توصيف العالقة بين السمطة والمجتمع وسبل تصحيحها*

أوال :توصيف العالقة
العالقة ة السياس ةةي ةةيط الس ةةمم فالأقطأ ةةج س ةةت اقم ةةال أقمة ة

الطع ةةافط لة ة ف ال م ةةي العل ية ة س ةةت

قفهلها ،عالق اللاعت اللعي فليست عالق أفامنيط أطسافيط أط حيث الأ ا .فكذلك سإط نظلة األسل
الحاكأة لنهسةةيا سيأةةا ي ة

فطةةفلت السةةمم الطنهيذية

عالقطيةةا ال مة  ،هةةت نظ ةلة للث فحةةا ةةا

سةةت الأةةا العةةا فسةةت األ ال ةةت

سةةيأا الأ الكةةأ الحاكأة اف أةةا يسةةأة ةةف األات السةةيا ة .هةةذا ل ةةاس للةةة الأكانة

ال لفطفكفلي فالأكان ا قطأاعي فالنهفذ عمة الأسطفى اللسأت فست القماع ال ا

.

فق ة اسةةطألت هةةذق العالق ة ةةيط السةةمم فالأقطأةةج لهط ةلة مفيم ة نس ة يا ،حك ة ساعمي ة ليةةات ال ة م

السةةممف  ،فسةةم ي أعظ ة الن ةةف عاأ ة  ،سيأةةا ع ة ا قم ة اعط ةةلت أن ةةق  .هةةذا ل ةةاس للةةة اسةةطكان اس ة ال

فقأاعةةات الأ ةفامنيط نطيق ة احط ةفابي أةةط ق ة السةةمم سةةت ا مةةف األحيةةاط فأعظ ة ال ة ف  ،ف أ ةةا ة أةةط

الفاس يط.

فأص ة ل هةةذق العالق ة هةةف قيةةا نظ ة حك ة سل ي ة فلايي ة أممق ة الي ة سةةت ال ة ا

الع ةليط سةةت أعظ ة ال ة ف فا مةةف األفقةةات .فق ة ان يقةةت هةةذق الةةنظ أةةط ط ةلاث طقمي ة
الع فض الذ يقف عمة اسا
ح طع يل ا ط م فط.

سةةت الأمةةك العل ةةت

الغم القسلي فاعط ال النهفذ أص اًل لقمةف الأةا  ،فالقةاق أهية لة عمةة

فق ن أت هذق النظ الحاكأ ه

طفل ةفا اللباس ة سةةت ا مةةف ال ة ف

 ،أنةةذ أممةةج القةةلط

طحالهات ق مي فعابمي فأنامقي قا ت للةة ةلفأ اسة ال أةني ،

الط ال ةةت ي ة انهةةل ت اسةةله ةةالحك فالسةةمم عن ة أا طحةةف ك يةةل أ ةةاي

الق اب اف العابالت أط ألط األف

يط أطسافيط ،للة حاك سةل يسةطحفذ عمةة السةمم أةط اية

حطة اقلف اقل اب فينهل طح ي ال يالات فاط اذ الق اللات العاأ

حمهابة

فق طكلست هذق الغم القسلي عمة الحك نطيق ل لفأ يالي أطغيلات لبيسي ست الأنمق .

أولها :أعاه ات حأاية فطحةالو فصة اق أةج قةفى اقن ية ذات نهةفذ عةالأت ففقةف عسةكل سةت الأنمقة
فأصالح اقطصا ي فاسطلاطيقي

أ سييا.

اع ت الفلق ست األص لأنط ى الطنأي فق أت ست المقاء ال اأ
عط المقاء.

فالع لفط  4002فن لت ست الكطاف السنف الصا ل

وثانيهاااا :س ةةلض الحك ةةا لسةةفأا عم ةةة القأ ةةالك فعم ةةة الن ةةامات ا قطص ةةا ي ق ةة عص ةةل ال ةةنهم (قالمة ة
الغف

) .فأنذ اي عصل النهم صف ليج اأطيةاأات الةنهم فعابة ات الحكفأةات أةط صةا لاط  ،سةت اية

ال ا

.

