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تعزيز ر�أ�س املال االجتماعي هو احلل
حممد الكمزاري

ي�ستعر�ض لنا الباحث امل�صري �سامح فوزي يف جملة الت�سامح ،املواطن و الع�صبية :قراءة يف �أزمة الدولة واملجتمع العربي ..حيث كانت التكوينات الأولية لها
الغلبة والت�أثري والهيمنة يف �صورة اجلماعات الدينية ،والطوائف ،والقبائل ،وبانح�سار اال�ستعمار الغربي ( )1960-1940بد�أت تتفكك عُرى النظام التقليدي ،ون�ش�أت
منظمات املجتمع املدين يف �صورة« :جمعيات �أهلية» و»�أحزاب �سيا�سية» و»تنظيمات نقابية»�...إلخ ،وتوج ذلك عقب انتهاء اال�ستعمار بن�شوء ما يعرف بالدولة القومية
الوطنية التي ت�ستند فيها العالقة بني املواطنني لأ�سا�س «املواطنة» ،وتراجعت هيمنة املجتمع التقليدي مبا يحمل من تكوينات �أولية ،ولكن �إىل حني .وجعلت تلك
الدول الوطنية احلديثة امل�ساواة �أمام القانون �أحد �أ�س�س د�ساتريها ،ب�صرف النظر عن اجلن�س والدين والأ�صول ال�سابقة؛ ولكن لأ�سباب متعددة ،تفجرت توترات
و�صراعات داخلية عديدة يف دول عديدة حتول بع�ضها �إىل �صراع م�سلح وممتد ،منذ اال�ستقالل �إىل الآن؛ كما يف العراق وال�سودان وال�صومال.
وق��د ق��دم وول ك��وك من��وذج��ا لقيا�س ر�أ� ��س امل��ال االجتماعي،
من خ�لال ر�صد طبيعة التفاعل بني ه��ذه املكونات الثالثة،
ويقوم منوذجه على م�صفوفة للتفاعل بني منطني من ر�أ�س
املال االجتماعي؛ هما :ر�أ�س املال االجتماعي «اجلامع» ،ور�أ�س
امل��ال االجتماعي «العابر» ،وهي �أطروحة �سبق وقدمها عامل
االجتماع الأمريكي ال�شهري روبرت بوتنام.
ر�أ�س املال االجتماعي اجلامع هو حالة من اللحمة والتما�سك
واالندماج يف مواجهة الأغيار؛ �أي الآخرين املختلفني ،يق�صد
بهذا النمط من ر�أ�س املال االجتماعي املنظمات االجتماعية
التي تقوم ع�ضويتها على �أ�شخا�ص ينتمون �إىل نف�س اللون
�أو اجل�ن����س �أو ال��دي��ن �أو ال �ع��رق ،وت���س�ت�خ��دم بو�صفها �شبكة
�أم��ان اجتماعي� ،أو تلك التي ت�شمل �أف��رادًا جتمعهم اخللفية
ال ��درا� �س �ي ��ة ،وال �ع �م ��ل وف ��ق ال �ت �خ �� �ص ����ص ،ك �م��ا ه ��ي احل� ��ال يف
اجلمعيات العلمية .والروابط االجتماعية اجلامعة كما يت�ضح
من و�صفها �شديدة االندماج -تقوم على هويات ا�ستبعاديةوتخلق التزامات متبادلة بني الأفراد الأع�ضاء ،لي�س مقبوال
اخل ��روج عليها ،وي ��رى بع�ض ال��دار��س�ين �أن ه��ذا النمط من
الع�ضوية ال ي�ق��وم �إال يف م�ؤ�س�سات ُت�شعر �أع���ض��اءه��ا جميعا
بالت�ضامن وامل���س��اواة يف �آن واح ��د ،مم��ا يرتتب عليه تلقائيا
�شعور الأع�ضاء بااللتزام ،ومن الأمثلة على ذلك :التكوينات
العرقية ،والقبلية ،واجلمعيات الدينية ،واجلمعيات الن�سوية،
وامل�ؤ�س�سات العرقية ،والأندية ،واجلمعيات العلمية التي ت�ضم
يف ع�ضويتها النخب املالية والثقافية والعلمية يف املجتمعات.
