صاحب الربيعي

هندسة اجلمهور
وا لتحكم بالرأي العام

املدخل
إن التطورات اهلائلة يف العلوم التكنولوجية والتقنية واحلاسوبية أثر على حنو مباشر يف زعزعة األنظمة
التقليدية غري املستجيبة للواقع وأصبحت أساليبها العنفية يف التحكم باجملتمعات غـري دديـة وال حتقـ
االستقرار السياسي ألن اجملتمعات عامة طورت أساليب املواجهة ضد األنظمة السياسـية االسـتبدادية
منهــا تشــكيل منظمــات اجملتمــع املــدني املتخصصــة بشــؤون الــدفاع عــا حقــوق اإلنســان ،ومناه ــة
العنــف ،و الــدفاع عــا احلريــات ،والنقابــات ااا وغريهــاا يف املقابــل مل تعــ سد األنظمــة السياســية ـ
الدميقراطية حتديداً ـ قادرة على تلبية مصاحل طبقة األغنياء ـ كلياً ـ وال مصاحل فقراء اجملتمع ـ على حنـو
مُنصف وعادل ـ مما أدى إىل تراجع نسب التصويت يف االنتخابات العامة على حنو يؤشـر حلالـة خلـل
يف األنظمة الدميقراطية ويهدد دميومتها ،لذلك جرى حتديث األساليب السياسية املعتمـدة ـ علـى حنـو
كبري ـ باالستعانة ليس فقط بعلم السياسة وحسب ،بـل بـالعلوم التخصصـية املتنوعـة الـث تبحـث يف
الدوافع النفسية املؤثرة يف سلوكيات اجملتمعـات والتنبـؤ بتصـرفاتها املسـتقبلية وابتكـرت آليـات حديثـة
للسيطرة والتحكم بالشعوبا
إن علم السياسة التقليدي وأساليبه مل يعدس حمققاً ملتطلبات الواقع السياسي املعاصر مما تطلب تع يده
بعلـــوم يصصـــية أخـــرى منهـــا علـــم ـ الـــنفس ،واالجتمـــاع ،واإلعـــالم ،واالقتصـــاد ،والـــنفس
االجتماعي ،وحركات اجلسد ـ لتصبح السياسة احرتافية ليس بعدسها دراسـة أكادمييـة ةتـة وحسـب،
بل خربات وجتارب وممارسات عملية يف التعامـل مـع اجلمهـور واخلصـوم واألصـدقاء الحتـواءهم أو
خداعهم أو التحكم بهم أو استغالهلم لتحقي األهداف السياسية غري املعلنـةا يتطلـب هندسـة مـزا
اجلمهور قائداً سياسياً ـ كارزما ـ جييد دغدغة عواطف اجلمهور ـ اجلاهل ـ وإشباعها بـالوعود الكاببـة
خلدمــة األهــداف السياســية فكلمــا كانــت إمكانــات القائــد وقدراتــه عاليــة ،زاد حصــاده مــا كســب
اجلمهور يف الدول املتخلفة حيث تتحكم العاطفة باجلمهور اجلاهل ما دون العقلا
يتعني النظر للفرق الشاسع بني قادة الثورة وأساليبهم التقليديـة يف قيـادتهم اجلمـاهري  ،وقـادة الدولـة
وأســاليبهم احلديثــة يف إدارة مؤسســات الدولــة واجملتمــع خاصــة يف دــاالت اإلدارة والتخصصــات
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املختلفة واخلربة حيـث تعـ سد مقومـات السياسـة يف األوىل منطـًا تقليـديًا علـى حنـو عـام ويف الثانيـة تعـ سد
مقومات السياسة اح رتافية تعتمد العلوم املختلفة واألسـاليب احلديثـة منهـا ـ التحليـل النقـدي للواقـع
االجتماعي باعتماد علم النفس االجتماعي واألخالقي والسياسي واملعـريف واإلعالمـي ،والتحليـل
السـيكولوجي للجمهـور ،وآليــات حتكـم فعالــة وسـيطرة حديثـة هلندســة اجلمهـور ـ بتكـاليف ماليــة
منخف ة وأساليب آمنة وم مونة النتائجا تتألف الدراسة مـا ثالثـة فصول:الفصـل األول (الدولـة
واألحزاب السياسية) ةث يف حموريا ،احملور األول ـ مفهوم الدولة والصراع السياسي ـ مشـل ثالثـة
بنود :مفهوم الدولة والنظام السياسي ،وأسباب الصـراع السياسـي ونتائجـه ،واألسـاليب الفعالـة يف
موا جهة األنظمة االستبداديةا واحملور الثاني ـ ماهية األحزاب السياسية وأساليب عملها ـ مشل ثالثـة
بنود :ماهية األحزاب السياسية وقياداتها ،وأساليب العمل السياسـي ،ومفهـوم السياسـة االحرتافيـة
وأمناطهاا
الفصــل الثــاني (ســيكولوجية الفــرد واجملتمــع) ةــث يف حمــوريا :احملــور األول ـ العوامــل املــؤثرة يف
سيكولوجية الفرد ـ مشل ثالثة بنود :عامل احلسد والغـرية ،وعامـل العنصـرية والتعصـب ،وعامـل
الرتبية الذاتية واالجتماعيةا واحملور الثاني ـ العوامل املؤثرة يف سيكولوجية اجملتمع ـ مشل ثالثة بنـود:
العامل الثقايف واللغوي ،والعامل الفكري واملعريف ،والعامل القيمي والديينا
الفصل الثالث (علـم االجتمـاع واجلمهـور) ةـث يف حمـوريا ،احملـور األول ـ دور علـم االجتمـاع يف
هندســة اجلمهــور ـ مشــل ثالثــة بنــود :علــم الــنفس االجتمــاعي واألخالقــي ،وعلــم االجتمــاع
(السياسي ،واملعريف ،واإلعالمي) ،والتحليل النقدي للواقـع االجتمـاعي وحراكـها واحملـور الثـاني ـ
التحليل السيكولوجي وآليات التحكم بـاجلمهور ـ مشـل ثالثـة بنـود :سـيكولوجيا اجلمهـور ومعـايري
االنتماء للجماعة ،وأساليب عمل النخبة السياسية ودورها ،واسـتخدم األسـلحة الصـامتة للـتحكم
بالشعوبا وأخرياً اخلالصة ،واملراجع العربية واألجنبية وملخص الكتاب باالنكليزيةا
ستوكهومل ـ السويد
تشريا الثاني 2017
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الفصل األول( :الدولة واألحزاب السياسية)

