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عة مشغن، ومتخصص في السياسة املقارنة أستاذ العلوم السياسية في جام :مارك تسلراملؤلف 

 عاشوا فترات طويلة في العالم العربي. نالقالئل الذي ماء األميركيينودراسات الشرق األوسط، من العل
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درة التي منحته ق ،ز بكثرة متغيرات البحثيتمي   ،2015عام  ،نكليزية، الصادر باللغة ال "مارك تسلر"كتاب 

 .دةوالسالم السياس ي من جوانب عدي ،رة العالقة بين املواطنين العاديينعلى الحاطة بظاه كبيرة

خذ في وإنما أ ،(ألفرادا)الجزئي[ ] امليك يكتف باملستوى لم ؛ فاملستوى  ثنائيالتحليل  اعتمد الكاتب

، ومتغيراته ،ية واالجتماعية(البيئة السياسية واالقتصاد]الكلي[ )أحوال  كروياملستوى املا الحسبان

ا تؤثر فيوع
ً
ها شروط  على املستوى الفردي. بعًضا، عالقة املتغيرات ببعضها د 

بؤرة  فيه د الكاتبيحد   ،"انحدار وانبعاث اإلسالم في القرن العشرين"بعنوان  املسهبة بمقدمة الكتافي 

 .في الحكومة والشؤون السياسية "سالممكان ال " دتحديأنها الحاجة إلى  على ،تركيز الكتاب

وسط الشرق أ تحول باتجاه االبتعاد عن السالم في ولىال جرى في  :كاتب مرحلتين مفصليتينالويعرض 

 :فريقياوشمال أ

 بحجة الدفاع عن العلمانية والوحدة القومية. ؛الحياة السياسية عسكر فيبسبب تدخالت ال :في تركيا -

  .بسبب املواجهات بين الشاه ورجال الدين :يرانفي إ -

، والتي جعلت النقاشات عن منتصف الستينيات، ظهور االشتراكية العربيةبسبب  :العربيفي العالم  -

  ،السالم
ً

ما كان على الحركات األصولية أن تكيف  ووه ،طار اشتراكية عربية ضمن إالإ ،له ال ترى مستقبال

 ن تختار الصراع املدمر.أو أ ،نفسها معه

 :يذكر منها الكاتب ،لعدة أسباب ،بعاث السالمفهي مرحلة ان ؛الثانيةما املرحلة املفصلية أ

وهو  ،ومحاولة نشر الوهابية ،سالماالرتباط بال و  ،تسعار النفط في السبعينياوازدهار أ، 1967حرب 

غبة ر بال _اجزئيً _ا نما كان مدفوعً وإالكاتب، _ه بحسب ما يقولمحض، _نشاط لم يكن يصدر عن اعتقاد 

تها يديولوجيات التي عفي مواجهة األ   .القومي ألمنهاا السعودية تهديًد د 

 

، يبدأ ”لسالم السياس ي، البيانات والطرق "دراسة ثنائية املستوى للمواقف تجاه ا :بعنوان الفصل الول  في

 ،كبر للسياساتأمن أجل الحصول على فهم  ،وذلك؛ وهي الفرد ،تحديد وحدة التحليل في بحثهالكاتب ب

 ديولوجية.و تيارات أيأ ،ا لنماذج ثقافة رسميةوليسوا انعكاًس  ،اديينع كأفراد من خالل التعامل معهم

وهي  ،في الشرق األوسط قد وسمت األبحاث التي تتعامل مع العرب واملسلمين ،ن مقاربة اختزاليةأ ويشير إلى

ن بها م ،أنه يمكن شرح توجهات املواطنين والتنبؤ :فحواه ،قائمة على أساس خاطئ ،مقاربة تنتج تعميمات

وضمن البلد  ،في إغفال لالختالفات املهمة بين البلدان ،معرفة السمات األساسية للثقافة العربية السالمية

 الواحد.



 

 
 3 

 تمسح، وهو شبكة وعلى مسح القيم العالمي ،1منها البارومتر العربي ،اعتمد البحث على عدة مصادر

، 1990، منذ العام خمس سنوات كل   ،ينوالثقافية للمواطنين العادياالتجاهات االجتماعية والسياسية 

ها
 
 مؤسسة العلوم القومية في أميركا. بدعم من ،الكاتب وسلسلة استطالعات نفذ

 

وتضمنت أسئلة عن دور السالم في  ،استطالًعا 44عبر تنفيذ  ،ابلًد  15فقد جمعت من  ،أما البيانات

، وحول تفسير القوانين الدينيين وأسئلة عن املمارسة واالعتقاد ،والعالقات السياسية ،الحكومة

  .سالميةال 

  67680تحتوي البيانات على 
ً

 .حسب العامبو  ،حسب البلدبفين مصن   ،18الـ  فوق سن   ،وامرأة عاديين رجال

  .2011و 2000بين عامي  ،ذت بشكل متساوواألخرى نف   ،2000من هذه االستطالعات نفذت قبل عام  ةأربع

  235جابات عن تحتوي على إ ؛ إذية معلوماتهاوشمول ،لجغرافيةاتميزت البيانات بشموليتها 
ً

من  سؤاال

 .الجنسينواملساواة بين  ،املرأة ووضع ،وتقييم النظام الحاكم ،تفضيالت النظام السياس ي :همهاأ

