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حنو تفكيك بنية االستبداد السياسي يف األنظمة العربية

دراسة حتليلية يف دور اجملتمع املدني

د. عبد القادر محزة)))

 مقدمة

تعــد ظاهــرة االســتبداد السياســي مــن أهــم القضايــا الفكريــة والبحثيــة التــي حــاول العديــد مــن 
ــدود  ــا وح ــد ماهيته ــق يف تحدي ــا والتعم ــا ومحددهت ــارهبم يف ضوابطه ــاف مش ــى اخت ــن عل الباحثي
ــع  ــرف المجتم ــن ط ــد م ــام المتزاي ــع االهتم ــا، يرج ــال تأثيره ــر مج ــا وحص ــة تفكيكه ــا بغي تأثيره
البحثــي هبــذا الموضــوع كــون أن االســتبداد كظاهــرة اقــرن بتطــور أنظمــة الحكــم وكــذا تطــور بنيــة 
النظــام االجتماعــي والسياســي ســواء يف العالــم العربــي أو الغربــي.  يف خضــم هــذا الطــرح حــدث 
تجــاذب فكــري ومعــريف يف تحديــد ماهيــة االســتبداد خصوصــا بيــن المدرســة والفكــر اإلســامي 
والمــدارس الغربيــة حيــث حــاول العديــد مــن الباحثيــن والمفكريــن المحســوبين علــى التيــار 
اإلســامي  تقديــم رؤى وأطروحــات تناقــش مســألة جــذور االســتبداد يف العالــم العربي واإلســامي 
محتكميــن يف ذلــك إلــى  األطــر الشــرعية واألدلــة النقليــة المتعلقــة بقضايــا العــدل والحكــم، يف هــذا 
النســق حــاول »عبــد الرحمــن الكواكبــي« يف كتابــه المســمى »طبائــع االســتبداد ومصــارع االســتعباد« 
ــد  ــم والمج ــن والعل ــة كالدي ــة واالجتماعي ــا الثقافي ــا بالقضاي ــتبداد وعاقته ــرة االس ــرح ظاه أن يش
والمــال وقضيــة األخــاق والربيــة، ويف بحــث أكثــر عمــق حــول مســألة االســتبداد يف العالــم العربــي 
واإلســامي قــدم »محمــد الغزالــي«  يف كتابــه »اإلســام واالســتبداد السياســي« نظــرة وتحليــل حــول 
هــذا األخيــر مــن خــال تعرضــه لمســألة الشــورى واالســتبداد كمفهوميــن متناقضين وطبيعــة الحكم 
ــن  ــد م ــش العدي ــك ناق ــن ذل ــض م ــى النقي ــوم، وعل ــم بالمحك ــة الحاك ــام لعاق ــر ع ــق كمتغي المطل
المفكريــن والفاســفة الغربييــن أمثــال هوبــز، وجــون لــوك ومونتيســكيوا وغيرهــم مــن المفكريــن 
الحداثييــن أطروحــات وأفــكار لمعالجــة قضيــة االســتبداد وفــق مقاربــات ومناهــج ترتكــز أساســا 
علــى طبيعــة األنظمــة السياســية وشــكل أنظمــة الحكــم ســواء يف العالــم الغربــي أو العربــي، بحيــث 
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يــرى هــذا التيــار أن االســتبداد أو األنظمــة التســلطية هــي مجــرد شــكل مــن أشــكال الحكــم الــذي 
ــذي  ــكل ال ــم بالش ــو الحاك ــلطة وه ــرد بالس ــد ينف ــخص واح ــح ش ــعب لصال ــه إرادة الش ــلب في ٌتس
ــدل فكــرة التوافــق  ــدأ الخضــوع واإلذعــان ب ــة علــى مب ــه عاقــة الحاكــم والمحكــوم مبني ــح في تصب
والمســؤولية، ويف خضــم هــذا الطــرح جــاءت العديــد مــن المقاربــات السياســية كمحاولــة لتفكيــك 

هــذه الظاهــرة ســواء علــى المســتوى القانــوين والمؤسســي أو يف جانبهــا اإلجرائــي والســلوكي. 
ممــا ســبق تحــاول الدراســة يف هــذا الصــدد البحــث عــن األطــر الكفيلــة بتفكيــك ظاهــرة 
االســتبداد أو الدكتاتوريــة مــن خــال إبــراز أهــم الفواعــل األساســية مــن خــال توظيــف مجموعــة 
مــن المقاربــات المفســرة لعمليــة التحــول والتغيــر مــن األنظمــة الديكتاتوريــة المســتبدة إلــى أنظمــة 
ديمقراطيــة بالركيــز علــى دور مؤسســات المجتمــع المــدين )المجتمــع األهلــي( يف ترســيخ القيــم 

ــات تفكيــك االســتبداد. ــة يف عملي ــة دور النخب ــراز فاعلي ــة وكــذا إب ــة الديمقراطي والثقاف
بنــاء علــى مــا تقــدم تنطلــق اإلشــكالية مــن مجموعــة مــن التســاؤالت أهمهــا: إلــى أي مــدى 
يمكــن أن يســاهم المجتمــع المــدين يف عمليــة تقويــض ظاهــرة االســتبداد يف الوطــن العربــي ؟ و كيف 
يمكــن فهــم ســياقات التفكيــك المتعلقــة بظاهــرة االســتبداد يف الفكــر اإلســامي والغربي؟لإلجابــة 
علــى اإلشــكالية المطروحــة وفهــم الســياقات المتعلقــة بالظاهــرة اقتضــى تقســيم محتــوى الدراســة 

إلــى أربــع محــاور أساســية ســنتناولها علــى الشــكل المبيــن أدنــاه:

 أواًل: تفكيك االستبداد يف املنظور اإلسالمي

      شــكلت طبيعــة العمــق الحضــاري والمــوروث اإلســامي أرضيــة خصبــة للباحثيــن يف 
ــة ومجمــوع الظواهرالتــي لهــا تقاســم مشــرك  ــة والسياســية والديني ــد مــن المجــاالت الفكري العدي
مــع اإلرهاصــات الفكريــة المعاصــرة مثــل طبيعــة نظــم الحكــم، والسياســة و الدولــة  وغيرهــا مــن 
ــة أو المعاصــرة، يف خضــم  ــة ســواء التقليدي ــه الفكري المســائل المرتبطــة بحركــة التاريــخ وتمظهرات
هــذا الطــرح كان لفكــرة االســتبداد حيــزًا كبيــرًا مــن االهتمــام والبحــث المعمــق ســواء مــن المفكريــن 