مفهوم الدولة والصراع السياسي
أوالًـ مفهوم الدولة والنظام السياسي:
يسـتند نشـوء الدولـة التقليديـة إىل ثالثـة خصـائص مرتابطـة ومتداخلـة ـ األرل والشـعب والسـلطة ـ
فالبــد مــا وجــود أرل معلومــة األبعــاد واحلــدود ،وشــعب بات تــاريس مشــرت يســكنها ،وســلطة
مكتسبة الشرعية قادرة احلفاظ على سـيادة األرل وفـرل نفوبهـا بالقـانون علـى الشـعب أو القـوةا
وتكتسب الدولة احلديثة الع وية يف اجملتمع الدولي بعد اإلقرار مبنظومة القـوانني والقـرارات الدوليـة
وااللتزام بها وتتعرل للعقوبات الدوليـة عنـد خرقهـا مبـا يـتالءم مـع حجـم اخلـرق والتهديـد للسـلم
لعامليا
ُتعرف الدولة":أنها تنظيم تراتيب ممركز حيتكر القوة الشرعية على منطقة معينة"1ا
أما متطلبات نشوء الدولة احلديثة على الصعيد الداخلي فيجب أن تتوافر على منظومة دستورية حتدد
منط الدولة ووظائفها ونوع النظام السياسي ومنظومة تشريعية تنظم العالقة بني أفراد الشـعب نفسـهم
وبينهم وبني السـلطة ،ل ـمان حقـوقهم وواجبـاتهم جتـاه الدولـةا ويكـون مبـدأ املواطنـة األسـا يف
التمتع باحلقوق وااللتزام بالواجبات بغض النظر عا العرق والـديا والطائفـة ،ممـا حيقـ شـر والء
املواطنني للدولة ويكونوا مؤهلني نفسياً الدفاع عا األرل والقبول بالعيش املشرت ا
إن معيــار القيــا الســتقرار الدولــة احلديثــة يتحــدد مبــدى قــدرتها علــى اثيــل مكوناتهــا الثقافيــة
واالجتماعيــة علــى حنــو عــادل بعيــداً عــا التمــايز وعــدم املســاواة ،ممــا يزيــد ااســك اجملتمــع وثقتــه

