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 : ولاملبحث األ
 النظريات العلمية المفسرة للحركات االجتماعية

يشمل بناء العلم ثالثة مكونات رئيسة، هي المجال الذي يعمل في نطاقه العلم، 
هو المجاال اسساساي بماا ييهوياه ما  نوام وواواهر ومشااكل اجهما ياة ساواء  والمجتمع

كاااا  مجهمعاااا ميلياااا يااا يرا لو يهسااا  ليشااامل المجهمااا  العاااالمي الاااذي ي ااام  ااا  ا مااا  
 المجهمعات.

هااي النوريااة الهااي ماا  ال ااروري ل  يمهلكلااا لي  لاام لهوجيااه  والمكوووا النووان 
 مليات البيا  فاي الواواهر والمشااكل ااجهما ياة، وييه ا   لام ااجهماان  ا  ا ما  

ق  هذا عالنوريات هفسر واقعه ااجهما ي وا يعهم   لى نورية واي ة، وهذا  ليل  لى ه
 ولهميهه.  هوهشعبالعلم 

الااذي يهكااو  ماا  مجمو ااة ماا  اتجااراءات الهااي يشاامل الماانل   والمكوووا النالوو 
 .(1)يقوم بلا الباي  لفلم هفا الت الواق  ااجهما ي

لاااذلس نساااهطي  القاااول أ   راساااة لي مجهمااا  يجااام ل  يهاااوافر فياااه المجاااال الاااذي 
يهيرس فيه الباي  مسهن ا ألى نورية ومنل ، فب و  النورية هكو  الكهابة هائلة، وب و  

ما ا ب  ل  نفلم ل  الواهرة لو المشكلة ااجهما ية لو لي يقيقة المنل  هكو  فاشلة، ك
اجهمااا ي هااي كاااللرم يجاام ر يهلااا ماا  جمياا  الجواناام لكااي نسااهطي  وياافلا وماا  ثاام 
ذا لهملناااا لي جانااام مااا  جوانبلاااا سي اااي   ليناااا ليااا   هفسااايرها، وبشاااكل مو اااو ي، واا

                                                 

-4، ص2012 .  لي ليلة، النورية ااجهما ية الي يثة، اسنساق الكالسيكية، الكهام الثال ،  (1)
5. 
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هنا وفلمنا لليقيقة والوااهرة جوانبلا الهي سه شي  نا اليقيقة، وبذلس هكو  ر يهنا ومعرف
 .(1)ناقية، وغير كاملة

نيااااام اههمامناااااا هناااااا  لاااااى  اااااارل وهو اااااي  النورياااااات المفسااااارة لليركااااااات 
ااجهما ية الهي هع  ت وفقا لهعقا ها وهعا   منطلقاهلاا اتي يولوجياة والفكرياة، لاذلس نجا  

، ومنلاااااا هفسااااايرات مهنو اااااة للاااااا، منلاااااا السياساااااية، ومنلاااااا النفساااااية، ومنلاااااا ااقهياااااا ية
ااجهما يااة، وساانولي اههمامااا لكباار فااي الهفساايرات للنوريااات الهااي هااي قريبااة ماا  واقاا  

 ووروف المجهم  الم روس.
 The Collective Behavior Theoryنظرية السلوك الجمع   .1

وبيااااااارجس « Park»مااااااا  روا  هاااااااذة النورياااااااة م رساااااااة شااااااايكاغو، مثااااااال باااااااارس 
«Burgess » وبلاااااومر«Bulmar»  سملسااااار وغيااااارهم، هفسااااار هاااااذة ، ومااااا  الاااااوويفيي

النورياااة اليركاااات ااجهما ياااة  لاااى لسااااس نفساااي اجهماااا ي وهسااان  فر ااايهلا بيااا و  
موااااهرات ولشاااكال مااا  اللساااهريا الجما ياااة، وه كااا   لاااى يالاااة العااا و  الجما ياااة الهاااي 
هجعاال الفاار  منيااا ا وفقااا للساالوس ااناا فا ي، لي أ  لساااس اليركااات ااجهما يااة وفقااا 

ر و  لفعاااال ا هكاااو  منطقياااة فاااي مواجلاااة واااروف غيااار طبيعياااة مااا   للاااذا المفلاااوم هاااو
 الهوهر الليكلي بي  الم سسات ااجهما ية اسساسية.

وقاا  لكاا  لياايام هااذة النوريااة  لااى اانيرافااات الهااي قاا  هياا   فااي اليركااات 
ااجهما ية، لي: ق  هولر في اليركات ااجهما ية لناوان ما  الوطاورة كماا ييال فاي 

يطاليااا، وي كاا و   لااى  اا جها انعكاسااا لمجهماا  مااريل، اليركااات الفا شااية فااي للمانيااا واا

                                                 

 . مع  وليل  مر، نوريات معايرة في  لم ااجهمان،  ار الشروق، للنشر والهوزي ،  ما ،  (1)
 .11م، ص2005اسر  ، 
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وفاي رليلام ل  المجهمعااات الساليمة ا هيهااار ألاى يركااات اجهما ياة، باال هيهاوي لشااكاا 
 .(1)م  المشاركة السياسية وااجهما ية

وق  هميز العالم الفرنسي غوسهاف لوبو  في هذا المجال في نورية اتيياء في 
الم ناطيسااي، فااالفر  فااي الجملااور ماا  جلااة شاابيه بااالفر  النااائم م ناطيساايا، وهااو الهنااويم 

لقاال قاا رة  لااى المقاومااة لي ااا، ذلااس ل  اتيياااء بوياافه هااو نفسااه بالنساابة لكاال اسفاارا  
 يه وم يي  ييب  مهبا ا.

