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 إخالء مسؤولية

تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر واآلراء الواردة 
فيها إلى مركز الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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امللخص

تعــد المســاهمة يف إدارة الحكــم مــن خــالل تســيير الشــؤون العامــة حــق مشــرك بيــن جميــع 
المواطنيــن وال بــد أن يقــوم وفــق أســس مــن المســاواة والعدالــة، فــال يجــوز االســتبداد بــه واحتــكاره 
ــم  ــا نظ ــاب هب ــة تص ــرة مرضي ــي ظاه ــتبداد السياس ــإن االس ــه ف ــة، وعلي ــض دون البقي ــل البع ــن قب م
الحكــم، ولــم تســلم النظــم السياســية العربيــة مــن هــذه الظاهــرة الســلبية التــي أصيبــت هبــا مبكــرًا، 
لتبقــى خصوصيــة الظاهــرة االســتبدادية العربيــة المعاصــرة يف اســتدامتها وصعوبــة تفكيكهــا، إضافــة 
الــى ممانعــة قيــام نســق صالــح للحكــم ممّكن مــن التعبير الســليم والســلمي عــن حقــوق واحتياجات 
جميــع أفــراد المجتمــع، وممّكــن مــن تحقيــق التنميــة اإلنســانية الشــاملة، فهــذا األخيــر لــن يقــوم إال 

بتفكيــك نظــم االســتبداد وتبديلهــا بأخــرى منفتحــة.
إن أّول أســباب اســتدامة الحكــم االســتبدادي هــي قبــل كل شــيء القبــول بــه وذلــك مــن خــالل 
الوقــوع يف دائــرة الخضــوع والطمــوح إضافــة إلــى عــدم تجــاوز مســألة أخالقيــة الحكــم وضــرورة 
ــة  ــة تربوي ــف وراءه منظوم ــا يق ــتبدين إنم ــكام مس ــر بح ــي المعاص ــع العرب ــول المجتم ــة، فقب الطاع
متكاملــة تنشــئ أفرادهــا علــى الطاعــة بدايــة مــن األســرة لتمتــد يف شــبكة العالقــات السياســية، 
ــتدامة  ــة الس ــف كآلي ــن عن ــه م ــط ب ــا يرتب ــع وم ــن قم ــتبدادية م ــم االس ــات النظ ــن ممارس ــالً ع وفض
حكمهــا فــإن ذلــك ال يغيــب عــن الواقــع العربــي؛ حيــث تســببت الدولــة العربيــة -التــي هــي يف بعــث 
ــد  ــا بع ــج فيم ــالً لتتحج ــعوهبا طوي ــرعية لش ــب الش ــا للمطال ــه -بقمعه ــا تبع ــي وم ــرف السياس التط
بضــرورة االســتمرار لمواجهــة التوتــر وغيــاب االســتقرار ومواجهــة المخاطــر، كمــا يســهم استشــراء 
الفســاد يف هــذه االســتدامة إذ إن العالقــة المباشــرة بيــن الفســاد واالســتبداد تتمثــل يف أن األول عندمــا 
يرّســخ فإنــه يعمــل علــى حمايــة نفســه وذلــك بإبقــاء كل الهيــاكل التــي أنتجتــه علــى حالهــا، فيدعــم 

اســتدامة االســتبداد الــذي تشــكل يف ظلــه فيســتفيد هــذا األخيــر مــن حليــف جديــد.
الكلمــات المفتاحيــة: االســتبداد السياســي، التســلطية، أخالقيــة الســلطة، العنــف السياســي، 

الفســاد، المنطقــة العربيــة.
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 مقدمة

حيــن وجــد اإلنســان نفســه مهــددًا مــن قبــل أخيــه اإلنســان ولــم يعــرف يف ذات الوقــت حــدود 
ــرة  ــه ظاه ــان لنفس ــار اإلنس ــة، فاخت ــكلة االجتماعي ــأت المش ــره نش ــوق غي ــه وحق ــط حقوق وضواب
ــور  ــى تبل ــدوره إل ــك ب ــأدى ذل ــن الحقــوق ف ــكلة وتأمي ــة لحــل هــذه المش الســلطة وجهــاز الحكوم
مشــكلة أخــرى عرفــت بالمشــكلة السياســية، ومــا هــذه األخيــرة إال الجانــب المتعلــق بالحكــم 
والســلطة مــن جوانــب المشــكلة االجتماعيــة؛ وبمــا أن الســلطة ســيادة ومصــدر قــوة وفرصــة 
ــدة مــن  ــح اإلنســان علــى جوانــب جدي ــال لذلــك بالفطــرة انفت لالســتغالل واالنتفــاع واإلنســان مي
الصــراع هــي الصــراع علــى الســلطة والصــراع مــع الســلطة)1)، ويف خضــم هــذا الصــراع تمكــن 
ــن مــن الوصــول إليهــا باســتخدام  ــع اآلخري البعــض مــن التفــرد بالحكــم واالســتئثار بالســلطة ومن
أســاليب غيــر شــرعية، ليصيــر نظــام حكمهــم اســتبداديًا لتفردهــم بمــا هــو حــق مشــرك مــع البغــي يف 

ــى المكاســب. ــى قهــر اآلخــر للحفــاظ عل ــدرة عل ــا تمنحــه مــن ق اســتخدامهم الســلطة وم
ــر  ــى م ــن عل ــفة والمفكري ــدى الفالس ــًا ل ــزًا هام ــّلط حي ــتبداد والتس ــوم االس ــغل مفه ــد ش لق
ــل  ــر ب ــكان دون آخ ــد يف م ــه ال يوج ــاواة، إن ــدام المس ــة وانع ــدان الحري ــة فق ــر مقول ــو يثي ــن فه الزم
ــذ أن  ــوم من ــم والمحك ــن الحاك ــراع بي ــر الص ــد ظه ــه فق ــة، وعلي ــورة قاطب ــاع المعم ــتفحل يف بق اس
ــر مــراده  ــزًا مــن التفكي ــزال موضــوع االســتبداد يشــغل حي ــا ي وجــدت الســلطة ومعهــا الحكــم؛ وم
ــض  ــعوب يف بع ــه الش ــى ب ــتبداد داء تبتل ــانية، فاالس ــه اإلنس ــذي تعاني ــأزق ال ــذا الم ــن ه ــروج م الخ
مراحــل التاريــخ وهــو حســب »عبــد الرحمــن الكواكبــي« )1849-1902( »أســوأ أنــواع السياســية؛ 
وأكثرهــا فتــكًا باإلنســان وبغيــره يف المجتمــع المحكــوم بالظلــم والطغيــان، ممــا يــؤدي إلــى تراجــع 
يف كافــة مرافــق الحيــاة ووجوههــا وإلــى تعطيــل الطاقــات وهدرهــا والــى ســيادة النفــاق والريــاء بيــن 

ــن«)2). ــات الشــعب حكامــًا ومحكومي مختلــف فئ
أهّميــة الّدراســة وأهدافهــا: يعتــر الموضــوع مــن مســتجدات الســاحة العربيــة فهــو بحاجــة إلــى 
تقديــم إجابــات عــن التســاؤالت المحيطــة بــه، وذلــك مــن خــالل تحديــد نســق اســتدامة الســلطوية 

)1)  صدر الدين القبانجي، علم السياسية تجديد من وجهة نظر إسالمية، بيروت: الشركة العالمية للكتاب،1997، ص31.
)2)عبد الرحمن الكواكبي، طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، ط3، بيروت: دار النفائس ،2006، ص7.
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عربيــًا والكشــف عــن آليــات تفاعلهــا، وهــو ســبيل منهجــي للتشــخيص الســليم لما ســمّي باالســتثناء 
ــة وتحدياهتــا  ــة الحالي ــد يســمح بفهــم المرحل ــا ق ــالً، م ــذي دام طوي ــة وال ــي تجــاه الديمقراطي العرب

واغتنــام فــرص التحــول الموجــودة مــن شــأهنا اإلســهام يف تفكيــك الظاهــرة.
مشــكلة البحــث: لــكل دراســة علميــة مشــكلتها البحثيــة التــي تصبــو لتحليلهــا وتفســيرها 
والتنبــؤ بآثارهــا، تتجّســد مشــكلتنا البحثيــة يف أننــا نعيــش انحصــارًا عالميــا للنظــم االســتبدادية منــذ 
ــرة  ــتمرار الظاه ــق اس ــن طري ــة ع ــة العربي ــول يف المنطق ــة للتح ــل ممانع ــاردة مقاب ــرب الب ــة الح هناي
الســلطوية ويرتــب عليهــا تجــدد واســتدامة لالســتبداد مــا يشــكل هتديــدًا حضاريــًا موّســعًا للمنطقة، 
ــه نتســاءل: مــا هــي العوامــل واآلليــات التــي تســمح لالســتبداد السياســي المعاصــر بالتجــدد  وعلي

ــة؟ ــة العربي واالســتمرار وكيــف يظهــر ذاك يف المنطق
 − وتتفرع هذه اإلشكالية الى األسئلة الفرعية التالية:

 − ما المقصود باالستبداد ومتى يكون سياسيًا؟ وهل يمكن القبول ببعض أشكاله؟

 − ماهــي األشــكال التــي تتخذهــا النظــم االســتبدادية المعاصــرة؟ ومــا هــي الخصائــص 

المشــركة بينهــا؟
 − هــل التنشــئة علــى أخالقيــة الســلطة وأبويتهــا تضــع المجتمعــات العربيــة يف دائــرة التبعيــة 

والخضــوع؟
كيــف يمكــن لــكل مــن القمــع والفســاد أن يســمحا للســلطوية باالســتمرار والتجــدد يف البــالد 

العربيــة؟

 أواًل-مفهوم االستبداد السياسي:

لغــة يشــير االســتبداد إلى حالــة »االنفراد باألمــر واألنفة عن طلب المشــورة وقبــول النصيحة«، 
والمســتبد )Despot( هــو مــن اســتقل برأيــه غــرورًا واســتعالء، وهــو المنغلــق علــى نفســه المســتكفي 
بذاته، ولــم يــأت ذكــر كلمــة االســتبداد يف القــرآن الكريــم ولكــن معانيهــا ومرادفاهتــا وجــدت أمثــال: 
الطغيــان والظلــم والفســاد وكثيــر من الســور القرآنية تطرقت إلى معنى االســتبداد بصــورة أو بأخرى، 
ومــن بينهــا قولــه تعالــى: ﴿اذهــب إلــى فرعــون إنــه طغــى﴾)1)، ويف موضــع آخــر: ﴿ومــن لــم يحكــم 

)1)   سورة النازعات، اآلية: )17).
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بمــا أنــزل اهلل فأولئــك هــم الظالمــون﴾)1)، ويف آيــات أخــرى هنــاك ذم لالســتبداد مــن خــالل عــرض 
 النقيــض لــه ففــي خطــاب الحــق تعالــى لنبيــه عليه الصــالة والســالم يقــول: ﴿وشــاورهم يف األمر﴾)2)

