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 والطوطمة  األدجلةاجملتمع العزبي بني 
 اسباب تذبذب اجملتمع العزبي بني االفكار واملعتقدات

 أ.ه.د. فرح ضياء نبارك

 قسه الوظه السياسية

 كلية الغلوه السياسية

 حانغة بغداد  

  المقدمة
 " كيؼ يمكف المة اف تتقف فنوف السياسة اذا لـ تدخؿ مدرستها ) مدرسة الدولة ( " 

اي سحب االفكار الى  األدلجةاف القمؽ الذي يعيشو المجتمع العربي في تخبطو بيف   
 ،وبيف الطوطمة اي المعتقدات ودور االدياف في توجيو دفة السياسة ،مؤسسة الدولة

والطوطمة اف يتقف فف ادارة الدولة  األدلجةيف فكيؼ لمجتمع يعاني التأرجح ب
 وتوجيييا ؟؟؟ .

عمي حرب في  ىذا يعني ازمة يعاني منيا المجتمع العربي اجدىا في مقولة لالستاذ  
يصؼ االزمة القيمية : "  اننا  1993كتابو ) غزو ثقافي اـ فتوحات فكرية ( عاـ 

نعيش خصوصياتنا حتى البداوة وننغمس في عالميتنا حتى الثمالة ، اننا نستخدـ 
احدث االدوات  ، ولكننا نرفض احدث االفكار والمناىج ، نتشبث باالصوؿ حتى 

ـ ولكننا نخرج عمييا ونطعنيا بالفعؿ والممارسة . العظـ عمى صعيد الخطاب والكال
اننا نستخدـ احدث االسمحة لقتؿ بعضنا البعض ولكننا نرفض العقؿ الفمسفي ، ونعتبر 

، ىذه مقولة تصؼ واقع المجتمع (1)"اطية والميبرالية افكارا مستوردةاف العممانية والديمقر 
الكثير مف الصحة خاصة اف المجتمع العربي كثير التشبث  العربي حيث فييا الشئ

بقيـ بدوية نجدىا عند الحديث عف حرية المرأة مثال وعف عقمية الحريـ التي اليمكف 
التخمي عنيا بسيولة ىذا مف جية ومف جية اخرى نجد اف اليوية في الخطاب العربي 

تماء مف العولمة ولمقاومة المعاصر ىي بمثابة المغارة التي يمجأ الييا الجميع لالح
 الذوباف المعمف ، فيو ذوباف سطحي نستورد ادواتيـ واسمحتيـ ونرفض افكارىـ .

                                                           
 . 1981كانوف الثاني / شباط  – 19ياسيف الكبير ، النسؽ القيمي ، الفكر العربي ، العدد    1
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اف حماية المجتمع العربي مف االندماج والذوباف في الحضارة الغربية وتأكيد اليوية   
العربية ، ولتجاوز حالة التذبذب البد مف تقوية الوحدة االجتماعية التي تقوـ عمى 

ؿ الوجو الخفي لمتجربة ، فالقيـ تشكدة القيـ الكامنة في وعي االفراداس وحاس
، وترسـ مالمح اساسية في ضمير المجتمع وتشكؿ ضمائر افراده وتقـو االنسانية

ينكر ما يعانيو  كما ال ،سموكيـ وتحافظ عمى وحدة اليوية االجتماعية وتماسكيا
 المسؤوليةالمواطنة وازمة الوالء وازمة  المجتمع العربي مف ازمات كأزمة اليوية وازمة

 السياسية والمجتمعية بشكؿ عاـ . 

ومف اوجو التذبذب في الواقع العربي ىي االىتماـ المفرط داخؿ تركيبة المجتمع   
العربي بأىمية الطوطـ وحيثياتو وتقديس رموزه قاد الى ازمة مف نوع جديد وىي ازمة 

ف او شخص والعمؿ عمى تألييو اي جعؿ الطوطمة التي تعني ايجاد رمز او دي
الطوطـ الو السياسة في بناء الدولة وىذه مشكمة وازمة عميقة خاصة في مجتمعنا 

دلجة أاما ازمة   ،العربي الذي ظيرت فيو تيارات واتجاىات وظير ديف داخؿ  الديف
الدولة ىي سحب االيديولوجيات واالفكار الموجودة في المجتمع الى الدولة ورأس 

وىنا تظير االزمة فال يمكف وليس مف السيولة بمكاف اف يتـ نقؿ ايديولوجية  ،لسمطةا
اجتماعية واستخداميا كأيديولوجية سياسية  في مجتمع يعاني مف تخبط الجماعة 
السياسية في تعريفيا لنفسيا وفي تحديد شعورىا الجماعي بيويتيا الحضارية مف 

الماضي اـ البد لنا اف نتطمع الى المستقبؿ  منظور التاريخ  ، بمعنى ىؿ نحف امتداد
فالتخبط بيف اختيار االنموذج الحضاري يقود اما   ،اـ اننا ابناء الحاضر فحسب ؟

او السير في طريؽ المعاصرة او القياـ بمحاولة توفيقية بالجمع  باألصالةالى التمسؾ 
ية بيف طبقات المجتمع ولالزمات العربية اسباب منيا : الفوارؽ االجتماع  ،بيف االثنيف

والعوامؿ السياسية والتفاخر القومي والديني في المجتمعات ذات االعراؽ، والصراعات 
ىذا كمو يقود الى تمزؽ وفقداف اليوية  ،الحزبية والثقافية وتبايف القيـ والمبادئ

 ،واالغتراب وبالتالي يتحوؿ الى ازمة ىي مرحمة مف مراحؿ الصراع بيف االنا واليوية
و اليوية العربية  و اليوية االسالمية و اليوية  بد اف نميز بيف اليوية الوطنيةوال

ومع كؿ ىذا يعاني المجتمع مف  ،االنسانية العالمية و اليوية الثقافية والحضارية لالمة



 

33 

 نحلة تكريت للغلوه السياسية

 نحلة علنية دورية نحكنة 

 2الغدد/ 2السوة/ 2النحلد/

 1436 حنادي االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

مشكمة مبطنة ىي ) تقديس اليوية ( و ) تفكيؾ اليوية ( ويبدو انيما مف االوىاـ  
السحرية لمتقديس والتفكيؾ ىي االزدواجية واالندماجية وىما بحد وذلؾ الف الحموؿ 

فضال عف االنقسامات القومية ،الدينية ،التراثية ،الثقافية ،العرقية  ،ذاتيما مشكمة
 الديمقراطية وحقوؽ االنساف . تحت عنوافوالحضارية 

عامة  واخيرا تحقيؽ التكامؿ وااللتحاـ المجتمعي في العالـ العربي بيف قومية   
كما اف متغير التجاور الجغرافي امر  ،وقوميات خاصة يقوـ عمى متغيرات اساسية

ميـ لمتجانس والتعاطي بيف االفراد والفئات والتعارؼ المتبادؿ ، كما اف المصالح 
الوظيفية المتقاسمة ىي حافز لمفئة ايضا في بناء اطار بنيوي ، و نظاـ قدرة قائـ عمى 

 عمية الحكومية وىذا يقود لمجتمع ممتحـ ومتكامؿ .السيادة لمجماىير والفا
، والتخمؼ الحضاري الى ازمة شكمة العرب تتعدى الجيؿ ، والمرضنرى اف مو     

