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اخرتاق الوعي اجلمعي ... واستدامة االستبداد يف الوطن العربي

د. عبد اجلبار جبار )))

 ملخص

عقــب مرحلــة االســتعمار الحديــث ونيــل جــل الــدول العربيــة الســتقاللها، عرفــت األنظمــة 
ــوة  ــز ق ــل تعزي ــن قبي ــددة م ــع متع ــت ذرائ ــذا تح ــم وه ــتبدادي يف الحك ــع االس ــة الطاب ــة غلب العربي
الدولــة، وضمــان الوحــدة الوطنيــة أو اســتكمال المســيرة التنمويــة، هــذا وبالرغــم مــن تبنــي العديــد 
منهــا خيــار الديمقراطيــة يف ديباجــة دســاتيرها غيــر أن الخيــار االســتبدادي التســلطي شــمل األنظمــة 
ــة، واســتمر النمــط االســتبدادي المرتبــط بســعي النخــب  ــة حالهــا حــال األنظمــة الملكي الجمهوري
الحاكمــة لتعزيــز كينونتهــا أمــام غلــٍق للمجــال السياســي ومصادرتــه، يف مقابــل حالــة احتقــان كبيــرة 
عرفهــا الشــارع العربــي تســببت يف تشــكل العديــد مــن بــؤر التوتــر يف بعــض الــدول العربيــة يف ظــل مــا 

ُعــرف إعالميــا بالربيــع العربــي منــذ أواخــر عــام 2010 إلــى غايــة يومنــا هــذا.
ــات  ــة االحتجاج ــذ بداي ــة من ــات العربي ــا المجتمع ــي عرفته ــرة الت ــة الكبي ــن الحركي ــم م بالرغ
الشــعبية التــي بــدأت أواخــر عــام 2010، والتــي شــكلت هتديــدًا فعليــا للنخــب الحاكمــة وهــو مــا 
بــرز بالفعــل يف ســقوط العديــد مــن النخــب الحاكمــة يف تونــس، مصــر، اليمــن...، وهــو مــا اســتدعى 
مســارعة بقيــة األنظمــة العربيــة للقيــام بالعديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة مــن أجــل امتصــاص حالــة 
االحتقــان لــدى الشــارع العربــي، إال أنــه ســرعان مــا تــم التغلغــل الســلطوي لــدى األوســاط الشــعبية 

والعمــل علــى إضعافهــا، وهــو مــا شــكل االخــراق الفعلــي للوعــي الجمعــي العربــي.
ــن األداة  ــتفيدًة م ــم مس ــا ومتطلباهت ــة مجتمعاهت ــة خصوصي ــة العربي ــت األنظم ــا تجاهل لطالم
القمعيــة التــي تحوزهــا، غيــر أن مخلفــات مــا ُيعــرف بالربيــع العربــي اضطرهــا لضــرورة إعــادة 
حســاباهتا حــول جوانــب القــوة والضعــف لــدى مجتمعاهتــا وهــذا عــر التغلغــل يف أوســاطها وفهــم 
أدواهتــا، وهــو مــا أدى إلــى تعزيــز األداة القمعيــة بــأدوات متعــددة مــن قبيــل اإلعــالم والدعايــة، وكــذا 
الركيــز علــى الشــرعية األجنبيــة....، ومــن هــذا المنطلــق اســتطاعت النخــب الحاكمــة يف المنطقــة 

 )a.djebbar@univ-chlef.dz(  أستاذ العلوم السياسية جامعة الشلف الجزائر )((
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العربيــة تجديــد كينونتهــا وهــو مــا كــرس لديمومــة االســتبداد يف المنطقــة العربيــة، وعليــه ســنحاول 
ــراق الوعــي الجمعــي يف اســتدامة االســتبداد يف  ــة: كيــف ســاهم اخت ــة علــى اإلشــكالية التالي اإلجاب

المنطقــة العربيــة؟

 احملور األول: اإلطار املفاهيمي للدراسة

إن الوعــي الجمعــي يتشــكل يف إطــار ســياق اجتماعــي معيــن وهــو مــا يمنحــه دورًا يف إحــداث 
التغييــر والتطويــر االجتماعــي، إمــا بشــكل إيجابــي أو ســلبي، وهــو مــا تدركــه النخــب الحاكمــة التــي 
تعمــل لتشــكيله تماشــيا ومصالحهــا الضيقــة، وهنــا تــرز العالقــة بيــن االســتبداد مــن جهــة، والوعــي 
الجمعــي مــن جهــة ثانيــة، وهــذا يتحقــق مــن خــالل محاولــة ســعي النخــب الحاكمــة لتشــكيل الوعــي 

الجمعــي ومحاولــة الســيطرة عليــه.

1. مفهوم الوعي اجلمعي

ــم  ــا يف فه ــرك إيجاب ــي تش ــة الت ــات العقلي ــي للعملي ــل الكل ــه المجم ــى أن ــي عل ــرف الوع ُيع
اإلنســان للعالــم الموضوعــي ولوجــوده الشــخصي، مــن خــالل العمليــة الذهنيــة التــي تتفاعــل مــع 
ــية  ــة والسياس ــاة االجتماعي ــن الحي ــان م ــف اإلنس ــدد موق ــي تح ــدات الت ــكار والمعتق ــوع األف مجم

ــي)1). ــوده االجتماع ــن وج ــلوكه ضم ــدد س ــة وتح ــة والجمالي واألخالقي
وعليــه يرتبــط الوعــي الجمعــي يف علــم االجتمــاع بوعــي األفــراد بالظــروف والعالقــات التــى 
تربطهــم ببعــض داخــل مجتمعهــم، كتعبيــر عــن اســتيعاهبم وفهمهــم لهــذه الظــروف بصفــة اإلدراك 
العــام أو الوعــي هبــا داخــل المجتمــع)2)، وهــو بذلــك ال يقــرن بوعــي شــخصي أو وعــي لجماعــة 
أو حــزب...، بــل يرتبــط بالفهــم الــذي يرتبــط بعمــوم الشــعب بشــتى فئاتــه مــن مثقفيــن، وطــالب، 

وعمــال.... ولــدى الجنســين ويف كل األعمــار. 
ويعرفــه »دوركايــم« علــى أنــه مجموعــة مــن المعتقــدات والعواطــف المشــركة بيــن األعضــاء 

))( - »االنسان والوعي يف فلسفة هربرت ماركوز«، جمال براهمة، رسالة ماجستير يف الفلسفة، كلية العلوم االنسانية والعلوم االجتماعية، 
جامعة قسنطينة، )0)20-))20(، ص أ.

