف ممار�سة ال�سلطة على:

اأ- القدرة على اإقامة �سبكة اأو �سبكات دور المبرمجين لل�سبكة.

ب- القدرة على الت�سال بين ال�سبكات و�سمان التعاون بينهم »دور المحولين«.

اأ�سحاب  فاإن  ثم  ومن  ا،  اأي�سً اجتماعيون  فاعلون  هم  والمحولين  المبرمجين  اأن  ج- 
ال�سلطة هم ال�سبكات نف�سها؛ لأن ال�سبكة ب�سر لهم م�سالح واأهداف، وال�سبكة م�سممة على 

اأ�سا�ص حماية م�سالحهم، ولكنهم ب�سر يتفاعلون جماعيًّا يطلق عليها �سبكة الفاعلين.

اإًذا جميع ال�سبكات تت�سم ب�سمة واحدة، فهي تولِّد الأفكار والقيم والم�سروعات والروؤى 
واأطر البرامج التي قامت عليها. وهذه مجرد مادة فكرية كامنة في بروتوكول الت�سال والروابط 
الت�سالية بين العقد، وبالتالي تتولد الأفكار من م�سادر مختلفة »العقد وال�سبكات«، وترتبط 
بم�سالح متنوعة ونظم ثقافية مختلفة .لكن هذه الأفكار تعالج في مجتمع ال�سبكات وت�سل 
اإلى جمهور هذه ال�سبكات وفًقا لعملية تفاعل ات�سالية. وبالتالي فعملية الت�سال في المجتمع 
ال�سبكة،  برمجة  م�سروعات  فيها  تتم  التي  الرئي�سية  المجالت  هي  وال�سبكات  والمنظمات 



41

ال�سبكات،  ال�سلطة في مجتمع  اأنها مجالت  اأي  ال�سبكات  ت�سكيل جمهور هذه  فيها  ويتم 
»المبرمجون هم اأ�سحاب ال�سلطة على م�ستوى ال�سبكة«.

اأما الم�سدر الثاني لل�سلطة وهو �سلطة التحويل فينبع من ال�سيطرة على نقاط الت�سال بين 
بال�سلطة هنا هم »المحولون«. ولدينا  يتمتعون  اأن من  اأي  المختلفة  ال�سبكات ال�ستراتيجية 
ال�سلطات  بين هذه  والت�سال  الثالث  ال�سلطات  في  منت�سرة  ال�سيا�سية  فالقيادة  اأمثلة عديدة، 
مطلوب، والقيادة الع�سكرية منت�سرة بين الوحدات الع�سكرية والقيادة ال�سيا�سية، ولكن هذه 
ن �سبكة واحدة و�سبكة الإعالم ت�سم رجال ال�سحافة باأنواعها المختلفة القومية  القيادات ُتَكوِّ
المتخ�س�سة  والنوعية  والقومية  المحلية  قنواته  بمختلف  والتليفزيون  والحزبية  والخا�سة 
واأمن  والع�سكرية  العامة  كالمخابرات  �سيادية؛  موؤ�س�سات  ت�سم  الأمنية  وال�سبكة  والأجنبية 
الدولة ومكافحة الإرهاب وال�سرطة والجي�ص. ويزداد الأمر و�سوًحا عند الحاجة لالت�سال 
بين �سبكة القيادة ال�سيا�سية و�سبكة الإعالم مثاًل اأو بين �سبكة القيادة ال�سيا�سية وال�سبكة الأمنية 
القيادة  �سبكة  بين  اأو  مثاًل  الدينية  والقيادة  ال�سيا�سية  القيادة  �سبكة  بين  اأو  الأزمات  وقت  في 
فهذه  ما.  ق�سية  ب�ساأن  جديدة  وخبرات  معارف  عن  بحًثا  الأكاديمية؛  وال�سبكة  ال�سيا�سية 
�سبكات بينية قائمة على اأ�س�ص م�ستقرة ن�سبيًّا كو�سيلة لتاأكيد نظام الت�سغيل الواقعي للمجتمع 
فيما يتعدى التقديم الر�سمي للنظام ممثاًل في موؤ�س�سات ال�سلطات الثالث ومنظمات المجتمع 

المدني الم�ساندة لها.

