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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

           من التغري االجتماعي إىل التغري السياسي : املعطى   احلضاري
 يف عملية التنمية الشاملة

ملخص

يعد التغير االجتماعي ظاهرة مهمة في تطور المجتمعات وبناء الدول على خلفية تفعيل عمل المؤسسات 
بما يتماشى ومشروع التطور الذي ما انفك أن يتعزز وفق قدرات كل من المجتمع والدولة الواحدة على 
حد سواء ، وذلك من أجل تفادي األخطار والتقاطعات التي من شأنها أن تقوض من دعائم العقد االجتماعي 
. فالبناء الداخلي هو أساس التحول كونه هو الضابط للعملية المجتمعية التي من شأنها أن تواكب فكرة 
اإلقالعة ذاتها . بيد أن التغير االجتماعي يواكب مشروع التنمية والتطور في كامل القطاعات الحية وعلى 
جميع المستويات الحيوية بما يفسره ذلك الذي يعقده كل مجتمع كامل النضج مع نفسه بتجاوز مراحل 
الضعف ومحطات االنزالق. يتزامن ذلك وفق قدرات عمل المجتمع وأهمية الدولة عن طريق الوعي والوعي 
الجاد من خالل تجديد العهد باألفكار والرؤى والمشروعات الهادفة للتغلب على مراحل الضعف ومسالك 
االنهيار . إن إحداث نقلة نوعية بخصوص التغير االجتماعي ينم عن إرادة حية وفاعلة تأخذ في الحسبان 
ما مدى أهمية مواكبة سلسلة األحداث التي يصنعها كل مجتمع قادر على مواكبة مشروع البناء والتطور 
اإليجابي بما يسمح له أن يجابه سياسات التفتيت والتقسيم والتفكيك كمنافذ من الخارج أمام ضعف الداخل 

خاصة تلك التي تطال المنطقة العربية على سبيل المثال ال الحصر.   
الكلمات  الدالة :التغير، الدولة، االجتماع، اإلدارة، االقتصاد، البنية، النخبة، المؤسسة.

Abstract 

The Social change, however, is an important phenomenon in the Evolution of Societies and Nation-building on the back 
of activating the work of the Institutions in line with the project Development, Which has continued to be enhanced 
in accordance with the capabilities of both the Society and the State in Order to avoid the dangers, intersections that 
would undermine the foundations of the Social Contract. The Internal transformational construction is the basis of 
being the controller if a Community-based process, that would keep pace with the Idea of   taking off per se. However, 
keeping pace with Social change project Development in the entire living Sectors and at all Levels, including the vital 
explained that each held by the entire Community with the same maturity to go beyond the stages of weakness and 
slipping stations. 

This coincides according to the Community's work capacity, and the importance of the State through the consciousness 
and awareness of the hard work during the renewal of the covenant with Ideas, Visions and Projects are designed to 
overcome the weaknesses stages and paths of collapse. The make a quantum leap about Social Change reflects the 
vital determination effectively will take into account the importance of keeping up the chain of events which are made 
by each society capable of keeping up the construction project and positive development, allowing him to confront 
fragmentation and division and dismantling policies that affect the Arab region.                                                                                                            

Keywords:Changment, State, Social, Administration, Economy, Structure, Elite and Factory.

From Social Change to Political One:Civilization Aspect 
in  The Overall Development Process
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مقدمة

على  التغري  فكرة  وراء  ننقاد  أن  إذن  الصدفة  قبيل  من  ليس 
عند  سيما  لديه  السياسة  عقم  هو  اجملتمع  حدود  أن  أساس 
إما  تفاديًا  القوية  املؤسسات  وبناء  اجلادة  النخب  عن  احلديث 
للحلول الراديكالية أو األساليب الثورية '' الشارعية '' يف غياب 
املستمر يف  والبناء  والرقي  التطور  العام حنو  بالوضع  ما يدفع 
ظل االبتعاد عن عمل الفكر وأسلوب املعاملة عرب أطوار ومراحل 
وبإشراك اجلميع. فالتغري فلسفة التصور إلطار احلياة العامة 
بامتياز  احلضاري  البناء  ذلك  يشمل  مبا  اجملتمعات  تقدم  يف 
حبيث ال يرغب يف خلخلة األوضاع وحرق املراحل ما دام كل 
من جهد اجملتمع وعمل الدولة يلتقيان عند نقطة االنطالقة 
املستمر يف كنف  التحول  إنها نقطة مهمة يف تأسيس ذلك   .
تلك القيم املشرتكة اليت تراعي قدرات اجملتمع ونصاب الدولة 
البالد  قدرات  من  يرفع  ما  سويًا  والعمل  التوازنات  إحالل  يف 
أصاًل  يقوم  للتغري  إحالل تصور  إن   . العباد  طاقات  ويعزز من 
وأساسًا على الفكرة اليت تؤول إىل ضبط العملية التنموية من 
داخلها عن طريق األسس واملؤسسات ، القيم واملبادئ ، الثقافة 
إن  اخل.   ... والقانون  السياسة  واالقتصاد،  األخالق   ، واالجتماع 
حدود  دراسة  ظل  يف  عنده  التوقف  يسرتعي  الداخلي  الصراع 
التنمية الشاملة واألفكار واملشاريع اليت تدور حوهلا ؛ مبعنى أن 
بالعنف السياسي  جهود اليوم ال تذهب أدراج الرياح غداً مروراً 
.أين القوة من اجلهد ، وأين عمل الفكر يف ظل حتوالت الواقع 
يف  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  ورهاناته 

بعدها اإلسرتاتيجي؟ 
عمل  أن  حبكم  ذلك  مراعاة  من  هلا  بد  ال  احلكم  منظومة  إن 
املؤسسات يتوقف على فكرة التغري يف حد ذاتها من طور إىل آخر 
، ومن مدة زمنية إىل أخرى ، ومن بلد إىل آخر .. ألن السياسة يف 
حد ذاتها تقوم على حتقيق التوازن من سدة احلكم إىل خارجها 
جتاه اجملتمع الذي تقوم عليه . وما دام األمر ميس الوضع العام 
وما ينجر عنه من حتوالت وتغريات يف اجملتمع وخارجه ، فإن 
كل ما تقوم به السياسة هو مكسب هلا ونتاجها األولي بامتياز 
أنه ميس أصناف من شرائح  . كما  أو سلبًا  سواًء كان إجيابًا 
اجملتمع على اختالف أعمارها ومشاربها . ومن هنا يصعب جداً 
النامي عامة والعربي خاصة كونه  التغري يف اجملتمع  إحداث 
تنمية  يف  األساسية  واملراحل  الرتتيبات  من  مجلة  على  يقوم 
قدرة البالد وتعزيز مكانة الفرد فيه نظراً ملا مير به العامل من 
ليس  ذاته  حد  يف  التغري  ألن   . منتظرة  وحروب  خانقة  أزمات 
وآليات  أسس  على  وُمقننًا  مدروسًا  يكن  مل  إن  ؛  جزافًا  متولداً 
علمية وعملية دون البحث عنه يف زمن الفوضى وانسداد األفق 
'' يف عداد اجملتمعات  ''استباقية  . فالتغري عملية جادة كونها 
طريق  عن  التغري  دراسة  يستلزم  بات  ما  هذا   . األمم  وحتول 
والتخطيط  املعريف  والعمل  املدروس  واجلهد  احلية  اإلرادة 
التألق  يريد  جمتمع  كل  يف  الثاقبة  واإلسرتاتيجية  الفاعل 
والتمزق  األهلية  احلرب  طريق  عن  صوته  مساع  عن  بعيداً 
الداخلي والفوضى العارمة من أجل االبتعاد عن تقويض ما بناه 

يف ظل ما حيجب عنه الطريق أمام املستقبل املنظور. إن غياب 
هذا التصور يف كثري من احلاالت هو الذي أرمى بظالله بعيداً 
التعايش  رزمانة  يضبط  ما   Tack off االقالعة  حتقيق  عن 
السلمي يف طرح أوىل اإلشكاالت اجلوهرية اليت تعيق من مسار 
احللول  عن  البحث  وراء  انقادت  اليت  العربية  اجملتمعات  تقدم 
ما  العربية  النخبة  وعلم  جهد  عن  بعيداً  واآلنية  العشوائية 
ختضع  كما  والدمار.  والتمزق  واالقتتال  الضعف  عنها  يزيل 
هذه الدراسة إىل املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على مجع 
املعلومات وترتيبها وحتليلها وفق ما قدمته من مقاربات علمية 
خبصوص حتليل اإلطار السوسيولوجي لتحرك اجملتمعات من 
وإىل وذلك إما التقدم وكسب القوة أم إىل الضعف والرتاجع .  
وعليه نطرح اإلشكالية التالية : إىل أي مدى ميكن للتغري أن 
يأتي بنتائج اجيابية دون املرور احلتمي مبا هو سليب يف بعض 
اجملتمعات ؟ ومن هنا تتفرع مجلة من األسئلة الفرعية حول 
ما هو التغري ؟ وما هي أدبياته وفلسفته من أجل غلق الباب أمام 
االرجتالية واالتكالية واحلروب الداخلية بعد مرور فرتة زمنية 
بناء  إىل  يقودنا  ما  هذا  ؟  السياسي  االستقالل  اكتساب  على 
مجلة من الفرضيات اهلامة وهي على الشكل التالي : اإلشكال 
اجلوهري يف ظل تداعيات ثورات الربيع العربي وما يقف ضدها 
من أجل إيقاف هذا ''اإلخطبوط السياسي'' يف ظل انسداد األفق 
السلمي  التغري  من  بدًء  الفكرة  ومشروع  املشروع  فكرة  وغياب 
والتصنيع  االستقرار  جمتمع  إىل  واهلادف  املدروس  واملرحلي 
اللجوء  ميكن  سياسته  وانعدام  التغيري  غياب  ظل  يف   . واإلنتاج 
 . املعيش  الواقع  التأثري على  أجل  والسبل من  الطرق  إىل كل 
أهمية التغيري تبقى فكرة جوفاء وبدون مشروع حيميها يف ظل 
غياب إرادة سياسية واعية تقوم على عمل حكومي فعال ينطلق 
وتأطري  اخلالفات  تفادي  أجل  من  املوضوعية  املعطيات  من 
للمواقع يف اجملتمع  النظر يف حتديد لألدوار وتعزيز  لوجهات 
الواحد ما يضبط فكرة التغيري حبسب املراحل والوظائف املعدة 
واملدروسة على كامل املستويات وشتى القطاعات يف هذا الشأن 
. حتاول هذه الدراسة من الزاوية املقارنة التوقف على مقاربة 
تطور اآلخر وختلف األنا يف ظل عدم وضوح الرؤية يف حتقيق 
املسافة  وتقليص   ، التبعية من جهة  عن  بعيداً  تارخيية  وثبة 
عن البحث عن احللول الراديكالية من جهة ثانية . كما تنقسم 
ويشمل  األول  القسم   : هما  أساسان  قسمان  إىل  الدراسة  هذه 
جزئيتان  نقطتان  عنه  يتفرع  والذي  للتغري  املفاهيمي  اإلطار 
هما : تعريف التغري االجتماعي ومصادر التغري االجتماعي . أما 
الثاني فيحاول الرتكيز على التحول كفكرة وجوهر  القسم 
مظاهر   : هما  جزئيتان  نقطتان  باملثل  عنه  ويتفرع  للتحول 