واتيياااء موجااو  ماا  جلااة لواار  فااي مباا ل العالقااة غياار المهناااورة، وهااو غياار 
قطيا  ا يمكاا  ل  »وبااي  الجملاور « ل ناي الاز يم»بااي  الارئيس  مهسااو بياورة لساساية
، والز مااااء يفهناااو  الجمااااهير، ويفر اااو   ليلاااا بفعااال ه كيااا اهلم «يساااه ني  ااا  الرا اااي

المهكاااررة وبفعااال يركاااة العااا و ، اليركاااة ذاهلاااا هلاااس اا هقاااا ات الهاااي رو ااالا الز مااااء 
 .(2)ير(لنفسلم، وهكذا يشرح )قانو  الوي ة الذهنية ل   الجماه

هااذة اللسااهيريا الجما يااة، ويالااة العاا و ، واتيياااء الااذهني، هعطااي  -فااي رلينااا-
للجما ة قوة ا شعورية، كما هعطيلا ذوبا  الشويية الواي ة و يا لا ما  شويايات 
الجما ة لو اليش ، مما هقلل المسا وليات الملقااة  لاى الشوياية فاي الواروف العا ياة، 

واال اليشاا  بشااكل ل مااى، لي ا شااعوري، وفقااا لمااا ممااا هجعاال الشااوص يهياارف فااي  ا
ييس به في  اول الجما اة، لاذلس قا  يلجا  اسفارا  ألاى الشا م والعناف وال وغااء بها ثير 
الع و  واتيياء، ولو كا  في وروف طبيعية ا يهيرف بلاا، وهاذا السالوس يقربناا ألاى 

أذ هكاو  يافات  ،«الاذي يشابه سالوس القطيا   نا  الييواناات»ما يعارف بسالوس القطيا  

                                                 

م، 2011ت، الع   الثال   شر،  ب  الرييم العطري، سوسيولوجيا اليركات ااجهما ية، أ افا (1)
 .23ص

، هرجمة  . وجيه لسع ، 1مجمو ة م لفي ، المطول في  لم ااجهمان، أشراف ريمو  بو و ، ر (2)
 .356، ص2007الليئة العامة السورية للكهام،  مشق، 
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هذا السلوس لنانية، فكل فر  في اليش  لو الجما ة يو م نفسه بنفسه ب ية هقليل الوطار 
 .(1) لى نفسه ب ووله م  الجما ة والهيرف بسلوكلم

وبلااذا يولااار القطيااا  بمولااار الويااا ة الواياا ة، وهاااو فاااي اليقيقاااة يوااا م مياااال  
لمواااهرات، فاااسفرا  يقعااو  هياات اسفاارا  لنفساالم، ويياا   هااذا الساالوس كثياارا فااي لثناااء ا

هاا ثير العاا و  واتيياااء واسهااواء والعاطفااة الجمعيااة، وبااذلس يكااو  الفاار  غياار مراقاام فااي 
 سلوكه، لذلس ق  ينجرف اسفرا  ألى سلوكيات   وانية و نيفة به ثير البعل.

  The value Added Theoryنظرية القيمة المضافة  .2

ر هااذة النوريااة ألااى مااا يساامى هعقاام هنواا« N. Smelser»للعااالم نياال سااملزر 
المراياال، فكاال مريلااة  مليااة بمثابااة شاارط  ااروري ل  ااافة المناساابة والفعالااة للقاايم فااي 
المريلة الهي هليلا، وق  ي   سملزر مرايل همر بلا هاذة النورياة معهما ة فاي ذلاس  لاى 

 لي هي  ملية يركية هراكمية، وهي كاآلهي: « اس اء»الييرورة 
الهليئاااة البنائياااة الهاااي هلياااأ وهشاااج   لاااى لشاااكال معيناااة مااا   لووو  المرحلوووة ا و 

 السلوس الجمعي كي هكشفلا اسفعال لكنلا غير قا رة  لى أهيا  سلوس جمعي.
الهاااوهر البناااائي، وهاااي مريلاااة مهوايااالة   اااويا مااا  الهليئاااة  المرحلوووة النانيوووة 

عي الهي ه  ي ألى البنائية نهيجة هراكم الوروف مما هليأ لهوقعات ميهملة للسلوس الجم
 يركات اجهما ية.

نمو وانهشار المعهق  العام، في هذة المريلة يكو  فلما مشهركا  المرحلة النالنة 
 لطبيعة الوروف الهي يمر بلا المجهم ، وهي ي  مي ر القلق ااجهما ي والهوهر. 

العوامااال المنشاااطة، وهاااي العوامااال الهاااي يشاااهرس فيلاااا بااانفس  المرحلوووة الرا:عوووة 
اتيساس والهي هجس  المعهق  العام فهكو  معجلة ويبرز فيلا الهوهر ويوا   ه  ي ألاى 

 الليجا  وهنشط وهعجل السلوس الجمعي.

                                                 

 ويكيبي يا، الموسو ة اليرة. (1)
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يش  المشهركي  للفعل، ويبرز في هذة المريلة  ور الز ماء  المرحلة الخامسة 
فعل  ن ما يج  لفعل الوروف والشروط المناسبة وههميز هذة المريلة والقا ة الميركي  لل

 .(1)بإولار ياات الهرهيم والع اء والهيريل  لى الثورة
 
 
 
 
 

 (1الشكل رقم )   
 يلقات القيمة الم افة

 
 
 

  

                                                 

، قسم 1990-1989 . مهعم مناف السامرائي، ميا رات في السلوس الجمعي، العام ال راسي  (1)
ااجهمان، كلية اآل ام/ جامعة ب  ا ، ميا رات غير منشورة، وللمزي  لي ا انور:  . أيما  

 . ، وانور: 156م، ص1996شوما ،  لم ااجهمان السياسي،  ار المعرفة الجامعية، مير، 
هي، انليار سلطة ال ولة في العراق،  ارسة في  لم ااجهمان السياسي،  مشق، رباح مجي  اللي

 .82-81، ص م2010سوريا،  ار العرم لل راسات والنشر والهرجمة، 

التهيئة 

البنائية

ائيالتوتر البن

نمو وانتشار 

ماملعتقد العا

العوامل 

املنشطة

حشد 

املشتركين 
للفعل
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 Resource Mobilizationنظرية تع:ئة الموارد  .3
ب نلاا « اهيزوناي» رفلاا قبل الوول في النورية ابا  ما  هعرياف الهعبئاة الهاي 

 ملية هكهسم فيلا وي ة اجهما ية بسر ة نسبية في السيطرة  لى الماوار  الهاي لام هكا  
 للا سيطرة  ليلا م  قبل.
، ينوااااار «لوبرهااااال، وماااااس ارثااااي، وزالاااا ونيلي، ووليااااام جامسااااو »لهاااام روا هااااا 

م ليااايام هاااذة النورياااة ألاااى اليركاااات ااجهما ياااة والسياساااية  لاااى نياااو  اااريل، فلااا
يعهباااارو  اليااااران والعنااااف لمااااري  مهالزمااااي  لليياااااة ااجهما يااااة، وبلااااذا هعاااا  اليركااااات 
ااجهما ية والسياسية لي اثا  ا ية، وهركز هذة النورية  لى هنويم اليركات، سناه ما  
لهااام ويائيااالا، بماااا فيلاااا مااا   ااا   الم يااا ي  ومركزياااة السااالطة والطااااب  البيروقراطاااي 

 لااااى لفعااااال المشاااااركي  فااااي اليركااااة واسااااهراهيجيات  لهنويمااااات اليركااااة، وهركااااز لي ااااا
 اسفعال.