 بعاد:ثالثة أ ، فيأسئلة متعددة البيانات نتتضم  ؛ فسالمال  خص   فيماما أ

 .الورع الشخص ي -

 شؤون السياسية.لم في اسال مكان ال وجهات نظر حول  -

 مع تركيز أ ،سالميةحكام حول تفسير القوانين ال أ -
 
املواطنون العاديون بخصوص ر به عمق على ما يفك

 سالم السياس ي واالجتماعي.دور ال 

درجة الحرية  :مثل ،كالسمات السياسية ،خصائص على مستوى قطري نها تضم  ومن ميزة البيانات 

 ،يجمالالناتج املحلي ال  :مثل ،االقتصاديةوبعض السمات  ،والفساد ،ية الدينيةوالحر  ،السياسية

االلتحاق ونسب  ،ميةكمحو األ  ،مية البشرية واالجتماعيةوسمات خاصة بالتن ،ومستويات البطالة

ن نسبة السكان تحت سو السكان في املناطق املدنية،  كنسبة ،غرافيةو الديموبعض املتغيرات  ،باملدارس

 .15ال 

دات ،على املستوى القطري  ،ةخصائص البيئة االجتماعية واالقتصادية والسياسي  ؤديت ،تعامل كمحد 

  .مكان االسالم في الشؤون السياسية ا في تشكيل املواقف الفردية مندوًر 

                                                           
 العاديين، للمواطنين السياسية راءال  حول  فيها موثوق  نتائج توفير بغرض ، أسسالعربي االصالح مبادرة مع بالشراكة تعاوني مشروع هو 1

 املتعلق البحثي العمل على ربيةالع القدرات وتنمية السياس ي، االصالح عملية في املساهمة بغيةالباروميتر؛  استطالعات نتائج ونشر وتوزيع

 العام الرأي بدراسات
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 ، انتقيتعينات عنقوديةاعتمدت على  ،عاتوعلى استطال  ،اعتمدت االستطالعات على مقابالت شخصية

 .اكز دراسات وأبحاث ومؤسسات حكوميةبمساعدة مر 

 2003مسح فلسطين عام ففي  
ً

 باالعتماد على إحصاء ،ذات ثالث مراحل ،أخذت عينة عنقودية ، مثال

 ،مخيم لجوء 16وبلدات وقرى و ، تمثل كل طبقة مدًناوقسمت فلسطين إلى عدة طبقات ،1997 رسمي لعام

 110إلى  80من  ،منها يحتوي على عدد من العائالت كل واحد ،ى عدة عناقيدا إلكما قسمت فلسطين أيضً 

 عائلة.

 في إعطاء بيانات تفصيلية عن العوائل. 1997ساعد إحصاء وقد 

 كل الطبقات.ُيتأكد من تمثيلها لكي  ؛للحجم واملوقع الجغرافي ، وفًقانظمت العناقيد

  في الضفة الغربية وغزة انُتقي العناقيد وبعد أن اختيرت
ً
 1320وكان حجم العينة الكلية  ،أحد عشر منزال

 
ً
عضو  الواحد، حيث تم اخُتير فقد كانت ضمن املنزل  ؛أما املرحلة الثالثة من عملية أخذ العينات ،ابالغ

 عشر سنة؛ لكي يكون  18أكثر من  من العمر األسرة البالغ
ُ
 جرى معه املقابلة.الشخص الذي ت

 ات عنقودية متعددة املراحل.عين ، اعُتمدتكوفي تونس والعراق واألردن ومصر كذل

لتعامل مع ل ؛وتحليل االرتباط ،سئلة بثالثة بنودللتعامل مع أ 2؛تخدم الكاتب التحليل العامليوقد اس

 ستخدم لقياس العالقة بين متغيرين.يُ  وهو ما ،سئلة ببندينأ

 

هم ن االسالم أحد أإلى أ يلفت الكاتب ،"سالم في حياة املسلمين العادييناإل " :بعنوان الفصل الثانيفي 

 
 
 لإلسالمهذا الدور  ولكن من الخطأ عد   ،وسط املسلمةملجتمعات الشرق األ  ،للسمة الكلية لةالعوامل املشك

نموذجية غير موجودة فالعائلة املسلمة األ  ؛كثرية املسلمةالبلدان ذات األا في حياة الناس في ليس متباينً 

 خرين في عوائل نووية في املدن.وآ ،عائالت ممتدة في القرى يشون في ن بعض املسلمين يعأل  انظرً  ،افعليً 

وربما  ،والعادات املحلية ،والجنس ،والطبقةثنية، وال ،وسط يختلفون في الجغرافيااأل مسلمو الشرق 

كثر أ ،في بلد آخر ،فيهم املسيحيون  بمن قتهاعضاء طبأتشعر طبقة عليا مسلمة بوجود قواسم مشتركة مع 

 ة دنيا في بلدهم.مما لديهم مع طبق

 
 
حول طبيعة وتوزيع االتجاهات املتعلقة  ،زمنة مختلفةأو  ،معلومات عبر بلدان مختلفة ر هذا الفصليوف

 وهي: ،بالسالم
                                                           

تمتد من معارضة  ،وهو في هذا املوضع سلسلة متواصلة ،يسمى العامل ،يوضح الدرجة التي يرتبط فيها كل متغير بمفهوم كامن ،وهو تحليل 2

 إلى دعم هذا الدور. ،منح السالم دوًرا كبيًرا في السياسة
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 سئلة:أ ةلى قياس هذا االتجاه عبر خمسإوقد عمد الكاتب  ،التدين الشخص ي

 ا؟نفسك متدينً  هل تعد   و عدم ذهابك،أ ،ماكن الدينيةالنظر عن ذهابك إلى األ  بغض   -