ويف بع�ض احلاالت ،ت�ؤدي كثافة ر�أ�س املال اجلامع �إىل تعطيل
عمليات ال�ت�لاق��ي ،واحل ��وار املجتمعي ،وه��و م��ا الح�ظ��ه �أح��د
الباحثني عندما ر�صد حماوالت بع�ض امل�ؤ�س�سات الدينية التي
ت�ضم �أع�ضاء �أجنلو�-ساك�سون �إىل �إغالق الباب �أمام ان�ضمام
�أع�ضاء جدد لها ينتمون �إىل جذور �إفريقية ،بالرغم من �أنهم
ينتمون �إىل املجتمع الديني نف�سه� .أما ر�أ�س املال االجتماعي
«العابر» ،ف ُتعد كلمة «العابر» فيه ترجمة مبا�شرة حلالة من
ال�ت�لاق��ي ،وال�ت�ف��اع��ل ،وال�ت�م��ازج ب�ين �أف ��راد ،وج�م��اع��ات تنتمي
�إىل ثقافات ،و�أعراق و�أدي��ان ،و�أل��وان ،ومذاهب متنوعة ،وكما
يت�ضح من التو�صيف ،ف�إن اجلمعيات التي جت�سد هذا النمط

من ر�أ�س املال االجتماعي تت�سم بع�ضوية «مفتوحة» ،واحرتام
تعدد امل�شارب الثقافية ،واخللفيات االجتماعية ،وامل�ستويات
االقت�صادية لأع�ضائها ،وم��ن الأم�ث�ل��ة على ذل��ك اجلمعيات
ال�ت��ي تطالب ب��احل�ق��وق امل��دن�ي��ة� ،أو الهيئات املعنية ب��احل��وار
بني الثقافات� ،أو اجلمعيات التي تقوم على خدمة ال�شباب،
�أو منظمات حقوق الإن�سان ،وما �شابه ذلك .و�إذا كان النمط
الأول من ر�أ�س املال االجتماعي  -اجلامع يوفر للمجتمعات
االن���س�ج��ام ،وال�ت�ج��ان����س ،ف ��إن ال�ن�م��ط ال �ث��اين �-أي ر�أ� ��س امل��ال
االجتماعي العابر -يوفر لها «التنوع االجتماعي» ،و»التعددية
الثقافية» ،و»االندماج» على �أ�سا�س االحرتام املتبادل .بعبارة
�أخ � ��رى ،ف � ��إن ال �ن �م��ط الأول ي��وف��ر رواب � ��ط م�ت�م��ا��س�ك��ة ت��وف��ر
لأع�ضائها احلماية وال�شعور بالهوية امل�شرتكة� ،أم��ا النمط
ال�ث��اين فهو ينطوى على رواب ��ط �أق ��ل متا�سكا؛ لكنها توفر
لأع�ضائها �إمكانية تبادل املعلومات ،والفر�ص االجتماعية.
ويف ر�أي روبرت بوتنام -وهو �أحد الذين اهتموا بدرا�سة كال
النوعني من ر�أ���س امل��ال االجتماعي� -أن املجتمعات احلديثة
بحاجة �إىل كليهما .وان�ط�لاق��ا م��ن اجل�م��ع ب�ين منطي ر�أ���س
امل ��ال االج �ت �م��اع��ي ،ح ��اول وول ك ��وك ت�ط��وي��ر �إط � ��ا ٍر حتليلي
لتحديد �أ�شكال االرتباط والتداخل بني كال النوعني ،وطبيعة
دوره�م��ا يف املجتمعات احلديثة .ويف ه��ذا ال�صدد ،ي��رى كوك
�أنه يف حالة ارتفاع معدالت ر�أ���س املال االجتماعي «اجلامع»،
وارت �ف��اع م�ع��دل ر�أ� ��س امل ��ال االج�ت�م��اع��ي «ال�ع��اب��ر» �أي الت�صور
الأمثل يتوفر للمجتمعات �أمران؛ الأول :التما�سك ،والثاين:
ال�ف��ر���ص االج�ت�م��اع�ي��ة؛ نتيجة ت��دف��ق امل�ع�ل��وم��ات ،وكثافتها،
وح��دوث انفتاح ب�ين خمتلف اجل�م��اع��ات ،وه��و م��ا حتتاج �إليه
