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  إىل السائرين بقلوهبم يف طريق اإلسالم

  من شهيد، نعيش على ومضات جهاده، ونستلهم منه ما نشاء

  وجريح، رافع اهلامة، صابر لتحيا القلوب باإلباء

  وأسري، شامخ، طأطأ له اجلمع، خجالً وحياء

  وجماهد، راح يغدو، وبيمينه يرفع اللواء

  إىل هذا وذاك، رواحل دون اخلوالف، كالقمم الشماء

  إىل الزاحفني لرفع رايات اإلسالم، ميتطون صهوة اجملد إىل العلياء

  إىل من انتظرا مثرة غرسهما، والدي الغايل وأمي احلنون، رمزي البذل والعطاء

  إىل إخواني مجيعاً، الذين أحاطوني بالعون واحلب والدعاء

 وهؤالء أولئك إىل  أهدي هذا البحث،   



 
 
 

 

Ȱا العمǾام هƢǙ ɂعل ƗȹعاǕ ɃǾال Ȱاجللي Ʉالعل ȀȮȉǕاجياǿ Û  نǕ ȿ Ûياȹالد Ž عاȥاȹ ȼعلƶ نǕ ȼمن

ǥȀǹɇا Ž ȼوابǭ ƗǤسȮɅ.  

ȰȑاȦال ɃǽستاǕ ƂǙ Ȍالƪامتناين ا ȿ ɃȀȮȊب ȼوجǩǕ حممد موسوين  ǿتوȭالد Û ȰǤق ɃǾال Û

ȼلȡاȊم ǥȀǮȭ م منȡȀال ɂعل ÛǬǶǤا الǾه ɂعل ȣاȀȉɋا.  

علينا بتوجيȾاőم  اȭما Ǖقدم ǹالȿ ɃȀȮȉ Ȍ عȥȀاين Ȱȭ ƂǙ اɉساǥǾǩ الɅǾن ǺǤɅ Ɓلو

 ȎȹȿاȾǶǝم  ȿ معلوماőم  

ƘǹǕ ȿا Ȱȭ ƂǙ من دللوا ǕمامɄ الȎعوباȹǕ ȿ ǧاȿǿا يل الدǡǿ علȕ ɂوȯ مسƢǙ Ž źƘام هǾا 

Ʉالعلم ȁاƱاال.  

 



 

  :مȪدمة عامة
  

مل تعد اهلوية Ƣثل أمرا واقعا، أي توزيعا واضحا للجماعات يف مدى غري حمدد املعامل       

الزمنية، فقد أصبحت مفهوما نسبيا يرتبط يف نفس الوقت بالƕاعات ومـوازين القـوى،   

إهنا مسرية يف طور التشكل، وضع تـارخيي إىل األبعـاد العاطفيـة    . وبتوازن البىن أيضا

نفسية للهوية وإىل أوليات اكتساب إدراك اهلوية عرب تربية الطفل وعامله االجتمـاعي،  وال

  .ومع ذلك يبقى مفهوم اهلوية، مفهوم داخليا يعكس معطيات خارجية

أثبت العلم احلديث أن اإلنسان، مهما كان لونه أو عرقه، يتساوى بصورة عامة مع       

املوروثات البشرية، اليت حتدد قدراته وقابلياتـه   أي إنسان آخر مهما كان لونه أو عرقه يف

واستعداداته واجتاهاته، كما تؤكد الديانات واملدارس الفلسفية واملـذاهب السياسـية يف   

الوقت احلاضر، ويف سائر أƲاء العامل، أن اإلنسان مهما كان لونه أو عرقه أو عقيدتـه أو  

الواجبات مع أخيه اإلنسان، أينمـا  جنسيته، يتساوى تساويا كامال ومطلقا يف احلقوق و

وجد على سطح املعمورة، كما تؤكد هذه الديانات واملدارس الفلسفية واملذاهب حـق  

هذا اإلنسان، يف أن يعيȈ حياة كرمية الئقة بإنسانيته، حياة تسـودها احلريـة والعدالـة    

  .واملساواة واألمن واالستقرار

ي جمموعة بشرية خيتلف عن اإلنسان يف أي ومع كل هذا التساوي، فإن اإلنسان يف أ     

إن لإلنسـان هويـة   ". اهلوية"جمموعة بشرية أخرى بشيء مهم جدا يطلق عليه اصطالح 



ب 

خاصة باجملموعة البشرية اليت هو أحد أعضـائها  " هوية"خاصة به Ƣيزه عن غريه، وبالتايل 

  .وƢيزها عن بقية اجملموعات البشرية األخرى يف هذا العامل

هي الرباط الرئيسي الذي جيمع ويوجد أناس هذه " اهلوية"من جهة أخرى، إن هذه       

  .اجملموعة، وجيعل منهم شعبا أو أمة أو غري ذلك

إن لكل إنسان هوية هي عبارة عن حمصلة انتماءاته اليت يشترك فيها مع أفراد اجملموعة      

واهلوية هي السمة الـيت  . عنهمالبشرية اليت هو أحدها، ويف الوقت نفسه يتميز من خالهلا 

وتتطور . Ƣيز أي جمموعة من البشر عن أي جمموعة بشرية أخرى سواء أكانت شعبا أم أمة

هوية اإلنسان نتيجة حمصلة متكاملة من انتماءاته، وآخذين بعني االعتبار هذين األمـرين،  

 اجلزائـر  فإن الغرض هو وضع مشروع تصور هلوية اإلنسان يف الوطن العريب عموما، ويف

خصوصا، من خالل االنتماءات الرئيسة اليت حتدد هذه اهلوية، يف الوقت الذي تتعرض له 

  .هوية املواطن يف األقطار العربية لشىت التهديدات

لقد أصبح وضع مشروع تصور هلوية اإلنسان يف الوطن العريب عموما، ويف اجلزائـر       

ورة عامة أصبح موضوعا هامـا يف  خصوصا، ضرورة ملحة، ذلك أن موضوع اهلوية بص

بات أمر اهلوية أمـرا  ... عاملنا املعاصر يف خضم التطورات والتغريات املتسارعة يف العامل

حيويا وفاعال يف الثقافات واحلضارات املعاصرة، خصوصا يف مراحل الصراع والتصـادم  

زال وسيبقى وكان هذا يتم وما . والتوحد واالندماج، مراحل تقارب الثقافات وتباعدها

    Ȉمتواصال يف عصر يتنامى فيه اإلحساس باالختالف والقلق البشـري بشـأن التعـاي



 

والتواصل، أو الصدام والتقاطع، ومن هذه احلاالت تفترض اهلوية كمرجعيـة يف الفعـل   

  .والسلوك

ال شك أن عاملنا عامل متغري، كل شيء يتطور فيه من السياسـة إىل االقتصـاد، إىل        

 االجتماع، وحتصل اكتشافات علمية ومعرفية هائلة تضعنا أمام حقائق جديـدة  البيǞة، إىل

يصعب جتاوزها وحتدث قفزات كبرية يف زمن قياسي تتمظهر يف حتوالت كبرية، وتبدالت 

كثرية يف املفهوم والرǗية، وتتعزز أكثر فأكثر فرص التواصل واالتصال بـني الشـعوب   

ليت جتعل التفاعل احلضاري مسألة شـبه يوميـة،   واحلضارات بفعل التقنيات والوسائل ا

  .وحقيقة تعيشها اإلنسانية مجعاء

ولكن، إىل جانب كل هذا، ما تزال مسألة العالقة بني الشعوب واألمم واحلضارات      

يف عامل اليوم تشهد تأزما وخلال يف جوانب كثرية هتدد األمن والسالم العامليني، وما تزال 

صيȠ وأطر وأشكال سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية تـنظم  هذه املسألة تبحث عن 

  .االختالفات القومية وتضبط ديناميات األمم وتنظم حركة سري العامل باجتاه املستقبل

ما من شك، أن Ƨة التبدل والتغري والتحول والتطور تفرض نفسها بقوة علـى الواقـع   

سة حركة انسيابه وشـكل واجتـاه هـذا    العاملي، إال أن هذا التبدل إذا ماتعمقنا يف درا

االنسياب ال بد تظهر لنا مجل من حقائق تكمن يف عمق هذه التبـدالت والتحـوالت،   

حقائق تولد من رحم طبيعة هذا العامل وال تأيت من خارج الزمان واملكان، وتفرض نوعا 

 حوله  ةملتنوعمن اعتراف بأن العامل الذي تبارى الكثري من املنظرين إىل إطالق التوصيفات ا



د 

هذا "... للقوميات عابرعامل "، إىل "العامل بال حدود"إىل نظرية " القرية الواحدة"من العامل 

العامل هو من طبيعة شديدة التعقيد، متشابك إىل درجة كبرية، ولكنـه Ʒتـوي علـى    

ودوره اǂوري يف هذا العامل، " اإلنسان"تناقضات هائلة يف النظرة القاعدية األساسية ملوقع 

ويشتمل على تنوعات ثقافية وحضارية مؤثرة إىل حد بعيد يف صـياغة الواقـع العـاملي    

  .عاصرامل

تـربر   ةالغاي"فالتربير العقائدي يتحول إىل فلسفة قائمة حبد ذاهتا، ترتكز على مبدأ       

، وغالبا ما يقع هذا التربير يف هذه االزدواجية املتناقضة اليت عبثا حتاول املزاوجـة  "الوسيلة

بني اهلدف واآلليات املعتمدة يف حتقيقه، وبني التصـورات كمبـادǛ وانطالقـات، إىل    

  .ملمارسات كأهداف جمسدة يف الواقع االجتماعي الكليا

، يف إطارها العام سواء على شـكل  "اهلوية"وإذا حبثنا عن أهم القضايا اليت جتسد لنا     

  :تصورات نظرية، أو حىت على شكل بعض املمارسات السياسية، فنجدها كاآليت

1- ɄȎǺȊالȿ Ʉوعȑوƫا:  

ن امليزات والُبىن املوضوعية، كما هـو احلـال يف   تظهر اهلوية الثقافية كمجموعة م     

كمـا أهنـا   . التفكري العفوي ضمن اإلطار اجلمعي، واإلطار االجتماعي واإلطار التارخيي

كما هو احلال يف الـتفكري العفـوي يف إطـار    ( تظهر كمبدأ أو عملية موضعة لɊشياء 

الذي سيسمح لنا Ƣييز أفضل إن التوافق "... الوعي والالوعي الفردي"، "اخلربات املعاشة"



 

للموضوعية الفردية يف اهلوية الثقافية أو إدراك أفضل ملعـايري الثقافـة اجلمعيـة هلويـة     

  .املوضوعات، سيظهر كمحدد ميكننا أو جيب علينا حتقيقه

  :العاƫية ȿالȀȦدɅة -2

جمتمعـات،   ، أفرادا أو"اجملموعات"ُتوصف اهلوية الثقافية عادة بأهنا ما يعرب عن تفرد      

اليت تفصل " احلدود"وما مينعهم من الصراع الفكري أو العملي، وما ميسح ببساطة ونقاء 

بينهم، وما ُيترجم ميل العالقات املتبادلة بني احلقائق اللغوية، واحلقائق الدينية، وحقـائق  

د أيضا إذا قلنا بوجود أنظمة للحياة، فإنه يوج( النسب، واحلقائق اجلمالية مبعناها الواسع 

  .، واحلقائق السياسية)أنظمة موسيقية وأدبية

  ):الȦȎوȿ ǥالȊعƑ(النǤǺة ȿالعوام  -3

هذه الفǞة من القضايا موجودة يف كل مكان، لكن بصـياغات خمتلفـة بتفـاوت           

لعل أهم هذه الصيȠ يف احلديث عن النخبة . بني الفترات املتعددة يعالقات التناظر الوظيف

( للتفريق بـني الثقافـة    -على األقل منذ القرن التاسع عشر –سيكية والعوام صيغة كال

أو بشكل أفضـل  ( ، والثقافات التعبريية للجماعات االجتماعية )العلمية، التقنية، األدبية

، ويف هذا السياق ُتضيف هذه الصيغة دالالت جديـدة  )انتماءات األفراد إىل اجلماعات

..) يف اجملال التطبيقي، املـدارس ( واألنشطة التربوية أخرى، أمهها إعطاء السلطة للمعاهد 

التقنية، وبني الثقافـة   -لتكون هي اجلانب األهم حلل التوترات التارخيية بني الثقافة العلمية



و 

اجلمالية، بني احلفاȗ على التقاليد، وبني التجديد الثقايف، بـني أدب املشـاعر وتطـوير    

  .اشرة إىل القضية الرابعةهذه النقاط تقودنا مب. امللكات الذهنية

4- ȯوǶالتȿ ǧاǤǮال:  

عكس مصطلح اهلوية الثقافية هنا بشكل معني نفسه حتت معيار الزمن، بغض النظـر      

بالسلطة الزمنية  –اهلوية الثقافية  –عن حتديد مرجعية التقدم أو نقد عالقة ذلك املصطلح 

  .للتاريخ واملفترضة سلفا يف أي حبث عن تارخيية الثقافة

اهلوية الثقافية تقاوم الزمن كرمز للتغيري، كما أهنا تعترب نفسها أساسـا ضـمنيا ألي        

  .حتول، كما أهنا تظهر بنفسها كنموذج للتغيري

هناك حضور لبعض املسلمات الواهنة اليت حتاول بشكل منتظم تثبيت أو مقارنة آثار      

يف املقابل هناك حضور ملسلمات قويـة  ، وتغري فردية اجلماعات، ةالثبات باآلثار التارخيي

 –يف املفاهيم اهليجيلية  –دفعت بوحدة اجلماعات إىل ما وراء النقطة اليت ميكن تسميتها 

  .هوية اهلوية واالختالف

انطالقا من هذه املقدمة كانت دراستنا ملوضوع رسالتنا يف املاجسـتري املوسـومة         

' اأƴوذج' .حزب جبهة التحرير الوطين -يف اجلزائراهلوية الدينية والنخبة السياسية "بـــ

  .حممد موسوƆ: من إشراف األستاذ الدكتور".

  :Ź تقسيم البحث إىل ثالثة فصول

  .وتناولنا فيها املفاهيم العامة للثنائية اخلاصة مبوضوع الدراسة: اȪƫدمة



ز 

  .املوضوعي والشخصي -1

  .العاملية والفردية -2                  

  . )الصفوة والشعيب(النخبة والعوام   -  3                             

  .   الثبات والتحول -4                                       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ɄǲȾنƫا Ȱǹدƫوتناولنا فيه إشكالية البحث وفرضياته، واملفاهيم اإلجرائيـة واملـدخل   : ا

  .ة من موضوع الرسالة، واألهداف املرجو)نظرية النسق االجتماعي(النظري 

ȯȿɉا ȰȎȦاهلوية الدينية: ال.  

  .ويندرج حتت هذا الفصل Ʀسة مباحث

  .النخبة السياسية: الȰȎȦ الǮاين

  .ويندرج حتت هذا الفصل ستة مباحث

ǬالǮال ȰȎȦوالدراسة امليدانية -حزب جبهة التحرير الوطين: ال.  

  .ويندرج حتت هذا الفصل أربعة مباحث

  :الدǿاسة اƫيداȹية

  تناولنا فيها، 

  .خطة الدراسة امليدانية •

  .حتديد طبيعة الدراسة امليدانية  . أ

 .إجراءات ووسائل الدراسة امليدانية  . ب

 .عرض وحتليل النتائج  . ت

 .خاƢة
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ارتأينا البحث حول املوضوع العام إلطار اهلوية بالنسـبة   من خالل هذه الدراسة
للنخبة السياسية يف اجلزائر متمثلني ذلك يف األحزاب السياسية ذات الفعالية و اجلماهريية، 
راجني بذلك الوصول إىل بعض املقاربات املنهجية و املوضـوعية يف معرفـة العالقـة و    

صورات و املمارسات، و بالتايل كيف ميكن لنـا التمييـز بـني    التواصل بني أشكال الت
  .األشكال املختلفة و املتباينة فكرا و جتسيدا، مظهرا و جوهرا، شكال و مضمونا

  :و على هذا األساس كان اإلطار و املدخل املنهجي ملشروع رسالتنا هذه كاآليت 

  :اȮȉɋالية 

  :هجي كاآليت كانت إشكاليتنا هلذا البحث و وفق التصور املن
إىل أي مدى ميكن اعتبار هوية النخب السياسية يف اجلزائر مظهـرا مـن مظـاهر     -

  التجسيد و ذلك انطالقا من التنظري ؟
  و ما هو مكان اهلوية بني هذين البعدين ؟ -

  :الȑȀȦية 

وضعنا بعض الفرضيات اليت تساعدنا على حتليل هذا املوضوع و بعمق حىت يتسىن 
ا بني التصورات اليت تقال و املمارسات اليت جتسد انطالقا مـن ذلـك   لنا معرفة العالقة م

  :التصور، فكانت فرضياتنا هلذا البحث كاآليت 

  :الȑȀȦية الǝȀيسية 

  .كلما كان التصور موضوعيا و واقعيا، كانت جتسيداته يف اجملتمع أكرب

  :الȑȀȦياǧ الȀȦعية 

  .ر أجدىكلما كانت املصلحة العامة أوىل، كانت ممارسة التصو -
 .كلما غلبت املصلحة الفردية، أصبحت املمارسة شكلية -
 .نقص املمارسة مرده إىل سوء فهمها للتصور -
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  :اȦƫاهيم اɋجȀاǝية 
إن مفهوم اهلوية مفهوم حديث ظل يف مفترق الطرق بني علم االجتمـاع   :اƬوɅة-      

إىل مـع مطلـع    وعلم النفس واألنثروبولوجيا، ومل يعرف االهتمام احلقيـق للبـاحثني  
  .السبعينات

لقد تناولت مجيع التخصصات أو االختصاصات بعض جوانبه كالدور واهلوية واألنـا      
  .وذلك ما زاده تعقيدا

إن كل حماولة إلعطاء تعريف واضـح  :" يف أزمة اهلوية قائال "  Oriol,M" يكتب     
نثروبولوجيني ستظل بدون وهنائي ملفهوم للهوية حبيث يرضي االجتماعيني والنفسانيني واأل

  )1("جدوى 

وهلذا فإن اهلوية هي افتراض ضرورة إحساس الفرد داخليا بأنه واحد وبأنه هو نفسـه      
  .طيلة مسريته الشخصية يف الزمان واملكان

فالدين ظاهرة إنسانية عامة و شاملة مالزمة لإلنسان حيثما وجد، أقرت : الدɅن -   
ّدسة، كما شهدت به بقايا ما قبل التاريخ مبا حوتـه مـن   به معابد و أهرامات و دور مق

  .نقوش ورموز و آثار ذات صبغة دينّية
إنّ املتتّبع للظاهرة الدينية عرب التاريخ ليجدها أكثر تعقيدا و تشّعًبا، تتشـابك فيهـا   
مفاهيم عديدة ختتلف من دين إىل آخر، يتعذَّر فيها حصر الدين يف قالب واحـد دون  

  .األديان و معرفة ماهيتها و خاصيتها اإلحاطة بكلّ
إّنما الّدين يف احلقيقة هو نظائر حياة للفرد و األسرة و اجملتمع «: يقول حسن حنفي  

هو تصّور كامل للحياة ينبثق منه نظام للمجتمع مّتفق مع نظـائر  . و اإلنسانية مجعاء
تربير الشقاء، مفجر الدين وسيلة و ليس غاية يف ذاته، طريق إلسعاد البشر ال ل. الكون

إلبداعات البشر من خالل االجتهاد و التغيري احلر و القدرة على اجلهر باحلق و لـيس  
دافع إىل التقّدم و خمطّط للمسـتقبل و لـيس   . أداة كبٍت و خوف و قهر و حرمات

                                                 
(1 ) La crise de l’identité comme forme culturelle, in peuples méditerranées, 1983, 
p32. 
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راجًعا إىل الوراء حنينا إىل املاضي، فاجلّنة يف املستقبل و ليست يف املاضي، و العصـر  
  .)1(»قادم و مل يتولّى بعد الذهيب

هتتم نظرية املمارسة بإعادة االعتبار للفاعل االجتماعي، باعتبارها رد : اƫماǿسة -        
ا للبناء االجتماعي، فعل على النظرية البنيوية، اليت أمهلت النظر إىل اإلنسان، وجعلته خاضع

القـة الفاعـل بالبنـاء    مركزة علـى ع  *"بيري بورديو"ومفهوم املمارسة عند.ونتاجا له
  .لفاعلون بإعادة إنتاج هذا البناءبأن يقوم ااالجتماعي، وهي العالقة اليت تنتهي 

 -ǡȂƩأصحابه و جنده الذين مع رأيـه  : مجاعة من الّناس؛ و ِحزُب الّرجل : ا :
جنود الكفار، تألبوا و تظاهروا على حزب النّيب صلى اهللا : أحزاب؛ و األحزاب : اجلمعو

 )2(﴿اللّهم اهزم األحزاب، اللّهم اهزم األحزاب، و زلزهلم﴾: و يف احلديث . و سلّمعليه 
احلزب اجلماعة، و كل قوم تشـاكلت  : الصنف من الّناس، قال ابن األعرايب : و احلزُب 

  )3(.قلوهبم و أعماهلم، فهم أحزاب، و إن مل يلق بعضهم بعًضا
جتّمعوا و صـاروا أحزاًبـا، و يف   : ُبوا الطائفة من الّناس، و حتزَّ: و احلزُب أيًضا 

، أي يقوِّيهم و يشـّيد منـهم،   )4(»ُيريد أن خيرِّهبم«: حديث ابن الزبري رضي اهللا عنهما 
  )5(.جيعلهم يف حزبه، أو جيعلهم أحزاًباو

تنّوع ك إىل اختالف وو يعود ذل..هناك تعاريف خمتلفة و متعّددة للحزب السياسي
األسس الفكرية و األيديولوجية الّتي تستند عليها هـذه التعـاريف، فمـثالً األحـزاب     

                                                 
 منشـورات ، في الثقافة السياسية أداء حول أئمة الفكر و الممارسة في الوطن العربـي : حسن، حنفي ) 1(
  .302: ص . 1998، دمشق 1الء الدين، طع
من أهم علماء االجتماع في السنوات األخيرة، لما قدم من إسهام وأفكار فـي  ) 2002-1930(بيير بورديو * 

البحث االجتماعي والنظرية االجتماعية، ولما اتسمت به دراساته من سمات األصـالة والعمـق، والعتمـاد    
    .  عايشة أكثر من اعتمادها على التأمل وغرفة المكتبدراساته في مجملها على التجربة والم

كتاب الجهاد و السير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة و الزلزلـة  (الصحيح : أخرجه البخاري ) 2(
  ).2775حتّى  3/1072
  .ِحْزب: ، مادة )309-1/308(ابن منظور لسان العرب ) 3(
  ).3/445(ي شرح صحيح البخاري فتح البار: ِابن حجر العسقالني / أنظر ) 4(
النهايـة فـي   : ، ابن األثيـر  )1/56(مختار الّصحاح : ، الرازي )1/309(ابن منظور لسان العرب ) 5(

  ).1/376(غريب الحديث 
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الشيوعية، و باالعتماد على الفكر املاركسي اللِّينيين تعترب احلزب أداة الطبقة العاملة للتغيري 
احة و ليس س..الثوري و حتقيق ديكتاتورية الربوليتاريا و من مثَّ اجملتمع الشيوعي فيما بعد

فيعتمد يف تعريفه ) 1920-1864( )1(أّما ماكس فيرب. إلعتاق الطاقات الفردية اخلالقة
على البعد االجتماعني حيث يرى أنّ احلزب عبارة عن مؤسسات اجتماعية تقوم علـى  
أساس االنضمام الطّوعي، لغرض توفري القدرة لقيادتـه مـن أجـل حتقيـق اهلـدف      

  .جل احلصول على منافع شخصيةو الفرصة ألعضائه من أ...املوضوعي
     -ǢǺفلفريـد بـاريتو   " جنده يرتبط باسم : النvelfrido Pareto "  عـامل ،

االجتماع اإليطايل، لينطلق املفهوم بعد ذلك يف استعماالت عديدة تتراوح بني اخلصوص 
بتعـدد جمـاالت املعرفـة، أو    " النخب" و العموم، و القوة و الضعف من حيث تعدد 

و سيادهتا أو قيادهتا و تأثريها يف " النخبة" ببعض اجملاالت، و من حيث هيمنة خصوصيتها 
  .مقابل ضعف و تأثر املكونات األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
عبارة -األحزاب السياسية في ظل النظام الديمقراطي: موسوعة الزقورة : عادل عباس، الشيخلي . د) 1(

  .http://www.zaqora.4t.com، 1عن مقال، ج
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 ȰǹدƫاɃȀȚالن:  

 تتـالكو (عنـد   مناقشة املوضوع مع بعض األساتذة أن املنهج الوظيفي درأينا بع
ـ  -و الذي هو نسق من عناصر النسق االجتماعي  - *)بارسونز و الـذي يسـاعدنا   ه

انب البحث إىل العمل املنوط بـه  كمدخل نظري يف حماولة معرفة رد كل جانب من جو
  .ذلك يف دائرة األدوار و الوظائف و الفعل االجتماعيو

 ȣهداǕǬǶǤال:  

ل حبث أو تصـور إال و لـه أهـدافا    املتعارف عليه يف البحوث األكادميية أن لك
ك وفق منهجية علمية و عملية و موضوعية، يريـد  توصل إليها و ذلمبتغيات يريد أن ُيو

  .الباحث أن يتوصل إليها و يبلّغها للقراء و املهتمني
  :على هذا األساس وضعنا بعض األهداف 

 .معرفة دور األحزاب السياسية كنخب يف اجملتمع اجلزائري -
 .حماولة التقريب بني تصورات هذه النخب و ممارساهتا يف الواقع االجتماعي -
 .ة يف حماولة إجياد عالقة تداخل ال تنافر بني القمة و القاعدةالرغب -
الرغبة يف أن يأخذ املوضوع حقه من البحث كدراسة علمية منهجية شاملة، فهـو   -

 .على أمهيته مل يأخذ حقه ـ فيما اطلعت ـ من اهتمام الباحثني واملتخصصني
 
 
 
 
 

(Talcott Parsons 1979-1902(تالكوت بارسونز (*)    

. عد بارسونز أشهر عالم اجتماعي وظيفي في الواليات المتحدة األمريكية والعالم الغربي علـى العمـوم   ي  :
وعلى امتداد أكثر من نصف قرن من الكتابة والبحث استطاع بارسونز طبع علم االجتماع بتحليالته الوظيفية 

باألسلوب الصعب فـي حـين أن   ، وهو مثل ألن تورين و بيير بورديو و جاك بيرك و آرون تتميز كتاباته 
.كتابات روبرت ميرتون هي األسهل في علم االجتماع  
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  :اƬوɅة -1
يف املنطق مبدأ الفكر والتفكري، ويعين تطابق الشيء مع ذاته وعناصره، رغم التحول      

    .أ= أ : اضية والتغيري الذي يطرأ عليه، ويتم التعبري عنه بصيغة ري
من هنا يتم النظر إىل موضوع اهلوية وتسعى اهلوية إىل توضيح معامل الشيء الذاتية،     

تاريخ الفلسفة على هذا املوضوع يف باعتبارها مهمة يطلع عليها الفيلسوف، ويكشف 
 *برمينيدسيقول بالتغيري يف حني أن  *هراقليدسخمتلف مراحل الفكر الفلسفي، فلقد كان 

، ويواجه الفالسفة دائما سؤاال )1(د أنه يتعني على الشيء أن يطل بعيدا عن كل تغرييعتق
هل العامل يتغري حقيقة أم ظاهريا، أو ال يتغري مطلقا ؟ وحبسب األجوبة املقدمة : أساسيا هو
يف التاريخ إىل القائلني بالثبات والقائلني بالتغّير واǂاولني راء الفالسفة تصنيف آ نستطيع 

  .مع بني التغّير والثباتاجل
التحول والتغري والثبات واالستقرار بل تشمل مسألة ولكن مسألة اهلوية ال تنحصر يف     
الوحدة والكثرة والتنوع والتعدد، والوحدة واجلوهر واǂتوى، والشكل والظاهر، : مثل

  .ويةواحلقيقة والواقع، والنسيب واملطلق، وغريها من العناصر املتصلة مبوضوع اهل
لكن مع التطورات والتحوالت والتعقيدات يف خمتلف اجملاالت الفكرية والعلمية، جعل     

لفي د كلو" موضوع اهلوية موضوعا مشتركا ملختلف العلوم والثقافات، ولعل ما كتبه 
، من أهنا تقع اليوم على أكثر من مفترق 1977) اهلوية( على هامȈ ندوة )2("ستروس 

  .داللة الطرق، له أكثر من
  :ففي املسار الغريب ميكن الوقوف عند مظهرين من مظاهر هذه األزمة    
طرحت إشكالية الثقافة واهلوية وإمكانية           متعلق باملشروع األنثروبولوجي -1  

  .معرفة اآلخر وهويته
                                     

فيلسوف يوناني، ولد في أفسس، وكان من األسرة الحاكمة، له مƌلف ) م.ق 483 -544: ( يراقليدسه  *
  ".في الطبيعة" بعنوان

  .، تدور فلسفته حول الكاƑن والظاهر)ج إيطاليا( فيلسوف يوناني ولد في إيلية) م.ق450 - 515: ( بارمنيدس  *
، دار القصبة )في التاريƣ والهوية والعنق( لنقد والتأسيسبغورة الزاوي، الخطاب الفكري في الجزاƑر بين ا)  1(

  .122، ص 2003للنشر، الجزاƑر، 
(2 ) Claude Lévi- Strauss : l’identité, Ed, Grasset, Paris, 1977, p09. 
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من  1968مبا حصل من تطورات يف الفكر والفلسفة الغربية وخاصة بعد أحداث  -2
: كزيا عند بعض الفالسفة أمثال ثقافات، واجلنس، وأصبح مفهوم االختالف مراختالف ال

ولعل ما أدى ) Foucault فوكو( و) Derridaدريدا ( و ) Deleuzeدلوز (
مسألة : " مدري ندوة اهلوية بالقول أن )J.M. Benoi()1جون ماري بنون (بـ

  .االختالف ختترق عصرنا احلايل 
سؤال اهلوية، فإن هذا رغم قدرته وإمكانياته وتقدمه قد طرح وإذ كان الفكر الغريب     

السؤال يصبح أكثر من ضروري بالنسبة جملتمعاتنا اليت عرفت االƲطاط والتمزق والعنف 
  ".والقطيعة والتشويه، سواء ضمن تارخيها أو يف صراعها مع االستدمار 

سؤال الكيان والوجود الذايت  واملعرفة،هلوية مير حتما عرب سؤال الوجود طرح سؤال ا     
  .به ومعرفة عناصره وعالقاته، وكيفيات تكونه وحتوله والوعي

  .فاملعرفة هي اليت تعطي اهلوية قوامها وماهيتها -             
  .  واهلوية معطى تارخيي -             

ليت ميكن تسميتها إذا كان اإلنسان له ثقافة معينة، فهويته حتدد انتماءه إىل تلك الثقافة ا    
، فهو كذلك ليس إنسانا لكونه عاقال يقيم )Culture de base( بالثقافة القاعدية 

  .اجتماعيا وتواصلياعالقات مع خمتلف الثقافات واهلويات، وكائنا 
  :من هنا نستنتج مقاربتني للهوية -  
  :الذاتية وهي قائمة على توجهني - 1   

تتمظهر تلك ث الثقافة أخذت طابعا عاملا وكونيا، ولذا حي اجملتمعاتيتعلق بتلك  - أ      
  .الثقافة احلاملة للهوية يف صورة هيمنة واستغالل سياسي واقتصادي

واليت تأخذ طابعا ) Ethnique( ت اليت نسميها بالثقافات اإلثنيةمتعلق بالثقافا -ب     
  .دفاعيا وتنتظم يف شكل مقاومة ميكن أن تأخذ طابعا عنيفا

يف بعديه العاملي واملتفتح، ومن هنا يكون اخلطاب  لألهنا تربط اهلوية بالعق: ضوعيةاملو -2
وإذا ) la mutabilité( قاربة املوضوعية هو خطاب، التغرياǂدد للهوية يف ظل امل

                                     
  .123المرجع السابق، ص )  1(
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ال يتكون فقط من الشكل املاضوي الذي يرى أن الكائن ) Heideggerهيدغر (وافقنا
)passéeté (ا أيضا هو كائƴيف املستقبل أو كائن موجه للمستقبلن وإ ) être à 

venir (فاملستقبل والعودة إىل الذات مها الشكالن األساسيان للمقاربة اجلديدة للهوية.  
Ƣوضعنا يف العامل  ومن هنا فإن اهلوية ال تعين االنطواء والسلبية، وإƴا تعين كيفية      

)comment se positionner dans le monde  (ذا التموضع الذي يعين ه– 
تنشيط العودة إىل الذات مع األخذ بعني االعتبار التغريات احلاصلة يف  –ويف نفس الوقت 

  .اǂيط
ولكن هلذه املقاربة أيضا خماطرها وانزالقها اليت تؤدي إىل الطرح املتطرف للهوية الذي     

سواء يف سلوكنا أو يف ، ومن هنا وجب االعتماد واإليديولوجييتماثل والطرح السياسي 
أي اخلط ذي يفرض علينا أخذ ) la ligne d’agitation(خلط التحريضتفكرينا 

  .)Raisonabilité()1(واملعقولية) Raisonnable(مفاهيمنا يف حدود املعقول 
مشروطة باملعقولية والنقد واحلرية، وهكذا جند أن اهلوية من منظور املقاربة املوضوعية    

  .احلداثة ذاهتاوهذه هي شروط 
  
  
  :ǩعȤɅȀ اƬوɅة ȿ اȮȉɋالية ȿ الȦلسȦية -2
موضوع خالف ...النفس -العق - الشخصية -الثقافة: إذ كانت املفاهيم التجريدية مثل    

بني الفالسفة والعلماء واملنظرين والتجريبيني، قدميا وحديثا فإن مفهوم اهلوية يبدو عصيا 
: اهتا تعريف، وال جدوى من تعريف التعريف، أيوسبب االستعصاء هو أن اهلوية يف حد ذ

  .هو التعريف، واألول إما ناقص وإما مفروضتقدƇ تعريفني؛ إذ أن الثاƆ يصبح 

                                     
  .124المرجع السابق، ص )  1(
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" عن هذه املعضلة يف حبث بعنوان ) J. Austin( أوسƒ . وقد عرب الفيلسوف ج    
نفسه ال  أو ما هو"  وŁُه ُهوŁ" إن  ما هو : [ بقوله ) Truth(  1961" احلقيقة 
   )1(.]يعرف

السابقة إشكالية اهلوية باعتبارها موضوعا للتفكري الفلسفي منذ " أوسƒ " تلخص مقولة     
أقدم العصور إىل اآلن، فقد دار اجلدل بني املفكرين وخاصة يف علم املنطق حول مدلول 

لت يف اهلوية ومقاييسها وطريقة حبثها، وعلى الرغم من اختالف املصطلحات اليت استعم
فإن الفكر ...ذات - جوهر - كلمات ن ماهي: واحلديثة، مثلالعصور القدمية والوسطى 

يتميز بالوحدة الداخلية ) أنطولوجي( والفلسفي كان يبحث يف ما هو وجودي امليتافيزيقي
بالتأمل العقالƆ اǂض ) االبستمولوجي( والثبات يف الزمان واملكان، لينقله للمجال املعريف

كانط : مثل شأن يف املنطق الصوري عند الفالسفة اإلغريق واملسلمني، والعقالنينيكما هو ال
لنقله أيضا إىل صاحب مقوالت العقل، وعن طريق املدرك باحلس والتجربة واملعرب عنه باللغة 

جمال املعرفة بالتصنيف املتمايز للمدركات املتقابلة واستنتاج العالقة الوسطية اليت جتمع 
  .بينهما

الضخم ال يسمح املوضوع األساسي هلذه املقاربة باخلوض يف التراث الفلسفي والالهويت     
الذين جددوا مناهج البحث  وبعده، وعند الفالسفة اإلسالميني) اليوناƆ( قبل اإلبداع اهلليين 

يف مسألة اهلوية أو ما Ƨوه املاهية أو اإلنسية أو ما ال يعرف بغريه، ومن أهم ما أضافوه 
) Causalité( "سرب العلة " ر الفلسفي، واملنهج التجرييب بوجه خاص هو Ƨوه للفك

وأصول "  اإلهليات" ودورن العلة على املعلول وتطبيقها يف كثري من جماالت املعرفة، مبا فيها 
الفقه وعلم الطبيعة واللغة، ومهدوا بذلك للفصل بني الفلسفة أم كل العلوم من جهة، 

لوا منهجيا عنها بدون إنكار غري املتطرفني انتساهبم البعيد إليها، وأحفادها الذين استق
  .وفضلها عليهم من جهة أخرى

                                     
)1  (ưايا اللسان والهوية، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة محمد العربي ولد خليفة، المسألة الثقافية وق

  .89، ص 2003المركزية بن عكنون، الجزاƑر، 
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فقد ارتبط  والدولة واجملتمع وإذا وجهنا عنايتنا للهوية وعالقتها بالثقافة واللغة واالنتماء     
 - ثقافة - اهلوية= ح الثالثيـمفهوم اهلوية باملسألة الثقافية وأداهتا األوىل وهي اللغة، وأصب

ت األساسية يف العلوم لغة، منذ النصف الثاƆ من القرن العشرين من االهتماما
 Identité  -  ...)نذري معروف( ر ــة العصــبل موض االجتماعيــة،

culturelle et identité nationale –  ،وتفسر بناء عليها احلروب والصراعات
ويرى بعض علماء السياسة . لɊنظمة السياسيةوالنجاحات واإلخفاقات اليت تنسب للدول و

واالجتماع والنقاد املختصني يف اآلداب والفنون أن أزمة الثقافة هي يف احلقيقة أزمة 
  .)1(اهلوية
ولكن أليس اسم الشخص ولقبه وبطاقة اهلوية أو بطاقة التعريف هي تأكيدات موثقة يف     

أمة ؟ وعلى الرغم من أن بعض البلدان ينتسب جلماعة أو شعب أو سجل معتمد هلوية فرد 
 Nom(تسمح بتغيري االسم واللقب يف سن معينة أو اعتماد اسم الشهر أو الكنية بالقلم 

de plume (الشعراء وكتاب املسرح والقصة والرواية، فإن حصول  كما هو الشأن عند
 - ما –نه لسبب على بطاقة تعريفة أو هوية، قد يكون شيǞا عاديا لكن سحبها م" املواطن " 

  . الشرعية يعترب جتريدا من اهلوية وإدخاله قانونيا يف قائمة النكرات واجملاهيل يف ساحة املواطنة
يسمح هذا التبسيط بالتقدم خطوة أخرى والتساǗل عما يبدو وكأنه مفارقة تثري االنتباه،     

ية مركزية ذات أرضية الدولة يف التوحيد الثقايف ضمن هو - بينما جنح ƴوذج األمة: ومؤداها
الدولة،  - مقبولة، على األقل من أغلبية املنتمني لɊمة) Frame référence( مرجعية 

اهلوية املركزية وانشطارها إىل فإن ما حدث يف الثل األخري من القرن املاضي يؤكد انفجار 
تبىن  عب عامال واحدا أو عدة عوامللفرعية تهويات جزئية، غالبا ما تنتمي إىل ثقافات 

  .عليها هوية منفصلة واحتجاجية وتنذر بعودة إىل العرقية أو اإلثنية
إليه الدولة ؟ أم أن السبب هو ما أدت  –فهل أن السبب هو ضعف أو إضعاف األمة     
تعمل على )  Supranationale (وطنيةسات فوق ولية الكوكبية أو العوملة من سياالشم

                                     
  .91المرجع السابق، ص )  1(
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، وتذويب اهلوية الوطنية ودمج متزايد للثقافات الفرعية ƴذجة وتنميط الثقافة يف قالب واحد
  واخلصوصيات اǂلية ؟

ملاذا تزايدت ظواهر إبراز الفوارق واالختالفات داخل اجملال الثقايف التارخيي جملتمع واحد     
  وألمة لديها من اجلوامع أكثر مما لديها من الفروق واالختالفات ؟ 

بعض ودعوة ) Démocratisation" ( الدمقرطة  "هل لتلك الظواهر عالقة مبوجة 
وما يسمى اهلويات املرنة       ) Multiculturalisme( اإليديولوجيات للتعددية الثقافية 

 )Identité flexible(أي اليت تتقبل اآلخر وقد تتحول إليه وتتبىن هويته ؟ ،  
م النفس االجتماعي نستطيع اإلجابة عن أهم تلك التساǗالت باالستعانة مبباحث عل    

وƳص )  األنثروبولوجيا( ، وعلم اإلناسة )self psychologie( وعلم نفس الذات
مسألة اللغة وما يدور حوهلا من جدل يف بالدنا، بتوصيف وحتليل للمواقف املتباينة يف بداية 
هذا القرن ونعود إليها خالل مباحث هذه الدراسة باعتبارها قضية وجود حضاري تارخيي 

  .يست موقفا إيديولوجياول
إذ تثبت الوقائع قبل التحرير وأثناءه أن حمور اهلوية الوطنية هو اإلسالم عقيدة وسطية ال     

ال ذات اليمني وال ذات اليسار، واللسان العريب املبني وتوأمه األمازيغي، وقد Ƣيل كل امليل 
يط ليتصل باآلخر بصلة انغمس كل منها يف اآلخر فال Ʒتاج أي منها إىل ترمجان أو وس

ومها قبل كل العوامل املوضوعية األخرى ركن املواطنة األول، واǂرك الرƥة والتضامن 
  .إىل الفعل) Latence(قل اهلوية من حالة الكمونالذي ين

  
  : مȾȦوم اƬوɅة -3
إن مفهوم اهلوية مفهوم حديث ظل يف مفترق الطرق بني علم االجتماع وعلم النفس     

  .روبولوجيا، ومل يعرف االهتمام احلقيق للباحثني إىل مع مطلع السبعيناتواألنث
ه كالدور واهلوية واألنا باالختصاصات بعض جوان أولقد تناولت مجيع التخصصات     

  .زاده تعقيدا وذلك ما
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إن كل حماولة إلعطاء تعريف واضح :" يف أزمة اهلوية قائال "  Oriol,M" يكتب     
حبيث يرضي االجتماعيني والنفسانيني واألنثروبولوجيني ستظل بدون لهوية وهنائي ملفهوم ل

وهكذا ولقد حان الوقت إلعطاء تعريف واضح يصل باجتهاد الباحثني إىل  ،)1("جدوى 
يتوفر لديهم االستعداد لذلك على غرار ما  أنحتديد معىن موحدا هلذا املفهوم على شرط 

بأن هناك ƣة : " توصلت إىل القول حيث 1980سنة "  Duvant, D.A" طرحته 
، فكلما استطعنا أن نوحد بني هاته املفاهيم، استطعنا أن )2("تكافؤ بني اهلوية والذات واألنا 

  .Ʋدد ونوحد مفهوم اهلوية
واإلشارة هنا واضحة كل الوضوح إىل أمهية االرتباط الوثيق بني مكونات اهلوية تارخييا     

ل اإلنسان وارحتل ألنه ليس وليد الصدفة أو اللحظة، وإƴا وحاضرا ومستقبال، أينما ح
  .امتدادا لذاته أوال

وهلذا فإن اهلوية هي افتراض ضرورة إحساس الفرد داخليا بأنه واحد وبأنه هو نفسه     
  .طيلة مسريته الشخصية يف الزمان واملكان

كن أن يتحقق إال من إن هذا الشعور هبذه الوحدة الذي يزيده اطمǞنانا وƢاسكا ال مي    
خالل املواجهة مع اآلخر، ألن اآلخر أو الغري هو الذي يعكس لإلنسان الصورة احلقيقية 
 .اليت كوهنا عن نفسه، ومن هذا املنطلق فإن مفهوم اآلخر يلعب دورا حيويا يف تكوين اهلوية

سمية والنفسية جمموعة املميزات اجل: " فإنه يكتب معرفا اهلوية على أهنا" Tap. P" أما    
يعرف نفسه وأن  أنواملعنوية والقانونية واالجتماعية والثقافية اليت يستطيع الفرد من خالهلا 

وأن يتعرف الناس عليه، أو املميزات اليت من خالهلا يشعر الفرد بأنه لɈخرين  نفسه يقدم
مقبول موجود كإنسان له مجلة من األدوار والوظائف اليت من خالهلا يشعر أيضا بأنه 

  .)3("ومعترف به من طرف اآلخرين أو حىت من طرف مجاعته أو الثقافة اليت ينتمي إليها 
ميكن أن نستنتج من هذه التعاريف أن اهلوية هي عملية حيوية حترك كل قدرات      

  .الوظائف العقلية اليت بفضلها يتم التعرف على الفرد ويقبل من طرف اآلخرين
                                     

(1 ) La crise de l’identité comme forme culturelle, in peuples méditerranées, 1983, p 32. 
(2 ) Duvant D.A, l’identité et modèle de fonctionnement de l’aide médicopsychlogique, 
thèse de doctorat, université de Lille, 1980, p 97. 

  .07، ص 2002مسلم محمد، الهوية والعولمة، دار الغرب للطباعة والنشر، وهران، الجزاƑر، )  3(
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ووظيفة هذه العملية تكشف أن اهلوية ظاهرة معقدة وحيوية وأن أن دراسة وتنظيم  كما    
احلركات اليت تنشطها متناقضة، وبالفعل فإن اهلوية ثنائية، وأن هذه الثنائية تظهر على 
مستويات عديدة وتتعزز أكثر خاصة عندما نعلم أن اهلوية تتميز يف نفس الوقت 

ر باالستقرار واألمن لدى اإلنسان، ومع باالستمرارية وبالتغري ألهنا تتأكد بواسطة الشعو
  .ذلك فإهنا تفترض بالضرورة وجود تغيري ثابت

يستطيع التأثري  اخلاصة وشعوره بأنهإن تصور اإلنسان لنفسه على أنه مصدر التأثريات     
على األشياء والكائنات وشعوره بأنه قادر على التسيري أو التحكم ولو جزئيا يف األحداث 

  .بالصورة اإلجيابية للذاتمرتبطة كلها 
تقاوم وأن تثبت أمام  أنومن هنا يتضح البعد الديناميكي احليوي للهوية اليت تستطيع     

املبادرة  ، بل أخذءالتحديات، وهذا ال يعين أبدا االنغالق على الذات واهلروب إىل الورا
  .واملنافسة انطالقا من اخلصوصيات اليت سوف نتحدث عنها الحقا

  :هذا األساس ميكن أن Ʋدد مفهوم اهلوية إىل على    
إن اهلوية ميكن أن تكون ذلك اإلحساس الداخلي املطمǞن لإلنسان على أنه هو نفسه  -1  

يف الزمان واملكان وعلى أنه منسجم مع نفسه باستمرار مهما تعددت واختلفت املكانات 
ن الذي ميثلون اǂيط املادي االجتماعية، وعلى أنه معترف به مبا هو عليه من طرف اآلخري

  .واالجتماعي والثقايف واǂلي واإلقليمي والدويل
كما أن اهلوية ختضع بالضرورة إىل تغريات جتعلها تكمل وتتحسن باستمرار وتتجه Ʋو  -2

من الصورة املثالية اليت يتمىن أن يكون عليها أو أن  االقترابالتوازن الذي ميكن اإلنسان من 
  .امطابقا هل يكون

إن اهلوية تعترب الوظيفة الديناميكية لإلنسان فهي جوهر وجوده يف احلياة ألهنا Ƣكنه من  -3
التوازن والبقاء واالستمرارية داخل اǂيط الذي يوجد فيه كما أن قدرهتا على التغيري تساعده 

وية، كلما تغري اǂيط على إجياد توازن جديد، وميكن أن نتساءل اآلن عن حمددات هذه اهل
  .ضبط هذا املصطلح بأكثر جدية ودقةواليت هي األخرى تعطي نوعا من 
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  :حمدداǧ اƬوɅة -4
اهتم الكثري من الباحثني مبختلف مشارهبم الفكرية بدراسة أصل العور باهلوية ومبا أن لقد     

اهلوية  تبدأ مع ظهور هذا الشعور، فكان علينا أن نقف عند أصل هذا الشعور حىت يتسىن 
  .من مرحلة الطفولة ابتدءاا توضيح آليات اكتساب هذه اهلوية وذلك لن
1- ȌمȪالت:  

  :إن هذه الكلمة حتتوي على معنيني    
ى شيء ما من خالل مجلة من هو العمل الذي يقوم به الفرد من أجل التعرف عل األول    

الذي يقوم به الفرد املعىن الثاƆ فهو العمل  اوأم،  املعارفمن مث تصنيفه يف زمرة  الصفات،
قيمه كما هو احلال يف عملية  ليتشبه أو ليتطابق مع شخص آخر فيتبىن بذلك بعض صفاته أو

اندماج فرد أو فǞة قليلة يف جمتمع أوسع، وهي يف األصل عملية نفسية يستطيع الفرد 
 مظهرا ما فيتحول بالتدريج إما جزئيا و إما كليا أوبواسطتها أن يستوعب صفة أخرى 

  .صري على  ƴط آخرلي
 أنإن هذه العملية النفسية Ƣثل عملية واعية ووسيلة يستطيع اإلنسان من خالهلا  -    

  .يكتسب هويته
         حيث يقول عنه كل من " Freud" لقد احتل هذا املفهوم مكانة واسعة يف كتابات     
 "Pontali, J.B  وLaplance,J  "ما يلي :  
مكانة واسعة عند فرويد، فإن هذه العملية Ƣثل اهلوية قد أخذ بالتدرج أو اكتساب إن التقمص " 

  .)1("الهلا يتكون الفرد اإلنساƆ نفسهنفسية، فهي العملية اليت من خ من عملية أكثرعنده 
  :وميكننا أن نفرق هنا بني عمليتني تتداخالن يف تكوين اهلوية    
الناجم عن الصراع بني تسمح له باهلروب  هدفها طمأنة الفرد األوىل هلا وظيفة دفاعية -أ

  .قوة رغباته ومتطلبات اآلخر
  )2(.أم الثانية فهي بناءة من شأهنا بسط نفوذ األخر وقدرته على احلماية - ب

                                     
  .15محمد مسلم، مرجع سابق، ص )  1(

(2) Tap, p, l’identification est une aliénation de l’identité, in colloque de Toulouse, 
1986, p250.  
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  :إىل ثالثة شروط أساسية لتسهيل التقمص وهي كاآليت" Tap. P" لقد توصل    
  .لذي سيتبناهالشعور الود حبيث يكون متبادال بني الطفل والنمط ا -
  التشابه وذلك ألن التقمص يقتضي وجود عناصر مشتركة -
  .القوة ألن عملية التقمص تصبح سهلة كلما كان هذا النمط قويا ومعتربا وحمترما -
وهناك بعد آخر من حمددات اهلوية يكمن يف اǂيط االجتماعي الذي يلعب دورا أساسيا * 

ألن الطفل يبين هويته من خالل تصوره ) la genèse de l’identité( يف نشأة اهلوية 
سنة )Zavalloni. M ")1" لɊشخاص وللعامل اǂيط به، وهذا ما توضحه جتربة الباحثة 

الكاشف متعدد املراحل للهوية االجتماعية : من خالل تطبيقها لطريقتها املعروفة بـ 1984
  "l’investigateur multistade de l’identité sociale  "ى طفلني، عل
سنوات، لقد كشفت نتائج هذه  7يبلȠ من العمر ) ص( سنوات و 9يبلȠ من العمر ) س(

  .الدراسة على أن كل طفل تصور عن اǂيط االجتماعي خيتلف عن تصور الطفل اآلخر
 ،بني يتصور العامل على أنه صراع، على أنه مواجهة بني القوي الطيب) س(إن الطفل     

سيكون يف صف القوي، الطيب حىت ينال رضا لɈخرين حبكم ) س (الضعيف،القبيح، إن 
 يتصور العامل على أنه أسلوب تبادل ابذل من خالله ) ص( فق، يف حني أن أن الضعيف خم

  .صاحب املال تربعات ليقلص الفرق بني القوي والضعيف
حقق أو هي أن مشروع الفرد يعد ويت" : زفالوƆ ، م" إن اخلالصة اليت تصل إليها  "   

  .)2( "يتأكد على ضوء تصور هذا الفرد للعامل باألحرى 
2- ǒياȉɉاȿ ȯعاȥɉا ǿȿد:  
إذا كان التقمص أو اكتساب اهلوية يلعب دورا أساسيا يف تشكيل اهلوية، فإن األفعال    

واألشياء Ƣثل حمددات للهوية لكوهنا جزءا من اǂيط العام الذي يعيȈ فيه الفرد ويكوِّن عنه 
  .ا معيناتصور

  

                                     
  .17محمد مسلم، مرجع سابق، ص )  1(

(2 ) Zavalloni, M et Guérin, l’identité sociale et conscience, introduction à l’égo- 
écologien Privat, 1984, p176. 
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 Ǖ - ȯعاȥɉا ǿȿد:  
  :إن الفعل Ʒدد للفرد نوعني من التصور    
األطوال : األول يتعلق بنوعية الشيء، حىت ولو كان هذا الشيء ضمن الفعل مثل    

  .واألشكال واأللوان وغريها
اجلهد املبذول والشعور : وأما الثاƆ فيتعلق بالنشاط الداخلي اخلاص بالفرد مثل   

خمتلف األنشطة وما يرافقها من أحاسيس داخلية مما يؤدي بالفرد إىل : أيواإلحساس 
  .)1(تكوين أشكال وكيفيات خاصة به تكون قاعدة هلويته 

  :فيقول" Lewin. K"ويوضح ذلك أكثر    
إن هذه األشكال والكيفيات ذاتية ووظيفية يف آن واحد، فهي بذلك تقوم على بعدين "    

  :اثنني مها
من جهة، وقوة تأثري ) le potentiel fonctionnel: ( وظيفيةالطاقة ال -

  .) 2("من جهة أخرى ) Valence d’action(الفعل
وحىت ƷافȘ الفرد على هذه الطاقة الوظيفية فإنه ينمي نزعة جتريبية إلمكانياته اخلاصة     

هذه على الفعل حماوال بذلك التهرب من الواقع اليومي حبثا عن وضعيات غري عادية، 
إجياد نسق من أشكال : الƕعات تنتظم يف نسق من األشكال والكيفيات الوظيفية أي

  .مع اǂيط اخلارجي األناوكيفيات تفاعل  
إن هذا النسق الذي ينتج عن التجارب الذاتية لقوة الفعل Ƣثل جمموعة األفعال اليت يرى     

  .تركها ومن هنا تتكون الذاتالفرد بأنه مرغوب فيها وممكنة، وعلى العكس من ذلك جيب 
 ǡ-  ǒياȉɉا ǿȿد:  

الثانية تتطلب آليات توازن داخلية فإهنا تتطلب أيضا آليات " األنا " إذا كانت هوية     
  ".األنا " توازن خارجية للحفاȗ على استقرار 

                                     
  .20محمد مسلم، الهوية والعولمة، مرجع سابق، ص )  1(
  .20نفسه، ص )  2(
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بني أن األشياء اليت حتيط بنا تشكل جزءا من هذه اآلليات مباذا ؟ ذلك للعالقة املوجودة      
  .الشيء والفعل ألن لكل فعل شيء ما، وكل شيء إƴا يعرف من خالل قيمته الوظيفية

ومن جانب آخر فإن الشيء ميثل لصاحبه جانبا نفسيا مهما جدا، قد يرمز إىل ماضي      
وإىل ذكريات وإىل تطلعات ما، وهلذا كله فإن  القيمة الذاتية للشيء جتسد األبعاد اليت من 

الفرد أن يعرف نفسه، لذلك فإن اإلنسان يƕع بطبعه إىل اإلبقاء على األشياء خالهلا Ʒاول 
  .) 1(اليت هلا طاقة وظيفية إجيابية

وهكذا فإن األفعال واألشياء تتدخل معا من خالل عامل التوازن يف تكوين الشعور     
  .باهلوية وباإلبقاء واǂافظة عليه

 3-  ǿȿا " دȹɉا" ȿ " ǧاǾعملية " ال Ž ةɅوƬا:"  
ألن "  Erikson, E.H" والذات يقودنا إىل احلديث عن  األنا إن تناول موضوع     

  .نظريته حول اهلوية تقوم على وجود هاتني البنيتني األساسيتني
  : حني تقول" زفالوƆ . م" تشري إىل ذلك الباحثة     
الذات، كما هو احلال  قريبة جدا من مفهوم" إيريكسون " إن مفهوم اهلوية يف دراسات "   

، وكذلك يف خمتلف مدارس التحليل النفسي وباألخص )Mead, G.H  )"1934"عند 
  .)Hartman " )1964()2"عند       

يف تطور مفهوم اهلوية جوهرية للغاية، ألن دراساته وجهت "إيريكسون " إن مسامهة    
ن بني الباحثني من يعتقد بأن معظم الدراسات النفسية واالجتماعية احلديثة، حىت أن هناك م

الذي يرى بأن وجود " كسون يإير" تاريخ ميالد مفهوم اهلوية مرتبط وبدون منازع بأعمال 
 le cycle de(شعور قوي باهلوية إƴا هو نتيجة الوصول التدرجيي الذي عنه بطور احلياة 

la vie ( ية إىل الكمال عرب كل طفولته عدة مراحل ليصل يف النهاوذلك أن الطفل سيجتاز
  .الشخصي أي التوازن الكلي

  

                                     
  .22محمد مسلم، الهوية والعولمة، مرجع سابق ، ص )  1(

(2) Zavalloni, M, l’identité psycho- social : un concept à la recherche d’une science, in 
Moscovici S, introduction à la psychologie sociale , la rousse, t2, 1973, p 264. 
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  :دǿȿ الȿǕ ƘȢ اƠ Ž ȀǹɇدɅد اƬوɅة -4
فاته ومميزاته األخالقية والسلوكية، فتتحول إن اإلنسان يولد وينشأ يف جمتمع يأخذ منه ص    

بذلك سلوكاته املوروثة الفطرية إىل سلوكات اجتماعية مالئمة لنمطية اجملتمع، وداخل هذا 
وضمن عملية التفاعل وديناميكية العالقات يأخذ األفراد مكانتهم وأدوارهم  اجملتمع

 : االجتماعية، فتصبح للفرد حينǞذ قيمتان
  يكوهنا عن نفسه –و صورة أ –قيمة *  
  يكوهنا اآلخرون عنه  –أو صورة اجتماعية   - قيمة*  

يته، وعملية االنعكاس إن أمهية األخر تتمثل يف كونه يعكس للفرد صورته احلقيقة عن هو    
هذه تشبه املرآة الكاشفة للعيوب وللمحاسن، إذ ال يستطيع الفرد من دوهنا إدراك حقيقته، 

) : " le soi et les autres(   يف كتابه " Laing ,R. D" على هذا األساس يرى 
ا صورته أن عالقة الفرد باآلخر تعترب وسيلة يعزز هبا اإلنسان هويته الذاتية، ويبين بواسطته

 .)1("عن ذاته 
بأنه ال ميكن الفصل بني اهلوية اخلاصة بالفرد واهلوية املوجهة لɈخر، ألن " كما يرى    

  .)2("الفرد يريد دائما أن يثبت نفسه وƷقق ذاتيته ويفرض شخصيته أمام اآلخر 
كدها أو إن اهلوية حباجة إىل اآلخر حىت حتقق مدلوال معينا، ألن هذا اآلخر هو الذي يؤ    

  .ينفي بعض أبعادها، فهو إذن شريك يف وجودها
" Rodriguez, H.T" كثريا  إن هذه اجلدلية القائمة بني الذات واآلخر حتدث عنها    

  .الصورة اخلاصة والصورة االجتماعية: الذي صنف نوعني من تصور الذات
فهي النظر إىل الذات فاخلاصة هي مبثابة النظر إىل املرآة تعكس نفس النظر، فهي بذلك     

  ).l(identité pour soi( إذن اهلوية للذات 
    

                                     
(1 ) Laing R.D, le soi et les autres, Guallimard, 1971, p 73. 
(2 ) Laing R.D, ibid, p 104- 109. 
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ءت رف الفرد بأهنا جاتعن انطالقا من مؤشرات حول الذات يواالجتماعية فهي اليت تتكو  
 l’identité pour( فهي إذن اهلوية لɈخر  من اآلخر أو ينسبها إىل اآلخر،

l’autres()1(.  
5- ȀȦال ǧاǾال Ž ةɅوƬبعاد اǕةɅد:  

وما " األنا " إذا نظرنا إىل اهلوية يف مستوى الفرد املشخص فإن حالة التطابق الكلي بني    
أن هو :" يدل عليه األنا يف كل األحوال واألوقات مستحيلة، فال ميكن للشخص أن يقول 

ا، ، ألن ذلك يتطلب أن ينفصل أوال عن ذاته ليعرفها مث يعود إليها لتعريفه" أنا دائما وأبدا 
والوضعية على الدوام كأن يكون يف نفس احلالة  -ما –وليس صحيحا أن يثبت شخص 

طفال ويبقى من ناحية السن على األقل طفال، وأن يكون يف حالة نوم دائم أو يقظة ال 
  .يف حالة غضب أو فزع دائم أويتخللها نوم 

أن هو أنت :" يقول أن الفرد ال يستطيع أن Ʒدد هويته باآلخر كأن  كلذمن الواضح ك    
" حىت بالنسبة للتوائم العينية، أي املولود من بويضة واحدة، أم التعريف بالنحن مثل القول " 

مياثل فردا واجلميع متماثلني  فردفإنه يعين التشابه وليس التماثل على مستوى " أن هو Ʋن 
فصلها عن بعضها بأوجه حمددة للشبه بينهم، إذ أن جمرد إجراء مقارنة بني اآلحاد يعين 

  .ملقارنتها
إىل اجلامعة يف حبث أول من اهتم باهلوية الفردية واهلوية باالنتساب " إيريكسون " ويعترب     

أجراه على الشباب يف سن املراهقة، وحلل فيه مظاهر أزمة البحث عن اهلوية الفردية عن 
" بعنوان  1986سنة سنة على ضوء الثقافة األمريكية، نشره 20و 12شرƷة العمر ما بني 

  ".املراهقة وأزمة البحث عن اهلوية 
من املفارقة أن حتظى مسألة اهلوية الفردية بعناية يف الواليات املتحدة وال جتد عناية ولعله     

ارمة من صراع الشباب ضد الكهول علمية يف أوروبا اليت شهدت يف الستينات موجة ع
وإيطاليا، وأدت إىل إسقاط حكومات وتغيري  ملانيايف فرنسا وقبلها يف بريطانيا  وأ) 1968(

                                     
(1 ) Rodriguez .H.T, le moi et les autres dans la conscience des adolescents, de lachaux 
et Nestlé, 1972, p 29. 
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أنظمة، وظهور ثقافة مضادة ليست الثقافة املعهودة Ƣاما، وليست ثقافة أخرى بال جذور يف 
  .)1(الثقافة األصلية 

إذا أمعنا النظر يف مدلول اهلوية الفردية أو الشخصية وجدنا أهنا تعين يف واقع األمر     
يبلȠ هذا اإلحساس (  - ، أي إحساسه بأنه هو نفسه وليس غريهبفردانتيهإحساس الشخص 

وأنه يبقى على ما هو عليه يف الزمان ليشبه نفسه ن ويشعر   - )ذروته يف مرحلة املراهقة 
  .بوجوده املختلف عن غريه

ميكن القول إذن، بأن اهلوية يف مستوى الفرد هي شبه اختالف، جيعل الفرد يتحرك يف     
ن ثقافته تتحرك فيه، تدعوه تارة ليشبه غريه، وهو ما تقوم به التنشǞة يف ثقافته، كما أ

مؤسستني على درجة كبرية من األمهية، مها األسرة واملدرسة، وحتثه تارة أخرى على إبراز 
الذوبان يف ثقافة مجاعته الصغرى وجمتمعه الواسع، ليؤكد وجوده وƷصل على فرديته، وعدم 

بذلك الوجود الفاعل بتأكيد الدور والوظيفة، وهو ما يالحȘ بني  اعتراف مجاعته أو جمتمعه
  ).الغرية واملشاكسة ومها شكل بسيط من التنافس على الدور واملكانة(سرة األطفال يف األ

يقدم توصيف اهلوية الفردية من منظور شبه الشخص لنفسه واختالفه عن غريه مدخلني     
يف عالقتها باملعطى الثقايف واالجتماعي، ويتصل ثانيهما يف أبعاد الذات لتحليل يتمثل أوهلما 

مستويات الذات : كيوجية الذات ، أيأر "ميشيل فوكو " بالذات الداخلية أو ما يطلق عليه 
  .متداخلة" ذوات " باعتبارها 

فيما يتعلق باملدخل األول للهوية الفردية من زاوية جدليتها مع املعطى الثقايف ميكن "     
  :بعة أبعاد جنملها على النحو التايلتعيني س

خط مستقيم يعرب عن االستمرارية، أي التموقع  بإتباعهد الذات لتأكيد اهلوية الفردية جت -1
حبدوده يف الزمان واملكان من خالل إدراك املقطع التارخيي الذي توجد فيه واحليز اجلغرايف 

   .الذهنية واخلرائطية أو بأحدمها على األقل
ظهور : وحتقيق التجانس الداخلي، أي االندماجتأكيد اهلوية القدرة على يتطلب  -2

تلك الشخصية على تنسيق السلوك العام للفرد يف الزمان شخصية فردية ومدى قدرة 

                                     
  .95المرجع السابق، ص )  1(
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واملكان، غري أن هناك فرقا بني مفهوم الشخصية ومفهوم اهلوية الفردية، فالشخصية تتضمن 
توياته العقلية والنفسية واالجتماعية، يف وضعية ثقافية هوية الفرد أثناء الفعل الفردي يف مس

مع يعرب عنها الفرد باسم اجلماعة، أما اهلوية الفردية فهي كما أشرنا سابقا دائما يف عالقة 
اآلخر، وعن طريقها يتعرض الشخص على نفسه، ويصنف اهلويات األخرى بناء على تلك 

  .العالقة
ينبغي حتقيقها يف كل  رها نسقا موحدا وذا دميومة نسبيةاباعتية بلكي تستقر اهلوية الفرد -3

  .ووجدانيامرة باالنفصال والتميز عن اآلخر وإثبات االختالف عنه ذهنيا 
بدون االبتعاد عن اآلخر واالقتراب منه واملقارنة معه تتحلل اهلوية الفردية، وبالتايل فإن     

بطانة الذات، وعودة من اآلخر Ʋو  اهلوية الفردية هي جهد للذهاب Ʋو اآلخر الكتساب
عن هذه احلركية املتعاكسة  Tap 1985" تاب " الذات إلثبات وجودها املتميز، وقد عرب 

إن اهلوية الفردية هي املسافة اليت يقطعها الفرد بني حماولة التميز عن اآلخرين : بقوله 
الداخلي تبطله جامها واضطراره للتطابق معهم، إهنا جهد دائم لتوحيد آليات الذات وانس

ضرورات قوالب الثقافة اليت يعيشها الفرد، واجملتمع الذي نشأ فيه، ذلك اإلبطال نفسه هو 
لتجديد Ƣيزه ورسم حدود هويته الفردية، وتتواصل عملية اإلثبات واإلبطال الذي يدفعه 

  .والعودة إىل اإلثبات مدى احلياة
نفصال عن الوسط املادي، إذ أن أول ما يبدأ به مراتب اهلوية الفردية يف االل أوىل تتمث -4

الرضيع هو Ƣييز جسمه عن املوجودات األخرى، والشروع يف رسم حدوده اجلسمية خالل 
بعد امليالد، وحتقيق وحدة كتلة اجلسم والتحكم يف جماله احلسي  األشهر الستة األوىل،

  .احلركي
أن يشبه الشخص نفسه يف كل : اصل، أيمن أبعاد اهلوية الفردية البنية الواحدية والتو -5

األحوال وباستمرار، وتعمل اهلوية الفردية على أن يدرك الشخص أنه هو  هو وليس غريه، 
انشطار : فإذا حدث انقطاع يف اإلدراك الواحد واملستمر اعترب ذلك حالة مرضية مثل

أن غريه هو هويات أخرى ويتوهم " يلبس " الشخصية أو حالة الفصام اليت جتعل الشخص 
  .ذاته
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تتجذر اهلوية وتكتسب حيوية وفاعلية عن طريق اخلروج من اجملال الرمزي، إىل اجملال  -6
أو مها معا كما هو احلال عند املهندس  العملي، أي الفعل باإلنتاج الفكري أو املادي، 

رة املعماري الذي يصمم املنشǔت ويشرف على إجنازها، وعند العامل اليدوي الذي يلقي نظ
ومن الواضح أن اهلوية ال ختتلط ...على ورشته قبل أن يقوم بتنفيذ ما هو مطلوب منهإمجالية 

بتلك األداءات، إهنا فقط تعبري عنها، ألهنا من جهة توجهها وحتمل آثارها، ومن أخرى 
  .تدعمها وتثبت تفردها، وتكون كذلك من عوامل حتوهلا

ذات، فتكون اهلوية يف حد ذاهتا، قيمة كل القيم، يتمثل البعد األخري للهوية يف إثبات ال -7
املرعية يف اجملتمع، بالقيم  وأنه أكثر من اآلخرين التزاما فيسعى الشخص إلعالء ذاته بإظهار 

فال خيلو ذهن الفرد من إجراء مقارنات بني ذاته واآلخرين يف الوضعيات واملواقف اليت حتمل 
  .ظر نفسهشحنة معيارية للرفع من قيمة هويته يف ن

  
6- ǧاǾال ǧاɅمستو ȯɎǹ ة منɅوƬا:  

(  تبدو األبعاد السبعة السابقة للهوية وكأهنا يف حالة سكون لذات مثالية تكون املثريات    
Stimulus ( كǌاألخرى جمرد انعكاس هلا وكأن املدر )بفتح ( هو املدرك ) بكسر الراء

ية أشبه مبسرحية يكون فيها الديكور ، وما نشعر به هو الشعور نفسه، مما جيعل اهلو)الراء
واملمثلون واملتفرجون كتلة واحدة مغلقة تلتقط هلا يف كل مرة صورة من إحدى زواياها 

من خالل : لتها احلركية، أيالشبع املشار إليها آنفا، لذلك ينبغي النظر إىل اهلوية يف حا
ويف عالقتها باآلخر، أوالمها ) Self( املفردة  باإلنيةيف عالقتها  للذاتاملستويات املتفاعلة 

تسفر اهلوية من خالهلا عن ) Réponse( باعتباره مثريان وثانيهما باعتباره استجابة 
  .خصوصيتها

إذا كانت أبعاد اهلوية Ƣثل الصورة اخلارجية للذات، وهي يف حالة أشبه بالتثبيت     
ن مالحظة اهلوية من االصطناعي للصورة على الشاشة للتأكد من تفاصيلها ومالحمها فإ

يف نفس الوقت "وتدخله " لɈخر " خترج " خالل التفاعالت اليت حتدث يف الذات وهي 
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حبيث يكون داخلها استحضار للخارج، واخلارج جزء منها وليس حمايدا أو جمرد موضوع 
  :حامل هلا، وعندئذ جند املستويات األربعة التالية

الفرد إمكانياته وقدراته ومكانته واألدوار املناطة به يدرك هبا الذات الواقعية وهي اليت  -1 
الشعورية للفرد Ʋو نفسه،  يف العامل اخلارجي، ويتضمن هذا املستوى من الذات االجتاهات

وتتراوح هذه االجتاهات بني قطبني أحدمها سالب ويتمثل يف رفض الذات أو السخط عليها، 
 Ɔو موجب والثاƲ هاتقبل الذات والرضا عنيتجه.  

