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 مقدمة
 
ظهورا، حيث لم  االجتماعية، بل من أحدث العلوم نسبيا السياسي حديث االجتماععلم مع أن 

، وفي العشرين القرن  ات منيإال منذ الستينمثال درس كعلم مستقل وكمادة مستقلة في فرنسا ي  
إال أنه في حالة تحديث متواصله لموضوعاته ومناهجه نظرا لسرعة تطور المغرب في الثمانينات،

األمر الذي يثير كثيرا من  تحوالت االجتماعية وتأثيراتها على الحياة السياسية،وتفاعل ال
 .لتساؤالت والغموض حول هذا العلم ا

علماء السياسة المتواصلة لبلورة مجالهم المعرفي  علم السياسة وجهود استقالليةفبعد عقود من 
والتنظيري والمؤسساتي الذي يمّكن علم السياسة من اإلحاطة العلمية الناجحة لدراسة وفهم 

التي تعززت بسبب التطورات  األزمةالظواهر السياسية، وصل علم السياسة إلى ما يشبه 
لوك السياسي والنظم السياسية بين الدول، المتالحقة في الحقل السياسي وتعدد وتشعب نماذج الس

وعدم قدرة التنظيرات الجاهزة لعلماء السياسة ولمناهجهم التقليدية على تمّثل هذه النماذج 
والمتغيرات السياسية، وتقوقعهم حول مزاعم العلمية والعالمية لمقوالتهم وتنظيراتهم والزعم بأنها 

 .ر السياسيةتتوفر على قدرة شمولية لإلحاطة بكل الظواه
 ماعة لدى علماء السياسة بصعوبة فهالحقيقية تكمن في تزايد القن بأن األزمةإال أننا نعتقد 

التي تتفاعل فيها ومعها  االجتماعيةالظواهر السياسية واإلحاطة بأوالياتها دون الرجوع إلى البنى 
وإلى البحث عن  هذه الظواهر، فكان لزاما على علماء السياسة العودة مجددا إلى المجتمع

، االجتماعية، ودراسة الظاهرات السياسية ضمن أبعادها (االجتماعي) في( السياسي)أواليات 
، التي أثيرت في مجال علم األزمةالسياسي هو اإلجابة العلمية على هذه  االجتماعفكان علم 

ة شمولية من حيث ادعائه قدر  االجتماعالسياسة والتي سبق وأن أثيرت قبل ذلك في مجال علم 
 .االجتماعيةعلى دراسة كل الظواهر 

 -سابقا   االشتراكينسبة إلى المعسكر -فلعقود طويلة وعلماء السياسة الغربيون والشرقيون 
يضفون صبغة الشمولية والعالمية على تنظيراتهم ومقوالتهم السياسية، وينطلقون في تعاملهم مع 

وقد تأثر علماء السياسة في دول العالم . ةالظواهر السياسية من منطلقات قانونية ومؤسساتي
الثالث بهذه التنظيرات وقاموا بنقلها ومحاولة توظيفها على مجتمعاتهم، فكانت النتيجة فشال ذريعا 
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تطبيقها على أرض الواقع وقدرتها على التعامل مع مشاكل هذه فباألحرى في  هافي تمثل
 .المجتمعات

ظريات والتعميمات التي قال بها علماء السياسة في موطن الخلل ال يكمن في الن إن ،بداهة
الذي  االجتماعيالواقع  االعتبارالغرب أو في الشرق، ولكن الخلل يكمن في عدم األخذ بعين 

تدعي العلمية  اإيديولوجيفمن المعلوم أن أية نظرية أو . أّقحمت عليه هذه النظريات والتعميمات
سياسي ما، / لية ناتجة عن مالحظة واقع اجتماعيإنما تستمد علميتها من كونها صياغة عق

قامت بتحليله اعتمادا على قواعد المنهج العلمي، فكانت هذه النظريات هي الخالصة، بمعنى أن 
لتكيف مع تحوالته ا علميتها تكمن في انطالقها من الواقع وإجابتها عن تساؤالته وقدرتها على

 االجتماعيعت هذه النظريات والتعميمات من سياقها أما إذا انتز . والتعامل مع بنياته العميقة
سياسية مغايرة فال ضمانة بأنها ستحافظ على علميتها، / اجتماعيةوحاولنا تطبيقها على سياقات 

 .تساؤالتهألنها ستكون نظريات وإيديولوجيات مغتربة عن الواقع وعاجزة عن اإلجابة على 
علم السياسة في محاولته تطوير مقوالته ونظرياته  السياسي هو االجتماعإذن يمكن القول إن علم 

متباينة، ومداناة الظواهر  أوضاعومناهجه ليصبح أكثر قدرة على التعامل مع مجتمعات ذات 
هذه اإلحالة أو . على تنظيرات مستوردة اعتماداوليس  االجتماعيالسياسية انطالقا من الواقع 

السياسي، يجعل هذا العلم علما  االجتماعية علم والذي هو خاص واالجتماعيالربط بين السياسي 
مزعجا وخطيرا، يكون الباحث فيه كالسائر وسط حقل ألغام ألنه يكون ملزما بالغوص فيما وراء 
التمظهرات القانونية والمؤسساتية والتنظير السياسي ليربط هذا السلوك وهذه التمظهرات الخارجية 

المجتمع، أو بشكل  والقوة داخلوثقافته، وبأصحاب النفوذ بالمجتمع، بصراعاته وتحالفاته، بقيمه 
سلبا بالناس كأفراد عاديين أو نخب سياسية أو  أمآخر إنه مطالب بربط الظاهرة السياسية إيجابا 

 .(1)أو بالمعتقدات الدينية اقتصاديةأصحاب مصالح 
من النظريات  والتي خلخلت كثيرا العقود الثالثة األخيرةوجاءت األحداث المتسارعة في 

والبرادغمات السياسية واالجتماعية، لتؤكد على أهمية علم االجتماع السياسي، فالعولمة 
انهيار المعسكر االشتراكي بما كان و  ،وما يسمى بظاهرة اإلرهاب ،وخصوصا في بعدها الثقافي

–جددا وعودة االستعمار م ،والثورة المعلوماتية ،يمثل من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية
المتسارعة ، كل هذه األحداث التي شهدها العالم العربي مؤخرا  (الثورات)وأخيرا  -العراق نموذجا  

عتبر مسلمات، فالمحددات السياسية واالجتماعية لم تعد ذات طابع خلخلت كثيرا مما كانت ت

                                                           

ديث عن الحياة السياسية، االكتفاء بتموقعها القانوني والمؤسساتي أو حيث لم يعد مقبوال في نظر علم ج س عند الح (1)
أتى قادته؟ وما هي  أينالغوص وطرح التساؤالت، مثال حول حزب سياسي، من  المعلنة بلحتى ببرامجها وسياساتها 

لقيم االجتماعية التي ؟ وما هي الثقافة وامعهاالمصالح التي يدافعون عنها؟ وما هي الفئات التي يمثلونها أو يتحالفون 
 تحكم سلوكهم ويدافعون عنها؟ 
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 اوطني خالص بل أصبحت المؤثرات الخارجية ذات حضور ضاغط على التحوالت الداخلية، وم
 .التدخل األمريكي في مسألة الديمقراطية واإلرهاب إال دليال على ذلك

وإن كان يهتم  -السياسي ليس جديدا في موضوعاته  االجتماعوكما سنرى الحقا فإن علم 
النظم  :اهتماماتهولكنه جديد في طريقة تناوله لهذه الموضوعات، فمجاالت  -جديدةبموضوعات 

موضوعات سبق وأن  الخ،واألحزاب  السياسيالعنف  بيروقراطية،الالسياسية، النخب السياسية، 
ولكن الجديد الذي أتى . أو في إطار علم السياسة االجتماعرست في غالبيتها إما في إطار علم د  

 .سنرى كما  -السياسي هو منهج دراسة هذه الموضوعات  االجتماعبه علم 
بعين االعتبار المتغيرات الجديدة وخصوصا أخذين تناول هذه المادة  لقد حاولنا في هذا الكتاب

، وقد اجتهدنا في موضوعات واعتمدنا اعتمادا كبيرا على بعض الكتاب في في العالم العربي
بعض الموضوعات حيث اقتبسنا أحيانا نصوصا كاملة ألهميتها وألن هؤالء اعتمدوا على المراجع 

 .األجنبية األصلية التي لم نتوفر عليها لقدم عهدها
التطبيق من خالل الحالة جانب و  ااالبستملوجيانب جهكذا جمعنا في هذا الكتاب ما بين و 

في تحصيل معرفتها، مبينين في  إتباعا، كما زاوجنا بين تعريف المادة وأكثر المناهج العربية
نفس الوقت الصعوبات التي تواجه الباحث في علم االجتماع السياسي وهي صعوبات تشاركه 

االجتماعية األخرى، وهذه الصعوبات تتعلق بطبيعة العلم االجتماعي من ناحية فيها العلوم 
 .وبشخص الباحث ومحيطه االجتماعي من ناحية أخرى 

نرجو من هللا سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا إلى مبتغانا أال وهو خدمة المعرفة والدفع بالبحث 
 .إلى األمام ا فلسطينوخصوصا في وطنن العلمي االجتماعي في المجتمع العربي
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 الفصل األول
 مقاربة مفاهيمية: علم االجتماع السياسي

Political Sociology: Conceptual approach 
 

السياسرري، تسرراؤالت تضررفي علررى  االجتمرراعكثيرررة التسرراؤالت الترري يواجههررا الباحررث فرري علررم 
والتعقيررد، ولكنهررا تسرراؤالت مثبتررة ومؤكرردة ألهميررة هررذا العلررم  هررذا العلررم هالررة مررن الغمرروض والشررك

 .وضرورته وليست نافية له ومشككة بأهميته
وبصريغة  فرع من علم السياسة؟ مالعام أ االجتماعالسياسي فرع من علم  االجتماعهل علم 

م أم سياسري؟ وسرواء كران هرذا أ اجتماعيالسياسي مدخل  االجتماعأخرى هل المدخل لدراسة علم 
والظررراهر  االجتمررراعالتررري هررري موضررروع علرررم  االجتماعيرررةذاك فمرررا الحررردود الفاصرررلة برررين الظررراهرة 

السياسرري عرن كرل مررن  االجتمراعالسياسرية التري هري موضرروع علرم السياسرة ؟ ومرا الررذي يميرز علرم 
؟ أم هو منهج تناول هرذه  المتميزة والخاصة به هموضوعاتوعلم السياسة ؟ هل هي  االجتماععلم 

السياسري علرم مسرتقل قرائم بذاتره فهرل يتروفر علرى نظريرات  االجتماعوإذ كان علم . عات ؟الموضو 
 .وقوانين ومناهج خاصة به تبرر استقالليته وتميزه؟

الرذي يهرتم بدراسرة  االجتمراعالسياسي متفررع عرن علرم  االجتماععلم  ما إن كانإن تساؤلنا 
قررد يرروحي للقررار   ،راسررة الظررواهر السياسرريةأم عررن علررم السياسررة الررذي يهررتم بد االجتماعيررةالظررواهر 

والظرواهر السياسرية، وأن مرا هرو اجتمراعي مفرارق لمرا  االجتماعيرةوكأن هناك فصرال برين الظرواهر 
الخلررط القررائم بررين  يرروحي برره االسررتنتاجهررو سياسرري والعكررس صررحيح، وفرري واقررع األمررر فررإن هررذا 

 الترياالجتماعيرة  ر، والظرواهكل عرامبشر االجتماعيرةالتي هري موضروع العلروم  االجتماعيةالظواهر 
تررردرس الظرررواهر  االجتماعيرررةفرررالعلوم (. Sociologyالسوسررريولوجيا ) االجتمررراع علرررم موضررروع هررري

والتاريخيررة  واالقتصرراديةوالسياسررية ( الضرريق االجتماعيررة بمفهومهررا)بأبعادهررا المختلفررة،  االجتماعيررة
اإلنسررراني، ولكرررن العلررروم  االجتمررراععرررن واألنتربولوجيرررة، أي كرررل العالقرررات والتفررراعالت التررري تنشرررأ 

المتخصصرررة تررردرس جوانرررب أو أبعررراد متميرررزة مرررن هرررذه الظرررواهر، وعليررره فرررإن السرررلوك  االجتماعيرررة
مررادام يتعلررق باإلنسرران وبعالقررة الحرراكمين  اجتماعيررةأصررال وظرراهرة  اجتمرراعيالسياسرري هررو سررلوك 
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ككرل،  االجتمراعيعرام للنسرق بالمحكومين، ولكنه سرلوك يهرتم ببعرد أو نسرق محردد داخرل اإلطرار ال
ومن هنا فالقول بأن علم السياسة يدرس الظواهر السياسرية ال يعنري أن هرذه الظرواهر شريء مفرارق 

، بل إن متطلبات التخصص األكاديمي هي التي تملري هرذا التمييرز برين أبعراد االجتماعيةللظواهر 
 .االجتماعيالنسق 

تهررا فمررا ذلررك إال مررن اجررل وضررع قاعرردة إن كنررا نطرررح ويطرررح آخرررون هررذه األسررئلة ومثيال
على هديها الغوص في موضوعات هذا العلرم ونحرن علرى  ثابتة أو خلفية مفاهيمية ومعرفية يمكننا

هرردى مررن المجررال المعرفرري الررذي نتعامررل معرره، ونحررن علررى هرردى أيضررا مررن الحرردود الفاصررلة بينرره 
وإن كران . فري موضروعاته ومناهجرهاألخرى المشابهة له و المتداخلة معره  االجتماعيةوبين العلوم 

يحردونا طمرروح نحرو وضررع تعريرف لهررذا العلرم وحصررر مجاالتره فهررو طمروح تمليرره ضررورات البحررث 
األكررراديمي ومتطلبرررات التخصرررص العلمررري، ومهمرررا كانرررت طبيعرررة ودقرررة هرررذا التعريرررف يبقرررى تعريفرررا 

مرررة فررري علرررم مقد)فررري مقدمرررة كتابررره  Alex Inkeles إجرائيرررا مؤقترررا، أو كمرررا قرررال الكرررس انكلرررز
 االشررتغالإن تعيررين حرردود علررم مررن العلرروم يعتبررر أمرررا الزمررا كررل اللررزوم كأسرراس لبرردء (: "االجتمرراع

أنرره لرريس سرروى موجرره عررام علررى  أتضررحبهرذا العلررم، حتررى ولررو كرران هررذا التحديررد مؤقتررا، وحتررى ولررو 
 ".المدى الطويل

رة علرى اسرتيعاب ليكرون علمرا عامرا ذا قرد االجتمراعمسعى علم  أنفي نفس السياق نالحظ 
 Auguste comte كونرتأوغسرت  ه، كمرا كران يطمرح مؤسسراالجتماعيرةودراسة مجمرل الظرواهر 

ل دون أن يحررو   االجتمرراع، حيرث لررم يسررتطع علرم مبررالب برره حترى وإن كرران مشررروعاثبرت أنرره طمروح 
مرررن مجرررال دراسرررته لتنررردرج كموضررروعات خاصرررة لعلررروم  االجتماعيرررةالعديرررد مرررن الظرررواهر  انفرررالت
متخصصررة، ومنهررا علررم السياسررة، إال انرره يبرردو وكأنرره ربرراي وثيررق ال ينفصررم بررين مررا هررو  يرةاجتماع

هررو الررذي حررال أيضررا دون طمرروح علررم السياسررة ليكررون علمررا مسررتقال ذا  اجتمرراعيسياسرري ومررا هررو 
عررررن محيطهررررا  باسررررتقالليةقرررردرة منهجيررررة ومفاهيميررررة قررررادرة علررررى دراسررررة وفهررررم الظررررواهر السياسررررية 

ومرن  إلحاطة بكل الظرواهر السياسرية فري ظرل عرالم متغيرر ومجتمعرات متباينرةوعلى ا االجتماعي،
 .هنا ظهر علم االجتماع السياسي

تعررراظم المعرفرررة اإلنسرررانية وخصوصرررا االجتماعيرررة وسررررعة الحرررراك االجتماعيرررة وتزايرررد دور 
منظمرررات حقررروق  –أو الحداثيرررة –قبائرررل وطوائرررف –الحركرررات والقررروى االجتماعيرررة سرررواء اللتقليديرررة 

السياسري  االجتمراعلظهرور علرم  تعطري مبرررا  –اإلنسان ومنظمات البيئة والحركات الطالبية الرخ 
وأسررباب مقنعررة تجيررز لهررذا العلررم أن يأخررذ مكانرره بررين العلرروم االجتماعيررة، وأن يحتررل مكانرره كمررادة 
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التداخل بين علم السياسرة وعلرم االجتمراع السياسري وغمروض هرذا األخيرر  إن.تدرس في الجامعات
السياسرري ألول مرررة  االجتمرراعإنمررا مرجعرره حداثترره كعلررم مسررتقل قررائم بذاترره، فقررد وردت عبررارة علررم 

فرري  1691وسرراهمت أحررداث فرنسررا عررام  1فرري فرنسررا، 1692 يوليررو 11بشرركل رسررمي فرري مرسرروم 
يمثرل نقطرة تحرول فري علرم  1691إن عرام " lIPESTإعطائه دفعة إلى األمام وكما يقرول ليبسرت 

سرري كفرررع عررالمي مررن فررروع المعرفرررة، فالهبررة الثوريررة القائمررة علررى العنررف، للقررروى االجتمرراع السيا
التررري ظهررررت فررري الخمسرررينات والسرررتينات، وإنمرررا  والنمررراذجالجديررردة، لرررم ترررؤد إلرررى تحررردي النظريرررات 

 2".جمع البيانات واستراتيجيات التحليل ألساليبفرضت نوعا من إعادة التقييم 
العلم الذي يردرس الظرواهر السياسرية  :بأنهالسياسي  االجتماعإذا كنا نضع تعريفا أوليا لعلم 

لريس اعتمررادا علررى مقروالت نظريررة مسرربقة ولريس انطالقررا مررن التمظهررات القانونيررة والمؤسسرراتية بررل 
الرررذي انبثقرررت منررره وتتصررردى لمواجهتررره تطرررويرا وتغييررررا،  االجتمررراعييدرسرررها انطالقرررا مرررن إطارهرررا 

فري سرعيها نحرو السرلطة حفاظرا عليهرا أو  االجتماعيةحكم الفئات وانطالقا من عالقات القوة التي ت
للعررالم كمنطلررق للبرراحثين المنتمررين  ح  صررل  وصرروال لهررا أو تحررررا مررن سررطوتها، فررإن هررذا التعريررف ي  

فري ترونس  2111وخصوصا بعد الهبات الشعبية العارمة  او الثورات التي بدات في يناير  العربي
فرري العررالم العربرري بررل فرري ،وهرري ثررورات  غيررر مسرربوقة لرريس فقررط  ةالرردول العربيررثررم انتشرررت لبقيررة 

 .جمعه من حيث قوة المشاركة الشعبية وشمولية الثورة كل المدن والمناطقالعالم بأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9 

 المبحث األول
 السياسي االجتماع ة علمعالق

 وعلم السياسة االجتماعبكل من علم 
، وهناك من ينسبه االجتماعيةأحد العلوم  السياسي االجتماعكما سبقت اإلشارة، فإن علم 

حول  االختالفوآخرون ينسبونه إلى علم السياسة، وإن كنا ال نعتقد بأهمية  االجتماعإلى علم 
والتموقع كعلم شب على الطوق، فإن  االستقالليةنسبته إلى أي من العلمين ألنه أخذ ينحو نحو 

 االجتماعال بد منها من منطلق أن علم  وتعريف موضوعاته ضرورة االجتماعالرجوع إلى علم 
، أو بشكل آخر، إنه العلم الذي يمثل االجتماعيةالسياسي يحيل موضوعاته دائما إلى موائلها 

فنحن عندما نتحدث عن  إلى ذلكباإلضافة  ،وما هو سياسي اجتماعينقاي التقاطع بين ما هو 
اسة أفراد داخل مجتمع، سواء كانوا ، ألن السياسة سياجتماعيةالسياسة إنما نتحدث عن ظاهرة 

 .محكومينحاكمين أو 

 االجتماعالسياسي وعلم  االجتماععلم : األول المطلب
هذه المقولة المنطلق تجسد حقيقة أن السياسة محايثة " ال مجتمع يخلو من السياسة "

اقع للمجتمع، فالسياسة سياسة أناس يعيشون في مجتمع، حاكمين أو محكومين مدافعين عن الو 
معارضين له، وحتى في التعريف العلمي للمجتمع من حيث ظهوره وتطوره، فإن هذا التعريف  أو

 .يربط بين نشوء المجتمعات بالمفهوم السوسيولوجي وبين وجود السياسة أو السلطة السياسية
ال يمكنه إال أن يكون على عالقة بالسياسة، فمن الصعب أن يعزل  االجتماعإن عالم 

يصبح  االجتماعفإن عالم  آرون،نفسه عن السياسة، وعلى حد تعبير ريمون  ماعاالجتعالم 
فقد تعرضت الدعوة  -الحقا  وكما سنبين -المنطلق  اسياسيا حتى وإن لم يشأ ذلك، ومن هذ

كما  االجتماعيللنقد نظرا للتداخل الحاصل بين الواقع  االجتماعيةبالموضوعية في العلوم  لاللتزام
بمفهومها العام  األيدولوجياس هذا الواقع على مستوى الفكر، وذلك لتأثير هو، وبين انعكا

بل إنها على حد قول غاستون  االجتماعفالسياسة تشكل عائقا أمام علم . والسياسة بوجه خاص
ألنها تسعى إلى استعباده كما كان  االجتماععلم  عدو" السياسي  االجتماعبوتول في كتابه علم 
 3".عبئا على الفلسفة  الالهوت في الماضي
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البشري من  االجتماعومع ذلك فالسياسة شيء ال بد منه، فال يخلو مجال من مجاالت 
المدني ويخضعون  االجتماعالسياسة، الن الناس على حد قول ابن خلدون ال ينتظمون في 

قال  حيثهذا التوجه  أرسطووقد سبق أن أكد  4 .للقوانين إال بوجود وازع يزع بعضهم عن بعض
 .بأن اإلنسان حيوان سياسي بطبعه

دفرجيه حذا بموريس  االجتماعيةهذا الحضور المكثف للسياسة في العلوم 
MAURICE DUVREGIER وجميع العلوم  االجتماعيةإن جميع العلوم : "إلى القول

تهتم على وجه ما بالحياة السياسية، فليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم  اإلنسانية
تتناول السياسة بواسطة فرع واحد من فروعها  واإلنسانيةسياسة، بل إن جميع العلوم االجتماعية ال

 ".على األقل
مقارنة بالعلوم الحقة لها دور في صعوبة تحديد  االجتماعالشك أن الحداثة النسبية لعلم 

، تماعيةاالجالعلم وحصر موضوعاته ومناهجه ووضع الحدود الفاصلة بينه وبين بقية العلوم 
ولكن سببا آخر يكمن في طبيعة هذا العلم، طبيعة موضوعاته وأهدافه، وهي طبيعة تجعله يثير 
كثيرا من المشاكل والتخوفات وتضعه موضع تشابك وتداخل مع اإليديولوجيات والمذاهب 

، وبالتالي تقلل من علميته، وهي إن لم جانبهاالسائدة، التي تعمل على توظيفه وكسبه إلى 
ع كسبه وتوظيفه لصفها فإنها تحاربه وتشكك في علميته وجدواه، ويعبر بيار بورديو تستط

Bouridieu  المعرفة التي تكشف النقاب عن الصراعات "  :االجتماعإن علم  :بالقولعن ذلك
والمصالح والرهانات، وهي ليست فقط مصالح الحاكمين بل أيضا مصالح ومكانات رجال 

 Le nonالالمعقول  وعن Le Latent الخفير معرفة تكشف عن المعرفة أنفسهم، بمعنى آخ

dit  يزعجأنه علم نقدي علم." 
لكليات علوم االجتماع وللباحثين  األنظمةولهذا السبب يمكن فهم محاصرة بعض 

فما دام هدف علم . ، وإغالقها في بعض الدول ومنع تأسيسها أصال في دول أخرى االجتماعيين
الحقيقة االجتماعية، حقيقة المشاكل والقضايا التي تتخبط فيها  هو الوصول إلى االجتماع

المجتمعات وتحديد أسبابها وسبل حلها، فإن هذا الهدف ال يرضي الكثيرين من المتنفذين في 
المجتمع، الذين يعيشون بل يستمدون شرعيتهم أحيانا من جهل المجتمع وتخلفه وفقره، فالحقيقة 

في حقيقته مشبع بالسياسة بل هو علم سياسي  االجتماعفعلم  ال ترضي الجميع، ولهذا السبب
 .اجتماعيكما أن علم السياسة علم 
يعد إشكالية معرفية حتى بالنسبة للمتخصصين، األمر الذي لم  االجتماعإن تعريف علم 

العلماء على تعريف متفق عليه، وهو أمر بديهي يجد مسوغاته فيما سبقت  إجماعيؤد إلى 
، وتعدد المناهج االجتماعية، باإلضافة إلى تعدد المدارس والنظريات اعتباراتمن  اإلشارة إليه
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تعريفا  Furfy11  األمريكي االجتماع، وقد أحصى عالم االجتماعيةالباحثة في دراسة الظواهر 
لعلماء مشهورين وهو عدد قابل للزيادة، حيث إن المؤلف نفسه بعد أن أحصى  االجتماعلعلم 

العلم الذي يسعى إلى " :بأنه االجتماعأضاف بدوره تعريفا جديدا، حيث عرف علم  هذه التعريفات
 ".للمجتمع ةوالبنيويأكبر قدر ممكن من التعميم فيما يخص الجوانب الوظيفية 

إذا كان علم االجتماع يهتم بدراسة المجتمع بكل مكوناته، فكيف نميز بين الظاهرة 
الجتماع والظواهر االجتماعية التي هي محل االجتماعية التي هي محل اختصاص علم ا

 .السياسي؟ االجتماعبما فيها علم  األخرى اختصاص العلوم االجتماعية 
لتأسيس علم اجتماع سماه  أجتهدكما هو معروف فإن ابن خلدون الذي يعد أول من 

فح كان يرمي إلى تأسيس علم يشمل كل االجتماع البشري، وهذا ما نالحظه بتص( علم العمران)
 واألخالقمحتويات مقدمته الشهيرة حيث تحدث عن األسرة والعصبية القبلية والبداوة والحضر، 

 .والدين والسياسة والدولة الخ
، نجده أكثر دقة وتفصيال في تحديده Spencer 1121-1613سبنسر  إلىوبالرجوع 

 The principal( االجتماعأسس علم )لموضوعات علم االجتماع، حيث كتب يقول في مؤلفه 

of sociology" : المتتابعة من  األجياليتعين على علم االجتماع أن يصف كيفية ظهور
في المقام  األسرةالوحدات المدروسة ونموها وأعدادها للتعاون، ولذلك يأتي موضوع تطور 

بعد ذلك أن يصف ويثير نشأة وتطور التنظيم السياسي  االجتماعثم يتعين على علم ... األول
... الكنسية ووظائفها األبنيةكما يتعين عليه بالمثل أن يصف تطور .. نظم شؤون المجتمعالذي ي

، كما يجب أن يدرس المراحل التي مر بها القطاع األصغرونسق الروابط الذي ينظم األفعال 
وكذلك نمو األبنية التنظيمية التي استطاع ذلك القطاع الصناعي أن ... .المجتمعالصناعي في 

 ".اخلهينظمها د
أنه يستوعب عديدا من المجاالت  االجتماعيالحظ من المجال الذي حدده سبنسر لعلم 

التي هي اليوم من اختصاص علوم اجتماعية أخرى، كعلم السياسة وعلم االقتصاد وعلم 
السياسي كانت متضمنة ضمن مجال  االجتماعالديني الخ بمعنى أن موضوعات علم  االجتماع

 . اهتمام علم االجتماع
للتمييز بين علم االجتماع والعلوم  Sorokinويبدو أن الفكرة التي جاء بها سوريكن 

االجتماعية األخرى قد القت قبوال من لدن المهتمين بهذا الموضوع، ويشرح سوركين فكرته على 
 :الشكل التالي
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فإنه يجب أن يكون ( ن)إذا كانت هناك من خالل طائفة من الظواهر، طوائف فرعية "
هنا العلم الذي يدرس كل طائفة من الطوائف ( ن)من فروع المعرفة لدراستها، و( 1+ ن )ك هنا

الفرعية، وهناك باإلضافة إلى ذلك علم آخر لدراسة ما هو مشترك وعام بين الجميع ودراسة 
، اقتصاديةالعديدة  االجتماعيةأي أن لكل طائفة من الظواهر . بين هذه الطوائف الفرعية االرتباي

سية، دينية وغيرها علم يدرسها ويتطابق معها وباإلضافة إلى هذه العلوم تظهر الحاجة وتلح سيا
يهتم بالخصائص المشتركة والعامة والشائعة بين جميع أنماي ( علم االجتماع)الضرورة إلى علم 

 5."همةواحدا ال يستطيع القيام بهذه الم اجتماعياالظواهر االجتماعية والعالقات بينهما، الن علما 
من أشار إلى ضرورة وضع الحدود بين علم االجتماع العام والعلوم  أهمإال أن 

يتوجب على " :بأنهالذي رأى  Emile Durkhemهو إميل دوركايم  األخرى االجتماعية 
أن تحكم أسلوبيتها الخاصة وتتقنها قبل أن تقوم بأي نشاي آخر، وينبغي أن ال  السوسيولوجي

، ويرى أن هناك عالقات تأثير متبادل بين مختلف "اعتباطا اإلنسانيةدث تهجم على دراسة الحوا
إن جهودنا سوف تتجه  :1613عام ( حولية علم االجتماع)، فكتب يقول في االجتماعفروع علم 

أساسا إلى العناية بالدراسات التي تتناول موضوعات محددة أشد التحديد، تندرج تحت فروع 
ال يمكن أن يكون تركيبا من هذه العلوم  االجتماعما أن علم ، إذ طالاالجتماعخاصة لعلم 

أن يتضمن سوى مقارنه بين نتائجها ذات الطبيعة الشديدة  نال يمكالخاصة، وطالما أنه 
 9."عام إال بالقدر الذي تنمو به هذه الفروع المكونة له اجتماعالعمومية، فإنه ال يمكن قيام علم 

 االجتماعوتزايدها، ألن علم  االجتماعم فروع لعلم وقد حث دوركهايم على أهمية قيا
غير قادر لوحده على الدراسة الشاملة للواقع االجتماعي برمته، واقترح إطارا عاما لهذه الفروع 

  :وهو
 .العام االجتماععلم  -1
  :إلىعلم االجتماع القانوني واألخالقي يتفرع بدوره  -2

 . التنظيم السياسي -أ 
 . الزواج واألسرة -ب 
 .االجتماعيالتنظيم  -ج 
 .علم االجتماع الجنائي -د 

 .االقتصادي االجتماععلم  -3
 . الجمالي االجتماعيعلم  -4
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 .الديني االجتماععلم  -5
 .الديموغرافيا -9

خطا خطوة مهمة نحو االعتراف بعجز علم االجتماع العام عن ايم قد إذا كان دركه
 االجتماعجتماع كعلم كل الظواهر االجتماعية وبالتالي دعا لضرورة وجود فروع لعلم اال استيعاب

الديني وعلم االجتماع السياسي وعلم االجتماع القانوني، فإن هذا يؤكد انتماء علم االجتماع 
ار النسق هو فرع من الثاني، أو نسق فرعي في إط األولعلم االجتماع أو أن  إلىالسياسي 
ع السياسي فرع من ومن هنا نجد أن علماء االجتماع يعتبرون أن علم االجتما.الكلي االجتماعي

السياسي  االجتماعالذي يعرف علم  Lewis Coserعلم االجتماع، ومن هؤالء عالم االجتماع 
السياسي هو ذلك الفرع من علم االجتماع الذي يهتم باألسباب والنتائج  االجتماعإن علم " :بالقول

راعات االجتماعية لتوزيع القوة على نحو معين في نطاق الجماعات أو فيما بينها، ويهتم بالص
 ".والسياسية التي تؤدي إلى التغير في توزيع القوة

، حيث يرى (السياسي االجتماععلم )في نفس السياق يذهب غاستون بوتول في كتابة 
العام، وهو ذلك الغصن الذي  االجتماعأن علم االجتماع السياسي غصن تفرع عن جذع علم 

ياسية في عالقتهما مع الظاهرات االجتماعية كما يحلل سائر الظاهرات الس األنظمةيحلل 
، كما يدرسها أيضا بوصفها إنجازات وتصرفات نوعية للمجتمعات البشرية وبالتالي يمكن األخرى 

 .مالحظتها
، فإنه االجتماعالسياسي جزءا من علم  االجتماعوالن هذا الفريق من العلماء يعتبر علم 

هرة اجتماعية فوقية أو إفراز لبنية المجتمع وعالقاته يتعامل مع الظاهرة السياسية باعتبارها ظا
االنشقاقية التنافسية والتعاونية االندماجية، فيبحث في أسباب الصراعات االجتماعية، وعالقة 

، كالصفوة واألحزاب وجماعات االجتماعيةبالقوة السياسية، ويبحث في الفئات  االجتماعيالبناء 
، االجتماعالسياسي بعلم  االجتماععلم  إللحاقء الداعين وما يعزز موقف هؤال. وغيرها الضغط
-كما سنبين ذلك الحقا-اجتماع على يد علماء كان مرة  ألول بعلم االجتماعر االهتمام و أن ظه

. 
 السياسي االجتماععلم السياسة وعلم : الثاني المطلب

ت اليوم السياسي أصبح االجتماعوعلم  االجتماعإذا كانت عملية التمييز بين علم 
بشكل مستقل عن اآلخر، فإن التمييز بين علم السياسة  منهمممكنة نظرا للتطور الذي عرفه كل 

السياسي مازال في طور التبلور، فهو مسعى أكثر مما هو واقع محقق، ويكفينا  االجتماعوعلم 
 ترافاالعالرجوع إلى علماء السياسة لنرى الحذر الذي يكتنف هؤالء إن لم نقل الممانعة في 
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 االجتماعبوجود تمييز واضح بين العلمين، هذه الممانعة التي تفسر بتخوف من أن يسيطر علم 
في المقابل . ذهب عنه مبرر وجوده ويجعله علما غير ذي معنىالسياسي على علم السياسة لي  

لوضع تعريف لعلم السياسة وتحديد  1641 اليونسكوفأن علماء السياسة الذين اجتمعوا في 
علم السياسة  اهتماماتالسياسي بل أدرجوا ضمن  االجتماعاته لم يتطرقوا إلى علم موضوع

 . السياسي االجتماعموضوعات تنتمي اليوم إلى علم 
ليس باألمر الهين تعريف السياسة، فبقدر البساطة الظاهرة على هذا المصطلح وكثرة 

لعلمي لهذا المصطلح ال يتفق مع تداوله بين الناس العاديين وبين رجال السياسة، فإن التعريف ا
هذا التعويم الستعمال مصطلح السياسة، ومن ناحية أخرى فإن تعقد البناء االجتماعي وتداخل ما 
هو سياسي مع ما هو اقتصادي أو ديني أو إيديولوجي أو قانوني يجعل عملية التمايز أو 

ليان فروند إن السياسة تشبه أو المجاالت أمرا صعبا، أو كما قال جو  األنساقالتمفصل بين هذه 
فيه ما شئت من الصراع، والحيلة، والقوة، والتفاوض ... كيس سفر يحتوي ما تنوع من األشياء"

 .7..."، والتخريب والحرب والقانون واإلرهابوالعنف 
تذهب غالبية التعريفات التي أعطيت لكلمة سياسة إلى ربطها بنظام الحكم أو بعالقة 

، فالسياسة ال تكون إال في المجتمعات الكلية التي تقاد عن طريق هيئة الحاكمين بالمحكومين
وتمارس عليهم الضغط واإلكراه، فال يمكن تصور سياسة  لألفرادسياسية تصدر قوانين ملزمة 

 بدرجاته-التسلط دون وجود سلطة سياسية وحيث ال يمكن تصور سلطة سياسية دون ممارسة 
 .تدعي وجود السلطةفإن وجود السياسة يس -المتباينة

ونشير أيضا إلى أنه حتى منتصف هذا القرن كان هناك عدم دقة في استعمال مصطلح 
حيث كان علم السياسة أحد العلوم السياسية  األخرى علم السياسة وتداخله مع العلوم السياسية 

االجتماع  المذهب السياسي، والتاريخ السياسي، وعلم :التاليةفقط، وهذه كانت تنقسم إلى العلوم 
السياسي وعلم القانون وعلم السياسة، إال أن منظمة االونسكو سعت إلى إعطاء علم السياسة 
مكانته التي يستحقها، وكلفت مجموعة من علماء السياسة وضع مؤلف حول علم السياسة 

وضع تم وبالفعل  األخرى وتحديد موضاعاته ووضع حد للتداخل بينه وبين العلوم االجتماعية 
علم "تم اعتماد عبارة  فيه، و 1651عام " علم السياسة المعاصر"مشترك تحت عنوان مؤلف 
أما موضوعات  .وأوصت اللجنة بتدريس هذا العلم في الجامعات" العلوم السياسية" بدل" السياسة

 :التاليهذا العلم فقد حددتها على الشكل 
 

 :السياسيةالنظرية  -1
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 النظرية السياسية  -أ 
 يةالسياس األفكارتاريخ  -ب 

 السياسيةالمؤسسات  -2
 . الدستور -أ 
 . الحكومة المركزية -ب 
 .والمحلية اإلقليميةالحكومة  -ج 
 .العامة اإلدارة -د 
 .وظائف الحكومة االقتصادية واالجتماعية -ه 
 .المؤسسات السياسية المقارنة -و 

 :العاموالفئات والرأي األحزاب  -3
 .السياسيةاألحزاب  -أ 
 .واإلدارةمشاركة المواطن في الحكومة  -ب 
 .الرأي العام -ج 

 :الدوليةالعالقات  -4
 .السياسة الدولية -أ 
 .الدولية واإلداراتالتنظيمات  -ب 
 .القانون الدولي -ج 

م، حيث أن علم السياسة يدرس في بعض حتر  إال أننا نالحظ أن هذا التقسيم لم ي  
الجامعات كمادة مستقلة جنبا إلى جنب مع مواد هي حسب تقسيم األونسكو فروع من علم 

 .الساسة
علم طرأت على المعرفة السياسية بتطور مناهج البحث، أصبح مع التطورات التي 

السياسة ينحو ليصبح العلم الذي يهتم بعالقات القوة داخل المجتمع وبالسلطة السياسية وعالقتها 
بالمجتمع، حيث ال يمكن أن تكون سياسة دون مجتمع، وحيث أن التعريف السابق لعلم السياسة 

هذا العلم موضوعات كالفئات والرأي العام والجماعات  هتماما الذي وضعته اليونسكو أدمج ضمن 
السياسي، فقد أعتبر بعض  االجتماعالسياسية، وهي موضوعات يهتم بها علم  واألحزابالمحلية 

السياسي جزء من تخصصهم وفرع من عملهم، انه ذلك الفرع  االجتماععلماء السياسة أن علم 
األخرى للمجتمع،  واألنساقالمشتركة بين النسق السياسي من علم السياسة الذي يتناول العالقات 
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ومن هنا فإن علم . ولكنه يتناول هذه العالقات من حيث تأثيرها وتأثرها بالنسق السياسي
والسياسية، وأثار التغير  اإليديولوجيةاالجتماعية للتعددية  باألسباباالجتماع السياسي يهتم 

دينية -الرموز ث في مشروعية األنظمة السياسية، ودور االجتماعي على النظم السياسية، والبح
للسلوك  االجتماعيةفي حياة المجتمعات وتشكل نظمها السياسية، والخلفية  -ثورية أوأو تاريخية 

، واالنقالباتالحزبية، واألسباب االجتماعية للثورات والقالقل  موالنتماءاتهاالنتخابي لألفراد 
 .الخلديني االجتماعية للتطرف ا واألسباب

ومع ذلك فإن التداخل بين العلمين والغموض الذي يحكم عالقة بعضهما ببعض ما زال 
يفرض نفسه، فموريس دفرجيه يرى أن ال تعارض بين علم السياسة وعلم االجتماع السياسي 

ويوضح األمر بالقول بأن مفردات علم السياسة وعلم االجتماع  1،(فالتعبيران مترادفان في نظرنا)
سياسي مترادفة تقريبا، ففي الكثير من الجامعات األمريكية يتحدثون عن القضايا نفسها في ال
عندما ( السياسي االجتماععلم )عندما تعالج في إطار قسم علم السياسة، وفي ( علم السياسة)

يسجل ( السياسي االجتماععلم )تعالج في إطار قسم علم االجتماع، أما في فرنسا، فإن تعبير 
الفلسفية التي هيمنت طويال على علم السياسة، وأداة تحليل  والقانونية أمع المناهج  قطيعة

 .بواسطة مناهج أكثر علمية، وهو يؤكد أن هذه الفوارق ليس لها أهمية علمية
من المستحيل في رأيي إقامة أي تمييز نظري هام " :بوتوموروفي نفس السياق يقول 

فروقا ناجمة  ثمةالسياسي، أو في أقصى الحاالت يبدو أن بين علم االجتماع السياسي والعلم 
 Marcel Prelot وبر يلأما مارسيل  6".مسبقة تقليدية أو عن تقسيم مريح للعمل اهتماماتعن 
الفروق بين العلمين، علم السياسة وعلم االجتماع السياسي صعب تحديدها طالما أن ":أنفيرى 

 11".نفسها متبدلة السوسيولوجيتعاريف 
ال مراء أن علماء المدرسة التقليدية في علم السياسة غير مستريحين لظهور علم 

يشعرون بأن هذا العلم يهمش عملهم ويضعف من نظرياتهم وتحليالتهم  ألنهمالسياسي  االجتماع
السياسي يضعف علم السياسة، كما عملت  االجتماعالتقليدية للشأن السياسي، ويرون أن علم 

لك، وكما تعمل علوم أخرى على منافسة علم السياسة في مجال دراسة قبل ذ السوسيولوجي
أنه كلما درست السياسة تجد نفسها وكأنها مسوقة ":بريلوالسياسة، وفي هذا السياق أشار مارسيل 

من قبل علم آخر، سوسيولوجيا سياسية، اقتصاد سياسي قانون سياسي، تاريخ سياسي، جغرافيا 
 ".سياسية

 أحدهمتغليب  إلىأن يؤدى بالضرورة أو التنافس بين العلمين ليس  ولكن هذا التداخل
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، وما يعزز ذلك منهمعلى اآلخر، بل يمكن للمنافسة أن تؤدي إلى بلورة مجاالت تخصص كل 
أن التخصص والمزيد من التخصص أصبح سمة العصر وخاصية من خواص المعرفة العلمية 

التي يضفيها على األساتذة والباحثين يقود إلى الجامعي والسمة  االنغالقالمعاصرة، كما أن 
حقيقي بين العلمين، فعلم السياسة يدل على مقاربة أوسع لعلم الظاهرات السياسية، الذي  اختالف

يتفحصها في آن واحد من زاوية المؤسسات القانونية والتاريخ والجغرافيا البشرية واالقتصاد وعلم 
ية علم االجتماع المحض، وعلى او حصها فيه من ز السكان الخ، في الوقت نفسه الذي يتف

بصورة خاصة، في هذا المعنى  األخيرةالعكس، يدل علم االجتماع السياسي على هذه المقاربة 
من جهة أولى، : إن نظرة عامة أولية على علم السياسة ينبغي أن تشمل ثالثة مجاالت أساسية

، وصف لألنظمة السياسية الكبرى نيةثاالتعرف على التحليل السوسيولوجي للسياسة، من جهة 
 11.وجماعات الضغط السياسية كاألحزابوأخيرا دراسة للمنظمات 
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 المبحث الثاني
 التعريف والنشأة

 
 تعريف علم االجتماع السياسي: األولالمطلب 

إذا كان تعريف علم االجتماع وعلم السياسة يتسم بهذا القدر من الغموض والتضارب 
حرى أن علمان عريقان من حيث الوجود ومن حيث رصيدهما المكتوب، فباألفي اآلراء، وهما 
السياسي مشوبا بشيء من الغموض وعدم التحديد الدقيق، ومع ذلك  االجتماعيكون تعريف علم 

ال بأس من أن نتطرق إلى التعريفات التي أعطيت لعلم االجتماع السياسي لتكون منطلقا نبني 
 .علم من حيث موضوعاته ونشأته التاريخيةعليها مقاربة موسعة لهذا ال

 االجتماعلم يميز بين علم السياسة وعلم  -وكما سبق الذكر-فبالنسبة لموريس دفرجيه 
في الغرب  انتشاراإن مفهوم علم االجتماع السياسي األكثر : "السياسي وعرف هذا األخير بالقول

معات وفي كل المجموعات البشرية وليس أنه علم للسلطة والحكومة والوالية والقيادة في كل المجت
 12".فقط في المجتمع القومي

أي في  هنشير إلى أن هذا التعريف نفسه هو تعريف علم السياسة في مرحلة نضج
وهو األمر الذي يثير تساؤال  -كما سبقت اإلشارة-مرحلة انتقاله من علم الدولة إلى علم السلطة 

سياسي متميز عن علم  اجتماعهذا المؤلف بوجود علم  لدى القار  لكتابات دوفرجيه، هل يعترف
 .السياسة؟ أم أن دفريجه يهجر مصطلح علم السياسة لصالح علم االجتماع السياسي؟

هو األقرب إلى الصحة، وخصوصا أن هناك كتاب آخرين  األخيرونعتقد أن هذا الرأي 
 1692سيولوجيا السياسة بين إن تعليم السو : "ينحون هذا المنحى منهم مارسيل بريلو الذي يقول

حصر أمور اهتمام علم السياسة بصورة أدق، فمن علم واهن وغير  اليوم علىيحثنا  1691-
من البعض كعلم السياسة  اعتمدتأصبح أكثر غنى ودقة لدرجة أن السوسيولوجيا السياسية  أكيد

 13".بكامله
القوة أو القدرة في إطارها  السياسي يعني بدراسة االجتماعأما توم بوتومور فيرى أن علم 

على -على انتهاج سبيل في العمل  اجتماعيةاالجتماعي ويقصد بالقدرة هنا، قدرة فرد أو فئة 
إذا اقتضت -اتخاذ وتصنيف القرارات وبشكل أوسع، وتحديد جدول العمل لصنع القرارات 
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  14.والفئات األخرى  األفرادالضرورة، ضد المصالح بل وضد معارضة 
يبست علم االجتماع السياسي بأنه دراسة الظواهر والنظم السياسية في ضوء ويعرف ل

المعرفة العلمية للوسط "البناء االجتماعي والثقافة السائدة في المجتمع، وهناك من عرفه بأنه 
 15."السياسي

نستنج مما سبق أن علم االجتماع السياسي يسعى لدراسة واقع األحوال والظروف 
واالقتصادية على البناءات السياسية، وبالتالي فهو يعالج النظم الرسمية  عيةواالجتماالثقافية 

وغير الرسمية، سواء كانت في إطار دولة أو خارجها، فهو يتعامل مع الظواهر السياسية ليس 
إن مغزى . System Socialالكلي  االجتماعيكظواهر فوقية قائمة بذاتها بل كأجزاء من النسق 

ع السياسي وامتداد نفوذه حتى على حساب علم السياسة يكمن في التوجه تدريس علم االجتما
العلمي نحو دراسة المجتمع باعتباره وحدة كلية يصعب الفصل فيها بين ما هو سياسي وما هو 
اجتماعي وبالتالي يستحيل فهم الظاهرة السياسية فهما علميا باالقتصار على تمظهراتها 

ألخيرة قد تعطينا فكرة عن الحالة السياسية ولكنها فكرة جزئية وغير المؤسساتية والقانونية، فهذه ا
-صادقة، وخصوصا في المجتمعات التي ال تكون فيها المؤسسات السياسية والقانون السياسي 

إفراز طبيعي لواقع المجتمع، بل تكون أجهزة مفروضة ومقحمة على المجتمع، والعالقة  -الدستور
أكثر صعوبة في المجتمعات التي تغيب فيها  األمراغتراب، ويكون بينها وبين المجتمع عالقة 

المؤسسات السياسية أو تصاب بالشلل ويغيب فيها القانون والدستور، هنا كيف يمكن تحليل 
 .السياسي في هذه المجتمعات إن لم نرجع إلى البناءات االجتماعية وعالقات القوة التي تحكمها

ياسي هو ذلك العلم الذي يسعى لدراسة القوة أو القدرة الس االجتماعإن القول بأن علم 
في المجتمع يقحم في ميدان البحث السياسي قوى اجتماعية جديدة، كان علم السياسة الكالسيكي 
يهمشها مثل النقابات وجماعات الضغط والنخب السياسية والجمعيات والحركات االحتجاجية 

 .-أثنيةأم  طائفية كانت-والعنفوية والعالقات العصبية 
والشك هنا أن هذه القوى قد ال تمارس السياسة مباشرة ولكن لها تأثير قوى على 
ممارسي السياسة، وأصحاب القرار السياسي إن كانوا يبررون مصدر شرعيتهم بالقانون والدستور 
ة أو بالقوة العسكرية التي يحوزونها، فإن هذه المصادر قد تكون مجرد غطاء يخفي القوى الحقيقي

، التي قد تكون منظمة في االجتماعيةالتي تسندهم، وهذه القوى ال نكتشفها إال في داخل البنيات 
 تنظيمات كالنقابات أو األحزاب أو جماعات الضغط وقد تكمن في ثقافة المجتمع ذاته ومعتقداته

 19.وتركيبته ااالجتماعية
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إال من خالل الدولة، فإن  وحتى ولو ذهبنا إلى القول مع القائلين إن السياسة ال تفهم
الدولة ذاتها منبثقة من المجتمع حتى وأن كانت تمارس تسلطا عليه، فالدولة ليست شيئا وهميا أو 

برضا قطاع سواء كان كبيرا أم صغيرا  وتحضيمعنويا بل مؤسسة يقودها أشخاص من المجتمع 
من المجتمع ورجال  من المجتمع، فالجهاز البيروقراطي الذي يسير دواليب الدولة هو جزء

 Haroldالسلطة والممثلون الدبلوماسيون هم جزء من المجتمع، وعليه كما يقول هارولد السكي 

Laski: " التي تنبثق منها الدولة، كما يجب أن  االجتماعيةفأن البحث يجب أن يتجه إلى القوى
، وتتخذ من شرعية يتجه البحث عن السيادة إلى هذه القوى، التي تمارس السيادة ممارسة فعلية

ويعني هذا اتجاه البحث السياسي اتجاها اجتماعيا  الدولة القانونية حجابا لسلطتها الحقيقة،
بل أن البحث القانوني نفسه أخذ . واقتصاديا بدل االتجاه الفلسفي أو القانوني الذي غلب عليه

وية، وينطلق هذا يتجه نحو تحليل المحتوى االجتماعي واالقتصادي والقدروي للشرعية السلط
البحث من التساؤل عن سبب إطاعة القانون الن الدولة ال تكون إال حيث تكون لها سلطة 

فما الذي يفسر واقع الطاعة االعتيادية؟ أهو الخوف أم العادة، أو القبول أو المنفعة؟ إن . مطاعة
  17".الطاعة تقوم إلى حد ما على جميع هذه العوامل

علم االجتماع السياسي هو إحساس علماء السياسة أن هناك  إن المغزى العميق لظهور
على السياسة كمؤسسات ونظم  -بدرجات متفاوتة-قوى اجتماعية أخذت تفرض نفسها وتؤثر 

وأفكار، وأن أي تحليل للظواهر السياسية بمعزل عن خلفياتها االجتماعية سيكون تحليال قاصرا 
يل ليس بالشيء المستحدث بل تضرب جذوره ومظلال، وهذا المنحى السوسيولوجي في التحل

وأفالطون وابن خلدون وكارل ماركس وتوكفيل، إال أنه كان طموحا محدودا من  أرسطوعميقا مع 
والعملية، إال حديثا وتحديدا مع ظهور المدارس البنوية  المنهجيةقبل هؤالء ولم يأخذ كامل أبعاده 

 .-التفصيلوهو ما سوف نتطرق إليه ب-والوظيفية والنسقية 
إذن فإن علم االجتماع السياسي يسعى لدراسة واقع األحوال والظروف الثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية على البناءات السياسية، وبالتالي فهو يعالج النظم السياسية الرسمية 

يتعامل مع الظواهر السياسية ليس  ألنهوغير الرسمية، سواء كانت في إطار دولة أو خارجها، 
، فالسياسة ليست Social systemاالجتماعي واهر فوقية قائمة بذاتها بل كأجزاء من النسق كظ

أي أن " ضد"و " مع"شيئا مجردا ولكنها عالقة قوة بين أناس يشكلون المجتمع، فالسياسة تعني 
أي حديث عن السياسة هو حديث عن عالقات صراع وعالقات تضامن، ويكون الصراع من أجل 

إلى نشاي سياسي وإلى التموقع نهائيا في  -رايت ميلز-التي تترجم نفسها كما يقول حيازة القوة 
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 .شكل عالقة حاكمين بمحكومين
وعليه يمكن القول إن مجال عمل علم االجتماع السياسي يتمركز في مجال الترابطات 

ي المنظم واألهل المجتمع المدني- القائمة بين المجتمع وبين الحكم، أي بين البنى االجتماعية
والسلطة السياسية، فإذا كان علم االجتماع يدرس الظواهر االجتماعية بشكل عام  -وغير المنظم

وعلم السياسة يدرس الظواهر السياسية بشكل عام، فإن علم االجتماع السياسي يدرس نقاي 
ي تقاطع العلمين، أو بشكل آخر يدرس البعد السياسي للظاهرة االجتماعية، والبعد االجتماع

 .للظاهرة السياسية
الشك أن هذه المقاربة لتعريف علم االجتماع السياسي لها بعد تاريخي يكمن في ف

، وإلى اللحظة التي بدأ اجتماعياللحظة التي بدأ يظهر فيها التمييز بين ما هو سياسي وما هو 
ور المجتمع العلماء يتلمسون فيها ثقل تأثير االجتماعي على السياسي، وهذا البعد يعود إلى ظه

وتحكم عالقاته بالنسق مع بعضها البعض من جهة  المدني وعالقات القوة التي تحكم مكوناته
، هذا التمايز للمجتمع المدني عن النسق السياسي ال يعني االنفصال من جهة أخرى  السياسي

ا وأن السياسة لم تعد شأنا مقدس. بينهما بل يعني ظهور عالقات بينهما تضامنية أو صراعية
والطقوسية مقتصرا على القلة التي تمارس السياسة، بل أصبحت السياسة شأنا  باأللغازمحاطا 

اجتماعيا عاما تقوم على مفهوم المواطنة وحق المواطن في أن يكون حاكما ومحكوما، وفي حقه 
الضغط والقوة المشروعة للتأثير على ممارسي السياسة ومتخذي القرار حتى  أوراقأن يمارس كل 

  11.ؤخذ مصالحه أو مصالح الجماعة التي ينتمي إليها بعين االعتبارت

 النشأة التاريخية لعلم االجتماع السياسي :الثانيالمطلب 
يرى غالبية علماء االجتماع السياسي أن أصول هذا العلم تكمن في التمييز بين الدولة 

(State ) والمجتمع(society )ري محتدم حول العالقة وقد بدأ األمر ألول مرة ضمن جدل فك
تميز الدولة عن المجتمع،  إلمكانيةفحتى القرن السادس عشر لم يكن هناك تصور . بين الطرفين

يجمع بين يديه سلطات سياسية دنيوية  -مجسد سيادة الدولة- اإلمبراطورحيث كان الملك أو 
يز الدولة وأصبح الحديث عن إمكانية تم. وسلطات دينية وسلطات اقتصادية ال حدود لها

كمؤسسة سياسية عن المجتمع مشروعا ومبررا اثر عدة أحداث شهدتها أوروبا بدءا بالثورة الدينية 
التي أدت إلى األخذ بالعلمانية، هذه الثورة جردت الحكام من سالح الدين الذي كان يوظف من 

الق والتعبير عن وتقييد إرادة األمة من االنط اإلنسانيطرفهم أو من طرف الكنيسة لتكبيل العقل 
حسب تفسير ومشيئة رجال الدين، وجاءت  نفسها، حيث كانت اإلرادة ترجع للسماء ولكن 
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، هذا االنهيار الذي سمح بالفصل بين النظام اإلقطاعيخطوة أخرى متجسدة بانهيار النظام 
كما أن الثورة . والعالقات االقتصادية من جهة، والنظام السياسي من جهة أخرى  اإلنتاجي

لفرنسية دفعت إلى األمام عملية التمييز بين السياسي واالجتماعي حيث أدت إلى تطوير الفكر ا
الليبرالي التحرري وتأكيد مبدأ سيادة األمة وحق هذه األخيرة في مواجهة الدولة إن هي انحرفت 

 يةاجتماعأو زاغت عن الطريق القويم، وأخيرا يعود الفضل إلى الثورة الصناعية في بلورة قوى 
ذات استقاللية عن الدولة  -خصوصا الطبقة العمالية وما بلورت من تنظيمات سياسية - جديد ة

 .ومؤسساتها السياسية
ولكن العلم ال تصنعه وقائع مادية أو أحداث تاريخية فقط بل أيضا علماء ومفكرون، 

ال حياة فيها إن  هي القاعدة والمنطلق التي عليها يؤسس العلم ولكنها تبقى وقائع جامدة فاألولى
لم يكن هناك علماء ذو نظرة ثاقبة وقدرة تحليلية يستخلصوا من هذه الوقائع واألحداث تعميمات 

مؤسسون،  أباءونظريات هي التي تؤسس العلم، وفي هذا السياق فإن علم االجتماع السياسي له 
، بل لم "اع السياسيعلم االجتم"مع أنهم في زمانهم لم يكونوا يعرفون أنهم يؤسسون علما يسمى 

السياسي في  االجتماععلم  مؤسسوإنهم ، "علم االجتماع السياسي"يكن في زمانهم علم يسمى 
نظرنا نحن الذين نبحث في علم االجتماع السياسي اليوم ألننا بدونهم وبدون دراساتهم وتحليالتهم 

 .المجال ما كان لنا اليوم أن نتلمس أسس هذا العلم ونراكم معرفة نظرية في هذا
لعلم  األوائلالمؤسسون )لن نغوص بعيدا في التاريخ لنستنجد بمن يطلق عليهم 

لعلم  األولى اإلرهاصاتكأرسطو وابن خلدون، ولكننا سنقتصر على تتبع ( االجتماع السياسي
حقه  اجتماعيةاالجتماع السياسي في حقبة كان من الممكن فيها الحديث دون محاذير عن علوم 

إلى  اإلشارةومن هنا يمكن . وهيمنة الفلسفة جادة متحررة من هيمنة الالهوتوعن دراسات 
الذي يرجع إليه الفضل في تسليط األضواء على  Montesqieu 1916-1755مونتيسكو

الظروف االجتماعية والبيئية  -والبنية التحتية -الدولة والقانون -التمايز بين البنية الفوقية 
ددات االجتماعية تؤثر في طبيعة الحكومة، كما أن قوانين المجتمع والنفسية، ففي رأيه أن المح

تتبدل وتتغير سواء عن طريق قرارات تتخذها الحكومة أو عن طريق تبدل الوسط االجتماعي، 
يؤدي إلى تنوع القوانين والحكومات، حيث ( التنوع الثقافي)ومن هنا كان مونتسكيو واعيا بأن 

واقع، وإن كل عناصره المتمثلة في التشريع والمؤسسات والتقاليد إن الدولة هي كل متكامل ":قال
  16".والصورة الضروريين اللذين تتجلى من خاللهما وحدته الجوهرية األثرال تعبر إال عن 

لعلم االجتماع السياسي فهو سان  األوائلإال أن المفكر الذي يشار إليه كأهم الرواد 
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جدلية متداخلة بين مختلف أنساق المجتمع حيث أكد  ، الذي أوجد عالقةSaint Simonسيمون 
الذي تنهض عليه الدولة وأن االقتصاد السياسي هو  األساسعلى أن البناء االقتصادي هو 

الحقيقي للسياسة، وأن المجتمع المدني أهم في نظره من المجتمع السياسي حيث كتب  األساس
 األسرةأكثر الشخصيات الكبرى من لو حدثت في ليلة صماء فاجعة مفاجئة ذهبت ب: "يقول

وسواهم ممن في هذه الطبقة، فإن الشعب الفرنسي سيبكيهم ... المالكة والوزراء وكبار القضاة
شعب حساس، لكن هذه الفاجعة ال تبدل شيئا مهما أو تغير تغييرا ذا أثر في أعماق  ألنهحتما 

فإن ... وأرباب المصارف والبنوك الشعب، أما لو ذهبت هذه الفاجعة برؤوس العلماء والصناعيين
وهذا  21،"خسارة المجتمع فيهم ستكون كبيرة جدا، ألن مثل هؤالء ال يمكن تعويضهم بسهولة

التحليل لبناء القوة في المجتمع يجعل سان سيمون من رواد نظرية النخبة حيث يعطي دور 
 .الريادة في قيادة المجتمع لفئة رجال الصناعة والعلماء

دورا في عملية التمايز بين النسق السياسي وبقية أنساق  Hegelوف هيغل لعب الفيلس
المجتمع، حيث بلور فكرة المجتمع المدني، معتبرا أياه إنجازا للعالم الحديث، ففي مؤلفه الذي 

في نظره يشكل نسقا  األخيرحذر من الخلط بين الدولة والمجتمع المدني فهذا  1121نشر عام 
ن كان غير منفصل كليا عنها ويفقد معناه بدونها، ويعني المجتمع المدني متميزا عن الدولة وأ

 . بعيدا عن الدولة األفرادكل المصالح الخاصة والعالقات التي يقيمها 
إال أن الفهم الحقيقي لكيفية تساوق النظم االجتماعية مع النظم السياسية، وهو األساس 

 Tocquevilleق عند كل من إلكس دي توكفيل الذي يقوم عليه علم االجتماع السياسي قد تحق
في الواليات  ةالتطوعيفقد اعتبر توكفيل من خالل مناقشاته حول المنظمات . وكارل ماركس

لعبت دورا هاما في  فاألولىأن الثورة الديمقراطية أهم من الثورة الصناعية،  األمريكيةالمتحدة 
، ووضع األفراداالجتماعية وإزالة الفوارق بين تشكيل المجتمع الحديث لكونها تسعى إلى المساواة 

جميع المهن والمكافآت والتكريمات في متناول كل فرد في المجتمع، وقد دعا توكفيل إلى ضرورة 
 21 .وجود علم جديد للسياسة يتمشى مع ظهور عالم جديد، عالم الديمقراطية

 
عالقة بين البنيتين أما الماركسية كما وضع أسسها كارل ماركس فقد أكدت على وجود 

التحتية والفوقية، فماركس يؤكد دوما بأن كل تجليات الحياة السياسية ال يمكن أن تفهم أو تفسر 
إال بواسطة االقتصاد، فاالقتصاد محدد للسياسة، وعليه فالدولة كبنية فوقية ما هي إال عنصر 

هي التي تنشأ عن نمط معين تابع في عملية اجتماعية شاملة تكون القوى المحركة الرئيسية فيها 
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لقد "، 1156( مساهمة في نقد االقتصاد السياسي)، ويقول في ذلك وفي مقدمة كتابه اإلنتاجمن 
ساقتني دراساتي إلى االستنتاج بأن العالقات القانونية وكذلك أشكال الدولة ال يمكن فهمها بحد 

إن جذورها تكمن في الظروف  ذاتها، وال تفسيرها بما يسمى التقدم العام للذهن البشري، بل
والفرنسيين في القرن الثامن عشر  اإلنكليزالمادية للحياة والتي لخصها هيغل على طريقة الكتاب 

المجتمع المدني، وأنه ينبغي البحث عن التركيب البنيوي للمجتمع المدني في االقتصاد  اسمتحت 
  22".السياسي

وتوكفيل قد لمسا عملية التمايز بين هكذا نالحظ أنه بالرغم من أن كال من ماركس 
اختلفا في مركز  فإنهماقتصادية ومجتمع مدني  :التحتية األنساقومختلف  -كجهاز فوقي-الدولة 
، فتوكفيل ركز اهتمامه على الديمقراطية وما تضمنه من توجه نحو التعاون واألهميةالتأثير 

تيارية يمكنها أن تحافظ على اتفاقها واالتفاق، والنظر إلى وحدات المجتمع باعتباره وحدات اخ
وانسجامها العام بالرغم من تعددها وانقسامها، أما كارل ماركس فقد ركز على أوجه الصراع داخل 

وأن الدولة . المجتمع، ونظر إلى وحدات المجتمع باعتبارها وحدات متصارعة على أسس طبقية
 .هي انعكاس هذا الصراع وتجسيد لهيمنة الطبقة المسيطرة

إذا كانت دراسة توكفيل وماركس قد تمحورت على جوانب االتفاق والصراع داخل النسق 
االجتماعي وأثرها على النسق السياسي فإن جيال جديدا من الباحثين ومع عدم تجاهلهم ألفكار 
السابقين طوروا أبحاثهم المتجهة، لدراسة عالقات القوة أو القدرة في المجتمع، نحو االهتمام 

على االجتماعية، ومختلف التفاعالت التي تعمل داخل النسق االجتماعي ومدى تأثيرها  بالفئات
السياسي، متناولين قضايا لم تكن معهودة من قبل إما ألن علماء السياسة كانوا غارقين  قالنس

هي من  -الفئات االجتماعية-في الدراسات المؤسساتية والقانونية، أو ألن موضوع اهتمامهم 
لمجتمع الصناعي الحديث ومن سمات المجتمع المدني، مثل األحزاب والنخب افرازات ا
 .الخ ةوالبيروقراطي

 Vilfredo Paretoوفليفريدو باريتو Arthur Bentlyبنتلي ومن أهم هؤالء المفكرين 
 Maxوماكس فيبر Michelsوروبرت مشيلز  Moscaوموسكا  Wright Millsورايت ملز 

Weber طوير النظري والمفاهيمي لعلم االجتماع السياسي وفي تسليط كل منهم ساهم في الت
 .الضوء على جانب ما من عالقات القوة في النسق االجتماعي وتأثيره على النسق السياسي

الدارسين للعملية السياسية من خالل العملية االجتماعية، حيث يرى  أوائليعد بنتلي من 
االجتماعية في تنازعها على القدرة السياسية، وإن  أن العملية السياسية هي نتاج تفاعل الفئات
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جوهر السياسة يكمن في الصراع ونتائجه بين مصالح الجماعات، ويشكل أعضاء الحكومة 
الرسميين في نظره مجرد جماعة سياسية ويتصرفون كما تتصرف أي جماعة أخرى ولكن 

لسعي للمحافظة على توازن القوى تتميز با السلطوي فإنهاالجماعة السياسية ونظرا لطبيعة موقعها 
ونشير إلى أن هذا التناول للشأن السياسي عند بنتلي بربطه بالجماعات . األخرى بين الجماعات 
يتجاهل المصلحة القومية للبالد، أي وجود أهداف ومصالح أسمى من  ألنهقد تعرض للنقد 

  .أهداف ومصالح الجماعات كقوى منفصلة
 Theالحكومية العملية )ة حول هذا الجانب في كتابه حول بنتلي أفكاره الرئيسي أورد

process Goverrment) وقد أغنت مساهمة بنتلي الدراسات الفئوية مع أنه لم يهتم بها آنذاك ،
ولم تظهر القيمة العلمية لكتاباته إال فيما بعد، ويشرح بنتلي نظريته الفئوية وأثرها على العملية 

للحكومة في كتب القانون ألن هذه الكتب  األوليةستطيع أن نجد المادة إننا ال ن: "السياسية قائال
تقتصر على بيان الطريقة التي يسلكها بعض المشاركين في الحكومة أو يزعمون أنهم يسلكونها، 
وال نستطيع أن نجد هذه المادة في القانون الذي تكتب عنه الكتب القانونية، إال إذا عنينا بالقانون 

للحكومة، ولكنه ال يشمل  األوليةلقانوني فيبدو القانون حينئذ كوجه عام من المادة سلوك الناس ا
وال نستطيع أن نجد هذه المادة في محاضر المؤتمرات الدستورية أو في . هذه المادة بكاملها

وال نستطيع أن نجدها في الخطب والمقاالت ... المناقشة التي تجري أو الحجج التي تتبادل فيها
وال نستطيع أن نجدها في طبائع الشعوب .. .والديمقراطيةات والصرخات حول االستبداد والنداء

كانت الحقيقة  وأي... فكل هذه افتراضات وأحالم. أو مشاعرها أو أفكارها أو أفئدتها أو عقولها
ة التي نريدها موجودة في الفعاليات التشريعي األوليةالتي تتضمنها فإنها حقيقة نظرية، إن المادة 

والقضائية التي تقوم بها األمة، وفي الجداول والتيارات التي تتجمع لدى الشعب وتنساب  واإلدارية
في هذه الفعاليات، إنها الشعب الذي يجابه شخصا ما أو شيئا ما وهو يسعى للتوصل لغذاء 

هذه هي الوقائع البسيطة . أفضل أو ضمان أسلم، أو مواصالت أحسن، آو غير ذلك من األمور
إنها فعالية الفئة التي أصبح لها شكلها العابر ... لتي يجب علينا أن نتخذها موضوعا لدراستناا

تحددا كافيا يسمح لنا بأن نتناولها وأن نصفها وأن نقيمها بضوء فعاليات  محدداأو الدائم، وبات 
ار فالنظريات واألفك... أخرى، وإذا شئنا بضوء نظرية حول أهمية األفكار في حياة الشعب

المسبقة تعترض سبيلنا في كل بحوثنا ولذلك يحسن بنا أن نحرص على أن نبدأ أوال من نظرية 
بالغة الموضوعية لفئة الشعب الفاعلة، سواء أكان ذلك بالقول أو بالعمل وأن نرى عالقة فعاليتها 

  23."، وأن نالحظ كل هذه الفعاليات بأبسط وأحسن طريقة نقدر عليهااألخرى بفعاليات الفئات 
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لتساهم في وضع أسس علم االجتماع  األمامتقدمت دراسة الفئات االجتماعية خطوة إلى 
السياسي، فردا على المفهوم الماركسي حول الطبقات والصراع الطبقي داخل المجتمعات، وضع 

وهدفهم من ذلك رفض مفهوم  Elite( الصفوة) أو( النخبة)بعض المفكرين الليبراليين مفهوم 
حتمية وتأصل الطبقات االجتماعية في المجتمعات الرأسمالية، حيث يرون أن ما ماركس حول 

تعرفه هذه المجتمعات هو تفاوت يتسم بالحركية التي يخلقها التنافس واالبتكار، وأن الفئة الحاكمة 
كما أنهم ومن خالل نظريتهم حول النخبة أرادوا . ليست شرطا تجسيدا لسيطرة طبقة بعينها

ية الديمقراطية التي تقوم على أن الديمقراطية المطبقة في الغرب تسمح للمواطن التشكيك بنظر 
ويرجع الفضل لعالم االجتماع . األفرادبأن يكون حاكما ومحكوما، وأنها تتسم بالمساواة بين جميع 

في إدخال مفهوم النخبة كأحد ( علم االجتماع العام)في كتابه  Vilfredo Paretoفليفريدو باريتو
داخل  وامتيازاات علم االجتماع السياسي، فعرف النخبة بأنها جماعة الناس األكثر تفوقا مكون

 ..نخبة حكومية ونخبة غير حكومية إلىمجتمع ما وتحتل أعلى المراكز فيه، وقسمها 
وترسخ مفهوم النخبة في الدراسات االجتماعية السياسية مع إضافات وإسهامات غايتانو 

ليعمق مفهوم النخبة ويشرح  24(عناصر العلم السياسي)ي كتابه ف Gaetano Moscaموسكا 
الطبقة السياسية وقال إن هذه النخبة أو  أسمدورة النخبات، فقد أطلق موسكا على النخبة الحاكمة 

التي يقوم بها  االجتماعية باألدوارالطبقة السياسية تتميز عن غيرها أو عن النخبة غير السياسية 
بة إلى معدل كفاءات أعضائها الفردية، وبالنسبة لدورة النخبة فقد رأى أعضاؤها وليس بالنس

يجري تنقل النخبات بصورة  -الديمقراطية الحديثة أي-موسكا أنه في المجتمعات الحركية 
إلى هذه النخبة الحاكمة مفتوح للجميع فهي غير مغلقة على فئة  االنتماءطبيعية، حيث أن 

 -أي غير الديمقراطية-النخبة في المجتمعات غير الحركية  محددة، وعلى عكس ذلك فإن دورة
  25.بطيئة ورديئة حيث تنغلق النخبة الحاكمة على نفسها

ومن المجاالت التي اهتم بها علماء االجتماع السياسي قضية البيروقراطية حيث شكلت 
ن فيرى فيبر أ. أهم المساهمات في هذا المجال Michelsكتابات ماركس فيبر وميشلز 

البيروقراطية هي إفراز لظهور المجتمعات الصناعية الحديثة، وإن ما يميز التنظيم البيروقراطي 
قواعده إلى معرفة فنية وتفكير عقالني، ويعد فيبر أول من وضع نظرية حول  استنادهو 

، وجعل منها محور نظريته حول التنظيم والدولة، أما ميشلز كروزييه 1622البيروقراطية عام 
Grozier ففي البداية كانت : فقد تتبع المعاني التي أعطيت للبيروقراطية مشيرا إلى ثالثة معان

تدل على المكاتب وخصوصا الحكومية المرتبطة بسلطة مركزية صاحبة القوة الكلية، وفي مرحلة 
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أخرى توسعت الكلمة لتعني ذلك النموذج من البنى المطبق على سائر التنظيمات والمتصفة 
والتسلسل أما المعنى الثالث فهو المعنى الدارج والذي يعطي للبيروقراطية معنى سلبي،  بالروتين

ويرى كروزييه أن البيروقراطية . البطء والروتين وعدم التجاوب مع رغبات الناس ومصالحهم
 .تخفف من التفاوت والتبعية والسيطرة التي تنجم عن ممارسة السلطة

ر وكروزيه أن المشكلة األساسية في المجتمعات وبصورة عامة فقد اعتبر كل من فيب
 .بل هي العالقة بين البيروقراطية والديمقراطية االشتراكيةالحديثة ليست هي الرأسمالية أو 

ونالحظ أنه كلما ازداد علم االجتماع السياسي رسوخا ازدادت موضوعاته تخصصا 
دراسة فئات  إلىبشكل عام وازدادت مناهجه تبلورا، حيث انتقل من دراسة فئات اجتماعية 

السياسية على يد روبرت ميشيلز وموريس دفرجيه، والطبقات  كاألحزاباجتماعية خاصة، 
االجتماعية والديمقراطية، والتغير االجتماعي، والرأي العام والنظم السياسية على يد غيرهم من 

 .المفكرين
ة وخصوصا المجتمعات في الحياة السياسي وااليدولوجياواليوم وبعد تراجع العقائد 

وبعد تقلص أهمية األحزاب السياسية وخصوصا  -المجتمعات ما بعد الصناعية  -الغربية، 
يظهر مجددا في  Mouvements socialesاالجتماعية الجماهيرية، بدأ مفهوم الحركات 

الن الكتابات االجتماعية والسياسية نظرا لما أصبح لها من دور مؤثر في المجتمعات وبما كان آ
من المفكرين  -النظرية االجتماعية ما بعد المجتمع الصناعي  :الالعبفي كتابه عودة  -تورين 

المعاصرين الذين أحيوا مجددا مفهوم الفئات االجتماعية حيث يعتبرها القوة االجتماعية القادرة 
 .قليديةعلى تحدي الوضع القائم ومجابهة سلطته المركزية بوسائل تختلف عن وسائل الثورة الت

ويمكن القول أخيرا أنه إذا كان علم االجتماع السياسي في ظهوره وتطوره في الغرب قد 
وعلمية تفسر ظهوره، فإن هذه المبررات في العالم الثالث أكثر  منهجيةاستند على مبررات 

حضورا، ذلك أن خصوصية الدولة في هذه المجتمعات وخصوصية السياسي فيها، يجعل 
ة ذات خصوصية ال يمكن فهمها إال بإرجاعها إلى سياقاتها االجتماعية، الظاهرة السياسي

، والسلطة السياسية، كلها أمور االجتماعيفالتعددية الحزبية في هذه البالد، واالنتخابات، والعنف 
ال تفهم في إطار نظريات علم السياسة المتعلقة بهذه األمور، بل يجب الغوص في البنيات 

فالعالقات القرابية . الجتماعية والثقافية حتى يمكننا تفسير وفهم هذه القضاياا واألنساقالعقلية 
والمعتقدات الدينية والرواسب النفسية والعقلية لهذه المجتمعات هي التي تعطي للظاهرة السياسية 

أحيانا أكثر من تأثير وحضور يكون مدلولها الخاص، فالقبيلة أو الطائفة لها حضور وتأثير 
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له حضور واحترام وتأثير أكثر من تأثير  -ثوري أو تقليدي، أو ديني-الشخص الرمز الدولة، و 
وحضور المؤسسات والقانون، والتعددية ال تقوم على برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، بل 

ال يذهبون عند االنتخابات للتصويت على  واألشخاصأو طائفية، أو إقليمية  أثنيةعلى انتماءات 
لى أشخاص تربطهم بهم عالقة قرابة أو عالقة قوة، والدين ليس شأنا أو نسقا مستقال برامج بل ع

بل إنه يتغلغل ويفرض حضوره في النسق السياسي والنسق االجتماعي والنسق االقتصادي، وهو 
 .وان لم يكن الحاكم فإن له نفوذا عظيما على هذه المجتمعات

سياسي خاص بها ألن  اجتماعة إلى علم ويمكن القول إن دول العالم الثالث أكثر حاج
كل التنظيرات والمقاربات السياسية التي جاءت من الغرب أو من الشرق ثبت عجزها عن فهم 
وتفسير الحياة السياسية في دول العالم الثالث أو كانت دراستها متحيزة قصدا أو متحيزة لجهل 

 .الباحثين الغربيين خصوصيات المجتمعات الثالثية
القول إن ظهور علم االجتماع السياسي كعلم قائم بذاته يعطي مجاال خصبا وخالصة 

لعلماء السياسة في دول العالم الثالث لدراسة أنظمتهم السياسية ونظمهم االجتماعية وقضاياهم 
ومؤسساتهم السياسية، متحررين من تنظيرات علماء السياسة التقليديين، هذه التنظيرات التي تزعم 

ط مقوالتها على جميع المجتمعات، محاولة في ذلك إضفاء طابع الشمولية والعالمية العالمية وتسق
لقوانين ونظريات غربية النشأة، تفرضها كمسلمات ومقوالت صالحة للتطبيق في كل مكان وزمان 

والنظريات  األيديولوجياتوقد أكدت األحداث أن انتزاع  29.متجاهلة تباين المجتمعات فيما بينها
ية من سياقاتها االجتماعية التي انبثقت منها وحققت فيها النجاح ومحاولة فرضها على االجتماع

لنتائج سلبية بل ومدمرة، سواء كانت هذه النظريات  أدىسياقات أو أوضاع اجتماعية مغايرة 
 واألفكارذات طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، فليس دائما يمكن تبيئة النظريات 

 .االجتماعية
وحيث أن علم االجتماع السياسي يخضع دراسة الظاهرة السياسية للوسط االجتماعي، 
بما يعتمل في هذا الوسط من صراعات وإيديولوجيات وتضارب مصالح، فإن البحث في هذا 

 اإلغراءاتالمجال سيواجه مشكلة عويصة وهي كيفية االلتزام بالموضوعية العلمية والتحرر من 
هذا الجانب نظرا  إثارة، االقتراب من الحقيقة، وعليه فقد ارتأينا األساسيه التي قد تحرفه عن هدف

 .ألهميته
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 المبحث الثالث
 (OBGECTIVITY) علم االجتماع السياسي وإشكالية الموضوعية

 
يقصد بالموضوعية معالجة الظواهر كأشياء لها وجود خارجي مستقل عن وجود 

أو المشاهدين مهما اختلفت  األفرادعالقته بمختلف اإلنسان، والشيء الموضوعي هو ما تتساوى 
من ذلك أنه لو قام باحثان أو أكثر  انطالقاالزاوية التي يشاهدون منها، ويعني التزام الموضوعية 

 .بإجراء نفس خطوات البحث العلمي على ظاهرة ما، ستكون النتيجة المتوصل لها واحدة
كان النسق العلمي، بل هي هدف رئيسي وبالرغم من أن الموضوعية ركنا رئيسيا من أر 

بالموضوعية وحدها يمكن االقتراب من الحقيقة وتنزيه النفس الباحثة عن كل أسباب  ألنهله، 
المستحب )وغيرها، بالرغم من ذلك فإن الموضوعية تبقى هي  واإليديولوجيةالتحيز الشخصية 

لم االجتماع السياسي على ، وخصوصا في مجال البحث االجتماعي بشكل عام وع(بعيد المنال
وجه الخصوص، ذلك أن فجوة كبيرة توجد دائما بين الصياغات النظرية عن الواقع والتي تأخذ 

 .ذاتهصفة المعرفة العلمية وبين الواقع 
والشراك التي تجعل من عملية عقل  باأللغامإن مجال البحث االجتماعي السياسي مليء 

فاق حولها أمرا بعيد المنال، وبالرغم من كل االدعاءات الواقع والوصول إلى الحقيقة أو االت
الطموحة القائلة بمماهاة المعرفة العلمية االجتماعية بالمعرفة العلمية في العلوم الحقة من حيث 
دقتها فإن الواقع شيء آخر، ذلك أن مجمل التنظيرات في مجال العلوم االجتماعية هي أقرب 

ت والقوانين الدقيقة من حيث تطابقها مع الواقع، فهذه التنظيرات منها إلى النظريا االفتراضاتإلى 
ال تشكل انعكاسات كاملة لعالم الواقع الحسي إنها أحد جوانب الحقيقة وليست كل الحقيقة، 
وطبيعي أن ال تكون المعرفة العلمية االجتماعية انعكاسا مكتمال للواقع ما دامت هذه المعرفة هي 

 .أو عالم ما حول موضوع محدد في زمان ومكان محددين مجرد صياغة عقلية لباحث
فبما أن الباحث إنسان له أهواء ونزعات ومرتبط بمصالح وأهداف متعددة، وبما أنه من 
جهة أخرى ال يمكنه عند تناوله لموضوع اجتماعي سياسي ما أن يلم بكل عناصر الظاهرة أو 

غيرات الفاعلة في الظاهرة االجتماعية الموضوع محل البحث باستقراء كامل، نظرا لتعدد المت
للتجربة أو المقارنة، وحيث أن  اإلخضاعوصعوبة إدراك كل المتغيرات الن بعضها عصى عن 

العالم أو الباحث الذي يثير هذه المعرفة العلمية محكوم بمحددات الزمان والمكان وهذان متغيران 
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تماعية تبقى معرضة للنقد وبحاجة متبدالن، لكل ذلك فإن ما يسمى بالمعرفة العلمية االج
للتمحيص، وال يمكنها إال أن تكون مجرد وجهة نظر أو فرض على درجة كبيرة من المصداقية، 

إن رجل " :القولهذه الخصوصية للمعرفة العلمية االجتماعية هي التي دفعت جان بياجه إلى 
وبخصوصيات  أيديولوجيدوما مرتبط بموقف ما فلسفي أو  ألنهالعلم ليس أبدا عالما خالصا 

 ".اجتماعية، وملتزم بالمحايثة االجتماعية
وحتى يمكن مداناة مسألة الموضوعية بشكل أكثر علمية يستحسن أن نتناولها من 

، يتعلق بالباحث نفسه، والثاني يخص النظريات االجتماعية الزاعمة أنها علمية األول :جانبين
 .وعالمية

 الباحثعلى مستوى  :المطلب األول
نبه المفكرون المسلمون إلى ضرورة توفر صفات وخصائص في الشخص 

ونجعل غرضنا في جميع ما نستقريه ونتبعه " :1136-695)فيقول حسن بن الهيثم 27الباحث،
الهوى، ونتحرى في سائر ما نميزه وننقده طلب الحق ال الميل مع  إتباعاستعمال العدل ال 

 (.ال أشد قربة إلى هللا من هذين األمرينوليس ينال من الدنيا أجود و ... اآلراء
إن التوصل إلى الحقيقة يقتضي " :الموضوعفيقول في ( هر441-392)أما البيروني 

الخلق، أو األسباب المعمية لصاحبها عن الحق، وهي  ألكثرتنزيه النفس عن العوارض المردية 
وقد ساهم ابن ". ياسة وأشباه ذلكالهوى، والتغالب بالر  وإتباعالعادة المألوفة والتعصب، والتظاهر 

خلدون بدوره في لفت االنتباه إلى أهمية االلتزام بالموضوعية وخصوصا في الدراسات التاريخية، 
حيث انتقد منهج النقل ليؤسس منهج التحقيق والتحميص للتأكد من مطابقة ما يروى لطبائع 

البحوث التاريخية إلى أسباب  األحوال في العمران، وقد أرجع ابن خلدون غياب الموضوعية في
 .منها انسياق المؤرخ وراء ميوله وأهوائه الشخصية وتملقه لمن في السلطة

ت العلوم االجتماعية في منتصف القرن الماضي وهي تضع الموضوعية  ومنذ أن أّسس 
 الحقيقة العلمية، إال أن هناك إلىاألساسية للوصول  األداة في بؤرة اهتماماتها، بل وتعتبرها 

على أن الطابع المتميز للموضوعية في البحث االجتماعي ال يسمح باتفاق مواقف وأراء  إجماعا
الباحثين في موضوع اجتماعي سياسي ما حتى وإن وظفوا نفس المنهج ونفس أدوات البحث، الن 

 .يخص قضايا تتداخل فيها ذات الباحث مع موضوع بحثه -كما سبق الذكر- األمر
سواء كان يدرس ظاهرة -من الظاهرة االجتماعية المالحظة  إن كون الباحث جزءا

الفقر أو االغتراب السياسي أو أي قضية  أو التعددية الحزبية، أو الطبقية، أو  األصولية
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يؤثر ويتأثر بها الرتباطه بالواقع االجتماعي سواء على مستوى الوضع  -اجتماعية بشكل عام
كل ذلك يحد من ضمان نقاء .. ائه القومي أو الحزبيالعائلي أو جنسه أو وضعه الطبقي أو انتم

كانسان يميل بطبعه إلى إسقاي وضعه االجتماعي أو  ألنهالوعي أو حياده بالمعنى العلمي، 
، فتكون نتائج البحث متحيزة ال تعكس بالضرورة واقع الظاهرة المبحوثة، األفكارمصلحته على 

 .بل تعبر عن رؤية الباحث لهذا الواقع
ث بوعي منه أو بدون وعي سيجد نفسه يعبر عن موقف ما، يؤيده أو يرفضه، فالباح

فعالم )وحتى وأن اتخذ موقفا محايدا في قضية مختلف بشأنها، فإن حياده يعد موقفا بحد ذاته، 
وغياب الموضوعية تفرض نفسها أحيانا خالل كل (. االجتماع يكون سياسيا حتى ولو لم يشأ ذلك

وضع الفروض، وعلى مستوى اختيار ثم البحث  إلشكاليةيد الباحث مراحل البحث، منذ تحد
المراجع إن كان يقوم ببحث نظري، وعلى مستوى اختيار عينة البحث إن كان يقوم ببحث 

فالتحيز المنافي للموضوعية .ميداني، أيضا على مستوى تحليل البيانات، والمعلومات المجمعة
باحث قصد تشويه الحقيقة ابتغاء مصلحة خاصة، أو هو ذلك الناتج عن فعل إرادي يقوم به ال

البحث، أما أن يلتزم بكل  السهل فيخاصة، أو سعيا وراء الطريق  أيديولوجيةتلبية لميول 
خطوات المنهج العلمي ويتوصل إلى نتيجة مختلفة عن النتيجة التي يتوصل إليها باحث آخر 

ف ال يعتبر تحيزا أو منافيا للموضوعية، التزم بدورة بخطوات المنهج العلمي، فإن هذا االختال
 :أن( االقتصاد السياسي)فالحقيقة االجتماعية لها عدة وجوه، وقد اعتبر أوسكار النجه في كتابه 

الخالفات في الرأي طبيعية تماما في تطور العلم، إذ أنها تنبثق عن الطبيعة الجدلية للمعرفة، "
والواقع المحيط به، فالمعرفة  اإلنسانل المتبادل بين من خالل التفاع اإلنسانيحيث يتكون الفكر 

والنظرية العلمية  واألفكارتتطور من خالل التعارض بين نتائج المشاهدات والتجارب الجديدة 
 ".القائمة من قبل
يه فإن تعدد اآلراء ال يشكل أي تعارض مع الموضوعية العلمية الن التعددية هنا لوع

أما التحيز أو انتفاء الموضوعية فهو التحيز الذي يبعد 21قيقة،صراع من أجل الوصول إلى الح
الباحث عن فهم الواقع على حقيقته عمدا، وأن كان يفهم الواقع فإنه يتعمد إعطاء صورة عنه 

والتي  Ideology( الوعي الكاذب)أو  االيدولوجياعلى خالف حقيقته، ويكون هذا غالبا بفعل 
  Mannhiem.26تطرق إليها بتوسع كارل منهايم 
 االيدولوجياوبين  لاليدولوجياالكلي أو المفهوم الواسع  اإلطارفقد ميز منهايم بين 

الجزئية أو الخاصة، وكال النوعين يعمالن على تشويه الواقع ونقل صورة غير حقيقية عنه، 
الكلية هي التي ال تقتصر على شخص واحد بل تشمل مجتمع أو طبقة بكاملها،  فااليدولوجيا
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منساقا بقوة دفعها  -الباحث في موضوعنا-ي تعبر عن بنية عقلية فكرية يكون الشخص فه
وبسيطرتها على تفكيره وسلوكه وتأتي تفسيراته وتحليالته للظاهرة موضوع البحث، ال شعوريا 

الجزئية، فهي عبارة عن موقف واع يتخذه  االيدولوجياأما . التي ينتمي إليها باأليديولوجيةمتأثرة 
بها يتناقض مع مصالحه، أو إذا كانت الحقيقة  اإلقراركان  إنحث ويخفي من خالله الحقيقة البا

الجزئية في هذه الحالة تصرف  فاإليديولوجيةال تتفق مع تصوراته وإيديولوجياته الخاصة، 
 .ألذاتخداع  وأحيانامحسوب لخداع الغير 

أنه يمكن ( السياسة رجل العلم ورجل)وفي نفس السياق يرى ماكس فيبر في كتابه 
، وأحكام العلم والتي هي أحكام االيدولوجياالتمييز بين أحكام القيمة وهي التي تنتمي إلى عالم 

 أهدافقيمة أو تحديد  إصدارالواقع، فعالم االجتماع من وجهة نظره ليس من اختصاصه 
ياته العادية اجتماعية، الن هذه من اختصاص رجال السياسة، وأن كان من حق رجل العلم في ح

داخل -إال أنه في إطار عمله العلمي  أن يكون له انتماء أو موقف من قضية ما مثار خالف،
عليه أن يتجرد من هذه الميول ويبتعد عن أحكام  -اجتماعيالجامعة أو في إطار فريق بحث 

المبدأ القيمة، وعليه أن يلتزم بالموضوعية التي تعني اتخاذ موقف محايد تجاه نسق القيم وهو 
 31".القيممبدأ التحرر من ":فيبرالذي سماه 

 المبحوثةعلى مستوى الموضوعات  :المطلب الثاني
من التحيز وغياب الموضوعية يعود إلى الباحث نفسه كعمل إرادي  األولإذا كان النوع 

يقوم به الباحث لالبتعاد عن الحقيقة، فإن هناك نوعا آخر من التحيز وغياب الموضوعية يعود 
 .لى طبيعة العلوم االجتماعية بما فيها علم االجتماع السياسيإ

ذلك أن شكوكا أثيرت حول مدى حيادية العلوم االجتماعية، ومدى صحة القول بان 
المعرفة المتضمنة في هذه العلوم هي معرفة علمية تتسم بالدقة والشمولية والقابلية للتعميم على 

 االيدولوجياحثين أن هذه العلوم متحيزة بطبيعتها، وأن كل المجتمعات، حيث يرى العديد من البا
فالباحث االجتماعي حتى وأن استطاع أن يتحرر . الكلية محايثة لمقوالت وتعميمات هذه العلوم

فإنه ال يمكنه أن يتحرر من  -أي الموقف الشخصي المسبق للباحث-( الجزئية االيدولوجيا)من 
 األخيرةإليه، فهذه  ينتميقيم الكلية والشمولية للمجتمع الذي أي التزامه بال( الكلية االيدولوجيا)

ليست عمل إرادي للباحث، بل تعبر عن بنية عقلية فكرية يكون الباحث منساقا بقوة دفعها 
 .وسيطرتها على تفكيره وسلوكه وتأتي تفسيراته للظاهرة موضوع البحث ال شعوريا متأثرة بها

كلية، أي للمجتمع الذي ينتمي إليه الباحث، هي  يةاجتماعهذا النوع من التحيز لقضية 
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التي تضع العلوم االجتماعية في حالة تنازع بين الخصوصية والعالمية، وهي التي تحث الباحثين 
الوطنيين في كل دولة لصياغة مقوالتهم ونظرياتهم االجتماعية السياسية انطالقا من 

تعامل مع النظريات االجتماعية المستوردة خصوصياتهم االجتماعية، وتفرض عليهم الحذر في ال
الذي يعطي المبرر  األمرسواء في مجال علم االجتماع العام أو في المجال السياسي، وهو 

القوي لظهور علم االجتماع السياسي باعتباره العلم الذي يتجاوز التحليالت السياسية النظرية 
القا من خلفياتها االجتماعية والنفسية في كل التي تزعم العالمية إلى تحليل الظواهر السياسية انط

 .مجتمع مجتمع
وقد شغل هذا الموضوع العديد من الباحثين في العديد من فروع علم االجتماع العام 
حيث أن التباين الواضح بين المجتمعات، المتقدمة والمتخلفة، طرح تساؤالت عميقة حول مدى 

ر المجتمعات الثالثية وفي فهم مشاكلها االجتماعية، نجاعة النظريات االجتماعية الغربية في تفسي
سواء االقتصادية منها أو االجتماعية أو السياسية، وهل أن مقوالت هذه النظريات الغربية أو 
الشرقية تشتمل على قدرة تفسيرية للبنى العميقة للمجتمعات الثالثية وللرواسب النفسية والتاريخية 

 .السياسية واالقتصاديةالثالثي إلى محيطه االجتماعي ونظمه  ساناإلنوالثقافية التي تحكم نظرة 
يرى كل من  Sociology of Devlopmentفعلى مستوى علم اجتماع التنمية 

ثمة تراث حافل : "أنه( مقدمة نقدية في علم االجتماع)مرجريت كولسن وديفيد ريدل في كتابهما 
ويعد الموضوع المشترك بين ... االجتماعي التنمية الذي يعنى بدراسة التخلف اجتماعحول علم 

الذي يحاول من خالله  Modernizationالتحديث هذه الكتابات صورة أو أخرى من صور 
تفسير سبب عدم تشابه ذلك  -األمريكيةعادة ما يكون الواليات المتحدة -كاتب من مجتمع متقدم 

ها هذا المجتمع الذي يدرسه المجتمع المتخلف مع مجتمعه، والبحث عن الكيفية التي يكون ب
على غرار مجتمعه، وهناك مداخل تحتوي خطأ سوسيولوجيا أساسيا يوسم بالتمركز العنصري 

Ethno-Centrism  في ضوء المعايير  األخرى ذلك ألنها تحكم على المجتمع أو الجماعة
لف بناءه والممارسات المتداولة في مجتمعاتها، وغالبا ما يتجاهل الباحث أن للمجتمع المتخ

  31".الدينامي التاريخي الذي تأثر لقرون من الزمان بتفاعالت ذات طبيعة دولية
السياسية في  /بضرورة دراسة الظواهر والمشاكل االجتماعية اإلحساسوفي نفس سياق 

النظريات التي قال : " بأن M.S.  Jillaniسياقها االجتماعي، يرى الباحث الباكستاني جيالني
تلك التي قال بها وستر مارك وهوبهوس في  ودوركهايم في فرنسا أو سينون  بها كونت وسان

يتعلق بمعنى ما،  األمرفكأن ... {لباكستانيقصد }انجلترا قد ال تكون ممكنة التطبيق تماما هنا 
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 32".بتوجيه علم نما فوق أرض أجنبية داخل ثقافات أجنبية
التنظيرات والصياغات العقلية  إذن فإن تمايز الواقع االجتماعي يفرض تمايز وتعدد

المعبرة عن هذا الواقع، وتمايز المجتمعات الثالثية عن المجتمعات الغربية التي منها انطلقت 
غالبية العلوم االجتماعية بمناهجها ومقوالتها، يحتم على علماء العالم الثالث تكريس جهودهم 

ن يحللوا نظمهم لوضع الحدود بين ما هو عام وعالمي وما هو خاص ومحلي، وأ
السياسية ليس انطالقا مما يقول به علماء االجتماع الغربيين بل انطالقا من واقعهم /االجتماعية
 األصلالسياسية صورة طبق /تكون نظمهم ومؤسساتهم االجتماعية أنال يمكن  ألنهاالجتماعي، 

 .لنظم ومؤسسات البلدان المتقدمة
ال : " أن الواقع االجتماعي( الم االقتصادالمسلم في ع)ويرى مالك بن نبي في كتابه 
 :معادلتينيفسر على أساس معادلة واحدة بل حسب 

في كل مكان بحيث يستطيع هذا  اإلنسانوأخيه  اإلنسانمعادلة بيولوجية، تسوى بين  -1
 .على اآلخرين األفرادما يستطيعه اآلخر، إال فيما فضل فيه بعض 

تختلف من  المجتمع الواحدخر، وفي ومعادلة اجتماعية تختلف من مجتمع إلى آ -2
 ".عصر إلى آخر حسب االختالف في درجة النمو أو التخلف

إن هذه النظرة إلى الخصوصية التي تطبع العلوم االجتماعية، تكون أكثر حضورا في 
مجال علم االجتماع السياسي، باعتباره علما يتجاوز في اهتماماته الظواهر االجتماعية الضيقة 

إلى كيفية تسيير وقيادة المجتمعات ككل  -كمؤسسات وسلوكيات-لظواهر السياسية والمحددة وا
 -ديني، ثقافي، اقتصادي، تاريخي، نفسي-وربط العملية السياسية بكل النسق االجتماعي العام 

فعلم االجتماع السياسي عندما يدرس ظاهرة الديمقراطية مثال ال يقتصر على المباد  العامة 
صيغت في الغرب، بل يبحث في مدى توفر شروي الديمقراطية في المجتمع  للديمقراطية كما

محل البحث، وهل أن البنى االجتماعية في هذا البلد ناضجة لتقبل هذا الشكل من نظام الحكم، 
ونعتقد أن هذا المنحى في  .المجتمععة بيويبحث في أفضل صياغة للديمقراطية تتفق مع ط

صنا واقع الديمقراطية في بلدان العالم الثالث وما تواجهه من التحليل يجد ما يبرره إذا تفح
فقد توجد هذه -صعوبات ال تعود فقط إلى غياب إرادة الحاكمين في الممارسة الديمقراطية 

بل  -وال تعود فقط إلى غياب المؤسسات الديمقراطية كدستور وقوانين وتعددية حزبية -اإلرادة
إلى نظرة المواطن إلى نفسه وإلى من هم في السلطة، فالتعددية تعود إلى البنى العميقة للمجتمع و 

مثال في العالم الثالث ال تؤسس على نفس ما تؤسس عليه التعددية الحزبية في الدول الديمقراطية 
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على انتماءات  أحياناالغربية، أي على برامج وخيارات سياسية واجتماعية واقتصادية بل تؤسس 
، كممارسة تعزز األصليةوبالتالي تنحرف عن وظيفتها  -إقليميةو طائفية أو أثنية أ-عصبية 

وتكرس الوحدة الوطنية وتعمل من أجل الوصول إلى البرنامج األمثل، إلى ممارسة تهدد وحدة 
 .وتعيد المجتمع إلى مرحلة ما قبل الدولة األمة

يفترض أنه  كما أننا ال نفهم وظيفة البرلمان في العديد من دول العالم الثالث، كجهاز
يشرع ويراقب في نفس  التنفيذيةيخضع لمبدأ الفصل بين السلطات ويقف موقف الند للسلطة 

السياسي الذي أسست فيه البرلمانات في /الوقت، إال إذا قمنا بتحليل دقيق للسياق، االجتماعي
وطبيعة هذه البلدان ومدى نزاهة االنتخابات، والحيز الذي يعطيه الدستور للسلطة البرلمانية 

 .أضف إلى ذلك موضوعات متعددة ذات محددات محلية. عالقتها بالسلطة التنفيذية
قد يقول قائل إن هذه الدعوة لوضع تعميمات أو قوانين ونظريات سياسية مقتصرة على 

سياسية محددة، قد ينفي عن هذه النظريات والقوانين صفة العلمية ألن / اجتماعيةتفسير أوضاع 
وقد سبق أن . ة العلمية التعميم والقدرة على تفسير كل الظواهر االجتماعيةمن خصائص المعرف

أشرنا إلى خطل هذا الرأي من منطلق أنه ال يوجد علم من أجل العلم بل يوجد العلم اليوم لخدمة 
السياسي / المجتمع، والعلم، خصوصا العلم االجتماعي إن لم يتمكن من فهم الواقع االجتماعي

ضاياه بعضها البعض، تسقط عنه صفة العلم ويتحول إلى فلسفة مجردة عن وتطويره وربط ق
الواقع، إن ربط السياسي باالجتماعي ما هو إال محاولة للوصول إلى الحقيقة كما هي في الواقع 

مع األخذ بعين -هو هدف العلم، أي علم كان ( الحقيقة)المعاش، وهذا المسعى للوصول إلى 
 .-اإلطالقم الحقيقة وليس االعتبار النسبية في مفهو 
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 الثاني الفصل 
 النخبة السياسية

The political elite 

 
تنتمي الدراسات المتعلقة بالنخبة السياسية إلى حقل الدراسات الفئوية التي تهتم 

مات وتجمعات ذات استقاللية ذاتية نسبيا التي تمارس نشاطها ضمن تنظي االجتماعيةبالفعاليات 
وما يعتمل في داخلها من صراعات بين مكوناتها وبعضها البعض من جهة، أو بينها  الدولة،عن 
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 .ن هم في السلطة من جهة أخرى للوصول إلى السلطة أو الحفاظ عليها، أو تقاسمهاوبين م  
ية وواقع المجتمعات المعاصرة القول إن الشواهد التاريخ إلىويذهب أنصار نظرية النخبة 

السائدة فيها ومستوى نموها االقتصادي واالجتماعي وطبيعة نظام  اإليديولوجيةوبغض النظر عن 
الحكم المعمول به، تتميز بوجود أغلبية محكومة وأقلية حاكمة، وسواء كان النظام القائم اشتراكيا 

تحتكر أهم ( نخبة)قدما أو متخلفا فإن هناك ، متأرستقراطيا أمدينيا  أمأم ديمقراطيا، دكتاتوريا، 
 .وهم عامة الناس( الالنخبة)المناصب السياسية واالجتماعية في المجتمع وهناك األغلبية أو 

إال أنه بالرغم من مرور أزيد من نصف قرن على ظهور نظرية النخبة كأهم موضوعات 
يصاحب نظرية النخبة ويوقع علم االجتماع السياسي، فإن كثيرا من اللبس والغموض ما زال 

ية والديمقراطية، شار غالمتعامل معها في لبس وحيرة وخصوصا من جهة عالقتها بكل من االولي
ومن جهة آليات اختيار وعمل من يأخذون صفة النخبة، وكذلك في العالقة القائمة أو المفترضة 

 .ما بين النخبة السياسية والنخبة االجتماعية
التفصيل سنتطرق أوال إلى التعريفات التي أعطيت لمصطلح وحتى نقارب الموضوع ب

 . األوائلالنخبة وكيف قدمت من طرف منظريها 
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 المبحث األول
 الجانب المفاهيمي في دراسة النخبة

 
 السياسية للنخبةواالصطالحية  اللغوية التعريفات :األول المطلب

لسياسي من خالل فهم عالقة كما سبقت اإلشارة ترتبط النخبة بتحليل آلية عمل النظام ا
السلطة بالمجتمع أو بشكل آخر عالقة القوة بين الحاكمين والمحكومين، فإذا كانت الماركسية 
وهي النظرية التي أثرت على مفكري نظرية النخبة األوائل وكانت هاجسهم الرئيسي وهم 

قا من تحليل الواقع يصوغون نظرياتهم النخبوية، ترى أن عقل النظام السياسي ال يكون إال انطال
الطبقي للمجتمع والنظر إلى الحاكمين كتجسيد لهيمنة طبقة على بقية الطبقات، وبالتالي النظر 

للصراع الطبقي، وإذا كانت النظرية الديمقراطية تقول بحكم  كانعكاسإلى الصراع السياسي 
م جميع األفراد، بحيث الشعب بالشعب، وتحلل بالتالي النظام السياسي باعتباره نسقا مفتوحا أما

يمكن لكل مواطن أن يكون حاكما أو محكوما انطالقا من مبدأ تكافؤ الفرص الذي تتيحه 
المجتمعات الليبرالية، فإن نظرية النخبة تشكك بالصحة االمبريقية لكال النظريتين، وتبني تحليلها 

وهذا يؤكد  1.أغلبية محكومةحاكمة و ( نخبة)للنظام السياسي انطالقا من حقيقة الوجود الدائم لقلة 
 2.أرتباي مفهوم النخبة منذ ظهوره بمضامين أيديولوجية

هو اكتشاف بالفعل وليس معالجة جديدة لنظرية  األمرإن كان -واكتشاف هذه الحقيقة 
في نظر مؤيدي نظرية النخبة يعد خطوة أساسية في بلورة علم  -يةلغارشقديمة هي نظرية االو 
العلوم االجتماعية "في كتابه  Runcimanما أشار إليه رانسمان  اذ، وهاالجتماع السياسي
حيث سلط األضواء على نظرية النخبة، موضحا دور منظري النخبة في « والنظرية السياسية

أسهما في  باعتبارهمإذا كنا ندين لماركس وفيبر »: تأسيس علم االجتماع السياسي، حيث يقول
 إلىال يزال هناك مجال هام من مجاالت الدراسة ندين به  تأسيس علم االجتماع السياسي، فإنه
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وأسهموا في  أواخرأربعة مفكرين آخرين ظهروا في 

موسكا،  :همتأسيس جانب هام من هذا الميدان يرتبط أساسا ببحوث القوة والمجتمع والسياسة، 
اسي الذي اشتركوا فيه هو دراسة الصفوة، وعلى الرغم من باريتو، مشيلز وميلز، واالهتمام األس

أن هؤالء المفكرين كانوا يعترفون بأن هناك تبادال بينهم في المفاهيم واألفكار إال أنه بالرغم من 
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 3."ذلك فقد كان لكل منهم موقفه المتميز
سة النخبة على معنى واحد لها؟ ربما كانت درا منظروالنخبة؟ وهل اتفق  يما هولكن 

حول  األسئلةبوتومور حول النخبة والمجتمع من أهم الدراسات التي حاولت أن تفجر كثيرا من 
ولكن سنبدأ بما قال به الرواد  .إجابةدون  أخرى نظرية النخبة، وسنجيب عن بعضها ونترك 

 .-باريتو، موسكا، ميشلز ورايت ملز-األوائل من تعريفات للنخبة، 
من التعريف العام الواسع للنخبة على المستوى االجتماعي  فأنه ينطلق 4بالنسبة لباريتو

مفهوم النخبة  (.النخبة الحاكمة)كما سماها  أوالعام، لينتقل إلى معنى ضيق للنخبة السياسية 
مباراة )الذين يتفوقون في مجاالت عملهم المختلفة، من خالل ما سماه  أولئكيذهب إلى  عنده 
ففي مجالي " في مجال عملهم  األفراد تفوق قياس درجات  يمكن، حيث يذهب إلى أنه (الحياة

ابتداء من صفر حتى  األفرادالبغاء والسرقة، وفي مجالي القانون والطب يمكن تحديد درجات 
 .وهؤالء الذين يحصلون على أعلى الدرجات هم نخبة المجتمع( عشر درجات

معرفة شيئا، ألنه يقرر إال أن هذا التعريف للنخبة يتسم باالتساع، بل ال يزيد في ال
ظاهرة طبيعية معروفة وهي عدم المساواة في القدرات المادية أو الذهنية بين األفراد، وهذه حقيقة 

هل يستوي الذين )، وتقر بها حتى الشرائع السماوية اإلنسانيةعرفتها وتعرفها كل المجتمعات 
قل مباشرة من التعريف الواسع إلى لذا فإن باريتو يستدرك األمر وينت(. يعلمون والذين ال يعلمون 

تعريف ضيق يربط ما هو سياسي بما هو اجتماعي، أي أنه يبحث عن موائل القدرة لدى 
االجتماعية بقدرة هؤالء   السياسيين في خلفياتهم ومواقفهم االجتماعية، فيقوم بربط مفهوم النخبة
ن يمارسون الوظائف هم المتفوقين على ممارسة وظائف سياسية أو اجتماعية، وهؤالء الذي

والنخبة (. نخبة غير حاكمة)و ( نخبة حاكمة)والتي يقوم بتقسيمها إلى ( النخبة السياسية)
تقتصر في حكمها على مواصفات  ألنهاالحاكمة عند باريتو ليست بحاجة لدعم وتأييد الجماهير 

 .وهذا الطرح يباعد ما بين نظرية النخبة والديمقراطية.ذاتية تتمتع بها
فينطلق مثل سابقه من وجود حقيقة تاريخية وهي أن كل المجتمعات تنقسم  5ما موسكاأ

والمناصب السياسية  األموركل مقاليد  أقلية بيدها األولىإلى طبقة حاكمة وطبقة محكومة، 
بجديد إال في استعماله  يال يأتوالثانية أغلبية، منقادة وليست صانعة قرار سياسي وهو حتى هنا 

الهيمنة والسيطرة الممارسة من  أسبابو موسكا يفسر -بمدلول غير المدلول الماركسي كلمة طبقة
ووجود دافع واحد وهدف واحد تسعى إليه،  األولىعلى األغلبية، ويرجعها إلى قوة تنظيم  األقلية

في مواجهة أغلبية غير منظمة ومشتته، إال أنه يؤكد على أهمية اعتماد األقلية على موافقة أو 
 .وهذا الطرح ي قرب ما بين نظرية النخبة والديمقراطية.الجماهير رضا
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بل تحدث عن االوليغارشيه  Eliteأما بالنسبة لروبرت ميشلز فإنه لم يستعمل كلمة 
Oligarchy السياسية، ليكتشف بأن هناك عوامل  األحزاب، حيث انطلق من تحليل واقع عمل

ومن هذا المنطلق انتقد ماركس . لحزب إلى الدولةمتباينة تحدد طبيعة عمل التنظيمات بدءا من ا
ة، ذلك أن التنظيمات وان كانت شيغار االولي إلىلكونه لم يلتفت إلى حقيقة أن الديمقراطية تؤدي 

، وهذا األفرادتنشأ نشأة ديمقراطية فأنها تتحول بمرور الزمن إلى تنظيمات خاضعة لحكم قلة من 
فحيث أن الديمقراطية تحتاج إلى تنظيم وخصوصا في  .هو حال الدولة الديمقراطية الحديثة

المجتمعات الكثيرة العدد، فإن التنظيم يحتاج إلى أقلية منظمة، وهذه األخيرة من خالل تموقعها 
 9.في مركز اتخاذ القرار تسعى إلى االستحواذ على السلطة

فالنخبة هي تلك  أما رايت ملز، فقد ربط النخبة بالقدرة على التحكم بموقع اتخاذ القرار،
الجماعة التي تحتكر مواقع قيادية في االستراتيجية العامة، ويرى أن النخبة هي نتاج للبناء 
المؤسساتي في الدولة، وحيث أن المجتمع الذي قام ميلز بدراسته هو الواليات المتحدة األمريكية 

 أذنالجهاز السياسي التي تتحكم فيها مؤسسات ثالث هي المؤسسة العسكرية، الشركات الكبرى و 
  7 .تتشكل من أولئك الذين يشغلون مواقع قيادية في هذه المؤسسات األمريكيفنخبة المجتمع 

القرن  إلى( النخبة)أما بالنسبة لبوتومور في كتابه النخبة والمجتمع يرجع ظهور كلمة 
لم االجتماع ع إلىالسابع عشر كوصف للسلع ذات الجودة والتفوق، ثم انتقلت الكلمة فيما بعد 

لتدل على فئات اجتماعية متفوقة كالوحدات العسكرية أو الطبقات العليا في المجتمع، أما 
ولكن لتطلق  1123وفي قاموس اكسفورد عام  اإلنجليزيةاستعمالها القاموسي، فظهر في اللغة 

ى على فئات اجتماعية معينة، ولم تأخذ الكلمة مكانها كمصطلح محوري في نظرية سياسية حت
 1 .1631سنة 

وبعد أن حلل بوتومور مفهوم النخبة عند كل من باريتو موسكا موضحا نقاي االختالف 
بدل ( الطبقة الحاكمة)من الديمقراطية، واستعمال موسكا لمصطلح  موقفهمبينهما خصوصا 

يستخرج نقاي االلتقاء  -وهو ما سنوضحه بالتفصيل بعد قليل-عند باريتو ( النخبة السياسية)
وهي مكونة من هؤالء الذين  -، وهي أنه في كل مجتمع أقلية تحكم سائر أفراد المجتمعهمبين

 األقليةالسياسية، وهذه  تالقرارايحتلون مراكز القيادة السياسية، أو الذين يؤثرون تأثيرا مباشرا في 
ليست مغلقة على نفسها بل تعرف تغيرا في عضويتها بدخول  -نخبة سياسية أو طبقة حاكمة-

أشخاص من خارجها إليها، وقد يكون التغير فرديا أو جماعيا باستبدال نخبة حاكمة بأخرى وهو 
ويكون التغير فرديا في األنظمة الديمقراطية حيث تسمح تقنيات (. بدورة النخبة)ما يسمى 
السلطة وسقوي أخرى، أما التغير الجماعي للنخبة فيظهر  إلىبولوج عناصر جديدة  االنتخابات
 . لة حدوث انقالبات أو ثورات، حيث تغير النخبة السياسية بكاملهافي حا
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ويستعرض بوتومور العديد من الكتابات التي اهتمت بمسائل القوة السياسية وخاصة 
مع تعريفات المفكرين األوائل لنظرية النخبة فيورد لنا  اختالفهاالنخبات الحاكمة، موضحا نقاي 

النخبة السياسية تشمل الحائزين على »: يعرفها بالقولالذي  H.D Lasswellتعريف السويل 
القوة السياسية في دولة ما، كما تنضوي تحت هؤالء الحائزين على القوة السياسية، القيادة، 

كل مدة معينة من " يؤدى لها الحساب"والتشكيالت االجتماعية التي تأتي القيادة منها عادة و 
  6.«الزمن

وسع من نطاق النخبة السياسية لتشمل باإلضافة إلى يالحظ بوتومور أن ال سويل 
كما تطرق بوتومور إلى تعريف ملز  11القيادة، التشكيالت االجتماعية إلتي أتت منها القيادة

، وبعد أن يشرح تعريف ملز للنخبّة، The power Eliteللنخبة الحاكمة التي سماها نخبة القوة 
ألن ملز عندما ( المرضيةعدد من السمات غير يحتوي على )يرى بوتومور أن هذا التحليل 

يتحدث عن تركيز السلطة في يد النخبات الثالث االقتصادية والعسكرية والسياسية، إنما هو 
 إشارةفي عصره، وتصنفيه إنما هو بالتالي  أمريكامتأثر بضغوي الصراع العالمي التي شغلت 

 .إلى تتابع األحداث
المفكرين النخبويين، ويالحظ تعدد التسميات ما  وبعد أن يستعرض بوتومور تنظيرات

بين النخبة السياسية، والنخبة الحاكمة، الطبقة الحاكمة، نخبة القوة يقول متفقا مع ملز إن هذا 
مصطلح النخبة )التعدد يدعو إلى إيجاد مصطلحات دقيقة مميزة غير التي استعملت سابقا، وأن 

ات هي بشكل عام ذات وظائف، لها وضع رفيع في لفئ في الواقع اآلنيستعمل ( أو النخبات
، من هنا فسأستعملها بهذا المعنى دون «ذلك الوضع أسباببصرف النظر عن »المجتمع 
 (.تحديد

وألن بوتومور غير قادر على الحسم في الموضوع، أو أن يعطي تعريفا متميزا، فأنه 
 واألقليةبشكل عام ( النخبة)بين يقدم لنا توليفا من تعريفات من سبقوه وبشكل حذر، حيث يميز 

لتلك الفئات ذات الوظائف، ( النخبة)إذا استعملنا االصطالح العام " :فيقولالتي تحكم المجتمع 
فإننا عندها نحتاج مصطلحا نطلقه على تلك األقلية التي تحكم المجتمع، وهي ليست فئة 

حالة من األحوال ذات أهمية  وظائفية، بالمعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة، ولكنها في أية
سأستعمل هنا مصطلح . اجتماعية عظيمة مما يجعلها جديرة بأن يكون لها اسم خاص مميز

إلى كل تك الفئات التي تمارس السلطة السياسية أو التأثير  لإلشارة( الطبقة السياسية)موسكا 
يز فئة صغرى ضمن السياسي والتي تدخل في صراعات مباشرة في سبيل القيادة السياسية وسأم
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الطبقة السياسية، وهي النخبة السياسية، الشاملة لألفراد الذين يمارسون السلطة السياسية في 
 11."األوقاتمجتمع ما في وقت من 

نالحظ على تعريف بوتومور أنه يرسم هرما نخبويا داخل المجتمع في قمته الممارسون 
وفي قاعدته نخبة المجتمع أي كل الفئات  (النخبة السياسية)للسلطة السياسية أو من يسميهم 

المنبثقة من  األقليةأو ( الفئات ذات الوظائف)ذات الوظائف المتميزة، وفي وسطه تلك الفئة 
، وتدخل في صراع مباشر اأو اهتمامالنخبة االجتماعية والتي تشترك بالحياة السياسية، ممارسة 

 .(السياسية ةالطبق)يسميها للوصول إلى السلطة السياسية والتي 
أعاله انه متضمن لدورة النخبة، حيث أن من  إليهنالحظ على تعريف بوتومور المشار 

يكونوا نخبة في وقت معين، ومعنى هذا ( النخبة السياسية)يتموقعون في مركز السلطة السياسية 
في  أنهم غير ثابتين ويمكن أن ينزلوا ليصبحوا من الطبقة السياسية أو حتى من عناصر عاديين

 .النخبة االجتماعية
هذا التعريف الذي أتى به بوتومور وإن كان ال يميز بين النخبة السياسية وغيرها 
باألفضلية والتفوق حيث يعتبر النخبة السياسية هم من في يدهم مقاليد السلطة السياسية، فإنه 

، (بقة سياسيةط)يميز بوضوح ال بأس به بين النخبة السياسية بالمفهوم السابق ومن يعتبرهم 
سياسيا، من أحزاب  النشطون الفعليين للسلطة، أما  بالممارسينفيقصر عضوية النخبة السياسية 

المعارضة والنقابات، والجمعيات ورجال الدين والمثقفون الخ فهم يدمجون في إطار الطبقة 
 .السياسية

كلمة  يزيةاإلنجلتقاربت التعريفات األخرى مع ما جاء به بوتومور فعرفت القواميس 
Elite  أما غي . «مجموعة للناس في المجتمع، ولها مكانتها المتميزة وذات االعتبار أقوى »بأنها
تضم أشخاص وجماعات والذين بواسطة القوة التي ": فعرف النخبة بأنها G. Rocherروشية 

كان  يملكونها أو بواسطة التأثير الذي يمارسونه، يشاركون في صياغة تاريخ جماعة ما، سواء
والمشاعر التي يبدونها أو التي يتخذونها  واألحاسيس األفكارذلك عن طريق اتخاذ القرارات أم 

 12 شعارا لهم
 
 

 األوائلنظرية النخبة عند روادها : الثانيالمطلب 
كموضوع مركزي في علم االجتماع السياسي  بالرغم من تموقع نظرية النخبة 
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 ةعلى النخبيبقى لروادها األوائل الفضل في تسليط الضوء وتناولها من قبل العديد من المفكرين، 
السياسية ووضع المفاهيم األساسية حولها كنظرية مفسرة ومحللة لبناء القوة داخل المجتمع، 
وسنقوم بتلخيص أهم أفكار هؤالء الرواد حول الموضوع ثم نقوم بدراسة نقدية لمقوالتهم ولمجمل 

 .نظرية النخبة
  ةخبلنل السيكولوجي التحليلو وباريت: األولالفرع 

Psychological analysis of the  elite 
العقل  Vilfredo Pareto 1141-1623فليفريدو باريتو  اإليطالييعتبر كتاب العالم 

. التنظير للنخبة وتوظيفها في الدراسات السياسية بداية The mind and societyوالمجتمع 
في دراساته  أكدخلفيته كعالم اجتماعي : األول: مقاربة باريتو لنظرية النخبة بعاملين وقد تأثرت

: بي، والثانيللبحث االجتماعي، وضرورة استخدام المنهج التجري( األمبريقي)على الطابع العلمي 
تصنيفه كعالم اجتماع غلبت عليه التحليالت النفسية حيث أولى أهمية لما سماها بالعواطف من 

 .جهة والرواسب والمشتقات من جهة أخرى كعناصر فاعلة في حفظ توازن النسق االجتماعي
جاءت نظرية النخبة السياسية ومقوالتها عند باريتو في سياق تحليله للنسق االجتماعي 

وفي توظيفه للعواطف . صورة عامة وبحثه عن العوامل التي تساهم في توازن هذا النسقب
في القدرات والمواهب  األفرادلدى األفراد اكتشف أن هناك تباينا بين 13 والرواسب والمشتقات

فئتين اعتمادا على المواهب والقدرات التي تميز  إلىواالستعدادات، ومن هنا قسم المجتمع 
التقسيم األولي هو تقسيم اجتماعي واسع ال يختص بالنشاي  ااآلخر وهذلبعض البعض عن ا

طبيعي  أساس، وهو تقسيم يقوم على، اإلنسانيالسياسي فقط بل يشمل كل مجاالت النشاي 
 .ويشكل ظاهرة اجتماعية قديمة قدم وجود المجتمعات البشرية ألنها تعكس واقع التباين بين البشر

بين أفراد المجتمع كل في  ة مبارا  إجراءيفترض  األذهانورة إلى وحتى يقرب باريتو الص
بين المهندسين وبعضهم البعض، والفالحين وبعضهم البعض،  ة مبارا مجال نشاطه، مثال 

لنفترض أن كل فرع ": نقاي للمتفوقين، ويشرح فكرته بالقول إعطاءثم . الخ نوالسياسيي، واألطباء
 الستعمال، يشكل مقياسا لقدرته بطريقة مشابهة (ليالد)، أعطى اإلنسانيمن فروع النشاي 

الدرجات في المدارس في االمتحانات المتعلقة بالمواد الدراسية المختلفة، فيعطى أفضل نوع من 
بينما يعطى نوع آخر وهو ذاك الذي لم يستطيع أن يجد له زبونا، ( عشرة)المحامين مثال، درجة 

بالفعل غبي وأبله ويعطي الرجل الذي استطاع أن  وترك درجة الصفر لمن هو( واحد)درجة 
بينما يحصل ذاك الذي جمع أالف ( عشرة)درجة  -أو غير شريفة-يجمع الماليين بطريقة شريفة 
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الفقراء ينال درجة  إلعالةالمخصصة  المأوى ، والذي استطاع بجهد أن يبقى خارج (ستة)درجة 
، وهكذا دواليك في كل مجاالت المأوي ى هذه وتبق درجة الصفر لهؤالء الذين ينتهون إل( واحد)

 .اإلنسانيالنشاي 
من هؤالء الذين ينالون أعلى الدرجات كل في مجال نشاطه، ولنطلق ( طبقة)فلنقم اآلن 
 14".(النخبة)على هذه الطبقة اسم 
الطبيعي  تعلى التفاو ه ئال غبار عليه من حيث أن عموميته وانبنا األوليهذا التقسيم 

 متباينون فيال يضيف إلى المعرفة شيئا، فمن المعروف أن البشر  األفرادعي بين أو االصطنا
تنص على ذلك، وهذا التباين الذي هو نتيجة انتخاب  واألديانالقدرات، والتاريخ يبين ذلك 

إال إذا انتقلنا من المجال االجتماعي  إشكالطبيعي موجود في كل الكائنات الحية، ال يثير أي 
مجال السياسي، أي من النخبة االجتماعية إلى النخبة السياسية، أي سألنا كيف العام إلى ال

االجتماعية عناصر التفوق التي تتمتع بها لممارسة القوة والسيطرة  -النخبات-توظف هذه النخبة 
ويكون لهذا التباين بين الناس أهمية إذا جاء في سياق البحث عن مركز اتخاذ . في المجتمع؟
مجتمع، وتحديدا كرد على المفهوم التقليدي للديمقراطية الذي يقوم على المساواة وحكم القرار في ال

 .األغلبية وخضوع األقلية
ويرى باريتو أن كل المجتمعات تنقسم إلى قسمين النخبة من جهة وعامة الناس أو 

التفوق  من جهة أخرى، ولندع هذه األخيرة جانبا ونبحث في األولى، أي األقلية ذات( الالنخبة)
حيث يرى باريتو أن هذه النخبة تسعى لتوظيف تفوقها لممارسة التسيد على الالنخبة  واالمتياز،

وقيادتها و في سعيها هذا يصل جزء منها إلى الحكم ويسمى الصفوة الحاكمة، وهم أفراد النخبة 
كمة وهم الذين يمارسون السلطة السياسية وجزء أخر يبقى خارج السلطة وهي الصفوة غير الحا
 لالرتقاءوإن كانوا ال يمارسون السلطة السياسية، فإنهم يحملون رواسب النخبة الحاكمة، ومؤهلون 

 (.دورة النخبة)إلى مصاف النخبة الحاكمة، وهذا ما يحدث بالفعل من خالل ما سماه باريتو 
 

ظرية نالحظ هنا تعارض التحليل النخبوي عند باريتو مع كل من النظرية الماركسية والن
فاألولى تقول بأن السلطة السياسية أو من هم في الحكم إنما يجسدون مصالح . الديمقراطية

الطبقة المسيطرة في المجتمع، أي أنها انعكاس للواقع االقتصادي واالجتماعي، بينما تقول الثانية 
التفوق سواء بالمساواة بين األفراد وبحكم األغلبية، أما نظرية النخبة فتقول بحكم األقلية ذات 

ولكن السؤال الذي يفرض  -وهذا ما سنعود إليه الحقا-كانت تعبر عن مصالح األغلبية أم ال 
نفسه هل أن النخبة الحاكمة مغلقة على نفسها ومنقطعة الصلة بالنخبة غير الحاكمة من جهة 
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مة من جهة أخرى؟ أم أن بينهما قنوات تواصل واتصال؟ ثم هل أن النخبة الحاك ةوباال نخب
وفي هذه الحالة ال تشكل تعارضا مع  النخبةمن  والرضاتحتاج إلى اكتساب المشروعية 
أم أن شرعيتها ومشروعيتها مستمدتان من تفوقها وتميزها؟  ؟، الديمقراطية بتجلياتها المعاصرة

فيجيب عنه  األولالسؤال الثاني سنجيب عنه عند الحديث عن النخبة والديمقراطية أما السؤال 
 .تو فيما سماه بدورة النخبةباري

على المستوى االجتماعي العام  ةوأال نخب -أو نخب-إلى نخبة  األفرادإذا كان تصنيف 
التي بطبيعتها تميز بين المتفوقين وغير المتفوقين على أسس مادية،  األنشطةوبالنسبة لمختلف 

قياس هو الدخل بالنسبة ومن خالل تقنية ناجعة وهي المباراة لتحديد المستويات المختلفة والم
لألطباء والمحامين والمزارعين الخ وهو المقياس الذي وضعه باريتو للقول بوجود نخبة، فكيف 