التغري االجتماعي والتغري بني الداللة واملشروع. 
املفاهيمي للتغري  1. اإلطار 

يعد التغري مبثابة فكرة قابلة ألخذ والرد منذ القدم وهي غري 
 . الدول  ومنو  اجملتمعات  بتطور  ومتطورة  متفتحة  بل  ثابتة 
احلقول  يف  خاصة  املوضوع  هلذا  القصوى  األهمية  تربز  كما 
منها  االختصاص  أصحاب  عند  خاصة  العديدة  العلمية 
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والسياسية  واالقتصادية  واالنرتوبولوجية  االجتماعية  العلوم 
والنفسية والفلسفية واإلدارية وغريها. وبالتالي تقتصر فكرة 
التغري على القيم واألفكار اليت حيملها مشروعها يف التطور وفقًا 
ملنهجية البحث وأساليبه وأطواره . إال أن غياب فكرة التغري ال 
فإنه  ما  بناًء  هنالك  كان  وإن  حتى  املقابل  يف  هلا  للبناء  معنى 
مقتصراً على جهة من اجلهات وليس على كل االجتاهات مما 
البناء ذاتها وما حتمله يف حال فشلها مجلة  يعطل من عملية 
مسار  على  واخلطرية  الصعبة  واإلسقاطات  التداعيات  من 
التقدم والتنمية والتطور. ومن األهمية مبكان أن نعطي مكانة 
وأهمية لفكرة التغري بعيداً عن التشرذم الذي كثرياً ما يصيب 
التطورات  إعداد  يف  والربامج  النهج  غياب  ظل  يف  اجملتمعات 
البناءة دون أن حيل حملها الضعف والتمزق والفوضى واحلرب 
يف  الفاعلة  واألطر  والسياسات  اجلهود  لكل  رصد  مبعنى  أي   .
دينامية التحول من أجل حتقيق التغري حبيث ال ميكن حتقيق 
إقالعة ما دون بناء خطة أو خطط تهدف بالدرجة إىل عملية 
تصورات  بناء  ظل  يف  إال  بدوره  يتأتى  ال  الذي  التغري  حتقيق 
ورسم ترتيبات وإجناز آليات مؤسساتية واعية وواعدة حبتمية 

التحول اإلجيابي ال السليب. 
وعليه نطرح السؤال التالي : ما هو التغري االجتماعي؟ فهل هو 
فكرة أم مشروع أم سياسة أم وعي مشرتك ؟ هذا ما يتضح مليًا 
يف ضوء هذه التجليات والرؤى املتباينة أحيانًا ، واملتكاملة أحيانًا 
أخرى حبكم أهمية املوضوع وجدارته ال يف الطرح فحسب ، بل 
همها  يركز  كما   . ومتنوعة  متعددة  جوانب  من  املعاجلة  يف 
جبوهر  عالقاته  يقيم  فلسفي   / فكري  بناء  إىل  التوصل  إىل 
الذي  فالوسط  اجلماعات  إىل  األفراد  من  وحتوالته  املوضوع 
 . آخر  إىل  طور  من  وتطوراتها  عالقاتهم  حدود  فيه  يقيمون 
، هو اآلخر  ''املنطق األرسطي لفكر فلسفي سيجعل  لذا أسس 
، من فكرة التغري االهتمام الفلسفي الذي سيرتتب عنه ظهور 
طروحات فلسفية تدعم الثبات واالستقرار من جهة ، وفكرتي 
عند  التغري  مفهوم  يقف  لن   . ثانية  جهة  من  والتغري  التحول 
حدود التوظيف الفلسفي بل سيزداد تبلوراً واتساع ، إذ ستظهر 
مقاربات اجتماعية تتأطر ضمن الفكر االجتماعي واالقتصادي 
من  بنوع  تتميز  كانت  لو  حتى  اهتماماتنا  حمور  منه  جتعل 
الكليانية )أوغست كونت، سان سيمون، أدم مسيث...(. وهكذا ، 
سيظهر إىل الوجود فكر اجتماعي مؤسس على القواعد العلمية 
اجملتمعات  تشهدها  كتحوالت  ليس  االجتماعي  بالتغري  يهتم 

فقها ، وإمنا كفكر يربز تارخيية اجملتمعات اإلنسانية '' )1(.
إال أن التغري االجتماعي كثرياً ما يفسر تلك الظواهر االجتماعية 
يدور  ما  وفهم  حتليل  وراء  انقادت  اليت  الغربية  اجملتمعات  يف 
حوهلا من أجل استخالص الدروس والعرب يف سياق الكشف عن 
السوسيولوجية  املقاربات  ضوء  يف  التارخيي  تطورها  صريورة 
واملطارحات االنرتوبولوجية عن طريق التأسيس لعلم اجتماع 
الذي حيمل التغري أو التطور على حد سواء . ولعل احلديث عن 
التغري االجتماعي من وجهة نظر سوسيولوجية قد يتماشى مع 
ظروف الدول النامية اليت أحزرت على استقالهلا ليس ببعيد 

حبكم انتماء جمتمعاتها التقليدية إىل الثقافة الشفوية حيث 
التجديد  التقليد ومطالب  أشده بني دعاوي  فيها على  الصراع 
وضع  جهتها  من  االنرتوبولوجية  حتاول  كما   . بعد  يهدأ  مل 
كل  جتاه  الداخلي  إطارها  يف  واألنساق-  البنيات   - دينامية 
بنية أو نسق . فضاًل عن دينامية التحول جتاه البنية وما تتأثر 
به عن طريق التحوالت والتغريات )2( ، األمر الذي يربط يف هذا 

الصدد جبدلية التقليد /احلداثة.   
بالرمز  التقليدية  اجملتمعات  عن  تعيب  املاركسية  جاءت  لذا 
اليت يشار  املتقدمة  التارخيية على خالف اجملتمعات  هلا بغري 
هلا بالتارخيية كونها عقالنية ، لكن هذا غري كايف بالنسبة 
التطور والتقدم  التقليدية يف حل مشكالتها حنو  للمجتمعات 
والتغري ما دامت تقاس على وضع غري وضعها يف ظل عدم قدرتها 
مصريها.  ويبين  تقدمها  ويعرتض  يعيقها  عما  التخلي  على 
بد  ال  – سوسيولوجية  – تارخيية  حضارية  صفة  التقليدية 
صناعة  يف  قدرتها  مدى  ما  إبراز  أجل  من  معها  التعاطي  من 
هنا  ومن   . التبعية  وراء  دومًا  تنقاد  وإال  ويعرتضها  يعرتيها  ما 
يكمن التحدي الثنائي هلا داخليًا وخارجيًا . هذا ما يتجلى من 
بواقع  التقليدية  اليت تربط األنساق  املقاربات االنرتوبولوجية 
االجتماعية  اخلصوصية  تاليف  ميكن  ال  حبيث   .)3( الدينامية 
عند احلديث عن سوسيولوجيا التغري ما دامت كل اجملتمعات 
احلضارات  حيث  من  العمق  يف  خمتلفة  وهي  واحدة  ليست 
.. اخل. األمر الذي جعل من االنرتوبولوجيا  والثقافات واألديان 
عند  بالسوسيولوجيا  قياسًا  املوضوعية  مقارباتها  تضبط  ال  أن 
على  متخلفة  أو  متقدمة  كانت  أيًا  اجملتمعات  عن  احلديث 
طبيعة  يف  يكمن  منظورنا  من  القائم  اإلشكال  لكن  سواء.  حد 
اإلقليمي  الوسط اجملتمعي  التالقي يف  االختالف وخصوصية 
الثقافات وحوار احلضارات وتبادل اخلربات  والدولي يف متازج 

وتعميق التبادالت .. 
كما أن هنالك فروقات واسعة ال ميكن قياس بعضها ببعض 
من خالل إجراء مقارنة بني اجملتمعات التقليدية واجملتمعات 
الداخلية  االجتماعية  التغريات  ألن   . سواء  حد  على  املتقدمة 
السوسيو-  التغريات  من  بدًء   Blandier بالندي  حبسب  تقاس 
ثقافية ذاتها عندما تتعرض إىل طبيعة العالقات االجتماعية 
بالتحديث  يربطها  اليت  االجتماعية  والتوازنات   ، جهة  من 
التأثر  وعمليات  احلاجات  وتنامي  االحتكاك  حبكم  واالبتكار 
بني  املوجود  التفاوت  عن  فضاًل   . أخرى  جهة  من  باآلخر 
التقنية  حيث  من  املتخلفة  واجملتمعات  املتقدمة  اجملتمعات 
الالتوازنات  من  سلسلة  عنه  ينجر  مما  االقتصادية  واحلياة 
االجتماعية . فالنسق االجتماعي هو األساس باعتباره هو املوّلد 
قياس  يف  التقدم  وبني  بينه  الفاصل  هو  كونه  التخلف  هلذا 
ذلك  يتأتى  املتقدمة.  باجملتمعات  مقارنة  املتخلفة  اجملتمعات 
على أساس أن البنيات االجتماعية ال ميكنها أن تتجاوز ذلك أو 
تنقاد وراء حتقيق التقدم بسهولة. الشيء الذي أرمى بظالله يف 
احلث عن احلنني إىل املاضي )التقليد( أو تقليد اآلخر )التبعية(. 
داخليًا  السوسيولوجي  البعد  حتديد  أن  مبكان  الصعوبة  ومن 
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طبقاته  تناسق  عن  جمتمع  كل  قدرة  يربز  ما  هو  وخارجيًا 
من  تقدمها  بل  داخلها  من  تفتحها  يضمن  ما  وعيها  وتفاعل 
بوتقة  تنصهر يف  اليت  املؤسساتية  الثقافة  خارجها عن طريق 
مبا يتماشى وحركية التاريخ . لكن السؤال الذي يطرح نفسه 
خصوصية  أم  اجملتمعي  الوعي  أم  القيم  ميس  األمر  هل  هو: 

