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الكةعبة   األحةةا التعةاف عيةأ أطةامل اركةارل  اليةاسةة   ا ة   إىلهتدف الدراسة  الاانةة   
 حتةةةة  يف   ورذا لةةةةات التعيةةةةة  لةةةة  إالككةةةة  عمةةةةا  مةةةةل  ةةةة   ،احلضةةةةاد  ةددةةةةة   ةةةةين سةةةة د 

 إطةةاريا ةة  عيةةأ نةةسا التيةةا اا رةةا   الدراسةة  أطةةامل يددةةدلل ولإ إىلالطبقةةاا الكةةعبة  
نظادةةةا دعةةةةي عةةةل ر دةةةة  ال اجلةةةة  اقاامكةةةةة  اقددةةةدله واةةةةد اعتمةةةد الب ةةةة  عيةةةأ مةةةةة   اريةةةة  

الدراسةةةة   ت ةةةة وانمب ةةةة  (ه  527عةةةةد ل ارااحةةةة   يغةةةة ) اايتمةةةةاعأ عةةةةل طادقةةةة  العةةةةةة  مت
طبقةةة    أعبةةا البةا ةةة  والاقاةةةة  يف  عبةةا ا حصةةاا األأنةةةتةةا   أا ةةا  جمم عةة  مةةل ال إىلارةدانةة  

 ، الكةةةع ر  ةةةالظي  وعةةةد  العدالةةة  أعبةةةا  بقةةةة  ) ددةةةا ل ال ةةةاوي اااتصةةةا د (، لاانقيةةةاماا الط
 أعبةةةا  إىلإجلةةةاة   ،  ةةةةقمل اركانةةة ( اإلحيةةةا ااسةةةتبعا  مةةةل الت اعةةةاا اايتماعةةةة  ) أعبةةةا و 

ااسةةةتبعا  مةةةل التةظةمةةةةاا  أعبةةةا و  ، ة  ليتكامةةةة  اايتمةةةاعأااسةةةتبعا  مةةةل ال  ا ةةةد الك صةةة
 العام  واخلار  ه

    دالةالكلمات ال 
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"Patterns of Political Participation" 

A Field Study of Popular Classes in Beni Suef 

 

Abstract 

The current study aimed at identifying the patterns of 

political participation within the popular urban districts of Beni 

Suef City by revealing whether education has a role in moving 

popular classes to new strata. To answer these questions, the 

study formulated a theoretical framework that expresses the 

vision of the neo-Gramscian hypothesis. The study depended 

on the social survey approach through a multi-phase sample 

(725 respondents). The field study came up with a series of 

results. Above all, it limited structural and cultural burdens in 

class burdens, such as class divisions (increasing economic 

differences), burdens of feeling unjust and unfair, exclusion 

from social expectations (sense of inferiority), exclusion from 

personal benefits of social integration and exclusion from 

public and private organizations. 
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  مقدمة في مشكلة البحث
 الكةةعبة  أت م اطةةةا   األوسةةاملاركةةارل  اليةاسةةة  يف  أ عةةا و اصةة  ربعةةي عةةل حيكةةأ وروسةة 

  أنةة وت ويةة   رب ارةة   ةةةة  ه اراةة ،   ةةام مةةع  اعةة  مةةل الصةةةا دل لصةةةد الغةة ات  ةةدو 
ا إ ا  ةا ور ة  أنةا لةية   قةمة  الغة ا  اع اإلمياكور   رع    ، عااوا عيأ أرانب لا ل

ربي ةةمل القصةة  التةةةااا يف م ااةة  اركةةارل  ةكةة  رةةةا  ميكةةل أت ه ت دكت ةةأ  ةةاأكةةل مي أنةة 
ودظةةةةةةةةةةةل أت ار ةةةةةةةةةةةادل ا د كةةةةةةةةةةةاوت  ةةةةةةةةةةةة   ، لةةةةةةةةةةةة  ندةةةةةةةةةةةة  أنةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةع  أرنةةةةةةةةةةةب، مييةةةةةةةةةةة   
األوسةةامل الكةةعبة   ةةةة   د كةةا ارةة اطل يف ه  (Micheletti,M,2011:18)طادقتةة 

دعة   ةقةب  التصة د  مةع  أنة  اإ -الغة ا –ية  ارل  اليةاسةة  الكاماركة إىلدسنب  الطادق ، 
ر ع  م اا  ةاا   أإىل عاض ه  ةعين نسا ال جلع أرنب –وع    يةط  مل احلك م  والص  ل 

  ارل  اليةاسة  يف مددة   ين س د حماور ليمك
ةعةةين دةتمةةأ ه طةةب ارةة اطل اركةةت  التقيةةةدي والةةسي دعةةال مةةل  يةة  يف الت ةةاك اقمعةةأ -  

و  ةة  اربا ةا  ال سةةطا  )اركةةارل  أوت ولكةةل دغةةب ااربصةةا  اربا ةا ا ةةب يف التعةاارة اطل ود
 التقيةدد  ( ه

 أواجملتمةةع  إىلةقةةد دت ةة  ، جتةةاا ارصةةي   العامةة - ةة  ربقيةةةدي -طةةب ارةة اطل  ةة  ارةةةظ   - 
واليةاسةةة  يف نظةةةاا نةةةأ مصةةةي ت   ،  ةةة  حةةة   لةةة  وا اةةة ل ، الدولةةة   اةةةا عةةةل حيةةة   ركةةةالي 

 ربعبئت  )اركارل     التقيةدد ( ه ةةي  
سةةةةي   ،  يةةةةبب اةتقةةةةا ا لأطةةةب ارةةةة اطل )ارعةةةةارض(   اريتةةةة   مةةةةدنةا أو مة ةةةامل سةاسةةةةةا -

و ةةةةةةةا  حقةقةةةةةةأ ليتةظةمةةةةةةاا اردنةةةةةةة  واليةاسةةةةةةة  )اركةةةةةةارل  ،  ق اةةةةةة   ارطالبةةةةةةارؤسيةةةةةةأ يف 
 ااحت اية (ه 

ارةطةا  -ا   ري  مل ال عأ  احلق ي ربة صا اركارل  يف  ي غ ال  ، اإل داعأطب ار اطل -
 ، معارجلةة  ال يةةا  اليةاسةةأ، ربة ةةةس الةةيام  العامةة ، ودكةةارك يف سةةاحاا الة ةةع العةةا  –الغةة ا 

ولة   حنة  اخلة  العةا  حةىرببةدو ارصةي   يف سةعأ ارة اطة   هإىل الغةدوالتطيةع ، وحمار   الغ  
ااجتاا حن   ةك   ر اا  األر ع ا اليةاسة ه وا ربعين اورباايع  التةظةما، نداف ا   األ
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لةيةة  الةمةة ذم  اإل داعةةة لةةسا ةاركةةارل  ه ومرتا طةة  ، ا متممةة نةةألاراةةا ، و الكةةك  أ،  عةةةة 
نةةةا رب لةةةد ،  اعةةاا مصةةةاد يددةةدل إلجيةةا  قةةةدر مةةا نةةأ ةارةةة   ،وا اليةةةاي البةةدد اراةةا ، 

اةةد ، اركةةارل  اليةاسةةة ربظ ةةا حمةةاور يددةةدل مةةل  أت  ومةةل ارت اةةع ةاجلةةة  الب ةة  وربيةةا اهتا
البةا ة   عبا عل وطأل األ ربي ي الطبقاا الكعبة  حن  م دد مل التكت  لتماة  مصاحل ا  عةدا  

ذنةةل الباحةة   إىل ةةا را ، وه ول ةة ا  عيةةأ نةةسا ال اجلةةة وميكةةل حصةةانا إميدقةةةا  ، والاقاةةةة 
  التالة التيا اا 

 ل كعبة األوسامل الن  اخلصا مل ارعاةة  ليكات أما نأ  -1  
 ل  اقمعأ ورا  اركارل  اليةاسة العم أ كا ما نأ أن   -2  
 لالبةا ة  والاقاةة  عبا ، ورب ادد األن  مث  ع ا     اخلصا مل البةا ة  لتي  الطبقاا -3  
اي والا دة  لتية  الطبقةاا ن  نةاك ع ا     حماور اركارل  اليةاسةة  وميةت ي اليةة -4  

 لالكعبة 
  ةا ة  وققاةة  يدددل لامة  أ كااليمكارل   األر ع ل أت دتم ص  عل احملاور ن  ميك -7  

الةمطةةةةةة  اليةةةةةةئ  عة ةةةةةا يف ربةبةةةةؤ عةةةةةل م ااةةةةة  يددةةةةةدل يف اريةةةةةتقب  اةةةةةد ربغةةةة  مةةةةةل الصةةةةة رل 
 لاريتقب 

 أهمية الدراسة -  
  إىلاة  ا تةار م جل ع الدراس  أربأيت     
الةةا   كاةة  ةئةاهت   إ  ةا اانةة  والةيت ربكة د حالة  مل الدراساا اليت ربعين  اراحية  ال أن  - 

 ناةةةةةسلالكةةةةعبة  الةةةيت ااةةة  اركةةةةارل  اليةاسةةةة   األوسةةةاملواسةةةةما  ، يف رةةةةع القةةةاار اليةاسةةةةأ
 وحةدل  يبب جلع  مقدراهتا ومؤسياهتاه

ا طبقةاا أننسا الطبقاا واليت  ةع عة ا   إىلحتاو  الدراس  م مي  التغ اا يف الةظال  -
اارةةةال ،  ةةةارم احلداقةةة ،  ةةة  متكاميةةة  مةةةع جمتمع ةةةا ،   سةاسةةةةا  ةةةةلا ةةة  مب ، مةةةأي رل ، سةةةيبة 

وميتاةال مل التةظة  اايتمةاعأ  ،األعما وريا   لأح ا  اجلع  ، الةكامل وجلعة   اخليل
 ه
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 أنة ا إ، ة ا نا ا ل  ا   حت ظ ا  اإلةيف انضما  الطبق  ال سطأ ال ق ل  أدضااة  يت األأرب -
اليةاس  العام  لت قق  عا اركاسب ارا د   إىل  التيي  ليطبق  ال سطأ وري  عيأ طادق

عيةة   أطيةقأو مةا ، ربعبئت ةا إىلواجتةاا التةةاراا الددةةة  ، و الةدع  لأية ر األ ىنما  رةع احلةد 
 ه(Ehteshami,A, ,1996:770)ققاة  الك لا ل ا و

و ارة  مةع ، ا اليةا ق  حة   ار جلة ع  ةةااألمةا ادمتة  الةظادةاا و  إىلجلاة  نظادة  إنقد   -
إر ةةا  الةةةا  ، ربغةة  معةةين اليةاسةة ه ةيةة  نعةةد نتةة ن  اليةاسةة  عةةل الدولةة  أو الطبقةةاا ار ةمةةة 

عةةل  الةةاأيوربكةة دل ، وربةةةااا الةيةةا   ةةئ نل، إطةةا عةةلو لةةة  د كةةا الةةةا  البيةةطا  ،  ةةالق ل
 Burnell, P, and)والتعةةةادا اركةةةرتك يف جمتمةةةع مكةةةاومل  العةةةد  واردنةةةة ، الطبقةةةاا

Calvert, P., 2004:163)   ه 
ميكةةل مقارنت ةا  بةانةةاا ، ربة ة  ااعةدل  ةانةةاا حميةة   الةةةاحلت دةتم ا عةةل الدراسة  أميكةل  -

رة  سةاسةة   ةا   ة  مةل األوسامل الكعبة   ركالي ا والةيت يف األ ر ىمةاظال ا مةا رعاة   
 البةا ة  ه عبا األ وطأل
 للدراسة  جراءات المنهجية: اإلأوال
 الدراسة أهداف -  

 التالةةة ت الةقةةامل أرا  وربصةة راا الطبقةةاا الكةةعبة   كةةآإىل معاةةة  هتةةدف الدراسةة  الاانةةة       
 الكعبة  ه األوساملالتعاف عيأ اخلصا مل ارعاةة  لتي   -1
 ق نا عيأ اركارل  أربو  األوساملالبةا ة  والاقاةة  اليت طال  نسا  عبا األن اع أحتددد -2
 ا هأ كاهلل وااع اركارل  اليةاسة   كاة  الكك  ع -3
 هاألوساملالتعاف عيأ  ور التعية  ل اري ايتماعأ يف سةاااا ربي   -4
  هاألساسة  ليمكارل التةبؤ   ااع اركارل  اليةاسة  يف اريتقب  يف جل   احملاور  -4
الكمةةةة  يف ربقةةةد   البةانةةةاا، ن عةةة  البةانةةةاا  اعتمةةةدا الدراسةة  عيةةةأ نةةة ع  مةةةل البةانةةاا -

رةة رل عةةل الظةةاوف الي سة ااتصةةا د   اسةةت اام طةةاذم لكةة ة  ربيتكةةاي ميةةتقب  اركةةارل ه 
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 ، و دا البةاناا الكة ة  يف ااستقاا  وااستةبامل وال ر  وااستدا  مل     ارقةا  ا
 وحيقاا الةقاش  يف ظاوف استاةا ة  دي  نا اخل ف ه

اعتمةةدا الدراسةة  عيةةأ اسةةتماراا ، الت يةة  ارةةاا  إىل     ويف سةةبة  ال رةة  داة البحثثثأ - 
سةة   ةل دتمتعةة ت  11ومةل ةة ي ، ا وإنةال حةدل ارعةكةة  ذلة ر  أةةاا ارقا ية   ةب  ارقةةة  مةع 

ووي ةةاا نظةان ه ولةةات  أرا  ة ولةات الغةةاض التطيةع رةةا يف ن ة   ارب ة ق  ومعاةةة  ،  األنيةة 
ا دك ةةةأ لبةةةةا  ربعمةمةةاا حةةة   اجملتمةةةع ارصةةةاي  لةةةات   ، وإتمةةة   اريةةة  اايتمةةةاعأ  العةةةة 

 الصةغ  الة ا ة  ه إىلواا  اخليا  ةاايعت ا لي ر    ، لك 
 ، دتطيةةةب ال ةةةاض اقةةةةد ويةةة   عةةةةة  لبةةة ل احل ةةة  ميةةة     مةةةل جمتمةةةع مت ةةةان  العينثثثة: -

الةسدل دكةارل ته يف جلة   مؤ ةااا رب ددةع اليةيع العامة   األةاا  أيلة د   ، ومي ا ليبةاناا
، ربطةةةة را   األاةةةة القيةةةةب  األو مةطقتةةةة   إىلالامانةةةةة   ارددةةةةة   األحةةةةةا ايةةةةم   ، واايتماعةةةةة 
 ربط را وةقا ليميت ي التعيةمأه لاااأل األطاافوالاانة  مةطق  

 (1-1جدول )
 )التعليم( توزيع عينة األحياء حسب الموارد السوسيواقتصادية

الطبق  -والقيبو األو ارةطق    
 الدنةا

و الطبق  األطااف  الاانة  وارةطق
 ال سطأ ال ق ل

 اق دال ارارب ع  الغمااوي 1
 مقب  واقبا الاحب   2
 م لد الةيب س ي اخلضار 3
  ين عطة  اراماح والع   4
ودتةةة دع عيةةأ ميةةةاحاا يغااةةةةة  ، ت اجملتمةةةع الب اةةأ  ةةة  مت ةةةان  طبقةةةا ويغااةةةةةاأوةةةا      

ل ية   ، ةقد واع اا تةةار عيةأ العةةة  متعةد ل ارااحة ، ح ماو   متكاةئ عد ا و ، متباعدل
طا اليةاسةةة  واااتصةةا د  دعاةةةةا  ةاألاألو   ، اة ا   انت ا ةةة  يف لة  ارةطقتةة ه وحيقةةق نةدة 

ويةةدنا  ، ومةةع ذلةة  ، وجمتمعةةا حميةةةا ميةةتق ، مياةة  لةة  حةةأ  ا ةةال انت ا ةةة   الاةةال، اليةةا دل
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 ي لةةةاا و  ةةة ارع حيةةةب  إىل األحةةةةا ه وايةةةم  غةةةةة  ظ ليطبقةةةاا الة ةةة ل يف  ةةةةا  مي ةةة
 ، 157,379وعةةةةةد  الةةةةةةا ب  ، 161الةةةةةدوا ا اانت ا ةةةةةة  يف احلةةةةةأه و يغةةةةة  عةةةةةد  الي ةةةةةات 

 ، %1ا ت ا العةة   ةيب  ، %ه وعية  56,5 ةيب  اركارل   72,962وارص رب   ال ع  
مةةةع مااعةةةال البعةةةد  ،د  مةةةل لةةة  حةةةأاألسةةةا واةةة  ارقةةةا  ا مةةةع  ال حةةةدل ، م ةةةا ل 527  ااةةةع 

ومت  ، حيةةةب ار اةقةةة ، الةةةة عأ يف اا تةةةةار هأيادةةة  ارقةةةا  ا يف البةةةة ا  طادقةةة  عكةةة ا ة 
وحتددد الت اة ه و دأا ةقا ي  حةال رةدل عةدل  اةا ق ، ار ي  ل لأعاافا تةار البة ا وةقا 

  ار حظاا وربي ة، ل لك األسا  أرا الكب ل رعاة   األعماروي ا ل ي  مع رغار اليل و 
 و اخل فه أسئي  ارا ل لي ام ،  مت ا   األ2117دةادا  إىل 2114يف ال رتل مل سبتمي 