هل نحن ب�سدد اإيجاد نخبة جديدة؟ هل المجتمع الجديد في حاجة لنخبة جديدة؟ نعم 
يكون  العربية  والمنطقة  اأوروبا  و�سرق  و�سط  مثل  لتغييرات حادة؛  تعر�ست  التي  الدول  في 
الجديد.  المجتمع  و�سلطة  قيم  تعك�ص  جديدة  �سيا�سية  لنخبة  الحاجة  م�سي�ص  في  المجتمع 
ولكن الحديث هنا يتعدى النخبة؛ لأنه ل توجد نخبة يمكنها الإبقاء على عمليات البرمجة 
والتحويل في كل ال�سبكات الهامة تحت كامل �سيطرتها؛ لأنها في هذه الحالة ينبغي اأن تخ�سع 
لنظام ت�سغيل معقد للغاية، وهو اأمر غير متاح عمليًّا. كما اأنه في هذه الحالة يتم ال�سيطرة على 
كامل ال�سلطة التي يتفاو�ص ب�ساأنها الفاعلون الجتماعيون بالمجتمع. ف�ساًل عن اأنه من الناحية 
هذه  بين  عامة  اأهداًفا  برامجها  في  المجتمع  في  الرئي�سية  ال�سبكات  و�سع  من  لبد  العملية 
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ال�سبكات المختلفة؛ حتى يمكن ت�سبيكها جميًعا. كما ينبغي، ثالًثا اأن تكون هذه ال�سبكات 
قابلة لالت�سال ببع�سها من خالل عمليات التحويل.

ا؛  من هنا يمكن اأن نفهم لماذا ل يف�سل للقيادة ال�سيا�سية اأن تتحول اإلى قيادة اإعالمية اأي�سً
مثل بيرل�سكوني في اإيطاليا اأو اأن تفقد الحكومة كامل �سيطرتها على و�سائل الإعالم.

فكلما كان المحولون اأكثر تعبيًرا عن هيمنة اأحادية الهدف، نجحت عالقات ال�سلطة في 
مجتمع ال�سبكات في خنق اآلية ومبادرة م�سادرها المتعددة على الهيكلة والتغيير الجتماعي.

اأ�سخا�ص، ولكن النظر  اأنهم  اأن ننظر للمحولين كفئة واحدة اأي على  ومن ثم ل ينبغي 
اجتماعيون«  »فواعل  فاعلة  اأطراف  فهم  مختلفين.  اأ�سخا�ص  من  يتكونون  اأنهم  على  اإليهم 
مكونة من مجموعة �سبكات من الفاعلين المنخرطين في �سراع دينامي تعمل في كل عملية 

ات�سال.

اإًذا المبرمجون والمحولون هم الفاعلون، و�سبكات الفاعلين الذين لديهم �سلطة �سناعة 
اأن  الموؤكد  ال�سبكات. ولكن من  لل�سلطة في مجتمع  الأ�سمى  الفئة  ال�سبكات وت�سغيلها هم 
الأنماط  هذه  كل  بين  وتقع  انت�ساًرا،   اأكثر  باأنها  تتميز  ال�سبكي  الع�سر  في  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

لل�سلطات والمحولين.

خام�ًسا: الدولة ال�سبكية ونظام الحكم المفتوح
ال�سابقة  الخارجية  وزيرة  طرحت  الحادة،  المجتمعية  التغييرات  من  الإطار  هذا  في 
 Open Government »هيالري كلينتون عام 2011 مبادرة »�سراكة الحكومات المفتوحة
Partnership (OGP) التي تهدف اإلى الهتمام بالمجتمع المدني ومنظماته؛ بهدف تعزيز 