ــي واإلســامي. المســلمين أو مجمــوع المستشــرقين الباحثيــن يف الشــأن العرب
ارتبطــت مســألة االســتبداد عمومــا بطبيعــة ممارســة الحكــم يف األنظمــة السياســية اإلســامية 
ــا  ــا يف القضاي ــة، خصوص ــي بالرعي ــط الراع ــي ترب ــة الت ــم للعاق ــال المنظ ــى المج ــك عل ــر ذل و أث
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ــم  ــية لحج ــرات القياس ــم المؤش ــد أه ــر أح ــي تعت ــورى والت ــام الش ــدل ونظ ــألة الع ــة بمس المتعلق
ودرجــة الممارســة االســتبدادية يف أنظمــة الحكــم التــي عرفهــا العالــم اإلســامي. لذلــك فــإن عمليــة 
ــة واإلســامية خاصــة ترتكــز يف أساســها  ــة االســتبداد يف النظــم السياســية عامــة والعربي تفكيــك بني
ــة االســتبداد، يف هــذا الصــدد  ــه طبيعــة ونمطي ــاري وآخــر تجريبــي ُيفهــم مــن خال إلــى جانــب معي
يــرى »رفاعــة الطهطــاوي«  مــن خــال كتابــه المســمى«  تلخيــص اإلبريــز  يف تلخيــص باريز«الــذي 
ــة ترتكــز  ــة ضمني ــة الحكــم يف فرنســا وعمــل مقارن ــه فهــم الخــوض يف فهــم تجرب حــاول مــن خال
ــرى الباحــث يف هــذا الصــدد أن العــدل  ــي واإلســامي،  ي ــى فكــرة المــوروث العرب يف أساســها عل
كمحــدد قيمــي لممارســة الحكــم ســواء يف المــوروث الغربــي أو المــوروث اإلســامي هــو الفاعــل 
ــة بمــا ال  ــة )العمران())(وبالتالــي فــإن االســتبداد المتولــد عــن تكليــف الرعي األساســي لبقــاء الدول
تطيــق هــو بدايــة لخــراب النظــام العــام الضابــط للعاقــة  البينيــة التــي تحكــم الحاكــم بالمحكــوم، 
ــرى  ــياقات أخ ــي. يف س ــي و النقل ــل العقل ــا الدلي ــم يجرمه ــتبداد أو الظل ــرة االس ــإن فك ــي ف وبالتال
اعتــرت مســألة الطاعــة )طاعــة ولــي األمــر( التــي وردت يف النــص الدينــي والشــرعي مســألة شــائكة 
التفســير ومحــل مســاءلة العديــد مــن األفــكار التــي تــرى أن فقــه الطاعــة شــكل أحــد المداخــل الفعلية 
ــة  ــكل وطبيع ــر يف ش ــا تغي ــد عنه ــامي وتول ــم اإلس ــا العال ــي عرفه ــم الت ــة الحك ــتبداد يف أنظم لاس
الحكــم خصوصــا بعــد فــرة الخافــة الراشــدة وبدايــة تطبيــق فكــرة الخافــة وفــق نمــوذج ملكــي 
)الخافــة الموروثــة(، ففــي هــذا المقــام يــرى المفكــر »الجابــري« أنــه مــع التحــوالت التــي ســايرها 
تطــور نمــوذج الخافــة اإلســامية تولــد عنــه تحــول يف المفاهيــم والمقاصــد فقــد تــم تحويــل القبيلــة 
ــة  ــل والغنيم ــاء القبائ ــام زعم ــوم مق ــة تق ــة خاص ــن طبق ــال لتكوي ــح المج ــا فس ــو م ــكر وه ــى عس إل
إلــى وظيفــة )ضريبــة محــددة( والتــي أنتجــت طبقــة جديــدة وهــي خاصــة الخاصــة تعنــى بالشــؤون 
ــح  ــي أصب ــذي يحكــم باســم الدين،وبالتال ــة ال ــة للخليف ــى طاعــة مطلق ــدة إل ــة والعقي ــة للدول المالي
ــة الحاكــم والمحكــوم))(.  ــد المحــدد لعاق ــد االجتماعــي الجدي ــة العق ــة بمثاب محــور هــذه الراتبي
وفــق هــذا الطــرح كانــت عمليــة تفكيــك االســتبداد يف الفكــر اإلســامي يف أغلــب األحيــان  قائمــة 
علــى فكــرة فصــل العاقــة بيــن الحاكــم والمقــدس )إســقاط قدســية الحــكام( باعتبــاره مجــرد بشــر 

)))  - رفاعة رافع الطهطاوي، تلخيص اإلبريز يف تلخيص باريز،) مصر: مؤسسة هنداوي، 2)20( ص05).
)2)  - محمد عابد الجابري، العقل السياسي العربي: محدداته وتجلياته،) بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2000( ص.350.
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مكلــف بتطبيــق أحــكام الشــريعة وسياســة أمــور الرعيــة ضمــن إطــار شــرعي وآخــر وضعــي محــدد 
لحــدود صاحياتــه. لذلــك يــرى الباحــث »محمــد العبــد الكريــم« يف كتابــه المســمى »تفكيــك 
ــة يســوق مــن خالهــا لطاعــة الحاكــم طاعــة  ــح تشــريع االســتبداد مطي ــه كــي ال يصب االســتبداد« أن
مطلقــة البــد مــن ضبطــه بالطاعــة يف المعــروف ألن اإلشــكال ليــس يف فكــرة طاعــة ولــي األمــر 
الُمجمــع والمتفــق عليهــا ولكــن اإلشــكال يف طاعــة ولــي األمــر المتغلــب المغتصــب للحكــم 
ــة  ــده القائم ــد عب ــامي محم ــر اإلس ــة المفك ــدرج أطروح ــه تن ــياق نفس ــة ))(. يف الس ــوق الرعي وحق
علــى تطبيــق فكــرة مدنيــة الســلطة يف اإلســام كمقاربــة يمكــن مــن خالهــا  تفكيــك جذور االســتبداد 
مــن خــال »فــك العاقــة غيــر الشــرعية بيــن الســلطة الزمنيــة )المجــال السياســي( والســلطة الدينيــة 
قصــد تجريــد الحكــم االســتبدادي مــن حجــة شــرعية و دينيــة يمكــن أن يتحجــج هبــا الحاكــم 
إلنقــاذ أحــكام سياســته التســلطية«))(. لذلــك فــإن المرجعيــة الفكريــة التــي تســتند عليهــا فكــرة فــك 
ــتغال  ــن اس ــم م ــد الحاك ــرة  تجري ــى فك ــوم عل ــام تق ــار ع ــس كإط ــدس والمدن ــن المق ــاط بي االرتب
النــص الدينــي لتريــر الفعــل السياســي، لذلــك فأســاس تفكيــك بنيــة هــذه العاقــة يكــون مــن خــال 
تجســيد فكــرة »مدنيــة الســلطة« كإطــار محــدد للعقــد االجتماعــي البديــل القــادر علــى خلــق آليــات 
ومؤسســات تســاهم يف عمليــة تقويــض االســتبداد، ألن المنظــور العــام لهــذه المقاربــة يرتكــز إلــى أن 
مبــدأ الشــريعة اإلســامية هــي المصــدر األساســي للتشــريع وأن مصــدر شــرعية الســلطان أو الحاكــم  
تتوقــف علــى مــدى التــزام أفعالــه وأحكامــه مــع حــدود هــذا التشــريع، إال أن هــذا الطــرح ال يتأتــى 
إال يف ســياق تشــكل فيــه األمــة أو الرعيــة مصــدرًا لمشــروعية الســلطة القائمــة ألن الســلطة حــق مــدين 
ــة الحاكــم  ــي فحــق تولي ــة وبالتال ــا الضابطــة والمنظمــة لشــؤون الرعي ــق بالقضاي ــط بشــكل وثي يرتب

وكــذا عزلــه عنــد االقتضــاء يدخــل ضمــن إطــار وظيفتهــا الرمزيــة ))(.
مــن جانــب آخــر يــرى المفكــر اإلســامي عبــد الرحمــن الكواكبــي أن » االســتبداد يعــر 
عــن  الحكومــة التــي ال يوجــد بينهــا وبيــن األمــة رابطــة معينــة معلومــة ومصونــة بقانــون نافــذ 

)))  - محمد العبد الكريم، تفكيك االستبداد دراسة مقاصدية يف فقه التحرر من التغلب،ط)، )بيروت: الشبكة العربية لألبحاث والنشر، 
3)20(  ص.72.