هلذا املستوى عن الذات أمهية كبرية، ألهنا حتول األهداف البعيدة للشخص إىل سلوك     
عن هويته، فلدى كل شخص سوي أو عادي دافع قوي  ، ويعلن به شخصيتهدافعي يثبت 

  .حلماية ذاته الظاهرية، وتأكيدها خالل املواقف املختلفة
آلخرين يروهنا، وعلى الرغم من أن هذه ذاتنا كما نعتقد أن االذات االجتماعية وهي  -2 

فعال، فإن هلذا املستوى  يرانا هبا اآلخرون كون مطابقة يف الواقع للصورة اليتالنظرة قد ال ت
  .تأثريا مباشرا يف سلوكنا والطريقة اليت جتهد هبا اإلثبات هويتنا

مسافة من  هذه حالة ليست سابقة على افرد واجلماعة، فاهلوية يف هناية املطاف هي    
، ومن الفرد Ʋو اجلماعة، عندما يعرب بطريقته اخلاصة عن )التنشǞة والتربية( اجلماعة إىل افرد 

  .عضويته يف اجلماعة، وحىت عندما يعرب عن احتجاجه على تلك العضوية
وتقوم الذات االجتماعية على حاجتني، أو مطلبني أساسيني لدى كل بين اإلنسان،     

 األمن، وثانيهما احلاجة الحترام الذات، وبني احلاجتني عالقة جدلية، أوهلما احلاجة إىل
  .فكلما زاد احترام الذات زاد اإلحساس باألمن، والعكس أيضا صحيح

يفسر الفرد يف الغالب القيمة االجتماعية للذات على ضوء خرباته : الذات الظاهرية -3
اته، وهذه هي الوظيفة اليت تقوم هبا الشخصية، فهو Ʒول اجتاهات اآلخرين Ʋوه طبقا ملدرك
هويته، وتنظيم اجتاهاته Ʋو " إدارة" الذات الظاهرية اليت تعترب وسيلة الفرد أو طريقته يف 

اآلخرين، وتسمى الذات الظاهرية ألهنا الوجه الوحيد من اهلوية اليت يدركها الشخص 
  .حقيقة
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ويتوقف أمل أن يكون عليه، هي النموذج الذي يرغب الشخص أو ي: الذات املثالية -4
ذلك النموذج املرغوب على مستوى الطموح ومدى تناسبه مع قدرات الفرد و الفرص 

  .هويته" وإجناز " املتاحة له لتحقيق ذاته
لذاته املثالية إما معتدلة أو واقعية، وقد تكون شديدة  ذلك قد تكون نظرة الشخصلتبعا     

تأثري يف تعامل الفرد مع هويته، فإذا وضع الفرد ذاته االƳفاض أو شديدة االرتفاع، ولذلك 
املثالية يف درجة منخفضة فإن ذلك يؤدي إىل النيل من احترامه لذاته، عندما يقارن نفسه 

  .بغريه ممن لديهم درجة أعلى من الطموح ويستطيعون حتقيق درجة  أكرب من النجاح
موح أمر نسيب خيتلف من فرد إن االنتقال من درجة إىل أخرى يف سلم مستوى الط    

ما هو هوية، ناجحة، أو قادرة على حتقيق : آلخر، فما هو تعبري معتدل عن الذات، أي
وعند اآلخرين، قد ال يكون كذلك عن شخص آخر، فاهلوية هي  د الفردناحترام الذات ع

اليت ذلك امتداد يف الزمن جيمع كل اخلريات وهي كالذات ففي املوقف الثقايف االجتماعي، 
حىن العمر الزمين والعقلي والوجداƆ عندما تتحول إىل آليات وديناميت عاشها الفرد يف من

  .للذات
  
7- ǧاǾوم الȾȦم:  

  :من الناحية اللȢوɅة -1    
ذات : بالفرنسية، وردت يف الصحاح مبعىن) le soi( باالجنليزية و) self"( ذات "    

إهنا جمموعة احلقائق اليت Ƣيز ' : "ذات " فظة حقيقته أو جوهره، ويعرف اجلوهري ل: الشيء
  .)1('الشيء عما سواه وتساوي املاهية 

درك يف اإلنسان مقابل املوضوع على اجلانب امل) sujet" ( الذات " وتطلق     
)objet.(  

                                     
مصطلحات العلمية والفنية للمجامع والجامعات العربية، المجلد معجم تجديد صحاح العالمة الجوهري، وال)  1(

  .1974، دار الحưارة العربية، بيروت، 01
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إذا استعملت هكذا مضافة فإهنا يعين هبا ماهية الشيء ) Essence": ( ذات الشيء "  -
 .أو جزء ماهيته

- ) En- soi :( يستخدم هذا االصطالح للداللة على طبيعة الشيء بذاته، مبعزل عن
  .األشياء أو االعتبارات األخرى

  .نسبته إىل الذات): Subjectif( ، "ذايت "  -
ما خيض الفكر البشري وحده يف مقابل ما خيض العامل الطبيعي، هبذا املعىن يقال عن     

ليس من حيث أهنا ختتلف من شخص إىل آخر ولكن من حيث  الكيفيات الثانوية إهنا ذاتية،
  .عدم مشروعيتها يف تكوين تصورات منطقية

عينه : ذات مال وذات أفنان، وجاء فالذ بذاته: مبعىن صاحب، يقال: ذو = مؤنث: ذات -
  .املضمرةسريرته :  ونفسه، عرف من ذاته نفسه

  :من الناحية االɎȖȍحية -2
  Ǖ- اجتماعيا:  

علماء االجتماع  اجملتمع هو صاحب الدور األساسي يف تكوين حياة األفراد ويعّرف إن     
بناء يفترض وجوده  باعتباره أساس حتقيق التكامل واالتصال بني :  " على أهنا" الذات " 

  .)1"(يف كل منظَّم ومتصلخرباتنا مجيعا، أي األساس الذي جيمع بينها 
يقوم على أساس الوحدة املتكاملة بني أفراد " الذات "هذا التعريف االجتماعي ملفهوم     

اجملتمع الواحد، وجوهر قيام هذه الوحدة هو االتصال بني خمتلف اخلربات، أي النشاطات 
الفكرية أو املادية اليت قوم هبا األفراد، وهذه اخلربات توصل اجملتمع إىل بناء ما يكونه على 

  .أساس التكامل واالتصال
تنمو من املخالطة مع ' الذات ' أن ):  " Cooley( جتماع كويل يرى عامل اال    

اآلخرين، وأن األصل االجتماعي حلية اإلنسان يأيت عن طريق أواصر االختالط أو املعاشرة 
  .)2("مع اآلخرين 

                                     
  .277، ص 1975مصطفى سويف وآخرون، معجم العلوم االجتماعية، الهيƑة المصرية للكتاب، القاهرة، )  1(
ية، سلسلة الدراسات الكبرǎ، الشركة الربيع ميمون، نظرية القيم في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلق)  2(

  .325، ص 1980الوطنية للنشر والتوزيع، الجزاƑر، 
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واليت تقام بطريقة ديالكتيكية تتحقق يف "كويل " إن عملية االتصال اليت يتحدث عنها     
  .يت Ʒدثها العملتلك العالقات ال

إن اإلنسان ال Ʒقق ذاته وكماله على أي شكل من األشكال  ": "ماركس " يقول     
اجملردات، مثل األلوهية، واإليديولوجيات، وإƴا Ʒقق نفسه باالحتاد مع العامل بواسطة العمل 

  .)1("اخلالق والنشاط، والبناء والعالقات االجتماعية العينية املنسجمة 
ǡ - قɎǹǕيا:  

مبعىن التكامل والتواصل بني الظواهر  إذا كان مفهوم الذات لدى علماء االجتماع يعّرف    
االجتماعية املختلفة، وعالقة الفرد بعامله اخلارجي، فإن لعلماء األخالق مفهوما وتفسريا 

وعي اإلنسان لذاته كشخصيته ملكانته يف نشاط الناس االجتماعي : " آخر، إذ هي عندهم 
رك، وبفضل الذات يكتسب اإلنسان القدرة على مراقبة الذات وإمكانية التوجيه اهلادف املشت

لتصرفاته وضبطها وتربية الذات، ويف صلب وعي الذات عند الشخصية تقوم قناعتها 
  .)2("وموقفها الذايت منها

عند علماء األخالق على وعي اإلنسان كفرد، ووعيه ضمن  الذات مفهوميرتكز     
إىل حتقيق ذاته ومراقبتها وتربيتها، وينعكس  فراد، وبفضل الوعي يتوصل اإلنسان جمموعة أ

وقدرة املرء على موقف اإلنسان من ذاته كشخصية أخالقية يف مفهومي الكرامة والشرف، 
  .حتقيق قناعاته من خالل الضبط الذايت ألفعاله هي الضمري

سائدة يف اجملتمع وهي الكرامة والشرف الذات ارتباطا وثيقا بالقيم األخالقية الوترتبط    
والقناعة، ويضاف إىل هذه القيم املساعدة أو القائمة على بناء الذات أال وهي الضمري، 
والضمري اǂكمة الباطنية اليت توجه سلوك اإلنسان، وهي اليت حتكم على األشياء باخلري أو 

بحها وƷارهبا لكي ال تؤثر على بالشر، فيقترب منها اإلنسان وميارسها أو ينفر منها ويستق
  .سلوكاته

  

                                     
  .421، ص 1984، المƌسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج)  1(
  81، ص 1981معجم األخالق، ترجمة توفيق سالم، دار التقدم موسكو، )  2(
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ǯ- سياȦȹ:  
ينطلق علماء النفس يف تعريفهم ملفهوم الذات بالفصل بني الكائن اإلنساƆ كمادة حيوية     

وعقلية من جهة، وكحياة حسية وشعورية ونفسية من جهة أخرى، وتعترب احلياة النفسية 
وتوفري احلاجات هلا، ) تقويتها ( ثبات األنا أفعاله، فهي إ أوالعنصر املسري لسلوك اإلنسان 

  :وذهب علماء النفس إىل أنه 
ميلك كل كائن ƽسا داخلية يف ذاته، واملهمة الرئيسية هي أن يكتشفها وأن يلتحق هبا " 

  "حىت االلتصاق، لكي يصري كله ƽسا 
س احلياة، حبث يف ح"إن الغاية اليت ينشدها الباحث عن الذات يف جانبها النفسي هي     
حبث يف االنعتاق، يعين اكتشاف احلقيقة، حقيقة تظهر وتتجلى بصورة دائمة اجلدة، و

، ومن احلرية واالنعتاق يصل اإلنسان إىل )1("وتصنع معرفة الذات من اإلنسان كائنا حرا 
  .يصبح خالق ذاته االكتشافاحلكمة، هبا يكتشف نفسه، وهبذا 

يف بناء ) E. From" ( إريك فروم " االجتماعي  –يأمل الفيلسوف واǂلل النفسي     
، تقوم على اǂبة واألخالق السامية، والقيم العالية، والنشاطات شخصية إنسانية جديدة

على " فروم " املنتجة اليت تعود بالفائدة على اجلميع، دون إقصاء أو حسد أو حقد، يقترح 
نسان اليوم، إنشاء جمتمع جديد يعيد اجملتمع البشري حال للقضاء على املرض الذي أصاب إ

إلنسان برباط اǂبة، وƢتد فيه وهو اجملتمع الذي يرتبط فيه اإلنسان با: " لإلنسان إنسانيته
جذور األخوة والتكاتف، ويتيح لإلنسان التعامل مع الطبيعة باخللق ال بالتدمري، ويكتسب 

ليس عن طريق اخلضوع واالمتثال فيه كل فرد شعورا بذاته، وعلى أهنا ذات قيمة فعالية، و
)2(.  

  
  

                                     
، 1983، بيروت، باريس 3نسيم نصر، منشورات  عويدات، ط: ن داقي، معرفة الƦات، ترجمة ماري مادلي)  1(

  10ص 
سعد زهران، المجلس الوطني للثقافة والفنون واǓداب، : إريك فورم، اǗنسان بين الجوهر والمظهر، ترجمة)  2(

  .13، ص 1989الكويت، 
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  :ȥلسȦيا -د  
إن اإلنسان : " ينطلق حبث الفالسفة عن اإلنسان وعن الذات من قاعدة أساسية تقول    

يتجاوز وضعه ككائن عضوي، وككائن اجتماع، وأن  أنكائن روحاƆ، ألنه ال يستطع 
حسب مقتضيات يعيȈ يتحرر إىل حد ما من عالقته ƛسمه، ومن ضغط اجملتمع عليه ل

روحه، وال يكون جمرد انعكاس مل جيري يف جسمهن أو جمرد صدى ملا يقال أو جيري يف 
  .)1("جمتمعه 

  .األنا بوصفه شعورا بالذات" بوصفه فردا، وبني " األنا " وال بد عندئذ من التفريق بني     
جلسماƆ والعقلي ؟ فأن بوصفي فردا تتحدد من حيث ميالده وتكوينه ا": يقول نيتشه      

الشعورية اخلاصة ، ألهنا أمور إƴا أنا كذاك نتيجة أسباب ليست هي أنا، ألهنا ليست فعالييت 
بوصفي شعورا بالذات، فأنا فعل "أنا " تتعلق بابانا، والعامل اخلارجي، والظروف اǂيطة، أما 

Ʒيل كنته، إنه  نفسي ذايت، وهذا الفعل يغري أحوايل، وجيعل مين كائنا آخر غري الذي
  .)2("اعتمادي إىل احلرية  

     Ɔهيدجر " أم الفيلسوف  األملا ) "Heidegger(الوجود يف كل مكان، : ، فيقول
وهو وجود اإلنسان ووجودنا Ʋن هو الذي ينبغي أن نبدأ البحث به، إذ ال يوجد نقطة 

د ينبغي أن تكون إذن ، فنقطة ابتداء البحث يف الوجو)3("ارتكاز أخرى أقوم من اإلنسان 
  .هي حتليل وجود اإلنسان

أن وجوده ال يشبه وجود الشيء ألنه ال : " وأول خاصة جوهرية لوجود اإلنسان هي   
يبدو أبدا كنسخة من هذا الصنف أو ذلك، وثاƆ خاصية هي أن قانون هذا الوجود هو 

هذا األنا ليس موضوعا ، و)4("التغري من فرد لɈخر، ومن هنا يل كل احلق يف أن أقول أنا 
  .ثابتا بل مييل دائما إىل أن يعطي نفسه املزيد، أي أنه املشروع ذاته باستمرار

                                     
  .325الربيع ميمون، المرجع السابق، ص )  1(
  .141لرحمن بدوي، المرجع السابق، ص عبد ا)  2(
  .601عبد الرحمن بدوي، المرجع السابق ، ص  ) 3(
  .601نفسه، ص )  4(



 الفصل األول

 32

فأنا الذي : " ولكي تتحقق اخلاصيتان األوليان، جيب توافر خاصية ثالثة أال وهي احلرية    
ا وهكذا فإنين أختار نفسي يف وجودي، وأن ريقة وجودي بنفسي، وذلك باختياري،يقرر ط

  .)1("مسؤول عن ذايت 
  :اللȢة ȿ اƬوɅة. 8

و  اهلوية من ناصية الداللة اللغوية هي كلمة مركبة من ضمري الغائب يف الواقع Ɲصائصه    
مميزاته اليت يعرف هبا، إذن اهلوية هي اسم الكيان أو الوجود على حالة أي وجود شخص أو 

ئص معينة Ƣكن من إدراك خصاهي بناء من مقومات أو مواصفات و شعب أو أمة كما
صاحب اهلوية بعينه دون استثناء مع امتثاله من األشياء و املسألة يف هذه القضية تتعلق بنوعية 

  .و املقوماتمن تلك الصفات 
تعترب اهلوية ظاهرة اجتماعية، فهي من صنع اجملتمع اإلنساƆ ، أما أصلها فهو موضوع     

متحرك، و كثريا ) اهلوية( املفهوم الف هو أن هذا و سبب هذا االخت. اختلفت حوله اآلراء
و ذلك ألهنما متداخالن يف ما كان بعض العلماء و الفالسفة جيمعون بني اهلوية و الشخصية 

االستعمال بسبب تالزمها يف التداول و غالبا ما يتشاهبان إىل درجة التطابق، و كان هذا ما 
وية، و منه ظهرت مفاهيم و تعاريف خمتلفة أثار اجلدل و اخلالف حول هذا املفهوم أي اهل

هي كلمة حركية من " اهلوية على أهنا من ناحية الداللة اللغوية : كاليت تعترب يف هذا اجملال
يين كما هو يف الواقع مضاف إليه ياء النسبة اليت تتعلق بوجود الشيء املع" هو"ضمري الغائب 

  :و اهلوية نوعان) 2(" ايفƝصائصه و مميزاته اليت يعرف هبا اجلانب الثق
  :اƬوɅة الȀȦدɅة - 1

و هي تعتمد أساسا على املميزات اجلسدية اليت Ƣيز كل كائن بشري عن آخر من بني     
و أبرز مثال على ذلك بصمات األصبع اليت حتدد أو تثبت هذا االختالف ماليني البشر 

  .علميا
  

                                     
ص  ،1988مالك أحمد أبو ناصر، تحقيق الوجود اǗنساني في التصوير اǗنساني، منشأة المعارف، مصر، )  1(

43.  
  .29، ص 1996توزبع أحمد بن نعمان، الهوية و اللغة، الدار المصرية للنشر وال)  2(
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  :اƬوɅة الوȕنية ȿǕ الȪومية -2
كتعريف و  ن أو األمة اليت ينسب إليها الشعب املتميز Ɲصائص هويتهنسبة إىل الوط   

إجرائي للهوية الوطنية أو القومية فهو يقول أن اهلوية أي األمة من األمم جمموعة من 
الثقافية العامة اليت Ƣثل احلد األدƅ املشترك مع مجيع األفراد الذين ) السمات( الصفات أو 

لهم يعرفون و ينتمون بصفات تلك عما سواه من أفراد اجملتمع أو ينتمون إليها ، و اليت جتع
  .األمم األخرى

  
كأداة تؤدي معرفتها و حتديدها إىل "  -كما جند أن مفهوم اهلوية طرح يف علم االجتماع -

 -عرفية –معرفة األفراد داخل الفǞات االجتماعية عرب نقاط عدة تتعلق Ɲصائص دميغرافية 
  .)1(.."مهنية

  : فيعرفها على النحو التايل" الغزايل "  أما -
الشيء هي عينه و تشخيصه اهلوية : " تعد اهلوية مفرد لوحدة الوجود ، عندما يقول     
أن هوية الكائن هي " أي  خصوصيته ووجوده املنفرد له، الذي ال يقع فيه اشتراكو

  .)2("حقيقته
لهوية اليت يعرفها بالثقافة، فقد يف كتابه التحليل الوظيفي ل" سكيما لينوف" و يذهب  -

  :أوجزها فيما يلي
اهلوية جهاز أدائي يسمح لإلنسان حبل مشاكله اǂسوسة و باخلاصة اليت يواجهها يف  -أ

  .حميطه عندما يريد إرضاء حاجاته
هي نظام من املوضوعات و األشياء و النشاطات و السلوكات، أي كل عنصر يكون  - ب

  .صلحيةوسيلة للتكيف مع هناية م
 .هذه النشاطات منظمة حول استقبال هام و حيوي - ج
  

                                     
  .1990قاموس علم االجتماع،)  1(
  .64، ص 1996حليم بركات، حدود الهوية ومحدداتها، القاهرة )  2(
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  : حدȿد اƬوɅة. 9
التماثل مع  يسعى األفراد كما اجلماعات إىل إثبات الذات االجتماعية، عن طريق    

 عمبوضوبصريورة التماثل هذه ، أوال ات اخلاصة بثقافتهم، و تبدأ االختالفات و املميز
ثقافية بني  - نوثاألنا و الغري و اآلخر، و الفروق اإل صل بنيحدود اجتماعية و مرية تف

قرينة االختالف الثقايف، فبديهي أن تتواجد اختالفات بني أفراد اجلماعة اجلماعات، ليست 
  .الواحدة ، و اليت توصف على أهنا  متعددة ثقافيا

طريق استغالل و الفرق احلقيقي، يكمن يف تلك الرغبة التقنية لدى األفراد يف التمييز عن     
الثقافية لديهم كمعددات للهوية اخلاصة هبم ، إن هذا التحليل املنسوب إىل  السمات

، قد مكن من جتاوز اخللط بني مفهوم اهلوية و ) Frederik Barth( فريدريك بارث 
  .األفراد االƳراط يف نفس اهلويةعلى  يستوجبمفهوم الثقافة، فاالƳراط يف ثقافة ما، ال 

م أن اهلوية تعمل على أساس الثقافة، فإهنا ال تستعمل كل عناصرها، بل تأخذ منها و رغ    
آخر،  بتعبري، فقط، مما Ʒدد استراتيجيات التماثل بني اهلويات الفردية و اهلويات االجتماعية 

، فإن االثتنيات الناجتة عن "بارث" و حسب رأي . بني اهلوية الذاتية و اهلوية اجلماعية
تماثيل، تعترب مبثابة تنظيم و تصنيف اجتماعي لالختالف الثقايف، حيث تسمع مسارات ال

بترسيم حدود اهلوية، أو تعديلها ، Ƣاشيا مع االجتماعي  ءداخل البناآليات التفاعل 
  .استراتيجيات اجلماعة يف استغالهلا السمات الثقافية

  :عɎقة اƬوɅة بالȪǮاȥة .10
النظر إىل الثقافة و تعريفها ، فاعتبار  هزاويتو اهلوية، على ة تعتمد العالقة بني الثقاف      

على أهنا  اهلويةالثقافة طبيعية ثانية للبشر تكتسب عن طريق الوراثة ، يؤدي إىل تعريف 
( معطى يعرف الفرد، و مييزه عن اآلخر، و ذلك بالرجوع إىل اجلماعة املرجعية أو األصلية 

Groupe de référence – groupe d’origine( حيث يصبح األصل ،
سابقة يف وجودها وجود البيولوجي هو أساس تشكل اهلوية، و اليت تكون يف هذه احلال ، 

( اليت ميكن أن يقع فيها  التهميȈفيها، جتنبا لوضعية  الذي يكون لزاما عليه أن ينخرطالفرد 
déracinement( ،حيث تسيطر الثقايف تدعم فكرة و تطبيع االنتماء، لكن هذه النظرة ،
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اهلوية على حتفيز سلوك الفرد، وانطالقا من هذه النتيجة ميكن تفسري التمييز العنصري 
والعرقي يف اجملتمعات، على اعتبار أن اهلوية تدخل يف إطار التراث أو اإلرث العرقي، 

راثية ثقافية، كالطبائع الو -ويصبح الفرد يولد حاصال للعناصر األساسية املشكلة هلويته اإلثنو
  .واالستعدادات النفسية املتناسبة مع عقلية اجلماعة اليت ينتمي إليها

اآلخر، حيث تعترب الثقافة نتاجا اجتماعيا، يرتكز على التنشǞة االجتماعية جتاه يف اال    
اجلماعة للفرد ضمن اجلماعة اليت ينتمي إليها، يكون التركيز على اإلرث الثقايف الذي تلقنه 

، هذا األخري، يستوعب األƴاط الثقافية املناسبة مع جتربته وخرباته املكتسبة للفرد بطرق شىت
  .يف احلياة االجتماعية

تقاسم العواطف واألحاسيس وهنا أيضا تفترض أولوية وجود اهلوية عن الفرد، ويكو ن     
  .والƕوع إىل التضامن أكثر عمقا وداللة يف اجلماعة اإلثنية

واجلماعات صفي لوضعية األفراد صر اهلوية الثقافية يف طابعها الوميكن حوباملقابل فإنه ال     
اجلماعة ثباهتا، فق، فهي ليست مكتسبة مرة واحدة، وكأهنا ظاهرة جامدة، تعرب عن مجود 

وتقمص لشخصيته جلماعة خيالية، تساهم يف رسم Ƣثل نتماء وبل هي إحساس باال
  .واقع احلياة االجتماعية وتقسيماهتاالتصورات يف املخيال الفردي واجلماعي عن 

  
11- ŽاȪǮالȿ Ʉالسياس ǒتماȹاال Ɓمعاȿ ةɅوƬا:  
تماعي وسياسي، إذ انتقل للداللة على هوية اجملموعة للمعىن الثقايف هلوية الفرد ُبعد اج    

  .اجلغرافية أو التارخيية، وعندئذ تصبح اهلوية أداة لإلدماج واإلقصاء
ما صدق اهلوية إىل كل األعضاء الذي ال Ʒتاجون إىل فمجموعة االحتاد األورويب توسع     

تأشرية، وختصص هلم يف املطارات بوابات مع أهل البلد، باإلضافة إىل معامالت أخرى 
كما هو الشأن مثال يف أملانيا وفرنسا  -تستثنيهم من اإلجراءات امللزمة ملن هم خارج االحتاد

 السياسي العسكري بزعامة( اليت هي أعضاء أساسية يف احللف األطلسي  وبريطانيا
الواليات  ، ولكنها تطبق اإلجراءات اإلجراءات امللزمة لɊجانب على مواطين )واشنطن
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) Patsiotisme( ، وال ترى معظم تلك البلدان أي تناقض بني الوطنيةاملتحدة األمريكية
  .والقومية األوروبية األƽل

" دان العربية فهناك من جهة بلاملفارقة يف املدلول الثقايف التارخيي للهوية يف الر وتظه    
بلدا عضوا، مبا فيها دولة  22املبدئي على  ويتها بالتساويضعربية، تتوزع ع"جامعة 

فلسطني املنتظرة، ومجهورية الصحراء الغربية بعد تقرير املصري، والتحرير املغريب الذي أعقب 
هلوية واحدة هلا امتداد تارخيي ثقايف  االنتماءسباƆ، جتمع كل تلك الدول على االحتالل اإل

رة، وإما كحضارة خدمتها وحضاروحية  واحد، يرتكز على اإلسالم إما كعقيدة 
  .)1()عند العرب املسيحيني(العقيدة

ال ولكن اهلوية العامة أو املشتركة سرعان ما تتجزأ إىل قطع متقابلة ويف أحسن األحو    
القومي وهو أمر طبيعي،  االنتماءيسبق ) وطنية( إىل هوية قطرية  االنتماءمتجاورة ألن 

ولكن غموض مدلول االنتماء القومي وذبذباته العاطفية جعلته حينا يقتصر على اخلطاب 
ناسباتية، وحينا آخر يقف عند احلدود اجلغرافية وحينا يلغيه، وحينا رابع يضيق واملراسيم امل

  .ىل جتمع إقليمينسبيا إ
والشك أن مفهوم اهلوية العربية واإلسالمية كان أكر تقبال وفعالية قبل الثمانينات مما هو     

عليه يف هناية القرن العشرين، فلم ترفض األغلبية الساحقة من الشعوب املغاربية وقادهتا 
تبحث وصف املغرب بالعريب كما حدث بعد ذلك وƷدث اآلن لدى بعض التيارات اليت 

   .عما كانت عليه قبل اإلسالم
و خاّصة يف  االجتماعيالعلمي مبسألة اهلوّية إىل علماء النفس  االهتماميرجع 

الواليات املّتحدة األمريكية الذين عملوا يف فرق حبث مشتركة مع علماء اإلناسة 
ة نسبًيا و نقلوا البحث يف الفترة ما بني احلربني من اجملتمعات املغلف) األنثروبولوجيا(
املدنية و التقاطع الثقايف وفقه اللّغة  اجتماعإىل إشكاليات اهلجرة و التوافق و علم ) البدائية(

الثقافية للجماعات و) psychological frontières(و اللّسانيات و احلدود النفسية 

                                     
  .104، ص 2003محمد العربي ولد خليفة، المسألة الثقافية وقưايا اللسان والهوية، د م ج، الجزاƑر، ) 1(
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) cultural contact(أو التماس الثقايف  االتصالو اجملتمعات و الثقافات الفرعية و 
..ƀا.  

منذ Ʀسينات القرن املاضي يف البحث عن  االجتماعيعلماء النفس  اهتمامتركّز 
ملهاجرين يف الواليات املتحدة، األدوات املنهجية املالئمة للكشف عن إشكاليات إدماج ا

التوافق و الصحة النفسية و العقلية بوجه عام، على أساس أن اهلوّية الثقافية حتّدد سلوك و
  .أّنها ثابتة إىل حّد كبري بافتراضماعات و األفراد و اجل

اهلوّية أشبه ƛسر بني  اعتبارهو  االجتماعيكان منطلق البحث يف جمال علم النفس 
، و خالصة للتفاعل بني الفرد )سوسيولوجي( اجتماعيو ما هو ) سيكولوجي(ما هو فردي 

لفرد، فهو ينطبق أيًضا على للهوّية ال خيّص ا االجتماعي، و لكن الطابع االجتماعيةو بيǞته 
مشروط بتوفّر عدد من السمات  إدماجاجلماعة اليت تستخدمها كأداة لإلدماج و اإلقصاء، 

و إقصاء من ال تتوفر فيه ..) اƀشجرة عائلية -طقوس-عقيدة-لغة(تعتربها اجلماعة أساسية 
  .السمات املشروطة

على اخلصوص علم اإلناسة  و للتعرف على مسألة اهلوّية يف مباحث علوم اجملتمع، و
مفهوًما  باعتبارهابإشكالياهتا، و إن مل تعاž قضية اهلوّية يف البداية  انشغاالو هو أكثرها 

  مسائل اإلثنية أو العرقية: مستقالً، فقد أسالت حًربا غزيًرا حتت عناوين أخرى مثل 
إىل أّنه ميكن ) N. SindZingre"()1( 1988نيكول ساند زانغر "تذهب 

نيف السمات اليت حتّدد اهلوّية إىل جمموعتني ختص أوالمها هوّية األشياء، أي العالقة تص
املنطقية اليت تتعرف هبا كلّ مجاعة ثقافية على شيء يكون هو نفسه يف خمتلف األحوال، كأن 

  .الشجرة هي الشجرة: نقول 
الطريقة : ، أي أّما اجملموعة الثانية فهي تتعلق هبوّية األشخاص و اجملموعات البشرية

اليت يتعّرف هبا فرد أو مجاعة على التماثل، أو على األصح التشابه املوجود يف خاصية أو 
جمموعة من اخلصائص املمّيزة عن بقية األفراد و اجلماعات و بالتايل فإنّ اهلوّية هبذا املعىن 

                                     
  .107: نفس المرجع السابق، ص ) 1(
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املنطق (ألخص أو من األعم إىل ا) الطريقة التجريبية(ميكن أن تبدأ من األخص إىل األعم 
  ).الصوري

  :الدȿņلة ȿ اƬوņɅة  .12

لقد اّتجهت الدولة ـ األمة منذ نشأهتا إىل التصلّب يف إدارة اهلوّية، و هي ال تعترف 
على العموم إالّ بصورة أحادية للهوّية تصفها بالوطنية، و حّتى الدول اليت تتظاهر بقبول 

ملن ) Exclusive(لغريها، و حاصرة  التعددية الثقافية فإّنها حتّدد ضمنًيا خصائص طاردة
  .هم داخلها

 االضطهادللطرد و احلصر، أو املنع و اجلمع، إجراءات علنية تصل إىل الشعبوية و 
. العنصري و التطهري العرقي اإليديولوجي لكل اجلماعات املقصاة أو املطرودة من جمال اهلوّية

: ريف و اجلوازات املغناطيسية، أي بطاقة التع: و هناك أيًضا إجراءات أخرى متخفّية مثل 
الدقيقة لطاليب اهلجرة و حّتى التأثري، و ذكر الّدين و  االمتحاناتغري القابلة للتزييف، و 

  ).لبنان(املذهب يف نفس البلد 
من  االنتماءُيالحȘ أنّ الدولة ـ األّمة املعاصرة أكثر تصلًّبا يف حتديد اهلوّية و 

و حديثًا، فالقبائل تتكون من عشائر متحّركة تنقسم و تتجّمع اجملتمعات التقليدية قدًميا 
، بل إنّ حبرية كبريةراد و العائالت بني القرى كما يتنقل األف. بدون حدوث صراعات

يف العامل اإلسالمي من بلد إىل آخر، دون أن ُيعتربوا من الغرباء " يهاجرون"األفراد كانوا 
  .هم من اجملموعة الّتي يƕلون بني ظهرانيهاخمتلف ُيقصي انتماءاحلاملني هلوّية و 

و قد ذكر الرّحالة املسلمون يف سريهم و كتاباهتم ما يثبت ذلك، و لعلّ أكثر 
يف  )1(»ناصر خوسرو«ما ذكره الرحالة اإليراƆ  االنتماءاملدّونات توضيًحا ملرونة اهلوّية و 

سفر الذي يقص     ذ فيه رحلته ما كتاب ال: ، أي »سŁفǈرŃنŁامŁه«كتاب أشبه باملذكرات Ƨّاه 
  .غريًبا أو مشتبًها فيه باعتبارهبني فارس و املغرب األقصى دون أن يعامله أحد 

                                     
  .117: مرجع سابق، ص : خليفة  محمد، العربي ولد) 1(
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إذا كان من مهام الّدولة تقنني اهلوّية و رسم حدودها و عالماهتا الرƧية، فإنّ ذلك ال 
بناء تارخيي ثقايف   هو حمّصلة االنتماءإليها، إذ  االنتماءيعين فرضها على من ال يرغب يف 

من داخلها هو ) اهلوّية(عليها  االعتراضوجداƆ يتجّسد يف Ƨات جامعة، و يبدو لنا أنّ 
نتيجة لعوامل ضاغطة من خارجها، يرجع بعضها للدولة نفسها بسبب غلّوها يف املركزية أو 

ذي تستغله تيارات ّمما يؤدي إىل التمّرد الرمزي ال..إمهاهلا للثقافات الفرعية و احلط من شأهنا
  .جمّرد حصان طروادة االنتماءسياسية ألغراض أخرى تكون فيها مسألة اهلوّية و 

  :الدɅن ȿ اƬوņɅة  .13

من املاضي األوريب، بأنّ الرأƧالية قد تطّورت يف األصل  انطالقاƲن نعرف اليوم، و 
 بانتشار يف الوقت الذي عرفت فيه البلدان األوربية إصالحات دينية و ربطت التنمية
  .اƀ..)1(األيديولوجية الدينية، هذا ما حدث يف كل من بريطانيا و أمريكا الشمالية و هولندا

و يف احلاضر املعاصر للبلدان الغربية الرأƧالية نفسها، نستطيع تسجيل املكانة املرموقة 
ت الذي ربط فيه ففي الوق. العاملي باملقارنة مع الصني االقتصاداليت يترّبع فوقها اليابان داخل 

  .)2(اليابان ربطًا عضوًيا الدين بالّدولة، و باجملتمع جند الصني تعمل املستحيل ملنع ذلك
 ،Ɔكذلك الكاثوليكية اليت أثارت العمال و الشعب البولو Șكما ميكننا أن نالح

يف  و هذا ما نالحظه اليوم بالنسبة لإلرلنديني) النومنكالتورة(هلدف حماربة الطبقة احلاكمة 
  .مناهضتهم للربوتستنت اإلجنليز

و بإمكاننا تعداد هذا النوع من املالحظات الالّمنتهية، و نوّضح اليوم كما يف 
األسس، بأنّ البعد الديين قد ساهم دوًما و بشكل أو آخر يف تبلور اهلوّية اجلماعية، و إنّ 

                                     
 -الجزاƑر  -دار بوشان للنشر- دراساƖ حول الƜزائر و العالم العربي 5حول األزمةÛ : علي، الكنز ) 1(

  .61: ، ص 1990
  .في اليابان مثالŹ توجد ثالثة ديانات تنتمي جميعها إلى الكنفوشية و البوƦية: توưيح ) 2(

 .و في هƦا الدين يسيطر عنصر االنưباط و تحكيم النفسالكنفوشية و هو دين الطبقة المسيرة  -

  .البوƦية و هو دين الطبقات المتوسطة -
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و  االقتصاديأو بالتطور  االƲطاطمل يرتبط يف كل زمان و مكان بفترات  انتشاره
  .االجتماعي

و األهم يف كل احلاالت، هو أن تتمكن من التخلص من التجريدات امليتافيزيقية 
  .امللموس لنالحȘ بوضوح حركة اجملتمع االجتماعيالكربى، و أن نقترب من ميدان الواقع 

و إذا ُعدنا إىل اإلسالم، فإّننا نالحȘ أّنه ليس تلك الوحدة املنسجمة و اليت ُتخفي 
و عليه ال بّد لنا أن Ƴرج من . ملمارسة اجلماعية و تتأكد من وجود ƴاذج متعّددة لإلسالما

  .فاملهمة هي حتليل كافة الفوارق-هذا الليل الغارق يف التجريد 

العنصر الديين، يتدّخل أكثر فأكثر يف تبلورات و تشكالت اهلوّية اجلماعية اليت حتّدد و  - 1
أو ) انتعاش(و باملقارنة مع الستينات، نالحȘ بدون شك ، االجتماعينيتعّين الفاعلني 

 .االجتماعيةللبعد الديين داخل احلركة ) نشاط متجّدد(

يزداد تنقّل العنصر الديين يف كل مكان، وبسرعة أكثر، عندما يبتعد عن حميط اإلنتاج، و  - 2
تمع و مدى مكانة و دور املرأة يف اجمل:  اثننيقد وصل هذا العنصر إىل أقصاه يف جمالني 

 .شرعية السلطة السياسية

 :من املالحظتني السابقتني نستخلص ما يلي  انطالقا - 3
إنّ اخلطاب الديين هو يف حضور دائم و يف انتشار واسع، و بالرغم من توّجهه 

، و االجتماعيةاملتغاير،فإنّ هذا اخلطاب يƕع و مييل إىل اهليمنة لكونه ميّس كافة الفǞات 
  .أو الثقافية االجتماعيةأو  االقتصاديةفة األسǞلة سواء يقّدم أحوبة على كا

 باختالفعن طريق املالحظة الدقيقة للميدان، نستنتج أنّ العنصر الديين خيتلف  - 4
و هو ككل األيديولوجيات يقترن باخلطوط الكربى لتركيبة . جمموعات و فǞات اجملتمع

 .)1()األفقية(اجملتمع 

                                     
  .62: المرجع السابق، ص : علي، الكنز ) 1(
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شعيب ذو اخلصائص التوفيقية و الوظائف اإلسترضائية، اإلسالم الشعيب، و هو التدّين ال
 حيثعالقته ضعيفة بالتأويل النّصي املكتوب و هو أكثر تفّتحا من أنواع اإلسالم األخرى 

، و بالنسبة للطبقات )لغة احلياة العملية(، إّنه إسالم االجتماعييتكّيف مع دعاة التغيري 
  .االجتماعيةداخل احلركة  دماجاالنالشعبية، يعترب هذا اإلسالم هو منظّم 

و هو تارخييŋا نتاج مجعية العلماء . ، أو التقليدياألرثوذوكسيو هناك أيضا اإلسالم 
الواسع بني فǞات الطبقة املتوسطة و Ɲاصة بني  بانتشارهاملسلمني، يتمّيز هذا اإلسالم 

ة، و يرفض أن يستعمل املدرسني و املوظفني، و هو يرتبط باملمارسة املعرفية للنصوص املقّدس
  .من طرف الدولة، بل Ʒاول أن يصبح مؤسسة

يستمر ) األرثوذوكسي(إّنه ميكن القول بأنّ الفكر اإلسالمي «: يقول حممد أركون [ 
  )1(].»ة اليت تعود إىل العصور الوسطىحّتى اآلن يف تكرار املواقف الدوغمائي

ملرئي بسبب طقوسه الدينّية اليت أّما النوع الثالث و األخري فهو ذلك اإلسالم غري ا
حتميه، وهو أيًضا إسالم إعدادي من جهة و سّري من جهة ثانية، ألّنه مفتوح فقط لɊتباع 

 االبتعاداألصوليني، إّنه إسالم اجملموعات الطرقية القريبة من الصوفية، و هذا النوع Ʒاول 
  .عن احلياة اليومية

حتت ستار اإلسالم، و نالحȘ بأنّ هذا  هناك إذن، ثالث ممارسات دينّية متعايشة
  .التعايȈ خيفي بداخله تعارًضا بني النماذج املختلفة لإلسالم

ميكن أن ُيقال عن هذه البنية، بأّنها ال تنفرد هبا اجملتمعات العربية، ذلك أّنها موجودة 
  .ةيف البلدان املسيحية األخرى و Ɲاصة جمتمعات أمريكا الالّتينية و آسيا الكونفوشي

إنّ البنية اليت تنفرد هبا اجملتمعات العربية هي ظهور أشكال أخرى لإلسالم على أرض 
أي ما نقصد ) بالوصولية(الواقع من حيث اخلطاب و املمارسة الدينية و هذا ما يسّمى 

  .باإلسالم السياسي

                                     
 -3ط-، ترجمة هشام صالح، مركز اǗنماء القومي بيروت ƗاريƢية الفكر العربي اǕسǘمي: محمد، أركون ) 1(

  .133: ، ص 1998
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إّنها ظاهرة حديثة يف تاريخ اجملتمعات العربية املعاصرة ـ و هي ملفتة النظر منذ 
بسبب عملها على إفشال األحزاب  الواسع حملًيا و وطنًيا، و انتشارهاشرين سنة بسبب ع
يت تأّسست يف خضم حركات التحرر ال) العلمانية(احلركات السياسية الكالسيكية و
  )1(.التشييد الوطينو

و بالنسبة للميدان السياسي فإنّ الوصولية قد غرقت و غاصت داخل الثغرة اليت 
فإّنه جيب ربط النجاح الالّمع  و عليه. شل التجربة الوطنية يف البلدان العربيةتسّببت فيها ف

األزمة (اخلاطف لإلسالم السياسي بأسباب و نتائج هذا الفشل، و حتليل هذا و ذاك ضمن و
  ).الظرفية(اليت قطعها العامل العريب و حتلّلها ) التارخيية

أسلحتها (اإلسالمية قد وّجهت و بناء على ما سبق نستطيع القول بأنّ األحزاب 
الفرص  اغتنامƲو مسألة شرعية السلطة السياسية، الشيء الذّي يبّين قدرهتا على ) الثقيلة

، ذلك أنّ هذا األخري يشكل املسألة الرئيسية لɊنظمة السياسية يف )التشبث بالواقع(املواتية و 
  )2(.جمتمعاتنا

  :الدɅن  .14

؛ فإذا  )3("مالك بن نيب"عند  االجتماعيةبالنظرية  وثيقًا ارتباطايرتبط مفهوم الدين 
 أمعنا النظر و بعمق يف مؤلفاته نكتشف حضوره يف كلّ مشكلة يعاجلها، كما أنّ عناوينها

و الظاهرة . تدل على ذلك، هذه العناوين تتمثل يف وجهة العامل اإلسالمي، و شروط النهضة
و ال خالف إذا قلنا إنّ النظرية . اƀ...القرآنية، و مشكلة األفكار يف العامل اإلسالمي

  .الديين االجتماععند مال بن نيب هي نظرية يف علم  االجتماعية
كان علينا أن " مالك بن نيب"و قبل أن نتطرق إىل مفهوم الدين عند املفكر اجلزائري 

  .نتعرض لبعض تصورات الدين عند علماء الغرب

                                     
  )بالƷ(  copyright© 2000 alblagh.org  -نيت لعلي الكنز مقال على االنتر) 1(
  .65: مرجع سابق، ص : علي، الكنز ) 2(
، له عّدة أعمال حول الحưارة خاّصة، جل كتبه 1905مالك بن نبي، مفكر جزاƑري، ولد بقسنطينة عام ) 3(

  .1977بالفرنسية، توفي 
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فالسفة و العلماء قدًميا و حديثًا، هذا لقد حظي مفهوم الدين بأمهية كبرية عند ال
املتزايد بالدين نعتقد أّنه يعود و باألساس إىل استمراريته يف كلّ اجملتمعات، و إىل  االهتمام

عدم زواله عل الرغم من كل التحوالت الكربى اليت شهدهتا اجملتمعات البدائية و املتحضرة، 
  .و الثقايف األصلي لكلّ جمتمع االجتماعيالنسق  و ألّنه إىل جانب ذلك، يعّد عنصًرا بنائًيا يف

عدد كبري من  تطروحاهذا احلضور الديين و استمراريته و هيمنته قد فّند مزاعم و 
املفكرين، الذين اعتقدوا أنّ زمن الدين قد انتهى و أّنه سيندثر مع مرور الزمن، و يقّدم 

لم املستمرة و املتجّددة ستجيب عن هؤالء املفكرين عّدة مّربرات قوامها أنّ اكتشافات الع
)" Max Muller(ماكس مولر "كلّ التساǗالت اليت حتّير و تقلق عقل اإلنسان، يقول 

 انتشاراإنّ أكثر الصحف «م 1878عام » قراءات يف أصل الدين و تناميه«: يف كتابه 
د ولّى، و أنّ اإلميان تتنافس فيما بينها يوميŋا و أسبوعًيا و شهرًيا، لتقول لنا إنّ زمن الدين ق

 ّŹ أخًريا أنّ اآلهلة مل تكن إالّ من اختراع البشر،  االكتشافوهم أو مرض طفويل، و أّنه قد
  )1(.»رصيدهاو أّنها قد فقدت من مثَّ 

إنّ أعداء «: م إىل القول 1905عام ) Crawley(ذهب كراويل  االجتاهو يف نفس 
لم و الدين متضادان، و لينشروا أمام املɊ أنّ الدين الدين يشنون ƥلة شعواء ليبّينوا أنّ الع

ليس إالّ أثًرا من خملّفات عصر بدائي كانت تبتدع فيه األساطري و أنّ زواله ليس إالّ مسألة 
  )2(.»وقت

هكذا قد ظلّ الدين كنسق من التصورات و املعتقدات و املمارسات، و كنظام 
و يتفاعل معه و خاّصة ما تأّزمت أوضاعه و سلوكي متمّيز و متماسك، يلجأ إليه اإلنسان 

  .ازدياد مشاكلِه احلياتية حّدةً و تعقيًدا

                                     
، دار قبيسي، ترجمة حسن بدائيين في نظرياƖ األناسييناألناسة المƗƜمعة و ديانة ال: ، بريتشارد إيفانز) 1(
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إنّ التقّدم العلمي ...«: -Evans Pritchard-إيفانز بريتشارد "يقول 
التكنولوجي قد أفرȟ السحر من معناه، لكن الّدين ال زال موجوًدا بل إنّ دوره اجملتمعي و

  )1(.»االتساعآخذ يف 
فت نظرة املفكرين لظاهرة الدين ففريق حبث عن أصل األديان أمثال، إدوارد لقد اختل

و جيمس فريزر  M. Muller -، و ماكس مولر )E. Tylor )1932-1917تيلور 
- G. Fraser )1854-1941( و فريق آخر اهتم ببيان وظيفته النفسية و ،

-Malinowski )1884، و مالينوفسكي Crawly - ، و ميثله كراويل االجتماعية
 .Eو إميل دوركا1864-1920 ( Ƈ( M. Weber، و ماكس فيرب )1942

Durkheim )1858-1917( قد اّتخذ موقفًا عدائًيا للدين ، و هناك فريق آخر
 F. Nietzscheوصل إىل درجة إنكاره و حماربته و Ƴّص بالذكر فريدريȈ نيتشه و
 S. Freudيد و سيغموند فرو Karl Marx، و كارل ماركس )1844-1900(
)1856-1959.(  

، أنّ الدين ليس إالّ نتاًجا من "الوردة الصوفية"يف مؤلّفه الشهري " كراويل"و يتصّور 
وهي كلّها ... نواتج اخلوف و احلذر و القلق و انعدام املبادرة و اجلهل و فقدان اخلربة
مقّدًسا على كلّ صفات جتلّت يف اإلنسان البدائي و تدلّ على عجزه، فالّدين يضفي طابًعا 

  .ما من شأنه أن يهب احلياة و الصحة و القوة
قد أوىل بدوره أمهية كبرية للدين، غري أّنه " مالينوفسكي"و الباحث األنثروبولوجي 

يركّز يف حبثه ة النفسية أي أّنهما متشاهبان، وهو اآلخر ال ميّيز بني الدين و السحر من الناحي
و  االستقرارو Ʒقّقان . ، فهما يلعبان دوًرا مهّدئًاجتماعيةاالهلما على وظيفتهما النفسية و 

و الراحة عند ممارسة اإلنسان لطقوسه الدينية، ويذهب إىل القول بأنّ السحر  االطمǞنان
و القلق ألنّ اإلنسان ال ميلك املعلومات الالّزمة  االضطرابكالدين يفعل فعله يف حاالت 

ع التحّديات اليت تواجهه بأساليب جتريبية، لذا فهو يلجأ اليت Ƣكنه من تذليل الصعوبات و دف
التوتر احلاصل من جّراء العجز  إىل السحر أو الدين بوصفهما نشاطًا تعويضًيا يسكن
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من هنا كان الشكل اإلƷائي يف . الرغبة، و هو توتر يهّدد بالقضاء على جناحه يف أعمالهو
  )1(.الطقوس

 الطوطميةيف أصل الدين و تصّور أن " دوركاƇ"ث ، فقد حباالجتماعأّما عند علماء 
هي الصورة البدائية للدين و أقدم أشكاله و بّين أنّ الديانة هي عبادة العشرية، و هذه العبادة 
هي عبادة طوطمية، فقد كان لكل عشرية أو قبيلة طوطمها، فأعضاء القبيلة اليت طوطمها 

ربون أنفسهم من ساللتها و أقارب هلا و يقومون األرانب مثالً يكّونون قبيلة األرانب، و يعت
  )2(.بواجبات معّينة Ʋوها و ينتظرون منها معاملة حسنة

هو أّول مفكر أنقل دراسة الدين من جماله السيكولوجي " دوركاƇ"ميكن القول أنّ 
 ، أي أنّ ظاهرة الديناالنتحارإىل جماله السوسيولوجي و بنفس الطريقة اليت عاž هبا ظاهرة 

ليست ظاهرة فردية ترتد إىل عوامل نفسية فقط، بل إّنها إىل جانب ذلك تعّد ظاهرة 
  :موضوعية و مستقلة و قد حّدد هلا ثالث صفات  اجتماعية

إّنها تنتقل من جيل إىل جيل آخر، فهي إذا كانت فردية، مبعىن من املعاƆ، فهي مبعىن  -
ودة بعد مماته، و هو يكتسبها آخر خارج الفرد ألهنا وجدت قبل والدته، و تظل موج

  .كما يكتسب اللّغة حبكم والدته يف جمتمع معّين
إّنها عامة حيث يؤمن كل أفرد اجملتمع بنفس املعتقدات و ميارسون نفس الطقوس  -

  .الدينية
إّنها إلزامية أي، أّنها ال ختضع ملنطق األفراد، و إّنما ختضع ملنطق العقل اجلمعي، فهي  -

، و أن يسلم احترامهابتها و هلا هيمنتها، وال بّد للفرد من إطاعتها و مبثابة سلطة هلا هي
  .مبا يسلم به اجلميع مثلما يتقبل اللّغة الّتي تفرض عليه

" ماكس فيرب"األملاƆ  االجتماعالديين بالفيلسوف و عامل  االجتماعكما ارتبط على 
علماء األنثروبولوجيا ت املفكرين وخيتلف به عن تصّورا فقد قّدم تفسًريا متمّيًزا لظاهرة الدين

                                     
  .196: المرجع السابق، ص ) 1(
  .218: ، ص 1980شر، الجزاƑر الوطنية للن ، الشركةنظرية القيم النسبية و المطǂقة: ميمون الربيع، ) 2(
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اآلخرين، إذ أّنه ميّيز بني التدين املمزوج بالسحر، و هي ديانة األقوام  االجتماعو علماء 
  )1(.البدائية، و بني الديانات السماوية الّتي جاء هبا األنبياء

و روح الرأƧالية، حول اإلجابة عن اإلشكالية  ةالربوتستانتي- و يف كتابه الشهري 
ملاذا ظهرت الرأƧالية يف جمتمعات معّينة و مل تظهر يف جمتمعات أخرى ؟ و هل : التالية 

اخلالقة هلا و الّتي  االقتصاديةيوجد عالقة بني ظهورها يف هذه اجملتمعات و بني األخالق 
  ؟ ةالربوتستانتيميكن أن جندها فقط يف النصرانية 

لّتي أّدت إىل نشأة الرأƧالية و ليس هو العامل يتصّور الدين هو أحد العوامل ا" فماكس فيرب"
لست أهدف إىل أن أستبدل «: الوحيد واحلاسم يف هناية املطاف، و يؤكّد هذا، حيث يقول 

التاريخ، فكالمها على نفس القدر من أحادية روحية يف تفسري احلضارة وباألحادية املادية، 
  .»األمهية

الدور يف  يقرر هبذا، وهو االجتماعيةركب القيم م«: الدين بأّنه " مالك بن نيب"يعّرف  -
 )2(.»، عندما يعّبر عن فكرة مجاعيةحالته الناشǞة وحركته 

Ɲاصة يف ها و هي تترّدد يف جلّ مؤلفاته وو يّتخذ عنده عّدة دالالت و مرادفات نستشف
  :متمثلة يف " شروط النهضة"كتابه 

و مؤثّر احلضارة ) catalyseur(ارة الفكرة الدينية و العقيدة الدينية و مركب احلض
  .املبدأ األخالقي و اإلميان و الروحو

بني الدين السماوي و الدين الوضعي، الذّي يصنعه البشر ألنفسهم " مالك بن نيب"ميّيز 
ألّنه يتصور أنّ الدين السماوي هو العامل األساسي الذي يشكّل و يصوȟ شخصية 

  .و البناء احلضاري جتماعياالاإلنسان، و يسهم يف عملية التغيري 
و إذا كان يؤكد على الدور التغّيري الذي يقوم به الدين الّسماوي فذلك ألّنه يتمّيز عن 

