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 كلمة شكر

 

توفيـق عبـد اجمليـد    اليت بذهلا كلٌّ من الكاتبنِي: )تقديرًا للجهود 
( يف مراجعـة مسـوةدة هـذا الكتـاب وتدقيقـ       خالد مجيل حممد( و)حسن

وإخراج ، يدفعين الواجب إىل توجي  الشكر هلما تأكيـدًا علـد دورهمـا يف    
التقليل من العثرات واألخطـاء الـيت نكـن أن تتـوافر يف أيت إنتـايف معـريف       

 ون أحٌد معصومًا منها.وثقايف، وال يك
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 تـقـديـم
 

أخَذ  ٍيياساتةسمت املقاالت الواردة يف هذا الكتاب ِبِسمة حتليٍل س
طابع دراسٍة عاّمة ُعِنَيْت بالكشف عن مفاهيَم التبسْت، يف بالدنا، علد 
شرحية واسعة من القّراء، وقد نتج عن ذلك االلتباِس خلٌط بني كثري من 
تلك املفاهيم، وهو ما كان احلافَز الرئيَس الذي شجةَع املؤلِّف، كما يبدو، 

موعة منها، َأْطَلَق عليها العنواَن علد إعداد هذه الدراسة يف كتاب ضمة جم
املعتَمَد، ليكون العنوان َعتَبة مناِسبة ومؤشرًا يعكس مضمون الكتاب. 
ورغم تنوع فصول هذا الكتاب مبوضوعاتها، ورغم أن املؤلف مل َيْنُح، 
أحيانًا، يف حتليل  َمْنحد أكادنيًا صارمًا ِمْن حيُث منهجيُة البحث العلمي، 

ول تكاد تتماثل يف آليات دراستها، ويف انتمائها إىل حقل إال أن تلك الفص
السياسة أكثر من انتمائها إىل حقول معرفية ُأخرى ذاِت صلٍة بالسياسة 
وذات تأثرٍي فيها وتأثٍُّر بها، إال أن ذلك مل يقلِّْل من قيمة املوضوعات 

تلك املطروحة وأهميتها، كما مل ُيعِدْم تواُفَر بعِض صوِر التزاِم شروط 
 املنهجية.

هلذا الكتاب فائدة ثقافية ُتْغين ِقسمًا من القّراء عن العودِة إىل 
مراجَع عديدٍة ُولَِّف بينها لَتُكوَن مادًة معرفية تراءى للمؤلف أن شرائح 
واسعة من ُسكَّان جمتمعاتنا عامة واجملتمع الكردي خاصة حتتايف إىل 

اليت خاضها املؤلُِّف حافزًا تعرُّفها واكتسابها، ونكن أن تكون التجربة 
يدفع آَخريَن من ساسة الُكرد السوريني وُنَخبهم الثقافية إىل تشكيل 
خطاب ثقايف ُمتةِزٍن، متميتٍز وواضِح املعامِل واألبعاد، وقائٍم علد روح 
البحث والتحليل وتقّصي املعلومات واحلقائق وعْرض األدلة والرباهني. 
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س رؤى صاحب ، يعكس أيضًا خصوصيَة ولعلة هذا اخلطاب الذي يعك
التطلُّعاِت الكرديِة الوطنيِة واإلنسانيِة والقوميِة، تلك التطلعات اليت 
حتافُظ علد مجالية التنوع يف جمتمعاٍت سَعْت سياساُت االستبداِد أمدًا 
طوياًل إىل إحداث التفرقة بني مكّوناتها بذرائَع نكن أن تبدتدها مثل 

 بعيد. ٍدثّبط تلك السياسات وتقلل من فاعليتها إىل حهذه اجلهود اليت ت
وبعدها، ومع  2004فإّبان أحداث الثاني عشر من آذار عام 

أثبتْت  2011اشتعال نار التظاهرات الستْلمية منذ اخلامس عشر من آذار 
التطورات أن للكرد السوريني أدوارًا مؤثترة وفاعلًة يف جمريات األحداث 

هها ليس علد صعيد التنظيمات السياسية واحلزبية أو وتوجُّهاتها وتوجي
احلقوقية فحسب، بل علد صعيد اجلماهري الكردية عامة، وهي أدواٌر 

، وإىل جهوِد خنبٍة من أنها حتتايف إىل استعداد معريّف وسياسّي تبيةَن
املثقفني والسياسيني واالختصاصيني واإلداريني، كما حتتايف إىل ضبٍط 

املصطلحات اليت يتم توظيفها يف اخلطابني الثقايف سليٍم للمفاهيم و
والسياسي بهدف جتسيد املشاركة الفعلية للكرد السوريني يف كلت ما يتعلق 
بالشأن السوري بصفتهم جزءًا من واقع حيتايف إىل صياغاٍت جديدة 
للمفاهيم والواقع ختتلف عّما كان سابقًا يف عهوِد احتكار السلطة 

 ة قليلة.وتركيزها يف أيدي فئ
َتشَهد املرحلة الراهنة انهياَر أنظمٍة قمعية ُعمترت طوياًل، 
وظهوَر أنظمٍة جديدة متهتد حلياة حرةٍة كرنٍة افتقدتها هذه اجملتمعات 
اليت انتفضت ساعيًة إىل حتقيق أحالمها يف بناء ُدَوهلا مبعانيها القانونية 

( معانَيها الدولُةأن فقدت )والسياسية واإلدارية احلقيقية ال الزائفِة بعد 
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تلك يف ظّل أنظمٍة َأفرَغْت جمتمعاتها من قيم العدل واحلق واملساواة، 
ومن قوى املعارضة املنظَّمة والفاعلة، واستبدلت بها قيمًا ختدم مصاحل 
فئات حاكمة مجعت يف أيديها السلطاِت التشريعيَة والقضائيَة والتنفيذيَة 

الفساد »لسلطات، واحتكرتها، وشجعت قوى معًا، وأساءت استخدام هذه ا
بداًل من إفساح اجملال لقوى املعارضة وقوى اجملتمع املدني  «واإلفساد

 وألصحاب العقول كي تساهم بدورها يف عمليات اإلصالح والتغيري.
فاحلياة االقتصادية والسياسية يف هذه الدول واجملتمعات حتولت 

غ احلياة، وصارت كلٌّ من الثقافة إىل منبع ُيِمّد األنظمة احلاكمة بنس
واإلعالم والرتبية والتعليم وخمتلف املؤسسات أدواٍت حتّرف احلقائق 
وتغّيرها مبا يتوافق مع تطلعات الفئات احلاكمة وأهدافها فحسب، 
فانعدمت العدالة وُفصتلت الدساتري والقوانني مبا يناسب مصاحل شرحية 

ندها من املستفيدين يف برملانات مجعت إىل جانبها َمْن يشاركها وُيْس
شكلية غري فاعلة، ويف حكومات تلتزم خطوطًا مرسومة هلا ال نكنها أن 
تتجاوزها إال يف ما خيدم تلك الفئات ال يف ما خيدم الدولة أو اجملتمع، 
ولتحقيق ذلك كان ال بدة أن يعانَي أبناء هذه اجملتمعات من انتهاكات 

آلمال والطموحات وَمـْحٍق للكفاءات للحقوق وقمع للحريات وقتل ل
والقدرات اخلالقة بقدر ما عانوا من الفقر واحلرمان. وهو واقع نكن 
تعرُّف  بصورة أكثر وضوحًا عند قراءة هذا الكتاب الذي المَس أهم 
القضايا املتعلقة بشؤون جمتمعاٍت حتتايف إىل جهود حبثية واقتصادية 

 ياة األمان وسيادة القانون.وسياسية إلنقاذها والسري بها حنو ح
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مثُل هذه الكتاباِت، وهي تتناول بالبحث والتحليل مفاهيَم 
سياسيًة ذاَت أهمية، نكن أن متّهد لظهور رؤى واضحة عن احلقوق 
واحلريات واحلياة الدستورية والدنقراطية والَعْلمانية، وعن اجملتمع 

ة إىل ما أصاب املدني يف بالد مل تعرف مؤسساِت هذا اجملتمع، إضاف
جمتمعها األهلي أيضًا من َفساٍد جعلها تنشغل ِبعَلِلها لتستقل األنظمة 
احلاكمة مبا خيدم خططها ومشاريعها اليت استنـزفت قوى جمتمعاتها، 
وبقيت تهيمن بصورة َقْهريةة ُمْطَلقة علد مفاصل الدولة واجملتمع كافة، 

ة، وإىل استئصال آمال حتد أدى ذلك إىل َسْحِق القوى الفاعلة املنتج
 اإلصالح علد أيدي تلك الفئات احلاكمة.

بالكتاب وحمتويات   اشتملت علد تعريف عاّمبدأ الكتاب مبقدمة 
وموضوعات  وعناوين  الرئيسة والفرعية، كما اشتملت علد أفكار تتعلق 
مبحتويات ، ثم انتقل إىل البحث يف موضوع التأهيل السياسي، أشكال 

حلكومات، االنتخابات، الرأي العام، العالقات العامة، العوملة، الدول، أشكال ا
الَعْلمانية، الليربالية واجملتمع املدني. وتبقد آليات القراءة هي اليت تكشف 
عن أبعاد هذه املفاهيم اليت بذل املؤلف يف حتليلها جهدًا جديرًا 
باالهتمام، رغم ما نكن أن يؤخذ علي  من هفوات قد تظهر هنا أو 

من أجنع الوسائل  النقد الَبّناء واحلوار املوضوعي املتةزنهناك، لكْن يبقد 
 اليت متنح العمل قيمة وتزيد ما يلي  من مشاريع قّوًة وجناحًا.

، طبيب عبداحلكيم بشارأما مؤلف الكتاب فهو الدكتور 
اختصاصي بطب األطفال، من جامعة دمشق، اخنرط يف صفوف احلزب 

يف سوريا )البارتي( منذ نهاية املرحلة الثانوية من الدنقراطي الكردي 
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دراست ، وتدّريف يف املناصب احلزبية حتد نال ثقة رفاق  بانتخاب  
. ول  نشاطات 2007سكرتريًا للجنة املركزية للحزب منذ حزيران 

كتابًا  بعنوان )أية قضية.. أّي  1995سياسية وثقافية، كما نشر عام 
الكاتب زبري سلطان( وجمموعًة واسعة من رّد علد  - ضحاك وأي مالذ

املقاالت يف صحف احلزب ومنشورات ، ويف مواقع إلكرتونية عديدة. واتسم 
العديد من مقاالت  بتحليالت نقدية تتناول أوضاع احلركة الكردية 
واجملتمع السوري عاّمًة يف سعي من  إىل املساهمة يف إعادة صياغة بناء 

 ق رؤى جديدة تتناسب مع املرحلة الراهنة. احلركة الكردية السورية وف
                                               

 خـالـد جـميل حممد                                                
                                                5/9/2011 
 قامشلو                                                 
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 مقدمة

 

ُتعرةف الثقافة بأنها جمموعة القيم الروحية واملادية اليت ختلقها 
اإلنسانية أو األمة يف سريورة العملية التارخيية واالجتماعية املميزة 
للمرحلة اليت وصل إليها اجملتمع يف تطوره، لذلك يتوجب علد النخب 

عي جملتمعاتهم من الكردية املثقفة العمل علد حتريك الزمن االجتما
خالل تفعيل آليات الفكر، وبناء العقل وإعادة تنظيم  وبرجمت  ليكون 
قادرًا علد التأثري يف تطوير اجملتمع وتأهيل  للحاق مبرحلة زمنية 
مالئمة، حيث ينبغي أن يكتسب الزمن أهمية حتوُّلية ال ثابتًة ساكنة، 

معات مواجهة واالبتعاد عن العقلية املتكلسة لتستطيع هذه اجملت
التحديات واللحاق باملرحلة ومتطلباتها، استنادًا إىل أنها ال تزال تتحرك 

 يف حركة دائرية، وهي تعتقد أنها حركة تطورية تقدمية.
التشتت الذي يعمل يف جسم احلركة الكردية ال بدة أن يفرز 
مقوالت  ومفردات  اخلاصة ب ، واليت حتافظ علد ضبط مالحمها وتفرز 

وكوادر معربة عنها، وجتد نفسها يف هذا السياق، إال أن التشتت  قيادات
ورغم فقدان األرضية االجتماعية والسياسية ل  إمنا يستمر يف احملافظة 
علد نفس  بشكل ما، حيث إن االنتقال من واقع اهلزنة املتعدد اجلوانب، 

لب واخلرويف من حالة االنكسار إىل مواقع الدفاع عن الشعب والثقافة يتط
الدخول يف حوار هادئ قادر علد صياغة معامل ومشاريع بعيدة عن 
املقاربات السطحية وقادرة علد مواجهة مهامت املرحلة الراهنة واملراحل 
اآلتية، وهذا يستدعي االبتعاد عن التحليل السطحي األفقي والغوص 
عموديًا وبعمق يف أسباب األزمة ونتائجها من خالل تشغيل فعاليات 
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ة املستندة إىل التحليل والرتكيب والسببية واالستقراء يف مقاربة الفكر
الوضع السياسي والثقايف والفكري وانتزاع كل آليات وأشكال الكبح 
املماَرسة علد فعاليات الفكر والثقافة، والتخلص من الفصام السياسي 
والثقايف يف بنية اجملتمع الكردي وكذلك من سيطرة النـزعة األحادية 

 يل القائمة علد إلغاء جدلية األفكار.للتحل
من هذا املنطلق حيتايف احلوار يف منظومتنا الفكرية والسياسية 
إىل مفردات ومصطلحات أكثر دقة وأشدة تعبريًا، فاملقدمات التكوينية 
لثقافة ما مرتبطة بأدواتها اخلاصة املرتبطة بدورها بآليات معاجلتها 

 وإعادة إنتاجها عرب منظومة العقل.
وإذا كانت احلرية تعين إمكانية التفكري يف كل شيء وعقلنة 
التجارب واملمارسات، وجتاوز العادات الذهنية الراسخة، فمن الواجب أّلا 
نقيم سورًا حمكمًا نسّور ب  ذواِتنا باملقوالت والنظريات اجلاهزة، بل 
نبقي األبواب مشرعة أمام العقل وانفتاح ، لتطوير أداوت فهم الواقع 

اجملتمع. وهذا يتطّلب أن منارس حريتنا بإعادة صياغة الواقع وفق و
مداركنا، أي جيب أن نعمل علد استعادة حريتنا الضائعة وممارسة 
سيادتنا علد أنفسنا عن طريق التحرر من األوهام، واتباع سبيل 

 التحليل، وبالتالي التحرر من استبدادنا الداخلي )الذاتي(.
قاظ عقولنا ومشاعرنا من سباتها، أو يبدو أننا حنتايف إىل إي

ننتشلها من متاهاتها؛ حيث ال تقوم صناعة احلياة علد تطبيق حلول 
قدنة علد مشكالت راهنة، بل تتطلب ابتكار حلول خاصة باملشكالت 
اجلديدة أو الطارئة، والبحث عن املعرفة بهدف التسلح بأدوات العلم 
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خطاء ومترير الشعارات، إْذ احلديث، لتجاوز حالة االحتفال بتربير األ
يتوجب علد الساسة واملثقفني الُكرد مساءلة ذواتهم بالقدر الذي 
يساِئـلون اآلخرين، ألن أشكال السيطرة/ االستبداد يف الداخل/ الذات قد 
تكون أسوأ من أشكال السيطرة من اخلاريف أو معاِدلًة إيةاها، حيث يتم 

خنوض  -الساسَة واملثقفنَي الُكرَد-التذرُّع بتآمر اآلخرين علينا، وحنن 
حروبًا إعالمية وسياسية هلا تأثرياتها وعواقبها اخلطرية فينا ويف 
جمتمعنا؛ لذلك ُيَعدُّ الوعي باألزمة )أيًا كان شكلها( سبياًل إىل نقد الذات 

 وَتعرُّفها من جديد، بغرض اكتشافها، وبالتالي معاجلتها وحتريرها.
كر دون شروط، ونبحث وغالبًا ما نبحث نفكر ولكن غالبًا ما نف

دون جتارب، ودون أن منلك أدوات التغيري نسعد إىل تغيري الواقع مع 
جهلنا بشروط تغيريه، وحنن حنسُب أننا نسيطر علد أنفسنا وأن عقولنا 
تقودنا، لكن احلقيقة أن رغباتنا وخطاباتنا غالبًا ما تقودنا إىل حيث ال 

الذي نزرع  وحنصده، آن األوان أن نراجَع نريد، إىل حيث هذا الواقع 
أنفسنا ونعطَي مساحة أكرب للعقل وملساءلة الذات قبل مساءلة اآلخرين، 
والتسلح باملعرفة من أجل اخلطاب والعمل علد تطوير ذواتنا وإدارتنا 

 املنهجية مبا يالئم متطلبات العصر.
                         

 بشار د. عبداحلكيم                                    
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  التأهيل السياسي
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 التأهيل السياسي
 

تعرةض مفهوم النظام السياسي لتطور مستمر، فبعض الكتاب 
يعتقد أن حتديد النظام السياسي يقتصر علد معرفة شكل احلكم يف 

عٌض آخُر قصور هذا التحديد وعدم مواكبت  الدولة فحْسب، ويرى ب
للتغريات اليت استجدت علد صعيد اجملتمعات السياسية. وهناك تعريفات 

 متعددة منها:
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: مل يتعدة دارسو األنظمة النظرة الشكلية التقليدية القاصرة -أواًل
أنها »السياسية حتد وقت قريب موضوع املؤسسات السياسية وتعين 

والبنيات األساسية يف التنظيم االجتماعي اليت  جمموعة من األشكال
استقرت بالتوافق مع القوانني والعادات واألعراف النافذة يف جتمع 

، كما اكتفد الفق  الدستوري بتعريف النظام السياسي بأن  الشكل «إنساني
اخلارجي للسلطة العامة وما يتصل ب  من حلول خمتلفة تنحصر يف 

في للسلطة، كتحديد شكل الدولة أو احلكومة اجلانب التنظيمي أو الوظي
ووظائفها القانونية الواردة يف النصوص الدستورية وحتليل هذه 
النصوص يف حدود األشكال اخلارجية للسلطة العامة دون االهتمام الفعلي 
أو البحث بكيفية تطبيقها ومدى تفاعلها مع الظروف االجتماعية 

في ، ووجدت هذه النظرة الضيقة  االقتصادية للبلد الذي جيري تطبيقها
عذرها، حيث كانت اهتمامات السلطة السياسية حمدودة يف نطاق الدفاع 
عن البالد وحفظ األمن واالستقرار مع إقرار احلريات السياسية 
للمواطنني وإشراكهم يف العملية السياسية؛ وباختصار فإن شكل احلكومة 

 اختذ األساس احملدد للنظام السياسي.

: تقوم هذه النظرة علد دمج النظام النظرة الشمولية املتشددة -ثانيًا
السياسي باملنظِّم السياسي، وهكذا فإن النظام السياسي لبلد من البلدان 
صار يعين نظام احلكم ليس يف شكل  الدستوري بل صار الشكُل 
الدستوري إطارًا عامًا وخارجيًا لرتكيب اجتماعي واقتصادي تفرض  

اف مجاعة معينة، واعتباره كذلك الشكل املالئم هلذه فلسفاُت وأهد
األهداف والفلسفات واآلراء السليمة يف اجلماعة السياسية لتطوير 
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العالقات العامة واخلاصة مبا يتالءم مع املصلحة العامة ومستقبل النظام 
السياسي، ويرى جوريف بريدو أن النظام السياسي هو جمموعة من 

ة اليت تبني نظام احلكم ووسائل ممارسة القواعد واألسس واألجهز
السلطة وأهدافها وطبيعتها وحقوق وواجبات الطبقتني اللتني يتكون 
منهما كل نظام سياسي )الطبقة احلاكمة والطبقة احملكومة( ومدى 
العالقة بني هاتني الطبقتني علد ضوء العالقة بني املفهوم احلديث 

تسيطر علد اجلماعة وكيفية لألنظمة السياسية وخمتلف العناصر اليت 
تفاعلها بعضها مع بعض بشكل جيعل النظام السياسي نوعًا من التوازن 
تقف عنده اجلماعة يف حلظة معينة فيما يتعلق مبصدر وموضوع 

 وطريقة وضع القانون.

: النظام السياسي جمموعة من تعريف عملي وواقعي للموضوع -ثالثًا
ليت يتعرف بها أطفال اجملتمع املؤسسات والقوى الظاهرة واخلفية ا

وشباب  ِقَيمًا وتوجهاٍت مَعـيةـنًة، حيث يكتسب بعض األطفال أمناطًا 
سلوكية وتوجهاٍت سياسيًة أوليًة يف مرحلة مبكرة نسبيًا يف حياتهم، وقد 
تتبلور هذه التوجهات وترتسخ وتتعمق أو يعاد النظر فيها، أو يف جزء 

 منها.

السياسي أو الذات السياسية أليت فرٍد ويف أي وقت يكون التوج  
خمتلطًة من املشاعر والتوجهات حيث هوية املرء ومعتقدات   جمموعًة
ملكانت  االجتماعية والعلمية وااللتزامات املختلفة من  الفرد وتصور

منفعية خاصة أو عامة أو قضايا تتعلق حبق الفرد  أيديولوجية أو
ألحداث الوقتية أو اليومية، وتأثر وهناك تأثر با .وواجبات  يف اجملتمع
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باألوضاع االجتماعية واالقتصادية واألمنية وقضايا حرية الرأي 
 والتعبري، واليت يف جمملها قد تشكل موقفًا سياسيًا حمددًا لدى األفراد.

والتأهيل السياسي عملية مستمرة ال تتوقف وقد تتبدل 
االنضمام إىل باستمرار، فقد نر الفرد بعدد من التجارب مثل: )

جمموعات اجتماعية سياسية، القيام بأدوار جديدة، التحرك علد درجات 
السلم االجتماعي أو املهين، التبدل االقتصادي صعودًا أو هبوطًا، االنتقال 

مهنيًا، اجتماعيًا، االنتقال من بيئة إىل  من مرحلة إىل أخرى دراسيًا،
 أخرى، االنتقال إىل املهجر(.

وامل السابقة كلها، إال أن مثة نقطتني هاّمتني ورغم أهمية الع
 :يف التأهيل السياسي هما

: حيث يتم التعليم بشكل مباشر عن التأهيل السياسي املباشر -1
املدرسة، أو األحزاب املختلفة من خالل إيصال املعلومات بشكل  طريق

 مباشر والتأثري يف الفرد مبختلف الطرق املباشرة.

: حيث تتشكل وجهات نظر اإلنسان ملباشرالتأهيل السياسي غري ا  -2
 السياسة من خالل جتارب  ودون تعليم مباشر. يف

يتواصل التأهيل السياسي طيلة حياة اإلنسان، حيث يتعرض 
لتجارب متعددة يف حيات  من اقتصادية واجتماعية وحمن  الفرد

قد تكون خاصة أو عامة علد مستوى الدولة  ونكسات وأزمات خمتلفة
إىل تغريات يف حياة الفرد، وبالتالي يف مواقف  السياسية مما يؤدي 

عميقة يف بنية  وخاصة اجليل الشاب، وكذلك عند حصول حتوالت
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املستقلة،  اجملتمع مثل االنتقال من مرحلة الثورة إىل مرحلة الدولة
إىل دولتني  وكذلك حني انقسام الدولة أو األمة )أملانيا سابقًا حني حتولت

 واضطرار كل دولة إىل عملية تأهيل سياسي مستمرة غربية وشرقية(

 ومتناقضة يف بلدها.

 : عوامل التأهيل السياسي  

عملية التأهيل السياسي ذات ميزات متبدلة باستمرار، ومثة 
 عديدة تلعب دورًا حموريًا يف تشكيلها وتبلورها وتبدهلا، وهي: عوامل

عامة حنو : وهي تؤثر بشكل كبري يف توجهات الطفل الالعائلة -1
السلطة، الوطن، القومية، اللغة، الدين، الطبقة االجتماعية، الثقافة، 
التعليم واملهن، حيث تؤثر النقاشات واجلداالت داخل العائلة يف الطفل 

قد يكون هناك توجي  مباشر للطفل، إضافة إىل  بشكل مباشر، وكذلك
شخصية  مع شرحية معينة تؤثر يف تكوين أن عالقات العائلة املختلفة

تعامل العائلة مع الطفل تأثرياتها،  الطفل وتوجهات ، وكذلك لطريقة
حيث أن فرض السلطة علي  باستمرار يؤدي إىل خلق طفل تابع، أما 
إفساح اجملال ل  للمشاركة يف النقاشات واحلوارات فإن  خيلق يف املستقبل 

ـزل بشكل عام بالغًا يتطلع إىل دور بارز يف اجملتمع، وكذلك فإن أجواء املن
 تؤثر يف توجهات الطفل بشكل مباشر أو غري مباشر.

: وهي تلعب دورًا هامًا يف تعريف جيل الشباب باملعارف املدرسة -2
السياسية من خالل نقل قيم اجملتمع ومفاهيم  )اللغة، الوطن( وكذلك 
املفاهيم السياسية العامة، حيث يتكون لدى الشباب يف املراحل األوىل من 
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تشكيلة واسعة من االهتمامات من بينها السياسية، وهنا قد  الدراسة
تلعب املدرسة أدوارًا متعددة حبسب طبيعة الدولة ونظام احلكم؛ ففي 
الدولة الشمولية يتم تعليم الطفل أيديولوجيا احلزب احلاكم والعائلة 
احلاكمة وأهميتها ودورها التارخيي، حيث يتم تعزيز قيم الوالء للحاكم 

لة أكثر من والئ  للدولة، والوالء للحزب احلاكم أكثر من والئ  يف الدو
كبري، وفي  تتماهد الدولة  مفهوم املواطنة مشوةهًا إىل حّدللوطن؛ ويكون 

مع احلزب واحلاكم. ويف الدول الَعْلمانية )فرنسا( مثاًل، يتم تعليم 
واطنة الشباب معاني الَعلمانية والنظريات واملعارف العلمية ومفهوم امل

احلرة والرأي احلر بعيدًا عن توجهات السلطة. أما يف بريطانيا فيتم 
تعليم القيم اإلنكليزية العامة والتقليدية والواجب العام واالستقامة 
السياسية. وللمدرسة دور حموري وأساسي يف بدايات تبلور الوعي 

 السياسي وتوجهات .

 ترسيخ القيم : وهذه نكن أن تلعب دورًا يفاملنظمات الدينية  -3
خالل املدارس العامة والشرعية، ومن خالل ُدور العبادة  من الدينية

واجلمعيات اخلريية وغريها من املؤسسات الدينية، وكذلك من خالل 
املنظمات االجتماعية السياسية اليت قد تلعب َدورًا إجيابيًا باملفهوم العام 

أو دورًا سلبيًا  حيث تكرس مفهوم التعايش والتآخي بني الناس مجيعًا
حينما تزرع سياسة نبذ اآلخر املختلف دينيًا وتزرع بذور التطرف 

 الديين.

: رغم أن للعائلة واملدرسة أهمية كبرية يف جمموعات األصدقاء  -4
 ،الطفل والشاب إال أن جمموعاِت األصدقاء املختلفة، أصدقاء املدرسة حياة
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يف توجهات الطفل والشباب  اللعب، الرياضة واهلوايات، ذاُت َدْوٍر أساسي
سياسيًا، حيث ختتلف األجواء؛ فاحملبة الطوعية متوافرة، وكذلك اإلرادة 
الطوعية يف جمتمع األصدقاء الشباب، وكل أشكال اإلرادة احلرة مما قد 
يكون التأثري أعمق فيما بينهم، حيث إن صديقًا متميزًا قد يكون مهتمًا 

ر يف أفراد اجملموعة الذين قد َيـْقَتُدوَن بالرياضة أو العلم أو السياسة يؤث
ب ، لذلك كان جملموعة األصدقاء تأثري نوعي يف حياة الطفل عامة 
واملراهق خاصة يف توجهات  املختلفة، الدراسة، اهلوايات الشخصية 

 واالجتماعية والسياسية.

 : هذه هلا تأثري واضح يف العامِلنَي والعامالت يف مهن معينة،املهنة  -5

قابات املختلفة واليت قد تدور فيها نقاشات حرة لصاحل أعضائها فالن
وتدافع هي عنهم حيث تكون العالقات االجتماعية والتواصل بني 
أعضائها أكثر مرونة غالبًا، وكذلك األحزاب السياسية املختلفة واملنظمات 
االجتماعية واحلقوقية والدينية، ويف النظم الدنقراطية يزداد هذا 

ويتعمق، حيث يكون للنقابات املهنية واألحزاب حرية العمل التأثري 
وإمكانية الدفاع عن أعضائها، أما يف النظم االستبدادية فإن الدور يكون 
أقل أهمية، وتنصبُّ كل اجلهود فيها باجتاه خلق تبعية مطلقة للحزب 

 احلاكم أو حاكم البالد.

م دورًا مؤثرًا : أثبتت وقائع وأحداث كثرية أن لإلعالوسائل اإلعالم -6
وفاعاًل يف العديد من القضايا االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
والسياسية، حيث يلعب اإلعالم بوسائل  املختلفة دورًا هامًا يف نقل اخلرب 

القيم واملبادئ واملعتقدات واملفاهيم وغريها من  واملعلومة، وكذلك يف نشر
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إلعالم املوّج  دورًا رئيسًا يف القضايا اليت متس حياة اإلنسان، ويلعب ا
ترسيخ قيم معينة ومفاهيم سياسية حمددة وكذلك يف املساهمة الفعالة 
يف إزالة مفاهيم وقيم أخرى، فمثاًل بعد انهيار االحتاد السوفيييت لعبت 
وسائل اإلعالم املختلفة دورًا مؤثرًا يف نشر قيم الدنقراطية وحقوق 

والشمولية، وكذلك يف نشر وترسيخ اإلنسان، ومناهضة الدكتاتورية 
مفهوم حق تقرير املصري للشعوب، وبذلك ساهمت يف إعادة التأهيل 
السياسي ملاليني الناس الذين كانوا يعيشون يف ظل أنظمة تفتقر إىل 
الدنقراطية وقضايا حقوق اإلنسان، وكذلك فإن اإلعالم العربي غري 

دورًا مهمًا يف تغطية  الرمسي أو شب  الرمسي واإلعالم العاملي لعب
األحداث يف كل من تونس ومصر وليبيا واليمن ومساندة الثوار فيها، ثم 
أخذ يلعب اإلعالم دورًا مهمًا يف إعادة التأهيل السياسي من خالل تشجيع 
قيم املواطنة والدنقراطية، كما أن تغيـيب وسائل اإلعالم العاملية 

ر بصورة كبرية يف تغييب كثري من أثة 2011واحملايدة يف الثورة السورية 
َبعيد. وكما يؤثتر  كة التطورية هلذه الثورة إىل حّداحلقائق وكبحت احلر

اإلعالم املوّج  يف ترسيخ مفاهيم معينة وتهميش أخرى، يؤثر يف خلق 
توجهات سياسية معينة بهذا االجتاه أو ذاك، ويشرتك يف ذلك وسائل 

 وءة.اإلعالم املسموعة واملرئية واملقر

هي تؤدي دورًا مهمًا يف التأهيل السياسي، و األحزاب السياسية: -7
 :وذلك من خالل

االتصال مع اجليل الشاب وحماولة التأثري في  وتقريب  من احلزب  .أ 
 ليكون مؤيتدًا لسياسات ، أو َضمت  إىل صفوف .
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النشاطات الثقافية والسياسية واالجتماعية املختلفة داخل  .ب 
 اهليئات احلزبية.

 ناقشة القرارات العامة اليت تهّم احلزب والوطن واجملتمع.م .يف 

 املساهمة يف صناعة القرارات اليت يصدرها احلزب يف هيئات  العليا. .د 

تنفيذ قرارات احلزب بعد مناقشة مضمونها وتفهمها والسعي إىل  .ه 
 أفراد الشعب بها. إقناع

 معها.مناقشة النشرات احلزبية املختلفة، ومناقشة مضمونها والتفاعل  .و 

السعي إىل تعزيز دور احلزب وبالتالي حيتايف الفرد إىل أن يكون  .ز 
 حتد يستطيع القيام بدوره. مهمًا

السعي إىل التأثري يف اجلماهري من خالل قضايا معينة قد يكون  .ح 
)كقضية  الدنومة )كالقضية الكردية( أو هلا صفة مؤقتة هلا صفة

 .حتد زواهلا الطارئة( اإلجراءات والسياسات التعامل مع بعض

: فالغالبية العظمد من االتصال املباشر مع البند احلكومية -8
املواطنني ال بدة أن تكون هلا اتصاالت ما مع اهليئات احلكومية املختلفة 
بسبب اتساع دائرة نشاط احلكومة وهذا يتطلب من املواطن يف العديد 

ئر من احلاالت أن يكون علد اتصال مع أكثر من هيئة أو جهة )دوا
النفوس، التجنيد، املالية( وخمتلف الدوائر، وهلذه االتصاالت تأثريات 
انفعالية يف املواطن، وذلك حبسب تعامل املوظفني وسلوكهم مع 
املراجعني، وهذه التأثريات االنفعالية املتواترة )سلبًا أو إجيابًا( تسهم يف 

تأهيل تشكيل موقف سياسي لدى األفراد وبالتالي تعدُّ أحد عوامل ال



30  

السياسي. فالسلوك السيتء للموظفني يف تعاملهم مع املواطنني، وتعقيد 
خيلق لدى هؤالء ردة فعٍل سلبيًا  تسيري معامالتهم وعدم احرتام املواطنني

 علد السلطة بكاملها.

: وهلا دور يف تكوين الفرد سواء كانت البيئة االجتماعية الثقافية  -9
الفرد ووجوده يف تكوين اجتماعي تلك البيئة نابعة من خصوصية وضع 

اختياري أو ثقايف معني أو حمدد )العائلة، العشرية، اجلمعية( أو نابعة من 
عدم االستقرار( كلها  حالة عامة يف البلد )الركود االقتصادي، البطالة،

 عوامل تؤثر يف التأهيل السياسي لدى الفرد.

لسياسية : واليت هي نوع خاص من التوجهات االثقافة السياسية -10
والقيم واملشاعر واملعلومات وتوجهات الناس علد ما سيفعلون ، وهناك 

 عوامل عديدة تؤثر يف ذلك منها:

: حيث تلعب ميول النظام دورًا يف التأهيل السياسي ميول النظام .أ 
حبسب طبيعت ، وطرق وصول القادة إىل احلكم، ومدى شرعية هذا  وذلك

الدنقراطي أم بطرق أخرى؟ وما الوصول، أهو عن طريق االنتخاب احلر 
هي توجهات النظام العامة ومراعات  للمواطنني ومصاحلهم، ومصاحل 
الوطن العليا )عقيدة النظام، أيديولوجيت ، سلوك (؟ كلها عوامل تؤثر يف 

 توجهات الفرد وتكوين سلوك  السياسي.

: وهذا يتوقف علد ما يتوقع  الفرد من نوازع العملية السياسية .ب 
كة يف العملية السياسية خاصة فيما يتعلق باختيار الربملان والقادة، املشار

ففي األنظمة الدنقراطية مهما كانت نسبة التصويت فإنها تكون 



31  

حقيقية؛ أي أن مثَة رغبًة حقيقيًة لدى املصوتتني للمساهمة يف العملية 
السياسية بإيصال هذا املندوب أو ذاك، واختيار هذا الزعيم أو ذاك يف 
قناعة من  أن هذا االختيار يعرب عن تطلعات . أما يف الدول االستبدادية 
فإن املشاركة تكون شكلية مهما بلغت نسبة التصويت، يف قناعة من 
الفرد أن األمور ُمَعدةة ومرسومة مسبقًا، وأْن ليس لصوت  أيُّ دور يف 

لية التأثري أو إمكانية يف تغيري جمرى األمور، لذلك فإن نوازع العم
 .السياسية هلا تأثري يف التأهيل السياسي لدى الفرد

: وهذه ختتلف عن نوازع العملية السياسية اليت نوازع السياسة .يف 
ترتبط بشكل كبري بشكل احلكومة )دنقراطية أو الدنقراطية(، أما 
نوازع السياسة فرتتبط بشكل أساسي بربنامج احلكومة وتطلعاتها 

ج. فقد تكون األولويات لديهم خمتلفة، وموقف األفراد من تلك الربام
مثاًل بعضهم يريد احلرية وبعضهم يريد فرص العمل وحتقيق الرفاه 
االقتصادي والعدالة، وغريها، لذلك فإن موقف الفرد يتوقف علد مدى 
تقاطع رغبات  وتطلعات  مع برامج احلكومة، ولذلك مساهمة فعالة يف 

 تكوين الرأي السياسي لدي .

: ويقصد بها السلطة، سياسية املتوافقة أو املتعارضةالثقافة ال .د 
اجتماعية(  اقتصادية، واملتمثلة يف احلكومة وبراجمها املختلفة )سياسية،

ورؤيتها حلل القضايا واإلشكاالت املختلفة يف اجملتمع والدولة. واملعارضة 
اليت قد تتفق مع احلكومة يف قضايا وختتلف معها يف قضايا أخرى قد 

مة، أو جوهرية وعلد مدى هذا االختالف ونشاط كل طرف تكون ها
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وقدرت  علد التأثري يف املواطن ومدى تطابق برامج كل طرف مع 
 تطلعات شرحية معينة وغريها تؤثر يف التأهيل السياسي للفرد.

: قد يكون لألمة أو اجملتمع ثقافة التغري يف الثقافة السياسية .ه 
واجتماعية فرتة زمنية ثم سياسية معينة تكونت يف ظروف سياسية 

حصلت تطورات هامة علد تلك الثقافة مثل االنتقال من املعارضة إىل 
السلطة ومن النظام االستبدادي إىل النظام الدنقراطي أو بالعكس، أو من 
الوحدة إىل االنقسام أو من الثورة إىل السلطة، وغريها من التحوالت 

 فرد السياسية وتأهيل  السياسي.السياسية العميقة واليت تؤثر يف ميول ال

إن عملية التأهيل السياسي مستمرة طيلة حياة اإلنسان، وهي 
خاضعة لتبدالت قد تكون تراكمية، أو قد حتصل انعطافات حادة 
ونوعية يف حياة الفرد، كاالنتقال من موقع إىل موقع آخر مناقض؛ 

/ وتتأثر فاإلنسان جمموعة مشاعر وقيم وأفكار وآراء وتطلعات تؤثر يف
مبختلف الظروف الذاتية واملوضوعية، تلك الظروف املعرةضة للتغيُّر 
باستمرار مما يبقي استمرارية إمكانية تأهيل اإلنسان سياسيًا مدى 

 .(1)احلياة اليت تتوزع فيما بينها نظريًا وعمليًا آلية النظام السياسي

                                                 
(1)

. 1980، 1بريوت، دار الباحـث. ط النظم السياسية يف لبنان والدول العربية.  رحال، أمحد.س 
 .15-7ص
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 أشكال الدول
اختلفت تعريفات الدولة باختالف املنظرين واملفكرين والفقهاء 

منهم حبسب  اسية والفلسفية واالجتماعية، كّلواملذاهب واالجتاهات السي
مجاعة مستقلة »مفاهيم  أو توجُّهات  أو أيديولوجيةت ، ومنها أن الدولة 

معينة بينهم طبقة من األفراد يعيشون بصفة مستمرة علد أرض 
وحدة قانونية دائمة »، وُعرتفت أيضًا بأنها (1)«حاكمة وأخرى حمكومة

تتضمن وجود هيئة اجتماعية هلا حق ممارسة سلطات قانونية معينة 
صورة »، ورأى آخرون أنها (2)«يف مواجهة أمة مستقرة علد إقليم حمدد

السياسي شكل تارخيي للتنظيم »، أو (3)«دائمة للجماعة اإلنسانية
َجْمٌع من الناس مستقرون يف إقليم معني احلدود »أو  (4)«للمجتمع

                                                 
(1)

الكعكي، حييد أمحد. مقدمة يف علم السياسـة، بـريوت، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر.        
 .89. ص 1983

(2)
 .90ر نفس . ص صدامل 

(3)
جمموعــة مــن املختصــني. «. اجلــزء األول -قــاموس الفكــر السياســي محصــي، أنطــون )مرتجــم(  

 .202. ص 1994دمشق، وزارة الثقافة. 

(4)
(. abcبوترين، بوريس. قاموس مـوجز لالصـطالحات السياسـية )سلسـلة املعـارف السياسـية        

 .54. ص 1983نوفوسيت. 
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، بل رأى آخرون غريهم أنها (5)«ويستقلون حبكم أنفسهم وفق نظام خاص
عبارة عن رقعة من »، أو (6)«أداة التسلط السياسي يف اجملتمع الطبقي»

األرض موحدة ومنظمة سياسيًا ومسكونة من قبل سكان أصليني هلا 
كومة وطنية ذات سيادة علد مجيع أطراف الدولة ولديها القوة ح

 . (1)«الكافية حلماية الدولة
وانطالقًا من مجلة من التعريفات نكن استخالص تعريف قد يعطي 

بعض الوضوح، وهو أن الدولة مجاعة كبرية من الناس  مفهوم )الدولة(
لد كيان تقطن أرضًا معينة وختضع حلكومة منظمة تتوىل احملافظة ع

. أو أنها جمموعة من (2)تلك اجلماعة وتدير شؤونها ومصاحلها العامة
األفراد تعيش يف إقليم معيةن حمدد، وهلا قْدٌر من التنظيم جيعلها يف 

 .(3)مواجهة األفراد بصفتها سلطة آمرة عليهم

                                                 
(5)

جتديد صـحاح العاّلمـة اجلـوهري     -مرعشلي، نديم، ومرعشلي، أسامة. الصحاح يف اللغة والعلوم 
)جملــدان(. بــريوت، دار احلضــارة  .العلميــة والفنيــة للمجــامع واجلامعــات العربيــةواملصـطلحات  
 .427. مادة )دول(. ص 1974. 1العربية. ط

(6)
. مادة )الدولة( ص 1986املعجم الفلسفي املختصر. موسكو، دار التقدم.  سلوم توفيق )مرتجم(. 

218. 

دئ اجلغرافية السياسية. جـدة، اململكـة   دراسة حتليلية يف مبا -بندقجي، حسني محزة. الّدولة (1)
 .8. ص1981، 3العربية السعودية. ط

 .90( الكعكي، حييد أمحد. ص2)

. 1985، 1( بسيوني، حسن السيد. الدولة ونظام احلكم يف اإلسالم. القاهرة، عامل الكتـب. ط 3)
 .14ص
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فالدولة هي جمموعة من الناس منظمة سياسيًا تعيش بصورة دائمة 
، (4)دد وختضع لسلطة سياسية وسيادية واحدةعلد إقليم جغرايف حم

 فهي تقوم علد ثالثة أركان أساسية، هي:
 الشعب. -1
 اإلقليم. -2

 السلطة السياسية السيادية. -3

: ونثل الركن األول لقيام الدولة، والذي يتكون من جمموع الشعب -1
السكان الذين يتوافقون علد العيش معًا يف ترابط وانسجام، وبدون هذا 

نكن القول بوجود الدولة، وال يشرتط وجود حد أدند أو عدد  الشعب ال
حمدد من السكان حتد تقوم الدولة، حيث قد يتجاوز سكاُن الدولِة مئات 
املاليني، وقد يكون بضعة آالف )إمارة موناكو مثاًل(. و)الشعب( اصطالح 
يرمز إىل مواطين الدولة املعينة الذين حيملون جنسيتها، أما )السكان( 

و اصطالح يشمل املواطنني واألجانب الذين يعيشون علد أرض الدولة. فه
وقد تتوافر روابط اجتماعية بني أفراد الشعب كاجلنس واللغة والدين 

 والعادات والتقاليد والتاريخ املشرتك واألهداف واآلمال.
أما وحدة اجلنس واليت يقصد بها احندار كافة أفراد الشعب من 

ماؤهم إىل قومية واحدة، فهي ال تعدُّ شرطًا جنس أو عرق معني وانت
لقيام الدولة، ومل تعد هلا أهمية ألن دواًل كثرية تتألف من قوميات 

سويسرا(، كذلك فإن وحدة اللغة مل –متعددة )الواليات املتحدة األمريكية
تعد ضرورية لقيام الدولة رغم أن وحدة اللغة قد تسهل التفاهم 

                                                 

 .30ة احلياة. صماريتان، جاك. الفرد والدولة. ترمجة: عبد اهلل أمني. بريوت، دار مكتب( 4)
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غات أيضًا يعين ثراء لغويًا وثقافيًا، وهناك والتواصل، إال أن تعدد الل
اهلند( فوحدة  –كندا  –العديد من الدول لديها لغات متعددة )سويسرا 

اللغة ليست شرطًا أيضًا لقيام الدولة. أما العادات والتقاليد ورغم أهميتها 
لتحقيق التجانس بني أفراد الشعب لكن وحدة العادات والتقاليد أيضًا 

قيام القانوني للدولة حيث قد تتعدد العادات والتقاليد ليست شرطًا لل
بني مجاعات الشعب الواحد. كما أن وحدة التاريخ أيضًا قد تساعد علد 
التجانس بني أفراد الشعب ولكن ال يشرتط توافرها لقيام الدولة. ووحدة 
اآلمال واألهداف أيضًا من أهم عوامل التجانس بني أفراد الشعب رغم 

 مل األخرى.تباين العوا
 أما بالنسبة إىل الفرق بني الشعب واألمة فهو أن:

ظاهرة اجتماعية تتلخص يف وحدة مجاعة من البشر َتُسوُد  :األمة -1
بينهم روح الرتابط واالحتاد وجتمعهم الرغبة يف العيش املشرتك فوق 
أرض إقليم معني نتيجة تضافر جمموعة من العوامل حولتهم إىل مجاعة 

 ها من اجلماعات البشرية. تتميز عن غري
فاصطالح الشعب يعرب عن رابطة قانونية حمددة تربط 
املواطنني بالدولة، وما ترتب  هذه الرابطة القانونية للمواطنني من 
حقوق وواجبات طبقًا للدستور والقوانني. أما األمة فهي وحدة روحية 

غبة يف وثقافية وحضارية جتمع جمموعة من األفراد وتؤدي بهم إىل الر
العيش معًا. وتستند تلك الوحدة الروحية إىل عدة عناصر منها وحدة 
الدين ووحدة األصل أو اجلنس، لكن أقوى هذه العناصر والعوامل هي 
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وحدة اللغة ووحدة التاريخ املشرتك مبا يتضمن  من آالم أحيانًا وما 
 ينتج  من آمال يف املستقبل.

مة الواحدة بسبب يرتبط مبا سبق أن  أحيانًا تنقسم األ
الظروف السياسية إىل عدة دول وبالتالي عدة شعوب )األمة الكردية 
واألمة العربية(. ومن ناحية عكسية قد جيمع شعب الدولة يف األصل 
أممًا خمتلفة أو جمموعات تنتمي إىل أمم خمتلفة، مثال ذلك الواليات 

بوضع  1787املتحدة األمريكية اليت عند نشأتها كدولة فيدرالية عام 
دستورها االحتادي، فكانت تتكون من جمموعات متنوعة من األفراد 
أصبحت متثل شعبًا واحدًا ولكنها تنتمي لعناصر من أمم خمتلفة 
أوروبية وغريها. وكمثال آخر دولة سويسرا، حيث إن الشعب السويسري 
ينتمي إىل أمم ثالث: جمموعة تنتمي لألمة الفرنسية، وجمموعة تنتمي 

األملانية، وجمموعة ثالثة لألمة اإليطالية. وكل جمموعة هلا لغتها  لألمة
اخلاصة، ولكن الشعب واحد هو الشعب السويسري. وهكذا ال يوجد دائمًا 

 .(1)تطابق بني الشعب واألمة
وتتنوع العوامل اليت تساهم يف إجياد األمة حيث تشمل: اللغة، 

وحدة املشاعر والثقافة  التاريخ املشرتك، اجلنس، املصاحل االقتصادية،
 املشرتكة، العادات والتقاليد ووحدة اإلقليم. 
 مثة نظريتان أساسيتان يف تكّون األمم:

                                                 

عبد الوهـاب، حممـد رفعـت. مبـادئ الـنظم السياسـية. بـريوت، منشـورات احللـيب احلقوقيـة.           ( 1)
 .40-39. ص2002
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النظرية األملانية: وتقول بأن وحدة اللغة واألصل املشرتك متثالن  -1
 العاملني األساسيني لقيام األمة.

احلاسم يف النظرية الفرنسية: وتعترب إرادة العيش املشرتك األساس  -2
 تكوين األمة.

والفرق بني األمة والشعب هو أن الروابط اليت جتمع بني أفراد 
األمة هي رابطة انتماء، رابطة طبيعية معينة تستند إىل عوامل معينة، 

. أما الرابطة بني أفراد الشعب فهي ال يرتتب عليها أي أثر قانونيولكن 
. وقد ضوع لقوانينهارابطة سياسية قانونية تفرض عليهم الوالء واخل

تكون األمة موجودة كلها يف دولة واحدة فيتطابق الشعب مع األمة يف 
األمة األملانية( وقد تكون األمة موزعة  -هذه احلالة )األمة الفرنسية 
األمة الكردية( وقد يكون شعب الدولة  -علد عدة دول )األمة العربية 
 إيران(. -تركيا -العراق -سوريا -سويسرا -خليطًا من عدة قوميات )كندا 

: هو الركن الثاني لقيام الدولة، فال بد من وجود بقعة اإلقليم -2
حمددة من األرض يستقر عليها الشعب ونارس نشاطات  فوقها بشكل 
دائم، حتد نكن أن تتكون الدولة. ويشمل اإلقليُم النطاَق األرضي 

 واحليز املائي واجملال اجلوي.
 قليم الدولة فهي:أما امليزات العامة إل

العنصر األرضي: وهو األساس، إذ ال توجد دولة دون أرض ألن  -1
البحر واجلو ال يكفيان إلقامة دولة، حيث إن وجود اليابسة شرط أساسي 

 وكاٍف لقيام الدولة.
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مساحة اإلقليم: ليس هناك حدٌّ أدند جيب توافره إلقامة دولة،  -2
 وال حدٌّ أقصد.

لعمق نتد حتد مركز الكرة األرضية ألرض الفضاء والعمق: ا -3
 الدولة والفضاء الكوني.

توزع السكان يف اإلقليم: ال يشرتط أن يكون اإلقليم مسكونًا بكامل   -4
بالعنصر البشري حيث قد يكون هناك قسم كبري من األرض غري 

 مأهول.
وحدة اإلقليم اجلغرافية: ال يشرتط أن يكون إقليم الدولة متصاًل  -5
 اليابان(. -أجزائ  كلِّها، فقد يتكون من عدة جزر )أندونيسيا يف 

حدود اإلقليم: ليس هناك شكل معني حلدود اإلقليم، فقد تكون  -6
 .(1)طبيعية كاجلبال والبحار واألنهر، وقد تكون اصطناعية

: إن قيام الدولة ال يتم إال بوجود سلطة سياسية السلطة السياسية -3
علد سكانها ويف نطاق إقليمها، فال وجود للدولة متارس أعمال السيادة 

بدون قيام سلطة سياسية، فالسلطة السياسية هي الرافعة اليت حتّول 
اجملتمع من ظاهرة اجتماعية طبيعية إىل ظاهرة سياسية يطلق عليها 

 .(2)اصطالح )الدولة(
وقد اختذت الدول واحلكومات أشكااًل متنوعة، كلٌّ منها حبسب 

، وشكل احلكومة فيها ،امها السياسي والقانوني واإلداريونظدستورها 
( بشكل مقتضب والذي يعرف الدستورلذلك ال بد من إيضاح مفهوم )

                                                 

 .45-41عبد الوهاب، حممد رفعت. ص( 1)
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العضوي جمموعة القواعد اليت تنظم السلطة السياسية يف كيانها بأن : 
ويف عالقتها باحملكومني، كما ترتبط السلطة السياسية ارتباطًا  الوظيفيو

د بدراسة سلطة األمر يف اجملتمع وما عَنالذي ُي السياسي بالنظام وثيقًا
يف  وقد ظهر اصطالح القانون الدستوري .قيم تنظيمية صل ب  منتي

حيث  1843إيطاليا منذ أواخر القرن الثامن عشر، ويف فرنسا عام 
 .تقرر تدريس  كمادة مستقلة

 وتعين (constitution) الالتينية الكلمة من دستور مشتقة كلمةو
أي  مٍة؛التأسيس أو التكوين أو النظام والقانون األساسي أل يف الفرنسية

القانونية اليت حتكم العالقات املتبادلة بني احلكام  القواعد جمموعة
، بل وكلمة دستور ليست عربية .السلطات العامة واحملكومني وتنظيم

يتضمن  :بأن  الدستوروقد عرف الفقي  الفرنسي . فارسية األصل
 ووما إذا كانت موحدة أ ،أي شكلها ؛الدولة اعد اليت توضح طبيعةوقال

كية، كما حتدد َلَم وكونها مجهورية أ احتادية ونوع احلكومة من حيث
العامة للدولة واختصاصاتها  األساسية اليت تنظم السلطات املبادئ
 .ات بينهاقوالعال

 لسلطات جمموعة املبادئ املنظمة :بأن  الدستورف ّرد ُعقو
لألصول  لدولة واملبينة حلقوق كل من احلكام واحملكومني فيها والواضعةا

 َفرتُع. كما الرئيسة اليت تنظم العالقات بني خمتلف سلطاتها العامة
مزاولة السلطة السياسية يف الدولة  جمموعة القواعد اليت تنظم :بأن 

ا املختلفة فيها ووظيفة كل منه فتنظم شكل الدولة اخلارجي والسلطات
 .والعالقات فيما بينها
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تطور الفكر الدستوري منذ القرن الثامن عشر يف ظل املذهب 
ارتكز علد نظرية العقد االجتماعي، وكان تأثري هذا  الفردي الذي

إعالن حقوق اإلنسان و 1787الدستور األمريكي لعام  يفاملذهب واضحًا 
فل ضمانات لذي أكد أن أي جمتمع ال يكوا 1789واملواطن الفرنسي لعام 

 .(1)وال يأخذ بالفصل بني السلطات هو جمتمع ليس في  دستور احلقوق
هو تنظيم  الدستوريرى أن  غرباجتاه فقهي يف ال وهكذا تطور وتبلور
ال توجد دساتري إال يف النظم الدنقراطية  مةَث ومن للسلطة واحلرية معًا

 (. سب هذا االجتاهحب)
توجد يف مجيع وثائَق الدستوريَة أو ال ن الدساترَيأوحقيقة األمر 

لتوفيق بني ا من دب ولكن ال مكتوبة أو غري مكتوبة،وهي إّما الدول 
ما أكد علي   وهذا ،الوثيقة الدستورية السلطة واحلرية ضمن إطار

هو فن التوفيق  القانون يف جوهره )أندري  هوريو( بأن الفقي  الفرنسي
وإمنا هي  ليست غاية يف ذاتهابني السلطة واحلرية ألن ممارسة السلطة 

 كما أن احلرية ليست مطلقة بال ،وسيلة لتحقيق مصاحل احملكومني

 تإال انقلبوبد من قيود وضوابط معينة ملمارستها  حدود بل ال
 .إىل فوضد بالضرورة

 :(1)ويتكون الدستور من
 :الوثيقة الدستورية -أواًل

                                                 

بيّلو، روبري. املواطن والدولـة. ترمجـة: نهـاد رضـا. )سلسـلة زدنـي علمـًا(. بـريوت، عويـدات.          ( 1)
 .13. ص1983. 3ط

-11ص ص  القـانون الدسـتوري. جامعـة دمشـق، كليـة العلـوم السياسـية         ( ناصـوري، أمحـد.  1)
227. 
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لدساتري وهي املصدر األساسي للقواعد الدستورية يف دول ا
تتعلق بتنظيم السلطات  ساسيةأتتضمن من مبادئ وأحكام  ة مبادونامل

حبقوق املواطنني تتعلق وحتديد اختصاصاتها, و، العامة يف الدولة
واالجتماعية واالقتصادية لنظام  وحرياتهم, وباملرتكزات السياسية

والقاعدة العامة هي أن الوثيقة الدستورية توضع من قبل هيئة . احلكم
خاصة  جراءاتوذلك طبقًا إل (،اهليئة التأسيسية)تسمية  طلق عليهاي

 املتبعة يف وضع القوانني العادية, ونيز الفق  جراءاتإلختتلف عن ا
 :التأسيسية األصلية, والسلطة التأسيسية املنشأة الدستوري بني السلطة

دستور  : تقوم بوضع دستور لدولة الالسلطة التأسيسية األصلية -آ
 فيها دستور, وبالتالي فهي سلطة أصلية ألنها ال ْدُعأصاًل, أو مل َيفيها 

علد وجودها, وهي  سابٍق دستوٍر وأحكاِم ىل نصوِصإتستند يف عملها 
حدود صالحيات فإن ومع ذلك  ،بصالحيات مطلقة يف هذا اجملال تتمتع

ىل إوالتأييد الشعيب, وتظهر احلاجة  بفكر القانون هذه السلطة تتعني
 ا:هم حالتني تأسيسية أصلية يف سلطة
تقوم هذه السلطة بوضع أول دستور حيث قيام دولة جديدة,  -1

 )دولة جنوبي السودان(. للدولة

قيام ثورة أو انقالب أو تغيري جذري وعميق يف الدولة، حيث يتم  -2
وضع دستور جديد يعرب عن اجتاهات الوضع يالدستور القائم, وإلغاء 
 دستورالىل إأسيسية أصلية ال تستند من قبل سلطة ت وذلك اجلديد

 )العراق اجلديد، مصر بعد مبارك وغريهما(. قديمال
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قوم الشعب بانتخاب السلطة ييف األساليب الدنقراطية 
, جديد دستوٍر لقيام بإعداد مشروِعلوكالة خاصة وننحها التأسيسية 

 ؛ أي ينتهيهذه السلطة التأسيسية ُدْقِع طينفر وبعد انقضاء مهمتها
بالسلطتني التأسيسية  ثناء عملها تكون منوطةأ, ولكنها يف عملها

وقد تكتفي يعض . والتشريعية مما جيعلها أقوى من السلطة التنفيذية
خر قد آ الدول مبشروع السلطة التأسيسية إلقراره كدستور, وبعٌض

  .دستوريًا ستفتاء شعيب لنيل موافقة الشعب وبالتالي يصبحال  ُضِرْعَي
 فإنها حيانًا سلطة التعديل,أعد ْد: وُتطة التأسيسية املنشأةالسل -ب

 ىل دستور قائم ونافذ حيدد كيفية تشكيلها وممارستهاإنشائها إتستند يف 
 ملهمتها, كما تلتزم النطاق الذي حدده هذا الدستور ومبا نص علي  من

 جراءات, وهذه السلطة رغم أنها مكلفة بإجراء التعديالت الدستوريةإ
 .ما ننعها دستوريًا من وضع دستور جديد كامليس مثة ل زمة, لكْنالال

: وهي جمموعة القوانني اليت تصدر عن القوانني األساسية -ثانيًا
و من تلقاء أالتشريعية سواء بتكليف من املشرع الدستوري  السلطة

أي أنها ها؛ بتنظيم السلطات العامة يف الدولة واختصاصات نفسها, وتتعلق
دستورية كقانون االنتخاب, والقانون األساسي لتنظيم  ضوعاتتتصل مبو

 .حزاب السياسية ...اخلألا وقانون ،الربملان
 :ىل قسمنيمن حيث التدوين إالدساتري تنقسم 

حكامها أو علد أ: وهي الدساتري اليت تصدر مجيع نةوةدالدساتري امل -1
رع الدستوري, يف شكل وثيقة أو عدة وثائق صادرة عن املشأغلبها  األقل

ن تكون مجيع الوثائق مدونة حتد يكون الدستور أضروريًا  يسذ لإ
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و عدة وثائق أحكام  مدونة يف وثيقة أغلب أن تكون أ يكفيبل , مدونًا
 .دستورية

، رفية: يطلق عليها بعض الفقهاء الدساتري الُعاملدونةغري  الدساتري -2
 والدستور الربيطاني املثاللقواعدها,  املصدر الرئيَس ُفْرالُعحيث يعدُّ 

من  حكام معظم أالتقليدي علد الدساتري غري املدونة ألن  يستمد 
 يف مدونة مجيع القواعد الدستورية غري أنهذا يعين  ال لكْنالُعرف، 

من القواعد  هامًا ذ توجد عدة وثائق مكتوبة متثل جانبًاإبريطانيا 
 .(1)الدستورية

 :ملوضوعات التاليةن الدستور يتضمن اإوبشكل عام ف
سس الفلسفية والقانونية اليت يقوم عليها الدستور, وتدعد األ -1

  .األساسية اليت حتكم التنظيم احلكومي املبادئ

حيث يتضمن الدستور : القواعد املتعلقة بالتنظيم احلكومي  -2
واختصاصاتها,  قواعد تبني انبثاق السلطات العامة يف الدولةو حكامًاأ

يف ممارسة  ن تتقيد بهاأجراءات اليت جيب واإل لة,وعالقاتها املتباد
 .اختصاصاتها ووظائفها

ممارساتها وبذلك  ساس امتيازات احلكام وناظمألدستور هو ا
 : حيتوي علد

م مشروعية احلكام أي أن احلكام يقومون مبهامهم يقواعد تقي  -آ
 .ا الدستورم إياهالصفة اليت خيوهل مبقتضد

                                                 

 .47-45ر السابق: صصد( امل1)
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ختصاصات بني احلكام وتوزع هذه االقواعد حتدد اختصاصات  -ب
 .الدولة املختلفة السلطات وهيئات

  .قواعد تبني حدود ممارسة هذه االختصاصات -يف

االجتاهات االجتماعية واالقتصادية للدولة: ويرى بعض الفقهاء  -3
واهلدف من إيرادها يف الدستور هو التأكيد هلا صفة دستورية،  أن  ليس

املبادئ يف مقدمة الدستور أو يف بعض تي هذه أوقد ت ،علد أهميتها
 .بنوده

محاية  قتصر علدوظيفة الدولة تعد ت ملنسان: عالن حقوق اإلإ -4
 الظروف املالئمةأيضًا أن ختلق بل جيب  ،االستقالل القانوني لألفراد

أن ينص  االجتماعي واالقتصادي, ومل يعد كافيًا لتأمني استقالهلم
واطنني, بل جيب أن تبلور الدولة هذه امل علد مبدأ املساواة بني الدستور
جتاوز السلطات العامة احلدود  من خالل تكافؤ الفرص وعدم املساواة

 .(1)الدستور يف تعاملها مع املواطنني اليت يفرضها

: هو أهم مظاهر الدنقراطية شب  املباشرة، ويعين الرجوع االستفتاء
ع معني يعرض إىل مجهور الناخبني ألخذ قرارهم أو رأيهم يف موضو

؛ مبعند أن  َعْرُض (2)عليهم. أي أن  ال يكفي قرار الربملان يف هذا املوضوع
مشروع معني )سياسي، اقتصادي، اجتماعي( علد الشعب، ويقسم 

 االستفتاء إىل عدة أنواع:
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االستفتاء الدستوري أو التأسيس الذي يتعلق بالدستور، أو  -1
ر الذي مت إعداده من مبوضوع دستوري: وهو أن يعرض مشروع الدستو

قبل جلنة تأسيسية منتخبة من الشعب علد الشعب نفس  ملعرفة رأي  
في  بالقبول أو الرفض ألن  ال يكتمل وجوده قانونًا وال يصبح نافذًا إال 
بعد موافقة الشعب علي . ويفرق الفق  الدستوري بني االستفتاء 

ق الشعيب والذي الدستوري أو التأسيس، وبني التصديق الشعيب. فالتصدي
يسمي  بعض الفقهاء جمازًا باالستفتاء السياسي هو أسلوب تنشأ ب  
الدساتري يف ظل أنظمة حكم تسمح للشعب ظاهريًا باالشرتاك يف مباشرة 
السلطة التأسيسية من خالل عرض مشروع الدستور علد الشعب، إال أن 

ُمَعدةة  هذه املشاركة الشعبية واقعيًا غري جدية، حيث تكون النتائج
مسبقًا، وتلجأ األنظمة الدكتاتورية إىل هذه االستفتاءات الشكلية إلضفاء 

 واجهة دنقراطية كاذبة ومشروعية مزيفة علد أنظمتها.
 االستفتاء التشريعي. -2

االستفتاء السياسي: وهو االستفتاء حول أمر من األمور السياسية  -3
 العامة يف الدولة.

 :(1)علد النحو اآلتيف الدول نكن تصنياستنادًا إىل ما سبق 

 دةالدولة البسيطة أو املوحة -أواًل 
وترتكز السلطة يف يد  ،وهي الدولة اليت تكون فيها السيادة موحدة

داخل إقليم  موحةَدة،وختضع لدستور واحد وقوانني  ،حكومة واحدة
وأبرز ميزاتها أنها تقوم علد املركزية السياسية؛ اليت  الدولة املوحد.
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ل يف وجود سلطة سياسية واحدة يف العاصمة حيث ترتكز فيها تتمث
السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وداللة ذلك أن الدولة 
املوحدة يتوحد فيها مركز السلطة، وال يتعدد، وهذا الشكل من الدول هو 

 .(2)الغالب يف العامل حاليًا
 :، هيوهلذه الدولة خصائص

َيْضَطِلع  ي وجود جهاز حكومي واحد أ وحدة التنظيم احلكومي: -1
 جبميع وظائف الدولة طبقًا للقواعد الدستورية فيها.

 وحدة اجلهاز التشريعي والسلطة القضائية. -2

للقرارات الصادرة عن اهليئة  خيضع اجلميع يف الدولة املوحدة -3
 .احلاكمة )احلكومة املركزية(

يع وجود دستور واحد يطبق يف مجويقصد بها  وحدة الدستور: -4
 أقاليم الدولة أو والياتها أو حمافظاتها. أجزاء

يغطي التنظيم احلكومي املوحد مجيع أجزاء إقليم الدولة  -5
 ومتارس السلطة السياسية اختصاصاتها علد كل أجزاء إقليم الدولة.

تكون متحدة يف عنصرها  أن الدولة املوحدة يعتقد بعٌض -6
أن وحدة السلطة َبْيَد  أي أن أفرادها يشكلون وحدة متجانسة، ؛البشري،

، بني سكان البالد إىل خلق التجانس ال تؤديان بالضرورةووحدة القوانني 
دول موحدة مثل سوريا وإيران وتركيا وجود والدليل علد ذلك هو 

من تلك الدول  يف إطار كّل تضم أقليات قومية )باملفهوم العدديوالعراق 
أي مل  ؛قي أفراد الشعبتتجانس بشكل حقيقي مع با الكرد مثاًل( مل -

                                                 

 .116-115ر نفس . صصد( امل2)
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يف تلك الدول  تنصهر رغم كل املساعي املبذولة من احلكومات املتعاقبة
علد خصوصيتها  تلك األقليات راغبًة يف احملافظةلصهرها، بل بقيت 

واللغوية، وظل شعور الغنب يالزمها، وهو ما نتج عن   القومية والثقافية
س علد حتقيق شرط ضعف التجانس أو انعداُم ، حيث يتوقف التجان

احرتام وحرية األقليات يف جماالت املشاركة يف الدولة وجماالت ممارسة 
حقوقها السياسية والثقافية واللغوية والقومية بعيدًا عن أي إكراه أو 

والدولة البسيطة أو املوحدة ال تتعارض مع نظام الالمركزية  منع.
  وهذا ما جعل اإلدارة فيها علد منوذجني:اإلدارية، 

 
  :املركزية اإلدارية - النموذيف األول

يقوم علد حصر الوظيفة اإلدارية أسلوب املركزية اإلدارية 
أي الوزراء الذين  ؛السلطة اإلدارية املركزية يف العاصمةوتركيزها يف يد 

 ،طة موظفني تابعني هلمانارسون السلطة اإلدارية بأنفسهم أو بوس
ين خضوع كل الفروع اإلدارية وخيضعون لسلطتهم اإلدارية، وهذا يع

اإلدارية يف العاصمة  املنتشرة يف إقليم الدولة للسلطة الرئاسية للقيادات
 لعدم امتالكها اختصاصات مستقلة.

 املركزية اإلدارية علد ركنني أساسيني، هما:تقوم 
يد السلطة اإلدارية املركزية، وال يف  ّتحصر سلطة التقرير والَب -1

كزية اإلدارية مع وجود موظفني يف األقاليم نثلون يتنافد أسلوب املر
ال يتمتعون بسلطات ذاتية املوظفون السلطة املركزية ما دام هؤالء 

إىل السلطة املركزية يف كل أمر يتطلب التقرير أو بل يرجعون  ،مستقلة
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إىل أسلوب املركزية اإلدارية . كما يفتقر و اختاذ قرارات هامة، أالبّت
إقليمية أو بلدية منتخبة لتتوىل اإلشراف علد املرافق  جمالس حملية أو

وال ، املركزية فهم عمال لدى السلطةموظفون احمللية، وإذا كان هناك 
 .ية استقاللية يف اختاذ القراراتأنلكون 

مبعند أن يتخذ اجلهاز اإلداري  ؛تبعية املوظفني وتدرجهم إداريًا -2
نوٌع بني هذه الدرجات يقوم أن يف الدولة صورة هرم متتابع الدرجات، و

 اخلضوع والطاعة.يف واجب  يتمثلمن التبعية 
 وللمركزية اإلدارية أسلوبان:

ومبقتضاه يتم جتميع السلطة بكلياتها  :الرتكيز اإلداري -األول
 يف يد السلطة املركزية.وتركيزها  وجزئياتها
يذية ويعين توزيع االختصاصات التنف :اإلداري عدم الرتكيز -الثاني

علد نواب الرئيس اإلداري ومرؤوسي  يف فروع أو مديريات الوزارات 
يف حدود ما  واملصاحل يف األقاليم، حبيث ننح بعض املوظفني سلطة البّت

 شريطة أال يعين ذلك رؤسائهمل هلم من صالحيات من قبل خيّو
 استقالهلم عن السلطة اإلدارية املركزية.

  :داريةالالمركزية اإل -النموذيف الثاني
تتبع لكنها وهي شكل من أشكال الدولة البسيطة )املوحدة( 

توزيع السلطات واالختصاصات بني اإلدارة هو آخر يف اإلدارة منوذجًا 
والوحدات اإلدارية املرفقية أو احمللية ذات الشخصية  املركزية يف العاصمة

تم االعتبارية واليت تسمد اإلدارة احمللية، ومبقتضد هذا األسلوب ي
تقسيم إقليم الدولة إىل وحدات إقليمية حمددة )واليات أو حمافظات( 
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ولكل وحدة جملس إقليمي منتخب )كل  أو  ،ذات شخصية اعتبارية
 بعض ( علد أن ختضع هذه اجملالس لرقابة السلطة اإلدارية املركزية.

 :ثالثة مقوتماتتقوم الالمركزية اإلدارية علد 
و أاحملافظات )ألقاليم الدولة املختلفة وجود بعض املصاحل املتميزة  -1

 .(الواليات

)كلُّ  أو أو جملس منتخب  لكل إقليم هيئٌة اإلداريَة تتوىل املصاحَل -2
عضائ  من أبعض تعيني وقد يتم  ، قليم ذاِتمن قبل سكان اإلبعُض ( 

، ففي سوريا مثاًل يتم تعيني احملافظ، وهو أعلد قبل السلطة املركزية
 احملافظة، من قبل رئيس اجلمهورية مباشرة.رتبة إدارية يف 

يكون لإلدارة املركزية رقابة بدرجة ما علد اجملالس احمللية  -3
اهلدف من الرقابة . رقابة مطلقة وصارمةدون أن تكون  املنتخبة.

فإن استقلَّت املركزية علد اجملالس احمللية هو احلفاظ علد وحدة الدولة، 
وختلصت من رقابة الدولة ستقالاًل تامًا اهليئات الالمركزية أو احمللية ا

سياسية، المركزية الالمركزية اإلدارية إىل حتولت املركزية عليها، 
شكل الدولة من دولة موحدة بسيطة إىل دولة مركبة يتغري وبالتالي 
وهلذا فإن الالمركزية اإلدارية ال تتناقض مع وجود الدولة  احتادية.
 لألسباب التالية: املوحدة

ركزية اإلدارية تطبق يف جمال العمل اإلداري واخلدمي اخلاص الالم -1
التشريعي والقضائي موحدين العمالن ، يف حني يبقد َفَحْسُب قاليمباأل

 علد مستوى البالد.
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حق الرقابة املركزية علد اجملالس احمللية حيقق وحدة الدولة  -2
 ووحدة السلطة.

بل إلداري، اختصاص اجملالس احمللية ليس شاماًل لكل النشاط ا -3
يقتصر علد موضوعات معينة، وهو عبارة عن تفويض من احلكومة 

 املركزية، مما يعطيها احلق يف نزعها منها يف أية حلظة.

 :مزايا وفوائد الالمركزية اإلدارية
إشراك املواطنني يف إدارة شؤونهم احمللية عن طريق انتخاب  -1

 جمالس حملية.

لية الشعبية يف الوحدات تضافر اجلهود املركزية مع اجلهود احمل -2
 احمللية يؤدي إىل جناح العمل بصورة أفضل.

يسهم نظام اإلدارة احمللية حيسن من مستوى اإلدارة العامة، ألن   -3
حاجات ويف تعرف  ،يف القضاء علد الروتني اإلداري وحل املشكالت عمليًا

  .بشكل حقيقي وواقعي قليم املعيّنيف اإل املواطنني

دارية ال تتعلق بنمط طات يف منط الالمركزية اإلأهمية توزيع السل -4
السلطة اليت  بل تتعلق حبجمحسب، فالسلطة املمنوحة للمجالس احمللية 

 :ما يلييتم تفويضها، وتتحدد بـ
عدد القرارات اليت يتخذها املسؤولون يف املستويات الدنيا ومدى  -1

 ارية.زاد عدد القرارات زادت درجة الالمركزية اإلدفكلما تكرارها، 

كانت القرارات اليت تتخذها يف املستويات كلما  أهمية القرارات: -2
 .اإلدارية مهمة، كان النظام أقرب إىل الالمركزية الدنيا
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 كلما تعددت مهام اجملالس احمللية زادت الالمركزية تعدد املهام: -3
 .اإلدارية

مدى الرقابة اليت تفرضها املستويات العليا علد القرارات اليت  -4
 املستويات الدنيا، فكلما قلت الرقابة اجتهت حنو الالمركزية تتخذها
 .اإلدارية

 م الثالث فإن الالمركزية اإلدارية هي تطبيق شكليلـالعاأما يف 
واجملالس احمللية عبارة عن أدوات منفذة بيد اإلدارات املركزية  غالبًا،

وتتمتع بقسط حمدود من الصالحيات، وتفرض عليها رقابة مركزية 
صالحيات حمدودة، كما أن العناصر إال ال متلك معظمها دة، وهي يف شدي

األساسية واملتنفذة فيها هي دائمًا تابعة للسلطة أو معينة من قبلها أو 
 منتخبة بشكل صوري.

يتم  إداريٌّ نظاٌم بلالالمركزية اإلدارية ليست نظامًا سياسيًا، ف
وإدارات املناطق  مبوجب  إعادة توزيع الوظائف اإلدارية بني املركز

 واألقاليم.
نظمة االستبدادية هي والالمركزية اإلدارية يف الدول ذات األ

 ةلقبضاإحكام مع اإلبقاء علد لشعوبها املقهورة شكلي عبارة عن متنفس 
أما يف األنظمة الدنقراطية فهي رغبة  للسلطة املركزية. األمنية

ارة واالستفادة منهم حقيقية يف إشراك سكان املناطق يف التخطيط واإلد
يف رسم السياسات احمللية وحتد العامة واختاذ القرارات وحتسني 

 .وتفعيل دورها وأدائها، اخلدمات احلكومية
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ختضع للسلطة املركزية ، يف حقيقتها، الالمركزية اإلدارية
بلغ تعبري أونظامها السياسي والقانوني شكاًل ومضمونًا وتعرب عنها 

دنقراطي( ولذلك تكون الالمركزية ، سكريع، هوري، مج)استبدادي
عندما يكون النظام  وتطبيقًا اإلدارية يف أحسن حاالتها  قانونًا

اهلويات  أو صراعاِت غري قادرة علد حل خالفاِت، إال أنها دنقراطيًا
عن حل تلك القضايا لعجزها وقصورها  والثقافات والسلطات والثروات

حلل مثل هذه  وواقعيًا وقانونيًا ًاغري خمولة دستوري ألنها ،املعقدة
، وهذا ما تفتقر إلي  القضايا اليت ينبغي أن يكون حلها سياسيًا ودستوريًا

 .من حيث جوهرها وصيغتها الدستورية الالمركزية اإلدارية
 

 الالمركزية السياسية :ثانيًا
تتوزع اليت الدول املركبة وافر يف نظام يتالالمركزية السياسية 

ة والقوة والسيادة واحلكم بني العديد من املراكز القانونية فيها السلط
والسياسية طبقًا للصيغة الدستورية والسياسية اليت تقوم عليها مثل 

لالمركزية السياسية امثاٌل علد ذلك. ف االحتاد الفيدراليو، الدولهذه 
عملية قانونية يتم مبوجبها توزيع الوظائف احلكومية املختلفة 

لتنفيذية والقضائية بني احلكومة املركزية والسلطات التشريعية وا
و الواليات التابعة هلذا البلد، وينتج أقاليم األ ،املوجودة يف املراكز األخرى

للدولة  تكونيسمد االحتاد الفيدرالي، حيث  ،احلكم منعن ذلك نظام 
، ولكلت إقليم حكومة ذات سلطات قضائية وتشريعية حكومة مركزية

 دستور الدولة الفيدرالية.سب حب وتنفيذية
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 :مزايا الالمركزية السياسية من الناحية السياسية
 تعيق االنفراد واالستئثار بالسلطة. -1
 تزيد فرص املشاركة السياسية يف اجملتمع. -2

جتعل مطابقة القرارات اليت تتخذها األقاليم ملصاحلها السياسية  -3
 أمرًا ميسورًا.

دة الدولة علد أساس ووح تساهم يف تعزيز الوحدة الوطنية -4
 يف الدول املتكونة من شرائح قومية أو دينية متنوعة. اختياري

 :مزايا الالمركزية السياسية من الناحية االجتماعية

اليت تزيد من الوعي لدى سكان األقاليم بأهميتهم وأهمية األدوار  -1
 بها.نكن أن يقوموا 

بة القوية يف الرغبدافع مساهمة سكان األقاليم يف مشاريع التنمية  -2
  .التقدم واملنافسة

حتّمل سكان األقاليم مسؤولية مواجهة املشاكل احمللية والعمل علد  -3
 حلها بصورة سريعة.

 :مزايا الالمركزية السياسية من الناحية اإلدارية

 السرعة يف إجناز املهام وحتقيق الكفاءة يف العمل اإلداري. -1

 سهولة التنسيق بني الدولة واألقاليم. -2

العاملني من خالل إتاحة الفرص هلم باملشاركة يف عمليات  حتفيز -3
 اختاذ القرار.

 :العوامل املؤثرة يف الالمركزية السياسية
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جزءًا صفت  يتأثر النظام اإلداري يف الدولة بالعوامل السياسية ب
من النظام السياسي العام للدولة، إضافة إىل العوامل االجتماعية 

 :يف ما يليافية، واليت نكن تلخيصها والثقافية والسكانية واجلغر

فالسلطات القائمة علد  :من بها اإلدارة أو الدولةْؤالفلسفة اليت ُت -1
أما  ،فيها السياسية إيديولوجيات دكتاتورية ال نكنها منح الالمركزية

نها قد تقرر إمنفتحة علد الشعب فإيديولوجيات السلطات القائمة علد 
 الالمركزية السياسية.

 ،من شرائح قومية وعرقية متنوعةتتكون أمٌة قد  ألمة:حاجة ا -2
 ،وحدتها الوطنية هاوتكون حباجة إىل الالمركزية السياسية ألنها حتقق ب

 وسيلة ملواجهة خطر االنفصال والتقسيم. أفضَل دَُّعوُت

 فكلما زاد الوعي السياسي زادت الرغبة لدى الشعب وعي األمة: -3
إحدى وسائل  الالمركزية السياسية من مبدأ أنباملشاركة السياسية، 

 السياسية يف احلكم. املشاركة

دعو يتعدد العوامل الثقافية كاللغة واملعتقدات الدينية واملذهبية  -4
الالمركزية السياسية لإلفادة من قوى تضم هذه نظام استخدام  إىل

 التعددية.

 التشتت اجلغرايف يدعو إىل تطبيق الالمركزية السياسية. -5

 :الالمركزية السياسية والالمركزية اإلداريةمقارنة بني 

أما الالمركزية السياسية ال توجد إال يف الدولة املركبة،  -1
 توجد يف الدولة املوحدة. فإنهاالالمركزية اإلدارية 
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الالمركزية السياسية نظام سياسي يتم مبوجب  توزيع السلطات  -2
الالمركزية أما التشريعية والتنفيذية والقضائية بني املركز واألقاليم، 

 األقاليم بعَض سلطاِتمنُح نظام إداري يتم مبوجب  فإنها اإلدارية 
الصالحيات اإلدارية دون أن يكون هلا سلطة تشريعية أو قضائية 

المركزية إدارية،  مستقلة، ويف النظم الالمركزية السياسية توجد حتمًا
 العكس غري صحيح.و

شخصية بـــ احمللية احلكومةتتمّتع يف الالمركزية السياسية  -3
أما يف الالمركزية اإلدارية فإنها قانونية مستقلة عن احلكومة املركزية، 

 بشخصية قانونية مستقلة.ال تتمتع 

يف الالمركزية السياسية تكون سلطات حكومات األقاليم مستمدة  -4
من الدستور الفيدرالي وليس تفويضًا أو منحة من احلكومة املركزية، 

عبارة عن فإنها يف الالمركزية اإلدارية أما ا منها، كما ال نكن نزعه
منحة أو تفويض من احلكومة املركزية ونكن نزعها منها كليًا أو جزئيًا 

 يف أي حلظة.