)2)   - عبد اإلله بلقزيز، الدولة يف الفكر اإلسالمي المعاصر، ط2، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية( 2003 ص.50.
)3)  - المرجع نفسه، ص)5..
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الحكم«))(وعليــه فهــو يــرى أن فكــرة تقويــض منظومــة االســتبداد الفكريــة والبنيويــة يف العالــم 
اإلســامي تبــدأ يف مرحلتهــا األولــى بشــعور األمــة عامــة بوطــأة االســتبداد، ألن عــدم الشــعور 
باالســتبداد يفقــد األمــة حريتهــا ويفســد طبائــع الرعيــة، كمــا أن مقاومــة االســتبداد هــي عمليــة 
تدريجيــة ســلمية ال تحتكــم إلــى منطــق القــوة والشــدة إضافــة إلــى أن فكــرة تجفيــف منابــع االســتبداد 
ــة مــن االســتيعاب المطلــق لمفهــوم  ــاء فضــاء عــام للحريــات ُيمكــن الرعي تســتند يف المقــام إلــى بن
الحريــة قصــد خلــق بيئــة مهيــأة ومجــال قابــل الســتيعاب وتطبيــق  هــذه الحريــات يف إطــار مؤسســايت 
وســياق إجرائــي يمكــن مــن خالــه خلــق وتكويــن بنيــة جديــدة  ونظــام عــادل يكــون بديــاً للنظــام 
االســتبدادي))( . وعليــه فــإن مجمــوع األفــكار المتعلقــة بأســلوب تفكيــك االســتبداد يف الفكــر 
اإلســامي تركــز يف أغلبهــا علــى فكــرة اإلصــاح الفوقــي )مســتوى هــرم الســلطة( باعتبــاره المتغيــر 
المحــدد والمســتقل المــوكل إليــه عمليــة التغييــر يف النظــام ألن طبيعــة العقــد االجتماعــي والنظــام 
ــة محــدد مســبقا بنصــوص  ــة ســواء للراعــي أو الرعي ــة والوظيفي ــة البيني األخاقــي الُمحــدد للعاق
ــة ( ال يمكــن  ــع )الرعي ــر التاب ــر سياســي ناتــج عــن المتغي ــإن إحــداث تغيي ــة وشــرعية، لذلــك ف ديني
ــي المنظــم لمحــور هــذه  ــي واألخاق ــة هــذا العقــد االجتماعــي والمنظــور الدين أن يخــرج عــن بني
ــإن تقويــض بنيــة االســتبداد حســب هــذا الطــرح يتلخــص يف ثنائيــة  العاقــة الســببية، وبالتالــي ف
تطبيــق المقاصــد الشــرعية وتجســيد مســألة  العــدل يف منظومــة رضائيــة  تســتند عليهــا البنيــة الوظيفيــة 

ــوم .  ــم بالمحك ــة الحاك ــددة  لعاق المح

 ثانيًا- تفكيك االستبداد يف املنظور الغربي 

ــة  ــة أنظم ــة، وخاص ــية التقليدي ــة السياس ــام باألنظم ــكل ع ــتبداد بش ــح االس ــط مصطل        ارتب
الحكــم الملكيــة والثيوقراطيــة التــي تعطــي الملــك أو الحاكــم مكانــة عليــا و حقــا مطلقــا يف وضــع 
قوانيــن وقواعــد الحكــم التــي ُتخضــع الطبقــة المحكومــة لهــا دون  امتــاك هــذه األخيرة حق مســائلة 
أو اختيــار الحاكــم ألن الملــك وفــق هــذا المنظــور لــه حريــة مطلقــة يف تســيير شــؤون رعيتــه  وهــو غير 
ملــزم أو مقيــد بــأي نــص أو ســلطة مقيــدة لحكمــه))(.  يف خضــم هــذا الطــرح يعتــر المفكــر السياســي 

))) - عبد الرحمان الكواكبي،  طبائع االستبداد ومصارع االستعباد، ط3،) بيروت: دار النفائس، 2006( ص 7).
)2)  - المرجع نفسه، ص79).

)3)   - صالح جواد الكاظم وعلي غالب العاين، األنظمة السياسية،) بغداد: دار الحكمة، )99)(  ص.5).
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ــر أشــار بوضــوح إلــى مصطلــح االســتبداد السياســي عنــد  تومــاس هوبــز )588)–679)( أول ُمنظِّ
طرحــه لفكــرة » البنيــة السياســية الموروثــة واالســتبداد«  المتعلقــة بمناقشــة األفــكار السياســية ذات 
العاقــة بموضــوع الحكــم وعاقتــه بفكــرة االســتبداد الملكــي« حيــث يحاجــج  يف هــذا المقــام بــأن 
الســيادة أو الحاكميــة التــي يتمتــع هبــا الملــك ســواء مــن حيــث الممارســة أو المفهــوم تعــر يف معناهــا 
ــن  ــا مذعني الحقيقــي عــن امتــاك الحاكــم لســلطة مطلقــة يمــارس مــن خالهــا الحكــم علــى رعاي
تمامــا لهــذه الســلطة))( بمعنــى أوضــح أن هنــاك عاقــة اســتبداد تعاقــدي )خضــوع يتشــكل طبيعيــا ( 

ينظــم عاقــة الحاكــم بالمحكــوم .
 يف هــذا الصــدد عــرف الحكــم االســتبدادي تطــورًا  مــن حيــث البنيــة والمفهــوم حيــث شــكلت 
فكــرة اســتخدام  القــوة والعنــف أو مــا يصطلح عليــه حاليا »بالعنف المادي المشــروع  للســلطة«أحد 
أهــم الدعائــم الضروريــة المســتخدمة للحفــاظ علــى  بقــاء األنظمــة المســتبدة وإعــادة إنتاجهــا، لكــن 
تأثيــر مجمــوع التحــوالت االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى بنيــة النمــوذج اإلقطاعــي وتحويلــه إلــى 
نمــوذج صناعــي قــد ســاهم يف إحــداث تغيــر اجتماعــي نتــج عنــه تغيــر يف تراتبيــة الطبقــات والقــوى 
ــة،  ــش، الرجوازي ــة )الجي ــع والدول ــا يف المجتم ــتويات تأثيره ــا ومس ــدود وظائفه ــة وح االجتماعي
الروليتاريــا( بحيــث أهنــا أصبحــت قــادرة علــى منافســة هــرم الســلطة )الطبقــة الحاكمــة(  أو علــى 
األقــل التأثيــر يف صانــع القــرار فيهــا، إضافــة إلــى أن تعقــد إدارة الصراعــات اإلثنيــة والدينيــة علــى 
ــرة  ــر المؤث ــن العناص ــة م ــكلت جمل ــة ش ــات التقليدي ــن اإلمراطوري ــد م ــري للعدي ــتوى القط المس
ــة  المطــاف إلــى  تغيــر أســلوب ونمطيــة الحكــم داخــل  علــى منظومــة االســتبداد التــي أدت يف هناي
هــذه األنظمــة التســلطية القائمــة. يف فحــوى هــذا النقــاش ومــع بدايــات القــرن الثامــن عشــر اتجهــت 
ــادة حجــم تكيفهــا السياســي مــع مجمــوع التحــوالت  ــى زي ــة المســتبدة إل معظــم األنظمــة التقليدي
ــة النظــام ســواء الداخليــة أو الخارجيــة عــر تغييــر نمــط حكمهــا  الحاصلــة علــى مســتوى بنيــة وبيئ
مــن االســتبداد القصــري و المطلــق إلــى مــا يصطلــح عليــه » باالســتبداد المســتنير« أو الحكــم 
المســتنير قصــد الحفــاظ علــى ديمومتهــا. حيــث ُيعــر هــذا األخيــر عــن أســلوب حكــم قائــم علــى 
ــق  ــذي يحق ــكل ال ــي بالش ــي والزمن ــا الوظيف ــادة تكيفه ــد زي ــة قص ــة الملكي ــة المؤسس ــرة مأسس فك
(1)  - Michael Curtis ,Orientalism and Islam European Thinkers on Oriental Despotism in the Middle 

East and India ,(United States of America : Cambridge University Press ,2009), p.56.



