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 الوحدة التعميمية األولى
 تطور عمم السياسة وعالقته بالعموم االخرى

 عمم سياسة أم عموم سياسية؟
 
 

 الكممات المفتاحية:
 عموـ سياسية –عمـ السياسة 

 
 

 الممخص:
انقسـ الفقياء في نظرتيـ لعمـ السياسة إلى تياريف: انجموسكسوني ويعتبر عمـ السياسة عممًا قائمًا 

السياسة كعمـ بذاتو، وفرنسي يقوؿ بوجود عموـ سياسية، ىي عبارة عف اجتماع مجموعة عموـ مع عمـ 
 .االجتماع وعمـ االقتصاد السياسي، فميس ىناؾ عمـ سياسة منعزؿ عف ىذه العموـ

 
 

 األهداف التعميمية:
 .تنمية معارؼ الطالب بمفيوـ عمـ السياسة وأىميتو .1
 .تحديد ماىية عمـ السياسة وعالقتو بغيره مف العموـ وتاريخ ظيوره كعمـ مستقؿ .2
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 عمم سياسة أم عموم سياسية؟
 

 محاولة تعريف  - أ
تختمؼ العموـ النظرية عما عداىا بقابميتيا المتزايدة لمتحميؿ والتأويؿ، حيث تحتمؿ مفاىيميا األساسية 

 تفسيرات، أو وجيات نظر متعددة إف لـ نقؿ متضاربة.
والسبب في ذلؾ يعود، برأينا، الى تداخؿ الذاتي بالموضوعي في ىذه العموـ بطريقة يصعب فييا 

بينيما. ففي الوقت الذي نجد أنفسنا فيو مجبريف عمى تفسير الظواىر العممية أو القوانيف الفصؿ 
الطبيعية، كما ىي، عمى حقيقتيا، ترانا في إطار العموـ النظرية، وبموقؼ ال شعوري أحيانًا، ندفع الييا 

دعاء بما نمتمؾ مف مشاعر وأحاسيس خاصة. وىذه واقعة ال يمكف ألي باحث تجاىميا. ألف اال
بالموضوعية المطمقة ليس مف سمات الفكر االنساني، والدليؿ عمى ذلؾ، ما نشيده مف إختالؼ في 
المواقؼ بيف االختصاصييف في نفس العمـ النظري. فكؿ واحد منيـ يقدـ تحميمو الشخصي لمقضية نفسيا، 

 بالشكؿ الذي يتصوره أقرب الى الواقع أو الحقيقة.
ًا مف معطيات عممية محددة، إال أف صفة العممية ىذه تبقى نسبية الى صحيح أنو يقوـ بذلؾ إنطالق

 حد بعيد، وال تمغي أبدًا، أو تقمؿ مف أىمية العنصر الذاتي.
نطالقًا مف ىذا األمر، فإننا نقوؿ بأف التداخؿ العميؽ بيف الخاص والعاـ، والسياسي واالجتماعي،  وا 

 تساءؿ عف إمكانية وجود عمـ سياسة صرؼ.يطرح عمينا جممة مف التعقيدات التي تجعمنا ن
فيؿ السياسة عمـ وقائع قائمة كالدولة ومؤسساتيا، والسمطة وممارساتيا عمى الصعيديف الداخمي 
والخارجي، والعالقات التي تقيميا مع الوحدات السياسية االخرى، أما أنيا تتضمف باالضافة الى ىذا كمو 

اسي البارز رجؿ دولة يترؾ آثارًا ممموسة في سياؽ التاريخ الراىف تمؾ الطاقة المبدعة التي تجعؿ مف السي
 أو الالحؽ؟

لى أي مدى تتطابؽ الفكرة، أو النظرة السياسية مع الواقع، مف خالؿ الممارسة أو التجربة؟  وا 
فمنحاوؿ االجابة عمى ىذه التساؤالت الجوىرية مف خالؿ االطالع عمى التعريفات المتعددة المعطاة 

 سياسة.لعمـ ال
 في الواقع، تنوعت التعريفات المقدمة ليذا العمـ بتنوع الباحثيف، كما سنرى مف خالؿ االمثمة التالية:

2 



فالسياسة ىي "عمـ الحكومة وفف عالقات الحكـ. وتطمؽ عمى مجموعة الشؤوف التي تيـ الدولة أو 
 "1الطريقة التي يسمكيا الحكاـ

ستخداـ العرب لفظ السياسة بمعنى االرشاد أو ىي "عمـ الدولة والسياسة لغة القياـ  بشؤوف الرعية وا 
 ".2واليداية

أو أنيا "تنظيـ امور الدولة وتدبير شؤونيا، وقد تكوف شرعية أو تكوف مدنية. فإذا كانت شرعية كانت 
ذا كانت مدنية كانت قسمًا مف الحكمة العممية وىي الحكمة السياسية، أو  أحكاميا مستمدة مف الديف. وا 

 ".3السياسة عمـ
وفي ما يرى بعض أىؿ االختصاص بأنيا "تشير الى السموؾ المتعمؽ بمؤسسات وعمميات الحكـ"، فإف 
البعض اآلخر يعتبرىا "العممية التي تتعامؿ بمقتضاىا الجماعة البشرية مع مشكالتيا وصواًل ألى 

 ".4اىدافيا
التعريفات التي قدمتيا لنا الموسوعات  وال تخرج قواميس المغة العربية والفرنسية عف إطار التنوع في

 السياسية أعاله.
 

ففي لساف العرب المحيط لمعالمة إبف منظر االنصاري، وتحت عنواف سوس نقرأ : "السوس: الرياسة. 
يقاؿ ساسوىـ سوسًا، واذا رأسوه قيؿ سوسوه وأساسوه وساس األمر سياسة: قاـ بو وسوسو القوـ: جعموه 

ـ عمى الشيء بما يصمحو. وفالف مجرب قد ساس وسيس عميو أي أمر وأمر يسوسيـ والسياسة، القيا
عميو. وفي الحديث: كاف بنو إسرائيؿ يسوسيـ أنبياؤىـ أي تتولى أمورىـ كما يفعؿ األمراء والوالة 

 ".5بالرعية
 

                                                   

. الموسػػوعة السياسػػية، بإشػػراؼ د. عبػػد الوىػػػاب الكيػػالي وكامػػؿ زىيػػري، منشػػػورات المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات والنشػػػر، 1
 . 327، ص 1974بيروت، 

 .661، ص 5، ط1974. أحمد عطية اهلل، القاموس السياسي، منشورات دار النيضة العربية، مصر 2
 .679، ص1982منشورات دار الكتاب المبناني، بيروت . جميؿ صميبا، القاموس الفمسفي، الجزء األوؿ، 3
 .102، المجمد األوؿ،ص 1994. موسوعة العمـو السياسية، منشورات جامعة الكويت، 4
 .239إبف منظور االنصاري، لساف العرب المحيط، منشورات بيروت، المجمد الثاني، ص. 1
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وجاء في المنجد: "ساس القوـ، دبرىـ وتولى أمرىـ. والسياسة إستصالح الخمؽ بإرشادىـ الى الطريؽ 
دارة أعماؿ الدولة الداخمية والخارجية  ".6المنجي في العاجؿ أو اآلجؿ. وىي فف الحكـ وا 

 
"، فإف معجـ 7بأف السياسة ىي "ما لو عالقة بالشؤوف العامة E. Littréوفي حيف يرى آميؿ ليتريو 

ى أف إل André Lalande"، ويشير الالند 8يرى فييا "فف غدارة المجتمعات االنسانية Robertروبير 
 ".9السياسة "ىي كؿ ما لو عالقة بالدولة والحكـ

 
ونستنتج مف ىذه التعريفات تركيزىا عمى عدة أمور. فالسياسة ىنا ىي عمـ، وفف، وسموؾ، وتدبير، 
رشاد أي حكمة عممية. وىذه المواصفات يجب أف تبرز في إطار الحكـ والدولة. أي أف السياسة ال تجد  وا 

سة السمطة عبر الوجود في الحكـ. وكؿ ما يقع خارج دائرة الدولة، كتجسيد حقيقتيا إال مف خالؿ ممار 
 ليذه السمطة، يصبح مجرد سموؾ ذاتي إجتماعي.

 
والمالحظ تركيز معظـ التعريفات، اآلنفة الذكر، عمى جانب الموىبة الشخصية، أو القدرة االبداعية 

قة التي تسمح لصاحبيا بالبروز والتميزز. التي يجب أف تتوفر في السياسي. والفف ىو تمؾ الطاقة الخال
دارتيا بشكؿ جيد. وأال يصبح السياسي  وفف السياسي يكمف ىنا في حنكتو، أي ميارتو في تدبير االمور وا 
موظفًا كبيرًا في خدمة االدارة، ويفقد صفة رجؿ الدولة، ألف ىذه الصفة ال تنطبؽ إال عمى أولئؾ 

الدولة. وىذا يتطمب إمكانية عالية في التقدير ألف الحدود التي  السياسييف الذيف يمتمكوف حس مصمحة
تتوقؼ عندىا مصمحة الدولة ليست بنفس الوضوح بالنسبة لكؿ المسؤوليف. وقد يؤدي الخطأ في تقديرىا 
الى االضرار بالدولة ومصمحتيا. وكـ ىي عديدة األمثمة التي يقدميا لنا التاريخ عف تمؾ المواقؼ التي 

 ض المسؤوليف، عمى أساس خطأ في التقدير، وأدت الى ىالؾ انظمتيـ ودوليـ.إتخذىا بع
وميما يكف مف أمر تضارب المفاىيـ حوؿ تحديد السياسة وتعريفيا، فإف ىذا ال يؤثر عمى كونيا 

 عممًا. لكف ىؿ ىي عمـ قائـ بحد ذاتو؟.
 

                                                   

 أنظر المنجد في المغة واالعالـ .2
 .Emile Littré. أنظر بالفرنسية معجـ 3
 Robert. أنظر بالفرنسية معجـ 4

9 André Lalande: «Vocabulaire Technique et critique de la philosophie» éd.P.U.F. Paris. 
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 :عمم السياسة والعموم السياسية - ب
السابؽ، ال بد لنا مف االشارة الى النقاش الذي دار، منذ بداية لمتوصؿ الى جواب محدد عمى السؤاؿ 

ىذا القرف، حوؿ ماىية عمـ السياسة، فاالختصاصيوف إنقسموا في مواقفيـ، حياؿ ىذه المسألة، الى 
تياريف أساسييف: األوؿ، انجمو سكسوني ويعتبر السياسة عممًا قائمًا بحد ذاتو. والثاني، فرنسي ويقوؿ 

 ياسية.بوجود عموـ س
 

 أي أف االختالؼ في الموقؼ بيف التياريف تركز حوؿ موضوع ىذا العمـ وليس حوؿ وجوده.
 

ويعود موقؼ المدرسة االميركية في أساسو الى طغياف عمـ النفس السموكي، في بداية القرف الحاؿ، 
ف سموؾ ، تمؾ الفكرة القائمة بأWatsonعمى ما عداه مف المواضيع النفسية، عندما طرح واتسوف 

االنساف، أي ردود فعمو حياؿ المؤثرات الداخمية والخارجية ىي التي يجب أف تكوف موضوع الدراسة 
النفسية، واف المالحظة يجب أف تكوف المنيج الوحيد المستخدـ لذلؾ. وانطالقًا مف ىذا فانو يصؿ الى 

خر، اف معرفتنا لمحافز أي بمعنى آ réactionورد الفعؿ  Stimulusالنتيجة التي تربط بيف الحافز 
 تسمح لنا بتوقع رد فعؿ االنساف عميو، أي سموكو.

 
كموضوع وحيد  political behaviorوىكذا ركزت المدرسة االميركية عمى دراسة السموؾ السياسي 

لمدراسة السياسية العممية. فالسموؾ ىو "وحده مادة البحث الجديرة باالىتماـ عمى أساس أنو يمكف 
حظتو، وألنو ينتج عف تأثير متبادؿ بيف الفرد والبيئة، وبالتالي فإنو تعبير عف إستجابة مشاىدتو ومال

". وكاف مف شأف ىذه النظرة أنيا رفضت أية معرفة ال تثبت بالتجربة، 10فيزيولوجية لمنبيات خارجية
 والمشاىدة، والمالحظة، أي انيا رفضت التحميالت المعيارية والقيمية.

 
السموكية أيضًا بعمـ السياسة "بوصفو عممًا بحتًا وليس عممًا تطبيقيًا. فإىتمت  كما إىتمت المدرسة

بتنظير وتجويد السياسة كعمـ وليس بتأصيؿ الحقائؽ السياسية بغرض تثقيؼ المواطنيف سياسيًا والعمؿ 
 " .11عمى المساىمة في حؿ مشكالت المجتمع بغرض تحقيؽ االصالح الحكومي

                                                   

 .396. موسوعة العمـو السياسية، المرجع السابؽ، ص 1
 . المرجع السابؽ، نفس الصفحة.2
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ادية الجانب لـ تستمر طوياًل. فتطور المجتمعات االنسانية، وتعقد مشكالتيا، إال أف ىذه النظرة اآلح

وتعدد مصادر التأثير فييا تطمب فيمًا جديدًا لمسياسة كعمـ عف طريؽ تحديد واجباتيا الفعمية أي خدمة 
 حاجات المجتمع االساسية وىذا ما حاولت المدرسة الفرنسية القياـ بو.

 
الفرنسييف ال يمكف أبدًا فيـ السياسة خارج االطر التي تطبؽ فييا كاالرض، فبرأي االختصاصييف 

والناس، والثروة، أي الجغرافيا، والمجتمع، واالقتصاد، باعتبارىا تمعب دورًا مباشرًا في صناعة القرار 
أىمية السياسي وتنفيذه. وىذه العناصر ىي عموـ سياسية إذا ما نظرنا الييا مف زاوية سياسية، وال تقؿ 

أبدًا عف السياسة نفسيا. فمف يستطيع الفصؿ، مثاًل، بيف عمـ السياسة وعمـ االجتماع؟ ومف يقوؿ بعدـ 
 وجود االعتبارات والحوافز االقتصادية في القرارات السياسية اليامة؟

 مف ىنا، فإف عمـ السياسة ال يستطيع االدعاء، بأف لو موضوعًا خاصًا ومحددًا يميزه عف ىذه العموـ
تساع ىذه العموـ وتطورىا ىو الذي جعؿ السياسة، التي وضعيا أرسطو فوؽ  أو باألحرى يفصمو عنيا. وا 
نما  كؿ النشاطات االنسانية، تفقد وحدانيتيا. وىكذا، فإنو ليس ثمة عمـ السياسة برأي المدرسة الفرنسية وا 

 عموـ سياسية.
بأنو يمكف إكتشاؼ الحقيقة العممية التي ىذه المسألة معتبرًا  G. Burdeauويحدد لنا جورج بيردو 

تجاىات متنوعة. فالتاريخ السياسي، والقانوف الدستوري،  تطبؽ عمى الظواىر السياسية في مياديف وا 
والعقائد واألفكار السياسية، والعالقات الدولية، وعمـ االجتماع االنتخابي، ودراسة التصنيفات  االجتماعية، 

، 12ـ بما لو عالقة بالمجتمع السياسي، أو بالعالقات السياسية بيف األفرادكميا عموـ سياسية ألنيا تيت
وعمـ السياسة ىو أحد ىذه العموـ المتنوعة، واالرضية المشتركة أو العنصر الموحد الذي تمتقي حولو 

 .13وتنطمؽ منو بقية العموـ
ابية موقؼ ، ليؤكد صو 1441ويأتي تحديد منظمة اليونسكو لموضوعات عمـ السياسة، في عاـ 

االستاذ بيردو. فبالرغـ مف قياـ العامميف في ىذا المجاؿ بتحديد موضوعات عمـ السياسة بأربعة ىي 
النظـ السياسية، والنظرية السياسية، والقوى الضاغطة، والعالقات الدولية، فإف كؿ واحدة منيا تكشؼ عف 

                                                   
12 Georges Burdeau: «Méthode de la science politique», éd. Dalloz, Paris, 1959, p.22. 

 .23. المرجع السابؽ، ص 2
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ريخي. أي أف القوؿ بعمـ سياسة ارتباط وثيؽ مع عموـ أخرى ذات منحى قانوني، أو إجتماعي، أو تا
 مستقؿ يعني عمميًا القوؿ بعموـ سياسية متعددة.

 

 :حداثة عمم السياسة  -ج
مف خالؿ ما تقدـ يتبيف لنا بأف عمـ السياسة لـ ينؿ ذلؾ االستقالؿ النسبي الذي كاف يطمح اليو إال 

المذكورة سابقًا إلقامتو في إطار ابتداء مف الصنؼ الثاني لمقرف الحالي. فيو، وحتى محاولة اليونسكو 
عمـ مستقؿ كاف يشكؿ موضوعًا متطابقًا مع عمـ االجتماع السياسي. وغالبًا ما تـ إعتبار عمـ االجتماع 
السياسي بأنو عمـ السياسة نفسو دوف أي فارؽ في المضموف. وىذا ما نراه مف خالؿ كتابات بعض كبار 

رزنبرغ وغيرىـ. وال تزاؿ المناقشة قائمة اليوـ بيف القائميف بوحدة االساتذة الفرنسييف كموريس دوفرجيو وشوا
 الموضوعيف االجتماعي والسياسي، وبيف المناديف بضرورة التمييز بينيما.

وككؿ اختصاص لـ تترسخ جذوره بعد بشكؿ وطيد ومستقؿ، ال يزاؿ عمـ السياسة يعاني مف ثغرات 
إقامتيا بيف شتى الموضوعات التي يعالجيا ىذا العمـ. فما عديدة نتممسيا في الحدود الدقيقة التي يجب 

ىو الفاصؿ، مثاًل، ودائمًا ضمف إطار عمـ السياسة، بيف النظرية السياسية والفكر السياسي؟ وىؿ االفكار 
 السياسية تشكؿ جزءًا مف النظرية السياسية والى أي مدى؟

لفوارؽ الكبرى بيف النظرية والتطبيؽ. ولعؿ ما كذلؾ، وعمى مستوى الممارسة، فإننا غالبًا ما نشيد لؾ ا
يفسر لنا ىذا الشرخ القائـ بيف االمريف المذكوريف، ىو ندرة رجاؿ الدولة الذي يجمعوف في شخصيـ تمؾ 
المواصفات العالية مف االمكانيات الفكرية والتطبيقية في آف معًا. مما يذكرنا بقوؿ أفالطوف الشيير باف 

 قائو إال إذا تحوؿ الحكاـ الى فالسفة والفالسفة الى حكاـ"."العالـ لف يخمص مف ش
وبدوف التوقؼ طوياًل اماـ ىذه المسألة، فإف ما نستطيع قولو بإيجاز، بأف المطموب ىو تكريس الصفة 
االنسانية لعمـ السياسة. فالمصالح المختمفة لالمـ، والطبقات، والجماعات، واالفراد، ال تستطيع التعبير 

إال في إطار العالقات السياسية. وىذه العالقات ستكوف دائمًا مشوبة بالعنؼ إف لـ تنطمؽ مف عف نفسيا 
قواعد أخالقية متجذرة في الفكر االنساني. وىذا أمر ال يمكف بموغو إال بإستناد عمـ السياسة الى مجموعة 

صؿ الى نتائج منطقية مف المعارؼ المتطورة التي تمتمؾ درجة كافية مف التالحـ والتناسؽ تسمح بالتو 
 مترابطة مع مصالح المجتمع وتطوره.
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 اختر اإلجابة الصحيحة: تمارين:
 

 المدرسة الفرنسية

 

 عمـ السياسة ىو عمـ قائـ بذاتو -1

 المدرسة األمريكية

 

 ال يوجد عمـ سياسة بؿ مجموعة مف عموـ سياسية -2

 

 

 اإلجابة الصحيحة:

 مجموعة مف عموـ سياسيةال يوجد عمـ سياسة بؿ : المدرسة الفرنسية 
 عمـ السياسة ىو عمـ قائـ بذاتو :المدرسة األمريكية 
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 الوحدة التعميمية الثانية

1- تطور الظاهرة السياسية عبر التاريخ
 

 
 الكممات المفتاحية:

 .اإلسبلـ -الروماف  -اليوناف  :التجربة السياسية عند - الظاىرة السياسية

 

 الممخص:

التاريخ، وأسست لو حضارات قديـ كحضارة إف نضج الفكر السياسي قد مر بمراحؿ طويمة عبر 
مابيف النيريف ومصر القديمة واليند والصيف. إال أف ىذا النضج تجمى بأقوى أشكالو في الفكر 

 .اليوناني

 

 األهداف التعميمية:

 تنمية معارؼ الطالب بتاريخ ظيور األفكار السياسية. 
  الغربي واإلسبلميتحديد األفكار السياسية لدى بعض الفبلسفة عبر التاريخ. 
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Wafaa
Textbox
تطور علم السياسة وعلاقته بالعلوم الأخرى

Wafaa
Textbox



 

 الظاهرة السياسية إحدى ميزات الحضارة - أ
ليس بمقدورنا الحديث عف ظاىرة سياسية في بداية التطور البشري، فنحف نجيؿ تاريخ ظيور 
االنساف االوؿ عمى وجو االرض. والمعمومات المتوافرة لدينا حوؿ ىذه المسألة متناقضة جدًا 

ف. إال أف االمر المتعارؼ عميو ىو اف التاريخ االنساني الذي وتختمؼ بإختبلؼ العمماء والباحثي
وصؿ الينا يعود، بأقصى حد، الى حوالي ستة آالؼ عاـ قبؿ الميبلد. وميما يكف مف أمر، فإف 

بؿ كاف مضطرًا لمتعاطي مع غيره مف األفراد  ،عمينا اإلقرار بأف االنساف االوؿ لـ يعش معزوالً 
 بحد معيف مف التعاوف االجباري أو الطوعي لمواجية الطبيعة والبيئة القاسية.

وقد أدى إكتشاؼ الزراعة، وتدجيف بعض الحيوانات، الى تجمع الناس في مناطؽ معينة، 
أو متجاورة، متحدة بالدـ وظيور العشيرة االولى التي كانت عبارة عف تجمع لعدة عائبلت متقاربة 

أو متضامنة بالسكف في أرض محددة. وفي ىذه العشيرة نشأت مجموعة االعراؼ والتقاليد التي 
 شكمت أخبلؽ المجتمع في تمؾ المرحمة.

 
ختارت زعيمًا ليا مف بيف أولئؾ الرجاؿ االقوياء الذي  وتكونت القبيمة مف عدة عشائر، وا 

عظـ االحياف، وينتموف الى احدى العشائر النافذة أو يتمتعوف بقدرات خاصة، سحرية في م
 المسيطرة.

 
وقد مارس ىذا الزعيـ صبلحيات واسعة، إذ كاف، في الوقت نفسو، القائد العسكري لمقبيمة، 
والقاضي الذي يحكـ بموجب االعراؼ السائدة، والوسيط الذي يؤمف االتصاؿ مع اآللية التي تقوـ 

مطمؽ الصبلحية في معظـ االمور باستثناء تمؾ الحاالت الخاصة بحماية القبيمة. أي أنو كاف 
التي كاف يمجأ فييا الى إستشارة مجمس شيوخ القبيمة، أي الكبار في السف ممف يمتمكوف التجربة، 

 أو قدرًا ضروريًا مف المعارؼ.
 

ركة المباشرة وفي القبيمة، كما في المدينة البدائية، لـ يكف كؿ الرجاؿ أحرارًا،أي بمقدورىـ المشا
في الشؤوف العامة. فباالضافة الى العبيد، كاف ىناؾ طبقة مؤلفة مف العبيد السابقيف الذيف كانوا 
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قد اعتقوا، واالجانب القادميف مف مناطؽ أخرى، والذيف تـ قبوليـ في مجتمع القبيمة أو المدينة 
 البدائية، فضبًل عف عدـ وجود أية مساواة بيف الرجاؿ والنساء.

ار الظاىرة القبمية أدى الى تحوؿ جزئي في نظاـ الرعي والتنقؿ لصالح الزراعة، حيث إنتش
راحت التجمعات المدينية، التي بدأت عمى شكؿ قرية كبيرة تتسع شيئًا فشيئًا لتفسح في المجاؿ 

 .1أماـ قياـ تجمعات ترتكز عمى مبدأ السمطة السياسية
ببلد ما بيف النيريف ومصر، أي في ومف المعروؼ بأف أقدـ ىذه التجمعات ظير في 

المناطؽ الغنية بمصادر المياه.ومع تكوف الدوؿ في ىذه المناطؽ أصبح مف الصعب المحافظة 
عمى المؤسسات القديمة التي كانت قد ظيرت في إطار القبيمة او المدينة االولى. فتوزيع مياه 

العممية بما يحقؽ فائدة الري عمى الفبلحيف كاف يتطمب وجود سمطة قوية تشرؼ عمى ىذه 
 الجميع.

تساع أراضي الدولة، في المرحمة البلحقة، فرض تحقيؽ نوع مف البلمركزية في إدارة  وا 
المناطؽ مف قبؿ الوالة أو الحكـ الذيف فوضيـ الممؾ جزءًا مف صبلحياتو. وكانت ىذه الدوؿ 

نة المسؤولوف عف العبادات تقوـ عمى سيطرة فئتيف إجتماعيتيف: القادة العسكريوف مف جية، والكي
الوطنية مف جية ثانية. ولذا فاف الصراع حوؿ السمطة سيتركز في معظـ االحياف بيف ىاتيف 

 الشريحتيف التي كانت كؿ واحدة منيما تحاوؿ إثبات قوتيا ونفوذىا بوجو االخرى.
االجتماعية  -وبغّض النظر عف ىذه المسألة، فإنو ال بد مف االشارة الى أف القوانيف االخبلقية

عرفت شكميا المكتوب ألوؿ مرة في ىذه المناطؽ. فشريعة حمورابي، التي ظيرت في القرف 
الثاني والعشريف قبؿ الميبلد في بابؿ القديمة، تبيف لنا عظـ المساىمة التي قدمتيا حضارة ببلد 

 ما بيف النيريف لبلنسانية في ىذا المجاؿ.
يف القدماء والذي يعود تاريخو الى القرف الثامف عشر كذلؾ، فإف كتاب االموات، عند المصري

قبؿ الميبلد، كاف يحـر الكذب، وشيادة الزور، ويحض عمى إطعاـ الفقراء، ومعاممة العماؿ 
 بصورة حسنة، أي أنو كاف يكرس قواعد االخبلؽ التي ال بد منيا لقياـ حضارة ما.

 ند والصيف.ولـ يختمؼ االمر عف ذلؾ في حضارات الشرؽ االخرى كالي
ففي اليند القديمة كاف الفكر الديني يبّرر تقسيـ المجتمع الى طبقات متمايزة. وقد ألقيت 
مسؤولية ىذا التبايف االجتماعي عمى إرادة االلو براىما الذي أخرج الكينة مف رأسو، والمحاربيف 
                                                   

 Marcel Deat:«Sociologie», éd. Alcan, paris, 1925,p.56-57 :. أنظر1
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ندي، المرتكز عمى مف ذراعيو، والتجار مف ساقيو، والفبلحيف مف قدميو. وكاف الفكر السياسي الي
الحكمة التي عمميا االلو براىما، يرى بأف فف الحكـ يقتصر عمى معرفة الذات واآلخريف. فإذا ما 
كاف الحاكـ متمتعًا بتمؾ المؤىبلت الطبيعية التي تسمح لو بمعرفة قدراتو الذاتية، ومعرفة 

ال فإنو سيصؿ في الحالة المعاكسة الى  اآلخريف، فاف الحكـ ال بد مف أف يسير بصورة حسنة، وا 
 مرحمة االضطراب والتمرد.

 
وفي الصيف، ألّح كونفوشيوس، الذي عاش في القرف السابؽ ؽ.ـ. عمى الواجبات االخبلقية 
لمحكاـ. وجاء مانشيوس، بعد ذلؾ بقرنيف، ليؤكد بأف عمى األمراء معاقبة الوزراء الذيف يخّموف 

االمير الفاسد إذا لـ يعمؿ بنصائحيـ اليادفة بواجباتيـ، وأف عمى الوزراء مف جانبيـ، خمع 
لضماف خير المجتمع. ويبدو أف العديد منالمفكريف الصينييف، لـ يتوانوا عف انتقاد الحكومة التي 
كانوا يعتبرونيا غير صالحة، وىـ بذلؾ كانوا يجازفوف بحياتيـ الشخصية في سبيؿ التعبير عف 

 .2رى لممارسات الحكاـ االخبلقيةالمشاعر الشعبية التي كانت تولي قيمة كب
 

ومع أف ىذه األفكار أّسست في الحضارات المذكورة، لتراث كبير مف الفمسفة األخبلقية 
والسياسية، إال أف نضج الفكر السياسي بأقوى أشكالو لـ يظير واضحًا ومميزًا اال في كتابات 

 الفبلسفة؟المفكريف اليوناف. فما ىو االرث السياسي الذي تركو لنا ىؤالء 

 التجربة السياسية عند اليونان  - ب
 أو المدينة. Polisفي المغة الفرنسية مف االصؿ اليوناني  Politiqueتشتؽ كممة سياسة 

والواقع، اف الفبلسفة اليوناف كانوا أوؿ مف قدـ تصورًا مكتوبًا عف انظمة الحكـ التي كانت 
لمتاريخ السياسي اليوناني نرى بأف الممؾ في سائدة في دوليـ المدينية. ومف خبلؿ قراءتنا السريعة 

اليوناف القديمة كاف يتمتع بصبلحيات مطمقة: فيو يقود الجيش في زمف الحرب، ويمارس العدالة 
 في زمف السمـ، ويقوـ، بمساعدة القدماء، بتقديـ الضحايا والقرابيف لآللية بإسـ المدينة.

 

                                                   

 G. Mosca,:«Histoire des doctrines politiques», éd. Payot, paris, p.23-24 :أنظر. 1

12 



د في نظاـ الحكـ. ولـ يتـ الغاء ىذا النظاـ وحتى القرف السابؽ ؽ.ـ. كاف الطغياف ىو السائ
إال في نياية القرف السادس ؽ.ـ. حيث تطورت مؤسسات السمطة، وال سيما في أثينا، نحو 
الديمقراطية. وأصبحت جمعية المواطنيف ىي التي تصادؽ عمى القوانيف، وتعّيف الموظفيف، 

 وتعمف الحرب، وتوّقع المعاىدات مع المدف والدوؿ االخرى.
 
 

ومع اف الحرية التي كانت تتمتع بيا دولة المدينة ساىمت برفع المستوى الفكري واالخبلقي 
لمشعب اليوناني، إال أف ىذه الدولة كاف ينقصيا عناصر أساسية لبلستقرار تتمثؿ بعدـ وجود 

 بيروقراطية ثابتة، أي جياز إداري دائـ، وجيش نظامي محترؼ.
 

دوريًا مف قبؿ المواطنيف الذيف كاف يتـ تعيينيـ عف طريؽ فالوظائؼ العامة كانت تمارس 
القرعة دوف أخذ مؤىبلتيـ بعيف االعتبار. والدفاع عف الدولة والنظاـ، داخميًا وخارجيًا، كاف يتعمؽ 
بإرادة المواطنيف االحرار الذيف كانوا يمتمكوف السبلح لوحدىـ. وقد انتقد سقراط مسألة القرعة ىذه 

العامة إذ تساءؿ عف مدى جدية إختيار إنساف عادي لقيادة سفينة دوف أف  في إدارة الشؤوف
 يكوف مبلحًا، أو لبناء بيت دوف أف يكوف ميندسًا.

 
فضبًل عف ذلؾ فإف الصراع الطويؿ بيف إسبارطة التي كانت تمثؿ الحزب االرستقراطي، وأثينا 

ة الدوؿ اليونانية وأدى الى التي كانت تمثؿ الحزب الديموقراطي، إنعكس بشكؿ مباشر عمى قو 
ضعفيا البارز، مما دفع بالعديد مف المفكريف لمتفتيش عف صيغة توفيقية بيف النظاميف، مف أجؿ 

 المزيد مف التبلحـ والتماسؾ بيف ىذه الدوؿ.
 

 أىـ نتائج الفكر السياسي اليوناني نجده في ما تركو لنا أفبلطوف وأرسطو.
اف أوؿ مف أشار في كتابو الى فكرة التوحيد ووجود إلو ؽ.ـ.(، الذي ك 347-427أفبلطوف )

 واحد خالؽ لمكوف، وموّجو لئلنسانية، عّبر عف أفكاره السياسية في ثبلثة حوارات ىامة ىي:
 الجميورية، والسياسي، والقوانيف.

13 



في "الجميورية"يركز أفبلطوف عمى قضية العدالة وينطمؽ مف االسئمة التالية: ما ىي العدالة؟ 
 ف ىو االنساف العادؿ؟وم

وبحسبو، فإف الدولة المثالية تتكوف مف ثبلث طبقات، طبقة التجار والحرفييف التي تمسؾ 
الفبلسفة -بالبينة االقتصادية لمدولة، وطبقة المحاربيف المسؤوليف عف حمايتيا، وطبقة المموؾ

بسياؽ تربوي يبدأ مع الوالدة التي تتولى القيادة السياسية. وتتحدد الطبقة التي ينتمي الييا كؿ فرد 
ويستمر حتى بموغ ىذا الفرد أعمى مستوى مف التربية متبلئـ مع مصمحتو وقدراتو. واالشخاص 

فبلسفة. وىـ أولئؾ االفراد  –الذيف يستطيعوف إجتياز كؿ ىذه المرحمة التربوية يصبحوف مموؾ 
ف ذىنيـ بطريقة تسمح ليـ بإستيعاب المسائؿ، واتخاذ القرارات االكثر حكمة. ومف ىنا،  الذيف تكوَّ

-فاف النظاـ التربوي المثالي، كما يتصور أفبلطوف، ىو ذلؾ المبني بطريقة تسمح بإنتاج مموؾ
 فبلسفة.

ولتنظيـ دولة المدينة بشكؿ جيد فإف أفبلطوف يقترح إلغاء الصراع بيف المصمحة الخاصة 
تسبب بتناقضات حتمية بيف الفقراء ومصمحة الدولة. ولذا فانو يرفض الممكية الخاصة التي ت

واالغنياء. كذلؾ يرفض فكرة العائمة ألف محبة األىؿ لؤلوالد تطغى فييا عمى االخبلص لمخير 
العاـ. مف ىنا فانو يرى باف اتحاد الجنسيف يجب أف يكوف مؤقتًا، ومنظمًا مف قبؿ السمطة 

ب أف يظموا مجيوليف مف أىالييـ. العامة. وعمى الدولة تحمؿ مسؤولية تربية  االوالد الذيف يج
وبالطبع فانيدؼ ىذه التربية ىو تنمية المشاعر الراقية لدى االنساف بحيث يصبح المواطف بعيدًا 

 عف كؿ شعور أناني ومستعدًا لمتضحية بنفسو مف أجؿ خير الدولة.
غياف، وبما أنو يخشى مف انحطاط النظاـ السياسي في مدينتو المثالية الذي قد يصؿ الى الط

وىو أسوأ أنواع الحكـ، فاف افبلطوف يحاوؿ تفادي ىذا االمر عف طريؽ مزج الفضائؿ اليونانية 
مع البنيات الطبقية لمدولة المثالية. فاالعتداؿ يجب أف يكوف الفضيمة الوحيدة لطبقة التجار، 

الدولة العادلة والشجاعة الفضيمة الخاصة بالطبقة العسكرية، والحكمة ميزة المموؾ الفبلسفة. ألف 
برأيو ىي تمؾ التي تستطيع فييا كؿ طبقة مف القياـ بوظيفتيا بصورة مثالية دوف االعتداء عمى 

 نشاطات أو اختصاصات الطبقات االخرى.
 

العقؿ، واالرادة، والغربات، واالنساف العادؿ  :ويقسـ أفبلطوف النفس االنسانية الى ثبلثة أقساـ
العقبلني، مدعومًا باالرادة، بالتحكـ بالرغبات. وفي ىذا تماثؿ مع ىو ذلؾ الذي يقوـ فيو العنصر 
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التقسيـ الطبقي الثبلثي لمدولة حيث أف المموؾ الفبلسفة، وبدعـ مف طبقة المحاربيف، يقوموف 
دارة بقية المجتمع.  بحكـ وا 

ضيمة واألخبلؽ عند أفبلطوف تستند الى الفكرة التي أخذىا عف إستاذه سقراط والقائمة بأف الف
مؤسسة عمى المعرفة ويمكف تعميميا. ومعرفة الخير تعني القياـ بو. واالنساف الذي يتصرؼ 

 بشكؿ ال أخبلقي فانو يقوـ بذلؾ بسبب الجيؿ.
في الحوار الثاني "السياسي" يسعى أفبلطوف لتحديد اليدؼ الذي يريد مف االنساف بموغو. 

عي الييا ال يجب أف تكوف فقط توسيع الدولة، وال وبرأيو، فا الغاية الحقيقية التي عمى الحكاـ الس
نما جعؿ المواطنيف أكثر سعادة، وأفضؿ أخبلقيًا، والسياسي ىو صاحب  جعميا أكثر قوة وغنى، وا 
المعرفة الحقيقي الذي يعمؿ لصالح المجتمع، وىو يمتمؾ وسيمتيف لتحقيؽ المجتمع المثالي: 

طريؽ الزواج المبلئـ، والثانية تتمثؿ بالتربية االولى تقتصر عمى تحسيف الجنس االنساني عف 
 التي تطور المشاعر العالية التي غرسيا الخالؽ في النفس االنسانية.

وال يرى أفبلطوف فائدة مف قياـ "السياسي بإسترضاء المحكوميف ألنو ال ينظر إال الى 
القوانيف وتجاوز  المصمحة العامة ورفاىية المجتمع. وفي سبيؿ تحقيؽ ىذا قد يضطر الى تجاىؿ

 التقاليد المرعية، وقد يغضب المواطنيف، بؿ قد يضطر أحيانًا الى القضاء عمى حرياتيـ.
ولكنو مع ىذا فرؽ بيف الحاكـ الطاغية والممؾ المستبد المستنير، فاالوؿ يستخدـ القوة الغاشمة 

فإف لو مف  لفرض حكمو عمى شعب غير راض عنو، أما الممؾ المستنير أو السياسي الحقيقي،
 ". 3الحكمة والمعرفة ما يمكنو جعؿ حكمو مقبواًل لدى شعبو

 ويقسـ أفبلطوف نظـ الحكـ في "السياسي" عمى الوجو التالي:
. الدولة المثالية التي يرأسيا الممؾ الفيمسوفوتتميز بالمعرفة الكاممة، ولذلؾ ال تتقيد بالقوانيف، 1

 وىي دولة سماوية.
 ستة أنواع: ثبلثة منيا تتقيد بالقوانيف: . الدولة الزمنية، وىي2

 أ. حكـ الفرد الذي يتمثؿ بالممؾ المستنير.
 ب. حكـ االقمية االرستقراطية.
 ج. حكـ الديمقراطية المعتدلة.

                                                   

. أنظر: د. محمود خيري عيسى ود. بطرس غالي "المدخؿ في عمـ السياسػة"، مكتبػة االنجمػو المصػرية، القػاىرة 1
 .44، ص: 1991
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 :وثبلثة منيا التتقيد بالقوانيف وىي

 أ. حكـ الفرد االستبدادي أي الطاغية.
 ب. حكـ االقمية االوليغارشية.

 .4الديمقراطية المتطرفة أو الغوغاءج. حكـ 
 

في الحوار الثالث حوؿ "القوانيف"، والذي كتبو بعد الجميورية بحوالي ثبلثيف سنة، أي بعد بموغ 
مرحمة متطورة مف النضج الفكري، يعترؼ أفبلطوف باف مدينتو المثالية ىي صعبة التحقيؽ، عمى 

 و أكثر واقعية، وقابمية لمتطبيؽ.األقؿ في زمنو، ولذا فإنو سيعّدؿ أفكاره بحيث تغد
فالنظاـ السياسي المثالي ىو اآلف ذلؾ النظاـ الذي يجمع بيف حكمة الممكية وحرية 
الديموقراطية، والذي يخضع فيو الجميع، حكاـ ومحكوميف لسمطة القوانيف. والمعرفة لوحدىا ىي 

عينة، وأصبح يتعارض التي تعمو عمى القانوف. إذ ال يعقؿ التمسؾ بقانوف، وضع في ظروؼ م
 اآلف مع مصمحة المجتمع.

كذلؾ، يقبؿ أفبلطوف بوجود الممكية الخاصة في النظاـ الجديد بشرط أال تؤدي الى فوارؽ 
كبرى في ثروات المواطنيف. ومع إعترافو ىنا بصعوبة الغاء العائمة، كما كاف االمر في 

تحسيف النوع االلنساني، ويقترح عمى الجميورية، اال أنو يتمسؾ بفكرة الزواج المبلئـ مف اجؿ 
 الشباب االخذ بنصائح الحكماء في ما يختص بيذه المسألة أي بزواجيـ.

 
ؽ.ـ.( الذي حاز لقب المعمـ األوؿ بسبب معارفو الموسوعية، وبمغ  322-384أرسطو )

سكندر شيرة كبرى في السادسة والعشريف مف عمره عندما عيد اليو فيميب المقدوني بتربية إبنو اال
 الكبير، ترؾ لنا تصوراتو في كتابو الشيير "السياسة".

يؤكد أرسطو في ىذا الكتاب باف االنساف ىو حيواف إجتماعي بطبعو، فاالنساف ال يستطيع 
تنمية القدرات التي وىبتو إياىا الطبيعة إال في المجتمع وبواسطتو. واالنساف المعزوؿ عف الحياة 

كي يتمكف مف االحتفاظ بقدراتو االنسانية. لكف ربما أنو ليس  االجتماعية يجب اف يكوف إلياً 
 إليًا، فاف عممية االنعزاؿ سوؼ تؤدي بو الى االنحطاط الى مرحمة الحيواف.

                                                   

 .41. المرجع السابؽ، ص 2

16 



 
وبعكس  معممو أفبلطوف، يقوؿ أرسطو باف العائمة ىي أوؿ درجة في المجتمع االنساني، 

العائمة تأتي القرية المكونة مف عدة لكنيا ال تكفي لوحدىا لتطوير طاقات االنساف. وبعد 
عائبلت، لتقدـ نموذج مجتمع إنساني أكثر تطورًا. اال أف الشكؿ االكمؿ لمتجمع االنساني يبقى 
المدينة أو الدولة. ففي ىذه االخيرة يستطيع االنساف تنمية إستعداداتو المختمفة. وسمطة االب في 

ة السيد عمى عبده. فالسمطة ىنا معنوية تستخدـ العائمة، عمى زوجتو واوالده، ليست مطمقة كسمط
الرقة أكثر مما تستخدـ العنؼ. والممكية الخاصة ىي أفضؿ وسيمة لجعؿ االنساف يعمؿ وينتج. 
ذا ما كانت ىذه الممكية الخاصة تقدـ منافع فردية إال انيا تفيد الجماعة أيضًا. ألنو عندما  وا 

ة، فاف ذلؾ يعني بأف الدولة غنية. بيد أف الثروة يجب يمتمؾ المواطنوف المقومات الضرورية لمحيا
 أف تكوف ناجمة عف العمؿ وليس عف المضاربة.

 
الدولة ىي الكياف الطبيعي الذي يحقؽ فيو البشر إنسانيتيـ، أي أنيا الشكؿ الكامؿ لمجماعة 

ضد  االنسانية. والتعاوف االجتماعي بيف االفراد يتطمب تنظيمًا سياسيًا، ألف الفوضى ىي
 الطبيعة.

 
والدولة بحسب دستورىا، يمكف أف تكوف محكومة مف شخص واحد، أو مف فئة صغيرة مف 
الناس، أو مف طبقة. والمسؤولوف يستطيعوف ممارسة الحكـ لمصمحة الجميع، او لمصمحتيـ 
الخاصة. وىناؾ ستة أنواع مف االنظمة او الدساتير: ثبلثة منيا صالحة ىي الممكية، 

 ة، والحكومة الدستورية، وثبلثة سيئة ىي الطغياف، واالوليغارشية، والديموقراطية.واالرستقراطي
 

البلمساواة ىي دائمًا في أساس الثورات بحسب أرسطو ألف الثائريف يكافحوف مف أجؿ العدالة 
والمساواة. والبلمساواة ليست دائمًا إقتصادية بحت، إال أف الماؿ ىو عنصر أولي فييا. والثورات 

ع عندما ينتفض الفقراء عمى االغنياء. وعمى رئيس الدولة العمؿ في سبيؿ تأميف العدالة تندل
والتخفيؼ مف غضب أولئؾ الذيف يتحمموف وطاة البلمساواة. كذلؾ فإف واجب رئيس الدولة 
االساسي ىو المحافظة عمى دستور الدولة وأفضؿ دولة بنظره ىي تمؾ التي تسمح لكؿ 

ى األقؿ، لبعض المسؤوليات العامة. ومف االفضؿ أف تكوف الطبقة المواطنيف بالوصوؿ، عم
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ذا ما كانت ىذه الطبقة كبيرة بما يكفي لمحفاظ عمى التوازف  الوسطى ىي المسؤولة عف السياسة وا 
بيف السمطات فاف الدولة تستطيع التمتع، آنذاؾ، باستقرار كبير ألف القرارات الجماعية غالبًا ما 

 تكوف جيدة.
 

ستوى العبلقات الدولية فاف عمى الدولة تأميف ما يكفي مف القوة لمدفاع عف نفسيا ضد وعمى م
أي ىجوـ خارجي، وعمييا في الوقت ذاتو االبتعاد عف الطموحات التوسعية، والدخوؿ في حرب 

 عدوانية ألف الطموحات التوسعية ىي التي تؤدي الى ىبلكيا.
 

موف جزءًا مف الدولة، فيو يقوموف أثناء شبابيـ المواطنوف االحرار، ىـ الوحيدوف الذي يشك
بخدمتيـ العسكرية، ثـ يشغموف مختمؼ الوظائؼ السياسية. والى جانبيـ ىناؾ القسـ اآلخر مف 
السكاف، أي االوالد، والنساء، والعبيد، واالجانب. وبرأي أرسطو فإف بعض الناس ىـ عبيد 

فكرية، فيـ قادروف عمى تنفيذ ما يطمب الييـ، بطبيعتيـ، ألنيـ يفتقروف الى بعض االمكانيات ال
إال أنيـ غير قادريف عمى التفكير لوحدىـ ألنيـ ال يمتمكوف المقدرة عمى ذلؾ، ولذا فاف مف 
الطبيعي والعادؿ أف يصبحوا عبيدًا. النساء أيضًا يفتقرف الى الذكاء، ألنيف يخضعف سريعًا 

يـ وباىمية مكانتيف في العائمة، اال أنو يرفض لتأثير العاطفة. ومع أنو يعترؼ ليف بحؽ التعم
 تمتعيف بالحقوؽ السياسية.

أرسطو ال يعتبر بأف الحرية تتجسد في ذلؾ المثاؿ الديموقراطي الذي يسمح لنا باف نفعؿ ما 
نريد. فيو ال يحب الديموقراطية. الحرية عنده ىي نقيض العبودية، ولذا يجب أف يكوف االنساف 

 عمى فعؿ ما يريد، والتصرؼ بحسب قناعاتو لتحقيؽ ذاتو. مستقبًل أي قادراً 
ومف المبلحظ بأف ثمة تماثبًل ىامًا بيف أفكار أفبلطوف وأرسطو، فكبلىما يعتبر باف التنظيـ 

المدينة اليونانية. وكبلىما يرى باف  -السياسي الوحيد والممكف لشعب متحضر ىو نموذج الدولة
رتكزة عمى أساس أخبلقي، وتصبح شرعية عندما تمارس السمطة تجد مسوغاتيا عندما تكوف م

ضمف إطار مصمحة المحكوميف. إال أنيما يختمفاف حوؿ الموقؼ مف القانوف. فأفبلطوف يفضؿ 
تعسؼ الممؾ الفيمسوؼ عمى سيادة القانوف الذي بطبيعتو، يفتقد لممرونة، وال يستطيع التكيؼ مع 

قانوف، كنتاج لمعقؿ االنساني المتجرد مف الحاالت الخاصة. في حيف يعتبر أرسطو أف ال
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العواطؼ، يكتسب خاصيتو المميزة لكونو اليأخذ بالحسباف الحاالت الخاصة وال يتأثر كالتعسؼ، 
 .5بالعواطؼ االنسانية

 :البيزنطية –مبراطورية الرومانية اال  -ج
وقد تركا كاف عصر أفبلطوف وأرسطو يمثؿ ظاىرة متميزة في الفكر اليوناني واالنساني، 

وراءىما إرثًا فمسفيًا وسياسيًا برزت بضماتو في المدارس الفكرية التي قامت منبعدىما، ولدى 
 المفكريف الذيف تناولوا مسألة الدولة والسمطة والموقؼ الذي يجب إتخاذه منيا.

، التي كاف ديوجيف مف أشير مفكرييا، رفضت فكرة الوطنية، Cyniqueفالمدرسة الكمبية 
 لعالمية، وركزت جيودىا عمى تحقيؽ سعادة االنساف، وطالبت بالغاء الممكية الخاصة.ونادت با

وقالت المدرسة االبيقورية، نسبة الى مؤسسيا أبيقور، بأف قياـ المجتمع السياسي يرتكز عمى 
 فكرة العقد االجتماعي بيف الحكاـ والمحكوميف.

 
رد الخضوع لحكـ العقؿ وحده، وأف ، فقد رأت بأف عمى الفStoïqueاما المدرسة الرواقية 

، أحد روادىا، Sénèqueيستخدـ ىذا العقؿ لمسيطرة عمى رغباتو. وكانت تميز بمساف سينيؾ 
عتبر  بيف الحؽ الطبيعي المرتكز عمى العقؿ، وبيف الحؽ المدني المرتكز عمى القانوف. وا 

سانية كميا بدوف تمييز بيف أنصارىا باف الدولة المثالية ىي تمؾ التي يحكميا العقؿ، وتضـ االن
 .6االعراؽ
 

ىذه المدارس، والسيما األخيرة منيا، أثرت بصورة مباشرة في الفكر الروماني، فالروماف الذيف 
ؽ.ـ. نقموا عف اليوناف الكثير مف 168تكرست أمبراطوريتيـ بعد االنتصار عمى مقدونيا في عاـ 

والسمطة. إذ قاموا بفصؿ الفرد عف الدولة، االفكار التي حاولوا تطبيقيا في ممارستيـ لمحكـ 
واعتبروا بأف لو شخصية قانونية مستقمة تمنحو حقوقًا محددة، وترتب عميو واجبات معينة تجاه 
المجتمع والدولة، وأف عمى ىذه االخيرة تقع مسؤولية الحفاظ عمى حقوؽ األفراد تجاه بعضيـ 

 البعض وتجاه الدوؿ نفسيا.
 

                                                   

 .54-53جع السابؽ، . أنظر موسكا، المر 1
 .56ص  ،. المرجع السابؽ1
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عتبروىا السمطة العميا في المجتمع التي ال يمكف وقد إعتنؽ الروماف فك رة سيادة الدولة، وا 
التنازؿ عنيا ألي كاف، والتي يتوجب عمى الجميع الخضوع ليا. كما إعتبروا باف الدولة ىي 
مصدر جميع الحقوؽ القانونية، وأف االمبراطور يمارس السمطة فييا نيابة عف الشعب الذي يتمتع 

 .7لعبيد، بالمساواة في الحقوؽ السياسيةجميع أفراده، ما عدا ا
 

إال أف روما لـ تصؿ الى ىذه المفاىيـ إال بعدما مرت بتجارب عديدة عرفت فييا أشكااًل 
 متنوعة مف أنظمة الحكـ تراوحت بيف الممكية، والجميورية، والديكتاتورية، واالمبراطورية.

المضموف الديني لمسمطة، وتنظيـ  :وقد تمثؿ التطور الذي شيدتو روما في ميدانيف أساسييف
 االعراؼ والعادات، التي كانت قائمة عمى التقميد الشفيي، في إطار قوانيف مكتوبة.

 
فالسمطة التي كانت تتسـ بطابع ديني أباف الممكية، شيدت في عيد الجميورية فصبًل تامًا بيف 

قنصؿ، حاكـ الجميورية، ما ىو سياسي وما ىو ديني، ووجيت الدولة بإتجاه عمماني. وأصبح ال
 يتعاطى فقط بالشؤوف المدنية بإعتبار أف القضايا الدينية لـ تعد مف إختصاصو.

وعمى المستوى القانوني، فاف التقدـ الذي عرفتو روما في حقؿ التشريع إنما يرجع الى 
الصراعات بيف الطبقة االرستقراطية والطبقة الشعبية التي كاف يشتكي مف عدـ وجود حقوؽ 

حددة ليا، ومف جيميا بالقواعد القانونية المطبقة مف قبؿ القضاة الذيف يمكف أف يتصرفوا، م
والحالة ىذه، بصورة عشوائية، ولذا ال بد مف وجود نصوص واضحة تحدد ىذه الحقوؽ ويمتـز بيا 

 .8القضاة
 

وقد  مف ىنا سيكوف االنجاز االعظـ لمحضارة الرومانية كتابة القوانيف بشكؿ واضح ودقيؽ.
قامة نوع مف التجانس  ساعدىا ىذا االمر عمى االمساؾ جيدًا بمستعمراتيا المترامية االطراؼ، وا 

ب.ـ.  212بيف القانوف الروماني وقوانيف ىذه المناطؽ،وجاء قانوف كركبل الصادر في عاـ 

                                                   

 .55. انظر المدخؿ في عمـ السياسة، د. عيسى وغالي، مرجع سابؽ،ص 1
. أنظػػر د. خضػػر خضػػر "مػػدخؿ الػػى الحريػػات العامػػة وحقػػوؽ االنسػػاف"، منشػػورات المؤسسػػة الحديثػػة لمكتػػاب، 2

 .39-37، ص 1996لبناف،  –طرابمس 
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اسية، ليوثؽ ىذه الصمة الوطيدة بيف االمبراطورية وشعوبيا عندما أقر المساواة في الحقوؽ االس
 المدنية والسياسية، بيف جميع االفراد بغّض النظر عف جنسياتيـ.

المسيحية التي كانت منذ ظيورىا، قبؿ قانوف كركبل المذكور بقرنيف مف الزمف، قد دافعت بقوة 
عف مسألة المساواة بيف االفراد، وطالبت بالغاء الرؽ والعبودية، ووعدت بممكوت اهلل، لـ تقـ، 

اسي، سوى بدعـ الدولة ومطالبة أتباعيا بضرورة الخضوع لمحكـ القائـ عمى المستوى السي
ستنادًا الى مفيوـ الحؽ االليي في  إنطبلقًا مف المبدأ القائؿ "إعط ما لقيصر وما هلل هلل"، وا 

 الحكـ، وقد شرح القديس بولس ىذيف المفيوميف في خطابو لمروماف حيث قاؿ:
 

السمطاف إال اهلل. والسمطات القائمة في األرض إنما  "فمتخضع كؿ نفس لمسمطات العميا، فما
ىي مف أمره. فمف يعصى السمطات الشرعية انما يعصى الرب، ومف يعصيا حمت عميو المعنة، 
فالحكاـ ما وجدوا لمحاربة العمؿ الصالح، بؿ لمحاربة الشر، فبل تتوجس مف الحاكـ خشية، بؿ 

ؿ اهلل لمناس ليعمموا الخير، إما مف عمؿ شرًا اعمؿ الخير تنؿ رضاءه، فالحاكـ ليس إال رسو 
فميتوجس خيفة مف جزائو، فاف عقابو لف يكوف عبثًا، بؿ قصاصًا يوقع عميو بأمر اهلل جزاء 
لآلثميف. فبل تخضعف لسمطة الحاكـ فحسب، بؿ لحكـ ضميرؾ كذلؾ. إف السمطاف ظؿ اهلل 

الحب الحؽ في مالو، وادفع لو يرعى كؿ شيء بأمره، فأعطو الجزية التي ىي حقو، ماال لص
 .9الماؿ، وخشية لمف لو الخشية، وتشريفًا لمف لو التشريؼ"

-Eusèbe (262لـ تخرج كتابات المفكريف المسيحييف البلحقة عنيذا المنحى. فيذا إيسوب 
ـ( يعتبر بأف ما مف سمطة إال وتصدر عف اهلل، وأف االمبراطور ىو بالتالي كممة اهلل، وأف  237

 :ـ(432-354إلرادتو ىو خضوع لمشيئة اهلل. وعمى غراره قاؿ القديس أوغسطيف ) الخضوع
"بما أف اهلل ىو المبدع لكؿ شيء، فانو ال يمكف أف يكوف قد أراد ترؾ ممالؾ االرض خارج 

 .10قوانيف عنايتو التي تفرض عمينا االنظمة السياسية التي نستحقيا عادلة كانت أـ جائزة"
 
 

                                                   

 .265، ص 1964الفكر السياسي، الكتاب الثاني، دار المعارؼ بمصر . أنظر: جورج سبايف، تطور 1
 :. أنظر1

Jean Touchard «Histoire des idées politiques» éd. P.U.F.Paris,1971, P.108-115. 
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 اإلسالم ومفهوم الحكم  -د
بعكس المسيحية، التي ظيرت وانتشرت في اطار دولة قائمة آنفًا ىي االمبراطورية الرومانية 
التي تكيفت معيا في البداية قبؿ أف تصبح دينيا الرسمي في مرحمة الحقة، فإف االسبلـ ظير 

وـ إمبراطوريتيف في مجتمع قبمي لـ تكف الدولة قد قامت فيو بعد بالرغـ مف وجوده عمى تخ
كبيرتيف ىما الفارسية مف جية والبيزنطية مف جية أخرى. وكاف واضحًا منذ البداية بأف الغاية 
االساسية ليذه الرسالة السماوية، التي أنزليا الميعز وجؿ، عف طريؽ الوحي، عمى رسولو محمد 

والغارؽ في ـ، كانت توحيد المجتمع القبمي، المشتت  622صمى اهلل عميو وسمـ في عاـ 
 النزاعات الداخمية، عمى مستوييف ديني ودنيوي.

 
يمانيا بآلية متعددة، وليغرس في  عمى المستوى الروحي جاء االسبلـ ليحارب إشراؾ القبائؿ وا 

 نفوس الناس عبادة اهلل الواحد االحد.
وعمى المستوى االجتماعي، ركزت الدعوة االسبلمية إىتماميا عمى إقامة نمط جديد مف 

عبلقات االنسانية يضع حدًا لحالة االنقساـ والتنافر، ويخمؽ أسسًا متينة لمجتمع يقوـ عمى ثبلثة ال
 مبادئ: المساواة، والشورى، والعدؿ.

 
ولعؿ االىتماـ بترسيخ ىذه المفاىيـ الضرورية واالساسية لكؿ مجتمع يريد أف يحقؽ نقمة 

رية متكاممة في الحكـ والدولة. نوعية في وجوده ىي التي حالت، نسبيًا، دوف صياغة نظ
فاإلسبلـ توجو أواًل لتكريس مبدأ الديموقراطية المباشرة في إدارة شؤوف الناس والمجتمع، وجعؿ 
منو أساسًا لطريقة التعاطي بالشؤوف العامة، وواجبًا يمتـز بو الرسوؿ الكريـ نزواًل عند طاعة 

رىـ )وشاورىـ في األمر( )سورة آؿ الخالؽ الذي أمره بالتشاور مع جماعتو وصحبو في أمو 
(. كما أمر المؤمنيف بااللتزاـ بيذا المبدأ في كؿ قضاياىـ )وأمرىـ شورى 159عمراف، اآلية 

 (.38بينيـ( )سورة الشورى اآلية 
 

وكانت الترجمة العممية ليذا المبدأ توطيد المساواة في المسؤولية بيف الحاكـ والرعية طبقًا 
راٍع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو( أي أف الرعية، وىي جماعة المؤمنيف، لمحديث الشريؼ )كمكـ 

ال يصبح مف واجبيا التصدي لو  تقبؿ بالخضوع لممسؤوؿ عنيا طالما ىو متقيد بتعاليـ الديف، وا 
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"،و"مف رأى منكـ منكرًا إف أفضؿ الجياد كممة حؽ عند سمطاف جائرعمبًل بالحديث الشريؼ "
فبمسانو، فإف لـ يستطع فبقمبو وذلؾ أضعؼ االيماف" ألف السكوت فميغيره بيده، فإف لـ يستطع 

 عف الجور والظمـ ىومشاركة بو.
 

أما المبدأ الثاؿ فيو العدؿ باعتباره الغاية النيائية لوجود المجتمع الصالح. وىذا العدؿ ال 
ومنعو يتحقؽ بصورة سميمة إال عندما يشارؾ الجميع في تحمؿ مسؤولية الحكـ الى جانب الحاكـ 

 .11مف االنحراؼ عف طريؽ الصواب
 
 

وقد بقي االلتزاـ قائمًا بيذه المبادئ طيمة عيد الخمفاء الراشديف الذيف تولوا أمور المسمميف بعد 
وفاة الرسوؿ. بيد أف االمر ما لبث أف تغير مع قياـ الدولتيف االموية والعباسية المتيف قامتا بالغاء 

 راثة في الحكـ.مبدأ الشورى، واتبعتا قاعدة الو 
 

والواقع أف قياـ الخبلفة عمى اساس وراثي أثار جداًل كبيرًا بيف عمماء المسمميف الذيف إنقسموا 
 الى مؤيد ومعارض لو.

 
إال أف ما تجدر االشارة اليو ىنا ىو أف تكريس الحكـ عمى ىذا المنواؿ أفسح في المجاؿ اماـ 

بحث في السمطة السياسية، والتفتيش عف الصيغة الكثير مف الفبلسفة والفقياء ورجاؿ الدولة لم
 االمثؿ ليا.

 
ىػ( ناقش في "المدينة الفاضمة" فكرة الدولة،  337-259الفيمسوؼ الكبير أبونصر الفارابي )

 وتقسيـ المجتمعات االنسانية، واالسس التي يجب أف يقوـ عمييا النظاـ السياسي الفاضؿ.
ادة القصوى كغاية لؤلفراد"، وىي "ظاىرة طبيعية كنتاج فالدولة برأيو ىي "وسيمة لتحقيؽ السع

 لطبيعة الفرد الذي يراه مدنيًا بطبعو يميؿ الى االجتماع بغيره لتحقيؽ كمالو".

                                                   

 .54. أنظر مدخؿ الى الحريات العامة وحقوؽ االنساف، المرجع السابؽ، ص 1
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والمجتمعات االنسانية ىي إما مجتمعات كاممة كبرى عمى مستوى المعمورة كميا، أو وسطى 

ة التي ىي أولى مراتب الكماؿ في عمى مستوى االمة الواحدة، أو صغرى عمى مستوى المدين
ما مجتمعات غير كاممة مثؿ القرى، والمحاؿ، والسكؾ، والبيوت.  العالـ برأيو. وا 

 
 :وتتمخص أسس النظاـ السياسي في المدينة الفاضمة برأيو بوجود

 . رئيس فاضؿ.1
 . نظاـ تراتبي يركز عمى الفضيمة.2
وترابط أجزائو في ظؿ التعاوف عمى  . روابط مشتركة مفننة لمحفاظ عمى تماسؾ النظاـ3

 االشياء الموصمة الى السعادة.
 

الفيمسوؼ، رأى الفارابي بأف -وعمى غرار أفبلطوف في جميوريتو المثالة، ومناداتو بحكـ الممؾ
رئيس المدينة الفاضمة يجب أف يكوف "فاضبًل فيمسوفًا يتمتع بخصاؿ االنبياء ليدير أمور المدينة 

 ".12مف كماؿ االنسانية والمعمومات والمعارؼ مثؿ قيادة اآلخريف وتعميميـوينظميا بما أوتي 
(، القاضي ورجؿ الدولة الذي عمؿ في خدمة الخمفاء هـ454-364أبو الحسن الماوردي )

العباسييف كاف مف أنصار الحكـ اآلليي المطمؽ. فالممؾ برأيو "ىو ىبة مف اهلل، وبالتالي فاف 
ـ اهلل. وليس لبلفراد أية حقوؽ في مواجية الممؾ الذيف عمييـ الممؾ ليس مسؤواًل سوى اما

الخضوع لو بصورة مطمقة عمياء. وأف طبيعة العبلقة بيف الممؾ والرعية ىي عبلقة تبعية كتمؾ 
القائمة بيف الراعي والحيواف. وأفضؿ انواع الحكـ ىو الممكية المطمقة القائمة عمى أساس ديني 

 ".13عسكرية والثروة الماديةوعادؿ، والمؤيدة بالقوة ال
 

، عدد صفات الخميفة الذي يجب اف يكوف "مسممًا، هـ( 456-384إبن حزم االندلسي )
عاقبًل، بالغًا، رجبًل فاضبًل،مؤديًا لمفرائض، رفيقًا عالمًا، حسف السياسة، قويًا عمى االنفاذ". 
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اهلل، ويتقيد بأحكاـ الشريعة، وطالب االمة بوجوب االنقياد لئلماـ العادؿ الذي يقيـ فييا أحكاـ 
 ورأى بأف مسؤولية الخميفة االساسية ىي تحقيؽ اىداؼ الحكومة االسبلمية المؤلفة مف شقيف:

 . تنظيـ سياستيا الخارجية وعبلقاتيا الدولية.1
 .14. تدبير أمور الجماعة ومعاشيا في الداخؿ2
 

ات واسعة جدًا، فيو اعطى الحاكـ صبلحي هـ(، 427-374إبن سينا، الشيخ الرئيس، )
يضع "الشرائع، ويسّف القوانيف ويطبقيا، ويعد االسمحة لحماية الثغور، ويضبط الدخؿ والخرج، 

 وىو مطمؽ االرادة في ما يدبر مف أمور".
وفي الوقت الذي لـ يتخذ فيو إبف سينا موقفًا حاسمًا تجاه تعييف الخميفة "مف قبؿ الرئيس أو 

 :فانو عدد بالمقابؿ الصفات التي يجب توافرىا في ىذا الحاكـ وىيمف قبؿ أىؿ الحؿ والعقد،"، 
 . االستقبلؿ بالعقؿ.1
 . االستقبلؿ بالسياسة.2
 . التحمي باالخبلؽ الشريفة مثؿ الشجاعة وحسف التدبير.3
 .15. المعرفة بالشريعة معرفة كاممة4
 

في ما يختص كاف عمى طرفي نقيض مع إبف سينا  هـ(،478-419أبو المعالي الجويني )
بصبلحيات الحاكـ. وقدـ لنا نظرية متطورة في مفيوـ السمطة ال تقؿ أىمية عف النظريات 
السياسية الحديثة والمعاصرة. فالحاكـ، برأيو "يستمد قوتو مف المحكوميف فاألمة ىي التي تختار 

ضوء  الحاكـ. وىوليس مشرعًا، فمصدر الشرع ىو رسوؿ اهلل، وعمى الحاكـ تنفيذ السنة عمى
الدستور الذي ىو القرآف ". ولميس لمحاكـ االستبداد بالرأي واإلنفراد بو. بؿ عميو واجب مراجعة 
العمماء والتشاور مع أىؿ الحؿ والعقد حتى وأف كاف يمتمؾ درجة عالية مف المعرفة. كذلؾ فاف 

نو  ال يجوز حرية االفراد يجب اف تكوف مصونة، وممكيتيـ محفوظة في الحكومة االسبلمية. وا 
نو ال يجوز أيضًا زيادة العقوبة المنصوص عمييا في  إستحداث عقوبة لـ ينص عمييا الشرع. وا 
الشرع، كما ال يجوز مصادرة أمبلؾ الناس وامواليـ بدوف عقوبة، والتطرؽ أيدي الحكاـ الييا مف 
                                                   

 .177-176. المرجع السابؽ، ص 2
 .184-182. المرجع السابؽ، ص 1

25 



                                                                               
 

عصى اهلل  غير ضبط. وطاعة االماـ واجبة طالما ىو ينفذ شرع اهلل، وأف ال طاعة لحاكـ إذا ما
نحرؼ عف شرعو.  وا 

 
ىػ( حالة فكرية متطورة في فيـ الظواىر السياسية وتحميميا 828-732ويشكؿ إبف خمدوف )

 مستقاة مف تجربتو الخاصة في العمؿ مع الحاكـ وأرباب السمطة.
وقد ترؾ لنا حصيمة انطباعاتو ومبلحظاتو في مؤلفو الضخـ "كتاب العبر" الذي تعتبر المقدمة 

الجزء األوؿ منو. ففييا يطرح إبف خمدوف تفسيره لتطورات نظاـ الحكـ االسبلمي  الشييرة
المعروؼ بالخبلفة، ويتناوؿ االسباب التي أدت الى زواؿ الدور الذي كانت تقوـ بو الشريعة 
االسبلمية بصفتيا سمطة السيادة العميا، وبروز عصبية بني أمية الذيف تخموا عف مبدأ الشورى 

 .16حولوىا الى وراثة دائمةفي الخبلفة و 
 

ويؤكد إبف خمدوف، الذي يعتبر االنساف بأف الحيواف االجتماعي الوحيد الذي يحتاج لمف 
يقوده، بأف العقد ىو أساس إتفاؽ االفراد عمى العيش في تجمع. إال انو يخضع ىذه التجمعات 

ستمرارىا. لكف، تبقى االنسانية لتأثير العوامؿ البيئية والمناخية المبلئمة التي تسمح  بحفظيا وا 
العصبية في أساس قياـ المجتمعات التي يمكف أف تدعميا قوة الديف الموحدة. وىذا التجمع 
بحاجة لسمطة تنظـ اموره. والسمطة تكوف في بداية عيدىا قبمية، وعندما تقوى تصبح ممكية 

دىا العصبية. فيذه االخيرة وتنشئ دولة. ويقوـ الحكـ بإدارة الجماعة كوحدة سياسية متناسقة عما
ذا ما قاـ الحاكـ باالنفصاؿ عف ىذه العصبية لممارسة  ىي التي تمنح القوة والوحدة لمجماعة، وا 

 سياسة مطمقة فانو ال بد واقع في الطغياف، مما يؤدي الى انفراط الوحدة السياسية.
ية. فالعمراف والعصبية ال ويميز إبف خمدوف بيف التاريخ الحقيقي الواقعي وبيف الروايات التاريخ

يمكف فيميما برأيو إال في سياؽ الدولة التي ىي عبارة عف تعاقب سبلالت في مرحمة زمنية 
معينة، فالدولة، كما يقوؿ، تبدأ بالنشوء وتنتيي باإلنحدار واإلضمحبلؿ طبقًا لنمو العصبية 

 وتقيقرىا.
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 :تمارين
 اإلجابة الصحيحة:ختر ا

 المدرسة الكمبية

 

الفرد الخضوع لحكـ العقؿ وحده، وأف  رأت بأف عمى -1
 .رغباتو يستخدـ ىذا العقؿ لمسيطرة عمى

 
 المدرسة الرواقية

 

رفضت فكرة الوطنية، ونادت بالعالمية، وركزت  -2
وطالبت بإلغاء  جيودىا عمى تحقيؽ سعادة اإلنساف،

 .العامة الممكية

 

 الصحيحة:اإلجابة 

 رفضت فكرة الوطنية، ونادت بالعالمية، وركزت جيودىا عمى تحقيؽ  :المدرسة الكمبية
 .العامة وطالبت بإلغاء الممكية سعادة اإلنساف،

 الفرد الخضوع لحكـ العقؿ وحده، وأف يستخدـ ىذا العقؿ  رأت بأف عمى :المدرسة الرواقية
 .رغباتو لمسيطرة عمى
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2- عمم السياسة في العصر الحديث والمعاصر
 

 

 الكممات المفتاحية:
السياسة فمسفة الدولة  –عمم السياسة في العصر المعاصر  –عمم السياسة في العصر الحديث 

 .والمجتمع
 

 
 :الممخص

الفكر السياسي الغربي يدور ضمن إطار المشاركة في السمطة بين الممك حتى القرن الرابع عشر ظل 
وبين الكنيسة الممثمة بالبابا. ومنذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر ظير بوادر الفكر السياسي 
الذي يفصل في ممارسة السمطة بين الحاكم والكنيسة. وقد أدت أفكار مجموعة من المفكرين في 

 .ظيور التيارين األساسيين في عمم السياسة وىما الميبرالية واالشتراكية العصر الحديث إلى
 

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارف الطالب بتطور مفيوم عمم السياسة. 
  تحديد األفكار السياسية لدى بعض المفكرين المؤسسيين لفكرة الميبرالية واالشتراكية في مسألة

  .السمطة والدولة
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 السمطة في العصر الحديثتطور مفهوم   - أ
حتى القرن الرابع عشر بقي الفكر السياسي يتسم بتمك المناقشات الدائرة في إطار ثنائية 
السمطة التي كانت الكنيسة قد طرحتيا إنطالقًا من القول بأن العاىل مسؤول عن أعمال المجتمع 

لمنحى جاءت أفكار القديس المادية، وأن البابا مسؤول رعن قيمو األخالقية والروحية. وفي ىذا ا
دانتي ( لتتحدث عن التوفيق بين العقل وااليمان، مثمما نادى 4231-4221)توما األكويني 

( بمسيحية موحدة تحت سمطة األمبراطور والبابا معًا. وكان ال بد من 4224-4221) أليجييري
سياسي ىو إنتظار النصف الثاني من القرن الخامس عشر لسماع صوت جديد في التفكير ال

 نقوال ميكافيممي الذي أعطانا في كتاب "االمير" صورة جديدة عنالدولة المستقمة عن الكنيسة.
( مرحمة متقدمة من تفكير عصر النيضة بإتجاه فيم اآلوالية 4123-4125) ميكافيممييمثل 

التي ترتكز عمييا ممارسة السمطة في الدولة. فيذه االخيرة برأيو، ىي بنية عضوية تخضع 
لقوانين تطور خاصة، وتجد مبرراتيا في نجاحيا في تحقيق غاياتيا. والسياسة ىي مفاىيم 
لمسمطة واالمساك بيا، وىي أيضًا سموك إنساني يجب أن يمزج فيو الدىاء بالقوة بحسب ما 
تقتضيو الظروف. ويبتعد ميكافيممي عن المفيوم الديني لمجماعة الدولية، ألن المسيحية بشرت 

القى مع متطمبات الدولة القوية. أما السمة االساسية لمدولة فيي السيادة والسمطة التي بقيم ال تت
ال ييتم ميكافيممي كثيرًا بالوسائل الشرعية أو االخالقية لحيازتيا. وىو يجسد ىذه الدولة بشخص 
 "االمير" الذي ال بد لو من مواصفات معينة كالقوة، والمقدرة، والحيوية. فاستخدام الخداع،

" في آن ثعمبًا وأسداً والقسوة، والحرب، ىي االجراءات العادية لعمل االمير الذي عميو أن يكون "
معًا لتحقيق مصمحة الدولة. وتحقيق ىذه المصمحة يبرر الوسائل المستخدمة. وىذه القاعدة 
نما أيضًا عمى الروابط بين  تطبق، كما يقول، ليس فقط عمى عالقات الدول ببعضيا البعض، وا 
االمير ورعاياه. والرعايا ليس ليم قيمة كبرى أمام قوة الدولة وعظمتيا، التي ال يجب أن يحد من 
ن كان من مصدر روحي. فالدين ليس سوى وسيمة في خدمة الدولة وليس  سمطتيا أي شيء وا 

 .1مرشدًا ليا أو قيدًا من سمطانيا
فالسفتيا العديد من االفكار  القرن السابع عشر شيد بروز مدرسة القانون الطبيعي التي قدم

 االساسية التي ساىمت في تطوير النظرة الى السمطة والدولة.
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(، الدبموماسي اليولندي، أعطانا نظرية في القانون والدولة. فعمى 4211-4141فغروتيوس )

صعيد القانون يقول غروتيوس 6 ىناك قانون مستقل عن أية إرادة أخرى، وتكمن قيمتو في ذاتو، 
 القانون الطبيعي. وىناك قانون آخر ناجم عن إرادة معينة ىو القانون اإلرادي أو الوضعي.ىو 

نما يشتق منيا بصورة غير  القانون الطبيعي، الثابت الذي ال يتبدل، ليس ىو االرادة اآلليية، وا 
مباشرة، ألن اهلل خالق الطبيعة ال يقبل بوجود شيء مخالف لقوانين ىذه الطبيعة. والقانون 

 الطبيعي ىو فوق كل القوانين االرادية أو الوضعية.
الدولة ىي جسم كامل من االشخاص االحرار الذين اتفقوا في ما بينيم عمى العيش معًا من 
أجل التمتع بحقوقيم ومنافعيم المشتركة. والسمطة المدنية، السيدة، التي ال تخضع قراراتيا 

كم الدولة. إال أن القانون الطبيعي يطبق عمى المستقمة ألية سمطة انسانية أخرى ىي التي تح
الدولة مثمما يطبق عمى االفراد. وكما أننا نرفض أي تصرف فردي مناقض لمقانون الطبيعي 
ذا ما قامت  وندينو، فان نفس ىذا القانون ىو الذي يحد من سمطان الدولة ويخضعيا اليو. وا 

لطبيعي، فان ىؤالء الرعايا ال يعودوا مجبرين الدولة بحكم رعاياىا خالفًا ألوامر اهلل والقانون ا
 .2عمى طاعتيا

ومن الواضح أن غروتيوس يربط تأييده لمسمطة، دونتحديد شكميا، بخضوعيا لمبادئ االخالق 
 التي يقرىا القانون الطبيعي والتي ال تستطيع أية سمطة تخطييا ميما بمغت درجة إطالقيتيا.

 
س التبرير تقريبًا بقبول السمطة الممكية المطمقة ( لجأ الى نف4235-4133) توماس هوبس

التي حاول تفسيرىا من خالل نظرية العقد االجتماعي. والواقع أن ىذه النظرية كانت من أبرز 
المساىمات الفكرية التي عرفيا القرنان السابع عشر والثامن عشر، في تفسير السمطة وممارساتيا 

 كظاىرة سياسية.
أن المجتمع االنساني كان يعيش في المرحمة الطبيعية أو البدائية، ينطمق ىوبس من إعتبار 

في حالة حرب الكل ضد الكل بسبب الصراعات التي كانت تدفع باالفراد لمحفاظ عمى وجودىم 
ومصالحيم دون االىتمام بأمن االخرين وحقوقيم، أي أن القانون الوحيد الذي كان سائدًا في ىذه 
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حدىا. وىذا ما جعل االنسان يتحول الى عدو الخيو االنسان، والى المرحمة ىو قانون القوة لو 
 ذئب يستخدم العنف والحيمة معًا.

ولمخروج من ىذه الحالة، وبدافع من الخوف قرر االفراد التوافق في ما بينيم لمتخمي عما كانوا 
لى شخص يعتبرونو حقًا مطمقًا ليم، والتنازل عن حرياتيم االساسية، وتفويض إدارة أمورىم ا

آخر. وقد تم ىذا االتفاق، كما يفترض ىوبس، بمعزل عن الحاكم صاحب السيادة الجديدة، الذي 
كان عميو واجب نقل المجتمع من حالتو الطبيعية الى حالتو المدنية المستندة الى القانون. وىكذا 

يع القيام نشأت الدولة التي كان عمييا حماية الناس من الفوضى. غير أن ىذه الدولة ال تستط
بميمتيا إن لم تكن تتمتع بتمك السمطة المطمقة التي تضعيا فوق الجميع. وتخضع الجميع 
إلرادتيا. وكمما إزدادت ىذه الدولة قوة، كمما أصبحت أقدر عمى القيام بميمتيا بشكل سميم، أي 

 تأمين إستقرار المجتمع وتطويره.
بوجود حالة فطرية بدائية يمييا ( إنطمق من نفس إفتراضات ىوبس 4371-4222) جون لوك

نشوء عقد إجتماعي، إال أنو توصل الى نتائج مغايرة لتمك التي إستخمصيا سمفو. فيو يرى بأن 
االنسان كان يمتمك، في حالة الفطرة أو الطبيعة، ما يكفي من الوعي لمحفاظ عمى حريتو 

السمطة لضمان حقوقو الشخصية والتمتع بثمار عممو، وأنو لم يكن ينقصو آنذاك سوى وجود 
عطائيا لمدولة. وىذا التنازل تم بموجب عقد  ىذه. ولذا إتفق األفراد التنازل عن جزء من حقوقيم وا 
وال تستطيع الحكومة، التاي أصبحت بموجب العقد مسؤولة عن شؤون المجتمع، إساءة إستخدام 

ال فانو يصبح من حق الشعب، في الحالة المعاكسة،  السمطة التي منحت ليا بموجب العقد. وا 
االنتفاض والثورة عمى الحكومة الستعادة سمطتو االساسية، ويرفض لوك وجود نظام الحكم 

 .3المطمق في المجتمعات المدنية
( رأى بان المجتمع ىو كائن حي كأي كائن آخر، ولو إرادة 4334-4342) جان جاك روسو

تي تضع المعايير االخالقية المناسبة خاصة بو ىي اإلرادة العامة. وىذه اإلرادة العامة ىي ال
إلعضائيا وتسن القوانين العادلة. وىي السمطة العميا المطمقة والنيائية التي تمزم كل أفراد 
المجتمع والسيادة ىي المظير الوحيد لإلرادة العامة. وىذه السيادة ال تقبل التجزئة أو التنازل 

ميمة الدولة االساسية التي تمارس السمطة والعقد االجتماعي ىو الذي يعكس ىذه السيادة. و 
بموجب ىذا العقد، ىي إضفاء الشرعية عمى العالقات بين المواطنين عن طريق تدعيم المساواة 
                                                   

 .132-131. أنظر ج. موسكا، المرجع السابق، ص 1
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القائمة عمى السمة االنسانية الكامنة في كل البشر. وواجب الحكومة ىو تطبيق القوانين، 
تخاذ والمحافظة عمى الحريات، وتدبير حاجات الدولة، وحماية  الفقراء ضد طغيان األغنياء، وا 

 .4اإلجراءات التنفيذية لمنع عدم المساواة الكبرى في الثروة
 

( المعاصر لروسو يقدم لنا تصوره عن النظام السياسي األمثل 4311-4245)مونتيسكيو 
تكييف وتعديل ". وما يقصده بروح الشرائع أو القوانين، كما يقول، ىو "روح الشرائعفي كتابو "

". ولذا فانو يتمسك بكل ما ىو سياسي، ىداف وتعاليم العقل عمى ضوء الروح العامة لكل أمةأ
 وحق، وتشريع، كعناصر أساسية في وجود كل مجتمع.

 
ويقسم مونتسكيو الحكومات الى ثالثة أنواع. فيناك النظام الجميوري، والنظام الممكي، والنظام 

ذي تكون فيو سمطة السيادة لمشعب بييئتو كميا، أو االستبدادي. والجميورية ىي نظام الحكم ال
لجزء من الشعب فقط. وىي قد تكون ديموقراطية تقوم عمى الفضيمة بالمعنى السياسي، أي حق 
الخيار لكل مواطن بتقديم المصمحة العامة قبل المصمحة الخاصة. أو قد تكون أرستقراطية تعود 

 فييا سمطة السيادة لعدد معين من االشخاص.
النوع الثاني ىو الحكم الممكي االقطاعي الذي يقوم عمى مبدأ الشرف. أما النوع الثالث فيو و 

أسوأ أنواع االنظمة آال وىو الحكم االستبدادي وىو نظام يحكم فيو الشخص المستبد بحسب 
 نزواتو بال قوانين، وبال قواعد، ويقوم عمى الخوف حيث يعامل المستبد رعاياه كالبيائم.

السمطة االساسية في نظرية مونتسكيو حول فصل السمطات ىي تمك التي تقول بأن " المعادلة
". وىي حجز الزاوية في الممارسة الديموقراطية الحقيقية القائمة عمى الحرية. إذ ال توقف السمطة

يمكن تحقيق ىذه الحرية إال عندما يقوم النظام السياسي في الدولة عمى أساس الفصل بين 
ث6 التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. وأن مصير الحرية سيكون الى الزوال إذا ما السمطات الثال

 .5تجمعت ىذه السمطات في إرادة واحدة فردية أو جماعية
  

                                                   

 .12-93. أنظر د. خضر خضر، المرجع السابق، ص 2
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 عمم السياسة المعاصر  - ب
لعبت حركة المناقشات الفكرية، التي سادت في عصري النيضة واالنوار، دورًا مباشرًا في 

والسياسية الالحقة. وقد أثبتت الثورة الفرنسية، في أواخر القرن الثامن  تطور الوقائع االجتماعية
عشر، صعوبة الفصل بين السياسي واالجتماعي. فالحدث االجتماعي، أيًا كان مصدره، ال يمكن 
فيمو بمعزل عن مضمونو السياسي. وعمى ىذا األساس إستمر رجال الفكر بطرح تصوراتيم 

أثيرىا عمى التغيرات المختمفة التي إبتدأ العالم يشيدىا منذ القرن لمنظم والمفاىيم السياسية وت
 التاسع عشر وحتى اآلن.
( غير بان شمولية االخالق تقود الى 4471-4321) إيمانويل كانتالفيمسوف االلماني 

المساواة بين جميع االفراد من حيث ىم ذوات أخالقية. ويستمزم االستقالل الذاتي لكل منيم 
بما أن تمك الذوات كريمة، ألنيا أشخاص عاقمة، فيي تستحق الحرية السياسية، وبما كرامتيم. و 

أن العالم األخالقي، وبالتالي عالم الوقائع السياسية واالجتماعية، إنما يخضع لسيطرة الغايات، 
فانو ينجم عن ذلك أن ىذا العالم يمكن أن تنظمو إال حالة حقوقية يجب فييا عمى السياسة أن 

 .6في خضوع حيال االخالق التي تتصف بصفة مطمقة وصمبةتكون 
 

أي الجماعة  –(، يعتقد بان الدولة 4424-4337الفيمسوف االلماني الكبير ) هيجل
ليست مجرد وسيمة إخترعيا العقل العممي لالنسان ليصل الى االىداف الفردية. فيو  -السياسية

من العالقات الشخصية المتداخمة التي تنقل يعتبر الدولة ككيان أخالقي تتجذر غاياتو في شبكة 
 رغبات كل فرد ميما كانت.

وتتضمن الطبيعة االخالقية لموجود االجتماعي بحسب ىيجل ثالث مراحل تحوي بمجموعيا 
الوجوه المتعددة لمحياة االنسانية وىي العائمة، والمجتمع المدني، والدولة.وكل واحد منيا ىو شبكة 

عمى مبدأ مختمف، والعالقة الجدلية بين الثالثة ىي التي تعطي معناىا عالقات إنسانية ترتكز 
لغنى الحياة االنسانية. والشخص الذي تنقصو إحدى ىذه العالقات الثالث ىو شخص ناقص في 

 صفتو ككائن إنساني.
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( رأى بأنو يجب رفض المفيوم 4413-4354عالم االجتماع الفرنسي اوغيست كونت )
والتمّسك بقيادة تكنوقراطية من أصحاب الكفاءات العالية لمتعاطي مع الشؤون التقميدي لمسياسة 

العامة، ألن الثورات العممية، الصناعية والسياسية، قد فتحت الطريق أمام منتظم إجتماعي جديد 
ال يحتاج فيو الشعب ألن يكون محكومًا، وحيث يكفي لتثبيت النظام تسوية القضايا ذات المنفعة 

لمجتمع الجديد يجب أن ينظم من قبل أولئك الذين يمتمكون مؤىالت عممية، وأيضًا من العامة. فا
 قبل المصرفيين والصناعيين الذين يشرفون عمى الموارد الضرورية لخمق الثروة.

 
ينطمق كونت في تصور ىذا النظام من اإليمان بتطور االنسانية. فيذه االخيرة إنتقمت من 

الى حالة الميتافيزيقية لمديموقراطية لتصل الى الحالة الوضعية العممية  الحالة التيولوجية لمممكية
نما أيضًا عمى المالحظة العممية التي  والصناعية. والسمطة ال ترتكز فقط عمى القوة او الغنى، وا 
تتطمب إستعادة القدرة الروحية ألن التعاون الشامل، السممي والسياسي، عمى مستوى الكون ال 

ق بدون حكومة تسترشد بالقوة الروحية.ويخمص كونت الى القول بانو يجب إقامة يمكن أن يتحق
ديكتاتورية محافظة ورأسمالية، حيث تكون البروليتاريا خاضعة وحيث تقوم الدولة بتأمين التربية 

 والعمل مع حد أدنى من الضمان االجتماعي.
 

لتي كانت تضرب ( الباحث في التغيرات العميقة ا4415-4471) ألكسي دي توكفيل
، وجد 4427المجتمعات األوروبية آنذاك عمى المستوى السياسي، وال سيما ثورة فرنسا في عام 

في كتابو "الديموقراطية في أميركا" حال ليذه القضية عن طريق دراسة مسألتين أساسيتين6 
 المساواة والحرية. وكان السؤال الوحيد الذي يشغمو ىو كيف ننقذ الحرية؟

 
يل يعتبر بأن المجتمع يتطور بالضرورة نحو المساواة. أي نحو الديموقراطية التي دي توكف

ترتدي معنيين مختمفين عنده. األول، وىو أن الديموقراطية ىي ذلك النظام التمثيمي الذي يقوم 
عمى إقتراع واسع، والثاني ىو انيا مجتمع تعتبر فيو المساواة كالقيمة االجتماعية االساسية، إال 

، وىو المعجب بنمو الديموقراطية وتطورىا في المجتمع االميركي باتجاه مساواة االوضاع بين أنو
الناس يعتبر بأن الحرية في ذلك المجتمع ميددة بطغيان االكثرية، وديكتاتورية الرأي العام، 

ول وتمركز السمطات. ولذا فانو يميز بين الديموقراطية، كحالة إجتماعية شبو محققة في معظم الد
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الغربية، وبين الديموقراطية كحالة سياسية ال تزال بعيدة المنال. وبما أن الحرية السياسية ترتدي 
بنظرة أىم قيمة فانو يدعو لحمايتيا عن طريق الالمركزية، والفصل بين السمطات، ووجود 

 سمطات المراقبة كالصحافة والجمعيات وغيرىا.
 

الشييرة في تطور المجتمعات الحتمي نحو  (، قدم لنا نظريتو4442-4444) كارل ماركس
ال الشيوعية. وقد إنطمق في فمسفتو السياسية من معارضة أطروحات ىيجل المثالية قائاًل بانو "

نما يجب العمل عمى تغييره دراك العالم الذي نعيش فيو، وا   ".يكفي فيم وا 
 

ية العممية التي ترتكز عمى ماركس إنتقد ديالكتيكية ىيجل المثالية وطرح بداًل منيا الديالكتيك
قوانين التطور الحتمية. وىويرى بأن المجتمعات االنسانية قد مرت بمراحل محددة كانت كل 
واحدة منيا تتضمن من بذور التناقضات الذاتية ما يكفي لمقضاء عمييا واالنتقال الى المرحمة 

ال محالة الى الصراع بين  التالية.وعمى ىذا االساس، فان قوانين التراكم الرأسمالي سوف تؤدي
الطبقة المالكة، البرجوازية المالية والصناعية، وبين الطبقة الفقيرة العاممة أو البروليتاريا التي 
قامة ديكتاتوريتيا في مرحمة أولى قبل االنتقال الى النظام االشتراكي  ستتمكن من االنتصار وا 

الدولة، كاداة قمع بيد طبقة ضد الطبقات ومن ثم الى النظام الشيوعي المثالي الذي ستزول فيو 
 األخرى. وتتحول الى متحف التاريخ.

ان مساىمات ىؤالء المفكرين، وغيرىم، ىي التي طرحت القواعد الجوىرية لعمم السياسة بمعناه 
المعاصر.إذ كان من شأن تأثيرىا ان ادى الى نشوء التيارين االساسيين، المذين تتمحور حوليما 

 ألسس التي تناقش مسألة السمطة وقيام الدولة الحديثة.كل القواعد وا
وال نبالغ كثيرًا القول بان عمم السياسة كان منذ النصف الثاني لمقرن التاسع عشر وحتى 
اليوم،محكومًا عمى الصعيد النظري والتطبيقي من قبل ىذين التيارين، أي الميبرالية واالشتراكية، 

 ددة الوجو تطبيقيما.المذين تضمن كل منيما تفسيرات متع
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 السياسة فمسفة الدولة والمجتمع  -ج
كان من شأن التطور الفكري الذي عرفتو أوروبا في العصور السابقة أن بمغ مرحمة متقدمة 
في القرن التاسع عشر أدت، في نتائجيا، الى وضع عمم السياسة في قمب االىتمامات 

حول كيفية المالئمة بين ىذا العمم والعموم  االجتماعية المتنوعة. وأصبح ىم المفكرين يتركز
االنسانية االخرى. وحاول المفكرون االجتماعيون ربط دراساتيم بالسياسة لمعرفة العالقة التفاعمية 
القائمة بين المجتمع من جية، والسمطة وممارساتيا في اطار الدولة من جية أخرى. ونشأ لدينا 

جماعات واالفارد، والتقسيم الطبقي لممجتمع، وموقف عمم االجتماع السياسي الذي يبحث في ال
الجماىير من السمطة، ومدى تجاوبيا مع السمطة أو رفضيا ليا، والمعارضة وأسباب قياميا، 
وغير ذلك من االمور التي تعتبر ذات تأثير مباشر في طريقة عمل السمطة، وتطور أشكال 

نو يشكل االطار السياسي لعمم السياسة إن الحكم. وأصبح عمم االجتماع السياسي يعتبر نفسو با
لم نقل المرادف لو. البل أن بعض العمماء والباحثين ال يزال يصر، حتى اليوم، بوحدة 

 موضوعيما.
 