عد  التةاسةق والتيةاوي عيةأ  إىلحةا  الكعبة     دك  الت ددع اليكال لأخصائص العينة-
ي مةل ةقةد رب ة  األنكةط ، ونسا حا  الطبقاا الكعبة  يغااةةاه أمةا طبةعة  ،   الةارياح  اإل

ولبار اليل  ل ن   ارم ا ل العم   اإلنا لة  هل  نكامل عل ذوي الةكامل اررب اع نيب  
  ةةاضواخن احةةدال  وااعتمةةا  عيةةأ العا ةة  ، عةةل نقةةمل ارةة ار  أ ةةايونةةسا  ارةةة  ه يف ارددةةة 

الةكامل لبعا ال ئاا العماد ه أما رب ددع سيع ار ار  العام   د حظ اررب اعا مي  ظا يف نيب  
ويةةة   الة ادةةةاا العماانةةةة  القدميةةة   ةةة   إىلودايةةةع  ، األطةةةاافيف مكةةةادل القيةةةب عةةةل  ةةةة األم

وارةؤن ا ارةعدمة  ووية   ، مةع جلةم ا ميةالل عكة ا ة  مةل ذوي الةد   احملةدو ، ار طط 
 الع   الاد ة ه
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 الخصائص الديموجرافية*     
 ( د جل  ارتغ اا الدمي يااةة  ليعةة 2-1 ك  را  )

 
 

ر ة  اررب ةاع ، اإلنةا نةاك ةاوي ن عة  لصاد الةسل ر عةل  إتارعطةاا ارةدانة  لك   
ودع لة ت أسةا   ، ومةل ارتة وي ، ولان  العةة  مل اريةيم ه األريأيف اجملتمع  اإلنا نيب  

 األرةةةةة  وذو  ، مةةةةةا  ةةةة  مةةةةةاحييت الكةةةةبا  والةضةةةةة  األسةةةةا أعمةةةةةار وربتةةةةأري ، لبةةةة ل احل ةةةةة 
لمةةة  طبةعةةأ   أمالة ةةاااسةةتقاار يف  إىلواةةة  ، األةقةةأاايتمةةاعأ  وا حتبةة  احلةةااك، احلضةةاد 
 همل الكبكاا اايتماعة  )اق ل (واي   ةمب  ، حن  احملية 
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 * اخلصا مل الي سة ااتصا د 
 (3-1 ك  را  )

 د جل  ارتغ اا الي سة ااتصا د 
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عيةأ نصة   عالةةاك الااسأ حة   يب  ال ئ  ارتعيم  ربعيةما متغ اا احلاا أحددعتي التعية  
ربعيةما مت سطا  ارتعيم  ربالةاو يا  ، سة  16مل  لاا، ذاا  يل ربعيةمة  ألجمتمع الب  

ا  هدكك  اقدو  عل وي   ةاوي طبةعة     الطبقاا أ  ااأ ال ئاا التعيةمة   ية اا و
 ةا سةاعد عيةأ رب ية  سةا الا بة  يف رةةا  ، جيةارإلربيكل الغالبة  يف مةاد   ا الكعبة  حة 
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ويف سةؤا  عةل ه يف  ةئت ةا احمليةة  األسةااستقاا  اإلاام ةكيما دا ا سة اا  ، األةقأاحلااك 
وااست  ك رعاةة  ا رالةاا الةةا  ليطبقة  اايتماعةة  عةل مقةدار ارةا  ارة ةق  اإلن ايمقدار 

أدضةا ربعةي الكةبكاا ه ااسةت  ك املوأطة،  رب ي  احلض ر ليكبكاا اايتماعةة، واركتيب
و أ ، ارةةا  أةاا نةةايف  اعةة   كةةاد  ربيةةاند  األ ةة ا اايتماعةةة  عةةل الع اةةاا  ةة  ووسةةب 

اريةةةاعدل  الةةةدع  لتقيةةة  مةةةل البطالةةة ه وربيعةةةب  ورا م  ويةةةا يف التطةةة ر اااتصةةةا ي يف  ةةةةا  
 ةةةةع معةةةةد  اسةةةةت  ل ا ر ةةةة  الةةةةيت دارب، العمةةةة  الاوةةةةأه وربة صةةةةا العةةةةةة   ةةةة  ال ئةةةةاا احملةةةةدو ل

ةاي ااسةت  ك الةد   لطبةعة  الاقاةة  ااسةت  لة  الةيت  ومةا  وإت ، اخن اض ميت ي   ي ا
ول  عيأ حيا  الد   را ايك  مل ربدا   ايتماعةة  رب ةةق  ة    ي ةا  ، لدد ا ولع  الكاا 

لطبقة  ال سةطأ الضةاوري واا  ةار القيةة  مةع ا اإلن ايودتكا   نسا الةمب مل ، واست  ل ا
ت الطبقةة  الةةدنةا أةة ةةد ، ونظةةاا ات الغالبةةة  ربة ةةدر مةةل  ةةاا    ا ةة  الطبقةةاا الةةدنةاه الةةدنةا

 ةةةا دية ، دودل أرةةة ا  ار ةةل احلةةةال والةةيت ربعمةةة   كةةةك   ةة  مةةةةتظ الةةةةال سةةطأ مةةةل العمةةا  
قةةة  ول اةةا دقعةةةا يف مةطالةةةةدودل، رةةة ا  ار ةةةل احلك مةةة   ةةة  أالطبقةة  الةةةدنةا العيةةةةا مبا ةةال 

الطبقةةة  الةةةةدنةا الةةةدنةا مةةةةل العمةةةةا   وربةةةةأيتونقةةةمل يف الك ادةةةة  اااتصةةةا د ه ، متس س ةةة  ااتصةةةةا دا
عةاطي ت(ه نةسا احلقةا ق الي سةة ل ية  أرةةي   ، متقاعةدوت،  ة  ار ةال )ر ةاا  ةة ا الةدودل

ود اض الت اور ظاوف حةال وققاة  عم  مكرتل  مة ا العم  ، ومت اورل يف ار ل والطبقاا
 ليعم  ه اراألو اوم  األساسة ، جبانب ار ة   اإلجلايف

 ارا  اليةاسأ رأ (  متغ اا 4-1 ك  را  ) ارا  اليةاسأ رأ * متغ اا 
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ة   أقاا عيأ ما ايك  مل ، حقةقة  وطألالطبقاا الكعبة  ربعةا حت   أتأستكعا        
ةقةةد اةةة  ةتا عةة  ، ليةاسةةأارةةا  ا رأ ميةةت ي  إىله ربكةة  ارةة ار  اليةاسةةة  نةةةا أ ةةايمةة ار  
مقةةدار  وأ ةة ا   ، التعةةاط  مةع حةة   سةاسةةأ مةةا، اانتمةةا  حلةة   سةاسةةأ، اليةاسةةة  األ بةار

 ، اليةاسةة  األ بارمتا ع  ، ار ار  اليةاسة  أن  أتالاق  يف مؤسياا احلك م ه ربب  الةتا   
ال را  مةارب  يف  إىلية  و رباايع ا الة مة ،  ددد عيأ ارتا ع    إابا حة  حظأ نسا ار ر  

ولةةة  ااخنةةاامل الكامةة  يف ظةة  ، العةةةة  رتا عةة  اليةاسةة  إ راكوربةةة  نةةسا الةتة ةة  عيةةأ ه   الةةة
اانتمةةا   أتاليةاسةةة  واةةة اا اركةةارل ه وربكةة   ةانةةاا الكةةك  اليةةا ق  لأوعةةة  ةةا  لامةة  

جلةلل  ارةتمة ه دعةين اليةاسةة   يةبب  الة مةة  األ بةاراحل   اليةاسأ لة   قدر متا ع   إىل
 ، أ ةايالاةا لعامل اليةاس  الطبةعةأ وعةد  التعةاطأ أو التعةاط  مةع أي حة  ه مةل ناحةة  

حةةاا مةةل  أحيةةللانة    وإت األ ىن،الاقةة  يف مؤسيةةاا الدولة   ةة  الاقةة  الكبةة ل و  ربأري ة 
ع ارؤسية  الةيت دية ي اجملتمة اإلر حاا ةا   إىلولع  اليبب دايع ه اليةاسة  األح ا 
 عةةةدل عةةل القةةاار اليةاسةةأ  ةةا ربةةاك ، األسة   ةةا يعةة  اركةةارل  ةاا ةة  الصةةةدوي ، أةكةةارامة ةا 

ماةةة  ع ات ةةةا  ، حميةةةة   ةةة  روةةةة  ربكت ةةةأ الدولةةة  ةقةةةب  ارتا عةةة  عةةةل  عةةةد أنكةةةط  إىلاليةةةاح  
   التةظةماا احل  ة ه

 ماعأارا  اايت رأ ( متغ اا 7-1 ك  را  ) ارا  اايتماعأ رأ * متغ اا 

 



ـــــــدراسة ميدانية للطبقات الشعبية بمدينة بني سويف: أنماط المشاركة السياسية ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــ  ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ322ـــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ارةةا  اايتمةةاعأ( اةةة  ةؤ ةةااا لالعضةة د  يف  رأ عةةل ال يةة  الاةةال مةةل ارةة ار  ) أمةةا       
 ، مقةةةةةةدار الاقةةةةةة   الةةةةةةةا  ،  ةةةةةةار ادل ةةةةةةبكاا ااربصةةةةةةا  اايتمةةةةةةاعأ ، اقمعةةةةةةةاا التط عةةةةةةة 

ويةة   جلةةع   ةةددد يف  إىلالبةانةةاا  أ ةةارا اركانةة  اايتماعةةة  وسةةب الةةةا ه  واإلحيةةا 
اليةاسةةةة ه ورب يةةةا  األحةةة ا التعةةةاط  مةةةع  أوعمةةة  التطةةة عأ دةةة ادي اانتمةةةا  عيةةةأ ال اإلابةةةا 

يف  األ ة ا  بكاا ااربصا  اايتماعأ ورببا   اخلدماا وارصاد نةسا اليةبب ات ققة  
يف حةة  ربةااصةة  نةةسا الاقةة  يف ه الك صةةةاا القاا ةةة  إىلااربصةةا  عةةةد احلايةة   ومةةا ربت ةة  

اايتماعةةةة   ةةة   أرةة ل سا ارةةةةان مةةل عةةةد  الاقةة  لةةة  ارؤسيةةاا احلك مةةةة  و اردنةةة ه ولعةةة  نةة
 اإلحيةةةا  إىلودعةة   ذلةةة  ليةة  ه وربتعامةةة   ةةسر  ةةةددد، الةةةا  الةةيت ةقةةةدا الاقةة  ةةمةةةا  ةة ةةا

 ،  أ ةكالحد الكع ر  عد  اانتما   ل دقةدم ت الةدع   كاةة   إىل تةاامل اركان     الةا  
 هاايتماعأ ارا  رأ ما  نسا ارؤ ااا لدلة  عيأ رباايع  أت
البةا ةةةة  والاقاةةةةة   ةةةادا يف الا دةةة  الساربةةةة   عبةةةا ة ةةةةاك م دةةةد مةةةل األ ، سةةةبق مةةةا إىل إجلةةةاة     

 إاالي ةة   ، العةةةة  عيةأ انتما نةةا ليطبقةة  ال سةطأ  كةةك  مي ة  ليةظةةا أ عة ةقةةد ه الطبقةة 
 قت الطبودعك  التقار      ، عل رباايع الطبق  إ ارلويف نسا  هالعك  رأانيب  رغ ل 

لة ةةةةة  لةيةةةة   الةةةةد     األو دريةةةة  ات احلةةةةدو  نةةةةةا  ال إىلودايةةةةع ذلةةةة  ه ال سةةةةطأ والةةةةدنةا
، وا ختةةام عيةةة   إلةةةحتةةل ، سةةي   ارعةكةة   ةة  ربعةةي عةةل وجلةةع ايتمةةاعأ ون يةةأ ربكةةعا  ةة أو 

ولعة  ه  ل لبةااأ الطبقةاا اايتماعةة أ أواعيةأ  إىلما  طبق  ايتماعة  ربت اك  وما أولأنةا 
لي ةةاوي الطبقةةة  اااتصةةا د  الةةيت دا ا  اإل راك أوحالةة  اانقيةةا  الطبقةةأ  إىل  نةةسا عبئةةا دعةة  

عكةة  نةةسا الةة عأ  ةةال اوي اااتصةةا د  عيةةأ الةة عأ  ةةال اوي اايتماعةةة  ناو  كةةك  مي ةة ظه 
ربدل يف ميت ي اركان  اايتماعة  لي ا هواد ربطاح نسا ال اوي التقار   ة   إىلواليت ربك  

 ه ما  ا ل الق ا البةا أ الظاملأإىل اخلض ع والقة مل و اد ددةع ا أ، الطبقاا أو الةضا 
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 * الا د  الطبقة  لدي العةة 
 ( د جل  احملكاا العمية  والبةا ة  الطبقة 6-1 ك  را  )

 
و حماولةة  لتغةةة  الع اةة  البةا ةةة   ةة  أالة مةةة ، مةةل الةضةةااا  ي انةةب اإليا ةةااربظ ةةا        

ارقاومةةة  يف اريةةةتقب  ا  إىلاةةةد دغةةة  مةةةل الصةةة رل الةمطةةةة  ودةةةدةع  ، تمةةةعالدولةةة  ارت ةةةة ل واجمل
الةضةا  اااتصةا ي يف الب ة  عةل الااةأ اايتمةاعأ   أ ةكا  أو  دةأيتالةدم  يف سةاسةت اه 

 ، لةةةةدي الطبقةةةةاا الكةةةةعبة  لتيةةةةادا احلداقةةةة  ااسةةةةت  لة  أساسةةةةة لميكةةةةة  احلاسةةةة   ليةةةةيع  
وحيةةةةة ي نةةةةةسا الةةةةةةمب ه  ةةةةةاىاألاخلارةةةةة   الطبقةةةةةاا  ااسةةةةةت  ك أطةةةةةاملوجيعي ةةةةةا ربتقةةةةةار  مةةةةةع 

مل ميةع ةةةا مةةةل  أنةةة  إا ، ااسةةةت  لأ ربةااضةةةا مةةةا  ةةة  عةةةد  ل ادةةة  الةةةد   وددةةةا ل ااسةةةت  ك
لةضةةةا    ، عةةةي ااربصةةةا   اانرتنةةة  أ  ا ةةةا أوسةةةعامةةةت ك حاسةةة    دق م ةةةا يف احلداقةةة  مةةةل 

ه األ ةة لا  التغة اا الا ردة  أحةةدو ، أساسةة أعةين ان تاح ةةا عيةأ نتةا   احلداقةة  ليةيع ه ققةايف
–وجلةةاع ا أنةةأ الا بةة  يف اليةة ا لي ةةارم لت يةة  مةةل ، أ ةةايونةةةاك حقةقةة  س سةةة ل ية  

م   ا ع د ايا البعا أا ال ار  حتقةقا حلي  لل دت قق و هل أربة  ذا إ-الةضا  اايتماعأ
 إت إا لانةة  ربعاةةاا وربةااصةة   وإت ةة   الةةة ب ودعةة  وت  يةةي لةاا العمةةا  ار ةةايادل ه إىل

استي ا  مكاوع ةكةاي  أوالطبقة   أوجلاع ااخلارم سةبقأ الطادق ال حةد لت ي   إىلالي ا 
 هالك ارع ليمطالب   ق ا ا إىليددد    الة و  

ن عةةةة  مةةةةل البةانةةةةاا ا تبةةةةار ارةةةةدا    إىلحنتةةةةام    أسثثثثاليب التحليثثثث  وتتسثثثثير النتثثثثائ  -
الكمةةة  يف أر عةة  ميةةت داا   سةةالةبا عيةةأ األاعتمةةد حتيةةة  البةانةةا، وهلةةسا اليةةبب ، الةظادةة 

 ةةمةةةا اعتمةةد اريةةةت ي الاةةةال مةةل الت يةةةة  عيةةةأ ا تبةةةاراا )ا( ، و  يف الت يةةة  ال رةةة أاأل
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العةةةة   أةةةاا لدالة  ال ةةاوي  ةة  اجملم عةةاا اريةتقي ه ود ةةةد نةةسا اا تبةةار يف  ةةات اسةةت ا اا 
اسةةت د  أسةةي    ، يةةت ي الاالةة واره  ةةا ت ف  صا صةة   األساسةةة يف متغةة اا الدراسةة  

و  ،يف ارقارن     جمم عاا الدراس  ار تي ة  يف التعيةة  وأةا ااجتاا    أحا يحتية  التبادل 
 وأ ةةة ا  دعقبةة  اسةةةت دا  الت يةةة ا البعددةةة  لي اةة ف عيةةةأ  الةة  ال ةةةاوي  ةة  لةةة  جممةة عت ه 

 إجيا ود ةد يف ، اا اركارل الكامة   ي  متغ   األ عا التكاف  إىلندف الت ية  العاميأ 
وخمتي ةةةة  عةةةةل  عضةةةة ا  ةةةةا د دةةةةد مةةةةل اةةةةدرل ارتغةةةة اا  ، جمم عةةةةاا متكةةةةا   اخلصةةةةا مل  ا يةةةةةا