9

سياســات الدولــة وبرامجهــا مــن خــال اســتخدام الوســائل البيروقراطيــة والسياســية المتاحــة بــداًل 
ــو  ــر ه ــى آخ ــم))(. بمعن ــؤون الحك ــيير ش ــد يف تس ــل وحي ــة كفاع ــوة المطلق ــى الق ــاد عل ــن االعتم م
االنتقــال إلــى أســلوب حكــم أكثــر مرونــة وتكيفــا يتــم مــن خــال منــح جــزء مــن التفويض السياســي 
إلــى الدوائــر والهيئــات الرســمية  التــي تقــوم مقــام الحاكــم  يف تســيير شــؤون الحكــم بطريقــة شــبه 
ــاظ  ــة الحف ــد وأساســي  يف عملي ــوة والعنــف كعامــل وحي ــر  فكــرة اســتخدام الق تشــاركية  مــع تغيي
ــة الروســية   ــال عــن ذلــك، انتهــج هــذا األســلوب يف اإلمراطوري ــة وتماســك النظــام . كمث علــى بني
مــن طــرف كاتريــن الثانيــة )Catherine II( حيــث تجنبــت يف فــرة حكمهــا فكــرة اســتخدام القــوة 
يف التعامــل مــع األقليــات العرقيــة والدينيــة الداخليــة و تعويــض عامــل القــوة  باســتخدامها ألســلوب 
ــول الطوعــي بالســيادة الروســية  ــد مــن القب ــر السياســية للحصــول علــى مزي ــاع التدابي ــاع و إتب اإلقن
ــامح  ــدار مرســوم التس ــم إص ــذا اإلطــار ت ــم ه ــة، وقصــد تنظي ــة والعرقي ــات الديني ــرف األقلي مــن ط
ــلمة يف  ــادات المس ــن القي ــد م ــاج العدي ــه إدم ــذي كان نتاج ــام )77) وال ــان يف ع ــع األدي ــع جمي م
الهيــكل الحكومــي الروســي خصوصــا يف فــرة 785)-796) وهــو مــا زاد مــن النفــوذ الروســي يف 
منطقــة آســيا الوســطى))(. علــى النحــو نفســه يــرى المفكــر »موريــس دوفرجيــه« أن فكــرة االســتبداد 
المســتنير هــي التــي حافظــت علــى ديمومــة األنظمــة الملكيــة لفــرة مــن العقــود بمــا فيهــا األنظمــة 
الملكيــة الحاليــة وخاصــة تلــك الموجــودة يف دول الخليــج حيــث تســتغل هــذه الــدول الريــع 
ــة إدمــاج المحكوميــن مــن خــال خلــق اســتثمارات ضخمــة وتحســين المرافــق  البرولــي يف عملي
العامــة وزيــادة الدخــل الفــردي وهــو مــا نتــج عنــه  خلــق سياســة رضائيــة أو عقــد اجتماعــي جديــد  
يوفــق طبيعــة العاقــة بيــن الحاكــم والمحكوميــن يف هــذه الــدول))( . يف خضــم هــذا الطــرح وبغيــة 
تقويــض ديمومــة هــذه األنظمــة السياســية المســتبدة حــاول العديــد مــن المفكريــن يف المجــال 
ــات  ــن االقراب ــة م ــرح مجموع ــة وط ــذا األنظم ــة ه ــة وبني ــث يف طبيع ــي البح ــي واالجتماع السياس
والنمــاذج المختلفــة التــي يتــم بموجبهــا تحديــد نمــط االســتبداد وكــذا اآلليــات الكفيلــة بإحــداث 

(1)  - Alan W. Fisher, Enlightened Despotism and Islam Under Catherine,  Slavic Review, vol. 27, no 4 
(1968) p.542.

(2)  - Ibid, p.543.
بيروت:  الكربى، ترجمة: جورج سعد، ط)،)  السياسية  الدستوري: األنظمة  السياسية والقانون  المؤسسات  فارجيه،  )3)  - موريس دي 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 992)(  ص.)34.
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عمليــة تغييــر وتحــول يفــكك العاقــة الســببية والمركبــة التــي ترتكــز عليهــا هــذه األنظمــة السياســية 
يف إعــادة إنتــاج نفســها. لهــذا فمجمــوع التصــورات والنمــاذج المقدمــة يف هــذا الســياق  تعمــل علــى 
تعزيــز إقامــة أنظمــة سياســية بديلــة وكــذا تحديــد مجمــوع اإلجــراءات الكفيلــة بالحفــاظ علــى هــذا 
التحــول وعــدم إنتــاج أنظمــة اســتبدادية بواجهــات ديمقراطيــة شــكلية))(. كمــا أن مجمــوع األبحــاث 
ــر السياســي الحاصــل علــى مســتوى األنظمــة المتســلطة يف  التــي تناولــت كيفيــات التحــول والتغيي
هــذا المنظــور وظفــت الســياقات واألطروحــات الوضعيــة المستســقاة مــن جملــة التجــارب الدوليــة 
ــة أنمــاط رئيســية لهــا عاقــة  التــي تمــت يف هــذا المجــال، ويمكــن حصــر هــذه التصــورات يف ثاث

وطيــدة بفكــرة تفكيــك االســتبداد. 

: (Top-down(  التفكك والتحول من املستوى الفوقي -( 

وفــق هــذا النمــوذج تأخــذ النخــب السياســية الموجــودة  يف النظــام االســتبدادي القائــم زمــام 
المبــادرة وتلعــب دوًرا حاســًما يف إهنــاء هــذا النظــام وتحويلــه إلــى نظــام ديمقراطــي، كمــا تتطلــب 
عمليــة التغييــر السياســي يف هــذا النمــط وجــود نخــب سياســية قويــة تكــون يف غالــب األحيــان قــوى 
مــن المعارضــة. علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تعــد التجربــة الرازيليــة أنموذجــا تحليليــا يناســب 
هــذا الســياق حيــث أشــار »ألفريــد ســتيبان« إنــه عنــد بدايــة عمليــة التغييــر السياســي، لــم تكــن هنــاك 
معارضــة سياســية كبيــرة، وال أزمــة اقتصاديــة، لكــن القادة والنخب السياســية اإلصاحيــة يف الرازيل 
ــذي  ــام ال ــن النظ ــة م ــاركية وديمقراطي ــر تش ــو أكث ــي نح ــام الرازيل ــك النظ ــوة لتحري ــم الق كان لديه
كان قائمــا))(. وبالتالــي إن أهــم مــا يحاجــج  بــه مؤيــدي هــذا الطــرح يف تناولهــم لموضــوع تفكيــك 
ــام  ــرم النظ ــدة  يف ه ــة المتواج ــية اإلصاحي ــب السياس ــوة  النخ ــم و ق ــو حج ــلطية ه ــة التس األنظم
التســلطي ودورهــا يف تغييــر أو إســقاط األنظمــة االســتبدادية وتثبيــت وتوطيــد نظــام ديمقراطــي 
تشــاركي بديــل عــن بنيــة النظــام التسلطي،فحســب المفكــر »رســتو« إن خلــق  نظــام بديــل لألنظمــة 

(1)  - Munck, Gerardo  and Carol Skalnik Leff, Modes of transition and democratization: South Amer-
ica and Eastern Europe in comparative perspective, Comparative Politics , Vol. 29, No. 3,(1997) 
p.343.

(2)  - Samuel P. Huntington, How Countries Democratize , Political Science Quarterly, Vol. 106, No. 
4 (Winter, 1991-1992) p.591.
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التســلطية )نظــام ديمقراطــي( يتطلــب توصــل النخــب السياســية )اإلصاحيــة( إلــى »إجمــاع إجرائــي 
جديــد يحــدد قواعــد اللعبــة السياســية«))(. 

