الثقة االجتامعية والقانون
د .محمد عبد العزيز ربيع*
الثقة االجتامعية مفهوم قديم جديد .مفهوم قديم بقدم الثقافة نفسها ،ألن الثقة جزء أسايس من
الثقافة السائدة يف كل مجتمع ،إذ تولد الثقة يف حضن الثقافة ،وتنمو يف كنف املجتمع ،تؤثر فيه
وتتأثر به .ومفهوم جديد بسبب أهمية رأس املال االجتامعي الذي ينبثق عن الثقة االجتامعية،
ودوره املحوري يف العملية التنموية املجتمعية.
عىل الرغم من اهتامم العديد من العلامء مبوضوع رأس املال االجتامعي وعالقته بالتنمية االقتصادية،
إال أن املفكر األمرييك فرانسيس فوكوياما كان أكرثهم تركيزا ً عىل أهمية رأس املال االجتامعي
يف العملية التنموية وعالقته بالثقة االجتامعية .يقول فوكوياما إن رأس املال االجتامعي هو أهم
رضورات التقدم واالزدهار ،وأنه ال ميكن ملجتمع أن ينتج رأس مال اجتامعي من دون أن يتمتع
بثقة اجتامعية .ويضيف فوكوياما وغريه من مفكري الغرب القول بأن الثقة االجتامعية هي نتاج
ثقايف ،وأن تباين الثقافات يجعل املجتمعات املختلفة متلك مستويات متباينة من الثقة االجتامعية.
مع أهمية هذه األقوال ،تشري دراساتنا وتأمالتنا يف إشكالية التنمية إىل أن التنمية عملية مجتمعية
تشمل كافة أوجه الحياة يف املجتمع ،تؤثر يف جوانب الحياة االقتصادية واالجتامعية والثقافية
والسياسية والقانونية وتتأثر بها ،ما يعني أن الثقافة ال تحمل وحدها وزر التخلف ،وال تستحق
وحدها وسام التقدم.
* استاذ جامعي

85

الثقة االجتامعية والقانون

وميكن تعريف الثقة االجتامعية بأنها حالة مجتمعية تتوفر فيها ومن خاللها الثقة بني مختلف
األفراد واملؤسسات يف املجتمع ،ما يعطي الفرد واملؤسسة والجامعة عىل السواء إحساساً باالطمئنان
تجاه الغري ،وقناعة بأن باإلمكان التعامل معهم بارتياح ومن دون شكوك تعيق عمليتي التفاعل
والتواصل البناء .وبكلمة أخرى ،الثقة االجتامعية هي حالة مجتمعية تقوم عىل احرتام كل فرد يف
املجتمع لرأي غريه من املواطنني ،واالعرتاف بحق كل مواطن يف السعي لتحقيق مصالحه الخاصة،
رشيطة االلتزام بعدم االعتداء عىل حقوق غريه من الناس أو املجتمع .إذ من خالل هذا االعرتاف
املتبادل بحقوق ومصالح متكافئة تسـود الثقة يف املجتمع ،ويطمنئ الناس إىل بعضهم البعض دون
حاجة ملعرفة شخصية ،ودون احتكاك مبارش فيام بينهم .وهذه ثقة تؤسسها الفلسفة املجتمعية
السائدة ،ويوطدها القانون ،وتصونها الدولة وتحميها .إنها ثقة غري مبارشة تتبلور من خالل القانون،
وتمُ ارس من خالل احرتام كل فرد للقانون ،وتتجدد وتتجذر من خالل تطوير القوانني وشموليتها
لكافة أوجه الحياة ونشاطاتها املتشعبة واملتطورة باستمرار.
