
126 

 

 

 الفصل الرابع

 يناير والثقافة السياسية للمصريين  25ثورة 

 تمهيد : 

 أوالً : محددات الثقافة السياسية فى المجتمع المصرى .

   .المحددات التاريخية   (1)

 .  المحددات األقتصادية  (2)

 . المحددات السياسية   (3)

 : مصادر تشكل الثقافة السياسية  ثانياً 

 األسرة . -1

 درسة للجامعة ( . مؤسسة التعليم ) من الم -2

 اإلعالم .  -3

 الحزب السياسى .  -4

 الممارسات السياسية للنظم الحاكمة .   -5

 يناير وتغيير الثقافة السياسية للمصريين .  25ثورة  : ثالثاً 

 مقدمات الثورة . -1

 أسباب الثورات .  -2

 مراحل الثورة . -3

 يناير البدايات والتداعيات .  25ثورة  -4

 يونيه .  30يناير ,  25رتى مالمح الثقافة السياسية بعد ثو -5

 
 



127 

 

 د:ــتمهي
يناير والثقافة السياسية للمصريين وقبلل الولو   25ثورة  تتناول الباحثة فى هذا الفصل          

ينللاير وتللعاوياتلا ولللى الثقافللة السياسللية سللتتناول الباحثللة ال للرو   25فللى الحللعي  وللن ثللورة 

محععات تاريوية , محععات أقتصاعية , محععات والعوامل المحععة للثقافة السياسية والتى تضمنت 

سياسية , ثم تعر  الباحثة لمصاعر تشكل الثقافة السياسية وكل ما يتعلق بنقل واساليب قيم الثقافة 

  السياسية . 

 تتشكل الثقافة السياسية في أي مجتمع من والل مجمووة من العوامل وال رو  التاريوية          

ذا المجتمع أو ذلك وتضفي وليه وصوصية تميزه ولن ييلره ملن المجتمعلات والبنائية التي تميز ه

 األورى.

 ترة أثلركبيل بوصوصية -والتاريوي نتيجة لعمقه الحضاري –ويتمتع المجتمع المصري  

 أورى. إيجابي وبشكل سلبي في أحيان بشكل ولى تشكيل مالمح ووصائص ثقافته السياسية

فلللي ثباتللللا  تسللللم أو وواملللل لسياسلللية المصلللريةا للثقافلللة محلللععات وجلللوع فللل ن وهكلللذا, 

أن  يؤكع فالواقع فحسب في اتجاه واحع أو تعمل مطلقة طبيعة ذو عورها إذا ال يعني ستمرارها ,وأ

 السياسلية, وللى الثقافلة تلثثيره مزعوجا  ملن حيل  عورا   أو المحععات قع يمارس بع  هذه العوامل

 تلعفع أولرى بعواملل أن الواقلع يزولر كملا ألولرى ةعوره ملن مرحلل أو يتفلاوت ثباتلا أو تغييرهلا

 الوقللت بمللرور تنشللث وتشللكيللا بحيلل  صلليايتلا للمجتمللع أو تعيللع السياسللية الثقافللة وناصللر تغييللرل

 التفاولل تقلرر ومليلةو سلابقتلا, أو بثورى ون بعرجة توتل  تجاهاتواأل جعيعة من القيم من ومة

 وسلروة تطلور طبيعلة أورى, من ناحية مل التغييرستقرار من ناحية ووواالثبات واأل ووامل بين

 .(1) الثقافة السياسية

التى تلعب عورا  هاما  كذلك تنتقل الثقافة السياسية وبر االجيال من والل مؤسسات التنشئة السياسة 

كمصلعر لتشلكيل الثقافلة السياسلية وإنطالقلا  ملن ذلللك يتنلاول هلذا الفصلل ململة إلقلا  الضلو  ولللى 

ومصلاعر تشلكيل الثقافلة السياسلية عاولل المجتملع المصلرى ثلم تحلاول ة السياسلية , محععات الثقاف

 .يناير التى كان للا إنعكاساتلا ولى الثقافة السياسية لعى المصريين 25الباحثة التطرق إلى ثورة 

 

  أوالً : محددات الثقافة السياسية فى المجتمع المصرى : 
 : التالية في المحددات المصري المجتمعفي  السياسية الثقافة حصر محددات ويمكن

 :  تاريخيةال محدداتال (1)

  لاهرة بوصلفلا من فلمللا مجتمع البع عاول أي العامة من الثقافة كجز  السياسية فالثقافة 

 معينة. تاريوية  رو  في  ل مالمحلا كتسبتوأ تاريوية تشكلت

                                                           
(1)

 .140ص ع سابق, , مرج"الثقافة السياسية للمعلم في مصر :"رنويعبد السالم على 
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هلذه  تضح إجملا أ للمصرين يةلسياسا الثقافة حول لعراسات السابقةا  ستعرإ والل فمن 

 السللطة, ملنالولو   فني: متمثلنة علنى قنيم تننه السياسلية للمصلري  أن الثقافلة ولىالعراسات 

 وللى ملعار تشلكلت التلي ملن القليم القعرية والسلبية وييرها إلىيا  للا والميل فيلا واألنص والشك

 المجتملع ملر بللا التلي التاريويلة وال لرو  من العواملل تاريوية طويلة كمحصلة لمجمووة حقب

 :  (1)هما رئيسيين في واملين بلورتلا يمكن والتي المصري

 . السلطة مركزية  - أ

 . المرحلة االستعمارية  - ب

 

 : السلطة مركزية)أ( 

 أو المجتمللع األسلليوي اإلنتللا  ذو نمللط المجتمللع صللطال إ طلقللت البللاحثون األوربيللونا 

 والتلي األعنلي والشلرق والصلين فلي اللنلع واصلة توجلع بصلفة معات التليالمجت ولى تلك الشرقي

 إللى ع تصللقل والتلي السياسلية المطلقة للسللطة القوة ملاشتركة ومن أهالم الوصائص تتسم ببع 

 كانلت تطرفلا  وقلع المطلقلة السللطة اشكال ون أشعتغيير فلو  الشرقي اعبعستاأل أما اعبعستاأل عرجة

 المجتملع نشلثة رتبطلتواألقتصلاعيين. وقلع إ سليةهتمام كل من الباحثين السياأ هذه المجتمعات مثار

 عاإلنسللان مللن حرفللة الصللي ويتحللول (2)القويللة المركزيللة السلللطة بنمللو األسلليوي ذو نمللط اإلنتللا 

 مللن أجللل التجمللع فللي منللاطق معينللة مللن ضللرورة فرضللتهإلللى الزراوللة المسللتقرة ومللا  والروللى

 وإنما البلع هذا النمط نشثة هضرور وحعها ال تؤعي الزراوة وملية أن مجرع يالح  وهنا الزراوة

مملا  للزراوة المستقرة األمطار مياه وعم كفاية مثل األورى والوصائص من توافر بع  السمات

 الملحلة والحاجلة وللى النللر المتزايلع وتملاعويلؤعي اال النللر ولى مياه السياسي وتماعإلى اال يعفع

بسلللطته  سلليوياأل اإلنتللا  مجتمللع ذو نمللطال نشللثة إلللى فللي هللذه الميللاه سللتقرارووللعم اإل إلللى مياهلله

 .(3) المتميزة ذات الطبيعة السياسية

 

 قتصلاعياكنشلاط  وللى الزراولة يعتملع كمجتمع زراولي المجتمع المصري لطبيعة ون را   

إقاملة  تطللب مملا النيلل وللى نللر سلتعمع اللذي وكانلت  مالملنعائما  إلى  حاجة هناك كانت ىرئيس

 كلان ملن لل  وقلعوالمملرات.. إ والحلواجز والسلعوع واسلع مثلل: القنلوات قولى نطلا يرأ مشاريع

                                                           
(1)

, مرجنع "تأثير الثقافة السياسية على تشكيل اتجاه الراي العنام نحنو ظنا رة الفسناد فني المجتمنع المصنري" :نجالء عبد الحميد راتب 
 .38سابق, ص

(2)
ين لثنورة يولينو ,سلسنلة الن ى الثالثن" فنى : النظنام السياسنى , عناصر الثياب والتغيينر الثقافة السياسية في مصر :"أكرام بدر الدين 

 .130, ص  1983, على الدين  الل )محرراً( , القا رة , المركز العربى للبحث والنشر ,  1952
(3)

 .131المرجع السابق, ص 
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ولى التصميم واإلشلرا   قاعرة حكومة مركزية وجوع هذه المشرووات بعون مثل نجازإ الصعوبة

المشرووات وأيضلا   في هذه للعمل وتجنيع الناس الالزم وتوفير التمويل الميزانية المطلوبة موضع

المركزيلة  كانلت الحكوملة ثلم وملن اللري ملن أجلل محلععة أنصلبة ن وفلقحليالوللى الف مياه توزيع

 بللين النيللل الوسلليط بمثابللة عائمللا   مصللر فلليالحللاكم  وكللان هامللة للقيللام بالو للائ  السللابقة ضللرورة

توزيع  في وتحكمه لــــالني ولى نلر من سيطرته نطالقا  السكان وإ يالبية يشكلون الذين والفالحين

 يتعامل معللم ولم يكنللمصريين  والسيع المسيطر بالنسبة األولى هو الملك كان الحاكم الري, مياه

 .(1)لهيين الذين كانوا ممثلين البيروقراط مو فيه من والل وإنما مباشر بشكل

 بله ملن ولالل تصلالأو اإل ونله نفصلالواأل الحاكم من قبل ية للشعبئالعستتلك الن رة اإل 

ملن  الوو  مثل: ثقافة سياسية تنل  ولى قيم تشكل إلى أعى ذلك ستيراعه كلفضال  ون أ وسيط,

 وبللر ومليللة التنشللئة لللا األجيللالتالتللي تناقل مللن القلليم للللا وييرهللا يا والشللك فيلللا واألنصلل السلللطة

 . (2)في مصر  الحكم ستمرار مركزيةأ وتكريسلا ستمرارهاولى أ وساوع السياسية

 

السمات  أحع التطر  عرجة تبلغ قع لتيا المركزية السلطة قوة كانت فقع ولى ذلك وتثسيسا 

ين أو عفلي المجتملع رجلال الل النوبلة الحاكملة كانلت النللر فلي مصلر سلوا  لمجتمع المميزة اللامة

مللن  المجتمللع ومللا يتطلبلله النوللب ب للرو  تشللكلت كللل هللذهحيلل   نالمللعنيالكلنللة أو العسللكرين أو 

ملن  السللطة معى ما تتمتع به تلك واقع أعرك األفراع في تعامللم في السلطة جتماوي كما أنبط أض

 مثلل األفلراع وللى قليم معينلة أعى إللى تطبيلع معارضلتلا أو مناوأتللا مملا مكانيةونفوذ ووعم إ قوة

جعوى معارضلتلا  واإليمان بععم منلا والتشكك فيلا والوو  للسلطة والوضو  واإلذوان الطاوة

فما  ما تريع وهي تنفذ الحاكمة بيع السلطة كلهوالسلبية فطالما أن األمر  قيم التواكل نتشرت أيضا  وأ

 مجموولة ملن الوصلائص فلي األفلراع تثصللت أو المشاركة وهكلذا فقلع من األفراع المباعرةجعوى 

 هنلا وملن ون المشاركة والمبلاعرة. وتبععهموالوضو   السلبية إلى تعفعلم التي تجاهاتواإل والقيم

قيلام  وفلي مقابلل كافلة الفالحلين بلين النيلل ميلاه زيلعتو بنفسلا أن تتولى الحكومة من الالزم يصبح

ألوامرها  ينصاووا تعين ولى الفالحين أن مياهه وتوزيع النلر ضبط المركزية بثعا  ملام حكومة

سيعا  وللى الفالحلين ووسليطا   أصبح الحاكم الحالة في هذه ألن حرياتلممن  كثير ويتنازلوا للا ون

 . (3) العولة جلاز من والل نماوإ مباشرة مع النلر يتعامل يكن لم فالفال  النلر, بينه وبين

                                                           
(1) Kamal Elmenoufi:"The Orientation Of Egyption Peasants To Wards Political Authority Between 
Countinuity And Change",The Middle Eastern Studies,Vol.18,No.1,January,1982,Pp.82-83.  

  .  39نقالً عن نجالء راتب , مرجع سابق , ص 
(2)

, مرجنع "تأثير الثقافة السياسية على تشكيل اتجاه الراي العنام نحنو ظنا رة الفسناد فني المجتمنع المصنري:" نجالء عبد الحميد راتب 
 .38سابق, ص 

(3)
 :  ه القضية انظر اآلتي ولمزيداً من التفاصيل حول 

 .48:  45المنوفي, الثقافة السياسية للفالحين المصرين, مرجع سابق, ص  كمال -
 .105:  103 سية للمعلم في مصر, مرجع سابق, ص, الثقافة السيارعبد السالم علي نوي -
 .35:  32 الجامعات المصرية, مرجع سابق, ص عمر, الثقافة السياسية لطالب محمدسيد أو ضيف  -
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وأن  التلاري  فجلر منلذ فلي مصلر مركلزي حكلم نشلو  قلع حلتم أن النيل تقعم مما تبين وقع 

قبضلتلا وللى  حكلامإملن  المركزية السلطة مكنتاقع  في الري  السكنى ونمط قليملأل العامة الطبيعة

 ويسللتكين والن للام لألوامللر مطيعللا   وصللوره أقللعم منللذ يالمصللر الشللعب كللان فقللع ولللذلك األهللالي.

 في  الفطرية بالصفات شبهأ كانت والوضو  والطاوة ف ن الوال  أورى وبعبارة والقوانين للعر 

 .  والبيئة الجغرافية  روفه لا وليهتحتم المصري والتي الشعب

مللن  يتعامللل روقللراطيينبي لمللو فين الحللاكم سللتوعاموللن إ نللت  فقللع إلللى مللا سللبق وإضللافة          

 الميلاه را  وللى ومليلات توزيلعشليقلوم باإل اللذي اإلعاري الجللاز تضلويم إلى مع الشعب والللم

ووللى  التلاري  للمو ل  طلوال الللام اللعور وللى ذللك والن ام وقع ترتلب األمن وضبط والزراوة

 اس للملو فينالنل ون لر ملن المللن المو   وللى ييلر والحاكم رفع قعر الشعب وسيطا  بين كونه

 تمنر أ الميري فاتك إن" :القائل المثل حتى شا  بين الناس سطوة ويمتلك الحكومة ممثل ب وتباره

 تلذهب كملا –وللى الو يفلة الحكوميلة  النلاس إللى تكاللب للمو   هذه الن رة عتأ " فقعفي ترابه

المعيشة  مستوى االقتصاعية وتعهور سو  األحوال التكالب ولى ذلك ساوع وقع  - إحعى العراسات

 والو يفللة للمو لل  الن للرة تلللك مللن الملللن ييرهللا منللا  وللنأ أكثللر الو يفللة الحكوميللة جعللل الللذي

عائملا  إللى  تجلاهواإل المصلري للعى والوو  من المغامرة نكماشاإل ثقافة إلى تشكل الحكومية أعت

مللن  ةنوويلل إفللراز فضللال  وللن واللللزات للمفاجللثت ال يعرضلله والللذي واألضللمن األسلللل وتيللارأ

 . (1) وييرها ولى الناس واإلستعال المصالح  وتعطيل اإلعارة أمرا  من يعانون المو فين الذين

  
وملن  الوحلعة والتلفل  أن تتجه نحو ولى مصر قع فر  النلر ف ن وتثسيسا  ولى ما سبق          

 المركزيللة مللن نمللط إلللى السياسللية مللن المركزيللة ثللم السياسللية إلللى المركزيللة والتللثل  هللذه الوحللعة

تغيلر  قلع المصلري كان المجتمع إذاالباطش و اإلستبعاعالمتطرفة هو اقرب إلى  المتطرفة السياسية

 اإلسللتبعاعى الحكللم ن للام إال أنلله متفاوتللةبللعرجات  الماعيللة وييللر الماعيللة حياتلله فللي جميللع جوانللب

 موجلوعا   زالال يل"الفرعونينة السياسنية"  صلطال ".إحملعان  وليه "ع. جمال المطلق أو ما يطلق

 مصرالسلطة المركزية فى  ساوع ولى تطر  وقع ومسميات موتلفة ومتعععة شكالفي أ تنكر أنو

  : (2) أربع عوامل أساسية اإلستبعاع إلىوميللا 

                                                           
(1)

, في: كمال المنوفي, حسننين توفينق )محنررين(, الثقافنة السياسنية فني "إبرا يم أحمد شعالن: "المفا يم السياسية في المثل الشعبي 
 .154:  151, مرجع سابق ص ص والتغييرمصر بين االستمرارية 

(2)
لندين  نالل )محنرر( النظنام السياسني, مرجنع , فني: علنى ا"الثقافنة السياسنية فني مصنر: عناصنر الثيناب والتغيينر :"اكرام بدر الدين 

 .140:  138سابق ص ص 
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 قع فالعستور وعم وجوع عستور بذلك عوال يقص الضوابط العستورية ويياب ضع  :أولها 

ولللى السلللطة الحاكمللة  حقيقيللة ضللوابط ال يشللكل  أنللهالإ الشللكلية أو الن ريللة مللن الناحيللة يتواجللع

 الحلاكم بريبلة سلتمراريته وتععيللهويرتبط فلي أ منحة من الحاكم ب وتباره فالعستور يثتي من أولى

سلتمرار سليطرتلا الحاكملة إ السللطة تضلمن المجتملع حتلى أوضلا  ةبريبل األول ولليس في المقام

 الشاملة. وسلطاتلا

 التن يملللات بغيلللاب مجتملللع النللللر يتسلللم ذإ الفعاللللة جتماويلللةألالضلللوابط ا ييلللاب: ثانيهنننا 

 االجتماويلة القلوى ييلاب بعبلارة أي المطلقلة من السللطة تكبح أن يمكنلا التي الموتلفة جتماويةاأل

 الحكومة. إزا  ئلااروآ ون مصالحلا أن تعافع يمكن التي والمؤثرة المن مة

 

 مما المياه كميات بتوزيع تقوم مركزية هي التيفالحكومة ال قتصاعيةاأل وتباراتاإل: ثالثها 

 وقد ظهنرقتصاعي األ في النشاط قتصاعية والمتحكمللموارع األ و المالكأ الرئيسي يجعللا المسيطر

فلي  والثانينة وللى, محملع حكم فترة والل األولى وحعها الحعيثة في العصور مرتين  لك بوضوح

 جللاز ميلةوأه عور تزايلع إللى قتصلاعياأل ا التغلغلهذ , وقع أعى1952 بعع الناصري الن ام فترة

 واعية. يير عرجة إلى العولة

 

 وحللعوعها لمصللر ييللر الحصللين الموقللع وليتكيللة, ويقصللع بلللاليوحال األوضللا : رابعهننا 

هذه  تصع المركزية لكي وتماع ولى الحكومةاإل إلى الشعب يزوها مما أعى يسلل والتي المفتوحة

 الغزوات.

 

 على مالح الثقافنة السياسنية عنند وأثرت في مصر المركزية أفرزتها السلطة التي القيم م ومن أ

 ما يلي: المصرين

 اعة السلطة.بو -

 .السياسية السلبية -

 

 عيادة السلطة: -

 بحكلللاملم المصللريين القللعما  حتلللرامإ بلللغ وتبجيللللا, فقللع حترامللللافللي إ بمعنللى المبالغللة 

 ملن سلاللة فلي بعل  األحيلان أو انحلعارهم لللةصلفات اآ ولليلم شلبا أ إللى عرجلة لللم تلمباهوم

 فلي يلعه مقلعس وتتركلز نبسللطا األحيلان يتمتلع فالملك أو الحاكم في جميع أورى في أحيان اآللة

 .(1)ولى كل شئونلا  العولة والملين سكل السلطات فلو رأ

                                                           
(1)

 .141:  140ص المرجع السابق, ص  
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 السياسية: السلبية -

 وتجلع هلذه السللبية ياسليةالس الجملاهير فلي والقتللا بالسللطة لعى السلبية والشك ساعت قيم 

فلي  نجلازإ وتقلاع بلثن كللإللى اإل هلذه القلوة وقلع أعت السلطة المركزية فلي مصلر في قوة تفسيرها

ملن الشلعب وكانلت  بمبلاعرة وال يثتي ي من أولىأ العولة نابعا  من جلاز يكون مصر أو قرار هام

ملن  والسللبية بملا يعنيله ذللك ةالسياسلي الالمبلاالة هي نمو واتسلا  ولى هذا الوضع المرتبة النتيجة

 الري الريفية وميل سكان  طبيعة الحياة ولى ذلك المشاركة السياسية وقع ساوع في عرجة نوفا إ

أسلاليبلم  وممارسة الريفية في بيئتلم نعزالاأل إلى كثر من نص  الشعب المصريأ والذين يمثلون

 ذلللك قلليم ويعكللس م المعيشللية المحليللةبللثموره نشللغالواإل وملليللم إلللى السللكون فللي الحيللاة التقليعيللة

 . (1) السياسية ميللم إلى المشاركة وضع  والشك في السلطة السلبية

 

ولن  فيللا ويبلعو أن هلذا كلان مسلئوال   للسللطة والشلك ولى الوضلو  عر  المصري كذلك 

 سمترسة ويذكر األب )ويروط( أن الفال  المصري يوالمما والتعبير كقيمة بين الفكر الرأي تراجع

 ال ي للر بحيل  ونوايلاه وسلرائره وحزن في نفسه وواطفه من سرور بالكتمان والمراوية ويوفي

 شنعبية أن ثمنة أمثنال ويمكنن القنولوال للور بغيلر حقيقيتله  ولى وجللة أو مالمحله من ذلك شيئا  

ملن  إذا كلان الكلالم ملن فضلة, فل ن السلكوت " )عيروط( لعل من أ مها: إلى ؤكد ما   بتعديدة 

والتوجس  الوو  هذا المثل األوير عور عش" و "الحيطان للا وعان" ويؤكع, "اشترى ما تبي"ذهب

الجغرافيلة  العواملل فقلع لعبلت وهكلذا. (2) المصلري فلي المجتملع الرأي والتعبير حرية نحسارفي إ

 للجملاهير السياسلية مكونلات الثقافلة المصرية وفلي تحعيلع الوصوصية هاما  في عورا   جتماويةواأل

التفسللير  إلللىاألتجللاه  ذلللك السياسللية وممارسللتلا وال يعنللي السلللطة والتللثثير ولللى شللكل حصللر فللي

 الععيللع مللن العوامللل وحللعه فلنللاك الجغرافللي ولللى العامللل وتمللاعا  المصللرية إ للوصوصللية حللاعياأل

 فيملا اللذي سليعر  البشرية التي أثرت أيضا  ولى الثقافة السياسية ولى النحو وال رو  األورى

 .بعع

 

                                                           
(1)

 .143:  142, مرجع سابق, ص ص "الثقافة السياسية عناصر الثياب والتغير :"أكرام بدر الدين 
(2)

 .34, مرجع سابق, ص "الثقافة السياسية للمعلم في مصر :"عبد السالم على نوير 
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 ستعمارية:األ المرحلة (ب)

والل  هتمت بعراسة الثقافةأ ولوجية التييسوالس - للعراسات التاريوية الثابت تاريويا  وفقا   

 ة حكلمفتلر ولالل : إال أنله(1) 1952 الفترة ملن أوائلل القلرن التاسلع وشلر وحتلى قبلل ثلورة يوليلو

قتصلاعي كانلت جتملاوي االوالتغييلر اال السياسلي ومليات التحلعي  تجرى كانت محمع ولى وحي 

ويلان األ المثقفلة ملن أبنلا  ولى الجماولة قتصرأ الجلوع أن تلك تبروأ السياسية للتعبئة جلوع هناك

 وفقا   تعمل المثقفة الجماوة الطبقة الوسطى وقع أوذت محعوع من أبنا  وقطا  الوطنية والرأسمالية

كفلا  أ ملو فين المصلريين ليصلبحوا ولعع ملن تلعريب لللا الن لام الحلاكم وهلو رسمة الذي لإلطار

ملا  وتيلارإ لللا حريلة فكريا  ولم تكن مستقلة ومن ثم لم تكن هذه الجماوة العولة ولى وعمة قاعرين

 للعولة. للا أن تنتقع الن ام السياسي كما لم يكن الثقافةمن  تشا 
 

يين طلا  المصلرومما أثارتله عراسلة أولرى حلول أثلر الحمللة الفرنسلية فلي إ وولى الريم 

يضلا  وللى أن الحمللة قلع مارسلت ملن جانلب أولر أ العراسلة تؤكلع نفلس فرصة لحكم أنفسلم إال أن

وولعم المسلاواة وللى موتلل  الطبقلات المصلرية ملن ال للم والقللر وولعم  أشكاال  من ال لم والقلر

 أنه بريم انجازات "محملع إلىالمصرية وتشير نفس العراسة أيضا   الطبقات المساواة ولى موتل 

فللي  ينتيللائب كانتللا الععالللة والعيمقراطيللة االقتصللاعية والعسللكرية والتعليميللة إال أن الكبللرى: ولللى"

 نفصلال السللطةملن إ يعلاني حكم محمع وللي نلاية حتى وصره ومن ثم فقع  ل المجتمع المصري

 . (2)  قبل الطبقة الحاكمة من والعيكتاتورية بال لم العالقة بينلما تسمتحي  أ ون الشعب
 

عاعية سلتبة واإلالقمعيل بالممارسلات السللطة أيضلا   تسمتالبريطاني أ ستعماراأل جا  وحينما 

من السلطة وطاوتلا وضع  الميل للمشاركة  الوو  حول قيم تتمحوربمما صبغ الثقافة السياسية 

 السياسية, إلى أور ذلك .
 