 واأل 
 عة على الشكل التالي:جوبة موز 

 ______ ديًنامتلست  ال ______ ا مانوعً  ______ نعم

 كيف تصلي عادة؟ -

 _________ قط صل  أ ، أو لمانادرً   ____________ حياًناأ  ___________ بانتظام كل يوم

 القرآن عادة؟ من تقرأ مرة كم -

 نادًرا______  األسبوع عدة مرات في ___________ يوم ا كل  و تقريبً أ ،كل يوم
 
 ________ ، قط

 ا على الصالة؟و ابنتك مداوًم هل تشترط أن يكون الزوج املالئم البنك أ -

   _______ ما امهم نوعً  _______ مهم
ً

                     ___________ مهًما ليس__________  مهم قليال

 ؟أفضلي من التالي يصفك بشكل أ -

 _______________ نا عربيفوق كل ش يء أ _______ نا مسلمفوق كل ش يء أ

  ،متدينون  ،بلد املسلمينلمن مواطني ا ،املئةفي  65لى إ 60من  كانت النتائج أنو 
 
ون ويقرؤ  ،ون بانتظامويصل

 ون على تزويج أويصر   ،ر القرآن بشكل متكر  
 
مية هأكثر ين العنصر األون الد  ويعد   ،يبنائهم من شريك يصل

 في هويتهم.

 في  15إلى  10من  بينما
 
 أ ،ون املئة ال يصل

 
الين بتدين شريك وغير مب ،ون القرآنما يقرؤ  اونادرً  ،اون نادرً و يصل

 بقوميتهم قبل كل ش يء. منفسهويعرفون أ ،الزواج

وجود سكان من  :هما ،غرافيينو ا على متغيرين ديممعتمًد  عبر البلدانن ثم قام الكاتب بقياس التباي

 ،الكويتو اليمن و  لبنانو  البحرينو العراق و  يرانمواطني إ، بمقارنة مستويات تدين كوذل ؛الشيعة

 .خرى مواطني تسع دول أجمالي إت تدين بمستويا

قل بدان األللحيث اعتمد الكاتب معياًرا ا ،عيشون في املدنفهو نسبة السكان الذين ي ،ما املتغير الثانيأ

اليمن  ،ومن بين هذه البلدان ،املئةفي  68كثر من أ يشكل فيها سكان املدن بأنها البلدان التي ال ،اتمدنً 

 2001يران وتركيا عام واملغرب والجزائر ومصر والعراق وإوالسودان 

مع دول  ،وتركيا في وقت الحق ،ردن ولبنان وفلسطينالسعودية واأل ف ،اكثر تمدنً ما من بين البلدان األأ

 .وقطر والبحرين الكويت :الخليج
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  ،غرافيتين املذكورتينو ن السمتين الديموأظهرت النتائج أ
 
 ال تشك

ً
التدين  نقصان لزيادة أو االن شروط

 ريقيا.وشمال أف وسطفي الشرق األ  ،كثرية مسلمةأ ذات في بلدان ،لرجال ونساء عاديين ،الشخص ي

جريت
ُ
خدم حيث استُ  ؛عيةماوالتنمية االجت ،ا باستخدام مستويات التنمية االقتصاديةيضً أاملقارنة  وأ

ياس التنمية االجتماعية لق ؛املتحدة لألممومعدالت التنمية البشرية  ،ول جمالي لقياس األ الناتج املحلي ال 

 .والبشرية

 ْن أوقد أظهرت النتائج 
 
وبين  ،و مستوى التنميةأ ،غرافية للبلدو قة بين السمة الديمسال توجد عالقة مت

 جمالي لسكانه.التدين الشخص ي ال 

  ،تباين الزمانيلقياس الو 
ُ
 2007خرى في واأل  ،وما قبلها 2006ولى في : األ رتين زمنيتينجريت استطالعات في فتأ

 .وما بعدها

 وتبين أ
ً
؛ 2007على منه في أ 2006فهو في  ،كتابع للزمن ،جماليا مهمة في التدين الشخص ي ال ن هناك فروق

نفسهم أيصفون  ،2007املئة في في  52و ،نهم متدينون أب منفسهيصفون أ ،في هذه الفترة ،املئةفي  71 فنسبة

 .بذلك

 ،ش يء مسلمون فوق كل   أنفسهم بأنهميصفون  ها،قبلما و  2006في  ،املئةفي  72، فإن  هويةوما يتعلق بال

 هويتهم بهذه الطريقة. اوصفو  ،بعدهما و  2007عام  ،املئة فقطفي  59بينما 

ن، قل من ثلثيهموأ ،أكثر من نصف السكان  ،املئةفي  10، وال تقل عن املئةفي  15لى ونسبة ال تزيد ع ،متدي 

 لى حد ما.متدينون إ ،ملئةفي ا 30 احيانً منهم، وأ املئةفي  20، وبقية السكان ،ليست متدينة

 هي: ،عمد الكاتب إلى انتقاء ثالثة متغيرات ،ولقياس التباين بين األفراد

 .لعمراملستوى االقتصادي، املستوى التعليمي، ا

 وكانت االحتماالت املوضوعة لقياس املستوى االقتصادي:

 .غير راض               ،ال راض وال غير راض                ،راض

 .وهي مقاسة بمستوى الدخل الشهري للمستجوب

اين فال يتب ،بين املواطنين العاديين واملتأرجحين وغير الراضين ،وأثبتت النتائج أن التدين الشخص ي متقارب

كان الراضون عن وضعهم ن االقتصادي، وإ ، كتابع للرضاحد كبيرلى مستوى التدين الشخص ي إ

 .من غير الراضين _بقليل_ا تدينً  لقاالقتصادي أ

 كتابع للمستوى التعليمي. _بشكل كبير_فال يتباين التدين الشخص ي  ،للمستوى التعليمي والنتيجة نفسها