عملية التحول الديمقراطي في العالم، اإ�سافًة اإلى بلورة ا�ستراتيجية جديدة للوليات المتحدة 
على  المبادرة  وتعتمد  واأفغان�ستان.  العراق  في  تكبدتها  التي  والب�سرية  المادية  الخ�سائر  بعد 
تطبيق مفهوم »القوة الذكية« التي تعني ا�ستخدام القوة الناعمة دون ا�ستبعاد اإمكانية ا�ستخدام 

القوة الع�سكرية اإذا لزم الأمر؛ لإيجاد »بنية عالمية جديدة للتعاون« مع مختلف دول العالم.
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الخارجية،   لوزارة  اأكبر  بدور  الأ�سبق  الدفاع  وزير  جيت�ص؛  روبرت  اعترف  كذلك 
والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ومن هذا المنطلق، تم بالفعل تخ�سي�ص ميزانية لتوظيف 
وكذلك  المدنية،  الخدمة  اأو  الخارجية،  بوزارة  �سواء  بالوكالة،  اإ�سافيين  موظفين   1.108

الحال بالن�سبة للوكالة الأمريكية للتنمية التي عملت على توظيف 1.200 موظف جديد.

 Quadrennial Diplomacy and وتم اإطالق المراجعة الدبلوما�سية والتنموية الرباعية
والوكالة  الخارجية  وزارة  لدور  �ساملة  مراجعة  اإجراء  بهدف  Development Review؛ 

الأمريكية للتنمية الدولية، مع العتراف باأن الدبلوما�سية والتنمية كثيًرا ما يتداخالن. وبالتالي 
التحديات  لمواجهة  المدنية«  »القوة  عليه  اأُطلق  ما  لت�سكيل  وثيق  بتن�سيق  يعمال  اأن  يجب 

العالمية الحالية)27(.

والدبلوما�سية الرباعية مفهوم اأمريكي قائم على تفاعل ال�سيا�سة الداخلية والخارجية؛ كلٌّ 
على حدة مع المجتمع المدني بما في ذلك الموؤ�س�سات الإعالمية؛  لأهميتها لت�سكيل الراأي 

العام.

الجهود  تن�سيق  هي  مجالت؛  ثالثة  على   2010 لعام  المراجعة  هذه  ركزت  ولذا 
الدبلوما�سية عبر مختلف وكالت الحكومة الأمريكية؛ وذلك ل�سمان تحقيق اأهداف التنمية 
والتنمية،  الدبلوما�سية  بين  العالقة  وتعزيز  تقوية  هو  الثاني  والمجال  م�ستداًما،  تاأثيًرا  لتنتج 
واأخيًرا زيادة التن�سيق مع ال�سركاء الع�سكريين في المناطق التي ت�سهد �سراعات، وفي الدول 
اله�سة، وهو ما �سبق وطبق في الحالة الليبية من خالل تدخل الناتو، وما يتم الآن بالن�سبة للحالة 

ال�سورية.

اإن الدبلوما�سية التقليدية هامة، لكنها لم تعد كافية؛ وذلك لأن التطورات العالمية تتطلب 
الو�سول اإلى ما هو اأبعد من الحكومات، اأي التوا�سل المبا�سر مع المواطنين، وتو�سيع نطاق 
البيئة  قوانين  مثل  داخليًّا؛  �ساأًنا  قبل  من  تعد  كانت  ق�سايا  لت�سمل  الخارجية  وزارة  ملفات 
وتجارة المخدرات والب�سر والجريمة المنظمة وحقوق الإن�سان والملكية الفكرية، وما يتعلق 

عزمي خليفة، »اإ�سكاليات امل�ستقبل: اإدماج املجتمع املدين يف احلكومة«، حالة العامل )�سبتمرب 2013(.    )27(
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بالقت�ساد والجوع والفقر، وانت�سار الع�سوائيات؛ نظًرا لأن تاأثير هذه الق�سايا عابرة للحدود. 
كما اأن التفاعل مع الحكومات لم يعد كافًيا نظًرا لكت�ساب الراأي العام اأهمية متزايدة. ومن 
ثم تتزايد اأهمية المنظمات غير الحكومية التي ت�سهم ب�سورة مبا�سرة في ت�سكيله و�سياغته، 
فاأ�سبح دور ال�سفير في اأية دولة ت�سمل العالقات الر�سمية مع الحكومة، والت�سالت ال�سعبية،  
اأولوياته،  �سلم  و�سع  في  بالتالي  وت�سهم  طواعية،  المواطنون  اإليها  ين�سم  التي  والمنظمات 