يف الالمركزية السياسية متارس احلكومات احمللية سلطاتها  -5
التشريعية والتنفيذية والقضائية دون قيد أو شرط من احلكومة 

الالمركزية أما لدستور العام، ملا تتمتع ب  من استقاللية، املركزية وفقًا ل
 امتداد للحكومة املركزية وختضع لتعليماتها السياسية.فهي اإلدارية 

يف الالمركزية السياسية تكون احلكومات احمللية شب  مستقلة،  -6
حق حتصيل الضرائب وإقرار امليزانية ومن صور استقالهلا أن هلا منها 

أما اجمها ومشاريعها دون الرجوع إىل احلكومة املركزية، واإلنفاق علد بر
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معدومة وتأخذ  تكونفإن االستقاللية املالية يف الالمركزية اإلدارية 
وقد تكلفها بتحصيل بعض الرسوم  ،ميزانيتها من احلكومة املركزية

 والضرائب يف منطقتها.

 

 الفيدرالية أو االحتاد الفيدرالي الدولة ثالثًا:

الدول أنظمة من واحٌد  Federalismلة الفيدرالية نظام الدو
غايتها األوىل صنع التعددية واملشاركة  ،عديدةمسوتغات ول   ،يف العامل

الفاعلة احلقيقية يف احلياة السياسية بصورة دنقراطية وعادلة بعيدًا 
 قدجمموعة أيدي شخص أو  يَدياحلكم وحكر السلطات بني بعن التفرد 

تهدر احلقوق، ذلك ألن حكم الفرد يقود دائمًا إىل تنتهك القانون و
أما املؤسسات فإنها، يف ظلت حكم اجلماعة، األخطاء واملشاكل والظلم، 

القانون والرقابة علد ضوء دورها بصورة أفضل وأكثر عدالة  تؤدي
 الدستورية.

مببدأ حق تقرير املصري لألمم يرتبط مفهوم الفيدرالية 
  العملي يف العصر احلديث، وأخذ مفهوُم َلَمتكا وهو مبدٌأ ،والشعوب

والسيما املواثيق واللوائح اخلاصة حبقوق  ،طريق  إىل املواثيق الدولية
اإلنسان واملواطن، وبالتالي فالفيدرالية نكن أن تكون جتسيدًا ألسس 

 الدنقراطية يف احلكم واإلدارة.
ة مبقتضد اندمايف بني دولتني أو أكثر يف دولة احتاديالفيدرالية 

ترتكز فيها الشخصية  دولية، وتقوم حكومة مركزية معاهدةال دستور 
الدولية لالحتاد أي أن احلكومة املركزية تكون ذات سيادة وممثلة لدولة 

ذات سيادة  الفيدراليةوالدولة  رمسيًا. االحتاد يف احملافل الدولية متثياًل
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دستور ال من واحدة تستمد اختصاصاتها وصالحياتها القانونية من 
احلكومة االحتادية  مبدأ توزيع السلطات بني إضافة إىل أنمعاهدة، 

 .فيها مكانة هامةحيتل واحلكومات اإلقليمية 
وقد أورد الباحثون وخرباء السياسة تعاريف عدة ملفهوم 
الفيدرالية تتقارب مجيعها باملعند واملضمون، وترسم صورة مقبولة 

من التنوع العرقي واملفاهيمي والرتكيبة لشكل الدولة اليت تتصف جبملة 
نظام يتحقق السياسية املتعددة امليول واالجتاهات املتعارضة، حيث 

االحتاد الفيدرالي الذي يكفل التعايش اإلنساني القائم علد أسس الوحدة 
 :أن ومن هذه التعاريف .ةاملشرتكهداف والتعاون والتوافق واألوالتجانس 

ركة السياسية واالجتماعية يف السلطة، وذلك تعين املشا :الفيدرالية
من خالل رابطة طوعية بني أمم وشعوب وأقوام، أو تكوينات بشرية من 

صول قومية وعرقية خمتلفة، أو لغات أو أديان أو ثقافات خمتلفة وذلك أ
كيانات منفصلة يف دولة واحدة أو نظام  يف نظام احتادي يوحد بني

املتحدة بهويتها اخلاصة من حيث  اتمع احتفاظ الكيان)سياسي واحد 
ىل إالتكوين االجتماعي واحلدود اجلغرافية، واللغة والثقافة، والدين 

ت والقوانني اجانب مشاركتها الفعالة يف صياغة وصنع السياسات والقرار
وفق مبدأ االتفاق علد توزيع  (مع التزام تطبيقها ،الفيدرالية واحمللية

ف كوسيلة لتحقيق املصاحل املشرتكة، السلطات والصالحيات والوظائ
علد كيان االحتاد يف دولة واحدة تديرها املؤسسات الدستورية واحلفاظ 

 يف دولة القانون.
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احتاد  ةقامإنظام سياسي من شأن   الفيدراليةومنها أيضًا أن: 
مركزي بني مقاطعتني أو إقليمني، أو جمموعة مقاطعات وأقاليم، حبيث 

ولية إال للحكومة املركزية مع احتفاظ كل واحدة ال تكون الشخصية الد
يف  من الوحدات املكونة لالحتاد الفيدرالي ببعض االستقالل الداخلي.

تفقد مقومات سيادتها اخلارجية اليت تنفرد بها  حني أن كاًل منها
و أاحلكومة االحتادية، كعقد االتفاقيات واملعاهدات أو التمثيل السياسي 

علد رأس هذا االحتاد رئيس واحد للدولة هو الذي الدبلوماسي، ويكون 
 نثلها يف احمليط الدولي.

توفيق أو توليف  بصفتها مفهومًا حقوقيًا ونظامًا سياسيًا الفيدرالية
بني ما هو متناقض يف بعض املفاهيم، ويف عناصر بنية النظام، أي بني 

تكامل االستقاللية واالندمايف، وبني املركزية والالمركزية، وبني ال
إذ والتجزئة، ويف بعض األنظمة الفيدرالية بني القومي وشب  القومي، 

السكان والكيانات لرتكيبات النظم الفيدرالية أشكااًل خمتلفة وفقًا  تتخذ
هذا إىل جانب ( القومية، العرقية، التارخيية، اللغوية، الدينية...)املتحدة 

ن خمتلفة، كما يف تكوينات احتادية سابقة ألمم وشعوب وأقوام وأديا
 .)سابقًا( وتشيكوسلوفاكيااالحتاد السوفيييت )السابق( ويوغوسالفيا 

شكل من أشكال األنظمة  الفيدراليةكما عرةف آخرون بأن: 
يف  دويالت السياسية املعاصرة، وتعين وحدة جمموعة أقاليم أو واليات أو

اص من إطار االرتباط بنظام املركزية االحتادية مع التمتع بنوع خ
االستقاللية الذاتية لكل إقليم. فالنظام الفيدرالي يضمن للقوميات حق 

واألقاليم أو الواليات إدارة أمورها بنفسها، مع بقائها ضمن دولة واحدة، 
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دارية إال وحدات  وحدات دستوريةُتَعدُّ املكونة للدولة االحتادية 
األساسي الذي ، ويكون لكل وحدة نظامها كاحملافظات يف الدولة املوحدة

الدستور االحتادي لكن حيدد سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
حاجة إىل دون يفرض وجوده مباشرة علد مجيع رعايا هذه الواليات، 

 موافقة سلطاتها احمللية.
اقتصادية بنيٌة ، بل فحسب ليست بنية سياسيةالفيدرالية 

. وحقوقها ملكونة لالحتادواجتماعية هدفها احلفاظ علد هوية األطراف ا
 :ومن مجلة التعاريف الواردة هذه يربز تعريف آخر يفيد أن

طة ْلُس، ويف ظل هي استقالل داخلي ضمن الدولة الواحدة الفيدرالية
 .اليت يضمنها دستور االحتاد مركزية فيدرالية وعلد أساس املساواة

اتي يف النظام الفيدرالي يكون لشعب اإلقليم حق االستقالل الذ
املشاركة يف إدارة الشؤون يف الشؤون اخلاصة باإلقليم إىل جانب حق 

 إنة: القول املركزية، وهلذا نكن
 الدولة االحتادية، صيغة متطورة للعالقة بني شعوب الفيدرالية

يضاف إىل ذلك أن الدول املنضمة إىل االحتاد  الدولة.هذه تنظيم يف إدارة و
من وجزءًا   ية وسيادتها اخلارجيةتفقد شخصيتها الدولالفيدرالي 

سيادتها الداخلية، فمن حيث اجملال اخلارجي تصبح هناك شخصية 
يكون دولية واحدة وسيادة خارجية واحدة تتجسد يف دولة االحتاد اليت 

م واحد ورمز وطين واحد وجنسية واحدة حيملها َلهلا كيان واحد وَع
اليت يقيمها الدستور ية الفيدرالكل الدول األعضاء، فاحلكومة  مواطنو

مل علد سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، وكذلك فإن احلكومة تتش
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وحدة من وحدات االحتاد أي الية أو إمارة أو و وإقليٍم أاحمللية يف كل 
أيضًا علد السلطات التنفيذية شتمل بدستورها اخلاص وت  حتتفظ

  غالبًا ما حتتفظوالتشريعية والقضائية اليت تعمل يف نطاقها احمللي، و
احلكومات احمللية لنفسها بالقوانني املدنية وخاصة تشريعات األحوال 

 الشخصية )الزوايف والطالق واملرياث وقوانني األسرة(.
 

 :الفيدرالية أنواع النظم االحتادية
هو يف نظر العديد من اخلرباء السياسيني،  ،لنظام الفيدراليا

دول عديدة يتجاوز  مثةاملتعددة، والنظام األمثل للدول ذات القوميات 
عدد من الدول الكربى كالواليات املتحدة منها  عددها ثلث دول العامل،

األمريكية واالحتاد السوفيييت )سابقًا( ومجهورية روسيا االحتادية حاليًا 
وأملانيا وكندا وأسرتاليا واهلند وغريها، اختذت من النمط الفيدرالي نظامًا 

وإذا كانت اختصاصات . الدول أو بعد تأسيسها هلا منذ تأسيس هذه
وصالحيات األقاليم األعضاء يف الدولة الفيدرالية غري مطلقة يف كيفية 

غري مقيدة بقيد يف كل ما فإنها إدارة أمورها السياسية واالقتصادية، 
 يتعلق بأمورها اإلدارية والثقافية.

ما تكتفي وختتلف األنظمة القانونية للدول الفيدرالية، فمنها 
ومنها ما تعرتف مبنح احلكم الذاتي مبفهوم واسع لألقاليم األعضاء، 

مبا في  للشعوب اليت تعيش يف إطار الدولة الفيدرالية حبق تقرير املصري 
حتت  َعوَضحق االنفصال عن الدولة الفيدرالية، واملبدأ السائد أن ُت
العامة اليت سيطرة احلكومة االحتادية املسائل اليت تتعلق باملصاحل 
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تقتضي الضرورة مشول مجيع املقاطعات مشواًل متساويًا، أما األمور اليت 
مقاطعة فإنها ترتك للحكومات اإلقليمية، ويف بالنسبة إىل كل ختتلف 

أغلب الدول الفيدرالية تكون السلطات املمنوحة للحكومة االحتادية 
غرِي خرى األإىل السلطات يف الدستور، أما بالنسبة عليها  ًامنصوص

للحكومات احمللية واإلقليمية، وقد  يف الدستور فترتكاملنصوِص عليها 
وهناك  اإلقليمية القيام ب . يكون يف الدستور ما حيظر علد احلكومات

حتديد صالحيات احلكومات اإلقليمية ومهامها ضمن هي طريقة أخرى 
اف يرتك للحكومة االحتادية اختصاص اإلشريف حني اختصاصات معينة، 

 يف قانون خاصعليها علد مجيع األمور األخرى عدا املنصوص 
 ،الدفاع ،املالية، اخلارجية)وعادة تكون مسائل  باحلكومات اإلقليمية.

ال تعدُّ  لذلك ،من اختصاص احلكومة االحتادية املركزية (األمن القومي
دولة واحدة مركبة تضم  بل احتاُدالفيدرالية احتادًا بني دول مستقلة 

أي أن  دولة عليا فوق الدول الداخلة  ؛أو أقاليم ة دويالت أو والياتعد
ذابت شخصيتها يف الشخصية الدولية لالحتاد،  بصفتها أعضاءيف االحتاد 

والدويالت األعضاء يف االحتاد الفيدرالي ال متلك حق االنفصال إال إذا نص 
 دستوره علد ذلك كما هو االحتاد السوفيييت السابق.

 حتاد الفيدرالي )املركزي( وإنهاؤه:بناء اال
 إحدىيف تنحصر نشأة االحتاد الفيدرالي نكن القول بأن 

 طريقتني هما:
كل ل رغبة عدد من الدول املستقلة يف إنشاء احتاد مركزي حيفظ -1

ويؤكد وحدة سيادتها  ،استقالهلا الداخليمنها، يف إطار االحتاد، 
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يات املتحدة األمريكية واالحتاد الوالُأستَسْت كلٌّ من اخلارجية، وقد 
 السويسري وكندا وجنوب أفريقيا بهذه الطريقة.

تفكك دولة موحدة إىل عدة دويالت صغرية، فرتى هذه الدويالت  -2
أن من مصلحتها أن حتتفظ باستقالهلا يف بعض أمورها الداخلية وأن 

، حتاداخلارجية والدفاعية دولة تضمها مجيعًا هي دولة اال تتوىل شؤونها
وحيدث ذلك عادة بالنسبة إىل الدول اليت تضمُّ عناصر متباينة يف أقاليم 
متفرقة داخل الدولة، وجتد الدولة أن طبيعتها البنيوية تتطلب منح 
أقاليمها قدرًا من االستقالل الذاتي، وأن متنحها احلق يف حكم نفسها 

 عنها نهائيًابنفسها يف الشؤون الداخلية احمللية احرتازًا من انفصاهلا 
 األرجنتني(. ،املكسيك ،الربازيل ،)كاالحتاد السوفيييت سابقًا

حتصل بعض األقاليم أو الواليات علد فيدرالية خاصة ونكن أن 
يف دولٍة موحةدة، مل يتمة إقرار بها بعد سقوط نظام احلكم املركزي 

 ة نتيجةالفيدرالية يف دستورها ِمْن َقْبُل، وقد يتحقق مثل هذه الفيدرالي
نظامًا فيدراليًا مبوجبها الدستور العام للدولة  حتوالت داخلية يقّر

دون األقاليم األخرى اليت قد ال تكون مؤهةلة ملثل أو أكثر معيةن إلقليم 
ذلك النظام، ألسباب سياسية أو عسكرية أو أمنية أو اقتصادية أو إقليمية 

لرتكيبة السكانية بالدرجة األوىل. ويتوقف ذلك علد شروط تتعلق با
واختالفها وتنوعها يف الدولة، ويشرتط هلذا التغيري يف بنية الدولة 
ونظامها تغيريًا أو تعدياًل كتابيًا حمفوظًا يف دستور الدولة، ينص علد 
ذلك بعبارات صرحيٍة واضحِة الداللة، وقد ال يكون ُمْجِديًا، من الناحية 

فد بالُعرف أو التفاهم أو االتفاق السياسية واإلدارية والقانونية، أن ُيكت
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الشفهي وما إىل ذلك من آلياٍت قد تؤدي إىل سوِء َفْهٍم بني خمتلف 
األطراف، أو ادتعاء سوء الفهم، وبالتالي قد تؤدي إىل خالفات أو اختالفات 
نكن أن تتسبب يف مشكالٍت بني أقاليم الدولة املعيةنة، َيْصُعُب َحلُّها، 

بعد سقوط نظام صدام حسني )العراق توريًا لعدم إقرار ذلك دس
 منوذجًا(.

 مقومات االحتاد الفيدرالي:
 .الوحدة والشراكة يف الوطن )وحدة الدولة الفيدرالية( -1
  .وحدة الشعب يف الدولة ضمن حقوق متساوية حيددها الدستور -2
 .وحدة إقليم الدولة -3
اص بكل والية أو وحدة علم الدولة االحتادية، إىل جانب العلم اخل -4
 .إقليم
وتكون بيد السلطة االحتادية العليا، وأيضا  ،وحدة العملة النقدية -5

 .وحدة املوازنة العامة والثروات
 .وحدة املؤسسات العسكرية، وتكون بيد السلطة االحتادية العليا -6
وحدة القوانني والقضاء وتكون بيد السلطة االحتادية العليا، وال  -7

تكون للحكومات احمللية يف األقاليم احملاكم واملؤسسات  ننع من أن
 .مبوجب الدستوربكل منها القضائية اخلاصة 

وحدة التمثيل اخلارجي والسفارات وتكون بيد السلطة االحتادية  -8
 .العليا، وكذا إبرام املعاهدات الدولية وشن احلرب وإبرام الصلح

كة لشؤون اإلقليم تكون باقي األمور اإلدارية لإلقليم مرتو -9
 .واحلكومة الفيدرالية احمللية
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 :املرجعية السياسية للدولة االحتادية
يتوىل السلطة التنفيذية املركزية يف أغلب الدول الفيدرالية، 

تار أعضاؤه من بني أعضاء الربملان ْخفيدرالي أو جملس للوزراء، ُي جملٌس
برملان علد ثقة  اجمللسهذا الفيدرالي أو من خارج ، وينبغي أن حيوز 

يف النواحي السياسية واالقتصادية وغريها، وذلك يف الدولة الفيدرالية 
احلدود املنصوص عليها يف الدستور الفيدرالي. أما رئيس الدولة 
الفيدرالية فينتخب باالقرتاع العام احلر املباشر يف مجيع األقاليم، أو من 

ويكون عادة  لدستور.قبل الربملان الفيدرالي بالنسبة اليت حيددها ا
لرئيس الدولة نائب أو عدد من النواب نثلون األقاليم املختلفة، 
وينتخبون من قبل سكان األقاليم مباشرة أو من قبل اجملالس التشريعية 

يتم ذلك من خالل انتخابات و و من قبل الربملان االحتادي.أاإلقليمية 
للرتكيب السكاني،  عامة علد مستوى البالد، مبعزل عن النسب الشكلية

 والوظائف املركزية األساسية فهي:ومؤسساتها أما سلطات الدولة 
 .رئيس اجلمهوريةأو نواب رئيس اجلمهورية ونائب  -
 .الربملان االحتادي -
 .احلكومة االحتادية -
 .احملكمة الدستورية )االحتادية العليا( -
 .االدعاء العام -

 كونة لالحتاد الفيدرالياملالواليات أو األقاليم  أما سلطاُت
 فهي: ومؤسساُتها

 .الربملان احمللي واحلكومة احمللية -
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من خالل وُيرشةح لذلك  ،قليمو اإلأالوالية أو رئيس حاكم  -
خبالف ما  من جانب احلكومة الفيدراليةبالتعيني ال  االنتخابات احمللية،

يتم تعيني هو متبةع يف الدولة املوحةدة ذات الالمركزية اإلدارية، حيث 
 احملافظني أو الوالة من ِقبل اإلدارة املركزية.

 :اختصاصات السلطة املركزية )حكومة االحتاد الفيدرالي(
اختصاصات السلطة املركزية يف معظم الدول حول تتمحور 

 املسائل اآلتية:
السياسة اخلارجية والتمثيل السياسي والقنصلي ومتثيل الدولة  -1

 هليئات واملؤمترات الدولية. الفيدرالية يف املنظمات وا

إبرام املعاهدات واالتفاقيات الدولية، علد أن  ينبغي أن يسمح  -2
حلكومات األقاليم أيضًا بإبرام االتفاقيات مع الدول واملنظمات الدولية يف 
املسائل واألمور اليت تدخل ضمن اختصاصاتها اإلقليمية، خاصة يف 

وحيق حلكومات األقاليم يف  .يةواالستثمار امليادين الثقافية والتجارية
هذه احلالة االتصال بالدول واملنظمات الدولية مباشرة أو عن طريق 

 .، علد أاّل يتعارض ذلك مع دستور االحتادالفيدراليةالسلطة 

 الدفاع الوطين وكل ما يتعلق باحلرب والسلم وعقد الصلح. -3

إصدار العملة الوطنية وحتديد السياسة االئتمانية للدولة  -4
 .لفيدرالية بوج  عاما

ونكن حلكومات األقاليم ضمن  إدارة املوانئ واملطارات الدولية. -5
 صالحياتها ممارسة ذلك.
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: نكن حلكومات األقاليم املساهمة واإلشراف يف شؤون اجلمارك -6
 شؤون الربيد والربق والتلفون املركزي.حدود إقليمها علد 

لسلطات األقاليم شؤون اجلنسية واإلقامة لألجانب، علد أن  حيق  -7
 منح اجلنسية وفقًا ألحكام القوانني الفيدرالية اخلاصة بهذا الشأن.

تنظيم امليزانية العامة للدولة االحتادية، بعد ختصيص املبالغ  -8
 الالزمة مليزانيات األقاليم.

وضع اخلطط االقتصادية العامة للدولة، بعد التشاور مع هيئات  -9
 التنمية اإلقليمية. األقاليم املختصة لتنسيقها مع خطط

 وضع التشريعات املركزية احملددة يف الدستور االحتادي، -10
كالتشريعات اجلنائية واملدنية بعد التنسيق مع السلطات التشريعية يف 

 األقاليم. 
 :الربملان الفيدرالي

السلطة التشريعية يف النظام الفيدرالي تستلزم وجود برملان 
ويلعب هذا الربملان دورًا هامًا يف رسم  فيدرالي تتمثل في  األقاليم كافة،

، وتتوىل وحتديدهما اخلارجية والدفاعية للدولة الفيدراليةالسياستني 
الدساتري الفيدرالية عادة بيان كيفية توزيع مقاعد الربملان الفيدرالي 

إال أن   من جملسني عادة الربملان الفيدرالييتكون و بني األقاليم األعضاء.
 :من جملس واحدنكن أن يتكون 

 يف كّلالسكان  وفق نسبةونثل مجيع األقاليم  :جملس النواب -األول
 ، ينتخبون من قبل سكان األقاليم، باالقرتاع احلر املباشر.منها
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ونثل  ،ويسمد )جملس القوميات( أيضًا :جملس الشيوخ -الثاني
يم من األقال حجم كّلمتساوية، أيًا كان بِنَسب الواليات  األقاليم أو

ويتم اختيار ممثلي كل إقليم يف  .)الواليات املتحدة األمريكية منوذجًا(
هذا اجمللس من قبل هيئات اإلقليم، تشريعية كانت أم تنفيذية، أو 

الربملان الفيدرالي أعلد و .من سكان اإلقليم باقرتاٍع عاّمينتخبون مباشرة 
ق املنصوص جبميع االختصاصات واحلقويتمتع سلطة تشريعية يف البالد، 

عليها يف الدستور الفيدرالي لصاحل الدولة الفيدرالية، وخاصة يف جمال 
تشريع القوانني الفيدرالية عن طريق املوافقة عليها باألغلبية املطلقة أو 

ها وسحَبمْنَح السلطِة التنفيذيِة املركزيِة ثقَتهاكما يتوىل الربملان  النسبية.
 كزية.منها، وغري ذلك من االختصاصات املر

 :سلطة القضاء الفيدرالي
يف أغلب الدول الفيدرالية حمكمة مركزية عليا، تكون تتوافر 

املرجع األخري والنهائي جلميع األحكام والقرارات الصادرة من احملاكم 
 . املركزية واحملاكم اإلقليمية

 :اختصاصات السلطات احمللية )سلطات األقاليم(
الدولة غري املنصوص عليها  جبميع اختصاصاتيتمتع كلُّ إقليٍم 

السائدة يف كلت إقليم وتكون اللغة القومية  لصاحل هيئات السلطة املركزية.
مع السلطة  ، علد أن تكون املخابرات واملراسالتفي هي اللغة الرمسية 

اليت يتكلم بها أكثرية السكان الرمسية للبالد، وهي اللغة املركزية باللغة 
لغات رمسية يف ُتعدُّ لك فإن مجيع اللغات القومية . ومع ذعاّمًة يف البالد

أن كما ينبغي  وسويسرا وبلجيكا. ومنها: كنداعدد من الدول الفيدرالية، 
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تكون مركزًا للسلطات التنفيذية خاصةة ب  يكون لكل إقليم عاصمة 
والتشريعية والقضائية اإلقليمية. كذلك حيق لكل إقليم أن يكون ل  علم 

 العلم والشعار املركزيني. إىل جانب  ، ب انوشعار خاّص
لذا ، ب اخلاصة أجهزت  بوساطة ونارس كلُّ إقليٍم اختصاصات  

أن يكون لكل إقليم جملس تشريعي ينتخب  سكان اإلقليم ينبغي 
املمثل كما أن  باالقرتاع العام احلر املباشر بنسبة حتددها قوانني اإلقليم.

القوانني  نتخيتص بَس ووحده، اإلقليم هو برملانالوحيد ملواطين اإلقليم 
واملصادقة ل  واألنظمة اخلاصة باإلقليم، وكذلك إقرار امليزانية املالية 

التشريعات يكفل إصدار الربملان هذا . اخلاصة ب علد خطط التنمية 
ومراقبة أعمال السلطة  ،اخلاصة بفرض الضرائب والرسوم اإلقليمية

 ؛ إذ ُتَعدُّقة لوزارة اإلقليم وسحبها منهاومنح الث ،اإلقليمية التنفيذية
علد إدارت  وتدير  وزارة اإلقليم أعلد هيئة تنفيذية يف اإلقليم تشرف

مجيع الدوائر واملؤسسات املوجودة في ، كما تقوم أيضًا بإعداد مشروع 
هذه وتتوىل  ،امليزانية املالية لإلقليم ومشروع خطة التنمية اإلقليمية

أو  والتسليحسة العامة لإلقليم يف نواحي السياسة الوزارة رسم السيا
 قوات فيدرالية إىل اإلقليم.أو منع دخول دخول 

يكون مسؤواًل وزراء  لكل إقليم جملَسيضاف إىل ذلك أيضًا أن 
القضائية يف اإلقليم حماكم   السلطةوتتوىل  .أمام الربملان اإلقليمي

لقوانني اختصاصاتها إقليمية علد اختالف أنواعها ودرجاتها، حتدد ا
حتكم كأْن وصالحياتها. ولكي تكون حقوق القوميات يف اإلقليم مصانة 

فإن التأكيد ينصب  حتاديةنفسها بنفسها يف إطار الدولة الفيدرالية اال
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علد الضمانات اليت تتمتع بها هيئات األقاليم، لذلك يالحظ أن معظم 
صة يف كال اجمللسني أغلبية خاتوافر دساتري الدول الفيدرالية تشرتط 

النواب والشيوخ( إلجراء تعديل دستوري، بل تذهب دساتري  جملسي)
 بعض الدول إىل ضرورة موافقة جملس القوميات بنسبة تتجاوز الثلثني،
باإلضافة إىل اقرتاع عام يف البالد، وموافقة أكثرية الناخبني علد التعديل 

 املطلوب.
 
 

 :مظاهر الوحدة يف االحتاد الفيدرالي
 :علد الصعيد اخلارجيأواًل. مظاهر الوحدة 

وهلا وحَدها تتمتع الدولة االحتادية وحدها بالشخصية القانونية  -1
احلق يف إقامة التمثيل الدبلوماسي والقنصلي وإبرام املعاهدات الدولية 
وإعالن احلرب وقبول السالم وسائر األمور اخلارجية األخرى، علد أن 

ية متنح الواليات أو الدويالت املكونة لالحتاد دساتري بعض الدول االحتاد
بشرط موافقة احلكومة  حق إبرام املعاهدات مع الدول األجنبية

وضمن حدود االختصاص التشريعي للوالية اليت تربم هذه  ،املركزية
 كندا(.و ،)أملانيا االحتادية مثلاملعاهدة 

اليم يقوم االحتاد املركزي علد إقليم موحد مكون من مجيع األق -2
أي اعتداء علد أي جزء من هذه األقاليم اعتداًء علد الدولة وُيَعدُّ 

 االحتادية.
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يتمتع مجيع مواطين االحتاد الفيدرالي جبنسية واحدة هي  -3
 جنسية االحتاد.

 :علد الصعيد الداخليثانيًا. مظاهر الوحدة 
ونثل مكانة هامة ألن  نثل األساس القانوني  :الدستور االحتادي -1

موافقة السلطة التأسيسية وال بدة من  ،قوم علي  الدولة االحتاديةالذي ت
الداخلة يف االحتاد علد أو األقاليم من الدول أو إقليم األصلية يف كل دولة 

يدخل هذا الدستور حيز التنفيذ، وبعد حتد مشروع الدستور االحتادي 
الواليات مجيع السلطات واهليئات االحتادية وسلطات تكون إقراره وإصداره 

 خمالفة أحكام هذا الدستور.ال جتوز ملزمة مبواد الدستور وبعدها 
وختتص هذه السلطة بإصدار  :السلطة التشريعية االحتادية -2

العملة  ،اجلمارك ،املسائل املالية ،التشريعات املتعلقة بالشؤون اخلارجية
اجلنسية، وهذه التشريعات واجبة التنفيذ يف كل الواليات، وتتكون و
 سلطة التشريعية )كقاعدة عامة( من جملسني:ال

نثل الشعب وُينتخب باالقرتاع العام املباشر، ونثل كل  :أحدهما
والية أو دويلة يف هذا اجمللس عدد من النواب مبا يتناسب مع عدد سكان 

 الوالية.

الواليات بعدد متساٍو لكل الواليات عن  يتكون من ممثلنَي :ثانيهما
، علد أن بعض الدول منها أو عدد سكانها كّلة مساحبغض النظر عن 

ختص كل والية بعدد من املمثلني يتناسب بل االحتادية ال تراعي ذلك 
 أملانيا(. ،كندا ،)اهلند ومنها وعدد سكانها

 :السلطة التنفيذية املركزيةثالثًا. 
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 ونواب  من رئيس الدولةتتكون السلطة التنفيذية املركزية 
وتتوىل احلكومة االحتادية تنفيذ القوانني  واحلكومة االحتادية،

والتشريعات الصادرة عن الربملان االحتادي وإصدار القرارات االحتادية 
وختتلف طريقة تنفيذ  وتنفيذها يف مجيع أحناء الدولة االحتادية.

، حيث أو األقاليم القوانني والقرارات االحتادية داخل حدود الواليات
 أساليب:تتوافر ثالثة 

االحتادية بنفسها السلطة ومبوجبها تتوىل  :وب اإلدارة املباشرةأسل -1
تنفيذ القوانني وقرارات االحتاد ويف مجيع الدويالت دون الرجوع إىل 

هذه الدويالت، ووسيلتها حكومات حكومات الواليات ودون أي تدخل من 
، ومن الدولة االحتادية يف ذلك موظفون وإدارات احتادية تتبع مجيعًا

 .(األمريكية )الواليات املتحدة ة علد ذلكاألمثل

وفيها ال تقيم الدولة االحتادية  :غري املباشرةأسلوب اإلدارة  -2
إدارات تابعة هلا يف الواليات وإمنا تعهد إىل حكومات الدويالت وأجهزتها 

وحتت إشراف ومراقبة االحتاد اإلدارية بأن تتوىل تنفيذ قرارات وقوانني 
 االحتادية(. ا)أملاني األمثلة علد ذلك ومناألجهزة االحتادية 

وفيها تقيم الدولة االحتادية بعض  :أسلوب اإلدارة املختلطة -3
تنفيذ طائفة معينة من القوانني والقرارات تتوىل اإلدارات يف الواليات 

االحتادية علد أن تتوىل حكومات األقاليم القيام بتنفيذ باقي قوانني 
 االحتاد وقرارات .

 :طة القضائيةالسلرابعًا. 
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وتتوالها حمكمة احتادية عليا تساعدها حماكم احتادية تتوزع يف 
كل أحناء الدولة االحتادية، وختتص احملكمة االحتادية العليا بالفصل يف 

بعضها مع ر بني الواليات اثـُيويف ما  ،املنازعات اليت تهم الدولة االحتادية
ة القوانني وكذلك مراقبة دستوري ،من خصومات وخالفاتبعٍض 

 االحتادية والقوانني اليت تصدرها الواليات.
 

 يف:وتتجلد : مظاهر االستقاللية يف االحتاد الفيدرالي )املركزي(. خامسًا
 .ب  دستوره اخلاصأن لكل إقليم أو والية  -1

 سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية.إقليم أو والية لكل أن  -2

 .ًا ب خاص قضاًءإقليم أو والية لكل أن  -3

من أنواٍع بيق الفيدرالية علد أرض الواقع إىل ظهور أدى تط
رة، وعلد كل دولة تريد وبزغت معها أشكال مبتَكاألنظمة الفيدرالية 

الفيدرالية أن تسعد إىل إجياد منوذيف خاص بها يعتمد علد مجلة  طبيقت
من األمور تتعلق برتكيبة الشعب العرقية واجلوانب السياسية 

ومصادر الثروات الطبيعية وتوزعها بني واالقتصادية واالجتماعية 
جمموعة من تتوافر الفيدرالية يف نشوء عند البحث التارخيي و األقاليم.
 :هذا النظام، ومنهااملتنوعة وراء نشوء العوامل 

حيث يؤدي تقسيم البالد إىل  :مساحات األراضي الشاسعة للدولة -1
علد اإلدارة واليات وأقاليم إىل سهولة مهمة إدارتها وختفيف العبء 

وإشراك الشعب كل  يف رسم السياسات العامة والسياسات اخلاصة  ،املركزية
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 ،األقاليم من خالل حكومة مركزية وحكومات حملية )الواليات املتحدةب
 روسيا(. ،برازيل

 إىل جانب املساحات الشاسعة ألراضي الدولة :والقومي التنوع العرقي -2
 .، العراق(كندا ،اهلند)كما هو يف  يف بعض آخر هناك تنوع عرقي يف بعضها

الفيدرالية للحفاظ علد ُوِجَدت  :االختالفات الثقافية للمناطق -3
 النمسا(. ،اهلوية الثقافية لألقاليم )أملانيا

إىل خلق ظروف اجتماعية وهذا يؤدي  :السوق انتشار اقتصاديات -4
واقتصادية تساعد علد تقديم الدعم لفكرة الفيدرالية والتشديد علد 

والتعددية يف  ،للسوق كزيلعالقات التعاقدية واالعرتاف بالطابع الالمرا
 وعلد التنافس والتعاون يف آن واحد. ،األسواق

توزع السلطات بني احلكومة املركزية وحكومات األقاليم أما 
 األشكال التالية:علد وفق الدستور فإن  يتمُّ 

ر وترك حتديد مهام وصالحيات احلكومة االحتادية ضمن الدستو .أ 
 عليها للحكومات اإلقليمية.ُيَنصة باقي الصالحيات اليت مل 

حتديد مهام وصالحيات حكومات األقاليم وترك باقي الصالحيات  .ب 
 للحكومة املركزية.

حتديد مهام وصالحيات احلكومة املركزية واحلكومات اإلقليمية  .يف 
توزيع الصالحيات والسلطات، ويف حاالت علد طريقة ضمن الدستور 

من خالل احملكمة فإن َبـتةها يتمُّ زاع حول قضية معينة ـالف والناخل
 الدستورية العليا لالحتاد.

 :الكونفيدرالية -رابعًا 
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اتفاق تعين و ؛أحد األشكال املرنة لتأسيس احتاد الكونفيدرالية
 مبقتضد معاهدة دولية علد الدخول يف احتاد تعاهديدولتني أو أكثر 

اسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية بقصد توحيد اجلهود السي
وبالتالي إقامة هيئات مشرتكة، هلا  ،املشرتكة فيما بينهااملصاحل وحتقيق 

اختصاصات معينة لتوحيد سياسات الدول األعضاء مع احتفاظ كل دولة 
من هذه الدول بكامل سيادتها واستقالهلا وبقاء نظامها الداخلي دون 

ال يؤدي إىل خلق دولة جديدة فوق الدول  حتاداالمثل هذا إّن تغيري، إذ 
 معاهدة، إمنا هو السياسي املستقلالتمثيل األعضاء، وال تتمتع حبق 

لرعاية املصاحل املشرتكة للدول األعضاء )كالدفاع املشرتك( مع احتفاظ كل 
دولة من دوهلا بسيادتها الداخلية واخلارجية واستقالليتها الكاملة، حيث 

وال تكون لالحتاد  سيادتها اخلاصة بها، دول األعضاءالمن  لكل دولة تكون
تنفي السيادات املستقلة لتلك الدول األعضاء، وهذا ننح  سيادة مركزية

بعقد معاهدات دولية دون أن تتناقض مع مصاحل كاًل منها حقة االنفراد 
 .االحتاد املشرتكة

بل دية دولة احتاليس  االحتاد الكونفيدراليبذلك نكن القول: 
انضمة بعضها من الدول، بني عدد من أشكال التحالف  شكٌل، ودوليٌّ احتاٌد

علد أساس بني حكومات تلك الدول  دولية مبوجب معاهدة إىل بعض
متثيلها الدبلوماسي منها  لكّليبقد علد أن ، املساواة واملصاحل املشرتكة

بقدر عدد  االحتاد سيادات متعددةويكون يف هذا  والقنصلي اخلاص بها.
هذه ليس لالحتاد سلطة مباشرة علد مواطين و الدول األعضاء في ،

 ،اخلارجيوالسياسي  التمثيِل حقةمنها  ، يضاف إىل ذلك أنة لكّلالدول
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واختيار نظامها الدستوري الداخلي، وحق االنفصال باالنسحاب من 
 .درالي منع هذا االنفصاليحيق لالحتاد الكونف، دون أن االحتاد

شرف علد شؤون االحتاد هيئة سياسية عليا تقوم بتنفيذ وت
األهداف والسياسات املشرتكة بني الدول األعضاء، ولكل دولة من أعضائها 
دستورها الداخلي اخلاص بها، وهيئاتها التشريعية وحكومتها املستقلة 

الدول  من مواطنو كّلوقوانينها وجنسية مواطنيها، حيث حيمل 
 خاصةاحتادية جنسية  هلم، وليس م اخلاصة بهمدولتهاألعضاء جنسية 

 .إىل الدول األخرى داخل االحتاد وخارج أجانب بالنسبة وُيعّدون  بهم،

ال درالي ياالحتاد الكونفيف كما أن احلرب بني دولتني عضوين  
 نشوب حرٍبوبني دولتني مستقلتني، تعدُّ حربًا بل  داخلية،ُتَعدُّ حربًا 
خاريف االحتاد ال يعين  درالي ودولٍةيحتاد الكونفيف االعضٍو  بني دولٍة

فضاًل وتلك الدولة، بصفت  ُكاًل نشوب احلرب بني االحتاد الكونفيدرالي 
إال إذا كان هناك بعضها عن بعٍض أن دول االحتاد غري ملزمة بالدفاع عن 

 إضافة إىل أن لكّلاتفاق أو معاهدة دولية صرحية بينهم تنص علد ذلك، 
إقامة عالقات خاصة ومتميزة خاريف إطار اد احلقة يف من دول االحت

االحتاد مع أي دولة تشاء دون الرجوع إىل هيئات االحتاد العليا أو أخذ 
 ا تتناقض بشكل جذري مع سياسات االحتاد العامة.موافقتها علد أّل

لالحتاد مالية خاصة وهيئات خاصة، وال نكن لالحتاد أن يتخذ 
االحتاد ويعدُّ  عضاء إال بعد موافقة هذه الدول.دول األلقرارات ملزمة ل

وهدف  تعزيز التعاون  ،من أجنح االحتادات الكونفيدرالية األوُربي
االقتصادي والتنسيق السياسي، ويتوىل شؤون االحتاد جملس وزاري 
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مت التوقيع علد ميثاقها يف اليت جامعة الدول العربية كما تعّد  وبرملان.
ونفيدراليًا، ويتوىل السلطات فيها جملس وزراء احتادًا ك 22/2/1945

وينتهي االحتاد الكونفيدرالي إما بانفصال  اخلارجية ومؤمتر القمة.
زيادة متاسكها وترابطها ودخوهلا يف بالدول األعضاء واحنالل االحتاد، أو 

 .دراليياحتاد ف
 
 :مقارنات

ها، َخَلَط كثري من السياسيني بني أشكال الدول السابقة وخصائص
وخباصة بني الدولة الفيدرالية واالحتاد الكونفيدرالي، فاسُتخِدم اسم 
)الدولة الكونفيدرالية( للداللة علد )الدولة الفيدرالية( كما اسُتخِدَم اسم 
هذه األخرية للداللة علد )الدولة الكونفيدرالية( وهو ما يقضي بضرورة 

لَّْبس الذي ينتج عن التمييز بني األشكال الرئيسة منها احرتازًا من ال
ذلك اخللط، وهذا ما دفع املختصني بالسياسة إىل حتديد اخلصائص اليت 

وظهرت يف هذا السبيل نظريات عديدة ُيعَرف بها كلٌّ من تلك الدول. 
ولكي حتدد  ،يطلق عليها عادة اسم النظريات التقليدية )الكالسيكية(

، عضها عن بعضب، ومتيزها من تلك الدول كّلهذه النظريات مفهوم 
 قسمت األنظمة القانونية للدول بوج  عام إىل ثالثة أنواع:

 .االحتاد الكونفيدرالي -1

 .الدولة الفيدرالية -2

 املوحةدة. الدولة -3
 بني الدولة الفيدرالية واالحتاد الكونفيدرالي:
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يعود مصطلحا )الفيدرالية والكونفيدرالية( إىل جذر لغوي واحد 
منهما  أو املعاهدة(، إال أن داللة كّل )االتفاق يف اللغة الالتينية، ومعناه
النظريات، تلك ، حبسب فاالحتاد الكونفيدراليختتلف عن داللة األخرى؛ 

 كلٌَّتـتنازل ، تكون مبوجب معاهدة أو ميثاق يربم بني دولتني أو أكثري
لصاحل هيئة وعن جزء من حرية تصرفها منها عن بعض اختصاصاتها 

تلك اهليئة قد تكون منظََّمًة مركزية أو حكومًة بينها، و عليا مشرتكة
وهي احتادية علد شكل مؤمتر من مندوبني نثتل كلٌّ منهم دولت ، 

أو سيادة تنضوي حتت قراراتها  ليست حكومًة ذات سلطات مركزية
الدول األعضاء، بصفت  احتادًا يتمتع بسلطة خاصة علد الدول األعضاء 

االختصاصات عادة باملسائل تلك علق ، وتتال علد مواطين هذه الدول
تتألف اهليئة املشرتكة كما الدفاعية وقيادة احلروب وبالعالقات الدولية، 

فحسب، من ممثلي الدول األعضاء علد أن تتمتع كل دولة بصوت واحد 
 صات وعن جزء من احلرية بِرضا كّلويكون ذلك التنازل عن االختصا

ومن . (1)مين أو اإلعالمي بينهامنها بغرض التنسيق االقتصادي أو األ
 وجملس التعاون اخلليجي(.وربي االحتاد األ)الكونفيدرالي أمثلة االحتاد 
س مبوجب معاهدة أو ميثاق، فإنها ال تؤسة الدولة الفيدراليةأما 

( علد هذا االحتاد الدستوريوهلذا جاَز إطالق اسم )، ستوٍردمبوجب بل 
يل األساس القانوني للدولة ويرتتب علد ذلك جواز تعداالحتاد، 

موافقة مجيع الدول األعضاء، بل تكفي لذلك إىل الفيدرالية، دون حاجة 
، ، مطلقة كانت أم نسبية، إال إذا نص الدستور الفيدرالياألصواتأغلبية 

                                                 

 .117-116. صلسابقار صد( امل1)
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إلحدى الدول جيوز  مجاع األعضاء، كذلك الإعلد شرط ، خالف ذلك
إال إذا أسيس دولة مستقلة، األعضاء االنسحاب من الدولة الفيدرالية لت

كما تستطيع اهليئات الفيدرالية مسح هلا الدستور الفيدرالي بذلك، 
الواليات املتحدة وُتعدُّ  ،خماطبة مواطين الدول األعضاء دون وساطة

أمثلة  1848واالحتاد السويسري منذ عام  1787األمريكية منذ عام 
 .علد ذلك

)الفيدرالي والكونفيدرالي( نكن وبهدف إجراء املقارنة بني االحتادين 
 عرض أهمت أوج  االختالف بينهما يف ما يأتي:

 دولية معاهدةدولتني أو أكثر مبقتضد احتاد بني  الكونفيدرالية -1
أما تكون هلا اختصاصات معينة لتوحيد سياسات الدول األعضاء، 

ال  دستورأو أكثر مبوجب أو إقليمني بني دولتني  احتادفهي  الفيدرالية
 مبوجب معاهدة دولية. 

هيئات عليا مشرتكة لتوحيد سياسات الدول  الكونفيدراليةيف  -2
ملزمة، إال إذا حازت  قراراٍتال توصيات  ويقضي نظاُمها إصداَر ،األعضاء

وليس لالحتاد الكونفيدرالي دستور علد موافقة مجيع الدول األعضاء، 
دستورها اخلاص و الكل دولة سلطاتها الثالث اخلاصة بهمركزيٌّ عامٌّ، و

وقراراتها  ،فهناك حكومة مركزية لدول االحتاد الفيدراليةيف أما  بها.
للحكومة املركزية يف الصالحيات املمنوحة  إذا كانت ضمن ملزمة

إىل جانب  كما أنة االحتاد الفيدرالي يعتمد دستورًا مركزّيًا عاّمًا الدستور.
 .من أقاليم  بكّلدساتري حملية خاصة 
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يكون لكل دولة َعَلُمها اخلاصُّ بها، أما يف  حتاد الكونفيدراليااليف  -3
 فإن لكلت إقليٍم َعَلَم  اخلاصة ب ، إىل جانب علم االحتاد. الدولة الفيدرالية

بل تتعدد السيادات سيادة واحدة  لالحتاد الكونفيدراليليس  -4
لد ع متثيل دبلوماسي رمسيل  بكلِّيت  الدول األعضاء في ، وليس  حبسب

سيادة هي موحةدة سيادة فلها  الفيدراليةالدولة  أما، الصعيد الدولي
، وهذا يعين أن الدولة االحتادية وليس للدول األعضاء سيادات مستقلة

بيد السلطة املركزية يكون التمثيل السياسي والدبلوماسي )اخلارجي( 
  فحْسُب. )االحتادية(

التمثيل بشكل  تتمتع كل دولٍة عضٍو حبق الكونفيدراليةيف  -5
مستقل يف احملافل الدولية، حيث تكون لكل دولة سيادتها اخلاصة بها، 

 الفيدراليةوليس لالحتاد الكونفيدرالي متثيل دبلوماسي رمسي، أما يف 
لواليات أو فإن حّق التمثيل الدبلوماسي والقنصلي يكون لالحتاد ال ل

  علد ِحَدٍة. األقاليم األعضاء كّل

إىل احتاد فيدرالي يف مرحلة  الحتاد الكونفيدرالياأن يتحول نكن  -6
إىل  االحتاد الفيدراليال نكن أن يتحول ، والحقة حبكم االتفاق والتوافق

 إطاِره.وإلغاء بعد َحلت االحتاد الفيدرالي درالي إال ياحتاد كونف

، أما يف ختتص كل دولة بعاصمتها املستقلة االحتاد الكونفيدرالييف  -7
عاصمة وطبيعَة النظام ُتوِجبان وجود  فإن وحدة األرض رالياالحتاد الفيد

وقد تكون هناك عواصم إقليمية  الفيدرالية. الدولِة احتادية تكون مركَز
 مبقتضد الدستور )مثاًل: هولري عاصمة إقليم كوردستان العراق الفيدرالي(.
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ال يشرتط أن تكون العملة النقدية  االحتاد الكونفيدرالييف  -8
الدولة إال إذا اتفقت الدول املكّونة ل  علد توحيدها، أما يف موحةدة، 
 فإن العملة تكون موحةدة. الفيدرالية

إذا   أن تنسحب من الكونفيدرالي االحتاد عضو يف جيوز لدولة -9
فال جيوز هلا مثل  الفيدرالي االحتادأما الدول األعضاء يف ذلك، رغبت يف 

نكن استخدام القوة من ، بل ذلك إال إذا نص دستور االحتاد علد ذلك
 للقضاء علد أية حركة انفصالية.الفيدرالية قبل احلكومة 

 االحتادبني دولتني أو أكثر من دول  إذا نشبت حرٌب  -10
حربًا دولية ختضع لقواعد القانون الدولي العام، فإنها ُتعدُّ  الكونفيدرالي

 ،ةّيِلحربًا أْهفتعدُّ  درالييالف االحتادأو أقاليم أما احلرب بني وحدات 
 .الفيدراليةويكون أمر معاجلتها والتصدي هلا من اختصاص احلكومة 

 
 :بني الدولتني الفيدرالية واملوحدة

اختلفت املعايري اليت اعتمدها الساسة للتمييز بني الدولة 
معيار التمييز  : إنإىل القولبعضهم فذهب املوحةدة والدولة الفيدرالية، 

بعٌض آخر: إن ها. وقال ِتَع مدى االختصاصات وَسبني الدولتني ينحصر يف
املعيار الصحيح ال ُيعدُّ متتع األقاليم حبق تشريع القوانني اخلاصة 

حبق تتمتع  الفيدرالية الدولةاألقاليم يف  بل إنالدولتني، للتمييز بني 
إال باختصاصات  دةحةواملالدولة تشريع القوانني، وال تتمتع األقاليم يف 

إحداهما الدولتني  ما نيز : إنإىل القولمنهم وذهب فريق ثالث  إدارية.
ممارستها كيفية ليس مدى متتع األقاليم باالختصاصات، بل  عن اأُلخرى
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هلذه االختصاصات وضمانها مبوجب الدستور، واملعيار الذي نادى ب  
 ، هو مدى مساهمة اإلقليم يف اهليئات املختلفة.أغلبهم

بني الدولتني )الفيدرالية واملوحدة( نكن وبهدف إجراء املقارنة 
 عرض أهمت أوج  االختالف بينهما يف ما يأتي:

تتميز بوحدة الدستور والسلطة والقوانني  الدولة املوحدة -1
فتتميز أواًل بازدوايف السلطة، وثانيًا  الدولة الفيدراليةواإلقليم، أما 

 بازدوايف الدساتري، وثالثًا بازدوايف القوانني.

بشخصية إدارات األقاليم )احمللية( ال تتمتع  املوحدة ةلالدويف  -2
من أقاليمها  كّلحكومة فإن  الدولة الفيدراليةيف أما قانونية مستقلة. 

 .شخصية قانونية مستقلة عن شخصية احلكومة الفيدراليةتتمتع ب

فرعية  سلطة اهليئة احمللية سلطًة تكونالدولة املوحدة يف  -3
فإن الدولة الفيدرالية أما يف كومة املركزية.لة من احلوةممنوحة أو خم

 .دراليية من الدستور الفدةسلطة احلكومة احمللية هي سلطة أصلية مستَم

تابعة حلكوماتها املركزية تكون اإلدارة احمللية  املوحدة الدولةيف  -4
الدولة ، أما يف وتطبق قوانينها وتنظيماتها وإجراءاتها وتعليماتها

بل  ،ومة احمللية ليست تابعة للحكومة املركزيةاحلك فإنالفيدرالية 
 اليت حددها هلا الدستور. تتمتع باستقالل تام يف مجيع سلطاتها

، االستقاللية املاليةال تتمتع اهليئة احمللية ب املوحدة الدولةيف  -5
تأتي كل مصادرها من احلكومة املركزية أو يسمح هلا بفرض بعض حيث 

 تأذن هلا احلكومة املركزية بفرضها الرسوم والضرائب احملدودة اليت
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فإن احلكومة احمللية الدولة الفيدرالية . أما يف جبايتها طَةْلهلا ُسوختّو
 واسعة يف إدارة شؤونها. تتمتع باستقاللية مالية

وحدة القوانني والضرائب ومركزية تتميز ب املوحدة الدولة -6
اليت تسم ية الدولة الفيدرالعن  وهذا ما نيتُزهاتقديم اخلدمات، 
 يف هذا اجملال.بازدواجية السلطة 
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 أشكال احلكومات

جمموعة من املؤسسات واألفراد يكون بيدها ُحكم  احلكومة
 احلقوقية، من سّنالدولة وُسُلطاتها املنفِّذة، يف خمتلف اجملاالت السياسة و

انني والتشريعات أو تنفيذها، وممارسٍة ملختلف احلقوق والواجبات للقو
املرتبطة بوظائف إدارة الدولة، والعالقة بينها وبني السُّّكان مواطنني 
وَرعايا وأقليات. إنها هيئة وسيطة بني الرعايا وصاحب السيادة من أجل 

احلرية  االتصال املتبادل بينهما، مكلفة بتنفيذ القوانني وباحملافظة علد
، وهي جهاز سياسي يؤدي يف الدولة (1)املدنية والسياسية علد السواء

ثالث وظائف، هي: الوظيفة التشريعية والوظيفة القضائية والوظيفة 
 التنفيذية.

فتتمثل يف وضع قواعد تشريعية  الوظيفة التشريعيةأما 
فتتمثل يف الفصل يف املنازعات علد  القضائية الوظيفةملِزمة، وأما 

أساس القواعد التشريعية الصادرة عن اهليئة التشريعية واللوائح الصادرة 
فتتمثل يف ضمان سري  التنفيذية الوظيفةعن اهليئة التنفيذية، وأما 

العمل يف الدولة علد أساس املبادئ اليت تتضمنها التشريعات، وهي ختول 
يذ القواعد لذلك هيئًة تتوىل حقة وضِع قواعَد ُتلِزُم األفراد وتضمن تنف

، ومن (3). وقد تنوعت أشكال احلكومات كتنوُّع أشكال الدول(2)التشريعية
 أهمها:

                                                 

روســو، جــان جــاك. يف العقــد االجتمــاعي. ترمجــة: ذوقــان قرقــوط. بــريوت، دار القلــم. ص  ( 1)
106. 

 .176 -175( الكعكي، حييد أمحد. ص ص 2)
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ــد رفعـــت. ص ( 3) ــاب، حممـ ــد الوهـ ــد   158 -141عبـ ــاك. يف العقـ ــان جـ ــو، جـ ــر: روسـ . وُينظـ
 .132 -116االجتماعي. ص
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 . احلكومة القانونية1
جبميع هي احلكومة اليت ختضع للقانون  احلكومة القانونية

، حبيث ال يكون ألي تصرف كلِّها ويف أعماهلا وتصرفاتها ،هيئاتها وسلطاتها
تنفيذي أو  سلطة يف الدولة أي أثر قانونيأو عمل صادر عن أي هيئة أو 

إال إذا كان هذا التصرف أو العمل متفقًا مع ما يقضي ب  القانون مبعناه 
قاعدة هرم يف الواسع اعتبارًا من الدستور وتدرجًا إىل القواعد القانونية 

 التنظيم القانوني.
( أنها تستمدُّ شرعيتها القانونية احلكومةويبدو من تسميتها )

أيًا كان مبعث هذا إيةاها احملكومني وقبوهلم رضا تستند إىل انونية اليت الق
الرضا ومصدره، رغم أن مصدر هذا الرضا هو غالبًا استجابة هذه 

ِقَيَم اجملتمع وأهداَف  احلكومة ألهداف وتطلعات احملكومني والتزامها 
 ومصاحَل  وإيديولوجيةَت ؛ وهذا يعين أنها تتشكل وتقوم بوظائفها
بطريقة دستورية تنعكس يف التزامها األصوَل والقواعَد القانونية 
والدستورية، وخضوعها هلذه األصول والقواعد، من بداية تشكُّلها وإّباَن 
ُحْكمها حتد نهايت ، وهذا االلتزام نثتل شرعيةـَتها اليت يكون قبوُل 

يكون ذلك  املواطنني مبادَئ الدستوِر املعتَمِد شرَطها األول، علد أال
القبول خاضعًا لعوامل اإلكراه والقسر اخلارجة عن إراداتهم أفرادًا 
وجمتمعني، وهو ما يقود إىل مبدأ سيادة القانون الذي خيضع ل  مجيع 

 األطراف يف الدولة واجملتمع، ويضمن حقوقها.
السلطة من خالل الطريق  قياَم القانونية احلكومةوبذلك تعين 

املعتمد يف البالد، وبعد قيام  حكام الدستورأي وفقًا أل ؛الدستوري



91  

أن ختضع للقانون وتلتزم  فتكون احلكومة قانونية أو ال إما احلكومة 
ختضع يف تصرفاتها وأعماهلا حلكم القانون فتكون احلكومة استبدادية أو 

 مبدأ سيادة القانون. وقانونيةتشكلت بطرق  هامطلقة بالرغم من كون
وأعماهلا حلكم  نفيذية واإلدارية يف تصرفاتهاخضوع السلطات التيعين 

اهليئة املنتخبة واملعربة بصفتها القوانني الصادرة عن السلطة التشريعية 
والتزام شأن السلطة التشريعية  إىل إعالِء عن اإلرادة العامة، وبذلك يهدف

إرادت  ال إىل رين عن بني واملعبتوتوصيات ممثلي الشعب املنتَخقرارات 
 .فحْسبقوق األفراد وحرياتهم محاية ح

 :القانونيةشروط احلكومة 
حتد تكون احلكومة قانونية، ال بدة من توافر شروط تضمن هلا 
هذه الستمَة، وهذه الشروط مبثابة عوامل تقوم عليها هذه احلكومة، 

 وهي:
اليت حتفظ الدستور هو الضمانة األوىل واألساسية  :الدستور .أواًل

 لألسباب التالية:لقانونيَة، للحكومة ِصفَتها ا
وينشئ  ،الدستور هو الذي حيدد طبيعة نظام احلكم يف الدولة -1

 ،ويبني كيفية اختيار هذه السلطات ،السلطات فيها وحيدد اختصاصاتها
وما هلا من امتيازات وما عليها من اختصاصاِتها، وكيفية ممارستها 

حبيث ال القواننَي ا هنتفالدستور يقيد السلطة التشريعية يف َس .واجبات
تتخذه يف ما ويقيد السلطة التنفيذية  ،أي نص دستوري نكنها خمالفة

تصدره من أحكام، يف ما من لوائح وقرارات، كما يقيد السلطة القضائية 
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واملرِجع الذي ُتستَمّد من  أصول  )قانون القوانني( ُيعدُّ الدستورهلذا 
 .إدارة الدولة قانونيًا وسياسيًا

دستور نتيجة هامة هي الفصل بني احلاكم والسيادة حيقق ال -2
ألن اخللط  ؛والفصل بني القانون وإرادة احلاكم، وهي نتيجة جوهرية

بني تلك العناصر ُيحيل احلكومة إىل حكومة استبدادية مطلقة، وَيْقُصُر 
القانوَن علد التعبري عن إرادة احلاكم أو الفئة اليت َتنُصُره، دون مراعاة 

 لعامة وحقوق املواطنني.اإلرادة ا

النظام القانوني يف الدولة ألن  يسمو علد ُذْروَة نثل الدستور  -3
 كافة القواعد القانونية األخرى ويتطلب تعديل  إجراءات خاصة.

حيث يوجد تتدريف القواعد القانونية  :تدريف القواعد القانونية .ثانيًا
ة التأسيسية وتليها الدستور يف قمة اهلرم القانوني ألنها تصدر عن السلط

القوانني اليت تصدر عن السلطة التشريعية واملراسيم التشريعية الصادرة 
تليها األنظمة ، ، ويف احلاالت اليت حيددها الدستورالدولةعن رئيس 

كون  رئيس السلطة التنفيذية، الدولة اإلدارية اليت تصدر عن رئيس 
إلدارات العامة أو وا كما أن هناك قرارات إدارية تصدر عن الوزارات

اجملالس احمللية، وهكذا يشكل تدريف القوانني عاماًل هامًا وضمانة 
ألن إرادة السلطة ال نكن أن تكون  ،قانونية لقيام الدولة القانونية

تصدره من يف ما دة مصدر القاعدة القانونية وإمنا تكون السلطة مقية
 وها.اليت تعلهلا خمالفة القوانني قواعد حبيث ال جيوز 
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وظائف الدولة الثالث: وهو الفصل بني  :الفصل بني السلطات .ثالثًا
األساسية لقيام وهي من الضمانات  ،التشريعية والتنفيذية والقضائية

 الدولة القانونية.
ويعين خضوع السلطة التنفيذية يف كل ما  :مبدأ سيادة القانون .رابعًا

ن السلطة التشريعية تصدره من قرارات وإجراءات للقوانني الصادرة ع
بالتعويض عن  ُألزمْتخالفت القانون تعرضت قراراتها لإللغاء و ْنإ يوه

 األضرار اليت قد تسببها لألفراد.
ال بد من توافر رقابة قانونية  :رقابة قضائية مستقلة توافر .خامسًا

يكون هلا دور يف تكريس الشرعية القانونية للدولة، ولتحقيق ذلك، ال بدة 
  روط اآلتية:من الش

عن السلطة  مستقلٌة قضائيٌة هيئاٌتتتوىل تلك الرقابَة أن  -1
السياسية يف البالد، تتمتع باحلصانات اليت تضمن حيادها وعدم 

 خضوعها هليئات وقوى أخرى.

 أن تتوىل السلطة القضائية سائر أمور القضاء يف البالد. -2

ابة ويف مجيع تصرفاتها للرق ،أن ختضع الدولة جبميع هيئاتها -3
وأن يتمكن القضاء من منع تعسف اإلدارة وإلغاء القرارات  ،القضائية

 م بالتعويض عما سببت  من أضرار.ْكاإلدارية املخالفة للقوانني واحُل

اهلدف من فكرة  :احلقوق الفردية واحلريات العامة محاية .سادسًا
 هم،وحرياتاألفراد ومحاية حقوق  ،القانونية هو منع االستبداد الدولة

ذه احلقوق ه تصرفاتها احرتاَمكلت ويف  ،هيئاتهاجبميع حبيث تلتزم الدولة 
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احلريات مجيع ي والتعبري وأبشكل حيقق حرية الر، املساس بها وعدَم
 .يف القانون عليها املنصوصة

 . احلكومة الدكتاتورية2
لقة يف يد ْطشكل من أشكال احلكم، تكون السلطة ُم الدكتاتورية

 :هوم استخدامان، وهلذا املففرد
بًا سياسيًا يف حقبة االمرباطورية نِصكان َم :الرومانياالستخدام  -األول

وقد اختص الدكتاتور الروماني بسلطة مطلقة يف  ،الرومانية القدنة
زمن الطوارئ، وكان علي  أن حيصل علد تشريع مسبق من جملس 

 .وتلك الصالحيات ننح  هذا املنصبالذي الشيوخ 
ويشري إىل شكل من احلكم املطلق للفرد  :املعاصرستخدام اال -الثاني

دون التقيد بالدستور أو القوانني أو أي عامل سياسي أو اجتماعي داخل 
الدولة اليت حيكمها، وقد ظهر هذا النموذيف جليًا يف فرتة ما بني احلربني 

 حًاَمْلالدكتاتورية َمفصارت أما بعد احلرب العاملية الثانية  العامليتني.
وذلك حبجة غياب  ،بارزًا يف العامل الثالث ويف الدول حديثة االستقالل

الدكتاتورية تعتمد علد نظام . واالستقرار السياسي وضرورات املرحلة
النظام احلاكم والسيطرة بإيديولوجية احلزب الواحد وتعبئة اجلماهري 

 حلاصتدخل يف خدمة معلد وسائل اإلعالم وحتويلها إىل أبواق دعائية 
االستخدام التعسفي لقوة األجهزة األمنية لرتويع إضافة إىل  ،النظام

وسائر وسائل  علد املطبوعات والصحفوتشديد الرقابة املواطنني، 
طليعة املدارس من توجي  األطفال كما تتدخل يف  ،اإلعالم واالتصال

توجيهًا مدروسًا حنو متجيد احلزب حتد طلبة اجلامعات االبتدائية 
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واعتبار  ،وترديد أقوال  (عبقريت و)ياسات الدكتاتور وشخص  احلاكم وس
متييزًا الدولة بأكملها ملكًا للدكتاتور واحلزب احلاكم، كما أن هناك 

احلاكم )حزب الدكتاتور( إىل احلزب بني املواطنني، فاملنتسبون واضحًا 
 فغالبًااملواطنون اآلخرون ، أما امتيازات وظيفية وإدارية واقتصاديةهلم 
 يعاملون كمواطنني من الدرجة الثانية.ما 

 قسمان: أن الدكتاتوريَةبعٌض  ويرى
الذاتية من خالل النفوذ والقوة دكتاتورية تعتمد علد قواها  - أ

وقد نشأ هذا القسم يف اجملتمعات الغربية سابقًا،  ،احلقيقية اليت نتلكها
ية حيث كان الدكتاتور يفرض سطوت  علد اجلميع من خالل عوامل ذات

 أوجدها لنفس  أو ورثها من ذوي .

غريها، ال علد بشكل مباشر علد تعتمد  :دكتاتورية مصطنعة - ب
 ،يف مسرية الدكتاتور وتطور سطوت  ونفوذهنفسها يف بلوغ السلطة، و

شخصية املسؤول َتْظَهُر ففي البداية ؛ يف العامل الثالثوهذا الِقْسم متوافٌر 
من خالل العمُل علد صناعت   بدأثم ي ،وال يكون دكتاتوريًا ،الرئيس

بتأسيس شعارات وأقوال  ؛الشأنوإعالء املديح والرتويج والتأييد والتكبري 
 ،ان السفينةّبأنت ُر ،كوحنن خلَف ْرِس، )بالروح بالدم نفديك من حْنِو:

لبيك والشعب بني يديك(  ،فالن عاش القائد أبو َسيتَدنا،حنن فداء لك 
ضرٍب من املهن اليت ينشغل بها كثريون من ىل حتد تتحول هذه األقوال إ

حديث فيكون القائد وما يتعلق ب   خمتلف املستويات يف الدولة واجملتمع،
ويتفشد التملُّق ل ، وبذلك تتمُّ صناعة الساعة وحديث الشارع، 
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أبناء الشعب، من هم  (1)التقاريريكتبون الذين إذ إن ، الدكتاتورية شعبيًا
الشعب، وذلك نابع تنتمي بدورها إىل منية القمعية األجهزة األعناصر و

اجلهل أو اخلوف وعدم القدرة علد أو من من مصاحل ضيقة وانتهازية 
 .أو علد االستنكار املقاومة

 :نوعا الدكتاتورية
 قة.َلْطة ُميةِكَلَم -1

 دكتاتورية فردية. -2

يف امللكية املطلقة يكون احلكم بالوارثة، ويف احلكم الدكتاتوري 
ما يسمي  عن طريق االنقالب أو الدكتاتور إىل احلكم يصل دي الفر

 يف تركيز السلطة يف يد شخص واحد.الشكالِن ويتفق  بـالثورة.
 :اخلصائص العامة للدكتاتورية

َفرٍد وحكومة  ،الدكتاتورية حكومة شخصية :طةشخصنة السْل -1
ت  من الشعب، ومع ذلك بيده كل مفاصل السلطة وال يستمد قّو َقوّي
الدكتاتوري إضفاء الطابع الشعيب الدنقراطي علد حكم ،  اول احلاكمحي

وأن   ،وأن  توىل احلكم بناًء علد إرادة الشعب ،فيزعم أن  ممثل الشعب

                                                 

تعرف  اجملتمعات اليت تـرزح حتـت األنظمـة الدكتاتوريـة، ويقصـد بهـا       ( كتابة التقارير: تعبري 1)
طريقة نقل املعلومات املتعلقة بأي حركة أو فرد أو حزب أو أي مؤسسة سياسية أو اجتماعية 
أو ثقافية أو غريها إىل اجلهات األمنية إلْطالعها علـد أمـور ال تعلمهـا إال باالسـتعانة بعيـوٍن هلـا       

تمع وتنقـل إليهـا مـا ُيْغنيهـا عـن املتابعـة املباشـرة ألي حتـرُّك بعيـٍد عـن           تنتشر بني فئات اجمل
أنظارها، وكثريًا ما تأخذ هذه الطريقة طابعًا ابتزازيًا أو انتقاميًا مـن قبـل أشـخاص حيرتفـون     
هذا العمل، فيتسببون يف اإلساءة إىل اآلخرين حتت شعارات )احلفاظ علد األمـن( أو )مقتضـيات   

 ( أو )مواجهة التآمر علد الوطن(!.املصلحة العامة
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وقد يلجأ إىل إجراء وقائده التارخيي، وراعي مصاحل األمة  ماُهحامي ِح
هذه  االنتخابات واالستفتاءات الشعبية وتكوين اجملالس النيابية، لكن

صورية وشكلية وال تتضمن أي واالستفتاءات واجملالس االنتخابات 
تعددية حقيقية للربامج واألفكار، كما أن االستفتاءات الشعبية هي دائمًا 

اجملالس النيابية هي ووسيلة مناسبة إلعالن التأييد لشخص الدكتاتور، 
  الدكتاتور وبراجمعلد سياسات ُتبدي اإلمجاع جمالس صورية شكلية 

 .ومتنح  شرعية

يف النظم الدكتاتورية ترتكز مجيع السلطات  :تركيز السلطة -2
وليس فيها  ،التشريعية والتنفيذية والقضائية يف يد الدكتاتور وحده

السلطات، وإذا كان هناك جملس نيابي فإن  يفوض  فصل حقيقي بني
الدكتاتور بسن التشريعات، كما أن  صاحب السلطة التنفيذية وقائد 

إضافة إىل ذلك، ال تتمتع السلطة يش ورئيس احلزب الواحد، اجل
بأية استقاللية حقيقية، وهكذا تكون الدولة وسلطاتها العامة القضائية 

 يف قبضة الدكتاتور.

تنفر األنظمة الدكتاتورية  :واملسؤوليِة الرقابِةمن  كّل انعداُم -3
لسلطة بطبيعتها من اخلضوع ألي نظام للرقابة أو لتحديد مسؤولية ا

سواء كانت هذه الرقابة سياسية أو قضائية، فاجمللس النيابي واجهة 
شكلية بال اختصاصات جدية وال نكن ممارسة الرقابة السياسية علد 
الدكتاتور، كما أن املبدأ السائد يف األنظمة الدكتاتورية هو مبدأ عدم 

احلكومية، القرارات والتصرفات إىل أغلبية املسؤولية أمام القضاء بالنسبة 
حيث يتم تربير عدم املسؤولية استنادًا إىل نظرية الضرورة وأعمال 
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كما يصور الدكتاتور نفس   ،السيادة اليت ال نكن خضوعها ألي قانون
بأن  تعبري عن روح األمة، وجتسيد لفكرها وطموحها، فهو ال خيطئ 

و أعلد حق( وال نكن أن يكون موضع مراقبة ُمصيٌب و)الزعيم دائمًا 
 خبالف األنظمة الدنقراطية. ،حماسبة

يقوم النظام الدكتاتوري علد تركيز  :انعدام احلريات العامة -4
السلطة وعدم احرتام القوانني، مما يؤدي بالضرورة إىل انعدام حقوق 
األفراد السياسية واحلريات العامة اليت تقررها وتصونها النظم 

وتلجأ إىل  ملعارضة السياسية،، فالنظم الدكتاتورية تنفر من االدنقراطية
خنق احلريات السياسية وحرية التعبري إال إذا كانت تصب يف خدمة 
االجتاه الفكري واإليديولوجي للنظام احلاكم، فقد تنص دساتري بعض 

ال جتوز ولكن  ،األنظمة الدكتاتورية علد بعض احلقوق واحلريات العامة
يف احلدود اليت يرمسها إال وممارستها مباشرة هذه احلقوق واحلريات 

النظام احلاكم، أما االنتخابات فهي احتفاالت صورية لتأييد سياسة 
حرية االجتماع إال ضمن وُتمَنع  ،احلاكم وتأييد مرشح  إىل االنتخابات
 إطار املؤسسات التابعة للحزب احلاكم.

 نظام مشولي يقوممن مسات الدكتاتورية أنها  :النظام الشمولي -5
الدولة يف مجيع اجملاالت؛ السياسية واالجتماعية  علد أساس تدخل

يديولوجيا واحدة وفكر واحد إوالثقافية واالقتصادية معتمدة علد 
وحزب واحد، فسلطان الدولة نتد علد كل أوج  احلياة وال يرتك أي 

 جمال للمبادرة الفردية خاريف إطارها.
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اآلراء  باختالفالنظم الدكتاتورية ال تعرتف  :نظام احلزب الواحد -6
تعتمد نظامًا مشوليًا أنها كما  ،السياسية وال تقر باملعارضة السياسية

يأخذ بنظام احلزب الواحد الذي يعرب عن مبادئ النظام الدكتاتوري 
يديولوجية، ويسعد الحتواء قطاعات وإرادت  السياسية وعقيدت  اإل

إىل  وتأطري الشعب لضمان انضمام  ،والقطاعات املهنيةكافة املواطنني 
وإلضفاء طابع دنقراطي مزيف أو تعددية مزيفة  .الواحد وفكرهاحلزب 

قد تلجأ بعض الدكتاتوريات إىل عقد حتالفات مع بعض األحزاب لتشكل 
أطرًا معينة، ولكن تلك التحالفات ال تغدو كونها آليات مجعية لتكريس 
هيمنة الدكتاتور علد قطاعات أوسع من اجلماهري من خالل احلزب 

، كم واألحزاب املؤتلفة مع  واليت تأخذ شكل تبعية شب  مطلقةااحل
ولعل خري مثال علد ذلك ما مسي يف سوريا بـ )اجلبهة الوطنية 
التقدمية( اليت مل تضم يف صفوفها إال أحزابًا َقِبَلْت علد نفسها الوالء 

 .والتبعية للنظام احلاكم

 احلكومة املطلقة. 3
مجيع السلطات والصالحيات يف وهي احلكومة اليت ترتكز فيها 

، مع خضوع هذا الشخص أو تلك اهليئة يد شخص واحد أو هيئة واحدة
للقوانني النافذة، وهي بذلك ختتلف عن احلكومة االستبدادية اليت ال 

احلكومة ويكون خضوع القانون وال ختضع ألحكام ، احرتاَم تلتزم 
يدها السلطتني  نها جتمع يفإ، إذ خضوعًا نظريًااملطلقة للقوانني 

سلطتها  التنفيذية والتشريعية وتستطيع وضع التشريعات اليت تكرس
دون قيود قانونية جدية، وقد ارتبطت احلكومة املطلقة بالنظم 
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نكن أن يكون مطلقًا أو نسبيًا، الذي الدكتاتورية ومببدأ تركيز السلطة 
ص واحد ( جتتمع كل مظاهر السلطة يف يد شخلقاملْطففي النمط األول )

أو هيئة واحدة وتكون باقي اهليئات جمرد هيئات إدارية ليس هلا سوى 
للسلطة  النسيبتنفيذ إرادة احلاكم الفرد أو اهليئة احلاكمة، أما الرتكيز 

فيعين وجود العديد من اهليئات احلاكمة ولكن ليس علد درجة واحدة 
ة يف مجيع من حيث القوة والصالحية، واهليئة العليا هلا الكلمة احلامس

 القرارات.
 . احلكومة الشمولية4

طريقة حكم ونظام سياسي نسك في  حزب واحد  الشمولية
وال يسمح بأية معارضة، وهي ال تكتفي بإدارة احلياة  ،السلطة بكاملها

إىل  حتد أنها تعمد، كلِّها مفاصل احلياةيف السياسية يف البالد بل تتدخل 
وقد ظهرت  تفاصيلها يف جمتمعاتها.دق أإدارة حياة األفراد والتدخل يف 

وهي منحدرة من  ،استبداد يف القرن العشرينبصفتها صيغة الشمولية 
ُيعرف إال من خالل  ال وجود للفرد، بل الويف الدولة الشمولية  .الفاشية

، وتتحول الدولة إىل موضوع عبادة (األمة)عالقت  باجملموع )الشعب( أو 
مني القمع واإلرهاب والتمكن من اهليمنة عسكرتها لتأوتتمُّ  ،حقيقية

إن الشمولية ظاهرة كبقية الظواهر  :(آرول رنوند)يقول  علد األفراد.
 ، وهي:وهلا مخسة عناصر أساسية ،االجتماعية

حزب واحد باحتكار في  الظاهرة الشمولية تأتي يف نظام يقوم  -1
 النشاط السياسي بكامل .
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يولوجيا يتسلح بها ويقود يدإيقوم احلزب الواحد احملتكر علد  -2
وننحها سلطة مطلقة، وبالتالي تصبح احلقيقة الرمسية  ،فعاليات 
 للدولة.

لنشر هذه احلقيقة املزدوجة، تقوم الدولة نفسها باحتكار مزدويف  -3
لوسائل القوة ووسائل القمع، وتضع حتت إدارتها وتوجهها جمموعة من 

 .ت وتلفزيونذاعة وصحف وجمالإعالم واالتصاالت من وسائل اإل

لدولة، ومبا سلطة اختضع معظم النشاطات االقتصادية واملهنية ل -4
، فإن غالبية النشاطات ة معيةنةيديولوجيأن الدولة خاضعة إل

عندها تصبح الدولة هلا،  االقتصادية واملهنية تطبع بالطابع الرمسي
 يديولوجية الرمسية.لإلخاضعًا مة لألنشطة، ويصبح كل نشاط منظِّ

، إىل مخس صفات متيز النظام الشمولي (ريديك كارلشار )فكما أ
 :وهي
 حزب وحيد يراقب جهاز الدولة، يديره رئيس ذو كاريزما خاصة. -1

 يديولوجية دولة حتتوي علد أبعاد خاريف حدودها.إ -2

 جهاز بوليسي يعمد إىل اإلرهاب. -3

 إدارة مركزية لالقتصاد. -4

 احتكار وسائل االتصال اجلماهريية. -5

املمارسات العملية اليومية املنظمة والدائمة كلِّ  ك ُيضاف إىل ذل
مثل االستيالء علد العملية الرتبوية  ،احلاملة للتسلط واالستبداد
يديولوجية الرمسية، ووضع شبكة من اإل وبرجمتها حبسب القاعدة

الرقابة علد األفراد شديدة الفعالية، وتسخري التكنولوجيا احلديثة 
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حياة املواطنني، وتنظيم كلت َمناحي ة علد للسيطرة الكاملة والشامل
يديولوجيتها إوجسديًا، مستخدمة  فكريًاالسكان بشكل يسهل إخضاعهم 

 اخلاصة كوسيلة ناجعة لغسل األدمغة.
ويف املنطقة العربية، وبعد انهيار االحتاد السوفيييت واضمحالل 

تبعًا يديولوجيا إىل جمرد شعارات تتغري اإلحتولت يديولوجيا، دور اإل
للمراحل واملواقف الداخلية واخلارجية، حيث طّور الشموليون أنفسهم، 

الدنقراطية واجهة مطلوبة وأكثر ملعانًا منها حتد يف فصارت 
برملانات وجلان شعبية وجمالس حيث أقيمت الدنقراطيات الغربية، 

. ولعلة من أهمت نيابية مع فصل ظاهري للسلطات واستقالل شكلي للقضاء
 :ما يلي الدولة الشمولية العربية تمسا

فيها مهرجانات انتخابية وأعراس نصر وتسابق علد صناديق تقام  -1
عدد األصوات املعلنة أكثر بكثري من األصوات املدىل وقد يصل االقرتاع 

بها، قبل إعادة احلسابات التعديلية لتتطابق مع النسب اليت تليق بالفوز 
 .لدكتاتور(غري العادي )اللمرشح غري العادي 

فيها مسريات شعبية مليونية قوامها َحملة صور وأعالم ُتَنظَّم  -2
وحده، ترددها للحاكم وشعارات ختتزل يف كل مسرية لتصبح متجيدًا 

يتمُّ إلزامهم بذلك بأساليب  بتنسيق موسيقي مئات اآلالف من األشخاص
 .خمتلفة تتنوع ما بني الضغط والتهديد والوعيد واإلغراءات

ابة ذاتية، وهي أعلد درجات الرقابة علد اإلطالق، حيث فيها رق -3
 محراء ال نكن جتاوزها.خطوطًا  وضع كل فرد لنفس 
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وفيها يصبح اآلباء معلمني ورقباء علد أبنائهم يف توجيههم  -4
قد يكون مضمونًا يف حال الطاعة والقبول، وعدم ، الذي ملستقبلهم

، أو عن السياسِة واالبتعاُدالتدخل يف الشأن العام إال إذا ُأمروا بذلك، 
 .واخلضوُع هلا الدولة الرمسية بسياسِة االرتباُط

ال يبادر وال حيلل وال  ،فريد من نوع ، شكاًل ومضمونًاإعالمها  -5
وبإشراف رقيب واحد،  ق، إال من خالل مصدر واحدب وال ُيعّلُيركِّ

وبتنسيق واحد وهدف واحد، وهو اإلعالم الرمسي املوج  الوحيد 
 موح ب  عمليًا، واإلعالم السوري احلالي خري مثال علد ذلك.املس

 ،العمل ،التوظيف ،الزراعة ،التجارة برتخيص:فيها كل شيء  -6
، كتابة املقاالت ،اخلرويف يف بعثات ،احملاضرات ،الندوات ،األتراح ،األفراح

 .الزوايف، الطالق، التعليم، فتح األندية الرياضية، إقامة الفرق الفنّية..
لرخص ومن أي جهة إدارية رمسية تستوجب بالضرورة موافقًة فكل ا

من جهات أمنية خمتصة، وهذه تشكل أحد عوامل تفّشي الفساد واإلفساد 
 يف البلد.