إن النظرية التي تركز عىل أهمية الثقافة يف العملية التنموية تقول بشكل أو بآخر أن هناك ثقافات
تتميز بدرجة عالية من الثقة االجتامعية ،وأن هذه الثقافات قادرة عىل إنتاج قدر كبري من رأس
املال االجتامعي ،ذلك العنرص األساس يف تحقيق التنمية والنمو .يف املقابل ،هناك ثقافات ليس
لديها ما يكفي من الثقة االجتامعية إلنتاج رأس مال اجتامعي بالقدر املطلوب لتنشيط العملية
التنموية ،ما يجعلها عاجزة بطبيعتها عن تحقيق التقدم والنمو .ويقول املتطرفون املنتمون لهذا
التيار أن قابلية عامة الثقافات للتغري ضعيفة للغاية ،ما يعني أن هناك مجتمعات متلك القدرة عىل
التطور ،وأخرى ال متلك تلك القدرة ،وأنه ليس باإلمكان تغيري هذه الحقيقة ،ما يستوجب القبول
بها والتعامل مع ما يرتتب عليها من نتائج وتبعات .لذلك أطلقت عىل فكر هؤالء املفكرين اسم
"الحتمية التاريخية".
تعرضت يف كتايب الذي صدر باالنجليزية يف أواخر عام  2013عن دار مكمالن يف نيويورك تحت
عنوان " "Global Economic and Cultural Transformationملقوالت فوكوياما وهنتنجتون
وغريهم من مفكري الغرب املهتمني بالقضية الثقافية ،وقمت بالرد عىل تلك املقوالت يف فصل
عنوانه " ،"Cultural Determinismأي "الحتمية الثقافية" .ومن جملة ما احتوى عليه الكتاب
تطوير نظرية جديدة يف فهم التاريخ ومسرية الحضارة اإلنسانية عرب العصور .وتثبت تلك النظرية
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التي أطلقت عليها اسم "قطار الزمن" (  ،)The Train of Timeأن الثقافات نتاج حضاري يتطور
ويتحول تبعاً لتطور نظم اإلنتاج يف املجتمع واالنتقال من مرحلة حضارية ألخرى .لذلك حني انتقل
املجتمع األورويب من عرص الزراعة إىل الصناعة شهدت الثقافة تحوالً كبريا ً ونوعياً أفقدها الصلة
بالثقافة التي كانت سائدة قبل بدء عملية التحول إىل العرص الجديد .يف املقابل ،تسبب عدم انتقال
املجتمعات العربية إىل عرص الصناعة يف بقاء الثقافة العربية تُراوح يف مكانها ،تتحول ببطء ،ليس
تحت تأثري منط اإلنتاج الصناعي ،وإمنا تحت تأثري منط االستهالك والتوجهات املادية الغربية .لذلك
نالحظ أن الثقافة العربية تشوهت وفقدت سامتها الزراعية والقبلية القدمية ،من دون أن تكتسب
ثقافة اإلنتاج الغربية أو اآلسيوية .وهذا جعلها تفقد صالحيتها للعصور القدمية والجديدة عىل
السواء ،وتصبح يف أمس الحاجة لتحوالت جذرية يف املواقف والقيم والتقاليد والنظرة إىل العمل
والوقت وغري ذلك.
لو عدنا إىل الوراء بضعة قرون وقمنا بإلقاء نظرة فاحصة عىل ثقافات ذلك العرص لوجدنا أن
الثقافات التي توصف اليوم بغياب الثقة االجتامعية والعجز عن إنتاج رأس مال اجتامعي كالثقافة
العربية ،كانت األقدر عىل تحقيق التنمية واالزدهار يف العهود الغابرة .يف املقابل ،كانت الثقافات
التي توصف اليوم بأنها متلك ثقة اجتامعية كبرية وقدرة عىل إنتاج رأس مال اجتامعي هي األكرث
تخلفاً وعجزا ً عن تحقيق التنمية واالزدهار يف املايض .وهذا يعني أن الثقافة الصالحة لعرص معني،
كالثقافة العربية واإليرانية والصينية التي سادت قبل قرون حني كانت الزراعة هي منط اإلنتاج
األهم ،ليس يف مقدورها وال من طبيعتها أن تبقى صالحة عىل مدى الزمن ،إذ ال بد وأن يتجاوزها
الزمن حني تنتقل املجتمعات اإلنسانية إىل عرص حضاري جديد ذا منط إنتاجي مختلف .وحيث
أننا نعيش اليوم يف عرص الصناعة واملعرفة ،فان الثقافة التي كانت تتمتع بقدرة كبرية عيل إنتاج
رأس مال اجتامعي صالح ملجتمع زراعي تقليدي ،أصبحت متخلفة عن الزمن الراهن ،وبالتايل غري
قادرة عىل إنتاج القدر املطلوب من رأس املال االجتامعي ملجتمع صناعي ومعريف رسيع التطور،
دائم التحول.

