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 د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى    ي في الريف المصري           الوعي السياس

 

 أ   احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

 مقدمـة 
يحتل الوعى السياسى لدى الصفوة محور اهتمام الدوائر االجتماعية والسياسية ، كماا يحتال        

مكانااااة ممياااالة هااااى حماااال اهتمااااام ع اااام االجتماااااو السياسااااى   ن اااارا   ناااا   حاااادى مو ااااوعا  التمااااا  
التخصااا االجتماااعى يالسياسااى هالسياسااة ليساا  مجاارد  وااخاا حاااكمين ومحكااومين ، ولكن ااا 

 م عالقاااة الصاااراو والت ااااون ا  ثماهاااة سياساااية تصااا ر الحااااكمين والمحكاااومين هاااى يوتمت اااا وتااان ي ااا
كااااال    تح يااااال الاااااو يفى والنسااااامى كماااااا ي اااااورا   هالواااااسن السياساااااى هاااااو الركيااااالة ا ساساااااية ليين ماااااا

ميرتون " عندما تحدثا عن نسق الثماهة جنيا   لى جنب مع نسق الوخصية ، والنسق و يارسونل من"
 ى   االجتماع

تكمن هى المجتماع وتن يماتا  وقيما   لكن الثماهة السياسية ل ا آليا  الكتساي ا وموائل تن ل من ا  
وع ياا  هاالن الااوعى السياسااى هااو ابليااة التااى يممت اااها يتكااون النسااان السياسااى وتتي ااور وعمائااد ، 

 الثماهة السياسية لمجتمع ما  
التنوااائة االجتماعياااة والسياساااية ياعتياااار ا خيااارة  كماااا  ن الاااوعى السياساااى يحاااال دائماااا   لاااى       

 حاادى المحااددا  الرئيسااية ل ااوعى السياسااى   هالنسااان السياسااى يصاانع ويوااكل اجتماعيااا  قياال  ن 
ييااد  م مااة ممارسااة السياسااة ونااوو وشيي ااة التنواائة االجتماعيااة والسياسااية  وال  ، والااوعى السياسااى 

شيي اة سا وك  السياساى ويحكام ن رتا  لنفسا  ول محايش الاىى ثانيا  والاىى يت ماا  الماواشن وهاو يحادد 
 (1)يوتغل هي  وع ي   

خاصة هى مجتم ا  ال الم  –م  اهتماما  متلايدا  من جانب الن م السياسية ومن ثم هس       
حيث اتج   هى  الن م  لى محاولة االرتفاو يمستوى الوعى السياسى لدى جماهيرها  –السياسى 
يا هداف المومية ، وىلك عن شريق تنويش المواشنين سياسيا  وتغيير  –ماهير  ى الج –لريش ا 

اهتمامات م الوخصية ومواقف م واتجاهات م  لى اهتماما  ومواقف عامة لده  م ل مواركة هى ال مل 
ال ام وتم يل نسية الفتور السياسى يين المواشنين ، وىلك عن شريق استخدام تسثير وسائل 

  (2)يرى الحديثة  االتصال الجماه
وتكاد تكون محاولة صياغة تصور حول الوعى عموما  محاولة مستمرة مع الفكار النساانى        

وعير مسيرت  الشوي ة هم ماا نجاد مفكارا  جاديرا  ي اى  التسامية  ال وكاان لا  موقاف  ساساى مان مساسلة 
وال امااة ، هاالن مف وم اااا  الااوعى ، ورغاام اسااتخدام هااى  الك مااة كثياارا  ع ااى لسااان الساسااة والياااحثين

عناا  وم اا  و ااد  ، وتااسثر  لمااا قيااالياالال مف ومااا  موااكال  يكتنفاا  قاادر ماان الغمااوة ، نتيجااة لكثاارة 
                                                 

    197، ا  1998ماهرة ، (  يراهيم  يراش ، ع م االجتماو السياسى ، دار الوروق ، ال1)
(  ساااماعيل ع اااى سااا د ، ع ااام السياساااة " دراساااا  ن رياااة وميدانياااة " ، دار الم رهاااة الجام ياااة ، الساااكندرية ، 2)

    368، ا 1989
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يتوج ا  ومصالح  يديولوجية هالن رية الينائية التى كان  واليلال ل ا غ ياة االنتواار  لما قيم  م 
غاه ااا  عااان عماااد مو اااوو الاااوعى واالساااتمرار هاااى الفكااار السوسااايولوجى النج اااو  مريكاااى عموماااا  ت

 سااياب كثياارة ماان يين ااا  ن الااوعى ممولااة ماركسااية ، ويالتااالى ي نااى ال ماال ي ااا حتااى ولااو تاام تغياار 
م مون ا وو ائف ا وهى  نمشاة تحساب ل ماركساية    ماا الماركساية هماع  ن اا  كاد  هاى ال دياد مان 

ام هاااااى  الن رياااااة ياااااالوعى مؤلفات اااااا  ن الوجاااااود االجتمااااااعى يحااااادد الاااااوعى ، يال ااااااهة  لاااااى اهتمااااا
االجتماعى يصفة عامة والوعى السياسى كمش ب ل مل الشيمة المتواصل لتغيار اليناا  االجتمااعى 
يصفة خاصة هلن ما احتوت  حول الوعى ومستويات  وال وامل المؤثرة هيا  يكااد يكااون  هكاارا  مي ثارة 

ول ااىا هاالن  (1)الن ريااة الماركسااية  ولام تحاا   ياالهتماااام الكاااهى كغيرهااا ماان المماوال  والم ااايا هااى 
ن اعتمد ع اى الشاار ال اام الج د ا كير الىى اليلال  ييىل ل سير نحو صوغ ن رية حول الوعى وا 

الن رياااة السوسااايولوجية الماركساااية ه اااو ياااستى مااان خاااالل ممارساااة الماركسااايين  –ل ماديااة التاريخياااة 
ل ااااام ه ناااااك ماااان الياااااحثين السوساااايولوجين الجاااادد ، والراديكاااااليين عمومااااا  ل فكاااار واليحااااث وال ماااال ا

اليناا   يارون ياسن A- Macintaryeمان  مثاال السوسايولوجى اليريشاانى مااكنتير   –الم اصارين 
وس  ع ااا  هااىا الينااا  وعمااول م يم نااى  ن الااوعى هااو الااىى يحاادد االجتماااعى يوجااد همااش هااى رؤ 

المواااركين هياا  هلناا  يمكاان  الينااا  ، ومااع  ن هااىا الينااا  واق ااى  كياار ماان محصاا ة وعااى ا ع ااا 
اليناا  االجتماااعى تصااويرا  واق ياا  ال هااى حالااة كااون  رال يصااو الماول  ي ااا   ن مااا هاى عمااول الناااس 

هااىا الااوعى لائفااا  همااش ، ولكاان  ناا  يوااترش كيمااا ي ياار الااوعى عاان الينااا  تااوهر  ااروف مو ااوعي  
ياا  المتحادة  ن يلمكاان كال مان م همثال  ي تمد عادد مان ا ماريكيين هاى الوال (2)ينائية هى جوهرها  

 ن يصاايح رئيساااا  ل اااا ، ومااع  ن هاااىا غيااار ممكااان هااى كااال ا حاااوال حتاااى ولااو كاااان هاااىا الواااخا 
ىا كااان ثمااة  ناااس هااى هااىا المجتمااع  و ىاك ياارون  م يااونيرا   يي ااا  لوااروش و ااروف ينائيااة عدياادة وا 

ااااتغ ة  يمكاااان التغ ااااب ع ي ااااا يااااسن  و اااااو ينااااائ م االجتماااااعى   ااااح   الماااا  ، و ن الشيمااااة المس 
وتحشيم اااا هااالن رؤيااااهم هاااى  تكاااون صااا ية التحمياااق  ن لااام تكااان مساااتحي ة ماااا لااام تتاااواهر  اااروف 
دراك ااا لمصااالح ا ه ااال  عاان ال ح ااة التاريخيااة ل ينااا  و و اااو   اارورية كتن اايم الشيمااة جماعيااا  وا 

ا كان هنااك مان  نصاار هلى (3)الموة السياسية واالقتصادية والتحالفا  الداخ ية والخارجية     الخ  

                                                 

، 1989( عيد الياسش عيد الم شى ، الوعى التنموى ال ريى ، م  د النما  ال ريى ، ييرو  ، الشي ة الثانية ، 1)
    12ا 

جرياا  كواسااون ، ديفيااد رياادل ، ممدمااة نمديااة هااى ع اام االجتماااو ، ترجمااة غريااب ساايد ، عيااد الياسااش عيااد ( مر 2)
    126 – 124، ا ا  1972الم شى ، دار الكتب الجام ية ، الماهرة ، 

نمدية ل  م االجتماو الر سامالى ، ترجماة سامير ن ايم ، هارج  ة( ج  وسييوف ، ق ايا ع م االجتماو دراسة سوهيتي3)
 ، ممدمة الترجمة ا خ   1970 حمد ، دار الم ارف ، الماهرة ، 
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الماركسااية ماان يفساارون ا تفساايرا  ميكانيكيااا  هجااا  يااىهيون ماان خاللاا   لااى  ن وعااى الشيمااا  المسااتم ة 
يف ااى ت مائيااا   لااى تغيياار  و اااع ا  و  لااى  ن التناق ااا  االجتماعيااة تف ااى مياواارة  لااى تغيياار 

ولماااد  ه ااا  مثااال هاااى   ا و ااااو ه ااام ياااىلك ييتااارون الن رياااة ويفمااالون ع اااى الواقاااع المو اااوعى ،
لااى النتااائ  غياار ت ااك التااى قصااد تحميم ااا   هخااالل  التوج ااا  مااع غيرهااا  لااى ت ثاار هااى التشييااق وا 

 Productive Forcesالتركيل ع ى تشاوير قاوى النتااج  الفترة الستالينية  لالتحاد السوهيتى ياعد
، وماااان ثاااام كاناااا  وع ااااى ا ساااااس المااااادى مااااا يااااين المجتمااااع السااااوهيتى ويااااين الوصااااول ل واااايوعية 

" ل حميااة السااتالينية ، والتااى لفتاا   واالنتمااادا  الواا يرة التااى وج  ااا " ماااوتس تااون  ، هياادل كاسااتر 
و ي اااا  تح ااايال  اليساااار الجدياااد هاااى  مريكاااا  1968االنتياااا  وم  اااا ماااا حااادث هاااى هرنساااا هاااى ماااايو 

والااااوعى والمواااااركة واليايااااان ونتااااائ  الحاااارب الفتينامياااا   لااااى  اااارورة  عااااادة التسكيااااد ع ااااى الثماهااااة 
 الجماهيرية   

ع ميااا  وواق يااا  وسياساايا  تف ااى  لااى المااول يااسن الصااياغة ا دق هااى التااى  قمااا ساايخالصااة        
ترى يسن ال القة يين الينا  االجتماعى والوعى عالقة جدلية هاال وعاى ياستى مان هاراغ يال لا  ساياق  

مام الوعى ، يل هو يتسثر ي  ويتحارك  ىا ماا و ساس  االجتماعى وال الينا  االجتماعى يمف ساكنا   
و ن المجتم ااا  التم يديااة التاالال هااى مرح ااة التحااول هاالن  (1)تااوهر   ااروف  خاارى يجانااب الااوعى  

 ن توصاف مان خاالل نفاس  نال يمكاا نساق السياسية والممارسا  السياسية هاى هاى  المجتم اا  
هاى المجتم اا  الغريياة ه اى ليسا   نسااق المموال  التى توصف ي ا هى  ا نساق وت ك الممارساة 

ديممراشيااة والمجتم ااا  يرمت ااا ليساا  مجتم ااا  ىا  ن اام مت ااددة الاادعائم ت اارف قاادرا  هااائال  ماان 
الكفا ة هى عم ية  صادار المارار السياساى  و الممارساة السياساية ، ولكان توصاف هاى  المجتم اا  

  ن اام  حاديااة ، وىلااك تمياالا  ل ااا عاان ماان حيااث درجااة تشااور  نساااق ا السياسااية يسن ااا مجتم ااا  ىا
المجتم ا  ىا  الن م المت ددة الدعائم والتى توجد هى الغرب ويموم هىا التميل ع ى درجاة وامول 

ودرجااااة التناااااهس السياسااااى  Political Inclusiveness– و عموميااااة التن يمااااا  السياسااااية  
Political Competitiveness عائم تسااود  ع ااى درجااة مااان هفاااى الاان م المتمدمااة المت ااددة الاااد

 ال  فال ت ار الومول السياسى و ع ى درجة من التناهس السياساى ،  ماا المجتم اا  ا حادياة هلن اا 
 دناى درجاة ماان هااتين الخاصااتين ، ويناا  ع ااى ىلاك هاالن المجتم اا  ىا  الاان م المت اددة الاادعائم 

اوتة هاى المجتم اا  التم يدياة ت رف  قصى درجة من الديممراشية يينما تسود التس شية يدرجا  متف
، ويترتب ع ى ىلك  ن تتركل الموة هى ت ك ا خيرة هى  يدى مجموعة صغيرة من ا هراد وال تتاولو 
ع ى جماعا  مت اددة كماا هاو الحاال هاى ا نسااق الديممراشياة ، وي كاس مساتوى الاوعى السياساى 

والتشاااور السياساااى هاااى ن ااار غيااار المتساااق الاااىى تمااار يااا  المجتم اااا  التم يدياااة ، ويمااااس الاااوعى 
                                                 

(1) Petra , J , Seldan , M , Social Class , The State and the word System in Transition 

to Socialism , Injournal of Contemporary Asia , Vol . 11 , No . 2 , 1981 , pp. 189-207.  
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 صاااحاب هاااىا االتجاااا  هاااى  اااو  ي اااة المتغيااارا  من اااا " لياااادة عااادد الماااواشنين الموااااركين هاااى 
الممارسااة السياسااية ، كفااا ة النسااق السياسااى ، تياااين النسااق السياسااى ، تخصااا النسااق السياسااى 

ل اااوعى والتشاااور وتكامااال وحداتااا  المكوناااة " وتمثااال هاااى  المتغيااارا  هاااى مجموع اااا نموىجاااا  مثالياااا  
تمترب من   ال الدول الديممراشية المتمدمة    ما الدول هاى ا مام الحديثاة التاى تسا م   السياسى وال

الساا شة ماان الحكومااا  المركليااة هااال تسااتشيع  ن تصاال  لااى هااىا النمااوىج المثااالى يساا ولة ، وىلااك 
ا هاراد الاىين تسا موا  يسيب الشيي ة غيار المساتمرة ل تحاول الاىى تمار يا  مان ناحياة ويسايب شيي اة

الس شة هى هى  الي دان من ناحية  خرى   همد كان  النتيجة الحتمية التى ترتي  ع ى كال الشرهين 
                           (1)هى   ور صفوة حاكمة ع ى المستوى المومى ول ا امتدادها الق يمية المح ية  

 ليا   و يفكار هيا  ا هاراد  رماا يوايوو وال متوساش من ثم هالوعى ي ىا الم نى  ىن ليس مجما       
الىين يكوناون الشيماة ، وماع ىلاك هالن ا ه اال ىا  المغالى التااريخى التاى تماوم ي اا الشيماة تتحادد 
هى الن اية عن شريق الوعى وليس يفكر الفرد ، وهى  ا ه ال يمكان ه م اا هماش يالواارة  لاى ىلاك 

اية المساهة التى تفصل يين الوعى السياسى والم شاى  ميريمياا  الوعى ، ويحدد هىا التح يل هى اليد
والموصاوف نفساايا  وابرا  التااى يمكان تفساايرها والتااى يكون اا الناااس عاان ماوقف م هااى الحياااة ، ولكاان 

ياا  يشريمااة رساامية وعامااة يجااب  ن  ىمااا تااوحلكااى نااىكر  ن هااى  المساااهة موجااودة  و حتااى ن اارف 
الاوعى تخت ااف حساب ا ساا وب الاىى يمياال الشيماا  المت ااددة هااى نكتواف  وال  مااا  ىا كانا   اااهرة 

ىا ما كان  هى  االختالها  كييرة ل درجة التاى ينات  عن اا هاروق هردياة ، وثانياا   ن  المجتمع ككل وا 
نكتوف المغلى ال  مى ل ى  ال القا  المخت فة يين الكل االقتصادى المو وعى والوعى المنسوب 

الحميميااة ل ناااس عاان حيااات م ياختصااار يجااب  ن نكتوااف الو يفااة ال  ميااة  لياا  ، وا هكااار النفسااية 
  (2)التاريخية ل وعى السياسى  

ومااان الصااا ب تفساااير الاااوعى السياساااى لااادى الصااافوة دون  ن نسخاااى هاااى االعتياااار ال اااروف        
 ىا ما  االجتماعية واالقتصادية والثماهية المحيشة يىلك   كىلك هلن مثل هىا التفسير يلداد غمو ا  

مف وم الوعى السياسى من خاالل التنوائة السياساية والمصاادر ا خارى ، وكاىلك التشاورا   اتجاه ن
التاريخياة التاى خ ا   ل اا ودراسااة جماعاا  الصافوة وم رهاة الااوعى السياساى لادي م يمثال ماادخال  

جماعااا    ن يغفاال عالقااة نال يمكاامالئمااا  لف اام الينااا  االجتماااعى هاادارس ع اام االجتماااو السياسااى 

                                                 

  السياسااى هاى الرياف المصاارى تح يال لجماعاا  الصاافوة المديماة والجديادة ، دار الم ااارف ، (  حماد لاياد ، اليناا1)
    96 – 95، ا ا  1981الماهرة ، 

( ثريا عيد الجواد ، مالمح الوعى االجتماعى لدى عينة من المرويين ، هى كتاب مستميل المرية المصرية ، قسم 2)
،  2ل المومى ل يحوث االجتماعية والجنائية ، الماهرة ،       المج د يحوث المجتم ا  الريفية والصحراوية ، المرك

     559 – 558، ا ا  1999



 د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى    ي في الريف المصري           الوعي السياس

 

 ه   احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

ياا  ماان قااوة هااى كاهااة المجاااال  االجتماعيااة واالقتصااادية والثماهيااة   ه ااال  عاان  عومااا تتمتااالصاافوة 
هىا هلن تح يل جماعا  الصفوة هاى الرياف المصارى يصافة عاماة ومجتماع الدراساة يصافة خاصاة 

وكاىلك مكننا من رؤية شيي ة ال القة يين الوعى السياسى لادى الصافوة واليناا  االجتمااعى ككال ، 
م رهاااة مصاااادر تواااكيل الاااوعى السياساااى   كماااا مكننااااا مااان الت ااارف ع اااى مااادى م رهاااة  الصاااافوة 
يالجوانب السياسية واالجتماعية ومدى  دراك م ل ى  الجوانب وه م ام ل اا ثام شارق ممارسات م ساوا  
 كان  عن شريق الموااركة السياساية  و االنتماا   حاد ا حالاب السياساية  و الموااركة هاى الج اود

  وهااىا يصاايح  ماارا  ىا  هميااة لمااا تياارل  ماان آثااار ونتااائ  مخت فااة ل ااىا الااوعى سااوا  ع ااى  التشوعيااة
 الصفوة  نفس م  و ع ى المجتمع يصفة عامة  

: هصاول يتنااول الفصال ا ول خمساةوع ى هىا جا  مو وو هىا الكتاب لي م يين دهتي  
 ةر سافملالن رياا  السوسايولوجية اهيوير  لاى ى ناثلا لفصاال،  ما مفاهيم الدراسة والدراسا  السايمة 

، اسااة الصفااوة در جى هاى لو سااوسيو التح يال الويتناول الفصل الثالث ،  سىايسلاو  اعىمتجالى اعو  ل
جااا  و خياارا  ،  المصااريةتوااكيل الااوعى السياسااى هااى المريااة  مصااادر لليتناااو ع راياايااستى الفصاال الو 

 دراساة:  فياة ودورهاا السياساى هاى مصارالصافوة الريلي ماى ال او  ع اى الفصل الخاامس 
 . سوسيوتاريخية
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حيث ،  هذا الكتابيمثل هذا الفصل محاولة علمية لتوضيح أهم المفاهيم المستخدمة فى        
سنتناول مفهوم الوعى االجتماعى بشكل عام من خالل طرح أهم األفكار التى حاولت توضيح هذا 
المفهوم فى التراث السوسيولوجى ، ثم االنتقال إلى توضيح مفهوم الوعى السياسى بشكل خاص 

. وأخيرًا مناقشة مفهوم الصفوة وتوضيح السمات المميزة لها  الكتاب الحالىتباره محور مفهوم باع
. وهدفنا من هذا هو محاولة  كتابنطلق منه اليمع محاولة استخالص تعريف إجرائى لكل مفهوم 

منها نطلق يبلورة هذه المفاهيم األساسية باعتبار أن تحديد المفهوم يمثل الخطوة األساسية التى 
 أى بحث علمى . 

كما سنتناول الدراسات السابقة ألن معظم الباحثين يتفقون على أن عرض هذه الدراسات        
سوف يستفيد من أعمال اآلخرين كيف لمؤلف من الخطوات المنهجية ، وذلك ألن ا كتابفى أية 

ت واألخطاء كى ُصممت بحوثهم ؟ وماهى أهم األدوات التى استخدموها ؟ وماهى أيضًا الصعوبا
يتغلب عليها أو يتجنبها ثم ماهى النتائج التى توصلت إليها تلك الدراسات حتى يتجنب تكرارها ، 

 مع محاولة التعرف على ما انتهى إليه اآلخرون .
ولذلك يؤكد العلماء على أهمية التعرف على التراث السابق ألن ذلك يلقى الضوء على        

المهارة فى مراجعة  لمؤلفكما ينمى لدى ا  لتى كتبت حول الموضوعاألفكار الهامة واآلراء ا
 . كما يقدم له األفكار التى تمكنه من فهم جوانب الموضوع . أهدافه
التعرف عليها وعرضها بالدراسة  مؤلفوفى الحقيقة أن الدراسات السابقة التى يجب على ال       

بطريقة مباشرة أو غير  هذا الكتابول موضوع ، هى تلك الدراسات التى تتنا كتابهوالتحليل فى 
 الكتاب . وفى إطار  ًا لمزيد من االستبصار فى موضوع هذا الكتابمباشرة ، ذلك حتى تكون باعث

ألهم الدراسات السابقة التى أمكن الحصول عليها والتى يتصل  لمؤلفسوف يعرض ا ىالحال
كانت هذه الدراسات عربية أو أجنبية  بعضها بموضوع الدراسة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء

. 
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 -أواًل . مفـاهيم الدراسـة :
       

    Social Consciousness  -الوعـى االجتماعـى : -1
       

لقد تنوع استخدام مفهوم الوعى االجتماعى عبر مراحل التطور التاريخى للمجتمعات        
ن معظم الفالسفة وا لمفكرين وعلماء االجتماع تناولوا هذا المفهوم من قديم البشرية بأكملها ، وا 

الزمان ، وحتى اآلن من خالل وجهات مختلفة ، ويحاول كل منهم تدعيم وجهة نظره بالنظرية 
التى يؤمن بها ، أو تأثره باألفكار والمعتقدات السائدة فى عصره ، وهذا بالتالى أدى إلى ظهور 

 اينة بالنسبة لمفهوم الوعى االجتماعى .العديد من االتجاهات واآلراء المتب
لذلك سوف نعرض ألهم التعريفات فى التراث السوسيولوجى التى حاولت تحديد هذا        

 -: ما يلىالمفهوم تحديدًا علميًا واضحًا ، ومن أهم هذه التعريفات 
عى بذاته يشير معجم علم االجتماع إلى الوعى بأنه " اتجاه عقلى يمكن الفرد من الو        

وبالبيئة المحيطة به ، بدرجات متفاوتة من الوضوح والتعقيد ، ويتضمن ذلك وعى الفرد بالوظائف 
دراكه لذاته فرديًا وكعضو فى الجماعة " .  (1)العقلية والجسمية ووعيه باألشياء وبالعالم الخارجى وا 

بأنه " عكس النوم بينما تعرف القواميس المتخصصة فى علم النفس الوعى أو الشعور        
والحذر والغيبوبة والوعى يميز اإلنسان عن الحيوان بمعنى وعى اإلنسان بما يفعله ، وهو الوعى 

 (2)بالذات األولى أو وعى اإلنسان بما يجرى من عمليات عقلية وهو الشعور بالذات التأملى " .
ل والوجدان ، فهو حفظ فى حين يعرفه ابن منظور فى لسان العرب بأنه " العقيدة والعق       

القلب للشىء وفهمه واستيعابه وقبوله والتمسك به والعمل من أجله . فالوعى موقف نفسى وفكرى 
 (3)يقفه العالم أو العقل المفكر من العالم بكل ما يشتمله من جوانب الحياة المتعددة " .

اإلنسان نفسه وعالقته كما يشير مصطلح الوعى إلى " حالة عقلية من اليقظة يدرك فيها        
ة استجابة صحيحة         يبما حوله من زمان ومكان وأشخاص ، كما يستجيب اإلنسان للمؤثرات البيئ

 وبالرجوع إلى أصل الكلمة فى اللغة الالتينية نجد أنها تعنى أشياء معروفة على نحـو متصل ،
        (4)باإلضافة إلى أن بعضًا من الناس ينسبون الوعى إلى المعرفة " .

                                                 

 . 88، ص 1997عية ، اإلسكندرية ، ( محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع ، دار المعرفة الجام1)

        ،  1978،  2( عبد المنعم حفنى ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسى ، مكتبة مدبولى ، القاهرة ، المجلد 2)
 . 166ص 

 ج

عى اإلسالمى والوعى المغترب ، دار المعرفة الجامعية ، ( محمد احمد بيومى ، علم االجتماع بين الو 3)
 . 22 – 21، ص ص 1993اإلسكندرية ، 

(4) Encyclopedia of philosophy , Macmillan publishing Co , The free press , New 

York , Vol .1 , 1972 , p . 191 .                                                                                      
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فى حين تعرف القواميس اإلنجليزية الوعى بأنه " لغة الفهم وسالمة اإلدراك ، وهى تعنى        
 إدراك الفرد لنفسه ، وللبيئة المحيطة به وهذا اإلدراك يظهر بدرجات متفاوتة بين أفراد المجتمع

 (1)الواحد ، وهذا يشير إلى تنوع استخدام مفهوم الوعى " .
الوعى بأنه   W. jamesى فى علم النفس معان متعددة . فقد عرف " وليم جيمس " وللوع       

" يتكون من التصورات الحسية والعقلية والتفكير والرغبات واالختيارات والعواطف ، وكذلك 
فالوعى إذًا ليس  شيئًا غريزيًا أو وظيفة  (2)الخبرات التى يمر بها اإلنسان فى أى وقت .

نما شئ محدد له قواعد منطقية تحكمه شأنه فى ذلك شأن التفكير " .فسيولوجية فقط ، و   (3)ا 
فقد عرف الوعى بأنه " إدراك ما يدور داخل عقل   J . LOCK  "أما " جون لوك        

اإلنسان ، وهو انعكاس لمالحظات الشخص أو لمالحظة عقله للعمليات المتداخلة .  وأشار إلى 
فكار المدركة والتفكير ، والمسببات ، والمعرفة، والشكوك وتعلم أن صور الوعى متعددة فمنها األ

 (4)الداخلى " . هذه القضايا الذهنية يتم فى أى لحظة ، وهذه العمليات يطلق عليها اإلحساس
الوعى االجتماعى بأنه " إعادة إنتاج البشر للواقع فى  Olidoovبينما يعرف " أوليدوف "        

رات ، فى مرحلة معينة من التطور التاريخى باالرتباط معها ، وفى هذا شكل أفكار وتصورات ونظ
تعبر خصوصيته كظاهرة فكرية عن نفسها وهو ليس سوى وجه من كل أى من الثقافة الروحية ، 

 (5)ويمثل الوعى السياسى والقانونى .....الخ أنواعًا مختلفة من الوعى االجتماعى " .
 الوعى االجتماعى بأنه "مجموعة اآلراء Osipov سيبوف " من ناحية أخرى يعرف " أو        

 والتصورات والمبادئ ، والمميزات النفسية وظواهر الثقافة الروحية والمميزة ألعضاء المجتمع
وطبقاته ، وأنه مجموعة األفكار واآلراء والنظريات االجتماعية التى تعكس شروط الحياة المادية 

    (6)ى تعكس الوجود االجتماعى القائم " .للتشكيلة االجتماعية المعينة أ

                                                 

(1) Pearsall , J  , The Concise Oxford Dictionary , Oxford university press , New York 

, Tenth Edition , 2001 , p . 303 .      

(2) Welwood , J  , The meeting of the ways explorations in east psychology , Schocken 

books , New York , 1971 , p . 3 .  
(3) Eornstein , R , The psychology consciousness , The Viking press , New york , 1980 

, p . 41 .                                                                                                               
. 

(4) Encyclopedia of philosophy , op . cit , pp . 198 – 190 .            

          ، 1982( أوليدوف ، الوعى االجتماعى ، ترجمة ميشيل كيلو ، دار ابن خلدون ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 5)
 . 31ص 

 ج

 . 32، ص  1990( أوسيبوف ، أصول علم االجتماع ، ترجمة سليم توما ، دار التقدم ، موسكو، 6)
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الوعى االجتماعى بأنه " عملية دينامية ومحافظة فى   Goldmanبينما يعرف " جولدمان "       
الوقت نفسه . فهى دينامية عندما يحاول االنسان مد نشاطه الى العالم من حوله ، ومحافظة 

  (1)" .يحاول الحفاظ على بناءات الفكرة الداخلية  عندما
إلى الوعى االجتماعى بأنه " مجموع األفكار والنظريات  Marxكما يشير " ماركس "        

واآلراء والمشاعر االجتماعية والعادات والتقاليد التى توجد لدى الناس ، والتى تعكس واقعهم 
نه وبين الموضوعى أى مجتمعهم اإلنسانى والطبيعة ، وقد يكون هذا الوعى زائفًا عندما يحول بي

بينما يرى " عبد الباسط عبد  (2)فهم العالم المحيط وتصوره أية معوقات أو ضغوط من أى نوع " .
المعطى " فى مؤلفه بعنوان " التعليم وتزييف الوعى االجتماعى " أن الوعى االجتماعى " إحساس 

دراك له ، وتصور لبدائله ليعبر عن اإلحساس بالسيكولوجيا االجتماعي ة والتى تعنى بالواقع وا 
فى حين يعرف "   (3)تفاعل وانصهار المشاعر واألحاسيس نحو الواقع فى مشاعر جماعية " .

أحمد زايد " الوعى بأنه " وعى بالمصلحة وبالموقف الطبقى ، فى مقابل الطبقات األخرى ، 
 (4)وبإدراك العوامل الفعالة فى البناء االجتماعى " .

دى " إلى الوعى االجتماعى بأنه " الحصيلة المستمرة لعملية بينما يشير " محمد الجن       
ذا كان  اإلدراك ، والتى يقوم بها اإلنسان أينما وجد وبأجياله المتعاقبة منذ ظهوره فى الكون . وا 

نى وعى اإلنسان بمجموع الفعاليات التى يقوم بها فى فرد يساهم فى عملية اإلدراك ، ويعكل 
 (5)بط بحـركة الوعى التاريخية وبمجمـوع شـروط حياته االجتماعية " .حياته ، فإن ما يقدمه يرت

فى حين تعرف " ثريا عبد الجواد " الوعى االجتماعى بأنه " الحصيلة المستمرة لعملية        
وتصوره ، وموقفه   -الفرد  -اإلدراك الشاملة للواقع االجتماعى ، ذلك اإلدراك الذى يشمل إدراكه 

اعية سواء المجتمعية العامة أو الخاصة النوعية ،  والتى يأخذ فيها موقفًا إما للقضايا االجتم
تسليمًا أو رفضًا قائمًا على وجود تفسير سواء كان حقيقيًا أو زائفًا وأن هذه المواقف ، وتلك 

 (6)تتشكل تبعًا للظروف االجتماعية واالقتصادية التى يعيشها الفرد " . التصورات
                                                 

 1995 الباسط عبد المعطى ، اتجاهات نظرية فى علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،( عبد 1)
 . 247، ص 

(2) Marx , K , Engles , F , Collected works , Lawrence and wishart , London , Vol .5 , 

1976 , pp . 36 – 37 .                                                                                                                           

،  4( عبد الباسط عبد المعطى ، التعليم وتزييف الوعى االجتماعى ، مجلة العلوم االجتماعية ، الكويت ،العدد 3)
 .  76 – 56، ص ص  1984،  12المجلد 

المصرى تحليل الجماعات الصفوة القديمة والجديدة ، مرجع سابق ، ( أحمد زايد ، البناء السياسى فى الريف 4)
 . 266ص 

 . 89، ص  1983( محمد الجندى ، حول اإلنتاج والوعى والتركيب االجتماعى ، دار الكلمة ، بيروت ، 5)

 . 562( ثريا عبد الجواد ، مرجع سابق ، ص 6)
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ن التعريفات سالفة الذكر أن هناك تباين بين علماء االجتماع فى تحديدهم ونستخلص م       
لمفهوم الوعى االجتماعى لكن نستطيع أن نستخلص أهم العناصر األساسية التى تحدد هذا 

 -وهى :       المفهوم 
 اتجاه عقلى يمكن الفرد من إدراكه لذاته وللواقع المحيط به . -أ

التى يشارك بها الفرد لفهم العالم الواقعى ، أى فهم  الحالة كما مجموع العمليات العقلية  -ب
 هى فى داخل عقل اإلنسان .

يعتبر الوعى االجتماعى نتاجًا للتطور االجتماعى ، وال يوجد بعيدًا عن المجتمع  الذى  -ج
 يحيا فيه اإلنسان .

بالتفاعل   تتصفالعملية التى تشتمل على المعرفة أو التصرف بدراية ، وهذه العملية  -د
 وتشمل اإلدراك والحكم والتميز .

بأنه " مجموعة من المفاهيم  هفيعر يمكن تبعد استعراض المفاهيم المختلفة للوعى االجتماعى       
والتصورات واآلراء واألفكار والمعتقدات التى توجد لدى مجموعة من الناس تعبر عن واقعهم ، 

 محطية بهم " .وتسهم فى إدراكهم ألنفسهم وللبيئة ال
 

  Political Consciousness -الوعى السياسى : -2
لقد بدأ االهتمام بموضوع الوعى الساسى فى التراث السوسيولوجى من خالل النظرة        

الماركسية التى أكدت فى العديد من مؤلفاتها أنه " ليس وعى البشر هو الذى   يحدد وجودهم بل 
م االجتماعى " . باإلضافة إلى اهتمام هذه النظرية بالوعى على العكس يتحدد وعيهم بوجوده

االجتماعى بصفة عامة ، والوعى السياسى لدى الطبقة  العاملة أو الطبقة البروليتاريا بصفة 
 خاصة 
وتشير األدبيات فى مجال الثقافة السياسية إلى أن مدى إسهام أى جمهور فى مجتمعه        

ذا  يتوقف أيضًا إلى حد كبير على الجماهير واهتمامها ومعرفتها بالشئون السياسية للبالد . وا 
كانت هذه المقومات تصدق بالنسبة للمجتمعات المتقدمة إال إنها ليست كذلك دائمًا بالنسبة 
للمجتمعات النامية . حقيقة أن الوعى باألمور ، والقضايا السياسية يكون له انعكاساته اإليجابية 

 يؤدى إلى زيادة حجم المشاركة السياسية فى بعض الظروف إذ أن الخبرة فى المجتمع ولكنه قد ال
 والممارسة السياسية

 لكن ما الصفات المميزة للوعى السياسى ؟ (1)أمران رئيسيان الكتساب الوعى السياسى . 

                                                 

األحزاب والممارسة الحزبية ، فى كتاب الثقافة  ( سلوى حسنى العامرى ، استطالع رأى الجمهور المصرى فى1)
 7 -4السياسية فى مصر بين االستمرارية والتغير ، أعمال المؤتمر السنوى السابع للبحوث السياسية فى الفترة 
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مع انقسام المجتمع إلى طبقات نشأت السياسة كمجال خاص للحياة االجتماعية. والسياسة        
ال العالقات المتبادلة بين الطبقات ، وحسب تعريف  " لينين " المشهور " تعتبر السياسة هى مج

اكثر التعابير تركيزًا عن االقتصاد " . كما يعكس الوعى السياسى المصالح الرئيسية بالطبقات 
وبقدر ما ينتشر الصراع الطبقى وخاصة فى زمن الثورات االجتماعية بقدر ما تنمو الحاجة لدى 

طبقات المتصارعة إلى الوعى السياسى ، وتعبر األفكار السياسية عن نفسها فى النظريات ال
السياسية المختلفة وبرامج األحزاب السياسية والبيانات والمعلومات السياسية وغيرها من الوثائق ، 

اسى أكثر األدوار نشاطًا فى المجتمع ، حيث يمثل الوعى السياسى حلقة يويلعب الوعى الس
صل بين االقتصاد ومختلف أنواع أو مظاهر الوعى االجتماعى ، ويمتاز الوعى السياسى بكونه الو 

أما الصفة المميزة لمحتوى الوعى السياسى فهى تتجلى فى وعى  (1)موجهًا نحو هدف قومى .
 الطبقات لمصالحها  السياسية ، وعالقتها االجتماعية .

تالف اآلراء السياسية للبرجوازية إلى درجة كبيرة عن ويشار فى األدبيات الماركسية إلى اخ       
اآلراء والمفاهيم السياسية للطبقة العاملة ، حيث يقوم المجتمع  البرجوازى شأنه فى ذلك شأن 
المجتمعات التناحرية السابقة له على الملكية الخاصة لوسائل اإلنتاج ، وتعارض مصالح الطبقات 

وليست الدولة سوى أداة لالضطهاد فى أيدى الطبقة المسيطرة األساسية والصراع الحاد بينها . 
اقتصاديًا . وال تبقى المفاهيم السياسية للبرجوازية ثابتة ال تتغير خالل المجرى العام لتاريخ 
المجتمع البرجوازى ، فقد تبدلت المفاهيم السياسية تبداًل جذريًا تبعًا لتحولها من طبقة تقدمية 

 ية والسيطرة على السلطة السياسية وترسيخها .لعصر تكون   الرأسمال
بيد أن أفكار البرجوازية وأرائها التى تسربت باستمرار إلى األمة بأسرها تواجه معارضة        

متنامية تعبر عن نفسها فى إدراك الشعوب واألمم لمصالحها الفعلية وتتنامى بشكل خاص مقاومة 
وبالتالى مادامت العالقات السياسية قائمة  (2)ى باضطراد .الطبقة العاملة التى يزداد وعيها السياس

فإن الوعى السياسى يبقى أكثر أنواع الوعى االجتماعى أهمية . وتتحدد الصفات النوعية لهذا 
 النوع من الوعى )تغيره وتطوره ودوره فى المجتمع( من خالل العالقات السياسية .

                                                                                                                                             

،  2ديسمبر ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، المجلد 
 . 1354 ، ص 1994

 . 74 – 73ص ص  ( أوليدوف ، مرجع سابق ،1)

 . 77 – 75( المرجع السابق ، ص ص 2)
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" الوعى بأنه " الشعور الطبيعى لدى اإلنسان  وقد عرف " قاموس المصطلحات السياسية       
بوجوده وبقدراته وبأعماله . إنه معرفة اإلنسان المباشرة لذاته ، وهو الشعور الداخلى الذى يساعد 

 (3)اإلنسان فى الحكم على أخالقية سلوكه وأعماله الشخصية " .
التى يقوم بها العقل من خالل بينما يشير " محمد عبد الحميد " إلى الوعى بأنه " العملية        

المعرفة المختزنة بتحديد دالالت ومعانى المدركات الحسية ، وهذا يعنى أن الفرد  ال يقوم بتفسير 
الرسائل فى معانى مطابقة لها تمامًا ، ولكن التفسير يكون فى إطار  التفاعل بين الرموز التى تم 

   (1)تعين بها الفرد المتلقى "  .استقبالها وبين المعرفة ذات العالقة بها التى يس
الوعى السياسى بأنه " مجموعة من اآلراء تجسد  Sheptolinفى حين يعرف " شيبتولين "        

نظريًا السياسة التى تنتهجها طبقة معينة أو جماعة اجتماعية والتى تعتبر  نمط خاص من 
مضمون وأشكال  -السياسة ى أ -األحزاب ، وهى تحدد أيضًا العالقات بين الطبقات واألمم و 

الحكومات ، وتشابكها مع الطبقات والجماعات االجتماعية . وتمارس األيديولوجيات السياسية 
تأثيرًا مباشرًا فى حياة الناس والمجتمع بصورة عامة عـن طريق تأثيرها فى العالقات بين الطبقات 

 (2)ها .، وتحديد بنية الدولة ومضمـون نشاطات أجهزة الدولة ومؤسسات
" إلى الوعى السياسى بأنه مقدار وعى الشعب بالسياسة وقدرة  Kigongo بينما يشـير "       

هذا الشعب على تنمية الفضيلة السياسية ويكون ذلك عن طـريق المشاركة السياسية فى سياسة 
 (3)الوطن مما يساعد على تنمية الوطن .

  

" الوعى السياسى بأنه " مجموع األفكار  من ناحية أخرى يعرف " علماء السياسة       
أو بالمجتمع الخارجى ، وتدور حول  لدى الفرد ، والتى تتعلق بمجتمعه والمعلومات التى

الموضوعات السياسية المختلفة . وأن هذه المعلومات والمعارف تكتسب من خالل الثقافة السياسية 
   (4)المؤسسات االجتماعية المختلفة " . التى تنتقل للفرد عبر عملية التنشئة السياسية بواسطة

                                                 

(3) Dhibyan , S , Dictionary of political economic and sociological terms , united 

kingdom Co , London , 1990 , p . 476 .  
 

 . 184، ص  1997ثير ، دار عالم الكتب ، القاهرة ، ( محمد عبد الحميد ، نظريات اإلعالم واتجاهات التأ1)

 ،       1982القاهرة ، ( شيبتولين ، الفلسفة الماركسية اللينينية ، ترجمة لويس إسكاروس ، دار الثقافة الجديدة ، 2)
 .  287ص 

 ججج
(3) Kigongo , J , K , Federal Governance as ameaeans to Effective and Meaning ful 

peoples _ political  participation ’’ , Faculty of Arts , Makerere University , www . 

google . com , Net , 2001 , p . 2 .   
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ولذوات  هفى حين يعرف " السيد حنفى " الوعى السياسى بأنه " إدراك الشخص لذات       
  (5)خرين ممن حوله ، وهذا يعنى أن للوعى الذاتى تأثيرًا بالغًا على السياسة .اآل

إدراك الفرد للواقع السياسى بينما يعرف بعض الباحثين  الوعى السياسى بأنه " مستوى        
     وانتماءاته  ى لمجتمعه ودوره فى العلمية السياسية بما تتضمنه من اتجاهاته السياسيه ـوالتاريخ

 (1) -االنتخابـى لذلك يمكن تحديده مـن خالل هذا اإلطار فى اآلتى : هألحزاب القائمة ، وسلوكل
 سياسى .وعى الفرد بمتطلبات المشاركة فى المجال ال -1   
 إدراك الفرد لحقوقه وواجباته فى المجال السياسى .   -2   
 رؤية الفرد الواضحة لما يحيط به فى المجال السياسى من أجهزة وقيادات . -3   

كما يعرف " صالح حسن سميع " الوعى السياسى بأنه " ما يتمتع به الفرد من حرية        
من القيم والمشاعر المنفعلة والفاعلة ، والتى تشجع سياسية فى المجتمع ،والتى معها مجموعة 

 (2)على الممارسة الفعلية الرشيدة سواء من جانب الحاكم أو من جانب المحكوم " .
ذا كان الوعى السياسى عاماًل مساعدًا فى المم        الفعال  ارسة السياسية الرشيدة ، فإن دورهوا 

  -ة :لن يتأتى إال إذا توفرت فيه العناصر اآلتي
الشعور باالقتدار السياسى : واالقتدار السياسى حالة ذهنية يشعر فيها الفرد أنه يملك       -1   

القدرة على فهم مواطن الخلل أو االعوجاج ، فيسعى إلى التنديد بها وكشف عواقبها السلبية على 
 الفرد والجماعة ، ثم يبدى رأيه الصائب دون خوف من لوم أو عقاب .

ستعداد للمشاركة السياسية : إذا جعل الفرد من نفسه قوة وقدرة من الناحية الشعورية ، اال -2   
فعليه أن يمد يده إلى غيره من أفراد المجتمع السياسى بغية المشاركة فى صياغة السياسات 

 والقرارات ، واختيار الحكام ، وأعضاء المجالس النيابية على  الصعيدين المحلى والمركزى . 
التسامح الفكرى المتبادل : ويقصد به أن يكون النظام السياسى مرنًا ، بحيث يسمح لكافة  -3   

التوجيهات السياسية أن تعبر عن نفسها من خالل قنوات مشروعة على المستويين الرسمى 
 والشعبى 

                                                 

 . 209، ص  1999( السيد حنفى عوض ، السياسة والمجتمع ، مودرن جرافيك سنتر ، اإلسكندرية ، 1)

( هدى محمد عبد العال ، على إبراهيم محرم ، األسرة والطفولة المعاصرة والخدمة االجتماعية ، كلية الخدمة 2)
 . 299 – 298، ص ص  1991االجتماعية ، جامعة حلوان ، 

،  1988( صالح حسن سميع ، أزمة الحرية السياسية فى الوطن العربى ، الزهراء لألعالم العربى ، القاهرة ، 3)
 . 476ص 
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 توافر روح المبادرة : مما ال ريب فيه أن شعور األغلبية بأهمية المبادرة الفردية  فى -4   
يعتبر  -كوسيلة اجتماعية لتنظيم وسياسة أمور الجماعة  -الحفاظ على سالمة التوجه السياسى 

 عنصرًا هامًا من عناصر الوعى السياسى .
احترام المبادئ قبل األشخاص : من العوامل المساعدة على ثبات الحرية السياسية  -5   

ية مودعة فى المؤسسات ، فهى مستقرها وازدهارها توفر القناعة لدى األفراد بأن السلطة السياس
 ومستودعها ، وأن هذه المؤسسات تقوم على فلسفة سياسة تعبر عن الضمير السياسى للجماعة .

فى حين يعرف " نظام محمود بركات " الوعى السياسى بأنه " ذلك البنيان الفكرى المرتبط        
ر فى ذهن اإلنسان حول تنظيمه بتصوير وتفسير الوجود السياسى ، وأنه يمثل كل ما يخط

السياسى وحياته العامة كما هى أو كما يجب أن تكون ، وبذلك  تكون األفكار السياسية عبارة 
عن تصور عقالنى للظاهرة السياسية ، وتمثل صورة الظاهرة السياسية كما يتخيلها اإلنسانى فى 

  (1)مختلف األزمنة " .
ى مؤلفه بعنوان " الوعى السياسى لدى الشباب  العربى المثقف بينما يرى " نزار إبراهيم " ف       

" أن الوعى السياسى " يمثل المستوى األعلى من نضج الوعى الطبقى إذ أن الوعى السياسى 
يشترط فى األساس نموًا ونضجًا فى الوعى الطبقى ذلك ألن نمو الوعى السياسى ينشأ على 

لى فالوعى السياسى يعكس المصالح  االقتصادية أرضية حدة الصراعات االجتماعية ، وبالتا
                                             (2)للطبقات .
فى حين يعرف " السيد سالمة الخميسى " الوعى السياسى بأنه " مستوى إدراك اإلنسان        

التصويت فى فى العملية السياسية ومشاركته فى  ع السياسى التاريخى لمجتمعه ، ودورهللواق
االنتخابات ، أو السلوك االنتخابى ، وانتمائه لألحزاب القائمة وكيفية  االعتماد على كل هذه 
المتغيرات فى تقويم الواقع السياسى لمجتمعه ، التعرف على ما ينبغى دعمه أو تغيره فى هذا 

  (3)الواقع .

                                                 

 . 24، ص  1985( نظام محمود بركات ، مقدمة فى الفكر السياسى ، دار عالم الكتب ، الرياض ، 1)

،  1988،  54( نزار إبراهيم ، الوعى السياسى لدى الشباب العربى المثقف ، مجلة الوحدة ، الرباط ، العدد 2)
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ن بين علماء االجتماع ، وعلماء ونستخلص من هذه التعريفات السالفة الذكـر أن هناك تباي       
السياسة فى تحديدهم لمفهوم الوعى السياسى ، لكن نستطيع أن نستخلص أهم العناصر األساسية 

 -التى تحدد هذا المفهوم وهى :
 إدراك ومعرفة الفرد للعالم السياسى من حوله . -1
 االقتناع بممارسة العمل السياسى والمشاركة فيه . -2
سياسى أو ء بطريقة مباشرة مثل تقلد منصب لية للمشاركة السياسية سواالممارسة العم -3

عضوية حزب سياسى أو غير مباشرة مثل المعرفة والوقوف على المسائل العامة أو 
 العضوية فى هيئات طوعيه .

الوعى السياسى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة السياسية ، والتنشئة السياسية والتى تمكن  -4
 ن إدراكه لنفسه وللسياسة الموجودة داخل المجتمع الذى يحيا فيه .الفرد م

الوعى السياسى هو العملية التى بمقتضاها يتكون اإلنسان السياسى ، وتتبلور الثقافة  -5
 السياسية لمجتمع ما ، ويعتبر األساس النظرى للفعل السياسى .

بأنه " مدى إدراك األفراد  هتعريف يمكنبعد استعراض المفاهيم المختلفة للوعى السياسى       
للقضايا واألحداث السياسية المهمة التى ترتبط بمجتمعاتهم المحلية والقومية ثم مدى معرفتهم ، 
وفهمهم لألمور التى تتصل بالمجال السياسى ، ودورهم فى المشاركة فى الحياة السياسية 

 -ريف السابق على عنصرين رئيسين هما :والممارسات   الحزبية والنيابية القائمة " . ويشتمل التع
 الثقافة السياسية . -1    
 المشاركة السياسية . -2    

ونقصد بالثقافة السياسية : ما يدركه اإلنسان من معلومات سياسية مختلفة خاصة        
 بالمجتمع الذى يحيا ، وطرق التفكير والشعور بالسلوك السياسى الخاص بجماعة ما . 

صد بالمشاركة السياسية : العملية التى من خاللها يلعب الفرد دورًا فى الحياة السياسية ونق       
لمجتمعة وتكون لديه الفرصة ألن يشارك فى وضع األهداف العامة ، وكذلك أفضل الوسائل 
نجاز هذه األهداف وتشمل النشاطات السياسية المباشرة وغير المباشرة . المباشرة مثل  لتحقيق وا 

منصب سياسى أو عضوية حزب معين أو الترشيح فى االنتخابات . بينما تشمل النشاطات تقليد 
السياسية غير المباشرة المعرفة والوقوف على  المسائل العامة أو العضوية فى هيئات تطوعية أو 
االنضمام إلى أحد األحزاب السياسية ، ويعبر الوعى السياسى عن نفسه فى مجاالت المشاركة 

 التى تستلزم جهودًا ملموسة من أفراد المجتمع حتى ينمو الوعى السياسى لديهم .السياسية 
 

 Elite -الصفـوة : -3
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فى الكتابات االجتماعية  Eliteبالرغم من الحداثة النسبية الستخدام مفهوم الصفوة        
منذ ظهور والسياسية المعاصرة ، إال أن معناه قد تردد فى الفكر االجتماعى منذ زمن بعيد . ف

االهتمام بدارسة طبيعة المجتمع اإلنسانى ، وهناك تساؤالت عديدة حول طبيعة الجماعة الحاكمة 
عية ، فضال اوعالقتها بالجماهير ، ونوعية النظام السياسى وقدرته على التعبير عن اإلرادات الجم

 عن معنى المساواة السياسية وعالقتها بالبناء الطبقى . 
أن هذا المفهوم لم يستخدم استخدامًا  Eliteجاهات الخاصة بدراسة الصفوة وتشير االت       

واسعًا فى الكتابات االجتماعية والسياسية األوربية إال فى أواخر القرن التاسع عشر وفى ثالثينات 
القرن العشرين فى بريطانيا وأمريكا ، وتجسد كتابات باريتو " العقل والمجتمع " ، وموسكا " الطبقة 

اكمة " ، وكتابات روبرت ميشيلز " األحزاب السياسية " مضمون النظرية الكالسيكية للصفوة ، الح
  "ويمكن أن نضيف إلى هذه الكتابات كتاب برينهام " الثورة اإلدارية " ، وكتابات ميلز " صفوة القوة

اهيم فى التراث وبالـرغم من تباين مفهوم الصفوة بين العلماء إال أننا سوف نعرض ألهم المف       
  -: ما يلىالسوسيولوجى التـى حـاولت تحديد مفهوم الصفوة تحديدًا علميًا واضحًا ومن أهمها 

يشير معجم علم االجتماع إلـى الصفوة بأنها " جماعة من األشخاص يشغلون مراكز النفوذ        
مارسه هذه الجماعة والسيطرة فـى مجتمع معين ويستخدم بالتحديد لإلشارة إلـى النفوذ الذى ت

وبخاصة القلة الحاكمة فى مجال محدد ، ولذلك فهى أكثر الطبقات هيبة وأثرًا ، وقد تشير أيضًا 
إلى أعلى فئة فى أحد ميادين التنافس وتتألف من المبرزين المتفوقين بالقياس إلى غيرهم ، ومـن 

صفوة سياسية ، وصفوة فى ثم فهـم يعتبرون قادة فى ميدان معين . وبهذا المعنى تكـون هناك 
العمل ، وصفوة فى الفن ومما هـو جدير بالذكر أن الصفوة تمـارس تأثيرًا مهمًا فى تشكيل القيم 

  (1)وفى تحديد اتجاهات أقسـام المجتمع التى تمثلها أو الميادين التى برزت فيها " .
ن الناس تؤهلهم طبيعتهم بينما يعرف معجم المصطلحات السياسية الصفوة بأنها " جماعة م       

ن ميز البعض فى هذا اإلطار بين حكم الصفوة ،  أو اختيار اآلخرين لهم لممارسة السلطة ، وا 
وبين حكم الطبقة . حيث يركز المفهوم األول على أسلوب االختيار لمن يضطلعون بمهام الحكم 

الصفوة قيام توافق حركى  واإلدارة بينما يركز المفهوم الثانى على أسلوب التوصيف لهم . وتفترض
بين أعضائها سواء بشكل مقصود أو غير مقصود حفظًا لوضعهم االجتماعى أو امتيازاتهم 
السياسية ، ويثير الحديث عن الصفوة موضوعات معينة مثل شرعية الصفوة بمعنى األسس التى 

                                                 

 . 154( محمد عاطف غيث ، مرجع سابق ، 1)
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اح الصفوة أمام تبنى عليها ممارستها للسلطة ، ومسألة دوران الصفوة التى تشير إلى درجة انفت
  (2)عناصر جديدة  أو انغالقها على عناصر بينها فترات زمنية قد تطول " .

فى حين تعرف القواميس اإلنجليزية الصفوة بأنها " أقوى مجموعة من الناس فى المجتمع ،        
 (3)ولها مكانتها المتميزة وذات اعتبار " .

صفوة ، ولكن بطريقة خفية واستبدله بمفهوم " ال مفهوم Marxبينما استخدم " ماركس "        
عند معالجته للطبقات االجتماعية فى المجتمعات  The Ruling Classالطبقة الحاكمة " 

 اإلنسانية والتى تتحكم فى المصادر األيديولوجية والثقافية واالقتصادية والتى تمكنها من تجديد
  (4)الرأسمالى بشكل مستمر . المجتمع
بأنها " هم هؤالء الذين يمثلون  الصفوة  pareto  احية أخرى يعرف " بارتيو "من ن       

الشريحة العليا فى فرع نشاطهم وهؤالء هم الذين نستطيع أن نطلق عليهم الصفوة االجتماعية 
Social Elite  كما حاول أن يضع مفهومًا آخر للصفوة بوصفها الفئة التى تحكم ويسميها ،
. أما التعريف األشمل لمفهوم الصفوة والذى وضعه  Ruling Class The الصفوة الحاكمة

ذلك العدد الصغير من األفراد الذين نجحوا فى مجاالت النشاط  –أى الصفوة  –باريتو فهى 
االجتماعى ووصلوا إلى مرتبة أعلى فى الهرم أو التدرج المهنى فرجل األعمال الناجح والفنان 

ئك ينتمون عند باريتو إلى الصفوة . فالسمة المشتركة الوحيدة بين الناجح والسياسى الناجح كل أول
أى  –كل األمثلة التى يتحدث عنها هى النجاح ، ولقد الحظ أن المستوى األعلى فى المجتمع 

يتضمن جماعات من الناس ليست دائمًا محددة تحديدًا دقيقًا يطلق عليها أرستقراطية "  –الصفوة 
.(1) 

إلى الصفوة بأنها " الطبقة الحاكمة " ، وبالتالى نجده   Moska" موسكا " بينما يشير        
يقترب ويتفق مع ماركس حين يستخدم هذا المفهوم إذ يقول " يوجد فى جميع المجتمعات اإلنسانية 

من تلك التى حققت بالفعل شوطًا كبيرًا من التقدم ثم تالشت ، وحتى التى التزال فى قمة  ابتداءً 
تها طبقتان متميزتان من الناس هما طبقة َتحكم وطبقة ُتحكم . فأما األولى وهى دائمًا تقدمها وقو 

ما تكون قليلة العدد وأقوى سيطرة فتؤدى كافة الوظائف السياسية ، وتقوم باحتكار القوة وتنعم 
ارة وحكم بالمزايا التى تجلبها القوة . بينما الطبقة الثانية دائمًا ما تكون أكثر عددًا ، وتخضع إلد

                                                 

               ، 1994لقاهرة ، ( على الدين هالل وآخرون ، معجم المصطلحات السياسية ، أطلس للطباعة والنشر ، ا2)
 . 223ص 

(3) Pearsall , J , op . cit , p . 463 .                                                                                                                                   

(4) Marx , K , & Engles , F , Selected works , Porgress publishing House , Mosco , 

1970 , p . 40  .                                                                                                                              

(1) Pareto , V , The Mind and Society , Essay in Democracy And Elitism Two Essay 

with Selected Scribers Sons , New York , 1967 , pp . 220 – 225 .                    
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وتوجيه الطبقة األولى ، ومثل هذا التوجيه والتحكم يتخذ طابعًا قانونيًا بشكل أو بأخر كما يتخذ 
طابعًا تعسفيًا وعنيفًا ، ولكنها مع ذلك تمد الطبقة األولى على األقل من الناحية الظاهرية 

 (2)تنظيم السياسى .عنها فى الحياة ، وفى ال ال غنىبالوسائل المادية للحياة وباألدوات التى 
الصفوة من خالل تأكيده للقانون  R  .Mechelsفى حين يعرف " روبرت ميشيلز "        

الحديدى لألوليجاركية " حكم األقلية " ويتفق ميشيلز مع موسكا على األساس التنظيمى للصفوة أو 
رئاسة والتوجيه وأغلبية األوليجاركية الحاكمة مؤكدًا بأن كل تنظيم ينقسم إلى أقلية تحتل مواقع ال

تخضع لحكم تلك األقلية . كما نجد ميشيلز قد أصر على فكرة مؤداها : أن كل بناء يتضمن حكم 
 Who- يعثر على األوليجاركية الصفوة األمر الذى دفعه إلى القول أن كل من يجد تنظيمًا سوف

Says Organization Says Oligarchy .
(3) 

الصفوة بأنها " القلة التى تحكم المجتمع ، تلك القلة   Bottomorور " بينما يعرف " بوتوم       
التى ليست جماعة وظيفية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة ، والتى تنطوى فى نفس الوقت على أهمية 
اجتماعية كبيرة تستحق بها أن تمنحها إصالحًا محددًا . وبالتالى فهو يستخدم مصطلح موسكا " 

لإلشارة إلى تلك الجماعات التى تمارس القوة أو التأثير السياسى ، والتى هى الطبقة الحاكمة " 
 (1).موجهة أساسًا إلى الكفاح من أجل الحصول على القيادة السياسية " 

الصفوة بأنها " نتاج لطابع المجتمع النظامى  Millsمن ناحية أخرى يعرف " ميلز "        
ع الحيوية ، وتشغل ذوى المراتب العليا أهم المواقع فى الحديث ، حيث تشغل نظم بعينها المواق

  (2).هذه النظم وعلى وجه الخصوص مناصب السلطة اإلستراتيجية فى البناء االجتماعى " 
إلى الصفوة بأنها " األقلية المتميزة أو القيادات فى   J. Errenبينما يشير " جون إيرن "        

عند كارل مانهايم أو االقتصادية  -الصفوة الثقافية  -لثقافى مختلف الميادين سواء فى الميدان ا
 (3).أو العسكرية ، وهى الجماعات التى تتخذ القرارات فى تلك المجاالت " 

                                                 
 

 

(2) Masco , G , The Ruling  Class, Translated by Kahn , H , MC Graw Hill Book Co , 

New York , 1965 ,  p . 239 .                                                                                  

(3) Ross , D , Michel’s , Mannheim and Mills , http : www . nato . int /  home . htm , 

Net , 2000 .                                                                                                               

 

ترجمة محمد الجوهرى وآخرون ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثانية ،  والمجتمع ، ( بوتومور ، الصفوة1)
 . 32، ص 1978

 ج
(2) Eldridge , J . E , Wright Mills , Ellis Hor wood Limited , New York , 1983 , p . 79 .          

 

 

(3) Erren , g , K . Mannheim and The Intellectual Elite , Penguin Books , 1972 ,             

pp. 232 - 249 .                                                                                                            
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الصفوة بأنها " عدد قليل من األشخاص  M . Schelerفى حين يعرف " ماكس شيلر "        
اقعية . فهم الذين يدركون الجوهر الظاهراتي يوجهون عملية امتزاج األحداث المثالية باألحداث الو 

 (4)وتنتشر آراء الصفوة النفاذة عن  طريق المحاكاة بين الجماهير " .
إلى الصفوة بأنها " تتكون من ذوى النفوذ الذين   Lasswell  .Hبينما يشير " الزويل "        

والتشكيالت االجتماعية التى يملكون مقاليد القوة فى أى جهاز سياسى ، وهؤالء يشملون القيادة 
 (5)معينة " . أتى منها هؤالء القادة ، والتى من خاللها يتم تقدير وحساب كل شئ خالل فترة زمنية

فئة قوامها قلة  -من ناحية أخرى يعرف "عبد الرحمن بن خلدون " الصفوة بأنها " جماعة        
ع بناء على ما تتحلى به من مزايا من األفراد تؤثر أو تتحكم فى كل أو بعض قطاعات المجتم

  (6).نسبية معترف بها اجتماعيًا " 
فى حين يشير " محمد الجوهرى " إلى الصفوة بأنها " أصحاب مواقع السلطة والتأثير غير        

العادى فى جميع مجاالت الحياة االجتماعية ، بمقدار ما تتيح لهم مواقعهم هذا التأثير على 
جهود الرامية إلى تحقيقها تأثيرًا حاسمًا من خالل تعويقها أو تشجيعها ، ومن عمليات التنمية وال

هذا يتضح أنه يستخدم المفهوم دون أن يضمنه حكمًا قيمًا معينًا على نوعية هؤالء الناس ، أو 
  (1)عن مستواهم الفكرى أو خصائصهم الروحية أو األخالقية " .

صفوة بأنها " أقلية من الشعب تستحوذ على عملية كما يعرف " إسماعيل على سعد " ال       
اتخاذ غالبية القرارات المؤثرة داخل المجتمع ، ونظرًا التساع مجال القرارات ، فهى تؤثر على 
ن  المظاهر العامة للمجتمع أيضًا ، ويكون ذلك على األخص فى مجال القرارات السياسية ، وا 

 (2). كان متخذوها من غير السياسيين المحترفين "

                                                 

 . 220، ص  1989( سمير نعيم ، النظرية فى علم االجتماع ، مطبعة أم القرى ، القاهرة ، 4)

(5) Lasswell , H , Politics :  Who Gets What , When , How , The Meridian press , New  

York , 1971 , p . 13 .                                                                                            

افى ، دار الشعب ، القاهرة ، ( عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، شرح وتحقيق على عبد الواحد و 6)
 . 126بدون سنة نشر ، ص 

ص ،  1982هرة ، الطبعة الثالثة ، محمد الجوهرى ، علم االجتماع وقضايا التنمية ، دار المعارف ، القا( 1)
249  . 

ة ، ( إسماعيل على سعد ، المجتمع والسياسة " دراسات فى النظريات والمذاهب والنظم " ، دار المعرفة الجامعي2)
 . 248 - 247، ص ص  1995اإلسكندرية ، 

 ج
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             بينما يقترح " أحمد زايد " تعريفًا لجماعات الصفوة القديمة والجديدة على النحو        
 (3) -التالى :

 

المجتمع  جماعات الصفوة القديمة : هم أولئك الذين يشغلون مواقع السلطة والتأثير فى -     
تباط مصالحهم بمصالحها ، وتحدد الريفى ، وذلك بحكم انتمائهم إلى الطبقة المسيطرة أو ار 

 مواقفهم من الوقع االجتماعى فى ضوء هذه المواقع .
جماعات الصفوة الجديدة : هم أولئك الذين يناضلون من أجل شغل مواقع السلطة والتأثير  -     

، وذلك فى سياق تطلعهم وسعيهم المستمر نحو الوصول إلى مواقع مؤثرة وتحدد مواقفهم من 
 جتماعى فى معظم األحيان فى ضوء سياق التطلع والسعى لهذا .الواقع اال
فى حين يعرف " محمد على محمد " الصفوة بأنها تلك الجماعات التى تتولى اتخاذ        

القرارات المؤثرة فى سياسة المجتمع ، ولها من القوة والنفوذ ما يتعدى نطاق أية جماعة أخرى فى 
هذه الصفوات هى مصدر القيم ومنبع المعايير واالتجاهات ،  المجتمع بأسره ، وتصور آخرون أن

 ومن ثم
 (4)فهى العامل األساسى لتحقيق التماسك والتكامل االجتماعى " .

بينما يشير " حسن محمد حسن " إلى الصفوة بأنها " تتكون من أولئك األفراد الذين يحتلون        
اعة واتخاذ القرارات الرئيسية التى تتعلق درجات بناء القوة فى المجتمع ، ويشاركون فى صن

  (1)بالسياسة العامة " .
ونستخلص من المفاهيم السالفة الذكر أن هناك تباين بين العلماء االجتماعين والسياسيين        

فى معالجة هذا المفهوم ، وذلك لتباين الفترة الزمنية التى ينتمون إليها ، وتباين المنطلقات الفكرية 
طلقون منها ، وعلى الرغم من وجود اختالف ملحوظ بين المعانى التى تشير إليها هذه التى ين

 -المفاهيم ، إال أننا يمكننا أن نستخلص أهم العناصر األساسية التى تحدد هذا المفهوم وهى :

                                                 

          ( أحمد زايد ، البناء السياسى فى الريف المصرى تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة ، مرجع سابق ، 3)
 . 242 – 241ص ص 

     ، 1977محمد على محمد ، دراسات فى علم االجتماع السياسى ، دار الجامعات المصرية ، اإلسكندرية ،  (4)
 . 327 ص

حسن محمد حسن ، علم االجتماع السياسى " التحليل النظرى وبناءات العمل السياسى " ، دار المعرفة ( 1)
 . 82، ص 1996الجامعية ، اإلسكندرية ، الجزء األول ، 
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لهذه  وجود أقلية مسيطرة تتحكم فى القرارات السياسية واالقتصادية وأغلبية خاضعة -1
 لك برغم األساليب الديمقراطية الهادفة إلى التعبير عن األرادات الجمعية .القرارات ، وذ

تعتبر الصفوة مصدر القيم ومنبع المعايير واالتجاهات . ومن ثم فهى العامل األساسى  -2
 لتحقيق وتماسك المجتمع .

خرى تمتع أفراد الصفوة بمكانة اجتماعية عالية مصدرها القوة والنفوذ يفوق أية جماعة أ -3
 فى المجتمع .

عرف الصفوة بأنها " أقلية ذات نفوذ تسود جماعة بعد استعراض المفاهيم المختلفة للصفوة  تُ    
أكبر حجمًا وأكبر حجمًا وأحيانًا يكون االنتساب إليها بالوراثة فى بعض المجتمعات ، وهى التى 

رات بحكم موقعها ، ولها من تتولى اتخاذ القرارات المؤثرة فى المجتمع أو الحديث عن هذه القرا
 القوة والنفوذ ما يتعدى نطاق أية جماعة أخرى فى المجتمع بأسره " .

  -ثانياً . الدراسـات السـابقة :
 الدراسـات العـربية :  -1    

بعنوان " البناء السياسى فى    1981الدراسة األولى : دراسة قام بها " أحمد زايد " عام        
  (1)ليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة " .الريف المصرى تح

  -أهداف الدراسة : –أ    
سعت هذه الدراسة إلى الكشف عن موقف جماعات الصفوة القديمة والجديدة فى البناء        

السياسى الريفى فى ضوء خصوصية المجتمع المصرى فى إطار سياقها التاريخى والمعاصر ، 
بنائية والتاريخية لجماعات الصفوة باعتبار أن هناك عالقة وثيقة بين ولم يعط االهتمام للظروف ال

وجود جماعات الصفوة وبين الظروف التاريخية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية و الثقافية ، 
اجتماعية ، وقد استخدم الباحث  -بمعنى آخر أن جماعات الصفوة هى نتاج لظروف تاريخية 

ته لجماعات الصفوة القديمة والجديدة . كما استخدم أداتى المالحظة المنهج التاريخى فى دراس
( فى القريتين المختارتين 61والمقابالت المفتوحة مع معظم أفراد العينة القديمة والجديدة وعددهم )

، كما استخدم دراسة الحالة للتعرف على درجة االتساق فى مواقف الصفوة الجديدة ودرجة 
تار أربع حاالت من أعضاء الصفوة الجديدة بكل قرية ، وجمع عنهم بيانات االستمرارية ، وقد أخ

خاصة بتاريخهم السياسى ومواقفهم المختلفة خالل الممارسة السياسية الـرسمية وأنـواع التحالف 
 والصراع الذى يدخلون فيه . كذلك استخدام اإلخباريين

                                                 

 ع سابق .( أحمد زايد ، البناء السياسى فى الريف المصرى تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة ، مرج1)
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 لالستفادة منهم بالبيانات الالزمة . 
  -اسة :فروض الدر  -ب   
 -قام الباحث بوضع مجموعة من الفروض التى يسعى البحث إلى تحقيقها منها :   

فروض تتصل بالتكوين االجتماعى لجماعات الصفوة تستهدف استطالع الفئات  -1       
والجماعات التى يمكن أن تندرج تحت مفهوم الصفوة والمواقع الطبقية لهذه الفئات ، والقنوات التى 

 ى عضوية الصفوة .تحملهم إل
فروض تتصل بأشكال التفاعل وتتجه هذه المجموعة من الفروض نحو الكشف عن  -2       

بعض أشكال التحالف والصراع الرأسية واألفقية لجماعات الصفوة ومدى ارتباط هذا بأشكال 
 الممارسة السياسية والمسائل التى تتعامل معها الصفوة فى هذه الممارسة .

وض تتصل بالتحول فى موقف الصفوة الجديدة تستهدف الكشف عن االستمرارية فر  -3       
 فى مواقف الصفوة الجديدة مع تغير األوضاع الطبقية .

  -نتائج الدراسة : –ج    
كشفت الدراسة فى تركيب جماعات الصفوة عن تعددية بين صفوتين إحداهما قديمة  -1       

ل صفوة على حدة ونشأت هذه التعددية من التطور غير واألخرى جديدة ، وعن تعددية داخل ك
 المتساوى للبناء االجتماعى .

يتأثر التفاعل الرأسى واألفقى بين جماعات الصفوة بظروف البناء االجتماعى فى كل  -2       
فترة من فتراته المتالحقة يمنح القوة والسلطة والتأثير لجماعات دون جماعات أخرى ، وأكثر 

 تحكمًا فى الموارد االقتصادية هى أكثرها قوة وتأثيرًا .الجماعات 
كشفت الدراسة على عكس المسلمة التى افترضها منذ البداية ، وهى وجود تحول فى  -3       

موقف جماعات الصفوة الجديدة والتى تؤكد على االستمرارية فى ظل األوضاع الطبقية 
ريقية قد أظهرت ضرورة تعديل هذه الصياغة واالجتماعية الموجودة . غير أن الدراسة األمب

االفتراضية . حيث أثبتت أن التحول ال يتخذ اتجاهًا واحدًا نحو التغير الكامل ، بل يتخذ اتجاهات 
مختلفة تتراوح ما بين التحول والثبات ، والتحول ال يرتبط بالضرورة بتغير الوضع الطبقى أو 

لقرابية . فهذه العوامل ال تعمل بمعزل عن الخصائص بمستوى الوضوح األيديولوجى أو العالقات ا
البنائية والثقافية العامة للمجتمع ككل وطبيعة التغير الذى يتميز به المجتمع والسيطرة التى تتمتع 

 بها الصفوة القديمة والجديدة وقدرتها الفائقة على االستمرارية .
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بعنوان " الصفوة  1982ز محمد " عام الدراسة الثانية : دراسة قامت بها " سهير عبد العزي   
  (1)المثقفة ودورها فى عملية التحديث السياسى فى مصر " .

  -أهداف الدراسة : -أ   
ركزت هذه الدراسة على جماعات الصفوة ودورها فى عملية التحديث السياسى فى المجتمع        

الباحثة فى التحليل المنهج  المصرى من خالل تحليل السياق االجتماعى والتاريخى ، وقد نهجت
التاريخى ومنهج دراسة الحالة . كما استخدمت أدوات جمع البيانات مستعينة بأسلوب تحليل 

على عينة من الصحف ذات  1923 – 1900المضمون حيث ألقت االهتمام على الفترة من 
 الطابع الراديكالى والتى كانت تدعو إلى التغيير والتحديث . 

  -اسة :فروض الدر  -ب   
وفى سبيل تحقيق أهداف الدراسة صاغت الباحثة مجموعة من الفروض        

 -األساسية للتحقق منها :
 إن العالقة بين الثقافة والتغير السياسى عـالقة تبادلية . فالعامل الثقافى له دوره فى -1       

ه فاليمكن أن يحدث تغير اإلعداد إلحداث التغير السياسى أو تأكيد استمرار هذا التغير عن حدوث
 مالم يصحبه أو يسبقه تغير ثقافى .

للصفوة المثقفة فى مصر مجموعة من األفكار والصيغ التى تتناقص فى كثير من  -2       
األحيان مع الوضعيات السياسية السائدة فى كل حقبة من حقب الدراسة والتى أدت إلى إحداث 

 تغييرات سياسية .
ثقفة تلعب دورًا فعااًل فى التأثير فى األوضاع السياسية وذلك من خالل الصفوة الم -3       

 التأثير على الرأى العام . 
 .  1952 – 1919كان ألفكار وقيم الصفوة المثقفة فى مصر أثر فى قيام ثورتى  -4       

        -نتائج الدراسة : –ج    
لتسليم القدرى بظلم الحكام باعتبار أن كان لتدين الشعب المصرى وتمسكه باإلسالم ا -1       

 الحاكم خليفة للمسلمين وأن طاعته واجب دينى .
كان لسياسة السلطة السياسية دورًا فعااًل فى ازدهار الكتابات أو اختفائها فكانت هناك  -2       

فرصة للكتابات رغم كل القوانين التى وضعت وكانت هناك السلطة التى تشجع إلى حد ما على 
مو األفكار والصيغ الراديكالية ألغراض متعددة منها مصلحته الشخصية . كما كانت هناك ن

                                                 

( سهير عبد العزيز محمد ، الصفوة المثقفة ودورها فى عملية التحديث السياسى فى مصر " دراسة اجتماعية 1)
 . 1982تاريخية " ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، كلية الدراسات اإلنسانية ، جامعة األزهر ، 
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سلطات وشخصيات اتسمت بالذكاء فاستطاعت أن تقود الحركة الوطنية بذكاء بحيث تصل فى 
 للتغيير . النهاية 
 كان من نتائج السياسة التعليمية فى مصر الحديثة ظهور صفوة جديدة حلت محل -3       

الصفوات القديمة ، وحملت هذه الصفوة على عاتقها مسئولية التغيير فى المجتمع ، كما 
استطاعت هذه الصفوة الجديدة أن تنزع القيادة الفكرية من صفوة رجال الدين ، وساهمت بالنصيب 
األكبر فى قضايا التغيير االجتماعى والسياسى فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 

 . العشرين
للصفوة المثقفة فى مصر دورًا فعااًل فى قيام الثورات ومن السمات الرئيسية فى  -4       

 االختيار الثورى للمثقفين هو بعدهم عن وظائف الدولة فى فترة البحث التى احتكرها األجانب .
للصفوة المثقفة فى مصر مجموعة من األفكار والصيغ التى تتناقص فى كثير من  -5       

 حيان مع الوضعيات السائدة فى كل حقبة من حقب الدراسة .األ
فكانت  واطالعهمكانت الصفوة أكثر من غيرها تأثرًا بقضية المجتمع ، ونظرًا لثقافتهم  -6       

لها القدرة على المطالبة بتحديث النظام السياسى وكان فكرها دائمًا يسبق فكر العامة . كما أن 
أصولها الطبقية ، ودافعت عن مصالحها الطبقية وهذا ال يمنع من هناك صفوة مثقفة تأثرت ب

وجود صفوة مثقفة ضحت بمصالحها الشخصية ، بل وتعرضت لضياع أموالها وللنفى والسجن 
 متخطية حدود طبقتها .      