فلي  الوفلع حلزب ةوواص األحزاب فعالية وتزايع في مصر, الحياة الحزبية زعهاروبريم إ 

البريطلاني ووللى  حلتاللن نمو حركة المقاومة ضع سليطرة اإلوالتي وبرت و 1919أوقاب قيام 

                                                           
(1)

, " التحننديث السياسنني فنني المجتمننع المصننري دراسننة سيوسننولوجية": "دراسننة السننيد عبنند الحلننيم الزيننات "مننن  نن ه الدراسننات: 
ودراسننة محمننود كسننبر: المثقفننون ودور ننم فنني تنميننة الننوعي االجتمنناعي والسياسنني فنني  1990االسننكندرية, دار المعرفننة الجامعيننة, 

, رسننالة دكتننوراه ميننر منشننورة, قسننم االجتمنناب. كليننة اآلداب, جامعننة 1952لنني إلننى المجتمننع المصننري خننالل الفتننرة مننن محمنند ع
 .1985االسكندرية, 

(2)
, رسننالة دكتننوراه ميننر منشننورة. قسننم االجتمنناب, كليننة "السننلطة والطبقننات االجتماعيننة فنني مصننر"أنظننر دراسننة: عنناطف أحمنند فننؤاد: 

 . 147:  142, ص ص  100:  88, ص ص1975اآلداب, جامعة عين شمس, 



134 

 

, إال أن القلوى (1)بين المصرين السياسي الووي في نشر هذه األحزاب أيضا  مما أسلمت به الريم

 - الكتابات بع  تشير كما –المالك والرأسمالية الكبيرة  كبار ون مصالح طبقة المحاف ة المعبرة

ولللى  مسلليطرة هللذه القللوى و لللت السياسللية األحللزاب ولللى قيللاعات مع للم نجحللت فللي السلليطرة

فشلل  ولن ذللك البريطلاني وقلع نجلم سلتعمارإللى جانلب المللك واأل 1952المصرية حتى  السياسية

وابات نتالعستور, وتزي  األ حترامأ ووعم قبل السلطة ستبعاع مناإل لغة وسياعة األحزاب السياسية

 .  (2) القلر والقمع من السلطة المصريين لضغوط وتعر 

 للعى المصلريين والتلي حلععت السياسلية الثقافلة قيم لتشكيل التاريوي السياق وهكذا يتضح 

الم سلستواألنصليا , واأل قليم الولو  التلي تحكمللا العالقلة الحاكمة , تللك بالسلطة والقتلم طبيعة

  . (3) ستعال  من قبل السلطةواأل ستبعاعواأل لرالق وقيم ين,يمن قبل المصر والشك

في مصر  االستبعاعية, ليس ستعمارية جا ت سلسلة من األن مةاأل الفترة نتلا بعع إ وحتى 

 الوصائص السابقة للثقافة السياسية. كرس مما وام العربي والنامي بشكل في العالم وحعها, وإنما

 

 )العوامننننلية فننننى المجتمننننع المصننننرى للثقافننننة السياسنننن قتصنننناديةاألمحننننددات ال (2)

 :قتصادية(األ

الثقافلة السياسلية فلي المجتملع المصلري يتضلح  لتشلكل سابق للسلياق التلاريويلمن التتبع ا 

 أن طبيعلة المجتملع قتصلاعية كمحلعع لللذه الثقافلة فقلع تبلينألالعواملل ا تلعبله اللذي المحوري العور

 قويلة مركزيلة وجلوع حكوملة ذي قلع فرضلتالل اللرى يعتمع أساسا  ولى راويز كمجتمع المصري

المصري من  المجتمع ذلك الحياع لم يسلم بحكم و ائفلا ومنذ ستبعاعتمارس األ ون الشعب منفصلة

 تحللعع والتللي –السياسللية للمصلريين  الثقافللة يضللا  وقليمومنللذ ذللك الحللين أ - سللتبعاعيةاأل الحكوملات

 والشك والوضو  للسلطة. الوو  يمولى ق تنل   - ستبعاعيةبالسلطة األ والقتلم طبيعة
 

فلي  المتركلزة اللري مصلاعر فلي يلتحكم بمفلرعه -وبر التاري –كان الحاكم المصري  فمنذ 

وللى األر  كملا أن  ممثلل ه ب وتبلاره الميلاه, والمصلريون ين لرون لله نلر النيل, وفلي توزيلع

المصريون كممثلين  إليلم رين  -الشعب الحاكم كوسطا  بينه وبين يعينلم الذين –مةومو في الحك

                                                           
(1)

ميدانية فى : كمنال المننوفى ح حسننين توفينق , دراسة "األحزاب والتنشئة السياسية في مصر"إيمان شومان , محمد ياسر الخواجة:
 .1236:  1235, مرجع سابق, المجلد الثاني, ص ص )محرران( , الثقافة السياسية فى مصر بين اإلستمرارية والتغيير 

(2)
فنني :  1967 – 1965, دراسننة فنني نشننرة االشننتراكي "1952الديمقراطيننة والتنظننيم السياسنني لثننورة قضننايا "وحينند عبنند المجينند:  

, ص 1980, 1أنيس صايغ )إشراف(: عبد الناصنر ومنا بعند, كتناب قضنايا عربينة, بينروت , المؤسسنة العربينة للدراسنات والنشنر, ط 
 .164:  163ص

(3)
 , مرجنع سنابق,فنى المجتمنع المصنرى " تجناه النراي العنام نحنو ظنا رة الفسنادإ تشنكيل تأثير الثقافنة السياسنية علنى راتب :"نجالء  
 . 41ص
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للم  وللو حتلى ممثللةطاولة الحلاكم و بضلرورة عائما   لعى الجماهير ومن هنا يشعر المصري للحاكم

 -وللى ملر السلنين سلتمرأ– إوتقلعيترس  بعاولله  حي  , فالطاوة هنا عافعلا الوو بلممقتنعا   يكن

تضلمن لله العليش  الطاولة ينملارزقله ب نقطلا إللى إ ه يمكن أن يؤعيــاكم أو مو فيــبثن طاوة الح

 .(1)  آمنا  
 

قتصللاعية ونمللط اإلنتللا  السللائع فللي وطبيعللة البنيللة األ ويتضللح مللن ذلللك أن البيئللة الفيزيقيللة 

 السياسللية الثقافللة قلليم فللي تشللكيل األولويللة والللعور الرئيسللي ذات العوامللل المصللري هللي المجتمللع

 .  السياسية تحعيع اتجاهاتلم نحو السلطة للمصريين وفي
 

 :رئيسين  ما في محورين قتصاديةوتتبلور المحددات األ

 نتا  السائع.اإل نمط طبيعة - أ

 المحععات الطبقية.  - ب

 

 :طبيعة نمط اإلنتاج السائد (أ)

عورا  رئيسليا  كمحلعع ملن  معينلة يلعب نمط اإلنتا  السائع في المجتمع والل مرحللة زمنيلة 

 .(2)الثقافة السياسية  محععات
 

 اإلجتماويلة ون والقة السللطة بالطبقلات فؤاع" عراسة "واط  ولصت لالمثا سبيل فعلى 

 كان سلائعا  فلي المجتملع المصلري الذي األسيوي نمط اإلنتا  في  ل أنه إلى (1975) في مصر"

 المصلري والقلة السللطة بالشلعب تسلمتحكم محمع ولى أ وحتى نلاية ما قبل الحملة الفرنسية منذ

 األسليوي لللنمط نموذجلا   مثللي التي كلان المجتملع المصلري ذه الفترةه فوالل والعيكتاتورية بال لم

وللى موتلل  الطبقلات  المسلاواةوولعم  شكاال  من ال للم والقللرأ الحملة الفرنسية لإلنتا  , مارست

إال أن  –اللائلة في كافة المجاالت  نجازاتهوبريم إ –ولي  فترة حكم محمع المصرية, كذلك والل

  .(3) والعيمقراطية الععالة عيفتق أيضا  كان حكمة
 

أيضلا  أنعكاسلا  لبنيلة  كانت الثقافة السياسية 1952وقبل قيام ثورة يوليو  األربعينات وخالل 

 المصري لغالبية الشعب األحوال المعيشية الثروة وتعهور توزيع بسو  تتسم جتماويةأ –قتصاعية أ

                                                           
(1(

 Kamal El-Menofi: "The Orientation Of Egyptain Peasants Towards Political Authority, 
Op.Cit, Pp.86 – 87. 

(2)
, مرجنع "فنى المجتمنع المصنرى  لعام نحو ظنا رة الفسناداتجاه الرأي ا تشكيل تأثير الثقافة السياسية على :"عبد الحميد راتبنجالء  

 .42 صسابق, 
(3)

 .147:  88, مرجع سابق ص ص "السلطة والطبقات االجتماعية في مصر "عاطف فؤاد: 
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اإلنتلا  السلائع نمطلا   قتصلاعي وكلان نملطاألواألسلتغالل  والفسلاع السياسلي والبنية الطبقية الجاملعة

نحلو السللطة  كل ذلك أفلرز ثقافلة سياسلية تلنل  وللى قليم سللبية وواصلة الرأسمالي تابعا  للغرب

 .(1)السياسية وهو ما برهنت وليه العراسات السابقة 

 

ا فيل والتي حاول (2)للفالحين المصرين"  السياسة "الثقافة " ونالمنوفي كمال" ففي عراسة 

ستقصا  تاريوي, ولصت إ من والل قبل الثورة للفال  المصري السياسية الثقافة ةستكشا  طبيعإ

سلللبية: متمثلللة فللي الوضللو   ولللى قلليم هللذه الفتللرة الفللال  وللالل العراسللة إلللى نلللو  ثقافللة نتللائ 

  يــــــيشالمع وىـــالمست ورـــــفيلا, والمقاومة السلبية واإليمان بالطبقة بريم تعه والشك للسلطة

 الثلورة حكوملة هتلوملا بذل 1952 قيلام ثلورة الغيبي. وبعع ون التفكير فضال   الفترة, للفال  في تلك

صلال  قلوانين األو الملكية الزراوية توزيع ون طريق إواعة من تحسين ألوضا  الفال  المصري

يللة, وإتاحللة الطبق ولللى التناقضللات مللن القضللا  ولللى ذلللك التللثميم, ومللا ترتللب الزراوللي, وقللوانين

أعى إلى تحوالت  –كما تشير عراسة كمال المنوفي  -جتماوي الصاوع كل ذلك للحراك األ الفرصة

التقليعية  نسق القيم حينذاك لتحطيم الن ام الحاكم سعي السياسية وواصة مع الثقافة ملحو ة في قيم

 والمسجع شتراكي(تحاع األ)اإل والم والتن يم السياسيبمساوعة أجلزة األ قيمة الجعيعة وب  السائعة

 والكنيسة.

 

 رات التي طرأت ولى قيم الثقافةيستكشا  التغيإ أيضا   "المنوفي كمالوقع حاولت عراسة " 

العراسلة  وقلع ولصلت البحلري ى الوجلهرق عراسة ميعانية في إحعى والل بعع الثورة من السياسية

السللبية قبلل الثلورة إللى قليم  القليمملن  المصلري للفلال  الثقافلة السياسلية فلي قليم تحول إلى حعو 

)بلعال   فلي الحكوملة الثقلة مثلل: بعع الثورة المصري طرأت ولى الري  التي بعع التحوالت إيجابية

  ةـــــالم أو المقاومـــــستسالسلطة المتعسفة )بعال  من اإل لمقاومة ستععاعقبل الثورة( واأل من الشك

                                                           
(1)

, مرجنع سنابق, ص "فنى المجتمنع المصنرى اتجاه الرأي العام نحنو ظنا رة الفسناد تشكيل تأثير الثقافة السياسية على:"راتب,نجالء  
43. 

(2)
 .388:  259, مرجع سابق ص ص "الثقافة السياسية للفالحين المصرين"كمال المنوفي:  
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  .(1) التفكير الغيبي(السلبية( والتفكير العقالني )بعال  من 
 

الن ام الثورى إلى اإلوتماع ولى الععيع من األعوات وإنتلا  الععيع من السياسات وقع لجث           

بلع  إحعا  تحوالت وتغييرات فى الثقافة السياسية المصرية وما ينطوى وليه من قيم ولعلل أهلم 

  :(2)هذه األعوات تمثلت فى 
 

 والم الجماهيري.وسائل اإل -

 األيعيولوجية. -

 السياسي. الحزب -

 جتماوية.السياسات األقتصاعية واأل -

 
السياسات األقتصاعية واألجتماويلة التلي  وولى األوص وقع تضافرت هذ العوامل السابقة          

 ثلورةوقلب  العربلي قتصلاعفلي مسلار األ ووميقة تحوالت هامة في حعو  الثورية النوبة نتلجتلاأ

األشتراكية في وام  قوانين يوليو وقب صعور واصة ةبصف ذا التحوله وقع  لرت مالمح 1952

 جتمللاوي والمزاوجللةلسياسللات ذات محتللوى أ قتصللاعيةالسياسللات األ قتللرانإ إلللىعى وقللع أ 1961

تمتلع  إللى أعى أورى للتنمية من ناحية التوزيعية واألثار من ناحية قتصاعيةالناجحة بين التنمية األ

من  ستفاعت جماهير وريضةوأثارها فقع أ التنمية بثمار وووائع متزايعةقطاوات وشرائح إجتماوية 

أو ييلر مباشلر فلي الريل   مباشلر بطريق سوا  للن ام الثوري جتماويةقتصاعية واألالسياسات األ

إللى  الملموسلةالجملاهير نتائجللا  لمسلت والتلي شلباوية للن لامهلذه السياسلات اإل وقع أعت معينةوال

 الجملاهير أن بمعنلى أولر ونلعما شلعرت الشلك والتقليلل ملن قيملة الجملاهير عىلل الثقلة قيمة تعويم

فلي  ريبتللا تزايلعت الن لام كملا في ذللك ثقتلا أهعافلا فزاعت يعمل لمصلحتلا ويحقق القائم الن ام

 السياسية. المشاركة

 

 حلعا ة فلي أزمية والملؤثرات العوليليالكار والقياعة إلى ووامل أورى كالتعليم وباإلضافة          

 يكلن أن هذا التغير للم إال وليه من قيم وما تنطوي في مصر السياسية عرجة من التغيير في الثقافة

السللطوي إللى  اللنمط في مصر. ملن الثقافة السياسية أور لم تتحول وبمعنى كان نسبيا   وإنما مطلقا  

                                                           
(1)

 .  41نجالء راتب :"تأثير الثقافة السياسية على تشكيل إتجاه الرأى العام نحو ظاهرة الفساد" , مرجع سابق , ص  
(2)

 ن الرجوع إلى : يمك 1952حول أهم األدوات التى أستخدمها النظام السياسى عقب ثورة  

 .  170-168, مرجع سابق , ص ص  1982-1952على الدين هالل وآخرون :"النظام السياسى وتحديات الثمانيات  -
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 يجلع سياسلية فلي مصلر وقلعال ولى الثقافية ما زالت السمة السلطوية مسيطرة إذ العيمقراطي النمط

تحلوالت  يتطلب أحلعا  السياسية الثقافة في نمط جوهري في أن إحعا  تغيير تفسيره ذلك الوضع

 زمنيلة فتلرة يسلتغرق والعملل وهلو ملا قلع والجامعلة األسرة والمعرسلة عاول هامة في نمط التنشئة

 .  (1) بنجا  تحقيقية يمكن حتى طويلة

 

 األو للم مللن الشللعب ا وتبللارهم هللم السللوالفالحللين ب  ئللةالثللورة فللي تعب قيللاعة فقللع سللعت 

 مجتملع متلوازن إلقاملة الثلورة أنللا تسلعى أولنت قيلاعة ومن ثم ومناصرتلا الثورة ول  المصري

 وسلطوته قطلاويرقبلة األ من الفال  توليص أهعافلا أن أهم كما أكعت االجتماوية" قوامه "الععالة

هلل  لكلن الملالك كبلار أيضلبنا أننلا أعرك ولتله: "أنلامقفي  ون ذلك وبع الناصر" وقع وبر "جمال

فعنلة وفنيلا  ملن ال ملن األ األال  يملك وشرات وفينا  من اوطنن تربة ونترك نغضبلم أال يمكن كان

فلي  واضلح تلعولت بشلكل الناصلرية كانلت العوللة ذإو . (2) "فيلا بعع موته أر  يعفن قطعة يملك

إال أن ذللك  اإلشلتراكية األيعيولوجيلة وتعويم العولة سلطة مع فكر بما يناسب الفالحين ووي تشكل

 وفي األمور إلى من عور العولة فى إواعة تشكيل ووى الفال  فى الن ر ال يقلل – األمر في حقيقة

فيلللا  والشللك والرهبللة مللن السلللطة بذهنلله مللن الوللو  مللا ولللق إزالللة فللي محاولللة بالسلللطة والقتلله

في  تؤثر التي تلك بالمسائل القومية وواصة يلتم بات الفال  والوشو  للا فقع الوضو  وضرورة

إذا كلان لمصلر  ال سليما العربيلة والعالميلة حلع ملا بالقضلايا إللى يللتم كما أضحى غيرصمجتمعه ال

أعراكلللا  وتنميللة مللن الفالحللين كثيللر ذلللك توضلليع آفللاق مباشللرة بلللا ومحصلللة أو صلللة عورا  فيلللا

 وطنلم حعوع يتععى في مجتمع وربي كثوضا  بل قراهم عقومي يتجاوز حعو كثوضا  في مجتمع

 أحلعثتلا ثلورة التغيلرات التلي حاوللت عراسلة إللىالعراسلات  حلعىأ ولى ذللك برهنت وقع القومي,

 الفالحين يشعرون بالمواطنة المسئولية إلى  شباب أن الباح  الفالحين وجع في ثقافة 1952 يوليو

 

                                                           
(1)

 .  143 – 142إكرام بدر الدين :"الثقافة السياسية : عناصر الثبات والتغيير" , مرجع سابق , ص ص  
(2)

نقالً عن السيد عبد المؤمن السيد, العالقنة بنين أنمناط  51, ص 1954, القا رة, " فلسفة الثورة, دار المعارف :"جمال عبد الناصر 
الملكينة والمشنناركة السياسنية, دارسننة ميدانينة فنني قرينة مصننرية, رسنالة ماجسننتير, قسنم االجتمنناب, كلينة اآلداب جامعننة الزقنازيق فننرب 

 .79. ص 1998بنها, 
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  . (1)هال  للتثثير ولى الحكومة أاإليجابية ويعتبرون أنفسلم  اسيةحع كبير ويؤمنون بالمشاركة السي

 

ملن  في مصر قع طرأ وليلا عرجلة السياسية الثقافة أن فقد أثبتت بع  البحوث التجريبية 

جوهريلا  وفجائيلا   لم يكلن هذا التغير أن يالح  ولكن 1952يوليو  23 وقب ثورة التغيير والتحول

 :(2) التجريبية هذه البحو  لبع  رهشاأيلى  اوفيم وتعريجي تغيير نسبي وإنما هو

 

 النقابيلة التن يملات نتشلارإوللى  أن التصنيع قع ساوع الدراسات التجريبية أثبت بع  فقد 

 فالعاملل أهلعافلم , وتحقيق بحقوقلم للمطالبة إلى النقابات ينضمون العمال صبحبلا وأ وترا واأل

 .النقابلات ولن طريلق من ملة جماويلة في صلورة كانتكما لو  اإلعارة إلى بمفرعه ال تصل مطالبة

قافلة لعملال األوضلا  فيللا عروسلا  فلي الثا وتلقلين تعلليم من والللا يتم ن معرسةو وبارة فالنقابات

 تللثثير مللعى أثبلت العراسللة السياسلية القوميللة والعوليللة المحيطلة بلللا. كمللا األمللور وكللذلك وويلةتوال

 ذلكبللف الصللناوي فللي المجتمللع تجاهللات السللائعةاألو األفكللاروولللى الناحيللة األيعيولوجيللة  التصللنيع

 نتلائ  لزيلاعة ومشلجع عافلع فلي األربلا  فالمشلاركة فلي العملل جللعهم نتلائ  ونجنلصبح العمال يأ

بالمسلئولية  حسلاساإل وتعميق اإلنتا  لزياعة ومشجع في األربا  عافع فالمشاركة في العمل جلعهم

وتعويم قيم الثورة  السياسية تلمولى ثقاف ةالمسيطر والسلبية كالش ون قيم ولى التحول ذلك ويساوع

 والمشاركة.