ل اآراءه وتوجهاته. وت�سَكِّ

ومن ثم اأ�سبحت الم�ساركة في الدبلوما�سية العامة واجًبا على الدبلوما�سيين، اأي تقنين 
في  الم�ساركة  وي�سمل  الدبلوما�سي،  الن�ساط  �سمن  لي�سبح  ر�سمي  ب�سكل  المدني  العمل 
المنا�سبات المحلية، والتوا�سل الفترا�سي مع المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وغيرها. 

وبطبيعة الحال فاإن هذا الدور الجديد للدبلوما�سية عادًة ما يتزايد وقت الأزمات ال�سيا�سية.

التنمية  على  التركيز  اإلى  يوؤدي  المدني  والعمل  الدبلوما�سي  العمل  بين  الدمج  هذا  اإن 
واأهدافها،  اأولوياتها  تحديد  على  النامية  الدول  وم�ساعدة  للدولة،  والقيم  الم�سالح  لحماية 
وتحويل دور الوليات المتحدة اإلى �سريك بدًل من راٍع، وم�ساعدة الدول النامية على تو�سيع 
نطاق الطبقة الو�سطى، واأخيًرا م�ساعدة العالم لإيجاد نظام دولي يت�سم بالعدالة، باعتباره اأ�سا�ًسا 
من اأ�سا�سيات ا�ستراتيجية تحقيق الأمن القومي، وهو ما اأدى اإلى ظهور ما ي�سمى بالدبلوما�سية 

الخا�سة التي تمار�سها موؤ�س�سات المجتمع المدني.

على  تعتمد  دبلوما�سية  اإلى  الأمريكية  الدبلوما�سية  في  كبيًرا  تحوًل  يمثل  التطور  هذا 
اأ�سبح  الذي  الأمر  ال�سعوب.  مع  التوا�سل  في  التراجع  لتالفي  الحديثة؛  العامة  الدبلوما�سية 

عاماًل حا�سًما لتحقيق النجاح الدبلوما�سي.

في  الأمريكية  الع�سكرية  القوات  خف�ص  على  تتركز  الأمريكية  الروؤية  اأن  والخال�سة 
الخارج من خالل زيادة القوة المدنية الأمريكية، وهو ما تم في العراق؛ حيث تم خف�ص عدد 
الجنود من  170.000 اإلى خم�سة اآلف جندي عام 2007، في حين و�سل عدد المدنيين 

من دبلوما�سيين وخبراء اإلى 1600.
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ت�سم  ال�ستجابة،  �سريعة  دبلوما�سية  فرق  بت�سكيل  الجديدة  الدبلوما�سية  اأو�ست  وقد 
خا�سة  تدريبات  على  وح�سلوا  مجالت،  لعدة  المنتمين  المدربين  الخبراء  من  مجموعات 
لالنت�سار ال�سريع في المناطق التي ت�سهد �سراعات؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن بين القوة 
الع�سكرية والقوة المدنية. ومن اأجل تفعيل المبادرة واإك�سابها قوة دفع ذاتية لجاأت الوليات 
المتحدة اإلى عدة اإجراءات؛ مثل طرح مبادرة ميريدا Merida  للتعاون مع الحكومات ورجال 
الأعمال والمجتمع المدني لتقوية الأجهزة الق�سائية، وتعزيز ثقافة ال�سرعية في الدول النامية. 
ثم طرح مبادرة بناء الم�ستقبل Feed the Future؛ بهدف تجميع مبادرات التعاون المختلفة 
التي تنفذها الوليات المتحدة في اإطار ا�ستراتيجية واحدة متكاملة. واأخيًرا المبادرة ال�سحية 
العالمية Global Health Initiative؛ بهدف ربط المبادرات ال�سحية المتفرقة الفردية من 

خالل نظام رعاية طبية متكامل ومن�سق.