يف:  شوهد   ،2020/06/22 المال،  جريدة  بكري،  محمد  كورونا؟«،  بعد  ما  عالم  ىف  الجمعي  والوعى  العصبية  “المرونة   -  )2(
 https://bit.ly/3nxBXaR:0/20)/2020، يف
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ــوم  ــذا المفه ــي ه ــد حظ ــم، وق ــدد لحياهت ــق المح ــكل النس ــي تش ــن، والت ــع معي ــن يف مجتم العادّيي
بمكانــة متمّيــزة يف كتاباتــه وخاصــة كتابــه »تقســيم العمــل« حيــث ارتبــط أساســا بالمجتمعــات األقــل 

تقدمــا والمتميــزة بالتضامــن اآللــي)1). 
ــف  ــات تزيي ــه عــن آلي ــالل حديث ــد أشــار لمفهــوم الوعــي الجمعــي مــن خ ــس« فق ــا »مارك أم
ــر أو  ــى ال ُتطالــب بالتغيي ــة، وهــذا حت ــة والليرالي ــل الطبقــة الرجوازي ــة مــن قب وعــي الطبقــة العامل

ــا)2). ــين أوضاعه ــعى لتحس ــتغالل وتس ــتالب واالس ــر االس ــف مظاه ــن مختل ــرر م التح
وانطالقــا مــن إمكانيــة اســتغالل الوعــي الجمعــي، فإنــه قــد ُيحيــل إلــى تداعيــات إيجابيــة كمــا 

يمكنــه أن ُيحيــل إلــى تداعيــات ســلبية، ومــن هنــا ينقســم الوعــي لنوعيــن:)))
  ● الوعــي الموضوعــي: وُيشــير إلــى الفهــم وســالمة إدراك الفــرد لنفســه ولبيئتــه المحيطــة يف 
إطــار تفاعلــه مــع الغيــر داخــل مجتمعــه، وهــو الوعــي الــذي ُيتيــح للفــرد التســليم أو الرفــض لواقــع 

مــا خــالل فــرة محــددة. 
  ● الوعــي الزائــف: وُيقصــد بــه عــدم مطابقــة األفــكار والمعتقــدات والمفاهيــم للواقــع 
المعــاش، ويتســبب الوعــي الزائــف يف عــدم الواقعيــة وغيــاب العقالنيــة والتــي تــرز يف قناعاتــه 
وتصرفاتــه التــي يأبــى تغييرهــا، ويرتبــط يف بعــض الحــاالت بســلوكيات إجراميــة علــى غــرار أفــكار 

التطــرف واإلرهــاب...
ــداث  ــرًا يف إح ــب دورًا كبي ــن، ويلع ــي معي ــياق اجتماع ــل س ــي يف ظ ــي الجمع ــكل الوع ويتش
التغييــر داخــل المجتمــع ســواء يف شــقه اإليجابــي أو الســلبي، فقــد يســاهم الوعــي الجمعــي يف 
تطويــر المجتمــع، كمــا قــد ُيشــكل عائقــا أمــام هــذا التطويــر)))، وهــذا مــا تســتغله النخــب الحاكمــة 
ــز األمــان الــذي يضمــن  ــل بالنســبة لهــا حي ــة التــي تمث ــة مــن الركــود والنمطي مــن أجــل إرســاء حال

ــا ُيكــرس لالســتبداد. كينونتهــا، وهــو م

 https://bit.:يف  ،2020/(0/22 يف:  شوهد   ،20(4  /3/  5 واألبحاث،  للدراسات  حدود  بال  مؤمنون  الجمعي«،  »الوعي   -  )((
ly/2IOfnvp

)2( - »االنسان والوعي يف فلسفة هربرت ماركوز«، ص )).
الشباب الجامعي«، حنان محمد  الواقع االجتماعي للشباب دراسة سوسيولوجية لعينة من  الديني على  الوعي  “انعكاسات تزييف   - )3(

حسن سالم، مجلة العلوم االنسانية، جامعة أم البواقي، المجلد 5، العدد 2، )8)20(، ص 266.
)4( - المرجع نفسه، ص 266.
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  2. مفهوم االستبداد

إن اإلشــارة إلــى تعريــف االســتبداد ُيحيــل بالضــرورة لالســتعانة بـــ »الكواكبــي« الــذي ُيعرفــه 
ــاء دون  ــا تش ــة مثلم ــؤون الرعي ــرف يف ش ــي تتص ــان، والت ــة العن ــة المطلق ــة للحكوم ــه صف ــى أن عل
حســيب، وهــذا ســواء يف ظــل غيــاب األطــر القانونيــة التــي تحــد مــن هــذه الســلطة المطلقــة كمــا هــو 
حــال بعــض األنظمــة الملكيــة، أو يف ظــل وجودهــا حيــث يتــم تجاوزهــا واخراقهــا وهــذا مــا يميــز 

ــة)1). األنظمــة االســتبدادية الجمهوري
وعليــه فــإن االســتبداد هــو االنفــراد بــإدارة شــؤون المجتمــع مــن قبــل فــرد أو مجموعــة، عــن 
طريــق االســتحواذ واالســتيالء والســيطرة مــن دون وجــه حــق، ومــن هنــا يمكننــا أن نستشــف صفــات 

الحاكــم المســتبد كالتالــي:)2)
  ● االنفراد بشؤون الحكم بحيث تنعدم الشورى يف الحكم االستبدادي.

  ● تولــي الســلطة عــن طريــق االســتيالء والغلبــة وهــذا مــن خــالل اآلليــات غيــر الدســتورية 
ــر االنتخابــات... مــن قبيــل االنقالبــات أو تزوي

  ● عدم التداول على السلطة كما هو يف حالة األنظمة الملكية.
  ● اخراق القانون وعدم الخضوع له، وما يرتب عنه من عدم مساءلة الحاكم.

علــى الرغــم مــن موجــات التحــول الديمقراطــي التــي شــهدها العالــم، إال أن المنطقــة العربيــة 
بقيــت يف معــزل عنهــا مــن خــالل اللجــوء إلــى أنمــاط مشــوهة مــن الممارســات الديمقراطيــة وهــو مــا 
تســبب يف تعزيــز اســتبداد هــذه األنظمــة التــي تمكنــت مــن التكيــف مــع مختلــف المســتجدات، وهــو 

مــا كــرس لمفهــوم اســتدامة االســتبداد لــدى األنظمــة العربيــة.

  ). استدامة االستبداد يف املنطقة العربية

علــى الرغــم مــن أن الحقبــة االســتعمارية خلفــت دولــًة عربيــًة قوميــًة جاهــزًة بــكل هيــاكل القوة 
ــد  ــط الجدي ــذا النم ــد له ــًة بع ــن ُمهيئ ــم تك ــة ل ــة القائم ــات االجتماعي ــر أن التكوين ــا، غي ــة له المكون

))( - طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، عبد الرحمن الكواكبي، )عمان: دار النفائس، 2006(، ص 38.
)2( - » االستبداد بالحكم وآليات مواجهته دراسة مقارنة بين الفكر السياسي االسالمي وأنظمة الحكم العربية المعاصرة«، صالح الدين 

شرقي، أطروحة دكتوراه يف العلوم االسالمية، كلية العلوم االسالمية، جامعة باتنة، )7)8/20)20(، ص 24-23.
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بالنســبة لهــا، األمــر الــذي انعكــس علــى محدوديــة العديــد مــن المفاهيــم الضروريــة لقيــام الدولــة، 
علــى غــرار الفراغــات السياســية التــي بــرزت بعــد زوال الُبنــى التقليديــة)1)، علــى أن هــذه العمليــات 
تمــت مــن خــالل إدخــال مجموعــة مــن التنظيمــات المبتــورة مــن ســياقها الطبيعــي بحيــث لــم تســتند 
علــى قاعــدة اجتماعيــة، كمــا أهنــا تمــت بنــاءًا علــى ضغــوط قــوة أجنبيــة، األمــر الــذي انعكــس ســلبا 
ــة  ــودات العربي ــإن المجه ــه ف ــي، وعلي ــوذج الغرب ــر لألنم ــة ُمغاي ــوم للدول ــكل مفه ــالل تش ــن خ م
ــياقها  ــام بس ــة دون االهتم ــة الغربي ــط للدول ــي فق ــد السياس ــى البع ــزت عل ــي رك ــالح السياس لإلص