 

 
 7 

  ،اقل تدينً صغر أفقد أثبتت النتائج أن األ  ؛مرو العوه ،ملتغير الثالثأما ما يتعلق با
ً

عن  ًوهو ما يطرح سؤاال

 ،م أن التنشئة التي تختلف في هذا الوقتأ ،املوقف طبيعي وهل ،رؤاهم عندما يكبرونتغييرهم  مكانيةإ

 لى اعتناق رؤية مختلفة؟إقادتهم  ،كبر منهمأعن تنشئة من هم 

سئلة التي تقيس األ  معظم عنجوبة ن األ أ ،ا إلى نتائج االختبارمستنًد  ،هذا السؤال يؤكد الكاتبعن  ولإلجابة

 لى النتيجة:، وهو ما يجعله يخلص إعمارمتطابقة في جميع األ  ،لتدين الشخص يمستوى ا

 ،الكبار بين الشباب مما هي عليه بين قل وضوًحاليست أ ،بالسالمواالرتباطات  ،وسعن القيم االسالمية األ إ

  من املحيط، متعلقة بمدى املراقبة املفروضة ،من فروق مترافقة مع العمرن ما لوحظ وإ
 
 ،ما تقدم العمركل

 بشكل عام. بالسالم ،عمارهمأعلى اختالف  ،وهي ليست موجودة في عالقة الناس

  .ن سمات املستوى الفردي نتيجة ملا ذكر ال تملك قوة تفسيرية كبيرةإ

درجة التدين  خص   فيما ،قل من نقاط التشابهأ ،عبر الزمنو  ،نبين البلدا أن الفروقوكذلك لوحظ 

 ،ت فيها االستطالعاتالفروق كبيرة بين البلدان التي أجري من أنرغم ، على البالسالمواالرتباط  ،الشخص ي

 مية.ومستوى األ  ،ومستوى التمدن ،ثنيمن حيث التنوع ال

 

كثر األ ،اطنون العاديون ي يميل فيها املو يحاول الكاتب استكشاف الدرجة الت -ايضً أ–في هذا الفصل 

 ا تبدأ بعبارة:استطالعً  31جراء إوذلك عن طريق  ؛سالميةتفسير التعاليم ال  ، إلىقلاألمحافظة أو 

كثر استجابة يكون أ ،لإلسالمال يوافق املسلمون والفقهاء على تفسير مناسب  ،كما في املاض ي ،اليوم"

 للقضايا املعاصرة"

 لقياس مدى صحة هذه العبارة: ثالثة موضوعات؛واختار الكاتب 

قل من الحقوق السياسية يجب أن تكون أ ،في بلد مسلم لغير املسلمين الحقوق التي يعطيها االسالم -

 للمسلمين.

 سالمية.ويجب أن تمنع في البلدان ال  ،بنكية انتهاك لتعاليم السالملالفائدة ا -

 حضور الدروس. أثناء ال يجوز اختالط الطالب والطالبات في -

كثر وأ ،بنوكلمحافظون فيما يتعلق بفوائد ا فاألكثرية ،حسب املوضوعبجوبة تباينت األ ن أ ظهرت النتائجوأ

 .بينهما االختالط مناصفة جوبة عناأل  اءتوج ،فيما يتعلق بحقوق غير املسلمينتحرًرا 

كبر بكثير من لوحظ أن التشابهات أ ،بين البلدان املختلفة ،سئلةبخصوص هذه األ  ،س التباينوعندما قي

 الخالفات.
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لم  ،ودرجة التمدن ،وهما نسبة السكان الشيعة ،مدا لقياس التباينغرافيان اللذان اعتُ و ران الديميواملتغ

 
 
محافظة تجاه  يةكثر أبين  ،منقسمة _عبر البلدان_جوبة فقد كانت األ  ة؛توزيع الجابات السابق را فييؤث

حول اختالط الطالب  -اتقريبً –وانقسام متساو  ،ا تجاه حقوق غير املسلمينًر ثر تحر  ك، وأالفائدة البنكية

 والطالبات في الدروس الجامعية.

فراد وطريقة األ  ، وفيقليميةيئات املحلية والالب ثرت فيأ قد ،التي شهدتها املنطقة ويرى الكاتب أن الحوادث

واالنتخابات  ،سرائيلية الفلسطينيةواملواجهات ال  ،غزو العراقأهم هذه الحوادث:  ومن ،تفكيرهم بدينهم

  .كثر من بلد عربيفي أ تي جرتلا

ت ذي يجب أن يلعبه التفكير في الدور ال عادةل  ؛ا في منح املواطنين فرصةدوًر  جميع هذه الحوادث أد 

سيرات تقدمية كات التي تمثل تفوالحر  ،حكامهم في الشخصيات العامةوإعادة اختبار أ ،السالم في املجتمع

 .لإلسالم ،و تقليديةأ

، واملوقف األقل محافظة 2006وضح قبل أن املوقف املحافظ كان أب ،نتيجة استقصائه ،وقد خرج الكاتب

قل حيث أبدت مقاومة أ ؛صاب قضايا غير مجمع عليهاأ ن التغييرويؤكد الكاتب أ ،2007وضح بعد كان أ

 بين الفترتين الزمنيتين. للتغيير

 ،والتجارب للحوادثلى تحديد القدرة التفسيرية ضرورة أن تسعى الدراسات املستقبلية إ اتبويؤكد الك

 بينها وبين نماذج التغيرات في املوقف. والربط

  ،ياس التباين على املستوى الفرديلقو 
ُ
والرضا  ،ستوى التعليميوامل ،والعمر ،خذت متغيرات الجنسأ

 االقتصادي.