الثقة التقليدية والثقة االجتامعية
تنقسم الثقة يف املجتمع يف رأينا إىل نوعني :ثقة تقليدية وثقة اجتامعية .وفيام تتمتع املجتمعات
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الزراعية ،أو باألحرى املجتمعات التي تعيش يف عرص ما قبل الصناعة بدرجة عالية من الثقة
التقليدية ،ال متلك إال القليل من الثقة االجتامعية .ويف املقابل ،فيام تتمتع املجتمعات التي تعيش
يف عرص الصناعة وما بعد الصناعة بدرجة عالية من الثقة االجتامعية ،ال متلك إال القليل من
الثقة التقليدية .أما املجتمعات التي متر يف مرحلة انتقالية من عرص حضاري آلخر ،كاملجتمعات
العربية وغالبية مجتمعات آسيا وأمريكا الالتينية ،فتتصف بفقدان غالبية ما كان لديها من ثقة
تقليدية ،وعدم استحواذها عىل قدر معقول من الثقة االجتامعية .وهذا يجعل تلك املجتمعات،
خاصة املدن الكبرية املكتظة باملهاجرين من األرياف والبوادي ،تتصف بفقدان الثقة االجتامعية
والثقة التقليدية عىل السواء ،ما يجعلها تعاين عجزا ً يف الثقة ،أو ما أطلقت عليه باإلنجليزية
( .)Trust Deficitوهذا يقود يف العادة إىل تدين اإلنتاجية ،وتدهور القيم ،وسوء املواقف ،وضعف
الشعور باملسؤولية ،والعجز عن تحديد األهداف املجتمعية .ويف الواقع ،وكام توصلت يف العديد
من الدراسات املنشورة ،مل تعد هذه املجتمعات مجتمعاً واحدا ً يتصف بالحد األدىن من التجانس،
ومل تعد له ثقافة تتصف بالتميز .وعىل من يريد معرفة املزيد عن هذا املوضوع أن يراجع كتابنا:
"الثقافة وأزمة الهوية العربية" الصادر عن منتدى الفكر العريب عام .2010
الثقة التقليدية هي نتاج مجتمع مستقر ،بطيء التطور ،يعيش أفراده يف قرى وأحياء صغرية
شبه معزولة عن املجتمع األكرب ،ما يتيح ألعضاء هذا املجتمع فرصة التعرف عىل بعضهم البعض
عن قرب ،والتواصل بشكل يومي أو شبه يومي .وملا كان كل فرد من أفراد هذه القرى واألحياء
يعرف اآلخر بشكل مبارش بسبب القرابة أو الجوار أو النسب ،أو بشكل غري مبارش عرب العالقات
االجتامعية واملهنية واملعامالت التجارية البسيطة ،فإن الثقة تسود يف املجتمع دون حاجة لتدخل
خارجي من قبل الدولة أو القانون .إذ تقوم التقاليد والعادات واألعراف والهياكل االجتامعية
التقليدية بالدور األكرب يف بلورة هذه الثقة والحفاظ عىل استمراريتها.