في هذا ال�سياق، تاأتي مبادرة �سراكة الحكومات المفتوحة OGP التي تطرح خطة عمل 
لتحولت الدولة والمجتمع ت�سمل:

اإلى  اأن التطلعات الديمقراطية تعززت من خالل تكنولوجيا الت�سالت التي اأدت   -1
�سقوط جميع الحواجز ال�سيا�سية والقت�سادية والجغرافية والزمنية، التي طالما منعت ال�سعوب 
وتوجهات  العام  الخطاب  في  التاأثير  ومن  انتخبوهم،  الذين  الم�سئولين  مع  التوا�سل  من 

ال�سيا�سات العامة.

تر�سخت في معظم  قد  المدنية،  الم�ساركة  الم�ساءلة، وتعزيز  ال�سفافية، وتطبيق  اأن   -2
دول العالم، وهو ما دفع الحكومات لال�ستجابة لتلك التطورات؛ فعلى �سبيل المثال:

	 طورت حكومة اأي�سلندا ا�ستخدام مواقع و�سائل الإعالم الجتماعية لإ�سراك المواطنين •
في اإعادة �سياغة د�ستورهم.

	 في لتفيا اأ�سبح ممكًنا للمواطن العادي   اقتراح اأفكار للنظر فيها من قبل البرلمان؛ حيث •
يتم ترجمتها اإلى ت�سريعات.
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	 ال�سفافية في • لتعزيز  اإيجاد و�سائل مبتكرة  العمل على  يتم  اإفريقيا  البرازيل وجنوب  في 
و�سع الميزانية، وتعزيز م�ساركة المواطنين في �سنع القرارات المتعلقة بها.

	 في هندورا�ص زادت الحكومة من الم�ساركة العامة في عملية و�سع الميزانية، من خالل •
عقد اجتماعات عامة مع المجتمع المدني، ورفع م�ستوى التمثيل الحكومي في �ستى اأنحاء 

البالد.

	 حالة • في  الحكوميين  الم�سئولين  الف�ساد  لمكافحة  الم�ستقلة  الوكالُة  ت�سع  منغوليا  في 
م�ساءلة اأمام ال�سعب اإذا ما ثبت تورطهم في اأعمال ي�سوبها ف�ساد.

	 م�سروعات المنظمات غير الحكومية في تنزانيا واأوغندا واإندوني�سيا والفلبين تثبت اأنه •
والتعليم  ال�سحة  مثل  الحيوية؛  الحكومية  الخدمات  في  الف�ساد  احتمالت  من  الحد  يمكن 
اإنفاق  متابعة  الحكومية، من خالل  الأموال  اإنفاق  مراقبة  المواطنين على  ت�سجيع  عن طريق 

الميزانية العامة للدولة في مختلف القطاعات.

	 تزايد عدد الدول التي �سنت ت�سريعات ب�ساأن حرية المعلومات، فو�سل العدد اإلى اأكثر •
من 80 دولة الآن، وهي خطوة حيوية نحو الو�سول اإلى تطبيق مبادرة الحكومة المنفتحة، 

وذلك مقارنة بـ 13 دولة فقط عام 1990. كما نالحظ الآتي:

المجتمع 1-  منظمات  من  منظمة  عن60   يزيد  ما  �سم  بالمبادرة  خا�ص  موؤتمر  عقد   
العالم،  اأنحاء  جميع  من  تقريًبا  دولة   60 من  الم�ستوى  رفيعي  ممثلين  جانب  اإلى  المدني، 

لمعالجة ق�سايا الف�ساد، وانعدام ال�سفافية، والم�ساركة المدنية المتدهورة.

