
 

 العربية األنظمة لجميع السياسي بالخطاب مشتركة سمات القمع و التعميم و الغموض

 والمضةةةايقا  والقمع بالمنع صةةةوت   وإسةةة ا  وأفراده المجتمع ومحاصةةةر  األنظم  لتلك الفعلي  الممارسةةة 

 يبا  تره متعدد  مسةةتويا  على هذا ويت  ، وتسةةريحه خبزه رغيف على اومتهمسةة حد إلى تصةة  التي األخرى

 ددهاتح التي األار ضةةمن مصةةالحيا   و قسةةريا   لالصةةافاف الناس إخضةةا  على القدر  ل ا يؤمن بما وترغيبا  

 .مصالح ا يخد  بما

 اإلخضةةا  إلى ب  اإلقنا  إلى ي دف ال سةةلاو    خااب   إنتاج سةةيا  في تأتي مجتمع    الممارسةةا  هذه    إن

 تعابيرو السةةلا  بين العالق  ولتصةةب  الااع  الشةةعب أو الرعي  على ليفرض األسةةف  إلى األعلى من ينحدر

 لع اوتبت الدول  تغيّب أنظم  أو حا مه أسةةةةةةر ذلك أنتج مما وقبو  وامتثا  ون ي أمر عالق  المختلف  المجتمع

 السةةةلا  بناء خال  من األسةةةر  أو الاائف  أو القبيل  لمتالبا  ت ييف ا على وتعم  الضةةةيق  لمصةةةالح ا إعالء  

 فقو السةةةةياسةةةةي واإلرهاب بالقمع المجتمع ومواج   األمن ألج ز  االسةةةةتثنائي  األهمي  تولي التي المسةةةةتبد 

 .اآلخر الرأ  وتغيب األفواه    تتالب التي الح   في واستمراريت ا مصالح ا تضمن تراتبي 

 األيديولوجي  عن النظر بغض العربي  األنظم  معظ  بين ومشةةةةةةتر   عام  شةةةةةةبه ت ون ت اد الخاصةةةةةةي  هذه

 التي الرعوي  بمناق األنظم  هذه تعم  إذ مل يا   أو جم وريا    ان إن فر  وال. ذاك أو النظا  ل ذا السةةةياسةةةي 

 غييبت في  بيرا   إنجازا   حقق  مما المجتمع اتجاه عنيفا   سةةةةةةةلو ا   تتالب التي الشةةةةةةةديد  بالمر زي  تتصةةةةةةةف

 بين فردي  عالق  عن وتعبير مدلو  هي والرعوي . القرار صةةةةةنع مراح  عن وإبعادها الشةةةةةعبي  المشةةةةةار  

 . مناقش أو اعتراض دون واالمتثا  الخضو  إالّ  العالق  هذه مسير  في األخير هذا يملك ال والقايع الراعي

 مولي بالشةة يتصةةف يزا  وال  ان العربي تاريخنا وعبر األنظم  ل ذه السةةياسةةي األيديولوجي الخااب إن  ما

 إلى ويتحو  الممارسةةةةة  مضةةةةةمار ليدخ  الواقع عن والبعد والن ي األمر صةةةةةيغته ويأخذ والغموض والتعمي 

 يثح األنظم  هذه تريده ال ما وهذا الحوار وتتالب المصةةارح  تعني والشةةفافي  الوضةةو  ألن. للح   معيار

 اقعالو أرض على والمالوب  الفعلي  االسةةةةتحقاقا  مواج   من لل روب المب   الديماغوجي بخااب ا تتمسةةةةك

 قوف وأصةةةيل  حر   إراد  واحترام ا والواعي  العاقل  اإلنسةةةاني  للذا  االعتبار إعاد  مسةةةتوى على  ان  إن

 ا اإلصةةالح مسةةتوى على ان  أو لألفراد والسةةياسةةي  المدني  الحقو  احترا  في الشةةخصةةي  ال رام  معايير

 وشةةةفاف واضةةة  خااب خال  من واإلداري  واالجتماعي  االقتصةةةادي  والمسةةةتويا  المجاال  في المسةةةتحق 

 سةةائد وه  ما وتجاهل ا فوق ا من القفز ال ل ا الحلو  واقترا  توصةةيف ا في المجتمع ويشةةرك باألزم  يعترف