 اقدددل عيأ  اح اا ت ف اركاند يف جمم ع  لب ل مل ارتغ ااه
 ثانيا : متاهيم الدراسة

 المشاركة السياسية        -1     
ة  عددةدل لالتصةة د   غةة  رب رةةة  سةاسةة كةط وأن  عةةا ا  أ  حية ي م  ة   اركةةارل  اليةاسةة     
رةةة ا  القةةةاار اليةاسةةةأه و ةةةدأ نةةةسا يف جلةةة   ارقارنةةة   ةةة  الةكةةةطا  و ةةة  الةكةةةطا  را  ألار

ونةاك   ةا نظادا ح   مدي رب اعة  اركةارل  اليةاسةة  مةع الطبقةاا ه و ةا  الق ل ، سةاسةا
، ومةةا حييةة  نةةسا اخلةة ف  يةة  مةةل ار ةةانة لتماةةة  مصةةاحل اه  اراةةا ومةةا الكةةك  ، الكةةعبة 

 ربةةةأق ةةةة  والتعب دةة   ةةةا ا عيةةأ  ةةدأنا ة  ةةا ودمةة  ا   جلةةع ربعاد ةةةا يامعةةا مانعةةا ليمكةةارل  الط ع
ة ةةةةاك مةةةل ، وظ ةةةاا ميةةةمةاا عددةةةدل ليم  ةةة  ه ةعةةةا  اليةاسةةةة  يف القةةةااراا احلك مةةةة األ

ه م اطة  ةاعي  إىل  عا د  وحت د  الةا  مل ةاعي ، حصانا يف ار اطة  )ربقاس  الييط (
ومكةةارل  احت ايةةة   -انت ا ةةاا–مكةةارل  ارب ااةةة   إىلوربةةةمب اركةةارل  عيةةأ أسةةا  ار اطةةة  

(هوا دة صةةةة  م  ةةةة   ار اطةةةةة   كةةةةقة ا والةةةةيت ربتكةةةةك  مةةةةل 124  2113، لةةةة ل اال،  )حممةةةةد
واليةاسةةةةة  و ةةةةةا  احلقةةةة ي اردنةةةةة   ،  ةةةة   حتةةةةار ال ةةةةا  مةةةةل ورةةةةادا البةةةةين التقيةددةةةة  مةةةةل ي ةةةة 

 إىل(ه ودةةةةةسنب الةةةةةبعا 136  2112 ،   ر ةةةةةدل ، واايتماعةةةةةة  مةةةةةل ي ةةةةة  أ اي)وحةةةةةةدل
ه Micro- participation الصةةةغاىحصةةةانا يف اركةةةارل  اردنةةةة   يةةةبب رباايةةةع اركةةةارل  

(Li,Yaojun and Marsh,2008:24)ه 
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، ا اليةةةكاتميةةةت داا الظيةةة   ةةة  ةئةةةا، وختتيةةة  اركةةةارل  اردنةةةة  حيةةةب  واةةةةع الةةةةا          
 ارل ولي ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ذاا انعكاسةةةةةةةةةةةةةةةةةاا سةةةةةةةةةةةةةةةةةيبة  عيةةةةةةةةةةةةةةةةةأ اإل ، ول دةةةةةةةةةةةةةةةةةااو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  ارصةةةةةةةةةةةةةةةةةاد واأل

ا ربصة  أنة وآ ةاوتوداانةا ة  ةا ه  (Verba,S, $ Schlozman,K.l,1997:74)اليةاسةة 
والاقةةة  ارتبا لةةة   ةةةا دعةةة     ا ةةةدل  ةةة   ، ارعاميةةة   اراةةة  ، نطةةةاي لبةةة  مةةةل الكةةةبكاا التط عةةةة 

ه ولعة  مةا (Verba,S, & Schlozman,K.l,1999:431)كةارل مبا ةال عيةأ األعضةا  ار
 األوسةةامل راك إل  اليةاسةةة  واردنةةة  لةةدلة  عيةةأ ادمة    ربةةةا  عةةل الع اةة  ااجيا ةةة   ةة  اركةةار 

هوظ ةةا ذلةة  ييةةةا يف م   مةة  اان كةةاك  (Putnam,R,1993:27)اايتماعةةة  واليةاسةةة  
 إىلاالتةةةة ا  ارةةةةدل الضةةةةعة  وحةةةةة  دةةةةؤ ي Mysterious disengagementالغةةةةاما و

ه ودةأيت (Putnam,R,1995:65-78)حك م  اا  است ا   ول ةا ل يف ربيبةة  مطالةب اجملتمةع
جنةد  ، م     التكام  اليةاسأ لةعي عل ر ب اقمان   الص  له ما  يف اليةاس  األمادكة 

   ة  مبا ةا التةأق  أو  كك، يف اركارل  اليةاسة  التط عة  ربأق ا عيأ حتاك احلك م  مبا ال
 ه(Verba,S, and Schlozman,K.l,1997:38) عيأ ا تةار مل دصةغ نا

إذا أرا  الةةةةا  أت ربكةةة ت ليمةةةت   و دصةةة  ا رالةةة   ارنةةةدروف  األوريبمةةةا يف ااحتةةةا  أ        
ولي ا وسا       ، وارةااكاا عي اانرتن ، ارةددا، ميم ع  مل     مظانااا الك ارع

ربةةةةأق ا  ةةةة   ألاةةةةاأ ةةةةاي  أ ةةةةكا ة ةةة  نةةةةةاك أي  ،اةةةةد ربةةةةدةع الةةةةةا  لعةةةةد  اركةةةةارل   ميقااطةةةة 
التماةةةة  يف العةةةامل الاالةةة  ل يةةة    ىه وديتعصةةة) (Dahrendorf,R,2003:107التصةةة د و

،   واااطةة ، اريتكاروت اليةاسةة ت )أي ة ل أمةةة  األو ربض  الدا ال  ،  وا ا  ا ية  ليتماة 
و األ ةةةةة ل عيةةةةةةأ ميةةةةةةت ي البةةةةةةةا   ، ربضةةةةةة  الة ةةةةةةب ارعارجلةةةةةة  أمةةةةةةا الاانةةةةةة ، رربةةةةةب عيةةةةةةكاد  (

 Okar,E,Land) اااتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ي الت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت ونةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأ الطبقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعبة  احلضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 
Zerhouni,S,2008:15-18) نةةةةةةاك  ةةةةةك ت، اقددةةةةةدل ليمكةةةةةارل   ةةةةةكا أمةةةةةا عةةةةةل األه ،

  مةةا مكةةارل، و  مصةةطي اا لاركةةارل  اإل داعةةة ه حيةة ي األجمالةةةا  والاةةال ، و  ارةةط حةا  األ
-DIY: ”Do-It وطة ذم ، ال عة  اقمعةأ اريةتق  الة مةة ، سةاسةاا احلةةال ،  عةد احلداقة 
Yourself ،والةمة ذم الكة   ه ولي ا ربد  عيأ اركةارل  اإل داعةة  اهلا ةة  ليتغة  اايتمةاعأ
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 ةئةة   أوسةاسةة   سةبا مقاطعة  ارةت ةاا أل ، ااسةت  ك اليةاسةأ إىلالداةع   ، األنكط هلا
 & ,Verba,S)د مةت ةةاا اخلةة  العةةا  عةةي مةا عةةاف  أطةةامل مةةا  عةةد احلداقةة  الط عةة  لصةا

Schlozman,K.l,1997:38) ماةةةةة   ، جمةةةةةااا اركةةةةارل  اخلطا ةةةةة ، ودضةةةة  الكةةةةك  الاةةةةاله
وحمةاواا اإلاةةاع ، رببةا   اررا  ،ميةة اإل، والقضادا العامة  عةي التية ة ت ، ارةااكاا اليةاسة 

 Jacobs,L,R .,et)ارقا  ا أو احملا قاا اليت ا ربارببب  الكةأت العةا  وربيتاين ، السايت
al.,2009:23-24)    ربية  و  ليمكةارل  اليةاسةة  احلضةاد  إياا ةأهوميكل است اام ربعاد
ارعارجلة  ليمكةارل   أوالتقيةددة  و ة  التقيةددة   سةالةباانتقةا  مةل األ إىلاليةي لةاا اهلا ةة  

 وه اسع   احلةالاخليل ال   إىلاليةاسة  
 الطبقات الشعبية-2 

مل اليي ك يف  املوأط، ذواي، األ ي  مل ارمارساا ال طاد  إىلربك  ليم  والكعيبو        
عيةةةةةأ الةةةةةةدرل  أرةةةةة ا اودةاجلةةةةة   ، ربقةةةةةع مةةةةةا  ةةةةة  ال قةةةةة  والطبقةةةةة  ال سةةةةةطأ الة مةةةةةة ، احلةةةةةةال 

ودايةةع رةةة  الكيمةة   ال قةةاه إىلو كةة ت العةة  ل ، وميايةة ت حاالةةا طبقةةةا رةةاعدا، اااتصةةا د 
ةةةةة  حةةةة  اررببطةةة   ةمةةة  احلالةةةاا اايتماعةةةة  ارطالبةةة  ةعاميةةة  الةةةةا   ةال رب أمادكةةةاربةةةاا   إىل

ت الطبقةةاا الكةةعبة  يةة   مةةل إةةة، عةةل الظيةة  والصةةااع الطبقةةأه أمةةا يف مصةةا لمةة اطة   عةةةدا  
، لدولةة   الت اماهتةةاوربطالةةب ا ، رةةال  واهل دةة  الق مةةة وت القةة مأ ليك صةةة  ارصةةاد  يف األار ةة  
  ة   ميت يك ت رةاةع الدول ه،    ما أ رل يف الييط  ن أل ،لات الت اما ا دكب  الغا   وإت

 ار  العامةةةة  عيةةةةأ عكةةةة  الطبقةةةةاا اعتمةةةةا ا عيةةةةأ ارةةةة -اجملتمعةةةةة   أوربةمةةةة  الطبقةةةةاا الكةةةةعبة  
يمةة  وربعةين الكه (Singerman,D,1995: 11-13)الةيت ربتعةادا عيةأ طةة  الدولة   ةاىاأل

 معال  ةا ة  مة ا  
 ةةة   اعةةةاا  أسةةةالةبو  أةكةةةار ةةة  ربعبةةة  عةةةل ، عةةةل  ةةةةا  الةظةةةال ارؤسيةةةة  لةيةةة  ربعبةةة ا   -

 هايتماعة  وققاةة  قا ت  يف وعة  ايتماعة  ربعةا يف اطا 
 ا  أ قةدر مةا ربعةين مةا ةدل ربةظةماهتةا  ةةا ربيعةب  ورا راا ةةا عيةأ الدولة  أنةربعةين  الضةاورل  ا -

  هماعة وظا   ا اايت
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مةة ر حتةةد  أت أل ، ربعبةة  عةةل  يةة  يف التماةةة  اليةاسةةأ  ةةا جيعي ةةا ربكةةعا  ومةةا  ااسةةتةا  -
ولاةة ا مةةا ربكةةعا ،  ةة ل عية ةةا ةأم رنةةا ، دا نةةاإ ةةس ر  ةعةة  أ، وا ميكةةل ح هلةا  ةةدوت م اةقت ةةا

 (ه 117  2111، و او  ة رن ل  ، رب ما  ، )مادا  عد  اارربةاح ليقضادا اليةاسة 
 ، اا   البة  الكةعب ارصةاي،  اعاا ايتماعة   ا   الكاحي  الدنةا، هلامة  الد   وةقا -

 ، ذاا ال ةةةا  الضةةةةق  ، اقماعةةةاا اجملةةة ال واحملاومةةة ، وربتةةةةاو  مةةةع الطبقةةةاا العاميةةة  والةةةدنةا
ومةةل نةة   ةةارم ، العةةاطي ت عةةل العمةة ، جلةةعة   ااسةةت  كه وربضةة  م ةةل ددودةة  و ةة  ددودةة 

   (Oxborn,P, 1995:257)  الاوأ لال  ح اااتصا  الاوأ و 
 ةةةة   أسةةةةالةبا  اعةةةةاا ربعةةةةةا حالةةةة  مةةةةا ابةةةة  اليةاسةةةة  اا مةةةة  عيةةةةأ أنةةةةوربعةةةةاف سةاسةةةةةا  -

ي  هتةةا أ   يف ع اةةاا مبا ةةال مةةع الدولةة  و وا ربةةد، وذاا مطالةةب حيةةة  ون عةةة ، مؤسيةةة 
 ه(Fouveraker,J,& Craig,L, 1990:28)الاوة 
، ا نظةةةةةا  ايتمةةةةةةاعأ دةةةةة ادي مؤسيةةةةةةاا اجملتمةةةةةع احمليةةةةةةأأنةةةةةةانةةةةةةة  هلةةةةةا  وربةظةةةةةا الدراسةةةةة  الا      

، سةاا   طادقة  را ايك  مل ع ااا و بكاا ايتماعة   ا ية ، وارةظماا    احلك مة 
حةة ا  والتةةةةاراا الددةةةة ه ودبقةةأ اليةةةؤا  عةةل مةةةا عطةةةا   ةةاعة  لكاةة  مةةةل األإ   ةةل اي أومةةا 

 األمةةاوالاةةال ربعةةدي ، و  ر ط ةةا  التصةة د ، األتنةةةاك مةةد  ه ع ات ةةا  اركةةارل  اليةاسةةة 
ا و ةئةةةةةاا أنةةةةةياا ةةةةةةا  إ،  ربعةةةةةاف وعيةةةةةة ه الةظامةةةةةة  األ ةةةةةةة ةكةةةةال اانةةةةةدمام والتكامةةةةة  مةةةةةع  إىل

عالةةا،  ربقةع مةا  ة  الطبقة  ال سةطأ ارتعيمة  ربعيةمةا  ، ايتماعة   ة  مت انية  طبقةةا وميةتقي 
أنا كارل  احلضاد  يف مددة   ين س د وه ةعين واا   البة  ار، ربعيةما ا األوالطبق  الدنةا 

ت الدراسةةة  سةةة ف أا إااسةةةت  ك   أطةةةامل،   مةةةل اخلصةةةا مل لار ةةةة ةئةةةاا طبقةةةة  وةقةةةا لعةةةد
 -ربعتمد عيأ التعية  لمؤ ا لعدل ميراا مة ا  

 ا ةةال الا دةة   إىلدعطةأ التعيةةة  هلةةا الت ةةان  والةة عأ واخلةةاوم مةةل الةةدوا ا الضةةةق  ليمكةةارل   -
 ل اسع  لي ةال ها
 إىلودكةة   ، اايتماعةةة  ار تي ةة  األرةة  دت ةةاود  نةة دعةةي عةةل البعةةد ار جلةة عأ ليطبقةة  أل -

احلةةةةال   ألسةةةي  ،  واسةةةتماار األيةةةةا وع مةةة  عيةةةأ ااسةةةتقاار  ةةة   ، مقةةدار اخلةةةياا احلةاربةةةة 
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والتمةاد    ،التةدرم اايتمةاعأ، ارا  الاقايف رأ ا ةة  مؤ اا عيأ أا اري ح ر ت  عألي د 
    ه(Sullivan,A,2001:893)الطبقأ

ع مة  ةاراة   ة   أنة ةض  عل ، الة  ذ اايتماعأ    ارؤقا وارؤقا ةة  أ كا  ك  مل  -
رةةاحي   إ ةةارل وأ ةة ا  ، ل رربقةةا  اايتمةةاعأ أ ال ةةا يعيةة   ، مةةا دادةةدا الةةةا  ومةةا جيةةب عيةةة  
   ه(Mansbridge,J,2003:519)عيأ امت ك ال سا   والغاداا

 األو مةطقتةة   إىل ةة ع عيةةأ ر ةةب الدراسةة  الةظادةة   ارةدانةةة   تقيةةة  الطبقةةاا الكةةعبة   -
ا  حةة  دقطةل والاانة  ذاا ارؤن ا األ-العض يديكة ا اراق   أي-العا ذاا التعية  

 ةةةا جيعيةةةةةا جنةةةاي حمةةةاوراا نظادةةة  ذاا ع اةةةة   ةةةدور لةةة  مة مةةةا يف حمةةةةاور ، اراقةةة  التقيةةةةدي
 هأ اي أ كا ارل  اليةاسة  وما دتم ص  عة ما مل ارك
 :النظري للدراسة اإلطار :ثالثا

اركةةةارل  اليةاسةةةة   أ ةةةكا و  مةةةا سةةةؤال ، األيا ةةة  عيةةةأ   ةةةةاا الةظادةةة  اإلحتةةةاو  األ       
له يددةةدل أطاطةةا  مةةا ربةبةةؤ عةةل  أرجلةةة نةة  مثةة  ، والاةةال، ونةةسا سةةؤا  ورةة أ، ارتعةةارف عية ةةا

 أتدةةةةاي  ،األو   ارةةةةد   صةةةةا يف ق قةةةة  مةةةةدا   ربةةةةددانا الدولةةةة احن ؤال يةةةةعيةةةةأ ال واإليا ةةةة 
ا ربعبةة  عةةل وإطةة ةةا ا دضةةا الدولةة  وربطيع، اركةةارل  اليةاسةةة  ليقطاعةةاا الكةةعبة  حةةق طبةعةةأ

مةةا أه ت ارةة ار  العامةة  لاركةةارل  اليةاسةةة  م دعةة   التيةةاوي  ةة  اقمةةةعأل ،ارصةةي   اجملتمعةةة 
 عةة ا مل اركارل  الةمطة  ون   أ كا حصا الطبقاا الكعبة  يف  إىلديعأ ، ارد   الاال