 

إلللى أن  المنوفيللة بمحاف للة وللل " ولللى قريللة "ميللت أجريللت أخننرى دراسننة تخلصنن كمننا 

أن  للوح  فقلع الفالحلين للعى السياسلية الثقافلة فلي قليم هاملة أحع  تحلوالت قع صال  الزراوياإل

فلي  منللا االصلال  فلي منلاطق نسلبيا   أوللى الشجاوةو باآرا   في األعال واإليجابية الووي عرجة

جملال وبلع  اللرئيس بشلوص لتحلامواأل يملانأيضلا  أن اإل العراسلة كما أوضحت األورى. المناطق

أنه  ويعتقعون بشعة به متمسكون كل المواضيع, وأن األفراع في نفسلا تفر  قوية الناصر  اهرة

 كافة اآمال. سيحقق للم

 

 البنيلة بتحويلل 1952ثلورة  أن قيلام كيل  يتضلح السلابقة وليله العراسلات برهنت ما ومع 

 الغلرب عول قتصلاعياتإل تابع من نمط ئعلساا نتا نمط اإل أو من بنية متولفة المصريةقتصاعية األ

 نعكلسأ ذللك إلى حلع كبيلر, كلل الذات ولى ومعتمع إنتا  متطور ونمط مستقلة بنية إلى الرأسمالية

                                                           
(1)

. دراسنة ميدانينة فني قوينة مصنرية, رسنالة ماجسنتير, "الملكينة والمشناركة السياسنية العالقنة بنين أنمناط :"السيد عبد المؤمن السيد 
 .86, ص1988قسم االجتماب, كلية اآلداب, جامعة الزقازيق, فرب بنها, 

(2)
 .181:  176, مرجع سابق, ص ص  "عناصر الثياب والتغيرالثقافة السياسية في مصر :"الدين ركرام بدإ 
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والمسلاواة. األملر  ملن الععاللة بمزيلع أصبحت تشلعر التي للجماهير المصرية السياسية ةولى الثقاف

 المجتملع ملع فلسلفة تتسلق يلنل  وللى قليم السياسلية السللطة إتجاها  إيجابيلا  نحلو شكل لعيلاي الذي

 والقومية العربية. الوطني والتوطيط والتحرر التصنيع مع سياسية وتتسقالعقالنية 

 

 جتماويلةاأل وللى كافلة األصلععة 1952 التلي حققتللا ثلورة الموتلفلة نجلازاتن اإلمل وولى الريم 

 بغيلاب المرحللة هلذه ميلزتوت القصلور ولى الععيلع ملن أوجله أنطوت إال أنلا والثقافية قتصاعيةواأل

 وواصللة تصلالاأل وسلائل وتطلوير التعلليم نشلر ملن ولالل حاوللت أن الثلورة العيمقراطيلة وبلريم

السياسللية بالقضللايا  مللن وللالل تطللوير معارفللة بالسلللطة فيمللا يتعلللق الفللال  رةن لل تغيللر ,اإلذاوللة

 بنجلا  الجلزم يمكلن فلال واللعولي والقلومي المحللي وىتولى المس السياسية والمؤسسات والقياعات

 والصللرا  سياسليالتعلعع ال ر مفللاهيمفلي مصل الن لام رفلل  ار واصلة بعلعالمضللم فلي هلذا الثلورة

 السياسلية مفللوم المعارضلة رفل  ذللك وتضلمن من العملية السياسية , جز ا   وتبارهما ب الحزبي

 فلاقتر اإلوالتثكيع ولى وناص الوطنية والتماثل عوما  ولى الوحعة وكان التركيز والمنافسة المن مة

 .(1)السياسي 

 

 للمجلالس وجع أن الترشيح (2) المتغيرة" السياسية الثقافةون " المنوفي" عراسة "كمال وفي 

بسليط وهلو  البرلملان لسلبب بعضلوية نفسله ال يرشلح فلالفال  الفالحين, ينيا ولى أ يقتصر ةالنياب

 وللى وضلوية التنلافس للفالحلين ويمكلن نفقلات نتوابيلة ملنالحمللة األ ملا تتطلبله ون تحمل وجزه

هلذه المناصلب  مثلل إال أن التنافس ولى التعاونية الزراوية إعارة الجمعية ومجلس المحلي المجلس

العلعع  سلوى عم للترشليحقلال يت حينملا بالتزكية أوضائلا تفوز فغالبا  فالحية كثيرة  ذب وناصريج ال

الفالحين  من أينيا  –معينين  افراع سيطرة إلى ذلك يرجع وربما المقاوع المتاحة لشغل يك  الذي

 ومجلس إعارة الجمعية. المجلس ولى مقاوع -

 

النيابيلة  المجلالس وضلوية شكاللا المؤثرةأفي  وواصة السياسية أرتبطت المشاركة وهكذا 

فللي  مشللاركة فالحيللة هنللاك الفالحللين وأن كانللت وأينيللا  المللالك بسلليطرة وهيمنللة كبللار والمحليللة

 مللن أثبللت مللن العراسللات فلنللاك الزراويللة المسللتويات القاوعيللة. مجلللس إعارة الجمعيللة التعاونيللة

تعبيلرا   هلو أقلل المحكلات ة فالتصلويتالقاوعيل فلي مسلتوياتلا حتى ون المشاركة الفالحين و زو

                                                           
(1)

ص ص  , , مرجنع سنابق"العالقة بنين أنمناط والملكينة والمشناركة السياسنية دراسنة ميدانينة فني قرينة مصنرية :"السيد عبد المؤمن 
61 – 62. 

(2)
 .81 – 80, ص ص 1980, بيروت, دار ابن خلدون, " الثقافة السياسية المتغيرة, دراسة ميدانية في قرية :"المنوفيكمال  



141 

 

نعم أو بلما إ في اإلجابة التصويب يرتبط متوافقة للغاية وونعما ثم بمععالت السياسية المشاركة ون

 القضلايا تشلغلهملن الفالحلين ملن  أن هنلاك ذللك وال يمنلع محلعع أو موضلو  ال ولى مرشح واحلع

 مع فيناقشلا المباشرة لمتبمصلح تتعلق التيو الحكومة تتحعها التي والسياسات والقرارات السياسية

 .(1) ...........ال  صطبةمأو ال الطريق أو المسجع أو ولى قاروة أو الحقل في المقلى الغير

 

حلع  وتحقيلقلععاللة االجتماويلة إللى العاملل الجملاوي, وا الثورة واللعووة فلسفة وفي إطار 

 التعاونيللات إلللى باإلضللافة السياسللي ن لليمفللي  للل تواجللع الت لللى مللن مشللاركة العمللال والفالحللينأو

جانب  الحقيقية من حقيقية للمشاركة قنوات ان تكون كان المفتر  ونقابة ومال الزراوة الزراوية

فلي القريلة, اقتصلرت وللى تمثيلل الشلرائح  السياسي التن يم ضع  فاولية ولكن والفالحين العمال

 . (2) الريفية الرأسماليةمن  العليا

 

بعلع  الحاكملة للنوبلة لتوجه األيعيولوجيافي ا  م, فقع شملت تغيرا  حاساتيالسبعين فترة أما          

األيعيولوجي الذي  التغير هذا تجهإوقع  1971لنوبة الحاكمة في مايو صفو  ا عاول القوى صرا 

 االنفتللا  االقتصللاعي والعالقللات إلللى تشللجيع سياسللية االشللتراكية العيمقراطيللة مللن مفلللوم أنطلللق

وللى موتلل   االجتملاوي بصماتلا ولى مكونات البنلا  أثارها تضع قع أوذت الليبرالية قتصاعيةاال

 .مستوياتلا

 

انتشلرت القليم االسلتلالكية الترفليلة  حيل  التشلوه الثقلافي تعمقت م اهر:  المستوى الثقافي فعلى

التقيليم ووللى بللذا  ةالمرتبط الموتلفة ولى الفئات الحكم ومعايير الشعبي ميمستويات التقي وتغيرت

بين وناصر النوبلة الحاكملة وكلان  المحاف ة ون الليبرالية قويا   المستوى األيعيولوجي  لر العفا 

  .(3) اتيالستين في وقع مصر ورفته الذي االشتراكي ون التطبيق هاما   وال  حيمثل ت ذلك

 

وفلي  واملة تمع بصفةالسائعة في المج في نسق القيم وقع أعت التغيرات إلى تغيرات مماثلة 

 تحلول مجتمعلي هلو  لاهرة فقط , بلل قتصاعيةأ  اهرة نفتا  ليسبصفة واصة فاإل القيم السياسية

القومية, بلل وبمصلفوفة  وبالشوصية في المجتمع القيم بنسق فيما يتعلق واثارها أبعاعها بكل شامل

معايير الصواب  تتبعل ذتأو ولى ما وعاها كما القيم الماعية تسيطر أوذت جتماوية حي األ القوى

                                                           
(1)

 90, مرجع سابق, ص"ةالثقافة السياسية المتغير :"ال المنوفيكم 
(2)

 .  64السيد عبد الم{من , مرجع سابق , ص  
(3)

 .175, مرجع سابق, ص ص "النظام السياسي وتحديات الثمانيات :"على الدين  الل وأخرون 
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 ملن السلبعينيات الثلاني أنله ملع النصل  إال .(1) والمرفلو  والمقبول والممنو  و موالمس والوطث

المشلوه  الرأسلمالياإلنتلا   وسيطرة نملط الحر االقتصاع قواوع إرسا  أورى إلى مرة العوعة بعأت

البنيللللة  تبعيللللة تعمقللللتمللللرة أوللللرى و يضللللا  أ ات الطبقيللللةــــللللـالتناقض وتعمقللللت للغللللرب والتللللابع

 في مصر السائع الثقافي ولى المناخ ذلك نعكس كلأ وقع بشكل كامل جتماويةاأل –ة ـــــــقتصاعياأل

 .(2) ةالمحاوالت الثقافية الجاع وضرب والطائفية بتذال والتعصبواأل بالتسلح تسمإ والذي
 

 

 الثقلافي ذللك المنلاخ ملن ال يتجلزأ جلز    الثقافلة السياسلية وتبلار وب هذه ال رو  وفي  ل 

 الجملاهير إحسلاس هذه الثقافلة قيم أن تعكس من الطبيعي كان السائع, لنمط اإلنتا  نعكاسا  أو العام,

وييلر  الطبقلي سلتعال األو قتصلاعي والفسلاع السياسلي وال للم اإلجتملاوياأل سلتغاللاإلب المصرية

ملا  هلذه الفتلرة والتلي ولالل سليةالسيا نحلو السللطة الجماهير تلك تجاهإأيضا  ولى  نعكسأ ذلك مما

 .(3)ممتعة حتى اآن  زالت
 
 

 قتصلاعية والسياسليةملن التطلورات األ ولععا   السلبعيناتفلي  شلع المجتمع المصلري وهكذا 

 نتقلللإ العوليللة فلقللع وتحالفاتللهجتماويللة األ فيلله وبتوازناتلله وباألفكللار السللائعة بمؤسسللاته لحقللت التللي

وسياسلا   - السلوق وللى حركلة وتملاعيع من اإلمز إلىالشامل  وميالق التوطيط مفلوم منقتصاعيا  أ

 المقيلعة, وفلي إطلار المشلرو  السياسلية التعععية لمبعأ قبول إلى الواحع السياسي من مفلوم التن يم

 اعـقتصلللالمباشلللرة وللللى األ انعكاسلللاتلمهلللامين كلللان للملللا  حلللعثين 1971ولللام  شللللع قتصلللاعياأل

 :(4) ريــالمص

 

 يتحلول اللذي سلمح 1971فلي سلبتمبر  والعربيلة األجنبيلة ستثماراتاإلقانون  صعر كذلك -

وعيلعة ضلع المصلاعرة والتلثميم وكلان هلذا القلانون هلو  العربيلة بضلمانات األموال رؤوس

 نفتللا لشللمولية إلللى مللا سللمي فيمللا بعللع باإللتغييللر الليكللل االقتصللاعي مللن ا المقعمللة الفعليللة

 . "Open – Door Policy"قتصاعي . األ

 هو وام الحسم مع الععو اإلسرائيلى .  1971ن الساعات أن وام إوال -

 

                                                           
(1)

 .176المرجع السابق, ص  
(2)

 .44,مرجع سابق,ص"ى المجتمع المصرىف اتجاه الراي العام نحو ظا رة الفساد تشكيل تأثير الثقافة السياسية على"نجالء راتب: 
(3)

 .44المرجع السابق, ص  
(4)

, رسننالة ماجسننتير قسننم االجتمنناب, كليننة اآلداب, جامعننة "1994 – 1984المشنناركة السياسننية لطقبنناط "أيمننن مصننطفى القرنفيلنني,  
 .65, ص1999الزقازيق, فرب بنها, 
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اصلر فلي معالجلة تناقضلات تماملا  لرؤيلة وبلع الن مغلايرة أن الساعات كانت لله رؤيلة يتضح وهكذا

إليلا في تحقيق المشرو   ستناعاإل يمكن التحالفات التي جتماوية للمجتمع المصر. ولطبيعةالبنية األ

 به. الواص قتصاعياأل

 

 المجللال إفسللا  تلللك القللرارات االقتصللاعية مللن وللالل وممللا سللبق يتضللح أن السللاعات أراع 

وبللع  أضلربلم يتكلون مملن أولهنم خمسنة ضنمت عناصننر والتنية فللحل المكونلةجتماويلة للقلوى األ

والحراسة  الزراوي وإجرا ات التثميم صال القوانين األ وضعوا جتماويا  ممنأو قتصاعيا  أالناصر 

المسللمين  األولوان مقعمتلم سياسيا  وفي وبع الناصر أضربلم ممن ي التحال  يتكونف ثان فوطر

 يتكون من المصريين الذين وطرف ثالث من قبل الثورة أحزاب الجعيعة ورجال العينية والجماوات

 عاولل مصلرولكن فلي الولار  ويريبلون فلي اسلتثمراها وكبيرة متوسطة ومعورات ثروات كونوا

ملن  يتكلون فلي التحلال  االجتملاوي رابنع فوطنرأمواللم  للم تصاعي يضمنواق سياسي في إطار

 توقعواوالذين  والعليا الوسطى من مثقفي الطبقات يتكون خامس وطرف العام قياعات القطا  بع 

 .(1) االقتصاعي االنفتا  يصاحب عيمقراطي نفتا إ

 
 

لعلوعة الرأسلمالية القعيملة والتلى وهكذا فقع أتاحت سياسات السلاعات األقتصلاعية الفرصلة           

أضيرت فى الفترة الناصرية إلى  لور أنماط للثقافة السياسية مغلايرة وملا كانلت وليله فلى الفتلرة 

 الناصرية . 

 

 –جتماويللة أتحللوالت  قللع شلللعت المصللري للمجتمللع جتماويللةاإل البنيللة يتضللح أن وهكللذا          

 السياسلي بطبيعلة الن لام من مراحللا مرحلة في كل رتبطتإ السابقة الثال  في المراحل قتصاعيةأ

الن للام  فللي تشللكيل نعكاسلللا المباشللرإللللا  كللان والتللي جتماويللةاأل وب وتيارتلله الطبقيللة وتحالفاتلله

 هذا الن ام وتوجلاته. سمات تطوره وتحعيع من مراحل في كل مرحلة السياسي

 

ملن  بملا تركتله السياسلة متعلقةال تلك نفتا اإل سةالسي المرتبطة التطورات من أوطر ولعل 

التلي  التحلوالت كانلت ولقلع الوطنيلة وولى الثقافلة السائعة في المجتمع والتعليم القيم ولى نسق آثار

                                                           
(1)

 انظر في: التفاصيلولمزيد من  
, مركننز ابننن خلنندون, الطبعننة الثانيننة, "فنني الننوطن العننرب األقلينناتلملننل والنحننل واالعننراف,  مننوم ا:" سننعد النندين ابننرا يم -

 .467, ص 1994
, "1995 – 1970والمثقنف والسنلطة دراسنة تحليلينة لوضنع المثقنف المصنري فني الفتنرة منن :"مصطفى مرتضى محمود -

 .184 مرجع سابق, ص
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 نتللابليم نفتا اإل رأسماليةأن  ذلك نفتا اإل بسياسة رتبطتأالسائعة  والثقافة القيم طرأت ولى نسق

 أوضلا  تلعهور كملا أن ملن جانلب قيمتللا اللبالمجتملع فلي ق جتماوية قلع وضلعتواأل قتصاعيةاأل

بفلر  مجموولة  رتبطإجتماوية في المجتمع األ الععالة بفقعان وإحساسلاوالوسطى  نياالطبقات الع

إلى  من جانب أور الغربي بالنموذ  نليارواإل التفس  الععيع من م اهر إلى وأعى من القيم السلبية

 نفتلا اإل فلي  لل التلي سلاعت القليم وفلي مقعملة الوطنيلة والثقافلة السياسلة ولى الثقافلة سلبية نتائ 

 اللللع  وكللان الرأسللماليالنمللو  بللنمط رتبطللتأ القيمللة وهللذه بمصللالح المجتمللع والالمبللاالةالفرعيللة 

حتلى وللو  أكبر قعر من الثروة وتكوين قعر من الربح قصىأ هو تحقيق نفتا اإل لرأسمالية األسمى

 .(1) ككل المجتمع كانت ولى حساب
 

 وواناإلكلللسلللالمية )فللله ملللع الجماولللات األوتحال سلللتوعام اللللعين"ا" بالسننناداتسلللتعان "أو 

رية, ف ن المجتمع يستجيب بولق أشكاله الواصلة يالجماه والتعبئة لشرويتهيعيولوجية ثالمسلمين( ك

 العولة هذا وقع قامت السلطة القائمة أو تعارضلا التي تتغاضى ون والقات من التصورات العينية

 حللواللم الطبقيللةأولللى  وتسللكينلم الغفيللرة فللي تلعئللة الجمللاهير سللتغاللإ أفضللل "الللعين" اللبثسللتغ

 العولللة بثجلزتلللا تمكنللت وولليلم فلقللع وتزيلل  سللتوعام وتو يلل  الللعين ب توللعولم أن سللتطاوتأو

ومصللللالحلا وتكللللريس  أيراضلللللا لوعمللللة العينيللللة النصللللوص مللللن تطويللللع الموتلفللللة والميللللةاأل

 .(2)أوضاولا
 

سللتوعام أو فللي هللذه الفتللرة الحزبيللة التجربللة جتماويللة وهشاشللةالضللغوط األ ومللن تصللاوع 

عينيلة  صلبغة جتماويلة ذاتأ حركات ب لور كله ذلك رتباطأو السياسيللعين في صراوة  الساعات

 أعى في البعاية األمر الذي عاهنلا الذي الن ام السياسي ضع السياسي في صراولا العين ستوعمتأ

 أراعالتلي  راه وباألهعا أالذي  بالشكل أن الصيغة التعععية مؤعاهاى قناوة الساعات إل توصيل إلى

الشليرة  سبتمبر قرارات فكانت ومليا   التجربة قرر أنلا ومن ثم من الصعب أن تتحقق منلا تحقيقلا

 لكلل بللا قلام التلي وتقلاالتاأل حمللة ملن ولالل ومللي بشلكل الحزبيلة ولى التععية قضت هي التي

  .(3) السياسية لقوىتجاهات وااإل

 

فلي  سلع وحلائط نحلرا وللى الفسلاع واإل والتسلترريلر تبللسلتوعام أ" الدينأن " وهذا يعني 

الن لام  فقلع حلاول هذه المرحللة السبعينيات وفىفي  والمعارضة للن ام مواجلة التيارات المتطرفة

                                                           
(1)

, مرجنع سنابق ص ص "1995 – 1970تحليلة لوضع المثقف المصري من  المثقف والسلطة ودراسة :"مصطفى مرتضى محمود 
242 – 243. 

(2)
 .79-78, مرجع سابق , ص ص 1994-1984أيمن مصطفى القرنفيلى :"المشاركة السياسية لألقباط  

(3)
 .79المرجع السابق, ص  
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 وأهمللا هللتواج التلي يةاألساس تقعيم الحلول المناسبة للمشكالت ون في فترة السبعينات بعع وجزه

للعوللة والتمسلك  كشلعار يملانواإل الفتله العللم ورفلع لللعين والوطنيلة واللجلو  المشكلة االقتصلاعية

هلل  شلي كلل  عبالعبارات التلي تسلتن الوطاب العيني بيع أو ينتلي وأصبح والقيةواأل الرحميةبالقيم 

 لتغطية العينية والقيم ولى العين بعيناتالسولى  والمليمنة قتصاعيةالسياسة واأل النوب فقع أستنعت

 العوللة واجلتللا التلي العيني العن   واهر هذا الموق  ويكش  والمتزوز  القلق السياسي موقفلا

الن ام القلائم حتلى أصلبحت السللطة  التشكيك في شروية سالميةاأل الجماوات ونعما أراعات بالقمع

 .(1) ةإليه لتشويه صورة المعارض العين وتلجث تستوعم

 

 التلي والسياسلية السلابقة يمكننلا القلول , أن التحلوالت االقتصلاعية ملن التحلليالت نطالقا  أو 

رتلبط بللذه التحلويالت ملن أالمصلري ولالل وقلع السلبعينات وملا  جتملاوياأل لللا التكلوين تعر 

 ة نملطسليطر العالمي, وملن ثلم الرأسماليقتصاعي في الن ام األ - جتماوياأل أعما  التكوين واعةإ

 جتماويلة تميلزت مع مللاأ ووالقلات حعيثة نتاجيةأ من والقات ما يتضمنه بكل الرأسمالي اإلنتا 

 ولى صعيع رتبطت بتحوالت جذريةأقع  نتلازية. هذه التطوراتوالوصولية واأل نانيةواأل بالفرعية

  ولى المستوى واضحة لمكونات البنية الطبقية البنية الطبقية, حي  لم يعع من اليسير رسم وريطة

 نتما  الطبقي, األملر اللذيلإل وتلطت المعايير المحععةأا ومع بعضل الطبقات , فقع تعاولتالمجتمع

قتصلاعية والسياسلية كانلت التحلوالت األ أن هلذه الطبقية للمجتمع, وال شك تشوه الوريطة إلى أعى

للم  وملن هنلا بشلكل ولاص والثقافة السياسية وام بشكل الثقافية ولى صعيع البنية ذات تثثير واضح

 يضم جتماوياأل أصبح التكوين المجتمع , وإنما تمييز واحعة وامة ون ثقافة باإلمكان الحعي  يعع

تلا تجربلة فرزأ التي الجعيعة بالفئات واصة ثقافة الفروية المتباينة. فلناك بعاوله وععا  من الثقافات

 واصلة بالرأسلمالية ثقافلة ونله وهنلاك وتلعافع اللعيني بلالترا  تقليعيلة تلرتبط ثقافلة وهنلاك نفتا األ

 .(2) ل إوهكذا ....  الوطنية

 
للللذه  بالنسللبة التفكيللر وأسلللوب المعيشللة نعكسللت هللذه القلليم الجعيللعة ولللى أسلللوبإ وبالتللالي 

القليم االجتماويلة كانلت لله  أن تغيلر شلكقتصلاعي والنفتلا  األاأل أفرزتلا تجربة ليإ الفئات الجعية

األسلري والمجتمعلي وأعت  عينيوللى الصلع ولكلن الفرعي ليس فقط ولى المستوى السلبية تثثيراته

والسلتينات  فينملا حاوللت العوللة فلي الومسلينات في السياسلة العاملة للعوللة تغيير جذري إلىأيضا  

                                                           
(1)

 .254 – 250, ص ص 1992, مرجع سابق, "قضايا المجتمع المدني في ضوء أطروحات جرامش :"فريدة النقاش 
(2)

 . 250مصطفى مرتضى محمود : " المثقف والسلطة " , مرجع سابق , ص  
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صال  الزراوي من سياسات األ ما أقرته االجتماوية الموتلفة من والل الطبقات بين تحقيق توازن

فللي  تجلللت القلليمإ المنشللر  بينمللا ميللة العملللوأه الجمللاوي ولللى العمللل اللل , والتركيللز...  والتلثميم

 سلتلالكياأل "التليفزيون" وأجللزة "الفيلعيو" إللى تكلريس اللنمط جلاز نتشارإ السبعينات من والل

رجلا  إسلتفزازي ويمكلن أ فلي قاللب الجلنس وولر  المضلاربة وقيم شارة القيم الفرعيةأو الغربي

األفلراع ب سلتبعال  سياسليا  وللى تزييل  وولي قتصلاعيا  والمليمنلةألطبقة المسيطرة فر  ا إلىذلك 

   . (1) مانسيور ويالي جتماوية بواقعواأل قتصاعيةاأل بالمشاكلالمتعلق جتماوي األ الواقع

 
ملن قبلل الرئاسلة  نفتا  سياسي نسلبيإوليه  أن يطلق الحياة السياسية ما يمكن شلعت لذلك 

المفارضللة وتغيللر المنللاخ العللام  حللزاب والتيللارات السياسلليةولللى األ –مبللارك فللي ولللع  الجعيللعة

 السياسلية القلوى وبقيلة نفراجا  بين السللطة الحاكملة الجعيلعةإفي الثمانيات  وشلعت السلطة الحاكمة

 السياسلية تتمتع لعرجة كبيرة ملن الحريلة مصر صبحتاستة أحزاب, و إلىووصل وعع األحزاب 

التى  الشروية القنوات العيمقراطي ولى إيجاع نفرا مناخ اإل ساوع الي التعععي كماوفقا  للنمو اللبير

تحلت  السلري ال تلجلث إللى العملل ولن نفسللا حتلىتمكن التيارات النعارضة )المعتعلة( من التعبير 

 مصلر, بللع  سياسة وليلا قومت أساسية أربعة ركائزون  والناإل تم وفي سبيل ذلك . (2) األر 

 : (3) و ي المشاركة تسا  مجالأو جعيعة تفتح قنوا

 

 صلعارإوفي مسئوليات الحكم و العستور أحكام المشاركة وفق لكل مواطن تتيح عيمقراطية -1

 القرار.