حقيقية متمثمة في طبيعة العقؿ العربي ذي الفكر المنغمؽ عمى نفسو والذي يرى العالـ 
ذا ما قاد الى مف ثقب يرسـ صورة عالـ يحكـ عمى ما عداه بالفساد والزواؿ،  وى

منظومة معرفية تتسـ بالجمود والتكرار والتشتت وغياب االجماع العربي حوؿ القضايا 
ع في المشروع النيضوي غياب االجماو المصيرية التي تيـ االمة العربية قاطبة 

، والتقوقع حوؿ الذات واختالؼ النظـ السياسية، برغـ االمكانيات المادية والمراوحة
ية وتناقضاتيا في ع بيا الوطف العربي وىشاشة المنظومة الفكر الضخمة التي يتمت

الوسائؿ االييامية لتحقيؽ االىداؼ و التناحر الطائفي والعرقي واالثني اغمب االحياف و 
، وانتياؾ حقوؽ االنساف و فقداف االمف والفوضى العشائري والقمع السمطوي المسمحو 

جوانب الحياة العامة في مختمؼ والتشتت وازمات وانتكاسات وىزائـ متعددة في 
ميادينيا  واالنقساـ جعؿ الجماىير تعيش في قمؽ ويأس مستمر و فقداف الحرية 
والمساواة والديمقراطية التي ىي مجرد لعبو بيد صانعي القرار لخدمة مصالحيـ 
بمساعدة الغرب الذي حاوؿ ضرب ىوية العرب والنيؿ مف ىوية االمة ، ووجودىا 

اري، وعف طريؽ اثارة الشبيات حوؿ االسالـ باعتباره ديف مناؼ التاريخي والحض
لممدنية ، ومحاولة خمؽ طبقة مف المتفرنجيف والمستغربيف وخمؽ فمسفة تقبؿ االستعمار 

ىذا عائؽ ضخـ اماـ سحب االيديولوجية الفكرية  ،ومصادقتو بما يسمى )تيار التعقيؿ(
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يمكف النظر الييا مف  األدلجةشؿ ومف اىـ اسباب ف ،والسياسية  الى شكؿ الدولة
النواحي النفسية والدرجة التعميـ واالحباط والواقع االجتماعي والتنشئة والعوز 

ضعؼ قنوات الحوار....والخ. االجتماعي والتطرؼ واالسباب البيئية والتبعية العمياء و 
ي لذا استوجب البحث والتمحيص بدقة في مشاكؿ المجتمع العربي عمى اعتبار انو ف

خاصة واف  ،تماس مباشر مع ما نعانيو مف تناقضات عمى جميع االصعدة
المجتمعات بشكؿ عاـ والمجتمع العربي بشكؿ خاص يقوـ عمى ثالث ركائز االولى 
ىي االفكار والثانية المعتقدات والثالثة الثقافات التي تعكس نوع العمـ وكـ المعمومات 

 لذا تـ تقسيـ البحث الى:   ،بالخصوص والتقنيات التي يتشبع بيا المجتمع العربي
 العربي  -المبحث االوؿ : اسباب التأرجح  الفكري 

 المبحث الثاني : اسباب التأرجح الطوطمي   
 فرضية البحث 

يفترض البحث اف االيديولوجية ىي والدة فكرية لمبادئ وقيـ مجتمعية مستنبطة مف   
الواقع االجتماعي وبما اف ما يعانيو المجتمع العربي مف ازمات متتالية تعمؿ كعائؽ 
اماـ عممية التعظيـ السياسي لمقيـ العربية وبالتالي يقع المجتمع العربي بيوة بيف 

اللو الذي قد يكوف ديف او شخص او فكرة او اي مسمى الطوطمية التي ىي عبادة ا
التي ىي خمؽ فكرة وسحبيا لكؿ مفاصؿ الحياة العربية وىنا  األدلجةوبيف  ،مجتمعي

 تكمف الصعوبة . 
 قضية البحث 

 المحور العربي ىو اىـ قضية يعالجيا بحث اكاديمي عممي . 
 منهج البحث 

تناسب مع طبيعة الدراسة واسموب عرض تـ اعتماد المنيج الوصفي التحميمي النو ي
 االفكار . 
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 النبحج االوم

 الغربي  –اسباب التارحح  الفكري 

يتخبط المجتمع العربي بيف عدة عوائؽ وعقبات، مما استمـز توضيح اسباب وعوامؿ     
 تنشيط االزمات العربيو  و مشاكؿ اليوية العربية لنجد ما يبرر تصرفات الواقع العربي .

 النطلب االوم

 االزنات الغربية

" الخيار المتاح في التاريخ السياسي العربي ينحصر في االختيار بيف االستبداد والفتنة ال 
  بيف االستبداد والحرية "

 د .غساف سالمه

تتخبط الجماعة السياسية في تعريفيا لنفسيا وفي تحديد شعورىا الجماعي بيويتيا       
الحضارية مف منظور التاريخ  ، بمعنى ىؿ نحف امتداد الماضي اـ البد لنا اف نتطمع الى 

 المستقبؿ اـ اننا ابناء الحاضر فحسب ؟ 

المتقيقر يقود اما الى يتمعثـ التخبط بيف اختيار االنموذج الحضاري او البقاء عمى القائـ 
ولة توفيقية بالجمع بيف التمسؾ باالصالة او السير في طريؽ المعاصرة او القياـ بمحا

 ، فيؿ يعتبر التخبط مشكمة اـ ازمة ؟ .االثنيف

عرفت االزمة انيا  1937لقد ظير مصطمح االزمة في القرف التاسع عشر ، وفي عاـ     
مب والعرض ، وفي ) لغة (  االزمة ىي : الشدة خمؿ فادح ومفاجئ في العالقة بيف الط

والقحط واـز عمى الشئ : امسؾ عنو ، وأـز عمى الشئ ازما : عض بالفـ كمو عضا شديدا ، 
وتأـز : اصابتو ازمة ، وفي المغة االنكميزية بقاموس ويستر االزمة ىي : نقطة تحوؿ الى 

او تغيير جذري في حالة االحسف او الى االسوء في مرض خطير او خمؿ في الوظائؼ 
االنساف وفي اوضاع غير مستقرة ،  اما التعريؼ االمريكي في قاموس ىيرتيج فأف : االزمة 
ىي وقت او قرار حاسـ او حالة غير مستقرة تشمؿ تغييرا حاسما متوقعا كما في الشوؤف 

 .(2)السياسية

                                                           

www.moqatel .com       (2)   2008موقع مجمة المقاتؿ ، مفيـو ادارة االزمة ، المبحث االوؿ  

http://www.moqatel/
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بعض الصعوبات  واالزمة تختمؼ عف المشكمة التي ىي حالة توتر وعدـ الرضا تنجـ عف
التي تعوؽ تحقيؽ االىداؼ ، وتتضح معالـ المشكمة في حالة عدـ تحقيؽ النتائج المطموبة ، 
كما تختمؼ المشكمة عف الكارثة التي ىي حالة تسبب العديد مف الخسائر في الموارد البشرية 

االزمة  وبذا تكوف ،والمادية ، والنتيجة اذا لـ تحؿ المشكمة فأنيا سوؼ تتحوؿ الى كارثة
 احدى نتائجيا .