الفرد ؟ 
القوى هو أساس ربط  امُلتولد عن هذه  الوسط االجتماعي  هذا 
من  جمتمع  كل  تناغم  ضبط  إىل  التوصل  بقدرة  التحول 
وما  ذاته  االجتماعي  النسق  إنه   . ثانيًا  خارجه  ثم   ، أواًل  داخله 
حيمله من وحدات وقوى وجبهات قادرة على النمو أم تقليص 
جاء  ملا  وفقًا  وذلك  واملخرجات  املدخالت  حبسب  حركيتها 
بارسونز أو ديفيد استون. بكالم آخر، إىل أي مدى ميكن لبنيات 
اجلديد؟  طرح  طريق  عن  التغري  حتقيق  االجتماعي  النسق 
من  انطالقًا  احلية  االجتماعية  بالقوى  يفضي  الذي  األمر 
التوازن من داخله  النظام االجتماعي ال باالحتفاظ على وترية 
القوى  هذه  حوله  تلتقي  الذي  االجتماعي  الوسط  يف  وإمنا 
أجل  وتشكالت من  وتبادالت  تفاعالت  تبديه من  ما  من خالل 
الداخلية  للعوامل  باإلضافة  األفضل.  حنو  بواقعها  النهوض 
والفواعل اخلارجية اليت تسهم جمتمعة يف حتقيق انبعاث حنو 
التغري االجتماعي انطالقًا من البنيات االجتماعية ذاتها وذلك 
أو  أن تكون متفاعلة مع تطور عالقات األفراد واجلماعات  إما 

ضدها نتيجة اخللل والتأزم وانعدام النظام. 
وقد يبدو العامل الثقايف ذي عالقة وطيدة بالتغري االجتماعي 
والتصورات  املعتقدات  على  املستوى  بليغ  أثر  هلا  كونها 
ذلك  حتقيق  بهدف  والتأثري  التأثر  طريق  عن  والسلوكيات 
التناقضات  عن  بعيداً  االجتماعي  للنسق  االجتماعي  التوازن 
النسق  أن  آخر  مبعنى  أي  ؛  الداخلية  والصراعات  والتجاوزات 
االجتماعي هو الذي بإمكانه أن يولد من رمحه قوانني ومناهج 
غايات  بلوغ  أجل  من  االجتماعي  النسيج  متاسك  يف  تساهم 

أصحابه وأهداف أبنائه وليس ضدهم.   
كما ال ميكن التوصل إىل فكرة التغري وجتسيدها على أرض 
واعدة  وإرادة  جاداً  وعيًا  هنالك  يتوافر  مل  إذا  بسهولة  الواقع 
يضمن  ما  احلية  واألطر  والفواعل  الوكالء  مجيع  وباشرتاك 
وتضافر  اجلهود  تكاثف  طريق  عن  االجتماعي  البناء  رشد 
طموح  هنالك  ألن   . واحدة  بوتقة  يف  تصب  اليت  السياسات  
يكن  مل  إن  واحد  آن  يف  املفاهيمية  األرضية  غياب  وهنالك 
التوصل  التصور يف  يتكأ عليها هذا  لكي  بينهما  تناقضًا  هنالك 
الشاملة  والتنمية  االستقرار  له  يضمن  ما  وأبعاده  غاياته  إىل 
الفعلية وبدون هوادة . وإذا كان للتغري حيزاً سوسيولوجيًا )4( 
وأبعادها  جتلياتها  وبكل  التحول  لعملية  ضبط  يف  عليه  يقوم 
تتعمق  اليت  واالجنازات  املكتسبات  على  باحلفاظ  تقضي  فإنها 
دفاعًا عما حققته من حماسن وإجيابيات  وتتأثر هي األخرى 
. ولعل البعد السوسيولوجي كثرياً ما يفسر إىل حد ما وفقا ملا 
حققته التنمية وما يكتنفها من صعوبات ومشكالت حالت دون 

بلوغ املستوى املطلوب. 
فالتغري سّنة محيدة يف تطور اجملتمعات وتنامي الدول حبكم 
عندما  واجلماعات  باألفراد  املرتبطة  البشرية  النفس  طموح 
الذي  اإلنساني  اجملتمع  كنف  يف  العيش  يف  األمر  يتعلق 
يتطور بدوره نتيجة الغريزة البشرية ذاتها واملرتبطة باملصاحل 
املؤسسات  دولة  يف  السلمي  العيش  عليها  يقوم  اليت  واملطامح 
وبناء االقتصاد وحتقيق العدالة االجتماعية . ومن هذا املنظور 
جاء التغري يف اللغة عما يقوم به من حتول وتغيري، أي حّركه 
وبّدله ، أي بعبارة أخرى هو التحويل والتبديل )5(. لذا جاء التغري 
يقوم  والذي  املفاجئ  السليب  وليس  اإلجيابي  مبعنى  املقصود 
على حسن النية وتوافر الشروط وعمل الفكر وجهد اجلماعة 
كونه يقوم يف اجملتمع وخيضع له تبعًا لقوانني التغري وفلسفة 
اجلديدة  احلالة  بني  ما  االختالف  يعين  والتغيري   . التنمية 
واحلالة القدمية ، أو اختالف الشيء عما كان عليه خالل مدة 
كلمة  له  يضاف  حينما  ''التغري''   بينما   ، الزمن  من  حمددة 
اجتماعي يصبح املصطلح )التغري االجتماعي( ومعناه أي كل 
ما يتعلق باجملتمع فيصبح هو التغري الذي حيدث داخل اجملتمع 
أو التحول أو التبدل الذي يطرأ على جوانب اجملتمع أو التحول 

الذي يطرأ على البناء االجتماعي خالل مدة من الزمن)6(. 
على  يقوم  الذي  الظاهري  التحول  ذلك  قط  يعين  ال  والتغري 
يصاحبه  مل  إن  واألجهزة  واألنساق  النظم  يف  حتول  إحداث 
الذي  الواقع  ملعنى  التحليل  وأدوات  التفكري  مناهج  يف  تبدل 
كثرياً ما حيمل التخلف أو يشكل جزء كبري منه على خالف 
اجملتمعات املتقدمة اليت تعي هذا التصور ومتنحه قسط كبري 
من االعتناء والدراية كونها تقوم عليه وتنطلق منه. ملاذا يتعذر 
التغري يف كثري من احلاالت يف اجملتمعات املتخلفة ؟ وبالرغم 
أن  املستشرية يف بعض اجملتمعات حبيث  التخلف  من ظاهرة 
العميقة  لديناميته  نظراً  به  اإلحاطة  مبدئيًا  يصعب  التغري 
تشكل  دامت  ما  بها  والتشبث  التفكري  مستوى  على  والواسعة 
حتمل  كما   ، أحيانًا  املتوارثة  القدمية  القيم  من  كبري  جزء 
مجلة من االمتيازات واملصاحل واليت تشكل أحد اخلفايا الكامنة 
العالقات  هذه   . أخرى  أحيانًا  التغري  عن  احلديث  إفشال  وراء 
يصل  عندما  اجملتمعات  أطوار  من  طور  يف  تربز  االجتماعية 
التغري  النضج والرشد مداه كونها تشكل توسيع لنطاق فكرة 
؛ إال أن عدم نضج هذه األخرية يعين إفشال ملخططات التنمية 
واإلبقاء على مزاولة السياسة من أبواب ضيقة خوفًا على افتقاد 
على  واخلاصة  والفردية  اآلنية  االمتيازات  وضياع  املكاسب 
حساب الفائدة العامة من أجل إحداث تطور راق وجاد وطموح 

حيتمل اإلبداع واإلنتاجية واملنافسة ... لصاحل اجلميع.
لكنها  قليلة  هي  الدول  وتنامي  اجملتمعات  تقدم  كان  وإذا 
تعد هي املسيطرة على حتول العامل فإن غريها من اجملتمعات 
والدول تقف عند نقطة الصدام وغياب السالم واحتدام الصراع 
من أجل عدم املغامرة لصاحل غري طريق التغري االجتماعي الذي 
يتطور من العادي حنو األسفل يف ظل غياب األطر واآلليات اليت 
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متنح هلذا االنبعاث أهميته يف تدارك األخطاء وجتاوز املخاطر 
مقبوال  طرحًا  يعد  الصراع  ولعل  اإلجيابي.  التحول  يضمن  ما 
إرادة واعية بل سياسة قائمة يف  ذاته  به كونه حيمل يف حد 
الرشد  وإىل  من  يتغري  جمتمع  تطور  فكرة  عن  تنم  ذاتها  حد 
املقابل  يف  االجتماعي  التغري  يشكل  حبيث  والتمثيل  والعطاء 
صراعات جديدة . هذه الطوباوية التفكريية تعتقد بأن التغري 
ال  الواقع  يف   . أخرى  صراعات  خيلق  أنه  إال   ، الصراعات  حيل 

