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 الديمقراطية بين مطرقة الطاعة وسندان العصيان
  الة األطرش      

 تمهيد
ترتبط الديمقراطية بمبادا القانون الدولي وغايتهء فهي جزء من حقوا اإلنسان وآلية 

الرطط بين الديمقراطية  لممارستهاء كما أنها حجر الزاوية في حفظ السلم واألمن الدوليينء بل إن
واالستقرار والسالم الدولي يبدو إحدى بد يات العالقات الدولية؛  حيث تميل الديمقراطيات للسلم 

و كلا نجد أن . أكثر من الديكتاتورياتء وتنخفض م شرات العن  الداخلي في الدول الديمقراطية
بعضء وأنن الدول الديمقراطية  ي م شرات الديمقراطية تبين أن الديمقراطيات ال تقاتل بعضها ال

أقل حرط ا من نظيرتها االستبدادية أو الالديمقراطيةء وباستقراء تاريث النزاعات الدولية والحرو  
األ لية منل الحرو  اإلغريقيةء في القرن الرابع والخامس قبل الميالدء إل  الحر  العالمية الثانية 

قراطيات حقيقينةء بل كانت تنش  بين يتضح أن أغل   له الحرو  لم تكن بين ديمو 
إمبراطوريات وأنظمة استبداديةء وطين حركات ثورية أو دويالت عسكريةء وفي بعض األحيان بين 

 . 1دول شبه ديمقراطية ودول شمولية

لم يرد كمصطلح في ميثاا األمم المتحد ء تناول اإلعالن " الديمقراطية"وعل  الرغم من أن لفظ 
نسان والعهدين الدوليين الديمقراطية عندما نص عل  عناصر ا الموضوعية العالمي لحقوا اإل

واالجرائيةء كمبدأ إراد  الشع ء والحقوا السياسيةء وضرور  إظهار إراد  الشع  عبر انتخابات 
دورية وحقيقيةء وعبر االقترام العام والمتساو  والسر ء فحظيت الديمقراطية بنفس أ مية حقوا 

ولت المواثي   اإلقليمية 2فضال عن لل ء تنا. ءا منهاء ووسيلة لممارستهااإلنسان كونها جز 
الديمقراطيَة بشكل صريحء وتجاوزت تهكيد مفهوم الديمقراطية وقيمتها الدوليةء إل  تقنين مبدأ 

كما تناولت االتفاقيات الدولية لحقوا اإلنسانء التمييز . التدخل ألجل حماية الديمقراطية ودعمها
و انتها  ح  الشع  في الديمقراطيةء وتضمنت آليات قوية أ مها المس ولية الجنائية السياسي أ

الدوليةء وح  التدخل العسكر  لألمم المتحد  إلزالة التمييز العنصر  السياسيء كاالتفاقية الدولية 
ية م التي عرنفت في الماد  األول  التفرقة العنصر 0822إلزالة كافة أشكال التمييز العنصر  عام 

                                                 

1 R.J Rummel, Democracies do not fight Democracies, Peace Magazine,May-June 
1999, page 101. 
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أ  تمييز او استبعاد أو تفضيل م سس عل  العنصرء أو اللونء أو األصلء أو العراء " بهنها 
يهدف أو ي د  إل  إلغاء أو إعاقة االعتراف بح  التمتع أو الممارسةء في حاالت المساوا  

اإلنسان والحريات األساسية في المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية أو  لحقوا
ء كما ألزمت الدول في الماد  الثانية بإزالة كافة أشكال "في غير ا من مجاالت الحيا  العامة

التمييز العنصر  عن طري  عدم السماح به  تمييز وعدم رعاية أ  شخص يدعو إليهء واتخال 
ال أ  اإلجراءات الفعالة لمراجعة السياسات الحكومية الوطنية والمحليةء وتعديل أو إلغاء أو إبط

قوانين أو لوائحء يكون من نتائجها خل  أو إبقاء التمييز العنصر ء وتحريمه في التشريعات 
م فقد 0861أما االتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصر  والمعاقبة عليها عام . الداخلية

نكار إراد  الشع  في أساس الحكمء واالستناد لنظ ريات اعتبرت انتها  مبادا الديمقراطية وا 
أخرى تمييزا  وفصال  عنصريا  ضد الشع  كافةء كما أن اتفاقية ضمان الحقوا السياسية للمرأ  

م واتفاقية القضاء 0868مء واالتفاقية الدولية إلزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأ  عام 0825
عة مء والعديد من اإلعالنات الدولية اكدت الطبي0882عل  كل أشكال التمييز ضد المرأ  

مء حيث 5111القانونية الدولية للحقوا الديمقراطية كإعالن الجمعية العامة ِبشهن األلفية لعام 
أعلنت في الجزء الخامس عن احترام حقوا اإلنسان والديمقراطية والحكم الرشيدء والسعي إل  

مبادا تطبي  الحقوا المدنية والسياسة في جميع الدولء وتعزيز قدرات  له الدول عل  تطبي  ال
والممارسات الديمقراطية بما في لل  حقوا األقلياتء وأصدرت الجمعية العامة لألمم المتحد  

لعام ( 016/  02)العديد من القرارات المتعلقة بضمان تطبي  المبادا الديمقراطية كالقرار رقم 
مال  ح  كل شخص في المشاركة في تسيير الش ون العامة لبالده يعد عا"م الل  أكد أن 0880

م أن 0821ء وأكدت ديباجة االتفاقية األورطية لحقوا اإلنسان عام "جو ريا  للتمتع بحقوا اإلنسان
ضمان حقوا اإلنسان يتطل  وجود ديمقراطية سياسية فعالةء بحيث تتعهد األطراف المتعاقد  

عن آراء  بإجراء انتخابات حر ء في فترات زمنية معقولةء باالقترام السر  وكفالة التعبير الحر
م 0881المواطنين في اختيار أعضاء الهيئة التشريعيةء وتضمنت وثيقة كوطنهاجن الصادر  عام 

مبادا الديمقراطية التي تلزم بها الدول عبر   CSCEعن منظمة األمن والتعاون في أوروبا
أ   انتخابات عادلةء وأ م ما جاء فيها اعتراف الدول الموقعة بمس ولياتها عن الدفام وحماية

م فقد أكدت 0828أما االتفاقية األمريكية لحقوا اإلنسان عام . نظام ديمقراطي معلن بطريقة حر 
في الديباجة عزم الدول األمريكية عل  أن تكفل نظاما  للحرية الشخصية عبر الم سسات 
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نما من الصفات  الديمقراطية وأن الحقوا األساسية ال تستمد كون الفرد مواطنا  في الدولةء وا 
مء 5111وفي مطلع األلفية الثالثةء في عام . المميز  لإلنسانية و و ما يبرر الحماية الدولية لها

أصدرت الدول األفريقية إعالنا  تعهدت فيه بالتحول الديمقراطي ودعم الم سسات الديمقراطيةء 
مء 0881ام وجاء  لا اإلعالن مكمال  للميثاا اإلفريقي للمشاركة الشعبية في التنمية والتحول ع

 .م0881وا عالن القا ر  عام 

غير أن الديمقراطية ليست وصفة سحرية تتحق  بالنص عليها في االعالنات والمواثي  
الدولية وفي الدساتير والتشريعات الوطنيةء وال بمجرد القضاء عل  نظام دكتاتور  في مجتمع 

وفعالةء ولعملية تراكمية طويلة اعتاد التسلط والقمع لعشرات السنينء بل تحتاج إل  جهود كبير  
األمد لبناء عالقات اجتماعية وسياسية وثقافيةء ت عد المجتمع للعملية الديمقراطيةء بعيدا  عن 
التحكم واالنحراف والطغيانء فبمقدار ما تتوصل الشعو  إل  الرقي الحضار ء تتمكن من إقامة 