املجتمعات ال�صناعية احلديثة نتيجة �سرعة �إي�ق��اع احلياة،
وغلبة النزعة املادية؛ مما يجعلها دائما يف حاجة �إىل م�صدر
دائم يحقق لها التما�سك واالن�سجام .ويف حالة ارتفاع معدل
ر�أ�س املال االجتماعي العابر ،وانخفا�ض ر�أ�س املال االجتماعي
اجل��ام��ع ت�شهد املجتمعات حالة م��ن االن�ف�ت��اح ،وح��ري��ة تبادل
امل �ع �ل��وم��ات ،وال �ت �ف��اع��ل ب�ين خم�ت�ل��ف اجل �م��اع��ات� ،إال �أن �ه��ا يف
الوقت نف�سه تعاين من �ضعف التما�سك االجتماعي ،وانت�شار
ما ميكن ت�سميته «القوار�ض االجتماعية» التي تتغذى على

تهتك الن�سيج االجتماعي ،وتعلو امل�صالح الذاتية ال�ضيقة
على ح�ساب امل�صالح العامة الأرح��ب ،وي�شعر الفرد بالوحدة
نتيجة غياب ت�أثري اجلماعات واملنظمات الأولية التي ت�شكل
�شبكة �أمان اجتماعي يلج�أ �إليها حلظة االحتياج .ميثل ذلك
حال معظم جمتمعات �أوروبا ال�شرقية �إبان موجة التحوالت
اجلذرية التي متر بها على ال�صعيدين االقت�صادي وال�سيا�سي
منذ ت�سعينيات القرن الع�شرين ،وما تالها ،وهو ما ينطبق
ب�صورة �أو ب�أخرى على حال جمتمعات نامية عديدة ال تزال
تعي�ش حلظات التحول اقت�صاديا؛ �أي �صوب اقت�صاديات ال�سوق
�أو �سيا�سيا يف اجت��اه الدميقراطية ..ويف حالة انخفا�ض كل
من ر�أ�س املال االجتماعي “اجلامع» ،ور�أ�س املال االجتماعي
«ال�ع��اب��ر» ،ت�سود حالة من الأنانية املفرطة ،وي�صبح الو�ضع
�أق ��رب �إىل التحلل االج�ت�م��اع��ي ،وتتف�شى اجل��رمي��ة ،وتنت�شر
�صور متباينة من العنف ،وهي احلالة التي اختربتها بع�ض
املجتمعات الإفريقية نتيجة التمزق االجتماعي ال��ذي رافق
تطبيق �سيا�سات التكيف الهيكلي يف الثمانينيات والت�سعينيات
من القرن الع�شرين ،التي جرى تطبيقها ب�شكل منطي دون
�إدراك لطبيعة االختالف الثقايف بني املجتمعات؛ حيث تختلف
جتربة جمتمع عن �آخر نتيجة تباين الثقافة ال�سائدة.
و�أخريا ..ف�إنه ويف حالة ارتفاع ر�أ�س املال االجتماعي «اجلامع»
وانخفا�ض ر�أ���س امل��ال االجتماعي «العابر» ،تظهر املجتمعات
املنغلقة على �أع�ضائها ،وتقل عدد الفر�ص االجتماعية املتاحة
�أم ��ام الأف� ��راد ،وي�ط��ور الأف� ��راد امل�ن�ت�م��ون �إىل ج�م��اع��ة بعينها
م�شاعر ت�ضامن يف عالقاتهم بع�ضهم بع�ض؛ لكنه قد يكون
ت�ضامنا �سلبيا يحمل م�شاعر عدائية يف مواجهة الأغيار� ،أو
الآخرين املختلفني.
�صحوة الع�صبية يف العامل العربي:
خل�ص روبرت كوك يف حتليله املهم �إىل �أنه عندما يرتفع ر�أ�س
امل��ال الجتماعي «اجلامع» على ح�ساب ر�أ���س امل��ال االجتماعي
«العابر» ،ف�إنه ي�سود املجتمعات حالة من التقوقع على الذات،
وال�صدام بني اجلماعات املختلفة ،وحالة من حاالت الرت�صد
املتبادل.
m-alkumzari@hotmail.com