وينوااار منوااارو هاااذة النورياااة ومااانلم جامساااو  وهيلاااي ألاااى المجهمااا   لاااى لناااه 
جما ات ذات يركة مسهمرة، يسو ة اانهشار والهجما ، وكثيارا ماا هولار الجما اات فاي 

وذلاس فاي  يالة اسهقرار، ثام هيااول هيا ي الجما اات المعار اة، كالسالطات اليكومياة،
 طمويلا لزيا ة موار ها ومزاياها الواية. 

 ويركة الجما ات وولورها هي   اسهجابة له يرات ومسة، هي: 
 ميال  الجما ة المعبر  نلا بيراية. .1

 مسهويات الع الة السائ ة. .2

 الموار  الهي هسيطر  ليلا الجما ات. .3

 «.اسيما اليكومات»الموار  الهي هيت سيطرة الجما ات اسور   .4

  ملية الهعبئة والفعل لو العمل الجمعي. .5
وبااذلس ه كاا  نوريااة هعبئااة المااوار   لااى كيفيااة نشااوء اليركااات ااجهما يااة لكباار 
م  هركيزها  لى شروط فا ليهلا، وهفهارل نورياة هعبئاة الماوار  ل  اليركاة ااجهما ياة 
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 والسياساااااية هشاااااكل بواساااااطة هنويماااااات  قالنياااااة فاااااي ااوهياااااار الرشاااااي  لالساااااهراهيجيات
 وهكهيكات هعبئة الموار .

هي  باارة  ا   ملياة هعبئاة الاروابط « crowd»وهر  هذة النورية ل  الجملرة 
والهنويمات ب ية الويول ألى له اف جمعية وههكو  الوي ات ااجهما ياة ال ائماة بلاذة 

 .(1)الطريقة وهسعى ألى واءات وله اف ج ي ة
ااجهما ياااااة والياااااات هااااا بيرها وهااااار  نورياااااة هعبئاااااة الماااااوار  ل  بنااااااء اليركاااااات 

وهشااااكيللا يااااهم  اااا  طريااااق المااااوار  ااقهيااااا ية والسياسااااية والهواياااالية المهايااااة ل فاااارا  
والجما ات الموجو ة في الفعل اايهجاجي، و  م هناسي ق رة اسهو ام هذة الموار . لاذا 
فاااإ  اليركاااات ااجهما ياااة مااا  منواااور هاااذة النورياااة هاااي اساااهجابات  ا ياااة ومنطقياااة 

مكانيات اسهي ثت في المجهم ، فلي ها ل  لاى الفا لياة ااجهما ياة، ومكاو  لمو  اقف واا
 .(2)بنائي للعملية السياسية

 Alain Touraine Theoryنظرية آالا توريا  .4

ي ك  هوري  ل  اليركات ااجهما ياة هاي فعال وااص يا ثر  لاى سالوس جمعاي 
ماة والقياا ة ااجهما ياة، لفا لي  م  جما ة معينة ههناازن  ا  جما اة لوار  ب ياة الز ا

فاليران م شر قاوي لليركاات، وقا  مياز هاوري  باي  الجانام الناو ي المهيال باسشاكال 
واليااايا والجانااام الهنويماااي المفهاااوح  لاااى شاااروط اتنهاااار والهكاااوي . ويااار  هاااوري  ل  
اليركاااات ااجهما ياااة غيااار اوهزالياااة، وهاااي نساااق مااا  الهفاااا الت الهاااي هيهويلاااا، ويااار  

ركات ااجهما ية أنما هنمو في المجهما  ماا بعا  اليانا ي بسابم ه اا ل هوري  ل  الي
وفااااق النواااام الااا يمقراطي فاااي هيقياااق اليرياااة والمسااااواة، فال ولاااة هناااا هساااعى بموهلاااف  واا

                                                 

 .161-159 . أيما  شوما ، مي ر سابق، ص (1)
 .23 ب  الرييم العطري، مي ر سابق، ص (2)
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لجلزهلاااااا القمعياااااة واسي يولوجياااااة هساااااعى بشاااااكل كبيااااار ألاااااى هقلااااايص مساااااايات اليرياااااة 
 ة ويي ة اسهرجان اليرية. وال يمقراطية، لذلس هولر اليركات ااجهما ية كوسيل

وير  هوري  ل  اليركات ااجهما ية ههسم بالييوية، مما ي  ي ألى قلم ويوغ 
 .(1)مجريات الهاريخ في  ملية أنهار المجهم  واا ا ة أنهاجه

 وه م اليركات ااجهما ية كما ير  هوري  ثالثة  ناير لساسية، هي: 
 ال فان    اللوية والميال  الواية. .1

   الويم والهعاارل، لي الاو ي لروار الاذي ههعاارل معاه، والاذي الن ال  .2
 .(*)ه ول معه في  ائرة اليران

 الر ية العامة الهي يهقاسملا اسفرا . .3
فطبيعااااة اليركااااات ااجهما يااااة هفهاااارل ياااارا ا يااااول الميااااال  والاااا فان  اااا  
اليقااوق، لااذلس هوجاا  ويااوم كطاارف لو مااالكي  لوسااائل اتنهااار واتكااراة، وطاارف اواار 
غيار ماالكي ، وهااذا يريا  شاايئا ما  الهنواايم والر ياة وقوا اا  اللعام، فكاال يركاة اجهما يااة 

 للا هويهلا ومعار هلا وكليهلا الهي هميزها.
ويباارر هااوري  اليركااات ااجهما يااة الج ياا ة ب نلااا هقاا م نفساالا كمولاا ات للهاااريخ 

 يااة هبنااى  لااى ، فالعالقااات ااجهما«امااهالس الهاااريخ، قيا هااه، هوجيااه الفعاال»المعاياار 
 .(2)اليران المسهمر بي  م  يملس وم  ا يملس، ممل ة لبناء يركات اجهما ية