، واخلنوع أمام موظف الدولة بنوع من االحنناءفيها املواطن  يقف -7
من  دون أن خيلو ذلكُيلزم بالرجوع مرات عديدة لتسيري معاملت  بل 

 ليت تبقد عادًة تتكرر، وجيب فيها دفع مبالغ مادية لتسيريها.االرشوة 

 يدخل الفساد دائرة الشرعية ويصبح جزءًا من النظام وبنيت . -8

والقضاُء عليها   ِمَيعلد ِق   واالعتداُءوإذالُل املواطِن إهانُةتكون  -9
بغية تغيري القيم واملفاهيم يف اجملتمع مبا ينسجم مع  ومقصودًة مربجمًة
 .يوميًة ممارسًةاليت تصري  الشمولينظام قيم ال
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وُتنَعت بأنها بدعة غربية جيب أن متر احلريات العامة ممنوعة  -10
 .ممارستها عرب قنوات رمسية

 واألجيال القادمة.األبناء فيها خوف شديد علد املستقبل وعلد  -11

ُتصان يصبح املواطن "مشروع هجرة" حيث ُيفكر بوطن بديل  -12
 .وتوفر ل  الكرامة والعيش اآلمن اإلنسان في  حقوق املواطنة وحقوق

ب  الزعيم جيب أن يقابل  املزيد من التصفيق وال  ُهفوةَتكل ما َي -13
 .واخلضوع والَقبول للرعية من اإلذعان بّد

ال خيطئ، وُيجسد روح األمة هو دائمًا علد حق وزعيم ال -14
 وعنفوانها.وكربياَءها 

 . احلكومة االستبدادية5
 ؛و غرور املرء برأي  واألنفة عن قبول النصيحةه: لغًة االستبداد

وهو انفراد فرٍد بالشيء وعدم مشاركة اآلخرين ل  في .  ها.ي رفُضأ
هو ذلك احلكم الفردي املطلق الذي ال  :مونتسكيويف تعريف  االستبدادو

خيضع لعملية ضبط أخالقي أو رقابة دستورية ويتأسس يف جوهره علد 
صية، وتبند شرعية هذا النمط من احلكم أهواء احلاكم ونزعات  الشخ

 أساسًا علد اخلوف.
حكم أو نظام يستغل التحكم  االستبدادي والنظام االستبداد

أفراد( دون اخلضوع لقانون أو قاعدة  أو جمموعُة )فرٌد في بالسلطة 
( حممد عبده)ف ودون النظر إىل رأي احملكومني )الشعب(، وقد عّر

وحيكم مبا يقضي ب  هواه  ،يشاء غري مسؤول من يفعل ما بأن : املستبدة
ها، ومن أجل هذا ترى الناس الناس أو نابَذ وافق الشرع أو خالف ، ناسَب
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كلما مسعوا هذا اللفظ أو ما يضارع  صرفوه إىل هذا املعند ونفروا من 
 م مصابهم ولكثرة ما جلب علد األمم والشعوب من األضرار.َظذكره لِع

متركز السلطات الفعلية يف يد احلاكم يف هو  الشرقي واالستبداد
ظل غياب املؤسسات الدستورية واالجتماعية القوية اليت تستطيع أن 
متارس دورها يف اجملتمع، ويرتافق يف بعض األحيان هذا النمط مع 

و خلق أ نشاءإىل إاحلكومة املستبدة  أالدنوقراطيات الكاذبة حيث قد تلج
أيدي قد السلطة متمركزة يف يد فرد أو ولكن تب بعض املؤسسات الشكلية،

وهذه  .أيضًا للباقي حبق الصراخأو ال ُيسَمح ح سَمُي، وقد جمموعة أفراد
احلكومة ال ختضع للقوانني وال تتقيد بأحكامها فيما تقوم بها من أعمال 
وتصرفات وما يصدر عنها من قرارات، وما دامت هذه احلكومة ال ختضع 

ساءلة وتتصرف وفقًا إلرادتها وتبعًا ملصاحلها، فال ألي قانون أو رقابة أو م
ها ألن ذلك احلقوق واحلريات العامة وصيانُت ر منها احرتاُمنتَظنكن أن ُي

 حيتايف إىل ضمانات قانونية وسياسية.
هي اليت ال ختضع ألي قيد أو قانون  االستبداديةكومة احلف

وتسعد فقط  وليس لألفراد يف مواجهتها أي حق من أي نوع وهي تعمل
أن اجلندية اإللزامية تلعب دورًا بعٌض يعتقد و لتحقيق مصلحة احلاكم.

تفسد األخالق،  -زعمهمحبسب -هامًا يف ترسيخ مفهوم االستبداد، ألنها 
ومتيت النشاط  ،حيث يتعلم اجلندي الشراسة والطاعة العمياء واالتكال

ويعتقد  ال يطاق. الذي اإلنفاَق ف األمَةوفكرة االستقالل الفردي، وتكّل
هي اليت ال ختضع للقوانني وال ليست  االستبدادية احلكومةأن بعٌض آخر 
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بل مثة ، فحسُب تتقيد بأحكامها فيما تقوم ب  من تصرفات وأعمال
 أمران إذا توافرا فإن احلكومة تعدُّ استبدادية، وهما:

دة أن تكون قوانني تلك السلطة اليت تعتمد عليها معربة عن إرا :األول
احلاكم واهليئة احلاكمة وال تكون تلك القوانني معربة عن األسس 
املوضوعية لتنظيم اجملتمع، وبالتالي يكون القانون معربًا عن مصلحة 

 عن مصلحة األمة.ال احلاكم 
قانون  فأيُّ ؛إىل ثوابت قانونية معقولةاستناد احلاكم عدم  :الثاني

ة احلاكم فإنها تضرب حتد ولو في  مصلحة األمة وتعارضت مع مصلح
 ، حيث مصلحة احلاكم تفوق مصلحة األمة.بتلك القواننِي عرَض احلائط

 وتتضمن عناصر الثقافة السياسية االستبدادية ما يلي:
يديولوجية مرشدة وموجهة باجتاه تبين إوجود أفكار  -1

 يديولوجية احلاكم.إ

 وجود تنظيم يعبئ هذه األفكار. -2

 ة لنشر تلك األفكار.اللجوء إىل أعمال قسرية متطرف -3

ة يةرتيف مجعيات أو أحزاب ِسمتمثلة االستبدادية  قد تكون األفكار
نظامًا  وتطوَر، إىل السلطة يف ظروف معينة تصَلنكن أن ة يةِشهاِم

والزعيم، تراتبيًا استبداديًا يؤمن اخلضوع واملواالة للنظام واحلزب 
وحزب البعث يف  خلوف.و ما يعرف جبمهورية اأما نكن تسميت   وختلَق

 كل من سوريا والعراق خري منوذيف هلذه الظاهرة.
 ولقياس استبدادية الدولة هناك مؤشرات جتريبية منها:

 درجة قمعها للمعارضة. -1
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ي أودرجة مصادرتها للر، درجة الرقابة العامة علد الناس وشدتها -2
 .العام ومنعها للحريات العامة والشخصية

 مة.يف احلكو منع نقد الَفساد -3

املوقع القانوني والفعلي الحتاد العمال وبقية النقابات املهنية  -4
 استقالليتها عنها.درجة  وأرادة السلطة ومدى خضوعها إل

االستبداد والعبودية اجلديدة االستغاللية يولدان جمتمعًا 
والبلد املنقسم علد نفس  ال نكن أن يقف علد قدمي ، حيث  ،منقسمًا

يعين  (الكواكيب)عند  . وهوغري متماسكفًا ومتخليبقد ضعيفًا هشًا 
وتوقراطية )التسلطية(، فاحلاكم املستبد االستبداد السياسي للحكومة األ

اهلل يف األرض، ل  احلق يف التصرف برعيت   لُّينظر إىل نفس  علد أن  ِظ
ببسط سلطان  علد األرض بل علد الرعية فال يكتفي  شاء،كيفما 
احلكومة اليت  ،حكومة املطلقة العنان فعاًلواالستبداد صفة لل .كذلك

تتصرف يف شؤون الرعية كما تشاء بال خشية وال حساب وال عقاب وال 
 ني.ِقحمقِّ

 عتقد الكواكيب أن الناس مستعبدون ألنهم جيهلون حقيقَةاو
 القوة اليت حبوزتهم، فإذا ما تعرفوا ذواتهم حّق وعناصَر ،مأنفسِه

لقوا أحرارًا أنهم ُخفسيدركون اليت نلكونها  مكانياتاإلوتعّرفوا التعرف 
يف العيش بكرامة، مواطنني يف أوطانهم، واختيار  هلم احلقةوأن ، ًاال عبيد

 احلاكم واحلكومة بإرادتهم للوقوف علد خدمتهم والسهر علد مصاحلهم.
كما قال الكواكيب الذي رأى « احلق وعدو احلرية وقاتلهما عدّو»فاملستبد 

منها استبداد  ،ر مجلة من الشروط اليت تهّيء لالستبدادضرورة تواف
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 والتسليم طوعًاإّياها ه نفس  واضطهاُدلاجلهل علد العلم واستبداد املرء 
  للمستبد.

تأتي يف مقدمة إىل احلرية الكواكيب أن احلاجة كما عدة 
االحتياجات اإلنسانية ألنها تستحق التضحية بالنفس واجلسد يف سبيل 

 رية وال قيمة هلا من دونهي احل، فحياة اإلنسان يف جوهرها الظفر بها
بني العلم واالستبداد، مثة معاداًة أزلية أبدية أن  وأّكد هذا العنصر.

فاالستبداد نتيجة طبيعية للجهل وليس سببًا ل ، وبالعلم واملعرفة 
تها، املستبد ومكامن ضعف  وفضائل الرعية وعناصر قّو ف عيوُبكَشُت

نسان مطمح  يف احلرية والعدالة والكرامة بأقل األمثان فيحقق اإل
من العلماء ومن علوم ترتعد فرائض املستبد  ، فقد بيةن أنوالتكاليف

بهم وعليهم يصول وجيول،  ،ة املستبدهم قّو العوامُّو .احلياة وخياف منهم
 وخوُف .ذحبون أنفسهم بأيديهم بسبب اخلوف الناشئ عن اجلهلالعوام َي
 ، ألن خوف  ينشأ من خوفهم من بطِش من نقمة رعيت  أكثُر املستبد

هم ناشئ عن جهلهم بضعف املستبد، عن علم  مبا يستحق  منهم، وخوُف
 ِمْهخوف املستبد ناشئ عن عجز حقيقي في  وخوفهم ناشئ عن َو

، لذلك فإن رجال االستبداد يطاردون رجال العلم حسُبالتخاذل ف
 لون بهم.كَِّنوُي

إىل ، كما رآها الكواكيب، اء السياسي حلكومة االستبدادينقسم البن
هو األداة ف املتمجدأما  (.الرعية، املتمجد، ستبداملاكم )احل ثالثة أقسام:

ومن خالل  يسهر  ،اليت يستخدمها املستبد لتنفيذ سياسات  ويرى ب 
علد محايت  وحراست ، ومن خصال  التملق والنفاق والسمسرة والفساد، 
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وعين   ،ولسان  الذي يتحدث عن  ،جلد الرعيةاحلاكم الذي َي طْووهو َس
وعقل  الذي يفكر، يتسابق مع أقران   ،وأذن  اليت تسمع ،اليت تبصر

 إلظهار الوالء والطاعة ل .
يف دولة االستبداد يظل اإلنسان قلقًا علد حيات  ومستقبل  ألن  

حلظة وال جيرؤ  كلةن  يف أْم ٌدمستباح يف مال  وممتلكات  وكرامت ، ومهدة
 ،تنتشر القيم الفاسدة، والفساد األخالقيكما َيسود  علد البوح بأفكاره.

ويزداد الكذب  ،وينتشر السماسرة واملنافقون ،الشك يف العالقاتوحيلُّ 
إىل درجة كبرية يف مرحلة  الوطن حبُّخيفُّ بل والكراهية واحلقد، 

أن اإلرادة أيضًا الكواكيب عتقد وا االستبداد ألن الوطن مل يعد آمنًا.
، بدأت مسرية التغيري يف توافرتنتيجة ألفعال الناس وحريتهم، فمتد 

 قوق.احلب ت حياة اإلنسان وصواًل للوقوف يف وج  املستبد ومطالب
ومغزى ذلك أن الناس متد جنحوا يف زرع الثقة فيما بينهم وبأنفسهم 

كوا حجم قوتهم وجتاوزوا حاجز اخلوف الذي أوجده االستبداد وأدر
وضعف قوة املستبد فإن ذلك خيلق العناصر األساسية لبداية النهاية 
لنظام االستبداد، وهذا ما حصل يف الدول العربية )تونس،مصر، ليبيا، 
اليمن، سوريا..( اليت اجتاحتها رياح التغيري وال تزال مستمرة يف بعٍض 

  منها وُيعتَقد أنها ستصل إىل دول استبدادية أخرى.
ف أطلق يف األصل علد نظم احلكم امللكية ْصَو: االستبداد املطلق

والثامن عشر واليت كانت السابع عشر اليت قامت يف أوربا يف القرنني 
ومل تقم  ،ترتكز إىل احلكم املطلق واالنفراد بكل مظاهر السيادة والسلطة

ود وزنًا للقوانني القائمة واحلدود املتعارف عليها لسلطات احلاكم، ويع
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إىل حق امللك اإلهلي، وشكل احلكم قد يكون جذوره االستبداد املطلق يف 
، بل استبداديًا أو قانونيًا ولكن احلاكم ال خيضع للمحاسبة أو للقانون

يكون فرديًا أو مجاعيًا، وهو قريب يف معناه وقد  َيْنِصُب نفَس  فوقهما،
يراتها، وهذا ما وإن اختلفت يف خلفياتها وترب ومضمون  من الدكتاتورية،

 مع معطيات العصر ومنطق العقل.ألن  ال يتفق حنو الزوال سريه يفسر 
 احلكومة الدنقراطية .6

من أشكال احلكم هي اشرتاك الشعب بصفتها شكاًل  الدنقراطية
يف حكم نفس ، وعادة ما يكون ذلك عرب حكم األغلبية عن طريق نظام 

فإن  اجملتمع احلّر التصويت والتمثيل النسيب، ولكن باحلديث عن
الدنقراطية تعين حكم الشعب لنفس  بصورة منفردة من خالل حق 
امللكية اخلاصة واحلقوق والواجبات املدنية )احلريات واملسؤوليات 
الفردية( وهو ما يعين توزيع السلطات من القمة إىل األفراد املواطنني 

إىل احلكومة  ومن  تنتقل ،والسيادة بالفعل يف اجملتمع احلر هي للشعب
حيقق حكومة  جمتمع دنقراطي وحّر وإن وجود العكس. وليس

وجود حكومة دنقراطية ال يعين بالضرورة وجود لكن  ،دنقراطية
عي الدنقراطية جمتمع دنقراطي، ولذلك فإن كل حكومات العامل تّد

تلك األنظمة الدكتاتورية الشمولية واليت باتت تتشدق  حتد
 لفًا.ة النتائج َسدةَعإىل انتخابات شكلية ُم بالدنقراطية وتلجأ

 تصورات متنافسة حول الدنقراطية وهي:أربعة  ويف عامل السياسة
الدنقراطية وفق هذا  :دنقراطية احلد من سلطة األحزاب -1

من القادة السياسيني  منح املواطنون في  جمموعًةالتصور نظام حكم َي
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ووفقًا هلذا املفهوم ال  ،ات دوريةيف ممارسة احلكم عرب انتخاب احلقة
ال يستطيع املواطنون بل وال جيب أن حيكموا ألنهم يف معظم األوقات 

 حيال معظم القضايا.فكرة واضحة تكون لديهم 
أن واجب إىل ويدعو هذا التصور  :املفهوم التجزيئي للدنقراطية -2

حيث  الناخب الوسطي  احلكومة إنتايف قوانني وسياسات قريبة من آراء
 نصفها إىل يسار هذا الناخب ونصفها إىل نين .يكون 
ويقوم هذا املفهوم علد أن الدنقراطية  :الدنقراطية االستشارية -3

وسائل اإلعالم و وإن امليدان السياسي، هي احلكم عن طريق املناقشات
لنقاشات القادة واملواطنني املختلفة ليصغوا متاحة جيب أن يكون ساحة 

 .بدوا فيها آراءهموُي بعض إىلهم بعُض
ن يشارك املواطنون مشاركة أوفيها جيب  :الدنقراطية التشاركية -4

ض ويعِر ،مباشرة ال من خالل نوابهم يف وضع القوانني والسياسات
أن االشرتاك الشعيب ما مفاده الدنقراطية هذا الشكل من  املدافعون عن

ملواطنني ال حيكمون األهم من ذلك أن او ،يضع حدًا للنخب املتنفذة
 القوانني والسياسيات.صوغ  أنفسهم فعاًل إن مل يشاركوا مباشرة يف

 :الشروط األساسية الالزمة لتحقيق الدنقراطية
 يُِّدَنشروط أساسية خلصها العامل الَكلتحقيق الدنقراطية 

وأستاذ العلوم السياسية تشايز بالتنربغ يف كتاب  )من التعددية إىل 
حدد شروطًا تشكل احلد األدند من املتطلبات ووطنية( السياسات ال

وهذه  ،دنقراطيةليصّح عّدها يف هيئة اختاذ القرار توافرها الواجب 
 الشروط هي:



112  

جمموعة تصنع القرار وهي  ،الشعبأْي  ؛(Demosوجود ) -1
ـ السياسي وفق شكل من أشكال اإلجراء اجلماعي، فغري األعضاء يف ال

(Demos ال يشاركون يف ) يف صناعة اجملتمعات الدنقراطية املعاصرة
والبالغ يعد  ،( هم البالغون من أفراد الشعبDemosوالـ )القرارت. 

 مواطنًا عضوًا يف نظام احلكم.

 .( وتطبق عليها القراراتDemosـ)وجود أرض يعيش عليها ال -2
ويف الدنقراطيات املعاصرة األرض هي دولة الشعب، ومبا أن هذا يتفق 

ع موطن الشعب فإن الشعب والعملية الدنقراطية يكونان نظريًا م
ذاتها إذا  دنقراطية حبّدال تعدُّ وإن املستعمرات الدنقراطية  ،متزامنني

 ألن األرض والشعب ال يتزامنان. البلد ر حيكمكان املستعِم

وجود إجراء خاص باختاذ القرارات وهو قد يكون مباشرًا  -3
 .اشر كانتخاب برملان البالدكاالستفتاءات مثاًل أو غري مب

أن يعرتف الشعب بشرعية اإلجراء املذكور أعاله وبأن  سيتقبل  -4
فالشرعية السياسية هي استعداد الشعب لتقبل قرارات الدولة  .نتائج 

امليول واملصاحل الشخصية، وهذا وإْن تعارضْت مع وحكومتها وحماكمها 
مثَة راحبًا كل االنتخابات  يف ّنأسيما ال الشرط مهم يف النظام الدنقراطي 

 .وخاسرًا

مبعند أن نكن بواسطت  علد األقل تغيري  ؛أن يكون اإلجراء فعااًل -5
ة االنتخابات املسرحية واملعدةأما احلكومة يف حال وجود تأييد كاف لذلك، 

 عّدال ُتفإنها نتائجها سلفًا إلعادة انتخاب النظام السياسي املوجود 
 .انتخابات دنقراطية
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ن تكون الدولة ذات سيادة ألن أحال الدولة القومية جيب  يف -6
االنتخابات الدنقراطية ليست جمدية إذا كان مبقدور قوة خارجية إلغاء 

 نتائجها.
والبد هلا من  ،الدنقراطية برغبة خارجيةال نكن أن ترتسخ 

ساس اجتماعي داخلي صلب هو اجملتمع املدني الناضج والواعي أ
 وأنشطت  يف خمتلف جوانب احلياة، فهو احملّك مبؤسسات  وخربات 

وهو الضمانة احلقيقية يف أي إصالح وهو الدافع  ،للتجربة الدنقراطية
مبا  - إلي ، فالدنقراطية مبفهومها الشامل ال تعين فقط احلكم السياسي

يتضمن من تداول للسلطة وانتخابات حرة ونزيهة علد املستويات كافة، 
بقدر ما نكن تعميمها علد كل  -رغم أهميتها واستقاللية القضاء،

وإن  .مهنيةو اجتماعيةو املرافق احلياتية وكل التجمعات من سياسية
للقانون ممتـثل مستقل  حتقيق الدنقراطية يعين إعداد مواطن حّر

ت ، فالدنقراطية احلقيقية ال نكن حتقيقها إال َرَوْلالذي يساهم يف َب
فال نكن احلديث عن  ،نة فعليةبواسطة مواطن متمتع مبواط
سوده منط عالقات تتميز بالعشائرية يالدنقراطية يف جمتمع عشائري 

الدنقراطية احلقيقية تعين خلق نسيج عالقات متكافئة و. والرتاتبية
ومتوازنة حتسن تدبري اخلالفات وتدعم مفهوم احرتام الرأي اآلخر 

بح للمواطن قوة ضغط من وتص ،وحتقق جمتمعًا حترتم في  إرادة املواطن
 .أجل حتقيق دنقراطية ومواطنة فعلية
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 :، هماللدنقراطية ركنان أساسيانو
 ُحكم األكثرية. -1

 محاية حقوق األقليات واألفراد. -2

 :فهياملبادئ اليت تنظم حكم األكثرية أما 
 لميًا.مبدأ تداول السلطة ِس -1

 .االنتخابية مبدأ ُحكم األكثرية -2

 الصالحيات. يءوم جتزمبدأ فصل السلطات ومفه -3

 مبدأ التمثيل واالنتخاب. -4

 مفهوم املعارضة الوطنية. -5

 مفهوم سيادة القانون. -6

 مفهوم الالمركزية. -7

مبادئ ملنع األكثرية مثة إىل جانب العالقات الناظمة لألكثرية، 
من اضطهاد األقليات القومية واملذهبية وخمتلف اجلماعات اليت ختتلف 

األفراد ومنع الطغيان عليهم، ومعظم هذه  اضطهاد وكذلك ،كثريةعن األ
وتتطلب الدنقراطية وجود . عة حقوق اإلنسانْراملبادئ مستمدة من ِش

درجة عالية من الشرعية الدستورية والقانونية، ألن العملية االنتخابية 
، لذا فإن الثقافة (رابح)و (خاسر) يِنتقسم السكان إىل معسكَر

اخلاسر أو اجملموعات اخلاسرة الدنقراطية تتضمن قبول احلزب 
النتقال لومؤيديهم حبكم الناخبني ونتائج االنتخابات، وبسماحهم 

اليت املعارضة أي تلك  ؛املعارضة الوفيةوالتزام مفهوم السلمي للسلطة 
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ولكن ال  ،فقد خيتلف املتنافسون السياسيون ،العليا للوطناملصاحل تلتزم 
 وبدوره. بد أن يعرتف كل طرف باآلخر

 يضاف إىل ذلك أن للدنقراطية أنواعًا تتمثل يف:
  :الدنقراطية الليربالية  -1

الدنقراطية الليربالية قامت علد أساس افرتاضي هو حرية 
االختيار، ونقلت مفهوم احلرية االقتصادية إىل اجملال السياسي، وقد مرت 

 مبرحلتني تارخييتني:
بعيدًا عن الواقع  : تطبيق املبادئ الدنقراطية نظريًااألوىل

االجتماعي )املضمون االجتماعي( وقد مسيت بالدنقراطية السياسية أو 
 الدنقراطية الكالسيكية.

: امتازت حبصول حتوالت علد مفهوم الدنقراطية فأصبحت الثانية
 ذات مضامني اقتصادية واجتماعية باإلضافة إىل مضمونها السياسي.

 :يرباليةاخلصائص السياسية للدنقراطية الل
إنانها املطلق حبرية اإلنسان، باعتبار أن احلرية مالزمة للطبيعة  .1

البشرية وهي مقدسة لدى اإلنسان ويكافح دائمًا من أجل بلوغها والظفر 
 بها مهما صادفت  من صعوبات وعوائق.

الفردية: فالفردية بالنسبة إىل الليربالية السياسية هي احملور  .2
ألوىل، وال جيوز بأي شكل املساس ِبُحرية الفرد األساسي والقيمة الرئيسة ا

ومصاحل ، وعلد مؤسسات الدولة أن تراعي حريت  إىل أقصد درجة وأن 
تضمن حقوق  مع عدم التدخل يف شؤون ، وهذا يقتضي بالضرورة 
مشاركة األفراد يف حكم البالد وإدارتها بطريقة دنقراطية. وأكثر ما 
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د يف اجلماعة من مبدأ أن هذا يقضي علد ختشاه الليربالية هو ذوبان الفر
حريت  الفردية. والليربالية تعادي وتعارض كل التيارات اليت تنادي 

 بأولوية اجلماعة علد الفرد.

تهدف الدنقراطية الليربالية مبضامينها السياسية واالقتصادية 
 الصعيدواالجتماعية إىل حترير الفرد من كل أشكال القمع؛ فعلد 

ف إىل محاية الفرد من االستبداد والقهر، وإىل إشراك  يف تهد السياسي
وضع القواعد القانونية اليت حتكم العالقات يف اجملتمع يف شتد اجملاالت. 

فإنها تهدف إىل توفري شروط  االجتماعي -الصعيد االقتصادي أما علد 
حياة تضمن لكل فرد األمان واالستقرار؛ أي إجياد جمتمع يتحقق في  

ُفَرص فعليًا، حبيث حيق لكل فرد مطالبة اجملتمع باحلماية تكافؤ ال
 والضمان إزاء صعوبات احلياة. 

االجتماعي  -والعالقة بني املضمون السياسي واالقتصادي 
للدنقراطية الليربالية هي عالقة جدلية؛ فتوفري الضمانات االجتماعية 

ط التمتع للمواطن نّكن  من التحرر من اجلهل والفقر ويوّفر ل  شرو
باحلرية واملشاركة السياسية العقلية الواعية والفاعلة، كما أن هذه 
 -املشاركة متّكن  من حتقيق املزيد من املكاسب علد الصعيد االقتصادي

االجتماعي؛ أي توفري الشروط املادية ملمارسة الدنقراطية مبضمونها 
 السياسي.

م حصر تتسم الدنقراطية السياسية الليربالية عادة بعد
السلطة التشريعية يف هيئة واحدة، بل يكون توزيعها علد هيئتني أو 
أكثر؛ فهناك من يعتقد بضرورة توزيع السلطة التشريعية علد جملسني: 
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جملس النواب وجملس الشيوخ )كما يف الواليات املتحدة األمريكية(. أما يف 
من  بريطانيا فهناك جملس العموم وجملس اللوردات، وال يستأثر أيٌّ

اجمللسني بالتشريع وحَده. وتكون وظيفة جملس الشيوخ عادة احلّد من 
ِجماح )اندفاع( جملس النواب يف التشريعات بشكل متسّرع؛ وهذا يعين 
أن جملس النواب يقوم بوضع التشريعات الالزمة ولكْن تتوقف املصادقة 
 النهائية علد موافقة جملس الشيوخ، وال نكن جمللس الشيوخ إصدار

 التشريعات.
شكل من أشكال الدنقراطية الدنقراطية الليربالية هي و
حيث السلطة السياسية للحكومة ُمقيدة بدستور حيمي حقوق  ؛النيابية

 .(الليربالية الدستورية) وتسمد أيضًا بـاألفراد واألقليات وحرياتهم، 
 وقد جتسدت سياسيًا األنظمة الدنقراطية الليربالية يف:

 معية أو اجمللس.نظام اجل -1
 النظام الرئاسي. -2
 النظام الربملاني. -3
 نصف الربملاني. -النظام نصف الرئاسي  -4

تتعدد تقييمات وتصنيفات األنظمة السياسية وصورها وأشكاهلا 
بتعدد التيارات الفقهية والبحثية اليت تهتم بدراستها. فبعضهم حيدد 

لعليا التنفيذية، فإذا كانت طبيعة النظام السياسي بالنظر إىل اهليئة ا
املسؤولية مستندة إىل شخص واحد منفصل عن الربملان كان النظام 
رئاسيًا )الواليات املتحدة األمريكية منوذجًا(، وإذا كانت مستندة إىل 
حكومة مسؤولة أمام الربملان كان النظام برملانيًا )بريطانيا منوذجًا(. وإذا 
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الدولة والربملان عندها يكون النظام كانت املسؤولية موزعة بني رئيس 
 خمتلطًا نصف رئاسي ونصف برملاني )فرنسا(، وقد جتسد ذلك يف:

: ويعين هذا النظام أن اجمللس أو اجلمعية اليت تتجلد نظام اجمللس  . أ
فيها إرادة الشعب ِبُكلِّيةِتها هي اليت تشّرع )وحتكم( بل إذا اقتضد األمر 

عن نظام الفصل بني السلطات، ونظرًا تقضي )املقاضاة( مبتعدة بذلك 
لتعذر مباشرة اجمللِس مهامة  من الناحية العملية بهذا الشكل فإنها تعهد 
ببعض السلطات التنفيذية إىل بعض أعضائها الذين يتصرفون بصفتهم 
مندوبني عنها، ويتحملون مسؤولية أعماهلم أمام اجمللس، وهذا النموذيف 

ا للدولة تنحصر يف اجلمعية الفيدرالية مطّبق سويسرا؛ فالسلطة العلي
اليت تنقسم إىل جملسني، اجمللس الوطين وجملس الدولة، وأمام اجلمعية 
يقوم اجمللس الفيدرالي كسلطة تنفيذية علد شكل هيئة مجاعية 
ينتخب أعضاؤها من قبل اجلمعية ومن تيارات خمتلفة مدة أربع سنوات، 

ويًا أحد أعضائ  لتصريف ورئاسة اجمللس دورية يتعاقب عليها سن
األعمال اإلدارية، ومتثيل االحتاد السويسري جتاه الدول األجنبية، كما أن 
هناك جمالس علد النقيض من ذلك حتصل بشكل خاص يف دول العامل 
الثالث حني حصول انقالبات، وتسمد عادة بأمساء خمتلفة مثل )جملس 

ظهر يف مراحل انتقالية قيادة الثورة( يف العراق سابقًا، وهناك مناذيف ت
بصفتها ائتالفاٍت تعّبر عن واقع معيةن يف مرحلة انتقالية ومن ذلك 
 )اجمللس الوطين االنتقالي يف ليبيا إبان الثورة الليبية علد نظام القذايف(. 

: النظام الرئاسي يعدُّ نتيجة امتزايف العامل النظام الرئاسي . ب
تني التشريعية والتنفيذية من الدنقراطي املتمثل يف مبدأ انتخاب السلط
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جهة، وواقع احلكم الشخصي الذي يتطلب قوة واستقرارًا من جهة ثانية، 
فالرئيس هنا هو رئيس الدولة ورئيس احلكومة يف الوقت نفس ، 
والوزراء ال يتمتعون بسلطة سياسية حقيقية بل هم جمرد إداريني 

يف الواليات  ومستشارين مساعدين للرئيس، أو أمناء كما يطلق عليهم
املتحدة، وهم ال يؤلفون جسمًا مجاعيًا وال يشكلون جملسًا وزاريًا، فالقرار 
النهائي هو قرار الرئيس. كما يتميز النظام الرئاسي بأن الرئيس ينتخب 
مباشرة من قبل الشعب عن طريق االقرتاع العام املباشر، وهذا االقرتاع 

وية عظيمة إذ يضع  يوفر للرئيس سلطة كبرية وقوة سياسية ومعن
علد مستوى الربملان مع اإلشارة إىل أن متثيلية الربملان موزعة علد عدد 
كبري من أعضائ  املنتخبني، بينما تتجسد متثيلية رئيس اجلمهورية يف 
شخص واحد منتخب من قبل جمموع اجلسم االنتخابي وعلد مستوى 

، وحتد ال الوطن، وهذا يعطي الرئيس مبدئيًا أرجحية علد الربملان
تصبح السلطة التنفيذية خطرًا علد احلريات العامة اتصف النظام 
الرئاسي بصفة ثالثة وهي الفصل واالستقالل التام بني الربملان ورئيس 
اجلمهورية، فالرئيس ال نكن  حل الربملان وال نكن للربملان حل احلكومة 

ومن هنا نشأ  أو حجب الثقة عنها، َفُهما مضطران للعيش والتعايش معًا.
استقرار النظام واحلياة السياسية اليت ينعم بها النظام الرئاسي، ولكن 
استقرار النظام الرئاسي ال يعين بالضرورة قوة احلكم، إضافة إىل وجود 
سلطة قضائية مستقلة ونافذة تكبح مجاح السلطة التنفيذية، ولكن 

العامة هو  حترك الرئيس يف إطار التصويت علد القوانني وامليزانية
أضيق بكثري مما علي  يف النظام الربملاني، فالرئيس األمريكي مثاًل يواج  
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صعوبات كبرية يف عملية إقرار مشروعات  التشريعية )ال التنفيذية( 
واملالية من قبل الكونغرس خاصة إذا كان الكونغرس يسيطر علي  

واسعة احلزب املعارض حلزب الرئيس؛ أي لدى الرئيس سلطات تنفيذية 
ولكن حني إقرار املشروعات والتشريعات اجلديدة فإن موافقة الكونغرس 

 عليها ضرورية حبسب النظام املعمول ب .
: وهو النظام الذي يتجزأ في  احلكم إىل هيئتني أو يف. النظام الربملاني

جمموعتني أساسيتني: إحداهما الربملان، والثانية احلكومة؛ أي الوزارة، 
سؤولة سياسيًا أمام الربملان الذي نتلك حقة حلت احلكومِة واليت تعترب امل

وحجِب الثقة عنها كليًا، أو جزئيًا؛ أي عن بعض أعضاء احلكومة، ويعين 
أيضًا وجود ثنائية تنفيذية وسلطتني تنفيذيتني؛ أي وجود رئيس 
دولة ورئيس الوزراء، أما رئيس الدولة يف الربملانات الكالسيكية فهو 

ي، فالرئيس نثل رمز البالد وجيسد األمة بإصدار القوانني شكلي وفخر
وتوقيع املراسيم واملصادقة علد املعاهدات الدولية، كما أن  يسّمي رئيس 
الوزراء والوزراء ويعلن حل الربملان إذا اقتضد األمر كّل ذلك بناء علد 
اقرتاح رئيس الوزراء، ولكن مجيع هذه الصالحيات تكون بصورة 

ية وآلية، وحتد إذا اختلف مع رئيس الوزراء فما علي  إال أن أوتوماتيك
يرضخ أو يستقيل، ونكن لرئيس الدولة يف النظام الربملاني أن يكون 
َملكيًا وراثيًا )بريطانيا، هولندا، السويد( أو رئيسًا للجمهورية )لبنان، 
تركيا، إيطاليا( وبذلك فإن النظام الربملاني قد مجع بني امَلَلكية 

اجلمهورية وساهم يف إفراغ امَلَلكية من حمتواها عن طريق حتويل و
سلطاتها الفعلية إىل الوزارة. والوزراء جمموعة يرأسها رئيس وزراء، أو 
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املستشار )أملانيا، النمسا( وهو خيتلف عن رئيس البالد، والوزارة تكون 
ساس يف مسؤولة سياسيًا أمام الربملان، وتكون املسؤولية الوزارية حجر األ

 النظام الربملاني.
كما نكن لرئيس الوزراء القيام حبل الربملان، ولكن هذا احلل 
مشروط بفرض مدة زمنية حمددة بني حّلني، وعدم إمكانية حّل  يف 
الظروف غري الطبيعية وحاالت الطوارئ )احلصار العام مثاًل(. إال أن 

حقيقي؛ حيث وجود الربملان ال يعين بالضرورة وجوَد نظام برملاني 
عملت العديد من الدول العربية علد تطبيق  دون جناح، وحتّول الربملان 
فيها إىل أداة شكلية أو صورية بيد احلاكم الفعلي )رئيس اجلمهورية أو 
امللك( رغم أنها متلك نظريًا إمكانية حجب الثقة عن احلكومة أو بعض 

 أّن مجيَعها ممارسات وزرائها وإقرار ميزانية الدولة وإقرار املشاريع، إال
شكلية، وإرادة الربملان فيها غري مستقّلة، بل إنها مرتبطٌة فعليًا بإرادة 
حاكم البالد، وإْن كان هناك أحيانًا أصوات معارضة يف الربملان إال أن 
معارضتها تكون شكلية أواًل، ويف القضايا غري املصريية وغري احليوية 

 ثانيًا.
 :و نصف الربملانيد. النظام نصف الرئاسي أ

النظام نصف الرئاسي، أو الرئاسي الربملاني )النظام الفرنسي 
مثاًل( هو النظام الذي حيتوي علد عناصر بني النظامني السابقني، فهو 
من جهة يأخذ مببدأ اختيار الرئيس من قبل الشعب باالنتخاب العام 

حيتفظ  املباشر، ومن جهة ثانية فإن الربملان املنتخب من قبل الشعب
بالكثري من صالحيات ، مثل مسؤولية احلكومة السياسية أمام الربملان، 
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وحق الربملان يف حل احلكومة، وقد يكون رئيس الوزراء من حزب 
الرئيس أو من حزب معارض إال أن صالحيات رئيس البالد، يف هذا 

 الشكل من االنتخاب، تكون أوسع من صالحيات رئيس الوزراء.
نلك صالحية حل الربملان كما هو احلال يف  رئيس احلكومة ال

األنظمة الربملانية الصتْرف، ومبوجب هذا الشكل فإن رئيس اجلمهورية 
يتمتع بصالحيات أوسع من تلك اليت يتمتع بها رئيس الدولة يف األنظمة 
الربملانية، ألن االنتخاب املباشر لرئيس اجلمهورية من قبل الشعب يضع  

بل إن السيادة يف الربملان موزعة علد عدد كبري،  يف مستوى الربملان،
)بقدر عدد أعضاء الربملان( بينما السيادة هنا حمصورة يف شخص واحد 

 .(1)مما يعطي  صالحيات أوسع ونفوذًا أكرب
 وللدنقراطية الليربالية بصورة عامة حماسن، منها:

 التداول السلمي للسلطة.نتيجة  االستقرار السياسي: -1

أثبتت البحوث الواقعية أن حيث  فعال أوقات احلروب:التجاوب ال -2
مهيأة أكثر لالنتصار يف احلروب من األنظمة غري  الليربالية الدنقراطيات

الدنقراطية بسبب شفافية نظام احلكم واستقرار سياساتها حال تبنيها 
 احلروب، كذلك بسبب التجنيد األمثل للموارد.

 اخنفاض مستوى الفساد. -3

 اإلرهاب. اخنفاض مستوى -4

 الفقر واجملاعة.نسبة اخنفاض  -5

 نظرية السالم الدنقراطي. -6

                                                 

 .24-17، أمحد. ص صل( سرحا1)
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 .درجة انتهاكات حقوق املواطناخنفاض  -7

آرائهم علد التعبري عن يكون املواطنون قادرين يث : حالسعادة -8
 .والدستور يكفل ذلك ،ة وشفافيةأفكارهم بكل جرأوتطلعاتهم و

وهي مستقاة  :بيةأو الدنقراطية الشع الدنقراطية االشرتاكية -2
 ،تدرجيي ،من األفكار االشرتاكية والشيوعية يف غطاء تقدمي تطوري

ارتكزت هذه الدنقراطيُة علد دستوري، بعيدًا عن العنف، حيث 
أو من خالل  ،سرتاتيجية التغيري التدرجيي من خالل املؤسسات املوجودةا

ألعمق، قبل إحداث التغيريات االجتماعية ا اجلذريةحتقيق اإلصالحات 
ومعظم األحزاب االشرتاكية ال تنادي بإلغاء الرأمسالية بل تنادي 

 :هذه الدنقراطية ومن أهم مسات .بتقنينها بشكل كبري
 الضمان االجتماعي. -1

  .من قبل احلكومةمؤمةـَمة مدارس حكومية وخدمات صحية  -2

برز تعبري الدنقراطية الشعبية بعد احلرب العاملية الثانية 
األنظمة السياسية االشرتاكية اليت نشأت يف أوربا الشرقية  للداللة علد

وآسيا. بصفتها شكاًل لديكتاتورية الربوليتاريا، وشأنها شأن السوفييتات، 
تؤّمن اشرتاك العمال ومجيع اجلماهري الكادحة يف إدارة الدولة، وانتخاب 

ووحدة السلطة ممثلي الشغيلة إىل هيئات سلطة الدولة وسحبهم منها، 
لتشريعية والتنفيذية، وبناء نظام إدارة الدولة علد أساس مبدأ املركزية ا

 .(1)الدنقراطية، وقيادة األحزاب الشيوعية والعمالية

                                                 

-237-236. ص ص 1985دار التقــدم. معجــم الشــيوعية العلميــة. موســكو. دار التقــدم.( 1)
238. 
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والدنقراطية مبفهومها الكالسيكي )حكم الشعب للشعب( جاءت 
للتأكيد علد شعبية هذه األنظمة، ولتمييزها عن الدنقراطية الليربالية، 

نقراطية الشعبية يشوب  الكثري من الغموض بسبب ولكن مفهوم الد
( 1947-1945تعدد التفسريات املاركسية ل ؛ ففي الفرتة بني عامي )

قيل: إنها عبارة عن نظام وسط بني الدنقراطية املاركسية )واليت 
أساسها ديكتاتورية الربوليتاريا( وبني الدنقراطية الربجوازية 

ية الشعبية متهيٌد لالنتقال إىل مرحلة )الليربالية(؛ أي أن الدنقراط
الدنقراطية املاركسية، ثم حصل تطور نوعي علد مفهومها، حيث جاء 

( أن 1962يف املؤمتر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفيييت )
الدنقراطية الشعبية هي شكل من أشكال ديكتاتورية الربوليتاريا يعكس 

 عف االستعمار.تطور الثورة االشرتاكية يف ظروف ض
وعْبر هذا النمط من الدنقراطية الوسيطة بني املاركسية 
والليربالية حصل حتول يف الفكر املاركسي الذي كان يعترب أن الثورة هي 
الطريق الوحيد إلطاحة الرأمسالية وبناء الدولة االشرتاكية، ليقّر يف عام 

يف حال توافر  ( بإمكانية الوصول إىل االشرتاكية بالطرق السلمية1956)
شروط معينة من خالل تغيريات اجتماعية جذرية حبيث يتم التحول 
تدرجييًا من الرأمسالية إىل االشرتاكية. وقد تبنت معظم األحزاب الشيوعية 
يف الدول الرأمسالية هذا املفهوم )االنتقال السلمي من الرأمسالية إىل 

 .(1)االشرتاكية(

                                                 

كوليســــينكوف، ســــريغي. تعــــدد اآلراء يف ظــــل نظــــام احلــــزب الواحــــد. جملــــة )النــــداء(.  ( 1)
الدنقراطية يف الفكر السياسي احلديث.  . وينظر: هالل، علي الدين. مفاهيم6/11/1988
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قوق االجتماعية للمواطن، ركزت الدنقراطية الشعبية علد احل
أما بالنسبة إىل احلريات واحلقوق الفردية األخرى كاحلقوق السياسية 
والنشر واالجتماع وغريها يف ظل الدنقراطية الشعبية فقد كانت 
نصوصها قريبة من النصوص الواردة يف الدساتري الغربية من حيث 

. إال أن لفرديةما عدا حق امللكية اإقرارها واحرتامها لتلك احلقوق، 
ممارسة هذه احلقوق مل تكن ممكنة عمليًا يف األنظمة اليت تستند إىل 

 املفهوم املاركسي )األنظمة االشرتاكية(.
ويف الوقت الذي تؤكد الدنقراطية الليربالية علد مبدأ فصل 
السلطات الثالث كشرط ضروري لتحقيق الدنقراطية، فإن الدنقراطية 

أ وحدة السلطات املستندة إىل املركزية الشعبية تقوم علد مبد
 .الدنقراطية وديكتاتورية الربوليتاريا

وهذا الشكل من الدنقراطية تبنةتها األحزاب الشيوعية 
ال متنح الفرَد واملاركسية وكذلك العديد من األحزاب الشمولية وهي 

قيمَت  احلقيقية وحريَت ، بل اتسمت بسعيها إىل جعل الدنقراطية 
 . للمجتمع مع ذوبان الفرد في  شاملة

نكن التمييز بني ثالثة  :احلكومات من حيث ممارسة السيادة
 أشكال من احلكومات الدنقراطية:

 وتعين أن نارس الشعب سيادت  مباشرة. :الدنقراطية املباشرة .أ 

                                                                                                              

حبث نشر يف أزمـة الدنقراطيـة يف الـوطن العربـي. بـريوت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة.          
 45-38. ص 1984
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أن يقوم الشعب بانتخاب ممثلني وتعين  :الدنقراطية التمثيلية .ب 
 السيادة لصاحلهم. يفوضهم مبمارسة مظاهرعن  

وتعين قيام الشعب بتفويض ممثلي   :الدنقراطية شب  املباشرة .يف 
 بعض الشؤون اهلامةبـَبتت ببعض مظاهر السيادة واالحتفاظ بنفس  

 .مباشرة

 نارس الشعب السلطة مباشرة دون وجوِد :الدنقراطية املباشرة .أواًل
ارس بشكل أي أن الشعب ن ؛ينوب عن  )حكم الشعب بالشعب( ْنَم

، وبالتالي ال كافة مباشر السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية
توجد هيئة برملانية أو حكومية وال قضاة أو حماكم، وقد ُطبَق هذا 
املبدأ يف دولة أثينا القدنة، حيث كان جيتمع الشعب السياسي )وهم كل 

ْيٌن وليسوا َدالعشرين عامًا وليس عليهم جتاوزوا األفراد الذكور الذين 
من أي معركة( كل فرتة لتقرير التشريعات واألعمال، لكن من فاّرين 

 الصعب تطبيق الدنقراطية املباشرة يف عصرنا هذا لألسباب التالية:
الكثافة السكانية املرتفعة واملساحات اإلقليمية الشاسعة واملشكالت   .أ 

 االقتصادية واالجتماعية املعقدة.

 هام امللقاة علد عاتق الدول املعاصرة.اتساع حجم الوظائف وامل .ب 

إلدارة الشؤون العامة لدى الضروري عدم توافر النضج السياسي  .يف 
 نسبة مرتفعة من مواطين الدول اليت تنتشر فيها األمية واجلهل.

احلاجة إىل السرية يف مناقشة وإدارة الشؤون العامة للدولة وخاصة  .د 
 تلك املتعلقة بسالمة الدولة وأمنها.
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تقوم هذه الدنقراطية علد أساس أن  :الدنقراطية التمثيلية. ثانيًا
لكن  ال يستطيع ممارسة مظاهرها بشكل  ،الشعب هو صاحب السيادة

مباشر، نظرًا الستحالة تطبيق الدنقراطية املباشرة يف الدول املعاصرة، 
ن ممارسة السلطة بامس  ْويتولَّعن  لذلك يقوم الشعب بانتخاب ممثلني 

ومنها  ،مهد النظام الربملانيوتعترب إنكلرتا عن  وملدة حمددة،  ونيابة
. ويقوم النظام التمثيلي الربملاني علد ىل معظم بلدان العاملإانتقل 

 جمموعة من األسس، هي:
 وجود هيئة نيابية منتخبة من قبل الشعب وذات سلطة فعلية:  .أ 

ة فوض ممارسوي ،صاحب السيادةهو  األمةالشعب أو باعتبار أن 
مظاهرها ملمثلني عن  ملدة حمددة، وال يكفي جمرد وجود برملان للقول 

جيب أن يكون هذا الربملان أو أغلبيت  الساحقة  ، بلبوجود نظام برملاني
وحقيقي، وأن تكون ل  سلطات  من الشعب بشكل حّر ًةعلد األقل منتخب

ني حقيقية وفعلية، ومن أبرز صالحيات اهليئات النيابية إقرار القوان
 واملوازنة العامة والرقابة علد أعمال احلكومة.

يتمكن  وذلك حتد أن يكون انتخاب الربملان ملدة حمددة ومؤقتة: .ب 
إىل السلطة من إعادة النظر يف ممثلي  من وقت السيادِة و الشعب صاحُب

ومدى التزامهم مصاحَل الشعِب العليا أو  وممارسة رقابت  عليهمآخر 
 الفئات اليت انتخبها.

الثورة الفرنسية،  وهو ما اسُتِمدة من ثيل النائب لألمة بأسرها:مت .يف 
حيث كانت النظرية السائدة هي أن النائب نثل مصلحة املقاطعة أو 

يتدخل النائُب املدينة أو الدائرة االنتخابية اليت انتخبت ، لذلك مل يكن 
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ومل يكن يهتم بالقضايا  ،يف القضايا املطروحة خاريف إطار مقاطعت 
ال  ،بعد قيام الثورة الفرنسية بات النائب نثل األمة بكاملها لعامة، لكْنا

النائب صار للدائرة اليت انتخبت ، وبهذا الشكل  ضيقًة إقليميًة مصاحَل
يشارك يف رسم السياسات العامة للبلد إضافة إىل املصاحل اخلاصة 

هذه علد ترتةَب ، وقد أن وكالت  أخذت تتسم بالشمولأي  ؛ملقاطعت 
 الوكالة الشاملة للنواب ما يلي:

من الدوائر اليت ال  أو الشعب يستمد النواب صالحياتهم من األمة -1
 هم، ألن االنتخاب ليس تفويضًا بالسلطة بل جمرد اختيار وانتقاء.تنتخبا

 حيق للنائب املشاركة يف أي موضوع يطرح يف الربملان. -2

املنتخب من هذا إذا فقدت الدولة جزءًا من أراضيها فإن النائب  -3
 اجلزء املفقود ال يفقد عضويت  يف الربملان.

علد جمرد انتقاء شخص لذات  وإمنا مقتصرًا االنتخاب مل يعد  -4
 اختيار لربنامج سياسي واجتماعي واقتصادي.

واستقالل إرادة النائب  ،بي استقالل إرادة النائب عن إرادة منتِخ -5
نائب يف التعبري عن آراء ، ولكن يف حال فشل النسبيًا عن إرادة الشعب

تكون بعدم إعادة انتخاب  من النتيجة دائرت  ومصاحل الشعب العامة فإن 
وقد ظهرت  .جديد، ولذلك اقتضد أن تكون الدورة االنتخابية حمددة

 عدة نظريات لعالقة النواب بالناخبني:

لذلك نظرية االختيار: وتعين أن االنتخاب هو جمرد اختيار،  .األوىل
 :ما يليبـيفيدنا 
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جتديد الربملان دوريًا حيقق نوعًا من الرقابة علد أداء أعضاء  -1
 الربملان من خالل إعادة انتخابهم أو إسقاطهم.

عن  أعضاء الربملان ال نكنهم جتاهل الرأي العام الذي يتم التعبري  -2
 مبختلف الوسائل )خاصة اإلعالم(.

ت إذا حصل خالف بني الربملان والسلطة التنفيذية وقام -3
اجمللس النيابي، فإن  يتم االحتكام إىل مجهور الناخبني  األخرية حبّل
إعادة انتخاب اجمللس رون عن موقفهم ورأيهم من خالل الذين يعّب

 لس نيابيجمانتخاب النيابي املنحلت كلِّ  أو بعضِ أعضائ ، أو 
 .جديد

هي عالقة وهذه العالقة : نظرية عالقة النواب بالناخبني .الثانية
تقوم علد أساس التوازن بني الشعب والربملان من خالل التزام اسية سي

الرأي العام شريطة أن يتمتع باستقاللية نسبية يف اجتاهات الربملان 
وهذا ما جعل النواب مقيدين سياسيًا  مباشرة مهام  الربملانية.

عن توضيح تقديم ُملَزمني بو ،بوا علد أساسهاِخبالربامج اليت انُت
كما أن منو الوعي السياسي   الدورة االنتخابية الثانية.أعماهلم يف

وتطور وسائل اإلعالم واتساعها وتنظيم الرأي العام دفع باجتاه املزيد 
من الضغط علد النواب، ألن  جعل املواطن علد معرفة بكل ما 

ولكن تعقد  أسهم بإيصال مطالب الشعب إىل املسؤولني.ويقومون ب ، 
شامل واستخدام  يف خمتلف امليادين جعل التطور التكنولوجي ال

املمثلني املنتخبني من الشعب غري قادرين علد اخلوض يف العديد من 
التسليح وغريها، ، والقضايا املعقدة والتقنية مثل قضايا التكنولوجيا
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لعدم كفاءاتهم يف مثل هذه القضايا، لذلك تشكلت طبقة من 
من  الربملانية مبا نلكونتؤثر يف صناعة القرارات  (1))التكنوقراط(

 .مؤهالت

                                                 

اجتاه اجتماعي حديث ظهر يف الواليات املتحدة علد أساس  Technocracyالتكنوقراط ( 1)
الجتـاه شـعبية يف الثالثينيـات، وقـد بزغـت      أفكار االقتصادي ثورشتاين فيبلني. واكتسب هـذا ا 

جمتمعات تكنوقراطية يف الواليات املتحدة وبعض البالد األوربية، ويزعم أنصار التكنوقراطية 
أن الفوضــد وعــدم االســتقرار يف الرأمساليــة املعاصــرة نتيجــة إدارة السياســيني لألمــور، وهــم    

يـون ورجـال األعمـال علـد احليـاة      يعتقدون بإمكان عـاليف الرأمساليـة بشـرط أن يسـيطر التقن    
االقتصادية واإلدارية للدولة. وترتبط بالتكنوقراطية نــزعة السـيطرة اإلداريـة املنتشـرة اآلن     
علد نطاق واسع يف الواليات املتحدة األمريكية. ينظر: املسريي، عبد الوهاب، والعظمة، عزيـز.  

 .308. ص 2000. 1كر. طالعلمانية حتت اجملهر. حوارات لقرن جديد. دمشق، دار الف
والتكنوقراطية عامة، هي منتظم سياسي، تشكل في  املعرفة احملتكرة من قبـل جمموعـة            

حمددة، املصدر الوحيد للسلطة السياسية، أو علد األقل العامل احلاسـم يف تـولي هـذه السـلطة.     
راكـز اإلداريـة   وبتعريف أدق، التكنوقراطية هي منـتظم سياسـي، يسـتخدم فيـ  مـن هـم يف امل      

الكربى، معارفهم وكفاياتهم العلمية، من أجل ممارسة السـلطة عمليـًا بـدل الطبقـة السياسـية.      
 . 288. بريوت، بريوت. ص 1998. 4ينظر: سليمان، عصام. مدخل إىل علم السياسة. ط

 التكنوقراطيـة: نظــام سياســي تكــون فيــ  الطبقــة االجتماعيــة املســيطرة واملوجهــة، الــيت          
متسك بزمام السلطة الفعلية يف التقرير والقيـادة علـد مسـتوى اجملتمـع الكلـي، هـي تلـك الـيت         
متلــك امتيــاز التمــرُّس بأحــدث تقنيــات اإلدارة واإلنتــايف. وتوجــد التكنوقراطيــة حيــث يقــوم   
تقنيون، مستفيدين يف ذلـك مـن اختصاصـهم وفعـاليتهم، مبمارسـة الوظـائف املوجهـة يف فئـة         

تصر نشاطها علد حقول التقنيـة والعلـم.. وقـد ميـز جـان مينـو ثالثـة سـبل         اجتماعية ال يق
تفضي إىل التكنوقراطية: اإلدارة املدنية العليا، رؤساء األركان العسـكريون، االنتمـاء إىل )النخبـة    
العلمية(. املعرفة يف كـل اجملتمـع، تـولي صـاحبها املكانـة والنفـوذ. ينظـر: البيـار، جـان وليـام.           

سية. ترمجة: إلياس حنا إلياس. سلسلة )زدني علمًا( بريوت، منشورات عويـدات.  السلطة السيا
 .149. ص 1983. 3ط
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وهي جتمع بني الدنقراطية  :الدنقراطية شب  املباشرة .ثالثًا
املباشرة والنظام التمثيلي، حبيث تصبح هيئة الناخبني سلطة رابعة يف 

أي  ؛)التشريعية والتنفيذية والقضائية( الثالثالدولة إىل جانب السلطات 
وهلذه الدنقراطية ثالثة  بقني.أنها نظام وسط بني النظامني السا

 مظاهر:
ويقصد ب  عرض موضوع معني علد الشعب  :االستفتاء الشعيب -1

 :وهو علد املستويات اآلتيةإلبداء رأي  في ، 

قد يكون استفتاًء دستوريًا يتعلق  من حيث موضوع االستفتاء:  - أ
أو تعديل بعض أحكام ، وقد يكون تشريعيًا عند  جديد بوضع دستور

أمر يف مشروع قانون، أو سياسيًا باستفتاء الشعب يف الشعب أخذ رأي 
 سياسي.

، وهنا إما الحقًا ب علد إقرار القانون أو سابقًا قد يكون االستفتاء  - ب
بل  أو يقبل القانون بعد ْقأن يعرتض الشعب علد إصدار القانون أو َي

 إصداره أو يلغي .

تعلق بطبيعة الدستور، قد يكون االستفتاء إلزاميًا أو اختياريًا، وهذا ي - ت
 حيث تنص بعض مواده بضرورة استفتاء الشعب يف تعديل أي نص.

وهو إعطاء احلق لعدد معني من الناخبني يف  :االعرتاض الشعيب -2
توافر االعرتاض علد قانون صادر عن الربملان خالل مدة حمددة، فإذا 

نون علد طرح القاوجَب العدد املطلوب ووقع االعرتاض يف امليعاد احملدد، 
الشعب يف استفتاء عام، فإن وافق علي  الشعب بأغلبية الناخبني أصبح 
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وبأثر وُملغًد علي  األغلبية أصبح باطاًل  تالقانون نافذًا، وإن اعرتض
 رجعي وبكل نتائج  وآثاره.

ويقصد ب  إعطاء عدد معني من الناخبني حق  :االقرتاح الشعيب -3
شريعي الذي يتعني علي  اقرتاح مشروعات قوانني علد اجمللس الت

، ونكن أن يقتصر االقرتاح الشعيب علد جمرد بيان املبدأ وَبتُّهامناقشتها 
م أو املوضوع حبيث يقوم اجمللس بوضع نصوص  التفصيلية أو قد يقدة

بشكل من عدد معني من الناخبني للمجلس التشريعي  هذا االقرتاُح
 عدة حاالت:نكن متييز مشروع كامل، وهنا 

الربملان املشروع املقرتح ويوافق علي  فيصبح قانونًا نافذًا  يقّر قد  .أ 
 بعد إصداره ونشره.

بعض الدساتري مبوافقة الربملان علد هذا املشروع، بل يكتفي قد ال  .ب 
 علد استفتاء الشعب علي  بعد موافقة الربملان حتد تصبح نافذة.ينص 

ينص قد الدساتري فإن بعض املقرتح،  ملشروَعا الربملاُن َضيف حال رَف .يف 
بعض يقضي علد طرح هذا املشروع علد االستفتاء الشعيب، يف حني 

ىل الربملان، وُيطرح املشروعان علد إالدساتري بتقديم مشروع آخر بديل 
 .من قبل الشعب همارها ُيختار أحُدإْثويف االستفتاء الشعيب، 

بعض الدساتري طرح املشروع املقرتح من قبل الشعب علد ُيجيز  .د 
 ستفتاء الشعيب مباشرة دون أن ُيعرض علد الربملان.اال

منح بعض الدساتري عددًا معينًا من قد َت اب:لنّول الناخبنَي إقالُة .ه 
بإقالة نائبهم وعزل  من الربملان قبل انتهاء  طلٍب تقديِم الناخبني حقة

س( ويف هذه احلالة ُيعزل النائب وجتري وجنلألوس  ،واليت  )كاليفورنيا
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يف دائرت  االنتخابية، وحيق للنائب املعزول ترشيح نفس ، فإذا  انتخابات
العملية طالبو عزل  كل نفقات وتكاليف فاز بأغلبية األصوات يتحمل 

 االنتخابية.

بعض الدساتري إىل إعطاء يذهب قد  احلل الشعيب للمجلس النيابي: .و 
طلب حل اجمللس النيابي  عدد معني من الناخبني حيدده الدستور حقة

كامل ، ويف هذه احلالة ُيعرض الطلب علد االستفتاء الشعيب، وإذا وافقت ب
انتخابات وجرت الربملان بقوة الدستور  لةعلي  أغلبية الناخبني ُح

 برملانية جديدة )بعض املقاطعات السويسرية يف القرن التاسع عشر(.

من  ًامعين ًاقد متنح بعض الدساتري عدد عزل رئيس اجلمهورية: .ز 
رئيس اجلمهورية قبل انتهاء مدت   لعزِل بطلٍب التقدِم  حقةالناخبني

الرئاسية، ويف هذه احلالة ُيعرض الطلب علد االستفتاء الشعيب ويلتزم 
 هذا االستفتاء.نتيجَة رئيس اجلمهورية 

 سويسرا) نظام الدنقراطية شب  املباشرةبعض الدول تعتمد  .ح 
ختضع لالستفتاء الشعيب بناًء  املراسيم الفيدرالية نكن أنإن ، حيث مثاًل(

ألف ناخب، كما يستطيع املواطنون اقرتاح مشروع مخسني علد رغبة 
أي أقل من ثالثة  ؛ألف مواطنِمَئِة تعديل الدستور بتوقيع عريضة من 

 املقرتح يف استفتاء شعيب.التعديل من جمموع الناخبني، وُيبت باملئة 
هي وسيلة فعالة خللق إن اتساع رقعة الدنقراطية شب  املباشرة 

التوافق واحلفاظ علي  يف ظل جمتمع جمزأ أو متعدد القوميات والثقافات، 
فهي صمام األمان، وتساهم يف احلفاظ علد حقوق األقليات ألنها تفسح 

، وهي تعترب اجملال أمامها إلمكانية طرح مطالبها والدفاع عن مواقفها
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وميات والثقافات ألنها أفضل صيغة لنظام احلكم يف الدول متعددة الق
كفيلة حبماية البلد من كل الصراعات واملشاكل اليت قد تنتج من 

، كما أنها استفراد األغلبية العددية أو القومية الكربى بكل سياسات البلد
 .املختلفة عن القومية الكربى ُتسهم يف عدم تهميش حقوق اجلماعات

تشكل منطًا فإنها نظاَم حكٍم الدنقراطية  وإضافة إىل كون
الغاية من ممارسة ويذهب بعٌض إىل القول بأن  للعالقات اإلنسانية.

 .كافة السلطة يف النظام الدنقراطي هي حتقيق ملصاحل أفراد الشعب
من أجل الغالبية العظمد ألفراد  ويذهب بعض آخر إىل القول بأنها

ن ، ألكافة الشعب، ألنها عمليًا ال تستطيع حتقيق مصاحل أفراد الشعب
الشعب مكّون من فئات وشرائح ومجاعات وطبقات، ليس هلا مجيعًا 

 .ذاُتها، لكنها حتقق تكاُفَؤ الفرص للجميع املصاحُل
 :للعالقات اإلنسانية بوصفها منطًا الدنقراطية

 ،رغم أهمية القواعد الدستورية للدنقراطية )االقرتاع العام
، إال أنها مجيعًا ال (طاتالفصل بني السل ،االنتخابات ،شخاصصالحيات األ

، فالدنقراطية يف جوهرها وهذه مبفهومها الواسع الدنقراطية حتقق
رتكز علد فكرة ياملؤسسات والقواعد تشكل سلوكًا اجتماعيًا وسياسيًا 

املساواة يف العالقات اإلنسانية واحرتام حقوق اإلنسان وحريات ، فهي 
صلب العالقات بني يف وتدخل يف تكوين شخصية الفرد واجلماعة، 

وال  وبينهم وبني السلطة احلاكمة من جهة أخرى. ،املواطنني من جهة
شكل املؤسسات الدستورية دنقراطيًا لتحقيق يكون كفي أن ي
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جيب أن تكون املبادئ الدنقراطية راسخة يف عقول بل الدنقراطية، 
   الذي هو مصدر السلطة.الشعب نفِسعقل ويف  هم،ونفوساحلكام 

عال الصادرة عن السلطة أهمية أساسية يف حتديد طبيعة لألف
النظام السياسي، فالدنقراطية ال ُترتجم فقط بالتعبري عن إرادة 

فحسب،  األكثريِة ليست حكَموهي مبضمون عمل السلطة، بل األكثرية، 
ن ِمْؤاألكثرية الساعية إىل حتقيق أهداف الدنقراطية، وُت ُحكُمبل 

حترتم حقوق سائر املواطنني واحلريات العامة، باحلرية واملساواة و
: أحد الفالسفةحيث قال فاحلكم التعسفي رمبا استند إىل إرادة األكثرية، 

سلطتها واستخدمت  ،بلغت األكثرية احلكم عن الطريق الدنقراطيرمبا 
كما أن  .الذي أوصلها إىل احلكم بعد ذلك للقضاء علد املبدأ الدنقراطي

حلاكمة باملبادئ الدنقراطية من شأن  أن يصون حقوق تقيد األكثرية ا
 السلطة احلاكمة غرَي ، فإذا كانت قراراُتوحرياتها األقلية السياسية

من كون يسمع مبادئ الدنقراطية، ف متناقضًةإذا كانت أو  ،منسجمٍة
حق األقلية السياسية بل من واجبها وواجب كل مؤمن بالدنقراطية 

 حكٍم عمل علد إلغائها، فال جيوز مثاًل يف نظاِمرفض هذه القرارات وال
أو اضطهاَد  العنصرية قرار ُيجيز التمييَز يستند علد األكثرية اختاُذ

 .اآلخرين من القوميات أو الطوائف املختلفة
فالدنقراطية قبل أن تكون شكاًل لنظام احلكم هي جتسيد 

القواعد أما  .ةنسانيإوعالقات اجتماعية و ومنط عيش..، إنسانية لقيٍم
هي جمرد بنية فوقية ال معند هلا فالدستورية الوضعية اليت تعرب عنها 

، إال بقدر ما تتمسك اجلماعة باملبادئ والقيم اليت تكرسها هذه القواعد
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لذلك فإن إجياد الطرق الفعالة يف تسهيل التفاعل احلواري بني املواطنني 
امة وغري ذلك مما يتصل واملشاركة الفردية واجلماعية يف احلياة الع

رة مبادئ العدالة َوْلحبرية القول وحرية العمل، هو شيء ضروري لَب
  .ووضعها موضع التنفيذواحلرية 
ومنظورات  ًادون إفساح اجملال ألصوات فعلية متثل أفكارمن و

خمتلفة كي تعرب عن املصاحل احملددة والقيم واهلويات والثقافات اليت 
ال نكن إجياد طريقة  ،من تنوع وتعددفي  ل ما اجملتمع بكمنها يتكون 

فعالة للمجيء باملعايري املطلوبة لتنظيم سريورة التفاعل االجتماعي 
 احلواري بني ممثلي خمتلف املصاحل واملنظورات القيمية، واهلويات

، ويف غياب أصوات كهذه أو يف غياب الشروط الضرورية والثقافات
م فإن املبادئ املعيارية اليت ستنظَّها والتفاعِل اإلجيابي مع لسماعها
االجتماعية علد أساسها، ستكون معرضة الختاذ طابع  العالقات

ففي غياب التعددية يف املصاحل واهلويات ال تعود  .استبدادي وغري عادل
افتقار بل إن  .مسألة عدالة املؤسسات الدنقراطية مسألة مطروحة

، إقصائيةين جتسيدها لسياسات املؤسسات الدنقراطية إىل التعددية يع
يف عدم تكمن وهذا يناقض الدنقراطية، ألن الدنقراطية يف جوهرها 

، فليس ألحد مهما امتلك دون رضاهمجواز خضوع البشر لسلطة أحد 
، إال رضاهمدون من مؤهالت أن يعطي لنفس  احلق حبكم اآلخرين 

لشروط ومن االفرتاضات أو ا بطريقة دستورية ذات شرعية عالية.
اإلنان بقدرة العمل اجلمعي هو  اللتزام الدنقراطيةاألساسية املسبقة 

علد إجياد احللول للمشكالت اليت تواجهها، فالبشر عن طريق تعاونهم يف 
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احلصول تدرجييًا علد علد استخدام مواهبهم وقواهم العقلية قادرون 
دم املعرفة واحلكمة الضروريتني لتوجي  جهودهم اجلماعية مبا خي

مصاحلهم املشرتكة، لذلك نكن حتديد الشروط الالزمة إلقامة مؤسسات 
 دنقراطية عادلة مبا يلي:

اإلرادة اجلمعية اليت ينبغي أن تكون املصدر األساسي للسلطة، وال  -1
 حيق ألي فرد أو مجاعة االستئثار بالسلطة بدون هذه اإلرادة.

احلياة السياسية أن تكون الفرص نفسها متاحة للجميع للمشاركة يف  -2
مع حيادية الدولة إزاء املصاحل واألفكار املشروعة واملتنافسة واملتعارضة 

 األساسية للدولة والدستور العام يف البالد.التزام القوانني  ةطيشر

مارسة حريت  يف أوسع نطاق، مباحلق لكل مواطن يعطد أن  -3
 وإعطاء حرية مماثلة للجميع.

لدولة من حق املواطنة علد حنو امواطن يف عدم جواز جتريد أي  -4
 تعسفي.

الشروط الالزمة حلصول حوار في  تعاوني تتوافر إطار تأمني  -5
اجتماعي تفاعلي بني ممثلي املصاحل املشروعة واألفكار املتنوعة 

وأن  َعسَم، حبيث تتاح الفرصة نفسها لكل صوت أن ُيكافة واملختلفة
 يتقيد مجيع الفرقاء مببدأ االحرتام املتبادل.

مل تتحول بعد إىل فهي  ؛يف وعينا غري متبلورةال تزال  الدنقراطية
مل تصبح بعد يف هي أو بداهة يف العقل السياسي، وراسخة قناعة 

جمتمعات العامل الثالث عامة مؤسسات ثابتة وسلوكًا متأصاًل يف احلياة 
تزال جمرد آلية انتخابية شكلية توظف يف خدمة  بل ال ،السياسية
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احل آنية أو فئوية عابرة، وإذا ما تعارضت مع مصلحة هذا مواقف ومص
الشخص أو ذاك احلزب ألصبح الرتاجع عنها واقعًا وسوف متارس األساليب 

 اليت تتنافد مع العمل الدنقراطي روحًا وشكاًل.
هي جتربة فحسب، بل طريقة يف ممارسة السلطة ليست  الدنقراطية

ات  وفكره يقوم علد َذسان ِلتنطوي علد شكل من أشكال ممارسة اإلن
ليست حقًا يكتسب مرة واحدة وبصورة هي اخللق واإلبداع، وهلذا ف

عن  إىل الدفاع نهائية، بل هي حق نارس بصورة يومية وحيتايف 
اعات واجملاالت َطباستمرار، كما حيتايف إىل تطوير وتوسيع لكي يشمل الِق

ممارسة املرء إذًا هي ف ؛اجلديدة اليت يسفر عنها تطور احلياة املعاصرة
وبذلك تتنافد الدنقراطية كافة،  حلريات  بصورة دائمة وعلد املستويات

تفرتض عقاًل مرنًا منفتحًا علد  هاألن ،يديولوجيمع العقل العقائدي واإل
ويعرتف باآلخر يف أن يكون خمتلفًا، وتقوم  ،يتيح حرية التفكري ،اجلميع

يف ظل  لكْنو ،ية يف اجملتمعالدنقراطية علد تعدد مصادر املسؤول
تفرتض إنسانًا حرًا إنها  .العليا يف الدولة س السيادَةشرعية واحدة متاِر

علد ممارسة حق  يف االختالف وحريت  يف  ةقدرالقادرًا علد االختيار و
 التفكري واالنتماء.
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 االنتخابات

( إجراء قانوني حيدد نظام  ووقت  Election) االنتخاب
اسة ئقتضاه شخص أو أكثر لرمبومكان  يف دستور أو الئحة لُيختار 

جملس أو نقابة أو ندوة أو لعضويتها، أو حنو ذلك. ويتم ذلك بتصويت 
، ( الذين ُيْدلون بأصواتهم هلذا الغرضElectorاملنتِخبني/ الناخبني )

اب وُيعَرف بعدئٍذ َمن نال أكثر األصوات، فيكون هو حيث ينتهي االنتخ
 .(1)املنتَخَب املختار

آلية توجب علد احلكومات ومؤسساتها أن تعمل  واالنتخاب
بصفتها ممثلة عمةن أوصلوها إىل تلك املرتبة اليت بلغتها، وهي آلية نكن 
بها حماسبة احلكومة وأولئك املمثلني أمام الشعب، كما نكن أن تكون 

وهلذا وسيلة من وسائل حماسبة مكونات السلطة بعضها بني بعض. 
 اإلجراء شكالن رئيساِن واِضحا املعامل، هما:

أن شروطًا خاصة ك: وهو النظام الذي يشرتط االنتخاب املقيد -1
حمصورًا أن يكون االنتخاب من املال أو التعليم أو  يف الناخب قسٌطيتوافر 

 .وحدهم يف الرجال
يف الدولة حبق  اطن: وهو النظام الذي يسمح لكل موالعام االنتخاب -2

توافر وذلك إذا  ،االنتخاب بصرف النظر عن اجلنس أو امللكية أو التعليم
 جنسية البلد، والستّن القانوني االنتخابي.َشْرَطان، هما: يف الناخب 

وما دام االنتخاب إجراًء قانونيًا يقوم علد حرية االختيار 
بني  شيح والرتشُّح فإن ذلك يدل علد عالقة وثيقةوالتصويت والرت

                                                 

 .549( مرعشلي، نديم. مادة )خنب( ص 1)
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تلك العالقة اليت جعلت من النظام االنتخابي االنتخاب والدنقراطية، 
حيث يعدُّ إلسناد السلطة يف األنظمة الدنقراطية،  وسيلًة أساسية

يتم في  اختيار احلكام عن طريق االنتخاب،  أيُّ نظام سياسّيدنقراطيًا 
من مبدأ أن عية احلكام ويعرب عن إرادة الشعب، ألن  يكرس مشرو

السلطة املمنوحة مبوجب القانون للمواطنني الذين تتكون هو االنتخاب 
انتخاب منهم هيئة الناخبني للمساهمة بشكل مباشر أو بالنيابة يف 

 الدساتري احلديثة أن: تعترباحلكام وتسيري شؤون احلكم. لذلك 
واطنني، وهو أهم نتائج شخصي طبيعي لكل امل حق االنتخاب -1

نظرية سيادة الشعب، علد أساس أن كل فرد نتلك جزءًا من السيادة 
 الذي نتلك  عن طريق االنتخاب. الشعبية، وأن نارس هذا اجلزَء

ُيفرتض أن يقوم بها املواطنون للمساهمة عن : وظيفة االنتخاب -2
 .طريق ممثليهم يف رسم سياسات البلد

 .طن توافرت في  شروط االنتخابلكِّل موا حق االنتخاب -3

 .قانونية سلطة االنتخاب -4

تتيح للناخبني االختيار  ذلك كلُّ  نثل النظم االنتخابية اليت
ملنح أو بني عدة خيارات، من أجل اختيار املرشحني للمناصب العامة، 

اجلوائز أو لالختيار بني خمتلف خطط العمل أو حلل مشكلة، ونكن أن 
إال أن تلك النظم صانعي القرار أو يتناقض معهم. مع التصويت يتماشد 

تنحصر ال تكون علد شكل واحٍد، بل خيتلف بعضها عن بعض ويتنوع، و
 نظم رئيسة، هي:يف ثالثة 

 االنتخاب املباشر واالنتخاب غري املباشر. -1
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 االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة. -2
 نتخابي املختلط(.االنتخاب باألغلبية ونظام التمثيل النسيب )النظام اال -3

 :االنتخاب املباشر واالنتخاب غري املباشر -أواًل

باختيار الناخبني أعضاء الربملان أو غريه  االنتخاب املباشريكون 
ودون وساطة ناخبني من الشعب )كالرئيس مثاًل( بصورة مباشرة 

، حيث ُيْدلي ثانويني، حيث تتم عملية االنتخاب علد درجة واحدة
 .اتهم بشكل مباشر النتخاب ممثليهم يف أي هيئةاملواطنون بأصو

فهو االنتخاب الذي جيري علد درجتني  االنتخاب غري املباشرأما 
أو ثالث درجات، حيث يقتصر دور الناخبني علد اختيار مندوبني 

مهمة اختيار أعضاء الربملان واحلكام. فإذا كانت االنتخابات  َنْولَّعنهم يتَو
بون باختيار مندوبني عنهم كمرحلة أوىل، ويف علد درجتني، يقوم الناخ

املرحلة الثانية يقوم هؤالء املندوبون بانتخاب أعضاء الربملان أو احلكام، 
يتم حيث  ففي الواليات املتحدة يتم انتخاب الرئيس علد مرحلتني:

انتخاب مندوبني أو ممثلني عن كل مقاطعة أو والية وذلك حبَسب عدد 
ملندوبون املنتخبون بانتخاب رئيس الواليات سكانها، ويقوم هؤالء ا

الدستور األمريكي االقرتاع غري املباشر يف انتخابات ، حيث يعتمد املتحدة
 .الرئاسة

أما إذا كانت علد ثالث درجات فإن املندوبني الذين يتم 
اختيارهم من ناخيب الدرجة األوىل يقومون بدورهم باختيار مندوبني 

، وهم بدورهم يقومون بانتخاب رئيس الربملانيتولَّْون اختيار أعضاء 
 .الدولة أو رئيس الوزراء
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وُتَعدُّ االنتخابات املباشرة أقرَب إىل الدنقراطية وأدقة يف 
 حتقيقها.
 :االنتخاب الفردي واالنتخاب بالقائمة -ثانيًا

يكون االنتخاب فرديًا إذا كان عدد الدوائر االنتخابية مساويًا 
اد انتخابهم، حبيث يقوم الناخبون يف كل دائرة بانتخاب عدَد األعضاء املر

عضو نثلهم يف الربملان، وهو يعتمد دائمًا علد مبدأ األغلبية سواء كانت 
أما يف االنتخاب بالقائمة فيكون عدد الدوائر  أغلبية مطلقة أم نسبية.

كما هو احلال يف سوريا،  االنتخابية أقل من عدد األعضاء املراد انتخابهم
فمحافظة احلسكة مثاًل هي دائرة انتخابية واحدة يتنافس عليها أكثر 

، ومن ثم يقوم الناخبون يف كل دائرة من عشرة أشخاص ضمن قوائم
انتخابية باختيار عدد من األعضاء يتناسب مع عدد أفراد هذه الدائرة، 

 ونكن أن يعتمد مبدأ األغلبية أو مبدأ التمثيل النسيب.
يتطلَّب دوائر صغرية ُتعتَمد أساسًا ل ، يف  الفردي فاالنتخاب

االنتخابات حني ُتعتَمد دوائر متوسطة أو كبرية بصفتها أساسًا يف 
كما نتاز االنتخاب الفردي بالسهولة والبساطة ومعرفة  .بالقائمة

الناخبني بشكل أكرب ملرشحهم أو ممثلهم ومدى كفاءت  وصالحيت ، ولكن 
عائلية وأمور أخرى قد تتدخل يف طريق باملقابل هناك قضايا شخصية و

االختيار سلبًا أو إجيابًا، كما أن العضو املنتَخب سيكون مرتبطًا مبصاحل 
 دائرت  بشكل أساسي أكثر من ارتباط  بالشأن العام. 
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يكون عادة لألحزاب السياسية، لذلك تكون  واالنتخاب بالقائمة
السياسية والربامج لكل  املفاضلة بني برامج األحزاب املتنافسة واملبادئ

 قائمة وحيرر العضو املنتخب من قيود شخصية ودائرية ضيقة.
 :االنتخابات باألغلبية وبالتمثيل النسيب -ثالثًا

األخذ بكل من النظام االنتخابي الفردي والنظام  اويقصد به
االنتخابي بالتمثيل النسيب، حيث يتوافر نظامان يف جمال كيفية حتديد 

ابات وتوزيع األصوات بني خمتلف املرشحني، وهما: )نظام نتيجة االنتخ
 األغلبية( و)نظام التمثيل النسيب(.

: ومبوجب نظام األغلبية أو النظام االنتخابي املختلط البسيط -األول
هذا النظام ُيعد فائزًا يف االنتخابات املرشح أو املرشحون الذين حيصلون 

نتخابية، ويطبق نظام األكثرية علد أكرب عدد من األصوات يف الدائرة اال
يف حاليت االنتخابات الفردية واالنتخاب بالقائمة علد حد سواء، فإذا كان 
االنتخاب فرديًا يفوز املرشح الذي حيصل علد أكثرية األصوات يف الدائرة 
االنتخابية، وإذا كان االنتخاب بالقائمة تفوز القائمة اليت حتصل علد 

 قاعد املخصصة للدائرة االنتخابية.أكثرية األصوات جبميع امل
 ثالثة أنواع:علد ويكون االنتخاب باألغلبية 

 . األغلبية النسبية.3. األغلبية البسيطة  2. األغلبية املطلقة  1
 نصف جمموع الناخبني املسجلني: وهي أكثر من األغلبية املطلقة -1

ف علد أكثر من نص املرشحيف اجلداول االنتخابية، أي جيب أن حيوز 
مثاًل إذا كان عدد  ،جمموع املسجلني بغض النظر عن عدد املقرتعني

جيب أن املرشح ( صوت، فإن 10000املسجلني يف الدائرة االنتخابية )
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لُيَعدة فائزًا يف ولو بصوت واحد، ( صوت 5000)أكثر من حيصل علد 
أما إذا كان عدد املقرتعني  هذا النظام بغض النظر عن عدد املقرتعني.