 هالتغة  ألي ربب   عل  دا    أتوعيأ الدول  ، ا ربضا ةصاد الدول  حىالتص د  ةقب 
وربةةة دع ، متغةةة  ميةةةتق   ةةةةدد ا ال ةةةا  والع ا ةةةق ا لمتغةةة  ربةةةا ع ميكةةةل معارجلةةةت ا، نةةةةا الدولةةة 

أمةةةةةا ارةةةةةد   الاالةةةةة  ميايةةةةة  اخل رةةةةةاا ال كادةةةةة  ه الطبقةةةةةاااركةةةةارل  وةقةةةةةا خليهتةةةةةا ومعاةت ةةةةةا  
م دةةد مةةل الةضةةااا  إىلالي سةةة ل ية  ارارليةةة  والةةيت ربةةؤمل  ضةةاورل حتةةاك الطبقةةاا الكةةعبة  

وربعمة  ال ئةاا اراق ة  ةة ةا عيةأ رب يةة  ه مصةاحل ا وطم حاهتةا  وت انتظةار  عة ل إىللي ر   
اخلةيل ال اسةع   احلةةال يف  إىلةتةقي ةا مةل الةمطةة   العةا ار ار  العام  لصاحل ا   ض  ربعيةم ا 
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ون  ما ربتبةاا ، ويف اريتقب  لم اور يدددل مل ربع دنا مل اب  -اإل داعة اركارل  -احلاجلا
 هالدراس 
اركةارل   ا ة  الطبقةاا الكةعبة  وةةق لتة ةا ارة ار  رببعةا لق اعةد  إىل األو دةظا ارةد         

التعد دةةةةةة  اليةاسةةةةةةة ( والةظةةةةةةا ليمكانةةةةةة   ةةةةةةع رنا  ةةةةةةالظي  والت ةةةةةةة  )  وت، اليعبةةةةةة  الدميقااطةةةةةةة 
ايةةة   ، ار دةةةده  نةةةةا إىلوربيةةةعأ   أن اع ةةةااااتصةةةا د  ليمةةة اطة  ةقةةةد رب ةةة د الطبقةةة  ال سةةةطأ 
(ه 124  2111، محدأ، )دادد اإ داع   ألااالطبقاا الكعبة  وسا   التعب  والت اك ركارل  

لما  اح ا و  ر و و ،  وربتيي  الدول  جملااا احلةال، عاارببدو احلك م  حماددل يف ل  الصاا
 ، ارةةا  رأ  طادقة  لطة ةة  والدولة  نةةأ اريةةت  ذل عيةأ ن عةةا مةا مةةل اليةةيط  ارعةرتف  ةةا ورا  

ةكةةةةة  ربكةةةةةارك  ه(Bourdieu,P,1994:4)وارةةةةا  وحاميةةةةةة  رأ مةةةةةل  أ ةةةةاي أنةةةةة اعوعيةةةةأ 
ا اجملتمع اردل واحلضاناا الكعبة و وربةظةما واألح ا الطبقاا الكعبة  مل     الاوا ب 

هولكةةأ ربت ةةةب الدولةة  (Pierson,C,2004:56-57)الةةيت ربةكةةا التيةةام  واا ةةت ف
عية ةةا  ولة  ليةةات ال ئةةاا  ةةأطيقسة ط ا ربقةةد   ة  مة ةةا رم دةا لاانت ا ةةاا وااسةةت تا اا 

  (Dryzek,J.S,1996:481-483)اايتماعة 
رب ددةع اليةيط  عيةأ  وإعةا ل، يف ظة  الااا ة  الكةعبة  ىحةةكةي  الدولة  يف ربقيةة  ارظةامل      

اقماعةةاا اايتماعةةة ه  ةة  ربةة   الدولةة  واجملتمةةع ارةةدل يف  ةةةا  التماةةة  ليطبقةةاا الكةةعبة  
طبقةةة  ماةة  ةةةاض الضةةاا ب واانتقةةا  يف  أسةةي  ايةة  الدولةة  ه التمةةاد  الطبقةةأ أسةةا مةةا نأل

 ، يف اجملتمةةةةةع ارةةةةةدل أمةةةةةاالكةةةةةعيبه  سةةةةةكاتلاإل،  سةاسةةةةةت ا اايتماعةةةةةة  ةتعيةةةةة  وهتةةةةةبب طبقةةةةةاا
ونسا اجملتمع ما نة   ،ربتكك  الطبقاا ربيقا ةا مل     ار ار  اااتصا د  ورب اع ا الي ي

ربعمةة  الطبقةةةاا ، األقةةةا يف ربيةةة  ه ربعبةة  عةةل مصةةةاد طبقةةة  ميةةبق  دكتيةةةب مة ةةا ن دتةة  إا
 ةة  سةةيمة  مةةل اركةةارل ه  أ ةةكا  أوالكةةكاوي  أو  اإلجلةةاا ااالكةةعبة  عيةةأ ربعبئةة  م ار نةةا 

مكةك ا رباس  احلي   اليادع  ليمكك ا اجملتمعة  لاسال  طمأنةة  ليةةا ب  عةل حة  ، نةا
مةةل هه (Jacobs, L.R,and Shapiro,R,2000:13)ال قةةا والظيةة  والتيةة دق اليةاسةةأ

ي ونضةا  الطبقةاا الكةعبة  عة، ربغة  ا اعةد اليعبة  إىلسع  اردا   ارارلية  ، أ ايناحة  
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طارةةا اركةةارل   ةة  ، ( يف ةةةاض  ةةك  مةةل اركةةارل واأل   طا ةةا الاقةةايف) ال ةةل وار سةةةقأ 
لتغةةة   أ ال ةة   ، اعةة  مةةا أو ،وا يف دةةد سةةيط  وا طبقةة   عةة ةةا، حمصةة رل يف اركةةات وال مةةات

ة  اقاامكةة، البةا ةةة ، وحتيةة  الدولةة  مةةل عةةدل ن اةةةس مة ةةا ارةةدا   ارؤسيةةة ه مكةةارلت ا الةمطةةة 
 ه الت كةكة  وأ  ا  ، واقاامكة  اقدددل

  ربعب  ةلاوأي داي يف الطبقاا اااتصا د  الا ارد   ارؤسيأ الس األو ميا  الةاةسل        
( يف الطبقاا واجملتمع اردل )البةة  الت تة ربت ك  الدول   هعل احلداق  واانقيا  اايتماعأ

ةعين أت رببقأ مكارل  الطبقاا ه لأ  لالبةا ة   عبا األ تامإن إلعا لالكعبة  )البةة  ال  اة ( 
وحتا   هر اليةاسأ  داةع ارصي   الق مة ومة صي  عل القاا، وحماددل، الكعبة  حبةي 
ل   حىالتعدد ا الي سة ااتصا د  عيأ الطبقاا الكعبة   أوالتغ اا  ربأ  احلك م  عيأ 

  (Hollingsworth, J. R., 2000: 595-597)طاا عية ا مظانا الا   وااست  ك
 وت  ا والاألدول  سةاسةا  تك ةع الرتال  وربط  الةاةسل الاانة  البةا ة  عيأ ربد   اه 

العق ل عيأ الةقةا الطبقاا الكعبة   اإلنتاما حمك م   ةمب ن ارصاد الق مة  أل اإلجلاار
ت مكارل  الطبقاا الكعبة  حمك م  ةا ولأ، اليت ربتعادا عيأ خماياهتا) القااراا ال  رد  (

 أتة   مل ارمكل  ه(Wetherly,P,2005:83-88) حيد  يف الياح  اااتصا د 
دت ا  عيأ حتالاا الطبقاا الكعبة  وةقا را دكغي ن  ، لالدول  أ ا ربغ  الطبقاا الكعبة  

ليدول   يق ةضا   ااستق   الةييب أتمل أ ةة   ا   الياح  اااتصا د ه وداي   انت ا  
 التكت  يف اليةاي اااتصا ي أوالطبقة   األايا سةاسأ ليطبقاا الكعبة  ليت ال  مع 

(Jenkins,C, & Brents,B,1989:892) ه 
ربيتدعأ اردا   اقاامكة  واقاامكة  اقدددل اليت ا  –الةاةسل الاالا   -ونسا الةقط       

والاقاةة  هربيتغ  الطبقاا احلالم  حيب  د ل ية اإلددربق   عيأ الق ا    عيأ اهلةمة  
   مدرل  ليتغة  هة    Disposable Classياامكأ الطبقاا الكعبة  لطبق  مأي رل 
له نقط   اىاألمل الق ي اايتماعة   ربأق ا   ألاالدي الطبقاا الكعبة  مكاوعا سةاسةا 

ا س ف جتي أنكعبة  لتي  ا ل ةالبداد  ركاوع ا ن  م     الكتي  ةكيما لان  الطبقاا ال
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وال ا د   األنانة الدول  و  نا عيأ ربقد  التةاداا  كامل ات ربت يأ الطبقاا الكعبة  عيأ 
ربك ت  أته داةا ياامكأ (Torfing,J.,2005:159-163)و ص مت ا لبااأ الطبقاا

ا  العض د     الع  إنتامالطبقاا الكعبة  ةئاات جتار  )اانت ا اا( ات اانت ا اا ربعةد 
 ه (Juan, E.S., 2009:152)  حدااقمان  والقا ل يف اجتاا و 

الطبقاا الكعبة  ما  روح اربا رل وةل  أ طا ويا ا اقاامكة  اقدددل لع م         
ربع جل   مل     ققاةت ا ال اعة  يف اخلطا  والتسوي وار سةقأه ومل  أتاخلطا   عيأ أم  

ماعة  ربتقار  مع الطبقاا ال سطأ يف حيق  وانا ياامكأ والت ادت ربص  ربك دة  ايت، و
 أحدذاع رة  وستة راا ن  و له (Morton,A.D.,2003:157)يف وي اا الةظاو
، اهل د ، م انة  ربعةد رةا   الساا يف م ا اا نظاد  ما  الدال   إ  ا اجملد دل قاامكأ 

استبد  م     التم ص   األو  ،ظ ا الت ددد عيأ ميت د ه واا ت ةاا الاقاةة 
Articulation ارعين مل  إنتامالتعب  عل  أوااررببامل  أو الصي ةعين  –عةد ياامكأ
عل لة  الكتي  احلالم  لدد ا مل اخليل الكامي  عل لة ة  التعام  مع  -    اليغ  
ختام لةعين لة   Re-Articulation كعبة  لةعةد رةا   م     التم ص الطبقاا ال

الظاوف البةا ة  والاقاةة  لتص  لتي  رباوجية  عل  وطألالطبقاا الكعبة  مل ع لت ا   ع  
ار م    اليةاس  والاقاة  استغ   ارعارف اايتماعة  ، معال يدددل هالاال إنتام

 ه يدددل ليمكارل   أطامل وإاةاع ايف ح  الصااعاا  ا ي ا  -التعية  -اريت دل
، ل  اليةاسةةةةة  يف ظةةةةل ونةةة  و مع  نةةةة   ا ةةةة  لةةة  اجملتمعةةةةاا والاقاةةةةةاا ال اعةةةةة اركةةةار      

 آنةساكدظ ةا ه ويةيةةا   ون عةةا   وسةاسةةا   وم متةا الب   عل سا اا ةت ف  ة  الةةا  طبقةةا  
 ةة  ان صةةا   ةة  القةة ل والاقاةةة ، م  ة   اهل دةة  لتعبةة  عةةل القة ل البةا ةةة  ليع اةةاا اايتماعةةة 

م اةةع الطبقةةةاا الكةةعبة  يف الةةةدا ال الاقاةةةة  ات الطبقةةةاا  إىلم  ةة   اهل دةةة  ودةقيةةةين  هوالةةساا
ماسةةةي   ،مةت ةةة  وميةةةت يك ، الكةةةعبة  لةيةةة   الةةةدا ال الةااصةةة   ةةة  نةةةأ  ا ةةةال ققاةةةةة  مكتميةةة 

حماولة  ربغةة  نةسا الكة ال الاقاةةة  الةمطةة  لةة   ه وإتارعال إنتاموميتقبي  ولةي  سيبة  يف 
 إادا ال الاقاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اليةاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   يف اجملتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ا ربكتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ت الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  ال اةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أل
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ليطبقةةاا  -ة سةةةقأ ياامكةةة -ودقةةرت  حتيةةة  نةة   ه (Stones,R,1998:266)  ي  نةةا
ربيتقأ  أتالكعبة  مل حتيةي  ركاوع رباربكا يف  ادطانةاهلعب  رباربكا  ور اراق  العض ي  وت 

، إدةةةدد ل يةت اه لقةةةد ح لةةة  conjunctureالقةةة ي اليةاسةةةة  واايتماعةةةة  يف نقطةةة  معةةةةة  
)ابة   اهلةمةة (ه  عة   ة   أ  اة عقةدل  عبة   ةك    إىل ، ة لاار م    اا رتالة  واليةي 
–  الصةةةارم  الةةةةمةةةع اليةي  -دالةةةةالتق ، اليةةةيط ، ال ايةةةب ، لاألسةةةا –الة عةةة  احملاةظةةة  العضةةة د  

عةةةةل مةةةةاطق الصةةةةااع اليةاسةةةةأ  الطبقةةةةاا الكةةةعبة  إ عةةةا التةاةيةةةة   ةةةةدف  ،  دةةةة، ال ا األنانةةةة 
 واايتماعأ ةكارل  ططة  سيط د  لتعبئ  احل  العا  الكعيبه 

ليطبقاا  الصغاى ت ية  اليةاساا  اقاامكة  اقدددل ل  ل  إحةا سة   ةار       
طارا الق ل م دم  ليمقاوم  ر   جلللت ا عيأ ميت ي الةكامل الة مة ه الكعبة  يف احلةال 

مع ذل   -البةا ة  عبا األ وطأل -لااناا اليةاسة  وال ي  د  يبب اإل  الكعيب الة مأ
مل ميي  ارقاوم  دؤقا  إته (Pile,S.,2007:2)التعية  واهل د   ىلاربت     ا ي ا عي جم

ختضع  أوربةت  الطبقاا الكعبة  الق ل  أتميكل  ، وةا أت الق ل يف ل  مكات ، ار ادلعيأ 
 ,Hunt, A., & Wickham) اليالة الكتي  “ وت حمار   الدول  ، هلا

G.,1998:15) اقماعاا ارمة ل  أوربيتطةع الطبقاا الكعبة  التعادا مع الدول  ه
مل ارقاوم  جلد ططة  اركارل   أ كا  د  ا ة ل ه ايتماعةا والةم ذم احلأ ن  الي ل

ت مل ارقاوم   نةاك  ك ه وم دد مل احلاد  وااحرتا  ، األي رحتي   إىلولكل حتتام 
وارقاوم  الك مة     ارةظم    ض  ، ارقاوم  ارةظم  احلقةقة  ذاا الةتا   الا رد 

  ه(Talket,A,Et al.,2009:30-31)ربكة ل يةاا الق ل 
 ام الطبقاا الكعبة  مل  ن نظاي م ي  أل لإطار األاا مد   ن    أت، يف ال ااع      
ارعال اركرتل  مايما ةعي  يف الغةا   إلنتام  اىاأل و ص مت ا لبااأ الطبقااع لت ا 
واستعا ل ذلاداا الةضا  لبةا  مكاوع ا  عةدا عل ربعبئ  حي ا الكعيب أو ن وهلا ، وار سةقأ
دك ت  أتولة   اطا ، حتيةية  ما  الة ع والطبق  والتعية  أ الم     التم ص   أته الكارع

 أودتغ  حت  ظاوف يدددل  أت   ميكل ،   لي ةالطبةع أويف  ةع احلااا اان ت ا دي 
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ةعين  ، م     مبين عيأ اهلةمة  ن أل،  يق روا ب يدددل أودتعادا مع الظاوف القدمي   أت
 وأ ا  إنتامحيي  طادق   ، أدضا  ه (Hart,G.,2007:87-88)ةئ  ما ميكل  ارست  أي إت

البةا ة  والاقاةة  اليت  عبا األ وطألبب الطبقاا الكعبة  رعانة ا ااست  لة   استماار  ي
ه ونسا ما جياي يف ساح   مأالةاةقدهتا روح اربا رل واالت ا   ارقاوم  الك مة  يف نكاط ا 

وحصا اركارل  يف ، واألطاافمل وي   اخلص م  الطبقة     جمتمع القيب    الةاركارل  
مأ لي ع    الدع  ةصارا ما ، ال عال التص د  اةتقا نا الدوا ا الاقاةة  واليةاسة  

ومةع ا مل الرت   لةص  والتص د  سةاس   أر اهتا اا   مقا   والت ظة 
يف  الة مة لقد أجلع  التص د  عقةدهتا ه (Hutchison,J.,2007:854)و عبة 

والاةا والي اد  مل  ، دا  ال   ل    الت اعاا وال ااع ارعاش،  ال ايب اإلحيا 
دكب   ه(Rosenan, P, M., & Paehlke, R., 1990:130)ك م اليةاس  واحل

 إعا للسا نيتع  ة     ن   عل  ، التص د  حماك اليةارل ارة ص  عل ييد اليةارل
الق ل  إىل اركارل  لتصعد  تعب  ة ل  أ كا التم ص  ليق ل لتتةاة  عيأ  ااأ 

Capillary ق   لت و ام عل نسا التص ر ه - 
ربؤمل  اانتظار ، ارتقبي  لي ةمة ، تي  احملاددل التقيةدد     مةت   ققاةةاطب الك -   