  

                                                 

 .26-25 ب  الرييم العطري، مي ر سابق، ص (1)
انور لي ا:  . شبيم  يام، سوسيولوجيا النزان،  يموغرافيا الهعاونية للو مات الهنموية الثقافية،  [*]

 .69م، ص2007بيروت، 
 .27 ب  الرييم العطري، مي ر سابق، ص (2)
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 Privation Theoryنظرية الحرماا   .5

هلهم هذة النورية باسهجابات اسفرا  للوروف المه يرة الهي هي   في المجهم ، 
واسيما  ن ما ييس اسفرا  لنلم وقعاوا هيات طائلاة الولام والهلمايق واتقيااء والعناف، 

ألى هشكيل جما ات وواليا ه سس لليركات ااجهما ية، وغالبا ما هكو   يلج و فإنلم 
لااااا ساااابم الولاااام والييااااف الواقاااا   لاااايلم، لااااذلس هكااااو   اااا  الساااالطة  ناااا ما يعهقاااا و  ب ن

اليركات ااجهما ياة نهاجاا للهفسايرات المه يارة ل فارا  لماا ييا   فاي مجاهمعلم، وهعبيارا 
    مشا رهم أزاء الو   اليالي. 

وابا  ماا  هعريااف اليرمااا  قباال  ارل هفاياايل النوريااة، فاليرمااا : هااو شااعور 
فارا   اروريا، وكاا  مهوقعاا ل  يييالوا  لياه ما  بع م اتشبان و  م الر ا لما ياراة اس
 اسنومة السياسية وااقهيا ية القائمة.

 ولنورية اليرما  نماذر لبرزها: 
 الحرماا والفعل السياس   .1

أ  يااااااات اليرماااااا  ااقهياااااا ي وال ااااا ط والكبااااات السياساااااي هيفاااااز اسفااااارا  
اليااااات هساااو  فيلاااا لاليهجاااار والثاااورة  ااا  اسو اااان القائماااة، وهاااذا ا يعناااي ل  كااال 

اليركاااتأل س  الفقاار والكباات هااي  واماال ماا   اام   واماال لواار  هشااج  اسفاارا   لااى 
 اايهجار والثورة    السلطة.

 الحرماا النس:   .2
هااو الهعااارل بااي   Robert Gurrاليرمااا  النساابي كمااا ياار  روباارت جيااور 

مكانااهلم هوقعات اسفرا  م  اسشياء وشروط اليياة الهاي يعهقا  النااس لنلام يسا هيقونلا واا
م  الشاروط الهاي هيا   أ راس النااس للفارص المهاياة لمااملم، و نا ما ههسا  الفجاوة باي  
ما يري ونه ويهوقعونه وما يييلو   ليه، يز ا  أيباطلم وشعورهم بالولم، وبلذة اليالة 
يلجاا  الناااس ألااى المقارنااة بااي  لو ااا لم ولو ااان غياارهم فااي المجهماا ، لي يهوااذ الناااس 

ات لوار  كجما اات مرجعياة للمقارناة ما  نفاس المجهما ، وبلاذا ههجسا  المشاا ر جما 
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فااي اليرمااا  ماا  شاايء يسااهيقونه، وفااي رلي جيااور و افيااز ل  هناااس  القااة بااي  العنااف 
 السياسي واليرما  النسبي، مما ي  ي ألى اايهجاجات واليركات ااجهما ية.

 الحراك لألسفل  .3
سية واقهيا ية في المجهم  واسايما  نا ما  ن ما هي   ه يرات اجهما ية وسيا

يها هور الو ا  نهيجاة للاذة الواروف، فقا  يلابط بعال اسفارا  لو الجما اات ألاى مرهبااة 
ل نى في السلم لو اللرم ااجهما ي، لي ها ني وهار ي واروفلم ااجهما ياة وااقهياا ية 

لمااا فقاا وة فااي والسياسااية، ممااا يعطااي للاا اء الناااس الشااعور باتيباااط واسسااى والهااذمر 
الييااااااة الما اااااية، لو لماااااا يطمياااااو  ألياااااه ويااااارو  لناااااه مااااا  يقلااااام فاااااي الييااااااة اليالياااااة 
والمساااهقبلية، هاااذة المقارناااة الهاااي يجريلاااا اسفااارا  باااي  و اااعلم الساااابق والياااالي هشاااعرهم 

اليرماااا  »باليرماااا  النسااابي والهاااذمر والقلاااق واسساااى، سااامي هاااذا اليرماااا   نااا  جياااور 
 «. Decremental deprivation الناجم    ه هور الو  

وياااار  لياااايام هااااذة النوريااااة ل  اسفاااارا  يكونااااو  لشاااا  غ اااابا  ناااا ما يفقاااا و  
امهيازاهلم السابقة وما كانوا  ليه لكثر م  غ بلم لفق هم الطموح واسمال فاي اليياول 
 لااى مااا لاايس لاا يلم، وهاام  ائمااا يسااعو  ألااى اايهفاااو بو ااعلم السااابق، هااذا النااون ماا  

ليااااراس وفااااي المكانااااات ااجهما يااااة ول وارهااااا ياااا  ي ألااااى السااااعي ليركااااات الهاااا ني فااااي ا
اجهما ية للييول  لاى المكاناات والمراكاز السياساية الهاي هجاذبلم ويطمياو  للوياول 
أليلااا، كمااا لنلاام يوشااو  ويقلقااو  ماا  لشااواص ييياالو   لااى هااذة المراكااز والمكانااات 

 .(1)ما ي ألى اليراس ل  لىااجهما ية العالية الهي ييع و  بلا في السلم ااجه
 

                                                 

 .180-175 . أيما  شوما ،  لم ااجهمان السياسي، مي ر سابق، ص (1)
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الحصول ( 1)

على السلطة

اإلقصاء ( 2)

والتهميش

الحرمان ( 3)

واالحتقان 

السياس ي

العنف ( 4)

السياس ي 

والطائفي

(5 )

االحتجاجات 

والحركات 

 االجتماعية أو 

االنقالب

 
 
 
 

 (2الشكل رقم )
  ائرة اليرما 

 
 
 
 
 