 أو تزوير. تلوين يأمن  شعب بالحقائق مجرعةمواجلة ال -2

 وقعسية القضا . طلارة الحكم -3

 لحماية المستقبل ومعالجلة معروسة وموططة ولمية بوسائل قتصاعيةاأل لألزمات التصعي -4

 واقعية صارمة. الحاضر بن رة مشكالت

 
فيملا  وواصلة السلابقة هلعا األ وللى ملعى موضلووية تحقيلق التي تؤوذ التحف اتوريم          

 بلين سلتمرار الجملعإولعلل  جتماويلةاأل موتلفلة القلوى وتحجيم فاوليلة المشاركة يتعلق بتقيع وملية

                                                           
(1)

السيد عبد المؤمن السيد, العالقة من أنماط الملكية والمشاركة السياسنية, دراسنة ميدانينة فني قرينة مصنرية, مصندر سنابق, ص ص  
86  ,87. 

(2)
 .93المرجع السابق, ص  

(
3
)
نقةالً عةةن السةيد عبةد المةة من ,  1987كتةا  , مبةةارئ رايسةاً للحااةر والمسةةتقبل , القةاهرة , الهيئةة العامةةة للكتةا  , الهيئةة العامةة لل 

 .  93العالقة بين أنماط الملكية والمشاركة السياسية دراسة ميدانية فى قرية مصرية , مرجع سابق , ص 
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 سللتقالل جلللاز العولللةأمللن الالموضللووية و منللاخ يللوفر الحللاكمورئاسللة الحللزب  العولللة رئاسللة

مكانيلة تبلاعل أال تضلمن  التي الحزبية لتجربةاف الحاكم الحزب ستمرار فر  سيطرةإواألحزاب و

 . (1) األحزاب متعععة األوتوقراطية إلى أقرب بل هي مواقع السلطة

 
فلي مصلر  السياسلية الععيع من األحزاب والتي أنشثت بععها األورى لطحزاب أما بالنسبة          

 الممارسلات ييلر العيمقراطيلة فقلع سلاهمت في المجتمع عيمقراطية ممثل لحياة ال عيكورا  إما كانت 

 أن يكلون لللا وجلوع هلذه األحلزاب قللل ملن قلعرةو رهلاب والتوويل ألا من حمالت الحاكم للن ام

 . (2) من الشعب القواوع العريضة اولع نتشارولى اإل الحزبين حقيقي مؤثر وقلل من قعرة سياسي

 
الفالحلين  قبالأات رصعت ضع  نفي بعاية الثماني العراسات التي أجريت إحعى وتكش           

 السياسلية المتضمين لألحلزاب نسبة فقع جا ت حزابلأل نضمامإ إلى من الشعب والفئات العريضة

  "هلو الللي ماشلي فلي البللع, وبتلاأنله  الوطني بعووى في الحزب وكللم % ون وينة العراسة17

 . (3)  "في المجلس المحلي مرشح أترشح في الجمعية أو يوعوني أو ولشان الحكومة

 

فللي  جتمللاوياأل شلللعها التكللوين التللي قتصللاعيةاأل مللن التحللوالت والقللة أن ثمللة والواقللع          

 وبللين مبللارك حكللم فتللرة ومللا بعللعها وللالل فللي التسللعينات السللبعينات وفللتح البللاب ولللى مصللراويه

 للذه التحلوالت وللى أنللا البع  شارأ وقع وامة واصة البنية الثقافية للا التي تعرضت التحوالت

 جتماوية والثقافية وأن هنلاك أكثلرواأل قتصاعيةواأل السياسية كل األصععة ولى شاملة تبعية مرحلة

 . (4) وتالفلاأو تباينلا ريم مع بعضلا البع  وتمفصلت تعولت من ثقافة

 

 متول  كمجتمع الفترة تلك والل واصة وامة والثقافية السياسية الثقافة وأن عراسة الحركة        

أن نرصللع  يمكللن المصللرية المثقفللة النوبللة لللعى الفكللري أن ترصللع التشللتت يمكللن قتصللاعيا  أوتللابع 

 جتملاوياأل الواقلع ولن قضلايا نعلزاللمأو يتلرابلمأو المصلرية المثقفلة النوبلة لعى الفكري التشتت

 لفللم اللاملة تعلع ملن األملور جتماوياأل أو المثق  والواقع العالقة بين المواطن تعع لذلك السياسي

                                                           
(1)

 .  93كة السياسية , مرجع سابق , ص السيد عبد الم من , العالقة بين أنماط الملكية والمشار 
(2)

 .  94المرجع السابق , ص  
(3)

 .  72-68صالح المنسى :" المشاركة السياسية للفالحين " , مرجع سابق , ص ص  
(4)

 , مرجنع"1995 – 1970المثقنف والسنلطة , دراسنة تحليلينة لوضنع المثقنف المصنري فني الفتنرة منن :"مصطفى مرتضنى محمنود 
 .249سابق, ص 
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 والسياسلي جتماوياأل قتصاعياأل الواقع مع جعلي في حوار يعول حي  المصرية, فالمثق  الثقافة

 يصلبح السللفي هتراثل إللى ولن التحلعي  ويعلوع يتولى وحين السياسية, السلطة مع يصبح في أزمة

 . (1) يترابا  أو تغريبا   يزعاع الترا  يتبنى أيعيولوجيا ولى حساب وحي  مع العصرية في أزمة

 

 وسللوكيات تعملل من قليم وليه بما تشمل الوافعة ان الثقافة بل ولى ذلك . األمر وال يقتصر        

 كلزاومر الحاكملة الطبقلة اطرتبلأو نتلا إ تعيلع أنللا كملا والتولل  التبعيلة واقلع ولى تعويم وتعميق

 العلالمي الرأسلمالية الثقافيلة التبيعلةأن  وهلذا يعنلي العلالمي الرأسلمالي ماعيا  وثقافيا  بالن لام السلطة

 في الجانب: األولالعنصرمتعاولة ومتفاولة يتمثل  تتكون من وناصر الثقافية التبعيةأن  وهذا يعني

 إلللى نشللر مثللل فللي الجانللب السلللوكي والللذي يلللع فيت :الثنناني العنصننريللعيولوجي أمللا الفكللري واأل

 العالقللات للتبعيللة الثقافيللة فيتمثللل فللي أنمللاط :العنصننر الثالننثأمللا  سللتلالكية الترفيليللةاأل نزوللةال

 المرتبطلة جتماويلةوالفئات األ الحاكمة الطبقات وسيطرة في تحكم والتي تتجسع جتماوية القائمةاأل

 الموتلفلة( لنشلر الجملاهير ولالممؤسسات الرسلمية )وسلائل األسوير الوت الثقافي نتا اإل بلا وملية

فيتمثلل فلي الجانلب التقنلي الولارجي اللذي يعنلي  :العنصر الرابعفي المجتمع أما  ستلالكيةالقيم األ

 مع الطبقات التعليم ومراكز نبا في مصاعر المعلومات واأل المتحكمة حتكاريةاأل الشركات )تعاون

أو  السائعة القيم وبالتالي أصبحت (2)(والتعريبيةالتجارية  الرأسمالية الثقافةفي نشر  الحاكمة المحلية

 فرازأالحقيقية و رتباط بمشكالتاأل إلى وعم باإلضافة قطاوات المجتمع ون كل المسيطرة ال تعبر

 .والمسيطرة والمليمنة ثقافه التبرير للنوب الحاكمة
 

السياسلية جلز  ال يتجلزأ ملن ذللك المنلاخ الثقلافى  وفى  ل هذه ال لرو  وب وتبلار الثقافلة         

العام , وإنعكاسا  لنمط اإلنتا  السائع , كان من الطبيعى أن تعكس قيم هذه الثقافة إحساس الجماهير 

المصرية باإلسلتغالل اإلقتصلاعى والفسلاع السياسلى وال لام اإلجتملاوى واإلسلتعال  الطبقلى وييلر 

 ك الجماهير نحو السلطة السياسية والل هذه الفترة . ذلك مما إنعكس أيضا  ولى إتجاه تل

 

 
 

                                                           
(1)

 .  250 – 249المرجع السابق , ص ص  
(

2
)
 .  250المرجع السابق , ص  
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 : المحددات الطبقية)ب( 

 
 –التاسلع وشلر  حتلى منتصل  القلرن –المصلري  الزراوية في المجتملع كانت األراضي 

تكلن  , وللموكبلار مو فيله راضلي ألقربائلهأ العولة. ويقوم الحلاكم بملنح قطلع ممثل مملوكة للحاكم

 وللى جلز  الحصلول من قبل الفالحين. فالفال  المصري كلان لله حلق هناك ملكية واصة لألر 

 كليللة للعولللة ووللالل المملوكللة فللي زراوللة األر  كمقابللل لمجلللوعه صللغير جللعا  مللن المحصللول

نسبة كبيرة من  من القرن العشرين أصبحت األول التاسع وشر والنص  النص  الثاني من القرن

الحاكملة الجعيلعة,  اللذي شلكلوا العملوع الفقلري للطبقلةقطلاوين في أيعي قلة ملن األ مركزة األر 

 ووللى الطلر  المقابلل العوللة ألجللزة مكمل قطاوين جز األ قتصاعية جعلت طبقةمتيازات األفاأل

 وتلعهور فتقارهم,أإلى  أعى بشع ستغاللإل -في مصر  األيلبية السكانية لمتبصف الفالحون تعر 

نلم , وقع ساوع ذللك الموقل  الطبقلي وللى تلعويم والقلات بي فيما األمية نتشارأالصحية و  روفلم

 الرأسلمالية ويلان ووناصلرفقع كانت نسبة تمثيلل األ. (1)السياسي  الوضو  ولى المجالوالسيطرة 

في  %( وبلغت37حوالي ) 1952 – 1924وامي  في الليئات النيابية والل الفترة ما بين المحلية

الكبيلرة  وراثية في بع  العائالت وكانت العضوية النواب %( من مجمو 53,9حيان )األ بع 

الكبيلرة وللى المؤسسلات  هلذه السليطرة وقلع صلاحبت مسلتمرة وتكاع تكون مقصورة ولليلم بصلفة

أن  يؤكع الذي األمر .(2) في الوزارات الموتلفة أيضا  ولى السلطة التنفيذية ممثلة التشريعية سيطرة

ولللى  سياسللة هللذه الفتللرة قللع صللاحبتلا سلليطرة وللاللاإلنتللا   وسللائل ولللى قتصللاعيةاأل السلليطرة

 والتنفيذية. مؤسسات العولة التشريعية

 

يكاع يكون مستحيال  مما أوفى  أولى العنيا إلى طبقة من الطبقة جتماويوقع كان الحراك اإل 

 أملور وتبارهلا ب الطبقيلة الجاملعة نتشار معتقلعات تبلرر الفلوارق الطبقية جموعا  أقترن ب ولى البنية

 لل لومولله وكسلله. وسلاع  فلي القلا  وتعبله وملن  لل عهبكل بلغللا بلغ القملة أن من طبيعية بمعنى

 ة تقضليلانوولا  ملن الوصلاي ال يعلعو بثنله وكبلار الملالك سليطرة الحكلام يبلرر للفقلرا  أولر وتقاعأ

                                                           
(1(

kamal El-Menoufi: "The Orientation Of Egyption Peasants Towards Political Authority", 
Op.Cit, P.83,84. 

(2)
)محنرران( , الثقافنة السياسنية فنى  فنى : كمنال المننوفى ححسنسنن توفينق "المفا يم السياسنية فني المثنل الشنعبي"ابرا يم شعالن:  

 .142, مرجع سابق , ص بين اإلستمرارية والتغيير مصر 
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 ائمالقل لتغييلر الوضلع محاوللة أن اية مؤعاهثال   وتقاعأوساع  جتماويةرواية المصلحة األ ضرورة

 .(1) والعولة الشعب لمصالح وتلعيعا   يعع ورقا  للن ام الطبيعي

 

قبللل الثللورة  للمصللرين ة السياسلليةالثقافلل أو وصللائص مالمللح الطبقيللة البنيللة شللكلت وهكللذا 

 طبقلة ولصلالح تجلاه الواحلعالواحلع واإل البعع أسير قبل الثورة كان الثقافي القول بثن المناخ ويمكن

من  طبقة وليه تسيطر ستعماريأ ليان ام م من المناخ العام السائع في  لجز    ذلك واحعة. وكان

 .(2) حتكارات األجنبيةواأل ستعمارمع األ الرأسمالين والمتعاونين األراضي وكبار مالك كبار

 

 ة البنية الطبقيلة فلي المجتملع المصلري حيل طبيع تغيرات 1952 ثورة يوليو مجئ عوم 

 % مللن المللالك6الزراويللة حيلل  كللان  كبيللر فللي ملكيللة األر ذلللك التفللاوت ال واجلللت الثللورة

ون يطر% يسلل94راضللي المزرووللة, بينمللا الكليللة مللن األ % مللن المسللاحة64,6ولللى  يسليطرون

 وبلعأت الزراولي صلال الثورة قلوانين األ حكومة أصعرت % فقط من تلك المساحة . لذا35ولى 

 ملن األراضلي ملكيات صغيرة من يملكون مالك األراضي مع تزايع نسبة توتفي تقريبا  طبقة كبار

%( فلي 57,1) إللى 1952من األر  المزرووة فلي ولام  الكلية المساحة %( من حجم35من )

 .(3) جتماوية للمستثجرينواأل قتصاعيةوتحسنت أيضا  ال رو  األ 1965وام 

 

 الحلراك صنعلعام فلرأالطبقلي الجاملع و وحيل  الن لام–قبلل الثلورة  السياسلية الثقافلة تسلمتأ وكما

الطبقيلة  الشلروية وللى األوضلا  فلي قليم ومعتقلعات تسلبغ بوصائص معينلة متمثللة –جتماوي األ

أكثلر مرونلة وزاعت  أصلبح البنلا  الطبقلي وحيل  –بعع الثلورة  من تفاوت. ساعت السائعة وما بلا

 التميلزو -جتماويلة والععاللة األ المساواة ولى قيم سياسية تنل  ثقافة - جتماويفرص الحراك األ

 .(4) ستقاللالقلر وال لم واأل والعلم ورف  نجاز والكفا ةاألفراع ولى معايير األ ينب

 
 

الطبقي  بالتناق  في أهم مالمحلا تتسم جتماوية من بنيةاأل فقع قامت الثورة بتحويل البنية 

 جتماوياألأساسا  ولى تحقيق الععل  بنية تقوم إلى, الثروة والعول توزيع سو و جتماوياأل وال لم

                                                           
(1)

 .19 – 13, ص ص 1978, القا رة, الهيئة المصرية العامة للكتاب, "الفالح المصري ومبدأ المساواة"كمال المنوفي:  
(2)

 .392الناصر وما بعد, مرجع سابق, ص أحمد محمد عطية: عبد الناصر والثقافة في: أنيس صايغ )إشراف( عبد  
(3)

 لمزيد من التفاصيل انظر: 
Kamal El-Menuofi: "The Orientation Of Egyption Peasants Towards Political Authority", 
Op.Cit, P.83,84. 

 .1984:"الوجود السياسى للفالحين" , القا رة , دار نافع للطباعة والنشر , المنسي الدين صالح -
(4)

اتجاه الراي العام نحنو ظنا رة الفسناد فني المجتمنع المصنري, دراسنة ميدانينة علنى  تشكيل نجالء راتب , تأثير الثقافة السياسية على 
 .46عينة من الموظفين في اقليم القا رة الكبرى, مرجع سابق, ص 
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 فيللا الحلاكم التلي ينحلاز وفلي  لل هلذه ال لرو  والملكية الزراويلة والعول وإواعة توزيع الثروة

 ما حع  بالفعل عى الجماهير نحو السلطة السياسية وهذال يجابيةإتجاهات إ تتشكل للطبقات الشعبية

 ثلم بعينياتوقلع السل إللى ملع اللعوول الوضلع وليله ملا صلار وكلس اتيوالسلتينوالل الومسينيات 

  بما يحقق جتماويةواأل قتصاعيةالسياسات األ صياية بعأت حي  ات وما بععهاالثمانينات والتسعين

ا التللي تشللكلت لللعيل الشللعبية الطبقللات ولللى حسللاب المصللري الثريللة فللي المجتمللع قليللةاأل مصلللحة

ي نحلو حلل تحلاول السلع وللم لا وون مصلالحلاون بعيعا   نحازتأالتي  السلطة نحو تجاهات سلبيةأ

 .(1) التناقضات الطبقية القائمة والتي تعمقت والل هذه المرحلة

 

 والسياسللية التللي قتصللاعيةاأل أن التحللوالت يمكننللا القللول السللابقة نطالقللا  مللن التحللليالتأو 

التاليلة بعلعها وملا  والعقوع األولرى وقع السبعينات والل المصري جتماوياأل للا التكوين تعر 

 فلي الن لام الرأسللمالي قتصلاعياأل - جتملاوياإل التكلوين عمللا أ ولاعةإالت ملن بللذه التحلوي رتلبطأ

نتاجيللة حعيثللة أمللن والقللات  بكللل مللا يتضللمنه اإلنتللا  الرأسللمالي نمللط ومللن ثللم سلليطرة العللالمي

قلع  نتلازيلة هلذه التطلوراتواألنانيلة والوصلولية واأل مع ملا بالفرعيلة تميزت ةجتماويإ ووالقات

 واضلحة رسم وريطة ة ولى صعيع البنية الطبقية. حي  لم يعع من اليسيرجذري بتحوالت رتبطتأ

وتلطلت المعلايير أو الطبقات مع بعضللا الطبقية ولى مستوى المجتمع, فقع تعاولت لمكونات البنية

 الطبقيللة للمجتمللع وال شللك أن هللذه إلللى تشللوه الوريطللة ىعأ الطبقللي األمللر الللذي نتمللا لإل المحللععة

 الثقافيلة كانلت ذات تلثثير واضلح وللى صلعيع البنيلة جتماويلة والسياسليةواأل قتصاعيةالتحوالت اال

 واملة واحلعة تميلز مكلان الحلعي  ولن ثقافلةولاص وللم يعلع باإل بشكل السياسية بشكل وام والثقافة

 الميعانيلة فلنلاك الفرويلة ضلم بعاولله ولععا  ملن الثقافلاتي جتماويألا ا أصبح التكوينمنأالمجتمع و

اللعيني  بلالترا  تقليعية تلرتبط ثقافة نفتا  وثمةتجربة اإل أفرزتلا التي لفئات الجعيعةثقافة واصة با

 الثقافللاتوهللذه  جتماويللةالحين وثقافللات متباينللة للفئللات األبللالحرفين وأوللرى بللالف واصللة وثقافللة

 .(2) المصري جتماوياأل متعايشة ومتعاولة عاول التكوين الفروية الميعانية  لت

 
 

                                                           
(1)

 .46المرجع السابق, ص  
(2)

 .251 – 25ص ص , مرجع سابق, "المثقف والسلطة:"مصطفى مرتضى محمود 
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  : للثقافة السياسية فى المجتمع المصرى سياسيةال محدداتال (3)

 
ن ام الحكم وطبيعلة المنلاخ  السياسية حول نووية وممارسات تتمحور المحععات والعوامل 

 السائع. السياسي

 
فلي مصلر, ولعم فعاليلة المجلالس النيابلة  الحلاكم ومركزيلة السللطة وللى وضلع وقع ترتلب 

المحليللة فللي المللعن والقللرى  ات المصللالح والمجللالساألحللزاب وجماولل السياسللية مثللل والتن يمللات

 تابعة للحاكم ولم  وأ التن يمات والمجالس ليست سوى مجرع تن يمات ثانوية فتلكالبرلمان.  وحتى

كل  ويمتلك شي أي  يستطيع أن يفعل التاري  المصري فالحاكم لحكم المؤسسات وجوع طوال يكن

فل ن  القرار السياسي ومن ثلم صعر الوحيع لصنعالحاكم وهو الم مع شوص تتطابق والسلطة شي 

 .(1) في المجتمع معرفة بمصلحة شعبة ألنه أكثر الناس و يم معارضته إثم

 

 تسنم عبنر التناريا بالخصنائص الرئيسنيةأفني مصنر قند  إلنى أن النظنام الحناكم نخلنص ممنا سنبق

 التالية:

 مركزية السلطة. - أ

 ستيال  ولى السلطة بالقوة.األ - ب

 سريا .قحتكارا  أفي المجتمع  مصاعر القوةكل  حتكارأ -جـ

 نفصال ون الجماهير.األ - ع

 للشروية. فتقاعهإهـ 

 ستغالل السلطة.أ ة إسا - و

 وعم تطبيق الععالة. - ز

 نفراع الحاكم بالحكم.إوالمجالس النيابة و السياسية التن يمات وعم فعالية -  

 ط.وسي من والل تصال بلمأو األالنقع والمعارضة من الجماهير  تقبلوعم  - ط

 

تجاهلات سللبية للعى الجملاهير نحلو إسياسي بوصائصه السابقة في تشلكيل الن ام ال ويسلم         

السللطة وولعم ملن وللى قليم الولو   تلنل  ثقافلة سياسلية جماهيريلة وفي تشلكيل السلطة والحاكم

                                                           
(1)

Kamal El-Menoufi: "The Orientation Of Egyptian Peasants Towards Political Authority" 
Op.Cit, P.87 
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 رضا ا عستجأ محاولةفي  ذالل الذاتإحع  إلىقع يصل  و  للا والذيضوالو القعرة ولى مواجلتلا

تللرى  القليم التلليأولر ذلللك مللن  إلللىالزائفللة  والطاولة السللطة, فضللال  وللن : "قليم النفللاق" والريللا ,

ولى كل مستويات المجتمع  يستوعملا واعة الضعي  ضع القوى تمثل أسلحة ي"لطف عراسة "وفا 

 .(1) قتصاعية أو شوصية أو سريةأت سوا  أكانت والقات: سياسية أو وفي كل العالقا

 
 الثالثلة والعواملل االقتصلاعية السياسلية لمحلععات الثقافلة من تناولننا أن نخلص فإننا يمكن         

للمصللرين قللع تشللكلت وبللر  السياسللية بنائيللة عيناميلة فالثقافللة تاريويللة  للاهرة ولللى أنلللا المشلكلة ال

فلي ذات  بالسللطة والن لام الحلاكم ولكنللا واللللا طبيعلة والقلتلم وصور تاريويلة طويللة تحلععت

 البنائيلة ولتال  ال لرو أو وإنللا هلي  لاهرة عيناميلة متغيلرة تتغيلر ملع تغيلر وقت ليسلت ثابتلةال

 مرحلة زمنية معينة. المجتمع والل السائعة عاول

 
 : فى المجتمع المصرى السياسية الثقافة : مصادر تشكلاً ثاني

 
فلنلا يلثتي الحلعي   المتعاقبلة األجيلال وبلر السياسلية بثساليب نقل قيم الثقافة فيما يتعلق أما 

العينيللة  وللالم والمؤسسللةواأل والمعرسللة هللن مؤسسللات التنشللئة السياسللية الموتلفللة كاألسللرة

التنشللئة السياسللية والتللي مللن  عمليللةب المؤسسللات التللي تقللوم مللن والحللزب السياسللي وييرهللا

 اعألفللرالسياسللية  تجاهللاتواإل القلليم وتغيللر ورئيسلليا  فللي تعللعيل هامللا   عورا   أن تلعللب المفتللر 

يجابية كالععالة والمساواة القيمة األ في تنمية يسلم وبما جتماويةاأل المصلحة يحقق بما المجتمع

كغيلره  –المجتملع المصلري  هلذه المؤسسلات عاولل بعور يتعلق فيما إال أنه, ل إ .والحرية....