سات تكفل لإلنسانء بصفته خلية في المجتمعء حقَّه  للل  ال . في الحيا  والكرامة والحريةم سَّ
يمكن لثور ء أو انقال ء أو حز ء أو شخصء وبالتهكيد ليس النتخاباتء أو لشكل نظام الحكم 
في بلد ماء أن يغير من البنيان الثقافي لمجتمعات وشعو  تعرضت لكل صنوف اإلخضام 

 .والتسلطء ولعمليات اإلضعاف المقصود  لكل مقومات النهوض لديها

القيم والتوجهات وأنمال السلو  والموروث الثقافي التي يتعلمها الفرد من خالل قنوات ف
المجتمع وم سساته المختلفةء لها أ مية كبير  في توفير بيئة مناسبة لتطور المجتمعات نحو 

  .الديمقراطية أو العمل عل  عرقلة بناء الديمقراطية

وترسث لثقافة سياسية رعوية تسلطيةء سيشعر  فإلا حدث التغيير وظلت الثقافة السائد  تعزز
الفرد بعجزه وعدم قدرته عل  المشاركة في الحيا  العامةء مما ي د  إل  زوال ثقته تدريجيا  في 
آرائه الخاصةء وف  قدرته عل  تحمل المس ولياتء وفقدان استعداده للتغيير وزعزعة ثقته في 

ورضوخه للنظم التسلطيةء لتصبح أمرا  طبيعيا  الديمقراطيةء وتقويض مقومات المقاومة لديهء 
 .بالنسبة له تتواف  مع بقية جوان  حياته األخرى 

في  له الورقة سنبحث في عالقة الطاعة والعصيان بالديمقراطيةء فالطاعة كقيمة ونمط 
سلوكيء لها بالتهكيد أثر عل  سلو  الفرد السياسيء عندما تتحول من ثقافة فردية إل  ثقافة 
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بوصفه نقيضا للطاعة . ية لمجتمع كاملسياس والعصيان السياسي يعكس وجه الديمقراطية
 . السياسية

وحيثما يكون القبول باألنظمة وما تعبر عنه من قيم الحرية والعدالة والمساوا ء وبالحكام 
 ء ويكون العصيان1"طاعة مس ولة"وأ ليتهم وأ دافهم وممارساتهم السياسيةء تكون الطاعة والوالء 

في حال عدم الرضا عل  األنظمة والحكام والممارسة  " عصيان ايجابي"والمقاومة واالحتجاج 
الطاعة " السياسية وكما تتحول الطاعة من تعبير عن الرضا إل  وسيلة للقمع واالضطهادء 

يعمل كوسيلة للضغط والمقاومة لإلصالح " عصيان ايجابي"ء يتحول العصيان من "السلبية 
لو  جماعي لصالح المجتمع ككل ء إل  عصيان سلبي يمثل ظا ر  مستمر  تتسم والتغييرء وس

ومطالبات أساسها اعتبارات فئوية ضيقة أكثر  باالنفالت والفوض ء يرفع المحتجون فيها شعارات
  2.منها مصالح اجتماعية عامة

ديمقراطيةء االفتراض الل  تتهسس عليه  له الورقة  و أن الطاعة السلبية قيمة غير داعمة لل
استنادا  عل  دراسات سابقة تبين أن العصيان . 3وأن  نا  عالقة ارتبال بين الطاعة والتسلط

ومع الديمقراطيةء وان العصيان السلبي " الطاعة المس ولة" االيجابي يتف  مع الطاعة البناء  
قافة خاصةء فكل نظام سياسي البد أن يفرز ث. 4يكون نتيجة لطاعة سلبية تفرضها سلطة مستبد 

 . ت ثر عل  قيم وسلوكيات المواطنين

                                                 
1 Norris, P. (2002). Democratic phoenix: Reinventing political activism. New York: 
Cambridge University Press. 
2 van Sickle, A. & Dalton, R. (September 2004). Why people protest: the resource, 
structural and cultural bases of protest. Paper presented at the annual meeting of 
the American Political Science Association, Chicago, IL. Retrieved on May 10, 2006 
from http://www.allacademic.com/meta/p60795_index.html. 
3 Inglehart, R., & Welzel, C. (2005). Modernization, cultural change, and 
democracy: The human development sequence. New York: Cambridge University 
Press. 
4 Passini, S., & Morselli, D. (September 2007). The many facets of obedience and 
disobedience and their role in supporting theideological dimension of democracy. 
Paper presented at the fourth European Consortium for Political Research 
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لغرض تهكيد  له المسهلة وباإلضافة الستعمال بيانات ونتائج المسح العالمي للقيمء تم 
ء الل  يصدر سنويا  عن وحد  المعلومات في م سسة 1الرجوم لم شر االيكونومست للديمقراطية

: ء مصنفة إل  أرطعة أصناف  يااليكونومست البريطانيةء و و قائمة تضم دول العالم
الديمقراطيات الكاملةء الديمقراطيات المنقوصةء األنظمة الهجينةء واألنظمة الشمولية؛ وتصن  

العملية االنتخابية والتعدديةء واألداء الحكوميء : فيها دول العالم عل  أساس خمسة معايير  ي
دولةء وقد جاء في  026يغطي الم شر .يةوالمشاركة السياسيةء والثقافة السياسيةء والحريات المدن

دولةء وتحسنت  01تراجعت في 5101تقرير م سسة االيكونومست أن الديموقراطية في العام 
 .نس  م شر االيكونومست( 0)دولةء كما يبين شكل  61دولةء وبقي م شر ا ثابتا  في  20في 

 5101يوضح م شر االيكونومست للديمقراطية ( 0)شكل 

ا لغرض تهكيد الفرضية السابقة مقارنة أرطع دول عرطية  ي تونس وليبيا ومصر واخترن    
واليمنء القاسم المشتر  بينها  و انتفاضة شعوطها بثورات تطال  بتعزيز معايير العدالة وقيم 
الديمقراطيةء وكسر ا حاجز الخوف من جالديهاء كما أنها حققت تقدما ء وحصدت نقاطا  أعلي 

                                                                                                                                            

Conference,Pisa, Italy.2007 
fromwww.essex.ac.uk/ecpr/events/generalconference/pisa/papers/PP800.pdf. 
1 Democracy index 2012. Democracy at a standstill. A report from The Economist 
Intelligence Unit 
https://portoncv.gov.cv/dhub/porton.por_global.open_file?p_doc_id=1034 
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حيث شهدت ليبيا أعل  ارتفام مقارنة بكل دول العالمء . ا بسنوات سابقةعل  الم شر قياس
" إل " أنظمة  استبدادية"وانتقلت ثالث منها و ي تونس وليبيا ومصر من تصنيفها عل  أنها  

نقارنها بهرطع دول صنفت بوصفها ديمقراطيات كاملة وفقا لم شر االيكونومست . أنظمة  جينة
من المسح العالمي للقيمء و ي السويدء و ولنداء وألمانياء ( السادسة)وشاركت في الموجة نفسها 
 .والواليات المتحد  األمريكية

 1األميركية" فريدم  اوس"والالفت  و أن م شرات االيكونومست تتطاب  مع م شرات م سسة 
التي تصدر سنويا  في تقرير عن حالة الحقوا السياسية والحريات المدنية في دول العالم 

الدول الحر ء والدول الحر  جزئياء والدول : لمختلفةء حيث تصن  الدول إل  ثالثة اصناف  يا
منها تتعل  بالحقوا السياسية كم شرات  01معياراء  52غير الحر ء وتعاير الدول عل  أساس 