 وال ع   ه واإلر حاا
ربؤمل ةيئ لةاهتا اردنة   وت  ، ارعادك  لي ةمة  ، طب الكتي  التعب د  اريت يك  ققاةةا -   

 ارجل (هارقاوم  احلقةقة  )طب اركارل     التقيةدد  وارع أ كا ااخناامل يف 
وربؤمل  قدراهتا وربعأ ، الااةض  لي ةمة ، ارك ال ققاةةا طب الكتي  الرتوجية     -   

ون دت ا    الة عة  و عةدل عل الةايية  هواليؤا  ن   العا   ض  ربعيةم ا  مكتيباهتا
الطبقاا الكعبة  مل  ا اهتا   إ اامالظاوف اقدددل ما  التعية  واهل د  )الة ع( ل ةي  

يدددل  أ كا الصي (   أوعا ل ا صي ا )ااررببامل إإىل ( الع ل  أواقاةة  الضةق  )التم ص  ال
 نسا ما جتةب عية  الدراس  ارةدانة ه ، مل اركارل 
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  :رابعا: الدراسات السابقة
ربب   ك  ااط ع عيأ الدراساا اليا ق   ةا   راساا ذاا ري   ار جل ع       

 إىلودةقي  الرتا  ه األيةبة التكا   مع الدراساا  أوق مأ واحمليأ مبا ال عيأ الصعةد ال
والكاومل ارك ع  عيأ اركارل ه ربةاو  ، البةا ة  عبا األ ، اركارل  أ كا   أطاملق   
اركارل  مل  ةة ا  راس  و يةة ا ل لة و عل اانت ا اا  ا   الطبقاا  أ كا الرتا  

 ,.Lawless ,J.L)  وال قا الكددد و ةا  اركارل  ال عال  الكعبة   لع م  عيأ نقمل ار ار 
&Fox,R.L.,2001التقيةدد  ما   األنكط   و عل ع ا  إلىهوارب ق  مع ا  راس  وادةا ي

   التقيةدد   األنكط لك   الةتا   أت ه التص د   الطبقاا اايتماعة  احملاوم  ااتصا دا
لعد  ارياوال يف ار ار  الي سة ااتصا د   ى ا األالطبقاا اايتماعة   إىلربت    وما 

(Gallego,A.,2008) ه وربعا   اركارل  التقيةدد  ما يا  يف  راس  ونةاي  دت و عل
 ،لاألسا اركارل  احلمةم     الطبقاا الكعبة  القا م  عيأ الت اع ا اايتماعة  التقيةدد  )

ا ال عا  اليةاسأ ال حةد نأل  الة احتاق ل( واليت ظ اا ةاا   ، األاار  ،األرداا 
(Dietz, H., 1998)  ه 

ربصدرهتا  راس   ، البةا ة  اليت حت   مل اركارل  ال عال  عبا الةمب الاال عل األ أما      
طبقاا الغةة  ا وة  او عل  ور العمية  الدميقااطة  يف ددا ل ارظامل ح  ربعم  لصاد ال

اركارل  ال عال  حم  دل رل ن  يف وجلع ايتماعأ  أتا   الةت وألداه الطبقاا الكعبة 
 ,Verba) ا  يق  ا ال م ا   مل ارظامل اليةاسة  واايتماعة ، ار ادلمل  أةض 

S.,2004) ت نقمل ار ار  أ راس  وداي ت   و د ةد مارشو   انتم  ، وعيأ ن   ارة ا ه
ا نأل، طبقاا الكعبة  مل اركارل  ال عال  اااتصا د  واايتماعة  والاقاةة  ورا  حامات ال

 ,Y., & Marsh,ارا  اايتماعأ الاوأ ولة  اردل    الاوأ رأ اي  ةقب 
D.,2008)  (Li  ارا  اايتماعأ  رأ ليما جلع    إته  وربؤلد  راس  ويةة ا ل لة و

ليما دا ا الاوأ )ااربصا  ةؤسياا احلك م  وع  نا عل ربقد  اليام  واخلدماا (  
 ه)  (Lawless,J.L., &Fox,L.,2001 ياا الطبقاا الكعبة  عل سب  اركارل  ال عال 
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 ، ارعارجل  أ واال ما   ةا  حدالي ا يف  راس  و   عبا ي الدراساا األأحدو ع  
وجلع  التةظةماا اليةاسة  القا م  ، ارا  اايتماعأ رأ جللل  ، التةاة  يف  ع ار ار 

 اإلر حاااا رتا  الةارب  عل  وأ  ا  ،عبة  والكبكاا اايتماعة ()ارؤسياا الك
ة  امتدا ا لب واااطة  يعي  مل الطبقاا الكعب عبا نسا األ إت إىل ت  وان اااتصا د ه
 &,.Ulvila,M) رارا أ ةة    واااطة     حك مة  حتمأ مصاد الص  لالدول  و 

Hossain, F.,2002)  ه 
يف حا  رب ةا الكاومل البةا ة   الاال  الة احاا ليطبقاا الكعبة وحد  الةمب        
ارقاوم  مة ا  راس  وادي   ار و عل أت  م  الطبقاا الكعبة  يف  أ كا  أوجيا ة  اإل

وطبةع  ، اليام  احلك مة  الق مة  واحملية  دت ا  عيأ التك دة  اايتماعة  هلسا الطبقاا
   راس  وسة اماتو عل وي   الكبكاا    الاوة   وحاه (Sharp,E.B.,2009)الاسال  

ل سا   راةض  ليمكارل  وط ذم نقدي ليص  ل وسب الطبقاا الكعبة  احلضاد ه ورل ا يف 
 األ ةة نتا   ا عيأ مكارل  البيطا  يف ربصعةد مطالب   ليدول  وربةظة  مصاحل   عي 

  لأسال األساسة تام احلاياا وإن ،ارؤسية  الت تة  سان  يف حتقةق اخل  العا  اااتصا ي
  ة  ا عل سيبةت ا ةإلربص ة  اخل ةاا عيأ نقةا ما ذنب  ، التعية ، لالت ظة 
 أاة وربةاول   راس  وي ت     و ةرت ردتكار  و ه  (Singerman, D.,1995)اليةاسة 

الكعبة   ارا  اليةاسأ واايتماعأ لدي الطبقاا رأ ال سا   لتك دل  أحداجملتمع اردل ل
احلك م  وااخناامل يف احلم ا اانت ا ة   ا  إىلنق  مطالب   ، يف ااربصا  ة ظ أ الدول 

ارت صص  يف  األنية وااخناامل يف عض د  اقمعةاا ، الدميقااطأ هلا األ ا دا  مل ميت ي 
 ااجلطاا اا ،ح  اركك ا الكعبة  ر   الظاوف اليةاسة  العةة  

 ه )  (Booth,J.A.,& Richard,P.B.,1998اايتماعة 
ارقاوم  لدي الطبقاا الكعبة   أسالةبواا   راس   راس  وسي ي اواعة و عل ربة ع        

الدول  )الب لة (  أي  ليف حأ   اي  القانال يف ظ  رباايع الدول  ل سةب رب اعيأ    
واستغ   ، اقمعأ س م  يف استغ هلا يف الت اكار اطة  هولك   الةتا    ور اإلو 



ـــــــدراسة ميدانية للطبقات الشعبية بمدينة بني سويف: أنماط المشاركة السياسية ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــ  ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ322ـــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الدراس  نكامل الطبقاا الكعبة  يف جمااا العم   وأظ ااه اايتماعة   ا ي ا األمااض
 وت ااعتما  عيأ الب لة   األمل إىلوارعارجل  ليدول  ةا دييب حايت ا  ، وربد   اخلدماا

  ور  ةةما رل ا  راس  و رو  ل ل د ورم د  ناندل و عل هIsmail,S.,2006) واحملال 
ومكك ا ال   نة  ، ح ا  اليةاسة  ل سةب مةت باجملال  الكعبة  يف ع م ع   األ

ارا  اايتماعأ(  دم  الطبقاا الكعبة  يف اركاوعاا  لاأ ) ميكةت ا  اليةاسة 
 (Colliers,R.B.,2009) ا يعي ا طبقاا  عبة  نقا ة  اااتصا د  الكب ل وعامل ااس اي

البةئ  اايتماعة  ارك ع   ربأق ي ربانك  ورب ما  رو ول و عل  راس  وودةد، وا  ا
ليمكارل  ال عال  عيأ الطبقاا الكعبة  ر   رب ةا  عا ارةكانة ماا ربت اود اليةاي 

الت اع   ، اليةاسأ ما  اا تةاراا الساربة  ليةا  )القب    العةا يف ن   اركات(
 ه )  (Tancho,W.K.,2008 بئ  احل  ة والتع ، اايتماعأ )رببا   ارعي ماا اليةاسة (

 إنتامالبةا ة  لعام  مؤقا يف  عبا دتض   ا سبق أت الدراساا اليا ق  نااك  األ       
 ا يعي ا يف  ا ال ققاةة   واألي ل، العاي ل سةاسةا  ، الص رل الةمطة  عل الطبقاا الكعبة 

ةاسأ مغادا ااما لي سب وعيا الدراساا عل وسا   اخلاوم ولكل ال سب اليه جلةق 
 –وحتا   راسيت عيأ اان كاك مل الدا ال الضةق    ع  الع ام  البةا ة  هاحمليأ ارصاي

لتي    إىلارا  الاقايف( يف حتاد  سك هتا ارك ا ققاةةا  رأ اهل د  الة عة  واهل د  التعيةمة  )
ويف ظ   ةا   راس   اقي   ، سةاسة  يدددل يف  يهتا احلةاربة  ال اسع  أ كا رباوجية  ذاا 

 جملتمع الب   ه
 :خامسا: مناقشة نتائ  الدراسة

 نتا   الدراس  ال ر ة  -أ  
وميكل حصانا يف  ، ا  ايتماعة  ختت أ ورا نا القة  وارصادأحداليةاسة  نأ  األنكط 
قاا    الطب ارأل ة اركارل  اليةاسة   أ كا جتةب عل اليؤا  الاال ح    أطامل أر ع 

 الكعبة  ونأ 
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 المشاركة التقليدية  -1
 ( رب ددع العةة  حيب اركارل  التقيةدد 1-7 ك  را  )

 
اركارل  التقيةدد   أ كا لدواعأ الت ية  اعتمد الباح  عيأ التمةة  الك سةكأ    

ربةمةب اركارل  ةئ  ما ، دض  أتجيب  حاى األه لات حمدو  ااست دا   وإت ، و   التقيةدد 
ارعارجل ( يف مقا   اركارل  )  ارم التماة  أ اي أ كا و  ،ااست  لة  األنكط مل 

عل م ا  ار اطل  إياا ةا  ربعي اركارل  التقيةدد   هاحل  ة  األنكط  أوارؤسية  ما  التص د  
    أودةتمأ ودا ب يف التعاوت  وت ااربصا    سطا   ،اركت  عل الت اك اقمعأ

ربقيةددا ومؤسيةا يف التماة  هةالتص د  سي ك  لااسي ك الةا   الكك  األ ودتأقاه وسطا 
ربص ر  عأ دت   ر   الدول   إطا، ار ادلربعاونا لام  مع  أو، إ داعا   يةب ا دتطيب 

 مطالب ةا د  يف ةرتل ماه   إىل وإ ارل، مبا ال
  كا ااأ األعل   التأدةد عيى أحظأ  إذ، انتكار ألاانسا اليماا يعيت         

نصة  نسا ال ع  اربا ا  أت استاةا  ااربصا  ةيئ   يف احمليةااه وميكل   اىاألالتقيةدد  
مل  أن اععل  األو دعي  ال ع  اربا ا    ال سةبه أو، ال ع  اربا ا عل طادق وسةب إىل
، احمليةاا ااربصا  ةيئ   يف ،ااربصا  أاة  الرتربةب حيب  ،اانت ا ة  ارؤسية   كا األ

ال ع  اربا ا  أما هااربصا   عض  يف اليرات، م ظ   اجملي  احمليأ أوااربصا   ا ة  احلأ 
  ة ا ا  الرتربةب ألاةت ا وةقا  ،    انت ا ة     مؤسية  أ كا    ال سةب ةتما  يف 
 بكاا ايتماعة    إىلمةااك  اليةاس  مع ار ادل السي دك  ، التص د  را   ح يب
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 ه حض ر ايتماعاا  ا   اجملال  احملية ، حض ر لقا اا انت ا ة ، األرداا لاق ل أو 
 -  أم ردكك  الكك  اليا ق عل اركارل  التقيةدد  عل عدل 

أ اريت ي الق مأ جمم ع  مل احلقا ق الي سة ل ية  عي إىلربك  اركارل  التقيةدد   -   
ر  الطبق  ال سطأ والعيةا اليت اا  يف مصا حال  استاةا ة  لصاد   رباايع ليطبق  و امة ا

دةة  لصاحل ا الد األر ااوع   الدول  عيأ احت ا  ، ربص دتا   لااالطبقاا الدنةا األ
 هو   Economic votingوالتص د  اااتصا ي

اة  ارؤقال لة ع مل ال   نة  ربكك  عل  ةا  التم الك صةاا ال سةط  إىلالي     -    
 ه ارصي   ةقب ألي ةااربصا   ، واليام  احل  ة  ، والص  ل، الدول 
ربرتي  اركارل  التقيةدد   ك  مل اركارل  اا   عيأ الةكامل اااتصا ي اايتماعأ  -    

 والت مع والتكت  ح   ارطالب اريم س  ه، ارصاد اااتصا د  الب ت  حتقةقالت يت يف 
اانت ا ة  اربا ال ال سةط   األنكط  اانت ا ة     ال سةط  عيأ    األنكط رب  ا   -   

رب ادت يف الع ااا  ا    أوحت ا  ميقااطةا  أوولع  نسا ماحي  اانتقا  ، يف اريتقب 
 أندافوذاا  اأسيا   ألااحمد ل مل ال ع   أطامل إىلالطبقاا الكعبة  مل الص رل الةمطة  

 ه   مك ع  ومقب ل ولي ا ع ام ، سةاسة   عةة ا
ورب ددع الييط  ، الدول  ربتيكأ يف ربقد   اومل التعد د  أتودت ق نسا نظادا ح         

ااست تا  -وحصا القب   يف اركارل  التقيةدد ه ود ةد نسا الةمب الدول  يف انتقا  سةاست ا 
مكاوعاا ليما دا ا اركارل  التقيةدد  دا ا   ، ه أيأ ايةتصعد طبقاا وهتبب  -الكعيب
يف رباال   ربأق ربكارك و    ات الطبقاا الكعبة  ةئاا م ةة  ا ، ال  ايتماعة   الةالاأو
 ه  ا يع  مل ساح  اانت ا اا نضااا ليطبق  الكعبة  مضمال  ا   الدول  ، ارا  رأ 
 المشاركة غير التقليدية  -2  

  الةمطةةة   ةةة ع  التبعةةة  عيةةةأ  ةةةاود ةةةات رباايةةةع اركةةارل  اانت ا ةةةة ،  ةةةا  عيةةةأ مةةا سةةةبق     
طارا ربقد  حي ا لكا  مل اركال  اليت ختتي   ،    التقيةدد  األنكط يدددل مل  أ كا 

  الدول ه  أو اجملتمع  إماحيب طبةع  ااربصا  
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( د جل  اركارل  اليةاسة     2-7 ك  را  )
التقيةدد 

 
م ا  ار اطل    ارةظ  جتاا ارصي   مل      إياا ةاربعاف اركارل     التقيةدد  

وما العم  اليةاسأ س ي ، التمال  ح   الدول      ح   ل  وا ا ل إىلةقد دت   ، العام 
اد دت   ناحة  التمال  ح   ارمارساا  أو،  ا دي   ربعبئت ، ربعب  ةقب عل ارصاد

جتاا  إمات يأ ارصي   رب األنكط ودةت  عل نسا ار ا  ن ع  مل ه اايتماعة  جملتمع 
 ، األةقة   التالة ارت    حن  اجملتمع ال ظا    األنكط وحتقق ه جتاا الدول  أواجملتمع 
يف ارياعدل  تقد   األةقة ظ اا ال ظة   ه واإلياا ة ، التعب د  )   نامة (، التيقا ة 
  التيقا ة  يف رب ددع  ةةما اال ا ال ظة  ، محي  قمع التيعاا إىلاانضما   أوربيعاا 

مع رباايع وظة   حض ر اجملال  العاةة  حل  مككي  ، احلأ أن ردااا عيأ احملتاي  مل 
ال ع  اربا ا ارا  لي  ةاا يف مقا   ال ع   ربت ا ىالعةة   أتدعين نسا ه ما يف احلأ
احلأ  أ ةا  أو ،وحظة  ال ظة   التعب د  يف مةع وي   مكايااا    اق اته اربا ا ارعتا 
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و ربةظة  ح  ا ، ةكان   ة ل عيأ حيا  اضا   عا ال ا  عةد ما   أو عض  ح يب
أو أةااح يف احلأه ورب يا نسا الةتة   وي    بكاا ايتماعة     مؤسية  يف ربص ة  

ال ظة    ربأيت وأ  ا  ا ي   مل   صةت ا الاقاةة ه نأل واألةااحوربةظة  احل  ا ، اخل ةاا
ارقاطع  ااار  إىلوما  نسا  ، يف جتةب الةا   اا  سيع معةة  ةا و   عأ جلعة   ة اإلياا