) امليتافيزيقي(البعد الغييب : مها  اثننيالدين الوضعي يف كونه أّنه ينطوي على بعدين 
  .االجتماعيالبعد و

                                     
  .293: ، مرجع سابق، ص األناسة المƗƜمعة و ديانة البدائيين في نظرية األناسيين: إيفانز، بريتشارد ) 1(
، 1970، بيروت، 2دار الفكر، ط، مالك بن نبي، و جهة العالم اǗسالمي، ترجمة عبد الصبور شاهين) 2(

  .32:ص
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-  ƑيȢعد الǤاملعبود، بني اإلنسان و اهللا، فعندما يسلّم و يتمثّل يف العالقة بني العبد و  :ال
خليفته على األرض،  و فّضله على سائر خملوقاته، واإلنسان بأّنه كائن مكّرم، خلقه اهللا

و اخلضوع له، و ليؤّدي رسالته الّتي كلِّف هبا،  باالنقيادميتثل ألوامره و يسري على هديه 
عندئٍذ يدرك أنّ .. دود الّتي رƧها له و ليعبده وحده و ال يشرك به أحًدا، و ليلتزم باحل

 .وجوده يف هذا العامل مرتبط هبدف سامي يسعى جاهًدا لتحقيقه
اإلنسان هبا إمياًنا و عمالً هي ما يطلق  ني اإلنسان و اهللا و جتليها و إقناعهذه العالقة ب

لنفوس صدق هبا اعليها يف اصطالح علماء الشريعة بالعقيدة و يقصد هبا األمور اليت ُت
  )1(.ال خيالطها شكا عند أصحاهبا ال ميازجها ريب وتطمǞن إليها القلوب و تكون يقيًنو

- Ʉعد االجتماعǤمنتظمة بني أفراد  اجتماعيةو هو الذّي يتجلّى يف شكل عالقات  :ال
يتبادلون عالقات التأثري و التأثر، و موجهة لتحقيق أهداف و غايات مشتركة، و حمّددة 

هذه العالقات بني األفراد ليست مستقلة . املعايري الّتي يضعها اجملتمع بنسق من القيم و
تعبري ترمجة و االجتماعيعن ُبعدها الغييب، بل إّنها حمّددة بسياقها السماوي، أي أنّ البعد 

 .عن العالقة الروحية، الّتي تربط اإلنسان Ɲالِقه
ة للفرد و األسرة و اجملتمع حياإّنما الّدين يف احلقيقة هو نظائر «: يقول حسن حنفي 

هو تصّور كامل للحياة ينبثق منه نظام للمجتمع مّتفق مع نظائر . اإلنسانية مجعاءو
 مفجرإلسعاد البشر ال لتربير الشقاء،  ته، طريقذاالدين وسيلة و ليس غاية يف . الكون

اة دو ليس أو التغيري احلر و القدرة على اجلهر باحلق  االجتهادإلبداعات البشر من خالل 
دافع إىل التقّدم و خمطّط للمستقبل و ليس راجًعا إىل . كبٍت و خوف و قهر و حرمات

 املاضي، و العصر الذهيب قادم إىل املاضي، فاجلّنة يف املستقبل و ليست يف حنيناالوراء 
  .)2(»مل يتولّى بعدو

                                     
  .9: ، ص 1978، قصر الكتاب، البليدة، الجزاƑر، ي اŶالعقيد ف: عمر سليمان، األشقر ) 1(
عالء  منشورات، في الثقافة السياسية أداء حول أئمة الفكر و الممارسة في الوطن العربي: حسن، حنفي ) 2(

  .  302: ص . 1998، دمشق 1الدين، ط
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لدين يسع كل أن ا مفادهاأن يبلȠّ رسالة " حسن حنفي"من هذه الفقرة، يريد  انطالقا
و ال يتأثّر ذلك إالّ .. و السياسية و الثقافية االقتصاديةو  االجتماعيةاحلياة  احيمن

باملمارسة، فالتصّور وحده ال يكفي، و لكن املهم هو التجسيد الذي غاب عن أمة 
اإلسالم حيًنا، و غّيب عنها حيًنا أخر، يف إطار الظروف و األسباب اليت حتيط هبذه 

  .لًيا و خارجًيااألخرية داخ

 :مȪدņمة حوȯ الدɅن  •

إنّ نزعة التدّين نزعة مغروسة يف أعماق النفس البشرية، فالغريزة الدينية مشتركة بني 
 الƕاعاتأشّدها مهجية و بدائية، و إنّ التطلع فوق الطبيعة هو إحدى  حىتاألجناس البشرية 

ائية من غري علوم و فنون نية بدالعاملية اخلالدة اإلنسانية، لقد ُوجدت مجاعات إنسا
  .ديانة بغريحضارات و لكّنه ال نكاد نعثر على مجاعة بشرية و

نسان حيثما وجد، أقرت به معابد فالدين ظاهرة إنسانية عامة و شاملة مالزمة لإل
رموز من نقوش و مبا حوتهأهرامات و دور مقّدسة، كما شهدت به بقايا ما قبل التاريخ و
  .آثار ذات صبغة دينّيةو

إنّ املتتّبع للظاهرة الدينية عرب التاريخ ليجدها أكثر تعقيدا و تشّعًبا، تتشابك فيها مفاهيم 
بكلّ  اإلحاطةيف قالب واحد دون  الدينعديدة ختتلف من دين إىل آخر، يتعذَّر فيها حصر 

  . األديان و معرفة ماهيتها و خاصيتها
اǂاوالت العديدة اليت بذلت  احلرية يف تعريفات الدين على انعكستو لقد نرى كيف 

ساسية املشتركة يف كل األديان لتأسيس مفهوم صحيح له، حماولة أن تراعي املقومات األ
و تتخذ مسألة التعريف خطورهتا عندما يكون هلا تأثري سليب .بدين معّين االلتزامتراعي عدم و

و مع الكمِّ اهلائل من  على إرساء قوانني دولية حتاول أن تصبȠ مجيع األديان بصبغة واحدة،
حلل مشكلة تعريف الدين مبا تتفق عليه مجيع األديان، إالّ أّنها  قدمتاليت  االقتراحات

 . )1(مازالت بعيدة عن حتقيق املراد من إرساء إطار مشترك جتتمع حوله األديان
                                     

)1 (T.Jeremmy/Gunn. The complexity of Religion and the Definition of Religion in 
international law (Harvard human Rights journal. Vol p : 16, 2003. )      
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•  ɄمɎسɋا ȀȮȦال Ž نɅالد: 

قد يفيدنا يف إعطاء صورة عامة عن  جيدر بنا يف البداية أن نتتبع كلمة الدين يف اللغة مما
اإلطار الذي تشكلت يف ضوئه مجلة التعريفات املختلفة للفȘ الدين يف الفكر اإلسالمي 

على معان عديدة و متشّعبة حىت يبدو لك أّنه يستعمل يف معاƆ " الدين"تنطوي كلمة 
هو اإلكراه، هو  هو القهر، هو الذل،. متباعدة بل متناقضة، فالدين هو امللك و هو اخلدمة

اإلحسان، هو العادة و العبادة و هو السلطان و هو اخلضوع هو اإلسالم و التوحيد و هو 
  . )1(لكلّ ما يعتقد أو لكلّ ما يتعّبد به اسم

مسألة عدم أصالة هذه  أثريتيف حتديد معىن الدين لغة  االختالفو تبًعا هلذا التباين و 
  .دخيلة من لغات كالعربية و الفارسيةالكلمة يف اللّغة العربية، و أّنها 

الظاهر  االختالفهذه الكلمة و وجوه تصريفها يستشف من هذا  اشتقاقيف  املتصفحو 
يف جوهر املعىن، إذ جيد أن تنّوع هذه املعاƆ مرّده إىل  انسجاماتقارًبا شديًدا، بل توافقًا و 

راد شرحها ليست كلمة واحدة، أنّ الكلمة اليت ي باعتبارثالثة مضامني تكاد تكون مّتصلة 
تأيت " الدين"بالتناوب إنّ كلمة  أفعالبل ثالث كلمات، أو بعبارة أدق إّنها تتضمن ثالثة 

خيتلف املضمون الذّي تغطيه  االشتقاق باختالفدان به، و : مّرة من فعل متعدŖ بنفسĈه 
  .العبارة

، و حاسبه، و جازاه ساسه، وقهرهإذا قلنا دانه ديًنا قصدنا بذلك أّنه ملكه، و  - 1
امللوك من امللك  ميزةكافاه، فالدين هنا يأخذ معىن اجلالل و امللك و التصّرف، مبا هو و

و يف احلديث . اǂاسبة و اجلزاء أي يوم) 2(»مالك يوم الدين«: و من ذلك . و التصرف
ن أي حكمها و ضبطها، و الدَّيا. )3(»الكيِّس من دان نفسه و عمل ملا بعد املوت«: 

 .احلكم القاضي

                                     
  .   1044: ، ص 1988، بيروت، 2ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل و دار لسان العرب، ج) 1(
  ).   4(سورة الفاتحة، اǓية) 2(
    .، وقال الترمƦي هƦا حديث حسن638ص / 4سنن الترمƦي، ج )3(
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و إذا قلنا دان له مبعىن أطاعه و خضع له، فالدين هنا هو الطاعة و اخلضوع و العبادة،  - 2
 .أي مملوكون) 1(»إّنا ملدينون«: كقوله تعاىل 

له، أي أجربه على  فدانو واضح أنّ هذا املعىن الثاƆ مالزم لɊّول و مطاوع له دانŁُه 
  .الطاعة فخضع و أطاع

. أو ختلّق به اعتادهأو  اعتقدهمذهًبا و ديًنا أي  اختذهبالشيء مبعىن أّنه  و إذ قلنا دان - 3
: العرب تقول فالدين هنا هو املذهب و الطريقة الّتي يقوم هبا الشخص نظريŋا أو عمليŋا، 

عاديت، و املذهب النظري عنده هو عقيدته و رأيه الذي يعتنقه،  مازال ديين و ديدƆ أي
 .نُت الرجل أي وكّلته إىل دينه، و مل أعترض عليه فيما يعتنقهديŋ: ذلك قوهلم  ومن

عند العرب تتضمن عالقة بني " الدين"تأكيًدا على هذه املعاƆ اللغوية، فإنّ كلمة  - 4
ف هبا الطرف األول كانت خضوًعا طرفني يعظِّم أحدمها اآلخر و خيضع له، فإذا ُوص

أمًرا و سلطاًنا، وحŁلًما و إلزاًما، و إذا ، و إذا ُوصف هبا الطرف الثاƆ كانت انقياداو
ُوصف هبا إىل طبيعة العالقة بني الطرفني كانت هي الطريقة املنظَّمة لتلك العالقة، أو 

 .الشكل الذّي ميثلها
بشكل أو بǔخر يف  تصب إنّ حماولة حتديد مفهوم الدين لغةً يضعنا أمام جمموعة مرادفا

، االنقياداألول هو إلزام  االستعمالففي . االنقيادحول لزوم  ينصبو الذي  االجتاهنفس 
الثالث هو املبدأ الذّي يلتزم  االستعمال، و يف االنقياد التزامالثاƆ هو  االستعمالو يف 
   )2( .له االنقياد

بكلّ معانيها أصلية يف اللّغة العربية، و إنّ ما " الدين"تأكيًدا ملا سبق ذكره، فإنّ كلمة 
معرَّبة عن العربية أو الفارسية ال يعدŊ صحيًحا مع  رذيلةرقني من أّنها بعض املستش ادعاه

، و تقرŊ بأصالة املعىن يف اللّغة، االجتاهكلّها تصبŊ يف نفس  االشتقاقيةأنّ هذه التحليالت 
لكّنها ال ُتشفي غليلنا يف معرفة حقيقيَّة ملاهيَّة الدين كما هي يف عرف املتدنِّيني، فالكǈوŃن 

بني املعىن اللّغوي، و املعىن الُعريف ذلك أنَّه  -برأي الدكتور عبد اهللا دراز - ال شاسًعاما ز
                                     

  ).   53(سورة الّصافات، اǓية) 1(
دار المعرفة الجامعية،  -، اǗسكندريةالدين بحوƘ ممņǊدة لدراسة Ɨاريơ األديان: عبد اŸ درŊاز، محمد ) 2(

  .  25-23: ص . 1990
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 االبنيسمَّى يف الُعرف تديŊًنا، فخضوع العبد لسيِّده و طاعة  انقيادليس كل خضوع و 
ه عنيه، كما أّنه ليس كلّ جتانال جيسِّد بأيِّ معىن الدين الذّي  ملسǞولهألبيه و إكبار اخلادم 
  .أو مذهب يسمَّى ديًنا

 : اɎȖȍحاالدɅن  •

  الفكر اإلسالمي؟ اصطالحفإذا كان هذا شأن الدين يف اللّغة، فكيف يكون حاله يف 
ƣة مالحظة جديرة بالتذكري، و هي أنّ الفكر اإلسالمي ليس هو اإلسالم املثل باملثل، بل هو 

على الواقع و تطبيقه، فهو بذلك ما أبدعته العقلية اإلسالمية يف حماولتها إلسقاط اإلسالم 
  .الزمانية و املكانية باألطرحمكوم 

عقلي يف فهم الّنصوص، قد خيطǜ و يصيب فهو غري معصوم  اجتهادفالفكر اإلسالمي هو 
ما و الفرق بني ما ُينسب إىل اهللا ويف ذلك كلّه، الفرق بني اإلسالم و بني الفكر اإلسالمي ه

 اعتمدما هي عالقة بني طرفني أحدمها قام على اآلخر و ّينسب اإلنسان، و العالقة بينه
  .)1( عليه، و لكن ال على أن يكون مطابقًا له Ƣام التطابق

هو أحدمها األصل و مالك األمر، و اثنانهو شيǞان (أنّ الدين " إخوان الصَّفا"جاء يف تعريف 
و العمل يف اجلهر   عليه القولو اآلخر هو الفرع املبىن. يف الضمري و السِّر االعتقاد

  .)2( )اإلعالنو
 Ɔلّة فهما عنده مّتحدان بالذات، الفرق بني الدين و امل - جليبشكل  - لقد أوضح اجلرجا

، فإنّ الشيوعية من حيث إّنها ُتطاع تسمَّى ديًنا، و من حيث إّنها ُتجمع باالعتبارخمتلفان و
قيل الفرق بني امللَّة و الدين و . تسمَّى ملَّةً، و من حيث إّنها ترجع إليها تسمى مذهًبا

عليه وسلم،  صلى اهللاأنّ الدين منسوب إىل اهللا تعاىل، و امللّة منسوبة إىل الّرسول : املذهب و
  .)3(و املذهب منسوب إىل اجملتهد

                                     
  .    137: ص . 1993، 6، طوهبة، القاهرة، مكتبة ليƧ من اǕسǘم: الغزالي، محمد ) 1(
  .      7/244رساƑل إخوان الصŊفا، ) 2(
: ، ص 2002، تحقيق إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي، بيروت الƗعريفاƖ: عبد القاهر، الجرجاني ) 3(

90    .  
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يف قوله " التهانوي"أّما أشهر تعريف للدين يف الفكر اإلسالمي و أكثره تداوالً ما ُنسب إىل 
 الفالح يفإيَّاه إىل الصَّالح يف احلال و  باختيارهمسائق لذوي العقول  وضع إهلي(إّنه : 

، و قد خيص باإلسالم كما نيباملǔل، و هذا يشمل العقائد و األعمال، و يطلق على ملّة كل 
و يضاف إىل اهللا عّز و جلّ لصدوره عنه، ) 1( »..إǌنَّ الدِّينŁ ِعنŃدŁ اهللاĈ اإلĈسŃالǈم«: يف قوله تعاىل 

  .)2(له انقيادهمىل النيب لظهوره منه، و إىل األمة لتدّينهم به و و إ
و إىل اخلري يف  االعتقاداتهو وضع إهلي يرشد إىل احلقِّ يف " الدين"و ميكن تلخيصه بأنّ 
  .السلوك و املعامالت

الدين يف دائرة األديان الصحيحة، املنبثقة  مسمىيبدو من التعريف اإلسالمي للّدين أّنه حصر 
الوحي اإلهلي، و هي الّتي تّتخذ معبوًدا واحًدا هو اخلالق املهني على كلّ شيء، فالديانة  من

األوهام و األساطري، و  ƣرةالطبيعية الّتي تستند إىل العقل، و الديانات اخلرافية اليت هي 
قرآن الديانات الوثنية الّتي تّتخذ من التماثيل آهلة، ال ينطبق عليها تعريف الدين مع أنّ ال

« : ويقول أيًضا ) 3( »..وŁ مŁنŃ يŁبتǌȠŁ غǈيŃرŁ اإلĈسŃالǈم ِديًنا« : الكرƇ قد Ƨَّاها كذلك حيث يقول 
  .   )4(»لǈكǊم ِدُينكǊم وŁ ِليŁ ِدين 

•  ɄǶسيƫا ȀȮȦال Ž نɅالد Ɩمع: 

خامس  اسمعربي معناه قاضǇ، و هو عŁلǈم كان  اسمأصل كلمة الدين من دŁانǈ، و هو 
ُتطلق على : كما ورد يف اإلجنيل دŁانǈ يŁديُن، دينŅ و دŁيُنونةǆ . )5("بŁلǐهة"وب، ولدته له أبناء يعق

  .حكم اهللا على الّناس حبسب أعماهلم
و قد اختصَّ يسوع املسيح بصفة الدينونة فهو الديَّان الذي Ʒاسب مجيع البشر عن 

لة، و حكم هذه الدينونة هنائي، أعماهلم يف اجلسد خًريا أم شرŋا، و هذه الدينونة عامة و شام

                                     
  ).     19(اǓية  -سورة آل عمران) 1(
  .    1/814: ، ص 1996بيروت  -، مكتبة لبنان ناشرونكƪاƹ اƬطǘحاƖ الفنون و العǂوم:  التهانوي) 2(
  ).     85(اǓية  -ل عمرانسورة آ) 3(
  ).     6(اǓية  -سورة الكافرون) 4(
  .     30/6سفر التكوين، ) 5(
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ألبرار إىل أجماد ملكوت املسيح و طبقًا هلذا احلكم يدخل ا. االستǞنافو ال يقبل النقض و 
  )1(.، و Ʒشو األشرار إىل الظلمة اخلارجية و اليأس األبديمسرياهتاو

مبعىن نشاطات إنسانية يهتّم هبا و ميارسها مجيع البشر و يف  Religionترد كلمة 
العلماء  اختلفو قد  religo: و يف الالَّتينية ترد هذه الكلمة جمّزأة كما يلي . البقاع كلّ

أنّ اجلذر " سيسرو"الباحث الروحاƆ  اقترحعند إرجاع هذه الكلمة إىل جذورها، فقد 
"Leg " يعين املراقبة أو املالحظة و خاصة مراقبة األجرام السماوية أو اإلهلامات السماوية

  .الدينّية
و تعين " Lig"فله رأي خمالف، فالكلمة جاءت من جذر آخر هو " سريفيوس"أما 

التفسريين كما فعل  اعتماد، وميكننا اإلهليالرابطة أو العالقة املشتركة بني اإلنساƆ و 
  .تتضّمن املعنيني السَّابقني religion" دين"إذ رأى أنّ كلمة " الكبري أوغسطني"القّديس 

الكلمة اليونانية اليت تعين أيًضا الدين فإنّ ترمجتها احلرفية هي و لكن إذا تفّحصنا 
و التكّهن، عن طريق ممارسة الشعائر و املراقبة الدقيقة و هذه ال تعّبر بصدق عن  االستلهام

ما حتّدث به املسيح بأنّ ملكوت السَّماوات ال يأيت عن طريق التكّهن، و ال عن طريق 
السَّماوات يتحقّق بتحّرر اإلنسان من الداخل، من القلب،  إنّ ملكوت. الطقوس الكالسيكية

  )2(.من الشعور و ليس باملظاهر اخلارجيَّة
تعين عالقة متينة بني النفس  religionو الشَّائع يف الفكر املسيحي أن كلمة 

اإلنسانية و الذات اإلهلية املقّدسة، و لكن عالقة كهذه تعدŊ ثابتة كالطريق أو الطريقة غري 
  )3(.اضعة للتغيري أو التطّورخ
على تعريف الدين حسب  اقتصرإىل جانب هذا التعريف املسيحي للدين الذي  •

النظرة املسيحّية، هناك تعريفات أتى هبا الفالسفة الغربيون، و هي مع و فرهتا أكثر من أن 
يَّة ƴوذًجا و تباينها فإّنها يف دراستها لɊديان كانت تتّخذ من املسيح اختالفهاُتحصى، و مع 

من شأنه، لذلك ال تعدو أن  انتقاصما جاءت يف صورة مدح للدين أو  سوءاللحديث 
                                     

  .     382: ، ص 1995، دار الثقافة، القاهرة، قاموƧ الكƗاب المقدƧņ: بطرس عبد الملك و آخرون ) 1(
  .     87: حلب، ص ترجمة رنا سامي الخƫ، دار الرưوان،  -  مقارنة األديان:  أبس بوكيت أميركن) 2(
)3 (Pierre Charot : Le Dictionnaire De Dieu, Italie Editions de la Martiniere, p : 551       
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 Maxime" ماكسيم رودنسون"تكون ضمن املعىن املسيحي للدين، ال جيد 
Rodinson  الون بطبعهم إىل احلكم على  االعترافحرًجا منŋبذلك بقوله بأنّ الغربيني مي

  )1(.، و هو النموذج املسيحياستعمالهالذّي اعتادوا على مجيع األديان حبسب النموذج 
  :و توضيح ذلك نورد بعض التعريفات 

الديانة بأّنها نوع من اإلحساس جيعلنا نشعر بأّننا نسبح يف حبر من " سبنسر"عّرف 
و كان . فقد ردَّ الدين إىل غريزة تدفعنا Ʋو السَّعادة Feuerbach" فيورباǷ"أّما . األنوار

يرى يف الديانة نوًعا من ردِّ الفعل، أو اهلجوم املعاكس، تقوم به  Bergson" نبرغسو"
  )2(.يف الفرد و تفكّك يف اجملتمع اƲطاطالعقل من  استعمالالطبيعة ضدَّ ما قد يتأّتى عن 

فقد حاول أن يوّسع من دائرة الدين، حيث بدأ مسريته الفكرية بدراسة " باستيد"أّما 
فالدين هو أّوالً . 1935الديين  االجتماع، و عناصر علم 1931ة مشاكل احلياة الصوفي

  .نشاط رمزي يتمّيز بأسلوب خاص به، و Ʒمل ُبعًدا عاطفيŋا
نشاط رمزي ليس مراده فقط أداء شعائر و تزكية عقائد، بل أن  - أي الدين- إّنه 

  )3(.ُيفهم بشكل عام، و كأّنه نشاط ثقايف تام يتكلّم عّدة لغات
Șماكس ميلر"أنّ  و املالح "Max Miller  ىŋكان أشّد تضيقًا هلذه الدائرة، حت

إنّ الدين هو حماولة تصّور ما ال ميكن تصّوره و التغيري عّما ال ميكن التغيري عنه هو : قال 
قيدة حب اهللا، فهذه العبارة ال تنطبق يف حرفيتها إالّ على نوع من األديان يفصل بني الع

و يفرض على معتنقيه أن يؤمنوا مبا ال تقبله عقوهلم، و ال تتصّور العقل فصالً تامŋا، و
  )4(.إنّ هذا التعريف أقرب للديانة املسيحّية من غريها. أذهاهنم

إىل احلكم على مجيع األديان  - كما سبق أن ذكرنا  -و احلّق أن الغربيني مّيالون 
اوز اإلسالم املسيحّية و البوذية حبسب النموذج الذّي ألفوه كثًريا و هو املسيحّية، و هنا يتج

                                     
)1 (Maxime, Rodinson : L’Islam politique et Croyance, Librairie Artheme, Fayard, 

1993, p : 30       
  .     49:، ص 2003، 1الفارابي، لبنان، ط ، دار Ʊ الدينينحو نظرية Ɯديدة في عǂم اƗƜǗما: يوسف، شلحت ) 2(
، 2001مƌسسة الجامعية بيروت، ، ترجمة بسمة بدران، ال األديان في عǂم اƗƜǗماƱ:  مجان بول ويليا) 3(

  .     55- 54:ص
  .     30: مرجع السابق، ص عبد اŸ دّراز، نفس ال) 4(
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من أنّ اإلسالم ال ّيقّدم نفسه كمجّرد رابطة بني املؤمنني الذين  االختالفأيًضا، و ينشأ 
  .يعترفون باحلقيقة ذاهتا و حسب بل كمجتمع شامل و نظام دولة

يبدو من التعريفات املسيحية سواء كانت من رجال دين أو فالسفة أّنها أفرغت من  •
لدين األساسية، و حلّت حملّها مفاهيم Ƣثل نظرة إيديولوجية قاصرة، و مل يفلح مضامني ا

لقد أصاب . الفالسفة يف وضع تعريف جامع للدين ميكن من خالله جتاوز النموذج املسيحي
ظاهرة القصور و العجز الفكر الغريب املسيحي يف وضع تعريف شامل للدين، و من مثَّ فهم ال

  :الباحثني الغربيني يف أحد تيارين  اƳراطإىل و هذا يعود  الدينّية
 احترامباألديان و اّتهامها يف كل ما جاءت به، وفاء مبا يزعم من  االستخفافإّما تيار  -

 .العقل و تقديس حرّيته الفكرية
ƴطًا ƴوذجيŋا يف  اعتبارهااألعمى و الدفاع عن الديانة املسيحية مع  االنتصارأو تّيار  -

ماكس "و هذا ينطبق بصفة خاصة على تعريفات الدين عند كل من  دراسة األديان،
حّتى أضحى هذا النمط الفكري شبيًها جدŋا مبوقف الباحثني الالَّهوتيني " هيجل"و " ميلر

 .املسيحيني
و ميكن حصر األهداف الّتي ُعين هبا الفالسفة الغربيون يف جمملها وفق اǂاور الثالثة 

 :اآلتية 

-  ȣدƬاالجتماعاɄ :  يسعى " كانط"ميثل الدين مستودًعا للقيم األخالقية، فالدين برأي
ال يقدر عليه غريه برعايته ألهم مصاſ اإلنسانية متمثّلة يف وحدة  نفعيةإىل إسداء خدمة 

بالقانون " كانط"للمنظومة األخالقية، يتالقى حوهلا بنو البشر، عّبر عنها  مشتركة
 .األخالقي العاملي

لكّنه فيما يبدو قد قلّص دائرة  نط عمانويل حمقŕا فيما ذهب إليه، وو قد يكون كا ∗
إنّ ما يتطلّع إليه . الدين و قيَّد جمال خدمته، حبصره على اجلانب األخالقي ةووظيف

املرء من رّبه حّتى يف دائرة األخالق نفسها ال يقتصر على أن جيعل اخلري واجًبا، بل 
قه على استدامة الّصالح و احلياة الطّيبة، كما هو يرجو إىل جانب ذلك عونه و توفي

 .أّنه يشعر حباجة إىل اهللا يف جماالت كثرية أخرى تضمنها التجربة الدينّية
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و مع أمهية األخالق يف املنظومة الدينّية لدرجة أضحت بعض الديانات منظومات 
أخالقية خالصة تكاد ختلو من إشارات عقائدية كالبوذية، فأصبحت عند بعض 

و لكن هذا ال يعين اإلدِّعاء بأنّ األخالق هي جوهر . لباحثني مذهًبا أخالقيŋاا
  )1(.الدين

ينفي الشعور بالواجب Ʋو اهللا  إنّ التأكيد على الواجب األخالقي وحده قد
عنه، فالتعاليم األخالقية اإلسالمية ترنو إىل حتقيق سعادة اإلنسان بقدر ما  االستغناءو

ſتدفع الفرد على أن " مال بن نيب" اآلخرين، و هي كما يذكر ترنو إىل رعاية مصا
  )2(.ينشد دائما ثواب اهللا قبل أن يهدف إىل حتقيق فائدة بعينها

فالدين ظاهرة سوسيولوجية تضطلع بأدوار عديدة ليست أخالقية فحسب بل Ƣتّد 
، و على الباحث أن يدرس هذه األدوار بذاهتا، اقتصاديةإىل أصعدة سياسية و 

فاملطلوب علمًيا هو درس ما Ʒدث يف اجملتمع، و حتديد نسبة احلدث الديين و قّوته، 
و تبيان أثره و تأثريه، و خصوًصا تأثّره باجملتمع الذي يعتنقه و هذا موضوع علم 

  )3(.الديين االجتماع

-     ɄȦȕعا ȿ ɄسȦȹ ȣدƬلبية حاجات نفسية يّضطلع الدين بوظيفة سامية يف ت :ا
لطقوس الدينية و الشعائر التعّبدية اليت يقوم هبا املتدّين هلا أبلȠ التأثري يف تلبية عاطفية، فاو

هذه احلاجات، و يف هذا اإلطار تتبلور املواضيع الكربى للدين كالعبادات و الطقوس 
 .الدينيَّة
هبذا اهلدف بشكل خاص علم النفس الديين الغريب، و مع تقدميه ملادة  االهتمامتولّى 

اّصة يف بيان حاجة املتدّين امللحَّة إلشباع حاجاته من خالل قيامه بالطقوس غزيرة خ

                                     
  .     65: ، دار الكتب الجامعية، القاهرة، ص المقارنفي الدين : محمد، كمال، إبراهيم، جعفر ) 1(
  .     284: ، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ص الظاǉرة القرƆنية: مالك، بن نبي ) 2(
: ، ص 2003، 1ط -بيروت-، دار الفارابي نحو نظرية Ɯديدة في عǂم اƗƜǗماƱ الديني: يوسف، شلحت ) 3(

13-14     .  
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،ĉ الفكر الغريب نظر إىل الدِّين باعتباره الّنفعي من حيث إشباعه ألغراض نفإالدينيَّة، 
  .و تغاضى عن املعيار القيمي الذي ُيميُِّز الدين. نفسية

ع إىل اليقني الربهاƆ و الساكن النفسي يسعى املتديِّن إىل التطلّ :اƬدȿ ɃȀȮȥ ȣ عȥȀاين  -
العروة الوثقى، فبسمو سرَّ، على املقّدس لينال من ُروح  اعتالءيف  اإلمياƆإىل العقد 
 )1(.االتصال

الذي عّرف الدين " هيجل"و من أشهر من عبَّر عن هذا اهلدف الذي ُيرجى من الدين 
" هيجل"و يدلّل . دة جلوهرها كروح ُمطلقإّنه املعرفة الّتي تكتسبها الّنفس اǂدو: بقوله 

على فكرته على أساس أنّ كل الديانات إّنما تتطلّع إىل حتقيق إّتحاد األلوهية باإلنسانية، 
كأّنها مّرت بأطوار تدرجيية " هيجل"و بناء على ذلك فإنّ تنّوع الديانات يف نظر 

  )2(.الوحدة فهي قّمة البناء لتحقيق هذه الوحدة حتَّى نصل إىل املسيحية اليت ُتجّسد هذه

إذن ال ميكن التعويل على التعريفات املسيحية الغربية للدين ؛ ألّنها مبّينة على الشعور 
النفسي و اإلحساس الداخلي، فهو إّما غري علمية و إّما ناقصة و متمّيزة للنموذج املسيحي، 

على مصطلحات دينّية  ال تستطيع أن تفلت منه، و هي بذلك ال تفي بالغرض، و هذا ينطبق
 العرفانمل يستطع الفكر الغريب اإلملام مبضموهنا، و سرب أغوارها كالوحي و النبّوة و 

  ..Ʋوهاو
إىل ضرورة " جارودي"و من أجل جتاوز هذا القصور يف تعريف الدِّين، يقترح 

  )3(.بالعارفني و احلكماء من أجل معرفة أكرب جلوهر الدين و أنساقه االستعانة

                                     
  .     104: ، ص ǉ2، ج1325، 1، المطبعة الخيرية، طاƪǕاراƖ: ينا ابن س) 1(
)2 ( Ƹقي عالمي: هانس، كينǘƢأ Ʊروƪ1، طة، ترجمة جوزيف معلوف و أرسوال عساف، المكتبة البوليسيم ،

  .     229: م، ص 1998لبنان، 
  .     128: م، ص 1981يا، ، سور1، ترجمة دوقان قرنوط، دار دمشق، طنداء ƋلǍ األحياء: روجي، غارودي ) 3(
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حديث الساعة أيضا، ، و لكنه (*)الصفوة أو النخبة حديث قدƇإن احلديث عن مجاعات        
حقيقة من حقائق احلياة االجتماعية و السياسية و تعرف النخبة بأهنا وي ذلك أن الفوز النخب

هلم خصائص مميزة، جتعلهم يقومون بأدوار أكثر Ƣيزا يف من األفراد الذين ) مجاعاتأو ( مجاعة 
لȠ على جمريات  األمور و توجيهها، جمتمعاهتم، و مؤشر هذا التمييز يف األدوار تأثريهم الباحياة 

يف تأثريهم على عمليات صناعة القرارات املهمة يف خمتلف جماالت احلياة و تندرج كما ينعكس 
دءا من النخبة السياسة احلاكمة املستويات املختلفة للبناء االجتماعي السياسي، بانتخب عرب 

و العلماء على سبيل كجماعات املثقفني ( مرورا مبا ميكن أن نطلق عليه النخب الوسيطة و
أو (    بالنخب اǂلية على مستوى املدن الصغرية و القرة ، و للنخبة  انتهاء، و )راملثال ال احلص

  .وفقا هلذا التعريف، دور بالȠ يف توجيه مسار اجملتمع و حتديد مستقبله) النخب
أن هذا التدرج يف تركيب النخب يف املركزية إىل اǂلية هو التصنيف األكثر و رغم      

يفات أخرى، كأن نصنف النخب حسب اجملاالت أو النطاقات اليت شيوعا، إال أن Ƣد تصن
تظهر فيها ، فتقول Ƴبة اقتصادية ، و أخرى فنية ، و ثالثة مهنية ، و رابعة سياسية، أو كأن 
تصنف النخب وفقا لوظائفها ، أو وفقا لنظم اجملتمع املختلفة ، أو كأن نصنفها إىل Ƴب 

عتبار أن النخب السياسية هي تلك اجلماعات األكثر تأثريا سياسية، و Ƴب غري سياسية ، على ا
  .يف القرارات السياسية اهلامة، بينما يكون للنخب غري السياسية تأثري يف جماالت احلياة األخرى 

و يهمنا يف هذا السياق التركيز على النخب السياسية ، و Ʋن أميل للنظر إىل النخب     
، و لذلك فإن يعة تأثريها وفقا ملا تتمتع به من قوة و من نفوذالسياسية على أهنا ختتلف يف طب

، و اليت " النخبة املركزية " أقوى هذه النخب و أشدها نفوذا هي تلك النخبة اليت نطلق عليها 
تتكون من كبار رجال الدولة يف أجهزهتا التنفيذية و التشريعية و اجلزية اليت تتكون من قادة 

اليت يف طور التشكيل، و النخب السياسية يف املدن و القرى ألحزاب األحزاب الرئيسية ، و ا
  املكونة من الزعماء اǂليني و أعضاء اجملالس اǂلية و القادة اǂليني، أما النخب االجتماعية فإهنا 

  
  

لنخبة من تثار في مجال االستخدام العلمي االجتماعي المخصوص التقاربات التي يمكن أن تالحظ بين مفهوم ا(*) 
  . ناحية و مفاهيم الطبقة والفƑة والشريحة وخاصة في مجال علم االجتماع السياسي

  



 الفصل الثاني

 62

  

  ،)مجاعات الضبط السياسي( ، و املدينة )قادة النقابات( تضم خليطا من النخب املهنية 
، و )كبار رجال الدين( ، والدينية )النساء النشيطات يف جمال احلقل السنوي( و النسوية  

، و ƣة تداخل كبري بني هذه النخب يعضها )قادة الطالب و رواد األنشطة اجلامعية( ةالطالبي
و بني النخب السياسية، و من مث فإن تصنيفا للنخب ال يكون جامعا صانعا البعض، و بينها 
  .حبال من األحوال

،  و تلعب النخب دورا كبريا يف حياة جمتمعاهتا ، فالقرارات اليت تشارك يف صنعها     
تأثريا كبريا يف صناعة تاريخ السلوك الذي تنتهجه يف إصدار هذه القرارات و يف تنفيذها يؤثر و

فرغم أن القرارات السياسية، و التشريعات اليت حتدد مسارات احلياة . اجملتمع و حتديد مساره
سسات املختلفة و أطهرها املعيارية، تصدر عن مؤسسات كاجملالس التشريعية ، إال أن هذه املؤ

" أوليجاركيات" تسيري أمورها من خالل النخب، أي أعداد قليلة من األفراد تشكل يف الغالب 
على القرارات اليت تصدر أو داخل هذه املؤسسات يكون هلا دون غريها التأثري األكرب 

هذه القرارات التشريعات اليت تشن و مثل ذلك يقال عن املؤسسات التنفيذية اليت حتول 
إىل سياسات تتأثر يف صياغتها و يف تنفيذها مبوافق و آراء األشخاص الذين  التشريعاتو

يقومون بصياغتها أو تنفيذها، أي باألفراد األكثر Ƣييزا و تأثريا يف عمليات الصياغة و التنفيذ، 
أي بالنخب العملية و التنفيذية و الطريق السهل يف درس  األدوار اليت تقوم هبا النخب يف 

أو تنفيذ هذه القرارات هو الذي يرتبط برسم أدوار مثالية ار القرار أو التشريعات عمليات إصد
ملختلفة لصناعة القرار أو تنفيذه، و مع أمهية مثل هذا الطرح الذي Ʒدد للنخب يف املستويات ا

و على نفس القدر من األمهية ، أن تكشف عن اجلوانب اليت  –أدوارا مثالية للنخب ، فيجب 
فوق النخب عن أداء هذه األدوار، بل اليت أعاقتها بالفعل يف كل دول العامل النامي ميكن أن ت

تقريبا، عن أن تقود تنمية حقيقية، و أن تلعب نفس الدور الذي لعبته النخب يف اجملتمعات 
ما نأخذ عنها هذه املثاليات املرتبطة بدور النخب السياسية و غري السياسية، املتقدمة و اليت غالبا 

يف ضوء هذا فعلينا أن ƴيز يف حديثنا عن دور النخب بني العام و اخلاص ، فالنخب السياسية  و
ها، و الذي و غري السياسية ليست قائمة يف مكان ما مستقبلة بذاهتا عن سياق البناء الذي أفرز

النخب يف دول العامل فنجد على سبيل املقال  -تديره أو تعيد تشكيله وفقا ملقتضيات العصر
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ي قد نشأت يف ظروف خاصة، و تطور تشكيلها يف ظروف خاصة، و من مث فإن أدوارها النام
اليت حتددت يف ضوء هذه الظروف بنفس الطريقة اليت حتددت هبا مشكالهتا و العقبات 

  .تواجهها
و هذا املنحى ميكننا من أن نفهم تركيب السياسية و أدوارها يف ضوء السياق الذي ظهرت     

  .مبصاحلها و أهدافهابتكوينها االجتماعي و النفسي، و لنخب، و املشكالت املرتبطةفيه هذه ا
  :السياسية ةǺǤنال 

ط باسم لنحاول أوال أن نقف على املصطلح و املفهوم يف البيǞة الغربية، حيث جنده يرتب      
د ذلك يف ، عامل االجتماع اإليطايل، لينطلق املفهوم بع)*("velfrido paretoفلفريد باريتو 
" عديدة تتراوح بني اخلصوص و العموم، و القوة و الضعف من حيث تعدد استعماالت 

" النخبة" الت، و من حيث هيمنة املعرفة، أو خصوصيتها ببعض اجملابتعدد جماالت " النخب
  .سيادهتا أو قيادهتا و تأثريها يف مقابل ضعف و تأثر املكونات األخرىو

ة لباريتو أمر ال يقبل املناقشة ، ففي تأويله مالحظاته اخلاصة خالل بالنسب بةنخالإن وجود     
" روسو" ، ووجهات النظر األحادية حول )الذي يعجب به" ( يكيافيليمل" املنتزعة نسبيا قراءته 

 لكل جمتمع ، و التراتبية هي بعد كل شيء، تعين التراتيباجلوهر  باريتو، يؤكد )الذي Ʒتقره( 
التراتبية رهني مؤدى هذه  ومفهوم أ" أن ندخل فيها كل شيء وأي شيء شكال فارغا ميكن 

أرستقراطية من القدسيني،  ميكن أن توجد " باملميزات أو اخلصائص اليت نبحث عنها داخلها، 
كما ميكن أن توجد أرستقراطية قطاع الطرق و أرستقراطية العلماء و أرستقراطية 

اخلصائص اليت شاعت على ازدهار  اجملموعة منر هذه ، إذا أخذنا بعني االعتبااƀ...اللصوص
 .Elite" النخبة " هيمنة طبقة ما يف اجملتمع، سنكون أمام ما ميكن أن نسميه بكل بساطة و
 
 

  .هو عالم اجتماع واقتصاد إيطالي edo ParetoVilfr: 1923]-[1848 فلفريدو باريتو(*) 
جهودǉ في بناء مفهوم النůخبة، وƦلك عندما  1923ـ  1848في نهاية القرن التاسع عشر، واصل ويلفريد باريتو 

ة ونخب غير الطبقة أو النůخبة العليا التي تنحل بدورها إلى نخب حاكم: المجتمع المنظور إلى طبقتين، األولى   قسŊم 
       :تداخلة ومتفارقة من الطبقات، هيما يعني وجود ثالث طبقات م· أو غير النůخبوية السفلىالطبقة : حاكمة، والثانية

.                   ، والطبقة النůخبوية، والطبقة غير النůخبويةالسفلىالطبقة 
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 Elites Non( و يف نظر باريتو توجد Ƴب مسرية باملعىن املفرد، و Ƴب غري مسرية         
dirigeantes ( باملعىن اجلمعي أو املتعدد، كتاب آخرون يفضلون كتابة الكلمة باملعىن املفرد

و Ƴبة ذات ، أ Bottomoreمور وبوت: مثل) أو موجهة( فقط، الكالم عن Ƴبة مسرية 
و لتعقيد األمور أكثر، بعضهم يستعمل " Wright Millsرايت ميلز " سلطة و نفوذ مثل 

طبقة " و " Ƴبة حاكمة" " طبقة موجهة" و " النخبة املوجهة" ف ) classe( كلمة طبقة 
، كلها تعابري قابلة للتبادل ، و بالنسبة ملاركس الطبقة ذات السلطة هي اليت Ƣلك "حاكمة 
  .)1(اإلنتاجل وسائ
ة يف صيغة املفرد أو اجلمع، و يعمم مفهوم النخبة لتشمل بيستعمل باريتو مفهوم النخ    

املعرفية الصيغتني معا، كما يربط املفهوم باجملال املعريف الذي تتحرك داخله، و بتعدد اجملاالت 
أو النخبة مع حدة النخبة الواتتعدد النخب، هذا فضال عن العالقات اليت ميكن أن تسود أفراد 

  .إجيابية كانت تلك العالقات أو سلبية... ع اجلمهورم غريها من النخب، أو
قد ال جند فروقا مهمة حول مفهوم النخبة يف الفكرين العريب و الغريب، من حيث داللته على  -

ختالف فǞة أو طبقة تتعدد بتعدد اجملاالت اليت ترتبط هبا و األنشطة اليت تزاوهلا، لكن يوجد اال
و والءاهتا ، و يف  اانتماءاهتدون شك يف مناهج و طرق مزاولة هذه النخب ألعماهلا ، و يف 

حىت بعض مناهج العمل املتفرعة عنها، اليت رǗاها و منطلقاهتا ، و هذه املبادǛ التصورية ، أو 
فترفض بالقناعات اǂلية توظيفها  تصطدم يف الغالب و استعارهتابعض النخب العربية  حتاول
  .تقاوم و تنحى إىل الظلو

و إبعاد هذا أيضا يف عزل النخبة، أو على األصح تساهم النخبة هبذا يف عزل ذاهتا يساهم       
  .اريحضنفسها عن تلك القناعات اǂلية املعربة عن هوية و انتماء 

  
  
  
  

                                     
، مارس، 27العدد  3، و دور الوسيط أو المصادر الثقافي في فكر و نقد السنة " النخبة" شبار سعيد، في مفهوم )  1(

  .28، ص 2000الرباط، 
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 *ǥوȦȎة الɅȀȚȹ:  
نسق للحكم و احلقيقة أي تنظيم إن القضية العامة لعلماء نظرية الصفوة تتمثل يف أن أي     

تسلم عليه بالضرورة صفوة، فنظرية الصفوة الكالسيكية ترى أن القوة دائما ما تتوزع بني القلة 
الدميقراطية و هŃمŅ ، فليست هناك إيديولوجيا  فدعاوىبال قوة؛ املتميزة تاركة اجلماهري نسبيا 

  .تمع يكون يوسعها صنع سيطرة الصفوة على بقية اجملية ريمجاه
  

حتافȘ على احلكم ألهنا الوعي باجلماعة و التماسك و التǔمر، و هي  تو يظهر لدى الصفوا   
  .)1(تسيطر بالفعل على جهاز القوة

عن الصفوة أن هناك أساسا سيكولوجيا يؤدي إىل  فقد افترض يف نظريته" باريتو" أما     
فهم يتمتعون : لوجية لدى البشرالصفوة يف اجملتمع، فهناك نطاق من اخلواص السيكوظهور 

 االبتكارو يتجهون Ʋو صياغة النظريات و األفكار اليت تؤدي إىل التغيري و " بغزيرة الربط 
اليت " غريزة التجمع " تشجع التعامل مع املبادǛ على أساس برامجايت، كما أهنم يتمتعون بـو

فالصفوة األوىل . مة و مقامة التغريجتعلهم مييلون إىل اإلبقاء على صور تنظيم و العالقات القائ
  .بالقسرحتكم باإلمجاع و املوافقة و الثانية 

فقد هيأ أسبابا تنظيميا لنظريته عن الصفوة ، فقد اعترب أن التنظيمات من أي " لزشمي" أما     
نوع تؤدي لسيطرة من Ʒكموهنا فلو أراد التنظيم أن يكون فعاال فال بد أن تتوفر لقادته احلرية 

مالئمة دون الرجوع إىل األعضاء فالتعرض بني بالكيفية اليت يروهنا  التصرف بالسرعة يف
صاحبتهم إىل احلرية يف التصرف و املطالبة الدميقراطية لɊعضاء يبدو واضحا حينǞذ و يكتسب 
أولǞك الذين يديرون التنظيمات معرفة فنية و خربة أثناء عملهم ليست متاحة ألعضاء العاديني 

تيجة ذلك هي ظهور صفوة مهنية متميزة مستقلة عن أعضاء التنظيم ، مبا يف ذلك التنظيم ، و ن
على ) 2("  أوليجاركيةفمن يقول " السياسي، و هذا ما يبعدهم أكثر عن األعضاء و هكذا ، 

  .ميشلزحد ما يرى 

                                     
علم االجتماع السياسي ، األسس و القưايا من منظور نقدي ، دار المعرفة ، الجامعـة  : ، أحمد سليمان أبو زيد)  1(

  .408، ص 2003اǗسكندرية، 
  .األوليجاركية، مصطلح سياسي، تعني حكم األقلية و هي تختلف عن المونارشية التي تعني حكم المملكة)  2(
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  :النǤǺةȖǩوǿ مȾȦوم * 
لع ذات النوعية املمتازة، ، لوصف الس)17(كلمة Ƴبة يف القرن السابع عشراستخدمت      
ما لبث هذا االستخدام أن اتسع لإلشارة إىل اجلماعات االجتماعية العليا، كبعض الوحدات و

فإن استخدام عرف لكمة Ƴبة يف اللغة "  أكسفوردالعسكرية أو املراتب العليا، و طبقا لقاموس 
اعية، بيد أن املصطلح م حينما كانت تنطبق على اجلماعات االجتم1823اإلجنليزية كان سنة 

السياسية األوربية بوجه عام إال يف أواخر واسعا يف الكتابات االجتماعية ومل يستخدم استخداما 
الثينيات القرن العشرين يف بريطانيا و أمريكا على وجه ث، و يف )19(القرن التاسع عشر 

نخبة، فاملدلول ة لللوجيواستخدامه يف النظريات السوسيوساد اخلصوص، حينما انتشر املصطلح 
  .)1(مرموقا يف اجملتمعمجاعة أو فǞة متميزة من الناس تشغل مكانا  العام ملفهوم النخبة يشري إىل

و تظهر مجاعات النخب يف كل اجملتمعات بسيطة كانت أم معقدة ، زراعية كانت أم     
ثلون رمزا و متحدثني رƧيني و عمالء ميصناعية، فتحتاج كل اجملتمعات لسلطات داخلية 

النخبة، فلقد اتسع املفهوم اتساعا للحياة العامة و لقد طرأت حديثا عدة تغريات على مفهوم 
. على النخب السياسية فحسب، و إƴا أصبح يضم أيضا فǞات كثريةكبريا حبيث مل يعد يقتصر 
.   D- Roberte) روبرت دال( و على رأسهم " السلوكيني" و جاء ذلك على أيدي 

ا يرفضون مفهوم النخبة رفضا نظريا و متهجيا، ألنه يفترض أن القوة توزع يف حيث كانو
اجملتمع توزيعا صغريا، حيث Ƣلك مجاعة واحدة كل القوة يف مقابل حرمان بقية اجلماعات منها 
، لقد أفسحت الصياغات النظرية اǂدثة مكانا ملفهوم النخب املتعددة و ذلك من منطلق الفهم، 

هم تعددي للحياة االجتماعية، و الذي يفترض أن القوة موزعة على كل فتطلقون من ف
اجلماعات دون أن حتتكرها مجاعة واحدة و القوة تظهر ال من طبيعة اجلماعة نفسها أو 

اليت Ƣيزها هذه اجلماعة ، و لكن من قدرهتا على التأثري يف جمموعة القرارات اخلصائص 
  .ضايا السياسيةاملطروحة على الساحة السياسية و الق

املنشورة عام " رسوزان كيل" و اتضح مفهوم النخب املتعددة بشكل جلي يف دراسة     
ن احلياة املختلفة يف االقتصاد يف ميادي إستراتيجيةم و اليت افترضت فيها وجود Ƴب 1963

ها السياسة و الثقافة و اجملتمع املدƆ، و لكل واحدة من هذه النخب وظيفة يف ميدان وجودو
                                     

  .70، ص 2001ياسي، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة أحمد زايد، مقدمة في علم االجتماع الس)  1(
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فلقد أصبح مبقدورنا اآلن أن نتحدث عن Ƴب ثقافية و Ƴب اجتماعية تعمل يف نطاق اجملتمع 
شدة احلكم، تلك اجلماعات تتضافر جهودها مع  املدƆ و يف امليدان الثقايف دون أن تصل إىل

يف اجملال السياسي من  اإلستراتيجيةيف اجملال االقتصادي و النخب  اإلستراتيجيةجهود النخب 
  .)1(أجل أن يعمل اجملتمع يف نسق فعال

و انطلقت من هنا دراسات النخبة من شرنقة دائرة النفوذ السياسي إىل جمال أو سعر أو      
جماالت بإمكاننا دراسة النخب يف  رحب Ƣثل يف دائرة النفوذ االجتماعي و الثقايف، و أصبح

  .)2( اجملال املدƆ بشكل عاممتعددة يف القرية و املدينة و املؤسسة، و التنظيم، و يف
 * ɃوȦȎال ȀȮȦال Ž يسيةǝȀة الɅȀȚالن ǧاهاƟاال )ɃوǤǺالن:(  

موسكا (ميكن Ƣييز أربعة اجتاهات رئيسية يف الفكر النظري الصفوي، فهناك الذين يشبهون     
ميثلون ممن يرون أن الصفوة تكتسب القوة من خالل قدراهتا التنظيمية، و هؤالء ) و ميشلز

و تالميذه يرجعون قوة الصفوة إىل خصائصها ) باريتو( جتاه التنظيمي، على حني جند أن اال
أن يزاوج بني االجتاه ) رهنامب( و حاول السيكولوجية و هؤالء مييلون االجتاه السيكولوجي، 

الكالسيكي يف دراسة الصفوة و املاركسية ، إذ اعترب قوة الصفوة راجعة إىل سيطرهتا على 
فريى أن قوة الصفوة ) رايت ميلز( ميثل االجتاه االقتصادي ، أما االقتصادية ، و هو املوارد 

Ƣكن يف األوضاع النظامية الرئيسية اليت ميثلها أعضاǗها يف اجملتمع ، و من مث فهو ميثل االجتاه 
  .النظامي
  :)3(تنȚيمɄاالƟاȻ ال: ȿǕال
مبا هلا الصفوة Ƣتلك مقاليد القوة و ذلك يقوم هذا االجتاه على فكرة أساسية، مؤداها أن      
مثال يرى ) موسكاف( مع، القوة يف اجملتدرات تنظيمية، و مبا هلا من براعة يف تقدير مصادر قمن 

تشكل جبهة قوية قادرة على متماسكة " قلة" الضبط الذي Ƣارسه الصفوة يعتمد على كوهنا 

                                     
مدخل نظرية مع إشارة خاصة إلى تشكلها في المجتمع المصـري  ( أحمد زايد، النخب السياسية و االجتماعية )  1(

  .39-38، ص 2005، مكتبة مدبولي، القاهرة )حالة الجزاƑر و مصر( في النخب االجتماعية 
، ص 2005بين المجال السياسي و المجال االجتماعي، مكتبة مـدبولي، القـاهرة    أحمد زايد، جماعات الصفوة)  2(

07.  
  .355-343محمد علي محمد، دراسات في علم االجتماع السياسي، القاهرة، ص )  3(
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و لكنها عدد مجاعة حمدودة التشكيل  –حتدي املعارضة، مبعىن أن الصفوة كما يرى موسكا 
  .تتمتع بقدرات تنظيمية ال توجد عند اجلماعة الكبرية احلجم

رص االتصال فيما بينهم فأما وسائل االتصال بني أفراد الصفوة فهي بسيطة جدا ، كما أن      
الصفوة بسيطة جدا، و أفضل بكثري مما هو احلال يف اجلماعة الكبرية احلجم، األمر الذي يؤدي ب

الصياغة سياساهتا بشكل أسرع ، كما أهنا نادرة على إحداث Ƣاسك داخلي إذا ما نشأ أي 
  .هتديد خارجي هلا ، باإلضافة إىل سرعتها لالستجابة للمتغريات اليت حتيط هبا

تدعيم " ألحزاب السياسيةا" فقد حاول يف مؤلفة الكبري الشهري ) لزيشروبرت م( أما     
إىل  –، فهو يرى أن الصفوة مبا Ƣارسه من سيطرة إƴا يتوقف ) موسكا( ليه بلورة ما ذهب إو

بعض األحزاب االشتراكية و النقابات ) ميشلز( و هلذا درس على طابعها التنظيمي  - حد كبري
" ذلك قانونه الشهري العاملية يف أوربا، يف فترة ما قبل احلرب العاملية األوىل مث صاȟ على ضوء 

  " .يدي لɊوليجاركيةالقانون احلد
أثر أحزاب أوربا أخذا اهتمامه على احلزب االشتراكي األملاƆ الذي كان من ) ميشلز(  ركز

كحزب  باملبادǛ الدميقراطية يف ذلك الوقت ، فقد توصل إىل أن هذا احلرب، حبكم بنائه
تنتاج أوليجاركي، تسليم عليه أقلية صغرية من حيث العدد، و بناء على هذا توصل إىل اس

اإلداري، مما يعمل على مؤداه أن مجيع التنظيمات الكبرية احلجم تشهد ƴوا كبريا يف جهازها 
تقليص الدميقراطية داخل احلزب، و ذلك بالرغم من أن مثل هذه التنظيمات احلربية تعتنق 

  .إيديولوجيات تقوم على املساواة و تكافؤ الفرص و الدميقراطية
  
  :جɄاالƟاȻ السيȮولو: ǭاȹيا
فقد قام بتحليل وايف للصفوة يتسم بالشمول، فقد أعطى للصفوة ) فلفريدو باريتو( أما     

. ، ذلك أن نظرية الصفوة " كارل ماركس " عند " الطبقة احلاكمة " مفهوم يقترب ملفهوم 
مستندا يف ذلك إىل أبعاد إقامة تعد جزءا أساسيا من علم اجتماع جديد حاول  -عند ياريتو
  .جية خالصةسيكولو
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، كما ال "ماركس" ليست نتاجا لقوى اقتصادية كما يرى " باريتو " إن الصفوة عند     
، و إƴا هي نتاج كما أƧاه "ميشلز و موسكا " يف قوهتا على قدراهتا التنظيمية كما يرى تعتمد 

  ".اخلصائص اإلنسانية الثابتة عرب التاريخ" 
  :االƟاȻ االقتȎادǭ :ɃالǮا

من الذي نظر إىل الصفوة ) جيمس برهنام( ثله أحسن Ƣثيل عامل االجتماع األمريكي و مي      
فإن سعى هؤالء إىل رخص ) وميشلز -وموسكا -باريتو( زاوية اختلفت عن نظرة كل من 

نظرية الصفوة  رفضوا، و إذا كان املاركسيون قد " الطبقة احلاكمة" النظرية املاركسية يف 
قد حاول املزاوجة بني ) برهنام(–أنّ جند ، فإننا بورجوازيةيولوجية بوصفها تعبريا عن إيد

) عهد املنظمني: ( حتت عنوان  1941النظريتني أو االجتاهني، ففي مؤلفه الذي نشره سنة 
أوضح بأن النظام الرأƧايل يف تدهور مستمر، و أنه سيتحول تدرجييا إىل جمتمع تسيطر عليه 

  .)1(و السياسيةقتصادية نه االوصفوة إدارية تتوىل شؤ
إىل كتابات علماء الصفوة ، فاستفاد هبا يف صياغة قروضه األساسية، و اليت ) برهنام( جلأ     

أن السياسة ما هي إال كفاح و نضال و صراع بني اجلماعات من اجل احلصول : " من أمهها 
 -حتما –ليت تتوىل هي تلك اجلماعة اعلى القوة ، و أن اجلماعة الصغرية يف كل اجملتمعات 

  .اختاذ القرارات األساسية
تستند اليت  لɊسسبالنظرية املاركسية يف فهمه و تفسريه ) هنامرب( مما سبق يتضح مدى تأثر     

هو  الذي عينها الوضع املسيطر يف أي  اإلنتاجإليها الصفوة ، ذلك أن حتكمها يف وسائل 
كسية يف فهمه و تفسريه لɊسس اليت تستند إليها بالنظرية املار )برهنام ( جمتمع، و ذلك يقول 

الصفوة، ذلك أن حتكمها يف وسائل اإلنتاج هو الذي مينحها الوضع املسيطر يف أي جمتمع ، و 
أن Ʋدد الطبقة احلاكمة فعلينا أن نبحث عن الطبقة اليت إذا أردنا ): " برهنام( يف ذلك يقول 

  .)2("حتصل على أعلى الدخول 
  
  

                                     
(1) Nicos pou Lantras, pouvoir politique et classes, sociales de l’état capitaliste, Paris ; 
Maspero, 1982, p351.  
(2) R. Aron, la Lutte de classes , Paris , Gallimard, 1964, p 278-282.  
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  :ƟاȻ النȚامɄاال: ǿابعا
يف أن مكانة الصفوة  و بناءها ال يتوقف على مواهب ) برهنام( و ) رايت ميلز( يتفق     

 –، و إƴا حتدد ضوء طبيعة البناء االجتماعي )السيكولوجية( األفراد و خصائصهم النفسية 
  .جملتمع معنياالقتصادي 

ي إىل ظهور حتكم وسائل اإلنتاج، فإن قد وجد أن القوة يف اجملتمع تؤد) برهنام( و إذا كان     
العسكرية قد وجد أن هذه القوة تؤدي إىل ظهور منظمات كبرية احلجم، كاملؤسسات ) ميلز( 

 و الشركات الكربى، و اهليǞات السياسية، و إن الصفوة هي نتاج للطابع النظامي الذي يسيطر
امي عام، يل إىل اختاذ طابع نظƢ –بالتايل  –سيطرة كاملة على اجملتمع احلديث، و أن القوة 

Ƣثل أمهية حمورية يف اجملتمع ، و تشكل يف الوقت نفسه األمر الذي يؤدي إىل ظهور منظمات 
   .األوضاع القيادية يف البناء االجتماعي

الصفوات التقليدية، و الصفوات : و هكذا تصنف الصفوات إىل عدة أنواع منها     
، و الصفوات اإليديولوجية و ةالكاريزميو الصفوات كة، قراطية، و الصفوات املالنوالتك

  .)1(الصفوات الرمزية ، و الصفوات العسكرية، و الصفوات املثقفة
  
 *ǢǺالن ǿȿد ȿ توɅǿبا :  

إن  النظريات السياسية و االجتماعية اليت ظهرت يف بداية القرن العشرين كانت جد      
فهل هناك . اإلبستومولوجيا، حول  امقاييسهلمية و باخلالفات الفكرية حول املعرفة العمتأثرة 

تنطبق على كافة العلوم ، أم أن هناك منهجية خاصة بالعلوم اإلنسانية ؟ كان منهجية واحدة 
من دعاة وحدة املناهج ، و كان يرى أن العلوم اإلنسانية ختضع لنفس " باريتو" املفكر اإليطايل 

املناهج العلمية الدقيقة يف دراسته  حماكاةلذا نراه يسعى إىل املقاييس السائدة يف العلوم الطبيعية 
  .للمجتمع و االقتصاد

ينظره ميثالن ظاهرتني طبيعيتني نصادفها يف كل املوجودات احلية  لذا إن القوة و العنف     
الصفة، ملا نقوم بدراسة اجملتمع البشري، اعترب باريتو أن النخب السياسية جيب معاينتها هبذه 

                                     
، ص 1984أحمد الخشاب، التفكير االجتماعي ، دراسة تكاملية للنظرية االجتماعية ، القاهرة، دار المعـارف،  )  1(

568-571.  
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العامل اǂرك للتاريخ، ففي كل جمتمع سياسي تربز Ƴب سياسية بعد أن تكون قد قضت ،  لƢث
  .بعد صراع طويل و عنيف، على Ƴب أخرى كانت تطمح هي كذلك إىل الزعامة السياسية

إن التاريخ يف مساره الطويل يدل . فالسياسة إذا هي صراع دائم حول القيادة و الزعامة    
النخب Ƣثل أداة ضرورية لتحقيق  فدورانع لنخب متعددة على احلكم، على تعاقب المتنا

لطبقة اجتماعية فهي تعمل كلما يف  التوازن االجتماعي، و مبا أن النخبة هي امتداد سياسي
وسعها للحصول على سند شعيب متني و جيب هلذه الغاية ترويج أفكار و أساطري قد يقتنع هبا 