بعنوان " الصفوة المصرية  1985الدراسة الثالثة : دراسة قام بها " عاطف أحمد فؤاد " عام    
  (1)ا وانتماءاتها " .قضاياه

 -أهداف الدراسة :  -أ    
تستند هذه الدراسة على حقيقة تكشف أن الواقع االجتماعى والسياسى الراهن يعانى من        

غياب حقيقى للصفوة المثقفة المصرية عن المشاركة فكرًا وسلوكيًا فى مسيرة المجتمع المصرى ، 
ثقفة المختارة على عينة محدودة من أساتذة الجامعات وقد أعتمد الباحث فى دراسته للصفوة الم

المصرية المعارين والمتعاقدين للعمل كهيئة تدريس بإحدى الجامعات المصرية ، وكان عدد عينة 
( عضوًا من العينة المختارة وقد أعتمد الباحث على المنهج البنائى التاريخى أما أداة 35الدراسة )

 حث فتمثلت فى االستبيان . الدراسة التى أعتمد عليها البا
  -تساؤالت الدراسة  : -ب   

 ما االنتماءات الطبقية والجذور االجتماعية للصفوة المثقفة ؟  -1       
 ما مدى اهتمام الصفوة المثقفة بقضية الطبقة والسياسة ؟  -2       

                                                 

 .             1985المعارف ، القاهرة ،  ( عاطف أحمد فؤاد ، الصفوة المصرية قضاياها وانتماءاتها ، دار1)
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 ما االتجاهات السياسية واأليديولوجية العامة للصفوة المثقفة ؟ -3       
 ما موقف الصفوة المثقفة واتجاهاتهم من مقولتى الراديكالية والمحافظة ؟ -4       

 

 -نتائج الدراسة  : –ج    
أكدت النتائج إن الصفوة المثقفة تنحدر من أصول اجتماعية وطبقية متعددة ، وال  -1       

فى ثالث هم  يمكن أن يعزى وجودهم من أصل طبقى واحد ، ولقد حددت الدراسة هذه األصـول
 طبقة الفالحين والعمال والطبقة الوسطى . 

أوضحت النتائج أن هناك إتساقًا بين نوعية االتجاهات السياسية واالجتماعية التى  -2       
تميز الصفوة وفقًا لموقعها على متصل الراديكالية المحافظة وبين تصوراتهم النتماءاتهم الطبقية 

 واأليديولوجية . 
ثبتت النتائج أن أزمة الصفوة المثقفة هى أزمة البحث عن الوجود أو البحث عن أ -3       

إن استشعروا  –الهوية من خالل اإلدراك الواعى لمسببات أزمتهم الحالية وارتباط هذه األزمة 
 بمتغيرات الحاضر ، وارتباطًا بمعطيات الماضى . –وجودها 

بعنوان " الوعى السياسى لدى  1988براهيم " عام الدراسة الرابعة :  دراسة قام بها " نزار إ   
  (1)الشباب العربى المثقف " .

  -أهداف الدراسة :  -أ   
حاولت هذه الدراسة أن تشمل الوعى الشبابى العربى بمختلف أبنيته ، وقد ركز الباحث        

ذه الفئة االجتماعية على دراسة محور الوعى السياسى عند هذه الفئة الشبابية المثقفة باعتبار أن ه
تمثل شريحة مهمة فى المجتمع ، ولهذا حاول التعرض ألكثر الموضوعات جوهرية فى فهم حقيقة 
المسألة الشبابية من المنظور االجتماعى . وأعتمد الباحث فى هذه الدراسة على طريقة المسح 

 كأدوات لجمع البيانات .  االجتماعى بالعينة العشوائية ، كما أستخدم أداتى االستبيان ، والمقابلة
  -تساؤالت الدراسة : -ب   

 ما نوعية المعرفة السياسية ومصادرها لدى الشباب العربى المثقف ؟  -1       
 ما موقف الشباب من الحياة السياسية العامة ؟  -2       
 ما مستوى اإلدراك السياسى لدى الشباب العربى المثقف ؟  -3       

درة على تجسيد اإلدراك السياسى فعاًل كفاحًا فى عملية الصراع      كيف تكون الق -4
 االجتماعى السياسى ليشكل وعيًا سياسيًا متبلورًا  ؟

                                                 

،  1988،  40( نزار إبراهيم ، الوعى السياسى لدى الشباب العربى المثقف ، مجلة الوحدة ، الرباط ، العدد 1)
 .  85 – 74 ص ص
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  -نتائج الدراسة : -ج   
أكدت النتائج أنه بالرغم من نمو الوعى السياسى لدى الشباب العربى المثقف إال أن  -1       

. إذ أن الصورة العامة لهذا الوعى السياسى تشير إلى أن هذا يبقى ضمن منطق نسبية القياس 
هناك تكون أولى مستجد لوعى سياسى ممنهج  لدى هذا الشباب الذى يتشكل فى غالبيته من 
أبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة وذلك حسب الخصوصية االجتماعية والثقافية لهذا المجتمع أو 

 ذاك . 
إن مصادر التثقيف السياسى للعديد من أفراد العينة لم تكن بالمستوى الذى يساهم فى  -2       

تكوين ذهن مسّيس ، والكثير من هذه المصادر تتسم بتزيف الوعى السياسى والفكرى ، وتصب 
اتجاهاتها العامة فى الحركة المعادية لفكر النهضة القومية التقدمية ، والمعادية للمصالح 

 جتماعية للكثيرين من أبناء هذه الفئة الشبابية . اال
أكدت النتائج أيضًا وجود بعض الشرائح من الشباب . لديهم نضوجًا وتبلورًا فى الوعى  -3       

السياسى ، ويمكن أن يكون المصدر التثقيفى سياسيًا وأيديولوجيًا إذ أن هذه الشريحة تتميز بالنهج 
اسك والملتزم بأيديولوجية القوى والطالئع المعنية بتحقيق المشروع السياسى واأليديولوجى المتم
 النهضوى القومى التقدمى . 

تشير النتائج أن جزءًا ليس قلياًل من الشباب المثقف مضلل حتى وطنيًا ويخضع  -4       
ة بشكل كبير لتأثير منظرى االستهالك والعدمية فى الداخل والخارج ، والذين يهدفون فى المحصل

 إلى عزل الشباب عن الفهم السياسى السليم . 
أوضحت النتائج أن الشباب المثقف يشعر بثقل التخلف الذى يعانى منه المجتمع  -5       

العربى ويشعر بحجم المسئوليات الملقاة على عاتق الجماهير الطامحة للتغيير ويدركون حقيقة 
 أو بين السياسة العربية ومستقبل الوطن .  الغربة الكبيرة القائمة بين األنظمة والجماهير ،

بعنوان " التنشئة  1991الدراسة الخامسة : دراسة قام بها " ياسر سالم مصطفى " عام    
  (1)االجتماعية والوعى السياسى فى األسرة الفلسطينية " .

  -أهداف الدراسة : -أ   
تشتت غالبية الشعب الفلسطينى فى ساعد االحتالل اإلسرائيلى لألراضى الفلسطينية على        

معظم األقطار العربية وغير العربية لفترات زمنية متفاوتة . مما أدى إلى إثارة مقوالت كثيرة عن 
الفلسطينيين فى المهجر ، منها أنه كلما طالت الفترة الزمنية ، وكلما طال االبتعاد الجغرافى عن 

ة فى المهجر ضعيفة االنتماء والوعى بالقضايا أرضى فلسطين أدى ذلك إلى والدة أجيال فلسطيني
                                                 

( ياسر سالم مصطفى ، التنشئة االجتماعية والوعى السياسى فى األسرة الفلسطينية ، رسالة ماجستير غير 1)
 .  1991شورة ، كلية اآلداب ، جامعة طنطا ، من
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والمشكالت الفلسطينية ، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى العالقة بين التنشئة 
 االجتماعية األسرية والوعى السياسى لدى الفلسطينيين فى المهجر . 

( 20مكونه من )ولقد طبقت هذه الدراسة على عينة عشوائية فى كل من مصر وقطر .        
( حالة فى مصر للتعبير عن أوضاع الحاالت بقدر اإلمكان ، ولقد تم 30حالة فى قطر ، )

سنه( ألن فى هذا السن يكون قد  20 - 16اختيار األب واألم ، وكذلك الذكور واإلناث من )
عى أكتمل وعى الطفل ، وكذلك لكى تكون هناك فرص للذكور واإلناث . وهل تتأثر التنشئة والو 

بكون الحالة ذكور أو إناث . وأعتمد الباحث على المنهج التاريخى ، واألسلوب اإلحصائى . أما 
 أدوات جمع البيانات فتحددت فى دراسة الحالة ، والمقابلة .  

        -تساؤالت الدراسة : –ب    
طفل ماهى حدود التشابه ، ومن ثم االتساق أو التناقض بين أساليب تنشئة ال -1       

 الفلسطينى فى المجتمع القطرى مقارنتًا بالمجتمع المصرى ؟ 
ماهى نقاط االلتقاء والتباين بين الشرائح االجتماعية الفلسطينية فى قطر ، ومصر فى  -2       

 أساليب تنشئتها لألطفال ؟ 
ثقافتهما هل خبرات الوالدين التعليمية والتنقل بين البلدان العربية وحدود إطالعها و  -3       

 للقضايا الفلسطينية تؤثر فى تنشئة ووعى الطفل الفلسطينى ؟ 
هل هناك حد مشترك بين مضامين وعى الطفل الفلسطينى رغم وجود عوامل تجعل  -4       

 هذه المضامين متباينة ؟ 
هل كون الطفل الفلسطينى ذكرًا أو أنثى يؤثر فى فرص تنشئته وفى كم وكيف  -5       

 ل وعيه السياسى ؟ مصادر تشكي
  -نتائج الدراسة : –ج    

كشفت النتائج عن وجود وعى لدى الفلسطينيين بالتاريخ الصهيونى وأوضاعه وقد تأثر  -1       
الوعى السياسى لدى عينة الفلسطينيين المقيمين فى المجتمع القطرى باألوضاع الطبقية ونوع 

لفلسطينيين فى مصر بين مؤسس الدولة الحالة ذكرًا أو أنثى . كما حدث خلط فى وعى ا
 اإلسرائيلية وأول رئيس وزراء لها . 

أوضحت النتائج أن غالبية أفراد عينة الفلسطينيين المقيمين فى مصر ال يفرقون بين  -2       
 واإلسرائيلى ، وكان ذلك واضحًا بين الذكور فى الشرائح العليا .  اليهودى والصهيونى 

واألبناء من الفلسطينيين   ائج عن عدم وجود فروق واضحة بين األباءكشفت النت -3       
المقيمين فى قطر والمقيمين فى مصر فى وعيهم باألساليب التى تستخدمها إسرائيل لقمع 

 الفلسطينيين ، وقد تباينت بتباين الوضع الطبقى ودرجة التعليم . 



 الوعي السياسي في الريف المصري                د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى

 

 23  احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

ناث عبر الشرائح فى العينة أوضحت النتائج أنه يوجد فروق واضحة بين الذك -4        ور وا 
الفلسطينية المقيمة فى المجتمع القطرى والمجتمع المصرى فى وعيهم بأسماء األحزاب اإلسرائيلية 
، وكانت اإلناث فى الشرائح العليا أقل وعيًا باألحزاب اإلسرائيلية متأثرًا ذلك بنوع الحالة ذكرًا أو 

 أنثى . 
ًً من مصادر تشكيل الوعى السياسى أكدت النتائج أن األسر  -5        ة تشكل مصدرًا مهمًا

لألبناء أكثر من غيرها من المصادر ، وقد تفاوت ذلك بتفاوت األوضاع الطبقية ، وكون الحالة  
ذكرًا أو أنثى وكذلك بالسياق االجتماعى العام الذى وجد فيه األبناء حيث أن ما يعرض على 

 تب المدرسية قليل خصوصًا عن التاريخ الصهيونى .شاشات التليفزيون والصحف ، وكذلك الك
  

بعنوان" الوعى  1992الدراسة السادسة : دراسة قامت بها " إيناس محمد فتحى " عام    
  (1)السياسى لدى المرآة المصرية " .

 -أهداف الدراسة : -أ   
والتعرف  التعرف على الوعى السياسى بصفة عامة من خالل التراث السوسيولوجي -1       

على دور وسائل اإلعالم والتعليم والعمل كعوامل أساسية فى تشكيل وتنمية الوعى السياسى لدى 
 المرآة .
 التعرف على عملية التنشئة االجتماعية والسياسية فى تشكيل وتنمية الوعى السياسى -2       

 لدى المرآة . 
ودورهما فى تشكيل وتنمية الوعى التعرف على مدى المعرفة والمشاركة السياسية  -3       

 السياسى لدى المرآة . 
التعرف على أهم العوامل التى تؤدى إلى إحجام المرآة عن االهتمام بالمعرفة السياسية  -4       

 وعزوفها عن المشاركة فى الحياة السياسية فى المجتمع .   
ى ، والمنهج الوصفى ، والمنهج وقد اعتمدت الباحثة فى هذه الدراسة على المنهج التاريخ       

 التحليلى ، والمنهج المقارن . أما أدوات جمع البيانات فتحددت فى االستبيان المقنن ، والمقابلة . 
    -تساؤالت الدراسة : -ب   

هل توجد اختالفات جوهرية فى المعرفة السياسية بين المرآة األمية والمرآة المتعلمة فى  -1       
 ؟الريف والحضر 

                                                 

( إيناس محمد فتحى ، الوعى السياسى لدى المرآة المصرية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، 1)
 .   1992جامعة طنطا ، 
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هل توجد اختالفات فى المعرفة السياسية بين المرآة المتفرغة غير العاملة ، والمرآة  -2       
 العاملة فى الريف والحضر ؟     

هل توجد اختالفات جوهرية فى المشاركة السياسية بين المرآة األمية والمرآة المتعلمة  -3       
 فى الريف والحضر ؟                           

هل توجد اختالفات جوهرية فى المشاركة السياسية بين المرآة المتفرغة غير عاملة   -4       
 والمرآة العاملة فى الريف والحضر ؟ 

  -نتائج الدراسة :  -ج   
أوضحت النتائج أن االتجاه إلى التعليم بالنسبة للفتاة يمثل اتجاهًا عامًا لدى المرآة  -1       

 . الريفية بصفة خاصة
أكدت النتائج ضعف إقبال المرآة على المشاركة فى أبسط األمور السياسية ، وخاصة  -2       

 فى الحضر . مثل استخراج البطاقة االنتخابية ، التصويت فى االنتخابات لعدم  االقتناع بذلك . 
كشفت النتائج عن عدم انضمام المرآة فى كل من الريف والحضر فى األنشطة  -3       

 حزبية أو النقابية أو غيرها من التنظيمات السياسية . ال
أوضحت النتائج أن وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها وخاصة اإلذاعة والتليفزيون تقوم  -4       

 بتهميش الوعى لدى المرآة ، حيث تكثر من االستهالك الترفي دون االستهالك التثقيفى .
فى مصر ال يؤدى الدور الذى يجب أن يقوم به بالمقارنة أثبتت النتائج أن التعليم  -5         

 بالدول المتقدمة . فالتعليم عبارة عن تحصيل معلومات فقط  دون البحث فيها أو تطبيقها فهو ال
 يرتبط باحتياجات المجتمع . 

كشفت النتائج عن عدم وضوح الرؤيا بما يدور فى المجتمع من قضايا سياسية مختلفة  -6       
يتعلق بقضية عمل المرآة السياسى ، ويرجع ذلك إلى ندرة القيادات النسائية فى نشر الوعى فيما 

 السياسى بين غالبية النساء . 
بعنوان " ثقافة المشاركة  1993الدراسة السابعة : دراسة قام بها " حمدى عبد الرحمن " عام    

  (1)السياسية للفالحين " .
  -أهداف الدراسة :  -أ   

تسعى هذه الدراسة إلى البحث فى ثقافة ووعى المشاركة لدى الفالحين المصريين من        
خالل االنطالق من فرضية أساسية مفادها أن مجموع القيم واالتجاهات والمعارف السياسية التى 

                                                 

االستمرار  ( حمدى عبد الرحمن ، ثقافة المشاركة السياسية للفالحين ، فى كتاب الثقافة السياسية فى مصر بين1)
ديسمبر ، مركز البحوث والدراسات  7 - 4والتغير ، أعمال المؤتمر السنوى السابع للبحوث السياسية فى الفترة 
 . 383 - 335، ص ص  1993،  1السياسية ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، المجلد 
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تشكل وعاء الثقافة السياسية للفالح المصرى التزال فى كثير من جوانبها معوقة النغماس الفالح 
 عمل السياسى . فى ال

( فردًا روعى فى اختيارهم 222ولقد طبقت هذه الدراسة على عينة من الفالحين وعددهم )       
أن يجمعوا بين الذكور واإلناث من فئات عمريه مختلفة ومستويات تعليمية متفاوتة ، وأعتمد 

شاركة كأدوات لجمع بالمالباحث فى الدراسة على أداة االستبيان المقننة باإلضافة إلى المالحظة 
  البيانات 

  -تساؤالت الدراسة :  –ب    
ماهى أبرز أنماط المشاركة السياسية التى يقوم بها الفالح المصرى ، وما حقيقة  -1       

التوجهات والقيم السياسية الغالبة فى الريف المصرى والتى قد تمثل حافزًا لبعض صور المشاركة 
مشاركة النشطة فى صور أخرى ربما تكون أكثر أهمية وفعالية فى حين تقف حجر عثرة أمام ال

 فى العمل السياسى ؟
إلى أى مدى تمثل معرفة رؤية الفالحين واتجاهاتهم نحو النظام السياسى بشكل عام  -2       

أمرًا الزمًا لفهم طبيعة ونمط الثقافة السياسية السائدة فى مصر ، وهل هى بهذا المعنى ثقافة 
كد على تدعيم الثقة بالمواطن وبقدرته على ممارسة التأثير السياسى ومواجهة األفعال مشاركة تأ

 الحكومية أم إنها التزال تعانى من سيطرة قيم الشك واالغتراب والسلبية ؟        
إلى أى مدى يختلف ويتمايز وعى وتوجهات الفالحين إزاء المشاركة السياسية تبعًا  -3       

 ماعية الخاصة بالسن والنوع والحالة التعليمية والمكانة االقتصادية ؟للمتغيرات االجت
  -نتائج الدراسة :  –ج    

بالرغم من أن النتائج أبرزت انخفاض مستوى المشاركة السياسية للفالحين بوجه عام ،  -1       
ت إقبال إال أن هناك بعض التفاوت فيما يتعلق باألنماط المختلفة للمشاركة السياسية فمعدال

 الفالحين على التصويت فى االنتخابات العامة تعد مرتفعة . 
رغم وجود بعض صور المشاركة مثل الترشيح للمناصب العامة واالهتمام بالقضايا  -2       

أعدادًا كبيرة من جماهير الفالحين فى  ال تجتذبالعامة ، وعضوية األحزاب السياسية إال أنها 
 الريف  
النتائج أن مشاركة الفالحين فى الجهود التطوعية الخاصة بمجتمعهم المحلى  أكدت -3       

 تشهد ارتفاعًا ملحوظًا حيث تجتذب األكثرية منهم . 
أوضحت النتائج أن الفالحين يميلون إلى ممارسة بعض أشكال الرفض السياسى  -4       

القوانين والقرارات الحكومية  بصورة سلمية فى الغالب ، وذلك إذا تعارضت مصالحهم المباشرة مع
 . 
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ن  -5        أثبتت النتائج أن كثيرًا من القيم واالتجاهات السياسية السائدة فى الريف المصرى وا 
أصابها بعض التغير تحض على تكريس نمط الثقافة السياسية غير المشاركة . فالفالح المصرى 

 لخاصة . اليزال منهمكًا فى مجتمعة المحلى ومشكالته اآلنية وا
أكدت النتائج أنه يوجد عالقة بين القيم واالتجاهات الثقافية ، ومستوى المشاركة  -6       

السياسية تتمثل فى أن الفالح يسيطر علية إحساس بالغ العجز وعدم القدرة على مواجهة األفعال 
ايا والشئون والعمليات السياسية ، وهو األمر الذى يدفعه إلى عدم المشاركة بفعالية فى القض

 العامة . 
أوضحت النتائج أن هناك تفاوت فى وعى واتجاهات الفالحين إزاء المشاركة السياسية  -7       

 طبقًا لخصائص خلفياتهم االجتماعية .
  

بعنوان " استطالع  1994الدراسة الثامنة : دراسة قامت بها " سلوى حسنى العامرى " عام    
  (1)اب والممارسة الحزبية " .رأى الجمهور المصرى فى األحز 

 

  -أهداف الدراسة : -أ   
  تهدف هذه الدراسة إلـى الكشف عن الوعـى السياسـى لدى عينة ممثلة من الجمهور       

المصرى ، وتعتمد الدراسة على استطالع للرأى وبطبيعة الحال لم يقتصر االستطالع على الوعى 
نما كان أحد المحاور أو األبعاد التى تهدف إلى التعرف عليها ، وبالتحديد  السياسى فحسب ، وا 

التعرف على معلومات الجمهور عن األحزاب والقضايا المرتبطة بها . هذا إلى جانب التعرف 
على درجة المشاركة السياسية للجمهور ، وتقييم الجمهور لفاعلية األحزاب ، والنظام الحزبى . 

 ن ، والمقابلة كأدوات لجمع البيانات . واعتمدت الباحثة على استمارة االستبيا
  -تساؤالت الدراسة : -ب    

 الجمهور عن األحزاب السياسية ؟  ما معلومات -1       
 ماهى معلومات الجمهور عن البرامج المعلنة لألحزاب السياسية ؟  -2       
 ؟ماهى معلومات الجمهور عن الصحف التى تصدرها األحزاب السياسية  -3       
 هل هناك مشاركة سياسية للجمهور فى األحزاب والممارسة الحزبية ؟ -4       

  -نتائج الدراسة : –ج    
لعل أبرز النتائج التى أشارت إليها الدراسة أن حوالى ثلث أفراد العينة ال يعرفون شيئًا  -1       

جد أن معظم هذه النسبة عن األحزاب السياسية ، وهى نتيجة لم تكن متوقعة إلى هذا الحد وقد و 

                                                 

 .  1379 - 1353( سلوى حسنى العامرى ، مرجع سابق ، ص ص 1)
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تتشكل من األميين والمتعلمين تعليمًا متوسطًا . كما أن نسبة اإلناث ممن ال يعرفون بوجود 
أحزاب تزيد كثيرًا عن نسبة الذكور ، وكذلك انخفاض درجة المشاركة السياسية سواء بالنسبة 

 للحياة السياسية أو غيرها . 
%( ال يعرفون أساسًا بوجود 64.5زاب فقد أتضح أن )بالنسبة للمعرفة ببرامج األح -2       

%( من العينة ذكروا أنهم يعرفون أن هناك أحزاب وهناك فروقًا بين برامج 35.5أحزاب ، وحوالى )
 هذه األحزاب . مما يشير إلى تدنى وعى العينة باألحزاب السياسية .

ورى ، ولم يسمعوا به %( ال يعلمون ماهو مجلس الش25.7أوضحت النتائج أن ) -3       
والمحصلة النهائية تشير إلى وجود قصور فى مستوى معلومات الجمهور فهناك تدنى فى المستوى 

 المعرفى ، وفى المعلومات تغذيها وتدعمها األمية . مما يشير إلى عدم وجود وعى سياسى . 
 
  -الدراسـات األجنبيـة : -2

بعنوان " ما وراء  1963عام  S . Kellerن كلير " الدراسة األولى : دراسة قامت بها " سوزا   
  (1)الطبقة الحاكمة " .

تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات التى اهتمت بالصفوة فى المجتمعات المحلية ،        
والقضية التى تنطلق منها هذه الدراسة هى وجود اختالف بين الصفوات داخل المجتمعات 

يز بالتجانس والترابط حيث تعبر فيها الصفوة عن الوعى األخالقى الصغيرة بوصفها مجتمعات تتم
للجماعة ، كما تظهر الصفوة بروح المشاعر العامة الموجودة داخل البناء االجتماعى   فى حين 

على العكس تمامًا فى المجتمعات الكبيرة المعقدة حيث تكون  S . kellerترى " سوزان كلير " 
ًً ، األمور أكثر صعوبة ، فالصف ًً ًً وة فى هذه المجتمعات تعبر عن الوعى الجماعى   أيضًا

ولكن يتم ذلك بقدر كبير من التباين الناتج عن تنوع مكونات البناء االجتماعى ، ولذلك تظهر 
الصفوة فى هذه المجتمعات فى أشكال متعددة ، وهذا التباين يرجع إلى زيادة نمو السكان  ونمو 

دارية ، ونمو التباين التخصص المهنى ، ونمو التنظيم ات الرسمية ، ووجود صفوة بيروقراطية وا 
 األخالقى بين أعضاء الصفوة .  

من خالل دراسة المجتمع الغربى الحديث أن   S . kellerومن ثم أشارت " سوزان كلير "        
وع الصفوة تحقق أعلى درجة من التباين الوظيفى ، وبالتالى تتنوع جماعات الصفوة ، وذلك بتن

مكونات النسق االجتماعى ، فالصفوة فى هذه المجتمعات الحديثة يشغل أعضائها مهن فنية عليا 
، وبالتالى تظهر الصفوات المتخصصة التى تؤدى دورًا كبيرًا فى البناء االجتماعى . وهذا التنوع 

                                                 

(1) Keller , S , Beyond The Ruling Class : Strategic Elites in  Modern Society , Radon 

House , New York , 1963 ,  65 – 76 .                                                                                  
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فى تخصصات الصفوة سوف يؤدى إلى تنوع فى أصول الطبقات فى المجتمع الحديث . وربما 
كون ذلك هو الذى دفع سوزان كلير إلى دراسة الصفوة من ناحية الطبقة . حيث سعت إلى ي

 (1)التفرقة بين المكانة الموروثة والمكانة المكتسبة كأساس للمكانة بالنسبة لطبقة الصفوة .
ويتضح من خالل هذه اآلراء أن محور اهتمامها ينصب على دراسة الصفوات فى        

ة ، ومحاولة التأكيد على أن الصفوة لديها من التأثير والقوة بحكم وظيفتها ما المجتمعات الحديث
يؤدى إلى دعم األداء الوظيفى للنسق ، كما يمكنها تحقيق األهداف التى تسعى إليها ، وذلك لما 
تتمتع به الصفوات من قدره على اتخاذ القرار السياسى فى البناء االجتماعى ككل . األمر الذى 

  تهتم بالعوامل االقتصادية واالجتماعية فى تحليالتها .جعلها ال
 

بعنوان " التحديث فى  1970عام  Snaibergالدراسة الثانية : دراسة قام بها " سنيبيرج "      
 (2)الريف والحضر " .

أجريت هذه الدراسة على جماعات الصفوة فى أنقرة ، وقد ركز الباحث فى دراسته على        
من المجتمع الريفى التقليدى " ماقبل الصناعة "إلى المجتمع الحضرى الحديث "  فترة التحول

الصناعى " والتى أدت إلى تغييرات هامة فى معايير التدرج الطبقى . مؤكدًا أن معايير اإلنجاز 
   أو األداء تعدو أساسًا هامًا من أسس التقويم الطبقى لجماعات الصفوة فى المجتمعات المحلية 

 ة . الصغير 
    -وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :   

أن الخصائص الشخصية لجماعات الصفوة فى الريف تعتمد على االنتماء القبلى أو  -1       
العائلى أو الثروة الموروثة ...ألخ . بينما فقدت هذه المعايير أهميتها كأحد المعايير الطبقية فى 

 المجتمع الحديث . 
رت هيئات ومؤسسات تشارك فيها جماعات الصفوة بشكل تطورى حيث ازدادت ظه -2       

فى هذه الفترة االنتقالية التى تمر بها القرى الريفية الصغيرة . وجود صفوات اجتماعية جديدة 
تلعب دورًا هامًا فى عملية التحديث بسبب القيم والمبادئ العامة التى تتبناها هذه الصفوة فى 

 تنمية . مجال التحديث وال
ظهور جماعات الصفوة من الطبقة المتوسطة بالرغم من زيادة حجم التباين الطبقى   -3       

 االجتماعى بين كل من صفوة القرية ، وبين جماعات الصفوة فى المدينة من ناحية أخرى .

                                                 

(1) Ibid , pp . 95 – 98 . 

(2) Snaiberg . S ; Rural – urban and modernism : Astudy in Ankara province , 

Demography . 7 , Turkey , 1970   .                                                                                                                   
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لدول ومن خالل هذه الدراسة يبدو جليًا . أن جماعات الصفوة فى المجتمعات المحلية فى ا       
النامية تتميز بخصائص ومالمح تتمشى مع التغيرات التى تشهدها القرية فى فترة المرحلة 
االنتقالية ، مع وجود طبقة من جماعات الصفوة الريفية لديها القدرة على التحديث والتنمية فى 

التقليدية فى المجتمع الريفى . كما ارتبطت هذه الدراسة بمعايير اإلنجاز واألداء بداًل من المعايير 
تحديد التباين الطبقى بين صفوة الريف من ناحية وصفوة المدينة من ناحية أخرى ، وعلى الرغم 
من أن هذه الدراسة أبرزت أهمية المقارنة بين صفوة الريف وصفوة المدينة ومدى دورهم فى عملية 

تماعية والثقافية والسياسية التحديث والتنمية ، إال أنها أغفلت العوامل التاريخية واالقتصادية واالج
لهذه المجتمعات . هذا فضاًل عن أنها أبرزت لنا مؤشرات ومعايير اإلنجاز واألداء دون االهتمام 
بالمعايير األخرى األكثر أهميه فى تحديد  التمايز االجتماعى االقتصادى لجماعات الصفوة من 

 فى القرارت السياسية . حيث الملكية والدخل والنفوذ السياسى والقدرة على التأثير
 1982عام    Yagendra k . Malikالدراسة الثالثة : دراسة قام بها " يوجنيدرا ماليك "   

 (1). بعنوان " تحليل ممارسة سياسة القوة لدى الصفوة فى قرية البنجاب المحلية الهندية "
هندية على أن الصفوة ركزت هذه الدراسة والتى أجريت على جماعات الصفوة فى القرية ال       

السياسية تشكل القوة السياسية واالقتصادية التى تؤثر فى بناء القوة فى المجتمع  المحلى . حيث 
أن القيادة السياسية فى المجتمعات المحلية لديها القدرة على ممارسة الحياة السياسية لما لها من 

 مكانة اجتماعية هامة تحتلها فى المجتمع . 
السياسى ، قرية الهندية تسيطر على النظام الدراسة على أن الصفوة السياسية فى الوتؤكد        

ذلك من خالل مشاركتها السياسية والحزبية والمرتبطة بالمستوى القومى فى عملية اتخاذ القرارات 
  -السياسية الهامة . وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :

بين جماعات الصفوة فى القرية الريفية وبين القوى السياسية هناك أنماط من التفاعل  -1       
 القومية ، والتى تستحوذ عليها الحكومات المركزية فى السلطة السياسية العليا .

تتشكل جماعات الصفوة فى القرية الريفية من أعضاء المجالس المحلية والسياسيين  -2       
ر والنفوذ فى حياة القرية . وقد جعلت هذه الصفوة والقيادات المحلية ...ألخ ممن لديهم التأثي

 السياسية والئها للسلطة المركزية العليا للمحافظة على نفوذها ومكانتها وحياتها السياسية . 
تحتل جماعات الصفوة فى القرية الصغيرة دورًا هامًا فى القوة السياسية ويظهر ذلك  -3       

 العليا فى القرية الريفية . من خالل الفئات االجتماعية للطبقات 

                                                 

(1) Malik , Y . K , Politics and Power in Anurban Commuity of Punjab , The India 

journal of Public Administraion , Vol . xxvш , No . 1 , January – March , 1982 . 
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إن بناء القوة فى القرية الريفية يتوقف على أنماط جماعات الصفوة السياسية . حيث  -4       
 تختلف أدوار كل فئة أو صفوة فى بناء القوة فى المجتمع وفقًا للمهنة والمكانة التى تحتلها هذه 

 الصفوة .
        بعنوان      1999عام   Fred Hollowsهالوز "  الدراسة الرابعة : دراسة قام بها " فريد   

  (1)" تنمية الوعى السياسى فى الدول الناميه " .
تدور هذه الدراسة حول أهمية تنمية الوعى السياسى من خالل المنظمات الحكومية        

تكمن فى والمدنية فى جنوب أفريقيا إذ يفترض الباحث أن المشكلة الرئيسية فى الدول النامية 
انخفاض المعرفة باألمور السياسية وعزوف الجماهير عن متابعة سياسات الحكومات القائمة 

إلى التخطيط السياسى السليم ، فضاًل عن تدنى نسبة المشاركة السياسية بين الشعوب  واالفتقار
 المغلوب على أمرها ، وكل هذا ينجم عن عدم الوعى السياسى بشكل عام . 

ن أجل تنمية الوعى السياسى البد من االعتماد الذاتى للدول النامية فى حل ولذا فم       
مشاكلها الخاصة من خالل إدارة مواردها المحلية ومن خالل المنظمات الحكومية والشعبية وأن 
فاعلية عمل هذه المنظمات يتطلب درجة عالية من المشاركة السياسية من جانب الجماهير 

ساهمة فى القرارات الهامة ، وهذه المشاركة لن تتم إال من خالل تنمية العريضة من المجتمع للم
الوعى السياسى بشكل عام باعتبار أن الوعى هو مفتاح تغيير حياة الفقراء إلى األفضل فى معظم 

 الدول النامية .
                                      2000عام  Nurbulat Massanovالدراسة الخامسة : دراسة قام بها " ما سنوف "    

 (1)بعنوان " الصفوة السياسية فى كأزاخستان " .
تتناول هذه الدراسة الصفوة السياسية والتى نمت فى إطار اإلدارة الشيوعية التى أدت بالبلد        

إلى تدهور اقتصادى بالغ الخطورة من خالل الديون وعدم القدرة على السداد والفساد ، عالوة على 
كما   الكازاخستانيةالرئيس وعائلته وحاشيته لعمليات تحويل السيطرة  إلى الصفوة السياسية  تشجيع

تركزت السلطة والقوة كإمكانية لتوزيع المصادر والوظائف البيروقراطية فى يد الرئيس بدون أى 
سيطرة أو تحكم من التضامن اإلدارى الكازاخستانى . وبالرغم من اختالف خصائص صفوة 

ة والمديرين إال أنهم تشابهوا مع شريحة البيروقراطيين الذين  يتقلدون مناصب رفيعة المستوى اإلدار 
والتى تقوم على مبدأ التخصص الذى فرضه الرئيس على الوظائف . كما أن سياسة التوظيف 
للمقربين لعبت دورًا هامًا لدى الرئيس حيث اعتمدت بدرجة كبيرة على تجنيد أكبر عدد من 

                                                 

(1) Fred Hollows , Raising Politcal Consciousness in Developing Countries , Acord 

Convention , www . google . com , Net , November , 1999 . 
(1) Nurbulat Massanov , Political Elite of Kazkhstan , Almaty , www . goole . com , 

Net , 2000 .  
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الذين يكونون طبقة من أصحاب النفوذ لذلك نجد أن هذا الجزء من الصفوة السياسية هم األقارب 
األكثر أرستقراطية واألكثر قربًا من التحكم فى المجتمع . باإلضافة إلى وجود شريحة رفيعة أخرى 
من التكنوقراط ظهرت كإداريين ومديرين وهذه الطبقة تكفل نظام األداء االقتصادى ، وذلك طبقًا 
لمصالح قبلية وعائلية وقرصنه محدودة لصالح الطبقة األرستقراطية من الصفوة السياسية وهذه 
الطبقة " التكنوقراط " كما هو واضح ليس لها أى طموحات سياسية فهى غير شرعية حيث ال 
يمكن أن يشاركوا فى العمليات السياسية ، وأيضًا ال يمكن أن يتنافسوا من أجل القيادة فى 

. وبالرغم من ذلك نجد أن هذه الطبقة تتسم بالصراع وعدم التجانس فمهمة هذه الطبقة  انكازاخست
هى محاربة المصالح القبلية المحدودة والعائلية والتى يستحوذ عليها الرئيس والمقربين من حاشيته 

يكمن فى التركيز الشديد للسلطة والقوة  كازاخستان. ومن ثم فإن الضعف األساسى للصفوة فى 
       فى يد الرئيس واستبعاد قوى المنافسين . 

  -وأخيرًا نجد أن منظرى التنمية مهمتهم الرئيسية تتحدد فى ثالث نقاط مركبه وهى :       
     أواًل : االحتكار للسلطة وكل مواردها بواسطة الرئيس شخصيًا والذى يمثل الصفوة الحاكمة .

يوعى الفتقادها المعرفة " الوعى " ومكانتها االجتماعية .    ثانيًا : سقوط سلطة النظام اإلدارى الش
 ثالثًا : التنصل من تأثير البيروقراطية الحديثة من خالل نضال ووعى زائف ضد الفساد . 

قد أُسس لكى يمكن الرئيس بمفرده    كازاخستانومن ثم نالحظ أن النظام السياسى فى        
إصدار القرارات واألدوار السياسية لألفراد العاملين بالحكومة ، باعتباره يمثل الصفوة الحاكمة من 

 كازاخستانوبذلك يصبح النظام السياسى نظام استبدادى ال يمكن الصفوات األخرى الموجودة فى 
من التأثير فى النظام االجتماعى والسياسى فى الدولة ، وذلك حتى ال يحدث الصراع بين 

 . كازاخستانالصفوات السياسية فى 
بعنوان "  2001عام   J . K . Kigongoالدراسة السادسة : دراسة قام بها " كيكنجو "    

  (1)دور الحكومة الفيدرالية فى زيادة فعالية المشاركة السياسية فى أوغندا " .
تدور هذه الدراسة حول معاناة أوغندا من االستعمار والديكتاتورية الراهنة ، ولكى يتم        

هذه المعاناة وتكوين دولة حقيقية حره البد أن يصبح صنع الدستور جزءًا حتميًا من  القضاء على
أجل التحرير ألنه يشمل تغيير من حالة سياسية راهنة إلى حالة أخرى . فضاًل عن وجود مظهر 
أخر لبناء الدولة وهو تحويلها من الديكتاتورية السياسية إلى الديمقراطية والتى تعنى المشاركة 

مة والفعالة للشعب فى العمليات السياسية لمجتمعهم أى فى اإلدارة السياسية للدولة  مما الها
يساهم فى تغيير الوضع الموصوف باالستبداد والكراهية وتحويله إلى أخر يتصف بالحرية 

                                                 

(1) Kingongo , J . K , Federal Governance as Ameans to Effective and Meaning Ful 

peoples _ Political Participation _ , Faculty of Arts , uni – Makerere , Uganda , www . 

goole . com , Net , 2001 . 
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والديمقراطية ويساعد على وضع الثقة والمسؤولية على كاهل المواطنين ، وذلك من خالل 
ئون السياسية لوطنهم والقضاء على الفجوة الكبيرة التى كانت موجودة أثناء مشاركتهم فى الش

االستعمار والديكتاتورية والتى تعتبر سبب فى انعزال المواطنين عن المشاركة مما أدى إلى حالة 
من الالمباالة بين الشعب واإلدارة السياسية لمجتمعهم ألنهم تأكدوا بمرور الوقت أن الدولة ال 

 لحهم ولكن لصالح الصفوة السياسية العليا . تعمل لصا
لذلك نجد من معوقات التنمية فى أوغندا غياب الوعى السياسى لدى الغالبية العظمى من        

السكان ، أما الفئة القليلة من الصفوة السياسية وبعض األوغنديين اآلخرين كانوا أصحاب فضل  
يهم السياسى والذى كان حافز قوى فى تحقيق فى تحرير الوطن من االستعمار نتيجة لنمو وع

يمكن القضاء على الديكتاتورية  –الوعى السياسى  –التنمية والحرية واالستقالل . فمن خالله 
والتى تظهر بسهولة فى مجتمع يعانى من غياب الوعى السياسى ، ويعانى من قلة الصفوة 

السياسية للشعب والتى تحفزه على تحمل السياسية . ولكى ينمو الوعى السياسى البد من المشاركة 
مسئولية تطوير مجتمعه ، حيث أن مشاركة الغالبية العظمى من سكان المناطق الريفية على 
سبيل المثال ستساهم فى التطوير السياسى واالقتصادى واالجتماعى . أما إذا أحجم الشعب عن 

دى ذلك إلى نوع من الالمباالة فى المشاركة السياسية والتى تعتبر نتاج لنمو الوعى السياسى أ
جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية . لذلك البد من تحقيق المشاركة السياسية 
صدار التشريعات حتى يمكنهم المساهمة فى بناء الدولة .   للشعب واشتراكهم فى إدارة المنظمات وا 

   -:رؤية تحليلية نقدية للدراسات السابقة  -3
بعد أن عرض الباحث ما سبق مناقشته من رسائل علمية ودراسات وأبحاث قد أجريت فى        

مجال الدراسة فإن من الطبيعى أن يلقى الباحث بنظرة تحليلية لهذه الدراسات حتى يتسنى 
 مجرد عرض فقط . ال تكون، وحتى  هذا الكتاباالستفادة من عرضها فى 

تلك الدراسات السابقة إال أن غالبيتها تنتمى إلى ميدان رغم التنوع الواضـح لموضوعات        
الدراسات السياسية أو االجتماعية السياسية ، ومن ثم فقد غلب عليها التحليالت الجزئية ذات 
النطاق المحدود فى حين تضاءلت إلى حد كبير الدراسات السوسيولوجية ذات التحليل البنائى 

حمد زايد " ولذا فالمطلوب مزيد من تعميق المقارنات المجتمعى الشامل باستثناء دراسة " أ
المجتمعية الشاملة . حيث يكون باإلمكان طرح قضية الوعى بمستوياته المختلفة فى ضوء عالقته 

، وذلك يفيد بقدر أكبر من الكفاءة فى التناول والفاعلية فى التحليل  المجتمعبالصفوة السياسية فى 
. 

د العزيز " فقد اهتمت بالصفوة المثقفة ودورها فى عملية التحديث أما دراسة " سهير عب       
السياسى ولم تعط االهتمام لدور الصفوة السياسية فى بناء القوة فى المجتمع المصرى . كما أنها 
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لم تهتم بالظروف التاريخية واالقتصادية واالجتماعية ، ولكن اهتمامها كان أقرب إلى التاريخ منه 
على الصفوة فى المجتمع والتعرف على الوعى  هذا الكتاب جتماعى ، لذلك ركزإلى التحليل اال

 السياسى لديهم . 
بينما ركزت دراسة " عاطف أحمد فؤاد " على حقيقة تكشف الواقع االجتماعى والسياسى        

الراهن فى غياب حقيقى المصرية خاصة أستاذة الجامعات المصرية المعارين والمتعاقدين فى 
رج مما يؤكد على اهتمامها بهدف واحد هو الصفوة المثقفة مثل دراسة " سهير عبد العزيز " الخا

وأغفلت دور الصفوة فى المشاركة السياسية وتنميتها باعتبارها من العناصر التى تؤثر على الرأى 
صفوة بواقع عملية المشاركة السياسية واالجتماعية وصورها لدى ال هذا الكتاب العام . لذلك اهتم

 .  المجتمعالسياسية فى 
 ه، وذلك من حيث اهتمام بهذا الكتابأما دراسة " نزار إبراهيم " فنجدها ترتبط إلى حد ما        

بدراسة قضية الوعى السياسى ، ولكن يبدو االختالف فى أننا نتناول الصفوة ومدى ادراكهم 
السياسية أو االنتماء إلى أحد  ووعيهم بالسياسة وطرق ممارستهم لها سواء عن طريق المشاركة

. بينما تركز دراسة " نزار  فى الجهود التطوعية فى المجتمع األحزاب السياسية أو المشاركة
إبراهيم " على فئة الشباب العربى المثقف باعتبار هذه الفئة تمثل شريحة مهمة فى المجتمع ، كما 

باب العربى فى عملية المشاركة السياسية يبدو االختالف أيضًا فى أنه لم يعط االهتمام لدور الش
 على دور الصفوة  هذا الكتاب واالجتماعية بالرغم من تركيزه على الوعى السياسى . بينما ركز

 فى عملية تنمية معارفهم السياسية واالجتماعية .
امرى وبالرغم من اتفاق دراسة " نزار إبراهيم " ، " إيناس محمد فتحى " ، " سلوى حسنى الع       

" من حيث التركيز على هدف واحد هو التعرف على الوعى السياسى  )المتغير المستقل( ، إال 
أن هناك اختالف واضح فيما بينهم من حيث )المتغير التابع( . حيث ركزت دراسة " نزار إبراهيم 

ن كمواطني " على الشباب العربى المثقف ومعرفة مدى إدراك هذا الشباب لمعانتهم السياسية 
دراكهم للصراع العربى الصهيونى وغير ذلك من مظاهر مختلفة . بينما ركزت دراسة " إيناس  وا 
محمد فتحى " على المرأة المصرية مع المقارنة مابين المرأة الريفية والمرأة الحضرية والكشف عن 
درجات الوعى السياسى لدى كاًل منهم . فى حين ركزت دراسة " سلوى حسنى العامرى " على 
عينة من الجمهور المصرى واستطالع رأيه حول بعض القضايا السياسية وذلك للكشف عن 
الوعى السياسى لديه . بينما اهتمت دراسة " ياسر سالم  مصطفى " بدور التنشئة االجتماعية فى 
تنمية الوعى السياسى ولم تعط االهتمام لدور المؤسسات التعليمية ووسائل االتصال الجماهيرى 

 أهتم هذا الكتاب بإلقاءب السياسية كمصادر لتشكيل وتنمية الوعى السياسى ، ولذلك واألحزا
 . المجتمعالضوء على هذه المصادر باعتبارها تلعب دورًا هامًا فى تنمية الوعى السياسى فى 
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أما الدراسات األجنبية فيغلب عليها التحليل النظرى أكثر من التحليل الميدانى ، باستثناء        
" يوجنيدرا   ، ودراسة  S . Snaibery، ودراسة " سينبيرج "   S . Kellerاسة " سوزان كلير " در 

الراهن بالتركيز على المناهج الكمية  الكتاب هذا  ، ولذلك اهتم  Y . K . Malikماليك "  
 والكيفية مثل استخدام المنهج الوصفى بطريقة المسح االجتماعى بالعينة العمدية . أما الهدف

فهو الكشف عن الوعى السياسى لدى الصفوة ومدى إدراكهم لألمور  هذا الكتابإليه  ىالذى سع
السياسية ومعلوماتهم عن األحزاب والممارسة الحزبية والمشاركة السياسية واالجتماعية ودورهم فى 

      .                                                                    المجتمعتنمية 



 

 
 

 
 

 

 

           
 

 
 
 
 

 
 

 نىاثلا لفصـال
 سيايسلاو  اعيمتجالا يعو لل ةر سفملالنظريات السوسيولوجية ا       

 
 

 

        
  اركسية التقليدية وقضية الوعى االجتماعى والسياسىلم ا النظرية االا أو            
 لمحدثة وقضية الوعى االجتماعى والسياسى ماركسية االياا ا النظرية نثا           
 األيديولوجيا والوعى  الثاا ا العالقة بينث           
 ابعاا ا اآلراء السوسيولوجية المفسرة للوعى السياسى  ر            

 ا      الصةخ           
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هات النظرية ، حيث يعرض تااول هذا الفصل مقولة الوعى السياسى عند مختلف االيتنا       
 حدثة ، والتطورات التى دخلت عليه مثل الماركسية الميخى المادى التار لهذه المقولة فى االتااه 

فى دراسة  ية شيوعا  او لالتاريخية )الماركسية( أكثر النظريات السوسيو  ةاديمالنظرية ال رتبتع       
د و لحدبا طةااإلح حد قف عندتال قضية الوعى السياسى فى علم االاتماع ، حيث تتميز بأنها

النظرية  ذهانت هستوعب التاريخ كله ولهذا كلت دتمتل ب ، رةالحاض ظةحللامع فى لماتلة ضيقلا
اهتمت  لمى بشأن الماتمع . حيثلعفى اوهرها مرحلة فكرية منطقية فى تطور الوعى والتفكير ا
ى اسسيالى علو ا نأ او بر ترها اعاصالمادية التاريخية بتحليل الوعى السياسى لدراة أن بعض أن

النظرية  ذههير البناء الطبقى فى الماتمع . وتنحاز لتغيل واصتلمة ابقلطعمل السى اسأمطلب 
لى على الماتمع ، كما تدعو إة بوضوح للطبقات العاملة وتؤكد أنها صاحبة الحق فى السيطر 

قة بالطو ا " ييار لتبرو لالقضاء على الطبقية والعالقات العدائية بين الطبقة العاملة             " ا
ر وتسود ينتهى الصراع الطبقى فى نهاية األمحيث خاصة بال ةلكيالمإلغاء ق ير طلبراوازية عن ا

بين المادة والوعى  اإلنسانية الحقيقية بين أفراد الماتمع . كما اهتمت بدراسة العالقة المتبادلة
ن يوانقلاخية بأن ير اتلاة لم الماديستو ،  عوالقوانين الشاملة للواود فيما يتعلق بالحياة فى الماتم

ستقلة عن وعى اإلنسان تماما  م هاأنى أ ، يةوعوضم ينانقو ى ه معاتلما رو طتحكم تى تالة ماعال
خية تهدف إلى تحقيق فهم علمى ، مثل قوانين الطبيعة . ويذهب ماركس إلى أن المادية التاري

 ا  يدام اتماعيةاال ياةحالو  ىعاماتاالع قاللماتمع على أسس منهاية ، فهى ترى أن أساس الو 
 غيير عالمه الطبيعى واالاتماعى .لى تدر عوقا ئما  ر دالتطو بل لن قاكائ نسانإلاو ،  كريا  يس فول

تمام روادها ها  محدثة والتى أنصبا سنتناول قضية الوعى السياسى لدى الماركسية المك       
ز ركيتلاالل خبعية وذلك من تلا ياقضا، و  يةمو لقا تاعلى قضايا اإلمبريالية العالمية ، والخصوصي

 Antonioش أنطونيو ارام، و  Herbert Marcuseز و كيأعمال هربرت مار هم أ  ىلع

Gramsci ا  هاما  فى قضية الوعى والسيطرة الفكريةر و دعتبارهما لعبا اب . 
 لحطصمللعالقة بين األيديولوايا والوعى والوقوف على أصل هذا اا ا سنحاول إيضاحكم       

 هذا تسبهاكأ التى ةفللمختنى اة وكشف المعايياسسالمعرفية وال هتالالدو  –يديولوايا ألا –
مصطلح من خالل التحليل التاريخى واالاتماعى الستخالص معانيه المتداخلة وتنسيقها على ال
 ياالو يو دين األيقة بالو يتيح لنا من خالل القيمة اإليضاحية للمصطلحات القدرة على تحليل العنح
 .  ىعلو وا

عامة والوعى ة فى بصيرا  سنتناول أهم اآلراء السوسيولواية الخاصة بدراسة قضية الوعوأخ       
 السياسى بصفة خاصة من خالل تحليل نقدى لهذه اآلراء .
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  -: سىايسلاو  اعىمتجلى اعو لة ايضقو  سيةكر املا ةير ظنل: ا لا أو 
     

ت واالتااهات الكاموعة من المشم( بة )الماركسيةخييار لمادية التظرية ااهتمت الن دلق       
مختلف النظريات السوسيولواية بغض النظر عن تنوع م هتماالفكرية التى تشكل بدورها محورا  ال

ة ، فهى تنتقل من تحليل بناء الماتمع وعالقاته االاتماعية ومبادئها المنهاية إطاراتها التصوري
ء انبلر ااهو تبحث  فى ظ مث.  ىساسيلا ىوعلا نمو عن جاتنى الطبقصراع الالو  قاتالطب ةإلى دراس

االغتراب " الالوعى " ومظاهره وتفحص التغيرات االاتماعية س أسالفوقى واأليدولواى وتبين 
  (1).والثورات 
ر االتااهات " أكث Englesلز إنا & Marxالنظرية التى صاغها " ماركس  ذهر هتعتبو         

فية لتفسير عالقة الوعى بالواود ، ا كاعلى اعتبار أنهالنظرية أهمية فى تناول قضية الوعى 
لم العقدم لهذا ذى يال زيمتملا ىساسألاه ر اطإبع تمماال معل ده النظرية بأنها تمويؤكد رواد هذ

سألة السوسيولواية المعرفية األساسية ، وهى مسألة العالقة بين الواود الم علىة ميلعإاابة 
 يا  مستقال  عموضو  لك الوعى الذى تعده المادية التاريخية واقعا  االاتماعى والوعى االاتماعى ، ذ

ا فالمادية هذلى وع ، له حا  وضو و قة در ثكأ وأ لأق يكون دق ا  اسكعلوعى وترى الوعى انعن ا
القوانين العامة للتطور االاتماعى وصور  رسية هى إطار علم االاتماع العلمى الذى يدخرياتال

 (2) .لنشاط االاتماعى التاريخى لإلنسان ال حدوثها وتاسداتها من خال
ألفكار لفت النظر ا رن إبراز هذه النظرية ألهمية العالقات االقتصادية فى تكوين وتفسيكل       

صادى لها بعد أن كانت ذات بعد ااتماعى فقط . بيد أن الماركسية بقدر إلى البعد المادى االقت
 لاز تين فأخذ وما لفخم نيهتااا ينصراع بلاب ما ساهمت فى تبلور هذه القضية ما فتحت أبوا

ن يفسرونها بأصولها ريى " بأصولها المادية البحتة وآخالوعمعرفة " ن الرو سفي نريبين منظ راحيتأ
العناصر ماتمعة تشكل أساسا  لألفكار  ذهأن الاميع متفقون على أن هاالاتماعية علما  ب

  (3).والمعرفة " الوعى " فى الرأس البشرية 
الشكل المادى يمثل الشكل الرئيسى " أن  Englesلز إنا & Marxؤكد " ماركس يو        

ية أو أو ثقافألشكال أو المظاهر األخرى فكرية أو سياسية فة النشاط البشر الذى ترتبط به كا

                                                 

 ةفر علما دار ، ىبال قراز بد الع على، ى محمد لع ترامة محمد،  سىالاتماع الماركا مر ، نقد علمو و ( بوت1)
 . 10 ص ، 1984ة ، إلسكندريا، عية املاا

 
 

 

 . 88عبد الباسط عبد المعطى ، اتااهات نظرية فى علم االاتماع ، مراع سابق ، ص  (2)
لبنةةان ، ، س بةةر اةةروس  ، منشةةورات ىغربةةنى والفكةةر الدو الخلةةالفكةةر  نيبةةرفةةة معال ااتمةةاع لةةم، ع فاطمةةة بةةدوى (3)
 . 98شر ، ص نن سنة دو 
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ى ية فناء عملية اإلنتاج االاتماعى لحياتهم المادأثيقول " يدخل الناس  حيث (1). ألخ…دينية 
اج تقوى اإلن ورية ومستقلة عن إرادتهم وتتفق مع مرحلة من مراحل تطورضر ت محدودة و عالقا
سى الحقيقى الذى األساد لذى يعاتمع لماادى لتحتى االقتصقوى اإلنتاج البناء ال، وتشكل  يةادالم

حدودة من الوعى م ياسى ذلك البناء الذى يعبر عن أشكاللسينهض عليه البناء الفوقى القانونى وا
قلية علامليات عكل عام الووسائل الحياة المادية تحدد بش اإلنتاج أسلوببذلك فإن و  الاتماعى ،ا
الذى يحدد حياتهم " واودهم " لتالى فليس وعى الناس هو وبا (2)."  ةايحلل ةيماعتاالاو لسياسية او 

         (3)لتى تحدد وعيهم .ا هم " هىواودولكن حياتهم " 
تعليقه على ذلك أن ما يقصده " ماركس " هو أن فى  Plamentz ز " تا" بالمين ىر يو        
 ةنيعمت اقالع ىف نو ليدخ نهمإف األساسية ماتهاحا عشباإئل اوسإنتاج  ىفن و ناو عتي اندمعالناس 

هم البعض ، وتلك العالقات تحتمها الضرورة وتكون مستقلة عن اإلرادة والوعى وهذه هى ضعب عم
ثل حاااتهم ، وتم عما يشبى تختلف باختالف الطريقة التى ينتج بها الناس عالقات اإلنتاج الت

 اذهل مالعا عباطال ديدحتعن  ةلو ئسملا ىهو ،  عمتاملل ىداصتقبناء االال هذهت اإلنتاج اعالق
 الفكرية . طهع أى لقوانينه ونظمه السياسية ، وأواه  نشامتاملا

االاتماعية تهم دد حياحى تتياتهم هى الر ونظلناس ذن أنه ليست اهتمامات اإى ذلك معن       
رى لفكاشاط النو سياسية لالنظم او نين قوالا  اأيض تتغيرى دااالقتص الماتمعولكن عندما يتغير بناء 

 (4).غير بدراات متفاوتة السرعة ث هذا التويحدللناس ، 
ال        ن الةوعىألةى كد " ماركس " و " انالز " فةى " األيةديولوايا األلمانيةة " عيؤ ثم  نم       
قى يبسةااتمةاعى ،  و اج وهةو باألسةاس نتة أن يكون شيئا  آخر سوى الواود الذى تةم وعيةه عيستطي

نو  ساركم لو قيو .  ودوا بشرلل مادامك ذلك  ية البحتة تكتسبعيبطلا مو لعال ىحت"  زلاا 
 (5).للبشر "  لحسىخالل التاارة والصناعة ، ومن خالل النشاط ان ا ومادتها أصال  مهدفه

 ىذلا ىحلقعى اد الواو ى أفكار " فيورباخ " على أن السماء ماهى إال نتاج زائف للواتأت ثةم       
أن يفكر فيما يتعلق بالعالم قبل أن نسان سبق الفكر " الوعى " بالمعنى الذى يستحيل على اإلي

                                                 

(1) Zdravomyslon , A .G , Development Marxist Sociolegical Theory , London ,1986 , 

pp . 114 – 115 .     

(2  ( Marx , K , Acontribution to the Critique of political Economy , Mosco , 1971 ,        

p . 214  .  
 

(3) Chris Abele , et al , Marxist Criticism , htt ; // www . aber.ac. uk /media/Document/ 

marxism / marxism 04 . html , Net , October , 1997 . Introduction .                                   

 111–110ص ص،1984دار المعرفة الاامعية ، اإلسكندرية ، ، اعمتالم االع ختاري ، دى محملع محمد( 4)

)5  ( Marx , K & Engles , F, Collected Works , Lawrence and Wishart , London ,Vol.5 , 

1976 , pp . 36  – 38    .  
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 فىو  ،يأتى فعله فيه . فالفكر " الوعى " يستخلص من الواود وليس الواود من الفكر " الوعى " 
ان إلنسخ ااربفيو ك ر يد إطار ذلك ناد ماركس ينتقد فيورباخ مؤكدا  أن مدخله غير تاريخى . إذ

الدينى فقط ، ولكنه  ناسنإلا ىلإ ساننإلا عال يرا وهو  ، تمعاالم ىلع قباسنه ألى ع در امال
 مىه ينتالدينى ذاته هو نتاج ااتماعى ، وأن الفرد المارد الذى يحلل وريفشل فى إدراك أن الشع

مستوى عند  خ تظلابة لفيور يادإلى شكل معين من الماتمع . ومن ناحية أخرى ناد أن النزعة الم
هناك فى الحقيقة تبادل دائم  امنيب.  ىداملاود والل ا  طسبم ا  ساكعنا رعتبي ىذلا ىفسلفلب اهذلما

 لوعى والممارسة البشرية .ا التأثير بين
ط لنشةةاقةةة أن ايقحعةةن التعامةةل مةةع  ازعةةاى اخ " المةةادبةةر و فياركس " أن مةةذهب " " مةة ىر ويةة       

 إلةىر نظليصور العةالم بةا دهناك ذلن م دال  دارية للبشر ، وباإلت اطالنشوعى وللل الثورى هو نتاج
أن الظةةروف تتغيةةر بواسةةطة  كسير أُحةةادى للعةةالم المةةادى علةةى األفكةةار . ومةةع ذلةةك يؤكةةد مةةار أثتةة

ن أاةةل ا    مةةأيضةة داةةو واللغةةة هةةى الةةوعى العملةةى الةةذى ي ، عىاللغةةة قديمةةة قةةدم الةةو أن و  (1)البشةةر .
 دو اةو و ، ر األفكةان ر عةيبلتعاا  . فةيخصةه شل سبةنبال ادتو  فهى بلسبا هذاول ر ،شباآلخرين من ال

اج ااتمةاعى حيةث يكتسةب الفةرد نتةواس يعتمد على واود اللغة ، بيد أن اللغةة حلا زو ااتي ئش ىأ
كمةةا  (2)الماتمةةع " .     فةةى  هبةةالنظر إلةةى عضةةويت هيةةوعزات المقةةوالت اللغويةةة التةةى تشةةكل مرتكةة

 ساسةةأ ىلةةع رو طةةتو ة ركةةح لةةةاحى فةة فةصةةو ب ىدهةةذا العةةالم المةةا سر تةةد يخيةةةد أن الماديةةة التار يؤكةة
ى عموميةة أى تلةك ادن أكثر القوانين التةى تحكةم تطةور العةالم المةع فشكتو  ى ،لدو اأ ىيكتكالدي

عات الحية وكذلك ظاهرات الحياة االاتماعية ضو لمو القوانين التى تحكم كافة مااالت الواقع فكل ا
ى لكما لحو تال ونانوق،  دداضألاع را حدة صو سية . لادل األسان اقواني سساوالوعى تتطور على أ

معرفةةة " الةةوعى " بوصةةفها اللنفةةى . كمةةا تةةدرس أيضةةا  القةةوانين التةةى تحكةةم ا نو ناقةةو  ىفةةيك ريةةغت ىلةةإ
كةةد الماديةة التاريخيةة بةأن القةوانين العامةة التةةى وتؤ  .ى عمليةة والتةى تعكةس قةوانين العةالم الموضةوع

 ينمثةةل قةةوان امةةا  تم اناإلنسةة ىقةةوانين موضةةوعية ، أى أنهةةا مسةةتقلة عةةن الةةوعتمةةع تحكةةم تطةةور الما
قلة عن وعى اإلنسان تماما  مثل قوانين الطبيعة وهى كن مستموية رفأيضةا  قابلة للمع هىو  عةبيلطا

  (3)ى .ملالع نشاطهفى  منهايد تفيسأن  اننسلإل كنيمفة و ر معلل ةلابأيضا  ق
 لتاريخا ورتط ىفر فكاألا لعبهت ىلذر او دلل اتااه دركس " قال " مد يفهم أن تحليق هكذاو        

،  اذه من  شئ ف إلىدهي س لمكر امفللمادة .  كاسعنا در ماا هنى ألع ةر كلفا تصورت نهاأو أ ،
                                                 

ة طبعةال ، ةهر االقة ، ارفعةالم ارد ، عمتامبةال ننظرية االاتماعية المعاصرة دراسة لعالقةة اإلنسةال، ا يلةللى ( ع1)
 . 109 – 108 ص ، ص 1991 ،ة لثثاال
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المادية سابق على واود أفكارنا عنها ، لكنه كان  األشياءود اأن يؤكد أن و  هيلإ فما هدل ل كب
.  مثمرة يكيةكتلاركة ديحى ا فهمنبي ايمر فثأتلاو  ريثأتلا ندالاتبيؤمن تماما  بأن األفكار واألشياء ي

 كهيال تل ليةفى مثال احلاو ه ماة . كقطلة مدحاو  ةفكر لليات اتست يس لكمار  ياء عندشألا لكن
 ق . لطقق المحتإلى  ا  قريطانية نسإلوا خلتاريا لتطور علتالتى الية االمث

كر ى فلإ تذهب سكر فلسفية للفكر االاتماعى عند مالا سسة واهة نظر تفحص األمثو        
ل     " اثملل الى سبيع ، فنادم وهره فى هيال من حيث مصدرة وطباعه العاماركس هو فى ا

قد أقام الماركسية خالل ثورته على الهيالية ، وربما  سركمايؤكد أن  R . Tuker"  كرتي تر برو 
 يمكن تلخيص منازاته بقولنا أنه أوقف هيال على قدميه . وهكذا نقرأ مرة أخرى فى مؤلف تيكر

R . Tuker  رد ترامة وقتية للحقيقة التى ام نم رثكأ ىف لال ينشغ نهأ هسفنر تبعأن ماركس ي
  (1)ية .دالماللغة إلى ا ةيالبالفعل عن العالم من اللغة المث تم اكتشافها

على  تطور  ىو رة ، فإن " ماركس " يبدأ بالمادة . والمادة تنطدأ بالفكب" ي " هيال ذا كانا  و        
ذا كان هيال ديناميكيا  فى تصوره المنطقى لتطور ا ة ،ركوح  ا  يميككان دينا اركسمن فإفكر . لوا 
ذا كانتاسنإلا تاعمتاالمر و طخى لتير االت ىلدالا هر و صتفى  رخآلا هو التى تحدد  الفكرة نية ، وا 

 الفكرةد يخ عند ماركس وبصفة أساسية البناء التحتى هو الذى يحدل فإن التار ياالتاريخ عند ه
 ىنعاد ق لداالن  أإالل ، هياك د مفكريغم اعتراف " ماركس " بشرف تلمذته عقليا  على وبر  (2).
ورباخ يف –ماركس  - . ولذلك يوافق الدتعم هلاعي أن كسر ام ىعل ناك قدف مث منو  ، هييدى لع

أن ود هى او وال"  ىهيال إذ يؤكد أن العالقة الصحيحة بين الفكر            " الوعل فى نقده
ال كن الواود ول ، الواودق من الواود موضوع والفكر " الوعى " محمول ، فالفكر " الوعى " ينبث

ى نظرة واقعية ، حيث علك ش بال     ق وافيس ركما" الوعى " ، وبذلك فإن ر فكالن م قينبث
 ل للمعرفة ،ى تفاعله المعنى مع العالم المادى القابلعقل البشرى فل تصبح األفكار وفقا  لها نتااا  

 أن هذا الر . غي الخبرة معطاه فى العقل البشرى مستقلة عن انبثاقهتواد كمقوالت  األفكار الف
شأة الماتمع أو تطوره . ن ريسفتل حتميةلا ةيداملا ةفسلفلا نع مو نى أ قيبطت دحديتلبا نمضتي

شكل اإلنسان ر الادلى بين الذات والموضوع ، حيث يل من خالل الحواشكفالوعى اإلنسانى يت
 لو احي مهلفا هذات ، وبقخالله العالم الذى يعيش فيه مثلما يشكله ذلك العالم فى ذات الو  من

                                                 

 . 113محمد على محمد ، تاريخ علم االاتماع ، مراع سابق ، ص( 1)
 ص ، 1996 ة ،ور لمنصةا، ر شةوالن ةعةطباللر امعة،  االاتمةاع علةم يةةر ظن ىفة تاءاقةر  ، هللاد بع ملسالد اعب( 2)

 . 92 - 91 ص
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له عى المادى سواء كانت قاو لا مالعلا ىف شيعي ىالذ عللفاقى يقحلا نانسإلايد دحت ةداعإ  كسار م
 (1)أو االاتماعية . البيولوايةطبيعته 
 ةياناول حتى ف ىلمادى للتاريخ مع المفهوم المثالفهوم اتضح من ذلك مدى تعارض الميو        

عية  امتاالا  ثادحاأل ئراس سأسا وه رشبلا ىعو  نأ نو ر ي نو يلاثملاف.  ا  ماتلبشر تعارضا  ا
ل " كما يستخدمون مقوالت مثل الرأى العام " والروح القومية عقلروح " و " الويطلقون عليه اسم " ا

اة يأن الح نو ا يزعمموح الشعبية " للتعبير عن الوعى االاتماعى ، كومية " والر لقو " الروح ا" 
ظواهر ذات  ىو س تسيل ةيببعلى س ىو تحت اهنأل.  ماعلا ةببيسلا أدبمل عال تخض ةعياماالات

قات بين ن الوعى االاتماعى يقوم على مثل هذه الروابط والعالفإنفسية ولهذا  طبيعة عقلية أو
اع مم  االاتلة فى عيليات االاتماعية من واهة نظر االتااهات النفس. وعند تحليل العم معالمات
قات المادية أو العلل ضر عتلا نو د ، تايالمثلاو  ثواعبلوا انىسنإلاوك لسلا على زركتا ناده

سانى ، بل مستقال  عن الوعى اإلن دال يوااتماعى للماتمع ، فالواود االاتماعى الواود اال
 ةريظللن دضامعل فها به ، ولقد نشأت سوسيولوايا المعرفة كرد يرتبط بإحساس الذات وعالقت

لسوسيولوايا  ةيساسألا ةمهملا نأ تأر ث حي ، هتطور ه و تأنش ةاسر ى ودلوعا فهم فى يةساركالم
 كدتؤ ن حيى ف ، عىمااتالا ودواالل الخ منة رفمعالر هو ظ يةيفك شفك المعرفة تكمن فى

 ى .عم الذى يلعبه الواود االاتماعى بالنسبة للو النظرية المادية التاريخية الدور الها
   عضو ى ذلا ىلدالا هجمنلاو ه سكر ما مهخدتاس ىذلا جهنلما نأل و قن الكيما ذهكو        

ولكن  ، اهئافضات واختاقنلمتا ءو شن يقطر ن ع اركفألل ا  يلقائت ا  هيال ، باعتباره تطور  هلصأ
  م الحقيقى كعملية تطور وحركة . استخدمه       ى يفسر العالادل هذا الادل إلى ادل مماركس حو 

 اذه   ىففالية . مسأر لام سا هعليوا ى أطلقلذر اصالمعا ىبور ألا معاتمللم هليلتحى ف هعباتو وأه
تين هما قبط  دو اعية فى و ناصال ةر الثو  على بتى تر ذعى التماااال جاتمع يتمثل تنظيم اإلنتاملا

 وهىيا ليتار و بر لسيطرة وهى المالكة لوسائل اإلنتاج ، وطبقة   اسمالية المألر البراوازية ا بقةط: 
 . ملةعاال ةقبطال

لمسيطرة   بقة اطلا نيب ىقبط عا ر ص اهب داو ي ةيقبطلا تاعمتاملا لك نأ سكر ام دؤكيو        
ة والعسكرية والفكرية سية والقانونيالسيطرة السيا اهل نو كوالتى ت ، ةاديملا جاتناإلل ئاوس كلتمتى تال

سم الناس نقا يلموطا جنتال اإلئاسو  ىف ةاصخكية اد ملتو والطبقات الخاضعة أو الُمستغلة وطالما 
 لئاسو  كاله لمونعييملكون سوى اهدهم يب ن المو  ، لئاسو لا هذهن و كليم نم لىإ معتمالفى ا

ينهم ، سيظل هناك صراع بو  ن هذه الطبقاتئما  عداءا  بياد كانهم فسيظل نهو تغلسي نيذلا اجنتإلا
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 هذهت ء كاناسو العاملة  تقاطبلل لالستغالا اذديدة هعوقد شهدت الماتمعات البشرية لقرون 
 (1). اكمةلحا ناعيين من اانب الطبقاتصلا لامعلا وأحين الفلاأو  ديبعلامن  قاتبطلا

وسةةةائل  ىلةةةثةةةم فالطبقةةةة التةةةى تسةةةيطر علةةةى وسةةةائل اإلنتةةةاج تسةةةيطر فةةةى ذات الوقةةةت ع نمةةة       
هةم ل عاج تخضةتةن أفكار هؤالء الذين يفتقدون السيطرة علةى وسةائل اإلنإى فلاتلا، وب العقلىاإلنتاج 

 ىخةةةر ت األقةةةابطتخضةةةع بةةةه ال ، وهةةةو مةةةايعنى أن الطبقةةةة المسةةةيطرة تنمةةةى مةةةن الوسةةةائل الفكريةةةة مةةةا
التعاونيةةةة األولةةةى نظةةةرا  عةةةن طبيعةةةتهم  ى "عةةةو الل" ا نم مغتةةةربيلهةةةعيا او مةةةهةةة.  الهالتغاسةةة رسةةةيتو 
 ايةر اتليرو بلا نأ افة إلةىضةهةذا باإل.  اةدلىالض قتنةالال عةتفار اطةإ ر فىصاعن دمار  لىإم تحولهل
 – همنارغم مةةةةن أنهةةةةم بإمكةةةةبةةةةال (2)تكةةةةون واعيةةةةة بمصةةةةالحها . االسةةةةتغالل ال اذهةةةة لثةةةةمل اهوعضةةةةخو 
 لمةةةن خةةةال اهةةةذ الةةةو فعأن ي مهيكونةةةوا أو ينمةةةو وعيةةةا  باأليديولوايةةةة المضةةةادة وعلةةةي نأ –برولتياريةةةا لا
لحهم ، وسةوف ينمةو اصةم معدتة ةياسةسي ابز حةأين و تكةو  يةاعصةنة يلامع تاباقن ىف همنفسأم ظينت

ه نةةأل مةةن خةةالل الصةةراع والنضةةال ، ويختفةةى الةةوعى الزائةةف القةةديمط الةةوعى السياسةةى الحقيقةةى فقةة
 ىقيقةالح ىوعالةو مةنر . ويمكةن أن ييهامةالاس مصةالح عكةي وال ةفةر تملا اتاعةاملا حلصاس مكيع

ى مقابل أيديولواية المالك( ف ةة مضادي)أيديولوا ةياو ليو ديألا او ور يط اندمعفقط  بعلاماهير الش
 أن او نةةإلمكةةان هزيمةةة المةةالك الرأسةةماليين الةةذين يحةةاولون أن يبيباالتةةى تعكةةس فعةةال  مصةةالحهم . و 

 ىيقةحقالى عالةو  امةن ايةة ، إذالوحيةدة الحقيق ةقةير طلامةاعى هةى اتاال ملالعةا إلةى رظةنال ىم فةريقتهط
ياريا تتمتةع باانةب مهةم تلو ر بلا نأ سكر ام  حضو أة كما كيمللا ىلإقر تالتى تف بعالش هيرماا ينب

"  ةرفةةعالم لةةىع مةةن اوانةةب القةةوة هةةو ضةةخامة عةةدد أفرادهةةا ، وأنةةه باتحةةادهم وتنظةةيمهم واعتمةةادهم
سةتغلة د رأى ماركس أن اإلطاحة بالطبقةة الرأسةمالية المولق (3)م .فهاأهد قيقحت ونيعتطيس"  ىعو لا

يتبعةةةةه ترااةةةةع فةةةةى التكنولوايةةةةا أو فقةةةةدا  للمزايةةةةا  ال  الطبقةةةةة الحاكمةةةةة وبنةةةةاء السةةةةلطة  وايةةةةة، وأيديول
يةةة يقحقال ةلديمقراطيةةا ابيةةو وتالي اللخةة نى أنةةه مةةأر  كةةذلكو  ج ،انتةةية لإللاسةةمأالر  قةةةييةةة للطر عاالاتما
 لنظةةام الرأسةمالى البراةةوازىمةين لز " الالوعةةى " المال   غتةرابالل واالتغسةةالا ندة فةإيةةدلاة ايللشةيوع