 ،ذوي التعليم ما بعد الثانوي  ،رادفأن األ ما عدا  ،عبر هذه املتغيرات _،حد كبير لىإ ، _ةوكانت النتائج متشابه

 أ
ً

 .اًم ا محر  مرً أاالختالط  افقة على عد   للمو قل احتماال

ال يجوز  ،في بلد ذي أكثرية مسلمة ،ير املسلمين السياسيةن حقوق غالنتيجة أن ثلثي السكان يعتقدون أ

 .ن الفائدة البنكية حراميعتقدون أ همرباعأ ن ثالثةوأ من حقوق املسلمين، قل  أن تكون أ

 ة.ياختالط الطالب والطالبات في حضور الدروس الجامعا حول وكان املوقف منقسًم 

، وفي تمدًنا قلواأل كثروفي األ ،دون نسبة شيعة كبيرة أو بوجودهافي بلدان من  اوهي املواقف نفسها تقريبً 

الفترتين  منخفض. وفيو معدل تنمية بشرية عال أوب ،و قليلير أبلدان تتمتع بناتج محلي إجمالي كب

 واألقلكثر ، وبين األالرضا االقتصادي الكبير وقلة الرضا ، وفي أحوال2007، وبعد 2006 لقب :الزمنيتين

 .سًنا صغرواأل  كبرواأل تعليًما،
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 درس ،"السياس ي لإلسالم؟ فراد رؤى مختلفة عن الدور ملاذا يتبنى ال "من الكتاب بعنوان  الفصل الثالث

تدخل رجال الدين في هذه القرارات، ترفض لبية بسيطة ن غووجد أ ،الدين على قرارات الحكومة تأثير رجال

يجب فصله عن الحياة السياسية  ،اا شخصيً الدين شأنً  تعد   ،تتجاوز النصف بقليل ،لبية بسيطةوغ

 .واالجتماعية

يحملون اعتقادات دينية قوية  ،شخاصملواطنون استالم أل اهل يفض   :ا نتيجة الجواب على سؤالأم

 .أكثرية مؤيدة لذلك النتائج تهر ظفقد أ ؛مناصب عامة

 

 املتغير التابع

 .الحكومة والسياسات السالم في ردية حول الدور الذي يجب أن يؤديههو األحكام الف

 املتغيرات املستقلة

 املوقف تجاه املساواة بين الجنسين. _دتحديلبا_وقد انتقي منها  ،التفضيالت الثقافية -

 .تقويم نظام الحكم للبلد الذي يعيش فيه املستجوب ،وبالتحديد ،األحكام السياسية -

 عن الوضع االقتصادي. ،و عدم الرضاأ ،مقاسة بالدخل والرضا ،االقتصاديةالرفاهية  -

 .مستوى التعليم -

 

 الفرضيات

 ولى:الفرضية األ 

ا قل دعًم األهم  ،وبالتالي؛ حول قضايا اجتماعية وثقافية ،ن رؤى أكثر محافظةو ين يتبن  ذفراد الاأل 

 نجد ،للمساواة بين الجنسين
 
 ،كبر في الشؤون السياسيةدور أ لإلسالمن يكون ا العتقاد ضرورة أيً هم أكثر تبن

 كبر بين الجنسين.داعمة ملساواة أ ،ون رؤى أكثر تحرريةمن أفراد يتبن  

 الفرضية الثانية:

في  لإلسالما ا كبيرً سيفضلون دوًر  ،ألفراد املستاؤون من أداء وخصائص املؤسسات الحكومية ومسؤوليهاا

 فراد الراضين عن أداء املؤسسات واملسؤولينالحكم أكثر من األ 

 ة فرضيتان فرعيتان:ولهذه الفرضية الرئيس
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 الفرضية الثانية )أ(

ذا إ ،في الحكم لإلسالما ا كبيرً لون دوًر سيفض   ،سؤوليهاداء املؤسسات السياسية وماألفراد املستاؤون من أ

 كانوا مواطنين في دول محكومة بأنظمة علمانية.

 الفرضية الثانية )ب(:

ذا إ ،في الحكم لإلسالما ا كبيرً دوًر  سيعارضون  ،ؤسسات السياسية ومسؤوليهافراد املستاؤون من أداء املاأل 

 .بالسالمقوية  صلةت كانوا مواطنين في بلدان محكومة بأنظمة ذا

 الفرضية الثالثة:

 ،دور كبير في الحكومة لإلسالمن يكون لون أفراد بمستويات رضا منخفضة عن وضعهم االقتصادي يفض  األ 

 فراد بمستويات رضا عالية.أكثر من أ

 ة فرضيتان فرعيتان:ولهذه الفرضية الرئيس

 الفرضية الثالثة)أ(:

أكثر  ،في السياسة لإلسالما ا كبيرً لون دوًر يفض   ،عهم االقتصاديفراد بمستويات رضا منخفضة عن وضاأل 

 ذا كانوا مواطنين في بلدان محكومة بأنظمة علمانية.إ ،من أفراد بمستويات رضا عالية

 الفرضية الثالثة)ب(:

فراد بمستويات رضا فضة عن وضعهم االقتصادي يعارضون أكثر من أفراد بمستويات رضا منخاأل 

 .بالسالمذا كانوا مواطنين في بلد محكوم بأنظمة لها صلة قوية إ ،لإلسالما ا كبيرً دوًر اقتصادي عالية 

 الفرضية الرابعة:

 النظر بغض   ،لإلسالما ا كبيرً دوًر  ،لىعلون أكثر من أفراد بمستوى تعليم أيفض   ،قلاألفراد بمستوى تعليم أ