نخبة سياسية حاكمة أو نخبة  إلىنميز بين األفراد سياسيا بالقول إن هذا الفرد أو ذاك ينتمي 
سا صالحا للتميز، هل الدخل ال يعد مقيا أن يفبديهنخبة؟  سياسية غير حاكمة أو إلى الال

التميز يكون من خالل التموقع بالفعل في مركز السلطة واتخاذ القرار وبالتالي نقول إن كل أولئك 
الذين بيدهم مقاليد الحكم هم نخبة سياسية؟ وإذا أخذنا هذا المقياس أال نسقط عنصر التميز 

سلطة ليسوا أفضل الناس والتفوق كعنصر مميز للنخبة بمفهوم باريتو، بمعنى أن من هم في ال
في الشأن السياسي وإذا قلنا أنهم نخبة الن السلطة في يديهم بغض النظر عن الكفاءة ورضا 

اللتان  األرستقراطية ةأو النظريالجمهور فما الذي يميز بين نظرية النخبة والنظرية األوليغارشية 
 هما من النظريات القديمة في التحليل السياسي؟

واضحة عند باريتو وخصوصا على  إجاباتالت التي ال نجد عنها كثيرة هي التساؤ 
بما فيها الديمقراطية  اإلنسانية تالمجتمعاال شك هنا أنه يعتبر أن كل . مستوى النخبة السياسية

تنتمي إلى  األولىتنقسم إلى أقلية تحكم وتتسيد وتملك مراكز القوة في المجتمع، وأغلبية محكومة، 
تتشكل من الطبقات الدنيا، ولكنه أيضا يعترف أن ما بين  واألخرى لمجتمع الطبقات العليا في ا

من الالنخبة أن ينتقلوا إذا توفرت فيها  ألفرادالنخبة الحاكمة والالنخبة عالقة ما، حيث أنه يمكن 
 أنمن النخبة السياسية  ألفرادإلى النخبة السياسية، كما يمكن ( العواطف)صفات خاصة 

لنخبة الحاكمة إما بالقوة، وهذا ما يدفع النخبة الحاكمة إلى اللجوء إلى القوة يصبحوا أعضاء في ا
بمعنى أن تأبد أقلية بعينها في السلطة . للحفاظ على مواقفها، أو من خالل ما سماه بدورة النخبة

ليس أمرا مؤكدا، فمنطق التاريخ والحراك االجتماعي يجعل النخبة تعرف دورة تكون سريعة في 
.  15 األرستقراطياتات الديمقراطية، فالتاريخ في نظره مقبرة المجتمع

 

أي إحالل نخبة محل أخرى أو صعود أفراد من الطبقات ( دورة النخبة)يفسر باريتو 
النخبة حيث  ألعضاءا إلى النخبة الحاكمة، بالتحوالت التي تطرأ على الخصائص النفسية نيالد
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يؤدي ( الرواسب)حهم الحماس والفعالية، وفقدان هذه التي كانت تمن( الرواسب)يفقد هؤالء بعض 
من الطبقة الدنيا مما  أفرادالتفوق والفعالية لدى ( رواسب)إلى فساد النخبة، في المقابل تتراكم 

وهكذا فإن ما يطرأ على النخبة ليس فقط تغيرا  في األفراد بل تغيرا  . يؤهلها للوصول إلى السلطة
يفرز في كل مرحلة نخبة تعبر عن المصالح المهيمنة أو الغالبة على مستوى النوع، فالمجتمع 

 .في المجتمع
يالحظ هنا أن باريتو عندما يتحدث عن ظهور نخب جديدة حاكمة ال يتردد في إسناد 

والتميز للنخبة الجديدة ال يقوم على كونها هي األصلح،  فاألفضليةهذا الظهور إلى عوامل القوة، 
ل ألنها استطاعت أن تصل إلى السلطة، كما أن الصفوة الحاكمة في وأن المجتمع اصطفاها، ب

رأيه قد تلجأ إلى القوة للحفاظ على موقعها السياسي، ولجوئها إلى الحكم عن طريق القوة في رأينا 
للنخبة، وفي سياق حديثه  األولفي تعريفه  أعطاهارشية وليس نخبة بالمفهوم الذي غيصنفها كأولي

نوع يحتفظ به بالدهاء : فوة يرى باريتو أن حكم النخبة قد يكون على نوعينعن القوة وحكم الص
، ونوع يحتفظ به (التوحيد أو التكامل)وهي النخبة الحاكمة التي يتوفر أفرادها على رواسب 

وعندما (. استمرار المجتمعات)بالقوة، وهي النخبة الحاكمة التي يتوفر أفرادها على رواسب 
تتولد عبر التراكمات في طبقات "تتهيأ ظروف الثورة، فالثورة في نظره  يظهر خلل في الرواسب

من عناصر فاسدة لم تعد تحمل  -أخرى  ألسبابإما بسبب البطء في الدورة أو -المجتمع العليا 
في مركز القوة، أو لنفورها من استعمال العنف، بينما تكون العناصر  إلبقائهاالالزمة ( الرواسب)

في الطبقات الدنيا من المجتمع، قد بدأت تأخذ طريقها إلى الواجهة، حائزة على  المتفوقة نوعا ما
 . 19 صالحة لممارسة وظائف الحكم ومستعدة استعدادا كافيا الستعمال العنف( رواسب)

وأخيرا فإن باريتو في تحليله لدورة النخبة ال يولي اهتماما لدور الجماهير في العملية، 
ى رفد النخبة الحاكمة بالعناصر المتفوقة وليس ممارسة الحكم، ألنها عل الجماهير يقتصرفدور 

 أهدافهاغير مؤهلة أو قادرة على ذلك، بل يذهب إلى القول إن النخبة الحاكمة تستطيع تحقيق 
بفعالية حينما ال تطلع الجماهير على اآلليات التي تحكمها، وهذا يعني أن الجماهير عليها أن 

ما يجري داخل النخبة وبين النخبات وبعضها البعض، وعن كيفية وصول تكون بعيدة تماما عن 
  .النخبات إلى الحكم

  موسكا وميتشلز و التحليل النظمي للنخبة ::الثانيالفرع 

Systemic analysis of the elite 

عوامل تنظيمية  إلى وإرجاعهبالرغم من اتفاق هذين المفكرين في تفسير حكم النخبة 
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للعوامل النفسية الفطرية كأساس النقسام المجتمع إلى أقلية  واستبعادهمن الالنخبة، تميز النخبة ع
له حيثياته ومقاربته الخاصة للموضوع، بل ومنطلقه الخاص به، فبينما  منهموأغلبية، فإن كل 

ومنذ بداية التاريخ،  اإلنسانيةمن مقاربة تاريخية للتدليل على أن المجتمعات  األولينطلق 
( ميشلز) ، نجد الثانياألكثريةتشكل ( طبقة محكومة)تشكل أقلية و( طبقة حاكمة)إلى منقسمة 

ينطلق من دراسة واقع التنظيمات السياسية وتحديدا االشتراكية في أوربا، حيث خلص إلى ما 
 .على حدة منهمولذا سنتناول كل (. ارشيةغالقانون الحديدي لالولي)سماه 

 نظرية النخبة عند موسكا: أوال
ينطلق موسكا كما سبق الذكر مما اعتبره حقائق يؤكدها الواقع والشواهد التاريخية، وهي 
أنه في كل المجتمعات السياسية كانت دوما قلة تحكم وأكثرية تخضع للحكم، وهذه المالحظة 
التي توصل إليها ال تقتصر على مجتمعات بعينها بل تشمل كل المجتمعات السياسية بدءا من 

في كافة المجتمعات، ابتداء "ا حتى المجتمعات الديمقراطية الحديثة ويقول في ذلك تنظيم األقل
من المجتمعات البدائية البسيطة حتى المجتمعات المتقدمة، هناك طبقتان من الناس، الطبقة 

في العدد، وهي تؤدي كافة الوظائف  األقلالحاكمة والطبقة المحكومة، األولى دائما تكون هي 
متيازات المصاحبة للقوة، على حين أن الثانية األكثر عددا الحتكر القوة، وتتمتع باالسياسية، وت

بطريقة توصف بأنها قانونية وعنيفة، ثم هي تمد الطبقة الحاكمة بالوسائل  األولىتخضع لسيطرة 
 ."الكائن العضوي السياسي الستمرارالمادية الالزمة 

 

إلرى قلرة عردد األولرى ( الطبقة المحكومة)على ( الطبقة الحاكمة)يرجع موسكا سبب تفوق 
وتنظيمهررا الرردقيق، مقابررل كثرررة عرردد الثانيررة وعرردم تنظيمهررا، فمررن المعلرروم أنرره كلمررا كبرررت الجماعررة 

عرردديا كلمررا ازدادت تماسرركا، وهكررذا فالمقارنررة بررين الفئتررين  وكلمررا قلررتضررعف تنظيمهررا وتماسرركها، 
ل كثرة، بل قلة منظمة تعرف ما تريرد فري في نظر موسكا يجب أن تؤسس ال على أساس قلة مقاب

يررررربطهم تنظرررريم محرررردد أو حتررررى مصررررلحة  أنمتعررررددين ينتمررررون إلررررى األكثريررررة دون  أفرررررادمواجهررررة 
 .مشتركة

كمصدر من مصادر قوتها، فإن ( الطبقة الحاكمة)باإلضافة إلى القدرة التنظيمية ل 
ليد األمور ومراكز اتخاذ القرار أفراد هذه الطبقة يستمدون قوتهم من سيطرتهم الفعلية على مقا

ويخلص موسكا إلى القول بأن األقلية بحكم قلة عددها .السياسي، أيضا من تقدير اآلخرين لهم
غير المنظمة تحقيقه، وكما خلص إلى نتيجة  األغلبيةوتنظيمها تستطيع أن تحقق ما ال تستطيع 

الحاكمة بالنسبة لألغلبية  يةاألقلأنه كلما كبر المجتمع السياسي قلت نسبة "أخرى مفادها 
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  17."المحكومة بالتالي ضعفت فرص األخيرة في القيام بنشاي معاد لألولي
كما يذهب موسكا إلى القول بوجود قانون اجتماعي كامن في الطبيعة البشرية، بمقتضاه 
يتحول من يعينهم الشعب أو ينتخبهم لتمثيل مصالحه أي لخدمته، إلى سادة يّسبقوا مصالحهم 
الخاصة على المصلحة العامة، ومما يساعد األقلية الحاكمة على السيطرة، باإلضافة إلى 

إال أن . تنظيمها هو توفرها على خصائص فكرية ومادية وأخالقية تميزها عن األغلبية المحكومة
موسكا أكد رفض النظريات العنصرية والسيكولوجية القائلة بأن تفوق القلة يعود إلى عوامل فطرية 

التفوق إلى اعتبارات اجتماعية وثقافية، وبالتالي فإن الناس في كل  أسبابيكولوجية، بل ارجع س
 .إلى موقع الطبقة الحاكمة االرتقاءالمجتمعات يناضلون من أجل التفوق ومن أجل 

عليا ودنيا، : إلى شريحتين( الطبقة الحاكمة)وكما هو الحال مع باريتو قسم موسكا 
ألخيرة أن تكون صلة وصل بين الطبقة الحاكمة والطبقات المحكومة، أو معتبرا أن دور هذه ا

بصيغة أخرى بين النخبة والالنخبة، وهو في تقسيمه هذا كان متأثرا بآلية عمل األحزاب السياسية 
في الحزب هي  أقليةفقد الحظ موسكا أن .من حيث ترشيحها للمنتخبين وكيفية التصويت عليهم

تخابية وتحدد المرشحين وتتحكم بتوجهات األصوات وتمارس السيطرة التي توجه الحملة االن
، ويرى موسكا أن أي Grand elector (االنتخابيون الكبار) البرلمانية، وهذه األقلية سماهم

ممثل، أو ناخب ال يختار حقيقة من طرف الجماهير االنتخابية وإنما يصار إلى انتخابهم عن 
أو أقارب  أصدقاءالمتنفذة في الحزب من قادة أو  األقلية طريقها والفضل في ذلك يعود إلى

 11.للمرشح
بدال من النخبة  Classنالحظ على مقاربة موسكا المشار إليها أنه يستعمل كلمة طبقة 

Elite مما يوحي شكليا أنه متأثر بالنظرية الماركسية، بينما هو كما سنرى معارض للماركسية ،
ة أخرى وبالرغم من أن مناي نظريته السياسية الرد على النظرية ومدافع عن الليبرالية، ومن جه

كحكم الشعب أو حكم األغلبية نجده يبحث عن نقاي التقاء  ةالكالسيكيالديمقراطية بمضامينها 
وفرص تعايش ما بين نظرية النخبة والنظرية الديمقراطية فهو انتقل من موقع المنتقد والمعارض 

 16.فهم لها هذا التحول حدث بعد اصطدامه بالحركة الفاشية في ايطالياللديمقراطية إلى موقع المت
التي أشار إليها وميزها ( الطبقة السياسية)ليس من المعروف تماما ماذا يقصد موسكا بر 

عن األغلبية بفعاليتها وقدرتها التنظيمية فهل يقصد بها الطبقة الوسطى، أي تلك الفئة التي تقع 
وخصوصا أن موسكا دافع عن الليبرالية والتي اعتبرها نظاما  ألرستقراطيةواما بين عامة الناس 

وسطا ما بين الديمقراطية واالشتراكية، وأحيانا يبدو وكأنه يقصد أصحاب الممتلكات بصورة 
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وهذا التفسير للطبقة  .عامة، وأحيانا يستنتج من كالمه أن الطبقة السياسية هي جماعة المثقفين
بأنها الطبقة المثقفة، هو ما ذهب إليه أيضا أبن بلده ومعاصره أنطونيو  السياسية عند موسكا

 . 21 غرامشي
 :فيقول( الطبقة السياسية)و( النخبة السياسية)إال أن بوتومور يبين لنا الفرق ما بين 

إذن من السهل نسبيا أن نعين مدى امتداد النخبة السياسية، فهي تضم أعضاء الحكومة وأعضاء "
أو  األرستقراطيةريين، وفي بعض الحاالت ذوي النفوذ السياسي، من سكعليا والقواد العال اإلدارة

فأمر ( الطبقة السياسية)من البيت المالك، وقادة المؤسسات االقتصادية القوية، أما تعيين حدود 
( النخبات المضادة)لكنها تضم أيضا ( النخبة السياسية)أقل سهولة، فهي على كل حال تضم 

من قادة أحزاب سياسية ليست في الحكم، وممثلي مصالح أو طبقات اجتماعية جديدة  المؤلفة
. وفئات من رجال األعمال ورجال الفكر ممن هم فاعلون في حقل السياسة( كقادة النقابات مثال  )

الطبقة السياسية إذن تتألف من عدد من الفئات التي قد تدخل في درجات متفاوتة من التعاون 
 21."بينهملصراع فيما والتناسق وا

وإن ( للطبقة الحاكمة)المفهوم الماركسي ( بالطبقة السياسية)الشك أن موسكا ال يقصد 
إن الصراع بين الذين ": كان يعترف أن الصراع هو القوة األساسية المحركة للتقدم والتطور فيقول

الجتماعي، سيظل يشغلون مراكز القمة والذين يولدون في القاع ولكنهم يطمحون في الصعود ا
العامل الرئيسي الذي يدفع األفراد إلى توسيع أفاقهم والبحث عن وسائل جديدة لتقدم الحضارة 

كما أنه كان ال يخفي معاداته  -كما أشرنا-مفهوما خاصا ( لطبقة)ر فموسكا يعطي ل ".اإلنسانية
الذي يربط، ( كمةللطبقة الحا)وللماركسية تحديدا، وقد عارض المفهوم الماركسي  لالشتراكية

، وحتمية الصراع الطبقي على أساس مادي محض، فموسكا اإلنتاجالطبقة الحاكمة بملكية وسائل 
يرى أن الطبقة الحاكمة ليست مغلقة وليست تعبيرا مباشرا عن مصالح طبقة اجتماعية معينة، بل 

إلى صراع  مراأليحدث تفاعل بينها وبين الطبقات األخرى، وأن دورة النخبة تحول دون وصول 
االشتراكية ال يمكن أن يوضع لها حد، في العالم الذي "طبقي ال مفر منه، ويرى موسكا أن 

الطرق الميتافيزيقية السائدة حاليا في مجال  إزالةنعيش فيه، إال إذا نجح علم سياسي واقعي في 
 .اع السياسيونعتقد أن هذا العلم السياسي الواقعي هو علم االجتم 22"الدراسات االجتماعية

بالديمقراطية فإن موسكا كان أميل إلى إيجاد ( الطبقة الحاكمة)أما فيما يتعلق بعالقة 
وتظهر هذه النزعة التصالحية مع الديمقراطية . قواسم مشتركة بينهما، مما هو الحال مع باريتو

حاكمة لدى موسكا من خالل تصوره لدورة النخبة، والصالت التي يجب أن تكون بين الطبقة ال
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أو األقلية الحاكمة ال يحتلون موقع القيادة ( الطبقة الحاكمة)وبقية فئات المجتمع، فحيث أن أفراد 
على أسس وراثية أو اجتماعية أو عرقية بل اعتمادا على الكفاءة والتنظيم والفعالية، فأن كل 

ر فيه هذه الشروي تتوف( الالنخبة)شخص من الشرائح الدنيا من الطبقة الحاكمة، أو من األكثرية 
يتدرج في الصعود ليندمج في الطبقة الحاكمة، فالطبقة الحاكمة في نظم تحترم قواعد  أنيمكنه 

الديمقراطية وتحديدا قاعدتي التنافس السياسي وتكافؤ الفرص البد وأن تكون منفتحة على 
 األفرادن األغلبية، ومن جهة أخرى فإن تطبيق هذين المبدأين يؤدي إلى تنافس ليس فقط بي

داخل النخبة الواحدة، أو ما بين أفراد القلة الحاكمة وأفراد من األغلبية، بل ما بين النخب ذاتها، 
موقفا معاديا من  تتخذأقلية موجهة داخل الطبقات الدنيا "حيث توجد دائما حسب مفهوم موسكا 

نفسها موظفة  تهيئ( طيةالطبقة الحاكمة االحتيا)وهذه األقلية الموجهة أو ،  23 الطبقة الحاكمة
التذمر الشعبي وتوتر العالقة ما بين الطبقة الحاكمة واألغلبية، لتستولي على السلطة لتصبح هي 

 .الطبقة الحاكمة
ومع ذلك فإن موسكا يرى أن الطبقة الحاكمة حتى تستبق األمر وتحول دون سقوطها أو 

، وهذا يأتي االستقراروخلق حالة من  وقبول األغلبية، رضاتمرد الجماهير عليها، تلجأ إلى كسب 
، هو أسلوب في التعامل مع الجماهير يجمع (Political formulaصيغة سياسية )عن طريق 

الموازنة بين الجماعات ومطالبها من جهة وإضفاء طابع أخالقي على سلوكيات الحاكمين من 
عات االستمرار في البقاء أنه من المشكوك أن تستطيع المجتم": جهة ثانية ويقول موسكا في ذلك

دون مثل هذه الصيغة السياسية، فهي مفهوم أوسع وأعم مما يوحي به المصطلح، فهي تشمل 
القيم المشتركة والمعتقدات والعواطف والعادات التي تنشأ في مجتمع شعب ما عبر التاريخ، 

مين تقوم في كل وتختلف الصيب باختالف الظروف االجتماعية والتاريخية إال أن موافقة المحكو 
معنى هذا أن النخبة عند موسكا ال تحكم بالتزوير أو الضغط  24الظروف على صيغة أو أخرى 

وال على أسس طبقية أو سيكولوجية، بل عن طريق كسب رضا الجماهير بشكل أو بأخر، أنها 
ربها تمثل بمعنى من المعاني المصالح والغايات لفئات هامة وذات تأثير في المجتمع وهو ما يق

 .من نظرية الديمقراطية
 نظرية النخبة عند ميشلز: ثانيا

( الطبقة الحاكمة)، وموسكا عن Eliteإذا كان باريتو تحدث عن حكم النخبة 
RulingClass ية شار غفإن ميشلز تحدث عن ااالوليOligarchy  ومن المعلوم  األقليةأي حكم

 أن إال، وأرسطو أفالطون أيام  إلىود ويع األقليةية مصطلح قديم يعبر عن حكم شار غاالولي أن
ميشلز قام بقراءة معاصرة للمفهوم اعتمادا على واقع نظام الديمقراطية الحديثة وما يجمعه مع 
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سابقه هو القول بأنه حتى مع وجود نظام ديمقراطي فإن هناك قلة منظمة تتركز في يدها مقاليد 
ن السوسيولوجي وسماه القانون الحديدي األمور، وهذا االستنتاج اعتبره ميشلز بمصاف القانو 

Iron Law ألفكاره، المرجع الرئيسي الجامع (السياسية األحزاب)ويعتبر كتابه (. يةشار غلألولي 
وهذه أهم محتويات كتابه حول . اإلنتاجوعالقة السلطة السياسية بملكية وسائل  األقليةحول حكم 
ة داخل المجتمع، باإلضافة إلى العوامل يرى أن العوامل المؤثرة في توزيع القو  .الموضوع
، وشكل التنظيم وعوامل اإلنسانتوجد العوامل التي تتمثل في طبيعة  -اإلنتاجملكية -االقتصادية

لنقل السلطة السياسية التي  اإلنسانفطرية هي التي تدفع  إنسانيةنفسية، حيث أن هناك ميوال 
من ممتلكاته األخرى، وهو هنا يربط هذه  أيقل أو ورثته من بعده، كما ين أبنائهيتمتع بها إلى 

 .25النزعة بالنظام االقتصادي الليبرالي الذي يقدس الملكية الخاصة
حقيقة ال مراء  Magorityلألغلبية  Minority األقليةإذن فإن ميشلز يرى، أن حكم  

ألن األكثرية تفتقر  ،األقليةفيها، فاألكثرية ال يمكنها أن تحكم إال بقيادة منظمة، فالتنظيم يعني 
 Who says organization says: التنظيم وهي الفكرة التي صاغها بمقولته إلى

Oligarchy. 
ويبدو أن ميشلز حاول أن يوفق ما بين القول بالديمقراطية من جهة وحقيقة وجود أقلية 

أن من جهة أخرى، بل نجده يعيب على ماركس أنه لم يدرك  األمورمنظمة في يدها مقاليد 
ية، فجميع المجتمعات والتنظيمات وإن كانت تنشأ نشأة شار غالديمقراطية تؤدي إلى االولي

ديمقراطية، فإنها مع مرور الزمن ولضرورات الحكم والتنظيم تمركز السلطة في يد أقلية تحرف 
 29.الديمقراطية عن مسارها

الحديدي  كان المنطلق الذي انطلق منه مشيلز وأقام عليه مقولته حول القانون 
ية هو دراسته لألحزاب االشتراكية والديمقراطية في أوربا، فعندما قارن ما بين هذه شار غلالولي

، وجد أنها جميعا تحكم من طرف أقلية، األرستقراطياألحزاب واألحزاب المحافظة ذات االتجاه 
غلبية ألنها تؤمن األ األقليةتسمح بأن تحكم  وإيديولوجياتهااألخيرة بطبيعتها  األحزابوإذا كانت 

 االشتراكيةبالحكم، فإنه يستغرب ذلك على األحزاب  األرستقراطية وأحقيةبالتفاوت بين األفراد 
والديمقراطية، التي تقول أنها تمثل الشعب وتدافع عن مصالح الجماهير، األمر الذي جعله 

والتنظيمات  يخلص من مقارنته بأن حكم األقلية المنظمة هو قانون ال يفرق بين األحزاب
ثم ينتقل من دراسة األحزاب إلى النظم السياسية، ليتوصل إلى نفس النتيجة . وبعضها البعض

وهي أن تنظيم أي جماعة ال بد أن يعتمد على أقلية ألن األغلبية غير قادرة على أن تحكم 
 القيادة السياسية الالزمة لممارسةنفسها أو أنها ال تتوفر على المؤهالت 

ذا السياق أن هذه المقارنة ما بين األحزاب وبعضها البعض، وبينها وبين نالحظ في ه
النظم السياسية حاضرة اليوم كجزء من النقاش الفكري حول الديمقراطية وتوظيفها في دول العالم 

 االشتراكيفبينما تهاجم أحزاب المعارضة ذات التوجه  العربية،الثالث، وتحديدا في الدول 
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السلطة، والنظام السياسي لغياب الديمقراطية وهيمنة طبقة األعيان  والديمقراطي، أحزاب
والرأسماليين على مقاليد األمور، ت ْنت قد  األحزاب المعارضة بدورها سواء من طرف مناوئيها أو من 
طرف مناضليها الفتقارها إلى الديمقراطية، ولكون األمناء العامين وأعضاء اللجان التنفيذية لهذه 

كثير من الفرص لقاعدة  إفساحشكلون أقلية تستبد بقيادة الحزب وتحديد سياسته دون األحزاب ي
كانت النخبة الحاكمة تشرعن تفردها بالسلطة اعتمادا على  فإذا. الحزب للمشاركة في اتخاذ القرار
شعار المصلحة الوطنية، فإن النخبة السياسية الممثلة  تأو تحمؤهالت تاريخية أو دينية 

لمعارضة تبرر هيمنتها وخصوصا هيمنة رموزها القيادية بأن هذه القيادات شخصيات لألحزاب ا
ذات شرعية ثورية وتاريخية ووجودهم ضروري للتوفيق بين األجيال وبين المصالح وكوجوه مقبولة 

 .لدى القوى السياسية ولدى السلطة السياسية
   أحزاب-الديمقراطي ال شك أن ميشلز أصاب في تحليله الواقعي الذي يجرد النظام 

حول المساواة والحرية، حيث يرى أن مشاركة جميع  اإليديولوجيمن خطابها  -وأنظمة دولة
القرارات أمر مستحيل وخصوصا عندما يكون حجم التنظيم  اتخاذأعضاء التنظيم في عملية 

الشعبية  وتحديدا أن سلوك الجموع -أشرنا إليها- اإلنسانيةكبيرا، العتبارات خاصة بالطبيعة 
غالبا ما يكون غير منضبط وخاضع لالنفعاالت والعواطف، ولكن السبب األهم هو أنه كلما تزايد 
-حجم التنظيم وخصوصا التنظيمات والنظم المعاصرة، كلما تعددت الوظائف وتعقدت المهام 

مجتمعات معقدة،  إلىيقول سبنسر أن المجتمعات كلما تطورت انتقلت من مجتمعات بسيطة 
وغابت روح المساواة بين األفراد، مما يتطلب تقسيم العمل  -تجانس تقلت من التجانس إلى الالوان

وتوزيع الوظائف، فتنفرد القلة األكثر تنظيما وفاعلية ومهارة بعملية اتخاذ القرار وممارسة 
هذه المقاربة األخيرة نلمسها لدى العديد من المفكرين المعاصرين ولدى العديد من 21السلطة

التطبيقات الحديثة للديمقراطية، حيث نالحظ ميال متزايدا نحو االعتماد على من سماهم روبرت 
تعقد المهام المطروحة على الحكومات الحديثة، من  إندال، بحكومة الخبراء والمؤهلين، حيث 

ي نووية والحفاظ على البيئة والتنمية، وتنظيم اقتصاد متطور الخ، يحتم االعتماد على ذو  أسلحة
وعلى مستوى . الخبرة واالختصاص وليس على عامة الشعب الذين يجهلون مثل هذه األمور

الحكومة أو يوصي  أعضاءالممارسة نسمع عن حكومات تكنوقراطية حيث يختار رئيس الدولة 
 .باختيارهم من ذوي االختصاص والخبرة في المجاالت المهمة واإلستراتيجية

المنظمة أو ذات الخبرة مع الحكم الديمقراطي ما دامت كان من الممكن توافق حكم القلة 
القلة أو النخبة الحاكمة منبثقة من الجماهير وتخضع لرقابتها وتعمل لمصلحتها إال أن ميشلز 
يرى أن الذين انتخبتهم الجماهير ليعملوا لمصلحتها، يسعون إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، 

شرعية متميزة وخلق قناعة  إلضفاءالخبرة كوسيلة ويوظف قادة التنظيم أهميتهم المستمدة من 
األكفاء واألكثر قدرة على التنظيم والقيادة  ألنهمداخل التنظيم أو المجتمع بأنهم األحق بالقيادة 

ن التخصص يخلق السلطة فإذا كان المريض يطيع الطبيب بسبب إلمامه "ويقول مشيلز في ذلك 
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يطيع  -بالمثل-لتي تصيبه، فإن المريض السياسي بطبيعة الجسم اإلنساني وعالج األمراض ا
 27."القادة السياسيين الذين يتمتعون بالكفاءة السياسية التي ال يتمتع بها األفراد العاديون 

ومما يعزز هذه السيطرة، سلبية الجماهير وتركها أمور القيادة السياسية للقلة ذات 
برة، أو ألن قادة األحزاب واألنظمة يتوفرون ال تملك الوقت والخ -الجماهير-الخبرة، إما ألنها 

على درجة من الثقافة ال تتوفر عليها غالبية الجماهير، مما يجعل الجماهير منذ البداية تشعر 
 . 21)بالعجز والدونية تجاه األقلية الحاكمة المسيطرة

 26:في ثالثة األكثريةتسيد األقلية على  أسبابلخص ميشلز 
 

ا تالحظ مثال في عالقة المنتصرين بالمنهزمين، حيث أن فيزيقية، وهي م ألسباب -1
 .السيطرة تتأتى من االنتصار والتفوق 

السفهاء  ىيتسيدون علتعود إلى المعرفة، حيث أن الحكماء والعارفين  ألسباب -2
 .والجاهلين

-مادية، حيث أن األغنياء أصحاب الثروات يتسيدون على الفقراء المعوزين  ألسباب -3
 .-ع التحليل الماركسيوهو بهذا يتفق م

 
 
 

 .نظرية النخبة عند كل من بيرنهام ورايت ملز: ثالثا
يختلف هذان المفكران عن سابقيهما باستبعادهما االعتبارات النفسية والفطرية في انقسام 

إلى اعتبارات اقتصادية  األقليةأرجعا هيمنة  ث، حيالمجتمع إلى قلة حاكمة وأغلبية محكومة
على النظرية الماركسية في التحليل دون أن  استنادهمكما أنهما يتفقان في وإدارية وتنظيمية 

يلمس وكأن لديهما ميل لخلق  لفكرهممن نتائج، بل أن القار   إليهيصال إلى ما وصلت 
-مصالحة ما مع التحليل الماركسي يكشف بعض جوانب الصحة األمبريقية في مقوالتها 

- الماركسية
 للنخبةاإلداري - القتصاديا جيمس بيرنهام والتحليل -1

Management and Economic  analysis for the elite 

 األساسيةوظف بيرنهام نظرية النخبة كما وردت عند روادها األوائل واعتمد مقوالتها 
 إلىبوجود صراع داخل المجتمع وبين الجماعات سعيا وراء القوة والمكانة وأن هذا الصراع يؤدي 

األكثرية، إال أنه وظف ذلك لينتقد الوضع في النظم الرأسمالية، الذي يسير سيطرة األقلية على 
نحو التدهور، وأن من الضروري أن يحل محله مجتمع جديد تسيره صفوة جديدة تحتل المواقع 

 .اإلداريةاالقتصادية والسياسية وهي الصفوة 
في هذا الكتاب تأثره  ويالحظ 31(الثورة اإلدارية)صاغ بيرنهام أفكاره الرئيسية في كتابه 
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أسس اقتصادية، فتحكم الصفوة في  إلىبالماركسية وخصوصا في إحالته مصادر قوة الصفوة 
إذا أردنا أن نبحث عن ": هو الذي يجعلها مسيطرة داخل المجتمع، ويقول في ذلك اإلنتاجوسائل 

التحكم في  ألن31الطبقة الحاكمة فعلينا أن نبحث عن الطبقة التي تحصل على أعلى الدخول
 .يصاحبه بالضرورة قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية اإلنتاجوسائل 

إال أن التدهور الذي يعرفه النظام الرأسمالي من وجهة نظر بيرنهام ال يعود إلى كونه 
مهدد من طرف الطبقة العمالية كما تذهب إلى ذلك الماركسية التي تتنبأ بثورة البروليتاريا ضد 

أخذوا ينفصلوا  اإلنتاجألن التهديد يأتي من كون أن الرأسماليين المالكين لقوى الرأسمالية، بل 
، وأخذ يظهر نموذج جديد من اإلنتاج مع نمط جديد من اإلنتاجيةشيئا فشيئا عن العمليات 

الذين يشكلون نخبة حاكمة في ( المديرون )الذي يقوده ( المجتمع اإلداري )المجتمعات هو 
أي -ن نمو المجتمعات الصناعية يؤدي إلى انتقالها من نظام طبقي بمعنى آخر أ. المجتمع

ويتميز بهرميه اجتماعية تقوم على وراثة الممتلكات إلى  اإلنتاجيعتمد على ملكية وسائل 
 .واإلنجازمجتمعات قائمة على الجدارة 

العلماء والتقنيين من جهة، ومديري : إلى قسمين اإلداريينبعد أن قسم بيرنهام فئة 
المجتمع  أشكالمن جهة أخرى، وألن المجتمع يعرف تحول وانتقال من شكل من  اإلنتاجمنسقي و 

تتسلم السلطة االقتصادية التي  -اإلداريةالنخبة -إلى أشكال جديد بقيادة جديدة، فإن هذه القيادة 
غيير كانت سابقا في أيدي أصحاب الصناعة الرأسماليين، وهم بذلك يكتسبون القوة والقدرة على ت

فئة متماسكة متنبهة )والمديرون في رأيه ال يشكلون طبقة اجتماعية مميزة، بل . شكل النظام كله
بدأت تحل  اإلداريةالعقيدة  أنإلى مصالحها الفئوية في صراع من أجل السلطة، محاولة إظهار 

 . 32محل عقيدة الرأسمالية الفردية
االجتماعية لفئة  األصولى ما سبق، فإن برنهام يسلط الضوء عل إلى باإلضافة

المديرين، فهؤالء في غالبيتهم ينتمون إلى الطبقات العليا في المجتمع، وهذه الخالصة كما يقول 
وبريطانيا وفرنسا،  األمريكيةبوتمور تتفق من نتائج دراسات ميدانية جرت في الواليات المتحدة 

البيض  األمريكيينمن  اإلداريون  ففي الواليات المتحدة مثال كما ينقل بوتومور عن ملز، كان
ولدوا لعائالت من الطبقات العليا والطبقات العليا من الطبقة المتوسطة، كان ": البروتستانت

 أبناءمن  %14ورجال األعمال و أبناءمن  منهم %57بصورة غالبة من المقاولين، كان  آباؤهم
ق في التخصص في العمل، وفي وهذا الربط بين التواف33المزارعين أبناءمن  %15المهنيين و 
االجتماعية يجعل المديرين نخبة متميزة ذات مصالح مشتركة وثقافة ومعتقد مشتركان،  األصول

 .34ولهم مصلحة مشتركة يجب الدفاع عنها
بالجماهير والنظام الديمقراطي، فإن  -اإلدارييننخبة - األقليةأما بالنسبة لعالقة حكم 

األمرين، حيث يمكن أن يتعايش المجتمع الجديد الذي تسيره فئة  أي تعارض بين دال يجبيرنهام 
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ذات الدراية والخبرة مع الديمقراطية، ولكن ليس الديمقراطية بمعنى حكم الشعب، ألن  اإلداريين
في النظام الجديد لحكم النخبة،  يكتفيالتحول الفعلي للسياسة أصبح في أيدي النخبات، ولذا فإنه 

د أدنى في العمليات السياسية وذلك بجعل آمالهم محسوسة في فترات أن يكون للمواطنين ح
 .معينة

 ملز ونظرية القوة في تحليل النخبة  -0

Theory of power in the analysis of elite 

في  معينين أفرادتموقع  أنفي  -بيرنهايم  -مع سابقه  G. Wright Millsيتفق ملز 
أو مواهب خاصة، بل  األفراداعتبارات سيكولوجية يتمتع بها  إلىمركز السلطة والقيادة ال يعود 

من خالل المنظمات الكبرى في  األفرادوالصالحيات التي يباشرها  اراألدو طبيعة  إلىيعود 
، أنها صفوة قوة Institutional Powerهي قوة نظامية ( الصفوة)المجتمعات الحديثة، فقوة 

Power Elite 35تنبثق عن خصوصية الطابع النظامي المميز للمجتمع الحديث. 
الطبقة )د ملز استعمال مصطلح ينتق The Power Elite( نخبة السلطة)وفي كتابه 

اصطالح اقتصادي و ( الطبقة)، ألن األمورالذين في يدهم مقاليد  أولئك للداللة على( الحاكمة
يوحي بأن طبقة اقتصادية تحكم ( الطبقة السياسية)اصطالح سياسي، فاصطالح ( الحكم)

، وعدم االهتمام بقوى سياسيا، وهو األمر الذي يعني كذلك عدم استقاللية السياسة عن االقتصاد
ويشرح ( نخبة السلطة)وعليه فالمصطلح األنسب هو . أخرى غير اقتصادية كالنظام العسكري 

صفوة )مقابل ( الطبقة الحاكمة)إن هناك أكثر من مجرد الفارق االصطالحي بين ": فكرته بالقول
زن النسبي للطبقات ، فالمفهوم األخير يدع السؤال عن الحتمية االقتصادية وإشكالية الو (القوة

النظام السياسي  أعطىأما إذا . االقتصادية داخل الدوائر العليا مفتوحا أمام االختبار االمبريقي
ترتيبا على -والمؤسسة العسكرية مكانهما الصحيح بمحاذاة النسق االقتصادي، فإنه يتعين علينا 

بوصفه أكثر تعقيدا من  -ةأي صفوة القو -النظر إلى مفهوم الدوائر العليا في المجتمع  -ذلك
 ."بوجه خاص األواخرمفهوم الطبقة الحاكمة شديد البساطة لدى ماركس والماركسيين 

 Eliteوفي تعريفه للصفوة يقترب ملز من تعريف باريتو، فهو يستعمل مصطلح النخبة 
ن يحتلون كهؤالء الذي-استنادا إلى وسائل القوة ( نخبة السلطة)يمكننا أن نعرف ": ويعرفها بالقول
وحيث أن اهتمام ملز انصب على البحث عن مراكز القوة وتوزيعها في 39."مراكز القيادة

، فإنه وظف التراث النظري لنظرية النخبة األمريكيةالمجتمعات الحديثة وتحديدا الواليات المتحدة 
ه، حيث توصل والديمقراطية السائدة في األمريكيلتفنيد الفكرة الشائعة عند الجماهير عن المجتمع 

: أساسية تتقاسم عملية اتخاذ القرار في المجتمع األمريكي وهي نخبثالث  أننتيجة مفادها  إلى
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 .رؤساء الشركات، والقادة العسكريون والقادة السياسيون 
بعد أن عرف النخبة ومن يمثلها في المجتمع، تحدث عن عالقة جماعات الصفوة مع 

فهو يعترف بأن أفراد الصفوة يأتون . خرى مع الجماهيربعضها البعض، وعن عالقتها من جهة أ
غالبا من الطبقة العليا المرموقة اجتماعيا، وهذا التجانس االجتماعي بين أفرادها وقوة العالقات 

 .الشخصية واألسرية بينهم يؤدي إلى ترابط األطراف الثالث للصفوة مع بعضها البعض
عض، فهو يرى أن النخبات الثالث أما عن عالقة جماعات الصفوة مع بعضها الب

تشكل فئة متماسكة، ويزداد هذا التضامن والتماسك إلى درجة إحكام الحلقات بين التسلسل 
 األفرادالنظامي، أي كلما ازداد حجم االرتباطات المتبادلة والمصالح المتشابهة، كلما تبادل 

قابله شبه انفصام مع المجتمع، هذا التماسك بين أفراد النخبة ي. المختلفة األدوارالمسيطرون 
هي التي تتخذ القرارات المصيرية  األخيرةحيث ال يمارس الشعب رقابة على عمل الصفوة، فهذه 

 كاإلطراءلدور الجماهير،  اإلقصاءلهذا  أساليبمبقية الجماهير على الهامش، وهي تمارس عدة 
جود بيروقراطية حقيقية كان عدم و "، كما أن اإلعالموتوفير فرص العمل، والتحكم في وسائل 

وهذا التحليل لمراكز القوة 37"األمريكيفي المجتمع  مسئولةنخبة سلطة غير  إنشاءعامال هاما في 
منذ سنوات تجد مصداقية واهتماما من لدن علماء  أخذت، األمريكيالسياسية في المجتمع 

العسكري -الصناعي  ، وخصوصا مالحظتهم للتأثير الذي يمارسه المركباألمريكيينالسياسة 
الحكومة أو من  أعضاءمن  أكانوا، سواء األمريكيعلى الحياة السياسية وعلى متخذي القرار 

حذر منذ  أنللواليات المتحدة ادوايت ايزنهاور  األسبقوقد سبق للرئيس . أعضاء الكونجرس
وفي نفس . يةاألمريكمطلع الخمسينات من أن المؤسسة العسكرية هي أبرز ما يهدد الديمقراطية 

السياق يرى النائب الديمقراطي بات شرودر بأن المؤسسة العسكرية اليوم تهدد المجتمع المدني 
وتتحكم به ليس من خالل ممارستها للسلطة مباشرة، بل من خالل تأثيرها على من هم  األمريكي

لة لرجال أن شركات تصنيع السالح تقوم بتقديم مبالب هائ": بالقول األمرفي السلطة ويلخص 
السياسة وبالمقابل فإن هؤالء يردون لها الجميل، والنتيجة أن اآللة العسكرية تحكم المجتمع 

 ."المدني
التحليل النخبوي بدال من أن تساعد  إطارتعدد التعريفات والتسميات المدرجة في  إن

ن التساؤالت، ، وتطرح العديد ماألمورتزيد في تعقيد  فإنهاعلى مداناة المصطلح وضبط دالالته، 
؟ وما العالقة التي تربط النخب السياسية ببعض؟ وهل يشكل نخبهل نتحدث عن نخبة أم : منها
كما أطلق عليها موسكا؟ أم أنه داخل النخبة تسود ( طبقة)أو  النخبة جماعة متجانسةأفراد 
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 شخص ما أو فئة ما كجزء من النخبة بمقتضاه يصنفصراعات ومنافسة؟ وما المقياس الذي 
السياسية؟ هل المتالكها القوة بالفعل؟ أم لخبرتها ودرايتها؟ أم لثروتها االقتصادية؟ أم لموقعها 

؟ أم أنها نخبة الن الشعب اختارها ةلسلطتها الدينياالجتماعي؟ أم لقدرتها العسكرية؟ أم 
الذي أو الجديد  ق ما الفر واصطفاها وقبل بها كأفضل وأصلح من يقود المجتمع؟ واالهم من ذلك 

؟ ثم ما عالقة نظرية النخبة بواقع (حكم األقلية)أتت به نظرية النخبة ويميزها عن االوليغارشية 
سي بديل عن الديمقراطية بمفهومها ياالنظم الديمقراطية المعاصرة، وهل هي أداة جديد للتحليل الس

 ؟يالكالسيك
خصائص النخبة  سنجمل( نظرية النخبة)قبل أن نقارب المقوالت المدرجة تحت عنوان 

 :السياسية كما يمكن استخالصها من مقوالت منظريها بما يلي
 .بالنسبة لمجموع الشعب أقليةعدديا تمثل  إنها -1
 .امتالكها للقوة يجعلها صاحبة الشأن في إصدار القرار السياسي -2
النخبة السياسية ليست فردا أو حكما ديكتاتوريا، وليست حكما عسكريا ولكنها جماعة  -3

 .من المجتمعتعبر عن مصالح فئات  أوداد جماهيري لها امت
بأنهم متميزون عنهم وهذا  -نخبةأال– األغلبيةالنخبة السياسية يحظون باعتراف  أفراد -4

 . االعتراف قد يكون صريحا أو ضمنيا
أفراد النخبة السياسية غير مؤبدين في مواقعهم، أي أن من يشكلون نخبة المجتمع  -5

غدا، حيث أن أي تحول في البناء االجتماعي وفي عالقات  اليوم قد ال يكونوا منها
 .بدورة النخبةوهذا ما ي عرف  القوة داخل المجتمع، يؤثر على تكوين النخبة،

نظرية النخبة  تعايشا بيندورة النخبة تكون سريعة في النظم الديمقراطية وهذا ما يخلق  -9
ر الديمقراطية وهو ما يجعل والديمقراطية، وتكون رديئة أو متوقفة عند المجتمعات غي

 .ارشيةغالتحليل النخبوي يتقاطع بل يلتقي مع االولي
، بل يوجد أيديولوجياال يعني تجانس أفرادها سياسيا أو ( نخبة سياسية)القول بوجود  -7

 .الحاكمة، وتلك خارج الحكم ةالنخبة السياسيداخلها تنافس وصراع، وخصوصا بين 
 نأو بالتعييالسياسية، فأما أن تأتي باالنتخابات  -النخب-تتباين طرق تشكل النخبة  -1

 .، تسعى إلى شرعنة وجودهااألخيرةأو بالقوة والحيلة وفي هذه الحالة . أو بالوراثة
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 المبحث الثاني
 عالقة نظرية النخبة بغيرها من النظريات

 
 نخبة أم نخب: األولالمطلب 

ة وتداخل المصطلح مع غيره إلى ما سبق من لبس في تعريف النخبة السياسي باإلضافة
من المصطلحات، فقد تعددت المقاربات التي حاولت أن تفسر طبيعة النخبة السياسية واألسس 
التي بمقتضاها يتموقع أفراد النخبة السياسية في موقع القرار أو موقع التأثير على متخذي القرار، 

وفي . سلطة أو التأثير عليهاتمنحهم شرعية ممارسة ال االجتماعية التيهي مصادر قوتهم  وما
واقع األمر تباينت المقاربات من مفكر إلى أخر، فهناك من أرجع موائل قوتها وفاعليتها، إلى 
تمركزها في موقع القرار، وبالتالي ال يبحثون في مشروعيتها بل في فاعليتها، وهناك تيار آخر 

ي يتمتع بها هؤالء في مجتمعهم أنهم يركزون على السمعة الت ذاتهم أيبحد  األشخاصينظر إلى 
وبالتالي النفوذ الناجم عن السمعة، وهناك من يهتم بسلوك النخبة السياسية على مستوى التفاعل 

مشتركة بين أفراد  أيديولوجيةمع النخب األخرى داخل المجتمع، وتيار رابع يعتبر أن وجود 
هذا التحليل خصوصا على النخب النخبة هو ما يمنحها القوة والفاعلية داخل المجتمع، ويصدق 

هناك من  وأخيراالسياسية في المجتمعات المؤدلجة، التي ال تعير اهتماما للتعددية السياسية، 
منظمة يسهل فيها عملية اتخاذ القرار في  أقليةعناصر قوة النخبة تكمن في كونها  أنيعتبر 
واالنتماءات مما  يديولوجياتواإلالتي تعرف تشتتا في المصالح  األغلبية( ةأال نخب)مواجهة 

 .يجعل قدرتها على صياغة القرار وبلورة موقف مشترك أمرا صعب التحقيق
هذا التباين في المقاربات حول تفسير موائل القوة لدى النخبة، كان هو السبب في 

ومنهم كارل مانهايم، ريمون آرون، وملز -تفضيل بعض المفكرين الحديث عن نخب وليس نخبة 
فهؤالء باإلضافة إلى حديثهم عن النخبة السياسية، يشيرون إلى نخب أخرى كالنخبة  -وباريتو

 .الخالعسكرية والنخبة اإلدارية، ونخبة المثقفين 
ونعتقد أن هذا التناقض الظاهر يعود إلى اللبس في استعمال المصطلح وخصوصا ما 

عندما ميز بين  اإلى التمييز بينهم باريتو روقد أشا( النخبة االجتماعية)و ( النخبة السياسية)بين 
فعندما نتحدث عن المعنى الواسع للنخبة يمكننا أن (. النخبة الحاكمة)و ( النخبة االجتماعية)
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نتحدث عن نخبة عسكرية و نخبة إدارية و نخبة دينية، و نخبة زراعية، و نخبة صناعية 
ى الكلمة إال إذا مارست العمل وهلمجرا، إال أن هذه النخبات ال تتحول إلى نخبة سياسية بمعن

فعلى المستوى العسكري مثال توجد . القرار السياسي متخذيالسياسي أو سعت إلى التأثير على 
نخبة عسكرية وهم كبار الضباي وأرباب الصناعة العسكرية إال أن هؤالء ال يصبحوا نخبة 

حديث عن نخبة عسكرية في سعوا إلى السلطة أو التأثير عليها، فيصعب اليوم ال إذاسياسية إال 
عام الديمقراطية بشكل  األنظمةبريطانيا أو اليابان الن الجيش محايد في الصراع السياسي في 

يمكن الحديث عن نخبة عسكرية في الدول التي يحكمها العسكر وهنا يمكن أن نسميها  بينما
عديدة  أالتينية أمريكاودول  وأسبانياليبيا، السودان، أيضا البرتغال -( نخبة سياسية عسكرية)

ومن المعروف أن النخبة العسكرية لعبت دورا سياسيا مهما في  -خالل الستينات والسبعينات
والحروب، وقبل استقرار  أالزماتالحياة السياسية للعديد من الدول الثالثية اليوم، واألوربية خالل 

فالنخبة ( ديمقراطية)من وجود  وهو ما يحدث اليوم أيضا في تركيا، التي بالرغم.نظمها السياسية
 .العسكرية لها حضور قوي ومؤثر أقوى من النخبة المنتخبة

نفس األمر بالنسبة للقول بنخبة المثقفين يوجد وال شك مثقفون في كل المجتمعات، 
وداخل قطاع المثقفين توجد قلة فاعلة أو نخبة متميزة في إنتاجها الثقافي أو في التأثير على 

ع، ولكن ال يصح أن ندرجها ضمن النخبة السياسية، إال إذا أصبح لها دور في ثقافة المجتم
الحياة السياسية، فمن المالحظ مثال أن المثقفين العرب اليوم مغيبين عن عملية صناعة القرار 
السياسي، ويعيش المثقف حالة من االغتراب السياسي، بينما خالل الخمسينات والستينات كانوا 

 .تفاعال مع النخبة السياسية كثروأأكثر فاعلية 
لقد ساهم المثقفون في الحياة السياسية بشكل فعال وخصوصا عند تموقعهم في صفوف 
المعارضة وقيادتهم لها في مواجهة استبداد السلطة السياسية، أو للتأثير على مواقفها، ويظهر 

ومن المعروف أن  هذا جليا في قيادة الحركات الطالبية والثورية ومنظمات حقوق اإلنسان
 النظمالمثقفين لعبوا دورا أساسيا في التحوالت التي عرفتها دول أوربا الشرقية وأدت إلى انهيار 

 .النظم الشيوعية إلسقايالشيوعية، ففي العديد من هذه الدول قاد المثقفون القوى الديمقراطية 
 الدين يضفون رجال أيضا بالنسبة للقول بالنخبة الدينية، ففي كل مجتمع توجد قلة من 

ويتعاملون مع  الدينية األمورمن غيرها على البث في  األقدرعلى أنفسهم صفة المرجعية الدينية 
هذه الجماعات الدينية تبدأ كنخبة أو جماعة دينية  الناس وكانهم صلة الوصل بينهم وبين اإلله،

ياسة مكفرة الحاكم أو فقط ولكنها تتحول لنخبة سياسية عندما تبدأ بالحديث عن السلطة والس
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المجتمع وداعية لنظام سياسي جديد يؤسس على ما تعتقده هذه الجماعة من تصورات للسلطة 
 .والحكم،آنذاك تنتقل الجماعات الدينية إلى اإلسالم السياسي وتصبح نخبة سياسية

النخب الدينية موجودة اليوم بكثرة في العالم العربي واإلسالمي وبعضها اصبحت نخب 
واليمن  الجزائر ومصرمة كما هو الحال في إيران وتركيانوهي ذات تاثير في دول اخرى كحاك

 .وفلسطين 
وهكذا وحتى يصح الحديث عن نخبة سياسية يفترض كخطوة أولى أن ي ع ترف لقلة ما 

ثم بعد -صناعي عسكري، ديني، إداري -أنها نخبة داخل القطاع االجتماعي الذي تنتمي إليه 
 .النخبة للوصول إلى مواقع السلطة أو التأثير عليها ذلك تسعى هذه

ونشير هنا إلى طابع الصراع الذي يحكم النخبة السياسية مع غيرها من النخب 
القوة والنفوذ لزعزعة مواقع السلطة السياسية أو  امتالكاالجتماعية، عندما تسعى هذه األخيرة إلى 

باره يركز على الصراع بين النخب للوصول إلى لتتموقع مكانها، وهذا لب التحليل النخبوي باعت
سدة القرار السياسي، وهذا الصراع قد يأخذ طابعا ديمقراطيا كالتنافس على أصوات الناخبين أو 
طابعا غير ديمقراطي أي خارج قنوات العمل الديمقراطي المعترف بها، كصراع العسكريين مع 

ني الحاكم وقد يكون صراعا بين النخب داخل السياسيين، أو النخبة الدينية مع النظام العلما
 .المجتمع المدني

إلى أن أنصار نظرية النخبة ال يتقيدون دائما بأن تمر النخبة من أيضا  كما نشير
-مواقعها االجتماعية العامة إلى موقع النخبة السياسية عبر قنوات العمل الديمقراطي 

سياسية بعناصر جديدة بعدة طرق إحداها بل يرون أنه يمكن أن ترفد النخبة ال -االنتخابات
التعيين، والوراثة والقوة وتنتشر هذه الحاالت الثالث في : ، أما الطرق األخرى، فهياالنتخابات

المجتمعات غير الديمقراطية، أو تلك التي في مرحلة التحول من النظام التقليدي أو الكاريزماتي 
ته التقليدية التي جاءت عن طريق الوراثة أو التعيين أو الثوري إلى النظام الديمقراطي، فيطعم نخب

 31.أو القوة بعناصر منتخبة
 
 
 

 النخبة واالوليغارشية :الثانيالمطلب 
وإذا استثنينا تعريف باريتو الذي ال يكتفي  النخبة على أنها أقلية،  مفكروي ْجمع 
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وا على أعلى الدرجات في أولئك الذين حصل"بتعريفها أنها أقلية بل يضيف أنها أقلية تتكون من 
أي أنه يضفي عليها طابع األفضلية والتمييز، فيما عاد باريتو فإن التعريفات " مباراة الحياة 

، فالنخبة األقليةأي حكم ( االولغارشية)ومفهوم ( النخبة)تخلق التباسا وتداخال بين مفهوم  األخرى 
سية أو تخضع في تحليلها لنظرية السياسية أقلية حاكمة ولكن ليس كل أقلية حاكمة نخبة سيا

 .النخبة، فقد تكون هذه األقلية حكما استبداديا أو قلة عسكرية تسيطر على مقاليد األمور
هناك كان  ونعتقد لو أن كل أقلية حاكمة هي نخبة سياسية حسب التحليل النخبوي لما

لنظرية االوليغارشية لظهور نظرية النخبة وصيرورتها مقتربا للتحليل السياسي، ما دامت ا مبرر
معروفة لدى أنصار نظرية النخبة، ومازال معموال بها، فظهور نظرية النخبة من قبل مفكرين 
غربيين يعيشون في مجتمعات غربية ذات نظم ديمقراطية، انطالقا من توظيف المنهج التجريبي 

، أو األقلية على هذه المجتمعات، ال ينطلق من كونهم جاهلين لوجود نظريات سابقة حول حكم
ت م ار س عليها السلطة، فهذه  وأغلبيةمرة في التاريخ وجود قلة تماِرس السلطة  ألولأنهم اكتشفوا 

للسياسية،  األوليخاصية بديهية أو آلية سياسية في كل المجتمعات السياسية، بل هي التعريف 
ويعني ثانيا أن ( شيةاالوليغار )إذن فإن وضعهم للتحليل النخبوي يعني أن حكم النخبة ليس هو 

التي . االمبريقية والنظرية، في واقع النظم السياسية الديمقراطية هالتحليل النخبوي يجد مصداقيت
 .يعيشون فيها

فنظرية النخبة تريد أن تقول إنه يوجد ما بين النظم االوليغارشية والنظم الديمقراطية 
د على آلية توفق بين الجانبين نظام سياسي يعتم -حكم الشعب بالشعب-بمفهومها المثالي 

فالنظم . وقبول المجتمع برضا تحضاالتي  األقليةوتأخذ شيئا من كل منهما، وهو حكم النخبة أو 
الديمقراطية المعاصرة وكما يرى أنصار نظرية النخبة محكومة من طرف  األنظمةالسياسية في 

ب وموافقته وتحترم قيم الممارسة الشع برضاولكنها أقلية تتسيد  -وهذا ما يؤكده الواقع-أقلية 
 -وهي تستمد نخبويتها ليس انطالقا من االنتخاب الطبيعي فقط-الديمقراطية بمفهومها المعاصر 

وال  -المجتمعات البدائيةفنخبة االنتخاب الطبيعي تؤدي إلى شريعة الغاب وتوجد حتى في 
عن نفسها، إنها صفوة  تفرض هذه النخبة سيطرتها فرضا على الناس، أو لمجرد أنها تقول

المجتمع، بل ألن الجمهور هو الذي يعترف لها بهذه الصفة عندما ينتخبها ألول مرة، أو عندما 
 بمحضيجدد انتخابها، أو عندما يشعر أنها تعبر عن مصالحه، أو عندما يقبل مختارا حكمها 

 .إرادته
ن هم في السلطة هم وعليه يمكن القول، إن الديمقراطية هي التي تشكل الضمانة بأن م
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نخبة المجتمع بالفعل وليسوا أقلية فحسب، فالديمقراطية تسمح للمجتمع أن يصطفى من بين 
صفوفه وخصوصا من بين المتنافسين على المناصب السياسية أفضلهم وأكثرهم توفرا على 

مر الواقع هو حكم األ( األوليغارشية) األقليةأو بشكل أخر نقول أن حكم . صفات االمتياز والقدرة
وقد يكون معتمدا على الشرعية وقد يكون بدونها ولكن حكم النخبة ال يكون إال برضا الشعب 

 .وموافقته أي مع وجود الشرعية والمشروعية
أو وال ريب أنه كلما تعزز النظام الديمقراطي كلما كان وصف القلة الحاكمة بالنخبة 

ور واعيا إلى االلتباس الذي يصاحب السياسية أقرب إلى الصحة، وقد كان بوتوم ةالصفو 
إن التعريفات : "استعمال مصطلح الصفوة السياسية لنعت من هم في السلطة، حيث يقول

المختلفة لمفهوم الصفوة تفترض استخدام مصطلح أكثر دقة من مصطلح الصفوة الذي استخدم 
لبحث عن للحديث عن جماعات وظيفية تتمتع بمكانة عالية في المجتمع، وهذا يقتضي ا

 استخداممصطلح آخر للداللة على تلك القلة التي تحكم المجتمع والتي أجد نفسي مضطرا إلى 
أي تلك الجماعات التي تكافح من أجل الحصول على القيادة " الطبقة السياسية"مصطلح موسكا 

  36."السياسية

 الطبقي نظرية النخبة والتحليل  :الثالثالمطلب 
نطلق أنصار نظرية النخبة وضع تحليل علمي للحياة كما سبق الذكر فقد كان م

السياسية يعتمد على االواليات الحقيقية للقوة السياسية وطبيعة العالقة التي تربط الحاكمين 
بالمحكومين متجاوزين التنظيرات السياسية سواء الماركسية أو الديمقراطية، وفي بداية األمر 

اركسي عن الطبقات وتفنيدا للمقولة الماركسية بأن كانت نظرية النخبة ردا على المفهوم الم
المجتمعات الرأسمالية تعرف طبقات محددة دائمة ووراثية، حيث قال النخبويون إن هذه 
المجتمعات تعرف حركية اجتماعية تسمح بالدخول والخروج منها بسهولة من خالل عمليات 

 41.االرتقاء االجتماعي داخل السلم االجتماعي
رية النخبة كما رأينا تتفق مع التحليل الطبقي باالعتراف أن المجتمع ينقسم الشك أن نظ

إلى القول  األولىإلى حاكمين ومحكومين، إال أنهما تختلفان في نتائج هذا التقسيم حيث تذهب 
بالصراع وسقوي طبقة كاملة وحلول أخرى محلها بينما تقول الثانية بالحراك والتعايش وإمكانية 

فئة إلى أخرى من خالل الساللم االجتماعية التي يتيحها النظام الديمقراطي، كما االنتقال من 
، فالنظرية الماركسية تتحدث عن طبقة مسيطرة وطبقة (الطبقة الحاكمة)يختلفان في أسس بناء 

، بينما تتحدث نظرية النخبة عن أقلية اإلنتاج خاضعة على أساس السيطرة على وسائل 
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اءة والتفوق، وأن الصراع بين الفئتين هو صراع إيجابي ما دام منحصرا وأغلبية على أساس الكف
 .كصراع على السلطة تحت مراقبة الشعب

طبقة )إلى القول بأن النخبة الحاكمة تمثل ( موسكا)ولكن ألم يذهب أحد أقطاب النخبة 
بقة ذات ؟ وأال يمكن القول إن انغالق النخبة الحاكمة على ذاتها يؤدي بها أن تصبح ط(حاكمة

مصالح متميزة عن بقية المجتمع بحيث أن معايير التفوق والنجاح التي سمحت لها بالتموقع 
ميكانزماتها الخاصة ومصالحها المادية  -أي النخبة -كنخبة حاكمة تزول مع الوقت بخلقها 

الخاصة وثقافتها الخاصة بحيث تتحول إلى طبقة فعلية، ليس شرطا أن تكون على شاكلة 
التي صنفها ماركس ولكن طبقة جديدة كما هي معروفة في المجتمعات الحديثة وفي  الطبقات

 .المجتمعات الثالثية؟
لقد ظهرت في هذا السياق محاوالت للتوفيق بين النظريتين خاصة مع رايت ملز الذي 
خلص من تحليله للمجتمعات الحديثة إلى أن القوة في هذه المجتمعات ليست نتاجا للوضع 

، وليست مؤسسة على اإلنتاجأي قوة الطبقة المالكة لوسائل -المفهوم الماركسي الطبقي ب
والقدرات -وإنما هي مرتبطة بالعاملين معا، االقتصادي  -كما يذهب باريتو -الخصائص الفردية 

الذاتية، وهي نفسها النتيجة التي خلصت إليها دراسة حول الطبقة السياسية في بريطانيا جرت 
وجد أنه بالرغم من القدرات والمواهب الذاتية التي يتوفر عليها أصحاب القرار  ، حيث1663عام 

من هؤالء يرجعون بأصولهم إلى الطبقات الراقية في  %91السياسي في النظام البريطاني فإن 
 .المجتمع البريطاني

أيضا يرى بوتومور أن الجمع بين التحليل النخبوي والتحليل الطبقي يفيد في فهم أنماي 
مختلفة من األنظمة السياسية أو جوانب مختلفة من النظام السياسي الواحد، كما أن هذين 
المفهومين يساعدان في التمييز بين المجتمعات التي تعرف طبقة حاكمة وصفوات وبين 

وم الطبقة مفيد إذا أخذ همجتمعات ال تعرف طبقة حاكمة وإنما صفوات سياسية، ويرى أن مف
 41.مفهوم الفيبري كنموذج أو مثال بال

يدل عليها المصطلح،  المضامين التيإن األمر ليس مجرد استعمال مصطلح ولكن 
فال بد أن نبين وكل مصطلح يتضمن أيديولوجيا ما وخصوصا مصطلح مثل الطبقة، ومن هنا 

أن األيديولوجية لعبت دورا في تماسك النخب وقوتها، وفي تمييزها عن بعضها البعض، بل كان 
، حيث كانت إيديولوجياتعن الصراع بين النخب السياسية هو حديث عن صراع بين الحديث 

فاعلة في المجتمعات وتلعب عنصرا أساسيا في االستقطاب السياسي إال أنه منذ  اإليديولوجيات
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الشيوعية ثم انهيارها  اإليديولوجيةسقوي النازية والفاشية على أثر الحرب العالمية الثانية، وتراجع 
تلعب دورا فاعال في التمييز بين النخب السياسية  االيدولوجيانتصف الثمانينات لم تعد منذ م

وخصوصا في الغرب، وحلت البرامج السياسية القائمة على التنافس حول المصالح وتوزيع القوة 
أو  األمريكيبحيث ال نجد اليوم داخل المجتمع  اإليديولوجيداخل المجتمع محل التنافس 

 واألمر، االيدولوجيا، بل هناك نخبة أو نخبات سياسية واحدة إيديولوجيةي تمايزات البريطاني أ
إذا استثنينا بعض الجماعات من الفاشيين أو األصوليين -نفسه ينطبق على بقية الدول الغربية، 
على حساب  ةاأليديولوجيسابقا تقلص دور النخبة  االشتراكيةالمسيحيين الجدد، وفي المجتمعات 

 .وم على أساس التعبير عن مصالح وعالقات قوةنخب تق
عدم شيوع نظرية النخبة والحذر في  أن، فإننا نعتقد االيدولوجياومادمنا قد تطرقنا إلى 

التعامل معها في الغرب كان له أسباب إيديولوجية، حيث خشي المحللون الغربيون من أن يؤدي 
الذي  األمرقراطية الغربية وكشف زيفها، بمقوالت التحليل النخبوي إلى الطعن بالديم اإلقرار

الديمقراطية وخصوصا النظم الشيوعية التي تحكم من قبل قلة وهم  أعداءسيصب في مصلحة 
غياب المنافس  أنفي األحزاب الشيوعية، أو الجهاز البيروقراطي، إال  المسئولينكبار 

دودية الممارسة الديمقراطية للديمقراطية قد يفسح المجال لدراسات جديدة تكشف مح اإليديولوجي
والواقع الراهن لما يسمى الديمقراطية، وهو ما بدأ بالفعل من خالل كتب جريئة تنتقد النظرية 

 .والممارساتية دون الخوف من مكارثية جديدة أخطاءها المفاهيميةالديمقراطية وتبين 

 نظرية النخبة والديمقراطية :الرابعالمطلب 
و الضمني لنظرية النخبة عند حد التشكيك بالتحليل الماركسي لم يقف التأويل الصريح أ

حيث أن نظرية النخبة تؤكد  -كما سبق الذكر-السياسي، بل شكك أيضا بالنظرية الديمقراطية 
فكيف يمكن  ، وتقول الديمقراطية بحكم األغلبية وخضوع األقلية،األغلبيةوخضوع  األقليةحكم 

 .التوفيق بين النظريتين؟
رق إلى عالقة نظرية النخبة بالنظرية الديمقراطية التقليدية، ال بد من اإلشارة قبل التط

إلى أن هناك سباقين في توضيح استحالة تطبيق الديمقراطية دون أن يكونوا بالضرورة من دعاة 
األوليغارشية أو من منظري الصفوة، ومن هؤالء جان جاك روسو الذي وبعد أن تحدث أن أنواع 

الديمقراطية الحقيقية إذا ما استعملت هذه " :قالاستحالة تطبيق الديمقراطية حيث  الحكومات بّين
الكلمة في أضيق معانيها، لم توجد قط ولن توجد أبدا، ألنه مما يضاد النظام الطبيعي أن يلي 

الذي  ضهذا االعتراوباإلضافة إلى  "األصغر الحكم العدد األكبر وان يخضع للحكم العدد 
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ال يمكن أن » نطق الطبيعي لألشياء فهو يعارض الديمقراطية لالعتبارات عملية يؤسسه على الم
 .42نتصور هذا الشعب دائم االجتماع لالهتمام بالشؤون العامة

خصوصا باريتو أنه ال توجد ديمقراطية حقيقة، فهذه مجرد  األوائلالصفوة  مفكرويرى 
حالة كانت فيها  -يمقراطية األثينيةباستثناء مرحلة الد-خيال أو طوبا، فلم يعرف التاريخ 

الجماهير تحكم نفسها بنفسها، بل كان دورها دائما هامشيا نظرا لعدم تنظيمها، وتضارب 
الطبقية، فاألغلبية ال تشكل عالما  واألصولالمصالح بين أفرادها، وتباين المعتقدات والميول 

 .سياسيا قائما بذاته
أهمية القدرات الذاتية لألشخاص الموهوبين، إلى وقد أدت تنظيرات باريتو حول النخبة و 

إثارة الشكوك حول الديمقراطية بل أعطت األساس النظري لشرعنة الديكتاتورية والفاشية، هذه 
وإن من حق المتفوقين حكم الناس  األفرادالتي تؤمن بوجود تفاوت طبيعي بين  األيديولوجيات

نظرية النخبة قالوا بإمكانية التعايش بين الديمقراطية إال أن جماعة من المنظرين ل 43. تفوقا األقل
 .وحكم النخبة مع إعطاء مفهوم جديد للديمقراطية

الشعب بواسطة الشعب )حيث يذهبون إلى أن الديمقراطية المباشرة التي تعني حكم 
 باألحزاأمر مستحيل، ويعطوا مفهوما حديثا للديمقراطية بأنها نظام سياسي تتنافس فيه ( وللشعب

الذي يسمح للنخبات أن تتكون  األمرالسياسية على أصوات الجمهور، وتتسم بالتعددية وهو 
 44.بحرية وتنشئ مزاحمة منظمة بين النخبات على مراكز السلطة

ال ينتخب الناخبون الممثل، ولكن كقاعدة عامة، يصار إلى : "وفي ذلك يقول موسكا
وفي نفس االتجاه تقريبا 45".المهمة بالسعي النتخابهانتخابه بواسطتهم إال إذا تولى أصدقاؤه هذه 

يذهب ملز حيث يرى أن نظام التمثيل يؤدي إلى دفع الجماهير إلى قبول مصالح خاصة 
 .باعتبارها مصالح عامة

سيطرة نخبة أو  أنأيضا يعتبر كارل منهايم من أنصار هذا التوجه التوفيقي، حيث يرى 
وجود الديمقراطية، ألن الديمقراطية ال تعني ضرورة  انتفاءنخب على التكوين السياسي ال يعني 

بأن يعبر المواطن عن رأيه من وقت آلخر،  يكتفيجميعا في إدارة الدولة، بل  األفرادأن يشارك 
تفسح المجال لالختيار على أساس  األولىمع النخبة ما دامت  ضال تتعار وأن الديمقراطية 

مر بديهي أن الديمقراطية تتميز ال بانعدام كل طبقات إننا نفترض كأ: "الجدارة، حيث يقول
والذي يتغير أكثر ... النخبة، بل بنمط جديد من االختيار النخبوي، وبتفسير ذاتي جديد للنخبة

، األفرادهو المسافة بين النخبة وبين صفوف  ةإلى الديمقراطيمن أي أمر آخر أثناء السير 
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 49"ولذلك فهي تعني للجمهور شيئا ما النخبة الديمقراطية ذات أساس جماهيري،
إن الحديث عن عالقة النخبة بالديمقراطية سيوضح عند تناول موضوع دورة النخبة، 
حيث سنرى أنه كلما كانت دورة النخبة سريعة وكانت النخبة السياسية منفتحة على الجمهور كلما 

كانت دورة النخبة بطيئة وكانت كانت إمكانية التعايش بين النخبة والديمقراطية ممكنة، أما إذا 
. النخبة منغلقة عن الجمهور كلما غابت الديمقراطية الحقيقية وتحولت النخبة إلى االوليغارشية
وقد تصدى مجموعة من المفكرين الغربيين إلظهار األزمة الفكرية التي تواجه الفكر الديمقراطي 

فة إلى أنصار نظرية النخبة المنغلق حول المفهوم الكالسيكي للديمقراطية وهم باإلضا
حيث نجده ينتقد بشدة 47(الرأسمالية والديمقراطية)نجد جوزيف شومبيتر في كتابه  نالكالسيكيي

بما يتضمنه هذا المذهب من مفاهيم كالخير العام وإرادة األمة، ( المذهب التقليدي للديمقراطية)
ن حكم نفسه بنفسه، والمواطن واعتبرها مجرد خرافات، فالشعب في نظره أعجز من أن يتمكن م

العادي في نظره يتسم بالقصور وعدم المباالة أمام األمور السياسية، وعليه، يطالب شومبيتر 
حكم لصالح )أو ( حكم معتمد من الشعب) إلى( حكم الشعب)بتحويل مفهوم الديمقراطية من 

نبوغا على  واألكثرة فالديمقراطية الحقة هي التي تفسح المجال لألفراد األكثر قدر (. الشعب
في قبول "ممارسة الشأن السياسي، وإن أقصى ما يطمح إليه المواطن العادي هو ممارسة حقه 

الحظه  شومبتر نظريته على ما ىوقد بن". أو رفض من سيحكمه من خالل العملية االنتخابية
ة، وأنه في المجتمعات المعاصر (  Leader Shipsالقيادة )من األهمية التي تأخذها مؤسسة 

حتى تقوم القيادة المنبثقة أساسا من الشعب بعملها على ما يرام فعلى الشعب أن يمتنع عن 
تنظيم تأسيسي : "ممارسة ما من شأنه إعاقة عملها، ويلخص شومبتر رؤيته للديمقراطية بأنها

القصد منه التوصل إلى قرارات سياسية، حيث يحرز األفراد من خالله سلطة التقرير بواسطة 
 ".التنافس على أو الصراع من أجل الظفر بصوت الشعب
 Democratic( ديمقراطية نظرية)مؤلفه في نفس االتجاه ذهب جيوفاني سارتوري، في 

theory للديمقراطية التي تضخم من أهمية ودور الشعب في  ةالكالسيكي، فقد انتقد المفاهيم
يأتي من الدكتاتورية أو األرستقراطية،  الممارسة السياسية، ورأى أن الخطر على الديمقراطية ال

وهو . بل من تدخل الشعب في عمل النخبة السياسية، وعرقلة قيامها بحقها الطبيعي في الحكم
والتفوق  االمتيازيطالب ببقاء السلطة السياسية بيد النخبة الحاكمة، ما دامت تتوفر على عناصر 

القول إن حق النخبة بالحكم يجب أن يصان الذي يعترف لها به الجميع، إال أنه يذهب إلى حد 
  41.سواء في مجتمع ديمقراطي أو غير ديمقراطي

ويتعامل سارتوري مع الديمقراطية بالشكل الذي تعامل أفالطون معها، حيث يرى أن 
، حتى ال تسود الغوغائية التي تطيح األغلبيةدور النخبة في المجتمع يجب أن يكون كبح جماح 

سي وهو ال يرى أي تعارض لحكم النخبة مع الديمقراطية، فالديمقراطية في نظره باالستقرار السيا
كما أنه ركز 46".-المحكومين-عملية اتخاذ قرارات يستجيب فيها القادة لتفضيالت المقودين "هي
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 -كما الحظ معظم الفقهاء-إن الديمقراطيات : "القيادة كما فعل سالزبوري، حيث يقول أهميةعلى 
فالمهم بالنسبة له ولسابقه ليس هو حكم الشعب بل ضمان االستقرار ". وعية قادتهاتعتمد على ن

 .السياسي في المجتمع حتى تتمكن الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية خصوصا
 :كتابهأما بالنسبة ألوستروغورسكي الذي أكثر معاصرة من سابقيه فيقول في 

إن الوظيفة السياسية التي تطلع بها الجماهير في ديمقراطية ما " "الديمقراطية واألحزاب السياسية"
.. .اإلطالقلن تكون قادرة على ذلك على  أنهاال تقوم على حكمها لهذه الديمقراطية بل األرجح 

. حيال أوثقراطية فإن الحكم لن يكون إال من قبل أقلية ضئيلة العدد أوفسواء كنا حيال ديمقراطية 
التي تختص بها السلطة مهما كان نوعها هي مركزيتها، شانها في ذلك شأن والميزة الطبيعية 

فوظيفة . لكن من الواجب الوقوف في وجه األقلية الحاكمة. قانون الجاذبية في النسق المجتمعي
  51."الجماهير في ديمقراطية ما ال تقوم على تولي الحكم بل على تخويف الحكومات

نظرية النخبة أن هذه النظرية ال تأخذ  أنصارت إن ما يمكن استخالصه من مقاربا
المعاصرة التي تشهد حالة  تالديمقراطيامعناها ودالالتها في التحليل السياسي الواقعي إال في 

من التحول والتطوير للديمقراطية مفهوما وممارسة، فنظرية النخبة تعبر عن ديمقراطية مأزومة، 
من الشعب، بحيث لم يعد المواطنون  وعدم مباالةبع ديمقراطية وصلت إلى قمتها وإلى حالة تش

مهتمون بالمشاركة في الحكم بقدر اهتمامهم بأن يراعي من هم في السلطة مصالحهم، بمعنى أن 
نظرية النخبة حولت مفهوم الديمقراطية، من ديمقراطية المشاركة، أي مشاركة األغلبية في 

كثرية لحكم األقلية، بحيث أصبحت هي الضامنة السلطة، إلى ديمقراطية المراقبة أي مراقبة األ
المتصارعة وحتى بالنسبة للجماعات السياسية . بأن من هم في السلطة هم نخبة المجتمع بالفعل

نالحظ أن كل جماعة أو حزب سياسي يطرح برنامجا ويقدم  -ير الحاكمة-السلطة  على
صفوة المجتمع واألقدر على  للجمهور مرشحيه زاعما أنهم أفضل من غيرهم، وأن مرشحيه هم

داخل هياكله أو  انتخبواخدمته، إال أن هؤالء المرشحين قد يكونوا نخبة داخل الحزب إما ألنهم 
ألنهم يمثلوا القيادة التاريخية للحزب، ولكنهم ال يتحولوا إلى نخبة سياسية للمجتمع ككل إال إذا 

آليات الديمقراطية، لتعطي للشعب دور  قر المجتمع ذلك، وهنا يأتي دور االنتخابات كآلية منأ
اختيار من يعتقد أنهم األفضل، فاالنتخابات الدورية وضغوطات الرأي العام من خالل الصحافة 

م ن هم في السلطة هم نخبة  أنواالضرابات والمظاهرات هي الورقة في يد الشعب للتأكد من 
 .المجتمع

ك بالتحليالت التي ترجع وجود النخبة هذه المقاربة لمفهوم النخبة تدفعنا إلى التشكي
العهود السابقة للديمقراطية، كالقول بوجود حكم النخبة في مصر القديمة أو في  إلىالسياسية 
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الصين أو غيرها من المجتمعات، فهذا التحليل غير دقيق كما أسلفنا القول، الن ما كان سائدا 
د وجود أقلية حاكمة ال يعني وجود نخبة ومجر . أو حكم تيوقراطي( أوليغارشية) األقليةهو حكم 

سياسية، الن هؤالء الحكام هم الذين ادعوا أنهم نخبة المجتمع وخير من فيه، وهم ينسبون 
صفات ال يقرها لهم المجتمع، فالناس مكرهون على الخضوع لهم إما العتبارات دينية إذا  ألنفسهم

من بطشهم إذا كانوا يحكمون بالقوة  كان الحكام يضفون على حكمهم طابعا دينيا، وإما خوفا
التي شهدتها المجتمعات  األهليةوالجبروت، والداللة على ذلك كثرة الثورات واالنقالبات والحروب 

القديمة، وتشهدها المجتمعات المعاصرة غير الديمقراطية، فهذه الثورات والحروب األهلية إنما 
األحق في السلطة من  مأو أنهوة المجتمع تدل على أن الجمهور ال يؤمن بأن الحاكمين هم صف

 .غيرهم
وخالصة القول إن نظرية النخبة مقترنة بالنظم الديمقراطية المأزومة أو هي أحد أوجه 

حيث أن الديمقراطية أصبحت  األولىالتطبيق المعاصر للديمقراطية التي انسلخت عن مدلوالتها 
حكم )طن في المشاركة في السلطة أي تعني حق مراقبة الحاكمين أكثر مما تعني حق كل موا

 (.الشعب بالشعب
هذا الربط ما بين الديمقراطية الكالسيكية، كنظام سياسي مأزوم، ونظرية النخبة كتحليل 

عند مفكري اليونان القدامى  األولىسياسي يكشف عن أزمة الديمقراطية الكالسيكية، نجد بداياته 
وبينا  وأرسطونية في مأزق تصدى كل من أفالطون ، فعندما كانت الديمقراطية االثيأثينافي 

. عيوب الديمقراطية على مستوى الممارسة، وطرح كل منهم تصوره الخاص للنظام األمثل
فأفالطون مثال اعتبر الحكم الديمقراطي حكما فاسدا ألنه حكم الغوغاء والفقراء الطامعين بأموال 

، فالدولة الفاضلة الصالحة (المدينة الفاضلة)، وطالب بدولة يحكمها الفضالء وسماها باألغنياء
أن المصائب لن تتوقف "في رأيه هي الدولة التي يقودها الحكام الفالسفة ذو المعرفة والحكمة، 

والحقيقيين، أو أن يأخذ  األتقياءبالنسبة للناس قبل أن يصل إلى السلطة عرق من الفالسفة 
كان سابقا لباريتو في  أفالطون هنا نجد 51."ةبالتفلسف حقيق إلهيةالمدن، بفضل نعمة  رؤساء

مثل هو الذي يقوم على قلة فاضلة تتوفر تبيان فشل واستحالة نجاح الديمقراطية، وأن الحكم األ
أن أفالطون كان ي نَّظر لمثل هكذا حكم،  بينهمونفسية، والفرق  أخالقيةعلى خصائص ذاتية 

 (.حكم النخبة)بينما باريتو تحدث عن واقع ممارسة هذا الحكم 
يحيي بأسلوب حديث ومعاصر الجدل الذي 52كما نجد كاتبا معاصرا هو روبرت دال

أو حكم الفالسفة  األرستقراطيةبين دعاة الديمقراطية من جهة ودعاة  وأرسطوأثاره أفالطون 
وهو ممثل لحكم  واألرستقراطي( وهو المؤلف)الفضالء من جهة أخرى، بحوار بين الديمقراطي 

الديمقراطية ويبين استحالة تطبيقها، وفي حالة تطبيقها  األرستقراطي، ففيما ينتقد (النخبة)و القلة أ
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يزعم أنها تهضم حقوق النوابب والمؤهلين وال تسمح لهم بأخذ ما يستحقون من مواقع الدولة، 
هم حكومة المؤهلين ألنهم أكثر قدرة على ف أو األوصياءوبالتالي يرى أن الحكم األفضل هو حكم 

من  ىتستثن أنمصالح المجتمع وتحسس احتياجاته وحل مشاكله، بينما الغالبية من الناس يجب 
كالطاقة النووية )االستراتيجية  وباألمورحق ممارسة السلطة ألنها إما جاهلة بالمصلحة العامة 

وغير  لممارسة الحكم، أو أنها منشغلة بهموم الحياة العادية كفئةأي أنها غير مؤهلة أو ( مثال
من هم األفضل "مجددا سؤال أفالطون  األرستقراطيويتساءل . العامة والسياسية باألمورمكترثة 

تأهيال لتولي الحكم؟ هل تتم حماية مصالح الناس االعتياديين من قبلهم شخصيا وعن طريق ما 
لقديرين أم من قبل مجموعة من القادة األخيار ا. خالل العملية الديمقراطية إجراءاتيتخذون من 

متحدثا بلسان ( الديمقراطي)ويرد 53"الذين يتمتعون بقدر غير عادي من المعرفة والفضيلة؟
األمور المهمة للنخبة  إسنادالمؤلف بأن الديمقراطية ال تعني قتل مواهب المتفوقين أو عدم 

في  وكما يعلم الجميع فإن معظم القوانين والسياسيات": المتفوقة والمتخصصة فيها، حيث يقول
البلدان الديمقراطية والحديثة ال يتم إقرارها من خالل اجتماعات المجالس البلدية، أو االستفتاءات 

 يال تأتاستطالعات الرأي، أو غيرها من أشكال الديمقراطية المباشرة، أن السياسات  أوالعامة، 
ي تطرح يتم ما يحصل بدال من ذلك كله هو أن المقترحات الت إن. مباشرة نتيجة االنتخابات

النظر فيها وتمحيصها من قبل لجان متخصصة تابعة لهيئات تشريعية، وكذلك من خالل جهات 
إن . أو وكاالت تنفيذية وإدارية يكون أعضاؤها بصورة عامة من ذوي الكفاءات والخبرات العالية

كم تجمع حكمنا عرفت بكونها كيانات ح أنظمةللخبرة والمهارة أهمية بالغة في الواقع بحيث أن 
  54."(حكم المؤهلين)والميرتوقراطية ( حكم الشعب)بين الديمقراطية 

بحاجة للرجوع إلى الديمقراطية االثينية حيث ثار الجدل ألول مرة  أجدنيومرة أخرى 
مثل الذي يستطيع أن يوفق بين المصالح المتعارضة، وسأعود تحديدا حول ما هو نظام الحكم األ

للحكم أو الدساتير كما سماها،  أنظمةبين ثالثة  أرسطو، فبعد أن ميز تلميذ أفالطون  أرسطوإلى 
قابلة للفساد والتحول  األنظمةوالديمقراطية المعتدلة، ورأى أن هذه  واألرستقراطيةالملكية : وهي

اقترح نظاما معتدال يجمع 55ديمقراطي متطرف مأو حكإلى حكم طغيان أو حكم اوليغارشي 
انه الشكل ": وسماه دستور الجمهورية المعتدلة رذائلهمدون  رستقراطيةواألفضائل الديمقراطية 

السياسية، وبصفة عامة، ويكون بإمكانها جميعا  األجساممن غيره، مع كل  أفضلالذي يتكيف، 
العادي، وال يتطلب  اإلنسانمفتوحا أمام  إليهأن تحققه، ويتضمن نمطا من الحياة يكون الدخول 

 ."كبيرةوال تربية تستلزم مواهب ووسائل  اإلنسانهذا فضيلة ليست في متناول 
أليس هذا القول يتطابق تماما مع النظم المعاصرة المسماة ديمقراطية، حيث يتعايش 

إن .... الغني مع الفقير، والملكية الوراثية مع االنتخابات وحكم النخبة مع رضا الشعب
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مع الديمقراطية، وهذا الصهر هو الذي الجمهورية المعتدلة هي التي تصهر بعض االوليغارشية 
ينتج نظاما سليما مستقيما وخيرا، وفي هذا النظام تساير الديمقراطية األغنياء وتساير 

أليس 59."إني لن ارتكب ظلما اتجاه الشعب"األوليغارشية مصالح الشعب حيث ي قَّسم االوليغارشي 
رنهام، بأن على النخبة السياسية أن تأخذ هذا ما قال به رواد نظرية النخبة أمثال موسكا وملز وبي

 بعين االعتبار مصالح الشعب؟
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 المبحث الثالث
 النخبة السياسية في المجتمع العربي

 
لغنرى اللغررة العربيرة فري المترادفرات، أو لحداثررة اسرتعمال المصرطلحات السياسررية يكرون قرد 

منظومتنرا الفكريرة والمفاهيميرة، في قاموسرنا اللغروي، أو لهيمنرة النظريرات واألفكرار المسرتوردة علرى 
قرررد يكرررون لسررربب مرررن هرررذه األسرررباب أو لهرررا مجتمعرررة،  واإليرررديولوجي الرررخ،الثقرررافي  لالسرررتالبأو 
ن المفرراهيم والمصررطلحات الترري يسررتعملها المثقفررون العرررب تكررون غالبررا غيررر معبرررة فرري أمسررؤولية ال

، ديمقراطيرة، مجتمرع مردني، سراناإلنفكلمات مثل حرية، مساواة، حقروق . عن واقع الحياة السياسية
هرري  ،خوعلمانيررة الررتعدديررة سياسررية، نخبررة سياسررية، برجوازيررة، ليبراليررة، اشررتراكية، رأسررمالية، ثررورة 

مصطلحات ومفاهيم تصلح لتشييد مقوالت وخطابات سياسية، ودبج مقراالت وترأليف كترب، ولكنهرا 
ية واالجتماعيرة العربيرة، حيرث تسرود أبعد ما يكون عن القدرة على التعبيرر عرن واقرع الحيراة السياسر

ظررررراهرة االنشرررررغال بهرررررذه المصرررررطلحات وتقديسرررررها وتحويلهرررررا إلرررررى أقرررررانيم، أكثرررررر مرررررن االنشرررررغال 
حتررى يمكننررا القررول إن مررا يشرركل ويصرروغ ويسررير الحيرراة السياسررية . بموضرروعاتها أو محاولررة تبيئتهررا

ت والخطابرات السياسرية والفكريرة واالجتماعية والعربية آليات ومحددات بعيدة كل البعرد عرن المقروال
 .التي يتحدث بها وعنها المثقفون العرب، ومن هذه المصطلحات النخبة السياسية العربية

تاب العرب؟ وهل إن من في السلطة أو فما هو مفهوم النخبة السياسية لدى الك  
التي تستند  المتصارعين حولها هم نخبة المجتمع العربي؟ وما هي مرتكزات الشرعية أو النخبوية

 ؟(النخبة السياسية العربية)عليها 
يمكن القول إنه ال توجد نظرية عربية حول النخبة، فمن تطرق للموضوع استعمل كلمة 
نخبة بشكل عائم ومرن بحيث يمكنها أن تعني كل شيء وقد ال تعني شيئا، فإذا كانت نظرية 

أو راطية، فليس لدينا نظم ماركسية، النخبة السياسية الغربية جاءت كرد على الماركسية والديمق
عمال كلمة ، وعليه فاستزعمهم تفندبمعنى الكلمة حتى يكون هناك مبرر لوجود نظرية  ةديمقراطي

باألفضلية متميزة نخبة وهؤالء ليسوا ن في يدهم مقاليد السلطة السياسية م  نخبة سياسية يقصد بها 
يتم توسيع  وأحيانا (كنخبة سياسية)يدرجون فكل من هم في السلطة أو مقربون إليها  .والتفوق 

وبالنسبة . مفهوم النخبة السياسية كأن يقال النخبة العسكرية، والنخبة الدينية، والنخبة المثقفة الخ
للسيد الحسيني وفي كتابة علم االجتماع السياسي، فقد تناول موضوع الصفوة، الفتا االنتباه منذ 
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 تالقراراحاول أن تعبر عن وجود جماعة أو جماعات تتحكم في البداية إلى تعدد المفاهيم التي ت
إال أن القضية » : السياسية العليا، ثم يخرج بما هو مشترك من هذه المفاهيم حيث يقول

المشتركة هي وجود قلة مسيطرة تتحكم في القرارات السياسية واالقتصادية، وغالبية خاضعة لهذه 
 ةرادالديمقراطية الهادفة إلى التعبير عن اإلالقرارات، وذلك بالرغم من األساليب 

يقرن التحليل 51نالحظ هنا أن السيد الحسيني الذي يعتمد في هذا التعريف على كول57«الجمعية
 .النخبوي بالنظم الديمقراطية

أما محمود الناكوع، فإنه يرجعنا إلى األصول اللغوية لكلمة الصفوة، فالصفوة نقيض 
ونخبة القوم كما جاء في لسان العرب، خيارهم، وبعد . يصفو صفاء الكدر ومشتقة من فعل صفا

َ : أن بين ورود كلمة االصطفاء بمعنى االختيار والتمييز في القرآن الكريم كقوله تعالى ِإنَّ ّللاه
النخبة لم ، فإنه يعترف بأن موضوع اْصَطَفى آَدَم َوُنوًحا َوآَل ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمينَ 

أما تعريفه للنخبة فهي األقلية التي تتمتع  56.يحظ بالتنظير الالزم ليتحول إلى نظرية متكاملة
بالقوة والقدرة على التأثير في محيطها االجتماعي وهي ظاهرة طبيعية تتواجد في أي مجتمع مهما 

تم يرتب الناكوع االجتماعية وظيفتها،  األنساقلتأدية  ضروري اختلفت درجة تمدنه، وهي مطلب 
 :النخبة العربية كاآلتي

 .األنبياء والرسل" -1
 .صحابة وحواريو وتالميذ الرسل واألنبياء -2
 .بالفكر اشتعلالفالسفة والعلماء وكل من  -3
 .القيادة السياسية -4
  91."المواهب األخرى  أصحابكل  -5

ة إذا نزعنا مصطلح النخبة من سياقه التاريخي المرتبط بتحليل واقع النظم السياسي
الديمقراطية، وتعاملنا معه كرديف للقلة الحاكمة المتميزة عن الكثرة المحكومة، فقد عرف الفكر 

ونقصد مفهوم  ةالسياسي عند علماء المسلمين ما يدل على وجود نخبة سياسية تتميز عن أال نخب
فكثير من علماء اإلسالم وخصوصا من المعتزلة يتفقون على وجوب . الخاصة ومفهوم العامة

التمييز ما بين الخاصة والعامة، وان تقلد مناصب القيادة وخصوصا اإلمامة ومن يحق له اختيار 
اإلمام إنما هو أمر يعود إلى الخاصة وليس العامة، لقصور العامة عن الفهم السليم للمتطلبات 
ور العظام لشؤون قيادة األمة، ويعتر الجاحظ من أفضل من دافع عن أحقية الخاصة بالتفرد بأم

الحكم دون العامة، وهو يعتبر ذلك نوعا من تقسم العمل الذي يقوم على الرأي والفكر والمعرفة ال 
العامة ال تعرف معنى اإلمامة وتأويل " فالجاحظ يرى أن . على أساس التمايز الطبقي أو العرقي
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كيف و . الخالفة، وال تفصل بين فضل وجودها ونقص عدمها، وألي شيء ارتدت وألي أمر أملت
ولعلها بالمبطلين أقر عينا منها . بل هي مع كل ريح تهب وناشئة تنجم. مأتاها والسبيل إليها

 91".بالمحقين
علي سعد أكثر دقة في تعريف النخبة، وهو ينطلق من حقيقة  إسماعيلإال أننا نجد 

على  تأطلقومما ال شك فيه أن هناك تعريفات كثيرة قد »وجود تعريفات متعددة لها، حيث يقول 
داخل أي تجمع اجتماعي مثل المجتمع والدولة والحزب  Minorityالصفوة وهي في رأينا األقلية 

فالصفوة أو النخبة في نظره، . «السياسي، أو هي أي جماعة تمارس نفوذا متفوقا داخل المجتمع
س أي الصفوات ولي عصيغة الجمعلي سعد يفضل  وإسماعيلتلك الجماعات التي تتخذ القرارات، 

الصفوة، فالمجتمع يعرف صفوات تتعدد بتعدد مجاالت الحياة، وكلها لها عالقة بالسياسة، حيث 
أن السياسة هي إدارة شؤون المجتمع من كافة نواحيها الدينية واالقتصادية والعسكرية والفكرية، "

جماعة  أيةمحصلة هذه األوجه األربعة تشكل النسق السياسي التي تدور فيه  أنإذ الشك 
 92."بشرية

هناك مالحظة تستحق اإلبداء، وهي أن كتاب نظرية النخبة األجانب استعملوا للتعبير 
عنها مصطلحات متعددة، كالنخبة السياسية، والطبقة الحاكمة، والطبقة السياسية، ونخبة القوة، 
األمر الذي يفسح المجال للنقاش حول توافر عنصر التفضيل واالمتياز واالختيار من طرف 

شعب للحكم على أن من هم في السلطة صفوة أم ال؟ وحول عالقتهم بالجماهير، أما عند ال
، وحيث أن كلمة نخبة أو صفوة في (النخبة السياسية)العرب فإن الترجمة الشائعة والوحيدة هي 

إليا )اللغة العربية تتضمن االمتياز واألفضلية بشكل ال لبس فيه، فقد ارتأى بعض الكتاب العرب 
ن سراة القوم هم حكامهم أو أصحاب القرار بغض أل93بدل النخبة( السراة )استعمال كلمة ( حريق
 .وصولهم إلى مركز اتخاذ القرارات عن كيفيةالنظر 

وبالنسبة لمدى مالئمة تطبيق التحليل النخبوي على الدول التي ال تعرف الديمقراطية، 
فإن محاولة  -لنسبة لبعض الدول العربيةكما هو الحال با-أو هي في بداية التحول الديمقراطي 
على الفعاليات السياسية الحاكمة أو ( السياسية النخبة)لفظ إقحام التحليل النخبوي وإطالق 

. وبمشاعر الناس وتشويه الحقيقة باألفكارالمشاركة أو المعارضة، قد يفسح المجال للتالعب 
 (.نخبة) نظرا للحمولة اللغوية القيمية التي تتوفر عليها كلمة

فمن حيث المبدأ أو التأصيل النظري والعلمي لمصطلح النخبة، فإن القول بالنخبة 
المجتمع، والنخبة السياسية كجزء من  إلىفالنخبة االجتماعية تحيل  األصلكصفة يحيل إلى 

تأخذ قيمتها أو حكم القيمة الذي يضفى عليها إال بقرنها بالمجتمع، فهي  النخبة االجتماعية ال
ة مجتمع بعينه، فنخبة المجتمع الفرنسي مثال قد ال تكون نخبة بالنسبة للمجتمع الصيني نخب
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أو المصري  اإليطاليوالنخبة السياسية اليابانية قد ال تكون نخبة سياسية بالنسبة للمتجمع 
معنى هذا أن النخبة تتميز بالخصوصية االجتماعية، وكل نخبة سياسية تحمل .. وهلجمرا

من طبيعة المجتمع الذي تنتمي إليه إنها إفراز لعالقات القوة فيه ولطبيعة  خصائص مستمدة
لجزء من كل،  تميزالنخبة هي صفة إن بنياته االجتماعية وثقافته والمعتقدات السائدة فيه، وحيث 

، ومعنى هذا أن (النخبة)يؤثر ال محالة على الجزء  -المجتمع-فإن أي تغير يطرأ على الكل، 
سية ليست حالة ثابتة بل هي متحولة في توجهاتها ومواصفاتها وخاضعة في تحولها النخبة السيا

التقليدي نخبته المتميزة وللمجتمعات المتقدمة  فللمجتمعبما يطرأ على المجتمع من تغيرات، 
نخبتها الخاصة بها، والنخبة السياسية اإليرانية قبل الثورة اإلسالمية ليست هي النخبة السياسية 

ورة، والنخبة السياسية المغربية ما قبل االستقالل ليست هي ما بعد االستقالل، وهي في بعد الث
بداية االستقالل ليست هي اليوم، والنخبة المصرية في عهد جمال عبد الناصر ليست هي النخبة 

 .السياسية في عصر االنفتاح الخ
 -سريعة أو بطيئة-وعليه يمكن القول إن النخبة السياسية تمر بدورة وتعرف تحوالت 

بل أيضا بفعل تحوالت عميقة وفجائية قد تطرأ على -ليس فقط اعتمادا على النهج الديمقراطي 
 .الخالمجتمعات كالثورات واألزمات االقتصادية أو الحروب 

هذه المقاربة للنخبة السياسية التي تحيل النخبة السياسية إلى بنية المجتمع وثقافته، هي 
انطالقا  -أشخاص ومؤسسات-السياسي الذي يسعى لتحليل البنى السياسية جوهر علم االجتماع 

الذي يساعدنا في محاولة تسليط الضوء على النخبة السياسية  األمرمن موائلها االجتماعية، وهو 
مع التاكيد بأن طبيعة المجتمع العربي ونظمه السياسية تجعلنا أميل لوصف من هم في .العربية

 .برجال السلطة  السلطة بالزعامات او
الواقع الدوالتي يحتم القول بوجود اثنين وعشرين نخبة سياسية في العالم العربي حيث 

البنية لكل نظام سياسي نخبته السياسية ،إال أن وجود ما هو مشترك بين ساكنة هذه الدول ك
المجتمعات  ويجعلها متمايزة عن بقية االجتماعية العربية والموروث الثقافي والمعتقدات الدينية

 .خاص طبع النخبة السياسية العربية بطابعي االخرى ،يسوغ الحديث عن نخبة سياسية عربية و
نخبة تقليدية عشائرية دينية، تسلطية، إال أنها تنزع نحو الحداثة ومجاراة  النخبة السياسية العربية

لذي يقسم هذه النخبة ا األمر، بما ال يخل بما تعتبره األصالة أو الخصوصية الدينية قيم العصر
نخبة ليست ذات هوية تحاول الجمع بين )انقسامات ثنائية حادة، نخبة تقليدية ونخبة عصرية 

، ونخبة دينية ونخبة علمانية، نخبة ق ْطِرّية ونخبة قومية، نخبة وطنية ونخبة تابعة، (الجانبين
الذي يطبع  األمروهلمجرا نخبة ثورية ونخبة محافظة، نخبة ديمقراطية ونخبة عسكرية أو تسلطية 
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 .النخبة السياسية العربية بعدم الوضوح وعدم االستقرار على حال
وقد سبق أن تطرقنا إلى توضيح عالقة النخبة السياسية بالنخب االجتماعية، ومع ذلك 
نشير إلى أن ما ذكرناه قد ينطبق بشكل أكبر على النخب في الدول الديمقراطية، أما حيث تغيب 

دينية كانت أو عسكرية أو -وحرية التعبير وإبداء الرأي فإن الحديث عن نخبة سياسية  مةاألإرادة 
عندما .إال بمقدار ارتباطها بالجماهير وتعبيرها عن مصالحها الحقيقية.قد ال يكون دقيقا -ثورية

 تستمر النخب الحاكمة طويال في السلطة تفقد الشرعية االولى التي استمدت منها نخبويتها،مثال
رجعيا ويمينيا )القذافي ورجال دولته حكموا ليبيا كنخبة عسكرية  ثورية أسقطت نظاما ملكيا 

كما زعموا ولكنهم اليوم فقدوا صفة الثورية عندما تحولوا لسلطة قهرية ال ( وعميل االستعمار 
قام  تؤمن بالديمقراطية وال بالتداول على السلطة بل ويسعى القذافي إلحياء وراثة السلطة التي

بالثورة ضدها،وحسني مبارك جاء إلى السلطة كبطل حرب أكتوبر ولملء فراغ اغتيال السادات ثم 
اكتسب شرعية دستورية مع االنتخابات األولى ولكن مع مرور الزمن واستمراره في الحكم لثالثين 

 .  2111في يناير واسقطه في فبراير  عاما فقد وحزبه الحاكم شرعيتهما حتى ثار الشعب عليه
تحكم في هذا البلد أو ذاك فما المقصود ( نخبة عسكرية)فعندما يقول البعض بوجود 

المؤسسة " في إطار الجهاز العسكري -بالنخبة العسكرية؟ قد يكون هؤالء بالفعل نخبة عسكرية 
ولكن هذا االمتياز أو االصطفاء العسكري، ال يسمح لنا بأن نصفهم بالنخبة  -العسكرية

م الجيش، فللسياسة قواعدها وأصولها، ومن هو في موقع م السياسية ليس هو عال  ل  السياسية، فعا
النخبة العسكرية ليس بالضرورة يصلح ليكون في موقع النخبة السياسية، ولهذا السبب فإن الدول 

أما في الدول الثالثية بما فيها العربية، . الديمقراطية ال تدمج العسكر ضمن النخبة السياسية
، حيث ينصب ضابط أو قلة عسكرية نفسها حاكمة للبالد وتتصرف كنخبة األمور فتتداخل

سياسية، األمر الذي يؤدي غالبا إلى فشل العسكر في إدارة أمور البالد، مما يولد حالة من عدم 
تدهورا، وتدخل البالد في دوامة االنقالبات العسكرية، فالبراعة في  األمورالشعبي وتزداد  الرضا

، أطفالبة أو فرقة عسكرية ال تعني النجاح في قيادة مؤسسة مدنية أو حتى روض قيادة دبا
 .فكيف قيادة مجتمع
بالنسبة لما يطلق عليها نخبة ثورية، فما هي عناصر االمتياز التي تتوفر  األمرنفس 

عليها هذه الجماعة؟ هل هو الفكر الثوري الذي تنادي به؟ أم هي الممارسة الثورية؟ إن مأزق 
في العالم الثالث، وفي العالم العربي خصوصا، أن نخبويتها الثورية، ( النخب الثورية)ديد من الع
فعلى مستوى الفكر الثوري تطرح هذه . سريعة العطب والزوال -الفكرية أو الممارساتية-

براقة استقطابية، وغالبا ما تتسم -يسارية أو قومية  -أفكارا ثورية -أحزاب أو أنظمة-الجماعات 
بالطوباوية والتبشيرية، مما يجعلها صعبة التحقيق، وخصوصا أن النخبة الثورية ال  األفكارذه ه

تتوفر على قدرات تنظيمية وال ثقافية وال سياسية تمكنها من تبيئة هذا الفكر، ومع مرور الزمن 
مد يتباعد الفكر عن الواقع، وتبدأ عملية تذمر جماهيري، ولكن وحيث أن النخبة الثورية تست
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شرعية وجودها من خطابها الثوري، فإنها تصبح أسيرة لهذا الخطاب الذي يفقد مع مرور الزمن 
أو  األيديولوجيةالثورية إلى مزيد من الدعاية  األنظمةوهو ما يؤدي إلى لجوء هذه . مصداقيته

 .سريع الزوال تأثيرهممزيد من األجهزة القمعية، وكال الوسيلتين 
حزب -وى الممارسة، فإذا كان الشعب يقر للقيادة الثورية كذلك هو الحال على مست

الوالء فما ذلك إال ألنهم يؤمنوا بأن  ويمحصهابأنها نخبة المجتمع  -ثوري أو مجلس قيادة الثورة
هذه القيادة هي أقدر من غيرها على إحداث تغييرات في الواقع وتحسين شروي حياتهم، وكلما 

كلما توطدت العالقة  ألهدافهاوى تطلعات الجماهير ومحققة كانت الممارسات الثورية على مست
بين الطرفين وتحولت القيادة الثورية إلى نخبة سياسية ثورية بالفعل، والعكس سيؤدي إلى تحول 
القيادات الثورية إلى أقليات مستبدة إن لم تفسح المجال لقوى أخرى لمشاركتها العمل السياسي في 

يف كان مصير بعض الزعماء الثوريين في المعسكر االشتراكي وفي وقد رأينا ك.إطار ديمقراطي
 .العالم العربي

وفي هذا السياق تستحضرنا حالة النخبة السياسية الفلسطينية، فقد استمدت هذه النخبة 
شرعيتها من خطابها الثوري الذي يلتزم بأهداف الشعب الفلسطيني وهي تحرير فلسطين من 

الكفاح  –العودة، وما صاحب هذا الخطاب من ممارسة ثورية  البحر إلى النهر وتطبيق حق
 –منظمة التحرير–، وعندما لم تأت الرياح بما تشتهي سفن الحركة الثورية الفلسطينية -المسلح 

باإلضافة إلى تقصير وخلل في بنية الحركة الثورية، مما اضطرها إلى التحول نحو نهج التسوية 
هذا التحول في . اتيجية كان التمسك بها أحد مصدر شرعيتهاوبالتالي التخلي عن أهداف استر 

النهج السياسي خالل السنين األولى للسلطة الوطنية والذي فسر بأنه تراجع عن النهج الثوري 
 –وعن األهداف الوطنية، شكك في نخبوية السلطة والقيادة الفلسطينية مما دفع بقوى أخرى 

خبة السياسية للشعب ألنها المعبرة عن أهدافه وتطلعاته لتقول بأنها الن–الجماعات اإلسالمية 
وما جرى مع حركة فتح جرى مع حركة حماس فهذه االخيرة استمدت شعبيتها .القومية

ومصداقيتها من نهج المقاومة والجهاد وهو النهج الذي اهلها لتتموقع كنخبة متميزة في المجتمع 
،ولكن عندما  2119يناير  25التي جرت في  الفلسطيني ثم نجاحها في االنتخابات التشريعية

 2117اصبحت سلطة وحكومة في غزة  بعد إنقالبها او تمردها على السلطة في منتصف يونيو 
 .ثم اوقفت المقاومة،فقدت نخبويتها وتميزها 
المالكة عما سبق أن قلناه،  األسرأو نخب  ةأو الدينيوال يختلف حال النخب التقليدية 

إلى -ملكية أو دينية -السياسية التقليدية  األنظمةو سبب لجوء العديد من وربما كان هذا ه
على شرعيتها التقليدية أو الكارزماتية، فالمرتكزات االجتماعية، التقليدية  -إضفاء شرعية عقالنية

التي كانت تدعمها وتشكل مصدر قوتها السياسية، بدأت تتزعزع مع التحوالت المتسارعة الناجمة 
والتعليم، وإعادة النظر في الوظيفة السياسية للدين،  اإلنسانلديمقراطي والمناداة بحقوق عن المد ا

 .وتزعزع مكانة المورث من تقاليد وعادات وعالقات قرابة
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ومررررع ذلررررك يجررررب اإلقرررررار بالصررررعوبة الترررري تواجرررره الباحررررث العلمرررري فرررري موضرررروع النخبررررة 
عربية هي في غالبيتها إما أنظمرة عسركرية أو الحكم ال أنظمةالسياسية العربية، العتبارات منها أن 

ثورية أو تقليديرة، وبالترالي ال تحكرم مرن قبرل نخبرة المجتمرع برل مرن طررف شرخص أو أسررة أو قلرة 
لفرظ  إطرالقإن جراز -مستبدة بالسلطة، ومن جهرة أخررى ترأتي الصرعوبة مرن تعردد النخرب العربيرة 

مشتركة بين النخب العربيرة مسرتمدة مرن  فبالرغم من وجود قواسم -النخبة على من هم في السلطة
وحررردة الثقافرررة والحضرررارة والعقليرررة العربيرررة، فرررإن هنررراك تباينرررا برررين هرررذه النخبرررات، فمرتكرررزات النخبرررة 
السياسررية فرري دول الخلرريج ليسررت هرري نفسررها المرتكررزات فرري السررودان، وتلررك الموجررودة فرري المغرررب 

التبرراين بررين النخررب العربيررة فرري األقطررار  ليسررت هرري فرري ليبيررا وهلمجرررا، وفرري واقررع األمررر فررأن هررذا
العربية ال يعود إلى اختالف حقيقري علرى المسرتوى البنيروي النفسري والثقرافي بقردر مرا يعرود إلرى مرا 

نررات هرري شرركالنية يابتزعمرره وتدعيرره هررذه النخررب لنفسررها مررن مصررادر شرررعية أو منرراهج حكررم فالت
تفاقهررا فرري خصررائص أو قواسررم مشررتركة خارجيررة أمررا الجرروهر والعمررق فيؤكررد تشررابه هررذه النخررب وا

 :يلييمكن تلخيصها بما 
إنها نخبة في حالة تحول بفعل ضغوي خارجية وتحوالت داخلية لها عالقة بالتوجه الديمقراطي  -1

 .وزيادة الوعي الجماهيري 
 .وعلمانيين الخ أصوليينإنها نخبة توليفية، تتشكل من قوى متعددة حداثيين وتقليديين،  -2
بالضرورة، فغياب الديمقراطية، أو وجود ديمقراطية أبوية وموجهة، يجعل النخبة  إنها نخبة قوة -3

 .والعصبوية واألمن للبقاء في السلطة شعلى الجي الحاكمة تعتمد السياسية
يجعلها في مواجهة مستمرة  ةأو المشروعيإنها نخبة في حالة صراع مستمر، ففقدانها للشرعية  -4

 .أو طائفية أثنيةأسس مع قوى سياسية على  مع الشعب أو
أنها ال تصل إلى السلطة ألنها نخبة المجتمع، إنما بعد وصولها للسلطة بالوراثة أو بالثورة أو  -5

صفات التضخيم  إضفاءالعسكرية تسعى لشرعنة وجودها والزعم بنخبويتها من خالل  االنقالبات
 .رموزها الحاكمة والتقديس على

للخارج ال ينبع قرارها من اعتبارات داخلية، بل يؤثر عليه في كثير من الحاالت نخب تابعة  إنها -9
والسياسة إن لم يكن يصنع في الخارج وخصوصا في مجال السياسة الخارجية،  من الخارج
  .العامة االقتصادية

واضحة في عمل هذه النخبة، حيث تنشغل بتسيير  ةاستراتيجيلكل االعتبارات السابقة، تغيب  -7
الصراع ضد السلطة، دون االهتمام بوضع  أوعلى وجودها في السلطة  والحفاظ األمور اليومية

 .وطنية بعيدة المدى ةاستراتيجي
 

 :الصةـــخ
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ال جدال أن موضوع النخبة يثير كثيرا من التساؤالت ويطرح كثيرا من القضايا التري تحرتم 
ثين فرري تحلرريلهم إعررادة النظررر فرري العديررد مررن المفرراهيم والمقاربررات المعتمرردة لرردى العديررد مررن البرراح

برررأهم األفكرررار حرررول نظريرررة النخبرررة سرررواء التررري جررراء بهرررا  اإللمرررامللررنظم السياسرررية، وإن كنرررا حاولنرررا 
 أننرراللنخبررة أو اجتهررادات بعررض الكترراب العرررب حررول الموضرروع إال أننررا ال نررزعم  األوائررلالمفكرررون 

يتسراءل عرن عالقرة  قرد فالقرار  استوفينا الموضوع حقه مرن اإلحاطرة العلميرة الشراملة لكرل جوانبره، 
ال يشررتري ذلررك؟ أيضررا ال  أمبالنخبررة السياسررية، فهررل يفترررض توافررق أفرادهررا إيررديولوجيا  االيرردولوجيا

يشعر القرار  أن تحليلنرا لعالقرة النخبرة بااللغارشرية مرن جهرة وبالديمقراطيرة مرن جهرة أخررى وضرع 
ة النخبرة مثلهرا مثرل مجمرل النقاي على الحرروف، واالهرم مرن ذلرك قرد يتسراءل القرار  هرل إن نظرير

النظريررات االجتماعيررة، وبمررا أنهررا خالصررة تحليررل لواقررع المجتمعررات الغربيررة، تصررلح لمقاربررة الررنظم 
السياسية في دول العالم الثالث وخصوصا تلرك التري ال تعررف نظمرا ديمقراطيرة علرى شراكلة الرنظم 

 .الديمقراطية في الغرب؟
 تتضررحك، ونعتقررد أن مصررطلح النخبررة مررازال لررم إن كررل هررذه التسرراؤالت لهررا مبرراتهررا والشرر

أبعرراده ودالالترره الدقيقررة، وإن كنررا حاولنررا التمييررز بينرره وبررين األقليررة، وشررككنا فرري صررالحية نظريررة 
النخبررة كررأداة للتحليررل فرري األنظمررة غيررر الديمقراطيررة القديمررة والمعاصرررة، فررإن ذلررك ال يخفرري حقيقررة 

اقتصرراديا أو اجتماعيرا، أو سرريكولوجيا، قرد لعبررت عبررر أو ان ذات القرروة والنفروذ دينيررا كر األقليراتأن 
فري هرذا السرياق دور  ىوال ننسرالتاريخ دورا فعاال ومحوريا في التحروالت التري عرفتهرا المجتمعرات، 

الشخصررريات الكارزماتيرررة فررري إحرررداث التحررروالت برررل الطفررررات المهمرررة فررري حيررراة الشرررعوب، فتررراريخ 
كل منها يزعم أنه خير مرن فري المجتمرع، وقرد تكرون بعرض  الشعوب هو تاريخ الصراع بين أقليات

صررفوة للمجتمررع فرري بعررض المجرراالت، إال أن غيرراب دور الشررعب فرري الحكررم والتقيرريم  األقليرراتهررذه 
  .يجعل نخبويتها محل أخذ ورد، كما أنه ال توجد ضمانة باستمراريتها كنخبة بعد وصولها للسلطة
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تشرركل مفرراهيم ومفررردات المجتمرررع المرردني جررزءا  مررن النظريرررة السياسررية الغربيررة وخصوصرررا 
الديمقراطيررة، فهررو أداة يوظفهررا األفررراد للتعبيررر عررن مطررالبهم ومصررالحهم ولتقييررد قرردرة السررلطة علررى 

لبرزوغ الليبراليرة ، ومن هنا كانت والدته فري الغررب مصراحبة هم التدخل في الفضاء الخاص بحريات
وإن كان من علماء السياسة فري الغررب مرن ال يررى مبرررا للفصرل . السياسية ولتأسيس الديمقراطية

مررا بررين المجتمررع المرردني والديمقراطيررة، أو القررول بوجررود نظريررة خاصررة بررالمجتمع المرردني، إال أن 
المردني حترى فري  خصوصيته وأهميته فري الحالرة العربيرة وعرودة الحرديث مجرددا عرن دور المجتمرع

الغرب نفسه يدفعنا لتخصيص فصل خاص به، بل واعتبار اإلسهامات الفكريرة بشرأنه أساسرا جيردا 
لفهم التحوالت السياسية واالجتماعية في العرالم العربري وخصوصرا فري السرنين األخيررة حيرث نشرهد 

العربيررة  تحركرات اجتماعيررة غيرر مسرربوقة ،ومرا جرررى فرري ترونس ومصررر والحرراك فرري غالبيرة الرردول
أيضا فإن الحديث عن المجتمع المدني فرصرة للتطررق للمجتمرع .داللة على اهمية المجتمع المدني

 . المدني في فلسطين حيث ياخذ خصوصية تميزه عما هو عليه في البلدان االخرى 
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 المبحث األول
 Conceptual approachمقاربة مفاهيمية

   
 في تعريف المجتمع المدني: المطلب األول
 يسررمح المجررال بررالرجوع بالتفصرريل إلررى البرردايات األولررى لظهررور المجتمررع المرردني واقعررا  ال

وتداولررره مفهومرررا  وتشررركله كنظريرررة متكاملرررة، ولكرررن يمكرررن اإلشرررارة إلرررى أن بررردايات ترررداول مصرررطلح 
تومرراس هرروبس وجررون  –المجتمررع المرردني كرران فرري أوروبررا وتحديرردا  مررع منظررري العقررد االجتمرراعي 

وفررري بدايرررة تداولررره مرررع تومررراس هررروبس كررران يعنررري الدولرررة،  –روسرررو ومنتسررركيو لررروك وجررران جرررال 
،نفرس األمرر مررع -حيراة شرريعة الغابرة-فرالمجتمع المردني بالنسربة لره نقريض مجتمرع مرا قبررل الدولرة 

لرروك حيررث لررم يكررن هررذا األخيررر يميررز بررين المجتمررع المرردني والمجتمررع السياسرري، فهمررا واحررد وهررو 
ذين يؤلفررون جماعررة واحرردة ويعيشررون فرري ظررل قررانون ثابررت وقضرراء فكررل الرر"نقرريض حالررة الطبيعررة 

عادل وبوسعهم البت في الخصومات التي تنشرأ بيرنهم ومعاقبرة المجررم، فإنمرا يعيشرون فري مجتمرع 
الررذين ال مررالذ عررام لهررم علررى األرض أي ال دولررة تحمرريهم  فهررم مررا يزالررون فرري الطررور  امرردني، أمرر
 . 1الطبيعي

ولرررة مسرررتقرة، وهرررو عنررردما يتحررردث عرررن التمررردن أو المجتمرررع أمرررا مونتسررركيو فقرررد عرررايش د
المدني إنما يقصد حالة التوازن التي تقروم برين القروى التري تشركل الدولرة، والقرانون هرو عصرب هرذا 

، فرالمجتمع المردني (Spirit of the Laws 1741روح القروانين )التوازن، ومن هنا سمي كتابره 
أمرا بالنسربة لجران جراك روسرو ." اصة وهو نقريض االسرتبدادهو مجتمع القانون واحترام الملكية الخ
 :فق اتخذ المجتمع المدني عنده شكل

 . حكم القانون  -1
 .الفصل بين السلطات -2
 .2"التوازن بين السلطات أو التوازن بين القوى في الدولة -3

الرجل األول الذي سيج قطعة أرض وقرال هرذه لري ووجرد مرن النراس مرن هرم :وقول روسو
، ومن هنا أضراف روسرو 3"أول من أسس المجتمع المدني وى درجة أن يصدقوه، همن البساطة إل

 .عنصر المساواة إلى المجتمع المدني
 -كجهرراز سياسرري –ولكررن مررع مرررور الوقررت ومررع التمررايز الررذي برردأ يظهررر مررا بررين الدولررة 

يرررات والمجتمررع كفعاليررات ومصررالح برردا مفهررروم المجتمررع المرردني ينحررو إلرررى الداللررة عمررا يميررز فعال
أو هو كما يرى هيجل، كل الجمعيات وأشركال التضرامن التري تقرع . المجتمع عن السلطة السياسية
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مررا بررين األسرررة والدولررة مررع إضررفائه طابعررا ماديررا اقتصرراديا علررى هررذه التجمعررات وتقليلرره مررن درجررة 
 . استقالليتها عن الدولة

لكرررن مرررن منطلرررق ومرررن نفرررس االهتمرررام بالبعرررد االقتصرررادي لمؤسسرررات المجتمرررع المررردني و 
األيديولوجيررررة )ففرررري كتابهمررررا . فلسررررفي مغاير،تنرررراول الماركسرررريون األوائررررل مفهرررروم المجتمررررع المرررردني

عرررف كررل مررن مرراركس وانجلررز المجتمررع المرردني بأنرره (German Ideology 1149األلمانيررة
جماعررات العالقررات الماديررة لألفررراد داخررل مرحلررة مررن تطررور معررين للقرروى المنتجررة، إنرره تعبيررر عررن "

، و هرو حلبرة التنررافس الواسرعة للمصرالح االقتصررادية "الحيراة التجاريرة والصررناعية فري مرحلرة معينررة
إال أن ماركسيا أخرر ينتمري لجيرل . البرجوازية، هو المجتمع البرجوازي، وهو فضاء الصراع الطبقي

ى جديرررد مرررن الماركسررريين األوروبيرررين، ولمقاربرررة جديررردة للماركسرررية، وهرررو انطونيرررو غرامشررري، أعطررر
للمجتمع المدني بعدا ثقافيا وليس بعدا اقتصاديا ماديا كما فعرل مراركس وانجلرز، فرالمجتمع المردني 

الهيمنة السياسية والثقافية لجماعة اجتماعية علرى المجتمرع كلره باعتبارهرا المضرمون "في نظره هو 
مغررايرا يعطرري مفهومررا  -كراسررات السررجن –، وإن كرران فرري مكرران آخررر مررن كتابرره "األخالقرري للدولررة
 . 4للمجتمع المدني

إذن المجتمرع المرردني هررو جماعررات المصررالح وهري الجماعررات المنظمررة مررن األفررراد الررذين 
اقتصررادية -تجمعهررم مصررلحة مشررتركة أو رابطررة موحرردة ويناضررلون مررن اجررل حمايررة هررذه المصررالح 

ات قررد والتررأثير علررى الرررأي العررام وعلررى متخررذي القرررار، وهررذه الجماعرر-كانررت أو غيررر اقتصررادية 
وعلرى هرذا األسراس يعررف برترانرد . تكون ذات طبيعة ثقافية او دينية او مهنية أو جهويرة أو فئويرة

كل المؤسسرات التري تتريح لألفرراد )المجتمع المدني بأنه  sociologie politiqueبادي في كتابه 
 .5(التمكن من الخيرات والمنافع العامة دون تدخل أو توسط الدولة

-أو نتيجررة –ة فرري هررذا السررياق هرري أن المجتمررع المرردني تصرراحب مررع إن النقطررة المهمرر
لتأسرريس الديمقراطيررة والثررورات السياسررية والصررناعية والعلميررة والدينيررة، وهررو رديررف لحريررة التعبيررر 
والتنظرريم، وأنرره غالبررا  تأسررس مررن أسررف مررن المجتمررع وبالترردريج، وفرررض نفسرره علررى الدولررة بفعررل 

 .وصدامية في بعض األحياننضاالت متواصلة سلمية غالبا  
عن الدولرة، وهرو " استقاللية"فالمجتمع المدني بنية وعالقات ومؤسسات يؤسسها األفراد بر 

بهرررذا المعنرررى ال ينفصرررل عرررن حركرررة المجتمرررع الحرررديث وتطررروره، ومرررا يسرررتجد مرررن تطرررورات علرررى 
هرروم تررأثر كمررا أنرره المف. عالقررات أطرافرره مررع بعضررها الرربعض وعالقترره بمجملرره بررالمجتمع السياسرري

ويترررأثر بالموجرررات الفكريرررة المتسرررارعة وبتحديرررد الفكرررر الرررديمقراطي لمقوالتررره، لكرررل ذلرررك فرررإن مفهررروم 
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المجتمرررع المررردني البرررد وأن يتكيرررف مرررع هرررذه المسرررتجدات، وهكرررذا فرررإن المفهررروم فررري السسررريولوجيا 
د النظريررة السياسررية اليرروم يسررتعمل بمعرران ال تتفررق تمامررا  مررع مررا جرراء برره رواده األوائررل، سررواء روا

، ومررررع ذلرررك يمكرررن أن نسررررتخلص مرررن الخطررراب السياسرررري "الماركسررريون "أو " هيغرررل"التعاقديرررة، أو 
 :المعاصر الدالالت التالية للمجتمع المدني

االجتماعية والسياسرية  –عالقات ومؤسسات وثقافة  –المجتمع المدني هو تلك الفعاليات 
تردخل عنردما تعرارض هرذه التصررفات مصرالح التي تمكن المواطنين من مراقبرة تصررفات الدولرة وال

 .وحقوق المواطنين
المجتمرع المرردني هررو تنظيمررات المجتمررع المعبرررة عررن المطالررب والمصررالح والثقافررة السررائدة 

 .والتي قد تكون في حالة مصالحة مع السلطة السياسية أو في تعارض معها
ألفررراد الررتمكن مررن المجتمررع المرردني هررو كررل المؤسسررات واألنشررطة المنظمررة الترري تترريح ل

 .الخيرات والمنافع العامة دون تدخل مباشر من الحكومة
غالبيرة التعريفررات المتداولررة حرديثا  حررول المجتمررع المردني تسررير فرري هرذا االتجرراه، ونالحررظ 

المجتمرررع المررردني عرررن السرررلطة  –إلرررى حرررد مرررا  –علرررى هرررذه التعريفرررات أنهرررا تركرررز علرررى اسرررتقاللية 
وهررري أدبيرررات ليبراليرررة فررري  –وم فررري األدبيرررات السياسرررية المعاصررررة السياسرررية، وهكرررذا أصررربح المفهررر

يؤكررد علررى االسررتقاللية الترري يتمتررع بهررا األفررراد عررن  –غالبيتهررا بعررد انهيررار المنظومررة االشررتراكية 
الدولرررة سرررواء علرررى مسرررتوى تشررركيل األحرررزاب أو االنخرررراي فررري النقابرررات أو ممارسرررة حرررق التجمرررع 

وهررذا يعنرري أنرره تررم تجرراوز . لمية وكررل ذلررك فرري إطررار القررانون والتظرراهر وكررل سرربل االحتجرراج السرر
الحررررديث عررررن العالقررررة المباشرررررة بررررين المررررواطن والدولررررة وتجرررراوز الهيمنررررة المطلقررررة للسياسرررري علررررى 

إن الدفاع عن المجتمع المردني كران متزامنرا مرع تطرور األفكرار حرول الفرديرة وحقروق "االجتماعي، 
 .9"األفراد في الحرية والملكية

ور المجتمع المدني أصبح الحديث يدور عن عالقة غير مباشررة أو عالقرة جدليرة مع ظه
كتجسررريد سياسررري للدولرررة، حيرررث تتوسرررط برررين الطررررفين تنظيمرررات  ةبرررين المجتمرررع والدولرررة أو السرررلط
وهيئرررات وجمعيرررات ونقابرررات، دون أن يعنررري األمرررر بطبيعرررة الحرررال  7المجتمرررع المررردني مرررن أحرررزاب
ة تبقى بنية فوقية ومهيمنة بدرجة ما، ألنهرا دون هرذا الردور ال تسرتطيع قطيعة بين الطرفين، فالدول

أن تقرروم بوظيفتهررا السياسررية والحقوقيررة، كمررا أن مؤسسررات المجتمررع المرردني تبقررى مقيرردة بشرربكة مررن 
القررررروانين والضررررروابط التررررري تحرررررددها الدولرررررة، و إال سررررريتحول المجتمرررررع المررررردني إلرررررى دولرررررة داخرررررل 

يمقراطيررة تسررعى الدولررة لتقويررة دور المجتمررع المرردني ال لتقويضرره، ألنرره وفرري المجتمعررات الد.الدولررة
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ضررمان الحفرراظ علررى التضررامنات المجتمعيررة وعلررى خصوصرريات أصرربحت اليرروم مهررددة مررن طرررف 
 . العولمة بكل أبعادها

 المجتمع المدني في العالم العربي وتحديات التأسيس: المطلب الثاني
عد إشكالية مركبرة، حيرث أضريف إلرى عردم التحديرد الحديث عن المجتمع المدني العربي ي