يوجد أي جمتمع حيقق التغري كاماًل ويف نفس الوقت )7(.
، فإنه يصعب  التغري يف اجملتمعات  وبالرغم من أهمية ومكانة 
املعيش  الواقع  يف  وسياسته  وفعاليته  حركيته  حتديد  مبدئيًا 
خاصة إذا ما جزمنا القول بأنه يشكل قوام احلراك السياسي – 
االجتماعي بامتياز كونه يقوم على األفراد واجلماعات واملؤسسات 
من طور إىل آخر ، ومن بلد إىل آخر ومن ظرف إىل آخر حبسب 
الظروف واملعطيات اليت تنبثق عنها تلك األوضاع اجلديدة اليت 
متس الشأن العام . ولعل العنف واستهتار القيم وغياب املشاريع 
وانسداد األفق السياسي كلها بوادر تنبأ بغياب التغري من داخل 
اجملتمع الواحد. علمًا بأن كل جمتمع يتطور إما حنو األعلى أو 
يرتاجع حنو األسفل . وبالتالي من يصنع هذه الدينامية ؟ الدولة 
وما  يقدمه  ما  خالل  من  متكامل  فالكل  اجملتمع؟  أم  األفراد  أم 
ينعكس عليه إجيابًا أو سلبًا انطالقًا من الصرح البنائي والوظيفي 
جلهد الفكر وتداعيات التغري وحاجات النمو من داخل كل فرد 
الدول  والدولة جتاه  الواحد وشرائحه  وأسرته مرورا باجملتمع 
األخرى. العملية شاقة ومعقدة لدرجة تفادي الوقوع يف األخطاء 
واملخاطر اليت ينجر عنها صناعة التغري كونه يقوم على فلسفة 
يف التصور وإمعان يف اإلقدام حبكم التطور الذي يفرضه املكان 
والزمن كمطلب أساسي إذ يفرضه الواقع ويلح عليه املستقبل 
بشدة خوفًا من الوقوع يف األزمات ودخول احلروب . ألن التغري 
فإنه  واحد  آن  يف  وصعبة  جادة  عملية  يشكل  أنه  من  بالرغم 
ينطوي على مسار تارخيي يهدف إىل عدم الوقوع يف االختالفات 
واالختالالت اليت ينجر عنها من دون عمل العقل قياسًا بالنتائج 
التغري  فكرة  بأن  بالقول  يدعونا  ما  هذا  املستخلصة.  والدروس 
االبتعاد  الوعي اجلمعي حبكم  القيم وجتذر  تعين روح متاسك 
عن مواطن اخللل ومعاقل الضعف من أجل التوصل إىل مستوى 
يضمن روح االئتالف والتآلف يف النظرة لألشياء والتعامل معها 
انطالقًا من املصاحل املشرتكة واألهداف املنتظرة . عمليًا ، التغري 
التقدم  البناء ما يضمن حتقيق  التصور وترشيد  هو فلسفة يف 
أو جنب إىل جنب  بعيداً  إليه  التوصل  ما ميكن  دعاوي  وطموح 
مناقض  خطاب  حتت  اآلخر  مصنوعات  استهالك  ألن  اآلخر. 
التغري تصنعه  أن  بالرغم من  العمق  التبعية يف  للتغري هو روح 
وتشكله  هامة  وأطوار  مراحل  وتعده   ، بناءة  ومشروعات  أفكار 
يضمن  ما  مبوجبها  والعمل  بها  باألخذ  جديرة  وأمناط  أنساق 

االقالعة امليدانية هلا كذلك.   
احلرب  بعد  ظهر  االجتماعي  التغري  بأن  جُيمع  البعض  أن  إال 
وذلك  احلديث  االجتماعي  الفكر  ميس  كونه  الثانية  العاملية 
واجلهود  الرؤية  طريق  عن  ووجيه  هادف  ختطيط  أجل  من 

؛ أي بهدف حتقيق تنمية واعدة تقوم على أسس  واالنطالقة 
عفوية  أو  تلقائية  عملية  ليس  االجتماعي  فالتغري   . متينة 
وإمنا يهدف إىل استحداث مناهج ووسائل من واقعه من أجل 
اللحاق بالتطور املنشود ال حبسب املنتهى فقط ، بل عن طريق 
اليت  واألسس  العوامل  تتحدد  مبوجبه  والذي  الرئيس  املنطلق 
له  يرمز  التغري  كان  هنا  ومن   . فلسفته  التغري  منها  يستقي 
على أساس تلك الظاهرة أو احلدث الذي يشرتك فيه اجلميع 
ما دام يقوم على الوعي اجملتمعي نتيجة نضج وممارسة العمل 
كاإلدارة،  األخرى  امليادين  باقي  عنه  يتفرع  وما  االجتماعي 
والسياسة ، واالقتصاد ، والقانون ، والتعليم والرتبية ... التغري 
الذي حيدث داخل اجملتمع أو التحول الذي يطرأ على أي من 
جوانب اجملتمع خالل فرتة زمنية حمدودة . إال أنه ليست كل 
التغريات اليت تطرأ على اجملتمع هي تغريات اجتماعية ، فهناك 
واملعنوي.  :املادي  الثقافة  جانيب  يف  اجملتمع  يف  عديدة  تغريات 
واجلماعات،  األفراد  بني  العالقات  أمناط  يف  اختالف  وهناك 
واختالف يف الوظائف واألدوار االجتماعية ويف القيم والعادات 
والتقاليد ويف األدوات املستخدمة واخلربات...اخل . فما هو التغري 

االجتماعي بني تلك التغريات اليت حتدث داخل اجملتمع ؟ )8(.
كما ينطوي مفهوم التغري االجتماعي على فكرة مآهلا أن التغري 
أو ما ينطلق  أو توجه صوب كل ما هو اجتماعي  حيمل نزوع 
منه حتى يكون لعملية التغري حمتوى ومضمون واجتاه طاغي 
على قدرات الفرد الذي ينحدر من اجملتمع الذي ينتمي إليه . 
أي مبعنى آخر أن اجملتمع ال ميكنه أن يتطور إال وفق ما يقدمه 
أن  بيد  الواحد.  اجملتمع  فئات  باقي  باجتاه  واجلماعة  الفرد  له 
الذين من ساهموا يف هذا احلقل هو وليام أوجربن منذ 1922 يف 
املفاهيم  التغري االجتماعي والذي جاء يضم مجلة من  كتابه 
األساسية املرتبطة مبفهوم التغري ذاته كاإلصالح االجتماعي 
 Social Revolution االجتماعية  والثورة   Social Reform
االجتماعي  والتطور    Social Grouth االجتماعي   والنمو 
Social Progress االجتماعي  والتقدم   Social Evolution

 ،Urbanizationوالتحضر   Modernization والتحديث 
 ،Industrializationوالتصنيع  ،Developmentوالتنمية

.Westernization )9( والتغريب أو التشبه بالغرب
أ. تعريف التغري االجتماعي  

يعد التغري االجتماعي ظاهرة اجتماعية تساهم يف بنائها كل 
الفواعل واآلليات بدون استثناء . وهي حركة متواصلة بدون 
انقطاع إذ تنطلق فعاليتها من داخل اجملتمع وأطره الفاعلة ال 
تفعيل  بل يف  العملية فحسب،  يقوم برصد  يف خلق وعي جاد 
العملية نفسها اليت يقوم عليها التغري االجتماعي يف حد ذاته. 
اليت  احلاالت  من  حالة  إال  هو  ما  التغري  أن  األمر  يف  ما  الكل 
يقصد  كما   . اجيابيًا  أو  سلبيًا  إما  جمتمع  كل  على  تطرأ 
واألجهزة  واألنساق  النظم  يف  حتول  كل  االجتماعي  بالتغري 
زمنية  مدة  خالل  الوظيفية  أو  البنائية  سواء  االجتماعية 
حمددة، كما أنه يشري إىل أنواع التطور اليت حتدث تأثرياً يف 
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           من التغري االجتماعي إىل التغري السياسي : املعطى   احلضاري يف  عملية التنمية الشاملة

النظام االجتماعي أي اليت تؤثر يف بناء اجملتمع ووظائفه . أو هو 
أي اختالق أو تبدل يف احلالة الشكلية أو اجلوهرية من شكل 
إىل آخر أو مكان إىل آخر وبشكل متعاقب . وميكن أن ننظر إىل 
 . البنى االجتماعية  التبدل يف  أنه ذلك  التغري االجتماعي على 
وأن التغري ضرورية حياتية للمجتمعات البشرية ألنه وسيلة 
بقائها ومنوها ويعد التغري االجتماعي جزًءا من التغري الشامل 

يف اجملتمعات البشرية )10(.
ومن هذا املنظور يعد التغري االجتماعي أمشل من التقدم حبيث 
أن التغري ال ميكن أن يسلك حتمًا الطريق االجيابي على عكس 
وذلك  االجيابي  الطريق  منحى  ينحو  أن  ميكنه  الذي  التقدم 
غياب  ظل  يف  حيدث  أن  للتغري  ميكن  ال  كما   . بالتأخر  قياسًا 
الشروط واآلليات األساسية اليت ال ميكن التخلي عنها بسهولة 
ألنها ضرورية بامتياز يف حال إجناح هذه املهمة . لكن املفارقة 
االجتماعي  التغري  حتقيق  يف  يطمح  الكل  أن  العملية  هذه  يف 
الواحد  البشري عن طريق اجملتمع  التجمع  القليل يف  أن  إال  ؛ 
األمر   . بسهولة  ذلك  حتقيق  يف  ُيوفق  أن  بالدولة  عالقاته  يف 
فرد  كل  غاية  هو  االجتماعي  التغري  بأن  بالقول  يعود  الذي 
التنافرية  أو  التناغمية  لكن ليس كل اجلماعات يف عالقاتها 
اليت يتأسس مبوجبها عمل املشاركة لكل الفواعل يف التخلص 
من العقد والتجاوزات واألزمات اليت حتدث جراء غياب التغري 
االجتماعي الذي يسلك بدوره عكس نتائجه االجيابية . فالعمل 
جاد ويتطلب جهود وعمليات جبارة ومن كل أطياف وأطراف 
اجملتمع مجيعها يف ظل القيم واملبادئ واألفكار اليت يقوم عليه 
جمتمع التغري بواسطة أصوله وأركانه من أجل ضبط حالته 
االجتماعي  التغري  تتوافر حركة  األحسن. كما  العادية حنو 
وبيولوجية  بيئية  ومنها  األساسية  العوامل  من  مجلة  على 