  مخطط تدرجات االزمة
 المخطط مف اعداد الباحث 

     

ونقطة فاصمة بيف  اف المجتمع العربي يعاني مف ازمة عمى اعتبار انو في مرحمة حرجة
و االزمات العربية ىي نتيجة نيائية  ،او الحرج مف العودة بالخطوات الى الخمؼ االنتقاؿ

لتراكـ مجموعة مف التأثيرات او حدوث خمؿ مفاجئ يؤثر عمى المقومات الرئيسية لمنظاـ 
واالزمة تصيب المقومات او االعمدة  ،ويشكؿ تيديدًا صريحًا وواضحًا لبقاء النظاـ نفسو

وىي ال تستمر طويال فيي  الرئيسة لمفرد في قيمو واتجاىاتو ولممجتمع في مبادئو وقياداتو ،

                                                                                                                                                    

www.shababek.net   7/3/2008مفيـو ادارة االزمات والتخطيط االستراتيجي  
     3.  

 

 االحتكاك 

 الصدام  االزمة 

 

 االشتغال

 

 



 

37 

 نحلة تكريت للغلوه السياسية

 نحلة علنية دورية نحكنة 

 2الغدد/ 2السوة/ 2النحلد/

 1436 حنادي االخر – 2015 آذار

ISSN:  2073 _ 1140 
 

سريعة ابتداءا مف مرحمة االحتكاؾ واالشتغاؿ والصداـ وحتى مرحمة تغيير االىداؼ وقبوؿ 
، والخالصة فأف االزمة يقصد بيا مف الناحية االجتماعية توقؼ الحوادث  (3)االمر الواقع

عادة التوازف ، المنتظمة والمتوقعة واضطراب العادات والعرؼ مما يستمـز التغيير السريع ال
 .(4)وتكويف عادات جديدة اكثر مالئمة

اف االزمة العربية ىي مرحمة الغربمة والتقمب االجتماعي والسياسي الف فييا حاالت مف       
االنتقاؿ والحراؾ االجتماعي يؤدي الى طفو قيـ ومعتقدات جديدة وانطمار قيـ ومعتقدات كانت 

واىـ العوامؿ التي تعاني منيا  ،وىنا يكمف الخطر الحقيقي في مرحمة التحوؿ العربي ،قائمة
 : (5)ىي العوامؿ الداخمية  ،المجتمعات العربية وتقود الى التأـز

 الفوارؽ االجتماعية بيف طبقات المجتمع . -1
 العوؽ السياسي . -2
 التفاخر القومي والديني في المجتمعات ذات االعراؽ . -3
 الحزبية والثقافية .الصراعات  -4
 الفجوة الكبيرة بيف التصور والواقع في البناء العربي .  -5
 التذبذب بيف التوحد والتعدد .  -6
 التذبذب بيف الرغبة في انتياج االستبداد او المشاركة السياسية .  -7
 ضعؼ العالقة بيف الحاكـ والمحكوـ .  -8
 عدـ القدرة عمى اتخاذ القرارات المصيرية .  -9

 يولوجي . الصراع االيد -10
 كثرة االنشقاقات .  -11
 ضعؼ نطاؽ التحاور .  -12

                                                           
 

احمد خورشيد النوره جي ، مفاىيـ في الفمسفة واالجتماع ، دار الشوؤف الثقافية العامة ،  (  4)
 . 25، ص  1990بغداد  –االولى   الطبعة

د. محمد عبد المطمب البكاء ، اليوية القومية ذاكرة االمة ، شرعية الوجود ، ، جامعة ناصر  (  5)
الجامعات والمعاىد العميا داخؿ الوطف العربي االممية ، المائدة المستديرة لالساتذة العرب ب

 . 12، ص  2008/ 18وخارجو ، الدورة 
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 خنؽ حركات االحتجاج وتكميميا .  -13
 افتقار لموعي السياسي .  -14
 عدـ وجود رؤية واقعية الستقراء المتغيرات .  -15
 المراوحة ، والتقوقع حوؿ الذات . -16
 اختالؼ النظـ السياسية ومرجعياتيا حاضرا ومستقبال . -17
د اىـ عوامؿ التخمؼ ، برغـ االمكانيات المادية التبعية االقتصادية والتي تع -18

 الضخمة التي يتمتع بيا الوطف العربي .
 ىشاشة المنظومة الفكرية وتناقضاتيا في اغمب االحياف . -19
 الوسائؿ االييامية لتحقيؽ االىداؼ . -20
 القمع السمطوي المسمح ، وانتياؾ حقوؽ االنساف . -21
 فقداف االمف والفوضى والتشتت . -22
 االنقساـ بيف الشعبي والرسمي جعؿ الجماىير تعيش في قمؽ ويأس مستمر .  -23
فقداف الحرية والمساواة والديمقراطية التي ىي مجرد لعبو بيد صانعي القرار لخدمة  -24

مصالحيـ بمساعدة الغرب الذي حاوؿ ضرب ىوية العرب والنيؿ مف ىوية االمة، 
ووجودىا التاريخي والحضاري ومحاولة خمؽ طبقة مف المتفرنجيف والمستغربيف 

 مى ) تيار التعقيؿ (.وخمؽ فمسفة تقبؿ االستعمار ومصادقتو بما يس
اما العوامؿ الخارجية تتمثؿ بااليادي الخفية التي تعمؿ عمى توجيو دفة الحكـ العربي    

السباب سياسية واقتصادية بحتة قائمة عمى رغبة حقيقية بتشويو الديف االسالمي بأعتباره 
ت لدحره خاصة وبالتالي توجد المبررا ،العدو االوؿ والمتيـ دائما بأعماؿ الشغب واالرىاب

اف ىناؾ رغبة وطمع طامح بترويض المجتمع العربي واستغاللو كبئر يضخ مكنونات 
االرض لرفد االقتصاد العالمي مما يبرر استعماؿ كافة الوسائؿ والطرؽ السياسية الغراض 

وال ضير مف استعماؿ تقمبات المجتمع االجتماعية عمى اعتبار انو مجتمع  ،اقتصادية
 .  (6)كر والطموح وبيف المعتقد والواقعمتذبذب بيف الف

  

                                                           

 .2004بيروت  –دار النيضة العربية –د. حسف عبد اهلل العيد ، اثر العولمة في الثقافة العربية (  6)
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 النطلب الثاوي

 نشاكم الهوية الغربية

يقود تبايف القيـ والمبادئ الى تمزؽ وفقداف اليوية واالغتراب مما يحوؿ المشكمة الى ازمة     
: خبرة الفرد    Egoفاالنا ) الذات (  ،واالزمة ىي مرحمة مف مراحؿ الصراع بيف االنا واليوية

لنفسو او ادراكو لنفسو او الوحدة الدينامية التي ىي عبارة عف الفرد مف حيث ىو شاعر بيويتو 
ويستخدـ ىذا المصطمح في التحميؿ النفسي لمداللة عمى جانب الفرد الذي يتصؿ  ،الثابتة

، (7)الذىنية مباشرة بعالـ الحواس ، والذي يستطيع االدراؾ والتقويـ والحكـ عف طريؽ العمميات
ورغـ ثباتيا الشكمي اال انيا متغيرة   ،ىي التي تشير الى ذات الفرد المستقمة في مقابؿ االخر

: عممية تمييز الفرد لنفسو عف غيره  اي تحديد    Identityفي الزماف والمكاف ، اما  اليوية 
والسف والحالة  حالتو الشخصية ، ومف السمات التي تميز االفراد عف بعضيـ االسـ والجنسية