 أما للجماعة فيقول: ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾)3).
كمــا جــاء يف لســان العــرب »اســتبد فــالن بكــذا أي انفــرد بــه، ويف حديــث علــي رضــي اهلل عنــه: 
كنــا نــرى أن لنــا يف هــذا األمــر حقــًا فاســتبددتم علينــا، واســتبد برأيــه: انفــرد بــه«)4)، ويف القامــوس 
المحيــط: »اســتأثر بالشــيء اســتبد بــه، وخــص بــه نفســه«)5)، وعليــه فاالســتبداد كمــا تشــير معاجــم 
اللغــة هــو االنفــراد فاســتبد باألمــر أي انفــرد بــه دون غيــره، فقولنــا اســتبد فــالن بالســلطة أي أخذهــا 
ــه،  لنفســه ولــم يشــارك فيهــا أحــد فهــو بذلــك مســتبد، وهكــذا يكــون االنفــراد بالحكــم اســتبدادًا ب
وهــذا هــو المعنــى المقصــود مــن اســتعمال كلمــة اســتبداد للحديــث عــن أســلوب فاســد للحكــم. 
يف اللغــات الغربيــة تقابــل كلمــة )Despotism( نظيرهتــا العربيــة »االســتبداد«، وهــي مشــتقة مــن 
ــده،  ــى عبي ــيد عل ــزل أو الس ــيد المن ــرة أو س ــي رب األس ــي تعن ــي )Despotes( والت ــل اإلغريق األص
واســتخدمت يف الســياق السياســي لوصــف الحكــم المطلــق الــذي تكــون فيــه ســلطة الحاكــم علــى 
ــن  ــه للمواطني ــه بأبويت ــرر كل تصرفات ــث ي ــرة حي ــه يف األس ــى أبنائ ــلطة األب عل ــة لس ــاه مماثل رعاي
ــذه  ــت ه ــتبدادية، ونقل ــى اس ــة )Despotism( بمعن ــتعملت كلم ــاب، )6)واس ــواع العق ــا كل أن ــا فيه بم
الكلمــة مــن اللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية واأللمانيــة للداللــة علــى الصيغــة االســتبدادية يف الدولــة 
كلهــا، كمــا رادف كلمــة )Autarchy( االنفــراد بالحكــم وهــو مصطلــح ذو داللــة ال تختلــف كثيــرًا عــن 

.(7(((absolutism ــق ــم المطل الحك
أمــا مــن حيــث االصطــالح فقــد جــاء يف »الموســوعة الفلســفية العربيــة« حــول االســتبداد مــا 

يلــي: )8)
)1)  سورة المائدة، اآلية: )45).

)2)  سورة آل عمران، اآلية: )159).
)3)  سورة الشورى، اآلية: )38).

)4)  محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج1، بيروت: دار لسان العرب، 1988، ص 81.
)5)  محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998، ص436.

واآلداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس  الكويت:  السياسي،  االستبداد  من  لصور  فلسفية  دراسة  الطاغية؛  إمام،  الفتاح  عبد  إمام    (6(
1994، ص 90.

)7)  جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج1، بيروت: دار الكتاب اللبناين، 1982، ص 489.
)8)  معن زيادة )محررا(، الموسوعة الفلسفية العربية، ج1، بيروت: معهد اإلنماء العربي، 1988، ص54-53.
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»االســتبداد ظاهــرة قديمــة ومســتمرة يف التاريــخ ولــه أشــكال وأنــواع عديــدة، ويمكــن تعريفــه 
–بصــورة عامــة- بأنــه االنفــراد باألمــر واألنفــة عــن طلــب المشــورة أو عــن قبــول النصيحــة، حيــث 
ينبغــي الطلــب أو القبــول. فــإذا كان األمــر متعلقــًا بمصلحــة الفــرد نفســه فــإن االســتبداد يــأيت علــى 
األغلــب تعبيــرًا عــن غــرور المــرء بنفســه، أو عــن عــدم قدرتــه علــى االنفتــاح والتبــادل أو عــن إرادتــه 
كتــم حقيقــة عــن غيــره، وإذا كان األمــر متعلقــًا بتدبيــر مصلحــة جماعيــة معينــة فــإن االســتبداد يعنــي 
التصــرف المطلــق يف شــؤون تلــك الجماعــة بمقتضــى المشــيئة الخاصــة والهــوى ويف هــذه الحالــة ال 

يبعــد معنــى االســتبداد عــن معــاين التعســف والتحكــم واالســتعباد والســيطرة التامــة«. 
أمــا الموســوعة السياســية فربطــه بظاهــرة الحكــم وتعرفــه علــى أنــه »كحكــم أو كنظــام 
ــرأي  ــر ل ــدة ودون النظ ــون أو قاع ــوع لقان ــراد دون خض ــة أف ــرد أو مجموع ــه ف ــلطة في ــتقل بالس يس

المحكوميــن«)1).
أمــا وصفنــا االســتبداد بالسياســي«Political despotism« فنعنــي بــه »االنفــراد بــإدارة شــؤون 
المجتمــع السياســي مــن قبــل فــرد أو مجموعــة أفــراد دون بقيــة المواطنيــن الذيــن لهــم حــق 
المســاهمة يف الســلطة والتــداول عليهــا وإدارهتــا، فيصيــر الفعــل هنــا احتــكار لحــق جماعــي يشــرك 
ــن  ــة بيــن طرفي ــن المتمتعيــن بحقوقهــم بالتســاوي، فمــن المفــروض وجــود عالق ــه كل المواطني في
متســاوين يف الحقــوق والواجبــات العامــة، ينفــرد أحدهمــا بالحقــوق المشــركة أي الســلطة والحكــم 
فيحتكرهــا لنفســه دون الطــرف اآلخــر بغيــر وجــه حــق«)2)، وعــادة مــا يســتند االحتــكار الشــخصي 
للســلطة علــى أداة الدولــة القمعيــة فيســتمد المســتبد شــرعيته مــن واقــع القــوة التــي يتفــرد هبــا بــدل 
المصــدر القانــوين، ممــا يجعــل الفــرد العــادي الــذي يعيش يف ظل االســتبداد السياســي فاقــدًا لفعاليته 
متحــواًل إلــى ذات بــال مواطنيــة متجــردًا مــن حقوقــه اإلنســانية والمدنيــة عديــم التأثيــر يف القــرارات 
المجتمعيــة الواســعة، هــذا ويســتعمل مصطلــح االســتبدادية لوصــف درجــة تســلط الحاكــم فــإذا كان 
الحاكــم ال يلتــزم بقانــون وإنمــا قولــه وفعلــه همــا بمثابــة القانــون فهــو نظــام حكــم اســتبدادي، أمــا 
إذا كان هنــاك قانــون يلتــزم بــه الحاكــم ولكنــه يحتكــر ســلطة التعديــل والتغييــر يف القانــون فهــو إذن 

حكــم مطلــق«)3). 

)1)  عبد الوهاب الكيالي )وآخرون(، موسوعة السياسة، ج1، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،1995، ص166.
)2)  محمد جمال طحان، االستبداد وبدائله يف فكر الكواكبي، دمشق: اتحاد الكتاب العرب ،1992، ص22.

العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  بيروت:  مقارنة،  بنائية  دراسة  المعاصر؛  العربي  المشرق  يف  التسلطية  الدولة  النقيب،  حسن  خلدون    (3(
1999، ص21.
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االســتبداد إذن وصــف »ألشــكال متعــددة مــن الحكــم علــى رأســها حــكام لديهــم ســلطة ال 
قيــد عليهــا، ويشــير المصطلــح إلــى نــوع مــن الحكــم يكــون فيــه فــرد –أو مجموعــة- حائــزًا للحكــم 
المطلــق المكتســب عــن طريــق القــوة العســكرية أو الخــداع السياســي أو اســتغالل المقــدس لكســب 
قلــوب المؤمنيــن وجعلهــم يســيرون طائعيــن ألمــره،)1) يف هــذا النــوع مــن االســتبداد المرتبــط 

ــي شــريعتي« )1977-1933(:)2) ــة يقــول »عل ــة الديني بالحكوم
ــة،  ــال السياس ــل رج ــن مح ــال الدي ــا رج ــل فيه ــي يح ــة الت ــي الحكوم ــة ه ــة الديني     »الحكوم
االســتبداد هــو مــن المعالــم الطبيعيــة التــي تتســم هبــا هكــذا حكومة...فالزعيــم الدينــي يعطــي لنفســه 
حــق الزعامــة مرتكــزًا علــى قيمتــه واعتبــاره الدينــي ال علــى قيمــة وآراء النــاس وانتخاهبــم، إذن هــو 
حاكــم غيــر مســؤول وهــذا النــوع مــن االســتبداد هــو أســوأ انــواع االســتبداد والدكتاتوريــة الفرديــة، 
ألن الحاكــم الدينــي يظــن أنــه خليفــة اهلل فهــو يســيطر علــى رقــاب النــاس.. وأعمالــه مقرونــة برضــا 

اهلل«.
أمــا مــن وجهــة نظــر »توينبــي« )Arnold Joseph Toynbee) )1889-1975( فمــا االســتبداد 
إاّل »بدايــة االهنيــار عندمــا تتحلــل أقليــة مبدعــة فتغــدو أقليــة مســيطرة تســعى لالحتفــاظ بمركــز لــم 
تعــد جديــرة بــه مســتخدمة يف ذلــك القــوة، فيحــدث القصــور يف طاقاهتــا اإلبداعيــة وتعــزف األغلبيــة 
عــن محاكاهتــا، ثــم يــؤول األمــر إلــى فقــدان الوحــدة االجتماعيــة يف المجتمــع الــذي ســوف يســرع 

الخطــى نحــو االهنيــار المحتــوم«)3).

 هل ميكن تربير االستبداد؟

ــن االســتبداد  ــاذج م ــرح نم ــد ط ــي ق ــر السياس ــن ذم االســتبداد إال أن الفك ــاع ع ــا ش ــم م رغ
ذات رســائل تاريخيــة أو كمراحــل ضروريــة لالنتقــال إلــى حكــم رشــيد يــؤدي فيهــا المســتبد 
ــة  ــر األم ــرة تنوي ــق مباش ــن طري ــل ع ــع أفض ــى وض ــال إل ــداد لالنتق ــول واإلع ــر التح دوره يف تحضي
التــي يحكمهــا، وهــو أمــر البــد فيــه مــن الحــزم والتــدرج، هنــا يــرز وصــف »االســتبداد المســتنير« 
ــتبداد  ــوذج لالس ــو أنم ــر« »Benevolent despotism« وه ــتبداد الخي »Enlightened despotism« او »االس

)1)  عبد اهلل حنا، أعالم العقالنية والتنوير ومجاهبة االستبداد، حلب: نون للنشر والطباعة ،2010، ص13.
)2)  علي شريعتي، دين ضد الدين، )ترجمة: حيدر مجيد(، العراق: دار الفكر الجديد، 2007، ص122.