واجزة بثن هذه المؤسسات  القول يمكن ف نه –ومجتمعات العالم الثال   العربيةمن المجتمعات 

 لتشلكل المفلاهيم أو كمصلعر السياسلية الثقافلة قليم تجعيلع بللا فلي مجلال المنلوط العور ون أعا 

 سليطرة الن لام الحلاكم تحلت هلذه المؤسسلات تقلع مع لم ألن وذلك المجتمع ألوضا  السياسية

 .وثقافته وأفكاره أيعيولوجيه لتروي  كثعاة يستوعملا الذي

 

 -:فة السياسية على النحو التاليالثقا لمصادر تشكل الباحثة وتعر 

 األسرة. -1

 التعليم مؤسسة   -2

                                                           
(1(

 Afaf Lutfi: "Popular Attiudes Towards Authority In Egypt, Op.Cit, P.178. 
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 االوالم. -3

 السياسي. الحزب -4

 الممارسات السياسية للن م الحاكمة. -5

 
 : (األســرة1) 

 

 في المجتمعات العربيلة الثقافية السائعة تجاهاتالقيم واأل نقل تعتبر األسرة من أهم مصاعر 

لتزام والعصبية والتعاون واأل التشعيع ولى العضوية تقتضي نتاجيةأوحعة  أنلا تشكل وموما , حي 

نسللان وصوصللا  أنلله ي للل األ يعايشلللا جتماويللةأمؤسسللة  وأهللم أول فلللي (1)الشللامل بللين أوضللائلا 

بعع صورة كلية )األسرة الممتعة(  بلا رتباطهأ الزوا  وقع يواصل ماعيا  ومعنويا  حتى يلاول معتمعا  

ييللر  فللي البلللعان العربيللة عور العائلللة وامللة تللؤعي وكقاوللعة أو بصللورة جزئيللة )األسللرة النوويللة(

ونملط  واب والعقلابثاليبلا التربوية ومعاييرها في التثثر أستذ إر في وملية التنشئة السياسية, شمبا

سلتععاعات والتصلورات الفلرع مجموولة ملن األ القرار وتتكون لعى في اتواذ السلطة فيلا واسلوبلا

 .(2) سياسيةتؤثر في صياية ثقافته ال

 

 ذا إ األسللرة ممارسللات فثوضللح مللا تنطللوي وليلله فللي وللر  ذلللك "شننرابي" توسللع ولقللع 

معارضة السللطة بلل  قعرته ولى كبت يؤعي إلى تكريس والقمع زاللواإل بالذنب الطفل من إشعار

 تكاليلة والوضلو . كملا أن أسللوبلا فلي التربيلة المعتملعةاأل إلىكلية فيما يؤعي  وتحاشي مواجلتلا

 .(3)والتجريب والبح  مجاال  للتساؤل الجسعي ال يبقى والتعب ولى التقين

 

 العراسات إلى ما يسوع األسرة المصرية من والقات وممارسلات ال توتلل  بع  وتشير          

 رات األسلرة بشلكل مبلالغعب وللى مقلبسليطرة األ فلي تتسم "شرابي"فيه  وما أفا   اجو رفي 

 كلراه والعنل  وأن هلذه الوبلرةاإل إللىقنا  بقعر ما تلجث ولى والقات األ ال تعتمع فيه وهي سيطرة

أو الن لام  أو العملل فلي المعرسلة المفلوم األبوي للسلطة في نفسه الحضري تكرس الطفل يكتسبلا

 المصللريين وصلل  السللاعات نفسلله بثنلله "كبيللر العائلللة يسللتغربوللللذا السللبب لللم  ككللل السياسللي

                                                           
(1)

 .127سابق, ص , مرجع "الثقافة السياسية للمعلم في مصر :"رعبد السالم على نوي 
(2)

 .70, مرجع سابق, ص "المصرينفالحين الثقافة السياسية لل :"كمال المنوفي 
(3)

 .127, مرجع سابق, ص رعبد السالم على نوي 
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 بثنله "رب وصلفه وللى اللذي عرجلت األعبيلات المتسللط للألب اللعور نشثوا في  لل المصرية" فقع

 .(1) من هيمنة واسعة النطاق مع ما يحويه هذا الوص  األسرة"

 
تحكمله القيملة  هلو اللذي المصري أن المجتملع الفاضلل اوتقاع وأوضحت العراسات كذلك          

عور  صإللى تقمل ملن المسلتويات السللطة وللى أي مسلتوى له األسرة, أو اتجاه صاحب التي لقنتلا

بالمنصللب باإلضللافة إلللى  مرتبطللة مللن كونلللا بالشللوص أكثللر لقيمللة تللرتبط للسلللطة األب والن للر

ملن  الطفلل يكتسلبلا التلي التربويلة وهكذا تسم الوبرات.(2) نفي األوري والشك الجنو  نحو التسلط

 يال  بعع جيل.ج للعيمقراطية ميال   أقل من الثقافة السياسية في تكريس نمط أسرته

 

 في حماية وتووية أعورها ون أهم األسرة ىحنوت وفي  ل التطورات التكنولوجية الحعيثة         

 إللى األملور التي تفقعهم القعرة وللى الن لر التقنية الحعيثة لألساليب فريسة سللة األبنا  أبنائلا يقع

 األبنلا  وتوريبللا فالطفللل غ وقلوليلتم تفريلل والموتلفلة الترفيليلة األلعللاب واقعيلة فملن ولالل ن لرة

 إبليسيةأعوات  التقنية ساليباأل وأن تلك ون الواقع ويبععون بالساوات وجيمسيجلس أمام األلعاب 

 تسلتطيع أو الن لام السياسلي أزا األبنلا  توجللات  للؤال  أن يكون فلل من المتوقع الووي لتزي 

 .(3) تطوير قيملم العامة إلى األسرة

 
وييرهلا ملن مؤسسلات  التي ركزت ولى عور األسرة نتائ  العراسات السابقة م توتل ول          

 ومليللة –عائمللا  مللن وللالل  أيضللا  وللن النتللائ  السللابقة فاألسللرة المصللرية تحللاول السياسللية التنشللئة

في  واألب سنا   األكبر وبناتلا فكرة احترام وطاوة أبنائلا في وقول غرستأن  –االجتماوية  التنشئة

وتعمللل األسللرة وبمسللاوعة الن للام  القللرار الوحيللع فللي األسللرة المصللرية هللو صللانع األسللر يللةيالب

تميلل إللى  أجيلال ولى إنتلا  –من الحوار والمناقشة  والتقلين بعال   التعليمي الذي يعتمع ولى الحف 

تسليطر  والتلي االولالم أجللزة نقلعها أملا وللى وولعم القلعرة منللا والوو  الطاوة المطلقة للسلطة

 العاملة للذا وللى المصللحة بثنله حلاكم رشليع وحلريص عائملا   الحلاكم تصور ف نلا –وليلا الحكومة 

                                                           
(1)

 .24سيد أبو ضيق, مرجع سابق, ص 
(2)

 .73 – 72, مرجع سابق, ص "الثقافة السياسية للفالحين المصرين :"كمال المنوفي 
(3)

 .74من, مصدر سابق, ص السيد عبد المؤ 
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 اآرا  – وبقسلوة –وسلائل االولالم  تعين فيله الذي وحمايته في نفس الوقت وطاوته تعويمه يجب

 .(1)الجماهير ضعها  تعبئ لكي المعارضة

 
 مؤسسة التعليم ) المدرسة والجامعة ( : (2)

 
 وطبيعلة الن لام السياسلي : التثقي درسة بدور ا في عملية التنشئة عن طريقينتقوم الم  

 القلومي كالتلاري  وللى اللوال  ؤكلعتمقلررات معينلة  فيتم ملن ولالل السياسي المعرسي أما التثقي 

كللان  فللي هللذا الوصللوص كلمللا ويالحلل  المعرسللي بطبيعللة الن للام وفيمللا يتعلللق والتربيللة الوطنيللة

صحيح  والعكس الطالب في نفوس ولى يرسلا كان أكثر قعرة الن ام السياسي مؤمنا  يقيم المعرس

 أن يتعمللق الشللعور مللن المنت للر طبيعللة سلللطوية يصللبح هللى المللعرس بالتلميللذ وإذا كانللت والقللة

 العالقللة بللين فللي حالللة عيمقراطيللة العكللس يحللع  أن ويمكللن فللي نفللس التلميللذ والالمبللاالة بالسلللبية

  المعرس والتلميذ.

في صياية وتبلور  المعى (2)تثثيرا  واسع أن المعرسة تمارس "Clark"ك" ر"كال وأوضح 

المعلار   ملن ولالل ذللك فللي تملارس عور األسلرة تلثثير قلع يفلوق للفلرع وبشلكل السياسية الثقافة

 صلعيع نسلقه القيملي ولى تؤتي ثمارها للفرع إلى حع كبير كما المعرفي والعلوم التي تصوغ النسق

 وتعتبللر الشوصللية بنيللةفللي  ولللى احللعا  تحللول ململلوس رةذات قللع –طبقللا  للله  – تجاهاتلله فللليأو

ملن  مسلئولية نقلل التلرا  الثقلافي تحمللتالمجتملع  التي أوجلعها جتماويةاأل المؤسسة هي المعرسة

 أقصلى المعرسلة وتبللغ ,ولعاع الملواطنينأو يفتلا لتقلوم وللى تربيلة و جيل إلى أور. وقع تطورت

 بللين تنللاق  يوجللع مللا تقوللله ومللا تفعللله. وأن ال إذا تطللابق لتنشللئة السياسلليةعرجللات فاوليتلللا فللي ا

 .(3) وبين تصرفات هيئة التعريس مواع العراسة مضمون

 

اوع سللال ت مللن قلليم المقللررات العراسللية فللي مصللر وأوضللحت عراسللات وعيللعة مللا تحتويلله 

 ال االنطلالق واالبلعا ؤكع وللى الجبريلة ت فلي عيمقراطية وتبلور ثقافة سياسية بعضلا ولى بزوغ

                                                           
(1)

 kamal elmenofi:"the orientation of egyption peasants
 
towards political authority ", 

op.cit,pp.85-86.  
(2)

 .32, مرجع سابق, ص"الثقافة السياسية للفالحين المصرية :"كمال المنوفي 
(3)

 .318عبد السالم على نوير, مرجع سابق, ص  
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ر السلمي للسللطة يية والتغيحقوق االنسان, السيما الحقوق الفرعية كالحرية السياس موضو  وتغفل

 .(1) مصعر القرارات والتجعيع الثقافي باوتبارها التنفيذية عور السلطة ولى كبيرا   وتتضمن تركيزا  

 

موضنوب  حنول التني أجرينت تإليها العديد منن الدراسنا التي خلصت لنتائجا وتشهد ب لك 

 وللى طبيعلة اللعور –وللى سلبيل المثلال  –هذه العراسلات  اتفقت . فقعفي مصر سيةالسيا التنشئة

 التالميلذ وولي يسللم فلي تزيل  وهلو عور السياسلية مؤسسات التنشئة المعرسة كثحعى تؤعيه الذي

والتلي  ت العراسليةمحتلوى المقلررا ملن ولالل بللم وذللك المحليط واالجتملاوي االقتصاعي بالواقع

 هلذه المقلررات كما تعكلس المواطن عور يتضا ل في حي  السياسية عائما  ولى عور السلطة تركز

 بلا وللى الشلعب, تتفضل التي ووعماتلا وأهميتلا وجوع الطبقة الحاكمة وحتمية الن ام أيعيولوجية

 عاوللل وتكللرس مللن األوضلا  المتولفللة جتماويللة القائملةاأل تمللايزاتالوللى  مشللروويه كملا تضللفى

 نحلو الطفلل وقليلة في تشكيل المعرسة عور إلى العراسات إحعى شاراتأ كذلك المجتمع المصري.

 والحكوملة, وتغلرس أن المقلررات العراسلية توجلع بلين اللوطن إلى نتائجلا ولصت حي  الحكومة

بمصلالحة. كملا  ا تضلرومعارضلتل الوطن ستقرارإل ضمان أن الوضو  للحكومة الطفل في وقلية

تجلاه للحلاكم فلي اإل فللو تلابع السلطة في صورة مثاليلة أم الشلعب كل رموز المقرراتهذه  تصور

 .(2) يقرره الذي

 

 : عــالماإل (3)

 

التسللل إللى  مؤسساتلا ويمكنلا حعىأأو  التنشئة السياسية أعوات حعىأ والماإل تعع وسائل 

 تغيللر فللي الن للام ألي سللتجابةولللى اإلبالقللعرة  تتميللز لمرونتلللا كمللا أنلللا الحيللاة اليوميللة للمللواطن

 كملا أنللا الرسمية للتعبير ولن المصلالح القنوات المؤسسة أهم حعىإ والماأل وتعع وسائل السياسي

 .(3) الجماهير إلى لتعفق المعلومات من النوبة السياسية الرئيسية القناة الرسمية

                                                           
(1)

 4, تحليننل مضننمون المقننررات الدراسننية, مجلننة السياسننة الدوليننة, "التنشننئة السياسننية للطفننل فنني مصننر والكويننت "ي:كمننال المنننوف 
 . 65 – 38, ص ص 1988(, يناير 91)
(2)

 لمزيد من التفاصيل انظر الدراسات التالية: 
 .68- 54ص ص , 1983(, مايو 51) ب "التنشئة السياسية للطفل العرب المستقبل العربي"نادية سالم:  -
ـن دراسنة اسنتطالب مضنمون بعن  المقنررات الدراسنية, مجلنة العلنوم " التعلنيم وتزينف النوعي االجتمناعي "عبد الباسط عبد المعطي: -

 .77- 55, ص ص 1984(, 4) ب(, 12االجتماعية المجلد )
(3)

 .8المؤمن, مرجع سابق, ص عبدالسيد  
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وتمللك  وموملا   العربيلة في العولة لعولةا صارمة من جانب لرقابة والموسائل األ وتوضع 

فللي  وتللعول سللتثنا اتاال بعلل  طللار , وللالقاأل فللي الععيللع ملن إعارتلللا وتتللولى الصللح  الحكوملة

ذا تلوافرت هلذه الحريلة ت لل إوحتلى  حرية الصلحافة يياب ذلك ويستتبع شئونلا في أقطار أورى

 هذه الصورة وتبقى الصحافة ريم وماال يكتب منلا, وحعوع لما يكتب قتراباأل يح ر عوائر هناك

 الن لام فلي أي ملن صلوت يملثالن الللذين اإلذاولة والتليفزيلون كثر حريلة أو مقارنلةاأل القائمة هي

 .(1) قطار العربيةاأل

 

و ة والمرئيلة, والم المسلمووة والمقلروسائل اإل في مصر ولى وتسيطر السلطة السياسية 

 والتليفزيلون وتفلر  وليله التبعيلة ذاوةتحاع األأ ولىالمباشر والم باإلشرا حي  تقوم وزارة اإل

صلوت  نتوابلات حيل  يقلعم التليفزيلوناأل أثنا  هذه التبعية في أحلى صورها وتبعو الكاملة للسلطة

نتوابيلة ولكلن فلي ولر  البلرام  األ ولعم التلوازن طة ليس فقط من ولاللالسل واحعا  وهو صوت

فلي كثيلر ملن  قراراتللا واللجلوم وتبريلر ت الحكوملةمكث  لسياسا من جانب التروي  بشكل أيضا  

 .(2) السبل والفنون االتصالية وبشتى رموزها بكل المعارضة تجاهات السياسيةاألحيان ولى األ

 

فلي  إمكاناتللا من والل والموبر وسائل األ الموجلة الرسالة األيديولوجية ألهمية ون را   

 ون األفراع ولن اللعول في تكوين الصورة الذهنية اوعوره نسانياأل في كل جوانب السلوك التثثير

 التلي يفكلرون والطريقلة األملور التي يعرك بلا الناس واألحعا . حي  تؤثر في الطريقة والموافق

 لمضللمون –"أيللعيولوجيتلا" –وآرائلللا  هللاارقتصللاعيا  وسياسلليا  أفكأالمليمنللة  الطبقللة بلللا. حملللت

وبللار واأل واألفكللار واآرا  لنللو  القلليم - تيللار واولليوأو وبللر ومليللة تصللني  والميللةالرسللالة األ

اللذي يعلع حجلر  .(3)ي العلام أاللر وتشكيل جتماوية والسياسيةالتنشئة األ في وملية مستلعفة التحكم

ملن ولالل أسلاليب  فسلاعواأل زيل ملن الت الغربيلة المعاصلرة اللذي يعلاني في العيمقراطيلة األساس

 غلي ب حتكلارأإللى  بملا يلؤعي ومصلائر النلاس. بلفرا  التالولب مكانيلةأ تثهي يالت الحعيثة التقنية

 والحكومات المليمنة. ة الطبقات المسيطر غيابلوهنعسة وفقا   نسانياأل للفكر

 
أو  وللالماأل وسللائل ملكيللة تحتكللر والتللي سياسلليا   قتصللاعيا  والليمنللةأطرة يالمسلل وأن الطبقللة 

 ستمرار بقائلا فتنشرأو للا مصالحلا حف ت ه التيلولى توجيللا الوج تعمل سيطرتلا وليه تفر 

الواسللعة  الجمللاهير قنللا إوتعمللل ولللى  يللعيولوجيتلاأوتعمللق  وللالم( ثقافتلللا)وسللائل اإل مللن والللللا

                                                           
(1)

 .183, مرجع سابق, ص "الثقافة السياسية المتغيرة :"وفينكمال الم 
(2)

 .220, مرجع سابق , ص ريون عبد السالم على 
(3)

 .83السيد عبد المؤمن, مرجع سابق, ص  
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 وبار والمعلوملاتاأل فمع م في السيطرة وأحقيتلا وبثهليتلا في القياعة قتصاعيةاأل سياستلا بجعوى

تعور  قتصاعي التيواأل والسياسي جتماوياأل لواقعلصاعقا   نعكاسا  أوالم ليس التي تنقللا وسائل اإل

  .(1)وسياسة العولة والن ام الحاكم والميةاإل الوسائل لكيما فقط مصلحة توعم ولكنلا فيه األحعا 

 
 آرا في تسعيع  يتمثل "قمعي" بعور والمالووي تقوم وسائل اإل من تزي  طاروفي هذا اإل 

األملور.  إلىللن ر  للراي العام إطارا   والسياسية ومكونة إطار يةقتصاعاأل السلطة أصحاب وأفكار

 األولرى ومصلورا  لله أن آرا ه أن يفصلح ولن ملن آرا  لله بغينما ي للمواطن يحعع إطارا  للسلوك

 اللرأي ون إطلار وارجة را أو مجرع أ فرعية شوصية ا رأ سوى ليست –ر المعلنة يي – الكامنة

  .(2)العام للمجتمع

 
 لتعبلر بللا رسميةوالغير  والموسائل اإل تصالاأل تكنولوجيا المتزايع في مجال لتطورمع ا 

ات ئلبعل  الفوتولذها الشلباب إ جتملاويالتواصلل األ نترنت وشبكاتاإل و لور اآرا  ون بع 

عاوللم بل اللذي والغصلب السلوط لتفريلغ نافلذة وتبلارهإو عاوللة آرا همالملنية األورى للتعبير ون 

التي تعلاني  والسياسية المعيشة األحوال وسو  ووانلاأو الن ام التي يتركلا ات الفاسعةالسلوكي نحو

 جتملاوياأل وبر شبكات التواصلل حكومية وقاموا نافذة ال يوجع وليلا رقابة وتباره المجتمع ب منه

 كنافللذة ر رسللميةالغيللووصوصللا   بللين الشللباب وييرهللا مللن شللبكات التواصللل وتللوتير الفلليس بللوك

 والنلواة األوللى كلان أحلع العواملل الرئيسلية ستبعاع وفساع وقلرإطاقاتلم المكبوتة من  لم و لتفريع

ام وحاسلم فلي قيلاعة هلينلاير عور  25ولالم بعلع ثلورة حيل  مثلل اإل ينلاير ومنللا 25لتفجير ثلورة 