ولم تخرج جيود المؤرخين عن ىذا المنحى، حيث غدا التاريخ السياسي أو الدبموماسي كما 
تصاصًا يقوم في قمب العالقات الدولية ، إخ7يسميو البعض، وعمى رأسيم جان باتيست ديروزيل

ليحاول تفسير االحداث التاريخية التي تركت أثرًا بارزًا في تطور أوضاع الدول وعالقاتيا 
المتبادلة، أو التي أدت الى حصول تعديالت جوىرية في الخارطة السياسية الدولية. أي ان ىذا 

نير الذي يريد االستفادة من عبر التاريخ العمم أصبح يقدم مادة غنية لرجل الدولة الواعي المست
التي تفسر قوانين المعبة السياسية وأبعادىا، وتقدم لو الدروس عن تطور المواقف وتعقدىا، وطرق 

 التغمب عمى صعوباتيا.
كذلك لم تعد الجغرافيا ذلك العمم الذي يعنى فقط بدراسة مجموع العوامل الطبيعية مثل 

قتصادية، وغيرىا، بل أصبحت عمى عالقة مباشرة بالسياسة. األرض، والمناخ، والموارد اال
أول من  Frédéric RATZELوراحت الجغرافيا السياسية، التي كان االلماني فريدريك راتزل 

قال بيا كعمم مستقل في نياية القرن التاسع عشر، تحاول شرح  سياسة الدول بحتمية العوامل 
                                                   

. أنظررر فرري ىررذا المجررال المؤلررف القرريم لمعالمررة االسررتاذ جرران باتيسررت ديروزيررل، "الترراريخ الدبموماسرري منررذ عررام 1
 وحتى أيامنا ىذه"، ترجمة خضر خضر، منشورات دار المنصور، طرابمس لبنان، في مجمدين.1313
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عتبار أن قوى الدولة تخضع  لعالقتيا بالموقع الذي تحتمو عمى الخارطة العالمية، وما الطبيعية، وا 
 يتضمن ىذا الموقع من طاقات بشرية، وثروات، تحدد قوة الدولة أو ضعفيا.

 
وكان نابميون بونابرت قد أدرك قيمة ىذا األمر عندما قال بأن "سياسة الدول تقوم في 

،عندما أعطى الموقع 4545عام في  Mackinderجغرافيتيا" وتبعو في ذلك البريطاني ماكيندر 
 .8االستراتيجي االىمية القصوى في سيطرة دولة ما عمى غيرىا من الدول

 
ويشكل االقتصادر العمود الفقري لمصراع السياسي، ولممعادالت التوفيقية بين الدول عمى 

بثقمو المستويين الداخمي والخارجي، وال يخفى عمى أحد بان االنقسام السياسي الذي بدأ يرخي 
عمى مقدرات العالم منذ مطمع ىذا القرن إنما كان إقتصاديًا في جوىره. وقد أوضح ماركس 

، بان تاريخ الصراع بين االمم إنما ىو تاريخ 4414وانجمز في البيان الشيوعي الصادر في عام 
 الصراعات االقتصادية.

ية بين االقتصاد والسياسة، ويقدم لنا االقتصاد السياسي المرتكزات التي تشرح العالقة التداخم
نعكاس كل منيما عمى اآلخر، ونقوم نحن، إنطالقًا من ىذه المرتكزات، بتصنيف الدول الى  وا 
شتراكية، الى ما ىنالك من امور. كما نفيم أيضًا تمك  غنية وفقيرة، وقوية وضعيفة، ورأسمالية وا 

لدائمة. فسياسة الدول تقوم أواًل االعتبارات التي تضع مصالح الدول فوق العداوات أو الصداقات ا
وأخيرًا عمى حماية مصالحيا الوطنية. وغالبًا ما يتجاوز العنصر االقتصادي بقية العناصر 
القانونية، وااليديولوجية، والجغرافية، التي تحكم عالقات الدول ويخضعيا لتأثيره. إذ نادرًا ماتمعب 

 قتصادية بشكل حاد.ىذه العوامل دورًا ميدئًا عند إصطدام المصالح اال
ويتجو قسم كبير من عمماء القانون الى عدم الفصل بين ىذا األخير وبين عمم السياسة. 
فالقانون الدستوري، وكما ىو معروف، يحدد طبيعة النظام السياسي القائم في دولة ما، ويعين 

جموع الحقوق المؤسسات التي يقوم عمييا ىذا النظام، والعالقة بين الحكام والمحكومين، أي م

                                                   

در بررأن أوروبررا وآسرريا وأفريقيررا تشرركل كتمررة جغرافيررة واحرردة يسررمييا جزيرررة العررالم. وأن ىنرراك منطقررة . يعتبررر ماكينرر1
إستراتيجية في قمب ىذه الكتمة يمكن االنطالق منيا لمسيطرة عمى بقية المعمورة، وىذه المنطقة تقع عمرى االراضري 

لشرررقية يسرريطر عمررى قمررب العررالم، ومررن الروسررية. ومررن ىنررا كرران إسررتنتاجو القائررل بررأن "مررن يسرريطر عمررى أوروبررا ا
 يسيطر عمى القمب يسيطر عمى جزيرة العالم، ومن يسيطر عمى الجزيرة يسيطر عمى العالم كمو".
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والواجبات الفردية والعامة، مثمما يرسم القانون الدولي األطر التي تستند الييا االواصر والعالقات 
بين الدول. وتبرز ىذه العالقة الوثيقة بين االثنين منخالل الدور الذي يمعبو القانون في تكريس 

تيم عمى االفراد، ولتنظيم تفوق السمطة في المجتمع. فالقانون ىو أداة السمطة لممارسة سيطر 
عالقة ىؤالء األفراد في ما بينيم، كما أن طريقة تطبيقو ىي التي تعكس مدى عدالة السمطة أو 

 جورىا، أي مدى تقبل المحكومين أو رفضيم ليا.
 

بعد ىذا العرض لتطور عمم السياسةعبر المراحل التاريخية المختمفة، سنحاول اآلن التعرف 
 نظريات التي تناولتو من زواياه المتعددة.عمى أىم المدارس وال
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 :مارينت
 :أشر إلى الجممة الصحيحة فيما يمي

 
يعتبر مونتيسكيو الدولة ككيان أخالقي تتجذر غاياتو في شبكة من العالقات الشخصية المتداخمة  .4

 .التي تنقل رغبات كل فرد ميما كانت
حاول تفسيرىا من خالل نظرية العقد لجأ توماس ىوبس بقبول السمطة الممكية المطمقة التي   .2

 .االجتماعي
يقدم جان جاك روسو بروح الشرائع أو القوانين، كما يقول، ىو "تكييف وتعديل أىداف وتعاليم  .2

 ."العقل عمى ضوء الروح العامة لكل أمة
رأى ىيجل الفيمسوف األلماني الكبير بأن المجتمع ىو كائن حي كأي كائن آخر، ولو إرادة  .1

 .ي اإلرادة العامةخاصة بو ى
 
 

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية 

  المدرسة الميبرالية -1

 الكممات المفتاحية:
 .النظرية الميبرالية –المقدمات الفكرية االقتصادية لميبرالية  –المقدمات الفكرية السياسية لميبرالية 

 
 

 الممخص:
السياسية واالقتصادية تكونت النظرية الميبرالية خالؿ ثالثة قروف تقريبًا مف مساىمات المفكريف 

 .وارتكزت عمى فكرة محورية ىي الحرية
 
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارؼ الطالب بتطور مفيوـ النظرية الميبرالية في عمـ السياسة. 
 تحديد ماىية النظرية الميبرالية في عمـ السياسة.  
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 المدرسة الميبرالية
 

 السياسية لميبرالية الحديثة-المقدمات الفكرية  - أ
لعب النقاش الفمسفي الذي دار إباف عصر االنوار دورًا فعااًل في تكويف األفكار الميبرالية التي 
عرفت صياغتيا النظرية الواضحة في القرف التاسع عشر، والتي جاءت في معظميا كرد فعؿ 

 .1ا ىيجؿ آنذاؾعنيؼ ضد سيادة الدولة المطمقة التي نادى بي
 

وكاف مف شأف ىذه النقاشات أف طرحت المبادئ االساسية لألفكار الميبرالية وغرست البذور 
األولى ليذه المدرسة التي جاءت تعتبيرًا عف تطور الفكر المثالي منذ العصور القديمة وحتى 

 اآلف.
 

إستندت في تحوالتيا الكبرى السياسي، أي الرأسمالية التوسعية -فالميبرالية، ونتاجيا االقتصادي
عمى مجمؿ التعاليـ الدينية االخالقية التي ركزت عمى حرية الفرد والمجتمع، وطرحت نفسيا 
كبديؿ عف المادية الواقعية التي رأى فييا البعض تناقضًا مع الطبيعة االنسانية، ويترجـ فواتير 

والمنفعة الخاصة التي تحرؾ،  وديدرو ىذه االفكار مف خالؿ تركيزىـ عمى مفاىيـ الحؽ العاـ،
 وتحفز تصرفات االنساف في المجتمع.

 
(، فيمسوؼ فرنسا الكبير، يرى بأف اإليماف باإلحساس العاـ، 1771 -1911) فولتير

واألخالؽ،والضرورات التي تفرضيا الممارسة العممية عمى األفراد، ىي التي تشكؿ المرتكزات 
ما إختمفت مشاريعيـ فإنما يرتبطوف ببعضيـ البعض األساسية لفمسفتو. والناس، برأيو، ومي

 بأساس واحد ىواألخالؽ.

                                                   

. أنظػػػر د.محمػػػد عمػػػي محمػػػد ود. عمػػػي عبػػػد المعطػػػي محمدوالسياسػػػة بػػػيف النظريػػػة والتطبيػػػؽو، منشػػػورات دار 1
 .183، ص 1985النيضة العربية، بيروت 
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والحرية ىي مسألة أساسية بالنسبة لو وىي تعبير عف سالمة الروح. وىو يقدـ لنا تعريفًا شبو 
مطمؽ عف الحرية التي يعتبرىا تمؾ والمقدرة عمى التفكير أو عدـ التفكير بشيء مف األشياء 

 بحسب خيار ذىنناو.
 

ويؤكد فولتير، بشيء مف األضرار، عمى أف شعورنا الداخمي، الذي ال يمكف مقاومتو، يقوؿ لنا 
بأننا أحرار. حتى إعداء الحرية يعترفوف بوجود ىذا الشعور الداخمي، وال يشؾ أحدىـ بحريتو 

ومع أف الذاتية، وترتبط اإلرادة بالحرية. وتتحدد، بدورىا، باألشياء التي نعتبرىا بانيا األفضؿ. 
الحرية ىي فوؽ كؿ شيء، إال أنو ال بد مف سمطة عادلة لتأسيسيا. والقانوف الطبيعي الذي يحكـ 
ف كاف صادرًا عف سمطة  أعمالنا وتصرفاتنا ىو تمؾ الغريزة التي تجعمنا نشر بالعدالة، حتى وا 

اؾ، والتي شرعية، وىنا يبرز موقؼ فولتير الشخصي تجاه السمطة التي كانت قائمة في فرنسا آنذ
 عانى منيا األمريف: السجف والنفي.

 
التي وتعكس آراء فولتير الفمسفية مواقفو السياسية. فيو يعمف إنجذابو لمحكومة اإلنكميزية و

و. وكبرجوازي مثقؼ تحتفظ بكؿ ما ىو مفيد مف الممكية، وبكؿ ما ىو ضروري في الجميورية
مساواة بيف الناس ىي وىـ وأف التقسيـ يؤمف بمنطؽ النخبة الفكرية، يعتبر فولتير بأف ال

 .2االجتماعي لمطبقات ىو ميزة جيدة
 

الوحيد القادر عمى كتابة تاريخ ( الذي قاؿ عنو فولتير بانو و1714-1713) ديدرومف جيتو، 
و، بشر بيذه النفعية السياسية في المقاالت المتعددة التي كتبيا في دائرة المعارؼ الفمسفة

 )األنسيكموبيديا(.
 

فالحرية عنده تقتصر عمى مسألة أساسية ىي الحرية اإلقتصادية التي يجب أف تبذؿ الدولة 
كؿ ما في وسعيا لضمانيا مف خالؿ إزالة العراقيؿ التي يمكف أف تقؼ عائقًا بوجو عمؿ األفراد، 

 وتحوؿ دوف تمتعيـ بالمنتجات.

                                                   

 .404-402. أنظر، توشار، تاريخ االفكار السياسية، مرجع سابؽ، الجزء الثاني، ص 1
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فراد إنطالقًا مف ىذيف األمريف، ويقيـ ديدرو حوارًا بيف المادية واألخالقية ويحدد واجبات األ
 بثالثة أشياء ىي البحث عف السعادة، والقياـ بالواجب اإلجتماعي، والتضحية في سبيؿ اآلخريف.

 
وتتألؼ الثروة الكبرى في كؿ مجتمع مف عنصريف: اإلنساف واألرض. فال قيمة ألحدىما مف 

داـ األفضؿ لمبشر بما يحقؽ دوف اآلخر. وغاية التنظيـ السياسي الجيد يجب أف تكوف اإلستخ
 ليـ حياة ىانئة، وبما يضمف ثروة األمة.

 
والميـ، برأيو، في أي نظاـ سياسي اف يكوف مستقرًا، وأف يشجع الفعالية االقتصادية والفنية. 

نما الذي يدوـ، مستقرًا، أطوؿ فترة ممكنةو و. والحكـ فالحكـ األفضؿ ليس الذي يكوف خالدًا، وا 
ف كاف عمى رأسو أمير عادؿ ومستنير.التعسفي ىو نظاـ   سيء، حتى وا 

 
ديدرو ال يضع قيودًا عمى الممكية، فيو يؤمف بحؽ االنساف في الممكية بدوف مواربة أو تحفظ 
إال أف ىذه الممكية تحتاج الى أمريف أساسييف: األمف مف جية، والحرية مف جية أخرى. ولذا 

مؾ الحالة الذىنية الصافية التي تسمح لكؿ فرد فانو يحدد الحرية السياسية لممواطف بأنيا ت
 بالتعبير عف رأيو في امنو الخاص.

 
والدولة كميا تقوـ عمى ىذا األساس وتسعى لتحقيؽ ىذه الغاية. فالدولة ىي مجتمع مدني 
مؤلؼ مف كثرة مف الناس إجتمعوا في ظؿ عاىؿ لمتمتع، تحت عنايتو وحمايتو. باالمف والسعادة 

 قدوف الييا في حالة الطبيعة.التي كانوا يفت
 

نما ىو تعبير عف  الفكر السياسي الذي عبرت عنو االنسيكموبيديا ليس ثوريًا وال ديموقراطيًا. وا 
روح العصر، وعف فيـ البرجوازية الصاعدة في تمؾ المرحمة لطبيعة النظاـ السياسي الذي يجب 

ت االصالحية، وتمتدح العمؿ، وتديف أف يتولى تسيير شؤوف المجتمع. ولذا فانيا تزخر بالمطالبا
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االستبداد وعدـ التسامح. وىذه كميا كانت مف القيـ التي تسعى ىذه البرجوازية الميبرالية لترسيخيا 
 . 3كنظاـ أخالقي إنساني

 
( اليولندي ترؾ لنا آراء واضحة في النفعية السياسية بالرغـ مف 1977-1932سبينوزا )

أيو، فاف العقؿ يعمـ اإلنساف باف المجتمع مفيد، وأف السمـ أفضؿ إىتمامو العميؽ بالفمسفة. وبر 
 مف الحرب، والمحبة أفضؿ مف الكراىية.

ذا ما كاف الناس قد تنازلوا عف حقوقيـ لمدولة، وسمحوا ليا بتطوير قوتيا المادية،  ومع ذلؾ، وا 
ذا ما تصرفت الدولة  فإنيـ قاموا بذلؾ لكي تسمح ليـ الدولة بالعيش بسالـ وطبقًا لمعدالة. وا 

 بعكس ذلؾ فإنيا تزوؿ بسبب تقصيرىا في القياـ بواجباتيا ىذه.
سبينوزا لـ يكف مف الممكية المطمقة، بؿ يعتبر بأف أفضؿ انواع الممكية ىي الممكية العادلة 
واالشتراكية بمعنى أف االراضي والبيوت يجب اف تكوف ممكية لمدولة التي تقوـ بتأجيرىا لألفراد. 

تحديد سمطة الممؾ مف قبؿ مجمس يقوـ الممؾ نفسو بإختيار أعضائو مف بيف رؤساء ويجب 
 العائالت الكبرى.

 
االنكميزية كانت أكثر وضوحًا في طروحاتيا النظرية التي تمثمت بإثنيف  utilitarismeالنفعية 

 مف كبار المفكريف ىما جيريمي بنتاـ وجوف ستيورات مؿ.
 

نما ( 1132-1741جيريمي بنتاـ ) أسس عمى النظرية النفعية ليس فقط نظامو األخالقي، وا 
أيضًا إصالحاتو القانونية والسياسية. وقد طالب بالتضحية بالمصالح الصغرى في سبيؿ الكبرى، 

الغاية الوحيدة لممجتمع اإلنساني. و أكبر قدر مف السعادة ألكبر عدد مف الناسوجعؿ مف شعار و
ات أو مصادر لمذة واأللـ ىي العقوبات الجسدية، واالخالقية بنتاـ إفترض أف ىناؾ أربع عقوب

والدينية، والسياسية. وتأتي العقوبة الجسدية، برأيو، في المقاـ األوؿ. أما عمى مستوى القضاء، 
فإنو كاف مستاًء مف فساد العدالة البريطانية ويطمح إلصالحيا بحيث تغدو كونية شاممة. ولـ 

بإسـ الممؾ سوى إحدى مخمفات اليمجية  االقطاعية. وكاف قد  يكف يرى في النطؽ بأحكاميا

                                                   

 .409-405المرجع السابؽ، ص . أنظر توشار، 1
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ضرورة وجود قوانيف مكتوبة واضحة ومحددة بداًل مف  طرح في كتابو ومبادئ االخالؽ والتشريعو
 االعراؼ والتقاليد الغامضة.

المعادلة التي انطمؽ منيا بنتاـ في نظريتو النفعية تقوؿ بأف الفرؽ الوحيد الممكف بيف عمؿ 
خر يكمف في فائدة أو ضرر نتائجو، واف المنفعة ىي المبدأ أو الوسيمة الوحيدة التي تسمح لنا وآ

باضفاء صفة عمى ىذا العمؿ. وأف أي شيء، أو أي عمؿ يكوف بال قيمة إذا لـ يمتمؾ خاصية 
 إعطاءنا األلـ او المذة. فنحف ال يمكف أف نرفض أو أف نقبؿ عماًل ما أو شيئًا ما إال عمى ضوء
ىذه الخاصية. وأف البحث عف المذة واالبتعاد عف األلـ ىو غاية الغنساف الوحيدة وىدؼ كؿ 

 حياة.
 

إف شرعية، وعدالة، وصحة، وأخالقية عمؿ ما ال يمكف أف تتحدد، بنظره، إال عمى ضوء ىذا 
الفيـ. وبما أف مصمحة الفرد ىي بموغ أقصى حد ممكف مف السعادة، فإف مصمحة المجتمع، 

ارىا تتألؼ مف مجموع مصالح األفراد، ىي أيضًا كذلؾ. ووظيفة المشرع في ىذه الحاؿ ىي بإعتب
السعي لمتوفيؽ بيف سعادة الفرد وسعادة المجموع. وىذا يكوف عف طريؽ قياـ المشرع بدفع االفراد 

وحيدة لمقياـ باالعماؿ النافعة، واالمتناع عف االعماؿ الضارة بالجماعة. والعقوبة القانونية ىي ال
التي يستطيع المشرع تطبيقيا عمى االفراد المخالفيف بشرط أال تتعارض مع العقوبات الطبيعية، 

 والمعنوية، والدينية. أي أنو يحدد ىنا المدى الذي يجب أف يصؿ اليو المشرع ويقؼ عنده.
 

مواقؼ بنتاـ المؤيدة لمثورة الفرنسية، ومؤسساتيا الديموقراطية سمحت لو بالحصوؿ عمى 
نطالقًا مف  المواطنية الفرنسية قبؿ اف يبتعد عف ىذه الثورة، بسبب غمّو شعاراتيا، في ما بعد. وا 
إيمانو بيذه الديموقراطية التمثيمية دافع بنتاـ في كتابو والقانوف الدستوريو عف قياـ حكومة 

دو أنو منفتحة، ووجود تشريع يضمف األمف، والمساواة، ويقمؿ مف فساد الموظفيف. وعمى ما يب
كاف ألفكار بنتاـ تأثير واضح عمى االصالحات التي قامت بيا الحكومة البريطانية في العيد 
الفيكتوري، عمى صعيد تحديد ساعات العمؿ، والحّد مف سمطة أصحاب المصانع في تشغيؿ 
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لغاء بعض القيود التي كانت مفروضة عمى حؽ االقتراع لجعمو يشمؿ أكبر عدد ممكف  األوالد، وا 
 .4المواطنيفمف 
 

( إنتقد أسموب التربية الذي يشدد عمى الفكر 1109-1173) Millجون سيتورات مل 
عتبر بأف العالـ الخارجي ىو نظاـ أحاسيس ممكنة، والمجتمع  التحميمي أكثر مف االنفعاالت، وا 
مجموعة ظواىر، وأف ليس ىناؾ في الطبيعة مف شيء ال يمكف رؤيتو، ولعمو كاف بذلؾ يرد عمى 

الده. فاألب جيمس ميؿ وصديقو بنتاـ أخضعا جوف مواقؼ جيريمي بنتاـ، أستاذه وصديؽ و 
و سوى فائدة مجردة مف أي عاطفة حوؿ خير األفرادسيتورات لنظاـ تربية قاس لـ يحمؿ اليو و

 عمى حد قولو. ولذا، فإنو سيحاوؿ، في المفاىيـ التي طرحيا، إثبات رؤيتو الخاصة لألمور.
 

تقوـ عمى مفيوـ لمتاريخ وفمسفة لمتقدـ  سيتورات مؿ كاف مقتنعًا بأف نظرية الحكـ يجب أف
ألننا ال نستطيع تحميؿ القضايا المؤسساتية دوف أف نأخذ بعيف االعتبار المعطيات االجتماعية 
والثقافية. وبرأيو أف عمـ االجتماع، واالقتصاد، والسياسة، يمكف دراستيـ بصورة عممية. فالعمـ 

 عما يجب اف تكوف عميو.يقدـ لنا تفسيرًا عف ماىية االشياء لكف ليس 
مؿ تناقض مع بنتاـ لإلقتراع العاـ وقاعدة األغمبية لضماف قياـ حكومة جيدة. فيو ال يرى 
سببًا في أف تكوف األكثرية دائمًا عمى حؽ، السيما وأف معظـ أفراد الطبقة الوسطى ال يفكروف 

 تيا.إال بكسب الماؿ، وأف الطبقة العاممة ىي جاىمة ومضممة، وىذا ليس غمط
 

و يقوؿ مؿ بأنو يجب إتباع نظاـ التمثيؿ النسبي لحفظ التأمالت حوؿ الحكومة التمثيميةفي و
حقوؽ األقمية. وأنو يجب إستبعاد األمييف والمجرميف وأولئؾ الذيف ال يستطيعوف كسب عيشيـ 

ضع لوحدىـ مف عممية االقتراع لتفادي سيطرة الجيمة عمى المتعمميف. ووظيفة البرلماف ليست و 
نما إنشاء لجاف متخصصة لتحضير ما ىو ضروري مف أشياء.  أو تعديؿ القوانيف، وا 

 

                                                   

 .416. أنظر في ىذا المجاؿ، توشار، المرجع السابؽ، ص 1
 129-123وأيضًا عيسى وغالي ص 
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مؿ كاف يريد التوفيؽ بيف أمريف : تحقيؽ أوسع مشاركة شعبية في قياـ حكومة التقدـ مف 
 جية، وسيطرة النخبة الثقافية واالخالقية عمى كامؿ المجتمع مف جية أخرى.

 
اكية، وفكر بمجتمع مف المنتخبيف المتجمعيف في وقد دافع عف نمط معيف مف االشتر 

تعاونيات. وىو رفض الرأسمالية ألف العماؿ ال يحكموف فييا أنفسيـ بأنفسيـ، وألف االنقساـ بيف 
المالكيف والمستخدميف في ىذا النظاـ ال يؤدي الى نشوء ديموقراطية سياسية. كما رفض 

ا يقوؿ، ويقترح حاًل وسطًا يقوـ عمى اقتصاد الشيوعية المركزية التي ال يمكف القبوؿ بيا كم
 تنافسي يمعب فيو العماؿ دورًا ىامًا.

 
مؿ كاف مأخوذًا بالدفاع عف الحرية في مجتمع ديموقراطي، وفي ىذا الدفاع عف الحرية طّور 
وجية نظره النفعية. فيو يعتبر باف الحرية ىي الشرط االساسي لمسعادة، ألف السعادة الحقيقية 

 طوير الشخص، وىذا ال يمكف أف يتـ بدوف حرية.تفترض ت
 

الحرية ىي أحد مالمح السعادة، وىي الشرط الضروري لمتفتيش عف أشكاؿ أخرى مف 
السعادة. ولذا، فانو قبؿ مف بنتاـ الفكرة القائمة بأف المذة واأللـ ىو الذي يحفز كؿ أعمالنا، في 

 وصنفيا الى لذات عميا ودنيا. الوقت الذي ميز فيو بيف نوعيات وكميات ىذه المذة،
 

 االقتصادية لميبرالية الحديثة -المقدمات الفكرية  - ب
يمكننا التعرؼ عمى أولى المحاوالت الجادة لتكويف نظرية ليبرالية في االقتصاد مف خالؿ 
المساىمات الكبرى التي قدميا االقتصاديوف  الفرنسيوف واالنكميز عبر تياريف أساسييف: التيار 

 الفيزيوقراطي والتيار التقميدي.
 

، Turgot( ، وتورغو 1914-1774) Quesnayالتيار الفيزيوقراطي الذي تمثؿ بكيناي 
، إقترح رؤية شاممة لالقتصاد إنطالقًا مف إعتبار االرض كمصدر وحيد Sayوجاف باتيست ساي 

جديدة في حيف يقتصر دور لمثروة. فاالرض كما يقوؿ كيناي ىي الوحيدة القادرة عمى إنتاج قيـ 
 الصناعة والتجارة عمى تحويؿ القيـ التي تخمقيا الزراعة.
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 كيناي أسس نظريتو عمى تقسيـ المجتمع الى ثالث طبقات:

 ( الطبقة المنتجة وتتألؼ مف الفالحيف والمزارعيف.1
 ( طبقة المالؾ أصحاب االرض.2
 مف منتجي الخدمات. ( الطبقة العقيمة المؤلفة مف الصناع والتجار وغيرىـ3

الطبقة األولى ىي وحدىا المنتجة بفضؿ مساىمة الطبقة الثانية التي تقدـ األرض. والتعاوف 
بيف ىاتيف الطبقتيف ىو الذي يؤدي الى تطوير االقتصاد. لكف، ولضماف قياـ دورة إقتصادية 

عفاء األرض وكذلؾ العمؿ  مف الضريبة، مزدىرة ال بد مف اعتبار الممكية الخاصة مقدسة، وا 
وتأميف حرية السوؽ. إذ عندما تكوف السوؽ حرة، فإف المؤسسات الزراعية تنتج ربحًا ىو الناتج 

، أي الفائض المتبقي بعد دفع كامؿ كمفة االنتاج. والضريبة يجب أف produit netالصافي 
لى تفرض فقط عمى ىذا الناتج الصافي ألف كؿ ضريبة مفرطة عمى الثروة الزراعية تؤدي ا

إصعاؼ االقتصاد كمو. كذلؾ، فإف الضريبة عمى الرساميؿ الموجية لالستثمار، ووضع العراقيؿ 
 أماـ حرية إنتقاؿ المنتجات الزراعية يكوف ليا نفس األثر.

 
قاؿ بنفس أفكار كيناي تقريبًا ولـ يضؼ الييا سوى تشديده  Turgot(1171-1171)تيرغو 

دعو يعمؿ، و gournayلشعار الشيير الذي أطمقو غورناي عمى الحرية االقتصادية إنطالقًا مف ا
. فكؿ إنساف لو الحؽ بإستخداـ رؤوس أموالو  Laissez-faire, laissez-passezودعو يمر

العقارية والمنقولة عمى ىواه، وأي إضرار بيذا الحؽ ىو ظمـ موجو ضد الشخص، وخطأ بحؽ 
 حرية الكاممة لمعمؿ والتجارة.المجتمع، ولذا، فإف الحؿ األمثؿ يكوف في إطالؽ ال

(، إستميـ شعار الحرية االقتصادية ىذا، وأضاؼ 1797-1132) Say جان باتيست ساي
اليو إىتمامو بتوزيع الثروات بيف األفراد واألمـ، وقد إعتبر بأف كؿ  الشعوب متضامنة في انتاج 

ا يطالب الحكومة بعدـ الثروات، وأف إنييار أحدىا ال بد مف اف يؤثر سمبًا عمى األخرى. وكم
التدخؿ في الدورة االقتصادية الداخمية، كذلؾ فإنو يدعو الدوؿ لتفادي النزاعات، والتمسؾ بالسالـ 
بإعتباره أفضؿ النعـ التي تؤمف رفاىية اإلنساف. الفيزيوقراطية لـ يعارضوا إجمااًل فكرة الحكومة 

كتفوا بمطالبتيا بعدـ التدخؿ في ا لشأف االقتصادي، في حيف أف االقتصادييف الممكية المطمقة، وا 
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االنكميز كانوا يروف بأف النمو االقتصادي، وحماية الممكية الخاصة يتطمباف وجود نظاـ سياسي 
 تمثيمي يعكس ويطور حرية السوؽ.

 
مساىمة المدرسة التقميدية االنكميزية كانت أىـ وأكبر. وقد تجمت في المبادئ االقتصادية 

، ودافيد Maltus، وروبرت مالتوس Smithيا ثالثة مف أركانيا ىـ آدـ سميث،المتطورة التي قدم
 .David Ricardoريكاردو 

 
( ىو فيمسوؼ أخالقي، ومؤسس ما سيعرؼ في ما بعد بإسـ المدرسة 1710-1723) سميث

التقميدية لإلقتصاد السياسي، وقد طرح نظريتو االقتصادية في كتابو الشيير وبحث حوؿ طبيعة 
 وأسباب ثروة األمـو الذي ضمنو المبادئ الكبرى لما أعتبره الميبرالية االقتصادية.

يعية والعدالة الكاممة ىي التي تفسر التصرفات االنسانية في يرى سميث بأف الحرية الطب
المياديف االقتصادية وأف المنافسة والبحث عف المنفعة الشخصية يمكف أف تؤدياف الى خمؽ نظاـ 
إجتماعي متناسؽ، حيث تكوف فوائد النمو االقتصادي قد عّمت سائر المجتمع عف طريؽ إرتفاع 

نخفاض األرباح وبالت  الي االسعار.االجور، وا 
 ويحدد سميث أسباب النمو االقتصادي بثالثة عناصر :

 ( توسع السوؽ.1
 ( زيادة االنتاجية الناجمة عف تقسيـ العمؿ.2
 ( تراكـ رأس الماؿ.3

يجب أف ندع السوؽ ويدافع عف حرية التجارة والمنفسة عمى الصعيديف الداخمي والخارجي: و
ثماف، واألجور، واألرباح، واالنتاج، ألف كؿ تدخؿ في حرة حتى تكتشؼ مستوياتيا الطبيعية لأل

 .5وسيرىا إنما يتـ عمى حساب ثروة الشعب الحقيقية
ويؤكد سميث عمى أف االحتكارات، ميما كاف نوعيا، تضر باالقتصاد، ال بؿ أنيا العدو االوؿ 

بالمجتمع، لو، وىي مناقضة ألبسط المفاىيـ االخالقية، وأف إنتشارىا يؤدي الى الحاؽ األذى 
 .6ومنع السوؽ بعمميا بسيولة ويسر

                                                   

. أنظر روبرت ىيمدونر : وقػادة الفكػر االقتصػاديو ترجمػة د. راشػد البػراوي، منشػورات مكتبػة النيضػة المصػرية، 1
 .77ص 
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ويركز سميث عمى العمؿ بإعتباره مصدرًا لثروة األمـ. فيو المقياس الحقيقي الوحيد الذي 
 .7يمكننا مف تقدير قيمة السمع ألنو يشكؿ ثمنيا الفعمي

وبعكس الفيزيوقراطييف الذيف شددوا عمى األرض كمصدر لمثروة، فإف سميث وبدوف أف ينكر 
قيمة األرض في تشكؿ القيمة، يرى بأف الزراعة، والتجارة، والصناعة، وبدوف أي تمييز بينيا، 

 تساىـ فعميًا بتكويف الثروة العامة.
وعمى صعيد الدولة يعتقد سميث باف االستعدادات النفسية واالجتماعية، وعادة إحتراـ السمطة 

 الدولة وليس العقد االجتماعي. القائمة، ووجود شعور بمنفعة الحكومة ىو في أساس قياـ
 ويمثؿ روبرت مالتوس ودافيد ريكاردو االتجاه التشاؤمي في المدرسة الميبرالية. 

ففي مقاؿ لو عف ومبدأ السكاف كما يؤثر في تحسيف المجتمع في المستقبؿو يطرح عمينا 
الكميات ( أفكاره عف اإلختالؿ في التوازف بيف النمو السكاني، وبيف 1139-1799مالتوس )

الغذائية مشبعة بذلؾ القمؽ لمحفاظ عمى رفاىية المجتمع، والخشية، مف وقوعو ضحية البؤس 
و. وأف مياًل الى اف يتجاوز عدد السكاف جميع وسائؿ العيش الممكنةوالمجاعة. وبرأيو اف ىناؾ و

موارد الطبيعة محكوـ عميو الى األبد بصراع بيف األفواه الشرسة والمتكاثرة وبيف المجتمع البشري و
 .8وغير الكافية، بصورة أبدية، ميما بذلنا مف النشاط في البحث عف ىذه الموارد

الصورة التي يقدميا لنا مالتوس في نظريتو أصبحت معروفة جيدًا. فالغريزة التي تدفع الناس 
توالية لمتناسؿ ىي قوة قاىرة. وفي حاؿ بقاء معدؿ الوالدات ثابتًا، فإف السكاف سيزدادوف بحسب م

الخ(، في الوقت الذي لف تزيد فيو  2،4،1،19،32) Progression géométriqueىندسية 
المواد الغذائية بنفس النسبة. فاألرض محدودة المساحة، وال يمكننا زيادة كميات المواد الغذائية إال 
باضافة أراض زراعية جديدة. وحتى، في ىذه الحاؿ، فاف المواد الغذائية لف تزيد وبأحسف 

 Progression arthmétique (2 ،4 ،9 ،1 ،10 ،12الظروؼ إال بحسب متوالية حسابية 
الخ(. فضاًل عف ذلؾ، فاف نمط االنتاج الزراعي نفسو يخضع لقانوف الغمة المتناقضة، أي أنو 
ليس لممزارعيف أي مصمحة في زيادة عوامؿ االنتاج )وحدات العمؿ، ورأس الماؿ المستخدـ في 

نتاج الزراعي الحدي. لذلؾ، ولمحفاظ عمى استغالؿ نفس االرض الزراعية( إذا ما وصموا الى اال

                                                                                                                                                  

 . المرجع السابؽ.2
 .48، ص1964االقتصاد السياسي، منشورات دار العمـ لممالييف . د.عزمي رجب،مبادئ 3
 .87. أنظر قادة الفكر االقتصادي، المرجع السابؽ، ص 1
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رفاىية البشرية، وتحقيؽ منفعتيا عف طريؽ تصحيح االختالؿ في التوازف بيف عدد السكاف 
وكميات المواد الغذائية، فإنو ال بد مف نوعيف مف العوائؽ : العوائؽ الرادعة كالمجاعات، 

 زف بيف االنتاج واالستيالؾ.واألمراض، والحروب، وىي عوائؽ طبيعية تتولى تأميف التوا
والعوائؽ الوقائية أو االرادية كتأخير سف الزواج، وممارسة العفة، وتحديد النسؿ الطوعي الخ، 

 .9أي كؿ ما مف شأنو المساىمة في عدـ زيادة عدد السكاف
 

ولـ وقد إلتـز مالتوس نفسو بيذه المواقؼ االختيارية، إذ لـ يتزوج إال في سف الثامنة والثالثيف، 
 ينجب سوى ثالثة أوالد.

(، ناقش المسألة بإسموب منيجي، مادي، عقالني، إنطالقًا مف 1132-1772) دافيد ريكاردو
قناعتو الذاتية بأف الطبيعة ىي وحدىا الكفيمة بتصحيح الخمؿ بيف السكاف والمواد الغذائية، وقد 

اع مف العائدات : الريع ميز في كتابو ومبادئ االقتصاد السياسي والضريبةو بيف ثالثة أنو 
العقاري، واألجر، والربح، تعود لثالثة أنواع مف الفئات االقتصادية ىي : فئة المالكيف، والعماؿ، 
والرأسمالييف. وبما أنو كاف صديقًا مقربًا مف مالتوس، فقد تأثر بإفكاره حوؿ السكاف، إال انو نظر 

يؤدي الى التنافس بيف العماؿ، وبالتالي الى الى القضية مف زاوية االجر. فإزدياد عدد السكاف، س
إنخفاض األجور الى الحد األدنى الالـز لممعيشة، طبقًا لقانوف االجور الذي وضعو تورغو، وأف 
رتفاع نسبة  نتشار األمراض، وا  إستمرار إنخفاض األجور سيؤدي بدوره الى سوء التغذية، وا 

فسيف، ويرتفع الطمب مف جديد عمى األيدي الوفيات بيف العماؿ بحيث ينقص عدد العماؿ المتنا
 العاممة مما يؤدي الى إرتفاع االجور الى المستوى الحّدي مرة ثانية.

والعمؿ برأي ريكاردو ىو أساس كؿ قيمة. وىذه االخيرة ىي ثمف كمفة السمع أو الخدمات. 
ال تصبح ذات  وىذا الثمف ىو عبارة عف التكاليؼ االجمالية مف عمؿ ورأسماؿ. والمادة األولية

قيمة إال مف جراء إقترانيا بالعمؿ االنساني الذي يعطييا شكميا النيائي المطموب. والربح ىو 
العائد الذي يجنيو الرأسمالي مف الفرؽ القائـ بيف سعر الكمفة، وسعر البيع. وىو، مثؿ الريع 

 يسمح بتراكـ رأس الماؿ.
لمبدأ حرية التبادؿ، حرية العمؿ االقتصادي ريكاردة المشبع باألفكار الميبرالية كاف مؤيدًا 

 .10العاـ، ومطالبًا بعدـ تدخؿ الدولة في النشاطات االقتصادية
                                                   

 .130-127. حوؿ مالتوس، أنظر د. عزمي رجب، المرجع السابؽ، ص 2
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 النظرية الميبرالية  -ج
مف خالؿ ما تقدـ، نستنتج بأف النظرية الميبرالية تكونت خالؿ ثالثة قروف تقريبًا مف مساىمات 

رتكزت عمى فكر  ة محورية ىي الحرية. فالميبرالية ىي فمسفة المفكريف السياسية واالقتصادية، وا 
تمجيد الحرية الفردية بأبمغ معانييا، حيث يتقدـ الفرد فييا عمى الدولة وبقية الفئات االجتماعية. 
والدولة كنظاـ سياسي، ال يمكف أف تعتبر ليبرالية إال اذا قامت عمى ىذه الحرية ووجيت كؿ 

مكانياتيا لحمايتيا وتكريسيا.  طاقاتيا وا 
نما تعني  بيد أف الفردية ال تعني في الميبرالية أنانية مطمقة مجردة مف المواصفات االنسانية.وا 
بالدرجة االولى ذلؾ االحتراـ الكبير لوجود الكائف الفرد، بحد ذاتو، كمخموؽ بشري بغّض النظر 

ة. فميزة الميبرالية عف إنتماءاتو العرقية، أو االجتماعية، أو معتقداتو الفكرية، دينية كانت أـ سياسي
ىي ذلؾ التسامح الذي تتصؼ بو، والذي يقضي دائمًا باالعتراؼ بوجود اآلخر، والقبوؿ بو، 
والحوار معو، إلكتشاؼ الحقيقة المثمى التي يمكف أف تكوف قاسمًا مشتركًا بيف الجميع. والقوؿ 

ع التحكـ بمختمؼ بالحوار يستوجب القبوؿ بمنطؽ سيادة العقؿ. فالعقؿ وحده ىو الذي يستطي
النشاطات االنسانية وتوجيييا بصورة سميمة. الميبرالية ترفض فكرة السمطة المطمقة. وتقبؿ عمى 
مضض بوجود ىذه السمطة التي تعتبرىا إصطناعية وغير ضرورية وتقوؿ بوجوب التكيؼ معيا، 

نظريات العقد  طالما أنيا ناجمة عف ذلؾ االتفاؽ بيف الحكاـ والمحكوميف كما شرحت ذلؾ مطوالً 
 االجتماعي.

 
وما مف أحد يستطيع االدعاء، في الميبرالية، بأنو حكـ باسـ القانوف الطبيعي أو غيره فالسمطة 
ىي نتيجة توافؽ مجموع إرادات األفراد. وال معنى ليذه السمطة في الميبرالية إف لـ تكف ىادفة 

 لتحقيؽ مصمحة ىؤالء األفراد الذيف يتكّوف منيـ المجتمع.
 

وكي ال تنحرؼ السمطة عنمسارىا الطبيعي والصحيح، فقد طرحت الميبرالية مجموعة مف 
الضوابط التي تقيد ىذه السمطة وتمنعيا مف االستغراؽ في االطالقية. فالفصؿ بيف السمطات ىو 

                                                                                                                                                  

 .58-55. أنظر د. عزمي رجب، المرجع السابؽ، ص 1
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الكفيؿ لوحده بمنع قياـ السمطة المطمقة إنطالقًا مف المبدأ الذي يقوؿ بأف والسمطة توقؼ 
 السمطةو.

 
والالمركزية االدارية ىي كابح آخر لجماح تمركز السمطة. والبرلمانية ىي ترجمة عممية لذلؾ 

 الحوار الدائـ الذي يجب أف يقوـ بيف الحكاـ والمحكوميف عبر المؤسسات التشريعية.
وفي الميداف االقتصادي يجب الحد مف تدخؿ الدولة بقدر االمكاف، والسماح لممبادرة الفردية، 

زدىارهوالمنف  .11سة، والتبادؿ الحر بمعب دورىـ الطبيعي في تنمية المجتمع وا 
ستبدالو بمناقشة عقالنية بيف االفكار  وفي الميداف االجتماعي ال بد منالغاء الفكر الرسمي وا 
المختمفة. والعقائد الوحيدة المقبولة في النظرية الميبرالية ىي تمؾ التي تسعى الى تطوير الحرية 

يـ دور السمطة. فوظيفة الدولة كما يقوؿ ىوبرت سبنسر يجب أف تقتصر ىنا عمى الفردية وتحج
المسائؿ االساسية المتعمقة بتأميف النظاـ العاـ، والدفاع عف البالد بوجو االخطار الخارجية، 

 وضماف العدالة لمجميع.
فسا ح المجاؿ وعمى الدولة إعتماد مبدأ حرية االعتقاد والتفكير بالنسبة لكؿ المواطنيف، وا 

أماميـ في التعبير عف آرائيـ بحرية كاممة. ودوف أي قيود. كذلؾ عمييا التخمي عف أي فكرة 
تدخمية في الميداف االقتصادي وال سيما في القطاع الخاص، وأف تحتـر حرية التبادؿ والعالقات 

ة في تكويف االقتصادية بيف االفراد واالمـ. مف ىنا يبدو لنا واضحًا تأثير االتجاىات النفعي
 النظرية الميبرالية.

ذا ما كانت الميبرالية قد إستطاعت إثبات وجودىا، وصحة مسارىا في العديد مف انظمة  وا 
الحكـ في العالـ، فإف ىذا ال يعني إطالقًا بأنيا خالية مف بعض الشوائب الكبرى كظيورىا 

االنظمة الغربية إجمااًل، أي االقتصادي الصالح لمتطبيؽ فقط في -بمظير نموذج النظاـ السياسي
التي أحرزتو درجة معينة مف التطور الصناعي، وتعدد االتجاىات والمفاىيـ الساعية إلصالحيا 
مف الداخؿ لتخفيؼ اآلثار السمبية التي تتركيا عمى نمو شخصية الفرد/االنساف وتطورىا. ولذا 

مسفتيا وتجد نفسيا مرغمة عمى فاف الميبرالية، كاالشتراكية، ال تستطيع االدعاء بوحدانية ف
 االعتراؼ بوجود تفسيرات متعددة ليا تصؿ في كثير مف االحياف الى درجة كبرى مف التباعد.

                                                   

 . أنظر :1
René Rémond. «Introduction à l'histoire de notre temps» T2, éd. Du seuil, Paris 1974, 

p.23-28. 
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 تمارين:

 :أشر إلى الجمؿ الصحيحة فيما يمي
 

 .ارتكزت النظرية الميبرالية عمى فكرة محورية ىي: الحرية .1
 .السمطة المطمقةارتكزت النظرية الميبرالية عمى فكرة محورية ىي:  .2
 .ارتكزت النظرية الميبرالية عمى فكرة محورية ىي: التوجيو االقتصادي .3
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 المدرسة االشتراكية -2
 
 

 الكممات المفتاحية:
 .التفسيرات المتعددة لالشتراكية –االشتراكية العممية  -االشتراكية المثالية

 
 

 الممخص:
برزت االشتراكية كرد فعؿ عمى الميبرالية مستندة في مواقفها إلى الواقع البائس الذي خمفته الثورة 

التي كانت شهدتها أوربا آنذاؾ في األوساط االجتماعية السيما في صفوؼ الصناعية 
 .البروليتاريا

 
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارؼ الطالب بتطور مفهوـ النظرية االشتراكية في عمـ السياسة. 
 تحديد ماهية النظرية االشتراكية في عمـ السياسة وتطبيقاتها العممية.  
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 :االشتراكية المثالية - أ
ستندت في مواقفها الى الواقع البائس الذي خمفته  برزت االشتراكية كرّد فعؿ عمى الميبرالية. وا 

الثورة الصناعية التي كانت شهدتها أوروبا آنذاؾ، في األوساط االجتماعية، وال سيما في صفوؼ 
 عماؿ المصانع )البروليتاريا(.

 
(، كػاف أوؿ مػػف إنتقػد النظريػػة 1773-1842) Jean de Sismondi جاا  د  سيسااموند 

 .1819الميبرالية في كتابه "المبادئ الجديدة لالقتصاد السياسي" المنشور في عاـ 
ومػػع أنػػه كػػاف فػػي البدايػػة مػػوخوذًا بػػالتطور الصػػناعي العػػاـ الحاصػػؿ فػػي أوروبػػا، وال سػػيما فػػي 

جديػػدة لمسػػالـ فػػي القػػارة بعػػد الػػذي كػػاف قػػد أرسػػى قواعػػد  1815بريطانيػػا، عمػػى أثػػر مػػؤتمر فيينػػا 
إسػػػقاط نػػػابميوف بونػػػػابرت بصػػػورة نهائيػػػػة، ف نػػػه مػػػػا ليػػػث أف وقػػػػؼ مشػػػدوهًا أمػػػػاـ بػػػؤس التجمعػػػػات 
العماليػػػػة وفقرهػػػػا. وراح ينػػػػدد بشػػػػدة بالمفػػػػاهيـ التحرريػػػػة التػػػػي كػػػػاف قػػػػد أطمقهػػػػا آدـ سػػػػميث، وجػػػػاف 

وندي. فمقابػػؿ ريكػػاردو باتيسػػت سػػاي، وريكػػاردو. وتبػػدو الرؤيػػة المثاليػػة وا ػػحة فػػي أفكػػار سيسػػم
الػػػذي كػػػاف يعتبػػػر بػػػوف النشػػػاط االقتصػػػادي ي ػػػاعؼ الثػػػروات، شػػػدد سيسػػػموندي عمػػػى أف  ايػػػة 
النشػاط االقتصػػادي والسػعادة هػػي مسػولة نفسػػانية، معنويػػة، ال يمكػف تحميمهػػا بم ػة االرقػػاـ. وهػػي ال 

فكرتػػػه هػػػذ   يمكػػػف أف تكػػػوف كمػػػا مػػػف المػػػذات، او مجموعػػػًا مػػػف المنتجػػػات أو االربػػػاح. وقػػػد صػػػاغ
الثػػروة ليسػػت مر وبػػة فػػي المجتمػػع إال ألجػػؿ الرخػػال الػػذي تنشػػر  عمػػى كػػؿ الطبقػػات بػػالقوؿ بػػوف "

". وهذا األمر ال يمكف تحقيقه إال مف خػالؿ توزيػع جديػد فاالنساف يعمؿ لكي يرتاح االنساف ويسعد
 لمثروة القومية بصورة عادلة.

يعيش فيهػا العمػاؿ بسػبب منافسػة اللػه لهػـ، وبعد أف يستعرض سيسموندي الحالة البائسة التي 
وبسػػبب الم ػػاربات فػػػي سػػوؽ العمػػؿ ممػػػا يػػؤدي الػػى إنخفػػػاض االجػػور، ف نػػه يركػػػز إنتقػػاد  عمػػػى 
النظاـ الرأسمالي الذي يقؼ ورال فقر هؤالل العماؿ، ويقيػد منافػذ العمػؿ، فػي الوقػت الػذي ي ػاعؼ 

ال كثيػػرة، ال يممكػػوف مػػا يكفػػي مػػف المػػػاؿ فيػػه مػػف كميػػة المنتجػػات. فػػالفقرال الػػذيف يحتػػاجوف ألشػػي
لشرائها. واال نيال الذيف يمتمكوف الكثير مػف المػاؿ، لػيس لػديهـ إحتياجػات كبيػرة تكفػي  متصػاص 
فػػائض المنتجػػات المصػػنعة. ولػػذا يتجػػه النظػػاـ االقتصػػادي نحػػو تراجػػع دائػػـ فػػي االسػػتهالؾ بسػػبب 

ؿ، يطالػب سيسػموندي الدولػة بالتػدخؿ فػي االختالؿ فػي توزيػع الثػروات. ولمتخفيػؼ مػف بػؤس العمػا
الشػػػؤوف االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة عػػػف طريػػػؽ سػػػف تشػػػريعات جديػػػدة تسػػػم  لمعمػػػاؿ بػػػالتجمع  ػػػد 

56 



أصحاب العمؿ الراسمالييف، والحصوؿ عمى عطمة يوـ واحد في االسػبوع، وعمػى إعطػال  ػمانات 
ى عنػػدما يتوقفػػوف عنتقػػديـ لمعمػػاؿ بتمقػػي رواتػػب مػػف المؤسسػػة التػػي يعممػػوف فيهػػا بصػػورة دائمػػة حتػػ

العمػػؿ لهػػا، كمػػا طالػػب بمنػػع تشػػ يؿ االطفػػاؿ وتحديػػد سػػاعات العمػػؿ اليػػومي. وهػػذ  برأيػػه وسػػائؿ 
فعالػػػػة لمحػػػػد مػػػػف بػػػػؤس العمػػػػاؿ. فهػػػػدؼ االقتصػػػػاد السياسػػػػي يجػػػػب أف يكػػػػوف التقميػػػػؿ مػػػػف عػػػػذاب 

 .1االنساف، وليس تسهيؿ مد سيطرة االنساف عمى الطبيعة
 

" إنطمػؽ فػي نظريتػػه آخػر النػبالل واوؿ االشػتراكييفالػذي كػاف " (1855-1720) ساا  سايمو 
 ".االقتصاد السياسي هو عمـ الحريةالفمسفية االقتصادية منمبدأ أف "

" رسػػائؿ احػػد سػػكاف جنيػػؼوقػػد تػػرؾ لنػػا سػػاف سػػيموف أفكػػار  الفمسػػفية فػػي عػػدة مؤلفػػات أهمهػػا "
 واة."، شدد فيها عمى فكرة الحرية والمسابحث حوؿ عمـ االنسافو"

يقترح عمينا ساف سيموف، النبيؿ الذي يقوؿ بػوف جػذور  تعػود الػى شػارلماف، رؤيػة جديػدة لمتػاري  
تقسػػػػـ تطػػػػور المجتمػػػػع االنسػػػػاني الػػػػى ثػػػػالث مراحػػػػؿ: ففػػػػي المرحمػػػػة األولػػػػى كػػػػاف هنػػػػاؾ المجتمػػػػع 

العسػكري القػػائـ عمػى القػوة، ثػػـ فػي مرحمػة ثانيػػة، جػال مجتمػع المشػػرعيف المرتكػز عمػػى -االقطػاعي
 مبادئ القانوف، وأخيرًا المجتمع الصناعي القائـ عمى العمـ واالنتاج.

 
وفي الوقت الذي كاف فيه االقتصاديوف الكالسيسكيوف يعتبروف باف مسػاحة األرا ػي الصػالحة 
لمزراعػػة هػػي التػػي تحػػػدد حجػػـ االنتػػاج الزراعػػػي، وأف الرأسػػماؿ الموظػػؼ فػػػي الصػػناعة هػػو الػػػذي 

ف ف ساف سيموف إعتبػر بػاف مػا يحػد مػف االنتػاج بشػكؿ عػاـ هوتمػؾ يحدد حجـ االنتاج الصناعي، 
 الطاقات االنسانية  ير المستعممة بصورة عقالنية.

ورأى بػػػاف الطبقػػػات المنتجػػػة هػػػي وحػػػدها الطبقػػػات المفيػػػدة لممجتمػػػع، ولػػػذا يجػػػب تنظػػػيـ التعمػػػيـ 
حػػػػد االقصػػػػى والتوهيػػػؿ المهنػػػػي، مػػػػف أجػػػػؿ السػػػػماح لكػػػػؿ إنسػػػػاف بتطػػػػوير طاقاتػػػػه الطبيعيػػػػة الػػػػى ال

 والوصوؿ الى الوظائؼ التي تسم  له بها هذ  الطاقات، الف مصمحة االنتاج العاـ تتطمب ذلؾ.

                                                   

، 1761. أنظػػر :د. محمػػد عبػػد المعػػز نصػػر : "فػػي النظريػػات والػػنظـ السياسػػية" دار النه ػػة العربيػػة، بيػػروت 1
 . وأي ًا د. عزمي رجب، المرجع السابؽ.132-131ص
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وبما أف الحرية السياسية مرتبطة إرتباطًا وثيقػًا بنظػاـ االنتػاج، فػ ف عمينػا تنسػيؽ وتنظػيـ االنتػاج 
 .2بطريقة تبعد  عف فو ى المنافسة

 
أي ػػًا مػػف نفػػس االعتبػػارات التػػي تميػػز بػػيف الكفػػالة وعػػدمها توييػػد سػػاف سػػيموف لممسػػاواة ينطمػػؽ 

وبػػيف النشػػاط والكسػػؿ. ف متيػػازات الموهبػػة هػػي أهػػـ بكثيػػر مػػف إمتيػػازات النسػػب، وال بػػد مػػف العمػػؿ 
عمػػى قيػػاـ طبقػػة نػػبالل جديػػدة مكونػػة مػػف رجػػاؿ المختبػػرات واالعمػػاؿ. فالجػػدارة وحػػدها، برأيػػه، هػػي 

لثػػروة، وال شػػيل  يرهػػا. أي بمعنػػى آخػػر أف سػػاف سػػيموف مجػػد التػػي تسػػتحؽ القيػػادة، والمركػػز، وا
 العمؿ المنتج، والجهد المنظـ، وعبقرية االنساف.

 
بعكػس سػاف سػػيموف الػذي يحمػـ ب قامػػة مجتمػع صػناعي متطػػور تػدير  نخبػة منتجػػة جديػدة، فػػ ف 

( يػػػػدخمنا فػػػػي عػػػػالـ خيػػػػالي يقػػػػوـ فػػػػي طبيعػػػػة عفويػػػػة مرتكػػػػزة عمػػػػى 1835-1772شػػػارؿ فورييػػػػه )
سػػاطة والعواطػػؼ التػػي تػػؤدي الػػى خمػػؽ مجتمػػع تعػػاوني يكػػوف فيػػه كػػؿ إنسػػاف مالكػػًا ومنتجػػًا فػػي الب

الوقػػت نفسػػه. وهػػذا يمكػػف أف يػػتـ مػػف خػػالؿ تنظػػيـ العالقػػات بػػيف المنتجػػيف والمسػػتهمكيف عبػػر مػػا 
 .Phalanstèresيسمى بكتائب االنتاج 

االنسػػػانية. ولػػذا ف نػػػه يريػػػد  وينطمػػؽ فورييػػػه مػػف إعتبػػػار أف هنػػاؾ نظػػػاـ جاذبيػػة يحكػػػـ العالقػػات
إفسػػاح المجػػاؿ أمػػاـ العواطػػؼ كػػي تتفػػت  مػػف دوف أي قيػػد أخالقػػي. فالواجبػػات، كمػػا يقػػوؿ ليسػػت 
سػػوى "نػػزوات فمسػػفية" تػػوتي مػػف االنسػػاف، فػػي حػػيف أف العواطػػؼ تػػوتي مػػف ا . ويػػرى بػػوف خطػػو 

أف يتكػوف عبػر إصػػالح المصػمحيف االجتمػاعييف قبمػه يػوتي مػػف إعتقػادهـ بػاف العػالـ الجديػػد يمكػف 
 الحكومة والتعميـ الديني. بينما أف االصالح الحقيقي واالنقاذ يوتي مف القاعدة وليس مف القمة.

 
وفػي الوقػػت الػػذي كػػاف فيػػه سػػاف سػػيموف يريػػد تكػػويف نخبػػة جديػػدة، وسػػمطة جديػػدة، ف ػػف فورييػػه 

  مفيػػدًا مػػف الناحيػػة يسػػعى لتحريػػر األوراؽ األذواؽ الطبيعيػػة الموجػػودة لػػدى كػػؿ إنسػػاف لكػػي يصػػب
 االجتماعية.
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ويتخيػػؿ كتائػػب االنتػػاج كتجمعػػات صػػ يرة مؤلفػػة مػػف ألػػؼ وسػػتمائة شػػخص تقريبػػًا يعيشػػوف فػػي 
إتحاد حر بدوف أية قيود، ويقومػوف باالنتػاج إنطالقػًا مػف الميػوؿ الموجػودة لػديهـ تجػا  العمػؿ. وهػـ 

جمػاعي يختػار فيػه االنسػاف المجموعػة يختاروف العمؿ الذي يؤونه مناسبًا لهذ  الميوؿ. وهػو عمػؿ 
التػػػي يريػػػد االن ػػػماـ اليهػػػا طبقػػػًا لميولػػػه ور باتػػػػه. ونػػػاتج العمػػػؿ يقسػػػـ الػػػى ثالثػػػة أقسػػػاـ، بحيػػػػث 

 لممقدرة. 3/12لرأس الماؿ، و 4/12منه لمعمؿ، و 5/12يخصص 
 

بينمػا  فكرة فورييه التعاونية هذ  كانت خيالية الى حد كبير. ولذا لـ تمؽ مػف يشػجعها فػي فرنسػا.
 إستطاعت االنتقاؿ الى الواليات المتحدة حيث قامت محاوالت تعاونية ص يرة لـ تعمر طوياًل.

 
( سػػػيحاوؿ إقامػػػة نظػػػاـ متػػػوازف بػػػيف االقتصػػػاد الميبرالػػػي 1809-1865) Proudhon بااارودو 

قانونيػػػة هػػػي قاعػػػدة العدالػػػػة.  -إجتماعيػػػة -واالشػػػتراكية التعاونيػػػة. وسػػػينطمؽ مػػػف قاعػػػدة أخالقيػػػة
لعدالة بجوهرها تعني المساواة، فالناس متساووف فػي الكرامػة ألنهػـ يمتمكػوف جمػيعهـ العقػؿ. ولػذا وا

 ف نه يهاجـ االقتصاد الميبرالي ب سـ العدالة ألنه ال يحقؽ ال الكرامة وال المساواة بيف الناس.
 

ذا ما كاف االحػتالؿ ينشػ  مثػؿ هػذا  برودوف يعتبر بوف الممكية ناجمة عف حؽ المحتؿ. لكف، وا 
الحػػؽ عمػػى االشػػيال، فػػاف عػػدـ االحػػتالؿ يجػػب أف يػػؤدي الػػى زوالهػػا. وتصػػب  الممكيػػة حػػؽ ذلػػؾ 

 الذي ال يحتؿ األرض.
 

برودوف يرفض القانوف الطبيعي الذي يسم  لالنساف باالحتفاظ بنتاج عممػه. فاالنتػاج لػيس مػف 
نما مػف حػؽ الجميػع. وتوزيػع إنتاجيػة العمػؿ يجػب  أف يكػوف عػاداًل ومتسػاويًا. حؽ المنتج لوحد ، وا 

وليس لممنتج أي حؽ خاص ب نتاجه اال مثؿ بقية أفراد المجتمع. ألف الممكيػة إذا كانػت ناتجػة عػف 
 العمؿ ف نها تصب  مف حؽ جميع العماؿ.

مػػف هنػػا فػػاف المؤسسػػة الرأسػػمالية تسػػم  بتػػرؼ المػػالكيف، وت مػػؽ الطريػػؽ أمػػاـ العمػػاؿ لموصػػوؿ 
يؤدي الػى توزيػع  يػر عػادؿ لمثػروات ألنهػا تسػم  ألصػحابها بالحصػوؿ  الى الممكية. وحؽ الممكية

 عمى مختمؼ انواع العائدات بدوف عمؿ، ولذا فاف الممكية برأي برودوف، هي سرقة.
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البػػديؿ عػػف الممكيػػة هػػو االشػػتراكية فػػي االمػػالؾ، وال بػػد مػػف إسػػتبدالها بالحيػػازة أو االسػػتمالؾ. 
حيػػازة، وهػػي التػػي تسػػتطيع مػػن  اي انسػػاف حػػؽ اسػػتثماراالمالؾ والدولػػة هػػي الوحيػػدة القػػادرة عمػػى ال

 المعهود بها اليه.
 

 برودوف يكر  السمطة مهما كاف نوعها ويعتبر الدولة ككائف بال أخالؽ، أو عاطفة أو عبقرية.
 

فػػي أواخػػر حياتػػه سػػي ّير بػػردوف موقفػػه مػػف الممكيػػة وسيصػػب  مؤيػػدًا لهػػا لكنػػه سػػيبقى متمسػػكًا 
ست الؿ العامؿ بموقفه  د فائدة  .3رأس الماؿ، والرب  الصناعي والتجاري، وا 

 
( خػػػوض تجربػػػة تعاونيػػػة بوسػػػموب لػػػـ يكػػػف 1825-1760) روبااارت أويااا فػػػي إنكمتػػػرا، حػػػاوؿ 

الوسػط الػذي نعػيش ونعمػؿ فيػه هػو معروفًا في عصر . وكانػت الفكػرة التػي إنطمػؽ منهػا تقػوؿ بػوف "
الجػػنس البشػػري لػػيس أف ػػؿ مػػف بيئتػػه، وأنػػه إذا مػػا اف ". وأف "الػػذي يػػؤثر عمػػى مواصػػفاتنا الذاتيػػة

 .4"ت يرت هذ  البيئة أمكف خمؽ جنة عمى األرض
سػوؼ  1813أويف الذي طػرح أفكػار  التجديديػة هػذ  فػي كتابػه "رؤيػة جديػدة لممجتمػع" فػي عػاـ 

يم ػػػي حياتػػػه فػػػي نشػػػر أفكػػػار  هػػػذ  ومحػػػاوالت تطبيقهػػػا  ثبػػػات صػػػحة نظريتػػػه، فهػػػو يعتبػػػر بػػػوف 
لجهػػؿ، والجريمػػة، والفقػػر و يرهػػا مػػف شػػرور المجتمػػع هػػي ظػػواهر ال يمكػػف تجنبهػػا فػػي الكسػػؿ، وا

حيػاة الطبقػات الػدنيا فػي المجتمػع، وهػي تػػنجـ عػف األو ػاع االجتماعيػة التػي يمكػف تحسػينها وقػػد 
حاوؿ إثبات فكر  االصالحي عبر التجربة التعاونية الرائػدة التػي خا ػها فػي نيوزالنػارؾ حيػث كػاف 

 ع لم زؿ والنسيج.يمتمؾ مصان

                                                   

 . أنظر :1
Daniel Villey: «Petite histoire des grandes doctrines économique», éd. P.U.F. Paris 

1944, P:113-126.  
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الفقػرال يمكػف أف يصػبحوا منتجػيف لثػروة عظيمػة أذا في هذ  التجربػة أراد أويػف التوكيػد عمػى أف "
أتيحػػػت لهػػػـ فػػػرص العمػػػؿ، وأف عػػػاداتهـ االجتماعيػػػة الجاعيػػػة الػػػى االسػػػى يمكػػػف أف تتحػػػوؿ الػػػى 

 .5"عادات فا مة تحت توثير بيئة رائعة
فػػػي محاوالتػػػه إقامػػػة نظػػػاـ جديػػػد مػػػف العالقػػػات بػػػيف  قيمػػػة أويػػػف االقتصػػػادية االجتماعيػػػة تكمػػػف

. كمػػا حػػاوؿ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 6أصػػحاب العمػػؿ والعمػػاؿ عمػػى أسػػاس مػػف التعػػاوف أكثػػر مػػف التنػػافس
ف لػػـ تعمػػر طػػوياًل، كػػاف لهػػا الف ػػؿ فػػي إرسػػال فكػػرة إنشػػال التعاونيػػات  تجربتػػه التعاونيػػة، والتػػي وا 

نػػػت لمواقفػػػه وآرائػػػه التػػػي كػػػاف يمطػػػر بهػػػا السػػػمطات االنتاجيػػػة واالسػػػتهالكية فػػػي انكمتػػػرا، مثممػػػا كا
 .1833المسؤولة الف ؿ األوؿ في ارسال الحركة النقابية في تمؾ البالد إبتدال مف عاـ 

 
 :االشتراكية العممية  -ب

تاريخيًا، إقترنت االشتراكية العممية بالعقيدة الماركسية التي كانت أوؿ مف حػدد القواعػد واألسػس 
جديػػدة مناق ػػة كميػػًا لمطروحػػات المثاليػػة السػػاعية لتحقيػػؽ العػػدؿ والمسػػاواة فػػي  لمفػػاهيـ اقتصػػادية

 المجتمع االنساني،  مف إطار مف الخال والمحبة.
وال بػػد مػػف االشػػارة الػػى أف الماركسػػية لػػـ تكػػف مػػف إنتػػاج فكػػر كػػارؿ مػػاركس لوحػػد . فمسػػاهمة 

فكريػة لهػذ  النظريػة ال تقػؿ اهميػة صديقه ورفيقه في الن اؿ فريدريؾ إنجمز في بمػورة الطروحػات ال
يػػا بعنػػواف " 1848عػػف مسػػاهمة مػػاركس نفسػػه كمػػا يؤكػػد ذلػػؾ البيػػاف الشػػيوعي الصػػادر فػػي عػػاـ 

"، والػػػػػذي يػػػػػدعو العمػػػػػاؿ فػػػػػي اصػػػػػقاع االرض لمثػػػػػورة عمػػػػػى الظمػػػػػـ عمػػػػػاؿ العػػػػػالـ جميعػػػػػًا إتحػػػػػدوا
 واالست الؿ.

( هػػو، 1895-1820نجمػػز )إال أف مػػا جعػػؿ إسػػـ مػػاركس يتفػػوؽ فػػي الشػػهرة عمػػى إسػػـ رفيقػػه إ
و ػػػػّمنه نظريتػػػػه  Le capitalبرأينػػػػا، ذلػػػػؾ المؤلػػػػؼ ال ػػػػخـ الػػػػذي كتبػػػػه بعنػػػػواف "رأس المػػػػاؿ" 

 االقتصادية التي بناها إنطالقًا مف نقد الفكر االقتصادي الميبرالي االنكميزي.
 

                                                   

 .114. نفس المرجع ، ص 1
 .142. محمد عبد المعز نصر، المرجع السابؽ، ص 2

61 



 وبمػػا أف مػػف الصػػعب عمينػػا هنػػا شػػرح العقيػػدة الماركسػػية بكػػؿ تفاصػػيمها، ف ننػػا سػػنكتفي بعػػرض
الخطوط والمبادئ العامة لهذ  النظرية التي ش مت وال تزاؿ تشػ ؿ العػالـ منػذ النصػؼ الثػاني لمقػرف 

 التاسع عشر وحتى اليوـ.
-1818ب جمػػاع الدارسػػيف والمفكػػريف، المؤيػػديف والمعار ػػيف لمماركسػػية، يبقػػى كػػارؿ مػػاركس )

  والنظريػػػػة، والعمػػػػؿ ( مػػػػف أهػػػػـ المفكػػػػريف االقتصػػػػادييف الػػػػذي إسػػػػتطاع الػػػػربط بػػػػيف التػػػػاري1873
والمعرفة، والذي ترؾ، بف ؿ منهجػه العممػي، أثػرًا مباشػرًا عمػى مختمػؼ العمػوـ االنسػانية. وكمعظػـ 
الفالسفة والمفكريف الذيف تصدوا لمشاكؿ مجتمعاتهـ وطرحوا حمواًل عمميػة لهػا، كػذلؾ كػاف مػاركس 

عبػػػػر حػػػػؿ مسػػػػولة الصػػػػراع  الفيمسػػػػوؼ مقتنعػػػػًا بػػػػوف االنسػػػػانية لػػػػف تجػػػػد طريقهػػػػا الػػػػى السػػػػعادة إال
االقتصادي. ولعؿ العصر الذي عػاش فيػه جعمػه يفكػر فػي التناق ػات القائمػة حولػه. فووروبػا التػي 

كانػػت ال تػػزاؿ واقعػػة بمعظمهػػا تحػػت سػػػحر  1815كانػػت قػػد قهػػرت فرنسػػا فػػي مػػؤتمر فيينػػػا عػػاـ 
لسػبب فػػي تعػاظـ نفػػوذ وتػوثير أفكػار الثػػورة الفرنسػية الكبػرى. والثػػورة الصػناعية الكبػرى التػػي كانػت ا

وتػػوثير الطبقػػة البرجوازيػػة ودورهػػا السياسػػي، كانػػت تعػػاني هػػي االخػػرى مػػف أزماتهػػا االنتاجيػػة فػػػي 
 الوقت الذي كانت قد سمحت فيه بوالدة طبقة عمالية واسعة.

مف هنا سيتصػدى مػاركس لمرؤيػة االقتصػادية الفرنسػية المتمثمػة بمفػاهيـ مثاليػة لمعػدؿ والمسػاواة 
روات فػػػػي المجتمػػػػع، مثممػػػػا سيتصػػػػدى لمفػػػػاهيـ الفكػػػػر االقتصػػػػادي الميبرالػػػػي االنكميػػػػزي وتوزيػػػػع الثػػػػ

العقيػدة الرسػػمية وسػينطمؽ فػي بنػال نظريتػه مػػف مواجهػة الفمسػفة الهي ميػة التػي كانػػت تعتبػر بمثابػة "
 ".لمدولة البروسية

الفكػرة هي ؿ كػاف قػد قػاؿ بمبػدأ الحركػة كوسػاس لمتطػور فػي الطبيعػة. ومصػدر هػذ  الحركػة هػو 
التػي تخمػػؽ نقي ػػها، بحيػث يتولػػد عػػف التفاعػؿ بػػيف االثنػػيف نقػيض جديػػد يػػؤدي الػى مرحمػػة أعمػػى، 
فػػػي تطػػػور مسػػػتمر ودائػػػـ. وقػػػد عبػػػر عػػػف مبػػػدأ الحركػػػة والتطػػػور هػػػذ  بفكػػػرة الجػػػدؿ أو الػػػديالكتيؾ 

Dialectique أو التفاعؿ بيف المتناق ات. ويتمخص الجػدؿ بػالقوؿ بػوف الفكػر يتولػد عػف اطروحػة 
Thèse  ونقي ػػهاAntithèse  والتركيػػبSynthèse  بػػيف المتناق ػػيف. وبمعنػػى آخػػر، فػػ ف الفكػػرة

Idée   تتطػػابؽ مػػػع األطروحػػػة. وهػػػذ  الفكػػػرة تصػػػطدـ بالطبيعػػة التػػػي هػػػي النقػػػيض لهػػػا، وعػػػف هػػػذ
. والفكػرة بػرأي هي ػؿ هػي مبػدأ العػالـ وأصػؿ وجػود االنسػاف. ولػذا فانػه Espritالصدمة يتولد الفكػر 

 إقامة نوع مف التوازف بيف الفكرة والطبيعة، إال أنه لـ ينج  بذلؾ تمامًا.حاوؿ 
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أتباع الفكر الهي مي إنقسػموا الػى قسػميف : يمػيف محػافظ متمسػؾ بػالفكر الػديني، ويسػار إنسػاني 
 مؤمف بوحدة الوجود ومناهض لرجاؿ الديف ومنه كارؿ ماركس.

وهر. فالمػػادة، ولػػيس الفكػػرة، هػػي االسػػبؽ معار ػػة مػػاركس لمػػديالكتيؾ الهي مػػي إنطمقػػت مػػف الجػػ
فػي الوجػػود. والحيػاة الماديػػة هػي التػػي تفسػر تطػػور النظػاـ االجتمػػاعي عبػر العصػػور. والػوعي هػػو 
نمػا الكػائف هػو الػذي يولػد الػوعي.  الذي يشتؽ عف المادة ولػيس العكػس. فػالوعي ال يولػد الكػائف، وا 

هػػو الػػذي يحػػدد درجػػة التطػػور فػػي الحيػػػاة  أي بمعنػػى آخػػر أف اسػػموب االنتػػاج فػػي الحيػػاة الماديػػة
 االجتماعية والسياسية.

 
مػػف هنػػا نػػرى بػػوف مػػاركس قبػػؿ مفهػػوـ تطػػور حركػػة التػػاري  عنػػد هي ػػؿ، إال أنػػه رفػػض الجانػػب 
المثػػالي فيػػه ليحػػؿ محمػػه الجانػػب المػػادي. ولػػذا قػػاؿ جممتػػه الشػػهيرة التػػي نقمهػػا عػػف فيوربػػاخ بػػوف، 

 ".إيقافه عمى قدميه"، وأف ما قاـ به هو "رأسهالديالكتيؾ كاف يقؼ مع هي ؿ عمى "
التفسير المادي لمتاري  عند ماركس ينطمؽ إذف مػف فكػرة أف الظػروؼ الماديػة لحيػاة النػاس هػي 
التي تؤدي الى تكويف وعيهـ بدرجة معينة. وهذ  الظػروؼ الماديػة هػي القػوى االنتاجيػة التػي تقسػـ 

و يػرهـ مػف المنتجػيف، وقػوى  يػر حيػة مثػؿ المػواد  الى قسميف: قوى حية مثؿ العماؿ والمختػرعيف
الخػػاـ والالت و يرهػػا أي، وبعبػػارة أخػػرى، اف األو ػػاع ا قتصػػادية هػػي التػػي تػػؤثر عمػػى الطريقػػة 
عػػادة إنتػػاج وسػػائؿ عيشػػهـ، وهػػي التػػي تػػؤثر كػػذلؾ عمػػى الميػػاديف  التػػي يقػػوـ فيهػػا النػػاس ب نتػػاج وا 

كف فهمها إال عمى  ول هػذا التطػور الػذي يوخػذ بعػيف األخرى لمنشاط االجتماعي. والسياسة ال يم
االعتبػػار االقتصػػاد كمحػػرؾ الحػػداث التػػاري  الكبػػرى. فالبينػػة االقتصػػادية التحتيػػة هػػي التػػي تهمػػيف 
عمػػى البنيػػة الفوقيػػة االيديولوجيػػة والسياسػػية. والنظػػاـ السياسػػي هػػو نتيجػػة لمتنظػػيـ االقتصػػادي فػػي 

ماديػػػة هػػػي التػػػي تسػػػود، إجمػػػااًل، فػػػي نمػػػو الحيػػػاة االجتماعيػػػة، إنتػػػاج الحيػػػاة الالمجتمػػػع. فطريقػػػة "
والسياسػػية والثقافيػػػة. وااليػػػديولوجيات، واالديػػاف واالخػػػالؽ، والقػػػانوف والدولػػة، وحتػػػى الفنػػػوف نفسػػػها 

 .7"هي االنعكاس في وعي األفراد لو عهـ الخاص في سياؽ مف االنتاج الخاص

                                                   

 . أنظر :1
Philippe Braud et François Burdeau: «Histoire des idées politiques depuis la 

révolution» éd. Montchrestien, paris 1983, p.358. 

، ص 1756وأي ػػًا د. راشػػد البػػراوي: المػػذاهب االشػػتراكية الموحػػدة، منشػػورات مكتبػػة االنجمػػو المصػػرية، القػػاهرة، 
67. 
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أنها تصب  حاجزًا بوجه تطورهػا الػذاتي نفسػه. وال  وتنمو القوى ا نتاجية، في كؿ مرحمة، لدرجة
يعود مف الممكف حؿ هذا التناقض إال مػف خػالؿ ثػورة إجتماعيػة تنشػ  عالقػات جديػدة، إقتصػادية 
وسياسػػية تتالقػػى مػػع توسػػع القػػوى ا نتاجيػػة. لكػػف، وفػػي كػػؿ مرحمػػة أي ػػًا تكػػوف القػػوى االنتاجيػػة 

ية السػت الؿ الجمػاهير عػف طريػؽ إمػتالؾ قسػـ مػف خا عة لسيطرة أقميػة تسػتخدـ قوتهػا االقتصػاد
االنتاج وهكذا يصب  الصداـ بيف القوى المست مة التػي تمتمػؾ وسػائؿ االنتػاج وبػيف القػوى المسػت مة 
)قوى االنتاج( التي ال تمتمؾ سوى قوة عممها أمرًا حتميًا وال مفر منػه. هػذ  هػي الحتميػة التاريخيػة. 

اني فػي عهػود  المختمفػة هػو تػاري  الصػراع االقتصػادي، والصػراع فتاري  التطور االجتماعي االنس
بػػيف الطبقػػات، كمػػا جػػال فػػي البيػػاف الشػػيوعي. وتطػػور كػػؿ طبقػػة يحمػػؿ فػػي طياتػػه بػػذور التنػػاقض 

ستبدالها بطبقة أخرى.  الكفيمة بالق ال عمى الطبقة نفسها وا 
 

سػػػاس حػػػوؿ قيمػػػة العمػػػؿ. الصػػػراع بػػػيف الطبقػػػة الرأسػػػمالية وبػػػيف الطبقػػػة العماليػػػة ينشػػػو فػػػي األ
فالرأسػػػػمالي، صػػػػاحب المصػػػػنع، ال يمكػػػػف، وبسػػػػبب جشػػػػعه، أف يقػػػػدـ لمعامػػػػؿ سػػػػوى الحػػػػد األدنػػػػى 
ال روري  ستمرار  في العممية االنتاجيػة، فػي الوقػت الػذي يزيػد فيػه مػف أرباحػه مػف خػالؿ فػائض 

صػػػوؿ عمػػػى القيمػػػة المتجمػػػع لديػػػه مػػػف الفػػػرؽ بػػػيف سػػػعر كمفػػػة السػػػمعة المنتجػػػة وسػػػعر بيعهػػػا. والح
، أي عػػف اكبػػر درجػػة مػػف المػرب ، يػػدفع دائمػػًا بوصػػحاب الرأسػػماؿ de plus-valueفػائض القيمػػة 

لزيػػػػادة إسػػػػتثماراتهـ فػػػػي المػػػػواد االوليػػػػة والالت بهػػػػدؼ زيػػػػادة االنتػػػػاج، وفػػػػي إطػػػػار الصػػػػراع بػػػػيف 
رى المسػػتثمريف أنفسػػهـ يت مػػب االقويػػال عمػػى ال ػػعفال. وتبمػػع المصػػانع الكبػػرى المحترقػػات الصػػ 

وتدفع بوصحابها لالن ماـ الى صفوؼ العماؿ الذيف ال يممكوف سوى قوة عممهػـ. وهػذا هػو قػانوف 
 تمركز رأس الماؿ والنمو العمالي.

 
وينجـ عف هذا القانوف قانوف آخر هو قانوف االسػت الؿ واالفقػار الػدائـ أو المتصػاعد. وبحسػب 
هػػذا القػػانوف فػػاف تطػػور الراسػػمالية سػػيؤدي ال محالػػة الػػى اختفػػال الحػػرفييف، وأصػػحاب المحػػالت، 
والفالحيف وكؿ ص ار المنتجيف الذيف يكونوف أو يؤلفوف الطبقػات الوسػطى. وهػذ  الطبقػات تسػعى 

ئمًا فػي صػراعها مػع البرجوازيػة لمعػودة الػى الػورال مػف أجػؿ المحافظػة عمػى أو ػاعها ولػذا فانهػا دا
رجعيػػػة فػػػي حػػػيف أف الطبقػػػة العاممػػػة هػػػي طبقػػػة ثوريػػػة لسػػػببيف: أواًل ألنهػػػا إنتػػػاج لطريقػػػة االنتػػػاج 
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الصػػناعية وهػػي تتماثػػؿ مػػع هػػذ  الطريقػػة بحيػػث تصػػب  ق ػػية التقػػدـ االقتصػػادي ق ػػيتها. وألنهػػا 
 نيًا هي النقيض الحي لممجتمع البرجوازي أي أنها الطبقة األكثر إست الاًل في المجتمع.ثا

 
وكمػػػا كانػػػت البرجوازيػػػة الرأسػػػمالية مػػػف نتػػػاج الطبقػػػة االقطاعيػػػة االرسػػػتقراطية وقامػػػت بالق ػػػال 
ة عميها، كػذلؾ فػاف البروليتاريػا، كنتػاج لمرأسػمالية البرجوازيػة، سػوؼ تقػوـ بالق ػال عمػى هػذ  الطبقػ

 إنطالقًا مف حتمية الصراع.
 

إذف الصػػراع الطبقػػي حتمػػي بػػرأي كػػارؿ مػػاركس. وخيػػار البروليتاريػػا أو الطبقػػة العاممػػة سػػيكوف 
بػيف مجتمعػػيف: المجتمػع الطبقػػي البرجػػوازي الرأسػمالي القػػائـ عمػػى االسػت الؿ، والمجتمػػع الالطبقػػي 

ات الفػرد بحريػػة كاممػة. البروليتاريػػا القػائـ عمػى الممكيػػة الجماعيػة لوسػائؿ االنتػػاج حيػث تتطػػور طاقػ
لف يكوف لديها سوى الخيار الثاني. فهي ال تممؾ شيئًا تخسػر  فػي الثػورة فػي حالػة قيامهػا بهػا ألنهػا 
ال تمتمؾ سوى قوة عممهػا، فػي حػيف أف أمامهػا كػؿ شػيل تربحػه فػي حػاؿ نجػاح الثػورة، فهػي تػرب  

 المستقبؿ.
يتاريا سوؼ يػتـ الق ػال عمػى الممكيػة الفرديػة، وال سػيما في المجتمع الذي تسود فيه طبقة البرول

تمؾ المتعمقة بوسائؿ االنتاج بحيث تصب  ممكػًا لمعمػاؿ. كمػا سػيتـ الق ػال عمػى الطبقػة البرجوازيػة 
الرأسػػمالية كػػي ال يكػػوف هنػػػاؾ إسػػت الؿ لالنسػػاف مػػػف قبػػؿ أخيػػه االنسػػػاف. وسػػيكوف هنػػاؾ مرحمػػػة 

نتقالهػػػا  سػػػتالـ السػػػمطة إنتقاليػػة، بقيػػػادة الطبقػػػة البروليت اريػػػة، نحػػػو االشػػػتراكية. فثػػػورة البروليتاريػػػا وا 
 ليست سوى مرحمة مؤقتة في مسيرة الن اؿ نحو اقامة المجتمع الشيوعي.

 
فػي النظػػاـ االشػػتراكي سػػتركز كػؿ أدوات االنتػػاج فػػي يػػد الدولػػة التػي تقػػوـ بتوزيػػع الخيػػرات عمػػى 

النتػاج. وبعػد أف يتكػرس هػذا النظػاـ بصػورة نهائيػة كؿ المواطنيف بنػال عمػى مسػاهمة كػؿ فػرد فػي ا
 ستقوـ البروليتاريا ب ل ال نفسها كطبقة مسيطرة وحاكمة، ويتـ االنتقاؿ الى المجتمع الالطبقي.

 
وفػي المجتمػع الالطبقػي، حيػث تسػود العدالػة والمسػػاواة بػيف الجميػع، لػف يكػوف هنػاؾ أيػة حاجػػة 

مػػػة البرجوازيػػػة سػػػوى أداة قمػػػع لخدمػػػة مصػػػال  الطبقػػػة لمدولػػػة. هػػػذ  الدولػػػة التػػػي لػػػـ تكػػػف فػػػي مرح
الحاكمػػة أي الطبقػػة التػػػي تمتمػػؾ وسػػائؿ االنتػػػاج، ولػػذا، ف نػػػه فػػي النظػػاـ الشػػػيوعي حيػػث سػػػتختفي 
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الطبقػػات لػػف يكػػوف هنػػاؾ أيػػة حاجػػة لهػػذ  الدولػػة التػػي سػػتذهب الػػى متحػػؼ التػػاري . وسػػيتـ توزيػػع 
 كؿ بحسب طاقته وكؿ بحسب حاجته.عائدات االنتاج عمى أساس المبدأ القائؿ : مف 

ووا  ، بوف هذا التصور لممجتمع الشيوعي إنما ينبع مف رؤية مثالية لممجتمػع االنسػاني حيػث 
يفترض ماركس أف ما سيشهد  مجتمع الثورة البروليتارية مف تطػورات سػيتـ فقػط فػي حمقػة داخميػة، 

البروليتاريػة التػي سػتقود عمميػة التحػوؿ وبمعزؿ عف أية مؤثرات خارجية. مثمما يفترض باف الطبقػة 
االجتمػػاعي هػػذ  إنمػػا بم ػػت درجػػة مػػف االرتقػػال والنمػػو النفسػػي والػػذهني يجعمهػػا قػػادرة -االقتصػػادي

عمى التخمص مف كؿ االنانيات الفردية. فهو يعتبػر أنػه فػي المجتمػع الشػيوعي سنصػؿ الػى مرحمػة 
طاقػة وجهػد، وأنػػه سػيكتفي، بالمقابػؿ، بمػػا الفػرد المتكامػؿ الػػذي سػيبذؿ لمجتمعػه كػػؿ مػا يمتمػؾ مػػف 

يمـز مف وسائؿ عيش كافية الشباع إحتياجاته ور باته االقتصػادية. وهػذا يعنػي اف المجتمػع سػيبم  
آنػذاؾ أعمػى درجػة ممكنػة مػف التناسػؽ والتنػػا ـ، االمػر الػذي يتنػافى وتجػارب التػاري  السػابقة التػػي 

 طبيعة االنسانية نفسها.أكدت بوف التناق ات االنسانية هي جزل مف ال
 
 :التفسيرات المتعددة لالشتراكية  -ج

تركػػػت النظريػػػػة االشػػػػتراكية التػػػػي و ػػػعها مػػػػاركس وانجمػػػػز أثػػػػرًا مباشػػػرًا فػػػػي العديػػػػد مػػػػف الػػػػدوؿ 
االوروبيػة، والسػيما تمػػؾ التػي كانػت قػػد بم ػت درجػة متقدمػػة مػف التطػور الصػػناعي، وشػهدت بػػروز 

ا ومعيشػػتها عػػف طريػػؽ االتحػػاد والت ػػامف بوجػػه قػػوى طبقػػة عماليػػة تسػػعى لتحسػػيف ظػػروؼ عممهػػ
الرأسػػماؿ كمػػا كانػػت عميػػه الحػػاؿ فػػي فرنسػػا وبريطانيػػا. والواقػػع، أف هػػذ  الدولػػة األخيػػرة كانػػت قػػد 
بػػػدأت، منػػػذ نهايػػػة النصػػػؼ األوؿ لمقػػػرف التاسػػػع عشػػػر، فػػػي الػػػدخوؿ فػػػي مرحمػػػة الن ػػػاؿ النقػػػابي 

البرجوازيػة الرأسػمالية السػاعية لزيػادة أرباحهػا بكػؿ والصراع بيف العماؿ البائسيف، مف جهة وشػرائ  
 الطرؽ الممكنة.

 
إال أف هذ  التناق ػات لػـ تػؤد بهػا الػى مرحمػة الثػورة الداخميػة التػي شػهدتها فرنسػا مػثاًل فػي عػاـ 

، وبقيت األمور محصورة في دائرة المطالب االصالحية التي ينادي بها بعػض قػادة العمػاؿ 1848
مثػػااًل وا ػػحًا لهػػذا  1884كانػػت الجمعيػػة الفابيػػة التػػي توسسػػت عمميػػًا فػػي عػػاـ والفئػػات المثقفػػة. و 

النمط االنكميزي مف الفكر االصػالحي الػذي يوخػذ بعػيف االعتبػار واقػع الحيػاة السياسػية فػي الػبالد، 
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ويريػػد طػػرح االفكػػار االشػػتراكية بصػػورة عقالنيػػة تنػػوى عػػف العنػػؼ، وتوخػػذ بمبػػدأ التحػػوؿ التػػدريجي 
 تجا  االشتراكية عف طريؽ الديموقراطية البرلمانية.لممجتمع ب 

 
الفػػػابيوف، الػػػذيف كػػػاف مػػػف بيػػػنهـ شخصػػػيات معروفػػػة كسػػػدني ويػػػب، وجراهػػػاـ بػػػاالس وهػػػػ.ويمز، 
وجػػػورج برناردشػػػػو، كػػػػانوا يقبمػػػػوف التفسػػػػير المػػػػادي لمتػػػاري ، أي أف قػػػػوى االنتػػػػاج هػػػػي التػػػػي تحػػػػدد 

ي الف نفسػػه، فكػػرة إعتبػػار الدولػػة كػػوداة قمػػع ظػػروؼ المجتمػػع السياسػػية ولكػػنهـ كػػانوا يرف ػػوف، فػػ
فػػػي خدمػػػة الطبقػػػة الحاكمػػػة، أو االخػػػذ بمبػػػدأ الصػػػراع الطبقػػػي وديكتاتوريػػػة البروليتاريػػػا، ويشػػػددوف 
عمػػى أهميػػػة دور الدولػػة فػػػي التنظػػيـ الجمػػػاعي لممجتمػػع مػػػف أجػػؿ تحقيػػػؽ المصػػمحة العامػػػة عمػػػى 

 .8الصعيد الوطني، داخميًا وخارجياً 
 

التحػػػوؿ نحػػػو االشػػػتراكية ال يمكػػػف أف يػػػتـ إال مػػػف خػػػالؿ الممارسػػػة الديموقراطيػػػة، وبػػػرأيهـ فػػػاف 
باعتبارهػػا الوسػػيمة الوحيػػدة التػػي تسػػم  لكػػؿ مػػواطف بممارسػػة دور  فػػي تحقيػػؽ الخيػػر العػػاـ، وتفسػػ  
فػػي المجػػاؿ أمػػاـ العقػػؿ لبنػػال مجتمػػع جديػػد يسػػتند الػػى الجػػدارة والػػذكال أكثػػر مػػف إسػػتناد  الػػى قػػوة 

 لعمؿ الجدي، واالقناع العقمي سيؤدياف حتمًا الى قياـ االشتراكية.الماؿ. فا
 

هذ  النظرة االصالحية لالشتراكية العمميػة، سػيقابمها موقػؼ أكثػر جذريػة مػف جانػب االشػتراكييف 
الػػروس الػػذيف أخػػذوا بكامػػؿ النظريػػة الماركسػػية وعممػػوا عمػػى موائمتهػػا مػػع أو ػػاع بالدهػػـ بحيػػث 

العمالية التػي بّشػر بهػا مػاركس. والحقيقػة أف هػذا األخيػر الػذي لػـ يسػتبعد  تصب  أكثر قابمية لمثورة
إمكانيػػػة نشػػػوب مثػػػؿ هػػػذ  الثػػػورة فػػػي روسػػػيا، كػػػاف يػػػرى أف بػػػالد  المانيػػػا، وبسػػػبب تطػػػور ظروفهػػػا 

 االقتصادية، هي التي كانت مهيوة لثورة الطبقة العاممة قبؿ أي بمد أوروبي آخر.
 