ودميغرافية وتكنولوجية واقتصادية وثقافية ودينية )11(.
وإذا كان التغري االجتماعي يعين ذلك التأثري البليغ املستوى من 
حيث ما يقبل عليه كل جمتمع واعي عن طريق ما يعده من 
خطى وخطوات يف سياق النهج الذي يسلكه بهدف عدم الوقوع 
يف الثغرات والقطائع ، حبيث يصعب حصرها يف سياسة مضادة 
من أجل احلد من خطورتها . ألن التغري االجتماعي ليس كاًل 
حيث  من  متوافرة  وآليات  أساليب  هنالك  تكون  مل  إن  متوافراً 
التفكري فيه أواًل ، ثم معاينته ثانيًا ، ومعايشته ثالثًا . وما دامت 
يصعب  فإنه  كلية  جاهزة  ليست  االجتماعي  التغري  عملية 
هادفة  كونها  األخرى  اجملاالت  باقي  دون  جمال  يف  حصرها 
اجملتمع  لقدرات  الطبيعي  التحول  حملتوى  رصد  يف  وأساسية 
يف ظل الدوافع الداخلية واحليثيات اخلارجية يف طبيعة كل 
نسق مكون للنظام االجتماعي . لذا جاءت مجلة من أشكال التغري 
االجتماعي تعرب عن طبيعة هذا التحول ما دام التغري االجتماعي 

ليس واحًدا بل خمتلفا باختالف اجملتمعات منها كاآلتي )12(: 
1. التغري البطيء : والذي حيدث بشكل بطيء جداً كما هو احلال 
يف اجملتمعات البدائية أو املتأخرة حضاريًا وتكون هذه اجملتمعات 
ثابت  جمتمع  يوجد  ال  إذ  بطيئًا  التغري  ويكون  مجود  حالة  يف 

ثباتًا مطلقًا .
جزئية  لرتاكمات  نتيجة  املرحلة  تغري  وهي  املتدرج:  التغري   .2
اجملتمع  يعيشها  اليت  الكيفية  يف  يؤثر  ال  كميًا  تغرياً  ويكون 
العيش  طريقة  يف  أي  الكيفية  يف  البعيد  املدى  يف  يؤثر  ولكنه 

واحلياة .
3. التغري السريع : وهو الذي حيدث بسرعة كبرية والذي ميكن 
بعض  خيتزل  التغري  وهذا  جهد  بدون  نالحظه  أو  نلمسه  أن 
مراحل التغري مثلما حيدث يف اجملتمعات األمريكية واألوروبية 
ومن خصائص التغري االجتماعي أنه تغري مستمر يف اجملتمعات 
مرت  وقد   ، وتتابع  بتسلسل  حتدث  التغري  مظاهر  وأغلب 
اجملتمعات اإلنسانية عرب التاريخ مبراحل تغري خمتلفة وميكن 
أن نسميها مراحل التغري احلضاري . فمثال اجملتمعات املشاعية 
امللكيات  وحتدد  املشرتك  واإلنتاج  القبيلة  جمتمع  ثم  البدائية 
اخلاصة وظهور نظام اإلقطاع أو امللكية اخلاصة كل ذلك أدى 
إىل نشوب احلروب وظهور التناقضات يف اجملتمع وقيام الثورات 
اليت تسعى إىل التغري يف كل مرحلة من املراحل ويف كل نظام 

كان يصاحبه نظام تربوي معني وفلسفة تربوية خاصة.
ب. مصادر التغري االجتماعي 

االجتماعي  التغري  مصادر  حول  متباين  اختالف  هنالك  ولعل 
حول  السوسيولوجي  احلقل  يف  والدارسني  امُلختصني  بني 
النظرية  الزاوية  ميس  ألنه  حتقيقه  وكيفية  التغري  طبيعة 
تتم  ما  يف  بل   ، الواقع  أرض  على  موجود  هو  ليس  مبا  أي   ،
االجتماعي  املخيال  طريق  عن  حتقيقه  يف  الطاحمة  الرغبة 
أوال. ومن هنا يصعب مبدئيا حتقيقه بسهولة ما مل يتم ربطه 
عن  البحث  دينامية  يف  وفاعلة  أساسية  كخطوة  بالنظري 
الشق  على  متوقفا  يبقى  التصور  هذا  لكن   . االجتماعي  التغري 
يتحقق  مبوجبه  الذي  العمل  أسلوب  حتديد  يف  منه  النظري 
هنالك  فإن   ، سلًفا  عليه  متفق  هو  ومما  االجتاه.  هذا  معنى  ما 
هذه  طبيعة  حتديد  يف  وخارجي  داخلي  أساسيان  مصدران 

التغري االجتماعي وهما كاآلتي:
ضمن  تتم  لتفاعالت  نتيجة  يكون  أن  أي   : الداخلي  املصدر   .1
الواقع االجتماعي أو النسق االجتماعي ، فتعمل على بلورة نوع 
اإلدارية  القرارات  مثل  للتغري،  والقابل  بل  الداعي  الوعي  من 
احلركات  بعض  وكذلك   ، الكربى  واملشروعات  والتعلم 

الداعية للتجديد أو اإلصالح ، اخل.  
انفتاح  ، نتيجة  النسق  الذي يأتي من خارج  اخلارجي:  املصدر   .2
عن  ينتج  وما  األخرى،  اجملتمعات  من  بغريه  واتصاله  اجملتمع 
ذلك من االستريادات واإلعالم واالنبعاثات، أو تدخالت املنظمات 

الدولية، اخل )13(.
يف  صعوبته  من  بالرغم  االجتماعي  التغري  طبيعة  أن  إال 
عقود  منذ  النامية  الدول  عليها  تراهن  اليت  إشكاليته  جتاوز 
طريق  عن  واقتصادية  اجتماعية  وثبة  حتقيق  يف  خلت 
السياسة التنموية، فإن ذلك ما زال متوقفا على طبيعة النهج 
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يف  املنحى  بل   ، فحسب  األساس  هو  رمبا  الذي  اإليديولوجي 
إن   . ذاته  السياسي  العمل  منها  ينطلق  ووسائل  آليات  حتديد 
حتديد مقاربة علمية من زاوية نظر سوسيولوجية يف احلقل 
ذاته تعين حتديد جلملة من املعطيات واألسس اليت تقوم عليه 

هذه املصادر السالفة الذكر ومنها ما يلي)14(: 
تكن  مل  جديدة  أشياء  ابتكار  يف  يبدو   : واالكتشاف  االخرتاع   .1
موجودة من قبل ، مثل اكتشاف البرتول ، املخرتعات كوسائل 

املوصالت واالتصاالت وخمتلف التقنيات .
: بال شك أن االخرتاع أو االكتشاف  الثقافية  والبيئة  الذكاء   .2
، عندما يتطلب مستوى مرتفع من الذكاء واإلبداع واملبادرات 

الواعية من األشخاص واجلماعات .
املخرتعات  مع  والتفاعل  املكتشفات  قبول  ويعين  االنتشار:   .3
املخرتعات  أن  إال  ؛  أفراد اجملتمع  الوافدة من قبل  والتجديدات 
تعم  حتى  التغري  عملية  إىل  تؤدي  أن  يف  النجاح  هلا  يكتب  لن 
وتنتشر لدى أشخاص كثريين أي على نطاق واسع يف اجملتمع 
الفضائيات واإلنرتنت وتوظيفها يف خدمة إحداث  انتشار  مثل 

التغيري وتوجيهه.   
التحول   التغري كفكرة أساسية وجوهر   .2

حنو  دوهلا  طريق  عن  اجملتمعات  تتألق  أن  ميكن  ال  كما 
االنطالقة يف ظل غياب صرح البناء املؤسساتي الذي ينم بدوره 
بالقاعدة  القمة  جيمع  الذي  التشاركي  والوعي  الوعي  عن 
يف  الواحد  اجملتمع  طبقات  صنوف  وباشرتاك  باألمي  واملثقف 
معادلة قابلة للنهوض واالنطالقة . كما بات لزامًا بأن األمر 
جد مهم بل يف غاية األهمية من حيث الرتابط االجتماعي الذي 
يقيمه الوعي وحيث عليه عمل املمارسة . لكن زمن التغري ليس 
هو توجيه االتهام حنو اآلخر أو بالبكاء على األطالل يف اندفاع 
الواقع يف ظل غياب اإلرادة  مكثف حنو مدح األنا باهلروب من 
الواعية واملشاركة السياسية الفعلية من داخل اجملتمع نفسه 
وأعماقه عرب قادته ورواده ، طبقاته ورموزه، ما يضمن املواصلة 
يف كنف العيش واالستقرار والوئام والبناء، بل التنمية الشاملة 
 Politicalويف مجيع ميادين احلياة . علمًا أن التغيري السياسي
وزارية  عمل  ورشة  أو  سياسي  خبطاب  ليس    Changment
الربملانية  أو  احمللية  االستحقاقات  ختص  حزبية  برامج  أو 
ومحل  األفكار  لتوليد  قابل  أواًل  وعي  أنه  باعتبار  الرئاسية  أو 
املشروعات بعيداً عن املشاحنات الفردية والصدمات اجلماعية 
حتت طائلة العنف االجتماعي أو العنف السياسي باسم الثورة. 
مثل  أملت  اليت  هي  التغري  عملية  يف  اجلادة  احللول  غياب  إن 
هذا املنطق عن طريق البحث عنه بواسطة إراقة الدماء وهدر 
بالتدخل  والتلويح  األبرياء  وقتل  املنشئات  وحتطيم  األعراض 

األجنيب...
جداً  واردة  البني  ذات  إصالح  أجل  من  التقييم  فرتة  أن  إال 
وبامتياز والمناص منها ما دامت هي الطريق األوحد للتخلص 
من التعفن واالزدراء واحملسوبية واملناطقية واجلهوية يف غياب 

االقتصادية  التنمية  حتقيق  عن  عجزت  اليت  القانون  دولة 
والعدالة االجتماعية. وقد يسرتشد املرء مبا جيري عليه احلال 
يف الساحة اليومية خاصة العربية منها من اختالسات للمال 
العام ، وكبت للحريات الفردية واجلماعية وانتهاك أعراض 
الدولة  عنه  عجزت  ما  املقابل  يف  غياب  ظل  يف  وغريها  الناس 
التحول  ومشروعات  البناء  خمططات  من  العربية  الُقطرية 
املرتقب. هذا ما ساهم بشكل مباشر عن طريق ضعف االقتصاد 
التأخر  عليهما  قاما  ما  خالل  من  السياسي  العمل  وحدود 
والتخلف بواسطة مسئوليتهما يف تزايد لوعي غري قابض لكنه 
االقتصاد  وإدارة  السياسة  وعمق  الدولة  مفهمة  على  مزيف 