الرررردقيق للمصررررطلح تبرررراين المجتمعررررات العربيررررة مررررن حيررررث كونهررررا التربررررة الترررري سرررريزرع فيهررررا هررررذا 
فهررل المجتمررع المرردني فكررر وممارسررة كمررا عرررف فرري الغرررب، حيررث ولررد وترعرررع وأخررذ . المصررطلح

دث عنره المثقفرون العررب ويرومرون دالالته عبر تاريخ الغرب، هو نفسه المجتمع المدني الذي يتحر
تكوينه في مجتمعاتهم؟ وهل يتفق المثقفون والسياسيون العرب على تصور واحد للمجتمع المردني؟ 
وهررل يمكرررن الحرررديث عرررن مجتمرررع مررردني عربررري برررالمطلق أم عرررن مجتمعرررات مدنيرررة عربيرررة تختلرررف 

 .ل دولة عربية؟باختالف درجة التحديث السياسي ومدى التقدم في مجال الديمقراطية في ك
كمرررا سررربقت اإلشرررارة فرررإن ترررداول مفهررروم المجتمرررع المررردني فررري الغررررب جررراء الحقرررا  لوجررروده 

عررن الدولررة مررن أحررزاب ونقابررات وتجمعررات ثررم  1(المسررتقلة)الفعلرري، بمعنررى أنرره وجرردت المؤسسررات 
ثالثيرة وال –أطلق على هذه الفعاليات االجتماعية اسرم المجتمرع المردني، أمرا فري مجتمعاتنرا العربيرة 

فقرررررد ترررررم التفكيرررررر برررررالمجتمع مررررردني فررررري سرررررياق المشرررررروع الحرررررداثي السررررراعي لتأسررررريس  –عمومرررررا  
الديمقراطية، فهو وجد كفكرة ومشروع ثم ترم البحرث عرن كيفيرة خلقره أو البحرث عنره إن كران هنراك 

 .ما يدل على وجوده
المرردني وهكرذا نالحرظ أنره فري الوقرت الرذي هردأ فيره النقراش الفكرري حرول مفهروم المجتمرع 

في الغرب، حتى بات التطرق إليه أمرا  نرادرا ، تزاحمرت الكتابرات والتنظيررات حرول المجتمرع المردني 
فرري دول العررالم الثالررث بمررا فيهررا المجتمعررات العربيررة، حيررث أن الحررديث عررن المجتمررع المرردني فرري 

الررتخلص هرذه المجتمعرات تصراحب مرع التحركرات الترري تعرفهرا هرذه المجتمعرات نحرو الديمقراطيرة و 
بحيررث أصرربح مفهرروم المجتمررع المرردني الالزمررة . مررن إرث الررنظم التسررلطية التيوقراطيررة والدكتاتوريررة

ونعتقررد أن األمررر ال . الضرررورية فرري أي طرررح سياسرري يعررالج مشرركلة الديمقراطيررة فرري هررذه البلرردان
إن صرح  يخص البلردان العربيرة فقرط برل إن ترالزم الديمقراطيرة والمجتمرع المردني هرو قرانون عرالمي

التعبيررر، فررإذا كانررت الديمقراطيررة تعنرري المشرراركة فرري القرررارات الترري تررؤثر فرري حيرراة الفرررد ومصرريره، 
 .فكيف يمكنها أن تكون دون المجتمع المدني، فالمجتمع المدني هو المقصود بالمشاركة؟

ومرررع ذلرررك فكمرررا تباينرررت المواقرررف والتصرررورات حرررول مررردى وجرررود ديمقراطيرررة فررري الررردول 
يوجرد هرري ديمقراطيررة مشرروهة وشرركلية وقائررل بررأن  بررين قائررل بوجودهررا وقائررل بررأن مررا  العربيررة، مررا



 15 

هنرراك إنجررازات ال تنكررر نحررو الديمقراطيررة، كررذلك األمررر مررع المجتمررع المرردني، حيررث تررالزم القررول 
بوجرود المجتمررع المرردني مرن عدمرره مررع القررول بوجرود ديمقراطيررة مررن عردم وجودهررا، باإلضررافة علررى 

تمرع المردني عررف تعويمرا  وتسرطيحا  فري مجرال اسرتخدامه فري العرالم العربرري، ذلرك فرإن مفهروم المج
وال يعرود هرذا األمررر فقرط لكونرره مفهومرا  مسررتوردا  وبالترالي جديردا  علررى الفضراء الفكررري العربري، بررل 
يعود أيضا  ألن المثقفين السياسيين أصبحوا يوظفون مقولرة المجتمرع العربري انطالقرا مرن براغماتيرة 

فمن يتفق مع الحركية السياسية السائدة في بلرده ويضرفي عليهرا حكرم قيمرة إيجرابي، يقرول سياسية، 
بوجود مجتمع مدني ويطلرق صرفة المجتمرع المردني علرى تشركالت وعالقرات قرد تؤسسرها الدولرة أو 

، ومرررن يقرررف موقرررف المعارضرررة مرررن النظرررام ...تكرررون تعبيررررا  عرررن بنيرررات تقليديرررة كالقبيلرررة والطائفرررة
ئم ومرررن توجهاتررره الراميرررة إلرررى إحرررداث تغيررررات ذات مظهرررر ديمقراطررري ينفررري صرررفة السياسررري القرررا

المجتمرع المرردني عرن التشرركالت المدنيرة الترري يؤسسرها النظررام مباشررة أو يرردعمها أو التري تولررد مررن 
المجتمررع ولكنهررا ال تعررارض النظررام القررائم، بررل ينفونهررا حتررى عررن مؤسسررات مجتمررع مرردني حقيقرري، 

ترفررون بوجررود مجتمررع مرردني إال فرري ظررل وجررود ديمقراطيررة حقيقيررة وفرري ظررل وهررؤالء اآلخرررون ال يع
 .تحوالت جذرية تكون بمثابة القطعية مع النظام القائم

أن الصررعوبة الكبرررى الترري تواجرره الكتابررة حررول المجتمررع المرردني فيرررى برهرران غليررون  أمررا
المجتمررع المرردني فرري  العربرري تكمررن فرري انعرردام التحديرردات الدقيقررة للمصررطلح، وهررو يرررى أن مقاربررة

 :العالم العربي تتطلب تحرير المفهوم من التباسات ثالثة
وهو الغالب الذي يجعل من المجتمرع المردني رصريد قريم الحريرة والتحررر وبالترالي  :األول

 .يضعه في مواجهة السلطة والدولة وهما بداهة في العالم العربي تتميزان بالتسلط
ة مفهرروم المجتمررع المرردني مررع مفهرروم الشررأن الخرراص ينبررع مررن مطابقرر :االختتت ا الثتتاني

المتعلررق بررالفرد وحريترره وحياترره الشخصررية مقابررل الشررأن العررام والدولررة الترري تهررتم برراألمور الوطنيررة 
 .العليا

هررو الرذي يضررع مفهرروم المجتمررع المرردني فري تقابررل مررع مفهرروم المجتمررع  :االختتت ا الثالتت 
التقليدية من دينية وقبلية وجهويرة، فرإن المجتمرع المردني األهلي، فإذا كان هذا األخير يشمل البنى 

 .6...يتطابق مع البنى والتنظيمات الحديثة من حزبية ونقابية وتنظيمات نسائية وطالبية الخ
ومررن هنررا يررررى برهرران غليررون أن المجتمرررع المرردني هرررو مفهرروم مجرررد ولررريس واقعررا  عمليرررا  

، فررالمجتمع المرردني ال يمكررن أن ي فهررم كحقيقررة تجريبيررة اختباريررا  قائمررا  بذاترره، أي لرريس شرريئا  جرراهزا  
باالنفصال عرن الدولرة والتطرورات العامرة للمجتمرع، وبالترالي ال يخلرو أي مجتمرع بشرري مرن تنظريم 
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" غليرون "هرذه المقاربرة التري أترى بهرا . مدني أو مجتمع مدني وأال كان هذا المجتمع مجتمعا  همجيا  
ع المرردني العربرري واإلسررالمي حتررى أنرره يررذهب إلررى القررول إنرره ال تنحررو إلررى القررول بتاريخيررة المجتمرر

يمكن تصور نشوء الدولة العربية اإلسالمية األولى مرن دون وجرود البنرى االجتماعيرة المدنيرة التري 
 .سندت اإلسالم في بناء سلطته المركزية على أسس عقيدية

دم اسررتقاللية فرري نقطرة أساسررية وهرري عرر" هيغررل"ويقتررب تصررور برهرران غليررون مرن تصررور 
المجتمع المدني عرن الدولرة اسرتقالال  تامرا ، وهري العالقرة التري تقروم علرى الصرراع والتكامرل، بحيرث 

إن السياسررة ال تحترراج كرري تقرروم إلررى إلغرراء البنررى المدنيررة مررا قبررل "ال يسررتغني أحرردهم عررن اآلخررر، 
يرد هرذه البنرى المدنيرة الدولة، ولكنها بما تقدمه من مبراد  أسرمى ومؤسسرات أكثرر فاعليرة تتريح توح

وجمعهررا تحرررت رايتهرررا، وهرري ال تتقررردم كسياسرررة، أي كحالررة أشرررمل إال بقررردر مررا ترررنجح فررري معالجرررة 
تناقضرات المؤسسرات المدنيرة وتعمرل علرى عقلنتهرا ووضررعها فري سرياق ومنطرق جديرد هرو المنطررق 

أخرررذا : نيرررينالررروطني الشرررامل، ولرررذلك ال قيمرررة للسياسرررة إال إذا ارتبطرررت بهرررذا المجتمرررع المررردني بمع
وعطاء، إنهرا ال تسرتطيع أن تبقرى إال بقردر مرا يسرتمر المجتمرع المردني فري خلرق العصربيات والقريم 

الخ، وال يستطيع هرذا المجتمرع أن يحفرظ ...والبني الالسياسية األولى، األسرة والفرد والعقيدة والعادة
ترنجح فري معالجرة التناقضرات توازنه وينظم نفسه في مرحلته المتقدمة، إال بقدر ما تسرتمر الدولرة و 

 .11"التي تنجم عن صراعاته الطبيعية
في مقابل هذا الرأي الذي يعتبر المجتمع المدني انعكاسرا  لواقرع المجتمرع وبنياتره التحتيرة، 

الررذي يعبررر عررن موقررف متشررائم تجرراه المجتمررع " دمحم عابررد الجررابري "يررأتي موقررف المفكررر المغربرري 
هنراك : "يربط وجود المجتمع المردني بالمدينرة والتمردن، حيرث يقرولالمدني في الوطن العربي، ألنه 

واقعة أساسية وبديهية ال يمكن أن تكون موضروع خرالف، وهري أن المجتمرع المردني هرو أوال وقبرل 
المرردن، وان مؤسسرراته هرري تلررك الترري ينشررئها النرراس بيررنهم فرري المدينررة لتنظرريم  عكررل شرريء، مجتمرر

، وحيث أن البادية والريرف همرا السرمة الغالبرة "السياسية والثقافية حياتهم االجتماعية واالقتصادية و 
ال يوجررد مجتمررع مرردني فرري الرروطن  نعلررى المجتمعررات العربيررة باإلضررافة إلررى الجهررل واألميررة، إذ

مرن جهرة أخررى يررربط الجرابري المجتمرع المردني بالديمقراطيررة ليصرل إلرى نفرس النتيجررة،  11.العربري
. خ فرررري المجتمرررررع العربرررري، هررررذا يعنرررري غيرررراب المجتمررررع المررررردنيفحيررررث أن الديمقراطيررررة لررررم ترسرررر

والديمقراطيرررة التررري يقصررردها ليسرررت الديمقراطيرررة الشررركلية التررري تعرفهرررا بعرررض البلررردان العربيرررة، برررل 
يقصد بها ذلرك النروع مرن العالقرة برين الحراكمين والمحكرومين، برين الدولرة والشرعب، ونموذجهرا هرو 

إنهرا العالقرة المبنيرة علرى ترداول السرلطة السياسرية علرى . الشرماليةالقائم في أوروبا الغربية وأمريكرا 
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أسرراس األغلبيررة االنتخابيررة الترري يفرزهررا التعبيررر الررديمقراطي الحررر مررن خررالل التنررافس الحزبرري فرري 
 .12إطار احترام حقوق المواطن السياسية منها على وجه الخصوص

هررو المجتمررع الررذي يمررارس فيرره  "الجررابري "وبالتررالي فررإن المجتمررع المرردني الررذي يعترررف برره 
الحكرررم علرررى أسررراس أغلبيرررة سياسرررية حزبيرررة وتحتررررم فيررره حقررروق المرررواطن السياسرررية، االجتماعيرررة، 

دولرة "االقتصادية والثقافية في حدها األدنى على األقرل، إنره بعبرارة أخررى المجتمرع الرذي تقروم فيره 
مسرررررتقل، األحرررررزاب، النقابرررررات البرلمررررران، القضررررراء ال" المؤسسرررررة"برررررالمعنى الحرررررديث لرررررر " المؤسسرررررات
 .الخ...والجمعيات
يرررتحفظ علرررى مرررا تعرفررره البلررردان العربيرررة مرررن مظررراهر الحداثرررة ومرررن أشررركال " الجرررابري "فرررر 
، ألنره يررى 13بالرغم من اعترافه أن رياح الديمقراطية بدأت تهب علرى العرالم العربري –الديمقراطية 

األقطار العربية، ومرا تعرفره هرذه البلردان مرن  قد أقحمت إقحاما  في معظم 14أن بنى الدولة الحديثة
مؤسسات وأحرزاب وبرلمانرات ونقابرات وجمعيرات مرا هري إال أشركال مشروهة لمرا تعرفره المجتمعرات 

فبينمرررا مؤسسرررات المجتمرررع المررردني فررري الغررررب نشرررأت بفعرررل تطرررور داخلررري . الغربيرررة الديمقراطيرررة
نرتج عنره قيرام مجتمرع مردني مسرتقل عرن  وبموازاة مع نشوء وتطرور هرذه الدولرة نفسرها، األمرر الرذي

" وثقافيرررة..." شرررركات، بنررروك"مجتمرررع قوامررره مؤسسرررات اقتصرررادية  –الدولرررة  –المجتمرررع السياسررري 
، بينمرا حردث هرذا فري الغررب الرديمقراطي نجرد أن بنرى الدولرة "مدارس، معاهد، وسائل إعالم ونشر

 .سا  وبالقوة أحيانا  الحديثة في األقطار العربة قد غرستها الدول االستعمارية غر 
فرري اتجرراه مخررالف يررذهب وحيررد عبررد المجيررد الررذي يفصررل مررا بررين الديمقراطيررة والمجتمررع 
المرردني، فررإذا كانررت الديمقراطيررة تتصررف بالعالميررة فررالمجتمع المرردني لرره صررفة الخصوصررية، ويقررول 

م الدينيررة إن فكرررة المجتمرع المرردني فري الغرررب ال مجرال لهررا لردينا، نحررن فري مجتمررع القري: )فري ذلرك
فيرره قرريم جوهريررة وال يمكررن بررأي حررال القفررز فوقهررا أو تحييرردها كمررا هررو الحررال فرري المجتمررع المرردني 
الغربررري، فرررنحن نتحررردث عرررن المجتمرررع المررردني بشررركل تقريبررري أو نأخرررذ بعرررض جوانبررره علرررى عكرررس 

فري أي الحال في النموذج ألتعددي وآلياته التري تتسرم برأن لهرا طبيعرة إنسرانية عامرة وقابلرة للوجرود 
مجتمرع، وبالترالي فعنرردما نتحردث عرن قضررية الديمقراطيرة فرري المجتمرع نميزهرا عررن قضرية المجتمررع 

 .14(المدني
وحيرررث أن هرررذه الدولرررة العربيرررة الحديثرررة ليسرررت نابعرررة مرررن المجتمرررع وال تعبرررر عرررن نضرررج 
حقيقرري لمكوناترره، فإنهرررا تلجررأ إلررى اسرررتعمال وسررائل العنرررف المشررروع وغيررر المشرررروع وتسررخر كرررل 

واتها لتمتين سيادتها، وهي في سبيل ذلك ال تترورع عرن اخترراق المجتمرع المردني ألجنينري، وذلرك أد
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 .بخلق أحزابها السياسية ونقاباتها وجمعياتها
أو  –فهررررو يميررررز مررررا بررررين المجتمررررع المرررردني " الطرررراهر لبيررررب"وبالنسرررربة للمفكررررر التونسرررري 
ع المررردني أي البنررراء ألمفررراهيمي مرررن جهرررة ومفهررروم المجتمررر –المؤشررررات الموضررروعية الدالرررة عليررره 

الفكري الرذي يعبرر عرن هرذا الواقرع، فالتراريخ العربري اإلسرالمي عررف حركرات وعالقرات اجتماعيرة 
سياسررية ودينيررة داخلررة فرري عالقررات ضرردية مررع السررلطة السياسررية القائمررة، سررواء حركررة القرامطررة أو 

ادية، إال أن هرذه الحركرات لرم الخوارج أو حركات التحرر ضد االسرتعمار أو ضرد األنظمرة االسرتبد
تجعررل مررن الحريررة المدنيررة مسررألة مركزيررة لهررا، ولررم تررراكم إنجررازات علررى مسررتوى الواقررع، ربمررا ألن 

السياسري، ذلرك / المجتمع العربري اإلسرالمي آنرذاك لرم يكرن مهيئرا  لتحقيرق هرذا المطلرب االجتمراعي
وهرو يررى أن . سياسري هرو الرذي ترراكمأن براديغم الطاعرة هرو الرذي سراد كإيرديولوجيا، واالسرتبداد ال

الحركررات السياسررية، النقابيررة والفكريررة والترري هرري إرهاصررات أو شررروي تكررون مجتمررع مرردني، كانررت 
في عهد االستعمار أكثر تنوعا  ونشاطا  مما أصبحت عليه بعد االستقالل وهرذه ظراهرة عرفتهرا كرل 

إال أن مطلب التحررر مرن االسرتعمار طغرى  البلدان التي استعمرت سابقا ، بما فيها البلدان العربية،
علررى غيررره مررن المطالررب ولررم تهررتم هرررذه الحركررات إال قلرريال  بقضررايا الديمقراطيررة والحقرروق المدنيرررة 

 . لألفراد، حيث كانت جل المطالبات متجهة ضد المستعمر
ال يفصررررل بررررين المجتمررررع المرررردني والديمقراطيررررة وبينرررره وبررررين الحريررررة، " الطرررراهر لبيررررب"إن 

، ولررم يعرررف 1761تمع العربرري لررم يعرررف الحريررة بمعناهررا السياسرري إال مررع الحملررة الفرنسررية فررالمج
الديمقراطيرررة إال كمطلرررب لبرالررري وخصوصرررا  بعرررد انهيرررار المعسررركر االشرررتراكي، أمرررا علرررى مسرررتوى 

إن مفهرروم المجتمررع المرردني عنرردنا بررال ترراريخ، وهررذا "يرررى " الطرراهر لبيررب"اسررتعمال المفهرروم، فررإن 
يعبرررر عرررن حالرررة طررروار  فررري الفكرررر " الطرررار  "ج العلمررري فررري اسرررتعماله، إن االسرررتعمال مرررأتى الحرررر 

العربي وال يحيل في كل الصور إلرى ممارسرة ترم تنظيرهرا وال إلرى تنظيرر واقرع تمرت ممارسرته، إنره 
سابق للظواهر التي يريد اإلحالة إليها، لقد طاف متسيسا  وراج رواجرا  سرريعا  بعرل توظيفره وقبرل أن 

 15"بمعنى أو استعماليتقيد 
إن تررراريخ المجتمرررع المررردني العربررري هرررو جرررزء مرررن تررراريخ نضرررال الشرررعوب العربيرررة ضرررد 
االسرررررتبداد والقهرررررر، وحيرررررث إن طبيعرررررة الدولرررررة العربيرررررة مرررررن حيرررررث نظامهرررررا السياسررررري وتشررررركالتها 
س االجتماعيرة وعالقاتهررا الخارجيررة، يبرررز لنررا حالررة الغربرة الترري تعيشررها الدولررة عررن المجتمررع والعكرر

صررحيح، وافتقادهررا غالبررا  للشرررعية والمشررروعية، باإلضررافة إلررى حضررورها السررلطوي القرراهر فرري كررل 
برالمجتمع كانرت غالبرا  عالقرة صرراع أو سرعي إلرى  –السرلطة السياسرية  –شيء، فإن عالقة الدولة 
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لرم تكرن أطرافره، السرلطة مرن جانرب وقروى اجتماعيرة،  –عالقرات الضردية  –الهيمنة، وهذا الصراع 
ياسررية ودينيررة واقتصررادية مررن جانررب آخررر، ترفررع بشرركل واضررح وخصوصررا  الطرررف الثرراني شررعار س

تأسيس المجتمع المدني، ألن مفهوم المجتمع المدني كما أشرنا مفهوم غربي يعبر عن نوع الثقافرة 
ومررع ذلررك فررإن المطالررب االجتماعيررة فرري سررياق . السياسررية والنظررام السياسرري السررائدين فرري الغرررب

السياسري والنضرال الرديمقراطي كانرت تعمرل علرى تأسريس أو تفعيرل مجتمرع مردني، وعليره التحديث 
يمكرررن أن تصرررنف الحركرررات والجمعيرررات واألحرررزاب الموجرررودة اليررروم فررري الررردول العربيرررة كمؤسسرررات 
مجتمررع مررردني بقررردر مرررا تكرررون معارضرررة السرررتبداد الدولرررة وتسرررلطها، وبقررردر مرررا ترفرررع مرررن شرررعارات 

 .الحرية واالستقالل
جهة أخرى فإننا نعتقد أن الحديث عن وجود مجتمع مدني عربي أو عردم وجروده أو  ومن

التسرراؤل حررول ترراريخ نشرروئه هرري أمررور متجرراوزة اآلن، ألن المجتمررع المرردني ال يؤسررس بقرررار فرري 
لحظرررررة زمنيرررررة معينرررررة ومتفرررررق عليهرررررا، فتاريخررررره هرررررو تررررراريخ النضرررررال مرررررن أجرررررل الحريرررررة المدنيرررررة 

مقراطيرة ليسرت شريئا  يحرردث بقررار أو يسرتورد برل هري مراكمرة إنجررازات والديمقراطيرة، وحيرث إن الدي
حداثيرررة، سياسرررية واقتصرررادية واجتماعيرررة عبرررر الرررزمن، إنجرررازات تفررررض نفسرررها بالنضرررال ومقاومرررة 
السلطة أحيانا  وبالتفراهم وااللتقراء معهرا فري منتصرف الطريرق إن كران ذلرك ممكنرا  حينرا آخرر، فكرذا 

إنه مراكمة إنجازات عبر الزمن وعبرر النضراالت، وحترى النقراش الرذي األمر مع المجتمع المدني، 
يردور فري المجتمعررات العربيرة حرول وجررود أو عردم وجرود مجتمررع مردني هرو بحررد ذاتره مسراهمة فرري 

 .تأسيس مجتمع مدني أو إرهاص دال على وجوده
خصوصرررية الحالرررة العربيرررة تجعلنرررا نتسررراهل فررري شرررروي تأسررريس المجتمرررع المررردني، فكرررل 

لرررة لبلرررورة توجهرررات أو تجمعرررات مصرررلحية ذات اسرررتقاللية نسررربية عرررن الدولرررة، يمكرررن اعتبارهرررا محاو 
تأسيسا لمجتمع مردني حترى وإن لرم تردخل فري مواجهرة مرع السرلطة السياسرية، فرال يمكرن ان نطلرب 
من مجتمعات فقيرة ماديا أو فكريا تحكمها القبيلة والعائلرة والطائفرة، أن تؤسرس مررة واحردة مجتمعرا 

فررأن تررتمكن جماعررات المصررالح بدايررة أن تسررتقل فرري نشرراطها عررن السررلطة . ا فرراعال وصررداميامرردني
السياسررية فهررذا أمررر ايجررابي، ومررن هنررا نجررد مررن يتحرردث عررن برروادر مجتمررع مرردني حتررى فرري دول 

فرررالغرف التجاريرررة والجمعيررات الخيريرررة هررري برررواكير  ،محافظررة وغيرررر ديمقراطيرررة كالعربيررة السرررعودية
ي سررعودي، ونحررن نعرررف الرردور الررذي لعبترره الجمعيررات الخيريررة فرري خلخلررة مؤسسررات مجتمررع مرردن

بعررض مرتكررزات النظررام السياسرري وفرري دعررم حركررات المقاومررة اإلسررالمية فرري أكثررر مررن بلررد عربرري 
 . وإسالمي



 61 

التضررامنية السياسررية  تبمعنررى التشرركيال –ولكرن ممررا ال شررك فيرره أن وجررود مجتمررع مرردني 
ب، نقابرررات، جمعيرررات، نرررواد، ملتقيرررات ثقافيرررة، اتحرررادات طالبيرررة أحرررزا: واالجتماعيرررة واالقتصرررادية

الترررري يؤسسررررها األفررررراد باعتبررررارهم ذوات مدافعررررة عررررن مصررررالح، وفعاليررررة هررررذا المجتمررررع  –ونسرررروية 
هررو شررري ضررروري مررن أجررل الديمقراطيررة وإقامررة دولررة القررانون،  –واسررتقالله ولررو نسرربيا  عررن الدولررة 

هولة والدة مجتمررع مرردني حقيقرري، وهرري إن لررم تسررتطع قمعرره وعليرره ال تتقبررل السررلطة السياسررية بسرر
 . تلجأ لدفع قوى مجتمعية لمواجهته وهذه القوى تمثل المجتمع المدني المضاد

إذن فرري مواجهررة تسررلط الدولررة أو رفضررها االعتررراف بمررن يخالفهررا مررن فعاليررات المجتمررع 
وحيرث إنهرا ال تسرتطيع مقاومرة ولكرن الدولرة . تلجأ قوى التحرر والديمقراطية لتأسيس مجتمع مردني

نظررررا  السرررتحقاقات خارجيرررة تررردفع فررري اتجررراه تبنررري الديمقراطيرررة  –أو إلغررراء هرررذا المجتمرررع المررردني 
والحريرات السياسرة، وكرذا بفعرل التحروالت اإليجابيرة الدالررة علرى نضرج المجتمرع العربري والتري تهرردد 

أحررزاب : الخرراص بهررا" ا المرردنيمجتمعهرر"فإنهررا تعمررل علررى تأسرريس  –السرركونية السياسررية السررائدة 
سررررلطة، جمعيررررات سررررلطة، نررررواد سررررلطة، بررررل أن الررررزعيم رئيسررررا  كرررران أو ملكررررا  يوظررررف شخصرررريته 

خراص بره، والسرلطة السياسرة تحراول مرن خرالل ذلرك " مجتمرع مردني"الكارزماتيرة وشرعبيته لتأسريس 
رى المعارضرة أن تسحب البساي من تحت أقردام األحرزاب الشرعبية وفعاليرات المجتمرع المردني األخر
وإن لرم تسرتطع . للنظام و ركروب موجرة الديمقراطيرة إن لرم تنصرب نفسرها قائردة التحرول الرديمقراطي

أو أصرربحت التحرروالت الديمقراطيرررة متجرراوزة لهرررا ومهررددة لمصررالحها، فإنهرررا تحرراول الحرررد مررن هرررذه 
هري بمثابرة  لمواجهرة المجتمرع المردني الشرعبي الحقيقري، وتصربح" مجتمعهرا المردني"التحوالت بدفع 

الحكرررم وتتررردخل بحرررزم باسرررم حمايرررة المجتمرررع مرررن الحررررب األهليرررة أو الفوضرررى وباسرررم المصرررلحة 
 !.الوطنية،والتي هي في هذه الحالة ما هي إال مصلحة النخبة الحاكمة

 
ليسرررررت هررررري  –بنياتهرررررا االجتماعيرررررة والسياسرررررية والدينيرررررة  –ومفيرررررد القرررررول إن مجتمعاتنرررررا 

يخيررة لمجتمعاتنررا ليسررت هرري تلررك الترري عرفهررا الغرررب، وعليرره فررال مجتمعررات الغرررب والشررروي التار 
نعرررم نريرررد . ينتظرررر أن تكرررون نظمنرررا السياسرررية صرررورة طبرررق األصرررل لمرررا هرررو معرررروف فررري الغررررب

 االرررخ، ولكرررن يجرررب أن نؤسسرررها نحرررن بعقالنيتنررر...ديمقراطيرررة، ومجتمعرررا مررردنيا، وازدهرررارا اقتصررراديا
إن المراقرررب للحيررراة السياسرررية فررري . مهرررا علرررى مجتمعنررراالخاصرررة ال أن نسرررتوردها ونقح اوبإمكانياتنررر

مجتمعاتنا سيالحظ تعدد الجمعيات والنوادي ودور الثقافة ومنظمات حقوق اإلنسران التري وإن كران 
بعضها من خلق الدولة فإن العديرد منهرا مرالذ يلجرأ إليره مثقفرون وسياسريون ومهمشرون ومرن يشرعر 
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 –حكوميررة كانررت أو معارضررة  –التنظيمررات الرسررمية برراالغتراب فرري وطنرره، بعيرردا  عررن األحررزاب و 
وهذا ملموس في نشاي الجماعات اإلسالمية داخل هذه الجمعيات وكذا المراكز الثقافيرة ومنظمرات 
حقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية التي بدا دورها في السنوات األخيرة يتزايرد، وأحيانرا  تفروق 

 .مواجهتها لخروقات السلطةمؤسسات المجتمع المدني الحقيقية في 
أيضا  يمكن نتساءل لماذا ال نعتبر ما تقوم به بعض األنظمرة العربيرة التري اسرتقرت علرى 
خيرررار الديمقراطيرررة، مرررن دعرررم لتأسررريس األحرررزاب والنقابرررات والجمعيرررات هرررو إسرررهام منهرررا فررري خلرررق 

جهرررل، الفقرررر، انتشرررار األميرررة، ال –وتفعيلرررة مرررا دامرررت الظرررروف العامرررة للمجتمرررع " مجتمرررع مررردني"
ال تساعد كثيرا  على تسريع عمليرة تأسريس المجتمرع المردني؟ وحترى مرع  –ضعف الوعي السياسي 

افتررراض سرروء النيررة عنررد الدولررة بررالزعم أنهررا تؤسررس مجتمعهررا المرردني خوفررا  مررن أن ي فرررض عليهررا 
لمجتمرع هرذه المجتمع المردني الحقيقري الرذي تلروح بروادر تأسيسره، لمراذا ال تبتهرل القروى الحيرة فري ا
ولمراذا ال نأخرذ . البادرة من الدولة وتجيرها بما يخدم الديمقراطية وتفعيل المجتمرع المردني الحقيقري؟

حول المجتمع المدني حيث رأي أنره فري بعرض اللحظرات التاريخيرة يصربح إشرراف " هيغل"بتصور 
 الدولة على المجتمع المدني ضرورة البد منها، ولكن لحين؟

فررري أكثرررر مرررن دولرررة ثالثيرررة أن غيررراب إشرررراف الدولرررة عرررن مؤسسرررات  وقرررد أثبترررت التجربرررة
المجتمع المدني يؤدي إلى تمزق المجتمع المدني وتصرادمه مرع بعضره الربعض وبالترالي قرد يرؤدي 

،قويرة بالقرانون  إلى حرب أهلية وقد ثبت أيضرا  أن الديمقراطيرة ال تقروم إال حيرث تكرون الدولرة قويرة
 .االستبدادوتطبيق مبدأ المواطنة وليس ب

إن كرررررل ملرررررم بمؤسسرررررات المجتمرررررع المررررردني، يعررررررف أن تأسيسرررررها واسرررررتمراريتها وقيامهرررررا 
بواجباتها يحتاج إلى تمويل ومراقبة ومرجعية يقروم عليهرا، والمجتمرع األهلري العربري فري غالبيتره ال 
 يترروفر علررى أمرروال كافيررة وال علررى قرردرات تنظيميررة أضررف إلررى ذلررك أن الفئررة االجتماعيررة العربيررة

ضرررعيفة ومتعرررددة االنتمررراءات  –و المثقفرررون الطبقرررة البرجوازيرررة  –المؤهلرررة لقيرررادة المجتمرررع المررردني 
عرن طريرق الثرورة أو االنقالبرات مرن النضرال طويرل المردى فري إطرار  تأييرد التغييررهي أميرل إلرى و 

 .المجتمع المدني
وران حرررول إن مقاربرررة إشررركالية المجتمرررع المررردني فررري الررردول العربيرررة تسرررتدعي تجررراوز الرررد

هل يوجد مجتمع مدني أو ال يوجد؟ فهذا السؤال ال يختزل اإلشكالية وال يعبرر عنهرا وهرو : التساؤل
غيرررر دقيرررق علميرررا ، ألنررره يؤسرررس علرررى فرضرررية انتقررراء التباينرررات برررين المجتمعرررات ويفتررررض وجرررود 

لمثرالي، كمرا نموذج مثالي وجاهز للمجتمع المردني مرا علينرا إال أن نقرارن مرا عنردنا بهرذا النمروذج ا
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ونعتقرد أن المقاربرة العلميرة للموضروع يجرب . أنه يفترض إمكانية عدم وجود مجتمع مدني بالمطلق
أن تهررررتم بالتسرررراؤل حررررول شرررركل وبنيررررة المجتمررررع المرررردني؟ وطبيعررررة عالقترررره بالدولررررة؟ ومرررردى ترررروفر 

ت وفررري هرررذا السرررياق يمكرررن التأكيرررد مجرررددا  أن إرهاصرررا. مؤشررررات تمأسسررره؟ وكيرررف يمكرررن تفعيلررره؟
تشررركل مجتمرررع مررردني تعرررود إلرررى بررردايات ظهرررور األحرررزاب السياسرررية والنقابرررات والجمعيرررات، إال أن 
خصوصرية الدولرة العربيررة ومركزيرة السرلطة ومتطلبررات مرحلرة النضرال ضررد االسرتعمار، جعرل هررذا 
المجتمرع يرردور حرول الدولررة، يقترررب كثيررا  منهررا أحيانررا  حترى تنمحرري شخصرريته، وأحيانرا  يبتعررد عنهررا 

 .تصادم معها حتى يبدو األمر وكأن قطيعة بين الطرفينوي
المجتمرع المردني فري العرالم العربري، البرد مرن إثرارة  ةحتى نستوفي الحديث عرن خصوصري

مفارقة تشاركه فيها عديد من البلدان الثالثية، وهي وجرود جماعرات مصرالح أو تنظيمرات مجتمعيرة 
جهررة معهررا أحيانررا، ولكررن ال تضررع ضررمن مسررتقلة عررن الدولررة أو تسررعى لررذلك، بررل ترردخل فرري موا

مررثال الجماعررات  –أجنرردتها واهتماماتهررا الديمقراطيررة، فكرررا وممارسررة، فهررل نصررنف هررذه الجماعررات 
فالمراقرررب للحركيرررة السياسرررية فررري العرررالم العربررري يجرررد ان . ضرررمن المجتمرررع المررردني؟ –اإلسرررالمية 

لها، وهري األكثرر تنظيمرا لفئرات  الجماعات اإلسالمية هي أكثر الجماعات مواجهة للسلطة ورفضا
اجتماعيررة واألكثررر تقررديما للخرردمات المجتمعيررة، ممررا يجعررل المررواطنين أمررام خيررار صررعب مررا بررين 

أيضرررا  سرررؤال . الدولرررة بكرررل تسرررلطها وسرررلبياتها مرررن جانرررب والجماعرررات اإلسرررالمية مرررن جانرررب آخرررر
سسررات مجتمررع يفررض نفسرره وهرو، هررل يمكرن تصررنيف هيئرات وجماعررات مصرالح تلجررأ للعنرف كمؤ 

 . مدني ؟
 
 
 

إن نظررة علرى الواقررع الرراهن للمجتمررع المردني فرري العرالم العربرري تكشرف لنررا حالرة أو أكثررر 
 :من تمظهرات المجتمع المدني

مؤسسات مجتمرع مردني هشرة وضرعيفة ال ترأثير لهرا أو فعاليرة ويمكرن أن ترزول بعرد  :أوالً 
 .فترة قصيرة من ظهورها

كمنظمرررات حقررروق  –مرررول وتشرررجع مرررن جهرررات أجنبيرررة مؤسسرررات مجتمرررع مررردني ت :ثانيتتتاً 
ممرررا يجعلهرررا عرضرررة للمالحقرررة مرررن الدولرررة واتهامهرررا بالخيانرررة أحيانرررا ، وخصوصرررا  إذا  –اإلنسررران 

 .طائفية أو عرقية –اقتصر نشاي هذه المنظمات على الدفاع عن حقوق األقليات 
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وهرؤالء هرم بشركل  مؤسسرات مجتمرع مردني تؤسسرها الدولرة وأصرحاب النفروذ والجراه، :ثالثاً 
أو بررآخر أقرررب إلررى السررلطة مررن قررربهم للمجتمررع المرردني الحقيقرري، ألن حرصررهم علررى مصررالحهم 
ونفررروذهم وتطلعهرررم للسرررلطة، يررردفعهم لررردفع مؤسسرررات المجتمرررع المررردني للخضررروع إلشرررراف الدولرررة 

 .ورقابتها أو العمل بما ال يتعارض مع سياستها
محاصرة وتواجهها تحرديات سرواء مرن طررف  مؤسسات مجتمع مدني حقيقي ولكنها :رابعاً 

الدولة أو من طررف بنيرة المجتمرع وثقافتره، وهرذا المجتمرع المردني هرو الرذي ترراهن عليره الجمراهير 
 .ليكون األرضية المحتضنة للديمقراطية

وخالصة القول إن عالقة المجتمع المدني في العالم العربي بالدولرة تشربه عالقرة المراهرق 
وإن شررب عرررن الطرروق وأصرربح قرررادرا  علررى ترردبير بعرررض أمرروره وبلررورة شخصرررية  بأسرررته، فررالمراهق

متميزة فإنه يبقى دون مرحلة البلوغ الكاملة التي تؤهله ليؤسس شخصية خاصرة بره ومسرتقلة، وكرذا 
المجتمع المدني العربي، لقد ولد وبدأ ينمو ويترعرع برل ويملرك الجررأة أحيانرا  ليرفرع صروته فري وجره 

يبقى تحت رعايتها، إنره يخضرع لمراقبرة دائمرة مرن الدولرة خوفرا  منره وخوفرا  عليره فري الدولة إال أنه 
 .نفس الوقت
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 المبحث الثاني
 المجتمع المدني الفلسطيني وتحديات االنتقال الديمقراطي

 
 خصوصية المجتمع المدني الفلسطيني: المطلب األول

مررردني فررري دول العرررالم إذا كانرررت تسررراؤالت عميقرررة تنتصرررب أمرررام الباحرررث فررري المجتمرررع ال
العربرري نظرررا  لخصوصررية الدولررة الترري هرري غالبررا  مقحمررة علررى المجتمررع ومفروضررة عليرره، ونظرررا  
لخصوصررية مجتمعررات هررذه الرردول عررن المجتمعررات الغربيررة الترري ظهررر فيهررا المجتمررع المرردني وتررم 

عررريش تأصررريل مفهومررره، فكيرررف الحرررال بالنسررربة للباحرررث فررري المجتمرررع المررردني فررري فلسرررطين، التررري ت
 .العربية؟" الخصوصية"خصوصية داخل 

ال غرررو أن المقرراييس والمؤشرررات التقليديررة فرري التعرررف علررى وجررود مجتمررع مرردني فرري بلررد 
مررا، لررن تسررعفنا كثيرررا  فرري الحالررة الفلسررطينية، ألنرره إذا اعتبرنررا المجتمررع المرردني يعنرري تلمررس نقرراي 

قرات والتنظيمرات التري يؤسسرها العال –تمفصل ما هو مدني عن ما هو سياسي، أو ما هو خاص 
، فإنررره فررري الحالرررة –الدولرررة  –عرررن مرررا هرررو عرررام  -األفرررراد للتعبيرررر عرررن مطرررالبهم والررردفاع عنهرررا 

فلسرطيني ومنرذ أمرد الفلسطينية يتداخل العام مع الخاص والسياسي مع المدني، نظرا  ألن الشرعب ال
وسررلطة سياسررية وطنيررة يمكررن يعرريش تحررت االحررتالل، وبالتررالي لرم يعرررف دولررة  19بعيرد وحتررى اليرروم

فرري مواجهتهررا بلررورة مجتمررع مرردني، فالسررلطة القائمررة هرري دومررا  سررلطة احررتالل، حتررى وجررود سررلطة 
 .ال ينفي وجود وتفوق سلطة االحتالل 1664وطنية منذ عام 

وهكررذا تررداخل مررا هررو سياسرري بمررا هررو مرردني فرري التجربررة السياسررية الفلسررطينية، فالشررعب 
ستوياته انتظم في حركرة جماهيريرة واحردة، قيرادة سياسرية، شرعب، نقابرات، الفلسطيني بكل فئاته وم

أحزاب، وجمعيات، لمواجهة القوات المحتلة، فالجميع لهم هدف واحد هرو مواجهرة االحرتالل ولريس 
مواجهرررة بعضرررهم بعضرررا ، وهنرررا نالحرررظ خصوصرررية المجتمرررع المررردني وخصوصرررية وظيفتررره، فهرررو 

البريطرراني أوال  والصررهيوني ثانيررا ، ووالدترره لررم تكررن فرري  مجتمررع ولررد فرري خضررم مقاومررة االسررتعمار
إطار حركة مطلبية اقتصادية أو اجتماعية، بل في إطار حركرة جماهيريرة سياسرية نضرالية تسرعى 
لالسررررتقالل والحريرررررة وإبرررررراز الهويررررة الوطنيرررررة والحفررررراظ عليهرررررا، وبالتررررالي فرررررإن المطلرررررب األساسررررري 

دولرررة وسرررلطة  –أسررريس المجتمرررع السياسررري الررروطني لمؤسسرررات المجتمرررع المررردني الفلسرررطيني هرررو ت
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وطنيررررة، باإلضررررافة إلررررى ذلررررك أن نصررررف الشررررعب الفلسررررطيني عرررراش ويعرررريش خررررارج أرض الرررروطن 
وتربطرره عالقررة خاصررة وشررائكة مررع الرردول الترري يعرريش فيهرران وهررذه خاصررية ال نجرردها فرري تجررارب 

 .الشعوب األخرى 
أحررزاب، نقابررات، جمعيررات  – إن المؤسسررات المتعررارف عليهررا كمكونررات للمجتمررع المرردني

كانرررت حاضررررة وبكثافرررة فررري المجتمرررع الفلسرررطيني إال أن وظيفتهرررا غيرررر وظيفرررة  –الرررخ ...واتحرررادات
 –بفعل االستعمار البريطراني ثرم الصرهيوني  –مثيالتها في البلدان األخرى، فغياب دولة فلسطينية 

إبرررراز الهويرررة الوطنيرررة الفلسرررطيني وجعلهرررا تصرررب فررري اتجررراه ( المجتمرررع المررردني)غيرررر مرررن وظيفرررة 
الفلسرطينية والحفرراظ عليهررا، وإعررادة تأسريس الدولررة، فررالمجتمع المرردني فري هررذه الحالررة هررو المؤسررس 

السياسري، ولريس / للدولة وللسلطة السياسية، وليس العكس وبالتالي يحرق تسرميته برالمجتمع المردني
 .المجتمع المدني المفارق للسياسي

الفلسرطيني بعردة مراحررل هري المنعطفرات التري عرفتهررا  ومرع ذلرك فقرد مرر المجتمررع المردني
القضرررية الفلسرررطينية، وستقتصرررر هنرررا علرررى واقرررع المجتمرررع المررردني الفلسرررطيني وعالقتررره برررالتحوالت 

 .الفكرية والسياسية التي يشهدها المجتمع الفلسطيني في ظل ما يسمى الحكم الذاتي
عهرا اتفاقيرة أوسرلو وبدايرة الحكرم بدخول منظمة التحريرر الفلسرطينية مسلسرل التسروية وتوقي

الررررذاتي الفلسررررطيني فرررري منرررراطق مررررن الضررررفة الغربيررررة وقطرررراع غررررزة، عرررررف المجتمررررع الفلسررررطيني، 
والمجتمررع المرردني، السياسرري خصوصررا  تحرروال جررذريا ، فالعمليررة سررعت إلررى نقررل المجتمررع الفلسررطيني 

بالتررالي إنهرراء حالررة الحرررب مررن مرحلررة الثررورة والنضررال إلررى مرحلررة المراهنررة علررى الحلررول السررلمية و 
مع الكيان الصهيوني، مع ما يترتب على ذلك مرن تغيرر فري وظيفرة المؤسسرات المدنيرة والسياسرية 
التي ظهرت في مرحلة الثورة، ونقل مركز قوة حركيرة المجتمرع الفلسرطيني مرن خرارج فلسرطين إلرى 

ا بررين مجتمررع مرردني إال أن أهررم تحررول يخررص موضرروع بحثنررا هررو بدايررة ظهررور التمررايز مرر. داخلهررا
ومجتمررع سياسرري، ذلررك أن السررلطة الوطنيررة الفلسررطينية الترري ترردير منرراطق الحكررم الررذاتي أصرربحت 

أو مشررروع دولررة، وبالتررالي لهررا حسرراباتها وسياسرراتها وارتباطاتهررا الناتجررة ( السررلطة السياسررية)بمثابررة 
الشرعب الفلسرطيني  عن مسلسل التسوية، وهي سياسة وارتباطات ال تتفق بالضرورة مع موقرف كرل

 .ومؤسساته المدنية والسياسية
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: حيوي يمرارس دورا  مزدوجرا  " مجتمع مدني"وهكذا الحظنا منذ توقيع اتفاقية أوسلو ظهور 
مواجهررررة قرررروات االحررررتالل الصررررهيوني مررررن جهررررة ومعارضررررة بعررررض ممارسررررات السررررلطة الوطنيررررة 

 :في هذه المرحلة كما يلي الفلسطينية من جهة أخرى ويمكن حصر فعاليات المجتمع المدني
حمررراس والجهررراد اإلسرررالمي  –مؤسسرررات المجتمرررع المررردني التابعرررة للمعارضرررة السياسرررية  -1

نقابررات، جمعيررات، اتحررادات، مؤسسررات دينيررة، : وهررذه المؤسسررات متعررددة –خصوصررا  
ومما يجب التنبيه له فري هرذا السرياق أن أهميرة هرذا النروع مرن المجتمرع . تعليمية وخيرية

تكمن في قوتها التنظيمية والتأسيسية فقط بل في قردرتها التعبويرة والتحريضرية  المدني ال
أيضا، ذلك أن سنوات االحتالل علمت الجماعات اإلسالمية كيف تحرافظ علرى وجودهرا 

 .17وتمارس مهامها بشكل سري 
مؤسسرررات المجتمرررع المررردني التررري تمرررارس نشررراطها فررري ظرررل االعترررراف بشررررعية السرررلطة  -2

، وهررذه تتفرراوت مررا بررين اتحررادات شررعبية، -مجتمررع مرردني رسررمي –بهرراومنبثقررة عررن احزا
وجمعيرررات ومنظمرررات حقوقيرررة، باإلضرررافة إلرررى شخصررريات وطنيرررة لهرررا وزن فررري السررراحة 
الوطنيرررة والجرررزء األكبرررر مرررن هرررذه المؤسسرررات هررري التررري كانرررت تابعرررة لمنظمرررة التحريرررر 

 .سياسي/ وحولت نشاطها إلى نشط مدني
وعالقرررات متعرررددة داخليرررة وخارجيرررة، ويفررروق عررردد هرررذه  منظمرررات أهليرررة ذات انتمررراءات -3

منظمة، أهمها منظمرات حقوقيرة، ومنظمرات  1511المنظمات في مناطق الحكم الذاتي 
ذات صرربغة اجتماعيررة وأخرررى ذات طررابع دينرري، وقررد كانررت هررذه المنظمررات فاعلررة فرري 
دعررررم نضررررال الشررررعب الفلسررررطيني قبررررل بدايررررة مسلسررررل التسرررروية، حيررررث كانررررت المنظمررررة 

التنظيمات الفلسطينية األخرى تمارس من خاللها مهاما  كانرت عراجزة عرن أن تقروم بهرا و 
بشكل مباشر، إال أنه بعد دخول المنظمة إلى مناطق الحكم الذاتي، التحقت بعرض هرذه 

كمرررا .المنظمرررات بالسرررلطة وبعضرررها تحرررول إلرررى مؤسسرررات مدنيرررة تعرررارض نهرررج التسررروية
نشراطها إلرى العمرل األهلري، حيرث يالحرظ قروة  يالحظ ان قوى اليسار بعد تأزمها حولرت

حضور اليسار في منظمات العمل األهلي الممولة من جهات مانحرة أجنبيرة وخصوصرا 
 .أمريكية

 
 

 

إن المتتبرررع لعمليرررة إعرررادة تأسررريس المجتمرررع المررردني فررري فلسرررطين وتحديررردا  داخرررل منررراطق 
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مررن طرررف الكيرران الصررهيوني  الحكررم الررذاتي، يالحررظ الصررعوبات الترري يواجههررا الفلسررطينيون سررواء
ومحاوالت خنقه للطموحات الفلسطينية بإعادة بناء الروطن، أو مرن طررف السرلطة الفلسرطينية التري 
تحولررت بفعررل التزامهررا باتفاقررات اوسررلو إلررى شرربه سررلطة سياسررية لهررا أهررداف ومصررالح تتصررادم فرري 

 .انتفاضة األقصى كثير من األحيان مع فعاليات المجتمع المدني وخصوصا في مرحلة ما قبل
ومررع ذلررك يجررب اإلشررارة إلررى أنرره قلرريال  مررا يررروج مصررطلح المجتمررع المرردني فرري الخطرراب 
السياسي الفلسطيني اليروم، نظررا  ألن هرذا المصرطلح كمرا سربق الرذكر يحيرل دائمرا  إلرى الديمقراطيرة 

ة وذات كمكررون مررن مكوناتهررا أو كمؤسررس لهررا، وفرري جميررع الحرراالت يررتم تداولرره فرري الرردول المسررتقل
أمرا بالنسربة للمجتمرع الفلسرطيني فبرالرغم مرن وجرود مؤسسرات سياسرية وأحرزاب وسرلطة إال . السيادة

أن ذلك ال يرق لدرجة وجود دولة، كما أن الحركة السياسرية التري تشرهدها منراطق الحكرم الرذاتي ال 
فاقرردة لحريررة  يمكررن نسرربتها إلررى الممارسررة الديمقراطيررة الحقيقيررة مررا دامررت السررلطة السياسررية نفسررها

اتخاذ القرار السيادي وكل ما يصدر عنها مرن قررارات يخضرع لمراقبرة إسررائيلية، ويمكرن القرول فري 
 .11هذا السياق أنه يوجد في فلسطين وعند الفلسطينيين ديمقراطيين دون ديمقراطية

إال أن المجتمررع الفلسررطيني شرررهد ظرراهرة جديرردة لرررم تعرفهررا بررنفس الدرجرررة والنرروع حركرررات 
ر األخررى والردول األخررى أال وهري المنظمرات غيرر الحكوميرة التري أصربحت تقروم بجرزء مرن التحرر 

مهمات المجتمع المدني وتتداخل معه في كثير من األحيان وتلعب دورا  فري تفعيرل وتنشريط الحيراة 
 .السياسية الفلسطينية، األمر الذي يتطلب منا التوقف قليال  عند هذه الظاهرة

  تمع المدني والمنظمات غير الحكوميةالمج: المطلب الثاني

أحيانا  يحدث تداخل في المهام ما بين المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، 
فكالهما يتكون من التنظيمات والعالقات التي يؤسسها المواطنون للدفاع عن مصالحهم 

ا  عن السلطة السياسية االقتصادية والسياسية واالجتماعية أو للدفاع عن قيم إنسانية عالمية بعيد
أو باألحرى بعيدا  عن سيطرتها أو تدخلها المباشر، إال أن نقطة االختالف بينهما تكمن في 

فإذا كان من شروي قيام مجتمع مدني حقيقي أن يقوم . االمتداد الخارجي أو العالقات الخارجية
من المنطقي إذن أن تكون األفراد ال السلطة بتشكيله وأن يكون مستقال  عنها وغير تابع لها، ف

مؤسسات المجتمع المدني ذات طابع وطني أي أن ال تؤسس بإيحاء خارجي أو تمول من الخارج 
 .16حتى ال تصبح أداة في يد مموليها، فللمجتمع المدني وظيفة وطنية خالصة

المنظمات غير الحكومية : أما المنظمات غير الحكومية فيمكن أن نقسمها إلى قسمين
اآلخر للمجتمع المدني أو هي المجتمع المدني  أو الوطنية وهذه يمكن اعتبارها االسم المحلية 
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ذاته، وهناك المنظمات غير الحكومية الدولية، وهي وإن كانت تشترك مع منظمات المجتمع 
المدني في استقالليتها عن الدولة وفي طبيعة النشاي الذي تقوم به فأنها تختلف معها في أنها 

مات ذات صبغة دولية وأهداف إنسانية عالمية وغالبا  ما تتعلق بحقوق اإلنسان األمر امتداد لمنظ
الذي يجعلها أكثر إثارة للجدل في دول العالم الثالث حديثة العهد بالديمقراطية، وتعرف المنظمة 

منظمات ذات صفة دولية ولها هدف عام يشمل عدد كبير من : غير الحكومية الدولية بأنها
يتعارض مع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أو ميثاق هيئة األمم المتحدة، وليس لها  الدول وال

هدف تجاري أي ال تسعى إلى الربح المادي وإن يكون لها أجهزة علنية ودائمة ومعترف بها من 
 .طرف الدولة حيث تمارس نشاطها

ولة والمجتمع بالرغم مما أشرنا إليه من اختالف ما بين المنظمات غير الحكومية الد
المدني إال أنهما يشتركان في كونهما منظمات يجمعها النضال من أجل الحرية وحقوق اإلنسان 
ومواجهة تعسفات الدول، فوجودهما مرتبط بوجود ديمقراطية أو النضال من أجل الديمقراطية، 

ك فهي فالدول غير الديمقراطية عدوة لهذه المنظمات وال تسمح لها بالوجود وإن اضطرت لذل
 .21تضيق الخناق على عملها

قام وضع ملتبس ال  1664وعودة إلى الوضع الفلسطيني، مع بداية الحكم الذاتي في 
مؤسسات : هو وضع دولة مستقلة وال هو وضع احتالل حيث وجدت سلطة سياسية وطنية

سلطة االحتالل من جهة والسلطة : وأصبح الشعب يواجه سلطتين. وأجهزة أمنية وسجون الخ
الوطنية من جهة أخرى، بالتأكيد ال يمكن وضع السلطتين في سلة واحدة، ذلك أن السلطة 
الوطنية هي امتداد للحركة الوطنية الفلسطينية أو وريثتها وهي مكسب وطني بالرغم من كل 
الظروف المحيطة بتشكلها وممارساتها، ولكنها تبقى سلطة تمارس التسلط، تأمر وتنهي تصدر 

ا تعتقل وتحاكم، تمنح وتمنع، وهي في كل ذلك مقيدة باتفاقات تفرض استحقاقات قوانين وتنفذه
يشعر الغالبية من الشعب الفلسطيني أنها مهينة تمس كرامته وحريته وما زاد العالقة توترا  ووضع 
السلطة إحراجا ، غياب قانون فلسطيني مستقل وبالتالي غياب دولة القانون بالمعنى الدقيق 

سلطة الفلسطينية وبداخلها المجلس التشريعي ال تستطيع أن تضع قوانين تعبر عن للكلمة، فال
سيادة وطنية وهو األمر الذي يدفع السلطة أحيانا  إلى تطبيق حزمة من القوانين الملتبسة، 
كقوانين االنتداب البريطاني أو القوانين المصرية التي كانت تطبق في قطاع غزة أيام الحكم 

ين أردنية أو القوانين اإلسرائيلية أيام االحتالل، هذا الوضع يجعل مناطق الحكم المصري أو قوان
 .الذاتي وكأنها تعيش حالة طوار  
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في ظل هذه الظروف شعر المجتمع الفلسطيني في مناطق الحكم الذاتي أنه في الوقت 
اجهة الذي عليه واجب مساندة السلطة في عملية إعادة بناء الدولة الفلسطينية وواجب مو 

مخططات العدو االستيطانية، عليه في نفس الوقت العمل على تأسيس مجتمع مدني يمكن 
اللجوء إليه للحد من تسلط السلطة وللتعبير عن مطالبات والدفاع عن مصالح لم تلبها السلطة 
الفلسطينية وخصوصا  في إطار حقوق اإلنسان، باإلضافة إلى ذلك أن قطاع من المجتمع يشعر 

الثورة لم تنته بعد وأن الواجب الوطني يحتم توجيه كل الجهود لمقاومة االحتالل  أن مرحلة
 .الصهيوني بدال  من االنشغال بقضايا ثانوية كالصراع على سلطة ال تملك من السلطة إال اسمها

إذا كانت المنظمات غير الحكومية تأسست في بداية األمر كنوع من التحايل على 
ان يمنع تشكل أي أحزاب أو منظمات سياسية، ثم في مرحلة ثانية العدو الصهيوني الذي ك

ف داخل فلسطين إلى سلطة سياسية هيمنت قوى المعارضة الفلسطينية -ت-عندما تحولت م
ذات التوجه الديني التي أ بعدت أو أبعدت نفسها عن السلطة ومؤسساتها على هذه المنظمات، 

 أن الوضع تغير وأخذ منحا  مغايرا  عندما أخذت أطراف إلى هنا يبقى األمر مفهوما  ومقبوال ، إال
خارجية وخصوصا  المنظمات غير الحكومية الدولية، تمول وتدعم ما يفترض أنها مؤسسات 
المجتمع المدني، هذه األخيرة التي أصبحت تستقطب أعدادا  متزايدة من النخبة السياسية والمثقفة 

عة، مما أدى إلى تسابق أفراد النخبة على االنخراي في وتدفع لهم رواتب وحوافز مادية جد مرتف
هذه المنظمات تحت شعار الدفاع عن حقوق اإلنسان الفلسطيني أو تنشيط مجال البحث العلمي، 
ومن هنا الحظنا كثرة عدد المنظمات الحقوقية ومراكز البحوث والدراسات في مناطق الحكم 

ابقها على كشف أي تصرف ألجهزة السلطة الذاتي وهو األمر الذي أدى إلى تنافسها وتس
 .يستشف منه أنه يمثل انتهاكا  لحقوق اإلنسان

ال نقصد من كالمنا أعاله التشكيك بالمنظمات غير الحكومية أو الزعم أن ملف حقوق 
اإلنسان في مناطق الحكم الذاتي ناصع البياض،أو ان المجتمع الفلسطيني ال يحتاج لمنظمات 

أن هناك قوى خارجية تلعب لعبة خطيرة توظف فيها البعض من السلطة أهلية، ولكننا نرى 
والبعض من المنظمات غير الحكومية، هذه اللعبة الخطرة إن كان من ضمن أهدافها افتعال 
مواجهة ما بين المجتمع المدني الفلسطيني والسلطة الفلسطينية بحيث ينشغل كل طرف باآلخر 

ليس فقط المنتهك الرئيس لحقوق اإلنسان الفلسطيني بل وينسى الجميع العدو المشترك الذي 
أيضا  محتل األرض ومدنس المقدسات،فليس هذا هو الهدف الوحيد بل هناك هدف ال يقل 
خطورة يتمثل في خلق فجوة كبيرة ما بين النخبة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وإفراغ المجتمع 



 111 

طة والنابغة إما بإدماجهم بالسلطة ومنحهم مواقع الفلسطيني وحركته الوطنية من الفعاليات النش
ورواتب متميزة أو باستقطابهم في منظمات غير حكومية حقوقية أو غير حقوقية وفي مراكز 
بحوث ودراسات تنبت كل يوم وكأن القضية الفلسطينية غامضة ال يعرف فيها الحق من الباطل 

 !.وبالتالي تحتاج إلى مراكز بحث ودراسة
ألساس تقوم بعض مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات األهلية بإفساد وعلى هذا ا

أو رشوة نخبة المجتمع، بحيث يصبح المنتمون لها منشغلين بوظائفهم وباالمتيازات التي تمتعهم 
سابقا " الثوار"بها الجهات المانحة على حساب االنشغال بالهم الوطني، بل تحول كثير من 

لى مسئولين عن مركز دراسات وأبحاث، وأنكشف الغطاء منتصف وبعض الرسميين بالسلطة إ
عندما وزعت وثيقة من منظمات مانحة تشتري ممن يريد االستفادة من منحها التوقيع  2113عام 

 .على إقرار بنبذ العنف والمقصود بطبيعة الحال نبذ المقاومة
بخصوصية  ولكن لعالقة السلطة بالمعارضة أو بالمجتمع المدني وجه آخر يرتبط

حيث أن البعدين القومي والديني للقضية يفرضا  –التي سبق التطرق إليها  –القضية الفلسطينية 
والعالمين العربي  –سلطة ومجتمع مدني  –إيجاد نوع من التعاون ما بين الفلسطينيين 

واإلسالمي، فكيف يمكن أن نتحدث عن البعد القومي والمسؤولية العربية دون تنسيق ما بين 
التنظيمات الفلسطينية ذات الخطاب القومي وأنظمة عربية ترفع شعارات القومية أو تبدي 
استعدادها لمساعدة الفلسطينيين من منطلق الحس القومي؟ وكيف يمكن الحديث عن البعد 
اإلسالمي والمسؤولية اإلسالمية وخصوصا  في موضوع القدس دون تنسيق مع الدول والمنظمات 

دعمها المادي والمعنوي؟ باإلضافة إلى أن تردي األوضاع االقتصادية لمناطق اإلسالمية وقبول 
الحكم الذاتي وسياسة األرض المحروقة التي تمارسها إسرائيل تجعل قدرة المجتمع المدني 

 .الفلسطيني على النهوض اعتمادا  على قدراته الذاتية أمرا  صعبا  
سلطوية على المجتمرع الفلسرطيني ألن ال ال غرو أن تمارس السلطة الفلسطينية حقوقها ال

، ولكررن علررى السررلطة فرري نفررس 21دولررة أو كيرران سياسرري دون سررلطة سياسررية وال سررلطة دون تسررلط
الوقت أن تقروم بمرا يمليره عليهرا واجبهرا كوريثرة لحركرة التحررر الروطني وكمشرروع لدولرة ديمقراطيرة 

مرررردني والمنظمررررات غيررررر عصرررررية، ومررررن جهررررة أخرررررى علررررى العرررراملين فرررري مؤسسررررات المجتمررررع ال
الحكوميررررة، أن يضررررعوا نصررررب أعيررررنهم المصررررلحة الوطنيررررة ال مررررا تطلبرررره مررررنهم الجهررررات األجنبيررررة 

فهذه األخيررة ال تهردف بالضررورة خدمرة المصرلحة الوطنيرة أو االهتمرام بالوضرع الحقروقي . الممولة
أخررى، كمرا أن في مناطق الحكم الذاتي من منطلرق الغيررة علرى اإلنسران الفلسرطيني، برل ألهرداف 
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علررى هررذه المنظمررات أن ال تررنس أن االنتهرراك الرررئيس لحقرروق الفلسررطينيين وكرررامتهم ال يررأت مررن 
السررلطة الفلسررطينية بررل مررن إسرررائيل، األمررر الررذي يعيرردنا إلررى نقطررة البرردء بالتررذكير أن فلسررطين لررم 

والسرررلطة تسرررتقل بعرررد، األمرررر الرررذي يتطلرررب بررردوره إيجررراد صررريغة لتوحيرررد جهرررود المجتمرررع المررردني 
لمواجهررة العرردو المشررترك دون تجاهررل حقرروق اإلنسرران الفلسررطيني داخررل منرراطق الحكررم الررذاتي ألنرره 
عندما تنتهك حقوق اإلنسان وتصادر حريته داخل وطنره وعلرى يرد مواطنيره ال يسرتطيع أن يطالرب 

 .بحقوقه وحريته في مواجهة اآلخرين
بح  قطراع غرزة منفصرال جغرافيرا الذي ادى الن يص 2117االنقسام الفلسطيني في يونيو 

وسياسيا عرن الضرفة أثرر بقروة علرى وجرود وطبيعرة عمرل المجتمرع المردني والمنظمرات الدوليرة غيرر 
الحكوميررة،حيث قامررت حركررة حمرراس بتصررفية مؤسسررات المجتمررع المرردني الترري تشررتبه بانهررا تابعررة 

ق جمعيررررات لحركررررة فررررتح وللسررررلطة بشرررركل عررررام وفرررري المقابررررل قامررررت الحكومررررة فرررري الضررررفة بررررإغال
ومؤسسات تابعة لحركة حماس أو التضييق عليها،يضاف لرذلك ان مؤسسرات دوليرة غيرر حكوميرة 
اوقفت نشاطها في قطاع غزة في بداية االحداث معتبرة ان الحكومة القائمرة فيهرا غيرر شررعية ممرا 
بع اثر على الخدمات المقدمة للمحتاجين،وفي المقابل نشرطت مؤسسرات مدنيرة مسرتقلة وبعضرها ترا

لحركة حماس لمواجهرة الحصرار وتداعياتره حيرث أنجرزت كثيررا مرن المشراريع اإلغاثيرة فري الصرحة 
 .والتعليم والشؤون االجتماعية بشكل عام

مع مرور الوقت على االنقسام بتنا نالحظ مزيدا من ادلجة وتسييس المجتمرع المردني فري 
المواليررة لهررا،وفي الضررفة تتبررع  فلسررطين،ففي غررزة تتبررع غالبيررة المؤسسررات لحركررة حمرراس ولالحررزاب

لفصائل منظمة التحرير وفي الحرالتين يلعرب التمويرل الخرارجي دورا أساسريا فري وجودهرا وانشرطتها 
يبرردو انرره مررع اسررتمرار المررازق .ممررا يفقررد هررذه المؤسسررات صررفتها كمؤسسررات مجتمررع مرردني حقيقرري

وية السياسرررية وتوقرررف السياسررري للسرررلطتين والحكرررومتين فررري غرررزة والضرررفة ومرررع انغرررالل افرررق التسررر
ه الررذي كرران المقاومررة، سرريكون للمجتمررع المرردني دور مهررم فرري المرحلررة القادمررة وقررد يسررتعيد حضررور 

 .ولكن ضمن ثقافة جديدة  1664قبل قيام السلطة عام 
 
 

 خالصة
نخلص مما سبق أن المجتمع العربي بما فيه المجتمع الفلسطيني يشهد تبلور شكل من  

بما هو شيء متميز عن السلطة  –ات متفاوتة بطبيعة الحال بدرج –المجتمع المدني 
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السياسية،وظهوره جاء بداية متصاحبا  مع التوجهات الديمقراطية ثم تعزز حضوره مع انكشاف 
نعتقد أنه ليس المهم في هذه .ازمة الديمقراطية الموجهة التي حاولت ان تطبقها االنظمة العربية

تمع المدني وليس المهم إن كانت الدولة تساهم في تكوينه، المرحلة حجم وفعالية مؤسسات المج
بل المهم توفر اإلرادة في خلق هذا المجتمع ليلعب دور الرقيب والحسيب على أنشطة الدولة 

وأنه من الخطأ في هذه المرحلة . باإلضافة إلى دور التثقيف السياسي واالجتماعي للمواطنين
ية، وخصوصا  في الدول ذات التوجه الديمقراطي، التشكيك االنتقالية في الحياة السياسية العرب

بكل ما يصدر عن الدولة من توجهات ترمي إلى خلق مؤسسات مجتمع مدني، ذلك أنه يجب أن 
ال يغرب عن البال أن الديمقراطيات العربية هي ديمقراطيات أبوية وموجهة، بمعنى أن التحوالت 

ف القائد أو الزعيم الملهم رئيسا  كان أم ملكا ، الديمقراطية في هذه الدول تسير تحت إشرا
واإلنجازات الديمقراطية التي تتحقق جزء منها تفرضه القوى المناضلة من أجل الديمقراطية وجزء 

الديمقراطي، وينطبق نفس األمر على تأسيس المجتمع المدني، وهذا "يأتي كمنحة من الزعيم 
ي هذه المرحلة، وترسخ الديمقراطية الحقيقية سيعزز يعني تقبل القول بوجود مجتمعيين مدنيين ف

 .مكانة المجتمع المدني الحقيقي على المجتمع المدني الذي تؤسسه السلطة
وبالنسبة للحالة الفلسطينية توجد قواسم مشتركة ما بين اإلرهاصات األولى لتأسيس 

الفلسطيني، فكالهما ولد المجتمع المدني العربي قبل االستقالل، وسيرورة تشكل المجتمع المدني 
في رحم حركة التحرير الوطنية وكالهما كان يناضل ضد االستعمار ويسبق المصلحة الوطنية 

ولكن ما يفرقهما هو أنه في الحالة األولى انتقل المجتمع . على المصلحة الفئوية أو االقتصادية
فلسطينية فما بين االحتالل من مرحلة االستعمار إلى مرحلة االستقالل مباشرة، أما في الحالة ال

واالستقالل جاءت مرحلة الحكم الذاتي المحدود وهي مرحلة ضبابية على كل المستويات، فال 
السلطة الفلسطينية سلطة سياسية بمعنى الكلمة وال المجتمع المدني مجتمعا مدنيا بمعنى الكلمة، 

 .وهذا ما يعطي للتجربة الفلسطينية الخصوصية المشار إليها
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ال يتفق المختصون حرول موقرع األحرزاب السياسرية، هرل هري مرن المجتمرع المردني أم مرن المجتمرع السياسري؟ فكثيرر  .7

ذلرك أن األحرزاب السياسرية والموضروع هرو محرل نقراش، . منهم ال يعتبررون األحرزاب مرن مشرتمالت المجتمرع المردني
هري األكثررر فعاليررة وتنظيمررا  للمجتمررع واألكثرر تعبيرررا  عررن مطالبرره فرري مواجهرة السررلطة، مررادام الحررزب خررارج السررلطة، 
ونلمرررس هرررذا الررردور جليرررا  فررري الررردول حديثرررة العهرررد بالديمقراطيرررة والتحرررديث السياسررري، حيرررث تكرررون األحرررزاب أكثرررر 

هررري المؤسسرررة فررري كثيرررر مرررن األحيررران لمؤسسرررات المجتمرررع المررردني األخررررى تنظيمرررات المجتمرررع المررردني فعاليرررة برررل 
. وكون األحزاب تتناوب علرى السرلطة أو تسرعى لهرا ال يمنرع مرن القرول بأهميتهرا. كالنقابات والجمعيات والنوادي الخ

ع كمكررون مررن مكونررات المجتمررع المرردني، فحيررث أنهررا تعرررف أن وجودهررا فرري السررلطة أمررر مؤقررت يجعلهررا ال تقطررع مرر
المجتمررع المرردني بررل تحررافظ علررى وجودهررا فيرره إن لررم يكررن مررن خررالل القواعررد الحزبيررة فمررن خررالل نقابررات وجمعيررات 

 .تابعة لها
حتى دون وضع كلمة مسرتقلة الملحقرة بكلمرة مؤسسرات المجتمرع المردني العربري برين قوسرين، فعلرى القرار  أن يأخرذ  .1

ا فرري شرررايين المجتمررع وحضررورها القرروي برردءا مررن األسرررة إلررى بعررين االعتبررار أن ثقررل وطررأة الدولررة العربيررة وتغلغلهرر
، وارتبرراي الجابري،النرراس بالدولررة يجعررل الحررديث عررن اسررتقاللية ...المدرسررة إلررى الحررزب والنقابررة والمسررجد والجامعررة

  .المجتمع المدني عن الدولة بالمفهوم المتعارف عليه في الغرب أمرا  مشكوكا  فيه
 .734: مدني في الوطن العربي، مرجع سابق، صبرهان غليون، المجتمع ال .6
 .المصدر نفسه .11

 2وبالتالي .دمحم عابد الجابري، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، مرجع سابق
، 197دمحم عابررد الجررابري، إشرركالية الديمقراطيررة والمجتمررع المرردني فرري الرروطن العربرري، مجلررة المسررتقبل العربرري، عرردد  .11

 . 1663يناير 
، 157: المسرألة الديمقراطيرة واألوضراع الراهنرة فري الروطن العررب، مجلرة المسرتقبل العربري، عردددمحم عابد الجابري،  .12

 .4: ص
 .والمقصود دول العالم الثالث التي أوجدها التقسيم االستعماري،وبالتالي لم تؤسس وتتطور بقواها المجتمعية الذاتية .13
 ..111: وحيد عبد المجيد مرجع سابق، ص .14
ص الحلرو ، دمحم ابرراهيم الحلرو ، المجتمرع المردني فري .قراطية مطلب اجتمراعي؟ نردوة بيرروتالطاهر لبيب، هل الديم .15

 2003-12-10المملكة العربية السعودية ، جريدة الشرق األوسط 
ال يعنري أن هرذه السرلطة سرلطة سياسرية بمعنرى  1664وجود سرلطة وطنيرة فلسرطينية فري منراطق الحكرم الرذاتي منرذ  .19

تي محدود ومقيدة بشروي مفروضة باالتفاقات الموقعة مرع إسررائيل بمعنرى إنهرا حترى اآلن الكلمة فهي سلطة حكم ذا
 .ليست سلطة ذات سيادة على األرض

شرررن الكيررران الصرررهيوني حملرررة شرررعواء ضرررد مؤسسرررات المجتمررررع المررردني والتررري يعتبرهرررا البنيرررة التحتيرررة التررري ترررردعم  .17
تحطريم هرذه المؤسسرات أو وضرعها تحرت سريطرة السرلطة المنظمات المعارضة للتسوية، وطالب السلطة الفلسرطينية ب

 .بما في ذلك المساجد والجمعيات الخيرية ودور الشباب
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وهررو عمررل ( ديمقراطيررة دون ديمقررراطيين)صرردر فرري بيررروت عررن مركررز دراسررات الوحرردة العربيررة كترراب يحمررل عنرروان  .11
مقراطيات فري الردول العربيرة فرضرتها جماعي شارك فيه وقدم له غسران سرالمة، وتقروم فكرتره األساسرية علرى أن الردي

إمررا اعتبررارات خارجيررة أو ترروازن المصررالح وتقسرريم الغنررائم مررا بررين القرروى السياسررية داخررل البلررد دون أن تكررون النخبررة 
فرري . السياسررية بالضرررورة ديمقراطيررة أو تررؤمن بالديمقراطيررة، فالمصررلحة هرري الرردافع لألخررذ بآليررات العمررل الررديمقراطي

ة يختلرف األمرر حيرث يوجرد ديمقراطيرون إال أن اسرتحقاقات داخليرة وخارجيرة تمنرع مرن تأسريس دولرة الحالة الفلسطيني
 .ديمقراطية

فري السرنوات األخيرررة أصربح العرالم يشررهد ظراهرة جديرردة وهري أن بعرض األهررداف التري يردافع عنهررا المجتمرع المرردني،  .16
أحيانرا ، وخصوصرا  مرا يتعلرق بحقروق اإلنسران،  أصبحت قيما  وأهدافا  عالمية تستدعي تدخل دولي وقد يكون عسركريا  

األمررر الررذي فرررض بفعررل الواقررع إعررادة النظررر بررالمفهوم الرروطني الخررالص للقضررايا الترري يرردافع عنهررا المجتمررع المرردني 
 .وخصوصا  في دول العالم الثالث

الديمقراطيررة، ومررا داللررة علررى األهميررة الدوليررة الترري أصرربحت لمؤسسررات المجتمررع المرردني ودورهررا الفعررال فرري تعزيررز  .21
يؤكررد تررداخل عمررل مؤسسررات المجتمررع المرردني مررع المنظمررات غيررر الحكوميررة، وبرردعم مررن األمررم المتحرردة وبحضررور 

، المرؤتمر العرالمي األول لجمعيرات المجتمرع المردني، 1666كوفي عنان، عقد في مونريال بكندا، منتصف ديسرمبر 
 مية في العالممندوب يمثلون المنظمات الغير حكو  351وحضر المؤتمر 

إن اآلدميين بالطبيعة اإلنسرانية يحتراجون فري كرل اجتمراع إلرى وازع وحراكم يرزع بعضرهم : )يقول ابن خلدون في ذلك .21
ويقرررول جرررورج بالالندييررره عرررن السرررلطة فررري كتابررره (. عرررن بعرررض، فالبرررد أن يكرررون متغلرررب علررريهم وأال ال ترررتم قدرتررره

تحتررم فيره القواعرد تلقائيرا ، ومرن هنرا فرإن وظيفرة السرلطة هري الردفاع إنه ال يوجرد أي مجتمرع " االنتربولوجيا السياسية"
 .عن المجتمع ضد نقائصه الداخلية وضد التهديدات الخارجية أيضا  
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ألنهرا  ظررا  علم االجتمراع السياسري، ن اهتمامتحتل التنشئة السياسية مكانة متميزة في حقل 
موضررررروعات التقررررراء االجتمررررراعي بالسياسررررري، فالسياسرررررة ليسرررررت مجررررررد أشرررررخاص حررررراكمين  إحررررردى

ومحكررومين ولكنهررا أيضررا ثقافررة سياسررية تصررهر الحرراكمين والمحكررومين فرري بوتقتهررا، وتررنظم عالقررة 
ه لركيزة األساسية للتحليرل الروظيفي والنسرقي كمرا بلرور ا، فالشأن السياسي هو بينهمالصراع والتعاون 

بارسرررونز وميرترررون واسرررتن عنررردما تحررردثوا عرررن نسرررق الثقافرررة جنبرررا إلرررى جنرررب مرررع نسرررق الشخصرررية 
ولكرررن الثقافرررة السياسرررية لهرررا آليرررات الكتسرررابها وموائرررل تنهرررل منهرررا تكمرررن فررري .والنسرررق االجتمررراعي

وعليره فرإن التنشرئة السياسرية هري اآلليرة التري بمقتضراها يتكرون . المجتمع وتنظيماته وقيمه وعقائده
 .السياسي وتتبلور الثقافة السياسية لمجتمع ما نساناإل

إحرررردى  األخيرررررةالتنشررررئة السياسررررية دائمررررا إلررررى التنشررررئة االجتماعيررررة باعتبررررار هررررذه  تحيررررل
صررنع ويتشرركل اجتماعيررا قبررل أن يبرردأ السياسرري ي   فاإلنسررانالمحررددات الرئيسررية للتنشررئة السياسررية، 

جتماعية أوال والسياسية ثانيا التي يتلقاها المرواطن مهمة ممارسة السياسة، ونوع وطبيعة التنشئة اال
 .هي التي تحدد طبيعة سلوكه السياسي وتحكم نظرته لنفسه وللمحيط الذي يشتغل فيه وعليه

وأهميرررة التنشرررئة السياسرررية تظهرررر جليرررة اليررروم فررري الصرررراع المحتررردم برررين النظرررام السياسررري 
أو التأثير علرى قنروات التنشرئة السياسرية  ومؤسسات المجتمع المدني فكل طرف يسعى إلى الهيمنة

للحفررراظ علرررى اسرررتقرار النسرررق السياسررري وإضرررفاء طرررابع المشرررروعية علرررى نفررروذهم وسرررلطتهم، فهرررم 
-المدرسرة ريراض االطفرال و يسعون جاهدين للرتحكم أو الترأثير علرى قنروات هرذه التنشرئة بردءا مرن 

وخصوصررا فرري  -األخررى سررعى القرروى ، فري مقابررل ذلرك تاإلعررالموانتهراء بوسررائل  -التعلريم الرسررمي
معاكسررة، وذلررك بمررد  ثقافررة سياسريةإلرى خلررق  -المجتمعرات المنقسررمة ثقافيررا أو سياسريا بشرركل حرراد 

أو  -المسراجد-نفوذها إلرى بعرض قنروات التنشرئة السياسرية كرالتعليم الخراص أو المؤسسرات الدينيرة 
، ويبررز األمرر بشركل الرخإيران في  اإلسالميةالثورة  إبانكما حدث  -الكاسيت  أشرطةعن طريق 

المرئيرة والمسرموعة ونصريب قروى  اإلعرالمأكثر جالء في النقاش الحاد حول السيطرة علرى وسرائل 
 .في خلق الثقافة السياسية اإلعالمالمعارضة في استعمالها، نظرا ألهمية وسائل 

ل الثقافررة كيررف تتشرك: فالتنشرئة السياسررية التري هرري حصريلة اإلجابررة عرن التسرراؤالت التاليرة
 اإلنسررانالسياسررية فرري المجتمررع؟ وكيررف تتبلررور ثقافررة سياسررية متميررزة لكررل مجتمررع؟ وكيررف يتكررون 

السياسرري أو يتبلررور سررلوك سياسرري معررين للفرررد داخررل المجتمررع؟ ليسررت حديثررة كظرراهرة وإن كانررت 
 . حديثة كموضوع مستقل من موضوعات علم االجتماع السياسي

يرررة خلررررق المرررواطن السياسررري الررررذي يسررراهم فررري الحيرررراة اهرررتم المفكررررون عبررررر الزمررران بكيف
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السياسررية، واهتمرروا فرري هررذا السررياق بعمليررة التعلرريم والتلقررين للتررراث السياسرري مررن جيررل إلررى جيررل، 
واعتبرررروا هرررذه الوظيفرررة مرررن صرررميم وظرررائف الدولرررة، فعرررن طريرررق التعلررريم والتلقرررين للترررراث السياسررري 

سرراته القائمررة، ويخلررق المررواطن الصررالح المرردرك يحصرل انسررجام وتجررانس بررين ثقافررة المجتمررع ومؤس
السياسررية بمفهومهررا الحررديث ليسررت هرري التعلرريم وليسررت هرري كانررت الثقافررة وإن . لحقوقرره وواجباترره

كانا قديما في مقام التنشرئة السياسرية ويقومرا بوظائفهرا، إال أن مفهروم  العنصرينالتربية، فإن هذين 
ا مرن التسراؤالت العميقرة، سرواء مرن حيرث عالقتهرا بالنسرق التنشئة السياسرية اليروم أصربح يثيرر كثيرر 

 تثرار تسراؤالتالسياسي ككل وهل هي عنصرر محرافظ علرى النسرق أم هري عنصرر تهديرد لره؟ كمرا 
السياسررية والديمقراطيررة والتعبئررة السياسررية، كمررا أن  مررن الثقافررةحررول عالقررة التنشررئة السياسررية بكررل 

م الضررررورة الحرررديث عرررن قنررروات التنشرررئة السياسرررية الحرررديث عرررن التنشرررئة السياسرررية يسرررتدعي بحكررر
 .ووظائفها في المجتمعات الحديثة

وعليه، فسوف نتناول فري مبحرث أول الجانرب النظرري والمفراهيمي حيرث سرنعرف التنشرئة 
معهرا خصوصرا الثقافرة السياسرية، وفرري  ةأو متداخلرالسياسرية وعالقتهرا بمفهومرات أخررى قريبرة لهرا 

 .لتنشئة السياسية ووظيفتها في المجتمعمبحث ثان سنحلل قنوات ا
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 األولالمبحث 
 الجانب النظري والمفاهيمي

 

  التعريف والخصائص :األولالمطلب 
فري حياتره منرذ الطفولرة  اإلنسرانالتنشئة السياسية هي جزء مرن عمليرة كبررى يتعررض لهرا 

مراء الرنفس كرانوا حتى الشيخوخة، وهري التنشرئة االجتماعيرة، ونالحرظ هنرا أن علمراء االجتمراع وعل
اهتمررروا بالوسرررط  األولرررون سرررباقين إلرررى لفرررت االنتبررراه لعمليرررة التنشرررئة التررري يتعررررض لهرررا اإلنسررران، 
السرررررلوك والقررررريم  أنمررررراياالجتمررررراعي كمحررررردد أساسررررري فررررري اكتسررررراب الثقافرررررة االجتماعيرررررة وتعلررررريم 

و رفرض االجتماعية، واآلخرون ركزوا على نسق الشخصرية باعتبارهرا محرددا رئيسريا فري اكتسراب أ
أي التنشرئة االجتماعيرة، حيرث أن تعريفهرا  األولثقافة المجتمع وقيمه، وما يعنينا هرن هرو الجانرب 

والتعرررف علررى محرردداتها سيسرراعدنا علررى تلمررس خطانررا فرري مقاربررة التنشررئة السياسررية باعتبررار هررذه 
اعيررة، جررزء مررن كررل، وبررالنظر أيضررا إلررى أن الظرراهرة السياسررية هرري باألسرراس ظرراهرة اجتم األخيرررة

 .السياسي هو أوال إنسان اجتماعي واإلنسانفالسياسي يحيل دائما إلى االجتماعي، 

 التنشئة االجتماعية :أوال
االجتمرراعي، أو بصررورة  اإلنسررانالتنشررئة االجتماعيررة فرري أبسررط معانيهررا هرري كيررف يتكررون 

ويررة خصررائص وثقافررة المجتمررع الررذي ينتمرري إليرره بحيررث تصرربح لرره ه اإلنسررانأخرررى كيررف يكتسررب 
هررذا المجتمررع وثقافترره فينسررب إليرره ال لغيرررة، وينرردمج فيرره ويتمررايز عررن غيررره مررن أفررراد المجتمعررات 

السررريرورة التررري يكتسرررب : "التنشرررئة االجتماعيرررة بكونهرررا Guy Rochih؟ وعررررف روشررريه األخررررى 
الثقافيرة السرائدة فري  -عن طريقها ويستبطن طوال حياتره العناصرر االجتماعيرة  اإلنسانيالشخص 

يطرره ويرردخلها فرري بنرراء شخصرريته، وذلررك بتررأثير مررن التجررارب والعوامررل االجتماعيررة ذات الداللررة مح
  1"والمعنى، ومن هنا يستطيع أن يتكيف مع البيئة االجتماعية حيث ينبغي عليه أن يعيش

 :ويرى روشيه أن التنشئة االجتماعية تتميز بثالثة خصائص أساسية هي
 :اكتساب الثقافة -3

تنشررئة اجتماعيررة، فالتنشررئة هنررا تعنرري  ألي األولوالهرردف  األساسرريةاصررية وهررذه هرري الخ
اكتسرراب كررل مررا يعطرري للثقافررة مرردلولها المتميررز مررن معررارف وقرريم ورمرروز وأنمرراي سررلوك وتفكيررر، 

مرراء الشررخص لجماعررة مررا يحرردد انطالقررا مررن اكتسررابه لهررذه العناصررر المشرركلة لثقافررة الجماعررة، نتفا
شررئة اجتماعيررة يتحرردد فرري قرردرتها علررى غرررز هررذه القرريم والسررلوك فرري ونجرراح أو عرردم نجرراح أيررة تن

 .شخصية الفرد
مرررن عمرررره تلعرررب دورا  األولرررىصرررغره، فالسرررنوات  ويكتسررب الشررخص هررذه الثقافررة منررذ 
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مركزيررا فرري غرررس هررذه القرريم لديرره، وتظهررر التنشررئة فرري هررذه المرحلررة متجسرردة فرري اللغررة واللبرراس 
وكلمرا . ، وهنا تلعرب األسررة والمدرسرة دورا فري هرذا المرحلرةخالقيةواألوقواعد السلوك والقيم الدينية 

جديرردة مررن السررلوك والقرريم وكلمررا كانررت عمليررة التنشررئة أكثررر تعقيرردا،  أنماطررااكتسررب  اإلنسررانشررب 
حيررث يبرردأ العقررل فرري طرررح التسرراؤالت والشرركوك حررول الثقافررة السررائدة وحرردود االلتررزام بهررا، كمررا أن 

أو عبرر السرفر أو الهجررة يضرعه أمرام  اإلعرالمفرات أخررى عبرر وسرائل علرى ثقا وإطالعهاختالطه 
 .تحديات جديدة
 :تكامل الثقافة في الشخصية -0

ال يكفي أن يكتسب الشخص ثقافة المجتمع بل عليه أن يتمثرل تمرثال كرامال لهرذه الثقافرة، 
مرا فري بنراء والثقافرة جرزءا متم عالمجتمرتصبح عناصرر )فتتماهى شخصيته مع ثقافة المجتمع، أي 

الشررك أن هررذا االنرردماج يختلررف مررن شررخص إلررى أخررر، ويصررعب قيرراس ذلررك  2(الشخصررية النفسررية
عوامررل نفسررية خاصررة  إلررىالجررزء مررن النسررق االجتمرراعي الررذي انرردمج فرري الشخصررية، وهررذا يعررود 

بالشرخص وإلررى عوامررل عرقيررة أو طائفيرة أو سياسررية، أيضررا إلررى مسرتوى تعليمرره، وإلررى نرروع الثقافررة 
دة فررري المجتمرررع، ولكرررن المهرررم أن يتحررردد سرررلوك الفررررد وتفكيرررره انطالقرررا مرررن ثقافرررة المجتمرررع، السرررائ

  .ويصبح االلتزام بهذه الثقافة واجبا أخالقيا وفعال وجدانيا
 :التكيف مع البيئة االجتماعية -1

ثم اندماجها في الشخصية إلى نتيجة أساسية وهري تكيرف الشرخص  الثقافةيؤدي اكتساب 
جتماعية، وإذا تحقق التكيف نقول إن التنشئة االجتماعية قد حققت أهردافها أو اكتملرت مع بيئته اال

 .حلقاتها
ويعنرررري التكيررررف أن الشررررخص يشررررعر بانتمرررراء حقيقرررري للجماعررررة وأن بينرررره وبينهررررا قواسررررم 

فيشرراركهم فرري عررواطفهم ويقاسررمهم فرري آمررالهم وأذواقهررم  مشررتركة، وانرره ال يشررعر برراالغتراب عنهررا،
وقيمره ورمروزه  االجتمراعيأن هرذا الشرخص قرد اسرتبطن نمراذج وسرطه " :أخررو بشكل وحاجاتهم، أ

بقدر كاف لدرجة أنه قرد دمجهرا دمجرا فري بنراء شخصريته، حترى يتصرل ويشرارك بسرهولة أكبرر مرع 
نسررتطيع أن  إننرراأعضرراء الجماعررات الترري يشررترك معهررا، وحتررى يعمررل معهررم وفرري وسررطهم، بحيررث 

 3".إلى هذه الجماعاتنقول عن هذا الشخص إنه ينتمي 
مع البنيرة المعياريرة  األفرادوبصورة عامة يمكن القول إن عملية التنشئة تهدف إلى تكيف 

للمجتمررع إال أن درجررة التكيررف ترررتبط بعنصررري االكتسرراب والتكامررل، والعناصررر الثالثررة تتبرراين فرري 
مررا قلررت عناصررر درجاتهررا، حسررب نرروع وحجررم القواسررم المشررتركة بررين أفررراد الجماعررة، حيررث أنرره كل
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الحراد، كلمرا كانرت هرذه العناصرر، وتحديردا عنصرر التكيرف،  يأو الطبقالتمايز العرقي أو الطائفي 
تمررايز الثقافررات  إلررىالسررابقة، وبشرركل حرراد يررؤدي  األسررسأكثررر نضررجا، أمررا تمررايز المجتمررع علررى 

الواحررد، متعارضررة داخررل المجتمررع  اجتماعيررةالسررائدة فرري المجتمررع، ويصرربح الحررديث حررول تنشررئات 
 .واحدة اجتماعيةوليس تنشئة 

كرران مررن الضررروري التمهيررد بالحررديث عررن التنشررئة االجتماعيررة قبررل الحررديث عررن التنشررئة 
السياسررية، الن العناصررر الثالثررة الترري أبرزناهررا فرري التنشررئة االجتماعيررة سررتفيدنا كثيرررا فرري مقاربررة 

شررئة السياسررية هررو جررزء مرررن موضرروعنا، الن النسررق السياسرري الررذي حولرره يرردور الحرررديث عررن التن
 .النسق االجتماعي العام

 التنشئة السياسية :ثانيا

حتى الخمسينات لم يتبلور تعريف محدد للتنشئة السياسية، وكران هرذا المجرال حكررا علرى 
المربين والفالسفة، وكان يتداخل مع مفهرومي التعلريم والتربيرة، واهرتم بره فيمرا بعرد علمراء االجتمراع 

خرررالل دراسرررات علمررراء االجتمررراع حرررول االغترررراب السياسررري، ودراسرررة علمررراء  وعلمررراء الرررنفس، مرررن
لقيررراس هرررروب الشرررباب مرررن عرررالم السياسرررية، وفيمرررا بعرررد اهرررتم علمررراء التحليرررل  األمرررريكيينالرررنفس 

فري حفراظ النسرق السياسري علرى توازنره، إال  األساسيةالوظيفي بالتنشئة السياسية كإحدى العناصر 
 Herbert Hymanول الموضروع هري التري قرام بهرا هربررت هايمران أن أول وأهم دراسرة جرادة حر

 .1656 عام
أكرررد هايمررران علرررى أن االهتمرررام بالتنشرررئة السياسرررية قرررد جررراء مصررراحبا للدراسرررات المتعلقرررة 

حيررث أصرربحت دراسررة  -فرري عنرروان دراسررته المشررار إليهررا هوضررحوهررذا مررا و -بالسررلوك السياسرري 
ن الجماعرررات فررري هرررذا الصررردد، ميررردانا أساسررريا للبحرررث االنتظرررام فررري السرررلوك السياسررري والفرررروق بررري

تسرراعده  اجتماعيررة -تعلررم الفرررد ألنمرراي سررلوكية" :فهرروأمررا تعريفرره للتنشررئة السياسررية . االجتمرراعي
في المجتمع وذلرك عرن طريرق مختلرف مؤسسرات المجتمرع  اآلخرين األعضاءعلى أن يتعايش مع 

 4".ا المجتمعمما يساعد هذا الفرد على أن يتعايش سلوكيا مع هذ
، وفهررم لألفرررادوتوالررت الدراسررات وخصوصررا االمبريقيررة الترري تركررز علررى السررلوك السياسرري 

وتعررددت بالتررالي التعريفررات الترري أعطيررت للتنشررئة السياسررية، فيعرفهررا جبريررل ،5توجهرراتهم السياسررية
ويرربط ". منرهاكتساب المواطن لالتجاهات والقيم المختلفة المتوقعة : " بأنها Powellالموند وبويل 

الموند تعريفه للتنشئة بالوظيفة التي تؤديها خدمة للنسق السياسي وكرأداة لترسريخ قريم ومواقرف لردى 
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التنشررئة السياسررية هرري عمليرررة : ترردعم النسررق السياسرري للتكيرررف مررع بيئترره، ويقررول فرري ذلرررك األفررراد
لمعرررارف والقررريم اسرررتقرار الثقافرررة السياسرررية، ومحصرررلتها النهائيرررة هررري مجموعرررة مرررن االتجاهرررات وا

 9" والمستويات والمشاعر نحو النظام السياسي وأدواره المختلفة
اكتسراب الفررد السرتعدادات سرلوكية تتفرق : "فعرفهرا بأنهرا R. Leivnea أمرا روبررت ليفرين

واسررررتمرارية قيررررام الجماعررررات والررررنظم السياسررررية بررررأداء الوظررررائف الضرررررورية للحفرررراظ علررررى وجررررود 
تلررك الطريقررة الترري ينقررل بهررا المجتمررع ثقافترره : "كينررت النتغررون بأنهررا ويعرفهررا". الجماعررات والررنظم

السياسرررية مرررن جيرررل إلرررى جيرررل، أو تلرررك العمليرررة التررري يرررتعلم الفررررد مرررن خاللهرررا المواقرررف االتجاهيرررة 
  7" السلوكية الوثيقة الصلة بالحياة السياسية واألنماي

دني فرري مؤلررف لهمررا إلررى التعريررف الررذي أعطرراه كررل مررن جرررين شررتاين وسرري اونشررير أخيررر 
التلقررين الرسررمي ": حررول التوجيرره السياسرري والثقافررة السياسررية عنررد الشررباب الفرنسرريين، فعرفاهررا بأنهررا

وغيرررررر الرسرررررمي المخطرررررط وغيرررررر المخطرررررط للمعرررررارف والقررررريم والسرررررلوكيات السياسرررررية وخصرررررائص 
سررات الشخصررية ذات الداللررة السياسررية وذلررك فرري كررل مرحلررة مررن مراحررل الحيرراة عررن طريررق المؤس

 1."المختلفة في المجتمع
الشررك أن كررل هررذه التعريفررات هرري تعريفررات إجرائيررة أو صررياغات عقليررة لظرراهرة عيانيررة 

وثقافيررررة لرررردى  أيديولوجيررررةموجررررودة فرررري كررررل المجتمعررررات، وتعرررردد وتنرررروع التعريفررررات يعكررررس أبعررررادا 
ررفِّين ويعبرر عرن تنروع أشركال التنشرئة عبرر المجتمعرات، فهنراك فررق برين اعتبرا ر التنشرئة تعلريم المع 

بينمررا المعنررى الثرراني يتضررمن  واإلكررراه أو تلقررين واعتبارهررا اكتسرراب، فررالمعنى األول يتضررمن الجبررر 
الحرية في االختيار، وهو إن كان يتضمن التلقين الجبري فإنره ال ينفري أشركال أخررى مرن اكتسراب 

شررار إليرره دوركهررايم الررذي الررذي تمارسرره التنشررئة هررو الررذي أ ألقسررري الثقافررة السياسررية، وهررذا الجانررب 
يررى أن التنشرئة هري عمليرة سررلطوية تمكرن المجتمرع مرن االسررتمرارية وتقروي التجرانس بنقرل القواعررد 

 .التي تحكم المجتمع إلى الفرد
أيضا تتباين هذه التعريفات حسب الوظيفة التي تؤديهرا للنسرق السياسري، فرالبعض يعرفهرا 

لررى النسرق السياسرري القررائم وذلررك بتلقررين وتعلرريم الفرررد بالشركل الررذي تصرربح فيرره مجرررد أداة للحفرراظ ع
التوجهررررات والقرررريم السياسررررية النابعررررة مررررن الثقافررررة السياسررررية السررررائدة فرررري المجتمررررع والداعمررررة لنسررررقه 
السياسررري، بينمرررا يعطيهرررا الررربعض تعريفرررا محايررردا بحيرررث تصررربح أداة فررري خدمرررة التنميرررة السياسرررية 

 .المفتوحة على كل التوجهات واالحتماالت
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وفي هذا السياق فإن تعريف التنشئة بأنها تلقين األفرراد قريم وثقافرة المجتمرع السياسرية، قرد 
ال توجرد  األمرريتضمن حكما، توجهرا محافظرا برل متناقضرا مرع منطرق التطرور والتغيرر، وفري واقرع 

ل تنشئة سياسية تعمل علرى إعرادة إنتراج الثقافرة السياسرية دون تغييرر أو تبرديل، وال يوجرد أيضرا جير
 .يقبل ثقافيا وسياسيا أن تكون ثقافته نسخة طبق األصل للثقافة السياسية لألجيال السابقة

المشرررار إليهرررا -وبصرررورة عامرررة يمكرررن القرررول إن الخصرررائص العامرررة للتنشرررئة االجتماعيرررة 
الثقافرررة  اإلنسرررانتعمرررل علرررى أن يكتسرررب  األخيررررةمتضرررمنة فررري التنشرررئة السياسرررية، فهرررذه  -سرررابقا  

اكتسرراب غالبيررة قرريم ورمرروز وتوجهررات الحيرراة  السياسررية يعنرريمعرره، واكتسرراب الثقافررة السياسررية لمجت
السياسية العامة السائدة في بلده، وعملية االكتساب هي عملية متواصلة تدريجيرة تبردأ منرذ الطفولرة 

 .وتستمر حتى الشيخوخة
السررلوك أمررا الخاصررية الثانيررة، فهرري تكامررل الثقافررة السياسررية فرري الشخصررية بحيررث يتحرردد 

السياسي للفرد انطالقا من الثقافة السياسية لمجتمعه، فمجتمع ديمقراطي يفترض أن ترؤدى التنشرئة 
السياسية فيره إلرى خلرق مرواطن يرؤمن بحريرة الررأي والعقيردة وبالتعدديرة السياسرية وبشركل عرام خلرق 

 .إنسان ديمقراطي
ف مرررع النسرررق السياسررري، والخاصرررية الثالثرررة، أن تمكرررن التنشرررئة السياسرررية الفررررد مرررن التكيررر

مرراء حقيقرري للنسررق السياسرري كمشررارك أو مؤيررد وحتررى كمعررارض ولكررن نتبمعنررى أن الفرررد يشررعر با
ضررررمن ثوابررررت النسررررق، وأنرررره ال يشررررعر برررراالغتراب السياسرررري تجرررراه الثقافررررة السياسررررية السررررائدة فرررري 

، تكرون هرري إن التنشرئة السياسررية الناجحرة تكسررب الفررد حمولرة ثقافيررة وفكريرة وممارسررات. مجتمعره
المحدد الشرطي أو الضروري لتصرفاته وأفعاله وردود هذه األفعال في مجال العمل السياسي فيمرا 

 .الخيتعلق بالمشاركة السياسية أو الالمباالة السياسية، بالتأييد أو الرفض للنظام السياسي القائم 
شررررمل ذلررررك ويمكررررن القررررول إن التنشررررئة السياسررررية تبرررردأ أوال ضررررمن إطارهررررا االجتمرررراعي األ

فالطفرل يبردأ بتلقرين واكتسراب القريم والمفراهيم السياسررية فري البيرت والمدرسرة ويلعرب نمرط تربيتره فرري 
دورا فري تحديرد  -، تقوم على الحوار مع الوالدين أو على عالقة تسلطيةةأو معتدلصارمة -البيت 

مرع  السياسرية تتمراهىإلرى ذلرك فرأن التنشرئة  باإلضافة. التوجهات السياسية التي يكتسبها في الكبر
الحيراة السياسرية، مرن مؤسسرات وسرلوكيات  اتتبلور فيهرالتنشئة االجتماعية في المجتمعات التي لم 

بشكل متميرز، األمرر الرذي يجعرل المؤسسرات االجتماعيرة التقليديرة كاألسررة والقبيلرة والطائفرة تلعرب 
وتمررايزت وظائفرره وكلمررا برررزت  الردور الرئيسرري فرري التنشررئة السياسررية، وكلمررا تبلرور النسررق السياسرري

المؤسسرررات الوطنيررررة، كلمررررا أدى ذلرررك لفقرررردان المؤسسررررات التقليديررررة لررردورها فرررري التنشررررئة السياسررررية 
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 .اإلعالملصالح هذه المؤسسات السياسية، وخصوصا منها وسائل 
ومرررع ذلرررك تبقرررى العالقرررة برررين التنشرررئتين االجتماعيرررة والسياسرررية عالقرررة انسرررجام وانررردماج 

مجتمعرررات المسرررتقرة، حيرررث يكرررون النظرررام السياسررري مرتبطرررا بالنسرررق االجتمررراعي وخصوصرررا فررري ال
ككررل، منبثقررا منرره ومتجهررا إليرره، فالديمقراطيررة تسررمح بالتغذيررة المتواصررلة بررين الجررانبين فكررل منهمررا 

بين التنشريئتين السياسرية واالجتماعيرة، إذا مرر  ضأو تعار ينتج من اآلخر، ولكن قد تحدث قطيعة 
النظرررام السياسررري  برررئشررراملة، ففررري هرررذه الحالرررة يع اجتماعيرررةلرررة ثرررورة سياسرررية أو المجتمرررع فررري مرح

 االجتماعيررةالجديررد جهرروده لمقاومررة ومعارضررة الثقافررة السياسررية السررائدة وتغييررر مرتكررزات التنشررئة 
 .والسياسية السابقة جذريا

 Political cultureالثقافة السياسية  نشئة السياسية وتال :الثانيالمطلب 

هي المحيط العرام أو النسرق الرذي تتفاعرل  فاألولىالثقافة بالتنشئة ارتباطا عضويا،  ترتبط
فيررره التنشرررئة وتسرررتمد منهرررا مضرررمونها االجتمررراعي والسياسررري وسررريكون مرررن المفيرررد أن نتحررردث عرررن 

 .الثقافة بوجه عام ثم الثقافة السياسية تحديدا حتى تصبح مقاربتنا للتنشئة أكثر وضوحا
تعريفرررات التررري أعطيرررت للثقافرررة، كمرررا ترررداخل أحيانرررا مفهررروم الثقافرررة مرررع تباينرررت وتعرررددت ال

 TYLORترايلور  اإلنجليرزي سنعتمد التعريف الذي قال بره االنتربولروجي  أننامفهوم الحضارة، إال 
الثقافرة بمعناهرا االثنروغرافي الواسرع، هري ذلرك : "والذي يعتمده الكثيرون اليوم، فعرف الثقافة برالقول

لذي يشمل المعرفة والعقائد والفن واألخالق والقانون والعرف وكرل القردرات والعرادات الكل المركب ا
 6".من حيث هو عضو في مجتمع اإلنسانالتي يكتسبها  األخرى 

فرن قرانون، عرادات، سياسرة -فالثقافة انطالقا من هذا التعريف هي مجموع مرن العناصرر 
سررربها الجماعرررة وتتعلمهرررا وتشرررارك فيهرررا، لررره عالقرررة بطررررق التفكيرررر والشرررعور والسرررلوك، وتكت- الرررخ

ويمكننرررا أن نسرررتنتج مرررن هرررذا التعريرررف عررردة خصرررائص . وتعطررري لألشرررخاص شخصررريتهم المتميرررزة
 اإلنسرررانيطررررق فررري التفكيرررر والشرررعور والسرررلوك أي أنهرررا تتصرررل بكرررل النشررراي  :أوالللثقافرررة، فهررري 

وك مصراغة ومحرددة فري أن هرذه الطررق مرن التفكيرر والشرعور والسرل :وثانيرا. الحسي وغير الحسري
الرررنظم القانونيرررة والشرررعائر والطقررروس الخاصرررة بالجماعرررة، وكرررذا بقواعرررد السرررلوك والمعرررارف والعلررروم 

إن هررررذه الطرررررق فرررري التفكيرررر والشررررعور والسررررلوك مشررررتركة بررررين مجموعررررة مررررن : ثالثررررا. والررردين الررررخ
حردة مرن يحرددون باالنتمراء إلرى مجموعرة وا األشرخاصاألشخاص أو بشكل أخر أن مجموعرة مرن 

ولكررن يمكررن أن يكررون هنرراك داخررل جماعررة كبرررى تشررترك بهررذه . فرري هررذه الطرررق  خررالل اشررتراكهم 
الخصرررائص، جماعرررات فرعيرررة لهرررا خصرررائص أكثرررر تمرررايزا عرررن الخصرررائص العامرررة، وهرررذه تشررركل 

بالوارثة ولكنهرا تكتسرب اكتسرابا عرن طررق التعلريم والتلقرين  لال تنتقإن الثقافة : رابعا. ثقافات فرعية
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  11(.إنها نتيجة عدد من أنماي أو آليات التعليم)لمعايشة وا
أمررا الثقافررة السياسررية فهرري جررزء مررن الثقافررة بمفهومهررا العررام، إنهررا طرررق التفكيررر والشررعور 
والسررلوك السياسرري الخرراص بجماعررة مررا، وعليرره يمكررن القررول إن خصائصررها هرري نفسررها خصررائص 

السياسرررة، فهررري ثقافرررة فرعيرررة تترررأثر بالثقافرررة  مطبقرررة علرررى مسرررتوى  -المشرررار إليهرررا أعررراله-الثقافرررة 
تؤثر بشركل كبيرر علرى ثقافرة المجتمرع السياسرية، وتكتسرب مقوماتهرا ويتحردد  األخيرةاألشمل، فهذه 

ال يمكنره أن يحمرل  ةالسياسر لأو رجرفالشرخص العرادي 11طابعها من خالل الثقافة العامة للمجتمع
سريعتبر شراذا عرن المجتمرع  وأالع ثقافرة المجتمرع قيما سياسية أو يمارس سلوكا سياسيا متناقضرا مر

 .دخيلة وألفكارومغتربا عنه إن لم يتهم بأنه يمثل رأس حربه لغزو ثقافي 
هرررذا التصرررور لعالقرررة الثقافرررة السياسرررية بالثقافرررة العامرررة للمجتمرررع تتماشرررى مرررع مرررنهج علرررم 

نسرق الثقافرة، وقرد كانرت  االجتماع السياسي الرذي يحيرل السياسرة إلرى موائلهرا االجتماعيرة بمرا فيهرا
وهررو مررا - والعواطررف والمواقررف السياسررية األفكررارالماركسررية سررباقة إلررى لفررت االنتبرراه إلررى عالقررة 

والبنراء االقتصرادي،  اإلنتاجيرةبالبنية التحتية معتبرة األولى كنتراج للعالقرات  -سمتها بالبنية الفوقية
لرأسرمالي االقتصرادي والسياسري والعقيردة نجده عند ماكس فيبر الرذي ربرط برين النظرام ا األمرنفس 

 12.البروتستانتية
 أنهررا Roy Macridisأعطيررت للثقافررة السياسررية عرردة تعرراريف فاعتبرهررا روي ماكريرردس 

 فالثقافررة Robert Dahlروبيرررت داهررل  أمرراالمشررتركة والقواعررد العامررة المقبولررة،  األهرردافتمثررل 
 :ي التعارض السياسي، وعناصرها هيالسياسية بالنسبة له هي العامل الذي يفسر أنما

التوجهرررررات الخاصرررررة بحرررررل المشررررركالت، وهرررررذه التوجهرررررات قرررررد تنحرررررو نحرررررو النزعرررررة : أوالً 
 . أو العقالنية -النفعية-البراجماتية 

ويقصرررد برررذلك هرررل هررري ثقافرررة تشرررمل التعررراون : التوجهرررات نحرررو السرررلوك الجمعررري: ثانيتتتاً 
 . قاقيةواالندماج بين أفراد المجتمع أم هي تناحرية انش

أي هرررل تكررررس الررروالء لررره أم تقرررف منررره موقرررف : التوجهرررات نحرررو النسرررق السياسررري :ثالثتتتاً 
 . الالمباالة
 

  13.الثقة فهل تغلب عليها الثقة أم تخلو من: اآلخرين األشخاصالتوجهات نحو : رابعاً 
وفيربرا ( Almond)إال أن أهم مقاربة علمية للثقافة السياسية هي تلك التي قام بها كل من المونرد 

(Verba) وتركرررزت علرررى خمرررس  1693-1651، وهررري دارسرررة اسرررتغرقت حررروالي خمرررس سرررنوات
بلررردان هررري الواليرررات المتحررردة وبريطانيرررا وألمانيرررا وإيطاليرررا والمكسررريك، فانطلقرررا أوال مرررن أن الثقافرررة 

جانب معرفي وجانب عاطفي وجانب تقييمي، األول يتكون من المعرارف : تحتوي على ثالثة أبعاد
ة حرررول النظرررام السياسررري، والثررراني يتعلرررق برررالوالء الشخصررري للزعمررراء والمؤسسرررات السياسرررية، العامررر
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وانطالقررا مررن هررذا التعريررف وضررعا ثالثررة . والثالررث يتضررمن األحكررام القيميررة حررول الشررأن السياسرري
فهنررراك الثقافرررة السياسرررية الرعويرررة وهررري ثقافرررة تسرررتوعب الثقافرررات المحليرررة : أنمررراي للثقافرررة السياسرررية

ئمة على عالقات القرابة والعرف والدين، فهي ثقافة ما قبل الثقافة السياسية الخاصرة بالردول أو القا
بالمجتمع الوطني، وينتشر هذا النروع مرن الثقافرة فري بلردان العرالم الثالرث التري تلعرب فيره العالقرات 

النررروع الثررراني هرررو و . القرابيرررة والعشرررائرية والطائفيرررة دورا فررري تحديرررد الررروالءات واالنتمررراءات السياسرررية
ثقافة الخضوع، والثالث ثقافة المشاركة، وهذان النوعان يسودان في المجتمعات األكثر تطرورا التري 
وصررلت إلررى مرحلررة الدولررة الوطنيررة أو دولررة المؤسسررات، هررذان النوعرران مررن الثقافررة يبلرروران توجهررا 

 أنظمررةنحررو  هال تتجرراركة مررن المررواطنين تجرراه النظررام السياسرري بكاملرره فررالعواطف والرروالءات والمشرر
 .بل نحو النظام ككل -كالعشيرة أو الطائفة-ثانوية فرعية أو 

إن كل نمط من هذه األنماي الثالثة يتوافق مع بنيرة سياسرية خاصرة : "ويرى الموند وفيربا
برره، فالثقافررة الرعويررة ترررتبط ببنيررة تقليديررة غيررر مركزيررة إلررى حررد كبيررر، أمررا ثقافررة الخضرروع فتتعلررق 

ويخلصرران إلررى القررول ... سررلطوية وممركررزة، فرري حررين تتعلررق ثقافررة المشرراركة ببنيررة ديمقراطيررةببنيررة 
 14".بأن التطابق بين الثقافة السياسية والبنية السياسية ضروري لتأمين استقرار النظام

برررالعودة إلرررى موضررروع التنشرررئة السياسرررية، يمكرررن القرررول إن كرررل نمرررط مرررن األنمررراي الثالثرررة 
يهررا يبلررور لنفسره نوعررا خاصررا مررن التنشررئة السياسرية، يرردعم توجهاترره ويحررافظ علررى للثقافرة المشررار إل

القرريم والتوجهررات المتوافقررة مررع بنيترره الثقافيررة ومرتكزاترره األساسررية الترري  األفرررادوجرروده ويعررزز لرردى 
الثالثة في مجتمع واحد مما يفسرح المجرال للحرديث عرن  األنمايوأحيانا تتعايش هذه . يعتمد عليها

سياسية وليس تنشئة واحدة، وهذا يظهر بوضوح في المجتمعات التي تكافح للتحررر مرن ( اتتنشئ)
 .الثقافة الرعوية وثقافة الخضوع والتحول إلى ثقافة المشاركة

وحيث أن كل ثقافة تسعى إلى أن تكون مقبولة من جميع أفراد المجتمرع، أي خلرق توافرق 
نشررررئة السياسررررية الترررري تسررررمح لألفررررراد باسررررتبطان اجتمرررراعي سياسرررري، فإنهررررا مطالبررررة باالهتمررررام بالت

المجتمرع  أفرادواكتساب معاييرها وقيمها والقبول بلعب دور في مؤسساتها، وهذه العملية التي تربط 
 .أو التثاقف بمعنى التنشئة السياسية( التثقيف) اسمبالثقافة السياسية يطلق عليها موريس دفرجية 
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 المبحث الثاني
 نشئة السياسيةقنوات أو وسائل الت

 وعالقتها بالنسق السياسي
 

كيررف تحرردث عمليررة التثرراقف السياسررية أو اكتسرراب وتعلررم أفررراد المجتمررع لثقافررة المجتمررع 
السياسية؟ هذه الوسائل متعددة وإن كان يمكن تحديردها عرددا فيصرعب ترتيبهرا مرن حيرث األهميرة، 

سسرراتي وطبيعررة النظررام السياسرري ذلررك أن نرروع الثقافررة السياسررة فرري كررل مجتمررع ودرجررة النضررج المؤ 
فرري القيررام بمهمررة التنشررئة السياسررية، فبينمررا  أنجررعكررل ذلررك يلعررب دورا فرري تحديررد أي مررن الوسررائل 

فري  واألسررةتلعب دورا مركزيرا فري الردول الديمقراطيرة، نجرد المؤسسرات الدينيرة  اإلعالمنجد وسائل 
فقرررط سنقسرررم  منهجيرررةوالعتبرررارات  .اإلعرررالممرررن وسرررائل  أهميرررةالمجتمعرررات التقليديرررة أخررررى أكثرررر 

الموضوع إلى قسمين نتحدث في األول عن التنشئة السياسرية عبرر المؤسسرات غيرر المباشررة وفري 
 .القسم الثاني عبر المؤسسات المباشرة

 التنشئة السياسية غير المباشرة :األولالمطلب 
ة، أو تضرع كهردف ونسميها غير مباشرة أو خفية الوظيفة السياسرية، ألنهرا ال تعلرن مباشرر 

بطريقرة  أنهراهري وظيفرة اجتماعيرة، إال  واألساسريةرئيسي لها، النشاي السياسري، فوظيفتهرا المعلنرة 
 األسررررة، وهرررذه المؤسسرررات هررري ةسررري وسياسررريغيرررر مباشررررة تتحرررول إلرررى مؤسسرررات ذات وظرررائف 

 .والمؤسسات التعليمية، والرفاق والزمالء
 عية سياسيةكقناة أولى لكل تنشئة اجتما األسرة :أوال

الترري ينشررأ فيهررا الطفررل، وفيهررا يبرردأ اتصرراله بالعررالم  األولررىالخليررة االجتماعيررة  األسرررةتعررد 
الردور األكبرر فري تشركلها، حيرث  لألسررةالمحيط به، ويبلور لنفسه تصورات وينمي أحاسيس يكرون 
فرة التري تلقوهرا إلرى نقرل الثقا األسررة أفرراديتطبع الفرد بطباع من هو في رعايتهم، وغالبا مرا يسرعى 
الردور األول فري ذلرك خصوصرا علرى  األمهم أنفسرهم عرن أهلهرم إلرى أبنرائهم منرذ الصرغر، وتلعرب 

لِيرؤثر علرى الطفرل فري مسرتويات أخررى بمرا فيهرا التنشرئة  األبمستوى القيم والعادات ثم يأتي دور 
 .السياسية
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وهرري الترري -فررل مررن حيرراة الط األولررىويرررى علمرراء الررنفس االجتمرراعي أن السررنوات السررت 
تلعررب دورا كبيرررا فرري تشرركل نفسرريته -يقضرريها غالبررا فرري حضررن أسرررته قبررل االنتقررال إلررى المدرسررة 

وغرز القيم والتوجهات الثقافية الرئيسية في عقله، وهي قيم وتوجهات تبقى راسخة في عقرل الطفرل 
جررل حيرث أن مررا يصردر عرن الر  -ففرري داخرل كرل رجررل طفرل- -وفري الالشرعور حتررى عنردما يكبرر

 .من مواقف سياسية تكون أحيانا انعكاسا شبه مباشر لرواسب ماضوية
والتي اعتمدها علمراء التحليرل النفسري " نظرية الحرمان"وقد أشار موريس دفرجيه إلى أثر 

لتحليرررل الصرررراعات السياسرررية حيرررث يررررى أنررره يمكرررن أن ينشرررأ العررردوان والعنرررف والتسرررلط واالسرررتبداد 
رجرررل السياسررري فررري طفولتررره، فهنررراك مجموعرررة مرررن التصررررفات كتعرررويض للحرمررران الرررذي عرفررره ال

غيرررر واثقرررين مرررن أنفسرررهم، أفرررراد لرررم يسرررتطيعوا يومرررا أن يكونررروا  أفررررادالسياسرررية يتميرررز بهرررا خاصرررة 
شخصريتهم الخاصرة بهرم ويحققروا لهرا االسررتقرار، وهكرذا يتخرذون اسرتقرار النظرام االجتمراعي أساسررا 

 .عون عن توازنهم النفسيالستقرار شخصيتهم نفسيا، فهم بذلك يداف
وهكرررذا فرررإن الطفولرررة التررري يقضررريها الفررررد فررري أسررررته يكرررون لهرررا انعكررراس علرررى شخصررريته 
المستقبلية وتصرفاته السياسية، فرال يسرتطيع أن ينسرلخ عرن مرا تلقراه مرن قريم واتجاهرات مرن طررف 

زجررة سياسررية أسرررته، بررل يوظفهررا ويقارنهررا بمصررادر أخرررى، فالظرراهرات النفسررية والترري تبرررز أم أفرراد
 اآلبرراءبعالقررة  أساسرراناشررئة عررن بنررى اجتماعيررة تتعلررق  -ديمقراطيررة، دكتاتوريررة، تسررلطية-مختلفررة 
، ففرررري المجتمررررع العربرررري مررررثال تتكررررون شخصررررية الفرررررد أساسررررا فرررري العائلررررة تررررم تررررأتي بقيررررة باألبنرررراء

شردد فري تربيتهرا ، ونظررا ألن العائلرة التقليديرة العربيرة تاألسرريةالمؤسسات األخرى كمتممرة للتنشرئة 
فإنره ينشرأ عرن ذلرك نزعرة " اإلقنراعممرا تشردد علرى  أكثررعلى العقاب الجسردي والترهيرب والترغيرب 

وعليره عنردما يكبرر 15""الرنحن"أكثر من التأكيد علرى  .نحو الفردية واألنانية والتأكيد الدائم على األنا
 .الطفل يبقى في سلوكه السياسي سلطويا ال يؤمن بالحوار والنقاش

وانعكاسرها علرى شخصرية الطفرل عنرد  واألسرةويحلل هشام شرابي هذه العالقة بين الطفل 
العربية على الطفل، تجعله عنرد الكبرر يررى فري  األسرةالكبر، فيرى أن التأثير الكبير الذي تمارسه 

األسررررة كرررل شررريء حترررى أنهرررا سرررابقة فررري األهميرررة علرررى الدولرررة والمجتمرررع، ممرررا يضررراعف شرررعوره 
أو القبيلررررة  لألسرررررةباالنتمرررراء  اإلحسرررراسبالواجررررب تجاهرررره لصررررالح  واإلحسرررراسلمجتمررررع باالنتمرررراء ل
  19.بالواجب تجاهها واإلحساس

 األمثرررالأيضرررا يظهرررر ترررأثير العائلرررة العربيرررة علرررى التنشرررئة السياسرررية للطفرررل مرررن خرررالل 
الواقرع  ألمربراالشعبية التي يتلقاها الطفل عن والديه، كمطالبتره بعردم التردخل فري السياسرة والتسرليم 
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إلري يتطلرع "أو " العرين ال تقراوم المخررز"أو " عرن الشرر وغنري لره أبعرد" :كرالقولانطالقا مرن أمثرال 
دون ترردقيق ( مررنكم األمرررهللا ورسرروله وأولرري  أطيعرروا)أو " هررذا مررا أعطررى هللا"، "لفرروق تنكسررر رقبترره

لمتضرمنة بهرذه األحكرام، ا األفكرار، فيشرب الطفرل وهرو مرؤمن بهرذه الرخبالمعنى الحقيقي لهذه اآلية 
طبيعرري وقضرراء وقرردر أي أنرره ال قرردرة لرره وال حررق فرري  أمرررموجررود  ومررا هرر اعتقرراد بررأنويبقررى لديرره 

فرري البيررت وهررو طفررل  همررا تلقرراتغييررر هررذا الواقررع، علررى أنرره عنرردما يكبررر وينضررج يبرردأ الصررراع بررين 
 .األوسعوبين المعرفة التي يكتسبها من المحيط االجتماعي والسياسي 

تلعرب دورا مهمرا فري غررز  األسررةللطفل في نطراق  األولىلص إلى القول إن التنشئة ونخ
قيم وأحاسيس نفسية وأخالقية تلعب فيما بعد دورا فري تحديرد سرلوكه السياسري، برل يمكرن القرول أن 

على مدى التوافق بين ما يتلقنه الطفرل فري المنرزل  تعتمدنتيجة التنشئة السياسية في آخر المطاف 
 .األخرى أو يسمعه بواسطة وسائل التنشئة  ه ا يرا موبين 

 التعليميةالمؤسسات  :ثانيا

يشررب الطفررل ويبلررب السادسررة وهررو يحمررل بررذور وعرري سياسرري ال يظهررر سررلوكيا بقرردر مررا 
، وتررأتي المدرسررة كمرحلررة تاليررة ليرردخل الطفررل مررن خاللهررا عالمررا آخررر، عررالم اسرريكولوجييسررتبطن 

التعليميررة نهج للمعلومررات الثقافيررة والسياسررية، فمررن خررالل المؤسسررات الكتابررة والقررراءة، والتلقررين الممرر
الطفررل ويطلررع علررى األحررداث السياسررية الداخليررة والخارجيررة، ويبرردأ فرري فهررم السياسررة كشرريء  يرروعى

متجسد في أشخاص ورموز ومؤسسات، وتعمل المدرسة على تلقينره أحكرام قيمرة إيجابيرة أو سرلبية 
 .حول الشأن السياسي

هميرررة المدرسرررة فررري التنشرررئة االجتماعيرررة بشررركل عرررام والسياسرررية خصوصرررا، فقرررد أل ونظررررا  
رسرميا، ولريس هرذا خدمرة  األولرىوخصوصرا فري مراحلره  -لجأت كل دول العالم إلى جعل التعلريم 

للمواطنين فقط ولكن أيضا رغبة من الدولة في التحكم في مناهج التعليم وفي المعرفة التري سرتلقى 
ظرام السياسري أن المدرسرة لرن يقتصرر دورهرا علرى الترأطير وتلقرين معرفرة، برل للتالميذ، ليضمن الن

السياسري القرائم، بشررعنة مسرلماته / ستعمل علرى إعرادة إنتراج المجتمرع، وتردعيم النظرام االجتمراعي
 17. األساسيةومرتكزاته 

علررى عرردد مررن  اإلطررالعالمهررم أنرره خررالل البرررامج التعليميررة المقررررة يررتمكن الطالررب مررن 
 واإلطرالع، أنظمتهرا ودسراتيرها، ةالسياسري اوتشكيالتهعلومات السياسية المتعلقة بالدولة ورئيسها الم

علررى الثقافررة السياسررية بوجرره عررام فرري الررداخل وفرري الخررارج، وترررتبط التنشررئة السياسررية فرري المدرسررة 
 بالسررلوك السياسرري لرريس فقررط علررى مسررتوى التلقررين بررل إنرره فرري مرحلررة الشررباب وخصوصررا المرحلررة
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حيررث تكررون  -إيجابررا أو سررلبا-الجامعيررة تررنعكس التنشررئة السياسررية مباشرررة علررى السررلوك السياسرري 
محملة بتراكم معرفي حصريلة مرا سرمعته وقرأتره فري  -وخصوصا في الجامعات  -فئة من الطالب

المؤسسررات التعليميررة وخارجهررا، وتبرردأ بممارسررة نضررال سياسرري هادفررة إلررى تمريررر خطرراب سياسرري 
لمطالبرررة بإصرررالح النظرررام الجرررامعي، أو مرررنح أكثرررر للطلبرررة، وأحيانرررا تتجررراوز هرررذه خررراص بهرررا، كا

المطالررب لررتمس السياسررة العامررة للدولررة، كالمطالبررة بالديمقراطيررة أو التعبيررر عررن مسرراندتها لقضررية 
السياسررية إلررى اسررتقطاب الطلبررة  األحررزابقطرراع الطررالب، فقررد تلجررأ  ألهميررةمختلررف بشررأنها، ونظرررا 

لهم كرررأدوات نضرررالية للترررأثير علرررى منافسررريهم أو علرررى النظرررام السياسررري، نظررررا لمرررا لصرررفها واسرررتعما
 .يتمتع به الشباب من روح حماسية اندفاعية

رسررمي وغيررر رسررمي،  :بطررريقينثر المدرسررة فرري عمليررة التنشررئة السياسررية ؤ وبشرركل عررام ترر
درسرين، أمرا الطريرق فالطريق الرسمي يتعلق بالبرامج المقررة والمنراهج والتوجهرات الصرادرة عرن الم

غير الرسمي، فهو كرل نشراي مدرسري خرارج أطرار المقرررات والكترب الرسرمية، كالنردوات والحلقرات 
السياسري دائمرا إلرى  النظرامويسرعى  الرخالدراسية، والتبادل الثقافي المدرسي أو الجرامعي والررحالت 

التري يعتبرهرا مسرا بالنظرام السياسية الدخيلرة  األفكارالسيطرة على الطريق الرسمي حتى ال تتغلغل 
  11.العام والثقافة السياسية للمجتمع

التنشرئة السياسرية لألطفرال  حرول Easton واسرتن Denissفي دراسة مشتركة بين دينس 
 :أربعبالظواهر السياسية يمر عبر مراحل  األطفال اندماج، جاء فيها أن األمريكيةفي المدارس 
 . بالمجال السياسي حساساإلمرحلة التسييس، وهي مرحلة  :األول
 .معينين بأشخاصالشخصنة، حيث يربط الطفل السياسة : الثانية
وفيهرررا يبررردأ الطفرررل بحمرررل أحكرررام قيميرررة إيجابيرررة أو سرررلبية عرررن : مثاليرررة السرررلطة: الثالثتتتة