، 1917ي نجحػػوا فػػي ثػػورتهـ  ػػد النظػػاـ القيصػػري فػػي عػػاـ إذف مػػع االشػػتراكييف الػػروس، الػػذ
لينيػػػة،، بف ػػػؿ المسػػػاهمات النظريػػػػة والتطبيقيػػػة التػػػي قػػػػدمها -ستصػػػب  نظريػػػة مػػػاركس، ماركسػػػػية

 لينيف، إنطالقًا مف واقع الحياة السياسية واالجتماعية الخاصة بروسيا.
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( أكمػػػػؿ أفكػػػػار مػػػػاركس حػػػػوؿ الدولػػػػة، وعػػػػدؿ فػػػػي نظريػػػػة ديكتاتوريػػػػة 1924-1870) لينااااي 
، كػػاف 1899البروليتاريػػا التػػي سػػيكوف لهػػا تػػوثير خػػاص فػػي الدولػػة السػػوفياتية الجديػػدة. فمنػػذ عػػاـ 

لينػػيف قػػد رأى فػػي تحميمػػه لتطػػور الرأسػػمالية فػػي روسػػيا. بػػوف العمػػؿ المػػوجور، وبالتػػالي االسػػت الؿ 
الػػى كافػة قطاعػػات المجتمػػع الروسػي، بيػػد أف البروليتاريػػا الصػناعية كانػػت الوحيػػدة  الرأسػمالي يمتػػد

مػػف بػػيف بقيػػة الشػػرائ  االجتماعيػػة. القػػادرة عمػػى تنظػػيـ نفسػػها لفػػرض مطالبهػػا بفعاليػػة. وكػػاف يػػرى 
بوف الوعي الطبقي، وتنظيـ الطبقػات يمػر هػو الخػر أي ػًا بمراحػؿ مختمفػة مػف النمػو. فبمقػدار مػا 

البروليتاريػػا الصػػناعية تجػػاوز إطػػار تطمعاتهػػا الذاتيػػة، بمقػػدار مػػا تتػػوفر الفرصػػة  مكانيػػة تسػػتطيع 
قياـ تنظيـ سياسي قادر عمى التعبير عف مصال  كؿ العماؿ الروس، بحيػث يػتـ الكػالـ عػف طبقػة 

 عاممة بالمعنى الكامؿ لمكممة.
يمعػب فيهػا الثوريػوف المحترفػوف لكف، ولتحقيؽ هذا األمر، ال بد مف إنشال بنية تنظيمية خاصػة 

دورًا أساسيًا تحت إشراؼ حزب منظـ بصورة مركزية. وهذا الحزب الطميعػي هػو الػذي يمعػب الػدور 
األساسي في الثورة الديموقراطية  د المالكيف العقارييف واالوتوقراطية. وانه كي يػنج  الحػزب فػي 

فهػؤالل، ولػيس البرجوازيػة الراديكاليػة، ن اله، ال بد لػه مػف الحصػوؿ عمػى دعػـ العمػاؿ الػزراعييف، 
 هـ الخمفال الطبيعيوف لمبروليتاريا.

(، وسػػػع لينػػػيف الفكػػػرة القائمػػػة بػػػاف دور 1916فػػػي كتابػػػه، االمبرياليػػػة أعمػػػى مرحمػػػة الرأسػػػمالية )
الرأسػمالية فػي تطػور القػوى المنتجػة كػاف مرتبطػًا بوجػود المنافسػة، وأف هػذا الػدور قػد توقػؼ عنػدما 

الرأسمالية إحتكارية. وفي هذ  المرحمة مف تطورهػا  ػدت الرأسػمالية رجعيػة، وعاشػت أصبحت هذ  
كطبقػة طفيميػة عػف طريػؽ إسػت الؿ المسػتعمرات، مهيػوة بػذلؾ االر ػية الالزمػة لالتحػاد والت ػػامف 

 بيف قوى الثورة االشتراكية الوطنية وبيف القوى المنا مة لتحرير الشعوب المستعمرة.
تكػػػاف  لمرأسػػػمالية، بنظػػػر لينػػػيف الػػػى إسػػػتبداؿ المنافسػػػة بػػػيف المؤسسػػػات فػػػي ويػػػؤدي النمػػػو الالم

السوؽ الوطنية، بمواجهة عامة بيف االحتكارات الكبرى التابعة لمػدوؿ الرأسػمالية ممػا يجعػؿ الحػرب 
بيف هػذ  القػوى حتميػة مػف أجػؿ الحصػوؿ عمػى المػدى االقتصػادي. وسػتكوف النتيجػة إنهيػار القػوى 

بعػػد اف تكػػوف قػػد إسػػتنفذت دورهػػا التػػاريخي. وهكػػذا فػػاف الرأسػػمالية، فػػي مرحمتهػػا الرأسػػمالية نفسػػها 
 االمبريالية، هي التي تخمؽ الشروط المو وعية لالنتقاؿ العاـ الى االشتراكية.

( رفيػؽ لينػيف فػي الن ػاؿ وأحػد قػادة الثػورة البمشػفية كتػب عػف 1940-1879ليو  تروتسكي )
ع متخمػؼ، ورأى أنػه وبسػبب "الحجػز الثػوري" لمفالحػيف، وبػالر ـ ظاهرة الثورة االشػتراكية فػي مجتمػ
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مف ال عؼ العددي لمطبقة العاممة، فاف عمػى هػذ  االخيػرة العمػؿ بمختمػؼ الوسػائؿ لمسػيطرة عمػى 
طػػالؽ سػػياؽ ثػػوري دائػػـ  ػػد كػػؿ االشػػكاؿ االقطاعيػػة، أو البرجوازيػػة لالسػػت الؿ. فعػػف  الدولػػة، وا 

فػػػػػي االريػػػػػاؼ  ػػػػػد المالكػػػػػيف، والمطالبػػػػػات الديموقراطيػػػػػة  طريػػػػػؽ إشػػػػػعاؿ االنتفا ػػػػػات الفالحيػػػػػة
باالصػػالحات الميبراليػػة  ػػد نظػػاـ التسػػمط القيصػػري، يمكػػف الوصػػوؿ الػػى الثػػورة االشػػتراكية بقيػػادة 
البروليتاريػا. وعمػى هػػذ  الثػورة أف توخػذ شػػكاًل عالميػًا وتنتشػر فػػي بقيػة الػدوؿ، ألنػػه لػف يكػوف لمثػػورة 

دار مػػػا تجػػذب الػػى خطهػػا بقيػػة الشػػػعوب مهمػػا كانػػت درجػػة نمّوهػػػا فػػي روسػػيا أي مسػػتقبؿ إال بمقػػ
 االقتصادي.

ومػع أف نظريػة الثػورة المسػتمرة هػذ  تتنػاقض كميػًا مػع المفػاهيـ االقتصػادية لمماركسػية التػي تػػرى 
بػػوف الثػػورة البروليتاريػػة ال يمكػػف أف تنفجػػر إال فػػي ظػػروؼ مو ػػوعية نا ػػجة، أي خاصػػة بوجػػود 

ظمة وواعية، فانها نؤدي العطال قيمة كبرى لممالم  الثوريػة فػي الػدوؿ ذات طبقة عمالية كبيرة من
التقػدـ االقتصػادي ال ػػعيؼ، وخاصػة عنػػد الشػعوب االخػػرى الممونػة، ألف عولمػػة الصػراع الطبقػػي 

 .9وظهور دولة البروليتاريا يفر اف دعـ حركات التحرر الوطني بكؿ أشكالها
لمانيػػػة ذات االصػػػؿ البولػػػوني تػػػرفض فػػػي كتابهػػػا ( الثػػػورة اال1919-1871) روزا لوكسااامبور 

، الفكرة القائمة ب مكانيػة الوصػوؿ الػى االشػتراكية 1899"االصالح االجتماعي والثورة" الصادر في 
عػػف طريػػؽ االصػػالحات التدريجيػػة الرأسػػمالية. وتعتبػػر بػػوف تناق ػػات وأزمػػات الرأسػػمالية ال يمكػػف 

مالية هػػػو مسػػػولة حتميػػػة ألف السػػػوؽ الرأسػػػمالية حمهػػػا عػػػف طريػػػؽ االصػػػالحات. وأف إفػػػالس الرأسػػػ
سػػوؼ تصػػػؿ فػػػي مرحمػػػة االشػػباع الػػػى العجػػػز عػػػف امتصػػػاص فػػائض القيمػػػة المتولػػػد عػػػف حمقػػػات 
االنتاج. ولكف هذ  الرأسمالية ستحاوؿ التفتػيش عػف حمػوؿ لمصػاعبها فػي التوسػع ا مبريػالي.  يػر 

وسػع االمبريػالي سيسػم  بالوصػوؿ أف هذا ليس سوى عػالج مؤقػت لمشػكمة ال يمكػف حمهػا. ألف الت
الى حمقات  ير رأسمالية والػى أسػواؽ جديػدة، وأف هػذ  البيئػة سػوؼ تت يػر تػدريجيًا بحيػث ال يعػود 

 لمرأسمالية فيها أية إمكانية لمتوسع.
، تطػػػػػرح روزا 1906"، الصػػػػادر فػػػػي عػػػػاـ إ ػػػػراب الجمػػػػاهير، الحػػػػزب والنقابػػػػاتفػػػػي كتابهػػػػا "

ليتاريػػػػػة التػػػػػي يجػػػػػب أف تػػػػػتـ مػػػػػف خػػػػػالؿ موجػػػػػة مػػػػػف اال ػػػػػرابات لكسػػػػػمبورغ رؤيتهػػػػػا لمثػػػػػورة البرو 
والمظػػاهرات التػػي تبػػرز فيهػػا المبػػادرات العفويػػة لمجمػػاهير الشػػعبية. وهنػػا يقػػوـ الحػػزب الثػػوري هػػذ  
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الجماهير والتوثير فيها لكف دوف تعديؿ مسػيرتها. وفػي هػذا الموقػؼ إنتقػاد وا ػ  لػرأي لينػيف الػذي 
 قائي، جامد، ال يحتـر االرادة الديموقراطية لمجماهير السوفياتية.ركز عمى إقامة حزب طميعي، إنت

الثػػػورة االشػػػتراكية، بالنسػػػبة لػػػروزا لوكسػػػمبورغ، هػػػي التػػػي تسػػػم  بالوصػػػوؿ الػػػى المعرفػػػة، والػػػى 
تثقيػػؼ الطبقػػػة العامػػػة. ولػػػذا، ف نهػػػا تمػػػ  عمػػػى أف هػػذ  الطبقػػػة العاممػػػة هػػػي التػػػي سػػػتتحقؽ تحررهػػػا 

تػي تخو ػػها. فالتجربػػة السياسػػية هػي مفتػػاح المعرفػػة، والتنظػػيـ، والقػػوة الػذاتي مػػف خػػالؿ التجربػػة ال
لمعمػػػاؿ، واالنتصػػػارات والهػػػزائـ هػػػي جػػػزل منهػػػا. وبمػػػا أف لػػػيس مػػػف شػػػيل م ػػػموف أو تمقػػػائي فػػػي 
عممية االنتقاؿ الى االشتراكية، فاف انهيار الرأسػمالية يمكػف أف يقػود الػى البربريػة مػا لػـ يكػف هنػاؾ 

 ية قادرة عمى تجنب هذا الخطر.قيادة إشتراكية واع
 

( أكػػد بػػوف المينينيػػة ليسػػت نسػػخة عػػف الماركسػػية موجهػػة لبمػػد زراعػػي، 1953-1879) سااتالي 
نمػػا هػػػي " " وأنػػػه يمكػػف تطبيقهػػػا عمػػى العػػػالـ ماركسػػية العصػػػر االمبريػػالي وديكتاتوريػػػة البروليتاريػػاوا 

نمػػػا هػػػو التجسػػػيد الحػػػي كمػػػه. والحػػػزب لػػػيس فقػػػط طميعػػػة الطبقػػػة العاممػػػة التػػػي يقودهػػػا وينظم هػػػا، وا 
 لالرادة الموحدة التي تقوى بالخالص مف العناصر االنتهازية.

سػػتاليف إعتبػػر أنػػه يمكػػف بنػػال االشػػتراكية فػػي االتحػػاد السػػوفياتي لوحػػد  دوف إنتظػػار قيػػاـ الثػػورة 
فػػي بمػػػد آخػػػر. ورأى بػػػاف صػػػراع الطبقػػػات سػػػوؼ يشػػػتد ويقػػػوى مػػػع المسػػػيرة نحػػػو االشػػػتراكية. وأنػػػه 

نمػػػا العكػػػس،  خػػػالؿ مرحمػػػة االنتقػػػاؿ هػػػذ  الػػػى االشػػػتراكية ال يجػػػب إزالػػػة ديكتاتوريػػػة البروليتاريػػػا، وا 
 تقويتها، بسبب الحصار الرأسمالي. وعمى هذا األساس قاـ بزيادة التصنيع والزراعة الجماعية.

 
سػػػتاليف كػػػاف يعطػػػي دورًا خاصػػػًا لمطبقػػػة العاممػػػة التػػػي يجػػػب أف تحػػػافظ عمػػػى تفوقهػػػا فػػػي ادارة 

 مجتمع مف قبؿ الدولة، وأف الفالحيف ال يقوموف سوى بدور مساعد ومساند لها.ال
 

( وبسػػبب ط يػػاف الطػػابع الزراعػػي عمػػى بػػالد  الصػػيف، إعتبػػر 1978-1893) ماوتسااي توناا 
بػػػػاف الطاقػػػػة الثوريػػػػة لمطبقػػػػة الفالحيػػػػة هػػػػي أقػػػػوى مػػػػف طاقػػػػة أيػػػػة طبقػػػػة أخػػػػرى وشػػػػبه الفالحػػػػيف 

 بالبروليتاريا.
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اتػػػه عمػػػى التناق ػػػات االجتماعيػػػة التػػػي يمكػػػف أف تبقػػػى موجػػػودة فػػػي النظػػػاـ مػػػاو ركػػػز فػػػي كتاب
االشتراكي أثنال مرحمػة االنتقػاؿ الػى الشػيوعية. ولفػت االنتبػا  الػى دقػة هػذ  المرحمػة االنتقاليػة والػى 
إمكانيػة بػػروز طبقػػة جديػػدة مػػف المنتفعػػيف واالنتهػازييف داخػػؿ الحػػزب الشػػيوعي نفسػػه أثنػػال المرحمػػة 

 المذكورة.
 

وبػالر ـ مػف مسػػاهمات هػؤالل القػادة الماركسػػييف فػي تطػػوير النظريػة االشػتراكية، ف نػػه ال بػد مػػف 
االشػػػػػارة الػػػػػى الت ييػػػػػرات الفكريػػػػػة التػػػػػي طػػػػػرأت عمػػػػػى هػػػػػذ  النظريػػػػػة داخػػػػػؿ الجماعػػػػػات االشػػػػػتراكية 

 االوروبية.
 

لشػػػيوعية التطػػػور األوؿ، قادتػػػه االحػػػزاب االشػػػتراكية الديموقراطيػػػة التػػػي إنفصػػػمت عػػػف الحركػػػة ا
والتػي  1891العالمية أثنػال المػؤتمر الثػاني لالمميػة الدوليػة المعقػود فػي بروكسػيؿ بمجيكػا فػي عػاـ 

رف ػت أساسػًا مقولػة الصػراع الطبقػػي، وآمنػت ب ػرورة الت ييػر، عبػػر مػنهج إصػالحي، مػف خػػالؿ 
راكي النظػػػػاـ البرلمػػػػاني القػػػػائـ فػػػػي معظػػػػـ الػػػػدوؿ االوروبيػػػػة، كمػػػػا كانػػػػت الحػػػػاؿ مػػػػع الحػػػػزب االشػػػػت

 الفرنسي و ير  مف األحزاب االشتراكية االخرى.
 

 والتطور الثاني هو ذلؾ الذي عصؼ باألحزاب الشيوعية االوروبية إبتدال مف سنوات السبعيف.
الػذي تميػز  Carilloففي هذ  المرحمة بػادر الحػزب الشػيوعي االسػباني بزعامػة سػانتيا و كػارييو 

عػػػف الشػػػيوعية السػػػوفياتية ب عالنػػػه التخمػػػي عػػػف مفهػػػوـ الصػػػراع الطبقػػػي وديكتاتوريػػػة البروليتاريػػػا، 
والقوؿ ب رورة الت يير  مف إطار المعبة الديموقراطية البرلمانية. وقد لحقه في هػذا الموقػؼ، بعػد 

يػرأس أقػوى التنظيمػػات  فتػرة وجيػزة، الحػزب الشػيوعي االيطػالي بزعامػة أنريكػو برلين ػوير الػذي كػاف
الشػػػيوعية فػػػػي أوروبػػػا بعػػػػد االتحػػػاد السػػػػوفياتي. ولػػػـ يبػػػػؽ مػػػف بػػػػيف االحػػػزاب الشػػػػيوعية االوروبيػػػػة 
مت ػػامنًا مػػع الحػػزب الشػػيوعي السػػوفياتي، سػػوى الحػػزب الشػػيوعي الفرنسػػي بزعامػػة جػػورج مارشػػيه 

 آنذاؾ.
 

  

71 



 تماري :
 :أشر إلى الجمؿ الصحيحة فيما يمي

 
 .العممية بالفكر الميبرالياقترفت االشتراكية  .1
 .اقترفت االشتراكية العممية بالعقيدة الماركسية .2
 .اقترفت االشتراكية العممية بالفمسفة الهي مية .3

 
 3.1الصحيحة رقم اإلجابة 
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 Totalitarismeالنظرية الشمولية أو التوتاليتارية  -3
 
 

 الكممات المفتاحية:
 .المرتكزات التطبيقية لمنظرية الشمولية –األسس الفكرية لمنظرية الشمولية 

 
 الممخص:

لمدولة. وىذه السمطة تذوب في شخص القائد الذي ليس تمثل الدولة التوتاليتارية السمطة المطمقة 
 .الرادتو حدًا والتي ليست بحاجة لمشرعية

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارف الطالب بتطور مفيوم النظرية الشمولية في عمم السياسة. 
 تحديد ماىية النظرية الشمولية في عمم السياسة وتطبيقاتيا العممية.  
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 األسس الفكرية  - أ
لم تستخدم كممة توتاليتارية بمعناىا المعاصر إال في أعقاب الحرب العالمية األولى لمداللة 
عمى األنظمة الجديدة التي قامت في الدول التي ىزمت في الحرب مثل إلمانيا وورسيا. أو تمك 
التي خذلت في معاىدات السالم مثل إيطاليا، بيد أن ىذه االنظمة كانت تنيل في توجياتيا 

ديدة من الطروحات الفكرية الميبرالية واالشتراكية التي كانتقد برزت فييا منذ بداية القرن التاسع الج
 عشر وساىمت بشكل مباشر ببعض وحدتيا القومية في الربع االخير من القرن نفسو.

( الذي شيد نتائج االنتصارات العسكرية 2671-2121) Fichteالفيمسوف االلماني فختو 
الليمة عمى بالده كان أول من حاول، في خطابو لالمة األلمانية الصادر في عام البونابرتية ا

التأكيد عمى بدء عصر جديد تكون السيطرة فيو لمعمم العقالني الذي يجب االعداد لو عن  2181
طريق اصالح النظام التربوي. فالتربية، برأيو، ىي القادرة عمى تحقيق حرية االمة األلمانية. وىذه 

ليا مواصفات خاصة، ورسالة معينة تحمميا لمعالم أجمع. فيي أمة تتحدد بمغتيا قبل كل األمة 
شيء. وبمواصفاتيا النوعية، وبقدراتيا الروحية الكبرى التي يجب أن تستجمعيا إذا ما أرادت 

 تحمل مسؤوليتيا التاريخية في تمدين العالم وتحضيره.
حق بين الدول بإستثناء حق األقوى. وأنو وقد عممت الحرب فختو بان ليس ىناك قانون أو 

كي يصبح الشعب االلماني أمة حقيقية، فان عميو الخضوع الرادة مرٍب وطني حازم ألن االرغام 
بحد ذاتو ىو احد اشكال التربية. وعمى كل المفاىيم االخرى كاالغمبية الديموقراطية، والحس العام 

أي حق امام العقل، وألن الذي يتمتع بطاقة كبرى االختفاء أمام ىذا المربي ألن ال أحد يمتمك 
ستيعاب المسائل االساسية لو وحده الحق بإجبار كل الناس عمى اتباع تحميالتو  عمى فيم وا 

 ومواقفو.
ىيغل جاء ليثني عمى أفكار فختو وليؤكد أقوالو حول تفوق االمة االلمانية. ففي كتابة فمسفة 

ىيغل القول بان ميمة الشعب اإللماني ىي قيادة العالم ، كرر 2186التاريخ، المنشور في عام 
نما من حق كل  أجمع نحو المرحمة التي ال تكون فييا الحرية إمتيازًا لشخص أو لطبقة محددة، وا 

 اولئك الذين يشكمون الجسم االجتماعي.
 

( شدد عمى التأثير الذي يمكن لبعض األفراد، المتميزين 2111-2088) Nietzsche نيتشه
رادتيم، وحبيم لمسيطرة، أن يمارسوه عمى مجرى تاريخ الشعوب. وبنظره، فإن  بقدراتيم العقمية، وا 
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اإلنسانية تقسم الى نوعين من االعراق: العميا والدنيا. فاالعراق المتفوقة ىي سبب ومبعث 
 حق في السيطرة، في حين أن عمى االعراق االخرى الخضوع ليا.الحضارة، ولذا ليا ال

 
، يستعرض نيتشو أفكاره عن االنسان 2101في كتاب ىكذا تكمم زرادشت، المنشور في عام 

الخارق الذي يجب أن يكون متحررًا من كل الكوابح االخالقية التي تعيق ميمتو التاريخية، 
قوانين الموجودة التي تحد من نمو وقوة الرجال الخارقين ويقترح عمينا عبادة القوة. كما يندد بال

 باعتبار أنيا تقوم عمى مساواة وىمية مناقضة لمطبيعية االنسانية.
 

ومن الواضح بأن مثل ىذه االفكار عن الالمساواة العضوية كانت في أساس المواقف 
وقف عنده أيضًا ىو العنصرية التي تميزت بيا النازية في العصر الحالي. إال أن ما يجب الت

الدور الذي لعبتو ىذه األفكار في تحريك المشاعر القومية حيث إستخدميا كل من بسمارك في 
 المانيا، وماتزيني في إيطاليا، لتحقيق وحدة بالدىما.

كذلك إستخدميا االشتراكيون الفابيون لتبرير تأييدىم لمسياسة االستعمارية التوسعية التي عمى 
 بيا من أجل مساعدة الشعوب المتأخرة عمى إدارة أمورىا كما كانوا يزعمون.بريطانيا القيام 

 

 المرتكزات التطبيقية  - ب
بجوىرىا ال تختمف التوتاليتارية االشتراكية عن تمك الرأسمالية. فيي في كال الحالتين تمثل 

اعية وحتى السمطة المطمقة لمدولة التي تريد إلغاء الحدود التي تفصميا عن بقية الشرائح االجتم
عن االفراد. وىي تطرح نفسيا كعنصر توحيد يضع حدًا لكل أشكال االنقسامات االجتماعية من 

 أجل إقامة المجتمع المتماسك. فالوحدة االجتماعية ليا األولوية ىنا عمى بقية المسائل واالمور.
نما ىي الشعب نف سو. وبما أنيا والدولة التوتاليتارية ال تمثل شعبًا سابقًا عمييا بوجوده وا 

مشاركة في وجود االمة فإنيا ليست بحاجة إلى أية شرعية كانت. وليس ىناك من قانون يعمو 
رادتيا ىي القانون. وألن االرادة السياسية ال يمكن أن تكون سوى  عمييا، فيي مركز السمطة وا 
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ب وليس إرادة شخص واحد، فان السمطة كميا تذوب في شخص القائد الذي يعتبر تجسيدًا لمشع
 .1ممثاًل عنو. ومن ىنا فان ارادة ىذا القائد ال تعرف حدودًا، وىي أيضًا ليست بحاجة لمشرعية

 
ودور القائد في النظام الشمولي ىو محوري يمثل مركز االستقطاب لكل الفعاليات التي تقوم 

خاصة ليست  عمييا الدولة. ومواقفو ال تحتمل النقد أو المراجعة ألنيا تنبع من رؤية إستشراقية
بمتناول اآلخرين، ولذا فاننا نراه يتدخل في كل االمور والمسائل السياسية، واالقتصادية، 
والعسكرية، وااليديولوجية فيو المنظر السياسي وااليديولوجي، وىو القائد العسكري، واالقتصادي، 

ير بو التي تكرس وىو الحارس عمى القيم االجتماعية. وىو يستمد طاقتو الكبرى من إيمان الجماى
لو نوعًا من التعظيم يصل الى درجة العبادة. ولعل مثال ىتمر وستالين دليل واضح عمى أىمية 

 القائد في النظام التوتاليتاري.
يمانيما بمبادئ متناقضة، فان كال االثنين بنى في بالده  وبالرغم من تباعدىما الفكري، وا 

فالشيوعية السوفياتية حاولت خمق حالة إندماجية نظامًا يتطابق في مضمونو مع النظام االخر. 
بين الشعيب والدولة تحت زعامة ستالين، عمى غرار النازية القامة مجتمع بدون انقسامات، 

 يذوب فيو الفرد داخل الجماعة.
لكن، ولموصول الى ىذا التطابق التام بين الشعب والدولة، فان التوتاليتارية ترى نفسيا 

 ينة حددىا عالم السياسة االميركي كارل فريدريتش عمى الوجو التالي:مضطرة لسموك سبل مع
: وجود أيديولوجية شمولية، وحزب واحد تحت إمرة قائد مطمق. فالتوتاليتارية ال تؤمن  أوالا 

يديولوجية النظام ىي العقيدة الرسمية التي يجب  بالتعددية الحزبية أو الفكرية وال تسمح بيا. وا 
 إعتناقيا والخضوع لمتطمباتيا من قبل الجميع.

 
سري وأجيزة قمع متطورة جدًا لمسير عمى بقائو : وجود نظام إرىابي يعتمد عمى بوليس  ثانياا 

ستمراره. وىذه االجيزة تمارس رقابة مباشرة وفعالة عمى كل األفراد، حتى في ادق تفاصيل  وا 
حياتيم الخاصة ألن ليس ىناك منحياة خاصة خارج إطار النظام الذي يجب أن يحظى بالتقديس 

 .من كل أبناء الشعب بدون إستثناء، وال حريات فردية
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ستخداميا في تكوين  ثالثاا  : إحتكار الدولة لوسائل االتصال مع الجماىير )أجيزة االعالم( وا 
الرأي العام وتوجييو. إذ ليس ىناك من رأي يخالف الرأي الرسمي. فالمعارضة غير موجودة، وال 

يا باالستفتاءات يسمح بقياميا. ولذا فإن التوتاليتارية ترفض المعبة البرلمانية الديموقراطية، وتستبدل
رادتيا.  المباشرة التي تعتبرىا اكثر تمثياًل لمواقف الجماىير وا 

 
دارتيا بصورة مباشرة.  رابعاا  : السيطرة التامة عمى كل أنواع المنظمات المينية واالقتصادية وا 

فالنقابات واالتحادات العمالية والمينية ىي من ضمن مؤسسات النظام، وتعمل بإشرافو في إطار 
 امج محدد يكفل تناسقيا الكمي مع الحركة الشاممة  لممجتمع.برن

وىذه االمور ال يمكن توفرىا إال في مجتمع صناعي يمتمك وسائل تكنولوجية متطورة ولذا 
يمكن القول بأن النظام التوتاليتاري إستفاد من االدوات المتقدمة التي وضعتيا التقنية الحديثة في 

التوتاليتارية في كل من روسيا في عيد ستالين والمانيا بقيادة . ونالحظ بأن االنظمة 2خدمتو
ىتمر، كانت قد دخمت بإندفاع قوي في مرحمة التطور الصناعي الكبير التي عرفيا النصف األول 
من ىذا القرن، ووجدت فييا حافزًا لتبرير سياستيا التوسعية داخل أوروبا الشرقية بحجة إيجاد 

 ادية.مدى حيوي لمنتجاتيا االقتص
 

وبالرغم من القواسم المشتركة المتعددة التي تجمع بينيا، فان تناقضات المصالح اليامة بين 
ىذه االنظمة قادتيا كما نعمم الى ذلك الصدام الذي شيده العالم في الحرب الثانية. وكانت 

ت النتيجة دخول الغرب الصناعي، بشقيو الرأسمالي واالشتراكي، في دوامة أخرى من الصراعا
نقسام مناطق النفوذ في العالم.  والتسابق الى التسمح وا 

 
وبرزت االمبريالية كظاىرة تسمطية جديدة في العالقات الدولية ناجمة عن االنظمة الغنية 

أن الرأسمالية واالشتراكية والقوية. وقد عبر االستاذ ريمون آرون عن ىذا الواقع الجديد بقولو: "
"، فاالمبرالية أصبحت سمة العصر السائد في جتمع الصناعيىما وجيان لعممة واحدة ىي الم

 ىذه الدول المتطورة.
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 :اختر اإلجابة الصحيحة تمارين:
السمطة المطمقة لمدولة وىي  تمثل -1 الميبرالية

رادتيا ىي القانون. مركز السمطة  وا 
تذوب السمطة في شخص القائد  وفييا

الذي يعتبر تجسيدًا لمشعب وليس 
 .ممثاًل عنو

   

ىي فمسفة تمجيد الحرية الفردية بأبمغ  -2 التوتاليتارية
معانييا، حيث يتقدم الفرد فييا عمى 

 الدولة وبقية الفئات االجتماعية
 
 

 اإلجابة الصحيحة:
ىي فمسفة تمجيد الحرية الفردية بأبمغ معانييا، حيث يتقدم الفرد فييا عمى الدولة : الميبرالية

 .وبقية الفئات االجتماعية
رادتيا ىي القانون. السمطة المطمقة لمدولة وىي مركز السمطة تمثل التوتاليتارية: تذوب  وفييا وا 

 .السمطة في شخص القائد الذي يعتبر تجسيدًا لمشعب وليس ممثاًل عنو
 

78 



 الوحدة التعميمية 

  الطريقة أو المنهج في البحث العمميأهمية  -1
 الكممات المفتاحية:

المنيج  –تصنيف مناىج البحث العممي في السياسة  –تعريف مناىج البحث العممي في السياسة 
 .والتقنية

 
 الممخص:

العموم االجتماعية ال يوجد منيج خاص في البحث العممي لعمم السياسة، فعمم السياسة ىو أحد 
التي تتداخل مع بعضيا بحيث يصعب فصل إحداىا عن األخرى، والتي تخضع لذات المناىج 

 .في البحث العممي
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارف الطالب بمناىج البحث العممي في عمم السياسة. 
 تحديد ماىية مناىج البحث العممي في عمم السياسة وأنواعيا.  
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 محاولة تعريف وتحديد  - أ
قد يكون من المبالغ فيو جدًا الزعم بوجود منيج خاص بعمم السياسة. فيذا األخير، فضاًل عن 
حداثة نشأتو بصورة مستقمة، ال يعدو كونيأحد فروع العموم االجتماعية التي تتميز بتداخميا مع 

 معقدة بحيث يصعب فصل إحداىا عن االخرى.بعضيا البعض، وتشابكيا بصورة 
 

ولذا يمكن القول بأن ىذا العمم قد إستفاد من مراحل التطور التي قطعتيا العموم االجتماعية 
ستعان بمعظم طرقيا ومناىجيا لتوضيح القواعد واألسس  االخرى في ميدان البحث العممي، وا 

يعتبر الوسيمة الوحيدة التي تسمح لنا  التي يرتكز عمييا، خصوصًا وأن المنيج، كما ىو معموم،
 ببمورة الشكل العام ألي عمم كان. فما ىو المنيج وكيف يمكن تعريفو؟

 
المنيج، بشكل عام، ىوذلك النشاط الفكري الذي نقوم بو، إنطالقًا من فرضيات أو مبادئ 

ىي محور  معينة، بغية الوصول الى ىدف محدد يؤدي، برأينا، الى الحقيقة. وبما أن الحقيقة
 حركتو، ومبرر وجوده، فان ال بد لو من التمتع بصفتين أساسيتين ىما : الشمولية والعقالنية.

 
نما  وتعني الشمولية بأن المنيج ال يقتصر عمى موضوع خاص لدراستو والتعرف عميو، وا 

، بيد يمكن إستخدامو في كافة أعمال الفكر، سواء تمك النابعة من العقل نفسو كالقضايا الطبيعية
أنو، وبالرغم منيذه الخاصية اليامة جدًا من الناحية النظرية، ال بد لنا من لفت االنتباه الى أن 
المناىج تختمف العموم تبعًا لمغايات التي تسعى الى تحقيقيا، والمسائل التي تريد البرىان عمى 

، ولذا ال يجوز صحتيا. فقد يكون منيج ما فعااًل في إطار أحد العموم، وعديم الجدوى خارجو
القول بوجود منيج واحد صالح لكل العموم بدون استثناء. فما ينطبق عمى العموم الطبيعية أو 
التطبيقية اليصح، بالضرورة، في العموم االجتماعية النظرية. ومن ىنا، فاننا ال نستطيع مثاًل 

وتطورىا عمى التي تسمح لنا بالتعرف عمى النباتات وخصائصيا  -تطبيق مناىج عمم النبات
الرياضيات، أو التاريخ، او عمم النفس ألخ. وفي نفس السياق عمينا تجنب الخطأ الذي وقع فيو 
الرياضيون عندما إعتبروا بأن المنيج العممي ىو ذلك المستخدم في العموم التطبيقية لوحدىا. 

قيقة العممية اليمكن فالوسائل المعرفية، الفكرية والحسية، التي يستخدميا االنسان لموصول الى الح
 أن تقتصر عمى ميدان لوحده دون غيره من الميادين االخرى.
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وكي يكون المنيج عمميًا ويخدم الغرض الذي إستخدم ألجمو، فغنو يجب أن يمتاز أيضًا 
بالعقالنية. أي يعتمد عمى المالحظة، والتجربة، والتحميل بصورة موضوعية، بمعزل عن كل 

يمكن أن تترك تأثيرًا معينًا في شعور أو ال شعور الباحث. وبدون ىذه المفاىيم المسبقة التي 
الموضوعية، التي تعني التجرد التام، ال يكون ثمة منيج بالمعنى العممي لمكممة. إال أن االشكالية 
التي تعترضنا في ىذا المجال ىي التالية: إذا ما كنا قادرين عمى التحمي بمثل ىذه الموضوعية 

لمقوانين الطبيعية باعتبار أن أحاسيسنا ومشاعرنا الذاتية التؤثر في شيء عمى عند دراستنا 
مجراىا، فالى أي مدى نستيطع إدعاء ذلك في العموم االجتماعية. ومنيا عمم السياسة، وىي 

 القائمة عمى إرادة االنسان ومن صنعو؟
 

" موضوعية مطمقة في مجال العموم االجتماعية بصفة عامة ال يمكننا الحديث عنأي أننا "
ألن االعتبارات الشخصية لمباحث بصورة مباشرةأو غير مباشرة في طريقة إختيار النماذج التي 
يدرسيا، او في عممية إختيار العينات االجتماعية التي يستطمع مواقفيا حول موضوع معين، الى 

 .1ما ىنالك من أمور قد تقمل الى حد بعيد منمقاييس الموضوعية العممية
ىنا تتضح لنا أىمية المواصفات التي يجب أن يتميز بيا الباحث العممي، والتي يمكن  ومن

 تمخيصيا بما يمي:
 أ. االلتزام بالحقيقة العممية دونسواىا.

 ب. إمتالك درجة عالية من الوعي تسمح لو بالغوص في عمق المسائل المطروحة.
 .2ج. التمتع بتمك المقدرة عمى التطور الذاتي

آخر أن شخصية الباحث ومقدرتو عمى إستيعاب القضايا المطموب معالجتيا ىما  أي، بكالم
شرطان واجبا التحقيق لمتوصل الى النتائج العممية الصحيحة، ال سيما إذا ما إعتبرنا بان البحث 

 العممي ينطمق من مبادئ ومسممات تفترض:
 . عدم إعتبار أي أمر صحيحًا ما لم يكن كذلك بوضوح.1
 لعقبات، التي يمكن أن تعترضنا، من أجل التوصل الى حمول ليا.. تجزئة ا2

                                                   

 .43موسوعة العموم السياسية، مرجعسابق، ص . أنظر 1
 .55-47، ص1663، منشورات دار الطميعة، بيروت «المنيجية والسياسة». أنظر د. ممحم قربان: 1
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. التدرج في فيم المسائل من االسيل الى االصعب، وفيم العالقة التداخمية والسببية التي 3
 تربط بين كل ظاىرة وأخرى.

 . تقديم براىين منطقية لمداللة عمى صحة النتائج التي توصمنا الييا.4
 

ومات الى اعمى درجة ممكنة، فان االقتراب من المنيج العممي في وبدون التمسك بيذه المق
 العموم االجتماعية يصبح أمرًا عسير المنال.

 

 تصنيف مناهج البحث  - ب
ختالف تكوينيم الذىني، ومداركيم المعرفية. وعمى ىذا  تتعدد مناىج البحث بتعدد الباحثين، وا 

نما عنمناىج متنوعة األساس فاننا ال نستطيع الكالم عن منيج واحد في  العموم االجتماعية، وا 
 يمكن تصنيفيا عمى الوجو التالي:

 
 Analyse et Synthèse. مناهج التحميل والتركيب 1

يعتبر التحميل والتركيب من العناصر االساسية ألي منيج. فيما ينجمان عن طبيعة الفكر 
 االنساني ويعتبران كقانون لتطور ىذا الفكر.

يعني أن الذكاء االنساني يتممس االشياء أواًل بشكل عام، ثم يعمد الى  L'analyseوالتحميل 
تركيز االنتباه عمى أحد ىذه االشياء، ويقوم بعممية تفكيكو الى أجزاء. ىذه العممية التفكيكية 

 نسمييا التحميل.
عيا أما العممية االساسية التي تقتصر عمى فيم العالقة القائمة بين ىذه االجزاء، ومن ثم جم

 في شيء عام أو أساسي، فانيا تسمى التركيب.
 

ومن الصعب الفصل أو التمييز بين التحميل والتركيب. وىما ينقسمان من حيث التصنيف الى 
عمميات تجريبية ومنطقية. فعمميات التحميل والتركيب التي نقوم بيا من خالل المالحظة نسمييا 

 كر فاننا نسمييا منطقية.تجريبية. أما تمك التي نقوم بيا من خالل الف
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وقد عرف تاريخ الفكر االنساني مراحل تحميمية وأخرى تركيبية. في األولى، كان العمماء أو 
الباحثون يستشعرون الحاجة لدراسة الوقائع الخاصة، ومالحظة خصائصيا وقوانينيا دون ربطيا 

 بمبادئ عامة.
 

التفاصيل، وجمع كل موادىا من أجل بناء وفي الثانية كان ثمة حاجة لمتنسيق بين كل ىذه 
وحدة العمم. وىكذا يمكن تسمية القرن الثامن عشر بقرن التحميل ألنو عمم ىذه الطريقة أو المنيج 
وحقق بواسطتو نتائج باىرة وال سيما في ميدان العموم التطبيقية. بيد أن ىذا ال يعني أبدًا أن القرن 

 المذكور لميعرف مناىج عممية أخرى.
 

والتحميل والتركيب ضروريان لبعضيما، وال بد من إجتماعيما لتكوين المنيج الكامل. وليس 
ثمة تركيب لم يسبقو تحميل. فالحقيقة مثاًل مركبة. إال أنو ال يمكن معرفتيا إال بعد دراستيا 
ل وتحميميا من مختمف الزوايا والوجوه. ولذا يجب أن يكون التحميل كاماًل بمعنى إمتداده الى ك

ال فان التركيب لن يستطيع إكتشاف عالقة عناصر الموضوع ببعضيا البعض  أجزاء الموضوع، وا 
إن لم تكن لديو معرفة وافية بيا كميا، فالتحميل الناقص يجبر التركيب عمى االستناد الى 
فرضيات معينة لسد الثغرات المنيجية، ولذا فان بإمكاننا القول بأن التركيب الصحيح ىو الذي 

 كز عمى التحميل المتكامل.يرت
 Déduction et Induction. مناهج االستنتاج واالستقراء 2

االستنتاج ىو شكل من أشكال التفكير يقتصر عمى تحديد حقيقة خاصة عن طريق إستنباطيا 
 من مبدأ عام موجود سابقًا.

ي السبيل وعندما يكون الشيء المراد تحديده قاباًل لمرصد بصورة مباشرة، فان المالحظة ى
ذا ما كنا ندرك إحدى خصائص ىذا الشيء، ونمتمك عنو بعض المعطيات،  الوحيد لمراقبتو. وا 
فان عمينا معرفة ما إذا كنا بواسطة ىذه المعطيات نستطيع ربطو بمبدأ عام تتحد فيو الصفة 

عن  المطموبة مع الصفة المعروفة. وعندما يصح ىذا األمر، فانو يصبح بمقدورنا آنذاك أن نؤكد
. فنحن نقول Déductionالخاص ما نعرفو عن العام، وىذا ما نسميو باالستنباط أو االستنتاج 

 مثاًل بأن االنسان فان، وأن فالنًا ىو انسان، لنصل الى النتيجة بأن فالن فان.
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واالستنتاج ليس عممية بدائية. ألنو، نستخرج معرفة الخاص من العام، فان عمينا ان نكون قد 
ستخالص حزنا  مسبقًا، عمى معرفة العام. وعندىا فقط نستطيع عدم دراسة االفراد بحد ذاتيم، وا 

 معرفة إحدى خواصيم من الخواص المعروفة بشكل عام.
 

وتأتينا مبادئ االستنتاج عن طريقين. فإما انيا موجودة لدينا، باعتبارىا مبادئ مطمقة وثابتة، 
ما أننا نستخرجيا وىي التي يمنحنا إياىا العقل كالقول مثالً   بأن كل ظاىرة تفترض سببًا، وا 

 بواسطة المالحظة، والتجربة، والمقارنة وغيرىا.
 

ويستند االستنتاج الى ثالثة أفكار أساسية : فكرة المبدأ العام، والمعطيات المتوفرة، والنتيجة 
 المستخمصة.

ف، وفي نفس المواد، فإن ذات أما االستقراء فإنو يقوم عمى المبدأ القائل بأنو : في نفس الظرو 
 اآلثار تنتج عن ذات االسباب.

 
ويتداخل االستقراء مع االستنتاج في عالقة وثيقة بحيث أن الثاني ال يمكن أن يوجد بدون 

 االول، وأن األول يجب أن يطبق ويتم التحقق من صحتو بواسطة الثاني.
 Méthodes quantitatives et qualitatives. المناهج الكمية والكيفية أو النوعية 3

في أذىاننا عن طريق عنصرين أساسيين: العدد والحجم. والعدد ىو  qualitéتتكون الكمية 
مجموعة وحدات متمايزة، أي أنو يتضمن في اآلن نفسو مفيوم الفردانية، ومفيوم التواصل بين 

كميتو مفيوم  أجزائو، إذا كان يتكون من أجزاء، ومفيوم االنقطاع. فالرقم واحد يتضمن في
الفردانية. مثمما يتضمن مفيوم التواصل عندما نقسمو الى ثالث أو أرباع أو أخماس ألخ، كما 

 يتضمن مفيوم االنقطاع عندما يؤخذ لوحده بدون أي عنصر آخر.
 

واالعداد موجودة في الطبيعة بمعزل عن الفكر، كالقول مثاًل أن زىرة معينة ليا أربعة أو 
 كنا قادرين عمى إحصائيا أم ال.خمسة أوراق، سواء أ
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فإنيا كل ما يستخدم لتحميل طبيعة شيء ما، وكل ما لو عالقة ليس  qualité أما النوعية 
نما بالطريقة التي ىو عمييا أكان ذلك في إطار فردي، أم في إطار جماعي  فقط بوجود الكائن. وا 

 مع كائنات مشابية.
 

يا األشياء والكائنات. فعندما نقول مثاًل بأن حجرًا النوعية ىي تمك الصفة التي نحدد من خالل
قد وقع في مكان ما، فإن ىذا األمر يعّبر عن حادثة، لكن عندما نصف ىذا الحجر بالكبير أو 

 الثقيل، فاننا نضفي عميو صفة نوعية.
 

وال بد من التمييز بين نمطين من النوعيات، األول يشكل جوىر الكائن وىوما نسميو المادة، 
والثاني صفة مضافة الى األول وممتصقة بو، وال يمكن فيمو بدونيا. كأن نقول مثاًل عن فالن 

 بانو طويل القامة أو صغيرىا، أو أنو ذكي أو حساس ألخ.
 

وبالرغم من العالقة بين الكم والكيف بإعتبارىما وجيين لحقيقة واحدة، فان ىناك إختالفًا 
 بينيما عمى مستوى المناىج.

 
يدل عمى درجة تطور الشيء والمرحمة التي وصل الييا أو درجة كثافة خصائصو فالكم "

الجوىرية، وكذلك حجمو وكتمتو... والمناىج الكمية ىي تمك التي تشتمل عمى قياس أو عمميات 
 .3"حسابية أو عالقات عددية

 
 المناىج الكيفية ال تشتمل عمى عد أو قياس، وانما تأخذ في االعتباروبالعكس فإن "

الخصائص والفروق الكيفية بين االشياء... وىي تستخدم غالبًا في معالجة كثير من الموضوعات 
السياسية، في حين تستخدم المناىج الكمية في المسائل المتعمقة أساسًا بالوحدات النمطية كبيرة 

 .4"العدد كالناخبين
 

                                                   

 .53. أنظر، موسوعة العموم السياسية، مرجع سابق، ص 1
 .54. المرجع السابق، ص 2
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 Méthode comparée. المنهج المقارن 4
فنا التي تدخل الفكر تمقائيًا، في حين يبقى بعضيا مجيواًل إذا ىناك العديد من مواضيع معار 

 Laلم نحاول إكتشافو. إن ىذا البحث من أجل االكتشاف ىو ما نسميو بالمقارنة 
comparaison  وعندما يقوم الفكر بعممية المقارنة، فإنو يركز االنتباه عمى شيئين في اآلن

ذن سوى االنتباه المزدوج الممزوج بالرغبة لفيم نفسو. من ىذا المنظور فان المقارنة ليست إ
عالقة معينة بين االفكار التي تستحوذ عمى عقمنا. وىي عمل إرداي يمارس تأثيرًا بينًا عمى 
تكوين األفكار، حيث أنيا تولد معظم أفكارنا، وتساىم في توضيحيا. أي أنيا الشرط الضروري 

ن ىذه االفكار ىي التعبير عن الخصائص المشتركة ألفكارنا العامة الناجمة عن التجربة. وبما أ
لكمية من االشياء، فان ىذه االفكار ال يمكن ان تتكون بدون مقارنة عدة أمور أو مسائل بين 

 بعضيا البعض.
 

ويستخدم المنيج المقارن، بصورة واسعة، في عمم السياسة، حيث يتصدى لدراسة االنظمة 
حية ىذه المؤسسات، ومفعول القرارات الصادرة عنيا. السياسية، وتكوينيا، ومؤسساتيا، وصال

وىومنيج سائد عمومًا في دول الغرب الصناعي، حيث تعمق أىمية خاصة عمى العوامل التي 
 تمعب دورًا ممحوظًا في تطور المؤسسات السياسية القائمة، وانماط السموك السياسي.

 
 La méthode etla techniqueالمنهج والتقنية   -ج

من الخطأ االعتقاد بأن المنيج ىو التقنية، إذ ثمة فرق أساسي بينيما بالرغم من تالزميما 
وعدم إمكان تصور أحدىما بدون اآلخر. فالمنيج ىو موقف واضح تجاه موضوع محدد، 
ومحاولة منظمة لتفسير ىذا الموضوع وشرحو من الناحية النظرية، في حين أن التقنية ىي 

دارك ما نصبو اليو. وفي ىذا الوسيمة العممية أو  التطبيقية التي تساعدنا عمى بموغ غاياتنا وا 
السياق يعتبر أميل دوركيايم، بأن عمم االجتماع ال يستطيع االرتقاء الى التعميم بشكل 
موضوعي، أو أن يتطور كعمم إال من خالل المجوء الى مناىج نموذجية، أي الى تقنيات واضحة 
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رجاعيا الى عدد محدد من ومحددة تسمح بتصنيف الوق ائع االجتماعية ضمن أطر معينة، وا 
 .5النماذج

وغالبًا ماترتبط التقنية بطبيعة الموضوع المراد درسو. فنحن، مثاًل، ال نستطيع التعرف عمى 
مدى إنعكاس سوء الوضع االقتصادي في بمد ما عمى المواقف السياسية لمناخبين دون المجوء 

، وسؤال الناس عن نواياىم االنتخابية. كذلك ال يمكننا Sondagesالى استطالعات الرأي 
التقرير بان إقتصاد بمد ما قد شيد نموًا ممحوظًا خالل فترة معينة من الزمن دون الرجوع الى 
جراء عممية  االحصائيات المتوافرة لدينا عن مختمف القطاعات خالل مراحل زمنية سابقة، وا 

 القائمة في نياية الفترة التي ندرسيا. تحميل ليا، ومقارنتيا بالمعطيات
إن الصفة االساسية لمتقنية ىي إرتباطيا الوثيق بموضوع المعرفة، كما يقول االستاذ جورج 
بيردو. فالعقل يبتكر المنيج، أما الواقع فإنو يفرض التقنية. والمنيج يتدخل عندما يحاول العقل، 

ء صورة ممموسة لمواقع في إطار نظام المزود بحصيمة أدوات البحث )أي التقنيات(، بنا
 .6متماسك

من ىنا ندرك األىمية الكبرى التي ترتدييا التقنية في عممية البحث العممي. فيي تحدد لنا 
الوسائل التي عمينا إستخداميا في عمميات المالحظة، والتجريب، والتحميل، وتجنبنا، الى حد 

 تؤدي الى نتائج مغموطة.كبير، مزالق الوقوع في اخطاء كبرى يمكن أن 
 

ويتفق الباحثون في العموم االجتماعية عمى تقسيم تقنيات البحث الى قسمين أساسيين : األول 
يتعمق باألفراد والجماعات، وتدخل فيو التحقيقات، والمقابالت، واالختبارات، والثاني يتخذ طابعًا 

الى تفسير المعطيات والحصول  تحميميًا ينطمق من وضع االفتراضات، وتصنيف النماذج وصوالً 
 عمى النتائج.

 
  

                                                   

 .La Sociologie, éd. Marabout, Belgique, T2, P: 317. أنظر :           1

 . أنظر :2
Georges Burdeau: «Méthode de la science politique», éd. Dalloz, 1959, p:10-11 
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 تمارين:

 
 :أشر إلى الجمل الصحيحة فيما يمي

 .تعتبر مناىج االستنتاج و االستقرار من أىم مناىج البحث العممي .1
 .تعتبر مناىج التحميل والتركيب من أىم مناىج البحث العممي .2
 .يعتبر منيج الخاص من أىم مناىج البحث العممي .3
 .المقارن من أىم مناىج البحث العممي يعتبر منيج .4

 1.2.4الصحيحة رقم اإلجابة 
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 وسائل البحث العممي -2
 
 

 الكممات المفتاحية:
 .المقابمة –استطالعات الرأي  –مصادر البحث العممي  –وسائل البحث العممي 

 
 الممخص:

تعتبر استطالعات الرأي من أىم وسائل البحث العممي المباشرة وتتنوع مصادر البحث العممي 
كالمحفوظات والصحافة والوثائق التسجيمية , والمقابمة تعتبر من أىم الطرق في  الوثائقية

 .الصحافة المعاصرة
 

 األهداف التعميمية:
 ومصادره  تنمية معارف الطالب بوسائل البحث العممي في عمم السياسة. 
 في عمم السياسة  تحديد أىمية مصادر البحث العممي. 
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 مصادر البحث الوثائقية  - أ
 وتتناول عدة مصادر هامة منها:

 :( المراحل1
ال بد لمباحث في موضوع معين من إمتالك قدر كبير من المعرفة حول ىذا الموضوع يسمح 
لو بتحديد المراحل التي قطعتيا األبحاث السابقة، والثغرات العممية التي تضمنتيا، والخطوات 

في ىذا المجال. أي أن عميو، قبل كل شيء، تحديد المشكمة البحثية الواجب إتخاذىا لسد النقص 
براز أىمية تناوليا والتطرق الييا. ومن المفيد جدًا لمباحث في ىذا  عمى ضوء الوقائع القائمة، وا 
المجال أن يطمع عمى المراجع والكتابات النظرية المتعمقة بموضوع بحثو. فيذه المراحل تشكل 

ثرائيا بمزيد من التحميالت، أداة ال غنى عنيا لم باحث توفر لو التأكد من المنطمقات المعرفية، وا 
مثممًا تؤمن القاعدة النقدية التي يمكن أن ينطمق منيا لدحض أو إثبات وجيات النظر السابقة، 
وتطويرىا عمى ضوء آخر المستجدات العممية. والواقع أن مراجعة ىذه الكتابات النظرية تسيل 

في عمق المسألة المطروحة دون الوقوع في التعميم، مثمما توفر عميو الكثير من لمباحث الغوص 
 الوقت والجيد الذي ال بد لو من بذليما في حال االكتفاء بمعارفو الذاتية فقط.

 
 Les archives( االرشيف أو المحفوظات 2

عموم تشكل المحفوظات مصدرًا ىامًا من مصادر المعمومات االساسية، وال سيما في ال
 المحفوظات الرسمية، والمحفوظات الخاصة. :االجتماعية وىي تقسم، بصورة عامة، الى قسمين

المحفوظات الرسمية، ىي الوثائق التي تتعمق بمؤسسات الدولة )وزارات، إدارات ألخ...( عمى 
شتى أنواعيا، وتتضمن سجاًل مكتوبًا لسير ىذه المؤسسات وعمميا، وال سيما في الميدان 
السياسي والعسكري. ولذا، فإن المحفوظات المتعمقة بوزارة الخارجية، أو وزارة الدفاع أو الداخمية 
ترتدي أىمية خاصة لجية المعمومات التي تتضمنيا، وال سيما بالنسبة لمقرارات أو المواقف التي 

 تترك تأثيرًا مباشرًا عمى الحياة العامة في البالد.
في معظم دول العالم الثالث ومنيا سوريا، من مشكمة التنظيم وتعاني المحفوظات الرسمية، 

 والمحافظة عمييا. إذ غالبًا ماتتعرض لمتمف أو الضياع لسبب أو آلخر.
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أما في الدول المتطورة،حيث ىناك إىتمامًا ممحوظًا بالمحفوظات الوطنية التي تحظى بدرجة 
ى الباحثين تتعمق بصعوبة إطالعيم عمى عالية من الرعاية والتنظيم، فان المشكمة التي تطرح عم

ىذه الوثائق قبل مرور فترة طويمة من الزمن عمييا تقارب الخمسين عامًا، األمر الذي ينزع عنيا 
 طابع الحداثة والجدة.

 
أما المحفوظات الخاصة فيي تمك المتعمقة باألحزاب، أو النقابات، أو الجمعيات. أو األفراد. 

الييا بسيولة. إما إلمتناع ىذه الييئات إراديًا عن الكشف عنيا وىي أيضًا يتعذر الوصول 
ما لعدم وجودىا بشكل منظم بكل بساطة.  ووضعيا بتصرف الباحثين، وا 

 
 ( الصحافة:3

تكتسب الصحافة أىميتيا من كونيا وثيقة يومية تسجل فييا أحداث الساعة عمى مختمف 
تماعية وغيرىا. ولذا فإنيا تعتبر مصدرًا وثائقيًا الصعد، السياسية، والعسكرية، واالقتصادية، واالج

أساسيًا يقدم المعمومات المتوافرة حول مختمف األحداث. ومع أن االستاذ موريس دوفرجيو يتساءل 
عما إذا كانت تنقل الوقائع بدقة، أو تنقميا كميا، ويرى أن ثمة إمكانية لتشويو الوقائع في 

قديم، فانو، مع ذلك، يعتبر الصحف ذات قيمة وثائقية الصحافة، من خالل السياق وطريقة الت
كبرى، وال سيما بالنسبة لممراحل التاريخية التي ال يمكن فييا الوصول الى المحفوظات الرسمية، 

 واالطالع عمييا.
 

 :وتتوزع الصحافة بشقييا المكتوب، والمحكي )عبر محطات الراديو والتمفزيون( عمى قطاعين
العام، أو الرسمي، يمتمك في األنظمة الشمولية سيطرة كاممة عمى وسائل عام وخاص. فالقطاع 

االعالم، كما يمتمك في بعض االنظمة الميبرالية، كفرنسا مثاًل، سمطة شبو تامة في وسائل 
االعالم المرئية والمسموعة، األمر الذي يطرح عمينا، والحالة ىذه، مسألة الموضوعية في نقل 

 .1االخبار وتحميميا
 

                                                   

 :. أنظر1
Brimo Albert: «Les methods des sciences sociales» éd. Montchréstien, paris 1972 p: 

115-121. 
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فضاًل عن ذلك، فان الدولة، أيًا كان نظاميا، ىي التي تقوم بإصدار "الجريدة الرسمية"، التي 
 تتضمن القوانين، والمراسيم، والقرارات، ومختمف أنواع المعمومات الرسمية.

وتعكس الصحافةعادة مدى التطور الذي بمغو مجتمع ما في ميدان حرية الرأي والتعبير عنو. 
في تكوين الرأي العام كما ىو معروف، األمر الذي ييم مباشرة الباحث  وتمعب دورًا بارزاً 

 االجتماعي والسياسي.
 
 :( المصادر األخرى4

 :وتشتمل عمى
وىي عديدة، ومتنوعة، تضم كل ما لو عالقة بحياة االنسان: كاألدوات  :األدوات واألشياء -1

س تيالكيا، واألدوات المنزلية االقتصادية المستخدمة في الحصول عمى شتى المنتجات وا 
)كااللبسة، واالثاث، واالواني وغيرىا(، وأدوات الحرب، والعبادات، واالدوات السياسية كالشعارات، 
والرموز الخ... فيذه االدوات واالشياء تسمح لمباحث بالتعرف الى المستوى الثقافي الذي بمغتو 

م التقني في التطور االجتماعي أي حضارة من الحضارات، وفيم الدور الذي يمعبو التقد
 والسياسي.

 
وىي أيضًا تعكس مستوى رقي األمم والشعوب. فالحالة التعبيرية  الرسوم والمنحوتات: -2

)بواسطة الرسم أو النحت( كانت، وال تزال، إحدى الطرق التي نكتب بيا تاريخ معتقداتنا، 
و من كنوز مادية وتصويرية، وطموحاتنا االجتماعية والسياسية. فإىرامات مصر وما تضمنت

وتمثال فينوس، ولوحة غير نيقا لمرسام االسباني الراحل بيكاسو، ليست سوى صفحات في التراث 
االنساني، تعكس مدى تطور الفراعنة والرومان، مثمما تجسد االثار العميقة التي خمقتيا الحرب 

 االىمية في ذاكرة الشعب االسباني.
 
السينما، والتسجيالت الصوتية، والصور الفوتوغرافية، وىي تشكل ك :الوثائق التسجيمية -3

مصدرًا ىامًا من مصادر البحث السياسي واالجتماعي. فنحن قد نتعرف أكثر، من خالل االفالم 
الوثائقية، عمى الحماس اليائل الذي كانت تبّثو خطابات ىتمر في الشعب االلماني، مثمما يمكن 
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ثائق التصويرية، عمق المأساة التي تركتيا الحرب العالمية أن نستوعب، من خالل نفس الو 
نما في معظم دول العالم.  الثانية، ليس في ألمانياوحدىا، وا 

 
وأخيرًا، ال بد من االشارة الى اىمية الخبرة والمعرفة في دراسة الوثائق وتحميميا. فيذه األخيرة، 

ذاتيًا بالنسبة لموثائق الخاصة. ولذا يقتضي سواء أكانت مكتوبة أم مسجمة، غالبًا ما ترتدي طابعًا 
األمر الكثير من الدقة والحذر، في حالة االستناد الييا، لمتمييز بين الرؤية الذاتية والموضوعية 
لالحداث لدى مؤلف الوثيقة. فمن المعروف أن رجال السياسة عامة يدونون في وثائقيم الخاصة 

مثمما يقوم اآلخرون باألمر نفسو في ما يختص  إنطباعاتيم، وآرائيم الخاصة عن األحداث،
بالتسجيالت الصوتية، ألم يقل السينمائي والكاتب الفرنسي جان كوكتو "أن السينما ىي مداد من 

 .2ضوء أكتب بو ما أشاء"

 Les sondages d'opinionإستطالعات الرأي   - ب
خالليا قياس المواقف وىي من وسائل البحث االجتماعي العممي المباشرة، التي نستطيع من 

حول حدث معين، والتنبؤ بردود الفعل المحتممة تجاه ىذا الحدث. ولذا يعمق الباحثون 
 االجتماعيون أىمية كبرى عمى ىذه الوسيمة التي ينصحون بإستخداميا بكثير من الدقة.

الذي يجري بناء عمى إستمارة  enquêteوتتم إستطالعات الرأي عادة من خالل التحقيق 
تتضمن عددًا معينًا من األسئمة، المصاغة بطريقة تقنية، حول  questionnaireبيانية إست

الموضوع المطموب بحثو. ويمكن أن تكون كمية، تتناول شريحة واسعة من األفراد، أو نوعية 
 تتناول فئة محددة مسبقًا بحسب معايير خاصة.

 
والصحة  La fidélitéاالمانة ويجب أن ترتكز التحقيقات عمى عنصرين أساسيين: الدقة أو 

. وتعني الدقة أو االمانة التوصل الى نفس النتائج من خالل تحميالت La validitéأو السالمة 
متعددة لموضوع البحث. أما الصحة والسالمة، فانيا الخاصية التي تؤكد لنا تطابق التحميل مع 

 .3ياالواقع، أي عندما يقدم لنا صورة دقيقة عن الظاىرة التي ندرس
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ونظرًا ألىمية التحقيقات كوسيمة في البحث االجتماعي العممي، فانو يجب تحضيرىا بشكل 
جيد، فنحن ال نستطيع القيام بتحقيق فعال، إال إذا كنا عمى معرفة تامة بالموضوع الذي نريد 
، دراستو، واالىمية التي نعمقيا عميو، ومطمعين في األن نفسو عمى الدراسات التي أجريت حولو

أو حول المواضيع االخرى التي ليا عالقة مباشرة بو. وعمى ىذا األساس يتم تحديد موضوع 
طاره ووضع عدد معين من االفتراضات التي تسمح بالتوقف عند القضايا اليامة. وىذه  البحث وا 
العممية، أي وضع االفتراضات ىي التي تسمح لمباحث باعتماد  العقالنية، في عممو، إلدخال أو 

 .4بعاد بعض الوقائع ذات المغزى بالنسبة لمموضوع المطروحإست
وصفة االستطالع )كمي أم نوعي( ىي التي تحددمدى ضيق أو إتساع العينة االجتماعية، 
ونوعيتيا ومدى تمثيميتيا النسبية لمواقع المدروس، مثمما تفرض الى حد بعيد تقنية إعداد االسئمة. 

ما عن طريق الصدفة  وىناك طريقتان الختيار العينة: إما عن طريق الحصة النسبية أو الكوتا، وا 
. العينة بواسطة Echantillon choisi au hasardوىو ما يسمى عادة بالعينة العشوائية 

الكوتا أو الحصة النسبية تعني أن خطة التحقيق تحدد لكل باحث عدد االشخاص الذين عميو 
د المطموب إستجوابو داخل كل فئة إجتماعية، شخص مثاًل( كما تحدد لو العد 111إستجوابيم )

 أو مينية أو غيرىا.
أما إختيار الصدفة، وىو يقوم عمى حساب االحتماالت، فانو ينطمق من مبدأ أن لكل شخص 
موجود في الفئة االجتماعية، المراد إجراء التحقيق عمييا، نفس حظوظ االعضاء اآلخرين 

ضمن العينة المزمع تكوينيا لتمثيل الفئة المذكورة. الموجودين داخل ىذه الفئة، في أن يكون 
ختيار الصدفة يمكن أن يتم عمى أساس لوائح إسمية، أو رقمية تتعمق بمنطقة معينة، أو عمى  وا 

 .5أساس جغرافي )شارع، حي، مدينة، قرية ألخ(، او ميني، أو إجتماعي، أو غير ذلك
، أو األسئمة. وال بد من أن Le questionnaireوبعد تكوين العينة يتم تحضير االستبيان 

تكون االسئمة واضحة ومتناسبة مع المستوى الثقافي لالشخاص الذين تطرح عمييم. وبما أن 
االستبيان ىو وسيمة لممراقبة وجمع المعطيات، فان عمينا أن نطبق مواصفات الدقة والسالمة 

 عمى كل واحد من االسئمة الواردة فيو.
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أمانة االستبيان ىو ان يكون ثمة نموذج واحد يطرح عمى كل  والشرط األول لدقة أو
ال فغنو ال يمكن، في الحالة المعاكسة، جمع األجوبة أو  االشخاص الذين يتم إستجوابيم، وا 

 مقارنتيا.
 

ويمكن إستخدام االسئمة المباشرة )ىل تعتقد بأن...( أو االسئمة غير المباشرة )كتمك المتعمقة 
 وب بداًل منسؤالو عن دخمو الشيري أو السنوي(.بمستوى معيشة المستج

 
غير  -موافق -ال -إما مغمقة وتقتصر االجابة فييا عمى )نعم :واالسئمة عمى ثالثة أنواع

ما مروحية تفسح في المجال أمام المستجوب لالختيار بين  -ال إجابة -موافق ال أعرف ألخ( وا 
ما مفتوحة )كيف تقيمون الو   ضع الفالني...(عدة إجابات ممكنة، وا 

كذلك تراعى في عممية وضع االسئمة: بساطتيا، وتسمسميا، وترابطيا مع بعضيا البعض، 
والوقت الزمني الذي يمكن أن تستغرقو االجابات عنيا. وىذه مسألة ىامة جدًا، ألن العدد الكبير 

يرب، من من االسئمة الطويمة مثاًل قد يحظى باجابات مختصرة أو سريعة، أو بكل بساطة بالت
 الرد عمييا بسبب ضيق الوقت.

نما أيضًا بالنسبة  والزمن المخصص لالستبيان ليس ىامًا فقط بالنسبة لمشخص المستجوب، وا 
لمباحث الذي يقوم باعداد دراسة حول مواضيع تحتمل تطورات سريعة خالل فترة زمنية محددة 

 .6ابية ألخ...()كالتعرف عمى اتجاىات الناخبين وتبدليا خالل المعركة االنتخ
 

 L'interviewالمقابمة   -ج
المقابمة ىي إحدى طرق العمل االساسية المستخدمة في الصحافة المعاصرة، إال أنيا ليست 
تحقيقًا صحفيًا )ريبورتاج( وال مجرد دردشة أو حديث، بل اداة مراقبة في البحث السياسي 

. وىي وسيمة فعالة لجمع المعمومات 7واالجتماعي تتطمب من الذين يستخدمونيا إنضباطًا كبيراً 
 حول موضوع معين، وال سيما إذا لم يكن ثمة وثائق يعتد بيا حول الموضوع المذكور.

                                                   

 :. أنظر1
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 شخصية وتوثيقية. :والمقابالت نوعان
 المقابالت الشخصية ىي التي تتناول المستجوب في حياتو، وآرائو، ومواقفو الذاتية.

المستخدمة غالبًا في االبحاث السياسية، فانيا تقوم عمى سؤال أما المقابمة الوثائقية، وىي 
المستجوب عن اآلخرين )أشخاصًا أم احداثًا( لمعرفة رأيو فييم. وتفرض المقابمة الوثائقية نفسيا 
في عممية البحث السياسي ألسباب عديدة تعود لندرة الوثائق، او عدم إمكانية الحصول عمييا أو 

فإنيا تعتبر مصدرًا ثريًا لممعمومات، وال سيما عندما تتم مع أشخاص  ألية أسباب أخرى، ولذا
شيدوا أحداثًا  معينة، او ساىموا في صنعيا. أي أن أىميتيا تكمن في ما يمكن أن يتولد عنيا 
من تفاسير، أو شروحات، أو كشف عن أمور محددة كان ليا تأثير ما في مرحمة معينة من 

 المراحل.
  :بيد أن ىذه المقابالت تتضمنـ من جية أخرى، سمبيات تكمن في ما يمي

. تخوف بعض أعضاء النخبة من االدالء بما لدييم من معمومات، وبصفة خاصة في 1"
 المجتمعات التي ال تتوفر فييا حرية الرأي.

 . ميل النخبة، في بعض األحيان، الى المبالغة في الدور الذي قاموا بو.2
ن جاء ىذا عمى حساب دقة .ميل بع3 ض اعضاء النخبة الى تبرير تصرفاتيم حتى وا 

 المعمومات التي يقدمونيا.
. عدم صدق المعمومات التي تقدميا النخبة في بعض االحيان رغبة منيم في حماية أنفسيم 4

 .8او حماية آخرين"
لمقابمة، ولتذليل ىذه العقبات ال بد من توافر صفات معينة في المستقصي الذي يدير ا

كالمقدرة عمى خمق جو معين من الثقة مع المستجوب، والمعرفة العميقة بالموضوع التي تسمح لو 
بإدارة المقابمة بطريقة تتيح لو الحصول عمى ما يريد من معمومات، والميارة في تفادي المواقف 

صال مع الحرجة التي يمكن أن تؤثر إجابات الشخص اآلخر. أي أن عميو إمتالك موىبة االت
 االخرين.

ويرى االستاذ موريس دوفرجيو بأن ىذا النوع من المقابالت يجب أن يمعب دورًا أساسيًا في 
عمم السياسة، ألن ىذا العمم يدرس السمطة، وألن ىؤالء القادة أو السياسيين ىم الذين يمتمكون 

 .9ىذه السمطة 
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تبيان عمى مستوى االعداد وبشكل عام، ليس ىناك فوراق كبرى بين تقنية المقابمة واالس
واالىداف. والتمايز الوحيد بينيما يبرز عمى مستوى االسموب، أو الطريقة التي تدار فييا كل من 
العممتين. ففي الوقت الذي يكون فيو الباحث مجبرًا عمى التقيد بحرفية االسئمة الواردة في 

و بطرح أسئمة إضافية، أو اإلستبيان وعدم الخروج عنيا، فان المستجوب يمكن أن يسمح لنفس
غير متوقعة، لم تكن واردة إبان عممية التحضير لممقابمة. ولذا يمكن القول، بأن المرونة التي 
تتمتع بيا ىذه الوسيمة االستطالعية تجعل منيا آداة أساسية، في ميدان البحث العممي، والسيما 

 في العموم السياسية.
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 غايات البحث العممي -3
 
 

 الكممات المفتاحية:
أنماط رصد األفراد  –أشكال القياس  –قياس المواقف  –  االختبار -غايات البحث العممي

 .نتائج البحث العممي –والجماعات 
 
 

 الممخص:
جوىرىا عمميات اختبار وقياس لردود الفعل اإلنساني تجاه إن وسائل البحث العممي تتضمن في 

موقف معين أو حدث ما. لذا رأى بعض الباحثين ضرورة التركيز عمى ىاتين المسألتين في 
 .العموم االجتماعية ومنيا عمم السياسة

 
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارف الطالب بغايات البحث العممي في عمم السياسة. 
 االختبار والقياس في األبحاث السياسية تحديد أىمية. 
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 عمى صعيد رصد األفراد والجماعات -أ
رأينا، في الباب السابق، كيف أن المقابالت واالستبيانات تشكل وسيمة فعالة في معرفة تكون 
الرأي العام، والوقوف عمى درجة تطور مواقف االفراد والجماعات. والحقيقة أن ىذه الوسائل 

جوىرىا، عمميات إختيار وقياس لردود الفعل االنساني تجاه موقف معين، أو حدث تتضمن، في 
ما. ولذا، رأى بعض الباحثين أن من الضروري التركيز عمى ىاتين المسألتين، في العموم 
االجتماعية ومنيا عمم السياسة، بإعتبارىا أدوات أساسية تسمح بإستكشافجوانب جديدة منشخصية 

أكد منيا من خالل الوسائل السابقة. ومن ىنا، فان عممية مراقبة االفراد ال ألفرد لم نستطع الت
 يمكن أن تكتمل، من الناحية العممية، إال من خالل المجوء الى االختبارات وقياس المواقف.

 
 Le test. االختبار 1

حد بالتعريف البسيط، االختبار، "ىو وسيمة من التجارب التي نقوم بيا لالقتراب الى اقصى 
نما إشارات عن 1ممكن من معرفة االشياء أو االشخاص" . إال أنو "ال يقدم لنا معرفة مباشرة، وا 

ىذا السموك، أو ىذا الرأي، أو ىذه الشخصية". ولذا، فان من الجوىري ضمان التقاطع بين 
 االشارة أو الداللة وبين الشيء ذو الفحوى أو المغزى.

ق باالىمية والمعرفة، ومنيا ما يتناول الشخصية االنسانية واالختبارات عمى أنواع، منيا مايتعم
بحد ذاتيا، وىي تستخدم، عامة، في عمميات إختيار الموظفين في المؤسسات العامة والخاصة، 
وفي تطويع العسكريين في مختمف أنواع االسمحة. إال أن المجوء الى ىذا االجراء ال يزال ضيقًا 

الى الفريق القائم بين طبيعة العمل السياسي، وطبيعة الوظائف في عمم السياسة. ولعل ذلك يعود 
أو المين االخرى. فاختالف السياق السياسي بين بيئة وأخرى بسبب العوامل االقتصادية أو 
االجتماعية، يجعل من الصعب تمامًا إعتماد نموذج إختبار عام يطبق في مختمف الحاالت أو 

 معظميا.
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سياسة تجاه إستخدام ىذه الطريقة في االبحاث السياسية. غال أن وىذا ما يفسر تحفظ عمماء ال
ذلك لم يمنع البعض من القيام بمحاوالت تجريبية في ىذا المجال لتحديد ردود فعل االفراد، أو 

 .2لمعرفة إنتماءاتيم أو إلتزاميم بمواقف يسارية أو يمينية
 :. قياس المواقف2

بواسطة التجربة، ويمارس تأثيرًا حيويًا عمى الموقف ىو "إستعداد ذىني أو عصبي منظم 
سموك األفراد تجاه األشياء أو األوضاع التي يرتبطون معيا أو بيا". وىو يتميز عنالرأي بثباتو. 
فالرأي ىو عرضي، ومعزول، في حين أن الموقف يرتبط بعناصر أكثر إستقرارًا في سموك 

نف3الفرد جتماعية، ونظرًا . ويعبر الموقف عنتوجو، ويرتبط بمشاعر وا  عاالت، وبعوامل فردية وا 
الىمية المواقف في القضايا والتصرفات السياسية فقد تم المجوء الى قياسيا وتصنيف كثافتيا، 

 كميًا ونوعيًا.
والقياس ىو عممية مقارنة تسمح بالتعرف الى مواقف شخص معين، بالنسبة ألفراد آخرين. 

 وىناك عدة أشكال لمقياس منيا:
 L'échelle de Bogardusوغارديس أ( سمم ب

لدراسة االحكام المسبقة العنصرية وقياس كثافة المواقف الوطنية.  5295الذي إستخدم في 
وىو يقوم عمى بناء يتضمن سبعة أسئمة تدور كميا حول محيط واحد. "ويطمب من الشخص 

 :فئة المعنية بالسمماالجابة، بوحي من مشاعره فقط، عما إذا كان يقبل أن يكون لو بين أفراد ال
 . أقارب بالزواج أو المصاىرة.5
 . أصدقاء شخصيون في ناديو.9
 . جيران في الشارع الذي يسكنو.3
 . زمالء في العمل.4
 . مواطنون في بمده.5

                                                   

. كإختبااار بروشانسااكي بعاارض سمساامة ماان الصااور عمااى األفااراد مااأخوذة ماان الصااحافة اليوميااة وتمثاال مشاااىد 1
اضااراب، أو احااتالل مصااانع، أو مشاااجرات. أو كمحاولااة فااروم لتصااور إختبااار يقااوم عمااى نفااس المبااادئ وموجااو 

التااي تصااب فااي نفااس  .I.F.O.Pلموقايااة النفسااية فااي النزاعااات الدوليااة. وأيضااًا دراسااة مؤسسااة االبحاااث الفرنسااية 
 االتجاه.

 .232أنظر بيذا الصدد بريمو البير، المرجع السابق، ص 
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 . سياح في بمده.6
 . أو يحظر عمييم االقامة في بمده.7

عنموقفو من كل عرق أو ويضاف الى كل ىذا طمب الى الشخص المستجوب يقضي بالتعبير 
جنسية بمجموعيا، دون األخذ بعين االعتبار لمعالقات الشخصية، السمبية أو االيجابية، ببعض 

 .4أفراد ىذه الفئة"
 

 L'échelle de Thurstoneب( سمم ثورستون 
ويعتبره البعض كنوع من التطوير لطريقة بوغاديس ألنو يظير كتقنية عامة لبناء مقاييس 

ارك في تصميم المقياس عدد من اعضاء المجتمع موضع الدراسة. وبحسب ىذه ويش 5لممواقف
عبارة مثاًل( تعكس تنوع  511الطريقة، فان الباحث يقوم بوضع عدد كبير من العبارات )

االتجاىات المتعمقة بموضوع البحث. ثم يتم اختيار عدد من المحكمين بطريقة عشوائية )حوالي 
 7نقطة تتراوح بين مؤيد من  55ويعطى لكل محكم مقياس من محكمًا من مجتمع البحث(. 51
، ومجموعة من البطاقات يطبع عمى كل منيا 5الى  5، وغير مؤيد من 6، ومحايد 55الى 

إحدى العبارات. ويطمب من كل محكم أن يفحص عالقة كل عبارة بالموضوع وأن يضعيا ضمن 
، واالقل 55ثر تأييدًا لمموضوع في الدرجة السمم وفي الدرجة التي تتوافق مع تقييمو ليا )األك

وىكذا...(، الى أن يتمكن الباحث من الحصول عمى تقييم كل محكم لكل  51تأييدًا في الدرجة 
 عبارة.
 

وقد إستخدم سمم ثورستون في الواليات المتحدة لقياس المواقف السياسية المختمفة. كما 
 العام من الحرب. لقياس الموقف 5231في عام  Dorbaإستخدمو دوربا 

 
وبالرغم من دقتو، فان السمم المذكور يتطمب الخضوع لقواعد معقدة وقاسية إذا ما أردنا 

 .6الوصول الى جردة عالية من الدقة

                                                   

 .242. أنظر بريمو البير، المرجع السابق ص 1
 .245-243ص . أنظر بريمو ألبير، المرجع السابق، 2
 .74. موسوعة العموم السياسية، المرجع السابق، ص 1
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 L'échelle de Likertج( سمن ليكرت 

وىو مقياس بسيط جدًا يتكون من مجموعة من العبارات تتطمب حكمًا تقييمًا من جانب أحد 
عن طريق ذكر رأيو بخصوص كل عبارة، التي يحدد المقياس درجة معينة لإلجابة  المستجوبين

 عنيا عمى الشكل التالي:
 5  يوافق بشدة

 4  يوافق
 3  ال رأي لو
 9  يرفض

 5  يرفض بشدة
، عن 7ثم تجمع الدرجات الرقمية وتقسم عمى عدد العبارات من أجل الحصول عمى مفيوم ما

يفة، واالبقاء عمى تمك ذات العالقة الواضحة مع الموقف طريق إستبعاد االجابات الضع
المدروس. وقد استخدم ليكرت مقياسو ىذا لمقيام بتحقيقات حول االممية، واالمبريالية، ومشكمة 

 .8السود في الواليات المتحدة االميركية
 

 L'échelle de Guttmanد( سمم غوتمان 
المرتبة بدقة، بحيث أن المشاركة في  وىو سمم تسمسمي يرتكز عمى جممة من االفتراضات

إقتراح من مستوى معين يفترض بالضرورة المشاركة بإفتراضات من مستوى أدنى. فعندما نسأل 
أحد االشخاص عما إذا كان يحمل شيادة جامعية مثاًل، فان السؤال يتضمن بالتالي حصول ىذا 

 .9الشخص عمى الشيادات االدنى، وبحسب التسمسل
المذكور ينطمق من إفتراض وجود عالقة ترابطية بين بعض انماط السموك.  أي أن المقياس

وعدم وجودىا في البعض اآلخر إذا لم يتم إحترام القاعدة التسمسمية بترتيب العالقة الترابطية 
بدقة. فممارسة النشاط السياسي عن طريق إحدى المؤسسات السياسية كاألحزاب، وتسمم ميام 

                                                   

 .74. نفس المرجع، ص 2
 .246. بريمو البير، المرجع السابق، ص 3
 .292. موريس دوفرجيو، المرجع السابق، ص 4

102 



فترض أن الشخص المعني قد مارس بالتأكيد نشاطًا إنتخابيًا، وشارك كبرى في ىذه المؤسسة ي
في العممية االقتراعية. في حين أن المشاركة في ىذه العممية ال تفرض بالضرورة االنتساب الى 

 .10حزب أو مؤسسة سياسية أو تحمل مسؤوليات معينة فييا
 

 االنماط المختمفة لرصد األفراد والجماعات  -ب
من التجربة اليادفة لمالحظة واقع معين ودراستو من أجل تحديد مواصفاتو،  الرصد ىو نوع

وقوانينو، وغاياتو. والمالحظة ضرورية في كل أنواع العموم. ال بل أنيا نقطة االنطالق والبداية 
لكل عمم. وىي تساىم مع العقل في تكوين العمم. المالحظة تعطينا الخاص، والعقل يكتشف 

 شاف ىو الذي يرفع معطيات المالحظة أو التجربة الى مستوى العمم.العام، وىذا االكت
وكما ىو معروف فان ىناك عموم تمعب فييا التجربة دورًا كبيرًا مثل العموم  التطبيقية. وعموم 
يكون لتدخل العقل فييا أثر أكبر من معطيات التجربة، كالعموم النظرية أو االنسانية. لكن ال بد 

ال ألي عمم نظري من ا العتماد عمى الرصد أو المالحظة. والدخول في الطريقة االختبارية، وا 
فانو يغامر بدخول مجال ال نيائي من االفتراضات. وابتداء من المحظة التي نقوم بيا بطرح 
إفتراضات أو مبادئ عشوائية عمى أنفسنا لنحاول من خالليا إستخالص الحقيقة، بدون دراسة ما 

 ل أبدًا الى المبادئ العممية الصحيحة.ىو موجود، فاننا لن نص
ويعمق الباحثون أىمية كبرى عمى دراسة الظواىر االجتماعية، عمى مستوى االفراد 
والجماعات، من خالل الرصد أو المالحظة باعتبارىا وسيمة لجمع الوقائع، ودراستيا، وتحميميا. 

رة السياسية، الفردية والجماعية، وال تخرج الدراسات السياسية عن ىذا االطار. فنحن نراقب الظاى
باعتبارىا ظاىرة مجتمعية قبل كل شيء. إال أنيا ليست مطمقة. فيي تخضع لقواعد ومواصفات 
تتغير، وتتبدل بحسب الزمان والمكان. ولذا فإنو ليس بمقدورنا أبدًا تعميم خصائص فئة معينة 

الخاصة التي ترافق تشكل  من الفئات االجتماعية عمى بقية الفئات األخرى، بسبب الشروط
 وتكّون كل مجموعة إنسانية.
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 وتصنف الجماعات، بصورة إجمالية، عمى ضوء المقاييس التالية:
 . الحجم )فئة واسعة أم ضيقة(.5
 . الديمومة )فئة ثابتة أم عرضية(.9
 . طريقة التكوين )فئة تطوعية، فئة موجودة أصاًل أم فئة مفروضة(.3
 )فئة منظمة، منظمة وغير متالحمة(.. التالحم الداخمي 4
 . طبيعة العالقات الفردية وكثافتيا.5
 . الوظائف بالنسبة لمفرد.6
 . العالقات مع المجتمع الكمي.7
 

ويرى االستاذ بيردو بان الدراسة العممية لمسوكيات تفترض توافر شرطين: القناعة بضرورتيا، 
يات التي تخضع لممراقبة داخل فئتين: االولى والوسائل المادية الالزمة ليا. كما يصنف السموك

عفوية ومستقمة عن الباحث وتتناول تصرفات االفراد العادية، والثانية إصطناعية تتم بفعل تدخل 
 .11الباحث عبر المقابمة، أو إستطالع الرأي الخ

 
منظمة  وبرأيو، فان المراقبة العممية ال يمكن أن تكون خاضعة إلليام الباحث، باعتبارىا عممية

يجب أن تتم وفق تصورات معدة مسبقًا، وصالحة لعدد كبير من الناس. كما يجب، والحالة ىذه، 
تجاوز مستوى الحاالت النفسية الفردية من أجل دراسة التأثير المحتمل لمعوامل الخارجية في 

 .12سموكيات االشخاص المبحوثين
ل التحقيق األخرى كالمقابمة ويميز بعض الباحثين بين عممية الرصد أو المراقبة وأشكا

واالستبيان وغيرىا. فيذه االخيرة تسجل مواقف وآراء االفراد في فترة معينة، بينما تتوجو عممية 
 الرصد لمراقبة الواقع بكل تعقيداتو، وكما ىو دون أي تعديل فيو من جانب الباحث.

                                                   

 Pierrette Rongère, op. cite, p:93-94                                  :. أنظر1
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يدف ىو الذي يحّدد وترتبط عممية المراقبة، من حيث الشكل، باليدف الذي نسعى اليو. فال
الجماعة التي ندرسيا، والوسائل التي نستخدميا. وتتأثر تقنية البحث، عادة، بعنصرين أساسيين: 

 .13مساحة األرض الخاضعة لعممية المراقبة أو التحقيق، ودرجة القياس التي نريد الوصول الييا
 وتنقسم عممية المراقبة من حيث  المضمون الى ثالثة أنواع:

 
قبة االولية أو االستكشافية، وىي تتمخص بالتعرف الى المشاكل المطروحة، وتحديد المرا -أ

مواصفاتيا، من أجل العمل عمى وضع الخطة المالئمة لمواجيتيا. وىذه خطوة أولية، ضرورية، 
 بإتجاه المراقبة المعمقة.

 
أساسي، وتقضي باالجابة عمى تساؤل  ،diagnosticالمراقبة التحميمية أو التشخيصية  -ب

وتحميل العوامل التي أدت الى قيام المشكمة المطروحة. كالقول مثاًل بان نسبة النجاح كانت 
متدنية جدًا في أحد الصفوف الدراسية. وىنا ال بد من التعرف عمى أسباب ىذا الوضع، وتحميل 
ظروف الدراسة، وتشخيص االسباب في ما إذا كانت تعود الى صعوبة المناىج، أو طريقة 

 تدريس، أو مستوى الطمبة أنفسيم.ال
 
، وتعني إخضاع الفئة أو الجماعة المبحوثة الى Expérimentationالمراقبة التجريبية  -ج

 Lewinتجارب معينة لمعرفة ردود فعميا حيال وضع معين من األوضاع. وقد إتبعيا العالم لوين 
لمعرفة تأثير المناخات  الذي إختار ليذا الغرض مجموعة من األطفال في سن الحادية عشرة

االجتماعية كالديموقراطية، والتسمط، او الالمباالة عمييم. وبنتيجة التجربة توصل الى المالحظات 
 التالية:
أن المناخ الديموقراطي يسيل إنتاجية المجموعة، ويطور وضعيا الجسدي، ألنو يشجع  -5

 مية والخارجية.عمى المبادرة الفردية والجماعية، ويقمل من التوترات الداخ
 أن المناخ التسمطي يزيد من التوترات والمشاعر العدائية تجاه المجموعات االخرى. -9
أن مناخ الالمباالة يبعد، الى أقصى حد، الفكر عن الجسد ويقضي عمى فعالية المجموعة  -3

 .14التي تتجو والحالة ىذه الى التفكك
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 تتم بطريقتين: اما من حيث الشكل، فان عممية المراقبة يمكن أن

 
، وىي العممية التي Observation-participation المراقبة من خالل المشاركة :األولى

تعني مشاركة الباحث في حياة المجموعة التي يدرسيا بحيث يندمج فييا لدرجة تنسى فييا 
نما كواحد من أعضائيا  .المجموعة بأنو غريب عنيا، وأنو موجود فييا، ليس كمراقب خارجي، وا 

 
وىذا النمط من التحقيقات أو الدراسات شائع جدًا في ميدان االنتربولوجيا، وبعض ميادين عمم 
االجتماع. وتبرز صعوبتو في الحقل السياسي عندما يتعذر عمى الباحث الدخول الى قمب 
مجموعات سياسية معارضة والسيما عندما تكون في بداية نشاطيا، أي في مرحمة العمل السري. 

 ما يريد الباحث التصدي لدراسة سموك جماعة مغمقة كمجمس الوزراء مثاًل.أو عند
ويتوجب عمى الباحث الذي يقوم برصد جماعة معينة ودراستيا التصرف بكثير من الذكاء، 
عترافيا بو. فمن البدييي أال تقبل أية  والمباقة، والحذر، حتى يتمكن من إكتساب ثقة المجموعة، وا 

 وجود شخص غريب فييا. مجموعة، بسيولة تامة،
 

كذلك، فان الباحث الذي يتوصل الى االندماج في حياة المجموعة، أال يتخطى حدودًا معينة 
من التماثل مع ىذه المجموعة بحيث ينسى اليدف الذي دفعو لمعيش معيا، كأن يمضي فترة 

ة، التي ىي طويمة من الزمن داخل ىذه المجموعة، أو أن يتساىل بمقاييس الموضوعية، والعممي
 أساس لكل دراسة جادة.

 
المراقبة من خالل مشاركة المبحوثين أنفسيم، وىذا نوع من المراقبة الداخمية الذاتية،  :الثانية

إذا صح التعبير، يتم المجوء اليو عندما يتعذر عمى أي باحث غريب عن المجموعة الدخول الييا 
ألسباب دينية، أو سياسية، أو إجتماعية، أو غيرىا. وتقضي ىذه الطريقة أن يقوم ىناك نوع من 

تعاون بين الباحث من جية، وبين عضو أو أكثر من داخل المجموعة يدركون أىمية ومعنى ال
 الدراسة المطموبة، ويقومون ىم بأنفسيم بالمراقبة العممية.
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بيد أن المشكمة التي تطرح والحالة ىذه ىي درجة الموضوعية التي يمكن أن تسود مالحظات، 

ي يمكن أن يعبروا فيو عن مواقف تحميمية عممية بعيدة أو انطباعات ىؤالء المراقبين، والمدى الذ
إلى أقصى حد ممكن عن المشاعر واالحاسيس الذاتية الناجمة عن العالقة العضوية، الجسدية 

 والروحية، القائمة بينيم وبين المجموعة المذكورة.
 

 نتائج البحث العممي  -ج
تفسير الظواىر التي تمت  إن غاية البحث العممي ىي الوصول الى نتائج معينة تتوخى

دراستيا، ووضع التوقعات الممكنة حوليا. وأىمية النتائج تنبع ليس فقط من كونيا المرحمة 
نما أيضًا من إعتبارىا  االخيرة من الخطة المنيجية التي قام الباحث بعممو عمى أساسيا، وا 

د والمراحل. ولذا، فان من المرتكز الذي يتم االستناد اليو في عممية إتخاذ القرار عمى شتى الصع
 الطبيعي أن تمر صياغة النتائج بطورين أساسيين:

األول تصنيفي، ويتمخص بفرز االجابات التي تم الحصول عمييا في المقابالت أو 
االستبيانات، وتحديد المؤشرات الدالة عمى متغيرات معينة في عممية المسح أو التحقيق 

 االجتماعي.
تفسير ىذه المعطيات بطريقة عممية واضحة، وممموسة عبر  والثاني تحميمي ييدف الى

 االساليب التالية:
أ( إما بواسطة التعميم الذي يقول بأن الظواىر التي تطورت في الماضي بناء عمى خصائص 
معينة ستظل تتطور في المستقبل بنفس االسموب طالما لم يطرأ اي تغير جوىري عمى ىذه 

أسموب يبحث عن أصل الحاالت المدروسة من خالل العودة  الخصائص أو المواصفات. أي أنو
الى السوابق، أي الى التواصل الزمني، من أجل فيم الوضع الحالي. وىو أسموب مستخدم جدًا 
في عمم النفس يعتمد عمى فكرة التطور أو التأثير الوراثي، كما ىو مستخدم في عمم االجتماع 

 خي.والسياسة حيث يستند الى التفسير التاري
ما عن طريق دراسة مفاعل االرتباط القائم بين الظواىر، والذي يشير الى أن التبدالت،  ب( وا 
أو التغييرات الحاصمة في ظاىرة معينة ليا تأثير عمى ظاىرة أخرى. أي أنو تحميل وظيفي يقول 

كل بأن ىناك وحدة في وظيفة المجتمع، وشمولية، وضرورة ليذه الوظيفة، إنطالقًا منبحث دور 
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عنصر من عناصر المجتمع بالنسبة لمكل، ومدى تأثير ىذا العنصر في عمل وتطور بقية 
 العناصر.