وتأثري اإلدارة العامة. 
الذات  يف  الثقافة  ودينامية  التنمية  سوسيولوجية  آثر  ولعل 
ومن منطلقهما يقوم الوعي السائد بدوره جتاه كيان اجملتمع 
الذي ينمو ويتفاعل هو اآلخر بالواقع االجتماعي إن مل ينطلق 
معه  التعامل  ميكن  مدى  أي  وإىل  ومتى  كيف  لكن   . منه 
والقدرة  القوة  عن  البحث  ظل  يف  والتألق  التنامي  إىل  جبره 
على بناء نفسه من داخله وفقًا ملا حيمله من تداعيات ورهانات 
الداخلية؟  أن يتخلص من عقده  باتت تقوض من قيمته دون 
املهام  جراءه  وتعثرت  السياسية  احلسابات  أربك  الذي  األمر 
واحدة  نقطة  عند  يلتقيان  ال  أصبحا  أنه  لدرجة  اجملتمعية 
ال  التقارب  حتقيق  بهدف  آليات  وفق  بهما  النهوض  أجل  من 
التباعد ، والتناغم ال التنافر . يتزامن ذلك يف الوعي واالستقامة 
الداخلية  الوحدة  يضمن  ما  والتآلف  الوفاق  إعداد  يف  واملثابرة 
اليت عصفت جبملة  األزمة  التنموي يف ظل  املشروع  وحتقيق 
والتواصل  والرؤى  الدعائم  من اجلهود مما جعلها تقوض من 
حسن  يقول  األزمة  عن  أما   . االجتماعي  النسيج  على  حفاظًا 
حنفي عنها واليت نعيشها فنراها كل يوم ، وهي غياب احلوار 
، وألننا  أحراراً يف تفكرينا  املعاصرة تتجه ألننا لسنا  يف حياتنا 
واالعرتاف حبقه يف  والتفكري  اآلخر يف احلرية  ال نسلم حبق 
إبداء الرأي . نواجه الفكرة على كل خمالف يف الرأي أو يتهم 
األمس  بطل  أصبح  أن  واجلنون  العته  أو  والعمالة  باخليانة 
نستطيع  فلم  الغد،  يف  خائنًا  اليوم  بطل  ويصبح   ، اليوم  خائنًا 
أبطالنا خونة  ، وجعلنا  األبطال  قادتنا اخلونة من  أن منيز يف 
يف  نهدم  وقد   ، باألمس  بنيناه  ما  اليوم  فهدم   ، أبطااًل  وإخوتنا 
الغد ما بنيناه اليوم ، مل يعد لنا تاريخ متصل، وأصبحت حياتنا 
 ، تلغي ما قبلها  ، كل حلقة  املنفصلة  جمموعة من احللقات 
وندعي البداية من جديد ، يف الثورة أو احلركة أو اليقظة أو 

االنتفاضة أو التصحيح  )15(.
أن  باعتبار  اخلطر  ناقوس  لدق  احلاجة  أمس  يف  األمر  ألن 
حادة  ورهانات  إشكاالت  تطرح  املعاصر  العربي  الفكر  قضية 
املعطيات  هذه  ضوء  يف  وامُلنظرين  امُلفكرين  بني  ومستعصية 
واحلداثة  باحلرية  الصلة  حيث  من  ليس  وذلك  واملؤشرات، 
والعدالة والدميقراطية فحسب ، بل من حيث تأسيس مثة لوعي 
جديد ومتجدد يقوم عل مبادئ وخيارات تنهي الصراع مع الذات 
وتدفع بها إىل مراتب الدول الرائدة وإىل مصاف األمم الغالبة 
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           من التغري االجتماعي إىل التغري السياسي : املعطى   احلضاري يف  عملية التنمية الشاملة

املسعى من  بهذا  االضطالع  بالذكر  إنه جلدير  ؟  أين اخللل   .
حيث الطرح واإلحاطة بهدف إنشاء مقاربات ومقرتبات جديدة 
يف ضوء ما عرفته جتربة بعض دول الربيع العربي وما كابدته 
من خسائر مادية وتضحيات بشرية يف كل من سورية، وليبيا 
واليمن ... ما يسرتعي التوقف ويدعو إىل التحليل يف ظل تنامي 
املخاطر واحملاذير ما يقلل من تداعيات األزمة العربية وحيد 
ما  العربيني. هذا  الدولة واجملتمع  داخلية بني  من فتح جبهة 
األساسية  شروطها  وتوافر  الغائبة  التغري  فكرة  على  يلح  بات 
بل  فحسب،  كمشروع  ال  التصادم  من  ختليصهما  أجل  من 
أن  إال  املؤسسات.  بنائها  على  وتسهر  النخب  تصنعها  كفكرة 
السياسي ليس  الذي يقيم عالقاته بالتغيري  التغري االجتماعي 
؛ إن مل تهيئ له الضمائر  وليد فرتة ما أو مقرون جبيل فقط 
والعقول معًا من أجل ترويض للفكرة اجلوهرية اليت حيملها 
التغري يف حد ذاته ما ينم عن اإلرادة الفعلية الداخلية والتحول 

اجملتمعي اخلارجي خدمة لقضية األم آال وهي الوطن . 
بامتياز كونها وليدة وعي مشرتك وجاد  املسألة حضارية  إن 
نقلة  بإحداث  قابالن  دولة وجمتمع  لكل  ذاتية  ينم عن سرية 
وليس  واالستمرارية  البناء  عملييت  خالل  من  تتأكد  نوعية 
املواصلة وجمابهة  الثورة يف  باسم  الفوضى  القطيعة وإحالل 
الداخلية  العالقات  مسعى  تعرتض  اليت  والسلبيات  النقائص 
بدًء من فكرة التغري حنو مسارات وسياقات هادفة يشرتك فيه 
اجلميع شريطة أن يكون رد الفعل إجيابي وليس سليب باملرة. 

أ. مظاهر التغري االجتماعي )االجيابية(

هنالك مجلة من املعايري اليت يقاس مبوجبها التغري االجتماعي 
تضبطه  الذي  التحول  يف  كأساس  اجيابية  نظر  زاوية  من 
وفواعل  أسس  على  تقوم  دامت  ما  داخلها  من  التغري  عملية 
التغري  إليه  يصبو  ما  طبيعة  حبسب  عنها  االستغناء  ميكن  ال 
من  للمزيد  وقابلة  حية  إرادة  عن  متولد  كونه  االجتماعي 
عن  االستغناء  ميكن  ال  حبيث   . واجلاهزية  والفاعلية  اإلنتاج 
البليغ  واجلهد  اإلحاطة  يتوخى  هادف  كمشروع  الفكرة  هذه 
عن  يتوقف  األمر  ألن   . املشروعات  وبناء  السياسات  صنع  يف 
اإلرث احلضاري الذي يعد مرتبط بعامل الوقت واجلهد واملال 
لصاحل الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه كل فرد يف وسطه 
آخر  إىل  األول  احلاكم  من  أخرى  بعبارة  أي   . االجتماعي 
حمكوم . ومن هنا تتحدد أهمية التغري االجتماعي يف ضوء هذه 
االجتماعي  االنبعاث  إليه  يصبو  ما  بعث  يف  والطاقات  القدرات 
من حلول لقضاياه املطروحة دون تراكمها حتى ال تعمل على 
من  اجملتمع  حركية  تعطيل  يف  واإلرادات  اجلهود  تقويض 
داخله . ومن بني هذه مظاهر االجيابية للتغري االجتماعي منها 

كاآلتي )16(: 
الفرد  رفاهية  إىل  أدى  واسعة  جماالت  يف  العلم  تقدم   -

واجملتمع.
األفراد  واعتماد  وحتسنها  االتصال  وسائل  وحتسن  ازدياد   -

واجلماعات بعضهم على بعض.

- ظهور مفاهيم جديدة لألفكار القدمية مثل احلرب النفسية 
الدميقراطية .

- تغري نظام األسرة ووظائفها وأشكاهلا ودور املرأة فيها.
- اهلجرة من القرى واألرياف إىل املدن .

- ظهور قوة للطبقة العاملة.
-جذب العمال والعامالت من املنازل إىل املراكز الصناعية .

املؤسسات  إىل  األسرة  من  االجتماعية  الرعاية  يف  -تغري 
االجتماعية.

- النمو احلضاري والتغري العمراني املصاحب للزيادة السكانية.
)السلبية(  االجتماعي  التغري  مظاهر  املقابل  يف  هنالك  أن  إال 
التغري  بإمكانها أن حتدث يف حال عدم اإلحاطة مبظاهر  اليت 
التوصل إىل  االجتماعي اإلجيابية اليت تعكس ما مدى قابلية 
واملقاييس  املعايري  من  مجلة  من  انطالقًا  وذلك  األخرية.  هذه 
التحجر  أو  االجتماعي  الالتغري  مبوجبها  قياس  ميكن  اليت 
عدم   من  املتولدة  السلبية  املظاهر  تلك  طريق  عن  االجتماعي 
حتقيق مظاهر التغري االجتماعي االجيابية ومنها كاآلتي)17(:

- الرتكيز على اجلانب املادي وإهمال اجلانب املعنوي.
- امليل إىل األنانية الفردية.

- انتشار الالمباالة.
- العبث والتمرد الالواعي.

- ضعف سلطة الرجال يف املنزل.
- خلق احنرافات سلوكية واجتماعية داخل نطاق اجملتمع.