أما الثقة االجتامعية فهي نتاج مجتمع كبري ،رسيع التطور والتحول ،يعيش أفراده يف مدن كبرية
وأحياء مرتامية األطراف ،وخلف أبواب مغلقة وأسوار عالية ،حيث تتمحور نشاطات الفرد
الرئيسية حول نفسه وأرسته الصغرية .وهذا ال يتيح ألفراد هذا املجتمع فرصة التعرف عىل
بعضهم البعض عن قرب بشكل مبارش أو غري مبارش ،ما يجعل من املتعذر تكوين ثقة تقليدية.
لذلك يجد هذا املجتمع نفسه مضطرا ً ،يك يحافظ عىل بقائه وسري الحياة فيه بشكل طبيعي ،أن
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يطور ثقة اجتامعية بديلة للثقة التقليدية .وتأيت الثقة االجتامعية هذه من خالل اخضاع العالقات
غري الشخصية لترشيعات رسمية ،وتقنني املعامالت التجارية واملالية والعقارية وغريها ،إذ من دون
تنظيم تلك العالقات واملعامالت بشكل رسمي يصبح من املتعذر تسيري شؤون الحياة اليومية،
وحامية حقوق الناس وتحقيق التقدم.
إذا كانت الثقة التقليدية هي سمة من سامت املجتمعات التقليدية التي تعيش يف عصور ما قبل
الصناعة ،وتعتمد أساساً عىل عالقات الجوار والقرابة والنسب ،فإن الثقة االجتامعية هي سمة من
سامت املجتمعات غري التقليدية التي تعيش يف عصور ما بعد الزراعة ،وتعتمد أساساً عىل القانون
والرتتيبات الرسمية .إن محدودية روابط النسب ،وضعف روابط الجوار ،وضيق روابط القرابة
بني أعضاء مجتمع كبري يجعل بناء ثقة تقليدية فيه أمرا ً غري ممكن ،ما يفرض عليه أن يطور مبادئ
عامة يف مقدورها تنظيم العالقات االجتامعية واإلنتاجية يف املجتمع ،وسن قوانني وترشيعات
ملزمة لكل أعضائه من أفراد ومؤسسات .وهذا من شأنه خلق ثقة اجتامعية تسمح ألفراد املجتمع
بالتعامل مع بعضهم البعض بارتياح ،والتواجد جنباً إىل جنب باطمئنان .ويف الواقع ،ال ميكن للثقة
التقليدية والثقة االجتامعية التعايش يف مجتمع واحد ،إذ حني تضعف الثقة التقليدية يصبح لزاماً
عىل املجتمع تطوير ثقة اجتامعية برسعة ،وحني تتطور الثقة االجتامعية ترتاجع أهمية ودور الثقة
التقليدية يف املجتمع.

القانون والثقة االجتامعية
القانون هو مجموعة املبادئ والترشيعات التي تقرها الدولة من أجل تنظيم العالقات بني األفراد
واملؤسسات يف املجتمع الواحد ،وتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم تجاه غريهم من الناس ،وتجاه
املجتمع والدولة والوطن عىل السواء .ويشمل القانون إىل جانب الترشيعات ،القواعد والرتتيبات
املتعلقة بتنظيم املعامالت التجارية واملالية والنشاطات االستثامرية والعمل السيايس والتطوعي
ومامرسة املهن عىل اختالف أنواعها .ويف الكثري من الحاالت واألحيان ،تعترب التقاليد واألعراف
واألسبقيات التي تقرها السلطة القضائية جزءا ً من القانون ،أو قانوناً موازياً ينطبق عىل حاالت
معينة أو أقليات محددة .فعىل سبيل املثال ،أقر القانون األمرييك واألورويب عامة بحق العامل يف
التفاوض الجامعي مع الرشكات التي يعملون لديها ،كام أجاز مبدأ توسط املحاكم يف حل النزاعات
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الناجمة عن اختالف العامل مع أرباب العمل بسبب األجور وغري ذلك من حقوق وامتيازات
اجتامعية .ويف العديد من الدول العربية اعرتفت القوانني املرعية بعادات األخذ بالثأر والعطوة
وإشكالية "الرشف" التي توارثتها الشعوب العربية عن األعراف العشائرية وعرص القبلية البائد.