ما عن طريق االسموب الرياضي، الذي يمجأ الى المعاجالت الرقمية واالحصائية،  ج( وا 
والمنحنيات والرسوم البيانية، أو الخرائط التفصيمية لتعيين حجم وعمق الظواىر، أي االطالع 

قيقتيا من الناحيتين الكمية والنوعية وقياسيا بصورة دقيقة. وىذا االسموب شائع جدًا في عمى ح
الدراسات والتحقيقات العممية في وقتنا الراىن نظرًا لوضوحو ولالمكانيات الكبرى التي يتيحيا في 

 تممس تطور الظواىر، وتحديد مداىا بصورة واقعية تتطابق وحقيقة االوضاع الميدانية.
ىناك أخيرًا االسموب الديالكتيكي الذي إعتمدتو النظرية الماركسية في تحميالتيا. وىو د( و 

يركز عمى فيم التناقض الحيوي أو الديناميكي القائم داخل الحقيقة االجتماعية. أي أنو يحدد 
إطار التناقضات في قمب الواقع وليس في فكر الفرد آخذًا بعين االعتبار العمق التاريخي 

 المبحوثة. لمظواىر
 

وكما ىو معموم، فان التحميل يمعب دورًا مفصميًا في عممية التقرير ألن صناعة القرار 
)االقتصادي أو السياسي، أو االجتماعي، أو العسكري وغيره( ال يمكن أن تتم إال بعد تشخيص 

ن. دقيق لممعطيات، وقياس أىمية النتائج الممكنة، أو المحتممة التي ستترتب عمى موقف معي
والقرار بمفيومو البسيط، ىو عمل إرادي يعني القيام بأمر ما، أو االمتناع عنو، وييدف إلجراء 
تعديالت محددة، سمبية أو إيجابية، في وضع معين، ويمكن أن يكون فرديًا أو جماعيًا. وتفترض 

ين ونيابة صناعة القرار في الشؤون السياسية قيام أفراد، او مجموعة، بإتخاذ مواقف ممزمة لآلخر 
عنيم إنطالقًا من سمطة شرعية يتم االستناد الييا خالل مرحمة تاريخية معينة. والقرار يكون إما 
معياريًا يحدد قواعد العمل والطرق الكفيمة بالمساعدة عمى إنشاء، وتحضير، وتنفيذ الغايات 

ما معرفيًا يؤمن الوسائل الضرورية لتممس، وتفيم الظواىر االجت ماعية والسياسية المطموبة، وا 
 .15بطريقة أفضل

وىناك عالقة وثيقة بين القرار وعممية إستشراف المستقبل المنظور أو البعيد. فالقرار يحدث 
تغييرًا في إطار المستقبل، والتنبؤ أو االستشراف يتضمن محاولة الكتشاف صورة المستقبل 
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أي قرار بمعزل عن ىذا الجانب إنطالقًا من الوضع الحالي، وباالرتكاز عميو. وال يمكن إتخاذ 
 االحتمالي الذي يحاول تبين ردود الفعل الممكنة ودرجات النجاح أو الفشل في التطبيق.

ومع أن عممية التنبؤ العممي تعتمد "عمى القياس الدقيق، والقدرة عمى ضبط المتغيرات، 
ستخدام االساليب االحصائية، وحساب االحتماالت ار االستكشاف "، إال أنيا تبقى في إط16وا 

النظري لممستقبل إذا لم تقترن بخطوات تقريرية تسمح الى حد بعيد بتوقع المشاكل المحتممة، 
يجاد الحمول المالئمة ليا. وىذا ما يعرف، في عمم السياسة، بالتنبؤات اليادفة. أي اإلجراءات  وا 

في أوضاع مأزقية، التي يعتمدىا صناع القرار في وضع البدائل التي تسمح ليم بتفادي الوقوع 
أو لمواجيات الحاالت المفاجئة وغير المتوقعة. فالسمطة  السياسية الناجحة، والمتنورة، ىي تمك 
القادرة عمى التحكم باالحداث ساعة وقوعيا والسيطرة عمييا بما يضمن مصالح الجماعة 

 .وتطورىا، وليس تمك التي تجد نفسيا واقعة تحت ضغط االحداث، وأسيرة لمجرياتيا
 

  

                                                   

Ency Larousse V 16, p:9844. 

Ency Larousse V6, p: 3676. 

أنظر د. محمد عاطف غيث، "قاموس عمم االجتماع"، منشورات الييئة المصرية العاماة لمكتااب، القااىرة  .1
 .345-344، ص 1979
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 تمارين:
 

  :سمم تسمسمي يرتكز عمى جممة من االفتراضات المرتبة بدقة، ىو
 .سمم بوغارديس .5
 .سمم ثورستون .9
 .سمل غوتمان .3
 .سميم ليكرت .4
 

 3الرقم الصحيح رقم 
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 الوحدة التعميمية 

1-

 

مكونات الدولة

 

 
 

 الكممات المفتاحية:
 –الدولة األمة  -السكاف –اإلقميـ  –العناصر المادية لمدولة  –القواعد الفكرية  –مكونات الدولة 

 .السمطة السياسية -الدولة متعددة الجنسيات
 
 

 الممخص:
التحميالت والدراسات والنظريات التي حاولت التعرؼ إلى ماىية خضعت الدولة منذ نشأتيا لكثير مف 

 .وجودىا والدور المطموب منيا وموقع اإلنساف فييا
 
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارؼ الطالب بمكونات الدولة أو المجتمع السياسي. 
 تحديد ماىية القواعد الفكرية والعناصر المادية التي تتكوف منيا الدولة.  
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 القواعد الفكرية -أ
خضعت الدولة منذ نشأتيا، أي كمجتمع سياسي منظـ، لكثير مف التحميالت والدراسات 
والنظريات التي حاولت التعرؼ الى ماىية وجودىا، والدور المطموب منيا، وموقع االنساف فييا. 

يد لكؿ نشاط سياسي، إذا والحقيقة أنو ال يمكف فيـ طبيعة ومصير االنساف، كمحور أساسي وح
لـ نأخذ بعيف االعتبار كامؿ االوضاع والظروؼ المحيطة بو داخؿ ما يسمى بالنظاـ 

 االجتماعي.
وقد إنقسـ الباحثوف والدارسوف ليذا األمر، أي الدولة والفرد، الى قسميف: فمنيـ مف ركز 

مع السياسي، ومنيـ مف إىتمامو عمى حقوؽ ومصالح االفراد الذيف يؤلفوف جسـ الدولة أو المجت
أنكر وجود اإلنساف كفرد ليدافع عف المجتمع بكميتو، أو باألحرى عف السمطة التي تحمي ىذا 
المجتمع وتحكمو. وكانت النتيجة أف ىؤالء أولئؾ وقعوا في خطأ التقصير بحؽ الفرد والدولة، 

يقة لمعالقة وضحوا بأحدىما عمى حساب اآلخر، في حيف أف المطموب ىو تمؾ النظرة العم
الوثيقة التي تربط الفرد بالمجتمع السياسي، وتحدد آلية عمؿ ىذا المجتمع إنطالقًا مف مصالح 

 أعضائو.
فنحف، كما نعمـ، ال يمكف أف نتصور وجود إنساف سياسي خارج إطار المجتمع كما يقوؿ 

العادات  أرسطو. إال أف إتفاؽ عدد مف األفراد لمعيش معًا، بفعؿ الحاجات المشتركة، أو
المتشابية، أو حتى األصؿ الواحد، ال يكفي النشاء مجتمع مدني أو سياسي أي دولة. ولذا فاف 
صفة الدولة ال يمكف أف تنطبؽ عمى المجتمعات البدائية كالعائالت الكبرى، والعشائر، والقبائؿ. 

ية. فالدولة سمطوية، إال أنيا ال يمكف أف تكوف مجتمعات سياس-فيذه قد تمثؿ حاالت إجتماعية
ليست مجرد تركيب بيف األفراد المرتبطيف ببعضيـ البعض والخاضعيف لسمطة شخص واحد 
نما ىي جسـ منظـ تجري فيو حياة واحدة تحكميا إرادة عامة. أي  يحكميـ في ظروؼ  خاصة، وا 
، أنيا مجتمع متحد في ظؿ قوانيف، وفي حمى مقدرة لسمطة عامة مكمفة بتنفيذ ىذه القوانيف وتمثؿ

 بنظر كؿ فرد، المجتمع باكممو.
 

إف عدـ وجود القوانيف والسمطة القادرة عمى فرض ىيبة ىذه القوانيف وتنفيذىا ينفي صفة 
الدولة، بمعناىا الحديث، عف المجتمع. فبغياب القانوف يصبح الشخص الحاكـ سيدًا مطمقًا، 

نتفاء السمطة القوية جداً  لجعؿ القوانيف تحتـر مف  ويتحوؿ الخاضعوف لو الى مجرد عبيد. وا 
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لى دفع المجتمع أكثر فاكثر نحو التفكؾ  الجميع يؤدي الى إلغاء معنى ىذه القوانيف، وا 
واإلنحالؿ. والقوؿ بالسمطاف أو السمطة لوحدىا ال يعني القوؿ بالدولة. وحتى بوجود قائد أو 

الحفاظ عمييا رئيس فإف السمطاف والسمطة السياسية بقيت مسائؿ شخصية محكومة بضرورات 
 .1وثوريتيا

 
إال أف ال السمطة، وال القوانيف تستطيع الوجود واإلستمرار طوياًل بدوف توفر تمؾ العالقة 
الوجدانية مع عادات، ومشاعر، ومصالح األفراد الذيف تتوجو الييـ، والذيف يجب أف يكونوا ىـ 

التي تشكؿ روح المجتمع، أو  أيضًا مف جانبكـ متحديف بكتمة مف العواطؼ، واألفكار، والذكريات
 األمة نفسيا.

 
االمة، بيف مرحمتيف تاريخيتيف: األولى، ىي  –ولذا يجب التمييز، عند الحديث عف الدولة 

مرحمة التكوف والخروج مف الفوضى وحيازة كؿ العناصر التي تحتاج الييا في وجودىا، وتوحيدىا 
 كميا بالرضى أو بالقوة.

 
ي تصؿ فييا الى نموىا الكامؿ، وتبدأ فييا بوعي وجودىا، وحكـ نفسيا والثانية،ىي المرحمة الت

 بحسب قوانينيا الذاتية، والتمتع بجزء مف القوة أو الخرية التي تكوف قادرة عمييا.
 
 

في الحالة األولى ال يكوف ىناؾ مكاف إال لمحماسة، والقوة، والخضوع األعمى لطغياف القيادة، 
. وفي الحالة الثانية ال تكوف الييمنة ألحد، 2، والقدسية، واالرغاـحيث تتصؼ السمطة بالشمولية

نما  ويخضع الجميع لضرورات العقؿ وموجبات القانوف، وال تعد الدولة إنعكاسًا لشخص الحاكـ، وا 
 تجسيدًا إلرادة المواطنيف في إطار متساو مف الحقوؽ والواجبات.

 لكف، عمى ماذا تقوـ ىذه الدولة؟
                                                   

 . أنظر :1
Henri Lefevre «De l'Etat, l'Etat dans le monde mogerne», coll.10-18,union générale 

d'Editions, paris,1976,p:4. 

 .3. نفس المرجع، ص 1
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لة التي تشكؿ جوىر كؿ تشريع مكتوب؟ أـ عمى القوة، أي الضرورة المادية عمى فكرة العدا
لوضع حد لحالة الفوضى والعنؼ؟ أما أنيا تقوـ عمى مجرد إتفاؽ، إرادي وعفوي، يستمد سمطتو 

 مف قدسية إلتزاماتو؟
 

لقد تعددت النظريات التي حاولت االجابة عمى ىذه التساؤالت. فمنيا مف قاؿ باالصؿ 
ي لمدولة، أي أنيا نتيجة عقد اجتماعي، غير مكتوب، بيف الحكاـ والمحكوميف، كما يرى التعاقد

بعض كبار الفالسفة مف أمثاؿ ىوبس، ولوؾ، وسبينوزا، وروسو، والبعض اآلخر رأى في الدولة 
مجرد نتيجة لمصراع بيف الجماعات البدائية، وأنيا ليست سوى أداة قمع بيد طبقة ضد الطبقات 

ى حد تعبير النظرية الماركسية، وأف ىذه الدولة ستؤوؿ الى الزواؿ عندما تنتيي حالة االخرى عم
الصراع بيف الطبقات. وسواء أكاف وجود الدولة يعود لمجرد حدث طبيعي بمعزؿ عف أي صفة 

، أو أف ظيورىا إرتبط بوجود Carré de Malbergقانونية، كما يقوؿ كاري دي مالبرغ 
مكتوب، الذي أعطى لمجماعات ىيئات أو أجيزة توحد إرادتيا، كما يرى الدستور، الشفيي أو ال

، فاف االمر االكيد ىو اف الدولة والمجتمع المدني ال يقوماف عمى القوة أو Kelsen3كيمسف 
نما أيضًا عمى مبدأ ساـ ال يكوف لمقوة بدونو أي كابح، وال يكوف لإلتفاقات  التعاقد لوحدىا، وا 

 كنيا مف التحوؿ الى عقود دائمة.بمعزؿ عنو أي ضامف يم
 

نما أيضًا االخالؽ بكؿ معنى الكممة. أي، بمعنى آخر،  ىذا المبدأ السامي ليس فقط العدالة، وا 
نما  طمئناف، وا  أنو ال يكفي في الدولة المنظمة جدًا أف يتمتع كؿ فرد بحقوقو ويمارسيا بسالـ وا 

ير قدراتو، والوصوؿ الى اليدؼ يجب أف يتمكف مف إستخداـ كؿ الموارد الضرورية لتطو 
ذا لـ يكف سبب وىدؼ المؤسات  األخالقي لواجباتو. فاذا لـ يكف االفراد واعيف لواجباتيـ، وا 
االجتماعية إعطاءىـ ىذا الشعور، فكيؼ يمكف أف ننتظر منيـ إحتراـ حقوؽ بعضيـ البعض 

لمبدأ واحد يقوـ عميو  بصورة متبادلة. السيما وأف الحقوؽ والواجبات ليست سوى وجوه مختمفة
المجتمع المدني أو السياسي، أال وىو المبدأ األخالقي. وقد أكد أرسطو عمى ىذا المبدأ حيف قاؿ 

المدينة، وأف ىدؼ المجتمع السياسي ىو القياـ بأعماؿ صالحة  –باف الفضيمة ىي غاية الدولة 

                                                   

 . حوؿ ىذه النظريات المختمفة أنظر :2
Georges Burdeau : «Traité de science politique», T2, éd. L.G.D.P, paris 1967, p:8-76. 
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ىدفو األخالقي، والمدفوع وشريفة. مثمما قاؿ ىيغؿ بأف الدولة ىي المجتمع الواعي لوحدتو و 
 لمواصمتيما بإرادة واحدة.

وأخيرًا ال بد مف التنويو بأف المبدأ االخالقي الذي تقوـ عميو الدولة ال يجب أف يمنعيا مف 
حتراميا ضمف أطر العدالة، والحرية، والنظاـ  إستخداـ القوة الضرورية لتأميف تطبيؽ القوانيف وا 

 الحقيقي لألخالؽ. العاـ، التي تترجـ لوحدىا المعنى

 العناصر المادية لمدولة -ب
جغرافية، ولذا فانو يتكوف مف عناصر مادية -المجتمع السياسي ىو تجسيد لحالة إنسانية

 تعكس حقائقو الجوىرية. وىذه العناصر ىي االقميـ، والشعب، والسمطة.
 Le territoireاإلقميم أو األرض أ( 

وجود الدولة، حيث يستحيؿ تصور قياميا بدونو . وىو يشكؿ اإلقميـ الشرط األوؿ مف شروط 
"تمؾ الرقعة مف االرض التي تختص بيا كؿ دولة لتمارس فييا نشاطيا الحيوي عمى وجو الدواـ 
واالستقرار وىو أحد العناصر االساسية لمدولة، وبدونو ال يمكف ألية جماعة ميما أوتيت منكثرة، 

 .4اسي مستقؿ وأف نقوـ كدولة"أو قوة، أو ثروة أف يكوف ليا كياف سي
وتنبع أىمية اإلقميـ مف كونو "الدعامة المادية لمسمطة الحكومية، والمجاؿ الخاضع ليذه 

" أي الحيز الجغرافي الذي تمارس الدوؿ صالحياتيا عميو، وتطبؽ فيو نظاميا السياسي. 5السمطة
يـ حدود واضحة إلقميميا ولذا فاف مف الطبيعي جدًا أف تكوف أولى إىتمامات الدولة ىي ترس

ذا كانت معظـ الدوؿ، وال سيما القديمة  الوطني في مجاالتو الثالث، البرية، والبحرية، والجوية. وا 
منيا، تتمتع بحدود ثابتة ومعترؼ بيا مف قبؿ الجماعة الدولية، فاف المشكمة ال تزاؿ قائمة عمى 

ليا حديثًا، حيث تتداخؿ الحدود مستوى بعض الدوؿ الجديدة، أي تمؾ التي حصمت عمى إستقال
 بيف بعضيا البعض وتشكؿ مجااًل لخصومات سياسية، ونزاعات مسمحة في غالب االحياف.

ولإلقميـ قيمة وجدانية كبرى في نفوس الشعب الذي يقطنو. إذ غالبًا ما يرتبط تحديد اليوية 
منذ مراحؿ متباعدة في  الوطنية ليذا الشعب بالمنطقة الجغرافية، أو االرض التي يتواجد عمييا

                                                   

 .324-321، ص1992. أنظر د. عمي صادؽ أبو ىيؼ "القانوف الدولي" منشورات منشأة االسكندرية 1
 . أنظر :1

Louis Cavaré «Le Droit international public», éd. A. Pédone, T1, Paris 1967, p: 321. 
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التاريخ، ال سيما وأف ىذه االرض تضـ تراثو، وذكرياتو، وتمنحو ذلؾ الشعور الخاص باالماف 
سيامو في الحضارة اإلنسانية.  واإلستقرار الذي يحتاجو في مسيرتو نحو التطور والتقدـ، وا 

لمناقشة صالحيات الدولة  ونظرًا إلرتباط الدولة باإلقميـ، فقد أفرد القانوف الدولي حيزًا كبيراً 
عمى إقميميا لمعرفة الحدود التي تتوقؼ عندىا ىذه السمطة. وفي ىذا المجاؿ يورد االستاذ لويس 

 ، ثالث نظريات لكبار الفقياء.Louis Cavaréكافاريو 
 
، وىي ترى بأف االقميـ ىو موضوع territoire-objetالموضوع  –. النظرية االولى، اإلقميـ 1

سمطة الدولة مثمما أف الممؾ الخاص ىو موضوع التممؾ مف االفراد. وكما يستطيع الفرد 
التصرؼ بممكو كما يشاء، كذلؾ تستطيع الدولة التصرؼ بإقميميا بدوف أي تقييد خارجي 

ىو أنيا ال تميز بيف  Labandإلرادتيا. وخطأ ىذه النظرية التي قاؿ بيا الفقيو االلماني الباند 
سمطة الدولة التي تنبع مف القانوف العاـ، وبيف حؽ الممكية الذي يخضع لمقانوف المدني. كما أنيا 
تخمط بيف مفيوـ السيادة، ومفيوـ سمطة الدولة عمى أراضييا، وتسمح حتى بالتنازؿ لمغير عف 

 قسـ مف أراضي الدولة عمى حساب الجماعة التي تعيش فييا.
 
، وتقوؿ بانو ال يمكف فصؿ االقميـ  Territoire-sujetالعنصر  –نظرية الثانية، اإلقميـ . ال2

عف الدولة بإعتباره احد العناصر المكونة ليا. فاالقميـ ىو الدولة نفسيا كما نراىا داخؿ حدودىا 
وي بغض النظر عف إتساع أو ضيؽ الرقعة التي تقوـ عمييا. وقد قاؿ بيذه النظرية المفكر النمس

 .Jellinekجيمينيؾ 
 
، وقد أخذ بيا المفكر الفرنسي ميشو Territoire - limiteالحد  –. النظرية الثالثة، اإلقميـ 3

Michoud  نما ىو فقط اإلطار الذي تظير فيو الذي يرى باف االقميـ ليس مادة لسمطة الدولة، وا 
سمطة الدولة. فالدولة تستطيع، داخؿ ىذه السمطة. واإلقميـ يمعب دورًا رئيسيًا ىنا ألنو يشكؿ حدًا ل

ىذا الحد، فرض نفسيا كما تشاء، في حيف أنيا تصبح عاجزة عف ذلؾ كميًا خارجو أي أف 
 .6الحدود ىي الخط الفاصؿ الذي ال تستطيع الدولة إجتيازه لممارسة سمطتيا

                                                   

 .L.Cavaré,op. cite, p: 323-324. أنظر :                                        1
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والودياف،  وبمناسبة الحديث عف الحدود ال بد مف االشارة الى أف الحدود الطبيعية )كالجباؿ،
نو عندما تفصؿ صحراء كبرى  واالنيار(، ىي التي تعتمد في ترسيـ الفواصؿ بيف دولة وأخرى، وا 
بيف دولتيف أو أكثر فانو يتـ المجوء الى االساليب اليندسية في ترسيـ الحدود عف طريؽ تعيينيا 

 عمى الخرائط.
 

حدد بعد مسافة معينة لمحدود المائية، أما بالنسبة لمحدود البحرية، فاف القانوف الدولي العاـ لـ ي
أو المياه اإلقميمية التي يمكف أف تتراوح بيف إثني عشر مياًل ومئتي ميؿ بحري بحسب قدرة الدوؿ 
عمى حماية إقميميا المائي. وىنا، فإف المسألة الوحيدة التي تـ االتفاؽ عمييا في ما يختص 

ة عمى الجوؼ القاري، أي تمؾ المنطقة الموجودة بالمياه اإلقميمية ىي أف لمدولة السيادة الكامم
 داخؿ المياه االقميمية والتي يعتبرىا الفقياء إمتدادًا طبيعيًا لمبر أو اليابسة.

وفي ما يتعمؽ بالمجاؿ الجوي، فاف مف المتعارؼ عميو بأف لمدولة السيادة عمى المنطقة مف 
تكف دولة حبيسة أي بعيدة عف شاطئ  الجو التي تعمو مباشرة إقميميا البري والبحري )إذا لـ

البحر وال تمتمؾ منافذ عميو( وىذا ما يعرؼ في القانوف الدولي بإسـ المجاؿ الجوي الداخمي أو 
الوطني، في حيف تبقى طبقات الجو العميا، أو الفضاء الخارجي مفتوحة اماـ كؿ الدوؿ بال 

 إستثناء.
 

أو الكبيرة، ال يؤثر في وضع الدولة مف ومع أف حجـ اإلقميـ، مف حيث المساحة الصغيرة 
الناحية القانونية كوحدة سياسية مستقمة، إال أف ىناؾ فوارؽ ىامة عمى شتى الصعد بيف الدوؿ 
ذات المساحة الشاسعة، وتمؾ ذات المساحة الضيقة. فالمساحة تمعب ىنا دورًا رئيسًا في قوة 

مف الناحية العسكرية، أو ثروات إقتصادية  الدولة، والسيما عندما تتضمف مواقع إستراتيجية ىامة
 تشكؿ عنصرًا في غنى الدولة وقوتيا.

 
وبسبب تأثير الحتمية الجغرافية )دور المناخ، طبيعة األرض، حجـ الموارد المعدنية وغيرىا( 
عمى موقع الدولة عمى الساحة السياسية الدولية، والتي أكدىا نابوليوف بونابرت بقولو "أف سياسة 

 Frédérieتقوـ في جغرافيتيا"، فقد قاـ بعض العمماء االلماف، وعمى رأسيـ فريدريؾ راتزؿ الدوؿ 
Ratzel  .بدراسة العالقة بيف الجغرافيا والسياسة، وشرح سياسة الدوؿ بحتمية العوامؿ الطبيعية"
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مدى، فقوة المدولة، كما يقوؿ راتزؿ، تخضع لعالقتيا بالمكاف الذي يجب رؤيتو مف ثالث زوايا: ال
والموقع، والشكؿ الخارجي. وقد ميز راتزؿ، عمى صعيد االرض، بيف موقع البمد، ومداه، وحدوده. 
والشعوب الكبرى برأيو، ىي تمؾ التي تمتمؾ حس المدى. وبالنتيجة، فاف الحدود تكوف قابمة 

ي ظؿ لالتساع أو االنكماش بحسب ديناميكية الشعب المعني بالمسألة. وقد قادت ىذه االفكار، ف
 ".7الرايخ الثالث، الى نظرية "المجاؿ الحيوي الخطيرة"

 
 La populationب( الشعب أو السكان 

السكاف ىـ العنصر االساسي الثاني في تكويف الدولة ومبرر وجودىا. وكما ال يمكف تصور 
دولة بدوف أرض، كذلؾ ال يمكف تخيؿ وجود ىذه الدولة بدوف شعب. فيذا األخير ىو الذي 

 الجماعة السياسية التي ينبثؽ منيا النظاـ.يكوف 
وعمى غرار تبايف مساحة األرض، فاف عدد السكاف ال يمعب أي دور في الوضع القانوني 
والسياسي لمدولة. فنحف قد نجد دولة يتجاوز عدد سكانيا المميار إنساف كالصيف، مثمما قد نجد 

تنوع فئات السكاف مف دولة ألخرى. دولة أخرى ال يتعدى عدد سكانيا بضعة آالؼ. ويمكف اف ت
فتكوف متقدمة في السف، كما ىي الحاؿ في معظـ دوؿ أوروبا، أو شابة، كما ىو واقع األمر في 

 كثير مف الدوؿ النامية.
 وينقسـ السكاف الى ثالثة أنواع : الوطنيوف، واالجانب، واالقميات.

ط الدـ، أو عنصر اإلقامة )جنسية الوطنيوف ىـ أولئؾ الذيف يحمموف جنسية الدولة بفعؿ رواب
االرض(، وىـ يشكموف الغالبية العظمى في الدولة. وتقوـ بعض الدوؿ بالتمييز، عمى صعيد 

 Leالتمتع ببعض الحقوؽ كالترشيح لالنتخابات، وممارسة الوظيفة العامة، بيف المواطف 
Citoyen  الذي يمتمؾ جنسية الدـ، وبيف الوطنيLational سية األرض، حيث الذي يمتمؾ جن

 تشترط مرور فترة زمنية معينة، خمس أو عشر سنوات، لموصوؿ الى المساواة التامة في الحقوؽ.
أما األجانب، فيـ االشخاص الذيف يحمموف جنسية دولة أخرى، والمقيموف بصورة مؤقتة عمى 

معظـ الحقوؽ أرض دولة ثانية لغرض العمؿ، أو الزيارة، أو ألي سبب آخر.وىـ يتمتعوف مبدئيًا ب
والحريات التي يتمتع بيا الوطنيوف، كحرية المعتقد، والسكف، واالنتقاؿ، والمساواة اماـ القضاء، 
                                                   

، 1985. أنظػػر: دانيػػاؿ كػػوالر "العالقػػات الدوليػػة"، ترجمػػة د. خضػػر خضػػر، منشػػورات دار الطميعػػة، بيػػروت، 1
 .31-33عة الثانية، ص الطب
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والحؽ بإستخداـ بعض المرافؽ العامة، كالنقؿ مثاًل، أو االستفادة مف خدمات عامة أخرى. 
التظاىر،  وبالمقابؿ، فاف لمدولة مؿء الحؽ برفض بعض الحريات االساسية لالجانب، كحرية

والتجمع، واالشتراؾ باألحزاب، أو الحصوؿ عمى تعميـ خاص مف شأنو أف يؤثر سمبًا عمى الحياة 
. وغالبًا ما يخضع وضع االجانب في الدولة ومعاممتيـ بصورة خاصة 8العامة في البالد

القاضي األـ، والدولة المضيفة، عمى أساس شرط الرعاية الخاصة،  –التفاقيات ثنائية بيف الدولة 
 بإيالء معاممة متمّيزة لرعايا ىذه الدولة، أو تمؾ، بصورة تبادلية.

ىي  Les minoritésوتشكؿ األقميات، في بعض الدوؿ، الفئة الثالثة مف السكاف. واألقميات 
تمؾ الجماعات البشرية التي وجدت نفسيا، ألسباب إقتصادية، أو عسكرية، أو سياسية 

يمية(، تعيش وسط غالبية كبرى مف سكاف دولة تختمؼ عنيا مف )كالتعديالت الجغرافية اإلقم
حيث المغة، أو العرؽ، أو الديف. وقد عممت معظـ الدوؿ عمى حؿ مشكمة األقميات، سواء أكانت 
وطنية )أي إكتسبت جنسية البمد بفعؿ االقمة(، وسواء أكانت أجنبية، عمى ضوء قواعد القانوف 

تقضي بمساواتيـ في الحقوؽ والواجبات مع بقية السكاف. وقميمة  الدولي، والمبادئ االنسانية التي
جدًا اليوـ الدوؿ التي ال تزاؿ تمارس سياسة تمييز عنصري حياؿ األقميات الموجودة عمى 
أراضييا. وحتى في مثؿ ىذه الحاؿ، فاف الدوؿ المذكورة تالقي إستيجانًا عارمًا ضد ممارستيا 

 الالإنسانية ىذه.
زدىارىا، وال سيما إذا ما كاف يشكؿ وتنبع أىمية ا لشعب في الدولة مف كونو مصدر قوتيا، وا 

وحدة متجانسة ومتوافقة عمى المصالح الرئيسة التي يقوـ عمييا الوطف، أي يؤلؼ ما يعرؼ 
 باألمة.

 - L'Etatاالمة  -وىنا ال بد لنا مف التوقؼ أماـ مثؿ ىذه الحالة الشائعة، أي ظاىرة الدولة
Nation. 

 األمة. –الدولة  .1
االمة تقتصر عمى قوتيف كبيرتيف ىما  -حتى بداية القرف التاسع عشر، كانت ظاىرة الدولة

إنكمترا، وفرنسا. اما اليوـ فاف معظـ دوؿ العالـ تدخؿ في إطار ىذا التصنيؼ. فكيؼ ولدة فكرة 
 األمة، وما العالقة القائمة بينيا وبيف الدولة.
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السياسية أسبؽ في وجودىا عمى الدولة. وىي قد مرت بمراحؿ مف المعروؼ بأف الجماعة 
عدة مف التطور اإلجتماعي، واالقتصادي قبؿ أف تصؿ الى وعي ىويتيا الوطنية وتتحوؿ الى 
امة ذات خصائص محددة. وىذا التطور لـ يكف معتمدًا، بؿ إتصؼ بنوع مف العفوية التي 

ائالت الكبرى، ومف ثـ العشائر والقبائؿ قبؿ أف فرضيا سياؽ العالقات التي كانت قائمة بيف الع
تتوحد وتنصير في بوتقة واحدة وتتحوؿ الى مجتمع كمي، أي أمة. وميزة ىذا الوعي لمحالة 
الوطنية التي أصبحت عمييا ىذه الجماعة خالؿ فترة تاريخية طويمة، ىو أنو أظير الخصائص 

االنتماء الى ىذه الجماعة الى نوع مف المشتركة التي تجمع بيف أفرادىا بحيث تحولت مسألة 
 التماثؿ التاـ معيا.

ومف الطبيعي أف تساىـ مسألة التواجد عمى أرض واحدة، وااليماف بمعتقدات واحدة، والنطؽ 
بمغة واحدة، والتعمؽ بتراث مشترؾ مف الذكريات الغابرة، والتطمع الى طموحات وآماؿ مستقبمية 

حساسو بذلؾ الرباط الخفي الذي يضفيو عميو بخمؽ ىذه الحالة الوجدانية مف شع ور كؿ فرد وا 
 العيش وسط ىذه الجماعة االنسانية.

إال أف ىذا ال يعني إطالقًا ضرورة توفر كؿ ىذه العناصر بصورة تامة لكي تتكوف األمة، 
فبعض األمـ كما ىو معروؼ موزعة بيف عدة أراض أو دوؿ. والمعتقد الديني ليس الزمًا في 

كوف القومي بمقدار ما ىو عامؿ مساعد عمى ذلؾ. والمغة، أو العرؽ أيضًا ال يمعباف عممية الت
دورًا فاصاًل في عممية التكويف القومي. مف ىنا تبرز صعوبة القوؿ بحتمية ىذه العناصر في 
نشوء األمة التي ال يمكف قياميا بمجرد توافر العوامؿ المذكورة. فاألمة تتكوف عبر عمؿ تاريخي 

ترجـ في وعي أفرادىا لمحالة الروحية التي تسودىا.وقد عبر أرنست ريناف عف تصور طويؿ ي
لألمة بالقوؿ "أف األمة ىي روح، ومبدأ روحي"، مضيفًا "بأف تكوف ليا أمجاد مشتركة في 
رادة مشتركة في الحاضر. وأف تكوف قد صنعت بأكمميا أشياء عظيمة، وال تزاؿ تريد  الماضي، وا 

ذا ما كانت األمة تسبؽ الدولة في وجودىا، وتقدـ األرض التي 9ذه األشياءصنع الكثير مف ى " وا 
، فيذا ال يعني 10ىي االطار الطبيعي لمجماعة السياسية، ولموجود الشرعي، وممارسة السيادة

إستحالة نشوء الدولة قبؿ إكتماؿ حالة الوعي القومي. فبعض الدوؿ التي نالت إستقالليا حديثًا، 
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القارة االفريقية، لـ تبمغ بعد تمؾ المرحمة المطموبة مف اإلندماج الوطني، وال تزاؿ وال سيما في 
 تعيش مرحمة صراعاتيا القبمية القديمة في وقتنا الراىف.

االمة، مكتممة النمو والشروط، ىي تمؾ التي تعيش حالة متقدمة مف الوعي الذاتي  –الدولة 
ويوفر ليا سمطة مركزية ثابتة، ويؤمف لسكانيا تمؾ  الذي يجنبيا الوقوع في الصراعات الداخمية،

الدرجة المطموبة مف اإلنسجاـ الثقافي والفكري الذي يسمح ليـ بتوجيو كؿ طاقاتيـ لخدمة الدولة 
 وتطويرىا.

االمة، كوحدة سياسية متكاممة، فاننا نشير بذلؾ الى تسمية مزدوجة -وعندما نتكمـ عف الدولة
صبح ىي الدولة أو الوطف، وىذا األخير يصبح بدوره التسمية ذات مضموف واحد. فاألمة ت

 العاطفية والروحية لألمة.
 
 . الدولة المتعددة القوميات2

إرتبط نشوء الدولة المتعددة القوميات بإتساع ظاىرة التوسع االمبريالي في االمبراطورية 
، الى أف وصمت الينا الرومانية، وما تالىا مف محاوالت مماثمة في العصور الوسطى والحديثة

عبر االمبراطورية العثمانية التي كانت مثااًل واضحًا عمى ىذا النوع مف الدوؿ في التاريخ 
 المعاصر.

 
إال أف قياـ الدولة المتعددة القوميات ال يعود فقط الى عمؿ التوسع اإلقميمي. فبعض األقواـ، 

مى أرض واحدة، مرغمة عمى التفتيش واألتنيات المختمفة وجدت نفسيا، بحكـ الجوار والتواجد ع
عف صيغة مقبولة لمعيش المشترؾ تسمح ليا بالخروج مف حالة التناقضات التي كانت تعاني 

 منيا، واإلنطالؽ لبناء المستقبؿ كما ىي عميو الحاؿ اليوـ في االتحاد السويسري.
 

لالحتماء بقومية أو أف بعض األقميات القومية، ودرءًا لالخطار الخرجية المحتممة، إضطرت 
كبرى تمتمؾ سمطة مركزية قوية، أو أنيا خضعت لييمنتيا المباشرة، كما كاف األمر عميو في 

 األمبراطورية الروسية.
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كذلؾ، فاف التعديالت االقميمية التي أدخمت عمى الخرائط السياسية في منطقة البمقاف، أدت 
في كؿ مف يوغوسالفيا السابقة،  كما نعمـ الى قياـ دوؿ فسيفسائية عمى المستوى القومي
 وتشيكوسموفاكيا السابقة أيضًا، ورومانيا، وبولونيا، وىنغاريا.

 
وىذه الحالة التعددية، في الدوؿ المذكورة آنفًا، أدت كما نعمـ إلنفراط بعضيا، وزواليا فعميًا مف 

عرقية لدى عمى الخريطة السياسية العممية، مثمما تعرضت الدوؿ الباقية لخطر الصراعات ال
 إصطداميا بحاجز التناقضات في المصالح األساسية.

 
االجتماعي  –وتبرز ظاىرة التنوع القومي أحيانًا، وىف الحالة التركيبية في الجسد السياسي 

لبعض الدوؿ، وتبرىف عف فشؿ محاوالت الصير الوطني في إطار إيديولوجي مركزي، كما دلت 
 عمى ذلؾ التجربة السوفياتية.

 
ًا ما تعمد الدولة المتعددة القوميات الى إتباع النظاـ الفيدرالي بإعتباره يؤمف التغطية وغالب

المثمى لواقع االستقالؿ الذاتي القائـ داخميًا، ولكونو يخمؽ حالة مف المساواة، الشكمية في معظـ 
 .11االحياف، بيف ىذه القوميات عف طريؽ مشاركتيا في المؤسسات الفيدرالية

جتماعيًا، وثقافيًا، فإف تجربة الدولة  –لة ومقابؿ الدو  األمة، المركزية، والموحدة سياسيًا، وا 
المتعددة القوميات تبدو ىشة ومعرضة لالىتزاز لدى أوؿ بادرة ينتفي فييا أحد االسباب الوجيية 

 والموجبة لوجودىا.
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 ج( السمطة السياسية
وجود الدولة بدوف السمطة التي تقوـ وىذا ىو العنصر الثالث المؤسس لمدولة. إذ يستحيؿ 

ستقالليا ىذا  عمى مبدأ األمر واإلكراه. وسمطة الدولة ىذه مستقمة كميًا عف أي سمطة أخرى. وا 
ىو آحادي الجانب. فيي مستقمة عف أي أمر آخر، في حيف أف ال شيء مستقؿ عنيا بمعنى أف 

لخضوع لشروط أمنيا ووجودىا كؿ االفراد والمؤسسات المتواجديف تحت سقفيا يتوجب عمييـ ا
نفسو. ألننا عندما نقوؿ بأف الدولة ىي المجتمع نفسو، أو ىي مجموع المواطنيف، أو أنيا لوحدىا 
تمثؿ كامؿ الحقوؽ والمصالح المشتركة بينيـ، فيذا يعني انو يستحيؿ وجود أي شيء ضمنيا 

 أكبر منيا.
يا تولي تنظيـ ىذه األمة مف الناحيتيف وبما أف الدولة ىي التجسيد القانوني لالمة، فإف عمي

السياسية والقانونية عف طريؽ سمطة سياسية تمكنيا مف ضماف إستمرارىا عمى المستوى الداخمي، 
 وحمايتيا عمى المستوى الخارجي. ولذا، فانو ال بد ليذه السمطة مف أف تمتمؾ خصائص أساسية:

 
ستمراريتيا. : الشخصية المعنوية، وىي تمؾ الصفة التي تس أولها مح لنا بفيـ قدرة الدولة وا 

فالدولة ىي كيات خاص يتمتع بصالحيات وحقوؽ متميزة، ويمتمؾ حياة خاصة مستقمة عف حياة 
أعضائو، وال سيما الحكاـ. فيؤالء يستمدوف سمطتيـ مف الدولة ويمارسونيا بإسميا، والشرعية 

ييف السياسي واالداري تنبع أصاًل مف التي يتمسكوف بيا لتبرير تصرفاتيـ السمطوية عمى المستو 
 ىذه الشخصية الكيانية لمدولة.

 
والدولة، مف حيث المبدأ، دائمة، بالرغـ مف التغييرات أو التبدالت التي يمكف أف تطرأ عمى 
النظاـ السياسي السائد فييا. فانتقاؿ النظاـ مف الديموقراطي الى الديكتاتوري أو مف القيادة 

 ية ال يغّير في شيء مف جوىر وجود الدولة.الجماعية الى الفرد
 

: السيادة، أي أنيا "ال تتمقى قوانينيا االساسية مف أحد، فيي لوحدىا تمتمؾ صالحية  ثانيهما
 "، التي تمكنيا مف التصرؼ بحرية عمى المستوييف الداخمي والخارجي.12الصالحية
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عمى إتخاذ ما تشاء مف قرارات،  وتتمخص السيادة عمى المستوى الداخمي بقدرة الدولة المطمقة
وفرض ما تراه مالئمًا مف قواعد لتنظيـ حياتيا الذاتية، أو حياة الجماعات المختمفة، أو األفراد 
الذيف يعيشوف في كنفيا. وىي لوحدىا تحتكر قوة اإلرغاـ )مف قضاء وقوات مسمحة( إلجبار 

حتراـ، وتنفيذ قوانينيا  .اآلخريف عمى التقيد بقراراتيا، وا 
 

وتتميز ىذه السيادة، عمى المستوى الدولي باإلستقالؿ التاـ تجاه الدوؿ أو الوحدات السياسية 
المستقمة األخرى. فال تستطيع أية قوة خارجية فرض إرادتيا عمى الدولة، أو إجبارىا عمى التنازؿ 

التجزئة أو عف جزء مف أراضييا، أو إرادتيا. فالسيادة، بيذا المعنى، كمية وشاممة، وال تقبؿ 
التنازؿ. ولمدولة مؿء الحرية بإختيار ما تشاء مف صنوؼ التعاقد وااللتزاـ حسبما تمميو عمييا 

 مصالحيا، وما تقتضيو ضرورات حماية حدودىا وأراضييا.
 

ممارسة الصالحيات الالزمة لتنظيـ المجتمع، وتطوير مرافقو، والسير عمى إستقراره  وثالثهما:
ا المباشر في الشؤوف العامة بيدؼ التوجيو، أو التحكيـ، أو التقرير. أي، وأمنو، مف خالؿ تدخمي

بكممة موجزة أف ممارستيا ليذه الصالحيات تشمؿ كافة أوجو وقطاعات الحياة االجتماعية. وىي 
تقوـ بذلؾ مف خالؿ المؤسسات السياسية العامة المتمثمة  بالسمطات االساسية في الدولة، أي : 

 نفيذية، والقضائية.التشريعية، والت
 

نما في الدولة المميورة بسمطة  وىكذا نرى بأف السمطة السيدة ال تقوـ في تعدد اإلرادات، وا 
اإلرغاـ بواسطة عقد خضوع األفراد. وىذه السيادة ال تبدأ بالوجود إال في المرحمة التي تمتمؾ فييا 

ادات الفردية، وتستطيع فييا الدولة، بعد تأسسيا في شخصية معنوية، إرادة بديمة عف كؿ اإلر 
 .13فرض ىذه االرادة بالقوة عند الحاجة

 

  

                                                   

 . أنظر :1
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 تمارين:
 

 : ىذا القوؿ لػ« إف وجود الدولة يعود لمجرد حدث طبيعي بمعزؿ عف أي صفة قانونية
 
 كيمسف. .1
 .كاري دي مالبرغ .2
 .سبينوزا .3
 .ىوبس .4
 
 2الصحيحة رقم إلجابة ا
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 السمطات االساسية قي الدولة الحديثة -2
 
 

 الكممات المفتاحية:
أجيزة السمطة التنفيذية  –السمطة التنفيذية  –السمطة التشريعية  –السمطات األساسية في الدولة 

 .السمطة القضائية  -رئيس الدولة  –رئيس الوزراء  –الوزراء  –
 
 

 الممخص:
الدولة تجسد وتمثل المجتمع من خالل الييئات الشرعية التي تمارس إزاء المواطنين حقوق األمة 

 .وواجباتيا . وىذه الييئات تشكل ما يسمى بالسمطات العامة
 
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارف الطالب بأنواع السمطات األساسية في الدولة. 
  السمطات التي تتكون منيا الدولة واختصاصاتيا وعالقاتيا ببعضياتحديد ماىية. 
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الدولة كما قمنا ىي التجسيد الكامل لممجتمع. وىي تمثل ىذا المجتمع في كل شؤونو العامة، 
من خالل الييئات الشرعية التي تمارس إزاء المواطنين حقوق االمة كميا وواجباتيا. وىذه الييئات 

المجتمع ككل وبين مختمف العناصر التي يتكون منيا ىذا المجتمع تشكل ما نسميو الوسيطة بين 
 بالسمطات العامة.

إذن، من الناحية القانونية ليس ىناك من سمطة شرعية في الدولة إال تمك التي تعمل بإسم 
ىذه االمة، ومن أجل مصمحتيا، والتي تستمد صالحياتيا وواليتيا من قوة األمة ألنو إذا لم تكن 

السمطة قائمة من أجل خدمة المجتمع، وال تستمد صالحياتيا منو، فيذا يعني أن المجتمع موجود 
من أجل مصمحة السمطة، وأنو أصبح ممكًا ليا. أي أننا إذا ما قبمنا بوضع األمة تحت سيطرة 
التعسف المطمق لبعض األفراد كما كانت عميو الحال في العصور الوسطى، حيث كان المموك 

سمون مجتماعتيم بين ورثتيم عمى ىواىم، فيذا معناه إنكارنا لفكرة الحق والعدالة، أي لألساس يق
 الوحيد والممكن لمنظام االجتماعي.

 
وتقوم الدساتير في الدولة الحديثة بتعيين مؤسسات السمطة وحدودىا، والعالقات التي يجب أن 

ستنادًا الى فكرة تقوم بينيا إنطالقًا من مبدأ التوازن المانع لطغيان  إحداىا عمى األخرى، وا 
 مونتسكيو القائمة بان "السمطة وحدىا توقف السمطة".

 
والدستور بمضمونو ىو إنعكاس لروح األمة أو الشعب، وتجسيد لمفاىيمو، وعاداتو، 
وطموحاتو. وىو يمعب دور الضامن والحامي لمحقوق الطبيعية والحريات الفردية بوجو تعسف 

نو يعتبر المقياس الوحيد لشرعية كل القوانين األخرى التي تسنيا السمطة السمطة. كما أ
 التشريعية، أي لدستوريتيا أو تواقفيا مع مضمونو وجوىره.

وتتفق الدساتير الديموقراطية عمى تقسيم السمطات الى ثالث ىي: السمطة التشريعية التي 
القوانين عمى المجتمع بأكممو، والسمطة تضع القوانين، والسمطة التنفيذية التي تفرض إحترام ىذه 

 القضائية التي تطبقيا عمى كل الحاالت الخاصة، وتقوم بتفسيرىا في المسائل النزاعية.
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 Le pouvoir législatifالسمطة التشريعية  أ_
تتمثل السمطة التشريعية بمؤسسة البرلمان. وىي تنبع عن المجتمع، صاحب السيادة، الذي ال 

يشارك بأكممو في صنع القوانين، وممارسة الحكم، وتطبيق العدالة. من ىنا ضرورة يعقل أن 
تكوين ىذه المؤسسة بطريقة تمثل فييا كل حقوق المجتمع ومصالحو الشرعية، وأن تكون الييئة 
المخمصة لموعي والعقل العام. وتمثيميا لالرادة الشعبية ال يعني إطالقًا تعرضيا مع السمطة 

تناقضًا معيا. بل عمى العكس إنسجامًا تامًا بينيا وبين ىذه األخيرة في طريقة  التنفيذية أو
صياغتيا لمقوانين، حرصًا عمى االنتظام العام، وتطور المجتمع، وتكريسًا لمبدأ العدالة في الدولة 

 التي يجب أن ترتكز اليو أواًل في وجودىا قبل قياميا عمى القوة وبواسطتيا.
، 9871ي األنظمة الحديثة، وال سيما منذ الثورة الفرنسية الكبرى في عام إن نشوء البرلمان ف

شكل الحد الفاصل بين المفيوم القديم لمسمطة النابع من الحق اآلليي في الحكم، وبين مفيوم 
العقد االجتماعي الذي يقول بسيادة االمة المطمقة، وبحقيا بتغيير حكاميا في كل مرة يخرجون 

أي بقول آخر، أن البرلمان بمضمونو التمثيمي ىو تجسيد إلرادة الغالبية فييا عن إرادتيا. 
العظمى من المحكومين، أي لالسموب الديموقراطي في الحكم، وىو أيضًا تكريس تام وكامل 
لمبدأ الرضى الشعبي، أو قبول الشعب في أن تقوم فئة معينة من الناس بتمثيل إرادتو، والتعبير 

لذا، فان المسؤولية التشريعية التي تقع عمى عاتق البرلمان في االنظمة عن قضاياه، وطموحاتو. 
نما أيضًا  الديموقراطية كبيرة جدًا. فالقانون الذي تسّنو ىذه السمطة ال يكفي أن يكون عاداًل، وا 
قاباًل لمتطبيق بمعنى التوافق مع روح الشعب وتقاليده، في الوقت نفسو الذي يجب أن يسود فيو 

ل ىذا التراث يتطور بصورة أفضل. كذلك، يجب أن يكون القانون مالئمًا، وأن ويسيطر لجع
يظير في المرحمة التي يكون ثمة فييا حاجة اليو، وحيث يطالب بو الرأي العام، ويكون لو نفس 

 الفائدة والتأثير.
من ىنا حساسية الميمة التي يقوم بيا البرلمان في حقل التشريع. فيو يجب أن يقوم بعممو 
بطريقة تجنبو الوقوع في مزالق في التشريع الذي يؤدي، كما نعمم، الى فقدان القوانين لقوتيا 
المعنوية، أو التقصير في سن القوانين لتمبية إحتياجات المجتمع، مما يفسح في المجال أمام قيام 

 التعسف.
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ة عمى التأكيد وكي يتمكن البرلمان من القيام بميمتو عمى أكمل وجو، فقد حرصت الديموقراطي
عمى حصانة النائب، الذي يمثل الشعب بأسره، طيمة فترة واليتو بحيث ال يكون مسؤواًل عن 
االقوال والمواقف التي يتخذىا، ليستطيع التعبير عن آرائو كاممة، وتمثيل إرادة الشعب في العممية 

 التشريعية.
 

ح لجموحات السمطة والبرلمان، بشكل عام، ىو الحامي لمدستور ونصوصو، وىو الكاب
التنفيذية، فيو الذي يقرر مدى تمسك الحكام باحترام الدستور والخروج عميو، مثمما يقرر التزام 
ىذه السمطة بمصمحة االمة أو الشعب وعدم االضرار بيا. وفي ىذا الصدد يقول العالمة جورج 

 بيردو:
ا وظيفة مراقبة نشاط السمطة "إذا كان ثمة من وظيفة لمبرلمانات لم تمق االحتجاج أبدًا، فإني

التنفيذية. وىذه الوظيفة كانت، مبدئيًا، في أصل نشوء المؤسسة البرلمانية ألن المقصود بيا، 
وبدون نزع سمطة المبادرة من يد الممك، كان إنشاء ىيئة قادرة عمى مراقبة إستخدام ىذه السمطة. 

ممثمي األمة والسمطة التنفيذية  وعندما أصبحت البرلمانية صيغة حكومية، فان العالقات بين
ترسخت بحسي سيناريو يحفظ العمل لمحكومة، في حين بقي االشراف أو الرقابة صفة مالزمة 

 .1لمبرلمان"
 

 Le pouvoir exécutifالسمطة التنفيذية  -ب
السمطة التنفيذية ىي الييئة المكمفة بإدارة شؤون البالد، والسير عمى تنفيذ القوانين وتطبيقيا 

 حتراميا في الداخل، والدفاع عن االستقالل والكرامة الوطنية عمى مستوى الخارج.وا  
 

وتتكون السمطة التنفيذية، في االنظمة الديموقراطية، من رئيس الدولة من جية، والوزراء من 
 جية ثانية.

ويختمف تشكيل الحكومة من دولة ألخرى بحسب طبيعة النظام السياسي إذا ما كان يتبع 
أسموب الديموقراطية الشعبية، أو الديموقراطية الميبرالية، ففي الحالة األولى يقوم النظام عمى مبدأ 
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شرف الحزب الواحد الذي يمارس رقابة مباشرة عمى كافة أجيزة الدولة، بما فييا الحكومة، التي ي
عمى تعيينيا المكتب السياسي لمحزب وأمينو العام، الذي يكون غالبًا الشخصية األولى في 
النظام، كما كان األمر عميو في دول المنظومة اإلشتراكية وعمى رأسيا االتحاد السوفياتي 
 السابق. وبالرغم من إنييار ىذا النوع من االنظمة عمى المستوى الدولي بشكل عام، إال أننا ال

 نزال أمام نماذج معينو منو التزال تتمثل بالصين الشعبية، وكوريا الشمالية، وكوبا.
وفي الحالة الثانية، يرتكز النظام إما عمى مبدأ الثنائية الحزبية، عمى غرار فرنسا وبريطانيا 

ما عمى مبدأ التعددية الحزبية، أو بكل  والواليات المتحدة االميركية وغيرىا من الدول الغربية، وا 
بساطة عمى عدم وجود أحزاب قوية بما يكفي لمعب دور فعال عمى المستوى السياسي. وفي ىذه 
الحالة فإن البديل الطبيعي لألحزاب يقوم في البنيات االجتماعية، كالعائالت الكبرى، والقبائل، 

ل العالم والطوائف أو في التكتالت االقتصادية والمالية، كما ىو عميو الواقع في الكثير من دو 
 الثالث ومنيا لبنان.

وعمى أكثر من صعيد، فان أنظمة الثنائية الحزبية تبدو أكثر أىمية وقدرة من االنظمة األخرى 
عمى تكوين حكومة تمثل إرادة الغالبية العظمى من الشعب، وتتوافر فييا صفات االستقرار 

محصورًا بحزبين قويين، أو  واالستمرار. ففي ىذا النوع من االنظمة يكون التنافس عمى السمطة
كبيرين، يتقاسمان أصوات الناخبين الذين ليم الكممة الفصل في إيصال األغمبية التي يريدون الى 
الندوة البرلمانية. وعندىا تصبح مسألة تكوين الحكومة شكمية، ألن الحزب الذي يفوز بأغمبية 

لي ممارسة المسطة التنفيذية بالتعاون مع المقاعد في البرلمان ىو الذي يتولى تأليف الوزارة، وبالتا
رئيس الدولة. أي، بمعنى آخر، أن الشعب ىو الذي ينتخب، في ىذه الحالة، الحكومة التي 

 يشاء.
وبمقدار ما تستطيع ىذه الحكومة تنفيذ البرنامج الذي طرحتو عمى الناخبين بمقدار ما تظل 

بفعل معارضة البرلمان ليا، باعتبار أن  حائزة عمى ثقتيم لالستمرار في السمطة. وىي ال تسقط
الحزب الذي تنتمي اليو يحتل المقاعد في البرلمان، ويؤمن ليا العدد الكافي من االصوات لمنحيا 

نما يمكن أن يحدث ذلك في الحاالت التالية:  الثقة بشكل دائم. وا 
لتيارات . عندما تتعرض األغمبية المساندة ليا ألزمة داخمية بسبب الصراعات بين ا9

نسحاب عدد من النواب منو.  المتعارضة داخل الحزب، وا 
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. في حالة إنفراط التكتل المؤيد ليا إذا ما كان الحزب قد إضطر لمتعاون مع بعض األحزاب 2
 الصغرة لتأمين أغمبية االصوات النيابية التي تسمح لو بتشكيل الحكومة.

تسعت قاعدة المعارضة الشعبية . إذا ما فشمت في تنفيذ البرنامج الذي قامت عمى أ3 ساسو، وا 
ليا. ففي ىذه الحالة تتم الدعوة إلجراء إنتخابات جديدة، واإلتيان بأغمبية برلمانية أخرى قادرة 

 عمى مواجية الوضع القائم وتأمين مصالح الشعب.
 

وغالبًا ما يكون أعضاء حكومة من ىذا النوع من لون سياسي واحد لضمان االنسجام بينيم 
يق أعمى درجة ممكنة من الفعالية، كما ىي عميو الحال في بريطانيا حيث يتم التناوب عمى وتحق

السمطة بين حزبين كبيرين ىما العمال والمحافظون، أو يمكن أن تكون إئتالفية، برئاسة حزب 
قوي، وتضم تيارات أخرى تنتيج سياسيات متقاربة كما ىو عميو الوضع في فرنسا بين حكومات 

 اليمين.اليسار و 
 

أما في الدول التي تفتقد الى مثل ىذه االغمبية السياسية الحزبية الضرورية لتأمين االستقرار 
الوزاري فان الحكومات تعاني من ضعف بارز يتجمى في تناقضات المصالح المختمفة التي تخيم 

يحدث في عمييا، وتجعميا عرضة لالىتزاز الدائم، وتمنع بقاءىا لفترة طويمة في السمطة كما 
ايطاليا. فغياب االئتالف بين االحزاب الكبرى، أو عدم وجود أحزاب قوية لدرجة تحوز فييا عمى 
أغمبية أصوات الناخبين الالزمة لتأمين سيطرتيا عمى الوزارة يجعل من إمكانية االستمرار في 

ومة التي يترأسيا الحكم لفترة زمنية طويمة مسألة عسيرة. والسمطة التنفيذية ال تتكون فقط من الحك
نما أيضًا من رئيس الجميورية، الذي يتمتع بموقع خاص في Premier ministreوزير أول  ، وا 

أعمى ىرم السمطة أي أن السمطة التنفيذية مؤلفة من ثالثة أجيزة ىي: الوزراء، ورئيس الحكومة 
 أو الوزير األول، ورئيس الدولة.

دارتيا، ويتربعون، بيذه الصفة، عمى ىم المشرفون عمى مرافق الدول الوزراء:أ(  ة االساسية وا 
رأس اليرم اإلداري. وىم يعممون بصورة مباشرة عمى تنفيذ سياسة الحكومة التي إلتزمت بيا في 
دارية في آن  بيانيا الوزاري الذي نالت ثقة البرلمان عمى أساسو. والوزير ىو شخصية سياسية وا 

زارتو، ولذلك فانو يتحمل تبعة أعمالو الشخصية امام واحد وىو المسؤول الوحيد المباشر عن و 
 البرلمان، مثمما تتحمل الحكومة بكامل أعضائيا المسؤولية عن سياستيا العامة.
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، أو الوزير األول، ويحّتل موقعًا متميزًا Le chef du gouvernement رئيس الحكومةب( 
دستوريًا عمى أقرانو من الوزراء. وىو  في االنظمة الديموقراطية، ممكية كانت أم جميورية، ويتقدم

يقوم بدور أساسي بتوجيو نشاط الوزارات المختمفة، والتنسيق بينيا، لكي تقوم بعمميا بالشكل الذي 
يتالءم والسياسة العامة لمحكومة. ولذا، فانو يتحمل المسؤولية المباشرة عن آداء حكومتو، 

 السياسي واالداري، أمام البرلمان.
مة ىو عادة شخصية سياسية ىامة في أنظمة الثنائية الحزبية، ويتم توليو ىذا ورئيس الحكو 

المنصب بسبب إحراز حزبو ألكبر عدد من المقاعد البرلمانية بين القوى المتنافسة في 
االنتخابات. وىو كذلك شخصية متميزة في أنظمة التعددية الحزبية، أو الميبرالية االخرى، يتم 

 رئاسة الحكومة نظرًا لممواصفات، أو االمكانيات الخاصة التي يتمتع بيا.إختيارىا لتولي منصب 
 

وقد أفردت بعض الديموقراطيات الميبرالية، كأنكمترا والمانيا، مكانة خاصة لموزير االول أو 
لممستشار بحيث ميرتو بصالحيات واسعة تمكنو من إتخاذ قرارات عمى جردة عالية من األىمية. 

يشرف الوزير األول عمى سياسة الوزراء في وزاراتيم المختصة، وال سيما في  ففي بريطانيا مثالً 
ما يتعمق بالسياسة الخارجية. كما يقوم بتعيين الموظفين في المراكز الكبرى االدارية، والقضائية 
مثمما يعين المسؤولين عن االسقفيات الدينية، ويقترح عمى الممكة تعيين أعضاء جدد في مجمس 

 .2او تعيين اعضاء المجمس الممكي، وغير ذلك من الوظائف اليامة الموردات،
وفي ألمانيا يتمتع المستشار أيضًا بسمطات كبرى، وال سيما لجية إختيار الوزراء من بين 
األحزاب األخرى الداخمة في تحالف معو، االمر الذي يسمح لو بتحديد حجم األىمية التي ينوي 

 .3الل عدد الحقائب المخصصة لومنحيا ليذا الحزب أوز ذاك من خ
 
، رئيس الدولة في النظام الديموقراطي البرلماني ىو Le chef de l'Etat رئيس الدولة ج(

رأس السمطة التنفيذية التي يمارسيا بالتعاون مع الحكومة. وىو بصفتو الدستورية ىذه يقوم بتعيين 

                                                   

الجرررزء االول، دار العمرررم لمماليرررين، بيرررروت « الوسررريط فررري القرررانون الدسرررتوري العرررام:». أنظرررر : د. إدمرررون ربررراط 1
 .373، ص 1664
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س الوزراء، عندما تقتضي االمور رئيس الوزراء، ويحضر جمسات الحكومة بإعتباره رئيسًا لمجم
 ذلك.

إال أن ما ييمنا ىنا ىو الدور السياسي الذي يمعبو رئيس الدولة في االنظمة الميبرالية، حيث 
يتمتع بنفوذ كبير بفعل الصالحيات الذي يمنحو إياىا الدستور، والتي تجعمو يحظى بمكانة متميزة 

 ، وخارج إطار التجاذبات السياسية.في النظام الديموقراطي تضعو بعيدًا عن الصراعات
 

فرئيس الدولة، وبحكم موقعو كحاٍم لمدستور، وقّيم عمى مصمحة البالد العميا، يمعب دورًا فعااًل 
في توجيو سياسة الحكومات عمى المستويين الداخمي والخارجي. كما أن صفة الثبات، واالستمرار 

ق شتى أنواع الصراعات، وأن يقوم بدور النسبي في مركز رئيس الدولة يسمح لو ألن يبقى فو 
الحكم بين التيارات المتعارضة ليجّنب البالد أكبر قدر ممكن من اليزات الداخمية التي قد تؤدي 
بيا الى حالة الال إستقرار. ومن ىنا، فإننا نرى بأن رئيس الدولة، وفي حالة النزاع بين الحكومة 

مك الصالحية األساسية التي يمنحو إياىا الدستور، أال والبرلمان، ال يمجأ إال نادرًا إلستخدام ت
 وىي حل البرلمان، إال في حالة تعذر التوصل الى تسوية بينيما.

والى جانب الرئيس، فان ثمة عددًا كبيرًا من المستشارين المتخصصين في مختمف الشؤون 
غالبًا ما يبقون وراء  الذين يقومون بمعاونتو في تصريف شؤون الدولة. ومع أن ىؤالء المستشارين

الستار، أو في الكواليس، إال أن بصماتيم تكون واضحة في أحيان كثيرة عمى مجرى بعض 
 األمور في الدولة.

 
وبدون الدخول كثيرًا في تفاصيل اآلوالية التي تعمل بموجبيا السمطة التنفيذية، وسيادتيا 

ا التمتمك التفرد أو الوحدانية في عمميا المطمقة في الشؤون السياسية واالدارية، فغننا نقول باني
بل تجد نفسيا مضطرة لمتعاون بشكل وثيق معالسمطة التشريعية، وأيضًا مع السمطة الثالثة في 

 النظام الديموقراطي التي ىي السمطة القضائية.
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 le pouvoir judiciaireالسمطة القضائية،   -ج
الميبرالي، وعمييا تفسير القانون إنطالقًا من وىي السمطة الثالثة في النظام الديموقراطي 

الروحية التي إستميمت في وضعو. أي أن عمييا أن تمعب دور المشرع في ىذه الحالة، في 
الوقت الذي تحتفظ فيو بعمميا كحكم يفصل في المنازعات بين األفراد من جية، وبين ىؤالء 

 األفراد والدولة من جية أخرى.
 

مطة القضائية يبرز من خالل مراقبتيا لدستورية القوانين ومن خالل ىذا الدور المزدوج لمس
 تعاطييا مع األمور والقضايا الفردية التي يمكن ان تؤثر عمى إستقرار النظام العام في المجتمع.

 
إن سبب قيام الرقابة الدستورية عمى القوانين، كما يقول العالمة بيردو، ىو إيجاد الوسائل 

ستخدام صالحياتيم طبقًا لالجراءات المقررة في "الكفيمة بإجبار ال حكام عمى إحترام نظام عمميم وا 
الدستور، وتوجيو حياة البالد بحسب فكرة الحق التي قبموا خدمتيا، والتي منيا تنبع، في النياية، 

خضاع القوانين الصادرة عنيا  4سمطتيم" أي أن اليدف ىو منع تعسف السمطة التشريعية، وا 
الحكام الدستور. وقد شقت فكرة الرقابة الدستورية عمى القوانين طريقيا ألول مرة في الواليات 
المتحدة األميركية عن طريق االجتيادات الصادرة عن المحكمة العميا حيث راحت تنتشر لتتحول 

مبدأ التافذ والمستقر ليس فقط لدى الماحكم الفيدالية عمى إختالف درجاتيا، بل حتى "الى شكل ال
 .5في المحاكم المحمية الخاصة بالدولة المتحدة"

 
إال أن ىذا المبدأ لم يمق إجماعًا تامًا من قبل فقياء القانون. ووجيت اليو انتقادات عددية ترى 

ومخالفة لمبدأ سيادة الشعب. فالسمطة التشريعية التي فيو محاولة لتعطيل الممارسة الديموقراطية، 
تسن القوانين ناجمة عن االرادة الشعبية. ولذا فإنو ال يحق، ليا برأي البعض، ممارسة الرقابة 
عمى ىذه السيادة من خالل مراقبة أعمال ممثمي الشعب، فضاًل عن أن الرقابة بحد ذاتيا 
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لقضاء ىي تطبيق النصوص وليس بحث موافقتيا تتعارض مع مبدأ فصل السمطة، ألن وظيفة ا
 .6او مخالفتيا لمقواعد الدستورية

وبالرغم من ىذه المواقف االجتيادية المتنوعة، فقد أقرت معظم الدول اليوم بمبدأ الرقابة عمى 
 Conseilدستورية القوانين. وقد أناط الدستور الفرنسي ىذه الصالحية بالمجمس الدستوري 

constitutionnel  الذي من حقو مراقبة القوانين، والمعاىدات، ومعرفة مدى إنطباقيا عمى أحكام
الدستور، ومراقبة صحة إنتخاب رئيس الجميورية، ورئيسي مجمس النواب والشيوخ، وصحة 
إجراءات الرفرندوم. كما يمارس المجمس الدستوري رقابة مسبقة عمى صحة إقتراحات القوانين، 

يا الصادرة عن مجمسّي النواب والشيوخ، ويراقب أيضًا ممارسة وعمى صحة إقتراحات تعديم
الحكومة سمطتيا التنفيذية كي ال تتعدى الحد الذي رسمو الدستور بين النطاق الخاص، العائد 

 .7إلختصاص الحكومة، وبين نطاق القانون، الذي بقي البرلمان مختصًا بو
 

فقد أناط صالحية الرقابة عمى ، 39/9/9183أما الدستور السوري الدائم الصادر في 
دستورية القوانين بالمحكمة الدستورية العميا، التي تتشكل من خمسة أعضاء يسمييم رئيس 

 الجميورية بمرسوم لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد.
 / وبعدىا من الدستور اختصاصات ىذه المحكمة عمى الشكل التالي:945وقد حددت المواد /

خاصة بصحة انتخاب أعضاء مجمس الشعب، وتحيل لممجمس التحقيق في الطعون ال -
 تقريرًا بنتيجة تحقيقيا.

 تنظر المحكمة وتبت في دستورية القوانين وفق اآللية التالية: -
 

  إذا اعترض رئيس الجميورية أو ربع أعضاء مجمس الشعب عمى
دستورية قانون قبل إصداره، يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيو 

ذا كان خالل خمسة  عشر يومًا من تاريخ تسجيل االعتراض لدييا، وا 
لمقانون صفة االستعجال وجب عمى المحكمة الدستورية أن تبت فيو 

 خالل سبعة أيام.
                                                   

 .164. أنظر د. خضر خضر "مدخل الى الحريات العامة وحقوق االنسان"، مرجع سابق، ص 3
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  إذا اعترض ربع أعضاء مجمس الشعب عمى دستورية مرسوم تشريعي
خالل مدة خمسة عشر يومًا من انعقاد دورة مجمس الشعب، وجب عمى 

ة العميا أن تبت فيو خالل خمسة عشر يومًا من تاريخ المحكمة الدستوري
 تسجيل العتراض لدييا.

  إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي لمدستور، يعتبر
الغيًا ماكان مخالفًا منيا لنصوص الدستور بمفعول رجعي وال يرتب أي 

 أثر.
 ن التي يطرحيا ال يحق لممحكمة الدستورية العميا أن تنظر في القواني

 رئيس الجميورية عمى االستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.
تتولى المحكمة الدستورية العميا بناء عمى طمب من رئيس الجميورية إبداء الرأي في  -

 دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
 ية في حالة الخيانة العظمى.كما تختص المحكمة بمحاكمة رئيس الجميور  -
 
 

وكي تستطيع السمطة القضائية القيام بعمميا عمى أكمل وجو بتطبيق العدالة في المنازعات 
بين األفراد من جية، وفي حماية حقوقيم الفردية والعامة بوجو تعسف السمطة من جية أخرى، 

سيين: االول مبدأ سيادة القانون، فانو ال بد لمدولة الحديثة من االعتراف بيذا المجال، بمبدأين أسا
 والثاني مبدأ إستقالل السمطة القضائية نفسيا.

 
إن مبدأ سيادة القانون يعني بكل بساطة خضوع كل أفراد المجتمع، من حكام ومحكومين، 
لقواعد القانون العامة بال إستثناء، وأي مخالفة ليذه القاعدة الجوىرية تعني تحول القانون الى أداة 

حكام يستخدمونيا عمى ىواىم بوجو المحكومين مما يؤدي حتمًا الى إختفاء فكرة العدالة بيد ال
والمساواة التي يقوم عمييا المجتمع. ولذا فإن السمطة، وبالرغم من انيا تستمد شرعية النظام 
السياسي الذي تقيمو من موافقة المواطنين عميو، فانيا ال تستطيع أبدًا إجبار ىؤالء المواطنين 
عمى إحترام القوانين التي تسنيا، إال إذا كانوا متأكدين بان القوانين المذكورة تخدم مصالحيم 
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االجتماعية، والقيم االخالقية التي يؤمنون بيا، وتحل سمطة الضمير والواجب، والعدالة والمساواة، 
 محل النزعات الفردية، واالنحرافات التسمطية.

ورج بيردو، عمى المفيوم التعاقدي لمسمطة، وعدم جواز من ىنا يركز بعض الفقياء، ومنيم ج
خرقو من قبل الحكومة، وحق المواطنين بمقاومة تجاوزات الحكومة ىذه التي قد تؤدي الى 
الطغيان: " فإذا ما كان الدستور قاعدة آحادية الجانب يطرحيا الحاكم لضمان حريتو في ممارسة 

يكون أداة لصيانة الحقوق والحريات الفردية التي سمطتو، فإن الحق بمقاومة الطغيان يجب أن 
. والمقاومة الشرعية أو القانونية لتعسف السمطة وطغيانيا ال يمكن أن تتم 8يكفميا ىذا الدستور "

إال بتحقيق إستقاللية القضاء. فاستقاللية القضاء ىي ضمان تحقيق العدالة في المجتمع، وقيام 
 .9ممارسة حقوقيم وحرياتيم عمى قدم واحدة من المساواةدول القانون التي تؤمن لمواطنييا 

 
ومبدأ إستقالل القضاء في الدولة الديموقراطية الحديثة ينبع من مبدأ الفصل بين السمطات 
نفسو. إال أن ما تجدر االشارة اليو ىو أن ىذه االستقاللية التي أصبحت السمة المشتركة بين كل 

م ليست مطمقة كميًا. فالسمطة التنفيذية تستطيع دائمًا، من خالل األنظمة السياسية الميبرالية اليو 
تعيين القضاة ونقميم من مراكزىم، التأثير ولو بصورة غير مباشرة عمى عمميم. بيد أن ىذا 
التأثير يبقى نسبيًا أمام سيادة القانونوضمانو لحقوق األفراد المدنية والسياسية التي يتشكل منيا 

 ر عمى أساسيا.المجتمع نفسو، ويتطو 
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 أشكال الدول واالنظمة السياسية -3
 
 

 الكممات المفتاحية:
 –االتحاد الشخصي  –أشكال الدولة الفيدرالية  -الدولة الفيدرالية -الدولة البسيطة –أشكال الدولة 

النظام  –النظام الفردي  -أشكال األنظمة السياسية –االتحاد الكونفدرالي  –االتحاد االندماجي 
 .النظام الديمقراطي –الجماعي 

 
 الممخص:

تختمف الدول من حيث التركيب الجغرافي , فتقسم إلى دول مركزية موحدة ودول فيدرالية , كما 
 .تختمف من حيث طبيعة النظام السياسي الذي تقوم عميو إذا كان رئاسيًا أو برلمانياً 

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارف الطالب بأشكال الدول واألنظمة السياسية. 
  تحديد ماىية الدولة البسيطة والدول الفيدرالية ,واألنظمة السياسية الفردية والجماعية

  .والديمقراطية
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تختمف الدول منحيث التركيب الجغرافي، فتنقسم الى دول مركزية موحدة ودول فيدرالية أو 
إتحادية مثمما تختمف من حيث طبيعة النظام السياسي الذي تقوم عميو إذا كان رئاسيًا أو 

 برلمانيًا.
 

 L'Etat Unitaireالدولة البسيطة أو الموحدة   - أ
الدولة البسيطة أو الموحدة ىي التي تخضع لسمطة واحدة تتولى إدارة شؤون الدولة عمى كافة 

كامل إقميم ىذه الدولة وسكانيا. وىي النموذج السائد في المستويات الداخمية والخارجية، وعمى 
 معظم دول العالم، بالمقارنة مع الدول اإلتحادية او المركبة.

 
ويميز بعض الفقياء بين الدول إنطالقًا من مفيوم السيادة فيعتبر أن ىناك دواًل تامة السيادة 

سياسي كمي، ودواًل مقيدة شبو  أي تنفرد بتصريف شؤونيا في مختمف الميادين وتتمتع بإستقالل
سيدة تخضع ألنظمة خاصة تمنعيا من ممارسة إستقالليا وسيادتيا الكاممة، وىي تمك التابعة، أو 

 .1المحمية، أو الخاضعة لنظام الوصاية الدولي
 

في حين ينطمق البعض اآلخر، مثل العالمة جورج بيردو، من الفكرة السمطة والقانون كمعايير 
الدول بحسب أشكاليا. فالدولة الموحدة أو البسيطة، برأيو، ىي تمك التي تقوم  وحيدة لتصنيف

فييا فكرة واحدة لمسمطة والقانون، بينما أن الدولة الفيدرالية ىي تمك التي توجد فييا مجموعة 
أفكار حول السمطة والقانون. ومع أن ثمة نموذجية أخرى ألشكال الدول تصنفيا الى قبمية، 

قطاعية، ور  شتراكية وغير ذلك، إال ان ىذا التقسيم يتخذ من طبيعة العالقات وا  أسمالية، وا 
االجتماعية االقتصادية مرتكزًا لمفيوم السمطة، وىي معايير ليست ثابتة بصورة دائمة، ويمكن ان 

. من ىنا نرى بان فكرة السمطة الموحدة. والقانون الموحد 2تتغير بتغير االوضاع التي أنشأتيا
 دىا االستاذ بيردو ىي االقرب الى الواقع السياسي المعاصر.التي إعتم

                                                      

، ود. 161-141، ص «القرررانون الررردولي العرررام»د. عمررري صرررادق أبرررو ىيرررف فررري  . أنظرررر بيرررذا الصررردد تصرررنيف1
 .141-141، ص «مبادئ القانون الدولي العام»إبراىيم أحمد شمبي في 

، 1894ترجمة الدكتور حسن صعب، دار العمم لمماليين، بيرروت « تكوين الدولة». أنظر : روبرت م. ماكيفر: 1
 .111-181الطبعة الثانية، ص 
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وبالرغم من امكانية وجود تعددية أفكار قانونية بين شتى الجماعات التي تكون المجتمع 
الواحد، إال أن خضوع ىذه التعددية لمركز قرار وحيد، أي سمطة تتجسد بوحدة التنظيم الدستوري، 

عتبارىا موحدة.  وشمولية السيادة عمى كامل االقميم والسكان، ىو الذي يكرس شكل الدولة وا 
فإنتظام  بعض الفئات االجتماعية داخل جماعات محددة بفعل روابط الدم، أو المينة، أو 
عتناقيا لجممة من االفكار الحقوقية ال يؤثر بشيء عمى وضع الدولة الموحدة  العالقات العائمية، وا 

قانونية تتجاوز بأبعادىا فكرة السمطة والحق االساسية التي طالما أن ىذا األمر لم ينتج مفاعيل 
وسيطرتيا ال ينفي  La collectivité étatiqueترتكز الييا ىذه الدولة. فوجود الجماعة الدولتية 

نما يوجب فقط أن تكون نشاطات ىذه الفئات  إطالقًا وجود تجمعات ثانوية أخرى داخل الدولة، وا 
ظام والخير العام الذي ىو من مسؤولية الدولة. ومن ىذا المنطمق فان ومواقفيا متجانسة مع االنت

السمطة السياسية المركزية أو الموحدة تكون تمك القادرة عمى جعل مفيوميا لمخير العام يسود في 
عالئو عمى  كل المجاالت، وتمنع عمى أية فئة أخرى، وألي سبب كان، فرض قانونيا الذاتي وا 

دولة المركزية ىي الوحيدة المؤىمة لوضع التنظيم القانوني الذي تريد، غيره من القوانين. فال
 وتحديد وسائل االرغام الضرورية إلحترامو والتقيد بو.

داري. األول يعني وحدة القانون  وتتصف السمطة الموحدة بمركزية ذات وجيين: سياسي وا 
دارة المرافق العامة. وىذه  السائد في الدولة. والثاني يقود الى سموك موحد في تنفيذ القانون وا 

المركزية ضرورية لتأمين قوة فاعمة لمسمطة ألن تبعثر القرار بين المركز والييئات المحمية 
يضعف السمطة المركزية ويضّرىا. والتمركز عمى مستوى القرار ال يؤدي فقط الى دعم وتثبيت 

نما يؤدي أيضًا  الى فعالية المرفق العام عمى وحدة الجماعة الوطنية من الناحية السياسية، وا 
الصعيد االداري. وخضوع المرفق العام لسمطة مركزية موحدة يؤمن إنتظامو وعدم إنحيازه. فيو 
موجود أصاًل لخدمة جميع أبناء المجتمع وتحقيق مصالحيم، وال يستطيع االستمرار بذلك إال من 

 تى النشاطات.خالل تسمسل إداري يجّند كل الطاقات والكفاءات، وينّسق بين ش
إن عدم إنحياز المرفق العام لفئة معينة من المواطنين يميره بصبغة أخالقية تحميو من 
التأثيرات المحمية، وتؤمن لو األىمية والفعالية الضروريتين لتحقيق الميام اإلدارية بأقل كمفة 

عطائيا القوة ممكنة. وتمركز القرار وتسمسل التنظيم االداري يؤدي حتمًا الى توحيد السمطة و  ا 
العامة الالزمة لممارستيا. والقوة العامة الفعمية ىي التي تخضع الموظفين إلرداتيا، وتدخميم في 
جسم تراتبي موضوع تحت إشرافيا. فالتسمسل االداري يعني بحد ذاتو تراتب الدرجات داخل 
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لتزام المباشر بحيث ان الموظفين الصغار يقومون بأعماليم ليس فقط بسبب اال»الجسم الوظيفي، 
والوحيد الذي يفرضو القانون، وانما أيضًا بفعل التعيد بالخضوع لرئيس يكون الوسيط بينيم وبين 

، وأىمية التسمسل تكمن في ربطو كل الييئات االدارية بالسمطة المركزية عن طريق «القانون
 الوزارات، وفرض االنضباط الذي يمنع الموظفين من الخروج عن إرادتيا.

أن مركزية السمطة الموحدة ال تمنعيا إطالقًا من ممارسة الالمركزية االدارية، أي توزيع إال 
جزء من صالحياتيا عمى الييئات أو السمطات المحمية المكمفة بإدارة بعض المناطق. وىذا 
االسموب في ممارسة وتطبيق القرار االداري نابع من إتساع حجم المرافق العامة، وتضاعف 

قيقيا يجبرىا عمى توزيع قسم من موظفييا عمى كامل االرض الوطنية، األمر الذي الخدمات وتح
يطرح عمى المركز مسألة تقنية لجية تنفيذ القرار االداري. فالعدد المرتفع لمموظفين، وبعد المسافة 
التي تفصميم أحيانًا عن المركز يعقدان عممية االتصال مع السمطة المسؤولة، الممثمة عادة 

ر، التي يستحيل عمييا االتصال بكل موظف لوحده، وتوجيو التعميمات لو بما يتناسب بالوزي
ودوره، ويتالءم مع الظروف الموجود فييا. من ىنا كانت فكرة تكوين االدارات المناطقية، 
وتزويدىا بالكادرات المؤىمة لمبت بالمسائل المطروحة عمى مستوى المناطق، كما ىو الحال مع 

لقائمقامين، ورؤساء المصالح، والدوائر وغيرىا. ألنو، في الحالة المعاكسة، أي في المحافظين، وا
حالة تجميع مصادر القرار عمى مختمف مستوياتيا في مركز واحد ال بد من أن نصل الى درجٍة 
من الشمل التام في المرافق العامة بسبب الروتين وتداخل األىميات التقنية مع بعضيا البعض. 

ح الالمركزية االدارية المنظمة جيدًا عمى أساس صالحيات واضحة ومحددة شرطًا من ىنا تصب
 لقيام مركزية فعالة.

وىنا ال بد من توضيح االلتباس والغموض الشائعين في إستخدام التعبير الفرنسي الذي يعني 
كزية بو البعض الالمركزية االدارية. والواقعأن المقصود بيذا التعبير ىو إضعاف السمطة المر 

وتقوية السمطات المحمية عمى حسابيا. ولذا، فان األقرب الى الدقة ىو تعبير الذي يعني 
التخفيف من تمركز القرار في مكان واحد عن طريق تفويض جزء من الصالحيات الى جيات 
أخرى بموافقة المركز وتحت إشرافو. وىذه الممارسة تتطابق أكثر فأكثر مع شيوع المفيوم 

في كافة مجاالت الحياة. فالديموقراطية التي تعني، بجوىرىا، إحترام الحقوق الفردية، الديموقراطي 
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ومشاركة المواطنين في السمطة، يجب أن تمغي حالة االحتكار أو الحصرية التي تتميز بيا 
 .3االنظمة االستبدادية أو االخالقية

 
 L'Etat fédéralالدولة الفيدرالية أو االتحادية   - ب

رالية أو االتحادية تتكون من دولتين أو أكثر في نظام سياسي وقانوني جديد تتنازل الدولة الفيد
بموجبو الدول المتعاقدة عن كل سيادتيا الخارجية وعن بعض سيادتيا الداخمية الى الييئة 
المركزية التي يؤلفيا االتحاد. وىذه الييئة الجديدة ىي حكومة بالمعنى الكامل لمكممة مستقمة عن 

االعضاء. وتعمو عمييا في ما تصدره من قوانين، وما تتخذه من قرارات. فالدولة الفيدرالية الدول 
تتمتع بشخصية دولية تسمح ليا بممارسة كل الحقوق الخاصة بالدولة السيدة عمى مستوى 
العالقات الدولية وتصرفاتيا عمى ىذا الصعيد ممزمة كميًا لجميع الدول الداخمة في االتحاد التي 

 .4ج شخصيتيا بشكل تام في النظام الفيدراليتندم
والفكرة االتحادية أو الفيدرالية ليست جديدة عمى الساحة الدولية. فيي قد نشأت في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر في أميركا الشمالية مع الدول التي إنفصمت عن بريطانيا العظمى 

بإسم الواليات المتحدة. ومنذ ذلك التاريخ لم  إبان حرب االستقالل لتتكون في دولة جديدة موحدة
تتوان الفكرة االتحادية عن االنتشار في بقاع أخرى من العالم بفعل التطورات المتنوعة التي 
فرضتيا الظروف، بحيث أصبحت تشمل العديد من الدول كاوستراليا، وكندا، واليند، وسويسرا، 

لمانيا الفيدرالية وغيرىا. فما ىو دوافع اال  تحاد الفيدرالية وما ىي المعايير التي يقوم عمييا وا 
إن ىذه الدوافع تختمف من دولة إتحادية ألخرى فقد يكون ثمة عوامل مشتركة، كالعرق، 
والمغة، والدين، تمعب دورًا مباشرًا في التقاء االرادات الوطنية واالتفاق عمى صيغة مستحدثة من 

، أو الجغارفيا، أو المصالح االقتصادية اليامة ىي العمل المشترك. وقد تكون عوامل التاريخ
الدافع االساسي لعممية التقارب الوثيق بين كيانات سياسية مختمف، بحيثينجم عنيا واقع قانوني 

رادتيا.  جديد تمتزم فيو ىذه الكيانات بملء رغبتيا وا 

                                                      

د من التفاصريل حرول ىرذا الموضروع أنظرر التحميرل الرائرع عرن الدولرة الموحردة الرذي قدمرو العالمرة بيرردو فري المجمرد لمزي. 1
 .461-111الثاني من الوسيط في عمم السياسة، بعنوان الدولة، ص 

 .116. أنظر د. عمي صادق أبو ىيف، المرجع السابق، ص 1
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غامية لمتعاقد كما واالشارة ىنا الى المشاركة الطوعية أو االختيارية تعكس إنتفاء الصفة االر 
ىي الحال عميو في االنظمة الموحدة. فالمفيوم الفيدرالي يقوم عمى الحرية والتفاىم بين أطرافو. 
وىي سمة التعددية االيجابية. فالفيدرالية كنظام، يمكن أن يضم جماعات متنوعة في مفاىيميا 

زدىارىا باعتب ارىا القاعدة التي تسمح لو وعاداتيا ولغاتيا وأعراقيا، يشجع عمى تطور الحرية وا 
بالتماسك والتطور، حيث تستطيع كل جماعة، وبحسب ما تمتمك من موارد مادية، وما يمميو 
عمييا موقعيا الجغرافي، تطوير ىويتيا الذاتية والمحافظة عمييا، واالنطالق نحو مزيد من 

نفتاح عمى غيرىا من التعاون مع الفئات االخرى. فالجماعة االنسانية تكون أكثر إستعدادًا لال
الجماعات طالما تدرك أن ىذا األمر لن ييدد تراثيا، أو وجودىا الحضاري بالخطر، وىذا ما 
نمحظو في بعض التجارب االتحادية كسويسرا مثاًل. أي أن المحافظة عمى االستقالل الذاتي 

التحادية دون يمكن أن تشكل حافزًا لمجماعات المتنوعة لممشاركة بكل طاقاتيا في العممية ا
الخشية من أي قيد يكبح طموحاتيا الخاصة، ومصالحيا المختمفة سوى قيد االلتزام باالنضواء 

 تحت مستمزمات السياسة االتحادية.
فالحكومات الوطنية، التي تتألف منيا الدولة االتحادية، تستطيع دائمًا االحتفاظ بحرية الحركة 

القانوني، وما يمزم من سمطة عامة لضمان ىذا في ما يختص بتنظيميا الداخمي، وتشريعيا 
 النظام فيي، وبالرغم من الرابط االتحادي تبقى دواًل ليا شخصيتيا القانونية.

بيد أن ما تجدر االشارة اليو ىنا ىو أن تطبيق الفكرة االتحادية إرتدى أشكااًل عدة تراوحت بين 
 يدرالي.االتحاد الشخصي، واالتحاد االندماجي، واالتحاد الكونف

أ. االتحاد الشخصي. وتفرضو ظروف الجوار االقميمي، أو العالقات العائمية الوثيقة، فقبيل 
الثورة الفرنسية الكبرى كان ثمة إتحاد بين كل من إسبانيا وفرنسا بحكم وجود نفس العائمة المالكة 

والنروج إبتداء من عام )آل البوربون( عمى عرش الدولتين. كذلك فإن تجربة االتحاد بين السويد 
الينغاري -كانت تصب في نفس االطار عمى غرار االتحاد النمساوي 8095وحتى عام  8185

الذي إنتيى في الحرب العالمية األولى. وتتميز ىذه االتحادات، بإمتالكيا لنفس الييئات 
الداخمي التام، الدبموماسية، والعسكرية، والمالية في الوقت الذي يكون فيو لكل دولة إستقالليا 

 وحكومتيا وبرلمانيا، وحيث تختمف صالحيات رئيس الدولة في كل منيا.
ب. االتحاد االندماجي، وىو الذي يؤدي الى إذابة دولة ما في شخصية دولة أخرى، وينتيي 
وضعيا القانوني كدولة مستقمة. وفي ىذه الحالة فانو ال يكون ثمة سوى رئيس واحد لمبالد، 
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وبرلمان واحد. وقد عرفت بعض الدول العربية ىذا النمط من االتحاد من خالل وحكومة واحدة، 
، وأدت الى قيام 8068و 8051تجربة الوحدة االندماجية التي قامت بين سوريا ومصر بين عام 

دولة ذات شخصية قانونية وسياسية جديدة بإسم الجميورية العربية المتحدة. إال أن ىذه التجربة 
ين االعتبار الخصائص المميزة لواقع البمدين لم تستطع تجاوز الصعاب التي التي لم تأخذ بع

 إعتراضت طريقيا، ولذا فإنيا لم تعمر طوياًل.
ج. اإلتحاد الكونفيدرالي أو التعاىدي، وىو نوع من االتفاق بين دول إلقامة نوع من الصالت 

لمستوى الدولي. والبارز في المميزة بين بعضيا البعض، والتشاور إلتخاذ مواقف مشتركة عمى ا
ىذا النوع من التعاىد عدم وجود مؤسسات سمطوية بالمعنى الكامل لمكممة. إذ أن لكل دولة الحق 
في االحتفاظ بكامل شخصيتيا المستقمة، وعدم االلتزام بأي قرار إال بما يتناسب ومصالحيا 

 الخاصة.
ل المتعاىدة أو الكونفدرالية يكمن في عدة والفرق بين الدولة الفيدرالية أو االتحادية، وبين الدو 

 نقاط:
. عمى مستوى السمطة فالدولة االتحادية تمتمك سمطة مركزية اعمى من سمطة الدول 8

االعضاء مما يسمح ليا بممارسة صالحياتيا بشكل نافذ لدى كل الدول األطراف. في حين أن 
 و الحكومة.الكونفدرالية تفتقر كميًا الى مثل ىذه السمطة المركزية أ

. عمى مستوى المؤسسات التشريعية، حيث أن ىناك سيادة واضحة لمقرارات الصادرة عن 2
السمطة التشريعية الفيدرالية في ما يختص بشؤون االتحاد، والتزام الدول بالتقيد التام بيا. بينما أن 

احدة من الكونفدرالية التمتمك سوى مجمس تتمثل فيو الدول، من خالل وفودىا، عمى قدم و 
المساواة. وىذا المجمس يتكون عادة من ممثمين دبموماسيين ترسميم حكوماتيم لمتعبير عن رأييا 
في القضايا المطروحة، دون أن يكون لدييم أي نوع من الصالحيات االخرى. وفضاًل عن ذلك 
نما ىو يتدخل  فان ليس لممجمس الكونفدرالي صالحيات محددة، أو إختصاص وظيفي معين، وا 

ي كل االمور التشريعية، والتنفيذية، والقانونية وغيرىا. وغالبًا ما تكون طريقة التصويت خاضعة ف
لمبدأ االجماع، االمر الذي يعقد عممية إستصدار القرارات بسيولة ويسر نظرًا لحق االعتراض 

 الضمني الذي تتمتع بو كل دولة في حالة االجماع.
و إستقاللية الدول واضحة وجمية. فالسياسة العسكرية . عمى المستوى العسكري الذي تبدو في3

التي يقررىا التعاىد ليست ممزمة ألي طرف من أطرافو، بعكس الدولة االتحادية التي تمتمك قوات 
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عسكرية موحدة لمدفاع عن االتحاد ضد االخطار الخارجية، والتي تسري قوانينيا عمى كل 
قرر الدولة االتحادية خوض حرب خارجية مثاًل فإن كل مواطني الفيدرالية بدون إستثناء. فعندما ت

الدول االعضاء تمتزم حرفيًا بيذا القرار وال سيما لجية الخدمة العسكرية، وتعبئة القوات 
االحتياطية، والمساىمة بالعمميات الحربية، ووضع كل طاقاتيا المادية بتصرف االتحاد. وفي 

تحاد الفيدرالي، فإن ىذا الصراع يتخذ صفة حال حصول نزاع مسمح بين دولتين من دول اال
الحرب االىمية الداخمية، ولمسمطة االتحادية الحق، في ىذه الحالة، بوضع حد لو بالطريقة التي 

 تراىا مالئمة.
أما عمى المستوى الكونفيدرالي، فان الدول ليست مرغمة عمى المشاركة بأية حرب خارجية 

رافيا. كما أن النزاع الذي يمكن أن ينشب بين أطرافيا أنفسيم تقررىا الييئة التعاىدية أو أحد أط
 يعتبر نزاعًا دوليًا، وليس داخميًا يتخذ صفة الحرب االىمية.