ت ـلـالتلي توال ةـــلـة الواطئـــالسياسي اتـــنحو الممارس المصري لفئات وريضة من الشعب فكرية

 يناير. 25من بعع تفجير ثورة 

 : الحزب السياسي (4)

 
 المشلاركة فلراع فرصلةولعاع كبيلرة ملن األأل تتليح التلي السياسلية أحع األبنية الحزب يعتبر 

يلرس قليم  إلى وأما السائعة القيم إلى تعزيز إما هذه المشاركة بصورة أكثر عواما  وتؤعي السياسية

  .(3) جعيعة

                                                           
(1)

. دار الفكننر الجننامعي, الجننزء الثننامن "اب المعرفننة, األيديولوجيننة والننوعي االجتمنناعي, االسننكندريةتننعلننم اجم:" نبيننل رمننزي اسننكندر 
 .144, ص 1992

(2)
 .154 المرجع السابق, ص 

(3)
 .34, مرجع سابق, ص "الثقافة السياسية العالقة المصرية :"كمال المنوفي 



160 

 

 
 إللى القيلاعات فلي هلذه اللعول وملعت تعععيلة ستقالل عوال  اإل يثةحع ولما كانت أيلب العولة 

 الحنزب ويقتصنر دور واملة سياسلية ثقافلة قلولل فعاللة الواحع بعووى أنله أعاة الحزب بن ام األوذ

 كانلت وكلملاواللزويم الكلارزمي  والتن ليم الحزبلي األيعيولوجيلة أ مهنا علنى عندة عوامنل الواحد

ومنن جهنة  وللى وللق الثقافلة السياسلية الجعيلعة أكثلر قلعرة الحزبكان  يير محاف ة األيعيولوجية

فلي ومليلة  الحلزب لطبيعة تن يمية أملا يسللم ير الثقافييالتغ في مجال الحزب فاولية ترتبط ثانية:

  ذاف ومن جهة ثالثة:البالع والشرائح  انحا  إلى موتل  بتشكالته يمتع الذي اسلاما  حقيقيا   التحعي 

ملن فعاليلة فلي مجلال  يزيلع وليه قلعرا  ملن الشلروية األملر اللذي اعة كازمية يولعبقي الحزب طرتبأ

 . (1)التقليعية  السياسية تطوير الثقافية

 
بعع أكثلر ملن  1976في نوفمبر رئيسية  مصر بمباعرةى الحزبية ف التعععية تجربة وبعأت 

 نا  التعععيلة كلان إيلذا جربلةت سلتئنا  اسي الواحع. وريم التوقلع بالسي التن يم ن واما  بصيغةووشر

ويل بتح فقع كان قرار الرئيس الساعاتالسياسية للمصرين  الوط العيمقراطي ومن ثم الثقافة نتلا  ب

تثكيلعا  وللى اللعور اللذي لقبله  األحلزاب ولى تععع يقوم ن امه السياسي بلع "عيمقراطي" إلىمصر 

   . (2) الحعي  السياسي رمص "الحاكم األولى" عوما  في تاري 

 

 المجتملع المصلري  . (3) تطلور حياة الحزبية وكستمن ال مصر ألونا  موتلفة لذلك شلعت 

 اتبحق جتماوية واللقتصاعية واألواأل التي شلعتلا بينه المجتمع السياسية بصفة وامة والتحوالت

 العشللرين القللرن أوائللل إال فللي المصللرية بصللورة واضللحة األحللزاب تاريويللة موتلفللة. ولللم تتبلللور

 بالنسلبة للعور ثانويلا   كلان عورا   فلي البعايلة األملة ييلر أن عورهملا وحلزب بتكوين الحزب الوطني

ن بلليلللم تجمللع  مللن المركزيللة لمجتمللع التقليللعي فللي إطللاراولللى إعارة  فالعولللة التللي قامللت العولللة

القلرن  بعايلة منلذ التلي تشلكلت األحلزاب الضرورات الحضارية لتغيرها تغيرا  نوويلا  وقلع وجلزت

تلا أو حالتلي سلر العول والعوللة هلي األحزاب في كن  تلك نشثت ون تغيير طبيعتلا فقع العشرين

                                                           
(

1
)
 .  95-94السيد عبد الم من , مرجع سابق , ص ص  

(2)
 .37- 34المرجع السابق, ص ص  

(
3
)
 .227-266عبد السالم على نوير, مرجع سابق, ص ص  
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أو  وليس األحزاب هي األصل فلي تشلكيل الحكوملات ييرها ولى بقاياها أو كونت تكوينلا واعتإ

 .(1) سقاطلاإ

 

 :(2) في مصر فإنه يمكن تلخيصها كاآلتي الموجودة السياسية ورمم كم االحزاب

ركلان أن شلئت القلول أحلع إمجمالت الن ام السياسلي و حعيإحزاب السياسية المصرية األ -1

 ".1976بتععع الحزبي وام " األوذ منذ السياسي العيكور

 مقوملللات  " هشلللة فاريلللة المضلللمون تفتقلللع إللللى أهلللم"طبلللل أجلللو السياسلللية حلللزاباأل -2

ة المطلقلللة بالقيلللاع أو كلللل رؤسلللا  األحلللزاب مع لللم سلللتثثرأ العاوليلللة, حيللل  العيمقراطيلللة

 والمستمرة للحزب.

الللعيمقراطي( وومللل حكومللة الحللزب عائمللا  ولللى  الللوطني الحللاكم )الحللزب الحللزب نفللراعإ -3

سلتوعام الحلزب كلثعاة لتكلريس إحزاب وووعم السما  بتطوير اال المطلقة تلافر  سيطر

لغيلاب ثبتت الععيع من العراسلات اأو الليمنة الثقافية والفكرية. وليس كثعاة لتثيق  السياسي

عون فعاليه حقيقة تذكر. ومازاللت أنلا أحزاب رسمية  الفعلي لعور األحزاب في مصر أي

 حتى وقتنا الحاضر.

 

 )5( الممارسات السياسية للنظم الحاكمة: )الدين كأيديولوجية لشرعيتهم(.

الشلروية وليله  باغسلأل ا  هلو السلاعاتفكما ذكلر سلل يعيولوجيةث( كستوعم )العينأوأول من  

ة سللالسياسللية بعايللة مللن األسللرة ثللم المعر ولللى عورا  التنشللئة نتللائ  العراسللات التللي ركللزت فلليوتكت

الطاولة  قليم وللى جماهيريلة تلنل  سياسلية ثقافلة أنللا تسللم فلي تشلكيل والم وييرهااإل ووسائل

فضلال  ولن نقلعها ووعم القعرة ولى  للحكومة والتبعية للسلطة والوضو  للا والوو  منلا المطلقة

مجتملع  كثي –رضلا وليلا الن ام الحاكم فب السياسية فن را  للقيوع التي يحزاع الحاكم أما األتمجي

عورها فلي  ممارسة حزابال تسطيع هذه األ – ستبعاعيةاأل ذات األن مة الثال  من مجتمعات العالم

                                                           
(1) 

نقنالً عنن السنيد عبند المنؤمن, مرجنع  365 – 364, ص ص"اسني المصنريمدخل الدراسة االحزاب فني النظنام السي :"سعد ز ران
 90سابق, ص 

(2)
 .95- 94السيد عبد المؤمن, مرجع سابق, ص ص  
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إللى ذللك  مجال التثقي  السياسي وتجعيع القيم السياسية مما يجعللا يائبة ولن السلاحة كملا أشلارت

  .(1) العراسات أحعى

الللعين مللن م وللام لحيللاة النللاس الواصللة واألجتماويللة , وذلللك ألنلله قللانون إللللى يقللعم جوابللا          

منفصال  لما هو حالل أو ما هو حرام وبما هو صواب وما هو وطث وما هو شروى ويير شلروى 

 بالنسبة لكل مجاالت سلوك الفرعية والجماوية . 

 
الوطاب العينى بعور هام فى حياة األفلراع وفلى تغيلر سللوكلم ويجلب أن تتلوافر فيله  ويقوم        

وعة وصائص لكى يقوم بو يفته األجتماوية المنوط بلا من والل المؤسسلات العينيلة وتتمثلل هلذه 

الوصائص فى اإلوتماع وللى القلرا ة السلليمة للمصلاعر األساسلية للتشلريع ويجلب أن يكلون قائملا  

 . (2)مع مراوة الجملور المواطب واأللتزام بالحوار مع العيانات األورى ل والتوسط ولى األوتعا

لللذلك تعتبللر المؤسسللات العينيللة مللن اهللم مصللاعر بلل  القلليم فللى نفللوس األفللراع وذلللك لمللا تتميللز بلله 

إحاطتلللا بلاللله مللن التقللعيس , وثبللات وإيجابيللة المعللايير السلللوكية التللى  –وصللائص فريللعة أهملللا 

فراع , كما أن القيم فى العيانات السماوية تتسانع عاول إطار العقيعة لتشكل وحلعة متكامللة تعلملا لأل

 متسقة يساوع بعضلا ولى يرس وتعميق وتطبيق القيم االورى . 

 

والثقافللة السياسللية ين للر إليلللا ولللى أنلللا تمثللل الجوانللب السياسللية للثقافللة أى كللل مللا يتعلللق         

وهى محصلة لتفاول الزمان والمكان والعقلل األجتملاوى والسياسلى ألى  بشئون الحكم والسياسة ,

مجتمع , ذلك العقل الذى يعع " ثمرة التزاو  ما بين المور  النقلى والمحع  المكتسب من الوبرة 

الحياتية ومن العطلا  العصلرى " لكلل ملا يتصلل بحيلاة المجتملع السياسلية وتن يمله لشلئون الحكلم 

عللى إذن أن تغيللر الزمللان وال للرو  المحيطللة يحللع  تغييللرا  فللى الثقافللة , ومللن الطبيوالسياسللة 

أن يسوع فلم " إستاتيكى " للثقافلة السياسلية ألن هلذا العللم ينشلث ولن السياسية , فمن يير المنطقى 

و " الثقافللة " فالللعين المتمثللل فللى الللوحى قيللاس ييللر منطقللى بللين كللال  مللن " الللعين " و" التللرا  " 

وابت , وكذلك الترا  الذى يمثل اإلر  المعنوى والملاعى للمجتملع , أملا الثقافلة األللى هو من الث

ف نلا تحوى الثوابت كما تحوى المتغيرات , ومن هنا أصبح الوطاب العينى بكل توجلاته ذا أهمية 

                                                           
(1)

, دراسنة فني التنشنئة السياسنة للطفنل, مجلنة ثقافنة لطفنل, "دالالت المفا يم السياسنية فني الطفولنة :"انظر دراسة عزيزة محمد السيد
 .1992المجلد السابع, 

(2)
 . 8-6,ص ص  2003م , األسكندرية مركز دراسات وبحوث الدول النامية , :"الخطا  الدينى عن األزمة والتأزعبد العزيز شادى  



163 

 

. وملا يعنينلا هنلا (1)واصة فى تشكيل األتجاهات واألفكار وفلى التلثثير وللى عور الثقافلة السياسلية 

ر الوطاب العينى ولى الثقافة السياسية المصرية فلى صلورة وطريقلة وملنل  التفكيلر السياسلى تثثي

 كثحع مصاعر تشكيل الثقافة السياسية للمصريين . 

 

 يناير وتغير الثقافة السياسية للمصريين :  25ثورة : ثالثاً 

الحات فلى يناير وتطلورت مطاللب الشلباب بشلثن بعل  األصل 25تساروت أحعا  ثورة          

سياسات الن ام الحاكم والذى لم يستطيع أتواذ القرارات بشلثنلا فلى  لل تلرععه وولعم قعرتله وللى 

 –إلى المناعاه ب سقاط الن ام ذاته  –إستيعاب التحول الحاع  فى الثقافة السياسية للشباب المصرى 

جلا  فريلعا  ملن وذلك فى  ل ثورة بلال قيلاعات معروفلة أو تن يملات وططلت لللا وهلو ملا قلعم نموذ

 الثورات يحتا  إلى تفسير يتعلق بالثقافة السياسية للقائمين بلا . 

: المعار   أولها:  ثالثة مكونات أساسيةومن المسلم به أن الثقافة السياسية تحتوى ولى           

اليلع : اإلتجاهلات والقليم والعلاعات والقليم والتق وثانيهناوالمعلومات المتعاولة لعى شلعب أو جماولة 

والذى ي لر لنا من ولالل السللوكيات  والمكون الثالثالسائعة وتوجلاتلم سوا  بالقبول أو الرف  

والممارسات السياسية ) كالتصويت فى األنتوابات وييرها من أى نو  ملن المشلاركة السياسلية ( 

عراسلتلا  سوا  التقليعية والغير تقليعية وكاإلشتراك فى الم لاهرات وييرهلا وهلى أملور يجلعر بنلا

فى إنعكاس الثورة ولى الثقافـــة السياسية للمعبلرين والجانلب الململوس فلى هلذا الصلعع أن ثـلـورة 

يناير ولى الريم من األضرار األقتصاعية وتفاقم الععيع من المشاكل والمواطر التى تلعع البلع  25

الموتلفللة مللن المجتمللع  واألجتماويللةإال أنللا نجحللت فللى أحللعا  ثللورة ثقافيللة ونلع الشللرائح الثقافيللة 

المصرى فقع أواعت الشلعب ملن حاللة الجللل السياسلى ووصوصلا  المتعللق بالثقافلة السياسلية إللى 

حعو  طفرة فريعة من تعاول المعلومات واإلتجاهلات السياسلية وممارسلة السللوك السياسلى بحاللة 

 فريعة لم يذكرها التاري  من قبل . 

 

                                                           
(1)

نيفين عبد الخالق:"الخطةا  الةدينى والعقةل السياسةى المصرى",دراسةة فةى تحليةل مضةمون صةفحة الفكةر الةدينى بجريةدة ا هرام.فةى  

فةةى مصةةر بةةين ارسةةتمرارية والتغيةةر , أعمةةال المةة تمر السةةنوى السةةابع ق )محةةرران(, الثقافةةة السياسةةية كمةةال المنةةوفى يحسةةنين توفيةة

  .  171-170,ص ص 1994,مركز البحوث والدراسات السياسية ,القاهرة,المجلد األول, 1993ديسمبر 7-4للبحوث السياسية القاهرة 
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من العواملل والملؤثرات وللى الثقافلة السياسلية للشلباب أثلرت يمكن القول إن ثمة مجمووة         

ولى مكونات الثقافة السياسية الثالثة السابقة حي  نجع أنه ولى مستوى المعلار  والمعلوملات فقلع 

أتاحت ثلورة األنترنلت وملا يتعللق بتلعاول المعلوملات سلوا  ملن حيل  الكلم واألتاحلة والسلروة أو 

ة تشللكيل الثقافللة السياسللية للشللباب المصللرى وتحولللت تلللك سلللولة الحصللول وليلللا فرصللة إلوللاع

المعار  والمعلوملات إللى مجموولة ملن الملعركات بشلثن األوضلا  السليئة التلى يعيشللا المجتملع 

المصرى مقارنة  ببقية المجتمعات وبعأت وملية تبلور نو  من الووى لعى الشباب وأفراع المجتمع 

التلى أوطلت األملل فلى  التونسليةقع , سلانع ذللك الثلورة المصرى وتوجلات وميول لتغيير هذا الوا

النجا  والتغيير لن م سلطوية وتيعة وأن السلوك السياسى ألفراع المجتمع المصرى والشباب يجب 

أن يتغيللر نحللو مواجلللة السلللطة بمطللالبلم وإسللتغالل أوطللائلم وإنفصللاللا وللن مطللالبلم فللى كسللب 

مصر وفئات أولرى واصلة بالعملال , ومحاوللة كشل  مؤيعين جعع من فئة الشباب فى كافة أنحا  

فساعها ووجزها فى كسب مؤيعين جعع ووجزها ون إعارة شئون البالع , ال يمكن العور الذى لعبه 

األنترنت فى تغيير ووى الشباب المصرى كذلك وكذلك معاونته فى التغلب ولى منع الن ام الحاكم 

  .  (1)إلى الشار   ألية أمكانية للتن يم فى مواجلته أو النزول

أعى اإلوتال  فى الثقافة السياسية بين النوبة الحاكمة وجماهير الشباب والععيع من الفئات الملنيلة 

مثل أساتذة الجامعة والصحفيين والمحاميين كذلك أوضا  األحزاب والناشطين السياسيين بالمطالبة 

ارسة السياسية فى مصر وذلك فى  ل باإلنفتا  ولى العيمقراطية وإحعا  تحوالت حقيقية فى المم

ليمنة عاول الحزب الوطنى إلى حالة من التناق  مسيطرة والمالالطبقة هيمنة أفكار وأساليب تيار 

 . (2)عاول المجتمع المصرى وبعأ فى التحول لمواجلة الن ام الحاكم فى الشار  

 

                                                           
(1)

يناير األهرام , إبريل ,  25ياسية فى المجتمعات العربية", مجلة الديمقراطية محمد أحمد العدوى:"تداعيات الثورة على الثقافة الس 

 .  89 – 87, القاهرة , تصدر عن م سسة األهرام , الطبعة الثانية , ص ص  2011
(2)

 . 89المرجع السابق , ص  
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السياسلى والفقلر والبطاللة سلتبعاع مع تعا م ووالم ال للم األجتملاوى , اإلويمكن القول بثنه         

ل ووامللل الثللورة ومليللثه عاوللل المجتمللع المصللرى أصللبحت البنيللة االجتماويللة معبللثه بكللوالفسللاع 

     .(1)لإلنفجار 

وولى الريم من كل التوقعات التى كانت ترشح إنفجار الوضع من والل ثورة جيا  إال أن         

, فقع فجرها فى البعاية مواطنون ملن الطبقلة الوسلطى  يناير جا ت موالفة لكل التوقعات 25ثورة 

ومن شريحة الشباب وحتى بعع أن أنضمت أليلا بقية طوائل  الشلعب وطبقلات المجتملع المصلرى 

الموتلفة  للت محتف لة بثلياتللا وكانلت ثلورة فريلعة فلى التلاري  البشلرى حيل  نجحلت فلى إسلقاط 

 وذلك بشكل سلمى وعون إستوعام العن  .  ن اما  مستبعا  يحكم من والل مؤسسة أمنية قمعية

وقع إنطلقت اإلحتجاجات المصرية كثورة شعبية ذات مطاللب أجتماويلة وأقتصلاعية فكانلت         

بعاية ثورة ضع الفساع والتلميش , ولعل التاري  يثبت أن أيلب الثورات كانلت فلى بلعايتلا ثلورات 

إذن فللالثورة المصللرية مثللل كللرة الللثل  بللعأت  "وبلز" حتللى الثللورة الفرنسللية فللى بللعايتلا كانللت ذللك

بالمطالب األجتماوية ثم كبرت هذه المطالب لتصبح ريبة راعيكالية فلى ن لام برمتله وإقلتال  هلذا 

الن ام الفاسع من جذوره وإقتال  ايضا  حزب له أكثر من ثالثين وام فى الحياة , ب وتبلاره تجسليعا  

: اإلسننتبداد السياسننى , ز ولللى ثالثيللة اإلسللتبعاع وهللى لمن ومللة الفسللاع هللذه المن ومللة التللى ترتكلل

, هلذين النمطلين االويلرين ملن اإلسلتبعاع هملا نتيجلة  اإلستبداد األقتصادى , اإلسنتبداد االجتمناعى

حتمية لتزاو  المال والسلطة , ونتيجة لتركز راس المال ونع الفئلة الحاكملة والنافلذة التلى تسليطر 

مثله الرئيس وحاشيته وأووانه من اللوزرا  الفاسلعين , مملا وللق  ولى السياسة واألقتصاع وهو ما

نموذ  قائم ولى الرأسمالية المشوهة التلى تلغلى التنافسلية وهلذا اللنمط الشلائع فلى كثيلر ملن اللن م 

العربيللة . وقللع إنللتل  المصللريون فللى تحللوللم مللن نللل  المطالبللة باإلصللالحات إلللى نللل  التغييللر 

الثللورة الشللعبية العاويللة إلللى القطيعللة الكاملللة مللع الن للام السللابق الجللذرى الراعيكللالى مللن وللالل 

 ومن ومته وب قتال  كل من يمثله من قياعات وأجلزة ومؤسسات أبرزها حزب الرئيس . 

                                                           
(1)

 7( , 234ة , أخبار اليوم , العدد )خالد كاظم أبو دوح : " نحو سوسيولوجية جديدة لفهم ثورة المصريين , مجلة الديمقراطي 

 .  2, ص  2012فبراير
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ولوجية رئيسنية لنجناح أى ثنورة , يوسنولعل علنم أجتمناب الثنورة يعطيننا ثالثنة قنوانين س        

 : (1)الثورة أقرب للنجاح وابعد عن الفشل و ى على التوالىكلما توافرت   ه القوانين كلما كانت 

راعيكاليلللة المطاللللب أى اللللعووة للتغييلللر الجلللذرى والقطيعلللة التاملللة ملللع الن لللام السلللابق  - أ

 ومن ومته العسكرية والمؤسسية . 

تفكيك النوب الحاكمة وإنقساملا ولى نفسلا أى األوتال  عاول أجلزة الن ام وواصة بين  - ب

صالحيين وهذا ما تجسع فى " مصر " من والل تململ بع  النوب عاول المحاف ين واأل

الن ام السلابق ملن ممارسلاته وممارسلات حاشليته , إضلافة إللى ريبلة الجليش فلى تطليلر 

 البالع من الفساع المترس  فى الرئيس وأووانه . 