 اإن قدرة الدولة على مواجهة هذا التحدي لي�ست لها عالقة تذكر بمدى تر�سخ النظام 2- 
اإلى  البيروقراطي فيها من عدمه. وبالتالي فاأحدث الديمقراطيات لديها ال�ستعداد لالن�سمام 
المواطنين، ودعم  الحكومات بخدمة  التزام  تمثل  المبادرة  المنفتحة؛ لأن  الحكومة  مبادرة 
القيم غير المادية التي ب�سر بها انجلهاردت منذ مطلع ال�سبعينيات واأعاد طرحها في م�سروعه 
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الع�سر  هذا  في  المتاحة  والممار�سات  الو�سائل  اأف�سل  با�ستخدام  وذلك  القيم)28(،  م�سح  عن 
الجديد.

م�سئولية 3-  دعم  بل  المعلومات،  تكنولوجيا  انت�سار  ت�سجيع  لي�ص  المبادرة  هدف  اإن   
الحكومات تجاه مواطنيها بالدرجة الأولى.

ممار�ستها،  في  ويرغبون  بحقوق،  يتمتعون  فاعلين  مواطنين  وجود  الديمقراطية  تعني 
في  ال�سحفيين  تعيين  خالل  من  �سواء  الحكومية،  للتدخالت  خا�سعه  غير  حرة  و�سحافة 
مختلف الم�ستويات، اأو من خالل تمويل هذه ال�سحف، ووجود ق�ساء م�ستقل غير م�سي�ص، 
وهيئة ت�سريعية م�ستقلة تتمتع بالم�سداقية، وموؤ�س�سات للدولة والمجتمع المدني على ال�سواء 
تتمتع بال�سفافية، وتخ�سع للم�ساءلة، وت�ستجيب لمطالب القطاعات العري�سة من المواطنين، 
وتعمل على حماية حقوقهم على قدم الم�ساواة، وهو ما يتطلب اللتزام بتطوير معايير جديدة 
للديمقراطية و�سماناتها بعيًدا عن التم�سك ال�سكلي ببع�ص مظاهر الديمقراطية، وهو الهدف 

الرئي�سي من �سراكة الحكومة المفتوحة)29(.

الخاتمة
ولي�ص  ال�سامل،  الح�ساري  التطور  اأطوار  من  جديًدا  طوًرا  دخلنا  اأننا  يت�سح  تقدم  مما 
مجرد نمط من اأنماط التقدم العلمي، واأن هذا التطور الح�ساري ناتج عن ثورة علمية ثالثية 
قبل   - العالم  مما جعل  حياتنا  على مجمل  بالفعل  انعكا�سه  اإلى  اأدى  ما  وهو  م�سبوقة،  غير 
هذه الثورة - مختلًفا تماًما عما بعدها، وهو ما اأدى باأغلبية الباحثين؛ مثل �سا�سيكا وكا�سلز 
الرقمية ل عالقة لها بما قبلها من تطور  الثورة  اإن ح�سارة  القول  اإلى  وانجلهاردت وتوفللر 
الخطية  والجتماعي  ال�سيا�سي  التحليل  مناهج  عجز  ذلك  واأكد  الب�سرية.  عرفته  ح�ساري 
المعروفة عن تف�سير عدد من الأحداث العالمية مع مطلع الت�سعينيات، ناهيك عن التنبوؤ بها؛ 
ال�سوفيتي،  التحاد  وانهيار  برلين،  حائط  واجتياح  بكين،  في  ال�سالم  ميدان  اأحداث  مثل 

Inglehart, The Silent Revolution.    )28(
)29(    عزمي خليفة، »اإ�سكاليات امل�ستقبل«.
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وانفراط عقده، وثورة و�سط اأوروبا، ثم ثورات الربيع العربي؛ حيث لم تكن ا�ستثناًء من قاعدة 
عامة حكمت التحليل ال�سيا�سي والدرا�سات الم�ستقبلية في ذلك الحين. وقد اأدى ذلك اإلى 
�سرورة العتماد على مناهج التحليل ال�سيا�سي الحديثة والمعروفة بالمناهج الالخطية؛ مثل 
المنهج ال�سبكي ونظرية التعقيد ونظرية النظم ونظرية الفو�سى، وكلها مناهج م�ستمدة من علم 
الفيزياء وتحديًدا من نظرية الكم والقانون الثاني من قوانين نيوتن للحركة؛ لأنها تدخل عامل 

الزمن في التحليل ال�سيا�سي.