 )- التفكك التفاوضي 

وفًقــا لهــذا النمــوذج االنتقالــي تحــدث عمليــة تفــكك األنظمــة التســلطية، بســبب عجــز 
ــببا يف  ــون س ــي تك ــة الت ــوى االجتماعي ــد للق ــدور المتزاي ــة ال ــي  يف مواجه ــام السياس ــف النظ وظائ
حــدوث تشــرذم يف بنيــة النظــام االســتبدادي، بحيــث إن إمكانيــة إحــداث تغييــر سياســي تكــون نتاجا 
لظهــور االنقســامات الداخليــة يف هــرم الســلطة بيــن التيــار المتشــدد والملتــزم باســتمرارية الحكــم 
ــي،  ــام السياس ــر النظ ــرورة تحري ــرة وض ــرح فك ــى ط ــن يتبن ــي الذي ــار اإلصاح ــتبدادي و التي االس
وعلــى أســاس هــذا الصــراع  يبحــث التيــار اإلصاحــي عــن حلفــاء وتأييــد مــن الجماعــات المدنيــة 
المعتدلــة والقــوى االجتماعيــة الجديــدة الداعمــة لفكــرة التغييــر والتحــول))(. فعلــى ســبيل المثــال، 
اتســمت  عمليــة التحــول السياســي يف كل مــن األنظمــة السياســية الموجــودة يف البيــرو، اإلكــوادور 
وبوليفيــا بـــحدوث تفــاوض مبــدأي  بيــن المعارضــة والتيــار اإلصاحــي قصــد إدارة المرحلــة 

ــة والخــروج مــن كنــف النظــام االســتبدادي))(.  االنتقالي

((bottom-up (التفكك من املستوى القاعدي -( 

         ترتبــط عمليــة التغيــر يف هــذا النمــط بحــدوث عمليــة تعبئــة اجتماعيــة مــن طــرف الفواعــل 
ــادة المســتوى التعليمــي، والتنقــل  المشــكلة للفضــاء العــام السياســي والمــدين مســتغلة يف ذلــك زي
المهنــي، والتعــرض لوســائل اإلعــام ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن وعــي عــام قــادر علــى إحــداث عمليــة 
ــة  ــك جمل ــى تفكي ــل عل ــة تعم ــذه التعبئ ــة ه ــث أن وظيف ــم. حي ــام القائ ــة النظ ــي يف بني ــول سياس تح
المرتكــزات البنيويــة والفكريــة التــي اســتطاع النظــام االســتبدادي أن يكرســها ويســتغلها يف عمليــة 
تقويــض أي تحــول سياســي أو اجتماعــي من شــأنه أن يغير أســلوب التنشــئة ومحور الثقافة السياســية 

(1)  -Samuel P. Huntington, The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century, ( Uni-
versity of Oklahoma Press, 1993) p.36.

(2)  - Kevin  Neuhouser, Transitions to Democracy: Unpredictable Elite Negotiation or Predictable 
Failure to Achieve Class Compromise?. Sociological Perspectives, vol. 41, no 1, (1998) p.70.

(3)  - Samuel P. Huntington, The Third Wave Democratization in the Late Twentieth Century, p.166.
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الداعمــة للنظــام التســلطي القائــم، ولذلــك فعمليــة التعبئــة االجتماعيــة أو السياســية  تعمــل أساســا 
علــى فصــل المواطنيــن عــن جميــع  وجهــات النظــر والرســائل االجتماعيــة التقليديــة المضبطــة ألي 
عمليــة تغييــر سياســي  وإعدادهــم لــوالءات والتزامــات جديــدة قائمــة علــى فكــرة تكريــس مبــادئ 
الحريــة والعدالــة االجتماعيــة، والتســيير التشــاركي للسياســات والمؤسســات العامــة، لذلــك يركــز 
ــى  ــادرة عل ــة ق ــوى اجتماعي ــق ق ــى خل ــدين عل ــع الم ــات المجتم ــدرة مؤسس ــى ق ــوذج عل ــذا النم ه

إحــداث عمليــة تحــول وتغييــر سياســي ديمقراطــي))(. 
نســتنتج ممــا تقــدم أن الحكــم االســتبدادي يف األنظمــة الغربيــة َتَفــكك عــر العديــد مــن 
المســتويات والمراحــل التــي كانــت بحاجــة إلــى صياغــة أطــر مؤسســاتية وتنظيميــة وعقــد اجتماعــي 
جديــد يتكيــف مــع كل مرحلــة مــن مراحــل االســتبداد، ألن األنظمــة التقليديــة المســتبدة اســتطاعت 
ــر االجتماعــي، والسياســي و االقتصــادي  حقيقــة أن تتكيــف بشــكل متفــاوت مــع مخرجــات التغي
ــذا  ــة ه ــن نمطي ــة، لك ــية التقليدي ــة السياس ــة األنظم ــت بني ــي مس ــوالت الت ــة التح ــن جمل ــج ع النات
التكيــف التدريجــي هــو الــذي أفضــى إلــى عمليــة االنتقــال مــن التصــور اإلجرائــي القائــم علــى فكــرة 
ممارســة الحكــم بطريقــة ال تخضــع إلــى مســتوى آخــر يســتطيع فيــه اإلطــار القانــوين والتنفيــذي أن 
ــك  ــه المل ــك في ــياق يمل ــى س ــواًل إل ــة وص ــون يف الدول ــدر القان ــو مص ــذي ه ــم ال ــد إرادة الحاك يقي
وال يحكــم، مــع إخضــاع الهيئــة الحاكمــة التــي يمثلهــا إلــى بيئــة قانونيــة يمــارس يف إطارهــا حــدود 
صاحيتــه أي االنتقــال مــن الحكــم الملكــي المطلــق إلــى الملكيــة الدســتورية ومــن األنظمــة 

ــة))(.  ــى أنظمــة ديمقراطي االســتبدادية إل

 ثالثًا- اجملتمع املدني يف مواجهة االستبداد

علــى الرغــم مــن أن المجتمــع المــدين كظاهــرة سوسيو-سياســية ارتبطــت دائمــا بمســتويات 
التحــول الحاصــل يف بنيــة المجتمــع وتطــور وظائــف الدولــة إال أن دوره الوظيفــي يف عمليــة تفكيــك 
ــاء  ــك والبن ــات التفكي ــة ومعاصــرة ناقشــت آلي ــة حديث األنظمــة االســتبدادية جــاء يف ســياقات فكري

(1)  - Robert  Springborg, Negotiated Transitions to Democracy, Critique: Critical Middle Eastern 
Studies, vol.3, No. 7 (1994) p.01.

دار  السلطة، ط)،) عمان:  إدارة  إسرتاتجية  معاصرة يف  دراسة  العامة:  والسياسات  الحديثة  السياسية  النظم  الخزرجي،  كامل  ثامر   -   (2(
مجدالوي،2004( ص.268.
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التــي بموجبهــا يتــم التحــول والتغيــر مــن األنظمــة التســلطية إلــى أنظمــة غيــر مســتبدة و ديمقراطيــة.
يف خضــم هــذا التجــاذب الفكــري المتعلــق بســياقات التفكيــك والبنــاء أشــار العديــد مــن 
الباحثيــن واألكاديمييــن إلــى أن وظيفــة مؤسســات المجتمــع المــدين يف ســياق دراســة األنظمــة 
السياســية المقارنــة تعــد مقاربــة حديثــة لفهــم الكيفيــات واآلليــات التــي تحــدث من خالهــا عمليات 