من نصف جمموع املسجلني فإن أيًا من املرشحني لن يعّد فائزًا ألن  أقل 
لن حيصل علد أكثر من نصف جمموع أصوات املسجلني، وكذلك إذا حاز 

صوت فإن  ال  5000املرشح املتقدم علد منافسي  مجيعًا علد أقل من 
يعد فائزًا أيضًا ألن  مل حيصل علد أكثر من نصف أصوات املسجلني، فإن 

خابات يف هاتني احلالتني جيب أن تعاد من جديد وفق ما تقرره االنت
 األنظمة والقوانني النافذة يف البلد يف ما يتعلق بذلك.

نصف أصوات الناخبني الذين : وهي أكثر من األغلبية البسيطة -2
)مثاًل إذا كان عدد الناخبني املسجلني  اشرتكوا فعاًل يف االنتخابات

حيصل  (، فإن الذي7000 االنتخابات )( وعدد الذين صوتوا يف10000)
ُيَعدُّ فائزًا؛ أي أكثر من ولو بصوت واحد، ( صوت 3500)أكثر من علد 

أما إذا مل حيصل أٌي منهم علد أكثر من نصف أصوات  تني.نصف املصّو
يف املثال  3500الناخبني املشرتكني فعاًل يف االنتخابات )أي أقل من 

من جديد وفق األنظمة والقوانني النافذة  املذكور( فإن االنتخابات ستعاد
 يف البلد.

: وهي أكثر األصوات اليت ناهلا كل من املرشحني األغلبية النسبية -3
( 10000أو القوائم االنتخابية األخرى )مثاًل: إذا كان عدد املسجلني )

حصل وصوت، ( 2900( وحصل األول علد )7000وعدد املصوتني )
(، فإن األول ُيَعدُّ فائزًا رغم 1250لد )( والثالث ع2850الثاني علد )

)كما هي يف األغلبية املطلقة(، أن  مل حيصل علد نصف أصوات املسجلني 
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وهذه )كما هي يف األغلبية البسيطة( وال علد نصف أصوات املقرتعني 
حيث يكون معيار الفوز احلصول علد أكثر  ،هي األغلبية النسبية

لتالي ال تكون مثة حاجة إىل دورة ، وبااألصوات بغض النظر عن عددها
 .انتخابية ثانية

أن حيصل املرشح علد أكثر من  األغلبية املطلقةيشرتط للفوز يف 
فيشرتط للفوز أن حيصل  األغلبية البسيطةنصف أصوات املسجلني، أما يف 

املرشح علد أكثر من نصف أصوات املقرتعني، لكْن يف حال فشل أّي 
من  يف كّل رط النظام االنتخابي املعتمدمرشح أو قائمة يف حتقيق ش

، فال بدة أن ُتجرى دورة انتخابية األغلبيتني )املطلقة أو البسيطة(
جديدة، ويشرتك فيها املرشحان أو القائمتان أو القوائم اليت حتقق نسبة 
معينة َوْفَق شرط النظام االنتخابي املعتمد، فقد يلزم، مثاًل، أن يكون 

من أصوات %( 15حصلت علد نسبة ال تقل عن )املرشح أو القائمة 
هلا أن ل  أو حتد حيق املسجلني أو املقرتعني حبسب النظام املعتمد، 

فإذا كان عدد املسجلني يف  يف الدورة االنتخابية الثانية.أو تشارك شارك ي
( ومل حيقق أيٌّ من املرشحني الفوز، فإن 10000األغلبية املطلقة )

انية تكون مشروطة حبصول  علد نسبة معينة مشاركت  يف الدورة الث
( صوت 1500%( فإن أي مرشح إن مل حيصل علد )15)وهي يف مثالنا 

أو أكثر فال حتقُّ ل  املشاركة يف الدورة الثانية، واملبدأ نفُس  يطبةق علد 
األغلبية البسيطة معتمدة يف هذه احلالة علد عدد أصوات املقرتعني ال 

 املسجلني. 
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فإن االنتخابات ُتجرى علد دورة واحدة  غلبية النسبيةاألأما يف 
فحْسب، إذ يفوز املرشح أو القائمة اليت حتصل علد أكثر األصوات بغض 

 .أو املسجلني الناخبنيأصوات ما حصل علي  من  النظر عن نسبِة
لالنتخابات بطريقة األغلبية مبختلف أشكاهلا )املطلقة، 

ل يف أنها تتنافد مع الدنقراطية والبسيطة، والنسبية( مساوئ، تتمث
احلقة، وأن نتائجها ال تتسم بالعدالة وال تؤدي إىل متثيل عادل للقوى 
السياسية املشاركة يف االنتخابات، فضاًل عن أنها ال تعطي أهمية لألصوات 
اليت حيصل عليها املرشحون أو القوائم اليت ال تفوز باالنتخابات، واليت 

ن أصوات القائمة الفائزة وخاصة يف حال قد تكون شديدة القرب م
، فقد تتنافس مخس قوائم، وحتصل إحداها علد نسبة األغلبية النسبية

%( 16والرابعة علد )%( 20)%( والثالثة 24%( والثانية علد )25)
%(، ففي هذه احلالة تعدُّ القائمة اليت حصلت علد 15واخلامسة علد )

عليها بقية القوائم واليت  %( فائزة وتهمل األصوات اليت حصلت25)
الكثري %( من جمموع األصوات، واحرتازًا من ذلك أخذت 75متثل نسبة )

 .، ويف ما يلي شرح هلذا النظام االنتخابيالدول بنظام التمثيل النسيبمن 
 :نظام التمثيل النسيب -الثاني

ويقصد بالتمثيل النسيب توزيع املقاعد يف الدائرة الواحدة علد 
اليت حصلت عليها كل قائمة من هذه  األصوات بنسبةتنافسة القوائم امل

القوائم، لذلك فإن نظام التمثيل النسيب ال نكن تطبيق  إال يف ظل نظام 
االنتخاب بالقائمة وجيري توزيع املقاعد النيابية يف نظام التمثيل النسيب 

 بإحدى الطرق التالية:
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: ويتم تخابيةطريقة املتوسط االنتخابي أو خاريف القسمة االن -1
 توزيع املقاعد الربملانية علد القوائم املتنافسة مبوجب الطريقة اآلتية:

جيري حساب املتوسط االنتخابي يف الدائرة بأن يقسةم جمموع 
األصوات املقرتعة علد عدد املقاعد املخصصة هلذه الدائرة، فإذا افرتضنا 

قاعد ( صوت وعدد امل600000هو )املقرتعة أن جمموع األصوات 
(، إذًا مقابل 50000=12÷600000) ( مقعدًا يكون12املخصصة هو )

 ( صوت حتصل القائمة علد مقعد واحد... وهكذا.50000كل )
( 350000مثاًل إذا تنافست ثالث قوائم وحصلت األوىل علد )

( صوت والثالثة علد 150000صوت، وحصلت الثانية علد )
( 3( وللثانية )7و )( صوت، فإن عدد املقاعد لألوىل ه100000)

( صوت. بينما لو كان 50000(؛ أي ما يعادل مقعدًا لكل )2وللثالثة )
النسبية حلصلت البسيطة أم أخذ بنظام األغلبية سواء كانت املطلقة أم 

يف –وعددها  ( صوت، علد كل املقاعد الربملانية350000القائمة األوىل )
 .القوائم ( مقعدًا، وأهملت بقية12هو ) -املثال املذكور

طريقة املتوسط االنتخابي النوعي أو نظام التصويت علد مستوى  -2
ومبوجب هذه الطريقة ال يتم حساب املتوسط  :الدولة كدائرة واحدة

االنتخابي علد أساس الدائرة الواحدة، بل علد أساس مجيع دوائر 
( وعدد 6000000الدولة، فإذا كان عدد أصوات املقرتعني من الدولة )

( مقعد، فإن املتوسط االنتخابي يكون 300النيابية املخصصة )املقاعد 
(، لذلك سيتم توزيع املقاعد مبعدل مقعد 20000=300÷6000000)

 ( صوت.20000واحد لكل قائمة حتصل علد )
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عادة تكون مثة أرقام تزيد عن معدل املقعد الواحد، وال تصل 
ت وإعادة إىل مقعدين، وهذا ما عدةد طرق حساب الفائض من األصوا

 توزيع املقاعد النيابية الفائضة عليهم من جديد وفق آلياٍت معتمدة. 
 والستخدام التمثيل النسيب طرق عدة، منها:

: تعتمد هذه الطريقة علد مبدأ األكثرية طريق التصويت الناقص -1
النسبية وعلد التقدير املسبق ملا نكن أن يكون من النواب لألقلية يف 

ي فيها انتخاب نواب كثريين شريطة أن حيدد املرشحون الدوائر اليت جير
الذين يستطيع كل ناخب أن يصوت هلم. فعلد سبيل املثال: إذا كان حيق 
إلحدى الدوائر أن تنتخب مخسة نواب، ويف هذه الدائرة أقلية قومية 

( حينها تقرر اجلهات املختصة 2أو1)نائب أو اثنان استحقاقها العددي 
وحة لألقلية وحينها يعطي ناخب من األكثرية صوت  عدد املقاعد املمن

لألقلية  ِناك االثنرَتلثالثة مرشحني فحسب بداًل من مخسة، وُي
 النتخابهما.

: وفيها حيق لكل ناخب أن ننح عددًا طريقة التصويت اجلمعي -2
من األصوات يساوي عدد النواب املقرر فوزهم يف الدائرة االنتخابية، 

أو أن يعطي  ،كثرييَن أن يعطي صوت  ملرشحنَيوفيها حيق للناخب 
أصوات  كلها ملرشح واحد أو يقسمها بني مرشةَحْيِن أو ثالثٍة؛ أي يعطي 
لكل مرشح أكثر من صوت، فعلد سبيل املثال: إذا كان هناك دائرة 
انتخابية مقرر هلا عشرة نواب فإن من حق كلت ناخب عشرة أصوات 

ة أصوات ملرشح واحد ومخسة أصوات يستطيع من خالهلا أن يعطي عشر
 .وفق هذا النظام ملرشةَحنِي اثنني
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: وتكون فيها االنتخابات حبسب طريقة التمثيل النسيب اخلالصة -3
القائمة ومبدأ األكثرية النسبية معًا، وفي  يقسم عدد املصوتني علد 

ح عدد النواب املقرر انتخابهم يف الدائرة االنتخابية، وعندما ينال املرش
( وعدد 5ناتج القسمة ُيَعدُّ ناجحًا، مثاًل: إذا كان عدد النواب املقرر هو )

( ُيعدُّ ناجحًا، 20000(، فكل مرشح حصل علد )100000املصوتني )
( مرشحني من قائمة والبقية من قائمة 4( أو)3حيث نكن أْن ينجح )

 منافسة.
شحني يف : وفيها تسجل قوائم املرطريقة التمثيل النسيب اجلامد -4

 إطار القيود التالية:
ر يف أكثر من قائمة واحدة ألن  ال نكن ذَكال حيق للمرشح أن ُي -1

 .إىل حزبنييكون منتسبًا للمرشح أن 
وردت واحدة إال مرة  نَيِحال نكن للناخب أن يعطي صوت  ملرشة -2

 أمساؤهم  يف قوائم خمتلفة.
ة بل ناملعيليس مبقدور الناخب أن يصوت ملرشح واحد يف القائمة  -3

 صوت للقائمة كلها. ي

ال حيق للناخب أن يغري ترتيب القائمة اليت أدىل بصوت  ملرشحها  -4
وال حيق ل  حذف أمسائهم، ويف هذه القوائم يقوم زعماء كل حزب 
بتنظيم قائمة حزبهم، وحبسب عدد األصوات حيصلون علد مقاعد، 

خبني فإنها %( من أصوات النا50فمثاًل إذا حصلت قائمة ما علد )
من قبل احلزب  حتصل علد نصف املقاعد وفيها يتم اختيار الفائزيَن

 نفس  )نصف القائمة حبسب ترتيب األمساء(.
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 وأخريًا نكن أن تضاف مالحظة تتلخص يف الفقرة التالية: 
اعتماد مبدأ دائرة انتخابية الذي يتم في   املختلط النظاميف 
غلبية )التمثيل النسيب( وذلك بفوز البالد، قد يتبع مبدأ األواحدة يف 

املرشح حبسب النظام االنتخابي املعتمد، لكْن هناك شروط جيب أن تتوافر 
يف كل قائمة لدخول الربملان، فعلد سبيل املثال: تشرتط معظم الدول 

%( 10-3نافسة علد نسبة من األصوات ترتاوح بني )تاملوائم حصول الق
ى البالد كشرط أساسي لقبول من أصوات جممل الناخبني علد مستو

الفائزين يف دوائرهم االنتخابية، لذلك فإن أي قائمة مل حتقق النسبة 
 املطلوبة العامة لن يدخل مرشحها والفائزون يف دوائرهم إىل برملان البالد.

أما البلدان اليت تتسم بانقسام إثين مضاٍف إلي  اضطهاد 
ية العظمد أو هيمنة اإلثنيات واألقليات حتت شعارات سيادة القوم

األكثرية أو أفضليتها علد غريها، فإن النظم االنتخابية فيها ختتلف عنها 
يف البلدان األخرى اليت قد ال تتسم بانقسام إثين ملحوظ أو ذي تأثري 
فاعٍل يف إحداث شروخ بنيوية يف اجملتمع والدولة واملؤسسات، أو تتسم 

ة اجملتمع الذي يشكل أفراده بتعدد إثين ال متايز في  بني مكونات بني
سكان البلد من مواطنني أو رعايا، وكثريًا ما يتمُّ إقصاء بعض األقليات 
املضَطَهدة، أو استخدام بعض منها كورقة ناجعة يف خدمة الطرف 
االنتخابي املهيِمن، والذي يكون مَدعةمًا عادة من النظام السياسي وقواه 

ن تسخري مؤسسات الدولة ومواردها األمنية وأجهزت  املختلفة، فضاًل ع
يف خدمة هذا الطرف، ويكون ذلك االستخدام بطرائق تتنوع ما بني 
الرتهيب واإلغراءات الكفيلة خبداع شرحية واسعة من أبناء هذه األقليات، 
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بل نكن أن حتدث عملية عكسية َيستغل فيها أطراٌف معارضٌة مشاعَر 
خدمة الفوز االنتخابي الذي ال  أبناء تلك األقليات لتوظيف طاقاتهم يف

ُتعَرف مثرُت  إال باملمارسة العملية ملضامني الربامج اليت متة إعالنها من 
 َقْبُل.

ولعلة اإلجراَء األمثل لنجاح العملية االنتخابية بصورة ومضمون 
دنقراِطيةْيِن حقيقينِي يف مثل هذه البلدان، يتمثةل يف فاعلية مؤسسات 

واألحزاب السياسية املختلفة وخباصة الداخلة منها يف  اجملتمع املدنّي
معركة االنتخابات، وذلك يف سبيل تعزيز التوافق الوطين بني خمتلف 
اإلثنيات، بعيدًا عن التنافرات اليت قد ُتحدث انقساماٍت خطريًة علد 
الصعيد الوطين فتنتهي االنتخابات مبعزل عن شروط الدنقراطية 

دنقراطيٍة زائفٍة هشةة ال ختدم إال طرفًا رئيسًا يكون احلقَّة، أو بغطاِء 
عادًة معتِمدًا علد أطراٍف مستفيدة من فوزه يف االنتخابات. لكْن يبدو أن 
السلوكات املتةبعة يف معظم البلدان الشرقية اليت تعاني من مثل هذه 
االنقسامات ليست سلوكاٍت دنقراطيًة، بل نكن نعتها بأنها سلوكات 

ة عن روح السياسة وجوهرها، وتكون أقرب إىل العنف املبطَّن أو بعيد
 الدكتاتورية.

ويف مثل هذه احلاالت من التعدد اإلثين ضمن الدولة الواحدة 
ناجعًا يف إحداث التوافق  «التمثيل النسيب»واجملتمع الواحد نكن أن يكون 

ة بني خمتلف األطراف، من خالل مشاركة اجلميع يف السلطة السياسي
وإدارة الدولة، وقد يعِكُس ذلك التمثيل وتلك املشاركة دنقراطيًة 
حقيقيًة، وينتج عنهما تعايٌش ِسْلمي ختفُّ أو تنعدم في  التناحرات 
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والصراعات اإلثنية، فال يشعر طرٌف بغنٍب ما، وال يشعر في  طرف آخر 
 بأن  ُمْطَلق السيادة.
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 الرأي العاّم

 :ماهية الرأي العاّم

بأن  حكٌم وتقديٌر لعمل أو موقف   (Opinionُيعّرف )الرأي 
كما نكن تعريف ، (1)معيةن، وأن  كثريًا ما يتأثر بالظروف واملالبسات

( بأن : تسمية تطلق علد جمموع األفراد الداخلني حتت حكم Public)العاّم 
 Publicنكن بلوغ تعريف الرأي العام ). وواحٍد ويف جمتمع واحٍد

opinion ،وهو تركيٌب يوحي مبوقف ( من الرتكيب اإلضايف هلذا املصطلح
شرحية واسعة من الناس إزاء مشكلة ما، أو مسألٍة ذاِت تأثرٍي يف حياتهم أو 
مصاحلهم العامة أو اخلاصة، وهو موقف قد جيمعهم علد رأي موحةٍد يف 

أو يستدعي مثل هذا االّتفاق بينهم، دون أن يعين  ظرٍف معيةن يتطلب
هذا أنة ما أمجع علي  أفراد هذه الشرحية الواسعة نثتل رأي الناس 
قاطبًة يف اجملتمع نفِس ، ألن رأي األغلبية الساحقة منهم قد ال متثتل 
الرأَي العامة بالضرورة، حيث ُيحتَمل أال يكون هذا الرأي صائبًا أو مقبواًل 

الشرائح األخرى، وهلذا ُيشرتط لتكوين الرأي العامت احلقيقي أن يتمة  من
التفاعل بني خمتلف اآلراء ضمن الشرحية املعيةنة، وبينها وبني آراء 

حول موضوع  ينتج عن  تبلوٌر ِلَرْأٍي عاّم الشرائح األخرى ليتوافر تقارٌب
م واإلشاعات خيصُّ مصاحلهم جمتِمِعنَي أو أفرادًا، وللدعاية واإلعال

ومستوى التعليم والوعي اجلماهريي وأمناط املعيشة والعالقات 
االجتماعية واالقتصادية وفاعلية املؤسسات الثقافية والسياسية 
والدينية، وطبيعة نظام احلكم والسلطات مبختلف أنواعها أدواٌر كبريٌة 

                                                 

 .454( مرعشلي، مادة )رأي(. ص 1)
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من حيث  وتأثريات واسعة يف َتَبْلُور الرأي العام أو اضطراب  أو تغيُّره،
مساندُت  السلطَة السياسيَة، أو معارضُت  إيةاها، أو من حيث وقوُف  

 .(1)حمايدًا
من أهم ( Public opinion) الرأي العاّم ُيَعدُّ يف الوقت احلالي

وكل اجملتمعات منها، الغربية ال سيةما واجملتمعات الظواهر املؤثرة يف 
جمال صار الرأي العاّم ، لذلك أيضًا العامل الثالث جمتمعاتو ،الدنقراطية

أنة  أخذ يصل بسرعة إىل اجلهات حبث لعدد كبري من الدراسات، خاصة 
اليت تسهم ووسائل االتصال احلديثة  املعنيةة بفضل التطور التقين املذهل
كافَّة، فضاًل عن ىل شرائح اجملتمع بشكل فاعٍل يف إيصال الرأي العاّم إ

مساهمًا أساسيًا يف  الرأي العاّمُعدة لذلك وبالقرارات، اجلهات املعنية 
  .صناعة القرارات املختلفة يف العامل والتأثري فيها سلبًا أو إجيابًا

 ،بشكل كبري يف الوقت احلالي الرأي العام ورغم تطور آليات تبلور
فقد عرف اليونان مفاهيم  ؛اليوموليد ليس  - بصفت  ظاهرة - إال أن 

العصر وعرف  االتفاق العام واالجتاهات العامة، قريبة من هذا املصطلح ك
كما عرف   ،املسيحي حيث ظهرت عبارة االتفاق العام واإلمجاع العام

يف كثري  العصر اإلسالمي حيث كان للرأي العام دور يف الدولة اإلسالمية
من قفزات  يف الوقت الراهن الرأي العامفضاًل عّما حقق  ، من مراحلها

 ئز أساسية، من أهمها:نوعية، دعمتها ركا

من أنرتنيت وفيسبوك وهواتف  وسائل االتصال احلديثةاألوىل: 
خَلوية، واليت لعبت دورًا أساسيًا يف انتفاضات العامل العربي )تونس، 

                                                 

 .233-232( انظر: الكعكي، حييد أمحد. ص 1)
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مصر، اليمن..( حيث جنحت يف تكوين رأي عام جارف ضد األنظمة 
 االستبدادية يف هذه البالد.

ليت تسمح للرأي العام بالتعبري عن األنظمة الدنقراطية االثانية: 
 كلِّها. يف قراراتهانفس ، كما تأخذه يف احِلْسبان 

الثالثة: املنظمات اإلنسانية واحلقوقية واجملتمعية واهليئات التابعة 
لألمم املتحدة وغريها من املنظمات اإلنسانية، حيث لعبت دورًا هامًا يف 

والدنقراطية وبالتالي يف  نشر ثقافة حقوق اإلنسان والنضال الستْلمي
 تكوين الرأي العام ذي البعد اإلنساني.

-هو مثرة نضال طويل  للشعوب من أجل احلرية  العام الرأيو
، كما يؤثر لبلدانها العاّمالشأن واملساهمة يف  - الرأيحرية التعبري و حرية

 )إن عبارة:يردد كان مكيافللي يف اجملتمعات السياسية املعاصرة، حتد أن 
للداللة علد مدى أهمية الرأي العام  صوت الشعب هو من صوت اهلل(

 وفاعليت ، والذي يتوزع علد قسمني:
 :الرأي بصفة عامة والرأي العاّم -1

وهذا  ،الرأي بصفة عامة ينقسم إىل رأي شخصي ورأي خاّص
( هو opinion Personal) الشخصي فالرأي؛ خيتلف عن الرأي العام

داخليةنِي، ن بعد تفكري وجدال نفس  حول موضوع معّين  الفرد لالذي يكّو
 .أمام الناس ويدافع عن  الشخُصب   جيهرو .أشخاص آخرين أو مع

هو ذلك اجلزء من ( فopinion Private) اخلاص الرأيأما 
، لكْن قد جيهر ب  ب  الشخص أمام الناس ال جيهرالرأي الشخصي الذي 

وحيتفظ برأي  خشية أن يتعرض  ،من  بنَيومقرة ديَنحمدة أمام أشخاص
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 بسبب هذا الرأي. للخطرهو أو املقرةبون من  

يعكس آفاق و ،ر عن  اجلماهرينثل تيارًا تعبتفإن   العام الرأيأما 
، يظهر ملوقف أو حَدث ُمَعيةـَننِيتطورها ورضاها أو سخطها أو رفضها 

رها ذلك غالبًا يف صورة جمموعة من الضغوط واألحكام اليت تصد
اجلماهري جتاه عمل من األعمال أو حادثة، وهي متثل قوة جارفة تزداد 

يشكل وبذلك قد  ،وسعة مشوليتها ،هميتها مبقدار رسوخها لدى اجلماهريأ
إال بعد معرفة اجتاهات فيها قوة يصعب التصدي هلا أو التأثري الرأي العام 
 تنشيط  والوقوف علد املؤثرات املباشرة وغري املباشرة يفتكوين ، 

وحترك  ومعرفة طبيعت  وظروف نشأت  وعوامل ضعف  وقوت  
 وطريقة التعبري عن  وأسلوب  وآليات  ومدى التفاف اجلماهري حول .

الدنقراطية )ويصف العامل براميس الرأي العام يف كتاب  
بأن الرأي العام يستخدم عمومًا للتعبري عن جمموع اآلراء اليت  (العصرية

جمموعة من وأن    ،عن الشؤون اليت تؤثر يف اجملتمع أو تهّم يعتنقها الناس
فهو  ،كل نوع من املعلومات املتناقضة واملعتقدات واألفكار املثرية للتطلعات

 من أسبوع إىل أسبوع.، ومن يوم إىل يوم وُرْليعوزه التَبمَفكٌَّك حائر مفهوم 

  :مفهوَمْيِنأما شبغلي فريى أن للرأي العام 
 .وم ذاتيمفه -األول
 مفهوم موضوعي. -الثاني

هو رأي عدد من األفراد جتمع بينهم آمال وأهداف  :املفهوم الذاتي
 حول قضية معينة أو قضايا متعددة. وتفكري معني

ودخل يف جمال  ،الرأي الذي تبلور وظهرت معامل  :املفهوم املوضوعي
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 .الروح املوضوعية من عادات وتقاليد
ل كل نواحي ذاتي واملوضوعي يشّكمبفهومي  ال العام والرأي

احلياة االجتماعية والثقافية والسياسية، ويتكون من الروح املوضوعية 
تكون من كل ما اكتسب  اجملتمع يالرأي العام أن  َنيةَبكما  .االجتماعية

علد مر التاريخ من أفكار سياسية واجتماعية واقتصادية وفنية ودينية 
 وقيم وآمال وتطلعات.

الرأي السائد هو الرأي العام فقد ذهب إىل أن ر التهامي أما خمتا
أو أكثر إىل قضية بني أغلبية الشعوب الواعية يف فرتة معينة بالنسبة 

ًا س مصاحل هذه األغلبية أو قيمها مّسنو، حيتدم فيها اجلدل والنقاش
 .مباشرًا

وبالرغم من عدم وجود تعريف شامل للرأي العام إال أن  نكن 
اختالف اآلراء حول ولعلة  ،إدراك املقصود من  ومعرفت  الناس لكثري من

 تعريف  يعود إىل:

 .طبيعة الفرد ومسات  -1

طبيعة اجملتمع وخصائص  ودرجة تبلور الوعي لدي  لالهتمام  -2
 .بالشأن العام

مدى أهمية الرأي العام يف اجملتمع وقدرت  علد التأثري الفعال يف  -3
 .صناعة القرارات

 .يات تكوين اآلراء وخصائصهاآل -4

اختالف اهتمام الكتاب املهتمني بالرأي العام وجماالت ختصصهم  -5
 وميادين عملهم الفكري والفلسفي والسياسي.
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 أنواع الرأي العام:

رغم أن التقسيمات يف الرأي العام صعبة جدًا وال نكن للمواطن 
خمتلف األنواع  أن ، ورغمأو الفرد العادي مالحظة الفارق بني نوع وآخر

ورغم يف الزمان واملكان نفس ،  ًةأو يتكرر وجودها سوي ما تتداخل،غالبًا 
ختتلف باختالف بل إنها  ،هذه التقسيمات غري ثابتة ونهائية دائمًا أن

، إال أن تقسيم  وذلك حبسب الزمان واملكان أيضًا ،األشخاص واجملتمعات
ولذلك  عرُّف جوانب  وأبعاده،يكون ممكنًا يف البحث والتحليل لتيسري ت

 نكن تقسيم الرأي العام إىل:

وهو اتفاق شعب أو أمة علد جمموعة من القيم  :اإلمجاع العام -1
وهي غالبًا ما تتعلق  ،والعادات واملفاهيم والتقاليد املوروثة عن األسالف

 إال أنة األعراف السائدة،عادات الزوايف وبعض كاملآمت وبالقيم االجتماعية 
تعرض يف طويلة من الزمن فرتة هذا اإلمجاع العام والذي استمر 

ب العقل تغّلنتيجة لتغري جذري يف املفاهيم والقيم وذلك سريورت  
ة اليت ما عادت تتماشد مع ليد املوروثاوالتقعراف واملنطق علد األ

املشاكل أو ممارسة االحتفاالت  حلةوأنة  متطلبات احلياة العصرية،
الية وفق قيم ومفاهيم كانت سائدة منذ عشرات أو مئات والطقوس احل

، وطرأت عليها السنني بات مرفوضًا لدى أعداد كبرية من اجلماهري
ًا حتد يف ّشوبات هذا اإلمجاع ناقصًا وَه تغريات هائلة وجذرية أحيانًا،

 جمتمعات العامل الثالث.

ال : فهو اختاذ موقف من حدث أو حادثة تزول بزوالعام الرأي -2
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ليس ل  مسة احلادثة أو تستمر بعدها لفرتة قصرية من الزمن و
 رتسخ يف اجملتمع.يال االستمرارية و

وهو نتيجة التفاق اجلماهري علد شيء معني يرون  :العام االجتاه -3
 .، ول  مسة االستمرارية والرسوخ يف اجملتمعفي  مصلحة هلم وصيانة هلا

يتوزع علد: جتماعية من وجهة نظر العلوم اال العام والرأي
 .تقسيم كيفي، وتقسيم كمي

وهو يقوم علد وجهة نظر الكمية أو  :التقسيم الكمي للرأي العام
رأي  :زمانيًا إىلينقسم و .ورأي األقلية، رأي األغلبية: العددية وينقسم إىل

عام عاملي ي رأ :ورأي عام مؤقت، ومكانيًا إىلطويل األمد نسبيًا، عام 
 حملي.رأي عام وإقليمي رأي عام و

 :التقسيم العددي -أواًل

املقصود برأي األغلبية هو رأي ما يزيد علد نصف  :رأي األغلبية -1
اجلماعة اليت متثل اجملتمع علد أن تكون هذه األغلبية أكثر من نصف 

رأي وتؤثر يف تكوين  .وذلك حول قضية معينة تهم اجملتمع ،العدد
قد تكون صائبة أو وهذه  ،الدعاية يأتي يف مقدمتهااألغلبية عوامل عدة 

عن عمل دنقراطي جيب القبول ب  مهما كانت  ألن  تعبرٌيو ،ال تكون
، ولكن من حق األقلية العمل علد مقاومت ، العوامل املؤثرة يف تكوين 

  والسعي إىل تغيريه بأساليب دنقراطية.
وقد يتشكل رأي األغلبية خاصة يف الربملان من اجتماع آراء 

 ،حول هدف معنياجتمعت ات خمتلفة )كيانات وأحزاب سياسية( أقلي
ة مبعظم القضايا ّمِلورغم أن األغلبية العامة يف اجملتمعات غري ُم
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فرص  ،البطالة)السياسية والثقافية بعكس القضايا املعيشية واخلدمية... 
جند أن هذه األغلبية قد تكون كسولة وخاملة وغري فعالة يف  (العمل

ما متس مصاحلها حبَسب ونشطة وفعالة يف قضايا أخرى  ،ابعض القضاي
واجللية هلا، وُتَعدُّ حادثة )حممد البوعزيزي( اليت أشعلت شرارة املباشرة 

ثورات التغيري ليس يف تونس فحسب، بل يف العديد من الدول، مثااًل علد 
ذلك، ألنها كانت متس مصاحل شرائح واسعة من هذه اجملتمعات فساهمت 

الدول إال أن ، ة كبرية يف تكوين رأي عام معاٍد للسلطات القائمةبفعالي
الدنقراطية جنحت يف التغلب علد هذه الظاهرة من خالل برملانات 

ونكن اإلملام مبعظم القضايا علد حقيقًة، شعوبها فاعلٍة، متثتل إرادات 
 إىل الدفاع عن قضايا اجلماهري من خالل شرحها ياختالفها وبالتالي السع

لتلك القضايا للجماهري والسعي إىل تكوين موقف منها بالنيابة عن 
اجلماهري بعد معرفة توجهاتها العامة، أو باالنطالق من ذاتها كونها 
معربة حقيقة عن خمتلف شرائح الشعب ومصاحل  وهلا القدرة علد 

 الدفاع عنها.

وقد يشمل هذا  ،وهو رأي أقل من نصف اجلمهور :رأي األقلية -2
مالحظة أن رأي األقلية قد يكون ل  وَتجُب أي فئة من فئات اجملتمع الر

اعتبار هام إذا كان من بني أفراد هذه األقلية أفراد هلم تأثري يف اجملتمع 
تأثريًا كيفيًا ينعكس علد مثل قادة الرأي أو املفكرين والكتاب ألن هلؤالء 

تعمل أنها قلية ومما يزيد من أهمية األ .أعداد كبرية من األفرادآراء 
فاملعروف أن الرأي العام ليس  ؛لكسب رضا اجلماهري لتتحول إىل أكثرية

األغلبية إىل أقلية، قد تتحول األقلية إىل أغلبية، و، فقد تتحول ثابتًا



165  

عينة املقضايا الوذلك تبعًا للمناقشة والعوامل األخرى حول القضية أو 
ا أن احرتام رأي األقلية كم حبسب سياقها الزمين والظروف احمليطة بها.

ومن أجل مواجهة  .هو ركن أساسي من أركان الدنقراطية احلقيقية
التحديات الصعبة واملصريية فإن القادة السياسيني قد ال يكتفون برأي 

بل قد يسعون إىل رأي عام موحد هو عبارة عن رأي األكثرية  ،األكثرية
وأكثر  ،علد خمتلف الصعدمع األقلية لكي يكون القرار أكثر قبواًل وقوة 

 متاسكًا سياسيًا ومجاهرييًا وداخليًا.

  :التقسيم الزمين للرأي العام -ثانيًا
الرأي العام نسبيًا، و الرأي العام الدائمُقستم الرأي العام زمنيًا إىل: 

 .هذه التقسيمات غري دقيقة. وقد تكون والرأي العام اليومي ،املؤقت
ز علد أسس املرتِكهو  يرى بعضهم،، كما فالرأي العام الدائم

 ،تارخيية ودينية وثقافية وقومية ويشرتك يف تكوين  كل أفراد اجلماعة
 ،وغالبًا ما تتوارث  األجيال يف اجملتمعات ،ويتصف بالثبات واالستقرار

ض رةَععن االجتاه العام، ورغم ذلك فإن هذا النوع ُمكثريًا وهذا ال خيتلف 
ات والتبدالت بني سطحية وعميقة، جذرية من التغري اليوم لكثرٍي

ِسَمتنِي أساسيتني من مسات هذا التحول والتغري بات حيث  ،وشكلية
وعي اجملتمعات والتأثري تكوين يف املؤثرة بسبب العوامل اجلديدة الرأي 
 فيها.

 ،نتيجة حادث عارضينشأ هو الذي ف العام املؤقت لرأياأما 
 ،بعوامل زمانية ومكانيةن حمددًا يكوو ،وينتهي بانتهاء هذا احلادث

العوامل )إضراب العمال من أجل األجور أو من حبسب تلك ويتغري ويزول 
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 .(هدف حمدد ومؤقتأو أي  …أجل الضمان الصحي
حالة مجاهريية عامة وقد يتحول هذا الرأي العام املؤقت إىل 

إىل إسقاطها يف الدول أو أن تؤدي  ،هز أركان احلكومةتنكن أن 
كانت القضية متس مصاحل شرائح واسعة وهلا إذا خاصة  ،قراطيةالدن

، بل قد يكون هلذه احلالة انعكاس عميق علد اجلماهري يف حياتهمأهمية 
تؤدي إىل خلق حالة ثورية حقيقية تقوض أركان أنظمِة حكٍم 
استبدادية ومشولية كما حدث مؤخرًا يف عدد من الدول العربية ودول 

 املنطقة.

اجملتمع باألحداث  أفراِد ُرتأثُّفيقَصد ب   العام اليومي الرأيأما 
هذا يكون كي لمبرحلة آنيةة. ووهو مرتبط  ،اليومية جتاه جمريات األمور

علد عن توجهات أصحاب  اليت غالبًا ما تكون قادرًا علد التعبري الرأي 
 ، ال بد أن يتسم بالعلنية. ما حيدثعلد فعل ردات شكل 

وهو الرأي العام العاملي والذي يأخذ بعدًا عامليًا املكاني: التقسيم  -ثالثًا
حول قضية معينة، )املوقف مما حدث يف تونس مثاًل(. وقد يكون هذا 
الرأي إقليميًا ومنسجمًا مع الرأي العام العاملي أو خمتلفًا عن ، كما هو 
احلال يف املواقف اإلقليمية جتاه األحداث األخرية يف سوريا، وقد يكون 
حمليًا خيصُّ األحداث اليت حتصل يف بلد ما، وغالبًا يدور حول أحداٍث 

 غري ذاِت أهمية إقليمية أو دولية.

 :خصائص الرأي العام

منبعث من اجلماعات يف أي أمر من إرادي تعبري  العام الرأي
ميول الناس إزاَء  فهو إمجاٌع ،األمور وجتاه أية قضية من القضايا
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ن نهرًا متدفقًا لتكّوجتتمع ن قطرات صغرية ورغباتهم اليت تتألف م
ومن . هادئًا أحيانًا جتاه بعض القضايا وعنيفًا أحيانًا جتاه قضايا أخرى

 خصائص :أهم 

الرأي العام نثل سلوكًا مجعيًا كامنًا يف بعض املواقف وظاهرًا يف أنة  -1
وقد  ،فقد يكون الرأي العام جمرد وجهات نظر أحيانًا .بعض املواقف

 .حركيًا وأيكون تعبريًا صرحيًا لفظيًا 

سًا الرأي العام قد يكون مستمرًا أو غري مستمر، وقد يكون مؤسةأن  -2
يكون تعبريًا  وواملفكرون، أعلد الرتشيد والتعقيل الذي يقوم ب  الزعماء 

 اجلماعة بني جنبيها واآلالم اليت تقاسيها ا حتملهيتالاملعاناة عن 
فمع أن الرأي العام تعبري  تج عن تلك املعاناة واآلالم،واالنفعاالت اليت تن

 متعددة.إرادي، إال أن  استجابة ملثريات 
الرأي العام هو الصور واألفكار يف رؤوس الناس عن أنفسهم أن  -3

 .وحاجاتهم وأهدافهم وعالقاتهم

الرأي العام يتسم بالثبات النسيب واالستقرار النسيب يف مقابل أن  -4
بعدم الثبات اليت تنظمها األنظمة االستبدادية قسرًا  احلشود آراءصاف ات

  .وعدم االستقرار

ة، وتزداد واألحداث اهلاّمإىل األنباء الرأي العام حساس بالنسبة أن  -5
لألفراد أو جلموع  هذه احلساسية بازدياد أهمية تلك األنباء واألحداث

 املواطنني.

يتحول إىل رأي عام صريح إذا  الرأي العام الساكن أو الكامن قدأن  -6
 ظهرت قضية هامة بعد حدوث قلق أو تصادم أو هزنة أو خيبة أمل.
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أي يتحول إىل رأي عام  ؛الرأي العام الباطين يفصح عن نفس أن  -7
ويف هذه احلالة يكون للتحويل نتائج  ،للقضية قوة كبريةصار ظاهري إذا 

 إجيابية ناجحة. 
حميطًا جبوانب موضوع  أو ام إذا كان من الصعب خداع الرأي الع -8

 قضيت  كاملة.

وليس بالضرورة أن يكون حول بعض املشكالت  عامٌّ رأٌييتكون قد  -9
 هلا. إىل حّلقادرًا علد التوصل 

احلوادث الضخمة جتعل الرأي العام غري مستقر أو يف حالة أن  -10
أو من تذبذب شديد ولفرتة مؤقتة من أقصد اليمني إىل أقصد اليسار 

ذلك أن الرأي العام ال يتسم باالستقرار إال إذا نظر  .النقيض إىل النقيض
كما هو احلال يف بداية الثورات يف  وتعقلالناس إىل األحداث نظرة تفكري 

العديد من دول املنطقة ومنها سوريا، فمع انطالقة الثورة السورية كانت 
تعارض والتناقض حول اآلراء تتسم بالرتدد وعدم االستقرار إىل درجة ال

ما قد َتؤول إلي  األحداث، ثم استقّر الرأي العام بعد بضعة أسابيع 
 باجتاه دعم الثورة ومساندتها.

طويلة من الزمن إال إذا ظلت فرتة ال يظل الرأي العام مستثارًا  -11
أن املسألة تتعلق بالناس شعر احلوادث اجلارية تساند هذه االستثارة أو إذا 

 .بشكل واضحمبصاحلهم 

اجلماهري تكون أقل معارضة لقرارات الزعماء إذا كانت أن  -12
فاجلماهري تريد املوافقة علد هذه القرارات أكثر من  بهم.اجلماهري تثق 

اجلماهري تكون أقل إن ثقة فتتوافر مثل هذه ال، أما إذا مل املسؤولني
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ال تعارض كثريًا كما أن اجلماهري  ،أو تهاونًا من طبيعتها املعتادة تساحمًا
 قرارات الزعماء إذا أحست باملشاركة يف اختاذ هذه القرارات.

متامًا كالرأي  - الرأي العام علد األهواء والرغباتُيبند قد  -13
إىل بعض تخذ موقفًا متطرفًا بالنسبة َيقد ويف مثل هذه احلالة  -الفردي
 القضايا.

اإلعالم يكون الرأي يف حالة ارتفاع نسبة التعليم وتوافر وسائل  -14
واملثقفون أكثر استعدادًا للموافقة علد اآلراء فاملتعلمون العام قويًا صلبًا، 

 األقرب إىل املوضوعية.

الدعاية اليت تقوم علد حتريف الوقائع أو حذف أن بعض أنواع  -15
فال اآلخر أو تنحاز إىل جانب معني دون اجلانب  ،بعض احلقائقأو حتوير 

ية يف اإلعالم، وهذا من شأن  تضليل الرأي العام، خاصة باملوضوعُتعند 
عندما تندس الدعاية عن طريق أجهزة اإلعالم دون أن ينتب  اجلمهور 

وهذا ما  ،فتلحق بالرأي العام أشد األضرار ،إليها فتتنكر يف أقنعة مزيفة
يظهر يف أغلب األحيان يف أنظمة احلكم املطلق أو يف النظم الدنقراطية 

ة اليت ليس فيها من الدنقراطية إال االسم فقط، فيتقبلها الناس الزائف
الشعب الذي  ، وُيْقَصد بعبارة )إىل حني( أنوينساقون وراءها إىل حني

تأصلت في  روح الدنقراطية من الصعب أن تضلل  الدعاية بصورة 
فعالة ألن  ينفر بطبيعت  وبتفكريه احلر من الدعاية اليت تندس يف 

 الم.وسائل اإلع

ل علد الناس حتديد أهدافهم إذا كانت وسائل الرأي العام يسّهأن  -16
املغرضة اإلعالم حرة ال رقابة عليها وال توجي ، ألن الرقابة كالدعاية 
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والتحكم يف أفكار الناس، فالرقابة احلقيقة أو حذفها مهمتها حتوير 
نافية مو ،املفروضة علد وسائل اإلعالم منافية للحرية والدنقراطية

لتكوين الرأي العام السليم يف القضايا االجتماعية والوطنية أيضاًَ 
 والقومية والسياسية.

الرأي العام يتأثر إىل حد كبري باإلحصاءات والدراسات يف أن  -17
وأحيانًا نرى أن اجلماهري ختتار  ،املسائل املختلفة اليت تهم اجلمهور

علد وتدل الوقائع  .والدراسات الطريق املضاد أو املعاكس هلذه اإلحصاءات
الرأي العام يف حالة الراحة واالطمئنان والرفاهية االقتصادية أن 

يبقد ساكنًا. وكلما قل االهتمام الفردي أو ، بل والسياسية ال يتحرك
اجلماعي بإحدى القضايا أو املشكالت مهما كان موضوعها فإن الفرصة 

 تكون ضعيفة.  لتكوين رأي عام قوّي

بسبب  ،النظم الدكتاتوريةفالعام خيتلف من نظام آلخر،  والرأي
الذي وبسبب اخلوف والقمع  ،آلتها اإلعالمية املشوشة للوعي اجلماهريي

بداًل من االستناد إىل رأي اجلماهري يف صناعة  ،متارس  حبق اجلماهري
تسعد إىل تطويع  ،قراراتها أو علد األقل االستئناس واالسرتشاد بها

البعد عن حقيقة  ف بعيدًا كلةوتشكيل رأي عام مزيةرويضها وتاجلماهري 
فرتى املسريات احلاشدة واملظاهرات  ،ما جيول يف خاطر مجوع الشعب

أو بدعوة مستقلة ال طوعًا بإرادتها الكبرية اليت تنفذها اجلماهري قسرًا 
بل بدعوة وقرار من السلطة اليت  ،من جهات حمايدة أو معارضة للسلطة

 .علد الناس فرضًاذلك ما تفرض غالبًا 
ف ال يعرب عن حقيقية األوضاع ائهذا الرأي العام هو رأي ز
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إمنا هو رأي احلكومة أو  ،و املوقف من هذا احلدث أو ذاكأبالضرورة 
أن قراراتها مدعومة  السلطة القائمة وهي حتاول الظهور مبظهِر

 ورطة سياسيًا مجاهرييًا وهي تلجأ إىل ذلك كلما وجدت احلكومة نفسها يف
أو لتسجيل موقف معني لصاحلها بغض النظر عن توافقها مع مصاحل 
اجلماهري وآرائها وأفكارها، لذلك فإن الرأي العام يف ظل احلكومات 

 الدكتاتورية نكن تقسيم  إىل قسمني:

وهو الذي ختطط ل  احلكومة وتلزم اجلماهري ب   :رأي عام معلن -
 .زائفوهو غالبًا رأي عام 

ويكون عادة قوام  السخط واالمتعاض والسلبية  :رأي عام صامت -
وقد يتحول هذا الصمت والسخط مع الزمن  ،جتاه األوضاع العامة

الفرصة مناسبة وذلك  وبازدياد االحتقان إىل حتول نوعي إذا وجد
بالتعبري عن نفس  من خالل احتجاجات ومظاهرات مناهضة للسلطة قد 

وهذا ما حصل فعاًل يف  ،النظاَم يُحِطجارفة ُتتكون مقدمة لثورة شعبية 
وحصل  .، تونس، مصر، ليبيا(رومانيا، إيران الشاه: )عدد من الدول

مؤخًرا يف العديد من دول املنطقة نتيجة تراكم الظلم والقهر 
واالستبداد علد مجوع املواطنني فتشكل رأٌي عاٌم معارض بشدة وصامت 

ة من خالل احتجاجات عامة عربت ب  هذه اجلموع عن نفسها بقو
 مناهضة للسلطة.

أما يف النظم الدنقراطية اليت تهتم مبصاحل شعوبها ويشكل 
ألن هذا هو الرأي  ،رأيها بوصلة يف توجي  قرارات وتوجهات احلكومة

فإن للرأي العام دورًا حقيقيًا ومؤثرًا يف  ،الذي يصنع احلكومات ويسقطها
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اتها خاصة تلك املصريية منها، ويلعب احلياة ويف توجهات احلكومة وقرار
اإلعالم احلر دورًا حموريًا يف تهيئة الرأي العام حيث يستطيع أي مواطن 

إىل معظم املعلومات واآلراء واملواقف جتاه من خالل  أو يصل  أن حيصل
حدث أو قضية معينة ليساند اجلماهري يف رأيها وفقًا ملعطيات متعددة 

أيها وإقرار اختيارها وفقًا لرغباتها وفهمها واقعية متكنها من إبداء ر
 ومصاحلها يف هذه القضية أو تلك.

  :احلركة الكردية والرأي العام الكردي يف سوريا
للرأي العام الكردي يف سوريا مواقف جتاه األحداث واألوضاع العامة 
الوطنية منها والكردية، وللحركة الكردية يف سوريا آراء حول هذا الرأي، 

 يلزم تعرُّف هذا الرأي يف إطاره الكردي علد احملورين اآلتيني: وهلذا

وذلك من خالل طرح قضايا  :معرفة الرأي العام الكردي -احملور األول
معينة يف االجتماعات العامة اجلماهريية ويف اجللسات العامة غري احلزبية 

د الشعبية، وحماولة احلصول عل ،املهنية ،ومع خمتلف األوساط الثقافية
أكرب قدر ممكن من اآلراء ومن ثم تصنيفها وتبويبها وفق أسلوب علمي 
وعملي وذلك من خالل مجع هذه اآلراء ووضعها يف حقول حمددة مثاًل 
تظهر فيها آراء خمتلفة حول هذه القضية املثارة واليت غالبًا ما تكون يف 

 :يف ما يأتي اجتاهات نكن تلخيصها

بهذا الدعوة إىل التعامل معها موقف إجيابي من تلك القضية و  .أ 
 األسلوب أو ذاك.

 أي التعامل معها بأسلوب مغاير. موقف سليب: .ب 

 .موقف متحفظ .يف 
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يساعدنا نكن أن ورغم أن اآلراء قد ال تنحصر يف ذلك ولكن هذا التصنيف 
 .موقف اجلماهري من هذه القضية بشكل عام وكيفية التعامل معها علد معرفة

وهو يقوم بالدرجة األوىل  :رأي العام الكرديصناعة ال -احملور الثاني
دون الدخول التفصيلي يف معرفة  ،علد معرفة نبض الشارع الكردي أواًل

موقف صناعة رأي  واالنطالق من معطيات ووقائع ملموسة يف ما خيص 
معني ووضع برنامج عمل معني لتسويق موقف معني من قضية حمددة 

قناع الشرائح املؤثرة يف إء السعي إىل وآليات التعامل معها، وجيب يف البد
اجملتمع الكردي ومن ثم االنتقال إىل خمتلف الشرائح من خالل السعي إىل 

رأيها وموقفها متهيدًا النسجامها مع املوقف املخطط إعالن  يف التأثري 
 :، منهاوذلك يعتمد علد عوامل عدة ،واختاذه

 .مدى توافق املوقف مع نبض الشارع -1

علد إقناع الرأي العام الكردي بصواب هذا احلزبيني رة مدى قد -2
 املوقف.

 .حجم ونوعية األدوات املسخرة لتحقيق هذا اهلدف -3

 ،وهذا يتطلب بالدرجة األوىل عقد ندوات مجاهريية مكثفة
اجلماهري هي املواجهة املباشرة معها يف أكثر وسائل اإلقناع تأثريًا  حيث إن

إضافة إىل وتبادل اآلراء واحلوارات املباشرة  من خالل اللقاءات والندوات
التواصل مع اجلماهري بأقصد املتوافرة. ويعد وسائل اإلعالم األخرى 

القضية الكردية ليست قضية ألن  ؛درجات  ضرورة قصوى واسرتاتيجية
وجيب العمل علد حتويلها من إطار  ،بامتياز وطنيٌة حزبية بل قضيٌة

 حبيث تصبح هذه القضية هي اهلّم سياسي حزبي إىل إطار مجاهريي
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هذا اهلدف يتحقق من خالل و ،األساسي لكل اجلماهري وليس جلزء منها
آليات التواصل املتعددة معها وضرورة تفعيل هذه اآلليات حبيث تشعر 

معها وإىل جانبها، لذلك جيب عدم السياسية  ركةاجلماهري دائمًا أن احل
التواصل بل حتقيق التواصل علد  االقتصار علد اجلانب السياسي يف هذا

بغية حتقيق شبكة واسعة من العالقات كافة ويف اجملاالت كافة، املستويات 
األمر الذي  ركة،بني احلومع اجلماهري وأقصد درجات التالحم بينها 

 واجلماهري والقضية علد السواء. ركةيشكل قوة حقيقية للح

التأثري يف الرأي  ،جلهاالقضايا اليت جيب العمل عليها ومن أ أهمتمن 
العام الكردي لتحريره من األوهام واخلرافات واستنهاض دور العقل لدي  بداًل 

والعمل علد التهيئة إلعادة صياغة اجملتمع الكردي  ،من العرف والتقليد
ُتَمكُِّن الكردي وبنائ  االجتماعي وفق قيم ومفاهيم جديدة يؤسس لثقافة 

االلتفات أكثر من والتخطيط هلذا املستقبل بل إىل احلاضر واملستقمن النظر 
عام يسوده العقل واملنطق واالنشغال ب ، وهذا يسهم يف تأسيس رأي  إىل املاضي

واالستقراء واالستنتايف والتحليل واحلوار واجلدل وحتكيم العقل ومراجعة 
أي السعي إىل  ؛وتطويرها وفق معطيات العصر ومتطلبات  اِتلذةمستمرة ِل
لسلوك لدى الفرد، وكذلك نشر ثقافة قبول اآلخر املختلف فكريًا عقلنة ا
والعمل علد بناء الوعي الدنقراطي الذي هو يف حقيقت   ،إخل …وسياسيًا

وتهيئة العوامل ملمارست  داخل  ،وعي تراكمي أكثر من كون  قرارًا سياسيًا
داخل  وأاجملتمع الكردي سواء علد صعيد األسرة أو العالقات االجتماعية 

األحزاب، وكذلك توجي  الرأي العام إىل نشر ثقافة اجملتمع املدني بعيدًا عن 
  االنتماءات العشائرية والقبلية والعائلية وغريها.
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والتنفيذ  التخطيَطناجٍح يتطلب  إن تكويَن رأٍي عاّم كردّي
الدقيقني يف آليات التواصل وآليات صنع القرار اللذين نكن أن حيققا 

 .ملرجوة بشكل تدرجييالنتائج ا
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 العالقات العامة
العالقات العامة نشاط يهدف إىل إجياد التفاهم املتبادل والتجاوب 
املشرتك بني اجلمهور واإلدارة أو التنظيم، وجيب علد أيت تنظيم أن يكون 

توظيف  مبا خيدم مصاحل  ويساعده حريصًا علد تفعيل هذا النشاط و
علد تطوير مستوى خدمات . ورغم أن هذا النشاط أخذ يفرض نفس  
بقوة يف خمتلف ميادين احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف 

ل  أهمية قصوى ألن  يشكل ركنًا أساسيًا لنجاح أي عمل  تالغرب وبات
 أن الوعي ب  يف العامل سياسي أو اقتصادي أو دبلوماسي أو ثقايف، إال

 الثالث ال يزال حمدودًا. 
وقد تعددت تعريفات )العالقات العامة(، ولعّل من أهمها تعريف 

الذي ذهب إىل أن العالقات العامة ليست وسيلة دفاعية جلعل  بول جاريت
املؤسسة تبدأ يف صورة خمالفة لصورتها احلقيقية، بل إنها اجلهود املثمرة 

لكسب ثقة اجلمهور من خالل األعمال اليت حتظد  من جانب اإلدارة
الذي رأى أن العالقات العامة تعين  أدوارد برينزباحرتام . وتعريف 

التواصل باملعلومات عن طريق اإلقناع أو املالَءمة للحصول علد التأييد 
املعهد حلركة أو مؤسسة ما. ومنها أيضًا تعريف  العام لنشاط أو هلدف أو

يتلخص يف أن العالقات العامة تعين اجلهود اإلدارية الذي  الربيطاني
املقصودة واملخططة واملستمرة اليت تهدف إىل إقامة وتدعيم واستمرار 
التفاهم املتبادل بني أي منظمة ومجاهريها. وبهذا املعند تتمحور 

 العالقات العامة حول مهمةتنِي:
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ليده، رغبات ، عادات ، تقاويقصد بها دراسة : دراسة اجلمهور -إحداهما
وجهات نظره، معتقدات ، مشكالت ، آمال  وآالم ، لكي تتمكن إدارة 

 .احلسباناملنظمة من أخذ كل هذه العوامل يف 
حبيث يتمكن  شرح هذه السياسة للجمهور بلغة سهلة وبسيطة -الثانية

من فهمها، وبالتالي يقبل علد التعاون مع املنظمة ويقدم هلا كل تأييد 
 ومؤازرة.

بأنها وظيفة اإلدارة  اجلمعية الدولية العالقات العامةعرةفت  كما
املستمرة واملخططة، واليت تسعد عربها املؤسسات واملنظمات اخلاصة 
والعامة إىل كسب تفاهم اجلماهري اليت تهتم بها، وتعاطفها وتأييدها، 
واحلفاظ علد استمرار هذا التفاهم والتعاطف والتأييد، وذلك من خالل 

اجتاه الرأي العام لضمان توافق  قدر اإلمكان مع سياساتها قياس 
وأنشطتها وحتقيق املزيد من التعاون اخلالق واألداء الفعال للمصاحل 

 املشرتكة باستخدام اإلعالم الشامل املخطط.
هي وظيفة  العالقات العامةومن هذا التعريف يالحظ أن 

ليس  ها األساَسهدَف لإلدارة وأنها تتسم باالستمرارية والتخطيط وأّن
، بل احملافظة علد فحسب بني املنظمة ومجهورها التفاهِم حتقيَق

، كما يوضح أهمية الرأي وترسيخ  والسعي املستمر إىل توسيع  استمراره
العام كوظيفة أساسية من وظائف العالقات العامة. ولذلك فإن العالقات 

 :أمورًا، منها العامة هي سلوك وظيفي يتضمن

قييم وتفسري اجتاهات اجلماهري املختلفة اليت هلا صلة قياس وت -1
 باملنظمة.
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مساعدة اإلدارة يف حتديد األهداف الرامية إىل زيادة التفاهم  -2
والوفاق بني املنظمة ومجاهريها وقبول هذه اجلماهري خطَط املنظمة 

 وسياساتها.

حتقيق التوازن بني أهداف املنظمة ومصاحل واحتياجات اجلماهري  -3
 فة.املختل

رضاء اجلماهري  ِبْسَكإىل ختطيط وتنفيذ وتقييم الربامج الرامية  -4
 وتفاهمها.

 :عوامل نشأة العالقات العامة

ساهمت عوامل عدة يف نشأة العالقات العامة وَبْلَوَرتها وإعطائها 
 دوَرها الفاعل، ومن أهمها:

: صار الشعب هو الذي يقرر مصري ظهور األنظمة الدنقراطية -1
هذه األنظمة، لذلك كانت معرفة اجتاهات الرأي العام  احلكومات يف

ضرورية للحكومات واملعارضة والنخب السياسية والثقافية سواء من 
حيث وضع آليات التأثري يف الرأي العام وحماولة كسب ، أو وضع  يف 

 احِلسبان حني اختاذ القرارات السياسية.
ني أرباب العمل : والذي أدى إىل زيادة املشكالت باإلنتايف الكبري -2

والعمال، وكذلك عملية املنافسة بني املعامل والشركات وضخامة اإلنتايف 
اليت تطلََّبت تقسيم العمل وختصيص ، وبالتالي باتت احلاجة ضرورية 
لنمط من اإلدارة لتوليف العالقة بني خمتلف اجلهات: أرباب العمل 

 ك.ج واملستهِلاملنِت ،والعمال
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: وقد كان تطور وسائل االتصال ماهرييتطور وسائل االتصال اجل -3
املختلفة أحد أسباب االهتمام بالعالقات العامة يف اجملال الدولي واحلرص 
علد كسب تأييد الرأي العام العاملي، حيث انعكس ذلك علد الرأي العام 

 احمللي أيضًا.

: االنفجار السكاني يف العامل الذي بلغ مثانية االنفجار السكاني -4
، خلق العديد من املشاكل والصعوبات علد خمتلف الصعد، مليارات نسمة

مما أوجب إجياد آليات خللق تفاهمات لالهتمام بالعالقات العامة من أجل 
 حتقيق درجة من التواصل بني احلكومات وشعوبها.

 التفريق بني العالقات العامة وبعض املصطلحاتال بد من و
 .: )الدعاية، اإلعالم، اإلعالن، الرتويج(مثل

خرين للتأثري يف اآل واملوجهة : هي تلك اجلهود املقصودةالدعاية
لقضية أو شخص أو منظمة أو  موكسب تأييده، بفكر أو رأي مإلقناعه

تغيري اآلراء واالجتاهات السائدة حنو قضية معينة أو شخص أو منظمة 
بهدف تغيري سلوك األفراد أو اجلماعات أو خلق أمناط جديدة من 

 .السلوك

 اية ثالثة أنواع:وللدع

 : وهي اليت ختاطب العقل والعواطف الساميةالدعاية البيضاء -1
، وتعتمد علد املنطق يف عرض وتدافع عن قضايا مشروعة ونبيلة

وتكشف عن مصدرها واجتاهاتها وتتسم بالصدق والوضوح احلقائق 
 وأهدافها.



182  

ت : تلجأ هذه الدعاية إىل خماطبة الغرائز واالنفعاالالدعاية السوداء -2
وترويج األكاذيب واألوهام دون أن تكشف مصدرها أو حتديد اجتاهها أو 

وبعض املواقع اإللكرتونية اليت تعتمد  أهدافها مثل اإلذاعات السرية
ومحالت اهلمس والكتابة يف الصحافة بأمساء  سياسة التشوي  املغرض  

واليت تهدف مجيعها إىل تشوي  احلقائق خدمة ألهداف غري  وهمية
 .عةمشرو

وأكثر  ،السوداءالدعاية : وهي أكثر ذكاًء من الدعاية الرمادية -3
وتضيف إليها  ،خطرًا ألنها تستند إىل بعض احلقائق اليت ال نكن إنكارها

بعض األكاذيب حبرص شديد وترتبها ترتيبًا مغرضًا يصعب علد القارئ 
غري املدقق اكتشاف ما فيها من تضليل، كما أنها ختلط بني العقل 

. ويالحظ أن هذا النوع من الدعاية َوجَد طريق  إىل بعض غرائزوال
األوساط الكردية السياسية والثقافية، وخاصة بني أنصاف املثقفني 
 .ومدةعي الثقافة، وهذا النوع يلحق أشد الضرر بالنضال الكردي وقضيت 

ورجل العالقات العامة الذي يلتزم آداَب املهنة ال يستخدم سوى 
ضاء اليت تعتمد علد الصدق والوضوح وختدم العقل الدعاية البي

 اإلنساني.

 : أهداف العالقات العامة
 :ما يلي تهدف العالقات العامة إىل

دراسة متصلة ووثيقة لقياس اجتاهات الرأي العام لدى اجلماهري  -1
علد أن تكون مستندة إىل األسلوب العلمي الذي يشمل حتليل وتفسري 

 نكن احلصول عليها.املعلومات والبيانات اليت 
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 وضع سياسة قائمة علد النتائج اليت وصلت إليها عرب الدراسات يف -2
وضع ما خيصُّ حتديَد اجملاالت وأسلوب العمل حتد نكن الوصول إىل 

 وحتقق أهداف املنظمة. ،خطط وبرامج تتناسب مع طموحات اجلماهري

استخدام أسلوب التخطيط العلمي لوضع برامج مناسبة بعد  -3
األهداف ومعرفة اإلمكانات والوسائل وحتديد الوقت وتوزيع  حتديد
 املهام.

 وضع خطة تنفيذية للربامج املعتمدة والعمل يف حدودها. -4

 مساعدة هيئات املنظمة فيما خيصُّ وظائَفها ذات الصلة باجلمهور. -5

املشاركة يف رسم السياسات العامة للهيئة أو املؤسسة حتد تتالَءَم  -6
 لعام وال تتعارض مع .مع اجتاهات الرأي ا

إعداد مجيع وسائل االتصال واإلعالم واستخدامها بطريقة ناجعة  -7
 لكسب ثقة وتأييد اجلماهري واجملتمع.

تهتم بالرأي العام، فتقوم بدراست  وقياس  ألن  التعبري الصادق  -8
 عن توج  اجلماهري.

 سواء. ّدعلد َح هااملنظمة ومجاهريأعضاء توج  براجمها إىل  -9

العامة أجهزتها املختلفة اليت تعمل علد املستويات كافة  للعالقات -10
 يف منظمة.هيئة  وقد تكون أجهزة مستقلة أو

 إجياد واستمرار التفاهم املتبادل بني املنظمة ومجهورها. -11

تستخدم أدوات متعددة يف حتقيق أهدافها، فهي تعتمد وسائل  -12
 ة.االتصال الشخصية واجلماهريية ووسائل االتصال احلديثة كاف
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 :وظائف العالقات العامة

تعريف اجلماهري باملنظمة وشرح رسالتها وأهدافها بلغة بسيطة  -1
 سهلة الفهم.

 وما حيدث فيها من تعديل أو تغيري. لجماهريلشرح سياسة املنظمة  -2

مساعدة اجلماهري علد تكوين الرأي احلّر من خالل تزويده بكل  -3
 احلقائق والواقع.املعلومات ليكون هذا الرأي مبنيًا علد أساس 

 التأكد من أن مجيع األخبار اليت تنشر بني اجلماهري صحيحة وسليمة. -4

 تزويد املنظمة باملعلومات والتطورات اليت تطرأ علد الرأي العام كافة. -5

محاية املنظمة من أي هجوم يوج  ضدها نتيجة نشر أخبار  -6
ائل من ومحاية مديرها أو مدرائها أو مسؤوليها األو كاذبة وغري صحيحة

الدعايات املغرضة املعتمدة علد الدعاية السوداء أو الرمادية واليت 
 .تستهدف باألساس املنظمة من خالل استهداف مسؤوليها

أعضائها، وزرع الثقة وتعميقها تهيئة جو صاحل يف املنظمة بني  -7
بينهم من خالل حوارات داخلية هادئة علد قاعدة االحرتام املتبادل 

 واإلصغاء اجليد.

تزويد اهليئات العليا للمنظمة بردود األفعال علد سياساتها بني  -8
وتقديم املقرتحات الالزمة لرتسيخ اإلجيابيات  فئات اجلماهري املختلفة

 .ومعاجلة السلبيات

حبث وحتليل وتلخيص مجيع املسائل والقضايا اليت تهم اهليئات  -9
 العليا ورفعها إليها.

 خمتلف اهليئات العليا والدنيا.ساعدة وتشجيع االتصال املزدويف بني م -10
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التأكد من أنة أهداف املنظمة وأغراضها ونشاطاتها تلقد االهتمام  -11
 والتأييد الكاِفَيْيِن بني فئات اجلماهري املختلفة.

العمل كمنسق بني اإلدارات املختلفة يف املنظمة لتحقيق االنسجام  -12
 بني مجاهريها الداخلية واخلارجية.

 :ةأهمية العالقات العام

يف اجملتمعات احلديثة تغريت النظرة إىل اجلماهري، حيث الشعب 
ونكن  .هو السلطة العليا اليت توج  السياسة العامة للدولة واجملتمع

 ما يلي: توضيح أهمية العالقات العامة يف
تهيئة الرأي العام لتقبل أفكار وآراء جديدة، والعمل علد إجياد  -1

 ة.مجهور مؤيد ومساند لسياسة املنظم
توضتُح حبوث العالقات العامة االجتاهات احلقيقية للجماهري،  -2

وكذلك رغباتهم واحتياجاتهم، وإيصاهلا للهيئات املعنية إلحداث تعديالت 
مناسبة يف سياساتها وخطط عملها مبا يتماشد مع رغبات اجلماهري 

 وحيقق النفع هلا وللمنظمة معًا.

 األجهزة واهليئات وبني اجلماهري. حتقق العالقات العامة التكيف الالزم بني -3

تعمل العالقات العامة علد غرس املسؤولية اجلماعية واالجتماعية  -4
بني اجلماهري ودعمها مبا يساعد اجملتمع والتنظيمات علد السواء يف 

 التغلب علد العقبات اليت تواجههم.

 :املراحل األساسية لعملية العالقات العامة

حتقق  أي منظمة تعمل علد يتوقف النجاح الذي نكن أن 
 االتصال جبمهورها علد ما يلي:
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 جمهور وإدارت  لألهداف اليت حتاول املنظمة حتقيقها.لل  مدى فهم -1
 الطرق والوسائل اليت تستعملها. -2

 مستوى األداء الذي يتصف ب  عملها. -3

لكل منظمة أهدافها واتصاالتها باجلماهري، لذلك جيب عليها 
املرسومة القصرية  امة علد هدى األهدافختطيط عملية العالقات الع

وطبيعة اجلماهري اليت تتعامل املتوخاة  والنتائج املدى والبعيدة املدى
والتخطيط عملية ، ودرجة وعيها ونضجها السياسي واالجتماعي. معها

واملرونة ألن الرأي العام بطبيعت   مستمرة وديناميكية تتصف باحليوية
 .تمريتسم باحلركية والتفاعل املس

 :مراحل العالقات العامة
 حتديد اهلدف. -1
 مجع البيانات. -2

 التخطيط. -3

 االتصال. -4

 التقييم. -5

: يتوقف حتديد اهلدف علد طبيعة كل منظمة، حتديد اهلدف (1
ولكن بشكل عام تسعد إىل تبصري املواطنني بهذه األهداف بغية احلصول 
علد جتاوبهم وثقتهم وتعاونهم مع أهداف املنظمة وتنمية الشعور 

 باملسؤولية لديهم.
: وذلك بغية تعرُّف ميول اجلماهري والوقوف علد مجع املعلومات (2

أو األحداث والقضايا اليت تهم  اجتاهاتها املختلفة إزاَء اهليئة أو املنظمة
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، ألن عملية العالقات العامة تهدف إىل التأثري يف االجتاهات وامليول املنظمة
ذلك فإن قياس اجتاهات الرأي العام وجعلها يف صاحل اهليئة أو املنظمة، ل

تكون ضرورية، لذلك تسعد العالقات العامة إىل حماولة مجع احلقائق 
واالستفادة منها يف وضع خطة عملية وواقعية للمنظمة، وال شك يف أن 
عملية مجع البيانات واإلحصاءات ليست مهمة سهلة يف اجملتمعات 

اه نشاطاتها، تردد الناس الشرقية ألسباب معروفة )مراقبة احلكومة جت
 يف إعطاء البيانات، إعطاء بيانات غري حقيقية وغري دقيقة(.

: تأخذ خطة العالقات العامة الناجحة يف حسبانها ربط التخطيط (3
السياسة اليت تنتهجها املنظمة باملصاحل احليوية جلمهورها، مع إجياد الوسائل 

السياسة وشرح أهدافها والطرق اليت نكن عن طريقها إخبار اجلمهور بهذه 
ل ، لذلك فإن خطة العالقات العامة ال تسعد إىل التنبؤ باملستقبل َفَحْسب بل 
إىل تشكيل  بالصورة اليت ختدم أهداف املنظمة وإقناع اجلماهري بها، 

 واخلطوط العريضة خلطط العالقات العامة تتكون من:

 ظمة.العمل علد التأثري يف اجتاهات الرأي العام لصاحل املن -1

 .املنظمة بأهداف إخبار اجلماهري -2

 .إخبار اجلماهري بنشاطات املنظمة -3

 .كسب ثقة اجلماهري وتعاونها مع املنظمة -4

العمل علد تصحيح األفكار اخلاطئة وسوء الفهم وتعبئة اجلماهري  -5
 أهداف املنظمة.مع بالشكل الصحيح الذي يتناسب 

ت العامة، وهو : ُينظر إىل االتصال علد أن  أساس العالقااالتصال (4
عملية صعبة ومعقدة تشمل مجيع التأثريات االجتماعية والثقافية 
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املتصلة بالدوافع، ويعين نقل املعلومات واألنباء والرسائل )شفوية أو 
كتابية أو مَدوةنًة( بقصد التأثري يف سلوك اجلماهري واجتاهات  وتغيريه 

زيزها، واالتصال لصاحل املنظمة أو تعبئت  أو ترسيخ هذه التعبئة وتع
عملية اجتماعية ونفسية وحضارية تقوم علد أساس أن الناس لديهم 
فهم مشرتك لطبيعة األشياء ومعاني الكلمات وهي عملية ذات اجتاهني، 
أحدهما من املنظمة للجماهري واآلخر من اجلماهري للمنظمة ويعتمد 

 العصر احلالي علد وسائل االتصال املختلفة.

رامج العالقات العامة يأخذ أساسًا يف اعتباره : تقييم بالتقييم (5
مدى حتقيق هذه الربامج ألهداف العالقات العامة )أو ألهداف املنظمة( 
وهذا يتطلب معرفة مدى فاعلية هذه الربامج ومدى كفايتها. ومن 

توسطة املالصعوبات اليت ترتبط بالتقييم، أنة خطة العالقات العامة 
جها مباشرة، بل تستغرق فرتة من الزمن قبل وبعيدة املدى ال تظهر نتائ

 أن تظهر آثارها ونتائجها واضحة.

 

 :وسائل العالقات العامة

تتعدد الوسائل اليت يتم من خالهلا حتقيق وظائف العالقات 
 العامة، وبشكل عام فإن وسائل العالقات العامة هي وسائل االتصال، وهي:

د علد املواجهة املباشرة دون : وهي تعتموسائل املواجهة املباشرة -أواًل
وسيط، وهي ُتَعدُّ أهمة وسائل العالقات العامة يف حال الرغبة يف ضمان 
 التأثري املباشر، وذلك بغض النظر عن طبيعة اجلمهور ومن هذه األدوات:
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: وهي من أهم أدوات العالقات العامة وهلا قواعد املقابلة الشخصية -1
بري يف اآلخرين، وجيب أن تتضمن وأسس مهنية، كما أنها ذات تأثري ك

 املقابلة مظاهر التكريم والوّد واجملاملة الشخصية.
: وتستخدم بصفتها أداًة هامة للمواجهة املباشرة، حيث يقوم الزيارة -2

رجل العالقات العامة بزيارة الشخص يف موقع عمل  أو مواقع  املختلفة، 
 ان املتفق علي .ويدعو اجلمهور لزيارة رجل العالقات العامة يف املك

: وتعد هذه الوسيلة من أحسن الندوات واحملاضرات واملناظرات -3
الوسائل اليت تلجأ إليها املنظمات لشرح وجهة نظرها يف املوضوعات 
املختلفة لبيان مدى ما حققت  من جناح وما تالقي  من صعوبات 

تيح فرصة مباشرة بني رجل العالقات العامة يومعوقات، وهذا األسلوب 
جلمهور لتبادل وجهات النظر حول القضايا املطروحة وتعرُِّف خطط وا

 املنظمة وبراجمها وموقف اجلمهور منها.

: تتيح االجتماعات فرصًة مناسبة يلتقي فيها رجل االجتماعات -4
العالقات العامة مع جمموعة من األفراد لتبادل وجهات النظر واالستماع 

معني إزاء مشكلة معينة، ويعتقد إىل خمتلف اآلراء، بهدف تكوين رأي عام 
 الكثري أن هذه الوسيلة أهم من الكلمة املكتوبة.

: وهي إحدى الوسائل اليت تستخدمها العالقات العامة املؤمترات -5
لتكوين رأي معني حنو قضية معينة بهدف الوصول إىل قرارات وتوصيات 

ملية( مناسبة، وللمؤمترات تقسيمات خمتلفة )حملية، إقليمية، قومية، عا
 وكذلك مؤمترات عامة وأخرى نوعية وذلك حبسب املوضوعات.
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: وتتضح أهميتها املؤمترات الصحفية أو التصرحيات الصحفية -6
 بتوضيح موضوع معني أثري حول  بعض اخلالفات أو املشاكل.

: ويتوقف نوع املعارض علد طبيعة تنظيم املعارض واملشاركة فيها -7
 د من التواصل بني اجلماهري واملنظمة.املنظمة وأهدافها، وهذا الشكل يزي

 :وسائل املواجهة غري املباشرة -ثانيًا
 اإلذاعة. .1
 الصحافة: جيب أن تتوافر وحدة خاصة هلذا املوضوع. .2

الوسائل السمعية البصرية: )سينما، تلفزيون، فيديو( حيث للصوت  .3
يساعد علد حتقيق وظائف العالقات يف اجلمهور، مما  والصورة تأثري قوي

، ومن ضمنها تسجيل مقابالت صوتية أو صوت وصورة ألكادنيني امةالع
 أو مسؤولني أو كوادر متقدمة يف املنظمة وتوزيعها علد اجلماهري.

 مطبوعات املنظمة املختلفة. .4

 املراسالت. .5

 تقييِم الربامِج األساسيان هما: اَفهَد :تقييم العالقات العامة
 روحة.مدى حتقيق الربامج والسياسات املطحتديد  -1
 حتديد أسباب جناح الربامج وفشلها. -2

، إال أن  ال بد نهائيورغم الصعوبة الشديدة يف إجراء التقييم ال
من االجتهاد يف هذا املوضوع ومعرفة نتائج الربامج املطروحة علد 
الصعيد الكمي )أي مدى التفات أو جتاوب اجلماهري مع تلك الربامج( 

 عهري اليت جتاوبت بشكل أفضل موعلد الصعيد النوعي أي نوعية اجلما
تلك الربامج ويف هذا اجملال ُتَعدُّ معرفة رأي اجلماهري من الربامج 
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واخلطط والفعاليات املختلفة أساسيًا لتقييم جناح هذه العملية، لذلك ال 
بد من التفاعل املباشر أو غري املباشر مع  للوقوف علد رأي  وموقف  من 

اتها، وعدتها أساسًا لقياس مدى جناح برامج املنظمة وخططها وفعالي
 الربامج وفشلها.

التقييم عملية وقائية وعالجية، حيث يتم تشخيص نواحي 
الضعف والقوة يف اخلطط والربامج املوضوعة من خالل مدى تفاعل 
اجلماهري، وبالتالي العمل علد وضع خطط ملعاجلة نواحي الضعف 

اهريية الواسعة أحد أهم وتدعيم جوانب القوة، وتعترب التغطية اجلم
 ركائز العمل يف العالقات العامة.

 :تطبيقات العالقات العامة يف احلزب
بسبب طبيعة النضال الوطين الدنقراطي والقومي، وبسبب 
سرية عمل احلزب وتنوع وظائف  ومهام ، نكن عدُّ احلزب بأعضائ  

منظمة في   وهيئات  كافة، عاملنَي يف العالقات العامة، ونكن َعدُّ كل
وحدة إدارية وسياسية وتنظيمية، تؤدي أهدافًا ووظائف متعددة من 

مشاكلها والسعي  بينها تهيئة اجلماهري والتواصل معها والعمل علد حّل
ن اعتماُد مجلٍة من إىل إقناعها خبطط احلزب وبراجم ، لذلك نك

 ييَسأو مقا رئيسًة إضافة إىل كونها عالماٍت مهامةاملقاييِس بصفتها 
لدرجة جناح هذه املنظمة أو تلك، وبالتالي درجة جناح احلزب والذي 
يتوقف علد مدى جناح جمموع منظمات  يف مهام  ومن خالل التقييم 

التقييم العام الداخلي )داخل احلزب والذي حتدده مقاييس معينة( و
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ول  أيضًا مقاييس معينة متكِّن من حتديد سري اجتاه  ،اخلارجيالعام 
 وهذه املقاييس: ومدى جناح  يف تنفيذ براجم  املختلفة. احلزب

 :علد الصعيد الداخلي )داخل احلزب(
االجتماعات احلزبية،  خاصًة املختلفَة املواعيَد الرفاِق التزاِم درجُة -1

فكل هيئة حزبية نكن اعتبارها من هذه الزاوية وحدة إدارية 
ة زمنية حمددة، تنتظرها مهام معينة وحمددة واجبة التنفيذ يف فرت

واالجتماع ليس جمرد لقاء ودردشة، بل هو التزام ِجّديٌّ للقيام باملهام 
، فأية دائرة تعاني من فوضد يف الدوام ال نكن أن تقدم ابه كلفةامل

خدمات نوعية جيدة، والشيء نفس  بالنسبة إىل التزام الرفاق ومدى 
هذه هلا تعبريات ارتباطهم بواجباتهم وخاصة فيما يتعلق باملواعيد، و

أساسية تدل علد مدى التزام الشخص مبنظمت  أواًل، ثم مدى احرتام  
للمواعيد واليت تعترب قضية حضارية ومدنية وبالتالي مدى جديت  يف 

 التعامل مع من حول  ثانيًا.

درجة استيعاب الرفاق يف أي منظمة أو هيئة لواجباتهم واملهام  -2
علد تنفيذ هذه الواجبات )أي إيصاهلا امللقاة علد عاتقهم ومدى قدرتهم 

إىل اهليئات الدنيا وإقناعها ب ( وإيصاهلا إىل اجلماهري وكسب ثقتها 
وترسيخ عوامل النجاح وتعزيزه، ومعرفة مكامن الضعف واخللل يف 
الئحة املهام والواجبات أو املعوقات اليت تعرتض للقيام ب  بالصورة 

واخللل سواء كانت تندريف ضمن  األفضل، وبالتالي معاجلة نقاط الضعف
مسؤولياتها بشكل مباشر أم باالستعانة باجلهات العليا إذا مل تكن قادرة 

وبالتالي جيب علد كل منظمة وضع  ،علد معاجلة نقاط الضعف واخللل



193  

برامج شهرية أو سنوية كتوزيع املنشورات املختلفة واللقاءات املباشرة مع 
اخل،  لفة وإقامة احملاضرات أو الندوات..اجلماهري وزيارة الفعاليات املخت

من خالل عمل مربمج ومن ثم تقييم أداء املنظمة من حيث تنفيذ 
براجمها علد الصعيد الكمي )أي نسبة تنفيذ هذه الربامج( والصعوبات 
اليت اعرتضتهم، ومدى قدرة هذه الربامج علد التأثري يف اجلماهري وكسب 

الالزمة لتعزيز ثقة اجلماهري بها،  ثقتها، وبالتالي إجراء التعديالت
والبحث عن اآلليات اليت تعزز هذه الثقة وترسخها وحتافظ عليها، وجيب 

 اتتباع قدر من التخصص يف هذه اجملاالت.