 ...  (8)العائمية والمينة الخ

ىويتي فيي ما انتمي اليو في حيز زماني ومكاني وأعد نفسي جزءا منو مع تداخميا         
مع ىويات اخرى ، اما اليوية بشكؿ عاـ فيي حالة عقمية وجدانية متطورة مف محصمة 

، وقد ارجعيا اريكسوف  (9)افتوانتماءات االنساف التي تحدد ارتباطاتو ووالءه لحضارتو وثق
Erikson   : الى عامميف 

 تماثؿ افراد الجماعة المحمية واستمرارية الوجود عبر الزماف والمكاف. ادراؾىو  االوؿ: 
 حقيقة اف االخريف يتعرفوف عمى اليوية مف خالؿ التشابو واالستمرارية ، ادراؾىو  الثاني:

 .  (10)فالشعور باليوية يقـو عمى العالقة مع االخريف

                                                           

 . 47احمد خورشيد النوره جي ، المصدر اعاله ، ص  (  7)
 . 247المصدر نفسو  ، ص احمد خورشيد النوره جي ،  8 ))
  -. د. حيػػػػدر ابػػػػراىيـ عمػػػػي ، مصػػػػطمحات انثروبويولوجيػػػػو : ىويػػػػة ،النسػػػػر العربػػػػي المحمػػػػؽ ( 9 )

        2006منتديات  فنوف 
سوزاف يوسؼ السعيد ، التراث الشعبي واليوية ، مقاؿ نشر ضمف ابحاث المؤتمر الثاني    10))

 . 991منشورات حمقة الحوار الثقافي ، ص 7/1999/ 21بيروت  –الشعبية المبنانية  لمثقافة 
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والناس ونشاطيـ العقمي والوجداني  ةيرتبط االدراؾ عادة بالوجود الذي ىو التاريخ والجغرافي    
 ،(11)مف جممة الموجودات العائدة ليـ والتراكمات الحاصمة في تواجدىـ المادي والمعنوي

، يعتمد عمى قيـ مستقرة وعمى قناعة اف متماسؾ بالذاتليوية انيا احساس والواقع اف تعريؼ ا
اعماؿ المرء وقيمو ذات عالقة متناغمة  ، فاليوية شعور بالكمية وباالندماج ومعرفة ما ىو 
خطأ وما ىو صواب ، وتظير عند الفرد ) ازمة اليوية ( عند سف المراىقة ، وتسمى ازمة 

، اما عند الشباب (12)باره مصدر تأثير وتأثرالذات ويكوف المفيوـ حوؿ المحيط والبيئة باعت
  -فأف مشكمة اليوية ترجع الى عوامؿ اىميا :

 عمػػىىػػو التغييػػر الضػخـ الشػػامؿ فػي كػػؿ مكػاف ضػػمف قػػرف نػتج عنػػو عػدـ القػػدرة  التحػديث: -
 .اليوية التعامؿ بنجاح مع مجتمع كثير التغير والفوضى وعدـ الرضا والنتيجة ىي اىتزاز

    فتور وشعور باالغتراب والنتيجةبيف القديـ االصيؿ  والجديد المستورد  النفسي:التشتت  -
وقبوؿ او عدـ قبوؿ باليوية وصراع بيف ىوية قومية وىوية وطنية ... الخ وعميو البد اف نميز 

 بيف :

 التي تحدد الدائرة الوطنية ضمف الحدود السياسية لمدولة .  : الهوية الوطنية
 : ىنا نجد روابط المغة ، الثقافة ، الحضارة واالصؿ السامي لالمة العربية. الهوية العربية

 : التي تؤكد عمى العقيدة اكثر مف الوطنية ومف االنتماء القومي .الهوية االسالمية
: حيث تنظر لمجنس البشري كأسرة واحدة تقوـ عمى تنمية الهوية االنسانية العالمية

 .(13)ع نحو الرفاىيةالمصالح المشتركة وتسيير المجتم

                                                           

 د. سالـ المعوش ، ازمة اليوية والوجود ، جامعة ناصر االممية ، المائدة المستديرة لالساتذة   (11)
،  2008/ 18وخارجو ، الدورة العرب بالجامعات والمعاىد العميا داخؿ الوطف العربي 

 .10ص
ألفيف توفمر ، صدمة المستقبؿ : المتغيرات في عالـ الغد ، ترجمة محمد عمي ناصؼ ،   (12) 

       .   18، ص 1990القاىرة  –نيضة مصر 
   10، ص  2007 عمي اسعد وطفة ، الثقافة وازمة القيـ في الوطف العربي، جامعة الكويت،  ( 13)
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تعتبر اليوية بكؿ ابعادىا ىي الرصيد التاريخي الذي يستمد منو االفراد انتمائيـ       
 : وتتشكؿ بموجبو شخصياتيـ الفردية ،الجمعية ، الوطنية والقومية ، حيث نجد اف 

ىي القدر الثابت والجوىري المشترؾ مف السمات الهوية الثقافية والحضارية لالمة 
 والقسمات العامة التي تميز حضارة االمة عف غيرىا مف الحضارات ، وتعمؿ ضمنيا .

التي ىي االمتياز عف االخر اي ما يميز الشخص عف غيره فيي خاصية  الهوية الفردية
 .(14)مطابقة الشئ لنفسو ، وىي ىوية وطنية او قومية وتسمى " ىوية الشخص المطمؽ "

ويبدو انيما مف االوىاـ   ) تفكيؾ الهوية (و  الهوية ( ) تقديستظير مشكمة مبطنة ىي   
وذلؾ الف الحموؿ السحرية لمتقديس والتفكيؾ ىي االزدواجية واالندماجية وىما بحد ذاتيما 

 مشكمة  يمكف اف نراىا بانيا : 

: تعبر عف ثنائية اليوية ليويات مكتسبة اضافة لميوية االصمية فيي حؿ تمفيقي االزدواجية 
ىوية انتيازية وقمقة وسرية وعنصرية وغير اصولية ويمكف التخمي عنيا بسبب القير، النيا 

 او المنفعة .
: ىي استبداؿ اليوية االصمية بيوية اخرى جديدة ، اذ اليؤدي االندماج الى واالندماجية 

اعتراؼ كامؿ بيا برغـ انو ناطؽ باسـ اليوية الجديدة ولكنيا غير مقنعة لالخر، ومع ذلؾ 
وعميو  اف  ،(15)ى اليوية االصمية ، طاغية والغريب انيا تنكر االخر ، وال تتعصب لمذاتتبق

االغتراب كنمط مف التجربة التي يعيش فييا االنساف ، ىي : صراع بيف قيـ متضاربة تؤدي 
قاؿ ابف خمدوف:" اف االوطاف  ،الى تالشي الذات ، وسقوط اليوية الفردية واالجتماعية

لقد كثر الحديث عف اليوية منذ  ،"والعصائب قؿ اف تستحكـ فييا دولة الكثيرة القبائؿ
  -:ريف وذلؾ بفعؿ عامميف ميميف ىماتسعينات القرف العش

االنقسامات القومية ،الدينية ،التراثية ،الثقافية ،العرقية والحضارية بأسـ الديمقراطية وحقوؽ  -
 االنساف .