 1فرانسيس فوكوياما "النظام السياسي واالحنطا السياسي ـ ما الثـورة الصـناعية إىل عوملـة الدميقراطيـة" اجلـزء األول
،ترمجة معني اإلمام ،وحجاب اإلمام ،منتدى العالقات العربية والدولية ،الدوحة  2016ص 37ا
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مبؤسسات الدولة وانصياعه للقانون فعلى حنو عام تتسـم الدولـة احلديثـة بعـدد مـا السـمات الرئيسـة
منها:2
 1ـ جيب أن تكون واضحة املعامل واحلدود وتتوافر على القوة املالئمة للدفاع عا أراضيها وسيادتها،
وسلطة حمتكرة لوسائل العنف لفرل القانون ومحاية حقوق أفراد اجملتمعا
 2ـ تتوافر على منظومة دستورية واحدة ـ ال لبس فيها ـ حتفظ حقـوق تتلـف مكوناتهـا ومناطقهـا مـا
دون اييز فئة اجتماعية أو اثنية عا أخرىا
 3ـ اثل الدولة حيزاً قانونياً متجانساً حي ملواطنيها التنقل ةرية يف مجيع مناطقهـا ويتمتعـون بـاحلقوق
نفسها والواجبات ،بغض النظر عا اختالف مكوناتهم أو ديانتهم أو اثنيتهم أو ثقافتهم االجتماعيةا
 4ـ املواطنة املعيار األسا لعالقة الفرد بالدولة الث اثـل مجيـع املـواطنني مـا دون اـايز أو تفاضـل
وهلم احلقوق نفسها والواجباتا
5ــ ميثــل مواطنــو الدولــة شــعباً واحــداً مــا الناحيــة السياســية ،بغــض النظــر عــا اخــتالف مكونــاتهم
واثنياتهم وثقافتهم ويدنيون بالوالء للدولة والوطاا
 6ـ يتمتع مواطنو الدولة يف النظام الفيدالي باحلقوق نفسها والواجبات يف كـل األقـاليم مـا دون اييـز
أو تفاضل ،خبالفه يعدس انتهاكاً حلقوق املواطنةا
إن مفهوم الس يادة يف الدولة احلديثة يعـين توافرهـا علـى القـوة الكافيـة للـدفاع عـا حـدودها الدوليـة
وأجواءها ومياهها وثرواتها ما االعتداء اخلارجي ومحاية ممتلكات املواطنني اخلاصة ،ويقـر القـانون
الدولي ح السيادة املتساوية لكل الدول األع اء باألمم املتحدةا

2

بيخو باريس "إعادة النظر يف التعدديـة الثقافيـة ـ التنـوع الثقـايف والنظريـة السياسـية" ترمجـة دـاب اإلمـام ،منشـورات