وفي هذا الإطار اأثبتت الدرا�سة ما يلي:

التي 1-  م�سادرها  لها  الما�سي  القرن  نهايات  منذ  ن�سهدها  التي  الرقمية  الثورة  اأن   
اأ�س�ص علم الدرا�سات الم�ستقبلية في القرن الحادي والع�سرين. وهذه العلوم تحديًدا  ت�سكل 
البيو  وعلم  تكنولوجي؛  النانو  وعلم  الآلية،  الحا�سبات  تطور  على  المترتبة  التطورات  هي 

تكنولوجي؛ وهي ثورة تغير اأنماط الحياة وطرق التفكير والقيم.

 اأن هذه الثورة انعك�ست على المجتمعات المتقدمة فغيرت من القيم؛ بحيث ارتفعت 2- 
اأهمية القيم الذهنية الالمادية، وتحديًدا قيم التعبير عن الذات؛ مثل التم�سك بالحرية والعدالة 
والكرامة الإن�سانية، والأخذ بمعايير الكم الر�سيد، مما اأدى اإلى تغيير نمط العالقة بين الحاكم 

والمحكوم.

ا  واأكثر حر�سً بها  اهتماًما  اأكثر  اأ�سبح  تغيرت؛ بحيث  قد  بالبيئة  الإن�سان  اأن عالقة  كما 
البيئة  الناتجة عن  الم�سكالت  باأن  بلورة وعي كوني  اإلى  البيئي  الوعي  اأدى هذا  عليها. وقد 

وعن العولمة تحتاج اإلى حلول عالمية.

 �سقوط كافة النظم الثقافية ذات الأن�ساق المغلقة والتي تدعي معرفة الحقيقة مما اأدى 3- 
اإلى �سيادة الأن�ساق المفتوحة وقيم الت�ساركية، وهذا اأدى اإل ظهور الحكومة المنفتحة؛ حيث 
العامة  الميزانية  على  الرقابة  خالل  من  الحكم  في  الحكومة  فيها  المدني  المجتمع  ي�سارك 

والقيام بم�سروعات في مناطق قد ل ت�سل اإليها الحكومة لأ�سباب مختلفة.
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 دعم هذه التحولت �سرعة تبادل المعلومات من خالل ا�ستخدام الإنترنت مما اأدى 4- 
اإلى ظهور نوعين من التحولت على الدولة القومية التي ورثناها بعد الحرب العالمية الثانية، 
اأولهما تغييرات على الم�ستوى الماكرو للدولة تمثلت في تحولها اإلى ال�سكل ال�سبكي ب�سغط 
التحولت  من  الثاني  والنوع  ال�سبكي،  لل�سكل  التحول  في  اأ�سرع  كان  الذي  المجتمع  من 
ترتب على م�ستوى التحليل الجزئي للدولة؛ نتيجة ا�ستخدام بع�ص التطبيقات ال�سبكية؛ مثل 
واأكد  للدولة،  ال�سبكية  التغييرات  دعما  التغييرين  وكال  اإجماًل،  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

الواقع المعا�سر هذه التغييرات.

 اأن ال�سكل الجديد للدولة القومية قد غيَّر من نمط عالقات ال�سلطة بالكامل؛ بحيث 5- 
فقدت الدولة احتكار ال�سلطة نتيجة اكت�ساب المجتمع جزًءا من ال�سلطة من خالل ما يطلق 
عليه »�سلطة ال�سبكات« وهذا �سبب مقاومة الدولة في العديد من دول العالم - ومنها منطقتنا 
ماأزق  هو  وهذا  �سلطتها.  كامل  على  حفاًظا  والعولمة؛  ال�سبكي  لل�سكل  التحول   - العربية 

الدولة العربية اليوم، وهي محاولة ميئو�ص منها؛ لأنها �سد طبيعة الع�سر القائم على العولمة.