الحكا الذيط اط عفا سياسات لعا ة الطفأيج لميلفة فالنهفذ أا يؤ

للة طكلي

سممطي الهل ي الأممق ست

وثالثها :ط سا اليقلة يط م اط الأنمق فأط ال ف الأقافلة ست ال اي  ،ية أةط القيةا

ةك ك يةل أنةذ

أممةةج الس ة عينيات .األأةةل الةةذ ا ى للةةة ط القةةج ال ة فل اونطةةاقت لمأ ةفامنيط عاأ ة  .كأةةا طلاقعةةت األهأي ة
السياس ةةي لمأة ةفامنيط نطيقة ة لطه ةةاق ال مةة الس ةةكانت فط الق ةةج فل الأقطأع ةةات األص ةةمي س ةةت عة ة أ ةةط ف
الأنمق حطة اص حت طمك الأقطأعات أقل اقمي يط اقميات ع ة.

ف ذلك سق عأمت الم يع الق مي الطقمي ي فالفلايية لةنظ الحكة سةت الأنمقة ل ةاس للةة الأطغيةلات

اللبيسي او اسي الأ ال للييا اعالق ،عمة لنطاج فاعا ة لنطاج حك الغم القسةلي فا نهة ال السةمم فأةا
يؤ

للي اأطالكيا ،أط يلفة فنهفذ.

ثانيا :أبعاد العالقة الراهنة وتداعياتها
ا ت العالق ة السةةم ي اللاهن ة ةةيط السةةمم فالأقطأةةج سةةت ف الأنمق ة للةةة أ ةةامل ك ي ةلة فكيي ةلة.

فعل ةت حكفأةات الأنمقة فأقطأعاطيةا للةةة طحة يات لة يسة ا أقا مطيةةا ،طنةذل اليةف نكةف
فطهكي ةةك الة ة ف ف ةةياع هفيطي ةةا القاأعة ة  .س ة ةالً ع ةةط طع ةةلض الأنمقة ة لل ةةة

الأقطأعةةات

ةةغفم لس ةةطلاطيقي الييأنة ة

األأليكي ة عمةةة العةةال  ،فاسةةط ا الأنمق ة اسةةطلاطيقياً فنهمي ةاً قاع ة ة ففلق ة سةةت الص ةلاع أةةط اق ة هيأن ة

القمف الفاح  .فق فق ت حكفأات الأنمق نهسيا سةت أفقةو ال ةعيو اأةا اوأةالءات ال القية سة ف
انه ال هة ةةا السة ةةمم  ،فط فقة ةةف ذليع ة ة عص ة ةلي عن ة ة ها طح ة ة أة ةةط الأمالة ةةف الأقحه ة ة فطص ة ة ها حقة ة ة

ال يأقلامي .
فق

لفأ هذق الأ امل فايناء طصاع ها ،لة طعة العالقة اللاهنة ةيط السةمم فالأقطأةج سةت ف

الأنمق أل يا عنيا أط ق

عف يا .ف هت اي ةا عالقة أطسةق أةج أعميةات القةلط الفاحة فالع ةليط،

الةةذ لة يعة أق ةةف ً سية لة ى ةةعفف العةةال كاسة  ،اط يحطكةةل سةةل اف قمة طح ية ال يةةالات فاط ةةاذ القة اللات
العاأ اف ط عت اسلة أيأا كاط فلها الطالي ت حقفقاً اص ست الأا فاألأالك فالسمم العاأ .
ف ذلك طأاي طآك

لعي حكفأات الأنمق ست ال ا

فطعل ت سيا ة فليا لط الت أط ال ةالج،

األأةةل الةةذ ا ةةمل الحكفأةةات للةةة طق ة ي طنةةاأ ت أقحه ة لم ةةالج .كأةةا س ةج السةةممات سةةت أعظ ة ف
الأنمق ة فسةةت ا مةةف األفقةةات للةةة القيةةا طغيي ةلات ةةكمي
الأ طمة ةةيط السةةمم فالأقطأةج ،ف هةةت افقة ت فسةةيم
الطغيي ة ةلات لطعطة ةةلو

طأ ة

الهل ةةيات الطةةت قاأةةت عمييةةا العالق ة

ةع ي لحأاية السةةيا ة الفمنية  ،فانأةةا قةةاءت طمةةك

ة ةةلفلة طغييةةةل اسة ةةمفف الحك ة ة فط اط طصة ةةمح  .األأ ةةل الة ةةذ س ةةطح ة ةةيي ال ة ةةعفف

لإلصالح فط اط يلفييا.