 تط:يقات نظرية 
 « للعالم سملزر»أوال  تط:يق نظرية القيمة المضافة 

م ول ايااة كهابااة البياا ، 2003 ناا  اسااهقراء الواقاا  العراقااي منااذ اايااهالل  ااام 
يااا ثت ه ييااارات جذرياااة، والهاااي يااا ثت فاااي موهلاااف المجااااات، السياساااية وااقهياااا ية 

بإل ااااء الم سساااات ذات اسهمياااة الكبيااارة فاااي « بريمااار»وااجهما ياااة، واسااايما بعااا  قااارار 
وات الم وغيرها، وكذلس ياعو  يكوماات ميلياة المجهم ، مثل وزارة ال فان، وال اولية، 

بويااااية وارجياااة، واسااايما مااا  قبااال الواياااات المهيااا ة اسمريكياااة، هيمااال لفكاااار الولااام 
والهلميق ما  قبال النواام اليااكم قبال ااياهالل وا هنااق فكارة الهميياز الطاائفي واليزباي 

يق اآلور، مم  كا  للنوام السابق، مما لسفر    انهلار سبل السياسة الطائفية، وهلم
يساسااااا  يعهقاااا  لنااااه لغاااارق باامهيااااازات ماااا  اليكومااااة لو النوااااام السااااابق، فولاااا  واقعااااا واا
بالطائفيااة السياسااية ماا  وجااو  ا هقاااات واسااعة ماا  اليكومااة  اا  فئااات معينااة، هيساام 
 لى النوام السابق، لو  لى مذهم وطائفة يعهق  ب نلا ساان ت النواام الساابق، فهولا ت 
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مشاااا ر مثااال الولااام والهلمااايق واليااا س واتيبااااط واليرماااا ، ومماااا يزيااا  مجمو اااة مااا  ال
الو اا  سااوءا هااو اسااهمرار الجاارائم المهمثلااة باانفجااارات المههاليااة والمسااهمرة فااي  مااوم 
العااراق ماا   و  اسااهثناء، وهزاياا  ااغهياااات واا هقاااات والسااجو  بمباارر لو ماا   و  

  بشكل  ام هي لنلام لام يساهفي وا ولام يعهباروا مبرر، والمشكلة الهي يعاني منلا العراقيو 
مااا  الما اااي، فياااار الشاااعم  ااايية الياااران السياساااي، فمااا  كاااا  يعهقااا  ل  النواااام 
السابق مارس  ليه الولم والهلميق واتقياء هو لي ا  ن ما سنيت لاه الفرياة وهباول 
قيااء، م ماا المنايم السياسية ونوام اليكم مارس نفس اسسااليم ما  ولام وهلمايق واا

 يجعل العراق ي ور في  ائرة العنف والكراهية والهلميق. 
وباااالرجون ألااااى نورياااة القيمااااة الم ااااافة، وهطبيقلاااا  لااااى ليااا ا  البياااا ، نجاااا  

 اآلهي: 
 المرحلة ا ول   التهيئة ال:نائية

وهي مريلة اايهالل وانليار سلطة ال ولة في العاراق الهاي ساا ت فيلاا واروف 
وشااج  بع االا، مثاال ااغهياااات واا هقاااات العشااوائية،  ساايئة كثياارة، مارساالا الميهاال

والهفجيااارات ب نوا لاااا، مثااال هفوااايخ السااايارات وزرن العباااوات الناسااافة والقياااف العشاااوائي 
ثارة الفه  باي  مكوناات الشاعم العراقاي، ساواء السياساية لو ال ينياة لو العرقياة وما  ثام  واا

مايق، ماا   ا م الساايطرة  لااى وياول لنومااة يكام ميليااة مارسات سياسااة اتقياااء والهل
الو اا  اسمنااي المهاار ي والمسااهمر، ممااا ولااق  القااات ساالبية ساايئة بااي  الساالطة وبااي  
المجهماا ، واساايما ماا  وقاا   ليااه الشااعور بااالولم، هااذة الوااروف الساايئة والمسااهمرة الهااي 

 طال لم ها ليبيت بمثابة هليئة واسهع ا  لاليهجاجات واليركات ااجهما ية.
 نية  التوتر ال:نائ المرحلة النا

وهااي المريلااة الهااي ههااراكم فيلااا الوااروف الساالبية واساايما السياسااية، أذ اهسااعت 
 ائاارة العنااف والهلماايق، واهسااعت  ائاارة المشااا ر المناوئااة للساالطة، ممااا جعاال مكونااات 
سياسية ومذهبية هعيق يالة م  الهاوهر الميايوم باالقلق نهيجاة السياساة الطائفياة وماا 



32 

 

 ااا م   الاااة و ااا م مسااااواة وا هقااااات وهلجيااار وهعااا   وساااائل ال ااا ط يسااافر  نلاااا مااا  
واتكاااراة، كااال هاااذا جعااال مكوناااا معيناااا ميساااوبا  لاااى النواااام الساااابق ساااواء مااا  النايياااة 
السياسية اليزبية لو م  النايية ال ينية المذهبية يعايق يالاة ما  الهاوهر نهيجاة المعاملاة 

لمواااوف والقلااق ومسااهقبل اسفاارا ، لي الساايئة ماا  الساالطة، وفااي هااذة المريلااة امهزجاات ا
 امهزار الوروف والمشا ر النفسية ااجهما ية بيالة م  الهوهر البنائي.

 المرحلة النالنة  نمو وانتشار المعتقد العام 
نهيجة للوروف السلبية الناهجاة  ا  الهلجيار واا هقااات والهلمايق واتقيااء، 

مشاهركا لطبيعاة الواروف الهاي يعااني منلاا، سا  المجهما  المنااول للسالطة شاعورا وفلماا 
 وهي ي  مي ر القلق والهوهر واتقياء.