)3)   فاضل األنصاري، قصة االستبداد أنظمة الغلبة يف تاريخ المنطقة العربية، دمشق: وزارة الثقافة، 2004، ص12.
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ــن  ــر م ــع عش ــرن التاس ــتعمالها يف الق ــدأ اس ــذه ب ــارة ه ــي والعب ــرب األوروب ــًا يف الغ ــرف تاريخي ع
طــرف األلمــان لإلشــارة إلــى نظــام حكــم معيــن يف تاريــخ أوروبــا، وينــدرج يف نفــس الوصــف 
ــو  ــتنير« ه ــق المس ــم المطل ــتنيرة« و«الحك ــة المس ــتنيرة« أو »الملكي ــات المس ــح »الدكتاتوري مصطل
شــكل مــن أشــكال الحكــم الملكــي االســتبدادي الــذي تأثــر فيــه الحــّكام بأفــكار التنويــر واعتنقــوا 

ــم)1).  ــى أراضيه ــا عل ــا وطبقوه مبادئه
ــاين« )Frédéric II) )1740–1786( ملــك بروســيا أنمــوذج  ــك الث ــُر المؤرخــون »فريدري َيْعَتبِ
الملــك المســتنير »إذ كان يعتــر نفســه الخــادم األول للدولــة ويتصــرف وكأن عليه تقديم حســاب عن 
عملــه أمــام مواطنيــه فيســامح يف الديــن ويهتــم باإلصــالح القضائــي واإلصــالح المدرســي وغيــره« 
وتصفــه الموســوعة السياســية أنــه ملــك مســتنير لكنــه مســتبد ألنــه ال يخضــع للمســاءلة والحســاب، 
لقــد تزامــن ظهــور هــذا الوصــف يف الفــرة نفســها التــي قــادت إلــى الثــورة الفرنســية حيــن بــدأ بعــض 
حــكام أوروبــا كالنمســا واســبانيا والدنمــارك والســويد ينتهجــون سياســات إصالحيــة حيــث رفعــت 
بعــض إجــراءات الرقابــة، كذلــك فتــح البــاب لتحقيــق إصــالح دينــي وقضائــي واجتماعــي وقــد تــم 
ذلــك يف ظــل نظــم ملكيــة اســتبدادية، ومــن ثــم كان المســتبد مســتنيرًا وقــام بــدور الممهــد لتحقيــق 
التنويــر، فاالســتبدادية المســتنيرة التــي عرفتهــا أوروبــا هــي ظاهــرة حققــت رســالتها التاريخية بشــكل 
عــام كمرحلــة انتقاليــة علــى الصعيــد النظــري والعملــي بيــن الملكيــة المطلقــة التقليديــة وبيــن عصــر 

األنــوار.)2)
ــت  ــة ألصق ــي مقول ــادل« وه ــتبد الع ــف »المس ــد وص ــالمي فنج ــي اإلس ــراث العرب ــا يف ال أم
هبــذا الــراث ونســبت إلــى بعــض مفكــري النهضــة يف العصــر الحديــث، ففــي األصــل العربــي يقــرن 
ــن ال  ــز م ــا العاج ــة: »إنم ــه المقول ــذه ومن ــرار وتنفي ــاذ الق ــردد يف اتخ ــدم ال ــزم وع ــتبداد بالح االس
يســتبد«، وقــد كان هــذا هــو معنــى االســتبداد يف المرجعيــة العربيــة بالخاصــة عندمــا اقــرن بـــالعدل 
ــه ال يجتمــع العــدل مــع االســتبداد كمــا أن الحــزم  ــارة تتناقــض مــع نفســها إذ أن والمالحــظ أن العب
والقــوة وعــدم الــردد ال يعنــي االســتبداد والظلــم والتعســف، فالمفهــوم الــذي تحملــه العبــارة 

(1)  (Charles Ingrao, «The Problem of ‹Enlightened Absolutism and the German States,» Journal of 
Modern History , USA: University of Chicago Press, Vol 58,Dec 1986, p.161.

)2)  عبد الوهاب الكيالي )وآخرون(، مرجع سبق ذكره، ص 167.
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يتناقــض مــع الــراث اإلســالمي السياســي نفســه)1)، ونشــير هنــا أنَّ لفــظ االســتبداد لــم يكــن شــيئًا 
ــًا »للحــزم  ــتبداد مرادف ــل كان االس ــوم، ب ــه الي ــق كحال ــة بالمطل ــة العربي ــة اللغوي ســلبيًا يف المرجعي
ــارة الشــهيرة »إنمــا العجــز مــن ال  ــا تلــك العب ــة ومــن هن ــردد يف اتخــاذ القــرارات التنفيذي وعــدم ال
ــا االســتبداد بــدون عــدل فــكان  يســتبد«، وذلــك خاصــة عندمــا يكــون االســتبداد مقرونــا بالعــدل »أمَّ

ــان«. ــة وهــو الطغي ــة العربي ــه اســم آخــر يف المرجعي ل

 ثانيًا-إشكال النظم االستبدادية املعاصرة:

يتخــذ مفهــوم االســتبداد السياســي شــكالً عامــًا ينطبــق علــى جميــع البــالد التــي تعــاين تعســفًا 
يف نظــم الحكــم ويتخــذ أوجهــا متعــددة منهــا التســلطية والديكتاتوريــة والشــمولية، هــذه المفاهيــم 
قــد تختلــف يف تفاصيلهــا لكنهــا تشــرك بصــورة عامــة يف تعبيرهــا عــن االســتبداد السياســي الــدال 
علــى االســتئثار بالحكــم، حيــث تتقــدم مصلحــة الحاكــم وبطانتــه علــى المصلحــة العامــة مــن خــالل 
»التحكــم يف رقــاب النــاس، واالســتئثار بخيــرات مجتمعهــم، واإلســراف يف اســتخدام القــوة يف إدارة 
الســلطة مــن دون الخضــوع للمحاســبة والمســاءلة مــن قبــل المحكوميــن«، وبمــا أن نظــام االســتبداد 
هــو كل نظــام مهمــا كان شــكله، يعتمــد يف تســيير شــؤون الدولــة والمجتمــع علــى إخضــاع األغلبيــة 
ــكاله  ــي أش ــا ه ــع؛ فم ــر والقم ــة والتأطي ــات المراقب ــر آلي ــة ع ــح الخاّص ــخص والمصال إلرادة الش

المعاصــرة ومــا هــي خصائصهــا؟

:)Authoritarianism( أ-السلطوية املعاصرة 

وامتداداهتــا  الحديثــة  الدولــة  مــع  نشــأ  حديــث  مفهــوم   »Authoritarianism« التســلطية 
البيروقراطيــة بحيــث تخــرق المجتمــع المــدين بالكامــل وتجعلــه امتــدادًا لســلطتها، وتحقــق بذلــك 
االحتــكار الفعــال لمصــادر القــوة والســلطة يف المجتمــع)2)، ويصفهــا »خلــدون حســن النقيــب« علــى 
ــة  ــة العربي ــة جــادة لوصــف الدول أهنــا ظاهــرة خاصــة بالقــرن العشــرين، ونجــد يف التســلطية محاول

)1) ( انظر: عبد اهلل علي العليان، »مقاربة نقدية لمقولة المستبد العادل يف الراث السياسي العربي االسالمي«، يف كتاب: علي خليفة الكواري 
)محررًا(، االستبداد يف نظم الحكم العربية المعاصرة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2005، ص331 وما بعدها.

(2) ) G Hermet, «L’autoritarisme», dans : M  Grawitz et J Leca, Traité de science politique, Paris : 
Presses universitaires de France, t2,1985 , p.269.
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المعاصــرة، فالمصطلــح يــكاد يكــون مطابقــًا يف محتــواه لنمــط االســتبداد القديــم مــع األخــذ بعيــن 
االعتبــار اآلثــار الحقيقيــة علــى الحكــم التــي تنشــأ مــن شــروط الحيــاة المعاصــرة وهــو يــدل علــى 
الهيمنــة التســلطية علــى المجتمــع، ويتفــق مــع االســتبداد يف االســتئثار بالحكــم بــدون أي وجــه حــق 
أو ســند قانــوين أو أخالقــي أو سياســي)1)، فالنظــام الســلطوي أو التســلطي يقــوم علــى انفــراد صفــوة 
معينــة بالحكــم يعلوهــا حاكــم يتمتــع بســلطات واســعة، ويفــرض هــذا النظــام نفســه علــى الشــعب 

ويفــرض قيــودًا مشــددة علــى الحريــات السياســية وقســم مــن الحريــة االقتصاديــة. 
كما يمكن تمييز النظم التسلطية انطالقًا من عنصرين هما)2): 

-الحــكام القائميــن علــى رأس الســلطة ال يخضعــون يف الواقــع ســلطتهم لمصادفات المنافســة 
السياســية المفتوحــة أثنــاء انتخابــات تعددية.

-ال يســمح هــؤالء الحــكام عــادة بالتعبيــر العــام عــن الخالفــات فيمــا بينهــم، ومــع ذلــك فإهنــا 
خالفــًا للنظــم الشــمولية، ال تطالــب المواطنيــن بــأن يشــاطروا الحــكام أيديولوجيتهم بشــكل حميم.
ــة وال بالحركــة  ــة الفردي - أمــا حــول خصائــص االســتبداد الحديــث الــذي ال يســمح بالحري

المنطلقــة للمجتمــع، فيمكــن رصــد أهمهــا)3) يف التالــي:
- كريــاء الحاكــم وتعاليــه؛ والتــي تجعــل الحاكــم ال يــرى إال نفســه وال يبصــر إال مصلحتــه، 
ــق  ــن وال يح ــوق القواني ــع وف ــوق الجمي ــم ف ــاه أي أن الحاك ــه ويرض ــن يتملق ــه إال م ــرب من وال يق

ــه. ــه مواجهت لرعيت
ــام  ــال الع ــيته يف الم ــم وحاش ــرف الحاك ــن ط ــراف م ــة؛ أي اإلس ــوت الرعي ــن ق ــر م - التبذي
مــن غيــر حســيب، حيــث ال يبالــي المســتبد مــن أيــن يأخــذ المــال وال أيــن يضعــه وهــو مــا يعــرف 

ــي«. ــاد النظم »بالفس
- غيــاب النقــد؛ وهــو مــن أبــرز خصائــص األنظمــة االســتبدادية، حيــث أنــه ال يــرك أي مجــال 
للمعارضــة السياســية للتعبيــر عــن مواقفهــا وتصوراهتــا إزاء النظــام، وإال تعرضــت قياداهتــا إلــى 
االعتقــال والســجن أو المــوت، فهــي أنظمــة ال يــكاد ينبعــث منهــا صــوت المعارضــة اإليجابيــة البنــاءة.

)1) خلدون حسن النقيب، مرجع سبق ذكره، ص 24.
)2)   فيليب برو، علم االجتماع السياسي، ط2، )ترجمة: محمد عرب صاصيال(، بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

2006، ص 184.
)3)   محمد الغزالي، اإلسالم واالستبداد السياسي، الجزائر: دار ريحانة، 1999، ص 07 وما بعدها.
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انعــدام العدالــة؛ يف شــتى المجــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة وانعكاســاهتا علــى 
ــاد  ــل ازدي ــروة يف مقاب ــوذًا وث ــة نف ــر الحاكم ــزداد األس ــث ت ــن، حي ــي للمحكومي ــتوى المعيش المس
ــة. ــًا مــن أبســط حقوقهــم الحياتي ــة- فقــرًا وجهــالً وحرمان ــن يشــكلون األغلبي ــن -الذي المحكومي

:)Fascism( والفاشية )Dictature( ب- الدكتاتورية 

الدكتاتوريــة مصطلــح مــن مفــردات اللغــة اإليطاليــة ويعنــي »عــدم التحــرر« وقــد حولــه 
ــح  ــتخدم المصطل ــد اس ــية«، وق ــة »الفاش ــدة النقابي ــة الجدي ــي للدول ــح فن ــى مصطل ــيليني« إل »موس
ــة«  ــة األلماني ــة« و«النازي ــة »الفاشــية اإليطالي ــة لوصــف األنظمــة السياســية الثالث يف اللغــة اإلنجليزي
ــة  ــية معين ــة سياس ــى حال ــدل عل ــتخدم لي ــوم يس ــوم مفه ــى العم ــو عل ــوفيتية«، وه ــيوعية الس و»الش
تصبــح فيهــا جميــع الســلطات بيــد شــخص واحــد يمارســها حســب مشــيئته، فالنظــام الدكتاتــوري 
يقــوم علــى أســاس انفــراد شــخص بالســلطة يكتســبها عنــوة واقتــدارًا بفضــل ذكائــه ومواهبــه وجهــده 
وقــوة نفــوذه وشــدة أنصــاره، فهــو يســتمد ســلطته مــن شــخصه وال يدعــي أي مصــدر إلهــي لهــا كمــا 
ــة  ــة اإللهي ــاس الطبيع ــى أس ــت عل ــي قام ــخ، والت ــداد التاري ــى امت ــة عل ــم الملكي ــال يف النظ ــو الح ه
المباشــرة أو غيــر المباشــرة للملــوك، وعلــى العكــس مــن ذلــك فإنــه مــع تطــورات العصــور الحديثــة 
فــإن الدكتاتوريــات المعاصــرة أصبحــت تدعــي كلهــا أهنــا تســتمد حكمهــا مــن الشــعب ويف ســبيل 
تأكيــد هــذا االدعــاء تلجــأ إلــى العديــد مــن اإلجــراءات الظاهريــة مثــل الدعــوة لالســتفتاء أو إجــراء 
االنتخابــات لشــغل مقاعــد الرلمــان، وذلــك بعــد أن تفــرغ جميــع هــذه اإلجــراءات مــن مضموهنــا 
الفعلــي بحســباهنا تعبيــرًا عــن اإلرادة الحــرة للمواطنين.أمــا الفاشــية فهــي حســب »أنــدري هوريــو« 
)André Hauriou) )1897-1973( هــي »اســتعمال يف بعــض الظــروف فــن االســتيالء علــى الســلطة 
مــن قبــل أقليــة فاعلــة واســتخدام فكــرة المجتمــع الموحــد -متجســدًا بالحــزب الواحــد- لصالــح 