                                                           

ة، العولمة واليويات ) قراءات في ضوء د. عز الديف المناصرة: موسوعة الشباب السياسي(  14)
 .  33، ص2008عماف  –النقد الثقافي المقارف ( ) الجزء الثاني واالخير ( دار الفكر العربي 

 .45د. عز الديف المناصرة ، المصدر نفسو، ص   (15 )
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السياسات التي تسعى لتفتيت الكيانات القائمة عمى التفتيت ،الييمنة والغاء الثقافات بسبب  -
 .(16)اساس التعدد الثقافي والقومي والديني

، حيث اف سوء المعاممة يترتب (17)اف ازمة اليوية تظير عادة مع وجود الخوؼ والمنع     
عمييا ردود فعؿ ثقافية وسياسية عنيفة ال تعكس حالة حميمة بيف البشر وتتنكر لمدـ 

، وكذلؾ فأف مسألة االستقطاب الناشئة عف تعدد االنتماءات بيف السكاف وتعدد والموروثات 
مثال يعود الى " الجذور التاريخية لموشائج  1977اعراقيا وثقافاتيا ، فازمة اليوية في السوداف 

، كذلؾ كانت (18)العربية االفريقية في السوداف" بسبب التشكيػؾ بالنسػب العربي في السوداف
و)تحييد الشريعة( و ) التكيؼ القانوني والسياسي مع العممانية ( ىي سبب ازمة  )المواطنة(

اليوية في مصر بعد محاولة التركيز عمى االنتماء لموطف ، خاصة اف ازمة ىوية االقباط 
ظيرت اثناء تطبيؽ )الشريعة االسالمية ( وجعميا المرجعية العميا بعد تاكيد رجاؿ الديف اقباط 

اف مصر فييا اغمبية مسممة واف اعتماد المرجعية لالسالـ يرجع الى اسباب  ،ومسمميف عمييا
 .(19)تاريخية

اف االنتماء ىو يربط الذي اليويات بالثقافات وذلؾ اف االنتماء ىو : حالة عقمية     
اعتقاده وقناعاتو ومفاىيمو واتجاىاتو وتحدد مشاعر ىذا  وجدانية عند االنساف تعبرعف

  االنساف ووالءه نحو حضارتو وثقافتو وامتو وشعبو وفئتو  .
                                                           

بيروت  –دار النيضة العربية –د. حسف عبد اهلل العيد ، اثر العولمة في الثقافة العربية   16) .)
 . 115،ص  2004

فػي    23/11/2005المجتمع المدني فػي سػوريو وجدليػة الشػكؿ والمضػموف ¸ د. فارس ايغو (  17)
www.arraee.com    

       www.google.net           18/7/2005السوداف في    ازمة اليوية في (18)

اسػػالـ اويػػػف اليػػػف  –سػػيد حمػػػدي ، الشػػريعة ومقصػػػود المواطنػػة .. ازمػػػة اليويػػػة فػػي مصػػػر  ( 19 )
           2008/مايو/22

ىشاـ منور ، ازمة اليوية في المشروع الصييوني ، ) اميف شبكة انترنت لالعالـ العربي (  (20)
 . 2007/نيساف /10

 د. حيدر ابراىيـ عمي ،  مصدر سبؽ ذكره.( 21)
،  1977بيروت ، الطبعة الخامسة  –حسف صعب ، عمـ السياسة ، دارالعمـ لممالييف  ( 22)

 . 412-411ص

http://www.arraee.com/
http://www.arraee.com/
http://www.google.net/
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يقوؿ غرامشي :" الفمسفة ىي التصور الخاص لمعالـ ، والديف مجموعة مف المواقؼ 
غير  والسموكيات التطبيقية تتجسد في طقوس ، والحس المشترؾ فمسفة تصور العالـ بتصور

نقدي يوافؽ الوضع االجتماعي والشعائر والتحكـ بيا واستخداـ السببية بشكؿ مبسط ينطوي 
عمى نواة الحس السميـ ، ىذه النواه ترتبط بالتصورات الدينية وايديولوجيو الطبقة المسيطرة 

 .  (20)حيث يتحوؿ الحس المشترؾ الى شي متجمد متبمد مترسب متيبس
وىي   ،وىي اساس المشكمة العربية الهوية اإليديولوجيةمف قمؽ يعاني المجتمع العربي    

وىي واقعة وليست ظاىرة فيي  ،تعد المستوى العقمي لمشعوب الحاممو ليا وعف تصوراتيا
وتعد اليوية االيديولوجية دماغ  ،تمتد مف المجتمع المحدود الى المجتمع االكثر تطورا

ومشكمة  ،وجو اساسي تندفع منو قوة الحياةالمجتمع وعقمو الذي يقوـ بوظائؼ ذىنية وكم
لذا  ،المجتمع العربي الذي يرى االيديولوجية مجموعة قيـ لمبنية الفوقية لمتكويف االجتماعي

يعامؿ المجتمع العربي اليوية االيديولوجية بأسموب تحريفي كوسيمة لمتغيير وكسمعة تحت 
منظور العربي متنوعو منيا ىوية اسـ اوامر اليية خاصة واف اليوية االيديولوجية مف ال

ايديولوجية العشائر و ىوية ايديولوجية الحكومة واخيرا ىوية ايديولوجية السوؽ مما يجعؿ 
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المجتمع العربي يقع بيف مطبات التنوعات ومؤثراتيا عمى السموؾ العاـ لممجتمع .  

 
 مخطط انواع االيديولوجيات
 المخطط مف اعداد الباحث 

اف عممية سحب األيديولوجية الى شكؿ الدولة كخطوة الى االماـ لتجاوز التناقضات    
 ،المجتمعية والعمؿ عمى االتحاد العاـ وجعؿ مؤسسة الدولة ىي الواحد االمثؿ )الطوطـ(

فاصبحت اليوية األيديولوجية التي تشكمت في احضاف التناقض العربي المحرض لحرب 
 .(21)ى التغييرالنظاـ السياسي والعمؿ عم

واخيرا تحقيؽ التكامؿ وااللتحاـ المجتمعي في العالـ العربي بيف قومية عامة وقوميات خاصة 
كما اف متغير التجاور الجغرافي امر ميـ لمتجانس والتعاطي  ،يقـو عمى متغيرات اساسية

بيف االفراد والفئات والتعارؼ المتبادؿ ، كما اف المصالح الوظيفية المتقاسمة ىي حافز لمفئة 

                                                           

 

ايديولوجية 
 اجتماعية 

 ( العشائر (

ايديولوجية 
) سياسية 
 ( الحكومة 

ايديولوجية 
 اقتصادية

فواعل )  
 ( السوق 
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ايضا في بناء اطار بنيوي ، و نظاـ قدرة قائـ عمى السيادة لمجماىير والفاعمية الحكومية 
 ؿ  .وىذا يقود لمجتمع ممتحـ ومتكام

 النبحج الثاوي

 الغربي –اسباب التذبذب الطوطني 

يتوجب لمعرفة اسباب التذبذب العربي بوجود المعتقدات والعادات ودراسه اسباب     
 ودراسة الطوطـ بيف ثقافة الحاكـ والمحكـو وانعكاساتها عمى الواقع . ،هذا التوجه

 النطلب االوم

 عصروة الطوطه 

) االجتماعي النفسي ( العربي حيث يقـو عمى عالقات  " تخمؼ الواقع السوسيولوجي
 تقميدية جامدة قبمية "             
 محمد جابر االنصاري  

تعاني المجتمعات العربية ذات االصوؿ القبمية مف البداوة التي ما تزاؿ تحكـ مفاصؿ    
بي وتعيد حياة العرب حيث لـ تظير ليـ نقمة او ثورة حقيقية شاممة تنقؿ المجتمع العر 