ولعلله قطلب حياع الجيش أو وقوفه مع أو ضع الن ام , هذا هو العامل الحاسم والرئيسى ,   -جـ

الرحى فى نجا  أى ثورة شعبية ضع أى ن ام سياسى , ألن الجيش يجسع أقوى أعاة قمعية 

, فلل ذا فقللع الن للام أحتكللاره المللن م للعنلل  والقللوة فقللع سلليطرته وهللذا بللعأ جليللا  فللى المشلللع 

المصرى . إذن كان عور الجيش اهم وامل فى نجلا  الثلورة الشلعبية المصلرية واإلطاحلة 

 سابق.    بالرئيس ال

إن مراحل التحول العيمقراطى من أوطر المراحل التى تعيشلا العول وأعقلا كما أنلا ليست         

كعملية بسيطة بسبب تجزر الن ام التسللطى فلى أيللب هياكلل وأجللزة العوللة والمنتفعلين منله ملن 

لين ورقلته للحفلا  بقايا الن ام السابق سيكونون أول من يصنعون الفواخ والفتن للذا التحول محاو

ولى مكتسباتلم ووضعلم إضافة إلى أمكانية تطلع النوبة الفكرية للعلب عور سياسلى مسلتغلة حاللة 

وللعم اإلسللتقرار واألضللطراب الللعاولى ممللا قللع يكللون وطللر ولللى جلللوع التحللول كمللا أن العامللل 

لح حيويلة الوارجى يمكن أن يكون من أبلرز العوائلق واصلة إذا كلان التغييلر يمكلن أن يللعع مصلا

ألطرا  وارجية أو يؤعى إلى صعوع نوب معاعية للا . كملا أن اللن م التسللطية تسلعى عائملا  إللى 

أفشال نماذ  التحول العيمقراطى يمكن أن تعزز من نتائجله أوطلار عاوليلة منللا األوطلار الناجملة 

وإعارة  ون وعم تعوع الشعوب ولى وجلوع الحريلات . وييلاب العراقلة والرسلوخ فلى العيمقراطيلة

ن مللا ومللا توللعه مللن إوتالفلات وفللتن وإوتالفللات وإنقسلامات عاوليللة , فتبلين التجربللة العربيللة أن 

لية كما يشلعه األن الن م التى رفعت سق  المطالب والحريات والعيمقراطية عولت فى حروب عاو

 . (2) الوطن العربى

                                                           
(1)

                    محمد المهدى شنين : "أسبا  التحول فى تونس" , مجلة البحوث السياسية , العربية , على الموقع التالى :                              

(http://bohothe.blogspot.com) 
(2)

 . نفس المصدر السابق  

http://bohothe.blogspot.com/
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فنى بنينة المجتمنع المصنرى طنوال ويمكن القول بأنه على الرمم من كنل العوامنل الكامننة         

ثالثين عام أو أكثر من فساد وإستبداد وظلم إجتماعى وفقر , وبطالة , إال أن  ناك مجموعة من 

األحداث الموقفية والفجائية التى لعبنت الندور الحاسنم فنى تفجينر الثنورة , كاننت بمثابنة العوامنل 

مقتل الشاب خالد سعيد وسنيد بنالل  الظا رة أو العارضة وراء تفجر ا من  لك على سبيل المثال

على يد قوات الشرطة , وتفجير كنيسة القديسين باألسنكندرية , ومنا ترتنب عليهنا منن إستشنهاد 

وما شهدته  ن ه اإلنتخابنات  2010العديد من المصريين , ثم جاءت اخيراً األنتخابات البرلمانية 

والمتعاونين مع السنلطة الحاكمنة من تزوير فاضح على يد مجموعة من رجال األعمال الفاسدين 

 فى أستنزاف موارد   ه البلد وإستغالل ثرواتها لتحقيق مصالحهم ومكاسبهم الشخصية . 

ينناير منن أجنل التعنرف علنى مقندمات  25وفى محاولة لتحليل المرحلة التى سبقت ثنورة         

ة علننى الثقافننة ومننا إنعكاسننات  نن ه الثننور وأسننباب  نن ه الثننورة وكيننف بنندأت ومننا أسننفرت عنننه

مقدمات الثورات وأسبابها وأنواعها من منظور علنم اإلجتمناب سوف نقوم بإستعرا   السياسية

 على التحو التالى : 

يرى ولما  األجتما  أن هناك بع  ال واهر األجتماوية التى تميز مرحلة ملا قبلل الثلورة         

 وتعتبر من المقعمات األساسية فى يالبية األحيان : 

 مات الثورة : مقد -1

: إنتشلار السللوكيات  ومن   ه المقدمات إنتشار األضرابات الجماعية ومنن بنين مظا ر نا        

التى تحاول اإلوالل بالن ام والتمرع وليه وإرتفا  مععالت الجريمة والتحرشات الجنسية وحواع  

التحلري  المسلتمر وللى األنتحار والجنون , فضال  ون إرتفا  نبلرة النقلع اللالذ  للن لام الحلاكم و

  . (1)تغييره 

كذلك يبعأ فى مرحلة ما قبل الثورة تبلور إيعيولوجى ثورى يحاول توجيله السللوك الجمعلى         

 نحو التغيير . 

                                                           
(1)

 .  24حاتم الكعبى , علم إجتماع الثورة , مرجع سابق , ص  
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أونلى  –التركيز ولى هذا المحور من محاور عراسلة الثلورات  ل لك سوف تحاول الباحثة         

يناير ) فى نقطة الحقة ( ولكن  25لمرحلة التى سبقت ثورة فى محاولة لتحليل ا –مقعمات الثورة 

 نتطرق إلى مقعمات الثورة كما حععها ولما  اإلجتما  . 

وقد حدد " لينين " المقدمات والشروط ال اتية والموضوعية الضنرورية لحندوث الثنورة          

  :(1) كاألتى

أى ما يسمى باألزمة  –القعيمة وعم قعرة الطبقات الحاكمة ولى أن تعيش وتحكم بالطريقة  - أ

 –من جلة وتذمر الطبقات المضطلعة التى ال تريع العيش بالطريقلة القعيملة  –فى األولى 

" أن الثورة يير ممكنة عون أزمة  لينينومن جلة أورى يقول "  –أى األزمة فى األسفل 

 وطنية وامة تمس ) المستَغلين والمستغلِين ( . 

 ن الطبقات المضطلعة إلى حع اقصى . تفاقم الحرمان والبؤس بي - ب

أشتعاع فعالية الجماهير الشعبية بعرجلة كبيلرة فل ذا تمسلكت الجملاهير فلى األوقلات العاعيلة   -جـ

 علا نحو فعاليات ثورية مستقلة . بلعو  نسبى , ف ن األزمة تعف

  :(2)التالـىعند " ماركس "على النحو  –مقدماتها  –أما الشروط الواجب توافر ـا لقيام الثورة 

بلللوغ مسللتوى مرتفللع مللن األنتاجيللة الصللناوية والتقنيللة ال تسللتوعم فللى ولللق حيللاة إنسللانية  - أ

 للمجتمع . 

نمو التن يم السياسى للطبقات العامللة التلى تعملل كقلوة ملزوعة بلالووى الطبقلى وال تبحل   - ب

 ون مصالحلا الواقعية عاول الن ام الرأسمالى وإنما من والل نفيه . 

زمة عاول الن ام الرأسمالى , يفتر  أن تكون عائمة ومستمرة بحي  تحاف  ولى وجوع أ -جـ

 حعة الصرا  الطبقى وولى إستمرار الووى الثورى . 

أخنرى تننأتى فننى  –مقنندمات  – ن ا فضننالً عننن النظرينة الثوريننة الماركسننية تتضنمن شننروطاً      

 :  (3) المرتبة الثانية  ى

 أن تكون الثورة ملمة األيلبية .  - أ

                                                           
(

1
)
 .  289ص بيروت , دار الفاربى , ق.افانا سييف : "أسس الفلسفة الماركسية" , ترجمة عبد الرازق الصافى , 

(2)
, ص 1993, بيةةروت , دار التنةةوير للطباعةةة والنشةةر,الطبعة الثانيةةة, وز"حسةةن محمةةد حسةةن : "النظريةةة النقديةةة عنةةد هربةةرت مةةاركي 

203  . 
(3)

 .   204المرجع السابق , ص  
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 أن يتم تن يم الووى الطبقى وتثقيفه فى  ل مناخ من العيمقراطية .  - ب

بضللرورة تللوافر العامللل الللذاتى للثللورة وتعنللى تللوافر الللووى الطبقللى  " منناركيوز " ويؤكللع        

 الثورى لعى البروليتاريا لكى تقوم بعورها التاريوى هى شروط مسبقة لحعو  أو لتحقيق الثورة . 

بتوعر ووى " البروليتاريلا " وإنلعماجلا فلى الرأسلمالية وكلان البلع  ماركيوز " " وقع اشار        

"لماركيوز" كمفكر ثورى ومفكر سياسلى أن يلربط فكلره بقلوى ثوريلة جعيلعة وقلع وثلر وللى هلذه 

القوى ولى هامش الن ام الرأسمالى بمعنى أور وار  أسوار هذا المجتملع ألن " ملاركيوز " كلان 

ولى هذا المجتمع القائم سيثتى من فئات وارجة ومنلذ أن كتلب كتلاب " اإلنسلان مقتنعا  بثن اللجوم 

إزعاع إيمان " ملاركيوز "  1968ووصوصا  بعع إنتفاضات مايو ويونيو  1964ذو البعع الواحع " 

بللللذه الجماولللات الجعيلللعة أكثلللر ولكلللن هلللل تللللك القلللوى بلللعيال  حقيقيلللا  ولللن البروليتاريلللا بالنسلللبة 

 .   (1)"لماركيوز"

ومن  نا  و يؤسس نظرية مغايره تستند إلى قوى ثورية جديدة وال تمثنل طبقنة بنالمعنى         

 :   (2) الدقيق للكلمة , ل لك تقوم اإلستراتيجية الماركيوزية فى الثورة على عدة محاور و ى

 تحرير الووى وبزوغ ذات تاريوية جعيعة .  (1)

 رف  الع يم . القطيعة التامة مع األن مة القائمة أو مبعأ ال (2)

 العور التنويرى لالنتلجسنتيا ) المثقفين ( .  (3)

مؤجلة إلى تحقيق هذه اإلستراتيجية التى تعتبر مقعمات اساسلية  والثورة عند " ماركيوز "        

 لقيام الثورة ونع " ماركيوز " .

"  لنةعلنى ليوفى أوقاب توضيح محورية الثلورة فلى إطلار المشلرو  الماركسلى يسلعى "          

ار ثالثـنـة أنمناط منن فنى إطن وننرى أستعراضنهاتوضيح ال لرو  البنائيلة التلى تمللع لقيلام الثلورة 

  : فىالتفاعل تتمثل 

مللن التفاوللل فللى طبيعللة العمليللات البنائيللة المؤعيللة إلللى إنليللار النسللق  النننمط األوليتمثللل           

فلى العواملل المتعلقلة بعناصلر  مط الثنانىالننيتمثلل الرأسمالى , ومن ثم مملعة لقيام الثورة , بينملا 

                                                           
(1)

 .  202المرجع السابق , ص  
(2)

 .  219:  213المرجع السابق , ص ص  
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فيتعلللق بطبيعللة العمليللة  النننمط الثالننثالموقلل  الرأسللمالى واألنليللار التللى ينتللاب هللذه العوامللل أمللا 

 .  (1)الثورية ذاتلا  أو من حي  وملياتلا المرحلية والتفاول الذى يميز كل مرحلة 

 أسباب الثورات :  -2

تملاوى , وهلذا الواقلع يوتلل  ملن مجتملع ألولر للذلك ال يمكلن أن الثورة إفراز لواقع إج           

الجزم بثسباب محععة بعينلا تتوقر فى كل الثورات ألن كل ثورة هلى وليلعة سلياق إجتملاوى معلين 

 لذا تتععع األسباب ب وتال  ال رو  الموضووية السائعة فى المجتمع . 

"  أرسطووبحثوا ون ابرز ووامللا فنجع "  فمنذ القعيم شغلت الثورة الفالسفة والمفكرين           

" حي  يعتقلع أن اسلباب قيلام الثلورة تعلوع  السياسةافرع للثورة الفصل السابع من مؤلفه الشلير " 

 .  (2)إلى وعم المساواة , أو وعم رضا المحكومين ون الوضع القائم 

بلرز المناعيـــلـن بلــلـذا وهناك من يحصر أسباب الثورة فلى العواملل اإلقتصلاعية وملن أ           

" أن التطلللور سنننان سنننيمون" وكلللل اليسلللاريين , إذ يلللرى " مننناركس" و "  سنننان سنننيموننجلللع " 

التاريوى للجماوات البشرية هو صرا  عائم بين الطبقات اإلقتصاعية فى المجتمع بين من يملكلون 

للا ذات طبيعة واحعة " فيعتقع أن جميع الثورات ملما إوتلفت أشكا ماركسومن ال يملكون , أما " 

 , فالثورة مرحلة طبيعية وحتمية فى حياة المجتمعات , ويؤكــــع " ماركس " ولى والقات اإلنتا  

 . (3)والتوزيع والتى تؤعى إلى سلسلة من الثورات تنتلى بثورة البروليتاريا 

غييلر , ويرجلع " يؤكلع وللى أن الفقلر واملل حاسلم فلى الت ليننينوفى نفس اإلتجاه نجلع "           

الفقر إلى سيطرة طبقلة أوليجاركيلة وللى كلل مصلاعر اللعول والرفاهيلة فلى المجتملع , وأهملال أو 

إيفللال إحتياجللات الشللعب بغالبيللة فئاتلله , وبالتللالى يصللبح الجللو مالئللم لنمللو السللوط واألنشللقاق 

ؤعى إللى أزعيلاع األجتماوى , والذى يالبا  ملا يواجله ملن قبلل الن لام القلائم بلالقمع , األملر اللذى يل

 . (4)السوط بين الثوار 

وال يمكننا حصر الثلورة فلى اسلباب إقتصلاعية فقلط فعلملا  اللنفس يؤكلعون وللى أن هنلاك          

ووامل نفسية تليث األذهان للثورة مثل وجوع األوضا  ال الملة فلى المجتملع , إللى جانلب إحسلاس 

                                                           
(1)

 .   304. ص   1981على ليلة :" النظرية األجتماعية المعاصرة " , القاهرة , دار المعارف , الطبعة األولى ,  
(2)

 .  50شعبان الظاهر األسود , مرجع سابق , ص  
(3)

 .  871عبد الوها  الكيالنى , مرجع سابق , ص  
(4)

جتماعية , األسكندرية , دار إسماعيل على سعيد : " مبادىء علم السياسة " , دراسة فى العالقة بين علم السياسة والسياسة األ 

 .  25, ص  2004ولى , األطبعة الرفة الجامعية , المع
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جتماوى النات  ون إستئثار قلة من الناس بويرات األفراع بال لم الواقع وليلم , إضافة إلى ال لم األ

 . (1)البالع , ون ام الحكم العبوعى الذى يؤعى به فى األوير إلى اإلنفجار فى وجه هذا الواقع 

ولعل األسباب متعععة وتتقاطع فيلا الععيع من الثورات و ومن هنا وجعت الباحثة ضرورة          

ن اجل تحعيع وبلورة أهم االسباب التى قاعت إلى تفجيلر ثلورة تناول أسباب الثورات فى العراسة م

 يناير .  25

فقع كشفت الثورات المتنامية فى بلعان الوطن العربى ون حجم ال لم الواقع ولى الشلعوب          

, ووقوع القلر المتوالية إضلافة إللى فشلل قيلام العوللة الوطنيلة المرتكلزة وللى المواطنلة , وبسلبب 

ولللى مقللعرات الشللعوب ممللا اعوللللا فللى موجللات مللن التوللل  والفقللر زاعه ال لللم سلليطرة نوبللة 

ثالثننة أنننواب مننن واإلسللتبعاع المعتمللع ولللى األجلللزة األمنيللة , ومللا ذاع مللن سللوط هللذه الشللعوب 

  : (2)األجتماعى , اإلستبداد األقتصادىاإلستبداد السياسى , اإلستبداد وهما  اإلستبداد

معللرو  ولللى انلله إحتكللار الحكللم ومنللع أى مشللاركة للشللرائح الشللعبية  فاإلسننتبداد السياسننى       

فللو وليلع ييلاب الععاللة األجتماويلة  اإلسنتبداد األجتمناعىوالقوى الموتلفة من تقاسم السلطة , أما 

وسيطرة فئة محعوعة ولى المقعرات , وإقصا  يالبيلة البنلا  األجتملاوى مملا يفلرز  للم أجتملاوى 

تيجة للذا الواقع , ويشعر المواطن أن هذا الن ام ال يعبر ونه بل ون فئة وأمرا  عاول المجتمع ن

هلو أحتكلار المقلعرات كملا سللفنا لكلن  للر نملط جعيلع منله بسلبب  واإلستبداد االقتصادىمحععة . 

تللزاو  المللال والسلللطة , أى تحللال  رجللال األومللال والسياسلليين ممللا جعللل العولللة والشللعب وكللل 

لفئلات وأعى هلذا إللى تركلز رأس الملال والعوائلع فلى ولعع محلعوع وقليلل المقعرات فى وعمة هذه ا

ولى حساب الغالبية مما يفرز نمو لعوائع رجال األومال , وفقر  بسبب يياب التنمية وهلو نملوذ  

 تنموى مشوة. 

وملن ثلم فاألسلباب وعيلعة ومتنوولة , وتوتلل  بل وتال  السلياق الزملانى والمكلانى وتبلاين         

ألجتماوى من مجمتع ألولر , بمعنلى أن لكلل مجتملع أسلبابه الواصلة والعافعلة لقيلام الثلورة البنا  ا

 وأن هذه األسباب توتل  من مجتمع ألور . 

 

                                                           
(1)

 .  873عبد الوها  الكيالنى , مرجع سابق , ص  
(2)

 .  874المرجع السابق و ص  
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 مراحل الثورة :  -3

إن الثورة وملية تغيير سريع وجلذرى للن لام السياسلى بملا يلؤعى لإلطاحلة بالن لام القلعيم          

تلفللة وللن العمليللات الصللغيرة أو المتوسللطة , والتللى تحللاف  ولللى والنوبللة التابعللة للله . والثللورة مو

الن ام القعيم فالتغييرات ولاعة ملا تكلون تجميليلة ويمكلن إوتيلار الثلورة الحقيقيلة ولن طريلق رؤيلة 

نقعية ما إذا كانت قع أطاحت بالنوبة القعيمة أم ال , ف ذا  لت فى مكانلا فما حع  ال يعتبر ثلورة , 

 Theبعنللوان "تشللريح الثللورة" " 1938" فللى كتابللة الللذى صللعر وللام ونكننران برينتننوقللع حللعع "

Anatomy Revolution وملس مراحللل تمللر بللا كللل الثللورات وأوتبلر هللذه المقولللة بعراسللاته "

والثللورة  1776للثللورة األنجليزيللة فللى أربعينيللات القللرن السللابع وشللر , والثللورة األمريكيللة وللام 

 :  (1) وتتمثل   ه المراحل فى األتى 1917م والثورة الروسية وا 1789الفرنسية وام 

: فى هلذه المرحللة تتطلور مجموولة ملن مشلاور ولعم الرضلا  مرحلة أنهيار النظام القديم -

وللن الحكومللة نتيجللة تعطللل اإلعارة وتزيللع الضللرائب وتبللعأ تقللل تللعريجيا  ثقللة الشللعب فللى 

حلول المفكلرون والئللم الحكومة وتتثكل . كما تبعأ الحكومة فى فقعان ثقتلا فى نفسللا , وي

من الن ام القائم إلى ن ام أور مقتر  يحمل قعرا  من المثالية , ويتزامن هذا مع بع  وملية 

 تحعي  أقتصاعى , تلعب عورا  كبيرا  فى إثارة مشاور السوط والغضب . 

: وتبلعأ ببلع  التحلرك ملن أجلل تغييلر الوضلع القلائم , فيبلعأ التلثمر  المرحلة األولى للثورة -

ى الن للام القللائم مللن وللالل تشللكيل اللجللان والشللبكات والواليللا وإتوللاذ اإلطاحللة بالن للام وللل

القعيم هعفا  له , وتبعأ بع  م اهر التملرع الشلعبى فلى ال للور وللى الن لام ويبلعأ تطلور 

مثزق سياسى يستعصى حله , وتلجث الحكومة إللى إسلتعوا  قلوات األملن اللذى يلؤعى إللى 

ا الن ام ن را  لزياعة يضب الشلعب , وفلى النلايلة يصلبح الن لام وكس النتائ  التى يبتغيل

 القائم وار  نطاق الوعمة . 

: والل هذه المرحلة يتولى القياعة المعتلعلون , وهلم اللذين  مرحلة تولى المعتدلين السلطة -

وارضوا الن ام القعيم ولكنلم مازالوا مرتبطين به ويبعأون إصالحات معتعلة يير جذريلة 

ية أيضا  بالنسبة للمتشععين الموجوعين بين الثوار ويتلم هؤال  المعتعلون بلالجبن ويير كاف

 والتوافق مع قوى الن ام القعيم , وربما يعوع ذلك إلى أنلم ال يتمتعون بالصرامة الكافية . 

                                                           
(1)

 .  50:  45يورى كرازين , مرجع سابق , ص ص  
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: حي  يقوم المتشععون األكثر صلرامة واألفضلل تن يملا   تشددين السلطةمرحلة تولى الم -

والللذين يعرفللون مللا يريللعون تحعيللعا  باإلطاحللة بالمعتللعلين , وتللولى قيللاعة  مللن المعتللعلين ,

الثورة , ويتم التولص من أى بقايا للن ام القعيم , ويفر  المتشععون ولى الشلعب طاولة 

 الن ام القعيم بقيمه وقوانينه , ويتعر  الموطئون للعقاب . 

 –حتى الثوريين منلم  –لشعب : ال يستطيع المجتمع تصعيع الثورة ويصبح ا وفى النهاية -

منلكللا  , ويتللوق إلللى اإلسللتقرار وتيسللير وجلللة األقتصللاع مللرة أوللرى , والتمتللع بللاألمن 

 الشوصى , ويص  "برينتون" هذه المرحلة بثنلا فترة " نقاهة ما بعع الحمى " . 

عسلكريين فى كون هذا األوير يتمثل فى قيام أحلع ال وتختلف الثورة عن اإلنقالب العسكرى        

بللالوثوب للسلللطة مللن وللالل قلللب ن للام الحكللم بغيللة اإلسللتئثار بالسلللطة والحصللول ولللى مكاسللب 

 شوصية من كرسى الحكم . 

وفى هذا اإلطلار قلع أوضلح "كلرين برينتلون" أن العالملات العاللة وللى أقتلراب الثلورة فلى         

تفاقمللا إللى إنليلار  المجتمع ال تكون واضحة , ولكلن هنلاك ضلغوطات ومصلاوب متزايلعة يلؤعى

الن للام السياسللى ,وونللعما تتفكللك الشللروية يعتمللع الن للام إلللى الوسللائل القسللرية , وفللى هللذا الوقللت 

تكتسب جماوات لم يكن للا وزن من قبل قوة ونفوذا  وتثثيرا  ولى الحركة الثوريلة , وترفلع شلعار 

  : (1) ويمر المجتمع بأربع مراحل أساسية  ىإسقاط الن ام القائم , 

: وتتميز باألمال الطوباوية حي  يلت  الثوار ول  الشعارات واألملال العريضلة ,  األولى -

  وال تعوم هذه المرحلة طويال  .

: وهى مرحلة إنقسام النوب الثورية إلى معتعلين ومتطرفين ويالبلا  ملا تنتللى هلذه  الثانية -

و المحاف ين وقع يستوعم المرحلة بلزيمة المعتعلين , وتركز السلطة فى أيعى المتطرفين أ

 العن  فى هذا الصرا  البينى . 

: وفللى هللذه المرحلللة , وبعللع سلليطرة قيللاعة موحللعة ولللى الثللورة , وتسللعى لتحقيللق  الثالثننة -

 األهعا  الثورية بثى ثمن . 