اهليئة العامة السورية للكتاب ،دمش  2007ص 322 ،321ا
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بغض النظر عا مساحتها وحجم سكانها ومواردها االقتصادية وثرواتها وقوتها العسـكرية وال جيـوز
خرق سيادة أي دولة أو التدخل يف شؤونها الداخلية ،وما اخلصائص الرئيسة ملفهوم السيادة للدولة
احلديثة:3
 1ـ تع سد وحدة قانونية مستقلة عا حكـام السـلطة السـاعني لتحقيـ مصـاحل اجملتمـع ولـيس مصـاحلهم
اخلاصةا
 2ـ تتوارث الدول االلتزامات باالتفاقيـات الدوليـة واملعاهـدات املربمـة مـا السـلطات املتعاقبـة بغـض
النظر عا تغري أنظمتها السياسية أو منط الدولةا
 3ـ تتوارث الدول سريان قوانينها املشرعة ـ بغض النظر عا تغري حكامها أو أنظمتها السياسية أو منـط
الدولة ـ فال جيوز إبطال العمل بقانون إال بتشريع قانون جديد يلغيه أو يعدلها
 4ـ تتوارث الدول االلتزامات الدولية ةقـوق اسـرتداد الـديا أو تسـديده جتـاه الـدول األخـرى بغـض
النظر عا تغري أنظمتها السياسية أو حكامها أو منط الدولةا
إن الكثري ما دول العامل الث اكتسبت ع وية اجملتمع الـدولي فقـدت القـدرة علـى الوفـاء بتعهـداتها
الدولية وااللتزام بالقانون الدولي جتاه شعوبها أو الدول األخرى ،لذلك فرل اجملتمع الدولي مجلة
ما العقوبات عليها وصنف قسماً منها دول فاشلة ما الناحية االقتصادية والسياسية وتفشت اجملاعـة
والفقر بسبب فساد قادتها أو ل عف مواردها املادية وفشل خططها السرتاتيجية وأصبحت عالة على
اجملتمع الدولي ملا يقدمه هلا ما املساعدات االقتصادية واملاليةا
جاء يف مقدمة ابا خلدون الصادرة يف القرن الرابع امليالدي أنه":حني تنهار الدول يكثر املنجمون
واملتسولون واملنافقون واملدسعون والكتبه والقوسالون واملغنون النشاز والشعراء النظامون واملتصعلكون
وضاربوا املندل وقارعو الطبول واملتفيقهون وقارئوا الكف والطالع والنازل واملتسيسون واملداحون

 3ثروت بدوي "النظم السياسية" دار النه ة العربية ،القاهرة  1989ص 54ا
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واهلجائون وعابرو السبيل واالنتهازيوناااا وتتكشف األقنعة وخيتلط ما ال خيتلط في يع التقدير
ويسوء التدبري ويتلط املعاني والكالم وخيتلط الصدق بالكذب واجلهاد بالقتلا
ويسود الرعب ويلوب النا

بالطوائف وتظهر العجائب وتعم اإلشاعة ويتحول الصدي اىل عدو

والعدو اىل صدي ويعلو صوت الباطل وخيف صوت احل وتظهر على السطح وجوه مريبة ويتفي
وجوه مؤنسة وتشح األحالم وميوت األمل وتزداد غربة العاقل وت يع مالمح الوجوه ويصبح
االنتماء إىل القبيله أشد إلتصاقاً وإىل األوطان ضرباً ما ضروب اهلذيانا
وي يع صوت احلكماء يف ضجيج اخلطباء ،واملزايدات على االنتماء ومفهوم القومية والوطنية
والعقيدة وأصول الديا ،ويتقابف أهل البيت الواحد التهم بالعمالة واخليانة ،وتسري اإلشاعات
عا هروب كبري ،وحتا الدسائس واملؤامرات ،وتكثر النصائح ما القاصي والداني ،وتطرح
املبادرات ما القريب والبعيد ،ويتدبر املقتدر أمر رحيله ،والغين أمر ثروته ويصبح الكل يف حالة
تأهب وانتظار ،ويتحول الوضع اىل مشروعات مهاجريا ،ويتحول الوطا اىل حمطة سفر ،واملراتع
الث نعيش فيه إىل حقائب ،والبيوت اىل بكريات والذكريات اىل حكايات"4ا
ما األسباب الرئيسـة لفشـل مؤسسـات الدولـة احلديثـة:غياب احلـافز للعـاملني يف مؤسسـات الدولـة
وانعدام احملاسبة واملساءلة ،وعـدم كفـاءة املؤسسـات العامـة ،وتفشـي الفسـاد ،وانعـدام املسـؤولية،
وضعف أجه زة الرقابة ،وهيمنة الدولة على املوارد والثروة ـ يف الـدول الريعيـة عامـة ـ يفسـد السـلطة
ويعرقل تداوهلا السلمي ،وما املؤشرات الرئيسة لقيا فشل الدول احلديثة:5
 1ـ املؤشر االجتمـاعي يشـمل :الزيـادة السـكانية الكـبرية والنـزوح ،والشـعور باالضـطهاد والقهـر،
وتفشي النزعات االنتقامية ،والنزاعات العرقية واالثنية ،وارتفاع نسبة اجلوع والفقرا