ضةحة فةى البيةان الشةيوعى الةذى دعةا فيةه إلةى الثةورة ويتوقةع مو يزوالن نهائيا  ، وكل هةذه األفكةار س
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 هةى ايةر ايتلرو لبل ةريو ثتكون الحركة ال" أن  Engles Englesلز إنا & Marx سكر امن " مكل 
  (1)واعية .مة    الساحلا ةركلحا

البرولتياريا راك تاريخية يتمثل فى إدة المادية العى فى النظريتحقق الو أن  ذلك ىيعن       
ه . وأنه إذا كانت معالبراوازى وتحطيمه وليس التكيف ق لمصالحها ، ومن ثم الثورة على النس

 ن، فإته ور دسرعة   و  لاملاس رأم اكر تل ديشر ال سلوبألا ية تسعى إلى تحديداز عقالنية البراو 
بروليتاريا لا –    اهضقيق نخل ىلإ دهاو يقد و محدلاى ناللها العقفع تاليتامتك رادعن إها ر صو ق

 يا  لها . نفذى يشكل نقيضا  أو لا –الواعية 
 قيقحتل  ىتسع نأ اهأنه حينما تتأسس البروليتاريا ، فإن ذكاءها العقالنى يفرض علي بيد       

الو  طبقية ، ستيلو  ةيعتمماف داهأ   ةير ظنلا ةميهأ  نمكتو  ا  قبساة يواز ار بلافعلت  ا كماخلقت نفيه ا 
زيا  للسلوك الواعى بين وابقى . حينما تشهد حركة التاريخ المتنامية تطلا لمعلل ةخياريلتا ةيداالم

ب اسعلى ح ةيبراواز لاق وعى تحق – ايل ثورة البروليتار بق –البراوازية والبروليتاريا فقبل التاريخ 
ى عو ضو ملا عىالو  إنف يقىقحالن اسنإلا ريختا حيثه دعبما أ . اير تايرولبلل فئزاال عىالو 
 ستحيث تصبح المصالح الاماعية ولي ، ا تأسس على حساب الوعى الزائف للبراوازيةير اتيلو ر للب

            (2)السلوك اإلنسانى . عىالطبقية هى المقياس الحقيقى لو 
 لطبقاتا ثرا أكظروفه كمة بحيماركسال صورت فى ارياوليتلبر ة ابقلك تصبح طذخالل ومن        
تصبح هذه  ثمذلك إلى ظروف مادية موضوعية تعيشها هذه الطبقة . ومن راع وتقدمية وي ثورية

يادة دراة التضامن بين صفوفها . ز  الطبقة على دراة عالية من الوعى السياسى ، مما أدى إلى
ثورة ال اءلو  ةلمحاوهذا الوعى السياسى والتنظيم هما اللذان ياعالن من طبقة البروليتاريا 

 نسانإلل االتغسالع حد ضو و ،  اإلنتاج ئلاسو لاصة خال يةكملالة الإز  لىإ دفهتالتى كية ار تشالا
أسمالية إلى الماتمع الاديد لر اتورية البرولتياريا هى فترة التحول من اتكيد ربتعتو .  نإلنسااخيه أل

ا هفقو م معيتدى عل اير ايتلرو بة البقط عملللبرولتياريا ت رىأو الشيوعية . وفى فترة الحكم الديكتاتو 
يات او لو يديألا ا  ضيأ رباحتكما  ةالعامل ةقبطال حلامصو  ةملعاا ةيكمللا مدعيتب لك، وذ قوة لكب
 ية واألخالقية التقليدية ، وتستبعد الصورة المؤلمة الغتراب اإلنسان " الالوعى " . ر كفلا
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     ات ادتقنال تضر عت دقا ه أنإال ةية ماركس الشهير وبالرغم من أن الكثيرين قد أيدوا نظر        

  -ى :لا يما منهة ديدع      
لمةةةةا     ع نكةةةةو ت أن نكةةةةميال كلذلةةةةو  ، ا  يةةةةنمز  قاطةةةةنلا ةدو دحةةةةم ةيةةةةاو لو يديأ ةيةةةةر ظن بارهةةةةااعت -1   

 للماتمع ومواها  للعمل .
ذلك  كدع ويؤ قاو فى الاة وهذا لم يتحقق او طبقى قائم على المس اود ماتمع البو بؤها نت -2       

 . لهة بعتالا لو دلاو  ىوفيتلسا انهيار االتحاد
لتى ا ةبطلرااو خ اريلتدة لدحملا ىو قلابة اثمب ية هىدصاتاالق ن العواملأى عل ادهيتأك -3
ل واحد هو العامل   اممعات أى أنها فسرت الحياة االاتماعية وفق عتاملا نيب حدو ت

 فئاظوو  لياتعم ىالعامل األساسى ف يمكن اعتباره ال االقتصادى . والواقع أن هذا العامل
 ةيالذات  هنأركابماعى اتالا دو او ر التفسيفى  يهلد عاعتماال نكمي الو  ، معاتملا

 . ةيضوعو والم
ية رئيسية وخاصة بأهمة كيكننا القول أيضا  أنه على الرغم من تمتع الماركسية الكالسيويم       

 ةليالتقاسب عتمتي عىو ن الأ ىفقت مسألة مهمة تتمثل غلوالوعى إال أ فى تحليلها للماتمع واإلنسان 
ى علو ل ايكشت من ما  مه با  اان رسفت ةيادلما جاتاإلنت االقع فإن مثمن و د ، للواو بة سنلاب ةيبسن
 تفسر كل الوعى . لكنها ال رشبلا دنع

 

 -: ياسىوالس اا . الماركسية المحدثة وقضية الوعى الجتماعىثاني
 

م ءالتن تا أهكنيمتى ح كسيةر امال ةلنظرير اويتط ىف رك الكثير من المفكرين والفالسفةأشت       
ا هذه الماتمعات فى له ضتر ة الهائلة التى تعماعيتغيرات االاتلوا حديثةلامعات لماتعة ابيطع م

لذى مى والتكنولواى ، اعلدوات اإلنتاج نتياة للتقدم الأ العصور الحديثة والتى أدت إلى تطور
ت رايلتغاإلى  ةفضااإلب ،تصال   واال معالإلائل اوس دمتق ةعر لفترة والذى يتميز بسا حدث فى تلك

هور العديد من ظ ىف لماو علا ت هذهمهسأ لقدو ا ربو ى أفت ناعية التى حدثلصاورة لثلة المصاحب
ى للنظرية اينة لكنها لم تخرج عن اإلطار المعرفى واأليديولواتباآلراء واألفكار الاديدة الم

 سية .ركالما
ة يركسلمال ىامنهلواى صور اإلطار التمن  Neo Marxismمحدثة ة اليسركطلق الماوتن       

ول إظهار مسار عمل القوانين احتف ، ةيسركالمة اءار ق دتعي اهنأ نمتها ثادأتى حتو  ية ،سيكلكالا
فى هذا ر اتماعى المتغيالاتماعى ومن خالل المعطيات التى يفرزها الواقع االا النوعية للتطور

ف نقتصر فى هذا الشأن وسو  (1). ىلكاديالر دى واقنلاباألسلوب  اهفقو م زميته . ويير غ الماتمع أو
 Herbertالسياسى مثل . هربرت ماركيوز لوعىراء وأكثرها أهتماما  بقضية ااآلعلى أهم 
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Marcuse   أنطونيو ارامش ، وAntonio Gramsci ىوعال ةيى قضف رزا  اب ا  ر و ا دلعب باعتبارها 
 . ةيكر لفا ةيطر لساو 
د الماتمع التكنولواى المعاصر ، وأكد  أن بنق Herbert Marcuseتم هربرت ماركيوز هأ        
التكنولواية ،  رةيكون ذو بعد واحد بفعل التقدم العلمى والسيطعات ان فى هذه الماتمنساإل

 ةظر لنا هو يدا  ا  ادنهامبع تين وز أركياه زائفا  . ومن خالل ذلك استطاع ميوبالتالى يصبح وع
لتى تعوق نمو ا لكل أنواع المؤسساتدم التغيير ، و لثبات وعا اعو أن لضة لكافلر ا ةدقاالن يةاعماتالا

 حرية الفرد .
كنولواى الت كس آراء هربرت ماركيوز قدرته الفائقة على استيعاب وفهم الماتمعوتع       

 وذن سانإلاو فى ، نة السففلو رة ، و ثلاو  قللعمثل " ا سيةيئبات ر اكت فى هر فكار أشنالمعاصر حيث 
ددا  من الفلسفة الوضعية ، فهى من واهة نظرة تعنى كيوز موقفا  محر ام ذخأت دقو " .  دحوالاد عبلا

عل فتأكيد النظام بدال  من الخروج عنه والخضوع لسلطة القوانين الطبيعية واالاتماعية بدال  من ال
 هنم خذتتأن  نو د ليهعهو ام ىلعع قوالا لبوتق دييأتلوا اضالر  قفو م الوقوفضا  يأ عنىتو  ر ،الح
لوضعية بهذه ا ُيمس . إن يث المبدأ سليما  الح ضمنية ، وتتركه من ديا  ولو بصورةقن ا  فقمو 

لى االندماج االاتماعى . أما نظرية متدالصورة هى فلسفه محافظه  يوز اركعو إلى نبذ التغير وا 
استيعاب  لىعها تر دق لخالمن م لقائا مظالنا دى نقلإ ىسعت ع . حيثاقو لى افن نمها وتق فتستمد

                           (1)طار االاتماعى الذى ينتظم فيه هذا الواقع .إلاو  االقتصادى عقاو لا

 لمقاب ىفو د عبلا أحادية فلسفة اركيوزمنظر  ىة فالوضعي يعنى أكثر من كون الفلسفة ا الوهذ
 هتو ق ركفال هذا رضفيس الفكر الوضعى و كع وه ىلداال فىفلسلالفكر ا أنوز يركما شهدي لكذ
واقع التاريبى الويقتضى ذلك أن يتغير النفى والرفض  أدبم ىلى يقوم عور ثى و دقن هنحيث أن م

 المعاصر حتى يصبح ماهو كائن أو ممكن . 
 مثلتو  ضرفالو  فىنلا ىف لمثذا يتله طةخطم أو قعواالر يتغيأن إلى  زيو كر ام ويذهب       

الذى  قعاالو  دقنو  قائمةالر يكفتلا بلياض أسرف همستوى فكرى غايت امه نييو تسم ضالرف رهاظم
فيتمثل فى المستوى الواقعى وغايته رفض  نىرية . أما المستوى الثااألساليب الفك هذه همعتد

 (2). فرادألا    على  وضةلمفر ا لقهرر اهمظا لك يحطم ىذلا ىدر فلوك السلالواقع من خالل ا
ذ اى و لو نكتلا معتالما نم ةمئشاتالم وزيكا كانت حركة النفى والرفض قد تبنت مواقف مار وا 
 ةر و ثلل ةيقيحقالة يدقعلا اهفقدة لتيا نالن إكيم ل لكفإن ذين ير و ثلا ةقادلا بنااب هتلعاصر واعلما
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معينا  لصالح  ااتماعيا  نظاما   قديوز لم ينتفلسفة النفى التى تزعمها مارك ىفو .  ىلدالاا هزا لمغو 
 ةر و ر ض ودعا إلى،  عهاا و نأ ى اختالفعل ةر صاعملا ةماعياتاال نظام آخر ، بل أنه أنتقد األنظمة

 ماظنين الب زيو اركمد عن فرق كناه سيلفاستثناء .  نو بد اكلهها تالز أى عل لالعما و هضد النضلا
فى االتحاد السوفيتى ، فكالهما نظامان ى ام االشتراكى فى الواليات المتحدة أو النظلامسار لا

   (1)ى .سايسلا ىعنمو الو  يقر ن طع الإ ةور لثا ذهه متت نلو  ،هما فينا و قمعيان ينبغى الثورة عليهم
لةةى الخةةاص قعلمةةاركيوز أن تطةةور المنطةةق ا ركذيةة"  دبةةة " اإلنسةةان ذو البعةةد الواحةةاتك وفةةى       

فالحضةةارة الصةةناعية بتناقضةةاتها  . ةيةةنالعقة الالةةحلةةى مةةا  إحت ادقةة ةمةةدقمتالة يبالماتمعةةات الصةةناع
 لةكوذ ، دريةق مسةدو طف إلةى طةامال لت فةى نهايةةصةو  المتعددة بين الحرية والقمع والتقدم والتخلف

ت مةن خةالل وسةائل تزيةف ى هةذه الماتمعةافة ا  ز ار بةياسةيا  س ورا  دت اآللةة عبل يثح اياو لو كنتل الفعب
 تبعةا  ان بأنها قد وفرت له كل اإلمكانيات ليصبح سعيدا  وأصبح اإلنسة ردناع الفالوعى التى تقوم بإق

 نمةةة الةحةة ىفةة شة كونةةه يعةةينةةه حقيقةةعحابةةت  تةةىلادة واحةةلا يةةةعدبواليد عسةةلا ريضةةمبال عمتةةيت كذللةة
  ة هو السعى نحوحداكلا تقاالطب لبطن ماك نأ دبعو   . اإلنسانى عايلضا

 (2)المتقدمة . الصناعية عبيد الحضارةورفض النظام أصبحوا  نحو التغيير
تبدادية ألن لديه سالتسوده السيطرة الكلية ا عمناعى ماتصد رأى ماركيوز أن الماتمع القو        

 بيميع وتذو تا على الو  ، سبفحه فينو  هتضر امعلولة حام اء على أىضقلفقط فى ا القدرة ليس
على استثمار وتعبئة اميع  طاقات اإلنسان لتى يمكن أن تعارضه ، بل أيضا  ى االاتماعية او قلا

 هاوفر ي ىتت الحااالافته مايوحنه علذود لعية تمااالاقوى لا المعاصر الاسدية والروحية واميع
 عمتاالمهذا  استمراريةضمان ا  لقبسم اهخطط لة مميهو ااات ح ىهر صامعلا ايوالو نكلتا معاتم
ما اإلنسان ذو البعد فى نظر . و  لبعد الواحديلة يستخدمها لخلق اإلنسان ذو اما أنها خير وسك

ذاو .  يةر لحا موهب ريةحال ماركيوز إال ذاك الذى استغنى عن  حر بأنه مهو ان يتسناإلا ن هذاك ا 
تمع املا ها ليكفله تىلت اامدخلاو ع ائبضال نم ةر يبك ةكيلتشبين  راتخأن ي عيطتسي نهد أر لما

أنه حر بمارد أن منحت له حرية اختيار سادته ،  حاااته ، فهو شبيه بالعبد الذى توهملتلبية 
 (3)معاصر عنده واقع استبعاد لإلنسان المعاصر وينبغى رفضه .الوهكذا يكون الواقع التكنولواى 

فى  مئاقلا ىسياب السيكر تلا ةعيبط نأ ةر م نم رثكأ هتالاقمو  هبكتفى ز ر ماركيو ثالقد أو        
فى الماال ك وكذلوالسياسى ، بل  ىداصتقاالماال ال فى طقف رهظيال يةالمسأر لا تعامالمات

                                                 

 ةلمعرفا ، دار عماتاالعلم ا ىة فر صاعملا ةير ظنلا ، ىر او هلا راتمخ ل، عاد ىطاسط عبد المعبلا دب( ع1)
 . 288، ص ر سنة نشن دو ، ب ةريندكساإل، عية مااال

، ص  1973ذو البعةةد الواحةةد ، ترامةةة اةةورج طةةرابيش ، دار اآلداب ، بيةةروت ،  اإلنسةةان( هربةةرت مةةاركيوز ، 2)
48 . 
،  1980( قيس هادى أحمد ، اإلنسان المعاصر عند هربرت ماركيوز ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، 3)

 .  9 – 8ص ص 
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ال ام ع فى وسائل األعالم المختلفة الناتاة عن الخبرة الواسعة فىتماإلنسانى فبفعل تحكم الما
بطوفان من  در ت الفرقغة أ يداد تااابقصد خلق ح ةليخداالد الفر  ةاحي زوغ ىلع لنيع عمتصلا
دون تغيير  ، عليه  وما هعلى  عضو لا دميلى تاإ فتهد ىتلاو  فةائلز ا تايضر فلاو  تلومامعلا

 عبيمكن  بالط ألشياء الحقيقية والزائفة من أصعب األمور والا ويقول ماركيوز " إن التمييز بين
نوا بت سانلا نأ رهظيُ  نأ يعطتسي مرءلفا لبىس لكشى ف مئز قامييتلا ذاوه، علمى  لبشك هب مايقلا

    (1).لفترة طويلة "  تاعله مستحيال   ال تناك نإهذا و ، ه ر تحر و  ناسناإلر طو ت لقر عت ةر ضا حااات
ا طقهنم لتاعا ولواينكتلا ةر سيط نعات نتى تات الور طتلأن اح يتض قبالسا يلحلالت نم       
 هدتقفأ تىح ةكبير  ةبدرا هامع فيكتي السائدة مما اعل اإلنسان المعاصر ىه –تكنولوايا لا –
ى هذا األساس فإن كل من يتصور أن الثقافة فى وعل، لواقع فى ا ةقيقح ىعما يار  عىو ال

ع متاالم ىفلواقع ا ةعيبطل ا  فائز وعيا  قد كون  نكو ة ير ح افةقث هىر اصعالماتمع التكنولواى الم
 ما لك رسفتى لتا يةاو لو بيالة عالنز ب متسفة ماركيوز فلسفة مثالية تهلف نأ حضتي امك.  ىاو لو نكتال
ااتماعية فى آن واحد . ويعنى ذلك أن ماركيوز ر دية وغياب غير اقتصاسبأب عمتاث فى المحدي

 ةيظر للن دىماالم فهال   نع دعتبيو  ةيلسففلا ةنظر لا ىلع نولواىكع التتممالته لاليعتمد فى تحلي
م لها نأإال  شر ،ع عاستلا رنقال وفظر  ىف أن هذه النظرية كانت صالحة ىر ي ثيح.  ةيسكالمار 

البد من نظرية اديدة للثورة تكون ناتاة عن نمو ف ، ولذلكقرن العشرين ال فو ر ظ بتعد تناس
 ةيلامسأر ال تينقيالطبن اع بير صلا ةديها حف در تم لة يالسمالرأ دباللا أن ا  ؤكدمى . سالوعى السيا

 سبق وأوضح ماركس . ة كماير اتيلو ر بلاو 
لبراوازية وأثارها السلبية م بالسيطرة األيديولواية افأهتAntonio Gramsci ش امر ا امأ       

ة قوعالفة اقثلا التبمشكتم أه كما اسى مزدوج لدى إنسان الماتمع المعاصر ،ى سيفى خلق وع
كسية فى تعارضها مع الوضعية وكل أشكال مار ال ة ، وعرفسيياسال رةيطسبال ةفيالثقنات التكويا

ع ة فى صنالذات اإلنسانيو  ىسايسوعى اله البيلع ىذلا ردو العلى  دا  كؤ م يةادتصقاال يةمتالح
 التغير التاريخى . 

 مفهو مل ويرهبتط تياوايولديواأل كارفألله دراست ؤكد باستمرار فىي شمار ا لظ قدلو        
 ذىلدف الها ر الوعى السياسى الثورى . فكانيو طت تابلطمت ا  خير أو  زبالح عنه ومفهالسيطرة وم

ماتمعات الصناعية ، القوة فى حديد طبيعة الت ةداعإ  سيطرة هولل ومههفم نم مشراا يهلإ ىسعي
 ديدحت ىفى فلثقااو  ىسياسالى و عامتااال ليشكتال فىوالتوصل إلى معرفة المستويات المختلفة 

                                                 

 . 313 – 312عطى ، عادل مختار الهوارى ، مراع سابق ، ص ص ( عبد الباسط عبد الم1)
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حف لصاو تركز عند عمالء الرأى العام ت عمتاملا ىف القوة رداصمأن  ا  دكؤ م.  ةلقو ا ءانب
  (1). تاادتحالاو 

يب سالى تعنى الطرق أو األالت Hegemonyلزعامة ا نيب شمار ا زيم قلطنملا اذه نوم       
ها . نيبا فيم زنوالتواة قول والموافبالقب ةحاكمة الو لقا لهاالخن مى حظت ىلتا
     تكون مرتبطة وعادة مار ى تشير إلى القوة الابرية والقهالت  Dominationةر طسيلوا
   (2).ةولالدب

المسألة  ب منناو وان اعنب شرهان مقالة فى ةمر  ولألعامة لز فهوم ام أستخدم ارامش دقو        
أشار إلى أنه باستطاعت طبقة  حيث Some Aspects of the southern question ةالانوبي

ن م قنس قزعمة إلى الحد الذى تناح عنده فى خلومت البرولتياريا أن تصبح طبقة مسيطرة
ولة لدلية واماسأر اهة الاو مى ف لعاملا عبشال نم ىمظعلغالبية اال ريكحتب ح لهامذى يسلا فلالتحا

ى تنمى وعيها السياسى وتحظ نأ –قة البرولتياريا بط – هاعلي نيعتيلك ذ متي ىكلو .  البراوازية
مارد ة " سيكار مل" ا ة تكون نظرتها العالمي ثم ال نمبتدعيم الفئات األخرى من الماتمع ، و 

ا وهذ (3)يخ .ر اتللة صلتأملا ةيبنائلاالتااهات ان ع يرا  بعت بل تكون ، ااتهذ ىفطبقة  لوايةو يديأ
وأن تتحقق هذه الزعامة  سى ،أى نشاط ثورى ناتج عن وعى سياة يعنى أن تسبق الزعامة الثقافي

 تحقيقى فون المثقفعل اماعى . وبالرغم من تأكيد ارامش على الدور الذى يلعبه ف من خالل
مثقفة  ةعاما لك بطتتر يث ح نيلقمست نثقفيم ودوا ض فكرةر اع هنأ الة ، إيفرة الثقاطيسلا

هيمنة وسيطرة  هوالحها ، وألن ذلك فى رأى ارامش مصبالطبقة التى تنتمى إليها وتدافع عن 
 واا  دمز  ا  عيا و رياالبراوازية فى الماتمع ، وبالتالى يصبح لدى طبقة البروليتة أيديولواية الطبق

Dual Consciousness يها من أيديولوايا الطبقة المهيمنة ، من عناصر مفروضة عليتض
وعى آخر يرتبط بالنشاطات اليومية والوضع االقتصادى و يتم التعبير عنه بصورة لفظية  ما وغالبا  

 تا  مشتو   Fragmentedون هذا الوعى مفتتا  أو ازئيا  كشه أفراد هذه الطبقة ويعيالفعلى الذى ي
دراكه بالت د كان من أهم دعائم نظريةولق (4). بطراتمغير و  طور ارامش عن المثقفين وعيه وا 
م التعليم القومى ظاحو مزيد من المركزية ممثلة فى نن اريخى الخاص بالماتمع البراوازىلتا

يف ا  كحموض ةيثرامش حدا دطر تويس.  دولةلاز اهال عوالمحلى ، ونمو الكنيسة والتطور السري
بقات ذات زعامة إذا ما أرادت أن ول إلى طأن تتح ةدوحملاقتصادية اال لطبقاتى  اعين عليتأنه 
البناء االقتصادى ط لعب المثقفون دورا  هاما  فى ربي طبقة مسيطرة ، وفى هذه العملية ونتك

                                                 

 .  88، ص  1996، علم االاتماع المعرفة ، دار المعرفة الاامعية ، اإلسكندرية ، ( طه نام 1)

Chirs Abele , et al , op . cit , p . 2 . (2)  
 . 329ص  ،ع سابق االرازق البى وآخرون ، مر  على عبد( 3)

 

 . 89مراع سابق ، ص  ، نام طه( 4)
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 يةماعماعة ااتكل الن قول " أي يثى . حر كبلا ةيافى الطبقى بالمؤسسات والنظم الثقساألسا
طريقة بو  –تخلق بذاتها  ان مانها سرعادى ولكصتاالق تاجنإلا مالعفتها فى يظلو د و محدق طان

ى الماال ف طيحة أو أكثر من المثقفين تعطيها تاانسها ووعيها بوظيفتها ليس فقر ش –عضوية 
اين ذمو ن نييميز ارامش بثم  (1)عية " .مااتاالو االقتصادى ، بل وأيضا  فى المااالت السياسية 

قليديون . أما المثقفون العضويون قفون التوالمث ، ونيو العضن ثقفو ا الممهو  نيلمثقفمن ا نيلفتخم
عى و  يقعلى تحقم مساعدتهو  ايار طبقة ااتماعية صاعدة  ودورهم تزويد طبقة البروليتل فهم نتاج

اخل د طقف سا ليو تدمي مهما أندية . كاصواالقت يةياسلسوا فيةقالثااالت  مالفى ا سنااتاتى مذ
 Politicalالنشطيين السياسيين ل بحيث تشمها ا يتسع نطاقمنا  و  ، سفةالالفو أين ياو لو ياأليد

Activists ،  الفنيين الصناعيين و Industrial Technician .لىع نو ييدلقتن الو فثقما المأ 
عرفون ي مهنأ ن فىو يز ميتو  لإلنتاج أسلوب ومط أبن ا  قثيو  ا  اطتبما  فال يرتبطون ار ماتض قيلنا

أنهم ينحدرون من بعض الحقب التاريخية ما المسيطرة . ك ةقبطلا مستقل عنو حى نلع مهسأنف
 نأل ذلكو  نهار ،ي قد دىيلقتوال ىو ضالسابقة ومن خالل هذا المعنى فإن التمييز بين المثقف الع

  (2)ك .لذ رغي نه أصبح اآلنكا  وليو ضع فا  قثم مرة تذا كان امبر  ىيدقلالتمثقف ال
ى ر الوعتطويو  يةمنت فى همدور فين و قثملبا ارامش اهتماممدى ابق الس حليلالت ح منتضيو        

نسبة لاباتماعى . مؤكدا  أن أحد أكثر السمات    بروزا  الا عقاو لا رتغيي متي ىحت رىثو الى ياسسلا
 وز غلوااالستيعاب ل اأ نم ى اماعة تتطلع إلى السيطرة هو نضالها ونمو وعيها السياسىأل
 نة معمالااذه ه تزادما لك اال  وفع ا  سريعو غز لاا هذن كاما وكل ، نييدن التقليفيقلمثل اىو يولديألا
أن  ينذلك كله أنه فى التحول نحو االشتراكية يتعين على المثقف ىتب علر تيو  يينو ضعلا اهيفثقم

ل الخن إال م كلذى أتي الو   ، لها ةيفصحوا عن الوعى السياسى للبروليتاريا والاماعات المحالف
ع مرامش ض ار اعت ىدح مضيتما ك.  ةسيايالس ابز حألاو ،  ةاليمعالت اباقنلاو  ،السياسى م يتنظلا
سية ياشير إلى ضرورة واود عالقة ديمقراطية بين األحزاب السيث يفوة ، حات الصرينظ بحاصأ

ن وم . الصفوة تارينظ ابصحأ ىير  احاكمة وطبقة محكومة كم قةوالبرولتياريا وليست عالقة طب
 .   ةيسكر الما يةظر الن ااهاء تالور  ىلإ هبتذا دة قيريخلتاا شمار ان نزعة ح أضيت مث

 

ًا لثثا                                                                                                               -: ىعولوجية والو يدين األيب. العالقة  اا
قة بين األيديولواية والوعى يكون عاللاالمثارة  ةيضقمالمح هذه الى لع رفعتال مكننايى تح       
 معحيحة صال اا فى عالقتههضعو  نىيتسى تح سه ،يديولواية نفألا ومتوضيح مفه رورىلضمن ا

                                                 

 . 333 – 332( على عبد الرازق البى آخرون ، مراع سابق ، ص ص 1)
 

 ص          ،  1995عاطف أحمد فؤاد ، علم االاتماع السياسى ، دار المعرفة الاامعية ، اإلسكندرية ،  (2)
 . 203 – 202ص 
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ا مهنحو ة ياسسيو  ريةقف نظاو ن ارتبطت بمإما ، هبين قةالالع هذه ديدحب تصعلا من هألن ى ،عو ال
 نفإ ، ى وأبعادهالوع ىنمع ضيحتو ن اآلول حان انك اذإ.  اهممفهومي كاليةشإ اهفي متهسأ قدف
 .  اينهمف بلخالة او يديولواية يساعد على األقل فى تقليل هلألة املعا محاللمهم اأ  ىلف عو لوقا

 . Kا كتب " كونت دى تراس "            حينممصطلح األيديولوايا ألول مرة  ولقد ظهر       

Detracy  عيةةو ز لا هلةةكتةةب  نث أا لبةة. ثةةم مةةقةةرن الثةةامن عشةةر الدراسةةة األفكةةار فةةى نهايةةة  نعةة 
بية سرعان ما اكتسةب معةانى سةل هأبان القرن التاسع عشر . ولكن نيلفرنساين سار دال بين واالنتشار

لةز إنا & Marxأن اسةتخدمه " مةاركس  إلى (1)فأرتبط بأفكار ميتافيزيقية عقيمة ظلت عالقة به .
Engles " يديولوايةة ألطةا اربن ثةم ة ومةالرأسةماليتمعةات فةى الما طبقيةةت الما تتبعوا الصةراعاعند

ة ضةةللر مكةةاأف ىوهةة ، ئةةفالز ا ىوعلةةان مةة ورصةةثةةل ميهمةةا تأر  يةةديولوايات فةةىألاف .ف بةةالوعى الزائةة
 (2)ى .قحقي داو و  لها يسل هامو وأ

ة ددى عناصر محإل رتشياأليديولواية  " أن Englesلز إنا & Marxؤكد " ماركس وي       
"   . حيث قال أنلى أنماط عامة من التفكير إ ومايبد لىلوعى عا رو ينما تشير صب ،من التفكير 

 ةلمتطابقايولواية ، وكذلك صور الوعى ية ، وسائر تاليات األيدفيزيقاتية الميقالمبادئ األخال
ب يذأكاو  هامأو  هابشأ بسبفتن (3)لة " .ويطة دمتستطيع أن تحتفظ بمظهرها االستقاللى ل المعها 

أليديولوايات حيث إن فى زمرة الديانات وا تاقدتبالمعل صتي امكل و  ت ،ياقالخألا لخذلك تدلو 
 نأ مبريقىأللعلم اا عقع ، وال يستطيان الو ع ةر منفصلاهى أفك نديقدات الق ومعتالقيم األخ

 (4)هن على مدى صدقها أو كذبها .يبر  
ا مهخدستي أنها أسلحة " على Luckmanان كملو &  Berger راربي"  اهصفيما نيب       

(1)فيه .ة يماعتالاا اتامتمهاالة تمع للتعبير عن كافماال
 

                                                 

 -( لمزيد من التفاصيل انظر :1)
  ة رشيد ، سيد البحراوى ،    ينالفلسفية ، ترامة أم األصوللواية وثائق من ميشيل فادية ، األيديو  -         

 . 1982التنوير للطباعة ، بيروت ،  دار
   . 294 – 286على عبد الرازق البى وآخرون ، مراع سابق ، ص ص  -         

 

،  1992 ،اإلسةكندرية ،  عيةةلااما لمعرفةةر ااد، دى خل نقةمةديم لتنظا يةر ظونا يالو يو يدألا ، ىرسد معد عي( س2)
 . 8ص 

 

op . cit , p . 36 . Marx , K & Engles , F, Collected Works , (3) 
 

 . 222، ص  1980، علم االاتماع السياسى ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ،  إسماعيل( قبارى محمد 4)
 

)1  ( Berger , P & Luckman , T , The Social Construction of reality , penguin book , 

New York , 1972 , p .18 . 
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من رواد مدرسة فرانكفورت يؤكد أن االستغالل  وهو   Hebermas ماس "ر " هاب امأ       
عل فاتلا طماف أنزييى تف ا  اضحو  أثيرا  ت يؤثرانى طبقية والظلم السياسلة ار قتصادية والسيطالا

ه ينظر إلى األيديولواية فى ضوء الوعى التكنوقراطي ، كما لعا ام زى ، وهذامل الر اتصواال
ارد مصالح طبقية ، لم تعد فحسب م ، ةر صاعنتاج الماإل طامأن ملتى تخدا حيؤكد أن المصال

نما هى مصالح صيغت فى ضوء الوعى التكنوقراطى ث يية . حنف تار ضرو  نبر عتعو  وا 
 اتخص التبرير يلا لوايم العلم والتكنو تنظيضوء  ىفو  ، حددةواية مليو يدقضية أ يطرةسالت أصبح

ولوايا . ييدلألنقد  لعلماح بيص ةيمالسرألى اوف ، ايواولدييأ نهاأى لع رأسماليةالة عاصرة للسيطر لما
 ىوعلا منر يهاالام دير اتو  لواياو كنتاسطة الو يد السياسى بحيبينما يزداد تدخل الدولة فى الت

 (2)طبقية .لاعات ا ر صلاو ات و ادعلا ليلتقو  سىايسال
زائف  ىوعكولوايا أى مفهوم لأليديضد  A . Gramsci"  كان " ارامش رىأخحية امن ن       

ه عندا ظيفتها التى تؤديها فاأليديولوايبو م هتا  نهلكو  ، يالواو يدينية زيف األإمكاب تميهم ل فهو
ا  فى واضحظهر ي رصو لتذا ال ، وهملعا ىعلل ب نظرالى عل فزتحة اليدعق هلتمث ملعالر لو تص

ا مك.  ةيماعالة وايفردلا ةالحيت اااليتكل  فىو  النشاط االقتصادى ، ىوف ،ون نلقااالفن ، وفى 
 اتلدين والحس المشترك ، وتنتشر عبر أدو اة و ففلسلكا لشكاأ وأ رااتدية باولو يديألى اتتال
التى هى كتبات لموا، ة افح، والص ىدرسمم الوالنظا الكنسية ، مثل ىدنماتمع المات الؤسسمو 

 اسىماعى وسياتا أساس كل نظامى وعلى هذا فاأليديولوايا ه يالأليديولواة ديما بمثابة آليات
  (3)لواية .و دييألانة لهيما ىيقوم عل بل فنالع لىع مقو ي ال عاتممال نأل

 محله لحيلى بقى الطوعلاعارض مفهوم  فقد L . Althusserالتوسير " أما "        
الوعى من ر دو قه لاسة . حيث أتى تضيالسيات و ير ظكل من الن نقى عء حقياكبن ةيوالو ديياأل

أو  بقىوعى الطالا  بذلك مرتبط ونيك وال ، تماعىاالا عقواة تحليل للابمثن النظريات ببأرؤيته 
 صهرفى ى تطوعال ىسسيالا مللدور الذى يلعبه العده لقائم . ثم تأكيال لقهر السياسىبا
ى فصل فيه لذتمييزه الاامد ا نماعى . و و لا سىياسللنشاط ااالل من خهر ظتى تال تااقضلتنا

 كل ،ك ىعامالاتن اكويتلل مىلعلا لتحليلا نيوب عاشةملب الخبرات والتاار بين التصورات الذاتية ل
ة ير ظن يقاتطبت تاليحلتال كتله ب كتطبيق أيديولواى واعتبار ر ااتلاو  تراخبال ذهلهه يصشخت نمو 

 هاعنه ر يتعبو لعالم باالمعاشة لإلنسان  قةعالصور التل أنها أساليب علىديولواية ألياهم نه فأل. و 
ة الدراس حااة إلى ا فىوأنهى اعتمن ااتكويى أل لضروريةاق يبتطمستويات ال نى مستو وأنها م

                                                 

(2) Graham , C . K , Idology And Contemporary Sociological Theory , Prentice – Hall 

, Inc , New Jersey , 1981 , p . 6 .                                                                                            

(3) Merrington , J , Theory And Parctice In Gramsci Marxism In Western Marxismi : 

Acritical Reader , London , 1978 , pp . 140 – 146 .                                                             
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ب ذو يو ة ، بقطاشرة بوضع اليتحدد مب هأن لىع وعى الطبقىاللى نظر إه نوأل، ى ذاتها ف ةالامعلوا
ولواية يديفى األ اجإدمإلى هاية نال ىف ىدأ. مما  اىو يولديألواى ر نظلق التطبيامن كل  فى

 (1)واإلبقاء على األخيرة .
كسى مار ال مهو فعن الم را  يثت كابتعد دق"  ير" التوس " و ش" ارام ءآرايتضح أن م من ث       

ورا  وايا ديولأليدأعطوا ل فقد الهذ ئفزاى عو ك ياوام لأليديولأى مفهو  ا ضدو ناك قدفى كيسكاللا
االقتصادية ، بل هى عندهم قوة محركة  صالحرد انعكاس للماا مأبعد من أنه إليهاظروا فن يرا  بك

كس مار  هايعلركز  ىالت ديةلمااا هور اذن م اعهالى اقتلا إو سع دفق اهذلو اريخ لتاى ا فهور د ولها
 تها . يادوس ليتهاتقالاس رازبوا  

 – بين ةقعالهم الف عد فىتسا لتىات الاو حلما ضناك بعن ه أإالق با سمم مالرغبو         
      ، ولعل أول  مانهزاوية ما يامع بينهما ، وما يمكن أن يميز بي نم –يديولواية والوعى ألا
ه ى لعاماات نوياق تكسيى فة يالو ديو األيو عى و ال نل مك ةهو نشأ ئصاخصع بينهما من ميا ما
ين و التكهذا  فى ةسيسااأل يةاتماعبأنماط العالقات اال يا  سو هما ر ثأتو ه توطبقا هئصاصخ

ا  أيضشتركان ية . وهما يالتوزيعو ات اإلنتااية قعالى مقدمتها الفلتى تأتى واك ذا وماعى أاالات
ة يففلسلوا نيةيلداء راآلاو  ارفككاأل انهممكل  طاقنفى  دخلت ىالت اتعو وضملا ير منكث فى
 ا  فمضاهما بين يزيتملإشكالية ا عىا ين دو بن مد تع ةر خيصية األه الخاهذو  ، الخ.... ةقيالخواأل

 لباحثيناثير من كاعتماد  ا  لعدممزال قائين  والاك طل. فالخ ماهتسادر ى ف ىامنهيه الاتو لاإليها 
ا  يا  خاراوصف ، امهنمكل  لشكف صى يذلا ال  قى مثيمبر األ هوايتفال مالئمو  ، قدقيج نهمعلى 
لى ع قطف زكر نه ا . ألهمبين يقدقالييز تمى الف مهثر من إسهاهما أكلط بينخلا ىف مأسه
 وه دلىالا ولاأن التن هذا نادلهما ، و نة فيما بيكر تشممها ظمعى د فتعى تال ةالعام تاعو ضلمو ا
من كل  درومصبنشأة  ىعنن مادعن ةخاص تينر لظاهن ايق بيلدقايز يلتماننا من كالذى يم يدلوحا

 .  تاقمن عالن ضمو شكل والمن هذا البي اوما ، هممن ون كلمضمشكل و وبة لوايو يدياألى و عالو 
...الخ ،  ةوقانوني ودينية وامالية يةالقت أخاور تصو  كارأف ىلعى وعال لميقية يشتحق       

بين  هو رىهو الاف تالخاال نكل هاتت ذاعاالموضو ل ار حو أفكعلى  ايةديولو أليتمل اتشبالمثل و 
 فتلختا كمو  (1)فكار .األهذه  خالله يضا  الشكل الذى تصاغ منأ، و ك اوهن انألفكار ها نو مضم

 ا  يدن مفو وقد يك ،من كل  ءفهى از  اتشابه معهت انهإف ىيات الوعلات نا مغيره عمة يوايولداألي

                                                 

 . 20، ص نموى العربى ، مراع سابق الوعى الت لمعطى ،اسط عبد االب دب( ع1)
 

 1990،  ريةدنسكإلا ، يةمعاالاة رفعلمار اد يلة ،دبلية انمتلفى اا ياوقض اتسا، در ى طععبد الم اسطبلا دب( ع1)
 .  51 – 50ص  ص ،
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،  اهولصبأ المعرفة طما يرب اعىتمالاا قعوالا باهمع تربطتمكل ما فىات ياو لو يديألا نبأ ريذكالت
الكل  لكط ذيرب ماو  ، ىعاالاتماكل الب ءازاط األيرب ، ومااتماعى اال ودوالابعى و لا طبر ي اوم
نو ، ه الازئية تناو مكب ة االاتماعية لحياضهما البعض تعطى اببع ةيلدالا امهتاقعال فى عا  ميهما اا 

ة همالخصائص المومن  (2). غيرتوالات بثالل ماعو  ارعصتوت يهاطابعها المميز الذى تتحد ف
 ا  وتنوع ال  شمو  رثكأولهذا فهو طبيعة ، والمع تلماواسان باإلن يطكل الواقع المحب عى أحاطتهللو 

. أما األيديولواية فهى  حددةاريخية مت ةظلح ىفل كى كاعمتااود االو بال باطا  رتا رثأكو  ، ا  دوتعقي
 صةاخو  دة ،محدقة طب داو و ر و منظ من نلكو  ، لكد كو لواا رظو من نم الإحاطة بالواقع ، 

 ماهن : أحديتويسم للوعى ننا اإلشارة إلى أن. ويمك نهااع عفدلاو  يربلتعقة والطبا ذههلح اصم
،  ردىفعى و :  إلى سوسيولوايال وىتالمس ىلع عىالو م سقنيو  معرفى رخ، واآل ىلواسيو سو 
 عى اماعى اماهيرى . و و 

 ى . ردلفاد و الو س لنعكاا وهو هاتذان بسنإلعى او ردى : فال بالوعى ويقصد       
ود الو لياة تنن أشين اهمو  عةمااال ويقصد بالوعى الاماعى الاماهيرى : وعى بذات       

اى لتكوين ااتماعى له خصائصه  إنتاط مياق نسب ددانحيتك ماعة ، وكذلاوال للفرد عىتماااال
ى عو لا عتبري يثحا . هممن لكل امية لحعااتماالص الخصائ ىف مانهيب ىهر و ا رقلكن يكمن ف

نسان بر عن وعى إيعه إلى أنضافة اإلب ، الاماعىعى و لا نه موحامه ا و حتق فى ميأض ىدلفر ا
  (3).محدد ى ماتمععدة أو و دبقة محط ىوعنى عيف ىعاملاى اوعلا اعية . أمنو لا وفهظر  له دحدم

 . ىر نظ، ووعى ى ومى ي: وع نوعيى نلإسم ينقى فرفعمى الو ستملى الع عىالو  امأ       
 برتعفيه و  ة ،يعااالاتم ةايحللقية بيتطلا كن الشروطم شأنعى يو :  ىقصد بالوعى اليوميو        

 .  هاسفن عن يةيومال ات ومطالب البشرااح
 .  ةعيمااتالا هروا عن اوهر الظ عبيرلتا لىإ محيطى وعويقصد الوعى النظرى :        
 نييو تظل المس ىف –يومى والنظرى لا –النوعين  ينذه ينبالف تخالن اويكم       

لظواهر قى على سطح ابي –اليومى  ىأ –ل و ألا أنى . فى حين وعللى رفعملاو  ىاو لو يسو سلا
ظواهر ر التعمق إلى اوهلا –ى النظر  ىأ –ثانى لايحاول و  ،ى عمقها لإ هميماتعت لصتدون أن 

 دحى لإن المثي – ىر ظنلاو  ىمو يلا ىعو ال ىأ – ما. وه ا، وكشف قوانين واودها الفعلى وتطوره
  (1). انعميمت ا  ضيأاعى وهما ماالات لوعىا من تاستويما م

                                                 

 ة ،ير كندسإلا، معى الاا لفكرا ارد ،"  اعىمتالااعى و لاو  واياولييدألا"  ةفر عمع الامعلم اات رمزى ، لبي( ن2)
 . 63ص ،  1992 ، ىناثال ءاز لا

  

 . 25الوعى التنموى العربى ، مراع سابق ، ص  لمعطى ،اسط عبد االب دب( ع3)
 

 .    34 – 33 ص ص ق ،باس عرام ، وفديل( أو 1)
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ال        مابين، د دحمهوم فمكيبدو وهو طبيعة أرقى  نم تعميم وهظرى نلوعى الاأن بيد        
عمل والتصورات والمعارف ، لابرات يومى أى نظام منطقى ، بل هو يمثل املة خلعى ايشكل الو 

بين  فالتأليو  بركيتال ىف مسهت ىالت ديولوايةيألز دور ار يب وهنا.  رتأثلوا رأثيتال نوهما متبادال
اهم فى يس لب ، عقاو لا رو صوقف عند حدود تيت ين المعرفة والفعل الذى الوب، ة مارسملاو  ورالتص
 .  هر ييغتو ويله تح

 لثةتمي – ةيةاأى الةوعى واأليديولو  -نهمةايأواةه االخةتالف بأن  ضةوء مةا سةبق يالحةظ ىفةو        
 ل مةنعةا توىسةم واية علةىيولأليدا لتمتش ينح ، فى ةيو والعف ةيفى أن الوعى يشتمل على التلقائ

دعى ويسةةت ه .ر طةةو وتعى لةةو ذا اة هةةيةةمتنفةةى ا تسةةاهم نهةةاشةةر ، وأمبالالةةوعى د بعةةى والعمةةل يةةأتر فكةةال
ه كةةان إدر مةة دبةةال ا  امةةه لةةوعى مكونةةا  فةةى اعفويةةة ، الفرديةةة والذاتيةةة وال الحةةديث عةةن األبعةةاد التلقائيةةة

وى وهةةةو مسةةةت ، أال ا  مةةةو معيرى مةةةاهاال مةةةلللع ةبسةةةنلاب انمةةةوا  لةةةوعى ا لةأسةةةمل بةبالنسةةة ال ،ته سةةةرادو 
ل ثةةةمتتةةةى وال (2). االاتماعيةةةةولوايا يكيسةةةمى عنةةةد تحليةةةل بنيةةةة الةةةوعى بالسةةةاد النفسةةةية أو مااألبعةةة
اةةةةةود لو ا تاميةةةةةانودي ياتمقتضةةةةةد بحةةةةةدلتةةةةةى تتا االاتماعيةةةةةة تاهةةةةةااتالاو  رعاشةةةةةملا نمةةةةة ةعةةةةةو مما

ى إلةى دمةاالاةود لو ا ريأثتة لقةنت لوصة لقةةحمثةل ت اياو لكو يسةاله ذهو  اتاماعلواراد فلألاالاتماعى 
عى و لةةا ةنيةةب تحليةةل ىفةة"  نوفليخةةاب"  اءر حتةةل آتو  (3)يةةديولوايا .األ ىو مسةةت عى خاصةةةو لةةا ىمسةةتو 

وف ناخةيلر بيشةي ث. حية ةصةاخ ميةةهأ  اهخلولوايا االاتماعيةة بةداكيالسةن اكة لمرحشاالاتماعى و 
اية و لو سةةةيك د تحةةةتاةةةلةةةى أنةةةه يو إ " ريخاتةةةد للحةةةاو المةةةل لعاا مو ر مفهةةةتطةةةو  ةلأسةةةم حةةةول" لفةةةه ؤ مى فةةة

،  ةاطعممع تالما ةانت بنيك تى" م ده البنية المادية للماتمع . ويقول ااتماعيا  تحد الماتمع وعيا  
 رئاسةةة ىفةةة رشةةةبلل ةمةةةاعلا ةياو لو كيسةةةلا كس فةةةىيةةةنع ن طابعهةةةاأ كار ب إدلصةةةعا نيكةةةون مةةة نلةةةه فإنةةة
لمثةةةل وا حمامطةةةلاو ء ار واآل تقاليةةةدلاات و ادلعةةةاوأن هم . ثلمةةةو  هةةةمرائوآم رهاعشةةةوم همديةةةلتقا، و  مهتاعةةةاد
 ةادلةةبتمة البطةةحلةةل الراي ثةةمهم " . ذائغةبير تةةدفةةى ر شةةبلاحيةةاة  ازطةر ى رورة فةةبالضةةتوافةةق ن تأ ياةب
دى امةةةال تةةةاجنإلل أى ةر هاظةةةال سفنلةةة هيناو كةةة ع "تمةةةيا الماا" سةةةيكولو  ومةةةع " ت" اقتصةةةاد الما بةةةين

بنيةةة الى تةةنهض عليةةه ذلةةى اعقلةةواا ساسةةأل" ا تمةةعلماا " اقتصةةاد بةةرعتي طةةةابلر ه اهةةذفةةى و .  علسةةلل
 تمةعالما اواي" سيكولم يهفامأن ى ر إل. ويشي اقتصادهع م هار بدو  توافقت تىاللواية ديو يألا يةقو لفا

يةةة ر كفلا اةحيةةلاو  عىمةةاتاإلا ىعو لةةا فصةةو ل مدختسةةت ا "ياو لو يدكال األيةةأشةة"  و يا "او ولييةةد" و" األ
 فيخةانو بلضةح أن يتثةم  مةنو  (1). ولوايةةيديواأل،  يةواولكيلسةان يبةعةد رقة بفتلا متي الو .  عمتلمال

 ى . اهير ما ىوعك االاتماعية اياى السيكولو لإ رينظ
                                                                                                                                             

 

 . 27 – 26عربى ، مراع سابق ، ص ص لتنموى السط عبد المعطى ، الوعى ااعبد الب( 2)
 

(3) Lichtman , R , Social Reality and Consciousness , In Colfax . D , Roach . G , (ed) , 

Radical Sociology , Basic Book , New York , 1971 , p . 149 , p . 170 .                              
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 ياالسيكولو ل كانعكاس ةياو لو يديألا لو ح فو ناخيلوحة بأطر  رفضت الماركسية دقو        
وعى للى علاأللصعيد او  ، رشبلفى وعى اى عو ضو ماللواقع ا النعكاس صعدةأن أو  ، ماعيةاالات

 . هنفس عىضو و ملقع ااو لل أكثر كماال  و ق معهو انعكاسا  أ  لبانعكاسا  لواقع موضوعى أدنى .  سلي
دين النعكاس عيكص ايالو يو دوأي ااتماعية يااولو يكيم الوعى االاتماعى إلى سستق أبدغير أن م

 ل أنلقائابدأ دون اعتراض للم ا  يضأبل قُ كأهم أساس لتحليل بنية الوعى . و  ُقبل قد ،قع لواا
ترق تف االاتماعيةوايا لو كلسيا وأن ، ىعو لوى اذان محتنفستي االاتماعيةا ايلو والسيكو  اايو ليو األيد

 . ىعو لل ىفطاعلا بناالا اهنو ك ىفى النظرى " الوع" لوايا و يدعن األي
 واياوليديألا ينب قةتفر لال او حندما ع " موفقة وف" بليخانة محاول كنلم ت لكذمن لرغم باو        

رد فلا ألن،  لالنعكاساصة لخت افالصا سساأ ىلعبنية الوعى  داخل االاتماعية لواياكو لسيوا
نت اك اذا إمع رظالن ضغبووعى يومى . ية إلى وعى نظرى ، ر لفكاالتكوينات  لم كيستق كنهيم
 اايو لكو يسال ومفهمن أ يدوايا االاتماعية . بولالسيك منأم  ياواوليدين األم ا  ءز ا تانلتكويا هذه

عى لو او  ومىالي عىات أخرى للو حلطصم ف ماهى إالنو خاليلدى ب اايلو يو يداالاتماعية واأل
            ى .النظر 

 وه لب ،يعتبر أيديولواية أو سيكولوايا  وعى االاتماعى اللن اأقول لا صةالخ             
 دحصا هو ، بليا  وعوضم والليس ذاتيا   ىعامتاالوعى اال ر . وأنيبادلة التأثتم اعلةمتف عهايما
يها ج فدمني ةليداركة حل جاتنهو للواقع وليس تصورا  له ، بل  اعلها ادليا  . وأنه ليس إدراكا  فت
تعد  رىاحية أخنن م. و  ورصتلا واإلدراك فى ضوعى ،مو فى التى والذا ىعاتماالد فى ار فال
 ايةو لديو يألى ، وتعد اعو لا  لليو أ توىسمعى اتمااال واىكولالسي كدراإلد السيكولواية وااعباأل
 اولوايكيسالا هعيم. وهى ا الطبقية مصالحلاب ساسألبابطان تر م ةديراا  تنظيما  و  ستوى أكثرم
من المااالت  يرهغعن  ميزوعى يتلا زا  من مااالتيمتم ا  وعين ال  ااهما منم كل دعي ةياو ليو ديألاو 

(2)اعى .ماتالالواود ا اهب سيعك ىتدراة اللاو فه ئاظو باألخرى 
  

 
 
 

 -: ياسىاآلراء السوسيولوجية المفسرة للوعى الس.  رابعاا 
ديد ودراسة قضية ملحوظا  ، وبذلوا اهودا  ملموسة فى تح اهتماما  واه علماء االاتماع        

 دق ء العلماءالؤ ه ت، وبالرغم من هذه الاهود إال أن تحليال الوعى وتحليلها على أساس علمى
 ةصاخال ةياو لو سيو سلا ماتاهسإلم اهأ  ضر ى علإ ابن دفع نبايتال ولعل هذا ، هاينبينت فيما ابت

 ذههدى لقن ليلتح من خاللصة خاة فصبامة ، والوعى السياسى ع ةفصب ىعو لا ةسابدر 
 امات .سهإلا

     
 

   E . Durkheim: مياك رو د ليمإ -1    
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 نيدلا ىلإ ماهعمية وأرالعلاة و ة الفلسفيعرفمال بأصل E . Durkheim م "ياكدور "  تمهلقد أ        
هى  نيةيالد قيملة السلوك فى الواقع ، فإن اينالقعل ددحملا وه ميقلا قسن ناك إذا هنأ ىر ي ثيح ،

ه " وفى كتاب (1). عىاقالو ير غقى أو مبريألا يرر العالم غطاإ فى لوكسال اهذ ةالتى تحدد عقالني
ات ور لتصاو  ىلامعاد و الوا ينبقة عالال رسديأن  ايمركو ل دو اة " حيينالد ةلحياولية لألار صو ال
تماعى ية للواود االال دراسة الصور األولاله العالقة من خهذرهن على يبول أن حاية ، و معاال

ذى لا وهية دينلا تارسامملاى فمتمثل ى الاماعال لعفالفئية . لبداا عاتمماتلى اثل فمكما يت
 كأولئ وسنف ىفد احو لا عىماالان اكيلايدعم  ذىلهو او  ،هم اتالوعى بذ ةعلامااد اأفر  ق لدىلخي
ار كفن األل إب ، إلياابيةا ارثآلا ذى لعالفا نو اعلتا منن عينو  ةينديالر ائعشلا لثمتو .  درافألا

  (2)اد .ر ا األفهديكات ااتماعية ظاهرية يؤ ر ل حالخ منال إها تواصل يتم ال يةعالاما رعاشوالم
ن متميزها  ةية خاصعطبي  هعيمااتالا رةاهلظل نألى عرهن يب " أن ميكار ل " دو او ح ماك       
 ديه فى مسألةماتظ الحي ال أنهإ بانلاا اذمية ههمع أ و ة . يسيكولوالواية والات البيو ر الظاه

 فقي   امم رىاعة وأخمان يبو  رتغايرة بين ماتمع وأخم ةنيتباها ملته يرا اعالخصوصية التى 
عى  ، ومن اماتالر او لتطاة ركح صدتر ن نيواق وغص أو ليةعمت ماميتعب امقيال ةيناكمإام مأه عقب

 ديةر الف روقفال ىإل عتراالشواهد على هذا التمادى إشارته إلى أن " االنتحار " ظاهرة فردية 
ن ماالاتماعية لكل فرد  ائصصالخ بعض نما تراع إلىوا  ة . يالو كو سيقا و فر  تليس وهى رادفلأل
ى عل سكنعت ىتالك و ذل لىالمهنة , وما إ وة أر سا فى األيهف يشوف التى يعظر السب د حافر ألا

واقعة  فىو  لبه ، قفاو فى مو  همقي ىوفه لوكسى فهذا الوعى  ريؤث تالىبالو ، ده حدوت ردىالف هوعي
(3)تهم .فاس وتصر نالع اقاو  ىالوعى فا ثر هذيؤ  ازابإيو 

 

ذو         ه ر صو تلخيصا  لت قفمو الا هذ االاتماعية " باعتبار لةسألم" ا منقفه مو ى ا إلينأتا ا 
رد تابعا  خاضعا  للماتمع وهذه نقطة لو فلا اننسإلا عدحظ أنه نال أنا ننمكيع تمماالو  ناسنلإل
 نأ مياكفى أمر دور م مهالن لكم ايركدو ل ال, و  ونلدخ ب البنحست أناألولى  منن كال بتحس
 ه بغضد وحدائالس عىامالا الوعى منا  و ,  هتوفئا هتماعاكل امع الذى يعينه ليس الماتمع بتامال

فى  ننسان اإلء أر لمل لييخإنه ل يا  معاتمو أ يا  قب, ط ً   فائاز  أو يا  قحقي ا  يان وعك اإذا معالنظر 
 صل إلىو  عندما الذا إهق قم يحلادة , و إر  قل وبالعبال و  ىعال و ب ناإنس لىآلا منتضالا ةصور 
 (1)ى .و امن العضضالت على مائقال معالمات

                                                 

 . 308 – 307 ص ص ،ق ساب اع، مر ى ليلة ( عل1)
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ة كر إلى فع اتر امعى لى الوعاأو  ميرلضاة فكر ول لاأل رمصدلأن ا ىيم " إلوركار " دشييو        
قل علذا اه استبدلد يم قكاور دأن د نا ذلك إطار فى, و  االكتمالن عبحثه فى  نىو لكا لعقلا

اه أسم حيث ةقليعال ةحيالل لىعألالشكل ا هلدي ثلى يملذا " امعىلا ىلوع" اة علاماا قلعى بنو الك
 لكالمالئمة ل ركافاألى بفردلهز الوعى ان يان أكميى لذهو ا دهوحله واع"  ىعو لا عىو " 

(2).ا همن خالل أن يفكر هل كنلممعل من ااتى تلاألشياء , وا
  

على ى تو يحى , و لفرداى عالو  على هاودفى و قا  ساب امعىى الالوعكان ذا ثم فإومن        
ضوع أن من مو كثر كد فى أما يؤ حين وركايمد عم نتفق أنطقى نلممن اه رة فأنثيك أخرىصر عنا
 .  ىدر فى الوعال أو راكداإلو اإلحساس أز ااو تتل ة الفعينعقال

ركس بما كايمدور  رتأث ىلاولدنار " ع لفنتلين " و " أزاي فينجر أو " يلز " يت مق " راويتف       
م " ايكور د"     رى أني . فاألول عىمااالات ىعلو او اعى اتماال واودال يةضقب قعلا يتفيم خاصة
ى " ير و .  عىلو ا ىواود عللاية قبن أسأه بشيلل إصو  ابت عكس مثي نأاد أر و س " ركماقرأ " 

يم " اركهم " دو تمدفى مقو ه ى بعدتأ منكل  ويناوره هاكيظل يح ا  ان شبح" ك " ماركس أنن " يتلياز 
يلتقى معه  نأ الإلم يستطيع  هكنل سكار م لفخاي أن راديم أدوركاأن  إلىب ذهيف"  رنااولدما " أو 
ق بمع سااتلمد اأن واو  رىي هوفاالاتماعى . وعى لااالاتماعى و  ودالى هوامش الو لو عو 
 ا  لديهمحدد سيلماعى االاتود االو و  ، ىالفردوعى لل بقاس ىمعوعى الاالرد ، و لفواود ال
نم,  رهايغن أهمية مر كثأ رات مستقلةغيمتب  نهأ نىعمب ،ااتماعيا   دا  و اع و متلماكل ابر تعا أ وا 
ل لويدة ، همم ءدة بطقااية كنتناإل تالقاعبال هديحد لمو  واود االاتماعىاق الن نطسع مو 
، ى ثانكر البف وعيا  ن اول كاأل أن إلى هى بإشارتسكر امال ركفلمى باياكالدور  رثالتأ ىلعدنار لو ا
  (3). وربيةاألتطور االشتراكية ل ا  حظكان مالو 

 ركسما ريشي امقتصاد كس فى االيماعية لتاة االايساس الحأايم " أن كيرى " دور و 
ع تمااالالة اح ىإل للوصو ا هوق ياب أن يتحق ىذلا ف الماتمعهدن أو  حيةو ر لم ايفى الق كنلو 

Consensus أنأنه     ال بد  ورأى ة ،وسيولواية السعرفأساس للمعية كلوضركايم بالم دو وس 
ى لسففلار فكلفى ا عامتاالا ملع ماهسإ نم غملر ا ىلع هنأ أىور  يا  عيبط لما  ع اعتمح علم االاصبي
 (1). انهمستمد منهاه فة أو يلفلساد على ميعتن أن كيمال  هتاذت قالو  ىه فنأ الإ

 رفكن الفكر الدينى محورا  ومنطقا  لأأكيده على ت هو مدوركاي ا فى فكرهلخالصة التى نادا       
ن المنطو  ،ه ترساإلنسان ومما كر فالذهنية عند اإلنسان يكون باتااه الت اليلتطوير العمل و ألاق ا 

                                                 

 . 234 صابق , س راعم,  هيلى للع( 2)
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ينى دال ركالفو ى لملعا فكرال ينناقض بتال فىن وم هايكر و د دهراأا من لى يكو تالابو  ،ى قطالمن
ً   أمادلان يكون الفكر أ وفكر المنطقى ألا علمى وحده هولا أن يكون الفكررافضا    ً  ً  مينى عائقا 

 . معل أولة و فلسف لو أ لد شكق نيالد نأ ا  تبر عطق مر المنتبلو 
ا هليعذ ويؤخ ، ىنيدال أو ىوحر ع الابلطاا ليهعب لفكار يغنها أأ أيضا   كارهفلى أعظ يالحو        

يواد فى هذا من صراعات  ل ماافتماعى وتغاالااقع والو  ىعلو ين ابل ثام أنه -ه ر كافى أأ -
 ، خللتاري ىسركاملا ريوتناقضات داخلية وخاصة صراع الطبقات ، وبالتالى يكون قد عارض التفس

 ىعالو ل صف كلكذو  ، ىعالام ىعن الوع فرديةات الصور الت أودى ر فال الوعىصل لك فوكذ
واود فى الواقع .  فصل ليس لهذا الهعتبر وي ،ى علاما ىعو لاعن  ةرديفالت راتصو لو اأدى ر فلا
 ضحا  وا ما  اإسهمت أسه ىكر الغربلفيز اتمماتزال ه م " قد كون مدرسه فكريين ثم يكون " دوركامو 
 فى .ر عمم كعلاالاتماع علم  ةوميعم رةى فكعلأكد  حيث"  ىوعل" ا ةفر معلقدم اى تف

 M . Weber ربيف سكام -2    
 نأركس أى ام ةير لنظ ا  ماممخالفة ت هير ظن ميقي نأ M . Weber "ر بيف سكام " لو اح       
ً  م ةير يقلب نظ  ً النظرية  اهيلض عهتن ىالت ة األساسيةملسملعقب . فبدال  من ا ىلع اركس رأسا 

ى واوليكالواقع الفكرى والسد ديح الذىو االقتصادى هادى اقع المن الو ا : أاهدمؤ ى تلوا يةكسر االم
يثبت أن الواقع السيكولواى " الفكر أو الوعى " هو الذى يحدد الواقع اكس فيبر أن م ادأر . 

 لذىاالخطأ  كلذهو  ريبف كسامنظر  تما لفوأهم  .االقتصادى أى أسبقية الوعى على الواود 
وقف  ثممن و االقتصادى ، ل املعا هوواحد  لعام ورده على ديأك وهو تالأس كر ايه مع فقو 
 اقتصادى ااتماعى نظامالية كرأسمة الأشن نأ ورأى (3).الماركسية فا  معارضا  من موقفيبر كس ما

 ،البروتستانتية  األخالق وأ ةنايدلة لانتي اهدور ب ى، والتى ه ةيلامسوح الرألر ا أةنشل ئجتاى نإنما ه
رهما غي الدين بينماو  قألخالاهو  " لقلمستل اماالاتماعية " العا ةياحلفى اس األسأن ا رر قث يح
امل لعل ت سوى وظيفةسيل لية التاريخية بما فى ذلك النظام االقتصادىمعلانب او ا من
  (1).لقستمال

العوامل المادية فى الماتمع إال أنه رأى أنها  ر أهميةكم من أن ماكس فيبر لم ينغوعلى الر        
،  ليةلى المثاب إر ر أقفيب ليالتعتبر تحوت . لها ليست أصال  " و  ىية " الوعر الفك لامعو لل عةبتا
ك من خالل تفسيره للعقل االاتماعى ح ذلتضويكية االاتماعية ، و لسلاة علنز اإلى  تمىنيث يح

 قوم عليه الماتمع .ي ىذلا ة الصغيرة باعتبارهما األساسعامالاو على مستوى اإلنسان 
                                                 

 . 389ع سابق ، ص ااع ، مر ممحمد ، تاريخ علم االات ىمحمد عل( 3)
 

رف ، عالما دار ، آخروندة و و ة محمود عمار ت ، اورهطتا و هتطبيع عامتعلم االا ةظرين ،ماشيف يتاليقو ( ن1)
 . 260 – 256ص ، ص  1983القاهرة ، 
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  . K . Mannheimايم انهم لركا -3    
رزين  فى ابلا نيثلين البراوازين الليبرالمملا دحأK . Mannheim ارل مانهايم " ك"  ربتعي       

األول من القرن الحالى ، ويعتبر تفسيره للوعى األيديولواى  فصنالسوسيولوايا الغربية فى ال
 يا  وعباعتبارها ة رفلمعاية ضقل ا  تفسير ايم " نهام " مدحتى األن هو السائد فى الغرب . حيث ق

 يمهاانساسية ألعمال مألال القيمة مثتوتحدد . تاريخى م ارطإى فن مع معيتام دو سااتماعيا  ي
لكلية ليعبر به عن حقيقة أن فكر أى ا ومفهلية للمعرفة ، فقد استخدم ممو لشا فى تحديده للطبيعة

ا فهتصنيكن يمو  ةيخارا ااتماعية تار اتيل ساانعك عواقال ىا فنهكلو  ، ةمفكر اليعبر عن فكرة ذاتي
من وعى وم الحتمية االاتماعية للبمفهذ خأه نانهايم بأويعترف م.  يرغلتلة دمحد أنماطى لإ

ماركس إال أنه فسر هذه المقولة استنادا  إلى مفهوم النسبية المطلقة منتهيا  إلى استنتااات غير 
  (2)علمية إطالقا  .

اعت ضو  باألوهام قئام " اختلطت الحقيهاان" م اهشاعتى ال يةيخر اهذه المرحلة الت وفى       
 األيديولواية ومااع أن يتااهل تلك الظواهر متااال يكن لعلم ملو  ، لين الممكن والمستحيالحدود ب
 عاتماق ماتطعليه من طوباوية ، وما مارسته أاهزة االتصال من تزييف للوعى على ن تنطوي

 مها فىحالأ دتاس األيديولواياتذه ه دتكاو قومى وس اللهبا با  و صبغت شع ها . بحيثر أسب
 (3)م .اهو ألن امع رو م سبو كا ىو ستكن تلك األحالم  ع ، ولماقلو ا

لفه " األيديولواية واليوتوبيا " يطرح قضية أساسية مؤ واستنادا  إلى ذلك ناد " مانهايم " فى        
ااتماعية  اتر يضوء متغفى  ددحتت يركلتفا وبر ل ضن كية فإبيعطالمؤداها : أنه باستثناء العلوم 

لمعرفى تتمثل فى التعرف على العالقات الوثيقة بين أنماط التفكير من االاتماع ا م، وأن مهمة عل
 ناحية والبناء االاتماعى من ناحية أخرى . 