االجتماعــي والتاريخــي، أيــن اهتمــت بدراســة الحريــة، العــدل، القانــون، مجلــس النــواب...)2). 
وانطالقــا مــن هــذه الهشاشــة يف تكــون الدولــة العربيــة فقــد انعكــس علــى تعزيــز النهــج 
االســتبدادي والقمعــي الــذي أحــال إلــى نفس ُممارســات الحقبــة االســتعمارية من خالل اســتمرارية 
البيروقراطيــة،  نفــس األداء للمؤسســات الهامــة للحكومــات االســتعمارية المتمثلــة يف أجهــزة 
والقــوات المســلحة والشــرطة باعتبارهــا ُتالئــم القمــع المســلط علــى الشــعوب المســتعَمرة)3)، 
والتــي بقيــت كذلــك عــن طريــق اســتغاللها مــن طــرف النخــب الحاكمــة لتعزيــز كينونتهــا، بمــا يعنــي 
اســتمرار السياســات االســتعمارية بعــد ُخــروج المســتعمر ونيلهــا الســتقاللها تحــت إشــراف قــوى 
وطنيــة كانــت قــد حاربتهــا أثنــاء الحقبــة االســتعمارية، ليقــرن مفهــوم الدولــة القويــة القــادرة علــى 
االنطــالق يف مســيرة التحديــث والتنميــة بمفهــوم الدولــة التســلطية، وعليــه فــإن الســياق الســلطوي 
آنــذاك كان يــرى يف الديمقراطيــة ُمعوقــا للنمــو االقتصــادي، حيــث أنــه ينبغــي تبنــي الخيــار التســلطي 
يف المراحــل األولــى للتنميــة)4)، وبالفعــل فقــد عرفــت الــدول العربيــة أنظمــًة تســلطيًة تــرى يف 
المجتمــع تنظيمــا متدرجــا –هيراركيــا- يرتبــط بتسلســل ُمعيــن يف المراتــب تحــت قيــادة واحــدة، 
ــب  ــع الضرائ ــى المواطــن أن يدف ــث يفــرض عل ــا، حي ــر والطاعــة والنظــام قيمــا ُعلي وُيشــكل األم

وُيطيــع القوانيــن التــي لــم تــراع فيهــا ظروفــه عنــد إقرارهــا)5).
))( - الدولة الُمستحيلة: اإلسالم والسياسة ومأزق الحداثة األخالقي، وائل ب. حالق، ترجمة: عمرو عثمان، ) الدوحة: المركز العربي 

ألبحاث ودراسة السياسات، 4)20(، ص )3.
)2( - تطور الفكر السلطوي: العلمانية- اإلسالم- الماركسية، محمد زيغور،. )بيروت: رشاد برس للطاباعة والنشر والتوزيع، 2003(، 

ص 302.
)3( - كيف نفهم سياسات العالم الثالث – نظريات التغيير السياسي والتنمية، بي سي سميث، ترجمة: خليل كلفت، )القاهرة: المركز القومي 

للرتجمة، ))20(، ص 229.
)4( - التطور السياسي والتحول الديمقراطي-الحراك السياسي وإدارة الصراع، عبد الغفار رشاد القصبي، ط2. )القاهرة: كلية االقتصاد 

والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 2006(، ص 86.
)5( - المرجع نفسه، ص 79.
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ــتدامة  ــرف باس ــا ُيع ــكل م ــة ليتش ــة العربي ــز األنظم ــذي مي ــتبدادي ال ــد االس ــذا البع ــزز ه وتع
االســتبداد يف المنطقــة العربيــة والــذي قــام علــى ميكانيزمــات ســاهمت يف اســتمرارية األنظمــة 

التســلطية والتــي تمحــورت يف عامليــن رئيســيين:)1)
ــددات  ــل المح ــا بفض ــن مجتمعاهت ــة ع ــتقالليتها المالي ــة اس ــلطية نتيج ــة التس ــوة األنظم   ● ق

ــروة. ــاد والث ــة لالقتص الريعي
ــر  ــا وف ــو م ــي وه ــام الدول ــل يف النظ ــيم العم ــى تقس ــة عل ــة القائم ــوى الخارجي ــوة الق   ● دع

التغطيــة لمختلــف األنظمــة التســلطية، التــي ركــزت علــى الشــرعية الخارجيــة.
وانطالقــا مــن هذيــن العامليــن بقيــت الــدول العربيــة يف دوامــة االســتبداد طالمــا توفــرت لديهــا 
المــوارد الكافيــة لتعزيــز مفهــوم الســلم االجتماعــي، وطالمــا اســتطاعت تقديــم التنــازالت الكافيــة 
ــذه  ــة ه ــت رحم ــى تح ــة تبق ــة العربي ــذه األنظم ــإن ه ــه ف ــرى، وعلي ــة الك ــوى الدولي ــرضاء الق الس
ــة  الظــروف، وهــو مــا يمنحهــا اســتقرارًا هشــا ســينهار حتمــا بمجــرد تدهــور األوضــاع االقتصادي

وكــذا تغيــر التحالفــات الدوليــة التــي تقــوم باألســاس علــى مصالــح القــوى الكــرى يف العالــم.

 احملور الثاني: اآلليات السلطوية الخرتاق الوعي اجلمعي

ــو  ــى ول ــا حت ــث أهن ــتبداد، حي ــى االس ــرية تأب ــة البش ــات أن الطبيع ــن الدراس ــد م ــت العدي أثبت
لــم تتمكــن مــن مواجهتــه علنــا فإهنــا ترفضــه بشــكل إيجابــي قاطــع يــرز خــالل الفرصــة الســانحة 
ــذا  ــرات وك ــات والتظاه ــالل االحتجاج ــن خ ــرز م ــا ي ــذا م ــض، وه ــذا الرف ــن ه ــي ع ــر العلن للتعبي
ــا  ــة، أم ــلطة الحاكم ــة للس ــركات مناهض ــالل ح ــن خ ــري م ــل الس ــرز يف العم ــا ي ــان...، كم العصي
الرفــض الســلبي لالســتبداد فيــرز مــن خــالل العــزوف السياســي الــذي ُيعتــر أحــد مظاهــر رفــض 
االســتبداد)2)، ولعــل االحتجاجــات التــي عرفتهــا العديــد مــن الــدول العربيــة منــذ هنايــة عــام 2010 
خيــر دليــل علــى ذلــك، حيــث أهنــا عــرت عــن اســتحالة ضمــان االســتقرار السياســي، فبالرغــم مــن 
اإلجــراءات المنتهجــة مــن قبــل الســلطة الحاكمــة، الردعيــة تــارة والتحفيزيــة تــارة أخــرى، إال أهنــا 

))( - »مداخل تفكيك األنظمة التسلطية يف العالم العربي«، السعيد مالح، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات، جامة الجلفة، العدد 7، )جوان 
3)20(، ص 255.

 ،2 العدد  االغواط،  جامعة  االجتماعية،  العلوم  مجلة  بومخلوف،  محمد  معاصرة«،  قراءة  خلدون  ابن  فكر  يف  والتنمية  »االستبداد   -  )2(
)2006(، ص 434.
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فشــلت يف ضمــان اســتمرارية هــذا االســتقرار، وهــذا مــا يؤكــد الرفــض الغريــزي لالســتبداد مــن قبــل 
النفــس البشــرية.  