 4موقع األخبار االلكرتوني تاريس  15ـ  9ـ 2017ا
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 2ـ املؤشــر االقتصــادي يشــمل :غيــاب التــوازن بالتنميــة االقتصــادية أو عدالــة التوزيــع ،والتــدهور
االقتصادي احلادا
 3ـ املؤشــر السياســي يشــمل :عــدم شــرعية الســلطة ،وتــدهور اخلــدمات العامــة ،وانتهــا حقــوق
اإلنسان ،وتغول أجهزة األما والقمع ،وتنامي نفوب النخب الفئوية ،والتدخالت اخلارجيـة بالشـأن
الداخليا
يتلف أمنا األنظمة السياسية يف إدارة شؤون الدول باختالف اجملتمعات وتطورها فمعظم اجملتمعات
املتخلفة ترزح حتت أنظمة استبدادية فردية النزعة والتسلط وفاسدة وترفض إشرا دتمعاتها يف إدارة
احلكــما ويف املقابــل اجملتمعــات املتطــورة معظمهــا تتبنــى النظــام الــدميقراطي يف إدارة شــؤون احلكــم
وشاركت منظمات اجملتمع املدني يف إدارة بعض املراف بات الصلة املباشرة مبصاحل املواطنني ،ف ـالً
على اعتماد التمثيل النيابي للمناط والفئات االجتماعية عرب صنادي االنتخاب ليكونوا مشاركني يف
مؤسسات الدولة لتحقي مصاحل اجملتمعا
يقـول مــاكس فيـرب":إن النظــام الـدميقراطي الربملــاني أف ـل أمنــا أنظمـة احلكــم لتـوافره علــى نــواب
منتخــبني وجهــاز بريوقراطــي ورقــابي عــاليف الكفــاءة يف قيــادة مؤسســات الدولــة ويعمــالن معـاً لتلبيــة
حاجات املواطنني ومصاحلهم"ا
لكا هنا بعض اجملالس النيابية ـ الصورية ـ تع سد منتديات تنـافس بـني األحـزاب السياسـية يف اخلطابـة
امل للة للشعب ،ويف الغالب ميثل النواب مصاحلهم الذاتية أكثر ما اثيلهم مصاحل الشعب فعلى حنو
عام تبين النظام الدميقراطي ،ال يؤشر على حالة دميقراطية وواقعاً سياسياً صحيحاًا
إن أحد األسس الرئيسة للنظام الدميقراطي إجراء االنتخابات احلرة حيث يصوت املواطنون النتخاب
ممثليهم يف الربملان بغض النظر عا وعي املواطا بالعملية االنتخابية ومنح صـوته االنتخـابي للمرشـح
الصـحيح خاصـة يف الــدول الناميـة فالنســبة األعظـم مــا النـاخبني يف العــامل يشـعرون خبيبــة أمـل مــا
ممثليهم بالربملان ،ومع الـزما فقـد الناخـب ثقتـه بالسياسـي وزادت نسـبة املمتـنعني عـا التصـويت يف
أعرق الدول الدميقراطيةا
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يف املقابل طور السياسي آليات التحكم بصوت الناخب ودفعه للتصويت لصاحل أحد املرشحني وحدد
وظيفة الناخب ودوره ،وبذلك أصبح النظام الدميقراطي يفرل ـ علـى حنـو الواعـي ـ شـروطه علـى
الناخب فمثالً تشرت الدميقراطية الليربالية لنحا العملية الدميقراطية حتقيقها الوظائف التالية:6
1ـ تتوىل خنبة متخصصة وكفوءة التخطيط السرتاتيجي لتحقي املصاحل العامةا
2ـ تشجيع القطيع ال ال ـ املتفر ـ على عدم املشاركة يف العملية الدميقراطيةا
 3ــ اسـتغالل أصـوات النـاخبني مـا القطيـع ال ـال املتفـر ـ مـا وقـت ل خـر ـ لفـوز أحـد النخـب
املتخصصة مع شر عودة القطيع ال ال إىل وظيفته كمتفر ـ ال غري ـ بعد االنتخاباتا
تكشف املمارسة السياسية على حسا النوايا وصـدق التـزام األحـزاب السياسـية والسياسـيني فعـاهرة
اجلنس تفسد أخالق فرداً واحداً ما اجملتمع ،لكا عاهرة السياسة تفسد أخالق دتمعاً بكامله ورغم