ــة.  ــتبدادية خاص ــة واالس ــة عام ــي يف األنظم ــر السياس ــول والتغي التح
ــى القمــة  ــر السياســي الموجــه مــن القاعــدة إل ــة التحــول والتغي تدعــم هــذه األطروحــة مقارب
((The bottom-up democratization)) كمــا أســلفنا الذكــر فهــدف هــذا التصــور هــو 
ــة تقويــض المجــال السياســي لاســتبداد والتحــول  ــة والفواعــل المســاهمة يف عملي ــد الكيفي تحدي
نحــو النظــم الديمقراطيــة. يحاجــج أصحــاب هــذا الطــرح أن مجمــوع الفواعــل  المشــاركة يف عمليــة 
تغييــر النظــام السياســي ترتكــز علــى فكــرة  توجيــه عمليــة التغييــر السياســي من األســفل ))مؤسســات 
المجتمــع المــدين والبيروقراطييــن المحلييــن(( إلــى األعلــى )النظــام السياســي الديكتاتــوري( قصــد 
القضــاء علــى بيئــة وبنيــة النظــام التســلطي جذريــا وتعويضــه بفواعــل بديلــة لهــا عــر خلــق مجــال 
ــة  ــة الوظيفي ــزز المكان ــدة تع ــة جدي ــية توافقي ــة سياس ــن بيئ ــل ضم ــي يعم ــاء اجتماع ــي وفض سياس
للمجتمــع المــدين ودوره يف عمليــات االنتقــال الديمقراطــي وتفكيــك بنيــة النظــم التســلطية))(، 
ــتبدة  ــة المس ــة األنظم ــدم قابلي ــر ع ــى كس ــل عل ــدين تعم ــع الم ــات المجتم ــار أن مؤسس ــى اعتب عل
لعمليــة التنميــة السياســية التــي يتــم مــن خالهــا خلــق بيئــة مواتيــة وفضــاء خصــب لممارســة العمــل 
الديمقراطــي، ألن وظيفــة وطبيعــة العناصــر المكونــة للمجتمــع المــدين تعمــل علــى تحســين األداء 
الديمقراطــي عــر خلــق شــرعية سياســية جديــدة لألنظمــة السياســية وكــذا معالجــة اإلطــار البنيــوي 
المســبب لألزمــات الديمقراطيــة )خاصــة أزمــة الســلطة واالســتقرار السياســي وأزمــة الهويــة ())(. 
يف خضــم هــذا الطــرح يمكــن أن نســتدل بــدور مؤسســات المجتمــع المــدين يف تونــس حيــث ســاهم 
هــذا األخيــر يف تفكيــك بنيــة النظــام السياســي الــذي نظــام الرئيــس بــن علــي وهــذا مــن خــال رفضــه 
الدائــم للعمــل بمحتــوى الدســتور الســابق خصوصــا يف مرحلــة مــا بعــد الثــورة مــن خــال مطالبتــه 
(1)  - Faraon, Montathar, Co-creating democracy: Conceptualizing co-creative media to facilitate 

democratic engagement in society,Thèse de doctorat. Department of Computer and Systems Sci-
ences, Stockholm University, 2018,  p.32.

)2)  - ليلى بن بغيلة، دور المجتمع المدين يف التحديث والتنمية السياسية يف الجزائر، مجلة المعيار، العدد 35، )4)20( ص.343.
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بتشــكيل جمعيــة تأسيســية إلعــداد دســتور جديــد يضمــن حريــات وحقــوق أكثــر للمواطنيــن ويجــدد 
الحيــاة السياســية بعيــدا عــن موروثــات وتبعــات النظــام الســابق))(. إضافة إلى هــذا تعمــل الجمعيات 
المدنيــة علــى الهيمنــة علــى المجــال العــام الــذي يقــوض المجــال السياســي المتحكــم فيه مــن طرف 
ــام  ــن القي ــة م ــات المدني ــذه المنظم ــن له ــراد المنتمي ــوع األف ــن مجم ــذي يمك ــكل ال ــلطة بالش الس
بتعزيــز شــبكاهتم االجتماعيــة والتعبيــر عــن عاقاهتــم )األخاقية(المناهضــة لفكــرة االســتبداد التــي  
ــكار التحــرر مــن المجــال السياســي  ــم سياســية تدعــم أف ــر و قي ــا يف آخــر المطــاف  معايي تشــكل لن
المقــوض لفكــرة العدالــة والحريــة. لذلــك فــإن انتقــال هــذه القيــم مــن مســتوى الفكــرة إلــى الفعــل 
ــة  االجتماعــي يــؤدي إلــى تشــكل العقــل الجمعــي والتصــور المشــرك القائــم علــى فكــرة المواطن
الديمقراطيــة التــي تعتــر ركيــزة أساســية يف تكويــن الوحــدة االجتماعيــة وخلــق بيئــة مثاليــة للعمــل 
ــى  ــز عل ــور ترتك ــذا المنظ ــال ه ــن خ ــتبداد م ــك االس ــة تفكي ــإن عملي ــي ف ــي))(. وبالتال الديمقراط
مجموعــة األدوار التــي مــن خالهــا يســتطيع المجتمــع المــدين أن يشــكل مجــااًل عامــا يمكــن مــن 
خالــه تجســيد تنميــة سياســية حقيقيــة تعمــل علــى تفكيــك بنيــة االســتبداد وكــذا ترســيخ قيــم الحريــة 
والســيادة الشــعبية والمؤسســات الحــرة الكفيلــة بخلــق نظــام بديــل عــن النظــام االســتبدادي، هــذا 
ألن التنميــة السياســية تســاهم يف زيــادة قــدرة النظــام السياســي علــى إدارة الشــؤون العامــة والتعامــل 

مــع المطالــب التــي تعكــس طبيعــة الثقافــة السياســية للمجتمــع))(.
ــار  ــى اعتب ــية عل ــاركة السياس ــتويات المش ــه بمس ــدين وعاقت ــع الم ــن المجتم ــا ع ــد حديثن عن
ــى  ــير إل ــة، نش ــم الديمقراطي ــط النظ ــة تنمي ــيا يف عملي ــددًا رئيس ــر مح ــة يعت ــذه العاق ــور ه أن مح
ــوم  ــن أن تق ــة يمك ــم وظيف ــد أن أه ــذي يعتق ــام “ Robert D. Putnam»  ال ــرت بوتن ــة روب رؤي
هبــا منظمــات المجتمــع المــدين  يف عمليــة تقويــض األنظمــة السياســية التســلطية هــي قدرتــه علــى 
ــي  ــع والت ــة للمجتم ــد المنظم ــيخ القواع ــة ترس ــراد يف عملي ــة لألف ــاركة الجماعي ــبة المش ــادة نس زي

الدولي حول  المنتدى  المستفادة والطريق قدما،   الدولية والدروس  التجارب  تقرير موجز حول  اإلنمائي،  المتحدة  برنامج األمم   -  (((
مسارات التحول الديمقراطي، 5-6 يونيو )))20( ص.29.

(2)  - Amanda, Bernard, Henny, Helmich, Civil society and international development, OECD Pub-
lishing, (1998) p.30.

(3)  - Pye, Lucian W., and Sidney Verba, Political culture and political development, (New Jersey : 
Princeton University Press, 1969) p.13.
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تعــد مكونــا أساســيا يف عمليــة تكويــن »رأس المــال االجتماعــي« الــازم  لخلــق التعــاون مــا بيــن 
المجــال السياســي والفضــاء العــام المــدين))(. يمكــن أن نفهــم ســياق هــذه األطروحــة مــن خــال 
ــت  ــي أحدث ــة والت ــكا الاتيني ــدين يف أمري ــع الم ــات المجتم ــه منظم ــت ب ــذي قام ــدور ال ــيد ال تجس
ــدول  ــذه ال ــم ه ــت تحك ــي كان ــتبدادية الت ــة االس ــك األنظم ــة تفكي ــاهمت يف عملي ــة س ــة فعال مقاوم
عــر توظيفهــا اإلطــار البنيــوي المكــون للمجــال العــام يف عمليــة نشــر األفــكار الديمقراطيــة ونقلهــا 
إلــى مســتويات ســلوكية وقيــم تعمــل علــى تغييــر بنيــة المجتمــع مــن األســفل لخلــق مســتويات تأثيــر 
أكــر علــى البنيــة الفوقيــة )الســلطة(. كان نتــاج هــذه العمليــة هــو توســيع مجــال المشــاركة السياســية 
يف عمليــة اإلصــاح السياســي وإجــراءات التمثيــل العــام وتفويــض الســلطة. إضافــة إلــى مشــاركة 
ــد  ــى العدي ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــد، وإضف ــتور جدي ــداد دس ــدين يف إع ــع الم ــات المجتم منظم
مــن المجــاالت التــي لهــا عاقــة بالحريــة الفرديــة والجماعيــة. عــاوة علــى ذلــك، وبغيــة تقويــض 
إعــادة بنــاء أنظمــة تســلطية يف دول شــرق أوروبــا رافقــت منظمــات المجتمــع المــدين عمليــة تحديــث 
ــذي  ــي ال ــل السياس ــال التمثي ــيع مج ــرة توس ــم فك ــي يدع ــام انتخاب ــاء نظ ــية وإنش ــزاب السياس األح
ــة للمجتمــع وكــذا إضفــاء مزيــد مــن الشــفافية والمســاءلة  يشــمل كافــة األطيــاف السياســية المكون
علــى العمــل السياســي مــن خــال القيــام بالتعبئــة االجتماعيــة التــي تفضــي إلــى مشــاركة الجمهــور 
يف عمليــة مراقبــة االنتخابــات أو تحديــد نتائــج االنتخابــات والســلطة التشــريعية))(.. يف الســياق نفســه 
اســتطاعت العديــد مــن تنظيمــات المجتمــع المــدين يف الوطــن العربــي علــى الرغــم مــن محدوديــة 
دورهــا يف عمليــة تفكيــك بنيــة األنظمــة السياســية يف المنطقــة أن تغيــر الثقافــة الســائدة القائمــة علــى 
ــادر علــى اإلطاحــة باألنظمــة المســتبدة ولعــل  ــر سياســي ق فكــرة التخويــف والســلبية مــن أي تغيي
أبــرز مثــال عــن ذلــك هــو الحالــة المصريــة ودور منظمــات المجتمــع المــدين الناشــطة يف اإلطاحــة 