غالبــا مــا تســعى األنظمــة التســلطية إلــى تشــكيل الوعــي الجمعــي بمــا يتوافــق مــع توجهــات 
ــع أي  ــل من ــن أج ــه م ــع وخارج ــن المجتم ــال بي ــر االتص ــالل حظ ــن خ ــذا م ــة، وه ــب الحاكم النخ
تغييــر يف الوعــي الجمعــي قــد ينعكــس ســلبا علــى النظــام، ولعــل كوريــا الشــمالية أبــرز مثــال علــى 
تكريــس هــذه الحالــة، يف حيــن أن الــدول العربيــة غالبــا مــا تتخــذ صفــة الحداثــة شــكليا وهــو مــا 
يجعلهــا تســعى للتغلغــل والســيطرة علــى الوعــي الجمعــي بــداًل مــن تكريــس حالــة االنغــالق التــي 

تبــدو مســتحيلة.
ــه  ــات الســلطوية المنتهجــة للتغلغــل يف الوعــي الجمعــي والســيطرة علي ــن هــذه اآللي ومــن بي

نجــد:
  ● تعزيــز نظــام األبويــة: ُيعتــر النظــام األبــوي نظامــا اجتماعيــا يتمحــور حــول العائلــة 
األبويــة، ومــن ثــم يتطــور ُوصــواًل للعشــيرة والقبيلــة، وعــر عمليــة تاريخيــة يف ظــل ظــروف ُمعينــة 
تشــكل النظــام األبــوي كبنيــة اجتماعيــة وثقافيــة وســلوكية ناتجــة عــن شــروط حضاريــة تكونــت يف 
الماضــي)1)، ويقــوم هــذا النظــام علــى أن األنماط التقليديــة للعالقــات الموروثة واألنماط الســلطوية 
لممارســة القــوة والســلطة يف األســرة والتــي غالبــا مــا تكــون تحــت هيمنــة األب، والتــي انعكســت 
ــة  ــى العصبي ــوي عل ــام األب ــذا النظ ــتند ه ــة، ويس ــدول العربي ــية يف ال ــلطة السياس ــى الس ــا عل بدوره
التــي تنطلــق مــن العائلــة حيــث تظهــر بوضــوح عالقــات الســلطة والهيمنــة مــن خــالل عالقــة أبويــة 
-بطركيــة- بيــن األب أو األخ األكــر أو المنقــذ مــن جهــة وبقيــة أفــراد العائلــة مــن جهــة أخــرى)2)، 
وتقــوم هــذه العالقــة علــى أســاس الطاعــة المطلقــة والتبعيــة الكاملــة يف عالقــات عموديــة للســلطة، 
لتســتمر داخــل ُمســتويات أعلــى ســواء لــدى شــيخ القبيلــة أو ُمعلــم المدرســة أو شــخص الحاكــم)3)، 
حيــث تطــورت مــن الخــوف إلــى الفــزع ومــن ثــم العبــادة مــن خــالل إضفــاء ظاهــرة القداســة علــى 

))( - »نقد العقل السياسي العربي: تقديس المدنس«، سعد غالب ياسين، مجلة إضافات، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
الثاين، )ربيع 2008(، ص 207.

)2( - البنية البطركية: بحث يف المجتمع العربي المعاصر، هشام شرابي،) عكا: دار االسوار، 987)(، ص 60. 
)3( - »نقد العقل السياسي العربي: تقديس المدنس«، ص 208.
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البشــر فقــط المتالكهــم الســلطة)1)، وهــي عالقــة يتــم تكريســها بتســلط الحاكــم مــن جهــة وشــخصية 
المحكوميــن مــن جهــة أخــرى، هــذه األخيــرة –الشــخصية- هــي نتــاج صيــرورة ُترافــق الفــرد منــذ أن 
يجــد نفســه داخــل عائلتــه لتســتمر يف فتــرات الحقــة عبــر كل المؤسســات االجتماعيــة التــي ُيعايشــها.
  ● التوظيــف االنتقائــي للديــن:  يتــم التوظيــف االنتقائــي للنصــوص الدينيــة مــن أجــل 
تكفيــر المعارضــة وهــدم العقــل، وهــو مــا جعــل العمــل السياســي مجــااًل إلقصــاء ورفــض الخصــم 
ــات المتاحــة أمــام  ــم المعارضــة إلــى درجــة تكفيرهــا نظــرًا لإلمكاني ــى تقزي السياســي، ممــا أدى إل
النخــب الحاكمــة، وُيــرر ذلــك علــى أســاس أن المعارضــة هــي أحــد مجــاالت الفتنــة التــي ينبغــي 
مكافحتهــا عــر القبــول باالســتبداد، لتظهــر بذلــك ُثنائيــة غريبــة تجمــع بيــن االســتبداد والفتنــة وليــس 
بيــن االســتبداد والحريــة، وغالبــا مــا يتــم اللجــوء إلــى خطــاب يتخــذ طابعــا مذهبيــا –أيديولوجيــا- 
غيبيــا وُمرفعــا عــن صيــرورة الواقــع وحيثياتــه أيــن يقــوم بإدانــة المعارضــة وتكفيرهــا)2)، وهــذا مــا 
ــة بإلغــاء  ــأن كينونتــه مرهون ــؤدي إلــى عــداء ُمتبــادل بيــن المعارضــة والســلطة لقناعــة كل منهمــا ب ُي
اآلخــر، حيــث أن المعارضــة هــي األخــرى تلجــأ لتكفيــر الســلطة، مــن خــالل البحــث عــن أدلــة ُتدين 
أئمــة الجــور، علــى غــرار قولــه تعالــى )َوال ُتطِيُعــوا َأْمــَر اْلُمْســرِفِيَن  الَِّذيــَن ُيْفِســُدوَن فِــي األَْرِض َوال 
ــة عــن “علي رضــي اهلل« أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال: )ال  ُيْصِلُحــون))3)، ويف الســنة النبوي
طاعــة لبشــر يف معصيــة اهلل، إنمــا الطاعــة يف المعــروف()4)، وبذلــك يتــم إحــالل التكفيــر محــل 
ــة اآلخــر باعتبــاره خائنــا  التفكيــر، وهــي ُمحصلــة لعــدة ُمســتويات مــن التفكيــر تبــدأ باختــزال هوي
وكافــرًا، وكــذا اختــزال ُهويــة الــذات إلــى هويــة أحاديــة واعتبــار نفســه ُمجاهــدًا وُمقاتــالً ومشــروع 
شــهيد، ليصــل إلــى قمــة التطــرف يف مســتوى التفكيــر مــن خــالل انتــزاع الصفــة اآلدميــة عــن العــدو 

واعتبــاره كائنــا ال قيمــة لــه وال يســتحق الحيــاة)5).
 ● تفعيــل السياســات الرمزيــة: والتــي تنتهجهــا النخــب الحاكمــة مــن أجــل تعزيــز حــس 

))( - ديمقراطية من دون ديمقراطيين: سياسات االنفتاح يف العالم العربي االسالمي، غسان سالمة وآخرون، ط2،)بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية، 2000(، ص 88.

)2( - العرب والسساسة : أين الخلل؟ جذر العطل العميق، محمد جابر األنصاري،)بيروت: دار الساقي، 998)(، ص أ.
)3( - القرآن الكريم، سورة الشعراء، اآلية )5)-52).