بلك فمازال النظام الدميقرطي يعدس أف ل أمنا األنظمة السياسية يف العاملا
يقول خوسيه سانيه":إن النظام الدميقراطي الوحيد القادر على إجبار احلاكم ـ سـلمياً ـ محـل حقائبـه
والرحيل عا السلطة"ا
يستند احلكم الرشيد على مبدأ املواطنة واملساواة باحلقوق والواجبات وتوزيع الثروة علـى حنـو عـادل
ومُنصف وإصالح مؤسسات الدولـة وتطويرهـا لـتليب مصـاحل اجملتمـع ،لـذلك فـان النظـام السياسـي
الناحج يقيم توازناً بني مؤسسات الدولة والقانون واملساءلة وعدم التمييز بـني املـواطنني علـى أسـا
العرق والدياا
ومينح الفرص املتساوية لتسنم املناصب احلكومية على أسا الكفاءة واخلربة وبوسعه حـل خالفـات
املكونات االجتماعية املتعددة على حنو سلمي ،ويوفر احلماية القانونية للفئـات االجتماعيـة ال ـعيفة
يف ممارسة شعائرها الدينية والثقافية أسوةً بباقي املكونات االجتماعيةا
6
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إن هدف السلطة املستبدة الرئيس التحكم بالثروة واملال لفرل هيبتها على اجملتمع بالعنف السـكات
األصوات املعارضة أو شـراء بممهـم بالرتغيـب أو الرتهيـب باسـتخدام سـلطات متنوعـة منهـا السـلطة
احملفــزة الــث جتــزل الوعــود بتحســني الوضــع املعيشــي للجمهــور مقابــل إبــداءهم الطاعــة واخل ــوع،
والسلطة املعيارية تلزم املواطنني بالواجبات املستمدة مـا األعـراف أو املعـايري االجتماعيـة ،والسـلطة
املرجعية الث جترب اآلخريا ـ على حنو الواعي ـ تبين قيم السلطة وتوجهاتها واخل وع إلرادتهاا
يعتقد إمييل دوركهايم":أن وجود أعداد كبرية ما املواطنني غري املن بطني ـ ت طر السلطة الستخدام
العنف ضدهم ـ يدل على فشل نظام الدولة الرتبوي وضعف عالقتها باجملتمع فشر ثبات كيان األمة
واستمرارها وجود الثقة بني الدولة واجملتمع"ا
تفتعل معظم األنظمة املستبدة مشكالت مع دول اجلوار أو حروب لتصـدير مشـكالتها الداخليـة حنـو
اخلار وتوجيه أنظار اجملتمع حنو اخلطر اخلارجي ،بهدف تأجيل املطالبه باإلصالح واحلد ما مقاومة
نهـج السـلطة املسـتبدة فتبعـًا لعلـم الـنفس االجتمــاعي تـتغري املشـاعر السـلبية للمجتمـع ضـد الســلطة
املســتبدة إىل مشــاعر ـ ســلبية مؤجلــة ـ وحــني يتعــرل الــوطا للعــدوان اخلــارجي يزيــد التماســك
االجتماعي والوحدة ملواجهة العدوان ريثما يزول اخلطر اخلارجي ،لكا السلطة املستبدة اار هذه
اللعبة على حنو متكرر لتخميد مشاعر التذمر والغ ب ضدهاا
"إن الشعور الدائم باخلطر اخلارجي يدفع الشعب لالصطفاف واالحتاد ملواجهة اخلطر"7ا
مل تع سد األساليب العنفيـة ـ التقليديـة ـ وحـدها دديـة يف إحكـام السـلطة قب ـتها علـى اجملتمـع ،وإمنـا
تتطلــب اعتمــاد علــم الــنفس االجتمــاعي لدراســة الــدوافع ـ بــاختالف أمنــا األنظمــة املســتبدة أو
الدميقراطية ـ املشجعة على رفض اجملتمع اخل وع للنظام أو عدم خرق القانون فهنا دوافع ـ مباشرة
ـ متعلقة بالواقع املعيشي ،وهنا دوافع ـ غري مباشرة ـ متعلقة بالواقع النفسي ومزا اجلمهور يبحثهـا
علماء النفس االجتماعي لفهم آليات التحكم بالعقل اجلمعيا
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