فق ة نةةط عةةط ذلةةك ا حطقةةاط كم ة سةةت عةةض األحيةةاط ةةلفأ حلكةةات طغييةةل ال يكالي ة ط اأي ة ا ةةذها

أ كا العنو ،الذ فاقيط السةمم ةالعنو كأةا اعطةا ت .فصةاحف هةذا ط اأية الأمةال يط اوصةالح سةت
السل فالعمط ،فالطهج سقو أمال اطي طع ي اًل عط قمةا أف ةفعت عمةة أسةطق

مة اط الأنمقة فأة

اهميا .فالة قانف هذا فست اطقةاق ال ة أنة نةأع اسة ال أةط الأةفامنيط أسةطغميط ذكةاءه الهةل
لطحقيةةا أصةةالح

صةةي

ك الأة

فأةفاقعي

يةةل أ ةةلفع فاط ةةذ ال ة عض طفقيةةات انطياأي ة ط ةةا الصةةو الةةفمنت ،سطه ةةت

الهسا الأالت فاو ال فاط ح

عو الف ء الفمنت ل ى ال عض س ف طق يله ا نطياأ لأسةال األأةفل

فطلقيحي ل ياع أقطأعات الأنمق فطهكيك فليا فطغييل هفيطيا القاأع .

ثالثا :أهمية وامكانية تصحيح العالقة
لط اهأي طصحيح العالق يط السمم فالأقطأج ست ف الأنمق طن يا أط اسطحال قاء األف اع

عمة أا هةت عمية  .سينةاك

ةغفمات كا ةه أةط ال ةالج فهنةاك

ةغفمات قمقة أةط الة ا

 ،نةط عنيأةا

ف ج ق ي ل يع أع اسطماع السممات سةت الأنمقة اط طحكة أسةمفف حكأيةا الأعطةا  .فهةذا الف ةج

يأك ةةط اعط ةةالق ف ةةعا يفلية ةاً ،

طنه ةةج أعة ة الطغيية ةلات القأبية ة اف ال ةةكمي اس ةةطقا لم ةةغفم ال ا مية ة

فال القي الأط ا ة ست ا مف األحياط فالأطقامع احيانا.

فلذلك اص ح أط ال ةلفل اط طقةل كة سةمم سةت الأنمقة طغييةلات قفهلية  ،ليسةت كغيلهةا أةط
أةةط

الأطغي ةلات سةةت الأا ةةت ،ألاف ة يغمةةف عمييةةا الطكطيةةك فايني ة سةةت أحافل ة لمةةطأم

ةةغفم الطغييةةل

اطقةةاق اف ةةآ ل اف ط ةفاأط ينيأةةا .فق ة اص ة ح الطغييةةل اسةةطقا لم ةةغفم ال القي ة أص ة اًل لطآك ة ال قي ة

ال اقي ة أةةط ةةلعي السةةمم سةةت نظةةل ةةعفف الأنمق ة فال ة ال العةةا العل ةةت فاوسةةالأت ،نطيق ة لطقفي ة

السيا ة الفمني فطعميم او ال ة الفمني  .فل أا يذهف السمم الطقمي ي نهسيا عن أا ينطهت فلها فطصة ح
ع باً طالي ياً عمة الحك

الأ ا ل لمقفى الأييأن  ...هذا أط ناحي  .فأط ناحي ا ل  ....سةإط سةلض

اقن ة الطغييل أط ال الج سفو يق ت عمة ك مأفحات اوصالح القذل أط ال ا

سةةت ا ةةملاف فيةةأ

فع ة اسةةطقلال ،فل أةةا طهكيةةك ل ة فليا فنكةةف

ل عف يا فا طعا عط عأقيا ا سطلاطيقت ،لهطلات مفيم أط الأأط.

 .في

الأنمق

لأقطأعاطيةةا ف ةةياع لميفي ة القاأع ة

فلأفاقي ال غفم ال القي س الً عط ا سةطحقاقات ال ا مية  ،سةإط كةال أةط السةمم فالأقطأةج سةت

ف الأنمقة ة أحطاق ةةاط فأمال ةةاط عقمي ةةا ف ةةلعياً ففمنية ةاً طص ةةحيح العالقة ة ينيأ ةةا لأ ةةا سية ة أص ةةمحطيأا

الأ ةةطلك  .فأةةط هنةةا سةةإط العقة يؤك ة فقةةف أصةةمح لمسةةمم فالأقطأةةج سةةت طصةةحيح عالقاطيأةةا أةةط اق ة
حهظ الفقف فطأأيط سل