يسمى بأنماط التفكير والمرتبطة  ويفرق " مانهايم " بين نوعين من األيديولوايات أو ما       
 -بالبنية االاتماعية وهما :

ر افكاألو  اهيمفملت واداعتقلمان م سقن نىتعو  Idologyالنوع األول : األيديولواية        
 ن :عاو نلواود وهى ماة مع اوالمند قعيةواال

      األفةراد وتبريراتهم للمواقف التى تهدد    هومبمف تصلتو :  ةاصخلة ايلواو دييألا -1

 . صةخاالم حهالمص           

                                                 

(2) Swing Wood , A , Ashort History of Sociological Thought , Progress Publishers , 

London , 1984 , p . 298 .                                                                                                     

(3) Berger , P &  Luckman , T , op . cit , p . 15 . 
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     اكم ةخيريلتاة ابحقاخل الطبقة أو اللتفكير السائد دبال تصت: و  يةكلالة ايلو يو يدألا -2      
      (1)" . ريااليتو لبر اأو " "  زيةاو برال" ا دىل ئدساالر كيتفالط نمل بةنسالب اللحا هو             

زالةة ور لثا نىتعو  Utopie ياوبوتليا : نىثاالع نو ال         وكسلالقائم ألنها ترى فى الع وضال وا 
 يرغيت ف إلىدته محالأبر عتوت ت ،وقال سد المتحقق فى النفو او لاا همنتضي ال ملوالع سا  ساأ
 (2) .مال  كا ا  ير غيت معاتلما

م نظالةن مة قةةبثمنوالقةيم السياسةية  رفكيةتال جمةاذن أن ى" علة سمةاك ل "يم " مثامانه" كد ويؤ        
تشر من خاللها ادة ، ولكنه حلل أيضا  المنظمات التى تنلمكر العقالنى بالفارتباط اى أ يةاعتمااال
،  ماعلاعن األفكار ر بمعزل م إمكانية واود الفكد عدواو ية كر لفاو  يةبو ر التت اعامالا لثمفكار ألا

 يستطيع االنفصال كما أكد أن عالم األفكار على الةرغم من استقالليته إال أنه ال
 يديولواية تتفقعن الاماعات االاتماعية التى أنشأته . والةواقع أن  نظرية " مانهايم " عن األ

باأليديولواية  تمامهواهد " بالواو  وعى" الر كفال اطى ارتبعلتأكيده ى خاصة ف" و  مع آراء " ماكس
سية اسألاة كر لفا ظليا  وتسركمان يكوعالقتها بالطبقات االاتماعية ، وبالرغم من ذلك إال أنه لم 

 مانهايم باقية دون تغيير . ىلد ئفلزااعى و لاهى او  النكتش احول كون األيديولوايا واليوتوبي
أن يتصرف على  يعيستط ير اللى معايع ما يرتكزعند ئا  طأو خا ا  فزائ ونكيوعى ال نرى أوي

 أساسها فى موقف معين من مواقف الواود . 
لوعى الحقيقى يكون عن ل ولوصوال زائفالوعى ال من صتخللأن ايم " بانهاقد " مويعت       

 حريةب نو يعملن يذن الفيقيسمى بالمث دما يتم وضعة من قبل مانع كل، وذ حصحيلا علملا قطري
أو غيرها ، ويقفون خارج الطبقات وخارج الصراع  ةيسايسمصالح اقتصادية أو ية بأن و يرتبط الو 

 (1)الطبقى .
والوعى الذى يتعين بها ليست ، المعينة للوعى ط ن الشرو يب عالقةلا يم " أناهنعم " ماز يو        

م دع دوبيمحدد . و لغير ارابط ل التاكمن أش لكشبل هى  ، لكلمةل ىبية بالمعنى األصلعالقة سب
ماعى من الصعب إرااعه إلى مصالح ااتماعية تاا ريغلك محتوى مت دق رافكألا د فى أنحديلتا

تحدد محتوى  كير ، والتفد فقط أسلوب الحدذات طبيعة طبقية . وأن الطبقات والماموعات ت
 نبي يربعكت ىعو لاو ى عماتااال دلواو اين بهيم . ويفهم مانهايم الترابط السببى األفكار والمفا

                                                 

ص           ،  1996اإلسكندرية ،  ة ،امعياالرفة معال ااتماعية نقدية ، دار يةظر ن حون ، نىيسحلا يدسلا( 1)
 . 86 – 85ص 

 

(2) Mannhein , K ; Ideology and Utopia , Translated by Louis with and Edward Shils , 

Routedge and Kegan Paul , Landan , 
4
th Edition , 1979 , p. 174 .                                      

  ص        ،  1983،  د اإلنماء العربى ، بيروتعهاع ، متمم االاعلى فاأليديولوايا  تار يتأث ب ،و أي ر( سمي1)
 .  66 – 64ص 
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ا . وألن ذلك الواود له فى الواقع فإن م ةقطبن مد فر ل كى وعى فية بقطلح واألهداف االصملا
لوعى ، وفى نفس الوقت فهو وااود االاتماعى لو مانهايم يعارض النظرة السببية عن العالقة بين ا

 ةبقمسة يقدر ورة صبتفكيره  ديتحد ىليؤدى إ ةدة ااتماعية محدعو منتماء الفرد إلى مايزعم أن ا
 موعةالماعن  نفصلأن ييمكن  مانهايم ال ىعدي ماكد فر ال أنو  عةو مامال هوضع هذ اللخ من
  (2)كر ويتصرف بداخلها .ى يفالت

الماتمع فى اميع  ة الطبيعة الطبقية داخليرؤ ى ف"  ميهاانم"  غبةر عدم  نثم كا نم       
 نالبعد عكل ه عدبي ام ذاهو  ، ههلاات مهفسأنية ز واار بماء اللعليستطيع ا المااالت يعتبر فضل ال

رد أوهام ، ولذلك لم يواد حتى اآلن فى تاريخ الماتمع أى علم ام اؤهر آح قع وتصباو ال ضىاأر 
تحليالت  " مانهايم  ع ككل . ويؤخذ علىتملطبقات أو للمالسواء  ااتماعى بمعزل عن المصالح

 لحد اايإن وأ ع االاتماعىاقو ال عنصو ذرية أا تتغيرا ثادام إحم" ثبوت عاز الوعى أ
معى تصبح إما وهمية أو غير ممكنة ، ولقد اتسمت تاملا ورطلتل مةالها ضات واالختالفاتناقلتل

بالتشاؤم ذلك أنه يتم ية الوعى العملية علفيما يتعلق بفام سوسيولوايا المعرفة كما ااء بها مانهاي
     .  اءالعميع متلماا وىأيدى ق ىفعاازة  ةبنه لعأ ىتصوير الوعى عل

                    G . Lukacsش . تاكرج لو و ج – 4    
 ةر تف سية أهمية فىركى الماظر كثر منأ أحدا  منو    G . Lukacsش " اتلوك جور " ا ريعتب       

ولى ، األ ةتداد آلراء ماركس والذى تحول إليها إبان الحرب العالميوتعتبر آراؤه ام ، 1917 دعب ام
لتطورية التى ة ايوضعلا ضد ةسيساأ فةصبمحاولة طبقى " لا الوعىو ريخ تاله " الفمؤ  ويعتبر

سهام إل سيطرت على ماركسية التحالف الشيوعى الثانى ، وعلى واه الخصوص كان نقدا  صريحا  
وكاتش أن أنالز حول الماركسية من نظرية ادلية إلى نظرية ركسية . حيث ذهب لماإنالز لل

للظروف  را  اشمببسيطا  و اية وانعكاسا  ر ُا لقوى خابيلسنتااا   افيهوعى صبح الأ ةااتماعية ميكانيكي
  (1)للمادة . ةيعو ضو ملا

 ةعيضو لل ما، كما يرتبط نقده العى ار يتكر البراوازى والبرولكاتش " للفناقشة " لو وترتبط م       
عى ، وفى هذا الصدد لو كوين ات عناصر منعنصر ك  Objectificationة التشيؤ قضيلله ليحبت

ة بحيث ترك لرأسمالياة افثقلطر على ايقد س ة كانئييشو النحاالتااه  نذهب لوكاتش إلى أ
قيقة واقعة وضرورية لكل ح ؤين التشأ ، قولوينسان إلل بصمات واضحة على الوعى الكلى

يمكن التغلب عليه إال باهود متاددة ومستمرة  وهو أمر ال لىأسمالر ا معاتفى الم شخص يحيا
                                                 

 . 12 – 11 ص ق ، صباسمراع  ، ليدوفو أ( 2)
 

دار  ، دمحأ ديس بير بد المعطى ، غعد السية راماالاتماع ، ت علمظرية فى لناريخ ات اوود ،ينالن سو ( آ1)
 .  252 ص ، 1996ة ، ير دإلسكنا ،المعرفة الاامعية 
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يضاحللكا ورطاهرة للتظالت اناقضتلاط بطريق ر عن وذلك  لتقوية البناء المادى للواود ، ها ى وا 
 . م بهااتلأى عن طريق الوعى ا

 االضطهاد لماو لى لعصف المادى والادلو ا ثلمؤ " يشيتلأن " ا" إلى  اتشوكل"  يشيرو        
  (2)ى منها البروليتاريا فى ظل النظام الرأسمالى .عانتتى ال

لمية ه عمكان يا تكتسبر تايلة البرو واييديولن أضح أو بث أن أل كاتش " ماو يد أن " لب       
ز بطبيعتها مشكلة التحقق و ااتت ىألن األول كلذ.  ةيقورنت بأيديولواية البراواز  ا ماإذ وعيةموض
 بريقى بانطالقها من منظور ادلى تاريخى حقيقى . األم

على  اعتماده الفكر البرولبتارى فى نظر لوكاتش يتمثل فى فىمن كالا ةدر القو صر متبعيو        
 ةحدو كتمع ماير اليتغرستها النضالية من أال اموما عيهخالل و ن م حة تطمالميع ةحداة كقطب
 ةعضاخقة تحاول أيضا  تحقيق ذلك حتى ولو كانت شاملة ، بل إن هذه الطب ةر ظن ءلية فى ضو ك
 يلبث أن يتخذ وضعه يعدو أن يكون موقفا  خاطئا  ما وقف اللمف ذلك ألن هذا اائز  ىعو ل

أشكاال  متنوعة فى معظم األحيان فإن ا يتخذ رياتيلو ر بلعلى لفعى الو ن الاكلما و  (3). الطبيعى
، والوعى المكتسب حية ن نالى مواى الفعلوكاتش قد اضطر إلى التفرقة بين الوعى السيكول

ريق عن ط تسبكعى المو لاهذا  ميعالعقلى من ناحية أخرى . ويقع على عاتق المثقفين الثورين تد
 هقدصى سعى إليخ يار تلل ير خاصسفت اهوهر هى فى ا الماركسية نأل لك، ذهبى التثقيف المذ

 (4)فى موااهة التفسيرات األخرى .الحيته وص
الطبقى  فى تحليله للوعىاستخدم بعض أفكار وآراء " ماركس " كاتش " من أن " لو رغم وبال       

 ىخير اتلا عيديولواى ، وفى توضيحه للصله بين هذا الوعى الطبقى والواقالوعى األعالقته بو 
به  تقدم عما ااءلم ياريخية والتغيرات االاتماعية المرتبطة بها . إال أنه تلا دثألحيره باتأثل

ة العاملة ، أو فيما يتعلق بدراسة بعض بقلطا اتركح يخفعل سواء فيما يتعلق بتتبع تار الب كسمار 
. فضال  عن  لىماأسلماتمع الر فى املة العاالصعوبات التى تقف أمام نمو وعى الطبقة 

 ب الكامنة فى تفسير هذا الوعى ومساره .اعمصال
 وكبيرة سةاريا على أنها قوة متاانوليتلبر وره لصت وهإليه واه يمكن أن ي الذى دما النقأ       

وازية فيما بينها ، ويعتبر هذا التصور خاطئ ألنه يتااهل ار ب ةقبوهيمنة ط رةسيط ااهتو د العد

                                                 

 . 324 – 320 ص ص سابق ، اع، مر  نو ر ى وآخبلارازق لا دلى عب( ع2)
 . 88ااتماعيه نقديه ، مراع سابق ، ص  يةحو نظر ن ى ،سينلحلسيد ا( ا3)

[ 

 1981د الاوهرى وآخرون ، دار المعرفة ، القاهرة ، حمة ممرا، ت نقد االاتماعىوالعلم االاتماع  ، وتومور( ب4)
 . 130 – 129، ص ص 
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ت ولوايايدظهور أي مس إمكانيةيط، و اوازية ر بالو  ريالبروليتان ام ال  كل ةيلخالتفاعالت الدا
 . شتالوك ى تصورهاتلامتضاربة أكثر تعقيدا  من تلك 

   G . Gurvitchش فيتورج جور ج – 5    
ى للمعرفة "      ، عاالاتما ه " األطريفى مؤلف  G . Gurvitchش " اورفيت جر او ى " ير        

. ويؤكد  عن الوعىالحقيقى التعبير تعتبر ة عرفماية الو يولوسن سأ" الادلية فى علم االاتماع " 
 -ى :وه نماط االاتماعيةألل هرميه وفقا   مةنظو م ىف رتبةم فة " الوعى "ر عمللع ا سبع أنو  أن هناك

المعرفة اإلدراكية للعالم الخاراى : ترتبط بالعالم الخاراى ويتضمن هذا النوع  -1       
يدور فيه مصحوبا  ذلك بتفسير األحكام الثابتة الواقعية التى ندركها  اإلحساس بالعالم الخاراى وما

 .ابت فى مخيلتنا الواقعية ووضعت فى مكان وزمان محدد وترتبط هذه األحكام بأداء ث
 معرفة المظاهر الخاراية للواقع االاتماعى : وتتمثل فى إدراك العالقات االاتماعية   -2      

د فر الو  سرفة الناعم مطلناهذا  ميقدو  تاعمتاملفى الوحدات الصغرى والاماعات والطبقات وا
 .األشياء بدراة عالية  ية وتوازناإلنسان الامعية والعوامل
ة فر معع نو المن هذا ضومية ويتفة الحياة اليعر م فى : تتمثل املعحساس افة اإلعر م -3       

                (1). تقاليد واألعراف التى تحكم الشعور العام وتساعد على التواه فى العالم الخاراىال
وتسود فيه  يوأرستقراطرفة متعال ومتباعد ذا النوع من المعه بدويية : لسفففة العر لما -4       

سفية والمعرفة العلمية معقدة فلتبقى العالقة بين المعرفة الك لذلو  ةيعامالالمعرفة الفردية على ا
 .يلة و ط عصور رادى ملى عللهيمنة لألو ايث ح

 وتدعما با  الغ ئجحصيلة نتاعلمية هى  المعرفة من أطرلق هذه نط: ت لعلميةعرفة الما -5       
 (2). اختباريق قيحت ىلإ

ة الوسائل التى تستخدم لبلوغ أهداف مثالية كما رفى ليست مارد معه:  نيةالتقفة ر علما -6       
كما  معرفة علمية مطبقية تتميز بقابليتها للتناقل ، در هى ما انية والحو ر تدعو بذلك الفلسفات ال

تكنولوايا فقط الل ااحصرها فى مأ خطالن معرفة التقنية هى قائمة بذاتها ومالف ةيضعلو ا زعمت
ى الرغبة فى السيطرة على عالم الطبيعة واإلنسان ف قة ويكون مصدرهاباللاو  ةر اهملافهى تعبر عن 

 الماتمع .
ة قو لمعتقدات وتبدو أهميتها فى التأكيد على من اذا النوع ه رهة : يظاسييلسة افعر لما -7       

 ا  ضيى الخطب واألحاديث ، ولكن أف قطف عنها ليس يرعبلتا ويتم االمعتقدات الامعية والتى تنقله
 اليوتوبياالرأى العام ويستخدم هذه المعرفة أصحاب األيديولوايات و ل السياسى ورد فع اطشنلا ىف

                                                 

ات سةةةار ة للديةةةعمالاااالاتماعيةةةة للمعرفةةةة ، ترامةةةة خليةةةل أحمةةةد خليةةةل ، المؤسسةةةة ر طةةةاألاةةةورفيتش ، ج ور اةةة (1)
 .  36 – 30ص  ص ، 1981 وت ،شر ، بير نلاو 

 

 .  11 – 8، ص ص  قابساع مر ،  ونآخر و بد الرازق البى ع على( 2)
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 تعازا لنا يضا  فىعرفة السياسية أوتبرز الم عللفا إلى التى تدعو زالرمو ألساطير و ى اناقلو 
(1)الطبقات واألحزاب .ئمة بين قاوالصراعات ال

 

وبهذا يتضح أن اورفيتش قد حصر نطاق المعرفة فى مااالت محددة غير أنه باإلمكان        
ظهور أشكال معرفية أخرى غير األشكال السابقة ، حيث تعتبر المعرفة إفراز ادلى ألنماط الحياة 

ارف . وبالرغم           االاتماعية ، لذلك فمن الممكن أن تظهر مستقبال  أنواع أخرى من المع
يرات دد التفسلتع رك مااال  تيأنه  ية إالفعر المار كففى األ ا  ير ث ا  ش " تمثل طرحيترفاو من أن آراء " 

 ى .التعدد ذلك وصف بالمنهج، ل
                M . Muntin دى مونتين يليشم -6    

فى مؤلفه      "  يةهمألية فى اغا ا  رحط  M . Munthnتين " نو م"  ىسنمفكر الفر لا مدق       
من  ثانىفى النصف ال ن أىد " مقدمة ابن خلدون " بقرنيبعا ربصدر فى أو  ذىال" و  المحاوالت

القرن السادس عشر . تناول مونتين مسألة ارتباط الوعى بالواقع االاتماعى فطرح سؤاال  حول 
 ن هو وعى ااتماعى .مصدر الوعى البشرى لدى اإلنسان ، فالحظ أن الوعى عند اإلنسا

 ن منااسنل إفكل قالطبيعة كما يا منس عى تتولد من التقاليد والعادات وليلو ا ينناو ق نأ دكيؤ ا كم
(2)ممن حوله . ال  ة وتقبقفامو تاد  ىاء والعادات التر آلااخليا  دترم حي

 

ممارسات وقيم  ذه القوانين تتولد أى ُتخلق نتياةوهله أصول وقوانين  ا  ذإ ىعو لفالى تاالوب       
ى ف ةاملنظتمثل ا هاونك ة وقوتها تنبع منبقو  د تتمتعيلاتقذه اللخلف . هى اوعادات يزرعها السلف ف

(3)تولد الةوعى وتولد معه الضمير لذلك فإنها المةواه السليم لإلنسان .ى فه ، عتمماال
 

ب ببقاء  لفى ألنه يطابمثابة تأمل فلس برن " السابقة أنها تعتتيون" م من آراء ضحواالو        
ن أ ا  . مؤكد من العالم الاديدبرها صوره عتي ع االاتماعية كما هى دون تغيير حيثاألوضا
 – وهفك أغفل دور اإلنسان فى الماتمع مما اعل موقفه سلبيا  ذلك ، ه وسلبياتهار ضر أ لهر ييتغال
يؤثر فيها وبهذا يكون  ه الباألوضاع االاتماعية ويكتسب وعيه منها . إال أن ثرتأي –نسان اإلى أ
،  ليدالتقات و االوقت مرسل ومستقبل فالوعى ينشأ من العادنفس نسان فى إلاأن  تماما   لاهتا قد
 نسانىى اإلوعن البيلمستوى بل يتعداه من خالل التأثير بينهما " ا ذاه يتوقف عند ال نهلكو 
                         .                                    "  لواود االاتماعىوا
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 خالصة
 ووه ية الوعى إالضة قسالسابق أهم االتااهات النظرية فى دراض عر الوضحنا خالل أد لق     

( . وبالرغم من أن هذا االتااه حاول تقديم نظرية ةاالتااه المادى التاريخى )النظرية الماركسي
اإلنسان هو  ى . مؤكدا  أنه ليس وعىمنظمه عن البناء االاتماعى ، والوعى والواود االاتماع

ى أهمية العامل االقتصادى ف لغابه أن الإ وعيه ، ولكن واوده هو الذى يحدده ودوايحدد  الذى
عامل اليمكن اعتبار  ال ينح ىف.  تاعامواعتباره العامل المحرك للعالقات وسلوك األفراد والا

 ريى تفسليه فعيمكن االعتماد  تمع والاالقتصادى هو العامل األساسى فى عمليات ووظائف الما
بأن هناك عالقة ادلية وتفاعل  وللقا ناكنيمل عية ، بالذاتية والموضو بأركانه الواود االاتماعى 

ية للماتمع " ادالتحتية الم ةنيلبا نيب ىأ.  ىمستمر بين العاملين االقتصادى والمثالى أو القيم
كر لفواين والتعليم دلاياسة و سى تضم التلاية و قو فية النبلاالقوة اإلنتااية + العالقات اإلنتااية " و 

              .             ذلك وغيروالعلم 
ا الوعى . مؤكدين أن مفهوم األيدولوايا أصبح من يلواو ن األيدييب قةالعوضحنا الأما ك       

 لللاد ا  ر ثارة للادل ، ونظتداوال  ولكن معناه من أكثر المعانى إظ ومن أكثر األلفاة عئاشلا ميهافالم
، منهم  كال   اهتمام بفقد تعددت اآلراء التى تناولته حسايا لو و األيدي ممفهو  ولحر اى دذلا رلكثيا

سبب ير بحيث رأت الماركسية أن األيديولواية لها استخدامات عديدة مختلفة . ولقد دار ادل كب
 –أنها  فى لالادل األو  لتمث –الية مرأسلالماتمعات ا مثل –الطبقية ت استخدامها فى الماتمعا

أى  –أما الادل الثانى فهو أنها لتحتى ، ى واقلفو اعن أفكار البناء  رتعب –ا يولوايديألاأى 
المسيطرة والوعى الزائف أما هابيرماس فنظر إلى  ةطبقاليا ايديولو أعن ر تعب –ايا و يولداألي
 دلم تع ثييطرة االقتصادية والطبقية ، حل ربطه للوعى التكنوقراطى بالسالخ نم اياو لو يدياأل
حت بأص ددى ، فقالطبقية أو التفاوت الما االختالفات م عليةو تقلذى ا سسااأل ىه ةر لسيطا

 ةيلمعرة قضية أيديولواية محددة على مستوى هذه البناءات المتفق عليها ويقوم االتصال بطالسي
 توسيرلاو ة . بينما ناد أن آراء ارامش يديولواية الطبقة المسيطر أ ظمة من خالل نشرمن ليلضت
 عىكو ا اييديولو أللوا ضد أى مفهوم كى فقد كانسيالس الككالمار  مو هن المفع ا  ثير كابتعدت  دق
 حلاصملللهذا فقد أعطوا لأليديولوايا دورا  كبيرا  فنظروا إليها أبعد من أنها مارد انعكاس ف ائز 

استقالليتها  وأكد ةيسالعها من اذورها المادية الماركيكونوا قد سعوا إلى اقتك االقتصادية ، وبذل
 ها .توسياد

سير فن تأإلى  ينشر م سىيالسا ة للوعىراء السوسيولوايا المفسر آلم اها  عرضنا ألر أخيو        
أنساق ع ا إبد ر فىالفكية العقل و مأه الرواد أدركو امن  عى ارتكزت على اهود ايلو قضية ال
س الحربة فى معركة قوى التقدم فى الماتمةع ضد قةوى التخلف . يولواية تكون رأيدمعرفية أ

ى عقضية الو اول تنى ف ا  ير أثت وأكثر ا  هم وأوفر إسهاما أنهم أ ن واهة نظرنم اما رأينهم نن مريمختا
 .                           سياسىلا



 
 ثالثلـفصـل اال

 اسـة الصفـوةدر جى فى لو سـوسيو التحليل ال
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يف فى الفكر السياسى كما لقد أحدثت أراء كاًل من " ماركس ، ماركس فيبر " رد فعل عن       
اهتمام علماء الصفوة بدءًا من جيل المؤسسيين حتى جيل المعاصرين ، ومن ثم كان من أثارت 

الصعب فهم نظريات الصفوة فى علم االجتماع دون اإللمام بهذه اآلراء . ولذلك كانت هذه 
 يات التى تمثل استجابة لهذه  األفكار محاوالت نقدية انطلقت منها نظريات الصفوة ، والالنظر 

نستطيع أن نفهم طابع تفكير علماء الصفوة إال إذا أخذنا فى اعتبارنا التأثير الذى أحدثته هذه 
 النظريات عليهم . وعلى هذا األساسى كانت اآلراء التى طرحها علماء الصفوة بين مؤيد ومعارض
لمفهوم الطبقة الحاكمة عند ماركس ، وكمحق أساسى فى دراستهم لجماعات الصفوة ، ومع أن 

إليه إال أنهم افترقوا عنه حينما ذهب إلى أن  ما ذهبعلماء الصفوة قد وافقوا ماركس على بعض 
الزمًا األوضاع القائمة ماهى إال مثيرًا ومنبه يدفع الطبقة العاملة إلى العمل الثورى ، ولذلك كان 

 أن يعرض ألراء هؤالء العلماء من خالل التحليل السوسيولوجى لدراسة الصفوة .  مؤلفعلى ال
   Pareto -. بـاريتـو : أولا 

إذا اتفاقنا على أن " كارل ماركس " يعتبر المفكر الذى نظر للبروليتاريا ، فإنه يمكن بنفس        
رجوازية . إذ نجد أن باريتو ناضل ليرسم استراتيجية القدر اعتبار " باريتو " المفكر الذى نظر للب

تستطيع بها الصفوات البرجوازية . تبادل السلطة والقوة عازلة الجماهير عن هذه الحركة التاريخية 
حيث قام بتحليل أكثر شمواًل ، فهو يوسع من نطاق الصفوة حتى أنها تكاد تصل  (1)المتفاعلة .

ة الحاكمة عند ماركس ذلك أن نظرية الصفوة عند باريتو تعد فى درجة شمولها إلى مفهوم الطبق
ويتطلب  (2)مستندًا على أبعاد سيكولوجية خالصة .من علم اجتماعى جديد حاول إقامته جزءًا 

 ة التعرف على عدة قضايا أساسية فهم نظرية الصفوة عند باريتو ضرور 
 ما مفهوم الصفوة ؟ -1        
 يزات الصفوة ؟ ماهى خصائص ومم -2        
 ما المقصود بدورة الصفوة لدى باريتو  ؟ -3        

بالنسبة للعنصر األول المتعلق بمفهوم الصفوة : ففى الواقع إنه من الصعب فهم وجهة  -1    
نظر باريتو حول هذا المفهوم دون اإلشارة إلى نسفه الفكرى العام . ذلك النسق الذى يمثل فى 

أن سلوك اإلنسان عمومًا  هدمًا للنظرية الماركسية . فلقد ذهب باريتو إلىخطوطه العريضة نقدًا و 
ر السلوك كثمنطقية ، لكنه لم يوضح تمامًا الظروف التى تسهم فى ذلك . ويكاد ييتصف بالال
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المنطقى الرشيد على المجاالت االقتصادية والعلمية . ثم تستبعد أية صفة منطقية على أى سلوك 
والرواسب  Sentiments لى ذلك نجده يستخدم مفهومين مهمين هما : العواطفآخر . واستنادًا إ

Residuse  التى تشير إلى الثوابت فى مجال السلوك اإلنسانى . ويؤكد باريتو بعد ذلك أن
األفعال االجتماعية برغم تنوعها واختالفها تصدر عن دوافع ثابتة وغير متغيرة وأن اإلنسان يميل 

ذه األفعال تفسيرات وتبريرات معينة ، تلك التى أطلق عليها المشتقات باستمرار إلى منح ه
Derivation . غير أن باريتو لم يوضح لنا تمامًا كيف تحدد  (3)بمعنى أنها مشتقة من العواطف

ن كان قد حدد ست فئات أساسية من  الرواسب أنماط السلوك المختلفة على نحو محدد ، وا 
                 -ن الفئات الفرعية وهى :الرواسب كل منها تضم عددًا م

غريزة التكامل : وتعنى القدرة على الربط بين األشياء وهذه الغريزة هى التى جعلت   -أ       
اإلنسان إنسانًا وجعلت لديه أفعااًل وتعبيرات ونظريات وتبريرات وهذه الغريزة هى السبب فى التقدم 

 الفكرى لإلنسان .
تمرار التجمعات ودوامها : وتعنى الحفاظ على االرتباطات التى أقامها رواسب اس -ب       

 اإلنسان بين األشياء واألفكار ورفض التغيير .
راسب التعبير عن العواطف بأفعال خارجية ويدخل فى نطاقها صياغة التبريرات  -ج       

 العقلية أو التعبير عن الذات . 
الدافع نحو تكوين روابط أو تجمعات وفرض سلوك محدد راسب األلفة االجتماعية أو  -د       

 يعاقبون من يخرج على هذه الوحدة .
راسب التكامل الشخصى وهو يشير إلى الدافع نحو المحافظة على الذات وحمايتها  -هـ       

 من أى شئ يمكن أن يصيبها باالضطراب .
 الراسب الجنسى وهو غريزة أساسية عند اإلنسان .  -و       
        ومن المالحظ أن هذه الرواسب تتداخل مع بعضها فى الحياة االجتماعية بصورة         

أما تحليل باريتو للمشتقات والتى تعنى األساليب التى يلجأ إليها الناس ليخفوا بها  (1)مختلفة .
هى حقيقة أفعالهم ويبرروها فكان أقل تفصياًل ووضوحًا من معالجته للرواسب . فالمشتقات 

تجليات أو مظاهر سطحية أو بعبارة أخرى هى تفسيرات لقوى كامنة فى الحياة االجتماعية . وبعد 
أن نظر باريتو فى البداية للمشتقات من منظور يعكس الطابع الذاتى لهذه التفسيرات ، لخص 

  -أربع فئات أساسية من المشتقات هى : 
 طف .مشتقات التأكيد التى تؤكد الواقع والعوا – 1    
 مشتقات السلطة سواء تعلقت باألفراد أو الجماعات أو العادات أو القوة اإللهية . – 2    
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 المشتقات المتصلة بالعواطف والمبادئ العامة والتى تعمل كذلك على المحافظة عليها.  – 3    
  (2)مشتقات خاصة بالبراهين اللفظية مثل االستعارات األدبية والمماثلة . – 4    
وفى ضوء هذه المفاهيم التحليلية يمكننا تناول مفهوم الصفوة عند باريتو حيث نجده ال        

ينظر إلى الصفوات على أنها نتاج للقوة االقتصادية أو القوة التنظيمية ولكن استنادا إلى وجود 
فى   صفات ومميزات إنسانية دائمة فى التاريخ ، ويرى باريتو أن ممارسة القلة للقوة عامل دائم

 (3)أى نظام اجتماعى وأنه هناك على الدوام أقلية تستحوذ على المراكز الرئيسة فى المجتمع .
ومن ثم يميز باريتو بين نوعين من الصفوات همـا الصفـوة الحاكمة وتضم أولئك الذين يؤدون دورًا 

الطبقة أو  أعضاء ملموسًا ومباشرًا فى إدارة شئون الحكومة ، والصفوة غير الحاكمة وهم كافة
وهى المستوى  الصفوة بمعناها الواسع وبعبارة أخرى أن هناك طبقتين أساسيتين هما الصفوة

األعلى الذى يملك مقاليد السلطة ، والالصفوة وهذا هو المستوى األدنى ويشمل أولئك الذين ال 
ه هو ب اهتمام باريتو أكثر من غير يمارسون أى تأثير ممكن على الحكومة والشىء الذى يجذ

           فى مؤلفه الشهير " العقل  نالحظهالتعارض القائم بين الصفوة والالصفوة وهذا ما 
وفى محاولة أخرى لتحديد مفهوم الصفوة أو من هم الصفوة فى المجتمع نجده  (1)والمجتمع "  .

والمهارة ،  يذهب إلى أنه باإلمكان استخدم مفهوم الصفوة لإلشارة إلى التفوق فى مجاالت الذكاء ، 
والقدرة ...الخ ، وعلى الرغم من أنه قد اعترف بإمكانية حصول بعض األفراد على لقب صفوة 
دون امتالكهم للصفات التى تؤهلهم لذلك . إال أنه قد أكد فى نفس الوقت القضية الذاهبة إلى أن 

و إلى أنه الذين يتميزون بخصائص الصفوة سوف يشكلون بالضرورة صفوة مقبلة . ويذهب باريت
باإلمكان قياس درجات التفوق أو االمتياز فى كل مجاالت النشاط اإلنسانى . " ففى مجالى البغاء 
والسرقة وفى مجالى القانون والطب يمكن تحديد درجات األفراد ابتداءًا من صفر حتى عشر 
له درجات فالذى يحصل على الدرجة العاشرة يكون قد وصل إلى أقصى درجات التفوق فى مجا

أما الذى ال يحصل على درجة عالية فيكون إما ضعيف العقل أو أن لديه صفات يمكن أن تتجلى 
 (2)فى نشاط إنسانى أخر " .

يتضح من آراء " باريتو " أنه يؤكد على أن كل المجتمعات اإلنسانية يوجد بها صفوات        
ل فإن لكل منه صفوته متعددة فى جميع المجاالت ، وأنه بغض النظر عن طبيعة هذا المجا

الخاصة به . فمجاالت االنحراف على سبيل المثال لها صفواتها ...الخ . كما يرى أنه يمكن أن 

                                                 

 . 154( السيد الحسينى ، السياسة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص 2)

           ،  1995( عادل مختار الهوارى ، مدخل فى العلوم السياسية ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، 3)
  142ص 

 . 60( محمد على محمد ، تاريخ علم االجتماع ، مرجع سابق ، ص 1)

 . 154( السيد الحسينى ، السياسة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص 2)



 صبرى بديع عبد المطلب الحسين.د               يالريف المصر يف يالسياس يالوع 

 

 67 احدى اصدارات المركز الديمقراطي العربي
 

نميز فى كل هذه المجاالت الصفوات المؤهلة بأفضل العناصر من حيث الفاعلية فى إطار هذا 
ب وجود صفوات المجال ، والتى تستطيع المساهمة بطريقة فعالة فى المجتمع ، هذا إلى جان

مؤهلة بنفس العناصر ولكنها ال يمكنها المساهمة بشكل مباشر فى المجتمع ، ثم الجماهير العامة 
فى هذا المجال والتى ال تجد أمامها سوى الخضوع لهذه الصفوات األكثر مساهمة وفاعلية فى 

 المجتمع . 
إننا نجد أنه إذا كانت أما بالنسبة للقضية الثانية والتى تتعلق بخصائص الصفوة ف -2    

عند الصفوات أقوى   Residuseخصائص الصفوة هى ذاتها خصائص الجماهير ، فإن الرواسب
منها عند الجماهير ، وبالتالى يميز باريتو داخل الصفوة بين نوعين هما ما أسماه " بالمضارب " 

كما يسميه ميكافييللى  وهو الذى تغلب لديه رواسب الفئة األولى " غريزة التكامل " ويشبه الثعلب
Macchiavelle  ويمكنه الدخول فى مشروعات كبيرة ويستطيع أن يعقد اتفاقيات سياسية وأن ،

يكون قوى سياسية وأن يكون قوى سياسة ويمزج بينها وهذه الفئة تتسم عادة بعدة خصائص 
المألوف ولكنهم  أساسية منها أنهم قادرون على االبتكار وعلى التجربة الجديدة وعلى الخروج على
ونمطًا أخر  (1)يفتقدون الوالء ألى مبادئ أو قيم أو فضائل تؤكد على االستقرار االجتماعى .

أسماه " المحافظ " ويشبه األسد كما يسميه ميكافييللى ، وتغلب لديه رواسب الفئة الثانية " 
استمرار التجمعات  استمرارية التجمعات " ويمثل القوى المحافظة اجتماعيًا أى التى تؤكد على

وهذا النوع يعبر عن نزوع إنسانى نحو المحافظة على كافة أشكال التكامل ومقاومة التغير وتعمل 
على معارضة أى تفكك يمكن أن يطرأ على هذه التجمعات وحتى إذا كان البد من حدوث هذا 

زة تسعى إلى استعادة التفكك وتتميز أيضًا بقوة المشاعر والوالء لألسرة والقبيلة وتظهر لديه غري
 (2)التوازن بين األجزاء مرة أخرى .

وبالنظر إلى هذه الخصائص التى ذكرناها عن جماعات الصفوة ، فإننا نجد أنها تقوم        
بوظائف مختلفة بالنسبة للمجتمع حيث تؤدى مجموعتى الصفوة وظائف ذات نفع مختلف بالنسبة 

فى الصفوة الحاكمة تؤدى إلى تغيير سريع نسبيًا فى للمجتمع فجماعة " الثعالب المضاربون " 
   المجتمع ، وتكون مسئولة أيضًا عن التقدم االجتماعى واالقتصادى أما جماعة  " األسود 
المحافظون " فى الصفوة الحاكمة يكون التغير بطيئًا حين يسود هذا النمط حيث يشكلون عنصرًا 

فى العادة نقية في توجد  الخصائص التى عرضنا لها الفقويًا فى االستقرار االجتماعى . ومن ثم 
نما عادة ما يحدث تداخل فيما بينها .  الواقع وا 

نعرض اآلن لقضية دورة الصفوة باعتبارها قضية مترتبة على  ما سبقوفى أعقاب  -2    
القضايا السابقة . يؤكد " باريتو " أنه على الرغم من أن الرواسب تتحقق عمومًا فى كافة 

لمجتمعات والظروف ، إال أنها ال تنتشر بين األفراد على نحو منظم كما أن توزيعها النسبى فى ا
المجتمعات ، وخالل فترات التاريخ يخضع كذلك للتغير وقد أفاض فى مناقشة التغير االجتماعى 
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ومن ثم  (3)المرتبط بالفئتين األوليين للرواسب " غريزة التكامل واستمرار التجمعات " بوجه خاص .
يؤكد باريتو " أن التاريخ هو مقبرة األرستقراطيات " وبهذه العبارة نجده يصوغ واحدة من أهم أفكاره 

  -السياسية هى دورة الصفوة والتى تشير إلى أمرين :
 العملية التى بمقتضاها يدور األفراد بين الصفوة الواحدة . -1       
 ينة مكان صفوة أخرى . العملية التى تحتل فيها صفوة مع -2       
ن كان األول أكثر          وهذان التصـوران موجدان فى حقيقة األمـر فى أعمال باريتـو وا 

ومهما كان مضمون عملية الدورة فإن باريتو يشير إلى أنه يوجد لدى الصفوة  (4)وضوحًا وتبلورًا .
تشغل إحدى هاتين الطبقتين  ال ميل طبيعى نحو التناوب فى شغل مراكز القوة السياسية . فحينما

" المضاربون ، المحافظون " مركز الحكم تتجلى دائمًا سمات تفوقها بينما على العكس من ذلك  
تتضح باستمرار جوانب الضعف فى الطبقات الحاكمة . فإحدى الصفوات إذن ولتكن مثاًل صفوة 

دالها بطبقة المحافظين . المضاربين ترتكب دائمًا أخطاء واضحة وهذا ما يؤدى إلى ضرورة استب
ولكن هذه الطبقة الجديدة حينما تحتل مركز القوة السياسية تكشف بدورها عن أخطائها وجوانب 

وفيما يتعلق بذلك يقول باريتو تقتضى الحكمة  (1)ضعفها فتفسح المجال لطبقة أخرى جديدة .
الطبيعى والزوال ومع  إحالل األفراد ألن البشر ليسوا مخلدين ، والجماعات معرضة لالستنزاف

ذلك تثور مشكلة تتعلق بما إذا كانت عملية إحالل األفراد مانعة أو مغلقة أم أنها مفتوحة تعطى 
فرصًا ألفراد من شرائح أقل خطئًا لكى تلحق بالجماعة األكثر قوة واألعلى نفوذًا فإذا سادت 

ى تسمح لألفراد من ذوى سياسة الباب المفتوح بمعنى وجود درجة عالية من الحراك االجتماع
المواهب والقدرات بالتسلق والصعود إلى أعلى ، فالشك أن الصفـوة تصير جامعة ال مانعة ، أما 
إذا صـارت الصفـوة مغلقة مانعـة فإن ذلك يقربنا من افتراضات موسكا بخصوص قدرة النظام على 

  (2)خلق صفوته الحاكمة الضيقة .
الحاكمة تستحوذ على أكبر قدر من القدرة والهيبة من جهة وتتميز ويؤكد باريتو أن الصفوة        

بقدرتها الفائقة على إقناع الجماهير بضرورة الخضوع لسيادتها وأن فى ذلك تحقيقًا لمصالحها من 
جهة أخرى . ويتم ذلك فى الواقع من خالل أسلوبين من األساليب التى تتبعها الصفوة الحاكمة 

  على اإلقناع وهذان األسلوبان يتطابقان مع التفرقة التى أقامها ميكافيللى بينهما : القوة ، والقدرة 
 (3)" األسود ، والثعالب " .
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يعنى انقسام المجتمع إلى شريحتين أن االنتقال صعودًا أو هبوطًا من إحداهما إلى  وال       
شكل أساسى على األخرى صعب التحقق ولكن ما يعنيه باريتو أن هذا االنتقال إنما يتوقف ب

وضعية الظروف الخاصة بالمجتمع واألفراد فضاًل عن فعالية الرواسب المميزة التى يحملها أفراد 
كل من الشريحتين وبالتالى فإن المجتمع غالبًا ما يشهد بين وقت وأخر نوعًا من التعاقب الدورى  

يتوالى تبادل  العكس وبذلك للصفوات ينتقل األفراد بفضله من دائرة الصفوة إلى نطاق الالصفوة أو
  (4)مراكز السلطة وتتعاقب الصفوات دون انقطاع .

وينظر باريتو إلى الصفوات كما لو أنها تعبر عن مصالح اجتماعية معينة وأن دورة هذه        
الصفوات تحدث نتيجة النهيار المصالح القائمة وظهور مصالح جديدة . لذلك نجده يقول " كان 

يات العسكرية والدينية والتجارية باستثناءات بعضها أن تشكل جزءًا من الصفوة على األرستقراط
الحاكمة ، بل وصل بها األمر فى بعض األحيان إلى حد السيطرة الحاكمة بأكملها ، ومن 
الواضح أن باريتو قد سعى إلى تفسير دورة الصفوة فى ضوء التغيرات التى تطرأ على الخصائص 

لصفوة " المستويات العليا " من ناحية وتلك التى تطرأ على الخصائص السيكولوجية ألفراد ا
السيكولوجية للمستويات الدنيا من ناحية أخرى . بعبارة أخرى يقول باريتو فى ضوء التغيرات التى 

تتالشى األرستقراطيات على حد تعبيره فى  تطرأ على الرواسب التى تحدث داخل المستويين ال
بل إنها تنهار فى نوعيتها بمعنى أنها تفقد أهم خصائصها ويترتب على ذلك إعداد أفرادها فقط ، 

ضآلة فى نسب الرواسب التى تمكن أفراد األرستقراطيات من إحراز القوة والقبض على مقاليدها 
وتفقد الطبقة الحاكمة خصائصها ويزداد ذوبانها بصعود الطبقات الدنيا إلى مستوى الطبقة 

ذا كان (1)الحاكمة . ت هذه هى المرحلة السياسية فى الدور ، فإنه ارتباطًا بهذا الجانب السياسى وا 
يوجد جانب اقتصادى أخر . حيث نجد أن نموذج الصفوة الذى تسوده رواسب تأسيس الترابطات 
" المضاربون " حيث هم القسم االقتصادى المقابل  " للثعالب السياسيين " حيث يؤدى التغير العام 

ة الحاكمة والذى يلقى بظله على الصفوة غير الحاكمة إلى احتالل قمة السلطة فى طبيعة الصفو 
والواقع أن فهم نظرية الصفوة لدى باريتو يرتبط بتصوره  (2)بواسطة فئة المقاولين من هذا النوع .

للدعائم األربعة التى يرتكز عليها بناء المجتمع ككل وتتمثل هذه الدعائم فى المتغيرات التالية : 
مصالح ، والرواسب ، والمشتقات ، والالتجانس االجتماعى إذ أن هذه المتغيرات فى حالة تساند ال

واعتماد متبادل بحيث تظل هذه الحالة هى المحددة لحركة المجتمع ككل ، ولقد صاغ باريتو 
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قاعدة االعتماد المتبادل هذه بهدف معارضة النظرية الماركسية حين ذهبت إلى أن تساند المجتمع 
ككل يعتمد أو يرتكز على متغير واحد هو العامل االقتصادية ، وهنا يبدو لنا زيف التصرف 
الماركسى من وجهة نظر باريتو ذلك أن الرواسب ، والمشتقات ، والعواطف ، واأليديولوجيات 
تؤثر فى السلوك االقتصادى وفى التنظيمات االقتصادية جميعًا . وبالرغم من ذلك إال أن معالجة 

يتو لدراسة الصفوة قد تعرضت النتقادات عديدة منها تبنيه للتغير السيكولوجى لظهور الصفوة بار 
وتدهورها فضاًل عن أنه لم يحاول الجمع والتأليف بين كل األمثلة المتاحة للتوصل إلى نظرية 

اإليطالية من السياسة  خية التى اعتمد عليها كانت مستقاهأكثر شمواًل وعمقًا . إذ أن األمثلة التاري
المعاصرة وتاريخ روما القديمة ، كذلك فإن باريتو لم يقدم لنا حاًل لكيفية ظهور وسقوط الجماعات 
االجتماعية وكيفية ارتباط هاتين العمليتين فيما بينهما . باإلضافة إلى غموض المفاهيم التى 

 استخدمها باريتو فى تحليالته النظرية كالرواسب والمشتقات وغيرها . 
    Mosca -ياا . موسكا :ثان

يتفق " موسكا " مع " باريتو " على فكرة استحواذ جماعة بعينها على زمام القوة فى        
المجتمع غير أنه يختلف معه على األسس التى تؤهلها لذلك أو تمكنها من إحكام قبضتها على 

ن كانت تتفق مراكز القوة ، بل إن موسكا يستخدم مفاهيم تغاير المفاهيم التى استخد مها باريتو وا 
غير أن   Ruling Classمعها فى المضمون فهو يصف الجماعة المسيطرة بأنها طبقة حاكمة 

طابع هذه الجماعة واألساس الذى تقوم عليه يجعلها أقرب إلى الصفوة منها إلى الطبقة الحاكمة 
وال تستمد هذه  من األفراد بالمفهوم الماركسى . فالطبقة الحاكمة عند موسكا التعدو أن تكون قلة 

القلة مكانتها المميزة أو وضعها المسيطر فى المجتمع مما تتحلى به من خصائص نفسية . بل 
وكذلك من تملكها لبعض  (1)بفضل قدراتها التنظيمية وتقديرها الدقيق لمصادر القوة فى المجتمع .
مجتمع ، وأشار موسكا إلى أن الخصائص ذات القيمة العالمية من وجهة نظر معظم األفراد فى ال

تلك الخصائص تتمثل فى الثروة أو االهتمام بالصالح العام ، أو التحكم فى السلطة العسكرية أو 
المركز الدينى باإلضافة إلى القدرة التنظيمية التى تتمتع بها هذه األقلية والتى تعتبر أهم هذه 

  (2)الخصائص جميعًا .
ن األقلية أكثر سرعة فى التنظيم والتماسك من األغلبية ، حيث ويتضح من هذه الصياغة أ       

تكون قنوات االتصال لدى األقلية أكثر سهولة ويسرًا عنها فى األغلبية فضاًل عن أن أعضاءها 
يمكنهم الدخول فى عالقات متبادلة بسرعة ، وهكذا تستطيع األقليات الصغيرة أن تصوغ سياستها 
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تضامنًا وتماسكًا عند التعبير عن عملها المشترك أضف إلى ذلك أن  بتفوق ، وتبدو األقلية أكثر
األقلية تستطيع أن تواجه التغيرات والتقلبات الخارجية ، وأن تتكيف معها . والنتيجة المترتبة على 
ذلك كله هو أن قوة األقلية البد أن تفوق قوة األغلبية التى التزيد عن كونها أغلبية من األفراد غير 

ين . وبالرغم من أن موسكا قد أشار إلى العوامل االقتصادية والتحكم فى السلطة العسكرية المنظم
وهى إشارة تقربه من النظرية الماركسية إال أن تأكيده على الطابع التنظيمى للطبقة الحاكمة وعلى 
كونها قلة مسيطرة منفصلة عن الجماهير هو السبب فى كون صياغته أقرب إلى مفهوم الصفوة 

 نها إلى مفهوم الطبقة الحاكمة لدى ماركس. م
بشكل واضح المعالم إال  ال توجدويرى " زايتلين " أن " موسكا " يؤكد أن أصول نظريته        

عند سان سيمون فى قوله : إن الضبط السياسى بأوسع معانى هذا المصطلح " أى التوجيه فى 
ة واألخالقية " تمارسه دائمًا طبقة خاصة أو أقلية المجاالت اإلدارية والعسكرية والدينية واالقتصادي

كما يذهب موسكا إلى القول بوجود قانون اجتماعى كامن  Organized Minority .(1)منظمة 
فى الطبيعة البشرية ، بمقتضاه يتحول من يعينهم الشعب أو ينتخبهم لتمثيل مصالحه أى لخدمته 

هم العامة ، مما يساعد األقلية الحاكمة على ، إلى سادة يسبقون مصالحهم الخاصة على مصالح
السيطرة باإلضافة إلى تنظيمها وشمولها على خصائص فكرية ومادية وأخالقية تميزها عن 
األغلبية المحكومة . إال أن موسكا أكد رفض النظريات العنصرية والسيكولوجية القائلة بأن تفوق 

أسباب التفوق إلى اعتبارات اجتماعية وثقافية  القلة يعود إلى عوامل فطرية سيكولوجية ، بل أرجع
، وبالتالى فإن الناس فى كل المجتمعات يناضلون من أجل التفوق ومن أجل االرتقاء إلى موقع 

وكما هو الحال عند باريتو قسم " موسكا " الطبقة الحاكمة إلى شريحتين :  (2)الحاكمة . الطبقة
متأثرًا بآلية الحزب فى أيامه حيث الحظ أن الصفوة  شريحة عليا ، وشريحة دنيا ولقد كان موسكا

يمثلون الدعامة بالنسبة للحزب وهم زعماؤه الذين يوجهون حمالت الحزب االنتخابية وما يتعلق 
ولكن القوة ال   Grand Electorsبالسيطرة البرلمانية وهم الذين أطلق عليهم االنتخابيون الكبار 

نما األكثر أهمية أنهم يختارون المرشحين ، وبالتالى فإن أى تكون فى الميدان االنتخابى وحسب  وا 
نما يختار بواسطة أصدقائه وأتباعه .  ممثل أو نائب ال يختار بوساطة الجماهير االنتخابية وا 
وعلى هذا فالترشيح من وجهة نظر موسكا يقوم به جماعة من الناس ذات هدف مشترك ومتحدين 

   (3)قواها ورغباتها المفروضة على األغلبية غير المنظمة . وهم أقلية منظمة ال يمكن اجتناب
                                                 

(1) Mosca , G , op . cit , p . 239 . 

 .  129راش ، مرجع سابق ، ص ( إبراهيم أب2)

             إسماعيل على سعد ، المجتمع والسياسة " دراسات فى النظريات والمذاهب والنظم " ، مرجع سابق    ( 3)
 .  256 – 225ص ص 
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أن المثال الذى ساقه موسكا يعبر عما يحدث فى الواقع ، حيث يقوم  مما سبقويتضح        
رؤساء أو قادة الحزب الذين يتواجدون وراء الستار وليس لديهم وضعًا دستوريًا أو قانونيًا باختيار 

الحزب واجب نجاح هؤالء المرشحين ، وبالتالى يكون الثواب مجرد  المرشحين وعلى جميع أعضاء
أدوات فى يد رجال الصفوة . وعلى الرغم من أن موسكا يرى أن كل مجتمع البد وأن تسيطر عليه 

أنه ال توجد فروق بين األنظمة السياسية وأن هذه  ال يعنىطبقة حاكمة أو سياسية إال أن ذلك 
ة " تختلف وفقًا لعاملين هما : اتجاه تدفق السلطة ، ومصدر التجنيد األخيرة " األنظمة السياسي

 للطبقة الحاكمة . 
 اتجـاه تدفق السلطة وُيحكم هذا االتجاه بمبدأين . فالسلطة تتدفق فى كافـة التنظيمات  -       

ى " السياسية فى إحدى اتجاهين من أعلى إلى أسفل ويطلق على هذا االتجاه " المبدأ األوتوقراط
أو من أسفل إلى أعلى ويطلق على هذا االتجاه " المبدأ الليبرالى " وبينما يقوم المبدأ األول على 
إرادة صانع القرار وحده . يستند الثانى إلى إرادة الناخبين . ومع ذلك فإن هذه الثنائية ليست 

فق أى مجتمع بدرجة جامدة فى الحياة العملية وهما نمطان مثاليان لنظم السلطة ، وينبغى أن يتوا
  (1)تقل أو تكثر إليهما وعادة ما تلجأ السياسة حتى الديمقراطية منها إلى المزج بينهما .

أما اتجاه التجنيد للطبقة الحاكمة . ينحصر فى اتجاهين هما " االتجاه األرستقراطى "  -       
لديمقراطى " حيث يتم تجديد وذلك حينما يتم التجنيد من بين أبناء الطبقة الحاكمة  " واالتجاه ا

الطبقة الحاكمة من بين الطبقة الدنيا وال تخلو األنساق السياسية الحالية من هذه االتجاهات بالرغم 
من تباين حديثها من وقت آلخر ومن مكان آلخر ، فهى تتأرجح بين االتجاه األرستقراطى تارة 

جاه األرستقراطى سوف ينتمى فى النهاية والديمقراطى تارة أخرى إال أن المجتمع الذى يسوده االت
إلى فقدان قنوات االتصال باحتياجات ومصالح المجتمع وبالتالى يؤدى به ذلك إلى الفساد . أما 
االتجاه اآلخر المعارض وهو االتجاه الديمقراطى يشير منطقيًا إلى بداية موقف ثورى داخل 

اًل ألنه يسمح بعملية التغلغل التدريجى المجتمع وبصفة عامة فاالتجاه الديمقراطى أكثر اعتدا
للطبقة الحاكمة من قبل أفراد الطبقة الدنيا . وهذا االتجاه الديمقراطى المعتدل يمكن أن يفسر كقوة 
محافظة ، ويسمح بتجديد الطبقة الحاكمة ويحقق مزيدًا من االقتراب واالتصال باالحتياجات 

تجنيد العناصر األكثر قدرة وكفاءة . وهكذا يحول ومصالح وآمال المحكومين وبهذه الطريقة يتم 
دون تدهور نوعية القيادة ويرى موسكا أن الوصول إلى عضوية الطبقة الحاكمة والمحافظة على 
هذه العضوية إنما تكمن أساسًا فى المهارة والموازنة بين الجماعات الحاكمة واستخدام مطالب 

طبقة حاكمة إلى تبرير ممارستها الفعلية للقوة عن  جماهير الناخبين والمناورة بها ، وتنزع كل
ومع ذلك فإن موسكا يرى أن الطبقة الحاكمة حتى  (2)طريق ارتكازها على مبدأ أخالقى عام .

تستبق األمر وتحول دون سقوطها أو تمرد الجماهير عليها تلجأ إلى كسب رضا وقبول األغلبية 
وهو أسلوب  Political Formulaصيغة سياسية وخلق حالة من االستقرار وهذا يأتى عن طريق 

                                                 

 . 139 – 138( عادل مختار الهوارى ، مرجع سابق ، ص ص 1)

(2) Parry, G , Political Elite , Allen & Unwin Ltd , London , 1969, p . 41 . 
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ضفاء طابع أخالقى  فى التعامل مع الجماهير يجمع الموازنة بين الجماعات ومطالبها من جهة وا 
على سلوكيات الحاكمين من جهة ثانية ويقول موسكا فى ذلك " إنه من المشكوك فيه أن تستطيع 

سياسية ، فهى عملية أوسع وأعم مما يوحى به المجتمعات االستمرار فى البقاء دون هذه الصيغة ال
المصطلح , فهى تشمل القيم المشتركة والمعتقدات والعواطف والعادات التى تنشأ فى مجتمع 
شعب ما عبر التاريخ وتختلف الصيغ باختالف الظروف االجتماعية والتاريخية إال أن موافقة 

  (3)المحكومين تقوم فى كل الظروف على صيغة أو أخرى " .
ومعنى ذلك أن الصفوة عند موسكا ال تحكم بالتزوير أو الضغط وال على أسس طبقية أو        

سيكولوجية ، بل عن طريق كسب رضا الجماهير بشكل أو بآخر ، إنها تمثل بمعنى من المعانى 
المصالح والغايات لفئات هامة وذات تأثير فى المجتمع وهو ما يقربها من نظرية الديمقراطية . 
وبالرغم من ذلك فإن موسكا كان أكثر وعيًا بفكرة تباين الصفوة ، وأكثر وعيًا بالمصالح أو القوى 
االجتماعية التى تمثلها الصفوة . كذلك كان مدركًا لطبيعة الصفوة فى المجتمعات الحديثة من 

المستوى حيث روابطها الوثيقة ببقية قطاعات المجتمع ، تلك الروابط التى تتم أساسًا من خالل 
األدنى من الطبقة السياسية والذى أطلق عليها " الطبقة الوسطى الجديدة " وهكذا يبدو واضحًا أن 
موسكا قد سمح بوجود فاروق بين الديمقراطية الحديثة واألنظمة السياسية األخرى ، كما أقر إلى 

م مطلق بسيطرة األولى حد ما بوجود تفاعل بين األقلية الحاكمة واألغلبية المحكومة بداًل من تسلي
على األخيرة . وأخيرًا نجد موسكا يفسر دورة الصفوة تفسيرًا سوسيولوجيًا وسيكولوجيا فى أن واحد 
، حينما أكد فكرة ظهور صفوات جديدة أو ظهور عناصر جديدة من داخل الصفوة ذاتها ، وبزوغ 

 تصادية فى المجتمع . قوى اجتماعية تعبر عن مصالح جديدة كالمصالح التكنولوجية أو االق
    R . Michels -ثالثاا . روبرت ميشيلز :

على يد أستاذه " موسكا " حيث تابع موقفة فى  R . Michelsتتلمذ " روبرت ميشيلز "        
دراسة الصفوة ، كما أنه دعم ما ذهب إليه موسكا مشيرًا إلى أن الصفوة والسيطرة التى تمارسها 

ابعها التنظيمى . فالتنظيم نفسه يؤدى إلى حكم األقلية . وما دام تتوقف إلى حد كبير على ط
نما تؤدى إلى  ال تؤدىاألمر كذلك فإن ممارسة القوة من خالل إطار منظم  إلى توزيع القوة وا 

تركيزها فى أيدى مجموعة قليلة من األفراد ، ولكى يدعم ميشيلز وجهة نظره درس عددًا من 
العمال فى أوربا فيما قبل الحرب العالمية األولى ، وركز على وجه األحزاب االشتراكية ونقابات 

الخصوصى على دراسة الحزب االشتراكى األلمانى الذى كان من أكثر األحزاب قربًا للديمقراطية 
وقتئذ ، وبالتالى يؤكد أن كل تنظيم بما فى ذلك األحزاب والنقابات تفصح دائمًا عن اتجاه 

 Who Says Organization Says نظيم يعنى حكم األقليةأوليجاركي واضح أى أن الت

                                                 

(3) Mosca , G , The Ruling class , op , cit , p . 879 .                                                  
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Oligarchy .(1)  ولقد اتخذ قانونه الحديدى لألوليجاركيةIron Low of oligarchy  قاعدة .
إال قوة أوليجاركية يتم تأسيسها على أساس  ما هوسوسيولوجية مؤكدًا أن التنظيم الحزبى 

قولة خيالية أو مثل أعلى ال يمكن أن يتحقق طالما ديمقراطى ، وكأن الديمقراطية هذه ليست إال م
ويمكن أن يفسر رأى ميشيلز هنا بالتناقض خاصة فى نقده  (1)أنها تؤدى إلى حكم األقلية .

عدم قدرتها على تزويد  –ميشيلز  -لألحزاب االشتراكية والتى تنبأ بها ماركس من قبل مؤكدًا 
ظيم االجتماعى . فالديمقراطية إذا اعتبرناها حكم الجماهير بالمشاركة والديمقراطية داخل التن

األغلبية فذلك ال يمكن أن يتحقق ، ألنه فى كل ديمقراطية سوف تحتكر األقلية عملية اتخاذ 
القرار ، وهذا ما يؤكده ميشيلز فى قانونه الحديدى لألوليجاركية حيث يفهم على أنه تصوير  

نجده يعود مرة أخرى للدفاع عن الديمقراطية فيقول  ولكن ،ألسلوب التحكم الذى يقوم على القهر 
أن تمنعها تمامًا ، وبالرغم من  ال تستطيعإنه يمكن أن تُقلل من حدة الميول األوليحاركية ولكنها 

هذا التناقض إال أنه يضع ميشيلز جنبًا إلى جنب مع " باريتو " و " موسكا " فى ابتعادهما عن 
 منها فى نفس الوقت . الصياغة الماركسية واقترابهما 

وفى مؤلفه الشهير " األحزاب السياسية " والذى يعتبر تفنيدًا لتفسير ماركس للتاريخ ودفاعًا        
عن تفسير بديل يقوم على التعدد مؤكدًا أن األشياء تتحدد من خالل قوى مختلفة ذات طبيعة 

قتصادية فى إحداث التغير وعلى الرغم من أن ميشيلز قد أقر أهمية العوامل اال ،متباينة 
االجتماعى متفقًا فى ذلك مع ماركس ، إال أنه قد أوضح أن هناك عوامل وقوى عديدة تحدد 

وتتمثل هذه العوامل فى طبيعة اإلنسان ونوعية الصراع  (2)مصير الديمقراطية واالشتراكية .
هى التى تدفع اإلنسان السياسى وشكل التنظيم وعوامل نفسية حيث إن هناك ميواًل إنسانية فطرية 

لنقل السلطة السياسية التى يتمتع بها إلى أبنائه أو ورثته من بعده ، كما ينقل أى من ممتلكاته 
األخرى ، وهو هنا يربط هذه النزعة بالنظام االقتصادى الليبرالى الذى يقدس الملكية الخاصة مثل 

مهمة تنبه بالقدر الكافى إلى ظاهرة وباإلضافة إلى ذلك يعتقد ميشيلز أن ماركس لم ي (3)ماركس .
هى أن الديمقراطية تؤدى إلى األوليجاركية ذلك أن التنظيمات قد تنشأ نشأه ديمقراطية قائمة على 
المساواة ، ثم تتحول بمرور الوقت إلى تنظيمات خاضعة لحكم قلة من األفراد يتحكمون فى 

ة أمور مواردها لخدمة أغراضهم الخاصة  مثال ذلك أن قادة األحزاب السياسية يتولون إدارة كاف
                                                 

(1) Michels , R , political parties : Asociological study of oligarchical Tendencies of 

Modern Democracy , Trans by Eden and cedar paul , The free press , New York , 1962 

, p . 31 .                            

      أحمد زايد ، البناء السياسى فى الريف المصرى تحليل لجماعات الصفوة القديمة والجديدة ، مرجع سابق ،( 1)
 .  44ص 

 . 165( السيد الحسينى ، السياسة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص 2)

 .  134إبراهيم أبراش ، مرجع سابق ، ص ( 3)
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الحزب فهم يسيطرون على أساليب االتصال وقنوات المعلومات ويحددون ميزانية الحزب ، بل 
يتحكمون فى الصحيفة المعبرة عنه ككل  فكأن القوى البنائية والتنظيمية تدفع دائمًا نحو 

ئد أو األوليجاركية لكن ميشيلز يؤكد أهمية السمات السيكولوجية العامة أيضًا . فقد أوضح أن القا
الزعيم الذى مارس السلطة وتعود عليها يجد بعد ذلك صعوبة فى التنازل أو التخلى عنها ، فضاًل 
عن أن ممارسة السلطة ذاتها تحدث تحواًل سيكولوجيًا فى شخصية القائد فيزداد ثقته بنفسه ويبالغ 

  (1)فى عظمته ثم يلجأ فى النهاية إلى نسب التنظيم له وربطه به .
         هب ميشيلز بعد ذلك إلى أن األقليات الحاكمة تسعى باستمرار إلى إبهام الجماهير   ويذ       

المجتمع من  ما يهدد" األغلبية " بضرورة تحقيق الوحدة الداخلية واالستقرار حتى يمكن مواجهة 
وصفها أخطار خارجية . وطبقًا لهذه األيديولوجية تنظر األقلية الحاكمة إلى أية معارضة تنشأ ب

عنصرًا تخريبيًا يفيد منه األعداء ، وقد تبنى هذه األقلية أسطورة الديمقراطية التى تجعل من القائد 
   (2)المنتخب انتخابًا ديمقراطيًا تعبيرًا عن إراداتها الجمعية .

ويحاول ميشيلز الدفاع عن نظريته بإبراز سلبية الجماهير وعدم المباالة لديهم وأرجع ذلك        
لى أن البعض يسعدهم أن يتحمل اآلخرون إل ى حاجة البعض إلى التوجيه واإلرشاد ، وا 

المسئوليات السياسية . ومن المالحظات المهمة أن نظرية ميشيلز لم تستلزم أى هجوم أخالقى 
على القيادة فضاًل عن أنه تبين أن األوليجاركية ليست هدفًا للقادة ، كذلك لم يشك فى الوعود 

أو النزاهة الشخصية لهؤالء الرجال ، بل أن القيادة األوليجاركية عنده لم تكن نتيجة  االشتراكية
 (3).لوجود القادة الألخالقيين 

وهكذا نجد ميشيلز يبذل جهدًا جبارًا للبرهنة على صحة افتراضه القائل بأن الجماهير        
يشكل أساسًا قويًا الكتساب عاجزة عن ممارسة النشاطات السياسية الفعالة ، وأن هذا الموقف 

القادة للقوة التى يتمتعون بها . وباإلضافة إلى ذلك فإن المعرفة الفنية التى يمتلكها القادة تؤدى 
إلى ظهور األوليجاركية ، طالما أن الجماهير تسلم أمورها لهؤالء القادة مما يؤدى فى نهاية األمر 

 إلى اختفاء المبادئ الديمقراطية . 

                                                 

 1985محمد على محمد ، أصول االجتماع السياسى ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ، الجزء الثانى ، ( 1)
 .                                                                                                  75، ص 

 .  8ة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص ، الصفو  بوتومور( 2)

            ( إسماعيل على سعد ، المجتمع والسياسة " دراسات فى النظريات والمذاهب والنظم " ، مرجع سابق ,  3)
 .  236ص 
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من الخلط والغموض  ال يخلوغم األهمية الثاقبة التى تميز بها تحليل ميشيلز ، إال أنه وبر        
فإذا كان يعنى ضرورة الحاجة إلى وجود نوع معين من القادة ، فإنه لم يميز بين القيادة 
واألوليجاركية والواقع أن فشل ميشيلز فى التمييز بين هذين النمطين من القادة يعود إلى تسليمه 

سبق بأن أية قيادة حتى ولو كانت ديمقراطية البد وأن تتحول فى النهاية إلى أوليجاركية . الم
وكذلك لم يقدم لنا ميشيلز معايير موضوعية يمكن على أساسها تحديد األوليجاركية . بعبارة أخرى 

اضع لم يوضح لنا النقطة التى يتحول عندها الفرد من مجرد قائد إلى أوليجاركي ، وفى بعض المو 
كان يستخدم مصطلح األوليجاركية لإلشارة إلى طول فترة القيادة واستقرارها ، وفى مواضع أخرى 
كان يستخدم المصطلح لإلشارة إلى األرستقراطية التى تتمتع بالمواهب وتمتلك الخبرات الفنية والتى 

ق السلطة ويدلل ميشيلز على ذلك بقوله " إن التخصص يخل (1)تنفصل بالتالى عن الجماهير .
فإن كان المريض يطيع الطبيب بسبب إلمامه بطبيعة الجسم اإلنسانى وعالج األمراض التى 
تصيبه ، فإن المريض السياسى بالمثل يطيع القادة السياسيين الذين يتمتعون بالكفاءة السياسية 

  (2)بها األفراد العاديون  " . ال يتمتعالتى 
كن لتخدم األهداف التى سعى إليها ميشيلز . فهو لم يقصد والمؤكد أن هذه المماثلة لم ت       

نما كان يقصد فى الحال األول تأكيد  مجرد التدليل على أن التخصص يؤدى إلى السلطة ، وا 
حتمية سوء استغالل القوة والسلطة مما يؤدى إلى إهدار الروح الديمقراطية . يضاف إلى ذلك أن 

 ال تؤدى-أى الالمركزية  -اماًل عائقًا لألوليجاركية فهى ميشيلز قد أوضح أن الالمركزية ليست ع
صدار القرارات . وليس من   (3)إلى مزيد من الحرية وحصول العمال والموظفين على سلطة وا 

الصعب علينا اكتشاف تأثير الماركسية على ميشيلز . ففى مؤلفه " األحزاب  السياسية " نجد 
بقى ، والوعى الطبقى . ومن القضايا التى أكدها ميشيلز معالجة لمفاهيم الطبقات ، والصراع الط

فى هذا المجال أن الصراع الطبقى ال يتحدد فقط فى ضوء ظروف القهر , بل أيضًا فى ضوء 
الوعى بهذه الظروف  ثم يوضح بعد ذلك أن البرجوازية قد  لعبت الدور الرئيسى فى نمو الوعى 

زية عن نفسها فى مواجهة األرستقراطية المعارضة للنمو الطبقى البرولتيارى . فلكى تدافع البرجوا
الصناعى بدأت فى حشد البرولتياريا وزودتها بسالح مهم هو الوعى السياسى والخبرة الفنية ذلك 

 السالح الذى قد يستخدم ضد البرجوازية ذاتها . 
سباب عديدة وباإلضافة إلى ذلك فهناك بعض المثقفين البرجوازيين الذين استطاعوا أل       

االنفصال عن طبقتهم األصلية واالرتباط بالعمال والموظفين من أجل خدمة أهداف الجماهير . 
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ويصف ميشيلز هؤالء المثقفين بأنهم مجموعة من العلماء حاولوا توظيف العلم لخدمة طبقة 
لك سلوكًا البرلتياريا ، مما أدى إلى حركة اشتراكية ثم يقول فى موضوع أخر " إن البرولتيارى يس

منطقيًا حينما ينضم إلى حزب طبقى ، وحينما يعى بأن النضال ضد البرجوازية بمختلف درجاتها 
فيه المعرفة والصحة والملكية حكرًا على قلة  ال تصبحهو السبيل الوحيد إلقامة نظام اجتماعى 

 قليلة من الناس .
الصفوة تركز على التنظيم  وفى ضوء العرض السابق يتضح أن أراء ميشيلز حول دراسة       

يحتم حكم األقلية وفقًا للقانون الحديدى لألوليجاركية والذى يعنى أن كل  –التنظيم  –حيث إنه 
من يجد تنظيمًا ، سوف يعثر على األوليجاركية . أى أن كل تنظيم أيًا كان حجمه البد من وجود 

ح للقادة القوة واالمتياز ، والقادة فى القيادة لكى يكتب له النجاح والبقاء ، وطبيعة التنظيم تمن
التنظيم هم الذين يعبرون عن آراء األعضاء . ومن ثم يمكن القول إن رأى ميشيلز أهمل البعد 
البنائى التى تحتله جماعات الصفوة داخل التنظيمات البنائية . معتمدًا على الشواهد التاريخية 

. مما مكنه من تقديم تحليل سوسيولوجي يستند  كبراهين على صدق القانون الحديدى لألوليجاركية
 إلى مفاهيم سيكولوجية واضحة أكثر من كونها مفاهيم سوسيولوجية ذات رؤية بنائية تاريخية . 

   Burnham -رابعاا . بيرنهام :
إحدى المحاوالت التى قدمها علماء الصفوة . فإذا كان  Burnhamتعد محاولة " بيرنهام "        

لماء قد سعوا إلى هدم النظرية الماركسية فى الصفوة الحاكمة . إال أن بيرنهام اتخذ موقفًا هؤالء الع
من الصفوة يختلف كل االختالف عن ذلك حيث سعى إلى المزاوجة بين نظريات الصفوة بعامة 

والفكرة األساسية التى  (1)وبين األطروحة الماركسية عن الصفوة الحاكمة على وجه التحديد .
عليها تصور بيرنهام تتلخص فى أن النظام الرأسمالى فى تدهور مستمر ، وأنه من ينهض 

الضرورى أن يحل محله مجتمع جديد تسيطر عليه من الناحيتين االقتصادية والسياسية " صفوة 
وذلك من خالل تملكها للقوة التى هى نتاج عن ملكيتها لوسائل  Managerial Eliteإدارية " 

أثر بيرنهام بالنظرية الماركسية أوضح ما يكون فى فهمه وتفسيره لألسس التى اإلنتاج ، ويبدو ت
تستند إليها الصفوة . فتحكمها فى وسائل اإلنتاج هو الذى يمنحها الوضع المسيطر فى أى 
مجتمع ، ويقول فى ذلك " إننا إذا أردنا أن نبحث عن الطبقة الحاكمة ، فإن علينا أن نحدد الطبقة 

  (2)أعلى الدخول " . التى تحصل على
هذا وقد استعان بيرنهام بكتابات علماء الصفوة فى صياغة فروضه األساسية ، وأهم هذه        

الفروض أن السياسة ماهى إال كفاح ونضال وصراع بين الجماعات من أجل الحصول على القوة 

                                                 

(1) Burnham , T , The Managerial Revolution, Penguin Books , London , 1974 , p. 56 . 

(2) Ibid , p . 57 . 
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القرارات األساسية ، ، وأن األقلية الحاكمة فى كل المجتمعات هى تلك التى تتولى حتمًا اتخاذ 
وفضاًل عن ذلك نجد بيرنهام يستعين بكتابات علماء الصفوة الكالسيكين فى تحليل وتفسير مجرى 
التغير االجتماعى فمصدر هذا التغير يكمن فى بناء الصفوة ذاتها واستبدالها بصفوة أخرى " دورة 

   (1)الصفوة " .
ال يعرفه النظام الرأسمالى من وجهة نظر بيرنهام وعلى الرغم من ذلك إال أن التدهور الذى        
إلى كونه مهددًا من طرف الطبقة العامة كما تذهب إلى ذلك الماركسية التى تتنبأ بثورة  يعود

البروليتاريا ضد الرأسمالية ، بل ألن التهديد يأتى من كون الرأسماليين المالكين لقوى اإلنتاج أخذوا 
ليات اإلنتاجية ، ونتيجة لذلك سيجد المالك الرأسماليون أنفسهم فى ينفصلون شيئًا فشيئًا عن العم

موقف أشبه بصفوة األعيان التى تنفق أرباحها دون أن تسهم فى عملية اإلنتاج وسيتيح ذلك 
ظهور نمط جديد من المجتمعات هو " المجتمع اإلدارى " الذى يقوده  " المديرون " الذين يشكلون 

مع . بمعنى أخر أن نمو المجتمعات الصناعية يؤدى إلى انتقالها من الصفوة الحاكمة فى المجت
نظام طبقى أى يعتمد على ملكية وسائل اإلنتاج ويتميز بهرمية اجتماعية تقوم على وراثة 

كذلك تضمنت نظرية بيرنهام تحلياًل  (2)الممتلكات إلى مجتمعات قائمة على الجدارة واإلنجاز .
  -م سيشكلون صفوة حاكمة . ولقد فرق بين فئتين من المديرين :لدور المديرين ، موضحًا أنه

 

  األولى : تشمل العلماء والمتخصصين فى التكنولوجيا ومديرى عملية اإلنتاج والقائمين          
 على تنظيمها .         
لدور  الثانية : تضم المديرين الذين يشغلون قمة األوضاع اإلدارية ويعتمد تحليل بيرنهام       

المديرين فى المجتمع على الفكرة القائلة : إن المجتمعات الصناعية الحديثة قد شهدت انفصااًل 
دارتها . ومع أن هذه الفكرة قد ترددت فى كتابات ماركس ، إال أن  كبيرًا بين ملكية الصناعة وا 

أكثر من القوة  بيرنهام يحاول أن يكسبها داللة معينة ، حيث يؤكد أن المديرين قد اكتسبوا ماهو
االقتصادية التى تعد من الناحية الرسمية فى حوزة المالك الرأسماليين للصناعة ، ومن ثم فإنهم 
يكتسبون قوة تشكيل البناء االجتماعى ككل . ولقد دعم نظريته بمحاولة الكشف عن أن 

 األيديولوجية الفردية للرأسمالية قد تالشت لتحل محلها أيديولوجية إدارية .
ويبدو أن دفاع بيرنهام الشديد عن " الثورة اإلدارية " قد جعله يتجاهل بعض التطورات        

الحديثة فثمة رابطة وثيقة بين المالك ومديرى الصناعة فى مجاالت عديدة . فالمالحظ أن 
المديرين غالبًا ما يكونون من بين المالك ، بمعنى أن لهم حصصًا فى أسهم الشركات التى 

ها ، وحتى إذا ما افترضنا أن المديرين ليسوا من كبار أصحاب األسهم فى شركاتهم  يعملون في
                                                 

 . 11 – 10( بوتومور ، الصفوة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص ص 1)
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فإنهم غالبًا ما ينتمون إلى الطبقة الوسطى العليا . فضاًل عن ذلك فإن تعيين المديرين غالبًا ما 
 يكون من بين الطبقات العليا فى المجتمع . وهكذا يبدو واضحًا أن كبار المديرين وذوى الملكيات
يرتبطون بروابط وثيقة بحيث يؤلفون جماعة متماسكة إلى حد ما . وال يختلف األمر عن ذلك 
كثيرًا فيما يتعلق بالمستويات اإلدارية الوسطى والدنيا ، ذلك أن النطاق االجتماعى الذى يتم 
التعيين منه لهذه الوظائف ليس شديد االتساع ، وفى ضوء هذه الظروف يصعب القول بوجود 

  (1)إدارية وشيكة الحدوث كما يذهب بيرنهام .ثورة 
وبالتالى تعد محاولة جيمس بيرنهام مجرد توفيق بين وجهتى النظر حول معالجة مصدر        

القوة السياسية فى المجتمع فيما إذا كانت مصدرها اقتصادى أو غير اقتصادى . وقد يكون 
وا ربط مفهوم الصفوة بالعامل االقتصادى بيرنهام واحدًا من أصحاب االتجاه الصفوى الذين حاول

قد اهتم بالعوامل  –بيرنهام  –والتحكم فى وسائل اإلنتاج مثله مثل ماركس . وبذلك يكون 
االقتصادية فى تحديد وجود الصفوة فى البناء االجتماعى وما تحلته هذه الصفوة ، والتى تمثل 

ن تأثير على تشكيل األنظمة االجتماعية مما الطبقة االجتماعية العليا فى هذا البناء وما تلعبه م
 جعله يختلف عن كاًل من باريتو ، موسكا ، ميشيلز فى هذا الرأى . 

   Mills -خامساا . رايت ميلز :
أول من أوجد تقارب بين مفهومى الصفوة والطبقة ، وذلك   Millsيعتبر " رايت ميلز "        

والتى يتفق  (2)فى الواليات المتحدة األمريكية . Power Eliteمن خالل دراسته " صفوة القوة " 
إلى  ال يعود فى إن استحواذ أفراد معينين على مركز السلطة والقيادة  –بيرنهام  –فيها مع سابقه 

اعتبارات سيكولوجية يتمتع بها األفراد أو مواهب خاصة ، بل يعود إلى طبيعة األدوار 
الل المنظمات الكبيرة التى تتدرج هرميًا من حيث المكانة والصالحيات التى يباشرها األفراد من خ

والسلطة ، وال يخلو منها أى من المجتمعات الحديثة . وبما أن الجماعة السياسية التى تقبض 
أن تكون قلة من األفراد األقوياء يمثلون المراكز  ال تعدوعلى زمام األمور فى المجتمع الحديث 

الصفوة السياسية إذن " صفوة القوة " تنبثق عن خصوصية  الحاكمة فى تكوينه المؤسس فإن
   (3)الطابع النظامى المميز للمجتمع الحديث .

وباعتباره من أقطاب الطابع النظامى فى دراسة الصفوة ، فإننا نجد التقاء أيضًا بين آرائه        
لتنظيم . ومن ثم فإن نقطة وآراء " بارسونز " ، الذى قدم لنا إسهامًا منهجيًا من خالل نظريته فى ا

                                                 

 . 175 – 174السيد الحسينى , السياسة والمجتمع , مرجع سابق ، ص ص ( 1)

(2) Mills , C . W , The power Elite , Oxford University Press , New York , 1965 ,               

p . 269 .                                                                                                  
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هذا ويحاول ميلز  (1)االلتقاء بينهما تتمثل فى اتفاقهما على أهمية التنظيم فى البناء االجتماعى .
فى مؤلفه تفسير استعانته بمفهوم صفوة القوة ، مفضاًل إياه على مصطلح الطبقة الحاكمة . حيث 

فى أيديهم مقاليد األمور ألن  الذين يملكونينتقد المصطلح األخير ألنه يستخدم للداللة إلى أولئك 
" الطبقة " اصطالح اجتماعى اقتصادى ، " والحكم " اصطالح سياسى  فاصطالح " الطبقة 
السياسية " يوحى بأن طبقة اجتماعية اقتصادية تحكم سياسيًا ، وهو األمر الذى يعنى كذلك عدم 

أخرى غير اقتصادية كالنظام العسكرى .  استقاللية السياسة عن االقتصاد ، وعدم االهتمام بقوى
ويشرح فكرته بقوله : إن هناك    Power Eliteوعليه فالمصطلح األنسب هو " صفوة القوة " 

أكثر من مجرد الفارق االصطالحى بين الطبقة الحاكمة مقابل صفوة القوة ، فالمفهوم األخير يترك 
شكالية الوزن النس بى للطبقات االقتصادية داخل الدوائر العليا السؤال عن الحتمية االقتصادية وا 

مفتوحًا أمام االختبار اإلمبيريقى . أما إذا أعطى النظام السياسى والمؤسسة العسكرية مكانهما 
الصحيح بمحاذاة النسق االقتصادى ، فإنه يترتب على ذلك ضرورة رؤية مفهومنا عن الدوائر 

وصفه أكثر تعقيدًا من مفهوم الطبقة الحاكمة ب –صفوة القوة  –العليا فى المجتمع األمريكى 
والمالحظ أن ميلز قد عرف  (2)البسيط الذى صاغه ماركس والماركسيون األواخر بوجه خاص .

صفوة القوة بنفس الطريقة تقريبًا التى عرف بها  " باريتو " الصفوة الحاكمة . فهو يقول " يمكن 
ها تشمل أولئك الذين يشغلون األوضاع القيادية بأن –فى ضوء وسائل القوة  –تعريف صفوة القوة 

 . " 
بيد أن تحليالته النظرية التى أسسها على هذا التعريف لم تكن مقنعة فى عدد من الوجوه        

فميلز ميز بين ثالث صفوات أساسية فى الواليات المتحدة األمريكية تتقاسم عملية اتخاذ القرارات 
وهى : رؤساء الشركات ، والقادة العسكريون ، والقادة السياسيون السياسية فى المجتمع األمريكى 

وبين  Innercove هذا وقد ميز " ميلز " بعد ذلك بين ما يسميه " قلب الصفوة الداخلى (3).
الهوامش الخارجية لصفوة القوة ، ويكون لب الصفوة قادرًا على تقرير األدوار التى سوف يلعبها 

هى ميلز بأن قمم الحرية " الديمقراطية " أصبحت جزءًا من األسطورة وينت ،اآلخرون فى المجتمع 
الليبرالية ، فهى تؤدى إلى تركيز فى أيدى الصفوة ، وليس إلى توزيعها ، فالقوة تتجه ألن تأخذ 

                                                 

 1993أحمد بيلى ، الصفوة العسكرية والبناء السياسى فى مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ( 1)
 . 103، ص 

 .  141مرجع سابق ، ص  إبراهيم أبراش ،( 2)

 .  51بوتومور ، مرجع سابق ، ص ( 3)
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نموذجًا وفق بناء المصالح فى المجتمع ، فهى متقاسمة بين هؤالء الذين تتقارب مصالحهم ، 
  (1)مصالح بين جماعات الصفوة .وتوزع عبر خطوط هذه ال

ومع أن أعضاء الصفوة يستمدون قوتهم من مصادر شتى متنوعة فإن تنوع هذه المصادر        
يعنى كذلك أن ثمة صفوات  قط أن ثمة توزيعًا أو اقتسامًا للقوة السياسية ، وال ال يعنىوتعددها 

دة متماسكة ، متعددة األسس عديدة متباينة ، بل كل ما يعنيه هو وجود صفوة نظامية واح
وتتوقف درجة تماسك الصفوة على مدى قوة االتصاالت  (2). والمصادر ولكنها متماسكة البنيان

بين هؤالء األفراد ومدى اتفاقهم الصريح أو الضمنى على السياسات والقيم القومية ، والشك أن 
لمراكز القيادية بين األفراد فى أقصى درجات االتفاق والتنسيق تكمن فى مدى إمكانية تبادل هذه ا

مختلف المؤسسات االستراتيجية ، ويطلق ميلز على هذه العملية " التقارب المؤسس " 
Institutional Proximity  الطبقات ،  . وهكذا فالقوة ليست نابعة من خصائص األفـراد أو
  (3)بقدر ما تعود إلى المؤسسات .