 .بالسالمصلة قوية أو ذي  ،ذا كانوا مواطنين في بلد محكوم بنظام علمانيا إم  ع

 (1الفرضية الرابعة)أ

 ،في السياسة لإلسالما ا كبيرً دوًر  ،علىيفضلون أكثر من أفراد بمستوى تعليم أ ،األفراد بمستوى تعليم أقل

 .ذا كانوا مواطنين في بلد محكوم بنظام علمانيإ

 (2الفرضية الرابعة)أ

في  لإلسالما ا كبيرً دوًر  ،ىتوى تعليم أعلأكثر من أفراد بمس يعارضون  ،قلاألفراد بمستويات تعليم أ

 .بالسالمذا كانوا مواطنين في بلد محكوم بنظام ذي صلة إ ،السياسة

 (:1ب ) ةالفرضية الرابع
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ذا كانوا إ ،لإلسالما ا كبيرً دوًر  ،قليفضلون أكثر من أفراد بمستويات تعليم أ ،األفراد بمستويات تعليم أعلى

 لماني.مواطنين في بلد محكوم بنظام ع

 (:2ب الفرضية الرابعة )

 ،لإلسالما ا كبيرً دوًر  ،فراد بمستويات تعليم منخفضةيعارضون أكثر من أ ،اد بمستويات تعليم أعلىاألفر 

 .بالسالمذي صلة قوية  في بلد محكوم بنظام

اصغأل وا برا وللنساء األكصغر سن  واأل كبر بالنسبة للرجال األاألولى  فرضيةلدعمت النتائج القد   وفي ،ر سن 

 بأنظمة لها صلة بالسالم. واملحكوم ،علمانية بأنظمة كليهما: املحكوم نوعي البلدين

ولم تدعم  ،غرافية األربعةو بالنسبة للمتغيرات الديم ،كما دعمت النتائج الفرضية الفرعية الثانية )ب(

االفرضية الفرعية الثانية )أ(  .، إال في حالة الرجال األكبر سن 

ا بين النس ،تحليل الفرضية الثالثة )أ(دعم الو  . الرجال من الفئتين يدعمها بينولم اء األكبر واألصغر سن 

ا كما دعمت  .النتائج الفرضية الثالثة)ب(، في فئة الرجال األصغر سن 

بمستويات إن األفراد  :القائلة غرافية األربعةو بالنسبة للمتغيرات الديم ،ةدعمت النتائج الفرضية الرابع

  ،تعليم منخفضة
ً

في الحكومة  لإلسالمكبير  دور ل ،على من أفراد بمستويات تعليم أيكونون أكثر تفضيال

 والشؤون السياسية.

 يساعدان في تفسير النتيجة: عامالن _بحسب الكاتب_وهناك 

 ،مالحصول على معلومات من خارج مجتمعه ميمكنه ،علىمستوى التعليم األ  و فذو  ،التعلم والتعرض

فهم  ؛اقل تعليًم ما األشياء أك أكبر لكيفية اختالف األ يعرفونها من قبل، وإدرا وانو ض لرؤى لم يكوالتعر  

 سيكونون أ ،ولذلك ،سياسية العلمانيةا للصيغ الضً وتعر   ،قل معرفةأ
ً
  بالسالما كثر ارتباط

ً
 . لهوتفضيال

 أا هم تعليًم  فاألقل ،الحركية
ً

ا منً أقل وأ ،رة على الحركة والتغييرقل قدأوبالتالي  ، على امتيازاتقل حصوال

في بلد  _اقل تعليًم األ_ذا كان هؤالء فإ ،ا لنوع نظام الحكمتبعً  ،وهنا يختلف اتجاه العالقة، ااقتصاديً 

 _اقتصادية واجتماعية من امتيازات بسبب حرمانهم_فلن يكونوا  ؛بالسالممحكوم بنظام ذي عالقة 

دور مشابه  لإلسالمال يكون فيها  ،لى دعم صيغة سياسيةإذا وسيدفعهم ه ،راضين عن الحالة السائدة

 راء املقابالت مع املستجوبين.لدور الذي يؤديه في فترة إجل

من جهة  ،سالم السياس يوالتفضيل لإل  ،من جهة ،عدم الرضا االقتصاديلعالقة بين اوفي تفسير الكاتب 

ر هو والبديل املتواف ،بديل عن يبحثون  ،مانيةعل نظمةفي أ ،ينملستائن املواطنين اإ :الكاتب يقول  ،أخرى 
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، ةاالقتصادية املتدني لعائلة واألحوالكثر عن رفاه اأ تكمسؤوال  ،كثر بين النساءأوهو شائع  ،مسال ال 

 سالم على املساواة ومساعدة املحتاجين.لتشديد ال  _بصورة أقوى _ومجذوبات 

الكاتب  يفسره ،السنمن صغار  قلي مستوى تعليمي أبين أفراد ذو  ،في السياسة سالملإل دعم الدور الكبير 

وذلك من خالل قدرتهم على التعامل مع  ،لكسب معرفة بالعالم ؛ا على التعليمقل اعتمادً أ اصغر سن  بأن األ 

 وسائل التواصل االجتماعي.