 المرحلة الرا:عة  العوامل المنشطة
وهااي العواماال والوااروف الهااي يعاااني منلااا ويشااهرس فيلااا جما ااة ماا  الناااس لو 
اسفرا ، والهي هبلور وهجس  المعهق  العام، فهكو  هذة العوامل والوروف يااات منشاطة 

جلااة للهماار  واايهجاجااات واليركااات ااجهما يااة، وهباارز فااي هااذة المريلااة يااوا   ومع
ه  ي ألى الليجا ، وي و  لهم العوامل المنشطة الهي  جلت باايهجاجات واليركاات 

هاااو ا هقاااال يماياااة النائااام ووزيااار  -لي منطقاااة البيااا –ااجهما ياااة فاااي مكاااا  البيااا  
قاا  لنااه مناااول للساالطة، يهااى واا  كااا  الماليااة الااذي هااو ميسااوم  لااى مكااو  معااي  يعه

مشهركا في العملية السياسية م  السلطة ونوام اليكام، مماا يا ا باالمواطني  الميساوبي  
 لااى فئااة النائاام ووزياار الماليااة بالليجااا  واا ااال  اا هيااام والهواااهرات فااي ميافواااة 

سوبة اسنبار، وهبعهلا ومس ميافوات لور  ميسوبة  لى المكو  المذهبي نفسه، ومي
  لى لنلا كانت مسان ة للنوام السابق نوام ي ام يسي .

 المرحلة الخامسة  حشد المشتركيا للفعل
يهيارس المواطناو  لفعال، وهاي المريلاة  -كماا نوهناا–في هذة المريلة الهراكمياة 

الهاي يقااوم بلااا اسشااواص بفعاال، وهااي المريلااة الفعليااة للقيااام باليركااة، والهااي هااي  بااارة 
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هجسااا  فيلاااا جميااا  المرايااال، أذ ا يمكااا  ل  نفيااال لي مريلاااة  ااا   ااا  يلقاااة ويااال ه
سابقهلا، كما ا يمك  ل  هقفز مريلة  لى لور  بيسم رلي سملزر، وفي هذة المريلة 
ياااز ا  الهياااريل  لاااى الهمااار  لو الثاااورة واايهجاجاااات والكشاااف  ااا  العااا اء والمنااااوءة، 

يلااة لي ااا  ور الز ماااء والقااا ة وههساام هااذة المريلااة بااالقلق والر اام، ويباارز فااي هااذة المر 
الميااركي  للفعاال، كمااا يياال  ناا  هبااوء قيااا ة اا هيااامات والمواااهرات رجااال العشااائر 
ورجااال الاا ي  وبعاال السياساايي   ناا ما اقهنعااوا ل  الوااروف مناساابة ت ااال  العياايا ، 

 والمواهرات واايهجاجات واليركات ااجهما ية.
 نانيا  تط:يق نظرية الحرماا 

قراء اسي ا  وماليوة الوقائ  الهي لف ت ألى اليركاات ااجهما ياة،  ن  اسه
ثاارهلم، واسايما بعا   نج  ل   امل اليرما  النسبي لاه  ور باارز فاي ها جي  الجملاور واا
اتيباط الذي وق   لى شريية م  اسفرا  يعهق و  ل  الولم واليياف واتقيااء قا  وقا  

لو لوااذت ماانلم  نااوة، واساايما بعاا  ل  ل رس   لاايلم، ول  امهيااازاهلم ويقااوقلم قاا  ساايبت
هاا اء اسفاارا  ل  هناااس هفاوهااا كبياارا بااي  مااا كااانوا ييياالو   ليااه ماا  امهيااازات سياسااية 
واقهياااا ية ومكاناااات اجهما ياااة، وباااي  ماااا يعيشاااونه فاااي الوقااات الاااراه ، واسااايما  نااا ما 

وري ، اسيما ول  ييسو  لنلم قا رو   لى قيا ة المجهم  وهبول المنايم، ومنافسة اآل
يقااق اليقاوق والمسااواة وهناامي هوقعااهلم فاي  أيساسلم مهنامي فيماا يا  و  بالوطنياة واا
الييااااول  لااااى مكاساااام معنويااااة وما يااااة، لكاااا  الو اااا  الااااذي يعيشااااونه يشااااعرهم بعاااا م 
شااابان رغبااااهلم، مماااا يناااه   ناااه يرماااا  بعوامااال الهلمااايق واتقيااااء  الموازناااة وهيقياااق واا

مسافة وفجاوة فايالة باي  ماا يطاالبو  باه وباي  ماا يييالو   لياه واليرما  لذلس يكو  
يساسااااا  فعلياااا، هاااذة المسااااافة الفايااالة فااااي اتشااابان هعطاااي أثااااارة نفساااية وقلقااااا وهاااوهرا واا
باليرمااا ، ممااا هنطااوي  لااى مااا هااو لكثاار ماا  الشااعور بعاا م الر ااا س  هاا اء اسفاارا  

أزالهلاا وه ييرهاا ما  وجلاة ي ركو  وجو  من يات و قبات وم ثرات سلبية يجم  ليلم 
نواارهم سااواء  اا  طريااق السياسااة لو يهااى  اا  طريااق العنااف، ساايما ول  اسياا ا  الهااي 
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جاارت منااذ اايااهالل يهااى ليوااات كهابااة البياا  هااي لياا ا  مجساا ة للعنااف بشااكل لو 
باااا ور، يهااااى  لااااى المسااااهو  السياسااااي، لااااذلس فااااإ  هااااذا اتيساااااس ياااا ف  بااااالميرومي  

يهجااار ويهااى العنااف  اا  الساالطة الياكمااة لو المناوئااة للاام، والملمشااي  أل الهماار  واا
وبااذلس يسااعو  لهشااكيل جما ااات وواليااا ممكاا  أثارهلااا واسااهفزازها فااي اسوقااات الهااي يااهم 
فيلاااا الهاااوهر واايهقاااا  واتيسااااس العاااام باليرماااا  يهاااى هكاااو  نهاجاااا لماااا ييااا   فاااي 

 المجهم .
ازات وال اا ط والكباات أ  اليرمااا  ااقهيااا ي وه ااا ل الفاارص وساالم اامهياا

السياسااااي والهلماااايق واتقياااااء وزرن بااااذور الهفرقااااة والطائفيااااة السياسااااية هااااي مملاااا ات 
ليركات اجهما ية وهنا يسهجيم اسفرا  المقهنعو  بلذة اسي يولوجيات للجوء ألاى الهمار  
والعييا  وهشكيل الجما ات المناوئة للسلطة له يير العقبات واتمكانيات الهي يعهق و  

يبااطلم واسايما بعا  القياام ل نلا سبم في ه هور و علم بشكل  ام، وسبم يرماانلم واا
 بالمقارنة بي : 

لوا: لو ااااا لم الياليااااة ماااا  اسو ااااان الهااااي كااااانوا يعيشااااونلا فااااي واااال النوااااام 
 السابق وما ه رة  ليلم م  مزايا اجهما ية وسياسية واقهيا ية.

