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رفضوا العٌش فً  –رجال ونساء وأطفال  –أن مجموعة من الناس  –فمط تخٌل  –لو تخٌلنا 

فماموا بعزل أنفسهم من خالل بناء لبة المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه اآلن لنسمٌه المجتمع األصلً، 

مع المجتمعات المابعة خارج تلن المبة،  –أبدًا  –زجاجٌة كبٌرة حول أنفسهم، بحٌث ال ٌتعاملون 

 وإنما ٌعٌشون تحت هذه المبة ولنسمٌهم مجتمع المبة الزجاجٌة.

ارج تلن المبة التً لٌس ذلن فحسب، وإنما بدأ أفراد مجتمع المبة الزجاجٌة ٌؤمن أنه ال ٌوجد بشر خ

تحتها، وإنما كل تلن الكائنات التً ال تعٌش تحت هذه المبة إنما هم من الوحوش التً تمتل  ونٌعٌش

البشر، الفكرة بدأت تنتشر بٌن األجٌال، جٌل ٌتلمفها من بعد جٌل، فٌفنى الجٌل األول الذي عزل 

 –لجٌل التاسع والعاشر، ترى كٌف نفسه من المجتمع األصلً، ثم فنى الجٌل الثانً والثالث حتى ا

أي نوع  –أو باألحرى  –سٌفكر هذا الجٌل األخٌر ؟ هل سٌعتمد بوجود أي نوع من البشر  –حٌنئذ 

 من الحٌاة خارج المبة التً ٌعٌش فٌها ؟ 

وماذا ٌمكن أن ٌحدث لو جلسنا مع أفراد من الجٌل العاشر من مجتمع المبة الزجاجٌة، وحاورناهم، 

 األصلٌة والتً هً وجود كائنات حٌة خارج تلن المبة، هل سٌمتنعون ؟فً الفكرة 

وماذا لو استطعنا أن نحطم تلن المبة الزجاجٌة وأخذنا بأٌدهم إلى المجتمعات المحٌطة بهم، فشاهدوا 

المدن والطائرات والسٌارات والمطارات والبشر والبحر والسماء وكل مظاهر الحٌاة، كٌف سٌكون 

 شعورهم ؟

ف طوٌالً عند ردود أفعال أفراد الجٌل العاشر من مجتمع المبة الزجاجٌة، فهذا الموضوع ال لن نم

ٌهمنً، ولكن الذي ٌهمنً هنا هو الفعل أو الوهم الذي زرعه اآلباء فً عمول أبناءهم جٌل بعد جٌل، 

 حتى وصلوا إلى مرحلة أنكار كل الحمائك التً تحٌط بهم فٌما ٌخص المجتمع األصلً، وباتت

 الحمٌمة هً مجتمع المبة الزجاجٌة فمط، وغٌر ذلن وهم.

هذا الفعل هو ما ٌعرف الٌوم بمصطلح "هندسة المجتمعات"، فما هذا المصطلح ؟ ومن أي جاء ؟ 

 وكٌف ٌعمل ؟

  

 تعريف هندسة المجتمعات وكيف تعمل ؟

وع بطرٌمة أو تبٌن لنا من خالل بحثنا حول هذا المصطلح أن بعض المفكرٌن تناولوا هذا الموض

بأخرى، ففً كتابه "فمر التارٌخٌة" ٌشٌر البروفسور "كار بوبر" إلى هندسة المجتمعات على أنها 
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"االختصاص الذي ٌدرس طرٌمة تنظٌم المجتمع وإزالة مشكالته وتنالضاته من أجل تنمٌته وتمكٌنه 

بأن الهندسة االجتماعٌة  –كما ٌشٌر البرفسور  –من بلوغ غاٌاته وأهدافه المرٌبة والبعٌدة"، علًما 

تعتمد على الدراسة التطبٌمٌة للمجتمع التً تستند على النظرٌة والفلسفة االجتماعٌة فً تشخٌص 

المشكالت والتحدٌات ووضع المعالجات اإلجرائٌة التً من شأنها أن تنمً المجتمع وتدفع عجلة 

 تمدمه إلى أمام.