 منها تتعل  بالحقوا  02االنتخاباتء والتعددية السياسيةء والمشاركة السياسيةء وأداء الحكومةء و
والحريات المدنيةء مثل م شرات حرية التعبيرء والح  في التجمعء والتنظيمء والحقوا الشخصيةء 

الواقع العملي ي كد وجود عالقة متينة بين الديمقراطية والحرية فالتما ي بين  .واالستقاللية الفردية
 .والعكس بالعكس الدول الحر  في العالمء والدول الديمقراطية فيه تقود إل  تهكيد  له العالقةء

وبالتهكيد ليس من المنص  المقارنة بين التجرطة الغرطية والتجرطة العرطيةء حيث ثمة 
اختالفات كبير  بين التجرطتينء ابتداء  من عراقة الديمقراطية الغرطيةء وحداثة التجرطة العرطية بعد 

رم الغرطي كهحد أشكال سنوات طويلة من الديكتاتوريةء كما أن االحتجاج ظا ر  طبيعية لدى الشا
المشاركة السياسيةء التي ي ثر من خاللها عامة الناس في صناعة القرار السياسيء بينما كان 

سقال األنظمة إبان ثورات الرطيع العرطي لكن المقارنة مع تجار  شعو  . وسيلة للتغيير الجلر  وا 
والسياسي لديهاء تظل أخرى وصلت إل  مراكز متقدمة كدول ديمقراطية بفضل الوعي الثقافي 

مهمة حين تمثل نمولجا  مثاليا  للديمقراطية السياسية يحتل  بها العالم العرطيء الل  يعيش فتر  
 . التغيير والتحوالت السياسيةء وتساعد بالتهكيد في مالحظة واختبار افتراضنا

 
 

                                                 

 1 Freedom in the World 2013. DEMOCRATIC. BREAKTHROUGHS. IN THE 
BALANCE. Selected data from Freedom House's annual survey of political rights 
www.freedomhouse.org/sites/.../FIW%202013%20Booklet.pdf  
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 الطاعة
م والرخاء لجميع أفراد إن الخضوم للسلطة وطاعة قوانين المجتمع وتقاليدهء التي تضمن السال

ء شههههرل أساسههههي لصههههالح الحيهههها  "الطاعههههة المسهههه ولة" المجتمههههعء الههههل  اصههههطلحنا علهههه  وصههههفه 
االجتماعيهههةء فالطاعهههة المسههه ولة سهههمة أخالقيهههةء وفضهههيلة يتحلههه  بهههها الفهههردء وضهههمانة السهههتتبا  

و اإلمتثال غير أن اإلفرال في الطاعةء والسلو  الخضوعيء . العالقات بين أفراد المجتمع الواحد
ء التي قد يرا ا البعض عقالنيةء تشهكل فهي الواقهع خطهرا "الطاعة السلبية" واالستسالمء  ما اسميناه

حقيقيا عل  تطبي  الديمقراطيةء فالموروث السلبي للطاعة التي يترط  عليها الفرد طفال  منل نشهته 
ليةء ويعطنههل فكههرهء ويشههل وحتهه  نهايههة حياتهههء يحطههم موا بهههء ويئههد قدرتههه علهه  اإلبههدام واالسههتقال

إرادتهههء ويرسههث لديههه قههيم االتبههام والخنههومء فيلههبس ويلعهه  ويههدرس وفقهها  لمخططههات والديهههء ويههتعلم 
بهسههالي  الترطيههة والتعلههيم القائمههة علهه  التلقههين والحشههوء دون اال تمههام بالبحههث وفههي منههاخ ال يالئههم 

سههتبااء فالشههعر والموسههيقا واإلبههدام اإلبههدامء حيههث ال حريههة لممارسههة الههرفض والنقههد والتجههاوز واال
العلمههي تختنهه  تحههت وطههه  الخضههوم والتسههلطء والممتثههل أو المطيههع بهههلا المعنهه  يخههرج  للمجتمههع 
وللعمههل ولتكههوين أسههر  جديههد  بنفسههية مههدمر  وشخصههية تابعههةء تعيههد إنتههاج موروثههه السههلبيء فت حههرم 

 .رينبدور ا وت جرم كل إمكانات التفرد والتمرد في شخصية اآلخ
إن عالقات التسلط والرضوخء بين األ  واالبنء الكبير والصغيرء الرئيس والمر وسء والحاكم  

ء فتنعكس  له الروح عل  الحيا   1والمحكومء تعمل عل  ترسيث روح العجز واإلتكالية واإللعان
دم السياسية لاتهاء فيصبح من الطبيعي للفرد أن يتقبل أ  نظام تسلطيء إلحساسه بالعجز وع

قدرته عل  اتخال القرارء فتكون النتيجة الطبيعية  ي الجمود وانعدام التجديد و دم البنية التحتية 
 . للعملية الديمقراطية

الفرضية األول  أمامنا  ي أن الطاعة قيمة غير داعمة للديمقراطيةء فهنا  عالقة ارتبال بين 
العهالمي للقههيمء وباسهتخدام مقيههاس  الطاعهة والتسهلطء وسههوف نختبهر  ههله العالقهة مههن خهالل المسههح

يعتمد عل  متغيرين  ما طاعة الحهاكمء و الطاعهة كقيمهة لتنشهئة  Obedience Indexللطاعةء
مهههن مجمهههوم المسهههتطلعين فهههي ليبيههها % 59.1الالفهههت أن بيانهههات المسهههح اشهههارت إلههه  أن . األبنهههاء

مهمههة للديمقراطيههةء تههرى أن طاعههة الحههاكم خاصههية ( دول الرطيههع العرطههي)وتههونس ومصههر والههيمن 
ء %02.9ء اليمن %52.6ء مصر%51.5ء في تونس %50.1فكانت النس  متقارطةء في ليبيا 

                                                 

 1 Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view. New York: 
Harper & Row. 
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و هههي نسههه  بعيهههد  تمامههها  عهههن نسههه  نتهههائج المسهههتطلعين فهههي السهههويدء وألمانيهههاء و ولنهههداء والواليهههات 
الحهاكم أن طاعهة % 0.0ء حيهث يهرى أقليهة ضهئيلة (الهدول راسهخة الديمقراطيهة)المتحد  األمريكيهة 

مههههههن %0.0مههههههن السههههههويديينء  % 1.5: خاصههههههية مهمههههههة للديمقراطيههههههةء وكانههههههت النسهههههه  كالتههههههالي
 (.5)من األمريكيينء انظر لشكل % 9.5من األلمانء و% 5.9الهولنديينء 

الم شههر الثههاني فههي المقيههاس نفسههه  ههو أ ميههة الطاعههة كقيمههة فههي تنشههئة األبنههاءء و نهها اعتبههر  
ء %28.1لرطيههع العرطههي أنهها قيمههة مهمههةء فكانههت فههي ليبيهها فههي دول ا% 25.1اغله  المسههتطلعين 

ويمكههن تفسههير  ههله النسههبة %.  61.1ء و ههي األعلهه  فههي الههيمن %05.0ء مصههر%19.6تههونس 
العاليههة فههي الههيمن مقارنههة ببههاقي الههدول العرطيههةء بهههن  المجتمههع اليمنهه  تقليههد  قبلههي بطبعههه وأ ههم 

ثلهة بسهلطة األ  المطلقهة فهي الهتحكم بههفراد أسهرتهء سمات الثقافة البدوية  ي السلطة األبوية المتم
فالدولههة  ههي صههور  مكبههر  مههن القبيلههةء ويتجههاوز الههوالء للقبيلههة فههي معظههم األحيههان الههوالء الههوطني 
بسههب  فشههل الدولههة المركزيههة فههي القيههام بمسهه وليتهاء وتلبيههة احتياجههات أفراد هها وتوسههع دائههر  تهههثير 