)4( - صحيح البخاري، المجلد )، )8).
)5( - سوسيولوجيا العنف واالرهاب، ابراهيم الحيدري،) بيروت: دار الساقي، 5)20(، ص 228.
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المواطنــة وتدفــع بالمواطــن للقبــول بالتضحيــة وكــذا التجــاوزات المنتهجــة، وهــذا ال يتحقــق 
ــه تلجــأ  ــر الجمعــي وتشــكيله بمــا يخــدم هــذه التوجهــات الســلطوية، وعلي إال بالتغلغــل يف الضمي
ــتقرار  ــن واالس ــا وبي ــم بينه ــط الدائ ــر الرب ــة ع ــود اإلصالحي ــر للجه ــى تحوي ــة إل ــب الحاكم النخ
واإلنجــازات والنجاحــات ُبغيــة تحســين صورهتــا، كمــا هــو حــال المــررات التــي وضعتهــا النخــب 
ــم  ــث يت ــام 2010، حي ــر ع ــن أواخ ــة م ــعبية بداي ــات ش ــت احتجاج ــي عرف ــدول الت ــة يف ال الحاكم
اللجــوء الســتخدام ُمــرر الخطــر الدائــم المربــص بالدولــة، أو ُمتطلبــات اســتمرار النهــج التنمــوي 
وهــو المــرر الــذي اســتندت إليــه الحملــة االنتخابيــة للرئيــس الجزائــري يف واليتــه الثالثــة 2009، 
حيــث أن هــذا الطــرح ُيعــر بصيغــة أخــرى عــن فشــل ذريــع يف إقامــة دولــة ُمؤسســات قــادرة علــى 
ضمــان االســتقرار بعيــدًا عــن بقــاء النخــب يف الســلطة مــن عدمــه، كمــا هــو حــال ُمؤسســات تضمــن 
اســتمرار تنفيــذ السياســات التنمويــة، وهــذا بعــد مــا كان الحديــث يف الســابق عــن دوره يف الخــروج 
مــن األزمــة األمنيــة التــي عرفتهــا الجزائــر يف تســعينيات القــرن العشــرين بمشــروع )الوئــام المــدين( 
والــذي اســتكمل بمشــروع )المصالحــة الوطنيــة( واللــذان ُينســبان للرئيــس الجزائــري »عبــد العزيــز 
ــن زورال«  ــه والتجاهــل المقصــود والُموجــه لمشــروع ســابقه »اليامي ــز علي ــم الركي ــة«، ويت بوتفليق

ــون الرحمــة(. صاحــب مشــروع )قان
ــة  ــروعات تنموي ــة مش ــتبدادية إلقام ــة االس ــأ األنظم ــث تلج ــة، حي ــدالت التنمي ــز مع   ● تعزي
ــة  ــق األنظم ــد تحق ــه فق ــة، وعلي ــداف التنموي ــلطي باأله ــار التس ــذا الخي ــرر ه ــا ت ــة، ولعله ضخم
ــة قائمــة علــى أســس  ــر دائمــة ألهنــا تبقــى تنمي ــة وغي ــة ســريعًة ولكنهــا تبقــى مؤقت االســتبدادية تنمي
هشــة ومعرضــة لالهنيــار يف أول تحــد تواجهــه، ولعــل مــا حــدث يف ســوريا وليبيــا واليمــن خيــر دليــل 

علــى ذلــك)1).
ــة  ــن البني ــدد م ــط مح ــرس لنم ــا تك ــا يجعله ــو م ــة: وه ــات المعرف ــى مؤسس ــيطرة عل   ● الس
بمــا يخــدم  الشــعبية وهــذا  الثقافــة  ُتجــاه  للنخبــة  الثقافــة االســتعالئية  القائمــة علــى  المعرفيــة 
توجهاهتــا، حيــث تكــرس نحــو اتســاع الهــوة بيــن النخــب المثقفــة وعامــة الجماهيــر، األمــر الــذي 
ُيكــرس لضعفهمــا ممــا ُيتيــح هيمنــة النخــب الحاكمــة، والتــي تســتهدف عــدم التواصــل بيــن النخــب 

))(  ـ »االستبداد والتنمية يف فكر ابن خلدون قراءة معاصرة«، ص 446.
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ــر النخــب الحاكمــة،  ــر بالرغــم مــن توحــد أهدافهمــا يف الســعي نحــو تغيي المثقفــة وعامــة الجماهي
ويعــود هــذا التجــايف إلــى انتشــار األميــة يف الــدول العربيــة مــن جهــة، وعــدم تفعيــل دور المثقفيــن 
والعمــل علــى هتميشــهم، التضييــق عليهــم أو قمعهــم وإبعادهــم مــن أجــل إلغــاء أي إمكانيــة للتأثيــر 
اإليجابــي، األمــر الــذي يصــل إلــى درجــة هتجيرهــم، أو عزوفهــم عــن الخــوض يف قضايــا بلداهنــم 
يف أحســن الحــاالت)1). كمــا يتــم التغلغــل ضمــن أوســاط الطبقــة المثقفــة بغيــة إضعافهــا، وهــذا مــا 
بــرز بالفعــل مــن خــالل تخلــي بعــض المثقفيــن عــن مبــادئ الحريــة والديمقراطيــة ومدنيــة الدولــة 
ــدى  ــراف ل ــذا االنح ــد ه ــم رص ــث ت ــي، حي ــدور سياس ــام ب ــن القي ــكرية ع ــة العس ــاد المؤسس وإبع
ــار اإلســالمي للفــوز يف االنتخابــات التشــريعية والرئاســية التــي تلــت  مثقفــي مصــر بعــد نجــاح التي
االنتفاضــة الشــعبية عــام 2011، وهــو األمــر الــذي ُيمكــن اعتبــاره تكــرارًا لمــا عرفتــه الجزائــر بعــد 
فــوز التيــار اإلســالمي يف الــدور األول مــن االنتخابــات التشــريعية عــام 1991، والعديــد مــن النخــب 
المثقفــة باركــت إجــراء إيقــاف المســار االنتخابــي علــى الرغــم مــن كونــه انتكاســًة عرفهــا المســار 

ــر. الديمقراطــي يف الجزائ
  ● الهيمنــة علــى وســائل اإلعــام واالتصــال: والتــي يتــم اســتغاللها لُتصبــح أحد أهم الوســائل 
الرويضيــة التــي تســتخدمها النخــب الحاكمــة يف المنطقــة العربيــة مــن أجــل تعزيــز كينونتهــا، ويندرج 
ضمنهــا وســائل اإلعــالم واالتصــال العموميــة منهــا والموالــي للدولــة، أمــا الخــاص منــه فيخضــع 
لرقابــة صارمــة مــن قبــل الســلطة المركزيــة)2)، وبالنســبة للمطبوعــات نجدهــا تمــر علــى أجهــزة رقابــة 
ــذي  ــالد –ال ــق مــع االتجــاه العــام للب ــم تتواف ــم التحفــظ عليهــا إذا ل ــى االطــالع عليهــا ومــن ث تتول
يعنــي توجهــات النخــب الحاكمــة-، وعــدم الســماح بنشــرها إذا كانــت خــالف ذلــك، بالرغــم مــن 
ــالد وال  ــة للب ــاىف والمصلحــة القومي ــرأي طالمــا ال تتن ــر عــن ال ــة التعبي ــر بحري ــل الدســاتير ُتق أن ُج
ــذي مــن  ــر ال ــح)3)، األم ــر صري ــوار غي ــا بشــكل ُمت ــود عليه ــرار قي ــم إق ــا يت ــا، وُهن ــدًا له ــكل هتدي ُتش
ــق الطــرح  ــه وف ــرأي العــام مــن خــالل تعبئت ــل ودوره يف إضعــاف ال ــس اإلعــالم المضل شــأنه تكري

))( - إشكالية اإلصالح السياسي يف الشرق األوسط، إبراهيم محمد عزيز،) السليمانية: مطبعة رون، 0)20(، ص 2)2.
)2( - حرية اإلعالم ونزاهة االنتخابات –مجموعة وثائق حول المعايير الدولية واالقليدية-، معتز الفجيري وآخرون،)القاهرة: مركز القاهرة 

لدراسات حقوق االنسان، 2007(، ص8.
)3( - تأثير قوانين الطوارئ على حريات األفراد يف الدساتير –دراسة مقارنة-، عمر عبد اهلل خاموش،)السليمانية: مركز كردستان للدراسات 

االسرتاتيجية، 2007(، ص89).
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الحكومــي باعتبــاره أداًة دعائيــًة للنظــام القائــم وبذلــك فهــي ُتحــارب المعارضــة وُتشــوهها يف حيــن 
ُتمجــد الحاكــم وتتغاضــى عــن إخفاقاتــه)1).