درجة التفاعل والتنسيق بني املنظمات املختلفة وحسب القواعد  -3
 واألصول املتبعة.

لعليا وخططها مدى قدرة الرفاق علد استيعاب قرارات اهليئات ا -4
وبراجمها، وكذلك مدى قدرتها علد ترمجة هذه القرارات واخلطط علد 

بأمور  وأرض الواقع سواء كانت متعلقة بأمور داخلية )داخل احلزب( أ
 تتعلق بالسياسات العامة وعالقتها باجلماهري.

إضافة إىل وضع اخلطط والربامج العامة من قبل احلزب جيب وضع  -5
قبل كل منظمة ضمن منطقة عملها تتماشد خطط وبرامج خاصة من 

 اليت تتعامل معها، ومن هذه الربامج:والشرائح اجلماهري وعي  مع 

توزيع املطبوعات احلزبية بشكل دوري ومنظم وتوسيع قاعدة  .أ 
 التوزيع باستمرار إليصاهلا إىل أكرب عدد ممكن.

وضع برامج للقيام بالزيارات واللقاءات مع خمتلف الفعاليات يف  .ب 
 نطقة وبشكل مربمج.امل
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عقد اجتماعات دورية مع جمموعات من الوطنيني ومن خمتلف  .يف 
الشرائح، وشرح وجهة نظر احلزب هلم يف القضايا املختلفة أو القضية 
املعنية املطروحة حاليًا واالستماع إىل آرائها وأفكارها وتصوراتها، ونقلها 

 بكل دقة وموضوعية إىل جهات صنع القرار يف احلزب.

اجتماعات دورية للتباحث يف القضايا العامة اليت تهم  عقد .د 
ووضع آليات للتعامل معها بشكل  ،املنطقة وتداول اآلراء واملناقشات حوهلا

 موضوعي يستند إىل العمل اجلماعي )احلزبي والوطين(.

 عقد ندوات حبسب الضرورة. .ه 

املساهمة الفعالة يف التواصل مع الناس والعمل علد املساعدة يف  .و 
 مشاكل املنطقة.حل 

عقد ندوات واجتماعات ولقاءات مركزة ومكثفة يف حال وجود  .ز 
مستجدات يستدعي الوقوف علد رأي اجلماهري يف تلك القضية أو يتطلب 
إشراكها في  )القيام مبظاهرة مثاًل، مع بيان أهدافها وأسبابها ومربراتها 

 دون حتديد املوعد مسبقًا(.

من خالل مدى تفاعل الناس إجراء تقييم شامل لعمل املنظمة  .ح 
مع براجمها وخططها وذلك بشكل موضوعي دقيق، وكذلك مع تفاعل 
الناس مع سياسات احلزب العامة من خالل منشورات ، والتأكد من أن 

، وذلك من خالل مناقشة مضمون بعض املقاالت مع تهم يقَرُؤونهاأغلبي
 اجلماهري اليت تصلها املطبوعات وبشكل منظم.

 إشراك اجلماهري يف العديد من األنشطة العامة من َنْحِو: السعي إىل  .ط 
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إقامة ندوات ثقافية نوعية وندوات توعية شاملة من خالل   -
 مكتب الثقافة.

معرفة رأي اجلماهري يف منشورات احلزب من خالل ندوات سنوية   -
لتقييم اإلعالم احلزبي من النواحي كافة )التوزيع املناسب، اإلصدار 

 ة املقاالت، مستوى املقاالت(.املناسب، نوعي

 احلزب أن هناك تقاطعًا أو تفاهمًا مشرتكًا بنيُيفرَتض إدراك 
من القضايا )خاصة تلك املتعلقة باالضطهاد القومي كثري واجلماهري يف 

، ويفرَتض معرفة أن معظم األحزاب الوطنية لشعب الكردي(حبق ا
)الفهم شارك يف الكردية املوجودة يف الساحة السياسية السورية تت

ختص اجملتمع السوري عامة واجملتمع الكردي لقضايا اليت يف ااملشرتك( 
واستقطاب بني هذه األحزاب النجاح يف املنافسة  تحقيقول خاصة.

 توافر عدة عوامل، منها:بشكل ُمْرٍض، ال بد من اجلماهري 

مجلة املواقف والسياسات اليت يتبعها احلزب أو يقرها، ومدى قرب  -1
السياسات أو انعكاسها أو انسجامها مع الرأي العام الكردي، وقدرتها تلك 

علد التأثري في  بشكل خيلق انسجامًا بني توجهات احلزب وآمال اجلماهري 
 وآالمها.

الصدق والشفافية يف إيصال تلك املواقف والسياسات إىل اجلماهري  -2
 وسرعة إيصاهلا.

لعام الكردي بسياسات  قدرة الرفاق يف املنظمات علد إقناع الرأي ا -3
 ومواقف وقرارات احلزب.
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بني احلزب واجلماهري من حيث نقل املوقف  العمل باجتاهني -4
وكذلك نقل اجتاهات الرأي من اجلماهري إىل قيادة  ،واملعلومة إىل اجلماهري

 احلزب لالستفادة منها والبناء عليها يف توجهاتها املستقبلية.

املتسم باحلرص علد اجلماهري العمل اجلماعي املنظم واملربمج و -5
 والتواصل معها.

رغم العمل اجلماعي ال نكن إنكار دور الفرد مبا نلك  من كفاءات  -6
ومؤهالت جتعل  أكثر قدرة علد إجناح العمل، لذلك جيب اختيار األكفأ 

 واألكثر تأثريًا يف القيادة واإلدارة يف مجيع اهليئات.

واجلماعية، واالبتعاد عن زيادة الفعالية الديناميكية الفردية  -7
 االتكالية.

 من املسؤولية. العمل علد تنفيذ املهام بدقة ومستوى عاٍل -8

جناح املناسبات العامة ألنها تدل علد قوة الرفاق إالعمل علد  -9
وقدرتهم علد التنظيم واإلدارة، وبالتالي تعكس بشكل ما صورة احلزب، 

دقة، ويف حال عدم لذلك جيب بذل كل اجلهود إلجناح هذه املناسبات ب
 توافر عوامل جناحها فاألفضل عدم القيام بها.

ضرورة متسُّك الرفاق بالقيم النبيلة واألخالق العالية وروح  -10
التسامح، وجتنب االجنرار إىل صراعات جانبية وهامشية، واالحرتاز من 
االخنراط يف مشاكل اجتماعية، والرتفع عنها، وقبول مبدأ التضحيات 

 .بدرجات خمتلفة

يف التواصل مع اجلماهري هناك ثالث قضايا حمورية جيب 
 التوقف عندها مبوضوعية:
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مجلة مواقف وسياسات احلزب علد الصعد السياسية واإلعالمية  -1
 واملواقف من خمتلف القضايا وأداء قيادت  يف التعامل مع األحداث.

قدرة الرفاق يف املنظمات علد ترمجة تلك املواقف والسياسات إىل  -2
عملي، وإيصاهلا إىل اجلماهري بالطريقة املناسبة وقدرتها علد اإلقناع  واقع

 والتأثري.

هلا من قبول أو رفض، ومعرفة أسباب  مدى استجابة اجلماهري -3
 القبول وتعزيزه وأسباب الرفض ومعاجلت .
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 العوملة

ملي االنتشار يف مداه أو تطبيق ، تعين جعل الشيء عا العوملة
وهي أيضًا العملية اليت تقوم من خالهلا املؤسسات التجارية وغري 
التجارية بتطوير تأثري عاملي أو ببدء العمل يف نطاق عاملي، وهي أيضًا 
عملية حتكم وسيطرة ووضع قوانني وروابط مع إزاحة أسوار وحواجز 

وين القرية العاملية أي حتويل حمددة بني الدول، والعوملة تشري إىل تك
العامل إىل ما يشب  القرية لتقارب الصالت بني األجزاء املختلفة من العامل 
مع سهولة ازدياد انتقال األفراد والسلع واملواد املختلفة ورؤوس األموال 
وازدياد احلرية االقتصادية ومنو متزايد للعالقات بني أصحاب املصاحل 

  بقاع األرض املختلفة.يف  والتجارية الصناعية
 ،مثال للتحوالت الكربى يف التاريخبأنها وهناك من يصف العوملة 

للمعاني اليت رسخت طوياًل عن  اتواليت بها ومعها تتداعد شبكة العالق
فنحتايف إىل إعادة تعريفها وبنائها يف الوعي علد ضوء احلقائق  ،األشياء

من املذاهب واملعتقدات هائل  ّمَكاجلديدة وبالتالي مراجعة شاملة ِل
السياسية واالقتصادية والثقافية اليت سادت يف الكثري من اجملتمعات يف 

وهناك من يعتقد أن العوملة ستؤدي  ولعقود من الزمن. الواسع هذا العامل
اجملتمعات سائرة حنو نهاية اجملاالت وأن إىل خلق عامل كوني جديد 

مشلت  والعوملةقتصاد، الثقافة الوطنية والسيادة يف جماالت السياسة، اال
اجتماعية  ،فكرية ،ثقافية ،اقتصادية ،مجيع مناحي احلياة من سياسية

حيث تأتي العوملة االقتصادية يف  ،بدرجات متفاوتة خدمية، وإْنو
 املقدمة.
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مبا  بد أن تكون متصلًة ظاهرة اجتماعية حياتية ال العوملة
ون منقطعة اجلذور عما قبلها ملا بعدها، وال نكن أن تكوجسرًا  ،قبلها

معرفتها يف اجملاالت  ف العوملة اقتصاديًا أكثر منَرْعوعما بعدها، وُت
والسياسية نها حركة تستهدف حتطيم احلدود اجلغرافية إحيث  األخرى،

بصفت  سوقًا واجلمركية وتسهيل نقل رؤوس األموال عرب العامل كل  
 كونية.

أنها التعاون  ف العوملةيعّرفإن  الدولي  دصندوق النقأّما 
  ازدياد حجم التعامل ُمتتَحاالقتصادي املتنامي جملموع دول العامل الذي ُي

بالسلع واخلدمات وتنوعها عرب احلدود إضافة إىل تدفق رؤوس األموال 
حيث تشمل  ،الدولية واالنتشار املتسارع للتقنية يف أرجاء العامل كل 

 العوملة ثالث عمليات تتعلق بــ:

 .انتشار املعلومات -1

 .تذويب احلدود -2

ازدياد سهولة حركة الناس واملعلومات والسلع بني الدول علد  -3
ظاهرة تهدف إىل تعميم  بأنها: العوملةنطاق كوني، وهناك من يعرف 

ظاهرة  بأنها: العوملةف تطبيق أمر ما علد العامل كل ، أو هناك من يعّر
السلوك، ويكون فيها  ،االجتماع، لثقافةا ،السياسة ،يتداخل فيها االقتصاد

الدولية، وحتدث فيها  –كل  عرب احلدود السياسية إىل العامل االنتماء 
األرض أينما علد حياة اإلنسان يف حتوالت علد خمتلف األصعدة، وتؤثر 

 كان.

واقع يثمر بتزايد االرتباط واالعتماد املتبادل بني  فالعوملة
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الت االقتصادية والسياسية والثقافية اجملتمعات البشرية يف اجملا
واإلعالمية وغريها، وساهمت يف ترسيخها كتوج  عاملي ثورة 

واليت منحت البشرية فرصًا  ،التكنولوجيا يف جمال املعلومات والتواصل
فاملفهوم  بعٌض. لكنها قد تتضمن أخطارًا أيضًا كما يعتقد ،وفوائد كبرية

  دائرة اجتماعية يصبح مع  العامل كلُّ اٍمنَتالعام للعوملة يشري إىل اجتاه ُم
وسياسية واقتصادية وثقافية واحدة تتالشد يف داخلها احلدود بني 

  الدول.
بأنها عملية  وملةالع Jan Art Sholtشولت  آرتف جان ويعّر

تتطلب نوعًا من زوال املسافات واحلدود يف العالقات االجتماعية، فوحدة 
 يف العالقات االجتماعية بني البشر يف العامل. املكان تلعب دورًا متزايدًا

 العوملةإن  :Malkom Watersووترز  مبينما يقول مالكو
عملية اجتماعية تنحسر فيها قيود احلدود اجلغرافية والسياسية يف 
تقرير الرتتيبات السياسية واالقتصادية والثقافية، وإن الناس يدركون 

 Jamesيقول جيمس ريزينان و ر.بازدياد أن هذه القيود آخذة باالحنسا

Resenan:  إن النضال السياسي مفتوح نتيجة تآكل احلدود بني
هي تعميم الشيء  العوملةإن  :وهناك من يقول الشؤون احمللية واخلارجية.

سيادة منوذيف سياسي واقتصادي تعين واصطالحًا  ،ليكتسب صفة العاملية
وهناك من يرى أن العوملة وليدة  .واجتماعي وثقايف علد الصعيد العاملي

عمل حثيث ومستمر حتت السطح من التغيري الثقايف واملؤسسي يزيل أو 
خيفف من حدة احلدود السياسية، فالتاريخ االقتصادي للعامل هو تاريخ 

 .توسيع األسواق ورفع احلدود واحلواجز
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رغم أن العوملة مصطلح جديد إال أن  قديم مبفهوم  التطبيقي 
األمر متعلق بالسيطرة وبسط النفوذ السياسي واالقتصادي إن من حيث 

واحلضاري والعسكري، لذلك سجل التاريخ مساعي اإلمرباطورية 
الرومانية للسيطرة علد العامل، وكذلك اإلمرباطورية الربيطانية عندما 

وكان كل من اإلمرباطوريتني  ،كانت ال تغيب الشمس عن مستعمراتها
سالم الروماني والسالم الربيطاني رغم تعارض حتاول نشر ما مست  ال

مع السالم احلقيقي، وقد وجدت الرغبة نفسها لدى االحتاد كلتيهما 
حيث الواليات املتحدة األمريكية يف مرحلة احلرب الباردة السوفيييت و

  .سعت كل منهما إىل بسط نفوذها وهيمنتها علد العامل
 سياسيًا وإيديولوجيًا إىل جانب حماوالت فرض اهليمنة علد العامل

عسكريًا كان هناك ظاهرة تارخيية أخرى قدنة لتطبيقات العوملة حيث و
تلك  ،ها األوَلها ومظهَرأشكاِل أهمت أحَد بني البلداِن كانت التجارُة
اليت متت من خالل عوملة النشاط التجاري عرب التاريخ، فقبل التطبيقات 

تصال احلديثة كانت القوافل الثورة الصناعية وقبل ظهور وسائل اال
الوسائل البحرية )من خالل  وكذلك التجارية الربية وباستخدام احليوانات

 عربإىل آخر السفن الشراعية( التقليدية لنقل البضائع املتنوعة من مكان 
البلدان حيث أدركت التجمعات البشرية منذ القدم أنها حباجة  خمتلف

غ من التطور واالزدهار يف عصره لن أي بلد مهما بلبعضها إىل بعض، وأن 
يستطيع أن ينتج كل السلع واخلدمات اليت يرغب سكانها يف احلصول 

بني  وقد وفرت هذه احلقيقة أساسًا متينًا وقويًا لالعتماد املتبادل ،عليها
وتطورت أشكال التبادل التجاري بتطور  التجمعات البشرية وبني الدول،
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 .يف الصناعي(وسائل اإلنتايف وتوسع  )اإلنتا
العوملة باضطراد  تزدهراوبتطور وسائل االتصال ووسائل النقل 

أبعادًا نوعية يف الوقت احلالي، ومل تقتصر منذ ، وأخذت مع الزمن
البداية علد اجلانب االقتصادي بل حصل تأثري متبادل يف النواحي 

ي وه - ندونيسياَأر أن ذَكُي، ويكفي أن والسياسية الثقافية واالجتماعية
عن ال والتجارة  نقل إليها اإلسالم عن طريق التجار -أكرب دولة إسالمية

 طريق الفتوحات اإلسالمية.

نظرية ومن الناحية التارخيية لتطور الفكر االقتصادي سادت 
أوربا وغريها من البلدان، يف الفكر الطبيعي الذي بدأ يف فرنسا ثم انتشر 

مبدأين أساسيني يهيمنان  علدوهذه النظرية اعتمدت وال تزال تعتمد 
 هما: ا، وهذان املبدآننشاطهوحيفزان علد سري احلياة االقتصادية 

 مبدأ املنفعة الشخصية الذي يقود سلوك األفراد وحيفز نشاطهم. -

سعد لتحقيق منافع  اخلاصة ال يفكل فرد أو مؤسسة  مبدأ املنافسة: -
حتقيق إىل نفس  واج  منافسة اآلخرين الذين يسعون يف الوقت يبد أن 

مكاسب شخصية أو مكاسب ملؤسساتهم، ويعتقد العديد من املفكرين أن 
 .ظاهرة العوملةالتأسيس لالفكر الطبيعي قد أسهم يف وقت مبكر يف 

يف  آدم مسيثوبتطور النظريات االقتصادية وضع املفكر االقتصادي 
يضة ( اخلطوط العر1776مرة عام )أوَل كتاب  )ثروة األمم( الذي صدر 

العوملة ُيِعدُّ والذي  ،واملبادئ األساسية لالقتصاد الرأمسالي احلر
حيث نادى مسيث  ؛مراحل تطوره العلياإحدى االقتصادية احلالية 

واليت كانت  امليزة املطلقةثم طرح فكرة  ،االقتصادية الشاملة باحلرية
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 سبيةامليزة النثم ظهر مفهوم  ،املبادالت التجارية العامليةمقصورة علد 
األوىل اليت . واجلذور الذي لعب دورًا هامًا يف تنشيط التبادل التجاري

اليت ها وأسَس العوملِة تفسر أسباب قيام التجارة الدولية اليت تشكل بداياِت
حمدودية املوارد تمثلة يف تعود إىل ما يعرف باملشكلة االقتصادية امل

من  اجات البشريةعلد تلبية االحتي قدرتها النسبيةوعدم االقتصادية 
وإشباع احلاجات اإلنسانية  ،وباالستعماالت الالنهائية هلذه املوارد ،جهة

 .من جهة أخرى املتنامية بصورة الحمدودة

للحزب االشرتاكي  سبقألاالرئيس  الفوتني أوسكاريقول 
شرتك )عدم امل هماالدنقراطي األملاني وزوجت  كريستينا موللر يف كتاب

إننا  ؛من شيء جديد حتت الشمس ليس هناك عمليًا :اخلوف من العوملة(
وهي تعبري -نعيش مع العوملة مفهومًا حديثًا حلقيقة قدنة فالعوملة 

)تيودور  اباتالعشرين يف كتمن القرن الثمانينّيات ظهر يف بداية 
عشر  لوفيت( لن تكون إال توسعًا لظاهرة بدأت منذ القرنني الثاني

أو الوطين،  لعمل السوق خاريف النطاق القوميوكانت تتمة  ،والثالث عشر
التجسيد السابق للعوملة نكن أن يوجد يف مناذيف قدنة مثل )رابطة و

املكانة التجارية لكل من  -التحالف التجاري بني بعض املدن األوربية 
 العمليات التجارية للبندقية(. -جنوا وليون 

ة اليت يبدو أن أن العوملة هي تلك اللحظة التارخييبعٌض ويعتقد 
فيها من جديد ولدي  يقني واحد بأن شيئًا لن يكون كما  اجلميع يلعب

إن العوملة  :Paul Krugman ويقول بول كروغمان .يف السابقكان 
 ،ليست مذنبة. فالعوملة تقلب بشكل طبيعي البند االجتماعية القدنة
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ات احلياة لكنها ليست السبب األول يف ذلك ألن مستوي ،واليت مت جتاوزها
 Fransois) ويقول فرانسوا شوني  تبقد حمدودة جدًا بعوامل داخلية.

Chesnia)  يف كتاب  )عوملة رأس املال( إن العوملة هي الرحم احملتمل
لنموذيف جديد من التنمية، منوذيف ينتج منطقًا غري معروف سابقًا 

ًا نسان نفس  في  مرتبطًا باملنافسة ال متعارض)لطلب مشرتك( جيد اإل
 معها.

 :عناصر العوملة
 للعوملة عناصر عدة هي:

القطب الواليات املتحدة األمريكية حيث باتت  :تعميم الرأمسالية -1
وهي تقود فعليًا سياسات واقتصاد العامل، ومل تبلغ  ،الوحيد يف العامل

 إمرباطورية يف التاريخ قوة أمريكا العسكرية واالقتصادية.

ت تطورات مذهلة يف عامل الكمبيوتر حيث حصل :ثورة املعلومات -2
تتيح لألفراد والدول واجملتمعات  وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

بعدد ال حيصد من الوسائل مثل )الكابالت مع بعٍض االرتباط بعضها 
 شبكات - لكرتونيالربيد اإل - الكمبيوتر - اإلذاعة - الفضائيات - الضوئية

 نرتنيت(.اإل

 مفهوم العوملة:
أي الفرتة  ؛ز مفهوم العوملة يف العقد األخري من القرن العشرينبر

وقد  ،اليت أعقبت تفكك االحتاد السوفيييت والكتلة االشرتاكية يف أوربا
رافق ذلك دعوة لتطوير حقوق اإلنسان والدنقراطية واجملتمع املدني 

أربعة يف ويصنف الباحثون مفهوم العوملة  .والنظام العاملي اجلديد
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 هي:، فأصنا

مرحلة حمددة من التاريخ أكثر  ؛ أي العوملة مرحلة تارخييةَعدُّ  .1
فالعوملة هي تلك املرحلة  ،كونها ظاهرة اجتماعية أو إطارًا نظريًامن 

 ها.حملَّ ْتاليت تلت احلرب الباردة وحلَّ
وهذا املفهوم يرتكز علد  :وعة ظواهر اقتصاديةمجم العوملة َعدُّ .2

سلة من الظواهر االقتصادية اليت تتضمن سلبصفتها وظيفة الدولة 
 حترير األسواق وخصخصة األصول وانسحاب الدولة من بعض وظائفها

ونشر التكنولوجيا وتوزيع اإلنتايف املصنع عرب  لصاحل القطاع اخلاص
 القارات من خالل االستثمار والتكامل بني األسواق الرأمسالية.

سقوط االحتاد ُعدة  فقد :هيمنة للقيم األمريكية العوملة َعدُّ .3
ودلياًل  ،السوفيييت وانهيار الكتلة االشرتاكية انتصارًا حامسًا للرأمسالية

علد تفوق التكنولوجيا األمريكية واملؤسسات املنبثقة عنها، فالعوملة 
من ونوٌع عن انتصار ظواهر التحديث يف الفكر السياسي األمريكي تعبري 

 بداًل من العوملة. (ةَكَرْماأَلـ )يسميها ببعضهم و ،اهليمنة األمريكية
حبكم ما حققت من  العوملة ثورة تكنولوجيا ومعلوماتية َعدُّ .4

 تطور هائل ونوعي وانتشار علد املستوى الكوني.
 :أبعاد العوملة

 ،العوملة ظاهرة مشلت خمتلف نواحي احلياة السياسية
قتصادية االالظاهرات الفكرية، وتعترب و التقنية، الثقافية ،االقتصادية

 ،والثقافية والتقنية أكثر أوج  العوملة انتشارًا ومشواًل وتطبيقًا يف العامل
 .ُبعدًاظاهرة أو  علد حدة، بصفتها سيتم عرض كّللذلك 
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 البعد االقتصادي للعوملة

 املظهر االقتصادي أكثر املظاهر اليت تغطيها وسائل اإلعالم
مايف املتنامي لألسواق الوطنية حيث تشري العوملة إىل االند وأكثرها جتليًا؛

يف السوق العاملية، وإىل حرية حركة البضائع والسلع واخلدمات ورؤوس 
أنصار العوملة أن االقتصاد ويرى األموال وعوامل اإلنتايف عرب احلدود، 

العاملي مندمج حيث مل تعد سياسة االقتصاد الوطين حمصورة يف أيدي 
ر التقليدية السياسية واالقتصادية الدولة الوطنية ألن العديد من العناص

قد  مكان التصنيع(، ،تدفق رؤوس األموال ،الوطنية مثل )تبادل العمالت
حيث تلجأ الشركات واملصانع الكربى إىل فتح  ،عليها تبدالت كبرية طرأ

ص األيدي العاملة ْخبسبب ُروباالسم نفس  فروع هلا يف أماكن بعيدة 
مل ويبية( لشركات االستثمار األجنيب، والقوانني الضريبية )إعفاءات ضر

 .لقةْطتعد سيطرة احلكومة الوطنية علد االقتصاد الوطين  ُم
هي  -بصفتها حقيقًة- االقتصاديِة العوملِة وإذا كانت ظاهرُة

كانت علد شكل تبادل السلع واملواد عن طريق أكثر وسائل وقد  ،قدنًة
ر و)السفن الشراعية النقل بدائية )احليوانات( وكذلك عن طريق البح

تطورات هامة حصلت يف تقنيات النقل وذلك بقيام فإن التقليدية( 
طرق مواصالت برية مت تطويرها باستمرار لتحمل األوزان الثقيلة مما 

كما جاء حتسني اآللة البخارية  ،مسح بنقل البضائع واألفراد بسهولة
-1840) يعاَماليت غطت أوربا بسرعة بني  وإنشاء اخلطوط احلديدية

( وكذلك السفن التجارية اليت تطورت باستمرار لتحقيق تطور 1880
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فاعلية وزيادة  ،ي يف زيادة التبادل التجاري بني خمتلف املدننوعي وكّم
العوملة االقتصادية، ثم جاء اخرتاع السيارة والطائرة والكهرباء وخمتلف 

 .اديةاالخرتاعات األخرى لتحقق نقلة نوعية أخرى للعوملة االقتص
ازداد  وجوًا و حبرًا اومع تطور وسائل النقل واالتصال بًر

التبادل التجاري بني العامل وازداد تبادل اخلربات وكذلك ازداد حجم 
وكل ذلك حقق بعدًا أكثر  ،نوعية التصنيع ْتاالرتباط العاملي وحتسن

ة احملتوى االقتصادي لظاهرة العوملُيَعدُّ تطورًا للعوملة االقتصادية حيث 
حتد هذه اللحظة أكثر جتليات هذه العملية التارخيية حضورًا يف حياتنا 
اليومية، فالشركات متعددة اجلنسيات تبدو كأنها الوعاء املادي الذي 

يف عالقات التكامل والرتابط الرئيسة حيتوي وينظم ويدير الكتلة 
وهي ال تقوم  ،االقتصادي بني خمتلف نقاط العامل البعيدة واملتفرقة

بتنظيم وإدارة هذه الشبكة املعقدة من عالقات الرتابط والتشابك 
تعيد أيضًا إنتاجها املوسع بصورة مستمرة فَحْسُب بل إنها الكونية 

اجلديدة( واملنظمة ـات گـالاتفاقيات )وليست ومضطردة علد الدوام، 
مظاهر بعِض العاملية للتجارة والسعي لتحرير التجارة الدولية سوى 

للعملية الرئيسة القتصادية اليت بدورها متثل أحد التجليات العوملة ا
ظاهرة تارخيية كربى هلا أمناط متعددة  تعدُّاليت  التارخيية للعوملة

 الوجود ومناهج متعددة احلقول.
تعود ظهور الشركات متعددة اجلنسيات ألول مرة إىل القرن 

تاجي من ارتبط وجودها بالسعي لعوملة النشاط اإلنإذ  ،التاسع عشر
خالل التجارة الدولية واالستثمار األجنيب املباشر، ويف مرحلة تالية من 
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خالل تدويل األنشطة املالية وبصورة أساسية عرب ربط وإدمايف األسواق 
الشركات متعددة اجلنسيات مسؤولة حاليًا عن أكثر من ُتَعدُّ حيث  ،املالية

ملي حركة اندمايف تزداد يشهد االقتصاد العاإذ  ،% من التجارة العاملية60
نخرط فيها البلدان النامية، فالعوملة االقتصادية متضي تو ،يومًا بعد يوم

قدمًا حنو األمام حيث تشهد عمليات اندمايف دولي لألسواق والسلع 
واليت يتم حتريكها بني الدول من خالل  واخلدمات ورؤوس األموال

ومتارس العوملة تغيريًا مل يسبق هلا مثيل يف املاضي،  املؤسسات املالية،
ويف ذلك املزيد  ،يف األوضاع االقتصادية الدولية ووسائلها مستمرًاجوهريًا 

 ملال.امن حترير التجارة العاملية وأسواق رأس 
 :العوامل االقتصادية للعوملة

عوملة االقتصاد مبراحل متعددة منها التجارة الربية مرةْت 
تسري يف  هيو ،حتد املرحلة احلاليةو - السكك احلديدية - بوسائل بدائية

 اجتاهني أساسيني:
س األموال ورؤ من خالل حتريك تفجر التدفقات النقدية :أحدهما

 تدويل الشركات وحترير التجارة العاملية.و

اصطلح أنة بعضًا إجنازات التقانة )التقنية الرفيعة( حتد : ثانيهما
وقد جتلد  (.د اجلديداالقتصا)بداًل من  (اقتصاد الشبكة)علد تسميتها 

 :ما يلي ذلك يف

علد رأس املال السهلة يف قدرة يتجلد : وهو عوملة سوق رأس املال -1
وباتت األسواق هي اليت تقرر ما إذا كانت  ،علد الصعيد الدولياالنتقال 

التدفقات املالية زادت حيث  ،الأو السياسة االقتصادية الوطنية جيدة 
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استثمارات ول قروض ورؤوس أموال حنو البلدان النامية علد شك
وخلق مهارة  ،فشكل كل ذلك مصدرًا خللق فرص عمل جديدة ،أجنبية

وتكنولوجيا جديدة وتشجيع الشفافية، وبات انتقال رؤوس األموال من 
واملستثمرون نلكون  فاملقرتضون ؛خالل التقانات اجلديدة سهاًل جدًا

وهنا  ، عملياتهم املاليةحرية ال سابق هلا للتوسع إىل أقصد حد ممكن يف
مفهوم العوملة عن تسارع وتعميق يف التدويل عرب قدرة أكرب علد يعبتر 

وظيفت  تتجلد تطور النظام املالي الدولي الذي بل إن  ،االنتقال الدولي
بعيد إىل حد يفسةر تأمني التوزيع الدولي لرأس املال الرئيسة يف 

ؤوس األموال بني املناطق بالتغريات اليت حدثت يف توزيع حركات ر
 الكربى يف العامل.

لي لرؤوس األموال جيب أن يسمح بتوزيع أوة االنتقال احلرة كما أنة
خار أن وضمن هذا التصور الفكري نكن لالّد ،أفضل لعوامل اإلنتايف

ل بشكل ستعَمونكن أن ُي ،ر حيث تكون العائدات أكثر ارتفاعًاستثَمُي
جز، وباتت حركات رؤوس األموال مستقلة حواأو أفضل من دون حدود 

ر عن نفسها حبركات رؤوس ، وختضع ملنطقها اخلاص وتعّببدرجة كبرية
أموال متواصلة بني ساحات مالية خمتلفة حيث أصبحت هذه الساحات 
بفضل حركات رؤوس األموال متصلة فيما بينها بقوة ألن كل ساحة 

ردود أفعال إذ إن  ،واقمنها تتأثر باملعلومات املشرتكة بني كل األس
 ،العاملني يف ساحة قيادية تنعكس فورًا علد الساحات املالية األخرى
 ،ونكن أن تصبح أكثر أهمية من أسعار التوازن اخلاصة بتلك الساحة

بسبب وضعها االقتصادي القوي األمريكية الواليات املتحدة وتتحكم 
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يف عملية الرئيس تلعب الدور فهي  ،% من اقتصاد العامل30-25حبوالي 
 العوملة املالية ودورًا حامسًا يف توجي  تطورات االقتصاد العاملي.

 ،خاصة التقانية منها ،إن التطورات املذهلة :تدويل الشركات -2
مسحت للوسائل احلديثة لالتصاالت للشركات الكربى أن حتدد مسبقًا 

 ،نطاق واسعاملعايري الغربية علد وأن تنشر  ،الذوق العاملي شب  املوحد
 ،معني من احلياةإىل منوذيف أصبح معظم سكان األرض يطمحون كما 

وذلك بتقليل املخاطر  ؛جديدةاسرتاتيجية لذلك كان علد الشركات وضع 
النامجة عن العمل يف سوق وحيدة وضيقة تعين للشركة خماطر جتارية 

 وكذلك ذوق اجلمهور املتبدل ،فاملنافسة نكن أن تفسد مواقعها ؛هامة
لذلك كان علد الشركات أن تبحث عن شركاء هلا أو  ،حنو منتجات جديدة

استثمارات هلا يف خمتلف مناطق العامل والبحث عن البلدان ذات املزايا 
فالتفوق يف امليدان التجاري سيتقرر من خالل قدرة الشركات  ،التفضيلية

دد علد تقديم منتجات أفضل لزبائنها إما بسبب جودتها أو طابعها اجمل
احلاسم علد أن يرتافق كل  مع البحث عن أفضل كلفة )أي أرخص كلفة 

بدأت شركات تتشكل  وعلد هذا األساس )احلاجات املتعددة( ،ممكنة(
وتتكاثر وترتسخ وتتجاوز اإلطار الوطين الضيق وتقيم منطقة عمل 

نتيجة الصعود القوي وكانت وتطور خاص وجمدد من نواح عدة 
نسيات التخفيف من السلعة التقليدية للدولة يف للشركات املتعددة اجل

ال تفقد فإنها هذه الشركات رغم َعْوَلمِة  لكْن ،امليدان االقتصادي
بالرغم من  تها،مرتبطة بدولكلٌّ منها تبقد الوطنية، بل جنسيتها 

اتساع ميدانها، فالدولة تشجع عمل الشركة وإن كانت متعددة اجلنسيات 



213  

مثل  يف األراضي الوطنية، ومعياريًة وضريبيًة قانونيًة بإقامتها بيئًة
 -األملانية  Bmwصناعة سيارات  -شركات مايكروسوفت األمريكية 

تويوتا اليابانية، فرغم وجود أفرع هلا يف مناطق أخرى إال أنها مرتبطة 
 ببلدانها بشكل قوي.

 والدةيعدُّ حترير التجارة العاملية بداية  :حترير التجارة العاملية -3
 1995تأسست يف األول من كانون الثاني اليت منظمة التجارة العاملية 

تعد  فلم ،حيث سجل إنشاؤها مرحلة جديدة يف تنظيم التجارة الدولية
موضوعًا لتشريع تطبق  بل صار نتيجة اتفاق بسيط بني عدة دول، 

/ بلدًا 34/ بلدًا عضوًا و/132وتضم هذه املنظمة / ،مؤسسة دولية
، ورسالة املنظمة األساسية بصالحيات متساويةيتمتع األعضاء  إذ ،مراقبًا

لشفافية يف األعمال إىل اات( الداعي ـگـيف مواصلة مذهب )التتمثل 
تعددية األطراف ومنع كل متييز، وانبثقت عنها أربعة واحرتام التجارية 

جملس لتجارة السلع، جملس لتجارة اخلدمات، جملس حلقوق  جمالس هي:
فكرية املطبقة يف التجارة، جملس للتعاون اجلمركي، وهناك أيضًا امللكية ال

ومن املمكن  جهاز تسوية اخلالفات املكلف بالتحكيم يف املنازعات الدولية.
أن تلعب هذه املنظمة دورًا تنظيميًا هامًا من خالل ممارساتها واستعمال 

 النصوص املعيارية واالتفاقات املعقودة واللجوء إىل التحكيم.

ن حترير التجارة اخلارجية يعين فتح حدود الدولة أمام البضائع إ
وبالتالي  ،والسلع وحترير جتارتها اخلارجية مع حترير األسعار الداخلية

أي حترير سعر النقد احمللي املعرب  ؛حترير معدالت صرف العملة احمللية
وقد  .لثالعامل الثاإىل دمج وهو يعد عماًل كبريًا بالنسبة  ،عن  بنقد أجنيب
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أن ترافق  إعادة  َةطيثبت أن الدخول يف هذه السوق ل  نتائج إجيابية شر
هيكلي،  ٍفيَُّكمع إجراء َت طينهيكلة عميقة وسريعة جلهاز اإلنتايف الو

فالشركات الكربى مثل )نايك( تقيم أنشطتها ذات الكلفة العالية من حيث 
ة اإلعالن عن أرباح اإلدارة( يف الواليات املتحدة بغي -التطوير -)البحث

ضرائب قليلة، بينما تنشأ فروع هلا حتمل االسم عن دفع متواضعة وبالتالي 
يف املناطق األخرى ذات األيدي العاملة الرخيصة والضريبة املتدنية أو نفَس  

بات  ، وهذا األسلوبجتين أرباحًا طائلةفإنها حتد اإلعفاء الضرييب، وهكذا 
 َجركات الكربى العمالقة يف العامل واليت تنتج املنَتلدى العديد من الش ًاعَبمتة

ولكن إىل جانب األرباح اليت جتنيها هذه  ،مع اختالف بلد املنشأنفَس  
كما تكسبها  ،يف البلدان النامية الشركات فإنها ختلق فرص عمل عديدة

خربات مرتاكمة يف جمال التصنيع والتقنية سوف تستفيد منها الدول 
و متزايد إن أحسنت التعامل معها وجنحت يف استثمارها النامية علد حن
انصهار شركات عمالقة أو استمرة ومع تطور هذه الظاهرة  .بطرق علمية

ورأمساهلا بعشرات أو مئات  ،لتصبح شركات أكثر قوةبعٍض مع بعضها دجمها 
 -الصناعات الصيدالنية -املصارف)املليارات من الدوالرات وبشكل خاص 

 .(صناعة السيارات -الصناعات الغذائية -االتصاالت -موسائل اإلعال
للعوملة يف عصرنا هي أن الرئيسة الظاهرة االقتصادية 

ة هي اليت تقود العوملة يف يةالشركات العمالقة فوق الوطنية وفوق القارت
وليست الدول أو احلكومات هي اليت  ،منطق يتج  إىل عامل بال حدود

إعادة رسم هي   الشركات العاملية الضخمة حيث إن ما تقوم ب ،تقودها
اخلارطة االقتصادية العاملية وزيادة سيطرتها وحتكمها يف األسواق 
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 العاملية وتوجي  سياساتها احلالية واملستقبلية.

 البعد السياسي للعوملة
وبعد انهيار االحتاد السوفيييت  ،القرن املاضيمثانينيات يف نهاية 

فبعد أن  ؛طلقت عملية عوملة سياسية جديدةان، واملنظومة االشرتاكية
حتاول عوملة والواليات املتحدة األمريكية كان كل من االحتاد السوفيييت 

 -األيديولوجيا -السياسة -الثقافة -منوذجها يف العامل )منوذجها يف الفكر
علد سيطر اآلن النموذيف الغربي )األمريكي( هو املنظام الدولة( بات 

 سياسية هامة هي:حتوالت انهيار االحتاد السوفيييت رافق حيث العامل، 

 مضموَنها ومن َثمة تالشيها.حركة عدم االحنياز  فقداُن -1

تصاعد قوة الواليات املتحدة وتأكيد قيادتها للعامل وقدرتها علد  -2
 النجاح واالنتصار.

احلركة املتناقضة اليت جتمع بني تكامل الدول وتفككها حبيث  -3
تكتالت إقليمية يف بروز يتجلد االجتاه األول  ؛هان متناقضانيتزامن اجتا

تقسيم الدول والوحدات يف االجتاه الثاني يتجلد و .خاصة بني عدة دول
السياسية القدنة وانبثاق دول جديدة وصغرية احلجم )استقالل الشعوب 

 .وبناء دوهلا القومية(
ياسية ألغت العوملة الكثري من املسافات السيف هذا اجملال 

وباتت الواليات املتحدة تلعب  ،وغريت الكثري من املناهج ،واالقتصادية
بسبب تنامي قوتها املعتمدة علد تفوقها العسكري الرئيس الدور 

واالقتصادي والسياسي والثقايف، وباتت القوة الوحيدة يف العامل القادرة 
الرئيسة املنتجة هي باتت كما علد التدخل يف أي مكان ويف أي وقت كان، 
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 .ملعايري السلوك السياسي
ويف ظل العوملة مل تعد الدولة الفاعل الوحيد علد املسرح 

متعددة اجلنسيات ومنظمات عاملية  جانبها هيئاٌتفإىل  ،السياسي العاملي
ومجاعات دولية وغريها من التنظيمات اليت تسعد إىل حتقيق املزيد من 

العوملة بأن إىل القول بعٌض ب ويذه .الرتابط والتداخل واالندمايف الدولي
إىل  أو بعٍض منها سوف تؤدي إىل نقل سلطات الدولة واختصاصاتها

وهي بذلك حتل حمل  ،مؤسسات عاملية تتوىل تسيري أمور العامل وتوجيه 
  .الدولة وتهيمن عليها

الواليات املتحدة األمريكية كما تتجلد العوملة سياسيًا مبحاولة 
خاصة يف ما يتعلق بالدنقراطية  ،د العاملوالغرب فرض مناذجها عل

إذا كان ذلك متماشيًا مع مصاحلها  ،وقضايا حقوق اإلنسان وحقوق املرأة
كية مع َلنكن أن تتعايش مع أنظمة استبدادية وَماالسرتاتيجية إال أنها 
وغض النظر عن الكثري من القضايا اإلصالحات املطالبة بقليل من 

سلطة  إضعاُفيَعدُّ وعلد العموم . ها ذلكاجلوهرية إذا اقتضت مصاحل
يف جماالت االقتصاد واملعلومات ِئها دوَرها الدولة ووضع معايري عاملية ألدا

 أهمة أثر للعوملة. بشكل خاص
إذا كانت السياسة هي من أبرز اختصاصات الدولة القومية 

 واليت حترص علد عدم التفريط بها ضمن نطاقها اجلغرايف ،الوطنية
وهذا احلرص ضمن اجملال الوطين بعيدًا عن  ،وجماهلا الوطين ياسيوالس

أشد االرتباط مبفهوم السيادة الوطنية يرتبط التدخالت األجنبية 
، وصالحياتها علد شعوبها وأرضها وثرواتهاسلطاتها وممارسة الدولة 
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كما أن السياسة وبنتيجة  .الدولة هي نقيض العوملةنكن القول: إن 
اليت  عملية ستكون أكثر األبعاد احلياتية مقاومة للعوملةتطبيقاتها ال
وربط  والسياسية انكماش العامل وإلغاء احلدود اجلغرافيةيتمثةل فيها 

واجملتمعات واألفراد بروابط تتخطد الدول واالقتصادات الثقافات 
بعد أن فالدولة  ؛وتتجاوز سيطرتها التقليدية علد جماهلا الوطين واحمللي

مًا الوحدة االرتكازية لكل النشاطات والقرارات والتشريعات كانت دائ
جمرد وحدة ضمن شبكة من العالقات والوحدات الكثرية يف العامل صارت 

فالقرار الذي يتخذ يف عاصمة من العواصم  ؛تزداد انكماشًا وترابطًا
والتشريعات  ،العاملية سرعان ما ينتشر انتشارًا سريعًا إىل كل العواصم

واالنتخابات اليت  ،ص دولة ما تستحوذ علد اهتمام العامل بأسرهاليت خت
 .جتري يف بلد ما تستقطب اهتمام العامل بأسره

يف النظام  (الدولة)إن ضعف القاعدة املعيارية الكالسيكية ملفهوم 
وفق  تشكيلها إعادَةبل )العوملة( ال يفرتض زوال الدولة  العاملي اجلديد

الفاعلني علد الصعيد الدولي  زايدفترار. مفاهيم جديدة تتطور باستم
املمكنة االتصال ونوعيت  وطرق  وتنوعهم والتنامي الضخم يف كمية 

وتتطلب إعادة  ،يؤدي إىل تشكيل تصورات جديدة حول وضع الدولة
بعٌض لذلك يرى  ،التقليد واحلداثةمفهوَمي تعريفها بني التشكيل إعادة 

غة جديدة تتبلور ويعاد رمسها تبعًا أن علد الدولة أن تعي أن إعادة صيا
لتطور التدفقات االقتصادية والثقافية وتدفقات االتصال، وأن هناك 
إعادة بناء كاملة للفضاء الذي مل يعد حمددًا وفق منطق إقليمي أو من 
خالل التثبيت السياسي للحدود، فالفضاء يعاد بناؤه أكثر فأكثر تبعًا 



218  

التجارية وانتقال البشر واالتصاالت، السرتاتيجيات الشركات والدارات 
وتبتعد بتبدل الفضاء، هذا بوضوح شديد عن منوذيف )الدولة( 
 ،الكالسيكية، ومع ذلك ومهما تطورت العوملة فإن الدولة سوف تستمر

 .وطرق قيامها بوظائفها يتصاعد حول املبادئ املكونة هلا وإن كان اجلدل
رة يتجاوز مفاهيم )السيادة التفكري بالدولة املعاصأنة من املالحظ 

 ،قليم( اليت تشكل املبادئ الثالثة األساسية للدولة التقليديةواألمن واإل
الشركات  -دور اجملتمع املدنيحملَّ  ليحل يرتاجع ن دور احلكومات قد أو

 أمسائها.العابرة للقارات مبختلف 

 التحديات اليت تواج  الدولة يف إطار العوملة:
 :تواج  الدولة يف إطار العوملة حتدياتثالثة هناك 

فالدولة هلا إقليم  يتصل بعملية جتاوز اإلطار اإلقليمي: التحدي األول
حمدد وتضفي طابعًا مكانيًا علد فكرة االنتماء السياسي، وامتيازات 
 ؛الدولة اليت كانت متارس يف إقليم حمدد وحمدود أخذت اليوم بالتناقص

ية يسمحان مبعاجلة املعلومات واألوضاع وتقدم املعلوماتاالتصاالت فثورة 
القائمة يف خمتلف بلدان العامل يف وقت حقيقي وقياسي، مما حيصل 
جتاوز واسع علد اإلطار اإلقليمي اخلاص بالدولة من دون أن تفقدها 
، طابعها القومي أو الوطين ولكنها جردت الدولة من الكثري من امتيازاتها

عد قانونية وفق الظاهرة اجلديدة تسعد إىل إقامة قوا حتد جعلتها
 )العوملة(.

يف حيث أدت عوملة املبادالت  هو الالمركزية السياسية: الثانيالتحدي 
االقتصادية  الظاهرةيف هذه إىل تقوية دور الفاعلني خمتلف اجملاالت 
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، ممن يسعون إىل دور أكرب يف سياق المركزية القرارات بالدرجة األوىل،
ختلفة إىل االستثمار االقتصادي حبريةة أكرب لذلك حيث تسعد الشركات امل

 .تعمل علد إضعاف املركزية املتشددة
ن إحيث  :هو حتدي طبيعة النضال السياسي املالئم الثالثالتحدي 

الصراعات حول الدولة متثل الرهان الرمزي األقوى للتطلع إىل فضاءات 
حلد من سياسية أوسع قادرة علد تنظيم العوملة وفق مصاحلها وا

النموذيف األوربي الذي يقوم أساسًا علد ختلي الدولة  ؛ ويعدُّاالستبعاد
الطوعي عن بعض مظاهر السيادة لصاحل كيان إقليمي تتج  حنو الوحدة 

علد العوملة  مثاٍل خرَي الوحدة السياسيةحنو  ورمبا الحقًا ،االقتصادية
 .مبختلف أبعادها

 البعد التقين والثقايف للعوملة

لألبعاد  حامل عظم الباحثني علد أن البعد التقين هوجيمع م
ساهم التطور  األخرى )السياسية، االقتصادية، االجتماعية( للعوملة، حيث

بل  ،نرتنيت يف هذه الظاهرةاخرتاع اإل ىلإالتقين منذ اخرتاع العجلة 
دورًا مهمًا يف عملية متعددة وبطرق خمتلفة تلعب التقنية احلديثة 

كما أن البعد الثقايف للعوملة والوعي احلداثوي  ،رورية هلاالعوملة وهي ض
هو مسعد لتحطيم القيم واهلويات التقليدية للثقافات التقليدية 

وبصفة عامة للقيم  ،والرتويج للمفاهيم احلديثة وخاصة الغربية منها
االستهالكية، وقد ارتبط البعدان )التقين والثقايف( ارتباطًا وثيقًا حتد 

علد مساريهما من اجملازفة بسبب تالزم ضربًا ل بينهما يكون يكاد الفص
 املستوى الكوني.
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منظومة مركبة ومتجانسة من القيم بصفتها فالثقافة 
عن خصوصية وهي وسيلة التعبري والتقاليد واألحالم واآلمال واإلبداعات 

تسود أنواع وأشكال بل جمموعة بشرية وليست هناك ثقافة واحدة كلت 
عددة منها ما نيل إىل االنغالق والعزلة ومنها ما يسعد ثقافية مت

وهناك ثالثة مناذيف من اهلوية الثقافية خبصائصها  .لالنتشار والتوسع
 .االختالف، والتعدد، والتفرد هي:

داخل القبيلة أو الطائفة أو جتسيد ِللـُهـِويةة الفردية  :التفرد -1
 ه الفردي.احلزب حيث يدافع الفرد عن استقالليت  ومتيز

حيث يتم الدفاع عن جتسيد ِلـلُهِويةة اجلماعية،  :التعدد -2
 اإليهاليت ينتمي عن اجلماعة بدفاع الفرد اخلصوصيات املكونة للجماعة 

 إن اختلفت عن باقي اجلماعات حتد ضمن الدولة الواحدة.
حيث ، الثقافية القومية أو الوطنية: جتسيد ِلـلُهِويةة االختالف -3

عن باقي األمم وخصائصها اليت متيزها الفرد بعناصرها يفتخر 
 والقوميات ويدافع عنها أمام الثقافات األخرى.

بأنها ذلك املركب املتجانس من الذكريات أيضًا الثقافة ُعرتفت 
والتصورات والقيم واإلبداعات والرموز والتطلعات اليت حتفظ جلماعة 

ألصيل عن اخلصوصية التارخيية ر ااملعبتوأنها  ،بشرية هويتها احلضارية
 ،احلياة ،الكون) مة من األمم وعن نظرة هذه األمة إىل األشياءأألية 

اهلوية الثقافية ليست معطد ثابتًا أو جاهزًا ونهائيًا بل إال أن  ..(.اإلنسان
تتطور يف اجتاه االنكماش أو االنتشار وهي تغتين بتجارب أهلها 

إخفاقاتهم( وأيضًا باحتكاكها سلبًا أو  جناحاتهم، ،تطلعاتهم ،)معاناتهم
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 .املتمايزة عنهاإجيابًا مع اهلويات الثقافية 

ما يسمد بالثقافة الشكلية املعتمدة يف تكوينها علد الصور مثة 
السمعية والبصرية وهي تؤدي إىل )تسطيح الوعي( أي جعل  مرتبطًا مبا 

عن الغوص  نفعالي بعيدًااجيري علد السطح من صور ذات طابع شكلي و
إىل عمق القضايا ومعرفة كافة أو معظم أبعادها وجوانبها وتكوين الرأي 

حتجب الفكر والعقل وتثبتطهما وتعطل من خالل تلك الصور وبالتالي 
 فاعليتهما ودورهما.

 :العالقة بني العوملة واهلوية الثقافية

الغرب( ليس  -يف الدول واجملتمعات اليت قادت العوملة )أمريكا
حيث تسعد تلك  ،تناقض أو مشكلة بني العوملة واهلوية الثقافية مثة

علد القوى إىل تعميم منط ثقافتها وحتد منط عيشها بأدق تفاصيل  
وبغض النظر  ،العامل، أما يف الدول واجملتمعات اليت تتفاعل مع العوملة

فهناك إشكالية بني العوملة واهلوية الثقافية ألنها  ،عن موقفها منها
ونكن حتديد  العاجِز عن تعميم ثقافت .من موقف الضعيف  تنطلق

 :علد النحو التالي اإلشكالية

اهلوية الثقافية تدافع العوملة تسعد حنو الوحدة والنمطية بينما  -1
 .عن التنوع والتعدد

العوملة تهدف إىل القضاء علد احلدود واخلصوصيات املختلفة  -2
اهلوية الثقافية إىل االعرتاف بعامل تسعد ودجمها يف جمتمع عاملي، بينما 

 االختالف وترفض الذوبان.

اهلوية تبحث والالحمدود بينما والشامل العوملة تبحث عن العام  -3
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 الثقافية عن اخلصوصية.

 : وسائل انتشار العوملة يف اجملال الثقايف
 هواتف. ،أقراص مدجمة ،جمالت ،جرائد ،نرتنيتإ ،فضائيات -1

 األفالم. ،املوسيقا ،لرسوم املتحركةا الوسائل الفنية: -2

بصفتهما  الفرنسية يف التواصل، واستعمال اللغة اإلنكليزية اللغة: -3
 .اثنتني من أهمت اللغات العاملية وأكثرها انتشارًا

 التعليم. ،الرتبية ،اإلعالم -4

الغرب وأمريكا اجتماعيًا بحيث يتم التأثر  التأثري القيمي: -5
 وثقافيًا.

 :والعوامل الثقافية االتصال
سريورة نقل األفكار واملعلومات والرسائل يقصد باالتصال 

أصبح النقل السريع جدًا مظهرًا أساسيًا للمجتمعات املعاصرة إذ وتلقيها 
)الرابطة  ىلإاضطرت )الرابطة العاملية لوكالة اإلعالن( إىل تغيري امسها ف

ال هي الظاهرة الراهنة باتت عوملة االتص إذالدولية لوكالة االتصاالت( 
اليت متيز تطور االتصال ومنوه مبا يف ذلك حركة تدويل شبكات االتصال 

االتصال والتقانات حبسب العامل كل  يسمد ، فصار ونظمها وحمتواها
لسهولة نقل املعلومة وسرعتها  القرية العاملية(/اجلديدة )بالقرية الكونية

حتد باتت التقانة ذاتها واليت كبرية من سكان الكرة األرضية إىل أعداد 
وكأنها امتداد جلسده، والتقانة بذلك معها   ُفيتَكهي من صنع اإلنسان ُت

ليست وسيلة متكن اإلنسان من إخضاع الطبيعة بل إنها تسمح باحتاد 
وهي مصدر انسجام ، فاإلنسان مل يعد إال عنصرًا يف  ،اإلنسان مع العامل
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لكرتونية بذلك جعلت الوسائط اإلو ؛عامل كبري يتفاعل في  كل شيء
هم إىل نظام كوني تكون كل انتماَءالناَس َيُعوَن خبالف الوسائط األخرى 

 حيث نكن  توحيد البشرية يف أسرة واحدة. ،العناصر في  مرتابطة

وحبسب ماكلوهان فإن كل البشر يقومون منطقيًا بالتواصل 
انة تسمح بالوصول ويرى آخرون أن التق .والتفاهم يف دنقراطية ضخمة

نها تتسامد علد الفوارق االصطناعية اليت تنتجها أإىل انسجام عاملي و
الدول مبا نهد لتدمري قيم اجملتمع القديم وينشر الشعور بفسيفساء 

يعتقد انتفاء احلاجة إىل بعضًا حتد أن  ،عاملي وبعامل متزامن ومباشر
فتاءات يومية ذات االنتخابات ألن الوسائط اجلديدة تسمح بإجراء است

أي أن الرأي العام نكن أن حيكم بشكل مباشر وبالتالي  ؛نتائج فورية
والتقانات  نرتنيتإمكانية عودة الدنقراطية املباشرة من خالل اإل

 األخرى كالفيسبوك والتويرت واليوتيوب.
الواليات املتحدة والدول األخرى من العصر الصناعي خرجت 

كرتوني الذي يتحدد في  شكل اجملتمع علد للتدشن العصر التقين اإل
بتأثري الثقافة والعلوم  االقتصادي ،االجتماعي ،النفسي ،الصعيد الثقايف

لكرتونية وخصوصًا يف ميدان احلواسيب واالتصاالت حبيث إن التطور اإل
وأعلن  ،التقين أحدث تأثريًا متباداًل بني الدول واليت أصبحت مرتابطة

وأدت إىل عزل القيم  ،الوطنية يف الكثري من األوج  أيضًا نهاية للسيادات
عن عرشها، ومع ذلك فإن مساتها  ،يف النظام العاملي اجلديد ،القدنة

ن خاصة يف ما يتعلق اجلديدة مل تتكون بعد بل هي يف طور التكّو
اليت ال تستطيع مقاومة تلك السيادة  ،بالسيادة الوطنية واألمن الوطين
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املواطنني واجملتمع املدني وهذا يستدعي من  ،تصالجمتمعات وشبكات اال
املوجودين يف عامل تتشاجر علي  الدول والشركات املتعددة اجلنسيات أن 

حيث أدت التحوالت التقنية املتميزة إىل ظهور  ،يتكيفوا مع العوملة
د العامل بشبكات زّوومنطق جديد جملتمع خيتزل كل شيء في  باالتصال، 

باتت مظاهر التقدم والتحسينات بكل أنواعها  اتصال خمتلفة حيث
تستجيب للمتطلبات اجلديدة وللمستهلكني من حيث درجة الوضوح 
العالية وتعدد األغراض وسهولة احلركة ونظام التشغيل، ونثل اهلاتف 

لتحرير املستخدمني من اإلكراهات اليت  شيوعًاالنقال املظهر األكثر 
البقاء حيث يتيح هذا النظام إمكانية  )اهلاتف األرضي(، يفرضها السلك

نرتنيت ظاهرة نوعية جيب اإلوُيَعدُّ مكان،  كان يف أيت تصال مع أّيعلد اال
معظم و ،غري عادي لتدويل االتصالكون  ناقاًل حيث من التوقف عندها 

البلدان معنية ب  عمليًا ومتصلة بالشبكة، وقد قدمت احلكومة 
احلل لكل مشاكل بوصفها ومات األمريكية الطرق السريعة للمعل

التسلية املتاحة، بوسائل اجملتمعات املعاصرة من الرتبية إىل الصحة مرورًا 
نرتنيت رغم نوعيتها ليست إال يف بدايتها كما يقول ولكن ثورة اإل

يقدر أن ما حتقق إذ ميخائيل نلسون الباحث األمريكي يف هذا اجملال 
 .% مما ينبغي فعل 2 يشكل بالكاد نسبة

لقد أصبح النقل الفوري للمعلومة ينظر إلي  كمثل أعلد ينبغي 
ولعلة  .هدف البحث عن احلقيقة لةَحبشكل ما َم بلوغ ، وبات هدفًا حيّل

عوملة االتصال يزيد علد  (BBC-CNN) تطور شبكات اإلعالم املتواصل
ويسجل ذروة النقل الفوري حيث  ،من حيث مشوهلا ألحناء الكرة األرضية
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نا نعيش يف عامل ترتكز في  املعلومات يف كل وقت ويف كل مكان أصبح
 ،وباتت وسائل اإلعالم تصنع اخلرب بطريقتها اخلاصة ،وجبهد قليل

أو مشاهد لتعبئة  وختتار املواضيع اليت ستعاجلها من خالل عرض صور
والسماح  ،الرأي العام حول قضية ما أكثر من شرح ما جيري عقالنيًا

يف  (لذلك فإن مستخدمي وسائل اإلعالم )من تلفزة وغريها ،بالتفكري في 
لذلك يكون  ،جمتمع مشبع باملعلومات ال يستطيعون االحتفاظ بكل شيء

أو املتلقي واملشاهد،  للخرب األول الصورة األقوى فعالية أكثر علد املستهلك
ال يتابع التصحيحات املتلقي أو املشاهد قد ألن  ،بغض النظر عن صواب 

حتصل علد اخلرب فيما بعد حتد باتت الشركات اخلاصة نكن أن اليت 
املهتمة باملعلومات واالتصال عابرة للجنسيات وعمالقة، وتشهد حاليًا أكرب 
ظاهرة لرتكيز رأس املال يف التاريخ االقتصادي كل ، فإذا كانت صناعة 
الطائرات العسكرية واملدنية يف أمريكا هي القطاع االقتصادي األول 

 ،سينما ،وج  للتصدير فإن الصناعات التقانية والثقافية )برامج تلفزةامل
قطاعًا ُتَعدُّ سطوانات مدجمة(، تأتي يف املرتبة الثانية وهي بهذه الصيغة أ

أساسيًا للمبادالت التجارية الدولية حيث باتت األفالم األمريكية تغزو 
رنسا اخنفضت السوق األوربية وتفرض منطًا معينًا من الثقافة، ففي ف

% 34% إىل 53من  1993-1982حصة األفالم الفرنسية بني عامي 
لتحل حملها األفالم األمريكية، بينما يف بريطانيا فإن إيرادات األفالم 

، وعلد الربيطانيةفالم % إليرادات األ3% مقابل 97األمريكية تبلغ 
% 73ل % مقاب17مستوى أوربا كانت إيرادات األفالم األوربية عبارة عن 

لألفالم األمريكية مما يعين عوملة الثقافة إىل جانب الوجوه األخرى 
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 للعوملة.
إن تطور الثقافة العاملية ينبغي أن يكون سببًا ونتيجة التصال 
أفضل بني الشعوب، ولكن الثقافة العاملية تبند حاليًا علد أساس السوق 

دورًا من الدرجة التقانات اجلديدة للمعلومات واالتصال وتلعب  العاملية.
 -األوىل يف عملية العوملة اجلارية حاليًا وهي تقوم يف خدمة االتصال 

التقانة وميادين التبادل املادي والالمادي األخرى لتوسع يف نشرها 
 ومداها علد كل أحناء الكرة األرضية.

أما علد الصعيد الثقايف فهناك رأيان متناقضان األول أمريكي 
افة كليًا مثل  مثل االقتصاد علد مبدأ )دعوا الناس يدعو إىل حترير الثق

إن  .يم ثقوا حبسهم السليمـدعوا هلم حرية التقي -ما يريدون  ايشاهدو
 يفاجلزاء الوحيد املطبق علد منتج ثقايف جيب أن يكون فشل  أو جناح  

 .مدى انسجام  مع ذوق املستهلك(هو السوق 
ن وخاصة واألوربيسلعة أما عبارة عن يف مفهومهم الثقافة و

فرنسا فال يؤيدون هذا املفهوم وال يرون أن الثقافة جيب أن ختتصر يف 
مفهوم التبادل التجاري ألن الثقافة عندهم هي األفكار والعادات 

جمموع أعضاء اجملتمع، ولذلك فإن  تناقلهاواملعتقدات اليت يتقامسها وي
لشعب ما وتلعب الثقافة ترتبط باملوروث األخالقي والتارخيي والفين 

لعامة، وهلذا جيب محايتها من ادورًا يف التماسك االجتماعي واملصلحة 
لذا وحتت الضغط الفرنسي وافقت منظمة التجارة العاملية  أجل حفظها.

الثقافة كما حررت القطاعات التزام حترير علد عدم إكراه البلدان علد 
 االقتصادية األخرى.
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االتصال تلبية املعايري التقنية العوملة احلقيقية لوسائل تتطلب 
نرتنيت جبعل تبادل املعلومات بني خمتلف وتوسيع بروتوكول اإلنفِسها، 

إذ يعدُّ  ،احلواسيب ولغاتها املتنوعة وتبعًا للطرق األكثر تنوعًا أمرًا ممكنًا
والتوافق فيما  مأثرة حقيقية تلك اليت تسمح لتقنيات خمتلفة بالتعايش

التقانات والتطبيقات النامجة عنها يعد نقطة  والتوافق بني .بينها
، وممكن هنا كافة الفعلي يف أحناء العاملإىل التطور أساسية بالنسبة 

فاملسافة الفاصلة بني  ؛التذكري مبثال عن اخلطوط احلديدية يف أوربا
خطي السكة أصبحت تدرجييًا واحدة لدى كل الشركات بغية استعماهلا 

وطين األوربي والعاملي، ولكن التزال شبكة بشكل موحد علد الصعيد ال
 اهلاتف اجلوال تعاني من معضلة عدم التوافق بني أهم منظومتني:

علد ( وهي تسيطر Gsmاملنظومة العاملية لالتصال املتحرك ) -1
 .أوربا

 .( يف أمريكاAmrمنظومة النافذة املتعددة عرب توزيع الرتميز ) -2

 ،عن بعضبعضهما بعيدتني ليستا وهاتان التقنيتان للهاتف اخللوي 
فاألوربي ال يستطيع استعمال هاتف  اخللوي يف  ،كليًامتعارضتان ولكنهما 
ومن  ،وقد ال  يستطيع األمريكي استعمال هاتف  النقال يف أوربا ،أمريكا

حدى املنظومتني عاملية كما هو احلال إاملمكن أن يتطور الوضع لتصبح 
 ص املعلوماتية.يف مناذيف أشرطة الفيديو وأقرا

نرتنيت إمكانية مدهشة التقانات اجلديدة وخاصة اإلُتَقدتم 
وبالتالي  ،للوصول إىل املعلومة العلمية يف خمتلف أحناء الكرة األرضية

وخاصة اجلامعيني  ،دورًا هامًا يف االنفتاح العاملي علد البقيةلعبت 
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ملنتجات والباحثني حيث يستطيعون الوصول إىل بنك املعطيات وآخر ا
 العلمية، وبات العامل اجلامعي والبحثي يشكل احملرك احلقيقي لتطور

والفرصة  .لكرتونيةنرتنيت علد الرغم من االزدهار اهلائل للتجارة اإلاإل
 :النقاط التالية نرتنيت للبلدان تتلخص يفاليت تقدمها شبكة اإل

 التعليم من خالل النفاذ إىل املعرفة واملكتبات واملدرسني -1
 واجلامعات املختلفة.

تشجيع الدنقراطية من خالل الرتبية الضمنية علد التعبري احلر  -2
 .قلأراقبة مبأو ، والنقاش دون مراقبة

زيادة تعبئة الرأي العام الدولي وإعالم  مبا جيري يف البلدان  -3
حماصرة صحافة حرة ووذلك النعدام خاصة عامة، واالستبدادية منها 

 .حرية الرأي فيها

 أهّممن هذه األخرية وإضعاف سلطة الدولة يف احتكارها لإلعالم  -4
 مسات العوملة.

 :عوملة األفكار

فإذا  ؛إن عوملة األفكار بدأت منذ الثورة الفرنسية :نكن القول
تدني مستوى إىل سبب مباشر هو كان االنفجار الثوري يف فرنسا يعود 

ر عن أظهر أن  كان يعّباملعيشة وزيادة الفقر فإن تعميم  يف أوربا 
للربجوازية تصاعٍد تطورات أساسية يف جمتمعات النظام القديم كل  من 

وقد عرف القرن  .انتصار األفكار الليرباليةمن و ،النظم اإلقطاعية َبَلَق
الثامن عشر ثورة يف األفكار انتشرت سريعًا يف أوربا وساعدها علد ذلك 

ت مترد علد األرض وأخذت وكذلك حدثت حركا ،إنشاء مجعيات فكرية
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املوجة الثورية جتتاح دواًل عديدة منها املستعمرات اإلنكليزية 
بلجيكا( لذلك مل تكن الثورة الفرنسية  ،يرلندا، إواضطرابات )بريطانيا

وكان  ،حبسب جاك غودشو إال مظهرًا لثورة غربية أو بشكل أدق أطلسية
، وعلي  بدا أن قويٌّ خارجيٌّصدى وقراراتهم لعالقات الثوار الفرنسيني 

وخاصة عندما أنشأ الفرنسيون  1789عوملة األفكار انطلقت اعتبارًا من 
إعالن )حقوق اإلنسان  (1789آب  26)اجلمعية التأسيسية يف 

الذي )أن البشر يولدون ويبقون أحرارًا ومتساوين يف احلقوق(  :واملواطن(
مرتكزات أيضًا بل طرح  ،مل يكن فقط نثل صك وفاة النظام القديم

شرعة حقيقية للدنقراطية بوصف   ،اإلعالُن رَفوَع ،لاجملتمع املقِب
وأصبح عقيدة  ،صدى كبريًا يف العامل الغربي ،السياسية واالجتماعية

رجم حيث ُت ،وأساسًا للدساتري الفرنسية وأغلبية الدساتري العاملية ،للعصر
اإليطالية  ،انيةاألمل ،إىل اإلنكليزية 1789اإلعالن منذ عام هذا 

هكذا أثرت الثورة  ؛اإلسبانية، وكان انتشاره سريعًا يف بقية أحناء أورباو
الفرنسية بقوة بتصديرها ملثلها العليا األساسية إىل الشعوب األخرى 

فوق كل القوميات اخلاصة وطنًا فكريًا وشكلت )كما كتب توكفيل 
 (.نني في من كل األمم أن يصبحوا مواط مشرتكًا استطاع البشر

طن الذي أعلنت  الثورة الفرنسية اإعالن حقوق اإلنسان واملوإن 
 ،قهروكان أمرًا ال ُي ،حدود البالد وانتشر عرب العاملجتاوز بشكل سريع 

يف أوربا وأمريكا الالتينية  الكبرَي َمِهْلُموطوال القرن التاسع عشر كان اْل
 ،1812اإلسباني عام أثر يف الدستور إذ  ،لكل حركة سياسية واجتماعية

وتبناه ثوار أوربا اجلنوبية واملستوطنون يف أمريكا الالتينية، وأدخلت 
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كما أن عصبة األمم اليت . إىل اليابان والصني يف القرن التاسع عشره أفكار
جاء إنشاؤها تلبية ملبادرة الرئيس األمريكي توماس ويلسون واليت 

هي )حمكمة العدل الدولية أنشئت فيها أول سلطة قضائية دولية دائمة 
عوملة  ّدَعُت (بني الدول اتالدائمة واليت تكون مهمتها الفصل يف اخلالف

 استنادًا إىل ما ورد يف ذلك اإلعالن. لألفكار
وحتد عشية احلرب العاملية األوىل بقي اإلعالن الصيغة 
التقليدية وأعيد إنتاج  مع بعض التعديالت يف العديد من الدساتري 

حقوق اإلنسان األساس  ارتاألمريكية اجلنوبية وتدرجييًا ص -ةاألوربي
القانوني حلفظ السالم بني األمم ممهدًا للمبدأ الذي قاد إىل إنشاء منظمة 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أقرت  اجلمعية ويَعدُّ  األمم املتحدة.
ة لألفكار أيضًا عومل 1948كانون األول عام  10العامة لألمم املتحدة يف 

األمم و املثل األعلد املشرتك الذي ينبغي علد الشعوببصفت  والثقافة، 
بلوغ  لكي يسعد كل أفراد اجملتمع وكل أعضائ  جاهدين مجيعها 

لتنمية احرتام هذه احلقوق واحلريات وتأمني االعرتاف بها وتطبيقها 
 عامليًا.

ذت العشرين اختالقرن ويف نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
حيث مت  ،األفكار االشرتاكية والشيوعية بعدًا عامليًا يف سياق عوملة األفكار

إنشاء األممية الثانية اليت كان معاصروها يسمونها باألممية االشرتاكية 
ويف بداية القرن  ،اليت مجعت القوى االشرتاكية يف أوربا كلها وأمريكا

 العشرين بدأت بالدخول إىل  قارات أخرى.

ممية الثالثة )األممية الشيوعية( فوضعت للمرة األوىل أما األ
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مشروعًا ثوريًا عامليًا )بهدف عوملة األفكار( يهدف إىل توحيد الربوليتاريا 
 يف البلدان الصناعية والشعوب اخلاضعة، وقد أعطت الثورة الروسية دفعًا

حدد اسرتاتيجيتها يف توحيد القوى ولتأسيس األممية الشيوعية،  قويًا
احلركات العمالية يف البلدان الصناعية املتقدمة،  ثالث الكربى وهي:ال
ويف  .دة، وروسيا السوفييتيةحركة التحرر الوطين للشعوب املضطَهو

الدنقراطية الليربالية والدنقراطية املسيحية، كلٌّ من املقابل كانت 
 أطراف  كلٌّل حتاول نشر أفكارها عرب العامل مما مهد حلصول صراع مثة

اليت سعت كل واحدة منها إىل  (االشرتاكيةوالليربالية، و)الكاثوليكية،   من
 عوملة أفكارها ومنوذيف تفكريها.

إن تلك العوامل شكلت األرضية للعوملة الفكرية إن مل تكن 
ولكن جيب اإلقرار بأن العوملة احلديثة  ،العوملة ذاتها مبفهومها احلديث

عن أي عوملة عرفتها البشرية عرب  متيزهااليت تتمتع ببعض اخلصائص 
 ،ثقافيًا، تارخيها واليت كانت عبارة عن ممارسات يف العوملة اقتصاديًا

والعوملة  .نكن أن تطلق عليها تسمية العوملة مبفهومها احلديث ولكن ال
اجلديدة تتعلق بتحالف بني جتديدين يف األنشطة البشرية )االقتصاد 

االقتصاد  إذ يرتكز علومات واالتصاالت(اجلديد + التقانات احلديثة للم
 :، وهياجلديد علد ثالثة عوامل جديدة جذريًا

 بسرعة وسهولة. قدرة رأس املال علد االنتقال عرب احلدود -1

التنظيم املتعدد اجلنسيات لإلنتايف يف شركات مل تعد تعمل يف  -2
 القدنة.والوطنية األطر القومية 

 حترير التجارة العاملية. -3
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جاءت الثورة الفرنسية واليت نشرت األفكار االشرتاكية يف  ثم
واختذت طابع عوملة األفكار، وكذلك يف مرحلة احلرب الباردة حيث  ،أوربا

 ينبغي لكْن حاول كل من املعسكرين فرض أفكاره ومنوذج  علد العامل.
اإلقرار بأن العوملة قد أدت إىل صياغة جديدة للعامل سياسيًا واقتصاديًا 

جديد جتري من  بناٍء واضح لظواهر سابقة وإعادِةَهْدٍم جتماعيًا من وا
 ،ففي السابق كان مثلث )الرأمسالية ،يف خمتلف بقاع الكرة األرضية

للعامل، أما اآلن فبات مثلث الرئيس ك العامل الثالث( هو احملّر ،االشرتاكية
ة( هي احملركة البلدان الغني ،األسواق املالية ،)الشركات املتعددة اجلنسيات

مما يعين حصول تطور نوعي علد القيم واملفاهيم   للعاملالرئيسة 
 .واألفكار

 :العامل الثالث والعوملة
 العامل الثالث: يف لعوملةاهناك ثالث رؤى جتاه 

تعتقد أن العوملة ظاهرة إجيابية ينبغي علد اجلميع التعامل  :األوىل
 تركيا منوذجًاوُتَعدُّ يعتقدون، معها واللحاق بها ألنها عملية حتمية كما 

 من خالل سعيها لالنضمام إىل االحتاد األوربي. لذلك

الرؤية النقدية للعوملة: حيث يتم الرتكيز علد آثارها  :الثانية
مواقف  قد تتوافق أو ختتلف مع قف الشعوباالسلبية، وهنا فإن مو

لشعوب قد فا منهما غالبًا ما تكون خمتلفة، حكوماتها، ولكن دوافع كّل
ترى يف العوملة ضياعًا هلويتها الثقافية أو انتقاصًا من شأنها ودخول 

بة علد جمتمعاتها خاصة املتعلقة باحلريات الشخصية، حرية ـعادات غري
لمانية، أما احلكومات فقد ختشد فقدانها للسلطة الليربالية والَع - املرأة
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لذلك  ،قراطيةألن معظم حكومات العامل الثالث هي حكومات غري دن
الدول املتمثل بشكل فإن العوملة تسعد إىل فرض النموذيف الغربي يف 

 ،الدنقراطية وقضايا حقوق اإلنسان وحرية الرأي والتعبريخاص يف 
وهذه كلها عوامل تتوجس بل ترتعد فرائض األنظمة الالدنقراطية 

 منها.

واقع جيب  وهي تعتقد أن العوملة الرؤية التفاعلية للعوملة: :الثالثة
وال رفض  بكل عناصره  قبول  بكل عناصره ، الالتعامل والتفاعل مع 

بل الدخول يف حوار حقيقي مع قوى العوملة بهدف تعظيم املكاسب  أيضًا،
 واإلقالل من اخلسائر.

وكما أن احلكومات هلا رؤى خمتلفة فإن اجملتمعات يف العامل 
من إجيابية وسلبية، وذلك  الثالث أيضًا هلا مواقف خمتلفة جتاه العوملة

درجة حبسب و ،الواقع االجتماعي والثقايف والديين لكل جمتمعحبسب 
وعي فئات  وشرائح  وثقافاتهم ومدى تطور مفهوم اجملتمع املدني 

 ورسوخ  يف تلك اجملتمعات.

إن اندمايف البلدان النامية يف العوملة سوف حيقق مكاسب 
( حيث ستستفيد البلدان النامية من للطرفني )البلدان املتطورة والنامية

 ،املواصالت، والعلوم التطبيقية والثورة املعلوماتية ،االتصال ،التكنولوجيا
ودخول الصناعات إىل بلدانها وجمتمعاتها  ،ومن تصنيع موادها األولية
 ،كفاءة عالية اتذليست تزال ضعيفة و ورغم أن تلك الصناعات ال

حويلية والنسيجية والغذائية أو قتصر علد الصناعات التيمعظمها 
ولكنها تساعد يف  ،وليست ذات مستوى تقين متطور ،صناعات جتميعية
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حتقيق االستقرار االقتصادي واستثمار مواردها األولية وتوفري املزيد من 
فرص العمل، ووضع اللبنات األساسية لصناعات أكثر تطورًا من خالل 

يتطلب تهيئة القوانني والدساتري يف  ذلكإال أنة مراكمة اخلربات والتقنية، 
تلك البلدان وإعادة هيكلية األسس الصناعية وتوفري األرضية الالزمة 

أما البلدان املتطورة فإنها  لالستفادة القصوى من نتائج العوملة.
تستفيد بشكل أكرب مبا متلك  من وسائل تصنيع متطورة ورؤوس س

يت تفتقر غالبًا إىل املواد أموال ضخمة، لذلك فإن الدول املتطورة وال
 أهداف اقتصادية:عدة األولية تسعد إىل حتقيق 

االستفادة القصوى من املواد األولية للبلدان النامية من خالل  -1
 .تصنيعها واستثمارها يف صناعات متطورة ونوعية

االستفادة من القوانني والدساتري املوجودة يف البلدان النامية  -2
واليت غالبًا ما تكون معفية من الضرائب لفرتة  وقوانني االستثمار

 .و وجود ضرائب قليلةأطويلة 
االستفادة من األيدي العاملة الرخيصة واليت حتقق هلا فائضًا  -3

 .ضافيًا علد الربحإ

واسعة ملنتجات الدول استهالكية  سوقًا البلدان النامية تشكل أيضًا -4
 .املتطورة

 :عوملةمناهضة ال
العوملة هناك حركة فكرية وسياسية   تزدهر في يف الوقت اليت

علد  حقيقيًا ترى يف العوملة خطرًامناهضة هلا، واقتصادية واجتماعية 
موقعها حبسب البشرية، وكل فئة أو شرحية تنطلق من موقع معني 
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عنها بأنها فوضد بعٌض ر وواقعها الثقايف والسياسي واالجتماعي، وقد عبة
ن أن الدولة تتخلد تدرجييًا ععتقاد منهم يف اعاملية )جوريف كرم( 

واليت  ،وفق رغبات الشركات االقتصاديةيسري التزاماتها وترتك العامل 
إىل حتويل املواطن السياسي إىل مواطن استهالكي والعقل بدورها تؤدي 

 ،العوملة تراجعًا يف الفكر والفلسفةوُتْحِدُث  ،املفكر إىل عقد تسطيحي
يف املفاهيم األساسية إىل عقل  فة التنظري والتطويرالعقل من فلسوحتوتل 

وكذلك وصفتها  ،أداتي لتسيري احلياة واجلري وراء املنتجات االستهالكية
)فيفيان فوسرت( بالرعب االقتصادي يف حتليلها بأن العوملة تزيد التفاوت 
الطبقي علد املستويني الوطين والدولي حيث تزداد شرحية الفقراء 

وترتكز رؤوس األموال يف أيدي قلة قليلة، وكذلك  ،الواحدةداخل الدولة 
 ،فإن تطور اآللة والتقنيات قد حرم الكثري من العمال من فرص العمل

وهذا املفهوم ينطبق أيضًا علد املستوى الدولي حيث تقود الشركات 
ها سوى املزيد من همُّياالحتكارية العملية االقتصادية يف العامل، واليت ال 

 .حبسب رأي )فيفيان فوسرت( ،الربح

حيث قال  ،إال أن الكثري من كبار السياسيني يعتقدون غري ذلك
بيل كلينتون يف املنتدى االقتصادي الذي نظمت  منظمة التجارة العاملية 

ننا نواج  إن العوملة واقع وليس خيارًا سياسيًا، إ) :1988يف جنيف عام 
القوية هذه التغيري كيل قوى أن نلزم أنفسنا بتشفإّما مأزقًا ذا حدين 
كما قال كاسرتو . ن نتحصن خلف أسوار احلماية(وإّما أملصلحة شعوبنا، 

 (،ن اهلتاف بسقوط العوملة كاهلتاف بسقوط اجلاذبيةإ) نفِس :وعلد املنرب 
وهلذا فمن املناسب أن نستعد هلا وأن نتساءل عن منوذيف العوملة الذي 
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أن تكون  لية؟ من املرجح جدًاعوملة نيوليربا يهل ه ،يفرض نفس 
 .كذلك

فالتطوير املستمر  ؛لوجية العوملة علد قاعدة واسعةيويدإترتكز 
عالم للسلع اجلديدة واخلدمات يف امليادين والرتويج هلا عرب كافة أجهزة اإل

يف النفوس، ولن تكون  كبريًا ولو بشكل عابر نارسان تأثريًا ،الدولية
إقناع الفقراء  أيضًا ملة سهلة، ولن يكون سهاًلمهمة احلركات املناهضة للعو

مبقاومتها خاصة يف ظل انتشار السلع االستهالكية، لذلك تقتصر حركات 
 بشكٍل مناهضة العوملة علد الطبقة الوسطد يف البلدان الغنية مثريًة

 .نوعية احلياة، الصحة الغذائية ،بالتلوث البيئي املتعلقَة خاص املسائَل
ال تلقد صدى يف البلدان الفقرية، حيث كّلها  لكن هذه األمور

، )اهلاتف احملمول أْوِجِ نبهار باحلياة علد النمط الغربي بات يف اال
تأثريها ويزداد ابة، ، كلها أمور جّذ(السيارة اخلاصة، اخلصوصية الفردية

يف عامل تزدهر في  أشكال التعبري عن اهلوية واالنتماء والسيما أنها جتسد 
مثااًل للحياة املشرتكة تطمس فيها كل التناقضات ىل الكثريين إبالنسبة 

بالرخاء االقتصادي والتوفري  الناَس العوملُةَتِعُد حيث  ،والفروقات
والتكنولوجيا، ودعم اخلصوصية الفردية علد نطاق واسع، وهلذه 
األسباب جمتمعة جتد االنتقادات املناهضة للعوملة صعوبة يف بلورة خطاب 

ر توج  الفكر السائد أو صاغية أو يغّيآذانًا نكن أن يلقد  معاكس هلا
يف السلوكيات االقتصادية للنافذين علد الصعيد الدولي، خاصة أن  تغريًا

العوملة آفاق لديهم برنامج متبلور يستطيع دحض ليس املناهضني هلا 
 ومغرياتها.
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ث س حيويف ظل العوملة حيل املواطن املستهلك حمل املواطن املسية
عالم يستهلك املواطن املعاصر األفكار العابرة اليت تقرتحها علي  وسائل اإل
كما  ،العاملية املهيمنة كما يستهلك املنتوجات، ومل يعد البعد السياسي

بقدر  يدخل ضمن اهتمام املواطن اليومي ،حددت معامل  فلسفة األنوار
فإنة  ،يحصلت أزمة يف النظام الرأمسال ْن، وحتد إحاجات  الشخصية

حيث تتطور املفاهيم الدنقراطية  ،نكن الرجوع عنها العوملة ال
بشكل كامل، وال يبدو أن  انتشر مداهيوالثقافة الغربية بشكل كبري و

اهليمنة يسميها بعٌض واليت  ،الثقافة الغربية اليت تنتشر يف العامل
املنظور علد املدى  وال يبدو حمتماًل ،هي قريبًاتستن ،الثقافية الغربية

انبعاث فكر فلسفي وسياسي وتارخيي يف مكان ما من العامل، فالصني 
للنظام  بديٍل نظاٍم واهلند وروسيا املرشحة للقيام بهذا الدور وإجياِد

علد املنظور القريب لصياغة رؤية  لٍةمؤهة   غرُيومواجهِت العاملي احلاليت
 سياسية للمستقبل.