لعامة للدولةء في المقابهلء اعتبهرت أقليهة ال بههس بهها فهي الهدول شيوخ القبائل في الحيا  السياسية ا
:   الطاعههة قيمههة مهمههة فههي تنشههئة األبنههاء فجههاءت النسهه  علهه  النحههو التههالي% 51.2الديمقراطيههة 

 %. 56.8ء الواليات المتحد  األمريكية %05.2ء ألمانيا%52.2ء  ولندا %05.5السويد
 همة للديمقراطية يوضح م شر طاعة الحاكم خاصية م( 5)شكل 

 
الطاعة مس ولة أو سلبيةء عل  اعتبار أن : ومن خالل قياس المس ولية يمكن تحديد طبيعة

الديمقراطية تجد أساسها في المس ولية تجاه اللاتء ويشترل لتحقيقها المس ولية تجاه النفس 
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العرطي  من مجموم المستطلعين في دول الرطيع% 51.1ء فنجد أن أغلبية متوسطة 1واآلخرين
شكل نظر الحياتيء أمور م في واالختيار التحكم فرصة لديهم أن ء حيث ليبيا( 1)يرون

من % 29.2تقابلها أغلبية عالية . 02.5ء اليمن %9.9ء مصر%50.9ء تونس 56.2%
ء %01.5ء ألمانيا%5.0ء  ولندا%51.0المستطلعين في الدول راسخة الديمقراطية حيث السويد

من مجموم المستطلعين في دول % 28.0وفي حين أن %. 09.0ألمريكية الواليات المتحد  ا
ء تونس %60.9الرطيع العرطي  يولون ا تماما بالمس ولية كقيمة مهمة لتنشئة األبناءء ليبيا 

من المستطلعين في الدول راسخة % 68.1ء نجد أن %29.6ء اليمن %28.5ء مصر66.1%
ء الواليات المتحد  %91.8ء ألمانيا%81.9لندا ء  و %95.2الديمقراطية يهتمون بهاء السويد

 %.22.5األمريكية
 يوضح فرصة التحكم واالختيار في أمور م الحياتية( 3)شكل 

 
  دعم الديمقراطية

ويظهر أثر قيم الطاعة والمس ولية واالستقالليةء كقيم داعمة أو منا ضة  للديمقراطيةء من 
بالمسحء حيث    Support of democracy indexخالل استعمال مقياس دعم الديمقراطية 

اتف  المستطلعون . ط ل  من المستطلعين التعبير عن مدى مناسبة بعض األنظمة لحكم بالد م
% 92.8من المجموعتين عل  أن الديمقراطية كنظام سياسي مناسبة لحكم بالد م فكانت النسبة 

او مناسبة للغاية وكانت في ليبيا لدى مجموم المستطلعين في دول الرطيع العرطي بهنها مناسبة 
ء اليمن بنسبة أضع  %89.6ء أما مصر فكانت األعل  %92.6ء وفي تونس 95.5%
من مجموم المستطلعين في الدول راسخة الديمقراطية يعتبرون % 92.0ء بينما نجد أن 91.0%

ء  ولندا %81.0النظام الديمقراطي نظاما  مناسبا  او مناسبا  للغاية لحكم بالد مء السويد
 %.68.6ء الواليات المتحد  األمريكية %80.0ء ألمانيا91.2%

                                                 
1 Kelman, H. C., & Hamilton, V. L. (1989). Crimes of obedience. Toward a social 
psychology of authority and responsibility. New Haven, CT: Yale University Press. 
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وبس ال المستطلعين في المجموعتين عن مدى أ مية الديمقراطية كنظام حكمء لفت االنتباه  
اتجه حيث المجموعتين نس  تقار  اخرى دول الرطيع العرطي  % 21.0مر  المستطلعين في من

% 21.2ل راسخة الديمقراطية إل  أنها مهمة للغايةء فهشار من المستطلعين  في الدو % 21.9و
% 61.2من اليمنيينء % 00.0من المصريينء % 09.8من التونسيينء % 26.0من الليبيينء 

من األميركيين إل  % 02.2من األلمانء % 29.9من الهولنديينء % 00.2من السويديينء  
 .أنها مهمة للغاية

 ديمقراطية كنظام حكميوضح أ مية ومناسبة ال( 0)شكل 

 
ورغم التقار  في نتائجهم حول أ مية ومناسبة الديمقراطية كنظام حكمء كما  ي موضح ف  

ء نجد أن النس  تباينت تماما  في إجاباتهم عن الخيارين التاليين ما ينب  عن فهم (0)شكل 
دول العرطية فكر  مرتب  آلليات العملية الديمقراطية وم سساتهاء فالديمقراطية لدى مواطني ال

غامضة لم ي سس لها نظريا ء وفي الواقع ليست موجود  فعليا ء فهنا  عالقة وثيقة بين طبيعة 
فرازاته الثقافيةء خصوصا  فيما يتعل  بالفجو  بين النظرية والتطبي ء ويبدو لل   النظام السياسي وا 

استثناء اليمن التي فاجهتنا نس  جليا  في حالة التناقض واالزدواجية لدى مواطني الدول العرطيةء ب
 .خياراتها

يساعد عل  تفسير ا ما رصدته دراسة عن المركز العرطي للدراسات اإلستراتيجيةء شملت 
عينتها مختل  شرائح المجتمع اليمني وأظهرت ارتفام مستوى الثقافة السياسية لدى معظم 

تطلعون عما إلا كان نظام اليمنيينء وخاصة في العشرين عاما األخير  ء فعندما سئل المس
من مجموم المستطلعين في دول % 10.8سياسي بقياد  زعيم قو  مستبد أمرا  جيدا  جدا ء رأى 
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ء %60.0ء مصر%56.0ء تونس %06.6الرطيع العرطي أنه كلل ء فكانت النس  في ليبيا 
من مجموم المستطلعين في الدول الديمقراطية لل ء % 0.6ء في حين رأى %9.0اليمن 

 %. 2.0ء الواليات المتحد  األمريكية %1.6ءالمانيا%1.2ء ولندا%2.2لسويدا
يبدو واضحا  تباين نس  الفريقينء و ي نس  عالية وال تنسجم مع خيارات دول الرطيع العرطي 
المتعلقة بالنظام الديمقراطيء فهل استعجال تطبي  الديمقراطية دون وجود األرضية المناسبة لهاء 

شل وصراعات وحرو  وأوضام اقتصادية متد ور   و ما يفسر ثقافة الخضوم الل  نتج عنه ف
أم أن نزعة القياد  الفردية باتت متهصلة وتشكل . الت  تقبل االستبداد والتعايش مع ممارساته

 .إحدى القيم في المجتمعات العرطية
ن اإلحبال الل  يعتبر أ Eric Hoffer1قد يفسر  لا االتجاه ما تناوله المفكر األمريكي 

مس ول عن اندفام اإلنسان نحو الطاعة العمياء للقاد ء وبشكل متطرفء ويرى أن الحرية قد 
حباطه أحيانا  فيسع  للتخلص من مس وليات الحرية التي لم يعتد  تتسب  في شقاء اإلنسان وا 

ل عليهاء ويلجه إل  القاد  اللين يمكنه الوثوا بهم ليتحملوا عنه ع ء اتخال القرار وتحم
المس وليةء وكنتيجة يقول  وفر إن مجتمع العبيد أقل رغبة في التمرد من مجتمع الحرية 

 .المنقوصةء خصوصا عندما يشعر الحر بالعجز عن ممارسة حريته و طاقاته الفردية
من أكثر المسائل تعقيدا  وتهديدا  لعمليات التحول الديمقراطي وترسيث الممارسة الديمقراطيةء 