 اأن حل ماأزق الدولة العربية متاح ويمكن بناوؤه على حلول تعيد التوازن بين الدولة 6- 
ا  والمجتمع؛ وهي حلول �سيا�سية وتنظيمية وفنية مع وجود اآليات ت�سمن للدولة دورها محليًّ
اأقوى  العولمة  �سغوط  اأن  خا�سة  ذاته  على  المنكفئ  يقبل  يعد  لم  ع�سر  في  ودوليًّا  واإقليميًّا 
محتواها  تغير  التي  ال�سرعية  �ساأن  اإعالء  �سملت  الدولة  تغييرات  اأن  كما  النكفاء.  هذا  من 
وم�سمونها مقابل ال�سيادة التي لم تعد تعني النفراد بالقرار حتى لو كان يخ�ص �سعب هذه 
الدولة. فالدول ل تعي�ص في فراغ، بل تعي�ص في عالم من ال�سبكات، تتحول فيه الدولة - اأية 

دولة مهما عظمت - اإلى مجرد عقدة.
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 نبذة عن الموؤلف

ال�ستراتيجية  للدرا�سات  الإقليمي  بالمركز  اأكاديمي  م�ست�سار  خليفة  عزمي  الدكتور 
بوزارة  متقاعد  �سفير  اأنه  كما  الخارجية.  لل�سئون  الم�سري  بالمجل�ص  وع�سو  بالقاهرة، 
كمبال  منها  الخارج؛  في  دبلوما�سية  بعثات  عدة  في  العمل  له  و�سبق  الم�سرية،  الخارجية 
بقبر�ص،  ونيقو�سيا  باإثيوبيا،  اأبابا  واأدي�ص  �سابًقا،  ال�سوفيتي  بالتحاد  ومو�سكو  باأوغندا، 

وبوداب�ست بالمجر، ثم عمل �سفيًرا في اإفريقيا الو�سطى ومملكة البحرين.

ا م�ست�ساًرا اأكاديميًّا بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجل�ص  عمل عزمي خليفة اأي�سً
الوزراء بجمهورية م�سر العربية. وهو ع�سو بعدد من �سبكات مراكز الفكر العالمية؛ مثل �سبكة 
م�سكو«،  »اليورو  المتو�سط  فكر  مراكز  �سبكة  وع�سو  الأمريكية،  ال�ستراتيجية  الدرا�سات 
وع�سو ب�سبكة درا�سات ال�سرق الأو�سط. كما اأنه ع�سو بمجل�ص الفكر العربي بمركز الخليج 
الم�ستقبلية، وع�سو  للدرا�سات  العالمية  بالجمعية  وع�سو  بالقاهرة،  ال�ستراتيجية  للدرا�سات 

بالجمعية الم�سرية الإفريقية )منذ عام 1986(. 

عام  القاهرة  بجامعة  ال�سيا�سية  والعلوم  القت�ساد  كلية  في  خليفة  عزمي  الدكتور  تخرج 
1972، وح�سل منها على درجتي الماج�ستير والدكتوراه في العلوم ال�سيا�سية.

قام الدكتور عزمي خليفة بتدري�ص العلوم ال�سيا�سية بجامعة القاهرة، وجامعة الم�ستقبل، 
ون�سر  والدكتوراه.  الماج�ستير  ر�سائل  من  العديد  على  اأ�سرف  كما  �سويف.  بني  وجامعة 
مجموعة من الأوراق البحثية في العديد من الدوريات المحكمة؛ مثل مجلة ال�سيا�سة الدولية، 
تهتم  الم�سرية.  الأ�سبوعية  والمجالت  اليومية  ال�سحف  في  المقالت  من  عدد  لن�سر  اإ�سافًة 
وبناء  الفكر  مراكز  و�سناعة  النتقالية،  وال�سيا�سات  الم�ستقبلية  الدرا�سات  بمجال  اأعماله 

القدرات، والعالقات الدولية.
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