بنظــام حســني مبــارك))(. 

(1)  - Foley, Michael W. and  Edwards, Bob ,The paradox of civil society, Journal of democracy, vol. 
7, no 3,(1996)  p. 41.

(2)  - Alagappa, Muthiah, Civil society and political change: An analytical framework, Civil society 
and political change in Asia: Expanding and contracting democratic space, (2004),p.p, 25-57.

البحرين- الجزائر-سوريا-األردن،  )3)  - عمرو الشوبكي وآخرون، الحركات االحتجاجية يف الوطن العربي: مصر- المغرب- لبنان- 
ط2، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 4)20( ص258.
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 رابعًا- اجملتمع املدني واالستبداد يف الوطن العربي أي دور...؟

يعتــر المجتمــع المــدين بمفهومــه المعاصــر بنيــة مســتحدثة علــى البيئــة والمنظومــة السياســية 
ــة  ــن وظائــف بعــض المؤسســات التقليدي ــه وبي ــى الرغــم مــن وجــود تشــابه وظيفــي بين ــة عل العربي
الزوايــا  المســاجد،  األوقــاف،  كمؤسســات  واإلســامي  العربــي  المــوروث  مــن  المســتوحاة 
والمــدارس الدينيــة وغيرهــا مــن التنظيمــات. لذلــك فــإن اإلطــار البنيــوي والوظيفــي المكــون 
ــن  ــي الراه ــة والنظــام السياس ــي تربطــه بالدول ــة الت ــتويات العاق ــر ومس ــدين المعاص ــع الم للمجتم
ــة.  ــه اإلجرائــي عــن طبيعــة النمــط المنظــم لمؤسســات المجتمــع المــدين التقليدي يختلــف مضمون
الــذي نشــأت فيــه هــذه  الزمنــي والمــكاين  إلــى الســياق  مــرد هــذا االختــاف يرجــع أساســا 
المؤسســات، حيــث أن المجتمــع المــدين بمنظــوره المعاصــر هــو محصلة ونتــاح للتحــوالت والتغير 
االجتماعــي والسياســي الــذي رافــق مختلــف مراحــل بنــاء الدولــة، يف حيــن أن اآلخــر جــاء يف ســياق 
عقــد اجتماعــي دينــي وأخاقــي محــدد مســبقا كمــا أشــرنا ســابقا. إال أن الُمجمــع عليــه يف اعتقادنــا 
أن المجتمــع المــدين المعاصــر يف الــدول العربيــة ضعيــف األداء واالنتشــار مقارنــة بنظيراهتــا يف 
الــدول الغربيــة،ألن بنــاء الدولــة يف الســياق العربــي لــم يدمــج مؤسســات المجتمــع المــدين بنوعيهــا 
التقليــدي والمعاصــر يف عمليــة التأســيس للعقــد االجتماعــي المحــدد لطبيعــة العاقــة بيــن الحاكــم 
والمحكــوم يف هــذه األنظمــة، وبالتالــي فــإن النخــب السياســية المكونــة للســلطة الحاكمــة عملــت 
ــال  ــق مج ــأهنا أن تخل ــن ش ــي م ــدين الت ــع الم ــات المجتم ــج لمؤسس ــال ومنت ــع أي دور فع ــى من عل
مــوازي للنظــام والســلطة ))(. نتــاج هــذا الفعــل السياســي أثــر علــى مســتويات العاقــة البينيــة للدولــة 
والمجتمــع المــدين يف هــذه الــدول، لذلــك ولحــد الســاعة فــإن نمــط الطبيعــة العائقيــة لهــذا التصــور 
البينــي ال تخــرج عــن ســياق عاقــة صــراع والتصــادم أو عاقــة إخضــاع، علــى الرغــم مــن أن التصور 
الغرامشــي )Gramsci( يعــزز فكــرة الصــراع بيــن الدولــة والمجتمــع المــدين علــى اعتبــار أن هــذا 
األخيــر هــو المجــال العــام الــذي ينبغــي أن تتجســد فيــه الهيمنــة القــادرة علــى كســر األيديولوجيــة 
الســائدة التــي يســتغلها النظــام االســتبدادي كأداة إلعــادة إنتــاج هيمنتــه))(. إال أن هــذا الصــراع يمكــن 

)))  -  برهان غليون، مجتمع النخبة، ط)، (بيروت: معهد اإلنماء العربي،986)) ص.278.
(2)  - Toepler, Stefan, Zimmer, Annette, Fröhlich, Christian, et al. The Changing Space for NGOs: 

Civil Society in Authoritarian and Hybrid Regimes. Voluntas:International Journal of Voluntary 
and Nonprofit Organizations, (2020), p.17.
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أن ينتقــل إلــى مســتوى التوافــق أو اإلخضــاع عندمــا تــدرك النخــب التســلطية أن الدولــة يف ســياقها 
الراهــن بحاجــة إلــى تحقيــق الهيمنــة السياســية مــن خــال وســائل أخــرى بديلــة عــن فكــرة اســتخدام 
ــق يف  ــاء تواف ــال بن ــن خ ــك م ــق ذل ــن تحقي ــه يمك ــوره أن ــب منظ ــادي وحس ــراه الم ــف واإلك العن
ــات  ــوادي والنقاب ــل األحــزاب السياســية والن اآلراء مــن خــال مختلــف المؤسســات الخاصــة، مث
ــة  ــا عاق ــة له ــية العربي ــة السياس ــب األنظم ــظ أن أغل ــرح ياح ــذا الط ــم ه ــركات ))(. يف خض والش
تفاعليــة أفقيــة فقــط مــع الفواعــل المكونــة لبنيــة نظــام الحكــم أو تلــك التــي كانــت ســببا يف تكوهنــا 
)العامــل الخارجــي( يف حيــن أن بقيــة الفواعــل األخــرى والتــي تعتــر جــزءًا أساســيا يف خلــق نســق 
سياســي منتظــم )األحــزاب السياســية، القطــاع الخــاص، المجتمــع المــدين....( مــا زالــت تشــكل 
هتديــدًا لهــا، لذلــك فــإن هــذه األنظمــة وقصــد الحفــاظ علــى بنيــة العقــد االجتماعــي الــذي تســتمد 
ــظ  ــة حف ــام يف عملي ــق للنظ ــا ح ــوة باعتباره ــف الق ــا توظ ــعوهبا إم ــه يف ش ــم ب ــرعيتها وتتحك ــه ش من
مؤسســاته -العنــف المــادي المشــروع- )مصر،ســوريا...( أو توظــف العامــل المــادي ســواء مــن 
ــل منظمــات المجتمــع المــدين وبأعلــى أي صــوت معــارض أو عــر  خــال تقويــض مصــادر تموي
تمويلهــا قصــد خلــق مجتمــع مــدين تابــع يســوق أليديولوجيــة النظــام السياســي وهــو مــا تولــد إمــا 