جيش في الحيا  السياسية وطبيعة عالقة م سسة الجيش بم سسات الدولةء حيث مسهلة تدخل ال
تجعل من الجيش م سسة ال تتدخل  وقانونية يج  أن تحكم  العالقة من خالل منظومة دستورية

في رسم خيول العملية السياسية وتفاعالتهاء لكن إجابات المستطلعين في دول الرطيع العرطي 
ش للسلطة جاءت منافية لمنط  التحول الديمقراطيء حيث أجا  حول تفضليهم لتولي الجي

من مجموم المستطلعين في ليبيا وتونس واليمن بهنه أمر جيد أو جيد جدا ء وفي حين % 00.9
من الليبيين مع % 26.1ء كان  (2)لم تتوافر بيانات عن مصرء كما  ي موضح ف  شكل 

% 9.1من اليمنيينء في حين رأى % 08.8من التونسيينء و % 11.0تولي الجيش للسلطةء و
من % 9.9فقط من مجموم المستطلعين في الدول الديمقراطية أنه امر جيد أو جيد جدا ء فهجا  

من األمريكيين % 06.1من األلمانء و % 0.0من الهولنديينء و % 5.0السويديينء و 
                                                 

1 Hoffer, Eric (2002). The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass 
Movements. Harper Perennial Modern Classics   
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عين في الدول من مجموم المستطل% 92.8بتفضيلهم لتولي الجيشء في حين تراوحت خيارات 
الجيش م سسة تقوم عل  نظام صارم من األمر والطاعة قد . الديمقراطية بين سي  وسي  للغاية

يشكل مشكلة حقيقية إلا ما أصبح أساسا  لحكم مجتمع كاملء فتتحول م سسات الدولة إل  نمالج 
والعالقة لم سسات عسكرية ال مجال فيها لمشاركة المواطنء حيث المسيطر  و اآلمر العسكر  

وطلل  ت شر نس   المستطلعين العر  . بالحاكم  ي عالقة القائد اآلمر بالجند  المطيع
للشخصية الراسث في ل نها الخضوم والطاعة وبالتالي ال تمل  الوسائل الديمقراطية لمقاومة 
وعصيان السلطة وكهن لسان حال  لا المسح يقول إن البعض في  دول الرطيع العرطي يريدون 

. يمقراطية بدون حرية أو رأ  أو مشاركة أو إنهم يريدون ديمقراطية ولكنهم ليسوا ديمقراطيينالد
 .فهل المجتمعات العرطية قابلة للدمقرطةء في ظل قيم التسلط  والخضوم

 مقارنة نظام سياسي بقياد  زعيم قو  مستبد وتولي الجيش للسلطة ( 2)شكل 

 
 العصيان

  و الح  في رفض ومقاومة السلطة السياسيةء" الطغيانح  مقاومة "العصيان السياسي 

ْت عليه  ومقاومة األنظمة والقوانين الجائر ء اشارت له كثير من وثائ  حقوا اإلنسانء ونصَّ
بعض الدول في دساتير اء خاصة تل  التي وقفْت عل  عتبة تغيرات  امة ارتفعت بها في معارج 

لاللتزام السياسيء و و إسقال وام لفكر  الطاعة الحضار  وفي تطور اء فيعبر عن رفض صريح 
نجاز المطال  . السياسيةء فهو الرفض بهسلو  حضار  ومتطور إلحداث التحوالت السياسية وا 

من العديد يتخل وقد واالحتجاجء والرفض المقاومة صور أرق  من ويعد الحقواء وتحصيل
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ء وكلها تعتمد عل  درجة نضج الصور كاإلضرا ء والتظا رء واالعتصامء والعصيان المدني
المجتمع ودرجة اإلنتماء للوطن وشرعية السلطة واعترافها بح  المواطن في التعبير عن رأيهء 

 .وواجبها كسلطة في حماية  لا الح 
ويختل  أسلوبه ورد فعل   والعصيان قد يكون سببا  في تعطيل المجتمع وتطوره في آن واحدء

قا  للثقافة السائد ء ودرجة الثقة بين الشع  والسلطةء ففي حين السلطات عليه من مجتمع آلخر وف
دستوريا  مكفوال   لكل المواطنين  فتوفر للمحتجين  تتعامل معه الديمقراطيات الراسخة باعتباره حقا 
كل وسائل الحمايةء وتحاور مء وتهخل مطالبهم مهخل الجدء نجد أن اللجوء إل  أ  اسلو  

أو تغيير نظام أو االعتراض عل  سياسة في مواجهة األنظمة  احتجاجي الستبدال حكومة
المتسلطةء أو الحديثة العهد بالتغييرء حيث لم تترسث قيم السلم والحوار والعدالة بعدء  و أمر 
بعيد االحتمال ء فالسلطة التي تمارس القهر والتسلط والعن  سترى االحتجاج مساسا بقدسيتها 

تجاج أو عصيان سياسي إل  ثور  مسلحة ءأو تمرد ء أو مقاومة وشرعية الحاكمء فينقل  أ  اح
عنيفة  يحكمها الحماس والعاطفة واالنفعال فال تعبر عن قو  المجتمع المدني وقدرته عل  تنظيم 
نفسه وتنامي المعرفة بالحقوا وتجلر المبادا الديمقراطية والتفاعل العمي  مع أ دافهاء 

عن  استخدم ابتداء  في مواجهة رافضه من قبل سلطة مستبد ء فاالستبداد يقود من يرفضهء إل  
 . ليدخل المجتمع دوامة العن  دون أن يجد الطري  للديمقراطية والتقدم

ن س  ارتفام مستوى ديمقراطية دول الرطيع العرطي في م شرات الديمقراطية إل  نهوض غير 
لكن . كبير  لالحتجاجات بكل أشكالها مسبوا للحركات المنادية بالتغيير الديمقراطي فيها وزياد 

ر أن العصيان السياسي يعكس موجة جديد  للتغيير الديمقراطي   ل  نا  ما يدفع  إل  تصون
بالفعلل و ل يمكن أن ينجح  دون إعداد البديل للسلو  القمعي التي سع  إلسقاطهاء بحيث 

ال  المشروعةل يعتقد كثيرون في يكون  لا البديل دافعا للديمقراطيةء ويساعد في االستجابة للمط
دول الرطيع العرطي أن الديمقراطية مرادف للثور ء فالديمقراطية في نظر م  ي نقطة لالنطالا 
وأنهم بالثور  حققوا الديمقراطيةء بينما األصل أن تكون الديمقراطية  دفا تعمل المجتمعات 

في مواجهة  عتيادية والبسيطةللوصول اليهء فالديمقراطية تسمح بالتعبير بطرا العصيان اال
الصراعات  والمشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسيةء مع تمتعها بالقدر  عل   الوقاية من 

فالنظام الديمقراطي يدعم مهارات وآليات التفاوض والتوفي  بين المصالح . العن  والفوض 
نكار  نما يتجهبي, المتناقضة أو المختلفة ويفتح المجال  لحلول سلمية ومنهجية االستبداد لحج  وا 
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مصالح األفراد ويجبر م عل  الت مر والفوض  ومن ثم شيوم العن  والروح االستقطابية وعدم 
قبول االختالف في الرأ  وفقدان األمل في تحقي  التغييرء وشيوم روح االحبال وعدم جدوى 

 .الجهد المبلول فتسود حالة من فقدان الثقة والسلبية
في المسح  protest Indexنتائج المسح  لاء فباستعمال مقياس االحتجاج وقد أوضحت 