- زيادة الضغوط النفسية نتيجة التقدم التكنولوجي.
- التغري االجتماعي أدى إىل حدوث تغري يف بناء األسرة والزواج 

وتنظيمها. 
ب .التغري بني الداللة واملشروع

إن قضية التغري هي عّلة التاريخ وسّنة من سنن الكون تتعامل 
مبوجبها اجملتمعات املتحضرة كونها سابقة عن الفرد وعالقاته 
. والتغري نهج التقدم ومنهاج الرقي ويف غيابه يعين  بالطبيعة 
التوقف عن الركب وبروز األزمة وانسداد األفق . ولئن يعرتف 
التغري  بأهمية  االجتماع  وعلماء  السياسيني  احمُلللني  مجيع 
التعامل  يف  الدميقراطية  وتأثري  احلرية  نضوج  خلفية  على 
اجلميع  على  بالفائدة  تعود  نزيهة  بروح  اجملتمع  قضايا  مع 
حبيث أن التاريخ ما كان لكي يكتب لصاحل نفر من الناس دون 
سواهم يف القيادة والزعامة إذا مل يتحقق معنى التغري وداللته 
والتعليم  الرتبية  طريق  عن  التحول  فكرة  ربط  خالل  من 
 .. واستقالليته  القرار  وسلطة  واجلاهزية  والفاعلية  واإلنتاج 
ما يعيد بناء اللحمة االجتماعية ويقوي من حظوظ تفاعالتها 
مدلول  هي  التغري  فكرة  إن  الواقع.  أرض  على  واجنذاباتها 
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فلسلفي قائم حبد ذاته ينظر له الواقع السياسي من أجل إخراج 
ما  قدراته وطاقاته مما هو عليه إىل  أيًا كان حبسب  اجملتمع 

ينبغي أن يكون عليه. 
قابلة  اجملتمعات  كل  ليس  بأنه  بالقول  بنا  يعود  الذي  األمر 
إلحداث التغري حبكم أنها غري مؤهلة لعملية التغري خوفًا من 
خالل  اآلخر من  البعض  ضد طموحات  البعض  ضياع مصاحل 
تكريس الواقع واجرتاره على أساس مهادناته حفاظًا على الواقع 
القائم Statut quo حتسبًا لضياع بعض االمتيازات لصاحل نفر 
دون غريه . ومن هنا يتأكد ما مدى تأثري فكرة التغري وتغلغلها 
يف الفكر السياسي بل يف هوية اجملتمع كونها أساس التحول 
الفاعلني  بإشراك  السياسي  للعمل  ضبط  خالل  من  املرتقب 
نقلة  إلحداث  ضمانًا  االقتصاديني  والشركاء  االجتماعيني 
نوعية متأنية ومتواصلة يف األنشطة وامليادين األخرى وعلى 
مبعنى  أي  ؛  انقالبات  أو  قطائع  دون  متعاقبة  أجيال  مدار 
طائفة  لصاحل  وليس  الكل  من  االستفادة  بهدف  يشارك  الكل 
ونظرة  عالية  روح  يستلزم  اجملتمع  بناء  أن  حبكم  أخرى  دون 
إسرتاتيجية من قبل الدولة دون التصادم والتنازع يف القضايا 
املصريية على خلفية حتقيق املعادلة السياسية / االقتصادية 
كنتاج للمدخالت واملخرجات سواًء عن طريق الفرد ، أو الفكرة، 

أو الوقت حتسبًا للبناء احلضاري بامتياز. 
– التارخيي هو وليد مسار جاد من  ولعل هذا البناء احلضاري 
قبل األطروحات النخبوية الفاعلة واحليوية الذي تقوم عليه 
اجملتمعات املتحضرة والدول الراقية ال حبسب األنا اآلني ، بل 
األنا اآلخر يف الصريورة التارخيية وأحقابها املتعاقبة وتطوراتها 
من  ضرورة  القوي  اجملتمع  أن  بدليل  واحلرب  السلم  بني 
ضرورات إرساء قواعد سياسية جديدة تنظم عالقة الطرفني. 
أركان  من  أساسي  ركن   ، والعادلة  العزيزة  الدولة  أن  كما 
املمارسة  رحاب  إىل  النظري  طابعها  من  القواعد  هذه  حتويل 
العملية وإجراءات التنفيذ. وبهذا نتجاوز اخلطيئة احلضارية 
أحادية  عالقة   تتصور  واليت  مجيعا  فيها  وقعنا  اليت  الكربى 
وبقوة  الدولة،  بضعف  مرهونة  اجملتمع  قوة  أن  مبعنى  فقط. 

الدولة مرهونة بضعف اجملتمع )18(.  
السياسي  حيتاجه  ما  ضوء  يف  األساس  هو  االجتماعي  والتغري 
باشرتاكهما مجيعًا  األخرى  امليادين  واالقتصادي وغريهما يف 
األمناط  خلفية  على  سلفًا  عليها  متعارف  قيم  منظومة  وفق 
املستمر  التغري  بني  املتبادلة  التقابل  جدلية  عليها  تقوم  اليت 
املتوازن،   ، العنيف   / السلمي   ، اخلارجي   / الداخلي  املتقطع،   /
اجلوهري / العرضي ، والسريع / البطيء )19(. كما يتضح من 
مستوحى  منط  وفق  داخله  من  وفشله  احلداثة  مشروع  غياب 
عن  نقله  مت  ما  عدا  نفسه  اجملتمع  رحم  من  ومتولد  وهادف 
غياب  ظل  يف  الواحد  اجملتمع  على  الفرصة  فّوت  الذي  الغرب 
األسس واملفاهيم ما يرفع من شأن البالد والعباد . أي بكالم آخر 
توازن معتدل منطلقه اجملتمع  هو قدرة اجملتمع على حتقيق 
وحتوالته ما يضمن هلذا التطور تقدمًا متزنًا ال يقبل الصراع أو 

يبعث على األزمة حبيث بإمكانهما تعطيل البنيات االجتماعية 
اجملتمع  رشد  يضمن  ما  املشاريع  ومحل  األفكار  توليد  على 
الواحد على االنبعاث من داخله دون متزق أو تعطل من داخله 

دون املرور بعدم االستقرار السياسي.  
التنموية  األطروحات  عن  احلديث  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
رمبا تشكل لدى اجملتمعات النامية أحد العراقيل اليت تعرتض 
مت  ما  خالل  من  ذلك  يتأتى  آخر.  مستوى  وإىل  من  حتوالتها 
االنتكاسات  من  مجلة  طريق  عن  املسار  هذا  يف  استحضاره 
لكنها  تصنعها  اليت  والوقائع  األحداث  خضم  يف  والرتاجعات 
االتكالية  مراحل  ختطيها  ضعف  حبكم  الفاعلية  حمدودة 
قبلها  من  مساهمة  تنمية  حتقيق  أو  )التبعية(،  غريها  لدى 
وفق جتربتها اخلاصة بها بعيداً عن دعاوي املدرسة األمريكية 
عن  العاجزة  األخرى  اجملتمعات  من  بغريها  ربطها  وحماولة 
حتقيق طفرة لديها لكنها حاضرة من خالل السعي على نهج 
والبنيات  املؤسسات  أمام  البادي  العجز  يبدأ  هنا  ومن  غريها. 
الصراعية  دون  احلميمية  العالقة  هذه  تطوير  يف  واهلياكل 
من داخل اجملتمع وفق السوسيولوجية – التارخيية ما يضبط 
قبول  طريق  عن  تطوراته  مدى  وما  احلكم  بنسق  عالقاتها 
اجملتمع فكرة التغري كونها واردة . إال أن ترشيد قدراته وطاقاته 
ما يضبط عالقاته الداخلية جتاه تطور ملحوظ وهادف ال يلغي 
التقدم أو ينفي التطور كجهد جهيد يستغله كل جمتمع عن 
احلية  إقالعته  يضمن  ما  ومؤسساته  وخنبه  شرائحه  طريق 

على ضوء اجلغرافيا والتاريخ والدميغرافيا. 
سلبًا  أو  إجيابًا  إما  جداً  واردة  فإنها  طبيعة  كظاهرة  فالتغري 
املخيال  على  والسائدة  املسيطرة  القيم  منظومة  حبسب 
السلوكيات  توليد  على  قابلة  تكون  أن  شريطة  االجتماعي 
واألفعال يف خضم التحول الوارد ما ينعكس أصاًل وأساسًا على 
تطوير  على  فعاًل  يعمل  ما  هذا   . االجتماعية  العالقات  روح 
انصهار هذا اخلضوع ما يتولد عنه طبعًا ما خيدم هذا االنتماء عن 
طريق املشاركة يف توطيد وتنميط وتوليف هذا البناء العكسي 
يف املقابل .أي بعبارة أخرى ما يضبط رزمانة التحول بإشراك 
اجلميع مقابل رد فعل حيوي ضامن لباقي البناءات واملمارسات 
صرح  يف  واألشواط  األدوار  يف  املتكامل  التشابك  هلذا  خدمة 
صناعة األحداث اجلادة واإلجيابية ملا بعد هذا االنتماء العقالني. 
الفرق بني دينامية اجلماعات والتغري االجتماعي هو أن األوىل 
يف علم النفس تهتم بالبحث يف كيفية ظهور اجلماعات ، وبروز 
بنيتها ووظائفها مع اكتشاف املبادئ الضمنية اليت تتحكم يف 
تصرفاتها التفاعلية اإلنسانية الداخلية ، ويعين هذا أن دينامية 
اجلماعات طريقة يف تشخيص خمتلف القوى فيه والتفاعالت 
البشرية  اليت تتحكم يف تسيري اجلماعات  الظاهرة والضمنية 
وتنظيمها تنظيمًا ذاتيًا ومؤسساتيًا ، وترتجم لنا هذه التفاعالت 
البنيوية الوظيفية العالقات املوجودة بني أفراد اجلماعات واليت 
الصراع والنفور والنبذ والكراهية  قد تكون سلبية قائمة على 
والتوافق  والتعاون  والتفاهم  االنسجام  على  قائمة  اجيابية  أو 
االجتماع  علم  يف  االجتماعي''  ''التغري  الثاني  أما   ، والتسامح 
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           من التغري االجتماعي إىل التغري السياسي : املعطى   احلضاري يف  عملية التنمية الشاملة

، أو التغري يف القيم واملفاهيم  فهو التحول من حالة إىل حالة 
وأسلوب  احلياة  وطرق  واللباس  والنظم  والتقاليد  والعادات 

احلياة ومنط املعيشة )20(. 
التغري  عملية  تعرتض  وعوائق  مشاكل  هنالك  أن  إال 
االجتماعي سواًء من داخله أو من خارجه ، األمر الذي يفسر أن 
بالرغم من اإلحلاح عنه عن طريق تضارب  التغري االجتماعي 
واالنقالبات  الشعبية  واالعتصامات  العمومية  السياسات 
إىل  احلال  به  يصل  مل  أنه  إال  ؛  النامية  البلدان  يف  العسكرية 
آليات وميكانيزمات فاعلة  الذي يسمح له باللجوء إىل  النضج 
عن  للغاية  مهم  شيء  فالتغري   . الفوضى  عن  بعيداً  وحيوية 
عن  واالبتعاد  احلذر  توخي  يف  املبذولة  اجلهود  تلك  طريق 
حتول  لكل  كأصل  االجتماعي  التغري  يكون  أن  على  اخلطر 
مرتقب عن طريق ما مير به إما بسالسة موضوعية أو فوضى 
الضائع. لكن  الوقت  املخاطر واستدراك  للتدارك  قابلة  هدامة 
هل كل تغري نسيب أو ظريف يعد تغرياً ؟ هذا ما مل يوافق عليه 
جل علماء االجتماع والباحثني يف ضبط حالة التغري االجتماعي 
بالتصور املرتقب سواًء  يف مراحله أو يف وسائله أو يف كالهما 
معًا واليت يتبناها من أجل التوقف على نتائج اجيابية . ومن بني 

العوائق االجتماعية ما يلي)21(: 
- العزلة.