 حتىو الماضةةةةي  القرون عبر تاوره مسةةةةير  في العربي والذهن العق  بني  على سةةةةلبا   ذلك انع س مما. اآلن

 تح   اجتماعي   ممارسةة  االسةةتبداد حاال  أنوا  شةةتى علي ا ترا م  مسةةاح  على مؤسةةسةةا   جعله مما اآلن

 مؤهلين اأصبحن حتى القبيل  أو العائل  أو األسر  مستوى على ذلك  ان إن الق ري  بنمايت ا المجتمع عالقا 

 االجتماعي  فاهي الم انقلب  حيث الحاال  من  ثير في الديني االستبداد مع المترافق السياسي االستبداد لقبو 

 الواني ، عن خروجا   األنظم  سةةةةةياسةةةةةا  ونقد ، وقاح  الرأ  عن والتعبير ااع  الظل  قبو  أضةةةةةحى حتى

 .المصالحا  من ذلك غير إلى األم  نفس توهن جريم  السلبيا  إلى واإلشار 

 وااللتباس التعمي  موقع من وينقله الف ر وضةةةو  شةةةروا من أسةةةاسةةةي شةةةرا وشةةةفافيته الخااب فوضةةةو 

 غيراتهومت ومتالباته الواقع مع والتفاعلي  اإليجابي  الحال  إلى الوزن وانعدا  السةةةةةةةلبي  وحال  واالسةةةةةةةتالب

  .وتحوالته



 في والعموميا  البراق  الشةةةعارا  من ي ثر السةةةياسةةةي وخااب ا العربي  لألنظم  الفعلي  الممارسةةة  زال  فال

 فسةة ان تفرض اسةةتبدادي  لسةةلاا  ضةةيق  جاهوي  فئوي  مصةةال  عن يعبّر الواقع على الممارسةة  وفي ظاهره

  .المجتمع على

ش    ح اما   عالجمي ل ا يخضع دول  تقي  وشفاف  منظم  سلاا  إلى دولنا في أو مناقتنا في نص  ل  عا  وب

قانون سةةةةةةةلا  إلى ومح ومين نا ب . ال قانون تغّيب أنظم  ظ  في نعيش الزل  لخدم  وتسةةةةةةةّخره وتعاله ال

 .وأهداف ا مصالح ا

سميا  يافاا  من اتخذ  وم ا ش   مختلف  وت سلا  وممارست ا ح م ا ل شعارا  اعمت ا وم ما لل   ش لي ب

 عنه لتعبيرل ت ون ال تيال المجتمع في الش لي  التمثيلي  المؤسسا  بعض أقام  وإن خااب ا بمفردا  تقحم ا

 امم مصةةالح ا لخدم  وتوجي  ا علي ا والسةةيار  حر ته إيقا  وضةةبا ألدلجته وإنما قضةةاياه في إشةةرا ه أو

 لتلك لفعلي ا الممارسةةة  وتعززه والمح و  الحا   بين الثق  فيه تنعد  ويائسةةةا   سةةةلبيا   مجتمعيا   شةةةعورا   ذلك أنتج

 نع وبعيد  حقيقي  أو سةةةياسةةةي  فعاليّ  أ  ل ا ليس صةةةوري  ت ون أن مؤسةةةسةةةا  ه ذا من تريد التي األنظم 

 وأنواع ا تسةةةةةةميات ا بمختلف السةةةةةةلاا  هذه إلى تنظر الزال  التي الجماهير وآما  واآلال  اموحا  تمثيّ 

 والثواب والممنو  المسةةمو  وحدود التخو  وتحدد والبشةةر والقانون النظا  تسةةخر مشةةخصةةن  سةةلاا  بأن ا

 امتيازا  من تحققه وما حققته ما على والحفاظ المجتمع على سةةةةةيارت ا وإلح ا  مصةةةةةالح ا لخدم  والعقاب

 خال  من واقع  أمر الفعلي  شرعيت ا وت سب القو  وم امن ألسباب احت ارها خال  من ومصال  وم اسب

 نتخابي وا دسةةةتوري  بشةةةرعي  وليس القو  واسةةةتخدا  بالعنف والمدني  السةةةياسةةةي  وتعبيراته المجتمع مواج  

 .للمجتمع الجمعي  اإلرادا  من الشرعي  ل سب والقناعا  والميو  المصال  تحتر 
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