 
من ىنا، ونظرًا لغياب المؤسسات المركزية القوية في الكونفيدرالية، فإن ىذه التجربة بدت 

ما بالتطور في إتجاه محكومة إما بالفشل والزوال بسبب ضعف الروابط القائمة بين  أطرافيا، وا 
الفيدرالية بفعل التبدالت التي تشيدىا الساحة الدولية، والتي تدل عمى ان الكيانات القوة ىي 

 .5وحدىا التي ستكون قادرة عمى البقاء واالستمرار طوياًل بمواجية تحديات العصر الراىن
 
 أشكال االنظمة السياسية  -ج

نقصد ىنا بأشكال االنظمة السياسية تحديد مصادر السمطة والييئات التي تقوم بممارستيا، 
ومعرفة العالقات بينيا وتحديد صالحياتيا أو إختصاصيا. ودستور الدولة ىو الذي يقوم، عادة، 
بتبيان وتوضيح ىذه المسائل، إذ يتضمن كشفًا دقيقًا لطبيعة النظام السياسي واالسس التي يقوم 
عمييا. وغالبًا ما ترتدي الدساتير المعاصرة طابعًا ديموقراطيًا يتجمى في مبدأ الفصل بين 
السمطات االساسية الثالث في الدولة، أي السمطة التشريعية والسمطة التنفيذية، والسمطة 
القضائية. وتختمف طبيعة الدساتير بإختالف المجتمعات واالنظمة السياسية التي تقوم عمييا، إذ 

ن ىناك دساتير تحدد أوالية جامدة لمفصل بين السمطات، كاالنظمة الرئاسية مثاًل، في حين أن أ

                                                      

 .181-461السابق، ص . حول الفيدرالية أنظر جوردو بيردو، المرجع 1
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بعض الدساتير االحرى تعتنق مفاىيم مرنة لعممية الفصل ىذه من أجل تأمين أكبر قدر ممكن 
 من التعاون بين السمطات في الدولة، كما ىو حال االنظمة البرلمانية.

 
ة عامة في ثالث فئات أساسية تعبر عن االشكال المتباينة ليا، وتجتمع االنظمة السياسي

 فتكون:
 
( إما فردية تخضع فييا السمطة لسيطرة مطمقة من قبل شخص واحد كما في الديكتاتورية أو 8

 الممكية المطمقة.
ما جماعية تقوم فييا جماعة محددة بممارسة السمطة عمى أساس مواصفات معينة 2 ( وا 

 ية( أو الدين )تيوقراطية( أو االختصاص )تكنوقراطية(.كاألصل )أرستقراط
( أو ديموقراطية مباشرة عندما يقوم المواطنون بالمشاركة في السمطة بأنفسيم، أو 3

 ديموقراطية غير مباشرة أو تمثيمية عندما ينتخب الشعب من يمثمو في الحكم.
وبالرغم من إطالقيتيا الواضحة،  إال أن ىذا التصنيف يبقى عامًا جدًا. فاالنظمة الديكتاتورية،

تحاول دائمًا الظيور بمظير الممثل لإلرادة الشعبية والمعبر عنيا. واألنظمة الديموقراطية ال 
تعكس حقيقة ىذه االرادة. إذ كيف يمكن أن نتصور أن عدة فئات من االشخاص يمثمون فعميًا 

م. وىذه اشكالية يستمزم حميا عدة ماليين من االفراد، ويعبرون تمامًا عن آرائيم ومصالحي
الغوص في كنو السمطة وماىيتيا، والغاية النيائية من وجود الدولة. إذ يبقى السؤال المطروح 
عمى صعيد الفمسفة السياسية ىو التالي : أين تتوقف حدود السمطة، والى متى ستظل الدولة 

 حاجة ممحة لتنظيم المجتمعات االنسانية 
يجب أن تتركز داخل االنظمة الديموقراطية نفسيا لتتناول  من ىنا نرى أن المقارنة

الديموقراطية الميبرالية بالمعنى الذي نيجت عميو بعض دول أوروبا وأميركا منذ القرن الثامن 
عشر، وبين االنظمة الديكتاتورية التي تتخذ من إرادة الشعب والحفاظ عمى مصالحو وسيمة لتبرير 

 قوقو الطبيعية.تقييدىا لحريات ىذا الشعب وح
واالنظمة الديموقراطية ليست من تكوين واحد. فيي تختمف من بمد الى آخر باختالف ظروف 
ىذا البمد االقتصادية، واالجتماعية، وتطور مستوى الوعي السياسيمدى سكانو. لذلك فاننا يمكن 

 أن نجد ليا أشكااًل شتى تتراوح بين:
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الشعب شؤونو بنفسو. وىذا النمط، الذي كان سائدًا  . الديموقراطية المباشرة التي يدير فييا8
اليونانية التي كان عدد سكانيا وضيق رقعتيا الجغرافية يسمح بو، لم يعد  –في الدول المدينية 

متداد مساحتيا عمى عدة ماليين  ممكنًا اليوم بسبب أعداد السكان المرتفعة في بعض الدول، وا 
بقي الوحيد عنيذا النوع من الممارسة نراه في خمس من الكيمومترات المربعة. واالثر المت

مقاطعات سويسرية صغيرة حيث يقوم السكان فييا بانتخاب عدد قميل من بينيم لتولي بعض 
الوظائف العامة بإسميم لمدة عام، واحد فقط، إلدارة وتسيير أعمال المواطنين في الشؤون 

 .6الداخمية
االكثر شيوعًا في عالم اليوم، وتتمخص بقيام الشعب،  . الديموقراطية التمثيمية، وىي النظام2

 في فترات زمنية منتظمة، بانتخاب ممثميو الذين يمارسون السمطة بإسمو.
. الديموقراطية شبو المباشرة التي تمزج بين النمطين السابقين. فالنواب، الذين يمثمون 3

قت الذي يكون فيو ىذا الشعب الشعب، يصوتون عمىالقوانين والقرارات المتخذة بإسمو، في الو 
مدعوًا إلبداء رأيو المباشر في بعض القضايا اليامة عن طريق االستفتاء أو الرفرندوم، كما ىي 
الحال في فرنسا مثاًل، أو إلقتراح بعض القوانين أو تعديميا كما تؤكد عمييا الممارسة 

 .7السويسرية
 

ن كانت تمثل معيارًا لتقييم صفة النظام، ويعتبر بعض الباحثين أن درجة المشاركة الشعبية، و  ا 
تبدو غير كافية لمتعرف عمى طريقة عممو، ولذا فانيم يقترحون المجوء الى مبدأ فصل السمطات، 
واالنطالق من أوالية عممو بيدف التوصل الى تصنيف ىذا النظام وتحديده. وعمى ىذا االساس 

 اسية:فغننا نكون امام ثالثة نماذج محتممة لالنظمة السي
 
النظام الذي يخمط بين السمطتين التشريعية والتنفيذية بحيث تسيطر إحداىما عمى االخرى  -

 في كل مرة تتيح ليا الظروف ذلك.
 نظام الفصل الجامد الذي يستبعد أية عالقة بين ىاتين السمطتين، كالنظام الرئاسي. -
 وع من التعاون الواضح.ونظام الفصل المرن الذي يسمح بيذه العالقة ويطورىا الى ن -

                                                      

 .661-661. أنظر د. إدمون رباط، المرجع السابق، ص 1
7
. Philippe Parini «institutions politiques» éd. Armand Cilin, paris 1984, p: 45.  
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وعمى ضوء ىذا التقسيم، فان االنظمة السياسية تتوزع بشكل عام الى نوعين رئيسين: 
 البرلماني والرئاسي.

 
في النوع االول، اي النظام البرلماني، ال بد من االشارة الى بعض الخصائص التي تميز 

التشريعية قد تكون آحادية تتكون تركيب كل واحدة من السمطتين التشريعية والتنفيذية. فالسمطة 
من مجمس واحد، أو ثنائية من مجمسين )نواب وشيوخ( ، أو متعددة تتضمن عدة ىيئات تشريعية 
من أجل إضعاف دور البرلمان. كذلك فإن السمطة التنفيذية يمكن أن تكون واحدة )أي أن رئيس 

ة )رئيس دولة ذو دور تشريعي الدولة ىو رئيس الحكومة في اآلن نفسو(، أو ثنائية غير متوازن
ورئيس حكومة يمتمك صالحيات واسعة(، أو ثنائية متوازنة )تتعادل فييا الصالحيات بين رئيس 

 الدولة والحكومة(.
 

وفي النوع الثاني، أي النظام الرئاسي فان الفصل بين السمطتين يبدو حادًا وقويًا. فالرئيس ال 
ة او التدخل فييا )بواسطة المبادرة التشريعية( أو حميا، يمتمك حق مراقبة اعمال السمطة التشريعي

وىذه االخيرة ال تستطيع بالمقابل مراقبة عمل الرئيس، الذي ىو رئيس الحكومة في الوقت نفسو، 
أو نشاطات وزرائو. وكالىما محكوم بالقيام بميامو حتى إنتياء الفترة التي إنتخب من أجميا. 

تنبع من كون كل واحدة منيما ناجمة عن االنتخاب الشعبي  ولعل قوة كل من ىاتين السمطتين
 المباشر، بحيث ال تستطيع أي منيما إدعاء إحتكار تمثيل إرادة الشعب لوحدىا.

 
ومن الطبيعي أن نظامًا من ىذا النوع ال يستطيع ممارسة السمطة بفعالية إال إذا أدخمت عميو 

 بين السمطتين.بعض االجراءات المرنة التي تخفف من حدة الفصل 
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 .كل عبارة من اليمين مع ما يناسبيا من اليسار من ددح تمارين:

 
 فكرة السمطة  -8 االتحاد الشخصي
 االتحاد بين اسبانيا وفرنسا قبيل  -2 االتحاد االندماجي

 اليند  -3 جورج بيردو
 الوحدة بين سورية ومصر  -4 الفكرة االتحادية

 
 

 الصحيحة:اإلجابة 

 االتحاد بين اسبانيا وفرنسا قبيل: االتحاد الشخصي 
 الوحدة بين سورية ومصر :االتحاد االندماجي 
 فكرة السمطة: جورج بيردو 
 اليند: الفكرة االتحادية 
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  الوحدة التعميمية 

 في مفهوم السمطة -1
 
 

 الكممات المفتاحية:
 .أسس السمطة -وظيفة السمطة –مفيوم السمطة 

 
 

 الممخص:
إن عمم السياسة ىو عمم السمطة والدولة في آن واحد نظرًا لمتالزم الوثيق بين ىذين العنصرين 

أو سمطة بدون  ،فال يمكن تخيل وجود دولة بال سمطة .واستحالة دراسة أحدىما بمعزل عن اآلخر
 .اجتماعي تمارس فيو –إطار مؤسساتي 

 
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارف الطالب بمعنى السمطة ووظائفيا واألسس التي تستند عمييا في ممارسة وظائفيا. 
 واألسس  ،من أجمياوالغاية التي وجدت السمطة  ،تحديد المصدر التي تستمد السمطة قوتيا منو

  .التي تمنح السمطة سبب وجودىا
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Textbox
السلطة في المجتمع السياسي



 

 ما هي السمطة؟ -أ
قمنا، منذ البداية،  أن عمم السياسة ىو عمم السمطة والدولة في آنمعًا نظرًا لمتالزم الوثيق بين 

ستحالة دراسة أحدىما بمعزل عن اآلخر. فنحن ال يمكن أبدًا أن نتخيل  وجود ىذين العنصرين وا 
 إجتماعي تمارس فيو. -دولة بال سمطة، أو سمطة بالمعنى القانوني، بدون إطار مؤسساتي

 
والواقع أن عالقة السمطة بالدولة ىي كعالقة الروح بالجسد. فالدولة ىي الييكل أو الجسم 
التنظيمي الذي تتالقى فيو شتى النشاطات االجتماعية، والسمطة ىي الروح التي تحفز ىذه 

ت وتحدد مساراتيا وغاياتيا. ولذا، فالقول بأن عمم السياسة ييدف الى دراسة السمطة في النشاطا
المجتمع، والنتائج التي تتركيا عمى صعيد تطور ىذا المجتمع في منحى معين، ال يضيف شيئًا 
جديدًا الى واقع الحال بمقدار ما يؤكد عمى الصيغة الترابطية بين ىذين الوجيين من وجوه 

 الجتماعي.النشاط ا
ويعدد لنا جان مينو أقوال المفكرين التي تشدد عمى الظاىرة االجتماعية لمسمطة، وينقل عن 

عمم السياسة يقوم عمى دراسة السمطة في المجتمع وعمى دراسة أسسيا وليم روبسون قولو بان "
فرض إرادة  السمطة ىي القدرة عمى. وعن ليبيولز قولو بأن "1"وعممية ممارستياوأىدافيا ونتائجيا

عمم السياسة ىوعمم كامل لمسمطة . أو أن "2"بطريقة مباشرة أوغير مباشر عمى كائنات بشرية
 .3"يصبح موضوعو دراسة التأثير ودراسة من يمارس ىذا التأثير
السمطة ىي فعل االرادة الذي ينشد وينسج جورج كاتمين عمى نفس المنوال عندما يعتبر بان "

رغباتو، والصراع الذي ينشأ عن ذلك ويحاول أثناءه كل واحد أن يسيطر بواسطتو االنسان تحقيق 
عمى اآلخر بوسائل مختمفة كالمجوء الى العنف أو االقناع واالستنجاد بالتقاليد أو القاعدة 

. ويتفق كاتمين مع ألبير بريمو عمى القول بأن عمم السياسة ىو دراسة الظواىر التي 4"القانونية
و النفوذ ضمن إطار الدولة من أجل بموغ السمطة بالذات. ويقف ريمون تؤلف جوىر الصراع أ

                                                   

 .69،ص1691،منشورات عويدات،بيروت «مدخل الى عمم السياسة». أنظر جان مينو،1
 .66. نفس المرجع، ص 2
 .66. نفس المرجع، ص 3
 .66-66. نفس المرجع، ص 1
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ىو كل ما لو عالقة بحكم المجتمعات أي كل آرون الموقف نفسو عندما يعتبر بان عمم السياسة "
 .5"ما لو صمة بعالقات النفوذ بين االفراد والجماعات

جتمع بمعناه المجرد، أي من ىنا ندرك الصمة القائمة بين السمطة والمجتمع. لكن ليس الم
نما المجتمع السياسي المنظم، بمعنى الدولة، الذي ينشء حقوقًا  كتركيب لكائنات إنسانية، وا 
برازىا بشكل ممموس من  وواجبات لممواطنين. فالدولة ىي الوحيدة القادرة عمى إنتاج السمطة وا 

قدرة الدولة عمى التدخل في  دون سائر التجمعات الحية االخرى الممكنة. ومع إقرارنا التام بعدم
وجود حقوق الفرد الطبيعية، باعتبارىا تولد مع االنسان بمعزل عن أي تنظيم إجتماعي، فان 
عمينا من جية أخرى التركيز عمى الدور الذي تمعبو الدولة، وبالتالي السمطة، في إنتاج الحقوق 

في المجتمع السياسي، أي في والواجبات المدنية والسياسية. وىنا تكمن بالذات ميمة السمطة 
إنتاج وتحديد حقوق وواجبات المواطنين عبر القوانين التي تضعيا، أو تقوم بسّنيا، وكل إىمال 
ليذا الدور الحيوي لمسمطة كقوة منظمة لمحياة االجتماعية ال بد من أن يؤدي حتمًا الى تعريض 

ال يستطيع بموغ الغاية الجوىرية المجتمع االنساني لمخاطر التفكك والزوال. فالمجتمع المنظم 
 لوجوده، أي تحقيق إنسانيتو، إال من خالل وجود السمطة القادرة عمى صيانة وحدتو ووجوده.

فالسمطة، كما يقول جورج بيردو، ىي شرط أساسي لمنظام، وىي مولدة لمحرية الفردية والعامة، 
نفسو، أي في الخيارات االنسانية بإعتبار أن ىذه الحرية ليست ممكنة إال في النظام االجتماعي 

التي يمتزم بيا االفراد بملءإرادتيم، والتي تدفعيم لمتمسك بالشرائع االخالقية النابعة من القيم 
القوة الناجمة عن الوعي المترسخة في وجدانيم. وعمى ىذا االساس تصبح السمطة تمك "

والقادرة، والحالة ىذه، أن تفرض  االنساني، والموجية لقيادة جماعة في بحثيا عن الخير العام،
 .6عمى أعضاء الجماعة الموقف الذي تريده، أي أنيا قوة وفكرة في آن واحد"

بيد أن ىذه القوة الموضوعية في خدمة الفكرة ال يمكن أن تترجم إال من خالل القانون الذي 
اللتزام بسموك يتضمن امرًا ونييًا في الوقت نفسو. فيو، أي القانون، عندما يأمر شخص ما با

معين، فإنو يحرم في اآلن ذاتو عمى أي انسان آخر إختالق العراقيل التي تمنع ىذا الشخص من 
القيام بالواجبات المطموبة منو. والقانون ليس فقط الناموس أي القاعدة أو المقياس الذي نالحظو 

نما ىو أيضًا الشريعة االنسانية التي تمنح حقوقاً  وتفرض واجبات ضمن  ونراه في الطبيعة، وا 
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إطار العالقة المجتمعية بين الفرد وأقرانو. من ىنا تتضح لنا خاصية السمطة كظاىرة قانونية 
تأخذ أبعادىا الكبرى في قمب المجتمع الكمي التي ىي شرط أساسي لوجوده فيي تنبعث من 

ين عنصري االفراد وتتوجو الييم من خالل القوانين التي تفرضيا عمييم عن طريق التوفيق ب
 .7الواقع االجتماعي: أي القوة والحق

 لكن من أين تستمد السمطة ىذه القوة وىذا الحق؟
في الواقع، ان ثمة أصاًل دينيًا لمسمطة منذ ان تكون الوعي االنساني في المجتمعات االولى. 
م وبالرغم من أن الشعور الديني لم يكن قد إكتمل في ىذه المجتمعات الى درجة الوضوح التا

الذي عرفو في ما بعد مع االيمان بالرساالت السماوية، إال أن المجتمعات البدائية كانت تكن 
لقادتيا إحترامًا يشوبو الخوف، وتنسب الييم سمطات او قدرات فوق طبيعية. وكانت الخشية من 
 عقوبة ناجمة عن قوى خفية، في حال مخالفة ىؤالء القادة، ىي التي سيمت الى حد بعيد إضفاء
صفة القداسة عمييم وال سيما بسبب الدور الذي كانوا يمعبونو كحراس لعبادات المجتمع، او 
كوسطاء بين ىذا األخير وبين القوى االليية. وىكذا نشأت السمطة كحصيمة تفاعل بين عوامل 
الخوف، والرىبة، واالنبيار، وتمثمت بالشخص الذي كانت تعتبره الجماعة فوق مستوى الناس 

ن. وراحت ىذه السمطة تمارس سحرًا ال يمكن مقاومتو من قبل االعضاء اآلخرين العاديي
لمجماعة. فيؤالء القادة، الذين يمتمكون السمطة، كانوا معتبرين وكأنيم يجسدون ىذه القوى الخفية 
عمى االرض. ومع تعدد آلية المجتمعات القديمة، تنوعت المصادر المقدسة لمسمطة، وجعل 

الكاىن كان  -الممك سيدًا مطمقًا في مجتمعو ال يسمح ألحد بمخالفتو. فالممك الفكر الديني من
 المؤتمن عمى مقدسات المجتمع، وحارسًا آلليتو. فكيف يمكن والحالة ىذه مقاومة إرادتو؟

-بيد أن التطور الذي شيدتو المجتمعات االنسانية، وال سيما في مرحمة الدول المدينية
أن يترك آثارًا واضحة عمى فيم المفكرين والفالسفة لمسألة السمطة، اليونانية، كان ال بد من 

عتبار الدولة كييئة إجتماعية تقوم عمى تالؤم عقالني من اجل خدمة الفرد والمصمحة العامة،  وا 
وساعدت الديانات السماوية التي ظيرت، في ما بعد، عمى تكريس ىذا المفيوم الذي يساوي بين 

نتقمت الدولة من إرث آليي ممنوح لبعض االشخاص بفعل وضعيم  البشر مموكًا أم رعايا. وا 
االجتماعي، الى أداة لخدمة المجتمع، والسير عمى مصالحو. وتحولت السمطة من مفيوميا 
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المقدس الذي كانت تذوب فيو شخصيات أعضاء الجماعة، لتصبح وسيمة لحماية الحقوق 
 الطبيعية ليؤالء االعضاء.

 

 وظيفة السمطة  -ب
حدد مضمون السمطة دائمًا بالغاية التي وجدت من أجميا، أي بالدور الذي يتعين عمييا يت

نما ىي حقيقة واقعة تبرز  القيام بو في إطار المجتمع. والواقع أن السمطة ليست مفيومًا مجردًا، وا 
بصورة جمية في الدولة الحديثة من خالل المؤسسات الدستورية والسياسية. من ىنا االىمية 

برى التي يعمقيا فقياء القانون وعمماء السياسة عمى طبيعة ووظيفة ىذه المؤسسات بإعتبارىا الك
القاعدة الموجية لعمل النظام السياسي. فبمقدار ما تكون ىذه المؤسسات مستقمة عن بعضيا 
البعض ضمن إطار من التعاون والتكامل بمقدار ما يتجو النظام نحو الديموقراطية التي يجد فييا 

مكاناتو وتفتحيا وتطورىا. وبالمقابل، فان تمركز ىذه ا لفرد مجااًل رحبًا لمتعبير عن طاقاتو وا 
المؤسات في أيد واحدة يعني، بكل بساطة، القضاء التام عمى الحرية بكل أشكاليا، واالتجاه 

 بالنظام نحو التعسف والطغيان.
 

جل االنسان يجب أن تقوم من ىنا، فان السمطة التي وجدت أصاًل بواسطة االنسان من أ
بشتى مؤساتيا بميمة مركزية واحدة أال وىي السماح لمفرد بتحقيق إنسانيتو، أي الطبيعة التي 
فطر عمييا. وىذا ال يكون برأينا، إال من خالل أمرين جوىريين : تكريس مفيوم الحقوق وفكرة 

كي يتمكن من بموغ القانون من جية، وتجنيب المجتمع مختمف أشكال العنف من جية ثانية 
الغايات التي وجد من أجميا. والحقيقة أن ىذه الميمة ليست سيمة عمى االطالق. فالصراع بين 
الذات االجتماعية، والذات الفردية يضع السمطة في مأزق االختيار بين المجتمع الكمي ككائن 

لو إن لم تستند معنوي، وبين الفرد كوجود طبيعي، وىو أمر يصعب عمييا إيجاد الحل المالئم 
في جوىرىا عمى مبدأ العدالة. فالعدالة ىي الحل لممشاكل االجتماعية العامة والفردية باعتبار 
أنيا تتضمن كل المفاىيم االخالقية االخرى التي يتمسك بيا الفرد والمجتمع عمى حد سواء. وىذه 

ساس. والحق يمكن العدالة تتمثل بإعطاء كل طرف ما ىو حق لو، والتعاطي معو عمى ىذا األ
 أن يكون ضمنيًا، متعارفًا عميو، أو مكتوبًا يحظى بدعم التشريع الوضعي.
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من ىنا دقة التمييز بين العدالة واالنصاف في عمل السمطة. فالعدالة تتوجو لمحق المكتوب 
حترامو. في حين يتركز االنصاف عمى الحق الذي ال  الذي يتطمب إرغامًا قانونيًا لتنفيذه وا 

 أية قوة إرغام، والذي ال يعترف بو غال من قبل العقل والضمير. يتضمن
وفي كل االحوال، فإن فكرة العدالة تبقى واحدة. فيي إما أن تبقى ساكنة في عمق نفوسنا، 
ما أن تجد ليا دعمًا خارجيًا، وتظير بشكل واضح في المؤسسات المدنية والسياسية، حيث  وا 

 لتي تسّنيا، والتنظيمات التي تقررىا.تتجمى إرادة السمطة في القوانين ا
نما يتضمن فكرتيا بحيث يكون عاداًل أو ال يكون وىنا يبرز  .إن القانون ال يصنع العدالة، وا 

عمل السمطة التشريعية. فالقوانين التي تضعيا ىذه السمطة يجب أن تكون نابعة من روح 
بحيث تأتي متطابقة مع أىداف المجتمع، ومن جوىر قيمو االخالقية، وتقاليده التاريخية، 

الجماعة وتطمعاتيا نحو االفضل. والقوانين المتطورة ىي تمك التي تأخذ بعين االعتبار واقع 
المجتمع وظروفو، وتنحو بو نحو التحديد عمى مراحل، دون الوقوع في مغامرة التغيير الجذري 

ذا، فان تمثيل االرادة الشعبية في لممفاىيم السائدة دفعة واحدة قبل تمييد الطريق المالئم ليا. ول
الندوات البرلمانية يرتدي أىمية كبرى في االنظمة الديموقراطية. فالسمطمة العادلة ىي تمك التي 
تسمح بتمثيل حقيقي وفعمي ليذه االرادة. وىي أيضًا تمك التي تعمل عمى إبراز الطاقات الخالفة 

يارات االجتماعية والسياسية بالتعبير عن الكامنة في المجتمع، من خالل السماح لمختمف الت
يصال مرشحييا الى الندوة البرلمانية من أجل المساىمة المباشرة في صنع التحوالت  أمانييا، وا 

 المطموبة، والتحقيق من تطابقيا مع اىداف المجتمع.
وكي تتمكن عدالة السمطة من القيام بوظيفتيا عمى اكمل وجو فان عمييا القضاء عمى 

االقتصادية. -بكل أشكالو وبذل الجيد إلزالة فوارق الالمساواة في االوضاع االجتماعية التعسف
صحصح أن ىذه السمطة ال تستطيع شيئًا حيال الفوارق الطبيعية بين االفراد، إال انيا قادرة عمى 

 التخفيف الى مدى كبير من حدة التناقضات القائمة بين الناس.
 

ادل االيجابي بين السمطة والمواطنين، وتتمخص بإحترام الطبيعة فالعدالة تقوم عمى مفيوم التب
االنسانية وحقوقيا االساسية. وكل مواطن يشعر بالرورة بتعسف السمطة عندما يراىا تنتيك حقوقو 
الطبيعية ىذه وتضرب بيا عرض الحائط، ويرى نفسو مضطرًا لمقاومتيا. من ىنا قيمة الفضيمة 

ادلة. أي أنو ال يكفي ليذه السمطة أن تقمع الشر في المجتمع، في عمل السمطة السياسية الع

156 



نما عمييا تنمية وتطوير بذور الخير فيو. وبقول آخر فان العدالة تجد حقيقتيا في محمة  وا 
العنصر االنساني. فعندما تقوم السمطة العادلةبمنع القوي من السيطرة عمى الضعيف فانيا تثبت 

مساواة الطبيعية بين الناس، وتعترف، عن وعي وتصميم، إرادتيا الصادقة في تصحيح الال
 بحقوق الفرد كإنسان.

 
إال أن عمينا االعتراف بصعوبة الميمة التي تقوم بيا السمطة في ىذا المجال. فالعدالة ىي 
أمر نسبي وىي ال توجد بشكميا الكامل إال في مجتمع من المساواة المطمقة. وىو مجتمع 

منا الذي نعيش فيو األمر الذي يفسر وجود مجموعة من الفوارق التي مستحيل التحقيق في عال
تمّيز بين الناس، وتقسميم الى شرائح وطبقات. بيد أن ىذا الواقع ال يجب إطالقًا أن يثني 
السمطة عن عزميا في بذل أقصى الجيود لمبموغ بالمجتمع الى حد معقول من التوازن الذي ىو 

 ي إلستمراره.شرط أساسي إلستقراره وبالتال
ولذا فان عمى السمطة واجب توحيد المجتمع ومنعو من التشرذم والتفكك. وىذا ال يكون إال 
بتأسيس حياة الجماعة السياسية عمى قواعد واضحة وثابتة تؤمن ديمومتيا وبقاءىا، عبر أواليات 

 التنظيم السياسية واالقتصادية والقانونية.
الدستور الذي ىو مجموعة من النصوص األساسية التي وتعبر ىذه الوحدة عن نفسيا بواسطة 

 تحدد شكل الحكم في البالد، وتشرح المبادئ التي يرتكز عمييا المجتمع، والتي تعكس إرادتو.
 

والواقع أن الدستور، كقانون ساٍم، ىومصدر سمطة الدولة تجاه رعاياىا، وىو في اآلن نفسو 
السمطة التي تحكميم ومنعيا من تجاوز حدىا في القيام الضمانة األولى ليؤالء الرعايا بوجو 

بوظائفيا. فالدستور، عادة يحدد حقوق المواطنين وواجباتيم، مثمما يحدد األطر العامة التي 
كان وليد الديموقراطية ذاتيا، إذ أن تستطيع السمطة التحرك بداخميا. من ىنا القول بأن الدستور "

الدستورية، قد إلتزمت، حينما تحقق فوزىا عمى الممكية وسائر  الديموقراطية التي أوجدت الحركة
أنواع الحكم الفردي، بأن تنضوي تحت أحكام القانون، ما دام ال يستمد ىذا القانون أصولو، في 
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النظرية الديموقراطية، إال من اإلرادة الشعبية، التي تجعمو، بسبب ذلك، قانونًا، يخضع لسيادتو 
 .8"حكام ومحكومينجميع من في الدولة من 

 
والدولة، في نياية األمر، ليست سوى التنظيم العقالني واالخالقي لمجماعة. وليس ليا من 
ىدف آخر سوى البقاء كتنظيم واع لمجماعة التاريخية. وكي تستطيع بموغ ىذه الغاية، فان عمييا 

من التوازن إقامة عالقات دائمة تختفي فييا الصراعات بين السمطة والشعب، وتضمن حالة 
الضروري لحماية المجتمع من االنشطار. من ىنا يبرز واجب الدولة في بناء الحرية كقاعدة 
لتعامميا مع المواطنين. وكأساس لدورىا التحكيمي في حل النزاعات المحتممة التي تنشأ بين 

وانين، ىؤالء المواطنين أنفسيم. والحرية بالمعنى السياسي ىي الحق بالقيام بما تسمح بو الق
واالمتناع عما تحرمو، عمى حد قول مونتسكيو، والدستور، وحده، ىو الذي يحدد ىذه الحرية 

 وأبعادىا المتنوعة.
وبمقدار ما تسعى الدولة الحديثة لتكريس حقوق االنسان، بمقدار ما تضمن األمن السياسي 

جانب الدولة يجب أن يجد والقانوني في المجتمع. فااللتزام بالحرية، كمبدأ فمسفي وأخالقي، من 
ترجمتو العممية في تطبيقو بدون مواربة أو إنتياك. إذ ال تستطيع الدولة، وميما بمغت قدرتيا 
االعالمية، إدعاء إحترام الحريات العامة في المجتمع، إن لم تكن ىذه االخيرة حقيقة ممموسة 

فعاًل خارجيًا، أو ثانويًا، يضاف تتجمى في كل أنواع الممارسات القانونية. فاإليمان بالحرية ليس 
نما ىو شرط جوىري لديموقراطيتيا.  الى طبيعة السمطة، وا 

والترابط بين العدالة والحرية مسألة بدييية ال يرقى الييا الشك. فنحن ال نستطيع ممارسة 
ىما في العدالة إال إذا كنا أحرارًا وقادرين عمى حمايتيا والدفاع عنيا. ولذا، فان ىاتين المسألتين 

أساس عمل السمطة ووظيفتيا. وكل تجاىل لميمة السمطة ىذه، معناه تجاىل الغاية التي وجدت 
ىذه السمطة من أجميا. كذلك، فإن رفض وجود السمطة السياسية في المجتمع معناه الغاء 
فساح المجال امام العنف ليعم بداًل منيا. فالحرية، كمجموعة حقوق، ال يمكن أن  الحرية، وا 

د، إال إذا كان ثمة سمطة تحفظ ىذه الحقوق، وتصون ممارستيا في المجتمع. وال يمكن بأي توج
حال من االحوال تصور السمطة السياسية في النظام الديموقراطي كقوة تمارس عمى الحرية 
وضدىا، بل ىي إستخدام لمقوة في سبيل إيجاد وضمان الشروط الحقيقية لحرية كل فرد. فوظيفة 
                                                   

 .416. أنظر د. إدمون رباط، المرجع السابق، ص 1

158 



دمة الحرية، عن طريق إعطائيا حقوقًا فعمية، وىذا معناه، بكل بساطة، تأمين السمطة ىي خ
 العدالة بأبمغ معانييا.

 

 أسس السمطة  -ج
إن الحديث عن وظيفة السمطة يستتبع لزامًا البحث في ماىية االرادة الشعبية التي تجعل منيا 

فيذه االرادة ىي التي تمنح  روح النظام السياسي، وتمكنيا من تسيير مؤسساتو واالشراف عمييا.
السمطة سبب وجودىا، وترفدىا بتمك اليالة من القداسة التي تؤسس فييا لنوع من االقتدار الذي 

 ال يمكن مقاومتو.
نما ىي جدلية -والعالقة بين الشعب والسمطة ليست تراتبية يتقدم فييا أحدىما عمى اآلخر، وا 

تحوالت التي يمكن أن تطرأ عمييا، بصورة تبادلية. تداخمية تنعكس فييا اواليات مساراتيما، وال
فالشعب يقيم السمطة ويخضع ليا. والسمطة تستمد قوتيا من الشعب وتمتزم بمصالحو. واالنسجام 
السياسي العام في المجتمع ال يمكن أن يتحقق إال بالتالؤم بين الطرفين. فالشعب، ىو السيد، 

رادتو ىي التي تنشئ السمطة وتحدد ليا  الصالحيات التي تعمل بموجبيا. وليس ىناك من وا 
سمطة ممكنة في المجتمع إال عمى الشكل الذي يرغب بو الشعب، ويميره بموافقتو الريحة. وكل 
سمطة تخرج عن إطار الرضى الشعبي ال بد من أن تؤول الى االندثار، ويتم إستبداليا بنمط آخر 

صنع السيادة الوطنية من خالل ما نقرأه  يجسد طموحات الجماىير.ويتجمى دور الشعب ىذا في
في معظم الدساتير الحديثة التي تنص بوضوح عمى أن إرادتو ىي التي تقيم السمطة وتميرىا 

"، أي السيادة. وفي ىذا الصدد يشرح بالسمطان الذي ال يقر بسمطان أعمى منو أو مساو لو"
يقر بسمطان أعمى من سمطانيا، وال السمطان الذي ال ىذه السيادة بقولو أنيا :" Eismenإيسمن 

بسمطان محايز لسمطانيا، وىي ذات وجيين، داخمي وخارجي، السيادة الداخمية من جية، التي 
تشتمل عمى حقيا بالحكم عمى جميع المواطنين الذين تتألف منيم األمة، وحتى عمى جميع الذين 

لزاميا في يقيمون في إقميميا، والسيادة الخارجية من جية ثانية، التي ت تمخص بتمثيل االمة وا 
 .9"عالقاتيا مع سائر االمم
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وما من شيء يحد من ىذه السيادة، التي التقبل أي شكل من أشكال التجزئة أو التنازل، سوى 
الدستور باعتباره مصدر كل القوانين في الدول الحديثة. فالدستور ىو الذي يرسم أبعاد السمطة، 

امو االساسية التي ال تقبل اإلنتياك، والتي ترتكز في جوىرىا ويحدد صالحياتيا، ويقيدىا بأحك
عمى االلتزام بمصالح الشعب او االمة. ولعل ىذا ما يفسر لنا الى حد بعيد تمسك مختمف 
االنظمة السياسية، ديموقراطية كانت أم ديكتاتورية، بيذا المبدأ السامي الذي ىو تمثيل االرادة 

ن كان ذلك عمى درج ات متباينة. فاالنظمة المطمقة، وبسبب التمركز اليرمي الشعبية، وا 
لمسمطات فييا، غالبًا ما تجنح نحو تجاىل ىذه االرادة طالما أنيا قادرة عمى ذلك. في حين تنحو 
االنظمة الديموقراطية سبيل التأكيد عمى ىذه االرادة وتكريسيا والسيما في المواقف التاريخية، كما 

ستفتاء الشعبي التي يتم المجوء الييا حينما يكون ثمة مواقف حاسمة، نالحظ ذلك في عمميات اال
 عمى مستوى االمة، يجب إتخاذىا.

بيد أن المشكمة التي تطرح بالنسبة لالنظمة الديموقراطية ىي من نوع آخر. فديموقراطية 
نما طبقًا لالسموب  الذي النظام السياسي ال تتحدد فقط بحسب االىداف التي يقوم من أجميا، وا 

يتبعو في بموغ ىذه االىداف. أي أن التزام السمطة بمبدأ سيادة القانون وخضوعيا التام لو، 
حتراميا لحقوق الفرد الطبيعية ىو الذي يؤكد عمى ديموقراطيتيا، وىي، بالمقابل تبرىن عن  وا 

 إطالقيتيا وتعسفيا عندما تنتيك القانون وحقوق الفرد وتضرب بيما عرض الحائط.
 

الديموقراطية، بمفيوميا العام والشائع، تعني حكم الشعب بواسطة الشعب، إال أن ذلك ومع أن 
ال يمغي إنقسام المجتمع فييا الى حكام ومحكومين. وىذا من طبيعة السمطة نفسيا. بيد أن ىذا 
االنقسام يتضمن حالة من التواصل االيجابي عندما يتمكن الطرفان من إقامة توازن فعال بينيما 

يل المصمحة العميا. فالمواطنة، كما يقول أرسطو، ىي تمك القدرة عمى أن تكون حاكمًا في سب
 .10ومحكومًا في الوقت نفسو

وال تستطيع السمطة ضمان إرتكازىا عمى أساس متين إال إنطالقًا من إدراكيا وتصورىا لمشعب 
فعمية. فديمومة السمطة ككائن معنوي وقانوني، وليس كجماعة عددية، ومنح كل فرد فيو حقوقًا 

رىن بمدى إستمرار التأييد الشعبي الواسع ليا. وكمما إتسعت دائرة ىذا التأييد كمما إزدادت 
ستقرارًا. وىذا ما يمنحيا قوة إضافية في عالقاتيا مع الجدول االخرى. فاعضاء  السمطة رسوخًا وا 
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دول التي تتميز بتماسك مجتمعاتيا، الجماعة الدولية ال يقيمون وزنًا واىمية، في عالقاتيم، إال لم
وتالحم بنيتيا الوطنية بما يسمح لمسمطة القائمة فييا من تنفيذ تعيداتيا الدولية دون تردد أو قمق. 
وبالعكس، فان تقمص حجم ىذا التأييد وانحساره يعني زوال السمطة القائمة، وتجمد العالقات 

لية من االضطراب الداخمي قبل أن يتوصل الخارجية لمدولة، ودخول المجتمع في مرحمة انتقا
 لصيغة جديدة من الحكم تتالءم مع مصالحو وتطمعاتو.

 
وال بد من االشارة ىنا إلى التمييز بين المجتمع ككائن كمي، وبين االفراد الذين يكونونو. فنحن 

ي عميو ال نستطيع التعاطي مع المجتمع السياسي إال إنطالقًا من ىذه الوحدة الشاممة التي تضف
صفة خاصة تعمو عمى مجموع الكيانات الفردية القائمة فيو، والتي تجعمو يتحرك ككتمة، اال أن 

 دورىم ال يمكن أن يخرج أبدًا عن المسار الطبيعي الذي تدور فيو ىذه الروح الجماعية الكمية.
 

مطة مع من ىنا تعميق الباحثين ىذا القدر الكبير من األىمية عمى ضرورات تطابق جوىر الس
إرادة المجتمع العامة. فيذه السمطة ال تستطيع تبرير وجودىا إن لم تكن متماثمة مع التصورات 
االجتماعية، أي إن لم تكن وسيمة لتنظيم الحاضر االجتماعي، وخمق شروط تطوره االنساني 

 باتجاه المستقبل.
 

لجماعة وأحالميا. وتجد السمطة أساسيا في ىذا الشرط التصوري، أي كتجسيد ممكن آلمال ا
ولذا فانيا ال يمكن، بأي حال من االحوال، أن تقتصر عمى كونيا ظاىرة قوة فقط، ألنيا مكونة 
من نفس جوىر العادات، ونماذج الثقافة االنسانية، وألنيا عمى اتصال وثيق وعميق مع الحياة 

 االنسانية كما يقول جورج بيردو.
 

فقة أولئك الذين يتحممونيا، والذين قاموا ىم أصاًل فمنذ بدايتيا ظيرت السمطة كنتيجة لموا
بإيجادىا، إال أن ىذه الموافقة لم تكنموجية لقبول سيطرة الزعيم أو القائد، بقدر ما كانت تعبيرًا 

 عن الرضى بنمط معين من الحياة االجتماعية، وتمسكًا بمفيوم مشترك عن الخير العام.
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الذييتركو القائد أو الزعيم القوي عمى عدد كبير من الناس ومع أننا ال نستطيع تجاىل التأثير 

وجعميم يقبمون بالسمطة ويخضعون ليا، إال أن ىذا الزعيم ال يستطيع، بفعل قوتو لوحدىا، 
 التأسيس لوجود سمطة دائمة.

 
وأبسط مثال نورده عمى ذلك ما نعرفو عن المجتمعات القديمة. ففي ىذه المجتمعات، وبالرغم 

يا في مرحمة معينة من مراحل تطورىا الى حكام )زعيم العشيرة أو القبيمة( ومحكومين من إنقسام
)بقية أفراد المجموعة( إال أن السمطة فييا لم تكن فردانية، بل إتسمت بمظير من القداسة أدى 
الى قبوليا من جانب اآلخرين بنوع من التفويض الضمني، باعتبارىا تمثل القوى الغيبية الحامية 

ماعة. وقد إستمر ىذا المفيوم قائمًا حتى اليوم في مجتمعاتنا الحديثة. فسواء كانت ىذه لمج
المجتمعات، دينية أم عممانية، فان السمطة تحظى فييا بيالة كبرى من الخشية نابعة من القداسة 
الالواعية التي نضفييا عمييا، ومن التسميم بان طاقات ىذه السمطة تتجاوز بكثير حدود 

نيات الفردية. وىذا بالذات ما يفسر خضوعنا ليا. فاالعتقاد بطاقة ال محدودة لمسمطة ىو االمكا
الذي يجعمنا نقّر بيا باعتبارىا القوة الوحيدة القادرة عمى تحقيق غاياتنا االجتماعية. وما من سمطة 

داف تتمكن من البقاء إن لم تطرح نفسيا كحامية لمنظام االجتماعي، وكعاممة عمى بموغ االى
المثمى أو العميا التي يؤمن بيا. ولذا فان المجتمع ىو الذي يحدد تصوره عن السمطة التي 

 .11يريدىا، ويرسم درجة فاعميتيا وأىميتيا في إدارة الشؤون العامة
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 مارين:ت
 اختر اإلجابة الصحيحة:

إن عمم السياسة يقوم عمى دراسة السمطة في   -1 زليبيول
 عالمجتم

 ةن عمم السياسة ىو عمم كامل لمسمطإ  -2 نجورج كاتمي
السمطة ىي فعل اإلرادة الذي ينشد اإلنسان   -3 نوليم روبسو 

 وبواسطتو تحقيق رغبات

 
 :الصحيحةاإلجابة 

 " عمم السياسة يقوم عمى دراسة السمطة في المجتمعوليم روبسون قولو بان. 
  رغباتو، السمطة ىي فعل االرادة الذي ينشد بواسطتو االنسان تحقيق "عتبر يجورج كاتمين

والصراع الذي ينشأ عن ذلك ويحاول أثناءه كل واحد أن يسيطر عمى اآلخر بوسائل 
 "مختمفة كالمجوء الى العنف أو االقناع واالستنجاد بالتقاليد أو القاعدة القانونية

 " فرض إرادة بطريقة مباشرة أوغير مباشر عمى  السمطة ىي القدرة عمىليبيولز قولو بأن
 "كائنات بشرية
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 طبيعة السمطة -2
 
 

 الكممات المفتاحية:
 –السمطة الفردانية  –السمطة المستترة  –أشكاؿ السمطة  –اتساع حقؿ السمطة  –طبيعة السمطة 

 .الطاعة -األمر  –آلية السمطة  –السمطة المؤسساتية 
 
 

 الممخص:
ماسة ألية مجموعة إنسانية منظمة. وال يمكف استمرار بقاء  السمطة ىي ضرورة اجتماعية وحاجة

نما ىي  ـ. إال أف السمطة ليست قوة مجردة وا  أية جماعة بدوف قوة تحافظ فييا عمى أسس النظا
 .تمثيؿ مادي لقوة فوؽ عادية عبر أشخاص ومؤسسات

 
 

 األهداف التعميمية:
 تنمية معارؼ الطالب بطبيعة السمطة وأشكاليا. 
 ائية األمر والطاعة التي تشكؿ , كآلية لمسمطة ,إحدى األسس الجوىرية المميزة لمنظاـ تحديد ثن

  .السياسي

  

164 



 إتساع حقل السمطة -أ
إف مف المسممات القوؿ باف ليس ثمة مف مجتمعات تقوـ وتتطور بدوف سمطة تحكميا 

مجموعة إنسانية منظمة.واليمكف وتقودىا. فالسمطة ىي ضرورة إجتماعية، وحاجة ماسة ألية 
إستمرار بقاء أية جكاعة، ميما كانت درجة وعييا ورقييا الفكري والحضاري، بدوف قوة نحافظ 
فييا عمى اسس النظاـ، وتضمف حياة أفرادىا. مف ىنا، فاف المجتمعات السياسية الحديثة تنضوي 

لراعي المسؤوؿ عف تحققو ضمف تحت لواء الدولة باعتبارىا الضامف االساسي لمصالح العاـ، وا
إطار مف االنتظاـ السميـ الذي تتحدد فيو الحقوؽ والواجبات العامة والفردية. وما مف مجتمع 
انساني يستطيع االدعاء ببموغ درجة متقدمة مف التطور إف لـ يعرؼ ىذا الشكؿ المنظـ لمسمطة، 

السمطة ستقع ال محالة فريسة عبر الدولة ومؤسساتيا، والجماعة االنسانية التي تفتقد ليذه 
 لالضطراب والفوضى.

إال أف المسطة الضرورة لممجتمع، ىي في اآلف نفسو خطر عمى ىذا المجتمع إذا ما أسيء 
إستخداميا. وىذا ما يطرح إشكالية فعمية تتعمؽ بأىداؼ القيميف عمى السمطة والممسكيف بزماميا، 

السمطة/الدولة باعتبارىا الولد المخيؼ لمقوة والقانوف. ولعؿ ىذا ما جعؿ بوؿ فاليري يتحدث عف 
ال فكيؼ نفسرشطط السمطة وتجاوزىا لحدىا؟  وا 

إف فيـ السمطة، عمى طبيعتيا الفعمية، أي كما ىي في جوىرىا، ىو الذي يسمح لنا بتصور 
 حؿ معقوؿ ليذه االشكالية. فالسمطة ليست قوة مجردة وغنما ىي تمثيؿ مادي لقوة فوؽ عادية
عبر أشخاص ومؤسسات. وىؤالء مجتمعيف يشكموف فئة حيوية تحركيا طاقة خفية تدفعيا 
ستخداميا لغايات شخصية، وتحقيؽ  لمسيطرة عمى القوى المتطورة في الجماعة االنسانية وا 
نما  مصالح خاصة. مف ىنا الفكرة الشائعة عف فساد السمطة. بيد أف ىذا الفساد ليس مطمقًا، وا 

ة السمطة عمى الييمنة عمى مختمؼ الييئات االخرى. ولذا فاف ليس ثمة مف حد ىو مرتبط بمقدر 
ليذه السمطة الغاشمة سوى حد السمطة نفسيا، كما يقوؿ مونتسكيو. فبمقدار ماتتساىؿ السمطة 
التشريعية مثاًل مع طرؽ وأساليب السمطة التنفيذية في ممارسة الحكـ بمقدار ما نقترب مف 

ح أيضًا، فنحف عندما ال نراقب السمطة التشريعية أثناء قياميا بدورىا الطغياف. والعكس صحي
كممثؿ إلرادة الشعب، فإننا نسمح ليا باالنحراؼ عف خطيا كمدافع عف حقوؽ المواطنيف 
وحرياتيـ، ونفسح في المجاؿ أماميا النتياؾ ىذه الحريات المكمفة أصاًل بحفظيا وصيانتيا. أي 

مطة كانت إنما تنجـ عف توسيع دائرة نفوذىا وتأثيرىا. وما يجب بمعنى آخر، أف خطورة أية س
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االنتباه لو، والحذر منو، ىو درجة الصالحيات الممنوحة لمسمطة، والتي يمكف أف تقودىا نحو 
 التعسؼ.

وبما أف في السمطة سحرًا ال يقاوـ، فاف كؿ فرد في المجتمع يصبح معرضًا لموقوع تحت 
 حصوؿ عمى نصيبو مف ىذه السمطة.اغراء ىذا السحر والسعي لم

 
ومع أف مبدأ فصؿ السمطات يخفؼ كثيرًا مف جموح السمطة وشططيا إال انو ال يمغيو نيائيًا 
طالما أف طبيعة السمطة تقتضي قياميا عمى االمر واالكراه والعنؼ. ووحده مبدأ سيادة القانوف 

 ثؿ ىذه المسطة بمختمؼ أشكاليا.في الدولة الحديثة القادر عمى كبح إنحراؼ الييئات التي تم
 

مف ىنا قيمة القانوف بوصفو حاميًا لمحؽ. فالقانوف، وميما كانت قوتو، ال يستطيع إكتساب 
شرعيتو االجتماعية إال بمقدار ما يتضمف مف قواعد عميا آمرة تمنع إنتياؾ الحقوؽ التي تناؿ 

 د، والتعمؽ بيا.قوتيا مف الشرائع السماوية، أو مف إحتراـ العادات والتقالي
 

 وفي ىذا الصدد يقوؿ دوغي :
لقد عرفنا، منذ أف تكوف لدينا مفيوـ الحؽ، بأف اوامر السمطة السياسية ليست شرعية إال إذا "

ف إستخداـ االرغاـ المادي مف قبؿ ىذه السمطة السياسية ليس قانونيًا  كانت متطابقة مع الحؽ، وا 
 .إال إذا كاف موجيًا لضماف الحؽ وتثبيتو

وليس ألحد الحؽ بقيادة اآلخريف: ال إمبراطور، وال ممؾ، وال برلماف، وال حتى أغمبية شعبية 
قادرة عمى بسط إرادتيا كما ىي، فاعماؿ ىؤالء جميعًا ال يمكف أف تفرض عمى المحكوميف إال 

 إذا كانت مطابقة لمقانوف.
نطالقا مف ىذا، فاف القضية، المطروحة غالبًا والمتعمقة بمعر  فة ىدؼ الدولة أو بصورة أدؽ وا 

السطة السياسية، تجد حميا عمى الشكؿ التالي: أف لمسمطة السياسية ىدفًا ىو انفاذ الحؽ، وىي 
مجبرة بفعؿ ىذا االمر، عمى استخداـ كؿ ما ىو بمقدورىا لضماف سيطرة القانوف. صحيح أف 

 .1"ا تستخدـ طبقًا لمقانوفالدولة تقوـ عمى القوة، إال اف ىذه االخيرة ليست شرعية إال عندم
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إف الحؽ فوؽ القانوف. والقوانيف ال تستطيع االدعاء بشرعية إنتياكيا وخرقيا لمحقوؽ الفردية. 
وحماية الحؽ ال تتـ في المجتمع السياسي إال بوضع قواعد توجب إحترامو. "فالقانوف، كوسيمة 

عبير عنيا. فممقوة أيضًا لالنضباط االجتماعي، ليس أفضؿ مف القوة عندما ال يكوف سوى ت
قوانينيا. وىي خارج ىذه القوانيف ليست أحسف مف االخطار الموجية أصاًل لدرئيا. والقوانيف ىي 
التي تؤلؼ الحؽ بالمعنى السامي الذي يمكف أف يتخيمو الفكر: أي أنيا المثاؿ الذي يرسـ 

نما ىو التمثيؿ ويوضح الطريؽ الذي يتوجب عمى المشترع سموكو. فالقانوف ليس الحؽ،  وا 
 .2العرضي، أو التعبير المؤقت عنو وأداتو بنوع ما"

مف ىنا دور القانوف في ردع السمطة ومنعيا مف إرتكاب المخالفات. والقوانيف المعاصرة ال 
نما تضع أيضًا حدًا لتجاوزات ممثؿ  تكتفي فقط بمنع تعديات االفراد عمى بعضيـ البعض، وا 

ذا تطبيؽ لمبدأ المساواة اماـ القانوف، حيث يكوف ممثمو السمطة ضد أيشخص كاف. وفي ى
 السمطة مسؤوليف عف أعماليـ تجاه القانوف مثؿ االشخاص العادييف.

ذا ما ترؾ  والفرد، منعزاًل، ال يستطيع مقاومة ممثؿ السمطة بما يمتمؾ مف وسائؿ إرغاـ. وا 
مطة، والى عبد ليا. وىو سيبقى لوحده في ىذا السياؽ، فانو يتحوؿ الى أداة طّيعة بيد ىذه الس

مضادة بحماية والدفاع عنو. والقضاء في االنظمة الحديثة ىو الذي يمثؿ  -كذلؾ ما لـ تقـ سمطة
 المضادة.-ىذه السمطة

ففي إنكمترا يتمتع القضاء بمكانة متميزة بالمقارنة مع بقية المؤسسات الدستورية في البالد، بما 
سمطة تشريعية. وقد مكنتو ىذه السمطة المعنوية والقانونية  فييا البرلماف بكؿ ما يمتمؾ مف

المتعاظمة، عبر العصور، مف التمتع بإستقاللية كبرى فرضت نفسيا عمى روح وواقع المؤسسات 
 البريطانية.

فالمساواة أماـ القانوف تمثؿ أمرًا مسممًا بو مف قبؿ الجميع أيًا كانت إنتماءاتيـ االجتماعية او 
مية. وىي تشمؿ، في المسؤولية، رئيس الوزراء مثمما تطاؿ أي موظؼ بسيط أو وظائفيـ الرس

شخص عادي. ولذا، فاف ال أحد يستطيع التيرب مف ىذه المسؤولية التي تخمؽ حالة فكرية 
خاصة لدى الجميع. فالموظؼ الواعي لمسؤوليتو اماـ القانوف عف التصرفات واالعماؿ التي يقوـ 

تفحص االمر الموجو اليو، لمعرفة مدى تطابقو مع القانوف قبؿ تنفيذه. بيا، يجد نفسو مضطرًا ل
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والمسؤوؿ االعمى يدرؾ أيضًا، وبسبب السمطة القضائية القائمة فوؽ رأسو باف عميو االلتزاـ 
 .3بقواعد القانوف ألنو ال يستطيع االحتماء وراء مبدأ الحصانة الوظيفية

أي مواطف طمب إبطاؿ تطبيؽ قانوف معيف عميو وفي الواليات المتحدة االميركية يستطيع 
بسبب مخالفتو لمدستور، كما يستطيع القضاء، عمى إختالؼ درجاتو، رفض تطبيؽ قانوف 
يتعارض مع أحكاـ الدستور االساسية. وتقوـ المحكمة العميا بمعب دور ىاـ في الحياة السياسية 

يعينوف في وظيفتيـ لمدى الحياة، أو في البالد، ويتمتع أعضاؤىا باالستقالؿ ال سيما وأنيما 
 طالما أنيـ يتمتعوف بسمعة وسموؾ جيديف.
سكسوني الى القارة االوروبية حيث التزمت معظـ  –وقد إنتقؿ ىذا التراث القضائي االنكمو 

دوليا بمبدأ سيادة القانوف والمساواة أمامو. وىي بذلؾ تؤكد عمى تراثيا التاريخي في الدفاع عف 
ف وحرياتو التي روتيا بدماء أبنائيا، وخاصة في مراحؿ النضاؿ ضد الحكـ الممكي حقوؽ االنسا

 المطمؽ، وبالذات في فرنسا.
إف النظرة العميقة لطبيعة السمطة تكشؼ لنا مدى التطور الذي أصابيا، عبر المراحؿ 

اصة في التاريخية السابقة، حتى وصمت الى ما ىي عميو اآلف. فنحف نتجو اليوـ أكثر فأكثر، وخ
دوؿ العالـ الثالث، لدفع السمطة لمتخمي عف ذلؾ الجانب السمبي فييا المتمثؿ بسيطرة التعسؼ 
ستبدالو بالمنحى الديموقراطي الذي يجعؿ منيا سمطة مؤسساتية تقوـ  عمى سموكيا ومفاىيميا، وا 

 أواًل وأخيرًا لخدمة االنساف.
 

 أشكال السمطة -ب
ما مف شؾ باف السمطة لـ تصؿ الى وضعيا الراىف، كسمطة مؤسساتية، إال بعد مرحمة طويمة 
مف التطور التي نقمتيا مف شكؿ آخر تبعًا لمظروؼ التي رافقت نشأتيا وأدت الى بموغيا مستواىا 
الحالي مف الرسوخ والثبات في المجتمعات الحديثة والمعاصرة. وعمى ىذا االساس يميز العمماء 

 الباحثوف بيف ثالثة نماذج مف السمطة.و 
 
 Le pouvoir anonymeالنموذج االول : السمطة المغفمة أو المستترة أ( 
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قد يكوف مف الصعب عمينا تحديد الشكؿ البدائي لمسمطة، أي مع ظيور التجمعات البشرية. 
عائمتو، ومف ثـ إال أف االتجاه العاـ يميؿ صوب االقرار ببداية ىذه السمطة مع االب عمى 

. أي أف المجتمع البدائي كانيعرؼ 4إتخاذىا، مع مرور الوقت، طابعًا أشمؿ يعـّ المجتمع بأكممو
شكميف مف السمطة: االوؿ عمى مستوى العائمة، صغيرة كانت أـ كبيرة، والثاني عمى مستوى 

انطالقًا مف الخضوع أرباب العائالت المتساوية في ما بينيا. والتي تقوـ عمى الرضى المتبادؿ 
. 5لعادات واحدة منشئة إلعراؼ تحدد التصرؼ تجاه كؿ ظرؼ، وتتغير طبقًا لالوضاع المستجدة

نما بالمجتمع ككؿ الذي كاف يمارسيا  وبمعنى آخر أف السمطة لـ تكف متمثمة بشخص واحد وا 
ي والتي كانت تحدد عمى نفسو إنطالقًا مف العادات والتقاليد والتصورات الغيبية ذات المنحى الدين

 .Tabousوالمحرمات  Totemsليذا المجتمع طقوسو الخاصة بالمقدسات 
قتصار منافعو عمى الحاجات االساسية الضرورية  وقد ساعد تقمص رقعة المجتمع مف جية، وا 
ستمراره مف جية ثانية، عمى توزع السمطة بالتساوي بيف أفراد الجماعة كميا. فغياب  لبقائو وا 

ي المصالح، ونشوء نوع مف التضامف الوثيؽ بيف االفراد، جعؿ مف مسألة إحتراـ التناقضات ف
العادات والتقاليد والطقوس أمرًا عمى درجة كبيرة مف االىمية بحيث كاف مف النادر إقداـ أي فرد 
عمى الخروج عمييا خشية جر لعنة اآللية عميو، وخوفًا مف إضطراره لمعيش منفردًا بسبب عزؿ 

نفكاكيا منحولو. ولذا ساد في ىذا المجتمع البدائي نوع مف االمتثالية لمتقاليد الجماعة لو ، وا 
Conformisme  أدى بو الى حالة مف الركود اآلني. باعتبار أف التمسؾ بيذه االمتثالية كاف

 يمنع، بالضرورة، القياـ بأية مبادرة فردية، وال سيما إف لـ تكف معروفة النتائج مسبقًا.
 اند دي جوفنيؿ ىذه الحالة بقولو:ويشرح برتر 

"أف سموؾ االفراد والعمؿ الجماعي لـ يكف خاضعًاإلرادة فرد، أو لعدة أشخاص، أو لكؿ  
نما كاف مفروضًا مف جانب قوى تسيطر عمى المجتمع، ويمتمؾ بعض  أعضاء المجموعة، وا 
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تشاورية بمقدار ما  األفراد ميارة في تفسيرىا، كذلؾ فاف االحتماالت القبمية لـ تكت ذات صفة
 .6كانت مجرد طقوس سحرية ىدفيا الطمب الى اآللية إظيار إرادتيا"

مف ىنا، فاف ىذه السمطة المستترة لمتتجاوز مرحمة معينة مف تطور الجماعة،ألف تشتتيا 
داخؿ ىذه الجماعة، وعدـ تمركزىا في جية معينة، كاف عائقًا اماـ حيوية الجماعة نفسيا، 

 وج مف حالة الركود التي كانت تعيش فييا.ومنعيا مف الخر 
 

 إال أنو كاف البد لسنة التطور مف أف تتدخؿ لتنقؿ المجتمع البدائي، في 
قفزة نوعية، مف الحالة الجنينية التي كاف غارقًا فييا الى حالة أخرى أكثر إتساعًا فرضتيا عدة 

 عوامؿ:
زدياد حجميا.  أ( النمو العددي في أعضاء المجموعة وا 

 تشعب العالقات القائمة بيف مختمؼ العائالت الكبرى. ب(
 ج( إستقرار الجماعة عمى أرض معينة ومحددة جغرافيًا.

 د( إتساع دائرة مصالحيا النتبادلة.
 

وكاف مف شأف ىذه العوامؿ أف أدت بدورىا الى تبدؿ التصورات الجماعية وتطورىا بإتجاه 
رى. وشيئًا فشيئًا راحت السمطة المغفمة في كامؿ تشكيؿ طبقة مسؤوليف مف زعماء العائالت الكب

المجتمع تتبمور بيف أيدي فئة قميمة مف االشخاص، الذيف كاف ال بد مف أف يبرز فييـ قائد 
مميور بالذكاء، يدرؾ معنى السمطة وقيمتيا، ويعرؼ كيؼ يستخدميا بإتجاه تحويؿ الخضوع 

ارس ليذه القيـ االجتماعية، والضامف ليا. لمعادات والتقاليد الى والء شخصي لو بإعتباره الح
وىكذا راحت السمطة التي بقيت، لفترة طويمة، أسيرة التشتت واالغفاؿ، تدخؿ في المغامرة، وتتخذ 

 بعدًا إنسانيًا جديدًا.
 

والواقع أف السمطة المغفمة لـ تختؼ نيائيًا في المجتمعات المتطورة، حيث نرى آثارىا مف 
اعية التي تبرزىا لنا تحركات الرأي العاـ، واالشاعات، وأشكاؿ المقاومة خالؿ ردود الفعؿ الجم

المختمفة ضد حاالت التنظيـ المتناقضة مع توجيات المجتمع، التي تحاوؿ الدولة فرضيا رغـ 
                                                   

 .95. انظر : دي جوفنيؿ، المرجع السابؽ، ص 1

170 



الرفض العاـر ليا. وفي ىذا داللة واضحة عمى كموف قوة التقاليد في ىذه المجتمعات، ووقوفيا 
يرة، بوجو حركة التطور. فالمجتمعات الحالية، وأيًا كانت درجة رقييا، ال تزاؿ عائقًا، في أحياف كث

تعيش حالة مف االستمرارية المتصمة بالماضي، وىي تواجو بإصرار مواقؼ الحكاـ التجديدية، وال 
 سيما عندما تيدد القيـ التقميدية التي تتمسؾ بيا المجتمعات المذكورة.

 
ؿ العديد مف الثورات، يعود بالدرجة االولى إلصطداميا بيذه ولعؿ ىزيمة بعض العقائد، وفش

السمطة المستترة، المنافسة، التي ال يمكف االمساؾ بيا، والمؤلفة مف العادات، والمعتقدات، 
 .7والمحرمات، والمقدسات التي تخضع الجماعة، ككؿ، لضغطيا

 
 Le pouvoir individualiséب( النموذج الثاني : السمطة الفردانية 

السمة االساسية لفردانية السمطة تتمثؿ بتركزييا لكؿ الطاقة المبدعة والخالقة لفكرة القانوف في 
 أيدي شخص أو أقمية ترمز الييا.

ويمعب الشخص أو القائد دورًا خاصًا في ىذه المرحمة مف التطور االجتماعي السياسي. 
 وتبرر ىيمنتيا، وتزيد مف فعاليتيا.فذكاؤه، وجرأتو، وحكمتو، ىي كميا وسائؿ تغني السمطة، 

 
ويتـ إنتقاؿ السمطة المغفمة أو المستترة الى مثؿ ىذا السياؽ الجديد بفعؿ تطور عالقات 
ووسائؿ االنتاج، بحيث تجد الشعوب المنعزلة نفسيا، وبفعؿ إتساع حاجياتيا ونموىا، مضطرة 

قامة عالقات تبادؿ  لمخروج مف مجتمعاتيا الصغيرة، الضيقة، واالنفتاح عمى بعضيا البعض، وا 
تتالءـ والواقع المستحدث. أي بمعنى آخر أف تصاعد الدينامية االجتماعية ىو الذي يسمح 

 ببروز السمطة الفردانية.
 

وبدوف االصرار عمى تحديد ما إذا كانت ىذه التحوالت قد حصمت بسبب ضغط القوى 
االستثنائية التي إستطاعت السيطرة عمى االجتماعية، أو أنيا نجمت عف فعؿ بعض الشخصيات 

كتمة االفراد، ودخمت في جوىر تطمعاتيا الخاصة، فانما يجدر قولو ىوأف كؿ ىذه العوامؿ قد 
 لعبت دورًا مباشرًا في عممية التحوؿ ىذه.
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ولذا فإف فردانية السمطة تتالقى مع المرحمة التي كانتفييا الجماعات المختمفة في مواجية 

عضيا البعض، ناتجة عف بروز مفيوـ الممكية وترسخ قيمتيا. وىذه حقيقة واقعة حادة، مع ب
فالجماعاتالتي كانت تعيش في مرحمة المشاعية لـ تعرؼ صراعات السيطرة، والتوسع، الناجمة 
عف القوة، وغمب عمى مواجياتيا الطابع الشخصي أو الفردي الضيؽ الذي بقيت آثاره محصورة 

نازعيف. مف ىنا التأكيد عمى أف الممكية بأشمؿ معانييا، والتسابؽ لمحصوؿ في حدود االفراد المت
عمييا ىو الذي أفرز حاالت الصراع الجماعية المتمثمة بحمالت الغزو القبائمي، أو بالفتوحات 

 الكبرى التي أدت الى نشوء ممالؾ قوية.
اف بالضرورة إما فاتحًا، وىذا ما يفسر لنا كيؼ أف القائد، في مرحمة السمطة الفردانية ىذه، ك

في حاؿ إمتالكو ما يمـز مف قوة لذلؾ، واما مدافعًا عف أرضو وشعبو ضد طموحات ومزاعـ 
 الجماعات االخرى.

 
وما تجدر االشارة اليو ىنا ىو اف السمطة الفردانية لـ تتخذ نفس الشكؿ في كؿ االماكف 

. وقد تميزت غالبًا بسيادة الروح والظروؼ. فيي تراوحت بيف زعيـ العصابة، والسيد االقطاعي
االقطاعية التي تقوـ عمى التبعية والوالء الشخصي. فالشخص يستمد سمطتو ىنا مف قوتو الذاتية، 
وليس مف قوة الكياف أو "الدويمة" التي يحكميا. ولذا كاف ثمة تداخؿ كبير، وخمط واضح بيف 

 السمطة نفسيا وبيف مف يمارسيا.
 

 سمبيتيف أساسيتيف في ىذه السمطة :ويشير جورج بيردو الى 
األولى : أف السمطة الفردانية ال تقدـ تفسيرًا مقبواًل لمسمطة نفسيا. فابتداء مف المحظة التي 
تتعدد فييا الوظائؼ السياسية. فانو يكوف مف الصعب عمى القائد أف يشعر االخريف بوجوده 

مف الحتمي أف يتحوؿ الخضوع، في  الحقيقي أثناء القياـ بممارسة ىذه الوظائؼ. ولذا يصبح
مرحمة ما، مف خضوع لمقائد الى خضوع لمبدأ ويتحوؿ الناس بوالئيـ مف الشخص الى القيمة أو 
السمطة التي يمثميا. فاالنساف يسعى دائمًا إلبراز إحتقاره لمسمطة التي يخضع ليا. ولذا فانو 

عطائيا طابعًا أكثر نبالً   .يحاوؿ نزع الصفة الشخصية عنيا وا 
 

172 



الثانية : إف تطور الجماعة يدفعيا لممطالبة بقياـ سمطة دائمة تكونعمى مستوى طموحاتيا 
وتصوراتيا لممستقبؿ. اي سمطة تستطيع ضماف أولوية الفكرة عمى االشخاص عف طريؽ الفصؿ 
بيف أساس السمطة وبيف إرادة القائد الذاتية. وتكمف مشكمة ىذا النوع مف السمطة في شرعيتيا 

ي تبقى غامضة. فنحف نعرؼ مف يقود، ولكننا نجيؿ مف لو الحؽ الشرعي بالقيادة. أو الت
باالحرى أف ىذا الحؽ ال يظير الى عندما يتمكف ذلؾ الذي يمارسو مف معرفة كيفية إمتالكو. 
وىو عمى أي حاؿ حؽ يمتصؽ بالقائد ويزوؿ بإختفائو. وفضاًل عف ذلؾ فاف خطر التعسؼ 

السمطة وخاصة عندما يخرج القائد عف إرادة الجماعة وتطمعاتيـ لييتـ فقط  موجود دائما في  ىذه
 .8بمصالحو وأىدافو الشخصية

 Le pouvoir institutionnaliséالسمطة المتأسسة أو الدولة  ج( النموذج الثالث:
تكونت الدولة، بالمعنى الموحد لمسمطة، عندما إضطرت الكيانات االقطاعية المتناحرة 

قامة حالة مف لالنضواء ت حت سمطة شخص واحد )ىو الممؾ( بيدؼ وضع حد لمنازعاتيا، وا 
السمـ الدائـ في ما بينيا. وىكذا تـ المجوء الى الشخص )الممؾ( القادر عمى تأميف الحماية 
نطالقًا مف القوة المستمدة مف السمطة التي تتعدى بقدرتيا  لمجميع إستنادًا الى مبدأ العدالة، وا 

ذا كانت صراعات المجتمع االقطاعي ىي التي شجعت االفراد ميما  بمغت طاقاتيا الذاتية. وا 
عمى قياـ مؤسسة حكومية تؤمف، بفضؿ إستمرارىا، خدمة منتظمة لمخير العاـ، فاف السمطة 
نفسيا وجدت سندًا في ىذا االمر لتسرع والدة المؤسسة الكفيمة بأداء ىذا الدور، والقادرة عمى 

 ة، أي الدولة.خمؽ أساس ثابت لمسمط
إف االنتقاؿ مف الكيانات المتباعدة، أو المتنافرة، الى السمطة الموحدة لـ يكف فجائيًا، بؿ تـ 
عبر فترة طويمة مف الزمف. ففي أوروبا، كاف النظاـ الممكي في بداية نشوئو، وبالرغـ مف توجيو 

أو العرش. ولذا،  نحو خمؽ مؤسسة ممكية، يرتكز عمى المواصفات الشخصية لمف يمتمؾ التاج
فاف والدة الدولة تمت تدريجيًا، وترافقت مع نشوء حالة مف الوعي الفكري إعتادت شيئًا فشيئًا عمى 

 رؤية المؤسسة وراء االشخاص الذيف يمارسوف سمطتيـ.
والسمطة المؤسسة ىي تمؾ التي تتخذ الصفة القانونية لمدولة. أي ىي االطار الذي يرفض فيو 

ممحكوميف إعتبار قياـ التنظيـ االجتماعي عمى إرادة شخص واحد. والتطابؽ الوعي السياسي ل
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بيف أفكار القائد، وبيف تطمعات الكتمة أو رضاىا عف عممو ال يكفي، بنظر الجماعة، لتأسيس 
سمطتو. وىذه السمطة المتأسسة مبدئيًا لتمبية المطالب الحيوية لمجماعة تصبح عاجزة عف ذلؾ 

 ، مما يؤدي الى عدـ إستقرار في ممارسة الوظيفة الحكومية.عندما يتطور المجتمع
مف ىنا تفكير القائد والمجموعة التي يحكميا بخمؽ نوع مف االستمرارية في إرادة المصالح 
الجماعية، أي التفتيش عف نيج النتقاؿ السمطة بعيدًا عف الصراعات التقميدية التي ترافؽ تغيير 

ف التوصؿ اليو إال عف طريؽ االلتزاـ بمبدأ الشرعية الذي الشخصيات الحاكمة. وىذا ال يمك
يسمح ألحد حاكـ جديد بامتالؾ سمطة مفروضة عمى الجميع، بحيث يستفيد النظاـ االجتماعي، 
بيذا الشكؿ، مف االستقرار الحكومي. وىكذا يبرز التمييز بيف السمطة وبيف الشخص الذي 

عـ أساسي ال يمكف أف يأتي إال مف الدولة التي ىي يمارسيا. بيد أف ىذه السمطة تبقى بحاجة لد
 المركز الحصري الوحيد لمسمطة العامة.

إف عممية تكويف المؤسسات ىي التي تؤدي الى الفصؿ بيف سمطة القائد أو الحاكـ، وبيف 
إنشاء الدولة المالكة لمسمطة. فالسمطة ىنا تنتقؿ مف شخص الحاكـ الى المؤسسة الحكومية التي 

مالؾ الوحيد ليذه السمطة. وىذه السمطة مقسمة ىنا بيف مالؾ ليا )أي الدولة( يحافظ تصبح ال
 عمى موضوعيتيا، وبيف الحكاـ الذيف يتولوف ممارستيا باسـ ىذه الدولة.

نما ىي ظاىرة  ىذا السياؽ التطوري يسمح لنا بالقوؿ بأف الدولة ليست ظاىرة طبيعية، وا 
طة الذكاء االنساني لتنظيـ عالقات القوة التي تقوـ بيف الحاكـ اصطناعية تبني أواًل وأخيرًا بواس

 .9الذي يصدر االوامر وبيف الرعايا الذيف يخضعوف ليا وينفذونيا
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 Le mécanisme du pouvoirأوالية السمطة  -ج
نسانية، تحيط بالمجتمع وتفرض  تنبثؽ أوالية السمطة منجممة معطيات إقتصادية، وثقافية، وا 

مف التراتبية في العالقات، سواء عمى المستوى الفردي أو الجماعي، تؤدي بالضرورة عميو حالة 
 النقسامو الى فئتيف أساسيتيف: حكاـ ومحكوميف.

والواقع أنو يستحيؿ عمينا، بدوف ىذا االنقساـ، تممس السمطة بحقيقتيا المادية ميما بمغت 
لسمطة إال مف خالؿ نجسيدىا لواقع درجة تجذرىا في النفس االنسانية، إذ ال يمكف فيـ ىذه ا

السيطرة والخضوع الذي يسـ العالقات االجتماعية في شتى درجاتيا. وغياب ىذه الثنائية يعني 
 إنتفاء وجود السمطة بأبسط أشكاليا.

وليس المقصود ىنا ثنائية لسمطة عامة يمكف أف نصادقيا أينما كاف، عمى مستوى الشارع، 
نما يعني بيا بالضبط ثنائية والمدرسة، والعائمة، والمص نع، وغيرىا مف امكاف التجمعات البشرية.وا 

االمر والطاعة التي ىي إحدى االسس الجوىرية المميزة لمنظاـ السياسي، والتي يستحيؿ، بدونيا، 
ستمراره.  وجود مجتمع سياسي، أو قيامو وا 

ية، او تتخذ منحى والسياسة، كمفيوـ مجرد، ال ترتدي، كما نعمـ صفة ليبرالية أو إشتراك
ديموقراطيًاأو إشتراكيًا، إال بفعؿ االسموب أو الطريقة التي تبرز مف خالليا أوالية السمطة في 
االمر والطاعة بالذات. وىذا اليعني عمى االطالؽ التقميؿ مف قيمة االىداؼ أو القضية التي 

نما إظيار الحقيقة التي تقوؿ بأنو، مف النا حية السياسية، ال يمكف أل تدعي السياسة خدمتيا، وا 
 .10مجتمع بموغ غاياتو خارج إطار االمر والطاعة

 
وىنا ال بد مف االشارة الى أف السمطة، كوسيمة مادية لممارسة السياسة، تمتمؾ دائمًا منطقًا 
خاصًا بيا تبرر مف خاللو تصرفاتيا التي تطمب مف اآلخريف الخضوع ليا. فال شيء يدافع عف 
السمطة، وبأعمى درجة ممكنة مف الحماسة، كالسمطة نفسيا. وىي تتضمف في جوىرىا حجة 

ناع االخريف بما تفرضو حتى قبؿ أف تستخدـ القوة التي تمتمكيا الرغاميـ عمى ذلؾ. كافية الق
ذا ما كانت السمطة تستقطب حوليا الكثير مف االتباع فذلؾ ليس فقط بسبب خطورتيا بالنسبة  وا 
نما أيضًا ألنيا تتسـ بكثير مف السحر والنفوذ الذي يضفيو عمييا وجودىا نفسو.  الخصاميا،  وا 
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وة الدفينة في السمطة تطرح عمينا ىنا إشكالية مف نوع آخر. ىؿ السمطة تحكـ بفعؿ ىذه ىذه الق
 القوة وما تثيره مف خوؼ لدى اآلخريف؟ وما ىو مدى ىذا الخوؼ ودرجة انتشاره في المجتمع.

ومما ال شؾ فيو بأف ثمة عالقة وطيدةبيف درجة الخوؼ أو الرعب الذي تبعثو السمطة في 
وبيف درجة إنتشار الموافقةعمييا والقبوؿ بيا مف الجماعة. وبقوؿ آخر أنو ال بد نفوس األفراد، 

لمسمطة مف قدر معيف مف الرعب. الضروري لييبتيا، يقبؿ بو المجتمع لممحافظة عمى إنضباطو 
ستقراره. لكف ال بد لمسمطة اف تعرؼ كيؼ تكتفي بيذا القدر الالـز النجاح قراراتيا دوف تجاوزه  وا 

الى سمة عامة ليا. فالسمطة التي تعتمد في وجودىا عمى الرعب واالرىاب لف يكوف ليتحوؿ 
بمقدورىا التخمي عنو أبدًا، واال خسرت وجودىا. فالرعب أو االرىاب، كي يستمر في الوجود، ال 
بد لو مف االزدياد والتعاظـ. وكمما إزداد إرىاب السمطة كمما إنجرفت اكثر فأكثر في طريؽ 

لمشكمة مع االرىاب ىو انو ال يقبؿ التسوية، واليسمح لمسمطة بممارستيا باعتبارىا الطغياف. وا
دلياًل عمى ضعفيا. وىذا ىومنطؽ االستبداد الذي يقوؿ باف السمطة التي تقبؿ بالتسويات، مف أي 

 نوع كانت، ىي سمطة ضعيفة. وأف ىذا الضعؼ ىو الذي يجبرىا عمى تقديـ التنازالت.
واحدة في التاريخ سارت في خط تصاعدي واحد دوف تقديـ أية تنازالت لكف ىؿ ثمة سمطة 

بصورة مطمقة؟ إف جدلية االمر والطاعة تثبت عكس ذلؾ. فالسمطة الواعية ىي تمؾ التي تدرؾ 
بأف أوامرىا ال تكوف نافذة كميًا في المجتمع الذي تتوجو اليو إال بمقدار إستيعاب ىذا األخير ليا 

ف كانت والقبوؿ بيا. فاالس تيعاب وبالتالي القبوؿ ىو المدخؿ الحقيقي لمتكيؼ مع االوامر، حتى وا 
 عمى درجة عالية مف الشدة، في مرحمة معينة مف المراحؿ.

ولذا فانو قد يكوف مف النادر في أيامنا ىذه رؤية سمطة سياسية واحدة تمارس إرادتيا مباشرة 
عتمادىا عمى شرعية عمى أعضاء المجتمع. فيي تقوـ بذلؾ مف خالؿ أجيزت يا االدارية، وا 

اجتماعية معينة تتمثؿ بأولئؾ الذيف يعمموف في خدمتيا. وىذا الكؿ االجتماعي )االجيزة، 
المؤسسات، الكادرات المسؤولة( يشكؿ السمطة التي نستطيع تعريفيا بانيا القيادة المنظمة 

رائح إجتماعية بحسب طاقات اجتماعيًا، والمقسمة الىوظائؼ تسمسمية تحمميا شريحة أو عدة ش
 .11االنظمة السياسية وقدرتيا. أي أف السمطة ىي حقيقة إجتماعية تفترض سمفًا وجود القيادة

 فما ىي مواصفات القيادة التي تصدر االوامر، والقاعدة التي تطيعيا وتنفذىا.
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 االمر : –أ( القيادة 
راتبية التي تقوـ في مجموعة معينة إف التعريؼ البسيط لمقيادة يقوؿ بانيا "تمؾ العالقة الت

منخالؿ المقدرة التي تستطيع إرادة خاصة ممارستيا عمى إرادات خاصة أخرى وتسـ، بيذا 
. وىذه القيادة ىي مسألة شخصية تتمثؿ بإرادة فردية، وليست وظيفة، 12الشكؿ، تالحـ المجموعة"

 أو قانونًا، أو امتيازًا لمجموعة مف الناس.
 

يادة، إذا ما أرادت أف تكوف نافذة، مف التمتع بمواصفات معينة تستوجبيا ميمتيا وال بد ليذه الق
نفسيا. إذ عمى ىذه القيادة أف تكوف واعية بعمؽ لمبواعث أو الحوافز التي تدعوىا الختيار 
مواضيع قراراتيا قبؿ إصدار أوامرىا. وعمييا إدراؾ اىمية االمر، ومدى استجابة أو رفض 

أف مف يخاطر برفض االوامر الصادرة مف السمطة يعرض نفسو لمعقوبات  االخريف لو. صحيح
التي تمتمكيا ىذه االخيرة، إال أف قدرة االرغاـ السمطوية ىذه ال يجب أف تكوف ممارسة يومية 

 تؤدي الى التعسؼ الدائـ.
 

ا ال ومع االقرار التاـ باف كؿ سمطة ال بد مف اف تتضمف قدرًا معينًا مف التعسؼ، إال أف ىذ
 يعني أبدًا اف التعسؼ ىو سمة جوىرية شاممة لمسمطة. واال فايف عدالة السمطة والحاؿ ىذه.

 
مف ىنا ضرورة إختيار القيادة القادرة عمى ممارسة ىذه السمطة باقؿ قدر ممكف مف الخسائر 

موف تجاه الجماعة التي تمثميا. وفي ىذا دقة متناىية. فنحف كثيرًا ما نرى بعض السياسييف يقو 
بممارسات خارج السمطة مختمفة كميًا عف تمؾ التي تمي وصوليـ لمسمطة وتحكميـ بمصدر 

 القرار. وغالبًا ما يقع رجاؿ كبار في أخطاء شنيعة عند ممارستيـ لمسمطة.
وباالضافة الى المواصفات الشخصية لمقيادة، فإنيا أيضًا مقدرة. وىذه المقدرة تبرز مف خالؿ 

فاظ عمى التالحـ والوئاـ والسالـ داخؿ المجموعة، وحماية أعضائيا مف أي نجاح القيادة في الح
خطر خارجي ممكف. وىي ال تستطيع القياـ بيذه الميمة إال مف خالؿ القدرة التي تمتمكيا 
فساح  إلصدار األوامر. وأي تراجع في ىذه القدرة ال بد مف أف يترجـ عمميًا بإنحطاط السمطة، وا 
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اع االنحرافات التي ال بد مف أف تؤدي الى الخالفات، والفوضى، المجاؿ اماـ شتى أنو 
 .13والتناحر

 
 الطاعة : –ب( القاعدة 

العمؿ الذي يقتصر، مف أجؿ مصمحة نشاط عاـ عمى الخضوع إلرادة الغير الطاعة ىي "
. وىذا التعريؼ عاـ وشامؿ ينطبؽ عمى كافة أشكاؿ الطاعة، سياسية كانت أـ 14"وتنفيذ أوامره

سياسية. كما أنو يظير أف ثمة نوعاف مف الناس: اآلمر والمطيع. وجدلية األمر والطاعة غير 
تفترض وجود تسمسؿ معيف، أو عالقة ىرمية بيف مف يصدر األمر، وبيف مف يتمقاه. فالموظؼ 
البسيط يتمقى االمر مف رئيسو المباشر وينفذه، وىذا الرئيس يتمقى بدوره أمرًا ممف ىو أعمى منو 

 ـ السمطة، وىكذا دواليؾ، الى أف نصؿ الى قمة اليـر االداري.في سم
ونحف نخضع ألوامر معينة في كؿ نواحي حياتنا. ونحاوؿ بقدر المستطاع مطابقة سموكنا 

 النواىي التي تتطمب منا القياـ بعمؿ ما، أو االمتناع عنو.-وتصرفاتنا طبقًا ليذه االوامر
أغمبية الجماعة إلرادة أولئؾ الذيف يمسكوف بالسمطة.  والطاعة السياسية ىي تمؾ التي تبدييا

وليس لنا في السياسة القياـ بما نرغب بو، بؿ تنفيذ ما تفرضو القيادة عمينا في سبيؿ المصمحة 
نما  العامة لمجماعة التي ننتمي الييا. فنحف ال نختار الطاعة، أو نفتش عف بواعثيا ومبرراتيا، وا 

وع. والطاعة في السياسة مسألة ال تقبؿ النقاش. فإما أف يكوف نقوـ بتطبيقيا مف خالؿ الخض
ما أف ليس ىناؾ أية سمطة،  ىناؾ جماعة تشكؿ دولة تطمب قيادتيا الطاعة مف شعبيا، وا 

 وبالتالي أية وحدة سياسية أو شعب.
مف ىنا الصفة األولى لمطاعة المتميزة بانتفاء سمتيا االرادية أو الخيرية. فنحف ال نرضح 

نما نقوـ بو باعتباره أحد شروط الو  امر قيادتنا السياسية بمؿء إرادتنا، أو ألف ذلؾ عماًل جيدًا، وا 
وجود المجتمع السياسي الذي نعيش فيو، ونشكؿ جزءًا منو. لذا فاف الطاعة السياسية ىي مف 

 مميزات الدولة سواء أكانت ديموقراطية أـ طغيانية.
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الداخمية والخارجية. فعمى المستوى الداخمي تكوف والصفة الثانية لمطاعة ىي ضرورتيا 
الطاعة واجبة لمحفاظ عمى التالحـ الدائـ لممجتمع والتعايش المشترؾ بيف أفراده. وعمى المستوى 
الخارجي، فاف تماسؾ الدولة الداخمي يساىـ في إبراز قوتيا تجاه الدوؿ االخرى. فالدوؿ، ميما 

عمى الصعيد العالمي إذا ما كانت قراراتيا المتعمقة  كانت متطورة، ستكوف في وضع ضعيؼ جداً 
بالسياسة الخارجية ستواجو بكؿ أنواع المعارضة الداخمية. وما ىي قيمة السمطة السياسية، أو 
الدور الذي تستطيع دولة ما لعبو عمى الساحة الدولية إذا ما كاف العسكر فييا، مثاًل يتجاىموف 

جزءًا مف الجياز االداري يقوـ عمدًا بشكؿ تنفيذ ىذه التوجييات  تعميمات السمطة السياسية، أو أف
 .15واألوامر

 
إال أف الطاعة ليست وال يمكف أف تكوف مطمقة. فيناؾ حاالت تظير فييا القطيعة، المؤقتة أو 
الدائمة، بيف األمر والطاعة، وال سيما عندما تتجاوز القيادة في ممارساتيا حدود القيـ واالخالؽ 

االجتماعية. صحيح أف المخالفة التي يرتكبيا الفرد عف طريؽ عصيانو لمقانوف تشكؿ والمثؿ 
حالة خروج مؤقتة عف اوامر القيادة، إال اف الصحيح أيضًا أف التمرد الجماعي، الناشئ عف 
إختالؿ التوازف بيف حرية النقد وضرورات العمؿ، والذي يرتدي غالبًا لباسًا شرعيًا يتمثؿ بالحؽ 

 مة ضد التعسؼ، يساوي رفضًا مباشرًا ألي نوع مف الطاعة المطمقة.بالمقاو 
إف فعالية أوالية السمطة، أي مجموعة االفكار والوسائؿ التي تستند الييا في ممارساتيا 
لمياميا، ال يمكف أف تبرز بوضوح إال مف خالؿ التوازف الدقيؽ بيف حدييا، أي االمر والطاعة، 

ال كانت السمطة عاجزة عف   الوصوؿ الى غاياتيا االساسية. أي خدمة االنساف.وا 
 

 فما ىي ىذه الغايات؟ وكيؼ يمكف أف تترجـ عبر السمطة؟
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 ين:ر تما
 

الذي يقتصر، مف أجؿ مصمحة العمؿ ىي   -1 ةالقياد
نشاط عاـ عمى الخضوع إلرادة الغير وتنفيذ 

 .أوامره
 

ىي تمؾ العالقة التراتبية التي تقوـ في   -2 ةالطاع
مجموعة معينة مف خالؿ المقدرة التي 
تستطيع إرادة خاصة ممارستيا عمى ارادات 
خاصة أخرى وتسـ، بيذا الشكؿ تالحـ 

 .المجموعة
 

 الصحيحة:اإلجابة 
 " العمؿ الذي يقتصر، مف أجؿ مصمحة نشاط عاـ عمى الخضوع إلرادة الطاعة ىي

 الغير وتنفيذ أوامر
 ىي تمؾ العالقة التراتبية التي تقوـ في مجموعة معينة مف خالؿ المقدرة التي  ةالقياد

تستطيع إرادة خاصة ممارستيا عمى ارادات خاصة أخرى وتسـ، بيذا الشكؿ تالحـ 
 المجموعة
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 غايات السمطة -3
 
 

 الكممات المفتاحية:
 .السمطة في الدولة الحديثة  -اإلنساف في خدمة السمطة  -السمطة في خدمة اإلنساف  -غايات السمطة 

 
 

 الممخص:
إليها. والمسألة ليست في أف يكوف اإلنساف في إف غاية السمطة تنطمؽ مف الحقيقة االجتماعية وتتوجه 

نما هو بالتفاعؿ المتبادؿ بيف الفرد وبيف  خدمة السمطة أو أف تكوف السمطة في خدمة هذا اإلنساف، وا 
السمطة التي تحكمه لموصوؿ بالمجتمع إلى ذلؾ القدر مف التطور الضروري الستمرار أية جماعة 

 .إنسانية
 
 

 األهداف التعميمية:
 معارؼ الطالب بغايات السمطة، وبجدلية السمطة في خدمة اإلنساف أـ اإلنساف في خدمة  تنمية

 .السمطة
 تحديد مفهوـ السمطة ووظائفها في الدولة الحديثة.  
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 السمطة في خدمة االنسان -أ
السػػمطة هػػي ظػػاهرة إجتماعيػػة تتمحػػور بوجودهػػا حػػوؿ أصػػؿ وغايػػة واحػػدة هػػي االنسػػاف الػػذي تنطمػػؽ منػػه، 

اليه، وتجد تجسيدها فيػه. وال يغيػر اللػكؿ الػذي تػتـ ممارسػتها مػف خءلػه بلػيه فػي جوهرهػا كفعػؿ  وتتوجه
قوة وسيطرة يهدؼ إلرساه النظاـ االجتماعي عمى أساس قػانوني. فالقػانوف، هػو المقيػاس الوحيػد الػذي يػدؿ 

كؿ االمثػؿ لمعدالػة، عمى مدى إرتقاه المجتمع ووعيػه. إذ ال يمكػف تطبيػؽ أي قػانوف بمعنػى الحػؽ، أي باللػ
إال في درجة معينة مف التنظيـ االنساني ترسـ حدودًا واضحة لمسمطة تضمف مصمحة الحكػاـ والمحكػوميف 
عمػػػى السػػػواه. وال يمكػػػف تحقيػػػؽ هػػػذا المسػػػتوى المتقػػػدـ مػػػف التنظػػػيـ االجتمػػػاعي عبػػػر إرادة واحػػػدة. فالنظػػػاـ 

فيػه  ذلػؾ الػذي يقػود ويػأمر، وذلػؾ الػذي يطيػػع السياسػي ينلػأ ويسػتمر بالتعػاوف الوثيػؽ بػيف طرفػي السػػمطة 
 وينفذ.

