
 الصراع وحركية التاريخ
 بقلم السعيد املعتصم

 
 تكون، أن ينبغي كما ال هي كما االجتماعية العالقات تناولت اليت احلديثة االجتماعية العلوم ظهرت أن منذ 

 هاشق يف اإلنسانية العالقات يتناول إمنا بامتياز االجتماعية العلوم من علما باعتباره السياسة علم أن البديهي حكم يف بات
 من جتعل اليت اآلليات وخمتلف واحملكوم احلاكم بني القائمة العالئق وشبكة السلطة ظاهرة رصد على القائم التنظيمي
 .الفاضلة املدينة مثاليات هي وال األخالق قواعد بالضرورة ليست معينة قوانني حتكمه الذات قائم تنظيميا كيانا ما جمتمع

 يف تنتظم اليت االجتماعية القوى فهم من انطالقا السلطة ظاهرة لدراسة ياسةالس علماء انربى املنظور، هذا ومن 
 وسباق تنافس عالقات هي بل وانسجام، وئام عالقات بالضرورة ليست عالقات بينها فيما وتقيم معني اجتماعي بنيان
 .صراع عالقات هناإ .القرار اختاذ مراكز إىل للوصول أحيانا حمموم

 تفرز طبيعية اجتماعية ظاهرة هي اليت ‘‘الصراع’’ فكرة وظفت األساسي، عطىامل هذا من وانطالقا 
 لكل االجتماعي احلراك آلية هي والصراع .معنوية أو مادية املوارد هذه كانت سواء احملدودة، املوارد على املتنافسة القوى
 هو بل .حممودة وال مذمومة قيمة هذات حد يف الصراع وليس .للكلمة املاركسي باملفهوم التاريخ حمرك هو بل جمتمع،
 وبه .ثقافية أو اقتصادية أو سياسية عالقات كانت سواء االجتماعية، العالقات كل تطبع الذات قائمة موضوعية ظاهرة
 بدون البشري اجملتمع يتطور أن يعقل ال إذ البشرية، تتقدم وبه .حقبة إىل حقبة ومن طور، إىل طور من اجملتمعات تنتقل
 .التضاد على القائمة العالئقية كيةاحلر هذه

 وهكذا .اجتماعي ماكرو مستوى على الدويل اجملتمع على أيضا ينسحب احمللية، البشرية اجملتمعات عن يقال وما 
 املاركسيني احملللني أو الطبيعة حلالة اهلوبزية بالنظرية املؤمنني الكالسيكيني املنظرين عند سواء الدولية العالقات تفهم
 .الرأمسالية مراحل أعلى ةاإلمربيالي أن لينني يقل مل أو .العاملي املستوى على الطبقي بالصراع لنيالقائ

 منع’’و ‘‘الصراع إهناء’’ قبيل من لتعابري يندهش إال املرء يسع ال سبق، ما ضوء وعلى 
 ‘‘الصراع انتهاء بعد ما استراتيجيات’’و ‘‘الصراع من اخلارجة اجملتمعات’’و ‘‘الصراع

 اليت األساسية املفاهيم كل يهدر فهم لعمري وإنه .للتاريخ خاص ‘‘فهم’’ عن فعال تنم اليت التعابري من غريهاو
 .مشارهبا اختالف على االجتماعي التحليل مدارس عليها قامت

 اجلسم حيوية على الدال النبض فهو الصراع أما .الرتاع إهناء إىل تسعى ولكن الصراع، تنهي ال إنك 
  .عياالجتما

 ما كل بل قادر، بقدرة الصراع بإهناء مطالبة ليست القائم، األمر حدود يف املمكن لتدبري كآلية املتحدة واألمم  
 .امليثاق آلية إطار يف تسويته وتلتمس احتوائه، إىل تسعى فإهنا - يفعل ما وكثريا - نشب وإذا الرتاع، منع هو إليه تسعى

 