 ه الدول  ا اجملتمع إددد ل ية  أوة اأ دعي عل الت ي  العا  
 أيرةضة  العةةة   أتةمةل الع ةةب ، ار ي ة  حنة  الدولة  األنكةط مةل  األ ةاالة ع  أما      

اريتقب  )اب   اهلةمة ( ونأ  الرتربةةب   رب ددةع  آوا حي   ربتعارض مع الدول  س ا  يف احلاجل
احلص   عيأ ربصاد   عم   عاد  را   أو ، لصق ميصقاا عيأ احلا ب ،  عاراا انت ا ة 
 أولصةةة ة     ةةةك ىلتا ةةة    ، ربي  دةةة ل أو إذاعةةةأاركةةةارل  يف  انةةةام  حةةة اري ، عقةةةد مةةةؤاا لةةة 

 ة   أمةاونةسا ه ةعةاا عةل مكةكي  مةا ةع رب ا ،آ ادلربةظة  وا   احت اية  مع  ، ياددل ما
التةدا   اايتماعةة   ة  اليةكات ) التعةادا  ربت   حنة  اجملتمةع حتددةدا   األنكط ت ميتغا  أل

  التكةةةبة  اايتمةةةاعأ إىل لإ ةةةارلمحةةة ا قمةةةع التيعةةةاا   إىلمةةةع اهلةمةةةة ( ماةةة  اانضةةةما  
التةدا   اايتماعةة  لقد حظةة  ه مةع اركايااا ، وح  ا أةااحربةظة   ، رب ددع الصدااا

ومةةع نةةسا رببقةةأ  ، واركةةارل  التأدةةةد  مةةل الةةةيف حتيةة  ن عةةة  احلةةةال  كةةك  ربعةةاول و ةيةةب ع
الةيت ربتم صة  مةع  األةعةا اربا ةال اخل ةةة  مةع اجملتمةع لصةاد  األةعةا ة أ ربةاةا  ااد واية 

ادا الطبقةةةةاا ربعةةةة إمكانةةةةة دعةةةةين نةةةسا ه الدولةةة  الكةةةةاعة  لةةةةةقمل م ار نةةةا التةظةمةةةةة  وارؤسيةةةةة 
وحتددةد ارصةاد  األنكةط ،  تقةا وانالكعبة  مع اهلةمة  الدول  وربقبي ةا لم تاحةا حلة  مكةالي ا 

 اقدددله    
 
 
 
 
 



ـــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ــ

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 المعارضة  -3  
 ( د جل  ارعارجل  اليةاسة 3-7 ك  را  )

 
، دعي الكك  الاالة  عةل م اة  ارة اطل )ارعةارض(  ة  اريتة   مةدنةا أو مة ةامل سةاسةةا    
 ة  مؤسيةة   أسالةباةم  يف اركارل    أووربظ ا مصاحل  ه اردنة  واليةاسة  األوعة ةا  لغ

 ا التةرببةدأ الةتةا   يف الكةك  ه القبة   أوارعارجلة   ، ربةظة  ارعارجلة  أويف ارطالب ارؤسية  
ارعارجلةةة   ةةة   أ ةةةكا ارعارجلةةة   ةةةاةا لاةةةة   أ ةةةكا  الككةةة  عةةةل ارطالةةةب ارؤسيةةةة  ورا  

 أو ، يف حتقةةق ارطالةب اإلحلةاحما  الت اةع عيأ الككاوي  استماار الةيت ربعةي عةل  ارؤسية 
اإلجلةةةةاا اا وااعتصةةةةاماا واركةةةةارل  يف ارقاطعةةةة  أو  إىلربعبئةةةة  ليةةةةةا  يف الت ددةةةةد  الةةةةسنا  

ااحت ام  كك  نكب يف  يق اربال وارصانع حى ديت ا  رطالب اه  أو، العصةات اردل
  ارعارجلةةة  ة ةةةا  الةةةاةا ليطةةةاي اليةةةيمة  ماةةة  االتةةة ا   الكةةةك  القةةةان ل مةةةا  ةةةمل ربةظةةةة أمةةةا

 ةةة   أو ، ارعةةةارض األ ةةةا  ةةةالاأيااسةةةت  اف  ، اركةةةارل  يف مظةةةانال سةةةيمة  ، ليمظةةةانااا
مةةل  ألاةاربةةاةا العةةة  ارعارجلةة  اخلطةال يف الكةة ارع ه لاركةارل  يف إجلةةاا اا عةة ة   ، اليةيمة 

 اإلطةاردت ق ما سبق مةع ه ي  اجملتمعأ لصاد ارقاوم  الك مة ارؤسياا  ا دبعدنا عل الت  
، الةظاي يف وي   احنةاداا يف ا رالةاا الةةا  ليدولة  الةيت ربةاةا التغةة   عةد جتا ة  قة رل دةةادا
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وربةك ةةةةئ ارعارجلةةةة  يف مطالبةةةة  الطبقةةةةاا اريةةةةةطال  تغةةةةة   عةةةةا اليةةةةي لةاا اخلارةةةة  ) ةةةةدف 
وخت ةةة  الضةةاا ب( لتةةةت  رباربةبةةاا مةةل الةةت ك  والضةةبب ، ارعةكةةة  واألوجلةةاع األيةة رحتيةة  

 ه(Talket, A.,et al.,2009:30)يف  ق ي الطبقاا الكعبة  
 اإلبداعيةالمشاركة  -4   

 اإل داعة ( د جل  اركارل  اليةاسة  4-7 ك  را  )

 ااهتا وربة صا مؤ ،  داعة  عل م ا  ار اطل ذو اخليل ال اسع   احلةالربعي اركارل  اإل       
و يب  ارصي   العام  عل ، واليةاساا البةئة ، يف  ي غ ال ا   ري  مل ال عأ  احلق ي

وحمار    ، معارجل  ال يا  اليةاسأ، ربة ةس اليام  العام ، الك صة  يف ساحاا الة ع العا 
الغده رببدو ارصي   يف سعأ ار اطة  حن  اخل  العا  ويين ال  ا د  إىلوالتطيع ، الغ  

ورباايع  التةظةماا اليةاسة (ه دقد  الت ية  ر رل مغادال  ندافاقماعة  )ول   ا   األ
اركارل  اليةاسة    ع  ارؤقااا  وأ عا ليةتا   اليا ق  عل م م  التغ  يف اسرتاربة ةاا 

ربعك   ةاناا الكك  ه يف قةادا الت ية  األ ا إىل ارتاليت ربيد مل ، اخلارية  والدا ية 
ق ن ع مل اهلامة  البةا ة  اقدددل لي ةمة  مل      ي  مل ال ضا   ما  اانعكاسة  اليا 
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رةاع  اركارل  يف  ااآلة أودبدأ الت ية    ضةي  الةكامل اليةاسأ ه الدميقااطة  واايتماعة 
 واربا رل    ، ربقد  ما ربةيا مل ارا  لةظاة  وجتمة  احلأ ، اليقا اا وااستماع را ددور

 أن ه ولكل يا ا اركارل  يف أي  انام  حك مأ  د  اركال  القادب  مل الةا   ياع 
مل ار حظ ا ص  ه يف مقا   ربقد  ارصاد العام  اب  ارصاد اخلار  لآلما ارةطق  خمةب  

و تيقا ة   عةدا عل عة ت الييط   الة مة ، اررببامل العةة   الةكامل اليةاسأ وةق عقةدهتا  أو
ول  لصاد ارةطق  اليت ربعةا ةة ا هونسا  لة  عيأ  ةا  واجل   حىاةض  ركارلت ا الا 

ارا  اايتماعأ    الاوأه ربت ق نسا الةتة   مع  رأ لياق  يف احلك م  لصاد  ك  مل 
  ي  ما يا  يف الرتا  الب اأ عل اركارل     الةمطة ه 

 -اانعكاسة  الدميقااطة -لك ا ل اليةاسة  وربيتكم  ةضةي  الةكامل اليةاسأ   ضةي  ا     
ال ااع وما حيمي  مل معال ربارببب  اليةاي اليةاسأ  إدا واانعكاسة  ربعين ر و  ال ع  ليعةة  

وال ي  اليييب ، السي دعةك ن  وهلا وي اته ال ي  ااجيايب السي دعي عل القدراا اردنة 
ن  القةا   ت عة  الةا  عل ال يا  لالا  ل ر  ةع   أو ولات ه دعي عل الةايية  اليةاسة 

ربعم  حلماد  اريت ي  وحمار   الغ   ومتا ع  أي  واحملي  ة  واانضما  ألنكط   اعة 
ربعب  عل ادر مل التيام  ربتماد      إا ك ى حى الة اد  هات ر و  األةعا  ليعةة  ما نأ 

 األسعارواررب اع  ، لال يا   أدماال اليةاي اليةاسأ وما    م إدا عل   نا مل الطبقاا 
 ولاة  االااناا البةا ة   ، ولاال ارظامل ، والغ  
دعي نسا ه ةضةي  اانعكاسة  اردنة  )اركارل  يف رةاع  القاار( إىلواتد نسا الا و        

مل اركارل  مع عد   أحدلة  ال ا ف عيأ  ك  و  -الةمب عل التم ص  ةعةاا العادا
وةةما ، ون  حدد  الةا  عل ع ااهت   اليةاس  - اىاألانا عيأ أحد   اةضية  اا عا

ذلاا العةة   ري  مل الرت      ه اررا مل رببا    املوأط،  ةة   يف ققاة  است  لة  ل مة 
ا ص  يددد  إىلوااني ا  يف حال  ال ك   ، البعد عة  أو، اإلر حالةا  عل الا ب  يف 

 األدماالا  مل   إت إىلدايع ذل  ه مل اةال سةاسة  ر دد مل ارعاة  األاما  متا ع  
ه الك ا اا ألر ا  األول د العةة   أعط لسا  ، اليةاسة  نتام لغةا  الك ا اا اليةاسة 
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ا أنعيأ اةاع    الاأي وأول االا سا   أواماوربعي  اانعكاسة  لا تةار متس س     طاع  
و ة   القدر الت ك  يف  غ  مةصب سةاسأ يف ال رتل  ، ول د  األا لةي  أنر ة   ر   

 ت أ ورا نا لا  مل  اإل داعة ااستعما  ليمكارل   أطامل أتدتض   ا سبق ه القا م 
ربغة  ال ااع يف  إىل التطيع  األم أو اد ربعطأ  ، االااناا البةا ة  ال ي  د  لالا  ل وال يا 

 اريتقب  ه
ونتةةةةا   الدراسةةةةاا ، الدراسةةةة   أسةةةةئي لدراسةةةة  ورب يةةةة نا يف جلةةةة   ع ات ةةةةا نعةةةةاض نتةةةةا   ا    

 والت ية  الكمأ ه ، اليا ق 
 مةااك  نتا   اليؤا  الاال  -

عيةةةةةةأ اليةةةةةةؤا  نةةةةةة  نةةةةةةةاك ع اةةةةةة  مبا ةةةةةةال  ةةةةةة  اخلصةةةةةةا مل  اإليا ةةةةةة حاولةةةةةة  الدراسةةةةةة       
البةا ةةةة  والاقاةةةةة   ا عبةةةورب ادةةةد األ ، الدمي يااةةةةة  والي سة ااتصةةةا د  ليةةةكات الطبقةةةاا الكةةةعبة 

 البةةةة  سةةةكات ارةةةةاطق الكةةةعبة  د يةةةد  ةةةةة    إتورةةةع    التماةةةة  رصةةةاحل اه لكةةة   الةتةةةا   
ارةةةةةةةا   رأ يف   ةةةةةةةاضواخن، ةةةةةةةاوي واجلةةةةةةة   يف ارةةةةةة ار  الي سة ااتصةةةةةةةا د  وا ت ةةةةةةةةاا ن عةةةةةةة 

وة ةة اا طبقةةة ه ظ ةةا ذلةة  مةةل  راسةة  ال ةةاوي يف ، اايتمةةاعأ واليةاسةةأ  كةةك  مي ةة ظ
العمة  ، الةة ع،   ارةطقة التالةة ليمكارل  مع ارتغ اا  األر ع الدري  الكية  ليم اور مت سب 
اانقيةا  يف ، اخلةارم إىلالية ا  ، العضة د  يف اقمعةةاا التط عةة ، اانتمةا  احلة يب، اإلجلايف
  التالة لما يف اقداو  ،  اجملتمع
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 ( ارةطق  اركانة  1)   
 (7-7يدو  را  )

 ربع ي ليمةطق  اركانة  األر ع ا تبار واو    مت سب  رياا اركارل  اليةاسة   نتا  

 احملاور
 ااطااف القيب

 5.,ميت ي الدال  اةم  ا
 2ع 2  1ع 1  2 ري  حاد  

 001, 7.169- 3.702 14.02 2.887 12.25 اركارل  التقيةدد 
  ال 

اركارل     
 التقيةدد 

  ال  001, 3.710- 5.234 22.84 4.050 21.54

  ال  006, 2.740- 3.540 13.63 3.120 12.95 ارعارجل  اليةاسة 

  ال  001, 5.745- 5.933 30.53 6.101 27.96 اركارل  اا داعة 

  367 358 إ ا 

ن  الت ددع الظامل يف ار ار  اويد حال  مل ااحنةاد الطبقأ والة عأ    الطبقاا       
له دظ ا األر عاركارل  اليةاسة   أ عا الطبق  ال سطأ عل الطبق  الدنةا يف  الكعبة  لصاد

   مت سب  رياا مةطقت  الب   الا ةية   -ربقار  ا –مث  ةاوي اجيا ة   أتاقدو  
واركارل     ، ( 14.02اركارل  ) اركارل  التقيةدد  ) أ كا يف لاة   األطاافلصاد 

(يف  30.53) اإل داعة واركارل  ، (13.63ارجل  اليةاسة  )ارع، (22.84التقيةدد  )
الطبق  ال سطأ متمة ل يف مكارلت ا ويف  إت إىلودايع ذل  ه مقارن  ارت سطاا احليا ة 

 راساا ة  ا ودم  ا عل ا ص /اررببامل اركارل   ألدرب ونسا ما  وجلع متمة  سةاسةا  
ربت ق نسا الةتة   مبا ال مع  راس  و ه اليةاسة   الطبق  ال سطأ عل الطبق  الدنةا

Wendy Tancho البةئ  اركانة  اجيا ةا عيأ اركارل  اليةاسة  ه ربأق عل  وآ اوت 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ـــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( الة ع 2)    
 (6-7يدو  را  )

 ربع ي رتغ  الة ع األر ع نتا   ا تبار واو    مت سب  رياا اركارل  اليةاسة  

  
 

 احملاور
 اإلنا  السل ر

 اةم  ا
 ميت ي
 5.,الدال 
 2ع 2  1ع 1  

اركارل   1
 التقيةدد 

13.5212 3.60236 12.7464 3.20661 3.048 ,001 

اركارل      2
 التقيةدد 

23.02 4.785 21.30 4.504 4.968 ,001 

ارعارجل   3
 اليةاسة 

13.57 3.380 12.98 3.304 2.379 ,.18 

اركارل   4
 اإل داعة 

30.01 5.863 28.46 6.354 3.416 ,001 

  347 378 إ ا  

يف متغ اا اركارل   واإلنا دظ ا اقدو  وي   ةاوي يف ارت سطاا    السل ر       
ن عة  يف  إحصا ةاونسا دعين وي   ةاوي  ال  ه نا األر ع  لصاد السل ر عل اإلاليةاسة  

احتكالا  العم   ااألالسل ر  إت إىلوما  ذل  ،  أطاط ااجتاا السل ر حن  اركارل  
التةكئ  اليةاسة  و ار  يف ارةاطق الكعبة  ذاا  أسالةبوعاجل  ليعددد مل ، اليةاسأ

وارمارس ت ليعم  اليةاسأ  األح ا ، الاقاة  السل رد ه لما أت ساح  الةكامل اليةاسأ
ل ر ودظ ا رب  ي الس ه ليتعبئ ( لأ واااحلم ا اانت ا ة    أقةا اعتما ا عيأ السل ر ) ألاا
ا نأل اإل داعة وارعارجل  واركارل  ،    اانت ا ة  لاركارل     التقيةدد  األنكط يف  ألاا

ةقبه   أر اهتل اإل ا القارا عيأ  اإلنا واحلاد  واانتقا  عل حتاك  ، جمااا ليت اك
تماعة  اركان  ااي أودعد الة ع ع م  ةارا  يف اركارل  دعك  ار ار  اليةاسة  ، وعية 
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 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

   وعام  يف التعبئ  اايتماعة ه وربت ق ، يف البةا  اايتماعأ لاراأللي ماعاا ار مك   
نسا الةتة   مع  راس  ومادك    رب تو عل اركارل  اليةاسة  يف دامبةا حة  لات الة ع 

 اليماا البةا ة  ليم تمع الكعيب أحدربعب ا عل اركان  الي سة ااتصا د  ل
Bratton,M.,1999) (ه 

 اإلجلايف( العم   3)    
 (5-7يدو  را  ) 

 ) العم  ااجلايف( األر ع نتا   ا تبار واو    مت سب  رياا اركارل  اليةاسة  
 اةم   ا دعم  دعم  احملاور