المأسسرررة وفيهرررا ينتقرررل الطفرررل مرررن حالرررة شخصرررنة : السرررلطة السياسرررية، فيحبهرررا أو يكرههرررا، الرابعرررة
علررى  A. Perchronويعلرق أنيرك برشرررون . سياسرية تأو سررلوكياهرا بمؤسسرات السرلطة إلرى ربط

هررذا الترردرج الررذي يتبررع نظامررا عقالنيررا يترردرج مررن البسرريط إلررى المعقررد فرري فهررم الظررواهر السياسررية، 
حيرث يلعرب المشراهير دورا  األمريكيرةقد يكون صالحا في الواليات المتحدة  النموذجبالقول إن هذا 

السياسية مصاحبا للعمليات المعرفية، ولكنه ال يصرلح كليرة فري فرنسرا، ويستشرهد مهما في التنشئة 
حررول الثقافررة الفرنسررية مررن أنهررا تتميررز بسررمات كررر  Michiel Crozierبمررا قالرره ميشرريل كروزيرره 

بحرثهم عرن قواعررد غيرر شخصررية ترؤمن اسررتقالل "و " رغبرة الفرنسريين بالسررلطات البعيردة والغامضررة"
، ويخلررص برشرررون إلررى القررول إن "واحررد مررن تعسررف هررذه السررلطات نفسررها الجميررع مررع حمايررة كررل
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  16.األمريكيينالفرنسيين لهم فكرة مغايرة تجاه الرئيس عن األطفال  األطفال
أما بالنسبة لدور المدرسة والجامعة في العرالم العربري، فرإن هرذا الردور فري عمليرة التنشرئة 

يثير إشكاالت عميقة، أهمهما نوع الثقافة التري  االجتماعية عموما والسياسية على وجه الخصوص
يررراد توصرريلها للطررالب، ذلررك أن مجتمعررا متنازعررا فرري ثقافترره تائهررة خطرراه عررن الطريررق، مقسررما مررا 

، البررد وأن تكرون المدرسررة األمررصرالة والمعاصرررة، حرائرا مرا بررين الديمقراطيرة وطاعررة أولري ألبرين ا
 -وغالبيتره فري العرالم العربري رسرمي -مرن أن التعلريم  غمبرالر ، فتالمتناقضراوالجامعة مسرحا لهذه 

توجهرات سياسرية  واألطفرال، ويرزرع لردى التالميرذ اإلسرالميةيحاول أن يحرافظ علرى الثقافرة العربيرة 
دون دخرررول أي فكرررر  وحرررواجز تحرررولتشررررعن الوضرررع القرررائم وتعيرررد إنتررراج المجتمرررع وتضرررع حررردودا 

برالرغم مررن ذلررك، فررإن االنفترراح الثقررافي والسياسرري سياسري يتعررارض مررع مررا يريررده النظررام السياسرري، 
المرئيررة والمسررموعة، ووجررود فئررة مررن  اإلعررالمالررذي برردا يفرررض نفسرره علررى الجميررع، وتررأثير وسررائل 

رجال التعليم ذوي التعليم الغربي، خلرق نوعرا مرن التحردي علرى المؤسسرات التعليميرة الرسرمية التري 
النظر بكل مناهجها وأنماي تفكيرهرا وإمرا أن تتحرول إلرى  تعيد أنحادة، فهي إما  بأزمةتواجه اليوم 

 السياسرريةمجرررد مؤسسررات لمحررو األميررة ولخلررق شررباب ضررائعين ممررزقين داخليررا، فلررم تعررد التنشررئة 
 ألنررهفرري الجامعررة مقنعررة بالنسرربة لرره ولررم يعررد يتعامررل معهررا بجديررة،  لأو الطفررالترري يتلقاهررا التلميررذ 

أو المعارضررة، أو يطلررع علررى قنرروات التلفزيررون  األجنبيررةحافة حالمررا يخرررج إلررى الشررارع، ويقرررأ الصرر
 .يشعر بضحالة وعدم ثبات الثقافة السياسية التي تلقاها في المدرسة األجنبي

الشررك أن المؤسسررات التعليميررة تلعررب دورا فرري التنشررئة السياسررية فرري مجررال تنميررة فضرريلة 
 وإطالعرهذ كيرف يكرون مواطنرا صرالحا، حب الوطن واحترام مؤسسات الدولة وقانونها وتعويد التلمي

والشررعاراتية فرري  االيرردولوجياعلررى أهررم القضررايا السياسررية الوطنيررة والقوميررة والعالميررة، إال أن تغلغررل 
 الترري- االيرردولوجياهررذه المؤسسررات يخلررق ثقافررة سياسررية مشرروهة لرردى طالررب العلررم، بررل تبعررده هررذه 

واقررع علررى حقيقترره وتررزداد األمررور ترديررا عررن فهررم ال -محررددة أيديولوجيررةتقرردس شررخص الحرراكم أو 
 .عندما تسود في المؤسسات التعليمية تنشئة نقلية تقليدية بدال من تنشئة عقلية نقدية

 
 

 الدينيةالمؤسسات  :ثالثا
، ومررا يررتبط بهررا والجمعيرات  ومختلررف دور العبرادةوالك رنس  والكنرائسنقصرد بهرا المسرراجد 

وتنتشرر هرذه . قين أفكار سياسية عامرة ألفرراد المجتمرعيوظفون الدين لتل صأو أشخامن مؤسسات 
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 .حيررث يترداخل الرردين مرع السياسررة خصوصررا فري الرردول اإلسرالميةفري كررل المجتمعرات المؤسسرات 
أو مرررا يسرررمى بجماعرررات  شررركل منظمرررات سياسرررية مباشررررة كررراألحزاب احيانرررا تاخرررذ هرررذه المؤسسرررات

 .عظ واإلرشرراد، أو مجرررد دور عبررادةو ، أو شرركل جمعيررات خيريررة أو جمعيررات للررالغسررالم السياسرري
دورا كبيررا فري حيراة النراس وخصوصرا فري دول العرالم الثالرث  اإلنسانيةيلعب الدين في المجتمعات 

التي ال تأخذ بالعلمانية، فالرذين يوظفرون الردين يعملرون علرى نقرل مجموعرة مرن القريم السياسرية مرن 
 .م السياسي القائم أو تجريده منهاجيل إلى جيل أو يعملون على إضفاء الشرعية على النظا

الرررردين مررررن المعررررروف أن الرررردول الغربيررررة المسرررريحية طبقررررت العلمانيررررة الترررري تفصررررل بررررين 
وبالتالي قلصت مرن قردرة المؤسسرات الدينيرة علرى الترأثير علرى الحيراة السياسرية، وبرالرغم  والسياسة

وظررررف الرررردين إلخفرررراء ت21جديرررردة ألصرررروليةمررررن ذلررررك فقررررد شررررهدت الواليررررات المتحرررردة وأوربررررا إحيرررراء 
العنصرية الممارسة ضد المسلمين ومرن هرم مرن غيرر البريض، كمرا تلعرب الكنيسرة دورا فري الترأثير 

بالنسربة لربعض القضرايا السياسرية الداخليرة أو الخارجيرة، برل قرد تمرارس  األوروبريعلى الرأي العام 
  21.معينة تقراراعلى اتخاذ  إلجبارهاضغطا على الحكومات 
مؤسسررات الدينيررة دورا فرري عمليررة التنشررئة السياسررية مررن خررالل المنشررورات كمررا تمررارس ال

الترري توزعهررا والنرردوات الترري يقيمهررا رجررال ديررن أو رجررال محسرروبين علررى الكنيسررة إال أن أهررم هررذه 
والتلفزيرة  اإلذاعيرةهرو البررامج -بالرغم من محدوديتها على مستوى النسق السياسي العرام - األدوار

 .بعض المؤسسات الدينية المسيحيةالتي تتوفر عليها 
، حيررث أن السياسرريأيضررا تلعررب المؤسسررات الدينيررة اليهوديررة دورا أكثررر أهميررة فرري الشررأن 

، ومررن هنررا تصرربح المؤسسررة الدينيررة اليهوديررة ةكأيديولوجيرراليهوديررة كديانررة تتررداخل مررع الصررهيونية 
وى التنشررئة السياسررية جررزءا مررن النسررق السياسرري فرري الكيرران الصررهيوني، ويكررون دورهررا علررى مسررت

واضرررحا مرررن خرررالل الرمررروز اليهوديررررة التررري تعطررري لليهرررودي هويررررة سياسرررية متميرررزة، ومرررن خررررالل 
الصررلوات والمظرراهرات والتجمعررات الترري تقيمهررا هررذه المؤسسررات اليهوديررة وتررؤثر مررن خاللهررا علررى 

 المترردينينفرري السررنوات األخيرررة هيمنررة واضررحة لليهررود  ظ، ويالحررالعررام عمومررا الرررأيالشررباب وعلررى 
 22. إسرائيلعلى القرار السياسي في 
فررإن دور المؤسسررات الدينيررة فرري عمليررة التنشررئة السياسررية يتميررز  اإلسررالميأمررا فرري العررالم 

ال يفصرل الردين عرن الدولرة، والسياسرة عرن  اإلسرالم، نظررا ألن األخررى عن دورها في المجتمعرات 
ويطبرررع العربررري المسرررلم  واإلسرررالميعربررري العقيررردة، فالررردين يررردخل فررري صرررميم النسررريج االجتمررراعي ال

أو المدرسرررة أو  األسررررةبطابعررره، وغالبرررا مرررا تكرررون وسرررائل التنشرررئة السياسرررية األخررررى سرررواء كانرررت 
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 .من تعاليم الدين وال تشذ عنها أعضاؤهامقيدة بما تلقنه  اإلعالموسائل 
دور الرررررردين فرررررري عمليررررررة التنشررررررئة السياسررررررية ال يقتصررررررر علررررررى المؤسسررررررات الدينيررررررة  إن

المتخصصة، بل يمارس الدين دوره في هذا السرياق منرذ الطفولرة داخرل العائلرة، وفري المدرسرة مرن 
مرن خرالل البررامج الدينيرة الموجهرة، وفرري  اإلعرالمخرالل الحصرص والردروس الدينيرة، وفري وسرائل 

 .االجتماعات الحزبية الخ
ن برروزا مرن خرالل إن التنشئة السياسية التي تمارسها المؤسسات الدينية هي أكثر مرا تكرو 

اسرتقرار العديرد مرن  زعزعرةالمساجد وعلى يد المسيسيين من رجال الدين، وقد لعب هؤالء دورا في 
اليروم فري الجزائرر  األمرركمرا كران األمرر مرع نظرام الشراه فري إيرران وكمرا هرو ( اإلسالمية) األنظمة

عبررر استشررفاف مختلررف ومصررر، ويكررون دور المؤسسررات الدينيررة إمررا داعمررا للنظررام السياسرري القررائم 
اآليات القرآنية واألحاديث النبويرة التري توصري بإطاعرة الحكرام وإضرفاء طرابع دينري علرى حكمهرم، 

وربره وال عالقرة لره بالسياسرية ومناوراتهرا، وقرد يكرون دور  اإلنسرانأو بالقول برأن الردين عالقرة برين 
، برل اإلسرالمالرجروع إلرى منرابع  الدين معارضا للسياسة القائمة، بتكفيرر الوضرع القرائم والردعوة إلرى

القرائم تلجرأ  األمرروالمؤسسرات الدينيرة فري سرعيها لتغييرر . اإلسرالمتحليل العنف كأداة للتغيير باسم 
كرررالمواعظ الدينيرررة فررري  -إلرررى العنرررف أحيانرررا باإلضرررافة -إلرررى مختلرررف وسرررائل التنشرررئة السياسرررية 

بشركل -كاسريت المسرموع والمرئري المسرموع المساجد، وتوزيع الكتيبرات والنشررات الدينيرة، وتوزيرع ال
 . في بعض الدول التي تسمح بذلك اإلعالمكبير، أيضا على مستوى وسائل 

 الرفاق والزمالء والرأي العام :رابعًا
أو العمررل دورا كبيرررا فرري التررأثير علررى تنشررئة الفرررد سياسرريا  وزمررالء المدرسررةيلعررب الرفرراق 

ه فأنرره يسررعى لاللتقرراء مررع بنرري جنسرره الررذين يشرراركونه اجتماعيررا بطبعرر اإلنسررانواجتماعيررا، فكررون 
فحالمرا يخررج الطفرل مرن نطراق . اللعب أو العمل ومبادلتهم األفكار والميرول االجتماعيرة والسياسرية

ويتحرر من ضوابط المدرسة، يندمج في عرالم أوسرع هرو عرالم الشرارع أو الجمهرور الواسرع،  األسرة
ن السرررلوكيات، ويررردخل فررري نقررراش متحررررر مرررع رفاقررره فيتعررررف علرررى نمررراذج مرررن البشرررر وأنمررراي مررر

وزمالئرره حررول مختلررف المواضرريع السياسررية محررل النقرراش، فيعجررب برربعض األصرردقاء أو الررزمالء 
وإعجابرره بهررم يدفعرره لتبنرري أفكررارهم وميررولهم السياسررية، أو قررد يكررون شررخص ذو قرردرة اقناعيررة كبيرررة 

مرررن يرافقونررره، فرررإذا كررران هرررذا الشرررخص وذو شخصرررية كارزماتيرررة فيشرررد إليررره األنظرررار ويرررؤثر علرررى 
يسرراريا مررثال يسررتطيع أن ينقررل أفكرراره اليسررارية إلررى رفاقرره، وإذا كرران أصرروليا يرردفع رفاقرره إلررى تبنرري 

، ويحرردث ذلررك سررواء مررن خررالل مناقشررات علررى المقهررى أو فرري سرراحة المدرسررة أو فرري األصررولية
 .جولة ترفيهية أو في العمل وفي البيت

بعض القيم واالتجاهات السياسرية والسرلوكيات مرن خرالل مالحظتره  كما أن الفرد قد يتعلم
والناس من حوله وسماع أحاديثهم وتعليقاتهم على الشرؤون السياسرية، فيحراول  األصدقاءلتصرفات 
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التري يراهرا األكثرر رواجرا أو تجرد هروى فري نفسره،  األفكرارأن يقلد سرلوك مرن يعجرب بهرم أو يتبنرى 
أن الطفرل عرن طريرق المشراهدة لتصررفات ( الررأي العرام)كتابره  فري J. Best ويذكر جريمس بيسرت

ويالحرظ  23".اآلخرين يطور نظاما للمعتقدات والقيم التي يكون مناسبا خارج البيئرة المباشررة للعائلرة
أهمية األسرة والمدرسة وزاد دور الرفاق والررأي العرام، ويرجرع ذلرك  الطفل قلتأنه كلما تقدمت سن 

كلمرا تقرردم فري السرن زادت السراعات الترري يقضريها خرارج البيرت وبالتررالي زاد  إلرى أن الطفرل يالشرك
وبشررركل أكبرررر عنررردما يكرررون الولررردان مسيسرررين أو  األسررررةترررأثير المحررريط الخرررارجي، ويرررتقلص دور 

 .عديمي الثقافة

 السياسية القنوات المباشرة لعمل التنشئة :الثاني المطلب
بشركل  المسرئولةزة عرن بعرض المؤسسرات حاولنا فري المطلرب األول أن نعطري نظررة مروج

غيرررر مباشرررر، عرررن تنشرررئة الفررررد واكتسرررابه المعرررايير والقررريم السياسرررية، وسرررنتناول فيمرررا يلررري القنررروات 
هرو  األساسريالمباشرة التي تساهم فري عمليرة التنشرئة السياسرية ونسرميها قنروات مباشررة ألن هردفها 

علرى عكرس األولرى التري هري مؤسسرات هذه التنشئة فهري مؤسسرات سياسرية ذات وظيفرة سياسرية، 
 اإلعالميرررررةتربويرررررة بالدرجرررررة األولرررررى، ونتنررررراول هنرررررا األجهرررررزة  اجتماعيرررررةذات وظرررررائف  اجتماعيرررررة

 .كنموذجين لهذه المؤسسات -األحزاب-والتنظيمات السياسية 

 اإلعالميةالمؤسسات : أوال
مكتوبرة والسرينما والتلفزة والصحافة المصورة والمسرموعة، والصرحافة ال اإلذاعةتشمل هذه، 

اليروم كقروة  اإلعرالمفي التنشئة السياسية من المكانة التي أصربح يحتلهرا  اإلعالم، وتبرز أهمية الخ
ومررواقفهم السياسررية، والتررأثير  األفررراديحسررب لهررا ألررف حسرراب لمررا تملكرره مررن تررأثير علررى توجهررات 

 لإلنسررانخصوصررا علررى أذواقهررم وكررل نمررط حيرراتهم، بررل أنهررا أصرربحت تقرروم بعمليررة غسررل دمرراغ و 
 24.العادي

تسررررعى األنظمررررة السياسررررية للسرررريطرة عليهررررا وتوجيههررررا لخرررردمتها،  اإلعررررالم ألهميررررةونظرررررا 
علرم االجتمراع وعلرم : فري مختلرف المجراالت اإلعالميرينمن المتخصصين  ددموظفة لذلك أكبر ع

 حتررررى تضررررمن مردوديررررة محققررررة تتمثررررل فرررري الهيمنررررة علررررى أفكررررار النرررراس-السياسررررية وعلررررم الررررنفس 
ومررن هنررا لرريس غريبررا أن تسررعى القرروى المتنافسررة داخررل الدولررة الواحرردة إمررا إلررى المطالبررة . وعقررولهم

الرسرمية، أو أن تؤسرس لنفسرها صرحفها الخاصرة وتسرعى  اإلعرالموسرائل  استعمالبمشاركة الدولة 
رة بهررذه والسررينمائيين ليتبنرروا أفكارهررا السياسررية وتصرراغ أعمررالهم متررأث واألدبرراءللتررأثير علررى الكترراب 

تتنافس الدول الكبررى  األولغير متعارضة معها، وعلى المستوى  األقلداعية لها أو على  األفكار
العالمي يرتحكم أكثرر فري  اإلعالمللسيطرة على وسائل النشر عبر العالم، فمن يتحكم أكثر بوسائل 
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 25.التأثير على الرأي العام وعلى التوجهات السياسية للمجتمعات
أن  نال يمكر -والتحرديث السياسري خصوصرا-االجتمراع أن نجراح التحرديث ويؤكد علمراء 

ينجح إال إذا ما اعتمرد علرى شربكة اتصرال إعالمري حديثرة ومتطرورة، وإنره ال وجرود لمجتمرع حرديث 
هرري الترري تعمررل علررى  األخيرررةالوطنيررة، فهررذه  اإلعررالميعمررل بفعاليررة دون نسررق متطررور مررن وسررائل 

فرردورها ال يقتصررر علررى . فررراد المجتمررعأل اة السياسررية والنفسرريةإضررفاء مرردخالت أساسررية علررى الحيرر
الترفيرره وتقررديم المعلومررات فقررط بررل توجرره خبراتنررا وتحرررك الجماعررات نحررو العمررل فرري اتجرراه معررين 

ماديرة وفنيرة فإنهرا تسرتطيع أن تغيرر  تإمكانيالتحقيق األهداف المرجوة، ونظرا لما تتوفر عليه من 
 .والمباد  السياسية التي يعمل على هديها المجتمع األفكاروبالتالي البناء األخالقي للمجتمع، 

فررري عمليرررة  اإلعررالملقررد أكررردت بحرروث علميرررة أمبريقيررة قررروة التررأثير الرررذي تمارسرره وسرررائل 
فرري عمليررة تحررديث المجتمعررات وبلررورة  األوليررةالتنشررئة السياسررية، بحيررث حلررت األولررى محررل الخبرررة 

وخبرررات  ألنظمررةتحررت سررمع ونظررر المررواطن نمرراذج جرراهزة  ثقافررة سياسررية موحرردة، وذلررك بوضررعها
وأفكار مبررزة محاسرنها ومسراوئها، تاركرة لره حريرة االختيرار والمفاضرلة، مرع تركيزهرا علرى محاسرن 

 .المتفقة معها واألفكار األنظمة
مررن حيررث التررأثير علررى توجهررات النرراس السياسررية،  اإلعررالمأهررم وسررائل  التلفزيررون ويعتبررر 
لصرروت بالصررورة، وقدرترره علررى توصرريل رسررالته لجميررع طبقررات المجتمررع المتعلمررين نظرررا القتررران ا

الشررائق الررذي تقرردم برره البرررامج، فقررد ال تكررون الرسررالة سياسررية بشرركل  ولألسررلوبوغيررر المتعلمررين، 
واضرررح، برررل تأخرررذ طرررابع صرررور متحركرررة بالنسررربة لألطفرررال أو أغنيرررات ومسلسرررالت وأفرررالم بالنسررربة 

 .ال تخلو من سياسة إذا حيكت بطريقة ذكية اإلشهارقطات للكبار، بل إن قنوات ول
يتفررق الجميررع بوجرره : "جهرراز التلفرراز فرري الرردول المتقدمررة تررأثيرويقررول هربرررت شرريللر حررول 

تررأثيره بوصررفه أداة رئيسررية لتعمرريم قرريم  أنعررام علررى أن التلفرراز هررو أقرروى وسرريلة إعالميررة، وال ريررب 
ر يؤكرد علرى الرسرالة السياسرية التري تحملهرا بررامج ترفيهيرة بل أن شيلل29".النظام ال يماري فيه أحد

كما هو الحال مع والت ديزني، فمن خالل قصص األطفال والصور المضرحكة والمنراظر الخالبرة 
، إن هنرراك اجتمرراعيشرراهدوا عالمررا لرريس فيرره صررراع : "للطبيعررة فررإن مررا يريررد والررت ديزنرري قولرره هررو

إال أنهررم أفررراد، وليسرروا ممثلررين لتقسرريمات " ل األشرررارالرجررا"قرردرا كبيرررا مررن العنررف، وهنرراك بعررض 
تعرريش فرري  األمريكيررةذات أهميررة، إن العررالم مكرران ملرريء بالسررعادة، والطبقررة المتوسررطة  اجتماعيررة

  27".أحسن الظروف
، المرئية، والمسموعة خصوصا، ذات خطورة وتأثير في عمليرة اإلعالموما يجعل وسائل 
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والراديررررو أصرررربحا شرررريئا عاديررررا  فررررالتلفزيون يرررروت دون أذن مررررن أحررررد التنشررررئة السياسررررية، دخولهررررا الب
موجودان في كرل البيروت، وبقررص هروائي زهيرد الرثمن مثبرت علرى سرطح المنرزل تسرتطيع اليروم أن 

، وأخراذترى وتسمع ثقافرات متعرددة، وعروالم غيرر معهرودة وأحرداث وتحلريالت تسراق بأسرلوب شرائق 
الشرررقية وتفكررك االتحرراد السرروفيتي ودور هررذه  أوروبررا داثأحررالغربيررة فرري  اإلعررالمفررال ننسررى وسررائل 

الوسرائل فرري نقررل أحررداث الثررورة اإليرانيررة ممررا سرراعد علررى تررأجج الصررحوة اإلسررالمية، كمررا ال ننسررى 
 .في حرب الخليج اإلعالمدور وسائل 
ممارسرة السرلطة بالنسربة للحراكمين  آليراتمرن  آليرةهري  اإلعرالمال جدال إذن أن وسائل  
تختلرف مرن بلرد  اإلعرالمعزعتها بالنسبة لقروى المعارضرة، إال أن الوظيفرة السياسرية لوسرائل وآلية لز 

السررائدة فيهررا، ففرري الرردول الغربيررة الديمقراطيررة تكررون  وااليرردولوجياإلررى آخررر حسررب النظررام السياسرري 
أقررل ممررا هررو فرري غيرهررا مررن الرردول، حيررث يكررون للقطرراع  اإلعررالمقرروة سرريطرة الدولررة علررى وسررائل 

هرذه الوسرائل برل  اسرتعمالحرق فري  -من مؤسسرات وشرركات وأحرزاب وجماعرات ضرغط-ص الخا
الدينيرة تمرارس  فالمؤسسراتوفي وملكيتها، مما يؤدي إلرى تعدديرة تنافسرية، تتعردد بتعردد التوجهرات 

تنشررئة دينيررة، واالشررتراكيون يبثررون تنشررئة اشررتراكية، والفاشرريون يبثررون تنشررئة فاشررية، بينمررا السررلطة 
تحرراول تثبيررت دعائمهررا بخلررق ترروازن بررين هررذه التنشررئات إال أن هررذه التعدديررة تكررون فرري وأجهزتهررا 

 .وطنية تحترم توابث إطار
ال ترررؤدي بالضررررورة إلرررى تعدديرررة فررري  اإلعرررالمويررررى مررروريس دفرجيررره، أن تعدديرررة وسرررائل 

نوعرررات إال إذا ارتبطرررت ارتباطرررا حقيقيرررا بثقافرررات مختلفرررة، ولررريس بت"التثقرررف أو التنشرررئة السياسرررية، 
 واإلدارةوالتلفررراز فررري أمريكرررا إزاء الحكومرررة  واإلذاعررراتسرررطحية للثقافرررة نفسرررها، إن حريرررة الصرررحف 

والقضرررراة والسررررلطات المحليررررة والكررررونغرس ال تحررررول دون اسررررتناد الجميررررع إلررررى المخطررررط الثقررررافي 
  21".نفسه

وفررري نفرررس السرررياق يررررى هربررررت شررريللر أن التعدديرررة والحياديرررة المالحظرررة علرررى وسرررائل 
تخفرررري فرررري طياتهررررا تضررررليال وتشررررويها للحقيقررررة، وكمررررا الحررررظ جررررورج جيربنررررر  األمريكرررري عررررالماإل

George gernber األمريكيرررة، فإنررره فررري المجتمعرررات الغربيرررة وتحديررردا فررري الواليرررات المتحررردة :
السؤال الحقيقي ال يتمثل في كيف، وألي هدف، وعرن طريرق مرن وبرأي نترائج مترتبرة ترتم ممارسرة "

فالتعددية هذه كمرا يقرول شريللر خاليرة مرن أي تنروع ". والسيطرة التي ال محيد عنهاعمليات التوجيه 
 26.حقيقي وآليات عملها وشروطه هو الذي يوفر أسباب القوة للنظام السائد وتضلل الوعي

 اإلعررالمومررع ذلررك ال يجررب علينررا تجاهررل حريررة الرررأي والتعبيررر وسررهولة توظيررف وسررائل 
م يسعى النظام السياسري للسريطرة عليهرا ووضرع قيرود علرى تلرك التري بالنسبة للقوى المتصارعة، نع

 بالثوابررتال تخضررع لسرريطرته ولكررن كررل ذلررك يبقررى فرري نطرراق الممارسررة الديمقراطيررة وبمررا ال يخررل 
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القومية لكل دولة، فحفاظ النظرام السياسري علرى قريم الديمقراطيرة الغربيرة ال يخرل بالتعدديرة وبحريرة 
فسح المجال أمام العمروم كرأفراد ومؤسسرات المرتالك  أنتوى الداخلي، إال الرأي والتعبير على المس

 اإلعرررالم، أدى فررري الررردول المتقدمرررة إلرررى تغلغرررل جماعرررات الضرررغط داخرررل وسرررائل اإلعرررالموسرررائل 
بما يخدم مصالحها الضيقة، وفي هذا السياق نلفت االنتبراه إلرى السريطرة  عليها وتوجيههاوالسيطرة 

الصرهيونية بحيرث تردمج اليهوديرة كمكرون رئيسري فري الحضرارة المسريحية  التي تمارسرها الجماعرات
أيضرا فرإن فسرح المجرال . يهوديرة-التي أصبحت بتأثير سيطرة اللوبي الصهيوني حضرارة مسريحية 

الفاشررررية  األفكررررارسرررراعد فرررري الغرررررب علررررى سررررهولة انتشررررار  اإلعررررالمدون قيررررود السررررتعمال وسررررائل 
ياسررية المتبنيررة لهررذه األفكررار نشررر أفكارهررا عبررر وسررائل والعنصرررية حيررث سررهل علررى الحركررات الس
والعنصررررية أو متخفيرررة تحرررت شرررعارات  السياسرررية الفاشررريةإعالميرررة متعرررددة إمرررا صرررريحة التوجهرررات 

 .اجتماعيةوطنية أو دينية أو 
في مجتمعات دول العالم الثالث، فغالبيرة هرذه الردول، تسرعى ألن  اإلعالمأما دور وسائل 

تحررت إشررراف السررلطات العامررة ومعبئررة فرري خدمررة إيديولوجيررة الدولررة ومصررلحة  تكررون هررذه الوسررائل
محطررات إذاعيررة أو تلفزيونيررة  تترروفر علررىالرردول  فررإلى وقررت قريررب كانررت قلررة مررنالسياسرري،  النظررام

خاصررة، وبعضررها ال يسررمح حتررى بحريررة الصررحافة وطباعررة وتررداول الكتررب إال بعررد مرورهررا علررى 
 ة فري تحديرد المسرموح فيره بحجرة الحفراظ علرى اسرتقرار المجتمرعالرقيب، الذي يمرارس سرلطة مطلقر

ولكررن تغيررر الوضررع بعررد الثررورة المعلوماتيررة وانتشررار الفضررايات والسرربكة العنكبوتيررة حيررث ضررعفت 
 . قدرة الدول على التحكم بالمجال اإلعالمي الحديث

ياسررية بالتنشررئة الس تقتصررر محرراوالت الرردول وخصوصررا غيررر الديمقراطيررة علررى الررتحكمال 
برررل يتجررراوز ذلرررك إلرررى مراقبرررة الجمعيرررات واالتصرررال  اإلعرررالموسرررائل محاصررررتها وتحكمهرررا بعبرررر 

والتنظيمرات ذات النشراي الثقرافي أو الفنرري أو الرياضري أو الرديني، حتررى ال تسرتغل هرذه الجمعيررات 
لتمريررر تنشرررئة سياسرررية خفيرررة، وفررري بعرررض الررردول العربيرررة تراقرررب حترررى خطرررب أئمرررة المسررراجد ومرررا 

ال جررردال أن تطرررور وسرررائل  يرررة أو تفاسرررير دينيرررةعرررن المؤسسرررات الدينيرررة مرررن دروس وعظيصررردر 
 اإلعرررالمالديمقراطيرررة حرررد مرررن سرررلطة الدولرررة علرررى احتكرررار وسرررائل  األيديولوجيرررةوتفشررري  اإلعرررالم

وخصوصرررا فررري دول العرررالم الثالرررث، فتحرررول دورهرررا مرررن محاولرررة السررريطرة لفررررض تنشرررئة سياسرررية 
ملها من خالل هذه الوسائل ووضع سياسة إعالمية معاكسة تررد مرن ع أسلوبأحادية، إلى تطوير 

خاللهررا علررى مررا تعتبررره متعارضررا مررع مصررالحها كأنظمررة أو مررع قرريم المجتمررع وثقافترره الوطنيررة، بررل 
إعرالم، سرياحة، تبرادل ثقرافي، تردخل -يمكن القول أنه في وقتنا الحالي أصبحت للعوامل الخارجيرة 

الداخليرة،  اإلعرالمالتنشرئة السياسرية ال يقرل أهميرة عرن دور وسرائل دور فري - اإلنسرانباسم حقوق 
وطالبرررت بحشرررد الجهرررود لمواجهرررة األفكرررار ( الغرررزو الثقرررافي)حترررى أن بعرررض الررردول رفعرررت شرررعار 

ال تردافع عرن قريم المجتمرع  األمررالثقافية الدخيلة بحجة الحفاظ على قيم المجتمع، وهي في حقيقة 
ذلك البعد من ثقافة المجتمرع الرذي منره تسرتمد شررعيتها، فمرا يعنيهرا وعقائده، بل تريد الحفاظ على 
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والشررفافية السياسررية، ومواجهررة  اإلنسررانهررو مواجهررة تيررار الديمقراطيررة المترردفق، والمطالررب بحقرروق 
 .ثقافات متعارضة مع مصالحها ومعرية لحقيقتها

عرررالم ونررروع وفررري الررردول العربيرررة ال يمكرررن الفصرررل مرررا برررين الوضرررعية المزريرررة لوسرررائل اإل
التنشرئة السياسررية السرائدة، ويظهررر هررذا جليرا سررواء مرن خررالل نوعيررة المرادة اإلعالميررة أو انخفرراض 

فرري الرردول  215صررحيفة فيمررا هرري  53هررو  1111نصرريب الفرررد منهررا، مررثال ، عرردد الصررحف لكررل 
 971وجرد المتقدمة، وبالنسبة ألجهزة الراديو فأفضل الدول العربية حاال في هذا الشأن هري لبنران ي

 1111جهرررراز لكررررل  1211شررررخص فيمررررا فرررري الرررردول المتقدمررررة المعرررردل هررررو  1111جهرررراز لكررررل 
جهراز لكرل  275شخص، وليس التلفزيون بأفضل حاال ، فيوجد في الردول العربيرة متوسرطة الردخل 

شررخص ومررع أن عرردد القنرروات  1111جهرراز لكررل  941بينمررا النسرربة فرري الرردول المتقدمررة  1111
مرن هرذه القنروات مملوكرة للحكومرات والبقيرة % 71قنراة فرأن  121وصرل إلرى  الفضائية العربية قرد

ليسرررت بعيررردة عرررن السياسرررات الرسرررمية العربيرررة، ومرررع ذلرررك فررربعض الفضرررائيات العربيرررة مثلرررت نقلرررة 
وبالنسرربة ألجهررزة الحاسرروب وهرري الوسرريلة األكثررر أهميررة وخطررورة فرري القرررن الواحررد . نوعيررة مهمررة

 11لوماتيررة، فالبلرردان العربيررة تعرراني مررن نقررص شررديد، فيوجررد أقررل مررن والعشرررين وعمرراد الثررورة المع
  31.شخص 1111لكل  71.3فيما المتوسط العالمي هو  1111حاسوبا لكل 

فرري العقررد األخيررر تحسررنت وسررائل االتصررال بدرجررة كبيرررة وخصوصررا مررع سررهولة امررتالك 
لفيس برروك والترروتير الررخ فضررائيات ومررع انتشررار شرربكات االنترنيررت ومواقررع التواصررل االجتمرراعي كررا

،وقررد بانررت اهميرررة وسررائل اإلعررالم المتطرررورة أخيرررا فرري الثرررورات الترري شررهدتها الررردول العربيررة وفررري 
إال أن هرررذا .سررررعة التواصرررل برررين الشرررعوب وسررررعة نقرررل الخبرررر والمعلومرررة مرررن دون رقابرررة الررردول

يملرك المرال مرن  التطور له محاذير فإن كران تحررر مرن االنظمرة السياسرية فإنره برات خاضرعا لمرن
جماعات وقوى مصالح ورجال اعمال  ودول غنية ،االمر الذي يتطلرب نوعرا مرن الرقابرة قرد تكرون 

 . دولية

 التنشئة السياسية عبر األحزاب السياسية :ثانيا

يستحسن قبل الغوص فري الموضروع، تعريرف الحرزب السياسري والوظيفرة التري يؤديهرا فري 
تعريفرات بحيرث يصرعب النظرر إلرى األحرزاب مرن وجهرة نظرر فقد تعرددت ال. خدمة النسق السياسي

واحدة، فاألحزاب السياسية لها مدلوالت متعددة ويمكن دراسرتها مرن جوانرب متعرددة، إال أن التنشرئة 
 .السياسية تبقى القاسم المشترك لجميع األحزاب السياسية

ر ومرروريس نسرربة للمقاربررة التنظيميررة للحررزب نجرردها عنررد كررل مررن ميشررلز ومرراكس فيبرربالف
عالقرات اجتماعيرة "دفرجيه، فقرد أشرار مراكس فيبرر إلرى أن مصرطلح الحرزب يسرتخدم للداللرة علرى 

الحرر، والهردف هرو إعطراء رؤسراء األحرزاب السرلطة داخرل  االنتمراءتنظيميرة تقروم علرى أسراس مرن 
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، بينمررا "الجماعرة التنظيميررة مررن أجررل تحقيررق هرردف معرين أو الحصررول علررى مزايررا ماديررة لألعضرراء
إن الحررزب السياسرري لرريس جماعررة واحرردة ولكنرره عبررارة عررن تجمررع " :بررالقولعرفرره مرروريس دفرجيرره ي

لعرررردد مررررن الجماعررررات المتنرررراثرة عبررررر إقلرررريم الدولررررة كاللجرررران الحزبيررررة والمنرررردوبيات وأقسررررام الحررررزب 
 31".نظم تنسق بينها متربط فيما بينه.... والتجمعات المحلية

بررردون برنرررامج ال يمكرررن " :يقرررولر إليهرررا لينرررين الرررذي ، فقرررد أشرررااأليديولوجيرررةأمرررا المقاربرررة 
بالمحافظررة علررى خطرره العررام فرري كررل مرررة يجررد فيهررا -/ باعتبرراره تنظيمررا سياسرريا/للحررزب أن يقرروم 

 Burkونفرس المقتررب ومرن وجهرة نظرر ليبراليرة نجردها عنرد إيدمونرد برورك ". ظرروف غيرر متوقعرة
مرررن النررراس اجتمعرررت مرررن أجرررل العمرررل  مجموعرررة منظمرررة" :بأنهررراالرررذي عررررف األحرررزاب السياسرررية 

 32".المشترك لتحقيق مصلحة الوطن عن طريق تحقيق المباد  التي يعتنقونها
: الرذي يعررف الحرزب بأنره R. ARONأمرا المقاربرة الوظيفيرة فنجردها عنرد ريمرون آرون 

تنظيم دائم يضم مجموعة من األفراد الذين يعملرون معرا مرن أجرل ممارسرة السرلطة سرواء فري ذلرك "
ويقترررب مررن هررذا المعنررى تعريررف جررورج برروردو الررذي " العمررل علررى تررولي السررلطة أو االحتفرراظ بهررا

لهررم نفررس الرؤيررة السياسررية، وتعمررل علررى وضررع  األفرررادتنظرريم مجموعررة مررن : "بأنررهعرررف الحررزب 
أفكارها موضع التنفيذ، وذلك بالعمرل فري آن واحرد علرى ضرم أكبرر عردد ممكرن مرن المرواطنين إلرى 

 .تولي الحكم، أو على األقل التأثير على قرارات السلطة الحاكمة صفوفهم وعلى
 السياسرية وظيفرة األحرزابتشرترك فري اعتبرار أن  أنهاما يعنينا من كل هذه التعريفات هو 

 األحرررزابسياسرررية هررري الوصرررول إلرررى السرررلطة أو الترررأثير علرررى مرررن فررري السرررلطة، ومرررن هنرررا تلعرررب 
ق السياسررري مررن خرررالل مسررراندته ودعررم مطالبررره وتقنرررين السياسررية دورا أساسررريا إمررا فررري خدمرررة النسرر

وتدجين المطالب الشعبية لجعلها مقبولة من قبل النسرق السياسري، وإمرا فري معارضرته حيرث تؤلرب 
 .األحزاب الرأي العام ضد السلطة أو تبهض النسق السياسي بتأجيج المطالب الشعبية وزيادتها

الحرررزب الواحرررد، ثنائيرررة -ام الحزبررري السياسرررية وبغرررض النظرررر عرررن طبيعرررة النظررر فررراألحزاب
إيررديولوجياتها، فإنهرررا تسرراهم فررري صررياغة الثقافرررة  نالنظرررر عرروبغررض  -، حزبيررة أو تعدديررة حزبيرررة

وكمررا . السياسررية للمجتمررع مررن خررالل برامجهررا ومبادئهررا وعمليررات التوعيررة السياسررية الترري تقرروم بهررا
ه تنطلرررق عمليرررة التنشرررئة السياسرررية سرربق الرررذكر، فرررإن الثقافرررة السياسرررية التررري هررري الموئررل الرررذي منررر

تختلرررف حسرررب النظرررام الحزبررري السرررائد وحسرررب طبيعرررة النظرررام السياسررري ففررري دول الحرررزب الواحرررد، 
يحرردث تررداخل بررين الحررزب والسررلطة السياسررية، وبالتررالي تصرربح وظيفررة الحررزب الواحررد فرري عمليررة 

السياسرري ويرردافع عررن  امالنظررالتنشررئة السياسررية خدمررة النسررق السياسرري، فيعتمررد الحررزب إيديولوجيررة 
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ومؤسسرراته السياسررية لخدمررة النظررام، وعليرره يصررعب  اإلعالميررةمطالبرره وبرامجرره ويوظررف أجهزترره 
القول أن نظام الحزب الواحد يعمل على خلق تعددية ثقافية، بل يسعى إلى تكريس الثقافرة الواحردة 

 .واإليديولوجية الواحدة
الحزبيررة، فإنرره يحرردث تمررايز فرري عمليررة  ةدديررأو التعأمررا فرري األنظمررة الترري تأخررذ بالثنائيررة 

االئتالفيرررة الحاكمررة التررري تمررارس تنشرررئة سياسررية تخررردم النسرررق  األحررزابالتنشررئة السياسرررية مررا برررين 
السياسي موظفة كل مقدرات النظام السياسي في نشاطها، و أحزاب المعارضة التي تمرارس تنشرئة 

للنسرق السياسري، وهري فري ذلرك  ةا المعارضرمواقفهوللجمهور تبلور من خاللها  ألعضائهاسياسية 
توظف خطابا إيديولوجيا أو سياسيا متميزا، وتسعى ليكون معلوما ومقبوال مرن قبرل الجمهرور، وإلرى 

وسرررائلها الخاصرررة فررري عمليرررة التنشرررئة كامتالكهرررا وسرررائل إعرررالم خاصرررة، صرررحف حزبيرررة  امرررتالك
أو مسرتقلة، ويكرون للحرزب ترأثير خاصرة برالحزب،  ي وتلفاز ومنشورات وكتب، أو قنوات بث إذاعي 

عليهررا، وإذا كانررت هررذه األحررزاب ذات إيديولوجيررة دينيررة فإنهررا تمررارس عمليررة التنشررئة السياسررية مررن 
خرررالل المؤسسرررات الدينيرررة، وفررري الررردول المتقدمرررة التررري تبلرررور فيهرررا مجتمرررع مررردني فاعرررل، تمرررارس 

لطالبيرة والنروادي الرياضرية ودور تنشئة سياسية من خالل النقابرات والجمعيرات النسروية وا األحزاب
 .الثقافة التابعة لها أو التي لها عليها تأثير

فري عمليرة التنشرئة السياسرية فري الردول  األحرزاب، أن دور األخيررةوالمالحظ فري السرنوات 
 األولررىالمتقدمررة تراجررع، بينمررا زادت أهميتهررا فرري بلرردان العررالم الثالررث، ويرجررع ذلررك أنرره فرري الرردول 

فررري الحيررراة السياسرررية، ووصرررل الفكرررر االجتمررراعي والسياسررري فيهرررا إلرررى  االيررردولوجيا تراجعرررت أهميرررة
مرحلة االكتمال، بحيث لم يعد هناك فوارق إيديولوجية حقيقية برين األحرزاب السياسرية المتصرارعة، 
وخصوصررررا فرررري الواليررررات المتحرررردة وبريطانيررررا، فررررالجمهور أصرررربحت لديرررره قناعررررة وإيمرررران بالنظررررام 

رالرررري، بحيررررث أن أي حررررزب يطرررررح إيديولوجيررررة جديرررردة أو يمررررارس تنشررررئة سياسررررية الررررديمقراطي الليب
متعارضة مع مرتكزات النظام الرأسمالي الليبرالي ال يجرد تجاوبرا كبيررا مرن طررف الجمهرور، وعليره 

 .نالحظ أن األحزاب في الدول الغربية أصبحت تنحو شيئا فشيئا إلى أن تصبح أحزاب أطر
، فحيرررررث النظرررررام السياسررررري ال يرتكرررررز علرررررى قواعرررررد شررررررعية أمرررررا فررررري دول العرررررالم الثالرررررث

ومشررروعية ثابتررة، والهويررة الوطنيررة لررم تتبلررور بشرركل واضررح، واالنرردماج االجتمرراعي مررازال مطلبررا 
الررروالء للدولرررة وطائفيرررة، وحيرررث أن عالقرررة الررردين  أثنيرررةأكثرررر ممرررا هرررو واقرررع، حيرررث تتنرررازع والءات 
فري الرردول الثالثيرة الترري تعررف تعدديررة حزبيرة، ال تقرروم  بالدولرة لررم تحسرم تمامررا، وحيرث أن التعدديررة

 باإلضررافةأو جهويررة الررخ،  أثنيررةعلررى برررامج سياسررية واقتصررادية واجتماعيررة، بررل تعدديررة طائفيررة أو 
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السياسرررية أكثرررر  األحرررزابإلرررى التركيبرررة العقليرررة والنفسرررية والبنيرررة الثقافيرررة السرررائدة، لكرررل ذلرررك فرررإن 
متقدمررة، وألنهررا أحررزاب إيديولوجيررة فهرري بحاجررة لحشررد أكبررر عرردد إيديولوجيررة مررن أحررزاب الرردول ال

مرررن الجمررراهير، أي هررري أحرررزاب جماهيريرررة، وهرررذا الحشرررد حترررى يتحقرررق بحاجرررة إلرررى تنشرررئة  ممكرررن
 .سياسية مكثفة تقوم بها األحزاب

  :خاللوبصورة عامة يمكن القول إن األحزاب تساهم في عملية التنشئة السياسية من 
 .العام التأثير في الرأي -1
 .تكوين الثقافة السياسية -2
 .التربية السياسية -3
 .-خصوصا في الدول الديمقراطية-االندماج االجتماعي  -4

 
 
 
 
 
 
 

 خالصة
نخلررررص ممررررا سرررربق أن التنشررررئة السياسررررية أصرررربحت موضرررروع اهتمررررام علمرررراء االجتمرررراع 

ابط أو السياسررري، فمرررن خاللهرررا يمكرررن التعررررف علرررى الثقافرررة السياسرررية للمرررواطنين وعلرررى درجرررة الترررر 
االنفصررال بررين المجتمررع والنسررق السياسرري إال أنرره يجررب اإلشررارة إلررى أنرره لرريس كررل تنشررئة سياسررية 

، فطبيعررة الثقافررة السررائدة، فرري الحررقتنميررة سياسررية وبالتررالي إلررى ترسرريخ قرريم الديمقراطيررة  إلررىتررؤدي 
السياسرية ومردى  ، كلهرا أمرور تحردد طبيعرة التنشرئةاإلعرالمالمجتمع ونوع التعليم واستقاللية وسرائل 

معقوليتها، ولألسف فإننا نالحظ فري بعرض المجتمعرات والجماعرات العربيرة واإلسرالمية، نوعرا مرن 
التنشئة السياسية الخاطئة، تنشئة ال تنمي المواطن سياسيا على أسس عقالنية بحيرث يصربح أكثرر 

واجبرررات،  انررردماجا برررالمجتمع وأكثرررر قررردرة علرررى لعرررب دوره كمرررواطن يعررررف حقوقررره ومرررا عليررره مرررن
والخلررق والثقررة بررالنفس، بررل تسررود فيهررا تنشررئة نقليررة نصررية تقتررل  اإلبررداعوبحيررث تنمرري لديرره ملكررات 

الواقررع، وهنررا  برراألمروتفرررض عليرره حالررة مررن القدريررة واالتكاليررة والتسررليم  واإلبررداعلديرره روح الخلررق 
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ذلررك دور المثقفررين واألهررم مرن  اإلعررالمدور المؤسسررات التعليميررة ودور وسرائل  -كمررا ذكرنرا-يرأتي 
، (هال يعطيرفاقد الشريء )الذي يقع على عاتقهم الجزء األكبر من عملية التنشئة، وكما يقول المثل 

إلرى غيرر أهلهرا فرال خيرر يرجرى مرن كرل مرا يثرار  األمرور أسرندت، فرإذا (كل أناء بمرا فيره ينضرح)و
متخلفرررة، أو ذات  محكومررة بعقليرررات منغلقررة األمرررورة السياسرررية مررا دامررت ئمررن حررديث حرررول التنشرر

 .مصالح ذاتية ضيقة أو فئوية شعبوية
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 الفصل الخامس
 المشاركة السياسية

Political Participation 
 

تعتبر المشاركة السياسية ثرورة القررن العشررين، وهري سرمة غريبرة بامتيراز، تطرورت نظريرا 
ومرررع الثرررورة المعلواتيرررة .1فررري أبحررراث المدرسرررة السرررلوكية وخاصرررة مرررع الدارسرررين االنكلوساكسرررونيين

اللتطور في الوعي السياسي أخذت المشراركة السياسرية أبعرادا جديردة كسررت الحرواجز التري كانرت و 
ررول بررين المررواطن وحررق المواطنررة ،وكانت الثررورات الترري شررهدتها دول عربيررة كمصررر وتررونس فرري ت ح 

نموذجا مستحدثا لمشاركة شعبية شربابية لعبرت الثرورة المعلوماتيرة وخصوصرا شربكات  2111يناير 
 . ل االجتماعي عبر االنترنيت دورا في انتشارهاالتواص

. ويرررتبط موضرروع المشرراركة السياسررية بموضرروع التنشررئة السياسررية الترري سرربق التطرررق إليرره
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فالتنشرررئة السياسرررية هرررري عمليرررة تهيئررررة وإعرررداد المررررواطن حترررى يصرررربح مرررؤهال ليشررررارك فررري الحيرررراة 
 .قراطية بدون مشاركة سياسيةالسياسية في المجتمع، كما يرتبط بالديمقراطية حيث ال ديم

وعليرره فررإن طبيعررة التنشررئة السياسررية الترري يتلقاهررا المررواطن وطبيعررة الثقافررة السياسررية الترري 
تنهل منها هذه التنشئة يلعبران دورا كبيررا فري فهرم المرواطن لحقوقره السياسرية وعلرى رأسرها حقره فري 

السياسررية تخلررق المررواطن السياسرري  فالتنشررئة -سررلبا أو إيجابررا-المشرراركة فرري اتخرراذ القرررار السياسرري
فالمشراركة السياسرية هري الجسرر الررابط برين الفررد كعضرو فري .نظريا والمشاركة تؤكد وجروده عمليرا

جماعة والفرد كمواطن سياسي، وعليه فقد صراحب االهتمرام بموضروع المشراركة السياسرية الحرديث 
مررا ومحكومررا، أو بصررورة أخرررى عررن المجتمررع السياسرري وإرادة األمررة وحررق المررواطن بررأن يكررون حاك

 .تصاحب مع الفكر الديمقراطي وما حققته الديمقراطية على مستوى الفكر والممارسة
أصبحت المشاركة السياسية من الموضوعات ذات األهميرة فري علرم االجتمراع السياسري، 

داخررررل ومحررررل اهتمررررام البرررراحثين والمنظرررررين السياسرررريين الررررذين يهتمررررون بالفعاليررررة السياسررررية لألفررررراد 
مجتمعررراتهم، وبموضررروع االغترررراب السياسررري، وبرررالعنف االجتمررراعي وعالقتررره بالمشررراركة السياسرررية، 
حيرررث أصررربح معلومرررا أنررره كلمرررا زادت مشررراركة المرررواطن بالحيررراة السياسرررية وازداد انررردماجا بالنسرررق 
ية السياسرري لمجتمعرره كلمررا خفررت النزعررة العنفويررة السياسررية لديرره، فالعالقررة بررين المشرراركة السياسرر

برررالرغم مرررن أن بعرررض المعررررفين للمشررراركة السياسرررية يعتبررررون العنرررف -والعنرررف عالقرررة عكسرررية، 
،وفررري هرررذا السرررياق سرررنتطرق الحقرررا لموقرررع الثرررورة -السياسررري وجهرررا مرررن أوجررره المشررراركة السياسرررية

الشرررعبية فررري عمليرررة المشررراركة السياسرررية وهرررل يمكرررن اعتبارهرررا قمرررة المشررراركة السياسرررية أم خروجرررا 
 .ورتان التونسية والمصرية مثاال على ذلكعنها،والث

ومن وجهة نظرنرا فرإن أهميرة موضروع المشراركة السياسرية اليروم وبالنسربة للحقرل السياسري 
العربرررري، تكمررررن فرررري مفارقررررة نتلمسررررها مررررن خررررالل مقارنررررة المشرررراركة السياسررررية فرررري الرررردول العربيررررة 

الوقرت الرذي تسرعى فيره الجمراهير بالمشاركة في الدول الديمقراطية الغربيرة، بحيرث نالحرظ انره فري 
إلرى تأكيرد ذاتهرا وإقحرام نفسرها فري الحيراة السياسرية،  -المؤطرة في أحرزاب والغيرر مرؤطرة-الشعبية 

بإثبرررات وجودهرررا ضرررمن كرررل أوجررره النشررراي السياسررري، نالحرررظ حالرررة مرررن الالمبررراالة السياسرررية لررردى 
طن فرري تلررك المجتمعررات بالمشرراركة يكتفرري المرروا بحيررث األفررراد فرري المجتمعررات الديمقراطيررة المتقدمررة

اللحظيررة الروتينيررة الترري يمارسررها مررن خررالل عمليررة التصررويت فرري االنتخابررات، األمررر الررذي يطرررح 
تسراؤالت هررل أن اتجرراه األنظمررة الديمقراطيرة نحررو االسررتقرار واكتمررال تجربتهرا الديمقراطيررة يحررد مررن 

م النظريرررة الديمقراطيرررة؟ كمرررا تثرررار الرغبرررة فررري المشررراركة السياسرررية المباشررررة التررري هررري أهرررم دعرررائ
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تساؤالت حول مدى نجاعرة الحكرم علرى أوجره المشراركة السياسرية المالحظرة فري العديرد مرن الردول 
الثالثيرررة برررراألخص الررردول العربيررررة، بأنهرررا تعبررررر عرررن ممارسررررة ديمقراطيرررة؟ والسررررؤال األهرررم هررررل أن 

يرره السررلطة السياسررية  تتضررمن المشرراركة السياسررية مررن خررالل العمليررة االنتخابيررة الترري تسرريطر عل
 .حكما، وجود ديمقراطية؟

كثيرررة هرري التسرراؤالت الترري تثررار عنررد الحررديث عررن المشرراركة السياسررية، ولهررذا ارتأينررا أن 
نخصررررررص المبحررررررث األول لمررررررداناة الجانررررررب المفرررررراهمي والتنظيررررررري لمفهرررررروم المشرررررراركة السياسررررررية 

قراطيررة وفرري المبحرث الثالررث سررنتطرف ونخصرص المبحررث الثراني لعالقررة المشرراركة السياسرية بالديم
 .لخصوصية االنتخابات والمشاركة السياسية في العالم العربي و في النظام السياسي الفلسطيني
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 المبحث األول
 أبعادها النظرية وتطبيقاتها العملية

 
 Basic conceptsالمفاهيم األساسية : المطلب األول

كران لره فيره نصريب، فالمشراركة هري ربرط  يقال في اللغة العربية شارك في الشيء بمعنى
لره  -وهنرا المرواطن -الفردي بالكلي، وعنردما نقرول مشراركة سياسرية يرذهب قولنرا إلرى أن المشرارك 

نصيب في الشأن السياسي، وأن يشارك المواطن سياسيا يعني أن يلعب دورا فري الحيراة السياسرية، 
وجرود جماعرة تكرون سياسرتها ومرا يصردر الن المشاركة عمل إيجابي والمشاركة السياسرية تفتررض 

 .عنها من قرارات عامة حصيلة إسهامات أفرادها
 ه بالسياسررة يصرربح مثررارا للتسرراؤالتإقرانرر إال أنمفهرروم المشرراركة لغررة ال يثيررر أيررة إشرركالية 

ما المقصود بالسياسة التي سيشارك فيها الفرد؟ هل هي السياسرة برالمفهوم العرام  حيث ي طرح سؤال
والفكررر والنشرراي العررام والتعرراطف، وكررل عالقررات التحررالف والصررراع الترري تحرردث بررين  أي الشررعور

األفررراد ولهررا عالقررة بالتنررازع علررى القرروة؟ أم هرري مشرراركة فرري عمليررة اتخرراذ القرررار السياسرري علررى 
وفرري حالررة وجررود نظررام سياسرري دكترراتوري ال يررؤمن بالديمقراطيررة فمررا هررو شرركل .مسررتوى القمررة فقررط؟

سية التي سيلجأ إليها المواطنون ؟وهل العنف في هذه الحالة يكتسب مبرررا وشررعية المشاركة السيا
وبالتالي يصبح أرقى أشكال المشاركة السياسية؟ وفري حالرة خضروع الشرعب لالحرتالل ،فمرا مفهروم 
وشكل المشاركة السياسية؟وهل يمكن المزاوجرة مرا برين مقاومرة االحرتالل وتاسريس نظرام ديمقراطري 

 . ل؟في ظل االحتال
نشررير فرري البدايررة إلررى أن كررل نسررق سياسرري يسررعى إلررى دمررج أفررراد المجتمررع ضررمن لوائرره 
وربطهرررم بررره قسررررا أو إقناعرررا، وكلمرررا حررردث الررردمج كلمرررا كررران هرررذا مؤشررررا علرررى اسرررتقرار النظرررام، 
فالمشررراركة السياسرررية هررري ميكرررانزم عمرررل النظرررام السياسررري الرررديمقراطي إلضرررفاء طرررابع المشرررروعية 

علررى آراء ومطالررب الجمهررور ألخررذها بعررين االعتبررار عنررد صررياغته لقراراترره، وهرري عليرره، وللتعرررف 
أداة بيد الجمهور لضرمان تحقيرق مطالبهرا وذلرك ألنهرا تعمرل علرى الترأثير علرى القررارات السياسرية، 

 .هذا إن لم تؤد المشاركة إلى إسهام فعلي للمواطنين من خالل ممثليهم في اتخاذ هذه القرارات
حتاج إحالتره إلرى المقصرود فهوم المشاركة السياسية مدلوله العلمي الدقيق، يوحتى يأخذ م
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نختصرر األمرر برالقول، أنره إذا . 2 ة، وألن مفهوم السياسة مفهوم ملتبس و تعريفاتها متعددةبالسياس
قصدنا بالسياسة علم الدولة، أي أنها تقتصر على ما له عالقة بمؤسسرة الدولرة وبعالقرة الحراكمين 

مين، تصبح المشراركة السياسرية هنرا لهرا داللرة المشراركة فري عمليرة اتخراذ القررار السياسري بالمحكو 
أو التررأثير علررى متخررذي هررذا القرررار، وتقتصررر تجسررداتها فرري عمليررة التصررويت فرري االنتخابررات، أو 
االستفتاءات أو المشاركة في األحزاب السياسية، أمرا إذا قصردنا بالسياسرة علرم السرلطة فإننرا نوسرع 

ن مفهومها ليصبح معناها داال على كل أشكال عالقرات القروة التري تحكرم المجتمرع سرواء كعالقرة م
قوة بين أفراده بعضهم البعض، أو كعالقة قوة بين وحردات المجتمرع والدولرة كجهراز سياسري، ومرن 
هنررا يصرربح للمشرراركة السياسررية محررال للوجررود والتموقررع داخررل المجتمررع حتررى خررارج المشرراركة فرري 

ت الدولررررة وصررررناعة القرررررار السياسرررري مباشرررررة، فهرررري توجررررد علررررى مسررررتوى المشرررراركة فرررري مؤسسررررا
الجمعيرررات المحليرررة والنقابرررات والمؤسسرررات بمرررا فيهرررا المؤسسرررات الدينيرررة، وكرررل تجمرررع يحررروز علرررى 
السلطة ويسعى للتأثير في الحياة السياسية، بما في ذلك أشكال المشاركة في األنشرطة العنفويرة أو 

 .لمظاهرات واالضرابات، والعنف السياسي والثورة الخغير المنظمة كا
ربما كان هذا الرربط برين المشراركة السياسرية ومفهروم السياسرة، وعردم االتفراق علرى معنرى 

هرو الرذي أدى إلرى تنروع وتعردد التعريفرات التري أعطيرت  -علم الدولة أو علم السرلطة-هذه األخيرة 
 Samuel, Huntigtonف صررموئيل هنتنجتررون للمشرراركة السياسررية، ومررن هررذه التعريفررات تعريرر

النشرراي الررذي يقرروم برره مواطنررون معينررون بقصررد التررأثير : "اللررذان عرفاهررا بأنهررا Neslonونيلسررون 
تشررير إلررى : "بأنهررا M.C. Closkyويعرفهررا مرراك كلوسرركي 3".علررى عمليررة صررنع القرررار الحكررومي

ختيرررار الحكررررام وفررري تكرررروين األنشرررطة اإلراديرررة الترررري عرررن طريقهررررا يسررراهم أعضرررراء المجتمرررع فرررري ا
وهنرراك تعريرف أكثرر مرونرة وهرو الرذي جراء برره  4"السياسرية العموميرة بشركل مباشرر أو غيرر مباشرر

كرررل عمرررل إرادي نررراجح أو فاشرررل، مرررنظم أو غيرررر مرررنظم، مرحلررري أو مسررررتمر : )Weinerوينيرررر 
أو إدارة  يفترض اللجوء إلرى وسرائل شررعية أو غيرر شررعية، بهردف الترأثير علرى اختيرارات سياسرية

  5".الشؤون العامة أو اختيارات الحكام وعلى كل المستويات الحكومية، محلية أو وطنية
نعتقررد أن هررذا التعريررف األخيررر أنسررب التعريفررات وأكثرهررا شررموال، مررع أنرره يثيررر تسرراؤالت 
حررول داللررة العمررل السياسررري الررذي يعنرري مشررراركة سياسررية، وهررل كررل عمرررل سياسرري هررو مشررراركة 

، ذلرك أن اعتبرار العمرل السياسري مشراركة سياسرية يفتررض أن يكرون (إرادي)معنى  سياسية؟ أيضا
عمرررال إراديررررا ال قسررررريا، وهررررو مررررا سنتوسررررع فرررري توضرررريحه عنررررد الحررررديث عررررن المشرررراركة السياسررررية 

 .والديمقراطية
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فبالنسررربة لتحديرررد العمرررل السياسررري المرررؤدي للمشررراركة السياسرررية، لررريس كرررل عمرررل سياسررري 
يكون العمل السياسي مشاركة سياسية أو يرؤدي إليهرا يجرب أن يرؤثر علرى مشاركة سياسية، فحتى 

السياسررة العامررة للدولررة وعلررى عمليررة اتخرراذ القرررار السياسرري فيهررا، فشررخص يطررالع كتابررا سياسرريا ال 
يعنرري انرره يمررارس مشرراركة سياسررية، وشررخص لرريس لرره موقررف سياسرري أو يتخررذ موقفررا سررلبيا تجرراه 

ال  -شرررعية وغيررر شرررعية-مج فرري المؤسسررات السياسررية القائمررة المجتمررع وأحداثرره ويرررفض أن ينررد
يمكننا القول إنه يشارك سياسيا، حتى لو كان عاطفيا ووجدانيا لره ميرول سياسرية، فالسرلوك الفرردي 
ال يتحول إلرى سرلوك سياسري فعلري إال إذا كران متجهرا نحرو الترأثير علرى النسرق السياسري أو علرى 

 .المجتمع بشكل عام
أن السرلوك السياسري يعنري تصررفات الفررد  Jean Renger جران رانجرر  ومرن هنرا يررى 

وعمررررل السررررلوك السياسرررري مرررررتبط ... تجرررراه المجتمررررع السياسرررري الررررذي يعرررريش فيرررره وأشرررركاله متعررررددة
 . 9بمؤسسة لها قواعدها وقيمها التي ترتبط بالثقافة السياسية

 Political وفررري نفرررس السرررياق نررررى برررأن الشرررخص الرررذي يمرررارس سرررلوكا سياسررريا 
behavior وهررو قاصرررا أو جرراهال عررن فهررم األبعرراد السياسررية لسررلوكه، كالسررير فرري مظرراهرة بشرركل

عفروي وهرو ال يعلرم أسرباب قيرام المظراهرة وأهردافها، أو يرذهب إلرى اجتمراع سياسري حزبري أو غيررر 
حزبرري دون أن ينتمرري إلررى حررزب مررا ودون أن يعرررف موضرروع المحاضرررة وأهررداف المتنرراظرين، ال 

نرره مشررارك سياسرري، أيضررا الشررخص الررذي يررذهب لررإلدالء بصرروته تحررت طلررب قريررب لرره أو يعتبررر أ
 .إرضاء لجار أو صاحب نفوذ ال يعتبر أنه يمارس مشاركة سياسية حقيقية

فالمشررراركة السياسرررية ليسرررت تصررررفا فرديرررا عفويرررا برررل عالقرررة ثنائيرررة تفاعليرررة ومقصرررودة، 
حيررة أخرررى، وإذا لررم يحرردث التفاعررل والتررأثير المررواطن السياسرري مررن ناحيررة، والنسررق السياسرري مررن نا

 .المتبادل بين الطرفين يصعب الحديث عن مشاركة سياسية
ال غرررو أن المشرراركة السياسررية ال تتجلررى مررن خررالل السررلوك الفررردي فقررط فهررذا السررلوك 
يكون مؤشرا على إمكانيرة وجرود المشراركة السياسرية، إال أن هرذه األخيررة ال ترتم إال بعرد أن يحردث 

لتفاعررل مررع الطرررف الثرراني ويصرربح القرررار السياسرري أو السياسررة الترري تتبناهررا الدولررة هرري محصررلة ا
لمجموع السلوك السياسي لإلفراد المتجه نحو السلطة السياسية، وهو األمر الرذي يردفعنا إلرى القرول 

 .بإمكانية وجود سلوك سياسي لإلفراد دون وجود مشاركة سياسية
نية، أي اعتبار المشراركة السياسرية عمرال إراديرا، فيعنري اسرتبعاد أما بالنسبة للمالحظة الثا

كررل أشرركال المشرراركة فرري دعررم النسررق السياسرري أو فرري معارضررته مررن طرررف األفررراد بغيررر ترروفر 
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اإلرادة الحرررررة، فالخدمررررة العسرررركرية اإللزاميررررة ال تعتبررررر مشرررراركة سياسررررية بمفهومهررررا الرررردقيق، وكررررل 
وخصوصررا فرري األنظمررة -فررراد أعمرراال ذات طبيعررة سياسررية األعمررال القسرررية الترري تفرررض علررى األ

والقسر هنا ال تقتصر ممارسرته علرى السرلطة،  -ال تندرج في إطار المشاركة السياسية-الدكتاتورية
كتصويت الناخبين على برنامج مرا أو المشراركة فري إعرادة انتخراب رئريس الدولرة، وإجبرار المرواطن 

مرررن السررلطة، برررل أيضرررا قيررام شرررخص بررراالنخراي بحرررزب  علررى االنخرررراي فررري الحررزب الحررراكم خوفرررا
الن صررراحب الحرررزب ذو نفررروذ وسرررلطة، أو قيرررام شرررخص  -فررري إطرررار المجتمرررع المررردني-سياسررري 
طمعررا فرري المررال أو خوفررا  -كقتررل مسررئول سياسرري أو وضررع متفجرررات -(عنررف سياسرري)بأعمررال 

ترأتي كتعبيرر عرن قناعرة  على حياته، ال تعد هذه التصرفات مشاركة سياسرية، فالمشراركة السياسرية
. وإيمان من المواطنين بأنهم جزء من النسق السياسي لهم مصلحة مباشرة فري دعمره أو معارضرته
وعليرره فررإن المشرراركة السياسررية ال تنفصررل عررن الرروعي السياسرري المتحصررل بالتنشررئة السياسررية وال 

لمسرؤولية أو ثقافرة تنمري تنفصل عن الثقافة السياسية للمجتمع، ثقافة تنمي روح المشاركة وتحمرل ا
 .-روح االغتراب واالنكفاء على الذات

وممرا الشررك فيرره أن المشرراركة السياسررية ليسررت فعررال ماديررا فقررط بررل قرريم وعواطررف وشررعور 
باالنتمراء، وإرادة فري التغييرر، وإحسراس مررن المشرارك بأنره جرزء مررن الروطن وأن المشراركة حقرا مررن 

وقرد طرور . أن يغير في سياسة الدولة وتوجهاتها العامة حقوقه السياسية، وأنه عن طريقها يستطيع
نموذجرا لطررق المشراركة السياسرية يحمالنره فري  Verba an Nieshw كرل مرن فيربرا ونري شرو
اتصررراالت  -4نشررراي اشرررتراكي،  -3نشررراي فررري حملرررة،  -2التصرررويت،  -1: تمرررايز أربعرررة شرررروي

ة باسرتثناء الشررطان األخيرران، هذه األنواع من المشاركة هي إلرى حرد مرا جليرة وواضرح.خصوصية
فالنشرراي االشررتراكي أو المشرراعي يشررمل االتصررال بالسررلطات الرسررمية حررول الشررؤون االجتماعيررة، 

  واالتصاالت الخصوصية بشأن المشاكل الحالية
المشرراركة السياسررية ومررن منظررور التحليررل النسررقي للنظررام السياسرري، لهررا طررابع وظررائفي، 

دعم النسق وتضفي عليه مظهرا ديمقراطيرا، وتشررعن قراراتره، وتقروي فهي بالنسبة للنسق السياسي ت
من مرتكزاته الشعبية، وتحصر احتماالت اإلخالل بالنظام السياسي باللجوء إلرى العنرف كفعرل مرن 

 .خارج قنوات المشاركة السياسية
والمشررررراركة السياسرررررية بالنسررررربة للمرررررواطنين لهرررررا وظيفرررررة التعبيرررررر عرررررن الحريرررررة الشخصرررررية 

هررررا، وعررررن طريقهررررا يفرررررغ المواطنررررون شررررحناتهم النفسررررية والعاطفيررررة والسررررلوكية تجرررراه األمررررور واكتمال
السياسرية بممارسرة فعليرة تشرعرهم بالطمأنينرة وبالقردرة علرى الترأثير علرى مجريرات الحيراة السياسرية، 
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 .كما أنه عن طريقها يتوصل األفراد إلى تحقيق مطالبهم السياسية واالجتماعية
 : ، عده خصائص للمشارك السياسي هيBerelsonويورد بيرلسون 

فحتى يكون المواطن مشاركا يجب أن يهتم باألمور السياسرية " االهتمام، المناقشة، الدافع" -1
العامررة، ويسرراهم فرري النقرراش الرردائر حولهررا، ويكررون لديرره حررافز أو دافررع حتررى يشررارك فرري 

 .الحياة السياسية
ن شررررروي المعرفررررة واإللمررررام بالمسررررائل فكمررررا سرررربق الررررذكر، يشررررتري فرررري المررررواط" المعرفررررة" -2

السياسية، وأن تكون مشاركته على هدى هرذه المعرفرة ونابعرة مرن قناعرة بخرط سياسري مرا 
 .أو معارضة لخط سياسي ما

-المشرراركة السياسررية ال تكررون برردافع المصررلحة الشخصررية لتحقيررق منررافع خاصررة " المبرردأ" -3
 .بالمصلحة العامةبل تكون انصياعا وإيمانا بمبدأ يرتبط  -ودرء مضار

بمعنى أن يكرون المرواطن عراقال  ناضرجا ، يعررف كيرف يتصررف، ومرن المعلروم أن " الرشد" -4
الدول ال تعطي حق المشاركة في االنتخابات إال بعد بلوغ سن الرشرد وبعضرها يرؤخر هرذا 
الحق، نظرا لكرون الشرباب يميلرون إلرى األفكرار الثوريرة والمتطرفرة وكلمرا زادوا نضرجا زادوا 

 .تداال أو محافظةاع
تصرميما هرميرا لالهتمامرات السياسرية يصرنف  L. Milbrath" ليسرتر ميلبرراث"لقرد وضرع 

 :فيه تدرج األنشطة السياسية تبعا ألهميتها عند المشاركة كما يلي
 : المنازالتية، وتضم/ األنشطة أو االهتمامات ذات الصفة التصارعية

 الجمعيات العمومية واألحزاب الرسمية. 
  شيح لوظيفة رسميةالتر. 
 السعي إلى مراكز سياسية. 
 التحول إلى عضو نشط في حزب سياسي.    
 المساهمة بالوقت في حملة سياسية. 

 
 

 :األنشطة أو االهتمامات ذات الصفة االنتقالية
 حضور لقاء سياسي أو جمع. 
 المساهمة المالية من أجل حزب أو مرشح 
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 لقاء موظف رسمي أو قائد سياسي. 
 :االهتمامات ذات صفة التفرج أو المشاهدة األنشطة أو

 ارتداء بذلة ذات أزرار أو إلصاق عالمة على السيارة 
 محاولة إقناع اآلخرين بالتصويت في اتجاه ما. 
 فتح نقاش سياسي. 
 التصويت. 
 7.العمل على التحفيز السياسي 

ة قررريم وال جررردال هنرررا أن المشررراركة السياسرررية تررررتبط بالحريرررة الشخصرررية للمرررواطن، وبسرررياد
المسررراواة، وبرررإقرار الحررراكمين بحرررق المحكرررومين برررأن لهرررم حقوقرررا دسرررتورية وقانونيرررة تمرررنحهم الحرررق 
بالمشاركة في اتخاذ القرار، وأن من واجب الحاكمين إتاحة الفرص أمام المرواطنين لممارسرة حقهرم 

ظ وبررالرجوع إلررى برردايات ظهررور المشرراركة سررنالح. فرري المشرراركة السياسررية دون ضررغط أو إرهرراب
أنها كانت حقا من الحقوق التي يتمتع بهرا المرواطن إذا تروفر علرى شرروي محرددة، فرأفالطون مرثال 
وفرري كتابرره المدينررة الفاضررلة، حصررر حررق المشرراركة فرري الحيرراة السياسررية علررى الحكررام الفالسررفة، 
وعلررى نفررس الطريررق سررار أرسررطو الررذي جعررل التمررايز بررين األفررراد عمررل مررن إرادة اإللرره ال يجرروز 

 ". بعض الكائنات منذ الوالدة مخصص بعضها للطاعة واآلخر لآلمرة: "مرد عليهالت
وفرري أثينررا الترري هرري مهررد الديمقراطيررة كرران مفهرروم المررواطن المرررادف لحررق المشرراركة فرري 
الحياة السياسية هو ذلك االثيني الذكر المولود من أبوين أثينيرين، وبالترالي كانرت أثينرا تسرتثني مرن 

وفرري أوقررات أخرررى كرران التعلرريم والملكيررة همررا األسرراس الررذي 1.والعبيررد واألجانرربالمشرراركة النسرراء 
بمقتضرراه يمررارس المررواطن حررق المشرراركة، واليرروم مازالررت بعررض الرردول الترري تطبررق الديمقراطيرررة، 

كمررا -. تحرررم النسرراء حررق الترشرريح فرري االنتخابررات أو المشرراركة فرري بعررض أوجرره النشرراي السياسرري
الدولرة "وغيرهرا مرن دول العرالم الثالرث ذات بنيرات  -ديمقراطية فري الكويرتهو الحال في التجربة ال

، فحسررررب مقارنررررة أجراهررررا صررررامويل هنتنغتررررون ونيلسررررون، بررررين المشرررراركة السياسررررية فرررري "التقليديررررة
، يتبررررين أن (بررررين الدولررررة التقليديررررة والدولررررة الحديثررررة)المجتمعررررات التقليديررررة والمجتمعررررات العصرررررية 

األخيررة تتميرز بالمردى الواسرع لمشراركة األفرراد فري السياسرة بينمرا تظرل فري  المشاركة السياسرية فري
 .9األولى مقصورة على مجموعات مختارة وضئيلة للغاية

ويبدو أن ابتعاد أو استبعاد النساء عن المشاركة السياسية هي ظاهرة تاريخيرة واجتماعيرة 
فرران معرردل  -2113-يثررة متأصررلة فرري جميررع الشررعوب ولكررن بنسررب متباينررة، فحسررب إحصررائية حد

مرن األعضراء، أعالهرا فري الردول % 15.2نسبة النساء المشاركات في البرلمانات عبر العالم هي 
أمررا فرري الرردول العربيررة % 15.4وفرري آسرريا % 31وفرري البرلمرران األوروبرري % 36.7االسرركندنافية 
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ائرررق أمرررام وهرررذا يؤكرررد أن العو . وهررري نفرررس النسررربة فررري المجلرررس التشرررريعي الفلسرررطيني% 5.9فهرري 
 . مشاركة المرأة ليست سياسية وقانونية فقط

ال محاجة هنا أن المشاركة لم تظهر كسلوك سياسي يعطي المواطن الحرق فري أن يكرون 
له رأي ودور في الحياة السياسية، إال في مرحلة انتقال حكم المجتمعات من الحكم اإللهري للملروك 

سررررري هرررررو مرررررن األسررررررار والحقررررروق الخاصرررررة المؤسررررس علرررررى عالقرررررة راع ورعيرررررة، وأن الشرررررأن السيا
وال إرادة لرره فرري إزاحررتهم عررن السررلطة، إلررى مرحلررة      بالحرراكمين الررذين ال إرادة للشررعب فرري تنصرريبهم 

سيادة الشعب ومفهروم إرادة األمرة والحريرة للجميرع، بحيرث لرم تعرد السياسرة عالقرة أحاديرة الجانرب، 
مررن –ئقيرا تفاعليرا متعردد الجوانرب واألبعراد مرن أعلرى إلرى أسرفل فقرط، برل أصربحت تأخرذ شركال عال

من المجتمع إلى الحاكمين ومن الحاكمين إلى المجتمرع، فموائرل القردرة  -أسفل إلى أعلى وبالعكس
السياسرررية أصررربحت تتموضرررع داخرررل المجتمرررع وفئاتررره ومؤسسررراته االجتماعيرررة، ولررريس فررري مصررردر 

 .مفارق للمجتمع
 مستويات وأشكال المشاركة: المطلب الثاني

 Levels and forms of participation 
 مستويات املشاركة السياسية: أوال

بصورة عامرة تختلرف مسرتويات المشراركة السياسرية مرا برين المجتمعرات، وداخرل المجتمرع 
الواحرررد مرررن زمرررن إلرررى آخرررر ومرررن نظرررام حكرررم إلرررى آخرررر، فالمشررراركة قرررد تصرررل إلرررى مرحلرررة ترررولي 

ى اإلدالء بالصرروت االنتخررابي، كمررا أنرره يالحررظ بشرركل المناصررب السياسررية العليررا، وقررد تقتصررر علرر
عرررام أن إقبرررال الرجرررال علرررى المشررراركة يفررروق إقبرررال النسررراء، وإقبرررال الشرررباب يفررروق إقبرررال الشررريوخ، 

 .وتلعب عدة اعتبارات نفسية واجتماعية واقتصادية، دورا في تحديد واقع المشاركة السياسية
 
 
 

لسرررتينات حررردد ثالثرررة مسرررتويات للمشرررراركة وفررري دراسرررة أجراهرررا كرررارل دوترررش فررري بدايرررة ا
 11:السياسية
وهررو األعلرى وهررم النشررطاء فرري العمررل السياسري وقررد وضررع كررارل دوتررش : المستتتوا األول -1

ستة شروي رأى أن توفر ثالثة منها في شخص ما يجعله منتميرا إلرى هرذه الفئرة والشرروي 
 : هي
 .عضوية منظمة سياسية -أ 
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 .تخابات العامةالتبرع لمنظمة سياسية أو لمرشح االن -ب 
 .حضور اجتماعات سياسية بشكل دوري  -ج 
 .المشاركة في الحمالت االنتخابية -د 
 .توجيه رسائل بشأن قضايا سياسية للسلطة التنفيذية أو النيابية أو للصحافة -ه 
 .الحديث في السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضيقة المحيطة بالفرد -و 

السياسري، وأهمهرم الرذين يردلون بأصرواتهم فري  ويشمل المهتمون بالنشاي: المستوا الثاني -2
 .االنتخابات ويتتبعون بشكل عام ما يحدث في الساحة السياسية

ويشررررمل الررررذين يشرررراركون بشرررركل موسررررمي فرررري العمررررل السياسرررري، أو : المستتتتتوا الثالتتتت  -3
 .يشاركون اضطراريا في أوقات األزمات وعندما تكون مصالحهم مهددة

 Conscientious reasons for participation :أسباب االستنكاف عن المشاركة
إذا كانررت المشرراركة السياسررية تعبيرررا عررن حريررة المررواطن فرري التعبيررر عررن رأيرره بصررراحة 

فررإن المررواطن ال يلجررأ  -فرري الرردول الديمقراطيررة-وتعتبررر حقررا مررن حقوقرره الترري يؤمنهررا لرره الدسررتور 
بالحيرراة السياسررية العامررة، وال يتتبعررون دائمررا إلررى ممارسررة هررذا الحررق، فكثيررر مررن األفررراد ال يهتمررون 

 .أخبارها، بل ويتهربون من كل أمر له عالقة بالسياسة
 :ويمكن اختصار أسباب االستكناف عن المشاركة السياسية بما يلي

االبتعرراد عررن السياسررة وهمومهررا، " فضرريلة"بتررأثير تنشررئة سياسررية تلقاهررا الفرررد وعررززت لديرره  -1
هررذا النرروع مررن التنشررئة يسررود فرري المجتمعررات التقليديررة مررا وترررك األمررور السياسررية ألهلهررا و 

بررادغم )قبل الديموقراطية كالمجتمع العربي، والتي تنمي لدى الفرد ما سماه الطاهر لبيرب 
 11(.الطاعة

وهرررو أمرررر إمرررا نررراتج عرررن واقعرررة محرررددة، : الخررروف مرررن السياسرررة والسرررلطة، ومرررن تبعاتهمرررا -2
ألسرباب سياسررية،  -و الضررب أو الغرامرةكالسرجن أ-تعررض بمقتضراها المرواطن للضررر 

أو نرراتج عررن ضررعف شخصرريته وإحساسرره بعرردم القرردرة علررى تحمررل المسررؤولية، ولررو علررى 
 .مستوى إبداء الرأي

وهذا اإلحساس يتولرد عرادة فري الردول : اإلحساس بعدم الجدوى وبعبثية المشاركة السياسية -3
حيرررث يشرررعر المواطنرررون أن التررري تسرررود فيهرررا ديمقراطيرررة شررركلية وانتخابرررات غيرررر نزيهرررة، 

األمررور محررددة مسررربقا، وأن االنتخابررات مررا هررري إال لعبررة إلضررفاء الشررررعية علررى الوضرررع 
القرررائم، وأن األحرررزاب السياسرررية هررري جرررزء مرررن هرررذه اللعبرررة السياسرررية، وأن نترررائج صرررناديق 
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االنتخابات ليست هي النتائج المعلن عنها رسميا، كل ذلك يدفع المرواطن إلرى االسرتنكاف 
 .المشاركة بالرغم من معرفته أن له حق المشاركة عن

بحيررث أن عرردم درايررة المررواطن بمررا يجررري حولرره وجهلرره بالحيرراة السياسررية، : الجهرل واألميررة -4
وعرررردم قدرترررره علررررى المفاضررررلة بررررين البرررررامج المتصررررارعة، أو معرفررررة أسررررباب الصررررراعات 

سياسررية وأن مرن األجرردى السياسرية الردائرة، يولررد لديره إحسرراس برأن ال دور لره فرري الحيراة ال
 .التقوقع على ذاته وتوفير جهده ألمور أخرى 

حيث أن بعض األفراد، ومنهم مرؤطرين فري : عدم الرضا عن النسق السياسي القائم برمته -5
كنظرررام وقررروى معارضرررة / قررروى سياسرررية معارضرررة، ينظررررون إلرررى الحيررراة السياسرررية السرررائدة

إلررى مشررروعية حقيقيررة وبالتررالي فررإن بأنهررا ال تسررتند / تعمررل ضررمن شرررعية الوضررع القررائم
مشرراركتها فرري الحيرراة السياسررية ضررمن قنرروات العمررل السياسرري المحررددة مررن طرررف النظررام 

 .السياسي، تعتبر تزكية للوضع القائم وتمنحه مزيدا من المشروعية
-ضرررررعف الحرررررس الررررروطني وغيررررراب اإلحسررررراس بالمسرررررؤولية لررررردى شررررررائح مرررررن المجتمرررررع  -9

األمرر الرذي يولرد لرديهم نوعرا مرن االسرتهتار بالسياسرة : -ترفرةوخصوصا  الشرائح العليا الم
ككرررل، ألنهرررم يعتقررردون أن السياسرررة والمشررراركة السياسرررية مرررا هررري إال ملهررراة للفقرررراء وممرررن 

، أمرا 12ينتمون إلى الطبقة الوسطى، الساعين إلى السلطة والثرروة وتحسرين شرروي حيراتهم
ح فرري االنتخابررات أوال يررنجح، وهررؤالء هررم فمكتفررون ماديررا وال يعنرريهم مررن يحكررم ومررن يررنج

المرفهررررون ال يهتمررررون بالمشرررراركة السياسررررية إال إذا شررررعروا أن مصررررالحهم مهررررددة بشررررركل 
  13.مباشر

وأخيرررا  يحرردث تراجررع فرري المشرراركة السياسررية، فرري الرردول الديمقراطيررة المتقدمررة والمسررتقرة  -7
قرائم وإلرى مؤسسراته وآليرات سياسيا، حيث يشعر األفراد باالطمئنان إلى النظرام السياسري ال

عملرره، فيمحصررونه ثقررتهم الكاملررة، وتقتصررر مشرراركتهم السياسررية، إذا طلررب مررنهم اإلدالء 
بأصررواتهم فرري االنتخابررات، وحتررى فرري هررذه الحالررة ال تكررون المشرراركة قويررة ومررن األسررباب 

كوسرررائل -األخررررى لهرررذا االسرررتنكاف عرررن المشررراركة هرررو وجرررود مؤسسرررات وأجهرررزة أخررررى 
تقررروم بمهمرررة المراقبرررة للنظرررام السياسررري وضرررمان  -ومؤسسرررات قانونيرررة واجتماعيرررةاإلعررالم 

عررررردم خروجررررره عرررررن القواعرررررد الديمقراطيرررررة للمجتمرررررع، أيضرررررا إحسررررراس المرررررواطن فررررري هرررررذه 
المجتمعرررات برررأن كرررل شررريء متحقرررق لررره وال ينقصررره شررريئا، فلمررراذا يشرررغل نفسررره بالسياسرررية 

ة الترري يسررتعيض عنهررا عررن طريررق وهمومهررا، ألن ذلررك بالنسرربة إليرره مررن األمررور الهامشرري
اهتمامررره بمرررا يحقرررق لررره رغرررد العررريش والرفاهيرررة، كاهتمامررره برررأمور التعلررريم واإلعرررالم ورفرررع 
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، وهررررذا مررررثال علررررى عكررررس مررررا هررررو األمررررر فرررري 14مسررررتوى المعيشررررة وتررررأمين أوقررررات الفررررراغ
المجتمعرررات الثالثيرررة، حيرررث إن عررردم الثقرررة برررالنظم السياسرررية القائمرررة، وحالرررة الفقرررر المررردقع 
وسرروء توزيررع الثررروة، وعرردم ترروفر االحتياجررات األساسررية للمررواطنين، يرردفعهم إلررى االهتمررام 
بالمسررائل السياسررية ومرجررع هررذا االهتمررام هررو الرغبررة بحيرراة أفضررل والتسرراؤل عررن أسررباب 
الفقررر السررائدة، وهررم ال يتورعررون فرري سرربيل تغييررر الوضررع إلررى ممارسررة السياسررة بأقصررى 

 .بات، عنفثورات انقال -حاالت تطرفها
  Motives of political participationدوافع املشاركة السياسية: ثانيًا

هنرراك أسررباب ترردفع إلررى المشرراركة سياسرريا، فررالمواطن السياسرري هررو أوال إنسرران عاقررل وال 
سياسررريا ، إال إذا كررران يعررررف أن هنررراك فائررردة أو مصرررلحة شخصرررية أو / يمرررارس سرررلوكا  اجتماعيرررا  
ال شررررك أن المشررررراركة . 15ة، عاجلررررة أو مؤجلرررررة، تحفررررزه علررررى المشرررراركةعامررررة، ماديررررة أو معنويرررر

السياسررية واجررب وطنرري علررى كررل البررالغين العرراقلين لكررن الواجررب الرروطني لوحررده ال يحقررق مشرراركة 
 :سياسية فعالة، فالمشاركة عمل إرادي ويمكن أن نذكر أهم األسباب الدافعة للمشاركة السياسية

لمشررارك سياسرريا إلثبررات وجرروده، وتأكيررد ذاترره كإنسرران حررر الرردوافع النفسررية، حيررث يسررعى ا -1
اإلرادة قادرا على اتخاذ موقف في موضوع سياسي له أهميته، فالمشاركة بالنسربة لره ترأتي 

 .لتمنحه نوعا من الطمأنينة والثقة بالنفس
فالعديرررد مرررن المشررراركين السياسررريين يتعررراملون مرررع : المشررراركة كتعبيرررر عرررن وعررري سياسررري -2

ع مرررن الواجرررب الررروطني وكمسرررؤولية وطنيرررة يجرررب أن ال يتقررراعس المرررواطن المشررراركة كنرررو 
الحقيقي عن القيام بهرا، فالمشرارك هنرا يرربط برين الحقروق التري يحصرل عليهرا لكونره جرزءا 
 .من المجتمع، وواجباته تجاه هذا المجتمع، وبالتالي يتعامل مع المشاركة كواجب وطني

وفرري هررذه الحالرة، قررد تكررون المطالررب ذات : لرربالمشراركة السياسررية كررأداة للتعبيررر عرن مطا -3
فررري اسرررتفتاء للررررأي أو فررري انتخابرررات  صررربغة نقابيرررة أو سياسرررية أو اجتماعيرررة، فالمشرررارك 

رئاسررية أو فررري االنتمرراء لحرررزب سياسررري، يكررون دافعررره لررذلك تلبيرررة مطالرررب يرررى أنررره بهرررذه 
 .المشاركة سيحققها

ى هذا النوع مرن المشراركة عنرد الحركرات ويتجل: المشاركة السياسية بدوافع دينية أو عرقية -4
القومية والجماعات الدينيرة، فرأفراد هرذه الجماعرات يجردوا فري المشراركة أداة فعالرة إلظهرار 
فكرهم القومي أو الديني، وإقحام حركتهم ضمن السياسة العامرة للدولرة، والمالحرظ أن هرذا 

ات خاصررررة للتنشررررئة النرررروع مررررن المشرررراركة يخرررردم ثقافررررة سياسررررية فرعيررررة ويعتمررررد علررررى قنررررو 
السياسرررية، وغالبرررا مرررا تأخرررذ المشررراركة مرررن هرررذا النررروع طابعرررا عنفويرررا صرررراعيا مرررع النسرررق 

 .السياسي
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وهررذا النروع مرن المشراركة يوجرد فري بعررض دول : 19المشراركة السياسرية، خوفرا مرن السرلطة -5
 العررالم الثالررث وخصوصررا لرردى الشرررائح التقليديررة واألميررة، فررإفراد هررذه الجماعررات يرررون فرري
التصرررويت فررري االنتخابرررات، أو فررري االسرررتفتاء، أو الخرررروج فررري مظررراهرة أو المشررراركة فررري 
تجمع تدعو إليه الدولة، أمورا سرلطوية وأوامرر صرادرة مرن أعلرى مرا علريهم سروى الخضروع 

كاالمتنرراع عرررن اإلدالء بالصرروت فررري -لهررا، وهرررم يعتقرردون أن االسرررتنكاف عررن المشررراركة 
وموقرررف معررراد وأن السرررلطة سرررتعلم برررأمرهم ويمكنهرررا أن  بمثابرررة تحرررد للسرررلطة -االنتخابرررات

 .تعاقبهم، وعليه يسارعون للمشاركة بدافع الخوف
المشاركة السياسية طلبا لمنصب أو لموقع وظيفي أفضرل، فالعديرد مرن الشرباب يجردوا فري  -9

السرررررلطة ومؤسسررررراتها مواقرررررع للعمرررررل المرررررريح أو المرررررربح ويجررررردوا فيهرررررا مرررررا يتناسرررررب مرررررع 
وا فرري العمررل السياسرري بحماسررة حتررى يتمكنرروا مررن تحقيررق طموحرراتهم، طموحرراتهم، فينخرطرر

 .إما بالوصول إلى البرلمان أو قيادة حزب من األحزاب وحتى الوصول إلى الوزارة
قررررد يكررررون المررررواطن ال مباليررررا : المشرررراركة السياسررررية كسياسررررة دفاعيررررة ضررررد خطررررر متوقررررع -7

قيمره أو معتقداتره، تدفعره للخرروج سياسيا، إال أن أحداثا تمر بهرا الربالد تهردد مصرالحه أو 
مررن حالررة الالمبرراالة وينخررري فرري الحيرراة السياسررية لمواجهررة الخطررر الررداهم، مررثال انتشررار 
األفكرررررار العنصررررررية والمتطرفرررررة واحتمرررررال وصرررررولها إلرررررى السرررررلطة، أو تحررررررك العلمرررررانيين 

سرررح ومشررراركتهم فررري الحيررراة السياسرررية بقررروة إذا شرررعروا برررأن الحركرررات األصرررولية بررردأت تكت
 .الشارع وتؤثر على الرأي العام، أو عكس ذلك

المشرراركة السياسررية كمظهررر مررن مظرراهر التضررامن العررائلي أو القبلرري، فالمشررارك ال تكررون  -1
لرره أي ميررول سياسررية، وال يرغررب فرري شررغل أي منصررب سياسرري، وال ينتمرري أليررة جماعررة 

قريبرررا ليضرررمن سياسرررية، ولكنررره يشرررارك فررري االنتخابرررات مرررثال، ليررردعم أخرررا لررره أو عمرررا أو 
 .انجاحه، وهذا النوع من المشاركة، يعد آنيا وظرفي

 
 Forms of political participation أشكال املشاركة: ثالثًا

إن معظررم الدراسررات السياسررية الترري تناولررت المشرراركة السياسررية تمررت فرري الغرررب وكانررت 
علررى الفرررد وأنشررطته وقررارة وتعتمررد ( منمذمجررة)سررلوكية المررنهج، لررذلك أتررت جررل البحرروث ممأسسررة 

أكثررر مررن اعتمادهررا علررى النسررق السياسرري بشرركل شررمولي لررذلك تختلررف أشرركال ومظرراهر المشرراركة 
 :، فيمكن تقسيمها إلى17السياسية باختالف سلوكيات األفراد

مشاركة مؤسساتية ومشاركة منظمة ومشاركة مستقلة أو انفراديرة، ونقصرد بالمؤسسراتية أو  -1
عن طريق السلوكيات والمؤسسرات الرسرمية والدائمرة للدولرة،  الرسمية، أن المشاركة تحدث
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فالمشرراركة السياسررية علررى هررذا المسررتوى تعنرري أولئررك المسررئولين السياسرريين الررذين يقومررون 
بوظررررائفهم السياسررررية الثابتررررة، كرررررئيس الدولررررة والرررروزراء والبرلمررررانيين واألعرررروان التنفيررررذيين، 

اعرررررة وصرررررحافة أو بشررررركل آخرررررر أولئرررررك والمسرررررئولين عرررررن وسرررررائل اإلعرررررالم مرررررن تلفرررررزة وإذ
 .المنخرطين في النظام السياسي

أمررا المشرراركة المنظمررة، فهرري المشرراركة المنظمررة فرري إطررار مؤسسررات أو تنظيمررات قائمررة 
تشكل حلقة الوصل بين المواطن السياسي والنظام السياسي، أو بمعنى آخرر أنهرا األجهرزة 

 -حسرب التحليرل النسرقي-التعبيرر عنهرا التي تقوم بمهمرة تجميرع ودمرج المطالرب الفرديرة و 
ومرن هرذه األجهرزة المنظمرة . وتحويلها إلى اختيارات سياسية عامة في إطار برامج محددة

 .األحزاب السياسية، والنقابات وجماعات الضغط
أمررا المشرراركة المسررتقلة، فهرري مشرراركة المررواطن بصررفة فرديررة فررالمواطن هنررا يتمتررع بحريررة 

ركته ودرجتها، ومخير في أن يشارك أو ال يشرارك، وفري بعرض مطلقة في تحديد نوع مشا
تفضررررل المشرررراركة  -مررررثال  المغرررررب-الرررردول تفضررررل المشرررراركة الفرديررررة، وفرررري دول أخرررررى 

 .السياسية المنظمة والمؤسساتية
 . ويمكن تقسيم المشاركة إلى مشاركة ظرفية ومشاركة دائمة أو مستمرة -2

فعل آلي يمارسه الفرد لمدة واحردة أو عردة مررات المشاركة الظرفية، ونسميها ظرفية ألنها 
فررررري مناسررررربات محرررررددة ثرررررم يكمرررررن سياسررررريا ، ومرررررن مظاهرهرررررا التصرررررويت فررررري االنتخابرررررات، وفررررري 
االسررتفتاءات، هررذه المشرراركة تخررص غالبررا غيررر النشررطين سياسرريا مررن الجمهررور وغيررر المررؤطرين 

 .سياسيا وغير المؤدلجين
ئمة فهي أكثر أهمية بالرغم مرن أن عردد المنخررطين أما المشاركة السياسية المستمرة والدا

فيهررا قررد يكررون أقررل، ومررن تمظهراتهررا المشرراركة فرري األحررزاب السياسررية والنضررال السياسرري داخلهررا، 
سرررواء خرررالل الحمرررالت االنتخابيرررة أو مرررا قبلهرررا أو بعررردها، والمشررراركة فررري الجمعيرررات والمنظمرررات 

لسياسرررية وفررري محاولرررة طبرررع الثقافرررة السياسرررية وجماعرررات الضرررغط التررري تمرررارس دورا فررري التنشرررئة ا
بطابعهرررررا، ومنهرررررا االنتمررررراء إلرررررى الجمعيرررررات والمنظمرررررات الشررررربابية والنسررررروية، والجمعيرررررات الدينيرررررة 
المسيسرررة، والنقابرررات والحركرررات الطالبيرررة، وحركرررات الررردفاع عرررن البيئرررة، وحترررى جماعرررات العنرررف 

ركة السياسية من خرالل هرذا النروع مرن ونشير هنا إلى أن المشا. السياسي وكذا جماعات المصالح
التنظيمرررات هررري أكثرررر برررروزا فررري المجتمعرررات الديمقراطيرررة التررري تعتبرررر مأسسرررة المجتمرررع وفعاليرررة 

 .المجتمع المدني ركنان أساسيان في بنيتها السياسية
وبصرررورة عامرررة إذا أردنرررا أن نحصرررر القنررروات التررري مرررن خاللهرررا يشرررارك المرررواطن سياسررريا 
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ه فرري الترررأثير علررى متخررذي القرررار السياسررري، أو يسررعى ليكررون مررن أصرررحاب وبالتررالي يمررارس حقرر
 :القرار السياسي أي أن تكون مشاركته مؤسساتية فهي كما يلي

 :المشاركة عن طريق التصويت في االنتخابات -1
Participate by voting in the elections 

نظم الديمقراطيرررة، يعررد التصررويت فرري االنتخابرررات أهررم مظرراهر المشرراركة السياسرررية فرري الرر
ويرررتبط التصررويت مباشرررة بالديمقراطيررة التمثيليررة الترري تعنرري أن الشررعب يمررارس السررلطة مررن خررالل 
ممثليررره، فحترررى يشرررارك الشرررعب فررري السرررلطة عليررره أن يخترررار ممثليررره، وهرررذا مرررا يرررتم عرررن طريرررق 
أن االنتخابرررات التررري تختلرررف نظمهرررا وأنواعهرررا مرررن مجتمرررع إلرررى آخرررر، ولكنهرررا تتفرررق جميعرررا علرررى 

هرو النصريب ( رئاسرية أو نيابيرة، عامرة أو جزئيرة)الصوت الذي يردلي بره المرواطن فري االنتخابرات 
الفردي للمواطن في المشاركة السياسية، وأن مجموع األصوات المجمعرة والتري تشركل الغالبيرة هري 

 .تعبير عن إرادة األمة
بالنظرام السياسرري، إال وبرالرغم مرن أن التصررويت يعتبرر أحرد أهررم القنروات التري تررربط الفررد 

أن الحكرررم علرررى مررردى فعاليرررة وصررردق االنتخابررررات كمعبرررر عرررن إرادة األمرررة، وكتجسررريد للمشرررراركة 
السياسرررررية للمرررررواطنين، يررررررتبط بطبيعرررررة النظرررررام السياسررررري، ومررررردى صررررردق توجهرررررات الديمقراطيرررررة، 

ا مردى وخصوصا انصياعه لما تفرز صناديق االنتخابات وقبوله بمبدأ التناوب على السرلطة، أيضر
 .نزاهة االنتخابات

  11:المشاركة عن طريق االستفتاء الشعبي -0
Participation through referendum 

ويلجرأ إلررى هررذا النرروع مرن المشرراركة األنظمررة الديمقراطيررة، التري تفضررل قبررل تطبيررق قررانون 
وأحيانررا يكررون أو إجرراء تزمررع اتخرراذه أن ينررال الموافقرة الشررعبية عليرره فتلجررأ إلرى االسررتفتاء الشررعبي، 

االستفتاء إجباريا وأحيانا تكون الحكومة حرة في اللجوء إليه، ومرن أمثلرة االسرتفتاء الشرعبي مرا لجرأ 
حيررث طرررح مشررروعا هررو صرراحبه علررى االسررتفتاء  1696إليرره الرررئيس الفرنسرري شررارل ديغررول عررام 

صرل المشرروع الشعبي، وكان يرمي من ورائه التأكد من مدى تأييد الشعب لشخصه، وعندما لرم يح
 .على األغلبية الالزمة قدم استقالته

 : المشاركة عن طريق االعتراض الشعبي -3

Participation by the opposition Popular  
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وهررو نرروع مررن المشرراركة تلجررأ إليرره بعررض الررنظم السياسررية وفرري حالررة محررددة دسررتوريا، حيررث 
ل مرردة معينرة، ويكرون لهررم ي عطري للمرواطنين حرق االعتررراض علرى قرانون صررادر عرن البرلمران خرال

 .الحق في المطالبة بعرضه على االستفتاء الشعبي
 :المشاركة عن طريق االقتراح الشعبي -4

 participation by the proposal Popular 
فربعض الدسرراتير تمررنح لألفررراد حرق اقتررراح مشررروع قررانون أو فكررة تصررلح ال تكررون قانونررا، 

ا دسرتوريا ،وتعتبرر سويسرررا أهرم الردول التري يأخررذ وعررض أي منهرا علرى الجهرات المنصرروص عليهر
 .دستورها بذلك

  :المشاركة عن طريق طلب إعادة االنتخاب -5
participation by seeking re-election 

حيرررث يمرررنح الدسرررتور للمرررواطنين الحرررق فررري االعترررراض علرررى انتخررراب بعرررض النرررواب، أو 
وا فري نزاهرة انتخرابهم، أو أثراروا الشركوك الجمعية العمومية بكاملها، أو مسئولين عموميين إذا طعنر

 .حول دستورية وقانونية ممارساتهم
 

 : المشاركة باللجوء إلى وسائل الضغط -9
participation by means of pressure 

كممارسررة حررق اإلضررراب أو القيررام بالمظرراهرات ألهررداف سياسررية، أو العصرريان المرردني، 
وهررذا النرروع مررن المشرراركة يلجررأ . لدولررة أو رموزهرراوحتررى اللجرروء أحيانررا إلررى العنررف ضررد مؤسسررات ا
 .إليه عندما تغلق قنوات المشاركة الشرعية األخرى 

  :المشاركة عن طريق جماعات الضغط -7
Political participation by lobbyists 

ففرري بعررض األحيرران ال تكررون القنرروات الرسررمية للمشرراركة فاعلررة أو مجديررة، فتلجررأ جماعررة 
صلحة مشتركة بالترأثير علرى متخرذي القررار مرن خرالل تشركيل جماعرة ضرغط من المواطنين لهم م

يمررررارس ضررررغطا إمررررا مباشرررررة علررررى رئرررريس الدولررررة والجهرررراز التشررررريعي أو علررررى الجهرررراز ( لرررروبي)
البيروقراطرري، إلجبررارهم علررى اتخرراذ قرررارات تصررب فرري مصررلحة هررذه الجماعررة، أو إجبررارهم علررى 

ة جماعرررات الضرررغط أكثرررر وضررروحا فررري الواليرررات التراجرررع عرررن قررررار متخرررذ ضرررد مصرررالحها، وأمثلررر
المتحررردة والررردول األوروبيرررة، كررراللوبي الصرررهيوني، أو اللررروبي الصرررناعي العسررركري، ولررروبي خررراص 
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 .بالفالحين والمزارعين، وآخر خاص بالمؤسسات الدينية الخ
 :المشاركة عن طريق تنظيمات المجتمع المدني -1

Political participation by civil society 

الجمعيرررات النسررروية واالتحاديرررات الطالبيرررة والجمعيرررات الثقافيرررة، والنقابرررات، والجمعيرررات ك
الدينيررة، فهررذه المؤسسررات تعتبررر قنرراة مهمررة للمشرراركة السياسررية حيررث تعمررل علررى بلررورة رأي عررام 
ضاغط على الحكومة، بحيث تصبح هذه األخيرة تحسب لها ألف حساب عنرد صرياغتها لقراراتهرا، 

لمشررراركة السياسرررية فررري هرررذه القنررروات فاعلرررة ونشرررطة فررري المرحلرررة السرررابقة إلجرررراء وتكرررون عرررادة ا
االنتخابررات، لمالهرررا مررن دور فررري التررأثير علرررى الخيررارات السياسرررية للمررواطنين فتررروجههم للتصرررويت 
على هذا الحزب أو ذاك، ومن المعلوم أن األحزاب السياسية من جهرة والنظرام السياسري مرن جهرة 

ا إلى استقطاب هرذه الجمعيرات لجانبره، أو علرى األقرل ضرمان حيادهرا، كمرا أخرى يسعى كل منهم
 .يسعى كل منهما إلى تأسيس أكبر عدد ممكن من هذه الجمعيات

 :المشاركة عن طريق األحزاب السياسية -6
Political participation through political parties 

هررم المؤسسررات السياسررية الترري تعررد األحررزاب السياسررية مررن أسررس األنظمررة الديمقراطيررة، وأ 
تضررررفي طابعررررا ديمقراطيررررا علررررى النظررررام السياسرررري، وتعتبررررر حجررررر الزاويررررة فرررري تررررأطير المشرررراركة 
السياسررية، وتفعيلهررا وفرري ربررط الجسررور مررا بررين المررواطن الراغررب فرري المشرراركة والسررلطة السياسررية، 

يرع المطالرب الشرعبية حيث يصاغ القرار السياسري، فهري تقروم فري األنظمرة الديمقراطيرة بمهمرة تجم
والتعبيررررر الجمعرررري عررررن االرادات والمواقررررف الفرديررررة للمررررواطنين، كمررررا تعتبررررر هرررري منطلررررق وأسرررراس 

إلى جانب الطبقة والجماعرة االجتماعيرة والجيررة السركنية والتجمعرات )المشاركة في البالد المتخلفة 
كمصررردر للتحرررديث وتعتبرررر وعررراءا للتنميرررة السياسرررية عرررن طريرررق مزجهرررا برررين المدينرررة ( الشخصرررية

 .16السياسي والقرية كمصدر لالستقرار السياسي
المحررررك  -فررري األنظمرررة التررري تعررررف تعدديرررة-ففررري أثنررراء االنتخابرررات، تعتبرررر األحرررزاب 

األساسي لعملية االنتخابرات، فعرن طريقهرا يقردم المرشرحون وتحردد البررامج السياسرية والمواقرف كمرا 
ه فرري الحيرراة السياسررية وحررث المررواطنين علررى المشرراركة أنهررا تسرراهم فرري تعبئررة الرررأي العررام وإقحامرر

السياسررية، بمررا تترروفر عليرره مررن وسررائل إعررالم ومراكررز حزبيررة منبثررة فرري كافررة أقرراليم الدولررة، ونظرررا 
للدور الذي تلعبه األحزاب في مجال تفعيل المشاركة السياسية، تقدم الدول إعانرات ماليرة لألحرزاب 

ت لتغطيرررة نفقاتهرررا الدعائيرررة كمرررا تفرررتح أمامهرررا وسرررائل اإلعرررالم السياسرررية المشررراركة فررري االنتخابرررا
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الرسمية للقيام بمهمة الدعايرة لمرشرحها، وبعرض الردول تررفض مرنح المشراركة السياسرية مرن خرالل 
 .الترشيح لالنتخابات إال لمن ينتمي إلى حزب من األحزاب المعترف بها

فهررو مسررتمر، فهرري تشررارك فرري  أمررا دورهررا فرري المشرراركة السياسررية خررارج فترررة االنتخابررات
الحياة السياسية، من خالل استقطاب المرواطنين لعضرويتها وبالترالي إشرراكهم فري الحيراة السياسرية، 

 .وتقوم بعملية تسييس للمواطنين من خالل صحفها الخاصة والندوات واالجتماعات التي تعقدها
 :المشاركة السياسية الروتينية -11

Participation in routine political activities 
المشاركة في األنشطة السياسية الروتينية هري كرل مشراركة أو كرل تصررف إنسراني فرردي 

فرالعبرة فري . أو جماعي يؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الحياة السياسية لنسق اجتماعي مرا
 .اسيهذا النوع من المشاركة هي األثر أو التأثير الذي يخلقه سلوك الفرد في العمل السي

 -روتينيرة–تعتبرر مشراركة سياسرية  P.C.Wasburnواسريورن . ك.فحسب تعريف فيلوك
كل عمل أو تصرف موجه إلى المطالبة أو استعمال القروة أو السرلطة داخرل نسرق اجتمراعي معرين 

فكرررل هرررذه ... الرررخ... كالعرررائالت والكنرررائس واألنديرررة والمررردارس والمستشرررفيات واالتحاديرررات واألمرررم)
دائمررا  حسررب تعبيررر -تلررك قرردرا مررن بنيررات القرروة، وكلهررا تحترروي علررى أنشررطة سياسررية التشرركيالت تم

فكل نشاي أو قرار يتوفر في اتخاذ القرارات السياسية يعتبر مشراركة سياسرية، وكرل ... -"واسبورن "
تصرف يؤثر أو يساهم في التأثير على طريقة تحديد صانع القرار داخل نسق معرين، هرو تصررف 

 .لمشاركة السياسيةيدخل في خانة ا
غير مطلروب داخرل نسرق اجتمراعي مرا، يعتبرر تصررفا روتينيرا  فري -فكل تفكير أو تدبير "

يعتبرر مشراركة سياسرية روتينيرة،  -الضرريبية–فرد يقوم بإحدى واجباته  -مثال  –المشاركة السياسية 
طريرق آخر يصبح مواطنا صالحا أو عضوا فري تنظريم قرانوني أو طالرب مهرتم، يصربح كرذلك عرن 

 .المشاركة السياسية الروتينية
 

ويعتبر واسبورن أن المشاركة السياسية الروتينية ينبغي أن ال تتنراقض مرع احتررام الوقرت، 
وبرررذل مجهرررود أقرررل زيرررادة علرررى االقتصرررادي المصررراريف المتطلبرررة، ففررري الواليرررات المتحررردة أصررربح 

يتطلرررب سررروى وقرررت قصرررير، التصرررويت فررري االنتخابرررات الوطنيرررة مرررن األنشرررطة الروتينيرررة، لرررذا ال 
 .21ومجهود أقلن ومصروف شخصي، وهذه تعتبر دائما أدوات مسكوت عنها في كل منظور
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 المبح  الثاني
 المشاركة السياسية والديمقراطية

Political participation and democracy 
أجمعرررت المقاربرررات التررري تناولرررت المشررراركة السياسرررية، علرررى أنهرررا حرررق يمرررنح للمرررواطنين 

د عمليررا بعمررل إرادي يقرروم برره المواطنررون الراشرردون للمشرراركة فرري الحيرراة السياسررية، إمررا مررن يتجسرر
خالل التأثير على متخذي القرار أو بالمشاركة في اتخاذ القرار، والشرك هنرا أن صريرورة المشراركة 
السياسررية حقررا للمررواطنين يعبررر عررن مرحلررة مررن مراحررل تطررور الحيرراة السياسررية واالجتماعيررة، وهرري 

رحلرة التأسرريس الرديمقراطي، حيررث انترزع الشررعب حرق حكررم نفسره بنفسرره وانتزعرت الديمقراطيررة مررن م
وعليررره فلررريس غريبرررا أن . الحكررام حرررق احتكرررار الحكرررم والتفرررد بررره وأسرررندته للشرررعب صرراحب السررريادة

نالحظ تساوق الحديث عن المشاركة السياسية تاريخيا بالحديث عن الديمقراطيرة، حيرث أن األولرى 
لرى الثانيرة وبرالعكس، برل إن الديمقراطيرة كصرياغة عقليرة جراءت لتصرف وضرعا كران سرائدا تحيل إ

 .في أثينا القديمة، وهو مشاركة المواطنين مباشرة في صياغة القرار السياسي وإدارة أمور الدولة
إال أن عملية اإلحالة والربط ما بين الديمقراطية والمشراركة السياسرية للمرواطنين، ال يعنري 

ترررالزم الطررررفين، فقرررد تكرررون مشررراركة سياسرررية دون ديمقراطيرررة حقيقيرررة، برررل يمكرررن أن تكرررون  دائمرررا
فرري ظررل أنظمررة دكتاتوريررة واسررتبدادية، وقررد تصررل أنظمررة ديمقراطيررة إلررى ذروة ( مشرراركة سياسررية)

حكرررم الشرررعب )اسرررتقرارها مرررع ضرررعف للمشررراركة السياسرررية، برررل أن الديمقراطيرررة بمفهومهرررا األصرررلي 
توى التطبيرررق العملررري لرررم تكرررن تمرررنح الحرررق بالمشررراركة السياسرررية لجميرررع أفرررراد وعلرررى مسررر( بالشرررعب

الشررعب، بررل كانررت اسررتثناءات األمررر الررذي يتطلررب منررا تتبررع العالقررة بررين الطرررفين تاريخيررا، وصرروال 
 .إلى واقع المشاركة السياسية اليوم

 يالمشاركة السياسية والديمقراطية بمفهومها التقليدي المثال: المطلب األول
كمررا سرربق اإلشررارة، فقررد ارترربط مفهرروم الديمقراطيررة لرردى اإلنسرران العررادي بالمسرراواة والحريررة 

حكرم )وحق الجميع في المشاركة في الحيراة السياسرية، انطالقرا مرن التعريرف االشرتقاقي للمصرطلح 
تحديردا فري -وكما طبقت الديمقراطية في مصردرها األول لردى اليونرانيين القردامى ( الشعب بالشعب

ف رررت مرررن قبررررل مرررن سرررار علررررى هرررديهم مرررن المنظرررررين الكالسررريكيين للفكررررر  -دينرررة أثينرررام وكمررررا ع رِّ
 Johnوجرون سرتيورات مرل  Jean Jacque Rousseauالرديمقراطي أمثرال جران جراك روسرو 

Stuart Mill .ال أن واقع األمرر أن التطبيرق الفعلري فري األنظمرة المسرماة ديمقراطيرة لرم يكرن فري إ
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يوم من األيام يعطي حق المشاركة لجميع أفرراد الشرعب برال اسرتثناء، برل كانرت مشراركة لجرزء مرن 
 .21الشعب، أو مشاركة غير مباشرة عن طريق الممثلين في مرحلة الحقة

مرررن أهرررم  -خرررالل القررررن الخرررامس قبرررل المررريالد-اعتبررررت المشررراركة السياسرررية فررري أثينرررا 
المباد  وااللتزامات التي يجب أن يحررص عليهرا االثينري حترى ينرال شررف المواطنرة وحترى يحتررم 

وكانررت المشرراركة فرري األمررور السياسررية للمدينررة معيررار المواطنررة الحقررة، حيررث يقررول . فرري مجتمعرره
المررواطن الررذي ال يهررتم بالشررؤون العامررة القائررد العسرركري المشررهور آنررذاك بررأن  Periclesبررركليس 

إننا دوما نستمع ونشرارك برالرأي فري شرؤون الدولرة : "يعتبر عديم النفع وال خير فيه، ويستطرد قائال
عنررد مناقشررة قادتهررا لهررا، لعلنررا بررذلك نصررل إلررى رأي صررواب بشررأنها فررنحن ال نعتبررر الحرروار معوقررا 

 ".حن مقدمون عليه من قبل أن نلزم بفعلهللتنفيذ الفعلي، بل العكس، نكره أال نعلم ما ن
أما كيف يشارك المواطن في الحياة السياسية، فيتم ذلك عرن طريرق اجتمراع أفرراد الشرعب 

الترري تجتمررع الختيررار الحكررام والمحلفررين وذلررك عررن طريررق القرعررة، دون تمييررز ( الجمعيررة الشررعبية)
المشاركة كانت مباشررة ولرذا سرمي نظرام على أساس الطبقة أو الثروة أو المنزلة، ف" المواطنين"بين 

الحكم هذا الناتج عرن مسراهمة كرل المرواطنين علرى قردم المسراواة وبحريرة تامرة، فري اتخراذ القررارات 
 .السياسية بحكومة الشعب أو الديمقراطية

ولكررن السررؤال الررذي يثررار هررو مررا مفهرروم الشررعب عنررد االثينررين؟ ومررن هررم المواطنررون الررذين 
 حقوق دون استثناء؟يتساوون في جميع ال

-واآلخرر ضريق  -التعريرف االجتمراعي-كلمة الشعب لها معنيين رئيسيين أحردهم واسرع 
فالشرعب حسررب المفهروم االجتمراعي هرو المجتمررع أي جميرع أفرراد الشرعب مررن  -التعريرف السياسري

شباب وشيوخ نساء ورجال، عاقلين أو غير عاقلين أحررار أو فاقردي الحريرة، فكرل واحرد مرن هرؤالء 
أمرا التعريرف السياسري للشرعب . هو عضو في المجتمع وفرد مرن أفرراد الشرعب حسرب هرذا المفهروم

فيعنرري أولئررك مررن لهررم الحررق فرري مباشرررة الحقرروق السياسررية، ونطرراق هررؤالء يختلررف مررن مجتمررع إلررى 
مجتمرع، وإن كران كمبردأ عرام يسرتثني األطفرال والمعتروهين وفاقردي الحريرة المدنيرة، أو مرن يسرمون 

 اإلسالمي من رفع عنهم القلم، ويختلف في أمر المرأة وفي السن بالفقه 
 

 .الفاصلة بين الطفل أو المراهق ومرحلة الرشد التي تبيح للمواطن حق التمتع بالحقوق السياسية
ومررن الطبيعرري أال يتطررابق المفهرروم االجتمرراعي للشررعب مررع المفهرروم السياسرري، فررالمفهوم 

وهررم الررذين يررنظمهم وضررع قررانوني معررين يختلررف مررن مجتمررع السياسرري للشررعب هررو هيئررة النرراخبين، 
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إلرررى آخرررر، وبصرررورة عامرررة كلمرررا تقررردمت الديمقراطيرررة نحرررو المثاليرررة كلمرررا تقلصرررت الفجررروة مرررا برررين 
المفهوم االجتماعي للشعب والمفهوم السياسي إال أنه وحتى على هذا المستوى من تعريرف الشرعب 

ي المجتمعررات المعاصرررة، فررإن أثينررا كانررت تقلررص الررذي يحررق لرره أن يشررارك فرري الحيرراة السياسررية فرر
مرررن نطاقرررره إلررررى أقصررررى حررررد بحيررررث أن الشررررعب االثينرررري أو المررررواطنين االثينيررررين الررررذين يتمتعررررون 

 .الشعب بالمفهوم االجتماعي 11/1بالمساواة والحرية كان عددهم أحيانا يصل إلى عشر 
تعرررف نظامررا طبقيررا فمررن المعررروف أن أثينررا كمررا هررو وضررع المجتمعررات القديمررة، كانررت 

صررارما، فقسررم المجتمررع األثينرري إلررى طبقررات متمررايزة بررل ومنفصررلة عررن بعضررها بشرركل حرراد، ففرري 
عهررد دراكررون فرري النصررف األول مررن القرررن السررابع عشررر قبررل المرريالد قسررم المجتمررع االثينرري علررى 

 :فكانت أربع فئات -ميديمنوس-أساس طبقي مالي أي حسب ما يملكون من وحدات نقدية 
ة خمسررمائة ميررديمنوس أي مررن يملكررون ثررروة أو يمارسررون عمررال يرردر علرريهم مررا يعررادل فئرر -1

 .وهي أعلى الطبقات. هذا القدر
 311-511فئرة الفرسرران، وتلرريهم فرري المنزلررة االجتماعيررة، وهرم مررن يكررون دخلهررم مررا بررين  -2

 .ميديمنوس
 .ميدينموس 211-311، ودخلهم ما بين Zeugetaeفئة الزيوجيتاي  -3
 .ميديمنوس 211ودخلهم أقل من  Thetesفئة التيتس  -4

وحسب التقسيم كانت المشراركة فري الحيراة السياسرية وتقلرد المناصرب قاصررة علرى الفئترين 
األولى والثانية، وحرمت الفئة الرابعة من الحق في المشاركة السياسية ومن الخدمرة العسركرية، أمرا 

 (.إكليزيا)جمعية الشعبية الفئة الثالثة، فقد سمح لها بالخدمة العسكرية وعضوية ال
إال أنره مررع اإلصررالحات الترري أدخلهررا صررولون أصرربح المجتمررع االثينرري مقسررما إلررى ثررالث 

 :طبقات
 .طبقة األحرار -أ 
 .طبقة األجانب -ب 
 .طبقة العبيد أو األرقاء -ج 

وطبقرة األحررار هري فقرط الترري يرذهب إليهرا مفهروم الشررعب أو المواطنرون الرذين لهرم الحررق 
السياسررية، وأفررراد هررذه الطبقررة هررم المواطنررون األثينيررون الررذكور األحرررار ممررن فرري المشرراركة بالحيرراة 

بلغررروا سرررن العشررررين، وعليررره كانرررت الديمقراطيرررة األثينيرررة تسرررتثني مرررن المشررراركة السياسرررية، النسررراء 
وحسب هذا التحديد للشعب وللمواطنين، يمكن القرول إن الديمقراطيرة  -األجانب-والعبيد والمقيمين 

نت حكم األقلية وليس حكم األغلبية، حيث كان عدد أفراد المرواطنين األحررار الرذين لهرم االثينية كا
 .حق المشاركة في الحياة السياسية حوالي عشر سكان أثينا

وحتى على هذا المستوى من التطبيق الديمقراطي فري أثينرا، فقرد انتقرد بعرض فالسرفتها مرا 
ا المشرراركة فرري الحيرراة السياسررية، ويعتبررر كررال اعتبررروه توسرريع غيررر عقالنرري للشررريحة الترري يحررق لهرر
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من سقراي وتلميذه أفالطون أشد المهاجمين للديمقراطيرة االثينيرة، لقيامهرا علرى المسراواة برين جميرع 
أفررراد الطبقررة األولررى دون تمييررز، فيقررول سررقراي فرري رده علررى أحررد تالمذترره المترررددين فرري دخررول 

طبررة أكثررر النرراس ذكرراء ومقرردرة، وهررل أنررت تخجررل مررن إنررك ال ترهررب مخا: "معترررك الحيرراة السياسررية
مخاطبررة جمهررور مررن التررافهين والبلهرراء، ممررن تخجررل؟ مررن حالجررين وإسرركافيين ونجررارين وحرردادين 
وفالحررين وتجررار وأصررحاب حوانيررت فرري األسررواق، أنرراس كررل همهررم أن يشررتروا بسررعر أقررل ليبيعرروا 

  22"".ااالكليزي"بسعر أعلى؟ هؤالء هم أعضاء الجمعية الشعبية 
بحكرررررم )فقرررررد سرررررمي الديمقراطيرررررة السرررررائدة فررررري عصرررررره ( ق م344-427)أمرررررا أفالطرررررون 

، وانتقرد بشردة المسراواة برين جميرع أفرراد الطبقرة األولرى ومرنح جميرع أفرادهرا حرق المشراركة (الغوغاء
كيررف نسرروي بررين الررذين يعملررون والررذين ال يعملررون، بررين األذكيرراء : فرري الحيرراة السياسررية، صررارخا

اء، برررين األقويررراء األصرررحاء والضرررعفاء أصرررحاب العلرررل والعاهرررات؟ ومرررن هنرررا طالرررب برررأن واألغنيررر
تقتصررر المشرراركة السياسررية وتقلررد أمررور الحكررم علررى شررريحة محرردودة وهررم الحكررام الفالسررفة الررذين 

أيهرررا : "يتلقررون تربيرررة خاصرررة ليقومررروا بهرررذه المهمرررة، ففرري كتابررره الجمهوريرررة خاطرررب الجمهرررور قرررائال
أخروة وإن هللا قرد صرنعكم علرى درجرة مختلفرة، فرالبعض مرنكم يتمترع بسرلطة األمرر،  المواطنون أنرتم

وقد صنعه هللا من ذهب مما يترتب عليه حصوله على أعلى مراتب الشررف، وفريرق آخرر صرنعهم 
من فضة كي يكونوا معاونين، وفريق ثالث، فريق المزارعين والحرفيين وقد صرنعهم هللا مرن نحراس 

وهناك نبوة تقول أنه لو حردث أن وقرف رجرل ... ناس سوف تستمر في األبناءوحديد، إن هذه األج
 23".من النحاس أو الحديد في حراسة الدولة فإنها سوف تتحطم

م برررردأ نجررررم الديمقراطيررررة . ق 415مررررع هزيمررررة أثينررررا أمررررام جيرررروش إسرررربرطة حرررروالي عررررام 
ومرررع فالسرررفة الفكرررر كممارسرررة وكفكرررر يخبرررو، ولرررم ينبثرررق مرررن جديرررد إال مرررع بدايرررة عصرررر األنررروار 

الليبرالررري الرررداعين إلرررى الحريرررة والمسررراواة وإرادة األمرررة، وهرررم فالسرررفة العقرررد االجتمررراعي، وخصوصرررا 
جان جاك روسو، وجون ستيوارت مل وغيرهم، ولرم تصربح الديمقراطيرة نظامرا سياسريا لره مرتكرزات 

وظهرور الفكرر الليبرالري  إال أن هرذه الحقبرة الطويلرة مرا برين سرقوي أثينرا. إال في القرن الثامن عشر
فرري الغرررب، عرفررت ظهررور اإلسررالم دينررا وحضررارة، وظهررور فكررر إسررالمي سياسرري انشررغل ضررمن 

هرل هروديني أم دنيروي، وعالقرة الشررع بالعقرل، ( الخالفرة)اهتمامات أخرى بطبيعة النظام السياسري 
لسرلطات والقرول ومفهوم الشورى، وأهل العقد والحل، ومدى التناقض بين القول بأن األمرة مصردر ا
وهرو نقراش مرا . بالحاكمية هلل، وهل يحق لألمة أن تخلع اإلمام وما هي الحاالت المبيحة لذلك الخ

 .زال محتدما حتى اليوم دون التوصل إلى حل يرضي الجميع
 المشاركة السياسية في الممارسة الديمقراطية المعاصرة: المطلب الثاني

أن ال عالقة حتمية طرديرة ومباشررة برين الديمقراطيرة تؤكد التجربة الديمقراطية المعاصرة، 
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حكرررم )والمشررراركة السياسرررية، كمرررا ذهبرررت إلرررى ذلرررك الديمقراطيرررة المثاليرررة أو ديمقراطيرررة المشررراركة 
فالواقع المعاصر للديمقراطية يؤكد أن سير الديمقراطيرة صرعودا أو هبوطرا ال يحردد بحجرم ( الشعب

لديمقراطية مصرحوبا بتراجرع المشراركة السياسرية للمرواطنين، المشاركة السياسية، فقد يكون ازدهار ا
فمثال عندما قام كارل دوتش في الستينات بتحديد مسرتويات المشراركة السياسرية، . والعكس صحيح

وضررع ثررالث مسررتويات لهررا واعتبررر أن عضرروية منظمررة سياسررية أبرررز وأهررم مؤشررر علررى المشرراركة 
ى الدول الديمقراطية في الغررب وجرد أنره ينطبرق علرى السياسية، ولكنه عندما طبق هذا المؤشر عل

فرري المئررة،  6فرري المئررة مررن السرركان، وعنرردما طبقرره علررى االتحرراد السرروفيتي وجررده ينطبررق علررى  3
 .24األمر الذي استنتج منه أن المشاركة ال تعني مباشرة وجود ديمقراطية