                                                           
(1)

 .  52المرجع السابق , ص  
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: تو  فى هلذه المرحللة حلعة المطاللب والشلعارات الثوريلة وتتراجلع الحماسلية ,  الرابعة -

فيلللا رجللل قللوى يحمللل صللعى الثللورة وتعتبللر مرحلللة حكملله هللى ووللاعة مللا يتللولى الحكللم 

 .  المرحلة الخامسة

ويجب التنوية هنا إلى أن هذه المراحل ليست مقعسة وال واحعة فى كل الثورات فقع تتقلاطع         

الثللورات مللع بعضلللا وقللع توتللل  فللى الللبع  األوللر ألن كللل ثللورة هللى وليللعة  للر  وللاص أعى 

 تصنيفات المرحلية للثورات ب وتال  ن رة الكاتب وأيعيولوجيته وموقعه. ل لورها , وقع توتل  ال

 يناير البدايات والتداعيات :  25ثورة  -4

 21الموافلق  2011ينلاير  25هى ثورة شعبية سلمية أنطلقت يلوم الثالثلا   يناير 25ثورة         

جلات من المعارضلة  يناير الذى أوتير ليوافق ويع الشرطة حععته وعة 25هـ . يوم  1432صفر 

أبريل وحركة كفاية وكذلك مجمووات الشلبان وبلر  6المصرية والمستقلين من بينلم حركة شباب 

و "شلبكة  " كلننا خالند سنعيد "مواقع التواصلل األجتملاوى فليس بلوك والتلى ملن أشللر مجموولة 

ة لللن رصللع" وشللبان األوللوان المسلللمين بللريم التصللريحات األوليللة التللى أشللارت إلللى أن الجماولل

تشارك كقوى سياسية أو هيئلة سياسلية ألن المشلاركة تحتلا  إللى توطليط وإتفلاق بلين كافلة القلوى 

السياسية قبل النزول إلى الشار  , كانلت الجماولة قلع حلذرت إذا أسلتمر الحلال كملا هلو وليله ملن 

ة حعو  ثورة شعبية وقع جلا ت اللعووة إحتجاجلا  وللى األوضلا  المعيشلية والسياسلية واألقتصلاعي

 السيئة وكذلك كل ما أوتبر فساعا  فى  ل الحكم القائم . 

 "2008إبريللل  6وقللام بعلل  الشللباب بللعووة ولللى الفلليس بللوك إلللى إضللراب سلللمى فللى "         

حتجاجا  ولى تعهور األوضلا  المعيشلية وسلروان مالقيلت عووتللا أسلتجابة ملن حلوالى ولعع ملن إ

ذاك الوقلت ومنلذ ولام ونصل  ملن تلاري  قاملت  أال  الجملور , والنتيجة أن األضراب نجح فلى

حركللات المعارضللة وييرهللا مللن القللوى ببللع  توويللة أبنللا  ليقومللوا بعمللل إحتجاجللات ولللى سللو  

خالند " وبعلع حاعثلة "  حركنة كفاينة" و " أبريل 6حركة شباب األوضا  فى مصر وكان أبرزها "

ى موقللع "فليس بللوك" وعوللا ب نشللا  صلفحة كلنللا " والللع سلعيع " وللل مجمووللة ملن الشللباب"  سنعيد

المصريين إلى النزول للشار  يوم ويع الشرطة إحتجاجا  ولى سو  معاملة الشرطة وتجاوزتلا مع 

 الشعب يعع مقعم  من المقعمات الرئيسية . 
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 مقدمات الثورة من أ مها : 

ومللن أشلللر مواقعلللا " كلنللا والللع سللعيع "  مواقننع التواصننل األجتمنناعى " الفننيس بننوك " - أ

 ن المواقع المشلورة . وييرها م

عيسلمبر ولام  18: حي  أنعلعت الثلورة الشلعبية فلى تلونس  قيام الثورة الشعبية التونسية - ب

يوما  من إنعال  ثورة الغضب المصرية ( أحتجاجا  ولى األوضا   38م ) أى قبل  2010

ضرم األجتماوية واألقتصاعية والسياسية السيئة وتضامنا  مع محمع " البو وزيزى " الذى أ

النار فى نفسه , وأستطاوت هذه الثورة فى أقل من شلر اإلطاحة بالرئيس التونسى "زيلن 

سلنة بقبضلة جعيلعة ( . وهلذا النجلا  اللذى  23العابعين بن ولى" ) الذى حكلم اللبالع لملعة 

حققته الثورة الشعبية التونسية أ للر أن قلوة الشلعب العربلى تكملن فلى ت لاهره ووروجله 

الجيش هو قوة مسانعة للشعب وليس اعاه لعى الن ام لقمع الشعب , كملا  إلى الشار  , وأن

أضا ت تلك الثلورة األملل للعى الشلعب العربلى بقعرتله وللى تغيلر األن ملة الجاثملة وليله 

 وتحقيق تطلعاته . 

: قبلل اسللبو  ملن بعايلة األحلعا  قلام أربعلة مللواطنين  عزيزينة " فنى مصنرظنا رة " البو -جلـ

م ب شللعال النللار فللى أنفسلللم بشللكل منفصللل  2011ينللاير وللام  18ا  مصللريين يللوم الثالثلل

كما يوجلع فلرع أولر قلام . أحتجاجا  ولى األوضا  المعيشية واألقتصاعية والسياسية السيئة 

 بتوييط فمه وأوتصم أمام نقابة الصحفيين مطالبا  ب سقاط وزير الصحة . 

ينلللا إنتشللار السلللوكيات التللى ومللن هللذه المقللعمات إنتشللار األضللرابات األجتماويللة ومللن ب - ع

النقلع اللالذ  للن لام الحلاكم  نبلرةتحاول األوالل بالن ام والتمرع وليه , فضال  ون إرتفا  

 والتحري  المستمر ولى تغييره . 

  فى مصر :  2011يناير  25أسباب قيام ثورة 

سلة القعيسلين هناك أسباب  اهرية وأسباب جوهريلة واألسلباب ال اهريلة مثلل تفجيلر كني          

العراسلة وع تناولللا سللفا  والتلى تلوييرهلا التلى  2010برلملان  رومقتل الشلاب واللع سلعيع وتزويل

 التركيز وليلا هنا األسباب الجوهرية منلا السياسية واألقتصاعية ويير ذلك . 
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 من أ م األسباب السياسية : 

بلا بل واإلعوا  بوجوعهلا يياب العيمقراطية الحقيقية ولى الريم من وووع الن ام السابق  -1

ولى أر  الواقع ولكن فى حقيقة األمر كان الحكم عيكتاتوريا  ولم يلوفر حريلة اللرأى فلى 

 ل وجوع ن ام أمنى قمعى ال يسمح بثى معارضة حقيقية , حكم الرئيس األسلبق )حسلنى 

 مبارك ( فى  ل قانونى الطوارى  الذى قضى ولى جميع الحريات . 

( واملا  ومحاولتله الواضلحة 30محمع حسنى مبارك فى الحكم قرابلة ) بقا  الرئيس السابق -2

 توري  حكم مصر ألبنه جمال . 

تعهور عور مصر السياسى فى المنطقلة تلعريجيا  حتلى أوشلكت أن تفقلع مكانتللا حتلى بلين  -3

 العول العربية الشقيقة .

راطيللة أطللال  قطللا  كبيللر مللن الشللعب ولللى نمللاذ  لللعول كثيللرة نجللح فيلللا التحللول للعيمق -4

والقضللا  ولللى العيكتاتوريللة ولعللب األنترنللت عورا  كبيللرا  فللى هللذا الشللثن , وبالتثكيللع كللان 

هروب الرئيس التونسى " زين العابعين بن وللى " ملن تلونس بعلع ثلورة الشلعب التونسلى 

 الشرارة التى أشعلت الثورة فى مصر . 

ولعع ملن حركلات  لر بوضو  واصة من الفتلرة األويلرة ملن حكلم الن لام السلابق وللى  -5

المعارضة التى طالبت صراحة ب نلا  حكلم مبلارك وحلذرت ملن موططلة للتوريل  , وال 

يوفى ولى أحع عور معونات المعارضين باإلضلافة إللى صلفحة " كلنلا واللع سلعيع " وللى 

 " والتووية ضع الن ام وكش  ويوبه .  FACE BOOKموقع " 

فة المعارضين الحقيقيين له بشتى السبل أو لم يعور الن ام السابق جلعا  فى القضا  ولى كا -6

 األكتفا  , ب ضعافلم فثصبحت المعارضة الموجوعة يير مجعية وفعالة . 

تزوير األنتوابات بموتل  أنواولا : الطالبيلة , النقابيلة , المحليلة , البرلمانيلة , الرئاسلية  -7

 لصالح أبنا  الن ام . 

ريللم كللره أيلللب  –زب الللوطنى وللعم وجللوع أحللزاب معارضللة قويللة بسللبب هيمنللة الحلل -8

 ولى الحياة السياسية فى مصر .  –المصريين له 
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 من األسباب األقتصادية : 

 إرتفا  مععل البطالة مع استمرار تثكيع الحكومة يير ذلك .  -1

إرتفا  األسلعار بصلورة مسلتمرة بينملا " عولل " أيلبيلة الملواطنين قليلل وال يكفلى جميلع  -2

 أحتياجاتلم . 

ومل كافية مما عفع وعع من الشباب لللجرة يير الشروية لعول أوروبية  وعم وجوع فرص -3

 مما ور  كثيرا  منلم للموت يرقا  . 

 ومن األسباب األخرى : 

أستوعام القوة المفرطة والغير مبررة من قبل ولعع ملن أفلراع األملن مثلل ) تجلاوزات أملن  -1

ل الشللاب والللع سللعيع الللذى العولللة وييرهللا مللن األجلللزة األمنيللة ( وبللعى ذلللك جليللا  فللى قتلل

 تعاط  معه الكثيرون . 

 أنتشار الرشاوى والمحسوبيات كالسرطان فى موتل  أنحا  العولة .  -2

أنتشللار الفسللاع بموتللل  أنواولله فللى موتللل  قطاوللات العولللة كللالتعليم , والصللحة وأنتشللار  -3

 األمرا  نتيجة الفساع عاول هذه المن ومة وييرها من موتل  قطاوات المجتمع . 

تجاوز المال والسلطة فى يع فئة قليلة تتحكم فى ويرات الشعب ومقعراته مما يترتلب وللى  -4

ذلك يياب الطبقة الوسطى فى مصر بشكل ملحو  فثصبح الفقير أكثر فقرا  , والغنى أكثر 

 بطشا  وقوة . 

 

 يونيه :  30 ويناير  25 ثورتىمالمح الثقافة السياسية بعد  -5

 
يناير , ثم نقدم  25لمالمح الثقافية األساسية للمجتمع المصرى بعد ثورة وسنعر  أوالً ا        

 يونيه :  30عرضاً موجزاً لطوضاب األجتماعية والثقافية الرا نة بعد ثورة 

 
يناير قع ييرت بشكل جلذرى المجتملع السياسلى السللطوى  25ليس هناك شك فى أن ثورة         

بلارك" وحولتله إللى مجتملع ثلورى بكلل ملا فلى الكلملة ملن الذى ساع طوال ولع الرئيس السابق "م

 معان وعالالت . 
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والمجتمللع السلللطوى قللام ولللى اسللاس إحتكللار السلللطة وللن طريللق إنفللراع الحللزب الللوطنى         

العيمقراطى بالليمنلة وللى مجملل الفضلا  السياسلى ولن طريلق شلبكات الفسلاع وممارسلة التزويلر 

 كانت أو رئاسية . المنلجى لكل إنتوابات برلمانية 

 
, ألن ينللاير قللع محللت بجللرة قلللم كللل مالمللح المجتمللع السلللطوى  25وال نقللول إن ثللورة         

السلطوية ليست مجرع ن لام سياسلى إسلتبعاعى , ولكنللا أيضلا  ثقافلة تغلغللت فلى نسلي  المجتملع , 

ذى ملؤعاه أن و  الجمعى , وأسست للووى الزائل  اللنوتسببت فى الوو  الشعيع من السلطة والو

الجماهير تعجز ولن مقاوملة األسلتبعاع , وأنللا ال تسلتطيع إتولاذ المبلاعرة فلى المعارضلة الجذريلة 

 . (1) المنحرفة أو فى األنتفاضة الثورية لقلب الن املتغيير سياسات الن ام 

 
 فجللا ت الثللورة فغيللرت وعيللعا  مللن المالمللح ألنلللا أسللقطت الن للام بالفعللل وأجبللرت الن للام        

السياسى ولى التنحى وأبرزت الطاقة الثورية اللائلة الكامنة لعى جمو  الشعب , ويير ذلك أثبلت 

للجماهير أن القوة الحقيقية فى يعها ويمكن أن تمارس الضغط الثورى ولى أى سلطة بحي  تعفعلا 

 . إلتواذ قرارات معينة أو لتععيل قرارات ثبت وطؤها 

 
 25الن ى خلقتنه ثنورة سية له ا المجتمع الثورى المصرى الجديد ومن أ م المالمح االسا        

 : يناير

تمثلت أهم سماته فى سقوط السلرعيات الكبلرى أو األنسلاق الفكريلة المغلقلة التلى كانلت تثولذ ولاعة 

شللكل األيللعيولوجيات المليمنللة كالماركسللية المتطرفللة أو الراسللمالية الجامحللة , كمللا سللقطت أيضللا  

لقة أو المواق  الفكرية الثابتة التلى ال تتغيلر حتلى للو إنقلبلت األحلوال وبلرزت أوهام الحقائق المط

بين متغيرات متعارضة  واهر جعيعة يير مسبوقة تحتا  إلى إطار ن رى جعيع يستطيع ان يؤل  

" المالمللح االساسللية للوريطللة المعرفيللة للمجتمللع المصللرى الثللورى نتيجللة السلليع يسللن, ويرسللم " 

 اير وتحوالتلا : ين 25ألحعا  ثورة 

 
هذا المجتمع الثورى المصرى الوليع أن عور المثق  التقليعى والذى ساع ويعتبر أول مالمح         

وللى أسلاس تبنلى رؤيلة نقعيلة ألحلوال المجتملع واألهتملام طوال القرن العشرين والذى كلان يقلوم 

                                                           
(1)

 2014نهضةة مصةر للنشةر , الطبعةة األولةى ,  " التحليل الثقافى للمجتمع نحو سياسة ثقافة جماهيرية" , القاهرة , دار :السيد يسن  

 .  308, ص 
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جعيلع ناشلى  لملن يطللق  بالشثن العام من والل تبنى إيعيولوجيات متعلععة , قلع سلقط لحسلاب عور

 وليه الناشط السياسى . 

 
نجعه مملثال  فلى كافلة األوملار ولليس ملن الضلرورى أن يصلعر ولن وهذا الناشط السياسى         

فى إتجاه معارضة السلطة   الفائقة ولى تحريك الشار هتأيعيولوجية محععة ولكن ما يميزه حقا  قعر

م الثورة االتصالية الكبرى مثل اإلستوعام الفعال لشبكة لحكسوا  فى ذلك السلطة السلطوية السابقة 

االنترنللت بمللا فيلللا " الفلليس بللوك " و " تللويتر " باإلضللافة إلللى األشللكال التقليعيللة مثللل رفللع ووللى 

الجمللاهير مللن وللالل رفللع شللعارات ثوريللة تللعفع إلللى الوللرو  إلللى الشللار  فللى م للاهرات كبللرى 

 وإوتصامات مفتوحة أو وقفات إحتجاجية . 

 
 من مالمح المجتمنع الثنورى ظهنور فئنة " الحشنود الجما يرينة الهائلنة " والملمح الثانى        

والتى حلت محلل فئلة الجملاهير التقليعيلة والتلى كلان يمكلن أن تولر  إللى الشلار  للمعارضلة فلى 

صورة م لاهرة ال يتعلعى أوضلائلا المئلات , مملا يسللل ململة قلوات األملن فلى تفريقللا ييلر أن 

منيللة وللن تفريقلللا أو وقلل  الجماهيريللة إلللى مئللات اآال  بمعنللى ذلللك وجللز أى قللوة أ الحشللوع

 . إنتشارها

 
هلو بلروز التنلاق   ينناير 25بينما يبرز الملمح الثالث فى المجتمنع المصنرى بعند ثنورة          

الثوريلة  لاهرة معروفلة فلى كلل  الشلرويةبين الشروية الثوريلة والشلروية العيمقراطيلة حيل  أن 

ثورات وتعنى أن من قاموا بالثورة من حقلم أن يسقطوا الشروية القانونيلة القعيملة التلى تثسسلت ال

فى وصر السلطوية المستبعة ويتوذون من اإلجلرا ات الجذريلة ملا يلعفع للتغييلر الثلورى حتلى للو 

كللان ذلللك مضللاعا  للقللانون السللائع , أمللا الشللريعة العيمقراطيللة فلللى التللى تقللوم ولللى أسللاس إجللرا  

إنتوابات نزيلة وشفافة تعكس القوى السياسية التى سلتكون فلى تعاونللا ملع قلوات سياسلية أولرى 

معارضة معبرة حقا  ون اإلعارة الشعبية ولى سبيل المثلال اإلنتوابلات الرئاسلية التلى أقبللت وليللا 

 جماهير الشعب بالماليين .

 
فى إتولاذ القلرار  المشاركة الفعالةالملمح الرابع فى إصرار الجما ير على فى حين ي لر         

مسلتويات المسلتوى المحللى , لليس ذللك فقلط ولكلن الرقابلة من أول المستوى المركزى حتى أعنى 
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الفعالللة ولللى تنفيللذ القللرار ولكللن هللذا الململلح لللم يللتح للله أن يتثسللس فللى مؤسسللات سياسللية جعيللعة 

 ر . مستحعثة حتى اآن تعمل ولى اإلنارة والتثقي  السياسى للجماهي

 
 30ينلاير هلى ثلورة  25ومن أهم مالمح تغير الثقافلة السياسلية ونلع المصلريين بعلع ثلورة         

يونيلله , ورجللت الجمللاهير إسللتجابة لحملللة )تمللرع( ألسللقاط الحكللم األسللتبعاعى لجماوللة األوللوان 

 إلى الشار  ووقو  الجيش بجانبلم يعع من ابرز ما جا ت بله ثلورةالمسلمين وورو  المصريين 

يناير وتغيير قيم الثقافة السياسلية للعيلم وولعم الطاولة المطلقلة للحلاكم أى أنللا كسلرت حلاجز  25

 يونيه .  30الوو  من السلطة السياسية بشكال  وام بعليل ثورة 

 
ينلاير يتبلين للعراسلة باإلوتملاع ولللى  25ولتحليلل ورصلع االوضلا  االجتماويلة بعلع ثللورة         

العاملة واإلحصلا  وتعتبلر هلذه  ووة التى صلايلا الجللاز المركلزى للتعبئلةالمؤشرات الكمية المتن

حتية ألى ثقافة سياسية رشيعة وللتعليل ولى ذلك تثملل تالمؤشرات بالغة األهمية ألنلا تمثل البنية ال

مليلون ملواطن يعيشلون تحلت ولط  26% مععل األمية بين السلكان , 40المؤشرات الكمية التالية 

تشلير ن مواطن يقطنون العشلوائيات , وينلى ولن ذللك البيلان أن هلذه المؤشلرات مليو 16الفقر , 

تعنى الووى األجتماوى والثقافى مما سمح للتيارات العينية المتطرفة لالعميقة بوضو  إلى االسباب 

أن تغلزو وقلول هلؤال  الملواطنين  –سوا  فى ذلك تيار األووان المسلمين أو التيلارات السللفية  –

ملللن األسلللباب الكامنلللة ورا  تعلللع إللللى نشلللثة  لللواهر التعصلللب اللللعينى والتطلللر   والتلللى تلللؤعى

 . (1)األرهاب

ينللاير هللو شلليو   25ومللن أبللرز األوضللا  التللى أسللتفحلت فللى الفتللرة االويللرة بعللع ثللورة         

بلالريم ملن ووائللا  –األتجاهات العينية إبتلعا ا  ب يعيولوجيلة جماولة األولوان المسللمين األرهابيلة 

وإنتللا  بالتيلارات السللفية المعاعيلة للحعاثلة بكلل صلورها  –رى وقصورها السياسلى المولزى الفك

 السياسية واألجتماوية والفنية . 

 
ويمكن القلول إن شليو  اآرا  العينيلة المتطرفلة إولالن جليلر ولن فشلل المجتملع بسياسلته         

" العقلل التقليلعى " فلى تربلة الثقافلة الموتلفة بما فيلا السياسلة الثقافيلة فلى مواجللة مشلكلة رسلوخ 

المصرية والذى أعى إلى صياية " وقول مغلقة " ال تصلح للتعامل الفعلال ملع المجتملع المعاصلر 

                                                           
(1)

 .  305السيد يسن : " التحليل الثقافى للمجتمع " , مرجع سابق , ص  
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ولللذلك البللع مللن الحفللر المعرفللى لتحعيللع جللذور تكللوين هللذا " العقللل التقليللعى " والتللى تتمثللل فللى 

وم وللى العقلل , وتعلليم ملعنى يلنل  وللى إزعواجية التعليم بين تعليم عينى يقلوم وللى النقلل ال يقل

اساس قشور من المعرفة العلمية تصاغ من والل وملية " تلقين " ميكانيكية مما يؤعى إلى وللق " 

 .  (1)وقل إتباوى " ال يتسم باإلبعا  

 

 إستخالصات : 

 
 يتضح من   ا التناول أن الثقافة السياسية  ى ظا رة بنائية دينامية . 

 

 اسية ألفراع أى مجتمع , تتشكل ولى ملعار وصلور تاريويلة طويللة وليسلت نتلا  فالثقافة السي

للح ة الراهنة , يير أنلا فلى ذات الوقلت تعلع نتاجلا  لبنيلة المجتملع , تعكلس وصلائص البنيلة 

االقتصاعية واألجتماوية والسياسية السائعة فيه ولالل مرحللة زمنيلة معينلة , ويرجلع ذللك إللى 

التلى يملر بللا يست ثابتة فعلى الريم من تشكللا تاريويا  والل المراحلل انلا  اهرة عينامية ول

االجتماويلة السلائعة فلى  –المجتمع إال أنلا تتغير مع تغير وإولتال  طبيعلة البنيلة األقتصلاعية 

يجابية فى مرحلة , وت للر القليم السياسلية السللبية تبرز أو ت لر القيم السياسية اال المجتمع قع

 . فى مرحلة أورى 

 

  وتشكل مؤسسات التنشئة األجتماوية : كاألسرة , المعرسة , المؤسسة العينية , وسائل اإلوالم

, أعوات فى ايع الطبقة المسيطرة , تستوعملا فى نشر ثقافة سياسية جماهيرية تتفق مع ثقافتللا 

 وتنل  ولى قيم تبرر االوضا  والتناقضات القائمة . 

 

  بمثابة المتغير الوسيط بين الوجوع والووى , فطبيعلة قليم الثقافلة يمكن إوتبار الثقافة السياسية

تسللم فلى تشلكيل  –والتلى هلى إنعكلاس لوجلوعهم األجتملاوى  –السياسية لعى أفراع المجتملع 

الللووى األجتمللاوى للللؤال  , إمللا بوصللفه وويللا  زائفللا  أو مشوشللا  أى متناقضللا  وييللر متللرابط 

حقيقيا  ومترابط يعفع الفرع بعيعا  ون السلبية والصلمت  وأما بوصفه وويا  بمفلوم " جرامشى " 

ينلاير و للور و للور  25إزا  ما يحع  حولله فلى الواقلع المحليط وهلو ملا حلع  فلى ثلورة 

 مالمح وقيم الثقافة السياسية للمصريين . 

                                                           
(1)

 . 308السيد يسن : " التحليل الثقافى للمجتمع " , مرجع سابق , ص  
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