األأط فالنأاء ست لمال لصالح قذل يهطح ايساا لطمفل ط ليقت ست ا طقةاق

األسةةم فاأل قةةة ألهة الأنمقة  ،أقطأعةةات فسةةمم  .ف ةةذلك يأكننةةا القةةف اط هنةةاك لأكانية عقمية ف ةةلفلة
لعي ف اعياً فمنيا ،طفقف كميا عمة السمم فالأقطأج طصحيح عالقطيأا ق

حياليا لف ك ملو لمملو اي ل عمة ط

ق اف طهليم  .سي ه ساعمفط؟

اط طح الكفالث ف ينهج

رابعا :متطمبات تصحيح العالقة
الطحمت اونصاو فالع

فال قاع ست لمال ال ةعفل الأسةبفلي الطالي ية  ،هةف السة ي لطصةحيح

العالق ة اللاهنة ة ةةيط الس ةةمم فالأقطأةةج س ةةت ف الأنمقة ة  .فطحم ةةت قيةةا ات الس ةةمم فالأقطأ ةةج ي ةةذق الق ةةي
اونساني فاوسالأي اللسيع ق يكةفط صةع ا – يةلاق الة عض أعقةأة  -فلكنة لةي
علسنةةا الطح ة يات الطةةت طفاق ة حكفأةةات الأنمق ة ف ةةعف يا فطحلينةةا الهةةل

العالق ة ينيأةةا .سطصةةحيح هةةذق العالق ة

ةاألأل الأسةطحي  ،لذا

الطةةت طعةةف عمةةيي أةةط طصةةحيح

يطممةةف نأةةف ل ال ة ل ة ى السةةمم فالأقطأةةج ،ك ة أةةا طحأم ة او ال ة

الصةةا ق أةةط طصةةأي عمةةة لق ةلاء أصةةالحات طالي ي ة حقيقي ة طلقةةة للةةة أسةةطفى الأ ةةامل الطةةت طفاق ة
حكفأات الأنمق فأقطأعاطيا.

سيأ

وأول هذق الأصالحات الطالي ي الأمح  ،هت الأصالح أةج العقة الةذ قية سية "حيةث يكةفط العقة
لع اهلل" ،ف ططحقا الأصالح الأ لفع لك األملاو.

فالأصةةالح أةةج العقة  -سةةت طقة يل الأطفا ةةج  -ط ة ا أةةني النظةةل سةةت سةةابل ةةبفط الأعةةاأالت،

حيةث يةط ال حةث عةط حة الأ ةةكم اف أقال ة او ةكالي قة ح الهكةل فاعأةةا العقة الةذ لةي

حكة اًل عمةةة

"لقا ال يط" اف اصحاف السمم  ،حطة ي ةالك كة العمأةاء فالأهكةليط فاصةحاف ال ةأط عاأة سةت ال حةث

عط الح للة قانف عمأاء ال يط فاصحاف السةمم  .ف عة اللكةفط للةة الحة العقالنةت عية اً عةط احطكةال
عأمية ال حةةث عةةط الحة  ،يف ةةج الحة العقالنةةت عمةةة أيةأاط الة يط سةةإط طعةةالض أةةج الةةفحت اوليةةت اعية

النظةةل حطةةة يةةط أقال ة او ةةكالي سةةت لمةةال ال ةليع اوسةةالأي السةةأح  .فسةةت اليةةت الأطفا ةةج اط أةةني

النظل العقالنت الأن

م أيأاط ال يط هف أا ا ذ

عمر بن الخطاب عن أا سط ال لاج

حكأاء الأسمأيط الأطقل يط ،فأةني الخميفاة الراداد

الغناب  ،فالغة اعميات الأؤله قمف ي  ،فافقةو حة السةلق عةا

الليا ة.

وثاني هذق الأصالحات الطالي ية هةت الأصةالح الفاق ة  ،ةيط الطيةا الت فالقةفى الطةت طن ة اوصةالح

حطة يط طع ي الأنا ة لإلصالح كطم طالي ي ساعم فقا لة عمةة طقة ي ممةف سعةا لإلصةالح القةذل
أةةط الة ا

 ،يطهةةا عمةةة اقنة طيا اسة ال ا فقأاعةةات ساعمة أةةط كة أةةط الطيةةال الة ينت فالطيةةال الةةفمنت كاسة

امياسيأا ،اعط ال طمك األقن ة اه اسا عاأ يسعياط للة طحقيقيا صلو النظل عط أنمما ك أنيأا ست
الطفص للة

لفلطيا.