نا مؤشرر التصرويت فرري نفرس المقاربرة يمكرن تلمسررها اليروم فري دول العرالم الثالررث، إذا أخرذ
االنتخابرررررات أو االسرررررتفتاءات، ففررررري بعرررررض الررررردول نالحرررررظ نسررررربة مرتفعرررررة مرررررن المصررررروتين فررررري 

فرري المئررة  61االنتخابررات، أو المصرروتين علررى إعررادة انتخرراب رئرريس الدولررة، وهرري نسرربة تزيررد عررن 
توري ممن لهم الحق في التصويت، ولكن هذه الردول تغيرب عنهرا الديمقراطيرة ويسرودها نظرام ديكترا

أو تقليدي، برل إن المشراركة السياسرية تصربح وسريلة لتثبيرت الوضرع القرائم بإضرفاء الشررعية عليره، 
إن المشرراركة السياسررية فرري هررذه الرردول هرري إقحررام إجبرراري للمررواطنين فرري العمررل السياسرري، حتررى 

ن عرن ت ظِهر هذه األنظمة نفسها بمظهر ديمقراطري وأن لهرا قاعردة شرعبية كبيررة، وان النراس يعبررو 
رأيهررررم بحريررررة، بينمررررا الحقيقررررة غيرررراب الديمقراطيررررة، وان وجرررردت فأنهررررا ديمقراطيررررة أبويررررة موجهررررة، 

 .ديمقراطية رب األسرة الذي يعطي ويأخذ ويمنع ويمنح
ومالحظرررة عيانيرررة أخررررى نالحظهرررا، وهررري االهتمرررام الكبيرررر بالشرررؤون السياسرررية فررري دول  

اة السياسررية فرري الرردول المتقدمررة، وهررذا االهتمررام العررالم الثالررث، أكثررر مررن اهتمررام المررواطنين بالحيرر
أو االهتمررام باألخبررار  25المالحررظ مررن خررالل عمليررات التصررويت، أو كثرررة عرردد األحررزاب السياسررية

السياسية، ال يعبر بالضرورة عن نهضة ديمقراطية، بقدر مرا يعبرر عرن حالرة مرن عردم الرضرا عرن 
ترأمين لقمرة العريش والعمرل الشرريف، إنهرم يهتمرون الوضع القائم ومحاولة إليجاد الطررق والوسرائل ل

بالسياسررررة ألن السياسررررة تعبيررررر عررررن عرررردم الرضررررا، ومررررا يؤكررررد ذلررررك أن ازديرررراد االهتمررررام بالشررررؤون 
السياسررررية يتصرررراحب مررررع ازديرررراد العنررررف السياسرررري، فلررررو كانررررت المشرررراركة السياسررررية أو االهتمررررام 

ولعرل ذلرك يعرزى إلرى تنراقض . لرى العنرفبالسياسية مظهرا ديمقراطيا لما كران هنراك مبررر للجروء إ
البنيرررات االدراكيرررة لشرررعوب دول العرررالم الثالرررث مرررع المفررراهيم السياسرررية الغربيرررة، ويمكرررن رد التشرررويه 
الالحررق بالمرردلول اإلجرائرري للمشرراركة السياسررية بهررذه الرردول ومررن ثررم إعاقررة عمليررة التنميررة السياسررية 

 ": رددوكالص أشفو "بها إلى عاملين اثنين حسب تحليل 
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لررم تقررع بتثبيررت االسررتقرار السياسرري فرري ( المسررتعمرة)هررو أن الرردول الغربيررة : العامتتل األول
 .هذه الدول، وال استطاعت الدول النامية أن تساير نهج الدول الغربية

أو القصرررور الثقرررافي  -العاطلرررة   Douglasتمثرررل فررري تفررراحش مرررا يسرررميه : العامتتتل الثتتتاني
Cultural Jnertia صررررورة أكثررررر دراميررررة عنررررد مقارنررررة برررررامج وخطررررط المسررررائل وتبرررردو هررررذه ال

االجتماعية من أجل تكوين الضرمير الجمراعي فري كرل مرن الردول األكثرر نمروا والردول األقرل نمروا، 
 .29(وعله يرمز إلى غياب الوعي بالمصالح العليا)

وعلرررى أي حرررال فرررإن هنررراك عالقرررة والشرررك برررين الديمقراطيرررة والمشررراركة السياسرررية، ولكرررن 
ال الررذي يفرررض نفسرره هررل الديمقراطيررة هرردف بحررد ذاتهررا أم وسرريلة؟ أو بشرركل آخررر مررا الررذي السررؤ 

تبتغيررره الشرررعوب مرررن تطبيرررق الديمقراطيرررة، هرررل تحقيقهرررا حرفيرررا وكمرررا تعنررري اشرررتقاقيا، أي أن يحكرررم 
الشرررعب نفسررره بنفسررره؟ أم المقصرررود بالديمقراطيرررة النظرررام األمثرررل لحكرررم الشرررعب، وبالترررالي فالمحرررك 

اقية الديمقراطيرررة لررريس أن يشرررارك المرررواطن مباشررررة برررالحكم أو ال يشرررارك، ولكرررن أن العملررري لمصرررد
تتجسد إرادة األمة في الفئرة الحاكمرة وأن يعبرر الحكرام عرن مصرالح المحكرومين ويحترمرون إرادتهرم 

 .ورأيهم؟
إن القررول بررأن الديمقراطيررة تعنرري أن يشررارك الشررعب مباشرررة فرري الحكررم ثبررت انرره مطلررب 

التزايررد الهائررل لعرردد السرركان فرري المجتمررع الواحررد، وتعرردد االهتمامررات اإلنسررانية مسررتحيل فرري ظررل 
وتعقد الحياة وصعوبتها، بحيث لرم يعرد ممكنرا وال مرغوبرا أن يشرارك كرل مرواطن لره حرق المشراركة 
فرري الحيرراة السياسررية، وهنررا ظهرررت ديمقراطيررة التمثيررل إي أن ينتخررب الشررعب ممثلررين عنرره يقومررون 

 .إدارة شؤون الدولة، ويبقى للشعب مهمة المراقبة والسهر على حسن سير األموربالنيابة عنه ب
وقد لعبت الثرورة الصرناعية وتعقرد الحيراة وصرعوبتها كنتراج لهرا، إلرى تحرول اهتمرام األفرراد 
عن الهموم السياسية المباشرة وتوجه االهتمام إلى التجمعات والمنظمات التي أصبحت تحرل محرل 

، وترروارت (سياسررة األفررراد)محررل ( سياسررة الجماعررات)دواليررب المجتمررع، فحلررت األفررراد فرري تحريررك 
قدرة الفرد البطل أمام قدرة وفعالية الفئة والمؤسسة والحزب والبيروقراطيرة، وكرل مؤسسرات المجتمرع 

 .المدني
هررذا التحررول زعررزع ركررائز الديمقراطيررة التقليديررة القائمررة علررى مركزيررة دور الفرررد المشررارك 

والترري يحرردد  27(ديمقراطيررة النخررب المتنافسررة)مبرردأ المشرراركة السياسررية، وحلررت محلهررا  وعلررى تقررديس
فيهرا دور الفرررد انطالقررا مررن موقعرره مررن هررذه القرروى المتنافسرة، وهررذا مررا أشررار إليرره مرراكس فيبررر فرري 
الربررع األول مررن هررذا القرررن، حيررث الحررظ أن تطررور الحيرراة الحزبيررة واتسرراع نطرراق الهيئررة الناخبررة 
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أهميررة البرلمرران أي ممثلرري الشررعب، فرري عمليررة اتخرراذ القرررار، فالبرلمرران أصرربح مجرررد قرروض مررن 
فاعررل ضررمن فرراعلين، آخرررين يمارسررون صررناعة السياسررة الوطنيررة األمررر الررذي أدى إلررى أن النظررام 
الديمقراطي الرأسمالي الصناعي أصبح غير مقيد كثيرا بمدي المشاركة الشعبية بقدر ما هو معنري 

  28.ليمة ومتفق عليها الختيار القيادة بشكل دوري بتوفير آلية س
كانرررت كتابرررات مررراكس فيبرررر وميشرررلز وموسررركا وبررراريتو، وهرررم كتررراب نظريرررة النخبرررة مجررررد 
إرهاصررات أوليررة لصررياغات معاصرررة حررول الديمقراطيررة، تعيررد تفسرريرها وتأويلهررا بمررا يشرركل تجرراوزا 

م الشرررعب بالشرررعب، ولرررم تعرررد الرررنظم للصرررياغات النظريرررة المثاليرررة لهرررا، فالديمقراطيرررة لرررم تعرررد حكررر
الديمقراطيررررة المعاصرررررة حتررررى توسررررم بالديمقراطيررررة بحاجررررة إلررررى المشرررراركة الفعالررررة للمررررواطنين، بررررل 
أصربحت مهمتهررا هررو السررماح بررالتكوين الحررر للنخرب، وقرردرتها علررى تنظرريم التنررافس السررلمي بينهمررا 

حة العامررة، أمررا المشرراركة مررن أجررل الوصررول إلررى السررلطة بررالطرق الشرررعية وبمررا ال يخررل بالمصررل
 .السياسية الشعبية، فهي تقتصر في حق الجماهير في اختيار النخبة األفضل

( المررواطن العررادي)أن وظيفررة  K. Mannheimوفرري هررذا السررياق يرررى كررارل مانهيررايم 
 .26تنحصر في قيامه باختيار الحكام، وليس من الضروري أن يشارك مباشرة في ممارسة السلطة

عررررد النظررررام الررررديمقراطي األفضررررل هررررو األقرررردر علررررى إشررررراك أكبررررر عرررردد مررررن وهكررررذا لررررم ي
المررواطنين فرري الحيرراة السياسررية، بررل أصرربح هررو األقرردر علررى حسررن إدارة النظررام السياسرري وحسررن 

هنرراك شررك فري أن المجتمررع عمومررا " Milbrathاختيرار القيررادة األفضررل، حيرث كتررب لسررتر ملبررات 
أمرا شرروي ... السياسي من قبل السكان وأضرحى أكثرر فعاليرة سيستفيد إذا ما اتسع نطاق االهتمام

نجرراح الديمقراطيررة المعاصرررة فقررد تعررددت مررن كاتررب إلررى آخررر والمشررترك بيررنهم هررو اسررتبعاد فكرررة 
 ".المشاركة السياسية الشعبية الواسعة كعنصر إيجابي في الديمقراطية المعاصرة

 
 :وهي. اطية المعاصرةأما ريمون آرون فقد حدد ثالث شروي لنجاح الديمقر 

قدرة السلطة الحاكمة على فض المنازعات التي تحردث برين النخرب، وفري نفرس الوقرت أن  -1
 .تكون قادرة على فرض وتنفيذ القرارات الضرورية لتحقيق المصلحة العامة المشتركة

 .أن تتوفر للهيئة الحاكمة إدارة اقتصادية فعالة -2
 .إلى تغيير البنية األساسية للمجتمعإقامة كوابح تضمن تقييد نشاي كل من يسعى  -3

كررررران مرررررن أشرررررد (Joseph Schumpeter 1113-1651)  31ويبررررردو أن شرررررومبيتر
المعارضررررين لفررررتح المجررررال أمررررام الشررررعب للمشرررراركة السياسررررية بررررال ضرررروابط، حيررررث انتقررررد المفهرررروم 
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ة الكالسرريكي لررإلرادة العامررة الررذي صرراغه روسررو، مشررككا بقرردرة الشررعب علررى إدارة الشررؤون العامرر
أو حكرم ( حكم معتمرد مرن الشرعب)ديمقراطية ( حكم الشعب)للدولة، وهو يقترح بدال من ديمقراطية 

فالديمقراطية ليست غاية فري حرد ذاتهرا ولكنهرا طريقرة أو نمرط مرن التنظريم تكفرل (. لصالح الشعب)
 .يرهاالوصول إلى قرارات سياسية تشريعية وإدارية صائبة، أو هي تقنية للحكم أكثر فعالية من غ

 :شروي النظام الديمقراطي الناجح فيما يلي Schumpeterجوزيف شومبيتر  وقد حدد
 .جودة النخبة السياسية -1
 .عدم توسيع المدى الفعال لقرار السياسيين أكثر من الالزم -2
 .قدرة الحكومة على السيطرة وعلى توجيه الجهاز البيروقراطي وضمان فعاليته -3
برررين النخرررب وبعضرررها الررربعض، ووضرررع حرررد لتررردخالت التعامرررل برررروح سرررلمية وبمرونرررة مرررا  -4

 .الهيئة الناخبة في العمل السياسي بعد اختيارها للهيئة الحاكمة
ر اهتمامرررره علررررى حصررررر حررررق المررررواطن السياسرررري فرررري انتخرررراب القررررادة تركررررز شررررومبي كمررررا

والحكرام، والحررق فري النقرراش، دون أن يصرل األمررر إلرى الترردخل فري األمررور السياسرية الترري أسررندت 
 Leaderكررام وحرردهم، وهررذا الحصررر لمشرراركة المررواطن الفرررد يقابلرره اهتمررام بمؤسسررة القيررادة للح

Ship فرررالحكم علررررى فعاليررررة النظررررام السياسرررري الرررديمقراطي ال يكررررون مررررن خررررالل حجررررم المشرررراركة ،
 Giovanniوعلررى نفررس الطريررق سررار جيوفرراني سررارتوري  .الشررعبية بررل مررن خررالل فعاليررة القيررادة

Sartoriج أن الحررديث عررن دور الجمرراهير فرري المجتمعررات الغربيررة المعاصرررة هررو مرررد اسررتنت الررذي
خرافررة، فالجمرراهير لرريس لهررا دور سياسرري، وأقصررى مررا تقرروم برره هررو كفالررة عمررل اآلليررة االنتخابيررة 
بفعاليررة، بررل ذهررب برره األمررر إلررى القررول إن مررا يهرردد الديمقراطيررة هرري األغلبيررة الترري تعرقررل عمررل 

فري الحكرم، وعليره يطالرب سرارتوري ( حقهرا الطبيعري)ا من القيام بممارسرة الصفوة السياسية وتمنعه
ببقرراء السررلطة بيررد النخبررة الحاكمررة المترروفرة علررى كررل أسررباب االمتيرراز المعترررف بهررا مررن الجميررع، 
حتررى لررو تمررت التضررحية بالديمقراطيررة، فاالنتخابررات ليسررت دائمررا حكمررا عررادال، الن هنرراك عوامررل 

 31 .امتعددة تؤثر على نزاهته
ويقلررب سررارتوري المعادلررة، فالسررلطة أو مركررز القرررار ال يتجرره مررن أسررفل إلررى أعلررى كمررا 

إن الناخرب العرادي ال :" برل مرن أعلرى إلرى أسرفل -ديمقراطيرة المشراركة-تقول الديمقراطية المثالية 
قرردم إنمرا ت" السريد"يقروم بفعرل، برل برررد فعرل، إن التوصرل للقررارات السياسررية ال يرتم مرن قبرل الشررعب 
 32".هذه القرارات إليه إذ أن عملية تكوين اآلراء ال تبدأ من الشعب، بل تمرر من خالله

تحيلنرررا هرررذه االنتقرررادات للديمقراطيرررة المثاليرررة، وخصوصرررا فررري جانبهرررا المتعلرررق بالمشررراركة 
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السياسررية، إلررى النقرراش الررذي قرراده سررقراي وأفالطررون وانتقررادهم إلعطرراء حقرروق المشرراركة السياسررية 
حكررم )المررواطنين، فكمررا أن أفالطررون طالررب بنخبررة سياسررية تتفرررغ لشررؤون السياسررية منتقرردا  لجميررع
أي حكرم األغلبيررة، فرإن أنصررار ديمقراطيرة النخبرة اليرروم والتطبيرق الفعلرري للديمقراطيرة فرري ( الغوغراء

المجتمعررررات الغربيررررة يعطيرررران مؤشرررررات علررررى انحسررررار دور الجمرررراهير فرررري المشرررراركة فرررري الحيرررراة 
لصالح نخبة أو قيادة يسرند إليهرا األمرر، وهرذا التراجرع قرد يكرون لعردم القردرة والكفايرة لردى السياسية 

 .األفراد العاديين، لممارسة الحكم، أو الستنكافهم عن ذلك، أو لثقتهم بمن يتولى السلطة
ويسررتنتج ممررا سرربق أن تراجررع المشرراركة السياسررية يعررزز مررن فرررص ظهررور نخررب سياسررية 

سررري، فالنخبرررة السياسرررية ال تجرررد ذاتهرررا إال حيرررث تضرررعف المشررراركة السياسرررية محترفرررة للعمرررل السيا
مررع فيربررا ونرري  -( المررواطنين)ويمكررن اسررتبيان اتجرراه النفعيررة لرردى هررذه الشرررذمة مررن . الجماهيريررة

األول يتشركل مرن أولئرك الرذين ينخرطرون : بتعداد ثالثة أصناف متميزة من المشاركين في السياسرة
الصررنف الثرراني يتررألف مررن أولئررك الررذين ينشررطون الحمررالت، والثالررث يضررم  :فرري األنشررطة المحليررة

 .33أولئك الذين يمثلون النشطاء السياسيين
 
 
 
 
 

 خالصة
نخلص ممرا سربق أن المشراركة السياسرية فري الممارسرة الواقعيرة لرم تعرد اليروم تتطرابق مرع 

حترى مررع الديمقراطيرة البرلمانيررة أو مفاهيمهرا واسراليبها التقليديررة المرتبطرة بالديمقراطيررة المباشررة وال 
غيررر المباشرررة ،حيررث أبرردعت الشررعوب أشرركاال جديرردة مررن المشرراركة السياسررية تسررتطيع بهررا الرردفاع 

الثررورة المعلوماتيررة مكنررت الشررعب .عررن مصررالحها والمشرراركة فرري توجهررات وقرررارات الررنظم السياسررية
ية التررري كانرررت تحررريط األنظمرررة مررن وسرررائل مسرررتحدثة لمتابعرررة التطررورات السياسرررية بعيررردا عرررن السررر 

السياسية نفسها بهرا ،ومكنتهرا مرن التواصرل المباشرر والسرريع ممرا يؤسرس لمشراركة سياسرية تختررق 
إن مالمررررح شرررركال جديرررردا مررررن المشرررراركة السياسررررية برررردا بررررالظهور وهررررو .حصررررون الررررنظم واالحررررزاب

مصررر وبلرردان المشرراركة عررن طريررق الثررورة والضررغط الجمرراهير واسررع المرردى كمررا جرررى فرري تررونس و 
عربيرررة أخررررى وهررري ظررراهرة قابلرررة لالنتقرررال لمجتمعرررات أخررررى خرررارج العرررالم العربي،وهرررذا النررروع مرررن 
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المشاركة يتعارض مع ما قرال بره رواد نظريرة النخبرة الرذين قللروا مرن أهميرة الجمراهير فري صرناعة 
م العربررري القرررار السياسرري،ولكن علينررا أن ننتظررر حتررى نحكرررم إن كانررت الثررورات الشررعبية فرري العررال

 .ستؤسس لحالة ديمقراطية حقيقية أم ستنتج حالة سياسية جديدة 
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 الفصل السادس
 الديمقراطية والمشاركة السياسية في العالم العربي

Democracy and political participation in the Arab world 

 
مين لقرون والديمقراطية فكرا وممارسرة ت عررف وتمرارس كنظرام حكرم يقروم بمقتضراه المحكرو 

وممارسرررة مرررن  ابرررالرغم مرررن كرررل مرررا عرفتررره الديمقراطيرررة فكرررر و . باختيرررار الحكرررام بحريرررة-الشرررعب-
تنقيحات وتطورات ومن بعض الخصوصيات حسرب ظرروف المكران والزمران، إال أنهرا بقيرت أمينرة 
علررى جوهرهررا وهررو أنهررا تجسرريد إلرادة األمررة، وإرادة األمررة تتموقررع سياسرريا ونظاميررا عنرردما يختررار 

حريرررة المتضرررمنة فررري الديمقراطيرررة ليسرررت فقرررط وال.الشرررعب حكامررره بحريرررة دون أي تررردخل أو ضرررغط
حرية المرواطنين كرأفراد فري اختيرار الحكرام وفري مرراقبتهم ومحاسربتهم، برل تعنري أيضرا حريرة األمرة 
بكاملها في اختيار حكامها ونظامها السياسري، وهرذه الحريرة األخيررة نصرت عليهرا المواثيرق الدوليرة 

 .لشعوب في تقرير مصيرهاالتي اعتبرتها ركن أساسي من أركان مبدأ حق ا
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الشك أن مبدأ الحرية المتضمن في الديمقراطية ال يعني الحرية المطلقرة التري هري رديرف 
لشريعة الغاب أو للفوضى، بل هي الحرية التي تقوم على ثوابت وأسس وهري المرجعيرة التري منهرا 

الثوابررت أو المرجعيررات ت سررتمد الحريررة وتمررارس ومنهررا ت سررن القرروانين وت قررام المؤسسررات، إال أن هررذه 
الشررعب مرررن خررالل مؤسسررراته ودسرراتيره ويغيرهرررا متررى تقتضررري الضرررورة، وتأسررريس  يتواضررع عليهرررا

عبرررر الديمقراطيرررة  كانرررت ولرررذا.المرجعيرررات ومراجعتهرررا أو تعرررديلها يرررتم أيضرررا برررالطرق الديمقراطيرررة
حريرررة  خضرررع إال لمحرررددات وطنيرررة، وكررران أي تررردخل خرررارجي أو ضرررغط للترررأثير علرررىتال التررراريخ 

 .الشعب في اختيار حكامه يعد تدخال خارجيا يستحق اإلدانة والشجب
شريوعية كانرت : ال غرو إذن أن الغرب كان لعقرود وهرو يتعرايش مرع نظرم غيرر ديمقراطيرة

أو عسرركرية أو دكتاتوريررة، حيررث كرران يعتبررر طبيعررة نظررام الحكررم هررو شررأن داخلرري لكررل دولررة وأمررر 
علرره هررو التحرررك محتجررا إذا حرردث مررا يعتبررره انتهاكررا صررارخا مررن أمررور السرريادة، وذروة مررا كرران يف

لحقررروق اإلنسررران، وحترررى فررري هرررذه الحالرررة كانرررت المصرررالح تلعرررب دورا فررري تحديرررد مفهررروم االنتهررراك 
الررردول الغربيرررة منرررذ بدايرررة الحررررب البررراردة وظهرررور فكررررة الوحررردة  حاولرررت. الصرررارخ لحقررروق اإلنسررران

جرد معرايير أو قريم مشرتركة مرا برين القروى السياسرية التري األوروبية ومباشرة صيرورتها واقعا، أن تو 
حدث هذا على مستوى البلد الواحد، في ألمانيرا الغربيرة . تتقاسم فضاء التنظير والممارسة السياسية

، حيرث ترم حظرر أو التضرييق iفي منتصف الخمسينات وفي والواليرات المتحردة فري العهرد المكرارثي
المتطرفررة باسررم الحفرراظ علرري قرريم المجتمررع الليبرالرري، كمررا حرردث علررى األحررزاب الشرريوعية واليسررارية 

على مستوى دول الحلف األطلسري كمجموعرة عنردما تكتلرت دول الحلرف لمواجهرة مرا سرمته أمميرة 
اإلرهررررراب و خطرررررر المرررررد الشررررريوعي المهررررردد للرررررديمقراطيات الغربيرررررة أو العرررررالم الحرررررر، إال أن هرررررذه 

 .حدياتالسياسات كانت محدودة وتجد كثيرا من الت
مع ظهور دول العالم الثالث ثم دول المعسكر األشرتراكي بعرد إنهيرار المنظومرة الشريوعية 
التي كانت توحده وتحدد نظامه السياسي واالجتماعي ،برات العرالم يواجره حالرة غيرر مسربوقة وهري 
محاولرة لتطبيررق الديمقراطيرة كمررا يرتم تطبيقهررا فري دول الغرررب ،برل نصرربت دول الغررب وخصوصررا 

نطن نفسها كوصية على عمليرة االنتقرال الرديمقراطي فري العرالم العربري والشررق األوسرط بشركل واش
عام مما يجعلنا امام حاالت خاصة مرن الديمقراطيرة والمشراركة السياسري تخضرع لتحرديين احردهما 
خرررارجي يتمثرررل بالوصررراية والتوجيررره االمريكررري ومحاولرررة إعرررادة رسرررم الخريطرررة السياسرررية والجغرافيرررة 

،واآلخر داخلي له عالقرة بالثقافرة السرائدة فري 2دقة تحت عناوين براقة كالشرق االوسط الجديللمنط
 .العالم العربي ونظرتها للديمقراطية
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 المبحث االول
 العالم العربي وتحديات االنتقال الديمقراطي 
سرركرية الترري لرم يكررن سرقوي نظررام الثنائيررة القطبيرة مجرررد سرقوي لقرروة االتحرراد السروفييتي الع

كانررت تواجرره قرروة حلررف األطلسرري، بررل كرران أيضررا سررقوطا لخطرروي دفاعيررة ومقاومررات ذات طبيعررة 
ل دون أن تصربح الديمقراطيرة بنموذجهرا الغربري نظامرا عالميرا . فكرية وسياسية وقانونيرة كانرت تحرود

ا الثقافيررة لقررد شرررَّع سررقوي المعسرركر االشررتراكي وتوابعرره البرراب نحررو العولمررة بكررل أبعادهررا بمررا فيهرر
كثيرررررة كانررررت . والسياسررررية، وكرررران نشررررر الديمقراطيررررة بثوابتهررررا الغربيررررة علررررى رأس فتوحررررات العولمررررة

تزايررد حرراالت الترردخل اإلنسرراني، واسررتعمال المؤسسررات الماليررة : مؤشرررات عولمررة الديمقراطيررة، منهررا
وحصرررار الدوليرررة كرررأداة ترهيرررب وترغيرررب علرررى الررردول لفررررض قررريم الغررررب السياسرررية واالقتصرررادية، 

ومعاقبة الدول التي ترى الدول الغربية وخصوصا الواليات المتحدة أنها تخرج عرن قواعرد الممارسرة 
 . الديمقراطية

علررى المعسرركر االشررتراكي أعطرراه الحررق الن يصرريب -نصررر دون حرررب -انتصررار الغرررب 
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ومرا يتفرق مرع  قيم وثوابت لديمقراطية أرادها أن تسرود العرالم، قريم وثوابرت تنبرع مرن قريم الغررب ذاتره
مصالحه، كما أن هذا االنتصار أعطاه الحق بالتدخل إذا مرا حراد نظرام مرا عرن هرذه الثوابرت حترى 

ونحن هنا نقصد بالتقليدي ما قبل انهيرار المعسركر -( التقليدي)وان كان نظاما ديمقراطيا بالمفهوم 
لعلمانيررة مررن وهكررذا أصرربحت ا. أي حتررى وأن كرران الشررعب هررو الررذي انتخررب حكامرره -االشررتراكي 

كمرا جررى فري -ثوابت الديمقراطية، وإذا ما انتخب الناس بطرائق الديمقراطية أناسرا غيرر علمرانيين 
العولمررة علرررى / فاألولويرررة وبالتررالي الغلبرررة يجررب أن تكرررون لثوابررت ديمقراطيرررة-الجزائررر وفررري تركيررا 

داة السرررامية وحقررروق إرادة األمرررة، نفرررس األمرررر مرررع المفررراهيم الغربيرررة األخررررى مثرررل معرررا/ ديمقراطيرررة
اإلنسررران واإلرهررراب، كرررل هرررذه المفررراهيم أصررربحت لهرررا صرررياغات ودالالت غربيرررة تشررركل جرررزءا مرررن 
ثوابررررت الديمقراطيررررة، وانتهاكهررررا يعطرررري للغرررررب وخصوصررررا زعيمررررة النظررررام الرررردولي الجديررررد الحررررق 

 . بالتدخل
الرردول  إن مررا جررري فرري فرري تركيررا والجزائررر وأفغانسررتان والعررراق وفلسررطين ومررا يعررد لبقيررة

العربيررة،إنما هررو مؤشررر علررى عولمررة الديمقراطيررة وصرريرورة المحررددات الخارجيررة مكونررا رئيسرريا مررن 
مكوناتهرررا، فالديمقراطيررررة لرررم تعررررد مجررررد نظررررام حكررررم مبررردأه إرادة األمررررة وحرررق المحكررررومين باختيررررار 
 حكررامهم، بررل أصرربحت نظامررا كونيررا يتطلررب تطبيقرره محليررا تطويررع المحررددات الداخليررة للمحررددات

 .الدولية أو هي ديمقراطية موجهة
بررالرغم مررن تكرررار تررداول الديمقراطيررة اصررطالحا وصرريرورتها ممارسررة فرري غالبيررة وهكررذا و 

دول العالم ومنها دول عربية، بعد أن انتصرت في معركة الصراع على البقراء علرى منافسراتها مرن 
سطينية تدفعنا للتسراؤل حرول واقرع األيديولوجيات وأشكال الحكم األخرى، إال أن الحالة العربية والفل

الديمقراطيررة فرري مجتمعاتنررا ومررا هرري معوقررات االنتقررال الررديمقراطي ومررا هرري خصوصررية التطبيرررق 
 .الديمقراطي في التجربة السياسية الفلسطينية؟

 
 البنيات الثقافية واالجتماعية كعائق أمام االنتقال الديمقراطي :المطلب األول 

اث مشرررترك للبشررررية وأن الفكرررر الرررديمقراطي عرررالمي النرررزوع، ال القرررول برررأن الديمقراطيرررة ترررر 
ينفي خصوصية التطبيق وحاجة المجتمعات التي تريد ولوج عرالم الديمقراطيرة إلرى إدخرال تغييررات 

كررررل ذلررررك يتطلررررب مقاربررررة ال تبحررررث فرررري . جذريررررة علررررى بنياتهررررا الثقافيررررة واالجتماعيررررة والسياسررررية
الي أومرررن خرررالل البحرررث فررري أصرررولها، برررل مرررن خرررالل الديمقراطيرررة مرررن خرررالل كونهرررا نمررروذج مثررر

تطبيقاتها في مجتمعات معاصرة مغايرة للمجتمعات الغربية وفي كونهرا مبراد  عامرة قابلرة للتكيرف 
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مع كل مستجد طار ، مقاربرة تميرز برين ديمقراطيرة الخطراب وديمقراطيرة الممارسرة وشرتان مرا برين 
 .االثنين

عربيررة والفلسررطينية ترردفعنا للتسرراؤل حررول المشرراركة عررالم الديمقراطيررة فرري الحالررة ال ولرروج
السياسرررية وهرررل تؤسرررس لديمقراطيرررة حقيقيرررة أم باترررت ونتيجرررة التزويرررر والخررروف تعيرررق الديمقراطيرررة 

لقد الحظنا كيف أن كل األنظمة العربية تقول بالديمقراطيرة أو علرى األقرل ال .وتكرس االستبداد ؟ 
شررريعية ومحليررة ،وهرري انتخابررات يفرروز فيهررا الرررئيس أو تعارضررها علنررا وتعرررف انتخابررات رئاسررية وت
ومرع وكل األنظمة تقول بانهرا تسرعى لتنميرة المجتمرع الحزب الحاكم  بنسب تفوق الثمانيين بالمائة 

وإن كرران للديمقراطيررة . 32ديمقراطيررة وال اسررتقرارا وال عدالررة اجتماعيررة السياسرراتذلررك لررم تنررتج هررذه 
يمكرن الحرديث عرن خصوصرية داخرل الخصوصرية وهري الحالرة فهرل  خصوصية في الحالة العربية

لالحرتالل ومطلروب منره أن يخروض غمرار الممارسرة الديمقراطيرة  الفلسرطينية، حالرة شرعب يخضرع
الررررديمقراطي فرررري التجربررررة السياسررررية الفلسررررطينية ؟وهررررل يطبررررق  ؟فمررررا هرررري خصوصررررية التطبيررررق
اك انررزالق نحررو ديمقراطيررة لرريس ذا خصوصررية غيررر مسرربوقة؟أم هنرر الفلسررطينيون نظامررا ديمقراطيررا

 . أنتج الواقع المأزوم للنظام السياسي ولمجل المسالة الوطنية؟ أوانها وال مكانها وهو ما
أو برآخر فري  برالرغم مرن تكررار ترداول الديمقراطيرة اصرطالحا وصريرورتها ممارسرة بشركل

ه التطبيقرررات مرررن فررري الررردول العربيرررة ومرررا يصررراحب هرررذ غالبيرررة الررردول العربيرررة ، إال أن تطبيقاهرررا
األمرر برالبعض للتشركيك بالنوايرا الحقيقيرة بردعاة  تعثررات، تثيرر كثيررا مرن النقراش والجردل برل وصرل

الردعوة للديمقراطيرة علرى رأس سرلم اهتمامرات اإلسرتراتيجية  الديمقراطية وخصوصرا عنردما أصربحت
وأن الفكرر الرديمقراطي بشررية القول بأن الديمقراطية ترراث مشرترك لل.  األمريكية في الشرق األوسط

 النزوع، ال ينفي خصوصية التطبيق وحاجرة المجتمعرات التري تريرد ولروج عرالم الديمقراطيرة يعالم
واالجتماعيرررة  إلرررى تبيئرررة الفكرررر الرررديمقراطي وإلرررى إدخرررال تغييررررات أساسرررية علرررى بنياتهرررا الثقافيرررة

نموذجررا مثاليررا  كونهرراكررل ذلررك يتطلررب مقاربررة ال تبحررث فرري الديمقراطيررة مررن خررالل . 43والسياسررية
مغرررايرة  أومرررن خرررالل البحرررث فررري أصرررولها ، برررل مرررن خرررالل تطبيقاتهرررا فررري مجتمعرررات معاصررررة
مقاربرة تميررز  للمجتمعرات الغربيرة وفري كونهرا مبراد  عامرة قابلرة للتكيرف مرع كرل مسرتجد طرار  ،

 .لحالتينبين ديمقراطية الخطاب وديمقراطية الممارسة وشتان ما بين ا
تقليديررة )ديمقراطيررة قراطيررة لرريس برراألمر السررهل و االنتقررال مررن نظررم غيرررولرروج عررالم الديم

بشكل صرحيح ال ترتم بمجررد إعرالن  إلى نظم ديمقراطية أو دمقرطة الحياة السياسية( وثورية ودينية
ذاتيرررة للشرررخص الحررراكم أو عنرررد قرررادة  قررررار بالسرررير بطريرررق الديمقراطيرررة أو بمجررررد تررروفر رغبرررات
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مؤسسررات منقولررة مررن مجتمعررات ديمقراطيررة  لمرردني ، أو بمجرررد اسررتيراداألحررزاب وقررادة المجتمررع ا
األميرة والفقرر والتخلرف ، برل تحتراج إلرى عمليرة  غربيرة ومحاولرة إقحامهرا علرى بنيرة مجتمرع تسروده

مؤلمررة لرريس فقررط بالنسرربة للحكررام بررل أيضررا لفعاليررات  بنرراء وتأسرريس ودفررع اسررتحقاقات قررد تكررون 
خطرراب الديمقراطيررة يجررب أن ال يوجرره إلررى . الديمقراطيررة  لالمجتمررع المرردني المناضررلة مررن أجرر
المدني والى من يدعون النضال من أجرل الديمقراطيرة ،فالحكرام  الحكام فقط بل أيضا إلى المجتمع

بمعنررى أن معوقررات الديمقراطيررة قررد … والمجتمررع لرريس دائمررا عررالم المالئكررة  ليسرروا دائمررا شررياطين
نيرررة المجتمرررع والثقافرررة السرررائدة فيررره، ومررردى ديمقراطيرررة وقرررد يكرررون مصررردرها ب تكرررون مرررن الحكرررام

 5. بالديمقراطية السياسية في البالد التي تطالب  المعارضة
الديمقراطيررة دعرروات حررق يررراد بهررا باطررل ، أو بمعنررى  وحتررى ال يكررون النضررال مررن اجررل

ر معاناة الجماهير يمقراطيرة ونضاالتها لمصرلحة نخبرة سياسرية جديردة تقرول بالد آخر لكي ال تصاد 
الديمقراطيرة ،فيمرا هري فري الحقيقرة ال تعمرل مرن اجرل مصرلحة الشرعب  وتناضل ضد السرلطة باسرم
ديمقراطرري بررل تناضررل ضررد السررلطة للوصررول إلررى السررلطة،من أجررل ذلررك  ومرن أجررل تأسرريس نظررام

الممارسات غير الديمقراطية للسلطة مرع نضرال ال يقرل إصررارا ضرد  يجب أن يتواكب النضال ضد
المدني وخصوصا في جسد األحزاب السياسية المؤهلة للوصرول للسرلطة أو  ساد المجتمعأخطاء وف

تتموقرع فري خنردق المعارضرة كانرت  -أو مرا زالرت  –هرذه األحرزاب التري كانرت  إن.المشراركة فيهرا
 والمحاسبة والتقييم ،و يعود ذلك إما إلى خطابها الرفضوي أو تاريخها النضالي أو بعيدة عن النقد

عنررد هررذه  الترري تحريط بقادتهررا نتيجرة االعتقررال أو المنفرري كرذلك إلررى غيراب روح الديمقراطيررةالهالرة 
العالقرة غيرر الوديرة  األحزاب التري فري غالبيتهرا كانرت تنتمري إلرى الحركرة الثوريرة واالشرتراكية ذات

د حصرانة لهرا ضرد النقرد ، وقر مع الديمقراطية ونظمهرا ، أو أنهرا إسرالمية تعتبرر خطابهرا اإلسرالمي
لنقرد ومحاسربة القيرادة الحزبيرة خرارج  يعرود السربب أيضرا إلرى أن الجمراهير لرم تكرن تشرعر بالحاجرة

 وما زالت محرومة مرن نعريم السرلطة وامتيازاتهرا السلطة ما دامت هذه القيادة في خندق المعارضة
. 

تحترراج  -بمررا فيهررا الفلسررطينية  -أحررزاب المعارضررة وحيررث أن الديمقراطيررة ال تجررزأ فررإن
تفقد هذه األحزاب ما تكنه لها الجمراهير مرن احتررام وتقردير  ا إلى وقفة محاسبة وتقييم حتى الأيض
،نعنرري انرره ال يجرروز أن تطلررب هررذه األحررزاب وأيضررا مؤسسررات المجتمررع  وعنرردما نقررول مصررداقية.

مزيرردا مررن الصررالحيات واالنفترراح الررديمقراطي،بينما الحيرراة الديمقراطيررة داخررل  المرردني مررن السررلطة
 األحرزاب شربه منعدمرة لريس فقرط علرى مسرتوى ترداول القيرادة داخلهرا ،برل أيضرا علرى مسرتوى  ههرذ
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المطالبرة بفرتح  ونقصرد بالمصرداقية أيضرا انره ال يجروز. ثقافتها وحرية الرأي والتعبيرر فري صرفوفها 
هرذه وتجاوزاتها بينما ال تقوم  ملف الفساد في السلطة وممارساتها أو مطالبتها باالعتراف بأخطائها

والنقرد الرذاتي واالعترراف بأخطائهرا والعمرل  بممارسرة النقرد -المعارضة القديمة والحديثرة –األحزاب 
مع التحوالت الجديد ة،ونقصد بالمصرداقية أخيررا انره  على إدخال تغييرات جذرية في بنيتها تتناسب

ناضررلين والمصرالح الشخصرية فري الوقرت الرذي تحرول فيره بعرض الم ال يجروز الحرديث عرن الفسراد
الترري توصررف  ،وأصرربحوا يشرركلوا طبقررة جديرردة ال تختلررف عررن الطبقررات إلرري أصررحاب ثررروة وجرراه

علررى حررد قررول الشرراعر العراقرري ( تكرررش بعضررهم حتررى أصرربح بررال رقبررة ) بررل  بالمتعفنررة والرجعيررة
عن ارتباي بعض قوى المعارضة بأطراف خارجيرة ال تتطرابق مصرالحها  مظفر النواب ،هذا ناهيك

 .الوطنية ةمع المصلح
أشركال النقرد لريس  ال شك أن الديمقراطية بناء وتأسيس ،ولكنها أيضا نقد وتجاوز ، وأرقى
أو إلرررى تضرررحيات  نقرررد اآلخرررر برررل نقرررد الرررذات ،فنقرررد اآلخرررر ال يحتررراج إلرررى كثيرررر مرررن الشرررجاعة

علررى ترروفر إرادة  وخصوصررا فرري ظررل االنفترراح الررديمقراطي ،بينمررا نقررد الررذات هررو المحررك العملرري
فالديمقراطيرة هري تضرحية  ة في بنراء حيراة سياسرية جديردة مهمرا كلرف األمرر مرن تضرحيات ،حقيقي

وممارسرررات وشرربكات المصرررالح  أمررا التجررراوز فنقصررد بررره تجرراوز شررعارات. مررن جميررع األطرررراف 
، والترري أصرربحت فرري ظررل برروادر  والعالقررات الترري فرضررتها المرحلررة السررابقة مررن الحيرراة السياسررية

المعارضرة عليهرا أن تتجراوز كثيررا مرن  . تشركل عائقرا أمرام دمقرطرة المجتمرعاالنفتراح الرديمقراطي 
أيضررا ، فررال يعقررل أن تكررون بنيررة السررلطة  األمررور والسررلطة عليهررا أن تتجرراوز كثيرررا مررن األمررور
مررع العرردو الخررارجي الحقيقرري أو المزعرروم هرري  الحديديررة الترري فرضررتها سررنوات التحرردي والمواجهررة

التأكيد على أن التجاوز ال يعني المس بالثوابرت ،ولكرل  اليوم ، ولكن يجبنفسها البنية التي تحكم 
خرارج التنرافس الحزبري وليسرت محرل مسراومة إال بمرا تجمرع عليره األمرة  أمة ثوابتهرا ،وهرذه الثوابرت

يرردعي الوطنيررة دون اآلخرررين كمررا ال يجرروز ألحررد أن يحتكررر اإلسررالم دون  ،فررال يجرروز ألحررد أن
النتبراه بران تصرنيف القروى والرنظم إلرى وطنيرة وإسرالمية هرو تصرنيف غيرر لفرت ا آخرين،وهنا يجب

يصرطنع حالرة مرن التعرارض والتنراقض مرا برين الوطنيرة واإلسرالمية فيمرا يفتررض أن  صرحيح ألنره
 .مصالحة بينهم تسود حالة

الديمقراطيررة و عسرركرة المجتمررع وغيرراب التررداول علررى السررلطة  لقررد برررر الرربعض تعليررق
التنميررة الررخ، بررأن األمررة تعرريش فرري وضررع خرراص، وإنهررا مهررددة  نسرران وإعاقررةوانتهرراك حقرروق اإل

ولكرن كيرف ت ح صررن األمرة وكيرف تصرربح أكثرر قروة فرري . العرردو باسرتقرارها برل بوجودهرا مررن طررف
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المررواطن الفاقررد لحريترره فرري الررداخل يمكنرره أن يقاتررل فرري مواجهررة  مواجهررة التهديررد الخررارجي ؟ هررل
عررات المنقسررمة مررا بررين قلررة مترفررة وأغلبيررة جائعررة، يمكنهررا أن تررربح المجتم العرردو الخررارجي ؟ وهررل

وهرل سرنبقى طروال تاريخنرا أسررى مشرجب الخصوصرية ؟ . فري مواجهرة الغيرر ؟  معركرة حضرارية
متطلررع إلررى السررلطة أو مسررتبد بهررا أن يفعررل مررا يريررد باسررم الخصوصررية ؟ وإلررى  وهررل سررنترك لكررل

 .صية ؟الديمقراطية معلقة باسم الخصو  متى ستبقى
المجتمعرررات بعضررها عرررن بعرررض إال أن  زا ال شرررك فيرره أن هنررراك خصوصررريات تميررممرر

،والخصوصية ،دينيرة كانرت أو ثقافيرة أو  الخصوصيات ال تنفي وجود قيم ومباد  إنسانية مشتركة
بالشرعب أو تغيرر الدسرتور أو تعدلره أو تعلقره أو  تاريخيرة أو نضرالية ال تبررر لسرلطة مرا أن تسرتبد

تنصرب نفسرها كمرجعيرة وحيردة لتحديرد مرا يتفرق مرع ثقافتنرا  حرالل ومرا هرو حررام ، أوتحردد مرا هرو 
مرن أعطرى الحرق لمرن هرم فري : في هذه الحالة يطرح السؤال نفسره  وقيمنا وما يتعارض معها ألنه

إليها بطريقة ديمقراطية لتحديد مرا هري الخصوصريات أو المقدسرات التري ال  السلطة ممن لم يصلوا
جهة الوحيدة التي من حقها الحديث عن الخصوصرية وتجسريد هرذه الخصوصرية أو ال إن. تمس ؟ 

الشرعب نفسره ،وال يمكرن للشرعب نفسره أن يحردد الخصوصرية إال إذا كران حرا،والحريرة  تحديدها هو
أو  إال بالديمقراطية التي ال تترأتى إال مرن خرالل التوافرق و التراضري والمشراركة فري القررار ال تكون 

،ولكننرا ال ( خصوصرياتنا)و نعرم نحرن نحتررم ثقافتنرا وديننرا لنزيهة إن تروفرت شرروطهاباالنتخابات ا
والفقرر وتعرزز االنتمراءات العشرائرية  نحتاج إلى الخصوصيات التي تبرر االسرتبداد وتكررس الجهرل

قوة وقدرة على مواجهرة عللنرا ومرواطن ضرعفنا  والطائفية ، بل نريد الخصوصيات التي تجعلنا أكثر
الخصوصرريات الترري تشرردنا إلررى الرروراء فررال حاجررة لنررا بهررا ،  متفرروقين علررى األعررداء ، أمررا وتجعلنررا

–مرن كرانوا فري السرلطة أو خارجهرا  –الزعمراء والسياسريين  وليس من حق كرل مرن هرب ودب مرن
 .يشتهي ويريد ث م يفرضها علينا أن ي فصل لنا خصوصيات حسبما

حتررى مررن مجررال الم فكررر برره عنررد  طيررةباإلضررافة إلررى مررا سرربق نالحررظ أن إقصرراء الديمقرا
للديمقراطيرة باعتبارهرا البعرد السياسري مرن  الربعض إنمرا يعرود إلرى أن النخبرة السياسرية كانرت تنظرر

وملعونررة دينيررا عنررد الررنظم والحركررات الدينيررة والتقليديررة  الحداثررة الغربيررة، والحداثررة الغربيررة مكروهررة
نا أخرذت هرذه الردول والحركرات تغرازل الديمقراطيرة الثوريرة ، ولكرن كمرا أشرر  وأيرديولوجيا عنرد الرنظم

 .بصوت عال مثير للريبة أحيانا من حيث مصداقية حبها المتأخر للديمقراطية بتردد أوال ثم
 

 مرا سربق لرم تلفرت الديمقراطيرة اهتمرام كثيررين فري عالمنرا العربري ،بمرا فري ذلرك النخبرة بسربب كرل
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أو اعتبارهررا  لتصررحيح وعقلنررة نهررج الثوريررة االنقالبيررةالسياسررية الفلسررطينية، باعتبارهررا آليررة ممكنررة 
وبصرورة عامررة . السياسرية أو المنقرذ مرن أزمرة الشررعية التري تعانيهررا نخبتنرا( للثرورة )الجرزء المرتمم 

 : وممارسة لألسباب التالية يمكن إرجاع تأخر األخذ بالخيار الديمقراطي في مجتمعاتنا فكرا
الرجرروع إليرره واسررتلهامه  حكررم الررديمقراطي، يمكرنغيرراب نمرروذج عربرري أو إسرالمي لل 1-

الربعض مماهراة الشرورى  برالرغم مرن محراوالت -وهرذا الغيراب يمرس الحاضرر كمرا يمرس الماضري 
المسرتبد )الموروث العربي اإلسالمي هري  كانت الصورة المثالية للحكم في. اإلسالمية بالديمقراطية

،حتى وقررر بالعقررل العربرري أن يررة أو اشررتراكيةقوم ثررم أصرربحت المسررتبد باسررم أيديولوجيررة( العررادل 
حرررال العرررررب ال يسرررتقر إال مررررع االسررررتبداد وأن وجرررود مسررررتبد أو دكتررراتور ضررررمان االسررررتقرار،حيث 
الحظنا كيف أرتفعت اصوات النخب الحاكمة مخوفة النراس مرن حالرة فوضرى وحررب اهليرة إن ترم 

 9.قرين إال باالستبدادإسقاي الحاكم أو النظام وكان العرب ال يستطيعون العيش مست
أو فري مركرز الترأثير  غياب مفكرين ديمقراطيين متنورين، في مركرز القررار السياسري  2-

مررا بررين عالميررة الفكرررة  علررى أصررحاب القرررار، مفكرررون قررادرون علررى بلررورة رؤيررة أو مشررروع يررربط
النهضرررة إسرررهامات مفكرررري  الديمقراطيرررة والخصوصرررية االجتماعيرررة الثقافيرررة لمجتمعنرررا ، حترررى أن
ت طررور، وهرري أفكررار كانررت مررن  العربيررة أوائررل القرررن لررم ت سررتثمر بشرركل جرردي ولررم ي رربن عليهررا أو

حضرراري ديمقراطرري عربرري، إال أنهررا  الخصررب والغنررى ممررا كرران يؤهلهررا آنررذاك لتكررون نررواة مشررروع
كررران غيررراب االنتلجنسررريا .وثوريرررة قوميرررة وعلمانيرررة ودينيرررة: ووجهرررت بمعارضرررة مرررن تيرررارات شرررتى

كانرت إمرا مرن أتبراع  -على هرذا المصرطلح  مع التحفظ-راطية واضحا ، فاالنتلجنسيا العربيةالديمق
انتلجنسرريا محافظررة ودينيررة ال ترررى مرردخال للتقرردم إال  السررلطة والسررلطة تبرررر واقررع االسررتبداد ،وإمررا

الصررالح ونهجرره ،وإمررا كانررت انتلجنسرريا ثوريررة مشرربعة بررالفكر  بررالرجوع إلررى الماضرري ،إلررى السررلف
السوفييتي أو بفكر قرومي اشرتراكي هرو خلريط مرن مردارس وتجرارب قوميرة  شتراكي على النموذجاال

 . واشتراكية وشيوعية
 مررا. غيرراب ثقافررة الديمقراطيررة، فالديمقراطيررة ليسررت مؤسسررات ولكنهررا ثقافررة أيضررا - 3

 المؤسسرررات الديمقراطيرررة سررربق نشرررر الفكرررر(اصرررطناع)يحررردث فررري العرررالم العربررري هرررو أن خلرررق 
 عكس ما حدث في الغرب حيث مهرد فكرر عصرر النهضرة واألنروار لتأسريس الرنظم -راطي الديمق

التري هري  ،ومن هنرا نجرد تعارضرا فري مجتمعاتنرا مرا برين الثقافرة الجماهيريرة السرائدة -الديمقراطية 
الديمقراطيررة بمررا هرري شرريء  إمررا أصررولية دينيررة أو ثوريررة انقالبيررة أو ديكتاتوريررة مررن جهررة والثقافررة

جائر أصلح من ليلرة برال سرلطان  ستون سنة من إمام: ) ألم يقل أبن تيميه. ن جهة أخرى مغاير م
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وعنردما اقتحمرت الديمقراطيرة حصرن ). طاعتره من اشرتدت وطأتره وجبرت: )، وفقهاء المالكية قالوا(
يرث السلطة أو يستولي عليهرا ثرم يبحرث عرن الشررعية  مجالنا السياسي المقدس ،أصبح الحاكم إما

وغيرر نزيهرة وغالبرا مرا ي جردد للررئيس لعردة واليرات أو يرورث  ة من خالل اسرتفتاءات شركليةالدستوري
 ال يعنرري هررذا أن الديمقراطيررة تقرروم بالضرررورة علررى اإليمرران المسرربق .بعررده السررلطة البنرره مررن

الديمقراطيرة  بالديمقراطية كثقافة وقيم أو علرى اإلرادة المسربقة للفرقراء السياسريين بالنضرال مرن أجرل
غيرر قرادر علرى  بل قرد ترأتي كحرل وسرط وخيرار ال مهررب منره مرا برين نظرام مرأزوم فاقرد الشررعية،

بالخيرار الثروري أو أن  ر ولكنره ال يرؤمنيرحل المشراكل المتراكمرة وشرعب متمررد غاضرب يريرد التغي
الرديمقراطي أو التغييرر عرن طريرق  مردعي الثوريرة فيره ال مصرداقية لهرم وال شرعبية ،فيكرون االنتقرال

المجتمررع المطالبرررة بررالتغيير هرررو الحرررل  اول السرررلطة مررا برررين النخبررة السياسرررية الحاكمرررة ونخبررةتررد
الفرقرراء السياسرريين المتنررازعين علررى السررلطة  الديمقراطيررة أذن قررد تررأتي فرري البدايررة نتيجررة مررأزق .

األمرر لصرالحة ،فتكرون الديمقراطيرة بمعنرى التشرارك فري  فريق منهم على حسم  درةوالغنائم وعدم ق
هرري الحررل ،وفرري مرحلررة الحقررة تتحررول الديمقراطيررة مررن ضرررورة  الغنررائم والسررلطة وتراضرري الجميررع
 .في الثقافة القومية ضاغطة إلى ثقافة جديدة ترسخ

ثنرائي القطبيرة أظهررت  عمليرة االسرتقطاب الردولي سياسريا وأيرديولوجيا فري النظرام -  4
إليهررا كجررزء مررن الثقافررة الغربيررة  ي ن ظررروكررأن الديمقراطيررة هرري خاصررية غربيررة إمبرياليررة، وبالتررال

المقاوالت يدخل في براب الغرزو الثقرافي الغربري أو  االستعمارية وأن مقوالتها والمطالبة بتطبيق هذه
وحترى بعرد رفرع الغررب وواشرنطن مبردأ نشرر الديمقراطيرة فري .للغررب اعتراف بتفوق الثقافة السياسية

السياسرررية بجديرررة مرررع هرررذا المطلرررب حيرررث ربطررروه الشررررق األوسرررط فررري لرررم تتعامرررل الشرررعوب والقررروى 
ورغبتهررا فرري شررق  2111سرربتمبر  11بسياسررة الفوضررى البنرراءة الترري تبنتهررا واشررنطن بعررد أحررداث 

جماعرررات اإلسرررالم السياسررري واسرررتيعاب المعتررردل منهرررا داخرررل المؤسسرررات الرسرررمية ألنظمرررة الحكرررم 
 . العربية

البرجوازيررة أو  وليرردة فكررر النخبررة -ومررا تررزال–ارتباطررا بسررابقه، كانررت الديمقراطيررة 5-  
ونظرا للعالقرة غيرر الطيبرة مرا يرا،ة الغنية أو المثقفرة تثقيفرا غربالمثقفة فهي جاءت من فوق من القل

بحررذر فرري بدايررة األمررر مررع الديمقراطيررة  بررين الجمرراهير الشررعبية والنخبررة فقررد تعاملررت الجمرراهير
فرررة وقرريم الديمقراطيرررة وخصوصرررا مرررع الثرررورة هرررذا الوضرررع بررردا يتغيررر أخيررررا بعرررد انتشرررار ثقا.ودعاتهررا

 .المعلوماتية وزيادة التواصل ما بين الشعوب وبعضها البعض
الصررهيوني، بحيررث كانررت النخبررة السياسررية  تعليررق كررل شرريء علررى مشررجب الخطررر -6
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انتهررراك حقررروق اإلنسررران وال األميرررة وال غيررراب  تعتبرررر أن الخطرررر اآلنررري والمباشرررر لررريس الفقرررر أو
المرحلرة تسرتوجب توحيرد كرل الجهرود مرن أجرل الوحردة  لكنره الخطرر الصرهيوني، وانالديمقراطيرة، و 

صررودرت الحريررات، وتعاظمررت المعررتقالت، وط ررورد كررل  وهكررذا باسررم فلسررطين. وتحريررر فلسررطين
هلرت الجمراهير وازداد الفقررراء فقررا وازداد األغنيراء غنررى، وكانرت النتيجررة ال  صراحب فكرر حررر، وج 

 .وال التنمية أ نجزت و حدت فلسطين ح ررت وال األمة
القاطرة التري تقرود عمليرة التحرول  غياب طبقة أو نخبة مثقفة ديمقراطيا لتكون بمثابة - 7

جزء منها هذا يردور فري فلرك السرلطة والسرلطان  الديمقراطي ، فكان جزء من الطبقة المثقفة العربية
 ت ثقافتهم غير السلطة أو المبِعدين أنفسهم عنها كان أما المستبعدون من نعيم

 
أو دينيرة جهاديرة ،وفري كرال الحرالتين كانرت تريرد التغييرر ولكرن بغيرر  ديمقراطية ،إما ثوريرة انقالبيرة

 .الديمقراطي األسلوب
مجتمرع أبروي  حيرث مرن المتعرارف عليره أن المجتمرع العربري.بنيرة المجتمرع العربري  8 -

التررري عرفتهرررا  األسررررة األبويرررة ،ونقصرررد برررذلك أن المجتمرررع العربررري مرررا هرررو إال صرررورة مكبررررة عرررن
والمروت علرى أفرراد  المجتمعات القديمة حيث كان األب هو صاحب األمرر والنهري ولره حرق الحيراة

تتمثرل الذهنيرة األبويرة أول مررا " -: أسررته ،ويعبرر هشرام شررابي عرن ذهنيرة النظرام األبروي برالقول
برالحوار إال أسرلوبا لفررض سريطرتها وال تقبرل  تتمثل في نزعتها السلطوية الشاملة التي تررفض النقرد

ومرن هرذا . التي ال تعرف الشك وال تقّر بإمكانية إعادة النظرر  إنها ذهنية امتالك الحقيقة الواحدة. 
ال يرمرري إلررى التوصررل إلررى تفرراهم أو  –بررين األفررراد والجماعررات  -والحرروار  المنطلررق فررإن التفاعررل

 لواحدة وتأكيد انتصارها على كل وجهات النظروجهتي نظر ، بل إلى إظهار الحقيقة ا اتفاق بين
ال تسرتطيع  ،علمانيرة كانرت أم دينيرة ،-واألبويرة المسرتحدثة  –لهرذا فرأن الذهنيرة األبويرة .األخررى 

اآلخررين ، برالعنف وبرالجبر إن  تغيير موقفها ألنهرا ال تريرد إال حقيقتهرا ، وال تريرد إال فرضرها علرى
  ".لزم األمر

السياسري العربري أن يعيرد النظرر فري معقوالتره، بمعنرى  علرى العقرل وعليه يمكرن القرول إن
وممارسررراتية لرررم تكرررن الديمقراطيرررة إحرررداها، وأن يجرررد للفكررررر  أن يعيرررد النظرررر فررري ثوابرررت فكريرررة

،ليس فقرط فري ثقافرة النخبرة السياسرية برل فري الثقافرة الجماهيريرة، ألن  الديمقراطي مكانا في ثقافتنا
 ، فإن لم تكن -الجماهير بمعنى المواطنون ال الرعايا واألتباع -ري عمل جماهي الديمقراطية هي

يكترب  الجمراهير مشربعة برالفكر الرديمقراطي أو مسرتعدة لردفع اسرتحقاقات التحرول الرديمقراطي، فلرن
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 .للديمقراطية النجاح
 

لريس فقرط ألنهرا أصربحت مرن مشرتمالت  لقرد أصربح سرؤال ومطلرب الديمقراطيرة أكثرر إلحاحرا اليروم
جربتهررا األنظمررة والنخررب العربيررة وصررلت إلررى  لمررة المفروضررة ، بررل الن البرردائل األخرررى الترريالعو 

ونقصرد بره إسررائيل ومرن يردعمها وال علرى مسرتوى  طريق مسدود ،ال علرى مسرتوى العردو الخرارجي
وهراهي األنظمرة واألحرزاب العربيرة ...والقبليرة والطائفيرة  العردو الرداخلي المتجسرد بالجهرل والتخلرف

خيررار الديمقراطيررة، ت قررر وإن كرران بخجررل علررى أن الديمقراطيررة قررد  م وبعررد عقررود مررن مصررادرةاليررو 
 لهرا كأنظمرة مرن مأزقهررا، أو المنقرذ للجمراهير ممرا سرببتها لهرا األنظمررة مرن تكرون المنقرذ، المنقرذ

 .مآسي

 وطنية وأزمة دولة ديمقراطية أزمة : المطلب الثاني
وأزمررة  اهنررة كمشرراركة شررعبية خررارج األطررر الرسررميةالر ة يررالثور  الحالررةال يمكررن الفصررل مررا 

الحررديث عررن الديمقراطيررة . الماضرريةاالنتقررال الررديمقراطي الترري شررهدها العررالم العربرري خررالل العقررود 
فررررري العرررررالم العربررررري تحتررررراج لمقاربرررررة جديررررردة تؤسرررررس علرررررى الواقرررررع ال علرررررى الخطررررراب والنمررررروذج 

ت إلررى أنظمررة حكررم وشررعارات فضفاضررة إن الجرراهز،والواقع يقررول بررأن التجررارب الديمقراطيررة تحولرر
كانررت تتضررمن بعررض مفررردات الديمقراطيررة وثقافتهررا فرري بعررض المجتمعررات، إال أنرره يصررعب القررول 

صحيح حدث حراك سياسري وتقردم نسربي فري منظومرة حقروق اإلنسران وفري .بأنها أنظمة ديمقراطية
ر ورفررض االسررتبداد والقمررع وعرري المررواطن بحقوقرره،إال أن هررذا الحررراك تعبيررر عررن ألترروق إلررى التغييرر

ررراد الوصررول إليرره م هيكررل حسررب النظريررة  والسررعي للحيرراة الكريمررة بغررض النظررر إن كرران النظررام الم 
كررل األنظمررة القائمررة اليرروم إمررا أن تصررف . الديمقراطيررة كمررا هرري عليرره فرري النمرروذج الغربرري أم ال

ن علرررى مسرررتوى الواقرررع القرررائم نفسرررها باألنظمرررة الديمقراطيرررة أو بأنهرررا تريرررد أن تكرررون ديمقراطيرررة،ولك
سرررنجد أن أوجررره التباعرررد مرررا برررين هرررذه األنظمرررة العربيرررة التررري تقرررول بأنهرررا ديمقراطيرررة والديمقراطيرررة 

فمررا الررذي .السررائدة فرري الغرررب  فيمررا يتعلررق بشرركل النظررام وآليررة إدارترره وطبيعررة الثقافررة السررائدة فيرره
ديمقراطيرة فري السرويد؟وما الرذي يجمرع مرا يجمع مثال ما بين الديمقراطية فري العرراق وأفغانسرتان وال

 .بين ديمقراطية الكويت أو مصر وديمقراطية فرنسا أو اليابان؟الخ 
زعرررم األنظمرررة العربيرررة  باألخرررذ بالديمقراطيرررة لرررم يرررؤد إلحرررداث تغييررررات بنيويرررة فررري ثقافرررة 

بقة، واقتصراد المجتمررع ولررم يررؤد إلحررالل عالقررات ونخررب وأفكرار جديرردة تمثررل قطيعررة مررع مرحلررة سررا
الديمقراطيرررررة جرررررراء نتيجررررررة ضررررررغوطات خارجيررررررة  ألن ولرررررررروج أنظمررررررررة الحكررررررررم العربيررررررررة عررررررررالم 
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وإرادة نخررب وجرردت فرري الديمقراطيررة أيديولوجيررة جديرردة يمكررن توظيفهررا الكتسرراب شرررعية تعوضررها 
فري سرعي األنظمرة لتطويرع  الديمقراطيرة بمرا يخردم مصرالحها انكشرفت .عن أزمة شرعياتها التقليدية

يررث أدت هررذه الديمقراطيررة إلحيرراء الطائفيررة واإلثنيررة وتباعرردت الشررقة مررا بررين الحكررام أزمررة الدولررة ح
 . والمحكومين وما بين طبقات الشعب 

فررررري السرررررنوات األخيررررررة طررررررأت متغيررررررات فرضرررررت علرررررى األنظمرررررة العربيرررررة التعامرررررل مرررررع 
- :االستحقاق الديمقراطي دون اإليمان بالديمقراطية،واهم هذه المتغيرات 

 .شرعية أنظمة الحكم بسبب تآكل شرعيتها التقليدية من دينية وثورية انكشاف (1 
سقوي ذريعة رفض الديمقراطية وكبت الحريرات حترى يمكرن التفررغ  لمواجهرة إسررائيل ومواجهرة ( 2

المؤامرات االستعمارية حيث باتت األنظمة ملتزمة بإستراتيجية السالم مرع إسررائيل وباترت واشرنطن 
 .ءوالغرب حلفاء وأصدقا

تلمس الجماهير خطاها علرى طريرق الحريرة واإلدراك لحقيقرة أوضراعها المترديرة ويعرود الفضرل ( 3
فرري ذلررك لمررا راكمترره الحركررات التقدميررة والديمقراطيررة الحقيقيررة طرروال عقررود وللفضررائيات وشرربكات 

 .االنترنيت وتقارير منظمات حقوق اإلنسان
قيقيررة لسرردة الحكررم فرري وقررت باتررت المصررالح خشررية األنظمررة مررن وصررول القرروى الديمقراطيررة الح( 4

ررددة فرري نفررس الوقررت مررن جمرراهير تعررادي  الغربيررة فرري المنطقررة متعاظمررة بشرركل غيررر مسرربوق وم ه 
 .الغرب ومصالحه 

تررزامن مرررأزق األنظمررة ورغبتهرررا بتجديررد شررررعيتها مرررع تغييررر فررري إسررتراتيجية  الواليرررات المتحررردة ( 5
منطقرة الشررق األوسرط والعرالم العربري علرى وجره التحديرد األمريكية وقوى أوروبيرة فري التعامرل مرع 

،حيث وجدت هذه القوى أن الدعم المباشرر لألنظمرة والحكومرات االسرتبدادية يضرر بمصرالحها فري 
المنطقررة ومررن هنررا رأت أهميررة الرردخول للمنطقررة مررن بوابررة أخرررى ،فبرردأت  بالحررديث عررن انتهاكررات 

األوسط وخصوصا في العالم العربي مطالبة بتسرريع حقوق اإلنسان وغياب الديمقراطية في الشرق 
لرررم يكررن هررردف واشررنطن والغررررب .االنتقررال نحررو الديمقراطيرررة مررع التركيرررز علررى العمليرررة االنتخابيررة 

دمقرطة العالم العربي بل مواجهة المد األصولي وحالرة التمررد علرى الوجرود األمريكري فري المنطقرة 
 .طن إلسرائيلوخصوصا بعد احتالل العراق ،وانحياز واشن

إن المررررردقق بواقرررررع المشرررررهد الرررررديمقراطي فررررري المجتمعرررررات العربيرررررة سررررريلمس أن الجانرررررب 
وجرررود انتخابرررات ودسرررتور ومجلرررس تشرررريعي ومنظومرررات قانونيرررة  –المؤسسررراتي الشررركالني للسرررلطة 
والخطاب السياسي المدجج بشعارات الديمقراطيرة ،كران لهرا الغلبرة  -تتحدث عن الحقوق والواجبات
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ف المشهد بالديمقراطي أكثر من تروفر ثقافرة الديمقراطيرة ومرن انعكراس الديمقراطيرة حيراة في توصي
كريمررررة للمواطنين،وبالتررررالي فررررإن المقاربررررة الدسررررتورانية القانونيررررة ال تصررررلح للحكررررم إن كرررران توجررررد 

ما يجري من سلوكيات وأنماي تفكيرر وتطبيقرات للديمقراطيرة يتطلرب إعرادة النظرر . ديمقراطية أم ال
اء بمفهررروم الحريرررة كشرررري ضررررورة ألي ممارسرررة ديمقراطيرررة أو بالنسررربة للديمقراطيرررة كثقافرررة أو سرررو 

بالنسررربة لعالقرررة السرررلطة بالمعارضرررة وبرررالمثقفين وبالحريرررات بشررركل عرررام وحترررى بالنسررربة لمقولرررة أن 
 .الشعب يريد الديمقراطية

فهمنرا وبممارسرتنا القول بإعرادة النظرر ال يعنري التخلري عرن الديمقراطيرة برل إعرادة النظرر ب
للديمقراطية واالبتعراد عرن محراوالت استنسراخ التجربرة الغربيرة أو الجرري وراء أوهرام الداللرة اللغويرة 
للكلمرررة،وأن نأخررررذ بعررررين االعتبررررار التغيرررررات الترررري تطررررأ علررررى عالقررررة الررررنظم السياسررررية بالخررررارج و 

هرة المرد األصرولي والعنرف بالمتغيرات التي تطرأ على المشهد الثقافي في مجتمعاتنا وخصوصا ظا
السياسرري و اإلرهرراب وبررروز الجماعررات الطائفيررة واإلثنيررة ،الترري كانررت تشرركل ثقافررات فرعيررة غيررر 
مسيسررة وبالتررالي لررم تكررن حاضرررة كقرروى سياسررية عنرردما برردأت النخررب السياسررية العربيررة تتعامررل مررع 

 .ظاهرة الديمقراطية قبل عدة عقود
اضرررية فررري البحرررث عرررن مخرررارج ديمقراطيرررة ألزمرررات مرررن خرررالل تجربرررة العقرررود األربعرررة الم

مجتمعنا العربي ،ومن خالل ما يجري على األرض اليوم من حراك سياسي يستظل بظل شرعارات 
فري ظرل االحررتالل ( ديمقراطيرة)الديمقراطيرة، أو مرا يجرري فري فلسرطين و العرراق مرن إقامرة أنظمرة 
حاجرة تردعو إلعرادة النظرر إمرا وفي ظل وجود جماعات وشعب مسرلح ،مرن خرالل كرل ذلرك فرأن ال

 . في مفهوم الديمقراطية المتعارف عليه أو في توصيف ما يجري بأنه تحول ديمقراطي
هررل توجررد ديمقراطيررة فرري العررالم العربرري أم ال ؟أصرربح متجرراوزا أو مررن الصررعب : إن سررؤال

. قراطيرررةاإلجابررة عليررره انطالقرررا مرررن المقرراييس والمؤشررررات التقليديرررة حرررول وجررود أو عررردم وجرررود ديم
الديمقراطية الموجودة في غالبية األنظمة العربية القائلة بها  ليست تعبيررا عرن إرادة األمرة بقردر مرا 

الشرتراطات خارجيرة وتحرديات داخليرة ليسرت  -بالمفهوم اإليجابي والسلبي لالسرتجابة-هي استجابة
ظراهرات ومسريرات كبيررة بالضرورة تعبيرا عن توفر ثقافة الديمقراطية،فقليال ما نرى أو نسمع عن م

،فيمرا تسرتطيع قروى اليسرار أو اإلسرالمي   -باستثناء ثورتي تونس ومصر –للمطالبة بالديمقراطية 
باسررتثناء .السياسرري إخررراج مظرراهرات مليونيررة لنصرررة غررزة أو العررراق مررثال أو للتنديررد بإهانررة الرسررول

كيررررة أم جمهوريررررة ثوريررررة أو العربيررررة السررررعودية وليبيررررا فررررإن كررررل األنظمررررة العربيررررة سررررواء كانررررت مل
تصرنف نفسرها بأنهرا ديمقراطيرة أو تسرير نحرو الديمقراطيرة أو ال تعرارض ... عسكرية،غنية أم فقيرة
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االنتقال الديمقراطي، وفي جميع الحاالت سرنجد مرا يرربط كرل نظرام سياسري بآليرة مرا أو مظهرر مرا 
تشرررريعية أو تعدديرررة مرررن مظررراهر الديمقراطيرررة كوجرررود انتخابرررات أو دسرررتور عصرررري أو مؤسسرررات 

 .أية ديمقراطية توجد في هذه األنظمة: حزبية الخ ،ومع ذلك يبقى السؤال
قررد نبرردو مبررالغين إن قلنررا برران لكررل نظررام عربرري تصرروره وتطبيقرره الخرراص للديمقراطيررة   

إال أن  -كالنظررام القررائم فرري ليبيررا -وبعضررها غيررر مسرربوق تاريخيررا ويعتبررر اختراعررا عربيررا بجرردارة  
داخل لن تؤدي لديمقراطية حقيقية ألنه ليس واردا عند األنظمة أن تؤسس ديمقراطيرة ترؤدي هذه الم

أيضررا .للتررداول السررلمي علررى السررلطة وإشررراك الشررعب فرري الحيرراة السياسررية إشررراكا فرراعال ومسررئوال 
يجررب تجنرررب المبالغررة فررري الحرررديث عررن الديمقراطيرررة فررري العررالم العربررري بشررركل عررام  وكرررأن العرررالم 

بعيرردا عررن الخطرراب األيررديولوجي العروبرري ومررع عرردم تجاهررل .ولررة واحرردة أو مجتمررع واحرردالعربرري د
وجرود قواسررم مشررتركة كاللغررة والرردين وعررادات وتقاليررد،فإن الواقررع يقررول بوجررود أثنررين وعشرررين نظامررا 
وكيانا سياسيا لم تتشكل كلها ضرمن نفرس الشرروي التاريخيرة والموضروعية،فال يجروز أن نضرع فري 

لدولررة المصرررية ذات الخمسررة آالف سررنة مررن الوجررود مررع دولررة اإلمررارات العربيررة ذات سررلة واحرردة ا
األربعين سنة من العمر،كمرا ال يجروز وضرع المغررب بتاريخره وخصوصريته الثقافيرة والسياسرية مرع 
لبنررران بخصوصررريته وشرررروي تشررركله التررراريخي،نفس األمرررر بالنسررربة لترررونس والكويرررت أو الجزائرررر أو 

 .فلسطين الخ

انســــحاق الديمقراطيــــة مــــا بــــين مطرقــــة األنظمــــة وســــندان :ب الثالــــثالمطلــــ
 اإلسالموفوبيا

ما بين مطرقة السلطة وسندان جماعرات إسرالم سياسري أنتجرت ظراهرة اإلسرالموفوبيا، ترم 
انسرحاق األوطران التري تشركل فضراء .سحق األوطان والقوى الديمقراطية الحقيقية في العرالم العربري

الكريم لكل مكونات الشعب دون تمييز طرائفي أو عرقي،وانسرحاق  القروى  للحرية والمساواة والعيش
التي ناضلت لعقود لالنعتاق من ربقة االسرتبداد والتخلرف والمتطلعرة للحداثرة والتقردم واحتررام حقروق 
الرروطن والمررواطن وتحويررل الشررعب مررن سرراكنة ورعايررا إلررى مررواطنين وتحويررل األرض الترري يقيمررون 

 .لى وطن يفتخرون  باالنتساب إليه والعيش فيهعليها من محل إقامة إ
كل مراقب ألوضاع العالم العربي سيالحظ ارتكاسرة الفكرر والواقرع العربري مرن فكرر يردعو 
للتقدم والتحرر والوحدة العربية إلى فكر طائفي وقبلي أو وطني مأزوم يجاهد للحفراظ علرى تماسرك 

قائمة ،هذه األخيررة التري باترت تبررر اسرتبدادها الدولة الوطنية حتى في ظل استبداد أنظمة الحكم ال
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واسررتمرارها بررالحكم بذريعررة الحفرراظ علررى الوحرردة الوطنيررة ومواجهررة المخططررات الخارجيررة ومواجهررة 
فري ظرل مرا يسررمى باالنتقرال الرديمقراطي واالنتخابرات التري تحولرت ألداة لشرررعنة !. التطررف الرديني

ها كحقيقرة يجرب التسرليم بهرا أرتكرس الواقرع العربري لمزيرد الطائفية واإلثنية واالستبداد وتأكيد حضور 
 .من الفقر وتدهور العدالة االجتماعية و لحالة من الفتنة والطائفية واإلثنية تتعايش بل تتعاظم

المراقررررب لالنتخابررررات الترررري جرررررت خررررالل العقرررردين األخيرررررين  سررررواء مررررن حيررررث القرررروى  
 –ت سررريلمس ضرررعف حضرررور القررروى السياسرررية المتصرررارعة علرررى السرررلطة أو الفرررائزة فررري االنتخابرررا

الوطنيرررة والقوميرررة التررري كررران لهرررا دور الرياديرررة فررري مواجهرررة تسرررلط األنظمرررة  -أحرررزاب وشخصررريات
النظرام السياسري وحزبره ونخبره مرن جانرب  ،حيث باتت الحيراة السياسرية اليروم  شربه ثنائيرة قطبيرة ،

الررررروح والفكرررررة الوطنيررررة وجماعرررات اإلسررررالم السياسرررري مررررن جانررررب آخر،المراقررررب سرررريلمس ضررررعف 
الجامعررررة عنررررد األطررررراف الكبرررررى المتصررررارعة علررررى السررررلطة،األمر الررررذي أدى ألن تفقررررد األحررررزاب 

 . والحركات السياسية ثقة الجمهور بل بات الجمهور ينظر لها كعبء على الحالة الوطنية
لجهرررل قبرررل ظهرررور لرررم تكرررن الحيررراة السياسرررية العربيرررة أرضرررا يبابرررا تسرررودها الدكتاتوريرررة واالسرررتبداد وا

لعقررود والررديمقراطيون الحقيقيررون .جماعررات اإلسررالم السياسرري وصررراعها مررع أنظمررة الحكررم القائمررة 
الثوريرررة )يناضرررلون بكرررل أشررركال النضرررال ضرررد أنظمرررة االسرررتبداد بكرررل تالوينهرررا الرجعيرررة اليمينيرررة و

ربمررا لررم .ل ،مررن المغرررب إلررى مصررر وسرروريا والعررراق ومررن ع مرران إلررى السررودان والصرروما(التقدميررة 
تكن الديمقراطية العنروان األبررز للمناضرلين األوائرل ،ولرم تكرن االنتخابرات الوسريلة الوحيردة لمقارعرة 
السرررلطة الحاكمرررة والختبرررار قررروة الحضرررور الجمررراهيري، ولكرررن نضررراالتهم كانرررت تصرررب فررري جررروهر 

ت وقررراموا النضرررال الرررديمقراطي مرررا دامرررت مرررن أجرررل الحريرررة وضرررد االسرررتبداد ،لقرررد سررريِّروا المظررراهرا
باالعتصرررامات وحملررروا السرررالح أحيانرررا ودخلررروا السرررجون والمعرررتقالت واستشرررهد كثيررررون دفاعرررا عرررن 

خالل هذه المسيرة الطويلرة الممتردة مرا بعرد االسرتقالل مباشررة حترى .كرامة وحرية الوطن والمواطن 
وخلقرت حالرة  نهاية الثمانينيات راكم المناضلون إنجازات مهمة حيث ساهمت فري إثرارة الررأي العرام

مررررن الررررروعي الجمررررراهيري دفعرررررت األنظمرررررة لتخفيرررررف قبضرررررتها األمنيرررررة و للتفكيرررررر بمصرررررالحة قررررروى 
خررالل هررذه المسرريرة لررم تكررن جماعررات اإلسررالم السياسرري جررزءا مررن .المعارضررة ومحاولررة اسررتمالتها 

 بعرررض.الحركرررة النضرررالية الشرررعبية التقدميرررة والديمقراطيرررة المتصرررادمة مرررع أنظمرررة القمرررع واالسرررتبداد
الجماعررات اإلسررالمية كحررزب التحريررر وبعررض فررروع اإلخرروان المسررلمين دخلررت بمواجهررات سرراخنة 
مرررع أنظمرررة عربيرررة ولكنهرررا لرررم تكرررن تنررردرج ضرررمن النضرررال الرررديمقراطي برررل كانرررت أقررررب لمحررراوالت 
االنقالب على السلطة للهيمنة عليها وتطبيرق اإليديولوجيرة الدينيرة لهرذه الجامعرات وهري أيرديولوجيا 
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 .صالحة مع الديمقراطية بل كانت آنذاك تنظر بريبة للديمقراطية و الديمقراطيينغير مت
كانررت نقرراي التباعررد مررا بررين جماعررات اإلسررالم السياسرري وأنظمررة الحكررم ال تقررل عررن نقرراي 
التباعررد بينهررا وبررين القرروى التقدميررة والديمقراطيررة ،وفرري كثيررر مررن الحرراالت كانررت الجماعررات الدينيررة 

د المراقرررب لمرررا يجرررري مرررن تصرررادم برررين األنظمرررة ومعارضررريها مرررن السياسررريين تأخرررذ موقرررع المحايررر
،وبعضها كان اقرب لمواقف األنظمة ألنها لم تكن تؤمن بالديمقراطية وثقافتها وأحيانا كانت تنظرر 
للقوى الديمقراطية باعتبارها علمانية وكافرة ،وقد وظفت بعض األنظمة جماعات إسرالمية لمحاربرة 

 .يين والديمقراطيين معارضيها التقدم
صحيح أن جماعرات اإلسرالم السياسري وخصوصرا اإلخروان المسرلمين واجهرت فري بعرض 
المراحل األنظمة وعانت مرن األنظمرة وكانرت تريرد تغييرر الوضرع القرائم ولكرن لرم يكرن واردا عنردها 

ظمررة تأسرريس نظررام ديمقراطرري يررؤمن بالمشرراركة والتعدديررة السياسررية ،كانررت تريررد إحررالل اسررتبداد أن
وضرررعية باسرررتبداد أنظمرررة دينيرررة،ومن هنرررا الحظنرررا أن جماعرررات اإلسرررالم السياسررري لرررم تررردخل فررري 
تحالفات ثابترة مرع القروى السياسرية الديمقراطيرة والتقدميرة  فري أي دولرة عربيرة،وكنا ومرا زلنرا نسرمع 
عرررن القررروى اإلسرررالمية والقررروى الوطنيرررة أو القوميرررة ،ونسرررمع عرررن الصرررحف اإلسرررالمية والصرررحف 

نيررة والقوميررة ،لررم يكررن مفهرروم الرروطن والهويررة والثقافررة عنررد الجماعررات اإلسررالمية يتوافررق مررع الوط
مررا الحظنرراه أخيرررا فرري مصررر مررن تنسرريق بررين –مفهررومهم عنررد القرروى الوطنيررة والقوميررة والتقدميررة 

األخرروان المسررلمين وقرروى تقدميررة ووطنيررة بعررد االنتخابررات ال يعرردو كونرره ردود فعررل انفعاليررة علررى 
 .-ج االنتخابات أكثر مما هي مؤشر على تحالف دائم نتائ

مررا كرران يبرردو حراكررا ديمقراطيررا فرري العررالم العربرري كرران يخفرري دوافعررا غيررر ديمقراطيررة عنررد القررروى 
الرئيسة الكبرى في هذا الحراك ،حيث تم نزع راية النضال الديمقراطي ومصادرة الفكررة الديمقراطيرة 

بررالتغيير الررديمقراطي مررن يررد الررديمقراطيين الحقيقيررين لتتسررلمها أو المنبثقررة مررن اإلرادة الحرررة للشررعب 
الرديمقراطيون الحقيقيرون فري العرالم العربري تمرت . تستلبها أطراف تقرول بالديمقراطيرة وال ترؤمن بهرا 

أنظمررة الحكررم ونخبتهررا، جماعررات إسررالم سياسرري ال تررؤمن بالديمقراطيررة :محاصرررتهم مررن ثالثررة قرروى 
ال شرررررك أن . فررررري المنطقرررررة ( الفوضرررررى البنررررراءة ) راطيرررررة تخررررردم سياسرررررة ،واشرررررنطن ورؤيتهرررررا لديمق

الجماعررات اإلسررالمية ليسررت علررى نفررس الدرجررة فرري اقترابهررا مررن الديمقراطيررة وبالتررالي ليسررت علررى 
بعرض جماعرات اإلسرالم السياسري وطَّن رت .نفس الدرجة في صدقها بالدخول فري العمليرة االنتخابيرة

طابها بحيث بات أكثر تسامحا وقبروال براآلخر ،هرذه الجماعرات تقبرل أيديولوجيتها الدينية وعقلنت خ
مبررررردأ الشرررررراكة السياسرررررية ومسرررررتعدة للعرررررودة لصرررررفوف المعارضرررررة إن خسررررررت االنتخابرررررات ،إال أن 
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جماعررات أخرررى دخلررت االنتخابررات بررروح جهاديررة أو بعقليررة الغررزو والفتح،دخلررت االنتخابررات لرريس 
سرريطرة علررى السررلطة بعررد أن فشررلت فرري الوصررول إليهررا بوسررائل إيمانررا بالديمقراطيررة ولكررن كوسرريلة لل

أخرى،ولذلك نجد هذه الجماعات توظف كل ما لديها من إمكانيات مالية ولوجسرتية وخطراب دينري 
 .متشنج لكسب االنتخابات وفي حالة نجاحها لن تسمح بانتخابات أخرى 

كافرة المجراالت ومرا ومع ذلك فإن ما وصلت إليه األوضاع العربية من انسداد أفرق علرى 
وصلت إليه األنظمة مرن ترهرل ومرن تباعرد عرن مصرالح الجمراهير الشرعبية يتطلرب إفسراح المجرال 
لكل القوى السياسية للمشاركة في الحياة السياسية ألنه ال ي عقل أن تكون شعوبنا عراقرا وغيرر قرادرة 

الجبهررات واالنفترراح  علررى إنترراج قيررادات جديرردة ونخررب جديرردة ،فعقررود مررن النضررال السياسرري متعرردد
غيرررر المسررربوق علرررى العرررالم الخرررارجي جعلرررت الجمررراهير العربيرررة أكثرررر إدراكرررا ووعيرررا  لمصرررالحها 
وحقوقها وأكثر جرأة على مقاومة الطغيان وما يجرري فري ترونس والجزائرر ومصرر والسرودان والريمن 

الممارسررة  مؤشررر علررى الررثمن الررذي يمكررن أن تدفعرره األنظمررة إن تجاهلررت مصررالح شررعوبها وأعاقررت
 .الديمقراطية الحقيقية وهو ثمن ستدفعه أيضا الدولة الوطنية ليس فقط كنظام حاكم بل كوجود 

صررحيح أن خطرراب وشررعارات بعررض جماعررات اإلسررالم السياسرري تثيررر القلررق بررل والرعررب 
،ولكن الغرب االستعماري وأنظمة الحكم يضخموا  وبشكل مبالب فيه من خروف الجمهرور مرن هرذه 

لرررريس دفاعررررا عررررن المصررررلحة الوطنيررررة أو الن هررررذه الجماعررررات تشرررركل بالفعررررل تهديرررردا الجماعررررات 
للمصرررلحة والوجرررود الررروطني برررل لخررروف األنظمرررة ونخبتهرررا مرررن فقررردان مواقعهرررا وامتيازاتها،كمرررا أن 

لقطرع الطريرق حترى علرى القروى التقدميرة  -اإلسالموفوبيا–األنظمة توظف فزاعة اإلسالم السياسي 
لقررد رأينررا كيررف أن الخاسررر فرري االنتخابررات األخيرررة فرري مصررر وقبلهررا األردن .يررةوالديمقراطيررة الحقيق

والمغررررب والكويرررت والعرررراق ليسرررت جماعرررات اإلسرررالم السياسررري فقرررط برررل كرررل القررروى الديمقراطيرررة 
 . الحقيقية ومجمل المسار الديمقراطي

ة وفاعليرررة حالرررة االسرررتقطاب مرررا برررين أحرررزاب السرررلطة وجماعرررات اإلسرررالم السياسررري ،وتراجرررع شرررعبي
األحررررزاب السياسررررية بشرررركل عررررام عررررززا مررررن قرررروة حضررررور المجتمررررع المرررردني وقطرررراع الشررررباب غيررررر 
المسيسررين ،هررذه القرروى الصرراعدة باتررت أقرروى مررن األحررزاب مررن حيررث قرردرتها علررى تحريررك الشررارع 

 . وهذا ما لمسناه في الثورة التونسية وفي الثورة المصرية أيضا
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 خابات على أصولها الديمقراطية  انقالب االنت: المطلب الرابع
ارتباطررا بمررا سرربق ،فعنرردما تختررزل الديمقراطيررة باالنتخابررات وتكرررس هررذه األخيرررة سررريطرة 
الحرررررزب الحررررراكم  والررررررئيس األبررررردي وتنرررررتج برلمانرررررا بررررردون معارضرررررة وتعيرررررد أنتررررراج نفرررررس النخرررررب 

ل لتردخل قروى أجنبيرة المسيطرة،وعندما تتواكب االنتخابات مع القهر والفتنة والفوضرى وتفرتح المجرا
،وعنرردما تررؤدي االنتخابررات إلررى تعزيررز واسررتنهاض الطائفيررة والعرقيررة والقبليررة والعائليررة وزيررادة بررؤس 
ومعانرررراة الشررررعب ، فهررررذا مؤشررررر علررررى انحررررراف االنتخابررررات عررررن وظيفتهررررا الديمقراطيررررة وعررررن ردة 

شررركالنية والموجهرررة فررري االنتخابرررات والديمقراطيرررة ال. ديمقراطيرررة تحتررراج لمزيرررد مرررن الدراسرررة والبحرررث
العالم العربي انقلبت على ماهيتها ووظيفتها األولرى بحيرث أصربحت أداة لروأد الديمقراطيرة وتهمريش 
الديمقراطيين الحقيقيين،والنتيجة الحتمية لكل ذلك هو ما نشرهده فري ترونس والجزائرر ومصرر وحالرة 

 . انسداد األفق في بقية البالد العربية 
راطيرررة الشررركالنية وتعثرررر االنتخابرررات فررري إحرررداث عمليرررة انتقرررال صرررحيح، إن مرررأزق الديمق

ديمقراطي سلمي بات ظاهرة عرفتها أكثر من دولة، أخرها ساحل العاج، ولكنهرا فري العرالم العربري 
وخصوصرا فرري مشرررقه مررن فلسررطين إلررى العررراق ومصرر وقرربلهم الجزائررر ،أكثررر خطررورة وداللررة ممررا 

ت واالنتقررال الررديمقراطي فرري بعررض الرردول اإلفريقيررة  يمكررن تعثررر االنتخابررا. هرري فرري بقيررة العررالم 
فهمه لقرب عهد هذه الدول بالديمقراطية وبالمسألة االنتخابية،ومع ذلك  فاالنتخابرات تؤسرس هنراك 
لبدايات ممارسة ديمقراطية ،أما في الدول العربية التي لها تجارب سرابقة  مرن ممارسرة االنتخابرات 

منرذ بردايات القررن العشررين،وبما لهرا مرن إمكانيرات ماليرة وانفتراح نخبهرا  والحياة البرلمانيرة وبعضرها
علررى الغرررب وثقافترره وتجربترره الديمقراطيررة ،فررإن مؤشرررات مقلقررة ال تخفيهررا العررين تشررير لتراجررع عررن 
كثير من المنجزات الديمقراطية التي تحققت سابقا وتشير لمحاصرة الرديمقراطيين الحقيقيرين ،يجرري 

 . -االنتخابات  –يمقراطية وبتوظيف احد أدواتها ذلك  باسم الد
وكمرا سربقت اإلشرارة فرإن مرا اسرتجد أخيررا علرى المشرهد السياسري فري العرالم العربري ،زعرم 
جميررع األنظمررة بأنهررا ديمقراطيررة أو ال تعررارض االنتقررال إلررى الديمقراطيررة ولكررن كررل منهررا بطريقتهررا 

كانررت االنتخابررات واالسررتفتاءات .الخاصررة بررهالخاصررة،حيث لكررل نظررام عربرري ديمقراطيترره األبويررة 
،مررردخل جميرررع ( حرررامي حمرررى األمرررة وراعررري الديمقراطيرررة )علرررى شرررخص الررررئيس المرشرررح األوحرررد 

األنظمة لولوج عالم الديمقراطيرة بحيرث ترم تعمريم االنتخابرات وخصوصرا التشرريعية واألخرذ بهرا مرن 
ديمقراطيرررررة ،حترررررى يجررررروز المكونرررررات األخررررررى لل طرررررف غالبيررررة األنظمررررة العربيررررة مررررع تراجررررع 
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،وتهمريش كرل مقومرات الديمقراطيرة  -االنتخابرات  –القول بأنه تم اختزال الديمقراطية بأحد أدواتها 
األخرى وخصوصا ثقافة الديمقراطية والتربية الديمقراطية واإليمران بالتعدديرة وقبرول اآلخرر والتوافرق 

االنتخابيررة وأخيرررا كررون الديمقراطيررة  المسرربق علررى ثوابررت ومرجعيررات األمررة الترري ال تخضررع للعمليررة
تعبيرا حرا عن إرادة األمة وليس خضوعا إلمالء قوى خارجية ال يعنيها دمقرطة المجتمع برل خلرق 
الفتنرررة ،تحولرررت االنتخابرررات مرررن أداة لهررردف بحرررد ذاتررره ،مرررن أداة لتحقيرررق العدالرررة االجتماعيرررة التررري 

خاللرره يررتم تكررريس النظررام القررائم وشرررعنة  يفترررض أن الديمقراطيررة مررا قامررت إال ألجلهررا لهرردف مررن
االستبداد واالستغالل وكأن االنتخابات وجدت من اجل إضفاء شرعية دستورية على الحكام ولريس 

 .من أجل الشعب
برضرررراها أو بسرررربب -حتررررى علررررى مسررررتوى العمليررررة االنتخابيررررة، فعنرررردما قررررررت األنظمررررة 

عاملرررت معررره  كمجررررد آليرررة ميكانيكيرررة التعامرررل مرررع االسرررتحقاق االنتخرررابي ت–الضرررغوي الخارجيرررة 
إحصررائية لتحديررد مررن يحصررل علررى أكبررر نسرربة مررن األصرروات،آلية يمكنهررا الررتحكم فيهررا وضررمان 
نتائجهرررررا ،وتجاهلرررررت هرررررذه األنظمرررررة أن االنتخابرررررات ثقافرررررة أيضرررررا،ثقافة المرررررواطن وثقافرررررة القرررررائمين 

عي والمررررردرك لفعلررررره والمشررررررفين علرررررى عمليرررررة االنتخابرررررات ،إنهرررررا االختيرررررار الحرررررر للشرررررعب ،الررررروا 
لقد شكلت اللعبة الديمقراطية الشكالنية ليس فقرط غطراء لالسرتبداد .ولنتائجه،في المشاركة السياسية

وملهررراة للقررروى السياسرررية ومررردخال للقررروى الشرررعوبية لشررررعنة وجودهرررا برررل حلرررت أيضرررا محرررل الفكرررر 
لتقدميررة والوحدويرررة والنضرراالت الثوريررة والتقدميرررة حيررث همشرررت كررل المنظومرررة الفكريررة التحرريرررة وا

 .  التي طبعت الفكر العربي في مرحلة ما بعد االستقالل مباشرة
مرررن خرررالل العمليرررة االنتخابيرررة الحقيقيرررة يمكرررن قيررراس حضرررور وشرررعبية األحرررزاب والقررروى 
السياسية وإتاحة الفرصة للشعب للمشاركة السياسية بطريقة مباشرة من خالل الوصرول للمؤسسرات 

يرررر مباشررررة باختيرررار مرررن يمرررثلهم ،وباالنتخابرررات يرررتم إعمرررال مبررردأ الترررداول التشرررريعية أو بطريقرررة غ
السلمي على السلطة بين قوى تؤمن بالديمقراطية ومستعدة للتخلي عرن السرلطة فري الجولرة القادمرة 
لالنتخابات إن فقدت ثقرة الشرعب،وأهم مرن ذلرك، فرإن االنتخابرات تعتبرر لحظرة مفارقرة ومتميرزة فري 

يشعر المواطن بأنه سريد وصراحب قررار فري تحديرد مرن سريتولى السرلطة ،المررة  حياة المواطن ففيها
 .والفرصة الوحيدة التي يتودد فيها الكبار للمواطن ليمنحه صوته 

إلررى الديمقراطيررة ونررربط هررذه  -بررالمفهوم المشررار إليرره أعرراله  -عنرردما ن حيررل االنتخابررات 
لتعبير الحرر عرن إرادتهرم إنمرا لتحريرر االنتخابررات األخيررة بالثقافرة الديمقراطيرة وبحريرة المرواطنين بررا

مررن حالررة االبتررذال الترري صررارت عليهررا العمليررة االنتخابيررة فرري الرردول العربيررة حيررث اختزلررت لمجرررد 
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في االنتخابات الديمقراطية الحقيقية ال ي عرد عردد المشراركين باالنتخابرات .ماكينة أو عملية حسابية 
الوحيرررد علرررى وجرررود ديمقراطيرررة مرررن عدمررره ،أيضرررا ال تعتبرررر  أو عررردد األحرررزاب المشررراركة المقيررراس

الشررعارات المرفوعررة أو األمرروال المهرردورة علررى العمليررة االنتخابيررة مقياسررا علررى وجررود الديمقراطيررة 
المقياس على وجود انتخابات ديمقراطية هو توفر اإلرادة الحرة للمواطن فري التعبيرر عرن رأيره مرن .

أن يكون مضطرا لبيرع صروته برغيرف خبرز أو بحفنرة مرن المرال أو خالل ورقة االنتخاب بحرية ال 
االنتخابرررات فررري بالدنرررا .تحرررت الترهيرررب والضرررغط أو تحرررت بريرررق شرررعارات وأيرررديولوجيات مخادعرررة

العربية لم تعد تنافسا حرا برين مرواطنين أحرار،يردركون مرا لهرم مرن حقروق ومرا علريهم مرن التزامرات 
اب المررال والنفرروذ للهيمنررة علررى السررلطة لخدمررة مصررالح لتمثيررل األمررة بررل باتررت صررراعا بررين أصررح

فئويررة وحزبيررة ال مصررالح األمررة ،وسررط هررذا الصررراع ولخدمترره يررتم توظيررف كررل األيررديولوجيات مررن 
طرف كل من هب ودب بشكل مبتذل وتوظيرف أمروال منهوبرة مرن الشرعب أو جراءت مرن مصرادر 

رر للة والترري ترردعي القرروى المتصررارعة علررى مشرربوهة ،أمررا غالبيررة الجمرراهير الشررعبية المسررحوقة والم ض 
فتتحررررول لمجرررررد أدوات ينتهرررري مفعولهررررا بانتهرررراء العمليررررة  السررررلطة بأنهررررا تمثلهررررا وتنطررررق باسررررمها ،

 . االنتخابية
إن المالحظ لمجريرات األحرداث المرتبطرة بالمسرار الرديمقراطي الرذي ترم اختزالره بالماكينرة 

مررررورا باالنتخابرررات التررري   1662ائرررر فررري ديسرررمبر االنتخابيرررة منرررذ االنتخابرررات التشرررريعية فررري الجز 
مرررررع أن لالنتخابرررررات  –جررررررت فررررري المغررررررب  وترررررونس واألردن والكويرررررت والبحررررررين وفلسرررررطين الرررررخ

وانتهرراء باالنتخابررات المصرررية بدايررة ديسررمبر  -الفلسررطينية خصوصررية داخررل الخصوصررية العربيررة 
سياسرررية واجتماعيرررة وحرررول  ،سررريالحظ أن الصرررراع أو التنرررافس لرررم يكرررن علرررى أسررراس بررررامج2111

مفاهيم ومفرردات الديمقراطيرة  برل كانرت مواجهرة مكشروفة برين السرلطة وأعوانهرا ونخبهرا مرن جانرب 
ومعارضة إما ضعيفة وممزقة أو غير متصالحة مع الديمقراطية كالجماعات اإلسالمية من جانرب 

سرمع صروتها أو لهرا ترأثير فري آخر،أما األحزاب والقوى السياسية الديمقراطية العريقة فبالكراد كران ي  
مجريرررات العمليرررة االنتخابيرررة أو نتائجهرررا، واألدهرررى مرررن ذلرررك أن بعرررض هرررذه القررروى كانرررت تضرررطر 
للتحالف إمرا مرع النظرام وحزبره أو مرع جماعرات اإلسرالم السياسري مرع علمهرا بران كرال الطررفين ال 

ر فيرره االنتخابرات أنهررا أيضرا فررإن المنعطرف الخطيررر الرذي تسري. يرؤمن بالديمقراطيرة إيمانررا صرحيحا
باتت تنافسرا برين قروى وأحرزاب بردون مرجعيرة وثوابرت قوميرة توحردها،لم تعرد انتخابرات وتنرافس برين 
برامج في إطار ثوابت ومرجعيات بل تنافسا وصراعا على الثوابت الوطنية ذاتها،فيمرا ثوابرت األمرة 

اج لتوافرق كرل القروى السياسرية يجب  أال تخضرع للتنرافس الحزبري ولنترائج االنتخابرات بقردر مرا تحتر
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ارتررداد االنتخابررات فرري العررالم العربرري علررى أصررولها يعكررس أزمررة ديمقراطيررة وال شررك .واالجتماعيررة
 . ولكنها تعكس أيضا أزمة مشروع وطني وأزمة ثقافة وهوية 

هو نتيجة تراكم فشرل الديمقراطيرة األبويرة وبقية البلدان العربية في تونس ومصر  ى جر ما 
،إنررره حصررراد الديمقراطيرررة الشررركالنية ، الديمقراطيرررة الملهررراة التررري غطرررت علرررى القضرررايا  والموجهرررة

مرررا . الحقيقيرررة لألمرررة وحالرررت دون بنررراء الدولرررة والمجتمرررع والنظرررام علرررى أسرررس المواطنرررة الصرررحيحة
يجري  أزمة دولة ومجتمع  وهو مؤشرر علرى فقردان ثقرة الشرعب باالنتخابرات كآليرة للتغييرر وفقردان 

ر بالقوى والهياكل السياسية القائمة وقد يكرون بدايرة مرحلرة جديردة تقررر فيهرا الجمراهير ثقة الجماهي
انتررزاع حقهررا بيرردها وهررذا معنرراه العررودة لنقطررة الصررفر،إلى مرحلررة مررا قبررل مسرررحية االنتخابررات ،وال 
 نسررتبعد أن تفكررر القرروى الترري فقرردت ثقتهررا باالنتخابررات وفشررلت بولرروج السررلطة مررن بوابررة االنتخابررات

 .بالبحث عن سبل أخرى كاللجوء للعنف أو االنقالبات العسكرية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 المشاركة السياسية والديمقراطية في ظل االحتالل 
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- الحالة الفلسطينية نموذجا –
كمرررا سررربقت اإلشرررارة فرررإن كرررل حرررديث عرررن الديمقراطيرررة والمشررراركة السياسرررية يحيرررل للدولرررة 

،ألن الديمقراطيرررة هررري نظرررام حكرررم شرررعب حرررر ومسرررتقل والمشررراركة تعنررري المسرررتقلة ونظرررام الحكرررم
ولكرن عنردما يكرون الشرعب خاضرعا لالحرتالل فاألولويرة تكرون .مشاركة مرواطنين يتمتعرون بالحريرة 

وطنرري تمررارس لمقاومررة االحررتالل وبالتررالي فالمشرراركة السياسررية تعنرري المشرراركة فرري حركررة تحرررر 
ذلك فرإن العرالم العربري يشرهد حرالتين غيرر مسربوقتين فري تراريخ بالرغم من .المقاومة ضد االحتالل

التجررارب الديمقراطيررة،ففي فلسررطين والعررراق محرراوالت لتأسرريس أنظمررة حكررم سياسرري ديمقراطرري فرري 
ظررل وجررود االحررتالل االجنبرري وتحررت إشرررافه،وال يبرردو ان هرراتين التجررربتين مبشرررتين بررالخير،فكال 

تعثررر فرري مواجهررة االحررتالل وتعثررر فرري :مررة وتعثرررا مزدوجرراالبلرردين تشررهدان صررراعات داخليررة محتد
 . البناء اليمقراطي الذي يحترم حرية وحقوق المواطنيين

 
  المأمول والواقع:الديمقراطية كاستراتيجية مقاومة لالحتالل:المطلب األول

فررري سرررابقة تاريخيرررة ت فررررض انتخابرررات بلديرررة وتشرررريعية ورئاسرررية علرررى شرررعب وهرررو تحرررت 
برررل وتكرررون االنتخابرررات جرررزءا مرررن مشرررروع تسررروية  ،كرررون ديمقراطيرررايتحقاق أ ريرررد أن اسررراالحرررتالل ك

سياسررية مررا بررين الشررعب الخاضررع لالحررتالل و دولررة االحررتالل، ثررم اسررتحقاقا  منصوصررا عليرره فرري 
القررانون األساسرري لسررلطة خاضررعة لالحررتالل ثررم يررتم المراهنررة علررى االنتخابررات كحررل وحيررد ألزمررة 

أزم بسررربب االنتخابات،هررررذا هرررو حرررال الشرررعب الفلسرررطيني الرررذي جرررراءت النظرررام السياسررري الرررذي تررر
فكيررف يمكررن لدولررة إسرررائيل الترري .الديمقراطيررة لتخرجرره عررن السررياق ،سررياق حركررة التحرررر الرروطني 

قامت عرن طريرق الغرزو والعردوان وتسرتمر بالقترل واالسرتيطان واالعتقرال أن تكرون معنيرة بمصرلحة 
ل ديمقراطررري للفلسرررطينيين ؟ وبالترررالي يصررربح مرررن المشرررروع الشرررعب الفلسرررطيني لدرجرررة رعايرررة تحرررو 

 7.التساؤل حول األهداف الحقيقية لقرض هذا االستحقاق االنتخابي قبل نيل االستقالل
الولوج لعرالم الديمقراطيرة كنظرام حكرم فري منراطق السرلطة الفلسرطينية جراء قبرل االسرتقالل 

للديمقراطيرة كنظرام حكرم ولالنتخابرات كآليرة وقيام الدولة المستقلة وقبل نضرج الشرروي الموضروعية 
سررلمية لتررداول السررلطة و خررارج سررياق التطررور السياسرري المجتمعرري الطبيعي،والنهررا ديمقراطيررة فرري 

فقد فشلت االنتخابرات التشرريعية والرئاسرية التري .ظل االحتالل وديمقراطية تم اختزالها باالنتخابات 
في إخراج النظرام السياسري الفلسرطيني مرن مأزقره 1664منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام  تجر 

بل أصبحت االنتخابات بحد ذاتها موضعا للخالف، حيرث تشرهد السراحة الفلسرطينية جردال محتردما 
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المسررررررتمدة مررررررن الشرررررررعية  -رئاسررررررية وتشررررررريعية وحكومررررررة –حررررررول شرررررررعية المؤسسررررررات القائمررررررة 
حرد لحالرة االنقسرام السياسري،هذا االنتخابية،كما ت طررح تخوفرات حرول قردرة االنتخابرات علري وضرع 

إن جرت في موعدها ،بل أصبحت االنتخابات سببا مؤججا للخالفات الداخلية بعد إصررار الررئيس 
 .وتهرب حركة حماس منها إجراء االنتخاباتأبو مازن على 

فهل نجح مخططو التسوية في مسرعاهم لتحويرل السرلطة ومؤسسراتها لعربء علرى الشرعب 
النتخابرررات لميررردان للصرررراع واالقتترررال الرررداخلي ؟وهرررل الخلرررل يكمرررن فررري مبررردأ الفلسرررطيني ولتحويرررل ا

االنتخابررات كمصرردر للشرررعية أم فرري غيرراب ثقافررة الديمقراطيررة الترري تجعررل االنتخابررات كررذلك؟وهل 
 .لشعب تحت االحتالل أن يربط مصيره بانتخابات وصراع على سلطة في ظل االحتالل؟ يمكن

م وضررع االنتخابررات كشرركل رئرريس للمشرراركة السياسررية فرري اإلجابررة علررى هررذه األسررئلة تحررت
سررياقها وهررو أنهررا جررزء مررن سرريرورة بنرراء نظررام سياسرري لشررعب تحررت االحتالل،وهرري عمليررة مرتبطررة 
بمسررار التسررروية السياسرررية، وهرررذا يسرررتدعي أوال مقاربرررة االنتخابرررات والمشررراركة السياسرررية فررري سرررياق 

منرررراطق السررررلطة ،ويسررررتدعي ثانيررررا البحررررث فرررري خصوصررررية التجربررررة الديمقراطيررررة الفلسررررطينية فرررري 
التجرارب االنتخابيررة السررابقة ولمرراذا لررم تعررزز المسرار الررديمقراطي،وتتطلب ثالثررا البحررث فرري الشررروي 
والضمانات التي يمكنها صريرورة االنتخابرات مخرجرا للنظرام السياسري مرن أزمتره وهرذا بردوره يطررح 

 .ي بدال من االنتخابات ؟ السؤال أال يمكن حل الخالفات بالتوافق والتراض
مبراد  عامرة  فحيرث أن الديمقراطيرة ليسرت عقيردة جامردة برل هري نظرام للحكرم يقروم علرى

وقروى سياسرية ذات بررامج  أهمها تجسيد إرادة األمة والتنافس الحر والنزيه على السلطة برين أحرزاب
،فهرذه المبراد  العامرة والحرزب الواحد مختلفة وخلق دولة المؤسسرات والقرانون بردال مرن دولرة الرزعيم

إال أن .هنرراك مررداخل متعررددة للديمقراطيررة يجررب تبيئتهررا حسررب خصوصرريات كررل مجتمررع ،وبالتررالي
حريررة الرروطن وحريررة المررواطن ،فررال يمكررن  أهررم شررري مررن شررروي الديمقراطيررة هررو شررري الحريررة ،
 يمررارس انتخابررات نزيهررة أو يؤسررس نظامررا لرروطن ولمررواطن غيررر حررر، أي خاضررع لالحررتالل، أن

وعليررره نالحرررظ بررران مسرررألة . نقررريض الديمقراطيرررة  ديمقراطيررا فاالسرررتعمار نقررريض الحريرررة وبالترررالي
التحررر فري العرالم سرواء تجربرة الثرورة الفرنسرية أو  الديمقراطيرة لرم تكرن مطروحرة عنرد كرل حركرات

التري  -وربيرةوبقيرة الردول األ–الجزائريرة أو الثرورة الفيتناميرة،بل إن فرنسرا  الثرورة األمريكيرة أو الثرورة
 نظاما ديمقراطيا قبل االحتالل النازي ،مع االحتالل تم تعليق ووقرف كرل المؤسسرات كانت تعرف

،ومفادهررا انرره  الترري قررال بهررا هنررري لرروفيفر"تجرراوز الصررراعات"الديمقراطيررة وتررم التعامررل مررع نظريررة 
ول الصررراعات حرر عنرردما يكررون الشررعب خاضررعا لالحررتالل تتوقررف كررل الصررراعات الطبقيررة وكررل
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االحرتالل النرازي عرادت  بعرد القضراء علرى.السرلطة لصرالح جبهرة وطنيرة متحردة لمواجهرة االحرتالل
تكمرن المعضرلة بالنسربة لالسرتحقاق  هنرا. الديمقراطية لفرنسرا وللردول التري كانرت محتلرة مرن النرازي 

 .الديمقراطي في الحالة الفلسطينية
نظرررام الحكرررم أو الحركيرررة  أي حرررديث اليررروم عرررن الديمقراطيرررة إنمرررا يرررذهب لتوصررريف شررركل

 مرا–التي تعرفها الدول المستقلة ذات السيادة وهو حال كرل المجتمعرات اإلنسرانية تقريبرا  السياسية
للديمقراطيرة قرد  ،وليس الديمقراطية كسرلوك فرردي أو فئروي ،فهرذه مفرردات -عدا الشعب الفلسطيني

السررائد اليرروم تحررت عنرروان  ري تؤشررر علررى وجررود ثقافررة ديمقراطيررة ولكنهررا خررارج إطررار الجرردل الفكرر
التعامرررل بحرررذر مرررع أي مقاربرررة  الديمقراطيرررة وهررري بالترررالي خرررارج إطرررار بحثنرررا هرررذا ،وعليررره يجرررب

  :للديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني وذلك لسببين
يمكرن  غيراب الدولرة الفلسرطينية المسرتقلة وبالترالي غيراب نظرام سياسري فلسرطيني: األول 

سياسرري يحرردد  أو أي صررفة دوالتيررة ، فالديمقراطيررة هرري نظررام( الررديمقراطي )أن نحيررل إليرره صررفة
نفسرره بنفسرره عبررر  عالقررة الحرراكمين بررالمحكومين فرري الدولررة ، والشررعب الفلسررطيني لررم يكررن يحكررم

الحقرررا، ومرررع ذلرررك عررررف  التررراريخ الحرررديث ، باسرررتثناء مرحلرررة الحكرررم الرررذاتي والتررري سرررنعود إليهرررا
المجتمرع المردني مرن نقابرات  ة الديمقراطيرة علرى مسرتوى مؤسسراتالفلسطينيون شركال مرن الممارسر

  . واتحاديات شعبية
يتجراوز بعرد مرحلرة التحررر الروطني وحركرات التحررر  الشرعب الفلسرطيني لرم أن: الثراني 

الصراع االجتماعي واالستحقاقات الديمقراطية إلرى مرا  الوطني كما هو معروف كانت تؤجل قضايا
مواجهرررة العررردو أكثرررر أولويرررة مرررن تررررف الفكرررر الرررديمقراطي  متطلبرررات بعرررد التحريرررر ، حيرررث إن
باإلضررافة إلررى أن حركررة التحرررر الفلسررطيني كانررت محكومررة بررالفكر  . والممارسررة الديمقراطيررة
ومرع ذلرك لرم يخرل األمرر . فكرر يتعرارض مرع الفكرر الرديمقراطي الليبرالري  االشرتراكي والقرومي وهرو

حركررة التحرررر الفلسررطينية كالتعدديررة التنظيميررة والسياسررية للديمقراطيررة عنررد  مررن ممارسررة تنسررب
 حريرة الررأي والتعبيرر وعالقرات توافقيرة مرا برين التنظيمرات المسرلحة والتري كران يطلرق ودرجرة مرن
الضرررورة  ، ومررع ذلررك فرران هررذه التعدديررة كانررت غالبررا بحكررم( ديمقراطيررة غابررة البنررادق ) عليهررا 

الحالرة السياسرية  خرارج وغيراب سرلطة مركزيرة فلسرطينية تضربطوانعكاس لتعدد الواليات السياسرية لل
 .الفلسطينية، أكثر مما هي تعبير عن حالة ديمقراطية حقيقية

 
االنتقــال مــن المشــاركة النضــالية إلــى المشــاركة المؤسســاتية   :المطلــب الثــاني 
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 الرسمية
وبدايرة الحكرم الفلسرطينية مسلسرل التسروية وتوقيعهرا اتفاقيرة أوسرلو  بدخول منظمة التحريرر

، عرررف المجتمرررع  1664منررراطق مررن الضرررفة الغربيررة وقطررراع غررزة عرررام  الررذاتي الفلسررطيني فررري
واجتماعيرررة ، فالعمليرررة سرررعت إلرررى نقرررل المجتمرررع مرررن مرحلرررة الثرررورة  الفلسررطيني تحررروالت سياسرررية

ائيل، المراهنة على الحلول السلمية وبالتالي إنهاء الثورة وحالة الحررب مرع إسرر  والنضال إلى مرحلة
 يترتب على ذلك من تغير في وظيفة المؤسسات المدنية والسياسية التي ظهرت في مرحلرة مع ما

أهررم  إال أن. الثررورة، ونقررل مركررز ثقررل حركيررة المجتمررع الفلسررطيني مررن خررارج فلسررطين إلررى داخلهررا
 تحرررول يخرررص موضررروع بحثنرررا هرررو بدايرررة ظهرررور إرهاصرررات الديمقراطيرررة لررريس مرررن خرررالل حكرررم

قرانون  قي بل من خالل التمرايز مرا برين المجتمرع المردني والمجتمرع السياسري ووضرعديمقراطي حقي
 .الخ أساسي ووجود مؤسسات دستورية وسياسية مدنية وقانون انتخابي وتعددية حزبية

المجتمرررع  ال نرررروم مرررن هرررذا التمهيرررد التقليرررل مرررن أهميرررة التوجررره نحرررو الديمقراطيرررة فررري
التحررري ، أو الرزعم  جة ما برين النضرال الرديمقراطي والنضرالالفلسطيني والمحاوالت الحثيثة للمزاو 

مرامنررا التأكيررد برران أولويررة  برران الممارسررة الديمقراطيررة تتنرراقض مررع العمررل ضررد االحررتالل ،ولكررن
علرى سرلطة وهميرة ،حيرث ال يمكرن  الشعب الخاضع الحتالل هي مقاومة االحرتالل ولريس الصرراع

أهميررة الممارسررة الديمقراطيررة عنررد  ولكررن هررذا ال ينفرريتأسريس نظررام ديمقراطرري فرري ظررل االحرتالل ،
توزيررع المهررام أو تحديررد اسررتراتيجيات العمررل  الشررعب الخاضررع لالحررتالل سررواء الختيررار قيادترره أو

العربيرررة ،فلرررو أن األنظمرررة العربيرررة الثوريرررة والتقدميرررة  وكمرررا هرررو األمرررر بالنسررربة للررردول.الررروطني
سياسرريا واقتصرراديا وكانررت معبرررة عررن إرادة األمررة ،مررا الكريمررة  والمحافظررة وفرررت لشررعوبها الحيرراة

الرديمقراطي األمريكيرة وجردت تجاوبرا ،نفرس األمرر فري الحالرة الفلسرطينية  كانرت دعروات اإلصرالح
السرلطة مأزومرة براعتراف الجميرع بمرا فريهم أهلهرا ،ولرو تمكرن الفلسرطينيون مرن تشركيل  فلو لرم تكرن

 .اليوم ن اإلصالح والديمقراطية بالطريقة التي تحدثوحدة وطنية ،ما كان مبرر للحديث ع قيادة
 االنتخابات آلية ديمقراطية ولكنها ليست الديمقراطية

المشررار إليهررا فقررد انقسررمت القرروى السياسررية فرري بدايررة تطبيررق الحكررم  بسرربب الخصوصررية
لو االنتخابررات كأحررد أهررم اسررتحقاقات االنتقررال الررديمقراطي وخصوصررا أن اتفاقيررة أوسرر الررذاتي تجرراه

 كران منطلرق المؤيردين إلجرراء االنتخابرات أن أزمرة النظرام السياسري. علرى إجرراء انتخابرات نصت
النظررام  الفلسررطيني ،سررواء أزمررة منظمررة التحريررر أو أزمررة سررلطة الحكررم الررذاتي ،تحررتم إعررادة بنرراء

وخصوصررا نظررام  السياسرري علررى أسررس جديرردة وديمقراطيررة بعررد فشررل المرتكررزات التقليديررة للنظررام
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مسرراندة السررلطة فرري  والتعيينررات الفوقيررة و انرره فرري الوقررت الررذي عليهررا واجررب( الكوتررا)ص الحصرر
االسررتيطانية ، عليهررا فرري  عمليررة إعررادة بنرراء الدولررة الفلسررطينية وواجررب مواجهررة مخططررات العرردو

بالنظرررام السياسررري رسرررميا وعبرررر  نفرررس الوقرررت العمرررل علرررى دمقرطرررة الحيررراة السياسرررية بالمشررراركة
اإلسرالمي عردم المشراركة مرن منطلرق أن  برات ،فيمرا ارترأت حركرة حمراس والجهرادصرناديق االنتخا

والديني يتطلرب توجيره كرل الجهرود لمقاومرة االحرتالل  مرحلة الثورة لم تنته بعد وأن الواجب الوطني
ثانويرررة كالصرررراع علرررى سرررلطة ال تملرررك مرررن السرررلطة إال  الصرررهيوني بررردال مرررن االنشرررغال بقضرررايا

النراس ضرد االنتخابرات مرن توظيرف الخطراب الرديني برالزعم  ة حماس لتأليربولم تتورع حرك.اسمها
بعررردم شررررعية االنتخابرررات دينيرررا،األمر الرررذي أدى إلرررى اقتصرررار االنتخابرررات التشرررريعية األولرررى عرررام 

الرئاسية على حركة فتح وبعض فصرائل منظمرة التحريرر والمسرتقلين ،وكران  ثم االنتخابات 1669
وحترى  .حمراس نترائج االنتخابرات وتشركك بشررعية مرا ترترب عنهرا تررفض حركرة مرن الطبيعري أن

ثرررم   2114عنررردما قرررررت حركرررة حمررراس تحليرررل المحررررم والمشررراركة فررري االنتخابرررات المحليرررة عرررام 
  .لم تحل هذه االنتخابات ازمة النظام السياسي بل إزدادت االمور سوءا 2119التشريعية عام 

 لسطينيةالف متناقضتان على االنتخابات مراهنتان
فري بدايررة توجره السررلطة الفلسرطينية نحررو الديمقراطيررة مرن خررالل إجرراء انتخابررات تشررريعية 
كمررررا نصررررت اتفاقيررررة اوسررررلو الموقعررررة بررررين الفلسررررطينيين واإلسرررررائيليين راددت اآلمررررال الكثيررررر مررررن 
الفلسرررطينيين بإمكانيرررة تأسررريس حالرررة ديمقراطيرررة تسرررمح بمشررراركة كرررل القررروى السياسرررية برررإداة أمرررور 

وجهتهرررا لجنرررة االنتخابرررات  األخرررذ بعرررين االعتبرررار االنتقرررادات والطعرررون التررريسرررلطة،وحتى مرررع  ال
لحجررررم الحقيقرررري للقرررروى عكسررررت انتررررائج االنتخابررررات  إال أن 1669لمجريررررات انتخابررررات المركزيررررة 

المشكلة ال تكمرن فري شررعية أو عردم شررعية . السياسية المشاركة فيها وبالتالي بشرعيتها اإلجرائية
ككررل بررل بمررا بعررد االنتخابررات أو بصرريغة أخرررى لمرراذا  االنتخابررات وال بالعمليررة االنتخابيررة نتررائج

 .االنتخابات ؟
متناقضررتان علرى االنتخابرات الفلسرطينية، األولرى هري المراهنرة األمريكيررة  هنراك مراهنتران

 .ينن أو تصور يوطنية والتي بدورها تتضمن مراهنتوالثانية هي المراهنة ال واإلسرائيلية
  المراهنة األمريكية اإلسرائيلية :األولى

ترغبررران تعلررريم الفلسرررطينيين أسرررس  سرريكون مرررن السرررذاجة االعتقررراد بررران إسررررائيل وأمريكرررا
ديمقراطية،أيضررا مررن الرروهم الشررديد القررول بررأن إسرررائيل  الديمقراطيررة أو مسرراعدتهم علررى قيررام دولررة

ت الشرعية الدوليرة ألننرا نريرد تحقيرق هرذه المشروعة وتنفيذ قرارا كانت تمانع من تمكيننا من حقوقنا
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المسلح والجهاد ،وبالتالي ستمنحنا هرذه الحقروق إذا مرا أصربحنا ديمقرراطيين  الحقوق بوسائل الكفاح
الممانعرة  إذن لمراذا هرذا االهتمرام األمريكري وعردم.بحقوقنرا برالطرق السرلمية والديمقراطيرة  وطالبنرا

  .اإلسرائيلية لالنتخابات الفلسطينية؟
مرررن خرررالل تشرررجيع االنتخابرررات إلهررراء الفلسرررطينيين  تهررردف الواليرررات المتحررردة وإسررررائيل
التنررافس إلررى صرررع وحرررب أهليررة،كما تهرردفان إلرررى  بالتنررافس علررى السررلطة علررى أمررل أن يررؤدي

بأنره ال يوجرد احرتالل وإن وجرود فهرو احرتالل حضراري ال  تصوير الواقع على غير حقيقتره ،برالزعم
حيراهم العاديرة مرن انتخابرات محليرة وتشرريعية ورئاسرية ومرن فرتح  ين وممارسرةيحول بين الفلسطيني
الخررارجي وتلقرري المسرراعدات الررخ ،كمررا كرران هرردفهم ضررمان اسررتمرارية السررلطة  عالقررات مررع العررالم

حركررة فررتح حتررى ال تررأول قيررادة الشررعب لقرروى المعارضررة اإلسررالمية ،واألهررم مررن ذلررك  وتحديردا بيررد
 دة شررعية للشرعب الفلسرطيني تقرر مرا ترم توقيعره مرن اتفاقرات ولتوقرع بهرذهقيادة تسوق كقيا يريدون 

كانرت خطرة  الصفة الشرعية المستمدة من صناديق االنتخابات على الحلول السياسية القادمة سواء
ديمقررراطيين أو  إذن أمريكررا وإسرررائيل غيررر معنيتررين بررأن نكررون .خارطررة الطريررق أو خطررة شررارون 

أي الصرفة التمثيليرة لقيرادة  ر ما يعنيهم الجانب الشكلي من الديمقراطيرةنؤسس نظاما ديمقراطيا بقد
وقرد بانرت حقيقرة النوايرا األمريكيرة والغسررائيلية مرن .لره ال تخررج عرن نهرج التسروية الرذي يخططرون 

 .التي فاز فيها حركة حماس 2119خالل رفضهم الفبول بنتائج انتخابات 
 

 المراهنة الوطنية الفلسطينية:الثانية
ليس لهرا حظروظ نجراح ألن غالبيرة الفلسرطينيين واعرين لهرا  لمراهنة األمريكية واإلسرائيليةا

الفلسرطينية علرى االنتخابرات تنبرع مرن وعري سياسري بخطرورة المرحلرة  المراهنرة.ومردركين لخطورتهرا
الديمقراطي مرا دام جرزءا مرن التسروية و منصروص عليره فري خطرة خارطرة  وبضرورة قبول التحدي

الوطنيرة علرى أن االنتخابرات تنبرع مرن إيمران بأنهرا الوسريلة المتاحرة إلعرادة بنراء  لمراهنرةالطريرق ،ا
 الفلسطيني الداخلي بعد سرنوات مرن تعثرر التوصرل لقيرادة وحردة وطنيرة ،واألهرم مرن ذلرك أن البيت

البيرررت  الفلسرررطينيين ال يررررون فررري االنتخابرررات وبالديمقراطيرررة هررردفا بحرررد ذاتررره برررل وسررريلة لتمترررين
لخطرررورة  طيني ليكرررون أكثرررر قررردرة علرررى اسرررتكمال المشرررروع التحررررري الررروطني ،مرررع إدراكنررراالفلسررر

الممارسرررة  وصرررعوبة األمرررر حيرررث أن اسرررتحقاقات حركرررة التحررررر تختلرررف كثيررررا عرررن اسرررتحقاقات
سرلطة وهميرة إلرى  الديمقراطيرة ،ومرن هنرا نخشرى أن يرؤدي انغمراس القروى السياسرية بالصرراع علرى

 .حرر إذا ما فشلت التسوية السياسيةقطع الطريق على نهج الت
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 االنتخابات والمسار الديمقراطي معوقات نجاح:المطلب الثالث 

االنتخابرات التشرريعية  تاسيس السلطة الفلسطينية وخمسة عشر سنة على عشر سنة من سبعةبعد 
وبعررررد خمررررس سررررنوات علررررى األولررررى ومحاولررررة بنرررراء نظررررام سياسرررري ديمقراطرررري فرررري ظررررل االحتالل،

لطريررق  لنظررام السياسرري الفلسررطيني ومجمررل القضررية الوطنيررةوصررل ا بررات التشررريعية الثانيررةاالنتخا
وتراجعررت ثررم انقسرراما مسرردود بررل أزداد األمررر سرروءا  حيررث شررهدت منرراطق السررلطة اقتترراال دمويررا 

االمررر الررذي يفرررض تسرراؤالت معمقررة .القضررية علررى كافررة المسررتويات سياسرريا واجتماعيررا واقتصرراديا
بة الديمقراطية الفلسطينية وحول المازق الذي وصلت له القضرية الفلسرطينية، وهرل حول فشل التجر 

يمكررن تحميررل السرربب لالحررتالل فقررط أم هنرراك اسررباب داخليررة لهررا عالقررة بكيفيررة إدارة الصررراع مررع 
إسررررائيل وببنيرررة النظرررام السياسررري وخصوصرررا فررري فشرررله بالمزاوجرررة مرررا برررين النضرررال التحررررري ضرررد 

 .لديمقراطياالحتالل والنضال ا
 :   يمكننا رصد أهم أسباب فشل التجربة الديمقراطية فيما يلي  

 االحت ل اإلسرائيلي  -أوال
لم تخل الحياة السياسية الفلسطينية قبل تأسريس السرلطة وبعردها مرن ممارسرات ديمقراطيرة 
 حيررث كانرررت تجرررى االنتخابرررات داخررل االتحرررادات الشررعبية وداخرررل األحررزاب والفصرررائل كمررا كانرررت
حريررة الرررأي والتعبيررر مكفولررة بقرروة الواقررع ولرريس بقرروة القررانون حيررث لررم يكررن هنرراك قررانون او دسررتور 