يالحظ الباحث حني ينظر إىل الترشيعات السارية يف مختلف الدول وجود اختالفات نوعية بني
بلد وأخر .ويعود السبب يف ذلك إىل اختالف البيئة الطبيعية ،وتباين الخلفيات الثقافية والتجارب
الحضارية بني مجتمع وآخر ،وتباعد مستويات التنمية والدخل والتحرض داخل املجتمع الواحد
وبني املجتمعات املختلفة .فالترشيعات التي تتعامل مع قضايا واحتياجات سكان الريف مثالُ
تختلف قليالً أو كثريا ً عن الترشيعات التي تتعامل مع قضايا واحتياجات سكان املدن .والقانون
السائد يف بريطانيا يختلف عن القانون املعمول به يف أمريكا ،وهذا يختلف بدوره عن القوانني
املعتمدة يف دول أمريكا الجنوبية والدول العربية ودول القارة األفريقية.
يعتمد نظام الترشيعات يف كل دولة عىل منطلقات فكرية وفلسفية وأسس أيديولوجية معينة،
ويحاول عادة التجاوب مع احتياجات املجتمع وضامن أمنه واستقراره .وبسبب اختالف الحاجات
غري األساسية كثريا ً ،وكذلك متطلبات الحفاظ عىل األمن واالستقرار بني بلد وآخر ،فإن امل ُرشعني
وجدوا أنفسهم يقرون قوانني وقواعد مختلفة ،وأحياناً مناقضة .وملا كانت الثقافات املختلفة متيل
إىل استخدام معايري متباينة للحكم عىل األشياء املتشابهة ،خاصة ترصفات األفراد وعالقاتهم بالدولة
والغري ،فإن امل ُرشعني اختلفوا من حيث املواقف واآلراء تجاه ما هو خري وما هو رش ،ما هو وسطي
وما هو تطرف ،ما هو أخالقي وما هو غري أخالقي ،ما هو دميقراطي وما هو غري دميقراطي وغري
ذلك من أمور .ويف الواقع ال تقترص االختالفات عىل امل ُرشعني املنتمني لدول مختلفة ،بل وتشمل
أيضاً امل ُرشعني املنتمني لفلسفات أيديولوجية متباينة داخل الدولة الواحدة .ولهذا قلام أجمع قضاة
عىل حكم بشأن جرمية ،أو عىل قضية ذات أهمية خاصة بالنسبة لقطاع من قطاعات الشعب أو
النشاطات االقتصادية أو املالية.
بعد حدوث الثورة الصناعية يف إنجلرتة يف النصف الثاين من القرن الثامن عرش ،وانتقال تلك الثورة
إىل غالبية دول أوروبا الغربية وأمريكا الشاملية ،تغريت الهياكل االجتامعية واالقتصادية يف املجتمع
الصناعي الجديد بشكل جذري ،ما جعل ذلك املجتمع بحاجة لنظم مجتمعية جديدة تتالئم مع
منط اإلنتاج الجديد وطريقة الحياة املستجدة .وهذا حتم إعادة تنظيم العالقات يف املجتمع ،خاصة

90

د .محمد عبد العزيز ربيع

ما كان يتعلق منها بنواحي الحياة االقتصادية واملعامالت التجارية واملالية التي أصبحت أكرث تعقيدا ً
وتشعباً وذات أبعاد دولية ،ما فرض عىل القانون أن يتغري ليتجاوب مع احتياجات املجتمع الجديد.