  .الشعب
لعواطف و األفكار البسيطة و الساذجة أكثر مما تثريه األفكار ذات املنحى تثريه افاجلمهور      

العقالƆ و يرى باريتو أن العنف هو الشرط األساسي الكفيل بتحقيق التوازن االجتماعي، 
نقذه يف احلاالت املتأزمة، و ذهب إىل أن النظام الدميقراطي حيث ƷافȘ على كيان اجملتمع بل ي

و هي يف " جوفاء"  التداعي، و أن احلياة البورجوازية تتسم بƕعة إنسانوية الربملاƆ هو آخذ يف
تفسخ دائم، و بالتايل فالعنف سيبعث ديناميكية و حيوية يف جمتمع آخذ يف التداعي و التالشي، 

، و يفك  )Herbert spencer(  " سبنسربرت هري" جد متأثر بفك " باريتو" و يبدو 
  ).G.Mosca" ( ال موسكا يربكا
  :ياسيةمȪدمة حوɅȀȚȹ ȯة النǢǺ الس -
أنصارها يذهب من أهم موضوعات علم االجتماع السياسي نظرية النخب السياسية ، اليت * 

إىل أهنا حقيقة موضوعية، ألن الشواهد التارخيية وواقع اجملتمعات السابقة و املعاصرة تتميز 
الجتماعية ، و بيدها مقاليد األمور و حمتكرة ألهم املناصب السياسية و ابوجود أقلية حاكمة، 

  .منقادة و ليس هلا صلة بصنع القرار السياسي بشكل عامأغلبية حمكومة 
و مع أن عمر تبلور هذه النظرية قد زاد على نصف القرن، إال أن اللبس و الغموض        

ة، آليات من جوانب كثرية و مهمة، منها عالقتها مع النظم الشمولية و الدميقراطيبصاحبها 
  .اختيار و عمل هذه النخبة، العالقة ما بني النخبة السياسية و االجتماعية و هكذا

يف تأسيس علم االجتماع السياسي من " ماكس فيرب" و " كارل ماركس " لقد أسهم     
قد خالل دراستهما لتطور النظريات السياسية و صلة ذلك باجملتمع ، إال أن تطور هذه النظرية 

تشكك النقد للنظرية االشتراكية فضال عن النظريات الدميقراطية، ألن نظرية النخبة  وجه سهام
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بالصحة العلمية لكلى النظريتني، و تبين حتليلها للنظام السياسي انطالقا من حقيقة القلة احلاكمة 
  .و األغلبية اǂكومة

- 1923" (ريتواريدو بفلف" اإليطايل و من رواد نظرية النخبة عامل االجتماع و السياسة     
) مباراة احلياة( ، و هو يرى أن النخبة هم أولǞك الذين يتفقون يف جماالت عملهم يف )1848

و ينتقل إىل اجملال األضيق يف تعريف ، و حني جيد أن هذا التعريف مستوف يستدرك األمر 
رسة وظائف النخبة، فيقوم بربط مفهوم النخبة االجتماعية بقدرة هؤالء املتفوقني على مما

ختلق منهم طبقة حاكمة ليست حباجة إىل دعم و تأييد مجاهريي، ألهنا سياسية أو اجتماعية 
  .املناصب الحتكارمييزها و يؤهلها تقتصر يف حكمها على مواصفات ذاتية تتمتع هبا، و هذا ما 

ف الذي يضيف على تعري) 1858-1941(  (*)"جيثانو موسكا" الرائد الثاƆ،  يأيتو       
و هو هنا ال يأخذ  –إن من أهم أسباب Ƣيز الطبقة احلاكمة عن الطبقة اǂكومة باريتو قائال 

باملدلول املاركسي ملعىن الطبقة هو قوة تنظيم األوىل، ووجود دافع و هدف معني تسعى إليه يف 
و رضى مواجهة أغلبية غري منظمة، إال أنه يؤكد على أمهية اعتماد طبقة احلاكمني على موافقة 
نتهى إليه ااجلماهري ، و هذا الطرح يقرب ما بني نظرية النخبة السياسية و الدميقراطية عكس ما 

  .باريتو
يف تعريف اللجنة السياسية من خالل واقع " روبرتوميشال " لقد انطلق الرائد الثالث      

ت بدءا من حتدد طبيعة عمل التنظيما متباينةاألحزاب السياسية ليكتشف بأن هناك عوامل 
احلزب إىل الدولة ، فهو يرى أن نشأة الدميقراطية لɊحزاب تتحول مبرور الزمن إىل تنظيمات 

  .إىل حكم قلة من األفرادخاضعة 
، فقد  األمريكيةو من خالل دراسته جملتمع الواليات املتحدة " رايت ميلز" أما الرائد الرابع      

للبناء املؤسسايت للدولة، قع اختاذ القرار ، فهي نتاج ربط بني النخبة و قدرهتا على التحكم مبو
  .العسكرية و السياسية: مريكا و هيقد وجد أن مؤسسات ثالث هي املتحكمة يف أو
  

عرƯ نظريته في النخب في كتاباته المختلفة في تاريƣ األفكار و ) : 1941 - 1858( جيانيتو موسكا (*) 
ورغم اǗنكار المكابر الƦي أبداǉ باريتو فمن . عترف له باألسبقية فيهاالنظريات السياسية وطالب باريتو بأن ي
  .الواưح أنه استند إلى آراƑه بشكل واسع
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  :مȾȦوم النǤǺة السياسية* 
توجد يف كل جمتمع فǞة حتظى بوضع اعتباري خاص ميكنها عن احلصول على امتيازات     

 هذا الواقع عن نفسه من خالل مادية أو معنوية دون باقي الفǞات، لقد عربسواء كانت 
  ".العامة" يف مواجهة " اخلاصة"   -:الثنائيات التالية

  ".األغلبية" يف مواجهة  " األقلية "  -                      
  ".الشعب" يف مواجهة " النخبة "  - 

  :و Ɲصوص هذه الثنائية األخرية تساءل عن مفهوم النخبة السياسية     
نخبة ؟ و ما هي عوامل ظهورها ؟ إىل دائرة ال االنتماءوم ؟ و ما هي معايري كيف تبلور املفه

  ما هي أسباب دوراهتا ؟و
صاȟ علم االجتماع الربجوازي مفهوم النخبة السياسية كرد على مفهوم الطبقة االجتماعية     

عن "  الربجوازي" الذي يشكل مفهوما مركزيا يف أدبيات املدرسة املاركسية، لقد عرب الرد 
بديال عن مفهوم " ماكس فيرب" الذي اقترحه " املرتبة االجتماعية " نفسه من خالل مفهوم 

قبل أن يقترح " مفهوم الطبقة السياسية " موسكا" الطبقة االجتماعية ، و يف خطوة ثانية اقترح 
  .مفهوم النخبة السياسية" باريتو" 

  :)1(ة النخبة السياسية ، حيث نفرض مقربتانال يوجد اتفاق حول معايري االنتماء إىل دائر     
يشارك يف تذهب األول إىل تقليص دائرة االنتماء ، فال يعترب من النخبة السياسية إال من  -1

صنع القرار السياسي، و هذه املقاربة من شأهنا أن تبعد كثريا من الفاعليني السياسيني عن دائرة 
  .النخبة

ن دائرة االنتماء حيث يعترب من النخبة السياسية كل من يؤثر أما املقاربة الثانية تتوسع م -2
  .سواء من بعيد أو قريب يف احلياة السياسية

دائرة االنتماء إىل النخبة السياسية " و يصرف النظر عن تباين املقاربتني، ميكن القول بأن      
تحدث عنه ليست بالصنف الذي تتحدث عنه املقاربة األوىل ، و ليست باالتساع الذي ت

ختتزل النخبة السياسية يف املسامهني يف اختاذ املقاربة الثانية، فال ميكن بأي حال من األحوال أن 
                                     

، 1992، ديسـمبر  166، العـدد  15ة الجمل مايسة، النخبة السياسية في مصر ، في المستقبل العربي، السـن )  1(
  .53ص
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القرار، فهذا االختزال يقضي إىل إحدى Ƣاثل بني النخبة السياسية و السلطة السياسية، يف حني 
  .أن األوىل تستغرق الثانية و العكس غري صحيح

يع دائرة االنتماء إىل النخبة السياسية بالشكل الذي تطرحه املقاربة أنه ال جيوز توسكما     
يعترف اجملتمع حبيازهتم رأƧال الثانية، و عليه نقول بأن النخبة السياسية تشكل من أفراد 

، هناك عامالن مركزيان " العاديني" سياسي جيعلهم Ʒظون بوضع اعتباري مييزهم عن األفراد 
لسياسية و تطورها ، يتمثل أوهلما يف قيام الدولة احلديثة و يرتبط سامها يف ظهور النخبة ا

  .باعتماد الدميقراطية التمثيليةثانيهما 
و تتميز الدولة احلديثة باستقاللية الفعل السياسي حيث Ƨحت هذه االستقاللية بشكل Ƴبة     

" جلرف، إن كباقي ا"  حرفة" " ماكس فيرب" سياسية تعيȈ من السياسة اليت أصبحت حسب 
على صعيد كافة اجملاالت عسكريا الدولة احلديثة استدرجت نوعا من التخصص " وظيفته

إداريا و سياسيا، و لعل هذا التخصص املرتكز على فكرة االحتراف هو الذي يضفي و
Ƣايز واضح بني املؤسسة العسكرية املشروعية على استقاللية اجملاالت املذكورة حيث كان هناك 

قراطية و النخبة السياسية ، إضافة إىل ذلك ساهم تبين الالئكية ن من قبل الدولة احلديثة و البريو
  ".رجال الدين" Ʒلون حمل الذين " رجال السياسة " يف توفريا الشروط املالئمة لظهور 

ساهم اعتماد الدميقراطية التمثيلية بدوره يف تشكل النخبة السياسية، لقد كان أول شكل        
بصغر مساحتها و قلة عدد سكاهنا هو الدميقراطية د الدميقراطية يف الدولة املدنية اليت تتميز اعتم

عملية لتجاوزها، املباشرة حيث كان املواطنون جيتمعون لتدارس مشاكلهم و البحث عن حلول 
و مع اتساع مساحة الدولة و تنامي عدد سكاهنا أصبح صعبا اعتماد هذا الشكل من 

و هو الدميقراطية التمثيلية حيث أصبح املواطنون  مالئمةحيث عرض بشكل أكثر الدميقراطية، 
إىل العملية االنتخابية باعتبارها خيتارون من ميثلهم، و يف هذا السياق جلأت اجملتمعات احلديثة 

جوهر الدميقراطية التمثيلية، إن هذا الشكل من الدميقراطية ساعد على إحداث فرز بني فǞتني 
فǞة الناخبني و فǞة املنتخبني اليت تشكل مكونا رئيسيا من مكونات النخبة : ننيمن املواط
  .السياسية
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و إذا كانت الدولة احلديثة قد سامهت إىل حد كبري يف تشكل النخبة السياسية، فإن اعتماد     
النخب السياسية ، و هذا الدوران الذي يضفي  )1(" دوران" الدميقراطية التمثيلية تساهم يف 

الذي  ديناميكية ملحوظة على احلياة السياسية من خالل عملية جتديد الثقب ، هذا التجديد
  :يتحكم فيه عامالن أساسيان

يف اتساع دائرة املشاركة السياسية، لقد قطعت الدولة الغربية خطوات  األولميثل العامل  -1
ظام االقتراع العام على لتأخذ بنمهمة يف هذا االجتاه، حبيث ختلت عن نظام االقتراع املقيد 

رفعت على القيود يف ما يتعلق بالترشح إال مستوى التصويت يف االستحقاقات االنتخابية، كما 
ما ميس بالنظام العام فكان هناك تركيز على ضرورة احترام احلقوق السياسية للمواطن، و عنها 

  .يكون ناخبا و منتخباحقه يف أن 
يف جتديد النخب فتجلى يف انتهاج سياسة اجتماعية تسمح أما العامل الثاƆ الذي ساهم  -2

" لكافة املواطنني بالرقي اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا، و التخلي و لو بشكل تدرجيي عن سياسة 
  ".االجتماعي اإلنتاجإعادة 
فالنخبة السياسية تتميز بكوهنا " الطليعة" إن مفهوم النخبة السياسية خيتلف عن مفهوم      

سواء احتلت هذه النخبة  إنتاجهمن داخل النظام السياسي القائم أو تساهم يف إعادة تعمل 
موقع األغلبية أو موقع املعارضة ، فالنخبة السياسية اليت Ƣارس املعارضة تنطق دائما من معارضة 

ية و بتعبري آخر، فالنخبة السياسالسياسات العمومية املتبعة و ال تعارض النظام السياسي القائم، 
السياسية حترص على دعم أسس املشروع اجملتمعي الرƧي، يف كيفما كان موقعها داخل اللعبة 

فǞة اجتماعية تعمل من خارج النظام السياسي القائم ، و ترفض " الطليعة " حني يفيد مفهوم 
  .املشروع االجتماعي الرƧي، و تسعى إىل تعويضه مبشروع اجتماعي بديل

بالتنظيمات السياسية و تعمل على تطبيق برنامج سياسي يف ة ترتبط دائما و النخبة السياسي     
باحلركات االجتماعية و تعمل على إقامة " الطليعة " ظل النظام السياسي القائم يف حني ترتبط 

                                     
استعمله عـالم االجتمـاع األلمـاني     –"  la circulation des Elites" دوران نخب أو الصفوات " مصطلح )  1(

  ماكس فيبر
و آخـرين،  محمـود عـودة   . نيقوال تيماشيف، نظرية علم االجتماع، طبيعتها و تطورها ، ترجمة د: ينظر كƦلك 

1972.  
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مشروع جمتمعي تعتربه بديال، و عليه فالنخبة السياسية هي نتاج الدولة احلديثة املنتهجة 
" أعيانا " ية، و الدولة التقليدية ال ميكن أن تنتج يف أحسن األحوال إال للدميقراطية التمثيل

  .يصعب اعتبارهم Ƴبة سياسية
  :ȎǹاȌǝ النǤǺة السياسية* 

  :)1(تتلخص خصائص النخبة السياسية يف مجلة من النقاط هي كما يلي    
  .عدديا Ƣثل أقلية بالنسبة جملموع الشعب -1
  .حبة الشأن يف إصدار القرار السياسياحتالهلا للقوة جيعلها صا -2
النخبة السياسية ليست فردا أو حكما ديكتاتوريا، و ليست حكما عسكريا، و لكنها  -3

  .أو تعرب عن مصاſ فǞات من اجملتمع يمجاهريمجاعة هلا امتداد 
  .أفراد النخبة السياسية غري مؤيدين يف مواقفهم -4
بأهنم متميزون عنهم ، و هذا  –الالƳبة  -ف األغلبيةƷظون باعتراأفراد النخبة السياسية  -5

  .االعتراف قد يكون صرƷا أو ضمنيا
دورة النخبة تكون سريعة يف النظم الدميقراطية، و هذا ما خيلق تعايشا بني نظرية النخبة  -6
 الدميقراطية، و تكون متوقفة و بطيǞة عند اجملتمعات غري الدميقراطية، و هو ما جيعل التحليلو

  .األوليجارشيةالنخبوي يتقاطع بل يلتقي مع 
ال يعين جتانس أفرادها سياسيا أو إيديولوجيا، بل يوجد ) Ƴبة سياسية( القول بوجود  -7

  .داخلها تنافس و صراع ، و خصوصا بني النخبة السياسية احلاكمة و تلك خارج احلكم
باالنتخابات أو بالتعيني أو  فإما أن تأيت -النخبة السياسية - تتباين طرق تشكل النخبة -8

  .و يف هذه احلالة األخرية تسعى إىل شرعنة وجودها) االنقالب( بالقوة و احليلة 
  :اȿ ȤȪǮƫ اȹɉتليǲنسيا* 

إن تعريف املثقف بأنه املتعلم احلاصل على الشهادة اجلامعية هو تعريف سطحي ، فهو يعين     
، و ذلك ألنه املثقف وظائف )لكنه غري كاف التعليم شرط الزم( ضمنيا أن كل متعلم، مثقف 
  .أخرى Ƣيزه عن بقية املتعلمني

                                     
  .42، ص 1986رهان، مجتمع النخبة، معهد اǗنماء العربي ، بيروت، غليون ب)  1(
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و هناك من يرى يف املثقف واحدا من صفوة أو Ƴبة متعلمة ذات فعالية على املستوى     
  .النقدية للمجتمعاالجتماعي العام أو أنه صاحب الرǗية 

أمهية معترف ) 1937 -1891(  "أنطونيو غرامشي" لقد كان ملسامهة املفكر اإليطايل      
هبا من اجلميع يف هذا اجملال ، فهو يقول بصدد إجابته عن كيفية التمييز بني املثقفني و غري 

خييل يل أن اخلطأ املنهجي األكثر شيوعا ، هو أن معيار التمييز ذلك قد جرى البحث " املثقفني 
بالتايل جند فيها هذه النشاطات ، ويت عنه يف باطن النشاطات الفكرية، ال يف منظومة العالقات ال

  .)1("و قد صارت يف اجملتمع العام للعالقات االجتماعية) أي املثقفون( الفǞات اليت جتسدها 
تقوم على الوظيفة و املكانة االجتماعية اليت يشغلها  معايري جديدة، " غرامشي" لقد اعتمد      

من تلك املعايري، مفهوم  - انطالقا –قد وسع االجتماعية، و  البنيةو يقوم هبا املثقفون يف 
إن كل إنسان هو إنسان مثقف، و لكن ليس لكل إنسان يف اجملتمع وظيفة " املثقفني بقوله 

  ".مثقف
  :املثقف إىل نقطتنييرجع العناصر املكونة ملفهوم " غرامشي" إن      
يقومون بوظيفة Ƣثيلها  إن كل طبقة اجتماعية ، تعزز و تنتج شرائح من املثقفني ال: األوىل

ية مثقفيها الذين ينشرون وعيها إن لكل طبقة اجتماعو . فقط، بل ترتبطون هبا عضويا
  .تصورها عن العاملو

دور شغله أهل الرأي و الفقهاء  و تستخدم لفظة املثقف يف سياقها العريب، للداللة على      
العربية ليحل حمل ألفاȗ عديدة نسبيا، دخل إىل رجال الدين، وهو استخدام حديث العهد و

املتكلم، الفيلسوف، و يف حبثه  جندها يف التراث العريب، مثل فقيه ، إمام ، متصوف، العامل،
كان : " إىل النتيجة التالية "  اجلابريحممد عابد . د" ذهب ) املثقفون يف احلضارة العربية (

وقت نفسه، Ʒكمون بالشرع يف ال ، كان الصحابة ، أمراء و علماءاألمراء هم العلماء
مث حصل خالف حول احلكم، فاستأثر األمراء بالسلطة و Ƣسك العلماء .يشرعون للحكمو

أدى إىل استغالل الرأي ، فانفصل العلم و الثقافة عن ) األمر( بالرأي و حصل استبداد بـ
  ".)2(السياسة ، و بدأت فǞة املثقفني األوائل يف اإلسالم بالظهور

                                     
  .85: ، ص 1990، 66، العدد " الوحدة" مجلة )  1(
  .49: ، ص1998، 1بيعو تزكي، في خيارات المثقف ، دار الكنوز األدبية، بيروت، طرال)  2(



 الفصل الثاني

 78

اخلطوة األوىل يف البحث عن املثقف يف احلضارة اإلسالمية تقتضي التمييز بني ت لقد كان     
  .املثقف، و بني الفاعلني االجتماعيني اآلخرين

يعد الفقيه " حممد عابد اجلابري " جيعل من الفقيه و العامل مثقفا ، و  " حممد أركون" إن     
  )1( :اخلمسة اآلتيةوضع يف النقاط هو املثقف، و يرى أن املثقف يف احلضارة العربية يتم

فاخلليفة و احلاكم، و القاضي، و الكاتب، ال يدخلون يف مقولة ( كان ينتمي إىل الرعية  .1
 )م ومعرفةعلأهل  مناملثقفني ، حىت لو كانوا 

إذ هو ( ، أي مهنته الفكرية الكالمية Ƣنحه امتيازا، و سلطة و جاها و مبا أن الثقافة  .2
 .فهو من اخلاصة) مجهورا و أتباعا  يستقطب مستمعني، و

 .و مبا أنه يعمل بفكرة يف الغالب فهو يعيȈ من العطاء .3
 .ي، و بالرأي يتمسكتم، و لسانه ، فهو بالعقيدة Ʒو مبا أن سالحه ن هو فكره .4
و مبا انه صاحب علم و معرفة ، فهو من احلضر، ال من البادية، ألن العلوم تكثر حيث  .5

- 1332( (*)احلضارة، كما يقول عبد الرƥان بن خلدونيكثر العمران، و تعظم 
و انتشار التعليم احلديث، ( إثر االتصال بأوربا  - و مع بداية النهضة العربية).1406

و يف املدارس و اجلامعات ، الذي وجد كبديل عن شكل التعليم السابق يف الكتاتيب 
  .علمنيتخدام لفȘ املثقف ليشمل معظم املتاألديرة انتشر و شاع اس

، شاع استخدام مصطلح املثقفني ) م19(خري من القرن التاسع عشر و حبلول الثلث األ      
إضافة صفة الشرعية على الشهرية يف فرنسا، و اليت كان من نتائجها " دريفوس" إثر قضية 

                                     
  .11-10المرجع السابق، ص )  1(

وهو . م1322/ هـ  732ولد ابن خلدون ، يف تونس سنة ، )1406-1332(: عبد الرحمن بن خلدون(*) 
وهذه األسـرة مـن   ) اشبيلية ( مث ) قرمونة ( عيد الفتح واستوطنت من أسرة أندلسية ، دخلت األندلس ُب

وقد قـال  ) . التاسع امليالدي ( أوائل األسر اليت هاجرت من اليمن إىل األندلس يف القرن الثالث اهلجري 
 إىل اآلن يف اشبيلية هناية النباهة ، ومل تزل أعالمه) بنو خلدون ( ن حيان يف هذه األسرة املؤرǷ األندلسي اب

.بني رياسة سلطانية ورياسة علمية  
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بيان : " يف مقال افتتاحي بعنوان" كليمانصو" و كان أول من استخدمها ، هو  املثقفنيوجود 
  :كان من حقنا أن تساءلبعد ذلك .  )1("ثقفنيامل

وجيه و ذلك انطالقا من تصوراته هل ميتلك املثقف سلطة يف اجملتمع ؟ سلطة التغيري و الت
  .أفكارهو

بطبيعة احلال ، فإن اجملتمع املقصود ، هو اجملتمع الذي مير يف مرحلة التحول التارخيي ، ففي      
جلى سلطة املثقف و تتجلى أكثر عند من ميلك السلطة، فهو هذه الفترة احلرجة ، بالضبط تت

و تعين باملثقف ( مطالب بتشكيل الوعي و ضبطه للطليعة القائدة للتحول ، لكونه منتجا للوعي 
و جمتمعنا العريب ميد ). إذ ليس كل مثقف منتجا للمعرفة ، املفكر هو منتج املعرفةهنا ، املفكر 

  .يف وجه هذا املثقف جمموعة من العوامل ، الذاتية و املوضوعية يف هذه املرحلة ، و لكون ثقف
  :العوامȰ الǾاǩية. أ

      Ȉإن املثقف العريب حاليا، يعكس حالة التجزئة و الشرذمة املوجودة يف اجملتمع العريب و يعي
قد املعرفة و إنتاج: فقد فاعليته ، ألنه مل يعمل Ɲصوصية و هي" اهتام ، فهو متهم بأنه حالة 

  .)2(" أمسى يف مؤخرة اجملتمع ، و يف عزلة عن الناس 
عائدا لكون املثقف مل  فعدم الفاعلية ليس  ،اغترابةإيديولوجية إن هذا االهتام، يعكس رǗية      

 إنتاجƝصوصيته، و هي هنا املعرفة ، بل عائدا ، لكونه مل يعمل  إنتاجيعمل Ɲصوصيته، و هي 
ي و العمل من أجل قضايا األمة، ن مظاهر االلتزام الفكري القوماملعرفة قوميا، مبا تعنيه م

عن الناس ، جتسيد تطلعاهتا و هو هلذا السبب ن أمسى يف مؤخرة اجملتمع و يف عزلة و
  .املعرفة بل الفعل املعريف، املطابق الحتياجات األمة و مفاهيمها إنتاجفاخلصوصية هنا ليست 

                                     
" شـفارتزكوين " حينما كشف عن برنامƝ أرسل إلى المجـر   1894بدأت عام " دريفوس" نشير إلى أن قưية )  1(

Ƒبتقديمهاالملق العسكري األلماني بباريس، و معه قا Ɲق السرية التي وعد كاتب البرنامƑو أدانت المحكمة . مة بالوثا
بتهمة الخيانة و حكمت عليه بالسـجن مـدة الحيـاة    ) 1935-1859" ( ألفرد دريفوس" اليهودي  نالعسكرية الكابت

رنسا إلى أعيد النظر بالقưية التي أصبحت مثال نزاع سياسي قسم ف 1896، و في عام 1894بجزيرة الشيطان عام 
بينما أيد براءتـه الجمهوريـون و   ) وسفدري( حيث كان الملكيون و العسكريون و الكاتليون ، يرون إدانة : قسمين 

  .424 -423الموسوعة السياسية، كيالي زهيرة، ص : ينظر . االشتراكيون والمعادون لرجال الدين
  .120:، ص 1997، 1حرب علي، الفكر و الحدث ، بيروت، دار الفنون األدبية ، ط)  2(
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يف طرح مشاريعه اليت مازالت تعتمد على اخلطاب الثقايف  املثقف متهم أيضا بالطوباويةو     
الشارع وقاع اجملتمع ،  ثقافة إىل اجملرد و بالتايل فإن ثقافة أقرب إىل ثقافة الصالونات ، منها 

تكون فعالة إال من خالل توظيفها ضمن تيار احلركة الثورية " ال ميكن أن فطاقات املثقف 
و التصنيفات،  نعوتالوصية يف اجملتمع ، حيث راكم كل العربية ، فهو الشخص األكثر خص

مورست عليه كل أنواع احلضارات و املمنوعات ، و توفرت لديه كل اإلمكانات و الوسائل و
، و خضع لكل أصناف اإلغراءات، لدرجة جعلت من موقفه االجتماعي موقعا يتميز 

  .)1(باملفارقة
ه ، فالناس اعتادت على اعتباره عنصرا غري مؤثر إشكاليتإن هذه املفارقة هي أحد أسباب      

يف شؤون العامة و القضايا الكربى و املصريية ، كغريه من الفǞات االجتماعية العريضة كالعمال 
و الفالحني، و هذا الفهم ما زال مسيطرا بشكل أو بǔخر على األحزاب السياسية اليت ال تويل 

املواقع مما أدى ، و يؤدي إىل وليه من أمهية و اهتمام لباقي شاغلي املواقع القيادية الثقافية ، ما ت
تكريس هذا الفهم لدى عامة الناس و يزداد األمر سوءا عندما تستند املواقع القيادية لغري 

  .األمر باألعمى الذي يطلب من قيادة املبصرين يبدوفمستحقيها، 
ملثقف الغريب يف اللحظة الراهنة أمام ا –" هشام شرايب" كما يراه  –إن التحدي األساسي     

هو أن يرتفع فوق ذاته و فوق املوقف احلايل ، الذي يقسم باختالط األوراق، و اخلاص 
" للوصول إىل املثقف احلقيقي، الذي هو من نوع وطراز . ل فكريابلبالغافل و املمبجتمعه 
حني قال أنه يفضل  للفلسفة املادية ،الذي يعثر مؤسسا ) م.ق. القرن اخلامس" ( دميقراطيس

 -املثقف برأي هادي العلويالظفر بفكرة تتقدم هبا احلياة على أن يظفر مبلك فارس، خاصة أن 
و هو يف هذه احلال مبدع و ليس .  وحدة القادر على إحداث التوازن بني البشري و املعريف

يث غاب املفكر فما أكثر املثقفني، و ما أندر املفكرين، خصوصا يف العامل العريب ح" مبثقف 
  .)2(" لصاſ املثقف

                                     
  .97-90: ، ص 1990، 66، العدد "الوحدة " مجلة )  1(
  .165: ، ص1997، 1حرب علي، الفكر و الحدث ، دار الكنوز األدبية، بيروت، ط)  2(
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يف الشريف، " جالل فاروق" كما يراها  –إن األوهام اليت تسيطر على املفكر العريب      
  .)1(كتابه بعض قضايا الفكر العريب املعاصر 

 وهم الثورة 
 وهم احلقيقة 
 وهم االستقرار 
 وهم الفردية 
 وهم الذاتية 

  
مع نفسه و أفكاره، مع رǗيته للعامل و مفهومه " ثقف جتعل و يف املقام األول، مشكلة امل     

فاملثقف بقدر ما تعامل مع نفسه بوصفه ينتمي . مشكلته يف Ƴبويته بالذاتللحقيقة؛ إذ تكمن 
إىل النخبة املمتازة، أو الصفوة املختارة ، صار يف عزلة عن الناس و اجملتمع، و انتهى به املال إىل 

، و مشكلته ثانيا تكمن يف طريقة تعامله مع أفكاره، فاملثقف تعامل و الفاعليةفقدان املصداقية 
ة العقيدة على إرادة لقد غلبت عنده إراد. مع مقوالته على Ʋو دوغمائي أو أحادي ، تبسيطي 

للحقيقة ، أي يف تعامله مع الواقع كموضوع  املاورائيةاملعرفة ، و Ƣكن مشكلته ثالثا يف رǗيته 
  .)2(طريق التصورات، فحسب عنعليه  القبضميكن 
  :العوامل املوضوعية - ب

إن النظرة إىل هذه العوامل، يأيت استكماال الستمرار العامل الذايت من حيث القوة أو     
الضعف، فالعامل الذايت ، إن كان قويا فإن العوامل املوضوعية يضعف تأثريها كان الفيلسوف 

إن أمثال : " امل الذايت و أمهيته و ضرورته يقول عن الع) 1970 -1873" ( برتراند راسل" 
كانوا رجاال ذوي إميان ) 1924 -1870" ( لينني" و ) 1658- 1599" ( كروميل" 

عينوا من أجل اجناز أهداف غري شخصية، و أهنم عقيدي عميق يرون أنفسهم أهنم مبثابة خدم 
اجملد و الرفاهية ، إال : ثلمل يهتموا باملكافǔت النامجة عن االستحواذ على القوة الشخصية ، م

  .بقدر ضǞيل
                                     

  .86-76 ، ص1995، بيروت، جالل فاروق الشريف، بعƯ قưايا الفكر العربي المعاصر)  1(
  .87المرجع السابق، ص )  2(
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  :املثقف يف ظروف الوطن العريب) سلطة( إعاقة لعمل  ةاملوضوعيإن من أهم العوامل     
 .الدولة القطرية، املعادية يف جوهرها للمشروع النهضوي ، احلضاري  الشامل .1
ت من عدم انتقال الطبقا" ضعف تطور اجملتمع العريب ، و قد جتلى هذا الضعف يف  .2

و إن عدم االنتقال هذا مؤشر " الطبقة لذاهتا" إىل مستوى " الطبقة بذاهتا " مستوى 
و ينشر تصور طبقته للعامل و يعرف باملشروع على غياب املثقف العضوي الذي Ʒل 

 .)1("اليت يƕع إىل بنائه احلضاري
العالقة اليت  العالقة اليت تربط الثقايف بالسياسي، كحقلني للممارسة االجتماعية، هذه .3

هي عالقة بأن عالقة املثقف بالسلطة " يعرب عنها باسم عالقة املثقفني بالسلطة، فالقول 
 .صراع ، هو قول خاطǜ و يتوقف على طبيعة السلطة ، فاملعرفة بعد من أبعاد السلطة

  
ة إال طة بغري ثقافة، و ال ثقافاملعرفة هي يف ذاهتا سلطة و ال سل: بكون فرانسيس " يقول      
ثالوث عضوي متماسك من النظام و تنتسب إىل سلطة ما، سائدة أو تسعى ألن تسود، فهناك و

  .)2("املعرفة و السلطة
ليست يف أن . )1984 -1926" ( ميشيل فوكو" رأي . إن املسألة اجلوهرية للمثقف    

 ايدولوجياعملية ، املالصقة العام، و ال يف أن تواكب ممارسته ال ةاأليديولوجيينتقد اǂتويات 
صحيحة، بل يف معرفة ما إذا كان باإلمكان ، بناء سياسة جديدة للمعرفة، فاألمر ال يتعلق 

ذاهتا سلطة، بل بفك االرتباط  بتحرر املعرفة من كل نظام فهذا جمرد و هم ، نظرا ألن املعرفة 
االت اليت يوجد فيها، بني سلطة املعرفة و أشكال اهليمنة االجتماعية و االقتصادية يف مجيع اجمل

  .بغية مقاومة االحتواء و اهليمنة
إن املثقفني هم أهم و أدق من يعكس تصور املصاſ الطبقية و القوى ": لينني" يقول     

نشوئها، حدد الدور السياسي لالنتلجنسيا منذ " السياسية يف كل جمتمع ففي أقطار الشرق 
  :تطور ثورة التحرر الوطين عرب مرحلتيها

                                     
  .89-86بو حالوة، مجلة الوحدة، ص كريم أ)  1(
  .87المرجع نفسه، ص )  2(
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مرحلة الكفاح ضد االستعمار و اإلمربيايل، و مرحلة بناء الدولة الوطنية يف ظروف       
االستقالل السياسي و النضال الوطين من أجل التقدم االجتماعي ، إن السياسة يف الشرق، مهنة 

  .)1("ثانية للمثقف
  .سة فعلية و فعالةفالتقدم و االزدهار االجتماعي ال ميكن أن يكون إال بوعي ثقايف و ممار     

املثقفني العرب، خيتلف و ال شك عن دور االنتلجنسيا يف الغرب ، فاحلد يف إن دور        
أحضان السياسة، و ترعرع يف ƥاها و تأثر هبا زمنا ( نشأ أوال يف ) و العقائد ثقافة( العقائد 

 – ول الكرƇأي من خيلف الرس( طويال، فأول خالف عرفه املسلمون، كان خالف اإلمامة 
مث بعد ذلك ، شروط اإلمامة هل هي باالنتخاب و االختيار ) صلى اهللا عليه و سلم، بعد وفاته 

  .)2("أو بالنص و التعيني
جسر و منذ ذلك الوقت ، كان واحدا من مهام املثقف، مهام السلطة ، أن يكون هناك     

ه، و إذا كان ذلك يف النهاية بينهما ، ليس املهم شكل اجلسر من الذي جيب أن يتقدم باجتا
  .يصب يف اجتاه السلطة، يف ظل غياب املثقف احلقيقي

جتسري الفجوة : " ، األمني العام ملنتدى الفكر العريب ، أن " سعد الدين إبراهيم" لقد اقترح     
  ".بني املثقف و األمري، يقتضي وجود ثالثة جسور

 .Ƣر هبا األمةا متهما لطبيعة األزمة اليت يلتقي عليه األمري و املثقف، إدراك: جسر ذهيب .1
و ذلك عندما يأخذ األمري، ببعض وصايا و نصائح املثقف دون بعضها : جسر فضي .2

 .مبا Ʒقق مصاحلهأن يقنع املثقف مبا يريح ضمريه، و األمري : اآلخر أي بصورة أخرى 
لɊمري  يعرب عليه املثقف، خطأ طرد الرأس أمام األمري، يصبح عبدا: جسر خشيب .3

يستأنس األمري برأيه، دون أن يأخذ به و يضمن له قدرا ال بأس به من األمان 
 .)3("الشخصي

  

                                     
-126، ص 1984، 1، التقدم االجتماعي، وزارة الثقافـة، دمشـق، ط  " المثقفون " ، )ترجمة( يوسف شوكت )  1(

129.  
  .183-182: ، ص 1988، 414سعد محمد الكردي، مجلة المعرفة السورية، العدد )   2(
  .47: ، ص1998، 1ارات المثقف، دار الكنوز األدبية ، بيروت، طتركي، في خيالربيعو، )  3(



 الفصل الثاني

 84

باشا، األرمين الذي كان  أرثنيمن : " أنه ) يف خيارات املثقف" ( تركي الربيعو" و يرى     
" كل يوم عشر صفحات من كتاب ) 1849- 1769" ( حممد علي باشا" ، يقرأ لوايل مصر 

إىل أن طواه يف فصوال يف اإلمارة و احليلة على الناس، ) 1527 -1469(  ملكيافيللي" األمري
و الرهان ملا " ... األمري" الباشا ألنه يعرف من احليل، أكثر من مؤلف  طلب مناليوم الثالث، ب

ي ، و هي مسألة تارخيية على ما يبدو؛ إذ أن السلطة ه املنقذيزل على األمري السياسي باعتباره 
ضرورة احلياتية أن يكون هو العني اليت يرى اليت احتوت املثقف، و إن هذا األخري من مزيين ال

و رد هذا ال يعين بطبيعة احلال أنه مل يكن يف تارخينا مثقفون حتملوا " هبا األمري حقائق األمور 
  .)1("الدفاع عن حرية الرأي، و لكن املظاهر العامة ، هي اخلضوع

السياسية العربية، مل تستطع بالطريقة اليت جسد هبا مثقفوها أن تفصل املعرفة  إن احلركات     
عن السياسة، فتحولت املعرفة عن وظيفتها و فقدت الثقافة مهمتها التغريية املستقلة عن 

  .السياسة، و السابقة هلا
 *ȤȪǮƫوم اȾȦم ǿوȖǩ:  

د الكثري من املثقفني العرب مكانة مهمة عن" سارتر" و " غرامشي" أخذ مفهوم املثقف      
منهم؛ إال أنه ميكن القول أنه مع اƲسار فكر الوجودية يف ني عند املاركسيني و الوجوديخاصة 

و الستينيات من القرن األخري، و تراجع الفكر اجملتمعات العربية الذي راج يف اخلمسينيات 
أ مفهوم غرامشي و سارتر املاركسي و ال سيما عند بعض أتباعه يف اجملتمعات العربية، بد

للمثقف باالضمحالل يف هذه اجملتمعات ، فال ميكن النظر ملفهوم املثقف على أنه مفهوم غري 
جتليات املفهوم ال يطرأ عليها االƲسار و التغيري، فهو خيضع لقانون الصريورة قابل للتطور أو أن 

ا تزال تسود جزءا كبريا من غرامشي تلك للمثقف؛ إال أهنا مرغم مرور عقود على تعريفات " 
املثقف يف اجملتمع ، لكن غرامشي كان قد ركز على ذلك الدور يف األدبيات اليت عنيت بدور 

إطار الصراعات الداخلية بني الطبقات، أي داخل نطاق اجملتمع املعىن اليوم، Ƣدد تعريف و دور 
اجملتمع، و أوسع مستوى  املثقف و أخذ شكال أكثر تركيبا من امليكانيكية الغرامشية، على

فقد أصبحت لدينا . أبعادا على مستوى عالقة اجملتمع برمته مع العامل اخلارجي و ضغوطاته 
  .املثقف الناقد، و املثقف التربوي، و املثقف الداعية: تعريفات إضافية مثل

                                     
  .17-16: ، ص1985، 10، العدد "الوحدة" ناجي علوƫ، مجلة )  1(
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قضايا، و الذي املثقف الناقد معوله العقل النقدي البناء الذي يعمله يف النظر إىل األشياء و ال - 1
ميارسه سواء إزاء السلطة أم إزاء اجملتمع أو اجملموعة اليت ينتمي إليها، و هذا النقد هو وسيلته 

  .للمسامهة يف حتسني الشرط االجتماعي و الثقايف و السياسي الذي تعيȈ فيه مجاعته
اليت يفترض أن  املثقف التربوي منطقة ووسيلته التربير للقضاء الذي ينتمي إليه، أو للشرƷة - 2

دفاعا عن مصاحله ، أو يدافع عنها و يسوȟ أخطاءها، قد يكون مثقف سلطة يدافع عنها 
املستميت مهما كان االƲراف أو اخللل املثقف أيديولوجيا أو حزب أو ثقافة يدافع عنها دفاع 

  .باديا
بفكرة معينة ، يتسنم وظيفة التبشري األيديولوجيةاملثقف الداعية هو صاحب املشروع أو  - 3

  .)1("يسيطر على مجاعته و يقودها  نالذي جيب أ األصوبيراها الصواب 
إذن هناك صاحب معرفية و عملية لتعريف املثقف، و من مث Ƣييزه عن غريه يف مرحلة تتسم     

بالتداخل و التغيري و التعقيد الشديد، كي جتنب الدارس الوقوع يف عدد من املزالق املنهجية عند 
املثقف و قضاياه، حيث تتخذ بوضوح دائرة املثقف اليت يشتغل عليها ، فال يتجاوز  دراسة

  .دوائر غريه و حتديد جماله الذي يشتغل عليه بكفاءة و التخصص
يثار سؤال معريف حول دوافع و أسباب الفصل و التفكيك يف املصطلح يبني املثقف من قد " 

اعتبار أن املدلول املعريف العام ملصطلح املثقف على ...جانب و الفقيه و املفكر من جانب آخر
  .يشتمل على الفقيه و املفكر أيضا

و من هنا كان ضروريا اعتماد املداليل اخلاصة، املنبثقة من الواقع ، و اليت تضع فروقات     
املفهوم و االصطالح و املعىن بني كل من الفقيه و املفكر و املثقف، و واضحة على مستوى 

  .)2(" ثالث فǞاتتقسمهم إىل
 *ȤȪǮƫا ȤɅȀعǩ :ييز املثقف عن غريهƢ  

" استنادا إىل قضية ) يف احلضارة العربيةاملثقفون ( يف كتابه " حممد عابد اجلابري . عرف د    
يعرف املثقف على أساس هذه اليت جعلت هذا املثقف ناقدا اجتماعيا، فهو " ألفريد ريفوس

                                     
غرامشي التوجـه و االلتـزام Þ صـحيفة االتحـاد     ": خالد الحروب، المثقفون العرب في معرƯ فرانكفورت)  1(

  .2004أكتوبر  13/ شعبان 29، األربعاء 10692، العدد ةاǗماراتي
  .88-78: م ، ص 2000/هـ1421، 1علي المƌمن، اǗسالم و التجديد، دار الروưة ، بيروت ، ط)  2(
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 يتكلمونو ني وفقا هلذه التحديات هم أولǞك الذين يعرفون و بعبارة أخرى إن املثقف" القضية 
وا بالقيادة و التوجيه يف عصر صار فيه احلكم فنا يف مليقولوا ما يعرفون، و باخلصوص ليقو، 

يرى مع أن مفهوم " حممد عابد اجلابري . ، علما أن د)1(القول ، قبل أن يكون شيǞا آخر
بالثقافة ، إبداعا و توزيعا و تنشيطا، الثقافة  بوصفها  ثقف اتسع ليشمل مجيع الذين يشتغلونامل

  .تشمل الفن و العلم و الدينعاملا من الرموز 
هتميȈ املثقفني و مسألة بناء : " املثقف يف حبث له بعنوان " برهان غليون. د" بينما يعرف     

ثقفني هنا هو فاعل ، إن املقصود إذا من امل" النخبة القيادية من خالل اعتباره فاعل اجتماعي 
اجتماعي مجعي و ليس جمموعة أفراد يشتركون يف نشاط مهين أو علمي أو ذهين واحد يقرب 

، و عندما نتحدث عن فاعل اجتماعي فنحن نشري إىل قوة حمركة و ديناميكية )2(بيتهمفيما 
  ...اجتماعية ال إىل مبدع فكري

إلشارة إىل النخبة املثقفة، و هو ، الذي يستخدم ل" األنتليجنسيا" و هناك مصطلح      
م، ليدل على النخبة املثقفة و املتميزة 1860استخدم ألول مرة يف روسيا يف العامل مصطلح 

  .)3(نقدية حول احلالة الراهنةمبيول 
Ƣييز النخبة املثقفة عن عموم املثقفني ، إال أنه قليل " اإلنتليجنسيا" و بالرغم من أنه يف      

  .ية اليت تدور حول املثقفنيالكتابات العرباالستخدام يف 
ميكن تعريف : خالصة القول "لتعريف اإلنتلجنسيا " حممد الدفس. د" و خيلص      

و هلا تأثري قوي على اجملتمع ) املادية و الفكرية( Ƣتهن الثقافة االنتلجنسيا بأهنا النخبة املثقفة اليت 
  .)4(من خالل الوعي االجتماعي

                                     
، ينـاير  2محمد عابد الجابري، المثقفون في الحưارة العربية، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، ط. د)  1(

  .25: ، ص2000
برهان غليون، تهميƫ المثقفين و مسألة بناء . ومه و عطاǉƌ، دراسة دمجموعة من الكتاب، المثقف العربي هم)  2(

  .86: ن ص1995، ديسمبر 1النخبة القيادية، مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
، منتـدǎ الفكـر   )الواقع و الطموح مالحظات أولية( المثقفون و السلطة : محمد الدقس، االنتلجنسيا العربية. د)  3(

  .141: ، ص1988، 1اتحاد المحامين العرب و الجمعية العربية لعلم االجتماع ، عمان ، طالعربي مع 
  .143: المرجع نفسه، ص)  4(
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احلداثة ، و التجديد، و اإلصالح احلرية ، و : ل املثقف املعاصر مسائل عديدة منهاو يتناو     
و التنوير ، و النهضة و التسامح، و الدين و العلمانية ، و العالقات الثقافية و التحديات العصر، 
و النظام العاملي اجلديد و العوملة، و التدخل اخلارجي ، و التخلف و التبعية، و التغريب و 

بني احلضارات، و الدميقراطية و حقوق اإلنسان، و غريها من املسائل، و ميارس  لعالقاتا
  .املثقفون استقاالت عملية على هذه املسائل، و تتفاوت أمهية هذه املسائل من مثقف آلخر

  :مȾȦوم الȪǮاȥة السياسية* 
يت تطورها جمموعة تعكسها ثقافته السائدة بني أنبائه، تلك الثقافة ال كل جمتمع خصوصية    

ضاري و اجلغرايف و التركيب التارخيي و احل مرياثيهاكتسبها عرب القيم و املفاهيم و املعازف اليت 
االجتماعي و طبيعة النظام السياسي و االقتصادي، فضال عن املؤثرات اخلارجية اليت شككت 

  .ته املختلفةءاخرباته و إنتما
و هي ختتلف من بلد آلخر ... الثقافة العامة للمجتمع و الثقافة السياسية هي جزء من        

حىت لو كان شعبان ينتهجان نفس األساليب احلياتية، و ينتميان إىل نفس احلضارة، و تنقسمان 
  .تالو الءااالهتمامات و 

  : )ǩ)1عȤɅȀ الȪǮاȥة السياسية - 1
و شؤون السياسية ائدة يقصد بالثقافة السياسية جمموعة املعارف و اآلراء و االجتاهات الس    
  .احلكم، الدولة و السلطة، الوالء و االنتماء، الشرعية و املشاركةو

معني و تعين أيضا منظومة املعتقدات و الرموز و القيم اǂددة الكيفية اليت يرى هبا جمتمع     
  .الدور املناسب للحكومة و ضوابط هذا الدور، و العالقة املناسبة بني احلاكم و اǂكوم

و معىن ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم و اجتاهات و قناعات طويلة األمد     
Ɲصوص الظواهر السياسية، و ينقل كل جمتمع جمموعة رموزه و قيمه و أعراضه األساسية إىل 

 بشىتأفراد شعبه، و يشكل األفراد جمموعة من القناعات اخلصوص أدوار النظام السياسي 
Ƨو ذلك النظام السياسيمؤسساته الرƲ ية، و حقوقهم وواجباهتمƧية و غري الر.  

                                     
(1) http://www.ahram.org.  
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و ملا كانت الثقافة السياسية للمجتمع جزءا من ثقافة العامة، فهي تتكون بدورها من عدة     
ثقافة الشباب و النخبة احلاكمة و العمال و : ثقافات فرعية، و تشمل تلك الثقافات الفرعية

  .الفالحني و املرأة
السياسية هي جمموع االجتاهات و املعتقدات و املشاريع اليت تعطى  بذلك تكون الثقافة و     

داخل املستقرة اليت حتكم تصرفات األفراد  القواعدو تقدم . نظاما و معىن للعملية السياسية
النظام السياسي، و بذلك فهي تنصب على املثل و املعايري السياسية اليت يلتزم هبا أعضاء اجملتمع 

  .السياسي، و اليت حتدد اإلطار الذي Ʒدث التصرف السياسي يف نطاقه
ات الواقعة و الرموز التعبريية املعتقد: " الثقافة السياسية بأهنا" سيدƆ فريبا " و يعرف      
، أي أن الثقافة السياسية )1"(القيم اليت حتدد الوضع الذي Ʒدث الفعل السياسي يف إطارهو

السلوك السياسي ألعضائه حكاما  جملتمع من قيم و معتقدات تؤثر يفتدور حول ما يسود ا
  .حمكومنيو
  :و على ذلك ميكن حتديد عناصر مفهوم الثقافة السياسية على النحو التايل 
Ƣثل الثقافة السياسية جمموعة القيم و االجتاهات و السلوكات و املعارف السياسية ألفراد  -

  .اجملتمع
للمجتمع تؤثر فيه و تتأثر به،  افة فرعية، فهي جزء من الثقافة العامةالثقافة السياسية ثق -
  .لكنها ال تستطيع أن تشذ عن ذلك اإلطار العام لثقافة اجملتمعو
ثبات املطلق، و يتوقف حجم و مدى تتميز الثقافة السياسية بأهنا متغرية، فهي ال تعرف ال -

بنية االقتصادية و االجتماعية غري يف األمدى و معدل الت: التغيري على عدة عوامل من بينها
يف، و حجم االهتمام الذي توليه السياسية، و درجة اهتمام النخبة احلاكمة بقضية التغري الثقاو
ختصصه الدولة ألحداث هذا التغيري يف ثقافة اجملتمع، و مدى رسوǷ هذه القيم يف نفوس و

  .األفراد
هذا . ، كما ختتلف من فرد آلخر داخل اجملتمعختتلف الثقافة السياسية بني جمتمع وآخر  -

االختالف تفرضه عوامل معينة كاألصل و حمل اإلقامة و املهنة و املستوى االقتصادي و احلالة 
  .التعليمية

                                     
(1) Sidney verba, comparative political culture, university press.1965, p513.  
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  :مȮوȹاǧ الȪǮاȥة السياسية - 2
ميكن احلديث عن جمموعة من العناصر أو املكونات للثقافة السياسية سواء تلك اليت تتبناها     
، و اليت ) اǂكومني( أو الثقافة الرƧية و تلك السائدة لدى أفراد اجملتمع ) ثقافة احلكام( لدولة ا

  :)1(تسمى الثقافة غري الرƧية و من هذه املكونات
  :اȀƫجعية -أ

و هي تعين اإلطار الفكري الفلسفي املتكامل ، أو املرجع األساسي للعمل السياسي، فهو      
Ʒدد األهداف و الرǗى، و يتحرر املوافق و املمارسات، و يكسب النظام ، و خيفسر التاري
  .الشرعية

الدولة، ووجود  مرجعيةأعضاء اجملتمع على الرضا من  بإمجاعو غالبا ما يتحقق االستقرار      
االختالف بني عناصر النظام ث دما Ʒدو عن. قناعات بأمهيتها و تغريها عن أهدافهم و قيمهم

 رعية النظام و بقائه و استقراره ة، حتدث االنقسامات و تبدأ األزمات اليت هتدد شحول املرجعي
كل النظام السياسي و االجتماعي و من أمثلة املرجعيات الدميقراطية، و االشتراكية لش

نظام احلكم و طبيعته النظام االقتصادي ، أما يف الدول النامية فاملسائل املتعلقة بشكل و
  .العالقة بني الدين و الدولة مل حتسم بعد و ال تزال مثار خالف و صراع االقتصادي و حدود

  : التوجƲ ȼو العمȰ العام - ب
فقر بني التوجه الفردي الذي مييل إىل اإلعالء من شأن الفرد و تغليب حصيلته الشخصية هناك 

رك يف اجملالني و بني التوجه العام أو اجلماعي الذي يعين اإلميان بأمهية العمل التعاوƆ املشت
  .االجتماعي و السياسي

و التوجه Ʋو العمل العام و اإلحساس باملسؤولية االجتماعية جتاه اجملتمع و قضاياه من أهم      
أن هذا الشعور باملسؤولية يدفع املواطن إىل اإلجيابية يف التعامل مكونات الثقافة السياسية، ذلك 

  .بالوالء للجماعة ساإلحسا امؤداهشاهبة مع القضايا و املوضوعات يف ظل ثقافة مت
  :التوجƲ ȼو النȚام السياسɄ - ج

االجتاه Ʋو النظام السياسي و اإلميان بضرورة الوالء له و التعلق به من ضرورات        
اإلحساس باملواطنة و ما ترتبه من حقوق وواجبات و التزامات، فكل ثقافة سياسية عليها أن 

                                     
(1)Sidney verba, comparative political culture, university press.1965, p525.   
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قول للعمل السياسي و احلدود املشروعة بني احلياة العامة و احلياة اخلاصة حتدد النطاق العام املع
، و يتضمن هذا النطاق حتديد األفراد املسموح هلم باملشاركة يف العملية السياسية ووظائف 

  .املؤسسات السياسية كل على حدة
ن و احلنني و الس: حدود املشاركة يف هذا النظام مثلكما تفرض الثقافة السياسية معرفة     

باإلضافة إىل أن بعض الثقافات السياسية حترص على . املكانة االجتماعية، و الوضع العائلي 
، و الوظائف السياسية يف الدولة، و كذلك األجهزة املنوطة بتحقيق األهداف اليت األبنيةحتديد 

باملعلومات  تغذيه فالثقافة السياسية هي اليت تدعم النظام و حتدد أطره ، و  –حتددها الدولة 
  .املستندة من واقع البيǞة و خصوصيتها ، و حتافȘ عليه و تضمن بقاءه

  
  :اɋحساȃ باƬوɅة -د

شعور األفراد من أهم املعتقدات السياسية، ذلك أن  باالنتماءيعترب البعض أن اإلحساس      
عد على بقاء النظام كما يسا/ السياسي يساعد على إضفاء الشرعية على النظام  موالنظابالوالء 

  .و ختطيه األزمات و املصاعب اليت تواجهه
فضال عن أن اإلحساس بالوالء و االنتماء للوطن يساعد على بلورة و تنمية الشعور      

بالواجب الوطين و تقبل االلتزامات ، كما ميكن من فهم احلقوق و املشاركة الفاعلة يف 
 تقبلو جلهاز احلكومي و املؤسسات السياسية العمليات السياسية من خالل التعاون مع ا

  .قرارات السلطة السياسية و اإلميان بالدور الفاعل هلا يف كافة جماالت احلياة
3 - Ʉام السياسȚالن ɂة السياسية علȥاȪǮال ȀǭǕ)1(:  

Ʒتاج أي نظام سياسي إىل وجود ثقافة سياسة تغذيه و حتافȘ عليه فاحلكم الفردي توائمه      
اسة تتمحور عناصرها يف اخلوف من السلطة و اإلذعان هلا، وضعف امليل إىل سيثقافة 

املشاركة، و فتور اإلميان بكرامة و ذاتية اإلنسان، و عدم إتاحة الفرص لظهور املعارضة، أما 
كرامته و تقتنع بضرورة ƥاية اإلنسان و احلكم الدميقراطي فيتطلب ثقافة تؤمن حبقوق اإلنسان،

عتداء على هذه احلريات، حىت لو كان من قبل السلطة نفسها ، كما يشترط يف مواجهة أي ا
ظل مناǷ اجتماعي بالثقة باآلخرين يف ر شعور متبادل فالستمرار النظام و احلفاȗ على بقائه توا

                                     
  .ط-، بالقاهرة، مصر -شارع الجالء –مركز األهرام للدراسات السياسية و اǗستراتيجية، مƌسسة األهرام )  1(
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و ثقايف بعد اإلنسان لتقبل فكرة وجود الرأي و الرأي اآلخر، و يسمح بوجود قدر من 
أطر سياسية موضوعة بدقة لكي تنظم العالقة بني أفراد اجملتمع املعارضة يف إطار قواعد و 

  .السياسي
و تساهم الثقافة السياسية السائدة يف اجملتمع إىل حد كبري يف بلدان كثرية يف حتديد شكل       

فقد تكون القيادة السياسية . نظام احلكم، بل إهنا قد تساهم يف حتديد عناصر القيادة السياسية
ئلة معينة أو على جمموعة صغرية ذات وضعية خاصة دينية أو مذهبية أو عرقية أو حكرا على عا

كبار السن و يعلى الذكور على اإلناث ، يغلب أن جتيء القيادة و حيث يقدر اجملتمع . تعليمية
ظمة السياسية ينظر إىل فǞة معينة على أهنا نمن صفوف املسنني الذكور ، و يف كثري من األ

املسلطة، هذه الفǞة قد تكون رجال الدين أو العسكريني ة على املستويات العليا األجدر بالسيطر
  .يتوقع أن تعكس السياسة العامة مصاحلهم يف املقام األولو يف هذه احلالة . اƀ....أو اǂامني

و تؤثر الثقافة السياسية كذلك على عالقة الفرد بالعملية السياسية، فبعض اجملتمعات تتميز      
يشارك الفرد يف احلياة العامة، ة، و هنا يتوقع أن لǞوبالوالء الوطين و املوطنة املس وة الشعوربق
أن يساهم طواعية يف النهوض باجملتمع الذي ينتمي إليه و يف دول أخرى يتسم األفراد و

و يف . جتاه أي شخص خارج حميط األسرة بالالمباالة و االغتراب و عدم الشعور باملسǞولية
يتوىل من املهد إىل اللحد وألحيان ينظر املواطن إىل النظام السياسي على أنه أبوي يتعهده بعض ا

و يف املقابل قد يتشكك الفرد يف . كل شيء نيابة عنه و يعمل على ضمان رفاهية اجلماعة
لذلك ميكن القول . السلطة السياسية و يعتربها جمرد أداة لتحقيق مصاſ القائمني عليها ليس إال

فالتجانس الثقايف و التوافق بني ثقافة " السياسي يعتمد على الثقافة السياسية،   االستقرار أن
ة و االختالف بني ثقافة النخبة أما التجزئة الثقافي. النخبة و اجلماهري يساعدان على االستقرار

  .السياسي ثقافة اجلماهري، فإنه يشكل مصدر تعديد الستقرار النظام و
  :مȮȊلة اƬوɅة - 4

ميكن القول أن هذه األزمة هي آخر األشكال اليت وصلت إليها التطورات يف الدول النامية      
اجلماعة السياسية يف تعريفها لنفسها و يف حتديد شعورها ختبط : و هي تعين يف مضموهنا

هل Ʋن امتداد للماضي أم يتبقى أن ... اجلماعي هبويتها احلضارية من منظور التاريخ مبعىن
أنظارنا مشدودة و متطلعة إىل املستقبل الذي يتجسد يف الطريق الذي سلكه غرينا أم أننا تكون 
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ه األزمة يف التخبط عند اختيار النموذج احلضاري الذي و تتلخص هذ !! أبناء احلاضر و كفى
شاملة و هناك على الساحة ƴاذج تنشره اجلماعة السياسية يف التحديث الثقايف و التنمية ال

 - التركي الذي اختار التغريب الكامل و انتهاء أفكار مطروحة و متناقضة ابتداء من النموذج و
ره جمتمعا جاهليا ينبغي تفكريه لعصري احللي باعتبابإدانة اجملتمع ا –على العكس من ذلك 

  .هجره و نبذ أساليب احلياة فيهو
أو التمسك باألصالة : و ميكن طرح قضية األصالة و املعاصرة على شكل بدائل ثالث هي     

هبذا  االكتفاءأن  غري. توفيقية باجلمع بني االثننياليسر يف طريق املعاصرة، أو القيام مبحاولة 
الوصول إىل رأي ح يف حتليل أزمة اهلوية يثري إشكاالت تزيد من تعقيد القضية، و جيعل الطر

  .يكون مستحيال حاسم فيها أمر يكاد
و هي صرفة ... على هذا التداخل لذلك اقترح بعض املفكرين صيغة أخرى تقضي     

مقلدين ىل األبد هل تظل إ: مبعىن أن الشكل احلضاري الذي نواجهه هو) أم اإلبداع   اإلتباع(
نساير اآلخرين و ƴسك بذيل تطور مل نصنعه، أم تصبح ) سواء ألجدادنا أو لɊجانب( حمالني 

  اخلالقة ؟مبدعني نبتكر حلولنا اخلاصة و نقف ندا لɈخرين بأفكارنا 
و يف حماولة للبحث عن أصول أزمة اهلوية فإنه ميكن القول أن أزمة اهلوية تظهر عند الفىت      
و الذات هي املفهوم الذي يكونه الفرد عن نفسه ... سن املراهقة يف شكل أزمة ذاتية يف 

  .باعتباره مصدر للتأثري و التأثر يف البيǞة اǂيطة
صراع بني الدافع إىل : )1(و يف تلك السن يقوم داخل الفرد صراع بني نوعني من القيم      

من الذات ثابت و مستقر بتضمن معايل  حتقيق صورة للذات مقبولة اجتماعيا، و بني جانب
و بذلك يقع املراهق يف بليلة . و عرب التكافؤ و الفشل و غري ذلك. القصور و العجز و الضعف

أي الصفات املميزة ) الذاتية( و حرية و اضطراب تتدخل فيه عدة عوامل، فيما يتعلق بتحديد 
حتدث أزمة ذاتية و ذلك عندما يعجز اليت يرضى املراهق أن تتحدد هبا ذاته ، يف هذه احلالة 

  .الفرد عن أن Ʒدد تكامال ذاتيا بني قيمة و أهدافه و قدراته ، أي عند فشله يف حتديد هويته
و باملثل ميكن القول أن األمم النامية و الدول الفنية تقع قبل مرحلة االنتقال أو التطور      

  .فق يف حتديد هويتها احلضاريةو ذلك عندما خت. فريسة ألزمة ذاتية من هذا النوع
                                     

(1)http://www.ahram.org.. 
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أنه يف حالة إخفاق الفرد يف التوافق مع الذات و تأكيدها، فإنه  )1(و يذكر علماء النفس      
االغتراب أو التطرف، و عادة ما يوجه : يلجأ إىل أسلوب ال توافقي يتراوح بني حالتني مها

املتطرفني يوجهون اهتماماهتم  داخل، يف حني أناملغتربون اهتماماهتم على وجه األخص إىل ال
يتراوح بني االنغالق الداخلي أو إىل اخلارج، و هو نفس السلوك السياسي لبعض األقطار الذي 

العزلة و بني التطرف العدواƆ ، هذا فضال عن اإلحساس بالقصور و العجز و الضعف و عدم 
  .التكافؤ و تزايد اإلحساس بعدم الثقة يف العامل اǂيط