  ● تنويــع مســتويات الشــرعية: مــن أجــل تعزيــز ســيطرة النخــب الحاكمــة فإهنا لجــأت للتكيف 
مــع الظــروف الطارئــة عــر تنويــع مســتويات الشــرعية التــي تســعى مــن خاللهــا للتغلغــل يف الوعــي 
ــي تقــوم علــى أســاس  ــة الت ــى الشــرعية التقليدي ــم االعتمــاد عل ــث ت ــه، حي الجمعــي والســيطرة علي
دينــي أو عرقــي كمــا هــو يف المملكــة العربيــة الســعودية وإلــى حــد مــا يف المغــرب، ويتــم يف بعــض 
الحــاالت تدعيمهــا بالشــرعية العقانيــة الرشــيدة التــي تقــوم علــى النمــط الليرالــي الجمهــوري –
غيــر أهنــا تقتصــر علــى الجوانــب الشــكلية فقــط-، إلــى جانــب الشــرعية الكاريزميــة والتــي بــرزت 
أساســا عقــب نيــل الــدول العربيــة الســتقاللها أو عقــب االنقــالب العســكري)2)، لتعــزز مســتويات 
الشــرعية لمســتوى شــرعية الوعــد باإلنجــاز مــن خــالل تبنــي مشــاريع قوميــة أخفقــت أغلبهــا نظــرًا 
لكوهنــا اتخــذت كوســيلة لتعزيــز كينونــة النخــب الحاكمــة ولــم تســتهدف تحقيــق التنميــة المنشــودة.

 احملور الثالث: مظاهر ضعف الوعي اجلمعي العربي

ــي  ــة يف النخــب الحاكمــة الت ــة والممثل ــة األقــوى يف المعادل ــر المناســب النظــر للحلق مــن غي
كرســت الســتدامة االســتبداد، يف حيــن أن الطــرف الثــاين مــن المعادلــة ســاهم يف تعزيــز هــذا الواقــع، 
وهــذا يــرز مــن خــالل التشــوهات الدخيلــة علــى المــوروث العربــي والممثلــة يف ســلطوية التصــور، 
ــط  ــوف المرتب ــج الخ ــا أنت ــو م ــم وه ــن الحاك ــوا م ــن هول ــاعرة الذي ــى األش ــرح إل ــذا الط ــب ه وينس
بــكل مــا لــه عالقــة بالســلطة)3)، ممــا انعكــس علــى الواقــع المعاصــر مــن خــالل إعــالء شــأن القمــة 
–الرئيــس أو الحاكــم- ومنحــه القداســة علــى حســاب القاعــدة –الشــعب- دون أي ُمــررات 
موضوعيــة، واعتبــار أن الرئيــس أو الحاكــم ال ُيحــاور بــل يأمــر فقــط ممــا يكــرس القابليــة للتســلط 

))( - أزمة الديمقراطية يف الوطن العربي، سعد الدين ابراهيم وآخرون، ط3،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2002(، ص 369.
)2( - دراسات يف النظم السياسية اإلفريقية، حمدي عبد الرحمن حسن،) القاهرة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، 2002(، 

ص 54)-55).
)3( - أزمة المعارضة يف النظم السياسية المعاصرة، عبد الحكيم عبد الجليل المغبشي، )االسكندية: المكتب الجامعي الحديث، 3)20(، 

ص 286-285.
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واالســتبداد)1)، ليكــون مفهــوم المســتبد العــادل أعلــى تطلعــات الجماهيــر)2)، حيــث أن الوعــي 
ــك،  ــرس ذل ــزي ُيك ــال رم ــرأس م ــي ب ــي العرب ــل السياس ــذي العق ــذي ُيغ ــو ال ــي ه ــي العرب الجمع
وهــذا مــا ُيوصــل إلــى تعزيــز العالقــة األبويــة التــي تتطــور مــن حــكام إلــى آبــاء معبوديــن)3)، ويتعــزز 
هــذا الواقــع عــر انتشــار مســألة تبريــر المعطيــات مــن قبــل العقــل العربــي الــذي يتبنــى صدقهــا كمــا 
هــي والعمــل علــى تبســيطها بمــا يمكــن الرهنــة عليهــا، وهــذا مــا ُيفســر اختفــاء األضــداد. وتجلــى 
هــذا النشــاط التريــري يف ابتــكار وســائل للتكيــف مــع المحظــورات بإيجــاد ُمــررات شــرعية لهــا، 
ووفــق هــذه المرجعيــة ظهــرت فتــاوى ُتكــرس لالســتبداد، تــرر لقتــل اآلخــر بعــد تكفيــره، وهــذا مــا 
عرفتــه الحالــة المصريــة عقــب القــرض الــذي ســعت الحكومــة للحصــول عليــه مــن البنــك الدولــي 
بالرغــم مــن تنافيــه مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، واألمــر الثــاين هــو المــررات التــي تــم تقديمهــا 
عقــب االعــالن الدســتوري الــذي تــم مــن خاللــه تحصيــن قــرارات الرئيــس وكــذا مجلــس الشــورى 
بمــا يعنــي مساســا بالســلطة القضائيــة، وهــذا مــا أعلــن بدايــة لالنشــقاق الداخلــي يف مصــر، والــذي 

الزالــت تداعياتــه ُمســتمرة ليومنــا هــذا.
وقــد انعكــس هــذا الفهــم المشــوه للــراث علــى تبريــر االســتبداد بحجــة أن وحــدة الجماعــة 
ــي إضفــاء مشــروعية  ــرأي والنقــد بمــا يعن ــداء ال ــى مــن ُحريتهــم يف إب وجمــع شــمل المســلمين أول
ــروج  ــن الخ ــل م ــرًا أفض ــو كان جائ ــى ول ــم حت ــة الحاك ــم أن طاع ــتبدين، بحك ــكام المس ــى الح عل
عليــه. وانعكســت هــذه الممارســات يف الــراث اإلســالمي خاصــة لدى نفســية المجتمعــات البدوية، 
ــس  ــخصيته وتنعك ــن ش ــل يف تكوي ــي تدخ ــة والت ــوة والغلب ــى الق ــز عل ــدوي يرك ــرد الب ــث أن الف حي
ــه  ــة وُقوهتــا وعزهتــا وشــرفها، وعلي ــزاز باالنتمــاء للقبيل ــم االعت ــا مــا يت ــة، وغالب علــى وجــود القبيل
فــإن أي ضعــف يف ُممارســة القــوة يعنــي للفــرد مساســا بشــرفه واهنيــارًا لتقديــره الــذايت ولمجموعتــه، 
وبذلــك فــإن الخضــوع للقــوة ال يعــن االستســالم والســلبية بقــدر مــا ُيمثــل ُقبــواًل وُرضوخــا للتمثيــل 

))( - إن ما يفسر قبول الشعوب العربية لالستبداد من قبل الحكام العرب يف حين الرفض التام لالستعمار علمًا بتماثل الممارسات القمعية 
التي يتسبب فيها كالهما، تكمن يف خصوصية الموروث الثقايف والتي ترى يف الخروج عن المستبد الوطني خروجًا عن تعاليم االسالم، 
يف حين أن الخروج عن المستعمر المستبد هي جهاد يف سبيل اهلل وُتمكن صاحبها من التقرب إلى اهلل، وهنا تكمن قوة تأثير الرتاث على 

الفكر العربي وانعكاسها على ممارسات تتجسد يف الواقع.
)2( - االستبداد يف نظم الحكم العربية المعاصرة، ص )39.