كان من القضايا الهامة التي واجهت املجتمع الصناعي قضية الحرية مبفهومها الواسع ،خاصة الحرية
االقتصادية وامللكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ،وحرية الرأي والفكر ،وحق املواطنني يف املشاركة يف
العملية السياسية .ومع تبلور الفكرة الدميقراطية وتأسيسها كنظام حكم سيايس اضطرت الترشيعات
مجددا ً إىل تطوير نفسها وإعادة النظر يف أسسها وأهدافها ،ما أدى إىل زيادة تعقيد الحياة وحاجتها
إىل املزيد من الترشيعات .وملا كانت الفرتة التي سبقت حدوث الثورة الصناعية وفصل الدين عن
الدولة قد شهدت خضوع املعامالت التجارية واملالية لسلطة الكنيسة ،فإن الترشيعات الجديدة
التي أقرتها الدول يف ظل الدميقراطية اهتمت اهتامماً كبريا ً بتعريف حقوق الفرد وحاميتها من
سلطة الكنيسة وتسلط الدولة عىل السواء .ولهذا متيزت الترشيعات الجديدة بالتوجه نحو تقنني
حقوق الفرد وحرياته والرتكيز عليها ،دون تعريف واجباته تجاه الدولة واملجتمع بنفس القدر من
الوضوح .وهذا تسبب يف تشجيع الفردية والسامح لها بالسيطرة عىل ثقافة املجتمع الغريب عامة،
خصوصاً بعد انتصار فكرة السوق الحر ونجاح األثرياء يف االستيالء عىل الجزء األكرب من الرثوات.
وفيام ت ُركز الثقافات الغربية عىل حقوق الفرد أكرث من تركيزها عىل واجباته ،تركز الثقافات
التقليدية التي أفرزتها عصور الزراعة والقبلية عىل واجبات الفرد تجاه الجامعة والدولة أكرث من
تركيزها عىل حقوقه .وهذا جعل الفردية كمسلك وموقف وقيمة اجتامعيـة تزدهر يف الغرب عىل
حساب املجموعة واملجتمع ،وقاد إىل كبت الفردية واملبادرات الخاصة يف املجتمعات التقليدية،
فيام منح الجامعة والدولة يف تلك املجتمعات حقوقاً صادرت مبوجبها غالبية حقوق الفرد ،وأحياناً
إنسانيته .يف املجتمعات الغربية ،يعرف الفرد حقوقه بدقة ،وتقوم القوانني والدولة مبساعدته عىل
معرفتها ،ما يجعله يعي ما له من حقوق وما عليه من واجبات ،ويعمل جاهدا ً عىل حامية حقوقه،
فيام يحاول التهرب من بعض واجباته .وهذا تسبب يف متكني النخب يف الغرب من توظيف القانون
لتحقيق مآرب خاصة عىل حساب الصالح العام ،وجعل من الصعب تأمني حق كل مواطن يف ابداء
رأيه بحرية ،وضامن مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة االجتامعية.
يف املقابل ،يعي الفرد يف املجتمعات الرشقية واجباته ،وتعمل الدولة عىل زيادتها وتذكري املواطنني
بها باستمرار ،ما يجعل الفرد يعيش حياته يكافح من أجل تخفيف أعباء تلك الواجبات ،فيام
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يحاول أن يعرف حقوقه التي تقوم الدولة والسلطة التقليدية عادة مبصادرة الجزء األكرب منها.
ولقد تسبب هذا يف تشجيع الفرد عىل االرمتاء يف حضن الجامعة املذهبية أو الطائفة أو العشرية أو
القبيلة التي ينتمي إليها سعياً لتأمني حاميته من القانون والحصول عىل بعض حقوقه .ولقد تسبب
هذا بدوره يف تفيش الواسطة واملحسوبية والفساد ،ورشعنة تلك الترصفات بوصفها تقاليدا ً وأعرافاً
متوارثة .يف الغرب الدميقراطي ،حقوق الفرد وحرياته أشياء مقدسة تولد معه وتعيش معه العمر
كله ،وتتكفل الدولة بتأمينها وحاميتها .أما يف الرشق ،فإن حقوق الفرد تعترب منحة من الحاكم
تخضع ملشيئته ومزاجه ،مينح من يشاء القدر الذي يشاء ،ما يجعله يشعر بأن من حقه اسرتدادها
وحرمان الفرد منها متى شاء.