الطبقــة المســيطرة التــي تخشــى خســارة امتيازاهتــا وليــس لصالــح مجمــوع المواطنيــن«)1). 
 1. تجتمــع الدكتاتوريــة والشــمولية يف »الحــد األقصــى للســيطرة السياســية داخــل المجتمــع 
الحديــث والتــي تــم تحقيقهــا بفضــل المــزج بيــن األيدولوجيــا الرســمية المعلنــة وحــزب وحيــد ذو 

)1)  مونيك شوميلييه جوندرو، كلود كورفوازييه، مدخل الى علم االجتماع السياسي، ط2، )ترجمة: إسماعيل الغزال(، بيروت: المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2005، ص 68.
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ــادي  ــام اقتص ــود نظ ــة ووج ــة االجتماعي ــة والرقاب ــات القمعي ــكار المؤسس ــة، واحت ــة جماهيري صف
مركــزي«)1)، كمــا يمكــن تحديــد خمســة صفــات لهــذا النــوع مــن النظــم الفاســدة تســمح بالتغلغــل 

واالســتمرار وهــي)2):
 2. تحول الدولة من دولة قانون إلى دولة بوليسية.

 3. تحول الدولة من دولة حرية إلى نظام استبدادي.
 4. سيطرة حزب سياسي واحد.

 5. السيطرة االستبدادية على المجتمع ومنع أي تعددية.
 قيام النظام الحاكم على اإلرهاب والقمع.

 :)Totalitarianism( ج-الشمولية 

ــة  ــار األيديولوجي ــع انتش ــرين م ــرن العش ــر يف الق ــرة ظه ــم المعاص ــن النظ ــًا م ــا نوع ــف هب نص
ــة الماركســية أو أهــداف  ــح الطبقــة العامل ــة لصال ــة متطرف ــى أهــداف طبقي ــي تدعــو إل ــة الت الجماعي
ــه يقــوم علــى  قوميــة متطرفــة كحالــة النازيــة، ويزيــد هــذا النظــام عــن الدكتاتوريــة والســلطوية يف أن
حــزب حاكــم مهيمــن يفــرض ســيطرته التامــة ســواء كان حزبــًا وحيــدًا ال يســمح بوجــود أحــزاب 
أخــرى مــن الناحيــة الرســمية، أو كان حزبــًا وحيــدًا مــن الناحيــة العمليــة وإن ســمح بوجــود أحــزاب 
 (Gabriel A. Almond( »شــكلية تحــت قيادتــه يف صــورة جبهــة وطنيــة، ويــرى »جابرييــل المونــد
ــة  ــتبدادية تعــر عــن »عملي ــة االس ــاول« )Paul Bigham( أن الدكتاتوري )1911-2002( و«بيغهــام ب
ــة  ــى أيديولوجي ــدة عل ــاركة معتم ــوع ومش ــن خض ــة م ــة مركب ــن ثقاف ــر ع ــا تع ــة ألهن ــث ناقص تحدي
ــة  ــا النازي ــدأ تراجــع النظــم الشــمولية بعــد هزيمــة ألماني ــد ب ــة«)3)، وق جامــدة وعلــى ســلوكية خامل
وإيطاليــا الفاشــية يف الحــرب العالميــة الثانيــة، ثــم اكتمــل هــذا الراجــع بعــد اهنيــار االتحــاد الســوفيتي 

وســقوط النظــم التابعــة لــه. 
األيدولوجيــة  جانــب  إلــى  تمتلــك  التقليديــة  عكــس  الحديثــة  االســتبدادية  أن  شــك  ال 

(1)  (Bertrand Badie, Jacques Jerstlé, «A comparative politics of movement regimes», in Roy C 
Marcidis ,Bernard, E Brown, Competitive politics, Third edition the darsey press, 1986, p.189.

(2)  (Franz. L.Neumann, «Notes theory of dictatorship», in Roy-C Marcidis .Bernard. E Brown. , 
Op.cit., pp.183-182.

(3) ) Bertrand Badie, Le développement politique,Paris : Economica, 3ed ,1984, pp.52-51.
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»التكنولوجيــا«)1) وهنــاك مــن يصــف النظــام الشــمولي »بنظــام القــوة الشــاملة حيــث الدولــة تفاضــل 
مــن أجــل التســاوي يف االمتــداد مــع المجتمــع«)2) أي محاولــة الدولــة بأجهزهتــا السياســية أن تدمــج 
المجتمــع بالدولــة، ولتحقيــق ذلــك ســتلجأ إلــى تعبئــة الجماهيــر وتسييســهم؛ وهمــا خاصيتــان تتميــز 
ــة. فيمكــن القــول أن »مفهــوم الشــمولية  هبــا األنظمــة الشــمولية عــن األنظمــة االســتبدادية التقليدي
ــى  ــراد عل ــة أف ــرد أو مجموع ــيطرة ف ــلطية( يف س ــة والتس ــابقة )الدكتاتوري ــم الس ــع المفاهي ــي م يلتق
الحكــم، ويختلــف عنهــا يف أنــه يســعى إلــى صهــر أفــراد المجتمــع يف بوتقــة أيديولوجيــة واحــدة«.)3)

ويمكن اإلشارة إلى مكونات النظام الشمولي من خالل ثالثة أركان: 
− نخبة متسلطة عسكرية أو مدنية أو حزب حاكم.

− هرم بيروقراطي قائم على مبدأ الوالء الشخصي. 
−بنى موازية عشائرية ومذهبية وإثنية ومهنية.

 − أمــا التجليــات الرئيســة يف بنــاء أي نظــام شــمولي هــي اإلرهــاب واأليديولوجيــا واإلعــالم 

الموجــه وثالثــة مبــادئ تضمــن هــذه التجليــات وتعززهــا وتســمح باســتدامتها هــي)4):
 − مبــدأ االحتــكار الفعــال للســلطة والثــروة والقــوة والحقيقــة والوطنيــة، هــذه االحتــكارات 

هــي التــي تبنيــه وتمكنــه، كمــا أهنــا تصنــع نخبــه الحاكمــة وثرائهــا.
 − مبدأ الغلبة والقهر.

مبــدأ شــخصنة الســلطة وانتقــال قــوة المنصــب الماديــة والمعنويــة إلــى الشــخص ممــا تكــون 
نتيجتــه أن تحــل األوامــر محــل القوانيــن واالمتيــازات محــل الحقــوق والــوالء والمحســوبية محــل 

الكفــاءة واالســتحقاق.
-  يجــذر بنــا هنــا التنبيــه أن مصطلــح »الشــمولية« يلقــى اعراضــًا عندمــا يتعلــق بالبلــدان 
ــودة يف  ــم الموج ــر والتنظي ــكال القس ــات وأش ــى والممارس ــن البن ــد م ــن العدي ــه يتضم ــة، ألن العربي

(1)  (Mattie Dogan, Dominique Pelassy, Sociologie politique comparative , Economica, 1982, p.177.
(2) ( Bertrand Badie,Jacques Jerstlé, Lexique Sociologie politique, PUF, 1979, P.116.

)3) ( فيليب برو، مرجع سبق ذكره، ص ص192-191.
(4) ) AL-Jeba’i, Jad AL karim, dans le livre de: Violette Daguerre, (et autres) ,L’opinion …et le 

sabre : les mécanismes de confiscation de l’etat et renforcement du pouvoir : Démocratie et Droits 
Humains en Syrie, (Traduit par: Ahmed Manai, Hakim Arabdiou), Paris: Ed Eurabe, 2001, p.51 .
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ــا  ــرى عندم ــات أخ ــتخدام مصطلح ــل اس ــه يفض ــة، وعلي ــيوعية أو النازي ــة الش ــرى للدول ــاط أخ أنم
يتعلــق األمــر بالمنطقــة العربيــة، حيــث أنــه إلنتــاج نظــام شــمولي البــد مــن أســس هــي غيــر موجــودة 

ــي ومــن هــذه األســس: يف الواقــع العرب
- مســألة المجتمــع المــدين: حيــث أن وجــود الشــمولية يفــرض باألســاس وجــود المجتمــع 
ــع  ــذا المجتم ــت ه ــي أنجب ــا الت ــاألدوات ذاهت ــه وب ــل بنيت ــن داخ ــه م ــتقوم باخراق ــذي س ــدين ال الم
وأنجبهــا كحّيــز للعالقــات الفرديــة المــررة المتبادلــة، ومن بيــن هــذه األدوات العناصــر التكنولوجية 

والحّيــز العــام القائــم الــذي يتــم تأميمــه وأهــم مــن ذلــك الفــرد.
مســألة األيديولوجيــة: حيــث أن أيديولوجيــة الدولــة العربيــة غيــر قــادرة علــى التحــول »أو لــم 
تقــدر أن تتحــول إلــى بديــل عقــالين لمــا هــو قائــم أو أن األيديولوجيــة بالمعنــى الفعلــي للكلمــة غيــر 

موجــودة باألصــل«.

 اخلصائص املشرتكة للنظم السلطوية املعاصرة:

 − عنــد هــذا الحــد يمكــن الخــروج بقاعــدة مشــركة لخصــال النظــم االســتبدادية الحديثــة أو 
مــا يمكــن تســميته بالنظــم الســلطوية المعاصــرة؛ فبالرغــم مــن تبايــن درجــة التســلط إال أنــه يمكــن 

القــول هــذا النــوع مــن الحكــم يشــرك يف جملــة األوصــاف التاليــة)1):
 − الحكــم الــذي يفشــل يف الفصــل الواضــح بيــن المصالــح الخاصــة والمصلحــة العامــة وبيــن 
ــح  ــى اســتخدام المــوارد العامــة واســتغاللها لصال ــم إل ــل بشــكل دائ المــال العــام والخــاص، ويمي

مصلحــة خاصــة.
ــق  ــث تطب ــون، بحي ــم القان ــوم حك ــق مفه ــوين وال يطب ــار القان ــه اإلط ــذي ينقص ــم ال  − الحك

ــن. ــق القواني ــن تطبي ــؤولين م ــي المس ــفيًا ويعف ــبيًا وتعس ــن نس القواني
− الحكــم الــذي يتميــز بوجــود أولويــات تتعــارض مــع التنميــة، وتدفــع نحــو هــدر يف األمــوال 

والمــوارد المتاحــة وســوء اســتخدامها.
− الحكــم الــذي لديــه عــدد كبيــر مــن المعوقــات القانونيــة واإلجرائيــة أمــام االســتثمار 

اإلنتاجــي بمــا يدفــع نحــو أنشــطة الربــح الريعــي والمضاربــات.