يااة وبااي  جما ااات لواار  فااي الوقاات ثانيااا: المقارنااة بياانلم كفئااة سياسااية لو مذهب
نفسه وبذات المجهم ، لك  م  فئات سياسية ومذهبية موهلفة، وبلذا ههجسا  

 مشا ر اليرما  م  شيء يعهق و  لنلم يسهيقونه.
 وههجس  هذة المقارنة  ن :

 المنهمي  ليزم البع  سابقا. .1

هيسم  ن  الميرومي  والم طل ي  م  الطائفة المذهبية الموهلفة الهي كانت  .2
  لى النوام السابق نوام ي ام يسي  والبعثيي .
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 : نياملبحث الثا
 العالقة :يا النظام السياس  والحركات االجتماعية

ال كهاهورياااة »هنييااار لنوماااة اليكااام فاااي العاااالم ماااا باااي  نواااامي  رئيساااي  هماااا 
طاارة العاام، وههمثال هاذة اسنوماة «وال يمقراطية ، ولكل منلما ويائيه في م امونه واا
 في اآلهي: 

 أوال  النظام الدكتاتوري 
فااي ااسااهو ام الياا ي  للااذا الميااطل  يقياا  بااه النوااام اليكااومي الااذي هكااو  

شاااااوص وايااااا ، ويملاااااي لوامااااارة وقاااااراراة السياساااااية، ويمثااااال الماااااواطني  لاااااه السااااالطة فياااااه ل
 . (1)ويو عو  له ويطيعونه، وال كهاهور ق  يكو  فر ا لو جما ة

وال كهاهورياة لنااوان بيساام  رجاة الشاا ة، ففااي المجهمعاات الم لقااة ا هساام  سي 
هنواايم  ياازم لو جما ااة لو لي نااون ماا  لنااوان المعار ااة، وهنااا هسااعى ال كهاهوريااة ألااى

 .(2)اليياة ااجهما ية والسياسية وه   للا معايير واية  لى وفق هوجيلاهلا
 أنماط الدكتاتورية 

 الدكتاتورية الفردية  .1
وهااااي الهااااي يهساااالط فيلااااا الفاااار  الاااا كهاهور  لااااى مقومااااات ال ولااااة هساااالطا شااااامال 

لشاعم، اسرل، الثروة، ا»ومسه ال ومسهو ما القوة العسكرية، ويقي  بمقومات ال ولة: 
، ويعطي ال كهاهور نفسه غالبا يفة الق سية ول  يالهه رويياة باال الاذي يللماه «اليكم

 ما يجم ل  يعمل ويييط بلذة الفكرة نون م  اللالة والق سية والييانة.
 
 

                                                 

 .101-100م، ص197، 3م بولي، القاهرة، ط  . أمام  ب  الفهاح أمام، الطاغية، مكهبة (1)
 ويكيبي يا، الموسو ة اليرة. (2)
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 الدكتاتورية الجماعية  .2
وهي الهي ههسلط فيلا جما ة معيناة  لاى مقوماات ال ولاة،  لماا ل  ال كهاهورياة 

فااي الطاااب  الملكااي والطاااب  الجملااوري، ويولاار فااي المجهمعااات المهولفااة نوااام يولاار 
والمهق مة، أا ل  الفارق بينلما ل  المجهمعات المهولفة يهيمال فيلاا المجهما  لكبار قا ر 
مااا  يااانا ة الااا كهاهور واساااهب ا ة نهيجاااة العاااا ات واس اااراف المهمثلاااة بالهعيااام القبلاااي 

المهق ماااة فيكاااو  الااا كهاهور وااساااهب ا  الاااوا ي  والعشاااائري والااا يني، لماااا فاااي المجهمعاااات
 ب سبام منلا: 

 غيام الو ي الجما ي    السلطة الفوقية. .ل

شبان الرغبات فقط. .م  هيول المجهم  ألى الة  مل مهناسقة ومهناغمة للعيق واا
ويوج  نون ونمط اور م  ال كهاهورية  يشهرس في ينعلا الفر  والمجهم ، وهذا 
الناون لو الانمط موجاو  يالياا فاي الا ول واسنوماة الشارقية وبعال الا ول النامياة أذ يقااوم 
ال كهاهور ساواء كاا  فار ا لو يزباا لو جما اة بفيال شوياية اليااكم ويافهه وامهيازاهاه 

لاااذا هنعااا م القااا رة فاااي هاااذة المجهمعاااات  لاااى هنمياااة  ااا  طبيعاااة المجهمااا  بالهقااا يس، وب
سياساااااهلا، وههرساااااخ قا ااااا ة ااساااااهيواذ  لاااااى المنايااااام والعاااااروق، وههسااااام ال كهاهورياااااة 

 بسمات، لهملا: 
 قم  الشعم في ال اول وش  اليروم  لى الجوار. .1

 هشكيل الشعم بإطار معي  وانيسارة  لى وفق لي يولوجية معينة. .2

 لهبرير وهثبيت اليكم.ااسه الل والهسهر بال ي   .3

 بناء جلاز لمني اسهوباراهي قوي ونشيط، يهولل الشعم. .4
 كما ل  لل كهاهورية  قبات وم ا ات، لهملا: 

 وجو   سهور ميكم وشامل لل ولة. .1

اا همااا   لااى اانهوابااات فااي ال ولااة فااي  مليااة اوهيااار ممثلااي  للشااعم بيريااة  .2
 ونزاهة.
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 امل.اسهقاللية م سسات ال ولة بشكل شامل وك .3

طاااالق يرياااة الهعلااايم  .4 ارهفاااان الاااو ي السياساااي وااجهماااا ي والثقاااافي للشاااعم، واا
 .(1)والهعبير

 نانيا  النظام الديمقراط  
وهااو شااكل ماا  لشااكال اليكاام، يشااارس فيااه جمياا  المااواطني   لااى قاا م المساااواة، 
والمعنى اليرفي لل يمقراطياة هاو يكام الشاعم لنفساه، أماا مباشارة، لو ما  واالل ممثلاي  
 اانلم منهوبااي ، ويياا   فيلااا  القااات الساالطة، ولساااس هااذا النوااام ل  ساالطة الياااكمي  
مسااهم ة ماا  ساالطة الميكااومي ، وهكااو  فااي ال يمقراطيااة مساااية ماا  اليريااة فااي أطا ااة 
الياااااكمي  ساااااواء بالنيابااااة لو بوسااااااطة لي هيئااااة معنوياااااة، وهكااااو  الطا اااااة فااااي النواااااام 