ولذا ال بد لمحكاـ مػف القيػاـ بواجبػاتهـ االساسػية التػي تػتمخي بتقػديـ الوسػائؿ القانونيػة القػادرة عمػى تطػوير 
لخصية الفرد، وصقمها، وتنمية قدراتها مف أجؿ االستمرار في عممية التطػور. كمػا يجػب عمػى المحكػوميف 

مطة بمػػا يمميػػه عمػػيهـ حسػػهـ الػػوطني، أي ككتمػػة إجتماعيػػة واحػػدة تنتفػػي فيهػػا االنانيػػات التصػػرؼ تجػػاس السػػ
الخاصػة، وتػػذوب فيهػػا الغايػػات الفرديػػة فػػي أهػػداؼ الجماعػة بمػػا يحقػػؽ المصػػمحة العامػػة، والخيػػر الملػػترؾ 

 لمجميع، وال توقؼ المجتمع عف التقدـ واالزدهار.
ة فػي خدمػة الفػرد، وتسػهر عمػى مصػالحه وتصػونها، كػذلؾ أي، بقوؿ آخر، أنه وكما يجب أف تكوف السػمط

سػػػتمرارها. اي  يجػػػب عمػػػى هػػػذا الفػػػرد أف يكػػػوف فػػػي خدمػػػة السػػػمطة ليمنحهػػػا تمػػػؾ القػػػوة الضػػػرورية لثباتهػػػا وا 
 اللرعية القانونية الءزمة لترسيخ المؤسسات التي يرتكز عميها وجود المجتمع.

الفردية، ال يمكف أف يكػوف موضػوعًا لعمػؿ السػمطة إال  واالنساف، في التصور الجماعي له وليس في حالته
بمقػػدار مػػا تمثػػؿ هػػذس السػػمطة إرادتػػه. مػػف هنػػا، فونػػه ال يمكػػف تخيػػؿ وجػػود سػػمطة ال مباليػػة بالنسػػبة لمصػػير 
االفػػراد الػػذيف تمػػد عمػػيهـ سػػيطرتها. ال بػػؿ أكثػػر مػػف ذلػػؾ، فػػاف أيػػة سػػمطة، ومهمػػا بمغػػت درجػػة إطءقيتهػػا، 

ئمػًا لمظهػور بمظهػر المػدافع عػف مصػالا رعاياهػا. ومػا مػف حػاكـ يسػتطيع االعػءف تبذؿ قصارى جهدها دا
عػف إهمالػػه لهػػذس المصػػالا أو عػػدـ خػػدمتها والسػػعي لتحقيقهػػا. وهػػذا يقتضػػي سػػموكًا معينػػًا مػػف هػػذس السػػمطة 

وكمػا  يفرض عميها االعتراؼ بوجودس، وأهدافه الخاصة، وجعؿ خياراته ومبادراته فػي سػمـ أولوياتهػا، فػالفرد،
نعمػـ، هػو أسػبؽ بوجػػودس عمػى السػمطة، وأف ضػػرورة المجتمػع السياسػي كانػت دائمػػًا، مػف الناحيػة التاريخيػػة، 
مسػػػألة نسػػػبية، وهػػػي ضػػػرورة ال تبػػػرز إال بمػػػؿه ملػػػيئة االفػػػراد ورغبػػػتهـ. أي أنهػػػـ ال يبحثػػػوف عػػػف الدولػػػة 

 ا لخصيتهـ وتطورها.ويقبموف بوجودها إال العتبارهـ بأف هذس الدولة هي التي تؤمف لهـ تفت
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إال أف السؤاؿ الذي يطرح نفسه هنا هو  كيؼ يمكف لمفرد القبوؿ بقيػاـ الدولػة الػذي يعنػي خضػوعه الػذاتي، 

 والقضاه عمى لخصيته في كائف جماعي ليس لغاياته أية حدود سوى إرادة الحكاـ الطيبة؟
العامػة بوجػػه المصػالا الفرديػػة، إال أنػػه والحػاؿ أنػػه اذا كانػت أهػػداؼ الجماعػة ترمػػي الػػى ضػماف المصػػمحة 

ال يمكػػف تصػػور هػػذس المصػػمحة العامػػة إال بفعػػؿ الغايػػات اللخصػػية التػػي تضػػمف إمكانيػػات تحققهػػا. فػػارادة 
الجماعة هي فػي نهايػة االمػر حصػيمة مجمػوع االرادات الخاصػة التػي ترتػدي طابعػًا سػاميًا وتفػوؽ بوجودهػا 

نط ءقػػًا مػػف هػػذا، فػػوف ال غايػػات الدولػػة، وال غايػػات الجماعػػة تتضػػمف، االرادات المعتبػػرة بصػػورة فرديػػة. وا 
بحد ذاتها، مبررًا لوجودها. وقيمتها ليست سوى نسػبية ويجػب النظػر اليهػا إنطءقػًا مػف الفائػدة التػي يتوخاهػا 

 االنساف مف وجود المجتمع السياسي.
 

يػػػة الفػػػرد ككػػػائف إنسػػػاني يتمتػػػع إف تحديػػػد غايػػػات السػػػمطة ال يمكػػػف أف يػػػتـ إال مػػػف حيػػػث تطابقهػػػا مػػػع حما
بحقػػػوؽ ممتصػػػقة بلخصػػػػه وال يمكػػػف مسػػػها. وواجػػػػب السػػػمطة ال يقتصػػػػر فقػػػط عمػػػى حمايػػػػة هػػػذس الحقػػػػوؽ 
نمػػا أيضػػًا عمػػى القيػػاـ بكػػؿ مػػا مػػف لػػأنه تنميتهػػا وتطويرهػػا. وقيمػػة أيػػة سػػمطة تنبػػع مػػف هػػذس  وصػػيانتها، وا 

ءزمػة لمطبيعػة البلػرية. وال يجػوز إطءقػػًا أف النقطػة بالػذات. أي مػف مقػدار عممهػا لتجسػيد هػذس الحقػوؽ الم
يلعر الفرد ولػو لمحظػة واحػدة بػأف السػمطة تػدوس عمػى حقوقػه اوساسػية. وهػذا أمػر متفػؽ عميػه ضػمنًا فػي 

 العقد االجتماعي.
ففػػػي الوقػػػت الػػػذي يلػػػػرح فيػػػه هػػػذا العقػػػػد كيفيػػػة نلػػػوه السػػػػمطة فانػػػه يحػػػدد أهػػػػدافها أيضػػػًا. وقبػػػوؿ اوفػػػػراد 

ذا العقد يعني موافقتهـ عمػى التخمػي عػف إجػراه مػف حقػوقهـ ضػرورية لقيػاـ السػمطة، ولػيس بالملاركة في ه
عػػف حقػػوقهـ كمهػػا. ومػػا يبقػػى مػػػف هػػذس الحقػػوؽ يظػػؿ ميػػدانًا محفوظػػػًا لهػػـ اليحػػؽ لمدولػػة التعػػدي عميػػػه أو 

مػػى او مػػف اللػػرعة العظ 93إنتهاكػػه، وهػػذا مػػا نصػػت عميػػه كػػؿ مواثيػػؽ الحقػػوؽ واللػػرائع الدوليػػة. فالمػػادة 
فػي إنكمتػػرا تمنػع عمػػى النظػاـ الممكػػي  توقيػػؼ أي  2121الصػػادرة فػي عػػاـ  Magna Cartaالماكنػا كارتػػا 

مواطف حػر أو سػجنه أو مصػادرة أمءكػه، أو إعتبػارس خارجػًا عػف القػانوف، أو نفيػه، أو إلحػاؽ االذى بػه إال 
االفػػراد، وال سػػيما  11و 12ادة بموجػػب حكػػـ صػػحيا صػػادر عػػف أقرانػػه طبقػػًا لقػػانوف الػػبءد . كمػػا تمػػنا المػػ

التجػػار، حريػػة التنقػػؿ فػػي كػػؿ انكمتػػرا، والػػدخوؿ اليهػػا، والخػػروج منهػػا، فػػي البػػر والبحػػر، وفػػي كػػؿ االوقػػات 
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. كػذلؾ، 1باستثناه االحواؿ التي تسود فػي زمػف الحػرب ومػا يمحقهػا مػف تقييػدات فػي سػبيؿ مصػمحة المممكػة
، وعريضػػة الحقػوؽ، وقػػانوف الحقػػوؽ Habeas Corpusوربػوس فػاف بقيػػة القػوانيف االنكميزيػػة كالهابيػػاس ك

، نصت كمها بوضوح عمى تقييد السمطة الممكيػة تجػاس الحقػوؽ االساسػية لممػواطنيف 2863الصادر في عاـ 
 ومنع التعدي عميها.

وقػػد سػػاهـ هػػذا التطػػور القػػانوني لموضػػوع الحقػػوؽ الفرديػػة فػػي النظػػاـ البريطػػاني بخمػػؽ حالػػة فكريػػة عامػػة 
معظػػـ أرجػػاه االمبراطوريػػػة ومسػػتعمراتها، وهػػذا مػػػا نػػراس واضػػحًا فػػي وثيقػػػة االسػػتقءؿ التػػي أعمنتهػػػا  سػػادت

. ولعػػؿ أهػـ مػػا جػاه فػػي الوثيقػة المػػذكورة هػػو 2778تمػػوز عػاـ 1المسػتعمرات االميركيػػة  الثءثػة علػػرة فػي 
العقػػد االجتمػػاعي.  تركيزهػػا الواضػػا عمػػى مفهػػوـ هػػذس الحقػػوؽ الفرديػػة، وعمػػى طبيعػػة السػػمطة النالػػئة عػػف

فالنػػػاس يولػػػدوف أحػػػرارًا، والخػػػالؽ عػػػز وجػػػؿ يمػػػنحهـ بػػػالوالدة بعػػػض الحقػػػوؽ التػػػي ال يمكػػػف التنػػػازؿ عنهػػػا، 
كػػالحؽ بالحيػػاة، والحريػػة، والبحػػػث عػػف السػػعادة.وهؤاله النػػاس أو اوفػػػراد ينلػػئوف الحكومػػات لضػػماف هػػػذس 

عمػػػػػى المجتمػػػػػع مػػػػػف موافقػػػػػة ورضػػػػػى الحقػػػػػوؽ. وهػػػػػذس الحكومػػػػػات تسػػػػػتمد سػػػػػمطتها وقوتهػػػػػا التػػػػػي تفرضػػػػػها 
المحكوميف.وبمػػػا أف هػػػذا الرضػػػى مػػػرتبط بمػػػدى إحتػػػراـ هػػػذس الحكومػػػات لمحقػػػوؽ المػػػذكورة، فػػػوف مػػػف حػػػؽ 
قامػػة حكػػـ  اللػػعب تبػػديؿ هػػذس الحكومػػات، فػػي كػػؿ مػػرة تصػػبا فيهػػا سياسػػتها العامػػة مػػدمرة لهػػذس الحقػػوؽ، وا 

 ة.جديد عمى أساس المبادئ التي تذمف له االستقرار والسعاد
، ليكػػرس 2763آب  18وجػاه إعػءف حقػوؽ االنسػاف والمػواطف الصػػادر، إبػاف الثػورة الفرنسػية الكبػرى، فػي 

االفكػػػار والمبػػػادئ السػػػابقة. ففػػػي المقدمػػػة، كػػػاف مػػػف الواضػػػا لممثمػػػي اللػػػعب الفرنسػػػي، بػػػأف  جهػػػؿ حقػػػوؽ 
الحكومػات ، ولػذا فػانهـ قػد االنساف أو نسيانها، أو إزدرائهػا، هػي االسػباب الوحيػدة لممصػائب العامػة وفسػاد 

عقػػدوا العػػـز عمػػى عػػرض هػػذس الحقػػوؽ المقدسػػة والتػػي ال يمكػػف التنػػازؿ عنهػػا فػػي إعػػءف رسػػمي كػػي تكػػوف 
اعماؿ السمطتيف، التلريعية والتنفيذية، اكثر إحترامًا لها، ومف أجػؿ أف ترتكػز مطالػب المػواطنيف، مػف ا ف 

لحفػاظ عمػػى الدسػتور وسػػعادة الجميػع. فالنػػاس يولػػدوف وصػاعدًا، عمػػى مبػادئ بسػػيطة تتمحػور دائمػػًا حػػوؿ ا
أحرارًا، واالختءفػات االجتماعيػة بيػنهـ ال يمكػف أف تقػوـ إال عمػى أسػاس المنفعػة العامػة. وهػدؼ كػؿ تجمػع 
سياسي هػو الحفػاظ عمػى حقػوؽ االنسػاف الطبيعيػة غيػر القابمػة لمتقػادـ. وهػذس الحقػوؽ هػي الحريػة، الممكيػة، 

 غياف.االمف، ومقاومة الط
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عتبارهػػا مػف مسػػممات الوجػػود االنسػاني، هػػو الػذي دفػػع بػاالمـ المتحػػدة لمتلػػديد  إف االيمػاف بهػػذس الحقػوؽ، وا 
 . وبػػرأي الجمعيػػة العامػػة 2316عميهػا مػػرة جديػػدة فػػي  االعػءف العػػالمي لحقػػوؽ االنسػػاف الصػػادر فػي عػػاـ 

ى اليػه كافػة االمػـ واللػعوب. وكػؿ لءمـ المتحدة فاف التمسؾ بهذس الحقوؽ هػو الهػدؼ الػذي يجػب أف تسػع
هيئػػػة وفػػػرد فػػػي المجتمػػػع عػػػف طريػػػؽ التربيػػػة والتعمػػػيـ، مػػػف أجػػػؿ ضػػػماف االعتػػػراؼ بهػػػا ومراعاتهػػػا بصػػػورة 
عالميػػة. وهػػذا يعنػػي أف الػػدوؿ التػػي ال تحتػػـر هػػذس الحقػػوؽ ال يمكػػف أف تمثػػؿ إرادة لػػعوبها بػػاي لػػكؿ مػػف 

 االلكاؿ.
 

ذا كانػػت السػػمطة موجػػودة مػػف أجػػؿ خدمػػة الفػػرد وتحقيػػؽ مصػػمحة المجتمػػع، فػػاف هػػذا يطػػرح عميهػػا دورًا  وا 
محػػددًا هػػو مػػنا هػػذا الفػػرد حريػػة المبػػادرة لبمػػوغ أهدافػػه السػػامية، وأف يتركػػز عممهػػا عمػػى إيجػػاد التلػػريعات 
والقػػوانيف الضػػامنة لتحقيػػؽ هػػذس الغايػػة. وبػػدوف هػػذا اومػػر ال يكػػوف لوجػػود السػػمطة فػػي المجتمػػع أي مسػػوغ 

 .2رر قانونيإنساني، أو مب
 

 االنسان في خدمة السمطة.  -ب
إف وضػػع مسػػؤولية تحقيػػؽ سػػعادة المجتمػػع عمػػى عػػاتؽ السػػمطة لوحػػدها هػػو أمػػر فيػػه الكثيػػر مػػف المبالغػػة 
والخػػروج عػػف الواقػػع. فهػػذس السػػمطة سػػتكوف عػػاجزة عػػف القيػػاـ بػػأي لػػيه مػػا لػػـ تكػػف جهػػود اوفػػراد موجهػػة 

مف بينهمػا. والحقيقػػة لتقويتهػا وضػماف إسػتمرارها. وهػذا مػا يطػرح مسػػألة العءقػة بػيف الفػرد والسػمطة، والتضػا
أف الملكمة االساسية في العءقة بيف الفرد والسمطة ودعمه لها تكمف في النوازع الذاتيػة التػي تسػيطر عميػه 
والتػي هػػي جػػزه مػػف طبيعتػػه االنسػػانية. فاالنسػػاف الػػذي يولػػد حػػرًا، كمػػا يقػػوؿ روسػػو، يظػػؿ محكومػػًا بعنصػػر 

ر مػػف الرغبػػة بالتعػػاوف مػػع ا خػػريف. وهػػو ال يعبػػر عػػف بسػػيكولوجي يػػدفع بػػه ناحيػػة االسػػتقءؿ والتفػػرد أكثػػ
إرادتػه فػػي التجمػػع مػػع أقرانػه إال تحػػت وطػػأة الضػػرورة التػي يفرضػػها عميػػه مبػػدأ الػدفاع عػػف الوجػػود الػػذاتي، 
واالسػػتمرار فػػي البقػػاه. وحتػػى فػػي المرحمػػة التػػي يصػػبا فيهػػا الفػػرد جػػزهًا مػػف المجتمػػع، فانػػه يظػػؿ يحػػري 

ذاتية مف خءؿ حياته الخاصػة، وعممػه المسػتقؿ، وتفكيػرس المتميػز، وكأنػه يريػد بػذلؾ عمى هذس االستقءلية ال
التعبيػػر عػػف تمسػػكه بحريتػػه اللخصػػػية الػػى ابعػػد الحػػدود. ويبػػرز التجػػػاذب بػػيف الفػػرد والسػػمطة مػػف خػػػءؿ 
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نمػػا عمػػى مسػػتوى الجماعػػة. ولػػذا فػػاف االنسػػاف يصػػبا،  المجتمػػع. فالسػػمطة ال تعمػػؿ عمػػى مسػػتوى االفػػراد وا 
 بفعؿ واقع االمر، أداة في يد هذس السمطة التي تسعى لبموغ غايتها الكبرى اي المجتمع.

مػػف هنػػا رد فعػػؿ الفػػرد الػػدائـ تجػػاس أبسػػط قػػرارات السػػمطة التػػي تتضػػمف إرغامػػًا معينػػًا يجبػػرس عمػػى الخضػػوع 
يػػػؼ لضػػػرورات الحيػػػاة االجتماعيػػػة االمػػػر الػػػذي يطػػػرح عمػػػى السػػػمطة نفسػػػها ملػػػكمة مػػػف نػػػوع آخػػػر  أي ك

تستطيع التوفيػؽ بػيف طبيعػة االنسػاف االنانيػة وبػيف الموجبػات االجتماعيػة؟ ومػاهي االوضػاع التػي تسػتطيع 
فيهػػا الحكومػػة القيػػاـ بمهمتهػػا فػػي تػػأميف العدالػػة والػػدفاع عػػف المصػػمحة العامػػة دوف إسػػتثارة الفػػرد المتعمػػؽ 

 بحريته الخاصة.
هػػؿ هػػذس الحريػػة هػػي حػػؽ طبيعػػي  لكػػف المسػػاواوة. إف الحريػػة، كمػػا نعمػػـ. هػػي العدالػػة، ونهػػا تخمػػؽ أسػػس

حقػًا بوجػه السػمطة المكمفػة بالمصػالا العامػة؟ تعاقػدي؟ وكيػؼ يمكػف لمحريػة أف تكمطمؽ أـ أنها ذات أصؿ 
ذا كاف مف حؽ الفرد أف يطمب الى السمطة حرية كاممة، فما معنى هذس السمطة آنئٍذ، وما هو دورها؟  وا 

ف أف تكػػػوف موضػػػوع حػػػؽ مطمػػػؽ وف الحػػػؽ يفتػػػرض، مػػػف حيػػػث المبػػػدأ، إذف، فالحريػػػة بلػػػكؿ عػػػاـ ال يمكػػػ
هػػي السػػػمطة التػػػي تسػػػتطيع ضػػماف إحتػػػراـ الحريػػػة ضػػػد  وجػػود قػػػانوف يضػػػمف إحترامػػه. والحػػػاؿ هػػػذس، فمػػػف

ننػػا نػػرى، فػػي الممارسػػة العمميػػة لمسػػمطة، أف العدالػػة والفعاليػػة تتطمبػػاف  تعػػديات السػػمطة نفسػػها؟ خصوصػػًا وا 
ف بدرجػػة نسػػبية وف السػػمطة الضػػعيفة  وجػػود حكومػػة قويػػة. وهػػذا سػػيكوف دائمػػًا عمػػى حسػػاب حريػػة الفػػرد وا 

ستكوف عاجزة عف تحقيؽ الخيػر العػاـ بػالرغـ مػف عػدـ تهديػدها الكبيػر لمحريػة. لػذلؾ نػرى بػأف التػوازف بػيف 
ذس مسػألة الحريػة، النسػػبية طبعػًا، وبػػيف ممارسػة السػمطة ال يمكػػف أف يػتـ إال مػػف خػءؿ ملػاركة الفػػرد فػي هػػ

 السمطة ووضع نفسه في خدمتها.
المواطف بواجباتػه االساسػية تجػاس السػمطة يرتػب عميػه مسػؤوليات كبػرى أمػاـ المجتمػع الػذي  –إف قياـ الفرد 

ينتمػػي اليػػه، ويكػػوف جػػزهًا منػػه. فخدمػػة السػػمطة ال يمكػػف أف تعنػػي إنقيػػادًا اعمػػى لممارسػػاتها التعسػػفية التػػي 
نمػػا م راقبػػة واعيػػة لسػػموكها ومنعهػػا مػػف االنحػػراؼ. وهنػػا يجػػب أف يكػػوف تتصػػؼ بهػػا فػػي بعػػض االحيػػاف، وا 

الفػػرد عمػػى درجػػة مرتفعػػة مػػف االدراؾ تسػػما لػػه باالرتقػػاه بخدمتػػه لمسػػمطة كػػي تصػػب فػػي إطػػار االهػػداؼ 
 االجتماعية.

فعمميػػة إختيػػار النػػواب لمهيئػػة التلػػريعية، مػػثًء، ال يجػػب أف تنطمػػؽ مػػف معػػايير الػػواله الػػذاتي أو المنػػاطقي 
هػذا المرلػا أو ذاؾ، بمقػدار مػا يجػب أف ترتكػز عمػى مواصػفات معينػة يجػب توافرهػا فػي كػؿ مرلػا عمػػى ل

أسػػاس الكفػػاهة، والنزاهػػة، والجػػرأة فػػي الػػدفاع عػػف المصػػالا العامػػة، خصوصػػًا وأف تكػػويف الجسػػـ التلػػريعي 
ف، وفػي مراقبتػه لمسػػمطة هػو مسػألة بالغػة االهميػػة نظػرًا لمػدور الػػذي يقػوـ بػه البرلمػاف فػػي ميػداف سػف القػػواني

186 



التنفيذية أثناه قيامها بوظائفها. اي بقوؿ آخر اف عممية االقتراع تخرج عف نطاقهػا المحػدود، كحػؽ أساسػي 
لممػػػواطف فػػػي النظػػػاـ الػػػديموقراطي، لتطػػػاؿ نهػػػا السػػػمطة وممارسػػػاتها بلػػػكؿ عػػػاـ، ولػػػتعكس درجػػػة تمثيػػػؿ 

ومػر لػروطًا ذاتيػػة وموضػوعية. فػالمواطف يجػػب أف البرلمػاف لػءرادة اللػعبية نفسػػها. ويتطمػب تحقيػؽ هػػذا ا
يكػػوف عمػػى درجػػة كافيػػة مػػف الػػوعي السياسػػي يػػدرؾ مػػف خءلهػػا أهميػػة التحػػوالت الممكنػػة التػػي يمكػػف أف 
تطػػرأ، مػػف جػػراه إختيػػارس، عمػػى لػػكؿ النظػػاـ ومضػػمونه. وعمػػى هػػذا اوخيػػر إفسػػاح المجػػاؿ أمػػاـ الموطػػاف 

ؿ جيػد تمنػع وقػوع اخطػاه فادحػة أثنػاه سػير العمميػة االنتخابيػػة. لتحديػد خياراتػه عبػر مؤسسػات منظمػة بلػك
وهػذس اللػروط الضػرورية والءزمػة ال يمكػف تأمينهػا إال فػي نظػاـ يمتمػؾ تراثػًا تاريخيػًا كبيػرًا مػف فهػـ الحريػة، 

 وااليماف بها، والدفاع عنها، وممارستها بصورة ديموقراطية صحيحة.
 

قتنػاع أعضػاه الجماعػة بهػذس ولذا فاف السمطة الفضمى هػي تمػؾ التػ ي تػتمكف مػف التوفيػؽ بػيف متطمباتهػا، وا 
المتطمبػػات. وهػػي، كلػػيه مجػػرد بحػػد ذاتهػػا، ال تسػػتطيع البػػروز الػػى الوجػػود إال مػػف خػػءؿ ممارسػػة االفػػراد 
المنلػػػئة لهػػػا، أو المطبقػػػة لقراراتهػػػا. فػػػاالفراد بسػػػموكهـ هػػػـ الػػػذيف يحػػػددوف إتجػػػاس السػػػمطة نحػػػو المزيػػػد مػػػف 

 والديموقراطية، أو بالعكس، نحو االنغءؽ، والعنؼ، والقمع المتمادي. االنفتاح
 

 عف هذا الواقع بقوله   Vedelوقد عبر العءمة فيديؿ 
 

 إف االنساف، وبالحركة نفسها التي يجب أف تكرس حقوقه وتجعمه يتمتع بها، يزيػد ويقػوي السػمطة التػي هػي 
لمحقوؽ االساسية بدوف تنظػيـ اجتمػاعي متقػدـ جػدًا، وهػو  العدو االكيد لحقوقه. وليس ثمة ممارسة ممموسة

أمػر واضػا  بالنسػػبة لكػؿ السػمطات المكطمبػػة، لكػف، وبالمقابػؿ لػػيس هنػاؾ تنظػيـ إجتمػػاعي متطػور جػػدًا ال 
 .3يتطمب سمطة سياسية متنامية، ومهددة لمحقوؽ والحريات  

 
ارسػػة هػػؤاله داخػػؿ السػػمطة، سػػواه عػػف إذف، فػػاف طبيعػػة السػػمطة نفسػػها تتوقػػؼ عمػػى خيػػار المػػواطنيف. ومم

 طريؽ التعاطي معها وسواه عف طريؽ خدمتها، هي التي ترسـ االطار العاـ لها.
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ففػػػي الحالػػػة االولػػػى ال يػػػرى المػػػواطف بػػػأف سػػػمطة مػػػا تعبػػػر عػػػف إرادتػػػه إال بمقػػػدار مػػػا تػػػؤمف لػػػه إحتياجاتػػػه 
انية كػالحؽ بالحيػاة، والسػكف، واالمػف الضرورية واالساسية، أي الحقوؽ الطبيعية الممتصقة بلخصػية االنسػ

غيػػرس. وفػػي الحالػػة الثانيػػة، فػػاف المػػواطف الػػذي يعمػػؿ فػػي خدمػػة السػػمطة هػػو الػػذي يعكػػس ممارسػػات هػػذس 
 االخيرة في المجتمع.

لذلؾ، فاف تحديد سمبية أو إيجابية السمطة، ومدى قبولها أو رفضػها مػف أعضػاه الجماعػة يجػب أف ينطمػؽ 
سػة لػردود الفعػؿ التػي يبػديها االفػراد تجػاس النظػاـ الػذي يحكمهػـ. وبػالرغـ مػف إنقسػػاـ مػف هػذس المعػايير العاك

المجتمػػع السياسػػي الػػى مػػواليف ومعارضػػيف،فاف هػػؤاله جميعػػًا يجػػدوف أنفسػػهـ، بلػػكؿ أو بػػ خر، فػػي خدمػػة 
 السمطة القائمة.

السػػمطة إنطءقػػًا مػػف  ، الػػذيف يلػػاركوف فػػي أجهػػزة الدولػػة ومؤسسػػاتها، يضػػعوف طاقػػاتهـ بتصػػر ؼفػػالموالوف
 إيمانهـ بضرورتها لمحفاظ عمى المصمحة العامة.

والمعارضػػػوف، مػػػف خػػػءؿ االنتقػػػادات التػػػي يوجهونهػػػا لمسػػػمطة وممارسػػػاتها، يقومػػػوف، فػػػي بعػػػض االحيػػػاف، 
 بتصويب مسار السمطة ضمف حدود معينة.

خػءؿ قواعػػد السػػموؾ  ومػع ذلػػؾ، فػػوف بمقػدور  السػػمطة وضػػع مختمػؼ اللػػرائا االجتماعيػػة فػي خػػدمتها مػػف
االجبػػػاري التػػػي تفرضػػػها عمػػػى المػػػواطنيف بلػػػكؿ عػػػاـ. فالخضػػػوع لمقػػػوانيف، والقبػػػوؿ بتوجهػػػات الدولػػػة فػػػي 
الميداف االجتماعي، وبتدخمها في الميداف االقتصادي، وااللتزاـ بمفهوـ معيف لمواجب الػوطني، إنمػا يضػفي 

ويعمػػي إرادتهػػا عمػػى أي أمػػر آخػػر. وفػػي هػػذا كمػػه عمػػى السػػمطة طابعػػًا مقدسػػًا يتجػػاوز بوجػػودس كػػؿ االفػػراد، 
دليػػؿ مبالػػر عمػػى أف السػػمطة ال تسػػتطيع الوصػػوؿ الػػى درجػػة معينػػة فػػي سػػمـ إرتقائهػػا إال بمقػػدار تجػػاوب 

 االفراد معها. واالنضواه تحت كنفها.
ر لألفػػراد إف مراقبػة عمػؿ المؤسسػات الدسػتورية فػػي الدولػة الحديثػة تقػدـ لنػا دلػػيًء واضػحًا عمػى الػدور المػؤث

في ترسخ هذس المؤسسات وثباتها مف خءؿ وعيهـ الهمية دورها االجتماعي والسياسي. فهػـ الػذي يحػددوف 
 الطابع السمبي أو االيجابي لها عبر ممارستهـ الواضحة لحقوقهـ وواجباتهـ.

عميهػا  فالمسؤوؿ الذي يفرط فػي إسػتخداـ سػمطته االستنسػابية الػى حػد التعسػؼ يوقػع المؤسسػة التػي يلػرؼ
فػػي تعقيػػد بيروقراطػػي يلػػوس صػػورتها فػػي المجتمػػع. وهػػو بػػذلؾ يحػػوؿ هػػدؼ هػػذس المؤسسػػة عػػف مرفػػؽ عػػاـ 
غايته خدمة ا خريف، الى جهاز تسمطي يبرز طابع العنؼ والقمػع الػذي تحممػه هػذس المؤسسػة فػي طياتهػا. 

مػى المػدى الطويػؿ، أي أنه يطرح المؤسسة كخصػـ لممجتمػع ويثيػر مػف حولهػا مواقػؼ معاديػة لهػا تػؤدي، ع
الػػػى إنحءلهػػػا وزوالهػػػا. وهػػػذا مػػػا أثبتتػػػه التجػػػارب التاريخيػػػة التػػػي فسػػػرت التبػػػدالت العميقػػػة التػػػي أدت الػػػى 
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تغييػػػرات جوهريػػػة فػػػي مضػػػموف السػػػمطة مػػػف خػػػءؿ الثػػػورات الكبػػػرى التػػػي عرفتهػػػا الكثيػػػر مػػػف المجتمعػػػات 
 .4السياسية

 السمطة في الدولة الحديثة  -ج
مػا تقػػدـ بػأف الدولػة هػي المؤسسػة السياسػػية االساسػية التػي يسػتخدمها الحػاكـ لءلػػراؼ لقػد رأينػا مػف خػءؿ 

عمػى المجتمػػع، وتنظيمػػه، وتوجيهػه فػػي ميػػاديف النلػػاطات االقتصػادية، واالجتماعيػػة، والسياسػػية، والثقافيػػة. 
 ليتها.وهي أداة تتجاوز بحضورها الكمي واللامؿ أية أداة إجتماعية أخرى مهما بمغت قوتها أو فعا

بيػد أف نلػػاطات الدولػة ال تقتصػػر فقػػط عمػى تػػأميف المصػػالا الملػتركة لمطبقػػة التػػي تمسػؾ بزمػػاـ السػػمطة، 
نما تتسع لتطاؿ المجتمع كمه بمختمػؼ فئاتػه وقطاعاتػه، بػالرغـ مػف إيءئهػا رعايػة خاصػة لمصػالا بعػض  وا 

الواليات المتحػدة االميركيػة تتمتػع  اللرائا االجتماعية وال سيما تمؾ الداعمة لمسمطة. ففي بعض الدوؿ مثؿ
الػدوائر الماليػػة والصػناعية بتػػأثير خػػاي تظهػر آثػػارس بوضػػوح فػي بعػػض القػػرارات السياسػية العامػػة. وتتميػػز 

 الدولة عف غيرها مف المؤسسات االجتماعية بعدة مسائؿ أبرزها 
االقتصػػػػػادية  . وجػػػػػود مجموعػػػػػة مػػػػػف االلػػػػػخاي الػػػػػذيف يتولػػػػػوف قيػػػػػادة المجتمػػػػػع والحفػػػػػاظ عمػػػػػى بنيتػػػػػه2

 واالجتماعية.
بوسػػػـ كػػؿ المجتمػػػع سػػواه فػػػي  -االجتماعيػػة، واالقتصػػػادية، والعكسػػرية-. بػػالحؽ بتوجيػػػه السياسػػة العامػػػة1

الداخؿ أو في الخارج. فالدولة هػي المولجػة بوضػع الملػاريع والمخططػات الكفيمػة بتحقيػؽ اهػداؼ المجتمػع 
 اـ الوحدات السياسية االخرى، وفي المحافؿ الدولية.في هذس المياديف، وهي المسؤولة عف الدفاع عنها أم

. بالحؽ الحصػري الصػدار القػوانيف والتنظيمػات العامػة التػي يخضػع لهػا االفػراد فػي عءقػاتهـ معبعضػهـ 9
 البعض، أو في عءقاتهـ مع مؤسسات الدولة نفسها.

، وتمتعهػػا بقػػدرة كافيػػة إلرغػػاـ . بمػد سػػمطتها عمػػى كافػػة أراضػػي إقميمهػػا إنطءقػػًا مػػف مبػػدأ السػػيادة الوطنيػػة1
 المواطنيف عمى الخضوع واالنقياد لقراراتها وتنظيماتها.

. تقريػػر السياسػػة الماليػػة العامػػة لمػػبءد مػػف خػػءؿ وضػػع الموازنػػة، وجبايػػة الضػػرائب والرسػػوـ التػػي تػػؤمف 1
 المداخيؿ الءزمة الستمرارية عمؿ المؤسسات وتطور المجتمع.

مفصػػؿ لطبيعػة الدولػػة واواليػػات عممهػا التػػي تتطمػػب حيػزًا أكبػػر يوجػػب دراسػػة  ونحػف لسػػنا هنػػا بصػدد تحميػػؿ
بنيتهػػا االجتماعيػػة والطبقػػات او الفئػػات واللػػرائا الفاعمػػة فيهػػا، وطػػرؽ تلػػكؿ نظػػاـ قػػيـ الجماعػػة، وديناميػػة 
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نمػػا نكتفػػي بػػالخطوط العامػػة  المؤسسػػات الحكوميػػة، أو تكػػويف جهازهػػا االداري وغيػػر ذلػػؾ مػػف المسػػائؿ. وا 
التػػي تحػػدد االطػػر الرئيسػػة التػػي تقػػوـ هػػذس الدولػػة بممارسػػة سػػمطتها فيهػػا. ويػػرتبط النظػػاـ السياسػػي، فػػي أيػػة 
دولػػة مػػف الػػػدوؿ، بالمصػػدر االساسػػي لمسػػػمطة. فعنػػدما تكػػػوف هػػذس االخيػػرة ذات مصػػػدر عػػائمي، أو تػػػرتبط 

سػمطة فهػذا يعنػي أننػا بارادة لخي واحد، فاننا نكوف أماـ نظاـ ممكي، وعندما يكوف اللػعب هػو مصػدر ال
امػػاـ نظػػاـ جمهػػوري. وفػػي كػػؿ االحػػواؿ فػػاف مػػا يحػػدد فعاليػػة النظػػاـ لػػيس اللػػكؿ الخػػارجي لمسػػمطة، وانمػػا 

 نلاط مؤسساتها السياسية والدستورية، وتوجهاتها العامة.
ي ويختمؼ دور الدولة مف مجتمع آخر بحسب النظاـ السياسي القائـ. فنحف قد نجد نفػس التوجػه الػديكتاتور 

المينيػة -في االنظمة االلتراكية والميبرالية عمى السواه. فاالنظمة التي قامت عمى أسػاس النظريػة الماركسػية
يطاليػا الفالػية، وهػي كمهػا تميػزت  لـ تختمؼ في مضمونها عف أنظمة الميبراليػة اللػمولية كألمانيػا النازيػة، وا 

لمجتمػع مػف خػءؿ التػدخؿ المبالػر فػي الميػداف بسيطرة الحزب الواحد عمى ماكينة  الدولػة، وبالتػالي عمػى ا
االقتصػػادي، حيػػث حمػػت رأسػػمالية الػػدوؿ االحتكاريػػة، تحػػت سػػتار تنظػػيـ عءقػػات االنتػػاج، محػػؿ المبػػادرات 
الفرديػػة وحريػػػة التبػػػادؿ. فػػػي حػػػيف إقتصػػر هػػػذا التػػػدخؿ فػػػي اللػػػاف االقتصػػادي مػػػف جانػػػب الػػػدوؿ الميبراليػػػة 

اـ، بلػػػتى مرافقػػػػه، لوضػػػعه فػػػي خدمػػػة الفػػػػرد كعنصػػػر أساسػػػي فػػػػي الديموقراطيػػػة عمػػػى تنظػػػيـ القطػػػػاع العػػػ
 الجماعة السياسية.

توجيهيػػة فػػي الػػداخؿ والخػػارج. فعمػػى الصػػعيد الػػداخمي -إف السػػمطة فػػي الدولػػة الحديثػػة هػػي سػػمطة تدخميػػة
تتسع وظائؼ الدولة الداخمية لتلمؿ كافة قطاعػات الحيػاة االجتماعيػة، وحتػى بعػض ميػاديف الحيػاة الفرديػة 

لخاصة، وفي هذا داللة عمػى تنػامي دور الجهػاز الحكػومي فػي المجتمػع. وعمػى الصػعيد الخػارجي لػـ يعػد ا
نمػػػػػا تعػػػػػدى ذلػػػػػؾ ليطػػػػػاؿ العءقػػػػػات االقتصػػػػػادية،  دور الدولػػػػة محصػػػػػورًا بالػػػػػدفاع عػػػػػف االقمػػػػػيـ والسػػػػػيادة. وا 

 والسياسية، والثقافية، والعسكرية معالدوؿ االخرى.
 حديثة أصبحت لاممة بالمعنى الواسع لمكممة، وهي تتناوؿ مف هنا نرى أف وظائؼ الدولة ال

االجتماعيػػة، وتػػأميف النظػػاـ العػػاـ فػػػي -. الحفػػاظ عمػػى الممكيػػة الخاصػػة، وعمػػى مجمػػوع البنيػػة السياسػػية2
 المجتمع.

زدهارس.1  . تنظيـ االقتصاد، والمساهمة بتطوير القوى المنتجة وتلجعيها بما يكفؿ تطور المجتمع ونموس وا 
االلػػػراؼ عمػػػػى التربيػػػة الوطنيػػػػة العامػػػة وتوجيػػػػه المؤسسػػػات الثقافيػػػػة والتعميميػػػة بمػػػػا يتوافػػػؽ وتوجهػػػػات . 9

 المجتمع االساسية.
 . الدفاع عف مصالا الدولة بكؿ ألكالها عمى الساحة الدولية.1
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مسألة وهذا كمه يعكس أمرًا واحدًا هو أف غاية السمطة تنطمؽ مف الحقيقة االجتماعية وتتوجه اليها. وال
نما هو  ليست في أف يكوف االنساف في خدمة السمطة، أو أف تكوف السمطة في خدمة هذا االنساف، وا 
بالتفاعؿ المتبادؿ بيف الفرد وبيف السمطة التي تحكمه لموصوؿ بالمجتمع الى ذلؾ القدر مف التطور 

 .5الضروري إلستمرار أية جماعة إنسانية
  

                                                   

 . أنظر  2
Fédor Bouslatski:«L'état moderne et la politique», éd. Du progress,Moscou, 1979, p:78-147. 

 تمارين:
  ميزات الدولة.عدد 
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  الوحدة التعميمية 

  جدلية التطور -1

 الكممات المفتاحية:

دينامية الصراع السياسي  –الحركة والنظام في المجتمع السياسي  -جدلية التطور -الدينامية السياسية
 أطراف الصراع السياسي ومداره. –)األزمات( 

 الممخص:

طبيعتيا، ووجدت  لم تعد السمطة قادرة عمى فصل العمل اإلنساني المنظم عن الممارسات التي تستوجبيا
العصر. عبر بنية ذات تنظيم  نفسيا منساقة لوضع تشريعات جديدة غايتيا السماح لمجماعة بمواكبة روح

ذلك لم يمغ نيائيًا مسألة الصراع بين السمطة  سياسي راق ناجم عن فيم متقدم لمسألة الديمقراطية. إال أن
 .التقميديةمغايرة لألشكال  وأتباعيا، بل أعطاىا أشكااًل دينامية

 األهداف التعميمية:

 تنمية معارف الطالب بدينامية التطور التي تخضع ليا المجتمعات البشرية. 
 تحديد مفيوم الحركة والنظام المتان ترتبط بيما جدلية التطور. 
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  :الحركة والنظام في المجتمع السياسي-أ 
ستمرارىا تخضع الصفة وىي ال تتخذ . المجتمعات االنسانية لقوانين تطور معينة تؤمن وجودىا وا 

وتوجيييا لبموغ ، السياسية إال بإمتالكيا درجة محددة من التنظيم الذي يسمح يتنسيق تصرفات اعضائيا
، أو مؤقت، والمجتمع الذي يفتقر الى مثل ىذا التنظيم ال يعدو كونو مجرد التقاء عشوائي. غايات معينة

 . صدمة عنيفة يتعرض ليا ويزول عند أول، ويتفكك، بين االفراد يقوم بفعل الصدفة أو الضرورة
، وتدير شؤونيا، ويبرز النشاط السياسي في أي مجتمع من خالل وجود سمطة شرف عمى الجماعة

وىي تستوحي قراراتيا من مجموعة القيم االجتماعية التي تشكل . بغض النظر عن الشكل الذي يرتديو
دون أن تأخذ بعين االعتبار ، اياتياوالقاعدة التي تنطمق منيا لبموغ غ، السبب الجوىري لوجود الجماعة

وليس كمجموعة إردات ، وكما ىو معروف كإرادة واحدة، فالمجتمع يتحرك. الميول الذاتية لكل فرد
 . منفصمة وخاصة

. فانو يبقى خاضعًا لمسألة جوىرية تحدد مساره، وبالرغم من إنقسام المجتمع الى حكام ومحكومين
وال وجود لمجتمع سياسي . أال وىي فكرة القانون، مؤثرًا في عممية تطورهوترسم الدينامية التي تمعب دورًا 

وكل الحركية التي تبرز فيو من خالل التحوالت . بدون ىذه القضية المركزية التي تشكل محور وجوده
 ،أو النمو االقتصادي، أو الحركة الديموغرافية، أو المفاجئة التي تطرأ عميو بفعل التقدم التقني، البطيئة

انما تيدف الى نشوء قيم إجتماعية جديدة تمعب دورًا مباشرًا في تعديل العالقات السياسية القائمة بين 
فبمقدار ما تتسع الفجوة بينيما حول . أي في موقف كل طرف منيما من فكرة القانون، السمطة ورعاياىا
وتعرض نفسيا ، ظر رعاياىابمقدار ما تيتز شرعية السمطة بن، وممارستيا، وتصورىا، فيم ىذه المسألة

وبالمقابل فان التوافق بين إرادة الحكام والمحكومين عمى فكرة . لعممية رفض جماعي تؤدي الى تغييرىا
 . الحق والقانون ىو الذي يمنح السمطة الشرعية الالزمة لقيادة المجتمع

إنما ترتبط بعنصرين أساسيين : ، أو المحتممة ىذه، فان دينامية التحوالت الممكنة، وفي شتى االحوال
والمجتمع السياسي مدين بوجوده . والتفاعل بينيما، mouvementوالحركة ، ordreالنظام أو النسق 

ألن النظام الذي يتخذ شكل السمطة فيو . لعمق التحوالت التي يتركيا ىذا العنصران عمى مساره ووجوده
التي أدت الى إستقراره بصورة ، مراحل التاريخيةعبر مختمف ال، انما ينبع عن تمك الحركة المستمرة

 . معينة
فى نظام . وال يمكنوجود احدىما بدون االخر. وتداخل النظام والحركة ىو جدلي كتداخل الميل والنيار

وىذا ما أكدتو االنسانية عبر مسيرتيا . وال حركة بدونيدف تسعى الى تحقيقو، ينشأ عن سكون أو جمود
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المختمفة ما كانت لتتطور وتصل الى وضعيا السياسي الحالي لوال تمك الدينامية فالجماعات . الطويمة
 . ودفعتيا لمبحث دائمًا عن االفضل، العميقة التي حفزت أجياليا المتعاقبة

تتضمن ، وميما كانت وتيرتيا، فكل حركة. وليس ىناك من حركة عشوائية في الدينامية االجتماعية
ىو حركة ترمي الى خمق سياق جديد ، بصورتو النيائية، والنظام. ءه وتكوينوفكرة معينة لنظام تريد إنشا
وقد عبر االستاذ بيردو عن ىذا التداخل بينيما بقولو أن كل حركة تتضمن . في المجتمع الذي تقوم فيو

 وىي تتماثل كميًا معالنظام من خالل خمقيا لفكرة الحق أو القانون في. في جوىرىا نظامًا يبرر وجودىا
ذا كان النظام ال يستطيع التغمب عمى الحركة إال عن طريق إمتصاص طاقتيا. المجتمع فان الحركة ، وا 

 . 1تستطيع دائمًا تجاوز النظام الراىن من خالل ديناميتيا الذاتية التي تؤدي بيا النشاط نظام جديد
 

نما . والعالقة الديالكتيكية بين النظام والحركة ال توجد بمحض الصدفة ىي مفروضة بالصفة وا 
والنظام السياسي يجد نفسو محكومًا بيذه . المزدوجة لفكرة القانون: أي ركودىا وديناميتيا في آن معاً 

والحفاظ عمى ، إذ يتوجب عمى السمطة القائمة فيو بذل كل طاقاتيا لضمان بقاء الجماعة. الثنائية
ما عمييا تأمين ما يمزم منوسائل لتطوير مثم، وحمايتيا من مخاطر التفكك والزوال من جية، إستقالليا

بالرغم من ، والشرائع. وىذا منصمب غائية القانون. الجماعة وتحقيق تقدميا االجتماعي من جيةأخرى
ستمراره تقوم في ، دورىا في الحفاظ عمى درجة معينة من االستقرار واالمن ضرورية لبقاء المجتمع وا 

والخروج منيا الى حالة متجددة في الزمان ، الة الرتابة والسكونالوقت ذاتو بدور الحافز والدافع لخرق ح
وتطالب بإستبدالو بتشريع آخر يفسح ، فالجماعة ترفض القانون الذي تعتبره عائقًا بوجو مسيرتيا. والمكان

أليس ىذا ما نراه في كل . والتكيف مع متطمبات المرحمة التي تمر فييا، في المجال لطاقاتيا بالبروز
التي تسعى لتحقيق وجودىا من خالل التصورات ، العمالية والطالبية وغيرىا، الدينامية االجتماعيةأشكال 

 اآلنية والمستقبمية التي تقترحيا كوسائل لدفع المجتمع الى االمام؟
لقد أكدت تجارب التاريخ عمى أن السمطة ليست شيئًا آخرًا سوى االداة الموضوعة في خدمة ثنائية 

لدى ، فمع بداية نشوء الدولة لم يكن التصور العام لغاياتيا يتجاوز. اثة التي تسم فكرة القانونالتقميد والحد
واستمر ىذا التصور قائمًا . حدود تأمين االستقرار االجتماعي منخالل سمطة مركزية قوية، المحكومين

وجود نظام اجتماعي وبروز الحس النقدي الذي راح يتخيل ، لفترة طويمة لم يقطعيا سوى التحرر الفكري
الى ، وانتقل التفكير حول السمطة من مجرد كونيا وسيمة الدارة شؤون المجتمع. آخر مختمف عما ىو قائم

                                                   

 . G. Burdeau, op. cite,T 3, p: 449-488. أنظر : 1
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ووجد الحكام أنفسيم مضطرين لتجاوز دورىم التقميدي . ضرورة تحوليا الى اداة خالقة مبدعة لعالم جديد
 . تحقيق سعادة المجتمعالى التفتيش عن الوسائل الكفيمة ب، في ممارسة السمطة

لتزامت، أي أن ىذه السمطة رتبت عمى نفسيا أعباء جديدة مستوحاة من التطور االجتماعي بفعل ، وا 
 . بسموك يتالءم ومتطمبات العصر، واقع االمر

 
أي ، وىكذا لم تعد السمطة في مجتمع اليوم بقادرة عمى التوقف عند الثنائية القديمة المكونة لوجودىا

نما تجاوزتيا لتتعاطى بصورة مباشرة مع كل القضايا التي يطرحيا التطور العام، طاعةاالمر وال ، وا 
قائمة عمى ، من ىنا بروز ثنائية جديدة في المجتمعات الصناعية الحديثة. ويتطمبيا التقدم االجتماعي

تمام بمسائل الى جانب الثنائية التقميدية تدفع السمطة نحو مزيد من االى، االمكانية-مفيومي الحاجة
 . وخمق نمط جديد من العالقات بينيا وبين رعاياىا، الرفاىية االجتماعية

 
ووضعتيا في ، أي بمعنى آخر أن دينامية المجتمع الصناعي أخرجت السمطة من عزلتيا التاريخية

. عالقة مباشرة مع المحكومين تقوم عمى الحوار معيم بيدف الحصول عمى موافقتيم وتأييدىم ليا
وبدورىم إستفاد ىؤالء من ىذا الواقع المستحدث ليجبروا السمطة عمى االستجابة لمطالبيم الخارجة عن 

ويفرضون عمييا االعتراف بحقوق مضافة ناجمة عن عوامل التطور التقني ، حقوقيم الطبيعية التقميدية
 . العام
 

والضمانات لمواجية العجز ، المختمفةوالتقديمات االجتماعية ، والتمتع بأوقات الفراغ، فالحق بالراحة
. والشيخوخة ىي حقوق إضافية ولدتيا الثورة الصناعية وال تشكل حقوقًا مالزمة لمطبيعة االنسانية نفسيا

والتي أرغمت ، وما تحتمو من اىمية كبرى في أغمب المجتمعات السياسية، ناىيك عن قضايا البيئة
 . لحمايتيا والمحافظة عميياالسمطة الحديثة عمى االلتزام بسموك معين 

 
فان التقدم العممي وما نجم عنو منتطور ىائل في ميدان المعموماتية أدى الى تعديل في سموك ، كذلك

. وكرس دينامية من نوع جديد ترتكز الى العمل المقرون بالوعي الفردي، الحكام إزاء الموقع الذي يحتمونو
نما أصبح طرفًا مباشرًا في عممية ، ر قراراتو من بعيدفالحاكم لميعد ذلك السيد الذي يكتفي باصدا وا 

التحول االجتماعي يستخدم االقناع كوسيمة تشرح لممحكومين حجم االمكانات المتوافرة لتمبية الحاجات 
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وىذا كمو . المطموبة التي أدخمت المجتمعات الحالية في سباق محموم نحوأعمى درجة ممكنة من الرفاىية
 . وترتيب العالقة بين أفراده، مطة في تنظيم المجتمعطرح مسألة دور الس

 
، فالسمطة لم تعد قادرة عمى فصل العمل االنساني المنظم عن الممارسات التي تستوجبيا طبيعتيا

وىي غاية ال . ووجدت نفسيا منساقة لوضع تشريعات جديدة غايتيا السماح لمجماعة بمواكبة روح العصر
 . ذات تنظيم سياسي راق ناجم عن فيم متقدم لمسألة الديموقراطيةيمكن أن تتحقق إال عبر بنية 

ذا كان من شأن ىذا كمو تخفيف حدة التوترات بين السمطة وأتباعيا إال أنو لم يمغ نيائيًا مسألة ، وا 
 . بل أعطاىا أشكااًل دينامية مغايرة لالشكال التقميدية، الصراع حوليا

 
 االزمات -ياسي دينامية الصراع الس -ب 

كبقية المخموقات أو االمور القائمة ، وتخضع، تتسم المجتمعات االنسانية بسمة التفاعل بين مكوناتيا
. وقمما نجد مجتمعًا ال يتصف بيذه الميزة. لمتحوالت الناجمة عن قانون التناقض، في الطبيعة

الحيوية وحدىا قادرة عمى قطع وتيرة وتبقى المجتمعات ، فالمجتمعات الراكدة تؤول بالضرورة الى الزوال
وتتركز دينامية الصراع السياسي حول قطبي النظام والحركة المذان . السكون واالنتقال الى التطور

تساعيا  . يحددان عمقيا وا 
يتصف ، أي تمك التي يكتسب فييا النظام السياسي رضى المحكومين، ففي حالة االنظمة الديموقراطية

وفي حدود ، ويدور ضمن األطر الدستورية المكتوبة او المتعارف عمييا، سميمةالصراع عادة بخاصية 
. أي أنو يتم بطريقة تخمو من العنف وتستيعد إستخدام القوة. قواعد المعبة المتفق عمييا صراحة او ضمناً 

آلخر يسمح باالنتقال من وضع ، وبمعبة األكثرية واألقمية التي يفرضيا، فالقبول بالمبدأ الديموقراطي
وىذا ما نراه جميًا في . ضمن المؤسسات الشرعية التي يحرص ىذا الطرف أو ذاك عمى تأكيد تمسكو بيا

. وبريطانيا وغيرىا، لعبة التناوب عمى السمطة في انظمة الثنائية الحزبية كالواليات المتحدة األميركية
زعة بين اليمين واليسار كفرنسا واألمر نفسو ينطبق عمى االنظمة ذات التيارات السياسية الكبرى المو 

يطاليا  . وا 
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فالتغيير الذي يحصل في ىذه االنظمة إنما يطال ممارسات السمطة وخطيا السياسي أكثر مما يطال 
ستقرار ىذه االخيرة . إذ نادرًا ما يتم تعديل بنية ىذه المؤسسات. المؤسسات الدستورية التي تقوم عمييا وا 
ستمراره ىو مؤشر واضح عمى رسوخ النظام  . السياسي وا 

فإن قواعد الصراع تصبح رىنًا ، فإنو عندما تصبح شرعية النظام نفسيا ىي محور الخالف، وبالمقابل
بارادة االطراف المتنازعة التي تختار بين االلتزام بقواعد المعبة التقميدية او الخروج عنيا حسبما تقتضيو 

فيذه الظروف ىي التي . تي بمغتيا األزمة السياسيةوحسبما تفرضو ظروف الصراع والدرجة ال، مصالحيا
ترسم آفاق الصراع وتبين ما إذا كان يستيدف شكل النظام أو مضمونو بعمنى تغيير بنية مؤسساتو 

فالوجود كما نعمم يقوم . من ىنا ضرورة تمييز الصراع السياسي عن بقية أنواع الصراعات. الدستورية
والمجتمع يتضمن أشكااًل متعددة من الصراعات . والقوي والضعيف، عمى الصراع بين السالب والموجب

والفضيمة والرذيمة وغيرىا ىي صراعات قيم أخالقية ، فصراعات الخير والشر. وال سيما عمى مستوى القيم
 . وىي تخرج عن نطاق بحثنا ىذا. ومثل إنسانية

وليس ىناك من . بحد ذاتياأما الصراع السياسي فينجم عن جوىر السياسة نفسيا التي ىي صراع 
ن بدرجات متفاوتة فان الصراع يشكل ، لذا. سمطة سياسية واحدة ال تتضمن أشكااًل معينة من الصراع وا 

ظاىرة دائمة في السياسة ميما كانت طبيعة السمطة التي تجسدىا وينطمق الصراع السياسي دائمًا من 
فالفكرة التي . الممموسة إال من خالل مبدأ الصراع واالفكار ال تجد حقيقتيا. مبدأ الدفاع عن فكرة معينة

 . ال تثير صراعًا بين مؤيد ومعارض ىي فكرة ال قيمة ليا عمى االطالق
. وىذه مسألة نسبية. وتتحدد مستويات الصراع بحجم القوى التي يحشدىا كل من االطراف المتصارعة

كذلك فان شكل الصراع ىو . ياس موازين القوىبنتائج الصراع إنطالقًا من ق، مقدماً ، ونحن يمكن أن نتنبأ
أو بين ىذه القوى والدولة ، الذي يجعمنا نؤكد ما إذا كان جانبيًا بين قوى متناقضة تقع خارج إطار السمطة

 . نفسيا
فتصارع االحزاب السياسية بين بعضيا . والصراع بين القوى الواقعة خارج السمطة ىو مسألة بدييية

أو إكتساب أكبر عدد من المؤيدين واالنصار أصبح سمة من ، رىا بين الجماعةالبعض بيدف نشر أفكا
مثمما يمكن أن يرتدي في بعض االحيان ، وقد يكون ىذا الصراع سممياً . سمات المجتمعات الديموقراطية

 . طابعًا عنيفاً 
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ينتصر  إذ يمكن لحزب معين أن. بيد أن مصير ىذا النوع من الصراع ليس محسومًا بصورة نيائية
، مؤقتًا عمى االحزاب المنافسة لو بدون أن يتمكن من الحفاظ عمى نتائج ىذا االنتصار لفترة طويمة

، ولذا فان ىذا الرأي العام. خاصة وأن الرأي العام ىو واقع متحول بفعل الظروف والمؤثرات الخارجية
دل من مواقفو عندما يكتشف بأن يمكن أن يب، مؤيدًا لحزب ما في مرحمة معينة، بأغمبيتو، الذي قد يكون

 . ومبادئ الحزب المذكور لم تعد تعبر عن طموحاتو وآمالو، وبرامج، أفكار
وىو صراع من طبيعة . فانو يتوقف عمى مقدرة القوى السياسية المناىضة ليا، أما الصراع مع السمطة

كاالحزاب . لمسمطة فالقوى المناىضة. جماعية وليس فردية يتمحور حول التناقض من فكرة القانون
والحمول ، في صراع مع السمطة من أجل إستبداليا، إنطالقًا من ىذا التناقض، تدخل، والتنظيمات الشعبية

 . وتكريس فكرتيا الخاصة عن القانون، محميا
 

والتعارض بين السمطة والقوى المذكورة ىو أمر طبيعي ينبع من السياق الديموقراطي الذي يسيل قيام 
وليس ثمة من نظام ديموقراطي ال يقبل بوجود . التناقض ألنو يسمح ليذه القوى بالبروز والظيورمثل ىذا 

. فالديموقراطية بحد ذاتيا ىي إعتراف بوجود اآلخر وقبولو بو. المعارضة كقوى مناىضة لمسمطة القائمة
ال خسرت نفسيا  . وا 

 
فيي . قوى الموجودة خارج إطار السمطةوتمعب الدولة عادة دورًا منظمًا لمصراعات التي تنشأ بين ال

وتدخميا في ىذا . تستطيع أن تحدد درجة ربح وخسارة كل طرف من االطراف تبعًا لمدعم الذي تقدمو لو
بحسب رؤيتيا ، السياق ينطمق من ضرورات المحافظة عمى توازن معين في النظام السياسي واالجتماعي

 . ة العامةوما تعتبره تحقيقًا لممصمح، الذاتية لألمور
 

وتكييف بنيتو ، والنظام السياسي المتوازن ىو ذلك القادر عمى ضبط التنافس والتصارع بين شتى القوى
والتحول الى ، وسموكو بما يتالءم وتطور ىذه القوى الفاعمة حتى يتمكن دائمًا من لعب دور الحكم بينيا

، القاعدة الشعبية الممتفة حول النظام كبيرةفبمقدار ما تكون . محور إستقطاب لمقاعدة االجتماعية الواسعة
إن ، أكثر من ذلك، البل. بمقدار ما يستطيع لعب دوره التنظيمي والتحكيمي بين القوى المتصارعة

اكتساب فكرة القانون التي يمثميا النظام لدرجة واسعة من التأييد الشعبي يخفف من غمواء األحزاب 
 . بير من قواعد المعبة التي يفرضيا ىذا النظام في عممية الصراعويجبرىا عمى القبول بقسم ك، المعارضة
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ال يستطيع ، الفردي والكمي، ففي الدول ذات التقميد الديموقراطي العريق المترسخ في الوعي االجتماعي

إعتماد اي إسموب غير ديموقراطي في صراعو مع ، إذا ما أراد االحتفاظ بقاعدتو الشعبية، أي حزب
ما نراه جميًا في لعبة الوصول الى السمطة في الواليات المتحدة االميركية وبريطانيا وفرنسا  وىذا. السمطة

 . وغيرىا من الدول ذات التاريخ الديموقراطي المعروف
 

ففي ىذه الدول يجري التنافس عمى السمطة بين القوى المتعارضة ضمن مناخ إستعراضي يعتمد 
إقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين بصحة وواقعية االىداف  بالدرجة االولى عمى مقدرة كل طرف عمى

 . التي يطرحيا في برنامجو بحيث تشكل حافزًا كافيًا ليم يدفعيم لمتصويت الى جانبو
 

حيث تبتعد أطر وسياقات الصراع عن ، وتختمف المسألة عن ذلك في الدول حديثة العد بالديموقراطية
ففي ىذه االخيرة تتخذ االزمات شكاًل صحيًا يؤدي الى ، موقراطيتمك المعروفة في أنظمة التراث الدي

في حين أن االنظمة االولى تعرف ما يسميو . وفي سموكو العام، في طبقتو الحاكمة، تجديد بنية النظام
جورج بيردو باالزمات المرضية التي تبدأ بحالة من التوتر المتزايد التي ال تمبث أن تنتيي في معظم 

 . الثورة االحيان الى
 

أو عندما ال تعود ، وتبرز التوترات المرضية عندما يصبح النظام عاجزًا عن إستيعاب القوى المتحركة
، وىنا يصبح وجود النظام السياسي نفسو ميدداً . الماكينة الحكومية قادرة عمى التقاط الطاقات االجتماعية

وال يعد من قدرة ، الحياة الجماعية بمجمميا فيي ال تراقب. وتغدو ىيئاتو الدستورية مصطنعة الى حد كبير
 . 2لسمطتيا إال بمقدار وفاء أجيزتيا ليا

ويصل التوتر الى درجة الخطورة المتناىية مع تفكك التالحم االجتماعي الذي يكون النظام السياسي 
 .بعض أطراف الجماعة المشاركة في فكرة القانون التي تتمسك بيا السمطة القائمة  عندما ترفض

ويصل المجتمع الى حالة العصيان المدني التي قالت عنيا حنة أرندت بأنيا تحدث "عندما يقتنع عدد من 
أو أن مطالبيم ليست مسموعة أو لن ، المواطنين بان اآلواليات العادية لمتطور لم تعد تعمل بشكل صحيح

                                                   

 . 314-613. أنظر : جورج بيردو، المرجع السابق، الجزء الثالث، ص 1
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ة التي التزمت بعمل يشك أو عندما يعتقدون بان من الممكن تغيير موقف الحكوم، يكون ليا أية نتيجة
 . 3بشرعيتو ودستوريتو"

إن تفاقم االزمة . ومن شأن وضع كيذا ان يؤدي الى تقميص القاعدة االجتماعية لمسمطة وزيادة عزلتيا
عمى الشكل المذكور يؤدي الى خمق حالة عمى درجة متناىية من التعقيد ال يمكن حميا إال عن طريق 

 . مة يفسح في المجال امام قيام خيارات جديدةالثورة كمخرج وحيد لالزمة القائ
وغالبًا ما تيدف . والثورة بمعناىا العميق ىي إنقطاع في العالقة الديالكتيكية بين الحركة والنظام

إلحالل تصورىا الخاص لفكرة القانون والنظام االجتماعي المرغوب محل التصور السابق الذي يرتكز 
ال تتحقق بمجرد إقصاء الحكومة والطبقة ، كوسيمة لمتغيير، ن الثورةفإ، من ىنا. عميو الجياز الحكومي

نما بتجديد الدولة ومؤسساتيا، السياسية الحاكمة  . وا 
ذا ما سممنا جداًل بالقول الذي يعتبر الدولة كفكرة وليس فقط كجياز خدمات وموظفين فإننا ندرك ، وا 

فاالستيالء عمى السمطة ليس غاية بحد . نجاحيابالطبع خطورة الميمة الممقاة عمى عاتق الثورة في حال 
ذاتو بمقدار ما ىو عممية تأسيس لمرحمة إجتماعية جديدة تسمح بإجراء التحوالت التي يطمح الييا 

 . المجتمع
 

 أطراف الصراع السياسي ومداره -ج
بد من االشارة الى أن قبل الحديث عن اطراف الصراع السياسي واالىداف التي يتوخون تحقيقيا ال 

أو إلقتساميا مع من ىم في ، وجود السمطة نفسو يثير صراعًا حوليا من خالل توق اآلخرين لممارستيا
فيي بما توحي بو من مقدرة تفوق إرادات االفراد تخمق رغبة دائمة . أو لممشاركة فييا بطريقة ما، سدتيا

وفي أية مرحمة ، فالسمطة لم تكن أبداً . جارب التاريخوىذا ما أثبتتو ت. لدى الخاضعين ليا بالحصول عمييا
نما كانت دائمًا من نصيب االذكى، أو بطبقة، او بفئة، من المراحل ممكًا خاصًا محصورًا بشخص ، وا 

 . القادر عمى ممارستيا واالحتفظ بيا، واالكفأ، واالشجع
 

                                                   

 . أنظر :2
Hannah Arendt:«Du mensonge à la violence», éd. Calmann-Lévy 1972, p: 80-81.  
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والطاقة القادرة عمى إستقطاب ، والدىاء، والحنكة، إال أن ممارسة السمطة تستدعي الكثير من الحكمة
أي بمدى إتساع ، فاستمرار السمطة بيد جماعة ما رىن بيذه المسألة بالذات. اكبر عدد من المؤيدين ليا

 . قاعدة الوالء ليا
فان من النادر رؤية سمطة ، حتى في السمطة التي تتوفر ليا مقومات الدعم الشعبي العريض، لكن

 . تحيط بيا من الداخل والخارج، ن كانت محدودةوا  ، أو صراعات، بدون منازعات
 

نشيد ثمة صراعات ضيقة بين الييئات التي ، أي عمى مستوى الطبقة الحاكمة، فعمى الصعيد الداخمي
كذلك فان الصراعات تبرز بصورة دورية بين . وخاصة لجية الصالحيات أو األدوار، تشكل منيا السمطة

إال أنيا تبقى قائمة في إطار الدستور الذي يحكم التنظيم العام ، تشريعيةالتنفيذية وال، المؤسسات الدستورية
وىذه الصراعات ال تصل الى درجة االزمة السياسية الكبرى إال عندما يعاني . ليا في معظم االحيان

 . النظام السياسي نفسو من خمل عميق يستدعي إعادة النظر باألواليات التي يرتكز عمييا في مسيرتو
فان الصراعات التي تنشأ ، عمى الصعيد الخارجي أو االجتماعي البعيد عن دوائر السمطة المباشرةأما 

ما أنيا تقتصر عمى ، ضد النظام ترتدي شكمين أساسيين: فيي إما أن تيدف الى تغيير النظام كمياً  وا 
 . تصويب ممارساتو في ميادين محددة

واالشكال ، معينة تتعمق باالطراف المشاركة فيو فان الصراع يقتضي توافر عناصر، وفي كل االحوال
نعكاس ذلك عمى الوضع السياسي إنطالقًا من أىداف ، واالرضية التي يدور عمييا، التي يرتدييا وا 
 . والعقائد أو االيديولوجيات التي تحركيم، المتصارعين

ألن الصراع يفسح ، يبدو من الصعب تحديد عددىا، أي االطراف المشاركة، فبالنسبة لمعنصر األول
وكل ما . في المجال امام دخول شرائح إجتماعية واسعة فيو تختمف بدرجة تنظيميا من شريحة ألخرى

. يمكن التوصل اليو في ىذا المجال ىو إقامة نوع من التمييز بين نوعين من السموك: االيجابي والسمبي
اب الكبرى التي تمتمك إستراتيجية فالسموك االيجابي يكون عادة من سمات الجماعات المنظمة كاالحز 

وضمن إطار ، وىي تحدد خطواتيا إنطالقًا من ىذا األمر. وتكتيكًا في عممية صراعيا مع السمطة
واما . البرنامج السياسي والزمني الذي وضعتو لنفسيا عندما قررت إعالن معارضتيا الصريحة لمنظام

وىذه الالمباالة . فون من النظام موقفًا ال مبالياً السموك السمبي فيو يدل عمى حاالت االفراد الذين يق
مثمما تزيد في ، تضيق من حجم القاعدة الممكنة التي يتوقع النظام االستفادة من تأييدىا بوجو المعارضة
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المحايدين ظاىريًا في عممية ، أن ىؤالء االفراد، أي بمعنى آخر. االن نفسو من حيوية المعارضة ذاتيا
 . معارضة بصورة غير مباشرة بطاقة إضافية تمكنيا من تحديد خصوميا بشكل دقيقيرفدون ال، الصراع

يمكن ، الحاكم والمعارض، فحجم طرفيو. والصراع السياسي بشكل عام ليس ظاىرة ثابتة بصورة نيائية
إذ يمكن لصفوف المعارضة ان تزداد قوة . ان يتسع ويضيق تبعًا لممراحل التي يمر فييا ويتطور خالليا

مثمما يمكن أن تضيق بفعل تمكن السمطة من إستقطاب . بب إنضمام بعض أطراف السمطة الييابس
بالمضمون السياسي الذي يريد ىذا الفريق أو ، في الحالتين، وىو أمر يرتبط. بعض العناصر الفاعمة فييا

 . ذاك إسباغو عمى موقفو
 

فالصراع . الجماعات التي تخوضووتخضع أشكال الصراع لنسقمعين يختمف باختالف الييئات أو 
الذي يخوضو الفرد في اطار محيطو الطبيعي واالجتماعي من أجل البقاء والعيش بصورة محددة إنما ىو 
. صراع يتسم بدرجة كبيرة من الفوضى نظرًا إلرتباطو الوثيق بطاقات الفرد الذاتية وطموحاتو الخاصة

تحت مؤثرات البيئة المحيطة بو التي نادرًا ما يستطيع التدخل وفي ىذا النوع من الصراع يكون الفرد واقعًا 
في حين أن الصراع القائم داخل السمطة أو . أو لتطويعو كما يشتيي ويريد، في سياقيا الجوىري لتغييره

 . الموجو ضدىا ال بد من أن يكون منظماً 
 

كاإلضراب ، ت السمطةوتنص دساتير معظم الدول عمى الطرق الديموقراطية لالحتجاج عمى ممارسا
مثمما تحدد االشكال القانونية لمتنافس الذي يمكن أن يبرز بين مؤسسات النظام ، والتظاىر وغير ذلك

 . السياسي
 

في عممية ، فالنظام السياسي يتحرك ككتمة واحدة. ويكون الصراع جماعيًا بين السمطة وخصوميا
كجماعة يخضع أفرادىا النضباط ، من جيتيا، وتتصرف المعارضة. دفاعًا عن وجوده وبقائو، المواجية

وفاعمية االساليب التي تتبعيا في ، وتحدد االىداف الموحدة الطرافيا حجم التنسيق بين نشاطاتيا. معين
وبدون توفر الحد الضروري من االنضباط والتنسيق ال تستطيع المعارضة إحراز تقدم . عممية الصراع

ومستوى التنظيم الذي تتمتع بييحتم عمى ، تمتمكيا ىذه االخيرةفالطاقات التي . يذكر بوجو السمطة
 . خصوميا االرتقاء الى المستوى الذي يمكنيم من التحرك بدرجة عالية من التأثير

 

202 



 وتتمحور مدارات الصراع عادة حول ادوار ثالثة:
تتناول ممارساتو في أما انيا ، أ( تحديد المشكمة القائمة ومعرفة ما إذا كانت عامة تطال النظام بأكممو

 . ميدان معين
وسواء ، والتاكد من نواياىا سواء لجية تغيير النظام ككل، ب( توضيح اىداف المعارضة تجاه النظام

 . لناحية تعديل بعض تصرفاتو
 . ج( إستخدام التقنيات أو الوسائل الكفيمة بإيجاد حل لممشكمة المطروحة

 
وتمعب . ىداف بشكل دقيق ىو الذي يحدد أساليب العملورسم اال، والواقع أن فيم الوضع السياسي

وفي ىذا . ولذا فان الدراسة السياسية تتركز عمييا بشكل خاص، االىداف دورًا مميزًا في دينامية الصراع
وبين ، أي المطموب تحقيقيا عمى المدى القصير، المجال ال بد من التفريق بين االىداف المرحمية

 . ي تمتد عمى فترة زمنية طويمةاالىداف االستراتيجية الت
. وىي تتوجو لمنع أو لفرض مسألة معينة. فعمى المستوى االول تكون االىداف واضحة ومحددة

ىي التي تمعب دورًا ، كالمنظمات النقابية والطالبية واالجتماعية وغيرىا، فان القوى الضاغطة، وعادة
الكبرى ىي التي تخوض عمميات الصراع التي في حين أن االحزاب السياسية . مباشرًا في ىذا المجال

 . ومفاىيميا السياسية الخاصة، تستيدف تعديل بنية النظام إنطالقًا من رؤيتيا العقائدية
فالتحالفات تقوى أو تتراجع بين . وىذا الفرق بين االىداف ىو الذي يحدد وتيرة الدينامية السياسية

عمى ضوء ، لتحقيقيا عمى المدى القريب أو البعيداالطراف المتصارعة تبعًا لالىداف التي تسعى 
 . 4المعطيات السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية

 
إذ ال يمكن قيام . وتمعب التفسيرات االيديولوجية ليذه المعطيات دورًا كبيرًا في منيجية التحالفات

 . دعائيةعقائدية متقاربة في برامجيا وشعاراتيا ال-تحالف إال بين إتجاىات سياسية
 

ذا كان ىذا شأن مدار الصراع وأطرافو فإن السؤال الذي يبقى مطروحًا ىو: ما ىي العوامل ، وا 
 . في تكوينو وبروزه، بطريقة أو بأخرى، االساسية التي تساىم

                                                   

 . 595-594. أنظر : بيردو، المرجع السابق، ص 1
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 تمارين:
 .النظام السياسي المتوازنعرف 

204 



 

  عوامل الصراع السياسي -2

 الكممات المفتاحية:

تأثير العناصر الجغرافية والديموغرافية  –التفسيرات النظرية لمصراع السياسي  –عوامؿ الصراع السياسي 
 .الصراع السياسيتأثير المعطيات االجتماعية واالقتصادية في  –في الصراع السياسي 

 
 الممخص:

. فباإلضافة   حاوؿ الباحثوف تفسير الصراع السياسي انطالقًا مف عوامؿ معينة تساىـ برأييـ في تكوينو
إلى المعطيات الجغرافية والديموغرافية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية ىناؾ عناصر التفسيرات الدينية 

 .والنفسية والبيولوجية

 
 مية:األهداف التعمي

 تنمية معارؼ الطالب بأىـ العوامؿ التي تسيـ في نشوء الصراع السياسي. 
 (العائمة –الممكية  – تحديد مفيوـ الصراع السياسي والعناصر التي ترتكز عمييا ديناميتو )الحرية 
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 التفسيرات النظرية لمصراع السياسي  - أ
السياسية التي تحدد تطور المجتمع كاف لالىمية الكبرى التي يرتدييا الصراع، كإحدى الظواىر 

االنساني، أف جعمتو محط إىتماـ الباحثيف الذيف حاولوا تفسيره إنطالقًا مف عوامؿ معينة تساىـ، برأييـ، 
في تكوينو. فباالضافة الى المعطيات الجغرافية، والديموغارفية، واالجتماعية، واالقتصادية، والتقنية، ىناؾ 

 نًا، ويمكف تمخيصيا بما يمي:عناصر أخرى ال تقؿ عنيا شأ
: لعبت اآلراء واالجتيادات الدينية دورًا كبيرًا في تفسير نشوء السمطة وعزتيا الى  التفسيرات الدينية أ(

االرادة اآلليية. فالبشر ىـ مخموقات اهلل. وىـ بذلؾ يخضعوف حتمًا لمشيئتو التي قررت منح الحكـ 
انيال يجوز لمناس االخريف الخاضعيف ليذا الشخص الذي لشخص ما تتوافر فيو صفات محددة. لذلؾ ف

يمتمؾ السمطاف منازعتو في الحؽ الذي منحو إياه اهلل عّز وجؿ. وكؿ محاولة لعصياف أوامره تشكؿ 
دارة شؤونيـ.  عصيانًا الوامر اهلل الذي أوكؿ اليو أمر تدبير رعاياه وا 

 
صيب المجتمعات االنسانية مف خير وشر الى أي بمعنىآخر اف النظريات الدينية حاولت رّد كؿ ما ي

"األوامر السرية لمعناية اآلليية" التي تبرز في التاريخ، بصورة غير مباشرة، مف خالؿ قوانيف الطبيعة التي 
أوجدىا اهلل، والتي تشكؿ أسبابًا، غير مرئية، لالحداث التي تقع في المجتمع. فما يصيب ىذا األخير إنما 

ية السماوية التي توجب عمى المحكوميف القبوؿ بيا، والتخمي عف أية فكرة لفرضيا. يتـ بحكمة مف العنا
 باعتبار اف ذلؾ يكوف تحديًا ليذه االرادة وتجديفًا بحقيا.

 
ومعروؼ ما كاف ليذه النظريات مف تأثير مباشر عمى االنظمة الممكية التي تمسكت بيا لتبرر سمطتيا 

كبيرًا مف الطغياف والتعسؼ. وىي قد سادت خالؿ مرحمة طويمة لـ االطالقية التي كانت تتضمف قدرًا 
 تجد نيايتيا إال مع بروز االفكار المناقضة ليا والتي ترد السمطة الى االرادة الشعبية والعقد االجتماعي.

تتوزع التفسيرات النفسية بيف العقيدتيف الماركسية واليبرالية التي تعطي كؿ  التفسيرات النفسية :ب( 
 يما تبريرًا مغايرًا لألخرى في تفسير الصراع السياسي عمى السمطة.من

 
فالماركسية تعتبر، كما نعرؼ، بأف الصراع السياسي عمى السمطة إنما ينشب بيف جماعات متناقضة 
بفعؿ مصالحيا االقتصادية، وليس بيف أفراد، وأف العوامؿ النفسية ال تحتؿ سوى حيز صغير في ىذا 

 قارنتو، بأي حاؿ مف االحواؿ، بالدوافع المادية.الصراع ال يمكف م
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أما الميبرالية فترة عكس ذلؾ. فالصراع عمى السمطة ينطمؽ برأييا مف عوامؿ نفسية تحرؾ األفراد الذيف 
يسعوف دائمًا الى جني أكبر قدر مف المنافع بأقؿ قدر مف الجيد. وىذه العوامؿ النفسية، بما تتضمف مف 

 .1أساس التنافس السياسي واالقتصادي الذي يقوـ بيف االفرادنوازع ذاتية، ىي في 
 

وتحتمؼ ىذه النوازع بيف شخص وآخر مف حيث درجة التعبير عنيا، والشكؿ الذي تتخذه في الممارسة 
جتماعية في  تبعًا لطبيعة كؿ فرد وتكوينو النفسي. وتتدخؿ جممة مؤثرات عاطفية، وعائمية، وتربوية، وا 

نسانية، وتحديد سموكيا المحتمؿ. فالشخصية المحافظة مثاًل ىي تمؾ التي ترتبط تركيب الشخصية اال
بصورة واضحة بالتقاليد، وترفض فكرة التجديد. والميؿ الى التسمط والعنؼ ىو في بعض االحياف تمويو 

 .2لحالة االخفاؽ الذي يكوف قد أصاب مف يمارسو في مرحمة معينة مف حياتو
 

االمزجة أو الكباع تحاوؿ تفسير الصراعات السياسية بإستعدادات فردية ويرى دوفرجيو اف فكرة "
يحمميا االفراد في أنفسيـ حيف يولدوف. فبعض نماذج الناس مدفوعيف بميوليـ الشخصية الى موقؼ 
سياسي معيف يجعميـ في  صراع مع نماذج أخرى مف الناس تدفعيـ ميوليـ الشخصية الى الموقؼ 

 .3السياسي المناقض"
د حاوؿ عمماء النفس تفسير السموؾ السياسي باالمزجة، وطرحوا نموذجيات متباينة النواع الطباع. وق

. وىارولد ال Extraverti، والمنفتح introvertiقسـ الطباع الى نوعيف: االنطوائي  Ostwallفاوستواؿ 
ميز بيف ثالث فئات مف السياسييف : المحركيف، "الذيف يعطوف قيمة كبرى لرد  Harold Laswelسويؿ 

الفعؿ العاطفي لمجميور"، واالدارييف "الذيف ينسقوف الجيود في نشاط مستمر"، والمنظريف "الذيف 
 يستخرجوف أحكاميـ المسبقة، وأفضمية المعتقدات، مف الحوافز الخاصة الالواعية".

 

                                                   

. أنظػػػر : مػػػوريس دوفرجيػػػو: "مػػػدخؿ الػػػى عمػػػـ السػػػياة"، ترجمػػػة د. سػػػامي الػػػدروبي، ود. جمػػػاؿ االتاسػػػي، منشػػػورات دار 1
 .39دمشؽ، ص 

 .44. دوفرجية، المرجع السابقػ ص 2
 .48المرجع، ص  . نفس1

207 



لسياسة عف ىذا االطار. فقد ميز بيار رينوفف وجاف باتيست ديروزيؿ، ولـ يخرج بعض عمماء ا
ستنتجا باف ىناؾ إنماطًا متعددة  وبصورة تجريبية بحتة بيف سمسمة مف التصرفات او السموؾ السياسي. وا 
مف السموؾ "كالعقائدي" الذي يتبع نظاـ تفكير متالحـ ويجيد، في إطار الممكف، بتنسيؽ قراراتو مع ىذا 

اـ، او "كاالنتيازي" الذي يحاوؿ تكييؼ سموكو السياسي بحسب الظروؼ، أو "كالصمب او الجامد" النظ
الذي يتمسؾ بقوة ببعض االساليب وال يعرؼ إختالاع حموؿ جديدة، أو "كالخيالي المرف" الذي ال يرتبؾ 

.. ووجدا أف مواقؼ أبدًا اماـ ما ىو غير متوقع ألنو قادر عمى إيجاد حؿ جديد لمشكمة غير معروفة الخ.
رجاؿ السياسة في الصراع تتمحور حوؿ سموكيف أساسيف: سموؾ "الالعب"، المغامر، الذي يأخذ قراره 

 .  4بسرعة، وسموؾ "الحريص" الذي يبتعد عف المخاطرة، ويتصرؼ دائمًا بحذر
سيرات بيف وتحتؿ مكانة خاصة في شرح دينامية الصراع. وتجمع ىذه التف التفسيرات البيولوجية :ج( 

المفيوـ الدارويني لمتطور وبيف النظريات العرقية. وقد حاوؿ منظرو التمييز العرقي تطبيؽ مفيوـ دارويف 
لمصراع، الذي يقوؿ باف االنواع الحيوانية تتصارع بيف بعضيا البعض وال يبقى منيا سوى االقوى عمى 

 ذي يؤدي الى بقاء وسيطرة االفضؿ.المجتمعات االنسانية. فيذه االخيرة محكومة بقانوف الصراع ال
ويمكف نقؿ ىذا القانوف مف المستوى الفردي الى المستوى الجماعي. فبعض العروؽ خمؽ بطبيعتو، 
والبعض اآلخرخمؽ بطبيعتو لمخضوع. أي أف ىناؾ عروقًا عميا، كالعرؽ االبيض، تمتمؾ طاقات متميزة 

وعروقًا دنيا ال تمتمؾ أية طاقات أو إمكانيات النشاء مجتمعات متطورة عمى أسس تنظيمية حديثة، 
تؤىميا لمثؿ ىذه الميمة. لكف، وبما أف العروؽ األخرى ال تعترؼ بدونيتيا تجاه العرؽ االبيض، فانيا 

 تخوض صراعًا معو الثبات مساواتيا لو.
العينيف، وقد إنطمقت ىذه النظرية العرقية مف مبررات بيولوجية تستند الى فوراؽ المونفي الجمد، و 

والشعر، والقامة، والزمرة الدموية، وشكؿ الجمجمة وغير ذلؾ. وىي فوارؽ ال تقوـ عمى أية حقيقة عممية 
 بقدر ما ترتكز الى تصورات وىمية تجد حقيقتيا في أذىاف أصحابيا لوحدىـ.

فردي، ومف المعروؼ بأف النظريات العرقية قد إنطمقت مف عوامؿ إقتصادية تسوغ حاالت االسترقاؽ ال
 .5لتتحوؿ الى مبادئ ثابتة تحرؾ دوافع بعض االمـ، كاالمة االلمانية، لمسيطرة عمى غيرىا مف الشعوب

                                                   

 .46-44. دانياال كوالر، مرجع سابؽ، ص 2
بحثػًا فػي أربعػة مجمػدات تحػدث 1855و 1853قػد نشػر بػيف  Joseph- Arthue de gobino. كػاف الكونػت آرتيػر دوغوبينػو 1

ازات التػي تتمتػع فيو عف "التفاوت بيف العروؽ االنسانية". وقػد إنطمػؽ فػي نظريتػو ىػذه مػف مقولػة تفػوؽ العػرؽ اآلري ليبػرر االمتيػ
عتبر باف االرستقراطييف ىـ أعقاب اآلرييف الذيف حممػوا  بيا االرستقراطية، وليفسر العداوة القائمة بينيا وبيف الجماىير الشعبية. وا 
ألوروبا كؿ أسباب التقدـ، وأنو لوال جيود ىؤالء لبقيت أوروبا تعيش في الجيؿ والتخمػؼ. وىػي ال محالػة سػتقع فػي ذلػؾ فػي حػاؿ 
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وال يخفي ما كاف ليذه النظريات العرقية مف أثر عمى دينامية الحركة االستعمارية، السيما وأنيا 
 يركا الجنوبية، وغيرىا.تناولت، بالتحديد، المناطؽ الممونة في العالـ، كالقارة االفريقية، وأم

كذلؾ، فإف التمييز العنصري، بيف السود واالبيض، قد أدى الى صراعات لـ تمح نتائجيا وآثارىا بعد 
 مف المجتمع االميركي، أو مف بعض الدوؿ المختمطة في افريقيا مثؿ جنوب إفريقيا.

 
وب، ىو تمؾ المجازر البشعة إال أف اخطر ما أدت اليو المفاىيـ العرقية مف صراعات بيف االمـ والشع

التي تعرضت الييا بعض األقميات في العديد مف مناطؽ العالـ، سواء في داخؿ الدوؿ التي كانت تعيش 
 فييا، وسواء في خارجيا.

 
وميما يكف مف أمر، فاف ما أثبتتو ىذه الوقائع ىو أف دينامية الصراع يمكف أف تتخذ منحى ال إنسانيًا 

تصورات ذىنية جماعية تفسر حقائؽ التاريخ عمى ىواىا، وتحاوؿ تطويعيا لخدمة عندما تكوف نابعة عف 
 مصالحيا ومآربيا.

 
 افية والديموغرافيةر العناصر الجغ  - ب

تبقى الجغرافيا والديموغرافيا مف أىـ عوامؿ الدينامية السياسية في كؿ المجتمعات االنسانية باعتبارىا 
وجود الدولة. ونظرًا لمدور الكبير الذي تمعبو في تطور النظاـ العناصر االساسية التي تشكؿ مع السمطة 

 السياسي، فقد توجب التطرؽ الييا مف زاوية التأثير الذي تتركو عمى السمطة في كافة المياديف.
ال يخفى ما لمجغرافيا مف أثر مباشر عمى وجود الدولة. فيي التي تحدد طبيعة  العوامل الجغرافية:أ( 

قعيا، وتتحكـ الى حد بعيد بنيج النظاـ السياسي. وقيمة الجغرافيا تنبع مف كونيا المكاف ىذه االخيرة، ومو 
الذي تعيش عميو الجماعة، وتبني فيو وجودىا التاريخي، وتصوراتيا الفكرية، وعقائدىا الروحية، وتنطمؽ 

 منو في عالقاتيا مع االمـ المجاورة، والشعوب االخرى.

                                                                                                                                                              

قؼ اآلريوف عف االمساؾ بالسمطة. وبعده بنصؼ قرف تقريبًا قاـ كاتب إنكميزي ىو ىوستوف ستيورات شػمبرلف باسػتعادة نظريػة تو 
. وتبعػػو فػػي نفػػس 1899تفػػوؽ العػػرؽ اآلري عمػػى غيػػره مػػف االمػػـ والشػػعوب، فػػي كتابػػو "أسػػس القػػرف العشػػريف" المنشػػور فػػي عػػاـ 

كتابًا ضخمًا تحدث فيو عف "تدىور الحضارة  1918و 1917جمر الذي نشر في عاـ الموقؼ كاتب إلماني آخر ىو أوسوالد اشبن
الغربيػػػة". وقػػػد حػػػاوؿ اشػػػبنجمر تفسػػػير تطػػػورات الحضػػػارات وانحطاطيػػػا بتالشػػػي الطبقػػػة النبيمػػػة. أنظػػػر بيػػػذا الصػػػدد مػػػا ورد عنػػػد 

يػة" ترجمػػة أحمػد الشػػيباني، منشػػورات ، وكػذلؾ أوسػػوالد اشػػبنجمر "تػدىور الحضػػارة الغرب34-33دوفرجيػو فػػي المرجػع السػػابؽ، ص
 .1964دار مكتبة الحياة، بيروت 
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في حياة الجماعة. فاالرض ىي ميد االباء واالجداد، وىي المكاف الذي  ولمجغرافيا كمكاف ثقؿ عاطفي

يتجسد فيو التضامف االجتماعي، والتعايش المشترؾ، والعادات والتقاليد، والتراث الثقافي، والمسار 
الحضاري نحو المستقبؿ. وىذا الرابط العاطفي بالذات، وبسبب كؿ ىذه المسائؿ، ىو الذي يخمؽ لدى 

ؾ الشعور باالنتماء الى أرض معينة ويشده الييا. ومنو تنبع فكرة الوطف وقدسيتو. فما يميز االنساف ذل
الوطف عف أية منطقة أو أرض أخرى ىو ىذه العالقة الروحية التي تربط بيف الفرد واالرض التي ترّبي 

 أساسية لوجوده. عمييا، والتي تمنحو ىويتو الذاتية بكؿ ما تتضمف مف شعور باالمف واالستقرار كمقومات
وتوجد الجغارفيا في قمب الدينامية السياسية. فيي تقوـ في الحياة االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية 
وغيرىا. وليس ىناؾ مف قرار سياسي يتخذ في الدولة، عمى أي مستوى مف المستويات، ال ينطمؽ مف 

لخارجي. ولعؿ ىذا ما يبرر قوؿ نابوليوف الواقع الجغرافي لمدولة، أكاف ذلؾ عمى الصعيد الداخمي أـ ا
بونابرت الشيير بأف "سياسة الدوؿ تقوـ في جغرافيتيا". وىذا يعني بكؿ بساطة أف سياسة الدولة محكومة 
بالعوامؿ الجغرافية التي تقوـ في داخميا، وتحيط بيا. وىي عوامؿ تنعكس بدرجة أولى عمى طبيعة النظاـ 

 و الخاصة، والصراعات المحتممة التي يمكف أف يشيدىا.السياسي، وعمى سموكو وديناميت
وتتألؼ الجغرافيا مف ثالثة عناصر اساسية: المناخ، والموارد الطبيعية، واالرض. ويمعب المناخ دورًا 
بارزًا في حياة الجماعة. فيو يحدد سموكيـ ونمط عيشيـ الى مدى بعيد. وقد عمؽ العديد مف الكتاب 

 مى دور المناخ في فيـ مواقؼ وتصرفات المجتمعات السياسية.والمفكريف أىمية خاصة ع
فمونتسكيو يرى في كتابو "روح القوانيف"، بأف "الحرارة الشديدة تثير االعصاب فتضعؼ قوة الرجاؿ 
وشجاعتيـ، أما المناخ البارد فيقوي الجسـ والروح ويجعؿ البشر أقدر عمى القياـ بأعماؿ طويمة شاقة، 

عمينا أال نستغرب "أف تكوف رخاوة الشعوب التي تقطف مناطؽ حارة قد جعمتيا مستعبدة جريئة"، ولذا فإف 
في جميع االحياف تقريبًا، وأف تكوف شجاعة الشعوب التي تقطف مناطؽ باردة قد أبقتيا حرة". و"العبودية 

 المدنية" مرتبطة بالمناخ عمى ىذا النحو نفسو.
القياـ بعمؿ شاؽ إال مخاوفة عقاب، لذلؾ ال تستغرب العبودة فالناس مف البالد الحارة ال يحمموف عمى 

 .6فييا
 

                                                   

 .69-68. أنظر:دوفرجيو، المرجع السابؽ، ص 1
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ويتطابؽ موقؼ مونتسكيو ىذا مع أرسطو الذي كاف قد الحظ بأف المناخالبارد يؤدي الى الحرية، وأف 
 المناخ الحار يؤدي الى االستبعاد.