كان موقف الرشق هذا من الفرد وحقوقه يف مقابل املجتمع وحقوقه أحد القضايا الخالفية بني
الصني والدول اإلسالمية من ناحية ،وأمريكا وغريها من دول غربية دميقراطية من ناحية ثانية .إذ
فيام دأبت أمريكا عىل انتقاد الصني والدول اإلسالمية بسبب مواقفها من حقوق اإلنسان يف بالدها،
دأبت هذه الدول عىل االدعاء بأن حقوق املجتمع تأيت يف املقام األول قبل حقوق الفرد .لكن حني
تغيب الحقوق الفردية ،وتتحكم الجامعة والدولة يف تلك الحقوق ،يصبح من السهل سيادة نظم
الحكم املستبدة ،ومن الصعب تأسيس الدميقراطية .وهذا يُح ّول الفرد إىل مجرد أداة يف يد الدولة
وسجيناً يف وطنه ،يعيش معظم حياته يف غيتوهات ثقافية مظلمة ال تتيح لسكانها مجاالً لرؤية
النور .نتيجة لذلك يُ ْحرم الفرد من حرية التفكري والعمل واالبداع والعيش حياة سوية بعيدا ً عن
املخاوف والقيود الرسمية والثقافية ،ويتحول املجتمع إىل تراث يجرت ذاته ،ويتخلف كل يوم عن
زمنه .لذلك كان عىل كل مجتمع يسعى لحامية حقوق الفرد واملجتمع ،وتحقيق مبادئ الحرية
والعدالة وتكافؤ الفرص والتقدم ،سواء كان رشقياً أو غربياً ،صناعياً أو زراعياً ،أن يعمل عىل إقرار
ترشيعات تجعل حقوق الفرد مساوية لواجباته تجاه املجتمع ،وتجعل حقوق املجتمع معادلة
لواجباته تجاه الفرد.
وإذا كانت الثقة التقليدية تعتمد أساساً عىل عالقات القرابة والنسب والجوار ،فإن الثقة االجتامعية
تعتمد أساساً عىل القانون والترشيعات املرعية .حني يكون املجتمع كبريا ً متشعب النشاطات،
تضعف الروابط الشخصية ،وتتالىش إمكانيات بناء ثقة تقليدية ،وتصبح الحاجة ماسة لتطوير
القوانني والترشيعات لبناء ثقة اجتامعية .املجتمع الصناعي الغريب والرشقي يتصف بسيادة القانون
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واحرتام النظام والترشيعات التي تقنن التعامل بني الناس واملؤسسات يف املجتمع .أما املجتمع
الزراعي اآلسيوي واالفريقي والالتيني فيتصف بضعف القانون وميل الناس إىل عدم احرتامه .وهذا
يجعل من السهل تعامل الناس مع بعضهم البعض ومع الدولة بثقة واطمئنان يف املجتمع الصناعي،
ألن التعامل يأيت من خالل القانون وبضامنته ،فيام يجعل من الصعب تعامل الناس مع بعضهم
البعض ومع الدولة بثقة واطمئنان يف املجتمع الزراعي والقبيل ،ألن التعامل يأيت يف غياب القانون
كلياً أو جزئياً ،وعدم قدرته عىل حامية حقوق املتعاملني.