 .هاصعب حتديد نوابِضتبعًا إليقاعات ييتطور التاريخ ف
إيقاع التغريات التقنية أعطتنا االنطباع  سرعُةوها احلقيقية وسرعُت

تطور الفكر البشري وتراكم هو بتسريع التاريخ، ولكن التاريخ ليس 
األخالق والقيم والقضاء علد  تطوُرإن  بل فحْسُب، املعارف العلمية 

وغرس القيم  ،العنف واجلوع واحلرمان وكل أنواع  النبذ والتطرف
مناطق بني  الكبري، وبالرغم من ذلك ورغم التفاوت أيضًانسانية اإل

بسبب  العامل املختلفة فإن توحيد العامل يف بعض مظاهره بات حمتومًا
طاغية ال تُكن ن أية ديكتاتورية مهما إو .تطور التقنيات ووسائل االتصال
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ماعية والدينية العوملة وأثرها علد املؤسسات االجت نكنها إيقاف مّد
ىل إيقاع زمين تارخيي خمتلف عن إة وعلد العادات اليت ترجع يوالسياس

 .إيقاع زمن احلداثة والعوملة

قد يكون القول بأن العوملة حتققت علد صعيد الكرة األرضية 
يف خصوصيات هذه العملية تتجلد إحدى ، ذلك أن جوابًا في  تسرٌُّع

 يف كل مكان بطريقة ملانية ال تتعوفاألنشطة اإلنس ؛غري متناسقةكونها 
ومراحل متطورة  ةمنها قطع أشواطًا متقدمبعضًا رغم أن  ،متجانسة

تزال  ولكن هناك قضايا جوهرية ال مثل إنتايف األموال واملبادالت،
مثل  ،متخلفة جدًا يف هذا اإلطار أو أن العوملة ال تؤثر فيها إال قلياًل

نسان، وقضايا املرأة وحريتها، وقضايا حقوق اإل ،قضايا الدنقراطية
وغريها من القضايا املتعلقة باإلنسان وحيات  اخلاصة وحريت ، حيث 

يزال شاسعًا بني القيم الغربية والقيم يف العامل الثالث، بل هناك  البون ال
تعارض وتناقض يف قضايا معينة ليست علد صعيد احلكومات بل علد 

علق بقضايا املرأة والنظر إليها خاصة فيما يت ،أيضًااجملتمعات صعيد 
وحقوقها وقضايا الشرف املتعلقة بها والعديد من القيم والعادات 

لذلك فإن العوملة ال تتطور  التناقض يف العديد منها. ىل حدتإواملفاهيم 
، بل العوملة وأبعادها كافةبشكل متناسق ومتزامن ومتجانس يف مناحي 

 علد الصعيد العملي. هناك فرق كبري يف أبعادها املختلفة
 :الكرد والعوملة

 جتاه العوملة: عامليًارئيسة هناك ثالث قوى ومواقف 



239  

الواليات قوى تقود عملية العوملة وتسعد إىل تعميمها وهي  :األوىل
 والغرب.املتحدة األمريكية 

ينطوي علد  العوملة واقعًا جيب التعامل مع  تعاماًلترى قوى : الثانية
 ،تضخيمهاوالستفادة من إجيابياتها لذلك بالسعي و ،مزيد من احلكمة
 .وتقزنها وجتنب سلبياتها

 بتفاصيلها كلِّها.العوملة قوى تناهض  :الثالثة
معها؟ يتعامل أن نكن من العوملة؟ وكيف يقف الشعب الكردي أين 

 فيها؟دوره وما 
يزال يفتقر إىل أبسط أولويات  إنها أسئلة كبرية علد شعب ال

، يف معظم األحيان مع األحداثشعٍب منفعٍل اع عن النفس، وركائز الدف
، لذلك فإن اخلوض يف حديث من هذا النوع ينطوي علد ال فاعٍل فيها

منها مهما كان  أن العوملة ال مفرةونكن االعتقاد الكثري من اجملازفة، 
تعجز ألنها متلك من عناصر القوة والتأثري ما موقف هذا الشعب منها، 

بعض نكن عرض لذلك رد عن التأثري فيها بصورة كبرية. قدرات الك
 :، وهيبعاد العوملة اليت نكن أن يتفاعل معها الشعب الكرديأ

إن أهم جتليات هذا البعد هو تراجع دور الدولة  البعد السياسي: -أواًل
الوطنية وامتيازاتها، واحنسار احلدود السياسية، وتبدل مفهوم السيادة 

هذا البعد وو أنها سائرة حنو تبدالت عميقة وجذرية، الوطنية اليت يبد
من أكثر األبعاد مقاومة لعملية العوملة ألن  ليس من السهولة أن تتخلد 

جزء من سيادتها علد أرضها أو عن الدول واحلكومات عن امتيازاتها 
كردستان إقليم باستثناء ومبا أن الكرد ال دولة مستقلة هلم وإقليمها، 
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تمتع بقدر كبري من االستقاللية دون الوصول إىل مرحلة العراق الذي ي
تعامل الكرد امتالك كل قرارات  املتعلقة بكيان  السياسي، لذلك فإن 

مع العوملة ينطوي علد خصوصية معينة واستثنائية، فال وتفاعلهم 
أن يتم بعمق نكن مع العوملة تفاعلهم سياسيًا، لذلك فإن خيسرون  شيء 

ربط ُتطرح القضية الكردية يف احملافل الدولية، وُت دقألن  من خالهلا 
إىل يف النهاية عجلة الكرد بعجلة التطورات الدولية واليت قد تفضي 

علد قدر كبري من حقوقهم، وذلك حسبما تقتضي  الظروف  محصوهل
الكردية التفاعل  الذاتية واملوضوعية، وهذا يتطلب من النخب السياسية

سعي إلجياد آليات لتحقيق أكرب قدر من هذا العميق مع العوملة، وال
مع مصاحل مصاحلهم التفاعل السياسي والذي من خالل  قد يتم تقاطع 

واليت من شأنها أن يصبح للكرد دور إقليمي ال  ،القوى اليت تقود العوملة
جيابي، نكن حتقيق  إال بامتالك قدر معني من التفاعل السياسي اإل

من حقوقهم القومية، بعٍض علد  موهلىل حصإوهذا بدوره قد يؤدي 
حتقيق أقصد درجات التواصل والتفاهم مع الدول عليهم لذلك يتوجب 

ة ومدروسة َممنظَّ سرتاتيجياٍتاو والقوى اليت تقود العوملة وفق آلياٍت
حيقق تفهم تلك التواصِل الذي وبعيدة عن العشوائية واالستعراضية، 

مكانياتهم الكامنة والدور إعهم ووواقعهم وموق، القوى للحقوق الكردية
 .املمكن القيام ب  ومبا ينسجم مع التوجهات العاملية

يعين سهولة تنقل اخلدمات وهو  البعد االقتصادي للعوملة: -ثانيًا
والسلع ورؤوس األموال بني دول العامل وقارات  بتجاوزها احلدود 

فاعلني وليسوا أي قرار بصددها، فالكرد ال نلكون السياسية واجلغرافية، 
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اليت نكنها أن تتفاعل مع العوملة  فيها نهائيًا، باستثناء كردستان العراق
االقتصادية لدرجة كبرية عن طريق التوافق مع جتلياتها املتمثلة يف 

كافة، واتباع أساليب نيوليربالية يف االقتصاد،  حترير التجارة بأشكاهلا
يكلية للقرارات االقتصادية وإجياد هيكلية خاصة يف اإلقليم من إعادة ه

وقوانينها الناظمة مبا حيقق أكرب قدر من التوافق واالنسجام مع 
متطلبات العوملة، والسعي إىل جذب االستثمارات األجنبية و فتح منافذ 
وأبواب اإلقليم هلا، ومواءمة قوانني اإلقليم حبيث حتقق أكرب محاية 

جيع ل ، بل السعي إىل أن ممكنة لالستثمار األجنيب، وأقصد درجات التش
يتحول اإلقليم إىل نقطة ارتكاز أساسية علد األقل علد الصعيد اإلقليمي 
وبذلك قد حيصل توافق كبري بني مصاحل القوى العظمد والكرد 

علد الصعيد  جيابيًاإن تنعكس يف احملصلة أبد  واليت ال ،اقتصاديًا
تقر إىل قرارات أما األجزاء األخرى من كردستان واليت تف السياسي.

مستقلة بهذا الشأن فإن تفاعلها يبقد مع هذا البعد نظريًا من خالل 
 الدفاع عن  وتشجيع .

يشكل البعداِن الثقايف والتقين املتالزمان  الكرد والبعد الثقايف: -ثالثًا
بعد البعد االقتصادي، والبعد الثقايف يعين السعي إىل أثرًا أساسيًا ثانيًا 

من الثقافة، ويف هذا اإلطار حتد تلك الدول اليت فرض منوذيف موحد 
تقود العوملة وتأتي يف املرتبة الثانية من حيث التأثري )أوربا( عارضت 

العوملة الثقافية مبفهومها الواسع، أي عارضت منها )فرنسا( بعض 
موضوع حترير الثقافة وخاصة فرنسا، حيث اعتربت أن الثقافة تشكل 

أن حترير ورأت يدت  أمريكا بشدة، أبينما  خصوصية معينة لكل جمتمع،
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للمستهلك حس  وذوق  وحسن ُيرَتَك جيب أن والثقافة قضية جوهرية، 
الثقافة مفهوم اللغة تتجاوز ويف هذا اإلطار   .بيوثَق أن واختياره، 
 .خلا …ىل موضوعات األفالم ومنط العيش واخلصوصية الفرديةإوالرتاث 

علد هو احلفاظ   هذا اإلطار،، يففعل يستطيع الكرد وكل ما 
بغية تطويرها ، اللغة الكرديةالثقافة الكردية مبفهومها اإلجيابي، وعلد 

إجياد كلمات ومرادفات جديدة كردية وذلك ب ،املستجداتمع مبا يتالءم 
املنتجات اجلديدة واليت مل تكن موجودة يف ملعظم و ذات جذور كردية أ

رة َوْلـأمساء هلا، وكذلك السعي إىل َب تفتقر اللغة الكردية إىلوالسابق، 
يف خصوصية ثقافية كردية تنسجم مع املرحلة وقادرة علد التأثري 

جذب انتباه املستهلك غري الكردي، وهذا يعين التفاعل العميق مع 
اجلوانب اإلجيابية من  احلضارة اإلنسانية جبوانبها اإلجيابية، وإظهار

ها، والتفاعل العميق مع العوملة بعيدًا الرتاث الكردي، ومعاجلة السلبية من
األلبسة، ، املوديالت احلديثة، عن األشكال السطحية )السيارة اخلاصة

ألنها تعترب  ،وحماولة تقليد الفرد الغربي يف مظاهره(، ورغم أهمية ذلك
أن و، يتفاعل الكرد مع تلك التطورات بعمقمن جتليات العوملة، جيب أن 
الفكرية والقيمية واملفاهيمية منظومتهم يف يرتافق ذلك بتغري عميق 

تزال تفعل فعلها  حيال العديد من القضايا اليت تتناقض مع العوملة وال
 ،يف جمتمعاتنا وخاصة قضايا املرأة ومساواتها مع الرجل اجتماعيًا

 والرتاتبية والتخلص من املفاهيم العشائرية اليت تنطوي علد الثأر
وإن أفضل صيغ للتفاعل مع العوملة ثقافيًا  .تبعيدة عن املنطق واملؤهالال

ال مع مظاهرها رغم  مع منظومتها الثقافيةيتفاعل الكرد هو أن 
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مع االلتزام الصارم باحلفاظ علد اخلصوصيات اإلجيابية للشعب  -أهميتها
والسعي إىل  ...التكافل األسري ،الكردي خاصة فيما يتعلق باللغة
العاملية من خالل برامج أكادنية االستفادة القصوى من الثقافة 

 ،اإلنكليزية)ومدرسية لتدريس اللغات األساسية السائدة يف العامل، 
اجلوانب يف العملية الثقافية اليت سوف تؤثر و (.األملانية ،الفرنسية
العمل علد نشر اللغات غاية يف األهمية وذلك من خالل أمٌر األخرى 

دة من ثقافاتها وتقنياتها ونقلها إىل االستفاالعاملية مبا نكن الكرد من 
 الشعب الكردي.

البعد التقين حاماًل لألبعاد األخرى رغم ُيَعدُّ  :الكرد والبعد التقين
بعيدين كل أن الكرد ال يزالون أن  يشكل أحد أهم جوانب العوملة، إال 

 وأالبعد عن التفاعل اإلجيابي مع هذا البعد أو استثماره بالشكل املناسب 
إذا ما قورن ما يتوافر لديهم ، ألن متوافٌر لديهم تثمار األقصد ملا هواالس

نلكون  وما  ،حبجم ونوعية التقنيات العاملية ال يشكل نقطة من حبر
ويف هذا البعد وباعتبار أن الكرد ليس لديهم نتاجهم، أيضًا ليس من 
ئل ولكنهم نلكون العديد من الوسا ،من التأثريمتكِّنهم صناعات تقنية 

ليس للولويف إىل العامل،  جمااًل نرتنيت، تفسح هلماإلعالمية، الفضائيات، اإل
اسرتاتيجية واضحة أو ليس لديهم اسرتاتيجية يف هذا اإلطار، لدى الكرد 

فمعظم الربامج يف الفضائيات الكردية هي باللغة الكردية، وهذا لن يدفع 
تراث الوقوف علد ستطيع يتعلم اللغة الكردية حتد إىل العامل الغربي 
هذه تأثري ، لذلك فإن حيات  وأسلوبمعيشت  ومنط هذا الشعب 

إال الكردية غري تأثري علد اجملموعات ، وقد ال يكون هلا الفضائيات حمدود
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ومن هنا فإن وضع اسرتاتيجية يف هذا اإلطار يتطلب يف أطر حمدودة؛ 
وآلياتها وضع  من القيمني علد الثقافة الكردية مبختلف براجمها وأدواتها

اسرتاتيجية لتحقيق تواصل بني الكرد والعامل ليس فقط علد شكل 
بل علد شكل فاعل أو علد األقل حماولة إيصال واقع الكرد إىل  ُمَتلّق

برامج باللغات العاملية  اجملموعات البشرية، وهذا لن يتم إذا مل توضْع
ا يتطلب ترمجة اإلسبانية( وهذ ،الفرنسية ،األساسية )وخاصة اإلنكليزية

الكتب والنتاجات الكردية ذات النوعية العالية من حيث املضمون، 
وكذلك بث برامج تلفزيون بتلك اللغات، وترمجة األفالم الكردية 
وغريها من األمور الثقافية من خالل جلنة مشرفة لتحديد املقرر 
الواجب ترمجت  يف كل مفاصل الثقافة، وهذا األمر ينطوي علد جهد 

، ولكن مهما يكن من أمر فإن  البد من البدء ب  وجيب أن تكون كبري
حتقيق قدر من االستفادة من هذه يستطيع الكرد البداية صحيحة حتد 

 .التطورات
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 الَعلمانية
الَعلمانية )بفتح العني( كلمة مرتمجة من اإلنكليزية 

(Secularism  ( ومعناها احلريف )الدنيوية( أو )الزمنية( أو )كل ما ل
عالقة بالدنيا أو بالزمن احلاضر الذي نعيش (، ثم صارت فيما بعد تدل 
علد اعتماد العلم يف املفاهيم التعليمية احلديثة، وفصل الدين عن 
الدولة، لكْن ليس هلا صيغة جاهزة لتطبيقها، فهي تعتمد علد ظروف 

وقد اسُتخدم مصطلح )سكيوالر د ومنطلقات تطبيق ؛ كل بل
Secular عند 1648( ألول مرة مع نهاية حرب الثالثني عامًا )عام )

توقيع صلح وستفاليا وبداية ظهور الدولة القومية احلديثة، وهو 
التاريخ لذي يعتمده كثري من املؤرخني بداية ملولد الظاهرة العلمانية يف 

 . (1)الغرب
ة ليست عقيدة أو إيديولوجيا، بل إنها منهج تستند فالَعلماني

إلي  إدارة الدولة باالعتماد علد العلم والعقل وتفعيلهما، وفصل الدين 
عن الدولة ال عن اجملتمع، وهي بذلك ال حتارب األديان وال حترمها بل 
تعطي هلا اجملال اخلاص بالتعاطي يف حميطها اخلاص دون ِمساس حرية 

  عقيدة معينة عليهم.اآلخرين أو فرض 
إنها حركة أو موقف معريف وسلوكي منفتح علد تطور العامل 
والفكر والسياسة من عتبات خمتلفة، وهكذا فإن خمتلف االنفتاحات 
االجتماعية اإلنسانية والتحررية والدنقراطية والعقالنية واحلداثوية 

ويرها، والتكنولوجيا املعاصرة هي قاعدة وأساس إغناء الَعلمانية وتط
                                                 

 .12-11املسريي، عبد الوهاب، والعظمة، عزيز. ص ( 1)
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فالَعلمانية وفق هذا الفهم اإلجرائي تتجاوز مسألة الصراع مع الدتين، 
وهو صراع فرضت  ظروف تارخيية معينة، ومعروف عن العلمانية أنها 
تتعارض مع األصولية أيًا كانت دينية أو غري دينية؛ أي أنها تتعارض مع 

قة حتد ولو كل النـزعات الشمولية وذات البعد الواحد واملنظومات املغل
كانت )َعلمانية مبفهوم فصل الدين عن الدولة(، ولذلك ليست الَعلمانية 
مفهومًا ثابتًا وناجزًا نكن توصيف  ببساطة ويسر، بل هي مجلة من 
التحوالت التارخيية واالجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية املنفتحة 

ن عن الدولة علد املستقبل حبيث ال نكن حصرها يف إطار فصل الدي
فحسُب، بل تندريف يف أطر أوسع تابعة لتحوالت سابقة عليها يف جماالت 
احلياة املختلفة ونتيجة لفعل قوى اجتماعية وسياسية وتارخيية؛ 
وبالتالي فالَعلمانية تتضمن وجوهًا عديدة معرفية ومؤسسية وسياسية 

تها يف وأخالقية، وهلا قوى اجتماعية تتبناها وتفّعلها وتشّخص سلوكيا
 احلياة الواقعية مبجاالتها املتعددة.

من هذا املنظور كانت الَعلمانية دائمًا يف حالة صراع لتحرير 
اإلنسان من اجملتمع، ومن كل ما يعيق تفتح إمكانات ، ورغم أنها تتضمن 
مسات متشابهة تتضمن احلرية والعقالنية والدنقراطية إال أن العلمانية 

القتصادي حبسب التاريخ االجتماعي وا ختتلف من جمتمع إىل آخر
مما جعل للعلمانية  من تلك اجملتمعات. ولعل هذا والثقايف والسياسي لكّل

تعريفات متعددة، ومتشابهة، وكل واحٍد منها ُيطبةق وفق واقع تارخيي 
بأنها  العلمانيةاجتماعي ثقايف معني، فقد عّرف جالل صادق العظم 

هزتها ومؤسساتها إزاء األديان والطوائف احلياد اإلجيابي للدولة وأج»
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وُعرتفت أيضًا «. واملذاهب واإلثنيات اليت يتألف منها اجملتمع املعين بها
 بأنها تنظيم العالقة بني الدين والدولة. 

ال تعين اإلحلاد وال فصل الدين عن اجملتمع، بل تعين  والعلمانية
لدين يف شؤون عدم تدخل الدولة يف شؤون الدين وكذلك عدم تدخل ا

الدولة، بل علد األديان أن تنظم أمورها ومؤسساتها كما تشاء شريطة 
عدم اإلخالل حبريات اآلخرين وحقوقهم وبالنظام العام والسالم الوطين، 
وللناس كل احلرية يف التعبري عن معتقداتهم دون ِمساس باآلخرين 

قائم علد ومعتقداتهم، فهي ليست مذهبًا بل شكل من أشكال التعايش ال
التنوع املستمد شكل  وحالت  من الطبيعة منطلقًا من أمور احلياة 

 . العقل املتجاوز لألحكام املسبقة املقولبةمستخدمًا 
العلمانية يف تعزيز إنسانية اإلنسان النابعة من تكمن أهمية 

، فتلغي التمايز وتعزز احلضور علد قواعد إنسانية حقوقية فلسفة احلق
اسية أو عصبوية، فهي تستمد مقوماتها من احلقيقة ال دينية أو سي

العلمانية واألصح من حقيقة األشياء مع اإلقرار بالتنوع الطبيعي. يضاف 
 إليها تعريفات أخرى علد النحو التالي:

الفصل بني الدين والدولة بصفتهما جمالنِي خمتلفني، فالدنيا هي  -1
واالجتماعية والعلمية،  مجلة أشكال احلياة املختلفة: السياسية والثقافية

أما الدتين فهو عالقة روحية عقائدية بني املؤمن واإلل ، وبالتالي فإن 
الفصل بني الدين كظاهرة ماورائية والعلم كظاهرة دنيوية أمر يدخل 

هذه يف صلب العلمانية دون أن يعين ذلك أن العلمانية مشتقة من الِعلم. 
ز أمرًا جوهريًا أال وهو عدم اخلصوصية األوىل ملضمون العلمانية ترب
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اخللط بني الدنيوي والديين حبيث ال يسيطر الديين علد النشاط 
، بدءًا من احلياة السياسية وانتهاًء باحلياة الِعلمية الدنيوي ويوجه 

مرورًا باحلياة الثقافية... فلو أخذنا العلم مثاًل بوصف  شأنًا دنيويًا فإن 
الكنيسة.. ذلك أن احلقائق العلمية  تقدم  كان رهنًا بتحرره من سلطة

هي حقائق عامل مادي خيضع لقوانني موضوعية وقد ختالف حقائق 
 .(1)الدين أو توافقها

ترى العلمانية أن الدولة )السلطة( شأن مدني من مجيع األوج ،  -2
وليس هناك أيُّ أساس ديين هلا؛ أي أن اجملتمع هو منبع السلطات 

عين نفي الدين بصفت  مصدرًا ألي منط التشريعية والتنفيذية وهذا ي
من هذه األمناط السلطوية؛ أي نفي أن يكون الدين مصدرًا للتشريعات 

 الدستورية أو القانونية أو أية عالقة بها.

املواطنة: وتعين انتماء الفرد إىل الدولة مبعزل عن معتقده  -3
إىل  الديين؛ أي أن البشر متساوون يف حقل املواطنة وليس هناك ما يدعو

تقسيم الناس حقوقيًا إىل مجاعات دينية متارس إحداها االضطهاد ضد 
 األخرى.

 حرية املمارسة البشرية مبا فيها حرية االعتقاد الديين. -4

مبدأ من مبادئ  العلمانيةوهناك تعريفات أخرى، منها أن 
القانون السياسي، فهي تعطي مثاًل أعلد كليًا يشمل تنظيم املدينة 

نية اليت يستند إليها هذا التنظيم. فالعلمانية تشري إىل واآللية القانو
 وحدة الشعب وهو مفهوم يرتكز علد ثالث ضرورات غري قابلة للتفرقة:

                                                 

 .9-8أمحد. العلمانية. ص برقاوي، ( 1)
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 حرية املعتقد. -1
املساواة بني كل املواطنني أيًا كانت قناعاتهم الروحية وأصلهم  -2

 وجنسهم.

وجود التطلع إىل الصاحل العام واخلري املشرتك للجميع كمربر وحيد ل -3
 الدولة.

إنها حترير جممل احمليط العام من النفوذ املمارس باسم أحد 
، والدولة العلمانية جتسد خيار حرية (1)األديان أو إحدى اإليديولوجيات

املعتقد واملساواة يف وقت واحد، واحلرص علد فضاء مشرتك بني الناس 
رتك الذي يتجاوز اختالفاتهم مع التأكيد علد عدم املساس بالقانون املش

يسمح بإمكانية حّقة لتعايشهم وحيل الوئام بينهم، وتستبعد العلمانية 
كل ميزة عامة ممنوحة للدين أو اإلحلاد وتضع الدولة نفسها بوصفها 
شراكة يف حقوق اإلنسان خاريف عن أي إطار ديين حيث يسمح جلميع 

بسبب األديان واملذاهب وامللحدين بالعيش معًا دون أن يذم بعضهم بعضًا 
القناعات اخلاصة، وإن مربر وجودها هو النهوض مبا هو مشرتك بني 

 .(2)الناس كلِّهم، ال ما هو خاص ببعٍض منهم دون اآلخرين

تتضمن العلمانية حرية املعتقد األكثر اتساعًا كما تتضمن 
املساواة املبدئية لكل املواطنني يف ممارساتهم هلا، إذ إن  بغري املساواة 

                                                 

رويــث، هنــري بينــا. مــا هــي العلمانيــة؟. ترمجــة: ريــم منصــور األطــرش. مراجعــة: مجــال   ( 1)
 .57. ص 2005، 1شحّيد. دمشق، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع. ط

 .58رويث، هنري، بينا. ص ( 2)
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فإن حرية املعتقد ال  (1)املؤمنني وامللحدين والالأدرينيالصارمة بني 
تصل إىل أقصد مداها وتكون العلمانية غري أصيلة، حيث يشكل الفصل 
بني الدولة والدين ضمانة مؤسساتية للمساواة واحلرية لينعم بها 

 اجلميع.
إن مفهوم فصل الدين عن الدولة يعين أن تلتزم الدولة وبشكل 

املذاهب الدينية، وال يكون هذا احلياد باحلفاظ علد صارم احلياَد بني 
املساواة بني كل املذاهب يف إطار فضاء عام لتعدد املذاهب وإمنا بالبقاء 
خاريف اخليارات الروحية املتعددة من مذهبية أو غريها، ولكن جيب فهم 
أن عدم االعرتاف باألديان مبعناه القانوني يعين إعادتها إىل حميطها 

ىل وضع قانوني مبين علد اخليار احلر. ورفض االعرتاف اخلاص، وإ
باجلماعات الدينية حبد ذات  ل  معند حقوقي وُبعٌد قانوني يقتضي 
لزوم امتناع السلطة العامة عن أن تكون َحَكمًا بني العقائد، بل عليها أن 

 تبتعد عن كل مقاربة مذهبية منتمية إىل احمليط اخلاص.
عبري كانتا من صلب الَعلمانية إال أنة احلرية الدينية وحرية الت

مثة قيودًا؛ فكما أن احلرية الشخصية جيب أن تتوقف ضمن حدود عدم 
إحلاق األذى باآلخرين جيب عدم املساس باجلماعة أيضًا عند ممارسة 
احلرية الدينية وحرية التعبري، ومن هنا نّصت أحكام املعاهدة األوربية 

عبري علد أن )تشكل حرية التعبري حلقوق اإلنسان خبصوص حرية الت
                                                 

ــات.   ( 1) ــات واملاورائيـــ ــؤمن بالغيبيـــ ــذي ال يـــ ــو الـــ ــي(: هـــ ــالأدري )الالغنوصـــ ــة  الـــ الالأدريـــ
Agnosticism من اليونانية :Agnostos        متعـذر علـد املعرفـة: مـذهب يـرى أنصـاره

أن  ليس بوسع اإلنسان، كليًا أو جزئيًا، معرفة جوهر األشـياء، لـيس بإمكانـ  حتصـيل معرفـة      
 يقينية عنها.
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أحد األسس الرئيسة ألي جمتمع دنقراطي، وهي تسري أيضًا علد كل 
األفكار اليت ُتْؤذي أو َتْصدُم أو ُتْقِلُق(. وقد ختضع ممارسة هذه احلريات 
لبعض القيود املنصوص عليها يف القانون واليت تشكل إجراءات ضرورية 

األمن الوطين وسالمة األراضي يف جمتمع دنقراطي للحفاظ علد 
والسالمة العامة واحلفاظ علد النظام العام ومنع اجلرنة ومحاية حقوق 

 اآلخرين.
 جيب هنا التمييز بني مدلولني للعلمانية:

 : يقتضي فصاًل جذريًا بني الدولة والدين واملذاهب.األول
: جيمع بني مبدأ حرية الضمري ومبدأ عدم التمييز ألسباب الثاني

ينية أو بشكل أوسع الرتباطات روحية، فالدولة ملك للشعب كل  ال د
ألتباع تصور ما للحياة الصاحلة دينيًا كان أو دنيويًا، وهذا ما تطبق  
معظم الدول األوربية حيث حقق بعٌض منها فصاًل صارمًا بني الدين 

د ضروريًا للعلمانية باملعن فصل احلق عن اخلري شرطًاوالدولة، لذلك يعدُّ 
الدستورية  فاحلق هو ما يقرره الدستور واحملاكمالواسع للكلمة؛ 

 أما اخلري فهو صادر عن تشريعات دينية نكن، والقوانني الوضعية
 .االختالف حوهلا من دين آلخر ومن مذهب آلخر

فاألمر متعلق بأن املواطنني أحرار أو متساوون يف ما يتعلق 
كة، وهم قادرون علد بناء عامل بقدرتهم علد حتديد قواعد احلياة املشرت

غري حمدد بوالءات خاصة، تلك الوالءات اليت سُتفَرض بالضرورة عن 
طريق القوة علد أولئك الذين قد ال يعتقدون بها، فهناك من يتحدث 
عن )صدمة العلمانية( وهذا التعبري يعين الطلب من األفراد عندما 



255  

والطائفية وبني العدالة  يتوجب عليهم االختيار بني التزاماتهم الدينية
أي العدالة واملواطنة للشعب أن يعملوا علد تغليب اخليار الثاني؛ 

 .واملواطنة للشعب
يف العلمانية ال يبند احمليط العام جبمع اجملموعات ورصفها جنبًا 
إىل جنب، بل بإنتايف مبتكر حمليط وطين قائم بشكل ملموس علد 

علد أفق طليق من احلدود الكامنة الصاحل العام للجميع ومصدر لالنفتاح 
يف اخلصوصيات املتعددة مع التأكيد علد هذه اخلصوصيات وجعلها 
ممكنة وقائمة علد أساس من املساواة، كما حتمي احمليط العام من نفوذ 
تلك اخلصوصيات، فاحمليط العام هو شرط جلعل احلرية ممكنة يف 

 دون االنزالق حنو تأمني حق االختالفمساواة اجلميع، واملقصود هنا 
وإن جتريد ، االختالف يف احلقوق أو تهديم احمليط العام للمرجعية

حقوقيًا ال يعين إنكارها بل يعين أنها ال تصلح أن تكون  اخلصوصيات
، ولكن هذا ال يعين أبدًا حرمانهم من البعد معيارًا مشرتكًا للجميع

ق اخلصوصيات أو االجتماعي، وإن املفهوم الكوني للعلمانية ال يعين سح
إنكارها، بل يعين وضعها يف أفق حيّسن استقباهلا واستخدامها دون أن 
يرتهن إىل أية خصوصية فيها، أما بالنسبة إىل اخلصوصيات الثقافية فإنها 
نكن أن تساهم يف حركة اجملتمع واالنفتاح االجتماعي حنو الكونية، لكْن 

هلوية الثقافية. وهذه شريطة أاّل تنقلب إىل أدوات للهيمنة باسم ا
اخلصوصيات الثقافية تصلح ألْن تكون وسيطًا بني الفرد اخلاص املنبثق 
عن ذات  أو الغارق يف فردانيت  وبني الكونية ودولة القانون الذي جيمع 

 الكل.
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تهدف الَعلمانية إىل التحرر الفكري مثلما تهدف إىل التحرر 
أي االستقاللية احلقيقية ، وتوحد الناس مبا يرفع من شأنهم؛ القانوني

يف احلكم علد األمور، واالهتمام بعامل مشرتك بني الناس واحلفاظ علد 
حقوق الفكر النقدي، وهي احلقوق ذاتها اليت تؤسس للممارسة املستنرية 
للمواطنة وتعطي اإلنسان بل تشجع  علد حرية التفكري وحرية احملاكمة 

لد أفكاره، فالعلمانية تتطلب العقلية وجعل اإلنسان سيدًا علد نفس  وع
احلرية واملساواة جلميع الناس دون أي متييز يف األصل أو اجلنس أو 
القناعة الروحية أو الدين، وحرية االعتقاد ترتكز علد استقاللية الفرد 
وحميط  اخلاص واملساواة التامة بني املْلِحدين واملؤمنني والالأدريني، 

لذلك جيب التفريق البسيط بني األديان  واالهتمام بكونية احمليط العام،
كشهادات روحية وبني جعلها أدوات سياسية يتفاوت ضررها بسبب عدم 
مشوليتها لكل أفراد الشعب، وكل سعي باجتاه استبدال اإلحلاد الرمسي 
بالدين الرمسي هو أيضًا نقيض للعلمانية، فالعلمانية حتتايف إىل أن تؤكد 

من أجل وحدة الناس متجاوزين نفسها ببساطة كارتقاء فّعال 
 مرجعياتهم الروحية اخلاصة بهم. 

تراهن علد احلرية وعلد العقل كقوة أخالقية  العلمانية
مستعصية علد التقدير حيث ُيَعدُّ العقل الناقد ضروريًا ملمارسة 
املواطنة احلرة واملتنورة، لذلك فاستقالل املؤسسات العامة اليت تطالب 

نها من القيام بدورها أمٌر ضروريٌّ. وتهتم العلمانية بها العلمانية لتمكي
مببدأ توحيد الناس ضمن الدولة وهي تفرتض متييزًا قانونيًا بني حياة 
اإلنسان اخلاصة كما يعيشها هو وبني بعده بصفت  مواطنًا، ومن هنا 
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جيب التمييز بني اإلنسان كفرد وبني الشخص العام وهو املواطن، وهذا 
وصية ثقافية بقدر ما هو امتالك لروح احلرية. ففي التمايز ليس خص

تأكيد علد املصدر الشعيب لوحدة أناس أحرار متساِويَن،  العلمانية
واحلرية بصورة أساسية هي حرية املعتقد اليت ال ختضع ألي قانون 
مفروض، واملساواة تلك اليت ختتص باألحوال املتعلقة باالختيارات 

راتبية نكن أن تستند إىل التفضيل بني الروحية الشخصية دون وجود ت
  .(1)هذه اخليارات

فاملبدأ األساسي للعلمانية هو )الدين هلل والوطن للجميع( ولكن 
هذا ال يعين أبدًا إلغاء احلرية الشخصية لألفراد يف اختيار عقائدهم 
وأديانهم علد أاّل يكون لتطبيقها أثر علد قيم التسامح والتوازن 

جيب اإلقرار بأن  ال نكن حجب الدين أو طمس  أو االجتماعي، حيث 
إخفاء دوره يف حياة املاليني من البشر بوصف  مكونًا عقائديًا وثقافيًا 
وروحيًا، ولكن الذي جيب القيام ب  هو أن تبقد هذه العالقة شخصية 
بني الشخص وخالق  دون السعي إىل فرضها علد اجملتمع مع اإلقرار 

 ن مهما كان شأنها واحرتام تلك املعتقدات. حبرية معتقدات اآلخري
هي اإلطار األكثر مالءمة الستقبال االختالفات  العلمانية

الثقافية بعيدًا عن اهليمنة والوالءات الضيقة مع اإلقرار حبرية املعتقد 
واملساواة الصارمة بني املؤمنني وغري املؤمنني واستقاللية احملاكمة 

بفضل املدرسة العلمانية؛ فالفصل بني  العقلية وتنميتها لدى كل فرد
الدين والدولة ال يهدف إىل حماربة األديان بل إىل تقديم ما يوّحد الناس 
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دون التنكر ملرجعياتهم الثقافية، بل يكفيهم أن نيزوا املبادئ اليت يقوم 
عليها العيش املشرتك معًا دون إحلاق الغنب بأي منهم، لذلك فإن علمانية 

من حيث التأكيد علد ما هو مشرتك بني الناس تفرتض  السلطة العامة
احلياد الصارم علد املستوى الديين وهذا يتطلب جهدًا من االنفتاح 
وضبط النفس ومحاية احمليط العام من أي قنص فئوي سواء كان ِباْسم 
الثقافة أو ِباْسم الدتين، وهو ُيْلِزم أن يتعلم الناس كيف يعيشون معًا 

 م يف الفكر والعمل.باحرتام حرياته
إنها حترر القوانني من كل تقليد ديين أو ذي صلة بالعادات 
اخلاصة وتهدف إىل تعريفها انطالقًا من مقتضيات القانون لتحقيق إطار 
مؤسساتي مشرتك بني اجلميع، ولكن ال نكن إزالة املوروث الثقايف اخلاص 

َعدُّ معرفة الرتاث كّل  مثل )األعياد، فن العمارة، التقويم السنوي(. وُت
الثقايف لإلنسانية دون استثناء جزءًا من تكوين املواطن املتنور الناضج، 
إذ ال جيوز أن حنبس أنفسنا يف األفكار املسبقة بل نستطيع أن يكون لنا 
عمُر اإلنسانيِة كلِّها من خالل معرفة ثقافة األولني من )أساطري، 

طار معريف ثقايف واسع، ولكن اكتشافات، إخفاقات( وبذلك يكون لدينا إ
ينبغي أن يكون عقلنا إىل جانب كون  ذاخرًا بالثقافة متحررًا من 

إن القيود، وكما يقول )أوغست كون( عن اكتساب الثقافات إذ قال: )
(. ويف الوقت اإلنسانية مصنوعة من األموات أكثر مما هي من األحياء

ال يعين هذا أن حيكَمنا الذي ُتفرتض في  االستفادُة من خربات األولني 
األمواُت من قبورهم، بل يعين االستفادة من جتاربهم الكتساب املزيد من 
املعرفة مع منح العقل كامل حريت  للمحاكمة املنطقية لألمور. 
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فالعلماني يهتم باملعرفة املتنورة دون مساومة علد متطلبات احلقيقة، 
فيًا وذاكرة مشرتكة، وهي ليست مسألة انتقاد ديانة باتت رابطًا ثقا

واملقصود هو شجب تسييس الدتين؛ وهو أمر خمتلف كل االختالف عن أن 
يكون هناك يف اجملتمع أفراد جيتمعون مبلء إرادتهم وحريتهم ِباْسم ِقيم 
ال يبغون مطلقًا فرضها علد اآلخرين، وهذه داللة علد غند التنوع 

هلذا الوالء اخلاص وأن شريطة أاّل يكونوا يف الوقت نفس  أسرى متامًا 
يعرتفوا بأنهم أفراد يف الدولة اليت هم مواطنون فيها مع أولئك الذين 
خيتصون بذاكرة ومرجعيات خمتلفة، وأبعد من ذلك يعّدون أنفسهم 
مواطين العامل، مع التأكيد علد احرتام احلقوق األساسية لإلنسان، فبعض 

هلة، وهناك ملحدون الناس يؤمن بإل  واحد وبعضهم اآلخر بتعدد اآل
 والأدريون، وعليهم مجيعًا أن يعيشوا معًا هذه احلياة املشرتكة.

حرية املعتقد يف العلمانية ترفض أي إكراه يف الدين أو يف 
اإليديولوجية، ومبدأ املساواة يف احلقوق يتنافد مع إعطاء قيمة مميزة 

الصعيد  لعقيدة دينية أو لإلحلاد. وتكون السلطة العامة حمايدًة علد
الديين، وهذه احليادية هي الضمانة لعدم التمييز، واألمر الذي يصدر 
من بعٍض ال نكن فرض  علد اجلميع، فال بد للمرجعيات املشرتكة أن 
تتخلص من أية وصاية نكن هلا أن تكرس االمتياز، وأن تقوم السلطة 
بإبراز كل ما يوحد الناس مجيعًا، حبيث يتعلم كل فرد كيف حيب 

اعات  اخلاصة حمافظًا علد مسافة كافية من القناعات األخرى ختّول  قن
 إقصاء التعصب األعمد.

 يف جوهرها فكرتني أساسيتني: العلمانيةتتضمن 
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: ضماُن تعايِش احلرياِت، والفصُل بني ما هو مشرتك للجميع أو األوىل
ما نكن أن يكون كذلك حقوقيًا وبني ما يتعلق باحلرية الفردية 

يط اخلاص، ومن بني ذلك النشاُط الفكريُّ الذي جيب أاّل تطاَلُ  أية واحمل
 رقابة.

: فكرة سيادة اإلرادة العامة، واليت هي أساس قواعد احلياة الثانية
 املشرتكة وقواعد الضمري والعقل الذي ينريه علد حد سواء.

إذًا مرجعية العلمانية وركيزتها األساسية هما الستَمتاِن 
للجميع دون اعتبار لالختالفات الروحية، وهلما قدرة  املشرتكتاِن

مزدوجة: األوىل حقوقية وسياسية وتفصح عن ذاتها مبصطلح السيادة؛ 
فالشعب هو الذي يضع قوانين  بذات  وِلَذات . والثانية أخالقية ومدنية؛ 
وهي ُتَعرتف الشعَب بأن  منبع القانون الذي يدين ل  بالطاعة أي سيادة 

 ذات . الشعب علد
ال تتناقض العلمانية مع األديان بوصفها أديانًا، لكنها تتناقض 
مع مفهوم إرادة السيطرة وقلب السياسي واالجتماعي للعمل التبشريي 
الديين والسعي إىل السيطرة علد احمليط العام وممارسة عنفها علد كل 
َة إنسان غريب عن مرجعية قانون اإلنان. بل إنها َتْضَمن لألديان حري

ومساواًة حقيقيتنِي، واقتالَع كل تفضيل ديين أو مذهيب؛ فحيث يكون 
الدين مسيطرًا روحيًا تتعرض األديان األخرى بصورة عامة للقمع وإْن 
بدرجات متفاوتة وأشكال خمتلفة، ويظهر التمييز واضحًا؛ فالعلمانية 
هي البحث عّما جيمع الناس قبل الوصول إىل ما يفرقهم متجاوزين 

نجات يف اخلصوصيات، ومن اخلطأ وضع احلرية الدينية يف مواجهة التش
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العلمانية، بل يسري االثنان معًا بتالزم شديد، والعلمانية هي توكيد 
ترجع أصول  إىل مفهوم الرباط االجتماعي الذي ال يوحد الناس إال 
بتحرير ضمائرهم ومعتقداتهم من كل تبعية خاصة. وتشمل الصاحل 

ألول وحرية اجلميع ورفض أي متييز ديين أو مذهيب إال أن  العام باملقام ا
يتضمن أيضًا النهوض الفعال بكل ما من شأن  أن يوفر لكل فرد شروط 
القدرة علد الفعل وترسيخ قاعدة للحرية األصيلة، حيث أكدةت العلمانية 
علد آلية الفصل احلقوقي الذي أتاح حرية التعبري لألفراد واجلماعات 

تهم، وكذلك أتاح هلم تنظيمًا اجتماعيًا يف مجعيات حيكمها عن معتقدا
القانون اخلاص مع التأكيد علد جتنب الصراع الناتج عن اخللط الناشئ 
بني التعبري عن اإلنان اجلماعي باملعتقد الديين وبني نفوذه املتعدد 

 األشكال علد احمليط العام.
 للَعلمانية مبادئ ثالثة أساسية هي:

 .حياد احمليط العام -3. املساواة بني املواطنني -2. عتقدحرية امل -1
 وهلا مساٌت، منها:

فصل الدين عن هيكلية الدولة واحليلولة دون امتالك التعاليم  .1
 الدينية صفة اإللزام والشمولية.

التزام الدولة مبدأ احلياد جتاه املكونات االجتماعية املختلفة  .2
 الدولة املختلفة. ورفض فرض إيديولوجيا حمددة علد أجهزة

 إشاعة مبدأ التكافؤ واملساواة بني تلك املكونات. .3

حترير اجملتمع من قيود الفكر الواحد وإلغاء االستخدام التعسفي  .4
 للتعاليم الدينية أو اإليديولوجية.
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تأمني التعايش السلمي ملختلف اإليديولوجيات )الدينية وغري  .5
علد أساس االنتماء الديين أو الدينية( بالشكل الذي َيـُحول دون التمييز 

 الطائفي أو السياسي.

تنظيم العالقة بني اإليديولوجيات املختلفة والتوجهات السياسية  .6
 املتناقضة بصفتها الضمانة الضرورية للحق ومصدر محايت .

حيادية الدولة من خالل ضمان استبعاد التأثريات السياسية  .7
 ملستويات كاّفة.واإليديولوجية علد أجهزتها املختلفة وعلد ا

ال تعين العلمانية القطيعة التامة بني الدولة والدين بقدر ما 
 هي تنظيم العالقة بينهما.

: يف فرنسا بدأت الَعْلَمَنة يف املدارس وِسْلِك التعليِم املدرسة العلمانية
ليار: إن احلرية امتياز للعقل وشرط  قبل ازدهارها رمسيًا، حيث يقول

العلمانية يف البلدان اليت  سا العديد من املدارسللعلم. وقد دشنت فرن
استعمرتها باسم مدارس )الالييك( وتعين الَعْلمانية، وذلك لغرس قيم 
العلمانية يف األجيال الناشئة يف البلدان النامية حيث بدأت العلمانية 

 .  (1)احلقيقية يف فرنسا يف املدرسة
تستطيع أية املدرسة العامة العلمانية مفتوحة للجميع فال 

غريها كقيمة ، ألن ذلك  دعقيدة دينية أو قناعة إحلادية أن تعلو عل
حيطم دور املساواة ويتسبب يف الوقت نفس  بالعنف الروحي علد األفراد 
والعائالت اليت ال تتقاسم القناعة اخلاصة املميزة، فكما ال جيوز ألي دين 

سة أو التعليم العام، أو مذهب أو عقيدة روحية أو إحلاد التدخل يف املدر
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كذلك ال جيوز ألي حزب سياسي أو إيديولوجي أن يتدخل يف املدرسة 
بذريعة التعريف بالعقائد السياسية؛ أي أن تكون الربامج التعليمية 
مستقلة بصورة صارمة عن أي والء وأن تعرتف ودون مساومة حبقوق 

حقيق ومقتضيات املعرفة والتفكري النقدي الذي نكن أن يغذي  لت
االستقاللية الفعلية للمحاكمة العقلية، وذلك بتأسيس اإلنسان احلر يف 
الطفل، أو العمل علد أن يؤسس نفس  بنفس  من خالل استقدام العمل 
الشخصي للفكر، ومن خالل ثقافة ترفض أية رقابة أو أي خلط مع أي 

 حشو مذهيب أو إيديولوجي.
لعقيدة دينية أو  تستبعد علمانية التعليم كل تبشري أو تعظيم

إحلادية حيث إّن مهمة املدرسة ليست إعالن شأن اخلصوصيات بل 
التعليم احلّر؛ فاملدرسة هي مدرسة احلرية اليت يتعلم فيها الرجل 
الصغري كيف يصبح سيد أحكام  ومن أجل أن يكون سيد أفعال ، إنها 
استقاللية أخالقية باملعند الكامل للكلمة وانعتاقها من القيود 
اإليديولوجية املرتبطة باملصاحل اخلاصة وتطوير مبدأ التفكري النقدي 
احلر، وترسيخ مبدأ حب القوانني واملساواة، حيث نكن إعداد املواطنة 
مبقاربة عاقلة ملبادئ دولة القانون، فاملدرسة تغرس قيم االستقاللية 

ه كي والذكاء واالهتمام بتحريك الطفل تدرجييًا ليصل إىل امتالك أفكار
يتمكن من االختيار بنفس  اخليار الروحي مهما كان، وهذا يتطلب فصاًل 
حمكمًا ملا هو خمتلف علي ؛ أي ما يتصل بالعقائد غري املشرتكة. وإن 
احلديث عن العقائد ممكن يف املدرسة ولكن مع التأكيد علد حيادية 
املدرتس، وكذلك التأكيد علد العقائد املشرتكة بني بعض الناس، 
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املرفوضة من آخرين، مثاًل نكن ذكر قصة اخللق كما تروي  التوراة و
)العهد القديم( ولكن علد املدرس أن يقول: هكذا يعتقد بعٌض أو يؤمن 
بعض الناس بينما بعض آخر ال يؤمن بذلك. وكذلك ذكر قصة اخللق يف 
القرآن مع التأكيد علد القول: هكذا يعتقد أو يؤمن بعض الناس. دون أن 

د إىل فرض منط معني من القناعة الروحية أو االحنياز إىل قناعة يسع
روحية يف التدريس، أو حتد اإليهام مبيل  إىل صحة هذه الرواية أو تلك، 
فعلي  ذكرها فَحْسُب، ولكن من حق  أن حيفظ لنفس  اخليار الروحي 
خاريف إطار املدرسة أو التدريس؛ أي أن وجهة النظر اخلاصة باملعلم 

ت  الروحية وقناعات  جيب أن تبقد خاريف إطار الصف والتدريس، وخيارا
حيث ال جيوز ألي مفهوم خاص أن جيتاح احمليط العام، واحمليط العام من 
جهت  ال يستطيع أن حيبذ أي خيار روحي أو فلسفي دون أن يلحق 
الضرر مببدأ املساواة، لذلك فإن اإلبقاء علد التفريق بني اخلاص والعام 

صوص احلقوقية اليت تكرس ذلك هو احملك احلاسم إذ جتب وعلد الن
 املؤسةَسنِي علد العقل املتنور. تنمية اإلخاء واملساواة

يف الوقت الذي ترفض السعي التبشريي  املدرسة العلمانية
الصريح أو املستبطن ألي دين أو عقيدة، تدعو أيضًا إىل رفض السعي إىل 

املعتقد، ولكن احرتام املعتقد ال يعين  املساجلة اهلادفة إىل احلّط من شأن
أبدًا حيادًا أخالقيًا أو مصادرة للمعارف إذا كانت تلك املعارف متناقضة 
مع تلك املعتقدات؛ فمثاًل ال نكن أن تتخلد املدرسة عن تدريس نظرية 
اجلاذبية أو أية نظريات علمية إذا كانت بعض املعتقدات الدينية أو 
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من بها ألن العلمانية تهتم باملعرفة املتنورة دون غريها ترفضها أو ال تؤ
 مساومة علد متطلبات احلقيقة والعلم.

يف البلدان العربية اليت يعتقد أنها تسري باجتاه العلمانية وخاصة 
تلك الدول الرئاسية )اجلمهورية(، فامللكية منها ترفض العلمانية رفضًا 

دول اجلمهورية هناك قاطعًا، حيث إن الدين هو أساس كل شيء، ويف ال
اعتقاد خاطئ علد أنها دول علمانية أو أنها تسري يف طريق العلمانية، 
ورغم وجود بعض الظواهر الشكلية الدالة علد العلمانية إال أن احلقائق 
املوجودة يف الدساتري وقوانني تلك الدول وكذلك مناهج التدريس يف 

مدلوالت تتناقض كليًا املراحل األوىل وحتد املتوسطة والثانوية تعطي 
مع العلمانية. فال يزال هناك دين رمسي للدولة وهو اإلسالم وإذا كان 
الدين الرمسي للدولة موجودًا يف بعض الدول العلمانية األوربية 
)كاليونان مثاًل( فإن األمر هنا خمتلف حيث يتوجب أن يكون رئيس 

ُيشرتط أن يكون  البالد مسلمًا يف مجيع الدول العربية عدا لبنان )حيث
مسيحيًا( مع حتديد مذهب  الديين أحيانًا، وهذا يناقض العلمانية، كما 

هو املصدر األساسي للتشريع، ومعظم  -ما عدا لبنان-أن اإلسالم فيها 
القوانني مستمدة من أحكام ، بل إن مادة )الرتبية الدينية( تدرةس يف 

لصفة اليقينية املطلقة املدارس بصفة يقينية وملزمة؛ أي إعطاء الدين ا
وهذا أيضًا يتعارض مع العلمانية، وهناك قضايا ال تقل أهمية عن 
موضوع الدين ومنها السعي إىل فرض إيديولوجيات أو عقائد معينة يف 
املدرسة ذات طابع سياسي وإيديولوجي حبت، فهناك سعي حثيث إىل 

تابعة تنشئة اجليل الناشئ وطلبة املدارس تنشئة عقائدية سياسية 
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للسلطة احلاكمة وحزبها )سوريا مثاًل( بعيدًا كل البعد عن االستقاللية 
اإليديولوجية والسياسية املطلوبة يف املدارس العلمانية وهذه املفاهيم 
املفروضة من ِقبل السلطات احلاكمة يتناقض مع العلمانية يف الصميم، 

والتعبري  إضافة إىل ذلك فإن العلمانية تفرتض بل توجب حرية الرأي
وحرية املعتقد والقدرة علد التعبري عن  يف حميط  اخلاص، وهذه 
القضايا كلها مغيةبة يف الدول العربية ذات األنظمة اجلمهورية، ومبعند 
آخر إْن مل تكن تلك األنظمة ذات طابع ديين فهي أيضًا ليست علمانية 

ف ظروف أبدًا رغم سعيها إىل إظهار ذلك؛ ألن للعلمانية، ورغم اختال
تطبيقها، أسسًا ومبادئ معينة وصارمة ال جيوز جتاوزها، وهذه املبادئ 
غري متوافرة يف األنظمة اجلمهورية يف البلدان العربية اليت تدةعي 

 العلمانية.
يف الدولة العلمانية حترتم حرية الضمري، حيث إن الدولة ليست 

متييز بني  ملكًا لفئة معينة، بل إنها ملك جلميع الشعب دون أدند
األفراد تبعًا لتوجهاتهم يف احلياة، وباإلضافة إىل التأكيد علد احلرية 
الدينية، هناك فصل الدين عن الدولة؛ أي ليس للدولة دين رمسي ذو 
امتياز سياسي، وكذلك ليس لإلحلاد أي امتياز سياسي، والدولة العلمانية 

ر حمدد للحياة الصاحلة، ال متنح امتيازًا ألي ِملَّة، وبشكل أَعّم ألي تصّو
ولكن جيب االنتباه إىل أن األنظمة الشمولية اليت انتشرت يف القرن 
العشرين والتزمت العلمانية من حيث فصل الدين عن الدولة وعدم 
وجود دين رمسي للدولة، كانت شديدة الفعالية يف خنق احلريات أكثر 
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رها دواًل علمانية من األنظمة ذات الركيزة الدينية، لذلك ال نكن اعتبا
 باملفهوم الواسع للعلمانية.

والعلمانية، بصفتها ترفض فرض فكرة أو وجهة نظر فئة من 
اجملتمع علد بقية الناس باإلكراه، فإنها تقوم علد أساس الفكرة اليت 
يكون مبوجبها القسر السياسي فيما يتعلق بتوجهات اإلنسان يف احلياة 

شكال، وحرية الضمري جيب أن تكون أمرًا غري مشروع بأي شكل من األ
معلنة ومؤكدة، وبتعبري آخر تكون الدولة هنا حمايدة متامًا، ولكنها 
تعمل بطريقة ال تسمح ألحد بفرض مفهومها اخلاص علد اآلخرين، 
وتتخلد الدولة عن استخدام العنف أو القسر السياسي لفرض اجتاه رمسي 

ها ملنع األفراد من فعل ذلك للحياة بل عليها أن تستخدم احتكارها وسلطت
ألنها متثل مجوع الشعب كل  ال فئة حمددة أو تصورًا مقررًا للوجود، 
لذلك فإن تلك األنظمة وفق هذا املفهوم ال نكن اعتبارها علمانية رغم 

 التزامها مفهوم فصل الدين عن الدولة.
تقتضي العلمانية الفصل بني احلق واخلري وبني اجملال السياسي 

هو يف خدمة الشعب كل  وبني تصورات الوجود اخلاضعة للضمري الذي 
املنفرد، واليت ال نكن فرضها علد اآلخرين، فاحلاجات الروحية للضمري 
اإلنساني نكن أن تأخذ أشكااًل متعددة، إال أن الدول العلمانية جيب أاّل 

عام تكون حكمًا بني املعتقدات بل حمايدًا متامًا مع تثبيت احلدود بني ال
، حيث التأكيد علد التعليم الذي حيرر (1)واخلاص وفق معيار واضح

الناس ويرسي استقالهلم الفكري، فيرتك القانون العام املشرتك كل فرد 

                                                 

 .72رويث، هنري بينا. ص ( 1)



268  

حرًا يف تعريف أخالقية حيات  وسعي  الروحي، لكن  يهتم باملقابل 
باألفعال واملمارسات احلقيقية اليت تدخل يف اختصاص املشّرع والقاضي، 
حيث ال ديَن رمسيًا للدولة مع التأكيد علد حرية احمليط اخلاص الفردي 
واجلماعي وتطوره، لكن مع احلرص الشديد علد احرتام احمليط العام 
وعدم املساس ب ، فاألعمال والسلوك ختضع للقانون، وتزداد الدولة 
العلمانية تشددًا كلما تعرضت احلرية اإلنسانية للخطر، لذلك فإن 

علد التعليم واالطالع من أجل حتفيز استقالل احملاكمة واحلس  الرتكيز
النقدي جلميع املواطنني واالطالع من أجل اليقظة يف وج  اخلدع اليت 
تتقدم مقنعة ولطيفة يف البداية، كما جيب تنشيط العمل الرتبوي 
بالتوازي مع تنشيط املواطنة وبالدفاع العلين عن سياسات العدل 

م العدالة واحلرية واملساواة وحرية املعتقد والرأي االجتماعي وعن قي
 والدفاع العلين عن احلقائق العلمية.

الدول العلمانية تضمن املساواة أمام القانون جلميع املواطنني 
دون متييز يف األصل أو العرق أو الدين وهي حترتم كل املعتقدات، وإن 

لحة املشرتكة الفروقات االجتماعية ال نكن تأسيسها إال علد املص
واملساهمة يف العيش املشرتك حبسب االستحقاق والكفاءات مع اإلصرار 
علد حرية تواصل األفكار اليت ُتَعدُّ من أكثر احلقوق أهمية لإلنسان دون 
الوصول إىل درجة التعسف يف استعمال هذه احلرية واليت يصبح مسؤواًل 

االعتقاد الشخصي  عنها يف حدود احلاالت املعينة بالقانون، وإن حرية
تستبعد كل متييز حقوقي أو اجتماعي، كما تستبعد كل تراتبية بني 
الذين ال يتقامسون القناعات الروحية ذاتها يف دولة القانون واليت تقضي 
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برفض أي امتياز للواحدة عن األخرى؛ فلكل فرد بعده الشخصي الذي ال 
قتًا، لكن هذا ينفصل عن حرية امتالك ما يريد أن يعّرف نفس  ب  مؤ

البعد جيب أن يكّرس مفهوم املواطنة ويكون هلا األولوية يف القانون يف 
الدولة العلمانية، فالفرنسي يستطيع أن يكون مسيحيًا أو مسلمًا أو 
يهوديًا، إال أن األولوية هي للمواَطنة الفرنسية أمام القانون، وال متييز 

 علد أساس ديين يف مواجهة القانون.
العلمانية حقة إقامة األحزاب الدينية أو اخنراطها يف ال متنع 

العملية السياسية مبا فيها متثيلهم يف الربملان أو حتد تشكيل احلكومة 
مع التزامهم الصارم بعلمانية الدولة )تركيا، أملانيا(، لكنها متنع إقامة 
أحزاب حتض علد الكراهية والعنف، لذلك ال يوجد منوذيف حمدد 

هناك إشادة املئات من اجلوامع يف أوربا وأمريكا، ولكن هناك للعلمانية، ف
أيضًا تشريعات دستورية تضمن للدولة علمانيتها؛ فالعلمانية تقوم علد 
احلرية واالحرتام العميق لإلنسان، وأي منظومة ال حترتم حرية اآلخر 
وحقوق  ال نكن أن تتفق والعلمانية؛ فالعديد من األنظمة القمعية 

دية قد تتسرت وراء العلمانية كحضور شكلي ال قيمة ل  علد االستبدا
الصعيد االجتماعي كما هو احلال يف العديد من الدول العربية اليت 
تدعي العلمانية وتقمع حرية الرأي والتعبري حتت حجج وذرائع واهية؛ 
فاألنظمة االستبدادية وإن قررت فصل الدين عن الدولة ال نكن 

نها تعتمد إلغاء اآلخر معتقديًا واجتماعيًا وسياسيًا تسميتها علمانية، أل
وإيديولوجيًا، واإللغاء هو أهم عنصر متعارض مع العلمانية ومعوتق هلا 

 إن مل يكن ساحقًا هلا.
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فأهم ما نيز الدولة العلمانية احلديثة هي املواطنة املصانة 
نونًا بالقانون صياغة وتطبيقًا بالفعل علد أرض الواقع، ال مصاغة قا

ومهدورة ِفْعاًل وممارسة، كما يف الدول االستبدادية. فإذا كانت العلمانية 
اضطرت يف البداية إىل خوض معارك عنيفة ضد الدين من أجل فصل 
الدين عن الدولة وذلك بسبب الدور السليب الذي كانت تلعب  الكنيسة يف 

د أن حتقق احلياة السياسية وبالتالي ترسيخ مفهوم اجملتمع املدني، وبع
ذلك رمسيًا ودستوريًا انتفت احلاجة إىل استمرار هذه املعارك، وباتت 
العلمانية تنطلق من احرتام حرية الرأي والضمري والتعبري احلر وحقوق 

 اإلنسان والتعددية.
 األوىلتأسس التحرر العلماني خالل مرحلتني عظيمتني: 

قطعت الصلة  لثانيةواانطلقت من التسامح احملدود إىل التسامح العام. 
مع احلدود وااللتباسات السياسية ملفهوم التسامح من أجل وضع تركيب 
جديد ألسس العلمانية يف سويت  القانونية الالزمة لقيام مبدأ التأسيس 
الدستوري ووضع احلقوق األساسية بعيدًا عن مدى ما تطال  يد السلطة 

ألديان عن زيف نفسها املتحكمة، حيث يتطلب االنعتاق العلماني أن تكف ا
يف السلطة العامة؛ أي حتقيق فصل صارم بني نطاقني خمتلفني يف 
النظام، وجاءت علمنة املدرسة إلعطاء املعند التام للفصل، لذلك ُتَعدُّ 
العلمانية وبالفهم العميق ملبادئها أحد احللول الوطنية اهلامة جملتمع 

تربية اجليل الناشئ متعدد األديان واملذاهب والقوميات وهذا يقتضي 
علي  وترسيخ مفهوم املواطنة والوطنية يف أذهانهم. واحلياد الديين 
للدولة العلمانية ال يعين أنها ال تكرتث ألي قيمة أو مبدأ، بل األمر عكس 
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ذلك متامًا؛ ففي الواقع أن اختياَر الدولِة املتزامَن حلريِة املعتقِد واليت 
واَة يف احلقوق ويف املستويات كافة هما من يدعمها تعليٌم متحرتٌر، واملسا

 صلب العلمانية.
اجملتمع العلماني هو اجملتمع السياسي الذي يستطيع اجلميع في  
أن يعرتفوا بعضهم ببعض، والذي يبقد اخلياُر الروحي في  شأنًا خاصًا، 

 والثانيشخصي متامًا وفردي،  األولونكن أن يأخذ هذا الشأن بعدين: 
ن يقوم هذا البعد بارتهان احمليط العام. واملرجعيات مجاعي دون أ

املشرتكة بني اجلميع واملعدة لتحريك ما جيمع مشل الناس متجاوزة 
فروقاتهم ال تستطيع أن تطبع خبيار مجاعة معينة، فعلمانية اجملتمع 
املدني تعين قبل كل شيء وبشكل أساسي أن قواعد احلياة املشرتكة يف 

ستطاع حمررة من كل مذهبية دينية أو من القوانني هي قدر امل
التقييمات األخالقية املستوحاة منها، وأنها تستدعي أيضًا انعتاقًا يف جمال 
القانون إزاء التوجهات الدينية أّيًا كانت، ومع ذلك فإن األديان تتمتع 
بقدر أكرب من احلرية مع املساواة بينها يف البلدان العلمانية ألن احلرية 

ن يستطيع املرء تسخري السلطة العامة لصاحل ، إمنا التمتع ليست يف أ
باملساواة يف احلقوق لتوكيد وجوده بال وصاية خارجية، وإن عدم منح 
أي امتياز ألي عبادة يسمح يف الواقع باحملافظة علد حرية التعبري الديين 
وتدعيمها ألن علمانية الدولة تكمن يف حيادها املذهيب والديين وهي 

ة امللموسة لوحدة الشعب وضمان عدم متييزه حبسب التعددية يف الدالل
 اخليارات الروحية.
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إن مساواة اجلنسني وحرية املعتقد واالعرتاف باحلقوق ال حتقق 
فعليًا إال بالنضال الذي كثريًا ما ينطلق يف حاالت عدة من نقيض العادات 

عرتاف ب  والتقاليد املوروثة، وحق الفرد يتقدم علد ما قد منيل لال
للجماعة، فمن حق اإلنسان أن خيتلف مع كل ما حييط ب  ويكون خمتلفًا 
ولكن ال جيوز للهوية الفردية نفسها وهي أكثر قبواًل أن تتصف باجلمود 
لتعارضها مع احلرية اإلنسانية احلقة، ومن أجل أن يعّرف املرء نفس ؛ أي 

ه احلرية اليت أن يعيد املرء تعريف نفس  حتد الرمق األخري، وإن هذ
يتمتع بها اإلنسان ليقرر مصريه بنفس  تفرتض أن يتبند املرء العوامل 
املتصلة باهلوية ِبُحّرية بداًل من أن تفرض علي  بصمت وعرب ضغوطات 
واشرتاطات، لذلك جيب علد كل فرد أن يتصرف ِبُحّرية يف مرجعيات  

ا علد اآلخرين ألن الثقافية، وأاّل يكون حمكومًا بها وأاّل يسعد إىل فرضه
الثقافَة حيَنها تتحول إىل سياسة، فاحلرية مبدأ جيب أاّل نس، لذلك 
يتطلب األمر البحث عن عامل مشرتك لكل الناس مهما كانت املرجعيات 
الثقافية اليت يرون أنفسهم فيها؛ حيث جيب أن منيز بني شكلني لنشر 

لروحية والسلوكيات بوساطة الشهادة األخالقية والقيم ا األولاإلنان: 
االجتماعية، وهو مقبول علد أن نارس يف احمليط اخلاص، وال يتعارض 

لنشر اإلنان هو  الثانيمع احمليط العام أو نس  بضرر، والشكل 
االستيالء علد السلطة يف البالد وبالتالي فرض منوذيف معني وحمدد أو 

إن ممارسة  عقيدة معينة، وهذا يتناقض مع العلمانية املتحررة، حيث
الفرد للفكر احلر املتحرر من كل وصاية والقابل علد االنفتاح علد 
اآلخر والكوني دون نكران الذات والرغبات اخلاصة ولكن بشرط إقصاء 
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موقف التعصب الذي هو من متطلبات الفرد العلماني، حيث يف العلمانية 
، وجيب ربٌط جدليٌّ بني السيادة اجلماعية والسيادة يف الرأي الفردي

التزام احلياد املذهيب واالهتمام بتنمية استقالل الفكر لكل مواطن 
 وبشكل فعلي.

تتطلب حرية االعتقاد والتفكري توجيَ  االحرتام للشخص نفس ، 
وليس بالضرورة حملتوى معتقدات  اليت جيب أن ُيسَمح مبناقشتها حبرية 

قيدة ما، ال بل نقدها بشدة، فالرهان هنا يشمل الوضع القانوني لع
يف معتقداتهم ال يعين بالضرورة  فاحرتام أصحاب العقائد وحريتهم

وأن كل متييز قائم علد قناعة روحية يبدو جمحفًا  احرتام معتقداتهم
وغري مقبول وإن التعددية الروحية اليت ينضوي فيها املؤمنون إىل جانب 

من حيث  امللحدين واليت تنعم بالتفتح احلر حتتايف إىل مساواة كل الناس
املبدأ وهذا يقتضي فصاًل صارمًا بني الدين والدولة، والفصل هنا ال يعين 
املعارضة وإمنا يتحتم عدم التمييز يف مجيع املستويات وحتقيق جو من 
التواصل احلر يف حضن الفضاء املدني لذلك فمن واجب الدولة أاّل تهتم 

بتفتح التعددية بفرض عقيدة ما، بل بنشر املعرفة العقالنية املتمثلة 
احلرة يف القناعات، ولكن أيضًا علد الدولة أن تقر حبق اخلصوصية 
وتتيح هلا أن تتحقق يف نطاق احمليط اخلاص، لذلك ال جيوز أن يعيش 
اإلنسان إنان  خبجل وكأن  نارس أو حيدث كسادًا يف العقالنية. وقد 

فلسفي إذ وضح هيغل يف معرض توفيق  بني اإلنان واملعرفة يف إطار 
أعطد األولوية للعقل ورأى أن اإلنان جيب أاّل يؤدي إىل إفالس العقل بل 

 جيب علد العقل أن يصنع احلدة بينهما.
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حيث يكون جدٌل واسٌع حول الروابط االجتماعية بني الدين 
والعلمانية يرى املتدينون أن األخالق هي اليت جاءت يف الكتب السماوية، 

مجع الناس حوهلا، بينما يعتقد العلمانيون أن  وهي راسخة وقادرة علد
األخالق العلمانية )العقالنية( هي القادرة علد كسب اجلمهور العام أكثر، 
ولكن هذه األخالقيات والقيم هي متغرية ومتبدلة حبسب الظرف 
والزمان واملكان بينما يف األديان فإن القيم ثابتة وجامدة، والعلمانيون 

ولة يف تكريس القيم؛ فاألمريكيون مثاًل يعتقدون منقسمون يف دور الد
أن القيم جيب أن تتشكل يف اجملتمع املدني وليس للدولة أي دور فيها 
سوى دور الشرطي، بينما الفرنسيون يرون أن للدولة دورًا هامًا يف 
تكريس قيم العلمانية من خالل املدرسة بشكل خاص، وهذا اجلدل 

ة خبصوص قضية ارتداء احلجاب يف انفتح من جديد أو هذه املعرك
املدارس واألماكن العامة؛ فاملدافعون عن احلجاب ينطلقون من ضرورة 
احرتام حقوق اإلنسان وحق  يف التعبري واحلرية الشخصية والتعددية 
واحلرية الدينية، وبعض العلمانيني يعتقدون أن ذلك يتعارض مع قيم 

لنقاب يف الغالب مفروض عليها العلمانية ومع حقوق املرأة ألن احلجاب وا
من بيئة معينة وتكون هذه البيئة حمافظة وفيها تراتبية دينية 
وسلطة أبوية صارمة، وكذلك فإن احلجاب هو رمز ديين جيب العمل علد 
عدم تسويق ؛ أي منع تسويق  يف املدارس واألماكن العامة، وهذا ما دفع 

د قيم العلمانية فرنسا، واليت تؤمن بدور الدولة يف احلفاظ عل
وترسيخها، إىل اختاذ قرار ننع ارتداء احلجاب يف املدارس واألماكن العامة، 
حيث تعّد قضية املرأة أساسية يف العلمانية وتعّد درجة انعتاقها مقياس 
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درجة التحرر العام، وجيب أن تكون النساء صاحبات حق وقادرات 
رد العلماني )رجل أو اجتماعيًا علد الفوز باملساواة مع الرجل، فالف

امرأة( هو الفرد الواحد من الشعب الذي ال متيزه أي حقوق خمتارة عن 
، وتعين أيضًا مبدأ احلرية (1)اآلخرين وال ترفع  إىل مرتبة أعلد منهم

واملساواة، فاملساواة ترتكز علد حرية املعتقد، واليت هلا املدى نفس  عند 
أن تفرض القناعة اخلاصة ببعٍض  اجلميع، لذلك نكن القول: إن  ال جيوز

علد اجلميع، بل جيب أن متارس يف نطاقها اخلاص دون املساس باحمليط 
 العام.

: بني العلمانية والدنقراطية تقارب العلمانية والدنقراطية
كبري، يتحدد الفرق بينهما: فالعلمانية تفكري اجتماعي وثقايف بينما 

لتحضري للعلمانية يف اجملتمع من الدنقراطية تفكري سياسي؛ لذلك جيب ا
خالل التوعية والثقافة يف اجملتمع لريسخ مفهومها، حينها نكن إقامة 
دولة علمانية؛ ألن قيام دولة علمانية قسرًا، كما يف األنظمة االستبدادية، 
قد تسقط العلمانية يف أول مواجهة إذا مل يكن مؤسةسًا هلا اجتماعيًا 

ال تقود بالضرورة إىل الدنقراطية حيث شهد ومجاهرييًا، فالعلمانية 
التاريخ قيام دول علمانية كثرية مبفهوم فصل الدين عن الدولة ولكن 

إيران يف عهد الشاه( لذلك اعتربت  -َظلة النظام استبداديًا )أملانيا النازية 
علمانية عرجاء بسبب غياب حرية الرأي والتعبري وعدم التحضري 

الدنقراطية تقود إىل العلمانية ألنها توفر الشرط  اجتماعيًا هلا، بينما
الضروري هلا، وهي حرية االعتقاد والتعبري بعيدًا عن القسر واإلكراه، 

                                                 

 .19رويث، هنري بينا. ص ( 1)
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فالدنقراطية قرار سياسي سيادي يتخذه الشعب السيد )احلر( ويتبند 
قاعدة مشرتكة صاحلة لكل الناس، ومن هنا تنبع صفت  العامة الصاحلة 

ن متييز يف اخلصائص، لكن هذه التجربة ال ترمي إىل لكل املواطنني دو
جتاهل الفروقات أو حموها بل إىل عدم إنشاء حاالت من الالمساواة يف 
احلقوق، وبشكل عام نكن تسمية البلدان الدنقراطية احلقيقية بأنها 
بلدان علمانية عندما تلتزم مبادئ الدنقراطية، وذلك باحرتامها 

وق األساسية لإلنسان دون متييز خاصة بسبب احلرية الدينية واحلق
ديين أو مذهيب، لكْن مثة دوٌل يتم تداول السلطة فيها سلميًا وُتجرى 
انتخابات برملانية هلا قراراتها امللزمة ومع ذلك مل تلتزم العلمانية )إيران 
اإلسالمية(، وهناك دوٌل علمانية ودنقراطية مل يتم فيها فصل الدين 

ونان( منوذجًا، لذلك هناك تداخل يف هذا املوضوع وتعدُّ عن الدولة )الي
القوانني والدساتري العامة للبالد ومدى التزام السلطة بها مقاييس 
لعلمانية الدولة أو دنقراطيتها، وال يعدُّ توافر أحد األسس أو عدم توافر 

 أحدها أساسًا يف هذا اجملال.
 علمانية.إيران: تبادل للسلطة، دنقراطية شكلية، ال 

 اليونان: ال فصل للدين عن الدولة، دنقراطية، علمانية. 
 وهناك مناذيف خمتلفة للعلمانية منها:  

فرنسا: حيث تعدُّ أول دولة انفصلت عن الكرسي الرسولي )البابا( 
الذي حكم فرنسا  Philippe le belبدءًا من عهد فيليب اجلميل 

ي للشؤون الفرنسية، ( إذ تصدى فيليب للتدخل البابو1285-1314)
وقد دشن عهدًا جديدًا باستقالل سياسة فرنسا عن روما وهذا هو منشأ 
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)الكليكانية( إذ مل يعد ملك فرنسا يعرتف تبعًا هلا بأي سلطة عليا علد 
. ويف البداية كان فصل فرنسا من حيث التبعية عن روما مع (1)األرض

نسية، ثم تطورت إبقاء دور قوي للكنيسة يف احلياة السياسية الفر
األوضاع حتد مت فصل الدين عن الدولة. وقد قرر الدستور يف عام 

علمنة األحوال املدنية حني نصة علد ما يلي: )ال يعدُّ الزوايف يف  1798
نظر القانون سوى عقد مدني( وبدأت يف فرنسا علمنة أولية من ثالثة 

 عناصر كما يؤكد جان بوبريو وهي:
 مل يعد الدين مؤسسة شاملة. التجزئة املؤسسية: حيث .1
االعرتاف بالشرعية: هناك حاجات دينية اجتماعية تتكفل بها  .2

 مؤسسات دينية.

 تعدد العبادات املعرتف بها. .3

وقد مت فصل الدين عن الدولة بشكل نهائي مبوجب دستور 
)حيث ال تعرتف اجلمهورية الفرنسية بأية عبادة وليس للدولة  1905

لوقت الذي ألغد القانون املؤسسات العامة للعبادة دين رمسي( إال أن  يف ا
)اجملالس احمللية الدينية( كفل حرية الضمري وحرية العبادة، ورغم 
الفصل الصارم بني الدين والدولة يف فرنسا وإلغاء التدريس الديين يف 
املدارس العامة وعدم صرف رواتب لرجال الدين ورفض أي ضريبة 

لشعب إال أن منطقيت األلزاس واللورين بقي للهيئات الدينية علد عموم ا
 هلما وضع خاص حيث هناك تربية دينية وهناك رجال دين هلم رواتب.

                                                 

 .12ص  2005، 1هارشري، غي. العلمانية. ترمجة: رشا الصباغ. دمشق. املدى. ط( 1)
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ُيعدُّ اجملتمع الفرنسي جمتمعًا علمانيًا بعيدًا عن التدين، وإن كان 
هناك حاالت رمزية من التدين لدى فئة قليلة، وعندما تقرر فصل 

ل البناء بإعادة السياسي والديين إىل الكنيسة عن الدولة ُضِمَن االنفصا
استقاللية كل منهما وحتريرهما بعضهما من بعض، ويف الوقت نفس  
بتحرير احمليط الروحي كل  من أي تبعية للوصاية الدينية، واخليار 
العام املعرتف ب  لكل إنسان هو أن يعيش حيات  وحيدد منط حتقيقها 

اخليار أية وصاية، كما ننع كل  ضمن احرتام القانون العام. ويستبعد هذا
َمْيٍل أبوي من السلطة السياسية القائمة علد حتديد خيارات إسعاد الناس 

 رغمًا عنهم.
ويف أمريكا فصل صارم بني الدين والدولة، لكن ال يزال اجملتمع 
األمريكي ينـزع حنو التدين حيث إن العديد من رؤساء الواليات املتحدة 

ب دينية، لذا يقال يف أمريكا: إن الدولة علمانية يزورون الكنائس ألسبا
 واجملتمع متدين، حيث ال يوجد دين رمسي للدولة يف الواليات املتحدة.

أما يف إنكلرتا فهناك تصاحل مع الكنيسة، حيث إن امللك هو راعي 
 الكنيسة دون أن تتدخل الكنيسة يف شؤون الدولة.