ولكرررن المشررركلة تكمرررن فررري بنررراء نظرررام سياسررري ديمقراطررري حرررر .فلسرررطيني يخضرررع لررره الفلسرررطينيون 
فررررال يمكررررن أن نتصررررور ان دولررررة تمررررارس .ومسررررتقل فرررري الضررررفة وغررررزة فرررري ظررررل وجررررود االحررررتالل

د وتعتقررل وتقتررل المناضررلين وترردمر األرض وتبنرري الحررواجز والجرردار العرراجز وال االسررتيطان والتهويرر
ال نتصرور ان دولرة إسررائيل هرذه ... تخفي رفضها لحق الشعب الفلسطيني في الحرية واالسرتقالل 

ومرن هنرا فقرد كرامن ومرا .تريد للفلسطينيين ان يكونوا ديمقرراطيين ويؤسسروا نظامرا سياسريا ديمقراطيرا
ل ومعهرررا واشرررنطن تتعامرررل مرررع المسرررألة االنتخابيرررة بحرررذر وترقرررب، فتررردعمها إن أدت زالرررت إسررررائي

االنتخابرررات لمغرررادرة الشررررعية النضرررالية والجهاديرررة إلرررى الشررررعية الدسرررتورية بمرررا هررري صرررراع علرررى 
السلطة وتقاسم مغانمها،أمرا إن أدت االنتخابرات لحالرة مرن االسرتقرار وتمليرك الشرعب لمقاليرد أمروره 

وطنرري فرري القضررايا الوطنيررة اإلسررتراتيجية ،فررإن إسرررائيل وواشررنطن سررينقلبون علررى  وحرردوث توافررق
االنتخابرررات والديمقراطيرررة ،فقرررد انقلبررروا علرررى الررررئيس أبرررو عمرررار المنتخرررب مرررن الشرررعب الفلسرررطيني 

ينررراير  25وأنقلبررروا علرررى نترررائج االنتخابرررات عنررردما فرررازت حركرررة حمررراس فررري االنتخابرررات التشرررريعية 
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2119 . 
 (ديمقراطيين ديمقراطية دون )ضعف ثقافة الديمقراطية -ثانيا   

الديمقراطيررة ،واالنتخابررات وحررردها ال  االنتخابررات مررا هرري إال آليررة مررن آليررات الممارسررة
تكرررن متالزمرررة مرررع ثقافرررة الديمقراطيرررة ،وأهرررم  تؤسررس نظامرررا ديمقراطيرررا وال نهجرررا ديمقراطيرررا إن لرررم

أي وجررود ثوابررت  –الخررتالف فرري إطررار الوحرردة وا االعتررراف برراآلخر: عناصررر ثقافررة الديمقراطيررة 
والمشرراركة فرري صررنع القرررار السياسرري ،ونبررذ الفكررر  -للعمررل الرروطني ال يجرروز االخررتالف عليهررا
االنتخابرات كآليرة للممارسرة الديمقراطيرة تسرمح بردخول . أإلقصرائي، والترداول السرلمي علرى السرلطة

مجرال للشرراكة والمشراركة فري القررار حسرب القررار أي أنهرا تتريح ال قوى سياسية جديدة لمركز صنع
  .المعمول به وبما ال بتناقض مع ثوابت وأسس النظام السياسي النظام االنتخابي

ثقافررة الديمقراطيررة غيررر متجررذرة عنررد غالبيررة القرروى السياسررية الفلسررطينية وخصوصررا عنررد 
 و 2114يرررة فمرررثال بعرررد االنتخابرررات المحل. حركرررات اإلسرررالم السياسررري بمرررا فيهرررا حركرررة حمررراس

عض ارتفعررت شررعارات تتعررارض مررع ثقافررة الديمقراطيررة وروحانيتهررا حيررث ردد الررب 2119التشررريعية 
وان زمررن دولررة الخالفرة قررد حرران ،وأن نصررا مررؤزرا حققترره حمرراس  شرعارات بررأن اإلسررالم قرد انتصررر

ل حررض على القوى الكافرة والخائنة الخ،في مقابل ذلك لرم تعتررف حركرة فرتح بنترائج االنتخابرات بر
 .ركة بأي حكومة تؤسسها حركة حماس بعض قادتها على حماس مطالبا بعدم المشا

الفصائل الفلسطينية سيالحظ ضعف ثقافرة الديمقراطيرة  المتتبع للخطاب السياسي لغالبية 
بشركل عرام ،األمرر الرذي تبردى فري الشرعارات التري ت رفرع فري  عند األحزاب السياسرية وفري المجتمرع

خرالل تتبرع اإلذاعرات الخاصرة وخطرب الجمعرة،ففي إحردى الخطرب  يرات أو مرنالمظراهرات والمسر
االنتصرار فري االنتخابرات المحليرة سريؤدي لالنتصرار فري االنتخابرات  يقول خطيب من حماس بان

لنظرررام الخالفرررة ،وفررري مظررراهرة مسرررلحة فررري أحرررد مخيمرررات قطررراع غرررزة ردد  التشرررريعية ومرررن ثرررم
ق علرى الباطرل وأن اإلسرالم هرو الرذي انتصرر وكرأن فرتح تقرول بانتصرار الحر المتظاهرون شرعارات

تررددت أقاويرل وشرعارات  -حركرة فرتح–،وفري الجهرة ...خارجرة عرن ديرن اإلسرالم  والقروى األخررى 
بعدم السماح للظالميين بالوصول للسرلطة أو التشركيك بوطنيرة بعرض رمروز حمراس برل  مثل القول

 وجرراءت االنتخابررات.بالوصررول إليهررا الررخالرربعض برراحتالل البلررديات وعرردم السررماح لحمرراس  هرردد
االشرتباكات  التشرريعية لتزيرد األمرور تعقيردا ولتصرل األمرور لدرجرة التخروين والتشركيك بالوطنيرة برل

 . المسلحة بين مقاتلي فتح ومقاتلي حركة حماس
كالنصرر علرى العردو  فري الممارسرة الديمقراطيرة المنتصرر فري االنتخابرات ال يكرون نصرره
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 ،معطيرات اللحظرة منرافس وطنري لره برنرامج لرم يحرض بقبرول الجمهرور ضرمن برل هرو نصرر علرى
السياسري برل تغيرر فري  النصرر ال يكرون بالضرربة القاضرية التري تقصري المنهرزم مرن فضراء العمرل
باالنتخابرات برأن نصرره  الحصص والمواقع حسب األصوات المعبرر عنهرا ، عنردما يف ِسرر المنتصرر

يه نهائيررا مررن الحيرراة السياسررية،في هررذه الحالررة نكررون أمررام سرريؤدي ألن يحررل محررل المنهررزم ويقصرر
 هري نقريض مبردأ الديمقراطيرة ،نكررون أمرام ممارسرة مؤِسسرة لالسرتبداد باسرم الديمقراطيررة ممارسرة

أن  أيضرا المنهرزم باالنتخابرات وخصوصرا إن كران فري السرلطة لسرنوات عليره. وباسرم إرادة الشرعب
الجمهرور ،فطرول  نتخابرات ويسرلم مقاليرد األمرور لمرن أنتخربهميسلم بإرادة الجمهور ويقبرل بنترائج اال

السرنوات هرزائم متواليرة  العهد برالحكم ال يؤسرس لشررعية سياسرية وخصوصرا إذا كانرت حصريلة هرذه
 .آو حصيلة هزيلة

عالقرة بضررعف ثقافررة الديمقراطيررة وعرردم االتفرراق علررى مرجعيررات  نعتقرد بررأن مررا يجررري لرره
فالثقافرة السرائدة عنرد حركرة حمراس أيضرا الجهراد .ارسرة الديمقراطيرة للمم وثوابت وطنية قبرل الولروج

 ثقافررة دينيررة ليسررت ذا عالقررة وديررة مررع الديمقراطيررة وحموالتهررا الثقافيررة والسياسررية اإلسررالمي هرري
الحرزب الواحرد  والتشريعية ،والثقافة السائدة عند أألحزاب الوطنية ما زالت في جزء كبير منهرا ثقافرة

ثقافررة فررإن التباعررد بررل  فرري ظررل هكررذا. ثوريررة عسرركرية تغررازل الديمقراطيررة بحررذرمررع بقايررا ثقافررة 
السررلس للسررلطة ،ألن المنتصرررين  التنرراقض بررين االسررتراتيجيات والبرررامج ال يسررهل عمليررة االنتقررال

االنتقرام والثرأر أو بالرغبرة برالتغيير الجرذري  عبرر صرناديق االنتخابرات سريأتون وهرم مشربعون برروح
وتدرجيرررة،والمنهزمون باالنتخابرررات لرررن يتعررراونوا مرررع  راطيرررة هررري عمليرررة إصرررالحية،بينمرررا الديمق

 . مررررررررررررررررررأموريتهم المنتصررررررررررررررررررين ولرررررررررررررررررن يسررررررررررررررررررهلوا علررررررررررررررررريهم
وتهيرررئ أرضرررية ثقافيرررة  الديمقراطيرررة تحتررراج لتنميرررة ثقافيرررة تجعرررل العمرررل السياسررري أكثرررر عقالنيرررة

يرة ستسراهم بشركل كبيرر بالردفع الثقاف وسياسية لمرحلة الدولة ،ونعتقد برأن إسرتراتيجية وطنيرة للتنميرة
 .بالمسار الديمقراطي لألمام

 غياب توافق وطني على الثوابت والمرجعيات الوطنية :ثالثا
المقاومرة والسرالم قضرايا خالفيرة عنرد شرعب خاضرع و  مفاهيم الهوية والوطن عندما تصبح

ياسرية عاديرة معنراه وجرود أزمرة عميقرة تتعردى كونهرا أزمرة س لالحتالل ومحرل تسراؤل ونقراش، فهرذا
في الوضع الطبيعري فرأن  .اتج عن مالمسة رياح الديمقراطيةوالسياسي الن نتاج للحراك االجتماعي

 التعدديررة الحزبيررة والثقافيررة ، االنتخابررات ،المجتمررع المرردني:بمسررتلزماتها وتوابعهررا  الديمقراطيررة
انتخابيررة  ع كررل جولررة،التررداول علررى السررلطة ،المواطنررة، الررخ ،ال تغيررر مررن الثوابررت والمرجعيررات مرر
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وموئرل اسرتراتيجيات  ،وإال ما كان لألمة ثوابت ومرجعيات وطنية والتي هي أساس التعامرل الردولي
قاعررررردة مفهررررروم  ىالوطنيرررررة والنررررراظم لكرررررل عمرررررل وطنررررري علرررررالعمرررررل الررررروطني وبنررررراء الثقافرررررة 

والمرجعيررات  ولنتصررور أنرره يعررود لكررل حررزب سياسرري أو جماعررة حررق صررياغة الثوابررت.المواطنررة
وثوابرررت ومرجعيرررات  لوطنيررة حسرررب عقيدترره وأيديولوجيته،فتصررربح لررردينا ثوابررت ومرجعيرررات دينيرررةا

ومرجعيررات طائفيررة بعرردد  ماركسررية وثوابررت ومرجعيررات قوميررة وثوابررت ومرجعيررات وطنيررة وثوابررت
الرخ، وبالترالي سيسرعى كرل حرزب  الطوائف وثوابت ومرجعيات إثنية بعدد األعراق الموجودة بالدولة

تعريفرره للثوابررت والمرجعيررات ،فكيررف  نتخابررات لتطبيررق تصرروره للمصررلحة الوطنيررة حسرربفررائز باال
السررلطة؟ بالتأكيررد لررن نكررون أمررام دولررة  سريكون حررال األمررة ؟وكيررف سرريحدث التررداول السررلمي علررى

تمزقهررا الحررروب والصررراعات الداخليررة ،بمعنررى أن  ثابتررة ومسررتقرة بررل أمررام حالررة سياسررية متسرريبة
 .المتوخى منها نقيض فلسفتها ونقيضالديمقراطية تنتج 

الديمقراطيرة الوطنيرة  الخلل بطبيعة الحال ليس بالديمقراطية من حيث المبدأ ولريس برالقوى 
وحريرررة الررررأي والتعبيرررر  المناضرررلة ،ولكرررن بمرررن ركرررب موجرررة الديمقراطيرررة ووظرررف مبررردأ التعدديرررة

وجررود توافررق وطنرري حررول  قبررل لالنقررالب علررى األمررة،ومن جهررة أخرررى بولرروج التجربررة الديمقراطيررة
الحزبيررة والثقافررات الفرعيررة فرري  الثوابررت والمرجعيررات ،أو بمعنررى آخررر قبررل ترروطين اإليررديولوجيات

اإليررديولوجيات والثقافررات،لو تررم التوافررق والتراضرري  إطررار ثوابررت تمثررل المشررترك الرروطني بررين هررذه
ابيرررة ، لكررران التنرررافس الديمقراطيرررة وخصوصرررا العمليرررة االنتخ علرررى الثوابرررت قبرررل ولررروج الممارسرررة
وألن .إيديولوجيرة بررل برين برررامج سياسرية فرري إطرار الكررل المشررترك االنتخرابي لرريس برين متناقضررات

 .تبعا لذلك أي تداول سلمي حقيقي على السلطة ذلك لم يحدث فلم يحدث
والمرجعيرات ومفهروم المصرلحة الوطنيرة ،وإن كانرت  إن كانت األمة منقسمة حول الثوابرت

كانرت موجهرة أمريكيرا، ال تعطري ضرمانة بالتوصرل لثوابرت  الديمقراطي وخصوصا إنآليات العمل 
فالحرل فري نظرنرا هرو التوافرق والتراضري ... األمرة وتطلعاتهرا  ومرجعيات وطنية تعبر عرن مصرالح

الرئيسررة علررى هررذه الثوابررت بمررا يضررمن مبرردأ التعدديررة الثقافيررة أال طائفيررة وأال  بررين القرروى السياسررية
 ترسيخ مباد .تحترم التمثيل الصحيح لكل فئات المجتمع على أساس مفهوم المواطنةالتي  عرقية

لهررررا،  المواطنررررة واالعتررررراف برررراآلخر والتعدديررررة الثقافيررررة هرررري مرررردخل الديمقراطيررررة وليسررررت نتاجررررا
  .الديمقراطية وحدها ال تصنع الوحدة الوطنية بل قد تكون نتاجا لها

 غياب استق لية القرار الوطني:رابعا 
أيرررة شرررراكة سياسرررية ال تنطلرررق مرررن اتفررراق علرررى المبررردأ و ثوابرررت ومرجعيرررات وحسرررن النيرررة 
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 المتحراورون مشربعين بثقافرة الديمقراطيرة ،ال يمكنهرا إال أن ترؤدي لتعميرق الخرالف أو ويكرون فيره
تحويررل الحرروار لحرروار الطرشرران،ولكن التوصررل لهرررذا التوافررق يحترراج السررتقاللية القرررار عنررد القررروى 

الفلسررطينية ،وهررذا أمررر مفتقررد حركررة فررتح وفصررائل منظمررة التحريررر المشرراركة فرري السررلطة السياسررية 
مقيردة باتفاقررات أوسررلو وبالجهررات المانحررة وباتفاقررات أمنيرة مررع إسرررائيل ممررا يجعررل قرارهررا السياسرري 
مقيدا وغير حر ،وحركة حماس تابعة أيرديولوجيا لجماعرة اإلخروان المسرلمين ومقيردة سياسريا وماليرا 

حتررى تحرردث شررراكة سياسررية حقيقيررة وتوافررق وطنرري .اعررات اإلسررالم السياسرري وبررإيران وبسرروريابجم
يجب تحريرر القررار مرن اإلمرالءات الخارجيرة ولرو نسربيا،فبعد كرل مرا جررى مرن تخلري إسررائيل عرن 
عمليررررة السررررالم وانكشرررراف مواقفهررررا ومواقررررف واشررررنطن مررررن الحقرررروق الفلسررررطينية ،وبعررررد المتغيرررررات 

عرررالم العربررري بعرررد ثرررورتي ترررونس ومصرررر،على السرررلطة أن تعيرررد النظرررر بالتنسررريق المتسرررارعة فررري ال
األمنررري مرررع إسررررائيل وبمجمرررل اتفاقرررات أوسرررلو ،كمرررا يجرررب علرررى حركرررة حمررراس أن تتصرررالح مرررع 
المشرررروع الررروطني بتررروطين أيرررديولوجيتها الدينيرررة ،وتتصرررالح مرررع الديمقراطيرررة بقبرررول مبررردأ الشرررراكة 

 . السياسية والتداول على السلطة 
 
 

 وجود بدائل لشرعية صناديق االنتخابات: خامسا 
ارتباطررا بالعوامررل السررابقة ونتيجررة لهمررا فررإن الشرررعية الم سررتمدة مررن صررناديق االنتخابررات 
ليسرررت هررري أسررراس وجررروهر شررررعية القررروى السياسرررية الفاعلة،فهرررذه دخلرررت االنتخابرررات كاسرررتحقاق 

زالرت ترؤمن بالشررعية التاريخيررة أو  مفرروض أو فري إطرار البحرث عررن مزيرد مرن الشررعية ،فهري مررا
الدينية أو شرعية المقاومة والجهاد،بل وصل بها االمر بعد سيطرتها على قطاع غزة للحرديث عرن 

،وقد الحظنا أن حركة حماس لم تفقد شرعيتها عندما لم تردخل فري انتخابرات ينراير !حكومة ربانية 
ا الرردين والمقاومررة ،وحركررة الجهرراد مررا بررل تزايرردت شرررعيتها بعررد االنتخابررات نتيجررة توظيفهرر 1669

زالرررت تتررروفر علرررى شررررعية برررالرغم مرررن عررردم مشررراركتها برررأي  انتخابرررات و رفضرررها لمجمرررل السرررلطة 
اسررتمرت فرري اعتبررار نفسررها صرراحبة  2119القائمررة،حتى حركررة فررتح الترري خسرررت انتخابررات ينرراير 

ة للشررررعية التاريخيرررة الشررررعية الرئيسرررية وهررري شررررعية المؤسرررس األول للمشرررروع الررروطني باإلضررراف
هرذه النظرر والتعامرل مرع االنتخابرات غيرر موجرودة فري .وشرعية قيادتها لمنظمة التحرير الفلسطينية

األنظمررة الديمقراطيررة الحقيقيررة حيررث أي حررزب سياسرري ال يسررتمد شرررعيته مررن صررناديق االنتخابررات 
 . أو ال يؤمن بشرعية صناديق االنتخابات يكون فاقد الشرعية
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مكررن القررول إن علررى العقررل السياسرري العربرري والفلسررطيني أن يعيررد النظررر فرري وكخالصررة ي
معقوالته، بمعنى أن يعيد النظر في ثوابت فكرية وممارساتية لم تكن الديمقراطيرة إحرداها، وأن يجرد 
للفكر الديمقراطي مكانا في ثقافتنا، ليس فقط في ثقافة النخبة السياسية بل فري الثقافرة الجماهيريرة، 

، فرإن لرم -الجمراهير بمعنرى المواطنرون ال الرعايرا واألتبراع -لديمقراطية هي عمرل جمراهيري ألن ا
تكررن الجمرراهير مشرربعة بررالفكر الررديمقراطي أو مسررتعدة لرردفع اسررتحقاقات التحررول الررديمقراطي، فلررن 

 .يكتب للديمقراطية النجاح
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة
لرريس فقررط ألنهررا أصرربحت مررن لقررد أصرربح سررؤال ومطلررب الديمقراطيررة أكثررر إلحاحررا اليرروم 

مشرررتمالت العولمرررة المفروضرررة، برررل الن البررردائل األخررررى التررري جربتهرررا األنظمرررة والنخرررب العربيرررة 
وصررلت إلررى طريررق مسرردود، ال علررى مسررتوى العرردو الخررارجي ونقصررد برره إسرررائيل ومررن يرردعمها وال 

األنظمررة  قررد قررررتل... علررى مسررتوى العرردو الررداخلي المتجسررد بالجهررل والتخلررف والقبليررة والطائفيررة
العربيررة وبعررد عقررود مررن مصررادرة خيررار الديمقراطيررة، ت قررر وإن كرران بخجررل علررى أن الديمقراطيررة قررد 

مررن  تكررون المنقررذ، المنقررذ لهررا كأنظمررة مررن مأزقهررا، أو المنقررذ للجمرراهير ممررا سررببتها لهررا األنظمررة
الديمقراطية برل كنروع مرن إال أن ممارسة هذه االنظمة للديمقراطية لم يكن نابعا من إيمان ب ،مآسي

التغريررر بالشررعب ومحاولررة لتجديررد شرررعيتها المتآكلررة بشرررعية دسررتورية ولررو شرركليا ،ولكررن الجمرراهير 
 .العربية كشفت زيف هذه الديمقراطية وخرجت إلى الشارع لتحدث التغيير بطريقتها الخاصة 

كسرلطة ومنظمرة  وبالنسبة للفلسطينيين علريهم إعرادة النظرر بكرل مكونرات النظرام السياسري
تحرير واحزاب ستفيدين من أخطاء المرحلة السابقة وهي األخطاء التري أدت لفشرل مشرروع السرالم 

  .  الفلسطيني وفشل مشروع المقاومة وفشل التجربة الديمقراطية في ظل االحتالل 



 167 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :هوامش الفصل السادس

ي فررا جمهوريررنائبررا ( 1657 مررايو 2 - 1611 نرروفمبر 14)ان جوزيررف ريمونررد مكررارثي كرر -1
ومرررع بررردايات عرررام  1657إلرررى عرررام  1647األمريكررري فررري الفتررررة مرررا برررين عرررام  الكرررونغرس
حيرث كانررت الحررب البرراردة مسرتعرة بررين الشررق والغرررب  أصربح مكررارثي مرن أشررهر  1651

الشخصرريات العامررة وقررد ذاعررت شررهرته نتيجررة ادعائرره برردون دليررل أن هنرراك عرردد كبيررر مررن 
الشيوعيين والجواسيس السوفيت والمتعراطفين معهرم داخرل الحكومرة الفيدراليرة األمريكيرة ممرا 

ل وحصررلت اعتقراالت لشخصريات أمريكيررة اتهمرت بالتجسررس ادى لحالرة مرن الشررك والريبرة بر
لصررالح السررروفييت ، وتررم اسرررتخدام هررذا المصرررطلح بعرررد ذلررك للتعبيرررر عررن اإلرهررراب الثقرررافي 

 .الموجة ضد المثقفين
فرري محاولررة مررن اإلدارة األمريكيررة برراحتواء العررالم العربرري واإلسررالمي وتغييررر هويررة المنطقررة  -2

ى قيرام شررق أوسرط كبيرر تسروده الديمقراطيرة والرخراء إلر 2114دعا جورج دبليرو بروش عرام 
ونصرربت واشررنطن نفسررها كناصررح لألنظمررة العربيررة لتنتقررل للديمقراطيررة وتسررتوعب جماعررات 

وفي حقيقة األمرر لرم تكرن واشرنطن حريصرة علرى دمقرطرة العرالم .اإلسالم السياسي المعتدل
 .العربي بل كانت تريد زرع الفوضى الخالقة التي تخدم مصالحها

http://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1908
http://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1947
http://ar.wikipedia.org/wiki/1957
http://ar.wikipedia.org/wiki/1950
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إن جوانرب القصرور التري حرددت معالمهرا )  2111يقول تقرير التنمية البشرية العربية لعرام  -3
التحلررريالت الرررواردة فررري تقريرررر التنميرررة اإلنسرررانية العربيرررة األول ربمرررا تكرررون بعرررد مررررور سررربع 

لمراذا كانرت العقبرات التري : سنوات على إصداره قرد ازدادت عمقرا ، ومرن هنرا ينشرأ السرؤال 
التنمية في المنطقة عصرية علرى الحرل ؟يررى هرذا التقريرر الجديرد أن اإلجابرة تعترض سبيل 

تكمرررن فررري هشاشرررة البنرررى السياسرررية واالجتماعيرررة واالقتصرررادية والبيئيرررة فررري المنطقرررة ، وفررري 
افتقارها إلى سياسات تنموية تتمحور حرول النراس ، وفري ضرعفها حيرال التردخل الخرارجي ، 

اإلنسرران  ، وهررو األسرراس المررادي والمعنرروي لحمايررة وتضررافرت هررذه العناصررر لتقررويض أمررن 
 .(مستوى من العيش الكريم لألغلبيةوضمان الحياة ومصادر الرزق و 

إبرراهيم أبرراش ،الديمقراطيررة برين عالميرة الفكررة وخصوصرية التطبيررق :أنظرر حرول الموضروع  -4
 . 2111،منشورات دار الزمن،المغرب ،

راطيرررة ولكرررن حرررال قررروى المعارضرررة لررريس أفضرررل ال شرررك أن األنظمرررة العربيرررة معاديرررة للديمق -5
،فهررذه المعارضررات إمررا دينيررة محافظررة ال تررؤمن بالديمقراطيررة وال بالمشرراركة السياسررية وتحررن 
لعهود غابرة ،وإما معارضات مهاجرة منقطعة الصلة بما يجري في أوطانها تحولرت ألدوات 

 . بيد الغرب ومصالحه  يوظفها متى يشاء 

حذر الشعب المصرري مرن حالرة فوضرى إن ترم إسرقاي حكمره برل  قبيل سقوي حسني مبارك -9
قامرررت جماعرررات محسررروبة علرررى الحرررزب الحررراكم بأعمرررال تخريرررب لتخويرررف النررراس ودفعهرررم 
للخضرروع للنظررام القررائم،نفس األمررر سررمعناه مررن العقيررد القررذافي وأبنائرره حيررث حررذروا وهررددوا 

 .نظام القذافي الشعب الليبي بالفوضى والحرب األهلية وتقسيم ليبيا إن سقط
مجلررة سياسررات (. ديمقراطيررة خررارج السررياق)النتخابررات الفلسررطينية واالنررزالق نحررو الديمقراطيررة إبررراهيم أبراش،إ -7

 .2117،مجلة فصلية تصدر عن معهد السياسات العامة ررام هللا ،شتاء 
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 السابعالفصل 
 والدين بين السياسة األصولية والعلمانية

Fundamentalism and secularism between religion 

and politics 
 

األصررولية فهررذه الظرراهرة  اإلسررالمية أوبغررض النظررر عررن القررراءات المتناقضررة للحركررات 
باترررت واقعرررا اجتماعيرررا وسياسررريا وبرررالرغم مرررن وجرررود اصررروليات عنرررد شرررعوب وديانرررات أخررررى إال أن 

الترراريخ العربرري اإلسررالمي مررن تنهررل مسررألة االصررولية والتطرررف الررديني عنرردنا ليسررت مسررتوردة بررل 
، األمررررر الررررذي يجعررررل مقاربتهررررا ال يحترررراج إلررررى الجررررري وراء وذات صررررلة وثيقررررة بالرررردين اإلسررررالمي

تنظيرررات المفكرررين الغررربيين وكتابرراتهم حررول الموضرروع، فبمررا أنهررا خاصررتنا فعلينررا أن ننظررر إليهررا 
رهم علررررى التعامررررل مررررع بعيوننررررا ولرررريس بعيررررون اآلخرررررين، فمثقفونررررا ورجررررال سياسررررتنا أقرررردر مررررن غيرررر

 . الموضوع
ألن عالقررررررة الرررررردين بالسياسررررررة شررررررغلت الفكررررررر العربرررررري واإلسررررررالمي منررررررذ الفتنررررررة الكبرررررررى 
وتصعارضررررت وتصررررارعت المواقررررف والتفسرررريرات والتنظيرررررات دون الوصررررول لتوفررررق بررررين جماعررررات 

 وال نعتقررد ان حسررمهوعليرره،المسررلمين بررالرغم مررن مرررور ألررف وأربعمائررة عررام علررى طرررح اإلشرركال 
فقرد ركزنررا فرري مقاربتنرا للموضرروع علررى الواقرع أكثررر مررن التنظيرر، وسرريالحظ القررار   سريكون قريبررا ،

وينتميرران إلررى  أننرا جمعنررا العلمانيرة واألصررولية فري موضرروع واحرد مررع أنهمرا مصررطلحان متناقضران
ن التعرض ألي منهما سيحيل تلقائيرا إلرى اآلخرر وخصوصرا ،والسبب في ذلك أمرجعيتين مختلفتين

عالقررة  بيررنهمي الشرركل الررذي همررا مثرراران فيرره فرري الحيرراة السياسررية واالجتماعيررة العربيررة فالعالقررة فرر
 .الفعل وردة الفعل أو الشيء ونقضيه، مع أنهما غير متناقضتين بشكل كامل



 211 

 المبحث األول
 تحديد اإلشكالية

ة وهرررذه المقولررر" قبرررل أن تتحررردث معررري حررردد مصرررطلحاتك: "هنررراك مقولرررة مشرررهورة لفرررولتير
فبراألحرى إذا كنرا أمرام مسرألة خالفيرة بحجرم  يتوجب استحضارها إذا كنا في إطرار بحرث اجتمراعي

، حيررث تتعرردد المفرراهيم وتتررداخل وتتنرراقض بعضررها مررع بعررض حررول عالقررة الرردين بالسياسررة والدولررة
فالمصطلح في العلوم االجتماعية حمرال تفسريرات عردة وهرو ال ينجرو مرن ترأثيرات . القضية الواحدة

 .الباحث على رؤيته وتفسيره للمفاهيم المستعملةيهم يديولوجيا والذاتية، اللتين يضفاأل
، هرو "تجريد للواقع يسمح لنا أن نعبرر عرن هرذا الواقرع مرن خاللره"إن المصطلح الذي هو 

وتكتسري عمليرة . أساس لغة التعامل اإلنساني ووسيلة للتعبيرر عرن أفكرار وحراالت وأوضراع محرددة
عن طريق هذا التحديد يمكرن للباحرث  ألنهفي البحث االجتماعي،  قصوى له أهمية  التحديد الدقيق

أيضرررا، منرررذ البدايرررة، أن يعررررف مررراذا يقصرررد  هأن يحصرررر المعلومرررات التررري عليررره جمعهرررا، ويمكنررر
 .الباحث بهذا المفهوم أو ذاك، أو ما هي القضية محل النقاش

وخصوصرررا فررري دول العرررالم  واإللمرررام بمقاصرررده، مصرررطلح،إن تحديرررد وتعريرررف مفهررروم أو 
، حيرث يتررداخل بشركل كبيررر مرا هررو اجتمراعي مررع مرا هررو سياسري، والررديني مرع الرردنيوي، ال العربري

 األيردولوجيايستمد هذا التعريف غالبا من المفهوم ذاته، أي من كونه تجريد للواقع، بل تغلرب عليره 
يس فيرره، تعبيرررا عررن ضررفي عليرره ممررا لررواألشررواق والتطلعررات، فيصرربح المصررطلح مررن خررالل مررا ي  

شررريء أو أشرررياء ال عالقررررة لهرررا برررالواقع، عررررن شررريء يجررررب أن يكرررون كمرررا يريررررده العقرررل المتعامررررل 
والمسررتعمل للمصررطلح، ولرريس عررن الشرريء الموجررود بالفعررل، األمررر الررذي جعررل بنيررة الفكررر العربرري 

منسررلخ  اإلسرالمي الررذي تمرأله هررذه المفراهيم وتشرركل لحمترره وسرداه، عبررارة عرن بنرراء تصروري ذاترروي 
عن الواقع، فكر مرتبط ومحكوم ومسير بمفاهيم ومصطلحات يعتقد أنها واضرحة وبينرة، بينمرا هري 
فرري الحقيقررة أبعررد مررا تكررون عررن الوضرروح والموضرروعية، حيررث إن كررل شررخص أو حركررة أو نظررام 
يضررفي عليهررا مسررحة أخالقيررة وقيميررة إيجابيررة أو سررلبية بحسررب هررواه، وهررو األمررر غيررر المقتصررر 

كررة اإلسررالمية أو الفكررر اإلسررالمي المعاصررر، بررل ينطبررق أيضررا علررى التيررارات الفكريرررة علررى الحر 
 1.األخرى القومية واالشتراكية

وممرررا يزيرررد التعقيرررد والتشرررويش المصررراحبين اسرررتعمال المفررراهيم كرررأدوات لتجريرررد الواقرررع أن 
التعبيرر عنره، غالبية هذا المصرطلحات والمفراهيم ليسرت نتراج الواقرع االجتمراعي ذاتره الرذي تحراول 

وليسررت مسررتمدة مررن البنيررة اللغويررة أو العقليررة للنرراس المشرركلين للظرراهرة، بررل مفرراهيم ومصررطلحات 
وال نبررالب إن قلنررا . وافرردة ومسررتمدة مررن القرراموس اللغرروي األوروبرري، ومررن العلرروم االجتماعيررة الغربيررة

هو عبارة عن مفراهيم  االجتماعي واالقتصادي والسياسي، ألمفاهيمياألكبر من قاموسنا  إن الحيز
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الدولررة، الديمقراطيررة، المعارضررة، العلمانيررة : مسررتجلبة ومركبررة بشرركل تعسررفي وإقحررامي علررى الواقررع
الررخ، كلهررا مفرراهيم تطلررق علررى أشررياء ليسررت بالضرررورة معبرررة عررن المعنررى ... األحررزاب، البرلمرران

ولرريس  -الحضررارة الغربيررة-الحقيقرري لهررذه المفرراهيم كمررا تجسرردها تعبيراتهررا الواقعيررة فرري دول المنشررأ 
كعالم عربي إسالمي نشركل حالرة خاصرة منفصرلة كليرا عرن العرالم وقيمره وحضرارته  هذا أننامعنى 

وأفكرراره، ولكررن القصرررد أن هررذه المفرراهيم المشرررار إليهررا ال تسررتمد علميتهرررا ومصررداقيتها مررن انتظرررام 
ن ارتباطهرا بواقرع اجتمراعي مقوالتها وعقالنية أهدافها بشكل تجريدي، برل تسرتمد هرذه المصرداقية مر

وأمررا سررلخها عررن . محرردد ومررن قرردرتها علررى التعامررل مررع هررذا الواقررع وتغييررره لمررا فيرره خدمررة اإلنسرران
واقرررع النشرررأة وإقحامهرررا تعسرررفيا علرررى واقرررع اجتمررراعي حضررراري مغررراير، فلرررن يرررؤدي بالضررررورة إلرررى 

ه المفرراهيم كمقرروالت النجرراح نفسرره الررذي حققترره فرري دول النشررأة، بمعنررى آخررر يجررب أن ال تؤخررذ هررذ
 2.جاهزة ودغماتية، بل كنماذج تستلهم وتكيف مع خصوصيات كل مجتمع

ال يختلف اثنان في وطننا العربي اإلسرالمي علرى أن الظراهرة المسرماة المرد األصرولي أو 
اإلسالم السياسي هي اليوم من قضايا الساعة، حيث تفررض نفسرها بأشركال متفاوترة الحردة مرا برين 

أخذ تعبيرات وتمارس سلوكيات، قرد تختلرف فري تمظهراتهرا الخارجيرة، لكنهرا تتفرق فري بلد وآخر، وت
بررل لررم يقتصررر  -أو أنهررا ترردعي ذلررك-جوهرهررا وفرري مرجعيتهررا العقليررة والعقائديررة الترري تنهررل منهررا 
كطررررف فررري  أو أقحرررم نفسررره الغررررب أ قحرررماألمرررر علرررى أصرررحاب الديانرررة اإلسرررالمية أنفسرررهم، برررل 

لمواجهررة هررذه الظرراهرة وتصررنيفها كخطررر  ثررم جيوشرره مررن اهتمامرره وإعالمرره الموضرروع، وأفسررح حيررزا
ومررن المعلرروم هنررا أن استحضررار الرررب أو المقرردس  3 !!.يهرردده ويهرردد الحضررارة اإلنسررانية المعاصرررة

لررم يكررن فرري يرروم مررن األيررام غائبررا عررن الحيرراة االجتماعيررة لرردى شررعوب الشرررق عامررة، فالشرررق هررو 
إال أن . الغربيرررررون، انطالقرررررا مرررررن كونررررره منبرررررع الرررررديانات السرررررماويةعرررررالم الروحانيرررررات كمرررررا يقرررررول 

االستحضار المكثف للررب وجعلره مرجعيرة لبعضرهم، للتحرريم والتحليرل، وإلضرفاء المشرروعية علرى 
حررردة، وخلرررق حالرررة مرررن التررررعس الرررديني  أكثررررالوضرررع القرررائم أو تجريرررده منهرررا، أخرررذ اليررروم شررركال 

اسررررية واقتصرررادية واجتماعيررررة، أنظمررررة وإيررررديولوجيات الجمررراعي جعلررررت كررررل األوضررراع القائمررررة، سي
وعالقررات، يعرراد النظررر فيهررا وتخضررع لعمليررة تقيرريم جديرردة، لرريس علررى أسرراس شرررعيتها القانونيررة أو 

 معررالمهمالشررعبية، بررل علررى أسرراس مرردى مررا يربطهررا بالشررريعة اإلسررالمية وتعرراليم الرررب، كمررا يحرردد 
وجهررك اليرروم  تيممررفأينمررا . حركررات سياسررية دينيررةأصررحاب التيررار الررديني، مررن أنظمررة تيوقراطيررة و 

فإذا تحدثت عرن السياسرة والديمقراطيرة، عليرك أن تجرد صرلة بينهمرا وبرين اإلسرالم : تصطدم بالدين
وتحديررردا الشرررورى، وإذا تحررردثت عرررن االقتصررراد والتنميرررة فيجرررب استحضرررار موقرررف الررردين مرررن هرررذه 

أكثرر الموضروعات  فرإنهمن األسررة والرزواج األنشطة وتحديرد المحررم والمحلرل منهرا، وإذا تحردثت عر
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إثارة للجدل، وكرأن الررب ال هرم لره وال شرغل لره إال المررأة ومرا تلربس وكيرف تلربس وطبيعرة عالقتهرا 
بالرجرررل وبرررالمجتمع، وعمرررم علرررى ذلرررك مختلرررف أنشرررطة الحيررراة، فالمسرررلمون مرررن أكثرررر المجتمعرررات 

 .احتفالية بدينهم
ل عنصرا محوريا في نمط تفكيرنرا وعقلنرا وشرعورنا إن الرب يتغلغل في نسيج حياتنا ويشك

الرواعي وغيررر الررواعي، وإنرره معنرا فرري اليقظررة وفرري المنرام، فرري البيررت وفرري العمرل، فرري التجررارة وفرري 
السياسة، في سلوكنا الخير وفي سلوكنا الشرير، إنه، بشكل آخر، الالزمة التي تميز عقلنرا العربري 

تحضرررره ونوظفررره لررريس بالضررررورة رب العرررالمين، الررررب لكرررن الررررب الرررذي نس. اإلسرررالمي عرررن غيرررره
المطلررق الالمتنرراهي، رب الجميررع، بررل هررو رب نتخيلرره ونفصررله علررى هوانررا وبحسررب مقاسررنا، رب 
نعتقرد، كأنره لررم يوجرد إال لنررا وال هرم لرره إال نحرن، رب نريررد منره أن يبرررر مسراوئنا ويتجرراوب مرع مررا 

استحضرراره مررا يحقررق أغراضررنا، وننسرراه إن نريررد مررن صررالح أو طررالح، رب نستحضررره إن كرران فرري 
أو اإلسرالم -الظاهرة في عمقها ليست مشكلة الرب أو الردين ونعتقد أن   .كان في ذلك مصلحة لنا

لكنها مشكلة العقليات التي تتعامل معهما وكيفية توظيفهما فري حياتنرا اليوميرة، فطبيعرة  -بحد ذاته
مررا اللررذان يضررفيان حالررة مررن التضررخيم والتهويررل العقررل الشرررقي وطبيعررة بنيررة المجتمررع العربرري، ه

والتقررديس علررى ظررواهر دنيويررة وحياتيررة، ويخلقرران حالررة مررن الترررعس الررديني والهيجرران إلرضرراء هررذه 
العقليررة، وإلضررفاء مصررداقية دينيررة قدسررية علررى حالررة العجررز عررن فهررم الواقررع وإخضرراعه والتعامررل 

المتعاملررة معرره، وهرري العقليررات نفسررها والبنيررة فالخلررل لرريس فرري الرردين ذاترره ولكررن فري العقليررات .معره
قوميررة، اشررتراكية -العقليررة االجتماعيررة نفسررها الترري فشررلت فرري التعامررل مررع األيررديولوجيات الدنيويررة 

وفي توظيفها لما فيه خدمة اإلنسان العربي، إنها عقليات ونظم تعيرد إنتراج نفسرها وتعيرد  -وليبرالية
 . تعيد إنتاجه بشكل أكثر تشويها وقيمه السائدة، بل إنهاإنتاج الواقع نفسه بمفاسده وبنيته 

 ىفرإن بنر-خلق مجتمع استهالكي حيواني غير منتج -إذا استثنينا مظاهر التحول المادي
فبالنسررربة إلرررى األنظمرررة الثوريرررة، لرررم يتغيرررر الخطررراب الرسرررمي، وهرررو  -المجتمرررع األخررررى لرررم تتغيرررر

لرررم توفرررق فررري هررري ألنظمرررة المحافظرررة، فلنسررربة وبال. خطررراب تبشررريري فررروقي يْحفرررظ دون أن ي ْعقرررل
توظيررف عالقتهررا وانفتاحهررا علررى الغرررب والفكررر الليبرالرري فرري إحررداث تغييرررات جوهريررة تمررس الررنظم 
العقليرررة والسياسرررية واالقتصرررادية والنفسرررية السرررائدة، برررل اقتصررررت علرررى أخرررذ قشرررور حضرررارة الغررررب 

طيرررة الشررركلية، ألن غالبيرررة هرررذه األنظمرررة الماديرررة االسرررتهالكية، وبعرررض أسررراليب الممارسرررة الديمقرا
المحافظررة تسررتمد شرررعيتها مررن الماضرري، ومررن المحافظررة علررى مررا هررو قررائم، ولرريس مررن المسررتقبل 

شررعيتها، وبالترالي يفقردها مبررر  التقليدي يفقردهاوتغيير ما هو قائم، فالتغيير وتفكيك بني المجتمع 
 .وجودها
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دا وعمقررررا وخطررررورة ممررررا قررررد يرررروحي برررره المشرررركلة المطروحررررة هرررري فرررري الواقررررع أكثررررر تعقيرررر
السياسررريون والكتررراب والعلمرررانيون، وحترررى أكثرررر عمقرررا مرررن إدراك وفهرررم أصرررحاب الحركرررات الدينيرررة 
أنفسررهم، ذلررك أن التمظهرررات الخارجيررة الشرركالنية ال تعكررس حقيقررة المشرركلة، ألنهررا مشرركلة متعررددة 

مرل مرع تعبيراتهرا الخارجيرة، لكرن مرن الوجوه واألبعاد، وعملية عقلها علميا ال تكون مرن خرالل التعا
خرررررالل الغررررروص فررررري البنرررررى العميقرررررة للعقرررررل المتعامرررررل معهرررررا واستقصررررراء األسرررررباب االجتماعيرررررة 

ذلرررك أن الررررب دائرررم . واالقتصرررادية والسياسرررية الحرررافزة علرررى ظهورهرررا، كإشررركالية اجتماعيرررة دنيويرررة
ف وأربعمائرررة سررررنة، موجرررود منررررذ حررروالي ألررر -قررررآن وسرررنة-الوجرررود ال ينقطرررع حضررروره، واإلسررررالم 

والجماعات الدينية لم تأت بآية قرآنية جديدة وال بحديث نبروي جديرد، كمرا أن هرذه الحركرات الدينيرة 
أو المررد الررديني، يظهررر ويختفرري علررى شرركل موجررات بررين فترررة وأخرررى، وهررذا االختفرراء ثررم الظهررور 

دنيويررة وليسررت تكمررن أسرربابه فرري ظررروف سياسررية واجتماعيررة واقتصررادية، أي أنرره يخضررع لشررروي 
 4.دينية
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 الثاني ثالمبح
 Secularالعلمانية 

العلمانية من المفاهيم التي أقحمت في الجدل المحتدم في العالم العربري واإلسرالمي حرول 
عالقررة الررديني بالرردنيوي، يظهرهررا بعضررهم كأسررلوب حيرراة وحكررم متعررارض مررع الشررريعة اإلسررالمية، 

الشررررك هنررررا فرررري أن مفهرررروم . م مررررع اإلسررررالمويطرحهررررا آخرررررون بشرررركل ال يضررررعها موضررررع التصرررراد
أو العرالم  -العلمانيرة، بكسرر العرين-العلمانية مفهوم غربي النشأة، وسواء نسربنا الكلمرة إلرى، العلرم 

فإن هنراك شربه إجمراع لردى المختصرين علرى أنهرا تعنري فصرل الردين عرن  5العلمانية، بفتح العين-
أساسريا فري تطرور الحضرارة الغربيرة، وإحردى  وحيث إن العلمانية في نظررهم شركلت عنصررا. الدولة

ركائزها، فإن األمر، في نظرهم، يتطلب تطبيق العلمانية في العالم العربري اإلسرالمي لتكرون ركيرزة 
 .، أو المستلهمون مرتكزاتها الفكرية"نظرية التنمية"نهضة حضارية، وهؤالء هم أنصار 

أعطيررت للعلمانيررة مررن طرررف كتررراب لررن نسررتعيد هنررا المفرراهيم والتحلرريالت المتعرررددة الترري 
والنقررراش الررذي بررردأ منرررذ بدايررة القررررن العشرررين مرررع صررردمة الحداثررة، ثرررم توسررع واحتررردم مرررع  9عرررب،

فرري تركيررا، لكننررا سررنبين المفهرروم الررذي أعطررى للعلمانيررة ووضررعها فرري حالررة  أترراتوركعلمانيررة كمررال 
يا أو عرن الدولرة والسياسرة، تعارض مع اإلسالم، حيث عرفت العلمانية بأنها فصرل الردين عرن الردن

األمر الذي يعني أن للرب مجاال خاصا به، وهنراك مجراالت أخررى ال عالقرة للررب بهرا، وهرذا فري 
نظر بعض التيارات الدينية يتناقض مرع مفهروم الررب المطلرق الالمتنراهي، رب السرماوات واألرض 

يتنراقض مرع تصرورهم الذي على كرل شريء قردير والرذي ال يحردث أمرر مرن دون علمره وإذنره، كمرا 
 .عن اإلسالم باعتباره دينا ودنيا، عبادات ومعامالت

قرررد يررروحي تعريرررف العلمانيرررة بأنهرررا فصرررل الرررديني عرررن الررردنيوي، أن دول الغررررب العلمانيرررة 
هرذا أمرر غيررر . تخلرت عرن قيمهرا المسريحية، ولرم يعرد للردين وجرود فري عالقتهرا الداخليرة والخارجيرة

والمؤسسررات والرمرروز الدينيررة ( حضررارة غربيررة مسرريحية)لررت تسررمى صررحيح، فالحضررارة الغربيررة ال زا
ال زالت فاعلة، والمراكرز التبشريرية التري يزرعهرا الغررب فري منراطق العرالم ال تخفرى علرى أحرد، برل 
أن نظرررة اإلنسرران األوروبرري العررادي إلررى أصررحاب الررديانات األخرررى محكومررة ببعررد دينرري ال يخفررى 

 7.لتي ينظر من خاللها الغرب المسيحي إلى العالم اإلسالميباإلضافة إلى النظرة العدائية ا
إن الفهم الحقيقي للعلمانية التري أخرذ بهرا الغررب، يعنري أن أمرور الردين ليسرت حكررا علرى 

فالعلمانيرة تررفض التسرليم برأن أمرور الردنيا ال تسرتقيم . جماعة تدعي أنها واسطة بين اإلنسان وربره
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والعلمانيررة ال . يررق نررص أو تعرراليم دينيررة واضررحة ومحررددةإال إذا نظمررت وسررارت علررى أسرراس تطب
تنفي وجود الرب وال تحاربه، بل تقبل التعايش معه واستحضراره، لكرن لريس كنصروص قاطعرة باترة 
أو تعاليم صارمة، بل كرروح وقريم ومبراد  ت ْسرت لهم وتكيرف مرع خصوصريات كرل مجتمرع، ومرع كرل 

فالعلمانيرة بهرذا . ذا كران عالقرة مرا برين الفررد وربرهوال تعارض الدين او تتدخل به إ مستجدات تطرأ
الشرركل تعنرري توظيررف الرردين عقالنيررا بمررا فيرره خدمررة المجتمررع واإلنسرران، وبمررا ال يتنرراقض مررع روح 

 .الدين إذ أن الدين وجد لخدمة اإلنسان ولما فيه صالح المجتمع
هضررة، لررم تقررم إن الجررذور التاريخيررة للعلمانيررة فرري أوروبررا، والترري تصرراحبت مررع حركررة الن

– على أسراس تغييرب الررب أو قطرع الصرلة مرع الردين، لكنهرا سرحبت احتكراره مرن قبرل فئرة محرددة
، ووسرررعت أفقررره ليسرررتوعب العلرررم الحرررديث وتطرررورات العقرررل البشرررري، وهررري مجررراالت -رجرررال الررردين

معرفية كانت محجورا عليها من طرف رجال الردين وهري برذلك حرررت الحراكمين مرن سرلطة رجرال 
تفسررريراتهم وترررأويالتهم االنتقائيرررة التررري ليسرررت بالضررررورة تطبيقرررا لرررنص إلهررري أو مررروحى بهرررا الررردين و 

إلرريهم، وفصررلت الكنيسررة عررن السياسررة بحيررث أصرربح رجررال الدولررة يسررتمدون شرررعيتهم مررن الشررعب، 
وأصرربح رجررال الرردين والمؤسسررات الدينيررة جررزءا مررن حركررة المجتمررع وتطرروره ومؤسسرراته، وعليهمررا 

علرررى شررررعية متوهمرررة  اعتمرررادهمي خدمرررة المجتمرررع والتفاعرررل معررره ولررريس فررري إثبرررات جررردارتهما فررر
 .مستمدة من مصدر إلهي مشكوك في تمثيلهما إياه

لقررد أضررفت العلمانيررة طابعررا اجتماعيررا واقتصرراديا علررى المقرردس، محايثررا لمجريررات الحيرراة 
ويلرررره إلررررى اليوميررررة ومتكيفررررا وفررررق متطلباتهررررا، أي أنهررررا عملررررت علررررى تبيئررررة المقرررردس وتبسرررريطه وتح

أخالقيررات وقرريم دنيويررة، فمررا هررو مقرردس لرريس مررا يقررول برره رجررال الرردين بالضرررورة، بررل أن قدسرريته 
. تسررتمد مررن قدرترره علررى خدمررة اإلنسرران والمجتمررع، بمررا ال يتنرراقض مررع روح الرردين وقيمرره السررامية

تضرمنا وبالتالي، فأن القانون الوضعي ال يتناقض أو يلغري الرنص الرديني، برل يكرون هرذا األخيرر م
فيررره وممرررثال روحررره، فمرررا يخررردم اإلنسررران ويمثرررل إرادة األمرررة ويحظرررى بإجمررراع الشرررعب، ورضررراه، ال 

إال أن تبسررريط العلمانيرررة وحصررررها فررري عالقرررة ثنائيرررة . يمكنررره إال أن يكرررون مقبررروال مرررن قبرررل الررررب
تناقضرررية مفترضرررة برررين الررردين والسياسرررة، أو الررردين والدولرررة، ال يسررراعد علرررى فهرررم أسرررباب وعوامرررل 

وهنرررا قرررد يطررررح بعضرررهم خصوصرررية . جررراح العلمانيرررة فررري الغررررب وتعثرهرررا فررري البلررردان اإلسرررالميةن
اإلسالم وتميزه عن المسيحية، كأهم أسباب صعوبة تطبيق العلمانية، مرن منطلرق أنره ال يوجرد فري 

كمررا هررو األمرر فرري المسرريحية وأن اإلسرالم فرري جرروهره ديررن  -طبقررة رجرال الرردين-اإلسرالم كهنوتيررة 
 . يمكن الفصل بينهماودنيا ال
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نعتقد أن هذه األسباب، وإن كان لها بعض القدرة على التفسير، غير مقنعرة، إذ المتعمرق 
رجال الدين وما يشبه الكهنوتيرة فري المجتمعرات " طبقة"في البحث لن تعوزه النباهة ليكتشف وجود 

فلعقررود طويلررة . مسرريحيةاإلسررالمية، بررل إن هررذه األخيرررة هرري أكثررر انغالقررا وتخلفررا مررن الكهنوتيررة ال
والرردين مجررال مقرردس محرررم ال ينرراقش، وعررالم مغلررق علررى رجررال الرردين التقليررديين مررن أئمررة مسرراجد 
وشرريوخ وعلمرراء يحتكرررون فهررم الرردين وتفسرريره بالشرركل الررذي يتفررق مررع مصررالحهم ورغبرراتهم، ومررع 

ي توظفره بالشركل مصالح ورغبات من هم في السلطة، كما كان الدين م ْحت كررا مرن قبرل السرلطة التر
وكرران ممررا يزيررد مررن شررقة التباعررد بررين النرراس العرراديين وبررين الفهررم الحقيقرري . الررذي يخرردم أغراضررها

رجررررال الرررردين -لإلسررررالم، وإدراك معانيرررره العميقررررة وعقلنترررره، هررررو التحررررالف بررررين الفئتررررين السررررابقتين 
صوصررا المثقفررين هررذا التحررالف الررذي جعررل الفئررة العظمررى مررن المررواطنين، وخ -التقليررديين والسررلطة

الشرررباب، تلتجرررئ إلرررى اإليرررديولوجيات العلمانيرررة وتتبنرررى أفكارهرررا وتنخرررري فررري أنشرررطتها، لررريس كفررررا 
باإلسالم، لكن ألن اإلسالم الرسمي والتقليردي لرم يكرن يشرفي الغليرل، ولرم يكرن يسرمح لهرم برالتفكير 

لتقصري حرول أمرور وكانرت أيرة محاولرة مرن طررف المثقفرين الشرباب للتسراؤل وا. العقالني معره وبره
تنسرب إلررى اإلسرالم، تفسررر بتوجهررات إلحاديرة وبالزندقررة، حيرث كانررت عمليررة التسراؤل والتفسررير مررن 

 .اختصاص الشيوخ التقليديين أو من اختصاص السلطة والمجامع العلمية الدينية التابعة لها
مررع  وممررا زاد فرري ارتبرراك مفهرروم اإلسررالم فرري أذهرران النرراس وسررلوكياتهم وتررداخل اإلسررالم

أمررور تنسررب إليرره وليسررت فيرره، واحتكرراره مررن طرررف فئررة محررددة مررن الفقهرراء وعلمرراء السررلطة، هررو 
. انتشار األمية والجهل وغياب مناهج تدريس تنقل إلى الناشئة المعنى الحضاري والعميرق لإلسرالم
ففرري مجتمعررات تزيررد فيهررا نسرربة األميررة علررى سررتين بالمائررة، كيررف يمكننررا أن نتحرردث عررن مجتمررع 

ومرررا زاد مرررن حررردة المشررركلة . لم، إال باعتبرررار اإلسرررالم طقررروس وعبرررادات ولررريس حضرررارة تؤسرررسمسررر
وتفاقمهررا، هررو االنقسررام الحرراد للمجتمررع العربرري إلررى قلررة مترفررة ذات تعلرريم عصررري علمرراني وثقافررة 

 .مشبعة بروح الغرب وقيمه، وأغلبية جاهلة فقيرة وأمية ذات تعليم تقليدي
م إال أسرمه وتتعامرل معره كشريء مرن الترراث الرذي عفرا عنره األولى ال تعرف مرن اإلسرال 

وبعررض شرررائح هررذه النخبررة ممررن هررم فرري -الررزمن وتحملرره كررل أسررباب التخلررف عررن ركررب الحضررارة 
إال أنهررا ترفررع شررعارات اإلسررالم  -السررلطة السياسررية ومررع عرردم إيمانهررا الكامررل بالشررريعة اإلسررالمية

شرعية دينية، ولتمرر من خرالل خطابهرا الرديني، وتنصب نفسها حامية حماه، لتضفي على نفسها 
الررذي يخرردر عقررول الجمررراهير المتدينررة تقليررديا وبالوارثررة، سياسررراتها وتحقررق مصررالحها، بينمررا واقرررع 
سلوك هرذه النخبرة السياسرية ونمرط حياتهرا همرا أبعرد مرا يكرون عرن اإلسرالم، والثانيرة، أغلبيرة يعمهرا 
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ف وفي أحزمة البؤس على أطرراف المردن، تمرارس طقوسرا ، تتكدس في األرياواألميةالفقر والبؤس 
تعتقررد أنهررا اإلسررالم، وحتررى منرراهج التعلرريم الترري تتلقاهررا فهرري تقليديررة محررض فرري المراحررل األول، 
وتقنيررة وعلمانيررة فرري المراحررل العليررا، وكررذلك األمررر بالنسرربة إلررى الرردروس الدينيررة، فررإن نرروع التوجيرره 

 . يخدمان اإلسالم الحقيقي بشيءونوع الموجهين الدينيين، لألسف، ال
اإلسالم الذي يلقن للتالميذ، تتداخل فيه الحقيقة مع الباطل واألسرطورة، ويرتم التعامرل مرن 
خاللره مرع عواطرف وغرائرز الخروف عنرد التالميررذ، بردال مرن التعامرل مرع عقرولهم، ويصربح اإلسررالم 

لموضررروعات المسررريطرة علرررى عالمررا مخيفرررا ومرعبرررا فيررره نرررار جهرررنم وشررياطين وعرررذاب ال ينقطرررع، وا
الدروس والكتابات الدينية المدرسية وغير المدرسية، كمشاكل الزواج والطالق ونروع اللبراس واإلرث 

والخمر هي أمور مهمة ولكنها ليست األساسية، فيما المشاكل الحقيقيرة أبعرد مرا تكرون عرن  ناالز  و
دروس الدينيرة وبرالتعليم التقليردي وكيف يمكن أن تنراقش أمرور جوهريرة والمكلفرون بالر. هذه الدروس

عموما أناس ينتمون إلى الماضي، غير متفتحين علرى علروم العصرر وغيرر مطلعرين علرى مشراكل 
السرراعة، وكتررب التررراث هرري كررل معررارفهم وحيرررز مررداركهم؟ واألخطررر مررن ذلررك أن المررنهج المتبرررع 

اإلنسران، بإرجراع كرل فعرل أو والروح السائدة في هذه التربية تقتل روح الخلق واإلبداع والعمرل عنرد 
عمل أو إنجاز إلى إرادة هللا وقدرته، وكأن إرادة اإلنسان في الفعل والعمل شيء يتنراقض مرع إرادة 

اإلنسان يصبح مجرد أداة ال حول له وال قوة وال دور له في هذه الحياة، إال انتظرار مشريئة هللا هللا، 
أجيررال مرن السرلبيين االتكرراليين العراجزين المنتظرررين والتسرليم بإرادتره، األمررر الرذي يرؤدي إلررى تربيرة 

والجروع والفقرر أيضرا مرن إرادة هللا الرذي ال  !فالحكم الجائر مرن إرادة هللا. إرادة هللا والمستسلمين لها
وهزائمنررا أمررام العرردو أيضررا هرري نكسررات ومصررائب ال دور لنررا فيهررا وال قرردرة لنررا علررى  !راد إلرادترره

فهرم  اإلسرالم،دة إليهم هذه الدروس والمرجون لهذه األفكار السلبية عرن أما األشخاص المسن !ردها
غالبررا مررن الشرريوخ المسررنين، أو مررن الملتحررين الجررادين الصررارمين بوجرروه مكفهرررة ال تعرررف االبتسررام 
أو االنشررررراح، ويسررررتعملون لغررررة ومصررررطلحات تنتمرررري إلررررى عصررررر غيررررر هررررذا العصررررر، ويناقشررررون 

ية المعاشة، مما يخلق لدى المتلقي مرا يشربه ازدواج الشخصرية، موضوعات ال تالمس الحياة اليوم
إذ يكرون أثنراء تلقيرره هرذه الرردروس والمحاضررات فرري عرالم معرين، وعنرردما يخررج إلررى معتررك الحيرراة 
يصطدم بعالم آخرر وحيراة أخررى، وكرأن ال عالقرة لإلسرالم الملقرن بهرا، فيقرع ضرحية التنراقض برين 

ثر غرابة في األريراف، حيرث تسرود األميرة ويعرم الجهرل، فيتحرول وتكون الصورة أك. هذين العالمين
إلى مجرد طقروس وأسراطير ال ي ْفق ره  -وهم نصف عدد السكان تقريبا-اإلسالم لدى سكان األرياف 

الرخ، .... معناها، وإلى تقليد عرادات يقروم بهرا سركان المردن مرن صرالة وصريام وحرج وأضرحية عيرد
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الحضررر والتمررايز الشرركالني عررن اآلخرررين أو كنرروع مررن التقاليررد، كنرروع مررن إظهررار المكانررة والتشرربه ب
 1.من دون فهم واع لمغزى اإلسالم وروحه، وبجهل لتاريخه وتشريعاته وأصوله

هررل يوجررد هنرراك مليررار مسررلم فرري العررالم؟ وهررل : لنررا أن نتسرراءل ومررن هنررا يصرربح مشررروعا  
ة واألحرزاب والمرؤتمرات التري الدول الرذي تصرنف كردول إسرالمية هري مسرلمة بالفعرل؟ وهرل األنظمر

إنرره ممررا يسرريء إلررى اإلسررالم الحقيقرري أن  .تنطررق باسررم اإلسررالم وترفررع راياترره هرري مسررلمة بالفعررل؟
نقرنرره بواقررع حررال المسررلمين، أي نقرنرره بررالتخلف والبررؤس والجهررل والتعصررب، فكررل هررؤالء ينسرربون 

 -هي عليره هرو اإلسرالم الحقيقريمن األغلبية، التي تعتقد أن ما  -أنفسهم إلى اإلسالم، إما جهال 
أو نفاقرررا ومصرررلحة مرررن بعضرررهم اآلخرررر الرررذين يسرررعون إلرررى إضرررفاء شررررعية دينيرررة علرررى تصررررفاتهم 
وسياسررراتهم ومصرررالحهم باسرررتغالل المشررراعر الدينيرررة الغامضرررة والمشوشرررة لررردى الجمررراهير الشرررعبية 

 .وجهلها بحقيقة اإلسالم
دينا ودنيرا فري الوقرت نفسره، والمطالبرة،  أما القول بأن اإلسالم يتميز عن المسيحية بكونه

بناء عليه، بالتطبيق الحرفري لنصروص القررآن والحرديث النبروي، والرجروع إلرى األصرول األولرى إلرى 
فالشرك أنره فري . عهد الرسول والخلفاء الراشدين كمرجعية إسنادية، فرإن األمرر يحتراج إلرى توضريح

لخاصرة بالمعرامالت وتنظريم أمرور النراس ذلك العهد، كان اإلسرالم كرذلك، حيرث كانرت النصروص ا
كافيررة لإلجابررة عررن كثيررر مررن قضررايا ومشرراكل ذلررك العصررر، بمعنررى أن الررنص كرران متطابقررا مررع 

أمررا اليرروم، فررإن . الواقررع، باإلضررافة إلررى خصوصررية شخصررية الرسررول وشخصررية الخلفرراء الراشرردين
واقرع الرذي أصربح أكثرر تعقيردا الحياة تتطور وتتعقد، والرنص الرديني تباعردت معانيره المباشررة مرع ال

وتمررايزا واختالفررا وتناقضررا بعضرره مررع بعررض، لتشرررذمه إلررى مجتمعررات متباعرردة ذات نظررم سياسررية 
  6.واقتصادية واجتماعية ولغوية وثقافية مختلفة

وال يمكن أن نتجاهل هنرا الصرعوبة علرى المسرتوى التطبيقري، فري مرا يتعلرق بمرن يحرق لره 
 تروحي بهرا قاعردةمكن االجتهاد فيها، فليست األمور بالبسراطة التري االجتهاد، والموضوعات التي ي

فتعقررد المجتمعررات، جعررل المتشررابهات، أو األمررور الررذي يثررور الغمرروض ( الحررق برريِّن والباطررل برريِّن)
فحجرررم المعرفرررة اإلنسرررانية خرررالل العقرررد األخيرررر وحرررده، يفررروق .كثيررررة -أهررري حرررق أم باطرررل -حولهرررا 

ئدة فرري القرررن السررابع المرريالدي، وهررذا التطررور المعرفرري بحاجررة إلررى بمرررات المعرفررة الترري كانررت سررا
دمج في منظومرة القريم واألفكرار والمعتقردات اإلسرالمية، وعمليرة تكييرف و تعرايش مرا برين اإلسرالم 
وبينها، وخصوصا أن هذه المعرفة ليست وليدة أفكارنا وقيمنا اإلسالمية، ولكنها جاءت مرن اآلخرر 

 .بقيمه ومعتقداته
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هرل كرل إنسران مؤهرل لالجتهراد فيهرا؟ أم أنهرا  ؟من يحق له أن يجتهد في هرذه األمرورإذا 
من اختصاص أولي األمر؟ أم أنها من اختصاص أولري الخبررة فري الموضروع محرل االجتهراد؟ إن 
اإلجابررة ليسررت برراألمر الهررين، والتسرراؤل لرريس بالشرريء المسررتجد، لكررن أوضرراع الجهررل والفقررر الترري 

المي، وفرري ظررل الهيمنررة واالسررتالب، الممررارس مررن طرررف ثقافررات وحضررارات يعيشررها العررالم اإلسرر
متفوقة ومغايرة، وفي ظل هيمنة رجال الدين التقليديين على الشأن الديني، ووضرع النقراش فيره فري 
نطرررررراق المحرمررررررات، ومررررررع انقيرررررراد المسررررررلمين ألنظمررررررة مشرررررركوك فرررررري شرررررررعيتها الدينيررررررة والشررررررعبية 

إن فتح باب االجتهاد يتحول إلرى مشركلة عويصرة، ترزداد تعقيردا والديمقراطية، في ضوء كل ذلك، ف
مررع تبرراين أوضرراع المسررلمين وتبرراين نظمهررم وثقافرراتهم وغيرراب الدولررة الواحرردة، فيتحررول الرردين إلررى 

كرل بمرا يخردم أغراضره،  -وبين المجتمعات-مطية وأداة توظفها األطراف المتصارعة في المجتمع 
ضها مع بعض حول الموضوع الواحد الن المرجعيرة فري التفسرير وكثيرا ما تتناقض االجتهادات بع

 11.والتأويل ال تكون روح اإلسالم وقيمه، ولكن مصالح سياسية دنيوية
والخلل هنا ليس في النص الديني، الن النص الديني كان يخاطرب مجتمعرا محرددا وبلغرة 

لمجتمع العربري اإلسرالمي فرالنص، كلغرة ومفرردات، كران خاصرا برا. ومفاهيم وأمثلة من واقع حياتره
اليروم ال يعنري بالضررورة  اإلسرالمفتطبيرق . آنذاك، أما اإلسالم كروح وكقيم فهرو لكرل زمران ومكران

. والمجتمرع اإلنسرانمن النصوص، لما فيه خدمرة  اإلسالمالواقع لنص محدد، بل استلهام  إخضاع
وضرررعية تسرررتجيب  وعنررردما نقرررول اسرررتلهام أو تأويرررل الرررنص، فهرررذا يعنررري وضرررع نصررروص وقررروانين

 .اإلسالملمتطلبات الحياة والعصر بما ال يتناقض مع روح 
إن رفرررض القرررول بصرررحة وضرررع قررروانين بشررررية ترررنظم حيررراة النررراس فررري مختلرررف مجررراالت 
الحياة، والتشبه والتقيد بالنص القرآنري والحرديث النبروي، مرن دون مرونرة فري التعامرل، يعنري إحردى 

، قرآنيررررا وحررررديثا، يترررروفر علررررى إجابررررات حررررول مشرررراكل األولررررى هرررري أن الررررنص الررررديني: فرضرررريتين
هررذا . ومسررتجدات العصررر، وأن كررل صررغيرة وكبيرررة يترروفر الررنص الررديني علررى إجابررة مباشرررة عنهررا

حررول العالقررات الدوليررة  نصوصررا   -وحررديثا   قرآنيررا  -يعنرري أنرره يمكننررا أن نجررد فرري الررنص المقرردس، 
شررركات، وحبرروب منررع الحمررل، وأطفررال األنابيررب، المعاصرررة، ونظريررة الدولررة واالقتصرراد والتررأمين وال

الرخ، وهرذا شريء غيررر موجرود فري الرنص الررديني، وال ... والرذرة، واالستنسراخ وغيرهرا مرن المجرراالت
يمكنررره أن يكرررون ألن الرررنص الرررديني المقررردس، سررريبدو فررري نظرررر المسرررلمين األوائرررل، غريبرررا وغيرررر 

هري القرول برأن هللا، جلرت قدرتره،  :ثانيرةالوالفرضرية . مفهوم، يتحدث عن أمور غريبة عرنهم وشراذة
لرم يكررن يرردري مررا سرريطرأ علرى العررالم مررن تحرروالت ومررا سرريواجه مرن مشرراكل ومررا سيسررتجد مررن نظررم 
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ال شررررك فرررري أن الفرضرررريتين ! واكتشررررافات، وعليرررره، فررررإن هررررذه األمررررور مرفوضررررة ويجررررب تجاهلهررررا
هرو القرول بأنره يعرود إلرى إذا، الشيء األقرب إلرى المنطرق، وإلرى حقيقرة الرنص الرديني . مرفوضتان

النررراس تأويرررل الرررنص الرررديني والتعامرررل معررره بيسرررر ووضرررع هرررذه الترررأويالت والتفسررريرات فررري قررروانين 
ومبادئره األخالقيرة،  اإلسرالموضعية تجيب عن مشاكل العصر، وبما ال يجعلهرا تتنراقض مرع روح 

ترردخل فرري  -الررخ حقررةالفرري السياسررة واالقتصرراد واالجتمرراع والعلرروم -بمعنررى أن القرروانين الوضررعية 
  11".أنتم أدرى بشؤون دنياكم" :باب االجتهاد في أمور مستجدة، وهذا يتفف مع قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص

بحد ذاتره، وتميرزه  اإلسالمإذا، فالخصوصية التي يتحدث عنها بعضهم ليست خصوصية 
لكنهرررا  -حررردود وهررري خصوصرررية موجررودة برررال شرررك ولكررن فررري  -عررن الرررديانات السرررماوية األخرررى 

خصوصررية أوضرراع المسررلمين، خصوصررية اجتماعيررة سياسررية واقتصررادية، وهرري أوضرراع ال تنسررب 
وبالتررالي عنرردما نقررارن بررين العلمانيررة فرري . مدعيرره والمتعرراملين معرره إلررىالحقيقرري بررل  اإلسررالم إلررى

العررالم الغرررب المسرريحي، بررالمفهوم الررذي أوردنرراه أعرراله، والعلمانيررة الترري يجررري الحررديث عنهررا فرري 
اإلسرررالمي، يجرررب األخرررذ بعرررين االعتبرررار الظرررروف والتحررروالت التررري سررربقت وتسررراوقت مرررع تطبيرررق 
العلمانيررة فررري الغرررب وهيرررأت شررروي نجاحهرررا، ومقارنتهرررا بررالظروف واألوضررراع السررائدة فررري العرررالم 

ع ، التعامرل بمرونرة مراإلسرالمونعتقد أنره ممرا يخردم  .العربي اإلسالمي، حيث يراد تطبيق العلمانية
ل، وحرراجز لغررز وقيررد علررى العقرر إلررىمقولررة إعجرراز الررنص القرآنرري، برردال مررن تحويررل الررنص المقرردس 

 . أمام التطور واإلبداع
أنراس  إلرىالقرول بإعجراز الرنص القرآنري كران ذا هردف معرين عنرد نرزول القررآن، وبالنسربة 

ف مجتمعرات أمرا اليروم، فري عرالم متغيرر، وظررو .ومجتمعات محددة، لها لغتها وأوضاعها الخاصة
 إلررىولغررات وثقافررات متباينررة، فرران التمسررك بررالفهم الجامررد إلعجرراز القرررآن كلغررة وتعبيررر، قررد يسرريء 

أكثررر ممررا يفيررده، الن التقيرد بأعجرراز الررنص، قررد يقنررع الربعض مررن أصررحاب اللغررة العربيررة،  اإلسرالم
يمرة الخالقرة فأنره وق اإلسرالمولكنه ال يستطيع إقناع أناس من لغات وثقافات أخرى، أما إبراز روح 

مرا يلحرق  اإلسرالمكقريم وتربيرة حسرنة، ويبعرد عرن  اإلسرالميتعامرل مرع  ألنهأكثر قدرة على اإلقناع 
برره مررن تعصررب وانغررالق وتخلررف، ويجعلرره قررابال السررتيعاب األمررور المسررتجدة ويفررتح البرراب واسررعا 

 للفهررم مررن كرررل لالجتهرراد والتأويررل أمررام ذوي االختصاصررات فرري األمرررور المسررتجدة، ويجعلرره قررابال
 . ثقافات العالم

هررذا الفهررم إلعجرراز القرررآن، يسررمح لكررل ذوي الخبرررة واالختصرراص وللعلمرراء والبرراحثين مررن 
والنهررل مررن علمرره وتعاليمرره دون أن يكونرروا شرررطا  اإلسررالمكررل الثقافررات والجنسرريات باالنفترراح علررى 
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إن عقررل العلمانيررة .اإلسررالممتعمقررين فرري اللغررة العربيررة، بررل يكتفرري مررنهم أن يكونرروا مشرربعين بررروح 
وتلمررس أسرررباب نجاحهرررا وفهرررم آليرررات عملهرررا وتطبيقهررا فررري الغررررب، ال يسرررتقيم إال فررري إطرررار نظررررة 
شررمولية إلررى الترراريخ األوروبرري منررذ القرررن السررادس عشررر، تقريبررا، حتررى نهايررة القرررن التاسررع عشررر، 

ضروعية لنجراح العلمانيرة بما حفلت به هذه الحقبة من تحوالت وأحداث وثورات هيرأت الشرروي المو 
 .سمات العامة التي هي عليه اليوموأخذها ال

مررررن التعسررررف أن نفصررررل بررررين العلمانيررررة وبررررين الثررررورات الدينيررررة والسياسررررية واالجتماعيررررة 
فررالثورة الدينيررة . واالقتصررادية الترري شررهدتها أوروبررا، والترري هيررأت المنرراخ المناسررب لنجرراح العلمانيررة

الغربرري، جعلترره يضررع محررل التسرراؤل كررل مررا يتعلررق بنظرترره إلررى  اإلنسررانمثلررت ثررورة عقليررة لرردى 
الدين، وكل ما هو ثاو في عقله من تفسيرات ومفاهيم وتصورات حول نفسه ومحيطه وكل األمرور 
التي تنسب إلى الدين، أي أنها أعادت النظر ليس في الدين بحد ذاته، ولكرن فري وضرع الردين فري 

كما أن الثرورات السياسرية واالجتماعيرة فري . الحياتية األخرى المجتمع ووظيفته وعالقته بالمجاالت 
الخ، أعادت إلى اإلنسران إنسرانيته وخلقرت المرواطن الرذي يعررف حقوقره ... فرنسا وبريطانيا وألمانيا

وواجباتره، وحرددت عالقرة الحراكمين برالمحكومين وأبررزت مفهروم إرادة األمرة وحقهرا فري الثرورة وفري 
ء اآلخرررين مررن حرق احتكررار الررديني والمقردس أو التحرردث باسررم اإللرره، تغييرر حكامهررا، وجررردت هرؤال

كرامتره وثبترت  اإلنسرانوالثورة الصناعية أعرادت إلرى . أي أنها أسقطت الشرعية الدينية عن الحكام
مرررن العررروز والفاقرررة، وأعطرررت الررروطن  اإلنسرررانإنسرررانيته بتوفيرهرررا ظرررروف حياتيرررة شرررريفة وتحريرهرررا 

العلميررة حررررت العقررل اإلنسرراني مررن هيمنررة الخرافررة واألسرراطير وسررهلت  مررواطنين منتجررين، والثررورة
عمليررة تحكمرره فرري الظررواهر الطبيعيررة واالجتماعيررة وفهمهررا وتفسرريرها باعتبارهررا أشررياء، حقائقهررا فرري 

 .ذاتها وليس في مصادر خارجة عنها
 .رفررةالمعمشرركلة  :األولررى :مشرركلتينأشررار دمحم أركررون إلررى أن العلمنررة موقررف للفكررر أمررام 

كيف يمكن أن نعرف الظواهر؟ كيف يمكن أن نفهم العالم بشكل دقيق ومطرابق؟ ال يجروز حرمران 
كيرررف يمكرررن إيصرررال هرررذه المعرفرررة بعرررد  :الثانيرررةاإلنسررران مرررن حرررق الفهرررم بحجرررة أي شررريء كررران، 

اكتشررافها وبلورتهررا إلررى اآلخرررين؟ وعنرردما نتوصررل إلررى نتررائج جديرردة ومحررددة فرري مجررال علمرري مررا 
ا مسرررؤولية ال تقرررل أهميرررة عرررن االكتشرررافات هررري مسرررؤولية التوصررريل، أي توصررريل هرررذه تبقرررى علينررر

ويؤكررد دمحم أركررون انرره عررانى شخصرريا مررن هررذه الناحيررة كثيرررا . النتررائج إلررى اآلخرررين، إلررى الجمهررور
 .12ومازال وخصوصا فيما يتعلق ببحوثه المتعلقة بالفكر اإلسالمي والفكر العربي

ن مرا عرزز نجراح العلمانيرة فري الغررب، وتقبرل النراس إياهرا، وبصورة عامة، يمكن القرول إ
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من دون أن يشعروا أنهم يتخلون عن مسيحيتهم بالتعامل معهرا، أن المجتمرع الغربري العلمراني هيرأ 
للناس شروطا حياتية دنيوية أفضل مما كانوا عليه، ساعدتهم على حل مشاكلهم اليومية، ومكنرتهم 

ي الطبيعررة وفرري المجتمررع، مررن دون أن يحترراجوا إلررى فترراوى رجررال مررن القرروة والقرردرة علررى الررتحكم فرر
فهرم مرع عردم إنكرارهم آخررة . الدين، أو ينتظروا حلوال سماوية، أو يهربوا من الردنيوي إلرى األخرروي 

مرررا بعرررد المررروت، وضرررعوا نصرررب أعيرررنهم آخررررة دنيويرررة يعملرررون مرررن أجلهرررا وهررري المسرررتقبل، فعملررروا 
يها آخرة مرا بعرد المروت واآلخررة بمعنرى المسرتقبل، فلرم تعرد اآلخررة لدنياهم وعملوا آلخر تهم بمفهوم

وهكرذا .تعني نسيان وتجاهل الردنيا بحاضررها ومسرتقبلها، برل هري المسرتقبل الالمنظرور والالمتنراهي
علرررى فهرررم الحيررراة والرررتحكم فررري واقعررره وحرررل مشررراكله، قلرررت حاجتررره إلرررى  اإلنسرررانفكلمرررا زادت قررردرة 

ل أو األيررديولوجيا أو األسررطورة أو انتظررار حلررول سررماوية لمشرراكله، الهررروب مررن الواقررع إلررى الخيررا
وهرذا ال يعنري ضرعفا فري . وبالتالي قلت حاجتره إلرى استحضرار الررب لينروب عنره فري حرل مشراكله

درجة اإليمان، بل على العكس، قد يرؤدي إلرى زيرادة اإليمران براهلل واإليمران بعظمتره وحمرده وشركره 
 .من حل مشاكله والتحكم فيما يحيط به اإلنسانتمكن على إنارته العقل البشري لي
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تفهررم العلمانيررة فررال ، (المررد األصررولي)الوجرره اآلخررر للمشرركلة، وهررو مررا يطلررق عليرره تسررمية 
ن في عالمنا العربري اإلسرالمي، إال بفهرم األصرولية اإلسرالمية، وال تفهرم بالترالي هرذه األخيررة إال مر

وربمرا .خالل عالقتها الجدلية التناقضية مع دعراة العلمانيرة وتطبيقاتهرا فري الرنظم والدسراتير العربيرة
 13.إلى الرجوع إلى أصولها الغربية كمرا يرذهب بعرض الكتراب العررب" األصولية"ال يحتاج المفهوم 

 1651فحترى عرام  ،fundamentalismفحتى باحثون أوروبيون يقولرون بحداثرة ترداول مصرطلح 
لررم يكررن للكلمررة أي مرردخل فرري قرراموس أكسررفورد، وقررد اسررتعمل المصررطلح لوصررف قرروى اجتماعيررة 

  .14جديدة، قوى تدافع عن التقليد بأسلوب تقليدي
فاألصرررولية، لغرررة ومعنرررى واصرررطالحا، مسرررتمدة مرررن اللغرررة العربيرررة ومرررن التررراريخ العربررري 

يقروم عليره ونشرؤه الرذي ينبرت  األساس الذي"فأصل الشيء هو ". األصل"اإلسالمي فهي تأتي من 
ومنابتررره األولرررى ليسرررت بالشررريء الجديرررد فررري التررراريخ العربررري  اإلسرررالموالعرررودة إلرررى أصرررول ". منررره

التأسريس "اإلسالمي، األمر الذي أتاح لظاهرة األصولية بعدا زمنيا مكنها من الوصول إلرى مرحلرة 
اعي، يتعامررل المجتمررع معهررا داخررل المجتمررع، أي أنهررا أصرربحت جررزءا مررن الواقررع االجتمرر" النظررامي

دينيرة، برل للتكيرف معهرا واسرتيعابها وتردجينها / ليس بهدف إيجاد حل نهائي لهرا كظراهرة اجتماعيرة
-وتبيئتهررا بمررا ال يخررل بانتظررام النسررق االجتمرراعي، وبالتررالي يصررعب الررتكهن باستئصررال المشرركلة 

فسرررها، وفررري ظرررل الشرررروي علرررى المررردى القريرررب، فررري ظرررل البنرررى العقليرررة واالجتماعيرررة ن -الظررراهرة
واألوضررراع المشرررار إليهرررا سرررابقا، وخصوصرررا أن كرررل األطرررراف تسرررعى إلرررى توظيرررف الررردين لخدمرررة 

 . مصالحها الخاصة، بما في ذلك األنظمة نفسها، التي تشتكي من ظاهرة التطرف الديني
أو الحركرررررات األصرررررولية، ووجودهرررررا فررررري غالبيررررررة ( التطررررررف الرررررديني)إن تكررررررار ظررررراهرة 

، إلرى حراالت إلسالمية مع تباين صور التعبير عنها من حاالت تفجرر واحتردام أحيانرا  المجتمعات ا
 تعايش مع الوضع القائم وظهور المشركلة علرى شركل موجرات وفري فتررات متقطعرة، وأخرذها طابعرا  

إن العوامررل الحقيقيررة لظهررور الظرراهرة هرري عوامررل : كررل ذلررك يرردفع إلررى القررول اسررتقطابيا   عصرربويا  
فرررررإذا سرررررمحت الظرررررروف السياسرررررية . بشرررررروي الحيررررراة وأشررررركال نظمهرررررا المختلفرررررة دنيويرررررة، تتعلرررررق

واالجتماعية واألوضاع االقتصادية بتوفير شروي حياة أفضرل للمجتمرع، وبخلرق تروازن برين أنسراقه 
-أو شرررائحه المختلفررة، وترروفير متطلبررات التعررايش السررلمي بررين مختلررف شرررائح المجتمررع وطوائفرره 
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تررروارت المشررركلة بشررركلها المتطررررف وانتفرررى مبرررررا استحضرررار الررررب  -تعرررايش بالتراضررري ال برررالقهر
أمرا إذا اخترل التروازن وعجرزت السياسرة عرن خلرق حالرة تعرايش .لينوب عن البشر في حل مشراكلهم

وانسرررجام داخلررري، وإذا تأزمرررت الظرررروف االقتصرررادية وأصررربحت الفلسرررفات واأليرررديولوجيات الدنيويرررة 
الشرباب يعريش فري حالرة ضرياع وتشرتت وفقردان ثقرة فري عاجزة عن حل مشاكل المجتمرع، وأصربح 

كررل شرريء، تظهررر الحركررات الدينيررة كعامررل تحررريض وإثررارة، وكعامررل اسررتقطاب وتميررز أو كعامررل 
لترردخل الميرردان موظفررة خطابررا يررزعم أصررحابه أنرره البرنررامج البررديل  -أو كررل ذلررك-رفررض واحتجرراج 

يضررفي عليهررا طررابع دينرري لغيرراب أو  القررادر علررى حررل مشرراكل المجتمررع، أي أن الحلررول المقترحررة
 .فشل الحلول الدنيوية العلمانية، لكن المشكلة في جوهرها تبقى دنيوية
والتردين بشركل عرام،  اإلسرالمالشك في أن التطرف الديني هو تصررف ال عقالنري، بينمرا 

فررري مغرررزاه العميرررق الروحررري واألخالقررري، هرررو تصررررف عقالنررري، ولكرررن مرررا يجعرررل التررردين عمرررال ال 
يرررا، أي يوصرررله إلرررى مرحلرررة التطررررف االسرررتقطابي القرررائم علرررى تكفيرررر اآلخرررر ونبرررذه، هرررو ال عقالن

فإرهرراب األنظمررة وفسررادها وانتفرراء . عقالنيررة الواقررع القررائم مررن نظررم وأنظمررة ومؤسسررات وسررلوكيات
شروي الحياة الكريمة، والمواقف الالعقالنية والعنصررية للغررب فري تعاملره مرع الشرعوب اإلسرالمية 

هرري الترري تسررتثير الجانررب الالعقالنرري عنررد المترردينين، وهررو جانررب التطرررف  -بيررة خصوصرراوالعر -
وكلما تمت عقلنه الواقرع بجعلره قائمرا علرى العردل واإلنصراف . واالنكفاء على الذات ومعاداة اآلخر

ممارسرري وحقوقرره، نزعررت مررن المترردينين صررواعق تفجيرررهم وتحررولهم إلررى  اإلنسررانواحترررام إنسررانية 
أو بشركل آخرر، كلمرا جعلنرا الحاضرر أفضرل . عقالني، أي إلى ظراهرة التطررف الردينيغير  سلوك

الرذي تتقمصره  -وهذه هي سنة الحياة وطبيعرة التطرور الرذي يسرير إلرى األمرام دومرا-من الماضي 
بعرررض الحركرررات األصرررولية، وتجعلررره نموذجرررا لمرررا يجرررب أن يكرررون، وكلمرررا أصررربحت المجتمعرررات 

كم في واقعها وعلى التحرر من عوامل الهيمنة واالستالب التري تحكرم المسلمة أكثر قدرة على التح
عالقتهررا بالمجتمعررات األخرررى، قلررت الحاجررة إلررى االسررتنجاد بالماضرري وبالسررلف الصررالح، وانتفررى 

 .مبرر انتشار النزعة الدينية المتطرفة
" صرولييناأل"إذا األسباب الحقيقية الكامنة وراء تفجر ظاهرة التطرف واحتدام الصراع برين 

مرن جانرب أخرر، هري أسرباب دنيويرة، مشراكل تررتبط برالفقر " علمانيرة"من جهة، وبين أنظمة وقوى 
والبطالة والهيمنة األجنبية، واإلحباي واليأس المسيطر على الجيل الصراعد، أي أنهرا غيرر مرتبطرة 

بالتررالي، فررإن مباشرررة باأليمرران برراهلل أو عرردم األيمرران برره، أو بررأن نكررون مسررلمين أو غيررر مسررلمين و 
طررررح بعرررض الحركرررات اإلسرررالمية الجانرررب السرررلوكي والطقوسررري مرررن الررردين ال يعبرررر عرررن حقيقرررة 
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حترى فري الجانرب . المشكلة ولرن يسراعد علرى حلهرا، ألنهرا، ببسراطة ال تتعامرل مرع جروهر المشركلة
، أو الديني اإليماني فحيث إننا لسنا فري زمرن األنبيراء والرسرل والقديسرين، وحيرث إن هرذه الحركرات

األشخاص، ال يمكنها أن تدعي أنها على اتصال برب العالمين، أو أنها تحتكرر السرر اإللهري، وال 
تدعي أنها جاءت بآية قرآنية جديدة، أو بحرديث نبروي جديرد، إذا فهري تسرعى لتوظيرف واستحضرار 
يررة الرردين، والمقرردس الررذي هررو للجميررع، مررن أجررل أهررداف سياسررية واجتماعيررة أو اقتصررادية، أي دنيو 

 .بشكل عام ال تعبر بالضرورة عن الحاجات الحقيقية للمجتمع
نعتقررد أن توظيررف الرردين لصررالح الرردنيا لرريس برراألمر الخطررأ بررل هررو أسرراس وهرردف الرردين 
ولكررن يجررب عقلنترره مررن خررالل إعررادة النظررر، لرريس فرري الرردين بحررد ذاترره، ولكررن فرري الموضررع الررذي 

ة تكتسررب مصررداقية بتموضررعها كحالررة رفررض يحتلرره فرري المجتمررع، فررال شررك فرري أن الحركررات الدينيرر
لواقرع ال خررالف علررى فسرراده، وعلرى الحاجررة إلررى تغييررره، وتتموضررع كإطرار يمررأل الفررراغ النرراجم عررن 

الغررب اإلمبريرالي والكيران -انسحاب األيديولوجيات األخرى، وكتعبير عن هوية تمرايز عرن اآلخرر 
ري لكررل مررا هررو عربرري ومسررلم، أي أن الررذي ال يخفرري عررداءه القررومي والررديني والحضررا -الصررهيوني
يصرربح فرري هررذه الحالررة كخررط دفرراع أخيررر يسررتند إليرره العرررب حتررى ال ينرردثروا وينتهرروا كأمررة  اإلسرالم

والخرروف الررذي تبديرره الرردول األوروبيررة والكيرران الصررهيوني مررن المررد  15وكمجموعررة بشرررية متحضرررة
جهرا نرار الفتنرة وصرب الزيرت علرى األصولي، وتأليبها األنظمرة العربيرة ضرد األصروليين، برل وتأجي

النار، كل ذلك يرجرع إلرى تحسرس الردول االسرتعمارية وبعرض األنظمرة العربيرة لمرا يمكرن أن تمثلره 
 . الحركات األصولية من فضح للواقع الفاسد واستقطاب للقوى الرافضة له

حيررررث أن الواقررررع العربرررري اإلسررررالمي يخرررردم المصررررالح الغربيررررة والكيرررران الصررررهيوني، فررررإن 
حة الغرب الدفاع عن هذا الواقع بمناوأة الحركات األصولية برنهج سياسرة مدروسرة ومحسروبة، مصل

أي أنها ليست مناوأة مطلقة لكل الحركات األصولية، برل لمرن ال تتماشرى سياسرتها وممارسرتها مرع 
والشرك أيضرا فري أن الردين، كعنصرر اسرتقطاب وتميرز عرن اآلخرر، وكقريم أخالقيرة .مصلحة الغرب

قد لعب عبر التاريخ دورا مفصليا في معارك الشعوب ضد أعدائها وفي اسرتنهاض الهمرم وروحية، 
إال أن هررذا الرردور للرردين مررا كرران يمكررن أن يكررون لرروال وجررود قيررادة عاقلررة ت ْحِسررن توظيررف . وشررحنها

الدين في هذا المجال، ولوال وجود مجتمع نشط ومبدع وفاعل، ووجود مثقفين وعلمراء ليسروا أدوات 
تهيررئ  -سياسررية اقتصررادية اجتماعيررة-السررلطة السياسررية، أي لرروال ترروافر شررروي موضرروعية فرري يررد 

فرررالفرق برررين مسررريحية أوروبرررا فررري عصرررر الظلومرررات . المنررراخ المناسرررب للررردين ليلعرررب هرررذا الررردور
ومسيحيتها في عصر األنوار، ليس اكتشاف كتاب مقدس جديد أو نص دينري غراب عرن األولرين، 
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عصررر األنرروار ومررا بعررد عررن الكترراب المقرردس، ولكررن الفرررق يكمررن فرري  ولرريس فرري تخلرري أوروبررا فرري
تغيير العقليات، وفي ظهور طبقات ونخبات جديدة، تمرردت علرى احتكرار الردين مرن قبرل الربعض، 

واألمرر . وتمردت على تجهيل المجتمع باسم الدين، وأعطت تأويال جديدا للردين ودوره فري المجتمرع
شرريد المسررلمون  -قرررآن وسررنة- اإلسررالمففرري ظررل . بيررة اإلسررالميةنفسرره بالنسرربة إلررى الحضررارة العر 

وصررل العرررب والمسررلمون  -قرررآن وسررنة-نفسرره  اإلسررالمحضررارة مررن أعرررق الحضررارات، وفرري ظررل 
الخلرل فري . فالخلل إذا، ليس في القرآن والسنة، ولكن في البشر المتعاملين معهما. إلى الحضيض

ووظفرروا ( السررر اإللهرري)أشخاصررا محررددين احتكررروا نظررم وقيررادات ومؤسسررات ومثقفررين، الخلررل أن 
الرردين لرريس فرري خدمررة الرررب وال فرري خدمررة البشرررية وال فرري خدمررة شررعوبهم أو غالبيتهررا، لكررن فرري 

 .خدمة مصالح شخصية وفئوية ضيقة
، فرررري ظررررل المررررأزق الررررذي تمررررر برررره األمررررة العربيررررة، وفرررري ظررررل الهجمررررة االسررررتعمارية إذا  

ب مررا تبقررى لررديهم مررن منعررة وعررزة وكرامررة، يمكررن توظيررف الرردين والصررهيونية الشرسررة إلفقرراد العررر 
ليكرررون عنصرررر قررروة ومنعرررة، عنصرررر توحيرررد واسرررتنهاض للهمرررم، ليقررروم بمرررا عجرررزت عرررن القيرررام بررره 
األنظمة واأليديولوجيات المنهارة، ولكن ليس من خرالل التعامرل مرع الحركرات اإلسرالمية باعتبارهرا 

كررررة مسررررتقبلية، حركررررة تعررررانق الحاضررررر وعينهررررا علررررى ، بررررل التعامررررل معهررررا كحر (إحيائيررررة)حركررررات 
وحصرررر مظررراهر  -إال باعتبرررار الماضررري عبررررا ودروسرررا تسرررتلهم-المسرررتقبل ولررريس علرررى الماضررري 

وربره،  اإلنسرانالتري ال خرالف عليهرا، علرى أن تبقرى العالقرة برين  اإلسرالمالتقديس على أساسريات 
والتحليل، وفي منح صركوك الغفرران أو  وعدم قبول تنصيب أي كان نفسه نائبا عن هللا في التحريم

الوعيد بنار جهرنم، ومرا عردا ذلرك مرن أمرور يرتم التعامرل معهرا كمؤسسرات وأفكرار اجتماعيرة تسرتمد 
، ولكن بقدرتها علرى اإلسالممصداقيتها وأحقيتها في اإلظهار على غيرها، ليس بزعم انتسابها إلى 

فمرن  19.والفلسرفات واأليرديولوجيات األخررى  إثبات الذات في معركة الحياة وفي مواجهة المؤسسات
غيرررر المعقرررول مواجهرررة واقرررع فاسرررد وحضرررارة الغررررب الماديرررة المتفوقرررة، بالروحانيرررات وبالنصررروص 

 اإلسررالمكيررف يعقررل أن نرردعي عظمررة  وأالوبالترراريخ، بررل يجررب أن نواجههررا بواقررع قرروي متماسررك، 
ون؟ ذلرررك أن مجررررد امتالكنرررا وعظمرررة حضرررارة العررررب والمسرررلمين، ونحرررن ضرررعفاء متفرقرررون متخلفررر

القرآن والسنة النبوية وحفظنا إياهما، وامتالكنا تاريخا مجيدا مليئا باإلنجرازات الحضرارية، لرن تغيرر 
بشيء، برل هرو برإرادة البشرر ( إرادة هللا)هذه األمور في الواقع شيئا، فليس تردي واقعنا وتخلفنا من 

، برل (كرن فيكرون )تظار إرادة هللا بأن يقرول للشريء وتقاعسهم، والخروج من هذه الحالة لن يكون بان
والتغييرررر االجتمررراعي ومسررريرة التررراريخ همرررا دائمرررا يسرررير حسرررب إرادة . يكرررون برررإرادة البشرررر وعملهرررم



 217 

وكررل عظمررة الحضررارة العربيررة اإلسررالمية التليرردة الماضررية، ال تسررتطيع اليرروم أن  الفرراعلين،األقويرراء 
الديانات األخرى، سماوية أو غيرر سرماوية، والتري  أتباعل إن ك.تطعم طفال جائعا رغيفا من الخبز

، لم ينتظروا إذنا من ربهم أو وحيرا منره ليطروروا أوضراعهم ويحسرنوا اإلسالمقد تكون أقل شأنا من 
شرروي حيرراتهم، ولرم يرجعرروا نكسررة أصرابتهم أو أزمررة تعرضرروا لهرا إلررى إرادة فرروق بشررية، بررل بحثرروا 

عالقرراتهم، وبالتررالي تحركرروا بمحررض إرادتهررم وعررن قناعررة عقليررة، فرري الخلررل فرري ذواتهررم، ونظمهررم و 
وبررردافع المصرررلحة، محيررردين الررررب مرررن صرررراعاتهم وعالقرررات بعضرررهم مرررع بعرررض، وانطلقررروا وهرررم 

، هررو عمررل اإلنسررانمؤمنررون بررأن عملهررم علررى مررا فيرره خيررر الرردنيا وتحسررين ظررروف وشررروي حيرراة 
اليين سرلبيين ضرعفاء، وهرم برذلك لرم يتخلروا يرضي الررب الن الررب ال يرضري لعبراده أن يكونروا اتكر

فال المسريحيون تخلروا عرن مسريحيتهم، وال البوذيرون كفرروا ببروذا، وآال اليهرود تخلروا عرن . عن دينهم
وعليرره، ال يمكررن إنكررار أن اللجرروء إلررى .ديررنهم، فعنرردما أصرربح هررؤالء أقويرراء قويررت معهررم ديانرراتهم

، وعنصررر تعبئررة وتحررريض، وكتعبيررر عررن رفررض كخررط دفرراع يوقررف حالررة التراجررع العربرري اإلسررالم
إال أنره حترى .االنضواء تحت هيمنة اآلخر واستالبه، وكهوية تمرايز، يصربح عمرال مشرروعا ومبرررا

، باعتبررراره ثرررورة ومشرررروعا حضررراريا، اإلسرررالميكرررون لررره الررردور االجتمررراعي المتضرررمن فررري جررروهر 
فرقرة، فري اتجراه البنراء المسرتقبلي ال يفترض أن تكون طريقة توظيف الدين فري اتجراه التوحيرد ال الت

النظر إلى الماضي، فري اتجراه إظهرار عناصرر التمرايز عرن اآلخرر، ال علرى أسراس الرنص الرديني 
أو عظمة الماضي، بل تمايز يقوم على األفضلية واإلظهار المبنيان على قردرة الفعرل فري التعامرل 

 .مع الحاضر
الخرررالق أال متناهيرررة، أن نحبسررره فررري ، ومرررع قررردرة اإلسرررالمإنررره لممرررا يتنررراقض مرررع جررروهر 

نصررروص بعينهرررا، أو نحررروزه ضرررمن أوضررراع وظرررروف دون غيرهرررا، أو أن يصررربح أداة لشرررخص أو 
وحيث إنه ال يعقل أن يكرون .جماعة، ال يكون الرب حاضرا إال بها ومعها وال يعرف أسراره إال هم

المسرلمين والعرالمين البرد  هللا رب العالمين ضد أن يكون عباده أقوياء ومتحضرين، فإن الرب، رب
أن يكررون محبررذا بررل وداعيررا إلررى كررل مررا مررن شررأنه رفررع رايررة المررؤمنين، بررل ومحبررذا كسررر حرراجز 
الخوف من المحرم المبالب فيه، وغير المسرتمد مرن نصروص واضرحة وصرريحة فري تنراول القضرايا 

حرررم الررديني المتخيررل والمصررطنع بررل والمررؤدلج ولرريس الم-الدنيويررة، حيررث أن الخرروف مررن المحرررم 
، شرريء يتنرراقض اإلسررالموإضررفاء صررفة التقررديس علررى أوضرراع وأشررخاص باسررم  -الصررريح الررنص 

بردال مرن  اإلسرالمأمرر يرهرب النراس ويبعردهم عرن : ويسريء لره أكثرر ممرا ينفعره اإلسرالممع جروهر 
 .أن يقربهم إليه
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، أو يررزعم ممررا ال مررراء فيرره، أنرره ال يمكررن ألحررد اآلن أن يرردعي أنرره يملررك الحقيقررة اإللهيررة
، وباسرررمه، إنمرررا اإلسرررالميتحررردث عرررن  -أو حركرررة-أنررره مررروحى لررره بهرررا، بالترررالي فرررإن أي شرررخص 

. ، ولريس فروق البشررأالهيرايتحدث عن تأويل خاص أو وجهة نظر خاصرة، فهرو غيرر مفروض لره 
إن مقيررراس الحكرررم علرررى أي تفسرررير أو ادعررراء حرررول الررردين يجرررد محكررره العملررري لررريس فررري امتالكررره 

 -فهرري خارجررة عررن نطرراق البحررث ألنرره ال يوجررد مررن يجررادل فيهررا-ة أو الرردفاع عنهررا الحقيقررة اإللهيرر
 اإلنسرانومبادئره األخالقيرة لخدمرة  اإلسرالمولكن في الواقع اإلنساني، في قدرتره علرى توظيرف قريم 

واالجتماع اإلنساني، هذا األخير، الذي ال يؤسس على المقدس فقط، بل على نظرم يضرعها البشرر 
فاإلسرالم هرو سرعى متواصرل نحرو . ييفرات ألوضراع مسرتحدثة ال عهرد لألقردمين بهراويقيمونهرا، وتك

يرردعي أنرره وصررل إلررى الكمررال اإلسررالمي، وأنرره يمثررل الحقيقررة  -أو جماعررة-الكمررال، وأي شررخص 
 اإلسررالماإلسررالمية والنمرروذج الكامررل لإلسررالم، إنمررا هررو ضررد هللا بمررا هررو مطلررق وال نهررائي وضررد 

 .لبشرالذي لكل األزمنة ولكل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالصة 
 

، هرم أكثررهم حرصرا اإلسرالمإن أكثرر النراس حرصرا علرى : وفي الختام ال يسعنا إال القول
فاإلسررالم لرريس مجرررد رب يعبررد ونصرروص تحفررظ وتقرردس، ولكنرره . وإنسررانيته اإلنسررانعلررى كرامررة 

التررردي لينقررل البشرررية مررن وضررع  اإلسررالمأيضررا، الررذي وجررد الرردين مررن أجلرره، وقررد جرراء  اإلنسرران
إسرالما هرم  -أشرخاص أو حركرات وأحرزاب وأنظمرة-إن أكثر النراس . والعبودية إلى الحياة الكريمة
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. أكثررررهم احترامرررا لإلنسررران وتحقيقرررا لمصرررالحه وصرررونا لحريتررره والتزامرررا بالعدالرررة والحرررق واإلنصررراف
والشرررك فررري أن أنظمرررة فاسررردة ونخبرررات سياسرررية مرررأجورة تسرررتدعي النضرررال ضررردها ومقاومتهرررا بكرررل 

ولكررن حيررث أن هررذا الظلررم والفسرراد هررو مررن صررنع البشررر وبررإرادتهم، فررإن مقاومترره . السرربل المتاحررة
مهمة وطنية ومصلحة للشعب، وال تحتاج هرذه المقاومرة إلرى إضرفاء صربغة دينيرة عليهرا الكتسراب 

فرال يعقرل اسرتنكار احتكرار األنظمرة للردين وتوظيفهرا لره لخدمرة أغراضرها، وفري الوقرت . المشرروعية
فرأي نظرام وأي حرزب أو جماعرة تلجرأ إلرى الردين ! ه تطرح قوى أخرى نفسها ناطقة باسرم الرديننفس

الكتساب المشرروعية والمصرداقية، فإنمرا تعبرر عرن اعترراف برالعجز عرن اكتسراب مشرروعية شرعبية 
ومصررداقية مسررتمدة مررن قرردرتها علررى التعامررل مررع قضررايا المجتمررع ومشرراكله، مصررداقية نابعررة مررن 

نرراس وإعطراء إجابررات وحلرول لهررذه القضرايا والمشرراكل، فالمسرلمون تواقررون برال شررك، تلمرس همروم ال
إلررى اكتسرراب موقررع فرري الجنررة، ولكررنهم أيضررا فرري حاجررة إلررى حيرراة كريمررة فرري دنيرراهم وبحاجررة إلررى 

 17.عمل وبيت ومدرسة ومستشفى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :هوامش الفصل السابع

 
ألنظمررة، يسررارية أو يمينيررة، إلررى طريررق مسرردود وإلررى حالررة ذلررك أن وصررول كررل التيررارات السياسررية والفكريررة وا -1

التررررردي العربيررررة الحاليررررة، يحفررررز العقررررل علررررى التسرررراؤل عررررن أسررررباب الخلررررل، والشررررك فرررري أن الخلررررل لرررريس فرررري 
قرررادة -، ولكنررره فررري العقليرررات واألدوات التنفيذيرررة اإلسرررالماالشرررتراكية وال فررري القوميرررة وال فررري الليبراليرررة وال فررري 

وال القوميرررون ( اشرررتراكيون )فرررال االشرررتراكيون العررررب كرررانوا  .ملرررة مرررع األيرررديولوجيات والمرررذاهبالمتعا -ونخبرررات
إنهررا تلوينررات متباينررة للعقليررات ( مسررلمون )وال المسررلمون كررانوا ( ليبراليررون )وال الليبراليررون كررانوا ( قوميررون )كررانوا 
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 .ان االجتماعي والنفساني والقيمينفسها والسلوك نفسه والقيم نفسها فالبنيان الفكري ال ينفصل عن البني
 .1619برهان غليون، مجتمع النخبة، بيروت،  :انظرلمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع،  -2
العالقات الدولية وآفاق النظام الدولي الجديد، أشار إلى أن الخطر الذي من  فوكوياما تطورفبعد أن حلل  -3

تم سار على المنوال نفسه . و األصولية اإلسالميةالممكن أن يهدد حضارة الغرب والهيمنة األمريكية ه
خصوصا فرنسي أو أمريكي  -غربي  مسئولمفكرون ورجال سياسة غربيون، بحيث لم يعد يخلو لقاء بين 

عربي إال ويعلن األول عن وقوف بالده بجانب الحكومات العربية في مواجهة  مسئولمع  -أو بريطاني
 .التطرف الديني

، لتفسير الحركات الدينية التي تطفو WINIARSKYطاقة االجتماعي لفينارسكي يوظف البعض مذهب ال -4
الحركة الفجة للكتل اإلنسانية التي تندفع بواسطة "على السطح بين وقت وآخر حيث ترى هذه النظرية أن 

دوافع الجنس والجوع عندما تصطدم بحائل من المحيط الطبيعي أو تعيقها بعض الجماعات عن إشباع 
ا هذه إشباعا مباشرا، تعمد إلى تحويل طاقة الجوع والجنس إلى صورة أخرى من الطاقة كالصورة حاجاته

االقتصادية والسياسية والتشريعية واألخالقية والجمالية والدينية والفكرية، وبهذه الطريقة تتحول الطاقة الحيوية 
ادية والميكانيكية في علم االجتماع، سوركن، المدرستان االقتص ألكسندرانظر ". إلى طاقة نفسية واجتماعية

 .53 :ص، [(ت. د:بيروت)ترجمة حاتم الكعبي 
التي تستعمل بمعنى  Saeculumوالمشتقة بدورها من الكلمة الالتينية  Secularismالعلمانية هي ترجمة لكلمة  -5

 .الزمني أو العالم الزمني تميزا عن العالم الروحي أو الديني
: بيروت ،عزيز العظمة، العلمانية من منظور مختلف :كتابي هذا الموضوع الصادر ف المهمةمن الكتب  -9

وواقع العلمانية ليس بالشأن الناجم " :كتابهحيث يقول في مقدمة . ،(1662مركز دراسات الوحدة العربية، 
هذا  عن كون العالم هو العامل المقرر في الحياة فحسب، بل أن العلمانية في الحياة والفكر العربيين موضوع

الكتب تشكل سجال لصعود مفاهيم سياسية وإدارية وعقلية حديثة، وإنسانية، مترافقا مع تهميش المؤسسة 
الدينية وبضاعتها العقلية التي كانت لها الهيمنة على الحياة الثقافية والتربوية والقانونية على مدى قرون من 

 .التاريخ الغربي
لمسيحي عن استعمال القوة في الصومال باسم الشرعية الدولية، في الوقت الذي لم تتورع فيه دول الغرب ا -7

فإنها وقفت موقف المتفرج على عملية قتل األطفال في فلسطين على يد قوات االحتالل الصهيوني وعلى 
وحتى على . بها الصرب ضد المسلمين في البوسنة والهرسك وبإشراف دولي قامعملية اإلبادة المنظمة التي 

في راياته، وال وضع  وإظهارهت الرمزية، ال يثير تعليق المسيحي الصليب على صدره أو رفعه مستوى الدالال
اليهودي غطاء الرأس المميز للديانة اليهودية، أي حساسية، أو اعتراض، ولكن الغرب، ومعه اليهود، يثور 

 .في فرنسا ويحتج عندما تلبس فتاة الحجاب، بل وتحرم من حقها في التعلم لهذا السبب، كما حدث
التعليم العالي الجماهيري " ديل ايكلمان: حول عالقة التعليم بالتصور الديني في الوطن العربي، أنظر -1

، العدد 19، ترجمة دمحم أعفيف، المستقبل العربي، السنة "والتصور الديني في المجتمعات العربية المعاصرة
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ة باعتبارها حركات إحيائية، هذه األخيرة تعرفها الموسوعة الدولية للعلوم تصنف الحركات األصولي -6
العودة إلى عهد سابق مجيد واسترجاع عصر ذهبي وإحياء حالة سابقة من "االجتماعية بأنها تهدف إلى 

 ". الطهر والنقاء والسمو االجتماعي

ين، ما بين محلل ومحرم، والموقف من البنوك وشركات التأم اإلسالمونشير هنا إلى مثالين فقط، موقف  -11



 221 

" المسلم"بغير المسلم لقتال " المسلم"الذي اتخذه رجال الدين في حرب الخليج، حول مدى شرعية استعانة 
حيث أفتى علماء في السعودية ومصر بشرعية االستعانة بالقوات األمريكية واألوروبية للقتال ضد العراق، 

 !. بعدم شرعية استعانة المسلم بقوات غير مسلمة لقتال العراق بينما أفتى علماء في العراق والمغرب

: النخيل جاء قوم للرسول وأعلموه بذلك، فقال لهم حيث طلب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن ال يلقح النخيل، وعندما لم يثمر -11
 .إذا لقحوه فانتم أدرى بشؤون دنياكم

 .13 :ص، 1614مقابلة مع دمحم أركون مجلة الوحدة، باريس، ديسمبر  -12
، وهم Fundamentalists ومنهم المستشار دمحم سعيد العشماوي حيث يرجع أصل الكلمة إلى األصوليين -13

جماعة وجدت في الواليات المتحدة انسحبت من الحياة المدنية وانعزلت عن الظروف الحضارية لتعيش 
 :ص، (1661، .[ن.د:]البيضاء)أنظر دمحم سعيد العشماوي، االسالم السياسي . عيشة المسيحيين األوائل

116. 
مستقبل السياسات الراديكالية،سلسلة عالم : أنطوني جيدنز، ترجمة شوقي جالل، بعيدا عن اليسار واليمين -14

  .13:ص.2112، أكتوبر 219المعرفة، عدد 
ة وانسداد آفاق العمل القطري، ومأزق الحركات الوطني -اشتراكية وقومية-في ظل انسحاب األيديولوجيات  -15

بكل تياراتها، ومع تعزيز الحصار الغربي ضد األمة العربية وممارسة الغرب كل أنواع الهيمنة، اقتصادية 
وسياسية وعسكرية وثقافية مما يهدد الوجود القومي العربي والهوية القومية العربية بل ويهدد الهوية الوطنية 

التراث، وإلى الدين تحديدا، ليس  ىجوع إلعلى المستوى القطري لكل بلد، لم تجد الجماهير ملجأ إال الر 
فاإلسالم على األقل . كتعبير عن حالة تدين، ولكن كتعبير عن حالة رفض للواقع ورفض كل ما هو وافد

 . يحدد للجماهير هوية متمايزة عن اآلخر، والماضي يعطيها تعويضا نفسيا، عن رداءة الحاضر

ء به المفكر المغربي دمحم عابد الجابري، حيث دعا إلى نوع من االجتهادات األخيرة في هذا المجال، ما جا -19
الحاضر، وذلك و والحضارة المعاصرة، أي بين الماضي  اإلسالممن المصالحة أو فك االشتباك ما بين 

بتحويل العقيدة إلى رأي ومجال يسمح بحق االختالف وتحويل الغنيمة إلى اقتصاد ضريبة وتحويل القبيلة 
محدداته وتجلياته، نقد : دمحم عابد الجابري، العقل السياسي العربي: أنظر. سي اجتماعيإلى تنظيم مدني سيا

 .374: ، ص(1661ة، يمركز دراسات الوحدة العرب: بيروت) 3العقل العربي 
كان من األخطاء التي ارتكبتها السلطات الجزائرية أنها قطعت الطريق أمام جبهة اإلنقاذ اإلسالمية في  -17

ت مما ادى لموجة من العنف ا بالدورة األولى من االنتخاباإلى السلطة بعد فوزه الجزائر للوصول
المدمر،ونفس الخطا تكرر في مصر حيث زور الحزب الحاكم االنتخابات التشريعية التي جرت نهاية عام 

بحيث لم تفز أحزاب المعارضة وخصوصا جماعة األخوان المسلمين بأي مقاعد األمر الذي عجل  2111
 .ورة الشعبية بعد أشهر معدودةبالث
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 الثامنالفصل 

 العنف السياسي بين اإلرهاب والمقاومة
Political violence between terrorism and 

resistance 
 

المقاومرررة، اإلرهررراب، االنتفاضرررة المسرررلحة، حررررب الشرررعب، حررررب التحريرررر، حررررب العصرررابات، 
الرررخ، إن كانرررت كلهرررا مفررراهيم ت حيرررل سياسررريا إلرررى مرررا يسرررمى برررالعنف ...الحرابرررة، الخرررروج، الفتنرررة، الجهررراد

السياسرري، إال أنهررا ت حيررل دائمررا إلررى البنررى والقرريم واألنسرراق االجتماعيررة وبالتررالي فهرري مفرراهيم ومصررطلحات 
مررررن يمرررارس هررررذه األعمرررال ومررررن -طرفررري المعادلرررة  قيميرررة حمالرررة أوجررره، ت فهرررم وتفسرررر حسرررب ثقافرررة 
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أعمال العنف التي هي التجسيد العملي لهرذه المفراهيم ال تختلرف ماديرا مرن . -الت مارس ضدهم هذه األعم
بلرد إلررى بلررد ومررن زمررن إلرى آخررر، وكلهررا تحمررل درجررة مررا مرن اإلرهرراب والخرروف والرردمار، ولكررن االخررتالف 
يكمن في تبريرها ومدى مشروعيتها، والمشروعية تحددها الثقافة السرائدة فري المجتمرع، وحيرث أن الثقافرات 

مقاومرررة أم إرهررراب –متباينرررة بررراختالف الررردين والهويرررات والمصرررالح، فرررأن الجررردل حرررول التوصررريف والهررردف 
 .سيستمر ما بين الدول والمجتمعات

ومن جهة أخرى ال يمكن لعنف سياسي يزعم ممارسوه انه مقاومة أن يكون ناجحرا إال إذا التفرت 
 -من حيث الهدف والوسائل –ا كانت المقاومة حوله الجماهير وشكلت لها الحاضنة، وهذا ال يتأتى إال إذ

الجهرراد كشرركل مررن أشرركال العنررف يعبررر عررن ثقافررة . منسررجمة مررع ثقافررة المجتمررع، ثقافترره الدينيررة والسياسررية
دينية ويقابله سلبا في نفس الثقافة، الحرابة والفتنة، إال أن شرعية ومشروعية الجهاد المسلح عند المسلمين 

نفررس األمررر بالنسرربة لحرررب التحريررر وحرررب الشررعب ... أصررحاب الثقافررات المغررايرة ال ت قبررل وال ت فهررم عنررد
وحرب العصابات فهي تعبر عن ثقافة وطنية وقومية وتقدمية ولكنها ت صنف كأعمال إرهابيرة بالنسربة لمرن 

 .-األنظمة االستبدادية واالستعمارية–توجه ضدهم هذه الممارسات 
فررري التررراريخ، إال أنررره أصررربح أكثرررر برررروزا اليررروم مرررع  هرررذا الجررردل لررريس جديررردا برررل يضررررب جرررذوره

تحررروالت النظرررام الررردولي والعولمرررة وانعكاسررراتهما علرررى المجتمعرررات وخصوصرررا فررري الجنررروب، وهنرررا نالحرررظ 
مرع كثافرة الحرديث عرن -جهرادا ومقاومرة أو إرهابرا وعردوانا–التزامن ما برين تصراعد وتيررة العنرف السياسري 

الثقافررات، بررل لررم تتررورع الواليررات المتحرردة وعلررى لسرران رئيسررها جررورج الحرررب الحضررارية والصررليبية وصررراع 
برررروش االبررررن أن يقسررررم العررررالم إلررررى محررررور الخيررررر وتمثلرررره الواليررررات المتحرررردة وإسرررررائيل والعررررالم المسرررريحي 
المتحضر، ومحور الشر وتمثلره الجماعرات اإلسرالمية واألنظمرة المناوئرة للسياسرة األمريكيرة،والعنف الرذي 

 !.الشر يعد إرهابا في نظره أما عنف محور الخير فهو عنف نبيل ومشروع ويباركه الرب يمارسه محور 
والميدان الرئيس لهذا الجدل يظهر جليا في حالتي فلسطين والعراق وسوف نركز في بحثنا على 
يرة الحالة الفلسطينية،حيث نالحظ أنه مباشرة بعد انهيار المعسكر االشرتراكي بخصوصريته السياسرية والثقاف

وانهيار النظام اإلقليمي العربي بعد حرب الخليج، سعت إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية لخلق مماهاة 
ما بين اإلرهاب والمقاومة المشروعة للشعب الفلسطيني، بحيث أن التمييرز بيرنهم والرذي سراد طروال العقرود 

ار العررالم تعزيررز ثقافررة المقاومررة ولكررن السررابقة برردا يتالشررى، األمررر الررذي يتطلررب مررن الفلسررطينيين وكررل أحررر 
بمفاهيم وقيم جديدة تأخذ بعين االعتبار مستجدات العصر وخصوصا التأثير الكبير الذي تمارسه العوامرل 
الخارجية على الحياة المحلية للمجتمعات، والمقاومة هنا ليست بالضرورة مقتصرة على العمرل المسرلح برل 

مرررة لكرررل مظررراهر وأسرررباب الترررردي التررري تعيشرررها مجتمعاتنرررا العربيرررة هررري مقاومرررة اجتماعيرررة وثقافيرررة، مقاو 
 . واإلسالمية
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 المبحث األول
 ال سياسة تخلو من العنف

No politics devoid of violence 

 
 محاولة في تعريف اإلرهاب  :المطلب األول

ال مندوحرررة مرررن االعترررراف بدايرررة أن العنرررف قررررين السياسرررة، فالحيررراة السياسرررية غالبرررا مرررا 
رافقهرا أعمررال عنررف كسرربب للممارسررة السياسررة أو نتيجرة لهررا، وعنرردما نقررول سياسررة يعنرري تضررارب ت

فرري المصررالح واإلرادات وصررراع حولهررا، وحيررث أن السياسررة جررردت مررن األخررالق منررذ زمررن، فهررذا 
يعنرري أن السياسررة تتوسررل كررل الطرررق لتحقيررق أغراضررها بمررا فرري ذلررك العنررف واإلرهرراب، وقررد عرررف 

إن السياسة تشبه كريس سرفر يحتروي علرى )السياسة بالقول  –جوليان فروند  –ياسة أحد علماء الس
أشياء متنوعة ففيه ما شئت مرن الصرراع ومرن الحيلرة والقروة والتفراوض والعنرف واإلرهراب والتخريرب 

وعليه يمكن القرول إن كرل ممارسرة سياسرية سرلطوية تتضرمن درجرة مرا مرن  1....(والحرب والقانون 
والفرق بين العنف واإلرهاب ليس في األثرر المرادي  تضمن إرهابا بدرجة أو أخرى،العنف والعنف ي

وتختلرف  .أو حتى بالهدف بل بحكم القيمة الذي تضرفيه األطرراف المتصرارعة علرى العمرل العنيرف
درجة العنف وحكم القيمة الم ضفى عليه باختالف اإلمكانيات والظروف والرنظم القيميرة التري تسرود 

وفرري كررل مجتمررع، الحرررب عنررف سياسرري ولكنرره مررنظم وتمارسرره الرردول وتحشررد لرره فرري كررل مرحلررة 
الجيررروش فررري مواجهرررة مباشررررة مرررع خصرررم معرررروف وألسرررباب معروفرررة، وحررررب العصرررابات عنرررف 
سياسررري،وحركات التحريرررر الررروطني تمرررارس العنرررف السياسررري، واإلرهررراب أيضرررا عنرررف سياسررري، قرررد 

ا الرردول، أو تمارسرره الرردول دون وجررود حالررة يكررون شرركال مررن أشرركال الحرررب الرسررمية الترري تمارسرره
، وقررد يكررون مرافقررا لحرررب الضررعفاء مررن أفررراد وجماعررات وشررعوب ضررد -إرهرراب الدولررة  –حرررب 

 .إرهاب الدول المستعمرة والمهيمنة والمستبدة
 (KARL VONمنذ القرن التاسع عشر اعتبر العالم النمساوي المختص باإلستراتيجية 

CLAUSEWITZ  )الحرررب ظرراهرة اجتماعيررة، و الفيلسرروف الفرنسرري " لرروزوفيتشكررارل فررون ك
وإن كانررت الحرررب امترردادا للسياسررة فررإن . ريمررون ارون قررال بررأن الحرررب والسررلم وجهررا عملررة واحرردة

اإلرهرراب السياسرري امتررداد لهررا بشرركل آخررر، وإن مقيرراس الحكررم علررى الحرررب مررن حيررث شرررعيتها أو 
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ن المنطقرررري أن يكرررون الحكررررم علرررى اإلرهرررراب عدمررره يعتمرررد علررررى هررردف الحرررررب وبواعثهرررا فإنرررره مررر
تولررد ضررحايا قررد ( اإلرهابيررة)إال أنرره نظرررا ألن العمليررات . السياسرري مرتبطررا بالهرردف مررن ممارسررته

يكونررون أبريرراء وتثيررر مشرراعر الخرروف والرهبررة عنررد النرراس، فررإن االتجرراه الغالررب هررو التهرررب مررن 
اآلخرررين، فرراآلخرون هررم اإلرهررابيون و  المسررؤولية عررن هررذه األعمررال، ومحاولررة إلقرراء التبعيررة علررى

القتلة، وحتى في الحاالت التري تلجرأ فيهرا دولرة أو جماعرات إلرى ممارسرة هرذا النروع مرن اإلرهراب، 
فإنهررررا تضررررفي عليرررره مسررررميات مثررررل الرررردفاع عررررن الررررنفس أو اإلرهرررراب ضررررد اإلرهرررراب أو اإلرهرررراب 

 2.الخ من المسميات... األبيض
العدوانيررة  –عنرف إرهرراب، فرالعنف قررد يكرون حربررا إن اإلرهراب هررو عنرف ولكررن لريس كررل 
وهرذه تخررج عرن إطرار  –وقرد يكرون جررائم جنائيرة  –منها أو غير الشرعية يمكن أن تسمى عدوانا 

المقصود باإلرهاب السياسي وبالعنف السياسي بشكل عام حتى ولو تروافرت الجريمرة علرى عنصرر 
أو عمليررات أمنيررة تقرروم بهررا أجهررزة الدولررة  وقررد يكررون ثررورة أو انقالبررا عسرركريا، –ترهيررب الضررحية 

وكل شركل مرن أشركال العنرف السياسري يمكرن أن يتحرول إلرى إرهراب سياسري فري حالرة تجراوزه .الخ
كمرا أن اإلرهراب السياسري قرد يأخرذ بعردا  دوليرا ويسرمى إرهراب دولري إذا . للقانون ولألعراف الدولية

ماعررات ضررد أشررخاص أو مصررالح دولررة غيررر تجرراوز حرردود الدولررة الواحرردة كررأن يمارسرره أفررراد أو ج
ون إليهررا أو ضررد مصررالح دولررتهم فرري الخررارج، هررذا ويالحررظ أن التوجرره األمريكرري األخيررر .االحررديث

فرري محاربررة اإلرهرراب أصرربح يزيررل الفرروارق بررين اإلرهرراب الررداخلي واإلرهرراب الرردولي مررن منطلررق أن 
م األمريكرري تهرردد المصررالح األمريكيررة، كررل أنررواع اإلرهرراب تهرردد السررالم واألمررن العررالميين، وبررالمفهو 

ومررن هنررا الحظنررا إرسررال الواليررات المتحرردة قرروات عسرركرية إلررى الفلبررين والرريمن واندونيسرريا وجورجيررا 
–مفهومرا وممارسرة  –ولكن قبل الحديث عن واقع اإلرهاب اليروم . وقبل ذلك إلى لبنان والصومال

فية التاريخية التي أنتجت المصرطلح بمفهومره ال بد من الرجوع إلى تعريفه لغويا واصطالحيا والظر 
  .الحديث

 :التعريفات اللغوية واالصطالحية لإلرهاب

مصرررررطلح اإلرهررررراب السياسررررري المترررررداول فررررري اللغرررررة العربيرررررة اليررررروم هرررررو ترجمرررررة لكلمرررررة 
TERRORISM  االنجليزيرررررة وكلمرررررةTERRORISME  الفرنسرررررية وهمرررررا مشرررررتقان مرررررن اللغرررررة

عنررري الرعرررب والفرررزع أو الشرررخص الرررذي يبثهمرررا فررري قلررروب ت TERRORالالتينيرررة حيرررث أن كلمرررة 
ومع ذلك يجب اإلشرارة إال أن كلمرة إرهراب كلمرة عربيرة أصريلة ذكررت فري القررآن الكرريم . اآلخرين

واْ "قال تعرالى  َبااِ  َوِمن ُقوَّة   مِهن اْسَتَطْعُتم مَّا َلُهم َوَأِعدُّ ُكمْ َوَعتدُ  ّللاهِ  َعْدوَّ  ِبهِ  اْلَخْيِل ُتْرِهُبونَ  رِه  َوآَختِرينَ  وَّ
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ويتقراطع معناهرا مرع المعنرى الرذي يرروج اليروم فري جانرب واحرد " َيْعَلُمُهمْ  ّللاهُ  َتْعَلُموَنُهمُ  ُدوِنِهْم الَ  ِمن
وهررو بررث الخرروف والرعررب، ولكررن اإلرهرراب المررذكور فرري القرررآن يكررون لرررد المعترردي، قررال هللا تعررالى 

 ".اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبِه  الَ  ّللاهَ  ِإنَّ  َتْعَتُدواْ  َوالَ "
 1764أخذ مصطلح اإلرهاب مفهومره السياسري الغربري مرع الثرورة الفرنسرية وتحديردا عرام 

المعرراجم الفرنسررية بمعنررى سياسررة الرعررب الترري بثتهررا  TERRORISME))حيررث دخررل مصررطلح 
وسنشررير  –1764و1763وتحديرردا عررامي ( سرران جوسررت)و( روبيسرربيير)الثررورة الفرنسررية فرري عهررد 

ومنذ ذلك التراريخ أخرذ فقهراء السياسرة والقرانون يسرتعملون مصرطلح اإلرهراب . -قليل  إلى ذلك بعد
لإلشارة إلى أعمال العنف السياسي التي تثير الهلع والفرزع عنرد الجمهرور، إال أن مسرتجدات الحيراة 
السياسرررية والعالقرررات الدوليرررة ودخرررول مفررراهيم الشررررعية السياسرررية والدوليرررة أضرررفى بعررردا  قيميرررا علرررى 