العربية،  البالد  الفساد والحكم الصالح يف  )1)  حسن كريم، »مفهوم الحكم الصالح ومعاييره«، يف كتاب: إسماعيل الشطي، )وآخرون(، 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004، ص101.
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− الحكــم الــذي يتميــز بوجــود قاعــدة ضيقــة أو مغلقــة وغيــر شــفافة للمعلومــات، ولعمليــات 
صنــع القــرار بشــكل عــام، وعمليــات وضــع السياســات بشــكل خــاص.

− الحكــم الــذي يتميــز بوجــود الفســاد، وانتشــار آلياتــه وثقافتــه بمــا يف ذلــك القيــم التــي 
تتماشــى مــع الفســاد.

الحكــم الــذي يتميــز باهتــزاز شــرعية الحكــم وضعــف ثقــة المواطنيــن بــه، ممــا قــد يدفــع إلــى 
انتشــار القمــع ومصــادرة الحريــات وانتهــاك حقــوق اإلنســان وســيادة التســلط.

− يف هــذا الســياق يــرى الباحثــان يف علــم االجتمــاع السياســي »مونيــك شــوميلييه جونــدرو« 

)Monique Chemillier-Gendreau( و«كلــود كورفوازييــه« )Claude Courvoisier( أن مختلــف العناصــر 
المكونــة لظاهــرة الســلطوية هــي عكــس عناصــر الديمقراطيــة الليراليــة، وعليــه نجــد)1):

ــا  ــز فيه ــلطات ترك ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــا مب ــي يضمنه ــة الت ــلطات، فالحري ــابك يف الس − تش
ــراد. ــن األف ــرة م ــة صغي ــد أو مجموع ــل واح ــدي رج ــن ي ــلطات بي الس

− تقليص أو إلغاء حرية التعبير وحرية الصحافة، حيث تحتكر األقلية الحاكمة اإلعالم.
− منــع بعــض األحــزاب السياســية أو تقليصهــا لحــزب واحــد: أي غيــاب حريــة التنافــس علــى 

السلطة.
− عــدم اســتخدام االقــراع العــام إمــا بإلغــاء االنتخابــات التــي قــد تــؤدي إلــى تمثيــل الشــعب 

أو بالتحكــم هبــذه االنتخابــات بفعــل اإلكــراه أو التهديــد اللذيــن تمارســهما الســلطة الحاكمــة علــى 
الشــعب.

التجمــع وحــق  التنقــل وحريــة  الفرديــة بكاملهــا مــن حريــة  إلغــاء الحريــات  أو  تقليــص 
اإلضــراب.

ــه هــذه الســمات أو جــزء منهــا علــى االقــل  − يمكــن القــول كذلــك أن كل حكــم ظهــرت في
فهــو حكــم ســيء وفاســد )Bad governance( وهــو بذلــك حكــم مناقــض للحكــم الصالــح الرشــيد، 
والمالحــظ أنــه منتشــر بكثــرة خاصــة يف البلــدان الناميــة عمومــًا والعربيــة خصوصــًا والتــي عــادة مــا 

تتميــز أنظمتهــا الحاكمــة بالخصائــص التاليــة)2):
)1)  مونيك شوميلييه جوندرو، كلود كورفوازييه، نفس المرجع، ص ص 69-68.

)2)  إسماعيل الشطي، »الفساد والحكم الصالح يف البالد العربية«، المستقبل العربي، بيروت، العدد 309، نوفمر 2004، ص242.



19

− عدم تطبيق مبدأ سيادة القانون.

ــة  ــن المصلح ــاص وبي ــال الخ ــام والم ــال الع ــن الم ــح بي ــح والتصري ــل الواض ــدم الفص − ع

العامــة والخاصــة.
− الحكــم الــذي لديــه عــدد كبيــر مــن المعوقــات القانونيــة واإلجرائيــة أمــام االســتثمار 

اإلنتاجــي بمــا يدفــع نحــو أنشــطة الربــح الريعــي والمضاربــات.
− الحكــم الــذي يتميــز بوجــود قاعــدة ضيقــة أو مغلقــة وغيــر شــفافة للمعلومــات، ولعمليــات 

صنــع القــرار بشــكل عــام، وعمليــات وضــع السياســات العامــة بشــكل خــاص.
− الحكم الذي يقوم على تجنب المبادرات الفعالة الموجهة إليجاد سبل التطوير.

− الحكم الذي يستشري فيه الفساد بكل مظاهره وانتشار آلياته وثقافته وقيمه.
ــوارد  ــدر يف الم ــى اله ــع إل ــة؛ ويدف ــع التنمي ــه م ــث أولويات ــن حي ــارض م ــذي يتع ــم ال − الحك

ــتخدامها. ــوء اس ــة وس المتاح
الحكــم الــذي يتميــز باهتــزازات شــرعية الحكــم وضعــف ثقــة المواطنيــن بــه، مّمــا قــد يدفــع 

إلــى انتشــار القمــع ومصــادرة الحريــات وانتهــاك حقــوق اإلنســان وســيادة التســلط.
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 ثالثًا-كيف يستدام االستبداد السياسي ويتجدد يف املنطقة العربية؟

ــب  ــرد يف أغل ــا ت ــا أهن ــكلية كم ــات ش ــلط بمصطلح ــتورية التس ــة الدس ــة القانوني ــل النظري تحل
 Maurice( »ــه ــرى »موريــس دوفرجي ــى األزمــات المؤسســية)1)، كمــا ي ــان نشــأة التســلطات إل األحي
Duverger( يف نفــس الســياق أن الظاهــرة تنشــأ مــع حــدوث األزمــات البنيانيــة، فعندمــا تتطــور عناصــر 

الركيــب االقتصــادي واالجتماعــي التــي يتكــون منهــا المجتمــع بصــورة مضطربــة وغيــر متوازنــة، 
ويف نفــس الوقــت إن لــم يصاحــب النظــام السياســي التغيــرات التــي تطــرأ علــى النظــام االقتصــادي 
واالجتماعــي، فــإن تراكــم التباينــات الناتجــة عــن هــذا الوضــع تصعــب الســيطرة عليهــا، ممــا يدفــع 
النظــام السياســي للتغييــر كضــرورة لينســجم مــع تلــك التحــوالت؛ مــا يخلــق ظروفــًا مالئمــة لظهــور 
حكــم التســلط، غيــر أن النظــم االســتبدادية لــن تقــوم يف حالــة قيــام النظــام السياســي بإصــالح نفســه 
فيعيــد بذلــك االنســجام بيــن عناصــر المجتمــع المختلفــة؛ لتجــد األزمــات البنيانيــة حلــواًل لنفســها 

دون اللجــوء إلــى التســلط مــا لــم تكــن هــذه األزمــات مصحوبــة بأزمــة يف مشــروعية الحكــم)2).
ــوين بقــي قاصــرًا يف فهــم وتفســير الظاهــرة، خصوصــًا يف الفضــاء  ال شــك أن االقــراب القان
العربــي، ويمكــن القــول بــأن هزيمــة االســتبداد تبــدأ مــن خــالل فهمــه وتفســيره بيــد أن هــذا التفســير 
يختلــف مــن عالقــة الفــرد بالجماعــة إلــى شــخصية الفــرد المســتبد والشــخص الخاضــع لــه، إلــى 
تفاســير تبحــث يف بنيــة المجتمــع كــون االســتبداد ظاهــرة معقــدة ومركبــة، ولعــل مــن أهــم أســباب 

اســتدامة الســلطوية:

 أ-أخالقية احلكم وضرورة الطاعة:

يف أدبيــات الفكــر السياســي نجــد إشــارات واضحــة لكــون شــرعية الدولــة تقــوم علــى الســلطة 
وشــرعية الســلطة هــي قيامهــا لمصلحــة المســود، فســلطة الســيد علــى العبــد هــي لمصلحــة العبــد 
وســلطة الوالــد علــى األســرة غايتهــا مصلحــة الخاضعيــن لهــا أو أهنــا مصلحــة مشــركة)3)، كمــا نجــد 
أن كلمــة المســتبد يف أصلهــا اليونــاين بــدأت مــن الحقــل األســري ثــم خرجــت مــن هــذا النطــاق إلــى 

)1)  مونيك شوميلييه جوندرو، كلود كورفوازييه، نفس المرجع، ص68.
)2)  موريس ديفرجيه، يف الدكتاتورية، )ترجمة: هشام متولي(، بيروت: منشورات عويدات، 1977، ص59.

)3)  مولود زايد الطبيب، علم االجتماع السياسي، ليبيا: منشورات جامعة السابع من أفريل،2007، ص75.
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عالــم السياســية لكــي تطلــق علــى نمــط مــن أنمــاط الحكــم الملكــي المطلــق الــذي تكــون فيــه ســلطة 
الملــك علــى رعايــاه ممثلــة لســلطة األب علــى أبنائــه أو الســيد علــى عبيــده، هــذا الخلــط بيــن وظيفــة 
األب يف األســرة التــي هــي مفهــوم »أخالقــي«، ووظيفــة الملــك الــذي هــو مركــز »سياســي« يــؤدي يف 
الحــال إلــى االســتبداد، وهــو مــن مســوغات االســتبداد يف الشــرق حيــث الحاكــم أب للجميــع أو هــو 
كبيــر العائلــة، وهــذا يعنــي يف الحــال أن مــن حقــه أن يحكــم حكمــًا اســتبداديًا، ألن األب ال يجــوز 
ــى  ــروض عل ــب مف ــه واج ــاع واحرام ــراره مط ــره، فق ــى أم ــراض عل ــه وال االع ــًا معارضت أخالقي
ــع...، فينقــل هــذا التصــور األخالقــي إلــى مجــال السياســة ويتحــول إلــى كبــت للمعارضــة  الجمي
أيــًا كان نوعهــا!! وتصبــح االنتقــادات التــي يمكــن أن توجــه إليــه عيبــًا، فنحــن ننتقــل مــن األخــالق 
إلــى السياســة، ونعــود مــرة أخــرى مــن السياســة إلــى األخــالق وذلــك كلــه محاولــة لتريــر الحكــم 

االســتبدادي«)1).
ينطلــق العديــد مــن فالســفة السياســية مــن الجــزء وصــواًل إلــى الــكل فتتشــكل بذلــك الدولــة 
عندهــم انطالقــًا مــن »نظرية التطــور العائلي« »فأفالطــون« )Platon) )427-347 ق.م( و»أرســطو« 
ــر  ــر شــؤوهنا لخي ــة كــرب األســرة يدي )Aristote) )384-322 ق.م( نظــرًا للحاكــم أو لرجــل الدول
أفرادهــا جميعــًا، وأمــا »جــون بــودان« )Jean Bodin) )1530-1596( فــرأى أن الدولــة هــي اتحــاد 
 (Léon Duguit( »ــي ــه رأى »دوج ــياق ذات ــد، ويف الس ــم واح ــلطة حاك ــا لس ــع أفراده ــالت يخض عائ
)1859-1928( أن ســلطة رب العائلــة لــدى أغلــب الشــعوب اآلريــة والســامية كانــت هــي النــواة 
األولــى لســلطة الحاكــم يف الدولــة)2)، ويف هــذا البــاب يــرى »إمــام عبــد الفتــاح إمــام« يف كتابــه 
»الطاغيــة« أن »الحاكــم الــذي يــرر حكمــه »بأبوتــه للمواطنيــن« يعاملهــم كمــا يعامــل األب أطفالــه 
علــى أهنــم قصــر غيــر بالغيــن أو قادريــن علــى أن يحكمــوا أنفســهم ومــن هنــا كان مــن حقــه توجيههم 
بــل عقاهبــم إذا انحرفــوا ألهنــم ال يعرفــون مصلحتهــم الحقيقيــة«)3)، وهو نفســه مــا صادفنــاه يف تجربة 
 (1892-1823( (Ernest Renan( »الدولــة الرومانيــة والفلســفة الرواقيــة، إذ أشــار »أرنســت رينــان
أن المبــدأ الــذي يذهــب إلــى أن علــى الدولــة إزاء أفرادهــا واجبــات كواجبــات اآلبــاء قبــل أبنائهــم؛ 

)1)  إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سبق ذكره، ص ص 53-52.
)2)  فضل اهلل محمد إسماعيل، األصول اليونانية للفكر السياسي الغربي الحديث، اإلسكندرية: دار الجامعيين للطباعة والتجليد، 2001، 

ص16.
)3)  إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سبق ذكره، ص 53.
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ــن عنــه ألول مــرة يف عهــد اإلمراطــور والفيلســوف الرواقــي »ماركــوس أوريليــوس«  هــو مبــدأ ُأعلِ
)Marc Aurèle) )121-180ق.م()1). 