فأط اق الطف يح فطقنف سفء الهي سإط الأقصف الطيال ال ينت ،ه األس ال فالقأاعات الطت ي ا

حييةةا عةةط حة الأ ةةكالت فأقال ة او ةةكاليات أةةط الةةن

الة ينت فطؤسة

عالقاطيةةا عمةةة اسةةا

ال ال مة

ال يني فسقةا لأهيفأيةا الأةذه ت .اأةا الأقصةف الطيةال الةفمنت سية اي ةا األسة ال فالقأاعةات الةذ ي ة ؤفط
نظله ست الأ كالت فاو كاليات  ،أط طحلى الأصمح الفمني فيؤسسةفط عالقةاطي عمةة اسةا

الأفامن الأطسافي .

ال مة

يعنة ةةت اط الة ةةفمنييط ية ةةل أط ة ة ينيط ف يعنةةةت اي ة ةةا اط

فق ة ة تيل الطأكي ة ة اط هة ةةذا الطقسة ةةي النظة ةةل
الأن فيط طحت الطيال ال ينت يل فمنييط .كأا نق اط امياو ك طيال أط هذيط الطيةاليط الفاسةعيط قة
طكةةفط اقةةلف للةةة ميةةو اف اميةةاو أةةط الطيةةال اي ةةل ،أنيةةا لة عض اميةةاو طيالهةةا فاكيةةل قة لة عمةةة ليقةةا

قفاس أ طلك أعي .

وثالااا ه ةةذق الأص ةةالحات الطالي ية ة يطمم ةةف اط ططص ةةالح كة ة س ةةمم أ ةةج أقطأعي ةةا فطق ةةل حقة ة س ةةت

الأ الك السياسي الهعال ست طح ي ال يةالات فاط ةاذ القة اللات العاأة  .فأية هةذق الأصةالح ا سةطلاطيقي

ططممةةف الطةةالت :ا) اط يكةةفط األسة ال فالقأاعةةات الةةذيط ين ة فط الطغييةةل قة طأكنةفا أةةط طكةةفيط كطمة طالي ية

او أ ةةطلك ت يطهاف ةةفط عمييةةا أةةج
ساعم ة فاطهق ةفا عمةةة قفاس ة عاأ ة طقأةةج يةةني  ،حطةةة طكةةفط ل ة يي اه ة ت
حكفأةةاطي  .ف) اط طكةةفط هنةةاك ألفن ة فاسةةطع ا ت لمط ة لج سةةت طم يةةا اوصةةالح الأن ةةف أةةا يحهةةظ ل سةةل
فالن ف الحاكأ ف يلها أط األملاو ،أصالحيا الأ لفع

فط ل

ست ا نطقا  ،فانأةا اسةطع ا اً صةا قاً

لطقافأ الأا ت للة الأسطق  .قة) اط يطأطج اهة السةمم ف قية األهةالت قيةا ات أ لكة ل ةلفلة الطغييةل
فاوصةةالح ،فأق ة ليط لصةةعف اط فالط ةةحيات الأممف ة أةةني فالطمأينةةات الالأأ ة لمأةةؤيليط عمةةة ق ةلاله ،

حطة طط طمك الأصالح الطالي ي الأن ف ة .فست هذا الأقا نقة اط ال ةمل الةذ يقةف " يصةمح النةا
سف ة سلاة لي "

طكطأ حكأط ل

ملق اليانت القاب "ف سلاة لأط قيالي سا فا".

رابعا :يطممف طصحيح العالق ا ي ال فلي

اًل ،اط طقف طمك الأصالحات الطالي ي اليالث الك لى،

للةةة عقة ة أقطأع ةةت أطق ة يقسة ة طم ةةك الأص ةةالحات سةةت س ةةطفل يأق الم ةةت ،يؤس ة

لنظ ةةا حكة ة ي ةةأط

أ ةةالك سياسةةي فاسةةع فحقيقية فسعالة  .يةةط أفقةةف أؤسسةةاطيا ف لياطيةةا طح ية ال يةةالات فاط ةةاذ الق ة اللات

العاأ ة  .كأةةا يةةط طم يقيةةا عمةةة الض الفاقةةج ،مةةالا ةةابط أةةج حك ة الغم ة القس ةلي فالةةط م

أةةط ط عاط ة

فطفا عة ة  .فلعة ة نأ ةةفذج س ةةطفل الكفي ةةت لع ةةا  ، 2694ف س ةةطفل ال حة ةليط لع ةةا  ، 2691لذا م ع ةةا نص ةةا
فلفحاً ،يق أاط نأفذج سطفل يصمح اط يكفط عق اً أقطأعياَ ًً أطق اً.