أزمة اهلوية يف عدة عوامل من أبرزها السيطرة األجنبية و ما تالها من  جذورتكمن و       
تبعية و ما يترتب عليها من تشويه اقتصادي و اجتماعي و حضاري و نفسي، و كذلك تعميق 
البقية مبعىن كثافة االعتماد من جانب احلكومات على القوى اخلارجية لتحقيق األهداف الوطنية 

فضال عن  ةاجلماهرييعتماد من جانب الشعوب على حكوماهتا لتحقيق اآلمال و أيضا شدة اال
النظرة األحادية لɊمور مبعىن أن كافة األشياء و الظواهر و املواقف هي إما أبيض أو أسود و ال 

مما يضيع نسبة احلقائق و األحكام و يدفع إىل التعصب و التطرف و عدم القبول . وسط
  .باحللول الوسط

القول أن أزمة الذاتية تتبلور يف أن املشكلة ليست أزمة معرفية، و إƴا هي أزمة تقييم، صفوة * 
خريطة األسرة الدولية املعاصرة و حتديد مركزنا على مر الزمن حبيث تعجز عن تقييم موقعنا يف 

الذي ميتد عرب ثالث نقاط من املاضي إىل احلاضر فاملستقبل و يف إطار البحث عن الذات أو 
  .البحث عن الذات، و العودة إىل أندات: وية احلضارية هذه، حتدث نزعة اخللط بني موقفنياهل

و تتمثل مشكلة حتديد اهلوية يف حتديد تعريف الذات، ذلك أن هذه املشكلة حتدد مواقعنا      
فلكي تتحدد اهلوية البد من حتديد عالقات األشخاص ببعضهم و مدى . يف مواجهة اآلخرين

  .أو بعدهم عنهمانتمائهم 
كجماعة اجتماعية متميزة، فالشباب مجاعة  و هنا تربز مشكلة اهلوية لدى الشباب      

اجتماعية هلا ثقافتها الفرعية اخلاصة، و قد أدى طول فترة التعليم إىل توافر الوقت الطويل 

                                     
جماعي، النخبة والسلطة في العالم العربي خالل العصر الحديث والمعاصـر، مركـز الدراسـات واألبحـاث     )  1(

  .382-7، القسم العربي ص 1992، تونس، 5االقتصادية واالجتماعية، سلسلة التاريƣ، عدد 
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تدة اليت تؤدي إىل تلك املراهقة املم... للشباب، و الذي نتج عنه ما ميكن تنميته باملراهقة املمتدة
  .اهلوية املشتقة

  :و يرجع ظهور مشكلة اهلوية لدى الشباب إىل عوامل مثل      
  :سȀعة التŽ ƘȢ اŎتمȜ -أ

ية واإن احلالة العامة للحياة و سرعة التحرك فيها و شعور اإلنسان هبذه احلياة من ز     
هلزات عنيفة، بل إن مفاهيم اجملتمع  مفاهيمه عن الزمان و املكان و العالقات االجتماعية تتعرض

  .نفسه و الثقافة قد أصاهبما التغيري
ǡ - ǬɅدǶالت:  

تتمثل مشكلة التحديث يف التغيري الضخم الشامل يف كل مكان، حيث ال تستطيع أي       
لت من التغيري يف هذا القرن، لقد نتج عن عدم القدرة على التعامل بنجاح مع فأن تمجاعة 

ي كثري من التغيري و الفوضى و عدم الرضا، و يف النهاية اهتزاز اهلوية لدى جمتمع ديناميك
  .لصدمات التغيريالشباب نتيجة 

  :التȊتǨ النȦسɄ - ج
تورد، و بني قيمة العمل اليدوي التشتت بني القدƇ األصيل و اجلديد املسو Ʒدث هذا      
فتور  باالغتراب يف وطنه بسببعائده و بني الوظيفة و نتيجة لتلك املشاكل يشعر الشباب و

العالقات اإلنسانية و شكه يف كل شيء، مما يؤدي إىل وجود صراع بني اهلوية القومية أو 
الوطنية و بني احلضارة احلديثة، و قبول أو عدم قبول تقوƇ احلضارة الغربية حلضارتنا الوطنية و 

  .قيمها و رموزها و طريقة حياة شعبنا
اهلوية وية الوطنية و اهلوية العربية وميكن أن ƴيز بني هويات متعددة هي اهلو يف هذا اإلطار      

  .)1(اإلسالمية و اهلوية العاملية
و قد غلب هذا التيار ... تتحدد الدائرة الوطنية باحلدود السياسية للدولة : اهلوية الوطنية - 1

  .ألخرىو الدولة، على أي من الدوائر ا) مصر( الداعي لالنتماء إىل الوطن 

                                     
(1)http://www.ahram.org. 
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ولقد كان هذا التيار قويا يف فترة اجلهاد من أجل االستقالل، مث ضعف بعد ثورة التحرير و قيام 
مث ازداد قوة بعد توقيع  1967الدولة املستقلة لكنه عاد إىل القوة مرة أخرى بعد حرب يونيو 

  .معاهدة السالم بني مصر و إسرائيل و املقاطعة العربية ملصر
تؤكد اهلوية العربية على االنتماء إىل الدائرة اليت تشمل الوطن العريب الكبري  اهلوية العربية - 2

هذا التيار على روابط مصر العربية، و املتمثلة يف اللغة و الثقافة  و يؤكد. من اǂيط إىل اخلليج
ربية و احلضارة و األصل السامي لكل األمة العربية، و يركز هذا التيار على حتقيق الوحدة الع

  .جتاهل اخلصوصيات الثقافيةو
يؤكد التيار اإلسالمي على االنتماء إىل دائرة احلضارة اإلسالمية اليت : اهلوية اإلسالمية - 3

 االنتماءإىل العقيدة أكثر من الوطنية و  االنتماءساهم يف بنائها العرب، و غلب على هذا التيار 
يف العامل اإلسالمي ، و قد عمل هذا  القومي، و سعى إىل التواصل مع التنظيمات املعربة عنه

  .على اإلحباط الثقايف و احلضاريالتيار على استقطاب العديد من الشباب، بالتركيز 
إن النظرة العاملية هي النظر إىل اجلنس البشري كأسرة واحدة تقوم : اهلوية اإلنسانية العاملية - 4

  .بيعية و تسيري اجملتمع Ʋو الرفاهيةعلى تنمية املصاſ املشتركة باستخدام مصادر الثورة الط
  :عملية التنǞȊة السياسية* 

أزمة تكامل قومي، فمن الواضح أن أكثر  -بدرجات متفاوتة -تشهد اجملتمعات املعاصرة      
املختلفة عرقيا و لغويا و دينيا، األمر الذي جعل من الدول النامية هبا العديد من اجلماعات 

لحا، و تواجه أكثر من دولة متقدمة و إذ كان بدرجة أقل حدة نفس عملية بناء األمة مطلبا م
و من هنا تصبح التنشǞة . أقليات مل تستوعب يف النسيج االجتماعياملشكلة حيث تضم 

  .السياسية الزمة Ɲلق شعور عام قوي باهلوية القومية
ات حتديث و لقد شرعت الدول النامية عقب حصوهلا على االستقالل يف القيام بعملي     

اقتصادية و اجتماعية و سياسية، و تتضمن التنمية يف بعدها السياسي تطوير املؤسسات 
نها مبعىن إنشاء مؤسسات سياسية التخصص الوظيفي مالسياسية و حتقيق نوع من التمايز 

كما شكل إحالل نسق من القيم السياسية . اƀ...دستورية متخصصة كاألحزاب و الربملانو
التنشǞة املخططة و املستثمرة سبيال ال غىن عنه منظومة القيم التقليدية، و تعد احلديثة حمل 

  .إلحداث التطوير الثقايف املنشود
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التنشǞة السياسية، فليس هناك تعريف و تتعدد التعريفات اليت طرحها الباحثون ملفهوم      
وال مفهوم التنشǞة واحد متفق عليه، و سنعرض فيما يلي طائفة من هذه التعريفات، فتناول أ

  .)1(بصفة عامة مث التنشǞة السياسية
و تعرف التنشǞة على أهنا عملية التفاعل االجتماعي اليت يتم من خالهلا تكوين الوليد      

نظام األدوار البشري و تشكيله و تزويده باملعايري االجتماعية، حبيث يتخذ مكانا معينا يف 
من خالهلا تكييف الفرد مع بيǞته العملية اليت يتم  و يكتسب شخصيته، أو هي. االجتماعية 

  .االجتماعية حبيث يصبح عضوا معترفا به و متعاونا مع اآلخرين
على أنه ميكن النظر إىل كل إنسان يعيȈ يف جمتمع ما، من " راد كيف براون" يؤكد     

هو شخص ، و الثانية من حيث " individuel" هو فرد ناحيتني، األوىل من حيث 
"person  " فهو كفرد ميثل الكائن البيولوجي العضوي، أما كشخص فهو جمموعة من

العالقات الشخصية و االجتماعية القابلة للتغيري ، و املرتبطة حبياة الشخص ذاته داخل التجربة 
  .)2(اجملتمعية
 مصطلح يستخدم لإلشارة إىل الطريقة اليت يتعلم هبا األطفال قيم و اجتاهاتو هو        

و هي عملية ال حتدث لفترة معينة مث . جمتمعهم و ما ينتظر أن يقوموا به من أدوار عند الكرب
   :تتوقف و لكنها مستمرة و ممتدة، أي أن هناك اجتاهني للنظر إىل مفهوم التنشǞة

ينظر إىل التنشǞة كعملية يتم مبقتضاها تلقني املرء جمموعة من القيم و املعايري املستقرة : األول* 
  .يف ضمري اجملتمع مبا يضمن بقاءها و استمرارها

 *Ɔة على أهنا عملية من خالهلا يكتسب املرء تدرجييا : الثاǞهويته الشخصية اليت ينظر إىل التنش
  .تسمح له بالتعبري عن ذاته و قضاء مطالبة بالطريقة اليت حتلو له
  :وميكن أن نلخص عناصر التنشǞة السياسية على النحو التايل

نشǞة السياسية ببساطة هي عملية تلقني لقيم واجتاهات السياسية، ولقيم الت -1
  .واهتمامات اجتماعية ذات داللة سياسية

                                     
(1)http://www.ahram.org.eg/acpss/.  

  .122، صجيا في الثقافة و الشخصيةوبولومحمد عبدǉ محجوب و آخرون، التنشƑة االجتماعية لدراسات أنثر. د)  2(
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التنشǞة السياسية عملية مستمرة مبعىن أن اإلنسان يتعرض هلا طيلة حياته من الطفولة  -2
 .يف الشيخوخة

 :تلعب التنشǞة السياسية أدوارا رئيسية ثالثة -3
  .ية عرب األجيالنقل الثقافة السياس -
 .تكوين الثقافة السياسية -
 )1(.تغيري الثقافة السياسية -

هناك العديد من األنساق االجتماعية واملؤسسات االجتماعية املختلفة تقوم هبذا  -4
 .بالنسبة للفرد) التنشǞة السياسية( الدور

هذه العملية هي اǂدد لسلوك الفرد السياسي سواء بقبول أو رفض النظام السياسي  -5
 .أو قبول أو رفض اجملتمع ككل أو أحدى مؤسساته

  )Ǖ:)2بعاد التنǞȊة السياسية - 1

  : التنشǞة واملشاركة السياسية -أ   
تتوقف مشاركة الفرد يف احلياة السياسية جزئيا على كم ونوعية املنبهات السياسية اليت      

ع الفرد إىل املشاركة يتعرض هلا، غري أن جمرد التعرض للمنبه السياسي ال يكفي وحده لدف
السياسية، وإƴا ال بد أيضا أن يتوفر لديه قدر معقول من االهتمام السياسي، وهو ما يتوقف 

  .على نوعية خربات تنشǞته املبكرة
فالتجارب واخلربات اليت حتدث يف مرحلة الطفولة تلعب دورا هاما يف تشكيل اجتاهات     

، ويستمر تأثري هذه التجارب واخلربات على األفراد وتوجيه سلوكهم الفعلي فيما بعد
  .األفراد طوال سنوات املراهقة والنضج

وملا كانت التنشǞة ال تقف عند املراجل األوىل من العمر، بل إهنا حتدث طوال حياة     
الفرد فإنه ميكن القول أن كل ما يتعلمه الفرد وما مير به من خربات وجتارب على مدى 

  .الكهولة، يؤثر بدرجة كبرية على مدى مشاركته السياسية عمره من الطفولة وحىت
  

                                     
  . االلكتروني السابقالموقع )  1(

(2 ) Herbert Hymen, political socialisation ; a study in the psychology of political 
behaviour ( New York, free of golencoe, 1959), p95. 
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  :التنشǞة والتجنيد السياسي - ب
يقصد بالتجنيد السياسي تقلد األفراد للمناصب السياسية سواء سعوا إليها بدافع ذايت أو    

وجههم آخرون إليها، وينحدر شاغلوا املراكز السياسية من ثقافات فرعية خمتلفة، ولذا 
شǞة السياسية الفعالة عملية حيوية لتزويدهم باملعارف واملهارات السياسية، ومما تصبح التن

يذكر أن القيم واالجتاهات اليت اكتسبها الفرد من معايشته للجماعات األولية تظل تزاول 
  .تأثريها عليه بعد جتنيده يف أي منصب سياسي

  :التنشǞة واالستقرار السياسي - ج
قدرة النظام على أن ƷفȘ ذاته عرب الزمن أي يظل يف حالة تكامل  إىل )1(يشري االستقرار    

وهو ما ال يتأتى له إال إذا اضطلعت أبنيته املختلفة بوظائفها على خري وجه، ومن بينها 
  .وظيفة التنشǞة السياسية

وللتنشǞة السياسية بعدان باعتبارها وظيفة ضرورية الستمرار النظام، أوهلما البعد األفقي     
مضمونه أن اجليل القائم ينقل ثقافته إىل اجليل الالحق، وثانيهما البعد الرأسي ومؤداه أن و

يوجد اتساق بني قيم واجتاهات وسلوكيات أفراد اجليل السائد مبا يضمن للجسد السياسي 
  .قدرا من التالحم والترابط

  :ويشري البعض إىل وظائف التنشǞة على النحو التايل   
  تعليم اللغة -1
 .يل السلوك اإلنساƆ للفردتشك -2
 .تشكيل السلوك االجتماعي للفرد -3
 .اكتساب الفرد ثقافة اجملتمع -4
 .احلفاȗ على نسق القيم السائدة يف اجملتمع  -5
 .تعليم املهارات -6
 .تشكيل شخصية الفرد -7

  
 

                                     
  .129المرجع السابق، محمد عبدǉ محجوب، ص  ( 1)
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  :مȀاحȰ التنǞȊة السياسية - 2 
رد وتطوره، وهي مرحلة Ƣر عملية التنشǞة السياسية بعدد من املراحل اليت تربط بنمو الف    

الطفولة مث املراهقة وأخريا النضج واالعتدال، ويتحدد السلوك السياسي للفرد يف مرحلة النضج 
  .بدرجة ما Ɲربات التنشǞة اليت يكتسبها يف مرحليت الطفولة واملراهقة

يف ويتلقى الفرد يف كل مرحلة من هذه املراحل جزءا من عملية التنشǞة، كما يتعرض أيضا     
كل مرحلة إىل أداة أو أكثر من أدوات التنشǞة اليت قد نكمل بعضها البعض أو قد يتعارض 

  .بعضها مع البعض اآلخر
 -فاإلنسان يف خمتلف مراحل حياته يعايȈ مؤسسات عديدة، بعضها مفروض عليه    

كل  وبعضها اآلخر إرادي ينضم إليه طوعا دون ضغط، ويتلقى من –املدرسة مثال  أوكاألسرة 
هذه املؤسسات خربات وقيم واجتاهات ومبادǛ خيتزهنا يف ذاكرته ووجدانه لتساهم بطريق 

  .)1(مباشر أو غري مباشر يف حتديد مواقفه وسلوكه بعد ذلك 
تتنوع وتتعدد األدوات اليت تلعب أدوارا رئيسية يف عملية  :Ǖدȿاǧ التنǞȊة السياسية - 3

مجاعات الرفاق وأدوات اإلعالم يكتسب الفرد قيما التنشǞة، فتحت تأثري األسرة واملدرسة و
ومعايري واجتاهات منها ما هو اجتماعي له آثاره السياسية، ومنها ما هو سياسي، وهذه 

  :األدوات على النحو التايل
  :اɉسǥȀ  - أ

تعترب األسرة من أهم أدوات التنشǞة السياسية وأعظمها تأثريا يف حياة األفراد فهي أول 
الفرد، وهي اليت تقوم بإشباع حاجاته البيولوجية وما يرتبط هبا من  مجاعة يعيȈ فيها

حاجات سيكولوجية واجتماعية خالل مراحل حياته األوىل، وهي اليت تنقل إليه كافة 
املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم اليت Ƣكنه من أن يعيȈ حياة اجتماعية ناجحة بني 

  .أفراد اجملتمع
درسة األساسية لكل طفل ألن ما يتعلمه فيها يبقى معه طول حياته، وتعترب األسرة امل    

، ومعايري سلوكه، ويكتسب ضمريه اآلخر الناهي االجتماعيةفعن طريقها يكتسب قيمه 

                                     
(1 ) Sidney Verba , Comparative political culture, in lusian pye and Sidney Verba, ede, 
political culture an d political development , unit press, 1965, p 250. 
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الذي يثيبه على خري ما يقوم به ويعاقبه على شر ما يقترفه، وعن طريقها أيضا يكتسب 
  .لثقافة السائدة يف اجملتمعالطفل املعايري العامة اليت تفرضها أƴاط ا

  : اƫدǿسة  -  ب
  )1(:وتقوم املدرسة بعملية التنشǞة السياسية عن طريقني

وينم هذا التثقيف من خالل مواد معينة كالتربية الوطنية : التثقيف السياسي - 1
والتاريخ وهتدف التربية الوطنية إىل تعريف التلميذ حبكومة بلده، وحتديد 

هزائم إىل تعميق إحساس الطالب بالفخر السلوك املتوقع من انتصارات و
  .واالنتماء القوميني

فاملدرسة وحدة اجتماعية هلا طابعها اخلاص الذي : طبيعة النظام املدرسي - 2
يساعد بدرجة كبرية يف تشكيل إحساس التلميذ بالفاعلية الشخصية، ويف 

 .حتديد نظرته جتاه البناء االجتماعي القائم
امعة اليت تتكون من أصدقاء الطفل الذين يتقاربون يف أعمارهم على أهنا اجل Ƥاعة الȥȀاȧ - ج

وميوهلم وهواياهتم، كما أهنا اجلماعة اليت تنسب إليها الفرد سلوكه االجتماعي ويقيمه يف إطار 
  .معايريها وقيمها واجتاهاهتا وأƴاط سلوكها املختلفة

أعضائها أو الضغط عليهم  ومجاعات الرفاق هلا دور يف التنشǞة السياسية من خالل حث    
ليعملوا وفق االجتاهات وأƴاط السلوك السياسية اليت تقبلها اجلماعة، فالفرد قد يصبح مهتما 

  .بالسياسة أو متابعا لɊحداث السياسية ألن أحد أو بعض رفاقه املقربني يفعلون ذلك
  :دǿȿ اǘƫسساǧ الدɅنية -د

ة التنشǞة وذلك ملا تتميز به من خصائص فريدة تقوم املؤسسات الدينية بدور كبري يف عملي   
أحاطتها هبالة من التقديس، وثبات و إجيابية املعايري السلوكية اليت تعلمها لɊفراد، : أمهها

  .واإلمجاع على تدعيمها
والدين له مؤسساته اليت تعمل على حتقيق أهدافه وغاياته السامية، وال يقف الدين عند     

ة الشعائر لدينية، بل إن الدور الذي يقوم به يف تنشǞة األفراد يكاد يعكس حدود العبارات وإقام

                                     
(1 ) http// www.ahram.org. 
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آثاره على بقية املؤسسات األخرى العاملة يف جمال الضبط االجتماعي، ولذلك يعد الدين 
  .واملؤسسة اليت تعمل على حتقيق أهدافه عنصرا أساسيا من عناصر التنشǞة

  :لية التنشǞة من خاللوتقوم املؤسسات الدينية بدورها يف عم    
 ة اليت حتكم سلوك الفرد واجملتمعتعليم الفرد واجلماعة التعاليم الدينية واملعايري السماوي -

  .وƢده بسلوكيات أخالقية
 .تنمية الضمري عند الفرد واجلماعة -
 .الدعوة إىل ترمجة التعاليم السماوية السامية إىل سلوك عملي -
 .ن خمتلف الطبقات االجتماعيةتوحيد السلوك االجتماعي والتقريب ب -
ȿ - Ȱالعم ǧسساǘم ǿȿد:  

وتؤثر مؤسسات العمل يف التنشǞة من خالل ما يدور داخلها من عالقات واتصاالت     
ومعامالت بني الرǗساء واملرǗوسني، وبني العاملني يف هذه املؤسسات بعضهم البعض، حبيث أنه 

ة يف اختاذ القرارات، ويف تسيري أمور كلما اتسمت هذه العالقة بالود والتعاون واملشارك
املؤسسة، كلما كان الفرد أكثر ميال للمشاركة خارج نطاق العمل، أما إذا اتسمت هذه 
العالقة باحلقد والكراهية والتسلط، كلما كان الفرد أكثر ميال إىل السلبية والالمباالة يف داخل 

  .وخارج بيǞة العمل
  )1(:ةدǿȿ اɉحȂاǡ السياسي -هـ
تقوم األحزاب السياسية بدور كبري يف عملية التنشǞة من خالل غرس قيم ومفاهيم     

ومعتقدات سياسية معينة لدى الفرد، وذلك هبدف توجيه األفراد وجهة سياسية معينة تتفق مع 
توجيهات األحزاب، وتقوم األحزاب هبذا الدور من خالل ما تقدمه من معلومات، وما Ƣارسه 

ء والقيم واالجتاهات السلوكية السياسية للجماهري، مستخدمة يف ذلك كل من تأثريات على آرا
والتلفزيون  كالراديوما Ƣلك من وسائل اتصال باجلماهري سواء كانت هذه الوسائل مجاهريية 

 كالندواتوالصحف واجملالت والكتيبات والنشرات وغريها، أو وسائل اتصال مباشر 
واملناقشات واملقابالت اليت نظمها احلزب من أجل  واملؤƢرات واǂاضرات واالجتماعات

                                     
(1)  Michels Robert, les partis politiques, Essai sur les tendances oligarchique des 
démocratie politiques ( ed, originale en italien 1911), p82. 
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السياسية بدور مزدوج يف عملية  األحزابالوصول إىل أكرب قطاع ممكن من اجلماهري، وتقوم 
  .التنشǞة السياسية يتمثل يف دعم الثقافة السياسية السائدة، وخلق ثقافة سياسية جديدة

  :دȿ ǿȿساȰǝ االȎǩاȯ -د
صحف وجمالت وإذاعة وتلفزيون دورا هاما يف عملية التنشǞة تؤدي هذه الوسائل من     

السياسية، إذ تزود الفرد باملعلومات السياسية وتشارك يف تكوين وترسيخ قيمه السياسية، ويف 
اجملتمعات واملتقدمة تنتشر الوسائل اإلعالمية على نطاق واسع وتقوم هذه الوسائل بنقل 

احلاكمة إىل اجلماهري، نقل املعلومات عن مطالب املعلومات عن قرارات وسياسات النخبة 
وردود فعل اجلماهري إىل النخبة وهذا التدفق املستمر للمعلومات من أعلى إىل أسفل وبالعكس 

  .)1(من شأنه العمل على تأكيد قيم الثقافة السياسية السائدة
ال اجلماهريي وقد عمدت القيادات السياسية يف الدول النامية إىل تطوير وسائل االتص    

لتسهم يف تشكيل الثقافة السياسية اجلديدة، غري أنه توجد جمموعة من العوامل كاألمية وتدهور 
مستويات املعيشة والفقر واملرض وغياب التيار الكهربائي وعزلة القرية اليت حتول دون حتقيق 

ماهريية حدوث االستفادة القصوى من هذه الوسائل، ويقتضي تعظيم االستفادة من الوسائل اجل
  .نوع من التعاون والتضافر يف اجلهود اليت تبذهلا مؤسسات أخرى

  :مȾȦوم اȊƫاȭǿة السياسية* 
حىت العصر احلديث كانت املشاركة السياسية مقتصرة على الغالب على أثرياء القوم     

  .ووجهائهم من أصحاب املولد النبيل، أما األغلبية الساحقة فكانت بعيدة عن املشاركة
بدأ االجتاه Ʋو مزيد من املشاركة ) 17(ومنذ مطلع عصر النهضة حىت القرن السابع عشر    

 18(القرنني الثامن عشر والتاسع عشرالسياسية، وبلȠ هذا االجتاه ذروته أثناء الثورة الصناعية يف 

  )2(:، ولعل ذلك يرجع إىل العوامل التالية)19و

                                     
حماد بسيوني إبراهيم، دور وساƑل االتصال المصرية في صناعة القرارات، دراسة تطبيقية على صانعي القرار )  1(

  .111، ص 1991في مصر، أطروحة دكتوراǉ، كلية اǗعالم، جامعة القاهرة، 
حـديث والمعاصـر، مركـز الدراسـات     جماعة من الكتاب، النخبة والسلطة في العالم العربي خالل العصر ال) 2(

  .382، القسم العربي، ص 1992، تونس، 5واألبحاث االقتصادية واالجتماعية، سلسلة التاريƣ، عدد
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جديدة  اجتماعيةالذي ترتب عليه ظهور قوى التصنيع وƴو املدن وازدياد التعليم و - 1
، استشعرت يف نفسها القدرة على تشكيل ...)عمال، جتار، أصحاب مهن حرة(

  .مصريها فطالبت ƛزء من القوة السياسية
ظهور الدعوات اليت ƥل لواءها املثقفون من فالسفة وكتاب وصحفيني، واليت تنادي  - 2

بشكل أدى إىل تغذية املطالبة مبشاركة أوسع يف بقيم املساواة واحلرية واملصلحة العامة 
 .العملية السياسية

التطور يف وائل النقل واملواصالت واالتصاالت والذي أدى إىل انتشار األفكار   - 3
 . اجلديدة حول الدميقراطية واملشاركة بسرعة وسهولة نسبية

ى الصراع بني القيادات السياسية، ففي ظل التنافس على السلطة تناضل القو - 4
املتصارعة يف سبيل كسب التأييد الشعيب، وهذا يف حد ذاته يعطي الشرعية لفكرة 

 .املشاركة اجلماهريية
التدخل احلكومي املتزايد يف الشؤون االجتماعية واالقتصادية والثقافية، والذي  - 5

أصبحت معه احلياة اليومية لɊفراد تتوقف على أعمال احلكومة بصورة حاƧة، 
وƆ يف املشاركة السياسية يصبح الفرد بال حول وال قوة يف مواجهة وبدون احلق القان

احلكومة اليت قد تضر مصاحله، من هنا كانت املطالبة مبنح احلقوق السياسية لɊفراد 
 .بفاعلية، وذلك للحد من سطوة احلكومة ونفوذها اوهتيǞة إمكانية مما سرهت

مشاركة شعبية ومشاركة عامة، وختتلف مسميات املشاركة من مشاركة مجاهريية و    
وبالرغم من اختالف هذه التسميات إال أهنا تدور كلها حول معنا واحد أال وهو مسامهة كل 

يف خمتلف جماالت احلياة السياسية  - فرد من أفراد اجملتمع، يف كل األعمال ويف كل املستويات
ي شؤون اجملتمع، وليس عن  واالقتصادية واالجتماعية وغريها، أي املشاركة املباشرة للجماهري

  . طريق املشاركة النيابية كممثلي الشعب أو اجملالس املنتخبة واليت تعترب مشاركة غري مباشرة
  :)1(وميكن التعرض لقضية املشاركة السياسية من خالل اǂاور التالية -
  

                                     
(1 ) Collectif, Elites et pouvoir dans le monde arabe pendant la période moderne et 
contemporaine ( uni. De Tunis), n°5, Tunis, 1992, partie en lange française, p255. 



 الفصل الثاني

 104

  :ǩعȤɅȀ اȊƫاȭǿة السياسية - 1
وضيح املقصود مبصطلح املشاركة بصفة يقتضي االقتراب من مفهوم املشاركة السياسية ت    

  .عامة، Ƣهيدا لطرح مفهوم املشاركة السياسية
تعين أي عمل تطوعي من جانب املواطن، هبدف التأثري على اختيار فاملشاركة قد     

السياسات العامة وإدارة الشؤون العامة أو اختيار القادة السياسيني على أي مستوى حكومي أو 
  .حملي أو قومي

اشتركا أو إسهامات املواطنني يف توجيه عمل ى أهنا تشمل مجيع صور من يعرفها علوهناك     
أجهزة احلكومة أو أجهزة احلكم اǂلي أو ملباشرة القيام باملهام اليت يتطلبها اجملتمع سواء كان 

  .مباشرةطابعها استشاريا أو تقريريا أو تنفيذيا أو رقابيا، وسواء كانت املسامهة مباشرة أو غري 
وهي قد تعين لدى البعض اجلهود التطوعية املنظمة اليت تتصل بعمليات اختيار القيادات     

املستوى على  وتنفيذ الربامج واملشروعات، سواءالسياسية وصنع السياسات ووضع اخلطط، 
  .اخلدمي أو على املستوى اإلنتاجي، وكذلك على املستوى اǂلي أو املستوى القومي

عين املشاركة إسهام املواطنني بدرجة أو بأخرى يف إعداد وتنفيذ سياسات التنمية كما ت    
  .اǂلية سواء ƛهودهم الذاتية أو التعاون مع األجهزة احلكومية املركزية واǂلية

كما قد تعين تلك اجلهود املشتركة احلكومية واألهلية يف خمتلف املستويات لتعبǞة املوارد     
يت ميكن إجيادها ملواجهة احلاجات الضرورية وفقا خلطط مرسومة، ويف حدود املوجودة أو ال

  .السياسة االجتماعية للجميع
املشاركة السياسية واملشاركة  : )1(وميكن تقسيم املشاركة اجلماهريية إىل ثالثة أنواع رئيسية    

ه األنواع يف االجتماعية واملشاركة االقتصادية، وإن كانت هناك صعوبة عند الفصل بني هذ
الواقع العملي الرتباط هذه األنواع مع بعضها ارتباطا قويا وتداخلها تداخال قويا وتأثري كل 

  .ثره هبما تأثرا كبريانوع من النوعني اآلخرين وتأ
تعرف املشاركة االجتماعية على أهنا تلك النشاطات أو األنشطة اليت هتدف إىل التغلب  -)1(  

ية اليومية، وتسهم يف حتقيق قدر من التضامن والتكافل بني أعضاء على بعض املشكالت العمل
  :اجملتمع وذلك يف جمالني أساسيني
                                     

  . 1992، شتاء 14، العدد 4شلق الفưل، األمة والدولة والنخبة، في االجتهاد، السنة)  1(
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    ȯȿɉهو اجلهود التطوعية كبناء املساجد أو املدارس أو املستشفيات باملسامهة باملال : ا
  .واألرض يف إنشائها

ني األفراد او اجلماعات يف هو حل املشكالت اليومية واخلالفات اليت قد تنشأ ب: ȿالǮاين  
  .اجملتمع

فاملشاركة االجتماعية ظاهرة اجتماعية حتدث نتيجة تفاعل الفرد وتعامله مع أفراد جمتمعه     
ومجاعاته ومنظماته ومؤسساته، وختتلف درجة استجابة املواطن لتلك املشاعر وفقا لعدة عوامل 

ا اجتماعي كظروف التنشǞة ه النفسية والعقلية، وبعضهبعضها نفسي كسماته وقدرات
االجتماعية، كما ختضع املشاركة للظروف والعوامل االقتصادية والسياسية والتربوية لشخصية 

  .الفرد وجمتمعه
املشاركة االقتصادية هي مشاركة اجلماهري يف مشاريع التنمية االقتصادية وذلك باملسامهة  - )2(

 األنشطة اليت تقوم هبا اجلماهري لدعم االقتصاد يف وضع قراراهتا وƢويلها وتنفيذها، كما قد تعين
دفع الضرائب والرسوم وغريه، كما قد تعين أن يقوم الفرد بضبط اتفاقية حبيث : القومي مثل

يكون استهالكه يف حدود دخله ومبا يسمح له بوجود فائض على الدوام يدعم االقتصاد 
لذين يغالون يف رفع األسعار أو Ʒجبون الوطين، مع توفر درجة من الوعي جتعله يقاطع التجار ا

  .سلعا معينة عن املستهلكني
املشاركة السياسية تعين تلك األنشطة اإلرادية اليت يقوم هبا املواطنون يهدف التأثري  - )3(

بشكل مباشر أو مباشر يف عملية اختيار احلكام أو التأثري يف القرارات أو السياسات اليت 
شاركة السياسية العملية اليت يلعب الفرد من خالهلا دورا يف احلياة يتخذوهنا، كما قد تعين امل

السياسية جملتمعه، وتكون لديه الفرصة ألن يسهم يف مناقشة األهداف العامة لذلك اجملتمع 
وحتديد أفضل الوسائل إلجنازها، وقد تتم هذه املشاركة من خالل أنشطة سياسية مباشرة أو 

  .غري مباشرة
     )1( :تصنيفها يف جمموعتني أن أنشطة املشاركة ميكن ويرى البعض    

  
                                     

، أفريـل ،  134، العـدد  12التميمي عبد الملك، الثقافة والنخبة في الخليƝ العربي، في المستقبل العربي، السنة )  1(
  .38 -24، ص 1990
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  :ȖȊȹǕة ȪǩليدɅة ȿǕ عادɅة -1
وتشمل التصويت ومتابعة األمور السياسية والدخول مع الغري يف مناقشات سياسية،       

االنتخابية باملال والدعاية، واالنضمام وحضور الندوات واملؤƢرات العامة، واملشاركة يف احلملة 
، والترشيح باملسǞولنيات املصلحة، واالƳراط يف عضوية األحزاب واالتصال إىل مجاع

  .للمناصب العامة وتقلد املناصب السياسية
 :ȖȊȹǕة Ȫǩ ƘȡليدɅة -2

غري قانوƆ يف بالد أخرى بعضها قانوƆ مثل الشكوى، وبعضها قانوƆ يف بعض البالد و    
  .كالتظاهر واإلضراب وغريه من السلوكيات السلبية

من خالهلا نون أشكال التعليم، حيث يتعلم املواطوتعترب املشاركة السياسية شكل من     
حقوقهم وواجباهتم، وهذا يؤدي بدوره إىل معرفة تامة وإدراك كبري هلذه احلقوق والواجبات، 

  ).مطالب هؤالء املواطنني( يف املطالبوإىل مزيد من الواقعية واملرونة 
اليت تقوم على أساس املوازنة بني احلقوق تبط باملسؤولية االجتماعية فاملشاركة السياسية تر    

والواجبات، لذلك فهي Ƨة من Ƨات النظم الدميقراطية، حيث يتوقف ƴو وتطور الدميقراطية 
  .يف اجملتمعن يتمتع هبا كل إنساعلى مدى اتساع نطاق املشاركة وجعلها حقوقا 

ثر إدراكا حلجم املشاكل املتعلقة مبجتمعهم، كما أن املشاركة جتعل اجلماهري أك    
  .ولإلمكانات املتاحة هلا، فتفتح بابا للتعاون البّناء بني اجلماهري واملؤسسات احلكومية

إن املشاركة احلقيقة تعين يف كثري من األحيان تدعيم الفكر احلكومي بكثري من اآلراء     
وقراطية وحدودها، كما أهنا تعّود املواطنني احلرص اجلماهريية الصاحلة اليت مل تتأثر بتقاليد البري

يتعرض هذا املال إىل على املال العام، وهي مشكلة تعاƆ منها غالبية الدول النامية، حيث 
اإلهدار وسوء االستعمال من جانب املواطنني، ويرجع ذلك إىل تصور إدراكهم بأن املال العام 

  .هو يف حقيقته نابع من أمواهلم اخلاصة
يف حتمل مسؤولية صنع القرار يسهل كثريا يف باإلضافة إىل أن مشاركة املواطنني يف املسامهة     

عملية تنفيذ اخلطط والربامج، ذلك ألن تقبل املواطنني ألي مشروعات قائمة أو جديدة، 
وكذلك العمل على إƢام جناح هذه املشروعات ال يتم إال إذا شارك املواطنون يف التخطيط هلذه 

  .معرفتهم التامة وإدراكهم لفوائد هذه املشروعات وأمهيتهاشروعات بناء على امل
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وأيضا من خالل املشاركة اجلماهريية ميكن حتقيق كل أهداف اجملتمع بشكل يضمن حتقيق     
  .احلد األقصى من الفوائد وبأسلوب يتالءم مع احتياجات ورغبات وقدرات اجلماهري

من ارتباط اجلماهري بالنظام وأهدافه، وترفع من شأن الوالء كما تسهم املشاركة وتزيد     
والتأثري واملسؤولية، وحتسن من الفاعلية، وترفع من مستوى األداء وحتقق التكيف االجتماعي، 

  .وتقضي على صور استغالل السلطة واالغتراب، وحتقق قيمة املساواة واحلرية
إبالȟ حاجات املواطنني إىل احلكومة، ولكنها وفأمهية املشاركة تأيت من أهنا عملية لنقل     

أيضا هتدف إىل التأثري على سلوك احلكام وذلك بتوصيل معلومات على األولويات اليت تفضلها 
اجلماهري، وأيضا من خالل الضغط على هؤالء احلكام ليعملوا وفق هذه األولويات، وبذلك 

ور باالغتراب لدى اجلماهري، وتتحقق فتقل عملية استغالل السلطة والشعتتسع فرص املشاركة، 
قيم املساواة واحلرية مما يؤدي إىل االستقرار العام يف اجملتمع، األمر الذي يساعد على حتقيق 

  .الشروط االجتماعية والثقافية والسياسية لنجاح خطط التنمية املختلفة
الناجحة ال تتم بدون واملشاركة مبدأ أساسي من مبادǛ تنمية اجملتمع، فالتنمية احلقيقية     

مشاركة، كما أن املشاركة تعترب أفضل وسيلة لتدعيم وتنمية الشخصية الدميقراطية على 
املواطن، وهي حق مستوى الفرد واجلماعة واجملتمع، وهي يف نفس الوقت من أبسط حقوق 

أساسي جيب أن يتمتع به كل مواطن يعيȈ يف جمتمعه، فمن حقه أن خيتار حكامه وأن خيتار 
  .ة الشعبنوابه الذين يقومون بالرقابة على احلكام وتوجيههم ملا فيه مصلح

بدور يف احلياة السياسية واالجتماعية كما أنه من خالل املشاركة ميكن أن يقوم الفرد     
اطن واالقتصادية جملتمعه، بقصد حتقيق أهداف التنمية الشاملة على أن تتاح الفرصة لكل مو

األهداف وحتديدها والتعرف على أفضل الوسائل واألساليب لكي يسهم يف وضع هذه 
لتحقيقها، وعلى أن يكون اشتراك املواطنني يف تلك اجلهود بناء على رغبة منهم يف القيام هبذا 

ضغط أو إجبار من جانب السلطات، ويف هذه احلالة ميكن القول بأن هذه املشاركة الدور دون 
الجتماعية جتاه جمتمعهم واملشكالت املشتركة اليت تواجههم تترجم شعور املواطنني باملسؤولية ا

  .رغبة يف حتويل األهداف اليت يريدون إىل واقع ملموسوال
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   :ȮȉǕاȿ ȯمستوɅاǧ اȊƫاȭǿة - 2 
ة أو التطوعية اليت ملا كانت املشاركة السياسية هي تعين بصفة عامة تلك األنشطة االختياري    

احلياة العامة، فإن هذه املستويات ملشاركة املواطنني يف احلياة  يسهم املواطنون من خالهلا يف
ويتوقف ذلك على مدى ...نفسهالعامة ختتلف من دولة ألخرى ومن فترة ألخرى يف الدولة 

توفر الظروف اليت تتيح املشاركة أو تقيدها، وعلى ندى إقبال املواطنني على اإلسهام يف العمل 
  .العام
    1- ǿاȊƫا ǧاɅةمستوȭ)1(:  

وهو ممارسو النشاط السياسي، ويشمل هذا املستوى من تتوافر : املستوى األعلى -أ    
عضوية منظمة سياسية، والتربع ملنظمة أو مرشح، : ستةفيهم ثالث شروط من 

وحضور االجتماعات السياسية بشكل متكرر، واملشاركة يف احلمالت االنتخابية، 
مجلس النيايب، ولذوي املناصب السياسية أو وتوجيه رسائل بشأن قضايا سياسية لل

  .الضيقة اǂلية بالفردللصحافة، واحلديث يف السياسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة 
 Politically Relevantاملهتمون بالنشاط السياسي : الثاƆستوى امل -ب  

people   :م نتخابات ويتابعون بشكل عاويشمل هذا املستوى الذين يصوتون يف اال
  .ما Ʒدث على الساحة السياسية

 Spurs to Politicalيف العمل السياسي اهلامشيون: الثالث ىاملستو - ج
Action:  

ويشمل من ال يهتمون باألمور السياسية وال مييلون لالهتمام بالعمل السياسي وال     
أي وقت أو موارد له، وإن كان بعضهم يضطر للمشركة بدرجة أو بأخرى  خيصصون
قات األزمات أو عندما يشعرون بأن مصاحلهم املباشرة مهددة أو بأن ظروف يف أو

 .حياهتم معرضة للتدهور
 :  Excessive participationاملتطرفون سياسيا : املستوى الرابع -د

وهم أولǞك الذين يعملون خارج األطر الشرعية القائمة، ويلجǞون إىل أساليب العنف     
النظام السياسي بصفة خاصة إما أن اه اجملتمع بصفة عامة أو اجتاه والفرد الذي يشعر بعداء جت

                                     
  ).ب ط( ات السياسة واǗستراتيجية، مƌسسة األهرام، شارع الجالء، القاهرة، مصرمركز األهرام للدراس)  1(
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ينسحب من كل أشكال املشاركة وينضم إىل صفوف الالمبالني، وإما أن يتجه إىل استخدام 
  .صور من املشاركة تتسم باحلدة والعنف

  )1(: مȀاحȰ للمȊاȭǿة - 2
االهتمام بالقضايا  أو متابعة هتماماالويندرج هذا االهتمام من جمرد : االهتمام السياسي -أ   

  .العامة وعلى فترات خمتلفة قد تطول أو تقصر، باإلضافة إىل متابعة األحداث السياسية
حيث مييل بعض األفراد إىل االشتراك يف املناقشات السياسية مع أفراد عائالهتم أو بني     

  .االنتخابيةزمالئهم يف العمل، وتزداد وقت األزمات أو يف أثناء احلمالت 
واملقصود هنا هو املعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي يف اجملتمع : املعرفة السياسية -ب  

أعضاء اجمللس اǂلي وأعضاء جملس الشعب والشورى : على املستوى اǂلي أو القومي مثل
  . بالدائرة والشخصيات القومية كالوزراء

يف احلمالت االنتخابية بالدعم واملساندة املادية ويتمثل يف املشاركة : التصويت السياسي -ج 
  .املرشحني أو باملشاركة بالتصويت من خالل Ƣويل احلمالت ومساعدة

وƢثل يف االتصال باألجهزة الرƧية وتقدƇ الشكاوي وااللتماسات : املطالب السياسية -د
  .التطوعيةواالشتراك يف األحزاب واجلمعيات 

فة األنظمة السياسية على اختالفها وإن كانت بالطبع تبدو أكرب من وتوجد املشاركة يف كا    
دورية حرة وتنافسية وبالتايل قدرا كبريا احلرية، واحتراما ملنظومة حقوق اإلنسان وانتخابات 

ملشاركة املواطن بشكل فاعل يف احلياة السياسية، وبالقدر الذي يهم املدافعني عن مشاركة 
جتعل صقل هذه القرارات أكثر علقة يف عملية صنع القرار سوف  يقإن االنغماس احلقيأكرب، ف

باحلجات احلقيقية للمشاركني، وبالتايل أكثر تقبال من جانبهم، وبعبارة أخرى أنه كلما زادت 
  .درجة املشاركة كلما ارتفع مستوى الشرعية نتيجة لذلك

يما إذا كانت املشاركة ويف مطلق األحوال فإن النقطة الرئيسية يف هذا املوضوع هي ف    
السياسية األعظم مؤدية إىل تعزيز شرعية النظام، ذلك أن وجهة النظر املقابلة هي أيضا حمل 
نقاش واسع كذلك، وحسب الرأي الثاƆ فإن املشاركة تؤدي إىل إدخال تعقيدات يف عملية 

                                     
عبد الغفار رشاد، دور النخبة في التنمية السياسية، النموƦج العربي، رسالة ماجستير، كلية االقتصـاد والعلـوم   )  1(

  .102، ص 1978السياسية، جامعة القاهرة، 
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عية الذين من كفاءة القرارات وبالتايل من شرصنع القرار، وإحباطات من شأهنا أن تقلل 
  .يصنعوهنا

أو ويضيف أصحاب هذا الرأي أن املشاركة املفرطة قد ختلق ظروفا قد تعكس الرضى     
الƕاع وهو ما ال يظهر يف األشكال األخرى للمشاركة، وإذا كان موجودا وال تتوفر األبنية 

  .والوسائل اليت تسهل عملية تشكيله والتعبري عنه
ل أن املشاركة تكون ذات أمهية بالقدر الذي تؤثر فيه على إىل القوولذلك يذهب البعض     

  .وليس فقط بالذهاب إىل صندوق االقتراعاحلكومات فعال،
ومن ناحية أخرى فإن األقلية من الناس النشطني تستطيع أن تتواصل أفكارها بشكل منتظم     

 نطاق ما يسمى سائل، ويف أحيان كثرية فإن مثل هذه النشاطات حتدث يفمع ممثليها عرب الر
  .ƛماعات املصاſ أو الضغط املنظمة أو التنظيمات اخلاصة باألحزاب السياسية

  :مدɁ اȊƫاȭǿة السياسية - 3
الذي يشترك به املواطن يف العمل السياسي على اهتماما املواطن بالدرجة  املدىيتوقف     

سود يف اجملتمع، ففي الذي ي -فكريا وماديا واجتماعيا –األوىل، وعلى املناǷ السياسي 
اجملتمعات الغربية تعترب املشاركة السياسية واجبا مدنيا على املواطنني، وكلما زادت املشاركة 
كان ذلك دليال على صحة املناǷ السياسي وسالمته، فضال عن أن املشاركة نعترب أفضل وسيلة 

  .حلماية املصاſ الفردية
على الرغم من أن نتائج املشاركة يف االنتخابات ويف بعض اجملتمعات Ƣثل أعلى مستويات     

  .االنتخابات ختتلف إىل حد بعيد من بلد آلخر
كما أن مدى املشاركة يتفاوت طبقا للتعليم واملهنة واجلنس والسن والديانة وحمل اإلقامة     

من والشخصية واǂيط الثقايف، فكلما زاد مستوى التعليم زادت املشاركة، كما أن املشاركني 
من املشاركات من النساء، وكذلك املشاركني من قاطين املدن هم أكثر من الرجال هم أكثر 

أولǞك املواطنني قاطين الريف، كما تزداد املشاركة بني املشتركني يف عضوية اجلماعات أو 
  .املنظمات املختلفة

مي للطبقة رجل ينت: وبالطبع هذه اخلصائص ليست ثابتة وال تشكل قاعدة عامة، فمثال    
العاملة قد ال Ʒظى بتعليم عال بعد الدراسة الثانوية، ولكنه من اǂتمل أنت ينتمي لنقابة 
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عمالية، وباملثل سيدة تنتمي للطبقة الوسطى قد تكون حظيت بقسط من التعليم بعد املرحلة 
ت متعارضة الثانوية، غري أهنا ال تنتمي إىل نقابة عمالية، ويف كلتا احلالتني تكون هذه السما

  .ومن الصعب تشكيل ƴط معني يوضح األمهية النسبية لكل منها
وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض الدالئل على أن األفراد الذين يتعرضون لعدد من     

  .حتماال للمشاركة يف السياسةالضغوط القوية يكونون أكثر ا
 التأثري على من ميلكون السلطة وعموما فإن املستويات املشاركة تزداد مع ازدياد الرغبة يف    

السياسية، ومن مث تكون حماولة استخدام طرق غري تقليدية للتأثري على السياسة العامة يف شكل 
من مجاعات الضغط أو املصاſ، ولكنها ما أطلق عليه احلركات االجتماعية اجلديدة، وهي نوع 

: رتبط عادة ƛماعات الضغط مثلتعرب عن اهتمامات خمتلفة وتعمل بطرق ختتلف عن تلك اليت ت
  )1(.اجلمعيات واملؤسسات األهلية

  
  :ȎǹاȌǝ اȊƫاȭǿة السياسية - 4

تتسم املشاركة السياسة واالجتماعية واالقتصادية مبجموعة من السمات واخلصائص اهلامة     
 )2(:وذلك على النحو التايل

تقدƇ جهودهم املشاركة سلوك تطوعي ونشاط إرادي حيث أن املواطنني يقومون ب .1
 .االجتماعية جتاه القضايا واألهداف ةباملسؤوليالتطوعية لشعورهم 

املشاركة سلوك مكتسب فهي ليست سلوكا فطريا يولد به اإلنسان أو يرثه، وإƴا  .2
هي عملية مكتسبة يتعلمها الفرد أثناء حياته وخالل تفاعالته مع األفراد واملؤسسات 

 .املوجودة يف اجملتمع
، مبعىن أهنا تترجم إىل أعمال فعلية وتطبيقية وثيقة الصلة لوك إجيايب واقعي املشاركة س .3

هتبط إىل مستوى  حبياة وواقع اجلماهري، فهي ليست فكرة جمردة حتلق يف األجواء  وال
 .التنفيذ

                                     
  .عبد الغفار رشيد، دور النخبة في التنمية السياسية:للتوسع أكثر في هƦا الموưوع، ينظر)  1(

(2 ) http// www.ahram.org. 
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املشاركة عملية اجتماعية، شاملة ومتكاملة متعددة اجلوانب واألبعاد هتدف إىل  .4
اجملتمع يف كل مرحلة من مراحل التنمية، يف املعرفة والفهم اشتراك كل فرد من أفراد 

والتخطيط والتنفيذ واإلدارة واالشتراك والتقوƇ وتقدƇ املبادرات واملشاركة يف 
 .الفوائد واملنافع

ال تقتصر املشاركة على جمال أو نشاط واسع من أنشطة احلياة بل إن للمشاركة  .5
ماعية، وميكن أن يشارك فيها الفرد من خالل جماالت متعددة اقتصادية وسياسية واجت

 .اشتراكه يف أحدها أو فيها هلا يف آن واحد
املشاركة اجلماهريية ال تقتصر على مكان حمدد وال تتقيد حبدود جغرافية معينة، فقد  .6

 .حملي أو إقليمي أو قوميتكون على نطاق 
مع وواجب املشاركة حق وواجب يف آن واحد فهي حق لكل فرد من أفراد اجملت .7

والتزام عليه يف نفس الوقت، فمن حق كل مواطن أن يشارك يف مناقشة القضايا اليت 
يف نفسه القدرة على   الربملان وأن يرشح نفسه إذا ارتأىهتمه وأن ينتخب من ميثله يف

قيادة اجلماهري والتعبري عن طموحاهتم يف اجملالس النيابية، فاملشاركة هي الوضع 
ة فال دميقراطية بغري مشاركة، كما أن املشاركة واجب على كل السليم للدميقراطي

مواطن، فهو مطالب بأن يؤدي ما عليه من التزامات ومسؤوليات اجتماعية جتاه 
 .التغيري الالزم Ʋو التوجه التنموي يف اجملتمع قضايا جمتمعه إلحداث 

السلمية  املشاركة هدف ووسيلة يف آن واحد، فهي هدف ألن احلياة الدميقراطية .8
تغيري سلوكيات وثقافات تقتضي مشاركة اجلماهري يف املسؤولية االجتماعية، مما يعين 

املواطنني يف اجتاه الشعور باملسؤولية االجتماعية، كما أهنا وسيلة لتمكني اجلماهري من 
لعب دور حموري يف النهوض باجملتمع Ʋو الترقي والرفاهية واملسامهة يف دفع عجلة 

 .التنمية
ملشاركة توحد الفكر اجلماعي للجماهري، حيث تساهم يف بلورة فكر واحد Ʋو ا .9

اإلحساس بوحدة اهلدف واملصري املشترك والرغبة يف بذل اجلهود ملساندة احلكومة 
 .والتخفيف عنها
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  :دȿاȜȥ اȊƫاȭǿة - 5
جتماعية يسعى الفرد للمشاركة يف خمتلف اجملاالت وامليادين السياسية، واالقتصادية واال    

انطالقا من عدة دوافع منها ما يتصل باجملتمع ككل، ومنها ما يتعلق باهتمامات الفرد 
  .واحتياجاته الشخصية

  :وعلى هذا ميكن احلدث عن نوعني من الدوافع    
  )1(:وتتمثل يف: الدوافع العامة - 1    

يه، مما الشعور بأن املشاركة واجب والتزام من كل فرد جتاه اجملتمع الذي يعيȈ ف  -أ 
فيعربون عن آرائهم يستوجب مشاركة اجلماهري وبفاعلية يف احلياة العامة للمجتمع 

وأفكارهم ورغباهتم فيما جيب اختاذه من قرارات وقوانني وسياسات ويف الربامج 
 .والسياسات اليت تتخذ استجابة الحتياجات املواطنني

جملتمع بتحسني حب العامل العام والرغبة يف مشاركة اآلخرين يف تطوير ا  - ب 
مستويات اخلدمة فيه من خالل العمل يف اجملاالت املختلفة اليت تستهدف حتسني وجه 

 .احلياة على أرض الوطن
الرغبة يف لعب دور حموري مؤثر يف أنشطة اجملتمع املختلفة بالشكل الذي يؤثر على   - ج 

 .يةحاضرهم ومستقبلهم ويشعرهم بأمهية دورهم وانعكاساته على دعم مسرية التنم
الرغبة يف تقوية الروابط بني خمتلف فǞات اجملتمع ومجاعاته بغية حتقيق نوع من التكامل   -د 

 والتفاعل بني هذه الفǞات مبا Ʒقق املصاſ املشتركة هلذه الفǞات أو اجلماعات 
 .األعباء امللقاة على كاهل احلكومة للوصول إىل األهداف املطلوب حتقيقها  -ه 
ياسات القائمة، حيث أثبتت بعض الدراسات أن الرضا أو عدم الرضا عن الس   -و 

املشاركة اجلماهريية تزداد مع زيادة الرضا عن هذه السياسات والعكس صحيح، وأن 
 .ء عن اجملتمعالذين يهتمون باملشكالت العامة هم أكثر النسا رضا

عوامل التنشǞة االجتماعية والسياسية يف حميط األسرة أو املدرسة أو النادي أو   - ز 
ات الدينية أو التطوعية أو األحزاب أو سائل االتصال وغريها، واليت تنمي يف املؤسس

 .الفرد قيمة املشاركة، وجتعل منه مواطنا مشاركا
                                     

  .1992، شتاء 14المرجع السابق، شلق الفưل، العدد )  1(
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توافر الضمانات القانونية والدستورية اليت تضمن للمواطنني األمن واألمان واملناǷ    - ح 
ا Ʒقق واملصاſ العليا يف السليم، وسيادة القانون وحرية التفكري والتعبري مبالدميقراطي 

 .اجملتمع
الكرƇ والسنة النبوية املباركة اليت حتث على  ليم الدين من خالل القرآناتع   -ط 

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا ":شاركة، يقول اهللا تعاىلالتعاون والتكامل وامل
، )1("   األمرفاعفوا عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف" وقال أيضا  "على اإلمث والعدوان

" ما تشاور قوم إال هدوا إىل أرشد أمورهم "  احلسن بن علي رضي اهللا عنهماوقال 
  :وتتمثل يف: الدوافع اخلاصة -2

اولة التأثري على صنع السياسة العامة يف اجملتمع لتكون مالئمة لالحتياجات الفعلية حم -
  .والرغبات اخلاصة بأفراد اجملتمع واليت تعود بالنفع عليهم

ني أفراد اجملتمع واكتساب الشهرة واحلصول على التقدير حتقيق املكانة املميزة ب -
  .واالحترام

: إشباع احلاجة إىل املشاركة ، حيث تنقسم حاجات اإلنسان إىل مستويات Ʀس هي -
احلاجات األساسية كاألكل وامللبس، واحلاجة إىل األمن والطمأنينة، واحلاجة إىل 

  .العاطفة والتقدير، واحلاجة إىل حتقيق الذاتة، واحلاجة إىل كاملشار
حتقيق مصاſ شخصية تتمثل يف السيطرة والتمتع بالنفوذ والسيطرة، وحتقيق منافع مادية  -

 .وغريها من املصاſ الشخصية
  :حمدداǧ اȊƫاȭǿة السياسة - 6

ية اليت يتعرض تتأثر مشاركة األفراد يف احلياة العامة بتغريات متعددة أمهها املؤثرات السياس    
وخصائص اخللفية االجتماعية، ومدى توفر وفاعلية القنوات املؤسسية للتغيري والعمل هلا، 

  )2(: السياسي، وغريها من اǂددات اليت ميكن التعرض هلا على النحو التتايل
  
  

                                     
  . -2 –سورة الماƑدة ، اǓية )  1(
  .55، ص 1972خدوري مجيد، االتجاهات السياسية في العالم العربي، الدار العلمية للنشر، بيروت، )  2(
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  :اƫنȾǤاǧ السياسية -1  
أن التعرض  ياة العامة، غريمع تعرض املرء للمؤثرات السياسية يزداد احتمال مشاركته يف احل    

ال يفضي بالضرورة إىل املشاركة، وتصدر املنبهات عن وسائل اإلعالم للمنبه السياسي 
  .اƀ...واملناقشات العامةت االنتخابية واالجتماعية العامة اجلماهريي واحلمال

بط بعوامل جلمهور عريض من األفراد، إال أن مستوى التعرض هلا يرت وبالرغم من أهنا متاحة    
إىل امليول الشخصية،  اإلقامة واحلالة التعليمية باإلضافة االنتماء الطبقي وحمل: عديدة مثل

يرحب باملشبهات السياسية، بل ويسعى إليها بعكس الشخص السليب الذي والشخص اإلجيايب 
  .ينأى بنفسه عنها ما استطاع إىل ذلك سبيال

  :املتغريات االجتماعية -2   
التعليم والدخل : جم ومدى املشاركة السياسية باملتغريات االجتماعية املختلفة مثليتأثر ح    

واملهنة واجلنس والسن وغريها من العوامل، حيث يرتبط الدخل إجيابيا مع 
فأصحاب الدخول املتوسطة أكثر مشاركة من ذوي الدخل املنخفض، وذوي ...املشاركة

  .املتوسطالدخل املرتفع أكثر مشاركة من ذوي الدخل 
توى التعليم حيث تعترب األمية أحد معوقات كذلك يرتفع مستوى املشاركة بارتفاع مس    

املشاركة يف دول العام النامي، فالشخص املتعلم أكثر وعيا ومعرفة بالقضايا السياسية وأشد 
صوص Ɲإحساسا بالقدرة على التأثري يف صنع القرار واالشتراك يف املناقشات السياسية وتكوين 

  .املوضوعات والقضايا املختلفة
كما مييل األشخاص ذوي امليل املركز املهين املرتفع إىل املشاركة بدرجة أكرب من ذوي     

  .املكانة املهنية املنخفضة، وإن اختالف بني جمتمع وآخر وبني مهنة وأخرى
جه عام أقل حيث يالحȘ أن املرأة بو...كما يتأثر حجم ومدى املشاركة بسياسة بالنوع    

ميال إىل املشاركة عن الرجل، غري أن التطور االقتصادي واالجتماعي يعمل باستمرار على 
تضييق هذه الفجوة بني اجلنسني فيما يتعلق باملشاركة السياسية، وال يعين هذا استقالل املرأة 

األحيان يف يف كثري من  مواقعها السياسية، إذ ال تزال الزوجة تتبع زوجهاعن الرجل يف حتديد 
  .التصويت واالنتماء احلزيب
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املشاركة أيضا بعمال السن، إذ يرتفع مستوى املشاركة وباإلضافة إىل العوامل السابقة تتأثر     
تدرجييا بعد سن تدرجييا مع تقدم العمر، ويبلȠ ذروته يف األربعينات واخلمسينات مث يهبط 

  .الستني
ختتلف من ة Ʒتكم إليها دائما، ذلك أن املتغريات وإذا كانت هذه العوامل ال تشكل قاعد    

  .فرد آلخر ومن جمتمع آلخر
3 - Ƀالسنو ǿاȕɋا:  

ترتبط املشاركة بعناصر اإلطار السياسي اليت Ƣثل يف رǗية القيادة لدور املواطن ومدى توافر     
اإلعالمي، فاملشاركة احلرية للتنظيمات احلزبية والشعبية واجملالس النيابية املنتخبة وطبيعة النظام 

: الغربية ترجع جزئيا إىل وجود اإلطار الدستوري واملؤسسي املالئماليت تنعم هبا اجملتمعات 
الدستور واالنتخابات الدورية، والتعدد احلزيب، واجلماعات املصلحية، وحرية الصحافة، 

زب إىل تفعيل دور اƀ، ويف الدول الشيوعية تؤدي هزمية احل...والربملان، وأجهزة احلكم اǂلي
املواطن يف صفحة السياسة واختيار القيادات، ومع ذلك فإن نسبة املنخرطني يف النشاط 

  .رمبا تتجاوز مثيالهتا يف معظم الدول الدميقراطية الغربيةالسياسي 
يف الدول النامية بصفة عامة، فإهنا تعاƆ من أزمة مشاركة تعود جزئيا إىل ما يعتري  اأم    

فبعض الدول ليس هبا دستور وبعضها اآلخر ليس هبا ...لسياسي من تشوهات ونقائصالبناء ا
جمالس نيابية، وإن وجدت فهي شكلية وتتفاوت هذه الدول بني األخذ باحلزب الواحد 

  .من أساسهوالتعددية احلزبية أو عدم األخذ بالنظام احلزيب 
 اقتصادي اجتماعي مرموق، ولعل هذا املستوى اهلابط من املؤسسة السياسية يقابله تغري    

السياسي الذي تعاƆ منه كثري من دول ستقرار االالفجوة بينهما هي املصدر األساسي لعدم 
  )1(.العامل النامي

  :متȖلǤاǧ اȊƫاȭǿة السياسية الȦاعلة - 7 
تتطلب املشاركة ضرورة توافر عدد من العوامل  اليت تزيد من فاعليتها وتضمن بقاءها     
 .رارها، ويساعدها على حتقيق أهدفها مبا يدفع مبعدالت التنمية الشاملةواستم