وغري مستقلة، ويف  ويف الدامنارك بقيت الكنيسة تابعة للدولة
اليونان مل يتم فصل الدين عن الدولة، ولكْن تتوافر كل املكونات الكربى 
واألساسية للعلمانية مثل حرية الرأي، حرية الضمري، التعبري، العبادة، 
االجتماع والتعليم احلر. فاملهم يف األمر أن هيمنَة ِمّلة أو طائفة معينة 

الزمن يف الدول الدنقراطية، إال أّن واحتكاَرها للدولة قد عفد عليهما 
األنظمة الشمولية قد تفرض إيديولوجيا وعقائد أكثر عنفًا وإكراهًا من 
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األنظمة الدينية. واحلل العلماني للمجتمعات اليت تعيش حاالت انقسام 
طائفي هو احلل األمثل الذي يقود إىل األمان االجتماعي وحيقق فكرة 

لة يف التعبري عن اهلوية كشأن مدني التسامح ويضمن احلقوق الكام
 .(1)صرف

تشكل حرية التعبري أحَد األسِس الرئيسة ألي جمتمع دنقراطي 
األفكار اليت ختتلف أو تتناقض مع الرأي اآلخر، أيضًا علد  وهي تسري
متة حصرها بصرامة، وينبغي يف كل  حدود لتلك احلرية ولكن هناك

نقراطي، لكْن جيب التمييز بني جمتمع ديف  األحوال اعتبارها ضرورية
العبارات اليت تهاجم األفكار وتلك اليت تهاجم الشخص، فاألوىل )مهامجة 
األفكار( مرتبطة بنظام املناقشة وقواعد احلوار وآليات ؛ فكل فكرة، 
حتد أصعبها احتمااًل، ينبغي التمكن من التعبري عنها، وجيب أاّل تلصق 

تمييز بني الفكرة وصاحبها حبيث تكون الفكرة بصاحبها بل ال بد من ال
مناقشة الفكرة ونقدها متوافرة دون اإلساءة أو التهجم علد صاحبها؛ أي 

 أن األفكار من حيث املبدأ جيب أن تكون قابلة لالنفصال عن الشخص.
إن سريورة العامل تقتحم جمتمعاتنا سياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا 

ة سواء كانت يف منط املعيشة أو وستتحطم اهلياكل القدنة التقليدي
السلوك أو حتد الذهنية، جيب علينا إدراك هذه القضايا والتعامل معها 
ال العمل علد ترسيخ املفاهيم القدنة والتسليم لألقدار سواء باجتاه 
االنغالق علد املاضي أو التسليم مع احلاضر واملستقبل دون التفاعل معها 

 إىل املاضي.وجيب أاّل نصر علد النظر إال 

                                                 

 .12برقاوي، أمحد. العلمانية. ص ( 1)
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إن احلضارة الغربية هي جتربة عاملية شئنا أم أبينا، جتربة 
ثقافية اجتماعية متسنا يف صميم كياننا فتعيد تشكيل البنية 
االجتماعية والثقافية يف جمتمعاتنا وفق صيغ جديدة وجيب التعامل 
معها. والتطور الذي حيدث يف جمتمعاتنا علد صعيد السلوك االجتماعي 

هناك َمْياًل واضحًا لتكوين شخصيات األفراد واجلماعات باجتاه يؤكد أن 
يتجاوز القديم التقليدي، وهو منوذيف مل يصل إىل احلداثة بعد، أي مل 

 يأخذ ُبْعَده احلداثية َبْعُد.
فمتغريات احلاضر هي احملددات املوضوعية للمستقبل؛ والقراءة 

لرؤيتنا املستقبلية الواقعية للحاضر هي اليت تشكل األسس املوضوعية 
لذا جيب دراسة متغريات احلاضر االجتماعية والسياسية والثقافية 
واالنطالق حنو رسم املستقبل ومالحم  عرب تفاعل إجيابي وَبّناء مع 
احلضارة العاملية وجتربتها البناءة، منطلقني من اإلقرار حبقيقة التفاوت 

الشعوب اليت سبقتنا احلضاري والسعي إىل االستفادة القصوى من جتارب 
يف خمتلف امليادين وبذل جهود مضنية واستثنائية وبشكل مدروس 
وأكادني الختصار املسافة الزمنية واحلضارية بيننا وبينهم، خاصة أن 
العوملة والتقنيات احلديثة والتواصل املباشر وفرت إمكانية حتقيق أقصد 

 شعوبنا وتطورها.أشكال التفاعل اإلجيابي والذي جيب استثماره لصاحل 
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 الليربالية
اشتقت كلمة )الليربالية( من كلمة )ليرب( وهي من أصل التيين، 
وتعين )احلر(. والليربالية مذهب أو حركة وعي اجتماعي وسياسي 

الذي يشكل  واقتصادي داخل اجملتمع، هدفها حترير اإلنسان )الفرد(
أساس اجلماعة واجملتمع من كل القيود السلطوية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية بشكل يتمتع في  الفرد حبرية كاملة دون أن 
يتجاوز حدود اآلخرين وحرياتهم. وتتكيف الليربالية وفق ظروف كل 
جمتمع ودرجة تطوره رغم أن البنية األساسية والسمات العامة اليت 

تدور كلها حول حرية الفرد بصفت  الكائن األساسي للمجتمع،  جتمعها
وترتكز فلسفتها يف األساس علد حق الفرد يف أن حييا حياة حرة كيفما 
شاَء وْفق قناعات  وخيارات  دون أن يكون ألحد حقُّ إمالِء أية خيارات 
علي ، ودون أن تلحق هذه احلرية األذى والضرر باآلخرين أو اجملتمع. 

لليربالية مرجعية مقدسة، بل إن كّل فلسفتها تتمحور حول وليس 
اإلنسان وحريت  وكرامت  ونزعت  الفردية. وتنطوي الليربالية علد 
وجوه عديدة، ومن هنا تنشأ الصعوبة يف حتديد حدودها بدقة؛ فالتعبري 
حييل اليوم بشكل طبيعي إىل مذهب اقتصادي؛ )هو املنافسة احلرة بني 

اديني( وهو أيضًا مذهب فلسفي سياسي أكثر من كون  الفاعلني االقتص
مذهبًا يتعلق بالتنظيم املؤسساتي للمجتمع السياسي أو االقتصادي بل 
رؤية لعامل اجتماعي سياسي جيعل من اإلنسان وحريت  نقطة النهاية 
لكل شيء، وجيعل من العقل مرجعًا لكل القيم والسلوكيات. وقد ظهرت 

ذ القرن السادس عشر علد شكل نظريات سياسية الليربالية يف أوربا من
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علد يد توماس هوبز وجون لوك، وانتقلت إىل االقتصاد السياسي 
 الكالسيكي علد يد آدم مسيث.

شكل عصر النهضة األوربية مسرحًا لتغريات هامة مهدت لظهور 
حتوالت جذرية كالثورة الصناعية ومنط اإلنتايف الرأمسالي كما شهد 

جديدة من التفكري، وأمناط من املثقفني محلوا لواء  تكون دول وأشكال
العلم والعقالنية، وقد أثرت االكتشافات اجلغرافية تأثريًا عميقًا يف اجملال 
الفكري وساهمت يف توسيع معرفة اإلنسان، وقلبت الثورة الكوبرنيكية 
تصورات الناس حول األرض وموقعها يف الكون بفضل اكتشاف غاليلو 

يث أحدثت ثورة يف عامل األفكار والنظريات اليت كانت وكوبرنيكوس حب
سائدة يف العلوم اليونانية واآلراء مما هيأت لنشوء منظومة ذهنية 
متكاملة وجديدة ووسعت الرؤيا ومنط تفكري جتاوز املعارف الشائعة 

 آنذاك يف أوربا.
وقد ظهرت الليربالية يف البداية يف إنكلرتا وهولندا، خاصة 

وتستانيت املتحرر، واعتمدت فلسفة الليربالية علد فكرة املذهب الرب
مفادها )أن باستطاعة الناس جتاوز أوضاعهم جبهودهم اخلاصة(. وهناك 

 أربعة عوامل أساسية ساهمت يف ظهور الفكر الليربالي وفلسفت  هي:
-1483: حركة مارتن لوثر كينج اإلصالحي الديين عام )األول
بثورة علد صكوك الغفران  1517يف عام ( حيث ُدشتَنت حركت  1546

وعلد بيعها حيث قام بتعليق أطروحت  الشهرية علد باب كنيسة 
 وتتضمن:  witnburgويتنربغ 

 التخلص من كل العبوديات ما عدا العبودية للخالق.  -1



286  

جتاوز التفاسري اليت ترسخت أجيااًل متعاقبة للوصول إىل حلظة  -2
 الوعي وفهم املقدس حبرية.

البابا نكن أن خيطئ ألن  َبَشٌر، والكنيسة مؤسسة بشرية ليست  -3
 مقدسة.

الرتكيز علد أهمية الفرد واستقالل  من خالل اإلنان وحرية  -4
 املعتقد. 

حرر لوثر املسيحية من الرعب الذي غيةر العقلية الدينية يف 
القرون الوسطد ومسي مذهب  بالربوتستانتية، وانتشرت بسرعة يف 

 أوربا وإنكلرتا.مشال 
االكتشافات العلمية اجلديدة خاصة اكتشافات غاليلو  :الثاني

وكوبرنيكوس، واليت غريت الكثري من املفاهيم، ومهدت األرضية لظهور 
 مفاهيم وأفكار جديدة.

: ظهور طبقة الربجوازية املشتغلة بالتجارة والصناعة واألعمال الثالث
ديدة من النشاط االقتصادي غري املالية حيث أتت هذه الطبقة بأشكال ج

خاضعة للنظام اإلقطاعي املعتمد علد امللكية الزراعية، ومحلت هذه 
الطبقة معها رؤية جديدة خمتلفة للمجتمع ناجتة عن منط عيشها 
اجلديد واألنشطة االقتصادية اليت ختصصت فيها، ومتيزت هذه الرؤية 

ضد من النظام بتأكيدها علد قيم الفردية واحلرية واملساواة بال
اإلقطاعي الذي كان نظامًا تراتبيًا سلطويًا يقيد األفراد باألرض ومبهنة 
معينة طوال حياتهم. وقد ظهرت الطبقة البورجوازية يف أوربا وكان أول 
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ظهور هلا يف إنكلرتا يف القرن السادس عشر، وحققت تغيريات اجتماعية 
 واقتصادية هامة.

دشنت عهدًا جديدًا من احلرية والعدالة الثورة الفرنسية اليت  الرابع:
 واملساواة، وكان هلا دور مهم يف تطور األفكار الليربالية.

 مفهوم الليربالية:
تتمحور الليربالية بشكل عام حول الفرد وحريت  وحقوق  

 حيث تشكل:
النـزعة الفردية األساس الفلسفي للمفهوم الليربالي بوصف  البنية  -1

 الليربالية إىل حيز الوجود. األساسية اليت أخرجت
احلرية جوهر الليربالية: خاصة احلرية االقتصادية، وتأتي يف  -2

 املقام األول وأحيانًا حرية اقتصادية مدجمة يف احلرية السياسية.
 تتمثل النـزعة الفردية يف الليربالية علد النحو التالي:

 اإلنان بالقيمة العليا للفرد وحقوق  وحريت .  -1
 العتقاد بـالنـزعة الفردية بصورتها امليتافيزيقية.ا -2
اإلنان بأن للفرد حقوقًا طبيعية مستقلة عن احلكومة، وعلد  -3

احلكومة أن تقوم حبمايتها ضد اعتداء اآلخرين وأيضًا من اعتدائها علد 
 ذاتها.
 االعرتاف بالقيمة العليا للحرية والقدرة علد تأمني ما حيق للفرد. -4

زعة الفردية يف الليربالية تنظر إىل الفرد علد أن  هو وهذه النـ
الوحدة األوىل املكونة للجماعة، والنظر إىل اجلماعة علد أنها ليست إال 

إن اجتماع الناس جمموعة أفراد، لذلك بدأ الفكر الليربالي بالقول: 
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وإن  ،بعضهم مع بعض ال يكون حبسب الطبيعة بل حبسب الضرورة
، وإن النظام االجتماعي أنشأه األفراد لتبادل املنفعةاجملتمع شيء مصطنع 

يكون نتيجة اتفاق بني األطراف املشاركة يف صنع ، ويعتمد علد عقد 
اجتماعي أصلي لضمان األمن والسالم املتبادل، لذلك ينشأ عن هذه 

 النـزعة الفردية ُمَسلَّمات هي:
 األفراد. ينشأ اجملتمع بكل نظم  نتيجة اتفاق إرادي وطوعي بني -1
ما يدفع األفراد للدخول يف جمتمع هو الرغبة يف احلفاظ علد  -2

حقوقهم الطبيعية وممتلكاتهم اليت ستتعرض للخطر إذا مل يكن هناك 
 نظام حيميها.

يتحقق النظام يف اجملتمع بطريقة تلقائية دون ختطيط مقصود،  -3
ري العام يتحقق وألن اجملتمع ليس إال جمموعة أفراده املكونني ل ، فإن اخل

 بسعي كل فرد حنو مصلحت  اخلاصة.
املصلحة العامة هي جمموع مصاحل األفراد وهي يف طبيعتها فردية  -4

 معممة علد اجملتمع كل . 
اآللية اليت حتقق النظام والتوازن التلقائي يف اجملتمع تشب  يف  -5

 عملها طريقة عمل اقتصاد السوق.
م ذاتية(؛ أي نتلكها األفراد فقط، أما َتعترب الليربالية أن )القي -6

 اجملتمع فألن  شيء مصطنع فإن  حمايد متامًا جتاه القيم.
مهدت الثورة الفرنسية انطالقة متبلورة لليربالية الغربية اليت 
باتت أسلوبًا عقالنيًا منهجيًا يف التعاطي مع األمور، وهو منهج فكري 

علد أهمية الفرد وضرورة حترره حمايد، والشيء املهم املطلق هو الرتكيز 
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من كل نوع من أنوع التسلط والسيطرة واالستبداد، سواء كان سياسيًا أو 
اجتماعيًا، لذلك فإن الليربالية هي اليت جعلت الفرد غاية يف ذات ، 

رافضة جعل معارضة يف كثري من األحيان للتقاليد واألعراف السائدة 
 .اعةإرادة الفرد جمرد امتداد إلرادة اجلم

تقوم الليربالية علد النـزعة الفردية القائمة علد حرية الفكر 
والتسامح واحرتام كرامة اإلنسان وضمان حقوق  املختلفة من اقتصادية 
وسياسية واجتماعية وشخصية، وتقوم علد مساواة الرجل مع املرأة 
وضمان حقوقها كاملة واحرتام التعددية الفكرية والعقائدية وحرية 

 طلق شريطة أاّل تلحق الضرر باآلخرين.الفكر امل
احلرية املطلقة للفرد هي اليت تدعو إليها الليربالية شريطة أاّل 
تؤدي نتائج ممارستها إىل إحلاق األذى باآلخرين، فمن حقك مثاًل أن 
تعلن عن عقائدك بكل الطرق لكن إذا دعوت إىل الكراهية والعنف ضد 

تصادم بداًل من التآلف والوحدة، اآلخرين فإن دعوتك هذه تؤدي إىل ال
 وهذا اعتداء علد حرية اآلخرين وهذا ما يناقض الليربالية.

الليربالية احلقيقية تعين احلرية احلقيقية وتعين التحرر من 
كل ما يعيق اإلنسان يف الفكر والتطبيق خاصة يف النواحي االقتصادية 

طلقة اليت ال واالجتماعية والسياسية، كما تقوم علد حرية الفرد امل
 حتدها إال حدود حرية غريه من سائر أفراد اجملتمع وتتضمن أمرين:

 اتساع حرية الفرد إىل أقصد مدى.  -1
تأمني ذات القدر من احلرية جلميع األفراد دون متييز يف اللون أو  -2

 اجلنس أو الدين أو القومية أو املوقع السياسي أو االجتماعي أو العقيدة.
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تهدف الليربالية إىل واقع نكن من خالل  إزالة كل بهذا املعند 
معوقات التنمية والتطور واالنطالق علد الصعيد الفردي واجلماعي دون 
املساس مبكونات اجملتمع وقيم  االرتكازية كالدتين والقومية. والسمة 
األساسية لليربالية هي أن كل شيء يتغري وقابل للجدل واألخذ والرد وال 

ق يف احلياة سوى احلرية الشخصية والفردية، وكل شيء يوجد حق مطل
عداه متغري، وأن حرية اإلنسان وعقل  وفكره متّثل القول الفصل 
واملرجعية األساسية لليربالية، لذلك تدعو الليربالية إىل مراجعة دائمة 
ومستمرة للنظم االجتماعية وجتديدها وإصالحها وعدم الوقوف يف وج  

وضرورة إخضاع الرتاث والتاريخ للنقد العلمي تطورها وارتقائها، 
 باستمرار. 

تقوم الليربالية علد تقديس العقل، وتعدُّه املرجع املركزي 
واحملوري لإلنسان، وهي ال ترفض املاضي بل ترى ضرورة االستعانة ب  
لبناء احلاضر، لكْن ال التمسك ب  إىل درجة أن األسالف حيكموننا 

 م.ويوجهون حياتنا من قبوره
كانت الليربالية بأشكاهلا املتنوعة موقفًا عقالنيًا قبل أن تصبح 
عرضًا نظريًا واعيًا بذات ، فهي يف جمملها تاريخ الكشف عن العديد من 
االحنرافات والتحوالت الفكرية، وهي تنظر إىل الفرد بصفت  صاحَب 
احلق الطبيعي يف احلياة وامللكية الفردية وحقوق  السياسية وكذلك 

حب املشروع االقتصادي احلر، وتعتمد النسبية بداًل من املطلق، حيث صا
ال يسمح للفرد أن يسبح يف النهر ويف املياه نفسها مرتني؛ فثمة مياه 
متدفقة، ورغبات ومصاحل وظروف متدفقة من جديد، إنها الصريورة 
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مبعناها الفلسفي تفرض شروطها علد عامل الواقع، ومن هنا استخدمت 
ستوياتها االقتصادية والسياسية واالجتماعية والدينية كوسيلة احلرية مب

ال غاية، وسيلة تسمح بالتعددية باألسلوب اخلاص وباملصلحة الذاتية 
 وباجلدل واإلقناع واملساواة واملهادنة.

َتعترب الليربالية أن اإلنسان هو مالك نفس  وأن ما نلك  هو إياه، 
رف كما يشاء فيما نلك، وهي وأن جوهر اإلنسان هو حريت  يف التص

حرية ال تقيدها إال تلك القواعد الالزمة لضمان احلرية نفسها لآلخرين. 
ويقوم الفكر الليربالي علد الفصل احلاّد بني اجملال اخلاص واجملال العام، 
وجمال األفراد وجمال اجملتمع، والسلطة والسياسة والدولة، حبيث تتحول 

مجال اخلاص. والليرباليون احلقيقيون خيافون السياسة إىل جمرد محاية لل
من كل من ال نلك ألن  ليس لدي  شيء يفقده أو خيسره، حيث إن 
الليربالية ختتزل الظاهرة االجتماعية إىل البعد االقتصادي وتعترب حق 
امللكية حقًا طبيعيًا للفرد، وإن اجملتمع قائم علد أساس عقد اجتماعي 

 بني أفراده.
 الليربالية:أهم مرتكزات 

: وقد خلصها ديكارت بقول  املشهور )أنا أفكر إذًا النـزعة الفردية -1
أنا موجود( وبذلك اعترب أساس املعرفة خمتلفًا عند كل شخص، وأن 
نقطة البداية عند كل إنسان هي وجوده اخلاص ال وجود اآلخرين أو 

 اجلماعة.
دع  نر( هو  : وشعارها الكالسيكي )دع  يعملاحلرية االقتصادية -2

 األساس االقتصادي هلا.
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: وقد ارتكزت علد فكرِة أْن ال أحَد نتلك احلقيقية التعددية -3
كاملة، لذلك ليس من حق أحد مصادرُة آراء اآلخرين وأفكارهم. وُيعتَبر 
التعدُد واقعًا فعليًا حتد داخل اجملتمع الواحد املنقسم عموديًا إىل فئات 

يات وإثنيات وأديان ومذاهب ولغات، ومهنيًا إىل وطبقات، وأفقيًا إىل قوم
العمل اجلسدي والعمل الذهين، وهذه مجيعها من مظاهر التعددية 

 املوجودة يف اجملتمعات. 
ومن مبدأ التعددية تتشكل ماهية الدنقراطية )التقرير 
باألغلبية، املساواة أمام القانون، احرتام األقلية( وتقضي املمارسة 

اّل تكون مجيع السلطات بيد الدولة، ومبعند آخر ال بّد أن الدنقراطية أ
توجد إىل جانب الدولة )السلطة العامة( دوائر من العمل مستقلة 
استقالاًل ذاتيًا )احلياة األسرية، املشروعات االقتصادية، املهن، النقابات( 
واليت ال خيضع سلوكها للسلطة السياسية، وأن تكون الروابط اليت تربطها 

لسلطة السياسية ضعيفة، وال يرتتب عليها اخلضوع حبيث ختضع إدارة با
الشؤون العامة يف اجملتمع الليربالي إىل رقابة الرأي العام واليت تكون فاعلة 

 ومؤثرة مبقدار استقالل  عن تأثري احلكومة مراقبتها.
: يشمل اجلميع ويتضمن جمموعة من احلقوق حق املواطنة -4

قانون منها: )حق امللكية اخلاصة، حق العمل، حق والواجبات ينظمها ال
 اخل(. …احلياة، حق املساواة أمام القانون، حرية التعبري

 قدمت الليربالية تعريفات للفرد واحلرية والعدالة منها:
: هو الشخص الذي يتمتع حبرية إقامة عالقات مع غريه من الفرد -1

 أفراد اجملتمع ويدخل معهم يف تعاقدات.
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: هي حرية الفرد يف أن يبيع نتايف عمل ، وحرية البائع يةاحلر -2
والشاري يف الدخول يف تعاقدات يضعون شروطها بأنفسهم مع عدم 

 تدخل الدولة يف هذه العمليات، وترك آليات السوق أن تعمل حبرية.
: يتحققان عن طريق توازن املصاحل واملنافسة املساواة والعدالة -3

 احلرة يف السوق.
ية احلرية وقضية النظام موضوعًا أساسيًا يف شكلت قض

النظريات السياسية الليربالية اليت حاولت التوفيق بني حريات األفراد 
ووضعت الليربالية احلريات يف مفهوم احلق الطبيعي، والنظام االجتماعي، 

، وقد برزت آراء وأفكار ووضعت فكرة النظام يف مفهوم العقد االجتماعي
السفة الليربالية حول أسبقية وأهمية أي من عدة لدى مفكري وف

 املفاهيم األساسية الليربالية. 
وعن موضوع النـزعة الفردية هناك آراء خمتلفة وكذلك عن 
موضوع احلرية، فبعضهم يعطي األولوية للحرية االقتصادية واآلخر 
للسياسية وآخرون للحرية الفكرية، لذلك نكن عرض آراء أهم فالسفة 

 وروادها: الليربالية
 جون لوك:

الشغل  حرية اإلنسانمؤسس الليربالية فلسفيًا، وكان موضوع 
الشاغل ل ، سواء كانت حرية دينية أم اقتصادية أم سياسية، حيث 
عارض بشدة السلطة املطلقة، واليت كانت تّدعي أنها من مصدر إهلي، 

ترب ودحض يف دراسات  نظرية احلق اإلهلي للملوك يف احلكم املطلق، ويع
احلقوق هي حقوق أفراد وأن هذه احلقوق هي حقوق طبيعية لوك أن 
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وأن اجملتمع كيان مصطنع ال يتمتع  ،سابقة علد احلقوق السياسية
، بالشخصية االعتبارية، وليس ل  أية حقوق خمتلفة عن حقوق األفراد

ويعترب أن البشر ال يضّحون جبزء من حقوقهم وحرياتهم يف سبيل 
الة االجتماعية، بل لكي يقيدوا اهلمجية والعنف السائد االنتقال إىل احل

وأن شرعية السلطة السياسية تكمن يف مدى قدرتها حبالتهما الطبيعية، 
، لذلك علد محاية احلقوق الطبيعية لألفراد وصيانتها امللكية اخلاصة

يعتقد أن احلكم املطلق يتعارض مع امللكية اخلاصة واحلرية الطبيعية 
 لألفراد.

، وكان تم لوك باحلقوق أكثر من اهتمام  باحلرياتاه
دنقراطي النـزعة، يدعو إىل بناء جمتمع األحرار وهو ُيعترب رائد 
الليربالية الفردية، والفردية لدي  يف نهاية املطاف هي فردية طبيعية، 
وينطلق من حفظ امللكية إىل تأسيس اجملتمع املدني، ولذلك ال بد من 

ة، وبالتالي يعين التنازل اجلزئي عن احلرية حكومة أو سلطة مدني
واملساواة من أجل محاية الفرد وحريت  وممتلكات  يف أطر قانونية، 

احلرية وينطلق لوك من رؤية اقتصادية للمفهوم الليربالي حيث إن 
، ونكن إمجال املبادئ اليت االقتصادية هي اليت تساهم يف تطوير اجملتمع

 أسسها لوك يف ما يلي:
الناس مجيعهم أحرار وهم متساوون يف حقهم يف احلرية، وهلم  -1

حق التصرف بأمالكهم وذواتهم دون احلاجة إىل موافقة أحد، وهو ال 
 يدعو إىل اإلباحية بل إىل احلرية الفردية يف أقصد مداها.



295  

احلقوق الطبيعية ليست منحة من أحد، إمنا هي من خصائص  -2
 ي شكل تنظيمي للعالقات االنسانية.الذات البشرية وهي حقوق سابقة أل

 الناس مجيعًا متساوون يف احلقوق والواجبات. -3
تنشأ السلطة السياسية علد أساس التعاقد االجتماعي املبين علد  -4

الرتاضي بني طريف العقد )األفراد والدولة(؛ يتنازل الفرد مبوجب  عن 
وأمالك ،  قسم من حريت  علد أن تتكفل الدولة محاية حريت  وحقوق 

حبيث يستطيع ممارسة حريت  بعيدًا عن املخاطر املوجودة يف الطور 
 الطبيعي، أي حالة الطبيعة وخماطرها.

 :آدم مسيث
، تلك رائد الليربالية االقتصاديةينظر إىل مسيث علد أن  

النظرية االقتصادية والسياسية القائلة ِبحرية التجارة وبأن النمو 
يتحققان بإتاحة حرية كاملة لكل أفراد اجملتمع واالزدهار االقتصادينِي 

يف تعامالتهم االقتصادية، وإن النظام االقتصادي األمثل هو نظام السوق 
احلر. ويعترب مسيث مؤسس االقتصاد السياسي الكالسيكي، وبالنسبة إلي  

، العمل هو املصدر األساسي والوحيد للثروة باعتباره منتجًا للثروةُيعدُّ 
 بعضهم أن األرض هي املصدر احلقيقي للثروة وأن الذهب بينما اعترب

والفضة جمرد تعبري نقدي عن قيمة الثروة اليت تنتجها األرض 
( 1776)الفيزيوقراط(. كما اعَترب مسيث يف مؤلف  الشهري )ثروة األمم 

أن ثروة كل أمة تقاس بقدرتها اإلنتاجية وحبجم إنتاجها من السلع 
قياس الثروة لدي  هو إنتاجية العمل اليت بأنواعها كافة، وأصبح م

تتضاعف أضعافًا كثرية إذا ما مت تقسيم العمل حبيث يظهر التخصص يف 
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كل عمل جزئي. كما ميز مسيث بني العمل املنتج والعمل غري املنتج، 
وذهب إىل أن العمل املنتج هو الذي ينتج سلعة ذات منافع استعمالية 

لد االرستقراطية العقارية األرباح اليت ويضيف إىل ثروة األمم، وأنكر ع
حتصل عليها من ُأَجر العقارات، ومن جمرد ملكيتها لألرض دون االنشغال 
بعمل حقيقي منتج، ونادى بتحميل هذه الطبقة أعلد عبء ضريبـي، 
وكان الربح احلقيقي لدي  هو الذي يتحقق من خالل املنافسة احلرة، 

ثالثة  ة وأساس كل ثروة وحددالعمل مصدر كل قيمواعترب مسيث أن 
 :عناصر لإلنتايف

 : وهو ملكيت  للعمال وهو صانع الثروة.العمل -1
 : ملكية األرستقراطية العقارية وهي مصدر للثروة.األرض -2
 : ملكية رجال الصناعة.رأس املال -3

كان مسيث علد تعارض مع مصاحل التجار باعتبارهم ال 
عترب أرباحهم مزايدة علد السعر يضيفون قيمة جديدة علد السلعة، وي

احلقيقي، وكان يعتقد أن حرية التجارة واحلرية االقتصادية بشكل عام 
هي السبيل حنو إقامة سالم عاملي، وذلك ألن االحتكارات التجارية حبسب 
رأي  هي السبب يف الصراعات املسلحة، أما إتاحة احلرية املطلقة للتجارة 

الل التنافس الشريف حمل الصراع أمام اجلميع فسوف تؤدي إىل إح
احلرية االقتصادية هي السبيل حنو القضاء االستعماري، وكان يعتقد أن 

، وكانت احلرية لدي  حباجة إىل ضمانات علد الصراعات وتوحيد العامل
 سياسية كي تتحقق وتصان.



297  

اعتقد مسيث أن حرية سري الدوافع اإلنسانية الشخصية واليت 
ذاتها هي السبيل إىل خري اجلميع باعتبار أن كل تعين األنانية يف حد 

شخص يطمح إىل حتقيق منافع  ومبا أن اجملتمع هو جمموع من األفراد 
 لذلك فإن خري الفرد يعين خري اجملتمع.

 هوبز:
"إنين أضع يف املقام األول وهو أحد رواد الليربالية، ومما قال : 

علد قوة تلو األخرى  النـزوع البشري كل  والرغبة األبدية يف احلصول
وهو يعين بذلك ميل اإلنسان املستمر  واليت ال تتوقف إال عند املوت"

حنو األفضل )مسو قدرات اجلسم والعقل، احلصافة، الشكل، احلكمة، 
املهارات، النبل( وهي تعترب أدوات الزمة الكتساب املزيد من القوة، وقال 

وهذا يعين أن  خلوف"وا -"وضعت أمي توأمني ملرة واحدة؛ أناأيضًا: 
 القلق يصاحب اإلنسان باستمرار. 

 :وهذا الصراع حتدده ثالثة أسباب هي
 .املنافسة -1
 .عدم الثقة باآلخرين -2
 .البحث عن اجملد -3

هي ملكية أي شيء قد تأتي ، وهو رائدها، النفعيةيرى هوبز أن 
)لذة، خري، سعادة( ويعتقد أن تطور الفردية  من  فائدة أو مصلحة

واألنانية هو تطور مزدويف حيمل وجهًا إجيابيًا؛ أي تقدم الشخصية 
الفردية، كما حيمل وجهًا سلبيًا؛ أي تقدم األنانية من وجهة نظره يف 
الفرد واجملتمع يف آن واحد. ويعتقد أن حرية الدوافع اإلنسانية سبيل إىل 
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راد تقدم الفرد وجناح  املادي، وبالتالي تقدم اجملتمع ككل بوصف األف
؛ فالتثبت بالعرف العقل فوق الُعْرفجمموع هذا اجملتمع. ويضع هوبز 

ينبع من جمرد اجلهل بطبيعة الصواب واخلطأ، ولذلك يرى أن  جيب 
احلكم علد املمارسات واملؤسسات االجتماعية بواسطة معايري عقالنية 
بداًل من معايري تارخيية، وعند هوبز ال يوجد شيء يتصف بالعمومية، 

احلرية عنده مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنفعية الفردية، ويرى أن وإن 
 .أفكارنا هي كينونتنا وهي وجودنا نفس 

األنانية، كما يرى هوبز، صفة مالزمة لكل فرد يف ظل جمتمع 
تنافسي، لذلك يدعو إىل التنازل عن احلرية الفردية لصاحل الدولة )ما 

م العالقة بني األفراد(. يدل علد أن  كان يدعو إىل وجود سلطة تنظ
وكان يرى مع لوك أن احلاجات والرغبات هي أساس الرتاتب اهلرمي لقوى 
اإلنسان حبيث تأتي كل من اإلحساسات واملشاعر والفكر تالية علد ذلك 
األساس األول )احلاجات والرغبات عند اإلنسان أواًل ومن بعدها اإلحساس 

 واملشاعر والفكر(.
هو تعبري عن احلياة العامة وقواعدها  العقلكذلك يعترب أن 

. ويقول: إن اجملتمع شيء وقوانينها والرغبة هي تعبري عن احلياة اخلاصة
مصطنع يؤلف  البشر ملا في  فائدة تعود عليهم، ول  قول مشهور هو أن 
حالة الطبيعة هي )حرب الكل ضد الكل( لذلك يرى أن احلاجة إىل 

 ني الناس. السلطة تهدف إىل تنظيم العالقة ب
وحتمل نظريت  الليربالية طابعًا ميكانيكيًا حيث يعتقد أن 
البشر كائنات ميكانيكية متحركة وأن إشباع احلاجات هو جزء أساسي 
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من الطبيعة البشرية وال يستطيع اإلنسان إشباع حاجات  الضرورية من 
لكية َمْلَبس ومأوى ومسكن إال إذا كان مالكًا ملصادرها، وبالتالي فإن حق م

 مصدر إشباع احلاجات هو احلق الطبيعي األول واألساسي.
 يتصف مفهوم احلق الطبيعي عند هوبز بعدد من اخلصائص:

: وهي تعين القدرة علد السعي حنو حتقيق املصلحة املساواتية -1
 الشخصية والنجاح الفردي. 

: وهي سعي اإلنسان إىل التخلص املستمر من أية قوة الفردية -2
  .تفرض علي

: وتعين أن اجملتمع هو من صنع األفراد وتابع إلراداتهم الطوعية -3
 حبيث يستطيعون تغيريه أو تعديل  كيفما شاؤوا.

 : وهي رد الكل إىل األجزاء املكونة ل . االختزالية -4
 : وتعين أن حركة اجملتمع كل  هي حركة القوى العاملة في .الكلية -5

)حكومة أو دولة( لتنظيم  وكان هوبز ينـزع حنو إقامة سلطة
العالقة بني األفراد ومحاية حقوقهم بعضهم من بعض، فاهتم هو ولوك 
باحلقوق أكثر من اهتمامهما باحلريات. أما هاييك وجون رولز فقد 
اهتما باحلريات أكثر من اهتمامهما باحلقوق، وكان هوبز يعتقد أن 

وة هو الذي يستطيع السلطة يف العامل احلقيقي هي القوة، وأنة صاحب الق
فرض سلطت ، ومل يذهب إىل أن العقد االجتماعي هو أصل السلطة، بل 
ذهب إىل أن  أصل النظام؛ أي الكل االجتماعي الذي جيمع األفراد والسلطة 
يف جو من األمان والسالم، لذلك جيب أن تكون العالقة بني السلطة 
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قهم الطبيعي والناس عالقة عقد اجتماعي يتخلد مبوجب  الناس عن ح
 يف استخدام القوة للسلطة باعتبارها الضامن الوحيد لألمن.

 وقد ذهب بعضهم إىل أن هناك نظريتني خمتلفتني يف السلطة:
: أن األفراد َيـْقبلون القانون وخيضعون للنظام ألن هذا القانون األوىل

يصدر عن حقائق وقيم خالدة، وتعرف هذه احلقائق والقيم من خالل 
 لضمري.العقل وا

: أن األفراد خيضعون للقانون ألن  صادر عن إرادتهم احلرة الثانية
 وعن إمجاعهم واتفاقهم. 
 :جون ستيوارت ميل

هو أيضًا أحد رواد الليربالية ل  كتاب مشهور )يف احلرية( والذي 
يعد من أهم وثائق عصره، ويعرب عن رؤيت  للفردية والليربالية من 

ردية ال من أجل التغيري السياسي بل من خالل دعوت  إىل احلرية الف
أجل إفساح اجملال ألفكار تبنتها الليربالية علد الدوام )التسامح، االختالف 
يف الرأي، إتاحة الفرصة لألفكار اجلديدة اخلالقة( ألن تأخذ طريقها 

محاية  احلرية الفكرية وضرورة للتقدم دون عائق ويركز )مل( علد
ستبد أو احلكومة، ومن القوة الطاغية للرأي الفرد من طغيان احلاكم امل

، ويرى أن االستبداد السياسي ليس عماًل من أعمال الشعور السائد أو مالعا
الظلم السياسي فحسب، بل إن  يقضي  أيضا علد الطموحات الفردية 
مبعانيها املختلفة. ويعتقد )مل( أن األنانية غري متأصلة يف اإلنسان وأكد 

الطبيعية يف اإلنسان مثل )احلرية، النـزاهة، احرتام  علد مجيع النوازع
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اآلخرين(، ويطرح الفردية يف سياقها االجتماعي، لذا جاءت رؤيت  
 ال النفعية الفردية كما هي عند هوبز. للنفعية يف صورتها العامة

وال يرى السلطة سلبيًة علد الدوام، بل يراها حتمل قدرًا من 
فإن املشكلة بالنسبة إىل احلرية الفردية اإلجيابية، ومن هذا املنطلق 

ليست القيود القانونية املفروضة بل قدرة القوانني علد حفظ الشروط 
الواجب توافرها، واملالئمة حلياة إنسانية أقل قسرًا وإكراهًا وهو يركز 

احلرية الفكرية أي أن  يركز علد  حرية الفكر والتعبري والتسامح؛علد 
وقد دافع )مل( يف اجملال السياسي دفاعًا عظيمًا . يف سياقها االجتماعي

عن احلرية الفردية يف ظل جمتمع ليربالي يستند إىل قوانني دستورية 
ال حيلم الليربالي حتمي هذه احلرية وتصونها ضد االستبداد، ويرى أن  

يأمل فقط يف التخصيب املتبادل لألفكار وما  باتفاق كامل يف الرأي إمنا
، ويرى أن  ال نكن قيام حكومة ليربالية دون أن راءيتبع  من منو لآل

يسبقها جمتمع ليربالي. ويرى أن احلرية هي انعدام كل عائق خارجي 
األغلبية أن  بوسع الفرد الللحركة. ويدعو إىل احلرية الفردية؛ حيث 

، وأن األفكار السائدة تصدر عن فرد واحد يف يقدم الوجهة الصحيحة
العامة فيتفهمون تلك األفكار املبتكرة ليتبعوها عن بداية األمر ثم يأتي 

إدراك ووعي. وينطلق )مل( من رؤية فكرية حيث يتحدث عن الطبقة 
الوسطد املتعلمة واملثقفة واملتنورة اليت تفرز األفراد املبتكرين والعباقرة 
وهؤالء وحدهم نلكون القدرة علد حتقيق التقدم والسعادة جملتمعاتهم 

يراها غرَي ناضجٍة وناقصَة اليت  أ سيادة رأي األغلبيةيرفض مبدوهو 
 املوهبة.
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وقد قام )مل( بتطوير مبادئ جون لوك يف إنكلرتا، وعاجل مسألة 
احلرية والسلطة، لذلك رفض حتكم اجملتمع يف معامالت وسلوك األفراد 
عن طريق القهر والسيطرة أو القهر األخالقي، واعتقَد أن الغرض 

استخدام السلطة في  )تدخل اجملتمع أو الدولة( هو  الوحيد الذي حيق
منع الفرد لإلضرار باآلخرين، أما يف ما يتعلق بشخص  فهو حر طليق 

 وهذه احلرية تتضمن:
الوعي الباطن الذي يطالب حبرية الضمري وحرية الفكر والشعور  -1

 واحلرية املطلقة للرأي.
ب رغبات الفرد حرية التذوق والسعي وراء رغبات وأهداف تناس -2

وطباع  وحرية العمل الذي يهواه مع حتمل ما ينجم عن ذلك من 
 نتائج.
حرية اجتماع األفراد بعِضهم مع بعٍض، وحرية االحتاد والتعاون  -3

 لتحقيق غرض ال يتضمن إحلاق األذى باآلخرين.
وبالنسبة إلي  تعترب كلٌّ من حرية الفكر واملناقشة وحرية 

حكومة الطغيان واالستبداد، ويعطي )مل(  النشر من الضمانات ضد
 أهمية خاصة للمثقفني واملفكرين واألفكار ويعطي األولوية حلريتها.

 جون رولز:
 ألف كتاب  الشهري )نظرية يف العدالة( وهو يقوم علد مبدأين: 
يتعلق باحلريات واحلقوق: فحواه أن لكل فرٍد احلّق يف التمتع  -األول

 علد أن يقرة لآلخرين حبق مماثل. باحلد األقصد من احلرية
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يتعلق بالعدالة التوزيعية والبحث عن إقامة جمتمع حر  -الثاني
وعادل: ويعرض رولز شروطًا حمددة ومؤكدة من خالل مصلحة األفراد 

 اخلاصة علد أن يكون ذلك من خالل االستدالل العقالني.
وهذه املبادئ تعين أن لكل شخص حقًا متكافئًا يف الفرص 

المتيازات االقتصادية واالجتماعية علد أن تكون الفوائد العظمد وا
لذوي االمتيازات األدند. وأن يرتبط ذلك بأوضاع ووظائف مفتوحة 

 للجميع يف ظل تكافؤ الفرص.
وكان رولز قد طرح نظريت  يف العدالة كبديل نظري متسق 

م واهتحملتوى نظرية املنفعة، ويعين جمتمع العدل بانعدام التعسف، 
 باحلقوق. باحلريات أكثر من اهتمام 

 :دي توكفيل
( ومؤلف كتاب 1859 -1805وهو أمريكي أرستقراطي )

جتاه احلرية الفردية )الدنقراطية يف أمريكا( وكان لدي  هوى خاصٌّ 
، وَأْوالها أهمية خاصة واستثنائية يف كتابات ، اليت طغد علد تفكريه

ن يرى حتمية انتصار وكانت هاجس حيات  كلها. ويف كتاب  كا
الدنقراطية علد املستوى الكوني ألنها األكثر استمرارًا ودنومة. 

. ورغم فـالدنقراطية ليست عَرضية أو مؤقتة بل إنها مستقبل البشرية
أن  ننح السلطة دورًا أكرب يف احلياة العامة، ويدافع عن الدنقراطية 

، ني املبدأين املساواة واحلريةتالزمًا بألنها حتقق املساواة واحلرية، ويرى 
من مساوئ الدنقراطية، واليت قد تتحول إال أن  حذر يف الوقت نفس  

، وهنا يشري إىل أن املساواة بني الشعوب هي وطغيانها إىل استبداد األكثرية
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احملرك الرئيس للدنقراطية، إال أن الدنقراطية دون احلرية الفردية 
كانت شرورها أقل من شرور استبداد  شكل من أشكال االستبداد وإْن

احلكم املطلق، وأن املساواة تفقد كل قيمتها دون احلرية الفردية ألن 
املواطنني ال نكن أن يصريوا متساِويَن ما مل يكونوا أحرارًا يف مبادراتهم 

 الذاتية.
 وقد فرق بني األنانية والفردية:

بصورة زائدة عن ، واليت تعين حب الذات علد حنو عاطفي وفاألنانية
احلد، تؤدي باإلنسان إىل أن جيعل كل شيء مرتبطًا بذات  وأْن يفضل 
ذات  علد كل شيء يف العامل، وبالتالي توّلد لدى املواطن الالمباالة 
والسلبية جتاه األوضاع العامة من حيث عدم مشاركت  يف الشأن العام، 

ها، وترده إىل حالة وبالتالي تقتل لدي  مجيع قيم احلياة املدنية وفضائل
 .شب  قطيعية يف البحث عن رغبات  اخلاصة

فإنها الشعور الناضج والرصني الذي يقدر لكل عضو يف  أما الفردية
اجملتمع ما تستحق  ذات  من ِقبل أقران  ويدفع  إىل االهتمام بالشأن العام 

 واالخنراط في . 
رية واعتقَد أن الدنقراطية نكن أن حتقق انسجامًا بني احل

واملساواة عرب آليات َتُحول دون استبداد  السلطة واحتكارها ألوج  
 النشاط االجتماعي.

 غرين:
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عرةف احلرية بوصفها القدرة اإلجيابية علد فعٍل ما، أو التمتَع 
بشيٍء ما ل  قيمة ما أكثر من كونها جمرد فعل أو متعة، ومشاركة 

 أو التمتع ب .  اآلخرين إّيانا يف هذا الشيء الذي نقوم بفعل 
 
 

 جون ديوي:
( يرى أن احلرية تتحقق 1952-1859الفيلسوف األمريكي )

 مبقوماتها الثالثة:
تتضمن احلرية كفاءة يف العمل ومقدرة علد تنفيذ اخلطط مع  -1

 انتفاء الصعوبات والعقبات املثبطة.
حتتوي احلرية أيضًا علد القدرة علد تنويع اخلطط وإحداث  -2

 مل والتعامل مع كل ما هو جديد.تغيري يف الع
تعين احلرية إمكانية أن تصبح الرغبة واالختيار عاملني مؤثرين  -3

 يف األحداث.
إنها منط من احلرية اإلجيابية املالئمة جملتمع بشري يشجع علد 
املغامرة ولكن بشرط عامل الذكاء اإلنساني، ويعتقد جون ديوي أن 

كني الصغار )احلرية الفردية منوذيف جون لوك للحرية يناسب املاّل
املقرتنة بامللكية اخلاصة( ولكن بعد أن حتولت أمريكا إىل بلد صناعي 
نقلت الصفات املنسوبة إىل املاّلكني األحرار إىل أصحاب الصناعات 

 ومنظميها املدنيني.
 ق.م(:411-481بورتا جواس )
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وهو سفسطائي، وأول من أعطد اإلنسان قيمت  احلقيقية حني 
لقد أوجد اجملتمع   اإلنسان معيار األشياء مجيعًا(.ولت  املشهورة: )قال ق

اليوناني القديم ثنائية الفرد واجملتمع، وإىل أي مدى يكون الفرد مستقاًل 
 عن الدولة. وحنن هنا أمام إرادتني:

 الفرد املستقل ذاتيًا. -1
 الفرد كمواطن عضو يف اجملتمع املنتمي إلي . -2

نفسك بنفسك(؛ أي اعرف نفسك معرفة  يقول سقراط: )اعرف
ويعترب سقراط أن االعرتاف باجلهل اإلنساني خطوة أوىل إىل حقيقية. 

سلسلة منظمة من اإلدراك والفهم والسلوك ووفقًا  اكتساب املعرفة عرب
ويف املدن اليونانية القدنة كانت َثمةَة أربعة حقوق  لقواعد حمددة.
 للعبد املتحرر:

 لقانونية؛ أي اعتباره عضوًا آمنًا يف اجملتمع.حق األهلية ا -1
 حق أعضائ  ضد االعتقال التعسفي. -2
 حق العمل وفق رغبت . -3
 حق االنتقال من مكان إىل آخر وفقًا الختياره. -4

 روسو:
وأنة استعباد  احلرية واملساواةجيب أن يعرف التشريع يف كل دولة 
ل من قوة الدولة، واليت تقوم أّي فرد من أفراد اجلماعة من شأن  أن يقل

علد جمموع حريات األفراد. واملساواة ضرورية، كما أن احلرية ضرورية 
وال نكن أن نتصور حياتنا بدونها، ولكن املساواة ال تعين أن يتساوى كل 
األفراد يف مكانتهم االجتماعية وقدراتهم، بل تعين املساواة يف احلقوق 
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ب أن تكون موزعة حبيث ال يكون شخص وااللتزامات، علد أن الثروة جي
من الغند ما ُيَمكِّن  من شراء آخرين، وال يكون من الفقر حبيث ُيضَطر 

 إىل بيع نْفِس .
فالقيمة اليت حرصت عليها الليربالية منذ البداية وحتد اآلن 
هي امللكية اخلاصة بكل معانيها من ملكية الذات إىل امللكية املادية. 

واحلرية واحلقوق قضايا ثابتة يف الفكر الليربالي، ولكن والنـزعة الفردية 
أولويتها وأهميتها ومفهومها قد ختتلف من مفكر إىل آخر، وكان هيغل 
قد قال: إن الفلسفة هي التعبري الفكري عن العصر الذي وجدت في ، 

 وهذا القول أكثر انطباقًا علد الليربالية.
 الليربالية اجلديدة:

التجارة والتمسك برفع احلماية  وهي قائمة علد حرية
اجلمركية وعدالة املنافسة، وبأن تنسحب الدولة عن دعم صناعاتها 
القومية لُتْخِلَي اجملال لتنافس املستثمرين، وتتصف الرأمسالية الليربالية 
بوجود جمتمع مدني واقتصاد سوق مستقلني عن الدولة والسياسة، ومع 

عود النظام يف حاجة إىل إيديولوجيا وجود اقتصاد سوق ذاتي التسيري ال ي
بل يف حاجة إىل جمرد أخالق نفعية أداتية ومعايري فردية، وهذا االجتاه 
النيوكالسيكي الليربالي هو اجتاه خيتزل العملية االقتصادية إىل آليات 
سوق من عرض وطلب وينظر إىل السوق علد أن  جمال مستقل بذات  

أثري من اجملتمع أو بنائ  السياسي ويعترب وُمسيةر بذات  عازاًل بذلك أي ت
اجملتمع ملحقًا بالسوق وجيب تنظيم اجملتمع بطريقة تضمن استقالل 
السوق وسريه وفق قوانين  اخلاصة اليت يعتقد بانفصاهلا عن البناء 
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االجتماعي، حيث يعترب السوق احملدَد الرئيَس للعملية االقتصادية، 
؛ باعتبار الوحدة األوىل يف حتديد القيمة ويعترب الفرد ال العمل املستهلك

أن ما حيدد القيمة ليس الشيء النافع أو السلعة ذاتها بل عالقة الفرد 
بها، حيث إن املستهلك بقراره الشرائي هو الذي حيدد كل عملية اإلنتايف، 
وبذلك تكون ل  السيادة، بينما يعتقد بعضهم أن فكرة سيادة املستهلك 

لك ليس سوى نتايف للممارسات التسويقية للشركات هي خرافة وأن املسته
من دعاية وإعالن، إذ حيسبون أن جمرد ظهور السلعة يف السوق خيلق 

 حاجات جديدة، وال تنشأ الرغبة ما مل تكن معروضة يف السوق.
وهناك من يطرح نظرية التوازن يف االقتصاد النيوكالسيكي، 

 إثبات أن السوق احلر وتهدف هذه النظرية يف صياغاتها املختلفة إىل
املرتوك لقوانين  اخلاصة سوف يصل إىل استقرار يف األسعار وتوازن بني 
العرض والطلب وبني املوارد املتاحة والقدرة علد تعبئتها وتشغيلها، 
وبني أرباح اجملاالت الصناعية املختلفة وبني قدرة اجملتمع علد العمل 

اخلري العام الذي يتحقق من وقدرة رأس املال علد حتقيق الربح لصاحل 
خالل األفراد، وال تتمثل يف هذه السياسة فرض أسعار معينة علد السوق 

 بل يف ترك السوق حرًا من أي تدخل حتد يثبت أسعاره بنفس .
عنوانًا هامًا هو )بناء  2002حيمل تقرير البنك الدولي لعام 

اء الدولة املؤسسات من أجل األسواق(، وببساطة إن  يطالب بإعادة بن
ليتناسب مع السوق احلر وتضمن الدولة َعمَل . وكان السوق احلر يف أوربا 
يف القرن التاسع عشر يعتمد علد أربع مؤسسات: )الدولة القومية 
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الليربالية، نظام التوازن الدولي بني القوى األوربية، قاعدة الذهب، نظام 
 السوق ذاتي التنظيم(. 

يًة يف إنكلرتا يف القرن التاسع وقد نشأ نظام السوق احلر بدا
 عشر. ويعتمد التقرير علد مستني أساسيتني:

حرية التجارة مع السوق العاملي وفتح األبواب أمام هذا السوق  -األوىل
 وهو الطريق الوحيد للتنمية.

أن القضاء علد الفقر يتمثل يف اإلنتايف للسوق العاملي؛ أي أننا  -الثانية
العاملي، ونتيجة ذلك تتحقق التنمية وُيقضد ننظر فيما حيتاج  السوق 

 علد الفقر.
يتطرق التقرير إىل أن الفقر سبب  سياسي بسبب غياب 
الدنقراطية يف األنظمة الشمولية، والذي يؤدي إىل الفقر االقتصادي 
وبالتالي يكون حل مشكلة الفقر باإلصالح السياسي. كما يعتقد البنك 

للدولة،  ، وهو النظام السياسي والقانونيأن تغيري البناء الفوقيالدولي 
، ويعتقد الليرباليون أن يؤدي تلقائيًا إىل عاليف مشكلة التخلف االقتصادي

املنافسة احلقيقية الكاملة جيب أن تكون عامة وشاملة لكل أطراف 
 العملية االقتصادية: )منتجني، عمااًل، مستهِلكني(.

 أهم مسات الليربالية اجلديدة وخصائصها:
: حيث يعترب أن عفوية السوق هي أفضل تأكيد دور السوق احلر -1

وسيلة لزيادة النمو االقتصادي اليت سوف ختدم بشكل مطلق كل فرد 
 من أفراد اجملتمع.
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: حيث تطالب الليربالية اجلديدة بتحرير التجارة حترير التجارة -2
 من أي قيد نكن أن تفرض  عليها احلكومة.

املشاريع الكبرية التابعة للدولة للقطاع : وهو بيع اخلصخصة -3
اخلاص الذي نتلك املؤهالت والكفاءات واحلوافز إلدارة هذه املشاريع 

 بنجاح.
وحماولة الرتكيز علد الفرد ومسؤوليت   إلغاء مفهوم اجلمهور -4

 وكفاءات  ونشاط  كِسَمة عامة لنشاط اجملتمع وطموح .
ي واملصرف الدولي هذا وقد تبند كل من صندوق النقد الدول

لإلعمار والتنمية ومنظمة التجارة العاملية نظريَة الليرباليِة اجلديدِة. 
ويعدُّ الفيلسوف هايك النمساوي األصل اإلنكليزي اجلنسية ممثاًل هلذا 

 التيار النيوكالسيكي.
 هايك:

رأى هايك أن العدالة التوزيعية اليت حيفظها نظام السوق 
تعبئة املوارد واالستثمارات متكن  من اإلنتايف والكفاءة اليت متيزت يف 

الكمي املوسع ومن توفري السلع الضرورية وبأسعار رخيصة بفضل 
التنافس احلر، وأن السوق الرأمسالي ذاتي التنظيم، ذاتي التسيري، ويقول: 
إننا مجيعًا خندم أشخاصًا ال نعرفهم بل إننا جنهل وجودهم، وحنن 

، وهذا كل  س آخرين ال نعرف عنهم شيئًابدورنا نعيش علد خدمات أنا
نكن أن يتمة بفضل إطاعة قواعد معينة مل نضعها ومل نفهمها، ويظل 
البشر أسرى هلذا النظام التلقائي الذي يعمل خلف ظهورهم وحبتمية 
قوانني الطبيعة. ورأى أن السلطة السياسية جيب أاّل تفعل شيئًا سوى 
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د اقتصاد السوق يف شكل قانوني؛ أي وضع عالمات امللكية اخلاصة وقواع
تنقل ما كان تطورًا تلقائيًا للمعامالت التجارية إىل مستوى التشريع 
السياسي كي تضمن عمل السوق ِبُحّرية، لذا جيب أن يرتك نظام السوق 
احلر وفق آليات  التلقائية ألنها وحدها الكفيلة بإحداث الرفاهية للجميع 

 لناس.وإدخال التوازن بني حاجات ا
وقد أصر كل من هايك وفريدمان األمريكيةنِي علد أن يكون 

 جمال احلكومة حمددًا يف ما يلي:
 .(1)محاية احلرية من األعداء األجانب واملواطنني األنداد -1
 تشجيع األسواق التنافسية. -2
يف بعض احلاالت تشجيع حتقيق اإلجنازات اليت ال نكن حتقيقها  -3

 علد حنو فردي.
إن احلرية هي احلالة اليت ص هايك مفهوم  للحرية قائاًل: وخّل

، وإن غري خاضع للقسر من قبل إرادة اآلخرين املستبدة يكون فيها الفرد
احلرية الليربالية تعين إزالة كل العوائق اإلنسانية اليت حتّد من املساعي 
الفردية لتحقيق أهدافها يف ظل القانون، وهي ختتلف بصورة قاطعة عن 

 فوضوية. ال
 :أهداف الليربالية

إن الليربالية رغم االختالف بني مفكريها واختالف األولوية يف  
ما بينهم من أولوية اقتصادية، سياسية، فكرية، ثقافية، ومن رفض تاّم 

                                                 

يـرى  النتدُّ: امِلثل والنظري. يقال: هو ِنّد فالن شجاعًة، وهي ندُّ فالنة ذكـاًء. )مجعـ : أنـداد(، و   ( 1)
 أكثر اللغويني ختصيص  بامِلْثل الذي ُيناوُئ نظرَيه وُينازع .
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ألي شكل من أشكال تدخل الدولة يف االقتصاد ومن حاجتها إىل بعض 
 التدخالت فإنها جتمعها أهداف عامة، هي:

 ساواة اإلنسانية.امل -1
الدنقراطية الليربالية: ألن الدنقراطية ذلك القالب املنظم  -2

حلركة القوى االجتماعية. والدولة بوصفها مؤسسة تهدف يف النهاية إىل 
 احملافظة علد حرية الشعب وكرامت  وتنظيم حقوق  وواجبات .

ف أو سيادة الثقافة الشعبية املوضوعية: وهي تعتقد أن كل املعار -3
 معظمها نسيب وال جيوز ألحد االدعاء باحتكار احلقيقة املطلقة.

سيادة الثقافة التارخيية السياقية مع التقيد بها وعدم إخضاع  -4
 ظروف  ومعطيات  ورجال . اضر للماضي واملاضي للحاضر فلكّلاحل

سيادة الثقافة العلمية العقالنية: حيث يستهدف إىل بناء الدولة  -5
عتماد علد قوانني العقل والتجربة والسببية وحترير من خالل اال

 الشعوب من األوهام. 
احلرية والعدالة واملساواة: فالليربالية كما يعتقد هي النظام اجلامع  -6

لكل أطياف اجملتمع اإلنساني من خالل مؤسساتها التشريعية والثقافية 
ن الدين والتنفيذية واملدنية، وهي نظام إداري دستوري ومعريف حيتض

مبذاهب  وطوائف  مع إتاحة الفرصة الكاملة واحلرية التامة ألتباع 
خمتلف الديانات، وتسمح يف الوقت نفس  للمجددين الدينيني من جتديد 

 الفق  حبسب معطيات املرحلة.
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الدنقراطية الليربالية جتد جتسدها الفعلية يف قيم عامة 
ساواة اليت تعين حتقيق تكافؤ وشاملة هي احلرية مبفهومها الليربالي، وامل

 الفرص للجميع.
 ومفهوم احلرية من الزاوية الليربالية ينقسم إىل قسمني:

حق الفرد يف املشاركة يف اختاذ القرارات السياسية وهو املفهوم  -1
 القديم للحرية.

االعرتاف باجملال اخلاص لألفراد وال جيوز االعتداء علي  أو التدخل  -2
  األفراد باالستقالل وال خيضع في  الفرد لغري في  حيث يتمتع في

 القانون.
ويرى الليرباليون أن الليربالية جتد حتققها العملي من خالل 
املمارسة الدنقراطية وأن الدنقراطية واالشرتاكية ليس بينهما سوى 

: فالدنقراطية تبحث عن كلمة واحدة هي املساواة، لكْن مثة اختالف
عن املساواة يف التقيد  أما االشرتاكية فإنها تبحث ،املساواة يف احلرية

، وأن مبدأي احلرية واملساواة اللذين ُأِقرةا يف بداية الثورة واالستعباد
الفرنسية واألمريكية يؤكدان بعد أكثر من مئيت عام ليس فقط 

 رسوخهما بل قدرتهما علد االنطالق يف حيوية من جديد.
 لية:النظرية الكْنـِزّية يف الليربا

 1929إن األزمة االقتصادية اليت حصلت يف أمريكا والعامل عام 
أدت إىل ارتفاع العديد من األصوات اليت راحت تطالب بضرورة مواجهة 
الليربالية االقتصادية اليت سادت يف أمريكا منذ القرن الثامن عشر وذلك 
ن من أجل احلفاظ علد النظام الربجوازي والطبيعة الربجوازية، وكان م
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أشهرها صوت االقتصادي األمريكي املشهور )جان مابتارد كنـز( والذي 
طرح نظريت  املشهورة ومسيت )بالكنـزية( وهي نظرية أريد منها 
مواجهة تلك األزمة االقتصادية اليت اجتاحت العامل آنذاك وكانت إحدى 

أن  أهم نتائج احلرب العاملية األوىل، يشري كنـز قائاًل: يف اجلوهر ومن أجل
تنمو الرأمسالية وتستطيع أن تنجز مهامها من الضروري أن تتدخل 
احلكومات واملصارف املركزية يف دعم االقتصاد الوطين وتأمني العمالة. 
وهذا ما مت فعاًل مما خيالف آراء معظم الليرباليني الذين يعارضون 
 تدخل الدولة وأن وظيفتها؛ أي الدولة، تقتصر علد محاية السوق، بينما
يعتقد الكثريون أن احلكومة قادرة علد تقديم األشياء اجليدة وأصبح 
مقبواًل آنذاك، وقد أعيد تطبيق هذه النظرية )الكنـزية(؛ أي دعم 

حينما اضطرت احلكومة األمريكية إىل دعم  2009الدولة أيضًا يف عام 
العديد من املصارف وقطاع إنتايف السيارات، وهذا خيتلف عن الليربالية 

 هوميها الكالسيكي والنيوكالسيكي.مبف
مبفهومها ليست حركة مناوئة ألي مكون من مكونات  فالليربالية
حركة وعي تهدف إىل حماربة االستبداد والتمييز اجملتمع وإمنا هي 

والدكتاتورية جبميع أشكاهلا وكافة معوقات النهضة واملدنية، وحترير 
ستمر، وهي ليست ضد العقل من األوهام، وهي تدعو إىل التجديد امل

. وهي حركة وعي تتخذ من الدين ولكنها ضد استبداد رجال الدين
القيم اإلنسانية األساس واحملور. وهي منظومة تهدف إىل مجع البشر 
املختلفني بطبيعتهم وتركيبتهم الذاتية يف بوتقة تعددية متجانسة 

تلفة متكنهم من العيش بسالم بعضهم مع بعٍض دون املساس بقيمهم املخ
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وحتد املتضادة وأديانهم املتشعبة وقومياتهم وثقافاتهم وأجناسهم 
 وألوانهم.

الليربالية استطاعت جبدارة أن حتوي الصراعات داخل اجملتمع 
األوربي وحتّول حركة التيارات واملذاهب اليت يغلب عليها االختالف 

تلف وأحيانًا التصادم والتنازع باجتاه اإلعمار اإلنساني احلضاري مبخ
أبعاده، لذلك نكن القول: إن الليربالية هي النظام الذي أثبت جدارت  يف 
قيادة الشعوب وتنمية مواردها واستغالل طاقاتها وقدراتها اإلنسانية 

 والطبيعية وإخراجها من كافة مظاهر اإلرهاب والتعصب والدكتاتورية.
ومن هنا تنشأ الصعوبة  ،تنطوي علد أوج  عديدةوالليربالية 

مذهب  فالتعبري حييل اليوم بشكل طبيعي اىل ،قة حتديد حدودها بِديف
وهي يف الوقت  (اقتصادي )املنافسة احلرة بني الفاعلني االقتصاديني

مذهبًا وهي أكرب من كونها  ،مذهب فلسفي سياسي ،وبشكل أساسي ،نفس 
بل  ،االقتصادي يتعلق بالتنظيم املؤسساتي للمجتمع السياسي وللمجتمع

لعامل اجتماعي وسياسي جيعل من اإلنسان وحريت  نقطة النهاية رؤية 
واحلرية . وجيعل من العقل املرجع لكل القيم والسلوكيات. لكل شيء

الفردية مقدسة إذ ال ينبغي ألحد أن يقلق بسبب آرائ  حتد الدينية 
طاملا أن التعبري عنها ال يعكر النظام العام، ويتبع ذلك أن نشر  ،منها

وباستطاعة كل مواطن  ،لإلنساناألمسد اآلراء هو أحد احلقوق األفكار و
أن يتكلم ويكتب أو يطبع حبرية مع حفظ احلق بالرد علد التعسف 

 . باستعمال هذه احلرية، ويف احلاالت اليت حيددها القانون
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هلا ، وال تنتمي إىل عصر واحد ،رغم تعددها ،ومصادر الليربالية
 مسات عامة هي:

دور الدولة أو إىل توسيع ليست نزعة تدعو سياسيًا الليربالية  -1
فالدولة ال ؛ نفس  ذبول الدولة أو تأليههايف الوقت وهي ترفض  ،الفوضد

وال فعل ما نكن لآلخرين أن يقوموا ب  بداًل  ،حيق هلا فعل كل شيء
 .عنها
فهي حترت م هذا التنوع ألن   :قبوهلا للتنوع االجتماعي )سياسيًا( -2

يجة الضرورية للحريات الفردية، وتعترب عالوة علد ذلك أمرًا يشكل النت
مرغوبًا في  للغاية ألن  وحده يعطي اجملتمع املرونة الكافية لكي يكون 

أمرًا سهاًل وشائعًا، وهكذا فإن التنوع إىل آخر االنتقال من وضع اجتماعي 
 ،ًاالسياسية غاية ووسيلة يف آن مع إىل الليرباليةاالجتماعي بالنسبة 

 والقبول ب  يعين القبول بتنظيم مرن للمجتمع.
إن منطق الليربالية يقود إىل الدنقراطية من خالل مبدأ 

، لكي تكون حقيقية ،ولكن الدنقراطية تتطلب املساواة أمام القانون،
احرتام احلريات الشخصية وحرية التعبري والنقاش وحرية تأسيس توافر 

كجسم ما يف  ،عندما نلكأن الشعب تعين  الليرباليةف اجلمعيات والتجمع.
ن االنتخابات ، ألوالسيادة تكون هناك دنقراطية القوَة ،مجهورية ما

 . إلعطاء السلطة للشعبيكفيان احلرة وتعدد األحزاب ال 
الدنقراطية تتطلب سلطة مقابلة ووجود تطبيق دولة القانون 

ذلك املمارسة وفوق كل  ،واستقالل القضاء واحرتام حقوق األقليات
لذلك فإن الليربالية رغم دعوتها إىل حرية  احلقيقية للتناوب السياسي.
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الفرد املطلقة واليت ال حتدها سوى حرية اآلخرين، وتوفري القدر نْفس  
من احلرية لكل أفراد اجملتمع بشكل ال خيلق التصادم بني أفراده 

وم النظام وجمموعات  وفق صيغ دستورية تكفل احلرية للكل، لذلك يق
 الليربالي علد ما يلي:

إعطاء األولوية حلرية الفرد بكل أشكال احلرية )االقتصادية،  -
  االجتماعية(.

حتويل الدولة إىل مؤسسة شعبية متاحة لكافة فئات اجملتمع  -
 وشرائح . 

اعتماد الدنقراطية يف نظام احلكم ومبدأ األغلبية للوصول إىل  -
تمع والدولة دون الوصول اىل استبداد األكثرية املناصب القيادية يف اجمل

 أي محاية حريات األفراد وحقوقهم.
اعتبار احلرية والكرامة والعدالة واملساواة من أهم القواعد اليت  -

 تقوم عليها الليربالية.
وضع قوانني وأنظمة تشريعات متوازنة حبيث حتقق للفرد أقصد  -

ة مكونات اجملتمع كافة، حبيث ال مدى من احلرية واجملال اخلاص مع مراعا
تطغد فئة علد أخرى أو شرحية ضد غريها، أي أن تقف حرية الفرد 
 واجلماعة عند خط دستوري وقانوني ومفهوم ذهين وقيمي متعارف علي .

سيادة القانون والنظم الدستورية حبيث يتحول اجملتمع إىل جمتمع  -
 .دستوري تعاقدي، السيادة في  للقانون والدستور

 كما أن الليربالية تكفل أمرين علد الدرجة ذاتها من األهمية:
 إفساح احلرية الفردية ألقصد مدى. -1
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تأمني القدر نفس  من احلرية جلميع أفراد اجملتمع دون متييز  -2
خاص لفرد مهما كان موقع  أو مجاعة مهما بلغ عددها أو جنسها 

 وعقائدها الفكرية علمانية كانت أو مقدسة.
ربالية تستدعي الدنقراطيَة كنظاٍم للحكم، وتستدعي امللكيَة اللي

اخلاصَة واالقتصاَد احلرة واألسواَق املفتوحَة نظامًا اقتصاديًا، واليت تشكل 
 احلريُة الفرديُة بأقصد مداها وبكل أشكاهلا األساَس احملورية لفلسفتها.
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 تمع املدنيجملا
ض هلا الفكر من أكثر املفاهيم اليت تعرة اجملتمع املدنيمفهوم 

من ِقبل ت جمموعة من التعاريف َمدتوُق ،املعاصر بالدراسة والنقد
جمموعة من املفكرين والباحثني واملهتمني، ورغم االختالف بني هؤالء 

إال أن هناك شب  إمجاع ، يف بعض االجتاهات املفكرين إىل حد التناقض
املؤسسات اليت تتيح لألفراد التمكن من يدّل علد  اجملتمع املدنيعلد أن 

، وهي تلعب من احلكومة أو توسطهااخلريات واملنافع العامة دون تدخل 
خالل مؤسساتها املختلفة دور الوساطة بني الفرد املواطن وبني الدولة 

 .(1)القوية ذات السيادة

هو جمموع التنظيمات  اجملتمع املدنينة أ ومن التعاريف
واجلمعيات العاملة يف احلقل االجتماعي والثقايف والرياضي واالقتصادي 

أهداف معينة وفق القوانني األساسية املؤطرة ألعماهلا لتحقيق والصحي 
ونشاطها وغاياتها وأهدافها، وهذه التنظيمات واجلمعيات تعمل وتتحرك 

  وصاية األحزاب السياسية والنقابات.عن لة ويف استقالل عن سلطة الدو
                                                 

ينظـر: إرنــبريغ، جـون. اجملتمــع املـدني مــن اليونـان حتــد القـرن العشــرين. ترمجـة: حســن       ( 1)
. 2007. 1ناظم، وعلي حاكم صاحل. بريوت، بغداد، أربيل. معهد الدراسات االسـرتاتيجية. ط 

، عبد الباقي، وكوثراني، وجي ، وغليون، برهان، وآخرون. والعلوي، سعيد بنسعيد، واهلرماسي
ــوطن العربــي ودوره يف حتقيــق الدنقراطيــة. حبــوث ومناقشــات النــدوة      اجملتمــع املــدني يف ال
الفكرية اليت نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بـريوت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة.      

راســة نقديــة )مــع إشــارة للمجتمــع املــدني  . وبشــارة، عزمــي. اجملتمــع املــدني، د 1992، 1ط
. ونــيب، سربســت. اجملتمــع 2000. 2العربــي(. بــريوت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة. ط 
. وحالوة، كريم. إشكالية مفهـوم  2010املدني. السرية الفلسفية للمفهوم. دمشق، دار كنعان. 

 لنشر والتوزيع.التجليات(. األهالي للطباعة وا -التطور -اجملتمع املدني )النشأة
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اجملتمع املدني واجملتمع بني متايزًا أن هناك رأى عابد اجلابري 
مؤسسات  وإن  ،هو جمتمع املدن اجملتمع املدنيإن حيث  األهلي )البدوي(

هي تلك اليت ينشئها الناس يف ما بينهم لتنظيم حياتهم االجتماعية 
مؤسسات إرادية إذًا ، فهي واملهنية ثقافيةواالقتصادية والسياسية وال

 طوعًا، وشب  إرادية يقيمها الناس وينخرطون فيها أو ينسحبون منها
وذلك علد النقيض من مؤسسات اجملتمع البدوي )األهلي( الذي يتميز 
بكون  مؤسسات طبيعية يولد الفرد منتميًا إليها مندجمًا فيها ال 

إال نادرًا ويف حاالت  أو الطائفة يستطيع االنسحاب منها مثل القبيلة
 .استثنائية

نثل جمموعة من القوى  اجملتمع املدنيويرى آخرون أن 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية اليت تنظم يف إطارها 
شبكة معقدة من العالقات واملمارسات بني املؤسسات التطوعية اليت تنشأ 

لنقابات املهنية واحلرفية واالحتادات مثل ا وتعمل باستقاللية عن الدولة
بأن  ذلك اإلطار غريهم ويرى  .واجلمعيات يف الدول الدنقراطية

نون ل  دون أن األفراد املكّو في االجتماعي اخلاضع لنظام معني ينضبط 
من القواعد  جمموعةحيث يلتزم الفرد  ،يتم ذلك نتيجة سلطة قهرية

قتناع الذي حصل عنده بأهميتها يف سلوك  اليومي بشكل إرادي نظرًا لال
اجليد للحياة اجلماعية اليت تتفق ودرجة كبرية مع إىل السري بالنسبة 

 مصاحل الفرد املنتمي إىل هذا اجملتمع وأهداف  وطموحات .
إال أن  نكن القول إن مفهوم اجملتمع املدني والبحث في  استند 

ستقل عن الدولة، أصاًل إىل افرتاض ضمين مفاده وجود كيان اجتماعي م
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وجتسد عرب التاريخ يف أشكال ومناذيف خمتلفة حبسب طبيعة املرحلة 
وسياقها التارخيي ورؤية املفكرين ل  بأن اجملتمعات اإلنسانية مرت يف 

 مراحل متعددة هي:
: وهي جمتمعات خالية من التنظيم املؤسساتي اجملتمعات البدائية -1

شكَّل قواُمها من روابط الدم والنةَسب، واإلرادة احلرة الطوعية لالنتماء، َت
إال أن تلك اجملتمعات، رغم خلوتها من الطابع املؤسساتي، تضمنت وجودًا 
تراتبيًا بني أفراد كل مجاعة يرتأسها عادة الزعيم، وهذا النمط شكَّل 

 قاعدة اجملتمع األهلي.
ة : وهي السابقة علد ظهور الدولشب  املنظمة اجملتمعات السياسية -2

 مبفهومها احلديث )كاجملتمعات األهلية، بدايات املدن، املدن(.
: منوذيف مل يَر النور علد أرض الواقع، إمنا راود الطوباوي النموذيف -3

خميلة الكثري من الفالسفة املثاليني الذين كانوا يبحثون بل يتصورون 
جمتمعات مثالية قائمة علد القيم واألخالق واملثاليات، وقد ساد هذا 
التصور يف الفرتة املمتدة من القرن السادس عشر حتد القرن التاسع 

 عشر.

: وهي قد تكون ذات طابع اجملتمعات املنظمة أو الدولة احلديثة -4
مشولي ال تسمح ملؤسسات اجملتمع املدني بالنمو والعمل ِبُحّرية أو بقْدٍر 

تطور، كاٍف منها،  وقد تكون دنقراطية ينمو فيها اجملتمع املدني وي
 حيث تشكل هذه اجملتمعات البيئة الصاحلة الزدهارها.
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ليس اجملتمع املدني جمرد موضوع للبحث العلمي فحسب، بل هو 
أيضًا أسلوب يف احلياة االجتماعية، وشكل من أشكال الوجود االجتماعي 

 يف سياق  التارخيي، وإمكانية جتسيد هذا الوجود واقعيًا.
تصر علد ُبعٍد واحد للحياة ومسألة اجملتمع املدني ال تق

اإلنسانية، ووجود اإلنسان بصفت  كائنًا اجتماعيًا، وإمنا يتعلق بأبعاده 
اإلنسانية، االجتماعية، احلقوقية، الثقافية، السياسية، االقتصادية، وكل 

 ما يتعلق حبيات  بوصف  فردًا أو بصفت  فردًا ضمن مجاعة.
توجهاتها املباشرة، مستقل عن وصاية الدولة و اجملتمع املدني

ولكن مبا أن  يتشكل أساسًا ضمن الدولة ويف حيزها االجتماعي السياسي 
وبعدها التارخيي، ال بدة من عالقة ناظمة بينهما دون أن تصل إىل 
مرحلة العسف من قبل الدولة أو إىل عدم االلتزام وتعدي القانون العام 

 من قبل مؤسسات اجملتمع املدني. 
ليس ثابتًا بل يتمتع بالتحول  ع املدنياجملتمومفهوم 

والديناميكية، وقد ظهرت اجملتمعات املدنية يف أواخر القرن السابع عشر 
يف أوربا، ثم أصبحت عاملية االنتشار، وهي مل تأت من فراغ أو حالة 
طارئة تزول بزوال مربرات ظهورها إمنا جنمت من حاجة اإلنسان إىل 

يم  اإلرادي )الطوعي( االجتماعي التحديث املستمر يف أشكال تنظ
وحاجت  املستمرة إىل جتاوز األشكال القدنة وبناء أشكال حديثة وفق 

تطور مفهوم اجملتمع املدني خالل قرون سياقها التارخيي االجتماعي. و
وأشكااًل فلسفية عدة حبسب رؤية هذا املفكر أو تعاريَف من الزمن، واختذ 

وُيعدُّ ي واالجتماعي الذي نشأ في ، السياق التارخيحبسب ذاك، وكذلك 
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"توماس هوبز" و "جون لوك" من اآلباء املؤسسني ملفهوم اجملتمع املدني 
، ب الذي تطور وبدأ يستقل عن السياسة ويأخذ موضوعًا وُبعدًا خاصًا 

لكْن ال بدة  ،حباثهمأوقد تناول  العديد من أشهر الفالسفة يف كتاباتهم و
 كرين يف هذا اجملال:آراء بعض املفمن عرض 

 :آدم مسيث
تطوريًا حيث يعتربه  داختذ مفهوم اجملتمع املدني لدي  منح

تفكيكًا آلخر بقايا اجملتمع اإلقطاعي التقليدي الذي يعيق حتقيق املصاحل 
والقوانني للجماعة اإلنسانية املعاصرة اليت تتأسس علد عقلنة املصاحل 

كريس تعريف اجملتمع املدني علد واألنانيات ملصلحة اخلري العام، وإن ت
حاجات السوق يبدأ من اليد اخلفية للسوق اليت تربط املنفعة الشخصية 
باملصلحة العامة أو اخلري العام، وإن السعي الفردي وراء مصلحة الذات 

نتايف نتيجة تقسيم العمل اإل مضاعفةحتصل حيث  ،يغذي ثروة األمم
خر بشرط آلإىل ارد حباجة والذي بدوره جيعل من كل ف ،وحركة السوق

وبالتالي  ،قق  تقسيم العملحيوهذا ما  ،نتايفن يكون هناك فائض يف اإلأ
وهكذا يولد اجملتمع املدني احلديث من حيث كون  ، نشأ املنفعة املشرتكةت

جمتمع  ،عامل املصاحل الذاتية األنانية واحلرية الشخصية واإلنتايف املتبادل
ويدخلون يف عالقات متبادلة علد ن ومتساويوفاعلني أحرار فراد أ

 يتال ن الدافع لذلك هو املنفعة الشخصيةإو ،قاعدة االعرتاف املتبادل
 كثَرأ السوق املنظمة ذاتيًا رعتَبُتو .عترب القوة احملركة للمجتمع املدنيت

أن هذه السوق ستطيع تو ،للتقدم اخلاص والعامالرئيس  والدافَع ،فاعلية
ون احلاجة إىل تدخل السلطة السياسية، وهكذا تلقائيًا د اضبط ذاتهت
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يبدأ اجملتمع املدني بالتمايز واالنفصال عن الدولة ولكن  يف الوقت نفس  
محاية اجملتمع املدني من اخلطر اخلارجي  :مبهام عديدة منها للدولة يقّر

اآلخرين عضاء اجملتمع املدني من ظلم أوسالمة كل عضو من 
ساس قانوني أن وجود إلذلك ف .ة الصارمةوحتقيق العدال هم،واضطهاد

بد من  لوجود اجملتمع املدني وهذا ما  ال شامل وناظم يعترب شرطًا
 .متثل  الدولة

 :توماس بني
( أن اإلنسان يعيش Bain يف مفهوم  للمجتمع املدني أكد )بني

يف اجملتمع لدعم حقوق  ال لفقدها، ومن أجل ذلك ليس للحكومة أدند 
وق الطبيعية لألفراد، وواجبها الوحيد هو تأكيد أن حق يف خرق احلق

والناس يف نظره يتعاقدون  ،فراد وهويتهم وأمالكهم مصونةحياة األ
سة فيما بينهم لتشكيل اجملتمع ويعهدون للدولة ببعض السلطات املكرة

لصيانة النظام العام، ولكن الشعب جيب أن حيتفظ بسيادت  دائمًا، وإن 
 تقود األفراد إىل احلياة يف جمتمع وجتعلهم حاجات البشر هي اليت

سس أوبذلك  أكثر مما ختلق نزاعات يف املصاحل.بعضهم ببعض مرتبطني 
علد احلقوق الطبيعية القائمة احلرة والفاعلة رادة اإليعتمد  سياسيًا مًاْلِع
وحتتل قضية الدفاع عن روح اجملتمع احلية ضد السلطة  .نسانلإل

هي احلقوق إلي  وروح اجملتمع بالنسبة  ،ةهمية مركزيأالسياسية 
لذلك من وجهة نظره جيب  ،فرادهأالطبيعية املشرتكة بالتساوي بني 

يل َمن اْلأحيث يعتقد  ،تقييد سلطة الدولة لصاحل اجملتمع املدني
وهي  ،رادي الطوعي والتضامنحنو االجتماع اإليتج  فراد الطبيعي لأل
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قة سليمة قوامها التنافس نسان وتؤسس لعالنزعة متأصلة يف اإل
من املصلحة الذاتية واحلاجة  فراد اجملتمع انطالقًاأوالتضامن بني 
ىل االجتماع والتعاون إن حاجة األفراد أويعتقد  ،فرادهأاملتبادلة بني 

مما  املختلفة، قل بكثري من حاجات أن قدرة الفرد هي أنابعة من 
امليل سابق لوجود  ن هذاأمن التنظيم االجتماعي و يستدعي نوعًا

ن انتفت احلاجة إىل سلطة احلكم إحتد  النظام السياسي وسيظل موجودًا
شكال اجتماعية أفحاجة الفرد تدفع  بقوة لالنتظام يف  ؛بشكلها املعروف

ثابتة وراسخة احلقوق الطبيعية لألفراد إلي  تعدُّ بالنسبة و ،تضامنية
احلقوق ال نكن ألحد  وهذه ،لتحديد شرعية السلطة السياسية احلاكمة

ن كل الناس إو ،جتاهلها أو سلبها ألنها منبثقة من طبيعة اإلنسان
اليت  للتعبري بشكل مباشر عن حقوقهمُمَؤهةلون متساوون فيها فهم 

تعترب شاملة وتتسم بالدنومة وصاحلة يف كل األزمنة واألمكنة ومستقلة 
ن ألذلك يعترب  ،رضةعن التحوالت االقتصادية والسياسية والزمنية العا

ر قدرت  عن االستغناء عن مؤسسات الدولة وقلت اجملتمع املدني كلما طّو
وهي  ،ويعتقد أن الدولة .حاجت  إليها أمكن ضمان حقوق  وصيانتها

 ليست دائما سلبية ألنها تشكل إطارًا ،بد من  الوشّرًا متثل سلطة قسرية 
ريات وصيانتها وأداة ضرورية منظمة حلماية احلقوق واحل عامًا

 .وتطويرها ملصلحة الفرد واجملتمع معًا
 :هيغل
ينشأ كحالة وسيطة بني األسرة  اجملتمع املدنيأن هيغل يرى  

واجملتمع املدني نفي حلالة األسرة  من جهة وبني الدولة من جهة أخرى،
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ن كل فرد طفل إحيث  ،وقيمها املستندة علد األخالق ونكران الذات
يدخل يف جمال و ،ويشكل أسرة جديدة ،عن أسرت عندما يكرب يستقل 

والسعي إىل إرضاء حاجات  اليت ال  ،واملصاحل الذاتية األنانيةاملنافسة 
إىل مما يدفع  إىل السعي  ،ومبعزل عن اآلخرينوحَده حتقيقها نكن  

ضرورة، وبهذا املعند يصبح كل فرد معتمدًا علد كاالرتباط باآلخرين 
زعة الفردية ـحقيق غايات  مع طغيان الننفس  وعلد اآلخرين لت

واليت قد تؤدي إىل حصول نزاعات وصراعات تستدعي احلاجة  ،واملنافسة
وهي إحدى ركائز  )طوعية، كاالحتادات املهنية(، إىل تنظيمات إرادية

أي اعتماد  ؛اجملتمع املدني، وهكذا ينشأ اعتماد متبادل فيما بينهم
وهو جوهر ما يسمي   ،علد اآلخر األشخاص املستقلني كل واحد منهم

 "هيغل" باجملتمع املدني والذي يتألف عنده من:
ن احلياة االجتماعية مغروسة يف إحيث  :منظومة احلاجات -1

الطبيعة، وإن عناصر اجملتمع تتطور باالستناد إىل الدوافع واحلاجات 
اجملتمع املدني يوسع هذه احلاجات املوجودة يف مستوى احلياة، غري أن 

اخل( وخيلق الناس عن طريق الفكر حاجات  سكن...امل -امللبس  -ملأكل)ا
وغايات جديدة، وهذا التجدد غري حمدود مبعند أن  عند إشباع حاجة 
من احلاجات سرعان ما تظهر حاجة أخرى، وهكذا، مما يؤدي إىل 
االعتماد املتبادل بني الناس وبالتالي حيصل ختصص اإلنتايف وتقسيم 

زيادة الثروة الشخصية ومن  زيادة الثروة العامة، وهذا  العمل وبالتالي
اإلسهام يف إرضاء حيقق تلقائيًا التبادل بني العمل وإرضاء احلاجات 

 .حاجات اآلخرين مجيعًا
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إن االعتماد املتبادل بني األفراد إلشباع حاجاتهم  :تنظيم العدالة -2
الغرائز  هو اعتماد حيتايف إىل تنظيم يتخذ شكل القوانني باعتبار أن

مرحلة أعلد ليشّكال تشكل حالة بدائية للحياة، ويأتي العرف والتقليد 
ن أويرى  ،تتضمن الوعي واملعرفة، ولكن األعراف أيضًا ذاتية وجزئية

اجملتمع املدني غري قادر علد التغلب علد تناقضات  الداخلية بفعل 
ن خالل لذلك تنشأ احلاجة إىل تدخل الدولة م ،سيطرة املصاحل الذاتية

من فاجملتمع املدني مزيج  .التطبيقوالقانون العام الوضعي واملضمون 
املصاحل املتبادلة واملتشابكة واملتعارضة واليت تتطلب العديد من الضوابط 

 والنظم والقوانني حبيث تصبح شكاًل أكثر عقالنية.