" للتغيرات التاريخية التى طرأت على بناء القوة فى ومن المالحظ أن تحليل " ميلز        
المجتمع األمريكى تتصف بقدر كبير من التشاؤم . خاصة حينما ناقش المالمح والخصائص 

دانة  –ميلز  -العامة السياسية الحديثة ، ذلك أنه  لم يقدم لنا مخرجًا من الموقف الذى شخصه وا 
ريكى . فهو اهتم فقط بنقد المجتمع الرأسمالى الذى فى تحليله لبناء الصفوة داخل المجتمع األم

تحول إلى أقلية حاكمة مستقلة تمارس تأثيرًا كبيرًا فى عملية اتخاذ القرارات السياسية ، ومعنى ذلك 
 أن الصفوة هى التى تتخذ القرارات المصيرية مبقية األغلبية فى حالة سكون وهدوء . 

اد المتفشى داخل صفوة القوة ذاتها ، وهو فساد أرجعه فضاًل عن ذلك كشف ميلز عن الفس       
فيها الجماهير منظمة تنظيمًا دقيقًا يسمح لها باتخاذ القرارات المالئمة ،  ال تكونإلى الحالة التى 

هذا وقد توصل " ميلز " إلى نتائج بشأن المسيطرين على  (4)فضاًل عن سيادة قيمة جمع المال .
" الجماهير من الطبقات  أول خطوة على طريق إعادة الوعى للقاعدة  بناء القوة فى المجتمع بأن

المتوسطة العادية " ، إال أنه لم يوضح ما إذا كانت هذه الطبقة العليا تحكم المجتمع من خالل 
   (1)الصفوات المختلفة أم أن هناك قوى أخرى تشاركها فى ممارسة بناء القوة .

                                                 

(1) Mills , C . W , op . cit , p . 19 .  

      250الصفوة " ، مرجع سابق ، ص -القوة  -( السيد عبد الحليم الزيات ، سوسيولوجية بناء السلطة " الطبقة 2)

السياسى ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكندرية ،  القوة مبحث فى علم االجتماع( إسماعيل على سعد ، نظرية 3)
 .  144ص ،  1986

 . 54( بوتومور ، الصفوة والمجتمع ، مرجع سابق ، ص 4)

أمال حسن السواح ، النظرية السوسيولوجية عند تشارلز رايت ميلز ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية ( 1)
 .  267، ص  1975اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، 
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الكثير من الباحثين المحدثين إلى رؤية   Millsها " ميلز "ولقد دفعت الصياغة التى قدم       
بناء القوة وبناء الدولة فى المجتمع الرأسمالى من منظور خلق توافق شبه مكتمل بين مفهوم 

بعنوان "     Domhoffالطبقة ومفهوم الصفوة . ولعل من أهم تلك الدراسات دراسة " دومهوف "
 ية التى كتبها عالم االجتماع البريطانى الشهير" رالف ميليباند "من يحكم أمريكا " ، والدراسة الثان

Miliband   R .. " عن ربط مفهوم الطبقة  (2)فعند تحليل الصياغة التى قدمها " دومهوف
الحاكمة بمفهوم الصفوة كانت بمثابة امتداد لتأثير كاًل من ماركس وميلز فى صياغته عندما درس 

سة الطبقة العليا التى تتكون من رجال األعمال ، وهى جماعة صغيرة المجتمع األمريكى فبدأ بدرا
الحجم نسبيًا تتحكم فى االقتصاد األمريكى ، أطلق عليها " الطبقة الحاكمة " ، وهى تلك الفئة 
التى تحظى بنصيب كبير من دخل المجتمع وثروته ، والتى يتحكم أعضاؤها فى مؤسسات 

ن خالل رؤيته الماركسية المحدثة أن يربط بين مفهوم الطبقة المجتمع ، كما حاول " دومهوف " م
 الحاكمة ، ومفهوم صفوة القوة ، وذلك من خالل الصياغات الحديثة التى تبناها . 

تدور حول الدولة فى المجتمع   R . Milibandفى حين كانت دراسة " رالف ميليباند "        
ى أهمية العالقة بين مفهوم الصفوة ومفهوم الطبقة  الرأسمالى من وجهة نظر ماركسية ، مؤكدًا عل

مستخدمًا فى ذلك وصفه لجماعات الصفوة السياسية التى تسيطر على بناءات الدولة في المجتمع 
الرأسمالي وبالتالى فكانت هذه المحاولة ردًا على أصحاب نظرية الصفوة الكالسيكية التى سعت 

طبقة الحاكمة " فحديثه عن هذه الطبقة يتفق إلى حد إلى هدم صياغات ماركسى حول نظريته " لل
كبير مع تحليل البنائية التاريخية ، والجديد فى صياغة " ميليباند " أنه نجح نجاحًا كبيرًا فى أن 
يستخدم مفهوم الصفوة بقدر استخدامه لمفهوم الطبقة بحيث أصبح المفهومان وجهين لعملة واحدة 

  (3)ن المفهومين .، ووضع أساسى جديد لاللتقاء بي
ولعل أبرز اإلسهامات التى قدمها " ميلز " لمفهوم " صفوة القوة " أنه أوجد حلقة وصل بين        

تراث الرواد بصفة عامة ، فظهر هذا المفهوم وكأنه طبقة حاكمة من نوع جديد تتجاوز األسس 
لخداع ، وال على التنظيم االقتصادية للنظام الرأسمالى ، كما أن سلوكها ال يقوم على المكر وا

نما يستند سلوكها إلى السيطرة التى تمارسها على المؤسسات فى المجتمع .   الدقيق ، وا 
                                                 

(2) Domhoff , G .W , Who Rules America ? Prentice – Hall , Inc , New - Tersy , 1967,   

pp . 142 - 145 .                                                                          
 

(3) Miliband , R , The State in Capitalist Society , Weindenfeld and Nicloson , London 

, 2
nd

 Ed , 1972 , p . 26 , pp . 46 – 49  .    

ولمزيد من التفصيل انظر تحليالت " رالف ميليباند " عن الصفوة وعالقتها بمفهوم الدولة والديمقراطية فى المؤلفات 
  -التالية  :

- Miliband , R , Marxism and Politics , Oxford University Press , New York , 1977 . 

- Miliband , R , Capitalist Democracy in Britain , Oxford University Press , New       

York , 1982 .                                                                                                                                                  
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 وفى ضـوء هذا الفهم جاءت صياغة ميلز على درجة كبيرة من الدقة فى الـربط بين        
لصياغة صياغة ماركس ، وصياغة علماء الصفوة الكالسيكيين ، وكان أهم مانتج عن هذه ا

الجديدة أن مفهوم الصفوة أصبح يحمل أراء راديكالية وأصبح أكثر قربًا من مفهوم الطبقة الحاكمة 
  عن ذى قبل ، بل أن الطريق أصبح مفتوحًا لصياغات نظرية تستفيد من كاًل المفهومين
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 خالصة 
لكالسيكيين والمعاصرين على حد سواء أن أفكار وآراء منظرى الصفوة ا مما سبقيتضح        

تختلف فيما بينهم من حيث المفاهيم والتصورات النظرية ، فضاًل عن األدوات التحليلية واألساليب 
المنهجية . وبالرغم من هذا االختالف إال أن هناك قدرًا ملحوظًا من االتفاق . حيث يتفقون على 

من طبقتين أساسيتين من البشر هما أقلية  رأى واحد مؤداه : أن أى مجتمع يتألف بالضرورة
حاكمة تسيطر على دوائر صنع السياسات العامة والقرارات السياسية وتحتكر القوة ، وأغلبية 

 محكومة تخضع لقرارات تلك األقلية . 
وبالرغم من اتفاق علماء الصفوة على هذه الحقيقة إال أن ثمة اختالفات ملحوظة بينهم فيما        
خصائص ومميزات الصفوة وفرصتها فى الحصول على القوة ويمكننا هنا أن نميز بين يتعلق ب

االختالفات الموجودة فى األربعة اتجاهات األساسية التى يشكل كل منها منظورًا تحليليًا مميزًا 
  -لدراسة الصفوة وهما :

داها : أن انقسام والذى ينطلق من مقولة مؤ  Paretoاالتجاه السيكولوجى ويمثله باريتو  -     
المجتمع إلى أقلية حاكمة وأغلبية محكومة إنما يرجع إلى ما يكتنف نسق المجتمع من اختالفات 

 طبيعة فى مكوناته المادية والمؤهالت البشرية على حد سواء . 
وينطلق  Michelsوتلميذه روبرت ميشيلز   Moscaاالتجاه التنظيمى ويمثله موسكا -     

اسية هى أن الصفوة تمتلك مقاليد القوة بفضل قدراتها التنظيمية وتقديرها موسكا من قضية أس
الدقيق لمصادر القوة فى المجتمع . أما ميشيلز فقد حاول تدعيم وبلورة آراء أستاذه موسكا وذلك 
من خالل دراسته لألحزاب السياسية ونقابات العمال فى أوربا ثم صاغ قانونه الشهير القانون 

حيث أشار إلى أن الصفوة والسيطرة التى   Iron law of oligarchyيجاريكيةالحديدى لألول
تمارسها تتوقف إلى حد كبير على طابعها التنظيمى إلى جانب عوامل أخرى سيكولوجية ولكن 
العوامل التنظيمية لها األهمية دائمًا . وهذه الصياغة وضعت موسكا وميشيلز بجانب باريتو فى 

 الماركسية واقترابهما منها فى نفس الوقت .  ابتعادهما عن الصياغة
والذى ينطلق من موقف يختلف كل  Burnhamاالتجاه االقتصادى ويمثله بيرنهام  -     

االختالف عن باريتو ، موسكا ، ميشيلز فإذا كان هؤالء العلماء قد سعوا إلى رفض النظرية 
لمزاوجة بين النظريتين حيث ربط مفهوم الماركسية فى الطبقة الحاكمة فإننا نجد بيرنهام يحاول ا
 الصفوة بالعامل االقتصادى والتحكم فى وسائل اإلنتاج . 

الذى يتفق مع بيرنهام على أن مكانة الصفوة  Millsاالتجاه النظامى ويمثله رايت ميلز  -     
البناء فى ضوء  يتوقف على مواهب األفراد أو خصائصهم السيكولوجية ، ولكنها تتحدد وبناءها ال

أن القوة تؤدى إلى ظهور منظمات كبيرة الحجم  –ميلز  –االجتماعى االقتصادى للمجتمع مؤكدًا 
     كالمؤسسات العسكرية  .           



 
 الرابعفصـل لا

 المصريةتشكيل الوعى السياسى فى القرية  مصادر
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االا  ادتام مصادد   المجتما التا  تااد ف  ا  تلاالو الالس  الالداا   ا   المصادد  تتعدد       
 مصااادد التعللملااا    لا باااساا الالداااال   ل  ملالمؤااااادلتتمااا  هللااااد اللااا د م،اااو ا اااا      مبدلااا  

 ا  مؤلااا الالجماااد ل   م لماااا ،اااف اااادا السماااد  سلااا   االتصااادوغلااا  مبدلااا   م،اااو لااااد و   تصااادللا
ا خاااهو  اااصا اللصاااو لااااصم المصااادد  المتتلسااا  مبتاااد د  بد اااا   بدستبد  اااد بم،دبااا  الخللااا  لعااا   مااا

   اا  الخللاا  االجتمدسلاا امااد تااال ا للا  التاا  لتااالا متاااد المجتماا  لاللبااد  ا ادااال  لاا  م لغدلبااد  
بالا  ا ادال  الت  للاجااد الل د متص لالدت    لما ،ف لظو م تبطد  باد معظف بلدت    ل ااصا تتلا 

   اد د  لابط  ا ل  لملدس  قلل  تتلج  تضد   سدد ما العلامو البللللجل  لالتلال  لاالجتمدسل  
لاالقتصددل  لالالدال    للصلك تصبح  صم العهقدم لالملدس  الاد  بق   ، ا  ل سما  ماد  ل لامو 

ك ا جلادو ساا  دسلل  ما اد   العهقدم ا خ   م لما ،ف تقلف بدل  بلل   ا  تبدلاد تماط االل 
باا  مااا  كمااد تتماااتتقااو لاااف  –ا ااا    –ط لاا  التتلاا   االجتمدسلاا  لالالدااال  ،  اد ااد   هص  تاااد 

سددام لتقدللد لمعتقدام م امد تغ س  لاف قلماد لصلتاد الُخلقلا  ل تمدطااد الااللال  لاالجتمدسلا  
هلاا  تطاال  لخصاال  اللاا د لالالدااال  التاا  تتملااس باااد م لااصلك لماتاااد  ا تاال   المتااد  الااص  لااؤد  

لتااادسد سلاا  تلسلتاا  بدل،قد اا  الالدااال    لمااا ،ااف الملااد ا  الالدااال  م امااد تعااد    اد ااد ب مادتلاا  
التلدسو االجتمدس  لبادلتال  باد دلا  ال  لاال  التا  لقلمالا بااد  ا  مختلا  البلاد  االجتمدسلا  

 لالالدال  م 
مامااااد  مااااا مصاااادد  تلااااالو لتتملاااا  الاااالس   امااااد اااااتتتدلو المؤاااااادم التعللملاااا  امصااااد ا         

الالدا  لد  التهملص بلا  لااتخدماد التظادف الالداا   ا  تتلا   ا طلادو لغلا  ف بدلط لقا  التا  
ل غا  لاد   لتلعا المؤاادم التعللمل   صا الدل  ما خهو طبلع  التظدف المد ا  صات  لماد هصا 

ملا المالاد الد ااال  التا  لتلقد اد التلملاص   لطبلعا  ادا تظدماد  م اسلاد   ل ال م اسلاد    لطبلعا  مضا
العهقاادم الاااد د  داخااو المد ااا  باالا المعلماالا مااا تدبلاا  لباالا التهملااص مااا تدبلاا   خاا     لدل  
المؤااادم الالدااال  لت ،  ااد  اا  التظاادف التعللماا  م للتبغا   ا تضاا   اا   ص دتتااد  ا المد ااا   اا  

تطاااد  ا اااا     ماااا ،اااف  ااا ا ت ،ل  اااد سلااا  لخصااال  الطلاااو  الخبااا   ال  لاااال  ا للااا  للطلاااو خاااد  
 مالتقللاااو متااا  م  دلمد اااا  تلعاااا الااادل  ال  لاااا   ااا  هسااادد  تلاااالو االتجد اااد اال لماااا  لاتجد دتااا

 االجتمدسل  لالالدال  م 
صاساا     تلاامل امااد اااتلق  الضاال  سلاا  لاااد و االتصاادو الجمااد ل   بمااد         مااا تلللسلاالا   لاة

تلعاا دل ا  ماماد   ا  سمللا  لتلاالو الالس  الالداا    لصلاك التتلاد  د  دستبد  الصب  لغل  د بد
بصااال   لااااااع  التطاااد   اااا  جملااا  دلو العاااادلف   للقاااد تلصاااالم بعااا  الد اااااادم هلااا   ا لاااااد و 
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االتصاادو الجمااد ل   تعااد مؤاااا   لللاا  للتتلاا   الالدااال  لتتملاا  الاالس  الالدااا  بلاا  لاتاااا 
د  اف لمعللمدتاف لقلماف لملاقلاف لاتجد دتاف االجتمدسلا  لالالداال  م ا   اد ما خهلاد معظف مع

صلااك  ا  جاااس  ا،سااهف تااادسد سلاا  تبااددو المعللماادم لا  اااد  لتلضااح مختلاا  لجااادم التظاا  
لتاد ف    خل    ضل  للعمو الص  لتمل  م  المصلب  العدما  سلا  مختلا  مااتللدتاد المبللا  

ا   اد لالمجملسدم لا مف ما هبهغ  صلاتاف لآ ا اف بمد لالاو  ا   لالدللل  لتعمو سل  تمالا 
       ا،طهع لالتلد ف لالتع   سل  ظ ل  معلل  اآلخ لا للجادم تظ  ف لتطلعاف م                                              

داال  التا  تماد س دل ا  ل خل ا  اتتتدلو ا بساا الالدال  لالت  تم،او هباد  المتظمادم ا ا       
مامااد   اا  تتملاا  الاالس  الالدااا  للصاالل  م بلاا  لباا س  ااصا الاادل  بلضاالة  اباا   اا  الاادلو التدملاا  
ست     الدلو المتقدم    لل ج  صلك هل  بقلق  ملدد د  ت   ا  الم اباو ا للا  ماا التمال   ت ااس 

  اللاضااااب  بتاااا  لماااااتاف ا بااااساا الالدااااال  سلاااا  تاااادسلف  سضااااد اد بدلمع  اااا  الالدااااال  لبدل ؤلاااا
 الملد ا  اللعدل     دسف الق ا ام الالدال  م 
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  -أواًل . األسرة :
تم،ااو ا ااا    لو بتااد  اجتماادس  لعدللاا  اللاا د   بلاا  لظااو لاااتلام سدلااد  لم،ااو المصااد         

ظاد    الماتااب   ا  ا ادا  لتتمل  اللس  الالدا    بل  لالا لااو ماا التا ،ل ام الادمتا   ل ال
الم بل  ا لل  ماا البلاد  تا ،ل  قال  لدا اف   للعاو   اف التا ،ل ام الادمتا  التا  تغ اااد ا اا    ا  
تلااس الطلااو  اا  سمللاا  تلااالو االتجد اادم تجاادم الااالط  بلاا  تااااف  اا  سمللاا  التعلاالف الالدااا  

   ،ااااد ا  مامااااا    بطاااا   لاااات  م اماااااد لماااااا  ا لاااااالا للتتلاااا   الالدااااال  الظاااااد    بلااااااط  ا اااااا  
  دالتجد دم العدم  تبل التظدف الالدا  لماا  ا تت ك اتطبدسد  قللد  سل  ا طلدو م 

للعد  لاو الالط  داخو ا ا    بد المبددام ال  لال     بلال   لخصال  الطلاو لتلاالو        
د اااا  ،قد تاا  الالدااال  للسلاا  الالدااا  م  د ااا    اا  الدللاا   اا  صاال   مصااغ   بدلتاااب  لل طلااو لاة

للقاااد لااالبظ  ا ا طلااادو  (1)للاااالط  داخلااااد  ااال بدالااا  ،د ااااا  للاااالط   ااا  الدللااا  لملقلااا  متااااد م
لااد الا الااالط  مااا خااهو تظاا تاف لللالاادلا   لمااا ،ااف لتظاا لا تلااس التظاا   هلاا  القاادد  الالداااللا 

ااصلك هلا  القادد  الصلا لم،للا الالط    للت تا سلا  تلاك التظا   لاعل  ف بد مادا   اماد لتظا لا 
الالدااللا مااا ساللاا  الادل  الااص  لقلماالا باا  لالا  لتلاادب  ماا  دل  اللالااد  ا  تطااد  ا ااا   لبتااد  

اللصاو بلتاماد  اال لما سل  صلك لملو ا طلدو هل  االستقدد ب ا الالط  لما لتلال د ل   لابد 
  (2)للاتم   صا االستقدد بت  م بل  الم ا ق  لاللبدا م

تلعا ا ا   دل ا  مامد     تلالو  ادالدم اللخصل  لالتلجادم االجتمدسل   صا ل        
لالملد لف الصاتل  للطلو م لما ،ف لماا القلو ها ا ا   تؤ،     التعللف الالدا  ما خهو  صم 
الط لق  غل  المبدل   المتم،ل     العهقدم اللخصل  داخو ا ا     لما خهو التعللف الص  

اللالدلا لا قد ا لتعلف الل د ال  لتعدمو م  اآلخ لا   للتم  هباداد  بقلمت  الصاتل  لتلقدم ما 
   اآلخ لا   لللع  بدلقد   سل  اتخدص الق ا ام  ل لتلق   ا لقلف   ال ل،للتعلف  ا ل،   ل 

ا  اآلخ لا بدتخدصم تلدب  ست  م ل صم االتجد دم اللخصل  لتف تقلاد لت جمتاد هل  المبلط الالد
 (3)   د،بادس بدل،ق  اللخصل  قد لقلد هل  ا،بادس  بدلقد   لالالد   الالدال  م

                                                 

سبد الاهف سل  تلل    ال،قد   الالدال  للمعلف    مص     ادل  داتل ام غل  متلل     الل  االقتصدد ( 1)
 م 54     1998لالعللف الالدال    جدمع  القد      

 
 

دللاا  ا،مااد ام الع بلاا  المتبااد     ااادل  مدجاااتل  غلاا  متلاال     ( سد لاا  مبمااد خدلااد   التتلاا   الالدااال   اا  2)
 م  32     1991الل   االقتصدد لالعللف الالدال    جدمع  القد      

(  تللااااااد د دالس لآخاااااا لا   التتلاااااا   الالدااااااال  د اااااااا  تبللللاااااا    ت جماااااا  مصااااااطل  سبااااااد    باااااال القداااااااف             3)
 م  157     1990  قد للتس   ط ابلس   مبمد سا   مبمد   متلل ام جدمع
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ل    صا ا،طد  لؤااد البادب،لا  ا  العلالف الالداال  سلا   ا ا اا    ا    اف قتالام الاتعلف        
اال  الالدا    لاستب ل د المؤاا  ال  لال  الت  ما خهلاد لتف تقاو المعللمادم لاالتجد ادم الالد

الاص  لؤااد  لااد  ا الادل    J . G . Davies  للتضاح صلاك ماا خاهو د ااا  س جالمس دا لاس س 
الاااص  تلعبااا  ا اااا    ااا  تتملااا  الااالس  الالداااا  لعتماااد سلااا  لظد لااااد العدمااا  المتمد،لااا   ااا  هلااابدع 
بدجااادم الطلاااو    دلطلاااو لاتااااا لخصااال  متملاااس   ااا   اااصا اللااااط االجتمااادس  الاااص  لبقااا  لااا  

عاادطل  للقاادف لاا  التلجلاا  الااهسف   للااص ا س دا لااس س هلاا  ها اللخصاال  الالدااال  لللاا د ا،لاابدع ال
تباادد بلااااط  ا ااا   م لماا  صلااك  للااام  تاادك لاالا د اد لاا  تلضااح الللاا  اتتقاادو القاالف مااا اآلبااد  
هلاا  ا بتااد    لسملمااد   اا ا اللاالا د المتدباا  تالاا  بقلقاا   دماا   اا   ا ا طلاادو لتاا ، لا  اداااد  

 دلطلاو  (1)م    المبلط  باف ااو  ا،  ما ت ،  ف بلاو مبدل  بمؤ، ام معلت  ما  اصم البل ا بدلبل
ل تبط سدطللد  ب ملس بلدم ل لاو لصل  تظدماد الالدا  قباو هد ااا  للعادلف الالداا  بلقام طللاو 
اتا     ال    ماتاو بلدت  لعب  سا هسجدب  بتلك ا للد  المبلل  لتلك الت  تلاو جاس ا  ماا خب  

اللخصل  للعقا صلك تعل  الطلو ب ملس الالط  العدم  م،و  جو البلللس   لالعلف القلم  لببللغ 
لالدلمق اطلااا  الطلاااو ااااا ال،دتلااا  تاااسداد مع  تااا  بملاااد لف  ا،ااا  تج لااادا  ادلتصاااللم  ااا  االتتخدبااادم 

   (2)م لالبالم 

تبقاا  ماا خهلااد تتملا  الاالس   ا ا اا   مااا التتظلمادم ال  لاال  التا    ااصا لبادل لاضابد         
الالداااا  لابتااااد    ها لاااف تاااااا   اااف العلامااااو سلااا  ا،طااااه   تااااد تلعااااا دل ا  ماماااد   اااا  التعلاااالف 
الالدااااا    لصلااااك مااااا خااااهو ااتااااادا    اد ااااد اتجد اااادم لاتتمااااد ام الدااااال  تماااااتاف مااااا تبدلااااد 

تملا  اتجد ادم ا بتاد  االتجد دم اللخصل  لاالجتمدسل  ا اداال  سلا  تبال لاااف بعاد صلاك  ا  ت
 الالدال  لتطل  لسلاف لتلال  ف الالدا  م 

لبااادل غف ماااا  ا التبللاااو الاااادب  لؤااااد دل  ا اااا    ااا  تتملااا  الااالس  الالداااا    صلاااك ماااا        
الالدال  لابتاد  م هال  ا  تادك اخته اد  بالا االا ا اا    ا  لضا         مخهو ت ،ل  د سل  االتجد د

لال          لااف آ ا  الداال   اال تاال ل  لبالا التااد ماؤ،   بدللعاو م  دللالاداا قاد لماتاد ماا التا ،
لباادلالا تقلاااد هلاا  ا بتااد  هصا لجاادم  ااصم اآل ا  لقااد تااالا الالدااا  ال تلعااا دل ا  بااد سا  لااد  ساادد 

لاااد  الدااال  لاالس مابلاا  مااا ا  اا اد م امااد  ا المتدقلاادم لاآل ا  الالدااال  لاال تماادف بتقااو اتجد ااد
  مل  ابل      بلاد  معظاف ا اا  م لسللا   ماا الممااا  ا تتلقا   ا د جا  التطادب  بالا اللالادلا 

                                                 

( مبمد سل  مبمد    صلو االجتمدع الالدا  س الالدا  لالمجتم     العدلف ال،دل  س   دا  المع    الجدمعلا  1)
 م 249 – 248       1986  ا،ااتد ل    الجس  ال،دل    

 

     1996مع  ا  الجدمعلا    ا،اااتد ل    ( سبد الادد  الجل       صلو سلاف االجتمادع الالداا    دا  ال2)
 م    45 – 44  
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تالا ا طلدو سل  د ال  بملاق  لالدلاف تجادم القضادلد الالداال   لا تالا سدلل  ستدمد ال لا بتد 
  التاااا  لعطلاااااد المختللاااا     المااااد سادم مع  اااا  الطلااااو بمع  اااا  لالدلاااا  م المااااد سادم د جاااا  ا  ملاااا

اللالاااداا لملاقلاماااد  اااصم   لالماااد سادم جالد ماااد للتااا ،ل  سلااا   بتد اماااد  لماااد لخااا   اااصم القضااادلد 
 الالدال  لتتمل  لسلاف الالدا م مالالدال  ال  لسداد ت ،ل  ا ا      تقو االتجد د

ا  اصا الادل   ل غ لاا ال        لا م قاد تقلا  لماا القلو ها دل  ا ا   لق  ستاد  اصا الباد   لاة
  تتلجااا  لتعااا    اااصا التظااادف ا اااا   لتغلااا ام جل  لااا  خاااهو البقاااا ا خلااا   ادتتلاااد  التبضااا  
لالتصت  لتقالف العمو لالدادم االتلتادة لالاجا    علا  مااتل  البتاد  تقلا  تماط ا اا   الممتاد  

د ل دلا  ااد   لاتتلاا  تمااط ا ااا   التلللاا    لسلاا  ماااتل  اللظللاا   قاادم ا ااا   ا،لاا ا  مااا لظد لااا
لصلااك لظااال  مؤاااادم اجتمدسلاا  لالدااال  مختللاا  تاا ت   اا  الم تباا  ال،دتلاا  مااا بلاا  التاا ،ل   اا  
تتملااااا  الااااالس  الالداااااا  م،اااااو لااااااد و االتصااااادو الجماااااد ل     لا باااااساا الالداااااال    لالتااااالاد  

 االجتمدسل  لالالدال  لالت  ت تاس سل   ادس الملاجا  اللخصل  المبدل   م
 -لمؤسسات التعليمية :ثانيًا . ا
  ضاا  تغلغااو المؤاااادم البالملاا  هلاا  مجتماا  الق لاا  هلاا  مبدصاا   ا،لاا   مااا مؤاااادم        

سااااداد ف للعمااااو  المجتماااا  الماااادت  التاااا  ادتاااام تقاااالف باااا دلا  بااااد س   اااا  هلاااابدع بدجاااادم القاااا لللا لاة
  س  بالا ادتام االجتمدس  لالالدا    للعو ما المؤاادم التا  تا ، م بااصا الادل  س ُاتادا الق لا

المدا س سسلس  التلاجد بدلق   م ل غب     تعللف ا بتد  لتلالو لسلاف االجتمادس  لالالداا  اادا 
هلاا   ا جااد م المد ااا  لااتقل  دل م لتبتااو مادتاا   (1)الُاتاادا لقاالف باادل  ماااف  اا   ااصا الصاادد م

لتقاو التا ا  ال،قاد   لتصبح المؤاا  االجتمدسل  الت   لجاد د المجتما  لتبماو ماا للل  التعلالف   
لالالداا  مااا جلاو هلاا  جلاو م لتعاالد   ملا   ااصم المؤااا  هلاا   تااد تم،ااو الخبا   ا للاا  المبدلاا   
للطلااو خااد   ا ااا     ل اا  تمااد س دل ا  بلللااد   اا  تتملاا  الاالس  الالدااا  مااا سااد  سلالااد م  ااا  

   دلمد ا  تمد س دل ا  مامد  الالدال  الت  لبتغلاد التظدف الالدا   متتلل  غ س القلف لاالتجد د
 اا  بلااد  الطلااو لاللاادا لقتاا ا مااا   ملاا  لخطاال   دل  ا ااا     ل بمااد لعاالد دل  المد ااا  الماااف 
لالبلل  هل  تتدق  لظد   ا ا   م  لقد االا تظادف البلاد  البضا ل  ا اا   ساددا  ماا اللظاد   

ساداد اللابدا لادل  متاتو   لماا    لما   ماد ااتامدو سمللا  التتلا   لتتملا  الالس  الالداا    لاة
،ااف ااادا  اااف اللاا د لتلااا  لللاقاا  لاتجد دتاا  هسا امااد لتصاا  دت  معامااد تتاا ،  بمااد تاال  م المد ااا  مااا 

لصلك باا تظدف التعللف الاد د   ا ادا تظدمد  م اسلد    تا  لعااس طدبعا  سلا  الطلاو  (2)    م
للابااد   بلاا  تااتف صاالدغ  لتصااملف بلاا  لااتعلف الطدساا  لالخضاالع لخصلصااد   اا  بااهد البااسا ا

                                                 
   2001( سباد البداااط سبااد المعطاا    التاادلا لا،بااداع  ا  مصاا    الال اا  المصاا ل  العدماا  للاتاادا   القااد      1)

 م 105 – 100    
تااادا ال،قد ااا  ( س  ااادم سلاااداا خللاااو   دل  المد اااا  ال،دتللااا   ااا  تتملااا  الااالس  الالداااا  لاااد  الطاااها    ااا  ا2)

 7 – 4الالدااال   اا  مصاا  باالا االاااتم ا  لالتغلاا     سماادو المااؤتم  الاااتل  الااادب  للبباا  الالدااال   اا  اللتاا   
   2دلااامب    م اااس البباال  لالد اااادم الالدااال    اللاا  االقتصاادد لالعلاالف الالدااال    جدمعاا  القااد      المجلااد 

 م    980     1994
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التظدف التعللم  سا ط ل  البسا م  مد ها ادا تظدمد  تعللملد   ا،  م لت  لالم اسل      ا التلملص 
بدا  ال    للتعلف البلا  الجمدس  م  (1)لتعلف قلف الملد ا  الالدال  لاة

مدا ااتد  ا الادلو سلا  لبد  داخو  للماا القلو بصل  سدم   ا  صا التظدف التعللم  ال       
اخاااته   تظمتااااد الالداااال  لالتعللملااا  لااااعلد  متااااد ل ا  المبد ظااا  سلااا  لااا سل  التظااادف الالداااا  
لالتعللم  لالمبد ظ  سلل      تاد تااع  دا ماد  هلا  تبتا   االلا تعللما   اام  لااد  هلا  غا س 

لل       ضو المؤاادم الت  االستقدد ب ا  صم المؤاادم التعللمل  لالالدال  الملجلد  داخو الد
لماااا  ا تتاال   لللااعا لتاااد ف  اا  تتملاا  لسلاا  االجتمدسلاا  لالالدااا  م  ااصا لقااد تطاال م لظللاا  
سداد الاتء    لصلاك ساا ط لا    با   المد ا  ما مج د تلقلا العلف لالمع    هل  اال تمدف بت بل  لاة

  -آللدم    :
الد اال  الت  لتلقد د الطلو  ا  المد اا   ،ا  ابلا   المق  ام الد اال  : لالا للمق  ام –         

لالت بلا  الدلتلا      لالت بلا  القلملا  بد،ضاد   هلا  اتاا اللغا خسل  اللا  خصلصد  مق  ام التد ل
هصا ادتم تدخو ضما الب تدمو الد اا  م للملس البع  بلا ت  تعللم  لاتاد  خلا  المالاطا 

د ك بلدسلل     البلد  العدم    لبلا ت  تعللم  لاتاد  الصدلح الص  لاتف بقضدلد لطت    للل
الت للو  لدللللجل   ل مص ا معلا   لالم لل   ا تمس  المق  ام       بلاد بالا  اصلا التالسلا 

  (2)ما التصل  بد جدم متلدلت  م
تمد    جس  ما ت ا  اتتقد           ما لللام المتد و تجملعد  بالطد  لال مبدلدا  للمع    لاة

اختلااد  بعاا  ا  اا اد   لمااا  ؤلاا  جمدساا   ل بعاا  الجمدساادم للمع  اا  اللاا سل  ل اا  تتااتو سااا 
الصاا اسدم الالدااال  لاالقتصااددل  لال،قد لاا    بلاا  تاااع  الجمدساادم الاااد د  للبلاادظ سلاا  قلددتاااد 
    هسا  الجمدسااادم الخدضاااع  م للاااتف صلاااك سبااا  سمللااا  تلاااالو اللاااعل  لالااالس  الالداااا  ماااا خاااهو 

 ُلب     التعللف سب  المتد و الد اال  م مد
دل  المعلف    تتمل  اللس  الالداا  : لعاد المعلاف  ال   س الب با   ا  سمللا  تتملا   –ا        

ماا  ااادللا   با  ماا قاالف   لماد لتبعا االالس  الالداا  لاد  الطاها بمااد لدلا  ماا سلاف   لمااد لاؤم
معلاف لمااا  ا لعال  اللقا  ماا مضاملا المقا   التد لس لالتعدمو م  الطها م  اد دا  الجلاد لل

م،لمد  ا ، ا  المضملا لماا  ا لاد م  ق   دا   م لتتباد  ا دبلادم ساا دل  ماسدل  للمعلاف  ا  
تتمل  اللس  الالدا     ال ما تدبل  بدماو لتدقاو للقالف ا اداال  لالمباددل العللاد التا  ا تضاد د 

                                                 

 م 176 - 175م ج  ادب        ( سددو مختد  الالا     1)
 

( سل  الدلا  هو   امدو المتل     التعللف لالتتل   الالدال   ا  مصا    م ااس الببال  لالد ااادم الالداال  2)
 م  16 – 15       1994  الل  االقتصدد لالعللف الالدال    جدمع  القد      
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و الل ة لط لق  التاد لس لالااللك قلماد  ،قد لا  قاد ال المجتم    ل ل ما تدبل   خ   لُب  ما خه
  (1)ما دالالم الدال  ص لب   ل مضم   م لتخل

لاللااك  ا لخصاال  المااد س ل اااللب   اا  التااد لس لالتعدمااو ماا  تهملااصم تااؤ،  تاا ،ل ا  ابلاا ا         
ت  م   صا ادا سل  لخصل  التلملص   لسل  القلف الت  تبدلو المؤاا  التعللمل   ا تغ ااد    ص 

الماااد س صااال   ماااا اللالاااد المااااتبد الاااص  لااااتخدف  ااااللا الت تلاااا لالعقااادا دلا  ااااللا ا،قتااادع 
اتعسالل  لد  التلملاص تتبالو  ا  الابا  هلا  د جا  ماا  ملا، لدد لالتلجل      ا بصلك لخل  اتجد د

  تااا  لقااادف تملصجاااد  الهمبااادال  م  ماااد الماااد س الاااص  للاااج  تهملاااصم سلااا  البااالا  لتلجلااا  ا اااا ل    
هلجدبلااد  لااد   بدلتهملااص هلاا  ا،اااادف  اا  بل ااتاف لالتلدسااو معاااد لالتعاالد سلاا  اخااص سماادف المباادد     
للااا تبط صلاااك بماااد هصا ادتااام لخصااال  الماااد س لااااللا  لتلقااادا مااا  تااالع المع  ااا  لالمعللمااادم التااا  

لالداال  لتتتادلو قالف البطللا  لقدماد لتهملصم     صا ادا لد س م،ه  مق  ام تؤاد سلا  الملاد ا  ا
لاللاااادم  لالااااا ف لالمباااادد   لتبمااااو الماااا للل    للاتاااا  لااااالك اااااللاد  متاااالطد  اتعاااااس صلااااك سلاااا  

 لخصل  التلملص   بل  للقد ال،ق   لمد لد س للقو ابت ام  للمد س م 
تمااال  ا تلاااط  الطهبلااا  :  لااااو مد اااا  تتظلمدتااااد لمجملستااااد االبتلا لااا    للتلقااا  –         

هباادس الطاها بدالقتادا  الاصات  لاالتتماد  الجمادس  سلا  همادتلا  اتضامدماف هلا   اصم الالداااو   
امد  ا المد ا  قد تلجل  التهملص سل  مسالل   تلاط   (2)لمد  ااادماد  عه     هدا   المد ا  م

قاالف االتتماااد    تلاا  ل لدضاال  ل،قد لااا  تلجاا  الطدقاادم ا،بداسلااا  لتتماا  ماااد ام الملاااد ا    لتغااص 
لالملاطتاا  لالجمدسلاا  لال،قاا  باادلتلس لبدلمقدبااو قااد تااالا البل اا  المد ااال  مصااد ا  ل بباادط لالخماالو 

    (3)ملالالبل  
الطقااالس المد اااال  : تااااد ف الطقااالس بلااااو  عااادو  ااا  تعملااا  لاااعل  الااالال  الااالطت   –د        

  لاالبتلدالم بد سلدد القلمل    لصا   لاطلدو ما خهو تعللماف ا تدللد اللطتل    لتبل  العلف
ماااا  الاااالطا    ااااصم الممد ااااادم  ف ااااامد  ا بطاااادو لالتااااصالس بقصصاااااف مااااا  جااااو تعملاااا   لاصاااا  

الطقلال  تادسد سل  ب  القلف الم غلبا   ا  تلالس الاتء  لتتملا  الالس  الالداا  لادلاف   للااا 
الااتء  بدتااادع الااال     للااعلجااا  ال تتلصااو  ااصم الطقاالس لاللااعد   سااا اللاقاا  العلماا  بتاا  ال

 (4)الاااابلق  بااالا ماااد تعلمااالم  ااا  الصاااغ  لبااالا الممد اااا  اللدسللااا   ااا  اللاقااا  العلمااا  ستاااد الابااا  م
                                                 

               1992  الجدمعلا    ا،اااتد ل    ( هامدسلو سل  اعد   مبددل سلف الالدا    دا  المع  ا1)
 م 277 – 276
 م 58( سبد الاهف سل  تلل    م ج  ادب      2)
 م  17( سل  الدلا  هو   امدو المتل     م ج  ادب      3)
  ( مبمد لداا  الخلاجا    هلمادا جادب  لالمدا   ا باساا لالتتلا   الالداال   ا  مصا  بالا االااتم ا  لالتغلا  4)

دلاامب    م ااس الببال  لالد ااادم الالداال     7 – 4 سمدو المؤتم  الاتل  الادب  للببل  الالداال   ا  اللتا   
 م  1231     1994   2الل  االقتصدد لالعللف الالدال    جدمع  القد      المجلد 
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 اال لمااالبد،ضااد   هلاا  الماادا س لالتاا  تم،ااو اللاا  ال  لااا  مااا بتااد  المؤاااا  التعللملاا      تاا  
ا ادا مخ تللاد  سلا  ا  ا اد الاصلا لتلقالا التعلالف هغلدو الجدمعدم المختلل  لالت  تلعا دل ا  مامد  لاة

 الجدمع  م
 هلااك  ا  قدباا  الدللاا  سلاا  الجدمعاادم تااالا  قااو بااد  مااا ال قدباا  سلاا  المااد س لبصاال         

هلسامد  م،و ا،لساف الص  لملس المدا س  لمد لتعل   دخدص   لمد لتعل  بدلمتد و لالمق  ام   لال للج
  هلاا  صلااك تباادلا التلاادط االجتماادس  لال،قااد   لاللااا   داخااو بدلاتااا المقاا    لمضااملتاد   لضااد

الجدمعاا  خصلصااد   لمااد لتعلاا  بتظاادف الجمعلاادم العلملاا   ل تظاادف ا ااا  ال ا ااد  بدلجدمعاا    لالاااد 
 تلااط  تااااا الطااها خباا ام قلددلاا  لالدااال    تااادسد ف سلاا  تتملاا  لساالاف لال غباا   اا  خدماا  

الطها     صم الم بل  تالا مبمل  بتا ااف مع  ا  بصالل  ماد بل  ها      (1)المجتم  لالبل   م
 لق  لم    الجدمع  لخد جاد م مامعل 
ما ،ف تصبح المؤاادم التعللمل  صام   مل     تتمل  اللس  الالدا    بل  تاد ف  ا         

لدللا  خل  ا،تادا اللاس  اجتمدسلد  لالدالد    لتتم  لدل   ضلل  با الالطا لابتا اف مؤااادم ا
 لقدتلتاد    ضه  سا تلسلت  بدل،قد   الالدال    لالت  تؤ ل  للملد ا  الالدال  لاستبد م

 سضلا   عدال  داخو المجتم    لصلك ما خهو المق  ام الد اال  لا تلط  الطهبل  مممالخ م
 -ثالثًا . االتصال الجماهيرى :

ما مصدد  تلالو الالس  الالداا   ا    صببم لاد و االتصدو الجمد ل   مصد ا  مامد         
 اا  الط لقاا  التاا  لااد ك باااد الق للاالا  –بااد جدم متلدلتاا   –م بلاا  تااؤ،   ااصم اللاااد و  المجتماا 

ا مل    بد،ضد   هل   تاد تمد ف بدلمعللمدم لالمعد   سا العادلف المبالط بااف م لتاادسد ف  ا  
   لالعدلمل  م اف صل   ص تل  سا الملاق  لا بدا  الالدال  القلمل

مجتما  هلاا  التا ،ل   اا  اللماا ،اف  قااد  د  اتتلاد  لتغلغاو لاااد و االتصادو الجمااد ل    ا         
 لضدع لمادت  قدد  الا    التقللادلا الاصلا ظلالا للعبالا دل ا  تد لخلاد   ا  تق لا  مج لادم ا مال   ل 

ك ا  اضا  لاباد  الااا  ا  م،و العمد    لللخ البلد   لابد  البد سلا لمه المجتم تلال  د    
العاااد هم مممالاااخ م بلااا  اااادا جدتاااا ابلااا  ماااا مادتااا  لتلااالص  اااؤال  الصااالل  لااااتمد  ادااااد  ماااا 

   الصااااغل مجتماااا  الابتاااااد  ف للمعللماااادم   لقااااد تاف سلاااا  االتصاااادو بااااد جاس  البالملاااا  خااااد   
ؤال  الصاالل  لقضااد  المصاادلح المختللاا  م لماا  اتتلااد  لاااد و االتصاادو الجمااد ل   تقلاا  دل   اا

  لتسالاد    ا اد المجتما للمعللمدم   لالت   صببم متدب  بلعو لاد و االتصدو لقطادع لااا  ماا 
بدا  ال      ل ا،  لسلد  ما ص   لسلاف لمعد  اف ب مل  سدلد  ل صببلا  ا،  قد   سل  المتدقل  لاة

 مقبو بدلبقل  لاللاجبدم بلضو تع ضاف الماتم  للاد و االتصدو الجمد ل   

                                                 

 م 38( سد ل  مبمد خدلد   م ج  ادب      1)
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لتظ ا  لاصا الدل  الماف الص  تتمت  ب  لاد و االتصدو امصد  ما مصدد  تلاالو الالس         
م ال  تع   لاو متاد الا  ادتم لاد و ماملس  لم  لا  اادلتللسللا  ل  المجتم الالدا     

ماااملس  اد،صاساا   ل مقاا ل   ادلصااب  ماا  اللضاا   اا  االستبااد   ا اللظللاا  ا ادااال   جاااس  
بدلبقاد   لا خبااد  لالمعللماادم سااا  مااد ل    لااد  اادا تلساااد  اا  تسللاد   اا اد المجتماا صادو الجاالت

القضدلد لالملاهم الالدال  لاالجتمدسل  لاالقتصددل  ممد لاد ف    خل   ابا  قاد  ماا المع  ا  
 لاللس  م
  -التليفزيون : –1       

تتل   طالاو  تا   الخماالتدم لالااتلتدم   غل  م  ظو التللسللا لالل  اتصدو جمد ل ل           
لصلك ال تلدع ،ما جادس التلللسلالا ماا تدبلا  لسادف لصالو الاا باد  هلا  معظاف القا   ماا تدبلا  
 خاا   م ممااد  د  هلاا  اقتصاادد ملااد د  التلللسلاالا سلاا  متاادسو القاادد لا سلاا  لاا ا  الجااادس للاا ا  

تلغلو الجادس بصل  خدص   ا  مبد لادم اا   البطد لدم الجد    ل لد  هبد  المقد   الت  تقلف ب
القااادف لبعااا  المالااااهم لا  اااهف لجمال  اااد مقدباااو  جااا  معااالا لمااا  بدالااا  االتلتااادة االقتصااادد  

 لاضب  م   بصل   لالاج   اسداد لجلد التلللسللا 
الماااااملس   –لباااصلك  صااابح التلللسلاااالا متاااص  ااااصم اللتااا   مااااا لااااد و االتصاااادو الجماااد ل          
الالداااال  تظااا ا  القتااا اا  ل ا  ماماااد  لماااؤ، ا  سلااا  اتجد ااادم   ااا اد المجتمااا التااا  تلعاااا د –لااا  لالم  

مماااد ساد ماااا   ملااا  ا،قبااادو سللااا  المجتمااا     ااا ادالصااالم بدلصااال   لقد تااا  سلااا  تلصااالو  اااادلت  
 مبدل غف ما ا تلدع ،مت  خدص     الدلل  التدمل  م لصلك لهاتلدد  ما قد ات     تدسلف االتجد اد

للااااصا للااال  بعااا   (1)الالداااال  لتااالسلتاف بخطاااط التتملااا  االجتمدسلااا  لاالقتصاااددل  لالالداااال  م
العلمد  هل   ا التلللسللا لعتب  قل  مالط    ا  تلاالو الالس  الالداا    ل ا  تبتا  صال ا  سدما  

 م  للالدا    للمد لجا  ا للا   ل  ا   اد    المجتمعدم بصل  سدم 
اااتخداف التلللسلااالا  اا  الدسدلاا  الالدااال  بلااا  لاااتطل   ا لل،اا  الصاال  بااالا امااد لماااا ا       

القااا لللا لاللخصااالدم الالداااال   ا،ااا  مماااد تااااتطل  اللااااد و التقللدلااا    للاااصلك  صااابح ماااا   اااف 
    –ا اااالب  التااا  تلجااا  هللااااد ا باااساا لاااااا ،قااا  الجماااد ل  ل صااالاتاف  ااا  االتتخدبااادم لماتااا  

  الق لللا   بل  ُلب  اللس  االجتمدس  الالدا  لبلا س التقدف لالتغللا  الت ،ل  سل –التلللسللا 
    (2)داخو الق ل  المص ل  م

                                                 

ا،سهف    تتمل  اللس  الالدا     دلو العدلف ال،دل     ادل  مدجاتل   ( جمدو الالد هب ا لف   دل  لاد و1)
 م    140     1993غب  متلل     الل  اآلداا   جدمع  ا،ااتد ل    

( سااادط  سااادل  العباااد   مااادخو هلااا  االتصااادو لالااا    العااادف ا ااااس التظ لااا  لا،ااااادمدم الع بلااا    دا  اللاااا  2)
 م     181     1999   3الع ب    القد      ط 
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للؤاد بع  البدب،لا سل  الدل  الخطل  الاص  للعبا  التلللسلالا   لالا   ا بعا  سلماد         
 الل جاا عاادم االجتماادع  خااصلا لصااللا المجتمعاادم ال لللاا  خصلصااد   اا  الدللاا  التدملاا  ب تاااد مجتم

للعتلا باصلك  ا الصالم لالصال   التا  تتقلااد  جااس  التلللسلالا سبا  لابادم ا، اادو بلام مباو 
بلااا   د  دخااالو التلللسلااالا هلااا  اختلاااد  جلاااادم             س  (1)االتصااادو اللاااخ  التقللاااد  م

دم التاا  المصااطب  س باالا  الملااد ا  الااص  ااادا لااتف باالا ا  ااو لا صاادقد  لالجلاا اا اتتقلاام الجلااا
 صببم تقتص  سل   سضد  ا ا   داخو المتسو م اصلك  قد قلصم لاد و االتصدو الجمد ل   

 ل ااا  ف سلا  المقاد        ا اد المجتما بصل  سدم  لالتلللسللا بصل  خدص  ماا معادالم تا دد 
دلاادم   لالتا  ادتاام بم،دبا  تاالاد  لهلتقاد  لالباالا  لسقاد الصاالقدم لتباددو ا خبااد  الالداال  لالبا

ل صاااببم بدللاااد  تلاااال ماااا قلااا  الااا لاد لبدلاااصام  ااا  اللتااا   المااااد ل    بعاااد  ا  ضاااو العدلاااد ماااا 
القاااا لللا الجلاااالس  اااا  المتااااسو لملااااد د  المالاااااهم لالباااا امو التلللسللتلاااا  بااااابا ا تلاااادع  اااااعد  

،اا  لقااد  ب،ه   اا اد المجتماا سلاا   –الصاالم لالصاال    –ل صاابح ت ،ل  مااد  (2)الملاا لبدم مممالااخ م
 ضاااعد  تااا ،ل  ا،صاسااا  صلاااك  ا بااا امو التلللسلااالا تعطااا  ا،باااادس بد للااا  لالصاااداق  لا،لااا ا  ماااد 

امااد  ا باا امو التلللسلاالا العددلاا  ال  (3)تلتقااد مد باا امو ا،صاسلاا  التاا  تعتمااد سلاا  الصاالم لباادم م
ات  للاتا  تتطلا ما الملد د  ال   قو مجاالد سقلا  لمتدبعتااد م  ادلتلللسللا ال لتقاو الصال   ااد

د  للااصا لعتبا  التلللسلالا  ال اللاالل  بلتقلاد ملبلت  بد بداالس لاالتلعادالم مماد لجعلا   ا،ا  جاص
ا،سهمل  ا لل  الت  لتبغ   ا تتبماو دل ا  ابلا ا   ا  التتملا  اللادمل  بصال  سدما  لتتملا  الالس  
                                                  مالالداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  بصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  خدصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  م                          

للظاااا  الااادل  الالداااا  للتلللسلااالا امصاااد  متجااادد للخبااا ام الالداااال  لقتاااد  لتلااا  ال،قد ااا         
 -بصل   لاضب     مبل لا  مد :    اد المجتم الالدال  بلا 

تقااادلف صاااال   بلاااا  لاخبااااد  الالدااااال  ل خاااا  ماااد لصاااالم هللاااا  ا باااادا   اااا  الملقاااا   –1       
للتتملاا  م  مااا خااهو  فممااد لاااد ف  اا  تاال ل  لتال اا  المتااد  الااهس  (4)الدااا  لالقاالم  لالعاادلم  مال

                                                 

( باا الخلل    اللظد   االجتمدسل  لال،قد ل  ل ساهف لاالتصادو    ا  اتادا مبماد الجال    لآخا لا   سلاف 1)
 م    219     1992االجتمدع لد اا  ا،سهف لاالتصدو   دا  المع    الجدمعل    ا،ااتد ل    

د   للااد و ا،سااهف ال اامل     اا  ماؤتم  الق لاا  المصاا ل  : ( سباد اللتاادة سباد التباا    التا ،ل  االجتماادس  لال،قاا2)
  الم اااس القاالم  للبباال  االجتمدسلاا  لالجتد لاا    القااد      الجااس   1994هب لااو  12 – 10اللاقاا  لالماااتقبو مااا 

 م   730     1996ال،دت    
تل  غلا  متلال     اللا  اآلداا ( هلمدا مبمد سبد اللتدة   دل  التلللسللا    تغلل  بع  القالف    اادل  مدجاا3)

 م 74     1991  جدمع  طتطد   
( ااااادمل  مبمااااد جاااادب    تعماااادم  بمااااد س،ماااادا   االتصاااادو لا سااااهف س تاتلللجلااااد المعللماااادم س   دا  المع  اااا  4)

 م       366     2000الجدمعل    ا،ااتد ل    
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ملااد د   باادا  لطتاا  لتعب اا  لااعل م القاالم  لمخدطباا  سقلاا  م للجااد  لللاا دا خبااد  القلملاا  لماااا 
م الداا  لدلا  مماد لد عا  هلا  الملاد ا  الالداال  اللعدلا   –صلك لاد ف    تاللا لس  اجتمدس  

امد  ا التلللسللا لتقو ا خبد  المبلل  لالعدلملا  التا  تعتب  اد الجمدسادم الماالط   ماما    لالتا  
تؤاد سل   ا التظدف الالدا  لعمو    ملاجا  ا سمدم المتجدد    لالت الد سل   صا المعت  لعاد 

لت جاا    ملاا   (1)د ف م ما ا  مامااد  لتاال ل  الظاا ل  الملاتلاا  لهاااتق ا  الالدااا  لللتظاادف الالدااا  القاا
ا خبااااد  العدلملاااا  سلاااا   تاااااد تلضااااح للملااااد د ملقاااا  الدللاااا  مااااا ا باااادا  الالدااااال  العدلملاااا  م 

 بدلا  صم ا خبد  لعلء متعسال  سا العدلف م  مجتم  دل
تلال  ا بدا  لسا   لجاادم التظا  المختللا  م هصا ادتام اللظللا  ا للا  للتللسلالا  –2       

  ملا    ل ا   وال تقا  للملد د  بلضلة لصد    ا  تدك لظلل  الداال   خا      تقدلف ا خبد
بتغطل  ا بادا  للضاعاد  ا  باؤ   اال تمادف  فال لقل لظلل  الل ة لالتلال  لالتبالط م  دلتلللسللا 

العدف  قط للات  لقلف بتلال  معدتلاد للضعاد    الدقاد العدف لتلق  تتد جادم  ا،ل  ما ا بدا  
لااااا  تلاااااال ام مختللااااا  لالتلاااااال  المختاااااد  لاااااؤ،  سلااااا  التتاااااد و الالداااااال  التدللااااا  لماااااا ،اااااف تقااااالد ه

 د،صهبدم الت  لاتخدماد التلللسللا ،لضدة تقط  مد  ل تلجلعاد  ل لص  اللدسو  لاد  دم  
للااااصلك لجااااا تلااااال  تطااااد   ااااصا الاااادل  الااااص  لقاااالف باااا   (2) اااا  تلااااالو آ ا  القاااا لللا لتطاااال  ف م

                                                 (3) -اط  تل ل  ،ه،  ل لط ل   :التلللسللا بلا
    ض ل   تقو اللقد   لا بدا  الالدال  ببلدد لدلا اللجؤ هل  التب ل   ل التللل   –         

  ل الجصا م    
 ض ل   تقدلف التقد لالتعلل  الماتقللا سا مج لدم البلاد  م –ا        

         ض ل   التعلال  سل  الالدالدم لالمالاق  المملس  لاو بسا ما ا بساا     -         

 لسدف الت الس سل      لاة مدو اآلخ   
لبدل غف ما ا  مل  اللااع  للتلللسللا لااتخدامدت  المتتلس     العدلد ما المجدالم هال        

  اتصدو جمد ل   مؤ،     تلالو اللس   ت  لتملس بخصد   متعدد  جعلت  لاتم  الالل
  -:  مد للالالدا  بت  م  لجلد لاد و  خ   لما  صم الخصد   

التلللسلاالا هلاا  مع  اا  القاا ا   لالاتدباا  ممااد لجعلاا  لااالل  متداااب  للمجتمعاادم   ال لبتااد -1       
 (4)ال للل  الت  ت تل   لاد تاب  ا مل  م

                                                 

(1) Gaber , D , Mass Media and American Politics , Washington Congerssional 

Quartery  prss , New York , Second Edition , 1984 , p . 9 . 

 م  149( جمدو الالد هب ا لف   م ج  ادب      2)
 م  366( ادمل  مبمد جدب    تعمدم  بمد س،مدا   م ج  ادب      3)
 م 180( سدط  سدل  العبد   م ج  ادب      4)
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لسلاادد  ااادسدم الملاد د  لالمدالماا  سللاااد مااا  لتتلجاا   اللقام ااتااا التلللسلاالا بماا ل  -2       
  المجتم القا لللا ملس  ماام     القدبلل  للتصدل    هص  صبح لد  تاب  غل  قللل  ما 

 (1)م  مد للد دلتاالاتعداد لتصدل  او 
الخدصال   اللل ل     هصاس  ا بدا  لا خبد    لللد ك التلللسللا م  ا،صاس      صم -3       

 ادمل ام للتصلل  م  ال تبتدللاا ا،صاس  تتلل  تابلد   تاد 

لللاااو ا،لاا ا  مااا  تماادط اااللا  لسدداتاا  ل بمااد قلماا  التلللسلاالا ق لااا   اا اد المجتماا   -4       
 (2)مدص  بعد سملل  التتمل  لسقد دم ل  اد م لخ

   صبح للاو سدمه  مؤ، ا  ل عدال  تاتخل  ممد اب   ا التلللسللا الالل  ماملس  لم  ل       
 اا  العاادلف ال،دلاا  بصاال  سدماا    لصلااك للخصااد   التاا  تملااسم سااا لاااد و االتصاادو الجمااد ل   

 ادل  هسهمل  اال  ُلقبو سللااد   ا اد المجتما ا خ   م بل  ماتت   صم الخصد   ما تلصلو   
الالداا   ا  دلو العادلف ال،دلا  بلغ    لما ،ف ااتطدع  ا لمد س دل ا  مامد     تلاالو الالس  

 ،قد تاف لتلالو آ ا اف ل  اد  ف م سل الت ،ل     امد  صبح  ا،  اللاد و قد   ل دسلل  
 ا تتاااااا   ا  اال لماااااالبااااادل غف ماااااا ا  ملااااا  ال،دقبااااا  التااااا   لضااااابتاد للتلللسلااااالا هال  تتاااااد        

تقااو البقااد   لالمعللماادم التاا  تاادسف التلللسلاالا للعااا دل ا  ابلاا ا   اا  تسلاا  لساا  الملااد دلا تظاا ا  ل
غلاادو البقااد   لالمعللماادم ا خاا   للاااصا الغاا   سمااد التظاادف القااد ف سلاا   اا    الاالط  القد ماا  لاة
 قدب  صد م  سل  مختل  ال اد و ا،سهملا  التا  لب،ااد التلللسلالا ببلا  تاالا المادد  ا،سهملا  

خلا  هتاادا جدلاد للاع  بدالتتماد  القالم   متلق  م  البظ الالدا  للدللا    لببلا  تاالا غدلتااد
 م   الع ب  للؤما بدلقلف لااللت اال

ل صا مد  ادت  د اا  س تبلو دجدت  س بالو مضاملا لااد و ا ساهف  ا    بعا   قطاد  س بلا        
 اا  لبتاادا   مصاا    الاااعلدل    الجسا اا    بلاا  لجااد البدباا   ا مضااملا  ااصم اللاااد و لاااد ف 

المالاطا الع با  غ لباد  ساا مجتمعا  لضاعللد   ا  ملاد ات  لتسللا  لسلا     بصل   سدم   ا  جعاو
تمد تاف التظدف    مد ل ام الملاطا    التلللسللا ما  بدا  ال ت بط باد صل  لال تام     الغدلا لاة

  (3) ل الل   المالط   سل  لاد و االتصدو الجمد ل   ممد لؤد  هل  االغت اا  س الهلس  س م
 
 

                                                 

 م  66    1999   4تصدو ا،سهت    ماتب  التاض  المص ل    القد      ط ( صللم العدلف   سملل  اال1)
   1995( مبملد سبد ال ؤل  ادمو   مقدم     ا،سهف لاالتصدو بدلتدس   ماتب  تاضا  اللا     القاد      2)

 م     214 – 211    
 م 32 – 31( لدا  ادلف مصطل    م ج  ادب        3)
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 -اإلذاعة : –2       
تبتااو ا،صاساا  الماااملس  متااص تلاا تاد م اااس الصاادا   باالا لاااد و االتصاادو الجمااد ل               

بلاا  ااااتطدسم  اا  مااد  قصاال   ال تتجاادلس تصاا  قاا ا  ا تااالا  اا  الم اااس ا لو باالا لاااد و 
  ماا بلاد  االتصدو ا خ   ما بل  قل  الت ،ل  لال،قد   لالتلجلا  ل صاببم ا،صاسا  جاس ا  ال لتجاس 

 الق لللا تق لبد  خدص  بعد اتتلد  الت اتساتل  بط لق  مص ل  م
لتلاال  الد اااادم الملداتلاا  التاا   ج لاام  اا  متاادط  مختللاا  هلاا   ا معاادو اتتلااد  ا،صاساا         

الماملس   خص    التسالد المط د متص بدال  الاتلتدم بص   التظ  ساا تضاد ا البلدتادم المتال    
بالو بتاد  االتصادو  ا  الق لا  المصا ل     1963و  ل  د اا  س لللس مللا  س سدف     صا المجد

%(  17.5تصااو هلاا  ) –ملضاا  البباا   - ظااا م تتااد و الد اااا   ا معاادو بلاادس   جاااس  ا،صاساا  
،ف ا تلعم  صم التاب     د اا  س مبملد سلد   س بلو  ادللا االتصدو لالتغل  االجتمدس   (1)م

بلو ا،سهف البالم  ل ، م  1973ل   د اا  س مب  الدلا سبد البللف س سدف  (2)%( م 68هل  )
   ال    العدف المبل  م  ظا م التتاد و  ا ا،صاسا  المااملس   ا   قاد  ا جااس  البالملا  لغلا  
البالمل  سل  تلصلو ال اد و ا،سهمل    امد  ظا م  ا معدو بلدس   جاس  ا،صاسا  لصاو هلا  

  (3)%( م 85)
 د،صاس  متلا    اآلا اجادس لخص  م تظ ا  لاالل  بملاد ل خ  ،متاد لاالل  تلغللاد        
الت الاس   للمااا  اال لتطلالاتخدماد ا  ل  ستد  دا  العمو م بل  ها االااتمدع هللااد  الل د  ا 
،صاسااا  للاااصلك اتلااا دم ا (4) ا لجمااا  بااالا مساللااا  العمااو اللااادل  لممد اااا  تلااادط االاااتمدع م لللاا د

الالل  ما لاد و االتصدو الجمعا  بمادتا  خدصا  تلال  غل  اد ماا بلا  ا،قبادو سللااد لالتطلا  
هلاا  الاادل  اللاااا  لاللاادمو الملقاا  سللاااد  اا  العدلااد مااا المجاادالم ا،سهملاا  لال،قد لاا  لالالدااال  

لا  اااد  لالمعللماادم لالت  لالاا  م لاستبد  ااد لااالل  اتلعدللاا  ص تلاا  لتبااددو ا خبااد  الالدااال  لاآل ا  
 سا الط ل  الملد ا  م

                                                 

تد  االتصدو    ق ل  مص ل       اتدا ق ا ام    سلف التلس االجتمدس    الدا  القلمل    ( لللس مللا    ب1)
 م   68 - 62       1965القد      

     1992( مبماالد ساالد     ااادللا االتصاادو لالتغلاا  االجتماادس    دا  المع  اا  الجدمعلاا    ا،ااااتد ل    2)
 م  320 - 311  
ا،سهف البالم  ل ، م    ال    العدف المبل     ادل  مدجاتل  غل  متلل     الل  ( مب  الدلا سبد البللف   3)

 م 52 – 45       1973اآلداا   جدمع  القد      
(4) Bittner , J . R , Mass Communication : Anintroduction theory and practical of mass 

media in society , Prentice - Hall , U . S . A , 1977 , p . 49 .                                             
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لما ،ف لف لعد دل  المتلق   ل الماتم  هل  ا،صاس  الللف مجا د ا،تصادم  قاط   دلملاد ا         
هللا  م ل ااصا   ماد لااتمالللف  لضح مد تالا بل  تتو ستاد  ا  صابح المااتم  لاد ك ساا لسا  

تااا ،ل  باااو تتااالح الل صااا   مااادف المااااتم   ااا   ا هلااا  مجااا د ال  ال تاااادتجاااد  ا ا،صاسااا  المااااملس  
 اا   باادا  اللاالف ل خبااد م   للااامح لاا   لضااد  باا ا للاات ك ماا  اآلخاا لا  اا   –ااالالللجلد  –للاد ك 

تلاااالل  ُمتلسااا  ماااا ا بااادا  صام المغاااس  لاال تمااادف مااا  الملااات الا لماااا ،اااف قاااد لااادسف التلدساااو 
  (1)االجتمدس  لالالدا  بملضلسدم جدلد  م

اللقم تلا  لماا ل صاس  بمد تمتلك ما مقلمدم لخصاد    ا تلعاا دل ا  ماماد   ا   ل         
   د،صاساا  الماااملس  مااا اللاااد و التاا  لعتمااد سللاااد  اا  هباادا   المجتماا  اا    االتصاادو الالدااا

م بل  لماتاد  ا تاد ف    تال   المتد  الهسف  تلع ما التغلل  الص  لتمل  م  التتمل  الالدال 
  مااا خااهو تجملاا  ااو ا  اا اد لالجمدساادم المختللاا  داخاو المجتماا  لالمااادسد  سلاا  دمجاااف للتتملا

  (2)   هطد  التتمل  اللدمل  م
لتؤاد دا ا  س  ل بدبدء ل تح   الخطلا س سا االتصدو لاللس  الالدا     الق ل   ا        

  للاد و ا،سهف بصل  سدم  تاب  المعللمدم لد ج  الملد ا  الالدال  لسداداا بسلدد  التع  
   اد بل  تاد ف ا،صاس     القضد  سل  الهمبدال  الالدال  لد   (3)لا،صاس  بصل  خدص  م

لتادسد ف سل  الملد ا     الل لا الالدال    الا  بدلتصللم    االتتخدبدم  ل  المجتم 
مجدلس المبلل  اللعبل  م لامد بداللت اك    ت للح  تلااف    اتتخدبدم المجدلس التل لعل   ل ال

 ا التتمل  الالدال  تتطلا ملد ا   لا     العملل  الالدال  ببل  تؤ،  سل  سملل  صت  
سل     اد المجتم  الق ا  الالدا      ا اللاد و ا،سهمل  لبخدص  ا،صاس  الماملس  تع   

ف بمم،ل  الالط  البدام  بقلقاف للجبدتاف لمد  ل الط ل  ا م،و ل اادف  لاد   لسهقتا
  لسهقتاف الدالد  بجمدستاف المتتملا هللاد    العمو ل   متطق  ا،قدم    لتعط   ؤال  اللد د
الت  اتعلد سللاف ما  صم الملد ا  الا  بدلجسا   ل الملد ا    للعتب  التصللم    االتتخدبدم 

تتد  لتمل اللس  الالدا     معظف لاالاتلتد ام صل   سدم  للملد ا  الالدال  لالت  تعتب  
 م  دلو العدلف ال،دل  بصل  سدم 

لتاااتطل  ا،صاساا  سااا ط لاا  التخطاالط الالدااا  للباا امو التاا  تقاادماد   لمااا خااهو د اااا         
الجالد الماتاد   لاالاتعدت  بادلالاد  اللتلا  لاالااتعدت  بد بباد  العلملا  لالتظ لادم التا  تتملا  

                                                 

 م 316 – 314( مبملد سلد    م ج  ادب        1)
 م 133( جمدو الالد هب ا لف   م ج  ادب      2)

(3) Hirabayshhi . G , Elkhatib . F , Communication and Political Awarness in Villages 

of Egypt , Public Opinion Quarterly , Vol . xxп , No . 3 , 1958 , pp . 355 - 363 .                                                                                                                       
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داا   القلادف بادل   عادو  ا  االتصادو الالداا  م اماد لماتااد التا ،ل  سلا  ال،قد ا  م  لاق  تلاك البلا
الالداااال  لاالستمااادد سللااااد ا باااد ماااادلك ل دلام تتملااا  الااالس  الالداااا    للتعااادظف دل  ا،صاسااا  
الماااملس  هصا ا تلعاام د جاا  ااااتقبدو  اااد لاد   لسلاا  العاااس هصا ااادا ماااتغلل ا،صاساا  مباادلدلا 

  هلاا  ه ااادة المجاادو لتاا ،ل  ااالب  مااا جدتااا الالداااو التقللدلاا    للماااا للمؤاااادم  اا ا  ااصا لااؤد
ا،صاسل     دلو العدلف ال،دل  القلدف بدل  د    تتمل  اللس  الالدا  هصا ااتعدتم باو ما تظ لا  
االتصدو البدل،  لالتخطلط الالداا  للبا امو ا،صاسلا  لالتلاال   ا  هتلاد  ا،صاسادم المبللا  بتا  

  (1)م المجتم ماا  ا تصو الخدم  ا،صاسل  هل  او ل
 ا لاد و ا،سهف تعد ض ل      التتال  المتادمو بلا الالط   Luiلتؤاد د اا  س للل س        

سا الالملتدم المتبدسد  اُلبظ   Pousder Makerالالدال  لاللعا ل   د اا  س بلد  مدال  س 
دمااو لاالاااتق ا  باالا المدضاا  لالبدضاا م بد،ضااد   هلاا  باا   ا االاااتمدع ل صاساا  لقاادف سدمااو التا

البتااد ام االجتمدسلاا   ا تلعااا دل ا   اا  تطاالل  اللااعلا هال سااا   لال تاااتطلالمعللماادم لالقاالف   
ط لاا  لاااد و االتصاادو الجمااد ل   بصاال  سدماا  لا،صاساا  الماااملس  بصاال  خدصاا  م بلاا  تلعااا 

لالالداااللا م امااد  تاااد تتلاااط العمللاادم الالدااال  للااتف  دل ا  بااد سا   اا  تاادخلاد باالا تلاالس القاا لللا
صلاااك ماااا خاااهو  ا بددلااا  لالبااالا ام الالداااال  مماااد لتاااتو ستااا  تمااال سماااه  جااادد م،اااو سماااه  

ل صا مد لؤاد سل    ملتاد  ا  تمال الالس  الالداا  لاد    ا اد  (2)االتتخدبدم لا،سها الالدا  م
 المجتم  م               

ماالط ا   ا  تقاو المعللمادم صام الطادب  الالداا    تااد  تبتو ا،صاس  المااملس  دل ا  لامد        
تلعاااااا دل ا  لاضااااابد   لضاااااد   ااااا  تقاااااو المعللمااااادم صام الطااااادب  االجتمااااادس  بلااااا  تتملاااااس ا،صاسااااا  
الماملس  الالل  ما لاد و االتصدو الجمد ل   بعد  مملسام لخصد   جعلتاد تاتم  الالل  

  الق لللا بت  ما  لجالد لااد و  خا   ادلصاب  لالاالتمد لالتلللسلالا لماا اتصدو جمد ل   لد
  -:  مد لل صم المملسام 

تاااتخدف ا،صاسااا  المااااملس  للتعبلااا  ساااا العاااددام لالتقدللاااد االجتمدسلااا  لال،قد لااا  لالتااا   –1       
دلف صاال   خااهو ا لااادو ا،صاسلاا  المختللاا    لصلااك بتقاامااا  الصاالل تاااد ف  اا  تتملاا  الاالس  لااد  

هتلتادة سلا  العادلف الخاد ج  بد جا  لبل  مقبلل  لاو المتداابدم   لماا ،اف تصابح ا،صاسا  لاالل  
اتف بدلماد و القلمل  لبدلصام تلك الت  تؤ،   ا  مجتمعا  الصاغل    ل المجتم لعتد باد م  قد بدم 

دل ا   لااد  ل صال   امد  ضب  لاتف هلا  باد ماد بدلقضادلد الع بلا  لالعدلملا  الاالمد هصا اادا لمصا 

                                                 

 م 133( جمدو الالد هب ا لف   م ج  ادب      1)
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مبدلاا   باااد م لمبصاال  اااو صلااك تلااال  آ ااد  ا،لاا  لتتملاا  هد اااااف  تلااااف ا سضااد   اا  لطااا 
  (1)بدلد   بو ل سضد     مجتم  س ب  لتعد  بدلد لطتاف القلم  مالقلم  لتجدلس 

 خا   تاتخدف ا،صاس  الالل  ت  لال  لصلك هل  جدتا العدلد ماا اللظاد   لا دلا  ا –2       
التاا  ظااا م تتلجاا  لباادل  متغلاا ام سدلملاا  سدلااد  بضااد ل  لالدااال  لتاتلللجلاا    ضاام لجاالد 
سدد  تلالو ال    العدف م   (2)لظد    خ   ادلملد ا     سمللدم التتمل  االجتمدسل  لالالدال  لاة

لللسللا تعتب  ا،صاس  الماملس   ا ع لاد و االتصدو الجمد ل   مقد ت  بدلصب  لالت –3       
ا  القال  ا،لبد لا  ل صاسا   تااد لاالل  اا لع  للتلا    للاصلك تتلال    Doobبل  لعلو س دلا س

سل  الصبد   لمعظف لااد و التلا  ا خا   لتصالح ا،صاسا  المااملس  الاالل   جلملا  بدلد جا  
لق لا  ا لل  للتالح سلا  باد قالو س مدالل ادا س تاا ل  ا،ساهف للجعاو العادلف لتضاد و هلا  بجاف ا

الصغل   م لل   س  دللا لاالا س  تا  متاص ظاال  ا،صاسا  ل ا  تلعاا دل ا   اداالد   ا  تسللاد العادلف 
بد خبااد  بااا س  ممااد ماتاااد مااا تبقلاا  الاااب  ا،خبااد    ا،اا  مااا الصااب   ا ا، ااادو متصااو 

 ا م امااد  ا تقتصا  ا،صاسا  سلا  صادبباد باو تعاف الجلا اا لا صادقد  لا قاد لال (3)لاله  لتااد ا  م
 الصلا لامعلا ا خبد  سا ط ل  ا،صاس  لقلملا بتقلاد هل  الصلا لف لامعل د م

تظااا ا  للصاااعلبدم التااا  تلاجااا  هصااادا  الصاااب  م،اااو اتتلاااد  ا ملااا  لاللقااا       ملااا   –4       
 ا،صاس     الق ل  المص ل  ابل  م  للس ما الض ل    ا لالا الماتم  هل  ا،صاس  متعلمد  م،او

تعادت  ا،لا ا  ماا  الصب    اماد  ا  غلاا الاتظف ا،صاسلا  القلملا  تادل  د البالمادم للااصا  اا  ال
الملااداو المدللاا  التاا  تلاجاا  الصاابد   م ل اا   غلااا ا باالاو لااالا م اااس ا،صاساا  لقااد تاد سلااا  

صاا  اللخ ا،قتاادع لتصاادل  الجماااال  لاااد ابلاا    خدصااا   اا  ال،قد اادم التاا  لتتلااا   لاااد االتصااادو
 ( 1)بل  تجد ابت اف الالم  المتطلق   اب  ما الالم  الماتلب  م

                                                 

 -( لمسلد ما التلصلو  تظ  :1)
     1992باا اللدم    لاد و االتصدو لتاتلللجلد العص    الال   المص ل  للاتادا   القاد       -      

 م 112 – 109              
            1981 لم   امااادو المتااال     ال،قد ااا  الالداااال  لللهبااالا المصااا للا   دا  اباااا خلااادلا   بلااا -          
 م  212 – 209              
           1996( سبااد المجلااد لااا     االتصاادو الجمااد ل   اللاقاا  ممم الماااتقبو   دا  الع باا    القااد      2)

 م 176
 م   168( سدط  سدل  العبد   م ج  ادب      3)
 -( لمسلد ما التلصلو  تظ  :1)