كمــا تــرى مدرســة علــم النفــس الســلوكي أنــه كلمــا أظهــر األتبــاع المزيــد مــن الخضــوع 
ــد القــادة ويمكــن فهــم ظاهــرة االســتبداد بتفســير وتحليــل ســلوك  ز ذلــك مشــاعر الســيطرة عن عــزَّ
ــا  ــودة بينهم ــة الموج ــير العالق ــه، فتفس ــَتَبُد ب ــَتبِد والٌمْس ــا؛ أي الُمْس ــرة ذاهت ــريف الظاه ــخصية ط وش
ــه  ــع المســتبد هــو الســيطرة علــى اآلخــر وجعل ــي الســيطرة والخضــوع، إن داف تكمــن يف فهــم نزعت
عاجــزًا خاضعــًا إلرادتــه؛ فقدرتــه علــى الســيطرة مســتمدة مــن احتمــال وصــر الطــرف اآلخــر بــدل 
ــر  ــداع، وبالنظ ــراه أو الخ ــا اإلك ــن هم ــن مدخلي ــاس م ــى الن ــا إل ــد طريقه ــة تج ــة، فالعبودي المواجه
للمســتبد بــه فإنــه يعــر عــن نزعــة الخضــوع لشــخصية أقــوى منــه تحــرره مــن خوفــه فهــو بذلــك يعــر 
عــن »خــوف مــن الــذات؛ إنــه ال يســتطيع تحمــل ذاتــه الفرديــة المســتقلة عــن ذوات اآلخريــن لهــذا 
فهــو يبحــث عــن ذات أخــرى أقــوى منــه، ينضــوي تحتهــا ويخضــع لهــا، ذات تمنحــه األمــان، فهــو 
يحتــاج إلــى المســيطر مــادام شــعوره بالقــوة كامنــًا يف أنــه خاضــع لشــخص مــا ويشــعر مــن خاللهــا 
بالقــوة، فالخاضــع ال يجنــح المتــالك القــوة بــل ينتهــي إلــى الخضــوع وهــو قــد ال يعــي هــذه التبعيــة 
ــى  ــف إل ــوك« )John Locke) )1632-1704( ويضي ــون ل ــك »ج ُق ذل ــدِّ ــالق«)2)، وُيَص ــى اإلط عل
الخضــوع الطمــع والطمــوح األعمــى، ويؤكــد أن التمســك الخــاص بالحريــة دون خــوف هــو ســبيل 

 : (3(»Civil government« »ــة ــة المدني ــه »الحكوم ــول يف كتاب ــاة؛ فيق النج
»الحاكــم ال يمكــن أن يغتصــب ســلطة غيــر مشــروعة دون أن يميــز أولئــك الذيــن يجــب 
ــوا  ــم إال إذا كان ــور أو ظل ــم ج ــع عليه ــأن يق ــمحون ب ــراد ال يس ــم إن األف ــا، ث ــه فيه ــركوا مع أن يش
مدفوعيــن بطمــوح أعمــى وباتجــاه أبصارهــم إلــى أســفل أكثــر منــه إلــى أعلــى، إهنــم يحبــون الســلطة 

)1)  فضل اهلل محمد إسماعيل، منال أبو زيد، يف فلسفة السياسية، اإلسكندرية: أورينتال، د.ت.ن، ص343.
)2)  انظر: إمام عبد الفتاح إمام، مرجع سبق ذكره، ص ص 339−335.

)3)   جون لوك، الحكومة المدنية وصلتها بنظرية العقد االجتماعي لجان جاك روسو، )ترجمة: محمود شوقي الكيال(، الجمهورية العربية 
المتحدة: مطابع شركة اإلعالنات الشرقية، د ت ن، ص ص 147-146.

* للتوسع يف مسألة الطاعة والتسلط انظر:
-Jan Baars, Scheepers pairs, «Theoretical and methodological foundations of the authoritarian 

personality», Journal of the History of the Behavioral Sciences, York University, Vol 29, Issue 4, 
Octobre 1993, pp.353-345.
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أكثــر ممــا يحبــون االســتقالل وبخضوعهــم للعبوديــة قــد يتجهــون بالتالــي إلــى اســتعباد اآلخريــن... 
ــع  ــدة يف التمت ــم الوحي ــر رغبته ــاس تنحص ــتعباد أن ــه اس ــن مهارت ــا تك ــي مهم ــع أي سياس ــس بوس لي
باســتقاللهم. أمــا عــدم المســاواة فتجــد طريقهــا بســهولة بيــن العقــول الطموحــة أو الخائفــة، التــي 
تقــف دائمــًا علــى اســتعداد للمغامــرة يف ســبيل تحقيــق أغراضهــا ويســتوي لديهــا أن تكــون آمــرة أو 

خاضعــة مســتعبدة«.
لمــا كان األمــر كذلــك فــإن هزيمــة المســتبِد ال تســتدعي أن ينهــض المســتَبد هبــم لمحاربتــه كــي 

يهزمــوه بــل يكفيهــم االمتنــاع عــن عطائــه، فالخــالص مرهــون بالكــف عــن خدمــة الطاغية.
ــي المعاصــر بحــكام مســتبدين إنمــا يقــف وراءه منظومــة  ــول المجتمــع العرب ــا نجــد أن قب هن
تربويــة متكاملــة تبــدأ مــن األســرة لتمتــد يف شــبكة العالقــات السياســية، ويف هــذا النمــط مــن العالقــة 
هنــاك عامــل مشــرك واحــد يجمــع بيــن ثالثــة مســتويات هــي األب علــى مســتوى األســرة والقائــد 
األعلــى علــى مســتوى الوطــن واإللــه؛ والعامــل المشــرك هــو مفهــوم »الطاعــة« الــذي ينتــج الــوالء 
والتبعيــة؛ وعندمــا يحــدث الخلــط بيــن هــذه المســتويات وتصيــر »الطاعــة« هــي القيمــة األولــى يف 
المجتمــع تنتفــي اإلرادة وينحســر االختيــار الحــر، هنــا يــرى »هشــام شــرابي« )1927-2005م( أن 
»التبعيــة« أو »االســتقالل الــذايت« همــا نظامــي قيــم ممــا يشــكل احتمالييــن ممكنــا الحــدوث حســب 
وجــود ظــروف مواتيــة ألحدهــا؛ فإمــا تبعيــة مرتكــزة على الخضــوع والطاعــة وتنهض علــى »أخالقية 

الســلطة«؛ أو اســتقالل ذايت قائــم علــى »االحــرام المتبــادل والعدالــة« ويعتمــد علــى الحريــة.
المالحــظ أنــه يف التعبيــر عــن الوضــع العربــي شــعار العائلــة العربيــة هــو نفســه شــعار الربيــة 
المدرســية وهــو »علــى الولــد أن يكــون مطيعــًا« وهــو شــعار المســؤول يف العمــل وعلــى مســتوى 
أكــر هــو شــعار أصحــاب الســلطة السياســية؛ فهــو أحــد أهــم القيــم الســائدة يف المجتمــع العربــي، 
وال يختلــف معظــم الباحثيــن االجتماعييــن يف كــون »المنظومــة الربويــة« الســائدة يف المجتمعــات 
العربيــة هــي ســبب رئيــس مــن أســباب تأخــر هــذه المجتمعــات، و«المنظومــة الربويــة« تعنــي هنــا 
ــم وقواعــد  ــم الربيــة والتعلي ــس يف نظ ــة وينعك ــرق العالقــات االجتماعي ــم الــذي يخ ــام القي »نظ

ــي«10. ــلوك االجتماع ــط والس الضب
ــوع  ــة وخض ــن طاع ــا م ــم عنه ــا ينج ــة« وم ــة مجتمعي ــلطة« »كثقاف ــة الس ــة »أخالقي ــل نظري لع
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للمســتبد تجــد ســندها المســتمر يف الفكــر السياســي مــا يجعلهــا يف نظرنــا تفســيرًا مقبــواًل لالســتبداد يف 
بعــض جوانبــه علــى األقــل مــا يعنــي أن التحــرر مــن »أخالقيــة الطاعــة العميــاء« حيــن تتعــدى مجالهــا 
وتصــل لحــد المبالغــة مــن أهــم ٌمَرّشــَدات الحكــم و جوهــُر أي ثــورة أو انتفاضــة، ذلــك أن »أخالقيــة 
الســلطة« تصــل عنــد المبالغــة إلــى درجــة انتفــاء األخــالق، وجوهــر نفــي أخالقيــة ســلطة الحاكــم تعــود 
ــان  ــًا البغي ــورة علــى الحاكــم إذا بغــى؛ وثاني ــن؛ أوالهمــا الحــق المقــدس يف الث ــا لســببين اثني يف نظرن
إذ يفســر ببســاطة بتجــرد هــذا األخيــر مــن األخالقيــة الحقيقيــة للسياســة، وعليــه فــإن البديــل األمثــل 
ــورة  ــون الث ــا تك ــر، حينه ــول اآلخ ــى قب ــة عل ــة المبني ــة الديمقراطي ــو الثقاف ــة ه ــن الثقاف ــوع م ــذا ن لهك
أخالقيــة وقائمــة ضــد فســاد األخــالق يف شــقها السياســي، ويف ذلــك يقــول »مالــك بــن نبــي« )1905-

1973(: »إن ثــورة مــا؛ لــن تســتطيع تغييــر اإلنســان إن لــم تكــن لهــا قاعــدة أخالقيــة قويــة«)1).