نظرًا لتنوع الناس من حيث املنبت  :اإلدارة واهليئات احلرفية -3
 والعمل، فهم ينقسمون داخل اجملتمع وفق اعتبارات عدة أهمها:واالنتماء 

اجلنس... اخل، لذلك ينتظمون يف  ،السن، العقيدة ،املهنة، طبيعة العمل
علي  تنقسم  هيئات مدنية هدفها الدفاع عن مصاحلهم املشرتكة، وبناًء

نشأ خمتلف الروابط تاجملتمع املدني إىل فروع خمتلفة، وطبيعة العمل يف 
اهليئات احلرفية إىل )هليئات احلرفية والنقابات املهنية، ويعترب "هيغل" وا

 (.جانب األسرة اجلذر األخالقي الثاني للدولة

مسألة احلرية من املداخل األساسية لفلسفة التاريخ لدى وُتعدُّ 
يف اجلماعة عرب تدريف جدلي تتحقق فاحلرية لدي  ينبغي أن  ؛"هيغل"

اجملتمع املدني هو ملؤسسة االجتماعية، وهذا من اخلاص إىل العام يف ا
فاجملتمع  .وهو بهذا الشكل يؤسس جمتمعًا مدنيًا ال دولة ،انتقال تعاقدي

املدني هو احليز اخلاص الذي يتصرف في  البشر بوصفهم أفرادًا أنانيني 
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وذوات حرة، تتجسد فاعليتهم يف املؤسسات االجتماعية، حيث ُيعَرف 
مقتضب بأن  )رابطة لألفراد كأعضاء يف عمومية  اجملتمع املدني بشكل

شكلية وذلك بواسطة حاجاتهم ثم بواسطة النظام احلقوقي كأداة 
للحفاظ علد أمن األفراد وعلد ملكياتهم لنظام مفروض من خارجهم 

 .اجملتمع املدني(أساس  وامللكية اخلاصة .ينظم مصاحلهم اخلاصة والعامة
املدنية احلديثة عن سابقاتها، ومبوازاة  والذي خيتلف يف نظره اجملتمعات

ذلك فإن احلداثة هي ما نيز احلياة يف اجملتمع املدني وتكون السمة 
األساسية للمجتمع املدني هي ضمانة امللكية واحلرية الشخصية 
وصيانتهما وتكون مصلحة الفرد هي اهلدف، بينما يف الدولة فإن 

ح دولة قوية للحفاظ علد وظيفتها خمتلفة متامًا، وكان "هيغل" يقرت
بني فكرة الدولة وبني فكرة احلرية عن املصلحة العامة وحاول التوفيق 

 .كية طابعًا دستوريًاَلَمطريق إعطاء اْل
إن غاية البشر تكمن يف تأمني شروط وجودهم والتحسني 
املستمر هلذه الشروط عرب توسيع مملكة احلرية لتشمل كل أعضاء اهليئة 

ث يتاح هلم املشاركة يف صنع مصريهم وحتديد غاياتهم االجتماعية حبي
 اآلنية واملستقبلية مبا يتناسب ووعيهم.

وهو الذي  ،علد الدولةسابق ن اجملتمع املدني أويعتقد هيغل 
 ؛الدولةإطار ن وجوده الفعلي يتحقق يف إف يف الواقع، ،ولكْنحيددها، 
، حبسب رأي ةالدولة أساسية واجملتمع املدني حالة عارضن إلذلك ف
ن حاجة اجملتمع املدني للدولة واقعية وأخالقية ويستحيل إو هيغل،
اجملتمع املدني هو عامل ن رأى أحيث  ،رأي حبسب بدون دولة  وجوده



331  

ن احلرية املوجودة يف اجملتمع املدني أو ،الدولة عامل احلريةوأن  الضرورة
علد  ولة سياسيًاإشراف الدورأى أنة  ،م احلرية(ْه)َو ٌمْهإال َوهي ما 

 إال بوصف  كائنًا ن يكون حرًاأن الفرد ال نكن أوضروريٌّ اجملتمع املدني 
 .سياسيًا

 مونتسيكو:
وضع مونتسيكو تصنيفًا جديدًا ألنظمة احلكم )َمَلِكية، 

 مجهورية، استبدادية( وعّرف كل واحدة منها:
ية : حيكم فيها فرد واحد، لكْن ضمن أطر دستورية وقانونفامللكية

 ثابتة، يستمد حكم  منها، ويستند إليها.
: عندما يكون لفريق من الشعب السيادة من خالل وزراء اجلمهورية

 وحكام يتم اختيارهم.
: حيكمها فرد علد هواه ورغبات  اخلاصة دون اخلضوع االستبدادية

 ألي دستور أو قانون.
ويف كتاب  )روح الشرائع( أكد أن اجملتمع قائم علد أساس من 

بادل املنفعة بني أفراده، رافضًا مبدأ أو مفهوم العقد االجتماعي. واعترب ت
أن وجود هيئات انتقالية وسيطة بني الفرد والدولة ضروري لتحقيق 
دستور متوازن، وأن التنظيمات املستقلة من صلب اجملتمع املدني، وهو 
أول من بادر إىل وضع هذه التصنيفات. وكان يدعو إىل التعاون بني 

لسلطات وتضافرها مع متتع كل منها باستقاللية ذاتية، وكان يعارض ا
تركيز السلطة يف يد شخص واحد ألنها بالتأكيد سوف تؤدي بالنتيجة إىل 
سوء استعماهلا، لذلك دعا إىل توزيع السلطة بني مراكز خمتلفة، حيث 
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رأى أن توزيع السلطات والتوازن فيما بينها يؤديان إىل ظهور حكومة 
لة، وجمتمع مدني مواٍز، وهذا وحده كفيل بتحقيق احلرية معتد

وضمانها، خاصة السياسية منها، ولذلك فإن تصوره للمجتمع املدني 
ينبثق من مبدأ جتزئة السلطات وتقييدها، وذلك من أجل حتقيق حرية 
األفراد السياسية من خالل وجود اهليئات الوسيطة والتنظيمات املختلفة 

السلطة والقادرة علد القيام بدور فعال يف تنظيم  واملستقلة عن نفوذ
 اجملتمع من خالل املؤسسات الطوعية.

 :روسو
اإلنسان الطبيعي )البدائي( هو الذي مل تعد معرفت  ممكنة 
بصورة مباشرة، وكل ما يعرف عن  هو من خالل العلوم املختصة يف هذا 

دغال، ولعل  كان اجملال. فهو إنسان بال لغة، عاش عاريًا يف العراء واأل
نتلك غريزتنِي أساسيتني بالفطرة نّدان  بالدنومة والبقاء والتعاون 

وغريزة ، البقاء للمحافظة علد وجوده ونوع  غريزةالبدائي، وهما: 
، تلك الغريزة اليت كانت تدفع  ملساعدة غريه من بين جنس  الرمحة

مفاهيمها وقيمها، حينما يراه يتأمل. وكان يفتقر إىل احلياة األخالقية و
فلم يكن نلك الفضائل أو الرذائل ألن  كان جاهاًل بها، بل كان نتلك 
دوافع غريزية وفطرية فحْسُب، ومع تطور احلياة البدائية وبدايات 
ظهور امللكية اخلاصة حصل التفاوت يف حياة اإلنسان، ويف البداية كان 

لقوة والضعف، ثم سياسيًا التفاوت اقتصاديًا )طَبقيًا(، ثم اجتماعيًا بني ا
 بني السيد والعبد.
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كانت امللكية اخلاصة والتفاوت االقتصادي اخلطوة األوىل اليت 
قضت علد احلرية الطبيعية، وقد رسخت مجيع القوانني اليت تلتها ذلك 

 التفاوت.
والتفاوت االجتماعي الذي أدى إىل خضوع الضعيف للقوي إما 

حلماية أنفسهم من اآلخرين ومن قوى قسرًا أو طوعًا بإرادة الضعفاء 
الطبيعة، أدى إىل حدوث تفاوت اجتماعي َتَقْونَن وبشكل ما واختذ طابعًا 

 سياسيًا ممهدًا لنشوء املَلكيات املطلقة.
يف معرض مناقشت  حلالة اإلنسان الطبيعية أدرك استحالة 

كان أن  باإلم العودة إىل احلالة الطبيعية األوىل لإلنسان، لكن  اعتقد
ظمة ومنسجمة مع حتقيق تاالستفادة منها يف إقامة حالة اجتماعية من

وتعمل علد محايتها جلميع األفراد.  األمن واحلرية بشكل متساٍو
وصيانتها يف مقابل الفوضد والتفاوت االجتماعي السابق، وكان يرى أن 
حل هذه املشكلة يأتي من خالل العقد االجتماعي )وهو كتاب روسو 

ورأى أن التفاوت بأشكال  املختلفة االقتصادية واالجتماعية  املشهور(
والسياسية هو احملرك باجتاه إقامة نظام اجتماعي علد أساس الَعْقد، 

 والذي يعترب األساس لكل سلطة سياسية شرعية بني البشر.
رأى أن اإلرادات املتساوية يف نظريت  عن العقد االجتماعي  روسو
، ولكن علد أساس اإلقرار بنوع جديد من َعْقداليت تصنع ال طبيعيًا هي

التفاوت االجتماعي واالقتصادي، هذا التفاوت الذي يؤدي إىل تأسيس 
نظام سياسي وجمتمع بواسطة َعْقد تصنع  إرادات متكافئة ومتساوية. 

من أفراد متساوين طبيعيًا وهكذا فإن اجملتمع املدني عنده يتشكل 
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، واعتقد أن  احلقوق يف إطار اجلماعةوذلك لضمان املساواة يف، وأحرار
األفراد حيصلون علد منفعة أكرب حينما يكونون أعضاء يف جمتمع منظم 
مما هو علي  احلال لو بقوا منعزلني. ففي ظل اجملتمع وحده يتمتع 
الفرد حبقوق  يف املساواة واحلرية يف آن واحد والذي يتكفل اجملتمع 

خيتلف عن وهو  العامة اإلرادةوم بتأهيل الفرد في . ويطرح روسو مفه
الذي هو حاصل مجع عددي للمصاحل اخلاصة املختلفة، أما  إرادة الكل

اإلرادة العامة فتعين املصلحة العامة مقابل املصلحة اخلاصة حيث يتعني 
علد كل فرد أن ُيخِضَع مصلحت  اخلاصة والفردية للمصلحة العامة، وهو 

ينما تعترب اإلرادة العامة املصدر بذلك حيقق مصلحت  اخلاصة أيضًا ح
الناظم لسلوك األفراد وعالقاتهم وبالتالي حتقيق غاية اجملتمع واألفراد 

 معًا.
اعتقد روسو أن العقد هو الشرط الضروري والالزم لكل جمتمع 
ولكل سلطة شرعية، واملقدمة اليت ال بد منها وعن طريقها وحدها 

ور معاِرضنَي للعقد داخل تكتسب السلطة شرعيتها، واعتقَد أن ظه
اجملتمع ال ُيْبِطُل الَعْقد، لكنهم هم يصبحون غرباء، لذلك نيز روسو 
بني العقد الذي ُذِكَر وبني القانون الذي هو جمموعة القواعد الناظمة 

علد اليت تؤسةس عليها احلكومة اليت ُيَعدُّ أعضاؤها موظَّفني ووكالء 
 إقالتهم متد شاء.ويستطيع الشعب  ،مهامهم التنفيذية

رأى روسو أن السلطة السيادية واحدة ال تتجزأ، وأن يف العقد 
االجتماعي حقوقًا متكافئة تضمن املساواة بني األفراد يف نطاق اجلماعة، 
وهذه املساواة مرتبطة باحلرية ارتباطًا وثيقًا، وأن الفرد ال نكن أن 
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ليست فردية أنانية ال  يكون حرًا إال يف مدينة أو دولة، ولكن هذه احلرية
تكرتث إال مبصاحلها اخلاصة، بل هي حرية الفرد داخل اجلماعة وحرية 

 اجلماعة أيضًا، وما ينبثق عنها من إرادة عامة تتطلع إىل خري اجلميع.
 :أهم مكونات اجملتمع املدني

ينتج عنها كما يسميها "جان لوك" اليت املبادئ وهي مجلة من 
 تتمثل يف ما يلي:، واحلكم املدني الصحيح

حق امللكية واعتماد مفهوم أن اليت تتضمن  احلرية الفردية -1
 اجملتمع املدني.يف بناء  ة األساسيَةَنِباملواطن يشكل الَل

بني مواطنني أحرار بغية تنظيم شؤون  مبدأ التعاقد االجتماعي -2
 جمتمعهم.

 مبدأ سيادة القانون الذي ُيعترب ضروريًا الستمرارية اجلماعة. -3

ليضمن عدم إساءة السلطة من قبل أفراد أو  أ فصل السلطاتمبد -4
أقلية وليؤمن املشروعية اجملتمعية القائمة علد االختيار الطوعي 

 للجماعة.

اجملتمع املدني، وُيعترب من أهم مرتكزات  :مبدأ احلرية الفردية -أواًل
ة ونشأت إشكالية التوفيق بني اإلرادة الفردية واملصلحة اجلماعية املبني

علد االعرتاف باآلخر املعارض وحبق  يف الوجود عرب حل التعارض بني 
 زعة الفردية العقلية واألخالقية وبني احلياة االجتماعية املنظمة.ـالن

عند "ديكارت" حيث  ّيِلزعة الفردية يف الفلسفة بشكل َجـوقد جتلت الن
ة وهي أن وأرسد بذلك مسألة بالغة األهمي «أنا أفكر إذًا أنا موجود»قال 
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ن نقطة البداية عند كل إنسان هي أ)املعرفة خمتلفة عند كل شخص( و
 وجوده اخلاص ال وجود اآلخرين أو اجلماعة.
زعة الفردية يف مبدأ )دع  ـأما يف االقتصاد فقد متثلت الن

علد حق املواطنة الذي يشمل اجلميع  تأسُستو (مّريعمل.. دع  َي
حق امللكية )مها القانون، منها من احلقوق والواجبات ينّظ جمموعٌة
حق االنتخاب  ،املساواة أمام القانون ،حق العمل ،حق احلياة ،اخلاصة

حرية الرأي والتعبري بأشكال  املختلفة وحرية املعتقد  والرتشُّح، والرتشيح
 والضمري(.

علد معظم أعمال   تزركَّإذ  ؛"جون لوك" من أهم الفالسفة
  الشهري )رسالتان يف احلكومة املدنية( لبحث يف حرية اإلنسان، وكتابا

أكرب انتصار للحكم املدني يف وج  الطغيان واستبداد امللوك،  1690عام 
س  للدفاع عن احلياة السياسية، ونكن إمجال املبادئ اليت أسسها وقد كرة

 "لوك" مبا يلي:
 الناس مجيعًا أحرار وهم متساوون يف حقهم يف احلرية. -1

ست منحة من أحد، إمنا من خصائص الذات احلقوق الطبيعية لي -2
 البشرية.

 الناس مجيعًا متساوون يف احلقوق والواجبات. -3

تنشأ السلطة السياسية علد أساس التعاقد االجتماعي املبين علد  -4
 أساس الرتاضي بني طريف العقد.

"مل" واحدًا من أهم الفالسفة الذين دافعوا عن ُيَعدُّ وكذلك 
رية(، ويعترب "مل" أن سلطة اجملتمع جيب أن حرية الفرد يف كتاب  )احل
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م ستخَدُتتكون مقيدة وال متس حرية الفرد، وأن الغرض الوحيد الذي 
في  السلطة )سلطة اجملتمع أو الدولة( بطريقة مشروعة ضد الفرد هو 
منع  من اإلضرار باآلخرين أو إيذاء غريه، أما تدخل اجملتمع أو الدولة 

ني أو اإلقالع عن  حبجة أن ذلك سيكون إلجبار الفرد علد عمل مع
، حبسب رأي أفضل ل  فهو تدخل مرفوض، حيث جيب أن يكون الشخص

مطلق احلرية دون إحلاق  ،حرًا ومستقاًل فيما يتعلق بشخص  "مل"،
 األذى أو  الضرر باآلخرين، وهذه احلرية لدي  تتضمن:

الوعي الباطن الذي يطالب حبرية الضمري والشعور والفكر  -1
 حلرية املطلقة للرأي.وا

حرية التذوق والسعي وراء أهداف ورغبات تتناسب مع حرية  -2
 العمل الذي نهواه دون أن نلحق الضرر باآلخرين.

وحرية االحتاد والتعاون بعضهم مع بعض، حرية اجتماع األفراد  -3
لتحقيق غرض ال يتضمن إحلاق األذى باآلخرين )واجملتمع الذي ال يوفر 

 ليس حرًا أيًا يكن شكل احلكومة في (.احلريات وال يضمن 

حرية الفكر واملناقشة وما يرتتب عليها من كذلك رأى "مل" أنة 
ضمانات األمن ضد حكومة الطغيان أو إحدى حرية للنشر تشكل 

وهلذا ال جيوز برأي  احلد من حرية الفكر  احلكومات الفاسدة عمومًا،
 واملناقشة.
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مواطنني أحرار بغية تنظيم شؤون التعاقد االجتماعي بني  -ثانيًا
 :جمتمعهم

التعددية واقع فعلي داخل اجملتمع الواحد املنقسم عموديًا إىل 
يديولوجيات، كية والنفوذ واإلُلُمفئات وطبقات ختتلف من حيث اْل

خل( وكذلك إلغوية..  ،رقيةِع ،مذهبية ،وتنقسم أفقيًا أيضًا إىل )دينية
ل العضلي، وبني الرجل واملرأة، لذلك االنقسام بني العمل الذهين والعم

ال أحد نلك »ترتكز التعددية مبعناها املعريف علد الفكرة القائلة 
اآلخرين وبالتالي ليس من حق أحد مصادرة آراء  «احلقيقة كلها

 لذلك ُيعطي مبدُأ وإن بدت غري صحيحة من وجهة نظر ما.وأفكارهم 
ر عنها بصيغ خمتلفة من خالل هلذه التباينات وُيعّب املشروعيَة التعدديِة

تعاقد الناس يف التيارات الثقافية واهليئات االجتماعية واألحزاب 
السياسية وخمتلف أشكال التعاون النقابي واملهين واجلمعيات واالحتادات 
املختلفة )تعاقد علد أساس طوعي(، مما يعطي أهمية خاصة لوجود 

باعتبارها وسائل رقابة  املعارضة ودور وسائل اإلعالم وحرية التعبري
اجتماعية علد ممارسات السلطة ومدى التزامها وتطبيقها للقوانني 

وبذلك يوجد إىل جانب السلطة العامة ، السائدة وحتد إمكانية حماسبتها
 ،)الدولة( دوائر من العمل مستقلة استقالاًل ذاتيًا )احلياة األسرية

، حتادات واجلمعيات املختلفةاال ،النقابات املهنية ،املشروعات االقتصادية
األديان( وال ختضع قواعد سلوكها للسلطة السياسية، وإن الروابط  ،القضاء

اليت جتمعها بالسلطة السياسية ضعيفة وال يرتتب عليها اخلضوع، وهي 
الدولة( وُتعترب هذه امليزة /استقاللية نسبية تعتمد علد ثنائية )اجملتمع
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اجملتمع  ّلَحعات ودمقرطتها، يف حني يْناألساسية الزدهار وتطور اجملتم
ففي اجملتمعات  ؛بالكامل يف الُنظم االستبدادية داخل كيان الدولة

الدنقراطية اليت ازدهر فيها اجملتمع املدني ختضع إدارة الشؤون العامة 
رة مبقدار استقالهلا عن إىل رقابة الرأي العام واليت تكون فاعلة وُمؤثت

  القابضني علد السلطة السياسية، وبتحقق هذا تأثري ومراقبة وتوجي
الشرط )شرط االستقاللية( يستطيع الرأي العام أن يتكون بصورة حرة 
ويراقب القائمني علد القرار السياسي، بداًل من أن يصبح ألعوبة يف 

 احلال يف األنظمة االستبدادية، وتكوين رأي عام حرٍّ يأيديهم كما ه
األحزاب السياسية بشرط أن تكون يستدعي تشكيل مؤسسات مثل 

متعددة، وكذلك الصحافة بشرط أن تكون مستقلة عن السلطة السياسية، 
 .وبذلك تكون ضمانة للتعبري العلين احلّر

"غرامشي" )أحد أهم منظري اجملتمع املدني( يف ذهب هذا وقد 
ما نستطيع أن نفعل  حتد هذه »إىل أنة  (دفاتر من السجن)نصوص  

تثبيت مستويني فوقيني أساسيني، األول نكن أن يدعد اللحظة هو 
اجملتمع املدني الذي هو جمموع التنظيمات اليت تسمد )خاصة( واجملتمع 

 «.السياسي أو)الدولة(
حيتوي اجملتمع املدني عند "غرامشي" علد العالقات الثقافية 

للمجتمع املدني و .يديولوجية، ويضم كل النشاط الروحي والعقليواإل
ده اخلاص خاريف نطاق الدولة رغم كون  علد عالقة جوهرية بها، وجو

فبينما حيتوي اجملتمع املدني علد التنظيم السياسي للمجتمع بأحزاب  
ونقابات  وتيارات  السياسية حتتكر الدولة السلطة السياسية عرب أجهزتها 
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، وبذلك تكون العالقة بني اجملتمع املدني واجملتمع ومؤسساتها املختلفة
ن منظمات وهيئات اجملتمع املدني إالسياسي عالقة جدلية، حيث 

نسبيًا عن الدولة رغم ما يربطها يف واقعها وممارسة حرياتها مستقلَّة 
وحقوقها من روابط مع الدولة، هذه املؤسسات واملنظمات اليت تشكل 
قوام اجملتمع املدني تغطي فضاًء اجتماعيًا واسعًا نتد من األسرة إىل 

يم اإلنتاجي اخلاص والنقابات واملؤسسات الدينية واملنشآت التنظ
التعليمية والصحافة واإلعالم وصواًل إىل األحزاب السياسية والربملان، وعرب 
هذه اهليئات نارس اجملتمع املدني فعاليات  ونشاطات  علد خمتلف 

اليت  ت  اخلاصة )أي مدنيت (َموحيافظ يف الوقت نفس  علد ِس ،الصعد
 خاريف متناول الدولة.تبقد 

العالقة اجلدلية بني السلطة السياسية املتمثلة بالدولة وبني 
استبداد تصلب و التنظيمات واألحزاب املمثلة للمجتمع هي ضمانة عدِم

، وقد تبني أن كل ضعف واحتكارها هلا النخب احلاكمة وتفردها بالسلطة
إىل إضعاف  يصيب اجملتمع املدني ومؤسسات  ومنظمات  املختلفة يؤدي

الرأي العام وتراجع اإلرادة اجلمعية وبالتالي تنمو البريوقراطية وترتسخ، 
نكن للمجتمع وبذلك  التعددية. إلغاءمما يؤدي إىل ظهور االستبداد و

املدني أن يكون معارضًا للحكومة أو مساندًا هلا، ويف حال املساندة يكون 
مات  وفئات  االجتماعية اجملتمع املدني مصدر الشرعية عرب مشاركة منظ

املختلفة يف صنع القرار السياسي، ويف حال املعارضة قد تتصدى الدولة 
عرب أجهزتها ومؤسساتها القمعية لكل أشكال املعارضة وتبدو الدولة وكأن 

كون هناك تاجملتمع هو الذي ُوجد من أجلها وليس العكس، وبالتالي 
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وسائل الرقابة والقرارات جمعات والتنظيمات املدنية بشتد تمالحقة لل
 .اليت تأخذ يف النهاية صيغة شرعية حقوقية هي القوانني واألوامر

 ا،الدنقراطية زاد دور مؤسسات اجملتمع املدني وفعاليته توكلما زاد
والعكس صحيح أيضًا، بينما يف الدول االستبدادية تكون العالقة بني 

 امًا.مؤسسات اجملتمع املدني واحلكومة عالقة عكسية مت
اجملتمع املدني من أحزاب سياسية ملؤسسات  :مبدأ سيادة القانون -ثالثًا

ونقابات مهنية وحرفية..اخل، واليت تعمل خاريف إطار الدولة أيضًا 
القيام بدور مؤثتر هام يف تطورها ويف  دوٌرفيما بينها، للعالقة الداخلية 

تأصل املمارسات  مدىيستند إىل ، وذلك وسياساتها احلكومةيف رسم معامل 
والتقاليد الدنقراطية داخل بند اجملتمعات املدنية ثم بينها وبني 
الدولة ومدى قدرتها علد استنباط عالقات دنقراطية جديدة داخل 

واليت ُتجسد اخلصوصية االجتماعية ِحدة، بند كل جمتمع مدني علد 
ه واحلضارية لكل جمتمع، ولكن مهما كان وضع اجملتمع املدني ودور

وفعاليت  فال بد من أن يكون ل  روابط مع الدولة بهذا الشكل أو ذاك، 
ألنها تعمل داخل دولة هلا حكومة، وبالتالي ال بد أن تكون هناك قوانني 
ناظمة لعمل مؤسسات اجملتمع املدني، هذه القوانني اليت تأخذ أبعادًا 

يف تشكيل  دنقراطية حقيقية عندما يكون اجملتمع املدني فعااًل ومؤثرًا
احلكومة وتبديلها، وبالتالي تلعب مؤسسات اجملتمع املدني دورًا أساسيًا يف 

القوانني والتشريعات الناظمة لعملها ولكل القوانني الوضعية يف  نتَس
 ،البالد، تلك القوانني اليت جيب أن تسود علد الكل )احلاكم واحملكوم

راطية، أما يف النظم الشعب( وهذا ما حيصل يف النظم الدنق ،احلكومة
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مطاوعت  مبا وتتمُّ االستبدادية فإن احرتام القانون يكون ضعيفًا 
يتماشد مع مصلحة النظام احلاكم بغض النظر عن استجابت  للصاحل 

وغالبًا ال يكون هناك التزام بالقانون إذا اقتضت مصلحة احلاكم العام، 
 .ذلك

 أنواع من الُسلطات، هي:يف كل دولة ثالثة  :مبدأ فصل السلطات -رابعًا
شرطًا بعضها عن بعض وُيعترب فصلها  .التنفيذية، القضائية ،التشريعية

أساسيًا للدنقراطية ولنمو اجملتمع املدني ومؤسسات  وهيئات  بشكل 
بعضها مع السلطات ُتدَمج ، بينما تنعدم احلرية أو تتضاءل حينما حّر

هًا مبنظمات اجملتمع املدني ضررًا كبريًا وتشويهذا الدمج ق ِحْلوُيبعض 
 ود التعسف واالستبداد.ُسوَي

إن اجملتمعات املدنية خاضت صراعًا طوياًل يف البلدان الغربية، 
نكلرتا إجنازاتها حتقيق الدنقراطية كما حصل يف إوكان من أهم 

وفرنسا، ذلك التطور الذي كان حافاًل  يةمريكالواليات املتحدة األو
جتماعي بل بالثورات االجتماعية املتعاقبة، وكانت بالصراع السياسي واال

التجليات األوىل للدنقراطية حمددة ومقتصرة علد طبقة واحدة يف 
اجملتمع هي الربجوازية )التجارية والصناعية( اليت عارضت امتيازات 

واليت أطاحت  1668نكلرتا عام إالنبالء وامللوك كالثورة اليت اندلعت يف 
 .1689ما مسي بقانون احلقوق سنة أصدرْت ي" قد "جيمس الثان امللَك

 ومن أهم نصوص :
 فامللك ليس فوق القانون. ؛القانوناحرتاَم التزام امللك  -1

 ال ضريبة إال بالقانون. -2
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حرية انتخاب الربملان وحرية األعضاء يف املناقشة داخل  وفكرة  -3
 احلصانة الربملانية.

 القضائية. إجياد نظام احمللفني كضمانة لعدالة األحكام -4

( صدر الدستور األمريكي ليؤكد 1787) أي يف ؛نْربعد ذلك حبوالي َق
 ال ضريبة دون قانون(. ،األمن الشخصي ،)سيادة القانوننفَسها املبادئ 

حقوق اإلنسان واملواطن )وبعدها بفرتة وجيزة صدر إعالن 
أول مرة علد احرتام  والذي إضافة إىل املبادئ السابقة نصة (الفرنسي

وتلك كانت بدايات التطور  ،الرأي والعقيدة وحرية الكلمة والصحافة
ي صنعت  اجملتمعات املدنية يف تلك البلدان، وقد شهدت ذالدنقراطي ال

فرنسا ثالث ثورات متتالية يف قرن واحد استهدفت ترسيخ الدنقراطية 
 .(حيث قامت كومونة باريس 1871) ،1848 ،1830وذلك يف األعوام 
من املؤسسات  ، علد ضوء ما تقدم، هو جمموعةاملدنياجملتمع 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعمل ميادينها 
املختلفة يف استقالهلا عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منها 
أغراض سياسية كاملشاركة يف صنع القرار السياسي علد املستوى الوطين، 

لسياسية، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن املصاحل ومثال ذلك األحزاب ا
االقتصادية ألعضاء النقابة، ومنها أغراض مهنية كما هو احلال يف 

منها وها، ئالنقابات لالرتقاء مبستوى املهنة والدفاع عن مصاحل أعضا
ثقافية كما يف احتادات الُكتاب واملثقفني واجلمعيات الثقافية اليت تهدف 

وبالتالي فاألمثلة البارزة  اخل،لثقايف، ومنها اجتماعية...إىل نشر الوعي ا
 ،النقابات املهنية ،األحزاب السياسية)ملؤسسات اجملتمع املدني هي 
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(. ولذلك ينطوي اجلمعيات الثقافية واالجتماعية ،النقابات العمالية
 هي:، جوهر اجملتمع املدني علد أربعة عناصر

الفعل احلر والطوعي اليت  فر إرادةاويقتضي تو :فكرة الطواعية -1
ُتميز تكوينات اجملتمع املدني عن باقي التكوينات االجتماعية مثل 

 فيها، العشرية والقبيلة واألسرة واليت ال دخل للفرد يف اختيار عضويت 
رفض كل أشكال االرتباط املفروضة حتت أي فكرة الطواعية تعين و

 اعتبار.

 ،ياة احلضارية تقريبًاتستغرق جممل احلوهي  :فكرة املؤسساتية -2
واليت تشمل مناحي احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

ويعمل وفق معايري  لذلك يعترب اجملتمع املدني جمتمعا منظمًا والثقافية.
 .بالرتاضيعليها منطقية وقواعد وشروط مت االتفاق 

 ي،اجملتمع املدن تنظيماُت : الغايُة اليت تقوم بهاستقالليةاالفكرة  -3
 الدولِة هيمنِةعن و السياسيِة الكربى الستقالهلا عن السلطِة واألهميُة
عن الدولة نسبيًا، واجتماعية ومهنية مستقلة  سياسيًة تنظيماٍتلكونها 

، تعمل يف سياق روابط تشري إىل عالقات التماسك والتضامن االجتماعيني
الَعْسِف مما يعطيها دورًا مؤثترًا يف حتديد اجتاهات احلكم ومنع 

 .واالستبداد

مفهوم اجملتمع املدني جزءًا من منظومة مفاهيمية مرتبطة يعدُّ  -4
املشاركة  ،حقوق اإلنسان ،املواطنة)ب  تشتمل علد مفاهيم مثل 

وينطوي علد قبول االختالف والتنوع بني الذات  (الشرعية، السياسية
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 تمع املدنيوعلد االلتزام يف إدارة اخلالف داخل مؤسسات اجمل ،خرينواآل
 .ميةْلبالوسائل الست وبينها وبني الدولة

 :اجملتمع املدني يف العامل الثالث
يتميز العامل الثالث ببنية اقتصادية واجتماعية متخلفة 

 ،)التقليدي اع اإلنتاجيتَطيف الِق ازدواجيٌةتتوافر هة، حيث ومشوة
ًا للغرب، حيث اقتصادي ًا  تابعجعَل يف الصناعاِت واضٌح احلديث(، وختلٌف

وما يرافقها من استرياد  ،دةمستوَراملتطورة ن معظم التكنولوجيا إ
 فنيني وإدارينيحتد معظم مستلزماتها من أجهزة وأدوات وقطع غيار و

كّل  .املواد االستهالكية الرتفيهيةمعظم وكذلك استرياد  اخل. ...أحيانًا
 ،االقتصاديو امتصاص معظم فائض املنتويف االجتماعيذلك يؤدي إىل 

وضعف اإلنتاجية وتدني مستوى توزيعها  ومنط متايز يف الثروةإىل و
سيطرة األشكال التقليدية من التضامن االجتماعي  إىلو، املعيشة

والذي  ...العائلة( ،األسرة، القبيلة ،الطائفة ،( مثل )العشريةالَقْسري)
 تاينطوي علد تراتبيات اجتماعية كالسيكية مفروضة تنظم العالق

أشكال من كوابط القرابة والعالقات املكانية ، وتتةسم بربني البشر
التضامن التقليدي حلماية الناس من الغرباء، وبالتالي هناك تضامن 
تقليدي كالسيكي مفروض بعيدًا عن التضامن الطوعي االختياري احلر، 

القبيلة( باجملتمعات  ،ونكن تسمية تلك اجملتمعات التقليدية )العشرية
 .ال املدنية ألهليةا

 كاٍف للمجتمع املدني، إال أن  شرط غرُي ٌنوتَكُم للمدينة شرٌط
اجملتمع هذا وهو مبثابة اجلزء من الكل، كما أن للثقافة دورًا هامًا يف بناء 
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عديدة، يف اجملتمعات املتخلفة وتطويره، والعوائق اليت تواج  املثقف 
أو علي ، املفروضة  ةثقافالوسواء من حيث عالقت  باجملتمع الكالسيكي 

توافر عدم تعاني هذه اجملتمعات من عالقت  بالسياسي حيث من حيث 
وساحة ثقافية منفتحة علد كل اجتاهات التفكري  فضاء ثقايف حّر

ومتحررة ولو جزئيًا من سيطرة وضغط السلطات السياسية والدينية 
ولو  ةالسائداملفاهيم نقد تكبح عائقًا كبريًا اليت تشكل  واملذهبية

معرفيًا، باإلضافة إىل الرقابة الرمسية وأثرها العميق يف توليد ظاهرة 
الرقابة الذاتية من خالل رسم العديد من اخلطوط احلمر اليت تسيطر 

، علي  وما هو ممنوعب  حصر تفكريه فيما هو مسموح علد املثقف وُي
كما . يةمما يؤدي إىل تهميش أو تغييب قطاعات ثقافية هامة غري رمس

سب مقتضيات السلطة وعدم منحها حبأن تهميش دور املرأة وتوجيهها 
ل َبمن ِقب  احلرية يف التضامن والتنظيم إال وفق ما هو مسموح 

 ، كلها عوامل تعيق منو اجملتمع املدني وتطوره.احلكومة ووفق أجندتها
بضعف شديد يف يتميز العامل الثالث وخاصة العامل العربي ف

، ألن معظم احلكومات العربية ذات طبيعة تمع املدنيمنظمات اجمل
مشولية علد اختالف أشكال احلكم فيها، وهي بذلك تعيق لدرجة كبرية 

ومثة منطان  نشوء وتطور منظمات اجملتمع املدني بشكل حّر ومستقل.
 من احلكم:

لسياسية األحزاب حظٌر علد اواليت غالبًا لديها  :احلكومات امللكية -1
أو مع هامش بسيط هلا تتحرك وفق أجندة ، النقاباتاجلمعيات وو

 مطلقة هلا.شب  السلطة وبتبعية 
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معظم مؤسسات اجملتمع املدني يتوافر قد  :احلكومات اجلمهورية -2
احتادات العمال والفالحني واجلمعيات ، نقابات مهنية، من أحزاب سياسية

وثيقًا إىل النسائية، إال أن مجيعها مرتبطة بالسلطة السياسية ارتباطًا 
درجة التبعية شب  املطلقة، وهناك هامش بسيط جدًا من االستقاللية 

علد التأثري الفعال يف اجملتمع خاريف أجندة السلطة، ووفق  القدرَة هاُدِقْفُت
وقد يكون هناك مجعيات وأشكال  .أجندتها اخلاصة )أي النقابات املعنية(

العمل احلر لديها  من التضامن غري مرتبطة مع السلطة، إال أن هامش
يكون ضئياًل جدًا وكذلك فإنها تضطر للعمل وفق دوائر من اخلطوط 
احلمر اليت ال نكن هلا جتاوزها، حيث تشكلت لديها رقابة ذاتية لكي 

  .تستطيع االستمرار

السياسية إىل جانب هيمنة بند اجملتمع هذه األوضاع وقد أدت 
وعدم اجملتمع املدني اهرة عن ظعزوف املثقفني واملفكرين األهلي إىل 

ن اجملتمع املدني يف إ :لذلك نكن القول .اخنراطهم فيها إىل فرتة متأخرة
 :ما يليالعامل الثالث يتميز بـ

( وضعف ..القبيلة ،سيطرة أشكال التضامن التقليدية )العشرية -1
أشكال التضامن الطوعي الذي يعترب شرطًا أساسيًا للمجتمع املدني 

 احلديث.

نقابات..( أو ارتباطها  ،سسات اجملتمع املدني )أحزابغياب مؤ -2
بشكل كبري بالسلطة السياسية يف البالد، مما يفقدها صفة االستقاللية 

ُتعترب االستقاللية في  شرطًا أساسيًا للمجتمع املدني  حيث ،والعمل احلّر
احلديث، ومع وجود مجعيات مستقلة نسبيًا ولكنها ضعيفة التأثري 
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وهيمنتها علد كل أشكال األنشطة يف  اء بسبب رقابة السلطةوالدور واألد
 .اجملتمع

املفكرون واملثقفون يعمل مبوجب   عدم وجود فضاء ثقايف حّر -3
، فضاًل عن تعرضهم لضغوطات شتد لنشر ثقافة اجملتمع املدني

)سياسية، اجتماعية، اقتصادية( إىل جانب تعرضهم غالبًا للمساءلة 
رائع خمتلفة من قبيل )احلفاظ علد األمن العام، واملالحقة القانونية بذ

 .ومقتضيات املصلحة العامة، واحلفاظ علد هيبة الدولة..(

عترب شرطًا أساسيًا لنمو وازدهار ُت يتغياب التعددية السياسية ال -4
، وحتد، إن ُوجدت بعض األحزاب واملنظمات اجملتمع املدني احلديث

رتباطًا وثيقًا وتأمتر بأوامرها، أما العلنية، فإنها تكون مرتبطة بالسلطة ا
املعارضة السياسية، واليت يتجسد فيها مبدأ التعددية فإنها دائمًا ممنوعة 
من العمل والنشاط احلّر علد الساحة الوطنية، مما يهّمش دوَرها إىل 

 .درجة كبرية

بعالقة جدلية واليت ترتبط غياب أو ضعف الدنقراطية  -5
فازدهار الدنقراطية هو  نمو واالزدهار.باجملتمع املدني من حيث ال

 ازدهار للمجتمع املدني والعكس صحيح.

 مات  املعروفةلذلك فإن االنتقال من اجملتمع األهلي التقليدي بِس
االنتقال أن أي  ؛شكل مرحلة خماض صعبة وعسريةيإىل اجملتمع املدني 

هد من االنتماء املفروض إىل االنتماء الطوعي يتطلب املزيد من اجل
وأرضية سياسية واجتماعية وثقافية مالئمة  ودرجة متطورة من الوعي

تتشكل عليها بند اجملتمع املدني، ولكن هذا ال يعفي النخب السياسية 
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والثقافية واملهنية من بذل املزيد من اجلهود وحتمل مسؤولياتهم 
التارخيية للعمل من أجل تسريع عملية االنتقال هذه، ألنها لن حتصل 

  .عفوي، بل ال بد من تضافر جهود كل املهتمني واملؤمنني بالتطور بشكل
إىل احتواء مؤسسات تؤدي إن سياسة احلزب الواحد احلاكم 

بني وقد حيدث متاٍه  ،وحتد اجملتمع نفس  يف احلزبكافة، اجملتمع املدني 
احلزب والدولة، وبالتالي يؤدي إىل تشوه كبري يف مؤسسات اجملتمع املدني 

للوعي منوًا ضعيفًا ولكن جيب اإلقرار بأن هناك  هوم  ودوره.ويف مف
)منظمات اجملتمع املدني( باجتاه االنتماء الطوعي للمنظمات الوطنية 

بداًل من أشكال التضامن التقليدية، وبالتالي بروز ثقافة العقد 
 أغلبية أشكال التضامن التقليدية.هيمنة مع استمرار جتماعي اال

 
 :املدنيالكرد واجملتمع 

اجملتمع املدني يف الدول املستقلة وآفاق تطورها   إن دراسة
ودورها يف احلياة السياسية حتتايف إىل أحباث خاصة نامجة عن االختالف 

فالشعب الكردي وبسبب استمراره حتت نري . والتفاوت بني جمتمع وآخر
االضطهاد مبختلف أشكال ، القومي الثقايف، االجتماعي، فإن بنيت  

للمزيد من التشوه والتشوي  تعرةضا تماعية وتطوره التارخيي االج
حيث عمدت األنظمة اليت تضطهد الشعب الكردي إىل ترسيخ  ،داملتعمة

البند االجتماعية املتخلفة والتقليدية بشكل متعمد وخاصة البند 
تلك البند اليت ال ختلو من بعض اإلجيابيات يف مراحل  ،العشائرية

عينة ثم ال تلبث أن تزداد السلبيات وتتضاءل تطورية تارخيية م
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اإلجيابيات أمام التطور والتقدم وتفتح الوعي وتغيري الكثري من املفاهيم 
إال أن مضطهدي الشعب الكردي سعوا باستمرار إىل تغذية القيم واملفاهيم 

( كتغذية مفهوم التعصب منها السلبية يف البند التقليدية )العشائرية
وتكريس وتعزيز  ،ولو علد حساب كل القيم األخرى للعشرية وقيمها

حيث  يف قضايا ثانوية،وتشوي  مفهوم الكرامة باختزال  وحصره  الثأر
يف ثانوية تأتي قضية احلقوق القومية والثقافية وقضايا حقوق اإلنسان 

ترسخها ، وغريها من القيم اليت الذي تغذي  السلطة مفهوم الكرامة
قل تطور اجملتمع الكردي وتغرس في  روح تعراألنظمة املضطِهدة و

عجلة التطور ، كما تعرقل التفرقة واخلصام والتناحر مبختلف أشكال 
أكثر يف جليًة الطبيعي في ، وتبدو هذه القيم واملفاهيم )الكالسيكية( 

في ف ؛إيران وسورياكردستان العراق أكثر منها يف وكردستان تركيا 
 ،ياسي النسيب من خالل الفيدراليةكردستان العراق ورغم التحرر الس

 ة وشفافية،دنقراطياالنتخابات الرئاسية والربملانية اليت جتري بورغم 
أي رغم وجود بند فوقية  ؛وحكومة إقليمية جتسد القانون

)الربملان املنتَخب، وجود املعارضة املرّخصة واملتمثلة يف  للدنقراطية
تلك البند  عات وحرية اإلعالم..(،الربملان، وقانون األحزاب وقانون املطبو
 ُدْعَب ْدِجإال إن هذه البند مل َت ،الضرورية لقيام جمتمع مدني سليم

 .ها إىل اجملتمع الكردي يف كردستان العراقطريَق
 ،الدنقراطية واجملتمع املدني متالزمانمن  تطور كّلومعروف أن 

ح بإنشاء بند فوقية دنقراطية تسمفثمة  ؛ولكن هنا تبدو املفارقة
مؤسسات اجملتمع املدني أو السماح هلا بالنمو واالنتشار يف اجملتمع 
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ولكن بنية  ،ختلفةامل هومظاهر  وأشكال  الكردستاني من خالل مؤسسات
ويف  ، كردستان العراق ال تزال متخلفة عن مواكبة البنية الفوقيةاجملتمع يف

للوضع الرئيس ك احملرأن بنية هذا اجملتمع هي كثري من األحيان تبدو 
خاصة فيما يتعلق بقضايا الثأر ، لوعي ب  والتعامل مع ااالجتماعي و

حيث أكدت بعض اإلحصائيات والدراسات علد أن أكرب  ؛وقضايا الشرف
األمر الذي يدل  ،نسبة جرائم شرف يف العامل هي يف إقليم كردستان العراق

االخنراط علد مدى ختلف اجملتمع الكردي هناك من حيث قدرت  علد 
احلقيقي يف مؤسسات اجملتمع املدني وتبلور وعي  حنو احلداثة والربط 
اجلدلي بينها وبني القوانني النافذة يف اإلقليم بعيدًا عن قوانني العشرية 

وأشكال الرفاهية لوسائل االتصال احلديثة وإن االستعمال الواسع  .وأحكامها
حتد أن النخب  ،املطلوبة  تؤثر يف الوعي االجتماعي بالدرجةملاملادية 

املثقفة واليت تقع علد عاتقها املهمة األساسية يف هذا املضمار مل تنجح حتد 
رغم أن  ،يف كثري من األحيانب  اآلن يف جتاوز الرباط العشائري بل تتحصن 

وأكثر قدرة علد تلبية  التحصن بالقوانني النافذة يف اإلقليم أكثر أمنًا وأمانًا
 ات الكرامة احلقيقية املرتبطة  باملواطنة واحلداثة.احتياجات ومتطلب

لذلك فإن النخب املثقفة أمامها مهمة تارخيية جيب عليها 
التصدي هلا بكل جرأة واالستعداد لدفع مثنها اجتماعيًا، كما أن األمر 

البند ذات شاماًل بني خمتلف األحزاب السياسية خاصة  يتطلب تعاونًا
وخمتلف املؤسسات ذات الطابع املدني إىل  ،ةغري الدينية وغري الشمولي

وازيها دنقراطية تفالدنقراطية السياسية يف اإلقليم ال  ؛قالتعاون اخلاّل
 اجتماعية )حكومة دنقراطية وجمتمع متخلف غري دنقراطي بنيويًا(
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وهذا حيتايف إىل تضافر جهود اجلميع لبناء توليفة تساهم يف تطوير 
مع الكردي باجتاه التخلي عن البند العشائرية البند التحتية يف اجملت

السعي إىل ال بد من بل  ،الكالسيكية واالخنراط يف مؤسسات اجملتمع املدني
بناء جمتمع مدني قادر علد دفع احلكومة خطوات إىل األمام حنو بناء 

 .دولة املؤسسات والقانون وتوفري سبل محاية عدم نكوصها جمتمعيًا
 لقيام جمتمع مدني من نقابات ونواٍد إن املقومات الضرورية

فرة إىل حد ما يف كردستان اومجعيات ومنظمات غري حكومية متو
العراق، ولكن هذه املؤسسات عاجزة عن ترمجة دورها واالرتقاء بنفسها 

العوامل اليت تعرقل أهم لعلة من إىل مؤسسات مدنية حقيقية وفعلية و
 :ما يلي ذلك
علي  الطابع يغلب حيث  :تمع املدنيغياب البعد الفكري للمج -1

الوصفي مع غياب أية دراسات فكرية حقيقية يف سياق تارخيي تطوري 
جاءت مؤسسات اجملتمع املدني كحالة سياسية حيث  ،للمجتمع الكردستاني

 واجتماعية أكثر من كونها حالة فكرية استوجبت حضوره وإنشاءه.
حيث إن معظم  :دنيضعف دور الفاعلني يف مؤسسات اجملتمع امل -2

أحزاب منتسبون إىل الفاعلني يف مؤسسات اجملتمع املدني هم سياسيون أو 
سياسية مت فرزهم للعمل يف مؤسسات اجملتمع املدني مما أنتج كوادر 

خلفية سياسية غري مستقلة عن اإلطار احلزبي أو  اتمجتمع املدني ذلل
يف كل نشاطات املؤسسة احلكومي العام إال استقالاًل شكليًا ويسعد إىل تول

املعنية وفق ما تقتضي  مصلحة هذا احلزب أو ذاك، وباتت مؤسسات 
 اجملتمع املدني جزءًا من احلالة السياسية الرمسية وشب  الرمسية.
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إن احلضور املكثف  :جتذر الثقافة األهلية يف اجملتمع الكردستاني -3
ئرية ورسوخها يف للمؤسسة العائلية يف فضاء الفرد وكذلك املؤسسة العشا

 البنية االجتماعية للمجتمع الكردستاني وحتد يف أذهان كبار املثقفني
مناسبة ملؤسسات اجملتمع املدني وتطوره،  يعيق بشكل كبري نشوء بنية 

)والذين يقع علد عاتقهم بالدرجة األوىل معظم املثقفني الكرد إن حيث 
تمع املدني( يعّرفون مهمة جتاوز البند الكالسيكية والتأسيس لفكرة اجمل

من االنطالق من ذواتهم  هم بأنسابهم وانتماءاتهم العشائرية بداًلأنفَس
الت عميقة يف احلياة وهذا ل  دال ،الفكرية والثقافية والعلمية واملهنية

ا يعني  اإلحساس باالنتماء العشائري بل ممويعين  ،االجتماعية للكرد
وهذا  ،ين  وقيم  بهذا الشكل أو ذاكوبالتالي االلتزام بقوان ،االفتخار ب 

علد اجملتمع  كالسيكيةوالتقليدية البند استمرار هيمنة اليعين 
مل تتشكل البند العضوية الضرورية إلنتايف مواطنني هلم و الكردستاني،

أي مل تتحقق املواطنة  ؛شخصياتهم احلقوقية والسياسية واالجتماعية
 .عُدب احلرة الضرورية لقيام اجملتمع املدني

)إنكار  وبسبب وضع  املعروف ،يف سوريااجملتمع الكردي أما 
غري قادر علد بناء فإن   وجوده القومي، تعّرض  لسياسات شوفينية..(

وإن  ، شأن  يف ذلك شأن اجملتمع السوري عامة،مؤسسات اجملتمع املدني
إن التعصب للبند التقليدية : نكن القولكانت معانات  مزدوجة، ولكْن 

عميق يف احلياة  تأثري يوغري ذ مما كان علي ، قلةأسيكية بات الكال
  جتاوزها.مع استثناءات ال نكن  ،االجتماعية الكردية بشكل عام
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إن الوعي باجملتمع املدني بدأ يتأسس لدى أبناء فوبشكل عام 
علد العديد من القيم  ملموسةالكردي يف سوريا، وحصلت تغريات الشعب 

وحلت حملها مفاهيم وقيم جديدة تتماشد مع  ،واملفاهيم القدنة
إال أن  ،احلداثة ومفهوم اجملتمع املدني وتطور الوعي اإلنساني والتارخيي
وضع المؤسسات اجملتمع املدني ال تزال غري موجودة بسبب خصوصية 

مبا يكفل ال نكن  القيام للمجتمع الكردي يف سوريا، والذي السياسي 
استبدادية أواًل وترفض  يف ظل حكومةاستمرارية هذه املؤسسات 

التعددية الضرورية لبناء مؤسسات اجملتمع املدني ثانيًا، فضاًل عن عدم 
يف سوريا، مما حيرم   بوجود الشعب الكردياعرتافها الفعلي والدستوري 

 .من إمكانية بناء مؤسسات اجملتمع املدني
فية عامة، والنخب الثقاالشعب الكردي  فإن أبناَءورغم ذلك 
بون باالستفادة من التطور العاملي علد صعيد مطاَلوالسياسية خاصة، 

الفكر واملفاهيم والقيم والسعي حنو املزيد من تقبل وقبول املفاهيم 
املدنية وحقوق اإلنسان والتخلص من املفاهيم اليت تعرقل التطور 
 االجتماعي وتكبح العقل وتلجم  عن احملاكمة املنطقية وتقدم ل  حلواًل

واالستفادة القصوى من كل  ،حلواًل قدنة ملشاكل حديثة وصيغًا جاهزة،
العصرية مفاهيم وقيم احلداثة ليس علد صعيد استخدام األدوات 

( بل علد صعيد الفكر والقيم ..املوبايل، السيارة ،نرتنيت)األفحسب 
 ،ألنها هي اليت ساهمت يف خلق التطور التقين وليس العكس ،واملفاهيم
كانت بل  اجملتمعات والدول،ست تطور اليت كرةقيم واملفاهيم تلك ال
 لكل التطورات العاملية. الرئيَس َكاحملرت
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 نشاطات وفعاليات املركز

 
 اصدارات ومنشورات املركز : 
   
 رديةأوال" : سلسلة دراسات ومواضيع كو 
  

جان برتولينو )صحفي فرنسي( الكورد: موطنهم، تارخيهم، وقائدهم  -1
املوعود الذي متناه الشاعر امحدى خاني، اعداد وتقديم مجيل حممد 

 (.2007)دهوك،  ،مصطفد )لواء عسكري متقاعد(
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 .(2009 ،دهؤك)موسةدةق تؤظى، ضاثخانا زانكويا دهؤك،  فارسى:
الدكتور زرار صديق توفيق، كلية اآلداب جامعة دهوك، كردستان  -18

م(، مطبعة جامعة 1411-814/1337-737يف العهد اجلالئري )
 .(2009 ،دهوك)دهوك، 
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التحالف الدنقراطي الكوردي يف سوريا، محلة تعريب امساء املدن  -19
سوريا، مطبعة جامعة دهوك،  -والقرى الكوردية يف كوردستان 

 .(2009 ،دهوك)
سوريا  -علي صاحل مرياني، احلياة احلزبية السرية يف كوردستان  -20

ائقي ملسرية اكثر من قرن من تطور الوعي رصد وث 1898-2008
 -القومي يف اجلزء اجلنوب الغربي من كوردستان، دراسة تارخيية 

سياسية، تقديم ومراجعة: أ.د. عبدالفتاح علي حييد البوتاني، مطبعة 
 (.2009جامعة دهوك، )دهوك، 

الدكتور عدنان زيان فرحان، قادر سليم مشو، دراسات يف تاريخ الكورد  -21
 (.2009يزيديني، مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، اال

تايف عبدالرمحن املزوري، ترمج  اىل االنكليزية د. فاضل خديده،  -22
العارفني الشيخ عدي بن مسافر الكوردي اهلكاري، مطبعة جامعة دهوك، 

 .(2009 ،دهوك)
الدكتور عبداهلل غفور، التشكيالت االدارية يف غربي كردستان،  -23

 .(2009، دهوك)رات، قوانني، مطبعة جامعة دهوك، تشريعات، قرا
مةمحوود يووسفى، شعر: ئةظ هنةك ئاهَى دىل، ضاثخانا زانكؤيا  -24

 .(2009دهؤك، )دهؤكَى، 
ذ بةرهةظكرنا نعمةاهلل نهَيلى، جةطةرثةل و هندةك هؤزانَين  -25

 .(2009دهؤك، )وى، ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 
ِران ذ فارسى: مةسعود خالد طوىل، ناظَين ئانَى مارى شيمل، وةرطَي -26

 .(2009دهؤك، )ئيسالمى، ظةكؤلني، ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 
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عصمت شريف وانلى، ثالنا جينوسايدكرنا كةمايةتيا كوردان ل  -27
سوريَى.. دؤزا كوردى ل سوريَى، وةرطَيِران ذ عةرةبى بؤ كوردى: 

 .(2009 دهؤك،)مصدق تؤظى، ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى، 
جؤطرافياى باشوورى كوردستان،  -د. عةبدولآل غةفور، ئةتنؤ  -28

 .(2010 )دهَوك، ضاثخانا زانكؤيا دهؤكَى،
د. عبداهلل غفور، تقسيمات كشورى در شرق كردستان، ضاثخانةْ   -29

  .(2010دهوك، )دانشطاة دهوك، 
علي صاحل مرياني، سياسة التمييز القومي ومحالت التعريب  -30

تشرين االول  5 -1928آب  7سوريا  -كومية يف كوردستان احل
سياسية، تقديم ومراجعة : أ.د. عبدالفتاح  -، دراسة تارخيية 2008

 .(2010دهوك، )علي حييد البوتاني، مطبعة جامعة دهوك، 
هرَى عوريان، ضارينةيَين، وةرطَيران بَو كرماجنى حتسني طابابا  -31

 (.2010َى، )دهوك، دوسكى، ضاخبانا زانكَويا دهَوك
)كورتيةك ذ ديرَوكا مريَين هةكارى( خمتصر أحوال األمراء  -32

وةرطَيران ذ فارسى، نزار ئةييوب طوىل، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
 .(2010 دهوك،)
كورد / صوت االكراد من  دةنكىعلي صاحل املرياني، موقف جريدة  -33

 -، دراسة تارخيية 1997-1977تطور االوضاع السياسية يف كوردستان 
سياسية، تقديم ومراجعة: أ.د. عبدالفتاح علي البوتاني، مطبعة 

 (.2010جامعة دهوك، )دهوك، 
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حواس حممود، املشهد الثقايف الكوردي والسبيل لبناء فكر قومي  -34
كوردي معاصر "جمموعة مقاالت"، تقديم ومراجعة علي صاحل 

 (.2010املرياني، مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، 
علي صاحل املرياني، الوثائق الفكرية والتنظيمية للحركة السياسية  -35

)ملف وثائقي(، مطبعة جامعة  2008-2000الكوردية يف سوريا 
 .(2010دهوك، )دهوك، 

عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(، علي صاحل املرياني، وثائق بريطانية  -36
، 1931-1927( ئاطرىت )سوريا يف ثورة آرارا -عن مشاركة كوردستان 

 (.2010مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، 
ستار العبودي )الدكتور(، األستاذ الدكتور كمال مظهر أمحد املدرسة  -37

العلمية والوطنية العراقية الصادقة، تقديم: أ.د. عبدالفتاح علي البوتاني، 
 (.2010مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، 

 2009 -1949 االسرائيلية - لرتكيةا العالقات املرياني، صاحل علي -38
 .(2010 دهوك،) دهوك، جامعة مطبعة والتأرجح، االستقرار بني

عبداهلل علي عبو )الدكتور(، اليوم الدولي لنوروز اعرتاف دولي  -39
 ،دهوك)آخر بثقافة الكورد وتارخيهم، مطبعة جامعة دهوك، 

2010). 
 ،العراق - كوردستانجملس قيادة الثورة يف شريزاد زكريا حممد،   -40

، مطبعة جامعة 1970-1964  دراسة تارخيية سياسية عامة
 .(2010 ،دهوك)دهوك، 
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عةلي تةتةر نَيروةيَى )الدكتور(، ســياســةتى حكوومةتى عَيراق  -41
 - 1991ـ1975لة كوردسـتان لة سايةى بةَلطةنامة فةرمييةكاندا 

 .(2010 ،دهوك)بةرطى يةكةم، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
 دووَى، ضابا مةسعود خالد طوىل، ثارضةيةك ذ كولتؤرَى مة، -42

 .(2010 ،دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
داود مراد اخلتاري، االيزدية يف الوثائق العثمانية، مطبعة جامعة  -43

 .(2010 ،دهوك)دهوك، 
)ديروكا  ماقويل و هةذار)الدكتور(،  امساعيل نوري الربيعي -44

ز، وةرطَيران ذ زمانى عةرةبى 1291-1095ن خاض هةلطران( شةرَي
 ،دهوك)تاهر، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى،  ذَيهات حمةمةد حمةمةد

2010). 
كارل مايى، دةربازبونةك د كوردستانا كيظى ِرا، وةرطَيران ذ  -45

 ،دهوك)زمانى ئةملانى حةجى جعفر، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
2010). 

واقع الصحي والتنمية االجتماعية والبيئية يف حمافظة تطور ال -46
آفاق، إعداد سالم فواز -مقارنات-معطيات 2009-1991دهوك 

العبيدي، تقديم ومراجعة أ. د. عبدالفتاح علي البوتاني، مطبعة 
 .(2010 ،دهوك)جامعة دهوك، 

عةلي تةتةر نَيروةيَى )الدكتور(، ســياســةتى حكوومةتى عَيراق  -47
 - 1991ـ1975ردسـتان لة سايةى بةَلطةنامة فةرمييةكاندا لة كو

 .(2010 ،دهوك)بةرطى دووةم، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
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عبدالفتاح علي البوتاني)الدكتور(، صفحات من الذاكرة املوصلية  -48
"جمموعة مقاالت ومقابالت ومواضيع عن تاريخ املوصل القريب"، 

 .(2010مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، 
عبدالرمحن بامرنى، شاعرَين بامةرنَى، ذ نالبةندَى مةزن بَو  -49

 .(2011 ،دهوك)نالبةندَى بضويك، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
امساعيل بادي، رحلة ناصر خسرو عرب املناطق الكوردية، مطبعة  -50

 .(2011 ،دهوك)جامعة دهوك، 
كورتيَى(، صديق حجي ولي، كورتنظَيسا ذماران )بَو لةزَى و  -51

 .(2011 ،دهوك)ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، 
صديق حجي ولي، بروذَى هةظطرتنا زماني كوردي، ضاخبانا  -52

 .(2011 ،دهوك)زانكَويا دهَوكَى، 
نظيسكار، رةمةزانَى جزيرى د ديظضوون و تويذاندنةكا ديرت دا  -53

قةفتةك ذ هةلبةستَين وى، كَومكرن و تويذاندن امساعيل بادي، 
  .(2011 ،دهوك)اخبانا زانكَويا دهَوكَى، ض
 زانكَويا ضاخبانا تةيرا، فةقيَي ديوانا بةرمايَيت دَيرةشى، سةعيد -54

  .(2011 ،دهوك) دهَوكَى،

 ضاخبانا هزر،-سياسةت-ئةدةب بذارة، بابةتَين ئاميدي، دملان -55
 .(2011 ،دهوك) دهَوكَى، زانكَويا

 دهَوكَى، زانكَويا ضاخبانا رَوكَى،دي ذ بةرثةِرةك دَيرةشى، سةعيد -56
 .2011 دهوك
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 ضاخبانا دا، تةرازييَى د ئيخوان دَوسكى، ئيرباهيم تةحسني -57
 .(2011 ،دهوك) دهَوكَى، زانكَويا

 كَيشةى سةر لة لَيكَوَلينةوةيةك زارضى، ئاسايش جةواد حمةمةد -58
 حسن، عادل ساالر فارسيةوة لة وةرطَيِران يةطسالفيا، لة كَوسَوظَو

 دهَوكَى، زانكَويا ضاخبانا طوىل، ئةيوب نزار. م ثَيداضوونةوةى
 .(2011 ،دهوك)
خنبة من الكتاب العرب والكورد، الكورد يف مهب العرب، تقديم علي صاحل  -59

 (.2011املرياني، مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، 
االسالم السياسي يف اقليم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(،  -60
مطبعة  ،العراق مالحظات وانطباعات تأرخيية وسياسية -ردستان كو

 .(2011دهوك، )جامعة دهوك، 
عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(، مال مصطفد البارزاني قائد الثورة  -61

 .(2011دهوك، )مطبعة جامعة دهوك،  الكوردية ومرشدها،
جامعة مذكرات مجيل حاجو، تقديم علي صاحل املرياني، مطبعة  -62

 (.2012دهوك، )دهوك، 
آزاد امحد علي )الدكتور(، دور احلركة الكوردية يف االنتفاضة السورية  -63

 (.2012، مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، 2011خالل عام 
فتيناما  وَي د حة دانا ت ورةنطظة بيية ئةدةعسمةت خابوور،  -64

 (.2012، ضاخبانا زانكَويا دهَوكَى، )دهوك، ميان( دا )ثة

اقليم  -هات ويسي خالد، مشكلة املناطق املتنازع عليها يف العراق ذرو -65
 (.2012، مطبعة جامعة دهوك، )دهوك، -كوردستان منوذجًا 
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 ،باثريا و شةهيد كاروانآ دطةل مة مَيذووا يووسفى، مةمحوود -66
 (.2012 دهوك،) دهَوكَى، زانكَويا ضاخبانا

 ترمجةمن تاريخ الكورد"  هظريكان "صفحة سالطني، نذير جبو -67
 (.2012مطبعة جامعة دهوك، )دهوك،  د. خليل علي مراد،

مطبعة جامعة دهوك،  ،مفاهيم سياسيةالدكتور عبداحلكيم بشار،  -68
 (.2012)دهوك، 

 
 

  
 .خمتارات، نشرة شهرية تصدر باللغتني الكوردية والعربية ثانيا" /

 
(، 1ق اوسط افضل، العدد): الطريق اىل شر رالف بيرتس، حدود الدم -1
  .(2007شباط )
)الدكتور(، السبيل جلعل العراق خيارًا  عبدالفتاح علي البوتاني -2

 .(2007آذار)(، 2اسرتاتيجيًا للكورد، العدد)
لقاء فضائية العربية مع رئيس اقليم كوردستان: السيد مسعود  -3

(، 3د)البارزاني، تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(، العد
 .(2007نيسان)
 .(2007آيار)(، 4نزار ايوب حسن، الكورد يف اقليم خراسان، العدد) -4
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الفيلد مارشال هيلموت فون كارل مولتك ، الكورد وكوردستان يف  -5
(، 5)ل هيلموت فون كارل مولتك ، العددرسائل الفيلد مارشا

 .(2007حزيران)
يد الرتكي : كركوك بني احلق الكوردي والتهد حلقة نقاش -6

 .(2007آيلول ) ،(6واالعرتاض العربي، العدد)
العراق: بني الدائرة الوطنية والدائرة  - : كوردستان حلقة نقاش -7

القومية يف سياق املتغريات علد الساحات الدولية واالقليمية، 
 .(2007تشرين االول )(، 7العدد)

العامل شاكر النابلسي )الدكتور(، ضعف التيار الدنقراطي يف  -8
 .(2007تشرين الثاني)(، 8العربي، العدد)

كفاح حممود كريم، شنكال )سنجار( دراسة عن سياسة التعريب،  -9
 .(2007كانون االول )(، 9العدد)

امساعيل بشكجي )الدكتور(، سياسة الدولة الرتكية ازاء احلقوق  -10
القومية للشعب الكوردي من خالل رسالت  اجلوابية ملنظمة "وقف 

، تقديم عبدالفتاح علي 21/5/1991عبري احلر" االمريكية يف الت
 .(2007كانون الثاني )(، 10البوتاني )الدكتور( العدد)

حممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(، ماذا جرى لكوردستان  -11
(، 11لعدد)ااحلمراء؟، تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(، 

 .(2008شباط )
ئادار ) ،(12)رؤمان ضية، ذمارةم )الدكتور(، حممد لطيف عبدالرحي -12

2008). 
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بةر ب زمانةكى يةكبوويى ظة، حممد لطيف عبدالرحيم )الدكتور(،  -13
ظةطوهاسنت ذ ئةلفابَى يا التيين بو عةرةبى شظان قاسم حسن، 

 .(2008كانوينا دووَى ) ،(13ذمارة)
ة يف لبنان، فرح وجي  كوثراني، لقمان ابراهيم حمو، اجلالية الكوردي -14

 .(2008آيار ) ،(14ترمج  عن االنكليزية فاخر عمر حممد، العدد)
خليل مستةفا ئةتروشى، ِرؤذنامةيا )ِرؤذ كردستان( وبزاظا  -15

   .(2008خزيرانا ) ،(15كةماىل "ظةكولينةكا بةلطةنامةيى"، ذمارة)
مارتن ظان بروظنسن، الكورد واالسالم، ترمجة عن االنكليزية  -16

 .(2008أيلول ) ،(16عمر حممد، نزار ايوب طوىل، العدد)فاخر 
خليل مستةفا ئةتروشى، ِرؤذنامةيا )ذيانةوة( ودوو هةلويستَين  -17

ذَيك جودا ذ شَيخ مةمحودَى بةرزجنى وشَيخ سةعيدَى ثريان 
ضريا ) ،(17( ظةكولينةكا بةلطةنامةيى، ذمارة)1924-1926)

   .(2008ئَيكَى 
ضريا دووَى )(، 18ي، مةذى شويشنت و تريور، ذمار)زيرظان ئةمني ماي -18

2008). 
)الدكتور(، كوردَين ئَيزدى، وةرطَيران ذ زمانَى  معوضأديب  -19

كانينا ئَيكَى ) ،(19عةرةبى بؤ كوردي داود مراد خةتاري، ذمارة)
2008). 

كانينا دووَى ) ،(20اومسان صربى، تارخيا كورد و كوردستانىَ، ذمارة ) -20
2009). 
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دةكيومَينتةكانى شؤرشى  جةبار قادر غفور )الدكتور(، لة بةَلطةنامة و -21
شوات ) ،(21ذمارة) - ئةجنومةنى سةركردايةتى شؤرش - ئةيلول
2009). 

بني املمكن  1975زيرظان امني، تعديل اتفاقية اجلزائر  -22
 واملستحيل.

ن أ. د. عبدالفتاح علي البوتاني )تقديم واعداد(، صوت كردستا -23
(، آب 1جريدة احلزب الدنقراطي الكردستاني، منطة بغداد، العدد)

1962. 
ث. د. عبدالفتاح علي بوتاني، موصل، باذَيرَى جوطرافى و  -24

 ديرؤكيَى كورد و عةرةبانة.
ث. د. عبدالفتاح علي بوتانى، رؤذنامةظانيا كوردي د رويَى  -25

طةل دةسهةالتداريا طةندةليَى و ستةمَى دا، سةربؤرا يا )كوردستان( د
 .1902-1898حةميدي 

عةبدررةمحان ئاداق )الدكتور(، شاعرَين سَيرتَى د ئةدةبياتا  -26
كانوونا )كالسيكى دة، وةرطَيران ذ زمانَى تركى حمةمةد مةسعوود، 

 .(2009دووَى 
السورية "قراءة يف زيارة  -علي صاحل املرياني، العالقات االيرانية  -27

اذار )"، 2010شباط  25اىل دمشق يف حممود امحدي جناد 
2010). 

خضر دوملي، رؤية لواقع الصحافة الكوردية يف الفرتة الراهنة  -28
 .(2010ايار )بني مد وجزر ام مواكبة للتغيري، 
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ساليا وةغةرا داوَى يا سةركردَى  34مصدق تويف، د بريهاتنا  -29
هةظذين و  شورشا ئاطرى ذةنةرال ئيحسان نوري باشا دا: ياشار خامن

 .(2010ئايارا )هةظاال روذين دذوار، 
ازاد امحد علي)الدكتور(، الكورد وتيارات االسالم السياسي يف  -30

 (.2011املنطقة، )حزيران، 
حتسني ابراهيم الدوسكي، االمري بدرخان بك وشيوخ الطريقة  -31 

 (.2012النقشبندية ومالحظات اخرى، )كانون الثاني، 
ون الدوسكي)الدكتور(، مدينة كركوك الكوردية يف آزاد امحد سعد -32

ظل الظروف الدولية واالقليمية احلالية من منظور اقتصادي، )كانون 
 (.2012الثاني، 

 
 

 امللفات الوثائقية:الكتب وثالثَا / 
 
العراقية، مديرية الشؤون  - مديرية االمن العامة / وزارة الداخلية -1

سة عن تركيا وموقفها من املسألة الكردية، الشعبة الثالثة، درا / السياسية
 .1977أيلول 

آذار  14بدايات االتصاالت بني الثورة الكردية واالدارة األمريكية  -2
من خالل عدد من وثائق وزارة  1965تشرين الثاني  26 - 1964

 اخلارجية االمريكية، تقديم عبدالفتاح علي البوتاني )الدكتور(.
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سوريا، خالل عهد الرئيس حافظ  -وردستان القضية الكوردية يف ك -3
 .2000حزيران  10 - 1970تشرين الثاني  16االسد، 

سوريا، خالل عهد الرئيس بشار  -القضية الكوردية يف كوردستان  -4
 .2008كانون األول  30 - 2000متوز  10االسد، 

 
 (:ديظضونَين رامياريرابعًا / متابعات سياسية )

 

الكوردية، ودالالت زيارة رئيس  -ت االمريكية امني يونس، العالقا -1
 ،(1اقليم كوردستان االخرية اىل الواليات املتحدة االمريكية، العدد)

 .(2010شباط )
آذار  7امني يونس، زيرفان مايد، انتخابات جملس النواب العراقي  -2

 .(2010شباط ) ،(2معلومات وإحصائيات وتوقعات، العدد) 2010
ئناف رحالت القطارات بني العراق وتركيا )خط امني يونس، است -3

 -عنتاب( واثره علد االوضاع االقتصادية يف اقليم كوردستان  -موصل 
 (.2010(، )آذار 3العراق، العدد)

امني يونس، القمة العربية يف ليبيا وتأثرياتها عراقيًا وكردستانيًا،  -4
 .(2010نيسان ) ،(4العدد)

امَين هةلبذارتنا و ثَيكئينانا حكومةتا زَيرظان ئةمني مايى، ئةجن -5
 .(2010نيسان ) ،(5نوى يا عرياقَى، ذمارة)

امني يونس، العالقات السعودية مـع العـراق ومـع اقلـيم كوردسـتان،       -6
 .(2010نيسان )(، 6العدد)

ــراق، العــدد)    -7 ــة مســتقبل يف الع ــونس، هــل للفيدرالي (، )نيســان 7امــني ي
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2010.) 
تعديل الدستور الرتكي وتاثريها علـد القضـية    ،زَيرظان ئةمني مايى -8

 .(2010حزيران )(، 8الكوردية، العدد)

العربيــة، بدايــة مرحلــة   -علــي صــاحل املريانــي، العالقــات الكورديــة   -9
جديدة "قراءة يف زيارة الـرئيس مسـعود البـارزاني لكـل مـن االردن      

 .(2010آب )(، 9، العدد)2010متوز  7-2ومصر" 
بـادرة حــزب العمـال الكوردســتاني يف وقـف اطــالق    هـل ستســاهم م  -10

 احلكومـة  مـع  السياسـية  العمليـة  طالق، بـا 2010آب  13النـار يف  

 .(2010آب )(، 10؟، العدد)الرتكية
علي صاحل املرياني، االستفتاء علد التعديالت الدستورية الرتكية  -11

 ايلول)(، 11"املقدمات والنتائج واملواقف"، العدد) 2010ايلول  12
2010). 

آزاد امحد سعدون الدوسكي)الدكتور(، إسرتاتيجية امريكا يف  -12
منطقة الشرق االوسط والثورات العربية يف منظور اقتصادي، 

 (.2012(، )كانون الثاني 12العدد)
ارشد محد حمو، يوسف القرضاوي وموقف  من القومية الكوردية،  -13

 (.2012(، )أذار 13العدد )
(، )أذار 14غليون واحلقوق القومية الكوردية، العدد )الدكتور برهان  -14

2012.) 
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 الندوات وحلقات النقاش: 
 

 أوالًً / الندوات : 
)الكاتب واحمللل السياسي  كوردستان واالشكالية العراقية، رجايد فايد -1

 (.2007املصري(، )آذار
)الكاتب  شنطاىلخالل نصف قرن من التعريب، كفاح حممود  شنطال -2

 (.2007واحمللل السياسي(، )آب
 جبار قادر غفوردؤزا كوردى لـ توركيا )هةولدانةك بؤ ديتنةكة نو(،  -3

 (.2007تشرين الثاني) املختص بتاريخ تركيا املعاصر(، -)الدكتور
دؤزا كوردستانَى و دةولةتني دةور و بةر، كاروان ئاكرةيى )نظيسةر و  -4

 (.2007)تشرين الثاني دستان(،رةوشةنبَير، وريظةبةرى سةتةاليتا كور
كوردستان يف عراق متغري، رجائد فايد )الكاتب واحمللل السياسي  -5

 . (2010املصري(، )نيسان
 
 

 ثانياًً / حلقات النقاش :
 (.2007القومية الكوردية بني ثالث قوميات تعايش ام صراع )آذار -1 

لرتكي كركوك بني احلق الكوردي واالعرتاض العربي والتهديد ا -2
   (.2007)نيسان
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العــراق : بــني الــدائرة الوطنيــة والــدائرة القوميــة يف ســياق    - كوردســتان -3
ــة    ـاحات الدولي ــد السـ ــتغريات عل ــدد )  امل تشــرين االول )(، 7واالقليميــة، الع

2007). 
 (.2008)نيسان -مةرج و ئةجنام  -ماى تيكرنا تركيا ذ بَو كوردستانا عرياقَي  -4   
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