ذا ما كانت مثؿ ىذه اآلراء حوؿ تأثير المناخ عمى السموؾ السياسي قد أص بحت مف مخمفات وا 
الماضي، بإعتبار أف معظـ المناطؽ الحارة في العالـ قد كسرت أطواؽ العبودية، ونالت إستقالليا، فاف 
ما يمفت االنتباه ىوذلؾ الترابط القائـ بيف المناخ ومسائؿ النمو. فنصؼ العالـ الجنوبي، وىو الحار 

ف النصؼ الشمالي يشيد تقدمًا واسعًا. وىذا بمجممو ال يزاؿ يعاني مف درجة كبيرة مف التخمؼ، في حيف أ
ما نراه واضحًا في المناطؽ االستوائية، والمناطؽ الصحراوية التي تعاني تدنيًا كبيرًا في درجة نموىا، 

 بالمقارنة مع المناطؽ المعتدلة.
 

 وتشكؿ وفرة الموارد الطبيعية عامؿ قوة وغنى لمدولة، مثمما يشكؿ النقص فييا عامؿ ضعؼ وفقر.
وتتوزع ىذه الموارد بصورة غير متكافئة في أصقاع العالـ المختمفة. فبعض المناطؽ تمتمؾ تعددًا في 
مصادر ثرواتيا الطبيعية يسمح ليا بتأميف نوع مف الكفاية الذاتية في شتى المياديف، في حيف تفتقر 

 مناطؽ أخرى لمكثير مف المواد االساسية.
 

الثروة النباتية، والحيوانية، والمعدنية. ويمعب التطور التقني دورًا ىامًا وتتنوع الموارد االقتصادية لتشمؿ 
في إستثمارىا. ولذا فإنو ال يكفي الدولة أف تمتمؾ قدرًا كبيرًا مف الثروات، في باطف االرض أو عمى 

ستثمارىا. نما يجب أف يكوف لدييا الوسائؿ العممية والتقنية الستخراجيا وا   سطحيا، وا 
 

طور التقني بحؿ الكثير مف المشكالت الناجمة عف تقمبات المناخ، ويساعد عمى تفادييا. ويساىـ الت
فاقامة السدود في المناطؽ التي تعرؼ دورات شبو منتظمة لمجفاؼ مثاًل يمكف أف يسد الحاجة الى المياه 

ستخداـ الوسائؿ الحديثة في الزراعة يمكف اف يؤدي الى مضاعفة االن  تاج.خالؿ ىذه الفترة، وا 
وال يخفى ما ىناؾ مف ترابط بيف توفر الثروات وتطور النظاـ السياسي. فمف خالؿ مالحظتنا لعالـ 
اليوـ نرى باف الدوؿ الغنية تعيش حالة مف الديموقراطية المتقدمة، بينما تعيش المناطؽ الفقيرة في ظؿ 

الثالث التي تمتمؾ مصادر  أنظمةشديدة التمركز والقوة. وال يخرج عف ىذا النطاؽ بعض أنظمة العالـ
الطاقة، كالبتروؿ، حيث تسود فييا أنظمة تقميدية محافظة لـ تتمكف الثروة مف تعديؿ ممارستيا السياسية 

 بشيء.
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وتبدو االرض كعنصر اساسي يحكـ قوة الدولة وضعفيا. وىناؾ فرؽ واضح عمى ىذا الصعيد بيف 
، وبيف الدوؿ الحبيسة التي تعيش حالة تطويؽ الدوؿ الشاطئية التي تمتمؾ منافذ واسعة عمى البحر

 جغرافي نسبي. فقدرة الدولة الشاطئية عمى الحركة ىي أكبر بكثير مف الدوؿ االخرى.
وىذا ما أثبتتو تجارب التاريخ. فالبحر الذي شكؿ حماية وقوة لبعض الدوؿ، كاف في الوقت نفسو 

الحضاري بيف االمـ والشعوب. وىناؾ فرؽ واضح طريقًا لمتوسع العسكري، والتبادؿ التجاري، والتفاعؿ 
بيف سكاف المناطؽ الشاطئية، وسكاف المناطؽ الداخمية. فيؤالء مزارعوف، حذروف، يجدوف صعوبة نسبية 
في التكيؼ مع االوضاع المستجدة، وأولئؾ تجار، مغامروف، منفتحوف، سريعو التكيؼ والتأقمـ مع أية 

ف المياجروف الى العالـ الجديد، في غالبيتيـ الساحقة، مف سكاف طروؼ. وىؿ مف قبيؿ الصدفة أف يكو 
الدوؿ البحرية؟ وما ىي العالقة، عمى المستوى السياسي، بيف حياد بعذ الدوؿ، كسويسرا والنمسا، وبيف 

 موقعيا الجغرافي؟
افعي، وتمعب الحدود الطبيعية، كالجباؿ والودياف واالنيار، دورًا في منعة الدولة عمى الصعيد الد

بالمقارنة مع الحدود االصطناعية. فامتالؾ الدولة لبعض المواقع االستراتيجية الحصينة يساعدىا كثيرًا 
عمى إتقاء اليجمات المفاجئة مف جانب خصوميا. وبالمقابؿ، فاف فقداف الحواجز الطبيعية يؤدي الى 

فييا. ويؤكد دوفرجيو ىذا  تعريض الدولة لخطر الغزوات الخارجية، وطغياف حالة مف عدـ االستقرار
"أف السيؿ الواسع الذي يتألؼ منو شماؿ أوروبا كاف أكثر تييؤًا لمغزوات مف المناطؽ  األمر بقولو:

الجبمية المركزية. ففقداف االستقرار لدى االمـ التي تشكمت في ذلؾ السيؿ، وتغير حدودىا مف حيف الى 
 كمو أحداث سياسية مرتبطة بالجغارفيا إرتباطًا وثيقًا".حيف، والتقمبات التي عانتيا خالؿ التاريخ، ذلؾ 

ولرقعة االرض، وتوزع السكاف عمييا أثر مباشر عمى طبيعة النظاـ السياسي. فالمساحات الكبرى، 
تشجع عمى قياـ االنظمة االتحادية، أو ذات الالمركزية الواسعة. والمساحات الصغرة تسيؿ نشوء أنظمة 

 موحدة.
 

السكاف وتجمعيـ دور في تطور االتجاىات السياسية داخؿ الدولة. وغالبًا مايميؿ  كذلؾ فإف لتبعثر
سكاف االرياؼ ناحية التيارات السياسية المحافظة، في حيف يميؿ سكاف المدف باتجاه العقائد المنادية 

االفكار. ولعؿ بالتجديد والتغيير. وتسيؿ الكثافة السكانية الموجودة في المدف عممية االتصاؿ بيف االفراد و 
نطالؽ معظـ الحركات الثورية منيا.  ىذا ما يفسر ظاىرة انتشار االحزاب السياسية الكبرى في المدف، وا 
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كاف السكاف دائمًا محط إىتماـ الباحثيف السياسييف والمفكريف االجتماعييف  العوامل الديموغرافية:ب( 
عبو ىؤالء في النشاط السياسي. وقد أشار كؿ مف منذ أقدـ العصور وحتى اليوـ، وذلؾ نظرًا لمدور الذي يم

أفالطوف وأرسطو الى حاالت االضطراب السياسي واالقتصادي الناجمة عف النمو المفرط في عدد 
السكاف، والى تأثير ىؤالء في بنية النظاـ السياسي. ولـ يخرج المفكروف الالحقوف كمونتسكيو، وروسو، 

ف لمسكاف دورًا مباشرًا في إختيار النظاـ السياسي في أي مجتمع وغيرىما عف ىذا االطار حيث إعتبرا أ
 مف المجتمعات.

 
والواقع، أف المكانة المتميزة التي يحتميا السكاف في الدراسة السياسية العممية تعود لسبب بسيط ىو 

صب في انيـ في الوقت نفسو محور وأداة النشاط السياسي. فالسياسة تنطمؽ مف االنساف وتتوجو اليو. وت
طموحاتو وتطمعاتو. وىو الطاقة المحركة لمدينامية السياسية بكؿ أشكاليا. فالناس ىـ العنصر االساسي 

 في تكويف السمطة، ومقياس فعالية القوى السياسية، وموضوع القرار السياسي في كؿ مراحمو.
 

ف قاعدة محددة وتختمؼ الدوؿ بإختالؼ عدد سكانيا، وبطرؽ توزع ىؤالء عمى أرضيا. وليس ىناؾ م
تتحكـ بتوزع السكاف. فقد يكوف في دولة كثيفة السكاف، مناطؽ قميمة السكاف، والعكس أيضًا. وثمة عالقة 
واضحة بيف وجود الموارد الطبيعية والتجمعات السكانية، وتقوـ الكثافة السكانية الكبرى في آسيا وأوروبا 

 ؿ مف إفريقيا، وأميركا.الغربية، في حيف توجد المناطؽ الفارغة الكبرى في ك
وتخمؽ الكثافة السكانية حالة مف الضغط الداخمي. ولعميا كانت تقؼ وراء سياسة الغزو االستعماري 
التي قادتيا كؿ مف فرنسا وبريطانيا إبتداء مف القرف التاسع عشر، وسياسة التوسع العسكري التي إتبعتيا 

 انية.كؿ مف إلمانيا والياباف قبيؿ الحرب العالمية الث
، الذي انشأ أوؿ معيد لعمـ Gaston Bouthoulويرى بعض الباحثيف مف امثاؿ غاستوف بوتوؿ 

في فرنسا، باف الحروب تساىـ، في أيامنا ىذه، بتخفيؼ الضغط  5491في عاـ  Palémologieالحرب 
يا تمعب دور السكاني، عمى غرار األوبئة في الماضي، وتؤدي الى ما أسماه بالنفراج الديموغرافي. أي أن

 الموازف في الزيادات السكانية، وتشكؿ صماـ اماف يمنع ىذه الزيادات مف بموغ درجة الخطورة.
غير أف أىـ النظريات التي عالجت مسألة التضخـ السكاني، مف زاوية متشائمة جدًا، تبقى تمؾ التي 

ثًا معروفًا حوؿ قضية ، بح5941قدميا الراىف البريطاني توماس روبير مالتوس، الذي نشر، في عاـ 
السكاف. وفي ىذا البحث لخص مالتوس نظريتو حسب معادلة شييرة تقوؿ بأف عدد السكاف يتضاعؼ 
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الخ(، في حيف اف الموارد الغذائية تزيد، بنسبة ثابتة،  22، 51، 1، 9، 2بحسب متوالية ىندسية )
سكاف والكميات الغذائيةى ال بد بيف عدد ال 1الخ(. وأف الفرؽ 1، 9، 2، 2، 5بحسب متوالية حسابية )

مف أف يؤدي الى حالة مف االنفجار االجتماعي الكبير بسبب التصارع عمى الموارد االقتصادية. وأنو 
لحؿ ىذه المشكمة ال بد مف ممارسة سياسة تحديد النسؿ عف طريؽ العزوبية، والعفة، والزواج المتأخر. 

يرى مالتوس باف االمراض، والكوارث الطبيعية، والحروب وباالضافة الى ىذه القيود الذاتية الطوعية، 
 تساىـ في التخفيؼ مف حدة المشكمة السكانية التي يعاني منيا العالـ.

 
ذا كانت صحة ىذه المعادالت الرياضية التي قدميا مالتوس لـ تتأكد مف الناحية العممية، إال أف مف  وا 

ف واالضطرابات االجتماعية، والصراعات السياسية، المسمـ بو أف ىناؾ عالقة وثيقة بيف تزايد السكا
وخاصة في دوؿ العالـ الثالث الفقيرة. ومعظـ ىذه الدوؿ تعاني مف حاالت إنقساـ إجتماعي حاد مبعثو 
سوء توزيع الثروة الوطنية، وحصرىا، في أغمب االحياف، بأيدي الطبقة الحاكمة والفئات المؤيدة ليا. وأبمغ 

االوضاع المضطربة التي تعاني منيا الكثير مف دوؿ القارتيف االفريقية،  دليؿ عمى ذلؾ ىي تمؾ
 واالسيوية.

 
 وثمة روابط واضحة بيف الدينامية السياسية، وتنوع السكاف، وىـر اعمارىـ، وتوزع بيف المدف واالرياؼ.

 
افة فتكويف السكاف مف أتنيات متعددة تنتمي الى حضارات مختمفة يمكف أف يساىـ في إغناء ثق

المجتمع السياسي، ويؤدي الى نوع مف التفاعؿ الفكري الضروري لبروز قيـ اجتماعية وسياسية مرتكزة 
عمى االنفتاح والتسامح، ويخمؽ تراثًا جديدًا ليذا المجتمع، مثمما يمكف أف يكوف عنصر تناحر وتباعد 

 يؤدي الى تعميؽ االختالفات العرقية، والدينية، والثقافية وغيرىا.
بمعنى آخر أف ترسخ الوحدة االجتماعية في المجتمعات المتعددة مرتبط بمستوى الوعي الفكري أي 

 وتجذر المفاىيـ الديموقراطية لدى االفراد والجماعات المكونة ليا.
 

كذلؾ، فاف لتوزع السكاف مف حيث السف والجنس أثرًا مباشرًا في الصراعات السياسية. وغالبًا ما تكوف 
المتقدميف في السف عالية في المجتمعات المتطورة نظرًا لتقدـ وسائؿ الرعاية الصحية  نسبة الشيوخ او

 واالجتماعية فييا، في حيف تكوف نسبة الشباب أعمى في الدوؿ النامية.
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والمالحظ أف التفاوت في االعمار بيف الشباب والشيوخ يؤدي الى نوع مف التعارض بيف االتجاه 

الى التجديد في البنية السياسية. ونادرًا ما يصوت الشيوخ الى جانب التيارات  المحافظ، واالتجاه الساعي
 السياسية التقديمة، في حيف يقوـ الشباب بذلؾ.

وتعاني المجتمعات النامية التي تمتمؾ نسبة عالية مف الشباب مف حاالت عدـ إستقرار واضحة. 
يؤدي الى شيوع البطالة في صفوؼ الشباب فنقص االمكانيات الضرورية لدفع النمو الى درجات متقدمة 

ما لالنخراط في صفوؼ  االمر الذي يدفعيـ إما لميجرة الى خارج بالدىـ بحثًا عف لقمة العيش، وا 
المعارضة اماًل بتغيير الوضع القائـ نحو وضع أفضؿ. وىذا األمر يمكف أف يطبؽ عمى الرجاؿ والنساء 

ف أقرب الى المحافظة مف النساء الشابات، ومواقفيف تنعكس عمى السواء. فالنساء المتقدمات في السف ى
بوضوح في عمميات االقتراع، حيث تصوت الطاعنات منيف في السف الى جانب التيار المحافظ، 
والشابات الى جانب التيار اليساري. إال أف ىذه ليست قاعدة مطمقة. فقد يكوف ثمة بعض االستثناءات 

الدينامية السياسية بطرؽ توزع السكاف داخؿ المدف وخارجيا. وتاريخيًا في ىذا الطرؼ أو ذاؾ. وتتأثر 
كانت المدف ىي المكاف الطبيعي لوالدة الطبقة العاممة المنظمة في نقابات، وبالتالي في أحزاب. بينما 
كانت االرياؼ دائمًا منطوية عمى ذاتيا وتفتقر الى ذلؾ المستوى مف التنظيـ السياسي والنقابي، الذي 

 عرفو المدف، بسبب تبعثر سكانيا عمى مساحات شاسعة.ت
وينعكس ىـر االعمار وتوزيع السكاف عمى بنية االحزاب السياسية نفسيا. فاالحزاب المحافظة تجد في 
االرياؼ سندًا ىامًا يعود، بجزء كبير منو، لترسخ العادات والتقاليد فييا. في حيف تجد االحزاب اليسارية 

 لتجمعات المدينية.دعميا االساسي في ا
 
 المعطيات االجتماعية واالقتصادية  -ج

تتحكـ المعطيات االجتماعية واالقتصادية بسياؽ الصراع السياسي وتوجو مساره. وىي تتدخؿ في ىذا 
الصراع باعتبارىا كاًل موحدًا ال يمكف فصؿ إحداىا عف االخرى. فالعنصر االقتصادي يظير في سموؾ 

مختمؼ الظروؼ والمراحؿ، مثمما تؤثر الجماعة عمى الواقع االقتصادي وتصيغو الجماعة وتصرفاتيا في 
 بحسب أىدافيا ومتطمباتيا.

واليدؼ االساسي الذي تقوـ عميو المجتمعات ىو، في الدرجة االولى، تمبية حاجات االفراد الذيف 
أخذت في حالة  تتكوف منيـ. ومف الصعب عمينا إكتشاؼ أو تحديد عمؽ وأبعاد ىذه الحاجات إذا ما
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الفرد المنعزؿ، ألنيا ال تكتسب معناىا إال في إطار الجماعة. وىذه ىي الدينامية التي تحرؾ كافة أشكاؿ 
 العالقات االجتماعية، وترسـ ليا أطر تطورىا.

 
ويجد الفرد نفسو مجبرًا عمى االنضماـ لمجماعة لتمبية حاجاتو التي تتجاوز، في كثير مف جوانبيا، 

مادية. فاالنساف ال يستطيع العيش، والحفاظ عمى نفسو مف غوائؿ الطبيعة بدونمساعدة أقرانو. النواحي ال
 كما ال يستطيع التعبير عف أحاسيسو ومشاعره إال في قمب المجتمع وبداخمو.

 
بيد أف المجتمع ال يمتمؾ بالمقابؿ أية سمطة عمى قوانيف الوعي العاـ، وال يستطيع تغييرىا أو إلغائيا، 

افز لمصراعات المختمفة. فميس ىناؾ مف مجتمع يقدر عمى منع الصراع، إال إذا كاف جامدًا، ويعيش كحو 
 خارج إطار حركة التاريخ، أي التطور.

 
والمجتمع ىو حقيقة واقعة قبؿ أف ينشأ، كدولة، مف الناحية القانونية. وواجبو ىوتأميف التمتع بالحقوؽ 

ة القائمة فيو، دوف إغفاؿ ربط ىذه الحقوؽ بسالمة االداء عف الطبيعية لجميع أعضائو مف خالؿ السمط
طريؽ االرغاـ المادي والمعنوي مف أجؿ الحفاظ عمى االنتظاـ العاـ فيو. ويعجز المجتمع عف تأميف ىذه 
الحقوؽ إلفراده إذا لـ يعرفيـ عمى واجباتيـ، ويساعدىـ عمى تطوير طاقاتيـ. فاالعتراؼ بالحؽ لوحدىا 

وف قاعدة النظاـ االجتماعي. والصراع ينشب عندما يحصؿ االختالؿ بيف ما يتوجب عمى يكفي ألف يك
 السمطة القياـ بو تجاه رعاياىا، وبيف ما يسعى ىؤالء لمحصوؿ عميو.

 
 وترتكز دينامية الصراع في كؿ المجتمعات االنسانية عمى عناصر ثالث:

دـ قيامأي شخص باالضرار بحرية اآلخريف، أي المسؤولية الفردية التي تعني بجوىرىا ع الحرية:أ( 
 أو تيديد النظاـ االجتماعي.

: وىي الحؽ باالستفادة مف ثمار العمؿ الشخصي بدوف اف يكوف عمى حساب المساىمة  الُممكيةب( 
 في االعباء العامة لممجتمع.

 : وصيانتيا، وتطويرىا كقاعدة أساسية لوجود المجتمع. العائمةج( 
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ببعضيا البعض كميًا. فحركة الفرد، وبالتالي الجماعة، كانت وال تزاؿ دائمًا  وىي عناصر مرتبطة
خاضعة لمعامؿ االقتصادي الذي ىو في أساس تقسيـ المجتمع الى طبقات. والقوؿ بوجود طبقات يستتبع 

شكؿ حتمًا التسميـ بوجود التمايز بينيا، أي التناقض، وبالتالي الصراع. وليس ثمة مف طبقة ال تتناقض، ب
 أو بآخر، مع الطبقات االخرى. فنزاع المصالح يؤدي بالضرورة الى نزاع حوؿ الوجود.

ويمعب إتساع الطبقة وحجميا دورًا كبيرًا في تحديد مسيرة الصراع. وىذا ما أكدتو التجارب الثورية. 
اع فعندما تفوقت البرجوازية، في وجودىا عمى االقطاع واالرستقراطية، إستطاعت أف تحسـ الصر 

. وعندما رأت البروليتاريا انيا تمتمؾ ما 5914لصالحيا، كما حصؿ مع الثورة الفرنسية الكبرى في عاـ 
 5459يكفي مف العدد والقوة لالنقضاض عمى السمطة، فانيا لـ تتواف عف ذلؾ كما حدث في ثورة عاـ 

قابات وراء تطور مفيوـ في روسيا القيصرية. وكاف الصراع بيف البرجوازية، وقوى العماؿ المنظمةفي ن
الديموقراطية الغربية. ولعؿ ىذا مايؤكد المقولة الماركسية باف "تاريخ كؿ المجتمعات االنسانية ىو تاريخ 

 الصراع بيف الطبقات".
بيد أف الطبقة ليست مفيومًا إقتصاديًا بحتًا. بؿ ىي أيضًا مجموعة مف القيـ، واالفكار، والتصورات. 

في أذىاف أفراد مجتمع مف المجتمعات عف مختمؼ طبقات السمـ االجتماعي، وطريقة "فالصورة التي تقوـ 
كؿ فرد في وضع نفسو عمى درجة مف درجات ىذا السمـ، أعني شعوره باالنتماء الى طبقة مف الطبقات 

 .7أو وعيو الطبقي، كؿ ذلؾ يمعب دورًا كبيرًا في نشوء الصراعات السياسية"
الطبقات عنبعضيا البعض عديدة، وتتناوؿ أمورًا متشعبة تعزز كميا مسألة والحواجز التي تفصؿ 

التفاوت الطبقي وما ينجـ عنيا مف تصورات. فالعادات والتقاليد البرجوازية، وأنماط عيشيا، ومستوى 
ثقافتيا، يجعميا في وضع متفوؽ بالمقياس مع الطبقة الشعبية. وىذه االخيرة تستشعر ىذه الفوارؽ بصورة 

 اشرة، وتعبر عنيا بالحرماف الذي تعيشو، وبالغبف الذي يمحقيا في عممية توزيع الدخؿ الوطني العاـ.مب
والواقع أف القضايا االقتصادية ىي المحرؾ االوؿ لكؿ أشكاؿ الصراعات االجتماعية. فالصراع عمى 

حقيقتو ىو صراع  السمطة ىو في ظاىره صراع بيف طبقة حاكمة، وبيف معارضة مناوئة ليا. إال أنو في
بيف مف يسيطر عمى مقدرات البالد. ويتحكـ بسياستيا االقتصادية واالجتماعية، وبيف مف يقع خارج دائرة 
السمطة، وال يمتمؾ سوى المعاناة بكؿ ما تؤدي اليو مف مرارة. أي بمعنى آخر أف الصراع يتمحور دائمًا 

 يف ال يممكوف شيئًا.حوؿ مف يممكوف ويسيطروف عمى وسائؿ االنتاج، وبيف الذ
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وقد وعت االنظمة الديموقراطية في الغرب ىذه المعضمة، وحاولت التقميؿ مف حدتيا عف طريؽ 
التقديمات والضمانات االجتماعية التي توفرىا ليؤالء المحروميف في سبيؿ تخفيؼ مشاعر الحرماف التي 

يدىا المجتمعات الصناعية، يعانوف منيا، إال أف ذلؾ لـ يحؿ المشكمة. فاالحتجاجات التي تش
واالضرابات التي تجتاحيا إنما تعبر بوضوح عف حالة مف الصراع االقتصادي المتفاقـ. وىذه ظاىرة 

 عامة تسـ االنظمة الرأسمالية.
 

وقد عبرت الماركسية بشكؿ واضح عف ىذا الصراع عندما إعتبرت بانو يبقى ىو نفسو في كؿ نوع مف 
لعصر القديـ كاف الصراع االساسي يقوـ دائمًا بيف السادة والعبيد. وفي الدولة انواع الدولة. ففي "دولة ا

االقطاعية كاف يقوـ دائمًا بيف أصحاب االقطاع والفناف، وفي الدولة الرأسمالية يقوـ الصراع بيف 
يف ال البرجوازييف والبروليتاريا. وفي جميع االحواؿ يقوـ النزاع بيف الذيف يممكوف أدوات االنتاج والذ

 .8يممكوف عمى البقاء إال قدرتيـ عمى العمؿ"
 

بيد أف ىذه الصراعات ليست حدية لدرجة تحوليا الى مواجية مباشرة بيف طبقتيف مختمفتيف إختالفًا 
كميًا. إذ نجد في ىذا الطرؼ أو ذاؾ شرائح مف طبقات أخرى، أدنى أو أعمى، ترسـ تحالفاتيا مع 

 الخاصة، ومف تصورىا الذاتي لمنحي ونتائج الصراع. المتنازعيف إنطالقًا مف مصالحيا
 

ويتبايف تأثير العوامؿ االقتصادية في السمطة وطرؽ ممارستيا في كؿ مف الدوؿ المتقدمة والدوؿ 
النامية. فوفرة الموارد االقتصادية في الدوؿ الصناعية أفسحت في المجاؿ النتشار التعميـ،  والمؤسسات 

ثقافية ساىمت في بناء المؤسسات الميبرالية وتكريس ديموقراطيتيا. وىذه  العممية التي أنتجت نخبة
الميبرالية الديموقراطية إرتكزت عمى الحوار، بيف الحكاـ والمعارضة، كوسيمة لحؿ المشاكؿ القائمة إنطالقًا 

 مف التعمؽ بالقيـ االساسية التي يقوـ عمييا النظاـ االجتماعي.
نامية بموغ نتائج مماثمة. فاالشكاؿ السياسية التي ارتدتيا أنظمتيا بقيت وبالمقابؿ لـ تستطع الدوؿ ال

خاضعة لمبنية التحتية االقتصادية المتخمفة. وىي تميؿ بمعظميا ناحية االطالقية والشمولية أكثر مما 
تميؿ صوب الديموقراطية. ومف النادر اف يتخذ الصراع فييا بيف المواليف والمعارضيف طابعًا سميمًا. 
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فالعنؼ ىو الوسيمة االساسية المعتمدة لحؿ الصراع لصالح ىذا الطرؼ أو ذاؾ. وىو عنؼ قد يبمغ أحيانًا 
 درجات قصوى.

كذلؾ، وفي الوقت الذي يساعد فيو التطور الصناعي والتقني عمى تقميؿ التفاوت االجتماعي، ونشر 
ظمة الغربية، فاف دوؿ العالـ الثالث لـ االفكار الجديدة بيف مختمؼ الطبقات والشرائح االجتماعية في االن

تستفد منو إال بصورة حصرية ومشوىة. والسبب في ذلؾ يعود برأينا الى سياؽ ىذا التطور نفسو. 
فالمجتمعات الميبرالية أنتجت نمطًا مف التطور التقني المتالئـ مع طبيعتيا وحاجاتيا. في حيف لـ تساىـ 

ع. فيي تستفيد مف تقنيات لـ تشارؾ في إنتاجيا. ولذا بقي تأثيرىا الدوؿ النامية بخمؽ سياؽ مف ىذا النو 
عمى تطور المجتمع ىامشيًا، وحكرًا عمى الطبقة الميسورة فقد دوف سواىا. إال أف ىذا االمر لف يدوف 
طوياًل. إذ ال بد ليذه التقنية مف أف تؤسس لعممية تغيير جذرية في العالقات القائمة في االنظمة السياسية 

االجتماعية السائدة في دوؿ العالـ الثالث، وال بد مف أف تدفعيا مف جديد لدخوؿ حمبة التطور، ومواكبة و 
روح العصر. وىذا سينعكس حتمًا عمى أشكاؿ السمطة فييا، وعمى أواليات الصراع السياسي نفسيا. 

تتراجع فيو الحدود فعولمة المشاكؿ ستؤدي بالضرورة الى عولمة الحوؿ، خصوصًا وأننا نعيش في عالـ 
 وتتقمص الى مستواىا الجغرافي اماـ التقدـ الجامح لوسائؿ االتصاؿ الحديثة بيف االمـ.
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 تمارين:
 د اليساري:اختر اإلجابة الصحيحة لمعمود اليميني مع ما يناسبو مف العمو 

 توماس روبير مالتوس o  المناخ البارد -
 غاستوف بوتوؿ o  التضخـ السكاني -
 أرسطو o  روح القوانيف -
 مونتسكيو o  الضغط السكاني -

 
 الصحيحة:اإلجابة 
 أرسطو ← المناخ البارد -
 توماس روبير مالتوس ←التضخـ السكاني -
 مونتسكيو ← روح القوانيف -
 غاستوف بوتوؿ ← لضغط السكانيا -
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 الفهم الجديد لمدولة -3

 الكممات المفتاحية: 

 .الدولة الحدٌثة والدٌمقراطٌة –عقلنة الصراعات  –انكفاء الصراع الحاد  –الفهم الجدٌد للدولة 
 

 الممخص:

فتطور األفكار الدٌمقراطٌة، وانتشار التقدم إن الصراعات التارٌخٌة لٌست سمة دائمة لصراعات الٌوم. 

التقنً و واالقتصادي والفكري غٌر الكثٌر من المفاهٌم التً كانت سائدة سابقاً، وأشاع جواً من التسامح 

 .لم ٌكن معروفاً فً ما مضى

 
 األهداف التعميمية:

 .لى السلطةتنمٌة معارف الطالب بالفهم الجدٌد للدولة و وكٌفٌة انحسار الصراع العنٌف ع

 (.تحدٌد مفهوم الدولة الوظٌفٌة، )الدولة اللٌبرالٌة الحدٌثة
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 الفقرة االولى : إنكفاء الصراع الحاد
االيديولوجية، وطبيعة النظام المطموب مواجيتو دورًا أساسيًا في تحديد سياق الصراع ومضمونو.  تمعب

االنظمة القائمة، وتسعى الستبداليا بانظمة فااليديولوجيات او العقائد السياسية المتطرفة ترفض عادة 
أخرى تحمم بتكوينيا عمى ضوء المثل التي تؤمن بيا. في حين تقبل االيديولوجيات المعتدلة خوض 
صراعيا السياسي ضمن قواعد المعبة الديموقراطية السائدة. أي أن الصراع يكون عمى النظام لقمبو 

 وتطويره. وتغييره، أو يكون من داخل النظام لتعديمو
وال يمكن التكين مسبقًا بنتائج الصراع في حالة وجود أطراف متوازية القوى. ألن الصراعات تخضع 
لجممة من العوامل والمؤثرات الداخمية والخارجية، ولتقمبات مفاجئة في التحالفات، بفعل ىذه المؤثرات، 

 يمكن أن تؤدي الى نتائج غير متوقعة.
المجتمعات المنقسمة عمى نفسيا سياسيًا بين االطراف المؤيدة لمنظام، وتنشأ الصراعات، عادة، في 

وتمك المعارضة لو. وقد ترتدي أحيانًا لبوسًا مختمفة تستيدف في ظاىرىا النظام الموجود،إال أنيا تكون 
في حقيقتيا صراعات بين عروق، وطوائف مختمفة، تسعى كل منيا القامة المجتمع السياسي الذي يخمق 

شعور باالطمئنان،ويضمن ليا البقاء.ونادرًا ما نشيد إستقرارًا في المجتمعات التعددية لدييا 
االتنية،والدينية.فيي تعاني من إنقسام عميق يتمركز في ذاكرتيا االرىنة، والماضية، ويؤثر عمى تطمعاتيا 

مثمة عمى ذلك أكثر المستقبمية، ويجعميا تعيش في حالة من العداوة الدائمة ذات الصبغة التاريخية. واال
من أن تحصي في عالمنا المعاصر. فالصراع المذىبي بين الروتستانت والكوثوليك في إيرلندا، 
والصراعات التي تشيدىا بعض مناطق اليند بين الطوائف المختمفة، والعداوات القديمة التي تحرك القبائل 

 عمى ما نقول.االفريقية ضد بعضيا البعض، وغيرىا من الحاالت ىي أبرز دليل 
بيد أن ىذه الصراعات التاريخية ليست سمة دائمة لصراعات اليوم. فتطور االفكار الديموقراطية، 
نتشار التقدم التقني، واالقتصادي، والفكري، غّير الكثير من المفاىيم التي كانت سائدة سابقًا، وأشاع جوًا  وا 

لك أكثر من نظرة سريعة نمقييا عمى من التسامح لم يكن معروفًا في ما مضى. وليس أدّل عمى ذ
الصراعات التي إجتاحت العالم منذ الربع االخير من القرن الماضي، وحتى نياية النصف االول من 
القرن الحالي. ففي ىذه الفترة، كانت الصراعات السياسية، عمى المستوى الداخمي الوطني، وعمى المستوى 

 قد ساىمت االفكار المتطرفة في إذكائيا بطريقة مباشرة.الدولي، تتميز بحدتيا، وعنفيا وشراستيا. و 
فالمتركسية كانت قد طرحت الصراع الطبقي كوسيمة القامة دولة البروليتاريا مكان الدولة البرجوازية. 
والفاشية، والنازية، سعتا لتكريس السيطرة العرقية عمى مستوى االمم والشعوب، وفي الحالتين كان الصراع 
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سمطة وممارستيا لتطبيق ىذه االفكار االداة االساسية التي تحرك الدينامية السياسية في لمحصول عمى ال
 تمك الماليين من الناس. ولم يقتصر االمر عمييا لوحدىا، بل تجاوزىا ليطال دواًل وشعوبًا أخرى.

 إال أن العنف ليس الخاصية الوحيدة التي تميز المجتمعات االنسانية، أو تحركيا في مسيرتيا
 التطورية. ولو توقف االمر عند ىذا الحد لكانت البشرية ال تزال تعيش في أطوارىا البدائية االولى.

 
فالتحوالت االقتصادية الكبرى، وما رافقيا من تطور فكري وثقافي، أدت الى تغيير الكثير من المفاىيم 

محاربة االشتراكية كنقيض السياسية، وخاصة في االنظمة الرأسمالية. ولم تعد المسألة المطروحة ىي 
لحرية السوق، والمبادالت، والمبادرة الفردية، بمقدار ما كانت إستيعاب الجوانب االيجابية في ىذه العقيدة، 
واالستفادة منيا الى أقصى الحدود في تخفيف الشعور بالغبن لدة الطبقة العاممة، وبقية الشرائح 

ًا في قيام معظم الدول الرأسمالية بتأميم مرافق ىامة من االجتماعية المحرومة. وقد ظير ىذا االمر جمي
القطاع العام، وال سيما تمك التي تقدم خدمات حيوية لممواطنين، كالنقل،والتعميم،والصحة وغيرىا. فضاًل 

 عن المساعدات والتقديمات االجتماعية االخرى.
وقراطية، في غرب أوروبا وبالمقابل، فان االنظمة االشتراكية التي قامت في بعض الدول الديم

وشماليا، عبر صناديق االقتراع وليس بواسطة العنف، كانت حريصة عمى التمسك بالمؤسسات السياسية 
ستبعاد المفيوم الماركسي لمصراع.  االساسية، وا 

فالتجربة االشتراكية، في فرنسا والدول االسكندينافية، لم تكن مستوحاة من التجربة السوفياتية، بمقدار 
كانت نابعة من حاجاتيا الداخمية، ورغبتيا باعادة تنظيميا االجتماعي عمى اسس جدسدة. وقد أثبت ما 

إنتصار ىذه االحزاب في االنتخابات التشريعية قيمة الديموقراطية في تعديل العقائد والممارسات، وتحويل 
 الصراعات من خطيا الثوري العنيف الى مسارىا السممي.

ي ىذه المجتمعات قاد الى ارتفاع في مستوى معيشة االفراد، وتغيير نمط إن اليسر االقتصادي ف
عالقاتيم المتبادلة. ووفرة الحاجيات الضرورية لدى الطبقة العاممة أدت الى حالة من الرخاء في صفوفيا 

في دفعتيا لمتفتيش عن كماليات أخرى مادية، ومعنوية، فاقتناء السيارة، والتمفاز، والثالجة، والمشاركة 
النشاطات الرياضية، واالجتماعية، والثقافية، والتمتع بأوقات الفراغ والعطالت، كانت كميا أمورًا تخفف 
من حدة مساوئ النظام الرأسمالي، بالمقارنة مع حالة العوز التي كانت تعيشيا نفس ىذه الطبقة العاممة 

الطبقة العمالية لمصراع في االنظمة  في دول المنظومة االشتراكية.وكان من شأن ىذا االمر تعديل نفاىيم
الميبرالية. فقد إستنتجت ىذه الطبقة إن بمقدورىا الحصول عمى الكثير من المكتسبات بدون أن تكون 
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مضطرة لخوض كفاح مسمح ليست أكيدة من نتائجو وبدا ليا أن ىذه االنظمة تمنحيا العديد من الحريات 
ىذا فضاًل عن أن التجربة النضالية لمطبقة العاممة في االنظمة التي تسمح ليابمواصمة مسيرتيا المطمبية. 

الغربية أثبتت ليا بشكل واضح أن ما تمتمكو من قدرات مادية لن يمكنيا أبدًا من الحصول عمى السمطة، 
حداث االنقالب المطموب في بنية االنظمة الرأسمالية. فالطاقات والموارد التي تسيطر عمييا الطبقة  وا 

ة تؤىميا الن تكون الرابح االكيد في صراعات من ىذا النوع. وقد دلت عمى ذلك التجربة الرأسمالي
االسبانية، حيث فشمت قوى اليسار في الحفاظ عمى السمطة بوجو قوى اليمين المحافظ المدعومة من كافة 

ة طاحنة تركت االنظمة الغربية، الميبرالية منيا والفاشية عمى السواء. وكانت النتيجة إندالع حرب أىمي
 آثارًا ال تمحى في جسد وروح الشعب االسباني،وخسارة اليسار لمواقعو، وكادراتو، وقواعده الشعبية.

إن ىذه الرؤية الواقعية لالمور ساىمت الى حد كبير في تراجع فكرة الصراع العنيف والحاد في 
في تغيير القناعات الثورية  صفوف ىذه الطبقة. ولعب االزدىار االقتصادي، كما قمنا، دورًا مباشراً 

نسجامًا مع تطور ىذه المجتمعات. ووجد اليسار نفسو مضطرًا  وتحويميا الى قناعات أكثر واقعية وا 
 ميينة تمنح الطبقة العاممة المزيد من الرفاىية والرخاء.-الستبدال شعاراتو السمطوية بشعارات إقتصادية

نكفاء حدة  وىكذا نرى أنو كان ثمة عالقة جدلية بين تراجع اليسار الثوري في الدول المذكورة، وا 
الصراع عمى السمطة. وحمت فكرة إيجاد تسوية محل الرفض المطمق الذي كانت تبديو القوى اليسارية 
تجاه االنظمة التي تحكنيا. أي بمعنى آخر،أن النفعية الراىمنة،ومايمكن أن تحققو من مكاسب مرحمية 

 التغيير الثوري السابقة.أصبحت ىي السائدة بمقابل فكرة 
وكان من أثر ىذه التحوالت العميقة أن طبعت االيديولوجيات اليسارية بطابعيا. فيذه االخيرة أعمنت، 
بشكل صريح، تخمييا عن فكرة الصراع الطبقي، وعنتمسكيا بالمعبة الديموقراطية البرلمانية بكل ما 

 تقتضيو من تنازالت عمى حساب عقيدتيا.
ون من المبالغ جدًا القول بان ىذه المجتمعات قد وصمت الى حالة االستقرار التام النابع إال أنو قد يك

من رضى كاللفئات والطبقات عن السمطة التي تحكميا. والدليل عمى ذلك حركات االحتجاج االجتماعي، 
المناوئة  النقابي والطالبي، التي تجتاح ىذه االنظمة بين الحين واآلخر لمتعبير عن رفضيا لمقرارات

الرادتيا. غير ان ىذه التحركات ال تتجاوز القيم العامة التي تستند الييا ىذه المجتمعات بكل ما تستوجيو 
 من إحترام لحرية االخرين،واالنحناء أمام إرادة االكثرية.

ع وفي ىذه النقطة بالذات يمكن الفرق بين ممارسات االنظمة الماركسية وتمك الميبرالية. فبالمقارنة م
االرغام المتناىي، الذي كان غالبًا ما يصل الى حد القمع الذي إنتيجتو االنظمة الماركسية التي كانت 
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نحرافًا عقائديًا، فان انظمة الغرب  ترى في كل محاولة لمتعبير عن الرأي حركة موجية ضد السمطة وا 
في مواقفيا من القناعة الميبرالية عرفت كيف تتعاطى بمرونة ظاىرة مع ىذه المسائل. وكانت تنطمق 

القائمة بأن حماية النظام ال يمكنان تتم إال من خالل إدماج كل العناصر، التي تحمم بتدميره، في داخل 
السياق االجتماعي. وىو أمر يقتضي، بالطبع، المزيد من التساىل، واالنفتاح، وكذلك قبول مشاركة ىذه 

نما أيض ًا في السمطة نفسيا. وىذه المشاركة في السمطة ىي العناصر ليس في حركة المجتمع العامة، وا 
التي جعمت قوى اليسار تنحو، أكثر فأكثر، صوب الديموقراطية وتتمسك بيا. فما كانت قد عجزت عن 
الوصول اليو من خالل القوة الثورية إستطاعت تحقيقو االن عبر اواليات النظام الديموقراطية. وكان في 

بتوسيع قاعدتيا الشعبية من خالل الخدمات التي تقدميا لمفئات المحرومة عبر ىذا كسبًا كبيرًا يسمح ليا 
أجيزة السمطة التي تديرىا. وىذا ما نراه في بعض االنظمة الميبرالية التي تشارك قوى اليسار في 

 حكوماتيا، أو في مؤسساتيا االدارية.
لصورة السمبية التي كانت تشرعيا كذلك، فقد تمثل الوجو االيجابي اآلخر ليذه المشاركة في توضيح ا

السمطة بوجو القوى المذكورة لتسميا بالتحجر العقائدي، او االرتباط الخارجي. وأثبتت قوى اليسار مرونتيا 
وكفاءتيا في ادارة مؤسسات الدولة، وكرست اليدف الذي كانت تسعى اليو دائمًا أال وىو تأكيد استقالليتيا 

 ي إعتبار آخر.ووضعيا المصمحة الوطنية فوق ا
 

 الفقرة الثانية : عقمنة الصراعات
لم تعد وظيفة الدولة الحديثة تقتصر عمى ممارسة السمطة كأداة لفرض النظام داخل النسق االجتماعي 
الذي تحكمو، بل تعدت ذلك لتشمل إىتماماتيا شتى النشاطات، وضبط حركتيا بما يتالءم مع الصالح 

بما حممو من تقنيات جديدة فتحت آفاقًا واسعة امام االفراد زادت من العام. أي أن التطور الصناعي، 
حجم مطالبيم، فرض عمى ىذه السمطة توجيو حركتيا في إطار عقالني لتحقيق نوع من الشراكة بينيا 
وبين المحكومين. ولم تعد مسألة العالقة بين الطرفين مجرد تبادل منفعي تقدم السمطة بموجبو بعض 

نما إنتقمت الى ميدان يتناول الخدمات لالفرا د مقابل حصوليا منيم عمى الشرعية الضرورية لوجودىا، وا 
 دينامية المجتمع السياسي بطرفيو: الحاكم والمحكوم.

فالقوى االجتماعية الفاعمة، وبسبب حرصيا عمى المكتسبات التي حققتيا خالل مسيرتيا التطورية، لم 
ًا ليا يجب القضاء عميو، بل راحت تنطمق من قبوليا لو وتعديل تعد تتوجو لمنظام القائم باعتباره خصم

أوالياتو بما يخدم تطمعاتيا. والسمطة من جيتيا لم تكتف بواقعيا القديم الذي يجعل منيا ىدفًا ثابتًا 
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نما سعت لتطوير  الحتجاج المحرومين، وال أداة في خدمة أولئك الذين يحققون من خالليا مصمحتيم، وا 
تمك التي  –ل تنمية قوى الحركة داخل المجتمع نفسو. فالسمطة المتطورة ىي بالضرورة ذاتيا من خال

 تستند عمى قوى إجتماعية حية، وبنيات متطورة.
من ىنا إدراك السمطة الحديثة بأن إمتصاص أسباب النقمة،المولدة لمصراع عمى الصعيد الداخمي، 

اىا إلدارة شؤون المجتمع السياسية واالقتصادية تحتم عمييا إقامة نوع من الشراكة بينيا وبين رعاي
كتساب ما يمزميا من القوة التي تمكنيا من مواجيات التحديات عمى المستوى الخارجي. وىذا أمر ال  وا 
يمكن تحقيقو إال عبر سياسة إقتصادية إجتماعية تولي إىتمامًا خاصًا لقضايا التنمية بشتى أشكاليا، 

 لكبرى القائمة بين الطبقات.والعمل عمى إزالة الفوارق ا
 

فالثورة الصناعية الكبرى، بما احدثتو من تمركز لرأس المال في أيدي قمة من االفراد، سمحت بشيوع 
ستبداليا  االفكار القائمة بان التقدم االجتماعي ليس ممكنًا إال بالقضاء عمى البنية الرأسمالية القائمة وا 

ا يتطابق مع كرامة االنسان وحريتو. وىذا ما كانت تدعو اليو بنظام يؤمن توزيعًا عاداًل لالنتاج بم
االيديولوجية الماركسية التي كانت تعتبر بأن المخرج الوحيد لخالص العمال من بؤسيم ىو في الثورة 
عمى النظام الذي يستغميم. فالعمال الفقراء، الذين ال يممكون سوى قوة عمميم كمصدر لبقائيم، عمييم 

 عنيف ضد السمطة التي تستغميم إذا ما أرادوا ربح حياتيم ومستقبميم. خوض صراع ثوري،
 

غير أن ىذه العقيدة، وبالرغم من االثر الذي تركتو في صفوف الطبقة العاممة والمثقفة، والتعبئة 
الجماىيرية التي إستطاعت تحقيقيا خالل فترة طويمة من الزمن لم تتمكن من االنتصار الكمي عمى 

وبدت في مراحل عديدة وكأنيا تشكل حوافز تدفع ىذه االخيرة لتجاوز اخطائيا، واالنتقال الى الرأسمالية، 
 مواقع جديدة تتحصن فييا بوجو الصراعات المحتممة ضدىا.

 
فإنطالقًا من إستيعابيا لآلثار السمبية التي ترافق نموىا وتوسعيا، عرفت الرأسمالية، وال سيما في 

تطور نفسيا باتجاه إستقطاب شرائح واسعة من الطبقة العاممة الى جانبيا، عن االنظمة المتقدمة، كيف 
طريق الضمانات والتقديمات االخرى التي خففت الى حد كبير من إتجاىاتيا الثورية، وجعمتيا تتخمى عن 

 فكرة النضال ضد النظام السقاطو بالقوة.
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في ميدان التنمية واالدارة، لتحقيق نوع  وعمى ىذا االساس، قامت االنظمة الرأسمالية بتركيز جيودىا
من التوازن االجتماعي، وخمق قطاع عام يؤدي الى تكريس نوع من المساواة بين المواطنين عن طريق 
الخدمات التي يقدميا ليم. أي أن الدولة الرأسمالية الحديثة أردت، باالستناد الى تجاربيا، أن ليس 

مة في المجتمع إال بتحقيق نوع من العدالة االجتماعية فيو. بمقدورىا السيطرة عمى الصراعات القائ
فالصراع عمى السمطة كان دائمًا، في مضمونو، صراعًا لمحصول عمى ىذه العدالة وتكريسيا من خالل 
مؤسسات تضع حدًا يسوء إستخدام السمطة أو تعسفيا. فالمحكومون ال يعارضون السمطة إال بعد تشكل 

يا ال تعمل عمى تحقيق مصالحيم بقدر ما تسعى لتأمين منافع الطبقة التي قناعات راسخة لدييم بأن
تتكون منيا. ولذا، فان الصراع الذي عرفتو المجتمعات الصماعية كان، خالل قرن من الزمن تقريبًا، من 

 نتاج وسواس الفقر، أي انو كان صراعًا من أجل الحياة والبقاء.
واقع الدقيق، ونادوا بضرورة إيجاد الحل المناسب لو. وساىمت وقد أدرك المفكرون الميبراليون ىذا ال

زيادة انتاج الثروات في تسييل التوصل الى تسوية في ىذا المضمار. فالسمطة الرأسمالية قبمت بالتخمي 
عن جزء من مكاسبيا لصالح الطبقات الفقيرة. وىذه االخيرة زادت من مطالبيا اليادفة لرفع حصتيا من 

العام. وىكذا أصبح الصراع يتركز ليس عمى أسس النظام االجتماعي الذي يحكم الدخل الوطني 
نما عمى طريقة تعاطي سمطاتيا مع الفئات الشعبية المحرومة. وقبول ىذه االخيرة  المجتمعات المذكورة، وا 
في المجتمعات الصناعية التي تعيش فييا أصبح مشروطًا بتحسين عائداتيا، وتطوير أوضاعيا، ومقدار 

 إستفادتيا من الخدمات الحيوية التي تقدميا المرافق العامة.
وفي ىذا االطار يشير إدغار فور، رئيس وزراء فرنسا االسبق، الى "أن المجتمعات الصناعية لم 
تكتشف إال مؤخرًا كل ما يؤدي الى الزيادة المنظمة في العائدات الوطنية، وفي الوقت نفسو، ومن أجل 

ضرورة توزيع العائدات بصورة عادلة أكثر فأكثر لكي يتم التوصل، بواسطة ىذه  إستمرار ىذه الزيادة،
. فاالختالل في العائدات الفردية ىو الذي 1اآلوالية، الى تصحيح االختالالت الدائمة والفوارق السابقة"

مما  يؤدي الى الفوارق الكبرى بين الطبقات، التي تؤدي بدورىا الى إذكاء نار الصراعات االجتماعية
 ينعكس حتمًا، وبصورة سمبية، عمى ممارسات السمطة، وعمى وجودىا نفسو.

من جيتو، راى ريمون آرون أن الصراع بحد ذاتو ليس ىدفًا لمطبقة العاممة. فيي تستطيع التخمي عنو 
إذا ما توصمت لتحقيق مطالبيا بالطرق السممية. ففي "فترة التنمية، فان المنظمات العمالية، وبصورة 
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مة، ممثمي مختمف الفئات االجتماعية ال يستطيعون إال االعتراف بأن التوافق والتسوية يعطيان نتائج عا
 .2أفضل من المعركة طالما أن ليس ىناك من ىدف آخر سوى إعادة توزيع العائدات"

وتعتمد الدولة في إعادة توزيع العائدات عمى سياستيا االقتصادية، والمالية. فمن خالل منيجيا 
قتصادي تحقيق التنمية الضرورية الحداث التوازن في البنية االجتماعية. وىذا يتم بثالث وسائل اال

 أساسية:
 أ( وضع خطة تنموية شاممة في مختمف القطاعات االنتاجية وتطويرىا لزيادة الدخل الوطني العام.

متوازنة في شتى ب( دراسة الجدوى االقتصادية، ووضع سمم لؤلولويات بحيث تكون عممية التنمية 
 الحقول، وتؤدي الى الغايات المرجوة منيا.

ج( إعتماد التوقع الدقيق لتجنب التصرفات الخاطئة التي تؤدي الى تبعثر الطاقات، ومراقبة المبادالت 
 لمنع وقوع أية زيادة كبرى في االنتاج تؤدي الى إحداث البطالة.

فة الصراعات، وال سيما االزمات السياسية، التي وىذه الشروط إذا ما تحققت تكون كفيمة بإستبعاد كا
تيدد النمو، وبالتالي االستقرار االجتماعي العام، الذي ىو شرط أساسي ألية خطة تنموية فاعمة، ففي 
ظل التنمية التي يستطيع جميع االفراد تممس نتائجيا المباشرة من خالل إنعكاسيا عمى أوضاعيم، يمكن 

بة التي تقضي بعقمنة الصراعات، وضبطيا كمحرك لمحياة االجتماعية نحو التوصل الى التسوية المطمو 
االفضل، وبالعكس، فان غياب التنمية الحقيقية الشاممة يعيد الصراع الى ماىيتو االساسية، أي كوسيمة 

ستبداليا بسمطة أخرى.  لمتغيير السمطة القائمة وا 
 

اعي، تحتاج الى توافر األدوات القادرة عمى إال أن التنمية، وباالضافة الى االمن والسالم االجتم
تحقيقيا. فيي ال يمكن أن تتم إال في الدولة التي تمتمك ما يمزم من التجييزات الصناعية، واالختصاصات 
التقنية المتنوعة، والكفاءات االدارية القادرة عمى االشراف عمى خطة التنمية، ومراقبة تنفيذىا. وباالضافة 

عوامل االساسية ال بد من وجود سياسة مالية واضحة عمى النيوض بأعباء الخطة الى ىذه الشروط وال
 التنموية دون ان يكون ذلك عمى حساب المواطنين، وال سيما أصحاب الدخل المحدود منيم.

والموازنة العامة ألي بمد ىي القاعدة التي تنطمق منيا سياستو المالية، واالقتصادية. وىي تعكس 
سياسة الحكومة، وتوجياتيا االجتماعية والتنموية. والدولة ال تستطيع التدخل في حياة بالدرجة االولى 

                                                   

 R.Aron, in Burdeau,op. cite, p.706أنظر :                         . 2

228 



 

المواطنين المالية إال عن طريق الموازنة وما تتضمنو من ضرائب مباشرة وغير مباشرة. فيذه االخيرة، أي 
 عي.السياسة الضرائبية ىي مقياس تصميم السمطة عمى دعم التوسع االقتسادي والتقدم االجتما

 
وليس ىناك من موازنة صحيحة بدون تخطيط قادر عمى االستفادة من كافة طاقات المجتمع. 
والتخطيط ىو عمل الدولة االساسي ومبرر وجودىا. وبدونو ال يستطيع النظام القائم المحافظة عمى 

خالل وجوده.والدولة التي ال تعتمد التخطيط تؤول حتمًا الى االنييار. وتبرز قيمة التخطيط من 
االستعدادات التي يتضمنيا لخمق عالقة تكاممية بين الحكام والمحكومين. فبمقدار ما يستطيع الحكام حفز 
االفراد عمى قبول مشاريعيم السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، بمقدار ما يستطيعون إدخال السمطة 

سمطة بالمفاىيم والقيم الديموقراطية. في المجتمع ودفعو لقبوليا. وىذه يتطمب تمسكًا فعميًا من جانب ال
وعقمنة الصراعات تتوقف عمى ىذا االمر بالذات. فالسمطة الواعية ىي تمك التي تقنع مواطنييا بأنيا 
 موجودة لخدمتيم، وتمثيل إرادتيم. وأن ديموقراطيتيا ىي حقيقة قائمة في الممارسة وليست مجرد شعارات.

 الديموقراطيةالفقرة الثالثة : الدولة الحديثة و 
نعني بالدولة الحديثة ىنا تمك الدولة الميبرالية التي تطورت في مؤسساتيا وممارساتيا بتأثير من التقدم 
الصناعي الكبير الذي يشيده عصرنا الحالي. فيي الشكل الراثي لمسمطة في المجتمع الصناعي، بكل ما 

لميادين والحقوق.ويميز االستاذ دوفرجيو، يتوجب عمييا من دور إداري وخدماتي تجاه رعاياىا في شتى ا
بين ىذين النمطين من الدولة. وبرأيو فان "الميبرالية الكالسيكسة كانت تسمم بضرورة الخدمات ذات النفع 
صدار  المشترك: كالطرق المواصالت، والمراسالت البريدية، ووسائل االعالم والتربية، وتنظيم الصحة، وا 

نيا كانت ترى أن المبادرة الفردية والمشروع الحر يضمنان عمل ىذه الخدمات العممة، وما الى ذلك، إال أ
باقصى درجة من النجع، باستثناء بعض االمور: كالقضاء، والشرطة، والجيش، والدبموماسية. ففي ىذه 
الميادين فقط، وىي ميادين متواضعة ثانوية، تكون الضرورة الى تنظيم إجتماعي تتواله السمطة 

. أما بنية "المجتمعات الصناعية المعاصرة فتختمف عنذلك كل االختالف. فالخدمات الجماعية 3السياسية"
فييا كثيرة ضخمة. واالقتصاد بحاجة الى ىذه الخدمات الجماعية: ادارة شؤون البالد، االشغال الكبرى، 

والخدمات  الطرقات، المواصالت السمكية والالسمكية، البحث التقني في الميادين االساسية، الخ.
االجتماعية فييا تتسع بالضرورة: التربية والتعميم، الحماية من االخطار، المعونة، الصحة العامة، الخ. 
والدفاع الخارجي يصبح في ىذه المجتمعات الصناعية المعاصرة معقدًا، واسع النطالق، باىظ التكاليف: 
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يزىا يقتضي أكبر نفقة. صحيح أن جزءًا إن الجيوش الحديثة واحدة من أكبر المنظمات االنسانية، وتجي
من ىذه الخدمات يمكن أن يتواله النشاط الخاص القائم عمى التنافس. ولكن ىذا الجزء يقل يومًا بعد يوم 

 .4بالقياس الى المجموع"
، التنظيمي، Fonctionnelوبمعنى آخر أن ىذه الدولة الحديثة ىي التي يغمب عمييا الطابع الوظيفي 

مباشرًا في إدارة شؤون المجتمع، وتمتمك الكفاءة والطاقة لمقيام بذلك. والواقع أن تحمل أعباء  وتمعب دوراً 
 من ىذا النوع يستدعي توافر مواصفاتو معينة في ىذه الدولة أىميا : الديموقراطية والتنظيم.

الصراعات فالدولة الوظيفية يجب أن تكون معبرة عن مختمف القوى االجتماعية ألنيا تفترض إنحسار 
قتصارىا عمى المنافسات العادية التي تسم دينامية المجتمعات السياسية. وعقالنيتيا تسمح  الكبرى فييا، وا 
ليا بالغاء التناقضات القديمة الكبرى بين االشتراكية والرأسمالية، التي كانت تبرر الصراع العنيف عمى 

ستبداليا بسياق جديد من التكامل االجتماعي.  واليسار واليمين فييا ال يعود سوى مجرد تيارات السمطة، وا 
سياسية تتسابق عمى إستقطاب المؤيدين عمى أساس البرامج النضالية التي تقدميا من أجل تحقيق 
مكتسبات إضافية ليم. وىذا ما يفسر التحول النوعي في أدائيا. فالمسألة لم تعد تتعمق بميام ىذه الدولة 

نما الدور الذي  تقوم من خاللو بالتأثير عمى وجود المجتمع نفسو. في المجتمع، وا 
وتاريخيًا، كانت السمطة دائمًا ىي المنظم االول لممجتمع والعامل عمى إرتقائو. وىو لم يصل الى حالتو 
الراىنة إال بفضل ىذه السمطة المنظمة. إال أن إتساع المجتمعات االنسانية، وتعقد عالقاتيا وتشابكيا، قد 

تماد عمى المبادرة الفردية لحل المشاكل التي تعاني منيا، ولضمان إستمرارىا كشف صعوبة االع
ووجودىا. فيي أصبحت بحاجة لسمطة متطورة قادرة عمى إستيعابيا وفيميا كوحدة كمية يتطمب الحفاظ 
عمييا قدرًا كبيرًا من التنظيم والكفاءة. أي أن ىذا التطور ىو الذي فرض الوظيفة التنظيمية لمدولة 

 لحديثة.ا
والواقع أن مشكالت المجتمع الحديث لم يعد يطغى عمييا الطابع الفردي بقدر ما أصبحت تنحو بإتجاه 
الجماعية. فالبطالة، والصحة، والتموث، والبيئة، والكوارث الطبيعية تترك كميا آثارًا عمى المستوى الوطني 

ان حماية الصناعة الوطنية من المنافسة كمو. وىي مشكالت ال بد من إيجاد الحمول الناجعة ليا. كذلك ف
الخارجية. أو بالعكس مساعدتياودعميا لكي تكون قادرة عمى التنافس مع صناعات الدول االخرى، تمقي 

 مسائل كبرى عمى الدولة لناحية تطوير إقتصادىا، ورفع دخميا الوطني العام.
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ال إال إذا إعتمدت العقالنية كمنيج غير أن الدولة ال تستطيع القيام بما يتوجب عمييا في ىذا المج
يحكم قراراتيا. والعقالنية، كما نعرف ىي نقيض العاطفية. ودولة المجتمع الصناعي، الرأسمالية الجديدة، 
ىي بعيدة كميًا عن ىذه العاطفية. وقراراتيا المتنوعة تتصف بتمك الواقعية الجافة التي تالمس أحيانًا حدود 

من سبيل آخر. فالمصمحة العامة تقتضي ذلك، ولذا ال بد من التمسك بيا عمى الالإنسانية.لكن ليس ثمة 
 مختمف المستويات.

وعقالنية القرارات تعني إتباع التخطيط، اي وضع سمم لؤلولويات، االمر الذي يفسر، في معظم 
يف يمكن االحيان، الطابع االنتقائي الذي تتصف بو أساليب عمل الدولة الوظيفية. وىذا ما يكشف لنا ك

أن تكون ىذه القرارات توجييية أو تدخمية أحيانًا، أوليبرالية أحيانًا أخرى بحسب ما تتطمبو االوضاع التي 
يجب التصدي ليا. وىي في إستخداميا ليذا السموك أو ذاك إنما تسعى لضمان التناسق بين مختمف 

 النشاطات بما يؤمن الخير العام.
ال تستطيع التوصل الى حرية الحركة ىذه أال إذا كانت تحظى بتأييد  بيد أن الدولة الوظيفية المعاصرة

ورضى الجماعة التي تدير شؤونيا. فيذا شرط أساسي الستمرارىا بوظيفتيا التنظيمية والتوفيقية في حدىا 
المقبول والمطموب، خصوصًا وأنيا ال تمتمك المقدرة الشاممة عمى مواجية كل نزاعات المصالح التي تسم 

تمعات الصناعية الحديثة.وبإعتبارىا دولة ليبرالية بجوىرىا، فانيا تجد نفسيا مضطرة لمقبول بوجود المج
ىذه النزاعات، والتعاطي معيا بصورة إيجابية، أي محاولة التوسط لحميا بما يرضي االطراف المتنازعة. 

ا التحكيمي كوسيمة تعيد قبل أال أنو، وحتى في ىذا المجال، فان سمطتيا تبقى مقيدة بقبول االطراف لدورى
كل شيء لغة الحوار والنقاش الى صفوف المتنازعين، ومساعدتيم عمى تقديم التنازالت المتبادلة بما يكفل 

 ما يعتبرونو حقوقًا أساسية ليم.
والدولة الوظيفية نفسيا ىي سبب مباشر في إثارة نزاعات من نوع معين. فباعتبارىا دولة صناعية 

تشكل مصدرًا كبيرًا لممراكز والمناصب. وىذا عامل كاف لتحريك الدينامية االجتماعية، متطورة، فإنيا 
ونقميا من إطار الصراع حول الممكيات الى إطار التنافس والنزاع عمى المناصب الحساسة أو الكبرىنظرًا 

ي، وطبيعتيا لما تمنحو لشاغمييا من جاه ومكانة إجتماعية. وليس فق ىذا أي تناقض بين دورىا التوفيق
المولدة لمنزاعات بين ما ىو إجتماعي، وما ىو سياسي، فاالمران متالزمان دائمًا في ىذا النوع من 

 المجتمعات المتطورة، حيث يبدو الفصل بين االجتماعي والسياسي ميمة شاقة جدًا إن لم نقل مستحيمة.
، مصدر قمق لكثير من الفئات. ونجاح الدولة الوظيفية في دورىا التحكيمي، والتوفيقي، والتنظيمي

فاالحزاب السياسية التي تستمد قوتيا الشعبية من إيديولوجية الصراع ضد النظام، تجد نفسيا ىنا أمام 
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خطر إبتعاد قاعدتيا عنيا، والتخمي عن فكرة المواجية الدائمة مع النظام القائم. والمثقفون يخشون من 
الجديدة التي تخضع الفرد لنمط -نيا كبديل عن ىذه الرأسماليةطغيان التكنوقراطية عمى المثل التي يطرحو 

من العيش يبتعد عن االنسانية بقدر ما يقترب من اآللية. وقمق ىؤالء وأولئك ينبع من تعمقيم بمبادئ 
الحرية والديموقراطية. والسؤال الذي يراودىم دائمًا ىو: ما موقع الديموقراطية في الدولة الوظيفية؟ وىل 

ذه الديموقراطية خاضعة، ىي االخرى، لتأثير التكنوقراطية، والعقالنية المتزايدة، أم أنيا ستبقى ستكون ى
 مستندة في وجودىا الى إرادة الناس الذين تتوجو الييم؟

من حيث المبدأ، ليس ثمة تناقض بين الديموقراطية والدولة الوظيفية. فيذه االخيرة ىي إستمرار لتقاليد 
لتخمي عنو دفعة واحدة. إال ان تفسيراتيا لمديموقراطية تتأثر، بالضرورة، بالتقدم التقني وتراث ال تستطيع ا

الذي تعيش فيو. فتحول التقنيات وتطورىا سيؤدي ال محالة الى تبدل العقميات وتغيرىا بما يتناسب 
في االنظمة والسياق العام لممجتمع. وعمى ىذا االساس نستطيع التمييز في التطبيق بين الديموقراطية 

 التقميدية واالنظمة الحديثة أو المتطورة.
في النمط االول تتكرس ديموقراطية النظام بمدى تطبق مؤسساتو لشمولية االقتراع، واحترام الحريات 
العامة، والفصل المتوازن بين السمطات بما يسمح بمراقبة مختمف اوجو النشاطات الحكومية.اما في النمط 

المتقدمة، فإنو، باالضافة الى ىذه المفاىيم الديموقراطية التقميدية، ىناك تركيز الثاني، أي االنظمة 
أساسي عمى مستوى المعيشة من خالل توزيع الدخل الوطني بطريقة تقمل الفوارق بين الطبقات الى 
أقصى حد ممكن، وتأمين درجة معينة من االستقرار تمنح المواطن فرصة التمتع بثمار االزدىار. 

حتجاجو عمى السمطة فالديم وقراطية ىنا تقاس، بنظر المواطن، بإرتفاع مستوى معيشتو بالدرجة االولى. وا 
نما عمى كفاءتيا، ومقدرتيا عمى توفير القدر االكبر من الكماليات التي  ال يكون عمى وجودىا، وا 

م الدولة الوظيفية أصبحت، بفعل التطور االقتصادي، من الضروريات الحياتية بالنسبة لو. وبالمقابل، تفي
الديموقراطية إنطالقًا من وجود ىذا التوافق العام حول المجتمع االستيالكي لتتمسك بو كبديل ممكن عن 
صراعات االحزاب السياسية. ولذا فإنيا تحاول بكل طالقاتيا حصر كل ما ىو سياسي داخل المؤسسة 

عطاء االدارة صالحيات تقريرية واسعة.  البرلمانية، وا 
رة في الدولة الوظيفية ىي المرآة العاكسة لديموقراطية النظام، واالدارة التي تستمد سمطتيا من واالدا

الدولة، تستطيع دفع المواطنين لممشاركة بقراراتيا، كل من خالل موقعو، بصورة ديموقراطية واسعة. وىذا 
باشرة بانماء وتطوير أمر سيل التحقيق في إطار البمديات، والمجالس العامة والشعبية التي تعني م
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المناطق، أو النواحي المسؤولة عنيا. وىذه المشاركة يمكن أن تبمغ درجة عميا من الفعالية إذا ما تمتعت 
 باالىمية الالزمة لممراقبة.

وتنبع أىمية االدارة في الدولة الحديثة من الميام الموكولة إلييا. فيي أداة الدولة لتنظيم المجتمع 
عاتو المختمفة كي يتمكن من الوصول الى الغايات التي يسعى الييا، مثمما ىي وتنسيق نشاطات قطا

وسيمتيا التقنية المتخصصة لتحقيق ما ينتظره ىذا المجتمع منيا، وال سيما عمى المستوى االقتصادي. 
تم ولذا فان الدولة الوظيفية ال تستطيع االرتقاء إال من خالل ادارة تتناسب وحجم التقدم التقني الذي 

 تحقيقو.
ولعل ىذا الجور المطموب من االدارة، ىنا، ىو الذي يفسر الى حد بعيد حرص الدولة عمى أبعادىا 
عن الصراعات السياسية العميقة. ففي الوقت الذي تمنح فيو الدولة ىذه االدارة قسمًا كبيرًا من سمطتيا، 

سياسة إدارية ديموقراطية، فإنيا، وبنوع وتوزعيا عمى مراكز القرار االساسية فييا بطريقة تشجع عمى قيام 
من الدفاع الذاتي عن النفس تتمسك بعدم إنحياز االدارة السياسي لتبرىن عمى أن ىدفيا ىو وضع ىذه 

 الديموقراطية في خدمة جميع أعضاء المجتمع بدون إستثناء.
  

 تمارين:

 .عرف اإلدارة في الدولة الوظيفية
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  الوحدة التعميمية 

 الطبقة السياسية -1
 الكممات المفتاحية:

 .المعارضة – الفئة الحاكمة –رجؿ الدولة  –الطبقة السياسية  –السياسة في التطبيؽ 

 
 الممخص:

بمواصفات قيادية  إف السياسة في التطبيؽ تتجمى بصورة رجؿ الدولة الذي يحكـ، والذي يجب أف يتمتع
التي تمعب في الدوؿ التسمطية  معينة، إضافة لممؤسسات التي تشارؾ الحاكـ في الحكـ، ووجود العارضة

 .الديمقراطية دورًا مختمفًا عف الدور الذي تمعبو في الدوؿ

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارؼ الطالب بمسألة السياسة في التطبيؽ.  
 والمعارضة تحديد مفيوـ الطبقة السياسية وشخوصيا ومؤسساتيا. 
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 رجل الدولة -أ 
إف ما نعنيو ىنا برجؿ الدولة ىو ذلؾ الشخص االستثنائي الذي يخرج عف المواصفات العادية التي 

التقميديوف، والذي يستطيع االمساؾ بمقاليد السمطة وممارستيا كسياسي أصيؿ يمتمؾ يتمتع بيا الحكاـ 
 حّس الدولة ومصمحتيا.

والواقع أف الرؤساء أو القادة الذي يتمّيزوف بمثؿ ىذه المواىب ىـ نادروف، وقّمما تجاوز عددىـ أصابع 
اؿ دولة عظاـ تعّدت شيرتيـ حدود اليد الواحدة في تاريخ دولة ما. وكـ مف دوؿ لـ تعرؼ في تاريخيا رج

 بالدىـ، أو ساىموا بصنع االحداث المحيطة بيـ.
 

وقيمة رجؿ الدولة تنبع مف كونو سياسيًا بالدرجة االولى. فيو ال يستطيع االرتقاء الى مصاؼ الكبار 
ح لو إف لـ يكف حائزًا، بالفكرة، عمى طباع، ومواىب السياسي القادر عمى قراءة االوضاع بطريقة تسم

بإدراكيا بعمؽ ليتمكف مف إتخاذ القرار المناسب حوليا. أي أف طريقتو في التعاطي مع االمور تنجـ عف 
مقدرة ذاتية تضعو في مرتبة متقدمة جدًا عمى اآلخريف، وال سيما أولئؾ الذيف يشكموف الحمقة الضيقة، 

ىو الذي يجعؿ منو ذلؾ القائد الفذ  حولو، مف المعاونيف والمستشاريف. والتمايز الكبير بينو وبيف ىؤالء
الذي يعرؼ كيؼ يمسؾ بالمحظة السياسية المناسبة وتحويميا لمصمحة بمده وشعبو. ورجؿ الدولة أو 
السياسي ىو فوؽ العواطؼ الجياشة، والشعارات البراقة. فعقالنية تدفعو دائمًا لمتعبير عف عواطفو بصورة 

منظر الى االفكار مف زاوية فعاليتيا، وقدرتيا عمى خدمة اليدؼ نبيمة، متكتمة غالبًا، مثمما تؤدي بو ل
 الذي يسعى اليو، اي مصمحة السمطة التي يقوـ عمى رأسيا.

 
ويجسد رجؿ الدولة المرحمة التاريخية التي يعيشيا في شخصو وسموكو. فيو يمارس حياتو الذاتية أو 

لآلخريف. وىذا ما يفرقو عف الحاكـ العادي الخاصة بكثير مف التواضع بحيث تغدو قدوة تحتذى بالنسبة 
الذي يرى في السياسة أداة لتحقيؽ مآربو الخاصة. فرجؿ الدولة يعتبر دائمًا أف السياسة ىي الشكؿ الراقي 
لتحقيؽ وجود االمة التي يمثميا، ولذا فإنو، ومف خالؿ سعيو ليذا االمر، يقدر دائمًا عمى إقناع شعبو 

 .1رية لتحقيؽ ىذا اليدؼ. وفي ىذه النقطة بالذات تبرز قدرتو عمى القيادةبالمواقؼ التي يراىا ضرو 
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ويمّيز ماكس ويبر، في ىذا االطار، بيف نمطيف مف رجاؿ السياسة: ذلؾ الذي يعيش بواسطة 
السياسة، وذلؾ الذي يكّرس نفسو ألجؿ السياسة. االوؿ ىو السياسي، االداري، العادي، الذي يمارس 

والثاني ىو الذي يجعؿ منيا ىدؼ حياتو، والنشاط الذي "يسمح لو بايجاد توازف داخمي، السياسة كوظيفة. 
 .2والتعبير عف قيمتو الشخصية عف طريؽ وضع نفسو في خدمة قضية تعطي معنى لحياتو"

كذلؾ يفّرؽ غايتانو موسكا بيف القادة الكبار الذيف يحتموف المواقع االساسية في المجتمع، وبيف 
درات الناشطة في الحياة اليومية لمجماعة. ويذىب ليوف دوغي في نفس االتجاه عندما يرى مجموعة الكا

باف الحكاـ يقسموف الى ممثميف لمشعب، ووكالء يؤمنوف االتصاؿ بيف الحكاـ والمحكوميف دوف أف يكونوا 
وىو يقرر ما إذا سياسييف ألنيـ ال يقرروف. وفي االطار نفسو يرى شيمر باف "التاريخ ىو محكمة العالـ"، 

 .3كاف فالف رجؿ دولة أـ ال. ويعتبر باف المنتصر، وليس الميزوـ، ىو رجؿ الدولة
مف حيث المبدأ، كؿ حاكـ يجب أف يكوف رجؿ دولة عمى حد تعبير مرسيؿ بريمو. إال أف الواقع يثبت 

الحدث، ويتركوف  أف معظميـ ليس سوى إداري يقوـ بوظيفة سياسة فرجاؿ الدولة ىـ اولئؾ الذيف يخمقوف
 .4أثرًا طوياًل بعد رحيميـ

 
 ويرى بريمو أف ىناؾ مواصفات معينة ال بد مف توافرىا في مف نصفو كرجؿ دولة وىي:

 La vocationأ( الميل أو النزعة 
إف ما يميز رجؿ الدولة عف السياسي العادي ىو نوعية شخصيتو. فيو يخضع لنداء صوت داخمي في 

الميمة المكطمؼ بيا كرسالة عميو واجب القيامبيا وتحقيقيا. وىو يعيش مرحمة أعماقو يدفعو العتبار 
طويمة مف المعاناة الذاتية التي تولد لديو النضج والوعي الكافييف لتصور رسالتو التاريخية، وبالتالي 

ىذا  القناعة الخاصة بأف ما مف أحد آخر يستطيع الحموؿ محمو في تأدية ىذه الرسالة أو الواجب. وبدوف
االيماف المطمؽ بالذات، وبقدسية الميمة الممقاة عمى عاتقو، فاف السياسي، وميما كانت القدرات التي 
يتمتع بيا، يبقى عاجزًا عف االرتقاء الى المستوى المطموب مف الحركة التي تسمح لو بتحويؿ أحالمو الى 

 مؿ رجؿ الدولة.حقيقة واقعة. فااليماف، واالرادة ىما عنصرا النجاح الضرورييف لع
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 L'ambitionب( الطموح 
ورجؿ الدولة يجب أف يكوف طموحًا قبؿ كؿ شيء. فالطموح ىو ذلؾ الحافز الخفي الذي يجعمو يرفض 
ما ىو موجود وقائـ، ليستبدلو بواقع جديد آخر طبقًا لمتصورات المرسومة في ذىنو. إال أنيذا االمر 

قدـ، وعماًل دؤوبًا ال توقفو االخفاقات العرضية أو المؤقتة. يتطمب إرادة حازمة، وتصميمًا قويًا عمى الت
وبدوف ىذا العمؿ المستمر ال يستطيع رجؿ الدولة تحقيؽ أي نجاح يشكؿ خرقًا لرقابة التطور البطيء 

 النابع مف قوة االشياء. فالدوؿ ال تحكـ بالصموات كما يقوؿ ميكافيممي.
 L'inspirationوااللهام  L'intuitionج( الحدس 

وىاتاف صفتاف ضروريتاف لرجؿ الدولة. فبالحدس يستطيع دائمًا سبر أغوار االرادة الشعبية 
وتطمعاتيا،واكتشاؼ ما تريده الجماىير منو.وىنا تكمف أصالتو إذ عميو أف يدرؾ دائمًا بأف الشعب يرغب، 

بما ىو متوفر لو، وخاصة  بإستمرار، بالتغيير والتقدـ، والحصوؿ عمى ما ينقصو، إال أنو غالبًا ما يكتفي
إذا ما كاف متطابقًا مع الحد االدنى لمعيش االمف، والكريـ. ولذا فإف رجؿ الدولة الحقيقي ىو ذلؾ الذي 
يتمكف، بحدسو، مف سماع ىتاؼ الصامتيف، أي تمؾ االغمبية التي ال تعبر عمنًا، وفي كؿ االوقات عف 

لحدس يستطيع رجؿ الدولة، فيـ خمقيات المعطيات مطالبيا. والحدس يتالـز مع االلياـ. فبواسطة ا
كتشاؼ لحظة التقرير واالندفاع، أو  المتوافرة بيف يديو، أي تمؾ العناصر المستترة بالفرصة المالئمة، وا 

 االمتناع عف عمؿ معيف دوف أف يكوف مضطرًا لمدخوؿ في متاىات التفاصيؿ الصغيرة.
 

ة بقولو أف عمى رجؿ الدولة أف يكوف "إختصاصيًا في عمى ىذه المسألة االخير  5ويعمؽ ساف سيموف
العموميات" وأف يبتعد عف التفاصيؿ ألف المعرفة المفرطة، واالحاطة بكؿ دقائؽ االشياء، تؤدي برأيو الى 
الدخوؿ في عممية ال نيائية مف حساب السمبيات وااليجابيات االمر الذي يولد التردد والشؾ المذاف ىما 

 السياسية. نقاط ضعؼ االرادة
 

 L'imagination politiqueد( الخيال السياسي 
وىو تعبير عف الثقافة الواسعة وليس ىناؾ مف رجاؿ سياسة كبار يتمتعوف بخياؿ واسع بدوف ثقافة 
عامة تساعدىـ عمى تخيؿ الحموؿ لالوضاع الصعبة أو العقدة، والثقافة ىي االحاطة الشاممة بالعموـ 

ب إما عف طريؽ التعميـ التقميدي، واما بواسطة الجيد الذاتي. وبمقدار مايكوف واالشياء. ويمكف أف تكتس
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ثبات مقدرتو  رجؿ الدولة ميقفًا بمقدار ما يمتمؾ مخيمة واسعة تسمح لو باستنباط آفاؽ جديدة لمتقدـ، وا 
 الذاتية عمى التطور.

 
الدولة مف فيـ سير ولمخياؿ السياسي ميمة مزدوجة: التوقع والتطور. الوجو االوؿ يمكف رجؿ 

االحداث، والثاني مف تجنب آثارىا السمبية. فالسياسي يتعاطى مع اآلخريف، أي البشر، وعميو دائمًا معرفة 
تصرفاتيـ، وردود فعميـ مسبقًا، حياؿ أية مسألة مف المسائؿ. ولذا، فاف خيالو يجب أف يسمح لو بقياس 

اف عميو التوقؼ عف حد معيف، أو المتبعة قدمًا إذا ما وجد آثار اعمالو، سمبًا أو إيجابيًا، ليقرر ما إذا ك
 تأييدًا ومساندة مف الرأي العاـ حولو.

 
والخياؿ الكبير ىو خياؿ متطور، يحاوؿ دائمًا االنطالؽ مف الحاضر لمتوجو الى المستقبؿ. فقيمة 

ف ىنا، فاف ثقافتو رجؿ الدولة تكمف في ما يحاوؿ رسمو مف أطر متجددة، بّناءة، وخالقة لممجتمع. وم
رساء قواعده  تساعده عمى إستمياـ الماضي، وعبر التاريخ، في عممية تجديد الواقع االجتماعي، وا 

 .6المستقبمية التي تمكنو دائمًا مف مواكبة العصر
إف ىذه المواصفات المجردة ال يمكف أف تنتقؿ الى واقعيا الممموس إال مف خالؿ إقترانيا بعناصر 

رادتو مادية أخرى. فش خصية الرجؿ السياسي، أي مظيره الخارجي، وحياتو الخاصة، وسموكو الذاتي، وا 
الصمبة التي ال تميف اماـ الصعاب، وجراتو عمى التقرير، وبالغتو في التعبير، وأسموبو الخطابي في 
التوجو الى الجماىير لشرح أىدافو ومخططاتو، ىي كميا عوامؿ أساسية تجعؿ منو محور إستقطاب 

دارة العامة. وأي نقص أو خمؿ في أحدىا ال بد مف أف ينعكس سمبًا عمى حالة الجذب أو االنبيار لال
التي يجب أف تولدىا شخصية رجؿ الدولة لدى االخريف. وىو بدوف ىذا السحر الذي يقيـ صمة خفية بينو 

بأنو ذلؾ الشخص وبيف الجماىير لف يتمكف أبدًا مف جعؿ إرادتيا تتجسد في إرادتو، وال مف إقناعيا 
 المميـ الذي تنتظره ليقودىا في عممية العبور تجاه المستقبؿ.
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 الفئة الحاكمة -ب 
إال أف رجؿ الدولة، وأيًا تكف قدراتو الذاتية، يدرؾ تمامًا أف ليس بمقدوره ممارسة الحكـ لوحده، وأف 
ف بدرجات متباينة في الحجـ والتأثير، بحسب قوة االطراؼ المعنية  عميو تقاسـ السمطة مع االخريف، وا 

ء، التي تتوزع السمطات بذلؾ. فباالضافة الى المؤسسات الدستورية، كالبرلماف، والحكومة، والقضا
االساسية في الدولة ىناؾ االدارات العامة وما تمتمؾ مف سمطة تقديرية وتنظيمية، وىناؾ مجموعة 
المستشاريف والمعاونيف، سواء أولئؾ الذيف يتصدروف واجية المسرح السياسي، أو أولئؾ الذيف يقفوف في 

كا الطبقة السياسية الحاكمة التي تمعب دورًا كبيرًا الكواليس بعيدًا عف االضواء.وىؤالء جميعًا يسمييـ موس
 في رقي االمة أو إنحطاطيا.

وىذه الطبقة الحاكمة ىي التي تمارس عممية تنفيذ القرارات الصادرة عف السمطة المتمثمة في شخص 
 رجؿ الدولة لوحده، في حالة االنظمة الفردانية، أو بالحكومة في حالة االنظمة الديموقراطية.

 ي موسكا دورًا كبيرًا ليذه الطبقة الحاكمة التي يرى أف وجودىا يدحض خطأيف شائعيف جدًا:ويعط
الخطأ االوؿ القائؿ باف المجتمع يمكف أف يحكـ ويقاد مف قبؿ شخص واحد. فبرأيو، أف الشخص 

ض الموجود في أعمى ىـر السمطة ال يستطيع أبدًا ممارسة الحكـ بدوف دعـ ومساندةطبقة تعمؿ عمى فر 
إحتراـ اوامره وتنفيذىا. وحتى إذا ما قبمنا مثاًل، بأف رجؿ الدولة يفرض سيطرتو الكاممة عمى ىذه الفئة أو 
الطبقة فانو ال يستطيع الدخوؿ في خالؼ منيا، أو االستغناء عف خدماتيا قبؿ تأميف البديؿ ليا عبر قياـ 

 طبقة أخرى أو فئة ضرورية لو لممارسة عممو.
ىو االعتقاد بأف الجماىير قادرة عمى حكـ نفسيا بنفسيا. فضمف إطار المنطؽ الذي الخطأ الثاني، 

يستبعد تمكف شخص بمفرده مف حكـ جماعة معينة مف الناس دوف أف يعتمد فييا عمى أقمية تسانده، فانو 
بدرجة عالية يكوف مف المتعذر، ودائمًا في السياؽ التحميمي نفسو، قياـ أقمية بحكـ االغمبية إال إذا تمتعت 

مف التنظيـ. فيذا االخير وحده ىو الذي يسمح لؤلقمية بفرض سيطرتيا عمى االغمبية المبعثرة، أو التي 
تفتقر الى ذلؾ المستوى مف التالحـ الذي يؤىميا لمقاومة االقمية وىذا يرتبط مباشرة بحجـ كؿ مف الفئتيف 

أقمية قبؿ كؿ شيء، باالضافة الى الدوافع المتصارعتيف. فاالقمية تستطيع تنظيـ نفسيا بفعؿ كونيا 
والحوافز االخرى التي تثيرىا إمتيازات السمطة فييا. في حيف تفتقر االغمبية لمثؿ ىذه الحوافز، فضاًل عف 

 .7صعوبات التوفيؽ بيف التيارات المختمفة التي تتنازعيا بسبب إتساع حجميا
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ف كانت ومع ذلؾ، فاف الفئة أو الطبقة الحاكمة ليست كميا ع مى درجة واحدة مف النفوذ والتأثير، وا 
تمتقي كميا حوؿ ىدؼ واحد ىو تكريس إرادة السمطة عمى المحكوميف. فيناؾ داخؿ الفئة الحاكمة 
مجموعة مف الحمقات المتصمة ببعضيا البعض، والتي تمارس السمطة عمى درجات ومراتب معينة. 

ة الحاكمة، كمما إتخذ القرار السمطوي شكاًل أكثر والمالحظ أنو كمما ضاؽ حجـ المجموعة داخؿ الفئ
 تمركزًا وفعالية.

ويأتي في رأس ىذه الحمقات الرئيس أو الحاكـ الذي يمسؾ بيف يديو مقاليد تقرير الخطوط العامة 
الواجب إتباعيا لتكريس إستقرار السمطة والمحافظة عمييا. ويميو مباشرة القادة الكبار، كالوزراء، ومسؤولي 

اعات الكبرى، واالجيزة االمنية الذيف يمتمكوف جزءًا كبيرًا مف السمطة التقريرية  بيف أيدييـ، القط
ويمارسونيا عمى ضوء مفاىيميـ الخاصة النابعة مف تصوراتيـ الذاتية الفضؿ الطرؽ أوالسبؿ الرامية 

ستمرارىا.وىؤالء يشكموف مايعرؼ باسـ النخبة  التي يقوؿ  L'éliteلخدمة السمطة وضماف مصمحتيا وا 
بانيا مجموعة االشخاص الذيف يبرعوف في ميداف إختصاصيـ، والذيف، لذا السبب،  Paretoعنيا باريتو 

. وتمعب ىذه النخبة دور 8يحتموف عادة المراكز التي تمثؿ مصدر السمطة في االدارة، واالقتصاد، والجيش
التي تكوف االدوات المباشرة لتنفيذ  الوسيط بيف مركز القرار، وبيف المستويات أو الحمقات االخرى

 القرارات، واالوامر، والتوجييات، في المجتمع.
وترى الماركسية باف االنظمة الرأسمالية تخمؽ دائمًا نخبتيا السياسية الحاكمة. فالثروة االقتصادية ىي 

التفوؽ الرساء  التي تولد القوة السياسية، لف إمتالؾ وسائؿ االنتاج يؤمف لطبقة االغنياء ما يكفي مف
نفوذىـ وسيطرتيـ، مما يجعؿ الوظيفة السياسية حكرًا عمييـ دوف الفئات االخرى. وميما حاولت الطبقة 
المسيطرة التخفيؼ مف وطأة إحتكارىا لمسمطة عف طريؽ دعوة الجماىير لممشاركة فييا بواسطة 

أي بقاء السمطة في أيدي الطبقة  االنتخابات، أو االستفتاء أو غير ذلؾ، فاف النتيجة ستكوف ىي ذاتيا،
المالكة لوسائؿ االنتاج، وتصبح عممية مشاركة الجماىير مجرد شكميات تخفي الحقيقة االحتكارية لمسمطة 

 الرأسمالية.
والطبقة الحاكمة ليست، بالضرورة، متجانسة كميًا. فيي غالبًا ماتشيد نزاعات، وصراعات داخمية، 

أو ميوؿ السيطرة والتسمط الموجودة لدى بعض أطرافيا. إال أف صراعاتيا  تثيرىا إمتيازات السمطة نفسيا،
حتوائيا. وىي ال تشكؿ  ىذه تبقى محصورة في أطر ضيقة طالما أف رأس السمطة قادر عمى ضبطيا وا 
خطرًا فعميًا عمى النظاـ إال في مرحمة بموغ ىذا االخير مرحمة معينة مف الضعؼ تسمح بخروج ىذه 
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لعمف، وتؤدي في النياية الى إنتقاؿ السمطة مف مركزىا القديـ الى مركز جديد يحتـ الصراعات الى ا
تكويف فئة حاكمة أخرى بديمة عف الفئة االولى. إال أنو وخارج ىذه الخالفات المحتممة، فاف الطبقة 

طة الحاكمة تسعى جاىدة، وفي كؿ الظروؼ واالحواؿ، لمظيور بمظير الجماعة المتالحمة في إطار السم
 والعاممة عمى تحقيؽ اىدافيا في ما تصبو اليو مف تكريس لدور المؤسسات القائمة عمى فكرة القانوف.