 د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى       في الريف المصري            الوعي السياسي  

 

 101  اصدارات المركز الديمقراطي العربيحدى ا
 

تتملااس ا،صاساا  ب تاااد م تاا  لمتب ااا     ااا  ال تتتظاا  سماادو الاادلال   ل المتخصصاالا  –5       
 اا  التصاالل  م بااو لال تتطلااا لضااعد  معلتااد    امااد تتملااس ب تاااد لااالل  االتصاادو التاا  تاااتخدف  ااا 

ا،صاس  تعتمد    ااتخداماد  ا الا د لالبادل  سل  سلامو معلت  تتم،او  الا د  ل البادل      ا
    ااتخداف المؤ، ام الصلتل  لالملالق  م

مااا ااااتخداف العالا   للااصا  ااا   اال تاتماتعتبا  ا،صاساا  لااالل  االتصادو اللبلااد  التاا   –6       
لقاالف باا   لاااو مااا  لااادو لااالل  االتصاادو الجمااد ل   التاا  لماااا  ا تللااد القاا ل  التلااط الااص  

الب ا  لاللعو م لما ،ف   ا ا،صاس   قد  ما الا د سل  تسللاد القا لللا بد بداالس االجتمدسلا  
   (2)لالت مهم الص تل  م

تاااااااااد ف ا،صاساااااااا   اااااااا   اااااااااف ا،طااااااااد  التلااااااااا  للقاااااااا لللا امااااااااد لقاااااااالو س متدلااااااااالا س    -7       
Mendelshon  (3)لللقظ  لالعمو لالتلدؤو م  دلب امو الصبدبل  تالئ الق لللا    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ل اصا تب س   مل  ا،صاس  الماملس  ما المادت  الت   صببم تبتلاد اللالف اقل   د ل                                                     
ملاااد ماا تا ،ل  سلا  تلجاادم القا لللا لمالاقلاف الالداال  لالتا ،ل  سلا   صلاقااف لااو  تمادط لمد ت

بلدتاف تظ ا  التتلد  د لمهبقتاد لاف    او مادا طلو الللف م سهل  سل   تاد قد تجبم تجدبد  
لا  التا  سظلمد     تقو اد   ملددلا المع    الم اد تقلاد هل  الجماال  خدصا   ا  المجتمعادم ال لل

ت تلااا   لااااد معااادالم ا ملااا  م بلااا  ااااد مم  ااا  تقاااو القااالف الجدلاااد  هلااا  القااا لللا لتقااادلف  تمااادط 
الاااللك التاا  تاادسف  ااصم القاالف لتاا ك القاالف المتخللاا    امااد تعتباا  اااهبد  قللااد  لمااا لجلااد ااااتخدام  

 م لتاللا ال    العدف لالت ،ل  سلل  بص   التظ  سا البلاجس الجغ ا ل  لالسمتل  
 -الصحافة : –3       

المجتمعدم ظلم الصب     هطد  اتتلد  ا مل  لصعلب  الملاصهم   مبدلد                
المصاا ل  خااهو  تاا   الخمااالتدم ماا  تباااا طللاا  لبطلاا   خااهو بقبتاا  الاااتلتدم لالااابعلتدم 

بح ما الم لل  ل   هطد  تسالد لجلد الملظللا ل سداد المتعلملا لتبالا ط   الملاصهم    ص

                                                                                                                                             

        1978ا،سهف    الدلو التدمل  س   دا  المعد     القد       جلادا  لت    تظف االتصدو س -
 م 141

 

لاااااد لتدس طلعااااام   دل  لااااااد و ا،ساااااهف  ااااا  التتملااااا  االجتمدسلااااا   ااااا  مصااااا     اااااادل  داتااااال ام غلااااا                         -      
 م   192     1976الل  ا،سهف   جدمع  القد       متلل            

   1998مل  مبمد جدب    االتصدو الجمد ل   لالمجتم  البدل    دا  المع    الجدمعل    ا،ااتد ل    ( اد2)
 م  121 – 120    
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ل ا   م ا تلد د تلسل  الصب     الا،ل  ما الق   المص ل  لبد خ  م لخهو بقب  ال،مدتلتد
سااادد   هطاااد  االتتعااادء المااادد  الاااص  سدللااات  بعااا  ا اااا  تتلجااا  لالداااادم االتلتااادة لالاجااا     لاة

ب   ل تلطلا الملظللا    قا ا ف م  صابح  ا  مقاد   العدلاد ماا ا اا  االلات اك  ا  بعا  الصا
لاا اؤ د مبدلاا   مااا  الاادك تلسلاا  الصااب   ل مااا خااهو تاا دد القاا لللا سلاا  المتاادط  البضاا ل  

 المجدل   م
  ااا اد بقاااد  الصاااب  الااالا د  هلااا   طال لااا تبلبااادل غف ماااا صلاااك هال  ا تلااادط قااا ا   الصاااب         
بل   جمال  الصب  البقلق   لاد م سال لعا للسعبمعت  آخ   ا سدد الصب  الص   المجتم 

تجد  ا ملت   الصبلل  للس  ل قد  اد اللبلد   بو هتاد تاتعد  لتدل  بلا سدد  خا  ماا القا ا  
الااصلا  ااف  اا  الغدلااا  قااد ا  ل جل اتااد  للااااا  ااصم العمللاا  تااتف باالا ماااتللدم تعللملاا  لاقتصاااددل  

لجاد للم  متلدبا  هل  بد ابل  م للماا تلال   صم التاب  المتخلض  لق ا  الصب  ب تاد تتد  
 (1) ا لبصل  للبصلو سل  الصبلل  بد،ضد   هل  مقدبو مدد  سلل   ا لد ع  للملد  م للل د

لااادا طبلعلااد   ا تااؤ،  الظاا ل  االقتصااددل  لاالجتمدسلاا  سلاا  الصااب  بلاا  خللاام مااا        
 تااد  عدللتاد لقد تاد سل   دا  دل  هلجدب  لتتدااا ما  متطلبادم جماد ل   اصم المجتمعادم   اماد 

لاف تعااد قادد   سلاا  تقاادلف مالاد تلاا  بدالبتلدجاادم ا اداال  لتطاالل  جمااد ل  القا   لصلااك ال تبدطاااد 
      بتلسلااااا   خااااا   ماااااا الجماااااد ل   اااااف ااااااادا المااااادا التااااا  لت ااااااس  لااااااد لجلد اااااد لاتتلاااااد  د بصااااال  

لا   ااا  بااالا تعتماااد المتااادط  الق للااا  هلااا  لااااد و االتصااادو التقللاااد  بدلق لااا  م،اااو د (2) اداااال  م
للبصالو سلا   اللا دالعمد  لالمقا  لالجمعل  التعدلتل  الس اسلا  لغل  اد ماا ا ماداا التا  ل تدد اد 

بلا  االستمادد سلا  الاتظف التقللدلا  لالصاهم القد ما  سلا   لا المعللمدم لالت  لاد   مل  بدلتااب  
  لسلاا   الملاجاا  اللخصاال  م بلتمااد تتضااد و   ملاا  لاااد و االتصاادو الجمااد ل   خدصاا  الصااب 

صلاك  ا ا الق لا  اتظادف اجتمادس  تعتبا  الدتااد  ماؤ، ا  سلا  الللا  اتتلاد  الصاب   لااد   بمعتاا   ا 
  (3)العدف م  تدك ظ ل  خدص  للبل   ال للل     الت   دم  صم التتلج 

للعااو   ااف  ااصم الظاا ل  تلااك الملااداو المتعلقاا  بدتخلااد  الاادخو لاتتلااد  ا ملاا  لاللغاا           
م  دتخلااد  الاادخو اللاا د   ا،اا  لضاالبد   اا   ااصم  ظاا ل  صام تاا ،ل   اباا  سلاا  البل اا  ل اا  الاااد

البل   لا مل   ا،  اتتلاد ا  لملاال  اللغا   ا،ا  باد  لابعاد غال ا    بتا   ا تعادد اللغادم المااتعمل  
بلضاالة هال داخااو  ااصم المتاادط  سلاا   تااادساد لسلاا  صلااك  اا ا اللغاا    ال تظااالاللاجاادم اللااد ع  
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 م 86     1975المص      ادل  داتل ام غل  متلل     الل  ا،سهف   جدمع  القد      
 م 148 – 147ت    م ج  ادب        ل( جلادا   3)
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تاتعملاد الصبد   لجمد ل  د    المدا غل  اللغدم لاللاجدم المبللا  التا  لااتعملاد ااادا الت  
  (1) صم المتدط  ال للل  هل  بد بعلد م

لقااو استماادد ف سلاا     اا اد المجتماا لقااد اتتااام العدلااد مااا الد اااادم هلاا  تتلجاا  مؤدا ااد  ا        
الب امو الملجا  هل  الق لللا ساا ط لا  الصبد    لمد لتعل  بل لتاف الخدص    بل  اتضح  ا 

الصااب  ال تلقاا  مااتاف    ا تمدمااد  لااصا    لللضااللا سللاااد الباا امو ا خاا   اد خبااد  الالدااال  
 لالب امو الت  لال  م

لتااااتتتو ماااا صلاااك  ا دل  الصاااب   ااا  المجتمااا  لاااتقل   ااا  الملضااالسدم صام الطااادب         
اااف   بلتمااد لتسالااد دل  االتصاادو اللخصاا  بلاا  للعااا المبلاا     التاا  تتعلاا  بدللاا لا الخدصاا  ب

غلاا  المااتعلف لالااص  لتتماا  هلاا  طبقاادم اجتمدسلاا  لاقتصااددل  لدل ا   دمااد   اا  تتملاا  الاالس  الالدااا  
متخلضاا  بلتمااد المااد ا تلعاام تاااب  التعلاالف لا تلاا  الماااتل  االقتصاادد  لاالجتماادس  لا اا اد المااد 

 لجمد ل   بصل  سدم  لالصبد   بصل  خدص  م  سداد استمدد ف سل  لاد و االتصدو ا
لااا  تظ لاا  اتتقااادو         لااااتتددا  هلاا  قااال   ،اا  االتصااادو اللخصاا   ااا  تتملاا  الااالس  الالدااا  لاة

ال ااااادل  سلاااا  ماااا بلتلا   لماااااا القاااالو ها اللاااا د غلاااا  المااااتعلف س ا ماااا  س لااااسداد تاااا ، م بدلصاااابد   
تا ، م بااد قاد للال  بعا  القاد  لا الاصلا لطلعالا  ل ا اد ل ال  ا  سللاد لال  ال لتطلالمطبلس  الت  

سللاا  قاادد  الاا    مااا الصااب  لااااتلعدا مااد   مااد لتطلااسلاا  الصااب  ب تلااااف   لل جاا  صلااك هلاا  
تبتللاا  ،ااف تقاالف مااا خااهو االتصاادو اللخصاا  بدللاا ة لالتلااال  لالتعللاا  ،ااف التلجلاا  لا،قتاادع ماا  

مااد تتبعاا  مباادلالم تقللااد قاادد  الاا      ل دا   د اا  المتلقاالا هلاا  بدلاا  مااا الااتقم  اللجاادات  الااص 
 (2) داؤم لتبقل  التغلل  المطللا الص  لؤد     التادل  هل  تبقل  التتلج  الم جل  م الما

للقد تغل  الدل  الص  تلعب  الصبد      المجتم     الق ا العل لا  لف تعد الصبد             
س بصال  سدما  بعاد ظاال  ا،صاسا  لالتلللسلالا   للاتااد  ا ع لالل  لتلصلو ا خبد  للقاد ل لالتاد

لااادلاد الملاااس  ب تااااد مصاااد  ماااا المصااادد  ال اااامل  لاخباااد     دلقاااد ل لااااتطل   –   الصااابد    –
بتظاا   لابااد   ا لعاا   ماادصا لبااد  بللاا  مااا  خبااد  للاااتطل  اتتقااد  ا خبااد  التاا  ل لااد ق ا تاااد م 

ا غل  د م  دلصبد   تاتطل   ا تقدف مختلا  المعللمادم ل ا لختد  المعللمدم الت  تام   ا،  م
 ا  اماد لمااللقد ل بل   ما التلصلو   بل  تعط  القد ل المعللمدم للف بللف بدقا   د قا  ل ال 

تطلاا  سللاا  لظللاا  ا خبااد    امااد تاااد ف الصااب   لضااد   اا  تلاا  الا،لاا  مااا ا باادا  القلملاا  

                                                 

بماد  تبا    الال ا  ( للبل  ل اف    جاس  ا،سهف لالتتمل  اللطتل  : دل  ا،سهف    البلداا التدمل    ت جما  م1)
 م  138 – 135       1970المص ل  العدم  للاتدا   القد      

( صهة قبضدلد   ا،  الصبد   المطبلس     تتمل  المجتمعادم المبللا    مجلا  الد ااادم ا،سهملا    القاد    2)
 م 81     1982   27  العدد 
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علقالا بللاااد بد،ضاد   هلا  تلاا  مختلا  اآل ا  التا  تعباا  الدلللا  لتبلللااد لتلاا    ا  الُاتادا لالم
 (1)سا التلد ام الالدال  المختلل  م

لتد المعللمدم  قط   للاتاد بد خ   تلج  خب اتتد  فال تقدل   البقلق   ا الصبد          
اد  مقدللاتد سا المصداقل     المجتم    لمقدللاتد سا اللاق  لالبقلق  تتج   ا لتف تلالل

بلااط  خب اتتد المتلعب  م  دلصبد   تلعا دل ا   ادالد     خل  لتاللا مد لام  س بل   ال    س  
 امد لد ال  بل  لتبدء التدس العسل  االجتمدسل    تاف لملللا  ا لعب لا سا اآل ا  الت   تؤلد 

ل  لد ع  للبد   صا  تاد آ ا  اد د   ل لد ع  بلا الجمدس  لال لقلملا اآل ا  الت  ل لا  تاد غ
بتغلل   ل تعدلو  ل خل  صل  ص تل  سا الل د  ل ا بدا  لالملاق   ل الدلو  ل ا لخد  
صا ادا مضملا ال ادل  تتل  م  بع  جلاتا لخصلت  لدلا ع  لقلم    لصلك  دلعهق   خدص  لاة
لا بلا مضملا ال ادل  الصبلل  لالاللك االجتمدس  لللخ  تصدغ ما خهو التلدسو ب

المعللمدم المتقلل  ما جا  لالعمللدم المع  ل  ستد الل د ال الد للخصلت  بصل  سدم  ما جا  
 خ   امد  ا ق ا   الصب  لاد ت ،ل  مؤاد لم اا سل  البدل  التلال  لالعقلل  سا ط ل  

 تلطل  لتتقل  الغ ا س الد لت  لتعلل  اللعل  بدلغبا لاالضطادد م
  لض  س جدلو  سمدو الجمال  س    هقتدع التدس ب ا لعتب لا بع  لتاد ف الصبد           

الملضلسدم  ا،    مل  ما ملضلسدم  خ     لما ،ف المادسد     تلالو اللس  بلو 
العملل  الالدال  لالملداو الت  تاتف باد   ل غف   مل  هسداد جدلو ا سمدو    تلال  العهق  

هجدبدم لاضب  للتادؤو بلو  دال تلجلالالداللا هال  ت  الدلتدملال  بلا الصبد   لالجمال  
العدم  هل  ا تمدف  ا جتد مد  ت ،ل   صم التظ ل  سل  ط لق  التصللم   ل و تؤد   صم 

الالداللا بملضلسدتاد سل  قم  القد م  لتجد و تلك الت     القدع م امد تقلف الصبد   بتد لا 
ما خهو هتدب  الل ص  لاف للتعبل  سا آ ا اف الالدال  الملاطتلا سل  ممد ا  بقل  الملاطت  

لااتادا ماد ام المتدقل  لتقدلف الطلبدم الالدال  الت  قد تتعد   م  الدادم البالم  
  (2)لتلجلادم صدت  الق ا  م

للماا للصبد   المطبلس   ا تاد ف  لضد     الت ،ل  سل  الملد ا  الالدال  االلك ماا        
  الضااغط ال،قد لاا  للملااد ا  لسلاادد  الببااا  سااا اللاااف الالدااا  لسلاادد   للاا  الجمدسااا  خااهو سلاادد

لتاللس المتظمدم االجتمدسل  لتقلل  ا بساا الالدال  لخل  تظدف سددو للتصللم   لالصبد   
مل د ماف ما ملا د اللدسلل  الالدال  بل  تااو االتصدو ال  ا  بلا الصلل  البدام    لتاااو 

                                                 

 م 81 - 78  ( جمدو الالد هب ا لف   م ج  ادب      1)
( تضاادو هباا ا لف سبااد الاا اس    الاادل  ا،سهماا  للصاابد    اا  سمللاا  التتملاا  الالدااال     ااادل  مدجاااتل  غلاا  2)

 م  120 – 119       2001متلل     الل  اآلداا   جدمع  طتطد   
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لبعضااف لباالا الصالل  صاتااد ل اصاا التلسادا ماا االتصادو قااد   ا اد المجتما  ا  قا  بالا االتصادو 
 بدل،ق     قد ت  سل  الت ،ل  سل  البالم  م  الل دللع اا 
 دلصبد   سملمد  تؤد  خدم  سدم  لمؤاد  م لااا لعتبا  الادل  الالداا  ماا   اف ل لضاح        

ملااداو القد ماا  ممااد لاااد ف  اا  تتملاا  لساالاف الالدااا    سلمااد  بدل اللاا د ااصم الخاادمدم    ااا  تباالط 
اماااد  تااااد تعااا   سلااالاف البلااالو التااا  تقت بااااد البالمااا  لا باااساا لالل ااادم االجتمدسلااا  لماااا ،اااف 
لاااتطل  ا  ااا اد اتخااادص مااالاقلاف الالدااال  هبااادا  آ ا ااااف م ل اااصا مااد  ادتااا  د ااااا             س تددلااا  

 ف سل  الملد ا  الالدال  بل  تلل  هل   ا لاد وباا ادلف س سا ت ،ل  لاد و ا،سه
  (1)ا،سهف تعمو سل  سلدد  ماتل  المعللمدم لاال تمدمدم الالدال  لالملد ا  الالدال  م

امد  لضبم د اا  س  تح   الخطلا لالال ابدبدل  س التا   ج لد اد سلا  قا   مصا ل   ا        
     سلدد  اللس  الالداا  لالقالم  بصال  سدما  لاد و ا،سهف لبخدص  الصب  تااف بدلتال 

 ضه  سا صلك  قد  ظا م الد ااادم الملداتلا  التا   ج لام سلا  سلتا  ماا ا لاخد  الاصلا  (2)م
لعلللا    المدا ا م لال   ا الصب  لالمجهم تعتب  اآلا قللا  ماؤ،   بتا  هتا  لمااا التظا  

  (3)   العدف مهللاد تلعا دل ا    لالد     تلالو اللس  لال  
ل اااصا لتضااح  ا الصااب  تااااف  اا  سلاادد  د جاا  اال تماادف الالدااا  لااد  الجمااد ل    امااد        

 تاد تلعا دل ا  مؤ، ا     سملل  صت  الق ا  الالدا   ا  تتقو المعللمدم الالدال  لصادت  القا ا  
 الق ا    الالدا  لللملاطتلا   ل   تللل      صم المعللمدم لؤ،  بغل  لك    صت 

امد  تاد تط ة بع  البدا و الت  لماا  ا لختد  ما بلتاد صدت  القا ا  لتاؤ،   لضاد  سلا  هد اك 
الماالاطتلا للساالاف باادالالم القاا ا  الالدااا  م اااصلك قااد لاااتخدماد صااتدع القاا ا  للتاا ،ل   اا  الاا    

  الالداا  العادف العدف ما  جو خل  المادتد  الهسم  لق ا تاف   لسل  الصب  لتلقا  خلا  الالس
لمبد باا  ال صا ااو لالاادسل  لللضااد و لم اقباا  تطبلاا  العدالاا  االجتمدسلاا  لسللاااد لتلقاا  ت بلاا  الااصل  

 ال،قد      المجتم   عا ط لقاد لتف تلالو ال    العدف لتتمل  لسل  م
 -رابعًا . األحزاب السياسية :

د ا  ا  اااا اد الالدااااال   اااا  الباااااف تعتباااا  ا بااااساا الالدااااال  لااااالل   عدلاااا  لتتظاااالف ملاااا           
بلاااااط  االتضااامدف هللااااد  ل الملاااد ا   ااا  اتتخدبدتااااد م للاااصلك  ااا ا ملاااالم  ا باااساا لالملاااد ا  
الالدااال  قااد ا تبدطااد ببعضااامد الاابع  ا تبدطااد  ل،لقااد  لد جاا  ها الاابع  ال لتصاال  همادتلاا  تبقلاا  

                                                 

ااااس ( تددلااا  بااااا اااادلف   تااا ،ل  لااااد و ا،ساااهف سلااا  الملاااد ا  الالداااال    المجلااا  االجتمدسلااا  القلملااا    الم  1)
 م  100 – 81       17  المجلد  3 – 2القلم  للببل  االجتمدسل  لالجتد ل    القد      العدد 

(2) Hirabayshhi .G , Elkhatib . F , op . cit , pp 354 - 364 .                                                  

 م   121 – 120( ادمل  مبمد جدب    م ج  ادب        3)
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لتادل  تعبل  سا د ج  اللس  الالدا  ملد ا  الدال   عدل     اللقم البدض  لالت  تعتب     ا
 الص  لتمت  ب  الملاطا هال سا ط ل  ا بساا الالدال  م

ماااا   ال لاااتقلبااادل غف ماااا تعااا   ا باااساا الالداااال  لا،لااا  ماااا االتتقاااددام هال  ا صلاااك        
  ملتاااد امؤاااادم ضاا ل ل  للجاالد الدلمق اطلاا  لالتاا  تعتباا  ا بااساا لالااتظف  ااادس لاااد م ل ااصا 

 تباادط باالا ا بااساا لالااتظف الالدااال  لضاال    ملاا  خدصاا  سلاا  ملقاا  ل  ملاا  ا بااساا داخااو اال
هطد  التظف الاد د     بلداا العدلف ال،دل  لالت  تاع  هل  الخاه  ماا التخلا  لتبقلا  التتملا  
لتاااتطل  ا باااساا الالداااال  القلااادف بلظاااد   مامااا  لمتعاادد  للمااااد م   ااا  تبقلااا  خطاااط التتملااا  

 -ل    لصلك ما خهو تتمل  لتلالو لس  الجمد ل  الالدا  بت دل  سد  لظد     ماد :اللدم
تلاا  ال،قد اا  الالدااال  : مااا   ااف اللظااد   التاا  تقاالف باااد ا بااساا الالدااال   اا  تلاا   -1       

مل     البهد التد ل دلتجدلد ال،قد   الالدال  لد  الجمد ل  لالت  تؤ،     تلالو ال    العدف م  دل
لجاااا  ا لاااتعلف ممد اااا  الدلمق اطلااا    ل ا لتعااا   سلاااا  ملااااهم العصااا  لصلاااك لتااااللا ،قد اااا  
  (1)الدال  تمات  ما الملد ا  اللعدل     الماد و العدم  لالباف سللاد باف الدا س     اللاس  م

لاللعاادو التاا ،ل   اا  الالدااا  العدماا  : تماااا ا بااساا   اا اد اللااعا مااا التعبلاا  المااتظف  -2       
مااد سااا آ ا اااف ل غباادتاف سااا ط لاا  مااد لاادل  مااا باالا  لمااد لجاا   مااا متدقلاادم داخااو البااسا  ل 

   الصب  البسبل  بلو الملداو العدم  المختلل     المجتم  لالت  لعب   لااد الملاطتالا  الات
 سا آ ا اف لالت  ل  عاد البسا هل  البادف ممد لؤ،  سل  مج لدم الالدا  العدم م

اللصاالو هلاا  الااالط  : لعتباا  الاااد  ا ادااا     بااسا الدااا   اال اللصاالو هلاا   -3       
الالط  لالباف سا ط ل  االتتخدبدم العدما  بغلا  تبقلا  ب تدمجا  لتتبالو  اصم اللظللا   ا  بدلا  
سااادف قد تااا  سلااا  تبقلقااااد هلااا  م اقبااا  ماااا  اااف  ااا  البااااف م    ممد اااا  لظللااا  المعد ضااا  ل اااصم 

بدام     تبدلد لتق ل  الالدال  القلمل    ل   تبقلقااد لااصا الااد   هباد  ا  اللظلل  لاد   مل 
تبااادد مجملسااا  ماااا المباااددل تاااتباف  ااا  طبلعااا  العماااو الالداااا    بد،ضاااد   هلااا  مبدللااا  د ااااا  

لجدد البللو لاد م   (2)الملداو القد م  لاة
البالمااا  م بلااا  تقااالف تعتبااا   اااصم ا باااساا الالداااال  بلقااا  لصاااو بااالا المااالاطتلا ل  – 4       

بتبللو اللا  االجتمدس     المجتم  لت جمت  هل  اللك الدا  ململس بلتمد تجعو مت  با امو 
متظماا  تطدلااا البالماا  بتتللااص د م  ضااه  سااا  ا البااسا لقاالف بدختلااد  القلااددام الالدااال  التاا  

الباسا لمااا مااا تتالل  ماما  اتخادص القاا ا ام للضاعاد ملضا  التتللااص م لضاد  هلا  صلاك الاا   ا 

                                                 

 م 176( جمدو الالد هب ا لف   م ج  ادب      1)
   ادل   1952( هلمدا جدب  للمدا   اللا  الالدا  االجتمدس  لابساا الالدال  المص ل   لمد بعد ،ل   2)

 م 41     1991داتل ام غل  متلل م   الل  اآلداا   جدمع  طتطد   
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التدبلاا  االجتمدسلاا   ا لتظاا  هللاا  بلصاال   ل اا  مااا  ل اادم التتلاا   ال،قد لاا  للماالاطتلا  ااال لتاالل  
 تعمل  لتدسلف الملد لف العدم  للمجتم  لس ضاد لتبلللاد لطد ل  ابل   ما ا   اد  

ا ادتم قلدد  البسا تاتاد  تغلل  الملد لف تغلل ا  جص لد  م  (1)لبت  لاة
العمااو سلاا  سلاادد  الاالس  الالدااا  لااد   سضااد  المجتماا  بصاال  سدماا    لصلااك بتقاادلف  – 5       

 اد   المعللمدم سا ا لضدع الالدال  لاالجتمدسل  لاالقتصددل  م
تاااتخدف ا بااساا الالدااال  لخدصاا   اا  الاادلو التدملاا  لتتملاا  اللااعل  القاالم  لتلاا   – 6       

للظاا  صلاك بصال م  (2)ضد التالط الخد ج   ل الداخل  م اللس  الالدا  لقلدد  ب ادم التب ل 
لاضب  متص  ا  تلتح المجتم  المص      التص  ال،دت  ما الق ا التدا  سل  سل   ل بد   خص 
اللااعل  الاالطت   اا  التماال ااااتجدب  لتبااد  الغاا ا لطغلاادا التاا ك   ل خااص الاالس  الالدااا  لتطاال  

الااص   تعاااس  ،اا م سلا  الاااللك الالدااا  هباادا ال باا  للتمال بلضااو ظااال  اللااا  الالداا  الباادل  
تمد  تخص لاو  ا خل  ما صلك الق ا م للف لظا   صا اللعل     صل   سلتل     بدال  ا م    لاة
الجمعلاادم الااا ل  التاا  ادتاام تمالاادا  تد لخلااد  لظااال  ا بااساا الالدااال  لالتاا  لضااعم التتظلملاا  

               (3)لا ل  لالالدال  المختلل  مال ملتمل ا بساا الالدال  لاالتجد د
تتضح   مل  ا بساا الالدال     اللظد   الت  تضطل  باد    التظادف الادلمق اط   – 7       

هص تباادلو ااااتقطدا الماالاطتلا لتااادسد ف  اا  الماااد م  البقلقلاا   اا  التلاادط الالدااا  القااد ف  اا  
 ااد بساا  اا  الاادلو التدملاا  تلجااد لاالس  قااط مااا  (4)المجتماا  لبصاال  خدصاا  الملااد ا  الالدااال  م

 جااو ااااا  صاالام التاادخبلا   للاااا لااا  تعمااو ابلقاا  اتصاادو  ل قتااد  تعللملاا  لؤمااو مااا ل ا اااد 
 بط القطدع التقللد  بدلمجتم  ا اب  لتالا بم،دب   ط  تد لبلا  للجمدسادم م لاللاك  ا ا باساا 

جمدساادم مااا  جااو تتملاا  الاالس  الالدااا  لتبقلاا  الالدااال  تقاادف ا،طااد  ا ا،اا  مه ماا  لاااصم ال
الملد ا  الالدال     د بساا تتم  لد  ا   اد ال غب     ممد ا  الالدا  لالملد ا   لااد م لقاد 
 لااد  س صاامللو  تتلجتاالا س هلاا    ملاا  الاالس  الالدااا  لتبقلاا  الملااد ا  الالدااال   اا  سمللاا  

خللااا    ل ااااد سلااا  دل  ا باااساا  ااا  تعب ااا  جماااد ل  التبااادل  لالتتملااا  الالداااال   ااا  البلاااداا المت
 اللهبلا    تلك البهد ما تدبل    لسل  دل  اد    تتمل  اللس  لتبقل 

                                                 

 م419     1980ع    الجدمعل    ا،ااتد ل    ( مبمد سل  مبمد    صلو االجتمدع الالدا    دا  الم1)
 م 245     1989   3( تظدف مبمد ب ادم لآخ لا   مبددل سلف الالدا    دا  الا مو   ال لد    ط 2)
( مبماالد مبمااد ااااب    الم،قلاالا لدل  ااف  اا  تتملاا  الاالس  االجتماادس  لالالدااا   اا  المجتماا  المصاا   خااهو 3)

   ااادل  داتاال ام غلاا  متلاال     اللاا  اآلداا   جدمعاا  ا،ااااتد ل     1952لاا  ساادف اللتاا   مااا مبمااد سلاا  هلاا  بدا
 م  149 – 148       1985

 م  173     1985( هب ا لف  بل الغد    سلف االجتمدع الالدا    ماتب  تاض  الل     القد      4)
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 ملد ا  القطدسدم اللقل   ما الاادا ما تدبل   خ   م
لتضح ممد اب   ا ا بساا الالدال  تم،و هبد  مؤاادم المجتم  الت  تلعا دل ا  مامد         
ف لت،قلاا  ا  اا اد بدلمع  اا  الالدااال  لاالقتصااددل  لاالجتمدسلاا    امااد تم،ااو  مااس  اللصااو  اا  تعلاال

الت  ت بط الجمد ل  باد   العمللادم البالملا  مماد لادسف سمللا  ال قدبا  المتبددلا  بالا  اصم ا جااس  
 الا  ادتم    الباف  ل  ا  المعد ضا  م  ضاه  ساا تتملا  الالس  الالداا  لاد  الجماد ل  لالتا 
تم،ااو   ااف اللظااد   الالدااال  التاا  لؤدلاااد البااسا بتاا  تتبقاا  الملااد ا  الالدااال  بصاال   بقلقلاا  
ل عدلااا  تاااؤت  ،مد  اااد مبققااا  مصااالب  اللااا د لالجمدسااا  سلااا  باااد اااالا  م للتلقااا  تجااادة  ل  لاااو 
ا بااساا بدلد جاا  ا للاا  سلاا  ماااتل  الاالس  الالدااا  لااد  الجمااد ل  مااا تدبلاا  لمااد  هخااه  

ا بااساا  اا  الملااد ا  العدماا  مااا  جااو تطاالل  التظاادف الالدااا  لااااتق ا م مااا تدبلاا   قاادد  لسسمااد 
  خ   م
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 -: خالصة
ها  تادك مصادد   المجتما لتضح ما التبللو الادب  لمصدد  تلالو اللس  الالدا   ا         

  تلااالو لتتملاا  الاالس  الالدااا  متاااد ا ااا   مختللاا  لمتتلساا  لماتاااد  ا تاااد ف بط لقاا   عدلاا   اا
لالت   لضبتد  تاد ما التتظلمدم ال  لال  الت  لتبق  ما خهلاد سملل  تتمل  اللس  الالداا  م 
 ا  تاد ف    التعللف الالدا  بط   مختلل  ما خهو هاادا    اد اد اتجد ادم الداال   اداال  

  سدما  لا،باادس بدالتتماد  للجمدسادم الالداال  م للتضما صلاك اال تبادط بدلتظادف الالداا  بصال
 لاالجتمدسل  ا خ   بصل  خدص  م

بد،ضد   هل  دل  ا ا      تلالو الالس  الالداا    تلجاد مؤااادم  خا   تقالف بدلادل         
تقو   مل  ستاد م  عل  ابلو الم،دو تلعا المؤاادم التعللمل  دل ا  مامد   ا  المجتما   تلا    لال

  تم،و الخب   ا لل  المبدل   للطلو خد   ا ا   امد  تاد تعد  الس  مام  لاتخدماد التظدف م بل
الالداال  االا  ساا  مالالدا     تتمل  اللس  الالداا    صلاك ماا خاهو غا س القالف لاالتجد اد

تلعاا الد اال   ل ا تلط  الطهبل  مممالخ م لبدل غف ما  ا المؤااادم التعللملا   مط ل  المق  ا
دل ا  مامد     تاللا اللس  الالدا  لاالجتمدس  لاجلدو الصدسد  لتبقل   مدت  الملاطتلا تجدم 
اللاق  الململس   هال  ا القل  المالط   اجتمدسلد  لالالطدم الما لل  سا لض  با امو لالداادم 

 مجتم  مالتعللف   تتخص متاد    بع  ا لقدم لالل  معلق  تق  دلا تبقل  ب ا  تطل  ال
لتلعااااا لاااااد و االتصاااادو الجمااااد ل    لضااااد  دل ا  مامااااد   اااا  تلااااالو الاااالس  الالدااااا   اااا         
م بل  اتضح  ا اللس  الالدا  لاف لااا تلقد لاد    للاف لظاا  ماا  ا اغ باو اادا مبصال   المجتم 

لمجملسااا  ماااا اللااااد و ا،سهملااا  اااالا  ادتااام لااااد و مااااملس  لم  لااا  اااادلتلللسللا  ل مااااملس  
،صاساااا   ل مقاااا ل   ادلصااااب  م لصلااااك مااااا خااااهو مااااد تب،اااا   ااااصم اللاااااد و مااااا باااا امو الدااااال  اد

لاجتمدسل  ل،قد ل  متتلس  تااد ف  ا  تلاالو لتتملا  الالس  الالداا    لماا ،اف تاؤد  هلا  تطالل  
 لتتمل  الملد ا  الالدال  ل     دسللتاد م

ا الط   الالط  الالدال  سللااد  د  لبدل غف ما   مل  لاد و االتصدو الجمد ل     هال         
هل      تبعلتاد الادمل  لاصم الالط    لتبدل  صم التبعل      جو صل  د  ،تد  االتتخدبدم بل  
تقدف لاد و االتصدو الجمد ل   صلتد  لابادا   ال الاالط    لالس  قاط ماا خاهو سادف التالاسا  ا  

و بلاااو ما،اا  لالدااادم البالماا  لتب لاا  ساا   الباا امو االتتخدبلاا  للاااا  لضااد  مااا  جااو التاا لل
 ق ا اتاد    لالاجلف    ا،ل  ما ا بلدا سل  االتجد دم الالدال  المعد ض 

 ل ملس د بلت  الابو لاللتلا االتصدلل  م
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ل خلااا ا   اااادتد  ا  تااادك مصااادد   خااا   لماتااااد  ا تااااد ف بط لقااا   عدلااا  لتلاااط   ااا  تتملااا         
لتاااد سااا المصاادد  الااادبق  م بااو تااسداد خطل تاااد  ال ل اا  ا بااساا تقااو   م الاالس  الالدااا    لال

الالدال  م  د بساا تالا بم،دب  مد اس تلقا  لاد مبددل الالدا  لممد اا  الاالط    اماد تعتبا  
قتد  اتصدو بلا البادف لالمبالملا   لما ،ف تعمو سل  جاصا المالاطتلا للملاد ا   ا  ا تلاط  

 تعتب  تتد  سا تمل اللس  الالدا  م الالدال  المختلل  لالت 
ل   التادل  لجا التتلل  ب ا  صم المصدد  الت  س ضاتد د   للاام  ا  لباد د التا  تقالف        

م بااو  تاادك مصاادد   خاا   م،ااو جمدساا  ا صاادقد     المجتماا بعمللاا  تلااالو الاالس  الالدااا   اا  
تقاو   ملا  ساا التا   تعادد  لالتا  السمه  العمو   لالمؤاادم الدلتلا    لغل  اد ماا المصادد  الم

 س ضتد د م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 



 الخامسالفصل 
 الصفوة الريفية ودورها السياسى فى مصر
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            أواًل . الصففففوة الريفيفففة ودورهففففا ففففى ال يفففاة السياسففففية م ففف  م مفففد   ففففى               
 (1952 - 1805) قيام الثورة  تى                       

                         ريفيففففففففة ودورهففففففففا السياسففففففففى فففففففففى فتففففففففرة ما  ففففففففد ليففففففففًا . الصفففففففففوة ا ثا              
 (1981 – 1952)  الثورة                            

 خالصة -            
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للنى  مهمنةتعد دراسة الصفوة فى المجتمع من  الاحيةنة السوسنةوتحرة ةة من  الموتنولح  ال       
اا احان  الدراسنة تا لن  من  مارنور ةنرى    إمستوى اليةحة السةحسةة واالقتصحدةة واالجتمحلةنة   واذ

و التحرة ى أ - االجتمحلى   تدرس إال فى توء التاوة  أةما   ال المجتمعجمحلح  الصفوة فى 
بمعاى أ ر فى توء الباحء االجتمحلى اان    فن   اميمةنة البحللنة لن  تنتن إال من   ن   توتنة  

الصفوة م  يةث  بةعة تاوةاهح   ومحيى الصور التى تشال  ماهح ياه الجمحلح    دور جمحلح
 الرةفةة لبر المراي  التحرة ةة  

دةث ل  الفترا  التحرة ةة التى مر  بهح وفقًح لهاا   فاح  لزامًح للى البحيث أ  ةت ر  بحلي      
التننننحرة ى ميننننددة  مننننريلتة  أسحسننننةتة  يمننننح اليقبننننة منننن  لننننحن  –الصننننفوة فننننى باحمهننننح االجتمننننحلى 

( والتى احا  القوة السةحسنةة إبنح  يناه اليقبنة موزلنة للنى اينو اةنر متانحف  بنة  1805-1952)
مثلة فى صفوة املةح  وم  دا لهح  بقتة  اجتمحلةتة  يمح صفوة ابحر م ك امراتى الزرالةة م

الرأسننمحلةة الو اةننة   ثننن ال بقننة المتوسنن ة بم تلننا فمحتهننح وشننراميهح االجتمحلةننة   واليقبننة الواقعننة 
بنننح  يننناه اليقبنننة تيتارينننح صنننفوة جدةننندة إ( والتنننى احاننن  القنننوة السةحسنننةة 1981-1952بنننة  لنننحن )

صنحدر القنوة االقتصنحدةة والسةحسنةة سمة  بصنفوة أااةنحء ومتوسن ى الف ينة  والتنى تيامن  فنى م
واالجتمحلةننة اتةجننة للتيننوال  التننى ينندث  فننى احفننة الاننوايى االقتصننحدةة واالجتمحلةننة لنن   رةنن  
بعننا القننوااة  مثنن  قننوااة  ارصنن و الزرالننى وتننامةن الشننراح  والمصننحل  ال حصننة وتيوةلهننح إلننى 

للنحء امينزال السةحسنةة   ولان  يناه التلةةنر  ا  لنن تان  منةثرة فقن  للنى العوامن  ملاةح  لحمنة   واذ
إلى العوام  االجتمحلةنة والثقحفةنة وامةدةولوجةنة فنى بانحء المجتمنع  امتد االقتصحدةة والسةحسةة ب  

 اا   
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 الثورة       . نشأة الصفوة الريفية ودورها فى الحياة السياسية منذ محمد على حتى قيام  أولا 

(1805-1952: )- 
لةننح  الفمننة التحلةننة لصننفوة أااةننحء المنند    امننح أاهننح تمثنن  صننفوة ابننحر امثنن  صننفوة ابننحر تم       

المن ك المقةمننة  فننى الرةننا   وتننرتب  اشنناتهح منن  الوجهننة التحرة ةننة بتلننك التلةةننرا  امسحسننةة التننى 
فى  بحاق لةما  تسمةته  أيدثهح ميمد للى فى باحء الملاةة الزرالةة فى مصر   يةث أيدث مح

وتحع يةحزة امراتى الزرالةة مسنتهدفًح زةنحدة منوارده المحلةنة وبسن  افنوا الياومنة وسنل تهح للنى أ
جمةع امراتى التى احا  معرن د ولهح تتسرل إلى أةدى الملتزمة  واةرين   فقد اح  فى يحجنة 

اقن ل شدةدة إلى امموا  لتثبةن  مرانزه فنى مصنر وتقوةنة افنواه وميحربنة ألدامنه   وقند بندأ يناا اال
ين     "ارحن االلتزان  "مستهدفًح تلةةر أوتحع يةحزة امرا القحممة   والك ب للحء الارحن القدةن  واذ

فنراد أسنراته ين  الملاةنة الفردةنة من  امراتنى أيةث ما  افسه و  (1)  "ما  امراتى  "ارحن جدةد 
اة  مننايهن أراتننى الزرالةننة ثننن تننحبع الننك بمننا  صننفوة ابننحر رجننح  دولتننه وأتبحلننه واةننرين منن  النن

تشنجعةهن   امبعحدةنحواح  ميمد للنى ةسنتهدا من  وراء منا  يناا الين  لينحمزى  (2)بعحدةح   ما
تلك امراتى وزرالتهح اى ةعن العمرا  جمةع امراتى الزرالةنة فنى مصنر   ممنح  استص وللى 

قن  بعند النك إلنى أراتنى اتاةةدى يتمًح إلى زةحدة اراتحج الزرالنى وزةنحدة منوارد النب د المحلةنة   ثنن 
القحلدة العرةتة م  ساح  الب د أصيحل امراتى امثرةنة وال راجةنة فثبنتهن للنى محانح  باةندةهن 
م  أراتى بشنرو  مقبولنة ينى قندرتهن للنى زرالتهنح وأداء أموالهنح فسنجلهح لهنن فنى سنج   دولتنه 

منح ده ومسنجلة   ثنن   امح يدد زمحن ان  قرةنة فاصنبي  أوتنحع يةنحزة امرا ميند حويدد يدودي
ى الف يننة  و ننر  تنناأ  أصنندر أو  الميننة تننارن أوتننحع أر  1847فننى أوا ننر يامننه فننى  ثلبنن

واذ  انحاوا قند ااتسنبوا تلنك اليقنو  التعحم  بهح   امنح منا  أصنيحبهح بعنا اليقنو  للنى أراتنةهن 
لشا  ةعتبر بداةة إال أ  مح فعله ميمد للى فى ياا ا –لرفًح و بقًح للتقحلةد  –فى ر  ارحن االلتزان 

ال رةن  الناى تحبعنه يلفنحةه  رةعح  تقاة  أوتحع أراتى الف ية  امثرةة فاح  الك بداةةنلتولى تش
 (3) 

                                                           

(   دار المعنحرا   1891-1847( للى شلبى   الرةا المصنرى فنى الاصنا الثنحاى من  القنر  التحسنع لشنر )1)
   22  ص  1983القحيرة   

(   دار الفانننر 1914-1837( روةا لبنننحس يحمننند   الارنننحن االجتمنننحلى فنننى رننن  الملاةنننح  الزرالةنننة الابةنننرة )2)
   30  ص  1973 اليدةث   القحيرة  

ص         1992دراسح  فنى للنن االجتمنحع الرةفنى   دار المعرفنة الجحمعةنة   ارسناادرةة   ( ميمود لودة   3)
 ومح بعديح   109
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ميمنننند للنننى احانننن   أت نننايحلهننناا فننن   بعننننا المنننةر ة  ةننننرو  أ  يننناه الممحرسنننح  التننننى و        
ه ال بقنننة تينننو  امسنننحس لتانننوة   بقنننة أصنننيحل الملاةنننح  الابةنننرة   وممنننح سنننحلد للنننى تانننوة  ينننا

الزرالنننة مننن  ارنننحن رأسنننمحلى ةنننتن فةنننه تجهةنننز اراتنننحج اينننو السنننو  العنننحلمى   وةتنننحا إلنننى النننك 
الت نننورا  التنننى أد لهنننح ميمننند للنننى فنننى ارنننحن الزرالنننة والتااولوجةنننح الرأسنننمحلةة التنننى انننح  أيمهنننح 

ر  شنرام  ارحن الرى الدامن وزرالنة الق ن  للنى أةندى أبانحء وأيفنحد ميمند للنى   ثنن  رهن است دان
لل بقننة اليحامننة امرسننتقرا ةة والتننى تتاننو  منن  لمنند ومشننحة  القننرى  امتننداداجتمحلةننة جدةنندة تمثنن  

" املةننح  " واحانن  تمثنن  ماحاننًح وسنن ًح بننة  صننفوة ابننحر  اسنننوأ لنن  للننى ينناه الشننرةية الجدةنندة 
قتصنننحدةة بعنننا أفنننراد يننناه ال بقنننة تلةةنننر انننوع اشنننح هن اال اسنننت حعالمننن ك والف ينننة  الفقنننراء وقننند 

مستفةدة  من  الت نورا  االقتصنحدةة التنى شنهدتهح النب د   وفنى الوقن  الناى أتنحو فةنه ميمند للنى 
فرصننة اشنناة صننفوة ابننحر المنن ك الننزرالةة    قننحن بحلقتننحء للننى  بقننة التجننحر الميلةننة  واليننرفةة  

لمشنننتللة والصننناحع المهنننرة فنننى القرةنننة والمدةانننة   وبنننالك لرقننن  ميمننند للنننى امنننو ال بقنننة الوسننن ى ا
 (1)بحلصاحلة والتجحرة التى أرس  بحلفع  أصو  الرأسمحلةة فى أوربح  

وبننالك تاننو  قنند وسننع  إصنن يح  ميمنند للننى منن  يجننن صننفوة ابننحر المنن ك يةننث أاتننن        
انح  ةعنة  ينةالء من  صنفوة ابنحر المن ك فنى الرةنا أو    نح    واحلبنًح منحإلةهنح الارنحر ويانحن ام
أ  صفوة ابحر الم ك احاوا ةشللو  فى أوا ر يان  " الو  بك" وةاار     م  الملتزمة  السحبقة

  ننح  منن  الننك قرةننة أن دومننة وقرةننة أوالد إسننمحلة  لألميمنند للننى ورننحما ارننحر امقسننحن وياننحن 
 بجرجح واةر الك م  القرى  

ميمننند للنننى بنننالك   بننن  قنننحن بفنننرا التنننرامل للنننى أراتنننى المشنننحة  وامرزا   ىولنننن ةاتفننن       
( قرةننة 160للننى امراتننى العننحجزة لنن  سننداد التننرةبة ولننددين ) اسننتولىوالوسننحةح واموقننحا   ثننن 

وأمر بتوزةعهح للى أوالده وأتبحله وبالك تاو  قد  رجن  من  أةندى ملتزمةهنح امصنلةة    وبحلتنحلى 
تنى القبلنى وأرا هارحن االلتنزان   ثنن مسن  أراتنى الوجن ىللأللى  بقة الملتزمة  و  تىةاو  قد ق

منن  الننك صننحدر ميمنند للننى انن  االلتزامننح  فننى مصننر   وفننى ينناه  االاتهننحءالوجننه البيننرى وبعنند 
ل   رة   –المحلةة يحلةًح  وزارة  –أصب  جمع الترامل ةارن مبحشرة م      " الرزاحمه " هاليحل

 مورفة  ميلةة  لةاهن ميمد للى وبمسحلدة ارحر امقسحن وصفنوة 
يمد للى ةفنرا ارنن إدارةنة ميلةنة جدةند للنى التارنةن اردارى الميلنى ثن بدأ م (2)ابحر الم ك  

فننى  اثاتننح فننى المجتمننع المصننرى   فقنند لمنن  للننى تقسننةن إقلننةن مصننر إلننى ميلةننح  أو منندةرةح  
                                                           

اةننر ماشننورة    داتننوراهاالجتمحلةننة ل سننتثمحر فننى الرةننا المصننرى   رسننحلة  امصننو ( ميمنند ةحسننر ال واجننة   1)
   52  ص  1991الةة اآلدال   جحمعة  ا ح   

 

 -( لمزةد م  التفصة  أارر :2)
  د   يةلة  آ  رةفلة    االقتصحد واردارة فى مصر فى مسته  القر  التحسع لشر   ترجمة أيمد لبن -         

   93 – 80  ص ص  1968  دار المعحرا   القحيرة     اىالريةن مص فى   مص فى اليسة            
       2000ر فى تحرة  مصر االجتمحلى   ماتبة الاهتة المصرةة   القحيرة   ااى البيةرى   صو  -    

   190 – 179ص ص      
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الوجننه البيننرى   وواينندة فننى مصننر الوسنن ى وأربننع فننى الوجننه القبلننى   وقنند جعنن  فننى انن  مدةرةننة 
منن   داننز ةننرأس انن  ماهننح مننامور وةاقسننن انن  مراننز إلننى لنندمنندةرًا وقسننن انن  مدةرةننة إلننى لنندة مرا

أو امقسحن تي  رمحسة الارحر وةتن ال   بدوره مجمولة م  القرى ةرأس  " جمع   " ام  ح  
 ةميمنند للننى بواسنن ة جمحلننح  الصننفوة المتعننددة منن  الصننفو  اسننت حعوبننالك  (1)  ماهننح شننة   انن

قسحن أو صفوة ابحر الم ك م  المشحة  والعمد رقحبنة اردارةة والمتمثلة بمدةر المدةرةة أو ارحر ام
جمحلنة من  الجمحلنح  أ  تهنةم  للةنة وتسنة ر للنى منوارده امنح فعن   عال تست ةالمجتمع بيةث 

 الملتزمة  أو الممحلةك م  قب    
  ياه إابحر الم ك   ب   صفوة ا تفحءوبحلران م  ياه التلةرا  إال أاهح لن تةدى إلى        
امراتى التى احا  " بعا أراتةهح من  التنرامل  ألفة ينى الويةدة النتى تاو  ة تاحد الصفنو 

م  الترامل ارةر ال دمح  التى ةقدمهح  الفة تسمى مسموو المشحة  ومسموو المص بة والتى 
بهح  استعح وبحلتحلى بدأ  تتشا  صفوة إدارةة م  ابحر الم ك فى الرةا "  صفوة ابحر الم ك

يى ام رى أ  تصب  جمحلة متمةزة فى التاوةاح   واست حل ى فى إدارة الب د   ميمد لل
      (2)  ال بقةة واالجتمحلةة التى رهر  فى المجتمع

م  ثن ةتت  أ  ياه الصفوة قد رهر  م  بة  صفوا الفمح  والعاحصر التى أاعن للةهح        
جحال ق حع ابةر من  أربنحل العهند وينحمزى  والجفحلك والوسحةح إلى  امبعحدةحميمد للى باراتى 

ام ةننح   أراتننى المسننموو   ومعاننى ينناا الننه أ  ينناه الصننفوة تاوانن  أسحسننًح منن  يننحمزى أراتننى
ال راجةننة وينننةالء يننن النناة  شنننال   بنننه منن  يننحمزى  ال ةسننتهحالعشننورةة بوجننه لننحن   ومننن  ق ننحع 

وللنى    ر لهد ميمند للنىنول  فى أوا أراتةهن الاواة امولى لليةحزا  الزرالةة الابةرة   التى تي
أصيحبهح باحفنة يقنو  التصنرا امصنلةة والتبعةنة  ملاةح   حصة ةتمتع لفحةه م  بعده إلىنأةدى ي

    للى يد سواء
وفننى رنن  االيننت   زاد  ملاةننة صننفوة المنن ك بفتنن  التسننهة   الابةننرة التننى أل ةنن  لهننن        

ومنن   (3)ا بشننراء أراتننى الننداةرة السنناةة والنندومة   لليصننو  للننى مزةنند منن  امراتننى   يةننث قننحمو 
 استصنن وقبنن  للننى شننراء ينناه الملاةننح  الابةننرة إال صننفوة ابننحر المنن ك   وشننراح  ال بةعننى أال ة  

جمةعهننح إلننى صننفوة ابننحر  ااتقلنن امراتننى   يةننث احانن  لملةننح  البةننع تننتن فننى شننا  ق ننع ابةننرة 
 م  صفوة ابحر الم ك فى الرةا م  الم ك   اممر الاى أتحو فرصة ابةرة لاثةر 

 

                                                           

   137 – 134( يةلة  آ  رةفلة    مرجع سحب    ص ص 1)
(2) Bear , G , The Village shaykh in Modern Egypt (1800 – 1950) , Heyded : Studies 

in Islamic History and Civilization , p . 138  .                                                                                                                            

  

( وأثنره للنى اليرانة السةحسنةة   دار الثقحفنة 1914 – 1813ت ور الملاةة الزرالةة فى مصر )( للى براح    3)
   122 - 111  ص ص  1977يرة   الجدةدة   القح
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وتشننةر البةحاننح  التحرة ةننة إلننى أاننه فننى  (1)إلننى صننفوة أااةننحء المنند    وااتننمحمهنتوسننةع ملاةننحتهن 
 259.122فندا  اينل ماهننح  375.484زاد  الملاةنح  ال حصننة بمقندار  1908إلنى  1901الفتنرة 

بللن   1950إلنى  1935ه فنى الفتنرة فدا  لصفوة ابحر المن ك   امنح تشنةر أةتنًح البةحانح  إلنى أان
ماهنح صنفوة ابنحر  اسنتيوا حً فنداا 182.623جملة امراتى التنى بحلتهنح مصنلية اممن ك اممةرةنة 

ولنن تان  الرابنة فنى  (2)% من  جملنة المسنحية المبحلنة  90.7فدا  باسنبة 163.686الم ك للى 
تمةننزة يننى النندافع الويةنند فقنن  واجتمحلةننة م اقتصننحدةةالمزةنند منن  امراتننى وتيقةنن  أوتننحع  امننت ك

تنن المزةند من  أراتنى  وراء إقبنح  صنفوة ابنحر المن ك للنى شنراء امراتنى الم روينة للبةنع   أو
الدولننة وامفننراد إلننى ممتلاننحتهن ولانن  رابننتهن فننى تيقةنن  افننوا سةحسننى ةمانناهن منن  االرتبننح  بحليةننحة 

ع احاننن  ينننى ام نننرى مننن  الننندوافع السةحسنننةة فنننى أشننناحلهح وسنننل حتهح الم تلفنننة والمنننةثرة فنننى المجتمننن
النناى  االات ننحل  وقننحاو   1923الرمةسنةة وممننح شننجعهن للننى الملننحالة فننى ينناا االتجننحه أ  دسننتور 

احاح ةشتر ح  أ  ةانو  من  بنة  ألتنحء مجلنس الشنةوت المات بنة  أو  1923إبرة   30صدر فى 
حمة و مسنة  جاةهنًح مصنرةًح المعةاة  أفراد م  صفوة ابحر الم ك الاة  ةةدو  ترةبة التق  ل  م

ويتننى ةتمااننوا منن   (3)المزةنند منن  امراتننى الزرالةننة   امننت كفننى العننحن   منن  ثننن اننح  سننعةهن إلننى 
تيقة  ياا الافوا السةحسنى سنعوا إلنى إاشنحء امينزال السةحسننةة   وقند اينل أيند البنحيثة  فنى يناا 

ة  المنرتب ة  بهنن ممن  رابنوا فنى الصدد إلى أ  اشوء ا بة متمةزة م  صفوة ابحر المن ك والمثقفن
اليصنننو  للنننى اصنننةل أابنننر مننن  الافنننوا السةحسنننى ةعننند أيننند العوامننن  امسحسنننةة فنننى اشننناة الاشنننح  
اليزبى   يةث أدى تلةر الوتع االقتصحدى لصفوة ابحر المن ك إلنى الرابنة فنى مزةند من  الافنوا 

العمن   اسنت دانوالرابنة فنى  هنوامتةنحزات  اموربةنةوالمشنحراة فى صاع السةحسنة العحمنة فنى مواجهنة 

                                                           

  -( لمزةد م  التفصة  أارر  :1)
- Bear , G , Ahistory of land ownership in Modern Egypt (1800 – 1950) , Oxford – uni 

press , London , 1962 , pp . 96 – 97 , p . 103 .                                                                                                                                                                                                                    
                      

- Rodrik dani , Rural transformation and peasant political orientations in Egypt and 

Turkey , comparative ,   Vol . 1 ,1982 , pp . 478 – 480 .                                                                                                                                               
المصرى   الدار القومةة لل بحلة والاشنر   القنحيرة ( سةد مرلى   ارص و الزرالى ومشالة الساح  فى الق ر 2)
   36  ص  1958   258العدد المجلة القومةة     
 -( لمزةد م  التفصة  أارر :3)

       (   دار 1952-1805السنننةد لبننند اليلنننةن الزةنننح    البانننحء ال بقنننى والتامةنننة فنننى المجتمنننع المصنننرى ) -
      97 – 96  ص ص  1985المعحرا   القحيرة      
     ( 1952-1914لحصن الدسوقى   ابحر م ك امراتى الزرالةة ودورين فى المجتمع المصرى ) -          

   الفص  الرابع   1975   دار الثقحفة الجدةدة   القحيرة            
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فتننً  لنن   (1)السةحسننى لقتننحء مصننحليهن وتيقةنن  الهةبننة والافننوا ال زمننة  فننى ماننح   أم اهننن  
أاهننننن أصننننبيوا ةشننننالو  السةحسننننةة الو اةننننة وةننننةثرو  تنننناثةرًا بحللننننًح فننننى صننننةحاة القننننرارا  السةحسننننةة 

ل منن  تننراب  المصننحل  بننة  بحلتتننحم  مننع الياننحن اراجلةننز وامسننرة اليحامننة   منن  ثننن رهننر تننر 
ويننو أمننر  بةعننى فننى رنن  رننروا التبعةننة  واراجلةننزصننفوة ابننحر المنن ك وبننة  الصننفوة اليحامننة 

االقتصحدةة للاس  الرأسمحلى العحلمى واح  اتةجة لهاه التبعةنة أ  وجند صنفوة ابنحر المن ك أافسنهن 
 ة والتافةاةة  فى دا   السةحسة والك م      اميزال السةحسةة والهةمح  التشرةعة

بامنو النولى السةحسنى للنى  ارتب ن وممح الشنك فةنه أ  اشناة اليةنحة اليزبةنة فنى مصنر قند        
  فتً  ل  امو يراتى ارص و   "المثقفة " أةدى صفوة ةما  أ  اسمةهن اماتلجاسةح المصرةة 

الفانرى اللةبرالنى اايند  الدةاى التى بدأيح جمح  الدة  امفلحاى وم  بعده ميمد لبدة   وامو التةحر
بحلثقحفننة اموربةننة اتةجننة للبعثننح  التعلةمةننة ولانن  لننن ةانن  مى يننزل أ  ةاشننا لننو لننن  االتصننح أثننحر 

ة   تاةةد م  البرجوازةة الابةرة  حصة صنفوة ابنحر المن ك وةبندو أ  تشنجةع صنفوة ابنحر المن ك 
التاننننوة   السننننتمراروسننننةلة العمنننن  اليزبننننى  اسننننت دانوالقصننننر واراجلةننننز لأليننننزال اننننح  ةسننننتهدا 

أ  ةمولنوا العمن   بحسنت حلتهناالجتمحلى القحمن الاى ةتعرا مزمة بسبل الدةو    والتنى لنن ةان  
للنى أمنوا  صنفوة ابنحر المن ك  االلتمنحداليزبى والصيحفة اليزبةة والبعثح  ال حرجةنة   منحلن ةنتن 

اة  لهنننن توجهنننح  أةدةولوجةنننة مننن  والننن " المثقفنننة " امصننندر للتموةننن    فتنننً  لننن  أ  اماتلجاسنننةح 
المصرةة  والاة  احاوا ةفتلو  العم  اليزبى احاوا ةايدرو  م  صلل ال بقة البرجوازةة وصنفوة 

  (2)ابحر الم ك  
ويانناا اننح  التراةننل االجتمننحلى لأليننزال السةحسننةة تعبةننرًا لنن  صننفوة ابننحر المنن ك بفاننرين        

فنى جمةنع امينزال السةحسنةة مثن   –ابنحر المن ك   صنفوة –ومصحليهن وةتتن  النك فنى رهنورين 
ويتننى تلننك التننى  1925النناى تاننو  لننحن  االتيننحد  ويننزل  1907يننزل اممننة النناى أاشنن  لننحن 

توصنا بااهنح و اةنة اننحليزل النو اى وينزل الوفنند يةنث تنن الينزل الننو اى فنى لجاتنه اردارةننة 
ب حصنة افنوا صنفوة و اةنر الو اةنة   االتجحينح لددًا من  صنفوة ابنحر المن ك الناة  أيسنوا بو ناة 

والتنى سنتهدد مصنحليهن   ولنالك أ ناوا ةارمنو  أافسنهن فنى   ابحر الم ك م  امتنراك والشرااسنة 
صننةلة يراننة سةحسننةة لبننر  لنن  افسننهح وبلننور  توجهحتهننح فننى إ ننحر براننحم  سةحسننى يننو براننحم  

وم  بةاهن ميمند شنرةا  اليزل الو اى امو  والاى شاله وسحين فى تاسةسه صفوة ابحر الم ك
                                                           

مرجننع سننحب    ( أيمنند زاةنند   الباننحء السةحسننى فننى الرةننا المصننرى تيلةنن  لجمحلننح  الصننفوة القدةمننة والجدةنندة   1)
   297ص 
(   ماتبنة اماجلنو المصنرةة   1914-1882البرة نحاى ) االينت  ( ةواح  لبةل رز    اليةحة اليزبةة فى لهند 2)
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سمحلة  راال   ووجه اليزل براحمجه واشح ه ايو مقحومة الافوا امجابى وامزمة المحلةة واح   واذ
 بةعةًح أ  ةاو  يزل اممة أةتًح م  صفوة ابحر الم ك   وةتت  الك م  االجتمنحع الناى دلنح 

يسن  لبند النراز  ولمنر ويتره ا  م  ميمد ميمود سلةمح  و  1906إلةه ل فى السةد فى أوام  
فى ياا االجتمحع إلى ترورة أ  تاو  لهن جرةدة تعبر ل  وجهة اررين وبعد لحن  وااتهواسل ح  

وتنم  الشنراة التنى  1907منحرس لنحن  9تقرةبًح رهر  الجرةدة التى صدر العدد امو  ماهح فى 
سنلةمح  ويسن  بحشنح تاوا  ماهح الجرةدة أبرز العاحصر م  صفوة ابحر الم ك م  أمثنح  ميمنود 

لبد الراز    ولنن ةمتنى وقن   وةن  للنى صندور العندد امو  من  المجلنة يتنى أللن  قةنحن ينزل 
  (1)اممة  
ألل  يس  بحشح لبد الراز  تيوة  شنراة الجرةندة إلنى ينزل أمنحن  1907سبتمبر  20وفى        

بحشنننح سنننلةمح  رمةسنننًح ميمنننود  ا تةنننحراليحتننرة  مننن  ألتنننحء الجمعةنننة العمومةنننة لهننناه الشننراة وتنننن 
لليننزل ويسنن  بحشننح لبنند الننراز  وللننى شننعراوى واةلننة  وأيمنند ل فننى السننةد سننارتةرًا داممننًح   وقبنن  

لتنوًا وصنفهن  645ألداد جدةدة م  صفوة ابنحر المن ك للينزل بلند لنددين  ااتم اهحةة العحن 
تمننحلى لليننزل يسنن  لبنند الننراز  واةنن  اليننزل بننااهن منن  وجهننحء المصننرةة    واننح  التراةننل االج

للتراةل االجتمحلى للجمعةة العمومةة لشراة الجرةدة فالتحء ياه الجمعةة الاة  بللوا فى  امتداداً 
لتوًا احاوا جمةعًح م  امثرةحء واوى المرااز العلةح فى  (113)إلى  ارتفعوا( لتوًا ثن 60البداةة )

من   واثانح من  ابنحر امقبنح  الب د واح  م  بةناهن لندد من  ألتنحء مجلنس شنورى القنوااة  ولندد 
ولقند دافنع الينزل  (2)الجرةندة فنى أاينحء النب د   ااتشحرصفوة ابحر الم ك فى ا  مدةرةة لتمح  

لتبننر االسننتق   أمننرًا واقعننًح ةجننل التسننلةن بننه وتلةةننره بشننا  تنندرةجى بعنند أ  ا لنن  مصننحل  الننب د و 
ينناه المشنحراة السةحسننةة الاحتجنة لنن  تتيقن  مقدمحتنه وأيمهننح مزةند منن  المشنحراة السةحسننةة اةنر أ  

امننو الننولى السةحسننى ةجننل أ  تقتصننر للننى صننفوة ابننحر المنن ك وقنند وقفنن  الجرةنندة تنند تعنندة  
قحاو  لتوةة المجحلس الميلةة والتشرةعةة والاى اح  ةشتر  فى العتو أال  تقن  التنرامل التنى 

 ا تةنننحرينعمننند بيةنننث ةنننتن ةننندفعهح لننن   مسنننة  جاةهنننًح   امنننح  حلبننن  ب ل نننحء مزةننند مننن  السنننل ة لل
  ويثننن  الياومنننة للنننى زةنننحدة لننندد ألتنننحء المجنننحلس الميلةنننة   وينننى الهنننح إجنننراءا   بحالات نننحل

صننفوة ابننحر المنن ك فننى  اسننت حل امننح  (3)تع ننى مزةنند منن  القننوة السةحسننةة لصننفوة ابننحر المنن ك  

                                                           

    455 – 454( للى براح    مرجع سحب    ص ص 1)
    47 – 46( ةواح  لبةل رز    مرجع سحب    ص ص 2)
  الباننحء السةحسننى فننى الرةننا المصننرى تيلةنن  لجمحلننح  الصننفوة القدةمننة والجدةنندة   مرجننع سننحب     ( أيمنند زاةنند3)
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جحلس البرلمحاةنة الاصا الثحاى م  القر  التحسع ممحرسة التل  للى الصفوة اليحامة رد ح  الم
يةننث تننن تاننوة  يةمننة تشننرةعةة  1883التشننرةعةة فننى اليةننحة السةحسننةة وقنند رهننر ينناا القننحاو  لننحن 
 (14)( لتننوًا تقننون الياومننة بتعةننة  30تتننن مجلسننة  يمننح مجلننس شننورى القننوااة  وةتاننو  منن  )

ةننننة املتننننحء البنننحقة  لنننن   رةنننن  مجنننحلس المنننندةرةح    والجمع اات ننننحلمننناهن بصننننفة داممننننة وةنننتن 
 (1)من  صننفوة امقنحلةن لمندة سن  سناوا  قحبلنة للتجدةنند   اات نحبهن(لتنوًا ةنتن 83العمومةنة وتتنن )

 أ ل  للةهح الجمعةة التشرةعةة   1913ولقد تن إدمحج يحتة  الهةمتة  فى يةمة وايدة لحن 
صفوة ابنحر المن ك للنى يناه المةسسنح  التنى احان   رةقنة تشناةلهح تنةدى   ويااا سة ر        

التننى لحشننهح  حً ف نن   الث ثننة  لحمنن –صننفوة ابننحر المنن ك  –حلتننرورة إلننى أ  ةسننتاثر بعتننوةتهح ب
( تنولى رمحسنته سنبعة رةسنحء الهنن من  صنفوة ابنحر المنن ك 1912-1883مجلنس شنورى القنوااة  )

 م  أتبحع أسرة ميمد للى المقربة    امح جحء  احلبةة المعةاة  م  صفوة ابنحر امقنحلةن أةتنًح  

والناى بمقتتننحه أاشنن  مجلننس  1923رنن  ينناا الينح  يتننى إلنن   االسنتق   وصنندور دسننتور وقند 
وانننح  مننن  ال بةعنننى أ  تجننند صنننفوة ابنننحر  (2)الانننوال ومجلنننس الشنننةوت لجانننحية  للهةمنننة البرلمحاةنننة  

المنن ك  رةقهننح إلننى باننحء القننوة منن   نن   امجهننزة التافةاةننة   يةننث رلنن  تسننة ر للننى الماحصننل 
ومندةرى المندةرةح  مانا اهحةنة القنر   " الوزراء" ة التافةاةة و حصة ماحصل الارحر العلةح فى السل 

ياحن الرقحبة للى إبة  رابة اراجلةز فى  التقحءالتحسع لشر   واح  م  ال بةعى أةتًح أ  ةيدث 
الافوا السةحسى  امتدادالب د وبة  رابة صفوة ابحر الم ك فى اسل الافوا السةحسى ممح أدى إلى 

سنننة رتهن  همنننح دلمتننن صنننفوة ابنننحر المننن ك إلنننى المانننح   الرةفةنننة الواقعنننة تيننن  سنننة رتهن   وينننو ل
صنن يحته اردارةننة  االقتصننحدةة   ويةننث وجنند ارومننر فننةهن المةةنندة  ال بةعننة  لسةحسننته الزرالةننة واذ
فاراد أ  ةتوج ياا التاةةد بيصولهن للى ماحصل فى المواقع التافةاةة بيةث ةوتع التاةةد موتنع 
التافةنننا   وقننند لنننة  ارومنننر بحلفعننن  لنننددًا مننناهن فنننى المصنننحل  الياومةنننة والمةسسنننح  شنننبه الاةحبةنننة 

( لةعملنننوا بمثحبنننة وسننن حء    الننن والجمعةنننة العمومةنننة  –والمجنننحلس التشنننرةعةة  –)المجنننحلس الميلةنننة 
          (3)سةحسةة أو للمةة   مسبحلبتعة  مدةرة  إاجلةز فةهح   ال ةاصفى اممحا  التى  ل يت  

                                                           

(   المةسسننة العحمننة لل بحلننة 1882-1866( لبنند العزةننز الرفننحلى   فجننر اليةننحة الاةحبةننة فننى مصننر اليدةثننة )1)
   15 – 9  ص ص  1964والاشر   القحيرة   

(   ماتبنننة اهتننة الشنننر    1952-1923سنننة والياننن فنننى مصننر العهننند البرلمننحاى )( للننى الننندة  ينن     السةح2)
   112 – 110  ص ص  1977القحيرة   

( أيمنند زاةنند   الباننحء السةحسننى فننى الرةننا المصننرى تيلةنن  لجمحلننح  الصننفوة القدةمننة والجدةنندة   مرجننع سننحب    3)
   347ص 



 د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى     سي في الريف المصري          الوعي السيا
 

 119 اصدارات المركز الديمقراطي العربيحدى ا

 

وبننحلران منن  أ  صننفوة ابننحر المنن ك منن  امتننراك رلنن  تيتنن  الماحصننل العلةننح فننى السننل ة        
يتنى الينرل العحلمةنة امولنى   إال أ  سةحسنة اراجلةنز بندأ  تندلو "  الماحصل الوزارةة" التافةاةة 

"  بحشنوا  القندامىوأ  ةسنتبد  ال–  صنفوة ابنحر المن ك المصنرةة  –إلى مجحلسة الو اةة  القندامى 
بياومننة منن  صننفوة ابننحر المنن ك ولقنند ينندث الننك بحلتننب  يةننث سننة ر  صننفوة ابننحر  " امجحاننل

واحا  البداةة اليقةقةة لامنو  (1)حلةة م  ألتحمهح  لوأصبيوا ةشالو  اسبة   الوزاراالم ك للى 
ةث ينى وزارة الولى السةحسى لدى صفوة ابحر الم ك فى أو  وزارة سةحسنةة فنى تنحرة  مصنر اليند

لندلى ةان  بحشنح   والتنى انح  لهنح برانحم  سةحسنى ةتنم  تيقةن  المهنحن السةحسنةة التنى سنتقون بهننح 
اممنر الناى انح  لنه  االسنتق  من  أجن   اتفنح والوصنو  إلنى  االينت  لتيدةد الع قة الجدةدة مع 

مشننحراة فننى باننحء صننفوة ابننحر المنن ك فننى المجننحلس التافةاةننة لاننى تيننحو  بهننح ال اسننت دانامثننر فننى 
وبنننالك رهنننر  صنننفوة ابنننحر المننن ك للنننى المسنننرو السةحسنننى لتثبةننن  وجودينننح  (2)القنننوة السةحسنننةة  

ولتيقة  مسعحيح تدرةجةًح لليد م  افوا صفوة امتراك ممح جعلهن ةاواو  رااًح أسحسةًح فى المجتمع 
  

ح  التافةاةنة والتشننرةعةة والشنك أ  افنوا صننفوة ابنحر المن ك دا نن  امينزال السةحسنةة والهةمنن       
اننح  ةسننتهدا أسحسننًح اليفننحر للننى مصننحليهح ورابتهننح فننى اليصننو  للننى السننل ة السةحسننةة التننى 
تمااهنح من  ين  مشننحالهح منع الجهنحز اردارى للدولننه وأجهنزة السنل ة للننى احفنة مسنتوةحتهح و حصننة 

تاصنة  يةبنتهن فنى تلنك التى توجد فى المدةرةح  والماح   التى تترانز فةهنح أراتنةهن ورابنتهن فنى 
الماح     وةبدو أاهح اجي  فى الك يةث أصبي  تتيان فى س  القنرارا  السةحسنةة لن   رةن  
الهةمنننح  التشنننرةعةة وياننناا فقننند شنننحرا  صنننفوة ابنننحر المننن ك فنننى اليةنننحة الاةحبةنننة للنننب د تعبةنننرًا لننن  

ى إدارة أمنور النب د يراتهن السةحسةة واتةجة لامو ولةهن السةحسى   يةث سحيموا باصةل ابةنر فن
لاحصنر من  صنفوة ابنحر  الشنتراك   وبالك فااهح تعد أو  ميحولة فى القنر  التحسنع لشنر  اليةوةة

   الم ك فى اليةحة السةحسةة 
 -دور الصفوة فى الثورة العرابية بين التأييد والرفض : -    

معةاننة  ميننواءثننورة اننح  ةمةنن  الاثةننرو  فننى الننرأى إلننى أ  د ننو  صننفوة ابننحر المنن ك فننى ال       
مصننحليهن ووجنندوا أ  التةننحر الثننورى جننحرا  رجننوا جمةعننًح منن    ااتهنن ومصننحل   حصننة   ولانندمح 

اح  الك يقةقة تا   للى البعا فلةس معاحه أ   المةدا  الثورى   لا  ياا الرأى   ةر ماه لو

                                                           

ارر : لحصن الدسوقى   أالم تلفة   الوزراك فى ( لمزةد م  التفصة  يو  اسبة تشاة  صفوة ابحر الم 1)
ص          (   مرجع سحب    ص1952-1914ابحر م ك امراتى الزرالةة ودورين فى المجتمع المصرى )

218 – 225     
    57(   مرجع سحب    ص 1952-1923( للى الدة  ي     السةحسة واليان فى مصر العهد البرلمحاى )2)
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إلنى الجبهنة  وااتنموا  ةعمن للى الا    فمعروا أ  صفوة ابحر الم ك م  امتراك قد تراجعوا ب
المعحرتة للثورة وقد اح  م  المتوقع النك إا اةنا ةسنتمرو  فنى ثنورة شنعحريح مصنر للمصنرةة    

وقفنوا سندًا أمنحن تيقةن   هامح اح  ياحك بعا م  صفوة ابحر الم ك أمثح  سل ح  بحشح ومن  تبعن
الثورة وقدموا لهح المعحواة االاتصحر الثورى   أمح بحقى صفوة ابحر الم ك فقد واصلوا مسةرتهن مع 

انو  ويندة واحا  مصنر جمةعهنح بمنح فةهنح قنوة ينةالء المن ك ت   " سواء المحدى أو المعاوى "والتاةةد 
    متاحملة
صنفوة امجحانل  اولقد رهر الك التاةةد لادمح رفع  الثورة العرابةنة شنعحر القتنحء للنى افنو        