 ا
 5.,ميت ي الدال 

 2ع 2  1ع 1 
 001, 4.924 3.239 12.82 3.864 14.32 اركارل  التقيةدد 
اركارل     

 يةدد التق
23.36 5.623 21.87 4.398 

3.521 ,001 

 120, 1.557 3.299 13.19 3.533 13.66 ارعارجل  اليةاسة 
 002, 3.186 6.167 28.88 5.897 30.63 اركارل  اا داعة 

  567 158  إ ا 

واليةعأ اقةا  حنة  ت نةاك ع ا     الكع ر  اريئ لة  اايتماعةة  إمث  اةرتاض دق          
مل اقدو  اليا ق وي   ةاوي يف مت سب الدري  الكية  ليم اور  أربتض  هالت اك اليةاسأ

ربعةةةة د  اإلجلةةةةايفققاةةةةة  العمةةةة   إت إىلودايةةةةع نةةةةسا ه اإلجلةةةةايفليمكةةةةارل  ومتغةةةة  العمةةةة   األر عةةةة 
، ربةةةؤ ي ققاةةةة  العمةةة  اقيدةةة ،  ةةةالطبع ،إجلةةاةةا  اركةةةارل  اليةاسةةةة  رةةةل دعميةةة ت عمةةة   أ ةةكا 
وطمة ح ور بة   ، م دةد مةل الةكةامل اليةاسةأ إىلوجلةع  ارة ار   ، اااتصةا د  األوجلاعربا ي 

ا دتة ةةةات ال اةةةة   -ربعبةةة  عةةةةل نضةةة  الك صةةةةة –يف التغةةةة ه ات العمةةةة  وحتمةةة  اريةةةةئ لة  
 لاةةاليمعارجلة ه وربتمكةةأ نةسا الةتة ةة  مةع  راسةة  ويةاق و عةةل اقماعةاا ارتدنةةة  طبقةةا واأل

 ةا  يف ار اراا اردنة  وارعي ماا اليةاسة  واي  العم   ا ا ربعال مل نهتمةكا لالةيا  أل
 نا البةا ة    دوت اصدهأعبا د دد مل 
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 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ـــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ( اانتما  احل يب         4)  
 (1-7يدو  را  )

 )متغ  اانتما  احل يب( األر ع نتا   ا تبار واو    مت سب  رياا اركارل  اليةاسة  

 احملاور
    مةتمأ دةتمأ

 اةم  ا
ميت ي 
الدال 
 2ع 2  1ع 1  5.,

 001, 6.176 3.265 12.98 4.837 16.62 اركارل  التقيةدد 
اركارل     
 التقيةدد 

28.97 6.789 21.87 4.345 9.016 ,001 

 001, 5.787 3.175 13.13 5.023 16.47 ارعارجل  اليةاسة 
 001, 3.779 6.065 29.07 6.628 33.12 اركارل  اا داعة 

  691 34 إ ا 

اانتمةةا  احلةة يب  أت أربتضةة  ، وةقارنةة  ال ةةاوي يف ارت سةةطاا  ةة  ارةتمةة  و ةة  ارةتمةة      
احل  ةةةة  واردنةةةة  وسةةةب  األوعةةةة ا ر ةةة   ةةةا  أ ةةةكاهلعامةة  وحمةةةاك اجيةةةايب حنةةة  اركةةارل   كاةةةة  

 سةالةباأل و ةةا  ، ارا  اليةاسأ واايتمةاعأ   ية  عةا  رأ وجلع   ، الطبقاا الكعبة 
الطبقةاا  أتو ارة  ، اليةاسةة  حاجلةال يف التعبئة  اليةاسةة  األح ا ربظ   أن  إاارؤسية   

 هلا  ص ر حية  ون عة  ه األح ا ر   استمال     األح ا الكعبة  نأ اليت حتةب 
 
 
 
 
 
 



ـــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ــ

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ( العض د  يف اقمعةاا التط عة          7)  
 (1- 7يدو  را  )

 عل ال اوي    مت سب  رياا اركارل  اليةاسة  والعض د نتا   ا تبار واو ليكك  
 5.,ميت ي الدال  اةم  ا    عض  عض  احملاور

 2ع 2  1ع 1 

 001, 3.863 3.231 12.97 4.530 14.50 اركارل  التقيةدد 

اركارل     
 التقيةدد 

24.44 6.274 21.90 4.409 
4.688 ,001 

 005, 2.799 3.220 13.17 4.145 14.25 ارعارجل  اليةاسة 
 001, 2.939 6.086 29.02 6.340 31.11 اإل داعة اركارل  

  641 84  إ ا 

اركارل  اليةاسة له   وأ عا اقمعةاا التط عة   إىلن  نةاك ع ا     اانضما       
لك    ةاناا اقدو  اليا ق عل وي   ع ا  اجيا ة  لصاد العض د  يف اقمعةاا 

ما ربغادا اركارل  الط عة  لكك  حقةقأ  إىلودايع ذل  ه األعضا ض د  عل    الع
 إ اامةضي  العةة  ال ع  ال ا ي اربا ا مل  وإت ، اردنة  ااجيا ة  دالةالتقليمكارل  مل 

وربت ق نسا الةتة   مع الرتا  الب اأ عل ع ا  ه الصدااا ورب ددع ا لةكامل ط عأ م ادي
 اردنة  واليةاسة  وةاعية  اركارل  اليةاسة ه  األوعةااخناامل يف 

 اخلارم         إىل( الي ا  6)  
 
 
 
 
 



ـــــــدراسة ميدانية للطبقات الشعبية بمدينة بني سويف: أنماط المشاركة السياسية ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــ  ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ223ـــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (11-7يدو  را  )
 اخلارم إىلنتا   ا تبار واو عل ال اوي    مت سب  رياا اركارل  اليةاسة  والي ا 

  
 

 5.,ميت ي الدال  اةم  ا مل دياةا اخلارم إىلساةا  احملاور
 2ع 2  1ع 1 

 001, 6.634 3.024 12.64 4.038 14.47 اركارل  التقيةدد  1
اركارل      2

 4.382 21.84 5.418 23.12 التقيةدد 
3.315 ,001 

 005, 1.198 3.188 13.20 3.745 13.53 ارعارجل  اليةاسة  3
 001, 3.441 6.106 28.78 6.092 30.51 اإل داعة اركارل   4

  521 204 إ ا  

يف مت سةةةب الدريةةة  الكيةةةة  ليم ةةةاور  إحصةةةا ة  جلةةة  اقةةةدو  ويةةة   ةةةةاوي ذاا  الةةة  د     
 إىلاليةة ا  أسةةا ا د يةةد ربقةةار  عيةةأ  أنةة  أي، اخلةةارم إىلليمكةةارل  ومتغةة  اليةة ا  األر عةة 
احلقةا ق الي سةة ل ية  الاا تة  ونةأ الا بة  الكةدددل يف الية ا مةع  قةا   أحةدربةيد نةةا ه اخلارم

اخلةةةارم لةةةدي الطبقةةةاا  وحةةةىا طةةة ذم  ةةة  ما ةةة   يف الةةةدا   نةةةرل ألارعارجلةةة   ةةةارم الصةةة  
الكع ر  عد  الاجلا واامتعاض نأ احلال  اليا دل رةكانة   ارعارجل  يف  أتنسا دعين ه الكعبة 

اجملتمعةة   األدمة ربظ  حت  وطةأل  ، ا  التالدا   واخلارم مع البقا  عيأ اب   نةمة  الدول  ه
 ةة  ربضةةع ، وربكةةغة  الكةةبا  األيةة رحتةة   قةةااراا وداردةة   الةةدع  ورةةةع يف اريةةتقب  ولةةل  حةةى
 هول   وما حت  الااا   اايتماعة الد
 
 
 
 
 



ـــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ــ

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

 ( انقيا  اجملتمع  5)     
 (11-7يدو  را  )

 قيا  يف اجملتمعوإننتا   ا تبار واو عل ال اوي    مت سب  رياا اركارل  
 5.,ل ميت ي الدا اةم  ا مل دةقي  انقي   احملاور

 2ع 2  1ع 1 
 796, 294. 3.560 13.06 3.418 13.17 اركارل  التقيةدد 

اركارل     
 4.835 22.21 4.712 22.20 التقيةدد 

-.038 ,970 

 549, 600. 3.836 13.12 3.261 13.32 ارعارجل  اليةاسة 
 478, 710. 6.294 28.88 6.123 29.33 اركارل  اا داعة 

  112 613  إ ا 

ليمكةارل  عةل اانقيةا   األر عة   كا نةاك ةاوي     ال  يف مت سب الدرياا    األ     
مثةةة   إت إىلودايةةةع ذلةةة  ه لانةةة  ال ةةةاوي لةيةةة   ةةةالكب ل  وإت - ا ةةة  اجملتمةةةع  ةةة  اجملتمةةةع 

ونةسا  ، العةةة  ربعةي عةل الظية  استكةعاا الةبعا أةعةا حقا ق ايتماعة    ةا ةة  ظةانال ربكةك  
  ةكا ور دت ا أل، اركك ا والت دداا أن    ري     عد  اارب اي عل حتددد  لة  وي  

 ه اليةاسة و ةا  واجل  ليةكطا  ، التضامل اايتماعأ
 مةااك  نتا   اليؤا  الاا ع -
عةةةل اليةةةؤا  عةةةل ويةةة   ع اةةة   ةةة  حمةةةاور  اركةةةارل  اليةاسةةةة   اإليا ةةة حيةةةاو  نةةةسا اقةةة      

 هو وميت ي اليةاي والا د  الطبقة سكات الطبقاا الكعبة      ارأل ة  أوارتعارة  
 

 
 
 



ـــــــدراسة ميدانية للطبقات الشعبية بمدينة بني سويف: أنماط المشاركة السياسية ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــــــ  ـــــ

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ـــ)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (12-7يدو  را  )
 لدراس  ال اوي    التعية  ومتغ اا اركارل  أحدنتا   حتية  التبادل يف اجتاا و 

 Fاةم   الدال 
 مت سب ارا عاا 

 رياا 
 احلاد 

 البةات ارتغ  جمم ع ارا عاا

 اركارل  التقيةدد  ما    اجملم عاا 619.155 5 123.831 11.214 000.

11.042 
  ا   اجملم عاا 7939.458 719
 إ ا  8558.612 724

.003 
3.579 

اركارل      ما    اجملم عاا 393.070 5 003.
 التقيةدد 

21.964 
  ا   اجملم عاا 15792.329 719
 إ ا  16185.399 724

.060 
     ا 

 ارعارجل  اليةاسة  ما    اجملم عاا 118.801 5 23.760 2.128

11.167 
  ا   اجملم عاا 8028.790 719
 إ ا  8147.592 724

.000 
11.802 

 

 اإل داعة اركارل   ما    اجملم عاا 2075.453 5 000.

27.21 
  ا   اجملم عاا 25287.229 719
 إ ا  27362.681 724

متغ   إىلاليت ربايع  األر ع  راس  ال اوي يف مت سب الدري  الكية  ليم اور مل       
د جل  اقدو  وي   ةاوي ذاا  ال  ه التعية  )ا تبار ف ( لم   لييةاي الطبقأ

واحمل ر الاا ع ، واحمل ر الاال اركارل     التقيةدد  ، اركارل  التقيةدد  األو يف احمل ر  إحصا ة 
ونظاا ل ي   ةاوي ه  استاةا  احمل ر الاال  ارعارجل  اليةاسة      ال  داعة اإل اركارل  

  post hocاست دا  طادق  الت ية  البعدي  إىلمعة د     مت سطاا يف التعية  ني أ 
ربعيةما  األا الطبقاا الدنةا  أترب جل  نتا   الت ية  البعدي ه ةما ال ئ  ورا  نسا اا ت ف

عيأ عك  الطبق  ال سطأ الدنةا  األر ع ا أ كاهل اركارل  اليةاسة   يف ربأق ا   األا نأ 
الطبقاا الدنةا ما دال  لدد ا  إت إىلاجيايبه ودايع ذل   ربأق ذاا  العا ذاا التعية  



ـــــــ املجلة العربية لعلم الاجتماع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  3029 يناير( 32عدد )ــ

 (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ222ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)

 

   رب دد لدد ا   ت اركارل  ا ربقد  هلا الكاا الةمطة  ة أ ربكعا  ااحباطاا ألربص راهت
 ه اليةاسة  الييبة  والا ىالكع ر  اهلامكة  والضغب 

ال اري    الطبقت  رايع طادق  ربكك  احل  العا   رأاودت ق نسا مع اقاامكة  اليت       
لي  د ةياندهتا الي مل الطبق  ال سطأ ح  الطيب وطبق  مأي رل و ولسا الطبقاا العامي  

  جلةق  ميتقبي  مل ةتظ  عيأ حبةي   ا ال ققاةة، س ا  يف القطاع الاوأ و   الاوأ
وربيتةيل الطبقاا الكعبة   قب   اسرتاربة ةاا اهلةمة   و    راد   التغة  -ن  – ار ادل

نسا الكع ر  أسبا هوربيرتس  اقاامكة  اقدددل يف  اح   الةالاأوي ربقيةماا أحدا أنول
ي عل ربع، ا رارا ا الب ققاةة  يامدل    مةت   ا ربتم ص /مع ول  عل الدول أنيف 

 إرجلا ربظ ا  وما حادص  عيأ ، طبقة   ة ل عل   ناه وهلسا أةعا  أوطادق  حةال لية  
 أ كا الطبق  ال سطأ ال ق ل ةما دال  رباي يف  أما هاحلك م  ول  عيأ حيا  مكارلت ا

 أقااة   ه تبقأ اركارل   غي ا الكا  ة، طم حاهتا ال كاد  إىلاركارل  اليبة  لي ر   
 العك ل أ غ اا البةا ة  عيأ حت ة  نسا التطيع  عا ارت

 ( 13-7يدو  را  )
 د جل  معام    س ت    حماور اركارل  اليةاي البةا أ والاقايف

 **198. **219. **204. **110. **159. اركارل  التقيةدد 
 040. **109. **107. 032. *095.- اركارل     التقيةدد 
 024. 102. *076. *076.- 065.- ارعارجل  اليةاسة 

 **199. **233. **196. 034. 034. اإل داعة اركارل  
الدري  الكية  
 ليمكارل 

.007 .037 .204** .233** .166** 

والسي ، يف معاة  اقا الت اع     حماور اركارل  واليةاي البةا أ الاقايف اإليا  ربة صا      
يف مت سب الدري  الكيةة  ليم ةاور  إحصا ة اررببامل  ربب  مل اقدو  اليا ق وي   معام ا

ح ةةةةة  ، سةةةةةة اا التعيةةةةةة  ،الةةةةةد   ، يف احلةةةةةأ اإلاامةةةةة مةةةةةدل ، مت سةةةةةب العمةةةةةاو ةةةةة  ) األر عةةةةة 
لةةةات   ، وإتاركةةةارل  أ ةةةكا طةةةا ي جلةةةعة  عيةةةأ لاةةةة   ربةةةأق (ه دعةةةين نةةةسا ويةةة   ااسةةةت  ك
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 إىل ا دك  ، ارعارجل  اليةاسة يف احلأ يف اركارل     التقيةدد  و  واإلاام عكيةا مع العما 
 األوجلةةاعحتيةةل يف ، م دةةد مةةل اخلص رةةة  احمليةةة ، اركةةارل  يف اريةةتقب  أطةةاملاسةةتماار  عةةا 

الظةةاوف البةا ةةة  ا اةةار   ،إذته والا بةة  يف ااسةةت  ك، ددةةا ل سةةة اا التعيةةة  ، اااتصةةا د 
اةد ربعةة و ، اح  ارصةاد ميةتقب  ة  مثةة  ربغة اا يف سة ، ارنةة االاانةاا عيةأ حمةاور اركةارل  

وربتة  الةتة   اليا ق   ه  الةاحل األر ع ظ  ر حماور يدددل ليمكارل  متم صي  مع احملاور  إىل
مةةل اركةةارل  الكامةةة  وةقةةا رتغةة  التعيةةة  لم ةة  م جلةة عأ  أ ةةاي أ ةةكا مثةة   أتلةةةا اةةةرتاض 

  هوجل   الت ية  العاميأونسا ما أ،  و ةا أ يف ربككة  اخلطا  الام ي ليطبقاا الكعبة 
 مةااك  نتا   اليؤا  اخلام  -

د جل  نتا   الت ية  العاميأ عيأ ارتغ اا ال اعة  ارتكبع  و رياا  (14-7يدو  )
 اركارل  اليةاسة   عد التدودا

  ري  التكبع 1احمل ر ال اعأ 
 ه411 اليةاس  ميكل أت ربصي     الةا  أتليةا   أوجل 

 ه537 ل سةاسة   دف م دد مل ارعاة  اليةاسة مل اةا ألاا أربا ع
 ه174 ا ر ة  أنعيأ اةاع    الاأي وأول االا سا   أواماأطةع 

 ه111 الت ك  يف  غ  مةصب سةاسأ يف ال رتل القا م 
 ه161 الك ا اا  وت   ن  ألر ا  األول د  أعطأ

  ري  التكبع 2احمل ر ال اعأ 
 ه311 ارالت اةع عيأ الككاوي  استما 

 ه641 اركارل  يف ارقاطع  أو العصةات اردل
 ه641 اإلجلاا اا وااعتصاماا إىلالت ددد  السنا  