العالمي للقيمء والل  يتكون من متغيرين احد ما االستقالليةء واالخر  و السلو  االحتجاجي 
حيث يرى انجلرت أن االستقاللية تمثل قو  الفكر في مواجهة األفكار المضاد  والتبعيةء وبالتالي 

ل  العصيانء للل  كان البد من قياس درجة االستقاللية لدى كل طرفء  ي شرل للقدر  ع
من مجموم المستطلعين في دول الرطيع % 20.0: فكانت نتائج مسح الجانبين متقارطة كالتالي

مصر % 22.0تونس% 19.0العرطي يجدون االستقاللية مهمة كقيمة يغرسونها في أبنائهمء ليبيا 
. من المستطلعين في الدول راسخة الديمقراطية% 21.1  ويجد ا كلل% 11.2اليمن % 91.5
 %.21.2ء الواليات المتحد  األمريكية %61.2ءالمانيا%21.6ء  ولندا %61.1السويد 

المتغير الثاني يقيس السلو  االحتجاجي واالستعداد للقيام بهء فبس ال المستطلعين عن 
ركتهم فعال  في كل صور  من إمكانية مشاركتهم في صور لالحتجاجات من عدمها وعن مشا

من مجموم المستطلعين في دول الرطيع العرطيء لن يقوموا % 61.5صور االحتجاجء تبين أن 
% 82.9تونسء% 22.0من الليبيينء و% 29.9بالتوقيع عل  عريضة إلتماس فقد قرر

من مجموم % 92.1بينما قرر(. 2)اليمن أنهم لن يفعلوا لل ء كما  و في شكل % 22.6مصرء
لمستطلعين في الدول الديمقراطية بهنهم شاركوا بالفعل أو سيشاركون في كتابة عريضةء  وكانت ا

ء الواليات المتحد  %60.8ء ألمانيا %96.9ء  ولندا %65.8السويد: عل  التفصيل التالي
من مجموم المستطلعين في % 92.1يوضح لل ء في حين قرر( 6)ء شكل %81.9األمريكية 

بهنهم شاركوا بالفعل أو سيشاركون في كتابة عريضةء  وكانت عل  التفصيل  الدول الديمقراطية
 %.81.9ء الواليات المتحد  األمريكية %60.8ء ألمانيا %96.9ء  ولندا %65.8السويد: التالي
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 مقارنة أنوام عدم المشاركات االحتجاجات في دول الرطيع العرطي( 2)شكل 

 

 
 االحتجاجات في دول الغرطية مقارنة أنوام المشاركات( 6)شكل 

 
من مجموم المستطلعين في دول الرطيع العرطيء أنهم لن يقوموا بالمشاركة في % 60.2وقرر

ء بينما كانت %29.9اليمن %. 85.6ء مصر %60.1ء تونس%60.1عمليات مقاطعةء ليبيا 
الدول من مجموم المستطلعين في % 29.1نسبة من شار  فعال أو سيشار  في عمليات مقاطعة
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ء % 02.6ء ألمانيا %21.5ء  ولندا %61.2السويد : الديمقراطية ولل  عل  النحو التالي
 أما المشاركة في مظا رات سلمية فكانت نسبة من قرر أنه %. 22.2الواليات المتحد  األمريكية 

من مجموم المستطلعين في دول الرطيع العرطيء فكانت نسبهم % 25.2لن يشار  أبدا  
قرر %02.2ء اليمن %98.0ء مصر%20.2ء تونس%06.0ليبيا: كالتالي من % 22.2ء بينما

المستطلعين في الدول الديمقراطية أنهم شاركوا أو سوف يشاركون في مظا رات سلميةء وكانت 
ء الواليات المتحد  %69.1ء ألمانيا %29.1ء  ولندا %65.1نسبهم في السويد 

فكانت نسبة من لن يشاركوا في دول الرطيع  أما المشاركة في إضرابات%. 29.2األمريكية
ء %82.6ء مصر%61.2ء تونس%60.5من مجموم المستطلعينء في ليبيا % 62.2العرطي
من مجموم المستطلعين % 22.9ء بينما كانت نسبة من شار  أويمكن أن يشار  %29.1اليمن 

يات المتحد  ء الوال%25.0ء ألمانيا%22.9 ولندا% 65.2السويد . في الدول الديمقراطية
 لا التباين الكبير بين نتائج المجموعتين يعكس طبيعة العالقة بين األفراد %. 18.0األمريكية 

والسلطةء في كل دولة فتكون عالقة تواصل عندما تكون األ داف مشتركة بين األفراد والسلطةء 
العصيان )فة ينش  آليات تنمي مهارات التفاوض والتوفي  بين المصالح المتناقضة أو المختل

ء أما إلا انعدمت العالقة أو كانت تسلطية أو مستبد  بات من الواضح أن األفراد داخل (االيجابي
المجتمع سوف تنعزل وال تشار ء وال تهتم باالحتجاج بكل صوره وتتجه نحو العن  والتطرف 

وقد . و عن والسلبيةء والالمباال  والالمس ولية تجاه المجتمع إل  أن تنفجر في شكل فوض  أ
يكون االنتقال إل  الديمقراطية بطريقة غير مدروسة وعشوائية صع  األمر عل  المواطن 
العرطيء فاصطدمت أحالمه بواقع قاس ومستقبل غامضء أدت إل  عدم ثقته في واقعه واعتقاده 

موز بعدم جدوى مشاركتهء ففقد الحماس والدافع في المشاركة السياسيةء واكتف  بدوره في إسقال ر 
النظام المتسلطء ثم غاص في حالة من التشا م والخوف تقود للكسل السياسيء والعزوف عن 
المشاركة في األنشطة السياسية كاالحتجاجات بهشكالهاء  كنوم من السلبية السياسية و الالمباال  

بالغرطة عن العمل السيا . سيوالش  في العملية السياسية برمتهاء ليصل لحالة العزلة والشعور
فلكي يتولد .  له النس  ترجمة حقيقية للمواق  والرغبات السياسية وفقا  للعقائد والقيم والمعارف

يمان بالقدر  عل  العصيان أو الرغبة في االحتجاجء البد أن يحدث التغيير في مدار   شعور وا 
 . بالعجز وأل ان الناس اللين عاشوا وفقا لقواعد وأوامر أنظمة استبدادية وتحت وطه  الشعور
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إن صعوبات االنتقال نحو الديمقراطيةء متعلقة بالدرجة األول  بالبنية الفكرية لمجتمعات  له  
وضع  الوعي السياسي للمواطن وولوج  لا المواطن غير المسيس في عم  عالم , الدول الثائر 

اإلبدام وتخاف  السياسةء باإلضافة إل  البيئة التقليدية التي عاش ومازال يعيش بها والتي  تقتل
 .وتر   كل جديدء  له البيئة ال تساعد عل  دعم النظام الديمقراطي

بيئة التسلط  تجعل من الديمقراطية نظاما  نظريا  يصع  تطبيقه فعليا ء فالثقافة الديمقراطية  
يج  أن تكون سمة أساسية لدى الفرد في المجتمع المتطلع للنظام الديمقراطيء فيتمتع 

  بشكل تدريجي  والحرية والسلو  المتحضر مع بقية أفراد المجتمعء  له الثقافة تنمو باالستقاللية
 .بالفكر والتجرطة والتطبي  والمقارنة مع تجار  شعو  أخرى 

الديمقراطية  ي نتاج لمشروم ثقافي عمي  يحتاج إل  زمن ومراحل ليصبح راسخا  في العقل  
ن تثبت دول الرطيع قدرتها عل  التحول الديمقراطي للا البد أ. االجتماعي والسياسي أل  مجتمع