أ  تقننا صننفوة ابننحر المنن ك وراء الثننورة العرابةننة فننى منن  امتننراك والشرااسننة   يةننث اننح   بةعةننًح 
منن  السننل ة لتصننب   حلصننة لهننن    "تننراك والشرااسننة الجحاننل منن  ام "ميحولننة لتايةننة تلننك ال بقننة 

ورهر الك واتيًح لادمح تصدوا للياومة فى مجلس شورى الاوال يةث  حلبوا بتنرورة  ماحقشنة 
قننرار مبنندأ المسننمولةة الوزارةننة وقنند لبننروا لنن  المةزااةننة ورفتننوا فننا المجلننس إال ببعنند ماحقشنن تهح واذ

مننوقفهن ينناا بمشننحراتهن فننى الجمعةننة الو اةننة التننى أصنندر  ال ميننة الو اةننة وزاد منن  تاةةنندين مننح 
يدث فى بداةة لهد توفة  يةث إللحء دة  المقحبلة   واح  ياا ةعاى تنةحع اممنوا  التنى دفعوينح 

ح   بةعةننًح أ  ةاننو  صننفوة ابننحر المنن ك أاثننر سنن  ًح ثننن لننودة التننرامل إلننى مننح احانن  للةننة وانن
للثننورة لنن   رةنن   المبدمةننةامننح تجلنن  مرننحير التاةةنند أةتننًح فننى المسننحلدا   رللننحء ينناا القننحاو   

ينننو  لرابنننى والت نننوع للجنننةل   والتبنننرع لنننه بحلمنننح    وقنننحن بهننناا  االلتفنننحاتشنننجةع الف ينننة  للنننى 
لنننه فرصنننة  أتةيننن جلنننس شنننورى الانننوال الننناة  التينننرك بعنننا صنننفوة ابنننحر المننن ك مننن  ألتنننحء م

ب ةعنحز من   –المشحراة فى الثنورة فنى بنداةتهح   ومن  مرنحير التاةةند ام نرى توقةنع العمند والمشنحة  
للنى ميحتنر تاةةند لعرابننى بيةنث ةفنوا اممنر لنه منن   –قنوة تارةمةنة للثنورة احان  تجننول الق نر 

ميحتننر  وجننر  الميننحوال  منن  شننرةا جحاننل الشننعل ويننثهن للف يننة  للننى التوقةننع للننى ينناه ال
بحشح واراجلةز فى التفرقة بة  الثورة وصفوة ابحر الم ك   إال أ  اميداث زاد  م  التراب  بةاهن 

ولقنند اننح  ابننحر المنن ك منن  املةننح  ةهنندفو  منن  وراء  (1)فننى الفتننرة امولننى منن  وزارة البننحرودى  
شحراة فى السل ة فنى إ نحر الارنحن القنحمن ولنن مشحراتهن فى الثورة اليصو  للى أابر قدر م  الم

 ةاواوا ةستهدفو  إيداث تلةةر أسحسى فى المجتمع أو فى ارحن اليان   
تلةنر يناا  وبحلران م  ياا التاةةد إال أاه لن ةاتل له الاجحو إلى الاهحةنة   يةنث سنرلح  منح       

مح رهنر  لاند الانوال وتنبح  الموقا وبدأ  صفوة ابحر الم ك ةت لو  ل  الثورة    حصة لاد
الجةل فارة لز  ال دةوى والتى أزلجن  صنفوة ابنحر المن ك ولنن ةوافقنوا للةهنح مانه ةمثن  السنل ة 

                                                           

   1981سحلن   القوى االجتمحلةة فى الثورة العرابةة   الهةمة المصرةة العحمة للاتنحل   القنحيرة    ( ل ةفة ميمد1)
 الفص  الثحاى لشر    
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التننى تيمننى مصننحليهن االقتصننحدةة   امننح يننحولوا أ  ةقاعننوا الاننحس بعصننةح  لرابننى ورفحقننه بعنند أ  
ال ندةوى ماشنورًا ةندلو فةنه إلنى أصدر السل ح  العثمنحاى قنرارًا بنالك   وفتنً  لن  النك فقند أرسن  

مسحادة اراجلةز وتجاةند بعنا التنبح  المصنرةة  للعمن  تند ب دينن   امنح النا بعنا ألتنحء 
إلننى ال نندةوى  ل اتننمحنالوفنند بحلتاقنن  فننى الرةننا للتنناثةر للننى بعننا العمنند وصننفوة ابننحر المنن ك 

ةننز ممننح أدى إلننى يزةمننة إلنةهن ومسننحلدة اراجل ل اتننمحنبحلفعنن  إقاننحع بعننا العاحصننر  واسنت حلوا
 (1)الت  الابةر  

قنننحن بنننه بعنننا صنننفوة ابنننحر المننن ك ينننو شنننا  بقةنننة صنننفوة المننن ك النننزرالةة   ولنننن ةاننن  منننح       
 زرة الثنننورة باننن  منننحاهنننن ولملنننوا للنننى منننة مفلنننحلبةتهن رننن  بجحانننل الثنننورة يتنننى الاهحةنننة وقنننحموا بننندور 

دورين بامحاة وو اةة واذ  اح  بعتهن  م  جهود فى م تلا أدورايح   وقد أدى احلبةتهن است حلوا
 واسننتولواالموقننا لصننحليهن فجمعننوا التبرلننح  منن  الف يننة   اسننتللوامنن  صننفوة العمنند والمشننحة  قنند 

للةهنننح مافسنننهن   إال أ  النننك لنننن ةرهنننر إال بعننند أ  رهنننر  بنننوادر فشننن  الثنننورة وينننو موقنننا تيننندد 
اا احان لبتبعةتهن لصفوة ابحر الم ك وبحلتنحلى ل الصنفوة الرةفةنة من  ابنحر المن ك والعمند  ياومنة واذ

موقفًح متلةرًا م  الثورة يةث وقفوا بجواريح فى البداةة ثن ت لوا لاهح فةمح بعد    ات ا والمشحة  قد 
فمننن  الواتننن  أ  الننناى يةنننا لرهنننور الثنننورة ينننن جمحلنننة مننن  المثقفنننة  الننناة  ةاتمنننو  إلنننى ال بقنننة 

ال ننحرج اتةجنة للاهتنة العلمةنة التنى أد لهنح ميمند للننى المتوسن ة الاحشنمة الناة  تلقنوا تعلنةمهن فنى 
إلننى الصننفوة العسننارةة التننى  أ ننا  للننى لحتقهننح القةننحن  االاتننمحنوالتننى سننحلدتهن فةمننح بعنند إلننى 

 بحلثورة العرابةة  
 -: 1919الصفوة ودورها السياسى فى ثورة  -    

بحلمسالة  ااشلل ة  التى قد سحيم  فى صعود واتوج صفوة المثقف 1919الشك أ  ثورة        
ومقحومتنه يتنى أصنبي   ل ينت  المصرةة مانا القنر  التحسنع لشنر   يةنث تماان  من  التصندى 

الينرل العحلمةننة  ااتهنن أبنرز قننوة و اةنة رهننر  للنى مسننرو الاتنح  الننو اى فنى مصننر   ومنح أ  
  الشنعل يتنى تماان  صنفوة المثقفنة  من  تنالةا الوفند المصنرى اةحبةنة لن 1918امولى فى لنحن 

والاى رن  ةمثن  العمنود الفقنرى فنى اليةنحة السةحسنةة المصنرةة لمندة تزةند لن  ث ثنة  لحمنًح   وانح  
 إلى أ  قتةة مصر قتةة دولةة   استاحداً م  أيدافه لرا قتةة مصر للى مةتمر الصل  

 1918اننوفمبر 13  أللانن  الهدانة يتننى بندأ  اليراننة الو اةننة تعلن  لنن  افسنهح ففننى إومنح        
ايننل ث ثننة منن  الزلمننحء الننو اةة  ويننن سننعد زالننو  وللننى شننعراوى ولبنند العزةننز فهمننى لمواجهننة " 

                                                           

   429 – 428( للى شلبى   مرجع سحب    ص ص 1)
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الننب د    اسنتق  معتمند إاجلتنرا " بحلم حلنل الو اةنة والسننمحو لهنن بحلسنفر إلنى لانند  لعنرا قتنةة 
أراد  السننننل ة أ  تقتننننى للننننى اليراننننة الو اةننننة قبنننن  أ  ةسننننتفي  أمريننننح  1919مننننحرس  9وفننننى 

  ااع ال بر وتاحقله الشعل يتى أوافتهن إلى جزةرة محل ة   ومح  ورفحقهسعد زالو   فقبت  للى
فنى ان  أاينحء النب د   والتنى احان  بمثحبنة الشنرارة التنى قنحن بهنح الشنعل والتنى  1919قحم  يرانة 

أوتي  بج ء موقا جمحلح  الصفوة الم تلفة   واشف  ل  المصحل  اليقةقةة لهن فى أيداث 
   االتنننن رابح الثنننورة للنننى  واشنننتمل لاسننن  القنننحمن أو معحرتنننة مثننن  يننناا التلةةنننر   تلةةنننر فنننى ا
للننى الجاننود اراجلةننز   وق ننع   ننو  السنناة اليدةنند والتللرافننح    والهجننون للننى دوامننر  وااللتننداء

  (1)ابحر الم ك وللى ماحتل الياومة ومرااز البولةس واةر الك م  اميداث  
إلننى أ  المصننرةة  اننحاوا ةنندبرو  القةننحن بثننورة بانن   1919مولننى لثننورة تشننةر اليننوادث ا وال       

امنح  االاتفحامحتيم  ياه الالمة م  معاى  للى السل ة وميحربتهح اتةجة لامو الولى السةحسنى واذ
للنننى القنننبا للنننى  االيتجنننحجتشنننةر إلنننى أاهنننن انننحاوا ةرةننندو  لننن   رةننن  القةنننحن بمرنننحيرا  سنننلةمة 

وبنحلران من  النك إال أاهنح  التحن   بحالستق  ن لهن فى م لبهن ال حص زلمحمهن والتعبةر ل  تاةةدي
احا  يراة و اةة   فتنً  لن  أاهنح احان  تيرنى بع نا جمةنع ال بقنح  بان  منحفى يناه الالمنة 

 (2)  1919محرس  17سةرن شةتهحن إلى إةر  اةرزو  فى  همح أادم  معاى وياا 
فننى أزمننة أو ثننورة لحمننة مننةثرة للننى مسننةرة يةحتننه قنندر والواقننع أاننه لننن ةانن  الشننعل متمحسنناًح        
  إال أ  اليدةث ل  الشعل بتلك العمومةة فةه إيدار لي   بقنح  أ نرى   1919فى ثورة  هتمحسا

لن ةا  لهح مسحيمة فعحلة وال تتيةة مبحشرة بنافس القندر الناى قنحن  –ألاى صفوة ابحر الم ك   –
فنى بداةنة الثننورة يةنث سننحيم   –صنفوة ابنحر المنن ك  –يننح إاانحر دور   ال ةمانبنه الشنعل   إال أاننه 

اراجلةننز   تجانى منن  ورامننه مزةند منن  القننوة  االينت  فنى تشنناة  الوفند لتقننود بننه يرانة و اةننة تنند 
  ومااهح  االستعمحروالافوا السةحسةة  ليمحةة مصحليهح االقتصحدةة ولةس بهدا تيرةر الب د م  

لنن   إاجلتننرا اليمحةننة للننى مصننر   منن  الننك قةننحن اليننزل العمننحلى امولنن بعننا القننحدة  واتصننح ى واذ
آثننحر ينناه العوامن  ال حرجةننة أةتننًح للننى االقتصننحد المصننرى  وااعاسنن العمحلةننة  االشننترااةةبحليرانة 

وأثننر  فةنننه ممنننح أثنننر للننى مصنننحل  صنننفوة ابنننحر المننن ك االقتصننحدةة   ففنننى أثانننحء الينننرل تادسننن  
ملةنو  جاةهنًح   م  الينرل أثنر  للنى واردا  مصنر  رةوس أموا  وثنروا  قندر  بمحمنه و مسنة 
أجننورين  واا فتن ال بقنة العحملنة وزاد  لننددًا  واتسننع ممنح أثنر بنندوره فنى امنو الصنناحلة الميلةنة 

احانن  إاجلتننرا تسننتولى للةننه بسننعر اعاننس الننك أةتننًح للننى اراتننحج الزرالننى  حصننة الق نن  النناى او 
                                                           

 1983(   ماتبنة مندبولى   القنحيرة   1936-1918( لبد العرةن رمتح    ت ور اليراة الو اةة فنى مصنر )1)
    143 -  130ص   ص 

( أيمنند زاةنند   الباننحء السةحسننى فننى الرةننا المصننرى تيلةنن  لجمحلننح  الصننفوة القدةمننة والجدةنندة   مرجننع سننحب    2)
   392ص 
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لمننن ك يننن  مشنننالة الننندةوا  العقحرةنننة   وأ نننا تينننحو  فةنننه صنننفوة ابنننحر امنننا فا فنننى الوقننن  الننناى 
الف يو  إلى التجاةد بحرجبحر   فتنً  لن  تلانة اراجلةنز فنى إد نح  إصن و دسنتورى فنى النب د 

احاننن  يننناه ينننى العوامننن  التنننى سنننحيم  فنننى تانننوة  جبهنننة مننن  صنننفوة ابنننحر المننن ك ت حلنننل  (1) 
 حلران من  الفحمندة الميققنة التنى الوالنك بهندا الميحفرنة للنى مصنحليهن االقتصنحدةة بن بحالستق  

أسنننعحر  وارتفنننحعأسنننعحر الق ننن  مننن  جحانننل  ارتفنننحعتاانننر والتنننى جاحينننح صنننفوة ابنننحر المننن ك بسنننبل 
 فى امراتى الزرالةة   االرتفحعارةجحرا  الاحش  ل  

الوفند وسنةلة  إاشنحء  وانح   إصن يةحً  اتجحينحً صفوة ابحر المن ك انح   اتجحهوبحلران م  أ         
عمنن  السةحسننى ارصنن يى   ويقةقننة  ررهننحر قنندرًا منن  الننولى السةحسننى واليسننى الننو اى لنندى لل

فننى أ   لوال تراننصننفوة ابننحر المنن ك   إال أ  صننفوة ابننحر المنن ك احانن  تتيننرك فننى أ ننحر مينندد 
تصنن  امينندث إلنننى ينند وصنننفهح بننحلثورة   و ةنننر دلةنن  للنننى الننك أ  جمحلنننة الوفنند قننند ااننر  فنننى 

أاهننن سننوا ةسننعو  بننحل ر  السننلمةة والمشننرولة يةثمننح  بحالسننتق  ح الم حلبننة التواةنن  النناى فوتننه
سنعد  التقنح مصر   لالك فعادمح قحمن  الثنورة بحلفعن  للنى أثنر  استق  وجدوا إلى الك سبةً  فى 

  (2)ث موقا ال مبحالة  ام  اميد وات ا ت ل  صفوة ابحر الم ك ل  الثورة    ورفحقه
السل ح  العسارةة البرة حاةة بحلوفد والاى اح  ةتنن  استعحا تت  لادمح ا وةةاد الك مح       

 فحسننتدلىصننفوة ابننحر المنن ك منن  أمثننح  يمنند البحسنن  وللننى شننعراوى واةننرين ر فننحء ينناه الثننورة   
  ويننحو  إلقننحء  االتن رالوتاننحقل معهنن فننى إزالنة أسننبحل  لمقحبلتنهالجانرا  و سننو  ألتنحء الوفنند 

وأ   االتنن رال  ولانن  ألتننحء الوفنند أانندوا أاهننن لةسننوا مسننمولة  لنن  ينناا  هنالمسنمولةة للننى لننحتق
امننح ةاننو  بتننالةا لجاننة تع ننى منن  الترتننةح  مننح ةرتننى إأاجنن  وسننةلة لتهدمننة  ننوا ر المصننرةة  

وةنند   (3)الشننعل   يتننى تسننت ةع أ  تقننون بالبننحء الرننرا اليحتننر سننمة  بلجاننة تهدمننة ال ننوا ر 
 الم ك ل  الثورة    ياا الموقا ل  ت لى صفوة ابحر

رفتنن  الجمننوع الشننعبةة  1919دةسننمبر  7وبعنند أ  أوفنند  إاجلتننرا لجاننة ملاننر إلننى مصننر        
مقحبلتهح ولا  بدأ بعا صفوة ابحر الم ك ةتصلو  بهح   واجي  اللجاة فى التفحوا مع بعا 

ةر الثننحمر المعتنندلة  منن  الوفنند ود لنن  معهننن فننى مفحوتننح  لننن تسننفر لنن  شنن  سننوى تهدمننة الجمننحي

                                                           

  ص  1977( لبد البحس  لبد المع ى   الصراع ال بقى فى القرةة المصرةة   دار الثقحفة الجدةدة   القحيرة   1)
   66 – 65ص 
باننحء السةحسننى فننى الرةننا المصننرى تيلةنن  لجمحلننح  الصننفوة القدةمننة والجدةنندة   مرجننع سننحب    ( أيمنند زاةنند   ال2)

   395 – 394ص ص 
   205 - 200  ص ص  1969  مةسسة اميران   القحيرة    1919لحمًح للى ثورة  50( 3)
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وبعند يناه المفحوتنح  بنة  سنعد وملانر رهنر    فنح  فةمنح بةناهن و ن   ينناه  (1)واذ منحد الثنورة  
لمن    فحتنه منع زم منه   ولاندمح أدرك سنعد أ   الفترة محرس شمو  الوفد فنى بنحرةس مافنردًا ممنح

الوفند يةنث  نااقسنحالاةة متجهة إلى تقلةند لندلى واليةلولنة دو  يصنوله للنى النك   ممنح أدى إلنى 
بسنبل يناه ال  فننح     ل اهةننحربندأ المعتندلو  ةعملنو  بصننفة مسنتقلة لانه وتعرتنن  ويندة اممنة 

 وااتهنىورلنوا فنى النب د بهندا تهدمنة النروو الو اةنة  واالاقسنحمح وأستل  اراجلةز ياه ال  فنح  
ى تننند  للنننى ومننن  اممنننور التننن (2)يننناا ال ننن ا بتانننوة  الوفننند الرسنننمى برمحسنننة لننندلى بحشنننح ةاننن   

مننح ماحصننرة صننفوة ابننحر المنن ك منن  املةننح  لتننولى لنندلى رمحسننة الوفنند الرسننمى ورمحسننة الننوزراء   
بة  لدلى وسعد ابةرًا    االاشقح لعدلى ووزارته فى الوق  الاى أصب   تشجةعحً م  برقةح   هأرسلو 

ل فنى وفنود ولن ةاتا صفوة ابحر المن ك من  املةنح  بحلبرقةنح    بن  قندموا من  ان  يندل وصنو 
لى وفده الرسمى   واح  ا  وفد ةتاو  من  اشالويح فى ميحفرحتهن لتقدةن التاةةد إلى وز  رة لدلى واذ

 اننوال منن  لمنند وألةننح  مجننحلس ميلةننة ورجننح  قتننحء وميننحمة    وللننى الننران منن  الننك إال أااننح ال
مثلمننح سننحين  اسنت ةع أ  اااننر أ  بعننا صنفوة العمنند والمشننحة  قنند سنحيموا بحلفعنن  فننى بداةنة الثننورة

  أو فت  الماحز  مناوى للمترنحيرة   لةبعا صفوة ابحر الم ك وتمثل  تلك المسحيمة فى االستقح
للى الجاود اراجلةنز  وااللتداءأو المشحراة فى المرحيرا  وتاةديح أو المشحراة فى ألمح  العاا 

أ  ةفسنر فنى تنوء ةمان   –ةبندو  ولددين قلة  للى منح –  مشحراة صفوة العمد والمشحة  إاةر 
بعنننا اليقنننحم  ماهنننح أ  ينننةالء انننحاوا ةعةشنننو  وسننن  الف ينننة  ولقننند دفعنننتهن الرنننروا امنننح دفعننن  
الف يننة  إلننى يراننة لحمننة اتةجننة لامننو الننولى السةحسننى لنندةهن   وتننعف  االتصننحال  بننة  صننفوة 

ة  لتيقة  فى اميداث احاوا مدفول اشتراواابحر الم ك وتحبةعهن م  صفوة العمد والمشحة  الاة  
    (3)ترتب  بتيسة  أوتحلهن االقتصحدةة التى بدأ  تتديور ماا الك الوق    اقتصحدةةمصحل  
أ  صفوة ابحر الم ك   وصفوة العمد والمشحة  لن ةشتراوا فنى الثنورة أو   ممح سبوةتت         

االقتصنحدةة  السةحسنى دو  أ  تتعنرا مصنحليهنوالافنوا فى من  ورامهنح ينو تيقةن  مزةند من  القنوة 
لل  نر لانن  بعنند أ  أدرانوا أ  الثننورة سننتهدد مصنحليهن االقتصننحدةة لل  ننر لان  بعنند أ  أدراننوا أ  

شننترك الننبعا منناهن فننى اوا فننى ميحربننة الثننورة بانن  الوسننحم    يةننث ءالثننورة سننتهدد مصننحليهن بنند
                                                           

الفصنن  الثحلننث  (   مرجننع سننحب   1936-1918( لبنند العرننةن رمتننح    ت ننور اليراننة الو اةننة فننى مصننر )1)
 والرابع  

  ص  1975( لبد ال حل  ميمد الشة    سعد زالو  ودوره فى السةحسة المصرةة   ماتبة مدبولى   القحيرة   2)
   503 – 501ص 
( أيمنند زاةنند   الباننحء السةحسننى فننى الرةننا المصننرى تيلةنن  لجمحلننح  الصننفوة القدةمننة والجدةنندة   مرجننع سننحب    3)

   405  – 398ص ص 
 



 د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى     سي في الريف المصري          الوعي السيا
 

 125 اصدارات المركز الديمقراطي العربيحدى ا

 

اننر التننى للمسننحلدة فننى إاجننحو مهمننة لجاننة مل اسننتعدادينلجننح  تهدمننة ال ننوا ر   وأبنندى الاثةننرو  
اا احا  صفوة ابحر الم ك وصفوة العمند والمشنحة  قند  نحاوا الثنورة اذ   و  ال     لقح عهح ا  الشع

  فمنن  الواتنن  أ  النناى يةننا لرهننور الثننورة يننن الف يننة  والمننورفة  النناة  لننن تتجننه  ىءبعننا الشنن
امننح ايننو  فقنن    االسننتق  أينندافهن منن  المشننحراة فننى الثننورة ايننو الننت لص منن  اراجلةننز وتيقةنن   واذ

 الت لص م  صفوة ابحر الم ك أةتًح  
 -الصفوة ودورها فى الحياة القتصادية : -    

الاشننح  التجننحرى  وا ننت  الصنناحلى  االسننتثمحرفننى إ ننحر تزاةنند اشننح  الرأسننمحلةة فننى مجننح         
ة والصنناحلى للمصننرةة  بحلاشننح  التجننحرى والصنناحلى لألجحاننل اممننر النناى أفتننى إلننى درجننة لحلةنن

م  التدا   والتشحبك بة  الجحابة  المصرى وامجابى   وفى ياا الوق  سع  الرأسمحلةة المصرةة 
باموا  مصرةة لةعم   1920إبرة   13الماواة م  صفوة ابحر الم ك إلى تاسةس باك مصر فى 

وأيحدةثننه  همنن  أجنن  مصننر ولمصننلية أباحمهننح   واننح  أو  منن  اننحدى ب اشننحء باننك مصننر فننى   بنن
الزلةن االقتصحدى المعروا "  لعن  ينرل " الناى مهند ال رةن  إلنى منة د رأسنمحلةة و اةنة  هواتب

 حلصننة للمشننحراة فننى تاسنننةس باننك مصننر مننن  أسننهن مصننرةة  حلصنننة   ومنن  مسننحيمة  و اةنننة  
 اسنتعراامحلةنة   ومن   ن   تجالمحلةنة مصنرةة من  م تلنا ال بقنح  اتجاةايدرو  م  أصو  

( مسنحيمًح وجمنةعهن من  126ى مرسنون التاسنةس اجند أ  لنددين بلند )أسمحء المسحيمة   النواردة فن
  (1)  استثاحءالمصرةة  ب  

اه إاا احا  البداةح  امولى للرأسمحلةة قد وتع  باوريح فى إوم  ثن تجدر ارشحرة إلى        
شا  م  فمة ابحر الم ك لهد ميمد للى أثاحء ميحوالته لتاوة   بقة م  جمحلح  الصفوة ت  

له فى باحء السل ة وبحلفع  مثل  ياه الصفوة الاواة اليقةقةة للرأسمحلةة المصرةة  تاو  لواحً 
سمحلة    ف   رهور  القدةمة التى بدأ  تتشا  أبعحدينح وم ميهح ابتداءً  م  لهد سعةد واذ

  القحلدة امسحسةة إالرأسمحلةة المصرةة الو اةة قد رهر  للى ةد  لع  يرل والميق  
م  صفوة ابحر م ك امراتى الزرالةة   الاة   اايدر المةسسةة  لباك مصر قد  لأللتحء

يحولوا أ  ةاحفسوا امجحال فى اشح هن التجحرى والصاحلى   فاسهموا فى تاسةس ياا الباك   
وللى أثر تاسةسه تن إاشحء شراح  صاحلةة مث  شراة مصر للاتح  وشراة مصر لللز  والاسة  

    دو  التحلى ةوت  الشراح  التى أقحمهح باك مصروالج (2)واةريمح  
 (1) 1945أين الشراح  التى أاشايح باك مصر يتى ساة ةوت   (1جدو  رقن )

 

                                                           

   66  ص مرجع سحب  فى الرةا المصرى    ل ستثمحر( ميمد ةحسر ال واجة   امصو  االجتمحلةة 1)
    ( لبد الس ن لبد اليمةد لحمر   الرأسمحلةة الصاحلةة ودوريح فى مصر فى مريلة المشرولح  اليرة 2)
   67 – 60  ص ص  1992(   الهةمة المصرةة العحمة للاتحل   القحيرة   1916-1957)
   70فى الرةا المصرى   مرجع سحب    ص  ل ستثمحر( ميمد ةحسر ال واجة   امصو  االجتمحلةة 1)



 د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى     سي في الريف المصري          الوعي السيا
 

 126 اصدارات المركز الديمقراطي العربيحدى ا

 

 اسننن الشنننننراح  ن
تحرة  
 التاسةس

راس مح  
الشراة 
 امو 

راس مح  الشراة 
 1954يتى لحن 

 هألا جاة 50 5000 1922 م بعة مصر -1
 هألا جاة250 30.000 1924 يل  امق ح شراة مصر لتجحرة و  -2

3- 
الشراة المسحيمة المصرةة لصاحلة 

 الور 
 هألا جاة 30 30.000 1923

 هألا جاة150 40.000 1925 شراة مصر للاق  والم ية -4
 هألا جاة 75 15.000 1925 شراة مصر للسةامح -5

 ملةو  300.000 1927 شراة مصر للز  واس  الق   -6

 هألا جاة250 10.000 1927 صر لاسة  اليرةرشراة م -7
 هألا جاة 75 20.000 1927 شراة مصر لمصحةد امسمحك -8
 هألا جاة 45 10.000 1927 شراة مصر للاتح  -9

 هألا جاة160 120.000 1930 شراة مصر لتصدةر امق ح  -10
 هألا جاة 80 20.000 1932 شراة مصر لل ةرا  -11
 هألا جاة 80 5000 1932 المصرةة لح شراة بةع المصاو  -12
 ن 200.000 1934 شراة مصر للتامة  -13
 هألا جاة200 100.000 1934 شراة مصر للم ية البيرةة -14
 ن 7000 1934 شراة مصر للسةحية -15

16- 
شراة مصر لدبحاة وصبحاة 

 الجلود
 هألا جاة 50 5000 1934

 اصا ملةو  جاةة 250.000 1938 شراة مصر لللز  والاسة  الرفةع -17
 ن 40.000 1938 شراة مصر للماحجن والميحجر -18

19- 
شراة مصر للصاحلة وتجحرة 

 الزةو 
 ن 30.000 1938

  باننك مصننر قنند شننجع للننى تاسننةس لنندد ابةننر منن  إومنن   نن   الجنندو  السننحب  ةتتنن         
وس أمنننوالهن فنننى ة وا بنننر الشنننراح  وفقنننًح ل  ننن   موينننة أراد لننن   رةقهنننح إد نننح  المصنننرةة  لةشنننحرا

وس أمنوالهن للمشنحراة فنى يناه ة م تلا مةحدة  الاشح  االقتصحدى ولن تا  مسحيمة المصرةة  بنر 
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الشراح  م  قب  بحلمسالة السهلة   ف  ةما  ميد أ  ةلف  لحم  العقلةة الزرالةة فنى يناا الشنا  
   التجحرة والصاحلة  وس امموا  المصرةة م  مةداة والتى لحوا  إلى يد ابةر للى إقصحء ر 

امجابةة ولن تجد م  اممنوا  المصنرةة ماحفسنة  االستثمحرا وبالك ترك المجح  فسةيًح أمحن        
اا شحرا  اممنوا  المصنرةة فنى القلةن  الانحدر رةوس اممنوا  امجابةنة لنن تان  المشنحراة اذ تاار   و 

لمحلةة امجابةة   وقند احان  امرا ينى بةاهمح مشحراة متاحفمة   ب  احا  السة رة الفعلةة للقوى ا
وامرا بحلاسنننبة لاثةنننر مننناهن ينننى المصننندر  ايتمنننحمهنالتنننراث الننناى ةعتنننز بنننه المصنننرةو  وةولوانننه 

ة فتابعث ماهح ثروا  جدةدة فنى مواسنن ماترمنة متعحقبنة   ومن  ثنن رق  لهح قوى  حمالويةد للثروة 
محلنه  بحستل  التى تلرةه  االستقرارلاحصر احا  امرا ثروة ة مم  إلةهح محلاهح ماه ةجد فةهح 

الفانننحء   تلنننك النننروو سنننحلد  صنننفوة ابنننحر المننن ك للنننى أال ةسنننتثمروا  هال ةهنننددفةهنننح إا ينننى ثنننروة 
أموالهن فى فروع الاشح  ام رى م  تجحرى وصاحلى وألمح  وباوك والتى أفرد  فى افس الوقن  

  (1)المجح  واسعًح و صبًح أمحن راس المح  امجابى  
اه لادمح يب   أسعحر الق   ال حن فى الث ثةاةح  يبو نًح ابةنرًا فنى امسنوا  العحلمةنة إإال        

  ورأى صننفوة ابننحر المنن ك المصننرةة  فننى الزرالننة مافنناًا أقنن  ربيننًح لننرةوس أمننوالهن   فننحتجهوا إلننى 
ة  حلصة فى الصاحلة وسحلدين للى الك باك مصر الاى تاسس برةوس أموا  مصرة االستثمحر

  يةننث قننحن بتاسننةس ينناه الشننراح  بحلتعننحو  مننع المسننتثمرة  الصنناحلةة  المصننرةة  وامجحاننل   
سنننمع  البانننك وشنننهرته امةسسنننة مصنننرةة و اةنننة  حلصنننة رةوس اممنننوا  ال حلصنننة مننن   واجتننناب 

المسنننحلك التقلةدةنننة التنننى احاننن  تتجنننه فةهنننح انننحمرا والتجنننحرة وألمنننح  البانننحء   وانننح  البانننك إاا رأى 
وشننرامهح  امتصحصننهححلسننًح منن  الجمهننور لنن  شننراء أسننهن معةاننة فننى بعننا الشننراح  بننحدر إلننى تق

  (1)مةقتًح لةتمهح إلى موجوداته   ثن ةعود إلى بةعهح م  جدةد لادمح تصب  قةمتهح أاثر ثبحتًح  

                                                           

 -( لمزةد م  التفصة  أارر :1)
 (   دار قبنننحء 1952-1837لحصننن الدسننوقى   رةوا لبننحس   ابننحر المنن ك والف يننة  فننى مصننر ) -

   137 – 131ص ص    1991لل بحلة والاشر   القحيرة   
                ابةننننننن  لبننننننند اليمةننننننند سنننننننةد أيمننننننند   الاشنننننننح  االقتصنننننننحدى لألجحانننننننل وأثنننننننره فنننننننى المجتمنننننننع المصنننننننرى  -         

   100 – 90ص ص    1982   القحيرة   لالهةمة المصرةة العحمة للاتح (  1922-1952)            
 
  تعرةنل وتعلةن   االشنترااةةحصنة إلنى فى مصر م  المشنرولح  ال  االقتصحدى( بحترةك أوبرةح    ثورة الارحن 1)

     30  ص  1970 ةرى يمحد   الهةمة العحمة للتالةا   القحيرة   
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م  ثن وجد  صنفوة ابنحر المن ك فنى بانك مصنر وشنراحته تارةمنًح مةسسنةًح ماحسنبًح لتيقةن         
اللحةة   وبالك أصب  فى اتو  العشرةاةح  والث ثةاةنح  مجمولنة من  الشنراح  ماوانه من   ياه

االقتصحدى   وبنالك ا ينر  بحالستق   بقة احشمة م  البرجوازةة الميلةة تتمةز بمصرةتهح وتدة  
امجحانل لأللمنح  الصناحلةة والتجحرةنة    ايتانحرللى تجربة باك مصر أاهح اجي  فى أ  تاسر 

 اقتصنحدسنحيم  فنى إقحمنة صناحلة الاسنة  الق ن  التنى قند تنا ر  من  قبن    ووتنع  أسنس امح 
    ل قتصحد االستعمحرأاثر تاوةعًح ولااهح والشك فشل  فى أ  تعحد  للى ايو أسحس ال حبع 

والوات  أ  الصفوة الرأسمحلةة والتى تايدر م  ابنحر من ك امراتنى الزرالةنة قند سنة ر         
والسةحسنةة واالجتمحلةنة   امنح أاهنح سةنن ر  للنى مصننحدر الملاةنة والثنروة  االقتصنحدةة للى اليةنحة
فننى آ  واينند   وأصننبي  يةحتهننح تعبننر  "القننوة السةحسننةة  "  والسننل ة  " االقتصننحدةةالقننوة  "والنند   

واينندة افلتهننح شننباة منن  الع قننح  العحملةننة القوةننة منن  امصنننهحر  واجتمحلةننةلنن  رننروا تحرة ةننة 
سننننحل بننننة  صننننفوة العننننحم     وقنننند احانننن  التيحلفننننح  والتشننننحباح  والتنننندا    امسننننرةة فننننى واما

تتنن  فننى  رةقننة تاننوة  اولعنن  يناا قنند  (2)والسةحسننةة  واالجتمحلةننة االقتصننحدةةالمجنحال  الم تلفننة 

الشراح  والمصحرا العقحرةة والتجحرةة والمشرولح  الصاحلةة التى اح  مقرينح فنى أالنل اميةنح  
د  الابةرة ولواصن امقحلةن ومرااز القرى الصلةرة   وةوت  الجدو  التحلى التاوة  العحملى فى الم

لأللتحء المةسسةة  لباك مصر والاة  ةايدرو  م  أصو  اجتمحلةة زرالةة وتجحرةة والتى تمتد 
 جاوريح م  صفوة ابحر م ك امراتى الزرالةة   

 (2جدو  رقن )
 (1)  1920سمحلةة المةسسة لباك مصر ماا التاوة  العحملى للصفوة الرأ

 

 تحرة  التاسةس اوع الشراة أين املتحء المةسسة  ن

1- 
أيمننند مننندي  ةاننن    ميمننند  لعننن  
يننننننننرل   فننننننننةاد سننننننننل ح    ةوسننننننننا 
 الق حوى   أربعة م  أسرة اللوزى 

 1927/  8/  26 شراة مصر للاسة 

 1927/  8/  26 شراة مصر للاتح ميمود بهاسنى   فنةاد سنل ح  لبند   -2
                                                           

       لا بننننة االافتننننحو االقصننننحدى فننننى مصننننر  االجتمحلةننننة( سننننحمةة سننننعةد إمننننحن   منننن  ةملننننك مصننننر دراسننننة لألصننننو  2)
   47 - 46  ص ص  1986(   دار المستقب  العربى   القحيرة   1974-1980)
   67فى الرةا المصرى   مرجع سحب    ص  ل ستثمحر( ميمد ةحسر ال واجة   امصو  االجتمحلةة 1)
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 د  لع  يرل  الفتحو اللوزى   ميم

ميمنند ميمننود  لةنن    ميمنند شننفة   -3
 بحشح     

الشراة المسحيمة 
 للميحرةث

3  /9  /1929 

4- 
ميمنننننننند بنننننننندراوى لحشننننننننور   أيمنننننننند 
منندي  ةانن   ميمنند  لعنن  يننرل   

 ميمد الشعراوى   سةد  شبه 

شراة مصر لللز  
 واس  الق  

27  /8  /1927 

5- 
اوى لحشنور   بنولص يانح ميمد بندر 

   ميمد فتيى ةا  
الشراة المسحيمة 

 للصيحفة
9  /2  /1925 

6- 
أيمنننند منننندي  ةانننن    لبنننند اليمةنننند 
البسننةواى   لبنند العرننةن المصننرى   

 ميمد  لع  يرل 

الشراة المسحيمة 
المصرةة لتجحرة 

 امق ح 
10  /4  /1925 

 االسنتثمحرةةعحملةنة فنى تانوة  الشنراح  وةتت  م  الجدو  السحب  مدى مسحيمة الصفوة ال       
منن  مشننرولح  باننك مصننر يةننث اجنند أ  ألتننحء الصننفوة المةسسننة  لباننك مصننر منن  ابننحر منن ك 
امراتننننى الزرالةننننة النننناة  قننننحموا بتاسننننةس معرننننن الشننننراح    وبننننالك تاننننو  قنننند لعبنننن  الجمحلننننح  

ة  لتننننوةة الشننننراح  الرأسننننمحلةة منننن  صننننفوة ابننننحر المنننن ك بتاوةاهننننح العننننحملى دورًا بننننحرزًا فننننى تشننننا
مننن   اً والمصننحرا العقحرةنننة   وينناا ةتتننن  فنننى لتننوةة الصنننفوة فنننى باننك مصنننر   يةنننث اجنند اثةنننر 

ألتحء صفوة العحم   مث  لحملة العبد ولحملة لبود واةريمح م  العحم   لعب  دورًا أسحسنةًح فنى 
مننع المصنرى يتننى التامةنة االقتصننحدةة واالجتمحلةنة   ينناا بحرتنحفة إلننى دورينح السةحسننى فنى المجت

   والجدو  التحلى ةوت  الك     1952قةحن ثورة 
 
 

 (3جدو  رقن )
 التاوة  العحملى للصفوة المصرةة القدةمة فى ملاةة 

 (1) 195قب  ثورة  بعا الشراح  المسحيمة
 

 ن
التاوة  
العحملى 
 للصفوة

 قةمة المسحيمة الشراح  المملواة أو المسحين فةهح

 ز  والاسة  والترةاوشراة الل لحملة دوس -1
 شراة الاصر لماتجح  الجرافة  

 هألا جاة 5.3
 هألا جاة 153.5

                                                           

   45( سحمةة سعةد إمحن   مرجع سحب    ص 1)
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 شراة التامة  اميلةة المصرةة 
 شراة شبرد للفاحد  المصرةة 

 هأالا جاة 10
 حً سهم 832

 الاة  للتامةاح  لحملة لبود  -2
 الباك المصرى لتورةا امموا  

الشننننننننننننننننراة المصننننننننننننننننرةة لألسننننننننننننننننمدة 
 حمةةوالصاحلح  الاةم

 شراة فاحد  وجة قبلى 
 بوا ر البوستة ال دةوةة

 هأالا جاة 5
 لدد ميدد قةمة المسحيمة
 لدد ميدد قةمة المسحيمة

 
 لدد ميدد قةمة المسحيمة
مملواة بحلاحم  وقةمتهح 

 هجاة 1.049.000
الشننننننننننننننراة المسننننننننننننننحيمة المصننننننننننننننرةة  لحملة العبد  -3

 للمقحوال 
الاة  العحمة متوبةس القاح  وجاول 

 دلتحال
 شراة ارساادرةة التجحرةة
 شراة التبحد  التجحرةة 

  

ألا  400مملواة بحلاحم  وقةمتهح 
 هجاة

 هأالا جاة 8
 

 

 هألا جاة 1.8
 مملواة له بحلاحم 

لحملننننة ميمنننند  -4
شننننننننننننننننننننننننننننننننرةا 

 صبرى 

 شراة الاة  للتامةاح 
شنننننننننراة الاةنننننننننن  لصننننننننناحلة امقنننننننننن ن 

 والجرافة 

- 
 

 ألا جاةة 195
 

 وةنم  صف اايدر لجدو  السحب  أ  جمحلح  الصفوة الرأسمحلةة والتى وةاشا لاح ا        
ابنننحر منننن ك امراتننننى الزرالةنننة تتنننندا   فننننى لتننننوةة الشنننراح  والمصننننحرا العقحرةننننة والمحلةننننة    

وةتت  الك فى تيحلا صفوة العحم   مث  لحملة العبد ولحملة لبود واةرين م  صنفوة العنحم   
  

قند فرتن  يندوث تندا   وتشنحبك  1952الاسة  االجتمحلى قب  ثورة والم ير أ   بةعة        
وايننندة اا  جننناور متبحةانننة    اجتمحلةنننةصنننفوة ابنننحر المننن ك وابنننحر رجنننح  الدولنننة مشنننالة  تراةبنننة 

بحللننة للننى يةانن  الباننحء االجتمحلةننة المصننرى تمثلنن  ينناه  اجتمحلةننةوالشننك أ  الننك اننح  لننه آثننحر 
رة أال ويى تراةز الثروة القومةة فى ةد يفاة قلةلة م  امفراد   ة اجتمحلةةاآلثحر فى  ل  مشالة 
واتنية بنة  منن   اجتمحلةنةوترتنل للنى يناا التراةننز وجنود فنوار   (% 0.5)بللن  اسنبتهن ينوالى 

ةملاننو    فمنن   نن   تيلةنن  مجننحلس إدارا  الشننراح  الصنناحلةة فننى تلننك الفتننرة  ةملاننو  ومنن  ال
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فردًا احاوا ةشللو  جمةع الورحما   ب  وبعتهن  960 ش صًح مصرةًح م  265  يوالى إةتت  
 ةشللو  رمحسة مجحلس اردارا  لهاه الشراح   

البانك  م لا  ممح تجدر ارشنحرة إلةنه يانح أ  بانك مصنر ةمثن  أينن يندث فنى تلنك الفتنرة          
أ   ت حعاسنصب  بعند إاشنحمه بسناوا  قلةلنة الممنو  امو  راتنحج وتسنوة  وتصناةع الق ن    امنح ا

المحدة ال حن  استةرادم  امربحو الرأسمحلةة ال حملة التى احا  تعود للةه م  جراء  االستعمحرةيرن 
لحدتهننح مصنناعة باسننعحر  ةحلةننة   بنن  وامينننن منن  الننك أ  باننك مصننر فننى تلننك  باسننعحر ر ةصننة واذ

 1952ولةننوة23 ننحرج ق ننحع الزرالننة إلننى أ  قحمنن  ثننورة  إاتننحجى اقتصننحدىالفتننرة ةمثنن   أيننن صننرو 
 (1)  

أسحسهح التقدةر الاحم  للجهود الو اةة الم لصنة من  صنفوة  يحمةواستات  ممح سب  يقةقة        
المصننرى   لانن  تجربننة  االقتصننحدابننحر المنن ك   والتننى سننحيم  فننى إاشننحء باننك مصننر لاننى ة نندن 

ا باننك مصننر احانن  انناى تجربننة جدةنندة فننى رننروا صننعبة وشننحقة واننح  البنند منن  أ  تقحبلهننح بعنن
تلنننك الصنننعوبح  وسنننحيم  فنننى تيوةننن  الرأسنننمحلةة  ىأ  تتللنننل للننن اسنننت حل الصنننعوبح  إال أاهنننح 

    ىفى المجح  الصاحلى والتجحر  االستثمحرالزرالةة إلى 
  -( :1981-1952. الصفوة ودورها السياسى فى فترة ما بعد الثورة ) ثانياا 

وة ابنحر المن ك للةهنح   وماناهن من  بسنة رة صنف 1952تسم  اليةحة السةحسةة قب  ثنورة ا        
بحليةنننحة  االرتبنننح وملاةنننحتهن لألراتنننى الزرالةنننة والتنننى سنننحلدتهن للنننى  االقتصنننحدةةالنننك مصنننحليهن 

السةحسننةة فننى أشنناحلهح وسننل حتهح الم تلفننة اليزبةنننة والتشننرةعةة والتافةاةننة بيةننث جننحء وجننودين فننى 
 واالجتمحلةنةلن  يناه المصنحل  االقتصنحدةة  الهةمح  السةحسةة م  برلمحاةة ويزبةة وياومةنة تعبةنراً 

ممح أدى فسحد اليةحة اليزةاة والسةحسةة اتةجة قتحةح الفسنحد والرشنوة التنى تللللن  فنى ان  مرنحير 
 اليةحة سواء فسحد القصر وألوااه أو فسحد القةحدا  اليزبةة والوزراء واةرين   

الم ك ودورين السةحسى تندرةجةًح إلنى تقلص يجن صفوة ابحر  1952ةولةو  23وبقةحن ثورة        
السننحمدة فنى  واالجتمحلةنةتقرةبًح   يةث قحم  الثورة بتلةر شحم  فى الارن السةحسة  ااتهحمهمحدرجة 

ق نحلى الناى ةمثلنه را هالب د   واح  م  البدةهى أ  ةتتم  ياا التلةةر القتحء للى الارحن شنب
جمحلةننةرة التننى قحمنن  احانن  اتةجننة لعوامنن  فارةننة صننفوة ابننحر المننن ك آ  ااك   والشننك أ  الثننو   واذ

 االيتانننحروشنننعور بحلسننن   بنننة  الف ينننة    لنننالك جنننحء  تعبةنننرًا لننن  الشنننعل فنننى النننت لص مننن  
السةحسننى لصننفوة ابننحر المنن ك وينندن سننة رتهن التقلةدةننة   ويننى السننة رة التننى احانن  تنناعاس تلقحمةننًح 

 امتةننننحزا ن مننننع المسننننتعمر لليصننننو  للننننى بحلسننننل ة والياننننن   فتننننً  لنننن  تيننننحلفه اسننننتمثحرينفننننى 

                                                           

   73فى الرةا المصرى   مرجع سحب    ص  ل ستثمحر( ميمد ةحسر ال واجة   امصو  االجتمحلةة 1)
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وقد جحء صدور قوااة  ارص و الزرالنى ميحولنة يحمنة لتيقةن   (1)واقتصحدةة وسةحسةة  اجتمحلةة
 ياا التلةةر  

وبحلران م  أ  التلةرا  التى أد لهح قحدة ثورة ةولةو للى توزةع امرا الزرالةة م   ن          
فننى الارننحن التعننحواى والتعلننةن قنند أينندث  تلةةننرا  أسحسننةة فننى قننوااة  ارصنن و الزرالننى والتوسننع 

التاوة  االجتمحلى للمجتمع المصرى فى الاصا الثحاى م  القر  العشرة    إال أ  ياه التلةرا  
لننن تتتنن  بجنن ء إال فننى فتننرة السننتةاح  بعنندمح وجهنن  الثننورة تننربة قوةننة إلننى صننفوة ابننحر المنن ك 

 (2)  االشترااةةةولةو  والرأسمحلةة  فةمح لرا بقوااة 
التلةننر النناى  ننرأ للننى  رة ننة الملاةننة  الزرالةننة فننى مصننر  نن   العقنندة   التبننحروةمانن         
قننحاو  ارصنن و الزرالننى منن  إجننراءا  توزةعةننة لألراتننى  هشننتم  للةننااتةجننة مبحشننرة لمننح  اآل ننرة 

لزرالننى للننى ارننحن الملاةننة الزرالةننة   ومنن  الممانن  تتبننع التلةننرا  التننى أينندثهح قننحاو  ارصنن و  ا
 (% 94.4)          فةمننح ةلننى :  بننحلران منن  بقننحء اصننةل الملاةننح  الصننلةرة ثحبتننًح  1965يتننى 

)أى بزةحدة قدريح  (%46.4)إلى  (%35.4)زداد بصورة  ملموسة م  اف   اصةبهح فى امرا قد 
 – 20م             ( وجدةر بحلم يرة أةتًح أ  لدد الملاةح  المتوس ة فى الشرةية% 11.2

 ازداد بعند صندور قنحاو  ارصن و الزرالنى امو    امنح  حً ألفن 30 حً ألفن 22زداد من  اقند  حً فداا 50
)أى بزةنحدة قندريح          ألا فندا  800فدا  إلى  حً ألف 650مسحية تلك الملاةح  المتوس ة م  

رجننة امولننى لملةننة اسننل (   وبننحلران منن  أ  امننو لنندد ومسننحية ينناه الملاةننح  ةعاننس بحلد% 23
راد صنفوة ابنحر المن ك النت لص ماهنح لزةحدتهنح املاةة أرا جدةدة ل   رة  شراء امراتى التى 

ل  اليد امقصى للملاةة المسموو به   إال أ  الشرام  ام رى م  ال بقنة المتوسن ة بقةن  دوامنح 
امهح م  صنفوة ابنحر المن ك تلةةر سواء فى العدد أو المسحية بحستثاحء بعا امراتى التى تن شر 

فندا ( فن   لنددين  100)م ك أاثنر من       اتةجة لزةحدتهح   أمح ب صوص صفوة ابحر الم ك 

                                                           

إلى اهحةة أزمنة  1952ةولةو  23تمحلى والسةحسى فى مصر ماا قةحن ثورة ( لبد العرةن رمتح    الصراع االج1)
   الفص  الرابع    1988  ماتبة مدبولى   القحيرة    1954محرس 

 -( لمزةد م  التفصة  أارر :2)
             (   ترجمننننة صنننلةل ب نننرس   الهةمنننة المصننننرةة 1972-1952روبنننر  منننحبرو   االقتصنننحد المصنننرى ) -          

   الفص  الرابع   1976للاتحل   القحيرة                
     وس ى فى مصر   دار قبحء لل بحلة والاشر   القحيرة  لنمةم  امح  الشحفعى   الدولة وال بقة ا -          

 ومحبعديح   273  ص  2001        
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قبننن  ت بةننن  قنننحاو  ارصننن و  (%27)      أالا محلنننك( بةامنننح ينننب  اصنننةبهن مننن   5رننن  ثحبتنننًح )
  (1)بعد القحاو    (%13)الزرالى إلى 

تجهنن  إلننى تعمةنن  القننوااة  ارصنن و الزرالننى التننى صنندر  قنند وةبنندو أ  الم منن  الممةننزة        
ويننو إلننحدة توزةننع امرا منن  الملاةننح  الابةننرة  1952ال نن  العننرةا النناى رسننمه قننحاو  سننبتمبر 

 – أاهنننح     إلنننى الملاةنننح  الصنننلةرة دو  المسنننحس باوتنننحع الملاةنننح  المتوسننن ة   وبنننحلران مننن  
إصن يةًح اقندةًح   إال أاهنح لنن تان   اً جنراءإوجه التااةد احا  تمث  للى  –قوااة  ارص و الزرالى 

امننح اننح  اللننرا ماهننح تي ننةن افوايننح السةحسننى  اجتمحلةننةتمثنن  ثننورة  تنند صننفوة ابننحر المنن ك   واذ
وتيرةننر الف يننة  منن  سننة رتهح السةحسننةة مننع تيوةنن  ثروتهننح إلننى اماشنن ة ال دمةننة التننى تت لبهننح 

 الدولة  
وتشةر البةحاح  السحلفة الاار إلى أ  ارص و الزرالى لن ةقتى للى امن  توزةنع الملاةنة        

امح أد   للةه بعا التعدة   اةر  م  يجن ا   بقة ودرجة   ااتفحلهحالموجودة قب  الثورة   واذ
انز الملاةنة اه اةر فق  م  درجة تر إولااهح لن تلةر م  المواقع والع قح  ال بقةة   وةما  القو  

الزرالةة ممح سحين فى تيس  بعا أوتحع ال بقح   حصة ال بقة المتوس ة   وةعتبنر النك أو  
امسنحس االقتصننحدى الناى سنحد فنى التانوة  االجتمننحلى قبن  الثنورة   أمنح أيننن  اسنتمرارمةشنر للنى 

ةة لننألرا الرأسننمحل االسننتل  الننام  الرأسننمحلى القنندةن فتتمثنن  فننى أشنناح   اسننتمرارالمةشننرا  للننى 
و حصننة ارننحن إةجننحر امرا سننواء بحلاقنند أو بحلمشننحراة   يةننث زاد لنندد اليةننحزا  المننةجرة تنناجةرًا 

  امننح زاد  المسننحية المننةجرة اقنندًا منن   1960لننحن  (%92)إلننى  1950لننحن  (%87)اقنندةًح منن  
 (%13)فننى افننس الفتننرة   أمننح المسننحيح  المننةجرة بحلمشننحراة فقنند زاد  منن   (%88)إلننى  (84%)

  فننننى يننننة  تاحقصنننن  امرا المننننةجرة بهنننناا الشننننا  منننن   1961لننننحن  (%18)إلننننى  1950لننننحن 
المننةجرة بحلمشننحراة  ةفدانوةند  تاننحقص لنندد ام (1)  1961لننحن  (%12)إلننى  1950لنحن  (16%)

ايننو  االتجننحهايننو التعحمنن  الاقنندى وزةننحدة  االتجننحهداننة المننةجرة اقنندًا للننى تزاةنند امفمقحبنن  تزاةنند لنندد 
لفننحما بشننا  سننرةع   امننح ةتتنن  أةتننًح أ  العمنن  المنناجور فننى العملةننح  الزرالةننة   اسننت  ص ا

                                                           

 -( لمزةد م  التفصة  أارر :1)
–  Mabro , R , The Egyption Economy (1952-1972) , Oxford , Clarendon press , 1974 , 

p . 60 .                                                   
– Saab , G , The Egyption Agrarian Reform (1952 – 1962) , Oxford , 1969 , pp 28 – 29   

         

 -( لمزةد م  التفصة  :1)
   1978ى بننة  الت لننا والت ننوةر   دار الجحمعننح  المصننرةة   االسنناادرةة   ميمنند دوةنندار   االقتصننحد المصننر  -

     309 – 307ص ص 
– Lenin ,U , I , Development of Capitalism in Russia , progress publishers , Moscow , 

pp . 196 – 197 . 
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وتملك وسحم  اراتحج اليدةثة احلمةااة الزرالةة   والتراةل الميصنولى تسنحيننن فننى لملةننة التمننحةز 
  (2)بة  ال بقح   

لن  الصنورة  ءالشنىوةتت  ممح سب  أ  السلن ال بقنى االجتمنحلى فنى القرةنة تلةنر بعنا        
لحدة توزةعهنح للنى بقةنة ال بقنح   التى اح  للةهح م  قب     حصة بعد تفت  ملاةة ابحر الم ك واذ
والفمننح  التحلةننة لهننح وب حصننة صننفوة أااةننحء ومتوسنن ى الف يننة  ممننح أدى إلننى تيسننة  مسنننتوةح  

رالنى قند يندد  المعةشة واموتحع االجتمحلةة لهاه الصفوة الرةفةة   ومع أ  قوااة  ارصن و الز 
إال أ  التفننحو  فننى ارننحن الملاةننة رنن  قحممننًح   ومهمننح ةانن  اممننر فقنند احانن   حً الملاةننة ب مسننة  فننداا

فنى مجنحال  التلةةنر فنى يةان  الملاةنة الزرالةنة وتوزةنع ثحر اقتصحدةة بحللة اميمةنة آلهاه القوااة  
الننة والتلةةننر فننى االسنننتثمحر   النند   الزرالننى وت ننور التننراان الرأسننمحلى والق ننحع العننحملى فننى الزر 

للننى صننعةد الباننحء واراتحجةننة فننى الزرالننة   مننع مننحةتبع الننك وةنناجن لاننه منن  آثننحر بحللننة اميمةننة 
ةجحرةنة لنألرا رةمس الع قنح  ا االجتمحلى اا  ولع  م  أين آثحر قوااة  ارص و الزرالى مح
را ووتننع ينند أداننى بعقنند ارةجننحر وتااةنند اليمحةننة القحاواةننة للمسننتاجر بعنندن جننواز ال ننرد منن  ام

تمشةًح منع الندورة الزرالنة   والشنك فنى أ  ق حلنًح لرةتنًح من  سناح  الرةنا )المسنتاجرو ( قند أفنحد 
ألنا فندا  يتنى  818امح أاه اتةجة لقوااة  ارص و الزرالى فقند تنن توزةنع  م  ياه ارجراءا   

 الرةا   م  ساح  (%9)ألا أسرة تتن يوالى  342للى ايو  1970لحن 
"    صفوة أااةحء ومتوس ى الف ية  إالسةحسةة فةما  القو   االاعاحسح أمح للى صعةد        

وأالننل الرنن  أ   "الصننفوة القدةمننة  "ياننح لننن تعنند يننى افسننهح صننفوة ابننحر المنن ك  "الصننفوة الجدةنندة 
راوا الرةا الةنة الصفوة القدةمة قد أصحبهح قدر م  التيل  بيةث اجد أ  الاثةر م  ألتحمهح قد ت

وأقنننحموا فنننى المدةانننة معتمننندة  للنننى التعوةتنننح  التنننى قننندمتهح الياومنننة ارةنننر مصنننحدرة أراتنننةهن   
اعانس النك فنى التانحقا المسنتمر لاصنةل يناه امن  أراتنةهن للف ينة  وقند  ىمح تبقنوللى تاجةر 

السننة رة الفمننة فننى النند   الزرالننى وتاننحقص ألنندادين   امننح أدى الننك إلننى تننرل الافننوا المننحدى و 
الفارةة التى احا  تيتلهح   ممح سحين فى فت  مجحاًل واسعًح للصفوة الجدةندة من  أااةنحء ومتوسن ى 

فندااًح زرالةنًح( انااثر الفمنح  تمرانزًا للنى المسنتوةة  االقتصنحدى  50 - 20الف ية  )من ك منحبة  
التقلةنندى فننى القرةننة  بافوايننح اسننت حل   ينناه الفمننح  أواالجتمننحلى فننى الهةانن  الزرالننى الجدةنند إا 

والننناى تننندلن بتنننرل الفمنننح  العلةنننح مننن  صنننفوة ابنننحر المننن ك   فسنننة روا للنننى السنننل ة السةحسنننةة 
 والجمعةح  التعحواةة وأ ا  ترب هن ل قح  قوةة مع بعا امجهزة الرسمةة ام رى بحلقرةة  

إال أاهننح لننن  –   حصننة فتننرة السننتةاح –وبننحلران منن  تقلننص النندور السةحسننى للصننفوة القدةمننة        
للقدةمنة لتسنة ر  امتندادتترك المجح  للصنفوة الجدةندة من  أااةنحء ومتوسن ى الف ينة  والتنى تعتبنر 

أ  تتفنو   واست حل اهح احفستهح بشدة إبشا  احم  للى ا ح  لملةة صاع القرار السةحسى   ب  
                                                           

الهةمنننة (   1970-1952رى )( ميمنننود لبننند الفتنننة    التينننوال  االقتصنننحدةة واالجتمحلةنننة فنننى الرةنننا المصننن2)
 ومحبعديح   57  ص  1978المصرةة العحمة للاتحل   
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منن  المتوقننع أ  تانننزوى  للةهنح فننى التلللنن  إلننى المسننتوةح  العلةننح منن  التارننةن السةحسننى   ولقنند اننح 
يناه الصننفوة أمننحن الارننحن الجدةند   ولااهننح قنند تماانن  بفتنن  محلندةهح منن  مصننحدر القننوة االقتصننحدةة 

دا    واالستمرارومدا   تما  م    لهح البقحء  امتداداً م  أ  تتيو  وتتشا  وأ  تجد لافسهح 
دارةننة والعسنارةة   ولقنند سننحلديح البانحء السةحسننى الجدةند   والننك من   نن   التلللن  فننى امجهنزة ار

ولقند  (1)للنى النك أ  الارنحن الجدةند قند أرهنر فنى سناواته امولنى منةً  للتينحلا منع يناه الصنفوة  
تمتع  ياه الصفوة بتاثةر وافوا ابةرة  فى الرةا المصرى يةنث سنة ر  للنى التارنةن السةحسنى 

أيننننن قاننننوا  اليننننراك االجتمننننحلى للتارننننةن السةحسننننى أينننند  االاتمننننحءدا نننن  القرةننننة   بعنننند أ  أصننننب  
سل ة تبح  الجةل  التمحدوالصعود للى سلن السل ة للمستوةح  المرازةة   وسحلدين للى الك 

*    1952للننةهن فننى تاسننةس التارننةن السةحسننى فننى الرةننا بعنند ينن  اميننزال السةحسننةة فننى ةاننحةر 
ومنع  (2)ةقةنة لهنح أثرينح  وافنوا اقتصنحدى جعلهنن قنوة يق اجتمحلةنةوالك لمح ةتمتعو  بنه من  ماحانة 

أ  ياومة الثورة قد  ور  أسس إدارة القرةة والممحرسة السةحسةة فةهح   بمح ةسنحلد للنى اليند من  
الماو نة بهنن إلنى مةسسنح  ياومةنة فنى  اال تصحصنح افوا العمد وتسل هن والك باق  اثةر من  

تبنننحع اموامنننر ا  و فنننى يفنننر اممننن  ومرالنننحة أيانننحن القنننوااة ا تصحصنننحتهن اايصنننر الرةنننا يتنننى 
  ف اهنننح قننند أسنننق   قنننحاو  شنننر  الملاةنننة الزرالةنننة مننن  شنننرو   اردارةالصنننحدرة إلنننةهن مننن  جهنننح  

  امنح  اً لاه بشر  اليةحزة مى قدر من  امرا الزرالةنة ملانًح أو إةجنحر  واستعحاالترشة  للعمدةة 
أفسنن  الننك المجننح  المبحشننر   وقنند  االات ننحلالعمنندة منن   نن    ا تةننحرأانند القننحاو  للننى تننرورة 

للماحفسة للى ياا الماصل م  جحال ال بقح  ام رى  حصة ال بقة المتوس ة   ورانن النك فقند 
أينند منن  العننحم   أو  نال ةتقنندرنن  ماصننل العمدةننة فننى افننس العحملننة   واثةننرًا مننحةتن توارثننه بيةننث 

د تقلننص افننوا وللننى أةننة يننح  فقنن (1)  الننك لننن ةانن  قحلنندة لحمننة  إال بقننح  ام ننرى لشننلله اةننر 
العمد إلى يد ابةر بران أاه ر  م  بة  الفمح  الممةنزة فنى القرةنة وتمتنع بهةمنة وافنوا سةحسنى إال 

 أبدًا بمح اح  قب  الثورة    ال ةقحر أ  الك 
أمح ل  التارةمح  السةحسةة التى سة ر  للةهح صفوة ابحر الم ك اتةجة لتصحلد افواين        

اناو  تارنةن سةحسنى للثنورة  1953للان  فنى ةانحةر ا منة التيرةنر " التنى االقتصحدى فتتمثن  فنى " ية

                                                           

( أيمنند زاةنند   الباننحء السةحسننى فننى الرةننا المصننرى تيلةنن  لجمحلننح  الصننفوة القدةمننة والجدةنندة   مرجننع سننحب    1)
     361ص 

ع االجتمنحلى والسةحسنى )*( لمزةد م  التفصة  يو  ي  اميزال السةحسةة أارنر : لبند العرنةن رمتنح    الصنرا 
 فى مصر   مرجع سحب    الفص  السحدس  

( لمحد صةحن   مشحراة أااةحء الف ية  فى السل ة السةحسةة فى مصر   فى اتحل المسنالة الف يةنة والزرالةنة 2)
  ص  1991أبرةنن    مراننز البينوث العربةننة   القننحيرة    29-28فنى مصننر أبيننحث وماحقشنح  الانندوة التننى لقند  

    290 – 285ص 
( ميمند إبنرايةن لبنند الابنى   الع قننة بنة  التينو  االجتمننحلى وبانحء القننوة فنى القرةنة المصننرةة   رسنحلة محجسننتةر 1)

   298 – 296  ص ص  229  ص  1979اةر ماشورة   الةة اآلدال   جحمعة لة  شمس   
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  وقنند أللنن  آاننااك أاهننح رهننر  اتارننةن أسحسننى ةسننتولل اشننح  الجمننحيةر    1923وأللننى دسننتور 
التى يلتهح الثورة واحان  بمثحبنة أو  تعبةنر تارةمنى لن   نروج الثنورة من   القدةمةوابدة  لأليزال 

لعمننن  الجمنننحيةرى الواسنننع   ومنننع أ  يةمنننة التيرةنننر تاواننن  تيننن  ا نننح  العمننن  فنننى الجنننةل إلنننى ا
السةحسةة التى  ارجراءا   إوالارحن والعم  " وفى ر  براحم  و اى لحن   إال  االتيحدشعحرا  " 

إيجنننحن ق حلنننح  مننن  الجمنننحيةر لننن  الاشنننح   إلنننىوجهننن  لألينننزال وألمنننح  قنننوااة  ال نننوار  أد  
تعبمننة الشننعل لتيقةنن  أيدافننه ولننن ةانن  للهةمننة  إلننىتهنندا  السةحسننى وبننحلران منن  الننك إال أ  احانن 

امنننح ارلننن   لننن  يننندا ميننندد وينننو إجننن ء القنننوا  امجابةنننة   واحاننن  الهةمنننة  (2)برانننحم  واتننن  واذ
مفتويننة لجمةننع المصننرةة  بلننا الارنننر لنن  مننواقعهن ال بقةننة أو أفانننحرين السةحسننةة ومنن  ثننن فقننند 

ملةنو  لتنو   وقند تنن تانوة  القوالند  2الى لتنحء يتنى بللن  ينو مإلةهح لدد تن ن من  ا ااتن
امسحسنننةة للهةمنننة مننن   ننن   جنننوال  تنننبح  مجلنننس قةنننحدة الثنننورة فنننى امقنننحلةن والتمننندوا فنننى لملةنننة 

ينةالء فنى تسن ةر الهةمنة لمصنحليهن   وقند اجنللى صنفوة ابنحر المن ك والعمند والمشنحة   اال تةحر
وةمان  القننو  بنا  لندن اجنحو الهةمنة ةرجننع  (3)ال حصنة امنح اجن  ينةالء فننى تجمةند فحللةنة الهةمنة  

إلى سة رة صفوة ابحر الم ك للةهح فى جمةنع الميحفرنح  وامقنحلةن ممنح أصنحبهح بحلشنل  إا احان  
ينناه العاحصننر معحدةننة للثننورة ومرتب ننة بحلارننحن القنندةن   أتننا إلننى الننك لنندن وجننود براننحم  مينندد 

ا منن  املتننحء دو  أ  ةاننو  لهننح آلةلتننزن بننه العتننو فتيولنن  إلننى تارننةن امننى ةتننن ممننح  اآل
 تاثةر شعبى أو جمحيةرى  

      ونسةحسى جدةد ي واح  اتةجة لفش  يةمة التيرةر اتارةن سةحسى أ  تن تاسةس تارةن        
إال أاننه قنند ورث انن  لةننول يةمننة التيرةننر واننح  ةتننن  1956القننومى " النناى أاشنن  لننحن  االتيننحد" 

عهن ال بقةة   واح  ةهدا إلى العم  للى تيقةن  أينداا الثنورة مواق ا ت ااحفة الموا اة  للى 
ام نننًح مننن  مةسسنننح   همنننح ةجعلنننوأل نننى سنننل ة الترشنننة  لمجلنننس اممنننة وأل نننى مننن  الصننن يةح  

السل ة الدستورةة   أمح الاقد الناى وجنه إلةنه ينو أ  لاحصنر من  صنفوة ابنحر المن ك والرأسنمحلةة  
  (1)ه  القومى وشل  فحللةت االتيحدتسلل  إلى 

                                                           

   1952ةولةننو  23الجتمننحلى ربننع قننر  ( لبنند المنناعن سننعةد   االسننتقرار السةحسننى   فننى اتننحل الثننورة والتلةننر ا2)
   43  ص  1977  القحيرة    بحميرانمراز الدراسح  السةحسةة واالستراتةجةة 

( السننةد لبنند الل ةننا أيمنند   ت ننور القننةن وامسننحلةل الثقحفةننة فننى الارننحن االقتصننحدى   المراننز القننومى للبيننوث 3)
   399 – 398  ص ص  1985االجتمحلةة والجاحمةة   القحيرة   

 1952ةولةو  23( أسحمة اللزالى يرل   المشحراة السةحسةة   فى اتحل الثورة والتلةر االجتمحلى ربع قر  بعد 1)
   51  مرجع سحب    ص 
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اننه تاننو  يننو اآل ننر منن  إالقننومى لننن ةننا  بصننفوة منن  الجمننحيةر   بنن   االتيننحدوالواقننع أ           
صفوة ابحر المن ك   بنحلران من  أانه انح  ةهندا من  البداةنة إلنى تصنفةة افنوا صنفوة ابنحر المن ك 

ع لسنة رة القنومى ت تن االتينحدوالمستللة  إال أاه لن ةست ةع تيقة  ياا الهدا م  معرنن لجنح  
صفوة ابحر الم ك   واحا  السل ة اليحامة للى دراةة بالك إال أاهح لن تت ا أى قرار   وتيحلف  

 افواين االقتصحدى وتوجةهه إلى تدلةن الصاحلة   الستل  معهن 
والشننك أ  ينندا السننل ة اليحامننة منن  إقحمننة ينناه التارةمننح  السةحسننةة يننو تعبمننة الشننعل         
ا برام  ومشرولح  و مويح  الدولنة من   ن   بانحء سةحسنى ةمانع المشنحراة  ل صفوفهوتجمةع 

السةحسنةة للصننفوة القدةمننة المعحرتنة لسةحسننح  الدولننة وةمانع فننى افننس الوقن  توسننةع قننوة الجمننحيةر 
" تارةمنًح آ نر لقانوا  االتصنح  بنة  المسنتوةح   االشنترااى االتينحدويراتهح المتزاةدة   ولقد انح  " 

تلفة تصعد فى إ نحره المعلومنح  من  القحلندة إلنى القمنة لانى ترسنن السةحسنح  وتصندر القةحدةة الم 
التوجةهح  ثن تهب  إلى القحلدة دو  السمحو بحلمشحراة الجمحيةرةة السةحسةة سوى فنى إ نحر تيانن 

لنن  االشنترااى االتينحد  إوسة رة والةة وفى يدود معةاة لن ةا  ةتن تجحوزيح   ولالك ةما  القو  
امح إلى تيقة  التعبمة السةحسةة وفرا التاةةد   ةا    موجهًح لتيقة  المشحراة الشعبةة السةحسةة واذ

فنى احلبةنة  االشنترااى االتينحدبعتنوةة لجنح   االسنتمثحروقد سع  صنفوة ابنحر المن ك إلنى        
ك القرى يةث تن تشاة  ياه اللجح  ل   رة  التينحلا والتراتنى بنة  لنحم   صنفوة ابنحر المن 

تلننك التننى احانن  سنن وتهح تمتنند إلننى المرااننز بااملهننح أو تسننة ر للننى لجننح  الميحفرننة إال أاننه منن  
الم ير أ  سة رة صفوة ابحر الم ك لن تان  م لقنة مثلمنح انح  الينح  فنى التارةمنح  السنحبقة إا 
رهر  لاحصر م  أااةحء الف ية  وبعا المعلمة  من  أبانحء صنلحر المن ك وال بقنة المتوسن ة 

وران وجود صرالح  فةمح بةاهن إال أاه اح  ةتن احلبًح التفحين للى المصحل  المشتراة فةمح بةاهن   
وبمننرور الوقنن  تصننحلد دور صننفوة أااةننحء ومتوسنن ى الف يننة  فننى العمنن  فننى لجننح  االتيننحد  (1) 

ت هةنر االشترااى المح وقف  السل ة موقفًح معحدةًح لصنفوة ابنحر المن ك فقند رهنر محسنمى بيرانة ال
 1966لتو م  ألتحء االتيحد االشترااى   امح أ  لحن  2500ب رد  ااته والتى  1965ساة 

شهد ي  فمح  اللجح  التى احا   حتعة للسة رة العحملةنة لصنفوة ابنحر المن ك وبنالك تندلن افنوا 
 الصفوة الرةفةة م  أااةحء ومتوس ى الف ية    

                                                           

( سنننمةرة سنننةاو  لبةنننل   امتينننحد االشنننترااى العربنننى   رسنننحلة محجسنننتةر اةنننر ماشنننورة   الةنننة االقتصنننحد والعلنننون 1)
    285  ص  1980 السةحسةة   جحمعة القحيرة  
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رااى فنران تشنحبهه منع التارةمنح  السةحسنةة السنحبقة إال أمح ل  ألمح  لجنح  االتينحد االشنت        
أاننه اننح  أاثننر يةوةننة فننى بعننا اموقننح    وةرجننع الننك إلننى  بةعننة الصننرالح  التننى احانن  تينندث 

المنننورفة  وتننند  اايرافنننح للسنننة رة للنننى لجحانننه ففنننى بعنننا امينننوا  وقنننا ألتنننحء التارنننةن تننند 
ك وتجننحر السننو  السننوداء وتنند الفسننحد أسننحلةل الرلننن والتيحةنن  منن  قبنن  بعننا صننفوة ابننحر المنن 

يحلنننة الشننناحوى إلنننى  االايرافنننح سنننتمر العمننن  فنننى اتحبنننة التقنننحرةر والتبلةننند لننن  ا  وامنننح  اردارى واذ
  (2)الم تصة   

االتينحد  –االتينحد القنومى  -أ  يناه التارةمنح  السةحسنةة )يةمنة التيرةنر   ممنح سنبةتت         
رثهننح اننً  ماهمننح لنن  اآل ننر يةننث اشننا  ينناه التارةمننح  تسننم  بسننمح  مشننتراة و ااالشننترااى( قنند 

بقنننرار السنننل ة اليحامنننة   واحاننن  مفتوينننة أمنننحن الجمةنننع ممنننح أصنننحبهح بنننحلعجز اتةجنننة لزةنننحدة لننندد 
ألتحمهح دو  أ  ةاو  لهن تاثةر ةوازى افس العندد   وةرجنع النك إلنى لندن وجنود ولنى سةحسنى   

أةتننًح إلننى سننة رة صننفوة ابننحر المنن ك وأااةننحء  ولنندن فهمهننن لمحيةننة العمنن  السةحسننى   امننح ةرجننع
والتنى تانرس  ةالف ية  للى قوالديح ممح أصحبهح بحلشل    بيةث أصبي  تقون بحملمح  الهحمشة
 السل ة وال تسم  بتوسةع قحلدة المشحراة السةحسةة الفعحلة أمحن الجمحيةر العرةتة   

 و الجهحز اردارى وتارةن السل ة اردارةة إص اتجحهوفى بداةة الستةاةح  بال  جهود فى        
فى مصنر لعن  أيمهنح قنحاو  اردارة الميلةنة والناى ينحو  مو  منرة فنى تنحرة  مصنر أ  ةقندن اولنًح 
منن  المرازةننة التافةننا   والننك بواسنن ة إاشننحء مجننحلس للميحفرننح  والمنند  والقننرى ةاننو  أاثننر منن  

ماحصنبهن   ويناه القنوااة  لةسن  بناى ينح  اصا ألتحمهح مات بنة  والاصنا اآل نر معةانًح بيانن 
شناً  من  أشنناح  ال مرازةنة بقنندر منحيى ميحولننة لتارنةن المرازةنة بدرجننة تصنب  معهننح أاثنر افننحءة 
فنننى التافةنننا بحلاسنننبة لألقنننحلةن   فحلمينننحفر وينننو قمنننة السنننل ة المرازةنننة انننح  ةعنننة  مننن  قبننن  السنننل ة 

مننن  يننن  رمنننةس الجمهورةنننة أو النننوزةر  متنننى شنننحء  امنننح انننح  اسنننتبعحدهالمرازةنننة ولهنننح اليننن  فنننى 
  (1)الم تص ي  أى م  ياه المجحلس  

بنح  يقبنة الثنورة إال أ  السنل ة الميلةنة فنى إوبحلران م  سةحدة السل ة المرازةنة فنى مصنر        
الرةننا لهننح أيمةتهننح أةتننًح إا أاهننح السننل ة الفعلةننة التننى تمننحرس ةومةننًح للننى مسننتوى الرةننا   وتامنن  