فيعود  ؛ميلبديل إسال  ،ن النظام العلماني الحاكمصحاب املوقف السلبي م، أاكبر سن  أما تفضيل الرجال األ

اإلى أن األ  وأ ،ا بتاريخ بلدهم من النساءا سياسيً كثر وعيً أ _من الرجال_ كبر سن 
ً
 بتاريخ ا لحس  كثر امتالك

ط النظامبلدهم الذي طال 
 
 والذي كان للحركات السالمية دور تاريخي في معارضته. العلماني عليه، تسل

 

  .ن يفسر تنوع النتائج بين البلدانيحاول أ ،بلدان؟""ملاذا تتنوع التفسيرات عبر البعنوان  الفصل الرابع

  ،خصائص على مستوى بلد معينتحديد و  ،قابلة للتطبيق ،لينتج رؤى متبصرة ؛هذ الفصل مصم  
 
ل تمث

ا،
ً
 .على املستوى الفردي املتغير التابع في لاملتغير املستق _يؤثر في ظلها_ شروط

 من أمثلة ذلك:

بمستوى  ،الدور الكبير لإلسالم في السياسة، و م املساواة بين الجنسينتتأثر العالقة العكسية بين دع

 _في هذه األحوال_سية فتزيد العالقة العك؛ وبمستوى محو األمية بين الرجال ،التطور االقتصادي للبلد

ا؛ أما بين الرجال األ .اصغر سن  بين الرجال األ  كثر وأ ،إذا كان البلد أقل تقليدية ،فإن العالقة تزيدكبر سن 

 .أكثر تقليديةا في بيئة مانً كثر أ، وأنهم سيكونون أنهم غير مرغوب بهمألن الكبار سيشعرون بأ ؛افسادً 

في بيئة  ا،صغر سن  الرجال األ تزيد بين  ،سالم السياس يودعم ال  ،تقويم النظام بشكل سلبي العالقة بين

 ألن ؛تعليميلاملستوى اعلى درجة أعلى في  يهاوالشباب ف، عال محو األميةومستوى  ،ة الفساد فيها كبيرةدرج

س الرغبة في بديل لنظام ال يحقق يكر   األمر الذي ؛البيئة ستجعل لدى الشباب توقعات أعلىهذه 

 .بسبب الفساد والتخلف ؛توقعاتهم

ألن هذه  ؛حةبيئة سياسية اجتماعية مفتو  ا، في أوضاعصغر سن  د العالقة العكسية بين النساء األ تتأك

 صغر في العمل املدني.فتح األبواب أمام مشاركة النساء األ يمكن فيها للحركات االسالمية أن ت بيئةال

ا،صغر الرجال األ  سالم السياس ي بين، ودعم ال عدم الرضا االقتصاديتتأكد العالقة بين كما   في سن 

جتمعات توفر للحركات ألن هذه امل؛ العاملة قل بين القوى ، ونسبة نساء أمجتمعات تتمتع بحقوق سياسية

لة النساء ، وبسبب أن قفرةابسبب الحقوق السياسية املتو  ؛هاللنشر رسائ ،كبرا أاالسالمية املعارضة فرصً 
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غير  ،يديولوجية_ تكون التيارات األ وبالتالي ؛ _كثر محافظة وتقليديةن هذه املجتمعات أالعامالت يشير إلى أ

 غير معروفة على نطاق واسع. ،التقليدية

؛ ألن هذه قلمؤشرات تنمية بشرية واجتماعية أ العالقة العكسية في أحوال تتأكد ،اكبر سن  وبين الرجال األ

ستجعل كبار  _،وبالتالي_ _؛هذه الشريحةلا خصوصً _ ،والشخص ي   للتطور املنهي   تقدم فرًصاال  األحوال

 سالم.لسن يبحثون عن بديل يجدونه في ال ا

 

 كف ،الخاتمةأما 
ً

  ،ن يحدث في املستقبلأ هوما نتوقع ،عما نعرفه انت سؤال
 
ص يحاول فيها الكاتب أن يلخ

م لأهم ما توص   رها، ويقد   بعض التوصيات ألبحاث مستقبلية. إليه من نتائج يفس 

ن االسالم هو إ :الكاتب يقول  ،يد من الحاالتفي العد ،في السياسة لإلسالم دور كبيرلتفضيل ففي تفسيره 

ا ؛ منفوذها الذي امتلكته في الستينيات والسبعينياتفقدان الحركات العلمانية  في ظل ،بديل املوجودلا

كثر أالعتبارات سياسية واقتصادية  ؛سالمية في تحقيق نجاح الفت في جذب املصوتينساعد الحركات ال 

  .يديولوجيةمنها دينية وأ

هو منظمات الخدمة  ،ضةاملعار  تحركا بين ، منقيةلصدصفة ا احتكار السالميينسباب ومن أ

 .لى صف األحزاب السالميةاملواطنين إ الستمالة ؛التي تستخدم مواردهاو  ،التابعة لهم عيةاالجتما

ما يتعلق  اخصوصً  ،مع الواليات املتحدة تحالفةملنظمة اخر هو السياسة الخارجية لبعض األ العامل ال 

استغالل  سالمية فيحزاب ال األ  ساعدت وهي سياسات ،وسطكا في الشرق األ ير وسياسة أم ،بإسرائيل

واالجتماعية املحافظة لون السياسات الثقافية ال يفض   ،افرادً ألكي تستميل  ؛كاير طفة املضادة ألماالع

 ولكن كراهيتهم للواليات املتحدة تغلب معاداتهم للرؤى املحافظة. ،سالميةللحركات ال 

أوسع  ؛ لكي تجذب طيًفابرامج معتدلةسالمية األحزاب ال هو تقديم  _نظر الكاتب في_والعامل املهم الخر 

 مستوحاة من الدين. ،فراد خائفين من سياسات جدليةا من بين أوخصوصً  ،من املصوتين

، فحصولهم على أعلى نسبة ثورات الربيع العربي يؤكد الكاتب أن السالميين هم أكبر املستفيدين منو 