وم اإلرهراب والعنرف السياسري بحيرث أن هرذا األخيرر يقتررب أو يبتعرد عرن اإلرهراب بمردى قربره مفه
أو بعده عرن الشررعية كمرا يحرددها القرائمون علرى النظرام السياسري الروطني أو النظرام الردولي، وزاد 

المعسركر االشرتراكي  –مفهروم اإلرهراب الردولي إرباكرا مرع انقسرام العرالم إلرى معسركرين متصرارعين 
ولررررم يعررررد أمررررر التعرررررف علررررى . وظهررررور حركررررات التحرررررر فرررري دول الجنرررروب –المعسررركر الغربرررري و 

برل حرول شررعيته أو عردم  –أي عنرف ورهبرة وفرزع  –اإلرهاب وتعريفرة يردور حرول مكونره المرادي 
 .شرعيته

وكرررذا تعرررددت التعريفرررات حرررول اإلرهررراب، فقرررد عرفررره الفقيررره سررروتيل بأنررره العمرررل اإلجرامررري 
ويعرفرررره . لرعررررب أو العنررررف أو الفررررزع الشررررديد بقصررررد تحقيررررق هرررردف محررررددالمقترررررف عررررن طريررررق ا

جيفررانوفتش بأنرره أعمررال مررن طبيعتهررا أن تثيررر لرردى شررخص مررا اإلحسرراس بالتهديررد ممررا ينررتج عنرره 
إذا كران التعريفران السرابقان يعرفران اإلرهراب بشركل عرام . اإلحساس بالخوف من خطر بأي صرورة
هررذا اإلرهراب يصربح سياسريا عنردما يصربح هردف الفاعررل سرواء كران سياسريا أو غيرر سياسري، فرأن 

مرن ممارسرته لفعرل اإلرهراب تحقيررق هردف سياسري أو الترأثير علرى الوضررع العرام، ومرن هنرا يعرررف 
مرنهج فعرل إجرامري يرمري الفاعرل مرن خاللره إلرى فررض )الفقيه البولوني فاسيورسكي اإلرهاب بأنه 

ظررة علررى عالقررات اجتماعيررة عامررة أو مررن أجررل سرريطرته بالرهبررة علررى المجتمررع أو الدولررة بالمحاف
 (. تغييرها أو تدميرها

 
 

  :يمكننا استخراج العناصر المكونة للعمل اإلرهابي بصورة عامة وهي
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 .أنه عمل عنيف يعرض أرواح وممتلكات األفراد للخطر أو يهدد بتعريضها -1
 .موجه إلى أفراد أو مؤسسات ومصالح أو كليهما معا تابعة لدولة ما -2
 .به أفراد أو جماعات بصورة مستقلة، أو يكونون مدعومين من طرف دولة ما يقوم -3
 .يهدف إلى تحقيق أهداف سياسية -4

ومن خالل العناصر أعاله المكونة للعمل اإلرهابي بصورة عامرة، يمكرن القرول أن جروهر 
اإلشرركالية يتمحررور حررول العنصررر األخيررر، أي الهرردف السياسرري للعمررل اإلرهررابي، ذلررك أن تحديررد 
شرعية العمل اإلرهابي أو عدم شرعيته يرتبط بمردى شررعية األهرداف السياسرية، فشررعية األهرداف 
السياسررية تسررقط صررفة اإلرهرراب بمعناهررا اإلجرامرري عررن العمليررات العنيفررة الترري تقرروم بهررا الجماعررات 

ى ولكرن يبقر.السياسية الممارسة لها، من منطق أن العنف ليس باألمر الغريب عن الحياة السياسرية
السؤال الذي يجعلنا نردور فري حلقرة مفرغرة، مرن هري الجهرة أو المرجعيرة التري لهرا الحرق فري تقيريم 

 .شرعية أو عدم شرعية العمل اإلرهابي؟
الهرردف مررن اسررتعمال ذلررك النرروع مررن العنررف السياسرري ( شرررعية)وفرري الواقررع فررإن اعتمرراد 

تحدث، بررل نجررد لرره جررذورا كمقيرراس للحكررم علررى مرردى شرررعيته لرريس برراألمر المسرر( إرهرراب)المسررمى 
 .في التاريخ السياسي األوروبي

 اإلرهاب ظاهرة أوروبية المنشأ :المطلب الثاني
إن كان الفكر الليبرالي األوروبي في القرنين الماضيين، أولى أهمية كبررى لقضرايا الحريرة 

الوجررره والمسررراواة، حترررى يمكرررن القرررول أن هررراتين المسرررألتين شررركلتا محرررور اهتمرررام هرررذا الفكرررر، فرررإن 
المقابل لحقري الحريرة والمسراواة كران الحرق فري المعارضرة وفري الثرورة ومقاومرة كرل مرا يعروق حريرة 

 .اإلنسان وحقه في الحرية والمساواة مع غيره
ومررن هنررا ودون مبالغررة يمكررن القررول إن اإلرهرراب صررناعة أوروبيررة دون منررازع، سررواء مررن 

حة الرردمار التقليديررة والشرراملة، الجرثوميرررة حيررث التنظيررر الفكررري لرره أو صرريرورته واقعرررا، فكررل أسررل
والكيماوية والذرية هري نتراج الغررب، وأشررس الحرروب وأطولهرا وأكثرهرا إيقاعرا للضرحايا وقعرت فري 
أوروبا أو كانت دول أوروبية الفاعل الرئيس فيهرا، وأهرم الحركرات العنصررية والمتطرفرة واإلرهابيرة، 

ظهرررت  -قبررل انتقالهررا إلررى فلسررطين –صرررية والصررهيونية كالنازيررة والفاشررية واليمررين المتطرررف والعن
 .في الغرب وتغنى بها ومجدها رجال فكر وأدباء غربيون وأمريكيون 

وقرد شرر ع فالسرفة الغرررب مبردأ العنرف والثررورة، بحيرث أصربحا نسررقا فكريرا متكرامال، فالعقررل 
هررررذه النمطيررررة، برررراألمر الواقررررع، تررررم إخراجرررره مررررن  الرررذي كررران سرررابقا ي قررررن بالمحافظرررة واإلقررررار 
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ليصرربح عقررال ثررائرا متمررردا يرررفض الواقررع ويسررعى لتغييررره بكررل الطرررق، وهررو الموضرروع الررذي أواله 
أي الشرررريء " السررررلب"هيجررررل اهتمامررررا كبيرررررا مررررن خررررالل جدليترررره المشررررهورة والترررري تقرررروم علررررى مبرررردأ 

علررى  أن الثررورة الفرنسررية هرري الترري أعلنررت السررلطان المطلررق للعقررل)بررل إن هيجررل اعتبررر . ونقيضرره
ترراريخ "ويقررول رونالررد سررترومبرج فرري كتابرره . ، بررالرغم مررن اقتررران الثررورة الفرنسررية باإلرهرراب(الواقررع

إن الررروح الداروينيررة القائلررة بررأن الصررراع والمنافسررة والقرروة هرري ": )1911/1677الفكررر األوروبرري 
اسرررتعدنا إلرررى  ونحرررن إذا... قررروانين الحيررراة، كانرررت المنبرررع الررررئيس ألقررروال رجرررال السياسرررة وأفعرررالهم

الذاكرة أسماء أولئك الكتاب والمفكرين الذين اعتبروا الحرب قضية مقدسرة، لوجردنا أنهرم كرانوا أبررز 
برغسون، تشرارلز بروجي، وفرويرد، وهنراك أيضرا : ، فهناك مثال1614رجال الفكر واألدب في عام 

ون المعرون وعلمراء سرتيفان جرورج، تومراس مران، وأيضرا مؤرخر: العديد من الشعراء والروائيين مثرل
  3(.دوركهايم وماكس فيبر وسواهما: اجتماع مثل

ودون الغوص في فلسفة العنف في الثقافة الغربية، يمكرن القرول أن نشرأة ظراهرة اإلرهراب 
الحديث ظهرت في الغررب سرواء إرهراب الدولرة أو إرهراب الجماعرات واألفرراد، وذلرك قبرل أن ينتقرل 

الة األخيرة كان الغرب حاضرا بقوة، سرواء كممرارس لإلرهراب إلى دول الجنوب، وحتى في هذه الح
ضرررد الشرررعوب المسرررتعمرة مرررن طرفررره، أو متلرررق لضررررباته مرررن طررررف حركرررات التحررررر فررري إطرررار 

 4.ممارسة حقها في الدفاع عن النفس وتقرير مصيرها

 :إرهاب الدولة ضد مناوئيها -1

الثرورة أو دولرة الثررورة ضرد مررن / إرهراب الدولررة :ينقسرم هرذا النرروع مرن اإلرهراب إلررى حرالتين
 .تعدهم مناوئي الثورة وإرهاب الدولة المستبدة أو االستعمارية

 :الثورة/ إرهاب الدولة -أ 
دشنت الثورة الفرنسية عهد اإلرهاب بمفهومه الحديث، فمعها ع ررف إرهراب الدولرة المرنظم 

يقولرون ) …جراء  1764عرام  والمدعوم بالقانون، ففي كلمرة أمرام المرؤتمر الروطني للثرورة الفرنسرية
إن اإلرهرراب هررو سرربيل الحكومررة المسررتبدة، فهررل حكومتنررا إذن تشرربه االسررتبداد؟ أجررل إنهررا تشررربهه 
مثلما يشبه السيف الذي يلمع في يرد بطرل الحريرة ذلرك السريف الرذي تتسرلح بره أذيرال الطغيران، إن 

الثرورة الفرنسرية فري عهرد  انطالقرا مرن ذلرك شرنت(. حكومة الثورة هي استبداد الحريرة ضرد الطغيران
فتحرت شرعار حمايرة الثرورة . اليعقوبيين حملة من العنف السياسي الرذي أخرذ شركل اإلرهراب المرنظم

مرن كثرررة ( كرالهرة التري تأكرل أوالدهرا)وحمايرة إرادة الشرعب والردفاع عنهرا، أصربحت الثرورة الفرنسرية 
 .ما علق على المشانق من المواطنين ومن قادة الثورة أنفسهم
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قد بررت الثورة الفرنسية لجوءها لإلرهاب بأنه يمارس باسم الشعب ودفاعا عرن الشرعب، و 
ففي بيان إلحدى لجران المراقبرة التري . بل أوكل أمر ممارسة اإلرهاب إلى لجان منبثقة من الشعب

 : شكلت آنذاك وأوكل إليها حماية الثورة ومتابعة العصاة جاء فيه
مرن المترآمرين القسراة والمعتقلرين فري سرجونها قرد نفرذ فريهم حكرم إبالغ جميع المحافظرات أن قسرما "

الموت على يد الشعب، إنه إجراء عادل وقد بدا للشعب ضروريا من أجل السريطرة بواسرطة الرهبرة 
(Terreur)  علررى آالف الخونررة والمختبئررين وراء جرردران برراريس، فرري الوقررت الررذي كرران يهررب فيرره

ي أخرذها اإلرهراب مرع الثرورة الفرنسرية، فقرد أرجرع الربعض تراريخ ونظررا لألبعراد التر". لمواجهة العردو
ظهور اإلرهراب السياسري، برالمعنى السياسري واالجتمراعي والسريكولوجي الرذي أخرذه فيمرا بعرد، إلرى 

 . الثورة الفرنسية التي جعلت منه ركنا أساسيا من أركان النظام السياسي
لروسررية إرهرراب الدولررة، فقررد مرررت ا 1617فرري تجربررة ثوريررة مشررابهة، مارسررت ثررورة أكترروبر

ثورة أكتوبر بموقف صعب يتشابه مرع الموقرف الرذي عرفتره الثرورة الفرنسرية حيرث تكالبرت الطبقرات 
المتضررة من الثورة، وأنصار النظام القديم، ضد الثورة الجديدة وأفكارها الثوريرة، ولرم يترورع منراوئو 

لعراقيل أمامها، وهو األمر الرذي دفرع الثرورة إلرى الثورة عن إلحاق األضرار بالثورة الوليدة، ووضع ا
" للتشريكا"بعد شهرين من قيام الثورة وأعطيرت الصرالحيات " التشيكا"تشكيل جهاز البوليس المسمى 

بالقيام بكل األعمرال مرن اعتقرال ومداهمرة ومصرادرة وغيرهرا ضرد العناصرر المناوئرة للثرورة، ودفاعرا 
 .حول الثورةعن إرادة الجماهير الكادحة الملتفة 

ومع تزايد نشاي الثورة المضادة، وقيام الحررب األهليرة، ومرا صراحبها مرن تردخل خرارجي، 
ومحاولررة اغتيررال لينررين وتروتسرركي، زاد إرهرراب " فولودارسرركي"وعلررى أثررر اغتيررال أحررد رمرروز الثررورة 

وضررع الشررعب ضررد أعررداء الثررورة، وحرضررت قيررادة الثررورة الجمرراهير ضررد أعررداء الثررورة، ودعررا لينررين ل
تشررررجيع االنرررردفاع )عسررركرة الجمرررراهير وتسرررليحها علررررى جررردول أعمررررال الحكومررررة الثوريرررة مررررن أجرررل 

 (.الجماهيري واإلرهاب الجماهيري ضد أعداء الثورة
تجسررد إرهرراب الثررورة الروسررية بنرروع متميررز مررن اإلرهرراب وهررو اإلرهرراب الطبقرري، فعلررى إثررر 

م مرررن لينررررين يجرررب أن يررردفع ثمنهررررا كررررل نقطرررة د.. "محاولرررة اغتيرررال لينرررين كتبررررت صرررحيفة بلشرررفية
إن مصالح الثورة تفرض اإلبادة الجسردية للطبقرة البرجوازيرة، …البورجوازيون والبيض مئات القتلى 

 ".إنهم بال رحمة فلنكن بال رحمة
مررن خررالل اإلرهرراب السياسرري الررذي عرفترره الثورترران الفرنسررية والروسررية يمكننررا اسرررتخراج 

 : مضامين هذا النوع من اإلرهاب
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إنرره إرهرراب السررلطة المعتمرردة علررى القررانون، فهررو إرهرراب األقويرراء، الممثلررون إلرادة أغلبيررة  -1
، ضرررد مرررن يقرررف فررري وجررره هرررذه اإلرادة، أو بتعبيرررر أخرررر إنررره -أو المررردعين ذلرررك -الشرررعب

 .إرهاب األغلبية ضد األقلية
 إنه إرهاب منظم ومقنن، فهو نسق في الحكم ال ينفصرل عرن ممارسرة الحكومرة لسياسراتها -2

 .األخرى، أو هو بمعنى آخر الوجه المقابل للتحكم السلمي بالمجتمع
انرره يررأتي ردا علررى تهديرررد خررارجي، أو تمرررد داخلررري، وقررد يأخررذ طرررابع إرهرراب طبقررة ضرررد  -3

 .أخرى، فهو عنف ضروري لمنع المزيد من العنف
 .نطاق عمله محصور داخل الدولة، وغير موجه إلى دول أخرى  -4

ة كما عرفته الثورتان الفرنسرية والروسرية يختلرف عرن إرهراب ومن الواضح أن إرهاب الدول
 .الدولة الذي ع رف الحقا كما سنتطرق لذلك بعد قليل

 :إرهاب الدولة االستعمارية أو المستبدة -ب
يعد إرهاب الدولة المستبدة واالستعمارية أخطر أنواع اإلرهراب علرى اإلطرالق وهرو إرهراب 

ي الجنرروب، وهررذا النرروع مررن اإلرهرراب الرسررمي تمارسرره مررا زالررت الشررعوب تعرراني منرره خصوصررا فرر
أجهررررزة الدولررررة علنررررا أو بطرررررق سرررررية بواسررررطة أجهررررزة بوليسررررية متخصصررررة فرررري اغتيررررال ومطرررراردة 

ويمكررن تقسرريم هررذا النرروع مررن اإلرهرراب برردوره . المناضررلين مررن اجررل الحريررة والمعارضررين السياسرريين
 .تداخل الحالتين أحياناإرهاب دولة دولي، وإرهاب دولة محلي مع  :إلى نوعين

نلمسررره فررري السياسرررة االسرررتعمارية للررردول الغربيرررة تجررراه الشرررعوب المسرررتعم رة  :النتتتوأل األول
حيث يعد االسرتعمار شركال مرن أشركال العنصررية والتمييرز العنصرري والعنصررية تجسريد لإلرهراب، 

ع األسرررس فسياسرررة االحرررتالل ونهرررب الثرررروات وقمرررع الحريرررات هرررو إرهررراب ألنهرررا أفعرررال تتنررراقض مررر
والمباد  التي قامت عليه الشرعية الدولية وميثاق األمم المتحدة الذي يؤكد على حق الشرعوب فري 

ولم يقتصر إرهاب الدول االستعمارية على مرحلة االستعمار المباشر بل اسرتمرت . تقرير مصيرها
يرات المتحردة ضرد إرهابها حتى بعد االستقالل، وهذا ما نلمسه اليوم في اإلرهاب الذي تمارسره الوال

الدول التي تعارض سياساتها بدءا  مرن السرودان وليبيرا إلرى أفغانسرتان والعرراق، ففري العرراق قصرفوا 
خررالل حرررب الخلرريج منشررآت مدنيررة ومستشررفيات ومصررانع حليررب أطفررال بررل ارتكبرروا مجررزرة شررنيعة 

ن قصرفوا مصرنعا عندما قصفوا ملجأ العامرية حيث كان يلتجئ آالف األطفال والنساء وفي السرودا
لألدويرررة بحجرررة انررره يصرررنع مرررواد كيماويرررة، وفررري ليبيرررا قصرررفوا منرررزل الررررئيس الليبررري معمرررر القرررذافي 

ثم كان ما يسمى بالحملرة األمريكيرة ضرد اإلرهراب والتري هري فري الواقرع ... ومشاءات مدنية أخرى 
فغانسررتان حملررة إرهابيررة ضررد معارضرري السياسررة األمريكيررة وهرري الحملررة الترري آلررت إلررى احررتالل أ

 .والعراق
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ولكرن يبقري أخطررر شركل مررن أشركال إرهرراب الدولرة هرو ذالررك الرذي تمارسرره إسررائيل ضررد  
الشرررعب الفلسرررطيني، فتررراريخ هرررذه الدولرررة هرررو تررراريخ إرهرررابي، فقرررد قامرررت بدايرررة علرررى يرررد عصرررابات 

مارسرت أبشرع المجرازر ضرد الشرعب الفلسرطيني فري  -الهاجانراه وشرتيرن وإسرلي  -يهودية إرهابيرة 
يررر ياسررين وقبيررة وغررزة، وعنرردما تحولررت هررذه العصررابات إلررى دولررة بفعررل الرردعم الغربرري والتخرراذل د

العربي استمرت فري نهجهرا اإلرهرابي، فكران اإلرهراب نهجرا يوميرا لحكرام إسررائيل ضرد الفلسرطينيين 
والعر، حيرث قصرفوا المردارس والمستشرفيات وكسرروا أذرع األطفرال والشرباب و كانرت مجرزرة صربرا 

يال و مجررزرة قاتررا ثررم مجررزرة مخرريم جنررين أخيرررا، حيررث اعترفررت منظمررات دوليررة محايرردة أن مررا وشررات
مارسته إسرائيل من أعمال في مخيم جنين تعتبر مجازر وجررائم حررب لرم تعرفهرا البشررية مرن قبرل 
وعلى هذا األساس قرر مجلس األمن إرسال لجنة تقصي حقرائق، إال أن إسررائيل رفضرت اسرتقبال 

 .ى ال تنكشف مجازرهااللجنة حت
الفتقارهررررا للشرررررعية  فهررررذه األنظمررررة ونظرررررا، إرهرررراب األنظمررررة االسررررتبدادية: النتتتتوأل الثتتتتاني

والمشررروعية السياسررية فهرري تحكررم بررالقوة واإلرهرراب حيررث تطررارد المعارضررين للنظررام ودعرراة التغييررر 
اصررري وتؤسرررس نظامهرررا علرررى أسررراس بوليسررري قمعررري وتكرررون األجهرررزة األمنيرررة هررري المرررتحكم فررري نو 

األمررررور وفرررري حيرررراة النرررراس وأرزاقهررررم، وقررررد عرررررف العررررالم ومررررا زال العديررررد مررررن هررررذه األنظمررررة ذات 
فاشية ونازية وعنصرية ودينية وقومية، وإن كان عرالم الشرمال تجراوز هرذا : اإليديولوجيات المتباينة

أنرره  كررون الغرررب يعرررف ديمقراطيررة داخليررة فهررذا ال ينفرري –النرروع مررن األنظمررة بفضررل الديمقراطيررة 
فرررأن عرررالم الجنررروب بمرررا فيهرررا دولنرررا العربيرررة  -يمرررارس أحيانرررا إرهابرررا خارجيرررا ضرررد الررردول المناوئرررة

وما زالرت تعررف كثيررا مرن هرذه األنظمرة التري ال تترورع عرن ممارسرة اإلرهراب / واإلسالمية عرفت 
ضررد شررعبها سررواء فرري مواجهررة الشررعب المطالررب بالحريررة أو فرري مواجهررة جماعررات عرقيررة وطائفيررة 

 . طالب باالنفصال واالستقاللت
إرهرراب الدولررة المشررار إليرره كرران وال بررد أن ينررتج حركررة مقاومررة ضررده، أو إرهرراب      مررن 
نررروع آخرررر إرهررراب الضرررعفاء الرررذي تمارسررره جماعرررات وأفرررراد إمرررا باسرررم الحريرررة واالسرررتقالل أو باسرررم 

 . ينية أو سياسية الخاالنفصال وحق تقرير المصير أو من أجل الديمقراطية،أو دفاعا عن عقيدة د
 :إرهاب الضعفاء ضد إرهاب الدولة -2

 :اإلرهاب السياسي ضد الدولة أو إرهاب الضعفاء
إذ كانرت الثورتران الفرنسرية والروسررية مارسرتا اإلرهراب دفاعرا عررن حريرة الشرعب وحقره فرري 

رسررت الحريررة والمسرراواة، ودفاعررا عررن اإلرادة العامررة ومصررلحة الجمرراهير، فررإن حركررات سياسررية ما
دفاعا عرن نفرس المبراد  تقريبرا ولكرن مرن موقرع مختلرف، إنره إرهراب الضرعفاء ( اإلرهاب)وتمارس 
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 .ضد إرهاب الدولة وتسلطها
أخرذت حقروق اإلنسران  مع ترسخ سلطة الدولة وتطور مباد  الحرية والمساواة في أوروبرا،

منظمررات السياسررية أصرربحت فيرره القيررادة لرريس للحكومررات الثوريررة بررل للمفكرررين وال وضررعا جديرردا،
ومؤسسرررات المجتمرررع المررردني، وأصررربحت المطالبرررة بالحريرررة والمسررراواة وحقررروق اإلنسررران علرررى رأس 

ولكرررن نظررررا ألن هرررذه المبررراد  كغيرهرررا مرررن المبررراد  السياسرررية  .اهتمامرررات غالبيرررة شررررائح الشرررعب
، المجتمعررة، قررد تحمررل أكثررر مررن معنررى حسررب الموقررع اإليررديولوجي للشررخص أو الحركررة السياسررية
ونظرا ألن هذه المباد  أصبحت هي المبرر الذي يرفعه كرل معرارض للسرلطة أو مطالرب بهرا، أو 
مدافع عنها، فقد مورست باسمها أعمال إرهابية من قبرل حركرات سياسرية ترتهم الدولرة بانتهراك هرذه 
 .الحقوق، ومن هرذه الحركات،الحركتران الفوضروية والعدميرة، اللتران ظهرترا فري القررن التاسرع عشرر
ودون التوسع في شرح المباد  اإليديولوجية لهاتين الحرركتين، يمكرن القرول أن منطلقاتهرا العقائديرة 
تقرررروم علررررى أسرررراس رفررررض السررررلطة بكررررل أشرررركالها، وتمجيررررد حريررررة الفرررررد، فالدولررررة مرفوضررررة عنررررد 

 (Max Stirner)الفوضويين والعدميين، وهذا ما عبر عنه أحد فالسفة الفوضروية مراكس سرتيرنر 
ولم يقتصر رفرض الفوضرويين " نحن االثنان، الدولة وأنا، أعداء"بمقولته الشهيرة ( 1116-1195)

علررى السررلطة البرجوازيررة ومررا تمثلرره مررن مصررالح ومفرراهيم بررل رفضرروا أيضررا سررلطة البروليتاريررا الترري 
كرران يرردعو إليهررا الشرريوعيون، فهررم مررع اتفرراقهم مررع الشرريوعيين علررى تشررخيص المرررض االجتمرراعي، 

لالستغالل الطبقي، فإنهم اختلفوا حول الوسائل الواجب اتباعهرا لتحطريم النظرام الرأسرمالي بإرجاعه 
وشررركل النظرررام المرررراد بنررراؤه بعرررد زوال الرأسرررمالية، وكررران هرررذا سرررببا فررري الخرررالف الرررذي حررردث برررين 

 . في مؤتمر الهاي 1172الفوضوي باكونيين وبين كارل ماركس عام 
، عرفروا فيره 1111ضوح في مؤتمر عقدوه فري لنردن وقد عبر الفوضويون عن أهدافهم بو 

  :أنفسهم وأهدافهم، ومما جاء فيه
 1111تمروز  14إن ممثلي االشتراكيين والثوريين والعالميين والمجتمعرين فري لنردن فري " 

 5".جميعهم مؤيدون لهدم المؤسسات السياسية واالقتصادية الحالية هدما كامال بالقوة
ذا الررنهج الجديررد فري العمررل السياسرري بقيررامهم بعرردة عمليررات وبالفعرل مررارس الفوضررويون هرر

: إرهابيرة فرري روسرريا، إيطاليررا، إسربانيا، وفرنسررا، وبرررز عرردد مرن األسررماء اإلرهابيررة الفوضرروية أمثررال
رافاشول، وأميل هنري وفافيان فري فرنسرا، وكرافييرو ومراال تسريتا، وسيتشراريللي فري إيطاليرا، وجيليرا 

 .في روسيا نوف وستينياك وكالياييف
وعن الفوضوية انشقت العدمية، بانفصال الفوضويين الرروس، حيرث مرارس هرؤالء أعمراال 
إرهابيرة عنيفررة تركررزت علررى اغتيررال شخصرريات روسررية بررارزة، مثررل القيصررر إسرركندر الثرراني، ووزيررر 

 .الداخلية فون يليف والغراندوق سيرج وغيرهم
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سررررية، منظمررررة عدالررررة الشررررعب كرررران مررررن بررررين أنشررررط الحركررررات العدميررررة الفوضرررروية الرو 
(Marodnaia Volia) التررري حرررددت أهرررداف اإلرهررراب وموقعررره ضرررمن اسرررتراتيجيتها النضرررالية ،

 : بالقول
يقوم العمل اإلرهابي على تصفية رجرال الحكرم األكثرر ضرررا، وعلرى دفراع الحرزب ضرد " 

ارة الحاكمرررة، إن الجاسوسرررية، وعلرررى معاقبرررة األعمرررال العنفيرررة والكيفيرررة التررري يقررروم بهرررا الحكرررم واإلد
هدف اإلرهراب هرو الحرط مرن مكانرة القروة الحكوميرة وإعطراء البرهران الثابرت علرى إمكانيرة النضرال 
ضرد السرلطة، ثررم إثرارة الرروح الثوريررة فري الشرعب وتقويررة إيمانره بانتصرار القضررية، وهردف اإلرهرراب 

 ".أخيرا تشكيل كوادر قادرة ومدربة على النضال
مع اإلرهاب السياسي كطريق وحيد لتحقيرق األهرداف التري  وقد تعامل الفوضويون الروس

يسرعون إليهررا، وبالتررالي نبرذوا أشرركال النضررال األخررى، وكررانوا يعتقرردون أن اإلرهراب السياسرري كفيررل 
باستقطاب الجماهير حولهم ومباركتهرا لنشراطهم، وهرذا مرا يمكننرا استخالصره ممرا ورد فري اجتمراع 

 : جاء فيه 1163لهم عام 
ين جميررع منرراهج النضررال ضررد الحكومررة بهرردف تحقيررق الحريررة السياسررية، يبرردو إن مررن برر" 

أننررا نقصررد . .حاليررا أن اإلرهرراب السياسرري هررو المررنهج الوحيررد الررذي يقرردم لنررا الحررظ األوفررر بالنجرراح
بهرذا التحديررد سلسرلة مررن االعتررداءات علرى الحكومررة تنفررذ فري المكرران والوقررت اللرذين يراهمررا الحررزب 

الشررررعب والمجتمررررع بمختلررررف الطرررررق وذلررررك يهرررردف ترويررررع الحكومررررة وتثبرررريط  مناسرررربين، ويرررردعهما
 9.معنوياتها وانتزاع التنازالت التي نريدها

هررذا النرروع مررن اإلرهرراب السياسرري تجرردد بعررد حرروالي قرررن مررن الررزمن فرري أكثررر مررن مجتمررع 
ماعررة وج7فرري أوروبررا الغربيررة علررى يررد منظمررات سياسررية يسررارية مثررل األلويررة الحمررراء فرري إيطاليررا 

فرري ألمانيررا الغربيررة، حيررث مارسررت هررذه الحركررات نفررس األسررلوب  1بررادر مرراينهوف والجرريش األحمررر
اإلرهررابي، بررل أيضرررا مفرراهيم فلسرررفية عررن العنرررف تتقررارب مرررع المفرراهيم الفوضررروية، وبرررز مفكررررون 
وفالسررفة معاصرررون أعطرروا الشرررعية لممارسررة العنررف كرررد علررى االسررتالب الررذي يمارسرره المجتمررع 

فهربرررت مرراركوز وصررف نظررام المجتمعررات الصررناعية المتقدمررة . الكي الرأسررمالي تجرراه الفرررداالسررته
بالعرردو وبرررر االسررتعانة حتررى بالوسررائل غيررر الشرررعية إن لررم تجررد الوسررائل الشرررعية، كمررا أن هنرراك 
أوجرررره شرررربه بينرررره وبررررين الفوضررررويين فرررري رفضرررره لكررررل مررررن النظررررام الرأسررررمالي وكررررذلك لدكتاتوريررررة 

مررا كانررت مطبقررة اليرروم فرري االتحرراد السرروفيتي، وقررد اعتبررر الرربعض أن كتابررات هربرررت البروليتاريررا ك
وفي موجره اإلرهراب التري شرهدتها  1691ماركوز ساهمت في تأجيج ثورة الشباب في أوروبا ربيع 
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وقرررد شرررهد العرررالم خرررالل . ألمانيرررا الغربيرررة وإيطاليرررا وغيرهرررا مرررن الررردول األوروبيرررة بعرررد ذلرررك التررراريخ
أمميرررة )حالفرررا أمميرررا برررين الحركرررات الثوريرررة فررري العرررالم وهرررو مرررا أطلرررق عليررره آنرررذاك السررربعينيات ت

بحيررث قاتررل ثرروار مررن أمريكررا الالتينيررة فرري أفريقيررا واسرريا وبررالعكس وقررام ثرروار أوروبيررون ( اإلرهرراب
بعمليررات وصررفت باإلرهابيررة دفاعررا عررن القضررية الفلسررطينية و حركررات التحرررر فرري فيتنررام وأفريقيررا، 

عررالم يررذكر الثررائر الفنزويلرري كررارلوس الررذي كرران يعررد أخطررر اإلرهررابيين فرري العررالم، وقررد ومررا زال ال
 . سلمته السودان أخير لفرنسا وما زال في السجن حتى اآلن

لقرررد أسرررس الفوضرررويون واليسرررار الثررروري نمطرررا جديررردا مرررن العنرررف السياسررري أو اإلرهررراب 
  :المتجه من القاعدة إلى القمة، أهم عناصره ما يلي

 .منهج في النضال متوفر على تبريراته النظريةهو  -1
 .يضع هدفا له اإلطاحة بنظام سياسي اجتماعي اقتصادي محدد -2
إنرره إرهرراب يتجرره مررن القاعرردة إلررى القمررة، أي إرهرراب األفررراد والمجموعررات السياسررية ضررد  -3

 .الدولة
 .يهدف إلى إقامة نظام سياسي جديد -4
 .ميةإنه إرهاب خارج عن القانون وعن الشرعية الرس -5
 

فرري الربررع االخيررر مررن القرررن العشرررين ظهرررت جماعررات إسررالم سياسرري تلجررا للعنررف تحررت 
عنرروان الجهرراد،ومع أن هررذه الجماعررات كانررت موجررودة سررابقا إال أن قيررام الثررورة اإليرانيررة وجماعررات 
المجاهرردين فرري افغانسررتان ثررم إنهيررار المعسرركر األشررتراكي وحرراوالت الهيمنررة االمريكيررة علررى العررالم 

لشرررق األوسررط خصوصررا سرراعد علررى انتشررار هررذه الجماعررات ومنهررا تنظرريم القاعرردة الررذي برردأ فرري وا
أفغانستان وبدعم أمريكي لمواجهة الغزو السوفييتي لهذا البلد،وحزب هللا فري لبنان،وحمراس والجهراد 
ية اإلسالمي في فلسطين،والتكفير والهجررة فري مصرر،والجبهة اإلسرالمية لألنقراذ فري الجزائرر والسرلف

الجهادية في المغرب،وحزب النهضة في تونس،والحوثيين في اليمن ،وجماعات أخررى تفرعرت عرن 
 .تنظيم القاعدة 

برررالرغم مرررن ان جميرررع هرررذه الجماعرررات الجهاديرررة تقرررول بانهرررا تجاهرررد مرررن اجرررل اإلسرررالم 
 والمسلمين إال أنها متعددة االهداف، فبعضها يقتصر نشراطه الجهرادي داخرل حردود دولرة الجماعرة
كحررزب النهضررة فرري تررونس والجبهررة اإلسرررالمية لإلنقرراذ فرري الجزائر،وجماعررة التكفيررر والهجرررة فررري 
مصر،وبعضررها يمرراس عنفررا أمميررا مثررل تنظرريم القاعرردة،ونوع ثالررث يجمررع مررا بررين الجهرراد السياسرري 
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لتغييررر األوضرراع والجهرراد ضررد االحررتالل األجنبرري كحركترري حمرراس والجهرراد فرري فلسررطين،وحركة 
 .    فغانستان ، وجماعات إسالمية متعددة في العراقطالبان في أ
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 المبحث الثاني

 تداخل اإلرهاب مع النضال المشروع للشعوب

Overlap terrorism with the legitimate struggle of 

peoples 
 

 المبدأ هو التمييز بين اإلرهاب والنضال المسلح لحركات التحرر: المطلب األول
ة واألمريكيررة علررى الحررق فرري الحريررة والمسرراواة لألفررراد، وأصرربحت أكرردت الثورترران الفرنسرري

مسرررألة االسرررتقالل والحريرررة للشرررعوب واألفرررراد مرررن المبررراد  المعتررررف بهرررا فررري المواثيرررق واالتفاقرررات 
ونرت فري دسراتير دولره، إال أن تطرور المنرتظم الردولي وتطرور  الموقعة ما بين دول العالم الغربي ود 

رورة خررروج هررذه المبراد  مررن إطارهررا األوروبرري األمريكرري لتأخررذ صرربغة األفكرار السياسررية حتمررا ضرر
عالميررة، وتمررد جررذورها فرري بلرردان آسرريا وإفريقيررا، ولكررن تطبيررق هررذه المبرراد  كرران يصررطدم بغيرراب 
االسررتقالل الرروطني لشررعوب هررذه القررارات بسرربب االسررتعمار الررذي مارسررته نفررس الرردول الترري قالررت 

 .جلهمابالحرية واالستقالل وناضلت من أ
وهكررذا برردأت األصرروات تتعررالى مطالبررة بحررق الشررعوب فرري تقريررر مصرريرها الرروطني، هررذا 
الحررق الررذي وردت فكرترره فرري المبرراد  األربعررة عشررر الترري أعلنهررا الرررئيس األمريكرري ويلسررون إبرران 
الحرررب العالميررة األولررى، ثررم أكرردت عليهررا األمررم المتحرردة بترردوينها فرري مقاصرردها فحثررت علررى إنمرراء 

المبرردأ الرذي يقضرري بالتسروية فرري الحقروق بررين الشرعوب وبررأن "ت الوديررة علرى أسرراس احتررام العالقرا
 ".يكون لكل منها الحق بتقرير مصيرها

إن ازدواجية الغررب فري التعامرل مرع هرذه المبراد  تبردو جليرة إذا عرفنرا أن أول مرن طبرق 
ر هرو الغررب نفسرره مبردأ حرق تقريرر المصررير وحرق الشرعوب الخاضررعة لالحرتالل بمقاومرة االسررتعما

عنرردما قامرررت القرروات النازيرررة برراحتالل فرنسرررا والعديرررد مررن دول أوروبرررا، آنررذاك نهضرررت دول العرررالم 
الحررر وعلررى رأسررها الواليررات المتحرردة وناصرررت الشررعوب المحتلررة مررن النررازيين بالمررال والسررالح، بررل 

يرة والفاشرية، ولرو وضعت أراضيها لتكون قواعد لجيش تحرير فرنسا وغيره من حركات مقاومة الناز 
الدعم الذي وجدته شعوب أوروبرا مرن الواليرات المتحردة وبريطانيرا واالتحراد السروفييتي لكران مصرير 

 . أوروبا ومصير العالم اليوم مختلفا
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بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أخذت الجمعية العامرة علرى مسرئوليتها وضرع هرذا الحرق 
ر المتمتعرة باالسرتقالل علرى المطالبرة بحقوقهرا، وحرث موضع التنفيرذ، مرن خرالل تشرجيع الردول غير

وفرري . االسررتقالل والحريررة ومررد يررد العررون لهررا الرردول المسررتعمرة علررى مررنح الشررعوب الخاضررعة لهررا،
نصرت الفقرتران " إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المسرتعم رة" :قرار للجمعية العامة معنون بر

  :األوليتان منه على
عوب السرتعباد األجنبري وسريطرته واسرتغالله يشركل إنكرارا لحقروق اإلنسران إن إخضاع الشر -1

 .األساسية، ويناقض ميثاق األمم المتحدة، ويهدد قضية السلم والتعاون العالمي
لجميرررع الشرررعوب الحرررق فررري تقريرررر مصررريرها، ولهرررا بمقتضرررى هرررذا الحرررق أن تحررردد بحريرررة  -2

 .قتصادي واالجتماعي والثقافيمركزها السياسي، وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها اال
ومرررن منطلرررق أن االسرررتعمار نقررريض لحرررق تقريرررر المصرررير، فقرررد جرررددت الجمعيرررة العامرررة 
التنديرررد باالسرررتعمار وبالسياسرررة االسرررتعمارية التررري تحررررم الشرررعوب مرررن حريتهرررا واسرررتقاللها وتشررركل 

ه شركال مرن أشركال انتهاكا لكرامة اإلنسان، كمرا نرددت بكرل أشركال احرتالل األراضري برالقوة باعتبرار 
 .االستعمار

وألن االسررررتعمار ينتهررررك الكرامررررة اإلنسررررانية، وألن حررررق تقريررررر المصررررير تدعمرررره الشرررررعية 
الدولية ويخدم السالم العالمي، فقد أعطرت الجمعيرة العامرة الحرق للشرعوب براللجوء إلرى كرل أشركال 

ا فري البرنرامج الصرادر النضال بما فيها الكفاح المسلح من أجل نيل استقاللها وهذا ما جاء واضرح
برنررامج العمررل مررن أجررل التنفيررذ التررام إلعررالن : "والمعنررون بررر 12/11/1671عررن الجمعيررة بترراريخ 

، حيررث اعتبررر البرنررامج أن االسررتعمار بررأي شرركل مررن "مررنح االسررتقالل للبلرردان والشررعوب المسررتعمرة
أن للشرررعوب : " اعتبرررر األشررركال يعتبرررر خرقرررا لميثررراق األمرررم المتحررردة ولكرررل المواثيرررق الدوليرررة، كمرررا

المسرررتعمرة حقهرررا األصررريل فررري الكفررراح بجميرررع الوسرررائل الضررررورية التررري فررري متناولهرررا ضرررد الررردول 
كرل مسراعدة "وحرث البرنرامج الردول بتقرديم " االستعمارية التي تقمع تطلعاتها إلى الحرية واالستقالل

 ".معنوية ومادية تحتاج إليها في كفاحها لنيل الحرية واالستقالل
، أهميرة خاصرة حرول الموضروع، فهرو مرن 1677لقرار الجمعية العامة الصادر عرام  كان

جانب ات خذ بأغلبية ساحقة في األصوات كما أنه خطا خطروة مهمرة بربطره مباشررة برين حرق تقريرر 
المصررير وشرررعية اللجرروء للكفرراح المسررلح، كمررا أنرره نرردد بالرردول الترري تنكررر علررى الشررعوب حقهررا فرري 

 :ونظرا ألهمية القرار فأننا نورد هنا أهم فقراته. اللالنضال لنيل االستق
إن الجمعيررة العامررة، إذ تؤكررد مررن جديررد، مررا لإلعررالن العررالمي لحررق الشررعوب فرري تقريررر "
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المصير والسيادة والسالمة اإلقليمية ولإلسرراع فري مرنح االسرتقالل للبلردان والشرعوب المسرتعمرة مرن 
 .ق اإلنسانأهمية بوصفهما شرطين حتميين للتمتع بحقو 

وإذ تسررتنكر االنتهاكررات المسررتمرة لحقرروق اإلنسرران الترري ت رتكررب فرري حررق الشررعوب الترري ال 
ترررزال واقعرررة تحرررت السررريطرة االسرررتعمارية واألجنبيرررة، والرررتحكم األجنبررري، ومواصرررلة االحرررتالل غيرررر 

 ...الشرعي لناميبيا، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف
جميرررع الررردول إلرررى التنفيرررذ الكامرررل واألمرررين لقررررارات األمرررم المتحررردة بشرررأن ممارسرررة  تررردعو -1

 .الشعوب الواقعة تحت السيطرة االستعمارية واألجنبية لحق تقرير المصير
تؤكررد مررن جديررد شرررعية كفرراح الشررعوب فرري سرربيل االسررتقالل والسررالمة اإلقليميررة والوحرردة  -2

واألجنبية ومن التحكم األجنبري بجميرع مرا أتريح الوطنية والتحرير من السيطرة االستعمارية 
 .لهذه الشعوب من وسائل بما في ذلك الكفاح المسلح

تؤكررد مررن جديررد مررا لشررعبي ناميبيررا وزمبررابوي وللشررعب الفلسررطيني وسررائر الشررعوب الواقعررة  -3
تحررررت السرررريطرة األجنبيررررة واالسررررتعمارية، مررررن حقرررروق، غيررررر قابلررررة للتصرررررف، فرررري تقريررررر 

الوطني والسرالمة اإلقليميرة والوحردة الوطنيرة والسريادة، دون أي تردخل المصير واالستقالل 
 .خارجي

تررردين بقرررروة جميررررع الحكومررررات الترررري ال تعترررررف بحررررق تقريررررر المصررررير واالسررررتقالل لجميررررع  -4
الشررعوب الترري مررا زالررت واقعررة تحررت السرريطرة االسررتعمارية واألجنبيررة والررتحكم األجنبرري وال 

 ".يسيما شعوب إفريقيا والشعب الفلسطين
يتبررررين لنررررا مررررن خررررالل مقارنررررة العنررررف الررررذي تمارسرررره الشررررعوب إعمرررراال لحقهررررا فرررري تقريررررر 

عنرف الدولرة مرع  -مصيرها، بالعنف الوارد في الحرالتين السرابقين المشرار إليهمرا فري الفصرل األول
أن النرررروع األول يحظررررى  -الثررررورتين الفرنسررررية والروسررررية وعنررررف الجماعررررات الفوضرررروية ومثيالتهررررا 

دوليررة ويررأتي دفاعررا عررن الررنفس، فهررو عنررف يسررتهدف إلغرراء حالررة القهررر والتسررلط الترري بالشرررعية ال
تمارسررها القرروى االسررتعمارية ضررد الشررعوب المسررتعمرة كمررا أنرره عنررف يصررب فرري مصررلحة السررالم 
العررالمي انطالقررا مررن كررون االسررتعمار يتنرراقض مررع السررالم العررالمي، أو بمعنررى آخررر أنرره عنررف أو 

لرررى إرهررراب الدولرررة الرررذي تمارسررره الررردول االسرررتعمارية مرررن منطلرررق أن إرهررراب مشرررروع يرررأتي ردا ع
االستعمار هو إرهاب بل أبشرع أشركال اإلرهراب، حيرث يشرمل بإرهابره كرل الشرعب، مهرددا اسرتقراره 

 . ومهينا كرامته وسالبا حريته
لقرررد مارسرررت العديرررد مرررن الشرررعوب هرررذا الضررررب مرررن النضرررال أو اإلرهررراب المشرررروع ضرررد 
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ها، بل يمكننا القول بأن غالبية الشعوب المستعم رة والتي نالرت اسرتقاللها، لجرأت مستعمريها وقاهري
إلرى أسرلوب الكفراح المسررلح ودعمتهرا فري ذلررك قروى التحررر العرالمي والشررعوب المحبرة للسرالم، مررع 

وألن سياسرة التحررر مرن االسرتعمار . اختالف في المضامين األيديولوجية التري توجره هرذا النضرال
توجرررره ضررررد الرررردول الرأسررررمالية ومصررررالحها، فررررإن هررررذه الحقيقررررة كانررررت وراء المواقررررف كانررررت دائمررررا 

المتحفظة التي وقفتها وتقفها الدول الغربية والواليات المتحدة فري مواجهرة حركرات التحررر العالميرة 
 .وأخرها حركة التحرر الفلسطينية

ذات البعرد لقد أعطى العنف المتضرمن فري الكفراح المسرلح مضرامين أبعرد مرن المضرامين 
أن محررو االسررتعمار لهررو خررالق رجررال جرردد، حقررا أن "العسرركري المحررض، فهررذا فرانررز فررانون يعتبررر 

لقررد أدرك المسررتعمر منرررذ  …المسررتعمر يصرربح إنسررانا بمقرردار مررا يحرردث مرررن عمررل لتحريررر ذاترره 
نف والدتررره إدراكرررا واضرررحا أن هرررذا العرررالم المضررريق المرررزروع برررأنواع المنرررع ال يمكرررن تبديلررره إال برررالع

 ". المطلق
بل إن فانون، ذلك الزنجي القادم مرن جرزر المارتنيرك للقترال إلرى جانرب الشرعب الجزائرري 
ضد الفرنسيين، ال يتصرور أن ينرال شرعب مرن الشرعوب اسرتقالله، أو أن تتحرد أمرة مرن األمرم دون 

ار إنمرا محرو االسرتعم"اللجوء إلى العنف الذي يرفع القانون من قيمته إلى درجرة التقرديس، ذلرك أن 
 ."هو حدث عنيف دائما

يمكننرررا اسرررتخالص بعرررض المضرررامين المميرررزة للعنرررف المصررراحب للكفررراح المسرررلح تطبيقرررا 
 .لحق الشعوب في تقرير مصيرها

 .إنه عنف جماهيري، فهو عنف أغلبية الشعب أو يحض برضى األغلبية -1
 .إنه عنف موجه ضد قوى مستعمرة أو نظام يفتقر للشرعية -2
 .مستعمر على منح الشعب حقه في تقرير مصيرههدف العنف إجبار ال -3
 .هذا العنف مدعما بالشرعية الدولية ويخدم السالم العالمي -4
ال يمكن القول بأن هذا النروع مرن العنرف يشركل عردوانا ضرد أحرد، فهرو بمثابرة الردفاع عرن  -5

 .النفس، فهو عنف في مواجهة عنف أكبر
علرررى األرض المسرررتعم رة برررل إن  ، ال يقتصرررر تواجرررده(بكسرررر المررريم)نظررررا ألن المسرررتعمر  -9

سرريادته تشررمل أمرراكن أخرررى، فررإن الحررق فرري اللجرروء للكفرراح المسررلح يمتررد إلررى حيررث يوجررد 
 .المستعمر

نظرررا ألن القرروى المسررتعمرة تتفرروق عسرركريا علررى الشررعب الخاضررع لالحررتالل، ممررا يجعررل  -7
 –صرواريخ طرائرات ودبابرات و  –قردرة حركرات التحررر علرى مقارعتره برنفس أدواتره القتاليرة 

فمن الطبيعي والمشروع أن تلجا حركات التحررر إلرى الوسرائل القتاليرة المتاحرة وخصوصرا 
 .العمليات االستشهادية وضرب العدو في نقاي ضعفه
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تحـوالت النظـام الـدولي وتأثيراتهـا علـى ظـاهرة العنـف السياسـي         : المطلب الثاني
 المرتبط بالقضية الفلسطينية
قضرررية الفلسرررطينية فررري ظرررل تحررروالت النظرررام الررردولي عررردة طررررأ علرررى العنرررف المررررتبط بال

 :مستجدات أهمها
تولررررد إحسرررراس وبلررررورة توجرررره لرررردى غالبيررررة دول العررررالم أن مرحلررررة تصررررفية االسررررتعمار بمررررا  -1

تتضرمنه مرن شرررعية حركرات التحرررر العالمي،قرد انتهرت بنهايررة نظرام الميررز العنصرري فرري 
هرذا التوجره يرؤثر سرلبا علرى القضرية  جنوب إفريقيا وسقوي المعسكر االشتراكي، وما جعل

الفلسطينية كقضية تحرر وطني، هو دخول الفلسطينيين والعررب مسلسرل التسروية وقبرولهم 
بالحررل السررلمي كخيررار إسررتراتيجي، كمررا أن اتفاقيررة أوسررلو حولررت 1661فرري مررؤتمر مدريررد

 . حركة التحرير الفلسطينية إلى سلطة حكم ذاتي
ارسرها فصرائل فلسرطينية داخرل فلسرطين المحتلرة، فري إطرار العمليات االستشهادية التي تم -2

( شرررعية دينيررة)شرررعية دوليررة لررم تعررد إسرررائيل والواليررات المتحرردة يعترفررا بهررا، أو فرري إطررار 
 . وتحت شعار الجهاد، وهي شرعية ال تحض بكثير تأييد أو تفهم من الرأي العام العالمي

سررررطينية والعربيررررة لصررررالح اإلسررررالم تراجررررع قرررروى اليسررررار كرررررأس حربررررة لحركررررة التحرررررر الفل -3
السياسي، وبالتالي االنتقال من مفهوم الكفاح المسلح إلى مفهروم الجهراد، بمرا يترترب علرى 

  .ذلك من تغير في الشرعية النضالية
انطالق ما يسمى بمسلسل السالم، بما يترتب عليه من محاصرة أنصرار الحرل العسركري،  -4

 .ة ما بين مؤيد للخيار العسكري ومؤيد للحل السلميوانقسام الجماهير العربية والفلسطيني
 –تراجرع البعرد القررومي الرسرمي للقضررية الفلسرطينية، وتحررول الصرراع إلررى صرراع فلسررطيني  -5

إسرائيلي بدرجة أولرى حترى انتفاضرة األقصرى األخيررة لرم تغيرر مرن الوضرع شريئا، صرحيح 
تغير من واقع األنظمرة  أنها حركت الجماهير وأعادت حضور القضية جماهيريا ولكنها لم

 .حيث استمرت متمسكة بما سمته إستراتيجية السالم
تعرراظم اإلرهرراب اإلسرررائيلي المرردعوم أمريكيررا ضررد الشررعب الفلسررطيني، والررذي أخررذ شرركال  -9

عدوانيا صارخا في عدوانيته واستفزازه مرع انتفاضرة األقصرى وفري مجرازر مخريم جنرين، و 
 .شعار مكافحة اإلرهاب العدوان األمريكي ضد عرب ومسلمين تحت

هذه التحوالت لم تلب خصوصية القضية الفلسطينية حيث يترداخل الروطني الفلسرطيني مرع 
القرررررومي العربررررري مرررررع اإلسرررررالمي مرررررع التحررررررري العرررررالمي، باإلضرررررافة إلرررررى خصوصرررررية االحرررررتالل 
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الصرهيوني الصهيوني وقوة تحالفاته الدوليرة، وقيرام النظرام الردولي الجديرد الرذي تقروده حليفرة الكيران 
علررى أنقرراض النظررام الثنررائي القطبيررة، جعررل القضررية الفلسررطينية هرري القضررية الوحيرردة  -أمريكررا  –

وهكررذا وبررالرغم مررن شرررعية العمليررات الجهاديررة ضررد العرردو . المتبقيررة فرري ملررف تصررفية االسررتعمار
ن الصرررهيوني، وهررري شررررعية مسرررتمدة مرررن الشررررعية الدوليرررة ومرررن الحقررروق الطبيعيرررة للشرررعوب، إال أ

غيرراب رؤيررة واحرردة لطبيعررة الصررراع وسرربل حلرره و تررداخل الشرررعيات المبررررة للنضررال ضررد العررردو 
الصررهيوني ومررن يدعمرره، وغيرراب حليررف دولرري قرروي يرردعم هررذا النضررال أنعكررس سررلبا علررى تعامررل 
المنتظم الردولي مرع بعرض ممارسري الجهراد دفاعرا عرن فلسرطين و خصوصرا إن كران هرذا النضرال 

فرالمنتظم الردولي أو . أخذ شكل عمليات يفجر فيها المقاتل نفسه وسط مردنيينباسم شرعية دينية وي
أيرررة دولرررة أجنبيرررة يمكرررن أن تفهرررم أن يقاترررل الفلسرررطيني دفاعرررا عرررن وطنررره، ولكرررنهم ال يفهمرررون وال 
يستسرريغون أن يقاتررل أيرانرري أو مصررري أو سررعودي دفاعررا عررن فلسررطين باسررم شرررعيات ال يعترررف 

، ولألسرف ال تعتررف بهرا غالبيرة الرنظم العربيرة (ة دينية أو شرعية قوميرةشرعي)بها المنتظم الدولي 
حيث تصنف بعض هرذه الردول المجاهردين كإرهرابيين، ويكرون األمرر أكثرر تعقيردا إن ‘ واإلسالمية 

 .كان القتال من أجل فلسطين موجها ضد مدنيين أو يجري على أرض أجنبية بعيدة عن فلسطين

 :واصطدامها بمأزق التعريف( إلرهابا)الجهود الدولية لمكافحة 
كما سبقت اإلشارة، وحيث إن غالبيرة األعمرال اإلرهابيرة كانرت تسرتهدف مصرالح أمريكيرة 
وغربية وإسرائيلية، فقد أخذت الواليات المتحدة على عاتقها مسؤولية تحرريض المنرتظم الردولي ضرد 

كا موقفها من اعتبار كرل مرن هرو اإلرهاب والدول التي تتهم بدعمه، وفي هذا السياق لم تخف أمري
ضد السياسة األمريكيرة يعتبرر إرهابيرا أو داعمرا لإلرهراب، وهكرذا صرنفت الواليرات المتحردة كرل مرن 
ليبيررا وسرروريا والسررودان والعررراق وإيررران وكوبررا، كرردول داعمررة لإلرهرراب، وممررا هررو معررروف أن هررذه 

 .الدول تنهج سياسة معادية للهيمنة األمريكية
يررات المتحرردة، إلررى مررا قبررل انهيررار المعسرركر االشررتراكي، كانررت عرراجزة عررن وحيررث أن الوال

حشررد تأييررد دولرري لسياسررتها ضررد اإلرهرراب، نظرررا لقرروة تواجررد دول المعسرركر االشررتراكي ودول عرردم 
االنحيرراز فرري مؤسسررات األمررم المتحرردة وخصوصررا الجمعيررة العامررة، فقررد لجررأت إلررى عقررد عديررد مررن 

يرررة لمحاربرررة اإلرهررراب، باإلضرررافة إلرررى الجهرررود المبذولرررة محليرررا فررري هرررذا االتفاقرررات الثنائيرررة واإلقليم
ولررم تبرردأ الجهررود األمريكيررة تررأتي أكلهررا فرري هررذا الشررأن إال بعررد انهيررار المعسرركر االشررتراكي . الشررأن

وقرد لعبرت .وتراجع قوة تأثير دول عدم االنحياز دوليا وخصوصا في الجمعية العامرة لألمرم المتحردة
رمي بمسلسرل السرالم الرذي ديناميكية االنفر  اج السياسي في منطقة الشررق األوسرط المصراحبة لمرا س 
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دشرررنه مرررؤتمر مدريرررد، ثرررم توقيرررع اتفاقرررات أوسرررلو برررين منظمرررة التحريرررر الفلسرررطينية وإسررررائيل عرررام 
أو هرذا مرا  –، األثر الكبير في إحياء الجهود لمحاربة ظاهرة اإلرهاب، حيث سراد االعتقراد 1664

أن حل مشكلة الشررق األوسرط سيسرقط الشررعية عرن كثيرر مرن -لواليات المتحدة كانت ترمي إليه ا
 . الجماعات الممارسة لإلرهاب في الشرق األوسط

، 1664وهكررذا تبنررت الجمعيررة العامررة لألمررم المتحرردة فرري دورتهررا التاسررعة واألربعررين سررنة 
اب الرردولي، وقررد قرررارا بموجبرره سررتتخذ مجموعررة مررن اإلجررراءات الترري تسررتهدف القضرراء علررى اإلرهرر

تميررز هررذا القرررار عررن سررابقيه مررن قرررارات الجمعيررة العامررة بأنرره أقترررب بعررض الشرريء مررن الموقررف 
األمريكررري والغربررري الرررذي يررردين اإلرهررراب برررالمطلق دون تعريرررف دقيرررق لررره أو البحرررث عرررن دوافعررره، 

ن الفراعلون، وهكذا نص القرار على إدانة كل األعمال والممارسات اإلرهابية أينما كانت وكيفما كرا
ال سيما الذين يساهمون في إثارة الشبهات حول عالقرات الصرداقة برين الردول والشرعوب، ويهرددون 
الوحررردة الترابيرررة وأمرررن الررردول، وأضررراف القررررار برررأن األعمرررال اإلجراميرررة التررري لهرررا أهرررداف سياسرررية 

فرري كررل وتسرراهم فرري إثررارة الرعررب لرردى العامررة أو لرردى مجموعررة مررن األشررخاص تعتبررر غيررر مبررررة 
 .سياسية أو فلسفية أو أيديولوجية أو دينية: األحوال، ومهما كانت دوافعها

بشررأن  164/ 52صرردر عررن الجمعيررة العامررة القرررار رقررم  1667مررن ديسررمبر  15وفرري 
وفي الدورة الثالثة والخمسين للجمعيرة العامرة فري  .االتفاقية الدولية لقمع الهجمات اإلرهابية بالقنابل

اإلعرررالن عرررن اتخررراذ التررردابير الراميرررة إلرررى القضررراء علرررى اإلرهررراب الررردولي، ، ترررم 1661أغسرررطس 
وكلفررررت الجمعيررررة األمررررين العررررام لمنظمررررة األمررررم المتحرررردة أن يتخررررذ، فرررري حرررردود المرررروارد الموجررررودة، 

 : مجموعة من التدابير العملية لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة اإلرهاب، ومن بينها
متعرررددة األطرررراف واإلقليميرررة والثنائيرررة المتصرررلة باإلرهررراب جمررع البيانرررات عرررن االتفاقرررات ال

 .الدولي، وعن تنفيذها بما في ذلك المعلومات عن الحوادث التي يسببها اإلرهاب الدولي
إجررراء اسررتعراض تحليلرري للصرركوك القانونيررة القائمررة ذات الصررلة باإلرهرراب الرردولي، بغيررة 

 .ال تشملها هذه الصكوكمساعدة الدول في تحديد جوانب هذه المسألة التي 
استعراض اإلمكانيات القائمة ضرمن منظومرة األمرم المتحردة مرن أجرل مسراعدة الردول فري 

 .تنظيم حلقات ودورات تدريبية حول مكافحة الجرائم المتعلقة باإلرهاب الدولي
، أكررد كرروفي عنرران 1661وفرري التقريررر السررنوي الصررادر عررن منظمررة األمررم المتحرردة عررام 

لمنظمررة، أن األمررم المتحرردة اعتمرردت اثنترري عشررر معاهرردة متعررددة اإلطررراف خاصررة األمررين العررام ل
لجنرة خاصرة لصرياغة اتفاقيرة دوليرة جديردة لحظرر  1667بمكافحة اإلرهاب، وأنها أنشأت في عام 
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التفجيرررات اإلرهابيررة وحظررر أعمررال اإلرهرراب النررووي، وأن اللجنررة تعمررل علررى وضررع إطررار قررانوني 
 6.الدوليشامل لمواجهة اإلرهاب 

أمرررا فررري إطرررار مجلرررس األمرررن، فقرررد تزايرررد االهتمرررام الرررذي يوليررره مجلرررس األمرررن لموضررروع 
اإلرهرراب وخصوصررا بعررد انهيررار االتحرراد السرروفيتي وهيمنررة الواليررات المتحرردة علررى مجريررات عمليررة 
اتخرراذ القرررار الرردولي، كمررا يالحررظ أن تحرررك مجلررس األمررن كرران غالبررا يحرردث بطلررب أمريكرري وبعررد 

وإن كانرررت قرررررارات . اءات مسرررلحة علرررى مؤسسرررات أمريكيرررة أو أوروبيرررة أو إسررررائيليةحررردوث اعترررد
وتوصيات الجمعية العامة لألمم المتحردة تتسرم بالعموميرة والتروازن فرأن قررارات مجلرس األمرن تتسرم 

 .بالصرامة وتكون مقرونة بآليات لتنفيذها ت سند غالبا للواليات المتحدة
هررراب مباشررررة بعرررد انطرررالق عمليرررة السرررالم فررري الشررررق إذن تجررردد االهتمرررام بموضررروع اإلر 

األوسط ونهاية حرب الخليج الثانية رسميا، وهما الحردثان اللرذان جوبهرا بمعارضرات قويرة مرن قروى 
عربيرة وإسررالمية متشررككة بنوايررا الواليررات المتحرردة، واسررتباقا أليررة عمليررات إرهابيررة تعررارض السياسررة 

يبات التي تقيمها الواليات المتحدة الستقرار العالم فري إطرار األمريكية في المنطقة أو تعارض الترت
 1662ينرراير  31تصررورها للنظررام الرردولي الجديررد، تمررت دعرروة مجلررس األمررن فرري اجتمرراع قمررة يرروم 

لبحرررث موضررروع اإلرهررراب، حيرررث أعررررب المجتمعرررون عرررن برررالب قلقهرررم إزاء أفعرررال اإلرهررراب الررردولي 
 .على نحو فعال بمعالجة كافة هذه األفعال وتأكيدهم على ضرورة قيام المجتمع الدولي

، 1664يوليررررره 11وعلرررررى أثرررررر الهجررررروم المسرررررلح الرررررذي حررررردث فررررري بررررروينس آيرررررريس يررررروم 
مرررن نفرررس الشرررهر، انعقرررد مجلرررس  27و  29والهجرررومين المسرررلحين اللرررذين ارتكبرررا فررري لنررردن يرررومي 

" عمرررال و األمرررن يررروم التاسرررع والعشررررين مرررن نفرررس الشرررهر وأصررردر بيررران رئاسررري أدان فيررره هرررذه األ
ويشددوا علرى الحاجرة إلرى . يطالب أعضاء المجلس بوضع حد لجميع هذه الهجمات اإلرهابية فورا

تعزيررز التعرراون الرردولي مررن أجررل اتخرراذ ترردابير تامررة وفعالررة لمنررع كافررة أشرركال اإلرهرراب ومكافحتهررا 
 ".والقضاء عليها، فهي تمس المجتمع الدولي ككل 
ة الموضرررروع علررررى إثررررر تفجيررررر مقررررري السررررفارتين عرررراد مجلررررس األمررررن مرررررة ثانيررررة لمعالجرررر

، حيرث انعقرد فري جلسرة 1661األمريكيتين في نيروبي ودار السالم يوم السابع من أغسرطس عرام 
التهديردات للسرلم واألمرن التري تسرببها أعمرال )من نفس الشهر ونراقش الموضروع تحرت بنرد  12يوم 

انرة أعمرال اإلرهراب الردولي بكرل مظاهرهرا ، وكان القررار شرديدا فري تأكيرده علرى إد(اإلرهاب الدولي
على انه من واجب كل دولة عضو أن تمتنع عرن تنظريم أي أعمرال إرهابيرة فري " وأشكالها، مؤكدا 

دولررررة أخرررررى أو التحررررريض عليهررررا أو المسرررراعدة أو المشرررراركة فيهررررا أو قبررررول أنشررررطة منظمررررة فرررري 
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 ".أراضيها بهدف ارتكاب تلك األعمال 
اإلرهاب وصريرورته محرل اهتمرام جميرع دول العرالم بردون اسرتثناء، وكانت ذروة االهتمام ب

، ففري اليروم المروالي للتفجيررات أنعقرد 2111سربتمبر  11على إثر تفجيرات نيويورك وواشنطن فري 
مجلررس األمررن لمناقشررة الموضرروع، وبإجمرراع جميررع دول المجلررس وتأييررد جميررع دول العررالم تقريبررا، 

فيهمررا اإلرهرراب بكررل أنواعرره وصرروره، لرريس هررذا فحسررب، بررل  تبنررى المجلررس قرررارين صررارمين أدان
طالرب جميررع دول العرالم بالتحررالف مرع الواليررات المتحرردة لمحاربرة اإلرهرراب، ويروم الثررامن والعشرررين 

 .من نفس الشهر صدر قرار جديد عن مجلس األمن يسير في نفس االتجاه
المتحردة حريرة تحديرد أن المجلرس تررك للواليرات  فري الموضروع والخطيرر أيضرا، المسرتجد

وقرد انتهرزت الواليرات المتحردة هرذه  .الجهات اإلرهابية وطريقة الررد عليهرا بالشركل الرذي ترراه مناسربا
الفرصررة الترري أتاحهررا لهررا مجلررس األمررن لتصررفي حسرراباتها لرريس فقررط مررع المسررئولين عررن تفجيرررات 

ة الوحيردة المحرددة لهرويتهم مع أن هؤالء ما زالروا غيرر معرروفين تمامرا والرواير –واشنطن ونيويورك 
بل مع كرل مرن يعرارض السياسرة األمريكيرة فري العرالم، أو بشركل أخرر أن  -هي الرواية األمريكية 

الواليرررات المتحررردة األمريكيرررة وظفرررت قررررارات مجلرررس األمرررن لتعيرررد بنررراء النظرررام الررردولي بمرررا يعرررزز 
 . هيمنتها الكونية

فررري البدايرررة عرررن كرررون حملرررة مكافحرررة وهكرررذا الحظنرررا كيرررف أن الواليرررات المتحررردة تحررردثت 
اإلرهرررراب تسررررتهدف تنظرررريم القاعرررردة الررررذي يتزعمرررره أسررررامة بررررن الدن وحركررررة طالبرررران الحاكمررررة فرررري 
أفغانسررتان، ثررم توالررت قرروائم المسررتهدفين فرري الحملررة إن عرراجال أو آجررال، فهنرراك العررراق والسررودان 

ت والمنظمررات واألشررخاص وربمررا الرريمن وليبيررا، وصرردرت قرروائم تضررم أسررماء العشرررات مررن الجمعيررا
المتهمررين باإلرهرراب أو مسرراندة العمليررات اإلرهابيررة، شررملت أخيرررا حررزب هللا اللبنرراني وفرري فلسررطين، 
حركة حماس والجهاد اإلسالمي والجبهة الشعبية وكتائب شهداء األقصى، وال نسرتبعد بعرد أيرام أن 

ولررم يقتصررر األمررر علررى .نجررد ضررمن القائمررة أسررماء كررل مررن يقررول بحررق الفلسررطينيين باالسررتقالل
الواليرررات المتحررردة األمريكيرررة، برررل تبعتهرررا دول االتحررراد األوروبررري، فررررغم أن الررررئيس الفرنسررري جررراك 

أن قررروائم المتهمرررين باإلرهررراب الترررري  2111شررريراك أعلرررن أثنررراء زيارتررره للبنررران فررري نهايرررة نررروفمبر 
وال تعتبررر جرزء مررن القرررارات تصردرها الخارجيررة األمريكيررة أو الرئاسرة األمريكيررة ليسررت ملزمرة دوليررا 

الدوليرررة، برررالرغم مرررن ذلرررك كررران االجتمررراع الررروزاري لالتحررراد األوروبررري واضرررحا فررري اعتبرررار حركتررري 
حمررراس والجهررراد اإلسرررالمي الفلسرررطينيتين حركرررات إرهابيرررة ومطالبرررا السرررلطة الفلسرررطينية بالقضررراء 

 . عليهما
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 الجهاد، شرعية المبدأ والتباس الممارسة: المطلب الثالث
غررو أن للشررعوب الخاضرعة لالحررتالل والهيمنررة وعلرى رأسررها الشرعب الفلسررطيني الحررق  ال

فرري المقاومررة، ولكررن ممارسررة هررذا الحررق هررو الررذي يحترراج إلررى حررذر شررديد حتررى ال تشرروه الممارسررة 
المرتجلرة عدالرة الحرق وعدالررة القضية،فممارسرة حرق النضرال لتقريررر المصرير يفقرد معنراه إذا تحررول 

لجماعات ال تندرج في إطار اإلجماع الوطني، وخصوصا إذا غاب التنسريق برين  إلى أعمال فئوية
فعلى الساحة الفلسطينية مرثال، يحتراج الكفراح المسرلح أو . من ينصبون أنفسهم قيمين على القضية

الجهاد، لتكون له مرودية،إلى أن يندرج في إطار إستراتيجية فلسطينية بل عربية إسرالمية مشرتركة 
ل فرري إطررار تنسرريق يسررمح بررأن توظرف هررذه العمليررات لخدمررة األهررداف الوطنيررة، وهررذا أو علرى األقرر

التنسرريق لألسررف غيررر موجررود، وعرردم وجرروده يجعررل قرردرة إسرررائيل والواليررات المتحرردة علررى اسررتثمار 
 .هذه العمليات لصالحها أكبر من الفوائد التي تتحقق للقضية
الحقررروق الوطنيرررة ومرررن القررريم السرررامية  لقرررد علمتنرررا التجربرررة وعلمنرررا التررراريخ أن كثيررررا مرررن

يخسرررها أصررحابها وتفقررد مصررداقيتها إن لررم يتعرراملوا معهررا بعقالنيررة وضررمن رؤيررة شررمولية تررربط مررا 
لريس مرن براب التشركيك بوطنيرة وبقروة . بين الفعل والهدف والوسيلة وردود األفعال المحليرة والدوليرة
لسرررطين مرررن أجرررل الررروطن والررردين، والشرررعب إيمررران أولئرررك الرررذين فجرررروا أنفسرررهم واستشرررهدوا داخرررل ف

الفلسررطيني يزخرررر برررالكثير مرررن أمثرررالهم، ولكرررن المشررركلة المثرررارة اليررروم تتعلرررق بتوقيرررت ممارسرررة هرررذه 
العمليررات واألشررخاص المسررتهدفون منهررا أيضررا المشرركلة تكمررن بجماعررات إسررالمية غيررر فلسررطينية 

ربيرررة باسرررم فلسرررطين ودفاعرررا عرررن ضرررد الواليرررات المتحررردة ودول غ( الجهررراد)تقررروم بعمليرررات قتاليرررة 
فهرل مثررل هرذه العمليررات تنردرج ضررمن مخطرط اسررتراتيجي وطنري فلسررطيني؟ وهرل ينطبررق . اإلسرالم

 . عليها مفهوم اإلسالم للجهاد؟
ولكرن نشرير إلرى أن  -ألننرا لريس مرن أهرل االختصراص  -لن نردخل فري تحلريالت فقهيرة 

لحرابرررة كحررراالت تسرررتوعب مرررا يسرررمى اليررروم القررررآن الكرررريم تحررردث عرررن اإلرهررراب والقترررال والجهررراد وا
وأعدوا لهم ما اسرتطعتم مرن قروة ومرن : "بالعنف السياسي، وقد ذكر ما يشير إلى اإلرهاب في اآلية

، فاإلسرالم ال "رباي الخيل ترهبون بره عردو هللا وعردوكم وآخررين مرن دونهرم ال تعلمرونهم هللا يعلمهرم
اء هللا وأعداء الوطن وكحالرة دفاعيرة أو مرا يسرمى يمانع بممارسة اإلرهاب والترهيب ولكن ضد أعد

أمرا  11"اْلُمْعَتتِدينَ  ُيِحتبِه  الَ  ّللاهَ  ِإنَّ  َتْعَتتُدواْ  َوالَ "اليروم بحالرة الردفاع الشررعي عرن الرنفس، يقرول تعرالى 
أنهرا تروحي لغرة بالمخالفرة والمضرادة ومردلولها اللغروي هرذا : )، فيقول فيها صبحي الصالح(الحرابة)

ضا في االصطالح الفقهي، عنرد إفسراد األمرن وتعطيلره باإلرهاب،ومضراده النظرام والخرروج ي لمح أي
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  11(.عليه بقوة السالح لقطع الطريق وإخافة اآلمنين والفساد في األرض
ويرررى صرربحي الصررالح بأنرره إذا كانررت األعمررال المدرجررة ضررمن األعمررال اإلرهابيررة الترري 

بيل المثررال ولرريس الحصررر الحرراالت الترري عاصرررها تطرررق إليهررا تعريررف الحرابررة قررد عررددت علررى سرر
القرردامى، فإنهررا تنطبررق أيضررا علررى حرراالت مسررتحدثة لهررا عالقررة بررالتطور التكنولرروجي والنمررو فرري 
مجرراالت المعرفررة األخرررى الترري أصرربحت سررمة مررن سررمات العصررر الحررديث وبالتررالي فررإن الحرابررة 

 .تصدق على أعمال وممارسات هي وليدة عصرنا الحالي
أن هذا التعريف يصدق على العديد من المجموعات اإلرهابية فري العرالم الرأسرمالي ونرى 

حيرررث انتشررررت عصررررابات المافيرررا، والجماعررررات العنصررررية والمنظمررررات التررري ترررررفض نمرررط الحيرررراة 
الرأسررمالية واسررتالب اإلنسرران مررن قبررل اآللررة وتعقررد الحيرراة االجتماعيررة واالقتصررادية، كمررا أن بعررض 

اإلسالمية المشتبكة في صراع مع جماعات إسالمية تدرج هذه الجماعرات ضرمن األنظمة العربية و 
مفهروم الحرابرة م سرقطة عنهررا صرفة الجماعرات الجهاديررة، ومرن هنرا ت كثرر هررذه األنظمرة مرن وصررف 

 . هذه الجماعات بالزنادقة والمرتدين وقطاع الطرق الخ
الم الررذي اعتبررر فرضررا مقابررل هررذا النرروع مررن العنررف غيررر المشررروع و جررد الجهرراد فرري اإلسرر

أولررررى اإلسررررالم للجهرررراد حيررررزا كبيرررررا مررررن اهتماماترررره، وتعررررددت اآليررررات  .علررررى كررررل مسررررلم ومسررررلمة
و يشرررمل الجهررراد فررري معنررراه .واألحاديرررث التررري تحرررض علرررى الجهررراد وتعتبرررره واجبرررا علرررى المسرررلمين

س والمرال الواسع أشكاال متعددة من البذل والتضحية في سربيل الحرق وديرن الحرق، فهرو جهراد برالنف
َما" َِّّ  آَمُنوا الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنَّ  ّللاَِّ  َستِبيلِ  ِفتي َوَأنُفِستِهمْ  ِبتَأْمَواِلِهمْ  َيْرَتتاُبوا َوَجاَهتُدوا َلتمْ  ُثتمَّ  َوَرُستوِلهِ  ِبتا

اِدُقونَ  ُأْوَلِئكَ   ". ُهُم الصَّ
جهراد األكبرر، فرإن وباإلضافة إلى الجهاد بالمال والكلمة الحق ووجود الجهراد األصرغر وال

أخرذ حيرزا كبيررا مرن مفهروم الجهراد وداللتره، حترى أنره ( الجهاد األصغر)الجانب القتالي من الجهاد 
غالبا ما اقترنت كلمة الجهاد بالقتال والحررب، والمسرلمون جماعرات وفررادى مطرالبون بالجهراد فهرو 

فررال )أولرري األمررر، والمسررلم مطالررب بالجهرراد حتررى وأن عارضرره "واجررب علررى كررل مسررلم ومسررلمة، 
مررن رأى مررنكم منكرررا فليغيررره بيررده فررإن لررم يسررتطع بلسررانه )، و (طاعررة لمخلرروق فرري معصررية الخررالق

 (.وإن لم يستطع فبقلبه وهذا أضعف اإليمان
ويشمل الجهاد في اإلسالم، الجهاد مرن أجرل نشرر ديرن الحرق، والجهراد مرن أجرل مناصررة 

َستاء ِمتنَ  َواْلُمْسَتْضتَعِفينَ  ّللاهِ  َستِبيلِ  ِفتي ُتَقتاِتُلونَ  الَ  َلُكتمْ  َوَمتا.. "المظلروم، وإحقراق الحرق َجتاِل َوالنِه  الرِه

 لََّنا َواْجَعل َوِليًّا لَُّدنكَ  ِمن لََّنا َواْجَعل َأْهُلَها اْلَقْرَيِة الظَّاِلِم َهتِذهِ  ِمنْ  َأْخِرْجَنا َربََّنا َيُقوُلونَ  الَِّذينَ  َواْلِوْلَدانِ 
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ينِ  ِفتي ُيَقتاِتُلوُكمْ  َلتمْ  الَّتِذينَ  َعتنِ  ّللاَُّ  َيْنَهتاُكمُ  ال.. "ويقرول تعرالى أيضرا"12يًرالَّتُدنَك َنِصت ِمتن  َوَلتمْ  التدِه

وُهمْ  َأن ِدَياِرُكمْ  ُيْخِرُجوُكم مِهن َما .اْلُمْقِسِطينَ  ُيِحبُّ  ّللاََّ  ِإنَّ  ِإَلْيِهمْ  َوُتْقِسُطوا َتَبرُّ  الَّتِذينَ  َعنِ  ّللاَُّ  َيْنَهاُكمُ  ِإنَّ

ينِ  ِفي َقاَتُلوُكمْ   َفُأْوَلِئتَك ُهتمُ  َيَتتَولَُّهمْ  َوَمن َتَولَّْوُهمْ  َأن ِإْخَراِجُكمْ  َعَلى َوَظاَهُروا ِدَياِرُكمْ  َوَأْخَرُجوُكم مِهن الدِه

  13" الظَّاِلُمونَ 
أمرررا المفكرررر اإلسرررالمي سررريد قطرررب فهرررو يوسرررع مرررن مفهررروم الجهررراد فررري اإلسرررالم ويجعلررره 

دفرراع عررن اإلنسرران ذاترره )ان، وضررد كررل قرروى الظلررم والشررر فرري العررالم فهررو صررالحا لكررل زمرران ومكرر
ضرررد جميرررع العوامرررل التررري تفيرررد حريتررره وتعررروق تحررررره، هرررذه العوامرررل التررري تتمثرررل فررري المعتقررردات 
والتصرررررورات كمرررررا تتمثرررررل فررررري األنظمرررررة السياسرررررية القائمرررررة علرررررى الحرررررواجز االقتصرررررادية والطبقيرررررة 

رض كلها يوم جاء اإلسالم والتري مرا ترزال أشركال منهرا سرائدة والعنصرية والتي كانت سائدة في األ
وقررد أخررذت جماعررات إسررالمية معاصرررة بهررذا المفهرروم . 14(فرري الجاهليررة الحاضرررة فرري هررذا الزمرران

الواسررع للجهرراد، كالجماعررات اإلسررالمية فرري فلسررطين وحررزب هللا والجماعررات اإلسررالمية فرري مصررر 
اعررة طالبرران وتنظرريم القاعرردة الررذي يتزعمرره أسررامة بررن وجماعررة اإلخرروان المسررلمين فرري سرروريا وجم

الدن وبعض الجماعات اإلسالمية في الجزائرر، مرع تبراين شاسرع بينهرا فري تحديرد أولويرات الجهراد 
 .بل في تحديد مفهوم الحق والباطل 

ال محاجررة أن بررالد المسررلمين ترررزح تحررت نيررر االسررتعمار غيررر المباشررر وتعرراني األمرررين 
قتصرررادي والسياسررري الغربررري، لررريس هرررذا فحسرررب برررل أن إسررررائيل وقررروى سياسرررية مرررن االسرررتغالل اال

مؤثرة في الغرب وعلى رأسه الواليات المتحدة تعتبر اإلسرالم خطرر يهردد حضرارتهم وهرذا مرا ظهرر 
سررربتمبر، ولكرررن كيرررف يمكرررن الررررد علرررى هرررؤالء األعرررداء؟ ومرررا هرررو موقرررف  11جليرررا بعرررد تفجيررررات 

إن ما يربك المواطن العربي والمسلم ويجعله في حيرة مرن أمرره . ؟ اإلسالم من المسيحية واليهودية
تقروم بهرا جماعرات إسرالمية مثرل العمليرات التري ( جهاديرة)حيال اتخاذ موقف مع أو ضد عمليرات 

قام بها تنظيم القاعرة هرو عردم وجرود رؤيرة موحردة أو إجمراع عرن المسرلمين حرول هرل أن اليهوديرة 
كفرة علرى المسرلمين  -خصوصا اليهود  -نقيها أهل كتاب أم أنهم والمسيحية ديانات سماوية ومعت

وممرا يزيرد مرن .؟ (دار الكفرر)مقاتلتهم دون هوادة أينما كانوا سواء في ديار اإلسالم أو في ديرارهم 
حالررررة اإلربرررراك عنررررد اإلنسرررران المسررررلم أن عديررررد مررررن الجماعررررات الترررري تصررررفها الواليررررات المتحرررردة 

اإلسررررالم –عربيررررة الرررررأي فرررري هررررذا الوصررررف، فالجماعررررات اإلسررررالمية باإلرهابيررررة، تقاسررررمها أنظمررررة 
فرري سرروريا وتررونس ومصررر والجزائررر والسررعودية والبحرررين، تصررنف كجماعررات إرهابيررة  -السياسرري 

نفروا  -في مصر والسعودية تحديردا  –، بل أن بعض علماء الدين المرموقين في العالم العربي ...
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وم بهرررا فلسرررطينيون ضرررد الكيررران الصرررهيوني، واعتبرررروا صرررفة الجهررراد حترررى عرررن العمليرررات التررري يقررر
، فهل تالم الواليرات المتحردة إن اعتبررت هرذه ...مفجري العبوات الناسفة انتحاريين ال استشهاديين 

الجماعرررات كجماعرررات إرهابيرررة وتطالرررب بنررراء عليررره مرررن العرررالمين العربررري واإلسرررالمي مسررراعدتها 
 . بتفكيك حركتي الجهاد وحماس؟ بالقضاء عليهم، وتطالب السلطة الفلسطينية

ممرررا ال شرررك فيررره أن المرررزاعم األمريكيرررة والصرررهيونية حرررول نعرررت العمليرررات االستشرررهادية 
باإلرهررراب هررري مرررزاعم ال تقررروم علرررى أي أسررراس أخالقررري أو قرررانوني أو واقعررري فحرررق الشرررعوب فررري 

ب الخاضرررع مقاومرررة االحرررتالل منصررروص عليررره فررري كرررل المواثيرررق الدوليرررة والشررررائع الدينيرررة، والشرررع
لالحرررتالل لررره حريرررة وصرررف نضررراله بمرررا يتناسرررب مرررع عقيدتررره وأيديولوجيتررره فرررإن شررراء سرررماه كفاحرررا 
. مسلحا أو حرب عصابات أو حرب تحرير شعبية الخ، وإن شراء سرماه جهرادا أو عمليرات جهاديرة
أما الزعم بان المسلمين يوظفون الدين ألغراض سياسية، فهذا الرزعم قرد يكرون صرحيحا فري بعرض 

االت وهررو مرفرروض بالنسرربة لنررا إن أخررذ شرركل حرررب أهليررة أو تصررارع علررى السررلطة، أمررا فيمررا الحرر
ألن الكيرران : يتعلررق بمعارضررتهم لتوظيررف الرردين لمحاربررة العرردو الصررهيوني فهررذا مررردود عليرره، أوال

الصهيوني كيان استيطاني احتاللي قائم على اإلرهاب والغصب ومقاومته واجبرة علرى كرل مرواطن 
عن دينه ولونه، ومن المعروف أن مناضرلين وقرادة أوائرل فري الثرورة الفلسرطينية كرانوا  بغض النظر

أيضرا شرارك فري القترال إلرى .  -جرورج حربش ونرايف حواتمره ونراجي علروش الرخ –من المسيحيين 
جانب الثرورة الفلسرطينية العديرد مرن المناضرلين مرن مختلرف جنسريات العرالم وأديانره برل شرارك فيهرا 

كيرف يقرول : وثانيرا. لسربعينيات قراموا بعمليرات عسركرية داخرل فلسرطين وترم اعتقرالهم يهودا خالل ا
الغرب وإسرائيل هذا القول وجزء كبير من التأييد الغربي المسيحي إلسرائيل قائم علرى أسراس دينري 

الكترراب المقرردس عنررد المسرريحيين يشررمل العهررد القررديم وهررو الترروراة اليهوديررة والعهررد الجديررد وهررو  –
كمررا أن الكيرران الصررهيوني قررائم باألسرراس علررى مررزاعم ومقرروالت دينيررة كمقولررة  –يرل المسرريحي اإلنج

و الجماعرررات الدينيرررة المتطرفرررة فررري إسررررائيل هررري التررري ترررتحكم فررري ... وعرررد الررررب وأرض الميعررراد 
سياسة البالد، هذا ناهيك عن أن دولة الكيان الصهيوني هري الدولرة الوحيردة فري العرالم التري تمرنح 

 . ها على أساس ديني جنسيت
إذن مررن حرررق الشررعب الفلسرررطيني أن يقاترررل باسررم الجهررراد أو باسرررم الشرررعية الدوليرررة ومرررن 
واجرب كرل عربرري ومسرلم مناصرررة ومشراركة الفلسررطينيين فري قترالهم، ولكررن هرذا ال يمنررع مرن عقلنررة 

يكرررون  الممارسرررة الجهاديرررة واالستشرررهادية حترررى ال تضرررر بعدالرررة القضرررية وقدسرررية المبررردأ، وحترررى ال
وعنرردما نقررول بعقلنررة المقاومررة فهررذا ال يعنرري دعرروة للتخلرري عنهررا بررل دعرروة . الجهرراد برردون طائررل 
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للبحرررث عرررن طررررق ووسرررائل جديررردة للمقاومرررة تأخرررذ بعرررين االعتبرررار واقرررع العرررالم اليررروم وواقرررع الرررنظم 
يرر فلسرطين فمثال عندما يرفع المجاهدون راية الجهراد لتحر .والحركات السياسية العربية واإلسالمية 

من البحر إلى النهر، فأن تحرير فلسطيني يعني القضاء على إسرائيل، وإسررائيل دولرة يعتررف بهرا 
فكيررف يمكرررن أن ... المنررتظم الرردولي بررل حترررى دول عربيررة وهرري عضرررو فرري هيئررة األمرررم المتحرردة 

ليررات نطالررب العررالم أن يقررف إلررى جانبنررا للقضرراء علررى دولررة معترررف بهررا؟ نفررس األمررر بالنسرربة للعم
االستشرررهادية، فهرررذه العمليرررات برررالرغم مرررن شررررعيتها وكونهرررا ردا علرررى إرهررراب صرررهيوني ال يررررحم 
صغيرا وال كبيرا من الفلسطينيين، فهي تثير غضب الررأي العرام العرالمي الرذي ال يفهرم القيمرة التري 

 .يمثلها االستشهاد عند المسلم، وينظر لها باعتبارها عمل إرهابي 
م الفلسررررطينيون غيررررر قررررادرين لوحرررردهم علررررى القضرررراء علررررى الكيرررران وواقررررع الحررررال مررررا دا 

الصرررهيوني ضرررمن مررروازين القررروى القائمرررة اليررروم ومرررا دامرررت األنظمرررة والحركرررات السياسرررية العربيرررة 
بعضرها أرسررل المقرراتلين والمجاهردين واألمرروال إلررى  –واإلسرالمية غيررر معنيررة بالجهراد فرري فلسررطين 

اهررل القرردس المحتلررة وكررأن تلررك الرربالد النائيررة أكثررر قدسررية كرابول وكنرردهار وكشررمير وكوسرروفو وتتج
وغير قادرة وال راغبة بتبني الجهاد في فلسرطين، فعلرى الفلسرطينيين أن يسرتقطبوا إلرى  –من القدس 

جانبهم الرأي العام الدولي وتأييد دول العالم، وهذا يتطلب وضع برنرامج عمرل وطنري مرحلري يأخرذ 
، برنررامج ال يتخلررى عررن الحررق بالمقاومررة ولكررن تمررارس المقاومررة بعررين االعتبررار هررذه الخصوصرريات

أو الجهراد بمفهروم واسررع ضرمن إسرتراتيجية عمررل وطنري ال كخيرار حزبرري أو فئروي وأن يرتم التفكيررر 
بقصرر العمليررات االستشرهادية علررى منرراطق محرددة أو وقفهررا مؤقتررا إن احتاجرت المصررلحة الوطنيررة 

 .ذلك 
حيرث ارتفعرت بعرض األصرروات  1697ا حردث إثرر هزيمرة وكرأن التراريخ يعيرد نفسره، فكمر

مطالبة السير على نفس طريق حرب الشعب في الجزائر وفيتنام باعتبراره الطريرق الوحيرد السرترداد 
الحق، ترتفع أصوات اليوم تطالب بالسير على طريرق حركرات التحررر السرابقة وعلرى طريرق حرزب 

. بررين تجربررة حررزب هللا والمقاومررة الفلسررطينية هللا فرري لبنرران، متجرراهلين الخصوصرريات وتحديرردا مررا
وهكررذا احترردم الجرردل والنقرراش فرري األيررام األخيرررة حررول الرردروس الممكررن استخالصررها مررن انسررحاب 
ل الرربعض األمررر مررن نصررر باالنسررحاب إلررى فرصررة للهجرروم   ً إسرررائيل مررن الجنرروب، ولألسررف حررو 

نرة ال محرل لهرا برين الحرالتين، وأجردها على الفلسطينيين وحركة المقاومة الفلسطينية، واخرتالق مقار 
مناسبة إلثارة موضوع كان من الضروري إثارته وهو كيف يمكرن للمثقرف أو السياسري أو المرواطن 
الفلسطيني بشكل عام أن يمارس حقه فري النقرد الرذاتي وفري نفرس الوقرت ال يشروه التراريخ النضرالي 
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 .بعقدة تعذيب الذات؟ الفلسطيني وال يروج لسياسة اإلحباي والتيئيس وال يصاب
سأستشهد بداية بمرا قالره الشراعر الكبيرر محمرود درويرش فري كلمتره التري ألقاهرا فري احتفرال جامعرة 

ربمرررا ال ) -:بيرررر زيرررت بالرررذكرى األولرررى لتحريرررر جنررروب لبنررران مرررن االحرررتالل اإلسررررائيلي،حيث قرررال
المقارنررة بينرره وبررين يصررلح المثررال اللبنرراني ألن يحتررذي بحررذافيره فرري كررل مكرران، وربمررا لررن تكررون 

بيرد أن البديهيرة التري ال تبترذل .طرف آخر، شديد التعقيد، أكثر من وليمة لتعذيب الذات بال سربب 
بمررررور الرررزمن، تعلمنرررا أن تحررررر اإلرادة شرررري لتحريرررر األرض، وأن فررري أعمررراق كرررل شرررعب طاقرررة 

لمحردد، لرذلك نصرفق روحية قادرة على ابتكار بالغتها الوطنية التي تتالءم مع الظروف الخاص وا
 15(.للبنان

ممررا ال شررك فيرره ومررا ال يختلررف عليرره اثنرران أن حررزب هللا قررام بأعمررال بطوليررة ضررد العرردو، ومنررذ 
سرررنوات والعرررالم يترررابع أعمرررال البطولرررة لحرررزب هللا فررري جنررروب لبنررران، متابعرررة مشرررحونة باإلعجررراب 

ولررم يكررن يخمرنررا بتضررحيات وبطرروالت شررباب يضررحون بأنفسررهم مررن اجررل الرروطن وفرري سرربيل هللا، 
أدنى شك في صدق الشهادة وعظمة التضحية ونبل الهدف للذين يستشهدون، كنا دوما ننظرر إلرى 
هذه األعمال وعمليات حماس والجهاد اإلسالمي في فلسطين كمؤشرات على أن امتنا مرا زالرت لرم 

لة حرول تستسلم وأن هنراك شربابا مسرتعدون للشرهادة فري سربيل الروطن، لرم تكرن هنراك أذن أي مشرك
مبدأ الشهادة وروح النضال، ذلك أن وجود احتالل يستدعي بالضررورة وجرود الحرق بالمقاومة،هكرذا 

 .تعترف وتنص كل الشرائع الدينية والوضعية 
إال أن ما يثير االستغراب موقرف الربعض مرن الرذين عملروا مقارنرة مرا برين حركرة المقاومرة اللبنانيرة 

ومرة الفلسرطينية، بعضرهم بحسرن نيرة ولكرن بالنسربة آلخررين وحركرة المقا -حزب هللا -في الجنوب 
فهرؤالء لرم يرروا فري الموضروع .مقارنة غير بريئة أو غير موضوعية حيث ال قياس مع وجود فارق 

إال جانبررا واحرردا وهررو أن حررزب هللا قاتررل بصرردق وحررق ضررد إسرررائيل وحقررق أهدافرره بإجبررار إسرررائيل 
أو القررول إن التجربررة فرري  فشررلت فرري تحقيررق أهرردافها، علررى االنسررحاب فيمررا المقاومررة الفلسررطينية
وهذا المنطق يريد أن يقرول أيضرا إن مرن يقرف وراء حرزب .جنوب لبنان يمكن أن تحتذي بحذافيرها

هللا أوفرروا برررواجبهم القررومي واإلسرررالمي فرري الصرررراع ضررد إسررررائيل مررا دامرررت إسرررائيل انسرررحبت مرررن 
رر الفلسرطينيون بالدهرم فالخلرل فري الفلسرطينيين الجنوب، وبالترالي فهرم غيرر مقصررين، وإن لرم يحر

 . وفي نهجهم العسكري والسياسي
ولكرررن هرررل مرررن العررردل واإلنصررراف أن نعمرررل مقارنرررة مرررا برررين االحرررتالل الصرررهيوني لجنررروب لبنررران 
وبالترررالي مقاومرررة حرررزب هللا لتحريرررر الجنررروب مرررن جهرررة واالحرررتالل اإلسررررائيلي لفلسرررطين والمقاومرررة 
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وهرل مرن اإلنصراف الحرديث عرن انتصرار حرزب هللا . سطين مرن جهرة أخررى؟الفلسطينية لتحرير فل
وهزيمررة المقاومررة الفلسررطينية؟ وهررل مررن العرردل أن نضررع احررتالل إسرررائيل لجنرروب لبنرران فرري مسرراواة 

وهل القضية هي االحتالل اإلسررائيلي لجنروب لبنران أم . مع احتالل الحركة الصهيونية لفلسطين؟ 
جنرروب لبنرران إال جزئيررة فرري صررراع أشررمل وهررو الصررراع ضررد الوجررود  احررتالل فلسررطين ومررا احررتالل

 .وهل الصراع في الشرق األوسط بدأ مع احتالل الجنوب؟. الصهيوني؟ 
من المفيد أن نؤكد أنره لرو لرم تكرن مقاومرة مسرلحة فري الجنروب مرا فكررت إسررائيل باالنسرحاب مرن 

التقليرررل مرررن عظمرررة حررردث ولررريس هررردفنا  -2111مرررايو  –الجنررروب علرررى األقرررل فررري ذلرررك الوقرررت 
التحرير ومرأى جنود العدو وهم ينسحبون ألول مرة من ارض عربيرة احتلوهرا برالقوة بعرد أن تعودنرا 
علررى رؤيررتهم يحتلررون األرض ويطمحررون إلررى المزيررد، واألمررر أيضررا لرريس تمجيرردا لمنظمررة التحريررر 

السرررلطة الفلسرررطينية  أو اعتبرررار مرررا حققررره حرررزب هللا برررالقوة حققتررره أو سرررتحققه–ونهجهرررا التفاوضررري 
، ولكررن المرررام هررو وضررع األمررور فرري سررياقها الحقيقرري، وأن نعطرري لألشررياء أسررماءها وال -بالسررلم 

نجعررل الفررروع والجزئيررات تخفرري جرروهر المشرركلة، وأن ال يجعلنررا الحمرراس الزائررد يغطرري علررى حقيقررة 
ي، و مقرررابر أن الشرررعب الفلسرررطيني سرررطر أعظرررم مالحرررم البطولرررة فررري العرررالمين العربررري واإلسرررالم

شهدائه المزروعة في أكثر من دولة عربية خير دليل على ذلرك وآالف المعتقلرين واألرامرل واأليترام 
وماليررين الالجئررين خيررر دليررل علرررى كونرره لررم يقصررر يومررا، وعليررره ال يحترراج إلررى أخررذ دروس فررري 

االنتفاضرة النضال من أحد وبطوالته في مخيم جنين وفي نابلس وبقيرة المنراطق الفلسرطينية خرالل 
 .واالجتياح أعترف بها الصديق والعدو وجعلت كل شعوب األرض تخرج تأييدا للحق الفلسطيني 

عررود علررى برردء نقررول بررأن هنرراك هجومررا إعالميررا نفسرريا وسياسرريا و هجومررا عرردوانيا ماديررا، 
يستهدف أساسرا نضرال الشرعب الفلسرطيني المشرروع السرتعادة حقوقره المشرروعة، هجمرة تأخرذ اسرم 

ة اإلرهرراب، وإن كانررت الواليررات المتحرردة وحلفاؤهررا تمكنرروا مررن انتررزاع قرررار مررن مجلررس األمررن محاربرر
خرول الواليرات المتحردة مسرؤولية محاربرة اإلرهراب، وإن كانرت الواليرات المتحردة  12/6/2111يوم 

تمكنررت مررن هزيمررة حركررة طالبرران و أضررعفت تنظرريم القاعرردة واحتلررت العررراق وقضررت علررى نظررام 
هذا ال يعني القضاء على ظاهرة اإلرهاب نهائيا ما دام سربب وجرود الظراهرة أو مرا صدام حسين، ف

يعتبرر كررذلك موجررودا، وهررو العررداء للواليررات المتحرردة والكيرران الصررهيوني، بررل قررد يكررون العررداء ازداد 
. بعرررد ضررررب أفغانسرررتان واحرررتالل العرررراق وتراجرررع إسررررائيل عرررن مسلسرررل التسررروية بمباركرررة أمريكيرررة

يتطلرررب مررن الواليرررات المتحرردة أن تعيرررد النظررر فررري سياسررتها الخارجيرررة تجرراه الشرررعوب األمررر الررذي 
العربيررة واإلسررالمية وخصوصررا بالنسرربة للقضررية المركزيررة لهررذه الشررعوب وهرري القضررية الفلسررطينية، 
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فالرردعم األمريكرري غيررر المشررروي للكيرران الصررهيوني كرران سررببا رئيسررا فرري كراهيررة شررعوب المنطقررة 
وهرذه الشرعوب وعلرى رأسرها الشرعب الفلسرطيني ال تطلرب الكثيرر، فمطلبهرا بسريط  للواليات المتحدة،

وواضررررح وعررررادل وهررررو تطبيررررق قرررررارات الشرررررعية الدوليررررة بمررررا يحقررررق قيررررام دولررررة فلسررررطينية مسررررتقلة 
وفي حالرة عردم الترزام إسررائيل برنهج التسروية السرلمية العادلرة واسرتمرار . وعاصمتها القدس الشريف

ي تحيزها إلسرائيل فال ضمان أن ال يبرز مجددا العشرات من أمثال أسامة ابرن الواليات المتحدة ف
الدن والعشرررات مررن التنظيمررات الجهاديررة ذات التأييررد الشررعبي كحركررة حمرراس والجهرراد اإلسررالمي 

 .والجبهة الشعبية وبقية التنظيمات الفلسطينية المقاتلة
ي حملتهرررا ضرررد حركرررة طالبررران وإن كانرررت الواليرررات المتحررردة وجررردت تأييررردا ال برررأس بررره فررر

وتنظيم بن الدن وضد نظام صدام حسين، حتى داخل دول المنطقرة العربيرة واإلسرالمية، فرأن هرذا 
التأييررد سيضررعف إن لررم يتفكررك التحررالف كليررا، فرري حالررة تعمرريم الواليررات المتحرردة لتعريفهررا لإلرهرراب 

ألمرر الرذي بردأ بالفعرل مرع ليشمل حركات فلسطينية وعربية مناضلة ضد الكيان الصرهيوني، وهرو ا
إصدار أمريكا لقوائم جديدة لتنظيمات تصفها باإلرهابيرة، تتضرمن حركرات مناضرلة كحركرة حمراس 
والجهرراد اإلسررالمي والجبهررة الشررعبية وحررزب هللا، ثررم مررع المقاومررة فرري العررراق تررم تصررنيف جماعررة 

 مقتضى الصدر كجماعة إرهابية
يا وعربيررا وإسررالميا، بلررورة إسررتراتيجية واضررحة ولكررن فرري المقابررل، المطلرروب اليرروم، فلسررطين

وصارمة بالنسبة للقضية الفلسطينية، ي حدد فيها الموقف الفلسطيني والعربي ممرا يجرري، ونقرل هرذا 
الموقررف للعررالم، مصررحوبا بحملررة إعالميررة توضررح أن التررزام العرررب بالسررالم ال يلغرري شرررعية الكفرراح 

ومرن جهرة أخررى مطلروب مرن . م هذه األخيررة بالسرالم الفلسطيني ضد إسرائيل، في حالة عدم ألتز 
علماء المسلمين ورجرال الفكرر و أولرى األمرر، االتفراق علرى تعريرف للجهراد، سرواء مرن حيرث، م رن 
ررن يررتم الجهرراد؟ وهررذا األمررر يضررع  لرره الحررق الشرررعي إلعررالن الجهرراد؟ ومررن الررذي يجاهررد؟ وضررد م 

 .الكرة في مرمانا وليس في مرمى الخصم 
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 خالصة
تسرررتدعي المزيررد مرررن البحرررث والدراسرررة لوضرررع مرررا يسرررمى ( اإلرهررراب)إن ظررراهرة  خلررص ممرررا سررربقن

أن األمر بحاجرة لوضرع مقراييس أخالقيرة . تضليال بظاهرة اإلرهاب اإلسالمي في سياقها الصحيح
وكررذا يحترراج األمررر أن . وسياسرية وقانونيررة لتمييررز اإلرهرراب عررن كفرراح الشررعوب مررن أجررل اسررتقاللها

اإلرهررررررراب حرررررراالت العرررررردوان التررررررري تمارسررررررها الرررررردول المهيمنرررررررة علررررررى الشرررررررعوب يشررررررمل تعريررررررف 
والقررررانون الرررردولي والمنظمررررات الدوليررررة بحاجررررة إلررررى وضررررع قواعررررد قانونيررررة حررررول هررررذه .المستضررررعفة

الظررررواهر، بررررل وإعررررادة النظررررر فرررري قواعررررد الحرررررب والعرررردوان كمررررا هرررري مدونررررة فرررري القررررانون الرررردولي 
عرردوان غيررر المعلنررة الترري تمارسررها الرردول المهيمنررة ضررد الكالسريكي حتررى تناسررب أشرركال الحرررب وال

 .الشعوب المستضعفة
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 التاسعالفصل 
 عالم متغير الثورة في 

Revolution in a changing world 
 

سرريطر خطرراب  - 2111مررن منتصررف ينرراير إلررى الحررادي عشررر مررن فبرايررر –شررهر أقررل مررن  فرري
 الثررورة علررى الخطرراب والعقررل السياسرري العربرري مغيبررا كررل الخطابررات األخرررى حتررى خطرراب اإلسررالم

فري العرالم العربرري  –شرهر واحرد  اهترزت عرروش الملروك وعرروش الرؤسراء العررب،خرالل  السياسري
ال شرررك أن . نتيجرررة الثورتررران المجيررردتان فررري ترررونس ومصرررر  -زالرررت الفررروارق برررين الملرررك والررررئيس 

خطاب الثورة  كان من المفردات  السياسرية التري مرألت  فضراء الخطراب السياسري العربري و دول 
الثالثة الموالية  لالستقالل بل و قبل االستقالل حيث كانت تطلرق علرى  العالم الثالث خالل العقود

إال أن مفرردة الثرورة   حركة الشعوب في مواجهة االحتالل ألن كل حركة تحرر وطني تعتبرر ثرورة ،
أخرجررت مررن ماهيتهررا ومررن داللتهررا اللغويررة واالصررطالحية العلميررة بحيررث أخررذت معرران سسرريولوجية 

وشرعارا يوظفره كرل شرخص أو حرزب يطمرح بالسرلطة أو قرادر علرى تهيريج  وسياسرية تبشريرية حينرا 
الجمررراهير حينرررا آخرررر، أيضرررا ترررداخل مفهررروم الثرررورة مرررع االنقرررالب العسررركري و مرررع الحررررب األهليرررة 

 .والفوضى واالحتجاجات واالنتفاضات الشعبية المطلبية الخ 
حراكرا شرعبيا   -لفلسرطينية باسرتثناء الحالرة ا – 1لم يشرهد العرالم العربري مرا بعرد االسرتقالل 

 2111واسعا لدرجة يجوز فيها توصيفه  بالثورة الشعبية إال ما جرى فري ترونس ومصرر فري ينراير 
فبعد شهر من خروج الجماهير التونسية للشارع في مواجهة نظام فاسد ودكتراتوري هررب الررئيس . 

يرردا مررن اإلصررالحات زيررن العابرردين بررن علرري مررن الرربالد وسررقطت الحكومررة وبرردأت تررونس عهرردا جد
،وفرري مصررر الترري شررهدت إرهاصررات الثررورة والتمرررد علررى النظررام القررائم منررذ سررنوات وتزايرردت بعررد 
االنتخابرررات التشرررريعية األخيررررة التررري اعتبرتهرررا المعارضرررة نهايرررة المراهنرررة علرررى التغييرررر مرررن خرررالل 

ت تطالرب برحيرل النظام القائم ،خرجت الجماهير المصرية في كافة محافظات الجمهوريرة بمظراهرا
الرررئيس حسررني مبررارك وهررو مررا جرررى يرروم الحررادي عشررر مررن فبرايررر حيررث تنحررى الرررئيس واسررتلم 

األمر الذي فتح الباب على مصراعيه لالجتهادات والتفسريرات،فهل مرا .الجيش مسؤولية إدارة البالد
ام جرررى فرري تررونس ومصررر ثررورة أنجررزت أهرردافها؟ هررل مررا جرررى يعبررر عررن أزمررة دولررة ؟أم أزمررة نظرر
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سياسرري؟أم أزمررة ديمقراطيررة  ؟ هررل اختمرررت شررروي الثررورة فرري العررالم العربرري ؟ وهررل بمجرررد خررروج 
النراس للشرارع وهرروب الرررئيس أو تخليره عرن السررلطة يمكرن القرول برأن الثررورة حققرت أهردافها؟ وهررل 

 . تتشابه الحالة التونسية مع الحالة المصرية من حيث األسباب والتداعيات؟
ومصرررر ومرررا تختمرررر مرررن أحرررداث وتطرررورات فررري أكثرررر مرررن بلرررد عربررري مرررا جررررى فررري ترررونس 

،يحترراج لقررراءة موضرروعية وعقالنيررة بعيرردا عررن العواطررف واالنفعرراالت ألن اآلترري مررن األحررداث هررو 
األهررم واألصررعب وبرره سررتكتمل الصررورة بحيررث يمكننررا أن نتحرردث عررن ثررورة شررعبية ناجحررة أو عررن 

جرري فري ترونس ومصرر انطالقرا مرن فقره الثرورة   األمر الذي يسرتدعي أيضرا اسرتقراء مرا.شيء آخر
الذي ترراكم عبرر التراريخ ومرن تجرارب الشرعوب األخررى ونضرع مرا جررى فري سرياق التحروالت التري 
شرررهدها العرررالم العربررري خرررالل العقرررود الثالثرررة الماضرررية وخصوصرررا محاولرررة األنظمرررة التحايرررل علرررى 

 .بوية والموجهة تغرر بها الجماهيرفقدان شرعيتها من خالل تبني أشكاال من الديمقراطية األ
 
 



 251 

 المبحث األول
 في فقه الثورة

In the jurisprudence of the Revolution 

 
 مقاربة مفاهيمية لمصطلح  الثورة :المطلب األول
مرررن المصرررطلحات المخضررررمة التررري واكبرررت ظهرررور الدولرررة والحيررراة (  Revolution)الثرررورة  

ن مفهرروم الثررورة الررذي سرراد علررى غيررره مررن المفرراهيم  هررو ثررورة السياسررية منررذ مررا قبررل الترراريخ،ومع أ
الشررعب ضررد االسررتعمار أو ضررد أنظمررة اسررتبدادية ،إال أن مفررردة الثررورة لغررة ال تقتصررر علررى هررذا 
الجانب برل تشرمل كرل فعرل يرؤدي إلرى تغييرر األوضراع تغييررا جرذريا سرواء كانرت أوضراعا طبيعيرة 

ن هنررا تسررتعمل كلمررة ثررورة فرري سررياقات مختلفررة كررالقول ومرر.أو سياسررية او اقتصررادية أو اجتماعيررة 
برررالثورة الصرررناعية أو الثرررورة التكنولوجيرررة الرررخ  لوصرررف التغييررررات الجوهريرررة التررري تطررررأ علرررى حيررراة 
الشعوب وعلرى الحضرارة اإلنسرانية ،وفري هرذا السرياق العرام يمكرن الحرديث عرن أشركال متعرددة مرن 

 .الثورات 
 الثورات احلضارية  -1

لتغييررررات أو التحررروالت التررري طررررأت علرررى الحيررراة اإلنسرررانية وعلرررى مسرررار تطرررور ونقصرررد بهرررا ا
 :البشرية وفي هذا السياق يمكن الحديث عن 

،والمقصود بهرا التحروالت التري  حصرلت  Agricultural revolutionالثورة الزراعية  -أ 
ل والصرريد فرري عصررور مررا قبررل الترراريخ، وتميررزت بانتقررال المجتمعررات البشرررية مررن حيرراة الترحررا

وااللتقراي، الترري سررادت فرري العصررر الحجررري القرديم  إلررى حيرراة االسررتقرار مررع اكتشرراف الزراعررة 
فمرررع اكتشررراف الزراعرررة . برررالمحراث وتررردجين الحيوانرررات التررري ميرررزت العصرررر الحجرررري الحرررديث

 .وجدت األسواق والطبقات االجتماعية والمدن واإلدارة الخ 
 revolution  Industrial   الثورة الصناعية  –ب 

قررن الثرامن عشرر والتاسرع عشرر ثرم انتقلرت إلرى بقيرة بدأت الثورة الصرناعية فري إنجلتررا فري ال 
وسرميت برالثورة الصرناعية الن اإلنسران بردا .الدول األوروبية  ومن ثم إلى جميع أنحراء العرالم 

التخلرري عررن اآلالت اليدويررة الترري تعتمررد علررى قوترره العضررلية و يعتمررد برردال منهررا علررى اآلالت 

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CB0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FIndustrial_Revolution&ei=xyIzTaWOKtK7hAeS1fXqCw&usg=AFQjCNEQ0iSUg7H15W5sPzmAKomj7PmPug
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ويرررة وتطررروير اسرررتعمال المعرررادن بكرررل أشررركالها البخاريرررة  ثرررم الكهربررراء وتوظيرررف المرررواد الكيما
 .وأساليب التعدين

  Technological revolutionالثورة التكنولوجية  –ج 
وتسررمى أيضررا الثررورة الصررناعية الثانيررة حيررث تتررداخل هررذه الثررورة مررع الثررورة الصررناعية وتشرركل  

هررا التوسررع والتطررور امترردادا لهررا ويعتبرهررا الرربعض الموجررة الثانيررة للثررورة الصررناعية واهررم معالم
العلمي وخصوصا فري مجرال الصرناعات الدقيقرة المعتمردة علرى الطاقرة الكهربائيرة والمحركرات 
ذات االحترررراق الرررداخلي والمرررواد الكيميائيرررة المسرررتحدثة ، وتكنولوجيرررا االتصرررال األولرررى كرررنظم 

 .التلغراف والهاتف والبريد 
 Information revolutionثورة المعلوماتية    -د 

ر هذا المصطلح في العقود الثالثة األخيرة  متزامنرا مرع الحرديث عرن العولمرة والتنميرة ظه
والثرورة المعلوماتيرة تعتمرد علرى عرالم تكنولوجيرا المعلومرات حيرث المرادة األوليرة .الشمولية 

لتطررور المجتمعررات لررم تعررد األرض الزراعيررة وال المصررانع ورؤوس األمرروال بررل المعلومررة 
شررربكات االتصررررال بعيررردة المررردى كاالنترنررررت  والفضرررائيات وأجهررررزة  وسررررعة ترررداولها عبررررر
وقرد مكنرت هرذه الثرورة اإلنسران مرن سرلع وخردمات معلوماتيرة لرم تكرن .الكمبيوتر المتقدمرة 

 .موجودة من قبل مما وسم مجتمع هذه الثورة بمجتمع المعرفة 
 االجتماعية /الثورات السياسية  – 2

اجررا علررى أوضرراع اجتماعيررة واقتصررادية وسياسررية وهرري تحرررك  الجمرراهير الحاشرردة احتج
سررريئة ومرفوضرررة ،وتتسرررم هرررذه الثرررورات بأنهرررا تسرررعى إلحرررداث تحررروالت جذريرررة فررري حيررراة الشرررعوب 

عرفرت البشرررية .وبعرض هرذه الثررورات تحقرق أهرردافها وبعضرها يفشررل وأخررى يرتم حرفهررا عرن مسررارها
ويونانيرة قديمرة عرن  ثرورة انردلعت كثيرا من هذه الثرورات ،فقرد تحردثت مخطوطرات فرعونيرة وبابليرة 

  ور – ايبرو للحكريم برديرةفي مصرر القديمرة  ترذكر في تلك العصور وتم تدوين بعضها بالتفصيل ،ف
 بيبري الملرك عهرد فري وقعرت ثرورة أن  العشررين األسررة أوائل أو عشر التاسعة األسرة أواخر إلي ترجع
 الثررورة قبررل الوضررع بوصررف البرديررة هررذه وتبرردأم .ق 2311 نحررو السادسررة األسرررة ملرروك آخررر الثرراني

 "" إن حيررث بالملررك المحيطررين فسرراد بسرربب والشررعب الملررك بررين الشررقة وتباعرردت الفسرراد سرراد حيررث:
 مررا البرديررة وتضرريف ، لرره راعرري ال بقطيررع أشرربه النرراس وصررار "" باألكاذيررب يغذونرره كررانوا حولرره الررذين
 وتجرررد ، مكرران كررل فرري الغررالل نفررذت "" حيررث ، الوضررع فسرراد بسرربب ترررد مررن النرراس أحرروال إليرره آلررت
 الررربالد أعرررداء وأفسرررد عررراطلين جميعرررا الصرررناع وأصررربح 111 والعطرررور  والزيررروت المالبرررس مرررن القررروم
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 وأصرربح ، العرروز مرن خرروف فرري العاصرمة وأصرربحت 111 فالحررين األهررام بنرراة وأصرربح 111 فنونهرا
 " 111 الخنازير أفواه  من الطعام يأخذون  وقد ، الماء ويبتلعون  الحشائش يأكلون  الناس
 ، اللهررب ألسرنة ارتفعرت لقرد انظررر " ، الثرورة أحرداث وصرف إلرري ور – إيبرو الحكريم برديرة وتنتقرل 

 وأبرررى ، وننهرررب فلننطلرررق األبرررواب حرررراس وقرررال ، الررربالد أعرررداء علررري حربرررا وسرررتكون  ، نارهرررا وامتررردت
 حقررا أصرربحت الملررك ازن مخرر إن111 بأسررلحتهم الطيررور صرريادو وتسررلح أحمررالهم يحملرروا أن الحمررالون 
 الموظفررون  ذ بررح لقررد الحررق وفرري 111 قوائمهررا ونهبررت العامررة اإلدارات هوجمررت 111 للجميررع مباحررا
لبت  . 2 ". مسموعة كلمة الموظفين لكبار تعد ولم ، دفاترهم وس 
شررهدت غالبيرررة المجتمعرررات عبررر التررراريخ تحركرررات شررعبية واسرررعة إال أنهرررا تفاوتررت سرررواء فررري  

عيرررة للثرررورة أو مرررن حيرررث درجرررة العنرررف المصررراحبة للثرررورة أو مرررن حيرررث نتائجهرررا الحوامرررل االجتما
وقردرتها علررى تحقيررق أهرردافها ،كثيرر مررن التحركررات الشررعبية الترري نعتهرا أصررحابها بررالثورة إمررا كانررت 
محرردودة األهررداف أو فشررلت فرري تحقيررق أهرردافها وبعضررها كرران أقرررب لحرراالت الفتنررة والفوضررى ممررا 

مرررن أهميرررة  أي تحررررك أو انتفاضرررة شرررعبية ودون الغررروص بالجررردل حرررول  دون التقليرررل.هررري ثرررورة 
توصررريف الحركرررات السياسرررية فررري التررراريخ اإلسرررالمي فرررإن أهرررم الثرررورات الناجحرررة مرررا بعرررد الحرررروب 

 -:الدينية التي شهدنها أوروبا هي

 وقامت ضد حكم آل ستيورت  1911الثورة البريطانية  - أ
 جتماعية وتحررية في نفس الوقتوهي ثورة ا 1713- 1779الثورة األمريكية  - ب
 1766-1716الثورة الفرنسية  - ت
 1114الثورة اإليطالية  - ث
 في روسيا ضد الحكم القيصري 1617الثورة البلشفية  - ج
 التي أطاحت بنظام شيانب كاي شيك 1646الثورة الصينية  بقيادة ماو تسي تونب  - ح
 م انقالب عسكري في مصر مع أن جدال ثار وما زال إن كانت ثورة أ 1652ثورة يوليو  - خ

  
 .التي قادها فيدل كاسترو ضد حكم الدكتاتور باتستا  1656الثورة الكوبية  - د
 التي أسقطت الشاه دمحم رضا بهلوي  1676الثورة اإليرانية الخمينية  - ذ
 التي أطاحت باألنظمة الشيوعية  1616ثورات شعوب أوروبا الشرقية بدءا من عام  - ر
 2114الثورة البرتقالية في أوكرانيا  - ز

 ثورات التحرر الوطين -3

فري هرذا النروع .والمقصود بها ثرورة الشرعب الخاضرع لالحرتالل ضرد الجيروش المحتلرة 
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مررن الثررورات يكررون الفعررل الشررعبي موجهررا ضررد عرردو خررارجي يهرردد األمررة ،ومررع أن هررذا 
المصطلح حديث التداول إال أن الفعل الموصوف كان حاضررا منرذ القردم وكمرا بينرا سرابقا 

مررع الحرررب ظهررر هررذا المصررطلح .الشررعوب حرراالت مناهضررة لعرردو خررارجي عرفررت غالبيررة
العالمية األولى مع تفكك اإلمبراطوريات وظهور مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها ثرم 
انتشر مع تبني األمم المتحدة لمبدأ تصفية االستعمار بعرد الحررب العالميرة الثانيرة وقرد ترم 

 .االستعمار إطالق صفة الثورة على كل حركة تحرر ضد 
شررهدت أسرريا وأفريقيررا وأمريكررا أالتينيررة سلسررلة مررن الثررورات التحرريررة وإن كرران أشررهرها 
ثورة الشعب الجنوب أفريقي والثرورة الجزائريرة والثرورة الفيتناميرة والثرورة الفلسرطينية التري مرا 

،ففرري  الهنررد قامررت ثررورة زالررت متواصررلة حتررى اليرروم إال أن لكررل شررعب ثورترره الخاصررة برره 
حتررى  1615مية قادهررا الماهاتمررا غانرردي ضررد االحررتالل البريطرراني وامترردت مررن عررام سررل

، كمرررا قررراد عمرررر المخترررار ثرررورة 1641اغتيالررره مرررن طررررف هنررردوس متطررررفين فررري ينررراير 
سربتمبر  19إلى حين إعدامه يروم  1611الشعب الليبي ضد االحتالل اإليطالي من عام 

ثررورة فرري  1621طررابي الررذي قرراد عررام ،و فرري المغرررب قامررت ثررورة عبررد الكررريم الخ1631
منررراطق الشرررمال ضرررد األسررربان وانتصرررر علرررى األسررربان فررري معركرررة أنررروال وأقرررام جمهوريرررة 
سرررميت بجمهوريرررة الريرررف ،إال أن األسررربان والفرنسررريين تحرررالفوا ضرررده وانهررروا الثرررورة، وقرررام 

 1629الفرنسررريون  بنفررري الخطرررابي إلرررى إحررردى الجرررزر النائيرررة فررري المحررريط الهرررادي عرررام 
،وفري مصرر  1639ثرم الثرورة الكبررى  1635وفي فلسطين قامت ثورة عز الدين القسام .