 ب-القمع كآلية الستدامة االستبداد والتسلط:

ــة  ــواء يف العالق ــة س ــات االضطهادي ــع والعالق ــف والقم ــود التخل ــتبدادية يس ــة االس يف الدول
بيــن الســلطة والمجتمــع، أو بيــن أفــراد المجتمــع ذاتــه، وتنتشــر حالــة مــن »التوتــر الوجــودي العــام« 
بحســب تســمية »مصطفــى حجــازي« الــذي يقــول: »تميــل العالقــات نتيجــًة لذلــك، إلــى أن تتخــذ 
طابعــًا اضطهاديــًا، يجعــل إمكانيــة انفجــار العنــف المتعصــب كبيــرًا«، ويضيــف: »والواقــع إن 

ــادة الخصــم«)2). ــة يف إب ــة الهوامي ــة تنفجــر لدرجــة تبلــغ حــّد الرغب العدواني
ســلطاهنا  الســتدامة  كوســيلة  العنــف   »Authoritarian regimes« التســلطية  النظــم  تســتخدم 
وتســتغل يف ذلــك مختلــف الوســائل القمعيــة الممكنــة، والغــرض هــو تصفيــة المعارضيــن أو الحــد 
ــة العمــل وهــذا يفــرض وجــود شــرطة ســرية  ــة ومــن حري مــن نشــاطهم بتجريدهــم مــن كل فاعلي
أو اســتخدام القمــع القانــوين أو القمــع الجنائــي بفعــل تشــابك الســلطات مــا يدفــع القضــاء إلبــداء 
ليونــة زائــدة وخضــوع، مــا قــد يســمح إلــى جانــب ذلــك باللجــوء للقضــاء الخــاص مــا يجعلنــا أمــام 
ــة  ــة المعارض ــمح بتصفي ــو يس ــددة)3)، وه ــن مح ــد قواني ــذي ال يعتم ــي ال ــي الحقيق ــع السياس »القم

)1)  مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دمشق: دار الفكر، 1978، ص25.
)2)  مصطفى حجازي، التخلف االجتماعي؛ سيكولوجية اإلنسان المقهور، بيروت: معهد اإلنماء العربي ،1986، ص185.

(3)  (Daniel Jonah Goldhagen. Worse Than War: Genocide, Eliminationism, and the Ongoing Assault 
on Humanity. Canada: Public Affairs, 2009, p.53.
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أو بلجمهــا عــن طريــق إلقــاء القبــض علــى المعارضيــن بأعــداد كبيــرة وبالتعذيــب والســجن يف 
مخيمــات االعتقــال واإلعدامــات«، كمــا يمكــن الحديــث عــن عنصــر ال يقــل أهميــة عــن العناصــر 
الســابقة وهــو اســتخدام اآللــة القمعيــة، فالنظريــة الدســتورية تقــر بــأن العناصــر األساســية آللــة القمع 
تتواجــد أيضــًا يف النظــم الديمقراطيــة، فــكل دولــة تســتند إلــى عناصــر اإلكــراه فهــو دون أدنــى شــك 
مــا يعــرف باالحتــكار الشــرعي للعنــف مــن اســتناد إلــى شــرطة وقضــاء وجيــش يعمــل علــى تأميــن 

رد األخطــار مــن الخــارج وحفــظ النظــام الداخلــي.
غيــر أن االقــراب القانــوين يوضــح مــدى التوافــق بيــن ســلطة األكثريــة وحــق التعبيــر الممنــوح 
ــى  ــع عل ــة القم ــتخدام آل ــمح باس ــجام ال يس ــق واالنس ــذا التواف ــة، ه ــم الديمقراطي ــة يف النظ لألقلي
أســاس قاعــدة القانــون المنظــم للمجتمــع والمحــدد للقيــود الموضوعــة علــى الدولــة يف ممارســتها 
للســلطة، وهــو مــا يوضــح التضــاد بيــن الديمقراطيــة والتســلط، أو مــا يمكــن تســميته يف هــذا الموضع 
وفقــا للمقاربــة القانونيــة بالتنــايف بيــن »دولــة الحــق« و«الدولــة البوليســية« أو »الدولــة األمنيــة« حيــث 
ــرة  ــرد أو مجموعــة صغي ــول يكمــن يف أن »يحــل تعســف ف ــر مقب يســود يف حــال التســلط وضــع غي
مــن الرجــال محــل القانــون الــذي يصيــر عاجــزًا عــن وضــع الحــدود، فتصبــح ممارســة الســلطة غيــر 

محــدودة بــل مطلقــة)1).
لعــل أحــد األمثلــة وضوحــًا يف اســتخدام العنــف الســتدامة االســتبداد هــو مــا يتعلــق بالحالــة 
ــة التــي تســببت يف بعــث »اإلرهــاب السياســي« بقمعهــا  ــة العربي ــة المعاصــرة حيــث أن الدول العربي
للمطالــب الشــرعية طويــالً تضعنــا أمــام مفارقــة مفادهــا أنــه يف ظــل التوتــر وغيــاب االســتقرار تتــذرع 
ــة،  ــان الدول بضــرورة اســتمرار نخبهــا ونظمهــا لمواجهــة اإلرهــاب وباقــي المخاطــر المهــددة لكي
ولســان حالهــا يقــول أن الخــراب هــو النتيجــة الحتميــة يف حــال وصــول المعارضــة إلــى الحكــم يف 
ظــل مجتمــع غيــر ناضــج وغيــر مســتعد، هــذه المــرة إذا مــا تمــت تجــاوزات من طــرف أجهــزة الدولة 
فإهنــا داخليــًا ســتؤدي إلــى اســتمرار ســلطان الخــوف مــن النظــام المســتبد ممــا يطيــل عمــره)2)، وأمــا 

خارجيــًا وبدعــوى محاربــة اإلرهــاب فــإن الضغــوط الدوليــة ســتتغير نســبيًا.

)1) ( مونيك شوميلييه جوندرو، كلود كورفوازييه، نفس المرجع، ص ص 71-70.
)2)  سفيان فوكة، »أزمة الديمقراطية يف العالم العربي: بحث يف اسباب االستدامة«، المجلة الجزائرية لألمن والتنمية، الجزائر، عدد 08، 

جانفي 2016، ص ص 197-196.
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النتيجــة هــي أن »العنــف السياســي« وســيلة نجحــت الدولــة العربيــة ليــس يف اســتخدامها 
ــال  ــا المج ــديدة لفتحه ــا الش ــم خطورهت ــتبداد رغ ــتدامة االس ــتثمارها الس ــل يف اس ــط ب ــا فق وإدارهت
واســعًا أمــام دوامــة ال تكــون الدولــة بريئــة فيهــا مــن ممارســة اإلرهــاب فقــد يمارســه النظــام بــدوره 
ضــد بعــض الجماعــات والعناصــر المناوئــة يف الداخــل بقصــد تحجيــم دورهــا وتقليــص معارضتهــا 
مــن خــالل مــا يعــرف بـ«إرهــاب الدولــة« أو »اإلرهــاب الرســمي« أو »اإلرهــاب المؤسســي«، وعلــى 
ــن النظــام الحاكــم والقــوى  ــاس يكــون اإلرهــاب أحــد أســاليب »الصــراع السياســي« بي ــذا األس ه

ــة له)1). المعارض
ــإن بعــض  ــر« »Graham Fuller« ف ــة »غراهــام فول ــد« األميركي حســب الباحــث يف مؤسســة »ران
ــر ومصــر وجــدت الســلطة أن  ــة تســتفيد مــن هــذه االســراتيجية فيقــول »يف الجزائ ــادات العربي القي
ــة  ــعار محارب ــت ش ــحقهم تح ــر س ــل تري ــن أج ــف م ــى العن ــالميين إل ــع اإلس ــا دف ــل له ــن األفض م
اإلرهــاب«، وبحكــم أن الدولــة بطبيعتهــا تحتكــر حــق االســتخدام الشــرعي للقــوة كمــا يقــول 
»ماكــس فيــر« فــإن درجــة مــن العنــف ترتبــط بوجــود الدولــة واســتمرارها وقيامهــا بوظائفهــا، وهنــا 
ــة  ــار أداء الدول ــك يف إط ــام وذل ــه النظ ــوم ب ــذي يق ــف ال ــدود العن ــة وح ــول طبيع ــاؤل ح ــار التس يث
لوظائفهــا، وبالــذات تلــك المتعلقــة بحفــظ األمــن العــام والنظــام مــن جانــب، والعنــف الــذي يعتــر 
نوعــًا مــن التعســف يف اســتخدام الســلطة مــن جانــب آخــر، والعنــف الــالزم اســتخدامه يف مواجهــة 

ــة والشــعب)2)؟  ــه مؤسســات الدول ــذي تتعــرض ل »اإلرهــاب السياســي« ال

 ج-الفساد كآلية الستدامة االستبداد:

الســلطة  أو  المنصــب  أو  الصالحيــة  اســتخدام  »إســاءة  هــو   )Corruption( الفســاد 
النفــوذ  اســتخدام  إســاءة  أو  االبتــزاز  أو  الرشــوة  خــالل  مــن  شــخصية  منفعــة  لتحقيــق  العامــة 
ال  كظاهــرة  والفســاد  االختــالس«،  أو  الســريع  الثــراء  أو  االحتيــال  أو  األقــارب  محابــاة  أو 
يف  أصيلــة  ال  اســتثنائية  ظاهــرة  تعتــر  لكنهــا  الديمقراطيــة  الحكــم  نظــم  حتــى  منــه  تخلــو 
بالحــد  الكفيلــة  المؤسســات  خلــق  طريــق  عــن  ظهــرت  كلمــا  تواجــه  فهــي  النظــم،  هــذه 

)1)  عصام صادق رمضان، »األبعاد القانونية لإلرهاب الدولي«، السياسة الدولية، القاهرة، العدد85، تموز-يوليو1986، ص8.
)2)  سفيان فوكة، »اشراك حركات اإلسالم السياسي يف عمليات دمقرطة العالم العربي؛ بين متطلبات الداخل وضغوط الخارج«، مجلة 

العلوم االجتماعية واإلنسانية، الجزائر، المجلد 21، العدد 01، جوان 2020، ص 627.
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الفســاد)1) اســتدامة  إشــكالية  تطــرح  التســلطية  النظــم  المؤسســات يف  هــذه  غيــاب  لكــن   منهــا 
ــؤ  ــى التنب ــدرة عل ــدم الق ــك وع ــم بالش ــة تتس ــادة للديمقراطي ــة مض ــور بيئ ــى ظه ــجع عل ــذي يش  ال
بالتطــورات المســتقبلية وانحطــاط القيــم األخالقيــة وعــدم احرام المؤسســات الدســتورية والســلطة 
ومــن ثــم يعكــس الفســاد وجــود قصــور يف الديمقراطيــة وإدارة الحكــم ممــا يؤثــر ســلًبا علــى األمــن 

اإلنســاين ويزيــد مــن ظاهــرة الفقــر المنعكســة ســلبًا علــى المشــاركة السياســية.
ــه أن الفســاد ينتــج عــن غيــاب قيــم الشــفافية والنزاهــة والمســاءلة وســيادة  − ممــا ال شــك في
القانــون وهــي قيــم ترتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بطبيعــة النظــم االســتبدادية، ومــرد غياهبا عائــد للمخرجات 
المباشــرة لالســتبداد السياســي الــذي يؤثــر ســلبًا علــى االقتصــاد والثقافــة؛ مــا يجعــل الفســـاد 
يرعــرع يف بيروقراطيـــة التنظيــم اإلداري ومــا تتســم بــه مـــن رذائـــل التســـلط والـــتحكم واالســتعالء، 
فالبيروقراطيــة بصورهتــا الســلبية تنشــأ يف الذهنيــة أحيانــًا قبــل أن تظهــر يف القوانيــن واللوائــح، 
ويمكــن القــول أن غيــاب المســاءلة والشــفافية والنزاهــة كنتيجــة أساســية لــإلدارة الضعيفــة للحكــم 
باإلضافــة إلــى االحتــكار وحريــة التصــرف –وهــي مــن ســمات الحكــم االســتبدادي-يؤدي حتمــًا 
ــلط،  ــم بالتس ــم المتس ــي القائ ــع السياس ــد الوض ــام األول ولي ــو ويف المق ــم فه ــن ث ــاد، وم ــى الفس إل
وبتعبيــر آخــر ينشــأ الفســاد عندمــا يكــون لــدى المســؤولين الحكومييــن ســلطة واســعة وقــدر ضئيــل 
مــن المســاءلة، وحوافــز غيــر مســتحقة؛ أو عندمــا تتــم مســاءلتهم يف إطــار أشــكال غيــر رســمية مــن 
النظــم بــداًل مــن األشــكال الرســمية، وعليــه فــان الســمات النموذجية لنظــام مائــل إلى الفســاد هي)2):

− تركيز السلطات يف أيدي السلطة التنفيذية وضعف أو عدم وجود قيود وضوابط؛
− ضعــف الشــفافية المحيطــة بالقــرارات التنفيذيــة وتقييــد حريــة الوصــول إلــى المعلومــات 

مــع صنــع القــرارات بنــاء علــى ســلطة تقديريــة؛ ضعــف نظــم المراقبــة والتنفيــذ باإلضافــة إلــى ضعف 
نظــم الرقابــة االجتماعيــة والتســامح بشــكل كبيــر مــع األنشــطة الفاســدة.