، وإلى قدرة ومعارضة علمانية غير منظمة ،لى تعبئة عاليةإ _همن في جزء_يعود  ؛في مصر وتونس ،صواتأ

ثقافية  لون سياساتصوات عدد من املواطنين املسلمين الذين ال يفض  األحزاب السالمية على جذب أ

 خوف للبحث عن بديل لألنظمة الحاكمة.لن بايمدفوع لكنهم ،واجتماعية إسالمية

ث وادح، بعد الفريقيا في بداية عهد جديدوسط وشمال االشرق األ  ذا كانا إم  _ عفي النهاية_يتساءل الكاتب 

 سالم والديمقراطية والصلة بينهما.تفكير في ال لعهد يعاد فيه ا ،التي شهدتها املنطقة
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جبرت على ما لبثت أن أ ،في تونس ومصر ،سالمية إلى الحكمإ بأحزابث الربيع العربي التي جاءت حواد

املكان الذي ، إلى إعادة التفكير في م السياس ي في املاض يدعموا السال  ،ن عاديينقاد مواطني وهو ما ،التنحي

 يجب أ
 
 .والعالقات السياسية ،و الذين سيحكمون باسمه في الحكومةأ ،لدينه ان يحتل

بعض الرجال والنساء إلى دفع  ،وليبيا واليمن والعراق بلدان أخرى كسورية العنف فين الغوص في كما أ

ستنتاج هؤالء أنه إذا كان هذا ، وامنية تتطلب التضحية باالستقرار واأل ذا كانت الديمقراطا إم  التساؤل ع

 فال أ ؛هو الثمن
ً

  بالديمقراطية.هال

ظهرت بعض النقص في الدعم الشعبي أ ،2014و 2013بين عامي  ،ن استطالعات للرأييؤكد الكاتب أ

 للديمقراطية.

س الرأي لقيا ؛املنطقة د كميات كبيرة من البيانات التي تجمع فيجو لى ضرورة و إ _في النهاية_ويشير الكاتب 

دات املستوى الفردي وفهم الطريقة التي تشكل بها محد   ،سالم السياس يفهم املوقف من ال العام و 

دينهم في الحكومة والشأن  ن يؤديهلدور الذي يجب أفي ا ،والجماعي تفكير املواطنين املسلمين العاديين

 .السياس ي

 

 الحظاتم

ن امليل إلى دعم الدور الكبير لإلسالم في السياسة موقف : إفحواها ،يتخلل ثنايا البحث مسلمة لدى الكاتب

وفي هذا  ،األفضل نحو _واملاكرويامليكروي  :على املستويين_ ، إذا تغيرت األحواليمكن أن يتغير ،سلبي

 .الذاتي الكاتب وتغليب ملوقف ،لمطلوبمصادرة ل

من أجل قياس التباين بين  ،وهو نسبة السكان الشيعة ،غرافي الذي اعتمد مع نسبة التمدنو ماملتغير الدي

 ،ألنه ال يحصر كل أنواع التنوع املوجود في مجتمعات األكثرية املسلمة؛ البلدان ال يكفي لجراء هذا القياس

_ففي سو 
ً

عن عنف ا ناتًج  _،يةيتخلى عن مطلب الديمقراط همبعض الذي جعل_ ،لم يكن العنف رية _ مثال

لكي يخرج من القوة  وجد بيئة مالئمة: (،)طرفاه سنة وعلويون  وإنما عن توتر طائفي كامن ،فحسب النظام

 قص ى مداه.أولكي يذهب إلى  ،إلى الفعل

  ،كما أن سبر مواقف املواطنين العاديين
 
 ،وهو العقلية السائدة ،ب فحص عامل لم يلتفت إليه الكاتبيتطل

_ 
 
في تغييب  والتي تلعب دوًرا ،مقوالت مدارس عقدية إسالمية معينةواسطة ب _في هذا الخصوص _لةواملشك

 رغمعلى ال، فللموقف الجمعي سلوكًيا ووجدانًياعن هذا من غلبة الخضوع  وما يستدعي ،الشعور بالفردية
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 ألنماط ثق ب املقاربة االختزالية التي تعد  ن الكاتب حاول تجنأ من
ً
ولكنه أغفل هذا  ،افيةاألفراد انعكاسا

 دور السالم في السياسة. ، في تشكيل مواقف األفراد منوأهميته ،الجانب الثقافي

على ذكر أثر االستبداد في تحريض البحث  ،وهي بصدد الحديث عن أسباب انبعاث السالم ،املقدمة أتلم ت

بحسب - الرسالة اللهية وهو ،يجسد لدى املواطنين العاديين قيمة العدل في أسمى صورها ،عن بديل

  بمقارعة االستبداد والظلم والقهر. _لذلك_، والكفيل -اعتقادهم

من قبيل السؤال عن  ،راء املواطنين العاديينآمعرفة  _من خاللها_األسئلة التي توخى الكاتب أن  نظن ال

رفة مستوى التدين ملع ،فال يكفي ؛تصلح لقياس رأي حقيقي ،أسئلة مباشرة ،تأدية الصالة وقراءة القرآن

 ،على درجة من التعقيد ،كاملجتمعات املدروسة ،في مجتمعات ، أسئلة مباشرة كهذه، وخصوًصاالشخص ي

 تشابك العوامل املؤثرة في عالقة األفراد بدينهم.و 

؛ املتعلقة بمعرفة مدى قبول التفسيرات املعاصرة للنص الديني ،مر نفسه ينسحب على أسئلة الكاتبواأل 

 للقضايا املعاصرة. مستجيًبالكي يصبح 