ديمومــة أنظمــة ملكيــة اســتبدادية مســتنيرة أو أنظمــة ديمقراطيــة مزيفــة.
اســتنادًا إلــى مــا تقــدم ذكــره يظهــر أن وظيفــة المجتمــع المــدين يف عمليــة تفكيــك االســتبداد يف 
الوطــن العربــي تأخــذ منحــى متشــعبا ومتشــابكا إال أن إعــادة بنــاء ومأسســة المجــال العــام الــذي 
ــد  ــة والمجتمــع مــن شــأنه أن يعي ــن الدول ــه مؤسســات المجتمــع المــدين دور الوســيط بي تشــغل في
بنــاء الــرأي العــام الــذي يصحــح أو ينتقــد مجموعــة السياســيات وكــذا صانــع القــرار علــى  مســتوى 
هــذه الــدول))(. ألن صانــع القــرار يف هــذه المنظومــة يهمــش كل المجموعــات االجتماعيــة التــي ال 
ــح  ــع المصال ــإن تجمي ــك ف ــن وجودها،لذل ــم م ــى الرغ ــا عل ــن اهتماماهت ــر ع ــائل للتعبي ــك وس تمتل
ــا  ــتغل فيه ــة تش ــة واقتصادي ــة وديني ــب علمي ــيرها نخ ــة تس ــات اجتماعي ــكل تنظيم ــركة يف ش المش

(1)  - Amon. Barros et Scott. Taylor. Think tanks, business and civil society: The ethics of promoting 
pro-corporate ideologies. Journal of business ethics, vol. 162, no 3,( 2020) p.507.

(2)  - Erich J. Sommerfeldt, The civility of social capital: Public relations in the public sphere, civil 
society, and democracy, Public Relations Review, vol. 39, no 4, (2013)  p.281.
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المجــال العــام وتمتلــك المــوارد ووســائل اإلعــام الازمــة إلنشــاء مجموعــات ضغــط ناجحــة))( 
مــن شــأهنا أن تقــوض مســارات االســتبداد المســتدام التــي تســعى هــذه األنظمــة إلــى تكريســه. كمــا 
أن زيــادة الضغــط االجتماعــي والسياســي علــى بنيــة وســلوكيات هــذه األنظمــة ينبغــي تكيفــا وظيفيا 
وزمنيــا لمؤسســات المجتمــع المــدين النشــطة يف المنطقــة العربيــة بالشــكل الــذي  يمكنهــا مــن أداء 
دور رقابــي فعــال، وهــذا ال يتــم إال مــن خــال توســيع مجــال نشــاطها جغرافيــا ووظيفيــا بحيــث 
ال يبقــى نشــاط المجتمــع محصــورًا فقــط يف المناطــق الحضريــة بــل ينبغــي أن يتغلغــل إلــى جميــع 
المناطــق التــي تمثــل حاضنــات للطبقــات االجتماعيــة المهشــمة بالشــكل الــذي  يخلــق فيمــا بعــد 
أداء وظيفيــا قــادرًا علــى زيــادة حجــم التعبئــة االجتماعيــة والسياســية  وكــذا يحقــق قابليــة تشــبيك 
العاقــات بيــن المســتوى الداخلــي ومجمــوع المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة التي تتقاســم نفس 
التصــورات واألفــكار خصوصــا يف المســائل المتعلقــة بحقــوق اإلنســان ومجــال العدالــة وغيرهــا 
مــن المجــاالت التــي تنظــم مســألة الحقــوق المدنيــة والسياســية للمواطنيــن لكــن بشــرط أن توافــق 
هــذه التصــورات طبيعــة المــوروث الدينــي واالجتماعــي المكــون للبيئــة والبنيــة االجتماعيــة للــدول 
العربيــة. لنصــل أخيــرًا إلــى تشــكيل نظــام قيمــي وأخاقــي يعكــس ســلوكيات األفــراد الرافضــة ألي 
نــوع مــن أنــواع التحكــم واالســتبداد وهــذا ال يتأتــى إال مــن خــال إعــادة بعــث وتجديــد مؤسســات 
المجتمــع المــدين التقليديــة خصوصــا دور المســاجد واألوقــاف قصــد تجديــد المنظومــة األخاقيــة 
ــة  ــة العربي ــة االجتماعي ــة البني ــق وطبيع ــا يتواف ــة بم ــة الذاتي ــي والرقاب ــل الجماع ــم العم ــيخ قي و ترس

واإلســامية .

(1)  - Zhuravleva, Irina Vladimirovna. Institutions of civil society in space of democratic politics. In 
: Procedia-Social and Behavioral Sciences. Vol. 166: Proceedings of The International Conference 
on Research Paradigms Transformation in Social Sciences 2014 (RPTSS-2014), 16–18 October 
2014,( Tomsk, Russia, 2015. Elsevier, 2015) p. 548 .
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 خامتة

نستشــف مــن خــال النقــاش الفكــري الســابق الذكــر والمتعلــق بمســألة تفكيــك بنية االســتبداد 
ســواء علــى المســتوى الفكــر اإلســامي أو الغربــي أن قضيــة االســتبداد ومســألة تفكيكــه تعــر عــن 
طــرح متعــدد األبعــاد والجوانــب، فعلــى الرغــم مــن اختــاف البيئــة السياســية والمــوروث الثقــايف 
المحــدد لطبيعــة األنظمــة السياســية فــإن جوهــر وأثــر االســتبداد علــى الشــعوب يــكاد يكــون قضيــة 
متفقــا عليهــا. لهــذا فمجمــل الدراســات المتعلقــة هبــذا وخاصــة تلــك الدارســة للنظــم السياســية، 
ــة  ــط الدول ــذي يتوس ــام ال ــال الع ــال يف المج ــدين فع ــع م ــات مجتم ــد مؤسس ــاب تواج ــرى أن غي ت
ــة خاصــة.  والمجتمــع مــن شــأنه أن يخلــق ديمومــة لاســتبداد يف األنظمــة السياســية عامــة والعربي
لذلــك فــإن عمليــة تفكيــك وتقويــض األنظمــة االســتبدادية  يف العالــم العربــي البــد لهــا مــن إطــار 
مؤسســايت وتنظيمــي يمنــع النخــب السياســية الحاكمــة مــن االســتفراد بالســلطة الحاكمــة، وهــذا ال 
ــة علــى الفضــاء  ــادر علــى الهيمن ــاج وبعــث مجتمــع مــدين حقيقــي  ق ــم إال مــن خــال  إعــادة إنت يت
العــام والحيلولــة دون أن تكــون الدولــة هــي الفاعــل الرئيســي والوحيــد المتحكــم يف عمليــة صنــع 
القــرار، ولتعزيــز  هــذا اإلطــار المؤسســايت  البــد مــن ربطــه بإطــار وظيفــي  يمكــن مــن خالــه  خلــق 
ســياقات فكريــة ووظيفيــة تمكــن منظمــات المجتمــع المــدين مــن أن تكــون فاعــاً رقابيــا ومشــاركا 
يف عمليــة صنــع ورســم السياســات بغيــة خلــق أطــر جديــدة تمكــن المنظمــات والفواعــل األخــرى 
مــن عمليــة المشــاركة يف صنــع القــرار بالشــكل الــذي يجعلهــا تتكيــف وظيفيــا وزمنيــا ضــد جميــع 
ــة،  ــاج أنظمــة ســلطوية أخــرى يف األنظمــة السياســية العربي ــد إنت التحــوالت التــي مــن شــأهنا أن تعي
ــب  ــن الجان ــام بي ــاق الت ــا االتس ــق لن ــلوكي  يحق ــار س ــي و إط ــام قيم ــدوره نظ ــا ب ــج لن ــا ينت ــذا م وه
المؤسســي و الــدور الوظيفــي للمجتمــع المــدين  خصوصــا يف الوظيفــة المتعلقــة بتقويــض جميــع 

الســياقات المنتجــة لاســتبداد.  
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