)3( - » نقد العقل السياسي العربي: تقديس المدنس«، ص 206.
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ــذي ال  ــا ال ــن معه ــا والتضام ــة وبقوهت ــزة القبيل ــه يف ع ــر عن ــي المع ــي واالجتماع ــري والنفس الفك
يتحقــق إال بمركزيــة أهــداف القيــادة القبليــة)1).

ــة  ــع طاع ــر م ــي األم ــة لول ــة المطلق ــن الطاع ــع بي ــالل الجم ــن خ ــر م ــذا األم ــس ه ــم تكري ويت
ــار أن الخــروج علــى الحاكــم عصيــان، وضــرورة االكتفــاء بالصــر علــى جــور  اهلل ورســوله، واعتب
ــوا أطيعــوا اهلل وأطيعــوا الرســول  ــا أيهــا الذيــن آمن الحاكــم)2)، وهــذا كلــه تماشــيا لقولــه تعالــى: )ي
وأولــي األمــر منكــم))3)، وقولــه صلــى اهلل عليــه وســلم)من كــره مــن أميــره شــيئا فليصــر، فــإن خــرج 
مــن الســلطان شــرًا مــات ميتــة الجاهليــة()4)، ويســتند هــذا الطــرح يف الســكوت عــن الخــروج علــى 
ولــي األمــر يف النصــوص بحجــة الخــوف مــن الفتنــة)))، وهــذا المبــرر الزال ُيســتخدم حتــى يف الوقت 
المعاصــر لكــن بتســمية ُمماثلــة وهــي )الوحــدة الوطنيــة(، وعليــه فــإن الــرأي المخالــف ســرعان مــا 
يتــم ُمقاومتــه تجنبــا للفتنــة، وهــذا هــو المــرر الشــرعي الــذي يســتند عليــه العلمــاء الذيــن يقفــون 
إلــى جانــب الســلطان، بمــا ُيقــر بالعديــد مــن األنمــاط الســلطوية بمــا فيهــا الجائــر وحتــى األجنبيــة 
منهــا طالمــا يتــم بموجبهــا ضمــان الديــن وقضــاء مصالــح النــاس، فيقــول اإلمــام »ابــن تيميــة« يف هــذه 

المقــام: 
 ))... وُيقــال: »ســتون ســنة مــن إمــام جائــر أصلــح مــن ليلــة بــا ســلطان« والتجربــة تبيــن ذلــك، 
فــإن الوقــت والمــكان الــذي يعــدم فيــه الســلطان بمــوت أو قتــل، ولــم يقــم غيــره، أو تجــري فيــه فتنــة 
بيــن طائفتيــن، أو يخــرج أهلــه عــن حكــم الســلطان، كبعــض أهــل البــوادي والقــرى = يجــري فيهــا 

مــن الفســاد يف الديــن والدنيــا، ويفقــد فيــه مــن مصالــح الدنيــا والديــن مــا ال يعلمــه إال اهلل...(( )6)
وهــذا مــا كــرس لواقــع الفرديــة المتجســدة يف الشــخصية العربيــة القائمــة علــى االنغــالق 
ــية  ــع المؤسس ــارض م ــا يتع ــكاله، بم ــة أش ــر بكاف ــض لآلخ ــري الراف ــي والفك ــي، االجتماع السياس

))( - السلوك السياسي يف المجتمع العربي،  سويم العزي،) الدار البيضاء: دار األلفة، 992)(، ص 68.
)2( - أزمة المعارضة يف النظم السياسية المعاصرة، ص 283-282.

)3( - القرآن الكريم، سورة النساء، اآلية 59.
)4( - صحيح البخاري، 6646.

)5( - مصطلح الفتنة المقرتن بالخروج عن الحاكم تجاوز إطاره الداخلي يف الدولة اإلسالمية إلى التجارب العالمية، حيث تربز التسميات 
أن  قبل  »الفتنة«،  لفظ  عليها  أطلقوا  الذين  ُمصطلح  المسلمين  من  المحدثين  أوائل  لدى    (789 عام  الفرنسية  الثورة  عن  المستخدمة 

يستعمل الرتاك والفرس مصطلح »االنقالب« والعرب لفظة »الثورة”.
)6( - السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية، تحقيق علي بن محمد العمران، )مكة: دار 

عالم الفوائد للنشر والتوزيع، -ب س ن-(، ص 233.
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والتعدديــة الفكريــة واالنفتــاح، األمــر الــذي عــزز حالــة اإلحبــاط لــدى المجتمعــات العربيــة نتيجــة 
فشــل الحــركات السياســية واأليديولوجيــة العربيــة يف الوقــت المعاصــر)1)، حيــث أنــه يتــم الركيــز 
علــى المــوروث الثقــايف الــذي ُيكــرس لألنظمــة التســلطية القائمــة علــى عالقــة الدولــة بالمجتمــع 
باســتحضار صــورة الحاكــم الفــرد والرعيــة الطائعــة، مــع إغفــال كل التنــوع الــذي يحفــل بــه تاريــخ 
المنطقــة العربيــة واإلســالمية، علــى أن يتــم تريــر هــذا الخيــار التســلطي باســتخدام أدلــة دينيــة 
وأخالقيــة يف ظــل غيــاب حــراك علمــي واعــي يقــوم علــى المناقشــة والنقــد ومراجعــة المنقــوالت 

ــررة)2). ــة ُمتح بعقلي

 احملور الثالث: سبل االرتقاء بالوعي اجلمعي العربي

إن االرتقــاء بالوعــي الجمعــي يســتدعي مناخــا مــن الحريــة التــي ُتعتــر شــرطا أساســيا ألي 
ــر  ــن غي ــل فاعلي ــم اســتغاللها مــن قب ــد يت ــي ق ــاح الت ــة مــن االنفت ــداع، وهــذا يف ظــل حال تقــدم أو إب
رســميين-محليين أو أجانــب- لتضليــل الوعــي الجمعــي، ولعــل االنفتــاح اإلعالمــي القائــم علــى 
ــن  ــل فاعلي ــن قب ــي م ــي الجمع ــراق الوع ــة اخ ــرس إلمكاني ــرة ك ــال المعاص ــات االتص تكنولوجي
ــا  ــه، وهــذا م ــاء الوعــي المجتمعــي دون المســاس ب ــرز ضــرورة الحفــاظ علــى ارتق ــا ت جــدد، وهن
يســتعدي ضــرورة تضافــر المجهــودات الرســمية وغيــر الرســمية علــى المســتوى الوطنــي مــن أجــل 