  ،صياغة امكاناتو بما يتناسب وقوانيف تطور الحاجات ونمو االفكار وسنة التغيير
فالمنظومة البدوية عرضة لميزات ،  والصدمات العسكرية والحضارية والتي  ولدت 
خوؼ وعدـ استقرار مستمريف يدعـ ذلؾ الغزو الخارجي الذي لو الدور في وضع عوائؽ 

، مشكمة العرب تتعدى الجيؿ والمرض لثقافي ، وبذا نرى افمستعصية في وجو التنوير ا
والتخمؼ الحضاري الى ازمة حقيقية متمثمة في طبيعة العقؿ العربي ذي الفكر المنغمؽ 
عمى نفسو والذي يرى العالـ مف ثقب يرسـ صورة عالـ يحكـ عمى ما عداه بالفساد 

 .(22)د والتكراروالزواؿ ،  وىذا ما قاد الى منظومة معرفية تتسـ بالجمو 

                                                           

. 2005 –وديع العبييدي ، ظاىرة االغتراب واشكالية المجتمع العربي ،دار  المياجر لمنشر     (22)  
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 مخطط مراحؿ بناء الدولة

 المخطط مف اعداد الباحث 

اف نشوء الدولة ومنذ االالؼ السنوف يبدأ بمرحمة الوالدة االولى ثـ يأخذ طابع اكثر    
 حيث يظير الطوطـ ،تطورًا وىو مرحمة بناء المؤسسات بعد اف تستقر دعائـ الحكـ

المعبود سواء اكاف شخص او ديف او رمز فال يستطيع بني البشر مف العيش دوف 
طوطـ الى اف تصؿ الدولة لمرحمة الدولة مف بناء االيديولوجية والفكر الذي يتـ تعميمو 

ولكف االيديولوجيات التي ظيرت بالتاريخ قادت الوحدة  ،عمى الدولة بكؿ مقوماتيا
اف محاولة مواجية ظاىرة غياب الروح الوطنية وضياع ، لذا (23)العربية الى  التفكؾ

اليوية تحتاج الى تنمية الحس الوطني ، وكيفية تحقيؽ ذلؾ مع وجود جممة مشاكؿ 
 الواقع العربي.

قاؿ شارلز ديكنز : " حيث بدأ االحتشاد السياسي الذي طاؿ انتظاره لمقوى في     
اف محاولة  ،(24)" ـ االدكتاتورييفعصائب وغير الحكاالمجتمعات التي لـ تعرؼ غير ال

البناء السياسي المعاصر الي مشروع يواجو ازمة معممة ترتبط اكثر بتعزيز التعصب 
                                                           

www.google.com   Sat – dec 1 , 2007    ازراج عمر  ، ازمة اليوية العراقية (23(  
  jun 2007   ، اخبار مكتوب ، ازمة اليوية عند ابناء المغتربيف السوداني   

www.google.com  (24 ). ازمة المغتربيف عند ابناء المغتربيف السودانييف  

  مرحلة النشوء 

مرحلة 
التمأسس 

 مرحلة الطوطم                          

مرحلة 
 الذروة 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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والعصبية ومع فشؿ في تحقيؽ العممنة الضرورية لمخروج مف الجماعة المتسمطة الى 
عنؼ الدولة الديمقراطية يصاحبو فشؿ في التعامؿ مع الجيراف وفشؿ الخروج مف ثقافة ال

الذي يعد امرًا ضروريًا لتحقيؽ االمف ، واساس لبناء عالقة بشرية خارج العربات 
المصفحة والطائرات المقاتمة، نصؿ الى نتيجة فقداف االستقرار السياسي والنفسي 

، لذا فأف عممية العصرنة والتحديث في مختمؼ االوجو السياسية واالجتماعية (25)ذاتيا
، لكي تسيـ في خمؽ (26)ادية البد ليا مف ظروؼ مالئمة والشخصية والوطنية واالقتص

بيئة قابمة لمتكيؼ مع معطيات العصر ، ومف ثـ التطور المنشود اف اشكالية التأرجح 
في العالـ العربي ككياف مركب مف اثنيات وادياف وقبائؿ وطوائؼ منذ اقدـ العصور فيي 

اريخية ميمة مف تاريخو تتداخؿ وتتعايش مع بعضيا ولكؿ جماعة ارتباط بمرحمة ت
االجتماعي اال انيا ال تتطابؽ مع حدود المشاعر القومية والدينية والطائفية والدينية ، وال 
ينكر اف لعالقات القرابة وصمة الدـ دورًا في اثارة التوتر والصراع والتاثير عمى منظومة 

ة  ، ىذا باالضافة الى القيـ والعادات والتقاليد وقواعد السموؾ وشبكة العالقات االجتماعي
اسباب التوتر االخرى حيث نجد ضغط الحكـ االستبدادي والدكتاتوري والسيطرة االجنبية 

 التي حولت والء الفرد الى والء لشي اخر في العالـ العربي .

يعتبر الفكر الطائفي العصي التغيير لو اثر واضح في بناء ىويات فرعية عمى      
مفت ارثا مدمرًا وافرزت مأساة جعمت العربي يعاني مختمؼ حساب اليوية الوطنية ، خ

المصاعب الحياتية وينتظر مستقبال كئيبا وغامضا ال يفيـ كممات كالحرية واالمف 
وال ينكر اثر الخوؼ والعجز والخضوع الذي انتج واقعًا يتمركز حوؿ الذات  ،واالستقالؿ

لفردية ، وىذا ما يؤكد اف ازمة  والعزلة والخوؼ مف الحرية والتخمي عف االستقاللية ا
 .(27)ىي ازمة تفاىـ وحوار

                                                           

. 12/8/2006ىيثـ مناع ، اسرائيؿ ... بربرية القوة الى ايف ؟  الوسط البحرينية    (25 ) 
براىيـ راشد الحوسني ، اثار التحديث الغربي عمى ىوية المجتمع االسالمي ، دائرة ا ( 26)

       31/5/2008 –المتحدة  االمارات العربية –الشارقة  –الثقافة واالعالـ 
منذر حسف ابوداف ، اثر ازمة اليوية غمى مشروع المصالحة الوطنية في العراؽ ) الحوار (  27)

  11/3/2007- 1851المتمدف (  ، العدد 
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قاد ىذا الواقع الى االتساع في نطاؽ العشيرة والقبيمة والتعصب القومي والمذىبي ،      
والذي ال يخمو مف الصراعات بيف القيـ العشائرية والقيـ القانونية وبيف الثأر والقانوف 

تؤدي الى ازمة ي ، الف ىذه الصراعات القيمية وىو مما سبب ازمة داخؿ المجتمع العرب
، فالعربي اكثر ازدواجا في الشخصية مف غيره وىذا االمر الخطير 28اليوية او الوجود

 يعود الى ثالثة اسباب ىي  : 

: التأرجح بيف الوفرة والقترة اي اف االرض العربية ارض معطاء غنية  السبب االوؿ
 وبالمقابؿ يعاني العربي مف قتر العيش وانخفاض معدالت الدخؿ . ،ثرية

: التأرجح بيف افكار الفرؽ الدينية وبيف تعاليـ و مبادئ االسالـ وافكاره  السبب الثاني
 . 29التي تـ تسخيرىا حسب رغبات مقنعة بغطاء الديف حيث ظير ديف داخؿ الديف  