عٌة فً كتابه "النظم االجتماعٌة الممارنة" بأنها ذلن أما "أماتاي اٌتزونً" فٌعرف الهندسة االجتما

االختصاص الذي ٌسعى إلى ربط التخطٌط بالتنمٌة والبرامج باألهداف والسبل باالستراتٌجٌات بغٌة 

 التحرر من المشكالت وبلوغ األهداف العلٌا التً تخطط لها السٌاسة االجتماعٌة للمجتمع. 

ً راجعناها فً االدبٌات االجتماعٌة ٌمكن المول أن هندسة ومن خالل التعرٌفات األكادٌمٌة الت

المجتمعات هً الطرٌمة التً من خاللها ٌجتمع أفراد الجماعات المختلفة من أجل تحدٌد الحاجات 

والخدمات االجتماعٌة لمجتمعهم، ورسم الخطط والبرامج التً تؤمن استحداث الخدمات وتمدٌم 

لجهود والموارد المختلفة بغٌة استخدامها فً تحمٌك الخطط وتنفٌذ التسهٌالت إلى األفراد مع تعبئة ا

البرامج المطلوبة، وأن تنظٌم المجتمع هو عملٌة اكتشاف االحتٌاجات االجتماعٌة وخلك وتنظٌم 

ونسك اإلمكانات التً ٌمكن عن طرٌمها توجٌه المصادر والمواهب نحو تحمٌك أهداف الجماعة 

فً خدمة األفراد والمجتمع، غٌر أننا نستطٌع المول بأن تنظٌم المجتمع  ونمو مواهبها وزٌادة لدراتها

هو استغالل الموارد فً إشباع الحاجات مع معرفة الحاجات االجتماعٌة وتنظٌم الجهود التً تموم 

 بها المؤسسات االجتماعٌة المختلفة وإعداد البرامج المختلفة التً تحمك الرفاهٌة االجتماعٌة للجمٌع.

ٌمكننا المول أن  االجتماعٌٌن ً الحمٌمة وبعٌدًا عن التعرٌفات األكادٌمٌة للعدٌد من المفكرٌنولكن ف

"هندسة المجتمعات"، ٌمكن أن تعنً أنها: مهارة استخدام األسالٌب الكالمٌة أو النفسٌة االٌحائٌة أو 

اإلعالنٌة لتوجٌه عمل وتفكٌر الضحٌة، أو اإلنسان، أو المجتمع إلى ما نرٌد واالستفادة منه بأكبر 

 .لدر دون أن ٌشعر بغبن وإنما ما ٌمدمه ٌكون برضا تام منه

ولد ٌمول لائل أن هذا التعرٌف األخٌر ربما ٌخالف ما جاء به علماء االجتماع، ونحن نمول إن هذا 

 حمٌمة، ولكن الذي ٌحكم الشعوب الٌوم هم الساسة ولٌس علماء االجتماع.

ٌستخدمون فكرة هندسة المجتمعات دون أن ٌشعر الشعوب بذلن فً  –بمختلف صورهم  –فالساسة 

مثل التلفزٌون  –ٌستخدمون فً ذلن أكثر الوسائل تأثًٌرا على الشعوب ف ،ةجمٌع مناحً الحٌا

من أجل التأثٌر على الموالف الشعبٌة والسلوكٌات الحٌاتٌة،  –واإلعالنات ووسائل اإلعالم المختلفة 

 .ومن أجل ذلن فإنها تمارس عملها بأسالٌب وخطوات ممنهجة

لمٌة فً التحكم فً شعوب العالم، فهً استطاعت خالل ما تفعله الصهٌونٌة العا ولنضرب مثالً لذلن،

العمود الماضٌة أن تتحكم فً أمرٌن: المال واإلعالم لذلن فإنها تفرض منهجٌة معٌنة من خالل الكم 

 الهائل من األفالم التً تبث فً مختلف دول العالم.