فى القاوا  الرأسةة التى تنرب   ىبمح ةجر الميلةة وأيمةتهح فى أاهح تاو  للى دراةة    ورة السل ة
اا ينندث تانحقا بننة  القننرارا  القحدمنة إلةهننح منن  رأس السنل ة واننح  ينناا  رأس السنل ة بقحلنندتهح   واذ
التاننحقا ةمننس مصننحل  منن  ةمثلننو  ينناه السننل ة الميلةننة منن  صننفوة أااةننحء ومتوسنن ى الف يننة  

                                                           

   338 – 336( ميمد إبرايةن لبد الابى   مرجع سحب    ص ص 2)
ص            ص  1975القرةنة العحصنرة بنة  االصن و والثنورة   دار الثقحفنة الجدةندة   ( فتيى لبند الفتنحو   1)

311 – 315   



 د.صبرى بديع عبد المطلب الحسينى     سي في الريف المصري          الوعي السيا
 

 139 اصدارات المركز الديمقراطي العربيحدى ا

 

قحدرة  للى إةقحا مفعنو  يناه القنرارا  وتفرةلهنح من  ميتواينح و حصنة بعند أ  ةتمتعنوا  ف اهن احاوا
 فى ممحرسة سل تهن الةومةة    االستقراربقدر م  
ارةجحبةننة المةانندة لع قننة امجهننزة اردارةننة بحلقرةننة والتزاةنند الاسننبى  اآلثننحرومننع وجننود بعننا        

بدرجننة ابةننرة لنن  أ  تاننو  لهننح دور أسحسننى فننى اردارة  لل نندمح  المقدمننة   إال أاهننح محزالنن  بعةنندة
القحلدة العرةتة م  القنروةة  من   استفحدةالميلةة   يةث يحل  ام  حء والتجحوزا  العدةدة دو  

ارحن اردارة الميلةنة وجعلن  يناا الارنحن قحصنرًا للنى  دمنة ال بقنح  الممةنزة والمسنة رة فنى القرةنة 
ينة  وأبانحمهن من  المتعلمنة  واحان  لتنوةتهن فنى يناه المجنحلس م  صفوة أااةحء ومتوس ى الف 

 االيتةحجنننح دراسنننة  ايتمنننحمهن رال ةثةنننمننن  أجننن  يمحةنننة مصنننحليهن ال بقةنننة ال حصنننة وانننح  ينننةالء 
 –المشنرا الزرالنى  –)العمندة        اليقةقةة للقرةة   امح اح  املتحء المعةاو  للى المجنحلس

لس ورمةسه( سببًح فى  بع ياه المجحلس ب نحبع بةروقرا نى سارتةر المج –ام صحمى االجتمحلى 
 للعم  اردارى  

وبننحلران منن  اميمةننة البحللننة للمجننحلس الميلةننة إال أ  ألتنننحء ينناه المجننحلس اننحاوا ةجهلننو         
يننناه  إاشنننحءاملمنننح  الماو نننة بهنننن دا لهنننح   بننن  وانننحاوا ةجهلنننو  أةتنننًح امينننداا التنننى سنننع  إلنننى 

لواصنن الميحفرنح  والمنند   واسننتمثحرلنن  سنوء توزةنع مةزااةننة المجنحلس الميلةنة المجنحلس   فتنً  
يةنث تنايل احلبةتهنح فنى ألمنح  مرهرةنه مثن   المعتمندةم  المةزااةنة   (%95)والمرااز بااثر م  

تجمة  لواصن امقحلةن   ولهاا السبل لن ةان  لهناه المجنحلس مةزااةنة تسنم  لهنح بحلقةنحن بندور فعنح  
 (3)  

اا احا  المجحلس الميلةة فى القرى  حتعة لسة رة صفوة أااةحء ومتوس ى         الف ية واذ
تتن  اال بةعى أ  ةاو  من  بنة  ينةالء من  ةصنعد إلنى مجنحلس المند  والميحفرنح    يةنث  فم 

أ  صننفوة أااةننحء ومتوسنن ى الف يننة  اننحاوا ةسنننة رو  بواسنن ة أافسننهن أو ألننوااهن للننى المراانننز 
  الشعبةة أو المرااز اردارةنة   وانحاوا ةقةمنو  ل قنح   ةبنة منع أجهنزة اليانن الهحمة فى المارمح

رتنب  إلننى ينند ابةنر بحلملاةننة واليةننحزة االميلةنة   وبحلتننحلى ةتتن  أ  النندور السةحسننى فنى الرةننا قنند 
ال حصة فاصيحل الملاةح  من  الصنفوة الرةفةنة من  أااةنحء ومتوسن ى الف ينة  انحاوا  وبحلمصلية
هن السل ة يتى تمااوا م  السة رة للنى الماحصنل القةحدةنة السةحسنةة للنى مسنتوى القرةنة داممًح لدة

 أو المراز أو الميحفرة  
 -القتصادى : النفتاحالصفوة وحقبة  -    

اننح  االافتننحو االقتصننحدةة اق ننة تيننو  يحمننة فتينن  ال رةنن  أمننحن دلننن مواقننع صننفوة أااةننحء        
   حصنة للنى المسنتوى القنومى يةنث تجنحوزوا مريلنة السنة رة للنى  الف ية  فى يةا  بانحء القنوة

                                                           

   227 – 226   ص ص مرجع سحب  ( امح  الماوفى   3)
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مسننتوةح  السننل ة الميلةننة فننى الرةننا والمشننحراة الرمزةننة فننى المةسسننح  التننى لهننح دور فننى صنناع 
 السةحسة العحمة إلى مريلة الشرةك امسحسى فى صاع تلك السةحسة  

 اتجنننحهع وب حصنننة مننن   ننن   سنننتهدف  تلنننك اموتنننحع الاةننن  مننن  المجتمننناوب بةعنننة الينننح         
تينحلا السننل ة اليحامننة منع الرأسننمحلةة ال فةلةننة * وافوايننح وتوسنعحتهح وسننة رتهح للننى التعحواةننح  

تسننم  ينناه المريلننة اوالتارةمننح  السةحسننةة الم تلفننة ومةسسننح  الياننن الميلننى فننى الرةننا   يةننث 
 ات نا لرأسنمحلةة لتااةند النك بتقلةص دور رأسنمحلةة الدولنة فنى الزرالنة لتين  ميلهنح آلةنح  السنو  ا

التمحةز االجتمحلى الرةفى بة  القلة البرجوازةنة الرةفةنة  ايتدانالعدةد م  ارجراءا  التى تفا إلى 
مننن  صنننفوة أااةنننحء الف ينننة  وبنننة  الماتجنننة  اليقةقةنننة  المبحشنننرة  وللنننى يسنننحل المعننندومة  منننع 

 1971تلنك ارجنراءا  ب صندار دسنتور وقد بندأ   (1)تيملهن ملبحء تاحلةا المرحلن االجتمحلةة  
النناى راننز صنن يةح  واسننعة فننى ةنند رمننةس الجمهورةننة مااتننه منن  القةننحن بنندور فعنننح  فننى التمهةنند 

وفى دلن القوى االجتمحلةة التنى تعبنر تلنك السةحسنةة االقتصنحدةة لن   لسةحسة االافتحو االقتصحدى
تنوفر لهنن من   االجتمحلةة بفتن  منحمصحليهح واحا  صفوة أااةحء الف ية  فى مقدمة تلك القوى 

لليرة  ااترحراً اليفحر للةهح  وا  اليقبة الاحصرةة   ب  متحلفتهح وتامةتهح  است حلواثروة وافوا 
ةشننا  قةنندًا للننةهن وقنند  اسننتمراريحمواتةننة تمانناهن منن  الننت لص منن  التجربننة برمتهننح بعنند أ  أصننب  

 حصننة فننى رنن  رفننع شننعحرا   –لبرلمننح  تراننز  جهننود صننفوة أااةننحء الف يننة  فننى البداةننة للننى ا
  واحانن  اسننبة  1971ات ننل البرلمننح  الجدةنند فننى ايةننث  –الشننرلةة الدسننتورةة ودولننة المةسسننح  

منن  إجمننحلى لتننوةة البرلمننح  ويننى أللننى منن  اسننبتهن فننى  (%19.7)   ممثلننى أااةننحء الف يننة  
لى أااةنحء الرةنا والمايندرة  من  البرلمح  السحب    وةشةر واقع اليح  إلى أ  الاسبة اليقةقةة لممث

أينند أشننهر  ا تةننحراعاننس فننى اصننفوة ابننحر المنن ك السننحبقة  تتجننحوز ينناه الاسننبة باثةننر   ويننو مننح 
لعنننل ينننناا  1976 – 1971رمنننوزين وينننو المهاننندس سنننةد مرلنننى رمةسننننًح للبرلمنننح    و ننن   الفتنننرة 

ال حصنننة بتقانننة  سةحسنننة  االتفحقةنننح البرلمننح  الننندور امسحسنننى فنننى مجنننح  إصننندار التشننرةعح  ولقننند 

                                                           

الدراسنننح  مفهنننون " ال فةلةنننة " يةنننث تاحولننن  بحلبينننث دور يننناه الرأسنننمحلةة ال فةلةنننة فنننى )*( أسنننت دم  العدةننند مننن  
     -لملةة التامةة والتبعةة   لمزةد م  التفصة  يو  ياا الموتوع أارر :

  االقتصحدى   مجلنة ال لةعنة   لندد منحةو  االافتحوميمود لبد الفتة    مفهون الرأسمحلةة ال فةلةة فى ر   -     
   19  ص  1984           
   ميمننننود متننننولى   امصننننو  التحرة ةننننة للرأسننننمحلةة المصننننرةة وت وريننننح   الهةمننننة المصننننرةة العحمننننة للاتننننحل   -     

   250 – 247  ص ص  1974القحيرة   
( ميمند ميمننود أيمند مهنندلى   رأس المنح  امجابننى والمسنالة الف يةننة بمصنر رةةننة سوسنةوتحرة ةة   فننى اتننحل 1)

   187 – 184لة الف يةة والزرالةة فى مصر   مرجع سحب    ص ص المسا
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وشا  البرلمح  ماا بداةة السبةعاةح  ويتى اآل   (1)االافتحو االقتصحدى واقلهح إلى يةز الت بة   
سننتقرارًا ومانناهن منن  الننك اأينند المرااننز الهحمننة لتجمةننع افننوا صننفوة أااةننحء الف يننة  وجعلهننن أاثننر 

 -ةلى : محالتلةرا  والتيوال  االجتمحلةة واالقتصحدةة والتى تمثل  فة
وأااةننحء  لصننحل  صننفوة ابننحر المنن ك الرأسننمحلةة  1971إللننحء اليراسننح  فننى ألقننحل مننحةو  -أ    

الصنفوة القدةمنة  "صفوة ابحر المن ك  فحستعحد  1967جراء بعد يزةمة رالف ية    وقد بدأ ياا ا
الناة  انحاوا ةيوزواهنح الاة  احانوا  حتعة  للينراسة أ ةحاهن الزرالةة بعند إ  مهنح من  الف يننة   "

بحرةجحر أو التملةك م  اليراسة   وقد أدى يناا إلنى إ نراج لندد من  صنلحر اليحمننزة  من  الباةنح  
اليةننحزى وتزاةنند ملاةننة امرا فننى أةنندى صننفوة أااةننحء الف يننة  بمننح ةةانند للننى مسننحادة البرجوازةننة 

 (2)الابةرة وتوجهحتهح الرأسمحلةة االستل لةة  
لقننو  أ  ت بةنن  ينناه السةحسننح  الجدةنندة فننى فتننرة السننبةعاح  والتننى تقننون للننى مبنندأ وةمانن  ا       

اليرةنننة االقتصنننحدةة   وفنننت  مزةننند مننن  االسنننتثمحر الزرالنننى فنننى الرةنننا قننند وفنننر  جنننوًا مننن  اممنننح  
واال مماح  لصفوة ابحر المن ك للعنودة إلنى مزاولنة اشنح هن من  جدةند   ولان  ب نر  أ نرى جدةندة 

اهح الرابة فى تيقة  أربحو  حملة م      االستثمحر فى مشرولح  اةر تقلةدةة ومتاولة ةرب  بة
أو ت بة  أسلول اةر تقلةدى فى الزرالة وم  أمثلة ياا االسنتثمحر الجدةند تربةنة الندواج  ورةوس 

قحمة الماحي    ومعحم  املبح    وشراء وتاجةر اآلال  الزرالةة  المحشةة   واذ
     (1) ال تروا  سواء للسو  الميلى أو للتصدةر  لصلحر الزراع   وزرالة 

ال ننحص بحلع قننة بننة  المحلننك والمسننتاجر والنناى مانن   1975لسنناة  576صنندور القننحاو   -ل    
لتصبنن  سنبعة أمثننح   االةجحرةنةصنفوة أااةنحء الف ينة  من  زةنحدة ارةجنحر   يةنث تنن تعدةنن  القةمنة 

 و ة للى امرا  الترةبة السحرةة بداًل م  الترةبنة المرب
أدى إلنى توقنا  والناى 1976لساة  176تصفةة اليراة التعحواةة القحممة بصدور القحاو   -ج    

اشح  الجمعةح  التعحواةة الزرالةة المتعددة امانراا الننتى تشنا  قحلندة الباةنح  التعنحواى واليرانة 
الزرالننى  اراتننحجمسننتلزمح   التعحواةننة فننى الرةننا   ويلنن  ميلهننح " باننوك القننرى " التننى تقننون بتوزةننع

للنى الزراع سواء احاوا ألتحء   أو لةسنو ألتنحء فنى جمعةنح  تعحواةنة زرالةنة   وقنند أيندث النك 
 أامح نًح يحسمة فى السةحسة التموةلةة واالقتصحدةة لصنحل  صفنوة أااةحء الف ية   

                                                           

   291( لمحد صةحن   مرجع سحب    ص 1)
 ص           1984ياا االافتحو االقتصحدى   دار الثقحفة الجدةدة   القحيرة   ال بعة الثحاةة   ( فةاد مرسى   2)

   254 – 253ص 
 1989بة  الاررةة والت بةن    دار المعرفنة الجحمعةنة   ارسناادرةة    ( لبد الهحدى والى   االافتحو االقتصحدى1)

   126 – 120  ص ص 
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صفننوة أااةننحء الف ينة  المبحشنر بنة   االرتبنح والاى دلن  1979لساة  94صدور القحاو   -د    
منن  المصننرةة  ينن   وااللتبننحرة  ال بعةننة  لألشنن حصورأس المننح  امجابننى   يةننث ماننن  القننحاو  

ستينننوا اتمثةنن  الشننراح  امجابةننة دا نن  مصننر والننك لنن   رةنن  مننا  التننواة   التجحرةننة والتنننى 
 (2)للةهح لاحصنر تايندر من  صفنوة ابنحر الم ك  

وفقنًح  هوتوجةهن المجتمعأ  الك ةةاد فرا مزةد م  الهةماة والسة رة للى  وممح الشك فةه       
تشاةلة  إاتحجلحدة اذ و  إاتحجلمتلةرا  ةرسمهح رأس المح  امجابى المسة ر   والاى أاد سة رته فى 

 إسننتراتةجى  يةننث  تننع ينناا المجتمننع للننزو  ةة السةحسننةة االجتمحلةننة للمجتمننع الباةننة االقتصننحد
منن   نن   العدةنند منن   االسننتل لىيدافننه مننع أيننداا سننة رة رأس المننح  امجابننى مننارن ةتسنن  فننى أ 

   المشرولح  اا  اميداا المعلاة واا  ال فحةح الابرى التى تستهدا التدمةر للمجتمع
  وال ننحص بزةننحدة الينند امقصننى لملاةننة  1981صنندور قننحاو  امراتننى الصننيراوةة لننحن  -يننن    

التنماى لليند  ارللنحءفندا  لألسنرة   بمنح ةعانى  300دا  للفنرد   فن 200امراتى الصيراوةة إلى 
الزرالى   امح سم  القحاو  بقةحن  ارص وامقصى لملاةة امراتى الزرالةة الاى وتعته قوااة  

امراتنى الصننيراوةة فنى مسنحيح  تصنن  إلنى لشننرة اآلا فندا  للشننراح   السننتل  شنراح  أفنراد 
 (1) 

حاننن  امينننزال السةحسنننةة التنننى رهنننر  منننع تجربنننة التعددةنننة اليزبةنننة فنننى وبجحانننل البرلمنننح  ا      
سنننت دمتهح صنننفوة أااةنننحء الف ينننة  لننندلن افنننواين السةحسنننى للنننى اينننى القانننحة الثحاةنننة التنننى  1976

فنى تبانى ث ثنة من   رمح رهالمستوى القومى   والك لبر مشحراتهن الفعحلة فى ياه اميزال ويو 
الاحمنن  لصننفوة أااةننحء الرةننا    االجتمننحلىاميننرار ( البراننحم   –د الوفنن –ينناه اميننزال ) الننو اى 

اهننحء تواجنند الدولننة ودوريننح فننى ق ننحع  االسننتثمحروالرامننى إلننى إ نن   يرةننة  الرأسننمحلى فننى الرةننا واذ
الزرالنننى   ولنننن ةننناعاس  ارصننن وفنننى قنننحاو   ارةجحبةنننةالزرالنننى   والتراجنننع لننن  الجواانننل  اراتنننحج

ية  فنى امينزال السةحسنةة فقن  فنى مجنرد تبانى ث ثنة أينزال للدفننحع لن  تواجد صفوة أااةحء الف 
                                                           

( فننن اا اررانننح إلنننى الشنننراح  التنننى اواهنننح لصنننم  السنننحدا  للنننى سنننبة  المثنننح  اجننند أيمهنننح الشنننراح  العحلمةنننة 2)
الشننننراة العربةننننة للاقنننن  للتننننواة   الم يةننننة والتجحرةننننة والتورةنننند   شننننراة الشننننر  االوسنننن  للمشننننرولح  والتوزةننننع   

 -والسةحية   لمزةد م  التفصة  يو  ياا الموتوع أارر :
 – Malak Zaalouk , Commercial agents in Egypt , Acase study in development , 

Unpublished  ph . D , Hull - university , London , 1982 , p . 279. 

 ص          1983االقتصنحدةة   دار المسنتقب  العربنى   القنحيرة   ميمود لبد الفتة    تام   فى المسنالة  -
   63 – 62ص 
لرأسننمحلةة الدولننة التحبعننة دراسنة فننى التلةننرا  االقتصنحدةة وال بقةننة فننى مصننر ا( لنحد  ااننةن   الامننواج المصنرى 1)
   378  ص  1986(   دار المستقب    القحيرة   1974-1982)
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ثاننة  منن  أابنر امينزال السةحسنةة فننى امصنحليهن   بن  ةتواجند رمنوزين فننى مواقنع صناع القنرار فنى 
العمننن  ( ةقودينننح أفنننراد لنننةس مننن   –الوفننند  –مصنننر   امنننح أ  امينننزال الرمةسنننةة الث ثنننة ) النننو اى 

الزرالنننى    ارصننن وصنننفوة ابنننحر المننن ك الننناة   بننن  للنننةهن قنننحاو   الصننندفة أاهنننن ةايننندرو  مننن 
 وشللوا ماصل وزةر الزرالة لفترا  م تلفة   

صفوة أااةحء الف ية   است دمتهحواحا  المجحلس الميلةة فى الرةا يى القاحة الثحلثة التى        
النناى  52رقننن  صنندر القننحاو  1975منن  أجنن  فننرا سننة رتهن ودلننن افننواين الميلننى   ففننى لننحن 

ارننن يةمننح  الياننن الميلننى منن  مسننتوى القرةننة إلننى مستنننوى المينننحفرة   وأل نننى للمجلنننس الميلةننة 
قتنننراو اوالصننن يةح  مثننن  امشنننراا والرقحبنننة للنننى المرافننن  الميلةنننة   و  اال تصحصنننح العدةننند منننن  

داراتهننح   ووسننحم  اليصنننو  للننى المننوارد الميلةننة ممننح جعنن  الميل ةننح  يننى مراننز إاشننحء المرافنن  واذ
السنل ة الفعلةنة فننى الرةنا   يةننث أصنبي  مسننمولة بشنا  مبحشننر لن  فننرا التنرامل الميلةننة   

اليانومى وتجدةند المانح   التنى لهنح امولوةنة فنى اليصنو   ارسناح وتوزةع السلع التموةاةة وشنق  
للنى النك يندفًح لسنة رة صنفوة أااةنحء الننرةا   وسنحلدين  حمنح جعلهنللى ال دمح  والمراف    ويو 

إلنننى يصنننو   ىمنننح أدللنننى أسنننحس القنننوامن الم لقنننة   وينننو  1983الميلةنننح  مانننا  اات حبنننح إجنننراء 
م  مقحلد  %(100)اليزل الو اى الاى ةتواجد به الجزء امابر م  صفوة أااةحء الف ية  للى 

اةننحء اعاننس ينناا الافنننوا المتصنننحلد لصننفوة أااالمجننحلس الميلةننة فننى القنننرى والمنند  والميحفرننح    و 
فننى البرلمننح  واميننزال والمجننحلس الميلةننة فننى الرةننا للننى تشنناةلة مجلننس الننوزراء النناى  الف يننة 

  (1)للى امق    أصب  ةتن وزةرة 
وبحلتننحلى أصننبي  صننفوة أااةننحء الرةننا ويننديح التننى تيتاننر ممحرسننة الافننوا الرسننمى دا نن         

ممحرسننة الافننوا لتيقةن  مصنحليهن   أسننتل   –قبنن  الثنورة   –القرةنة   وامنح أسننتل  العمنند والمشننحة  
ألتننننحء البرلمنننح  وبعنننا قةنننحدا  الينننزل اليننننحان فنننى القننننرةة وبعنننا ألتننننحء المجنننحلس الميلةنننة 
ممحرسنة الافنوا فى تيقة  مصحليهن ال حصة   ممح أثنر فنى مانحاتهن االجتمحلةنة لاند الانحس وأدى 

ممنح  تمحرس القوة فى القرةة المصنرةة   -صفوة أااةحء الرةا  -الك إلى رهور جمحلنح  جدةدة  
 -بعا اليقنحم  الهحمنة ماهنح : است  صةمااانح  سب 
موجنودة    " القدةمنة الصفننوة"  أاه  ن   ال مسنةاح  والسنتةاح  رلن  صفننوة ابنحر المن ك -1    

 لصننحليهح   بنن   ال تعمننولااهننح احانن  احماننه ومترقبننة فننى رنن  سةحسنننح  لبنند الاحصننر التننى احانن  
االقتصنحدى امبنوال فنى  االافتنحولصحل  ال بقة المتوس ة   ثن فتي  لهح الدولة م      سةحسة 

أوام  السبةعةاح  لتتيو  مريلة الساو  إلى مريلنة الاشنح    يةنث صندر  مجمولنة من  القنوااة  
 والتوجهح  شال  ماح ًح م ممًح ل دمة مصحل  ياه الصفوة   
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باحفننة ال ننر  المشننرولة واةننر المشننرولة          نن    اسننتعحاواإ  صننفوة أااةننحء الرةننا  -2    
 فترة االافتحو االقتصحدى م  أج  تيقة  افوا سةحسى فنى يةا  باحء القنوة  

تماا  صفوة أااةحء الرةا م  السة رة للى أاثر م  ينزل من  امينزال الرمةسنةة سنواء  -3    
صننر منناهن فننى المواقننع اليزبةننة الهحمننة منن   نن   وجوديننح دا نن  اليننزل أو لنن   رةنن  وجننود لاح

سةحسننة  ااتهجتهننحى الننك سةحسننة التعددةننة اليزبةننة التننى لننوالمننةثرة تنندافع لنن  مصننحليهن وسننحلدين ل
 االافتحو االقتصحدى  

منن  سننة رتهن للننى السننل ة الميلةننة فننى دلننن  اسننتفحدواإاا احانن  صننفوة أااةننحء الرةننا قنند  -4    
ى قانوا  الصنعود للسنل ة المرازةنة  نوا  ثنورة ةولةنو   فن اهن افواين السةحسى الميلنى   والنتيان فن

فى فترة االافتحو االقتصحدى أةتًح تيوة  الهةمح  والمجنحلس الميلةنة إلنى مرانز لصنل  است حلوا
يقةقنننى للسنننل ة فنننى الرةنننا   والنننك مننن   ننن   المنننوارد التننن مة والسنننل ح  الواسنننعة التنننى مايننن  

 لويدا  اليان الميلى  
نوة أااةننحء النننرةا أثاننحء فتننرة االافتننحو االقتصننحدى ومنن   نن   تواجنندين القننوى اجينن  صفنن -5    

والمنننةثر سننننواء فنننى البرلمنننح  أو أجهنننزة السنننل ة التافةاةنننة فنننى  لننن  تعنننحو  مشنننترك مننننع رأس المنننح  
تيقةنن  مصنحل  صفننوة أااةننحء الننرةا فننى وجنود سناد أجابننى ةتنم  لهننن   مننح تنمامجابنى   ويننو 

وةفنننرا سنننة رتهن الاحملنننة للننننى المجتمنننع المصنننرى بااملننننه منننن  جحانننل  ةةنننمانننحاتهن الميلتعزةنننز 
 ارتبنح اا  مصنلية فنى تعمةن   اجتمحلةنةوتيقةن  مصنحل  رأس  المنح  امجابنى فنى وجنود قحلنندة 

 االقتصحد  المصرى بحلسو  الرأسمحلى العحلمى م  جحال آ ر  
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 خاتمةال

للننى  بقننة الملتننزمة  واةننا قحومنن  ينناه ال بقننة مصننحدرة رأةاننح اةننا قتننى ميمنند للننى          
اح  لهنن من  افنوا فنى النك الوقن     فى الك بم تلا الوسحم    ومح واستعحا مصحليهح ال حصة 

واةا صحيل القتحء للى الافوا ارق حلى لهح فقدااًح لافنواين االجتمنحلى والسةحسنى   امنح رأةانح 
  أو اموقننحا و ل نن  بننالك امسننحس االقتصننحدى أةتننًح اةننا صننحدر ميمنند للننى أيبحسننةح  الننرز 

الاى اهت  للةة  بقة الورثة والارحر   وبهاا التقوةا للدلحمن االقتصحدةة لل بقنح  العلةنح الناى 
تمث  فى إللحء يقوقهنح للنى امرا   وتنع ميمند للنى أسحسنًح للت نورا  ال يقنة   إال أانه وامنح 

أفننراد معةاننة  ق حلننح  منن  امراتننى البننور اةننر فننى مننا   1829سننب  أ  ااراننح قنند بنندأ ماننا لننحن 
المتتننماة فننى الزمننحن المننزروع   ومننايهن فننى بننحد  اممننر ينن  التصننرا فقنن  إال أاننه أبننحو تورةثهننح 

 "صفوة ابحر المن ك "   ولقد سحين الك فى  ل  أرستقرا ةة زرالةة  1836ل ب  امابر فى لحن 
يرن م  النك الماتفعنو  بحمراتنى امثرةنة إال بشنرو    ثن أبة  بعد الك بةعهح واق  ملاةتهح بةامح 

  حصة  
مانا القندن   فمانا  المجتمنعوممح الشك فةه أ  الصفوة اح  لهن دور ابةر وأسحسى فى قةحدة        

أ  رهنننر لقننل شننة  البلنند ومنن  بعننده العمنندة فنن   امتننواء سننل   للةهمننح   فاسنناد  احفننة اممننور 
دة   ومنن  ثننن لجنا  الياومننح  المتعحقبننة للننى إتننفحء المزةنند منن  اردارةنة و حصننة اممنن  إلننى العمنن

السل ح  إلى العمدة يتى أصب  بةده تصرةا احفة اممور بقرةته   وأصب  لنه ماحانه  حصنة بنة  
اميننحلى بننحلرةا   ومنن  ثننن أصننب  العمنندة ينننو يلقننة الوصنن  بننة  الياومننة والف يننة  فةقننون بتافةننا 

مور م  دفع ترامل وصةحاة الجسور والترع والميحفرة للنى اممن  تعلةمحتهح وأوامريح فى احفة ام
واةر الك من  المهحن العدةدة التى أساد  إلى العمندة وشة  البلد   ولقد تدلن وتع العمنندة وشنة  
البلنند االقتصننحدى بداةننة منن  لهنند ميمنند للننى لانندمح ألفننى العمنند والمشننحة  منن  دفننع تننرةبة لشننرة 

ةمتلاهح شة  البلد ارةر  دمحتهن فى تةحفة مورفى الياومنة    أفداهسة أفداة ةمتلاهح العمدة و م
 است حعبعد الك   يةث  – العمد والمشحة  –ولقد اح  ياا المسموو يو اواة لثروة الصفوة الرةفةة 

وقسننوتهن للننةهن منن  تاننوة  ثننروا  تنن مة  لأليننحلىاثةننر منن  لمنند ومشننحة  القننرى اتةجننة لرلمهننن 
الف يننة  المتسننيبة  والنناة  يجنروا قننراين فننرارًا منن  السنن رة والقسننوة   امننح واالسنتة ء للننى أراتننى 

أدى تراز احفة السل ح  فى أةدى لمد ومشحة  القرى     تلك الفترة إلى قةحمهن بتدلةن ملاةتهن 
الزرالةة فتملاوا احلبةة امراتى الزرالةة بحلقرى بعد صندور ال مية السعةدةة واةرينح من  القنوااة  

جننحء  لتقننر يقننو  الملاةننة الفردةننة   ولانن  لانندمح تمننحدى وتوسننع العمنند والمشننحة  فننى رلمهننن  التننى
الزرالةنننة إلنننى زارلةهنننح مننن   امراتنننىللف يننة  قنننحن سنننعةد بحشنننح ب بقنننحء مسنننموو المشنننحة  وألننحد تلنننك 

 الف ية  مع رب  ترةبة للةهح  
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    لهد ميمد للنى وأيفنحده  – العمد والمشحة  –أمح الوتع االجتمحلى للصفوة الرةفةة         
فقنند وصنن  إلننى درجننة ابةننرة منن  التسننل  والقننوة وزاد افننواين لنن  اى قبنن  وأصننب  للعمنند والمشننحة  

التجحرةنة وامنت ك  املمنح فى  الشترااهنماحاة اجتمحلةة  حصة بحلرةا وتت م  ثرواتهن اتةجة 
وتننزاوج العمنند والمشننحة  وأباننحءين امراتننى الزرالةننة   فحصننب  ماننز  العمنندة يننو أابننر ماننحز  القرةننة 

م  امسر امرستقرا ةة واملةح  وتوارث  لحم   بااملهح ماصنل العمندة بنحلرةا   وااتقن  بعنا 
 العمد م  سااى النرةا إلى المد  تبعًح لتلةر أيوالهنن المعةشةة ل  اى قب   

  افنننس الفتنننرة ويتنننى  ننن  –العمننند والمشنننحة   –وبحلاسنننبة للوتنننع السةحسنننى للصنننفوة الرةفةنننة        
االيت   البرة حاى ف   وتعهن قند تندلن بشنا  ابةنر والندلة  للنى النك أ  مجلنس شنورى الانوال 

ااو  تجربة برلمحاةة اح  احلبةة ألتحءه م  الصنفوة بصنفة لحمنة وصنفوة  1866الاى شا  لحن 
منح أرادوا من   العمد والمشنحة  بصنفة  حصنة   ومن  ثنن أسنتل  العمند والمشنحة  يناا الموقنا ويققنوا

مصحل  ش صةة ل   رة  موافقتهن للى القنرارا  والقنوااة  التنى تندلن مرانزين وسنل تهن بنحلرةا 
 المصرى  
يقةقة أ  االيت   البرة حاى يد اثةرًا م  سل ح  العمد والمشنحة  وأللنى مهنحن لدةندة لهنن        

بنة تصنرفح  العمند والمشنحة  مجحلس جدةدة لمراق وااشابحلرةا وأساديح إلى مورفة  مت صصة    
احلمجننحلس البلدةننة والميلةننة ولجننح  الشننةح ح  لتعةننة  ورفنن  ومجننحزاة العمنند والمشننحة    وبننران انن  
النننك احاننن  والتنننزا  بةننندين سنننل ح  تنننةثر وبشنننا  فعنننح  فنننى يرانننة اليةنننحة  حصنننة قنننوة تننناثةرين فنننى 

 1895ومننع بداةننة لننحن  برلمحاةننة أو اةريننح بننحلرةا   ينناا اات حبننح الف يننة  لانندمح احانن  تجننرى 
يدث  ت ورا  لدةدة فى سل ح  العمد والمشحة    يةث صدر أو  قحاو  ة نص العمند والمشنحة  
ينندد فةننه وبانن  دقننه سننل ح  ومهننحن العمنند والمشننحة  ول قننتهن بننحلف ية  وبحلسننل ح  الياومةننة   

 وتوالى بعد الك صدور القوااة  المعدلة لمهحن العمد والمشحة   
للنى  الملقحةمع المهحن  لال تتاحسالعمد والمشحة  احا   امتةحزا جحال آ ر اجد أ   وللى       
قتنحمةة  أ نرىلهنن مهنحن  أتنةف امح احا  الجزاءا  رادلة فنى يحلنة م نحلفتهن لهنح امنح  لحتقهن  

امننح تننن  للفصنن  بننة  الف يننة  فننى الماحزلننح  المحلةننة البسننة ة وللعمنند ينن  الياننن فةهننح بحللرامننة  
بعا العمد االتنحء بحلمينحان الم تل نة لندراةتهن التحمنة بشنمو  النرى والزرالنة   ومنع ان   ا تةحر

ياه المهحن وقلة اليوافز اجد أ  العدةد من  العنحم   احان  تتانحزع وتتسنحب  للفنوز بماصنل العمندة 
    أموا مهمح الفهح الك م  

فننى الف يننة  ودفعهنن إلنى تاةةنند  –  العمند والمشنحة –يناا واتةجنة لقنوة تناثةر الصننفوة الرةفةنة        
العمند والمشننحة   اسنتمحلةالمرشيننة  الناة  ةرةندين العمنند والمشنحة    أ  يحولن  الياومنح  اليزبةنة 

البرلمحاةنة   لعلمهنح بتاةةند احلبةنة العمند والمشنحة  للوفند  االات حبنح إلةهح لتمح  فنوز مرشيةهح فنى 
 المصرى  
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فننى اليراننة الو اةننة المصننرةة اجنند أ   –العمنند والمشننحة   –لرةفةننة وبحلاسننبة لنندور الصننفوة ا       
احلبةنة العمند والمشنحة  احان  تةةند ينزل الوفند مانا أ  وقنع جمةنع العمند والمشنحة  والف ينة  للننى 
وثةقة تواة  الوفد المصرى   وم  ثن أ ا الوفد شعبةته بنحلرةا المصنرى ورهنر التتنحم  واتنيًح 

والتى أشنترك فةهنح العمند والمشنحة  جابنًح إلنى جانل منع بنحقى الفمنح  1919وقوةًح     أيداث ثورة 
التى اشترا  فى ياه الثورة   وتيم  الجمةع تبعنح  الجهنحد تند اراجلةنز فنى تلنك الفتنرة وبنحل بع 

ولانن  بعنند أيننداث الثننورة  واالسننتق  لننحاى العمنند والمشننحة  اثةننرًا وبننالوا الاثةننر فننى سننبة  اليرةننة 
ةتلةنننر بسنننبل تللةنننل  أليزبةنننة اجننند أ  الموقنننا النننو اى للعمننند والمشنننحة  بننندورهنننور الياومنننح  ا

لأليزال سوى الوصو    المصلية الش صةة واليزبةة للى المصلية العلةح للو     وأصب  الين
قنوة تناثةر العمند  اسنتثمحرالبرلمحاةنة لن   رةن   بحالات حبنح إلى اليان ل   رةن  إاجنحو مرشنيةهح 

 رى  والمشحة  فى الرةا المص
والتنى أد  إلنى تيوةن   1952ر  ياا ينو الينح  يتنى قةنحن اليرانة السةحسنةة الثورةنة لنحن        

احانن  اتحجننًح  أ ننرىالتاننوة  االجتمننحلى بعنند الثننورة منن  وتننع سننحب  إلننى وتننع أ ننر ةيمنن  سننمح  
 للتلةننرا  التننى  ننرأ  للننى أجننزاء منن  ينناا التاننوة    وبننران اميمةننة البحللننة لهنناه التيننوال  التننى
تيقق   حصة فى الق حع الزرالى والتى تتما  تاثةرا  سةحسةة وأةدةولوجةة قومةة وأيمهح قوااة  

لنحدة توزةنع امراتنى الزرالةنة فنى ميحولنة لتيقةن  قندر من   ارص و الزرالى والتارنةن التعنحواى واذ
ايد   إال أ  الشننننو  1952العدالننننة االجتمحلةننننة والقتننننحء للننننى ال مسننننحواه فننننى توزةننننع امرا قبنننن  

اممبةرةقةننننة التننننى رصنننندتهح الدراسننننح  االجتمحلةننننة اليدةثننننة فننننى ينننناا المجننننح  تشننننةر إلننننى ميدودةننننة 
ألننا فنندا    وفننى مجننح   35التنناثةرا   حصننة فننى مجننحال  إلننحدة توزةننع الملاةننة والتننى لننن تتعنندى 

 التارةن االجتمحلى لإلاتحج الزرالى   وفى مجحال  الع قح  اراتحجةة فى الرةا المصرى   
الزرالننى   ننوة اةننر ماتملننة فننى  رةنن  إلننحدة توزةننع الملاةننة لألراتننى  ارصنن ولقنند اننح         

إلحدة توزةع الد   فنى الزرالنة   امنح ي نن السنة رة السةحسنةة  است حعالزرالةة للى الران م  أاه 
ح  واالقتصحدةة للصفوة المسة رة والمستللة لق حلح  الف ية  التنى تيولن  قبن  الثنورة إلنى ق حلن

يحمشنننننةة مت لفنننننة سنننننواء فنننننى الرةنننننا أو المدةانننننة بعننننند يجرينننننح للرةنننننا   وقننننند سنننننحلد  ارجنننننراءا  
ارص يةة التى تم  فى ر  الثورة للى ت نور النولى السةحسنى واالجتمنحلى لن   رةن  السنمحو 

ة  للشنعل التعبةنر المةسسح  السةحسةة واالجتمحلةة فى فتنرة السنتةاح  والتنى من    لهنح أت ن ب اشحء
دافننه ومصننحليه االجتمحلةننة والنندفحع لنن  ينناه المصننحل  وبحلتننحلى تاننوة  الرابننة فننى الصننراع لنن  أي

   االستق  للقتحء للى 
الثننورة تند صنفوة ابننحر المن ك إال أاهننح رلن  قوةننة  ات ناتهحورانن ان  ينناه ارجنراءا  التننى        

المرازةة وفى قةنحدة الجنةل  لاهح فى قمة السل ةو  ومةثرة تملك الثروة والافوا ولهح رجحلهح المدافع
مننن  ثنننروا   همنننح ةيوزوانننوفنننى السنننل ة التشنننرةعةة   امنننح أاهنننن ايتانننروا السنننل ة الميلةنننة إا بفتننن  
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لن تا  متاحفمة فنى  اآل رة وبفت  ل قحتهن القوةة مع امجهزة التافةاةة ف   الماحفسة بةاهن وبة  
 ياا المجح   

دى فقد تماا  صفوة ابحر الم ك للعودة لمزاولة اشنح هن االقتصح االافتحوأمح بحلاسبة لفترة        
مرة أ رى   ولا  ب ر  أ رى جدةندة ومتاولنة وسنحلدين للنى النك صندور مجمولنة من  القنوااة  
والتوجهح      ياه الفترة شال  ماح نًح م ممنًح ل دمنة مصنحل  يناه الصنفوة   امنح تماان  صنفوة 

قتصنحدةة واالجتمحلةنة والسةحسنةة   سنواء فنى البرلمنح  أااةحء الرةنا من  السنة رة للنى اماشن ة اال
لننن    ممنننح أدى إلنننى تعزةنننز مانننحاتهن ا… أو المجنننحلس الميلةنننة أو االشنننتراك فنننى امينننزال السةحسنننةة

 الميلةة وفرا سة رتهن للى المجتمع  
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 .1992إسمءعي  على سعد ، مبءدئ علم السيءسة ، دار المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية ،  -11
ار ية " ، دوالسيءسكجتمءعيكة االت  كءدراسة  ى الحر "  ىسءن شومءن ، علم االجتمء  السيءمإي -12
 . 1996درية ، س ناإل ، عيةجءمال  ةلمعر ا

 1996اإلس ندرية ،  ة ،ءمعيجالر ة معال اجتمءعية نقدية ، دار يةظر ن حون ، نىيسحلا يدسلا -13
. 

 .  1992هرة ، ءقل  ، ار ءالمع راد   ،لمجتمة واسسيءالد الحسينى ، يالس -14
 . 1999ندرية ، س ، اإل ترسنجرا يك  مودرن ، م ، السيءسة والمجتالسيد حنفى عوض  -15
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ر اد ،فوة " صكال -وة قكال -قكة ء  السكلطة " الطببنك كى سوسكيولوجيء ،  ءتزيكم اللسيد عبكد الحلكيا -16
 .  1990رية ، داإلس ن ،ءمعية جعر ة اللما

( ، 1952-1805السيد عبد الحليم الزيءت ، البنكء  الطبقكى والتنميكة  كى المجتمك  المصكرى   -17
 .    1985معءر  ، القءهرة ، دار ال
السككيد عبككد اللطيكك  أحمككد ، تطككور القككيم واألسككءلي  الثقء يككة  ككى النظككءم االعتصككءدى ، المر ككز  -18

 . 1985القومى للبحو  االجتمءعية والجنء ية ، القءهرة ، 
ثريككء عبككد الجككواد ، مالمككا الككوعى االجتمككءعى لككدى عينككة مككن القككرويين ،  ككى  تككء  مسككتقب   -19
ة المصرية ، عسم بحو  المجتمعءت الريفية والصحراوية ، المر ز القومى للبحو  االجتمءعية القري

 . 1999،  2والجنء ية ، القءهرة ، المجلد 
جي كككءن رشكككتى ، نظكككم االتصكككء  " اإلعكككالم  كككى الكككدو  النءميكككة " ، دار المعكككءر  ، القكككءهرة ،  -20

1978 . 
ء يككككة ل عككككالم واالتصككككء  ،  ككككى  تككككء  محمككككد حسككككن ال ككككولى ، الوظككككء   االجتمءعيككككة والثق -21

الجوهرى وآ رون ، علم االجتمء  ودراسة اإلعالم واالتصء  ، دار المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية 
 ،1992    . 
حسككن الشككءمى ، وسككء   االتصككء  وت نولوجيككء العصككر ، ال ي ككة المصككرية لل تككء  ، القككءهرة ،  -22

1992 . 
" ،  ىسيءسكلعمك  الا ت ارى وبنكءظكنلا  تحليك" ال ىسيءسكلا مء تجعلم اال حسن ، حسن محمد -23
 . 1996و  ، األز  جال، ية ر عية ،  اإلس ندمعر ة الجءملار اد

ه ككى البحيككرى ، صككور  ككى تككءريم مصككر االجتمككءعى ، م تبككة الن ضككة المصككرية ، القككءهرة ،  -24
2000 . 
             لزراعيككككككككككة ال بيككككككككككرة روؤ  عبكككككككككءا حءمككككككككككد ، النظككككككككككءم االجتمكككككككككءعى  ككككككككككى ظكككككككككك  المل يكككككككككءت ا -25
 . 1973( ، دار الف ر الحدي  ، القءهرة ، 1837-1914 

لن بككة االنفتكءال االعصككءدى  االجتمءعيكةسكءمية سككعيد إمكءم ، مككن يملكك مصككر دراسكة ل صككو   -26
 . 1986( ، دار المستقب  العربى ، القءهرة ، 1980-1974 ى مصر  

مككءن ، االتصككء  واألعككالم " ت نولوجيككء المعلومككءت " ، سككءمية محمككد جككءبر ، نعمككءت أحمككد عث -27
 .       2000دار المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية ، 

سءمية محمد جءبر ، االتصء  الجمءهيرى والمجتم  الحدي  ، دار المعر ة الجءمعية ،  -28
 .  1998اإلس ندرية ، 

 1999المعءر  ، القءهرة ،  سعءد الشرعءوى ، األحزا  السيءسية وجمءعءت الضغط ، دار -29
،  لجءمعيككككةا لمعر كككةر ااد، دى    نقكككمكككديم لتنظكككا يككككةر ظونء يجلو يو يكككدألا ، ىرسكككد معد عيكككسككك -30

 . 1992 ،اإلس ندرية 
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،  د اإلنمككء  العربككى ، بيككروتع ككء  ، متمككم االجعلككى  ككاأليككديولوجيء  تار يتكك ث   ،و أيكك رسككمي -31
1983  . 
 . 1989بعة أم القرى ، القءهرة ، طمء  ، متنظرية  ى علم االجال، يم عن يرسم -32
أزمككة الحريككة السيءسككية  ككى الككوطن العربككى ، الزهككرا  ل عككالم العربككى ،  صككءلا حسككن سككمي  ، -33

 . 1988القءهرة ، 
،  4صكككفوت العكككءلم ، عمليكككة االتصكككء  اإلعالنكككى ، م تبكككة الن ضكككة المصكككرية ، القكككءهرة ، ط  -34

1999 . 
 ، دار غريكك  للطبءعككة ، القككءهرة ، االجتمككءعىالبحكك   وأدواتسككءلي  طلعككت إبككراهيم أحمككد ، أ -35

1995 .     
 .  1996، علم االجتمء  المعر ة ، دار المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية ، طه نجم  -36
لرأسكككمءلية الدولكككة التءبعكككة دراسكككة  كككى التغيكككرات االعتصكككءدية اعكككءد  غنكككيم ، النمكككوه  المصكككرى  -37

 . 1986( ، دار المستقب  ، القءهرة ، 1982-1974والطبقية  ى مصر  
مككد    ككى العلككوم السيءسككية ، دار المعر ككة الجءمعيككة ، اإلسكك ندرية ،  ،رى ام تككءر ال ككو   عككءد -38

1995     . 
         عءصكككككككم الدسكككككككوعى ،  بكككككككءر مكككككككالك األراضكككككككى الزراعيكككككككة ودورهكككككككم  كككككككى المجتمككككككك  المصكككككككرى  -39
 . 1975 القءهرة ، ( ، دار الثقء ة الجديدة ،1914-1952 

( ، 1952-1837عءصككم الدسككوعى ، رؤو  عبككءا ،  بكككءر المككالك والفالحككين  ككى مصكككر   -40
 . 1991للطبءعة والنشر ، القءهرة ،  دار عبء  

 القككككءهرة ،،   المعككككءر  رات ككككء ، داء تمانو هء يءضككككءية عر صككككلما وةصككككفالد  ككككؤاد ، مككككط  أحعككككء -41
1985             . 
 .1995، علم االجتمء  السيءسى ، دار المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية ، عءط  أحمد  ؤاد  -42
عءط  عدلى العبد ، مد   إلى االتصء  والكرأى العكءم األسكا النظريكة واإلسك ءمءت العربيكة  -43

 .     1999،  3، دار الف ر العربى ، القءهرة ، ط 
 ، يةمعجءالة ر معالر اد،   ءمالجتا علمى  ة ظرين ءتءهتجا ، ىطعمال دبع طسعبد البء -44

 . 1995 اإلس ندرية ،
 ،نحو رؤية نقدية لمن جه وأبعءده "  محءولةالمعطى ، البح  االجتمءعى "  عبدالبءسط  عبد -45

 . 1995دار المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية ، 
ء  ، عبد البءسط عبد المعطى ، التدين واإلبدا   ى مصر ، ال ي ة المصرية العءمة لل ت -46

 . 2001القءهرة ، 
عبكككد البءسكككط عبكككد المعطكككى ، الصكككرا  الطبقكككى  كككى القريكككة المصكككرية ، دار الثقء كككة الجديكككدة ،  -47

 . 1977القءهرة ، 
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،   مءتجالعلم ا ىة  ر صءعملا ةير ظنلا ، ىر او  لا رءتم   ، عءد ىطءسط عبد المعبلا دبع -48
 . رسنة نشن دو ، ب ةريند ساإل، عية مجءال ةلمعر ا دار
عبد البءسط عبد المعطى ، الوعى التنموى العربى ، مع د اإلنمء  العربى ، بيروت ، الطبعة  -49

 .  1989الثءنية ، 
 ، يككةمعءجلاة ر ككعلمار اد يلككة ،دبليككة انمتل ككى اء يءوعضكك ءتسككا، در ى طككععبككد الم ءسككطبلا دبككع -50
 .  1990،  ريةدنس إلا

ره  كككى السيءسكككة المصكككرية ، م تبكككة مكككدبولى ، عبكككد ال كككءلق محمكككد الشكككين ، سكككعد زغلكككو  ودو  -51
 . 1975القءهرة ، 

 ارى ، دوا كك داحككو الد بككرال وتحقيككق علككى عشككدون ، مقدمككة ابككن  لككدون ، لككعبككد الككرحمن بككن   -52
 شر .ن نةس ، بدون ةهر قء، ال  علشا

عبككككد السكككككالم عبككككد الحميكككككد عككككءمر ، الرأسكككككمءلية الصككككنءعية ودورهكككككء  ككككى مصكككككر  ككككى مرحلكككككة  -53
 . 1992( ، ال ي ة المصرية العءمة لل تء  ، القءهرة ، 1957-1916الحرة  المشروعءت 

ة ور لمنصكا، ر شكوالن ةعكطبءللر ءمع،  االجتمء  علم يةر ظن ى  تا اعر  ، هللاد بع ملسالد اعب -54
، 1996 . 

( ، المؤسسككة 1882-1866عبككد العزيككز الر ككءعى ،  جككر الحيككءة النيءبيككة  ككى مصككر الحديثككة   -55
 . 1964طبءعة والنشر ، القءهرة ، العءمة لل

( ، م تبة مكدبولى ، 1936-1918عبد العظيم رمضءن ، تطور الحر ة الوطنية  ى مصر   -56
 . 1983القءهرة ، 

يوليكككو  23عبككد العظكككيم رمضكككءن ، الصكككرا  االجتمكككءعى والسيءسكككى  ككى مصكككر منكككه عيكككءم ثكككورة  -57
  . 1988قءهرة ، ، م تبة مدبولى ، ال 1954إلى ن ءية أزمة مءرا  1952
عبكككد المجيكككد شككك رى ، االتصكككء  الجمكككءهيرى الواعككك  ... المسكككتقب  ، دار العربكككى ، القكككءهرة ،  -58

1996 . 
 23عبكد المكنعم سككعيد ، االسكتقرار السيءسكى ،  ككى  تكء  الثكورة والتغيككر االجتمكءعى ربك  عككرن  -59

 . 1977لقءهرة ، ، ا بءألهرام، مر ز الدراسءت السيءسية واالستراتيجية  1952يوليو 
عبد ال ءدى الجوهرى ، أصو  علم االجتمء  السيءسى ، دار المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية  -60
 ،1996    . 
عبككد ال ككءدى والككى ، االنفتككءال االعتصككءدى بككين النظريككة والتطبيككق ، دار المعر ككة الجءمعيككة ،  -61

 . 1989اإلس ندرية ، 
( ، م تبة 1952-1923م  ى مصر الع د البرلمءنى  على الدين هال  ، السيءسة والح  -62

 . 1977ن ضة الشرق ، القءهرة ، 
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على الدين هال  ،  مء  المنو ى ، التعليم والتنش ة السيءسية  ى مصر ، مر ز البحو   -63
 .  1994والدراسءت السيءسية ،  لية االعتصءد والعلوم السيءسية ، جءمعة القءهرة ، 

( واثكككره علكككى الحر كككة 1914 – 1813المل يكككة الزراعيكككة  كككى مصكككر   تطكككورعلكككى بر كككءت ،  -64
 . 1977السيءسية ، دار الثقء ة الجديدة ، القءهرة ، 

( ، 1891-1847على شلبى ، الري  المصرى  ى النصك  الثكءنى مكن القكرن التءسك  عشكر  -65
 . 1983دار المعءر  ، القءهرة ، 

لجءمعيكة ، ا ة كر لمعر ادا " ، ادو ر " الك ء جتمكالا ميكة علكنظر  ، ونر  كآجلبى و ق ز اى عبد الر لع -66
 . 1998، ة س ندرياإل
 ، ءر عكالم ارد ،  متجمبكءل ننظرية االجتمءعية المعءصرة دراسة لعالعة اإلنسكءل، ا يلةللى ع -67
 . 1991 ،ة لثثءالة طبعال،  ةهر ءالق
جكروا  ، منشكورات ىغربكنى والف كر الدو ال لكالف كر  نيبكر كة معال  تمكءإج لكم، ع  ءطمة بدوى -68
 نشر .ن سنة لبنءن ، دو ، ا بر 
القريككة العءصككرة بككين اإلصككالال والثككورة ، دار الثقء ككة الجديككدة ، القككءهرة ،  تحككى عبككد الفتككءال ،  -69

1975 . 
 .  1982لم اجتمء  المعر ة ، دار الطليعة ، بيروت ، ع ورطتك معتوق ، ري رد -70
، دار الثقء كككة الجديكككدة ، القكككءهرة ، الطبعكككة الثءنيكككة ،  هكككها االنفتكككءال االعتصكككءدى كككؤاد مرسكككى ،  -71

1984 . 
  1980عبءرى محمد اسمءعي  ، علم االجتمء  السيءسى ، منش ة المعءر  ، اإلس ندرية ،  -72
عككيا هككءدى أحمككد ، اإلنسككءن المعءصككر عنككد هربككرت مككءر يوز ، المؤسسككة العربيككة للدراسككءت  -73

 .  1980والنشر ، 
 .1981، الثقء ة السيءسية للفالحين المصريين ، دار ابن  لدون ، بيروت ،  مء  المنو ى -74
لطيفة محمد سءلم ، القوى االجتمءعيكة  كى الثكورة العرابيكة ، ال ي كة المصكرية العءمكة لل تكء  ،  -75

   . 1981القءهرة ، 
جتمءعى لويا ملي ة ، بنء  االتصء   ى عرية مصرية ،  ى  تء  عرا ات  ى علم النفا اال -76

 .   1965، الدار القومية ، القءهرة ، 
 عر ككةالم عى المغتككر  ، دارلككو ى واسككالمين الككوعى اإلبكك االجتمككء م ، علككومى محمككد احمككد بيكك -77
 . 1993، ة  ندريسإلة ، ايعمالجء
 1983 ت ،و ر بيك مكة ،لال  را، دى ءعمكجت  االوالتر يك عىوالو   ءتو  اإلنمحمد الجندى ، ح -78
. 

 عكءر  ، القكءهرة ، الطبعكة الثءلثكة ،مدار ال ،يكة يء التنمالجتمء  وعضءا، علم  ىوهر محمد الج -79
1982  . 
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دار ،         "أسا من جية وتطبيقكءت علميكة  "محمد يءسر ال واجة ، البح  االجتمءعى  -80
 . 2001، المصطفى للطبءعة وال مبيوتر ، طنطء 

والتطككككوير ، دار الجءمعككككءت المصككككرية ،  محمككككد دويككككدار ، االعتصككككءد المصككككرى بككككين الت لكككك  -81
 . 1978،  اإلس ندرية

 الم تك  ،المن جيكة إلعكداد البحكو  االجتمءعيكة "  ال طكواتمحمد شكفيق ، البحك  العلمكى "  -82
 . 1999الجءمعى الحدي  ، اإلس ندرية ، 

 1997،  رةءهلقت  ، ال ر ، دار عءلم ا ثيتهءت التجءاو م ، نظريءت اإلعاليد حملا دعبد محم -83
. 

صككككرية ، مالمعككككءت ءلجادار  ،ى لسيءسككككجتمككككء  االاعلككككم  ىدراسككككءت  كككك محمككككد ، محمككككد علككككى -84
 . 1977اإلس ندرية ، 

، اإلس ندرية ، الجز   ةيعالجءم ة ، دار المعر  ىمء  السيءستاالج و صأحمد ، ممد على حم -85
                                                 .                                                  1985الثءنى ، 

محمد على محمد ، أصو  االجتمء  السيءسى " السيءسة والمجتم   ى العءلم الثءلك  " ، دار  -86
 . 1986المعر ة الجءمعية ، اإلس ندرية ، الجز  الثءل  ، 

 . 1984س ندرية ، دار المعر ة الجءمعية ، اإل ، ء متجلم االع متءري ، دى محملع محمد -87
رية ، القكءهرة مصكلاعكءت ءمجالدار ،  ىسيءسلتمء  ااالجعلم ى راسءت  د محمد ، محمد على -88
 ،1977 . 
محمود عبد الرؤو   ءمك  ، مقدمكة  كى اإلعكالم واالتصكء  بءلنكءا ، م تبكة ن ضكة الشكرق ،  -89

 .     1995القءهرة ، 
            واالجتمءعيككككككككة  ككككككككى الريكككككككك  المصككككككككرى محمككككككككود عبككككككككد الفضككككككككي  ، التحككككككككوالت االعتصككككككككءدية  -90
 . 1978ال ي ة المصرية العءمة لل تء  ، القءهرة ، ( ، 1952-1970 

محمككود عبككد الفضككي  ، تكك مالت  ككى المسكك لة االعتصككءدية ، دار المسككتقب  العربككى ، القككءهرة ،  -91
1983 .  
ر ة الجءمعية ، اإلسك ندرية ، محمود عودة ، أسءلي  االتصء  والتغير االجتمءعى ، دار المع -92

1992  . 
دراسككءت  ككى علككم االجتمككء  الريفككى ، دار المعر ككة الجءمعيككة ، اإلسكك ندرية ، محمككود عككودة ،  -93

1992 . 
محمككود متككولى ، األصككو  التءري يككة للرأسككمءلية المصككرية وتطورهككء ، ال ي ككة المصككرية العءمككة  -94

 . 1974لل تء  ، القءهرة ، 
وسطى  ككى مصككر ، دار عبككء  للطبءعككة والنشكككر ، لكككشككء عى ، الدولككة والطبقككة امككؤمن  مككء  ال -95

 . 2001 القءهرة ،
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معى ءلجكا لف كرا ارد ،"  ءعىمكتالجاعى و لكاو  وجيءولييدألا"  ة ر عم  الءمعلم اجت رمزى ،  بين -96
 . 1992 ، ىنءثال  جز لا ة ،ير  ندسإلا، 
الف كر العربكى ، اإلسك ندرية دار ت " ، ظكورامناجتمء  المعر ة " المد   وال رمزى ، علم  بين -97
 ،1991    . 
           نبيككك  عبكككد الحميكككد سكككيد أحمكككد ، النشكككءط االعتصكككءدى ل جءنككك  وأثكككره  كككى المجتمككك  المصكككرى  -98
 . 1982، ، القءهرة   ال ي ة المصرية العءمة لل تء ( ،1922-1952 

 . 1985ض ، ءير لا ،  ت للم ار عءاد سى ،لسيءاف ر لا مقدمة  ى،  ءت ر ب دو محم مءظن -99
،  3نظكككءم محمكككود بر كككءت وآ كككرون ، مبكككءدئ علكككم السيءسكككة ، دار ال رمككك  ، الريكككءض ، ط  -100

1989 . 
 مكككككةد لة واألسكككككرة والطفولكككككة المعءصكككككر ا محكككككرم ،م عبكككككد العكككككء  ، علكككككى إبكككككراهيد دى محمكككككهككككك -101

 . 1991 ان ،و لح ية ، جءمعةعءتمجالمة ال دية ال  ،الجتمءعية ا
( ، م تبكة 1914-1882البريطكءنى   االحكتال يونءن لبي  رزق ، الحيءة الحزبيكة  كى ع كد  -102

 . 1970األنجلو المصرية ، القءهرة ، 
 . 1969، مؤسسة األهرام ، القءهرة ،  1919عءمًء على ثورة  50 -103

 

 رسـائل علمية : -      
غيكر  رمءجستي ة، رسءل زليلز رايت متشءر  دنالسوسيولوجية ع ةيالنظر  ، سوااللا   حسنءمأ -104
 .  1975،  عة اإلس ندريةمجء دا  ،ية اآل ل،  ورةشنم

إيمءن جءبر شومءن ، الف ر السيءسى االجتمءعى ل حزا  السيءسية المصرية  يمء بعد ثورة  -105
 . 1991، رسءلة د توراه غير منشوره ،  لية اآلدا  ، جءمعة طنطء ،  1952
د الفتككءال ، دور التليفزيككون  ككى تغييككر بعككض القككيم ، رسككءلة مءجسككتير غيككر إيمككءن محمككد عبكك -106

 . 1991منشورة ،  لية اآلدا  ، جءمعة طنطء ، 
نشكورة مجسكتير غيكر ءم رسكءلةية ، ر صكلما آةر لمكا دىلك ىسيءالسى عو ال، مد  تحى مح اءنيإ -107
 .  1992 لية اآلدا  ، جءمعة طنطء ،  ،

 ءدبعككألا و ضكك الجءمعككءت  ككى شككبء ة لسككييءلسا ةيككربتللت طككيط ل، ايسككى  ملا ةمالسكك يدسككلا -108
،  ليكككة التربيكككة ، جءمعكككة ورة شكككنم ة د تكككوراه غيكككرى ، رسكككءلمصكككر   المكككتجماالجتمءعيكككة للسيءسكككية و لا

 . 1984 ، اإلس ندرية
جمء  السيد إبراهيم ، دور وسء   اإلعالم  ى تنمية الوعى السيءسكى  كى دو  العكءلم الثءلك   -109

 .   1993مءجستير غبر منشورة ،  لية اآلدا  ، جءمعة اإلس ندرية ، ، رسءلة 
االشككترا ى العربككى ، رسككءلة مءجسككتير غيككر منشككورة ،  ليككة  االتحككءدسككميرة سككينوت لبيكك  ،  -110

 .  1980 االعتصءد والعلوم السيءسية ، جءمعة القءهرة ،
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 ى مصر "  يءسىس  اليدحتال ةيلعم ى  دورهءو  ةفقثالم فوةصلازيز محمد ، لعا بدس ير ع -111
عة األزهر اإلنسءنية ، جءم ءتاسدر  ية " ، رسءلة د توراه غير منشورة ،  لية الءريت ةعيدراسة اجتمء

 ،1982 . 
شككءهينءز طلعككت ، دور وسككء   اإلعككالم  ككى التنميككة االجتمءعيككة  ككى مصككر ، رسككءلة د تككوراه  -112
 .   1976 لية اإلعالم ، جءمعة القءهرة ،  منشورة ، غير
عء شة محمد  ءلد ، التنش ة السيءسية  ى دولة اإلمءرات العربية المتحدة ، رسءلة مءجسكتير  -113

 . 1991غير منشورة ،  لية  االعتصءد والعلوم السيءسية ، جءمعة القءهرة ، 
عبد السالم على نوير ، الثقء ة السيءسية للمعلكم  كى مصكر ، رسكءلة د تكوراه غيكر منشكورة ،  -114
 . 1998ية االعتصءد والعلوم السيءسية ، جءمعة القءهرة ،  ل

محمد إبراهيم عبد النبى ، العالعة بين التحو  االجتمءعى وبنء  القوة  ى القرية المصكرية ،  -115
 . 1979رسءلة مءجستير غير منشورة ،  لية اآلدا  ، جءمعة عين شما ، 

دورهكء  كى المجتمعكءت النءميكة مك  التطبيكق محمد محمد البءدى ، طبيعكة الصكحء ة الريفيكة و  -116
 . 1975على المجتم  المصرى ، رسءلة د توراه غير منشورة ،  لية اإلعالم ، جءمعة القءهرة ، 

محمكد يءسكر ال واجكة ، المعوعكءت الثقء يكة للتنميكة الريفيكة ، رسكءلة مءجسكتير غيكر منشكورة ،  -117
 . 1988 لية اآلدا  ، جءمعة طنطء ، 

 د تكوراهاالجتمءعية لالستثمءر  ى الري  المصرى ، رسءلة  األصو يءسر ال واجة ، محمد  -118
 . 1991غير منشورة ،  لية اآلدا  ، جءمعة طنطء ، 

محمود محمد  سبر ، المثقفون ودورهم  ى تنمية الوعى االجتمءعى والسيءسى  ى المجتم   -119
، رسككءلة د تكوراه غيكر منشكورة ،  ليككة  1952المصكرى  كال  الفتكرة مكن محمككد علكى إلكى بدايكة عكءم 

 .  1985اآلدا  ، جءمعة اإلس ندرية ، 
محى الدين عبد الحليم ، اإلعالم الح ومى وأثره  ى الرأى العءم المحلكى ، رسكءلة مءجسكتير  -120

 . 1973غير منشورة ،  لية اآلدا  ، جءمعة القءهرة ، 
للصحء ة  كى عمليكة التنميكة السيءسكية ، رسكءلة  نضء  إبراهيم عبد الرازق ، الدور اإلعالمى -121

 .  2001مءجستير غير منشورة ،  لية اآلدا  ، جءمعة طنطء ، 
دراسكة سوسكيولوجية عكن دور السكينمء  كى التنميكة االجتمءعيكة بكءلتطبيق نوا  محمكد عمكر ،  -122

 . 1979على ثال  عرى ، رسءلة مءجستير ،  لية اآلدا  ، جءمعة أسيوط ، 
ة سكعد أحمكد م تكءر ، تك ثير وسكء   االتصكء  علكى تنظكيم األسكرة  كى الريك  المصكرى ، هبك -123

 . 1991رسءلة مءجستير ،  لية اإلعالم ، جءمعة القءهرة ، 
ة ة ، رسكءللسكطينيلسيءسى  ى األسرة الفوعى الة واعيءمجتم مصطفى ، التنش ة االليءسر سء -124
 .  1991، نطء ط جءمعة ، ا لية اآلد،   ورةشتير غير منجسمء
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 دوريـات : -      
سكككيد مرعكككى ، اإلصكككالال الزراعكككى ومشككك لة السككك ءن  كككى القطكككر المصكككرى ، الكككدار القوميكككة  -125

 . 1958،  258العدد المجلة القومية ، للطبءعة والنشر ، القءهرة ، 
 صالال عبضءيء ، اثر الصكحء ة المطبوعكة  كى تنميكة المجتمعكءت المحليكة ، مجلكة الدراسكءت -126

 . 1982،  27اإلعالمية ، القءهرة ، العدد 
، عيكة ءمتجلة العلكوم االءعى ، مجتمجالا عىلو ا ي زيتو  معطى ، التعليملا بدع سطبءالد بع -127

 .  1984 ، 12د جللما ، 4دد لعا ل ويت ،ا
د عكدلبكءط ،  ار دة ، الحكو لءسكية ، مجلكة ايسلية والتنمية اءسالسي وة، الصف طءالمش عمد المنعب -128

66  ،1990 . 
االعتصكككءدى ، مجلكككة  االنفتكككءالمحمكككود عبكككد الفضكككي  ، مف كككوم الرأسكككمءلية الطفيليكككة  كككى ظككك   -129

 . 1984الطليعة ، عدد مءيو ، 
نءديككة حسككن سككءلم ، تكك ثير وسككء   اإلعككالم علككى المشككءر ة السيءسككية ، المجلككة االجتمءعيككة  -130

،   17، المجلككد  3 – 2 يككة ، القككءهرة ، العككدد القوميككة ، المر ككز القككومى للبحككو  االجتمءعيككة والجنء
1980  . 
العكدد ، لربءط ا جلة الوحدة ،م مثق  ،لا ىبر عال  ءبشللوعى السيءسى لدى اا ، ميها ر بإ راز ن -131

40  ،1988 . 
 ندوات ومؤتمـرات : -      
  كىيءسكية قء كة السالث  تكء  ى،  ك ينحكة للفالسكيسيءلا ةءر ثقء كة المشكالكرحمن ،  بكدى عدحم -132

 7 - 4 ةر لفتكا ى كة يسكيءالس حكو بلل  بءسكلاسكنوى لا رمالمؤت  عمءأ ر والتغير ، رامالستن ايمصر ب
صءد والعلكوم السيءسكية ، جءمعكة القكءهرة ، تية االعلسيءسية ،  لا والدراسءت  ز البحو  مر ر ، ديسمب
 . 1993،  1المجلد 
 ة ،يبز حلاسة ءر ممالو  ا حز ألا ى  ىر لمصا ورجم لا ى ، استطال  رأىمر ءعلا ىنسح ىو لس -133
سككءب  لا سككنوىلمككؤتمر اال  مككءعأ  ر ،التغيككو  ةرارين االسككتمر بككيمصككى  تككء  الثقء ككة السيءسككية  ككى  كك
د عتصكءاال ليكة  ، يةالسيءسكت لدراسكءاو  و بحك، مر كز ال برسكمدي 7 -4 رةفتكسيءسية  كى ال  الو حللب
 . 1994 ، 2 لدالمج رة ،لقءهعة العلوم السيءسية ، جءموا

عبد البءسط عبد المعطى ، وحسنين  شكك ، أهكم التغيكرات االجتمءعيكة  كى القريكة المصكرية  -134
 29-28،  ككى  تككء  المسكك لة الفالحيككة والزراعيككة  ككى مصككر أبحككء  ومنءعشككءت النككدوة التككى عقككدت 

 . 1991أبري  ، مر ز البحو  العربية ، القءهرة ، 
نويكة  كى تنميكة الكوعى السيءسكى لكدى الطكال  ،  كى عر ءت زيدان  لي  ، دور المدرسة الثء -135

 تككء  الثقء ككة السيءسككية  ككى مصككر بككين االسككتمرار والتغيككر ، أعمككء  المككؤتمر السككنوى السككءب  للبحكك  
ديسكمبر ، مر كز البحكو  والدراسكءت السيءسكية ،  ليكة االعتصكءد والعلكوم  7 – 4السيءسية  ى الفترة 

 .  1994،  2السيءسية ، جءمعة القءهرة ، المجلد 
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عبد الفتءال عبد النبى ، التك ثير االجتمكءعى والثقكء ى لوسكء   األعكالم الرسكمية ،  كى مكؤتمر  -136
، المر كككككز القكككككومى للبحكككككو   1994إبريككككك   12 – 10القريكككككة المصكككككرية ا الواعككككك  والمسكككككتقب  مكككككن 

 . 1996االجتمءعية والجنء ية ، القءهرة ، الجز  الثءنى ، 
أغنيء  الفالحين  ى السلطة السيءسية  ى مصر ،  ى  تء  المس لة  عمءد صيءم ، مشءر ة -137

أبريك  ، مر كز البحكو   29-28الفالحية والزراعية  ى مصر أبحء  ومنءعشءت الندوة التكى عقكدت 
 .  1991العربية ، القءهرة ، 

محمكككككد محمكككككود أحمكككككد م كككككدلى ، رأا المكككككء  األجنبكككككى والمسككككك لة الفالحيكككككة بمصكككككر رؤيكككككة  -138
ي ية ،  ككى  تككء  المسكك لة الفالحيككة والزراعيككة  ككى مصككر أبحككء  ومنءعشككءت النككدوة التككى سوسككيوتءر 
 . 1991أبري  ، مر ز البحو  العربية ، القءهرة ،  29-28عقدت 
محمككد يءسككر ال واجككة ، إيمككءن جككءبر شككومءن ، األحككزا  والتنشكك ة السيءسككية  ككى مصككر بككين  -139

ديسكمبر ،  7 – 4السكءب  للبحكو  السيءسكية  كى الفتكرة االستمرار والتغير ، أعمكء  المكؤتمر السكنوى 
 2مر ز البحو  والدراسءت السيءسية ،  لية االعتصكءد والعلكوم السيءسكية ، جءمعكة القكءهرة ، المجلكد 

 ،1994  . 
 مراجـع مترجمـة : -      
 . 1990 ، و سمو  لتقدم ،ر ادا،  ءمتو  ميلسمة ترج،  مء تجعلم اال  و صأ ،  و بيسو أ -140
نقديككة لعلكم االجتمككء  الرأسككمءلى ، ترجمككة  ةأوسكيبو  ، عضككءيء علككم االجتمكء  دراسككة سككو يتي -141

 . 1970سمير نعيم ،  ر  أحمد ، دار المعءر  ، القءهرة ، 
، الطبعكة  ، بيكروت  لكدون بكندار امكة ميشكي   يلكو ، االجتمكءعى ، ترج أوليدو  ، الوعى -142
 . 1982،  يةنءالث

  يككر بككد المعطككى ، غعد السككية رجمككاالجتمكء  ، ت علككمظريككة  ككى لنءريم اتكك د ،جوو ينالن سكو آ -143
 . 1996ة ، ير دإلس نا ،دار المعر ة الجءمعية  ، دمحأ ديس

بءتريككككك أوبريكككككءن ، ثككككورة النظكككككءم األعتصكككككءدى  ككككى مصكككككر مكككككن المشككككروعءت ال ءصكككككة إلكككككى  -144
 .  1970القءهرة ،  ، تعري  وتعليق  يرى حمءد ، ال ي ة العءمة للت لي  ، االشترا ية

،  لقكءهرةا ، عكءر الم را، د رون كوآ ىالجكوهر حمكد مة مترج ة والمجتم  ،فو لصور ، اومبوت -145
 . 1978ءنية ، ثال ةطبعلا

د الجككككوهرى وآ ككككرون ، دار حمككككة ممككككرج، ت نقككككد االجتمككككءعىوالعلككككم االجتمككككء   ، وتومككككورب -146
 . 1981المعر ة ، القءهرة ، 

 قراز عبككد الكك علككى، ى محمككد لككع ترجمككة محمككد،  سككىالجتمككء  المءر ا مر ، نقككد علككمككو و بوت -147
 . 1984ة ، إلس ندريا، عية ءملجا ة ر علما دار ، ىبجل

االجتمءعيككككة للمعر ككككة ، ترجمككككة  ليكككك  أحمككككد  ليكككك  ، المؤسسككككة ر طككككاألجككككور يتش ،   ور جكككك -148
 . 1981 وت ،شر ، بير نلاءت و سار ة للديعمالجء
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لتنشكك ة السيءسككية دراسككة تحليليككة ، ترجمككة مصككطفى عبككد هللا أبككو رتيشككءرد داوا وآ ككرون ، ا -149
 .  1990القءسم ، محمد زاهى محمد ، منشورات جءمعة عءريونا ، طرابلا ، 

( ، ترجمكككة صكككلي  بطكككرا ، ال ي كككة 1972-1952روبكككرت مكككءبرو ، اإلعتصكككءد المصكككرى   -150
 . 1976لل تء  ، القءهرة ،  المصرية

دة ، الجديكك ة ككءقثلا راد ،ا ءرو  إسكك اة لككويرجمككت ، يككةنينيالل يةر سككءالم سككفةفللين ، الشككيبتو  -151
 .  1982القءهرة ، 

مرجريككت  واسككون ، ديفيككد ريككد  ، مقدمككة نقديككة  ككى علككم االجتمككء  ، ترجمككة غريكك  سككيد ،  -152
 . 1972عبد البءسط عبد المعطى ، دار ال ت  الجءمعية ، القءهرة ، 

ة رشكككيد ، سكككيد ينكككالفلسكككفية ، ترجمكككة أم األصكككو ة وثكككء ق مكككن ميشكككي   ءديكككة ، األيديولوجيككك -153
 . 1982التنوير للطبءعة ، بيروت ،  دار البحراوى ،

 ، آ كروندة و و ة محمكود عكمكجر ت ، ءورهكطتء و  كتطبيع  ءمكتعلم االج ةظرين ،مءشي  يتاليقو ن -154
 . 1983ر  ، القءهرة ، عءلما دار
 ككى مصككر  ككى مسككت   القككرن التءسكك  عشككر ، ترجمككة هيلككين آن ريفلككين ، االعتصككءد واإلدارة  -155

 . 1968، دار المعءر  ، القءهرة ،   نىالرحيم مصطفى ، مصطفى الحسيد أحمد عب
هو البعد الواحد ، ترجمة جور  طرابيش ، دار اآلدا  ، بيروت  اإلنسءنهربرت مءر يوز ،  -156
 ،1973 . 

ا دور اإلعككالم  ككى البلككدان النءميككة ، ترجمككة  ولبككور شككرام ، أج ككزة اإلعككالم والتنميككة الوطنيككة -157
 . 1970محمد  تحى ، ال ي ة المصرية العءمة لل تء  ، القءهرة ، 
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