مع االسالمي بعد الفتوحات االسالمية : بعد اف بدأت الحياه في المجتالسبب الثالث
حيث توافد عمى االمة العربية الكثير مف االجناس  مف كؿ صوب فأخذ المجتمع  

اذ كاف الى جانب العرب مجموعات اخرى احتاج الييا  ،العربي يتعقد شيئا فشيئا حتى
المجتمع ، او احتاجت ىي الى االستقرار والعمؿ فيو ، وكاف قواـ ىذه المجموعات 

 االجنبية : 

 عناصر فارسية ، وىي المجموعة  الكبرى بيف ىذه المجموعات . -
  .عناصر مف السرياف ، وىـ الذيف كانوا يسكنوف في الجزيرة  -
 عناصر مف القبط . -
 .30عناصر اخرى ييودية ونصرانية وفدوا الى الكوفة بعد تمصيرىا ) نجراف ( اليمف    -
ع في القيـ التي توفر صيغة سموكية لمفرد نرى اف تنوع العناصر واالجناس خمؽ تنو   

تعفيو مف مغبة التناقض والصراع وتقوده لمعفوية وىي حموؿ دائمة لممواقؼ التي تواجو 
                                                           

الفكر العربي المعاصر ، مجمة العمـو  –جاف فريموف ، تالقي الثقافات والعالقات الدولية ( 28)
   48-      39ص  1984، كانوف الثاني  92االنسانية عدد 

  20، ص 1954د. عمي الوردي ، وعاظ السالطيف ، دار المجتبى لمطباعة والنشر ، (29 ). 
 . 288، ص   66طبعة مصر ، ص  –البالذري ، فتوح البمداف  (  30)
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الفرد العربي في مسيرة حياتو ، وىي عالقة وجودية بيف االنساف وشروط وجوده فعند 
تقود الزمات  حدوث ازمة ومأزؽ لالنساف مف دوف حموؿ يثير صراعات وجدانية ونفسية

اجتماعية واخالقية وثقافية ، يقود الى تدىور اخالقي ، وانييار وتصدع في القيـ التي 
تشكؿ الجانب المعنوي لمسموؾ االنساني  وىو السجؿ العصبي لمسموؾ الوجداني 

اذف ازمات وقناعات وعوائؽ واجناس وقيـ متنوعو وحكاـ  ،(31)والثقافي عند االنساف
تقودىـ عوامؿ مختمفة كؿ ىذا خمؽ مجتمع يعاني االزدواج الديني وااليديولوجي 

 والسياسي وبالتالي صار مف الصعب وضع اليات الحتشاد سياسي موحد . 

 النطلب الثاوي

 الطوطه بين ثكافة الحاكه والنحكوه

" انه البد مف وجود عرضًا نموذجًا لالسموب الذي ينبغي اف تصوغ بموجبه ارادتنا 
 حياؿ المطالب بأحداث التغيير "

 هيدلي بوؿ 

يتحقؽ التغيير المنشود عف طريؽ بناء نموذج يعد ىو االسموب االنجع الحداث   
التي  الحدث الذي يقضي عمى االزمات الثقافية  التي يعاني منيا المجتمع العربي

تتخمميا عوامؿ داخمية تتمثؿ :  الصراعات الثقافية الداخمية ،  والقيـ العشائرية والطائفية 
وكذلؾ بفعؿ عوامؿ خارجية تتضح باليجمة الثقافية الغربية التي تيدؼ الى  ،واالقميمية

ىدـ الثقافة العربية واذابتيا ، فالثقافة عنصر ميـ تجاه بناء اليوية النيا عنصر متحرؾ 
باتجاه العالـ المفتوح عمى اليويات ، فثقافة الشخص تشكؿ شخصيتو التي عف طريقيا 

يتساكف  تقميدياً   مثقفاً يدرؾ ذاتو وىويتو ، والشخص العربي بالذات اما اف يكوف شخصًا 
ويتعايش مع الطبقة المسيطرة ظالمة او مظمومة فيعمؿ طيمة حياتو لتبرير افعاليا فيو 

ينقمب عمى الطبقة المسيطرة  انتيازييتكيؼ ويتموف مع الظروؼ المحيطة ، او شخص 
ولتحديد مفيوـ الثقافة السياسية باعتبارىا منظومة مف المعتقدات  ،(32)عندما تنيار

                                                           

، ص  1981كانوف الثاني/ شباط  19ياسيف الكبير، النسؽ القيمي، الفكر العربي، العدد  31 ).)
26-33 . )  

د. عز الديف المناصرة ، مصدر سبؽ ذكره .  (32 ) 
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حددة لمكيفية التي يرى بيا المجتمع الدور المناسب لمحكومة  ، نرى اف والرموز والقيـ الم
الثقافة السياسية ىي مجموعة المعارؼ ، واالراء واالتجاىات السائدة نحو الشوؤف 
السياسية والحكـ والدولة والسمطة والوالء واالنتماء والشرعية والمشاركة ، فيي قناعات 

ولكؿ مجتمع خصوصيتو وثقافاتو التي  ،السياسي وادوار وحقوؽ ووواجبات تجاه النظاـ
اكتسبيا مع تطور القيـ والمفاىيـ التي مرت بمراحؿ تاريخية وحضارية وجغرافية 

،  (33)واجتماعية وسياسية واقتصادية ومؤثرات خارجية شكمت خبراتو وانتماءاتو المختمفة 
ي الثقافة الرسمية و والطوطـ العربي يقع بيف نوعاف مف الثقافة ) ثقافة الحكاـ ( وى

 )ثقافة المحكوميف ( وىي ثقافة غير رسمية واىـ مكونات االخيره ىي  : 

 الفواعؿ المجتمعية 

 وتتشكؿ مف عدة قنوات اىميا :  
المرجعية التي تعد االطار الفكري والفمسفي المتكامؿ الذي يحدد الرؤى  -1

 الطوائؼ .واالىداؼ والمواقؼ والممارسات وىذا يتضح جميا في ثقافة 
القادميف مف الخارج يتبنوف االيديولوجية الجيادية ذاتيا ويييئوف حاضنة  -2

 لوجودىـ ولعممياتيـ االرىابية في المجتمع العربي . 
لموطف لبمورة الشعور بالواجب الوطني وتقبؿ االلتزامات  دعاة الوطنية والوالء -3

ة وااليماف والتعاوف مع الجياز الحكومي والمؤسسات وتقبؿ قرارات السمط
 بالدور الفاعؿ لمفرد في  المجاالت كافة .

 .34العمماء المسمميف ودورىـ عمى الصعيد السياسي والمجتمعي -4

 فواعؿ تنظيمية 

تدخؿ الفواعؿ التنظيمية كمكوف اساس في ايديولوجية تنظيـ العالقة الطوطمية بيف 
 الحاكـ والمحكـو : 

                                                           

www.google.com   الفصؿ الثاني. –، المشاركة بيف الثقافة والتنشئة  ( 33) موسوعة الشباب السياسية  
20/1/2006محمد ابو رماف ، ازمة اليوية تيدد المقاومة العراقية ، مجمة العصر ،    (34)  

http://www.google.com/
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: وىي فكرة ترى اف   Well-ordered society فوعؿ المجتمع الجيد التنظيـ -1
وىو فوعؿ  ،المجتمع يقوـ عمى عدالة متبادلة مقبولة لمجميع وعمى مبادئ معتبرة

تنظيـ المجتمع عمى اساس العدالة االجتماعية التي ترضي المحكوـ  وتضغط 
 عمى الحاكـ . 