لم تكن تعرف أشارت إحدى الدراسات إلى إن الشعوب العربٌة  0222مارس  02فً ومثال آخر، 

"ٌوم الحب أو الفالنتٌن" لبل التسعٌنٌات من المرن العشرٌن، ولكن ما لامت به بعض الفضائٌات 

العربٌة واألجنبٌة من تروٌج لهذا الٌوم، أثر تأثٌر مباشر على عمول الشباب خاصة لدرجة أن أبناء 

الحتفال بهذا التملٌد الذي ال ملٌون دوالر للورود التً اشتروها ل 022األمة العربٌة دفعوا ما ٌعادل 

 ٌمت لمجتمعاتنا بصلة.

ومثال آخر أًٌضا فإن العدٌد من الفضائٌات األجنبٌة تحمل رسائل تبشٌرٌة ممنهجة تصل إلى حد 

 –التهجم على الدٌن اإلسالمً كعمٌدة، فمد وصف المس فرانكلٌن غراهام ابن المس بٌللً غراهام 

سالم فً إحدى عظاته بأنه "دٌن كثٌر الشر والخبث"، وكذلن اإل–أحد أشهر االنجلٌٌن فً أمرٌكا 

دلٌمة" الذي تبثه محطة "سٌوبٌو اس" أن النبً  02المبشر األصولً جٌري فالوٌل لال فً برنامج "

دمحم إرهابً. ولام المس المتطرف روبرتسون الذي ٌملن أكبر شبكة فضائٌة دٌنٌة وصف اإلسالم 

بأنه "خدعة كبٌرة" وأن النبً دمحم "كان مجرد متطرف، لمد كان سارلًا فً إحدى ممابالته التلفزٌونٌة 

 ولاطع طرق".

هذه الرسائل الممنهجة التً تساهم بطرٌمة أو بأخرى فً توصٌل فكرة معٌنة هً بالضبط ما فعلة 

اآلباء فً مجتمع المبة الزجاجٌة، فمد اخترلوا العمول، وخاصة ما ٌعرف بالعمل الباطن أو عمل 

ً، فوضعوا فٌه بذرة، ومن ثم لاموا بالمحافظة على هذه البذرة وراعوها حتى نبتت وأٌعنت، الالوع

فغدت عمٌدة ال ٌمكن إزالتها، وبالتالً استطاعوا أن ٌعٌدوا هندسة المجتمع بالطرٌمة التً ٌرٌدونها 

 بعٌدًا عن النظرٌات االجتماعٌة التً كتبت فً غرف مغلمة ربما ٌعٌدًا عن الوالع.

رٌد هنا أن نملل من شأن ما لاله علماء االجتماع أو أن ننمص من حمهم، ولكننا نمول أنه بمدر ما ال ن

لاله العلماء من حمائك عظٌمة من أجل تطوٌر المجتمعات وذلن بإعادة هندستها ودراسة حاجاتها 

وٌل وتطلعاتها، بمدر ما فعله الساسة فً الممابل من استغالل لنظرٌات هندسة المجتمعات وتح

سلوكها وموالفها وحٌاتها عن طرٌك اختراق العمول الممنهج لبلوغ بعض الغاٌات التً لد تكون 

دنٌئة، واألمثلة على ذلن كثٌرة، إال إننا ال نرٌد اإلتٌان بها، كما إننا هنا ال نتحدث عن نظرٌة 

سلوب آخر المؤامرة، ولكننا نتحدث عن فن اختراق ممنهج للعمول، لتفكر بطرٌمة أخرى وتعٌش أ

 وحٌاة بعٌدة عن الحٌاة التً ترغب فً العٌش فٌها.

 كل ذلن كٌف ٌتم، وهذا حدٌث آخر.

 أخبار الخلٌج
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