و ثررررورة سررررعد زغلررررول 1116وثررررورة مصررررطفى كامررررل  1111ع رفررررت ثررررورة أحمررررد عرابرررري  
 .الخ  1616

 

 مفهوم الثورة في الفكر اإلسالمي: المطلب الثاني
ية و اجتماعيرة  ،ومرع بالرغم من عالمية فكر الثورة من حيث كونها ظراهرة إنسرانية سياسر

أن الشعوب العربية تلتقي مع بقية الشعوب وخصوصرا فري دول العرالم الثالرث مرن حيرث األوضراع 
السياسية واالجتماعية واالقتصرادية الردافع األسراس للثرورة ،إال أن للحالرة العربيرة خصوصرية تجلرت 

لقائمرررة وسررربل فررري السرررنوات األخيررررة وهررري المرررد األصرررولي بمرررا يتضرررمن مرررن تصرررورات لألوضررراع ا
فمفهروم شررعية الحكرم والحراكم ، .الخروج عليها ،وهي تصورات مسرتمدة مرن مفراهيم دينيرة إسرالمية

مبررررات وشرررعية الثررورة علررى النظررام القررائم ،تحديررد معسرركر األصرردقاء ومعسرركر األعررداء ،سرربل أو 
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اكم ،الرخ ،كرل هرذه وسائل الثورة على الحاكم ،مستقبل النظام الذي ي راد تأسيسه بعد الثورة على الح
أمررور ال تسررتمد مررن علررم السياسررة الوضررعي وال حتررى مررن التجررارب الثوريررة لشررعوب العررالم، بررل مررن 

 .ومن أقول الفقهاء ورجال الدين عبر التاريخ  –قرآن وسنة  –مرجعية النص المقدس 
فرري تفسرررير وتحليرررل الثرررورة فرري الفكرررر والواقرررع اإلسرررالمي يتررداخل الررردين مرررع السياسرررة كمرررا    

يتررداخل الماضرري مررع الحاضررر ،وكمررا اختلررف العلمرراء والجماعررات الدينيررة فرري تفسررير وتأويررل كثيررر 
من النصوص المقدسة وخصوصرا ذات العالقرة بالسرلطة والسياسرة وحكرم البشرر،فقد تباينرت الررؤى 
والمواقرف مررن الثرورة منررذ بدايرة ظهررور اإلسرالم حتررى اليروم ،مررع اإلشرارة إلررى تراجرع مصررطلح الثررورة 

محلرررره ويسررررتوعبه مصررررطلح الجهرررراد والررررذي هررررو محررررل اخررررتالف بررررين العلمرررراء والجماعررررات  ليحررررل
ولذا سنحاول العودة لمعنى كلمة  الثورة  ومشتقاتها كما وردت في القرآن الكريم ثم فري .اإلسالمية 

 .رؤية العلماء المسلمين ومن خالل التاريخ اإلسالمي
مي تعنرري التغييررر الشررامل والجررذري الررذي يطرررأ كلمررة الثررورة فرري االصررطالح العربرري اإلسررال        

وحسررب هررذا المعنررى للثررورة  فررإن الررديانات السررماوية ثررورات .علررى الظررواهر الطبيعيررة أو اإلنسررانية 
ولكن موحى بها سماويا، إنها ثورات شاملة ال تقتصر على تغيير النظام السياسي بل تغيير مرنهج 

ولكن كلمرة الثرورة فري القررآن .م البشر بعضهم ببعضحياة الناس وتغيير طبيعة العالقات التي تحك
لرم تررد برالمعنى السياسري واالجتمراعي المترداول اليروم برل وردت بمعنرى االنقرالب فري األوضراع أو 

الَّ َذُلتتول  فرري الواقررع القررائم ،فثررورة  األرض وتثويرهررا يعنرري قلبهررا بررالحرث،فبقرة بنرري إسرررائيل كانررت 
أي ال تقلبهررا بررالحرث، أيضررا جرراء بررالقرآن الكررريم ، ومررن األمررم السررابقة  (71:البقرررة) ُتِثيتتُر اأَلْرَض 

كمرا تررد .أي قلبوهرا، وبلغروا عمقهرا( 6:الرروم) َكاُنوا َأَشدَّ ِمْنُهْم ُقوًَّة َوَأَثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَهامن 
 . مشتقات كلمة الثورة بمعنى االنتشار والهيجان 

ة الثرورة بمرا هرو قريرب مرن معناهرا السياسري المترداول اليروم ،ففري وفي األحاديث النبوية وردت كلمر
حررديث شررريف رواه البخرراري ومسررلم واإلمررام أحمررد و ترويرره السرريدة عائشررة، رضرري هللا عنهررا، حررول 

فثار الحيران، األوس والخرزرج، حترى همروا أن يقتتلروا، ورسرول : "هياج األوس والخزرج حيث تقول 
وفري الحرديث الرذي يرويره " .ل رسرول هللا يخفضرهم حترى سركتوا وسركتهللا قائم على المنبر، فلم يز 

كيف في فتنة تثرور فري أقطرار : "مرة البهزي، يقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص متنبئا  بفتنه عهد عثمان بن عفان
 .رواه اإلمام أحمد–" بقر–( قرون ) –األرض كأنها صياصي 

ر اإلسررررالمي مصررررطلح الثررررورة بررررداللتها وفرررري الترررراريخ اإلسررررالمي اسررررتخدمت أدبيررررات الفكرررر
المتعارف عليره اليروم ، فحركرة عبرد هللا أبرن الزبيرر فري مكرة سرماها نرافع برن األزرق زعريم الخروارج 
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وهرذا، ::".. بالثورة ودعا أصحابه بان يهبوا لنصرتها والدفاع عن بيرت هللا الحررام ،فيخراطبهم قرائال 
 3."الثائر" ق هذا الرجلمن قد ثار بمكة، فأخرجوا بنا نأت البيت ونل

باإلضررافة لمصررطلح الثررورة شرراع عنررد المسررلمين مصررطلحات قريبررة مررن مصررطلح الثررورة أو تصررف 
الفتنررة ، الملحمررة ، الخررروج ،القومررة ،وهررذا المصررطلح األخيررر شرراع : أحررداثا قريبررة مررن الثررورة منهررا 

ياسرين كتبرا متعرددة  استعماله عند جماعة العدل واإلحسان المغربية حيث كتب شيخهم عبد السرالم
ثرورة " إن ر :قومة حسرب الرنهج النبروي حيرث يقرولبهذا الشأن فارقا ما بين الثورة  عند العلمانيين وال

كلمة استعملت لوصف الحركرات االجتماعيرة الجاهليرة، فنريرد أن نتميرز فري التعبيرر ليكرون جهادنرا 
قومررة نريرردها جذريررة تنقلنررا مررن بنرراء علررى أن ال. نسررجا علررى منوالنررا النبرروي، ال نتلرروث بتقليررد الكررافر

الفتنررة ونظامهررا، وأجررواء الجاهليررة ونطاقهررا، إلررى مكرران األمررن والقرروة فرري ظررل اإلسررالم، وإلررى مكانررة 
العزة باهلل ورسوله، والبد لهذا من هدم ما فسد هدما ال يظلم وال يحيرف، هردما بشرريعة هللا، ال عنفرا 

  4.ثوراتهم أعمى على اإلنسان كالعنف المعهود عندهم في
و " النهررررروض"كمرررررا يسرررررتعمل بعرررررض علمررررراء المسرررررلمين وجماعرررررات إسرررررالمية  مصرررررطلح

لمررررا فيهمررررا مررررن معنررررى الوثرررروب . .. للداللررررة علررررى الخررررروج والثررررورة" القيررررام"ومصررررطلح " والنهضررررة"
كرررررذلك اسرررررتخدم القررررررآن الكرررررريم، للداللرررررة علرررررى معنرررررى الثرررررورة، مصرررررطلح .واالنقضررررراض والصرررررراع

وهرررو فعرررل يأتيررره . .. هرررو االنتصررراف مرررن الظلرررم وأهلررره، واالنتقرررام مرررنهم :فاالنتصرررار".. االنتصرررار"
 5.الذي هو الظلم والفساد واالستطالة ومجاوزة الحدود" البغي"ضد  -الثوار–" األنصار"

فررري السرررنوات األخيررررة تراجعرررت كرررل المصرررطلحات السرررابقة تقريبرررا لصرررالح مصرررطلح واحرررد 
ظررل حالررة المررد الررديني األصررولي فررإن كررل مررن ففرري .ووحيررد وممارسررة واحرردة ووحيرردة تسررمى الجهرراد

أو يتمرررد علررى حرراكم وحكومررة أو يواجرره عرردوا يختلررف معرره فرري الرؤيررة |يريررد محاربررة قرروى خارجيررة 
والمصررالح الررخ بررات يلجررا السررتعمال مصررطلح الجهرراد والممارسررة الجهاديررة الترري اختزلررت بررالعنف 

حركررة طالبرران .جرره مررن امررة اإلسررالم المسررلح ،وهررذا بطبيعررة الحررال بعررد تكفيررر الطرررف اآلخررر وإخرا
تجاهد ضد نظام كابول وضد القروات الغازيرة ،وتنظريم القاعردة يجاهرد ضرد أنظمرة عربيرة وإسرالمية 
يتهمها بالكافرة ،وحركة حماس تجاهد ضد االحتالل الصهيوني وأحيانا تردعو للجهراد ضرد السرلطة 

لحات السرابقة ،ولكرن ضرمن حالرة الفلسطينية في رام هللا،لقد حل مصطلح الجهاد محل كل المصط
 9. من عدم االتفاق على مفهوم الجهاد ومن يجاهد وضد من ؟الخ 

نعتقررد أن المشرركلة فرري الفكررر اإلسررالمي المتعامررل مررع الموضرروع ال تكمررن باللغررة والمفررردة 
إن كانررت ثررورة أم خروجررا أم قومررة ام جهررادا، ،بررل فرري مرردى شرررعية خررروج المسررلمين علررى الحرراكم 
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فرري مررن لرره الحررق بررالثورة أو الخررروج ،هررذا باإلضررافة إلررى اخررتالف المسررلمين فرري الحالررة الجررائر ،و 
فمنرررذ بررردايات .التررري يمكنهرررا وصرررفها بالجرررائرة او الظالمرررة وبالترررالي يجررروز الثرررورة او الخرررروج عليهرررا 

اإلسالم وحتى اليوم والمسلمون مختلفون حول هذه القضايا حيث شهد التاريخ اإلسرالمي كثيررا مرن 
ات وحاالت الخروج على اإلمام أو الحاكم، الفتنة الكبررى فري عهرد علري برن أبري طالرب ،ثرورة الثور 

الرررخ ،وكررران كرررل طررررف يكفرررر 8،ثرررورة القرامطرررة 7الخررروارج ،ثرررورة الحسرررين ،ثرررورة الزبير،وثرررورة الرررزنج 
 6الطرف اآلخر مما كان يؤدي القتتال بل ومجازر بشعة أساءت كثيرا للمسلمين وتاريخهم 

العلمرررراء المسررررلمين حررررول مشررررروعية الثورة،،فمررررع اتفرررراقهم علررررى رفررررض نظررررم الجررررور   أختلررررف    
وقرد ترم .في تغييرر هرذه األنظمرة–السيف  –والضعف والفساد إال انهم اختلفوا حول استخدام العنف 

طررح الموضرروع ألول مررة مررع ثررورة الخروارج الررذين بررروا وشرررعنوا ثررورتهم علرى األمررويين ألنهررم رأوا 
التمكرين )في نفس السياق ذهب المعتزلة ولكرنهم اشرترطوا .خرجوا على فلسفة الشورى أن األمويين 

قبرل القيررام بررالثورة حتررى ال تررؤدي هررذه األخيرررة لحالررة مررن الفوضررى أو الفتنررة ،كمررا اشررترطوا وجررود ( 
 .اإلمام الثائر وان يوجد بديل جاهز ليحل محل النظام الجائر بعد الثورة 

ؤيرردة للثررورة وجرردت وجهررة نظررر رافضررة أو متحفظررة علررى فعررل فرري مقابررل وجهررة النظررر الم
 – 711 –هررر 241 – 194)فأحمرد بررن حنبررل .الثرورة ،عبررر عنهررا اإلمررامين أبرن حنبررل وابررن تيميررة 

و أهررل الحررديث فقررد رفضرروا سرربيل الثررورة، ألنهررم رجحرروا إيجابيررات النظررام الجررائر علررى  –( م155
باطرررل، ولرررو قتلرررت الرجرررال، وسررربيت الذريرررة، وأن  – العنرررف –إن السررريف : "فقرررالوا.. سرررلبيات الثرررورة

ومرررن أقررروال ابرررن .." اإلمرررام قرررد يكرررون عرررادال  ويكرررون غيرررر عرررادل، ولررريس لنرررا إزالتررره وإن كررران فاسرررقا  
 – 451)أما اإلمرام الغزالري ".فستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بال سلطان:"..تيمية
فقررررال عررررن الحرررراكم . وقررررف موقررررف الموازنررررة ف –مررررن األشررررعرية  -(م1111 – 1151 –هررررر 515
أنره يجرب خلعره إن قردر علرى أن يسرتبدل عنره، مرن هرو موصروف : والرذي نرراه ونقطرع بره: "الجائر

فررإن لررم يكررن ذلررك إال بتحريررك قتررال، وجبررت . بجميررع الشررروي، مررن غيررر إثررارة فتنررة وال تهرريج قتررال
ته الشروكة، وعسرر خلعره، وكران ألن السرلطان الظرالم الجاهرل، مترى سراعد.. طاعته وحكرم بإمامتره

 11..".في االستبدال به فتنة ثائرة ال تطاق، وجب تركه، ووجبت الطاعة له

اندلعت الثورات في العالم العربي حتى تصدى علماء مسلمين  أنوكان التاريخ يعيد نفسه فما 
رات لإلفتاء حول شرعية الثورة ما بين مؤيد لها ومعارض،فالشيخ يوسف القرضاوي أعتبر ثو 

الشباب شكال من أشكال الجهاد وحث الشباب على الخروج بثورات في كل العالم العربي 
واإلسالمي،في مقابل ذلك ومع بداية االحتجاجات في السعودية تأثرا بما يجري في العالم العربي 

 وقالأصدرت هيئة علما المسلمين في المملكة العربية السعودية بينا تكفر االحتجاجات والثورات 
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البيان الصادر عن الهيئة التي يرأسها الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا ال الشيخ وهو مفتي 
فان األسلوب الشرعي الذي .. الهيئة إذ تؤكد على حرمة المظاهرات في هذه البالد: "المملكة

وأضاف ."ملسو هيلع هللا ىلص( دمحم)يحقق المصلحة وال يكون معه مفسدة هو المناصحة وهي التي سنها النبي 
ال تكون ( السعودية)اإلصالح والنصيحة فيها : "البيان الذي نقلته وكالة األنباء السعودية الرسمية

بالمظاهرات والوسائل واألساليب التي تثير الفتن وتفرق الجماعة وهذا ما قرره علماء هذه البالد 
 11."قديما  وحديثا  من تحريمها والتحذير منها

 نقطة تحول في تاريخ الشعوب الثورة :المطلب الثالث
مرا يعنيررا فري هررذا البحررث هرو النرروع الثراني مررن الثررورات أي الثرورات السياسررية واالجتماعيررة 
،ثررورة الشررعب ضررد نظررام الحكررم ونخبررة لتغييررر األوضرراع الداخليررة،ومع كامررل إدراكنررا بتررداخل الثررورة 

ث حيررث التررداخل والترررابط مررا السياسررية االجتماعيررة مررع الثررورة التحرريررة وخصوصررا فرري العررالم الثالرر
برررين النخرررب الحاكمرررة والقررروى الكبررررى فررري العرررالم المعنيرررة بالحفررراظ علرررى انظمرررة تابعرررة لهرررا وخادمرررة 
لمصرررررالحها ،إال أن التحركرررررات الشرررررعبية الواسرررررعة التررررري تأخرررررذ شررررركل ثرررررورة، لهرررررا قوانينررررره الخاصرررررة 

ا بعرررد انتهررراء زمرررن وسررريرورتها التررري تميزهرررا عرررن أشررركال الثرررورات المشرررار إليهرررا أعررراله ،وخصوصررر
 . -ما عدا فلسطين والعراق  –االستعمار المباشر في كل العالم تقريبا 

منررراي الحكرررم علرررى التحررررك الشرررعبي إن كررران ثرررورة أم ال لررريس فقرررط كثررررة عررردد المرررواطنين 
 المشاركين به فقط وال الشعارات المرفوعة فقط بل قدرة الثوار على إحداث التغيير المنشود 

 
االجتماعيرررة المشرررار إليهرررا /كرررل الثرررورات السياسرررية .يرررة الشرررعب المعنررري بررراألمر حسرررب ثقافرررة ورؤ 

استمدت أهميتها من قدرتها على التغييرر الواسرع فري كرل بنيرات المجتمرع ،ففرنسرا بعرد الثرورة ليسرت 
أيضررا .فرنسررا قبلها،وروسرريا بعررد الثررورة ليسررت روسرريا قبلهررا وفيتنررام بعررد الثررورة ليسررت فيتنررام قبلهررا الررخ

ثرررورة ليسرررت مجررررد تغييرررر رأس النظرررام السياسررري كرررأن يكرررون هررردف الثررروار اإلطاحرررة بالنظرررام فرررإن ال
الملكي وتحويله إلى نظام جمهوري،فكثير من األنظمة الجمهوريرة أكثرر سروءا مرن األنظمرة الملكيرة 

. 
األشكال أو األنماي السابقة ال تستوعب كل الحاالت الثورية التري عرفتهرا الشرعوب،فثقافة وقريم كرل 

عب وأحيانرررا األوضررراع الدوليرررة تلعرررب دورا فررري وصرررف التحررررك الشرررعبي نحرررو التغييرررر برررالثورة أو شررر
فمررررثال تباينرررت المواقررررف مررررن الثررررورة العربيررررة الكبرررررى  .باالنتفاضرررة أو إطررررالق تسررررميات أخرررررى عليرررره

فيما إن كانت ثورة عربية  أم تمردا على الخالفة العثمانية ونفرس النقراش ثرار ومرا زال حرول 1615
عرفته برالد الشيشران والبوسرنة كردسرتان وجنروب السرودان وجنروب الريمن وحركرة طالبران وتنظريم ما 
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القاعررردة ،فهرررل هرررذه ثرررورات تحررررر قرررومي؟ أو حركرررات تمرديرررة انفصرررالية ؟ام حركرررات إرهابيرررة ؟ أم 
ولننظررر كيررف تغيرررات المفرراهيم والقرريم، فبعررد أن كرران المعسرركر االشررتراكي .حركررات دينيررة جهاديررة؟ 

ثورة  العالمية باتت كل حركة مناوئة له او تعمل لتحطيمه تعتبر ثورة حسب مفاهيم العصرر  رمز ال
ومررا الحرردود الفاصررلة بررين هررذه التصررنيفات ؟ هررل تحرررك الجمرراهير فرري االتحرراد السرروفيتي وألوروبررا 

 أيررن.الترري كانررت عنرروان الثررورة العالميررة تعتبررر ثررورة ضررد الثررورة ؟( الشرريوعية)الشرررقية ضررد األنظمررة 
،هرل تعتبرر ثرورات ديمقراطيرة 12 1674يمكن وضع األحرداث التري شرهدتها البرتغرال واليونران عرام 

 .  أم انقالبات عسكرية ؟ هل كان فرانكو في أسبانيا قائد ثورة أم انقالبي استبدادي؟
نخلرررص ممرررا سررربق أن  الثرررورة فعرررل جمررراهيري شرررامل، فحرررين تترررأزم األوضررراع السياسرررية 

يررة وتصرربح أحرروال النرراس ال تطرراق، وعنرردما تتباعررد الشررقة مررا بررين الحكررام واالقتصررادية واالجتماع
والجمررراهير وتغيرررب وسرررائل التعبيرررر السرررلمي عرررن المطالرررب، ال تجرررد الجمررراهير أمامهرررا إال التحررررك 

أحيانا ت قاد الثورة مرن طررف حرزب جمراهيري أو قيرادة ترؤمن برالتغيير .لتغيير األوضاع تغييرا جذريا
حرضهم ضد الوضع القائم، وإذا مرا كران الحرزب أو القيرادة المؤججرة للثرورة فتلهب حماس الناس وت

تنطبرررع -كاالشرررتراكية أو الشررريوعية أو القوميرررة أو الدينيرررة  –والمحرضرررة عليهرررا تتبنرررى أيدلوجيرررة مرررا 
وحينرا آخرر تنطلرق .الثورة بهذه األيديولوجية فيقرال ثرورة اشرتراكية أو شريوعية أو دينيرة أو قوميرة الرخ

ولكرن بعرد انتشرار الثرورة  ،لحرال مرع الثرورة التونسرية الراهنرةي دون قيادة حزبيرة كمرا هرو ابشكل عفو 
وظهور مؤشررات انهيرار النظرام القرديم تحراول األحرزاب حصرد مكتسربات الثرورة  والرزعم بمسرؤوليتها 

 . عن اندالعها 
رة تعتبرر سواء كانت ثورات دينية أو طبقية أو سياسية أو اقتصادية أو جمعا لهرا فرإن الثرو 

نقطررة تحررول فرري حيرراة الشررعوب، تحرررول اجتمرراعي وسياسرري واقتصررادي، وبررديهي أن يكررون هررردف 
الثررورة تحقيررق التحررول إلررى األفضررل ألن الثررورة تعمررل علررى اإلطاحررة بمررن تعتبررره الجمرراهير مسررئوال 
عرررن بؤسرررها سرررواء كررران ملكرررا أو رئيسرررا و كرررذا بالنخبرررة المحيطرررة بررره وبمرتكرررزات النظرررام السياسررري، 

وغالبرا مرا تصراحب الثرورة برالعنف، فهري .امة نظاما بديال يأخذ بعين االعتبرار المطالرب الشرعبيةوإق
عمل عنيف ولكن تتفاوت درجات العنف ما بين التهديد اللفظي بالقتل واالغتيرال واالعتقرال والقيرام 

ة وال فربعض الثرورات تكرون سرلمي. بالمظاهرات والمسريرات الحاشردة أو اللجروء إلرى العمرل العسركري 
يررراق بهررا الرردم فتنعررت بأسررماء دالررة علررى ذلررك كررالقول بررالثورة البرتقاليررة أو الثررورة القرنفليررة ،وثررورات 
أخرى اتسمت بالدموية كالثورة الفرنسية التي أزهقرت اآلالف مرن معارضريها ثرم ارترددت علرى ذاتهرا 

و  أحيانررا تسررتمر ليقتررل الثرروار بعضررهم بعضررا حتررى قيررل بأنهررا أصرربحت كررالهرة الترري تأكررل أوالدهررا،
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 .الثورة لعدة سنوات وتعجز في النهاية عن تحقيق أهدافها وتتحول إلى حرب أهلية

 الثورة  ليست انقالبا عسكريا وال هيجانا شعبيا : المطلب الرابع
تختلف الثورة عن االنقالب العسكري، فهذا األخير هو تحرك فوقي لنخبرة عسركرية تكرون 

لسرررلطة لتغييرررر الحكومرررة أو النظرررام القرررائم، وبالترررالي ال تشرررارك متواطئرررة أحيانرررا مرررع بعرررض رمررروز ا
الجماهير بهذا االنقالب وفي كثير من األحيان ال تعلم الجمراهير براالنقالب إال بعرد وقوعره، ولكرن 
كثيرررا مررن االنقالبيررين وخصوصررا فرري العررالم العربرري يضررفون طررابع الثررورة علررى انقالبهررم العسرركري 

وهرررذا مرررا يحررردث فررري الررربالد العربيرررة ودول الجنوب،حيرررث يقتصرررر لمرررنح تحرررركهم شررررعية شرررعبية، 
التغيير في حالة االنقالب على تغيير األشخاص والنخب الحاكمة دون أن تتغير أحوال النراس برل 

ويمكررن . أحيانررا تررزداد أوضرراع الشررعب سرروءا عنرردما يتحررول االنقالبيررون إلررى أسررياد مسررتبدين جرردد
عربيررة مررا بعرد االسررتقالل مررن تغييررر ألنظمررة الحكررم كرران يرردرج القرول برران مررا عرفترره غالبيررة الرردول ال

ضمن االنقالبرات العسركرية ولريس الثرورات، سرواء تعلرق األمرر بسروريا أو العرراق أو ليبيرا أو الريمن 
 . في مصر صنفها البعض باالنقالب العسكري  52أو السودان حتى ثورة يوليو 

يعنرري حرردوث ثررورة ،فهررذه األخيرررة  ال  وعليره يمكررن القررول برران مجرررد تغييررر رأس النظرام ال
أيضررا الثررورة ليسررت .تكتمررل وال تأخررذ معناهررا الحقيقرري إال إذا حققررت األهررداف الترري قامررت مررن اجلهررا

الثرررورة  مجرررد خرررروج النرراس للشرررارع لتهتررف وترفرررع الشرررعارات أو تخرررب وتررردمر مؤسسررات السرررلطة،
ولكنره بحرد ذاتره  ا أو فتيرل اشرتعالهاارع أحد شرروطهعملية مركبة ومتعددة األبعاد خروج الناس للش

األولررى هرري مرحلررة الهرردم  حيررث يررتم إسررقاي : ومررن هنررا كررل الثررورات تمررر بمرررحلتين.  لرريس الثررورة 
النظام القائم، وهرذه مرحلرة ترنجح بهرا كرل الثرورات تقريبرا، والمرحلرة الثانيرة هري بنراء نظرام وأوضراع 

عررود الترري قرردمها الثرروار للشررعب، هررذه المرحلررة جديرردة تتوافررق مررع األهررداف الم سررطرة للثررورة ومررع الو 
الثانية هي األكثر صعوبة وفي كثير من األحيان تتعثر الثرورة فري بنراء أوضراع جديردة أفضرل مرن 
سررابقتها، حيررث يجلررس الثرروار علررى أنقرراض مررا هرردموه ويتحولررون إلررى مسررتبدين جرردد مررع اسررتمرارهم 

االجتماعيرررة  ترررزداد سررروءا، ممرررا يثيرررر حنرررق برررالتغني بشرررعارات الثرررورة فيمرررا األوضررراع االقتصرررادية و 
ويبررردأ النررراس باالحتجررراج والخرررروج ( الثرررورة)الجمررراهير المتطلعرررة للتغييرررر، فتتلبرررد غيررروم ثرررورة  علرررى 

بقمع أشد فتكا من قمع األنظمة السابقة ،حيرث صرفة الثرورة ( الثورة )للشارع فيواجههم  قادة النظام 
هررة نظرررهم التهررام معارضرريهم بررأنهم أعررداء الشررعب الترري يسررمون أنفسررهم بهررا تعطرريهم الحررق مررن وج

 .وأعداء الثورة وعمالء لالستعمار الخ 
النظام الجديد توجد مرحلة انتقاليرة تعتبرر المحرك  مررا بررين سرررقوي النظررام القررديم وقيرررام 
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للحكم على نجاح الثورة في مرحلتها األولى وقدرتها علرى االنتقرال السرلس والسرلمي للمرحلرة الثانيرة 
بنرراء الجديررد،في المرحلررة االنتقاليررة يظهررر كثيرررون ممررن يريرردون سرررقة الثررورة وحرفهررا عررن ،مرحلررة 

أهدافها الحقيقية سواء كانت أطراف خارجية أو أطراف داخلية قد يكونروا مرن بقايرا النظرام القرديم أو 
سرواء فري ترونس أو فري مصرر فرإن .من أحزاب سياسية تريد ان تركب موجة الثورة فري آخرر لحظرة

ة قامت على يد شرباب غاضرب وال ينتمرون لألحرزاب السياسرية التقليديرة ،إال أن هرؤالء الشرباب الثور 
غير مؤهلين للحكم وبالتالي تظهر أحزاب وشخصيات سياسية تطرح نفسرها كمنقرذ وكقيرادة مرحليرة 
أو انتقاليرررة ،ولكرررن ال ضرررمانة بررران هرررؤالء سررريتجاوبون مرررع أهرررداف الثرررورة وال ضرررمانة أيضرررا برررأنهم 

ون السلطة بعد المرحلة االنتقالية ،وأحيانا يتقدم الجريش لريمال الفرراغ خرالل المرحلرة االنتقاليرة سيترك
فرري ظررل األحررداث الجاريررة فرري مصررر ال نسررتبعد أن يلعررب الجرريش دورا مركزيررا تحررت ذريعررة حفررظ .

امرن الرربالد بررل وحمايررة الثررورة مررن حالررة الفوضرى والنهررب الترري تصرراحبها وهرري أحررداث قررد ال تكررون 
 . عيدة عن تخطيط بعض عناصر النظام ب

قررد ال تكلررف أكثرررر مررن اسررتيالء علرررى ( مرحلررة الهررردم)نجرراح  الثررورة فرري عمليتهرررا األولررى 
الرجعرري واليمينرري وعميررل االسررتعمار -الحرراكم الفاسررد  اإلذاعررة والتلفزيررون أو رصاصررة فرري رأس

 وت ردِمر  ثرم خطراب أو خرروج جمراهير هائجرة  ومقهرورة للشرارع لتخررب -الخ..وسبب هالك األمة
بالنسرربة  ولكررن مرراذا بعررد ؟ كرران الب عررد  .حماسرري يسررمى البيرران األول، حتررى يقررال لقررد نجحررت الثررورة

لكثيررر مررن األنظمررة والحركررات الثوريررة العربيررة تغييرررات شرركلية فرري النظررام السياسرري وإحررالل نخبررة 
ة ،ظررن قررادة الثررورة  أن سياسررية واقتصررادية محررل النخررب السررابقة و االسررتمرار بترديررد شررعارات الثررور 

لررت  شررعارات الثررورة سررت غني الجمرراهير عررن فقرهررا وجوعهررا ،اعتقرردوا أن كررل مشرراكل الجمرراهير قررد ح 
إلررى سرردة الحكررم ،ولكررن مرراذا بالنسرربة ( الثررورة)السررابق ووصررول قررادة  بمجرررد إسررقاي رأس النظررام

تمرع بشرعارات الثرورة ،هرل والتعلريم والتكنولوجيرا ،هرل يرتم تطروير وتحرديث المج لالقتصاد والمديونيرة
 الفقر والجهل والمديونية ببركرات الثروار ودعرواتهم ؟هرل ي قضرى علرى إسررائيل وأمريكرا ي قضى على

 .بمجرد تسيير المظاهرات المنددة بالصهيونية واالمبريالية ؟
وقرد يقروم بهرا ضرابط مغمرور فري الجريش أو جمروع هائجرة وجائعرة  إن عمليرة الهردم سرهلة

مررن قرروى خارجيررة، ولكررن عمليررة البنرراء هرري األسرراس وهرري الحكررم علررى نجرراح أو تكررون بتحررريض 
 .رجال مختلفين وعقلية مختلفة وأساليب عمل مختلفة  مرحلة البناء  تحتاج إلى. الثورة 
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 الثاني المبحث
 سسيولوجيا الثورة في العالم العربي

Sociology of Revolution in the Arab world 

 
تمرراعي وثقررافي يمنحهررا خصوصررية ،وحيررث ال مجتمررع يتطررابق الثررورة كحرردث سياسرري واج

صرحيح أن الفقرر .مع مجتمع آخر فرال يجرب أن نتصرور ثرورة تتشرابه تمرام التشرابه مرع ثرورة أخررى 
والبطالررة مررن أهررم أسررباب الثررورات ،ولكررن الفقررر والبطالررة ال يشرركال دافعررا للثررورة إال إذا أحررس النرراس 

ونهم وهنررا يررأتي دور الثقافررة السياسررية والرروعي السياسي،أيضررا بررأنهم فقررراء وان هنرراك أغنيرراء يسررتغل
سمعنا من وصف الثورة التونسية والثورة المصرية بأنها ثورة الفيسربوك والفضرائيات وفري هرذا تقليرل 
مرررن شرررأن الثرررورة ،ال شرررك ان تقنيرررات التواصرررل الحديثرررة سرررهلت األمرررر علرررى الشرررعب وعلرررى الثررروار 

بررة السررلطة ،ولكررن تقنيررات االتصررال الحديثررة موجررودة فرري كثيررر لتواصرل أسرررع وأوسررع بعيرردا عررن رقا
 .  من البلدان وبنسبة انتشار أكثر من مصر وتونس ومع ذلك لم تحدث ثورة 

مررا يجررري  فرري العررالم العربرري مررن ثررورات أو إرهاصررات ثررورات يحترراج لمزيررد مررن االهتمررام 
طاعررة الترري تنسررب للمجتمعررات والدراسررة ،فثررورات اليرروم ليسررت ثررورات األمررس ،وثقافررة الخضرروع وال

العربيررة اإلسررالمية يبرردو إنهررا فرري طريررق التالشرري،وثقافة الشررباب أو جيررل اليرروم ليسررت ثقافررة جيررل 
 .الخمسينيات والستينيات 

    
  اتبدون ثورة  وانقالبات دون تغيير( ثورات: )العالم العربي ماضي: المطلب األول

فري بدايررة القررن العشررين حيرث أطلررق عررف العررب فري تراريخهم الحررديث مصرطلح الثرورة 
على الحركة السياسية والعسكرية التي قادها الشريف حسرين والري مكرة ( الثورة العربية الكبرى )أسم 
ضرد الخالفرة العثمانيرة فري تحرالف مرع بريطانيرا التري كانرت تخروض آنرذاك حربرا ضرد  1615عام 

ليهرا بريطانيرا حليفرة الشرريف حسرين مرن أجهضرتها وترآمرت ع( الثرورة)إال أن هذه .الدولة العثمانية 
ثم االسرتعمار المباشرر الرذي اخرذ اسرم  1617و وعد بلفور  1619بيكو  –خالل اتفاقات سايكس 

التجربة العربية مع الثورة ما بعد االستقالل لم تكرن موفقرة كثيررا حترى أن قطاعرات كبيررة . االنتداب
ن قرراموا بررالثورات واالنقالبررات وباتررت مررن المجتمعررات العربيررة شررعرت بأنرره غرررر بهررا مررن طرررف مرر

تحررن لعهررد الملكيررة لمررا كرران يرروفره مررن حريررة واسررتقرار عيررر مترروفرين فرري ظررل أنظمررة الثورة،وبررات 



 271 

الجمهور يتسراءل عرن جردوى قيرام الثرورات ضرد األنظمرة الملكيرة مرا دامرت أحروالهم لرم تتغيرر كثيررا 
 . يفكرون بالتوريث ألبنائهم(  الثوار)وما دام 

الترري قرام بهررا عسرركريون كانرت انقالبررات فوقيررة لرم تشررارك الجمرراهير فرري ( الثررورات) غالبيرة
بعض المجتمعات العربية حكمهرا منرذ االسرتقالل حترى .حدوثها ولم تتحسن حياتهم كثيرا بعد قيامها

اليوم أنظمة حكم كلها جاءت عن طريق انقالبات أطلرق عليهرا أسرم الثرورة ولرم يتغيرر حرال الشرعب 
كليا حيث يتم االنتقال أحيانا من النظام الملكي للنظام الجمهوري على مسرتوى المسرمى كثيرا إال ش

والعلررم والنشرريد الرروطني ،ويررتم تحويررل القصررر الملكرري لقصررر رئاسرري، وتحويررل الحرررس الملكرري إلررى 
حرس جمهوري،، ويتم إحالل نخبة بنخبرة ال تقرل فسرادا عرن سرابقتها وإحرالل أجهرزة قمعيرة برأجهزة 

تحررد مررن حريررة الشررعب باسررم الثررورة والمصررلحة الوطنيررة ،المصررلحة الوطنيررة كمررا يراهررا  أكثررر قمعررا
لم يشهد أي نظام من أنظمة الثورة  ترداوال علرى .النظام وليس المصلحة الوطنية كما يراها الشعب 

السلطة ال على مسرتوى الحرزب الحراكم وال علرى مسرتوى الررئيس وفري بعرض األنظمرة تحرول القائرد 
أكثررر مررن ملررك سررواء علررى المسررتوى البروتوكررولي أو علررى مسررتوى الترررف والبررذخ أو  الثرروري إلررى

 . بالنسبة للرغبة بتوريث السلطة لألبناء
الفكرر  ال يعني ما سبق التقليرل مرن أهميرة الهبرات وحترى االنقالبرات العسركرية  أو تحميرل

لرربعض أنظمررة الثررورة  إيجابيررة ال شررك بوجررود أمررور. العربرري الثرروري والقررومي وزر مرحلررة بكاملهررا 
 في مصر، ولكن الخلل أن دعاة الثورة والثورية تعاملوا مع 1652والتقدمية وخصوصا ثورة يوليو 

 الثورة وكأنها حالة متواصلة غير مميزين ما بين الثرورة كرأداة ونهرج لهردم أنظمرة فاسردة مرن جانرب
 وممارسررات مرحلررة ومرحلررة البنرراء الترري تحترراج إلررى فكررر وممارسررات ليسررت بالضرررورة هرري فكررر

 الثرورة مرحلرة حيرث ال يمكرن أن يسرتمر شرعب فري حالرة. التهيئة للثورة والقيام بها من جانب آخرر
ثورة مستمرة ،مرحلة تتميز بدرجة عالية من العنف واسرتنفاذ الجهرد الشرعبي ورفرع الشرعارات الكبيررة  

م ال يرضررى عنرره اسررتثنائي لتحقيررق غرررض هررو باألسرراس إسررقاي أو تغييررر وضررع قررائ ألنهررا وضررع
األساسري توظيرف حالرة الترذمر الشرعبي وحالرة الكراهيرة والفقرر والكبرت التري تعراني  الشرعب ،هردفها

الجمرراهير لتغييررر وترردمير سرربب شررقاء الشررعب أو مررن يعتبرررهم قررادة الثررورة السرربب ،الثررورة فرري  منهررا
كررن للشررعب أن تتعامررل مررع عواطررف الجمرراهير أكثررر ممررا تتعامررل مررع عقررولهم ،ولكررن ال يم البدايررة
العربيرة نجحرت فري عمليرة الهردم ألنهرا عمليرة سرهلة (الثرورات )في حالة ثرورة مسرتمرة ، كرل  يستمر

غالبيرة مرا -انقالب عسكري أو اغتيال الملك أو الرئيس ثم يقال لقرد نجحرت الثرورة  قد تقتصر على
رية الن الشرعب ال ثورات في مجتمعاتنا العربية هي في الحقيقة انقالبات أو مؤامرات عسركا نسميه
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إال بعررد حرردوث االنقررالب وتغييررر نظررام الحكررم أو رأس النظررام فقررط وإذاعررة البيرران ( الثررورة )يعلررم بررر 
 .األول عبر الراديو أو التلفزيون 

سواء كانت ثورة أو انتفاضة أو انقالبا فإنها في العرالم العربري لرم تكرن واضرحة مرن حيرث 
فرري مصررر الترري رفعررت شررعارات القضرراء علررى اإلقطرراع  52حمولتهررا الطبقيررة  باسررتثناء ثررورة يوليررو 

الشررعب كرران يريررد التغييررر ولكنرره .وأعررادت االعتبررار لطبقررة العمررال والفالحررين والبرجوازيررة الصررغيرة 
يريرده تغييرررا ملموسررا فرري مسررتوى المعيشررة والعدالررة االجتماعيررة والكرامررة اإلنسررانية ولرريس تغييرررا فرري 

قررد رأينررا كيررف أن إيررديولوجيات ثوريررة وقوميررة واشررتراكية أسسررت الشررعارات واأليررديولوجيات فقررط ،و 
إن شرعبا جائعررا فقيرررا مهانررا متخلفرا ال يحترراج إلررى كثيرر جهررد حتررى ي قررذف . ألسروء أشرركال االسررتبداد

وكم هم واهمرون ومردعون أولئرك  ثورة مستمرة حتى ضد نفسه ، نفسه في آتون الثورة ،إنه في حالة
الذكاء والعبقرية والقيادة الحكيمرة ألنهرم اسرتطاعوا أن يصرلوا إلرى  اتالذين ينسبون إلى أنفسهم صف

مررن يرردعون ألنفسررهم  السررلطة عررن طريررق انقررالب عسرركري مرروظفين خطرراب الثررورة والتغييررر ،إن
بعواطرف جمروع جاهلرة  التالعرب فضيلة قيادة ثورة ما هم إال األكثر ديماغوجيرة واألكثرر قردرة علرى

ثرورة ؟ مراذا بعرد  ي يفرض نفسره مراذا بعرد الفوضرى واالنقرالب الم سرمى،ألن السؤال الذفقيرة مقهورة
إسرررقاي النظرررام القرررديم  ؟ مرررن يبنررري المجتمرررع الجديرررد سياسرررة واقتصرررادا وثقافرررة بشررركل أفضرررل مرررن 

  .المجتمع القديم ؟
، تعرررض الفكررر الثرروري والحركررات 13مررع تحرروالت النظررام الرردولي بعررد انهيررار المعسرركر االشررتراكي

سرررة، حيرررث أن الثرررورات التررري شرررهدها العرررالم وخصوصرررا خرررالل القررررن العشررررين، كانرررت الثوريرررة لنك
تحضا بدعم المعسركر االشرتراكي وحركرة التحررر العالميرة وكانرت ترفرع شرعارات معاديرة للرأسرمالية 
واإلمبريالية ولكن الديمقراطية لم تكن هدفا لها أو على األقل لم تكن على سرلم اهتماماتهرا ونالحرظ 

مجلررس عسررركري للحكررم يسررمى مجلرررس قيررادة الثرررورة ( الثررروار )ل تشرركيل اإلنقالبيررون ذلررك مررن خرررال
مررع انهيررار المعسرركر االشررتراكي وتسرريد الواليررات . يحتكررر السررلطة ومهمشررا القرروى السياسررية األخرررى 

المتحدة على العالم أصبح ما تبقى من الحركات الثورية تعيش أزمة كبيرة، فمثال الثرورة الفلسرطينية 
تستطع أن تنجز مشروعها التحرري في ظل الثنائية القطبيرة تتعررض اليروم لتحرديات كبيررة  التي لم

ومررن جهررة أخرررى فررإن تراجررع . وهرري تواجرره إسرررائيل مررن جانررب والواليررات المتحرردة مررن جانررب آخررر
األيدلوجيرررة الثوريرررة االشرررتراكية والقوميرررة أفسرررح المجرررال لحركرررات ثوريرررة بمحتررروى دينررري، وهرررذا حرررال 

ن األفغانيرررة وتنظررريم القاعررردة بقيرررادة أسرررامة أبرررن الدن والثرررورة اإليرانيرررة بقيرررادة الخمينررري حركرررة طالبرررا
برالرغم مرن .نهاية السبعينيات، وحزب هللا في لبنران وحمراس وحركرة الجهراد اإلسرالمي فري فلسرطين
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أن الررربعض زعرررم برررأن انهيرررار المعسررركر االشرررتراكي سررريؤدي لنهايرررة الحركرررات الثوريرررة وكرررل الرررنظم 
، إال (نهايرة التراريخ)للرأسمالية، وهو ما وصرفه فرانسريس فوكويامرا صراحب هرذا الطررح ب  المغايرة

أن منطررق األمررور والطبيعررة اإلنسررانية يؤكرردا بأنرره حيررث يكررون ظلررم ال بررد أن تكررون ثررورات وحررروب 
بغرررض النظرررر عرررن المحتررروى اإليرررديولوجي لهرررذه الثرررورات، وإن غابرررت األسرررباب األيديولوجيرررة للثرررورة 

 .سبابها اقتصادية أو قومية أو دينيةفستكون أ
إلرررى مرررا قبرررل الثرررورة التونسرررية والمصررررية كانرررت جماعرررات اإلسرررالم السياسررري  علرررى رأس  
القرروى المطالبررة  بررالتغيير وهرري جماعررات وإن كانررت تلتقرري مررع الثررورة مررن حيررث الرغبررة فرري التغييررر 

بالوطنيررة والمشررروع الرروطني وال إال أن غالبيتهررا تقرروم علررى أيديولوجيررة ال تعترررف برراآلخر وال تررؤمن 
بالديمقراطيرة ، كمرا تسرتعمل أدوات عنيفرة ودمويرة أحيانرا، أيضرا تفتقرر لرؤيرة حضرارية وواقعيرة لمرا 

ومرررع ذلرررك فقرررد نجحرررت بعرررض الحركرررات اإلسرررالمية فررري إحرررداث ثرررورة .بعرررد هزيمرررة األنظمرررة القائمرررة
ضرررد سرررلطة الشررراه فررري  متصرررالحة مرررع متطلبرررات الحضرررارة والحداثرررة كمرررا جررررى مرررع ثرررورة الخمينررري

إيران،فري المقابررل فربعض هررذه الحركررات مرا زالررت تثيرر كثيرررا مررن الرنقش حررول جردواها لألمررة وحتررى 
للرسرررالة السرررماوية التررري تررردعي تمثيلهرررا ،وهرررذا هرررو حرررال تنظررريم القاعررردة والجماعرررات الجهاديرررة فررري 

ين التونسررية ولكررن مررع الثررورت. أفغانسررتان وبعررض الجماعررات فرري العررراق الجزائررر والمغرررب ومصررر
والمصرية انكشفت حقيقة آن غالبية الشعب ليس مع اإلسالم السياسي،جماعات اإلسرالم السياسري 
وألنها تملك قوة اإلعالم والتنظيم ولديها إمكانيات مالية ضخمة وبسبب لجوئها للعنف فرإن صروتها 

غلبيرة برأي شركل هو األعلى ،قرد تكرون اكبرر األحرزاب فري بعرض الردول العربيرة ولكنهرا ال تمثرل األ
مررررن األشرررركال ،قوتهررررا وانتشررررارها يعررررودان لضررررعف األحررررزاب السياسررررية الوطنيررررة والقوميررررة ولفقرررردان 

 . األنظمة شرعيتها 

  واستحضار الثورة في عالم متغير الثورتان التونسية والمصرية:  المطلب الثاني
عبي الرذي جررى ألنهما لم تكونا بقيادة الجيش وال بقيادة أي حزب سياسي،فإن الحراك الشر

مرا جررى فري ترونس ومصرر استحضرر خطراب وفعرل الثرورة .في تونس ومصر تحرول لثرورة حقيقيرة 
في العالم العربي، إال أن هذا االستحضار جاء في زمرن مغراير وظرروف مختلفرة عمرا كانرت عليره  

سابقا كان كل حديث عن الثورة وكرل فعرل ثروري موجهرا ضرد االسرتعمار أو .خالل العقود الماضية
ضررد أنظمررة رجعيررة يمينيررة أو دكتاتوريررة اسررتبدادية ال تررؤمن بالديمقراطيررة وال تأخررذ بهررا بجديررة،أما 
اليوم فالتحركات الشعبية تطالب بالديمقراطية  وتجري في مواجهة أنظمة تقول بالديمقراطيرة وترزعم 
االنتخابرررررررات ،سرررررررابقا كانرررررررت نخبرررررررة سياسرررررررية أو  بأنهرررررررررا تسرررررررررتمد شررررررررررعيتها مرررررررررن صرررررررررناديق 
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وم بتحررريض الجمرراهير علررى الثررورة أو تنررب عررن الشررعب فرري مواجهررة النظررام القررائم أمررا عسرركرية تقرر
اليوم فالشعب يتحرك بعيدا عن األحزاب التقليدية والتاريخية،بل تضع الثورة األحزاب فري حالرة مرن 

 .اإلرباك مما يدفعها للهث لركوب موجة الثورة و محاولة جني ثمارها لصالحها
التونسررية والمصرررية هررو التغييررر فرري القرروى االجتماعيررة ومواقعهررا إن أهررم سررمات الثررورتين 

فرري بررؤر التررأثير السياسرري،القوى االجتماعيررة التقليديررة مررن طبقررات ونخررب وأحررزاب تراجعررت للرروراء 
وهرو على رأس الحرراك المطالرب برالتغيير كان جيل الشباب  .لصالح فئات جديدة وهي فئة الشباب

الثورة بررررر أيضرررررا تميرررررزت هاتررررران الثورتررررران باعتمادهمرررررا وتأثرهمرررررا،ثقافرررررة الديمقراطيرررررة جيرررررل مشررررربع ب
،تقنيررات التواصررل الحديثررة أصرربحت جررزء مررن الثررورة خصوصررا االنترنررت والفضررائيات  المعلوماتيررة

مكنت الشباب ومجمل الجماهير من التواصرل وهو ما لم يكن موجودا في الثورات السابقة ،تقنيات 
الحاجررررة للتنظيمررررات الحزبيررررة الترررري كانررررت تلعررررب هررررذا مررررع بعضررررهم وتوجيرررره مجريررررات الثررررورة دون 

الدور،أيضا العولمة الثقافية وتبنري العرالم أجمعره لمنظومرة حقروق اإلنسران وقريم وثقافرة الديمقراطيرة 
 .جعل مطالب الشباب مفهومة ومقبولة وبالتالي تجد تجاوبا وتأييدا من العالم الخارجي

يررة جديرردة وهرري الثررورة الشررعبية مررا جرررى فرري تررونس ومصررر مررن أحررداث دشررن مرحررة ثور 
فعنررررردما ناضرررررلت .الثرررررورة التونسرررررية والمصررررررية أعادترررررا االعتبرررررار للررررروطن والوطنيرررررة .14الديمقراطيررررة

الجمرررراهير العربيررررة ضررررد االسررررتعمار وضررررد أنظمررررة القمررررع واالسررررتبداد، لررررم يكررررن واردا أن ت صررررادر 
ناضررررلت . يد عليهررررا نضرررراالتها ومعاناتهررررا وتضررررحياتها ويررررتم تجييرهررررا لنخررررب وأحررررزاب جديرررردة تتسرررر

الجماهير من أجل استقالل الوطن وحريته باعتبار الوطن الفضاء الذي يروفر لهرم الحريرة والكرامرة 
،وعندما منحت الجماهير والءهرا للحركرات واألحرزاب التري قرادت الثرورة ضرد االحرتالل إنمرا مراهنرة 

مسررررتقل يرررروفر  منهرررا علررررى أن هررررذه الحركررررات ستواصرررل نضررررالها بعررررد االسررررتقالل لقيرررام وطررررن حررررر
للمرررواطنين الحيررراة الكريمرررة ويقررريم عدالرررة اجتماعيرررة ،مرررا لرررم يخطرررر علرررى برررال الجمررراهير أن تتحرررول 

،الترري قامررت بعررد االسررتقالل أو بعررد إسررقاي األنظمررة الملكيررة والرجعيررة، لهرردف ( الوطنيررة )السررلطة 
ي الحكرم ألبنائره مرن بحد ذاته وأن يتحول قادة الثورة لنخبة حكم تستبد بالسرلطة ويرورث القائرد الثرور 

بعده،أيضا لم يكن في الحسبان أن تؤدي الديمقراطية إلى تكريس سريطرة الحرزب المهريمن والررئيس 
 .األوحد 

فرري المجتمعررات الديمقراطيرررة العقالنيررة وحيررث أن مرررن يتبرروأ مواقررع السرررلطة منتخبررون مرررن 
هم ومررررراقبتهم المجتمررررع ويعبرررررون عررررن رغباترررره وتطلعاترررره ويسررررتطيع الشررررعب الررررتحكم فرررري ممارسررررات

وتغييرهرررا باالنتخابرررات وبضررررغط الررررأي العررررام الرررخ ،فررررإن عالقرررة تصررررالحية ترررربط مررررا برررين السررررلطة 
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والمجتمع وما بين السلطة والوطن،وبالتالي فإن األحزاب والقوى التري تتنرافس أو تتصرارع للوصرول 
ابرررت إلررى السرررلطة ال تخررررج عرررن إطرررار المصرررلحة الوطنيرررة حيرررث يبقرررى التنرررافس والصرررراع ضرررمن ثو 

ومرجعيررات األمررة ،صررحيح أن السررلطة تمررنح امتيررازات وتحقررق مصررالح للنخررب الحاكمررة وال تخلررو 
أحيانا مرن فسراد واسرتغالل نفروذ، ولكرن هرذه النخرب فري المقابرل تعمرل مرن أجرل المصرلحة الوطنيرة 
أو الوطن بما هو المشترك بين كل مكونات المجتمرع مرن أفرراد وجماعرات وثقافرات فرعيرة وأحرزاب 

 15.يةسياس

أمرررا فررري العرررالم العربررري، فقرررد فهرررم الررربعض أو أراد أن ي فهرررم الشرررعب أنررره باالسرررتقالل وقيرررام 
الدولة انتهى النضال والعمل من اجل الوطن وان المرحلة مرحلرة جنري ثمرار االسرتقالل مرن خرالل 

بعرد مغانم وامتيازات السلطة ،نسى وتناسى هرؤالء أن النضرال الحقيقري يبردأ مرا بعرد االسرتقالل ،مرا 
االسررتقالل يبرردأ الجهرراد األكبررر أو النضررال الحقيقرري لترروفير الحيرراة الكريمررة للمررواطن الررذي لررم يكررن 
هدفره مرن االنخررراي فري حركرة التحرررر الروطني وفري الثررورة أن يكرون لره علررم ونشريد وجريش وسررجن 
فري وطني فقط ،بل ناضل من اجل الحرية والحياة الكريمة التي كران يفتقردها فري ظرل االسرتعمار و 

 .ظل األنظمة االستبدادية المأجورة 
منرذ االسررتقالل ونحرن نشررهد صرراعا علررى السرلطة ،غالبررا ،إن لرم يكررن كليرا، صررراعا دمويررا 
رررميت ثررورات وعبرررر حرررروب أهليررة أو انتخابرررات شررركلية ال  غيررر ديمقراطررري عبرررر االنقالبررات التررري س 

يرررتم باسرررم الررروطن والمصرررلحة  عالقرررة لهرررا بالممارسرررة الديمقراطيرررة الحقيقيرررة،وكل ذلرررك كررران ومرررا زال
الوطنية أو باسم الدين ،وحتى اليوم، فالذين يتمسركون بالسرلطة يسرتقوون براألجهزة األمنيرة والجريش 
،والذين يتطلعون إلرى السرلطة عبرر العنرف السياسري أو الجهرادي ،وغالبيرة الرذين يتطلعرون للسرلطة 

خطراب الديمقراطيرة ،إنمرا يتطلعرون  ويناضلون للوصول إليهرا مروِظِفين خطراب الثوريرة والوطنيرة أو
 .للوصول للسلطة كهدف بحد ذاتها

هررذا مررا لمسررناه خررالل العقررود الماضررية حيررث أن مررن يصررل للسررلطة ينسررى كررل شررعاراته 
الكبيرررة عررن الرروطن والوطنيررة ويصرربح هدفرره الحفرراظ علررى السررلطة والتمتررع بامتيازاتهررا علررى حسرراب 

دالررة االجتماعيررة لكررل المواطنين،وهنررا نالحررظ كيررف أن الرروطن كفضرراء للحريررة والحيرراة الكريمررة والع
تضررخم السررلطة فرري العررالم العربرري يتواكررب مررع انهيررار الرروطن والدولررة الوطنيررة ،نالحررظ أن  نخررب 
السلطة تزداد ثراء  وفسادا ،فيما الوطن ينهار وتصبح الدولة الوطنيرة محرل تسراؤل ،مرن الصرومال 

لجزائررررر ولبنرررران ليسرررروا بعيرررردين عررررن أزمررررة الدولررررة إلررررى السررررودان والرررريمن والعررررراق، حتررررى مصررررر وا
فهل مفهوم الوطن عند الحوثيين في اليمن  هو نفسه عند الحراك الجنوبي أو عنرد أحرزاب .الوطنية
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مفهرروم الرروطن عنررد شرريعة العررراق نفسرره عنررد البعثيررين الم بعرردين عررن السررلطة والسياسررة السررلطة؟هل 
جزائرر نفسره عنرد جبهرة تحريرر الجزائر؟هرل مفهروم ؟هل مفهروم الروطن عنرد السرلفية الجهاديرة فري ال

الوطن عند حركة حماس نفسه عند حركة فتح وسالم فياض؟هل مفهوم الوطن عند تنظيم القاعردة 
 .  في أي بلد يتواجد فيه نفسه مفهوم الوطن عند السلطة وأحزابها ونخبها؟الخ

البية األحرزاب والنخرب لريس السلطة في العالم العربي حلت محل الوطن، وأصبح نضال غ        
مرررررن اجرررررل الررررروطن برررررل مرررررن أجرررررل السرررررلطة،فليس بعرررررد الوصرررررول للسرررررلطة مرررررن جهرررررد إال للحفررررراظ 

السلطة كأشخاص ومؤسسرات وعالقرات سرلطوية برين الحراكمين والمحكرومين ليسرت الروطن، .عليها
مهررددا،  برل أداة تنفيذيرة السرتقالل الروطن إن كران محررتال ولبنائره إن كران مسرتقال ولحمايتره إن كران

ذلرررك أن هررردف كرررل سرررلطة سياسرررية فررري أي مجتمرررع هرررو ترررأمين المجتمرررع مرررن المخررراطر الخارجيرررة 
وتحقيررق الوفررراق واالنسررجام  الرررداخلي بررين مكونرررات المجتمع،كمررا أن السرررلطة أحررد مكونرررات الدولرررة 

وفرري جميررع الحرراالت وبغررض النظررر عررن مصررادر شرررعية السررلطة .باإلضررافة إلررى الشررعب واإلقلرريم 
لقائمرة يجرب أن تكرون العالقرة واضرحة مرا برين السرلطة ذات السريادة والدولرة والمجتمرع ، السياسية ا

واالنسررجام بررين هررذه المكونررات الثالثررة ي نررتج مررا يسررمى الرروطن كحاضررنة ماديررة ومعنويررة للمررواطن 
السلطة وحدها ليست وطنا والدولة لوحردها .وكانتماء وشعور يحمله معه المواطن أينما حل وارتحل

نا ،فالمواطن يخضع لهما قانونيا ولكنهما ال تشكال انتماء وجدانيا ،وحتى المجتمرع قرد ال ليست وط
يشرركل وطنررا ألبنائرره فرري بعررض الحرراالت فكثيررر مررن األفررراد يشررعرون بررأنهم سرراكنة وليسرروا مررواطنين 
حيرررث ينترررابهم إحسررراس بررراالغتراب االجتمررراعي والسياسررري فررري مجتمعررراتهم،والتطلع للهجررررة للخرررارج 

 .بالنسبة للمثقفين واألدمغة خير دليل على ذلكوخصوصا 
عنررردما نتحررردث عرررن السرررلطة السياسرررية فررري الررردول الديمقراطيرررة إنمرررا نتحررردث عرررن أجهرررزة 
ومؤسسات عسكرية أو مدنية بيروقراطية ثابتة ال تتغيرر  مرع كرل رئريس أو حرزب جديرد،وعن نخبرة 

حررل محلهررا نخبررة جديرردة ،دورة سياسررية حاكمررة تعمررل بتكليررف مررن الشررعب لفترررة زمنيررة ثررم تتغيررر لت
النخبررة أو التررداول علررى السررلطة ال يسررمح لمررن هررم فرري السررلطة بترسرريخ عالقررات مصررلحية دائمررة 
حيث يوجد فصل ما بين السلطة والثروة،وبالتالي فإن أصحاب الثرروات فري الغررب ليسروا أصرحاب 

برري وحيررث ال يوجررد ،أمررا فرري عالمنررا العر 19السررلطة السياسررية بررل مررن نخررب اجتماعيررة واقتصررادية 
تررداول علررى السررلطة إال ضررمن نطرراق ضرريق ،وحيررث أن النخررب الحاكمررة تسررتمر لعقررود فررإن اقترانررا 
يحرردث مررا بررين السررلطة والثررروة ،ولتحمرري السررلطة المقترنررة بررالثروة نفسررها تلجررأ إلفسرراد كبررار رجررال 

ي ورؤسررراء الجررريش واألجهرررزة األمنيرررة وقرررادة الررررأي العرررام مرررن قرررادة أحرررزاب ومؤسسرررات مجتمرررع مررردن
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تحرير أهم الصحف ورجال دين الخ ،بالمال واالمتيرازات ،كمرا تسرعى إلنتراج نخرب جديردة مسرتفيدة  
مرررررن السرررررلطة القائمرررررة لحمايتهرررررا وفررررري كثيرررررر مرررررن الحررررراالت تكرررررون نخرررررب عائليرررررة أو طائفيرررررة أو 
 إثنية،وتصبح عالقة اعتمادية متبادلة مرا برين الطرفين،ويصربح هردف السرلطة والنخرب التابعرة لريس
مصلحة الوطن بل الحفراظ علرى مرا بيردها مرن سرلطة ألن السرلطة هري التري تضرمن حفاظهرا علرى 
مصرررالحها،وهذه األطرررراف مسرررتعدة للررردخول بحررررب أهليرررة لررريس دفاعرررا عرررن الررروطن برررل دفاعرررا عرررن 
مصرررالحها ،أو دفاعرررا عرررن وطرررن تضرررع السرررلطة مواصرررفاته ومرتكزاتررره بحيرررث يتماهرررا مرررع  السرررلطة 

 .  السلطة مساسا وتهديدا لهذا الوطن ،وطن السلطة وليس وطن الشعبوبالتالي يصبح المساس ب
 

وطررن كررل األمررة، وتحررول السررلطة إلررى ،هررذا التعررارض والفصررل مررا بررين السررلطة والرروطن الحقيقرري  
هرررردف بحررررد ذاترررره لرررردى غالبيررررة القرررروى الترررري تتصررررارع عليهررررا سررررواء بوسررررائل ديمقراطيررررة أو غيررررر 

،أحيررا مجررددا الحررديث عرن المشررروع الرروطني فرري العررالم  ديمقراطيرة،بل وتحولهررا لعرربء علررى الروطن
برل فري بقيرة الردول العربيرة  -فلسرطين والعرراق –العربي ،ليس فقرط فري الردول الخاضرعة لالحرتالل 

الترري ي فترررض أنهررا انتقلررت مررن مرحلررة المشررروع الرروطني لمرحلررة الدولررة الوطنيررة،حيث الم الحررظ ان 
ة وأزمرة عالقرة برين الدولرة والمجتمرع وبرين السرلطة والمجتمرع الدول العربية المستقلة لديها أزمة دولر

وأزمررة بررين مكونررات المجتمررع اإلثنيررة والطائفيررة،بمعنى أنهررا تعرراني أزمررة وجوديررة ،وهررذا مررا يتطلررب 
عقررردا اجتماعيرررا جديررردا يؤسرررس لمشرررروع وطنررري جديرررد يقررروم علرررى أسرررس ديمقراطية،هرررذا المشرررروع 

وى سياسية جديردة نأمرل أن يكرون الشرباب الرذين خرجروا الوطني الديمقراطي يحتاج لنخب جديدة وق
 .في ثورة عارمة في تونس ومصر نواة هذه النخبة

 ديمقراطية وطنية تجديد الثورة على أسس: الثالثالمطلب 
خالل شهر واحرد سريطر خطراب الثرورة الوطنيرة علرى المشرهد السياسري العربري مغيبرا كرل 

خطرراب الثررورة سررواء فرري تررونس أو فرري مصررر . سرريالخطابررات األخرررى حتررى خطرراب اإلسررالم السيا
خطررراب وطنررري خرررالص متحررررر مرررن كرررل األيرررديولوجيات الحزبيرررة التررري مزقرررت وحررردة األمرررة طررروال 

الرت الفروارق فري العرالم العربري ز  -خالل شهر واحد اهتزت عروش الملوك وعروش الرؤساء .عقود
افي يمنحهرررا خصوصرررية، ال شرررك أن الثرررورة كحررردث سياسررري واجتمررراعي وثقررر.برررين الملررروك والرؤسررراء

وحيث ال مجتمع يتطابق مع مجتمع آخر فرال يجرب أن نتصرور ثرورة تتشرابه تمرام التشرابه مرع ثرورة 
صررحيح أن الفقررر والبطالررة مررن أهررم أسررباب الثررورات، ولكررن الفقررر والبطالررة ال يشرركال دافعررا .أخرررى 

يرررأتي دور الثقافرررة هنررراك أغنيررراء يسرررتغلونهم وهنرررا  للثرررورة إال إذا أحرررس النررراس برررأنهم فقررررراء وان 
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رررن وصرررف الثرررورة التونسرررية والثرررورة المصررررية .السياسرررية والررروعي السياسررري واإلعرررالم أيضرررا سرررمعنا م 
بأنهمررا ثورتررا الفيسرربوك والفضررائيات وفرري هررذا تقليررل مررن شررأن الثررورة ،ال شررك أن تقنيررات التواصررل 

قابررة السررلطة الحديثررة سررهلت األمررر علررى الشررعب وعلررى الثرروار لتواصررل أسرررع وأوسررع بعيرردا عررن ر 
وأجندة األحزاب،ولكن تقنيات االتصال الحديثرة موجرودة فري كثيرر مرن البلردان وبنسربة انتشرار أكثرر 

كمرا يجرب إعرادة النظرر برالقول بأنهرا ثرورة شرباب فقرط .من مصر وتونس ومرع ذلرك لرم تحردث ثرورة 
حرزاب  مرا قامرت ،ال شك أن الشرباب غيرر الحرزبيين كرانوا القروة المحركرة للثرورة ولرو تررك األمرر لأل

الثررورة، ولكررن الثررورة لررم تزعررزع النظررام إال عنرردما أصرربحت ثررورة كررل األمررة حيررث شرراهدنا األطفررال 
والشيوخ والنساء برل كانرت أسرر بكاملهرا تشرارك فري الثرورة،ال يعنري ذلرك التقليرل مرن أهميرة الشرباب 

وكرأن المشركلة ،ولكن ال نريرد أن ي فهرم هم ومن حقهم فري صرناعة مسرتقبل مصررومن شرعية مطالب
 .خاصة بالشباب وبالتالي تلبية مطالبهم بالشغل سيحل المشكلة

 
ثررورة كررل الشررعب ،ثررورة الشرراب خررريج الجامعررة الررذي ال يجررد عمررال ،وثررورة  الثررورة العربيررة

الشاب الرذي ال يجرد شرقة ليترزوج بهرا ،وثرورة العامرل الرذي يتقاضرى جنيهرات ال تكفري لشرراء الخبرز 
يتررررذوقها إال باألعيرررراد ،ثررررورة الطبيررررب والمهنرررردس وأسررررتاذ الجامعررررة الررررذين فكيررررف باللحمررررة الترررري ال 

يتقاضرررون راتبرررا بالكررراد يكفررريهم أجررررة مواصرررالت وسررركن ،ثرررورة كرررل مرررواطن أ جِبرررر  أن يتحرررول لخرررادم 
للسرررياح العررررب واألجانرررب الرررذين يررردرون دخرررال بمالييرررر الررردوالرات سرررنويا ترررذهب لحسررراب شرررركات 

حة ومافيررات صررناعة السررياحة ولرردعم أجهررزة القمررع الرسررمية ، ثررورة  السررياحة المملوكررة لرروزير السرريا
كررل مررواطن يقررف بالطررابور لسرراعات حتررى يحصررل علررى خبررز أو مررواد تمرروين مدعومررة ،ثررورة كررل 
مررواطن ت مررت هن كرامترره كررل يرروم علررى يررد رجررال األمررن والشرررطة  والمخررابرات،ثورة ماليررين العررائالت 

ر ليعريش فري الغربيرة لسرنوات حيراة شرقاء ال تخلرو أحيانرا التي تعيش بعيردا عرن عائلهرا الرذي اضرط
من إذالل حترى يروفر ألفرراد أسررته الحرد األدنرى مرن العريش الكريم،ثرورة التراجر الصرغير وأصرحاب 
المصررانع والررورش الصررغيرة الررذين سررحقتهم مافيررا شررركات رجررال األعمررال الكبررار المحسرروبين علررى 

الثرررورة بهرررذا .رة كرررل مررواطن أذلررره القهرررر وامتهررران الكرامرررةإنهرررا ثرررو . الحررزب الحررراكم والعائلرررة الحاكمرررة
المعنى فعل مركب ومعقد ونجاحها بكل أبعادهرا مرهرون بإعرادة بنراء النظرام السياسري واالجتمراعي 

العمررال والفالحررون والمثقفررون والطررالب والنسرراء الررخ،أو علررى :بمررا يحقررق مطالررب كررل فئررات الشررعب
 . ل من يومهماألقل يعطبهم أمال بان غدهم سيكون أفض

المصرررية وكثيررر مررن الرسررائل الترري و  التونسررية كثيرررة هرري الرردروس الترري نتعلمهررا مررن الثررورة
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،بعض هذه الدروس والرسائل أتت أ كلها مباشرة مما نشراهده اليروم فري كافرة العرالم العربري أرسلتهما
لتفرراؤل وتجرراوز ثقافررة الخضرروع، إلررى امررن انتشررار روح الثررورة علررى الحكررام وكسررر حرراجز الخرروف 

بعالم عربي أفضل تسوده قيم الحرية والكرامة والعدالة االجتماعية ،ولكرن بعرض الردروس والرسرائل 
ما زالت خفية وتحتاج إلى إيضاح وستظهر أهميتها مع مرور الرزمن وبعرد فرورة العاطفرة واالنفعرال 

 .التي تسيطر على الجمهور 
 ومخاطر االستنساخ الثورات العربية: الرابعالمطلب 

ا أن تندلع ثورة أو مسيرة احتجاج في العالم العربي إال وترتفع األصوات بأنها تقليد لمرا جررى فري م
ال صررحيح أن التقليررد أو التررأثير المتبررادل .وبالتررالي تكررون التوقعررات بنتررائج سررريعة متشررابهةتررونس 

كاالنتمراء  ثقافة عربية إسالمية تجمعها كثير مرن القواسرم المشرتركةيمكن إسقاطه من الحسبان في 
القررومي والررديني الترري تشرركل حرروافز مشررتركة وكررذا وحرردة الحررال سياسرريا واجتماعيررا باإلضررافة إلررى 

أن شرروي وإرهاصرات الثرورة فري العرالم العربري  وصرحيحالمشاعر واألحاسيس بل والغيرة اإليجابية،
لهشريم  بحيرث تسرقط بقوة وإال ما كانت الثورة بهذه القوة والسرعة وانتشرار النرار فري اكانت متواجدة 

 . زعماء خالل أيام،إال أن خصوصيات تميز كل دولة عربية عن غيرها
ألن كررل الشررعوب العربيررة تخضررع  وينتشررر فرري أكثررر مررن بلررد عربرري كرران ال بررد لالنفجررار أن يحرردث

ألنظمررة غيررر ديمقراطيررة وتعرراني مررن الفقررر والبطالررة والحررد مررن الحريررات ومررن ترردهور علررى كافررة 
لرم يكررن  لكنو علريم والصررحة والتكنولوجيرا ،وكلهرا تشرهد غيرراب للعدالرة االجتماعيرة،فري الت: األصرعدة

كانررت .فرري تررونس ومصررر جرررى بالشرركل السررلمي والحضرراري الررذي أحررد يتوقررع أن يكررون االنفجررار 
العنرف والعمليرات التفجيريرة  األنظمة تتوقع أن تلجرأ جماعرات مسرلحة لتغييرر األوضراع عرن طريرق

ا الجزائررر وتررونس ومصررر والمغرررب والسعودية،فحشرردت مئررات اآلالف مررن كررالتي شررهدته والتخريبيررة
عناصر األجهزة األمنية لمواجهة جماعات مسلحة هنا أو هناك، ولكنها لرم تحسرب حسرابا لحردوث 
ثرورة شرعبية تشررمل كرل المرردن ألنهرا لررم تكرن تحترررم شرعبها أو تثررق بره وكانررت تنظرر لرره نظررة دونيررة 

يررراع والبررراحثين عرررن مصرررالحهم الضررريقة بررردون وعررري سياسررري او باعتبررراره جمررروع مرررن الجهلرررة والج
إحسرراس بالمسررؤولية،وعندما تحرررك الشررباب ،والشررباب يمثررل غالبيررة الشررعب، تفاجررأ الحكررام ونخبررتهم 

صرررحيح أن واشرررنطن طالبررت أنظمرررة عربيرررة .وارتبكررت األجهرررزة األمنيرررة  ووقفررت عررراجزة أمرررام الثررورة
متوقعررة ،ولكررن حتررى واشررنطن لررم تكررن تتوقررع  بإدخررال إصررالحات سياسررية خوفررا مررن أحررداث عنررف

لقرررد أدركرررت القرروى الخارجيرررة وخصوصرررا واشرررنطن قررروة .حرردوث ثرررورات شرررعبية برررالحجم الررذي جررررى 
وخطرررورة حالرررة االحتقررران الجمررراهيري  وخصوصرررا فررري بلرررد كمصرررر وخطرررورة حررردوث حررراالت عنرررف 
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وضررع القائم،كانررت وتمرررد ،إال أن توقعاتهررا لررم تصررل لدرجررة حرردوث ثررورة شررعبية تزعررزع مرتكررزات ال
تتوقرررع أو ترررراهن علرررى حرررروب طائفيرررة أو إثنيرررة ،أو عمليرررات مسرررلحة تمارسرررها بعرررض الجماعرررات 
الدينية،ولذا فإن واشنطن اتخذت خطوات استباقية تنطلق من رؤيتها السابقة لمصردر الخطرر الرذي 

 . كان يختلف من دولة ألخرى،كان ضمان والء الجيش لواشنطن والغرب أهم إجراء استباقي
وجررود المشررترك المشررار إليرره بررين الرردول العربيررة ال يخفرري وجررود خصوصرريات تميررز كررل بلررد عررن 
غيرهررا وبالتررالي فسرريرورة وصرريرورة الثررورة قررد تأخررذ مسررارات مختلفررة ،ونعتقررد أن المفاجئررة والعفويررة 

التخطريط كانا أهم ما ميز الثورة التونسية عن غيرها وهو ما لم يتوافر في الثورات الالحقة التري ترم 
فري ترونس جررت الثرورة  .والتهيئة لها،والتخطيط والتهيئة قد يكونا عناصر سلبية في الثورات الشرعبية

بدايرررة بررردون تخطررريط وبعفويرررة  وبسررررعة ومرررع قليرررل مرررن الررردم والخراب،وفررري مصرررر حررردثت خسرررائر 
وسررقط ضررحايا ولكررن تررم اسررتيعاب الثررورة مررن قبررل الجرريش بسرررعة العتبررارات خاصررة بمصر،مصررر 

عب ومصررر الدولررة ومصررر المكانررة الدوليررة ،ولكررن ليسررت كررل الرردول العربيررة لهررا خصوصرريات الشرر
الحالررة المصرية،مصررر كانررت تعرراني مررن أزمررة نظررام سياسرري ولرريس أزمررة دولررة ،فالدولررة المصرررية 

برالرغم مرن ارتفراع أصروات قليلرة تتحردث عرن –قديمة ومتجذرة وغير مهددة بوجودها كوحردة واحردة 
لكن هناك دول عربية مأزومة تاريخيا كدول وليس فقط كنظام سياسي العتبرارات . –دولة لألقباي 

سياسرية أو طائفيررة أو قبليررة،وجاءت أزمررة النظررام السياسرري والسرلطة لتكشررف أزمررة الدولررة الترري هرري 
عنررردما تخررررج الجمررراهير فررري دولرررة تعررريش أزمرررة دولرررة فإمكانيرررة .أخطرررر مرررن أزمرررة النظرررام السياسررري

ة مررن طرررف قرروى طائفيررة أو إثنيررة أو قبليررة أو خارجيررة تكررون كبيرررة،ومن هنررا توظيررف الثررورة الشررعبي
 .يجب عدم وضع كل التحركات الشعبية في سلة واحدة 

عندما تتأزم األوضاع المعيشية والحياتية والسياسية تصربح الثرورة واجبرا وحقرا وضررورة،ولكن يجرب 
إلررى سررقوي رأس النظررام أو النظررام  عرردم المبالغررة بالتوقعررات الترري تقررول بصرريرورة كررل ثررورة عربيررة

بكاملره وتحقيرق الديمقراطيرة والعدالرة االجتماعيرة ،فهنرراك خصوصريات تحكرم كرل بلرد عربري وهنرراك 
قرروى معاديررة للتغييررر تختلررف قوتهررا مررن بلررد لبلررد حسررب الموقررع االسررتراتيجي للدولررة العربيررة وحسررب 

ليسررت كررل الرردول العربيررة علررى  المصررالح األجنبيررة فرري هررذا البلررد وحسررب موقررف دول الجوار،أيضررا
نفس الدرجة من حيث التجانس الطائفي واإلثني ،ففري بعرض البلردان العربيرة توجرد ثقافرات مضرادة 

قررد يسررقط . كامنررة تتحررين الفرصررة لتتمرررد علررى الدولررة ولتثبررت حضررورها كحالررة كيانيررة قائمررة بررذاتها
ام ويقرروم محلرره نظررام أسرروأ،وقد رأس النظررام  ويبقررى النظررام السياسرري،وقد يسررقط رأس النظررام والنظرر

وعرري الشررعب والقرروى الثوريررة المؤمنررة بالديمقراطيررة ضررمان .يسررقط النظررام ويتحررول ألنظمررة وكيانررات
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 . عدم انزالق الثورة نحو الفوضى 
وجود خصوصيات لكل بلد عربي وافتقار الثورات لعنصرري العفويرة والمفاجئرة كمرا كران األمرر فري 

ات الالحقررررة زخمهررررا و ي صررررِعب المأموريررررة علررررى الثوار،فأعررررداء الثررررورة الثررررورة التونسررررية ي فقررررد الثررررور 
سرررريتهمون الثرررروار بررررأنهم مقلرررردون لغيرررررهم ،كمررررا أن األنظمررررة العربيررررة منررررذ الثررررورة التونسررررية اتخررررذت 

عنرردما تنرردلع الثررورات سررتتداخل المطالررب المشررروعة .إجررراءات أمنيررة وسياسررية واقتصررادية  اسررتباقية
فررررض الدكتاتوريررررة واالسررررتبداد مررررع مطالررررب أو تطلعررررات سررررابقة لجماعررررات بالحريررررة والديمقراطيررررة ور 

طائفية أو قبلية أو عرقية ،األمر الذي ي ولج الثورة في متاهات خطيررة وقرد يحرفهرا عرن مسرارها إن 
 .لم تتصدى القوى الوطنية العقالنية لتوجيه مسار الثورة 

مررا جرررت فرري تررونس حيررث كرران ففرري تررونس لررم تسررتقر األوضرراع بعررد وفرري مصررر لررم تجررر األمررور ك
الرررئيس مبررارك أكثررر تعنتررا واتسررمت الثررورة بدمويررة أكثررر وحتررى اآلن مررن السررابق ألوانرره القررول أن 
الثورة المصرية أسقطت النظام ،فمبارك تخلى عن منصب رئيس الدولة فقط وهو مازال يعريش فري 

كررن هنرراك مراهنررة علررى مصررر حرررا طليقررا والجرريش الررذي هررو العمررود الفقررري للنظررام يحكررم البلررد ،ول
ثرم جراءت الثرورة فري البحررين لتأخرذ بعردا طائفيرا حيرث .انتخابات قادمة تغير األمور بشكل تدريجي

تفاوتررت المطالررب مررا بررين الرردعوة لملكيررة دسررتورية إلررى المطالبررة بإسررقاي حكررم األقليررة السرررنية،مما 
حيرث يجرب أن ال يغيرب عرن  ي دخل الحالة في البحرين في إطار أزمة الدولة بل أزمة وجود الدولرة

وفري ليبيرا تأخرذ الثرورة سرياقا مختلفا،فالقرذافي .األنظار إدعاءات إيرانية برأن البحررين جرزء مرن إيرران
وربرررط كرررل شررريء بشخصررره مررردمرا ومهمشرررا األحرررزاب والنقابرررات وكرررل  42الرررذي حكرررم ليبيرررا حررروالي 

ورة بدمويرة غيرر مسربوقة مؤسسات المجتمع المدني بل وحتى المجتمرع السياسري المرنظم ،يواجره الثر
ليس فقط في الثورات العربية بل فري التراريخ ،وإن كران الشرعب الليبري يتحمرل جرزءا مرن المسرؤولية 
ألنه ق ِبل أن يحكمه رجرل معتروه ومهررج ألربعرة عقرود إال أن الغررب يتحمرل المسرؤولية األكبرر ألنره 

 .صمت على حكم القذافي مقابل حصوله على النفط
تواجه دكتاتورا معتوها ومجرما لم يتورع عن نعت الشعب الثرائر برالجرذان والحشاشرين الثورة الليبية 

والمهلوسين أو أنهم عمالء بن الدن والزرقراوي وواشرنطن، ولرم يترورع عرن قصرف شرعبه بالطرائرات 
وتسرررليط المرتزقرررة األفارقرررة ليروعررروا الشرررعب ،واألخطرررر مرررن ذلرررك انررره يلعرررب لعبرررة قرررذرة وهررري لعبرررة 

ث يحررض قبيلرة علرى أخررى ويهردد بتقسريم ليبيرا مجرددا علرى أسراس قبائلي،ومرا نخشراه القبائلية حير
أن تتقرراطع مصررالح القررذافي مررع مصررالح الغرب،بمعنررى أن يصررمت الغرررب علررى تقسرريم ليبيررا وعلررى 

 .جرائم القذافي إن سارت األمور نحو تقسيم ليبيا مع وتأمين تدفق النفط 
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ديمقراطيررة ونظررام سياسرري حيررث يطالررب الشررعب بالحريررات أمرا بالنسرربة للرريمن فهرري خلرريط مررن أزمررة 
وبإنهاء حكم على صالح ووقف مهزلرة التوريرث، و لكنهرا أيضرا أزمرة دولرة تتمثرل بالطائفيرة الدينيرة 
كمرررا تعبرررر عنهرررا عالقرررة النظرررام بالحثيين،وأيضرررا أزمرررة دولرررة تتمثرررل بالقبائليرررة ،وأزمرررة دولرررة تتمثرررل 

وبالتررالي إن كنررا نتمنررى أن تررنجح الثررورة .جنرروب عررن الشررمالبررالحراك الجنرروبي ومطالبرره بانفصررال ال
ويمكررن .فرري الرريمن فرري تأسرريس نظررام ديمقراطرري إال أن تخوفررات تنتابنررا علررى وحرردة الرريمن واسررتقراره 

أيضررا تعمرريم األمررر علررى حرراالت أخرررى فثررورة فرري األردن قررد تتجرراوز المطالررب بالملكيررة الدسررتورية 
سطينية ومأزق التسوية وإحياء الخيرار األردنري، وثرورة شرعبية واإلصالحات لتتداخل مع القضية الفل

في لبنان قد تأخذ طابعا طائفيا ،وفي دول خليجية يمثل األجانرب حروالي ثلثري السركان فرإن حردوث 
أية أزمة مالية قد يؤدي لثورة األجانب على أهل البلد،وربما تقروم أطرراف خارجيرة بتحريضرهم علرى 

اكمررررة،الثورة المتوقعررررة فرررري بعررررض الرررردول الخليجيررررة سررررتكون ثررررورة الثررررورة للضررررغط علررررى األسررررر الح
األجانب على أهرل البلرد بمرا يرذكرنا بثرورة العبيرد فري رومرا قبرل المريالد عنردما قراد سربارتاكوس عرام 

 .م العبيد في ثورة هددت بسقوي روما .ق 72
ون لهرررا ترررداعيات وأخيررررا نقرررول برررأن الثرررورات الشرررعبية  العربيرررة ظررراهرة نبيلرررة وتشرررعرنا برررالفخر وسرررتك

إيجابيررة إن لررم يكررن حاضرررا فمسررتقبال ،ولكررن يجررب الحررذر مررن نقطررة تتقرراطع فيهررا حالررة الثررورة مررع 
سياسة الفوضى الخالقة التي تريدها واشنطن،فوضى تؤدي لتفكيرك األنظمرة القائمرة إلعرادة بناءهرا 

ة وقبليررة كمررا ،لرريس علررى أسررس ديمقراطيررة كمررا تريررد الشررعوب العربيررة بررل علررى أسررس طائفيررة وإثنيرر
ولتجنرررب هررذا المنزلرررق أو التوظيررف المشررربوه لثررورة الشرررعوب العربيررة ،علرررى .تريررد واشرررنطن والغرررب 

القرروى الوطنيررة الديمقراطيررة فرري كررل بلررد عربرري أن تررنظم وتوحررد جهودهررا بسرررعة وأن تقطررع الطريررق 
طنيرررة إن أي ترررراخ فررري مطلرررب الوحررردة الو .علرررى كرررل مرررن يريرررد سررررقة الثرررورة أو حرفهرررا عرررن طريقهرررا

والترابيرررة للدولرررة أو فررري مطلرررب الحريرررة والديمقراطيرررة ودولرررة القرررانون ورفرررض الدولرررة الدينية،سررري دخل 
الجماهير الغفيرة التي خرجت للشرارع منفعلرة هائجرة .البالد في حالة من الفوضى و عدم االستقرار

لقروى تقرع ستعود لبيوتها وستستلم شخصيات وقروى سياسرية مقاليرد األمرور،على هرذه الشخصريات وا
مسرررؤولية اسرررتكمال األهرررداف المتعرررددة للجمررراهير والتررري يمكرررن تلخيصرررها بمطلبررري الحريرررة والعدالرررة 

 .االجتماعية في إطار وحدة الشعب والدولة
بالرغم من وجود خصوصيات تميز الشعوب العربية وبالتالي سيرورة وصريرورة الثرورة بهرا  

ائل مهمرة تردفعنا للقرول بران العرالم العربري يشرهد إال أنه توجد قواسم مشرتركة بينهرا وكلهرا بلغرت رسر
تحرروالت اجتماعيرررة وسياسرررية وثقافيررة مهمرررة،ومن أهرررم الرسررائل التررري بلغتهرررا الحالررة الثوريرررة العربيرررة 
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 :المعاصرة
 ال مجتمع يخلو من مصادر قوة .3

إليررره األحررداث، بررأن ال شرررعب  لوبغررض النظرررر عمررا سررتؤو  الحالررة الثوريرررة الصرراعدةأكرردت 
ر قرروة، وقرروة الشررعب تكمررن فرري الشررعب ذاترره ،فعنرردما تحرررك الشررعب تراجعررت كررل يخلررو مررن مصرراد

القرررروى السياسررررية الحزبيررررة والرسررررمية واسررررتطاع الشررررعب أن يفرررررض حضرررروره وي جبررررر الجميررررع علررررى 
االسررتماع لرره ،هررذا يؤكررد األسرراس الررذي قررام عليرره علررم االجتمرراع السياسرري بأنرره ال يمكررن أن نفهررم 

وما تتفاعل داخلره مرن أحرداث وانره مهمرا سراءت األمرور وشرطحت  السياسة إال من خالل المجتمع
الشررعب هررو القرروة .النخررب واألحررزاب بعيرردا عررن مصررالح األمررة فررإن األمررل يبقررى فرري الشررعب نفسرره

 . الحقيقية والقوة الكامنة التي ال يمكن تجاوزها أو تجاهلها
 ترد االعتبار للقوا المجتمعية لعربيةا اتالثور  .2

مرررن خرررالل رد العررررب للتررراريخ  أعررراد الحرررراك الشرررعبي الثررروري قرررول بررران لررريس مرررن المبالغرررة ال
وألن الررزعيم أو الشرريخ أو ،قبررل الثررورة االعتبررار للشررعب كقرروة اجتماعيررة تررم تهميشررها لعقررود طويلررة 
كرررران ي ضرررررب المثررررل بررررالعرب بررررالتخلف النظررررام السياسرررري هررررو العنرررروان الررررذي يختررررزل األمررررة، فقررررد  

ن الشرررعب العربررري يعررريش حالرررة مرررن الركرررود والررربالدة واإلحبررراي واالنقسرررام والخضررروع واإلرهاب،كرررا
حترى فسرر بعرض المرراقبين األجانرب برل والعررب برأن هرذا الوضرع والتغييب عن مجريات األحداث 

لررريس جديررردا عرررن العررررب ،فرررالعرب منرررذ األنررردلس خرجررروا مرررن التررراريخ وبررراتوا عالرررة علرررى اإلنسرررانية 
اد أوليررة مررن بترررول وغرراز ينفقرروا مردودهررا علررى بررذخ والحضررارة ،وان أقصررى مررا يقدمونرره للعررالم، مررو 

أجهررررزة أمنيررررة وجيرررروش لررررم تعررررد تقاتررررل إال الشررررعب أو الجررررار العربرررري |ملرررروكهم ورؤسررررائهم وعلررررى 
والمسلم،ويد عاملة رخيصة تمارس أرذل المهن فري الغررب ،وإرهراب يضررب فري كرل بقراع األرض 

لرم يسرتوعب العررب الحداثرة قبررل .م بردون هردف،أما دون ذلرك فهرم عبرئ علرى البشررية وعلرى أنفسره
أكثررر مررن قرررن وبقرروا خارجهررا ،لررم يسررتوعبوا الديمقراطيررة وبقرروا خارجهررا أو طبقوهررا بطريقررة مشرروهة 

سرراد اعتقرراد أن العرررب لررن يتغيررروا إال باسررتعمار أو .،وبقرروا مترررددين برردخول عررالم العولمررة والتقانررة 
صررررية لرررتعلن نهايرررة تررراريخ وبدايرررة تررراريخ بقررروة خارجيرررة تسرررير أمرررورهم عرررن بعرررد ،وجررراءت الثرررورة الم

 .جديد،تاريخ أصبح الشعب فيه سيد نفسه
 إسقاا فزاعة اإلس م السياسي  .1

كرران االعتقرراد السررائد قبررل ثررورتي تررونس ومصررر برران جماعررات اإلسررالم السياسرري هرري الترري 
سيسرتولون تسيطر علرى الشرارع العربري ،وكانرت األنظمرة العربيرة ت شريع أن األصروليين اإلسرالميين 
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على السرلطة فري حالرة إذا مرا ت رِرك األمرر للشرعب ليعبرر عرن رأيره بحريرة مرن خرالل االنتخابرات أو 
مررن خررالل الثررورة ،وكانررت واشررنطن والغرررب يعررززوا هررذه المخرراوف ويسررتعملوا ورقررة اإلسررالموفوبيا 

الثورتررران .ليبررررر دعمررره ومسررراندته لألنظمرررة العربيرررة القائمرررة وليبررررر تواجرررده العسررركري فررري المنطقرررة
في تونس كران حضرور اإلسرالم السياسري ضرعيفا جردا، .التونسية والمصرية أكدتا سقوي هذا الوهم 

وفرري مصررر كرران لهررم حضررور ولكنرره لرريس بالشرركل الررذي كرران يعتقررد الرربعض، فغالبيررة الررذين خرجرروا 
يعنري هرذا ال .لميدان التحرير وفي بقية المناطق المصرية لم يكونوا من جماعات اإلسالم السياسري

محاولررة جماعررات إسررالمية أو غيرهررا ركرروب موجررة الثررورة والتررأثير علررى توجهررات النظررام السياسرري 
 .الجديد وهذا أمر طبيعي في كل ثورة أو حركة تغيير كبرى تشهدها المجتمعات

 لم تكن ثورة على النظام فقط بل وعلى األحزاب التقليدية .4
ن مرررا هرررو غيرررر معلرررن هرررو رفرررض األحرررزاب كررران إسرررقاي النظرررام العنررروان المعلرررن للثرررورة ولكررر

السياسررية التررري كانررت عجرررزا أم تواطرررؤا تشرركل عبئرررا علررى الشرررباب وعلرررى الحالررة الوطنيرررة،لم تطررررح 
األحزاب فكرة الثورة على النظام بل كان أقصى ما تسعى إليه أن يكرون لهرا نصريب فري مؤسسرات 

ب ممرررثال بالشرررباب هرررم الرررذين الشرررع.النظرررام وضرررمن الدسرررتور وقواعرررد اللعبرررة التررري يحرررددها النظرررام 
ية تفرض اليوم علرى األحرزاب أن تعيرد الثورات العرب.طرحوا هدف إسقاي النظام ثم تبعتهم األحزاب

النظررر فرري بنيتهررا التنظيميررة وفرري مواقفهررا السياسررية وفرري أيررديولوجيتها لتصرربح أحزابررا وطنيررة بمعنررى 
وبالشررعب وخصوصررا عنرردما تسررتغل إن لررم تسررارع األحررزاب لررذلك فستصررطدم قريبررا بالشررباب .الكلمررة

 .    األحزاب حدث الثورة لتحقق أهدافا حزبية خاصة بها
 .عودة الروح والفكرة الوطنية كجامع للكل الوطني .5

خرررالل السررررنوات األخيررررة تراجعررررت األيديولوجيرررة الوطنيررررة والفكرررر الرررروطني لصرررالح اإلسررررالم 
ما جعلرررت الوطنيرررة متماهيرررة مرررع السياسررري أحيانرررا ولصرررالح أنظمرررة صرررادرت وشررروهت الوطنيرررة عنرررد

مصلحة الحاكم ورؤيته السياسية ولصالح أحزاب حاكمة حملت اسرم الحرزب الروطني أو شربيه ذلرك 
الثررورة اليرروم ليسررت .مصررادرة بررذلك الفكرررة الوطنيررة محولررة إياهررا أليررديولوجيا مشرروهة  تخرردم السررلطة 

سياسرري وال ثررورة أجنرردة خارجيررة ، ثررورة طبقررة وال ثررورة يسرراريين وشرريوعيين وال ثررورة جماعررات إسررالم 
بل ثورة كل الشعب ،الثورة كشفت أن األيديولوجيات والصراعات الحزبية حول السرلطة كانرت جرزءا 
مررررن أزمررررة النظررررام السياسرررري وعررررامال معيقررررا السررررتنهاض كررررل األمة،لقررررد أكرررردت الثورترررران التونسررررية 

األوطررران ليسرررت حسرررابات  والمصررررية أن مرررا يوحرررد األمرررة أكثرررر بكثيرررر ممرررا يفرقهرررا ،وان حسرررابات
أن ال شررعية تعلرو علرى الشررعية الثوريرة الشرعبية ،وهرذه ال تكرون  الثرورات العربريأكدت .األحزاب 
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إال وطنية ال ي عِبر عنها حرزب أو أيدلوجيرة محرددة برل ت عِبرر عنهرا الوطنيرة الجامعرة التري تسرتوعب 
والثقافيرررة الوطنيرررة فررري العرررالم عرررودة الرررروح الوطنيرررة .كرررل األحرررزاب واأليرررديولوجيات وتخضرررعها لهرررا

العربررري سرررتمهد الطريرررق لعرررودة الرررروح القوميرررة والثقافرررة القوميرررة وبالترررالي إحيررراء المشرررروع الوحررردوي 
 . العربي

 .المسلح الحزبي الثورة السلمية أجدا من العنف.6
كانرت تمارسره فري الخمسرينيات لثالثة عقود والعالم العربي يعاني من عمليرات عنرف دمروي 

جماعرررات إسرررالم سياسررري بعرررد ذلرررك تمارسررره يات جماعرررات يسرررارية وشررريوعية ثرررم أصررربحت والسرررتين
انتشرررت كررالفطر فرري كررل ربرروع العررالم العربرري مررن الصررومال إلررى الرريمن ومررن مصررر إلررى المغرررب، 

كانرت نتيجرة هرذا العنرف الردموي مقترل مئرات  .موظفة خطابا دينيا يتناقض مع روح اإلسرالم السرمح
دمير البنيررة التحتيررة وإثررارة الفتنررة والفرقررة بررين أبنرراء الرروطن الواحررد وتشررويه اآلالف مررن المررواطنين وترر

هررذا العنررف .صررورة العرررب والمسررلمين ومررنح الغرررب الذريعررة والمبرررر ليعيررد هيمنترره علررى المنطقررة 
المدمر بدال من أن يؤدي للتخلص من األنظمة القائمة أدى لتشديد القبضة األمنيرة ألنظمرة الحكرم 

خرروج الجمراهير اليروم بطريقرة سرلمية وحضرارية أسرقط أنظمرة خررالل . سرنوات للروراء وإرجراع األمرة
شرهر واحرد أكرد أن قروةة الشرعب تكمرن فري إجماعرره علرى أهرداف واضرحة وقابلرة للتحقيرق كمرا تكررن 

كران الطرابع السرلمي والمرنظم والحضراري . في قوة تنظيمه وفي الطابع السرلمي والحضراري لتحركره
شاركوا في الثورة هو مصدر قوة الثورة  وكان رسالة قوية بأن الشرعب العربري  لماليين الناس الذين

لرريس مجرررد جمرروع تهرريمن عليهررا النزعررة الدمويررة واالنقسررامية والتخريبيررة بررل شررعب يمكنرره التصرررف 
ولكن كبقية الشعوب حتى األكثرر تقردما وحضرارة يبقرى الخروف حاضررا ،فرإذا مرا أجهرض .بحضارة 

على مطالبها فسيؤدي ذلك لتبرير العودة للعنف وآنذاك سريكون أكثرر تردميرا  الجيش الثورة أو التف
 .وشمولية
 مركزية دور مصر في المنطقة.7

ا تنررررررتكس مصررررررر تنررررررتكس األمررررررة عنرررررردما تررررررنهض مصررررررر تررررررنهض األمررررررة العربيررررررة وعنرررررردم
عنرردما تبنررت ثررورة يوليررو الفكررر القررومي ورفعررت شررعارات ثوريررة وتقدميررة معاديررة لالسررتعمار .العربيررة

وإلسرررائيل اسررتحقت قيررادة األمررة العربيررة حيررث كانررت صررور عبررد الناصررر ت علررق فرري كررل بيررت مررن 
صنعاء إلى مراكش،آنذاك لم تجرؤ دولة أو نظام عربي على منافسة مصرر فري دور الريرادة،ولكن 
عنرردما اعترفرررت مصرررر بإسررررائيل وربطررت نفسرررها بالمشرررروع األمريكررري الغربرري وعنررردما تحالفرررت مرررع 

ان علررى العررراق ،فقرردت دور الريررادة  وتجرررأت أكثررر مررن دولررة لمنافسررة مصررر علررى واشررنطن بالعرردو 
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كرران لخررروج مصررر مررن سرراحة المواجهررة مررع إسرررائيل نتررائج مرردمرة .دور الزعامررة حتررى قطررر و ليبيررا
على القضية الفلسطينية ،فالنظام المصري إن لم تكرن متواطئرا مرع إسررائيل كران يشركل عائقرا أمرام 

وانتهرراج طريررق الثررورة والتصرردي للمشررروع الصررهيوني أو البحررث عررن معادلررة  الفلسررطينيين والعرررب
الثرررورة المصررررية، ومرررا سررريترتب عليهرررا مرررن ترررداعيات فررري .سرررالم أكثرررر شررررفا مرررن المعادلرررة الراهنرررة

المنطقررة،أحيت األمررل برران تسررتعيد مصررر دور الريررادة فرري العررالم العربرري  وأحيررت األمررل بإمكانيررة 
ة  الذي ساد خرالل العقرود الماضرية، وإن كران األمرر سريحتاج لحرين مرن إعادة النظر  بنهج التسوي

أيضررا  عرردم .الوقررت ألن االنشررغاالت الوطنيررة ستشررغل مصررر لفترررة مررن الررزمن عررن القضررايا القوميررة
 . تجاهل القوى التي تسعى لتحويل الثورة لفتنة

 ال تكتمل الثورة إال بإنجاز أهدافها .8
أو الملرررك ،هرررذه مرحلرررة أولرررى مرررن الثرررورة وهررري مهمرررة فررري  ال تنتهررري الثرررورة بإسرررقاي الررررئيس

رمزيتهررا،فمجرد تخلرري مبرررارك عررن منصرربه خلرررق حالررة مرررن االرتيرراح والفرحررة العارمرررة عنررد غالبيرررة 
الشعب واعتقرد كثيررون أن الثرورة حققرت أهردافها ،ولكرن الثرورة ال تنجرز مهمتهرا وتكتمرل رسرالتها إال 

ال عررررن القديم،المرحلررررة األولررررى تهرررريمن عليهررررا العاطفررررة إذا أقامررررت نظامررررا سياسرررريا واجتماعيررررا برررردي
واالنفعرررال وردود األفعرررال ،أمرررا المرحلرررة الثانيرررة فهررري مرحلرررة العقرررل والحسرررابات اإلسرررتراتيجية،وعليه 
يجرررب الحرررذر الشرررديد فررري االنتقاليرررة الراهنرررة والمرحلرررة الثانيرررة اآلتيرررة،وفي التجربرررة الثوريرررة المصررررية 

يررة معنيررة بالترردخل فرري عمليررة إعررادة بنرراء النظررام السياسرري بمررا ال توجررد أكثررر مررن جهررة محليررة ودول
يخررل بمصالحها،والخشررية أن تتالقررى مصررالح أطررراف داخليررة وخصوصررا مررن قيررادات فرري الجرريش 
وبقايا نخبة الحزب الوطني مع أطراف خارجية لتوجيه األمور بعيدا عن المطالب الحقيقيرة للقطراع 

 .األوسع من الشعب 
التاريخيررة  فررإن كررل الثررورات تتعرررض لمحرراوالت سرررقتها أو حرفهررا عررن  مررن خررالل التجررارب

مسارها ،وأن الجماهير التي تقوم بالثورة في مرحلتهرا األولرى ليسرت نفسرها التري سرتعيد بنراء النظرام 
. الجديرررد،فجماهير ميررردان التحريرررر سررريعودون لبيررروتهم اليررروم أو غررردا ليسرررتلم آخررررون مقاليرررد األمرررور

يخية تؤكرد أن الثرورة ال تنجرز أهردافها دفعرة واحردة  برل تحتراج لوقرت ،المهرم أن أيضا التجارب التار 
يحافظ الشرعب علرى روح الثرورة وأال ينفرري عقرد اإلجمراع الروطني الرذي جسردته الثرورة فري مرحلتهرا 
األولى،وفرري جميررع الحرراالت فررإن حررال مصررر والمنطقررة العربيررة بعررد انرردالع الثررورة لررن يكررون حالرره 

 .    قبلها
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 خالصة    
الثرررورة كظررراهرة سياسرررية اجتماعيرررة تؤكرررد أهميرررة علرررم االجتمررراع السياسررري كعلرررم يسرررعى لفهرررم 
الشررأن السياسرري انطالقررا مررن الواقررع االجتماعي،لقررد تجرراوزت الثورترران التونسررية والمصرررية علمرراء 
السياسررة وعلمرراء االجتمرراع  ومجمررل التنظيرررات السياسررية والدسررتورية  الترري تراكمررت خررالل عقررود 

تجاهلررررة أهميررررة الفعررررل الشررررعبي الثرررروري ،األمررررر الررررذي يتطلررررب  مررررن علمرررراء السياسررررة واالجتمرررراع م
بعمرق وخصوصررا أنره لررم تكتمررل كرل فصررول الثرورة ولررم تظهررر  االنكبراب علررى دراسرة ظرراهرة الثررورة 

بعد كل أبعادها وترداعياتها  االجتماعيرة والسياسرية واالقتصرادية وقرد يشرهد العرالم العربري عقردا مرن 
ن علررى األقررل لحالررة مررن عرردم االسررتقرار حتررى تظهررر مفاعيررل الثررورات الترري برردأها الشررباب فرري الررزم
 .تونس
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 هوامش الفصل التاسع 
 

ووصفوا ما بعد خروج الجيوش المسرتعمرة ( االستقالل)بالرغم من أن كثيرين فندوا مصطلح  -1
 أننرا اليروم وبعرد نصرف قررن تقريبرا ،إال(االسرتعمار غيرر المباشرر)من البالد العربيرة بمرحلرة 

علررى وجررود أنظمررة الثررورة وورثتهررا نحترراج إلعررادة قررراءة وتحليررل معمررق للثررورات وهررل كانررت 
ثرورات حقيقيررة أم مسراومات مررع المسرتعمر؟وهل التزمررت الثرورة عنرردما تحولرت ألنظمررة بررروح 

ادترره الررذين الثررورة وكانررت أمينررة علررى أرواح الشررهداء؟ ونفررس األمررر ينطبررق علررى الجرريش وق
 .انقلبوا على النظم الملكية أو الرئاسية التي كانت سابقة لهم 

من حكم الملوك اآللهة إلى نهاية عصر النهضة ،دار :إبراهيم أبراش ،تاريخ الفكر السياسي -2
ويقول المؤرخون أن تلك الثورة .  52: ،ص 1666بابل للطباعة والنشر والتوزيع ،الرباي ،

 .البشرية كانت أول ثورة في تاريخ
ومعظرم الحجراز  سيطر عبد هللا بن الزبير علرى مّكرة( عليه السالم)بعد قتل اإلمام الحسين  -3

حكرم عبرد هللا برن الزبيرر علرى  ووجردت حركتره أنصرارا  كثيررين وقرد اسرتمرّ . والبصرة والكوفرة
 هر73هر إلى سنة 91المناطق التي وقعت تحت نفوذه من سنة 

برررروي تربيررررة وتنظيمررررا وزحفررررا ،دار البشررررير للثقافررررة والعلرررروم عبررررد السررررالم ياسررررين ،المنهرررراج الن -4
 .ه  1415اإلسالمية ،مصر،الطبعة الرابعة ،

دمحم محمررررود ربيررررع وإسررررماعيل صرررربري مقلررررد، جامعررررة : موسرررروعة العلرررروم السياسررررية، تحريررررر -5
  126:، ص1664الكويت، 

براس الممارسرة ، إبراهيم أبراش ،الجهاد شرعية المبدأ والت:يمكن الرجوع لمزيد من التفاصيل  -9
 .2113منشورات ألوان مغربية ، مكناس ، المملكة المغربية ،

قامررت ثررورة علررى ( م113ر  196/ هررر271ر  255)فرري منتصررف  القرررن الثالررث الهجررري  -7
الدولررة العباسررية بزعامررة دمحم بررن علررى وهررو فارسرري األصررل،وكان الثرروار خلرريط مررن الزنررروج 

رهرا مدينرة المخترارة جنروب البصررة ،وانهرارت والعرب وأسس الثائرون حكومة خاصرة بهرم مق
 .الثورة بعد أقل من عقدين بعد أن أنهكت العباسيين وشكلت خطرا حقيقيا عليهم

نسرربة لحمرردان أبررن االشررعت الملقررب بقرررمط  واصررله مررن األهررواز ومنهررا انتقررل للكوفررة حيررث  -1
هي ثررررورة اعتنررررق اإلسررررماعيلية  الباطنيررررة قبررررل آن يتمرررررد عليهررررا ويؤسررررس نهجررررا خاصررررا برررره،و 

هجري   217/ م  161سنة  -زمن المعتضد  –اجتماعية دينية اندلعت في العهد العباسي 
وقررد كسرربت كثيرررا مررن األنصررار وامترردت لتشررمل غالبيررة بررالد المسررلمين مررن الرريمن والبحرررين 

هجرررري واحتلوهرررا وسررررقوا الحجرررر األسرررود   317حترررى مصرررر ودمشرررق ،وهررراجموا مكرررة سرررنة 
 .حيث كان معقلهم الرئيسي  كما أسسوا دولة لهم باليمن  وأخذوه معهم إلى البحرين
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رؤيررة عصررررية :اإلسررالم  محمررود إسررماعيل ، الحركررات السرررية فرري:أنظررر حررول الموضرروع  -6
 .،القاهرة ،دار القلم

 موسوعة العلوم السياسية،مرجع سابق  -11
 . 2111- 3-9:وكالة األنباء السعودية -11
دكتاتوريررا فرري البلرردين ،إال أن هررذين انقالبررين عسرركريين أنهيررا حكمررا  1674شررهد عررام  -12

االنقالبين مهدا الطريق للديمقراطية وكانا سببا في ولوج البرتغرال واليونران عرالم الديمقراطيرة 
حتى أن المفكر األمريكي صمويل هنتنغتون اعتبر ما جرى في هذين البلدين بدايرة الموجرة 

 .الثالثة للديمقراطية 
السرروفيتي فررإن بقيررة أنظمررة المعسرركر االشررتراكي فرري إذا اسررتثنينا مررا جرررى فرري االتحرراد  -13

أوروبا الشرقية سقطت بفعل انتفاضات أو ثورات شعبية بدأت في بولونيا حيث قادت حركة 
 .  لثورة لتفكيكها ولقيام حرب أهليةتضامن الثورة  وانتهت بيوغسالفيا حيث أدت ا

ديمقراطيرة والمطالبرة مع ذلرك ارتفعرت فري ترونس بعرض الالفترات والشرعارات المنرددة بال -14
بقيررام الخالفررة اإلسررالمية ،ولكررن هررذا ال يمثررل إال رأي قلررة ال وزن لهررا وهرري جماعررة حررزب 
التحريرررر اإلسرررالمي ،أمرررا حركرررة النهضرررة ذات التوجررره اإلسرررالمي  بزعامرررة الغنوشررري فتقرررول 
بالديمقراطيرررة وتطالرررب بهرررا ،أيضرررا هنررراك تخوفرررات فررري مصرررر أن تسرررتغل جماعرررة اإلخررروان 

 .الثورة الشعبية لتسيطر على السلطة وتؤسس نظاما دينياالمسلمين 
ال يخلو نظام سياسي من فساد سواء مالي أو أخالقري فرالرئيس األمريكري كلنترون اتهرم  -15

بقضية أخالقية وكذا بالنسبة للرئيس اإلسرائيلي ورئيس وزراء إيطاليا برلسكوني كمرا وجهرت 
المهرم لريس وجرود .برار فري دول ديمقراطيرة اتهامات بالفساد المرالي لكثيرر مرن المسرئولين الك

فسرراد مررن عدمرره ولرريس حجررم الفسرراد بررل المهررم وجررود منظومررة قانونيررة ال تعتبررر أحرردا فرروق 
القانون وتستطيع محاكمة الفاسدين ،هذا ما يوجد في الدول الديمقراطيرة ويغيرب عرن أنظمرة 

 .  العالم العربي حيث النظام والسلطة فوق القانون وفوق الوطن 
اك استثناءات في الغرب مثال رئيس الوزراء بيرلسكوني يعتبر مرن أبراطرة المرال فري هن -19

إيطاليرا وهررو فرري نفررس الوقررت مررتهم بفضرائح جنسررية عديرردة،وفي الواليررات المتحرردة األمريكيررة 
يترررداخل المرررال مرررع السرررلطة حيرررث المركرررب الصرررناعي العسررركري المملررروك لكبررررى الشرررركات 

ار مررن خررالل جماعررات الضررغط بررل بعررض رمرروزه لهررم يترردخل بشرركل كبيررر فرري صررناعة القررر 
 .مناص

 

 الخاتمة 
/ حاولنررا خررالل فصررول هررذا الكترراب أن نتعرررف علررى علررم االجتمرراع السياسرري، فرري بعديرره النظررري 
االبسرتمولوجي مررن جانررب وموضررعات اهتمامره مررن جانررب آخررر، ونحرن ال نرردعي أن محاولتنررا هررذه 
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افررة االجابررات علررى األسررئلة الترري تثررار حررول علررم مكتملررة مررن جميررع الجوانررب وأنهررا تترروفر علررى ك
االجتماع السياسري، برل شرعرنا بعرد انتهائنرا مرن الكتراب إننرا أثرنرا مرن األسرئلة أكثرر ممرا قردمنا مرن 

والشك أن محاولتنا هذه يعتريها كثير من الرنقص وربمرا بعرض . إجابات عن أسئلة مطروحة أصال
وقد يعذر لنا القار  األمر، ألن هذا العلرم بحرد ذاتره االختالالت المنهجية في تناول الموضوعات، 

هررو فرري طررور التأسرريس ورصرريده النظررري ضررعيف مقارنررة بررالعلوم األخرررى، وحتررى علررى مسررتوى مررا 
يطغري عليهررا الحيررة والتررردد مرا بررين االنتسراب إلررى علررم  -أجنبيرة وعربيررة -هرو موجررود مرن كتابررات

 .يالسياسة أو االنتساب إلى علم االجتماع السياس
وفي سعينا لالحاطة بالموضوع فقرد وظفنرا بشركل مكثرف كتابرات بعرض المتخصصرين بالموضروع، 
كما سيالحظ القار  أننا في الباب الثاني تناولنا بعض موضوعات علم االجتمراع السياسري، وربمرا 
كران اختيارنرا لهرذه الموضروعات برره شريء مرن التعسرف، ولكرن عررذرنا أننرا ال يمكننرا أن نتنراول كررل 

وضوعات التي هي محل اهتمام هذا العلرم، برل أن كرل واحرد مرن هرذه الموضروعات بحاجرة إلرى الم
مؤلررف خرراص برره، ومررع ذلررك فررنحن نعتقررد أن هررذه الموضرروعات هرري أهررم مجرراالت اختصرراص علررم 
االجتمرررراع السياسرررري، مررررع عرررردم تجاهررررل الموضرررروعات األخرررررى كررررالمجتمع المرررردني، والديمقراطيررررة، 

 ...السياسي/ أي العام، والعنف االجتماعيوالحركات االجتماعية، والر 
وبررالرجوع إلررى تعريررف علررم االجتمرراع السياسرري، الررذي يهررتم بررالواقع االجتمرراعي السياسرري أكثررر مررن 
اهتمامه بالتنظيرات السياسية الجاهزة، فرإن أهميرة هرذا العلرم وفهرم مغرزاه ودالالتره العميقرة ال تسرتمد 

ه، بررل تسررتمد مررن خررالل التعامررل مررع الواقررع، مررن تحليررل مررن المفرراهيم والتعريفررات المجررردة لمقوالترر
البنيات السياسية واالجتماعية الظاهرة والعميقة التي تعطي للشأن السياسي في كرل مجتمرع طابعره 
الخررراص وتمكرررن مرررن مقاربتررره بشررركل أكثرررر علميرررة، ومرررن هنرررا فنعتقرررد أن المهمرررة الموكولرررة لعلمررراء 

قرع مجتمعراتهم حترى يفهرم كيرف تعمرل هرذه السياسرة فري ومفكري هذا العلم أن ينكبوا على دراسرة وا
 .لم تأت من فراغ وليست مقولة غير ذات معنى( كما تكونوا يولى عليكم)بلدانهم، إن مقولة 

الثقررافي لفهررم السياسرري، / وقررد تلمررس العديررد مررن المفكرررين العرررب أهميررة االنطررالق مررن االجتمرراعي
غربيررة السياسررية واالجتماعيررة، ومحاولررة إقحامهررا فبعررد سررنوات مررن الجررري وراء سررراب التنظيرررات ال

وفرري هررذا . تعسررفا كررأدوات لتحليررل نظمهررم السياسررية وفهررم آليررات عملهررا، وصررلوا إلررى طريررق مسرردود
السياق نشير إلى مجموعة من المفكرين العرب الذين نعتقد أنهرم علمراء اجتمراع سياسري حترى وإن 

م حليم بركرات، دمحمدمحم عابرد الجرابري، دمحمدمحم أركرون، لم يقولوا ذلك فأعمالهم دالة على منهجهم، ومنه
 .برهان غليون، سعد الدين إبراهيم، هشام شرابي، الطاهر لبيب وغيرهم
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ونختم بالقول إن علم االجتماع السياسي بحاجة إلى علمائه المتخصصين ليدفعوا باتجراه مزيرد مرن 
ى توسرريع مجررال االهتمررام بهررذا بلررورة شخصرريته المتميررزة، ونحررن فرري العررالم العربرري بحاجررة أيضررا إلرر

العلم الجديد وبموضوعاته، وخصوصرا أن العديرد مرن المشراكل السياسرية واالقتصرادية واالجتماعيرة 
الترري تواجههررا البلرردان العربيررة واإلسررالمية هرري ال تخلررو مررن خصوصرريات ال نظيررر لهررا فرري الرردول 

دراسرات علميرة علرى يرد مفكرري المتقدمة أو تأخرذ فيهرا أشركاال مختلفرة، وهرذه المشراكل بحاجرة إلرى 
غيررراب  -عالقرررة الرررديني بالررردنيوي -األصرررولية : ومرررن أهرررم هرررذه الموضررروعات"وعلمررراء هرررذه البلررردان 

االنرردماج االجتمرراعي، تفشرري الررروح القبليررة والتعصررب الطررائفي، تزايرردوتيرة العنررف السياسرري، أزمررة 
 .المثقفين والثقافة، االغتراب السياسي وأزمة الدولة

االجتمررراع السياسررري فررري الجامعرررات العربيرررة يعرررد خطررروة إيجابيرررة ومؤشررررا  إن تررردريس علرررم
مشررجعا علررى تفررتح الجامعررات العربيررة علررى كررل مررا هررو جديررد، ويبقررى األمررر رهررن إرادة األسرراتذة 

بعيرردا .والطلبرة، فرري أن يردفعوا بهررذا العلرم إلررى األمرام ويغنرروا موضروعاته وإشرركاالته بالنقراش والبحررث
ات سياسرررية أو دينيرررة أو اجتماعيررة، نحرررن كمثقفررين وعلمررراء خلقناهرررا عررن عقررردة الخرروف مرررن محرمرر

وضرررخمناها، وجعلناهرررا حرررواجز تحرررّول بيننرررا وبرررين فهرررم واقعنرررا علرررى حقيقتررره، فرررالتخلص مرررن عقررردة 
 .الخوف شري أساسي للوصول إلى المعرفة العلمية للمجتمع وللحياة بكاملها
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 العبد أبراش إبراهيم خليل/د-أ
 
   1652من مواليد قطاع غزة بفلسطين  -

 
 .1615من جامعة دمحم الخامس بالرباي -العلوم السياسية  -دكتوراه في القانون العام -
 
 . في الجامعات المغربية  2111حتى  1671ممارسة التدريس الجامعي منذ  -
 
 . 2111أستاذ في جامعة األزهر بغزة منذ أكتوبر -
 
 -سابقا  -.االجتماع و العلوم السياسية بكلية اآلداب بجامعة األزهررئيس قسم  -
 
 -سابقا  -.عميد كلية اآلداب بجامعة األزهر بغزة -
 
 .  اإلشراف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه  -
 
 .مؤسس ومشارك في العديد من مراكز البحوث والمؤتمرات والندوات العلمية -
 
إلرى مرارس  2117مرن يوليرو :ر يل في الحكومة الفلسرطينية الثالثرة عشروزير الثقافة المستق -

2111  
 
 
 

 المؤلفات العلمية
 . المنشورة في دور نشر عربية وفلسطينية وموزعة في المكتبات العربية  الكتب
 .1617البعرررد القرررومي للقضرررية الفلسرررطينية ، مركرررز دراسرررات الوحررردة العربيرررة ، بيرررروت ، - 1
نظرررررة تاريخيررررة عالميررررة ، مؤسسررررة الطباعررررة والتوزيررررع :ئع االجتماعيررررة المؤسسررررات والوقررررا- 2
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 .1664للشمال ، الرباي ، 
قضررراياه ، مناهجررره ، إجراءاتررره ، منشرررورات كليرررة العلررروم القانونيرررة : البحرررث االجتمررراعي - 3

 .1664واالقتصررررررررررررررررادية واالجتماعيررررررررررررررررة بمررررررررررررررررراكش ، جامعررررررررررررررررة القاضرررررررررررررررري عيرررررررررررررررراض ، 
،الربررراي، كة بابرررل للطباعرررة والنشرررر والتوزيعاعيرررة ، شرررر تررراريخ المؤسسرررات والوقرررائع االجتم- 4

1661. 
 .1661دار الشررررررررررررررروق ، عمرررررررررررررران ،   علررررررررررررررم االجتمرررررررررررررراع السياسرررررررررررررري ، منشررررررررررررررورات- 5
، منشرررورات دار الشرررروق ، عمررران ، ( عمرررل جمررراعي ) الحركرررة القوميرررة فررري مئرررة عرررام - 9

1661  
لطباعرة والنشرر والتوزيرع، المنهج العلمي وتطبيقاتره فري العلروم االجتماعيرة ، شرركة بابرل ل- 7

 .1666الرباي ، 
 .1666تررررراريخ الفكرررررر السياسررررري ، شرررررركة بابرررررل للطباعرررررة والنشرررررر والتوزيرررررع ، الربررررراي ، - 1
، مركرز دراسرات الوحردة العربيرة ، بيرروت ( عمل جمراعي ) العرب والنظام الدولي الجديد -6
 ،2111. 
نشررررورات الررررزمن ، الربرررراي ، الديمقراطيررررة بررررين عالميررررة الفكرررررة وخصوصررررية التطبيررررق ، م-11

2111. 
شرعية المبردأ والتبراس الممارسرة ، منشرورات ألروان مغربيرة ، مكنراس ، المملكرة : الجهاد -11

 .2113المغربية ،
فلسررررطين ترررراريخ مغرررراير ، المؤسسررررة الفلسررررطينية لإلرشرررراد : فلسررررطين فرررري عررررالم متغيررررر -12

 .2113رام هللا ،  القومي
،المركررز القررومي للدراسررات والتوثيررق ( دراسررة نقديررة)الدوليررة  القضررية الفلسررطينية والشرررعية-13
 .2114،غزة،
مكتبررررررة ومطبعررررررة دار (مررررررن منظررررررور علررررررم االجتمرررررراع السياسرررررري )المجتمرررررع الفلسررررررطيني -14

 .2114المنار،غزة ،
،الطبعررة  2114النظريررة السياسررية بررين التجريررد والممارسررة ،مكتبررة ومطبعررة دار المنررارة ،-15

 . الثانية
 .2115جتمرررررررررراع السياسرررررررررري ،طبعررررررررررة ثانيررررررررررة ،مطبعررررررررررة دار المنررررررررررارة ،غررررررررررزة،علررررررررررم اال-19
  .2119التطور التاريخي والبناء االجتماعي ،دار المنارة،:المجتمع الفلسطيني -17
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 . 2116المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم االجتماعية،دار الشروق ،عمان ، -11
 

 خصصةقائمة بالبحوث المنشورة في مج ت علمية وجامعية مت
،  - 1641منررذ قيررام الحركررة القوميررة العربيررة حتررى نكبررة : الفلسررطينيون والوحرردة العربيررة -1

مركررررز دراسررررات الوحرررردة العربيررررة ،  1614، السررررنة ، 94العرررردد   مجلررررة المسررررتقبل العربرررري ،
 .بيروت

حتررى اليرروم ، مجلررة المسررتقبل العربرري ،  1641منررذ نكبررة :الفلسررطينيون والوحرردة العربيررة - 2
 .مركررررررررررررررررز دراسررررررررررررررررات الوحرررررررررررررررردة العربيررررررررررررررررة ، بيررررررررررررررررروت 1614، السررررررررررررررررنة ، 95 العرررررررررررررررردد

، المجلرس القرومي  1615، ديسرمبر 15بين اليهودية والصهيونية ، مجلة الوحردة ، عردد - 3
 .للثقافة العربية ، الرباي 

الثورة الفلسطينية بين اسرتقاللية القررار ومسرألة الترداخل القرومي ، مجلرة شرؤون فلسرطينية، - 4
 .، مركز األبحاث في منظمة التحرير الفلسطينية ، قبرص 1619،سنة  151/156العدد 
، مجلررة شررؤون فلسررطينية ، العرردد   الحركررة القوميررة العربيررة واسررتقاللية العمررل الفلسررطينية - 5

 .، مركرررررز األبحررررراث فررررري منظمرررررة التحريرررررر الفلسرررررطينية ، قبررررررص 1619،سرررررنة  194/195
 .1611وم االجتماعيرررة ،جامعرررة الكويرررت ،صررريف برررين اليهوديرررة والصرررهيونية ،مجلرررة العلررر- 9
،  1611، أكترررروبر 46لمرررراذا وإلررررى أيررررن ؟ مجلررررة الوحرررردة ، عرررردد : القطريررررة الفلسررررطينية - 7

 .المجلس القومي للثقافة العربية ، الرباي 
مفهوم الدولة الفلسطينية في الفكر السياسي لمنظمرة التحريرر الفلسرطينية ، مجلرة الوحردة، - 1

 .، المجلرررررررررررررررس القرررررررررررررررومي للثقافرررررررررررررررة العربيرررررررررررررررة ، الربررررررررررررررراي  1616 ، فبرايرررررررررررررررر53عررررررررررررررردد 
الدولررررة الفلسررررطينية بررررين قوميررررة القضررررية وخصوصررررية المرحلررررة ، مجلررررة الوحرررردة ، عرررردد - 6
 .، المجلس القومي للثقافة العربية ، الرباي  1616  أغسطس/ ، يوليو51/56
 

جتماعيرررة ، جامعرررة مجلرررة العلررروم اال(قرررراءة نقديرررة تحليليرررة)نظررررات فررري القضرررية العربيرررة -11
 .1616، خريف   الكويت
، 93/94حقرررروق اإلنسرررران ومفهرررروم حقرررروق الشررررعب الفلسررررطيني ، مجلررررة الوحرررردة ، عرررردد -11

 .، المجلررررررررررررس القررررررررررررومي للثقافررررررررررررة العربيررررررررررررة ، الربرررررررررررراي 16 16/ 61  ينرررررررررررراير/ ديسررررررررررررمبر
 61  ، أبريررل97العنرف السياسري برين اإلرهراب والعنررف المشرروع ، مجلرة الوحردة ، عردد -12
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 .المجلس القومي للثقافة العربية ، الرباي  ،16
مجلرررررة شرررررؤون   حررررررب الخلررررريج وتأثيراتهرررررا المسرررررتقبلية فررررري القوميرررررة والمصرررررير العربررررري ،-13

، مركرز األبحرراث فري منظمررة التحريرر الفلسررطينية 1661،سررنة  216/221فلسرطينية ، العردد 
 .، قبرص 

، 1664  ، يونيرو119دة ، عردد البعد القومي المغردور للقضرية الفلسرطينية ، مجلرة الوحر-14
 .المجلس القومي للثقافة العربية ، الرباي 

مالحظررات منهاجيررة ، مجلررة المسررتقبل : حرردود استحضررار المقرردس فرري األمررور الدنيويررة -15
 . ، مركررررررررررز دراسررررررررررات الوحرررررررررردة العربيررررررررررة ، بيررررررررررروت1664، السررررررررررنة 111العربرررررررررري عرررررررررردد 

لجديرد ، مجلرة المسرتقبل العربري ، العردد حدود النظام وأزمة الشررعية فري النظرام الردولي ا-19
 .مركررررررررررررررررررررررز دراسررررررررررررررررررررررات الوحرررررررررررررررررررررردة العربيررررررررررررررررررررررة ، بيررررررررررررررررررررررروت 1664، السررررررررررررررررررررررنة  115
حقرررروق الشرررررعب الفلسرررررطيني مرررررن الشررررررعية التاريخيررررة إلرررررى الشررررررعية التفاوضرررررية ،مجلرررررة -17

 .، مؤسسررررة الدراسررررات الفلسررررطينية ، بيررررروت2111،ربيررررع 42الدراسررررات الفلسررررطينية ، العرررردد 
كرانون  4ي العربري ،مجلرة رؤية،الهيئرة العامرة لالسرتعالمات ،غرزة، العردد المشروع القروم-11
 . 211أول 
الديمقراطيررررة بررررين عالميررررة الفكرررررة وخصوصررررية التطبيررررق ، مجلررررة كليررررة العلرررروم القانونيررررة -16

 .، جامعررة القاضرري عيرراض ، مررراكش 2111، السررنة  15واالقتصررادية واالجتماعيررة ، العرردد 
الشررعية الدوليرة : رات الشررعية الدوليرة حرول القضرية الفلسرطينية؟ لماذا لم يرتم تفعيرل قررا-21

 2111السرنة  33/34، المجلة المغربية للقرانون والسياسرة واالقتصراد ، العردد   ورهانات القوة
 .، كليرررررررررررررررررررررررررة العلررررررررررررررررررررررررروم القانونيرررررررررررررررررررررررررة واالقتصرررررررررررررررررررررررررادية واالجتماعيرررررررررررررررررررررررررة بالربررررررررررررررررررررررررراي 

لهيئرررررة العامرررررة لالسرررررتعالمات مفهررررروم الدولرررررة فررررري المواثيرررررق الفلسرررررطينية ،مجلرررررة رؤيرررررة ،ا-21
 .2111،كانون ثاني  5،غزة،عدد 

 
مررررن الثرررررورة علررررى الدولرررررة ،مجلررررة رؤيرررررة ،الهيئررررة العامرررررة :المجتمررررع المرررردني الفلسرررررطيني -22

 .2111،شباي  9لالستعالمات، العدد 
،نيسررران   فرررتح االنطالقرررة برررين األمرررس واليررروم ،مجلرررة رؤيرررة ،الهيئرررة العامرررة لالسرررتعالمات-23

2111. 
بين الترآمر الخرارجي والتقصرير الرداخلي :رات الشرعية الدولية حول القضية الفلسطينيةقرا-24
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 .2111،أيلرررررررررررررررول  12، مجلرررررررررررررررة رؤيرررررررررررررررة ،الهيئرررررررررررررررة العامرررررررررررررررة لالسرررررررررررررررتعالمات، العررررررررررررررردد
البعررررد الررررديني للقضررررية الفلسررررطينية ، مجلررررة رؤيررررة ،الهيئررررة العامررررة لالسررررتعالمات، العرررردد -25
 .2111،تشرين أول 13
يته فررررررري تعريفررررررره ال فررررررري محاربتررررررره، مجلرررررررة رؤيرررررررة ،الهيئرررررررة العامرررررررة إشررررررركال:  اإلرهررررررراب-29

 .2112،آذار 17لالستعالمات، العدد
الوضع الراهن للصراع في الشرق األوسط،تغير في طبيعة الصرراع أم فري أدواتره؟، مجلرة -27

 .2112،حزيران 16رؤية ،الهيئة العامة لالستعالمات، العدد
ل ونمررروذج للتطبيرررق ، المجلرررة المغربيرررة لرررإلدارة محاولرررة فررري التأصررري: المجتمرررع المررردني -21

 .  2112، السنة  44/54المحلية والتنمية ، الرباي ،العدد 
بعررررد عررررامين االنتفاضررررة إلررررى أيررررن؟ مجلررررة رؤيررررة ،الهيئررررة العامررررة لالسررررتعالمات، العرررردد -26
 .2112،أيلول 21
عامرة لالسرتعالمات، مقاربة قانونيرة لجررائم إسررائيل ضرد اإلنسرانية، مجلرة رؤيرة ،الهيئرة ال-31
 .2113،آب 22العدد
مسالة الهوية في مشروع الدستور الفلسطيني ، مجلة رؤية ،الهيئة العامة لالسرتعالمات، -31
 .2113،تشرين ثاني 25العدد
األصرررولية والعلمانيرررة ، مجلرررة رؤيرررة ،الهيئرررة العامرررة لالسرررتعالمات، :برررين السياسرررة والررردين-32
 .2113،أيلول 23العدد
،كررانون 29فرري مفترررق طرررق، مجلررة رؤيررة ،الهيئررة العامررة لالسررتعالمات، العرردد جامعاتنررا-33
 .2113أول 
 54النظرررام السياسررري الفلسرررطيني ولرررد مأزومرررا ومرررا يرررزال، مجلرررة السياسرررة الدوليرررة ،عررردد-34

 . 2113،مؤسسة األهرام ،القاهرة ،
 

ل المرؤتمر السياسرية،بحث قردم ضرمن أعمرا/االستشراف كأحد أركان النظرية االجتماعية -35
 .2114العلمررررررررررررررررري التاسرررررررررررررررررع لكليرررررررررررررررررة اآلداب بجامعرررررررررررررررررة فيالدلفيرررررررررررررررررا ،عمررررررررررررررررران، األردن 

،مؤسسررة  57النشررأة والتطررور ، مجلررة السياسررة الدوليررة ،عرردد:مفهرروم الدولررة الفلسررطينية  -39
 . 2114األهرام ،القاهرة ، يوليو 

جامعررة البتررراء النظررام الرردولي الررراهن والتبرراس مفهرروم الشرررعية الدوليررة ،مجلررة البصررائر ،-37
 .2115،عمان ،يونيو 
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فررري المرررؤتمر العلمررري   جررردل حرررول التوصررريف والهررردف ،بحرررث قررردم:المقاومرررة واإلرهررراب-31
 .2115الرررررررررررردولي العاشررررررررررررر لكليررررررررررررة اآلداب بجامعررررررررررررة فيالدلفيررررررررررررا المنعقررررررررررررد فرررررررررررري إبريررررررررررررل 

جرردل العسرركري والسياسرري فرري التجربررة السياسررية الفلسررطينية ،بحررث قرردم للمررؤتمر العلمرري -36
 .  2115فررررررررررري جامعرررررررررررة األقصرررررررررررى،نوفمبر ( ذاكررررررررررررة وطرررررررررررن ومسررررررررررريرة شرررررررررررعب )يالررررررررررردول
العولمة تجدد تسراؤالت عصرر النهضرة،بحث منشرور فري مجلرة المسرتقبل العربري ،مركرز -41

 . 2119دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،
فرري المررؤتمر العلمرري الرردولي   ثقافررة الخرروف فرري منرراطق السررلطة الفلسررطينية ، بحررث قرردم-41

 . 2119لكلية اآلداب بجامعة فيالدلفيا المنعقد في إبريل  الحادي عشر
العالقررة بررين المنظمررة :التبرراس مفهرروم وواقررع التعدديررة فرري النظررام السياسرري الفلسررطيني  - 42

  2119المجلة العربية للعلوم السياسية،العدد الثاني عشر،خريف .والسلطة وحركة حماس 
لمرة ،بحرث قردم لمرؤتمر الفكرر العربري فري ظرل الفكر العربي ومسألة الهوية فري ظرل العو -43

 .2119العولمرررررررررررررة والرررررررررررررذي نظمررررررررررررره الجامعرررررررررررررة العربيرررررررررررررة األمريكيرررررررررررررة ،فررررررررررررري نررررررررررررروفمبر 
مجلرررة (. ديمقراطيرررة خرررارج السرررياق)االنتخابرررات الفلسرررطينية واالنرررزالق نحرررو الديمقراطيرررة -44

 .2117سياسررررات ،مجلررررة فصررررلية تصرررردر عررررن معهررررد السياسررررات العامررررة ررام هللا ،شررررتاء 
لمقاومة الفلسطينية بين الواقرع ومرا تنقلره الفضرائيات العربيرة،بحث قردم فري مرؤتمر ثقافرة ا-45

 . 2117. الصورة الذي نظمته جامعة فيالدلفيا بعمان في ابريل 
النظام السياسي الفلسرطيني ،مجلرة سياسرات، مجلرة فصرلية تصردر عرن معهرد السياسرات -49

 . 2116العامة ررام هللا،
الفلسرررررررطيني ومخررررررراطره علرررررررى المشرررررررروع الوطني،مجلرررررررة الدراسرررررررات جرررررررذور االنقسرررررررام  -47

   2116، ربيع 71،عدد 21الفلسطينية،مجلد 
العررالم العربرري بررين ديمقراطيررة متعثرررة وحكامررة منشررودة ،مجلررة سياسررات ،مجلررة فصررلية  - 41

 . 2111، 13/14تصدر عن معهد السياسات العامة ،العدد 
 
 

ر متتن مجلتتة وصتتحيفة وموقتتع الكترونتتي ويمكتتن وهنتتام مئتتات المقتتاالت المنشتتورة فتتي أكثتت
 .الرجوأل إليها على موقعنا االلكتروني المسجل ادناه

 
ibrahem_ibrach@hotmail.com :البريد االلكتروني 

mailto:ibrahem_ibrach@hotmail.com


 316 

www. palnation.org:   الموقع

                                                           

 