  المساااا وليات فيااااه مهبا لااااة بااااي  اليكااااام الاااا يمقراطي مرهبطااااة بالمياااالية العامااااة فهكااااو 
 .(2)والميكومي 

هااااي: )العقالنيااااة، « Ann Caddا  كااااا  »ومبااااا ل ال يمقراطيااااة كمااااا هاااار  
 .(3)ااسهقاللية، المساواة، الكرامة، الهنون(

وههميز ال يمقراطياة  ا  ال كهاهورياة ب نلاا ا هماارس اتكاراة وااساه الل وفارل 
الر اية والهفرقة المجهمعية الهي هميز ال كهاهورية، بل همارس وهرسخ ليكاماا  اماة همثال 

 مي اقية القانو ، فالنوام يع   يمقراطيا بق ر ما ههيقق فيه م  مميزات لهملا: 
طلقاااة وليسااات مهقطعاااة وفر ياااة باااي  اليكوماااة هيهاااوي  لاااى  القاااات منهوماااة وم .1

 والشعم.

 هذة العالقات هكو  سغلم لو لجمي  المواطني . .2

                                                 

 ويكيبي يا، الموسو ة اليرة. (1)

 .125م، ص1993 . فر ريس معهوق، معجم العلوم ااجهما ية، لكا يميا، بيروت، لبنا ،  (2)
مكهبة م بولي، القاهرة، سمير لبو زي ، الثورات الشعبية العربية وهي يات أنشاء ال ولة الي يثة،  (3)

 .204م، ص2013
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ههميااز هااذة العالقااات بالهساااوي بااي  جمياا  المااواطني  والفئااات، لي ا يسااو  فااي  .3
 هذة العالقات نون م  اتقياء والهلميق م  الهيويت لو السياسات الوويفية.

في  اليكاااوميي ، وكاااذلس الماااوار  واس وار، وذلاااس ههميااز بااااله ير المساااهمر للماااوو .4
 .(1)اسهجابة لمطالم ومشورة المواطني  الجما ية الملزمة

وهعا  الموااهرات واا هياامات ما  لباارز لوجاه اليركاات ااجهما ياة، والساا ال 
المطاااروح هاااو: هااال يمكااا  ل  هااا ثر الموااااهرات واا هياااامات كيركاااات اجهما ياااة فاااي 

 لنومة اليكم؟
اهجاهاااااات رئيساااااة فاااااي هيليااااال وهفساااااير مااااا   هااااا ثير الموااااااهرات  هوجااااا  ثاااااال 
 واا هيامات، وهي: 

 االتجاه ا ول  محدودية التأنير
ير  هذا ااهجااة ل  الها ثير ميا و  يهاى فاي اسنوماة ال يمقراطياة، واسايما فاي 
 ملية ين  القرار، وير  لنيار هذا ااهجاة ل  اسهقرار النوام هو الملم واليفاو  لى 

 الو   القائم وليس أشراس المواطني  في  ملية ين  القرار.
 االتجاه النان   الم:الغة ف  التأنير

ياار  لنيااار هاااذا ااهجاااة ل  ااههماااام بااالنوم ال يمقراطياااة هي ياا ا، أذ ي كااا  ل  
سلوس الهواهر واا هيام هو بمثابة اسهفهاء مسهمر  لى سياسة اليكومة، وهو وسيلة 

ييااااال مطالبااااه، كمااااا ل  هااااذة المواااااهرات  يهوااااذها الجملااااور فااااي الهعبياااار  اااا  رليااااه واا
 واا هيامات هي بمثابة جما ة لو مي ر   ط قوي  لى ينان القرار. 

كماااا يااار  هاااذا ااهجااااة ل  هزايااا  وهعقااا  المشاااكالت واايهياجاااات يااا فعا  ياااان  
الموااهرات القرار ألى ااههمام لكثار ما  الما والت القا ماة ما  الماواطني ، لاذلس هكاو  
 واا هيامات وسيلة ملمة للهعرف  لى ما يجري في مطالم المواطني .

                                                 

 .428هشارلزهلي، مي ر سابق، ص (1)



39 

 

 االتجاه النال   نوع النظام السياس  كمتغير وسط رئيس 
وياار  لنيااار هااذا ااهجاااة ل  قاا رة وماا   نوااام اليكاام  لااى اسااهيعام اليركااات 

اهرات واايهجاجااااات الموهلفااااة المنومااااة وغياااار المنومااااة هااااو الااااذي يياااا   هاااا ثير المواااا
 Politicalنورياااة بنياااة الفرياااة السياساااية » (1)واا هياااامات، وهفسااار هاااذا ااهجااااة

Opportunity Structure » الهااااي ه كاااا  ل  المه ياااار اسساسااااي الااااذي يياااا   هاااا ثير
المواهرات واا هيامات هاو ما   قا رة نواام اليكام  لاى اساهيعام يركاات اايهجاار 

ووفقااا للااذة النوريااة كلمااا زا  ان ااالق النوااام  الموهلفااة، سااواء المنومااة لو غياار المنومااة،
السياسي في وجه المهواهري  زا ت ايهماات قما  هلاس الموااهرات، وكلماا از ا  انفهااح 
النوام السياسي زا ت ايهماات اسهيعام مطالم المهواهري ، ووفقا للذة النورية لي ا 

ا ياااة ا ههطاااور فاااي فاااإ  الموااااهرات المساااه يمة لاليهجاااار للهعبيااار  ااا  المياااال  الجم
نمااا هنشاا  بعاال مواااهر اايهجااار الفئويااة الهااي هنهلااي أمااا  الاا ول غياار ال يمقراطيااة، واا

 .(2)بالقم  لو بااسهجابة أذا كانت ا ه ثر في ميال  النوام

                                                 

لشرف  ب  العزيز  ب  القا ر، الميهجو  كيف ه ثر المواهرات واا هيامات في سياسات  (1)
  2013ال ول، اسهرام، السياسة ال ولية، يوليو، 
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 لشرف  ب  العزيز  ب  القا ر، المي ر نفسه. (2)
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