عن طري  التغيير الجلر  والشامل في بنية المجتمع الفكرية واالجتماعية وأن ال يقتصر التغيير  
, عل  النظم السياسية فقطء ولل  بزياد  الوعي الشعبي وتحرر الشخصية العرطية من الخوف

دخال تغييرات واسعة النطاا عل  البنية  جراء إصالحات تعزز من وا  الدستورية والتشريعية وا 
حرية المشاركة السياسية ودور المجتمع المدنيء وترسث سياد  القانون وطناء الدولة المدنية 
رساء مبادا التسامح وثقافة العيش المشتر  لت كد مقدرتها  الحديثة القائمة عل  الم سساتء وا 

 .السابقة عل  تحقي  ما عجزت عنه األنظمة االستبدادية
 دراسات مستقبلية

يقدم المسح العالمي للقيم كما  من البيانات حول القيم المجتمعيةء في عديد من الدول  
وباستعمال متغيرات السن والجنس والمستوى االقتصاد  والتعليميء مما يتيح المجال لالستفاد  

 : عات  مثلمنها في مزيد من الدراسات اآلكاديمية والمقارنات البحثية  في موضو 
  العالقة بين اإلبدام من جهة والتسلط السياسي والحرية من جهة أخرى. 
 عالقة العصيان بالعن  ودوره في تحقي  التحول والتغيير السياسي واالجتماعي. 
 العالقة بين أسالي  التنشئة في دولنا العرطية ودعم الحريات والديمقراطية. 

  تولي الجيش للسلطةو قو  مستبد نظام سياسي بقياد  زعيم  مقارنة( 2)شكل 
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 العصيان

بهسلو  حضار  ومتطور  ءالسلطة السياسيةالعصيان السياسي  و الح  في رفض ومقاومة 
نجاز المطال  وتحصيل الحقواء  يعد من أرق  صور المقاومة و إلحداث التحوالت السياسية وا 

 رء واالعتصامء والعصيان والرفض واالحتجاجء وقد يتخل العديد من الصور كاإلضرا ء والتظا
نتماء للوطن وشرعية السلطة واعترافها المدنيء وكلها تعتمد عل  درجة نضج المجتمع ودرجة اإل

 .بح  المواطن في التعبير عن رأيهء وواجبها كسلطة في حماية  لا الح 
 سلوبه ورد فعلأفي تعطيل المجتمع وتطوره في آن واحدء ويختل   ا  العصيان قد يكون سببو  

آلخر وفقا  للثقافة السائد ء ودرجة الثقة بين الشع  والسلطةء ففي حين  السلطات عليه من مجتمع
لكل المواطنين  فتوفر للمحتجين   مكفوال   دستوريا   تتعامل معه الديمقراطيات الراسخة باعتباره حقا  

وتهخل مطالبهم مهخل الجدء نجد    اسلو  اللجوء إل  أ أنكل وسائل الحمايةء وتحاور مء
االعتراض عل  سياسة في مواجهة األنظمة  أواحتجاجي الستبدال حكومة أو تغيير نظام 

 أمر الحديثة العهد بالتغييرء حيث لم تترسث قيم السلم والحوار والعدالة بعدء  و أوالمتسلطةء 
مساس بعيد االحتمال ها بقدسيت اء فالسلطة التي تمارس القهر والتسلط والعن  سترى االحتجاج

مقاومة  أوتمرد ء  أوثور  مسلحة ء إل عصيان سياسي  أووشرعية الحاكمء فينقل  أ  احتجاج 
عنيفة  يحكمها الحماس والعاطفة واالنفعال فال تعبر عن قو  المجتمع المدني وقدرته عل  تنظيم 

 ء دافهاأ نفسه وتنامي المعرفة بالحقوا وتجلر المبادا الديمقراطية والتفاعل العمي  مع 
عن  استخدم ابتداء  في مواجهة رافضه من قبل سلطة مستبد ء إل  يقود من يرفضهء  فاالستبداد

 . يجد الطري  للديمقراطية والتقدم أنليدخل المجتمع دوامة العن  دون 
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 نهوض غير إل ن س  ارتفام مستوى ديمقراطية دول الرطيع العرطي في م شرات الديمقراطية 
لكن . أشكالهاالتغيير الديمقراطي فيها وزياد  كبير  لالحتجاجات بكل مسبوا للحركات المنادية ب

العصيان السياسي يعكس موجة جديد  للتغيير الديمقراطي  أن ل  نا  ما يدفع  إل  تصونر 
بحيث  ءالتي سع  إلسقاطها للسلو  القمعيالبديل  إعدادينجح  دون  أنبالفعلل و ل يمكن 

اطيةء ويساعد في االستجابة للمطال  المشروعةل يعتقد كثيرون في للديمقر  ا لا البديل دافع يكون 
مرادف للثور ء فالديمقراطية في نظر م  ي نقطة لالنطالا  الديمقراطية أندول الرطيع العرطي 

تعمل المجتمعات  اتكون الديمقراطية  دف أن األصلحققوا الديمقراطيةء بينما  بالثور  وأنهم
في مواجهة  تسمح بالتعبير بطرا العصيان االعتيادية والبسيطة فالديمقراطية للوصول اليهء

مع تمتعها بالقدر  عل   الوقاية من  ءالصراعات  والمشاكل االجتماعية واالقتصادية والسياسية
ليات التفاوض والتوفي  بين المصالح آفالنظام الديمقراطي يدعم مهارات و . العن  والفوض 

نكار  بينما يتجه, لمجال  لحلول سلمية ومنهجيةالمتناقضة أو المختلفة ويفتح ا االستبداد لحج  وا 
ويجبر م عل  الت مر والفوض  ومن ثم شيوم العن  والروح االستقطابية وعدم  األفرادمصالح 

وشيوم روح االحبال وعدم جدوى  ءفي تحقي  التغيير األملقبول االختالف في الرأ  وفقدان 
 .دان الثقة والسلبيةالجهد المبلول فتسود حالة من فق

في المسح  protest Indexنتائج المسح  لاء فباستعمال مقياس االحتجاج  أوضحتوقد 
السلو  االحتجاجي واالخر  و العالمي للقيمء والل  يتكون من متغيرين احد ما االستقالليةء 

بعيةء وبالتالي المضاد  والت األفكاراالستقاللية تمثل قو  الفكر في مواجهة  أنحيث يرى انجلرت 
للل  كان البد من قياس درجة االستقاللية لدى كل طرفء ء ي شرل للقدر  عل  العصيان

من مجموم المستطلعين في دول الرطيع % 20.0: فكانت نتائج مسح الجانبين متقارطة كالتالي
ر مص% 22.0تونس% 19.0ء ليبيا أبنائهمالعرطي يجدون االستقاللية مهمة كقيمة يغرسونها في 

. من المستطلعين في الدول راسخة الديمقراطية% 21.1ويجد ا كلل  % 11.2اليمن % 91.5
 %.21.2 األمريكيةء الواليات المتحد  %61.2ءالمانيا%21.6ء  ولندا %61.1السويد 

فبس ال المستطلعين عن  ءواالستعداد للقيام بهالسلو  االحتجاجي المتغير الثاني يقيس 
من عدمها وعن مشاركتهم فعال  في كل صور  من  ور لالحتجاجاتمشاركتهم في ص مكانيةإ

لن يقوموا  ءدول الرطيع العرطيمن مجموم المستطلعين في % 61.5تبين أن  صور االحتجاجء
% 82.9تونسء% 22.0و من الليبيينء% 29.9لتماس فقد قررإعل  عريضة بالتوقيع 
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من مجموم  %92.1بينما قرر .(2)شكل ء كما  و في لل  ايفعلو لن  أنهماليمن % 22.6مصرء
وكانت  في كتابة عريضةء  سيشاركون  أوبهنهم شاركوا بالفعل  الدول الديمقراطيةالمستطلعين في 