- احملافظة على القديم.
- عدم التجانس داخل اجملتمع.

- سيادة روح الالمباالة وانعدام االبتكار. 
بالعوائق  حدودها  عند  االجتماعية  العوائق  هذه  ترتبط  كما 
الشاملة  التنمية  عملية  على  التأثري  طريق  عن  االقتصادية 
حضور  ظل  يف  يتحقق  أن  االجتماعي  للتغري  ميكن  ال  حبيث 
األوىل أمام البحث عن منطلقات التنمية الشاملة اليت تنعكس 
العوائق االقتصادية كجزء ال يتجزأ من  يف هذه احلالة على 
التغري االجتماعي ذاته . حبيث أن االجتماع يتطور وينمو ومعه 
االقتصاد من أجل تأطريه على أساس حتقيق التنمية كقاعدة 
أساسية يف ضبط ملعاملها كافة. ومن بني العوائق االقتصادية 

ما يلي)22( :
- قلة املوارد االقتصادية.

- ركود حركة االخرتاع والتجديد.
- عدم احرتام احلقوق التعاقدية للمخرتعني مما يضعف الوازع 

إىل االخرتاع . 
باإلضافة عن مجلة من العوائق املختلفة واملتنوعة اليت تشرتك 
مجلة وتفصياًل يف إعاقة مسار التغري االجتماعي كظاهرة هلا 
البعد  مبوجبها  يتأسس  اليت  املوضوعية  وشروطها  مكوناتها 
السوسيولوجي للتغري حبكم أن اجملتمع يتأثر ويؤثر يف الفرد 
من أجل مواكبة تطوراته . لكن السؤال الذي يطرح نفسه يف 
وهل  ؟  تطبيقه  على  يسهر  ومن  ؟  التغري  ملاذا  هو  ذاته  السياق 

العملية  ؟  سياسي  طرح  أم  حضاري  امتداد  االجتماعي  التغري 
تصب يف مللمة الشروط الذاتية واملوضوعية لتحديد االنطالقة 
على أساس أن جهود اليوم مل ولن تكون جيوب الغد يف التمزق 
الدولة  واالحنطاط والتبعية لآلخر. فالتغري االجتماعي رهن 
أمام اجملتمع الذي يتطور بداخله إما إىل مراتب السؤدد والعطاء 
والبناء أو يرتاجع إىل الوراء دون أحد يدري ما هو املصري . ومن 
عوامل  توافر  من  بد  فال  االجتماعي  التغري  عملية  جناح  أجل 

أساسية يف هذا اخلصوص ومنها ما يلي)23(:
- دراسة القيم واملعايري السائدة ووضع اخلطط والربامج اليت 

تسهم يف عملية التغري. 
- مراعاة التكامل بني العناصر الثقافية املادية واملعنوية .

االنسجام  من  جو  وخلق  والتعصب  الطائفية  على  القضاء   -
والتكامل يف التنظيم االجتماعي داخل اجملتمع .

- التحكم يف سرعة التغري وعدم تركه بدون ختطيط وتوجيه.
- خلق التوافق االجتماعي داخل اجملتمع ملواكبة التغري.

- اختيار الوسائل املناسبة والوقت املناسب لتحقيق التغري.
ومعقدة  مركبة  بل  سهلة  عملية  ليس  االجتماعي  فالتغري 
يف ظل غياب األطر املفاهيمية واإلطارات الفكرية اليت حتمل 
ورهانات  الواقع  ومشكالت  املاضي  إرث  حتمل  كونها  أثقاله 
التخلف كظاهرة تعيق  التخلص من عقد  أجل  املستقبل من 
من مسار حتول الدول النامية . ولعل جل السياسات العمومية 
اليت انقادت من وراء حتقيق وثبة حقيقية مل ُتوفق يف حتقيق 
بني  اخلالف  كان  هنا  ومن  الواقع.  أرض  على  إليه  تصبو  ما 
وراء  من  انقادت  اليت  الغربية  خاصة  السوسيولوجية  املدارس 
بالفشل يف ظل غياب حلول شافية  باءت  أنها  إال  ؛  تفسري ذلك 
يف  حتمي  نتاج  هو  فالتخلف  ذاته.  التخلف  واقع  من  تنطلق 
غياب احلداثة اليت تفسر على النهج الغربي باالرتباط باملصاحل 
احلث  أجل  من  التخلف  حول  تقدم  ما  بالرغم  لذا  األجنبية. 
على التغري االجتماعي ، فإن هذا األخري مل يأت بأكله نتيجة 
غياب الظروف واآلليات واملؤسسات اليت حتقق قفزة نوعية يف 
هذا اخلصوص . وعليه مازال التغري االجتماعي يفرض نفسه 
جمدداً يف الساحة البحثية والسياسة العمومية نظراً ملا يعرتي 
الدولة الوطنية من حتوالت ورهانات ما يضمن توافق اجملتمع 

بالدولة يف إطار حتقيق التوازن والتنظيم واملواصلة .    
خامتة     

البحث عنه يقل يف  دام  ال ميكن للتغري أن يتحقق بسهولة ما 
والفكرية  واملفاهيمية  النظرية  واآلليات  األطر  غياب  ظل 
، بل  الدعوة إليه فحسب  قياسًا بعلمائه وُمنظريه ال من حيث 
باإلنتاج  قياسًا  الشأن  بهذا  املهتمة  البحثية  املراكز  خالل  من 
العلمي بالرغم من أهمية املوضوع وتداعياته . إال أن البحث عن 
التغري االجتماعي عن طريق وسائل العنف االجتماعي ال يعد 
طريقًا متأصاًل يف ظل انتشار التخوف من الغد وغياب احللول 
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حتت  يئن  زال  ما  الذي  العربي  املشهد  تغيري  بهدف  املنطقية 
وقع األزمات املتكررة واحلروب املتعاقبة احملتملة. هذا ما يدعو 
الدولة  قطعتها  اليت  التجربة  حبجة  املوقف  تدارك  إىل  فعاًل 
الُقطرية العربية الواحدة وما ختللها من انتكاسات واجنازات. 
كنظريه  مبكان  باألهمية  ليس  التغري  مبشروع  االعتناء  إن 
من املواضيع األخرى كالتخلف واالستبداد والتبعية والفساد 
وغريه مقارنة بالعدالة والدميقراطية وحرية التعبري واحلكم 

الراشد وغريه. 
األحداث  لرتاكم  حاصل  حتصيل  هو  التغري  موضوع  ولعل 
وتالطمها من حيث الكم ما يدعو إىل االستفسار حول الكيفية 
 . الوطن كذلك  املواطن ويقلل من تراجع  وتناسقها ما خيدم 
ألهميتها  نظراً  املنحى  هذا  يف  تصب  العامة  السياسة  حصيلة 
من  العديد  يف  عنه  عجزت  وما  به  قامت  ما  حبكم  القصوى 
هذا  يتأتى  ال  كما   . الواحد  النامي  البلد  يف  احلياة  مناحي 
مبحض السهولة ؛ إال إذا توافرت مثة شروط أساسية ودواعي 
موضوعية متولدة من رحم كل جمتمع قادر أم ال على الرقي 
والتطور والتنمية بعيداً عن الفوضى السياسية . بيد أن مشروع 
وأفكار  يقوم عليه كل جمتمع من قيم ومبادئ  ما  التغري هو 
وما حتمله السياسة من رجاالت ورؤى ومشاريع . هذه املعادلة 
ومراجعتها  مساءلتها  يرجى  التغري  موضوع  حول  التكاملية 
 ، باألسلوب  والفكرة   ، بالعمل  اجلهد  يضبط  ما  وتعميقها 

واخلطاب باملمارسة.. 
كما حياول موضوع التغري الرتكيز على أهمية تلك العالقة 
أو  العيش ضده  أحيانًا أخرى دون  واملتكاملة   ، أحيانًا  اجلدلية 
خارجه ما دام فكر التغري يف حد ذاته يعاجل ذلك الوسط الذي 
صناعة  وفق  سواًء  احلية  االجتماعية  القوى  حوله  تلتقي 
األحداث اليت جتعله حيتل الصدارة أو تلك اليت جتعله يتوارى 
القهقرى حبكم أنها تعيش يف طالق مع الشرائح االجتماعية 
لكن بعيداً على اختالف أدوارها ومكانتها وتوجهاتها يف اجملتمع 
العالقات االجتماعية هو  الكاسح ملثل هذه  الفراغ  . هذا  الواحد 
املتخلفة ما دامت غري قادرة على  املسيطر يف حالة اجملتمعات 
النظر إىل نفسها ؛ إال قياسًا مبا يعرب عنه اآلخر املتقدم له وهلا 
يف ظل غياب األطر واآلليات اليت حتكم هذا النكوص الذي أرمى 
بظالله من أجل إجياد خمرج هلذا التخلف ذاته عرب التوصل إىل 
''نظرية يف التخلف'' .  بيد أن هذا املنعطف احلاسم يف واجهة 
فيه  البحث  من  مانع  وال  بامتياز  القضية  حمك  هو  التخلف 
والتأكيد على خطورته وتعقيداته املتشابكة من جيل إىل آخر 
حبثًا عن املخرج الذي يعوض حتمًا يف غيابه بواسطة التقليد 
يكن  ومهما  وغريه.  التفاخري  والسلوك  والتبعية  واحملاكاة 
من أمر، فإن التغري حياول تسليط األضواء على تلك العالقة 
وتقييم نصيبها يف التطور أو الرتاجع سواًء بسواء ما يضمن قوة 
الدولة وأهمية اجملتمع وما حياول التغري حتقيقه عن طريق 
الدعوة إليه والقيام به على أساس التفكري فيه أواًل ، وذلك من 

أجل معاجلته ثانيًا من خالل النهوض به ثالثًا. 
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