ات : يقصد بو اف تقوـ المؤسس  Basic structure فوعؿ البنية القاعدية -2
السياسية بتوزيع الحقوؽ والواجبات وتوسع قاعدة المنافع االقتصادية والسياسية 

 وىو فوعؿ لصالح المحكـو . ،واالجتماعية
: وىي تقويـ عقالني لمتوافقات   Original position فوعؿ الوضعية االصمية -3

 . 35االساسية ضمف مبادئ اصمية يؤمف بيا الحاكـ والمحكـو 
: وىي وضع المواطف خمؼ   Veil of ignorance فوعؿ حجاب الجهؿ -4

حجاب جيؿ يصبح بأثره المواطف جاىؿ لممتغيرات التي يمكف اف توثر عمى 
وىو مف الفواعؿ التي يعتمدىا الحاكـ لترويض المحكـو وبالتالي  ،القرارات

 . ور خمؼ االبواب السياسية المغمقةالمتضرر ىو المواطف اعمى البصيرة بما يد
: وىي   Overlapping consensus ماع عف طريؽ التوفيؽفوعؿ االج -5

اضفاء صفة الواقعية عمى وضع المجتمع مع مراعاة الظروؼ التاريخية 
وبالتالي استغالليا لتجميع  ،واالجتماعية لممجتمع القائـ عمى التعددية

 .  36المتناقضات
والمستحيالت  تتأرجح الفواعؿ ويتذبذب المجتمع العربي بيف الممكف الحدوث        

التطبيؽ وىذا يتوقؼ عمى امكانية التأثير العالي عمى السديـ الرعوي العربي لمجتمع 
ولتحقيؽ النمو المطموب يسمؾ  ،ابتدائي في طريقو لالنتقاؿ الى الحداثة السياسية

المجتمع العربي مسمؾ البناء االجتماعي السياسي مستند عمى الية الطوطـ والفكر 

                                                           

  112،ص  2002وحة ونقدىا، بيروت عبد اهلل السيد، نظرية العدالة لدى جوف رولز، االطر (   35)
، االمـ والنزعة القومية منذ  ( 36) ، ترجمة عدناف حسف، مراجعة د مجيد 1780اريؾ ىوبسباـو

 .  90، ص 1999الراضي، الطبعة االولى دار، دار المدى 
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ولذا لتحقيؽ الموائمة بيف فكر الحاكـ وفكر المحكـو  ،تنبط  مف الواقعااليديولوجي المس
 يحتاج العالـ العربي انتياج مستويات يمكف تجسيدىا في : 

القاعدة اليرمية لمنمو ، والتطور لتحقيؽ البناء الجوىري القابؿ لمتحوؿ  المستوى االوؿ :
 والتغيير واالنماء في اطار ثقافي وحضاري وعرقي . 

مناخ وسموؾ يتمثؿ بالبيئة الطبيعية، وحاالت التبدؿ والتغيير مف   :توى الثانيالمس
 .ونمط وابتكارات وعموـ

 النشاط ، االبداع ، واالنتاج عمى مستوى الفرد والجماعة . المستوى الثالث :

تطوير اساليب الحياة باالعتماد عمى التطور التكنولوجي  :لمستوى الرابعا
  .(37)والمعموماتي

مف وجيو نظر المنطؽ وبعقالنية التصور يحتاج المجتمع العربي ليضع خطواتو    
عمى المستوى السياسي ىذه المستويات لتكوف  ةاالولى في بناء تيارات التعقؿ والرصان

 ناقمو لو كمجتمع متنوع فكريا الى ممرات تطوير حقيقية وبناءه . 

                                                           

د. ناظـ عبد الواحد جاسور ، المرجعية الفكرية لمخطاب االستراتيجي االمريكي ، دار   (  37)
 . 18، ص 2006بيروت  –النيضة    العربية 
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 الخاتمة

اف ما يمكف اف يصؿ اليو الباحث في موضوع دقيؽ وحساس يمس واقع حياة امة    
فالتنشئة ىي عممية  ،بكامميا ىو اف نبدأ مف التنشئة االجتماعية التي يتبعيا نمو سياسي

التفاعؿ االجتماعي التي يتـ عف طريقيا تكويف الوليد البشري وتشكيمو وتزويده بالمعايير 
تكيؼ الفرد االجتماعي مع بيئتو ليصبح عضوا معترفا بو ومتعاونا  االجتماعية، وبالتالي

مع االخريف ، واكساب المرء ىوية شخصية تسمح لو بالتعبير عف الذات بدال مف 
االزدواجية واندماجية اليوية التي تعاني منيا التيارات المتصارعة في المجتمع العربي، 

فسي وتوجيو السموؾ االنساني في المجتمع وعميو يمكف اف يتحقؽ االستقرار السياسي والن
العربي وترجمة التعاليـ الى واقع عممي والتقريب بيف مختمؼ الطبقات االجتماعية 
وبالتالي تنشأ ثقافة سياسية يمكف مف خالليا الحديث عف النمو السياسي الذي تتطمبو 

 المرحمة التي يعيشيا المجتمع العربي.

ة الجماىير لتأكيد الموازنة بيف متطمبات المشاركة اف النمو السياسي ىو تعبئ     
الجماىيرية ومقتضيات النظاـ العاـ بالتركيز عمى ) النمو االداري والقانوني وبناء 
الديمقراطية ( ىذا مف جية ، ومف جية اخرى يركز عمى المساواة التي البد لتحقيقيا مف 

السياسي ىو مجموعة العالقات ثقافة سياسية وشعور بشرعية النظاـ السياسي ، فالنمو 
 بيف الثقافة السياسية والبنياف السمطوي والعمميات السياسية العامة .

اف المجتمع العربي يحتاج الى ثقافة سياسية ووعي باىمية الواقع السياسي   
واالجتماعي وانعكاساتو عمى االمف واالستقرار وىذا ال يحدث بأية وسيمة سوى التقاء 

عف كؿ العمميات االلية الرتيبة لتغيير المجتمع ، يتكوف مف ائتالؼ كبير االرادات بعيدا 
 الذي يضـ تحالفات كبيرة تضـ كافة القوى والالعبيف السياسييف  .

اف التنشئة والنمو والثقافة السياسية جميعيا عوامؿ تخدـ الحوار خصوصا بيف القوى   
طنية واالسالمية والقومية ودمجيا المناىضة ) الوطنية والقومية ( ، وتجميع القوى الو 
 بجبية واحدة ، وتوجيو ىذه الميوؿ الفكرية والعقائدية .
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مف  اف االصالح عمى العموـ يجب اف ينبعث مف الداخؿ وال يجوز اف ياتي     
الخارج ، كما اف الذي يحاوؿ االصالح يجب اف يتجنب طريقة االرغاـ واالعتداء عمى 
الناس ، واف االصالح يجب اف يراعي مقتضيات المجتمع وظروفو ، ىذا كمو يقود لعيد 
حديث بالديمقراطية لدولة تعترؼ بالحواجز الطائفية حيث تحوؿ ىدؼ الحفاظ عمى 

المجتمع مف مرحمة الالستقرار الى مرحمة التحوؿ الدولة الى ىدؼ اساسي في نقؿ 
 الديمقراطي وصوال الى ترسيخ دعائـ النظاـ الديمقراطي الذي ننشده جميعا .
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