الفســاد عندمــا يرّســخ  أن  تتمثــل يف  الفســاد واالســتبداد  بيــن  المباشــرة  العالقــة  أن  بيــد 
فإنــه يعمــل علــى حمايــة نفســه وذلــك بإبقــاء كل الهيــاكل التــي أنتجتــه علــى حالهــا، فيدعــم 

)1) سليمان عبد المنعم، ظاهرة الفساد، دراسة يف مدى مواءمة التشريعات العربية ألحكام اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، برنامج 
إدارة الحكم يف الدول العربية، 2003-2004، ص 03.

)2)   برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، مذكرة الرنامج اإلنمائي التطبيقية حول مكافحة الفساد، مارس2004، ص03.
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ــال تغييــر  اســتدامة االســتبداد الــذي تشــكل يف ظلــه فيســتفيد هــذا األخيــر مــن حليــف جديــد، ف
المســؤولين  أن  نجــد  لذلــك  السياســات،  يف  تطويــر  وال  اللوائــح  يف  تعديــل  وال  القوانيــن  يف 
لهــم  يضمــن  الــذي  المنــاخ  الســتمرار  ضمانــًا  وذلــك  بالتغييــر  مباليــن  غيــر  الحكومييــن 
الفســاد«)1) »ثقافــة  نمــط  بانتشــار  يوصــف  مــا  وهــو  النفــوذ  واســتغالل  الربــح  مــن   المزيــد 
 الضامنــة الســتمرار االســتبداد والضامــن بــدوره لهــا فالعالقــة بيــن االســتبداد والفســاد هــي عالقــة 

جدليــة ُينشــئ أحدهمــا اآلخــر ثــم يحميــان بعضهمــا البعــض.
ــام  ــاد للع ــدركات الفس ــرها لم ــة« مؤش ــفافية الدولي ــة الش ــدرت »منظم ــة أص ــة العربي يف الحال
2019 والــذي يقــدم معطيــات تبعــث علــى القلــق حــول المنطقــة فالظاهــر ان بلداهنــا تعــرف قصــورًا 
جليــًا مــن ناحيــة التصــرف بالثــروة العامــة، فبديهــي أن يكــون تجســيد العدالــة االجتماعيــة متزامنــًا 
ــا  ــة لم ــادي للديمقراطي ــب االقتص ــا الجان ــكل بدوره ــي تش ــة، والت ــات الديمقراطي ــق الحري وتحقي
تحتويــه مــن إنصــاف يف تقسيـــم هــذه الثــروات وعائــدات النمــو، وهــذا عكــس مــا نالحظــه يف الدولــة 
ــوى  ــتبعاد الق ــوم باس ــع، إذ تق ــاء التوزي ــاواة أثن ــدل والمس ــدام الع ــزة انع ــك مي ــي تمل ــلطية والت التس
االجتماعيــة مــن عمليــة التوزيــع للثــروات وبالتالــي الفئــات المحرومــة يف المجتمــع السياســي هــي 
كذلــك محرومــة اقتصاديــًا، ومــع توســع دائــرة الحرمــان والفقــر داخــل مجتمعــات المنطقــة تتالشــى 
ــة  ــعه مقارع ــذي بوس ــوي ال ــع الق ــاء المجتم ــرص بن ــوض ف ــا يق ــة م ــة االجتماعي ــاواة والعدال المس

الســلطوية فيــدوم االســتبداد أكثــر يف ظــل نظمــه الفاســدة المهمشــة لمجتمعاهتــا.
بالتدقيــق يف الحالــة العربيــة نجــد أن النخــب الحاكمــة ومــا يعــود عليهــا مــن المــال العــام ومــا 
ــي  ــة الت ــروة أي المنفع ــلطة والث ــن الس ــة بي ــل العالق ــة يف ظ ــح ضخم ــن مصال ــا م ــه أفراده ــع ب يتمت
تمنحهــا الســلطة وتقــرن باالقتصــاد؛ فإهنــا غيــر مســتعدة للتخلــي عــن امتيازاهتــا أو التخفيــض منهــا 
علــى األقــل وهــو ســبب رئيــس إلعاقــة البنــاء الديمقراطــي واســتدامة الســلطوية، كمــا يلتحــق هبــذه 
النخــب فئــة أخــرى تتشــكل مــن كبــار الموظفيــن والممارســين ألعمــال السمســرة مــا يشــكل طبقــة 
متحالفــة تجمعهــا المصالــح الشــخصية المشــركة، ويف هــذه الحال وبــدل الفقر والحرمان ســيوظف 
المــال والثــروة كأداة لكســب وشــراء الــوالء)2)، وهــو مــا يمكــن مالحظتــه كذلــك يف توظيــف المــال 

)1)   المرسي السيد حجازي، »التكاليف االجتماعية للفساد«، المستقبل العربي، بيروت، العدد 266، 2001، ص29.
)2)  علي خليفة الكواري، الخليج العربي والديمقراطية؛ نحو رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية، بيروت: مركز دراسات الوحدة 

العربية، 2002، ص97.  
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 Political( الفاســد يف الحيــاة السياســية وتصــدر القوائــم االنتخابيــة وباقــي مظاهــر الزبائنيــة السياســية
Clientelism( بوصفهــا نظــام سياســي واجتماعــي قائــم علــى المحســوبية يســمح للزبائــن والرعــاة مــن 

االســتفادة مــن الدعــم المشــرك كوهنــم يــوازون بعضهــم البعــض علــى أصعــدة سياســية واجتماعيــة 
ــار  ــب أقط ــون ترتي ــب أن يك ــن الغري ــن م ــم يك ــع ل ــق والواق ــذا المنط ــة)1)، وإزاء ه ــة مختلف وإداري

المنطقــة وفــق مؤشــرات الشــفافية والحكــم الجيــد ضعيفــًا جــدًا.

)1(  Roniger, L, Political Clientelism, Democracy, and Market Economy. Comparative Politics, n3)36) 
, April 2004,pp 354-353.
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 اخلامتة

ــع  ــن جمي   إن المســاهمة يف إدارة الحكــم مــن خــالل تســيير الشــؤون العامــة حــق مشــرك بي
المواطنيــن، وال بــد أن يقــوم وفــق أســس مــن المســاواة والعدالــة، فــال يجــوز االســتبداد بــه 
ــة تصــاب  ــه فــإن االســتبداد السياســي ظاهــرة مرضي ــة، وعلي واحتــكاره مــن قبــل البعــض دون البقي
هبــا نظــم الحكــم، ولــم تســلم العديــد مــن النظــم السياســية مــن هــذه الظاهــرة الســلبية التــي أصيبــت 
هبــا، لكــن تبقــى ميــزة الظاهــرة االســتبدادية المعاصــرة يف اســتدامتها وصعوبــة تفكيكهــا، إضافــة الــى 
ممانعــة قيــام نســق صالــح للحكــم ممّكــن مــن التعبيــر الســليم والســلمي عــن حقــوق واحتياجــات 
جميــع أفــراد المجتمــع ،وممّكــن مــن تحقيــق التنميــة اإلنســانية الشــاملة، فهــذا األخيــر لــن يقــوم إال 

بتفكيــك نظــم االســتبداد وتبديلهــا بأخــرى منفتحــة.
ــي  ــرد العرب ــار الف ــرًا يف اهني ــة مبك ــة العربي ــادت يف المنطق ــي س ــرة الت ــذه الظاه ــببت ه ــد تس لق
ــة واالزدهــار المرجــو مــن نظــم الحكــم،  ــق التنمي ــاة وتحقي والفشــل يف الحفــاظ علــى جــودة الحي
فمــن خــالل التأمــل يف أســباب اســتدامة الظاهــرة وتجددهــا نجــد أن مســار الدولــة العربيــة المعاصــرة 
بــكل مراحلهــا مــن النشــأة والتشــييد إلــى الوقــت الراهــن يشــرك يف ظاهــرة التســلطية كمــا ال يمكــن 
إنــكار جهــود النخــب الحاكمــة الســتمرارها يف االســتبداد بالحكــم، وتتمثــل هــذه اآلليــات والعوامل 

فيمــا يلــي:
− ثقافــة عربيــة ترتبــط بروافــد التســلط واألبويــة، فــال مجــال إلــى تحــول ديمقراطــي إال إذا كان 
ــي  ــم وضع ــام حك ــل نظ ــي أفض ــة ه ــن أن الديمقراطي ــن المواطني ــع م ــاع واس ــدى قط ــن ل ــاك يقي هن

متــاح.
ــار  ــر وانتش ــن الفق ــه م ــا يتبع ــروة وم ــوء إدارة الث ــن س ــا م ــب عنه ــا يرت ــاد وم ــكالية الفس −إش
الجهــل بنســب مســببة للعجــز يف بنيــة العقــل العربــي، فجدليــة العالقــة بيــن الفقــر والجهــل مثبتــة إذ 

ــه العــزوف عــن المشــاركة السياســية؛ ــط بالتهميــش والضعــف ومن ــا ترتب عــادة م
استشــراء ظاهــرة العنــف السياســي بمختلــف مظاهرهــا، إذ تراكمــت الظواهر الســلبية ونتائجها 
يف ظــل النظــم العربيــة التــي تتحمــل مســؤولية إيصــال شــعوهبا إلــى هــذه المســتويات مــن االنحطــاط 
ــه ينعــدم أي أمــل  ــر أن والتــي لــم تنجــح يف تحقيــق التقــدم خــالل العقــود الســابقة بمــا يدفــع للتفكي
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ــأن أي إصــالح  ــاك بديــل مــن االعــراف ب يف تحقيــق اإلصــالح يف إطارهــا وبوجودهــا، لــم يعــد هن
مهمــا كان ضعيفــًا وجزئيــًا أصبــح يســتدعي كشــرط ومقدمــة لــه تغييــرًا يف طبيعــة الحكــم وأســاليبه 
وقواعــده وغاياتــه ورجاالتــه أيضــًا، أي يســتدعي التحــول مــن نمــط الحكــم القائــم علــى الوصايــة 
أو القيــادة الطليعيــة أو األبويــة إلــى نمــط جديــد مــن الحكــم يســتند إلــى تفويــض مباشــر وعــن طريــق 
انتخابــات حــرة ونزيهــة وديمقراطيــة مــن قبــل الشــعب والخاضــع لمراقبــة ممثليــه ونوابــه، غيــر أن 
الدولــة العربيــة التســلطية منعــت كل فــرص التحــول الديمقراطــي الســلمي مــا دفعــت تحــت طائلــة 

الضغــط إلــى اللجــوء لقنــوات أخــرى للتعبيــر أخطرهــا العنــف والعنــف المضــاد.
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مؤلف املقال 

سفيان فوكة أستاذ العلوم السياسية جامعة 

بومرداس باجلزائر.
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