وعىل سبيل املثال ،حني يقود أحدنا سيارته يف مدينة أوروبية يشعر باطمئنان أكرب مام يشعر به حني
يقود سيارته يف مدينة عربية .ففي أوروبا يحرتم السائق عموماً قوانني السري ويعرفها متاماً ،وهذا
يعزز الشعور باألمن والثقة بالسائق اآلخر .يف البالد العربية مثل مرص واألردن واملغرب ولبنان،
مييل السائق إىل عدم احرتام قانون السري ،وغالباً ال يفهم ذلك القانون ،وهذا يضعف الشعور باألمن
والثقة بالسائق اآلخر .لذلك مييل السائق يف أوروبا إىل الثقة يف السائق الذي يقابله عىل الطريق
من دون معرفته معرفة شخصية ،فيام يشك السائق يف الدول العربية يف السائق الذي يواجهه عىل
الطريق حتى وإن توفرت املعرفة الشخصية .إننا نثق يف السائق األول ألننا نثق بأنه يحرتم القوانني
التي نحرتمها ،وال نثق يف السائق الثاين ألننا ندرك أنه ال يحرتم غالباً القوانني التي نحرتمها ،ما يعني
أن الثقة وعدم الثقة يف الحالتني تأيت من خالل فهمنا لدور القانون يف املجتمع واحرتامنا له.
إن منو سكان املدن يف البالد العربية برسعة ،واكتظاظ تلك املدن بسكان قدموا من أرياف وبوادي
متباعدة ذات ثقافات وطرق حياة مختلفة ،جعلهم يشعرون بأنهم غرباء يعيشون يف أماكن غريبة.
لذلك أصبح من الصعب عليهم تطوير طرق حياة جديدة تجمعهم حول منظومة ثقافية واحدة
وتوحدهم حول أهداف مشرتكة ،ما جعلهم يفقدون ما كان لديهم من ثقة تقليدية .لذلك مل يعد
بإمكان الثقة التقليدية أن تقوم بوظائفها املعتادة يف تلك املدن ،الن الجريان ال يعرفون بعضهم بعضاً،
وألن األقارب واألصدقاء تشتتوا يف مدن متباعدة وأحياء مختلفة .ويف الوقت ذاته ،تسببت ظروف
الحياة املتغرية وتزايد تعقيداتها يف املدينة من ناحية ،وتخلف القانون والترشيعات وعجز الدولة عن
تطبيق املوجود منها من ناحية ثانية ،يف تعذر توفري الحد األدىن من الثقة االجتامعية .نتيجة لذلك ظهر
عجز يف الثقة يف كل مدينة يف كل دولة ما تزال تعيش يف عصور ما قبل الصناعة ،وهذا تسبب بدوره
يف انتشار الفساد والرشوة واالحتيال ،وانعدام القدرة عىل تحقيق التقدم واالزدهار.
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الثقافة العربية التي نعرفها اليوم هي ثقافة انتقالية تعيش مرحلة تحول غري صحية وغري هادفة
وغري منتجة .لقد فقدت هذه الثقافة جذورها الثقافية القبلية والزراعية وما كان لديها من ثقة
تقليدية .وهذا يجعلها تعيش يف حالة عجز شبه كامل ،ال تستطيع تكوين ثقة اجتامعية ورأس مال
اجتامعي بإمكانه توفري الحد األدىن من متطلبات النهضة والتقدم .وهذا يعني أن الثقافة العربية
أصبحت ،بفعل االنفتاح عىل عرص العوملة واملعلوماتية وهيمنة النزعة االستهالكية عىل املجتمعات
العربية ،ثقافة مشوهة ،وبالتايل غري مؤهلة لتحقيق التقدم واالزدهار .لذلك أصبحت الثقافة
العربية بحاجة ماسة إلعادة هيكلة جذرية متكنها من تتجاوز تقاليد املجتمع الزراعي وعشائرية
املجتمع القبيل والنزعة االستهالكية وعبادة املال املستوردة من الغرب ،وتطوير قيم احرتام العمل
والوقت وثقافة القانون.

94