  
                                     

 .55المرجع نفسه، ص  (1)
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  )1(:وأهم هذه املتطلبات
الغذاء : ضرورة ضمان توفري املتطلبات واالحتياجات األساسية للجماهري مثل .1

والكساء واملسكن املالئم والصحة والتعليم وفرص العمل وحرية التغيري وغريها 
اإلشباع املادي والنفسي لإلنسان، ويتيح له قدرا من من االحتياجات اليت حتقق 

  .االستعداد للمشاركة يف احلياة العامة داخل وطنه
دية واالجتماعية وعي اجلماهري بأبعاد الظروف السياسية واالقتصا ارتفاع مستوى .2

إما عن طريق سعي األفراد لبلوȟ هذا : عيتمع، ويكتسب هذا الواليت مير هبا اجمل
من املعرفة، أو عن طريق الوسائل املختلفة لتكوين الرأي العام  القدر املطلوب

املؤسسات احلكومية العاملة يف جمال اإلعالم والثقافة والتعليم : داخل اجملتمع مثل
أو املؤسسات غري احلكومية، كالنقابات املهنية والعمالية واجلمعيات اخلاصة 

 .باإلضافة إىل األحزاب السياسية... واالحتادات
شعور باالنتماء للوطن، وإحساس املوطنني بأن مشاركتهم يف احلياة السياسية ال .3

 .واالجتماعية واالقتصادية للمجتمع Ƣثل واجبا تفرضه العضوية يف هذا الوطن
فإحساس املواطن بأمهية املشاركة وفاعلية هذه املشاركة : اإلميان ƛدوى املشاركة .4

ƛدوى مشاركته ومردودها املباشر وسرعة استجابة املسؤولني، يعمق من شعوره 
 .على حتسني صورة حياته وحياة اآلخرين داخل اجملتمع

وضوح السياسات العامة وذلك يتأتى من خالل اإلعالم اجليد عن اخلطط  .5
 .واألهداف ومدى مواءمتها الحتياجات املواطنني

 السياسية واقتناعها بأمهية مشاركة اجلماهري يف صنع وتنفيذإميان القيادة  .6
السياسات العامة، وإتاحة الفرصة لدعم هذه املشاركة من خالل ضمان احلرية 
السياسية وإتاحة اجملال أمام اجلماهري للتغيري عن آماهلم وطموحاهتم ورأيهم يف 
قضايا جمتمعاهتم ومشكالهتم ومناقشة تصرƷات املسؤولني والقوانني العامة سواء 

                                     
الموسوي محسن ، النخبة الفكرية واالنشقاق، تحوالت الصفوة العارفة فـي المجتمـع العربـي، دار اǓداب،    )  1(

  ، ص 2001بيروت، 
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يف ظل مناǷ آمن ودون ت العامة، داخل الربملان أو عرب الصحف ويف الندوا
 .تعرضهم ألي مساءلة قانونية

شاركة، وكذلك الوسائل التشريعات اليت تضمن وتؤكد املوجود  .7
واألدوات املتنوعة لتقدƇ وعرض اآلراء واألفكار واالقتراحات واألساليب،

ومع توافر األساليب والوسائل اليت تساعد على بوضوح تام وحرية كاملة، 
 .األفكار واليت تضمن وصول هذه املشاركات لصانع القرارتوصيل هذه 

وجود برامج تدريبية ملن يف مواقع املسؤولية سواء يف احلكومة أو يف املؤسسات  .8
غري احلكومية يف اجملتمع لتدريبهم على مهارات االستماع واإلنصات واحترام 

قدراهتم على  فكر اجلماهري، وكذلك على أساليب استثارة اهتمام اجلماهري وتنمية
 .املشاركة

وجود القدوة الصاحلة يف كل موقع من مواقع العمل، مما يستلزم التدقيق يف  .9
اختيار القيادات والتأكد من وضع الرجل املناسب يف املكان املناسب، فهذه 
القدوة الصاحلة من شأهنا أن تكون مشجعة وليست معوقة للمشاركة، كما 

 .سباب ودوره يف عملية التنميةيفترض فيها إمياهنا بإمكانيات ال
الالمركزية يف اإلدارة مما يفسح اجملال أما اجلماهري لكي تشارك يف غدارة شؤون  .10

 .حياهتا، ويفتح الباب لكل اجلهود واملسامهات اليت تقدمها اجلماهري
أكرب مساحة ممكنة زيادة املنظمات التطوعية ورفع مستوى فاعليتها حىت تغطي  .11

ويف كل نشاط، وأن يكون هلا دور فاعل من خالل إتاحة فتنتشر يف كل مكان 
 .صالحيات أكثر هلا ما جيعلها أكثر تأثريا يف خدمة اجملتمع

األسرة واملدرسة واجلامعة : تقوية دور املؤسسات االجتماعية والسياسية مثل .12
وتشجيعها على غرس ...واملؤسسات الدينية واألحزاب ووسائل االتصال وغريها

 .لدى اجلماهريقيم املشاركة 
ضرورة التزام وسائل االتصال بالصدق واملوضوعية يف معاجلة القضايا واألحداث  .13

واملشكالت املختلفة، وإفساح اجملال أما كافة اآلراء واالجتاهات واألفكار للتعبري 
 .عن نفسها بغض النظر عن انتماءاهتم احلزبية أو املهنية
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   :اǭɇاǿ اƶɋابية للمȊاȭǿة السياسية - 8
فعلى مستوى الفرد تنمي ...تؤثر املشاركة على األفراد وعلى السياسة العامة للدولة    

وتنبه كال من احلاكم واǂكوم إىل  املشاركة فيه الشعور بالكرامة والقيمة واألمهية السياسية
واجباته ومسؤولياته وتنهض مبستوى الوعي السياسي، كما أهنا تساعد على خلق املواطن 

  .الذي يعد عماد قوة وعافية اجلسد السياسياملنتمي 
وعلى صعيد السياسة العامة جتلب املشاركة أعظم خري ألكرب عدد من األفراد، إذ أهنا تدفع     

احلاكم إىل االستجابة ملطالب املواطنني وتسهم يف إعادة توزيع موارد اجملتمع بشكل أكثر 
زيد من العدل االقتصادي واالجتماعي عن ومن مث يؤدي ازدياد عدد املشاركني إىل م...عدالة

  .طريق قيام احلكومة بإعادة توزيع الدخل والثروة
  :دǿȿ اȊƫاȭǿة السياسية Ž التنمية - 9

تعّرف التنمية بأهنا توحيد جهود مجيع املواطنني مع اجلهود احلكومية لتحسني الظروف     
وربطهم بظروف جمتمعهم وƴط احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية للجماهري، 
  .فيه، وƢكينهم من املسامهة يف حتقيق التقدم والرقي جملتمعهم

وبالتايل هناك ارتباط وثيق وتأثري متبادل بني املشاركة والتنمية، حيث تتيح التنمية فرصا     
يه اكرب لتوسيع جماالت املشاركة، كما ختلق احلافز للمشاركة، يف الوقت الذي تسمح ف
  .)1(املشاركة مبمارسة اجلماهري ضغوطا على صانع القرار الختاذ سياسات لصاſ  قضايا التنمية

وترتبط املشاركة السياسية يف الغالب بوجود النظام السياسي الذي يعرف درجة مرتفعة من     
لى املشاركة يف مؤسساته املختلفة، فاجملتمع الذي تدار مؤسساته االجتماعية واالقتصادية ع

  .أساس سلطوي ال يسمح وال يشجع على املشاركة السياسية ألفراد جمتمعه
واجملتمع الذي تدار مؤسساته املختلفة االجتماعية واالقتصادية وفقا لɊسس الدميقراطية فإنه     

يفرض ظهور النظام السياسي الدميقراطي مبعناه احلقيق، والذي يعتمد على التعددية احلزبية، 
  .االستقرار السياسيويكفل حتقيق 

والشك يف احلكومات خاصة يف الدول النامي لديها الكثري من املسؤوليات الكربى على     
املستوى القومي، وعليها أعباء كثرية والتزامات مجة Ʋو اجملتمع، وذلك للتوسع يف خطط 
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عباء عن وبرامج التنمية الشاملة، يف مقابل ذلك يبقى على اجلماهري واجب أن تتحمل بعض األ
وأن تسعى قدر استطاعتها . احلكومة، وأن جتند كل طاقاهتا وخرباهتا ملساندة احلكومة

للمشاركة رغم أي عراقيل قد توجهها يف هذا الصدد، فالدميقراطية أريقت يف سبيلها الدماء يف 
  .اجملتمعات املتقدمة، ومل تفرض بقرار من أعلى ومل تكن احلرية منحة يف يوم من األيام

ولكي تؤيت جهود التنمية ƣارها البد وأن تعرب عن اهتمامات اجلماهري وقضاياهم     
واحتياجاهتم الفعلية، فاجلماهري هدف التنمية وهم أدوات تنفيذ براجمها، وبدون مشاركتهم ال 

  .تستطيع احلكومة طرح الفكر التنموي أو حماولة تنفيذه
 ننفذ لرباجمها، ومن هنا فإن إدراك اإلنسافاإلنسان هو املخطط للتنمية وهو هدفها امل    

الحتياجاته الفعلية ووعيه بقضايا جمتمعه ورغبته يف تغيري الظروف املعوقة للتنمية يدفعه إىل 
اإلميان ƛدوى التنمية وبذل اجلهود إلجناح خمططاهتا وأهدافها، كما أن متابعة اجلماهري 

بصددها يسعى لكشف أوجه القصور للقرارات واملشروعات احلكومية وتكوين رأي عام 
فسها، يساهم يف تعديل السياسات، ويضمن حتقيق الفائدة القصوى هلا على ضوء اإلمكانات 

  .املتاحة
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فهـي  . التحرير يف جزء كبري منها دراسة جبهة عىنإنّ دراسة الظاهرة السياسية اجلزائرية ُت
مـن   اهتمـام هذا البلد طيلة فترة Ƣتّد على Ʋو أربعة عقود و هي اليوم حمل املسؤولة عن مصري 

  .القوى السياسية اجلديدة
لقد مثّل هذا احلزب يف سنوات الثورة أسطورة حركات التحرير يف العامل، فلم يكن جمرد 

ِارتقـى إىل   ƴوذج وطين ِاƲصر يف اجلزائر أو املنطقة العربية، بل تعّدى ذلك ليصبح ƴوذًجا عاملًيا
  ...كالثورة الفيتناميةالصّف األول، فلم تنافسه يف اإلشعاع إالّ أعظم الثورات، 

 لالستعمارالبطويل للجبهة، يف مقاومتها  -و كانت النتيجة أن غطى اجلانب األسطوري 
داخلها و يتفاعل بني ، حقيقة ما كان Ʒدث )حوايل مليون و نصف شهيد(اجلسيمة  تضحياهتاو

الكتابة العميقة فطغت الكتابة الُصحفية، و املذكرات الشخصية للقادة و املسؤولني على . أجهزهتا
  .اخلالية من التعّصب، من التحّيز و من ِاّتهام اآلخر لتفضيل موقف األنا

أنّ التـاريخ  «إىل  )Benjamin Stora")1 -بنجمان سـتورا  "الفرنسي  املؤرǷو يذهب 
املـؤرǷ   ، على إثر نشر أعمال1980و  1975العلمي النقدي حلزب التحرير مل يبدأ إالّ يف سنة 

البطـويل،  -، حينما خلّص جبهة التحرير الوطين من جانبها األسـطوري "مد حريبحم"اجلزائري 
جبهـة التحريـر   "و  ،)Aux origines du FLN" (يف أصول جبهة التحرير"خاّصة يف كتابيه 

 تروبـر شارل "و كذلك عمل ) Le FLN mirage et réalité" (الوطين، األسطورة و الواقع
 Histoire de" (تـاريخ اجلزائـر املعاصـر   " كتابه يف )Charles Robert Ageron( "نأجرو

l’Algérie Contemporaine ... (النقدية Ƿالذّي اّتخذ فيه مسافة املؤر«.)2(  
مـن   ال ميكننا منـع أحـد  «: مؤرǷ احلركة الوطنية اجلزائرية فيقول " حمفوȗ قداش"أّما 

لكتابة عن هذا البلد حققـت  فا )3(»ذات صبغة علمية االنتقاءالكتابة، فقط جيب أن تبقى معايري 
لكن الكتابة العلمية تبقى حمدودة . تراكًما كّمًيا هائالً خاّصة من قبل الذين يكتبون باللّغة الفرنسية

و يزداد هذا الفقر . رغم كثرة اǂاوالت، فحجمها يبدو ضǞيالً باملقارنة مع التناول الُصحفي مثالً
 صـغرا و هي األقرب لغةً، فكًرا و  .امعات العربيةالعلمي وضوُحا حينما نبحث عن ما قّدمته اجل

                                                 
)1 (Benjamine Stora, Histoire de la guerre d’Algérie-la Découverte, Paris 2004..  
)2 (www.rezgar.com.  
  .نفس الموقع) 3(
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ملوضوع اجلزائر حاجة خالصـة   اجتماعيةاملنطق تعّد أي معاجلة سياسية و  و من هذا. للموضوع
  .للمكتبة العربية، تسد ثغرة بارزة فيها

Ƣكن اجلذور البعيدة جلبهة التحرير الوطين يف بداية القرن العشرين، حيث اّتخذت أشكاالً 
اليت قامت بتأطري نضال الشعب اجلزائـري،  " الدميقراطيةحركة انتصار احلريات "ّددة، أمهّها متع

جنم ƽال "على يد مصايل احلاج الذي سبق له و شكّل حزب  1946لقد تأسس هذا احلزب سنة 
، و وقع حلّهما من )1939-1937(، مثّ أسس حزب الشعب اجلزائري )1937-1926" (إفريقيا

  .لفرنسيةقبل احلكومة ا
احلريات الدميقراطية، باستقطاهبا شباًبا متحّمًسان كان مسـتعدŋا   انتصارلقد Ƣّيزت حركة 

تبلور هذا الوعي اجلديد على إثر . استقالهلاللجوء إىل القوة املسلحة من أجل حصول اجلزائر على 
كانـت  و ). ألف صحيفة من اجلانـب اجلزائـري   45حوايل (الدموية  1945أيار /أحداث مايو

الفرنسـي ال ميكـن أن    االستعمارقد قّدمت الدليل القاطع بأنّ هزمية  )1("حسب حممد بوضياف
و هي بالنسبة ملناضلي جيل تعّد نقطة حتـّول يف تشـكل    "حتدث إالّ من خالل الوسائل الثورية

  .وعيهم و إحداث قطيعة مع أساليب املاضي
الشـعبية و قيـادة    بني اجلماهريأزمة ثقة خطرية  1953-1952و من ƣّة، شهدت سنتا 

حزب د الدميقراطي للبيان اجلزائري، واإلحتا(األخرى  اإلضرابو عّمت هذه األزمة بقية . احلركة
و ذلك بسبب غياب مشروع واضـح لتحريـر   ). الشيوعي اجلزائري، و مجعية العلماء املسلمني

 اسـتجابة يف أي حزب منهم اجلزائر، حيث كانت اجلماهري واعية بطبيعة الوضع، لكنها مل جتد 
  .2لتطلعاهتا

أّما األسباب املباشرة الّتي أّدت إىل تأسيس جبهة التحرير، فتمكن يف الصراع العنيف الذي 
احلريات الدميقراطية، بني مصايل احلاج الذي طالب حبصوله على سـلطات   انتصارشهدته حركة 

و رفقته  دميقراطيه غري مطلب ِاعتربتاليت للحزب مطلقة مدى احلياة من جهة، و اللجنة املركزية 
، مل يـدع فيـه إالّ   1954بعقد مؤƢر يف بلجيكا يف صيف " مصايل احلاج" فقام. من جهة ثانية

بـدورهم   أنصاره، و قّرر عن طريقه فصل أعضاء اللجنة املركزية الذين عارضوه، و رّد هـؤالء 

                                                 
)1 (www.rezgar.com.  
  .2004أم البواقي، الجزاƑر،  - جƦور األزمة –زيدان زيبحة، جبهة التحرير الوطني : ينظر ) 2(
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ره فصل مصايل من قيادة احلزب، و التأكيد يف اجلزائر، قّرروا على إث الفعل، و عقدوا مؤƢًرا وطنًيا
  .يف احلركة الوطيدةأّنهم ميثلون السلطة السياسية على 

بدوره إىل ظهور تيار ثالث يتجاوز أطروحة املصاليني و املركـزيني   االنشقاقو أّدى هذا 
يف ضرورة املبادرة بقيام عمل ثوري، عسكري و فوري،  اهتمامهعلى صد السواء، حيث حصر 

  .تارخيية ƣينة يتم ِاستغالل الظروف املناسبة اليت أتاحتها فرصةحّتى 
من العمل السّري داخل املنظمـة اخلاصـة، شـبه    و ضّم هذا التيار شباًبا ِاكتسب جتربة 

، 5مثّ جلنـة   22و سارع بإنشاء اللجنة الثورة للوحدة و العمل، اليت حتّولت إىل جلنة . العسكرية
  .من ƣّة تأسست جبهة التحرير الوطين ، و9و أخًريا جلنة  6فلجنة 

إالّ باحلرب، ال ميكن حتقيق أي تقّدم داخـل   االستغالللن ُيفرض «: حريب يقول حمّمد 
تصدمهم، و قد أدانوا دون Ƣييز فرحات عباس و ، حّتى فكرة حتسينه كانت االستعمارياإلطار 

، ال ألنّ هـؤالء كـانوا ُمعـادين    و املصاليني العلماء و احلزب الشيوعي، و فيما بعد املركز بني
 االسـتعمار و كانت بالّتايل هنايـة  ...، بل ألّنهم اعتقدوا بتحقيقه على مراحل متعاقبةلالستقالل

  )1(.»هتّمهم أكثر من ممارسة احلريات و الدميقراطية فيما بينهم
لنظـر  يقطع ا )2(يف بياهنم، يتمثل يف توحيد القوى الوطنية، فكان هدفهم األول، كما جاء

و كان إمياهنم . الفكرية، من أجل غاية واحدة هي حترير اجلزائر اجتاهاهتاأو  االجتماعيةعن أصوهلا 
قاطًعا بأنّ جبهة التحرير الوطين هي املمثل الوحيد لنضال الشعب اجلزائري، ألّنهـا ِاكتشـفت   

دمج و تـذوب  خالصه يف الثورة املسلحة، فلم تسمح بتواجد التنظيمات األخرى ما مل تن طريقة
، و صراع ضّد احلركة املصالية الـيت  االستعمارفدخلت يف صراعات متعّددة، صراع ضّد . فيها

، و بـرزت  ِاصطدمت معها منذ البداية، و يف النهاية دخلت بدورها مرحلة الصراعات الداخلية
  .تناقضاهتا و ِاشتّدت منذ شروعها يف التهيكل و التنظيم يف أجهزة و مؤّسسات

 ت جبهة التحرير الوطين نتيجة لصراع حصل يف حزهبا األم، فجـاءت لتوّحـد  لقد ولد
بـذور الصـراع    غـرس اجلميع يف سبيل حرب التحرير، و لكّنها، يف اآلن نفسه و هي توّحد، 

  .داخلها، فتحّولت إىل إطار صارت القوة فيه وسيلة وحيدة لتحديد العالقات بني أطرافه

                                                 
)1 (Mohammed Harbi, Aux origines du FLN-Gaguar, 1991, p76.  
)2 (Gilbert Meynier, Histoire du FLN-Edition Fayard, Paris, 2002.  
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 االسـتعمار داخلي، حينما يضعف الصراع اخلارجي مع و من الطبيعي أن يشتّد الصراع ال
اجلزائر، و قد تنّبأ فرحات عّباس، بذلك قائالً  استقاللأو احلركة املصالية، و بلȠ ذروته مع قرب 

حينما ُنصبح مستقلني و أحراًرا، ستحدث لنا أشياء رهيبة، فسننسى آالم شعبنا، لنتصارع من «: 
  )1(.»أجل السلطة

حدثت تباينات، يف «: بقوله  -أحد القادة الكبار للثورة-ضر بن طوبال و بّرر ذلك األخ
كانت الظروف هي اليت ...كلّه Ʒدث رغًما عن إرادتنا السياسة اليت جيب إّتباعها، و كان ذلك

  .»قادتنا إىل حيث وصلنا، و الظروف هي اليت أرغمت املسؤولني على مواجهة األخطار

 ȯȿɉا ǬǶǤƫا :ȀǶة التȾǤج ǡȂح Ɨȕالو ȀɅ)ǥǖȊالن(  

•  Ɨȕالو ȀɅȀǶالت Ȉجي:  

  :النǥǖȊ التاƸǿية  - 1
التحرير الوطين إىل املنظمة اخلاصة اليت عملت على تشكيل أوىل اخلاليا  جيȈتعود أصول 

  .للحريات للدميقراطية االنتصارالعسكرية املسلحة من بني مناضلي حركة 
 قيادة أركان و تنظيم عسكريو كان هلا . و قد فتحت باب التجنيد و وضعت له شروطًا

قسـم املتفّجـرات، قسـم    : و عّدة أقسام منها . نصف اجملموعة، اجملموعة، الفصيلة: يتمثل يف 
ǜدرًسا،  12و وضعت املنظمة برناًجما للتدريب العسكري يشمل . اإلشارة، قسم املكلف باملخاب

على اجلانب النظري و و قد ركّزت التدريبات . نسخة وّزعت على القادة فقط 50ُسحبت منه 
التطبيقي و ذلك فيما خيص ِاستخدام املتفّجرات و األسلحة و تكتيك حرب العصـابات و فـن   

و قد استطاعت املنظمة اخلاصة رغم املتابعات و اǂاكمـات و املضـايقات   . الكمائن و اإلغارة
سكرية، تكون املسلطة على أعضائها، أن تضع األسس و املنطلقات و التصورات مليالد مؤسسة ع

مبثابة اإلطار العسكري للثورة التحريرية، و هكذا كان ميالد جيȈ التحرير الـوطين، و الـذي   
 االعتبارو إعادة  االستعماريةسوق تعتمد عليه جبهة التحرير الوطين لتخليص البالد من السيطرة 

  )2(.للدولة اجلزائرية

                                                 
)1 (www.rezgar.com.  
)2 (www.alchajara.blogspot.com.  
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فية احلصول علـى األسـلحة،   كي: من أكرب املشاكل اليت واجهت جيȈ التحرير الوطين 
بدأت يف مجع قواها إمكانيات حربية واسعة و هائلة لقمـع   االستعماريةخاّصة و أن السلطات 

و Ƣكن جيȈ التحرير من التغلّب على مسألة التسليح عن طريق غنمها يف املعارك . املناطق الثائرة
  .و جلبها من اخلارج برŋا و حبًرا

2 -  Ȉبية جليȀƩية اǲيǩاȀستɋا Ɨȕالو ȀɅȀǶالت:  
ِاّتبع جيȈ التحرير الوطين يف مواجهته للجيȈ الفرنسي حرب العصابات اليت تعتمد على، 

 االنتصـارات ُعنصر املباغتة و معرفة امليدان، و قد أفلحت هذه اإلستراتيجية يف حتقيق الكثري من 
ال يتطلب إمكانـات  العسكرية جليȈ التحرير الوطين باعتبار أنّ تنفيذ هذه العمليات العسكرية 

و من جهة ثانية فإن عنصر املفاجأة . كبرية، بل يتطلب فقط جمموعات قليلة العدد خفيفة السالح
حبيث أنّ الكمائن اليت يعدها جيȈ التحرير كانت حتقق يف الغالب  يؤدي إىل نتيجة شبه مضمونة

  )1(.كامل أهدافها
التحرير، وكان القصد منـها   إحدى األساليب املفّضلة لدى جيȈ كانت عمليات اهلجوم

تنشيط معنويات اجلند الفرنسي و كذلك إبراز الوجود الفعلي للثورة و ما يوافق ذلك من ƥاس 
  .شعيب كبري

 ِاحتفȘ جيȈ التحرير بأسلوب حرب العصابات طيلة الثورة التحريرية، و مل يـدخل يف 
هذا مراده إىل انعدام التوازن  مواجهة عسكرية كالسيكية مع اجليȈ الفرنسي إالّ عند الضرورة، و

و كان من نتائج أسلوب حرب العصابات إرهاق العدو و تشتيت قواته و ختريـب  . بني اجليشني
  .و احليويَّة االقتصاديةمنشǔته 

3 -  Ɨȕالو ȀɅȀǶالت Ȉجي ǿوȖǩ ȰاحȀم:  

 Ƃȿɉحلة اȀƫة قليلة العدد : 1956-1954: اǞالتحرير الوطين ف Ȉالعتـاد  و كان فيها جي
قطعة سالح مـا   400جماهد، مساحني حبوايل  1200كان عدد اجملاهدين ليلة أول نوفمرب حوايل ف

و كان هذا اجليȈ موزًعـا  . بني بنادق صيد و مسدسات جلّها موروثة من احلرب العاملية الثانية
و قد تكّون جيȈ التحرير يف هـذه  . 1954أكتوبر  23 اجتماععلى املناطق اخلمسة اليت أقرها 
                                                 

)1 (www.m-modjahidine.dz.  
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حلة من األفواج األوىل من املسبلني و الفدائيني و األشخاص املتابعني مـن قبـل السـلطات    املر
  .و التجنيد ضمن صفوف جيȈ التحرير االƳراطو قد وضعت شروط و ضوابط . االستعمارية

  )1(:كانت أول تشكيلة وضعت لوحدات جيȈ التحرير الوطين على الشكل التايل 
  .التشكيلة عدد أفرادها القيادة -
  .جماهدين يرأسها جندي أول 5الزمرة  -
  .جماهد يرأسه عريف و نائبان برتبة جندي أول 13-11الفوج  -
  .جماهد 45-35الفصيلة أو الفرقة  -
برتبة عريف و على رأس الفصيلة عريف  3جنود برتبة جندي أول و  6أفواج يرأسها  3 -

  .أول يساعده كاتب
  .أحدمها عسكري و الثاƆ سياسيجماهد يرأسها مساعد و نائبان  110-105الكثيبة  -
  .القسم يتكون من عّدة كتائب -
  .املنطقة تتكون من عّدة أقسام -

أما عن التنظيم العسكري للجيȈ فقد أعتمد نظام األفواج و كان اهلدف املنشود من وراء 
 يف كامل التراب الوطين و Ƣكن القادة األوائل من وضع االنتشارهذا التنظيم ضرورة التواجد و 

ىن التنظيمية و اهليكلية جليȈ التحرير و وضعوا برناًجما للعمل العسكري تركّز علـى ضـمان   الُب
و تعميم العمل العسكري و التنسيق بني العمل السياسي و العسكري  ƽوليتهاِاستمرارية الثورة و 

رة على النفس، ضاعفت الثو االعتمادباإلضافة إىل . و كذلك التركيز على تزويد اجليȈ بالسالح
صنع القنابل التقليدية ومجع ما أمكن من الذخرية و األسلحة من املواطنني و فك السـالح مـن   

  .)2(العدو يف املعارك
عسكرية و ِاستطاعت أن تقلّل مـن تـأثريات اهلجـوم     انتصاراتوحقّقت الثورة عّدة 

لعتـاد  كل أنـواع ا  استعمالالعسكري الفرنسي املكثف، الذي ِاعتمد على عمليات التمشيط و 
، اليت قادها الشهيد زيغود يوسف، 1955أوت  20و كانت هجومات . احلريب و األسلحة اǂّرمة

  .الشعب حوله التفافبرهاًنا على تصميم جيȈ التحرير و 

                                                 
)1 (www.alchajara.blogspot.com.  
  .2004أم البواقي، الجزاƑر،  - جƦور األزمة –زيدان زيبحة، جبهة التحرير الوطني : ينظر)  2(
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  : 1962-1965: اȀƫحلة الǮاȹية 
 اجملهود Ƣاشًيا مع تطور الثورة ملواجهة إستراتيجيتهعمل جيȈ التحرير على إعادة النظر يف 

احلريب الفرنسي املتزايد، فجاء التفكري يف وضع إطار ُيعطي جليȈ التحرير طابًعا تنظيمًيا و هيكلًيا 
و جاءت القفزة . جديًدا لتمكينه من مضاعفة عدد قواته و تزويدها بأحدث الوسائل و األسلحة

قة جلـيȈ  اليت أوجدت هيكلة دقي )1(1965 الصمامالنوعية يف التنظيم بعد صدور قرارات مؤƢر 
التحرير الوطين، سواء من حيث التنظيم أو من حيث توحيد القيادات و الرتـب و التسـليح و   

تموين و املنح العائلية للمجاهدين و خمّصصات عائالت الشهداء، زيادة على إنشائه لعّدة مصاſ ال
ـ  االستخباراتمساعدة كمصلحة الّصحة و الطبوغرافيا و الذخرية و املراسالت و  الم و و اإلع

، هو أنّ جيȈ الصمامو األمر املهم يف قرارات مؤƢر . االجتماعيةالصحافة و املصاſ القضائية و 
التحرير أصبح تنظيًما عصرًيا متكامالً يف الواليات و ُمنسقًا فيما بينها و وضع قيادات موّحـدة  

يف مواجهـة  مضبوط و مرتبط مبصاſ متكاملة تؤّدي مهامها على أحسن ما يرام خاضعة لسلم 
  .العدو

4 -  Ɨȕالو ȀɅȀǶالت Ȉلة جيȮهي:  
التسليح  بعد تقسيم املهام بني أعضاء جلنة التنسيق و التنفيذ، ظهرت مديرية احلرب و قسم

و التموين و كان هذا اإلجراء يعدŊ أول خطوة يف إطار هيكلة جيȈ التحري الوطين اليت تباشرها 
وحدات جيȈ التحرير و تنوع عملياته و تعداده و نشاط و كان الزدياد . 1965القيادة بعد عام 

كذلك ضرورة إجياد قيادة موّحدة تشرف على التنسيق بني مجيع الوحدات القتالية و التحكم يف 
املشاكل و الƕاعات اليت قد حتدث سبًبا وراء إنشاء جلنة العمليات العسكرية و تتكون من ممثلني 

و . و كان يرأسها ضابط سامي ينّسق أعماهلا. و الغربيةعن مجيع الواليات و القاعدتني الشرقية 
ظهرت هيǞة األركان العامة و كلّفت بالتنسيق و تسيري العمليات العسكرية جليȈ  1960يف سنة 

  )2(.التحرير يف الداخل و اخلارج، و ُوضعت حتت إشراف جلنة وزارية

                                                 
كان ưرورة لتقييم المرحلة األولى من الثورة المسلحة، و لوưع الخطوط العريưة :  1956مƌتمر الصمام ) 1(

  .لمواصلة الكفاح المسلح و التخطيط للحل السلمي نم أجل ِاسترجاع السيادة الوطنية
)2 (www.m-modjahidine.dz.  
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جليȈ نظـامي، أرغـم    و بفضل هذه التنظيمات وضعت الثورة اجلزائرية اللّبنات األوىل
  .بقدراته القتالية و شجاعة جنوده االعترافجنراالت اجليȈ الفرنسي على 

•  Ȱالعم ȿ ǥة للوحدɅǿوǮنة الǲالل:  

  :ǥǖȊȹ اللǲنة الǮوɅǿة  - 1
مببادرة مشتركة بني بعـض   1954تأسست اللجنة الثورية للوحدة و العمل يف هناية مارس 

 )1(ريات الدميقراطية و بعض قادة املنظمة اخلاصة، أبرزهمللح االنتصاراملركزية حلركة  ةقادة اللجن
حممد بوضياف و مصطفى بن بولعيد من داخل اجلزائر، و ديدوش مراد و زيغود يوسـف مـن   

و كان هدف تأسيسها هو . القاهرة فرنسا و أƥد بن بلة و حممد خيضر و حسني آيت أƥد من
ني، املركزيني و املصاليني و إجراء ِاّتصاالت مع و حل اخلالف بني الطرفني املتصارع ألزمة احتواء

داخل احلزب أّدت يف النهاية بأعضاء املنظمة  غري أنّ شّدة اخلالف بني الطرفني. األطراف املختلفة
  .على تفجري الثورة املسلحة االتفاقاخلاصة العسكرية إىل التكّتل فيما بينهم و 

  

  :Ǖهداȣ اللǲǎنة  - 2
العمل على تعبǞة املناضلني و جتنب التمّزق من أجل إعادة  كان هدف اللجنة باألساس هي

ـ و ركّزت اللجنة . و العمل على حتضري الكفاح املسلح االنتصاربناء وحدة حركة   ةعلى املطالب
يوّحد مجيع الطاقات الوطنية يكون عملهم هادفًا إىل إجيـاد وسـيلة    االنتصاربعقد مؤƢر حلركة 

و جاءت أهداف اللجنة واضحة فيما عرف . الفرنسي االستعمارثورية حقيقية قادرة على حتطيم 
  .باسم بيان تأسيس اللجنة الثورية للوحدة و العمل

  :بȹȀامǰ اللǲنة  - 3
  )2(:نلّخص برنامج اللجنة يف عّدة نقاط عملية نلخصها فيما يلي 

                                                 
طالب، الدار المصرية للتأليف و الترجمة،  أبو ، ترجمة عبد الرحمن صدقيثورة الƜزائر: جوان حلبيسي ) 1(

  .117: ، ص 1959في  صيف
)2 (www.m-modjahidine.dz.  
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وضع مسؤولية مجيع القادة على بساط البحث باعتبار املشكلة تقع على مسـتوى قمـة     )أ 
  .و إصالح ذات البني احلركة

ذلك من خالل طرح أسباب الّصـراع  العمل على توحيد صفوف احلركة و البحث يف   )ب 
عات و إجراء مداوالت دميقراطيـة  توضيح املوقف للقاعدة اليت جيب إبعادها عن الصراو
  .تصفية اجلو و توحيد صفوف احلركةو

  .مباشرة العمل الثوري و االستعمارتركيز جهد احلركة على مسألة الكفاح املسلّح ضّد   )ج 

  : ƭ22موعة  اجتماع - 4
و هو ما دفعهم بعد ِانسـحاب   كان أعضاء املنظمة اخلاصة مقتنعون مببدأ الكفاح املسلح

قدماء أعضاء املنظمة اخلاصة  اجتماعاملركزيني من اللجنة الثورية للوحدة و العمل إىل الدعوة إىل 
دعوة عقد املؤƢر ضّد املصاليني، و تسليم أمـوال  و وجهوا دعوهتم إىل املركزيني إىل التخلّي عن 

ملنظمـة اخلاصـة دعايـة املركـزيني     و واجه أعضاء ا. احلركة لشراء األسلحة و اإلعداد للثورة
املصاليني اليت ركّزت على التماطل و التأجيل للعمل املسلّح و أصبح السباق مع الزمن هـاجس  و

 اختاذخاص هبم لدراسة املوقف و اجتماعاخلاصة إىل فكانت دعوة قدماء أعضاء املنظمة . الثوريني
 )1(1954يف هنايـة جـوان    االجتمـاع اإلجراءات الالّزمة إلعالن الكفاح املسلح و هكذا كان 

  .22جمموعة  اعباجلزائر العاصمة برئاسة مصطفى بن بولعيد و ُعرف باجتم

  :اƫنȚمة اƪاȍة  •
بني مصايل احلـاج   )2(1946يف ديسمرب ظهرت هذه احلركة إىل العلن منذ أن ظهر الƕاع 

وسيلة مقاومة سياسية و اجملـالس   االنتخاباتالذي فّضل ِاعتماد فكرة النضال الشرعي، و ِاعترب 
و كـان  . و اليمني املعتـدل  أداة إلشهار مطالب حزب الشعب و كسب تأييد اليسار الفرنسي

يؤدي اإلعداد للمعركة احلاƧة و ابملني دباغني يرون أنّ ذلك يكون على حس املعارضون بزعامة
و يف املؤƢر األول للحركة الـذي  . االستعماريةإىل خسارة املناضلني الثوريني الرافضني للسياسة 

                                                 
)1 (www.rezgar.com, www.m-modjahidine.dz.  
الƦي كان في عملية االقتراع " مصالي الحاج"في هǉƦ المرحلة ظهر صراع شديد و عنيف بين الرجل الروحي ) 2(

الƦي دحƯ هǉƦ " لمين دباغين"اسية في النưال الشرعي للشعب الجزاƑري، و بين وسيلة للتقرب أكثر و عملية سي
  .لوسيلة و اعتبرها خسارة للمناưلين الثورين الƦين ال يƌمنون بالمفاوưات و أسلوب الحوار
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بالعاصمة، وافق املؤƢر على إنشاء التنظيم شبه العسـكري   1947فيفري  16و  15ِانعقد يومي 
  .لتنظيمعن هذا ا مسǞوالللمنظمة اخلاصة و ُعّين حممد بلوزداد 

  :ȍǕوȯ اƫنȚمة  - 1
 تعود أصول احلركة املسلحة إىل تعاون بعض أعضاء حزب الشعب اجلزائري مع األملـان 

ـ 1939 صيف السالح يف استعمالحيث بدأ هؤالء يتدربون على  وراس ، و كان املناضل حممد ب
عدامه يـوم  قائد الكشافة اإلسالمية هو رئيس فرقة اعمل مع األملان، و هو األمر الذي أّدى إىل إ

04/05/1941.  
و بقي أصحابه ينشطون و كّونوا خاليا عمل ثورية، و ِاستمّر نشاطهم حّتى كّونوا سـنة  

و  استعماهلاوالتدّرب على  برئاسة حممد بلوزداد، و قامت ƛمع األسلحة )1(منظمة التصادم 1944
و حممـد   عسلهحسني  و ظهور يف املقدمة 1945ماي  8اشتّد اإلميان بالعمل املسلّح بعد جمازر 

  .و كان إمياهنم بتحرير اجلزائر بواسطة الكفاح املسلّح. بلوزداد

  :بȹȀامǰ اƫنȚمة Țȹ ȿامȾا  - 2
 لقد Ƣحور عمل املنظمة اخلاصة حول التكوين العسكري و التدريب على خمتلف األسلحة

ـ  . و املتفّجرات، و مجعها و توزيعها رتبط بالـدين  و التركيز على التكوين العقائدي الـوطين امل
و التجنيـد للرجـاء    باالنضـباط و قد ِاعتمدت نظاّما صارًما يتمّيز . اإلسالمي و قيمه اجلهادية

األكفاء و ضبط كل ذلك يف النظام الداخلي للمنظمة اخلاصة، و كانت املنظمة عبارة عن تنظيم و
Ǟة أركان تتكون من رئيس املنظمة، و رئيس هيǞـ  ةهرمي له هي . العسـكري درب األركان و امل

على مستوى الواليات، قسنطينة، اجلزائر، وهران، الشلف الظهرة، منطقـة   مسǞولونهلا  كانو
بني املنظمة و املكتـب   االتصال، و كان االتصاالتو  االستعالماتالقبائل، و مسؤول شبكات 

  .يتّم عن طريق وسيط يسّمى املندوب اخلاص االنتصارالسياسي حلركة 

  :Țمة التنȚيم العسɃȀȮ للمن - 3
عملت هيǞة أركان املنظمة على إنشاء شبكات خمتصة تساعدها يف عملها و أداء مهامهـا  

  :العسكرية و تنفيذ عملياهتا و هذه الشبكات هي 

                                                 
)1 (www.m-modjahidine.dz.  
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  .االستعماريةاليت تصنع القنابل و دراسة ختري املنشǔت القاعدية : شبكة املتفّجرات  -
  .لكهرباءبالراديو و ا االتصاالتاملختّصة يف : شبكة اإلشارة  -
اليت هتتّم بإجياد خمابǜ للمتخفيني من املناضلني حّتى ال تدركهم القـوات  : شبكة التواطؤ  -

  و إعداد خمابǜ لɊسلحة و الذخرية االستعمارية
  .و التدريب عليها االتصاالتاليت تتكفل بشراء أجهزة :  االتصاالتشبكة  -
حتّركات األجهزة العسـكرية   ات ةو هي هتتّم باإلطّالع على تصرف:  االستعالماتشبكة  -

  .و اإلدارية الفرنسية، و تعاقب اخلونة البوليسيةو
  )1(:و كان اجملندون خيضعون إىل نظام دقيق و صارم، و كانوا يوّزعون على الشكل التايل 

  .نصف اجملموعة تتألف من رئيس و تسعة أعضاء ∗
  .الفصيلة و هي تتكون من جمموعة أو عّدة جمموعات ∗

  .موعات ختضع إىل تكوين عسكري نظري و تطبيقياجمل و كانت هذه
إّتباع  الذّي على مجيع املǊجندين )2(و كانت الدراسة تتمحور على دراسة الدين اإلسالمي،

حيث يدرس اجملّند تـاريخ  . قواعده و جتّنب نواهيه، مثّ يرتكز التدريب على الدراسات التارخيية
  .ة الشعبية، و إبراز بطوالت اجلزائرياجلزائر من بداية العصور إىل تاريخ املقاوم

4 - ȣاȊتȭمة  اȚنƫا:  
أǊعفي حممد بلوزداد من رئاسة املنظمة اخلاصة بسبب مرضه، و خلفه حسني آيت أƥـد  
على رأس املنظمة، و عمل على دعم املنظمة باملال لشراء األسلحة، و نظّم اهلجوم علـى بريـد   

أّدى إىل عزله، و تعـيني   1949زمة الرببرية سنة غري أنّ توّرط آيت أƥد يف األ. وهران يف عهده
و رغـم  . 1950و  1947مّرت قيادات املنظمة اخلاصة بثالث فترات بني أƥد بن بلّة مكانه و 

كـان صـدمةً    1950، فإنّ ِاكتشافها يف مـاي  االنتصارسرية احلركة و صلتها اǂدودة حبركة 

                                                 
)1 (www.m-modjahidine.dz.  
ته و بمقوماته الدينية و الوطنية، و عدم التخلّي عن هǉƦ هǉƦ العملية تſعّبر عن وعي النظام العسكري بهوي) 2(

المرجع السابق ، : المقّومات في المواưع العصيبة، ألنّها دوافع و أسباب للنصر و التفوق و لتمّيز عن العدو 
  .-ثورة الجزاƑر- جون حلبيسي
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و الّسجن و كان حـلّ التنظـيم يف    الضطهاداللجميع، و تعّرض عناصر املنظمة إىل املطاردة و 
  .من املنظمة خوفًا على نفسها االنتصارو تّربأت حركة ..األخري

  :جɅȀدǩا اȪƫاȿمة ȿ اŎاهد  •
إلبـالȟ   حاجة إىل وجود قنوات إعالمية بعد سنتني من ِاندالع الثورة وجدت نفسها يف

الفرنسية املضـادة،   على الدعايةالشعب بالتطورات اليت حتدث على املستوى العسكري، و للرد 
و توزيع املنشـورات، رأت   األخبار بعد أن كانت الثورة تعتمد على املسبلني و املناضلني يف نقل

و مسموعة، و بدأت بالصحافة املكتوبة إذ أنشـأت   من الضرورة إنشاء أجهزة إعالمية مكتوبة
  .صحيفيت املقاومة مثّ اجملاهد

  :جɅȀدǥ اȪƫاȿمة  - 1
جلبهـة   جلزائرية جريدة كانت تصدر من طرف مناضلني جزائريني قبل أن يكوناملقاومة ا

و صدرت املقاومة يف أمـاكن خمتلفـة   . التحرير الوطين لسان حاهلا و املتمثل يف جريدة اجملاهد
فالطبعة األوىل صدرت يف املغرب، و الثانية يف باريس، و الثالثة يف تونس و ُتعرف . خارج الوطن

و كانت تدخل إىل اجلزائر خفية عن طريق املناضلني . 1956كلّها صدرت سنة  ، و"ج"بالطبعة 
  .و مل يكن التنسيق قائًما بني الطبعات الثالث نظًرا لظروف الثورة و السرية يف العمل

و ظلت املقاومة اللّسان املعّبر عن جيȈ و جبهة التحرير الوطين قبل أن تقّرر جبهة التحرير 
Ƣو توحيدها يف جريدة اجملاهد اليت أصبحت اللّسان املركزي جلبهة  الصمامر الوطين وقفها يف مؤ

  .التحرير الوطين

  :جɅȀدǥ اŎاهد  - 2
على شكل نشـرة خاصـة يف اجلزائـر     1956ظهرت صحيفة اجملاهد أول مّرة يف جوان 

أخذت شكلها املعروف كجريدة ناطقة باسم جبهة التحريـر   1957العاصمة، و يف شهر جوان 
، و بذلك أصبحت جريدة اجملاهد 1957جويلية  15بعد وقف صدور جريدة املقاومة يف الوطين 

  .اللّسان الرƧي جليȈ و جبهة التحرير الوطين
ُتطبع يف تطوان باملغرب مثّ ِانتقلت بقرار من اجمللس الـوطين للثـورة    و كانت يف البداية

حيث دخلـت إىل   1962مارس  19و بقيت هناك إىل غاية  1957اجلزائرية إىل تونس يف نوفمرب 
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ترأس . اجلزائر و استقّرت بني شهري أفريل و ماي مبدينة البليدة لتنتقل هنائًيا إىل اجلزائر العاصمة
، و بعد إنشاء احلكومة املؤقتة سنة "أƥد بومنجل"مثّ خلفه بعد ِاستشهاده " عبان رمضان"حتريرها 

من بني العناصر اليت كانت تقـوم  " ƥد يزيدأ"أصبحت تابعة لوزارة األخبار اليت رأسها  1958
  :بإعداد و حترير اجملاهد 

إبراهيم مزهودي، عبد اهللا شريط، حممد امليلي، عبد الرƥن شريط، ملـني  :  باللّغة العربية ∗
  .بشيشي، عيسى مسعودي

  )1(.رضا مالك، فرانز فانون، بيار شويل: باللّغة الفرنسية  ∗
و  أعداد 04و فقدت  116 االستقاللمنها دًدا بقي ع 120و قد صدر من جريدة اجملاهد 
و مقابلة صحفية  50حتقيق صحفي، و  150مقال، و  200نشرت خالل مدة صدورها أكثر من 

  .دراسة و غريها من املادة اإلخبارية و التقارير 150

  :اɅȀƩاǧ الدȀȪƹاȕية  اȹتȎاǿحȭȀة  •

  :ǥǖȊȹ اȭȀƩة  - 1
، عقد إطـارات  1946مصايل احلاج يف أكتوبر ، و إطالق سراح 1945ماي  8بعد جمازر 

إعادة العمـل   حبثوا فيه )2(باجلزائر العاصمة، 1946يف ديسمرب  اجتماعاحزب الشعب اجلزائري 
مع احلفاȗ على حـزب  ) للحريات الدميقراطية االنتصارحركة (جديد و هو  اسمباحلزب حتت 

  .الشعب كجناح سياسي سري نشيط
  

  :ǩوجȼņ اȭȀƩة اجلدɅد  - 2
و من ذلك  االستعماريةأسلوب املهادنة مع السياسة  اعتمدّجهت احلركة توّجها جديًدا تو

و فكرة ضرورة النضال الشرعي، ّممـا أدى إىل   االنتخاباتدعوة مصايل احلاج إىل املشاركة يف 

                                                 
)1 (www.m-modjahidine.dz.  
صدقي أبو طالب، الدار المصرية للتأليف و الترجمة، ، ترجمة عبد الرحمن Û ثورة الƜزائرلبيسيحجوان ) 2(
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و هو ما سيؤدي إىل إنشاء جناح شبه عسـكري يف   االستعماريةجناح رافض ملسايرة السياسة 
  .املنظّمة اخلاصة اسمخذ أ 1947فيفري 

  :بȹȀامǰ اȭȀƩة  - 3
 للحريات االنتصاراحلركة بنفس برنامج حزب الشعب و ُعرف بربنامج حركة  احتفظت

 االستعماريالدميقراطية و Ƣحور حول أهداف معّينة Ƣثّلت خصوًصا يف العمل على إلغاء النظام 
ييز عرقي و ال ديين و إقامة مجهوريـة  عاّمة دون Ƣ انتخاباتنظام و سيادة وطنية و إجراء إقامة و

تتمّتع بكامل الصالحيات تربط اجلزائر مبـّدها الطبيعـي    اجتماعيةجزائرية مستقلة دميقراطية و 
  .العريب و اإلسالمي و اإلفريقي

  :ȁǕمة اȭȀƩة  - 4
مؤƢرهـا   انتـهاء حني  )1(1953ظهرت األزمة داخل احلركة بصفة جلّية منذ شهر أفريل 

ضحت فيه املسائل اجلوهرية يف الƕاع بني اللّجنة املركزية و مصايل احلاج و أنصاره، الثاƆ الذي اّت
و اّتخذ أعضاء املنظمة اخلاصة موقفًا معارًضا للƕاع، و أكّدوا على وحدة احلركـة و ضـمان   

فقد نتج عن أشغال املؤƢر قـرار   ب نص الالّئحة اخلتامية للمؤƢر الثاƆ للحركةحساستقرارها و 
لدميقراطية داخل قيـادة احلركـة،   ضي بتحديد صالحيات رئيس احلركة و إدخال نوع من ايق
قرار األغلبية، و كان مصايل يلّح على منحه السلطات املطلقة لتسيري احلركة، و كـان   اعتمادو

 "زغنـة أƥـد م "القرار الثاƆ هو إبعاد أهم مساعدي مصايل من عضوية املكتب السياسي و مها 
حسني حلـول  " اختيارأميًنا عامŋا للحركة، و " بن يوسف بن خدة" انتخاب، و "احموالي مرب"و
  .مساعدان له" عبد الرƥن كيوانو

أن رفض قرارت املؤƢر، و جاء يف رسالة مصايل إىل من مناضلي " مصايل احلاج"مل يلبث 
املصاليني، إذ تعّنت  بني املركزيني و نزع ثقته من اللجنة املركزية و اشتّد الّصراع االنتصارحركة 

ظهور حركة جديدة باسم اللجنة الثورية للوحدة و العمـال  قفه و سينتج عن ذلك وكل طرٍف مل
-14اليت ستعمل على التوفيق دون جدوى إذ ِاجتمع أنصار مصايل يف مؤƢر للحركة ببلجيكا أيام 
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 االنقسـام مؤƢر  ، و أجروا تعديالت على هيكلة احلركة و اعُترب ذلك هو1954جويلية  15-16
  .االنتصارالنهائي للحركة حيث صدر قرار ِاستبعاد القادة السابقني حلركة 

  :ȥدǿالية جȾǤة التȀɅȀǶ الوƗȕ بȹȀȦسا  •
التـراب   تعترب فدرالية اجلبهة النفس الثاƆ للثورة التحريرية، و القوة الضاربة هلـا داخـل  

ية جبهة التحرير الوطين و التعريف هبـا  يولوجالفرنسي و قد أǊلقي على عاتقها مسؤولية نقل إيد
لدى األوساط اجلزائرية املغتربة اليت كانت تدين بالوالء للمصاليني، و هو ما صعب من مهمتـها  

  .الوطنية املتمثلة يف إقناع هذه الشرƷة املغتربة بضرورة املسامهة يف إجناح الثورة

1 -  Ɨȕالو ȀɅȀǶة التȾǤالية جǿدȥ Ȅسيǖǩ:  
ية جبهة التحرير الوطين بفرنسا إىل الزعماء األوائل من مفّجري الثورة يعود تأسيس فدرال

الفرنسي و ذلك  التحريرية الذين رأوا أّنه من الضروري نقل النضال و الكفاح إىل داخل التراب
على فرنسا ألمهيـة اجلاليـة    االرتكازمن خالل إنشاء خاليا جلبهة التحرير الوطين يف املهجر مع 

األول  االتصالتربة يف دعم الكفاح املسلح داخل التراب الوطين و خارجه، و قد Źّ اجلزائرية املغ
بني هذه اجلالية و جبهة التحرير الوطين عن طريق السّيد حممد بوضياف املدعو سي الطيب الذي 

سرِّي مع بعض املناضلني األوائل املؤسسني لفدرالية جبهة التحريـر مـن    اجتماعإىل عقد  دعا
  .على تشكيل النواة األوىل للفدرالية باالتفاقار احلريات الدميقراطية حيث Źّ فيه حركة انتص

  

  :Ȫǩسيم ȥدǿالية جȾǤة التȀɅȀǶ الوƗȕ بȹȀȦسا  - 2
نظًرا لصعوبة املهام امللقاة على عاتق مناضلي جبهة التحرير أمام قّوة املصاليني داخل التراب 

عضاء الفدرالية، حيث Źّ تقسيم فدراليـة جبهـة   الفرنسي، فإهنم رأوا ضرورة تقسيم املهام بني أ
 )1(،1954لوكسمبورȟ عـام   الجتماعالتحرير إىل فرعية أساسية، هذا التقسيم الذّي جاء نتيجة 

الذّي شّخص أوضاع املهاجرين، و وقǈف على مواطن الضعف دون الدخول يف مواجهات مـع  
  .املصاليني من جهة، و السلطات الفرنسية من جهة ثانية
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  :ǿ التاɄƸǿ لȦدǿالية جȾǤة التȀɅȀǶ بȹȀȦسا لتȖوņا - 3
 مّرت فدرالية جبهة التحرير الوطين بفرنسا مبراحل تارخيية، مّيزهتا مضـايقات الشـرطة  

ألعضائها و فرض الرقابة على نشاطهم احلزيب و هذا ما أدى يف إحـدى مراحلـها    االستعمارية
بذلك إلقاء القبض عليها لكن هذه العملية مل أمر القيادة األوىل، و استطاعت  اكتشافاألوىل إىل 

Ƣنع أعضاء الفدرالية من مواصلة نشاطهم و العمل على تنظيم صفوف املغتربني اجلزائريني و هذا 
جناحات متتاليـة   جبهة التحرير، و اليت وراء حتقيق ما مّيز املراحل التارخيية اليت مّرت هبا فدرالية

ة اجلالية املهاجرة مثّ كسب تأييد املتعاطفني مع الثورة اجلزائرية Ƣثّلت بالدرجة األوىل يف كسب ثق
من الفرنسيني و منهم أعضاء شبكات الدعم األوروبية، و كان اهلدف األساسي هلذا النشاط هو 

التحريرية بعمقها الشعيب داخل التراب الوطين و التأكيد على ضرورة نقل  التعريف حبقيقة الثورة
راب الفرنسي و حتمل اجلالية اجلزائرية مسؤوليتها يف املهجر و الراميـة إىل  هذا النضال داخل الت

تعريف الرأي العام الفرنسي بعدالة القضية اجلزائرية و عدم السقوط يف فخ أجهـزة السـلطات   
الفرنسية القائمة على دعم صراع اإلخوة األعداء، و قد كانت من أصعب املراحل اليت عانـت  

تتمثّـل يف كسـب    1956ما دفع بقيادهتا إىل تبّني طريقة سليمة بعد عام  منها الفدرالية و هذا
احلركـة الوطنيـة    انتقالالساحة الفرنسية دون الدخول يف املواجهات مع إخواهنم املصاليني بعد 

املصالية إىل فرنسا، و قد برزت هذه املنهجية يف العمل بعد تشكيل القيادة اجلديدة لفدرالية اجلبهة 
هذه القيـادة أن   استطاعتمع بعض املناضلني و  )1(1962و  1957ر بوداود ما بني برئاسة عم

حتقق جناحات كبرية يف كسب عدد كبري من املهاجرين خاّصة بعد تقسيم التـراب الفرنسـي   
أربك السلطات الفرنسية يف قدرهتا الكبرية على قلب املـوازين مـن   و إقليمًيا، و هو ما  جغرافيا

يف قلـب   )2(1961أكتوبر  17رين يف القيام مبظاهرات كبرية هي مظاهرات خالل حتريك املهاج
العاصمة الفرنسية باريس و كانت الدليل القاطع على ِاكتساح لساحة الفرنسية، و بذلك أثبتـت  
هذه الفدرالية أّنها قادرة على توحيد الصفوف و إيصال صوت الشعب و قضيته العادلـة مـن   

ّنه من واجبها نقل الثورة داخل التراب الفرنسي و هذا ما أحس هبـا  العاصمة الفرنسية نفسها و أ
  .اجلنرال ديغول الذي أجرب على قبول مبدأ املفاوضات
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4 -  ɄسȹȀȦال ǡاȀالت Ȱǹية داǝداȦال ǧالعمليا:  
و قد كانت هذه العمليات الدليل القاطع على جّدية جبهة التحرير الوطين يف ضرب فرنسا 

داخل تراهبا و هو حتدŖ كبري برهنت من خالله فدرالية اجلبهـة علـى    ليس يف اجلزائر فقط، إّنما
نفذها أعضـاء  قدرهتا يف التحكم يف األوضاع داخل فرنسا، و لذلك فإنّ العمليات املسلّحة اليت 

فدرالية جبهة التحرير داخل التراب الفرنسي أكّدت للسلطات الفرنسية قّوة اجلبهـة يف ضـرب   
و بالتايل كان نقل املعركة على التراب الفرنسي  االضطهادموز القمع و و ر االقتصاديةاملؤسسات 

 االقتنـاع و دفعها إىل  االستعماريةهتدف أساًسا إىل فتح جبهة أخرى إلضعاف القدرة الفرنسية 
  .بأنّ اجلزائر ليست أرًضا فرنسية

  :ǖǩسيȄ اȮƩومة اǘƫقتة  •

1 -  Ȅسيǖالت ȣȿȀș:  
  )1(:لثورة التحريرية و املتمثل يف أمام الوضع اجلديد الذي آلت إليه ا

  .سواء على الصعيد الداخلي أو اخلارجي اندالعهاالعديدة اليت حققتها منذ  االنتصارات -
  .1955أوت  20 جناح هجومات -
و توحيد القيادة الوطنية من خـالل اجمللـس    الصماماليت أقرها مؤƢر  التنظيمات اجلديدة -

 .التنسيق و التنفيذو جلنة  CNRAالوطين للثورة اجلزائرية 
و احلصول على تأييد معظم الدول العربية و الدول الصديقة يف  الدبلوماسيزيادة النشاط  -

 .العامل
تأثري الثورة اجلزائرية على السياسة الفرنسية الداخلية، و توايل سقوط احلكومات الواحدة  -

  .تلو األخرى
تنفيذ و اإلعالن عـن تشـكيل   أصبح من الضروري على قادة الثورة يف جلنة التنسيق و ال

جتـاه القضـية    ضخم تزايد املناورات الفرنسيةية، خاّصة يف راحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائ
  .اجلزائرية، و ِاّدعاءات فرنسا إّنها مل جتد ممثّالً شرعًيا للتفاوض معه

                                                 
ترجمة عبد الرحمن صدقي أبو طالب، الدار المصرية للتأليف و الترجمة،  ،ثورة الƜزائر، جوان جلبيسي) 1(
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  :اɋعɎن عن اȮƩومة اǘƫقتة  - 2
بتاريخ  قتة للجمهورية اجلزائرية يف القاهرةو قد Źّ اإلعالن الرƧي عن تشكيل احلكومة املؤ

، و يف نفس اليوم صدر أول تصريح لرئيس احلكومة املؤقتة حـّدد ظـروف   1958سبتمرب  19
نشأهتا و األهداف املتوّخاة من تأسيسها، و قد جاءت هذه احلكومة تنفيذًا لقرارات اجمللس الوطين 

، و الذي كلّف فيه جلنة 1958 أوت 28إىل  22من  املنعقد يف القاهرة اجتماعهللثورة اجلزائرية يف 
ملؤسسات الثورة و إعادة بنـاء   إستكما الالتنسيق و التنفيذ باإلعالن عن تأسيس حكومة مؤقتة، 

الدولة اجلزائرية احلديثة، و وضعت احلكومة املؤقتة السلطة الفرنسية أمام األمر الواقع، و هي اليت 
و عرفت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائريـة  . مع من تتفاوض كانت تصّرح دائًما أّنها مل جتد

  .1962إىل  1958 ثالث تشكيالت من
  

  :التȮȊيǧɎ الǫɎǮ للȮǶومة اǘƫقتة للǲمȾوɅǿة اجلȂاɅȀǝة  - 3

  Ƃȿɉيلة اȮȊ1() :1960-1958(الت(  
  .عباس رئيس السيد فرحات

  .السيد كرƇ بلقاسم نائب الرئيس  و وزير القوات املسلحة
  .لسيد أƥد بن بلة نائب الرئيسا

  .السيد حسني آيت أƥد نائب الرئيس
  .السيد رابح بيطاط نائب الرئيس
  .السيد حممد بوضياف وزير دولة
  .السيد حممد خيضر وزير دولة

  .السيد حممد المني دباغني وزير الشؤون اخلارجية
  .السيد حممود الشريف وزير التسليح و التموين

  .ل وزير الداخليةالسيد خلضر بن طوبا
 Șالعامة و املواصالت االتصاالتبوصوف وزير السيد عبد احلفي.  
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  .السيد عبد احلميد مهدي وزير شؤون ƽال إفريقيا
  .و املالية االقتصاديةالسيد أƥد فرنسيس وير الشؤون 
  .السيد أحمّمد يزيد وزير اإلعالم

  .االجتماعيةن خّدة وزير الشؤون بالسيد بن يوسف 
  .أƥد توفيق املدƆ وزير الشؤون الثقافيةالسيد 

  .السيد األمني خان كاتب دولة
  .السيد عمر أوصديق كاتب دولة

  .كاتب دولة اسطنبويلالسيد مصطفى 

  )1() :1961-1960(التȮȊيلة الǮاȹية  
  .السيد فرحات عباس رئيًسا

  .كرƇ بلقاسم نائب الرئيس و وزير الشؤون اخلارجية السيد
  .لّة نائب الرئيسالسيد أƥد بن ب

  .السيد حسني آيت أƥد نائب الرئيس
  .السيد رابح بيطاط نائب الرئيس
  .السيد حممد بوضياف وزير دولة
  .السيد حممد خيضر وزير دولة

  .السيد السعيد حممدي وزير دولة
  .و الثقافية االجتماعيةالسيد عبد احلميد مهري وزير الشؤون 
  .العاّمة االتصاالتيح و السيد عبد احلفيȘ بوصوف وزير التسل

  .االقتصاديةالسيد أƥد فرنسيس وزير املالية و الشؤون 
  .السيد حممد يزيد وزير اإلعالم

  .السيد خلضر بن طوبال وزير الداخلية
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  )1() :1962-1961(التȮȊيلة الǮالǮة  
  .االقتصاديةالسيد بن يوسف بن خدة رئيًسا و وزير املالية و الشؤون 