ء الواليات المتحد  %60.8 ألمانيا ء%96.9ء  ولندا %65.8السويد: عل  التفصيل التالي
لمستطلعين في من مجموم ا %92.1قرريوضح لل ء في حين ( 6)ء شكل %81.9 األمريكية

وكانت عل  التفصيل  في كتابة عريضةء  سيشاركون  أوبهنهم شاركوا بالفعل  الدول الديمقراطية
 .%81.9 األمريكيةء الواليات المتحد  %60.8 ألمانيا ء%96.9ء  ولندا %65.8السويد: التالي

 الحتجاجات في دول الرطيع العرطياأنوام عدم المشاركات  مقارنة( 2)شكل 
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 الغرطيةالحتجاجات في دول اأنوام المشاركات  مقارنة( 6)شكل 

 
لن يقوموا بالمشاركة في  أنهمء دول الرطيع العرطيمجموم المستطلعين في  من% 60.2وقرر

بينما كانت  ء%29.9اليمن %. 85.6ء مصر %60.1ء تونس%60.1ليبيا  عمليات مقاطعةء
الدول من مجموم المستطلعين في % 29.1سيشار  في عمليات مقاطعة أونسبة من شار  فعال 

ء % 02.6 ألمانيا ء%21.5 ولندا  ء%61.2السويد : الديمقراطية ولل  عل  النحو التالي
 نه أالمشاركة في مظا رات سلمية فكانت نسبة من قرر  أما%. 22.2 األمريكيةالواليات المتحد  

رطيء فكانت نسبهم من مجموم المستطلعين في دول الرطيع الع% 25.2 أبدا    لن يشار 
قرر %02.2ء اليمن %98.0ء مصر%20.2ء تونس%06.0ليبيا: كالتالي من % 22.2ء بينما

كانت و  ءفي مظا رات سلمية ون يشاركوف س أو واشارك منهالدول الديمقراطية أفي  المستطلعين
المتحد   ء الواليات%69.1 ألمانياء %29.1ء  ولندا %65.1 السويد في نسبهم

في إضرابات فكانت نسبة من لن يشاركوا في دول الرطيع  أما المشاركة%. 29.2مريكيةاأل
ء %82.6ء مصر%61.2ء تونس%60.5ليبيا  في من مجموم المستطلعينء% 62.2العرطي
من مجموم المستطلعين  %22.9يشار   أنيمكن أو بينما كانت نسبة من شار   ء%29.1اليمن 

ء الواليات المتحد  %25.0لمانياأء %22.9 ولندا %65.2السويد . في الدول الديمقراطية
 األفرادالتباين الكبير بين نتائج المجموعتين يعكس طبيعة العالقة بين   لا%. 18.0مريكية األ

 فتكون عالقة تواصل عندما تكون األ داف مشتركة بين األفراد والسلطةء ةفي كل دول ءوالسلطة
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العصيان ) لمصالح المتناقضة أو المختلفةينش  آليات تنمي مهارات التفاوض والتوفي  بين ا
مستبد  بات من الواضح أن األفراد داخل  أوكانت تسلطية  أوء أما إلا انعدمت العالقة (االيجابي

وال تهتم باالحتجاج بكل صوره وتتجه نحو العن  والتطرف  ءالمجتمع سوف تنعزل وال تشار 
وقد . عن  أوتنفجر في شكل فوض   أن إل ولية تجاه المجتمع   والالمس والالمباال والسلبيةء 

عل  المواطن  األمرالديمقراطية بطريقة غير مدروسة وعشوائية صع   إل يكون االنتقال 
عدم ثقته في واقعه واعتقاده  إل  أدتومستقبل غامضء  بواقع قاس أحالمهالعرطيء فاصطدمت 

رموز  إسقالةء واكتف  بدوره في بعدم جدوى مشاركتهء ففقد الحماس والدافع في المشاركة السياسي
والعزوف عن  ءالنظام المتسلطء ثم غاص في حالة من التشا م والخوف تقود للكسل السياسي

 الالمباال السياسية كاالحتجاجات بهشكالهاء  كنوم من السلبية السياسية و  األنشطةالمشاركة في 
 .عور بالغرطة عن العمل السياسيوالش  في العملية السياسية برمتهاء ليصل لحالة العزلة والش

فلكي يتولد .  له النس  ترجمة حقيقية للمواق  والرغبات السياسية وفقا  للعقائد والقيم والمعارف
يمانشعور  يحدث التغيير في مدار   أنالرغبة في االحتجاجء البد  أوبالقدر  عل  العصيان  وا 
 . دادية وتحت وطه  الشعور بالعجزاستب أنظمة وأوامرالناس اللين عاشوا وفقا لقواعد  وأل ان
لمجتمعات  له ة بالبنية الفكري األول ء متعلقة بالدرجة يةصعوبات االنتقال نحو الديمقراط إن 

وضع  الوعي السياسي للمواطن وولوج  لا المواطن غير المسيس في عم  عالم , الدول الثائر 
وتخاف  اإلبداممازال يعيش بها والتي  تقتل البيئة التقليدية التي عاش و  إل  باإلضافةالسياسةء 

 . له البيئة ال تساعد عل  دعم النظام الديمقراطي وتر   كل جديدء
يصع  تطبيقه فعليا ء فالثقافة الديمقراطية  ا  نظري ا  بيئة التسلط  تجعل من الديمقراطية نظام 

 قراطيء فيتمتعلدى الفرد في المجتمع المتطلع للنظام الديم أساسيةتكون سمة  أنيج  
  بشكل تدريجي  المجتمعء  له الثقافة تنمو أفرادوالحرية والسلو  المتحضر مع بقية  باالستقاللية

 .بالفكر والتجرطة والتطبي  والمقارنة مع تجار  شعو  أخرى 
الديمقراطية  ي نتاج لمشروم ثقافي عمي  يحتاج إل  زمن ومراحل ليصبح راسخا  في العقل  

للا البد أن تثبت دول الرطيع قدرتها عل  التحول الديمقراطي  .ياسي أل  مجتمعاالجتماعي والس
ن ال يقتصر التغيير أعن طري  التغيير الجلر  والشامل في بنية المجتمع الفكرية واالجتماعية و  

, عل  النظم السياسية فقطء ولل  بزياد  الوعي الشعبي وتحرر الشخصية العرطية من الخوف
دخال تغييرا جراء إصالحات تعزز من وا  ت واسعة النطاا عل  البنية الدستورية والتشريعية وا 
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وترسث سياد  القانون وطناء الدولة المدنية  ءالمجتمع المدني السياسية ودور حرية المشاركة
رساء مبادا التسامح وثقافة العيش المشتر  لت كد مقدرتها  ءالم سساتالحديثة القائمة عل   وا 

 .االستبدادية السابقة زت عنه األنظمةعج عل  تحقي  ما
 راسات مستقبليةد

في عديد من الدول  ءيقدم المسح العالمي للقيم كما  من البيانات حول القيم المجتمعية 
وباستعمال متغيرات السن والجنس والمستوى االقتصاد  والتعليميء مما يتيح المجال لالستفاد  

 : المقارنات البحثية  في موضوعات  مثلو  اآلكاديميةمنها في مزيد من الدراسات 
  أخرى من جهة والتسلط السياسي والحرية من جهة  اإلبدامالعالقة بين. 
 عالقة العصيان بالعن  ودوره في تحقي  التحول والتغيير السياسي واالجتماعي. 
  عرطية ودعم الحريات والديمقراطيةالتنشئة في دولنا ال أسالي العالقة بين. 

 