 ه517 اركارل  يف إجلاا اا عةة  
 ه524  يق اربال وارصانع حى ديت ا  رطالب ا

 ه662 مكتب احملاةظ ولبار اريئ ل  أما ربةظة  وا اا 
 ه474 ارعارض األ ا  الاأيااست  اف 
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  ري  التكبع 3احمل ر ال اعأ 
 ه114 ااربصا  ةيئ   يف احمليةاا

 ه561 أي م ظ   اجملي  احمليأ أوااربصا   ا ة  احلأ 
 ه715 ااربصا   عض  يف اليرات

 ه611 اجملال  احملية  إىلرب ي    أوحض ر ايتماعاا 
 ه751 حض ر لقا اا انت ا ة 

 لتكبع ري  ا 4احمل ر ال اعأ 

 ه757 آ ادلربةظة  وا   احت اية  مع 
 ه641 لصق ميصقاا عيأ احلا ب
 ه611 رب ددع  عاراا انت ا ة 

 ه541 احلص   عيأ ربصاد   عم   عاد  را   أو عقد مؤاا ل 
 ه713 اضا   عا ال ا  عةد ما   أو عض  يف ح   سةاسأ

  ري  التكبع 7احمل ر ال اعأ 
 ه735 احلأ مع اق ات ربةظة  ح  ا أو أةااح يف

 ه511 احلأ أ ةا  أو، مةع وي   مكايااا    اق ات
 ه731 لالا  ل واحملي  ة ،  أا    ت عة  الةا  عل ال يا 

 ه714 احلأ أن رب ددع ردااا عيأ احملتاي  مل 
  ري  التكبع 6احمل ر ال اعأ 

 ه444 ارةطق  أن أ ارك يف أي  انام  حك مأ  د  
 ه611 ربعم  حلماد  اريت ي  وحمار   الغ    كط   عة انض  ألن

 ه512 أربا ع أي  ك ى ريئ   لب  حى ا س حقأ عةدا
  ري  التكبع 5احمل ر ال اعأ 

 ه511  ع رب اةعاا عل مككي  ما
 ه772 حض ر جمال  عاةة  حل  مككي  يف احلأ
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 ه621 احلأ أن رب ددع ردااا عيأ احملتاي  مل 
  ري  التكبع 1اعأ احمل ر ال 

 ه471 اركارل  يف مقاطع  سيع أو الد    يف إجلاا اا
 ه611 ربي  د ل أو إذاعأأ ارك يف  انام  ح اري 

 ه651 ياددل ما أولص ة     ك ىلتا   
 ه316 وااستماع  را ددور ح  ، اركارل  يف لقا اا

  ري  التكبع 1حمل ر ال اعأ 

 ه717 مةااك  اليةاس  مع ار ادل
 ه652 االت ا   الكك  القان ل ليمظانااا

 ه334 اركارل  يف مظانال سيمة 
  ري  التكبع 11احمل ر ال اعأ 

 ه515 التص د  يف ل  اانت ا اا العام  القا م 

 ه753 التص د  را   ح يب
 ه711   صة  وح  ة  أو إع مة أ ارك يف اانت ا اا  وت جلغ مل 

ليمكةةةارل  وظ ةةة ر  األر عةةة عةةةل ويةةة   ع اةةة  ا صةةة   ةةة  احملةةةاور  اإليا ةةة حيةةةاو  نةةةسا اقةةة     
  ةا ة  وققاةة  يدددل لامة  ربةبؤ عل حماور يدددل يف اريتقب ه دقرتح اقدو  اليا ق أ كاا

 عكال  ع ام  ربي ي اركارل  ونأ 
ت اليةاسةة  ميكةةل أ أتليةةةا   أوجلةة     ربكةةبع عيةةة  ميةة  متغةة اا نةةأو األالعامةة   -1   

وة ةةةة  ليم اطةةةةة  ، الق مةةةةة الا دةةةة  احمليةةةةة  ا  إىلوربكةةةة  نةةةةسا ارتغةةةة اا ه ربصةةةةي   ةةةة  الةةةةةا  هه
ليدول  احلددا ه ودقةرتح ربيةمةت  ا جما  لي عام  ا ااندمام يف ال ااع ال عيأ أنوالت اماهتا عيأ 

 (ه)الا د  احملية  الب ت 
 ، اةةةةع عيةةةأ الكةةةكاوي  اسةةةتماار  ربكةةةبع عيةةةة  سةةةبع  متغةةة اا نةةةأ  الت  العامةةة  الاةةةال -2   

اخن ةةةاض وعةةة وف عةةةل  إىلاركةةةارل  يف ارقاطعةةة  أو العصةةةةات ارةةةدلههه وربكةةة  نةةةسا ارتغةةة اا 
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دع ة  عةل  أون عة  الت    الدميقااطأ السي اد ميتمل  ضب الةةا   إىلرةا دايع ، اركارل 
اا م ايئة   ةا مع حدو  ربغ    كا مل  ا ال القة مل واامتعاضه وربظ ا نسا األ إ ااي  

 ةةةةة   الة مةةةةة د دةةةةد معةةةة  رةةةةةع سةةةةةق  اركةةةةارل  يف ااخنةةةةاامل الكةةةةعيب يف اليةةةةةي لةاا اليةاسةةةةة  
 اانت ا ااه ودقرتح ربيمةت ا ) االت ا  الغاما (ه

  ربكةبع عيةة  مية  متغة اا مة ةا   ااربصةا  ةيةئ   يف احمليةةاا ههه العام  الاال  -3    
 أولطبقةةاا الكةةعبة  رب ضةة  الع اةةاا الك صةةة  اربا ةةال مادالةة  ا إىلوربكةة  نةةسا ارتغةة اا 

مةل التصة د  يف  ألاةا ةل مياية ن  يف اجملةال  احمليةة   األرةداا احلةدد  الة  ي مةع ارة اطة  
الت ةةةاع ا ال يةةة   ال يةةة  لعةةةد  حضةةة ر يف اليرةةةات ونةةةسا ربعبةةة  عةةةل  أواانت ا ةةةاا الدوردةةة  

  التماة ا احملية ( ه ودقرتح ربيمةت ا )ااربصا ، ااستةا  الكعيب
 ، آ ادلالعام  الاا ع   ربكبع عية  مي  متغ اا  ونأ  ربةظة  وا   احت اية  مع  -4    

، مةل اية  ربع دة  مة ار  اركةارل  إت إىلوربك  نسا ارتغة اا ه لصق ميصقاا عيأ احلا ب هه
  اسةةةةا ي ل الةةةةيت ربصةةةة   ةةةةار اط االةةةةةاراليةاسةةةةة  ايةةةة   األحةةةة ا ا ةةةةد مةةةةل ربةةةة ةا ل لبةةةة  مةةةةل 

 ةةةة  ارال دةةةة  واحمليةةةةة ه وربيةةةةتكم  نةةةةسا الةةةةدور ارالةةةة ي التةظةمةةةةاا  ور ةةةةب، ارالةةةة  إىلاليةاسةةةة  
ربة صةةا  ، التط عةةة  يف التعيةةة  ارةةدل لضةةع  ااعتبةةار ارؤسيةةأ يف اجملتمةةع اليةاسةةأ وارةةدل

عةيل عةل القةة  ولةية  م ،  ة  ارة اطة  مأل ةة ربقيةدد   أ كا الع ا     ارال د  واحملية  يف 
 وميكل ربيمةت ا )ال   ل    ارال د  واحملية (ه ،  العام 
متغة اا مة ةا  ربةظةة  ح ة ا أو أةةااح يف احلةأ  أر ةعالعام  اخلام    ربكبع عيةة   -7     

ويةةة   حالةةة  مةةةل احلةةة ار /احملا قةةةاا اليةاسةةةة   ةةة   إىلمةةةع اقةةة ات ههه وربكةةة  نةةةسا ارتغةةة اا 
وخت   مل حةدل اركةك ا ، وققاةة ، ايتماعة ، الةيبة  س ا  ربةظةمة  ار اطة  عيأ ار ار 

 (هاحملية ه وميكل ربيمةت ا )ااربصااا التعب د 
  اركةارل  يف الةيام  احلك مةةة ههه العامة  اليةا    ربكةبع عيةة  قةة   متغة اا مة ةا -6    

يف احلك مةةة  يف ربقةةةد  والاقةةة  ، وربعةةةي عةةةل الع اةةة   ةةة  مةةةة   ارةةة اطة  والتصةةةاةاا اليةاسةةةة 
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 ، والاقةةةة  يف اسةةةةت ا   اريةةةةئ ل ، ومحادةةةة  اريةةةةت ي ، التةةةةدا   اايتماعةةةةة  لةةةةاليام  احلك مةةةةة 
 وميكل ربيمة  نسا العام  الاجلا عل احلةال  ه والاجلا عل احلةال

   ةع رب اةعةاا عةل مكةكي  مةا ههه وربكة  العام  اليا ع  ربكبع عيةة  متغة اا مة ةا -5    
ا اعةةد الةةد    يف العميةةة   إىلاركةةارل  الاوربةةةةة  ليمةة اطة  الةةيت ا ختضةةع  إىلاا نةةسا ارتغةة  
حتال ا الص  ل اليةاسة     دتمتع ار اطة  ةة ا  اد  اا تةار الط عأ هوميكل  آو، اليةاسة 

 ربيمةت ا ) االت ا  اليةاسأ الط عأ (ه
كةارل  يف مقاطعة  سةيع أو الةد    متغة اا ونةأ  ار أر ع   ربكبع عية  العام  الاامل -1   

 أولصةةةة ة     ةةةةك ىلتا ةةةة    ، ربي  دةةةة ل أو إذاعةةةةأأ ةةةةارك يف  انةةةةام  حةةةة اري  ، يف إجلةةةةاا اا
 أت إىلوربكةة  نةةسا ارتغةة اا ه وااسةةتماع  رةةا دةةدور حةة  ، اركةةارل  يف لقةةا اا ، يادةةدل مةةا

  التقيةةةةةةدي والكةةةةةك ، الت ي ةةةةةاا حنةةةةة  اركةةةةةارل  مةةةةةا دالةةةةة  مارببطةةةةة   الةةةةةدور اليةةةةةةا ي ليدولةةةةة 
، ربتضةةةةق نةةةاما اركةةةارل  و ارةةة  مةةةع ايةةة  ارةةة ار  الي س ااتصةةةا د  أولي ك مةةة  الةةةيت ربيةةةم  

الاعةة (ه وميكةل ربيةمةت ا ) التكةةع  -ونسا ع ةد الطبقةاا الكةعبة   الدولة  واحلك مة   )الدولة 
 ليةا ل الدول  (ه

االتةةة ا   ، ةةادل  ربكةةةبع عيةةة  قةةة   متغةة اا  مةااكةةة  اليةاسةة  مةةةع ارالعامةة  التاسةةع -1   
لانةةة    وإتحتةةة اا ايتماعةةةة   إىلوربكةةة  نةةةسا ارتغةةة اا ه  الكةةةك  القةةةان ل ليمظةةةانااا هه

لةةةة   الضةةةةاورل ات دكةةةة ت مصةةةةاحب اررب ةةةةاع يف  أنةةةة اا ، يةةةا ا عةةةةي ارظةةةةانااا يف الكةةةة ارع
 ةةةةةةةا د جلةةةةةة  ات التعبئةةةةةةة  اةةةةةةد  ربكةةةةةةة ت  ةةةةةة  لاةةةةةةةة  الكةةةةةةةاا    ، ااخنةةةةةةاامل يف العميةةةةةةةة  اليةاسةةةةةةة 

 وميكل ربيمةت ا )التيام  اليةاسأ(ه تصا د   وت استاةا الي سة اا
  ربكةةبع عيةةة  قةة   متغةة اا ونةةأ  التصةة د  يف لةة  اانت ا ةةاا العامةة  العا ةةا -11     

ونةةةسا الةكةةةةامل ، الكةةةةك  التقيةةةةدي ليمكةةةةارل   إىلوربكةةة  نةةةةسا ارتغةةة اا ه العامةةة  القا مةةةة  هه
ي  القةةةا ل والة بةةة  اليةاسةةةة  ومةةةا دالةةة  ونةةةسا الةةةة ع د ضةةه اايتماعةةةة  األطةةةام يةة   يف لاةةةة  

 (هميكل ربيمةت ا )اركارل  ارأي رلالطبقاا الكعبة  مقةدل   ه و 
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 :: استنتاجات عامةسادسا
اركارل   أطامل راس  سا ق  ربتةاو   الكاح والت ية   أيا رب يد يف حدو  عيمأ          

ا مل ال ايب ربقد  حماول  مقارته مل نةا  ا أو ا   الطبقاا الكعبة  عيأ حن   ام  
مكارل  الطبقاا الكعبة   إتأوجل   الدراس   هيف طادق ط د  ليةضا  اليةاسأ أولة 

 سا خنال  الرتا  الب اأ ر   ه وطا ع ا ارعايف، وظاوة ا اجملتمعة ، لةي  نا ع  مل م ار نا
 ، أعبا اتصا د الطبقة   يبب ددا ل ال اوي اا عبا   األعبا ا وااع  حت   ي  مل األأن

ااستبعا  مل الت اعاا اايتماعة   ، أعبا الكع ر  الظي  يف رب ددع الد   ةيت دارب  الدنةا
 أعبا  ، ااستبعا  مل ال  ا د الك صة  ليتكام  اايتماعأ ، أعبا )نقمل اركان (

لالص   اااتصا د   ااستبعا  مل التةظةماا العام  واخلار  واليت ربةت  ال ا  اايتماعة  و 
قا أمل ربت-لة ع لم د اا طبقة  ةارا  لك   الةتا    ور التعية  وا،  أدضاه م أوالتعية  والت
و اندات عيأ رباايع القة  ارؤسية  مقا   القة  الاقاةة  لغةا  التةيةق مع  - الت  اا

ع ول عيأ  ةا  واجل  لتةظةماا اجملتمع اردل  ا يع  ه حمية  أيةدل أيالدول  عيأ 
 ونسا اضة  نظاد  حتتام لب   يف اريتقب ه ، كارل  الطبقاا الكعبة   وما  ارم  وا انام

أظ اا الدراس   ةا  واجل  ليمةان الدميقااطأ او ارظي  اليةاسة  احلامة   ا يع          
مل ارعارجل   أ كا رباايع  ساح  ارصاد لصاد ه ساح  اانت ا  ربةكب لكك  وحةد

 إتودد  ذل  عيأ ه   عيأ ااستةا  واامتعاض مقا   ح م  مل ال ع  الك مة  القا م
ااررببامل العض ي – يل الطبقاا الكعبة   الدول  ربعك  ادر لب  مل  ةا  التم ص  

والتكةع ، ال   ل    ارال د  واحملية ،  يبب ال   ل    الت اعاا واخلياا احلةاربة  - ا
الطبقاا الكعبة   اع  جمتمعة   أتوا ربة أ نسا الةتا   ه  رلارأيواركارل  ، ليةا ل الدول 

ا وار رم د   إىلالام د  الصامت   أ وارنامع ذل  ختط  ، رب كا سةاسةا لما رب كا ايتماعةا
 -البةا ة  والاقاةة   عبا األ –وجتاود الا د  الة عة  ، يدددل  ادط  اررب اع اريت ي التعيةمأ

واالت ا  ، الاجلا عل احلةال، ااربصااا التعب د  ،اامل ار ايئااخن، ما  الا د  احملية 
اخلاوم مل  إت هالاقايف إنتاي اوالتيام  اليةاسأ  ا اد د سع مل  ا ال ، اليةاسأ الط عأ
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ارا  الاقايف )التعية ( دعةد ا ص   رأ الدا ال الاقاةة  الضةق  اريت يك  واريتقبي    ض  
، ققاةت ا اليادع إدقاعدول  و ااأ الطبقاا  طادق  ربعا   نضا  الطبقاا الكعبة  مع ال

 ه ومصطي اهتا الكعبة ،  ةلالغت ا ار، الكيماا اهلا ط 
ارعاة  اليةاسة  اقدددل عل حماور يدددل ليمكارل   إىل  سا الطادق  نص        

ييدنا مع ذل  ربظ   عا ال   اا أو الكق ي يف   األر ع ربتم ص /ربارببب  احملاور 
ا رجلع   ا   لت  سةاسة  م ةمة )اب   نةمة  الدول  أنا رب اي   طا ناليةاسأ أل

الع ا     الدول  والطبقاا  إت، األماه يف ناد  والتعادا مع ا( ومل الصعب ةطام ا
البيطا  عيأ ط ذم مل  إابا ع ا  ربعتمد عيأ مدي  إطاالكعبة  لةي  ع ا  اخل   الكا 

ه  مةطق  جمتمعة  وسطأ )  تعب  اقاامكة  اقدددل   الت ادت يف الع ااا(الدول  ربق  يف
وا ربةكا الةتا   وي   حتاك يف نسا الدا ال الاقاةة    ض  التعية  والة ع  ة  حتيي  

ربص  الكتي  الرتوجية      إت إىلالكتي  احملاددل    مةت   ققاةةا )ربقب  اهلةمة ( طادق ا 
التصاد مع الطبقاا  إىللت ام عل ع لت ا/ ا صي ا ، الااةض  لي ةمة ، ارك ال ققاةةا

    ميتقبية  عل ع ا  الطبقاا الكعبة   بعا  األ  ه ودطاح ار جل ع  اىاأل
م دد مل  ألي   اىاألأو  راساا يف اردت  ، واجملتمع اردل  ، الطبقاا اايتماعة  العيةا

 دب اايتماعأهارعاة  اليةاسة  لة ع مل الت ا 
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