  .م نائب الرئيس و وزير الداخليةكرƇ بلقاس السيد
  .السيد أƥد بن بلّة نائب الرئيس

  .السيد حممد بوضياف نائب الرئيس
  .السيد حسني آيت أƥد وزير دولة

  .السيد رابح بيطاط وزير دولة
  .السيد حممد خيضر وزير دولة

  .السيد خلضر بن طوبال وزير دولة
  .السيد السعيد حممدي وزير دولة

  .وزير الشؤون اخلارجيةالسيد سعد دحلب 
  .العامة االتصاالتالسيد عبد احلفيȘ بوصوف وزير التسليح و 

  .السيد حممد يزيد وزير اإلعالم

  :ǴɅȀȎǩ ȯȿǕ للȮǶومة اǘƫقتة للǲمȾوɅǿة اجلȂاɅȀǝة  - 4
أعلنت احلكومة املؤقتة للجمهوريـة   )2(1958يف اليوم التاسع عشر من شهر سبتمرب سنة 

  ...اجلزائرية
قـد   استقالله اإلعالن الذي وقع باسم شعب يكافح مند أربعة أعوام يف سبيل و إنّ هذا

، و حماها بصفة قاسية ظاملـة مـن   1830احلريب سنة  االحتاللبعث الدولة اجلزائرية اليت ِابتلعها 
  ...اخلارطة السياسية للشمال اإلفريقي

ليت أرادت أن تنتزع اليت Ƣت يف القرن املاضي و ا االغتصابو هكذا تنتهي أشنع عمليات 
عن الشعب جنسيته و تغّير جمرى تارخيه و حترمه من كل وسائل احلياة و ُتحيله إىل ذرات مـن  

 االحتقاراألفراد، و هكذا ينتهي أيًضا الليل الطويل، ليل اخلرافات و األباطيل، و ينتهي أخًريا عهد 
  ...و اإلذالل و العبودية

                                                 
  .125: نفس المرجع ص ) 1(
  .www.m-modjahidine.dzتأسيس الحكومة المƌقتة، : منظمة المجاهدين بعنوان : مقال ) 2(



 الفصل الثالث 

 144

و هو يف ميدان الكفاح صـامًدا أمـام قـّوة    و قد مضت على هذا الشعب أربع سنوات 
عسكرية من أضخم قوى العامل و سقط يف ميدان الشرف و الكرامة من أبنائه مـا يزيـد عـن    

و لقد ألقت فرنسا هبذا الشعب . الستمائة ألف شهيد خضبت دمائهم طريق احلرية اجمليد الطويل
يبه و تقتيله، و لكّنه ظلّ رغم هذه اآلالم و قادة اجلند يتفّننون يف كل يوم تعذ االستعمارينيللطغاة 

  ...و رغم آالف الضحايا صامًدا يف عقيدته مؤمًنا بأنّ ساعة التحرير آتية ال ريب فيها
فرنسـًيا   جيًشا -و الّنصر إىل جانبه- إنّ جيȈ التحرير الوطين بإمكانياته اǂدودة ُيصارع

  ...ُجّهز بأحدث األسلحة من مدفعية و طريان و حبرية
إنّ احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية املنبثقة عن إدارة الشعب، شاعرة من هذه الناصية 
   Ȉبكل مسؤولياهتا، و إّنها ستضطلع هبا مجيًعا، و أّول هذه الواجبات أن تقود الشـعب و اجلـي

  ...حّتى يتحقق التحّرر الوطين
تظلّ ُمخلصة اإلخالص كلّه للمثل إنّ احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية جتّدد العهد بأن 

  ...االجتماعياحلرية و العدالة و التحّرر : العليا اليت قّدموا يف سبيلها أغلى التضحيات 
إنّ الشعب اجلزائري شعب ُمسامل، فهو مل يرفـع سـالحه إالّ ُمرغًمـا مـن طـرف      

، و ما خرافة اللهاستغ، و بعد أن ِاستنفذ كل الوسائل السلمية السترجاع حريته و االستعماريني
  ...إالّ ƣرات سياسية القّوة و العنف االندماجاجلزائر الفرنسية و ما أسطورة 

إنّ اجلزائر ليست فرنسا، و إنّ الشعب اجلزائري ليس فرنسًيا، و إنّ حماولة فرنسا عمليـة  
  .عقيمة و جرمية حكم عليها ميثاق األمم املّتحدة

  ƂǙ1989  1962لȦتǥȀ اȑȿɉاع الساǝدǥ من ا: اǬǶǤƫ الǮاين 

•  ǥȀتȦمن ال ǥدǝاع الساȑȿɉ1962ا  ƂǙ1989 :  
يهـيمن   هو نظام احلزب الواحد، الذي االستقاللإنّ أول نظام حكم عرفته اجلزائر بعد 

مكتبه السياسي على الدولة و السلطة مًعا، فقد حتّولت جبهة التحرير الوطين من جبهة يضم عّدة 
و قـد   )1(،اشتراكيإىل حزب جبهة التحرير الوطين ذو اجتاه  لاالستقالقوى وطنية هبدف حتقيق 

                                                 
، 2002، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مسƗقبل الديمقراطية في الƜزائر: قيرة و آخرون إسماعيل ) 1(
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، 1989إىل  1962أمجعت الدساتري و املواثيق على ذلك و قد ِاستمر وجود احلزب الواحد مـن  
  :كانت هناك ثالثة فترات للحكم تواىل عليها ثالثة رǗساء هم و

  ] :ȥ]1962-1965تǥȀ حȮم الǝȀيƥǕ Ȅد بن بلǎة  -1
اللجنة على السلطة التنفيذية املؤقتة، والفترة بسيطرة جبهة التحرير الوطين و قد Ƣّيزت هذه 

املركزية ملراقبة ِاستفتاء تقرير املصري، و لكن السلطة مل تكن شرعية، و ذلك أّنها كانت بيد هيǞة 
، و بذلك عـادة  1962سبتمرب  20 انتخاباتتنفيذية مؤقتة، و قد فǊصل يف هذا اإلشكال بتنظيم 

  : ـه بمالتأسيسي، و حّددت مها ية إىل اجمللساملشروع
  .تعيني احلكومة -
  .التشريع باسم الشعب -
  .اإلعداد و التصويت على دستور اجلمهورية -

 إنّ فترة. 1962عليه يف شهر جويلية  لالستفتاءو هبذا Źّ إعداد الدستور، و قǊّدم للشعب 
د على ِاستمرار الثورة لبناء الدولة، و الثوري، الذّي أك االجتاه امتدادحكم الرئيس بن بلّة مثلت 

، من أنّ احلزب هو الذي ينشǜ الدولة و يشـرف  1963، و ميثاق 1963هذا ما أظهره دستور 
و أكّد على قيادة حزب جبهة التحرير الوطين للدولة و تركيز السلطة يف يـد   )1(عليها و يراقبها،
اإلجراءات لتركيـز سـلطاته الرئاسـية     و قد قام الرئيس بن بلّة مبجموعة من )2(رئيس الدولة،

بالتخلص من مجيع منافسيه السياسيني و ذلك إّما بالسجن أو احلظـر أو اإلقامـة اجلربيـة أو    
التهميȈ، و منذ ذلك احلني أصبح التهميȈ و اإلقصاء أسلوب السلطة إلزالة معارضـيها مـن   

جهة أخرى قام الرئيس بـن   و من )3( .مجعيات أو أحزاب أو شخصيات دينية، سياسية أو ثقافية
 )4(بلّة بتجميد الدستور حبّجة خطورة األوضاع و التهديدات اخلارجية ّمما خّوله سلطات مطلقة،

                                                 
، 2002، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مسƗقبل الديمقراطية في الƜزائر: إسماعيل قيرة و آخرون ) 1(
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  .في التشريع
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  .136: ص 
  .106- 104: مرجع سابق، إسماعيل قيرة، ص ) 4(



 الفصل الثالث 

 146

اجليȈ يف احلكم، األمر الـذّي تطـّور   و لكن املشكلة اليت أفرزهتا فترة رئاسة بن بلّة هي تدخل 
  .كثًريا و كان له واسع التأثري على النظام السياسي اجلزائري

  ] :ȥ]1965-1978تǥȀ حȮم الǝȀيȄ هواɃǿ بومدɅن  -2
هواري  العسكري الذي قام به ضباط اجليȈ بقيادة االنقالبلقد أǊطيح بالرئيس بن بلّة يف 

، ما Ƨي آنذاك بالتصحيح الثوري، و قد أعلن هواري بومدين عن 1965جوان  19بومدين يوم 
و املالية Ʋو التنمية  االقتصاديةتوحيد السياسة  خطته السياسية املتمثلة يف بناء جهاز دولة فعال، و

و بناء مؤسسات سياسية شعبية تشريعية يتمثل دورها يف لصاſ الشعب،  االجتماعيةو  االقتصادية
قيـق  و حت )1(و تركيز مشاركة املواطن يف السلطة، االقتصاديةتنشيط و تنظيم احلياة السياسية و 

ع عن طريق رفض مبدأ فصل السلطات ألّنه يساعد على ِاستغالل و العدالة بني أفراد اجملتم الوحدة
لبناء الدولة ِاقتصـرت   و املالحȘ أنّ رǗية الرئيس بومدين )2(الطبقة البورجوازية للطبقة العاملة،

سياسة التصـنيع الثقيـل    و البريوقراطي، و قد ِانتهج الرئيس بومدين االقتصاديعلى التحديث 
  .شعبويكمحّرك للتنمية، و كخطاب 

و السياسية و  االقتصاديةو قد كانت نتيجة هذه املرحلة حتقيق كثري اإلجنازات الصناعية و 
  )3(.و تكوين طبقة متوسطة كبرية االجتماعيالثقافية، و أنتجت فرص للحراك 

الرئيس بومدين بتكريس السلطة العسكرية باسم الشرعية الثوريـة،   مفترة حكلقد Ƣّيزت 
سياسي بفرض سيطرته على حزب جبهة التحرير الوطين و أصبح له األولويـة  كما قام النظام ال

لدعم النظام السياسـي   االجتماعيالسياسي و  التعبويعليه، و ِاƲصرت مهّمة احلزب يف جمال 
الذّي ال يسمح بوجود معارضة رƧية كانت أو غري رƧية، و قـد ِاسـتغل الـرئيس بومـدين     

و كانـت فتـرة حكمـه     )4(تلك املرحلة ليشل حركة املعارضة،التناقضات الفكرية السائدة يف 
لتكريس سلطة الرئيس، حيث يسيطر على كلّ السلطات، و ذل مـن خـالل تركيـز     استمرار

احلكومة، و األمني العام حلـزب   السلطة، إذ هو رئيس اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية، و رئيس
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، و بيـده كـل املؤسسـات السياسـية     األركانجبهة التحرير الوطين، و وزير الدفاع، و قائد 
مـع   السياسـي سلطة الرئيس و التوّجه األحادي للنظام  1976، و قد ركّز دستور االقتصاديةو

  )1(.االشتراكيةالتخفيف من التوّجهات 

  ] :ȥ]1979-1989تǥȀ حȮم الǝȀيȄ الȊاǽيل بن جدɅد  -3
 لوقـف الـƕاع حـول   من جديد  بعد وفاة الرئيس بومدين، تدخلت املؤسسة العسكرية

  ſياوي احلريب، و اجلناح الدبلوماسي لعبد العزيز بوتفليقة لصـاƷ ſالسلطة بني جناح حممد صا
نـّص   عقيد من املؤسسة العسكرية هو الشاذيل بن جديد، و ذلك على الرغم من أنّ الدسـتور 

و هبذا تبدأ  )2(،1978ضمنًيا على زوال جملس الثورة بفراȟ السلطة بسبب مرض الرئيس بومدين 
 اقتصـادية مسرية عهد جديد و ذلك بإقناع السلطة احلاكمـة بضـرورة إجـراء إصـالحات     

السلطة يف السبعينات جنحـت يف جمـاالت،    تويات، حيث أنّستصحيحات كثرية يف خمتلف املو
كاجملال التعليمي و الصحي و أمهلت أخرى، كالسكن و التشغيل، كما أنّ ƴط التنمية املوسـع  

و سياسـًيا عـن الطبقـات     اجتماعياƢاًما  انفصاهلا ظهور شرائح بريوقراطية كبرية، و أّدى إىل
و هبذا يأيت الرئيس بن جديد ليبحث عن منهج جديد، و أسس  )3(الشعبية، و ظهور أزمة ثقافية،

و رغم خلفيتـه  " بن جديد"سعى  جديدة تقوم عليها العالقة بني الشعب و النظام السياسي، فقد
 ارتباطاإىل إرساء مصادر جديدة  للشرعية السياسية كي تكون السلطة السياسية أكثر  العسكرية

و تعبًريا عن القوى السياسية املختلفة، باإلضافة إىل رغبته الشخصـية لتحريـك األوضـاع يف    
، االقتصـادية األزمة : و قد أّدت عّدة ظروف موضوعية إىل تعزيز هذه اخليارات منها  )4(اجلزائر،

السياسي، و بدايات ظهور العنف يف اجملتمع، و كانت خطّته ترتكز على ثالثة حماور  قاناالحتو
  :هي 
  .و املصاحلة الوطنية االنفتاح  -أ 
  .إعادة هيكلة و تنشيط احلزب الواحد  - ب 
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  )1(.من الفساد االقتصاديةتطهري احلياة السياسية و   - ج 
 ، و بصفة عاّمة فإنّ فترةو قد أقدم على ختفيف الطابع العسكري للحكومة و اإلدارة العليا

، و اّتخـاذ  االنفتاح، و التقّدم و االقتصاديةاملراجعات السياسية و  يبدأƢّيزت " بن جديد"حكم 
اهلا، و ظǊهور إصـالحات سياسـية   إجراءات التصحيح، و إعادة النظر يف القطاعات اليت Źّ إمه

السلطة، و فصل الدولة عن دستورية تقضي بتخفيف صالحيات رئيس اجلمهورية يف حتكّمه يف و
Ȉو تكليفه فقط بالدفاع عن وحـدة   حزب جبهة التحرير الوطين و إهناء الدور السياسي للجي

  )2(.سالمة الوطنو
بترول يف ظلّ األزمـة العامليـة،   و لكن ظهور األزمات املتتالية خاّصة مع تدهور أسعار ال

رموقة من عصـر اإلصـالح   ب أماكن مظهور شخصيات و قوى طǊفيلية ِاستطاعت أن تكتسو
، و لكن املتضّرر الوحيـد هـو   االقتصادالتقشف، و أصبحت يف نظر املواطن عائق Ʋو تنظيم و

املواطن، حيث أصبح ضحية العوز، و ضحية توّجه الدولة Ʋو التخلّي عن القطاع العام، و علـى  
ـ  1988إثر كل هذه األوضاع ِانفجرت أحداث أكتوبر  خطه مـن  ، حيث عّبر املواطن عـن ُس

 Ɔة الشباب اليت كانت تعاǞو السياسي االقتصاديلبطالة و احلرمان االسياسة املّتبعة، و خاّصة ف.  

 ǬالǮال ǬǶǤƫا : Ɨȕالو ȀɅȀǶة التȾǤج ǡȂة(حɅوƬا(  

  :ȾƢيد  •
صادق على مشروع  يكان حزب جبهة التحرير الوطين قد تأّسس أثناء مؤƢر طرابلس الذ

السياسية بكيفيـة دميقراطيـة    القيادة انتخاباجلزائر، لكّنه مل يتوّصل إىل اجملتمع املزمع بناǗه يف 
فيها اجلزائر بصراع داخلـي   اتسمتيف فترة  1964أفريل  21و  16ُعقد مؤƢر التأسيسي بني و

شديد حول السلطة، جلأ فيها املتصارعون إىل التحالف مع قوات غري ثورية أو مناهضة للثـورة  
هي  االستعماريكر فحًربا على ورق، و كانت اإلطارات املتشّبعة بال التطهري Ƣاًما، و بقيت فكرة

و أصبح احلزب مستهدفًا من اجلميع  املسيطرة على معظم املناصب األساسية يف األجهزة التنفيذية،
إلسقاطه، كان أعضاء املكتب السياسي و أعضاء اللجنة املركزية كلهم من أبناء جبهة التحريـر  

                                                 
  .111: ، مرجع سابق ، ص مسƗقبل الديمقراطية في الƜزائر: إسماعيل قيرة و آخرون ) 1(
  .189- 184 :، مرجع سابق، ص النظام السياسي الƜزائرǎ: السعيد، أبو شعير ) 2(
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Ȉ التحرير مؤمنني بالفكرة احلزبية، و على ِاستعداد لبناء حزب طالئعي يكـون يف  الوطين و جي
الـذّي حـّول    1965جـوان   19و بدأت التحركات إىل أن جاء . مستوى ثورة نوفمرب اجمليدة

عضًوا و الـذين   26املكّون من " جملس الثورة"صالحيات املكتب السياسي و اللجنة املركزية إىل 
ة احلزبية، ألّنهم مل يدركوا أنّ بناء دولة قوية و تعبǞة اجلماهري يستحيل من دون كانوا أعداء الفكر
  .حزب قوي مبناضليه

هو صـاحب الفكـرة   جملس الثورة و وزير الداخلية يومها  عضو )1("أƥد مدغري"كان 
العامل الرئيسي على جتسيدها يف امليدان، و ُسلّمت له زمام األمور فراح ُيضّيق اخلنـاق علـى   و

: القواعد الغربية ُمعلًنا عداǗه للحزب، و ُمحتقًرا لتركيبته البشرية، و أصبح احلزب مـع بدايـة   
ناضلون ِانتهت بإقصاء أصحاهبا و اليت قام هبا امل االنتفاضيةرغم العمليات  االهنيارعلى خطّ  1970

  .بطريقة عشوائية جتميد إيديولوجية احلزب، و نتيجة لذلك التجميد أصبحت التنمية يف البالد تتّم
يف األشهر األخرية من تولِّيه املسؤولية يف جهاز " قائد أƥد"الّصراع آنذاك كان قائًما بني 
 1972املمثل عن اإلدارية الذّي صّرح سـنة  " أƥد مدغري"احلزب إلعادة النضال احلزيب، و بني 

عد احلزب من مصـدر  أّنه لن يهدأ له بال حّتى يقضي على حزب جبهة التحرير الوطين، حيث أب
حماربة احلزب على تقزƇ دوره القيادي فحسب، بل سعى أعداǗه إىل التمـّرد   القرار و مل تقتصر

  .70 لاعلى اإلّتحاد العام للعمال اجلزائريني و اإلّتحاد الوطين للّنساء اجلزائريات يف مستهل 
ظهر خطاب سياسي مفاجǜ و مغاير Ƣاًما، أين انتبه رئيس جملس الثورة و هـو   1974يف 

إىل ضرورة تواجد احلزب لقيادة الثورة و احلفاȗ عليـه مـن   " هواري بومدين"الرئيس الراحل 
  .االƲرافات

 1974جويليـة   03مع اإلطارات احلزبيـة يف   اجتماعا) هواري بومدين(عقد هذا األخري 
لقد حان الوقت كي هنتّم باحلزب ألنّ مصري الثورة « )2(:قال مقولته املشهورة  مبدينة تلمسان، و

و هذا يؤكد . »...يف احلزب االƳراطو مكاسبها مرتبطات بتنظيم احلزب و تقويته، و فتح جمال 
أنّ الّصراع داخل السلطة أو اإلدارة كان رهيًبا، و هو ِاعتراف أو دليل على أنّ احلـزب كـان   

  .أنّ النظام كان ُيعاƆ من فراȟ إيديولوجي رهيب ُمهمالً، و

                                                 
)1 (www.algeria.fln.maktoob.blog.com.  
  .نفس الموقع) 2(



 الفصل الثالث 

 150

•  Ɨȕالو ȀɅȀǶة التȾǤج ǡȂوم حȾȦم:  
يعترب حزب جبهة التحرير الوطين من األحزاب السياسية العربية الرائدة و املتمّيزة يف نفس 

بظروف اجملتمع و مبرحلة تارخيية معّينة، مثّ من حيـث   منذ البداية ارتباطهالوقت، و ذلك حبكم 
، يف عملية االجتماعيةمن خالل ذلك، إىل قيادة اجملتمع اجلزائري مبختلف طبقاته و فǞاته  قهانطال

، هذه الثورة اليت تعترب من أبرز ثورات القرن العشـرين يف  )1962-1954(إجناز الثورة التحريرية 
بالنسـبة  -اجملتمعات النامية و املتخلّفة، من حيث الفعالية و مدى ƽوليتها، نتيجة ملـا أحدثتـه   

جذرية، أصبحت تعكس بـدورها مهـارة    اجتماعيةو  من تغيريات تارخيية -للمجتمع اجلزائري
 مكانة تارخيية يتبوأّمما جعل هذا احلزب ) الثورة التحريرية(احلزب و فاعليته يف عملية قيادة اجملتمع 

  .عميقًا اجتماعياقيادية و يشغل مركًزا 
، ميثّـل نفـس   1962منذ عام  ،االستقاللما بعد  و إذا كان احلزب قد ظلّ خالل مرحلة

بإجناز الثورة  و لقيادية، بوصفه احلزب الواحد املتواجد يف اجملتمع الذّي ِارتبط االجتماعيةاملكانة 
مـن حيـث   -مشاكل جديدة خمتلفة تتمّيز  -خالل هذه املرحلة-جيابُه  التحريرية، إالَّ أّنه أصبح

بصـورة   و تتمثّـل . ثورة التحريريةلال اليت كان يقوم هبا أثناء اعن تلك املهام و األعم -نوعيتها
. االستعمار، اليت خلفها االجتماعيةو األمراض  االقتصاديةأساسية يف مواجهته ملختلف الصعوبات 

املتخلفة، و كـذا   االجتماعيةو الظواهر السلبية املعرقلة، اليت أصبحت تتكشف من خالل البيǞة 
  ...ناء الذات و اهلوية الوطنيةحماولة التركيز على ب

، و مبقتضى ما أقرته خمتلف املواثيق الوطنية و التشريع الداخلي للحـزب،  و بناء على ذلك
من مبادǛ و قوانني ختّول له، إىل جانب مركزه القيادي، سلطة اإلشراف و توجيه اجملتمع، حبكم 

، فإنّ بناء احلـزب  االجتماعيةلفǞات قيادة الثورة التحريرية و ƽوليته من حيث أّنه ميثل خمتلف ا
متنوعة، تفتـرض أعمـال و أنشـطة     اجتماعيةالداخلي نظًرا لذلك، أصبح يقوم على مقومات 

شعبًيا شامالً، ينطلق من عميقًا و طابًعا  اجتماعياخمتلفة، ّمما أضفى على وجوده مضموًنا  اجتماعية
  .االجتماعيّسًدا ذلك كلّه يف الواقع اهلوية و بناء الذات كتصورات إىل العمل و املمارسة جم

اجملتمع الذي بدأ يتشكل يف ظـلّ الظـروف و العوامـل    ( -احلايل-إنّ اجملتمع اجلزائري 
و  االقتصاديةو  االجتماعيةهو جمتمع مليء باملتناقضات ) 1962عام  االستقاللاجلديدة منذ بداية 
عـن جمتمـع    -و أخالقًيا اجتماعيا-ي كاد أن ينفصل اإلنسان العريب اجلزائرالسياسية، لدرجة 
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، هذا اجملتمع الذي يتمّيز بفاعليته، و صدق إميانـه، و أخالقـه   )1962-1954( ةالتحريريالثورة 
  .ابعة من عروبته و إسالمهنال

إنّ هذا األمر إن دلَّ على شيء إّنما يدلّ على البعد بني اإلطارين التصوري و املمارسـي  
  ....ماهري، بني حزب جبهة التحرير الوطين و القاعدة الشعبيةبني النخبة السياسية و اجل

•  Ʉالسياس ǡȂƩوم اȾȦم:  
 -حزب جبهة التحرير الـوطين  يف صدد الكتابة حول موضوع-جتدر اإلشارة منذ البداية 

إىل ضرورة التعّرض بإجياز ملفهوم احلزب السياسي بصورة شاملة ضمن السياق النظري الذي من 
توضيح و يساعد يف نفس الوقت على فهم و كامل مع طبيعة الدراسة األساسية،شأنه أن يفيد و يت

و الظروف السياسية  من العوامل و املؤثرات التارخيية انطالقا. طبيعة حزب جبهة التحرير الوطين
  .االجتماعيةاليت أثرت يف نشوئه و نطوره، و مبقتضى الوضع و املكانة  االجتماعيةو 

يشكل أحد األنظمة السياسية الرئيسـية   -كما هو معروف-سي و إذا كان احلزب السيا
جوهرًيا عـن بـاقي األنظمـة،     اختالفااملتصارعة على السلطة و النفوذ، فهو مع ذلك خيتلف 

أو مجعيات أو كǊثـل،   )1(التشكيالت السياسية، اليت عادة ما تظهر على شكل مجاعات ضاغطةو
  )2(.يت تنشأ داخل اجملتمعغريها من احلركات السياسية املتنّوعة، الو

بصـورة  -فقد أصبح من الضروري حتديد مفهوم احلـزب السياسـي    و بناء على ذلك،
املختلفة، مـع مراعـات    )3(األيديولوجية االجتاهاتو حسب . يف شّتى صوره و أشكاله -دقيقة

 نشأ فيهـا،  اليت االجتماعيةللمبدأ الذّي مؤاده، أنّ أي حزب سياسي ال بّد أن خيضع لتأثري البيǞة 
  .مجاعة منظمة ترتبط باجملتمع -االجتماعيةمن الوجهة -بوصفه يشكل 

  

                                                 
تشكل إحدǎ التنظيمات السياسية و هي تختلف عن األحزاب السياسية من حيث تكّونها : الجماعة الưاغطة ) 1(

ألنّها تهدف إلى السيطرة على السلطة بطريقة مباشرة و بسط نفوƦها على النخبة الحاكمة، أو من خالل ممارستها 
  .الة ماجستير حول الدور االجتماعي لحزب جبهة التحرير الوطنيبوزيدي لحسن، رس. الưغط عليها

)2 ( Maurice Duverger. Sociologie politique, presse universitaire de France, Paris 1967, 

P : 355.  
) 1780- 1714كونديالك (، مصطلح يرجع استعماله إلى مدرسة الفيلسوف الفرنسي Idiologieاأليدلوجية  ) 3(

  .أسس المƦهب الحسŎي في فرنسا في أواƑل القرن الثامن عشرالƦي 
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•  ȿ السياسية ǛادǤƫاالجتماعيةا ǶللȂ ǡ:  
 من احلقائق البارزة اليت اقترنت بتطور حزب جبهة التحرير الوطين، تلك احلقيقـة الـيت  

مرحلة الثورة التحريرية، مـن   ، أنّ املبادǛ األساسية اليت كان يقوم عليها هذا احلزب أثناءمؤداها
قد طرأ عليها تغيًريا أثناء الثورة اإلƴائيـة الـيت انطلقـت يف بدايـة      1962إىل عام  1954عام 

  .، و طرحت مهّمة البناء و التشييد أمام احلزب و اجملتمعاالستقالل
إنّ احلرب أثناء املرحلة األوىل مل يكن يتبّنى أي مذهب أيديولوجي جاهز سـواء علـى   

بل على العكس من ذلك فقد ظلّ . ملستوى الفكري النظري أو على مستوى التطبيق و املمارسةا
للمجتمـع اجلزائـري،    االجتماعيمن الواقع التارخيي و  انطالقامنهمكًا يف صنع كيانه و مبادئه 

فأخذ يوّجه نشاطه منذ البداية معتمًدا على تلك التجارب و اخلربة اليت يكتسـبها عـن طريـق    
  .املستمر ضمن احلركة الثورية الشاملة للمجتمع احتكاكهارسة الثورية، مثّ بواسطة املم

 و الواقع فإنّ القضية الوطنية يف هذه الفترة بالذات، مل تكن حباجة إىل الوضوح السياسـي 
أو إىل الدعم الفكري، بقدر ما كانت حباجة إىل ذلك التحرك الثوري الشامل و الفعال، الـذّي  

الفعلي ملبادǛ اجملتمع الذاتية، اليت كانت تـدخل   االستثماراقته اǂركة من خالل كان يستمد ط
باألرض، القيم األخالقية املستمدة  االرتباطالروح الوطنية، : ضمن الشعور الوطين املشترك مثل 

هذه املبادǛ الّتي أصبحت بدورها خالل ثورة التحرير الركـائز   )1(.من تعاليم العقيدة اإلسالمية
لفكرية و العملية األساسية يف بناء احلزب و هذا ما جعله خالل هذه الفترة يشكل نسقًا سياسًيا ا

اǂلية أو من حيـث   االجتماعية بالواقع التارخيي و البيǞة ارتباطهو نظامًيا متمّيًزا، سواء يف مدى 
  .جتاوزه لتلك املذاهب الفكرية و األيديولوجية اليت كانت تقتسم العامل

  
  
  
  

                                                 
، 33: ص  1954، بيان أول نوفمبر 25: ، فقرة اǗسالم و الثورة االشتراكية ص 1962ميثاق الجزاƑر عام ) 1(

  .من الرسالة
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  )1(: 1962من عام  ابتداǤƫǒادǛ العامة للǡȂǶ ا •
  .جبهة التحرير حزب الطليعة الواحد باجلزائر -
  ).الثورة من الشعب و إىل الشعب(شعاره  -
 .احلزب Ʒدد سياسة الدولة، و يوّجه و يراقب عمل اجمللس الوطين و احلكومة -
 .ينياحلزب يستمد قوته من مجاهري الفالحني و العمال و املثقفني و الثور -
 .احلزب يشخص املطامح العميقة للجماهري، و يهذهبا و ينشطها و يقودها Ʋو اإلجناز -
 .منظمة دميقراطية يقوم بتحقيق مهام الدميقراطية الشعبية احلزب -
 .احلزب هو القوة املسّيرة للمجتمع، يف جماالت لقيادة و التخطيط و التنشيط -
 .أعضائها و يقوم بترشيح االنتخابيةاهليǞات  احلزب ينظم -
) األغلبية(يف املداولة، و ) اجلماعية(ترتكز مؤسسات احلزب يف مجيع املستويات على مبدأ  -

 .يف التنفيذ) الوحدة(يف القرار، و 
 .يف العمل) االنسجام(يقوم احلزب على مبدأ الوحدة يف العقيدة و اإلرادة و  -
 .ادة الشخصية منافيان ملبادǛ احلزبعبأنّ السلطة الفردية و  -
  .حلزب يشرف على مجيع املنظمات اجلماهريية و يوّجههاا -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .1976، ميثاق الجزاƑر 1964، ميثاق الجزاƑر 1962ميثاق طرابلس ) 1(
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•  Ɨȕالو ȀɅȀǶة التȾǤج ǡȂƩ ɄيمȚالتن ȰȮيƬ1() :1964-1962(ا(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                 
  .1962على التنظيم الƦي أعلنه مƌتمر طرابلس عام هƦا الشكل التوưيحي بناء ) 1(

 المجلس الوطني للثورة

 مكتب المجلس

 لجنة القسمة

 مسƌول القسمة

 لجنة الناحية

 الوالية

 المنطقة

 الناحية

 القسمة

 مسƌول الناحية

 لجنة المنطقة

ل المنطقةمسƌو  

 لجنة الوالية

 مسƌول الوالية

 المƌتمر

 مسƌول الخلية

 لجنة الخلية

 المناưل

 الخلية
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•  Ɨȕالو ȀɅȀǶة التȾǤج ǡȂƩ ɄيمȚالتن ȰȮيƬ1(: 1980عام ا(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

                                                 
  ).1980سبتمبر  15/19(حسب القانون األساسي للحزب، الƦّي صادق عليه المƌتمر االستثناƑي ) 1(

 اللّجنــة المركــــزية

 المƌتمـــر

القسمة مكتب  

 جمعية المحافظة

 لجنة المحافظة

 مكتب المحافظة

 جمعية القسمة

ات الجماهيريةالمنظم  

الخلية جمعية  

الخلية مكتب  

 لجنة القسمة

المكتب
 السياسي

 الخلية

 القسمة

 المحافظة

 أمين
 الخلية

أمين 
 القسمة

أمين 
 المحافظة

األمين 
 العام
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 ȜابȀال ǬǶǤƫا :ȿ بيةȂƩة اɅالتعدد  Ɨȕالو ȀɅȀǶة التȾǤج ǡȂح  

  :مȪدمة 

اجلزائر هي البلد الوحيد الذي يرفع شعار التعددية احلزبية يف غياب مشروع جمتمع واضح 
د صادقت عليه بعد مناقشـة واسـعة   املعامل، تكون اجلماهري الشعبية، أو أغلبيتها على األقل، ق

ذي Ƣارس فيه السياسة مـن  و هي كذلك، البلد الوحيد ال. حوار هادف حول حماوره الكربىو
دون مرجعية فكرية و من دون إخضاع النشاط العام إىل القواعد األخالقية اليت تضمن االستقامة 

  .و االستمرارية يف العمل من أجل بناء الدولة القوّية الّتي ال تزول بزوال الرِّجال
وضـعها اّتفـاق    إنّ منظومة األفكار املفروض اعتمادها لتشييد اجملتمع و تطويره يتطلب

أطراف العمل السياسي بِاعتبارها جتسيًدا لشرائح اجملتمع املختلفة، أّما إذا كانت تلك األطـراف  
غريبة عن شعبها ال تتكلم لغته و ال تقوى على فهم طموحاته حّتى تتجاوب معها، و ال علـى  

يفها خلدمة الصـاſ  التكّيف العلمي و العملي مع املستجّدات ƛميع أنواعها حّتى تتمكّن من توظ
العام، فإنّ الدجل السياسي هو الذي يطغى و تترّسخ يف أجوائه آفات اجلهل و التجهيل، و ينتشر 

  .اخلبث و الّنفاق اللّذان يترتب عنهما زوال الثقة الّتي هي أساس النجاح يف كلّ شيء
ăمـن سـنة    فالشعب اجلزائري يف أغلبيته، حينما التف حول جبهة التحرير الوطين ِابتداء

الذي كان تلخيًصا ملشـروع جمتمـع   ، إّنما فعل ذلك بعد أن اطّلع على بيان أول نوفمرب 1954
  .لربنامج سياسي معبِّرين بصدق عن إرادته يف التحّرر و اإلنعتاقو

، ُدعيت اجلماهري الشعبية الواسعة، يف مشهد دميقراطي رائع، إىل مناقشة 1976و يف سنة 
امج السياسي اللّذين Ƣّت املصادقة عليهما كمرجع و منهج للبناء و التشييد مشروع اجملتمع و الربن

دون اخلروج عن اإلطار العام الذّي رƧته الثورة، و الذّي ظلّ يشكّل االمتداد الطبيعـي لواقـع   
  .احلركة اجلزائرية ƛميع أطرافها

انت واقًعا ملموًسا يف البالد إنّ العارفني بتاريخ اجلزائر يدركون جّيًدا أنّ التعددّية احلزبية ك
التنظيم السـّري  : جهاته الثالث لقد كان هناك حزب الشعب اجلزائري بوا. قبل ِاندالع الثورة

و كان برناجمه السياسي واضـح  . املنظمة اخلاّصة و احلركة من أجل انتصار احلريات الدميقراطيةو
ى أرض الواقع مناضلون آمنوا بأنّ ما املعامل، بني األغراض و األهداف، ينشط يف سبيل جتسيده عل
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أǊخذ بالقّوة ال ُيسترّد و ال ُيسترجع إالّ بالقّوة، ألنّ الذّي أراق الدماء و أزهق األرواح لالستيالء 
  .على الشيء، ال ُينتظر منه أن يرّده بواسطة التفاوض و الطرق السلمية

اجلزائـري، بربناجمـه    و إىل جانب حزب الشعب، كان هناك اإلحتاد الدميقراطي للبيـان 
السياسي املختلف، شكلًيا، و الرامي، يف النهاية إىل حتقيق نفس األهداف أي إعادة بناء الدولـة  

يف إطار املبـادǛ  : اجلزائرية يف شكل مجهورية دميقراطية اجتماعية، سُيضيف هلا بيان أول نوفمرب 
ة اإلّتحاد كانت تعتقد، حّتى إىل ما اإلسالمية، أّما االختالف بني التشكيلتني فيكمن يف كون قياد

بعد ِاندالع الثورة، بأنّ النشاط السياسي قادر على ƥل احلكومة الفرنسية على االعتراف للشعب 
  .اجلزائري حبقّه يف تقرير مصريه بنفسه

و إىل جانب التشكيلتني املذكورتني، كانت هناك مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الّتـي  
لربناجمها السياسي يف ِافتتاحية العدد الثاƆ من جريدة البصائر، و يهدف الربنامج، يف  جند تلخيًصا

 القدر، و حظƌها يف التـاريخ،  عربية مسلمة، كما هو قسُمها يف: "جممله إىل احلفاȗ على األćّمة 
  ".حقƌها يف اإلرث، و حقيقُتها يف الواقع و املصطلحو

وّية مبناضليها و مريديها الـذّين تشـّبعوا فعـالً،    كل هذه التشكيالت السياسية كانت ق
مبنظومة األفكار املطروحة أمامهم و اقتنعوا بضرورة العمل الدǗوب من أجل جتسيدها على أرض 
الواقع، و ألّنهم كانوا كذلك، فإّنهم ِاستطاعوا فتح قنواهتم واسعة يف ِاّتجاه اجلماهري، ينقلون إليها 

أيها، يف كلّ صغرية و كبرية، ُمحŃدثني على مّر األّيام ذلكم التفاعل توجيهات القادة و يأخذون بر
  .الذّي ال بّد منه لتشكيل القّوة الدافعة يف طريق التقّدم و الرقّي
، فإّنها بصراحة جتسيد للفوضى 1989لكن التعددية احلزبية الّتي خرجت من رحم دستور 

و رغباهتم، ذلك ألّنها مفربكة يف أساسها و  املنظّمة، و ال تعّبر يف شيء عن طموحات اجلماهري،
ال تنشط يف تنطلق من مرجعية فكرية بيّنة، و ال حتمل فكًرا أصيالً يف براجمها، باإلضافة إىل أّنها ال

إطار سياسي واضح املعامل و ال تضّم يف صفوفها مناضلني حقيقيني من ذوي القناعات الّراسخة و 
مع العلم أنّ هذه األخرية مل تُعـد ُتصـّدق   . ماهري الشعبية اهلائلةالقدرة اهلائلة على االتصال باجل

دعايات ما يسّمى بالطبقة السياسية أو النخبة السياسية، الّتي أشتهر الفاعلون فيها بأّنهم حيـث  
  .مالت الرِّيح مييلǊون
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إنّ وجود التشكيالت السياسية احلقيقية، غري املفربكة، ضرورة حتمية، و شرط أساسـي  
د احلكم الراشد القادر على بناء الدولة، حيث املؤسسات املستقلة الّتـي ترعـى حقـوق    لوجو

املواطنني و حّرياهتم، و الّتي تسهر على تطبيق املعايري و املقاييس يف عملية ِاختيار الرِّجال الـذين  
  .تسند إليهم مسؤولية اإلشراف على تكوين األجيال و على حتقيق البناء و التشييد

  :ȂƩبية șȿ ȿاȾȦǝا مȾȦوم ا •

 ǄالȿǕ : بيةȂƩوم اȾȦم:  

  :اŽ ǡȂƩ اللȢǎة   )أ 
: و اجلمع: أصحابه و جنده الذين مع رأيه : مجاعة من الّناس؛ و ِحزُب الّرجل : اِحلزŃُب 

. النّيب صلى اهللا عليه و سـلّم  جنود الكفار، تألبوا و تظاهروا على حزب: أحزاب؛ و األحزاب 
الصنف : و احلزُب  )1(﴾اɉحȂاÛǡ اللȾǎم اهȂم اɉحȂاȁ ȿ ÛǡلƬȂم اللȾǎم اهȂم﴿: يف احلديث و

احلزب اجلماعة، و كل قوم تشاكلت قلوهبم و أعمـاهلم، فهـم   : من الّناس، قال ابن األعرايب 
  )2(.أحزاب، و إن مل يلق بعضهم بعًضا

يف حديث ابن جتّمعوا و صاروا أحزاًبا، و : الطائفة من الّناس، و حتزَُّبوا : و احلزُب أيًضا 
، أي يقوِّيهم و يشّيد منهم، و جيعلهم يف حزبه، أو )3(»ُيريد أن خيرِّهبم«: الزبري رضي اهللا عنهما 

  )4(.جيعلهم أحزاًبا
  
  
  

                                                 
 3/1072كتاب الجهاد و السير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة و الزلزلة (الصحيح : أخرجه البخاري ) 1(

  ).2775حتّى 
  .ِحْزب: ، مادة )309- 1/308(رة لسان العرب ابن منظو) 2(
  ).3/445(فتح الباري شرح صحيح البخاري : ِابن حجر العسقالني / أنظر ) 3(
النهاية في غريب : ، ابن األثير )1/56(مختار الّصحاح : ، الرازي )1/309(ابن منظور لسان العرب ) 4(

  ).1/376(الحديث 
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  :اǡȂƩ السياسŽ Ʉ االǳɎȖȍ   )ب 
  :تعّددت تعريفات احلزب السياسي بني املفكرين، و كان من أمهها ما يلي 

جمموعة منظمة للمشاركة يف احلياة السياسية، هبدف : "و هو " فرنسوا غوغيل"ما عّرفه  -1
  ".السيطرة كلًّيا أو جزئًيا على السلطة، دفاًعا عن أفكار و مصاſ حمازبيها

تنظيم دائم يتحرك على مستوى وطين، و حملّي، من أجل : "أّنه " أندريه هوريو"و يرى  -2
بغية حتقيـق سياسـة   احلصول على الدعم الشعيب، و يبغي الوصول إىل ممارسة الّسلطة، 

  ".معّينة
بأّنه جمموعة مّتحدة من األفراد، تعمل مبختلف الوسـائل  " : "سليمان الطّماوي"و عّرفه  -3

 )1(".الدميقراطية للفوز باحلكم، بقصد تنفيذ برنامج سياسي معيَّن
  :و يّتضح من هذه التعريفات أنّ احلزب السياسي يقوم على ثالثة عناصر أساسية 

  .هيكل معيَّن تنظيم سياسي له  -أ 
  .أعضاء من الشعب ينتمون إىل هذا التنظيم، و الدفاع عن مبادئه  - ب 
ة السلطة، لتحقيق مبـادǛ احلـزب،   هدف يتمثل يف الوصول إىل احلكم، و ممارس  - ج 

  .تنفيذ برناجمه السياسيو
و Ʋن ال Ƴتلف مع هذه التعريفات يف حقيقة احلـزب و تكوينـه، إالّ أّنـه ال ميكـن     

عريفات إىل الفكر السياسي اإلسالمي، و ذلك ِالشتماهلا على بعض احلقـائق  ِاستصحاب هذه الت
  :الّتي تتناż مع الشريعة اإلسالمية الغراء و مع اهلوّية كإطار تصّوري و عقدي، و منها 

إنّ احلزب يف املفهوم اإلسالمي له أهداف، و تطلعات شرعية و سياسية مغايرة ملا تبغيها  -1
  .هو يسعى لتحكيم شريعة اهللا، و إرساء معامل اإلسالماألحزاب الدميقراطية، ف

إنّ الوصول إىل احلكم، و ممارسة السلطة ال ميثل هدفًا لقيام احلزب يف اإلسالم، و إّنما  -2
  .هو وسيلة ضرورية من وسائل حتقيق أهدافه

إنّ احلزب يف اإلسالم يعتمد وسائل مشروعة يف طريق تنفيذ برناجمه السياسي، Ɲـالف   -3
ن األحزاب الّتي تسلك الوسائل الدميقراطية، حيث خيالف بعضها منهج اإلسالم، غريه م

  .و الغاية ال تّربر الوسيلة

                                                 
  .538: ، ص 2001المصرية، القاهرة،  ،الدار السǂطاƖ الثƘǘ: الطهاوي، سليمان ) 1(



 الفصل الثالث 

 160

و أّما رأس احلزب، فإّنه رأس الطائفة الّتي «:  -رƥه اهللا-"ابن تيمية"يقول شيخ اإلسالم 
اهللا عليه و سـلّم  تتحزب، أي تصُري حزًبا، فإن كانوا جمتمعني على ما أمر اهللا به و رسوله صلى 

  )1(.»من غري زيادة و ال نقصان، فهم مؤمنون هلم ما هلم، و عليهم ما عليهم
و يف ضوء ما سبق بات واضًحا مفهوم احلزب السياسي، إالّ أّنه Ʒتاج إىل تقيده بقيـود  

  .تضبط مقاصده و وسائله بضوابط اإلسالم
اجتمعت على ما أمر اهللا بـه  ظمة جمموعة من: "و عليه فاحلزب السياسي يف اإلسالم هو 

رسوله صلى اهللا عليه وسلم، للمشاركة يف احلياة السياسية، هبدف إقامة احلق و العدل، و رعاية و
  )2(".مصاſ األّمة

هكذا ميكن أن يؤدي احلزب السياسي دوره على أكمل وجـه و ذلـك انطالقًـا مـن     
عدل و املساواة و بناء اجملتمـع، علـى   التصورات الّتي جيّسدها يف برناجمه السياسي و يف إقامة ال

  ...أساس كل الشرائح االجتماعية دون Ƣييز أو إقصاء

• Ý ǡȂƩما هو ا  
و يعود ذلك إىل اخـتالف و تنـّوع   ..هناك تعاريف خمتلفة و متعّددة للحزب السياسي

ـ   ، يوعيةاألسس الفكرية و األيديولوجية الّتي تستند عليها هذه التعاريف، فمثالً األحـزاب الش
باالعتماد على الفكر املاركسي اللِّينيين تعترب احلزب أداة الطبقة العاملة للتغيري الثوري و حتقيـق  و

و ليس ساحة إلنعتاق الطاقات الفردية ..ديكتاتورية الربوليتاريا و من مثَّ اجملتمع الشيوعي فيما بعد
عد االجتماعني حيث يـرى  فيعتمد يف تعريفه على الب) 1920-1864( )3(أّما ماكس فيرب. اخلالقة

أنّ احلزب عبارة عن مؤسسات اجتماعية تقوم على أساس االنضمام الطّوعي، لغرض توفري القدرة 
و الفرصة ألعضائه من أجل احلصول علـى منـافع   ...لقيادته من أجل حتقيق اهلدف املوضوعي

  .شخصية

                                                 
  ).11/92(مجموع الفتاوǎ : ابن تيمية ) 1(
)2 (http://www.palestine-info.htm 

  .التعددية الحزبية السياسية في ظل الدولة اǗسالمية، و أنظمة الحكم المعاصرة: هƦا المقال بعنوان 
عبارة عن -حزاب السياسية في ظل النظام الديمقراطياأل: موسوعة الزقورة : عادل عباس، الشيخلي . د) 3(

  .http://www.zaqora.4t.com، 1مقال، ج



 الفصل الثالث 

 161

معّينة، تعمـل  إنّ األحزاب عبارة عن تنظيمات هلا أهداف و طموحات سياسية و فكرية 
داخلها جمموعة من الّناس، أعضاء و أصدقاء، ترى فيها اآللية لتحقيق طموحاهتـا و أمنياهتـا يف   

تّتسع مساحة ِاهتمام احلزب لتشمل كل مرافق احلياة الّتي Ʒـاول إدارهتـا أو   ...مستقبل أفضل
و الذي يستند ...ليصياغتها أو التأثري عليها بالشكل الذي يتناسب و برنامج عمله و نظامه الداخ

  .بدوره على املنهج الفكري الذّي يتبّناه
يعترب احلزب أيًضا بأّنه حلقة الوصل بني الشعب و الدولة، فهو من جهة، يوّجه يف مراحل 
عمله رغبات أعضائه و أصدقائه، جيمعها، يرشحها و يبلورها بالشكل املناسـب علـى شـكل    

  ).هاتوحيد اآلراء املختلفة و لتعبري عن(مطالب 
، حماوالً ِاسـتعمال كـلّ   )املراقبة و اǂاسبة(و من مثَّ ُيعرضها على احلكومة أو يف الربملان 

اإلمكانات املشروعة و السلمية إلعطاء مطلبه هذا زƦًا قوًيا يعّجل يف حتقيقها، من جهة أخـرى  
، و لتكون )يرفع مستوى الوعي السياس(ينقل رأيه و ِاستنتاجاته حول سياسة الدولة إىل الشعب 

املسامهة و املشـاركة بعمليـة   (حمصِّلته يف النهاية تفعيل دور الفرد للمسامهة الفّعالة داخل اجملتمع 
، إنّ عمل و نشاط احلزب جيب أن يّتسم بالدميومة و أن ال يقتصـر علـى   )صنع القرار السياسي
  .الفترة االنتخابية فقط

  :ماهية التعددɅة Ž اللȢة ȿ الȦلسȦة  •

: ، و لغوًيا يقـال "تعّدد"أصالً إىل كلمة ) pluralisme(ة يعود مفهوم التعددية يف اللغ
فنقول تعّدد األصول، تعّدد النفوس، تعّدد احلقائق، تعّدد اآلهلة، . أي صار ذا عدد) تعّدد الشيء(

  )1(.اƀ...تعّدد الغايات، تعّدد معاƆ األلفاȗ، تعّدد القيم
، ففي الفلسفة املثالية فإنّ )املتعّدد أو املتكثر(التعّددية تعين و تشري املعاجم الفلسفية إىل أنّ 

التعّددية تعين عند أنصار هذه الفلسفة اإلشارة إىل أنّ الواقع يتكّون من جواهر روحية مسـتقلة  
عبارة عن مجلة (هو ) ليبتز(مبعىن أنّ العامل كما يقول الفيلسوف األملاƆ املثايل . أحدها عن اآلخر

، غري أنّ أنصار التعّددية يف هذه الفلسفة ينتـهون إىل  )ت الروحية املنغلقة على نفسهامن الوحدا

                                                 
، الجزء األول، المعƜم الفǂسفي باأللفاظ العربية و اǕنǂƜيزية و الفرنسية و الƗƁǘينيŉة: جميل، صلبيا ) 1(

  .305:ص



 الفصل الثالث 

 162

إرادة اإلله هي الّتي تنسق العالقة بني هذه اجلواهر الروحية املنغلقـة علـى   ( )1(التأكيد على أنّ 
  ).نفسها

•  Ʉاالجتماع ȿ Ʉالسياس ȀȮȦال Ž ةɅدņوم التعدȾȦم ǿوȖǩ:  

أنّ التعّددية هي مفهوم ليربايل ينظر إىل اجملتمع على أّنه متكّون  )2(تؤكّد املوسوعة السياسية
و يذهب أصحاب هذا . من روابط سياسية و غري سياسية متعّددة، ذات مصاſ مشروعة متفرقة

توّزع كم و يساعد على حتقيق املشاركة واملفهوم إىل أنّ التعّدد و االختالف Ʒول دون Ƣركز احل
غري أنّ كال من اليسار اجلديـد   ربايل الواليات املتحّدة األمريكية كمثال للتعّدديةاملنافع، و يعّد لي

  .اليمني اجلديد يرفض هذا املفهوم و يعارضهو
لقد شغلت التعّددية العقل السياسي احلديث بعد أن Źَّ صقلها و بلورهتا على يد املفكـر  

روح (ور الذّي Ʒمل عنوانـه  صاحب الكتاب املشه )3(،)1755-1689" (مونتسيكيو"الفرنسي 
مأخوذًا بالرغبـة يف  " مونتسيكيو"الذّي اقترن اƧه مببدأ الفصل ما بني السلطات، كان ) القوانني

العادات و التقاليد و القـوانني  و قد رأى يف الواقع تنّوًعا غري متجانس من األفكار و . فهم الواقع
لية التعامل مع هذا الواقع املتنّوع بـإحالل  املؤسسات و املصاſ، و انشغل بعدها باملطلوب و آو

  .تنسيق واضح متجانس حملّ التنّوع غري املتجانس
هبذا املوضوع من خالل إعجابه بالنظام السياسي يف إجنلتـرا  " مونتسيكيو"يّتضح اهتمام 

فقد كّرس قسًما بارًزا من كتابه هلذا النظام ليؤكد حقيقة أنّ كلّ دولـة هلـا اهتمـام    . حينذاك
إجنلترا اهتّمت مبوضوع احلرية السياسـية، و هـي املوضـوع املباشـر     : فمثالً . وضوع معيَّنمب

 -التنفيذية  -التشريعية (لدستورها غري املكتوب، الذّي اعتمد مبدأ الفصل بني السلطات الثالث 
  ).القضائية

                                                 
  .132: ، ص 1986دار التقّدم، -موسكو- مجموعة مƌلفين- المعجم الفلسفي المختصر ) 1(

، مجلة دراسات Ƭيرورة الƗعددية السياسية في Ɨاريơ العراƼ الحديƘ: عامر حسن، فياƯ . د: ينظر أيưا 
  : ،ص 1994شباط  ، 413عربية، بيروت، العدد 

  .768: ، الدار العربية، بيروت، ص الƜزء األول-الموسوعة السياسية: عبد الوهاب، الكيالي ) 2(
  .120-96: ، بغداد، ص الفكر السياسي الحديƘ: ونتسيكيو راجع كتاب عبد الرưا طعان للتفاصيل في فكر م) 3(
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 Șانب هـذه  أنّ يف إجنلترا هناك مِلكًا ميسك بالسلطة التنفيذية، و إىل ج" مونتسكيو"الح
جملس اللّوردات الذّي ميثّل النبالء، و جملس العمـوم  : السلطة سلطة تشريعية تتمثل مبجلسني مها 

  .الذّي ميثّل الشعب، و هناك سلطة أخرى هي السلطة القضائية
أّما التنّوعات على Ƴتلف صورها السياسية و غري السياسية، فإنّ حاضنتها هـي السـلطة   

أنّ السلطة التشريعية هي الّتي ستمثّل التنّوعات و التعّدد يف اجملتمع من  التشريعية و جملساها، أي
كلّ الفǞات يف جملسي اللّوردات و العموم، و هي الّتي ُتتابع تطبيق القوانني من قبـل السـلطة   
التنفيذية بصورة سليمة، و هي الّتي Ƣتلك احلق يف اللّجوء إىل منع السلطة التنفيذية من ممارسـة  

  .بشكل أو بǔخر مهامها
التـوازن للقـوى   (و يستهدف من وراء هذا النظام حتقيـق  " مونتسكيو"و هنا يضمن 
أي اعتبار أنّ مثل هذا التوازن يعّبر عن التنّوع املتجانس الذّي اسـتهدفه  ) االجتماعية و السياسية

السياسية بل و هذا التوازن هو الذّي ُيحافȘ على التنّوع، و هو الذّي يضمن احلرية " مونتسكيو"
  .هو شرط للحرية السياسية

راح مفهوم التعّددية ينسحب على كـلّ مفاصـل احليـاة اجملتمعيـة     " مونتسكيو"بعد 
، فلم يقتصر على ضرورة الفصل بني السـلطات، و  )الثقافية-االقتصادية-االجتماعية-السياسية(

ًضا على ضـرورة تعـّدد   فتح صناديق االنتخابات أمام القوى و الفǞات االجتماعية، بل أكّد أي
األحزاب لضمان التعّددية احلزبية، و على مشروعية االختالف يف اآلراء و املصاſ لسائر الفǞات 

  .و االجتاهات و األصناف السياسية و االجتماعية و الثقافية لضمان تعّدد الرأي

  :مستوɅاǧ التعدņدɅة ȍ ȿيȠ التعƘǤ عنȾا  •

Ƣ ّ1(:ركز التعّددية يقوم على مستويني مها من املّتفق عليه عند املعنيني أن(  

I.  ȯȿɉا Ɂستوƫا:  

أن ال أحد ميتلك احلقيقة كلّها، و بالتايل ليس (مستوى الفرد و مبوجبه هناك فكرة تؤكد 
  ).من حق أحد مصادرة آراء و أفكار اآلخرين، و إن بدت غري صحيحة من وجهة نظر ما

                                                 
الرباط، المجلس القومي للثقافة -، مجلة الوحدةالƗعددية السياسية في العالم العربي: محمد نور، فرحات ) 1(

  .07: ص  ،1992و السنة  1العربية، العدد 
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II.  اينǮال Ɂستوƫا:  

الحȘ أنّ اكتشاف ثراء و تعّدد جتارب اجلماعات و الشعوب املستوى االجتماعي، فمن امل
األخرى، دفع األوربيني إىل التعّرف على تلك الشعوب و اجلماعات خارج أوربـا و توسـيع   
معارفهم بالنسبة إىل العامل الذّي كان مقتصًرا يف السابق على العامل املسيحي، ليـدركوا وجـود   

و أنظمة احلكم و أƴـاط احليـاة    لّون و العادات و التقاليدجمتمعات متباينة عنهم يف الِعرق و ال
  .اƀ...طرق التفكريو

  )1(:إنّ ما تقّدم يؤكّد مجلة حقائق أبرزها 
إنّ التعّدد هو دافع فعلي حّتى داخل اجملتمع الواحد املنقسم عمودًيا إىل فǞـات و طبقـات    -1

شاركة ف إنتـاج رأس املـال   متمايزة يف امللكية و النفوذ و األيديولوجيات و مستويات امل
ا إىل انقسامات إثنية و دينيـة  الرمزي، هذا باإلضافة إىل أنّ اجملتمع، كل اجملتمع، منقسم أفقًي

لغوية و مذهبية، و هي ترتبط بالتقسيم االجتماعي للعمل بني التجارة و الّصناعة و الّزراعة و
  .لي بني الرجل و املرأةو احلرف، و كذلك االنقسام بني العمل الذهين و العمل العض

  :إنّ التعددية تعّبر عن نفسها يف اجملتمع من خالل جمموعة صيȠ أبرزها  -2
  ).معاصر-تقلدي/جمّدد-حمافȘ/مييين-يساري(تيارات ثقافية  -
  ).شبابية-عمالية-نسائية-طالبية(حركات اجتماعية  -
  .أحزاب سياسية -
  .تعاونيات نقابية و مجعيات و احتادات -

ة ينتهي إىل بناء التǔلفات بعد املساومة و املفاوضة بني املتمايزات االجتماعية إنّ مبدأ التعّددي -3
 .و السياسية لكسب الرأي العام على املستوى السياسي

حقوق التجربة األخرية تعتمد مبادǛ و يّتصل مبدأ التعّددية بالتجربة الدميقراطية اللِّيربالية، ألنّ -4
جود و حق التعبري و حق املشاركة للمتمايزات يف تسمح باالعتراف بالتعّددية من حيث الو

ق املعارضة يف الوجـود و العمـل،   فاللّيربالية إذا كانت تقوم على ح. احلياة اجملتمعية العامة
على دور كبري لوسائل االتصال بوصفها وسائل تعبري عن املصـاſ جلميـع التنّوعـات    و

                                                 
  .38: ، ص 1998، 1، دار األهالي، دمشق، طƗمƲ المدنيƪƋكالية مفǊوم المƜ: كريم، أبو حالوة ) 1(

 http :www.ahwazstudies.org: ينظر كƦلك الموقع اǗلكتروني 



 الفصل الثالث 

 165

فإنّ هذه ..ى مبدأ التداول السِّلمي للسلطةواملتمايزات يف اجملتمع، و على حّرية التعبري، و عل
املقومات كلّها ختدم التعّددية من حيث االعتراف بالتعّدد و بالتعبري عـن العـّدد و حـق    

 .املشاركة للمتعّددين يف الشؤون العامة
يتحّدد مبدأ التعّددية من مبادǛ أخرى و يشكّل معها منظومـة متكاملـة هـي منظومـة      -5

ل ماهيتها من التقرير حبق األغلبية السياسية و احتـرام آراء األقليـة   الدميقراطية الّتي تتشكّ
 .السياسية، و التقرير حبق املساواة أمام القانون

ترتبط التعّددية مببدأ الفصل بني السلطات، حيث أنّ النظم االستبدادية جتعل اجملتمع بالكامل  -6
اجملتمع ال يذوب داخـل كيـان    أّما يف النظم الدميقراطية فإنّ. منصهًرا داخل كيان الدولة

الّدولة، فال تكون مجيع السلطات متمركزة يف الّدولة، مبعىن آخر ال بّد أن يتواجد إىل جانب 
احلياة األسرية، املشاريع (دوائر يف العمل مستقلّة استقالال ذاتًيا ) سلطة الّدولة(السلطة العامة 

، و ال ُتخضع قواعد سلوك هذه )اƀ...لعلم،االقتصادية، األديان، املهن، النقابات، القضاء، ا
  .الدوائر للسلطة السياسية

يف سياق هذا الواقع االجتماعي و الثقايف و الديين املتمايز يتحّدد مفهوم التعّددية السياسية 
حق اجلماعات االجتماعية و السياسية يف اإلعالن عن وجودها و التعبري عن نفسها، و (بوصفها 

يف املشاركة السياسية، بأن تكون هلا منابرها و قنواهتا و تنظيماهتا املسـتقلّة   أكثر من ذلك حقّها
الّتي ُتمكّنها من اإلعالن عن رǗاها و مواقفها السياسية، بل Ƣكّنها من حتقيق هذه الرǗى يف جمال 

  ).الفعل السياسي
  

•  ȀتوبȭǕ ǫحداǕ / ȯȿɉن اɅȀȊǩ1998 :  

   االȎȦȹاȯ: اجليȈ /اجلȾǤة  )أ 
منعرًجا حاƧًا يف تاريخ جبهة التحرير، إذ كانت إعالًنا رƧًيا  1988أكتوبر  مثّلت أحداث

  .عن أزمة ثقة، بل عداوة، صرƷة بينها و بني رجل الشارع
، "التقدميـة "شـعارات املسـؤولني    تسببت البريوقراطية احلزبية، و اخللل الواضح بـني 

، و ظهور مـا  "الشاذيل بن جديد"هد ممارساهتم اليومية، إضافة إىل الفساد الذي استشرى يف عو
، يف هذه القطيعة بني اجلبهة و ما كانـت  "العسكرية-السياسية-املافيا االقتصادية"أطلق عليه بـ
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مقراهتا، و كانـت أول هـدف للحـرق    فقد ِاستهدف املتظاهرون ". مجاهريها املناضلة"تعتربه 
لى، Ƣكـن مـن وضـع حـد     و تدخل اجليȈ حاƧًا املوقف و بعد سقوط مǞات القت. النهبو

لالضطرابات، و أحّس اجليȈ كما اجلبهة بأنّ صورهتما األسطورية اليت ِاكتسباها مـن حـرب   
و دخلت السلطة مبختلف أنواعها، . 1988تشرين األول / التحرير، قد ِانتهت يف أحداث أكتوبر 

واضـًحا  " دالشاذيل بن جدي"عن من هو املسؤول، و كان  االهتامسياسيون و عسكر يف تبادل 
و جيب على الـذين  ...لقد أنقذ اجليȈ البالد من كارثة" )1(حينما قال يف املؤƢر السادس للجبهة

  ".ينتقدون اجليȈ أن يوّجهوا ِانتقادهم يل أنا شخصًيا فأنا الذي أعطيته األوامر للتدخل