ــي.  ــي الجمع ــراق للوع ــويه واالخ ــالت التش ــدي لحم التص
إن كســر حلقــة االســتبداد المســتدامة أصبــح أكثــر مــن ضــرورة نظــرًا لكــون االســتمرار يف حالــة 
ــار الثــوري، هــذا  االنغــالق مــن شــأنه الرفــع مــن االحتقــان الــذي يفتــح المجــال أمــام تنامــي الخي
الخيــار الــذي غالبــا مــا يفتــح المجــال أمــام تدخــل لفاعليــن محلييــن ودولييــن وفــق مصالــح ضيقــة 
ــه ينبغــي إيجــاد اإلرادة السياســية الجــادة  ــة، وعلي غالبــا مــا تكــون علــى حســاب المصلحــة الوطني

علــى تعزيــز الوعــي الجمعــي والحفــاظ عليــه ضمــن بيئــة داعمــة قوامهــا الحريــة والمســؤولية.
ــة مؤسســية تقــوم هبــا منظومــة  ــاءه هــي عملي ــز ارتق ــى الوعــي الجمعــي وتعزي إن الحفــاظ عل
متكاملــة تبــدأ مــن النظــام التعليمــي يف البلــد، لتصــل إلــى مختلــف األنظمــة األخــرى داخــل المجتمع 

))( - عولمة السيادة –حال األمة العربية، حسن البزاز، )بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 2002(، ص 27).
)2( - »مقاربة الثورات العربية والمصالح األجنبية أنموذج سوريا و البحرين«، أسامة علي محمد عبد القادر، بحث مقدم لنيل شهاده الجدارة 

يف علم االجتماع السياسي، معهد العلوم االجتماعية، الجامعة اللبنانية، )2)20-3)20(، ص 34.
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علــى غــرار اإلعالمــي واالتصالــي، األمنــي ...، ومــن ثــم يصــل األمــر إلــى العمــل المهنــي داخــل 
المؤسســات اإلعالميــة، ومتــى اســتطاعت أن ُتحصــن المجتمــع بثقافــة ومســتوى عــاٍل مــن الفهــم 
ــم وتأخيــر الــرديء، هنــا يكــون المجتمــع بمأمــن مــن  واإلدراك والموازنــة والتحليــل، وتقديــم القيِّ

أي عــدوى قــد تصيــب وعيــه أو تشــتته أو تؤثــر فيــه)1).
ويلعــب المجتمــع المــدين دورًا هامــا يف تفكيــك منظومــة االســتبداد، حيــث أهنمــا يتناســبان 
عكســيا فوجــود أحدهمــا يســتدعي بالضــرورة إضعــاف للثــاين، وعليــه فــإن تعزيــز مكانــة المجتمــع 
المــدين تســتدعي تفعيــل دور الشــعوب يف تحمــل مســؤولياهتا التاريخيــة سياســيا واجتماعيــا 
ــد حــد التعــاون مــن أجــل تحســين  ــا...، فــدور المجتمــع المــدين ال يتوقــف عن ــا وثقافي واقتصادي
ــات  ــها المؤسس ــي ُتمارس ــة الت ــة الممكن ــاوزات الداخلي ــه التج ــوف يف وج ــراده أو الوق ــاع أف أوض
ــي  ــرى والت ــة الك ــركات األجنبي ــط بالش ــي ترتب ــاع الت ــدي لألطم ــوف والتص ــل الوق ــركات، ب والش
ُتراهــن علــى ُضعــف المجتمــع المــدين، خاصــة أمــام ضعــف الدولــة القوميــة يف التصــدي للتدخالت 

ــة)2). ــات العولم ــل تداعي ــة يف ظ األجنبي
كمــا ينبغــي عقــد تحالفــات ُمشــركة بيــن القــوى المؤمنــة بالديمقراطيــة وغيرهــا ممــن ال يثقــون 
ــر الممكــن  ــه مــن غي ــة، قطــاع األعمــال...، حيــث أن فيهــا مــن ُمؤسســة عســكرية، مجموعــات ديني
ــي بواســطة القــوى الديمقراطيــة وحدهــا)3)، وهــذا مــا يكفــل ُوجــود ُرؤيــة  ــاء تحــول ديمقراط بن
قوميــة واضحــة ُتصنــع مــن خــالل كافــة شــرائح المجتمــع العربــي السياســية واالجتماعيــة، إضافــة 
إلــى المثقفيــن واالقتصادييــن، فالتنميــة التــي ُيشــارك بتفعيلهــا الجميــع تقــوم بالتالــي علــى مجموعــة 
مــن المبــادئ والقيــم التــي ُيحددهــا المجتمــع ويحرمهــا، ممــا ُيضاعــف مــن إمكانيــة نجاحهــا)4). 

يف:  ،2020/(0/24 يف:  شوهد   ،20(7/8/28 العرب،  موقع  المحفلي،  محمد  الجمعي؟«،  الوعي  يحمي  »من   -  )(( 
 https://bit.ly/3lSVtyl.

)2( - » االستبداد والتنمية يف فكر ابن خلدون قراءة معاصرة«، ص 444.
)3( - » تقرير موجز حول التجارب الدولية، والدروس المستفادة والطريق قدمًا«، برنامج األمم المتحدة االنمائي، المنتدى الدولي حول 

مسارات التحول الديمقراطي، القاهرة، )5-6 جوان ))20(، ص 30.
)4( - »أسس التحول الديمقراطي يف الوطن العربي و مرتكزاته –األردن دراسة حالة-«، أحمد المقداد، مجلة المنارة، المجلد 3)، العدد 

7، )2007(، ص4)).
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 خامتة

ويف األخيــر فــإن تكريــس االســتبداد يحتــاج مــن األنظمــة التســلطية تدعيــم كينونتهــا عــر خلــق 
بيئــة داعمــة تجعــل منــه نتاجــا لواقــع اجتماعــي، فالمجتمــع بثقافتــه التــي تكــرس الطغيــان والطبقيــة 
واالضطهــاد قــد يكــون هــو مصــدرًا لالســتبداد، ولعــل الواقــع الــذي تعيــش فيــه الــدول العربيــة خيــر 
دليــل علــى ذلــك، ففــي حيــن يتــم الركيــز علــى الممارســات االســتبدادية  علــى المســتوى الكلــي 
يف الحكــم والتبايــن يف توزيــع الثــروة... غيــر أنــه يتــم يف الغالــب تجاهــل الممارســات االســتبدادية 
األصيلــة يف الثقافــة الشــعبية والســلوكيات االجتماعيــة حيــث يتغلغــل النظــام األبــوي يف األســر وكــذا 
القيــم التــي تتشــبع هبــا المنظومــة الربويــة التــي تكــرس للخضــوع للخيارات الســلطوية على حســاب 

بنــاء اإلنســان الواعــي ...
إن الرفــض المجتمعــي لالســتبداد حتــى ولــو غلــب عليه التوجه الســلبي إال أنه ســرعان ما ينقل 
للفعــل اإليجابــي حالمــا توفــرت المحفــزات، وهــو مــا تســتغله القــوى العالميــة كمدخــل للتدخــل يف 
الشــؤون الداخليــة للــدول، وعليــه فــإن االســتقرار النســبي الــذي يرتبــط باألنظمــة االســتبدادية ُيعتــر 
هشــا، ومــن هنــا ينبغــي علــى النخــب الحاكمــة الوعــي هبــذه المخاطــر والتحديــات والعمــل علــى 
إقامــة إصالحــات جــادة يكــون فيهــا تدعيــم الوعــي الجمعــي هدفــا رئيســيا، مــن أجــل توفيــر البيئــة 

الداعمــة للمجهــودات التنمويــة الجــادة.
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