  ȰȎȥ العسɃȀȮ عن السياسɄ: االȹسǶاǡ   )ب 
س الذي ُعقد مباشرة بعد أحداث أكتوبر، يف مؤƢر اجلبهة الساد" شاذيل بن جديد"فرض 

تشرين الثاƆ املوايل، على اللجنة املركزية جمموعة من اإلصالحات من بينها / أي يف شهر نوفمرب 
قبوهلا بفصل احلزب عن الدولة، و رغم ذلك، فقد أعادت ِاختياره كمرشح وحيد النتخابـات  

نتخابه، دفع يف ِاّتجاه تبّني دستور جديـد  و بعد أن Źّ ا. الرئاسية 1988ديسمرب، كانون األول 
و Źّ االستفتاء الشعيب الذي تبّنـى  . للجزائر يؤسس للتعددية احلزبية و فصل اجليȈ عن السياسة

آذار من / مارس  04و يف  )2(.1989شباط / فرباير  05يف " نعم"باملائة  73,4 هذا الدستور بنسبة
السياسية للدستور، قّدم ضّباط اجليȈ اسـتقالتهم مـن   منهم ملبدأ التعددية  احترامانفس السنة، 

  .اللّجنة املركزية للحزب
 Ȉوسيلة الثورة يف التغـيري االجتمـاعي، مكلّفـة    "و مبوجب هذا الدستور، مل يعد اجلي
 24كما كان يف الدستور القدƇ، لقد نّصت املادة " باملسامهة يف تنمية البالد و توطيد االشتراكية

أنّ مهّمة اجليȈ الوطين الشعيب الدائمة هي اǂافظة علـى االسـتقالل   "يد على من الدستور اجلد
إّنه مكلّف بضمان الدفاع عن وحدة البالد و حرمتـها  . الوطين، و الدفاع على السيادة الوطنية

  ...".الترابية

                                                 
)1 ( Ưزائر : الصيداوي، رياƜب السياسية و العسكرية في الƢالن ƖراعاƬ :الحزب-ƩيƜ7، الدولة-ال ،

  .21/03/2007- 1861: الحوار المتمدن، العدد 
  .المقال نفسه) 2(
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» املفوضية السياسـية للجـيȈ  «، مدير "Ʒي رّحال"و أكّد هذا االنسحاب عملًيا العقيد 
من املهم أن يكون اجليȈ الوطين الشعيب فوق كـل صـراع   : " )1(صّرح لصحيفة اجملاهدحينما 
، و ذلك ألّول مّرة 1990وزيًرا للدفاع سنة " خالد نزار"عني اللواء . و يف نفس السياق". سياسي

، و Źّ ذلك بعد أن ِانسحب الرئيس من منصبه كـأمني عـام جلبهـة    1965منذ ِانقالب جوان 
  ).احلزب-اجليȈ-الدولة(فلم يُعد رئيس الدولة Ʒتكر السلطات الثالثة . 1989ة التحرير يف سن

و عدد من وزرائه االنسحاب من " مولود ƥروش"، قّرر رئيس احلكومة 1990و يف ربيع 
  .املكتب السياسي للحزب

•  ŸȂƩا ȰņتȮان التȭǿǕ:  
  :إنّ السياسيني قالوا بأنّ احلزب ال بّد و أن تكون له أركان Ʀسة 

 ȯȿɉا، كالّنهر اجلاري الذي ال يوقف بزمان دون  :اŋجيب أن يكون احلزب شالالً مستمر
زمان، بل الالّزم أن يكون حبيث ال يرتبط وجوده ببقاء زعمائه، كلّما مات زعيم، قـام آخـر   
مكانه، و حّتى لو مات مجيع الزعماء دفعة واحدة، لبقي احلزب، و إّنمـا ُسـمِّي شـالالً، ألنّ    

جب يف احلزب النشاط املتزايد املندفع، و إالَّ فلو سار احلزب سًريا جريانًيا، لتوقف عن التزايد الوا
الكمِّي و الكيفي، و كلّ شيء ليس فيه تزايد، مصـريه إىل الـزوال، كمـا ورد يف احلـديث     

﴿و من مل يكن يف زيادة، فهو يف نقصان﴾ ؛ إذ األحداث تلطمه و تلطمه، حّتـى  :  )2(الشريف
  .يه من الوجودƢح

أن تكون له فلسفة حزبية، ينبعث منها ؛ فليس احلزب عمالً خارجًيا فقط، بـل   :الǮاين 
فلسفة توجب شد بعض أجزائه ببعض، و حتّدد له هدفًا و وسيلة، و تكون هي املرجـع عنـد   

و مثل  ، أو تعميمها أو ما أشبه،االشتراكيةفلسفة ِاستمرار الرأƧالية أو : ، و ذلك مثل االختالف
فلسفة تطبيق عقيدة أو شريعة، أو تعميمها، إىل غري ذلك من الفلسفات الّتي ترجع بالنتيجة إىل : 

  .العقيدة، أو النظام، أو كيفية التطبيق مثالً

                                                 
  .     http://www.rezgar.com. الدولة-الحزب- الجيƫ -1- لرياƯ الصيداوي : مقال ) 1(
، قبساƖ من فكر اǕمام الƪيرازÛǎ معطياƖ الƗعددية الحزبية و حƼ الƗنظيم و الƜƗمƲ: اǗمام الشيرازي ) 2(

  .     http://www.Anabaa.org. م2007هـ، سبتمبر  1428ربيع الثاني - 59مقال لمجلة النبأ العدد 
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 ǬالǮجيب أن يكون احلزب ذا تنظيمات و مؤسسات حملية ترتبط كلّها بالنواة املركزية  :ال
ة، إذا مل تكن، مل يقدر احلزب على العمل يف ذلك اǂل، و لو للحزب ؛ ألنّ تلك التنظيمات اǂلي

املǊخرج للحزب عن الوحدة ؛ فـال يكـون    االنفصامكانت، و لكّنها مل ترتبط باملركز، حصل 
مثـل  ) احلكومات(بينهما ترابط، و بذلك خيرج عن كونه حزًبا واحًدا، بل يصبح مثله، يف عامل 

  .عة أجزاǗهامللوك للطوائف، أو كالبدن املقطو

 ȜابȀوثيقًا ؛ إذ إنّ ذلك هو الذي ميكّن  ارتباطايلزم أن يكون احلزب مرتبطًا بالّناس،  :ال
احلزب من التوسعة الكميَّة و الكيفية و التصاعد، و إالّ فلو ِاƲصر احلزب بأعضاء خاصِّني، بدون 

و التوّسع و التصـاعد،   راراالستمبالّناس، لكن كأقلية يف أكثرية، فإنّ الّناس هم مصدر  االرتباط
احلياة، و إعطاء الزهر و الـورق  يف  االستمراركما ال يتمكن عضو بعد قطعه عن الشجرة، من و
  .الثمر، فكذلك يكون احلزب الذّي ِانقطعت صلُتُه بالنَّاسو

ـ  ي و لذا يتوجب على احلزب أن يكون مع الّناس، فيشرح فلسفة هلم، و خيدمهم، و ُيعط
بدون هذه األعمال الثالثة، يقطع الّناس عالقتهم بـه ؛ إذ هـم ال يريـدون    يأخذ منهم ؛ و و

ديكتاتورًيا يف الفكر، و ال ديكتاتورًيا يف العمل، و ال من يريد السيادة عليهم و حسـب، بـل   
.. و من خيدمهم، ال من يسـتخدمهم يريدون من يفهمهم، و يفهمونه، و من يعطونه و يعطيهم، 

م باحلزب، بقي حزًبا يف فراȟ، ال ميّر زمان، إالّ يذوب و ميـوت، كمـا   إذا قطع الّناس عالقتهو
  .ميوت الغصن املقطوع عن شجرِته

 Ȅامƪالوصول إىل احلكم، سواء كان قصدهم : يلزم زعماء احلزب، أن يكون هدفهم  :ا
 الوصول وحدهم، كما يف األحزاب املبنية على الديكتاتورية، أو مبعاونة األحزاب األخرى، كما
يف األحزاب املبنية على الدميقراطية، و إالَّ فإذا مل يقصد احلزب ذلك، مل يكن له هدف سياسي، 

و ما ذكرناه ..احلديث، ال يسمَّى مثل ذلك حزًبا االصطالحو هو خارج عن حمل الكالم ؛ و يف 
كن هناك باحلكم وحده، كان ديكتاتورًيا، هو فيما إذا مل ي االستǞثارمن أنّ قصد احلزب إذا كان 

جناحان حقيقيان يف احلرب، مها مبƕلة حزبني، أو أجنحة، و إالّ فلم يكن ديكتاتورًيـا، إذا مـا   
  .توفّرت يف تلك األجنحة أو اجلناحني، ما يتوفّر يف األحزاب املستقلّة، أو احلزبني املستقلّني
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جلماعـة  ا« )1(و ّمما تقّدم من املقّومات اخلمسة للحزب، يتجلّى تعريف احلزب، و هـو 
املترابطة من الّناس الذّي هلم تنظيم على سطح الّدولة، و هلم فلسفة خاّصة، و هو فهم الوصـول  

  .»إىل احلكم

  :ǕسǤاǡ التعدņدɅة اȂƩبية  •
حيث ُتعـاƆ طبقـة مـن اجملتمـع     .. ِلمنشأ األحزاب أسباب عديدة، كأن يكون طبقًيا

لى تنظيم عملها يف حزب و النضال من ّمما يدفع هذه الطبقة ع.. على يد طبقة أخرى االضطهاد
و قد تباينـت اآلراء يف هـذه   . و قد شهد التاريخ أمثلة كثرية على ذلك. أجل حتقيق مصاحلها

أسلوب الثـورة   اعتمد:  )2(لتحقيق األهداف املǊعلنة، فبعضهم إتباعهااألحزاب حول الطرق الّتي 
، و اآلخر أروقـة الربملـان   )وميةأو القاألحزاب الشيوعية (املسلّح لتحقيق اهلدف  االنقالبأو 
األحـزاب  (الدميقراطية للوصول إىل السلطة التشـريعية و التنفيذيـة    االنتخاباتالنضال عرب و

السبب اآلخر الذي يدفع إىل تأسـيس  ).. الدميقراطية أو األحزاب الليربالية و اǂافظة االشتراكية
و تبلور مطالب معّينة ال يتّم حتقيقها إالَّ عـن   احلزب هو التطور احلضاري و املشاكل املرافقة له

تلّوث البيǞة، الذّي دفع بكثري من الناشطني إىل تنظيم عملهم يف إطار : طريق تشكيل حزب، مثل 
يف النظام الدميقراطي يعيȈ اجملتمع يف حالة متحّركة على مجيع األصعدة السياسية ...حزب اخلǊضر

إىل جانب نشوء األحزاب، هناك أيًضـا زوال لبعضـها علـى     و. اƀ...و الثقافية االقتصاديةو 
  .الساحة السياسية

•  ȤالǶالت ǡاȂحǕ:  

I.  Ɨȕالو ȀɅȀǶة التȾǤج ǡȂح:  

و حّتى مطلع التسعينات من القرن  1962إّنه احلزب الذّي حكم اجلزائر منذ استقالهلا عام 
لتشريعية الّتي أجريت يف هنايـة  الفائت بصفته القوة السياسية األوىل يف البالد، حّتى االنتخابات ا

                                                 
  .     http://www.Anabaa.org. اǗمام الشيرازي - المقال نفسه ) 1(
، 1، ج األحزاب السياسية في ظل النظام الديمقراطي: موسوعة الزقورة : الشيخلي عادل عباس، . د) 2(

http://www.zaqora.4t.com.  
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و الّتي فازت فيها اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ، ما أّدى إىل حدوث  )1(،1992و بداية عام  1991عام 
  .انقالب على العملية الدميقراطية، أدخلت اجلزائر يف أتون حرب أهلية ِاستمرت عقًدا من الزمن

ترشـيح  " علي بن فليس"عام السابق و شهد هذا احلزب أزمة كبرية، عندما أعلن أمينه ال
، فِاحتدم الّصراع آنـذاك بـني مؤيـدين لـرئيس     2004نفسه رƧًيا لالنتخابات الرئاسية عام 

اجلمهورية، كانوا ميثلون أقلية داخل احلزب، و ال Ʒتلون مواقع مقّررة يف اجلهاز احلزيب، و بـني  
  .ه املعلن يف االنتخاباتو منافس" بوتفليقة"خصم " بن فليس"مؤيدين لرئيس احلكومة 

ـ " عبد العزيز بلخادم"يف غضون ذلك قام  : الذّي أظهر وفاءه املطلق للرئيس بوتفليقة، بـ
 2003الذي كاد أن ينشق خالل عامي " (حزب جبهة التحرير الوطين"منعت " حركة تصحيحية"

ـ " لعلي بن فليس"من االصطفاف على أرضية اخلط السياسي ) 2004و  لحـزب،  ام لاألمني الع
أميًنا عاًما جديًدا يف أعقـاب املـؤƢر    2005فرباير  02أعادت اللّحمة إىل احلزب، فانتخب يف و

احلـزب  " (جبهة التحريـر "و يف أجواء االنتخابات التشريعية املقبلة، جاءت . الثامن التوحيدي
شـهد  يف صدارة القوى الّتي نالت منها صيحات االستهجان و نربات التمّرد، حيـث ي ) احلاكم

 ...احلزب الذّي يف الصَّدارة غليان مستشري يف عموم اǂافظات

II.  ɄȕاȀȪƹالد Ɨȕالو Ȝņمǲالت ǡȂح:  

هو انشقاق عن جبهة التحريـر  " حزب التجّمع الوطين الدميقراطي"من املعلوم تارخيًيا أنّ 
" اليمني زروال"الوطين، عندما بدا أنّ املؤسسة العسكرية اجلزائرية استفادت املبادرة يف ظلّ رئاسة 

تدعو " عبد احلميد مهري"يف ظلّ رئاسة " جبهة التحرير"يف منتصف التسعينات، و عندما بدأت 
" حزب التجّمع الوطين الـدميقراطي "فقد تأّسس . املنحلّة" اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ"إىل حوار مع 

اية جويلية من العام عينه و فاز يف االنتخابات النيابية الّتي أجريت هن )2(،1997 يف مارس من عام
قبل أن Ʒصد اجملالس اǂلية يف االنتخابات الّتي Ƣّت يف أكتوبر مـن   -أي بعد ثالثة أشهر فقط-

السنة ذاهتا، األمر الذّي أǊوحي للكثريين أنّ عملية التزوير قد حصلت، و هذا بالّضبط ما أشار إليه 
                                                 

 ،  2007- 04- 10يƣ توفيق مريني، التار: غليان في انتخابات الجزاƑر لـ: مقال بعنوان ) 1(

   http :www.elzamal.net:الموقع اǗلكتروني 

 ،  2007- 04- 10توفيق مريني، التاريƣ : غليان في انتخابات الجزاƑر لـ: مقال بعنوان ) 2(

   http :www.elzamal.net:الموقع اǗلكتروني 
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أن يتكرر األمر يف االنتخابات التشريعية األخرية بلخادم قبل التغيري األخري، معرًبا عن خشيته من 
2007.  

قد ُمـين Ɲسـارة   " أƥد أوƷي"الذّي يقوده " حزب التجمع الوطين الدميقراطي"و كان 
ذلـك  نائًبا، و 48ف الثالث مع حوايل وضعته يف الّص 2002كبرية يف االنتخابات التشريعية لسنة 

صاحب األكثرية املطلقة يف اجمللس الـوطين  " وطينجبهة التحرير ال"يف الوقت الذّي حصل حزب 
جمتمـع  "حلركـة   05وزيًرا جلبهة التحرير يف مقابل  16، 385مقاعد نيابية من  210الشعيب على 

من اهلّزات االرتدادية إلعالن القـوائم يف  " التجّمع الوطين الدميقراطي"و مل يسلم حزب ". السِّلم
  ..االنتخابات التشريعية األخرية

  

III. Ȁلم حņالس Ȝتمƭ ةȭ)Ȅƥ: (  

" حمفوƲ ȗناح"، اكتفى الشيخ 1988أكتوبر " انتفاضة"مع إقرار التعّددية يف اجلزائر عقب 
رابطـة  "يف اليوم نفسه تأّسست فيـه  " اجلمعية الوطنية لإلرشاد و اإلصالح"يف البداية بتأسيس 
يَّة، و كان للنجاح الكاسـح  ، الّتي ِاعتربها غري سياس1989نوفمرب  12أي يف " الدعوة اإلسالمية

أثر عميق يف دفع الشيخ  1990يف االنتخابات البلدية عام " اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ"الذّي حقّقته 
" حركـة اجملتمـع اإلسـالمي   "فأّسس . إىل تشكيل تنظيمه السياسي اخلاص به" حمفوƲ ȗناح"
ؤƢر تأسيسي عقد يف مارس و أنتخب رئيًسا للحركة يف م )1(،1990ديسمرب  6بتاريخ ) ƥاس(

1991.  
االجتاه اإلسالمي املعتدل يف اجلزائر، و هي امتـداد تـارخيي لتنظيمـات    " ƥاس"Ƣثل حركة 

الّتي " اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ"اإلخوان املسلمني، و استقطبت جزءăا أساسًيا من القاعدة االنتخابية لـ 
" حمفوƲ ȗنـاح "و ينادي الشيخ . ق هلا جزءăا من أحالمهاالّدعم على أمل أن ُيحقِّ" Ʋناح ǂȗفو"قّدم 

بإستراتيجية إصالحية تأخذ بالتدّرج يف حتويل الّدولة و اجملتمع و السلوك الفردي يف ضـوء التعـاليم   
بل انطالقا من الرǗية " كفر و وافدة غربية"اإلسالمية ؛ و عدم التعاطي مع املسألة الدميقراطية على أّنها 

  .على النطاق العريب" اإلخوان املسلمني"اها تيار الّتي يتبّن
                                                 

 ،  2007- 04- 10توفيق مريني، التاريƣ : غليان في انتخابات الجزاƑر لـ: مقال بعنوان ) 1(

   http :www.elzamal.net:الموقع اǗلكتروني 
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، ألنّ الدستور اجلديـد  "حركة جمتمع السِّلم"إىل تغيري اƧها، فأصبحت تسّمى " ƥاس"جلأت 

Ʒظر قيام األحزاب على أساس ديين أو ثقايف أو جهوي أو لغوي أو جنسي أو مهـين، و   1997عام 
و بعـد أن  . املعتدل غري اجملاهر أن تكون حزب إسالم الّدولةهي تأمل لكوهنا Ƣثل على الدوام اإلسالم 

أبـو  "رئاسة احلركة  عاًما، خلفُه يف 61عن عمر يناهز  2003يف عام " حمفوƲ ȗناح"تويف الشيخ 
Ɔمقعًدا 38، فتراجعت احلركة يف عهده إىل املرتبة الرابعة حبصوهلا على "جّرة سلطا.  
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  :Ȗǹة الدǿاسة اƫيداȹية

  

  .حتديد طبيعة الدراسة امليدانية  . أ

 .إجراءات ووسائل الدراسة امليدانية  . ب

  .عرض وحتليل النتائج  . ت
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  :Ȗǹة الدǿاسة اƫيداȹية

لقد عمدنا منذ الوهلة األوىل، إىل تصميم خطة الدراسة امليدانية يف اإلطـار املنـهجي   

رية التحليلية من رسالة البحث، ويف نفس الوقت الذي من شأنه أن يكمل الدراسة النظ

  .يتوافق وطبيعة املادة اليت أخضعت للدراسة

وبناء على ذلك، فقد كان ال بد أن Ƣر خطوات الدراسة امليدانية قبل اكتماهلا باملراحل 

  :واإلجراءات التالية

  .حتديد طبيعة الدراسة امليدانية  . أ

 .إجراءات ووسائل الدراسة امليدانية  . ب

 .وحتليل النتائجعرض   . ت
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  :ƠدɅد Ǥȕيعة الدǿاسة اƫيداȹية: ȿǕال

حزب جبهة ' اهلوية الدينية والنخبة السياسية يف اجلزائر( نظرا ألن موضوع الدراسة هو

، ميثل ضمنيا أحد الفروع الرئيسة والشاملة الذي يتطلب وال شـك  )'التحرير أƴوذجا

التحقق من وجود هذه اهلويـة بـني    إخضاعه للبحث والدراسة، للوصول إىل مرحلة

  .مستويني التصور واملمارسة تكامال أو عدمه

النظريـة التحليليـة   ( فقد جلأنا إىل حتقيق هذا الغرض من خالل استخدام الدراسـة  

، معتمدين على املصادر واملراجع التارخيية والوثائق والتقارير الرƧية ونصوص )الكيفية

نا ذلك مع السمة املوضوعية اǂسوسة اليت Ź حتقيقها ملفكرين وعلماء االجتماع، وقر

  .يف هذا اجملال

إن الدراسة امليدانية Ź إعدادها على أساس مجع البيانات واحلقائق، اليت من شـأهنا أن  

تكشف عن خمتلف الرǗى واالجتاهات واملضامني واألعمال اليت تنـدرج يف تركيـب   

، وممارسة السياسة االجتماعيـة  "وطينحزب جبهة التحرير ال"هوية احلزب السياسي 

اجملسدة، ذلك أن هذا احلزب هو يف حد ذاته ميكن أن نعتربه Ƴبة سياسية تارخيية هلـا  

حمطات تكشف عن طبيعتها املتغرية واملتبدلة وفق الظروف واحلراك االجتماعي، وكذا 

دة شـعبية  االتصال بني احلزب كأساس للتغيري والبناء، واجملتمع ƛميع شرائحه كقاع

  .ومجاهريية
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وتكشف كذلك الدراسة امليدانية عن مدى فعالية الربنامج السياسـي املنطلـق مـن    

، يف جتسيد العمل احلزيب كسـلوك  1954تصورات احلزب، ومن مبادǛ أول نوفمرب 

  .وممارسات وفق الربنامج واملعتقد احلزيب
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  .ǙجȀاǒاȿȿ ǧساȰǝ الدǿاسة اƫيداȹية: ǭاȹيا

  :ȪɅة اȎƩوȯ علɂ الǤياȹاȀȕǧ  . أ

كوسيلة وأداة ميدانية جلمع البيانات باعتبارها من الوسـائل  ) املقابلة(قمنا باستخدام 

امليدانية انتشارا إىل جانب االستبيان يف عملية مجع البيانات، فضال عن كوهنا تتوافـق  

  .وطبيعة هذه الدراسة امليدانية، ويليب الغرض من إجرائها

عها منظمة، وفيها يتم سؤال املبحوث سلسلة من األسǞلة املعدة سـلفا،  هذه املقابلة نو

واليت سبق وحددت أƴاط إجابتها، فهناك قدر ضǞيل من التنوع يف األجوبة، وهـذه  

  .املقابلة تركز على األجوبة العقالنية، وليس على األجوبة العاطفية

سـؤاال،  "30موعها تضمنت يف جم) ثالث صفحات(من ) املقابلة(وقد Ź إعداد دليل 

وكل سؤال تضمن من ورائه شرح وتبيني، مع اختيار الرأي واالجتاه الذي يتوافق معه 

مع العلم أنه روعي يف إعدادنا ألسǞلة املقابلـة الوضـوح والبسـاطة،    . أو يعتقد فيه

على اإلدالء برأيهم دون صـعوبة أو  ) املبحوثني(واالبتعاد عن كل إحراج، مما يساعد 

  .تكلف

ساعدتنا يف عملية الدراسة امليدانية بعض الصيȠ واملالمح اخلاصة بالوجه واليـدين  كما 

، يف إعطاء الدالئل ...وطريقة الكالم والصمت الطويل واخلروج عن موضوع السؤال

  ).املبحوثني(والرباهني على ذلك، و حماولة منا االقتراب أكثر من 
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منها جانبا معينا، وذلـك مراعـاة    وقد Ź إعداد هذه األسǞلة، حبيث Ƣثل كل جمموعة

  :للترتيب وسهولة التفريȠ مث االستنتاج، كما يلي

  .احلالة الشخصية -1

 .احلالة التنظيمية والسياسية -2

  .احلالة االجتماعية والثقافية -3
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ǡ- يةȹيداƫاسة اǿالد ȯاƭȿ مǲح:  

زائري، فإنه قد نظرا لعدد هيǞات احلزب الكبري، وانتشارها يف خمتلف جهات القطر اجل

من حمافظات ) املقر الوالئي للحزب(Ź حتديد الدراسة امليدانية، يف نطاق حمافظة واحدة 

" حمافظة على املستوى الوطين، وقد Ź اختيار حمافظـة / 31/واليت يبلȠ عددها  احلزب

  ".تلمسان 

  :وŹ هذا االختيار وفق سببني رئيسني

قياس إىل جمموع اǂافظات األخرى، مـن  تقع حمافظة تلمسان يف مرتبة الوسط بال .1

  .حيث املساحة، وعدد السكان، وعدد املناضلني، وعدد هيǞات احلزب القاعدية

توفرت لدينا يف هذه اǂافظة إمكانيات وتسهيالت، مبا كان يتناسب وإجـراءات   .2

 .الدراسة امليدانية

حيث الدراسة  مبا أنين أدرس يف جامعة تلمسان، فقد كانت هذه اǂافظة قريبة من .3

 .االستطالعية، وإجراء املقابالت مع املبحوثني، دون مصاعب أو عراقيل
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ǯ- دهاɅدƠȿ العينة ǿتياǹا ǡسلوǕ:  

مبا أن حمافظة تلمسان اليت Ƣثل جمال الدراسة امليدانية، هبا عدد كبري مـن السـكان،   

الدراسة، ) عينة(ديد ومستويات خمتلفة من هيǞات احلزب، فقد Ź منذ الوهلة األوىل، حت

  :وذلك حسب مرحلتني

  :املرحلة األوىل يف حتديد العينة. 

، الـيت تشـملهم   ) اǂافظة الوالئيـة (Ź فيها اختيار العينة على أساس هيǞات احلزب 

  .الدراسة امليدانية

  :املرحلة الثانية يف حتديد العينة. 

وقد Ź استخدام هـذه املـرة، أسـلوب االختيـار     العينة، ) وحدات(تتعلق بتعيني 

  ).العشوائي(
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  :ƠليȰ اƫعȖياǧ الǝȀيسة للدǿاسة

لقد تبني من خالل الدراسة التحليلية وامليدانية، للهوية الدينية والنخبة السياسية 

، املعطيـات الرئيسـة   " -أƴوذجا –حزب جبهة التحرير الوطين "يف اجلزائر 

  :التالية

احلزب يعمل يف إطار املصلحة العامة والكلية للمجتمع، كانت كلما كان  .1

على مسـتوى  (اجلماهري الشعبية راضية على الربنامج السياسي للحزب 

، وكلما كانت املصلحة اخلاصة الفردية غالبة، كانت اجلمـاهري  )التنظري

  ).تنظريا وممارسة(الشعبية ناقمة على الربنامج احلزيب 

املعرب عن هويتـه  (أن ُيخضع برناجمه السياسي ال ميكن للحزب السياسي  .2

للواقع االجتماعي، إال من خالل الظروف والعوامل االجتماعية، ) ومبادئه

 .اليت تساهم يف عملية التكييف واملالئمة

كلما كان احلزب السياسي أكثر واقعية وارتباطا بالبيǞـة االجتماعيـة،    .3

بقاء سلطته ونفـوذه،  توفرت لديه أسباب القوة والفاعلية، وحافȘ على 

وكلما كان احلزب السياسي مثاليا وطوباويا وانفصاال عن اجملتمع، يفقد 

 .أسباب الفاعلية، وسارع إىل الضعف والزوال

ميتلك احلزب السياسي على الصعيد العملي واملمارسة، خربة ثورية غنيـة   .4

تأتت له من خالل جتربة الثورة التحريرية، خالف األحـزاب السياسـية   
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اجملتمعات اإلƴائية، اليت تنطلق عـادة مـن مبـادǛ    خرى القائمة يف األ

، بينما تظل تفتقر دائمـا إىل  )على املستوى النظري(إيديولوجية جاهزة 

 .اخلربة واملمارسة العملية

يعترب حزب جبهة التحرير الوطين، من األحزاب السياسية احلديثة، بفضل  .5

ل اجملتمع، على شكل منظمـات  مساعيه إىل إقامة التنظيمات املوازية داخ

 .مجاهريية Ƣثل خمتلف الفǞات االجتماعية

يتميز احلزب بصورة أساسية بكونه ال ميثل مصاſ طبقة اجتماعية واحدة،  .6

االجتماعية، بطريقة موضوعية يف بل ميثل مصاſ مجيع الطبقات والفǞات 

ثـورة  إطار الƕعة الوطنية، ولقد ساعدت هذه النظرة الشمولية يف ظل ال

التحريرية، على خلق تكامل وارتباط عضوي بني مجيع أفـراد اجملتمـع،   

 .روح التعاون واإلقدام على العمل املشتركوعلى تقوية 

احلزب السياسي كنخبة سلطوية يف اجملتمع، يعمل على إعطاء نوع مـن   .7

التوازن والضبط االجتماعي بني خمتلف الفǞات االجتماعية، وذلك انطالقا 

ووصوال إىل ممارساته يف احلقل االجتماعي املليء بالصراعات  من تصوراته

 .والتوجهات
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ǬǶǤال ǰǝتاȹ:  

اهلوية الدينية والنخبـة  " عن دراسة ميكن تلخيص النتائج اليت ترتبت 

يف النقاط " -حزب جبهة التحرير الوطين أƴوذجا -السياسية يف اجلزائر

  :التالية

ا زال Ʒتاج إىل أمـور عمليـة   احلزب السياسي مثله كباقي األحزاب، م .1

جتعله ميارس برناجمه احلزيب على أكمل وجه، مقارنة مبرجعياته الفكريـة  

  .واإليديولوجية

جعلت الظروف والصراعات اليت مرت هبا اجلزائر، احلزب بني املطرقـة   .2

  žوالسندان، فبدل أنه يوجه اجلماهري وفق برناجمه السياسي، أصبح يعـا

 .عيةوينظر للمشاكل االجتما

إن احلزب السياسي وانطالقا من املبادǛ املرسومة، Ʒاول أن جيعل مـن   .3

هذه املبادǛ ممارسات واقعية، ولكن ميكن أن نقول أن احلزب اليوم Ʒتاج 

أكثر إىل صياغة مفاهيمه التعبريية، يف خضم الوقائع اليت يعيشها الفـرد  

 .اجلزائري

احلزب أن يركز على أهم  إن جمال اهلوية واسع وشامل، ولكن هذا ال مينع .4

، مستندا بذلك )الدينية، والوطنية(النقاط، وƷافȘ على أصول هذه اهلوية 

 .ةعلى منهجية علمية وعملي
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يستند احلزب إىل عنصر فعال وإجيايب، قد غاب بصـورة رهيبـة علـى     .5

الساحة الوطنية، وهو عنصر االحتواء، والذي بفضله يسـتطيع احلـزب   

ماهري وفق املخطط املرسوم واملدروس، واملبين السياسي أن يقود هذه اجل

 .على املقومات الوطنية واإلسالمية

الرئاسـي، أن   فاستطاع احلزب من خالل مشروعه، واملتمثل يف التحال .6

يكسب كثري من اإلجيابيات، واليت Ƣكنه من أن جيعـل تصـوراته ُتـبىن    

ينبغـي أن  مبوضوعية من خالل آراء اآلخرين، ووفق املصلحة العامة اليت 

 .داخل اجملتمعُتراعى 

إن عملية البناء اليت يوليها احلزب السياسي اهتمامه، مبنية أساسا علـى   .7

واليت هي يف احلقيقة منطلقات منهجية معتربة، Ƣكن جانب من املرحلية، 

احلزب من أن يبدأ بأهم األولويات، واملتمثلة يف صياغة مشروع وطـين  

 .ة من االنتماء والوطنيةموحد مبين على أسس متينة، مأخوذ

ال بد على احلزب السياسي أن تكون نظرته للوقائع االجتماعية املـتغرية   .8

واملتبدلة، وسطية بني ما يتصوره كمشروع، وبني ما يطبقه كممارسـة،  

 .حىت ال ختتل املوازين وتنهار القوى املرجوة من وراء ذلك
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تكون من ورائـه   املمارسة يف الواقع االجتماعي، حتتاج إىل جهد جبار، .9

التضحيات، من أجل الوطنية واملعتقد، ألن السياسـية تسـتدعي علـى    

 .السياسي الناضج، أن يسري أموره مبقتضى احلكمة واملصلحة املأمولة

إن عملية الضبط االجتمـاعي مهمـة ورئيسـية يف حيـاة      .10

اجملتمعات، وال ميكن للحزب السياسي أن يتسم هبا إال وفـق، أمـرين   

 .ديين، وآخر عمليوازع : مهمني
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  :ǹاƢة

إن حماولة إبراز مسرية جبهة التحرير الوطين، وتقفي آثارها ليس باألمر السهل،        

فهو عمل Ʒتاج إىل جمهود جبار وال يسعه كتيب واحد، بل إنه يستحق أن ُيجمع يف 

جملدات ينربي له أساتذة ومفكرون ومناضلون مقتدرون من القدامى أو احلديثي العهد 

  .ه وعايشوا مراحل الكفاح والنضال عرب الزمنبه، وممن Ƣرسوا في

، قد أصبغت على حزب )1962-1954( ليس هناك شك أن الثورة التحريرية        

جبهة التحرير الوطين مكانة بارزة، حيث حولته من جمرد حزب سياسي مبتـدǛ إىل  

حزب ثوري قائد، يتميز عن مجيع األحزاب العربية األخرى، ويقع يف أعلى درجـة  

  .لقياس إىل األحزاب السياسية يف الشعوب املتخلفة والسائرة يف طريق النموبا

، أصبح خيضع لعوامل وظروف جديدة تتعلق 1963إال أن تقييم احلزب منذ عام       

باجملتمع اجلزائري، الذي واجه منذ البداية مشكلة التخطـيط للمسـتقبل وضـرورة    

ألن املوجهني للمجتمع اجلزائري يف هـذا   ونظرا. االرتقاء إىل مستوى احلياة املتطورة

املضمار، كانوا يفتقرون دائما إىل احلد األدƅ من املعرفة أوال، واخلربة ثانيا، والرǗيـة  

الواضحة ثالثا، فإن حماوالت اجملتمع اجلزائري للخروج من دائرة التخلـف والتبعيـة،   

الواقع وكأن احلزب  نتيجة لذلك قد طغت عليها مظاهر اهلامشية والتصور البعيد عن

يف واد، والقاعة الشعبية يف واد آخر، والربنامج املسطر للخدمـة االجتماعيـة يف واد   

الجتماعات يف مجيـع  ثالث، وكثرت الشعارات، وأصبع عدد املؤƢرات والندوات وا
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املستويات، يفوق عدد املشاريع واالجنازات، وبدال أن Ʒقـق املـوجهني للمجتمـع    

اجلزائري يف كل حماولة، خطوة جديدة فإهنم أصبحوا يكررون اخلطوة الواحدة مǞات 

  .املرات

هذا ما أدى بصورة مباشرة إىل تبذير مفرط يف الوقت ويف اإلمكانيات املاديـة،        

لى حساب استقرار وطموح الفرد اجلزائري، وارتسمت القطيعة بني القمـة  وذلك ع

والقاعدة، وتوسعت الفجوة بني تصورات احلزب على أنه Ƴبة من صـفوة اجملتمـع،   

وبني ممارساته اليت تعرب عن وجه من وجوه هويته ومبادئه، واليت هي يف احلقيقة نفس 

والوحدة والعمل املشـترك واملبـادرة    ءهوية الشعب اجلزائري، هوية املعتقد، واالنتما

  .الفعلية يف إطار اخلدمة االجتماعية

ثورة املظفرة، وأرسى معامل مشروع ، برنامج ال1954لقد حدد ميثاق أول نوفمرب        

مجهوريـة جزائريـة   " اجملتمع، وهي يف األساس حترير الوطن، مث حترير اإلنسان بإقامة 

، وهذا هو أحسن تعبري عن اهلوية الدينية "بادǛ اإلسالميةدميقراطية اجتماعية يف إطار امل

 .لنخبة سياسية، هي جبهة التحرير الوطين، وهذه اجلبهة تراث للجميع
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ǭƭȆøøøøøøøǠ  
  

  بسم اŸ الّرحمن الّرحيم
  نداء إلى الشعب الجزاƑري

  هƦا هو نص أول نداء وجهته الكتابة العامة لجبهة التحرير الوطني
  1954إلى الشعب الجزاƑري في أول نوفمبر 

  أيها الشعب الجزاƑري،"
  
  أيها المناưلون من أجل القưية الوطنية،

نعني الشعب بصفة عامة، و المناưلون  -أنتم الƦين ستصدرون حكمكم بشأننا 
نſعلمكم أن غرưنا من نشر هƦا اǗعالن هو أن نوưح لكم األسبابł  -بصفة خاصة 

العłميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوưح لكم مشروعنا و الهدف من عملنا، و مقومات 
قي، اǗفريوجهة نظرنا األساسية التي دفعتنا إلى االستقالل الوطني في إطار الشمال 

رغبتنا أيưا هو أن نجنبكم االلتباس الƦي يمكن أن توقعكم فيه اǗمبريالية و عمالƌها و
  .اǗداريون و بعƯ محترفي السياسة االنتهازية

قد أدركت  - بعد مراحل من الكفاح- فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية 
هو خلق جميع  -في الواقع-فƦƎا كان هدف أي حركة ثورية . مرحلة التحقيق النهاƑية

الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فƎننا نعتبر الشعب الجزاƑري في أوưاعه 
الداخلية متحدا حول قưية االستقالل و العمل، أما في األوưاع الخارجية فƎن االنفراج 
الدولي مناسب لتسوية بعƯ المشاكل الثانوية التي من بينها قưيتنا التي تجد سندها 

  .الدبلوماسي و خاصة من طرف إخواننا العرب و المسلمين
إن أحداث المغرب و تونس لها داللتها في هƦا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل 

و مما يالحظ في هƦا الميدان أننا منƦ مدة طويلة أول . الكفاح التحريري في شمال إفريقيا
ها مع األسف التحقيق أبدا بين هǉƦ الوحدة التي لم يتح ل. الداعين إلى الوحدة في العمل

  .األقطار الثالثة
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إن كل واحد منها اندفع اليوم في هƦا السبيل، أما نحن بقينا في مƌخرة الركب فƎننا 
نتعرƯ إلى مصير من تجاوزته األحداث، و هكƦا فƎن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها 

سيƐ، محرومة من سند محطمة، نتيجة لسنوات طويلة من الجمود و الروتين، توجيهها ال
الرأي العام الưروري، قد تجاوزتها األحداث، األمر الƦي جعل االستعمار يطير فرحا 

  .ظنا منه أنه أحرز أưخم انتصاراته في كفاحه ưد الطليعة الجزاƑرية

  .Ƌن المرحǂة Ƣطيرة
أمام هǉƦ الوưعية التي يخشى أن يصبح عالجها مستحيال، رأت مجموعة من 

ين المناưلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي ال تزال الشباب المسƌول
سليمة و مصممة، أن الوقت قد حان Ǘخراج الحركة الوطنية من المأزق الƦي أوقعها فيه 
صراع األشخاص و التأثيرات لدفعها إلى المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا 

  .المغاربة و التونسيين
Ǝننا نوưح بأننا مستقلون عن الطرفين اللƦين يتنازعان السلطة، إن و بهƦا الصدد ف

حركتنا قد وưعت المصلحة الوطنية فوق كل االعتبارات التافهة و المغلوطة لقưية 
األشخاص و السمعة، و لƦلك فهي موجهة فقط ưد االستعمار الƦي هو العدو الوحيد 

  .منح أدنى حريةاألعمى، الƦي رفƯ أمام وساƑل الكفاح السلمية أن ي
جبهة : تظهر تحت اسم  ةو نظن أن هǉƦ أسباب كافية لجعل حريتنا التجديدي

  .التحرير الوطني
و هكƦا نستخلص من جميع التنازالت المحتملة، و نتيح الفرصة لجميع المواطنين 
الجزاƑريين من جميع الطبقات االجتماعية، و جميع األحزاب و الحركات الجزاƑرية أن 

  .الكفاح التحريري دون أدنى اعتبار آخرتنưم إلى 
و لكي نبين بوưوح هدفنا فƎننا نسطر فيما يلي الخطوط العريưة لبرنامجنا 

  .السياسي

 ǛƴǶǩƗ:  االستقالل الوطني بواسطة:  
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1 -  Əمن إطار المبادư ات السيادةƦ رية الديمقراطية االجتماعيةƑإقامة الدولة الجزا
  .اǗسالمية

 .ساسية دون تمييز عرقي أو دينياحترام جميع الحريات األ - 2

  

 ƞǾǪƱƗƴǩƗ ǛƗƴǵȁƗ:  

التطهير السياسي بƎعادة الحركة الوطنية إلى نهجها الحقيقي و القưاء على جميع  - 1
 .مخلفات الفساد و روح اǗصالح التي كانت عامال هاما في تخلفنا الحالي

ظام تجميع و تنظيم جميع الطاقات السلمية لدǎ الشعب الجزاƑري لتصفية الن - 2
 .االستعماري

 ƞǾƩƷƘƲǩƗ ǛƗƴǵȁƗ:  

  .تدويل القưية الجزاƑرية - 1
  .تحقيق وحدة شمال إفريقيا في داخل إطارها الطبيعي العربي و اǗسالمي - 2
في إطار ميثاق األمم المتحدة نƌكد عطفنا الفعال تجاǉ جميع األمم التي تساند قưيتنا  - 3

  .التحريرية

 ƫƘǞǦǩƗ ǨƕƘƽǷ:  

ة، و اعتبارا لǖوưاع الداخلية و الخارجية، فƎننا انسجاما مع المبادƏ الثوري
  .سنواصل الكفاح بجميع الوساƑل حتى تحقيق هدفنا

إّن جبهة التحرير الوطني، لكي تحقق هدفها يجب عليها أن تنجز مهمتين أساسيتين 
في وقت واحد و هما ك العمل الداخلي سواء في الميدان السياسي أو في ميدان العمل 

ل في الخارج لجعل القưية الجزاƑرية حقيقة واقعة في العالم كله، و Ʀلك المحƯ، و العم
  .بمساندة كل حلفاƑنا الطبيعيين

إن هǉƦ مهمة شاقة ثقيلة العبء، و تتطلب كل القوǎ و تعبƑة كل الموارد الوطنية، 
  .و حقيقة إن الكفاح سيكون طويال و لكن النصر محقق
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طƑة و للتدليل على رغبتنا الحقيقية في و في األخير، و تحاشيا للتأويالت الخا
السلم، و تحديدا للخساƑر البشرية و إراقة الدماء، فقد أعددنا للسلطات الفرنسية وثيقة 
مشرفة للمناقشة، إƦا كانت هǉƦ السلطات تحدوها النية الطيبة، و تعترف نهاƑيا للشعوب 

  .التي تستعمرها بحقها في تقرير مصيرها بنفسها
رسمية، ملغية بƦلك كل األقاويل نسية الجزاƑرية بطريقة علنية و االعتراف بالج - 1

الجغرافيا جزاƑر أرưا فرنسية رغم التاريƣ والقرارات و القوانين التي تجعل من الو
  .و اللغة و الدين و العادات للشعب الجزاƑري

فتح مفاوưات مع الممثلين المفوưين من طرف الشعب الجزاƑري على أسس  - 2
  .ادة الجزاƑرية وحدة ال تتجزأاالعتراف بالسي

خلق جو من الثقة و Ʀلك بƎطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين و رفع اǗجراءات  - 3
  .الخاصة و إيقاف كل مطاردة ưد القوات المكافحة

 ǨƛƘǢǮǩƗ Ǽǝ Ƿ:  

فƎن المصالح الفرنسية، ثقافية كانت أو اقتصادية و المحصل عليها بنزاهة، ستحترم  - 1
  .نسبة لǖشخاص و العاƑالتو كƦلك األمر بال

جميع الفرنسيين الƦين يرغبون في البقاء بالجزاƑر يكون لهم االختيار بين جنسيتهم  - 2
األصلية و يعتبرون بƦلك كأجانب تجاǉ القوانين السارية أو يختارون الجنسية 
الجزاƑرية و في هǉƦ الحالة يعتبرون كجزاƑريين بما لهم من حقوق و ما عليهم من 

  .واجبات
حدد الروابط بين فرنسا و الجزاƑر و تكون موưوع اتفاق بين القوتين االثنتين على ت - 3

  .أساس المساواة و االحترام المتبادل

أيها الجزاƑري، إننا ندعوك لتبارك هǉƦ الوثيقة، و واجبك هو أن تنưم ǗنقاƦ بلدنا 
انتصارها و العمل على أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك، و 

  .هو انتصارك
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أما نحن، العازمون على مواصلة الكفاح، الواثقون من مشاعرك المناهưة 
  ".لǘمبريالية، فƎننا نقدم للوطن أنفس ما نملك

  .األمانة الوطنية 1954فاƞƗ نوفمبر 
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•  Ƥالحزب من Ǎǂداولوا عƗ ينƤولين الƊسماء المسƉلقائمة بǘقƗسǗا :  

  .مسƌول األمانة العامة للجبهة) 22/04/1964- 01/04/1962(محمد خيưر  -
  .األمين العام للجبهة) 19/06/1965-17/04/1964(أحمد بن بلة  -
رƑيس مجلس الثورة و الحكومة  )28/12/1978-19/06/1965(هواري بومدين  -

  .والمسƌول عن الحزب
  .مسƌول الجهاز المركزي للحزب) 1967-1965(شريف بلقاسم  -
  .مسƌول الجهاز المركزي للحزب) 1972- 1967(أحمد قايد  -
 .مسƌول الجهاز المركزي للحزب) 1976-1973(الشريف مساعدية  محمد -

منسق حزب جبهة التحرير ) 1980جويلية -30/10/1977(محمد الصالح يحياوي  -
 .الوطني

 .أمين عام للحزب) 1988نوفمبر -12/01/1979(الشاƦلي بن جديد  -

مسƌول األمانة الداƑمة للجنة ) 1988، 17/07/1980(محمد الشريف مساعدية  -
 .المركزية

 .أمين عام اللجنة المركزية) 1996، نهاية 1988نوفمبر (عبد الحميد مهري  -

 .أمين عام للحزب) 20/09/2001إلى  1996(بوعالم بوحمودة  -

-  Ʀأمين عام الحزب) 2004ماي -20/09/2001(علي بن فليس من. 

 .مين عام للحزبأ) 2007-2004(عبد العزيز بلخادم  -
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 )1(:جدول لمƌتمرات حزب جبهة التحرير الوطني  •

  
ƖمراƗƊالم ơاريƗال  

  1965أوت  20-14  مƌتمر الصومام
 1962إلى  05-28  مƌتمر طرابلس

  1964أفريل  21-16 المƌتمر التأسيسي
  1979جانفي  31-27  المƌتمر الرابع

   1980جوان  19-15  المƌتمر اǗستثناƑي
  )ل حياة أفưلمن أج(

   1983ديسمبر  22-19  المƌتمر الخامس
  )العمل و الصرامة لưمان المستقبل(

   1988نوفمبر  28-27  المƌتمر السادس
  )عمل-واقعية-إلتزام(

  1989أكتوبر 30-29-28 المƌتمر اǗستثناƑي

  1998مارس 03-02-01  المƌتمر السابع
  )جبهة التحرير أعطيناك عهدŅا(

  2003مارس  19-18 الملغى المƌتمر الثامن
  2003جانفي  23-22 المƌتمر المرحلي للمƌتمر الجامع

  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .337- 336: ، ص 2004، أم البواقي، ، الجزائر)جذور األزمة(جبهة التحرير الوطني : زيد زيدان ) 1(
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  :املصادر واملراجع
 
  .القرآن الكرƇ، رواية حفص عن عاصم* 
كتاب اجلهاد و السري، باب الدعاء على املشركني باهلزمية و الزلزلة (الصحيح : البخاري *
  ).2775حّتى  3/1072
   .638ص / 4، ج سنن الترمذي*
 ).1/56(خمتار الّصحاح : الرازي  *
  ).1/376( النهاية يف غريب احلديث: ابن األثري  -1
  ).11/92(جمموع الفتاوى : ابن تيمية  -2
 :ص، 1978، قصر الكتاب، البليدة، اجلزائـر،  يف اهللا ةالعقيد: األشقر، عمر سليمان-3

9.  
    .2جه، 1325، 1، املطبعة اخلريية، طاإلشارات :سيناابن  -4
5- Ƈأبو حالوة، كر :Ɔ1998، 1، دار األهايل، دمشق، طإشكالية مفهوم اجملتمع املد .  
األسس و القضايا مـن منظـور    السياسي،علم االجتماع : أƥد سليمان زيد،أبو  -6

  .408، ص 2003اجلامعة اإلسكندرية،  املعرفة،دار  نقدي،
: ، ص 1993عني مليلة، -، دار اهلدىالنظام السياسي اجلزائري: أبو شعري، السعيد -7

89.  
  .1996 ،ملصرية للنشر والتوزيعأƥد بن نعمان، اهلوية و اللغة، الدار ا -8
أƥد اخلشاب، التفكري االجتماعي ، دراسة تكاملية للنظرية االجتماعية ، القـاهرة،   -9

  ، 1984دار املعارف، 
أƥد زايد، مجاعات الصفوة بني اجملال السياسي و اجملـال االجتمـاعي، مكتبـة     -10

  2005مدبويل، القاهرة 
تماع السياسي، مكتبة األجنلو مصـرية، القـاهرة   أƥد زايد، مقدمة يف علم االج -11

  .70، ص 2001
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مدخل نظرية مع إشـارة خاصـة إىل   ( أƥد زايد، النخب السياسية و االجتماعية  -12
، مكتبة مدبويل، )حالة اجلزائر و مصر( تشكلها يف اجملتمع املصري يف النخب االجتماعية 

  .39-38، ص 2005القاهرة 
، ترمجة هشام صاſ، مركز اإلƴـاء  ية الفكر العريب اإلسالميتارخي: أركون، حممد  -13

  .1998 -3ط-القومي بريوت 
ترمجة رنا سامي اخلȈ، دار الرضـوان،   - مقارنة األديان: أبس أمريكن، بوكيت  -14

  .     1982حلب، 
، املؤسسة العربية للدراسات والنشـر،  2بدوي، عبد الرƥن، موسوعة الفلسفة، ج -15

  .1984بريوت، 
، ترمجـة  األناسة اجملتمعة و ديانة البدائيني يف نظريات األناسيني: بريتشارد، إيفانز  -16

  .1986، 1حسن قبيسي، دار احلداثة، بريوت، ط
  . 1954بيان أول نوفمرب -17
  1997، 1حرب علي، الفكر و احلدث ، بريوت، دار الكنوز األدبية ، ط -18
أداء حول أئمة الفكر و املمارسـة يف الـوطن    يف الثقافة السياسية: حسن، حنفي -19
  . 1998، دمشق 1، منشورات عالء الدين، طالعريب
اجلابري، حممد عابد ، املثقفون يف احلضارة العربية، مركـز الدراسـات الوحـدة     -20

  .2000، يناير 2العربية، بريوت، ط
املؤسسة اجلامعية  ، ترمجة بسمة بدران، األديان يف علم االجتماع:  مجان بول ويليا -21

  .2001بريوت، 
خدوري جميد، االجتاهات السياسية يف العامل العريب، الدار املتحدة للنشر، بـريوت،   -22

1972.  
دار  -، اإلسكندريةالدين حبوث ممّهدة لدراسة تاريخ األديان: درَّاز، حممد عبد اهللا  -23

  . 1990املعرفة اجلامعية، 
يف الفكر املعاصر بـني النسـبية واملطلقيـة، سلسـلة      الربيع ميمون، نظرية القيم -24

  .1980الدراسات الكربى، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
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  . 1998، 1الكنوز األدبية، بريوت، طالربيعو تزكي، يف خيارات املثقف ، دار -25
  .      7/244رسائل إخوان الصَّفا،  -26
يف التاريخ واهلوية ( اجلزائر بني النقد والتأسيس ، اخلطاب الفكري يفبغوره الزاوي -27

  .2003، دار القصبة للنشر، اجلزائر، )والعنق
  .2004، أم البواقي، اجلزائر،"جذور األزمة"زيبحة زيدان، جبهة التحرير الوطين -28
  .     30/6سفر التكوين،   -29
  .2002، بغداد، الفكر السياسي احلديث: طعان، عبد الرضا -30
  .2001،الدار املصرية، القاهرة،  السلطات الثالث: لطهاوي، سليمان ا-31
عبد الباسط، حممد حمسن، أصول البحث االجتماعي، مكتبـة وهبـة، القـاهرة،     -32

1979.  
  ).3/445(فتح الباري شرح صحيح البخاري : العسقالƆ ابن حجر  -33
، سوريا، 1ر دمشق، طنوط، دا، ترمجة دوقان قرنداء إىل األحياء: غارودي، روجي-34

1981.  
  . 1993، 6، القاهرة، مكتبة وهبة، طليس من اإلسالم: الغزايل، حممد  -35
  .1986هد اإلƴاء العريب ، بريوت، غليون برهان، جمتمع النخبة، مع-36
برهـان غليـون،   . جمموعة من الكتاب، املثقف العريب مهومه و عطاǗه، دراسة د -37

اء النخبة القيادية، مركز الدراسات الوحدة العربية، بـريوت،  هتميȈ املثقفني و مسألة بن
  . 1995، ديسمرب 1ط

سعد زهران، اجمللـس الـوطين   : ، اإلنسان بني اجلوهر واملظهر، ترمجةفروم، إريك -38
  .1989ة والفنون واآلداب، الكويت، للثقاف
سات الوحـدة  ، مركز درامستقبل الدميقراطية يف اجلزائر: و آخرون إƧاعيل قرية  -39

  . 2002العربية، بريوت، 
، الدار العربيـة، بـريوت،   اجلزء األول-املوسوعة السياسية: الكيايل، عبد الوهاب -40

2001.  
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41-  ƕدار بوشـان  - دراسات حول اجلزائر و العامل العريب 5حول األزمة، : علي، الك
  .1990 –اجلزائر-للنشر
42- Ƞة جوزيف معلوف و أرسوال عساف، ، ترمجمشروع أخالقي عاملي: هانس، كين

  م 1998، لبنان، 1، طةاملكتبة البوليسي
، 3عويدات، ط نسيم نصر، منشورات : ماري مادلني داقي، معرفة الذات، ترمجة -43

  .1983بريوت، باريس 
مالك أƥد أبو ناصر، حتقيق الوجود اإلنساƆ يف التصوير اإلنساƆ، منشأة املعارف،  -44

  .1988مصر، 
، ترمجة عبد الصبور شاهني، دار الفكـر، دمشـق،   الظاهرة القرآنية :نيبلك، بن ما-45

1984 .  
، 2مالك بن نيب، و جهة العامل اإلسالمي، ترمجة عبد الصبور شاهني، دار الفكر، ط-46

  . 1970بريوت، 
حممد اجلوهري، وعبد اهللا اخلرجيي، طرق البحث االجتماعي، دار الثقافة والنشـر   -47

  .1990القاهرة،  والتوزيع،
الواقع و الطموح مالحظات ( املثقفون و السلطة : حممد الدقس، االنتلجنسيا العربية -48
، منتدى الفكر العريب مع احتاد اǂامني العرب و اجلمعية العربية لعلم االجتمـاع ،  )أولية

  .1988، 1عمان ، ط
ت أنثروبولوجيـا يف  حممد عبده حمجوب و آخرون، التنشǞة االجتماعية لدراسا. د -49

  .الثقافة و الشخصية
  .1996،حممد علي حممد، دراسات يف علم االجتماع السياسي، القاهرة -50
، دار الكتب اجلامعيـة، القـاهرة،   يف الدين املقارن :جعفرحممد، كمال، إبراهيم،  -51

2001    .  
  .2002جلزائر، مسلم حممد، اهلوية والعوملة، دار الغرب للطباعة والنشر، وهران، ا -52
ــريوت ، ط   -53 ــة ، ب ــد، دار الروض ــالم و التجدي ــؤمن، اإلس ــي امل ، 1عل

  . 2000/هـ1421
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  .1962ميثاق اجلزائر عام  -54
املوسوي حمسن ، النخبة الفكرية واالنشقاق، حتوالت الصفوة العارفـة يف اجملتمـع   -55

  .2001العريب، دار اآلداب، بريوت، 
  .1964ميثاق اجلزائر  -56
  .1976ثاق اجلزائر مي -57
  .1962ميثاق طرابلس  -58
، م د س التحول الدميقراطي يف دول املغرب العريب: و جمموعة مؤلفني  أƥد منيسي -59

  . 2004و إ، القاهرة 
حممود عودة . نيقوال تيماشيف، نظرية علم االجتماع، طبيعتها و تطورها ، ترمجة د -60

  .1972 -دار املعارف -، القاهرةو آخرين
حممد العريب ولد خليفة، املسألة الثقافية وقضايا اللسان واهلوية، ديوان املطبوعـات   -61

  .2003اجلامعية، الساحة املركزية بن عكنون، اجلزائر، 
، ترمجة عبد الرƥن صدقي أبو طالب، الدار املصـرية  ثورة اجلزائر: جوان حلبيسي -62

  . 1959للتأليف و الترمجة، واشنطن، 
، دار الفارايب، لبنان،  Ʋو نظرية جديدة يف علم االجتماع الديين: لحت يوسف، ش -63
  .     2003، 1ط

التقدم االجتماعي، وزارة الثقافة، دمشق،  ،«املثقفون " ، )ترمجة( يوسف شوكت  -64
  .1984، 1ط
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  :والدوريات اجملالت
 املستقبل العـريب، السـنة   التميمي عبد امللك، الثقافة والنخبة يف اخلليج العريب، يف -01
  . 1990، أفريل ، 134، العدد 12

مجاعة من الكتاب، النخبة والسلطة يف العامل العريب خالل العصر احلديث واملعاصر، -02 
، تـونس،  5مركز الدراسات واألحباث االقتصادية واالجتماعية، سلسلة التاريخ، عـدد 

  .382، القسم العريب، ص 1992
، العـدد  15نخبة السياسية يف مصر ، يف املستقبل العريب، السـنة  اجلمل مايسة، ال -04

  .1992، ديسمرب 166
غرامشي التوجه و االلتزام ": خالد احلروب، املثقفون العرب يف معرض فرانكفورت -05

  .2004أكتوبر  13/ شعبان 29، األربعاء 10692، العدد ة؟ صحيفة االحتاد اإلماراتي
، شـتاء  14، العـدد  4لة والنخبة، يف االجتهاد، السـنة شلق الفضل، األمة والدو -06

1992 .  
قبسات من فكر اإلمام الشريازي، معطيات التعددية احلزبيـة و حـق   : الشريازي  -07

  . م2007هـ، سبتمرب  1428ربيع الثاƆ - 59، مقال جمللة النبأ العدد التنظيم و التجمع
-احلزب: لعسكرية يف اجلزائر صراعات النخب السياسية و ا: الصيداوي، رياض  -08
Ȉ21/03/2007-1861: ، احلوار املتمدن، العدد 7، الدولة-اجلي.  

، جملـة  صريورة التعددية السياسية يف تاريخ العراق احلـديث : عامر حسن، فياض-09
  .1994شباط  413دراسات عربية، بريوت، العدد 

ادر الثقايف يف فكر و نقد ، و دور الوسيط أو املص" النخبة" شبار سعيد، يف مفهوم  -10
  .2000، مارس، الرباط، 27العدد  3السنة 

  .1988، 414سعد حممد الكردي، جملة املعرفة السورية، العدد  -11
الربـاط،  -، جملة الوحـدة التعددية السياسية يف العامل العريب: حممد نور، فرحات  -12

  .   1992و السنة  1اجمللس القومي للثقافة العربية، العدد 
  .1985، 10، العدد "الوحدة" ناجي علوش، جملة  -13
  .1990، 66جملة، العدد " الوحدة"  -14
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01- Ɔاد بسيوƥ  إبراهيم، دور وسائل االتصال املصرية يف صناعة القرارات، دراسة
تطبيقية على صانعي القرار يف مصر، أطروحة دكتوراه، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 

1991    .  
عبد الغفار رشاد، دور النخبة يف التنمية السياسـية، النمـوذج العـريب، رسـالة      -02

  .1978لسياسية، جامعة القاهرة، ماجستري، كلية االقتصاد والعلوم ا
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  .       2003-2002معهد علم االجتماع، جامعة وهران، 
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  . 99-98وهران 
  

  :والقواميساملعاجم 
  

، 1988، بـريوت،  2ابن منظور، لسان العرب، دار اجليل و دار لسان العرب، ج-01
  .   1044: ص
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  :الفرنسية واالجنليزية: املراجع باللغة األجنبية
 
 

- Claude Lévi- Strauss : l’identité, Ed, Grasset, Paris, 
1977. 
-La crise de l’identité comme forme culturelle, in peuples 
méditerranées, 1983. 
- Duvant D.A, l’identité et modèle de fonctionnement de 
l’aide médicopsychlogique, thèse de doctorat, université 
de Lille, 1980 
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ȌǺمل: 

ارتأينا البحث حول املوضوع العام إلطار اهلوية بالنسبة للنخبة  هذه الدراسة خالل من 
السياسية يف اجلزائر متمثلني ذلك يف األحزاب السياسية ذات الفعالية و اجلماهريية، راجني بذلك 

كال الوصول إىل بعض املقاربات املنهجية و املوضوعية يف معرفة العالقة و التواصل بني أش
كال املختلفة و املتباينة فكرا التصورات و املمارسات، و بالتايل كيف ميكن لنا التمييز بني األش

  .جتسيدا، مظهرا و جوهرا، شكال و مضموناو

 :الȮلماǧ اȦƫتاحية

 .احلزب -املمارسة -النخبة -الدين - اهلوية

Résumé :                                                                            
Par cette étude, on a décidé de voir le cadre identitaire de l’élite politique en Algérie 
représenté par les partis politiques. Ayant l’influence et la représentation majoritaire, 
voulons par ce la s’initier aux quelques approche méthodologiques et objectives, 
pour connaître la relation on le rapport entre les formes de conceptions et conduites, 
et par conséquent, comment distinguer les formes déférentes de pensées et 
pratiques, d’apparence et essence, de forme et contenu.  
 
Les mots clés : 
 
L’identité- la religion- l’élite- l’application  - le parti. 
 
    Abstract : 
 
From This study, we have decided to search about the identity frame of the poli tical 
elite in Algeria representing in the political parties. Which have efficience and masse 
majority wishing the arrival to some, methodological and objective approaches to 
know the relationship between the different conceptions and practices, and 
consequently how we can made distinction between the different forms of thought 
and application, appearance and essence, shape and content.   
 
The Key words: 
 
The identity- the religion- the elite- the application- the party. 
 