والواقع أف ىذه الفكرة، بالتحديد، ىي التي تمنح الفئة الحاكمة شرعيتيا. وبدونيا ال تستطيع الفئة 
مارسة الوظيفة السياسية. فالنخبة المذكورة إقناع الغالبية المحكومة بأنيا تمتمؾ السمطة التي تسمح ليا بم

المسيطرة، وميما بمغت مف شأف، ال تتمكف مف فرض إرادتيا عمى المجتمع الموجودة فيو إال مف خالؿ 
مؤسسات شرعية تسبغ صفة قانونية عمى قراراتيا، ومواقفيا، تعطييا الفعالية التنفيذية الالزمة ليا. وىنا 

اسي. فممثؿ السمطة الذي يمتمؾ حؽ التقرير يعكس في مواقفو تكمف بالذات غاية ووظيفة المجتمع السي
إرادة النظاـ الذي كمفو القياـ بميمة معينة. ولذا تقع عميو، وىو وكؿ الفئة التي تشاركو ىذا الحؽ، 
مسؤوليات كبرى ألف الدور الموكوؿ ضمنًا لمفئة الحاكمة يتجاوز بكثير الشكؿ الظاىري لممارسة السمطة 

االمر والخضوع ليصؿ الى جوىر حقيقتو الذي ىو خمؽ وتكريس قيـ اجتماعية جديدة مف خالؿ منطؽ 
تعكس تصورات الحاكـ، أو القيادة الحاكمة لبناء النمط االجتماعي المرغوب. أي، بقوؿ آخر، إف الميمة 
ة االساسية لمفئة الحاكمة ىي خمؽ وتكويف قيـ إجتماعية جديدة نابعة مف أسموبيا الذالتي في ممارس

السمطة. وىذا امر ال يمكف حصولو إال إذا كانت االكثرية المحكومة مقتنعة تمامًا بضرورة التطور 
ال، فإننا نشيد في الحالة  المشيود مف جية، وبكفاءة الفئة الحاكمة ومقدرتيا عمى تحقيقو مف جية ثانية. وا 

عية السائدة دوف إجراء أي تعديؿ المعاكسة بروزًا لفئة حاكمة تقتصر ميمتيا عمى إدارة االوضاع االجتما
فييا، االمر الذي سيؤدي ال محالة الى نشوء دينامية صراع جديدة تكوف نتيجتيا الحتمية تغيير السمطة 

 القائمة.
مف ىنا الرابط الوثيؽ بيف نجاح رجؿ الدولة في ميمتو التاريخية، وبيف وجود تمؾ الفئة المستنيرة 

 يمات التي تفرضيا، والقرارات التي تتخذىا.المؤىمة لترجمة إرادتو عبر التنظ
وليس ىناؾ مف مجتمع سياسي ظير فيو حكاـ أو رجاؿ دولة مف الطراز الذي نتحدث عنو بدوف ذلؾ 
التوافؽ المطموب، والتواصؿ الفعاؿ بيف حمقات السمطة عمى مختمؼ الصعد. فالمجتمعات المفككة سياسيًا 

نما أيضًا عف خمؽ الظروؼ الكفيمة بالسماح لمحاكـ ليست عاجزة فقط عف إنتاج قيـ جديدة مت طورة، وا 
الموىوب بإبراز القدرات الدفينة في أعماؽ شخصيتو بما يؤكد إستيعابو الشامؿ لمواقع الراىف الذي يعيش 

 فيو، وبما يتناسب ومستوى رؤاه الذاتية لممستقبؿ الذي يطمح بالوصوؿ اليو.
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 المعارضة  -ج

ذا كان ت الفئة الحاكمة، مع القاعدة الشعبية التي تدعميا، ىي الوجو االيجابي الفاعؿ لمسمطة التي وا 
يمثميا النظاـ السياسي، فإف المعارضة ىي الشكؿ السمبي ليذا النظاـ باعتبار أنيا ال تمتمؾ مف سمطة 

 نافذة سوى ذلؾ التأثير المحدود، وغير المباشر، عمى سموؾ النظاـ الحاكـ ومواقفو.
 

والمعارضة، كما نعمـ، ىي نقيض المواالة. وىي تنشأ أصاًل عف تساؤؿ لدى االنساف حوؿ صحة 
القرارات التي تتخذىا السمطة، واالجراءات التي تحاوؿ تنفيذىا في السياؽ االجتماعي، ومدى تطابؽ ىذه 

عة وشكؿ النظاـ القرارات مع تصوراتو الذاتية، أو االحكاـ القّيمية التي يحمميا في داخمو عف طبي
االجتماعي الذي يرغب بالخضوع لو. ويساىـ الواقع االجتماعي في تسييؿ ظيور المعارضة فتركيب أي 
مجتمع مف المجتمعات يبيف إستحالة وجود شعب واحد في إرادة واحدة تعكس توجيات النظاـ. وأنو ال بد 

لنظاـ الذي يحكميا بحيث يؤدي ذلؾ لبعض العناصر، وألسباب عديدة، مف الشعور بالتباعد بينيا وبيف ا
الى قياـ حالة مف التنافر بيف ىذه العناصر وبيف القابضيف عمى زماـ السمطة، وعندما يتحوؿ ىذا التنافر 

 الى تناقض فعمي تصبح المعارضة حقيقة واقعة.
 

لتركيز وبما أف المعارضة تمثؿ عادة ما ليس موجودًا في السمطة، فإف ىدفيا االساسي يكوف أواًل با
 عمى سمبيات النظاـ القائـ تمييدًا لتكريس فكرتيا عف النظاـ الذي تتوخى إقامتو.

وقد تكوف المعارضة، إيجابية، بناءة، أو سمبية ىدفيا التغيير الجذري لمنظاـ السياسي. ففي الدوؿ 
عمى عاتقيا واجب  الديموقراطية، مثاًل، تمعب المعارضة دورًا توجيييًا كجزء مف الطبقة السياسية التي يقع

إرشاد المواطنيف ودفعيـ لمعمؿ والمطالبة بتطوير النظاـ السياسي الموجود مف خالؿ المؤسسات الشرعية، 
كما ىي عميو الحاؿ في معظـ االنظمة الميبرالية. أي اف ىذه المعارضة ال تتصدى لبنية المؤسسات 

نما ترفض إستخداـ الحكاـ ليذه المؤ  سسات، ولؤلسموب الذي يتبعونو في معالجة الدستورية االساسية، وا 
 قضايا الصالح العاـ عبرىا.

ويختمؼ االمر في االنظمة التسمطية فالمعارضة التي ترفض إعتبار نفسيا جزءًا مف الطبقة السياسية 
المسيطرة، وتطرح نفسيا بدياًل نيائيًا عنيا، تكوف مضطرة التباع السرية في نشاطيا خوفًا مف قمع أجيزة 

اـ وبطشيا. ولذا فغنيا تحرص عمى البقاء، بقدر االمكاف، بعيدًا عف أعيف أجيزة المراقبة البوليسية. النظ
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وىي غالبًا ما تنطمؽ في عممية تعبئتيا لمجماىير مف حوليا، مف التشديد عمى فساد النظاـ القائـ برمتو، 
ستبدالو ب نظاـ جديد يّمبي طموحات بما في ذلؾ المؤسسات التي يرتكز عمييا، لتطالب بإسقاطو، وا 

 الجماىير ورغبتيا بمواكبة مراحؿ التطور المحيطة بيا.
ويتوقؼ مستوى تحرؾ المعارضة عمى تمؾ الدرجة التي يتيحيا النظاـ الحاكـ اماـ مف ىـ خارج دائرة 

يا الفئة الوالء لو. فبعض الدوؿ، كبريطانيا، تفرد مساحة واسعة مف الحرية، موازية تقريبًا لتمؾ التي تمتمك
الحاكمة، حيث تستطيع المعارضة االعالف صراحة عف برامجيا، وآرائيا في كؿ ما يدور مف أحداث 
وأمور، وحيث تشكؿ حكومة ظؿ فعمية تتابع كؿ ما يحصؿ في البالد عمى شتى الصعد، وفي كؿ 

ت المتحدة، وفرنسا، االدارات. وما يقاؿ عف بريطانيا يمكف قولو أيضًا عف بقية الدوؿ الميبرالية كالواليا
والمانيا، ودوؿ إسكندينافيا، مع بعض الفوارؽ الطفيفة في ما بينيا لجية تناوب السمطة بطريقة 
ديموقراطية. إال أف ما يجمع بينيا كميا ىو تمسكيا بالمؤسسات القائمة باعتبارىا مرتكزات أساسية لمنظاـ 

 بيؽ ليس أكثر.السياسي، في حيف يتـ التغيير عمى صعيد الممارسة والتط
 

وتنطمؽ المعارضة في ىذه الدوؿ مف مبدأي الشرعية والواجب السياسي. فالشرعية ىي الصورة 
الواضحة لمحرية بأبمغ معاينيا والواجب ىو الوجو اآلخر لجوىر العمؿ السياسي اليادؼ. إذ ال يمكف 

سياسييف في التعبير تصور شرعية لوجود سياسي منظـ لممعارضة بدوف إعتراؼ النظاـ بحؽ خصومو ال
عف رأييـ، وممارسة حريتيـ بإتخاذ المسالؾ السممية التي يرونيا مالئمة لترجمة ىذا التعبير الى مواقؼ 
وأفعاؿ. وليس ىناؾ مف عمؿ سياسي يمكف أف يوجد ويستمر بدوف إنطالقو مف واجب معيف. وىذا 

ة االنساف، والحفاظ عميو، وتطوير الواجب ىو إنساني بالدرجة االولى ألف غايتو االساسية ىي حماي
 االوضاع والظروؼ التي يعيش فييا نحو االفضؿ.

 
وتنبع المعارضة، عادة، مف حالة الشؾ التي يولدىا سموؾ النظاـ تجاه المواطنيف. فبمقدار ما يرى 

 ىؤالء باف النظاـ الذي يحكميـ ال يمثؿ طموحاتيـ بمقدار ما تنشأ لدييـ الرغبة بمعارضتو.
 

أي بمعنى آخر أف النظاـ السياسي يمعب دورًا مباشرًا في نشوء المعارضة. فيو بسموكو التدخمي، 
االجباري، في شؤوف المجتمع يزيد مف إحتماالت تقييد حرية االنساف. وىذا االحساس بالحركة المقيدة 

ة عميا ترغمو عمى يؤدي، بالضرورة، الى شعور آخر، ىو التحرر، مبعثو غنطباع الفرد بالخضوع الى إراد
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قبوؿ ما ال يتمناه في كثير مف االحياف. إال أف الواقع ال يتطابؽ دائمًا مع رغبات الفرد، ألف "المحافظة 
عمى المؤسسات السياسية واالجتماعية، مف أي نوع كانت، تستدعي بالضرورة إخضاع مصالح الفرد 

 يفرضونيا، عادة، عمى أنفسيـ حتى ولو لمصالح المجموعة. وىذا يبرر فرض أشياء عمى أفراد معينيف ال
 .9كانوا مف محبي الخير لآلخريف"

والنظاـ الديموقراطي الحقيقي ىو ذلؾ الذي يجد الطرؽ الكفيمة بتنظيـ المجتمع، في نفس الوقت الذي 
يفسح فيو المجاؿ أماـ المعارضة لتحقيؽ وجودىا ضمف إطار المؤسسات الدستورية، دوف دفعيا الى حالة 

فصاؿ التاـ عنو بسبب المالحقات المستمرة ألعضائيا. إذ أف بوسع "السمطة النشريعية والقضائية االن
إيجاد انظمة تستطيع توفير حماية معقولة لحؽ ممارسة المعارضة، وحؽ االنساف في أف يتحرر مف شبح 

طمبو النظاـ المالحقات االستفزازية. إف مثؿ ىذه المالحقة االستفزازية يقضي عمى السموؾ الذي يت
. وىذا ال يمكف 10الدستوري، ويشكؿ سابقة تقضي عمى الترابط السياسي وتسمـ مبدأ الشورى الديموقراطي"

التوصؿ اليو إال مف خالؿ إقتناع النظاـ نفسو بأف الديموقراطية قادرة عمى توفير المياديف، والمؤسسات 
ذات اآلراء المتباينة الى حد التنازع التي يمكف مناقشة الشؤوف العامة فييا دوف أف تصؿ االطراؼ 

 والصراع المباشر.
فالنظاـ الديموقراطي يجب أف يثبت، مف خالؿ التطبيؽ، تمسكو الكمي بالحرية. وأف يبرىف عمى أف 
، إحتراـ حرية اآلخريف في التعبير عف آرائيـ ومواقفيـ. وىذا ىو جوىر  إيمانو بيذه الحرية يعني، بالتالـز

ىذه الحرية ىي نسبية دائمًا وليست مطمقة فيي تحتاج لنظاـ ضبط يؤمف ممارستيا بشكؿ العدالة. بيد أف 
عقالني. وىذا النظاـ الضابط لمحرية ىو الضمانة الحقيقية لوجودىا. والفوضى في تفسير الحرية ال بد 

ى أي مف أف تؤدي، بالضرورة، الى فوضى أكبر في عممية تطبيقيا. وىذا ما يطرح التساؤؿ التالي: ال
مدى تستطيع االقمية المعارضة التي تحولت الى أكثرية مع الوقت إحتراـ االكثرية السابقة التي أصبحت 

 أقمية بفعؿ إنييار النظاـ الذي كانت تقيمو بدوف إنزاؿ التعسؼ بيا؟
 إف طبيعة الممارسة الديموقراطية في المجتمع ىي التي تحدد االجابة عمى ىذا التساؤؿ. فالديموقراطية
ىي مسألة تراث تاريخي يتكوف عبر الممارسة السميمة وليس بأي إسموب آخر. والمجتمعات الديموقراطية 
الحقة ىي تمؾ التي تؤمف تناوب السمطة سمميًا دوف المجوء الى العنؼ. وقد أثبتت التجارب ذلؾ فكؿ 
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الممارسة الديموقراطية،  المجتمعات التي شيدت عممية تغيير في أنظمتيا بالقوة كانت بعيدة كؿ البعد عف
 ولـ تستطع، وبالتالي، تجذيرىا في حياتيا السياسية في المراحؿ الالحقة.

 
وتنبع أىمية المعارضة، في الدوؿ الديموقراطية، مف عنصريف أساسييف: تركيبيا، والتأثير الذي 

تمكنيا مف  تستطيع ممارستو عمى السمطة. فالمعارضة المؤلفة مف أحزاب سياسية ذات برامج واضحة
تعبئة قسـ كبير مف الرأي العاـ في صفوفيا ىي أقدر عمى التأثير مف تمؾ المعارضة االنفالشية المتولدة 
عف االستيالء العاـ الذي تستشعره مجموعة مف الناس تجاه النظاـ. وىذا النوع مف المعارضة قمما 

ثورة شعبية عارمة تستيدؼ تغيير  يستطيع إحداث تعديؿ جوىري في ممارسات النظاـ، إال إذا تحوؿ الى
النظاـ بالقوة. وفي ىذه الحالة فإنو ال يمكننا التنبؤ مسبقًا بطبيعة دورات العنؼ التي يمكف أف يدخؿ فييا 
المجتمع. والثورة الفرنسية الكبرى ىي أكبر دليؿ عمى ذلؾ. فيذه الثورة التي نجمت عف غضب شعبي 

بعد القضاء عمى النظاـ المذكور، أسيرة تناقضاتيا الذاتية التي  عاـ تجاه النظاـ الممكي، وجدت نفسيا،
قادتيا الى مراحؿ طغيانية، فاقت في كثير مف جوانبيا التعسؼ الممكي، قبؿ أف تقع في قبضة 
الديكتاتورية العسكرية المتمثمة بالحكـ البونابرتي. واالمر نفسو حدث في كؿ التجارب الثورية الالحقة 

 الفرنسية فمعظـ ىذه الثورات انتيت بدكتاتورية معينة. المشابية لمثورة
مف ىنا قيمة الوضوح الفكري لدى االحزاب المعارضة، أنو يمنعيا مف الشطط واالنحراؼ عف الخط 
الذي طرحتو كبديؿ عف ممارسات السمطة التي تناىضيا إذ يفترض اف يقود ىذا الوضوح الى خمؽ فئة، 

ال، فإنيا واعية، مستنيرة، داخؿ ىذه االح زاب تتمسؾ بمبادئ الحرية والعدالة التي قامت لمدفاع عنيا. وا 
في حاؿ إفتقارىا ليذا الشرط االساسي، ستجد نفسيا واقعة تحت تأثير تمؾ الديماغوجية، العرقية، والقومية 

 ية.المتطرفة، التي ستقودىا الى الديكتاتورية المطمقة كما حدث في إيطاليا الفاشية، والمانيا الناز 
 

والتنظيـ والتالحـ بيف أطراؼ المعارضة ىو الذي يحدد درجة تأثيرىا في السياؽ العاـ لممجتمع. 
فبمقدار ما تكوف ىذه المعارضة متناسقة في مواقفيا، وتمثؿ قاعدة شعبية واسعة، بمقدار ما تستطيع 

جباره عمى تعديؿ سموكو بما تتصوره مالئمًا لمصم  حة الجماعة.الضغط عمى النظاـ القائـ، وا 
 

ولذا يمكننا القوؿ بأف القرار السياسي في المجتمعات الديموقراطية الحديثة ىو مف صنع المعارضة 
بقدر ما ىو مف صنع الفئة الحاكمة. فيذه االخيرة تجد نفسيا دائمًا، وتحت ضغط المعارضة، مضطرة 
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ال فإني ا ستخسر في الحالة االخيرة، لمتصرؼ بأسموب يسمح ليا مف تخفيؼ ىذا الضغط وليس زيادتو. وا 
وستجد نفسيا مجبرة عمى التخمي عف مواقعيا. وىذا ما نمحظو في عمميات تبادؿ السمطة في المجتمعات 
الديموقراطية إذ عندما تعجز الفئة الحاكمة عف إستيعاب حاالت الضغط العاـ التي تسببيا ليا المعارضة، 

 اؿ االدوار والمواقع مع االطراؼ المناىضة ليا.فاف النتيجة تكوف، وكما نعرؼ، قبوليا بإستبد
 

ويبرز تأثير المعارضة الجمي في االستراتيجية التي تتبعيا الفئة الحاكمة عمى الصعيديف الداخمي 
والخارجي. ونادرًا ما يتـ تقرير الخطوات الواجب إتباعيا في ىذيف المجاليف دوف أخذ ردود فعؿ 

 المعارضة حياليا بعيف االعتبار.
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 االستراتيجية السياسية -2
 الكممات المفتاحية: 

 .قواعد المعبة السياسية –القرار السياسي وصنعو  –اإلستراتيجية السياسية 

 الممخص:

أكان ذلك عمى  سواء  إذا كانت السياسة ىي فن ممارسة السمطة، فإن اإلستراتيجية ىي مبرر وجودىا
األىداف الكبرى التي  فييا الصعيد الداخمي أم الخارجي .فالسمطة ال بد ليا من خطة واضحة تحدد

 .عوائق كبرى تمنعو من ذلك يتوجب عمييا تحقيقيا لما فيو مصمحة المجتمع الذي تحكمو بدون

 األهداف التعميمية:

 تنمية معارف الطالب بمسألة اإلستراتيجية السياسية. 
 السياسية تحديد مفيوم القرار السياسي والعوامل التي تتدخل في صنعو، وقواعد المعبة. 
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 االرتباط الوثيق بين السياسة واالستراتيجية-أ 
وجودىا سواء اكان ذلك عمى إذا كانت السياسة ىي فن ممارسة السمطة، فإن االستراتيجية ىي مبرر 

الصعيد الداخمي أم الخارجي. فالسمطة ال بد ليا من خطة واضحة تحدد فييا االىداف الكبرى التي 
يتوجب عمييا تحقيقيا لما فيو مصمحة المجتمع الذي تحكمو بدون عوائق كبرى تمنعيا من ذلك. ولذا، 

ىا، مضطرة التباع السبل الكفيمة بتذليل مثل فانيا تجد نفسيا، في حال بروز عوامل تعيق أو تؤخر تنفيذ
 ىذه العقبات.

 
وتجاوز الصعاب ليس مسألة يسيرة في كل االحيان. فيو يفترض مرونة كبرى في الحركة، ويتطمب 

 توافر امكانيات واسعة تسمح ليذه السمطة بتطويع ما يقف في طريقيا، ووضعو في خدمتيا.
 

مين: وطني ودولي. وىما مرتبطان ببعضيما البعض إرتباطًا وتقسم إستراتيجية السمطة عادة الى قس
وثيقًا بحيث ال يمكن فصل أحدىما عن اآلخر. فكل منيما يخدم االخر بصورة مباشرة وىذا من صمب 

 وحدة السمطة والنظام السياسي، وكمية حركتو وشموليا.
 

التي تتصّدى ليا، واالىداف التي تريد وتتنّوع إستراتيجية السمطة، عمى الصعيد الوطني، بتنّوع الميادين 
بموغيا وىي في كل االحوال، تستوجب فيمًا دقيقًا لمعطيات الواقع القائم. فاالستراتيجية المتبعة لتحقيق 
أعمى درجة من التالحم السياسي عمى المستوى الداخمي، مثاًل، تتطمب معرفة عميقة بالشرائح أو الفئات 

طرق التأثير عمييا، ووسائل إستقطاب بعضيا، أو تحييده بحسب ما التي تتكّون منيا المعارضة، و 
تقتضيو الظروف السائدة. كذلك فإن االستراتيجية االجتماعية، أو االقتصادية، تستوجب ىي االخرى 

 وسائل تتناسب ومضمون الغايات التي وضعت الجميا.
 
 

واالستراتيجية ىي الشرط االساسي الذي يمّكن الدولة منحفظ وجودىا، وحماية مصالحيا. من ىنا ينشأ 
التطابق التام بين الدولة وبين االستراتيجية لدرجة أن "الدولة تظير وكأنيا تعني إستراتيجية سمطة موّجية 

ولة طريقًا استراتيجيًا لمكفاح ضد لمحفاظ عمى االبعاد الحيوية لمجماعة واالبقاء عمييا. وتمثل سمطة الد
الزوال، وتنظيمًا، ومؤسسات تنشئ وسائل عمل تيدف ليذه الغايات، التي ىي في جوىرىا التصدي 
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دخال االستقرار الى قمب المجتمع. أي أن سمطة الدولة ىي مجموعة االفعال المتناسقة،  ليشاشة الواقع، وا 
 .1انية، وتفكك االشياء"والمناورات الذكية من أجل االنتصار عمى اآلو 

واالستراتيجية ىي نقيض االرتجال والعفوية وتشكل درجة عميا من الفكر المنظم وتنطمق في جوىرىا 
منالطموحات الكبرى لمجماعة. ولذا، فإنيا يجب أن تتجنب دائمًا الفشل، وتحقق درجة معينة من النجاح 

ع االشياء، ورسم طرق التعاطي معيا بوضوح. الذي ال يمكن أن يتم إال بواسطة العقل القادر عمى توق
وىذه ىي ميمة االستراتيجي الذي يجب أن يكون ذلك "الشخص الذي يسعى الى النصر إنطالقًا من 
الواقع الموضوعي، والتّوجو الطبيعي لالمور. فيو يفترض سيرًا معينًا لكل عمل يخضع لضرورة داخمية، 

فة كيفية تنشيط دينامية التطورات المرتبطة بمجرى ويحصل عمى النصر بدون معركة عن طريق معر 
 .2االشياء"

ويختمف المفيوم االستراتيجي في التطبيق بإختالف المدارس أو القادة. فالمدرسة االلمانية كانت مع 
كالوزفيتز تطبق مع القرن التاسع عشر إستراتيجية المواجية المباشرة قبل ان تنتقل، في ما بعد، مع ىتمر 

تيجية الحرب الخاطفة. والمدرسة الصينية، بقيادة ماوتسي تونغ، وىوشي منو في الفيتنام، الى إسترا
ستنزاف قواه نيائيًا.  إعتبرت أن حرب العصابات طويمة االمد ىي أفضل إستراتيجية إلنياك الخصم، وا 

لحرب بعيدة وخمطت المدرسة الروسية مع تروتسكي ولينين بين مفاىيم تتراوح بين المواجية المباشرة، وا
 االمد.

يرى بأن السمطة ىي لعبة  Foucaultولم يكن المفكرون، بدورىم، عمى موقف واحد. فميشال فوكو 
فإنو يربط بين الطبقات  Bourdieuإستراتيجيات معقدة، وذات معاني متعددة ومتشابكة. أما بيار بورديو 

. فالصراعات 3تراتيجيات المحمية لمسمطةاالجتماعية، ونزاعاتيا، ويحّمل االشكال الصغرى لمسيطرة، واالس
من أجل السمطة تخضع، عمى حّد قولو، الستراتيجية نابعة من طبيعة كل طبقة وتمايزىا عن االخرى. 
نما مجموعة إستراتيجيات دقيقة مقّنعة بعالقات العنف  ولذا فإنو ال يرى بان ىناك إستراتيجية واحدة، وا 

 الرمزية.

                                                   

 . أنظر :1
 Jacqueline Ruse: «Les theories du pouvoir», éd. L.G.F. 1994. Paris, p: 82 

 .44. نفس المرجع، ص 2
 .202. نفس المرجع، ص 1
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تجدر االشارة اليو ىو أن االستراتيجية، التي قال عنيا فوكو بأنو "مجموع وميما يكن من أمر، فان ما 
جباره عمى التخمي عن الصراع" ، تخضع 4الطرق المستخدمة لحرمان الخصم منوسائل المعركة، وا 

بالضرورة إلعتبارات ذاتية وموضوعية. وىذا ما نراه واضحًا في إستراتيجية السمطة عمى الصعيد 
 الخارجي.

ستوى الذاتي ال بد من توافر القائد االستراتيجي الذي يتمكن من إختيار اىدافو بحرية كبرى، فعمى الم
كما يقول ج.ب.ديروزيل. ومع أن إيديولوجيتو، وطموحو، وطبعو يمعب دورًا كبيرًا في ىذا االختيار، إال 

طة التي يمتمكيا أن وضعو كقائد ىو الذي يسمح لو بأن يعطي الىدافو صفة "المصمحة الوطنية". فالسم
 .5تمكنو دائمًا من إعتبار ىذه االىداف مطابقة لممصمحة الوطنية العامة

واالستراتيجية متالزمة مع التكتيك الذي ىو مجموعة الوسائل الموصمة الى اليدف الكبير. وليذه 
ستخدام العنف.  وىي وسائل الوسائل أشكال عديدة يمكن أن تتراوح بين االقناع، والمساومة، والتيديد، وا 

تطبق في ظروف معينة بحسب االوضاع التي تمر بيا القضية المطروحة بطريقة سممية. وبدون ىذا 
الحد االدنى ال يمكن التوصل الى نتيجة إيجابية. وغالبًا ما يتخذ االقناع صفة شخصية، في حوار مباشر 

ادلة بينيا. فبدون ىذه الثقة تبقى بين قائد وآخر، أو بين االطراف المعينة، بشرط توافر عنصر الثقة المتب
 المواقف متباعدة ويصعب التوصل الى قواسم مشتركة.

والمساومة ىي طريقة أخرى لمتوصل الى حد لقاء ثمن محدد وىي نوع من المفاوضات التي يتم فييا 
إقتراح بديل عما نريد الحصول عميو من الطرف االخر. ويمكن ألحد االطراف ممارسة ضغط معين فييا 
إذا كان يمتمك معطيات تسمح لو بفرض شروطو ومطالبو. إال انيا، وفي كل االحوال، تفترض درجة 
ال فشمت كأسموب ييدف لمتوصل الى نتائج إيجابية حول  معينة من الثقة لموفاء المتبادل بااللتزامات، وا 

 موضوع ما.
والحوار، ويعتمد لغة القوة كوسيمة وبعكس االسموبين السابقين فان التيديد يفتقر كميًا الى عنصري الثقة 

لمتخاطب من دون الوصول الى حد إستعماليا. فالتيديد ىو تمويح بإستخدام القوة. وىو يتم إنطالقًا من 
عنصرين أساسيين: إمتالك أحد االطراف لدرجة معينة من القوة ومعرفة الطرف اآلخر بذلك، واالمكانية 

                                                   

 .192. نفس المرجع، ص 2
 أنظر :. 3
 J.B.Duroselle: «Tout empire perira», éd. De la Sorbonne, Paris,1981, p:88. 
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لدول الى ىذا االسموب لردع الخصم عن القيام بعمل ما ييدد المتاحة الستعماليا. وغالبًا ما تمجأ ا
 مصالحيا االساسية.

وكان التيديد دائمًا الوسيمة التي إستخدمتيا الدول لتحقيق مآربيا الكبرى. فاليونان قالوا "بأن الحرية مع 
عمى السالم الجيران يجب أن تقتصر عمى إمتالك ما يمزم من قوة لردعيم". والرومان رأوا "بأن الحصول 

 يقتضي التحضير لمحرب" وىكذا وال نزال نالحظ حتى يومنا ىذا شيوع ىذا االسموب في العالقات الدولية.
أما المجوء الى العنف، فإنو يعني، وبكل بساطة، إستنفاذ كل االساليب االخرى التي لم تؤد الى حمول 

. وتندرج الحرب في إطار الخيارات مرضية لالطراف الداخمة في نزاع معين. وىو الحرب بكممة مختصرة
التكتيكية الكبرى. ويتطمب الدخول في الحرب إجراء حسابات دقيقة لموازين القوى الذاتية والعدوة. فالقرار 
مكانية الصمود  المتعمق ببدء العمميات الحربية يجب أن يرتكز عمى معرفة كاممة برد فعل الخصم، وا 

ال يكون مثل ىذا ا لقرار مغامرة غير محسوبة النتائج، ىذا إن لم يؤد الى ما ىو مغاير والمقاومة لديو، وا 
لمتوقعات  المفترضة. ولذا، فان الدول ال تعتمد ىذا الخيار إال عندما تكون قد إقتنعت نيائيًا بالوصول 
الى الطريق المسدود في كل أشكال المفاوضات والضغط االخرى، وأنو لم يبق لدييا سوى ىذه الوسيمة 

 .6الى أىدافيا لموصول
 

 وتفترض الحرب توفر ثالثة عناصر ىامة لدى الطرف البادئ بيا :
أ( إمتالكو لمبعد الجغرافي، أي لتمك المساحة التي تؤىمو لرد الضربات المحتممة من الجانب اآلخر، 

 وحصر الخسائر الممكنة في حدىا االدنى.
ًا ممحوظًا عمى الخصم، وتسمح لو بحرية ب( تمتعو بالمواقع االستراتيجية اليامة التي تمنحو تفوق
 الحركة، عمى المستوى العسكري، بالمقارنة مع الطرف المقابل.

ج( توافر الموارد االقتصادية، والتقنية الالزمة لتعبئة القوات المطموبة، وتجييزىا بالمعدات الضرورية 
 لتحقيق النصر.

 
صبح مجرد إنتحار. إال أن االستراتيجية، في وبدون وجود ىذه المقومات تكون الحرب خاسرة سمفًا، وت

حالة الحرب كما في حالة السمم، تحتاج الى قرار يرسم أطر ومراحل تنفيذىا. فما ىو القرار السياسي، 
 ومن ىي االطراف التي تساىم بصنعو؟

                                                   

 .104-99. نفس المرجع، ص 1
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 القرار السياسي وصنعه -ب 

أشكال القيادة، وحافزًا لمصراع عمى السمطة،  لن نتعرض ىنا لمقرار السياسي بوصفو شكاًل أساسيًا من
نتخابيم، والصالحيات الممنوحة ليم في  ألن ذلك من ميمة الدساتير التي تحّدد طرق تعيين الحكام، وا 

نما سنحاول دراستو من زاوية العوامل التي تتدخل في صنعو عمى شتى المستويات.  ىذا المجال، وا 
عكاسات التي يتركيا عمى صعيد المجتمع والدولة. فبعض القرارات وتنبع أىمية القرار السياسي من االن

يمكن أن يكون مصيريًا يؤدي الى زوال الدولة كميًا، أو الى خسرانيا لجزء من إقميميا، مثمما يمكن أن 
 يساىم، بزيادة قوتيا ومنعتيا.

قرار بشأنو،  من ىنا ضرورة دراسة إحتماالت المخاطر التي قد تحيط بوضع معين ال بد من إتخاذ
 ومعرف نسبة الربح والخسارة التي يمكن أن تنجم عن التدخل لحسم ىذا الوضع بصورة من الصور.

والواقع أن السمطة، ىي بحد ذاتيا، ممارسة لمقرارات بنسب متفاوتة. فالتقرير ىو جوىر العمل 
أعمى ىرم السمطة،  السياسي، والقاعدة التي ترتكز عمييا السمطة في وجودىا. ولذا، فان من يقف في

 سواء اكان فردًا أم مجموعة، ىو الذي يمتمك عادة صالحية التقرير.
تخاذ القرار ىو مسألة صعبة ومعقدة. فكل قرار يتضمن في طياتو حدًا من المخاطرة. وركوب  وا 
المخاطر ىو، من حيث المبدأ، عمل إرادي بالدرجة االولى. وتكون المشكمة سيمة عندما تظل محصورة 

إطارىا الفردي. فاالنسان الذي يقرر المجازفة بمالو أو حياتو يدرك مسبقًا بان تبعات عممو ىذا في 
ستنعكس عميو شخصيًا، أو في أقصى الحاالت عمى عدد ضيق جدًا من المحيطين بو. بينما يختمف 

خصيًا بنتائجو االمر كميًا بالنسبة لمسياسي الذي يمسك بمقاليد السمطة. فقراره ليس وال يمكن أن يكون ش
دارة شؤونيا. فالفشل أو النجاح، وبالرغم  ألنو ينعكس، إجباريًا، عمى كامل المجموعة التي يتولى حكميا وا 
من إرتدادىما المباشر، سمبًا أو إيجابًا، عمى شخص القائد السياسي ومكانتو، يطاالت بالتأكيد الجماعة 

 وأوضاعيا.
 

 ولممخاطرة، عامة، وجيين أساسيين :
 المخاطرة االيجابية التي يتم المجوء الييا لربح شيء ال يمتمكو الطرف المجازف أصاًل. -
 والمخاطرة السمبية التي تشكل نوعًا من الدفاع عن شيء يريد الخصم الحصول عميو. -
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 وىنا تتدخل العممية الحسابية لتقدير النتائج التي يجب أن تدور حول المسائل التالية:
 كان موضوع الرىان يستحق المجازفة فعاًل.أ( معرفة ما إذا 

 ب( تقدير الدرجة التي سنصل الييا في ىذه العممية من خالل معرفة :
 
مدى نسبة تنالزل الخصم وتراجعو لتحديد مستوى القوة التي قد نكون مضطرين لمجوء الييا  -1

 إلرغامو عمى االستجابة الكاممة لمطالبنا.
 والرجال، في حال قرر الخصم الدخول معنا في مواجية مباشرة. دراسة درجة الخسارة، بالمال -2
النتائج التي يمكن أن تترتب عمى عممية تنازل الخصم، بدون رفع التحدي أمامنا، ومعرفة ما إذا  -3

كان ذلك سيؤدي الى خسارة إحترام أطراف أخرى لنا، أو دفعيا لمتحالف ضدنا وزيادة تسمحيا تحسبًا ألي 
 انبنا.ضغط محتمل من ج

ماذا نربح من الفوز في إمتحان القوة مع الخصم؟ وىل الرىان المطروح يتطابق مع مدار الرىان  -4
 الذي حددناه مسبقًا النفسنا؟ وما ىي االثار السمبية التي يمكن أن تترتب عمى خسارتنا؟
ر السياسي ينطمق، إن ىذه االسئمة تبين لنا عمق العالقة القائمة بين المجازفة وموضوع النزاع. والقرا

ال فقد صفتو كقرار يشكل جزءًا من إستراتيجية  بالضرورة، من فيم الترابط الدقيق بين ىذين العنصرين، وا 
 معينة يجب بموغيا.

ولذا فإن من يمتمك سمطة القرار ال يكتفي باالنطالق، من وجية نظره الذاتية حول تقدير ىذه العالقة 
نما يمجأ، عادة،  الى مصادر أخرى لالطالع عمى رأييا حول الموضوع. ومن النادر وتحديد حجميا. وا 

 جدًا أن يتفرد مسؤول لوحده بإتخاذ قرار ذي أبعاد دولية أو وطنية مباشرة.
ففي الواليات المتحدة، مثاًل، وبالرغم من أن سمطة القرار موجودة بين أيدي رئيس البالد، إال أن ىذا 

د إستشارة الكونغرس، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ومجمس االمن االخير ال يتخذ أي قرار خطير إال بع
القومي، ووكالة المخابرات المركزية، ومجموعة الخبراء واالختصاصيين. فيؤالء جميعًا يساىمون، بشكل 
أو بآخر، في صناعة القرار، االمر الذي ينفي صفة التفرد المطمق عنو. ويتمثل واجب ىذه الييئات 

ي تقديم وجيات نظرىا حول النزاع القائم، أو المشكمة المطروحة، واالثار التي يمكن أن تترتب والدوائر ف
عميو في شتى المجاالت، وقياس نسبة الربح والخسارة حولو. وعمى ضوء ىذه االستشارات يحّدد الرئيس 

 الموقف الواجب إتخاذه.
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لدول االخرى التي يتصف فييا القرار وما يقال عن الواليات المتحدة االميركية ينطبق أيضًا عمى ا
بسمة جماعية ناجمة عن الحكومة كمالكة لصالحية التقرير. وغالبًا ما تعمد الحكومات في البمدان 
المذكورة الى تكوين ىيئة مصّغرة من بين أعضائيا توكل الييا ميمة الدخول في التفاصيل والحيثيات 

 عمى ضوء االعتبارات والوقائع المتوفرة.
 

الطبيعي أن تؤخذ بعين االعتبار في ىذا السياق جممة المعطيات االقتصادية، واالجتماعية،  ومن
والعسكرية، والسياسية، وااليديولوجية ذات الصمة المباشرة بموضوع النزاع، وذلك نظرًا لمترابط الوثيق القائم 

نما باساليب أخرى" عمى حد تعبير كالو  زفيتز وقد يكون القرار مباشرًا بينيا. فالقرار بالحرب ىو "سياسة وا 
 أو غير مباشر.

فالقرار المباشر ىو ذلك الذي تتخذه الدولة الداخمة في نزاع مع دولة أخرى حول موضوع معّين. فينا 
يكون مدار الرىان واضحًا وال يحتاج الى أية تفسيرات إضافية من جانب الدولة المعنية التي تعتبر أن 

 سبب إتصال مدار الرىان بمصالحيا الوطنية الكبرى.عمييا الدخول في المجازفة ب
أما القرار غير المباشر فيو ذلك الموقف الذي تعمن فيو الدولة )أ( عن نيتيا بالتصدي الفوري لمدولة 
)ب( في حال قياميا باالعتداء عمى الدولة )ج( أي أن ىذا نوع من القرار المجّمد الذي يتحول الى حقيقة 

ال بقي بدون واقعة بمجرد حصول ال عدوان من الدولة )ب( عمى الدولة )ج(. والقرار بحاجة لمن ينفذه، وا 
أي أثر. وتتوقف عمى طريقة التنفيذ نتائج ىامة وأساسية، ألن القرار ال يتخذ شكمو الممموس إال عبر 

 التنفيذ.
 

يرتبط بحمقة  وأسموب التنفيذ ىو الذي يؤدي الى إنجاح القرار أو إفشالو وىو عمى درجات. فالمقّرر
ضّيقة من المعاونين المقّربين الذين يريدون عممية التنفيذ من خالل االوامر، والتعميمات التي يوجيونيا 
لمدوائر المختصة. من ىنا ضرورة االنسجام الكامل بين الفريقين: المقّرر والمنفذ ألن عمى ىذا االنسجام 

 تتوقف مسألة فيم االوامر وطريقة تطبيقيا بدقة.
كّون الطرف المنّفذ من كبار الدبموماسيين والموظفين، المدنيين والعسكريين، من ذوي الخبرة والكفاءة ويت

الذين تسمح ليم مسؤولياتيم باالشراف المباشر عمى خط سير التنفيذ ومعالجة أي خمل قد يخرجو عن 
ومية او الجياز االداري المسار المرسوم، أو قد يسّبب إرباكات تؤدي الى نتائج سمبية. فالماكينة الحك
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يتألف من دوائر مختمفة ال تتمتع كميا بمستوى واحد من الوعي والمسؤولية. ولذا يتم، إجمااًل، وضع بدائل 
 عديدة لمتنفيذ تسمح بتالفي أي خطأ في حال وقوعو.

 
رؤيا خاصة  ويمعب الحّيز الذاتي دورًا مباشرًا في المخططات االستراتيجية الكبرى. فالمقّرر يمتمك دائماً 

عن مفيوم المصمحة الوطنية نابعًا من قيمو الشخصية التي يؤمن بيا.فيو قد يرى بأنو صاحب رسالة 
معينة تدعوه ألن يكون ذلك القائد العبقري الذي إختارتو العناية السماوية إلعالء شأن االمة التي يمثميا 

التوتاليتارية. فالقرارات التي إتخذىا كل من وتكريس مجدىا. وىذا ما نراه واضحًا لدى القادة في االنظمة 
ىتمر وموسوليني، وستالين، عمى الصعيد الوطني أو الدولي، لم تكن بعيدة عمى االطالق عن ىذا 

 المنحى.
 

وقد تؤثر جماعات الضغط، والقوى السياسية، عمى طريقة تنفيذ القرار. فيذه القوى قد ال تكون متفقة 
لممقّرر، وترى فييا مجرد حوافز ذاتية لممجد الشخصي ال تمت الى المصمحة مع االستراتيجية العامة 

الوطنية العميا بأية صمة. وىذا امر شائع جدًا في االنظمة الديموقراطية التي نرى فييا تباعدًا في المواقف 
 بين من يمثمون سمطة القرار، وأولئك الذين يخضعون لو.

 
تشريعية، دورًا مؤثرًا في سياق تنفيذ القرار. فالبرلمان، الذي ال كذلك، يمكن أن يمعب البرلمان، كسمطة 

يستطيع منع السمطة التنفيذية من ممارسة الصالحيات التقريرية التي يمنحيا إياىا الدستور، يقدر عمى 
إعاقة عمل ىذه السمطة من خالل حجب الوسائل المادية الالزمة ليا في عممية التنفيذ. كما يمكنو، 

قبة، التأثير عمى القرارات االستراتيجية، وال سيما تمك المتعمقة بإعالن الحرب، أو حالة كسمطة مرا
الطوارئ أو غيرىا. ففي كل ىذه االحوال يستطيع البرلمان عرقمة عمل المقرر ومنعو من التمتع بخيارات 

البرلمان عن المشاركة عدة. ولعل ىذا الواقع ىو ما يفسر عدم قيام المقّرر بأية محاولة من شأنيا إستبعاد 
في القرارات المصيرية. وقد أثبتت التجربة بأن االنسجام بين السمطتين ىو شرط ضروري والزم لبموغ 

 الدولة أىدافيا الكبرى، وأن الخالف بينيما ىو بالعكس المدخل لكل االزمات الوطنية.
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 قواعد المعبة السياسية  -ج
عبة السياسية عن أية لعبة أخرى تفترض وجود طرفين أو أكثر فييا من حيث الشكل ال تختمف الم

يسعى كل منيما لمفوز بالرىان الذي دخل في المعبة عمى أساسو. أما من حيث المضمون فإنو غالبًا ما 
يتم التماثل أو المقارنة بين المعبة السياسية وألعاب الذكاء أو التخطيط كالشطرنج وغيرىا، باعتبارىا العابًا 

 تتطمب مقدرة كبرى عمى حساب االحتماالت لتوّقع تصرفات الخصم الممكنة.
ومع ذلك فان ىنالك فوارق جوىرية بين المعبة السياسية، التي تتخذ فييا قرارات حاسمة وكبرى، وبين 

 المعبة العادية ميما بمغت درجة أىميتيا.
ضعة لرغباتنا الخاصة. ونستطيع ففي المعبة العادية نستطيع التوقف عن المعب متى شئنا ألنيا خا

دائمًا التيرب منيا، عمى ىوانا، حيث ال يمكن ألحد إجبارنا عمى المشاركة فييا إن لم نكن نريد ذلك 
فعاًل. في حين أن المعبة السياسية، وال سيما في حاالت النزاع، ترغم االطراف المعنية عمى الدخول فييا، 

 لحين التوصل الى حل ما.واالستمرار في المعب حتى النياية، أي 
كذلك، فان المعبة العادية ال تخضع لظروف محددة في الزمان والمكان. فنحن قادرون عمى إختيار 
مكانيا وتوقيتيا بحسب رغبتنا، بينما أن المعبة السياسية تكون مقيدة بجغرافية وزمن معين وال نستطيع 

 االبقاء عمييا مفتوحة الى ما ال نياية.
الالعبين السياسيين باختالف االىداف التي يرسمونيا النفسيم إنطالقًا من أوضاع وتختمف مواقف 

 بالدىم الداخمية والقدرات والطاقات المتوفرة ليم.
وعمى الالعب السياسي التمتع بدرجة عالية من ىدوء االعصاب، والتحميل العقالني لممعطيات، 

يعرف كيف يستوعب الحرب االعالمية، والنفسية التي  والمقدرة الفائقة عمى المناورة والخداع. إذ عميو أن
يشّنيا الخصم ضده عبر مختمف وسائل االعالم، واالشاعات، وغيرىا من أساليب التشويش، وأن يمتّص 
الضربات العسكرية االولى في حال تعرضو ليا، وأن يستعمل كل طرق التضميل الى أبعد الحدود ألن 

"إذا كنت غير قادر عمى النجاح، فإن عميك، تجّنب الفشل أو الخسارة، قواعد المعبة االساسية تقول أنك 
 والمحافظة عمى المواقع التي أنت فييا بقدر االمكان".
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وفي ىذا االطار يشير مايمز كوبالند إلى أن "من السذاجة الخاطئة بمكان أن يفسر أي تصريح رسمي 
ناورة شرط أساسي ألي زعيم في المعبة فيو حول السياسة الخارجية بصفاء النية وخموص السريرة، فالم

 .7يظير ما ال يبطن، ويقول شيئًا ويعني بو شيئًا آخر"
وتنطمق المعبة عادة في ما ىو سياسي من التمييز النوعي بين الصديق والخصم. ومفيوم الخصم أو 

االصدقاء أو  العدو يتضمن، عمى مستوى الواقع الممموس، إحتمااًل لمصراع. فنحن ال ندخل في نزاع مع
نما مع اولئك الذين تفصمنا عنيم الخصومة السياسية. فيذه االخيرة ىي أقوى من كل شيء  الحمفاء، وا 
آخر أنيا تمثل أعمى مراحل الخصومة، والسيما عندما تتعمق بتعارض المصالح الوطنية االساسية 

 .8بشكل أو بآخرالخاصة بكل أمة. والنزاع، بحد ذاتو، ىو محاولة لوضع حد ليذه الخصومة 
ويتم الدخول في المعبة بناء عمى قرار واضح يحدد درجة المشاركة، ومكانيا، وزمانيا. فالمعبة ىي في 
الواقع أداة بيد كل امة لتثبيت مكانتيا ودورىا، مثمما ىي الوسيمة التي تعّبر من خالليا عن مفاىيميا 

يديولوجيتيا ر غالبًا ما يرتدي طابعًا قيميًا يعّبر عن ألن ليس ثمة صراع بدون مبرر وىذا المبر  9وا 
التناقض المبدئي، أي الجوىري، مع الطرف اآلخر. فنحن نرد العدوان، ونحاول تثبيت السمم، ونرمي الى 
فرض إحترام قواعد القانون الدولي، والخضوع لمبدأ الشرعية الدولية، ونرفض وصاية اآلخر عمينا، ونيب 

ذلك من الشعارات الكبرى التي تسمح لنا بتعبئة الجماىير بطريقة  لنصرة المظموم أو الضعيف وغير
ال سنكون عاجزين عن إقناع االمة ببذل التضحيات  .10معينة وا 

حكام االستراتيجية التي نّتبعيا، والتي تحتمف باختالف المخطط  ويعتمد نجاحنا في المعبة عمى دقة وا 
ستراتيجية، كما يقول كالوزفيتر "ىي فن إستخدام السياسي، وطبيعة االىداف التي نريد تحقيقيا. واال

المعارك لبموغ اليدف من الحرب" و "الحرب ىي ذلك العمل العنيف الذي يرمي الى إجبار الخصم عمى 
 تنفيذ إرادتنا".

ويحّدد ليوىامون دور االستراتيجية الكاممة "بالتنسيق بين مختمف االستراتيجيات العامة، السياسية، 
والدبموماسية والعسكرية. وأنيا، بعد ضمانيا لوحدة ىذه المسائل، يجب أن تأخذ بالحسبان واالقتصادية، 

                                                   

 . أنظر : مايمز كوبالند: "لعبة االمم"، ترجمة مروان خير، منشورات االنترناشنال، بيروت1
 Carl Schmitt:«La notion de politique»,éd. Calmann- Lévy, Paris 1972, p:66-72. أنظر : 2

 Lucien Sfez: «Critique de la décision», éd. F.N.S.P. paris 1992, p: 24-27. أنظر : 3

 Léo Hamon :«La stratégie contre la guerre»,éd.B. grasset, Paris 1966, p:30. أنظر : 1
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وضع العالم، والحالة الروحية لمشعوب، وحالة الطرف الذي يقوم بالعم، والطرف الذي يجري العمل عنده، 
 .11ودرجة مقاومتو، ومستوى عبقريتو الخاصة"

ر اليدف المختار نزاعًا معينًا. وىي تنطمق من خطة وىذه االستراتيجية ال تتدخل إال عندما يثي
سياسية. فالسياسة تتضمن دائمًا إستراتيجيةمعينة، كوسيمة تقنية لتحقيق بعض االىداف، دون أن تكون 

 أسيرة ليا.
 

وال بد قبل الدخول في المعبة من إجراء حساب دقيق لمختمف أنواع االحتماالت لتقدير حظوظ النجاح 
نقرر عمى ضوئيا الدخول في المعبة أم ال. وىذه مسألة ليست سيمة عمى االطالق. فدراسة الممكنة، التي 

االحتماالت تقتضي معرفة وافية بإمكانيات الخصم، وردود فعمو، والتحالفات التي يمكن أن يعتمد عمييا، 
طالعًا عمى المناخ السياسي  المحيط بو في الداخل مثمما تفترض تقديرًا دقيقًا المكانيات الالعب الذاتية، وا 

والخارج. أي أن عميو أن يحدد بصورة تقريبية المجرى العام لمعبة، والبدائل التي يمكنو المجوء الييا في 
 حال إنحراف المعبة عن المسار الموقع ليا.

 
فالالعب اليجب أن يكون، في أي حال من االحوال، عرضة لممفاجآت الكبرى، ألن مثل ىذه 

 ؤدي بو الى الخسارة، والخروج نيائيًا من المعبة.المفاجآت يمكن أن ت
وفي ىذا االطار، فان مخطط الحرب لدى الالعب تكون مثاًل يجب أن يشمل مجموع الضربات 

ال يكون داخاًل في مغامرة خطيرة.  المتوقعة، وأن يحدد لو أفضل الخيارات لمرد، وا 
العب دائمًا تمك االستراتيجية العقالنية وعمى ىذا االساس، فان أفضل إستراتيجية يمكن أن يتبعيا ال

 التي تسمح لو بالحصول عمى أفضل النتائج، وال سيما إذا ما كان اآلخرون يمعبون بنفس الطريقة.
وتظير نظرية االلعاب عادة "كيف أن قرار المعركة، والتمييز بين اليجوم والدفاع، والغائية السياسية، 

المعارك الممكنة. وكيف أن نتيجة ىذه المعركة تعادل دائمًا  تنتظم كميا في حقل نظري واحد ىو حقل
 .12صفرًا، باعتبار أن ما يخسره طرف معين يربحو الطرف اآلخر"

                                                   

 .49. المرجع االسبق، ص 2
 André Glusksman :«Le discourse de la guerre»,éd. Crasset, Paris 1967, p:123-126. أنظر : 1
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وتنطمق المعبة من نقاط أساسية تحدد العالقة النسبية بين موضوع الرىان والمجازفة لمعرفة ما إذا كان 
ي سبيمو. والمبدأ االول في ىذا المجال ىو ذلك االمر يستحق فعاًل المخاطرة، وبذل تضحيات معينة ف

الذي يقول بأن حجم المجازفة والثمن المترتب عمييا يجب أن يتناسب، او يتالءم مع مدار الرىان. بيد أن 
حساب الخسائر وأىميتيا غالبًا ما يرتبط بالتصور الذاتي لتقدير حجم الرىان الذي نقوم بالمجازفة من 

امًا بان االرواح البشرية ىي أعمى بكثير من المال، فاننا نقبل بالتضحية بيا أجمو. ومع أننا نعرف تم
عندما يتعمق االمر بالدفاع عن مسألة ال يمكن قياسيا، كالمكانة، والكرامة الوطنية، االمر الذي يطرح 

نقبل درجات معينة لممخاطرة. فخسارة قطعة من االرض مثاًل تبرر، برأينا، خسارة بشرية محّددة. ونحن 
بسيولة أكبر التضحية بعدد أىم من االرواح عندما يتعمق االمر بالسيادة واالستقالل، إذ تصبح المقارنة 
عقيمة في ىذه الحالة. وليس ىناك من العب سياسي واحد يتردد لحظة واحدة بالمجازفة بكل ما يممك 

 عندما تطرح القضية عميو بعبارات البقاء والفناء، والوجود والالوجود.
ويمعب عنصر الزمن دورًا ىامًا في تطور درجة المخاطرة أو تراجعيا. فمع مرور الوقت نستطيع 
إكتشاف مدى التأييد الذي يمقاه، أو بالعكس مدى التنديد من قبل الرأي العام، الداخمي والخارجي، 

تراتيجية وكم من بالمبادرة التي إتخذناىا. وىو عنصر ال يمكن تجاىمو إطالقًا في المعبة السياسية االس
 االحداث التاريخية، والقضايا المعقدة، لم تجد حاًل ليا إال بعد فترة من الزمن.

ويبقى فيم االستراتيجية السياسية ناقصًا إذا لم نأخذ بعين االعتبار مسألة السموك السياسي. فيذا 
ستيعابيم االخير ىو الذي يحدد لنا مستوى وعي الالعبين السياسيين، ومقدرتيم عمى التخط يط، وا 

 لمظروف المحيطة بيم عمى مختمف الصعد، كما نرى في ما يمي.
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 تمارين:

 ها من العمىد الثاني: سبما ينامىد األول مع عاإلجابت الصحيحت من الخنر ا

 الحرب الخاطفت 

 

 o لينين 

 حرب العصاباث 

 

 o كالوزميتر 

 

 الحرب بعيذة األمذ  o هتلر 

 المىاجهت المباشرة 

 

 o ماوتس كىنغ 

 

 :الصحيحةاإلجابة 

 هتلر ← الحرب الخاطفت 

 لينين ← الحرب بعيذة األمذ 

 كالوزميتر ← المىاجهت المباشرة 

 ماوتس كىنغ ← حرب العصاباث 
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 السموك السياسي -3
 الكممات المفتاحية: 

 .مشكالت السموؾ السياسي –عناصر السموؾ السياسي  –مفيوـ السموؾ السياسي 

 
 الممخص:

أنماط وأشكاؿ إف السموؾ اإلنساني ىو أساس عمـ السياسة ومبرر وجوده، واإلنساف ىو الذي يحدد 
 .السمطة التي تحكـ المجتمعات البشرية، وىو الذي يسمح بتصنيفيا بحسب المعايير النظرية المعروفة

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارؼ الطالب بمسألة السموؾ السياسي. 
 تحديد مفيوـ السموؾ السياسي وعناصره ومشكالتو. 
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 الفقرة االولى : مفهوم السموك السياسي

مف شؾ عمى االطالؽ بأف السموؾ االنساني ىو أساس عمى السياسة ومبرر وجوده ألف السياسة  ما
في نياية المطاؼ، ال يمكف أف تأخذ حقيقتيا الممموسة إال عبر االفراد الذيف تتوجو الييـ، في جوىرىا. 

ذا االخير ىو وليس ىناؾ مف عمـ سياسة فعمي يمكف فيمو بصورة مادية إف لـ يكف محوره االنساف. في
الذي يحدد انماط وأشكاؿ السمطة التي تحكـ المجتمعات البشرية، وىو الذي يسمح بتصنيفيا بحسب 

 المعايير النظرية المعروفة.
وممارسات االنساف ككائف حّي داخؿ المجتمع، وما يعّبر عنو مف مواقؼ مختمفة، كالوالء أو 

دّد، إنما تعكس سموكًا سياسيًا معينًا. وأحكاـ القيمة التي المعارضة، واالستسالـ أو القتاؿ، والتساىؿ والتش
نصدرىا عمى االنساف إنما ىي، في الواقع، تصنيفات سموكية. فعندما نحّدد معنى نظاـ مف االنظمة، 
ونسبغ عميو صفة معينة، كالقوؿ بأنو ديموقراطي أو ديكتاتوري، فإنما نعني بذلؾ واقعًا سموكيًا قبؿ كؿ 

 شيء.
يمكف تحديد السموؾ السياسي؟ وما الذي يدفع االنساف لمتصرؼ، بشكؿ معيف؟ إف االجابة لكف كيؼ 

 عمى ذلؾ تمثؿ معضمة ال يمكف حميا بسيولة.
ولكف، ولتجاوز ىذه الصعوبات التحميمية، فإف ال بّد مف القوؿ بأف فيـ السموؾ السياسي ال يمكف أف 

د التي تظير الى العمف في سياؽ إجتماعي عاـ. فالسموؾ يتـ إال إنطالقًا مف التركيز عمى تصرفات االفرا
 السياسي الفردي ىو ظاىرة مجتمعية، وليس ظاىرة شخصية منعزلة.

، évènement، والحدث situation، والوضع comportementويربط مرسيؿ بريمو بيف السموؾ 
تعّبر عف نفسيا مف خالؿ  . فبرأيو أف القوى السياسية الفردية والجماعية، إنماtempéramentوالطبع 

أفعاؿ إنسانية. وىي في مسيرتيا نحو السمطة تالقي مجموعة مف الظروؼ التي يكوف عمييا قبوليا أو 
التصدي ليا. وىذه االوضاع المحيطة بالقوى المذكورة ىي التي تخمؽ الحدث. والحياة السياسية ىي 

ى الصفة النوعية لمحدث باعتباره ذلؾ االمر سمسمة متواصمة مف االحداث. لكف ال بد مف االشارة ىنا ال
الذي يقمب الوضع القائـ. وكي يكوف ثمة حدث. فانو يجب أف يكوف ىناؾ تعديؿ جوىري عمى بنية 

 المجتمع. مف ىنا القوؿ بتراتبية أحداث تتراوح بيف أزمة الحكومة وأزمة المجتمع مرورًا بالنظاـ والدولة.
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ذا ما كاف الوضع والحدث يشكال ف عوامؿ اجتماعية لمسموؾ، فاف الطبع ىو الصفة الظاىرية لو. وا 
الجسدية التي تكّوف شخصية الفرد. وفي الطبع يمكف التمييز، -والطبع ىو مجموعة المعطيات النفسية

عمى المستوى الجسدي، بيف المواصفات العامة كالعمر، والجنس، والموف، والعرؽ، والمواصفات الفردية 
فات الناجمة عف البيئة كالتربية، وىي كميا معطيات ليا تأثير كبير عمى السياسة. كالوراثة، والمواص

وتنقسـ الطباع الى أشكاؿ عديدة تسمح بالحديث عف تصنيفات متباينة كالطبع المحافظ، أو االصالحي، 
 أو الثوري، أو االقتصادي الخ...

 
جية وىو الجواب المباشر الذي يبديو والسموؾ ينجـ عف الطبع، ويخضع لتأثير البيئة والعوامؿ الخار 

 الطبع تجاه الوضع والحدث.
مف الناحية الذاتية، السموؾ ىو طريقة معينة في التصرؼ. ومف الناحية الموضوعية ىو مجموعة 
االفعاؿ الخارجية التي تبرز مف خالليا الشخصية االنسانية. وىناؾ فرؽ بيف السموؾ والموقؼ. فيذا 

 .1راديًا، أي أنو نتاج التفكير المسبؽ، في حيف أف السموؾ يكوف غريزياً االخير يتضمف عنصرًا إ
 

سكسونية أف السموؾ ىو نوع مف المقاربة لمنظاـ إنطالقًا مف التصرفات  –وتعتبر المدرسة االنجمو 
االجتماعية المعني بيا الفرد السياسي. أي أنو دراسة إجتماعية لمتصرفات الجماعية الموجية مف قبؿ 

السمطة في مجتمع كمي. ويقع التصرؼ أو السموؾ السياسي في المحيط الذي تدور فيو التفاعالت خطاب 
المؤثرة، واالسئمة، والدعـ، واالحتجاجات وغيرىا مف أشكاؿ التعبير السياسي. ويشكؿ السموؾ االنتخابي 

 –وى البيئوي ميدانًا خاصًا لعمـ االجتماع السياسي أنو يتمحور حوؿ مستوييف مف التحميؿ: المست
الجغرافي الذي يظير توزيع االصوات، مثاًل، عمى صعيد الدائرة االنتخابية، والمستوى النفسي الذي يقّدـ 

 المعمومات، إنطالقًا مف الوحدات الفردية، عف طريؽ التحقيؽ، والمحادثة، والمقابمة غير الموجية.
تي تمجأ الى التحميؿ االحصائي كوسيمة المستوى االوؿ مف التحميؿ يتمّيز بتطور اآللة المنيجية ال

تسمح بمراقبة النتائج االنتخابية بسيولة فائقة. بينما يتشكؿ المستوى الثاني مف التحميؿ مف المواقؼ 
والحوافز، أي أنو يدخؿ مباشرة في الميداف الثقافي. فالمواقؼ السياسية تنجـ عنسياؽ طويؿ مف التأثيرات 

 الثقافية.
 

                                                   

 .494-489. أنظر، بريمو، المرجع السابؽ، ص 1
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ياسية، في النظاـ السياسي، العنصر االكثر فرادة عمى المستوى الوطني والمناطقي. وتمثؿ الثقافة الس
فيي كذاكرة منيجية تبرىف عف حساسية ىامة تجاه التاريخ، أي تجاه التيارات البنيوية وعبر القومية 

ب التي الكبرى. وىي تفسر الفروقات القائمة بيف االحزاب التي تنتمي لتيار سياسي واحد، وتبّيف االسبا
 .2تجعؿ المؤسسة التشريعية ، مثاّل، تتصرؼ في بمد ما بشكؿ مغاير عنو في بمد آخر

وتتعمؽ الثقافة السياسية ببنيات السمطة والسيطرة في مجتمع معيف. وىي طريقة في التفكير يجب 
سمطة تعمميا. ومف بيف المفاىيـ التي تشكؿ الثقافة السياسية ىناؾ التحقؽ مف الخصومات، وبنيات ال

والسيطرةف وتماثؿ القيـ والمعايير السياسية. فالسموؾ السياسي ينجـ بالدرجة االولى عف ثقافة نابعة مف 
 .3المحرضات، والمواقؼ، والتصرفات، والىراء وغير ذلؾ

 
تعريفًا لمثقافة السياسية يتطابؽ كميًا مع المواقؼ: "فاالفراد  Verbaوفربا  Almondويعطي ألموند 

حوافز معينة يردوف بحسب مواقفيـ وطبقًا لنموذجيات أو أدوار. وتسمى ردود الفعؿ ىذه المتأثريف ب
تصرفات. وتظير التصرفات السياسية، في المجتمعات الصناعية الميبرالية، مف خالؿ عدد محدد مف 
الظواىر تتمحور حوؿ النظاـ االنتخابي، أي مف خالؿ االجراء الذي يقوـ بواسطتو الخاضعوف لمنظاـ 

 .4بتعييف ممثمييـ وحكاميـ"
 

وتبدو دراسة التصرؼ السياسي كأرضية صالحة لتطبيؽ التقنيات الكمية التي يخضع إختيارىا، 
مكانية إستخداميا لطريقة جمع وتحميؿ المعطيات. إال أننا ال نستطيع تحديد بنية ىذا التصرؼ إال مف  وا 

حظة، أي المستوى الثقافي الذي يضـ المواقؼ، خالؿ النزوؿ الى أعماؽ الواقع االجتماعي الخاضع لممال
والقيـ، والذاكرة الجماعية. فالبحث عنأسس التصرفات أو السموكيات المراقبة يجبرنا عمى العودة الى القيـ 
االساسية لمنظاـ االجتماعي ولتاريخو. ومف خالؿ البحث بيف مختمؼ مستويات الواقع االجتماعي 

 .نستطيع فيـ معنى ىذه السموكيات
 

                                                   

 . أنظر :1
 Daniel-Louis Seiler : «La politique comparée» éd. Armand colin,paris 1982, p:158 
 .151. نفس المرجع، ص 2
 .152. نفس المرجع، ص 1

265 



 

ففي المجتمعات التي تكوف فييا الجماعات والطبقات االجتماعية متميزة عف بعضيا البعض بوضوح، 
فإف تصرفات األفراد، والقيـ التي يشاركوف فييا، واالعماؿ الثقافية التي ينتجونيا، تبرز العالقة اليومية 

متباعدة بمقدار ما تكوف العالقات لمجماعة أو الطبقة التي ينتموف الييا. وبمقدار ما تكوف ىذه التصرفات 
داخؿ الجماعة أو الطبقة تتسـ بسمة تنازعية. فالثقافة الوطنية، التي يفترض مشاركة كؿ فرد فييا، ليست 

 في أغمب االحياف سوى االنعكاس لثقافة الطبقة السائدة أو المسيطرة.
 

ختيار الفرد، كوحدة إختيارية لمتحميؿ السموكي، ال يعني تجاىؿ  وجود المؤسسات التي ال يمكف اف وا 
تقوـ بمعزؿ عف االفراد الذيف يديرونيا ويتولوف شؤونيا. ولذا فإف تحميؿ المؤسسات يجب أف يتـ وفقًا 
لسموؾ األفراد. فالمؤسسات ىي بحد ذاتيا أنظمة مسمكية، وأنظمة عمؿ ال تستطيع الوجود بدوف االفراد 

ا ال نستطيع تخيؿ وجود السموؾ السياسي بعيدًا عف شبكة الذيف يؤدي تصرفيـ الى إنشائيا.كذلؾ فانن
 العالقات التي تقوـ بيف االفراد والتي تكّوف ما نسميو بالمؤسسات السياسية.

وال يمكف عزؿ السموؾ السياسي عف االشكاؿ االخرى لمسموؾ االجتماعي. فالسموؾ السياسي ىو، في 
داري، وقضائي، يتع مؽ، بسبب صفتو الخاصة، بصنع السياسة العامة الوقت نفسو، سموؾ إنتخابي، وا 

 لممجتمع، وتجنيد األفراد لمعمؿ في المؤسسات السياسية.
ويختمؼ السموؾ مف مؤسسة ألخرى، فالسموؾ الذي يحدث مثاًل في المؤسسة القضائية، أو االمنية، 

سات جميعًا ترتكز ىو غير السموؾ الذي يتـ في المؤسسة االقتصادية أو االجتماعية.ومع أف ىذه المؤس
عمى جوىر سياسي نابع مف طبيعة النظاـ واآلواليات التي تحدد سيره وسموكو، إال أف ىناؾ مؤسسات 
نشعر فييا بوطأة "السياسي" أكثر مف المؤسسات االخرى. فنحف ال يمكف أف ننظر الى السموؾ الذي يتـ 

ة أو البرلماف إال مف زاوية سياسية داخؿ المؤسسة التنفيذية، أي الحكومة، وداخؿ المؤسسة التشريعي
بالدرجة االولى، بينما نتقبؿ بسيولة أكبر التطمع الى المؤسسات الصحية، أو الزراعية، أو االجتماعية 

 وغيرىا مف زاوية االختصاص، والميداف الذي تتوجو اليو.
ا نرى في الفقرة والواقع أف السموؾ يتحدد بجممة مف العوامؿ االجتماعية، والحضارية، والشخصية كم

 التالية:
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 الفقرة الثانية : عناصر السموك السياسي
إف المقصود بالعناصر ىنا ىو تمؾ العوامؿ التي تترؾ تأثيرىا المباشر عمى السموؾ االنساني، وىي 
تتحدد باالطار االجتماعي، والحضاري، والشخصي، أي ما يشكؿ البيئة العامة لنمو شخصية الفرد 

أف االنساف، ككائف إجتماعي، يجد نفسو مجبرًا عمى إقامة عالقات مع أقرانو. وسموكو  وتطورىا. والواقع
ىو إنعكاس في معظـ االحياف ليذه العالقات. إال أف العالقات االجتماعية ليست كميا عالقات سياسية، 

 بالرغـ مف سيادة العنصر السياسي وسيطرتو عمييا.
جتماعي والتداخؿ بينيما يجعؿ االنطالؽ مف إعتبار بيد أف حتمية العالقة بيف ما ىو سياسي و  ا 

االنساف كعامؿ سياسي كأفضؿ وسيمة لتحميؿ السموؾ السياسي. وىذا يعني أف القالب االجتماعي لمسموؾ 
البشري، بما في ذلؾ النشاط السياسي، يتألؼ مف أعماؿ وأفعاؿ متشابكة ومتداخمة في بعضيا البعض 

 بحيث يصعب الفصؿ بينيا.
 

ف نفيـ االنساف، بصفتو االجتماعية، إنطالقًا مف الزاوية السياسية التي تبّيف لنا مدى خضوعو فنح
حترامو لمسمطة القائمة في المجتمع السياسي، مثمما نفيـ صفتو السياسية إنطالقًا مف  لالنظمة والقوانيف وا 

يعيش فيو، والحفاظ عمى  ىذه االجتماعية التي تسمح لو، بالمشاركة مع أقرانو، بتطوير المجتمع الذي
مؤسساتو العامة. وليس ىناؾ مف إنساف سياسي خارج االطار االجتماعي كما أكد عمى ذلؾ أرسطو. 
فالعالقات الشخصية لالنساف، أو باالحرى القالب االجتماعي الذي يعيش فيو ىو الذي يمنح سموكو العاـ 

 وسموكو السياسي صفة مميزة.
 

سموؾ السياسي عمى مستوييف : المستوى العمودي الذي يتشكؿ مف وتبرز ىذه الصفة المميزة لم
عالقات االنساف بالجماعة المحيطة بو، والمستوى االفقي الذي يكّوف الطبقة االجتماعية التي ينتمي الييا 

 والتي ترسـ أطر العالقات بيف االفراد والجماعات.
 

ت االجتماعية في مفيوميا البسيط ىي تمؾ واالنساف في الحالتيف يقوـ بدور إجتماعي معيف. فالعالقا
الروابط التي تقوـ بيف االفراد. والسموؾ العاـ يتضمف بالضرورة ىذه العالقات إذ ال يمكف تحديد السموؾ 
عمى المستوى الفردي إال بالمقارنة مع الطرؼ اآلخر. فسموكنا ىو دائمًا تصرؼ معيف نتخذه حياؿ أمر 

 .ما ناجـ عف فعؿ أو إرادة اآلخر
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واالنساف االجتماعي يتحّدد بالدور الذي يقوـ بو. ولذا فغننا نتحدث عف دور االب في عائمتو، والمعمـ 
بيف طالبو، والمسؤوؿ في مؤسستو ألخ. إال أف ىذا الدور ليس آحادي الجانب. فاالب أو المعمـ أو 

ما يؤدي بنا الى شبكة المسؤوؿ لو أيضًا عالقات آخرى، وأدوار إضافية، الى جانب دوره االساسي، م
 معقدة جدًا مف االدوار المتداخمة في بعضيا البعض.

 
ويخضع الدور لسمسمة مف البواعث أو المحرضات التي تطمؽ السياؽ المولد لمسموؾ، والتي ىي عبارة 
قتصادية، وثقافية. فالمتغّيرات الديموغرافية كالسف والجنس تسمح باالحاطة  عف متغيرات ديموغرافية، وا 

رجة تكامؿ االفراد مع النظاـ السياسي. والمتغيرات االقتصداية كالمينة، والعائدات تمعب دورًا مباشرًا في بد
 .5تحديد الوعي الطبقي. والمتغيرات الثقافية تظير تأثير العقائد والتراث عمى سموؾ االفراد السياسي

بدؿ المعطيات أو الظروؼ. فالدور والعالقات المؤدية لنشوء الدور ليست ثابتة ونيائية. فيي تتبدؿ بت
الذي يقوـ فيو فرد أو جماعة بأداء معيف، قد يتحوؿ بعد فترة وجيزة مف الزمف الى دور ثاف معاكس لالوؿ 
تمامًا. وىذا ما نمحظو بوضوح عمى المستوى السياسي. فكـ مف رجاؿ طبقة حاكمة يتحولوف مف دعـ 

دور الذيف يطمحوف الى القياـ بو. وتبّدؿ االدوار يؤدي السمطة الى معارضتيا السباب ذاتية تتعمؽ بال
بالضرورة الى تعديؿ في السموؾ. فانتقاؿ االفراد مف جماعة سياسية الخرى يحتـ عمييـ التكّيؼ مع 
عادات وسموؾ ىذه الجماعة والتقّيد بتعاليميا. وما يقاؿ عف الجماعة يمكف أف يقاؿ أيضًا عف الطبقة 

ديدة. ومع أننا ندرؾ تأثير بعض التباينات التي قد توجد بيف مختمؼ الجماعات التي قد تشمؿ جماعات ع
التي تشكؿ طبقة معينة عمى السموؾ العاـ ليذه الطبقة إال أف ىذا السموؾ ال يمكف أف يخرج، إجمااًل، 

 .6عف التصورات الفكرية واالجتماعية ليذه الطبقة
االولى بغّض النظر عف مستوى تطور ىذه الحضارة. وسموؾ األفراد والجماعات ىو حضاري بالدرجة 

والحضارة ىي ذلؾ االطار العاـ الذي يضـ في طياتو كافة مظاىر  حياتنا اليومية بما في ذلؾ السموؾ 
السياسي. ونحف ال نستطيع إطالقًا فيـ ىذا السموؾ السياسي ما لـ ندرسو مف الزاوية الحضارية، ونحدد 

                                                   

 . أنظر :1
 Daniel-Louis Seiler : «comportement politique comparé» éd. Économica, paris 1985, p: 58. 

، ص 1963. حػوؿ العامػؿ االجتمػاعي أنظػػر ىػاينز يػوالو: "فػػف السػموؾ السياسػي"، منشػػورات دار اآلفػاؽ الجديػدة بيػػروت 2
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الوسع شمواًل. وىذه المعالجة ىي التي تسمح لنا بإقامة المقارنة بيف سموكنا مكانو في المحيط الحضاري ا
 السياسي وبيف السموؾ السياسي في حضارة نامية تفسح في المجاؿ أماـ سموؾ مغاير كميًا؟

 
ومع أف ثمة تشابيات كبرى بيف بعض مظاىر الحضارة في المجتمعات المختمفة، كممارسة نفس 

س االلعاب الرياضية، أو قياـ قواسـ مشتركة بيف بعض العادات، إال أف ىذا ال الطقوس الدينية، أو نف
يعني أف ثمة تطابقًا حضاريًا عمى المستوى الكمي والشامؿ. فتنوع الحضارات المعاصرة أمر معروؼ، 

 ويظير جميًا في الممارسات السياسية والسموكيات االجتماعية.
 

سي حوؿ تحديد آثار التراكـ المعرفي في عممية التحوؿ ويتمحور التحميؿ الحضاري لمسموؾ السيا
والتّبدؿ االجتماعي. فالنماذج الحضارية في السموؾ السياسي ىي مف نتائج ىذا التراكـ بالدرجة االولى. 
ولذا فاننا نتحدث عف حضارة ديموقراطية في البداف المتطورة ذات التاريخ العريؽ في ىذا النوع مف 

عف ممارسة سياسية متسمطة في مجتمعات كاف االستبداد دائمًا السيد المطمؽ فييا.  الممارسة، كما نتكمـ
ولذا فإف التباينات بيف حضارة وأخرى تمعب دورًا ىامًا في تقرير طبيعة السموؾ السياسي، الفردي، والعاـ. 

 معيف. وعمى الباحث أف يأخذ ىذه التباينات دائمًا بعيف االعتبار كأمثمة تبرىف عف سياؽ سموكي
والحضارة ليست شيئًا ثابتًا يتمتع بالجمود بؿ ىي أمر متحرؾ يتميز بدينامية مستمرة. وىذه الدينامية 
ىي التي تفسر التحوالت التي تطرأ عمى النشاط السياسي بحسب تطور المراحؿ الحضارية، وىي التي 

نسبية تتعمؽ بعمؽ النتائج  تجعؿ مف مستويات التقييـ التي نحكـ بموجبيا عمى السموؾ السياسي مسألة
 .7التي يتركيا ىذا السموؾ عمى التطور االجتماعي

 
والسموؾ ليس شيئًا قائمًا بحد ذاتو، ضمف االطر االجتماعية والحضارية، بمعزؿ عف الشخصية 
االنسانية. فالسموؾ ىو الوجو الظاىري الممموس ليذه الشخصية التي يصعب عمى الباحث في معظـ 

الدخوؿ الى مكنوناتيا العميقة المتعمقة باالحاسيس والمشاعر. وىناؾ دائمًا أساس شخصي االحياف 
 لمسموؾ السياسي.
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فالدوافع الشخصية، الواعية وغير الواعية، ىي التي تحدد الى مدى بعيد المواقؼ التي يتخذىا األفراد 
ر الوسطي القائـ بيف البواعث عمى المستوى السياسي وغيره. والمواقؼ ليست، في النياية، سوى المتغيّ 

والتصرفات. وىذا المتغّير ىو الذي يسمح لنا بفيـ إختيار الفرد ليذا السموؾ أو ذاؾ. والموقؼ، بحد ذاتو، 
ىو إستعداد عقمي وعصبي يستمد تنظيمو مف التجربة ويمارس تأثيرًا موجيًا وديناميًا عمى ردود فعؿ الفرد 

 .8متعمقة بوتجاه كؿ االشياء، وكؿ االوضاع ال
والسموؾ السياسي يتجاوب بسرعة مع المتطمبات الناشئة عف العالقات الشخصية، واالىداؼ والقيـ 
المشتركة. ولذا، فإف عمـ النفس االجتماعي يعتبر بأف المواقؼ تدخؿ في سمسمة مكونة، عمى الصعيد 

متعمقة بالثقافة، وعمى الصعيد النفسي، مف القيـ المتعمقة بالثقافة، وعمى الصعيد النفسي، مف القيـ ال
 .9النفسي، مف البواعث، وعمى الصعيد العضوي، مف الحاجات

 
يديولوجي، أي عف نظاـ القيـ التي يمكف إعتمادىا كمبادئ  والمواقؼ ال يمكف فصميا عما ىو ثقافي وا 

ستقرارًا. في دراسة االساس الشخصي لمسموؾ السياسي. ونظاـ القيـ ىو اكثر مركبات السموؾ السياسي إ
فالناس يميموف عادة لمتصرؼ، عمى ضوء قيميـ الذاتية، بطريقة منتظمة يمكف التنبؤ بيا مسبقًا في 
السياسة وخارجيا. مع ما نعرفو عف قيـ الشخص صاحب السموؾ. ولذا فإنو يمكف القوؿ باف القيـ 

مظير آخر مف  الشخصية العميقة الجذور تعرب عف االساس الشخصي لمسموؾ السياسي أكثر مف أي
 مظاىر الشخصية.

والفرد ىو إبف بيئتو يكتسب خواصيا، ويتبنى قيميا العامة ويضفي عمييا صفة ذاتية بحيث تصبح 
قيمو الشخصية. إال أف ىذا اليعني إطالقًا أف ثمة سموكًا موحدًا في بيئة سياسية متحدة. فالتنوع الكبير 

عية ىو الذي يمنحيا تمؾ الدينامية الضرورية لمتطور في السموكيات الشخصية داخؿ نفس البيئة االجتما
 الحضاري العاـ. والفرؽ بيف السموكيات الفردية يتطابؽ مع الفروؽ القائمة بيف البيئات المختمفة.

ويمثؿ السموؾ السياسي رد فعؿ، عمى المستوى الشخصي أو الفردي، تجاه امر محدد ناجـ  عف 
الجماعي، عماًل منظمًا مف قبؿ سمطة قادرة عمى ممارسة الرقابة  باعث معيف. مثمما يمثؿ، عمى المستوى

ستخداـ االرغاـ كوسيمة لتوجييو في منحى محّدد إذا إقتضى االمر ذلؾ.  عميو وا 
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وتعكس الشخصية الدور الذي يتمكف الفرد مف القياـ بو باعتباره رىنًا بقدرات الشخص الذاتية. مف ىنا 
ف الدور العادي الذي يقوـ بو عامة الناس في المشاركة بالقرار السياسي التمييز في السموؾ السياسي، بي

عف طريؽ االقتراع، وبيف الدور الذي تقوـ بو القمة المسؤولة، او الطبقة المسيطرة عمى مقاليد الحكـ لجية 
 .10صنع القرار السياسي العاـ الذي يوجو المجتمع، وينظـ أموره

 
 الفقرة الثالثة : مشكالت السموك

إف سموؾ الفرد، عمى المستوى السياسي، كتصرؼ نابع مف الذات يطرح جممة مف المعضالت التي 
 تتعمؽ بالبواعث، وبالتحميؿ، لمعرفة الدوافع الكامنة وراء الموقؼ الذي يتخذه الفرد إزاء حدث معيف.

 
ية التي ومف المعروؼ أف االنساف ىو كائف عقالني بالدرجة االولى يختار مواقفو عمى ضوء الغا

يسعى الييا، والوسائؿ المتوفرة لديو لتحقيقيا. وىو يقوـ بذلؾ إنطالقًا مف رغبتو بالحصوؿ عمى أكبر قدر 
مف المنفعة بأقؿ جيد ممكف. وىذا أمر طبيعي، ألف ليس ثمة مف إنساف يمكف أف يقدـ عمى عمؿ ما إذا 

ي عمـ النفس االجتماعي. وقد أكّد ماكس لـ يكف يتوخى منو فائدة معينة، كما ترى ذلؾ المدرسة النفعية ف
عمى ىذه المسألة بجعمو عقالنية إختيار الوسائؿ المفتاح االساسي لفيـ الدينامية  Max Weberويبر 

، الذي إقترح، Macour olsonالرأسمالية. وشاركو في ىذه النظرة االقتصادي االميركي ماكور أولسوف 
 جديدة. تحت إسـ الفردية المنيجية، رؤية منفعية

والواقع أف ىذا الموقؼ النفعي في السموؾ الفردي يتطابؽ مع القيـ السائدة في المجتمعات الصناعية، 
الميبرالية الغربية، التي يتمحور نظاـ القيـ فييا حوؿ مفيوـ الكمفة/الربح، في حيف أنو ال يشكؿ قاعدة 

جتمعات النانية مثاًل يتركز حوؿ . فالسموؾ السياسي في الم11صالحة لمتطبيؽ في المجتمعات االخرى
قضايا، مختمفة كميًا عف تمؾ الشائعة في المجتمعات المتطورة، تتسـ بتصورات جماعية ذات منحى 

 وجداني بعيد الى حد كبير عف المضموف المادي الذي يشكؿ صمب إىتمامات المجتمعات الصناعية.
 

مجتمع معيف، فاف الفروقات القائمة بيف  وبما أنو ال يمكف فصؿ السياسة، وبالتالي السموؾ عف قيـ
المجتمعات المذكورة تقودنا لمقبوؿ بالنتيجة القائمة بأف التصرفات التي تحكـ مواقؼ الناس فييا ليست ىي 
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نفسيا. مف ىنا صعوبة المقارنة بيف السموؾ السياسي، الجكاعي والفردي، بيف ىذيف النمطيف مف 
ظامو الثقافي الذي يحّدد لو فيمًا معينًا لممشكالت التييواجييا، المجتمعات، ال سيما وأف لكؿ منيما ن

االمر الذي يؤدي بنا، بطبيعة الحاؿ، الى االقرار  بخصوصية نوعية لكؿ مجتمع، وخضوعو لبواعث، 
ومحرضات سموكية نابعة مف واقع المجتمع ذاتو، والمؤثرات الداخمية والخارجية التي تتدخؿ في عوامؿ 

 تطوره.
 

ت السموؾ السياسي عديدة ومتشعبة، وتتوزع برأينا، عمى مستوييف أساسييف: موضوعي ومشكال
ومنيجي، فعمى المستوى الموضوعي، نرى بأنو ليس مف السيؿ دائمًا الحكـ بإيجابية أو سمبية سموؾ 
معيف إال مف خالؿ عممية قياس، ومقارنة دقيقة بيف الخاص والعاـ. إذ يصعب، في حاالت كثيرة، 

ط قواعد ثابتة في ىذا المجاؿ، والتسميـ بيا بصورة نيائية، طالما أف االنساف صاحب السموؾ ىو إستنبا
كتمة مف االحاسيس والمشاعر، وخاضع لجممة مف المؤثرات النفسية، والمادية، والفكرية، واالجتماعية 

لعامة المحيطة وغيرىا، وىي كميا عناصر ذات طابع قيمي وجداني، أكثر منيا مادي بحت. والتطورات ا
باالنساف مف كافة الجوانب قد تجبره، في كثير مف االحياف، عمى تبديؿ قناعاتو المسمكية بسرعة فائقة. 
والحاؿ أف ىذا األمر يخمؽ لدى الباحث مشكمة مف نوع جديد ىي: إمكانية تبدؿ الموقؼ المدروس أثناء 

 إخضاعو لمبحث والتحميؿ.
 

ت السموؾ السياسي التي تنتج عف عمميات المراقبة واالختيار وعمى المستوى المنيجي، فاف مشكال
والمراقبة، بمعناىا العاـ، ىي نمط مف السموؾ يترتب عميو إعطاء أشكاؿ معينة مف المعاني لميدؼ 
موضوع المراقبة، كما ىي الحاؿ مع االـ التي تراقب طفميا، أو المعمـ الذي يراقب تالمذتو في الصؼ أو 

 الممعب وغير ذلؾ.
نما ترتكز عمى خطة عممية دقيقة لتجنب الوصوؿ الى أخطاء في  والمراقبة ليست عماًل عشوائيًا، وا 
النتائج.فالمراقبة تأتي خاطئة،كما نعمـ،عندما نعطي اليدؼ المراقب معنى خاطئًا بسبب سوء في الفيـ أو 

 التقدير الذاتي مف جانب المراقب.
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الوسائؿ الالزمة ليا. فمراقبة أي نمط مف انماط السموؾ وتعتمد إيجابية المراقبة عمى مدى توفر 
السياسي يتطمب عماًل منظمًا يقوـ عمى عنصري الوقت والماؿ. وبدوف ىذا االمر االخير، أي الماؿ، 

 يكوف مف الصعب جدًا عمينا إيجاد فريؽ البحث الالـز لمتفرغ لدراسة المسألة المطروحة.
ياسي ىي عممية صعبة ومعقدة جدًا. فدراسة صغيرة تحتاج دائمًا ومف المعروؼ بأف مراقبة السموؾ الس

 الى وقت طويؿ، ناىيؾ عف التحاليؿ الكبيرة التي تتطمب عدة سنوات لمتوصؿ الى نتائج ممحوظة.
 

ولمحصوؿ عمى مثؿ ىذه النتائج التي يمكف إعتبارىا كقوانيف عامة لمسموؾ، فاف عمينا تكرار التجربة 
ا لعممية إختبارية، ألنو وبدوف عدد كبير مف التجارب المكررة يكوف مف عدة مرات، أي إخضاعي

 المستحيؿ عمينا إثبات صحة أو خطأ أي أمر مف االمور.
 

إال أف صعوبة التجربة السموكية في المجاؿ السياسي تنبثؽ مف حركية الواقع السياسي وتفاعمو. فنحف 
لقياـ بو ضمف نفس المعطيات الثابتة، االمر الذي ال نستطيع، غالبًا، التحكـ بظروؼ االختبار، وال ا

يخمؽ لدينا معضمة ذات طبيعة منيجية. لكف، ومع كؿ ذلؾ، فاف قيمة االختبار في أبحاث السموؾ 
السياسي ىي أنو يؤدي دائمًا الى توفير بيانات جديدة، أو معمومات حديثة. وعمى التحميؿ السموكي تجنب 

واالعتماد، بالنظر الى صعوبات وسائؿ المراقبة المباشرة، عمى اآلراء، المبالغة في تقدير المعمومات، 
والمالحظات، والتقارير الشفيية لمسموؾ، وباالضافة لذلؾ، فإنو قد تكوف لممالحظات الحسية نتائج عمى 

 سموؾ المراقبة.
ف كانت صغيرة، ألنيا  قد وال يستطيع الباحث في السموؾ السياسي تجاىؿ دور المؤسسات حتى وا 

تكوف عنصرًا ىامًا في النظاـ السياسي. فمف الناحية النظرية يمكف دائمًا إعتبارب أية وحدة لمتحميؿ 
 .12السياسي كنظاـ مسكمي عمى عالقة بأنظمة العمؿ المسمكي االخرى

وتبقى مشكمة التغّير بفعؿ عنصر الوقت أو الزمف مف المعضالت الكبرى التييواجييا تحميؿ السموؾ 
البشر، والمؤسسات، كما قمنا، ىي أدوات وأطر تخضع لقانوف التطور وال يمكف أف تتصؼ السياسي. ف

بجمود دائـ. ولذا فإف عمينا دائمًا تجنب إجراء تحميالت تمتد عمى مرحمة طويمة مف الزمف خشية الوقوع 
 في حمقة مفرغة مف المراقبة واالختبار البطيء.

                                                   

 .133-112. حوؿ معضالت السموؾ أنظر ىاينز يوالو، المرجع السابؽ، ص 1
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النساف كحقيقة جوىرية في السموؾ السياسي. والحاؿ أف وأخيرًا، ال بد مف العودة مرة أخرى الى ا
تركيب ىذا االنساف نفسو يفرض عمينا النظر اليو مف زاوية ذاتية بحتة، وىذا أمر يتنافى الى حد بعيد مع 
قوانيف البحث الموضوعية. لكف ما العمؿ طالما أف السموؾ السياسي وغيره إنما ىو تغيير مباشر عف 

 الذات االنسانية؟النوازع الكامنة في 

 تمارين:

 ما ىي عناصر السموؾ السياسي؟
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 الوحدة التعميمية 

 القوى المنّظمة -1
 الكممات المفتاحية:

 .القوات المسمحة –النقابات  –األحزاب  –القوى المنظمة  -  القوى والجماعات السياسية

 
 الممخص:

لنشوئها نمو المؤسسات االنتخابية. محددة، وقد مهد   األحزاب هي تنظيمات سياسية متأسسة في هيئات
وتعتبر مف أهـ عناصر الحياة السياسية . أما النقابات فهي عنصرًا جديدًا في الحياة السياسية أصبح 
يمتمؾ قوة أساسية في تطور النظاـ السياسي وخاصة عمى الصعيد االقتصادي العاـ. وتمعب القوات 

وتسعى األنظمة المعاصرة لوضع القوة العسكرية بتصرؼ  المسمحة دورًا خطيرًا في حياة الدوؿ والشعوب،
لى إبعاد الجيش عف السياسة  .السمطة المدنية والخضوع لقراراتها، وا 

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارؼ الطالب بالقوى والجماعات السياسية المنظمة. 
 يةتحديد مفهوـ األحزاب والنقابات والقوات المسمحة ودورها في الحياة السياس.  

 

  

275 

Wafaa
Textbox
التاسعة

Wafaa
Textbox
القوى والجماعات السياسية



 الفقرة االولى : االحزاب
حتػى منتصػػؼ القػػرف التاسػػع عشػػر كانػػت كممػػة حػػزب تعبهػػر عػػف مجػػرد إتجػػان أو تيػػار سياسػػي، ولػػـ تكػػف 
تعنػػي ذلػػؾ التنظػػػيـ السياسػػي المتأسػػػس فػػي هيئػػػات محػػددة، كمػػا هػػػي عميػػم الحػػػاؿ اليػػوـ. وهػػػذا يؤكػػد، مػػػف 

هػػػو ظػػػاهرة حديدػػػة تعػػػود الػػػى الفتػػػرة المػػػذكورة. الناحيػػػة التاريخيػػػة، بػػػأف وجػػػود الحػػػزب، بػػػالمعنى المعاصػػػر، 
والواقػػع أف نمػػوه المؤسسػػات االنتخابيػػة هػػو الػػذي مههػػد لنشػػو  االحػػزاب، فػػي حػػيف أف تطػػور السػػمطة الدولتيػػة 

ػػف إنط قتهػػا الكبػػرى . أي أف االحػػزاب قامػػت فػػي 1التػػي رافقػػت الدػػورة الصػػناعية، فػػي مػػا بعػػد، هػػو الػػذي أمه
سسات البرلمانية، والحياة السياسية، أكدر تقدمًا، وهػو أمػر كػاف واضػحًا فػي كػؿ البمداف التي كانت فيها المؤ 

 مف الواليات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا.
 

ويبدو أف ألكسي دي توكفيؿ كاف أوؿ مف تكمـ عف االحزاب فػي كتابػم لالديموقراطيػة فػي أميركػال، حيػث 
االحػػزاب الصػػ يرة التػػي لتفػػتفل المجتمػػع بمكائػػدها، وبػػيف حػػاوؿ تصػػنيفها تبعػػًا لمػػذهبها وعممهػػا، مميػػزًا بػػيف 

االحػػزاب الكبيػػرة التػػي لتقمبػػمل بأفكارهػػا، وأيضػػًا وفقػػًا لمخيػػارات التػػي تػػدافع عنهػػاص الحػػزب الػػذي يريػػد تقمػػيص 
 .2السمطة الشعبية، والحزب الذي يريد أف يمدهها الى ما ال نهاية

 
تػػراع العػػاـ جميػػة فػػي بريطانيػػا، حيػػث إسػػتحالت النػػوادي وكانػػت المػػوازاة بػػيف نشػػو  االحػػزاب، وتطػػور االق

البرلمانية بالتدريج الى أحزاب كبرى مع إتساع حؽ االقتراع، وكذلؾ ظهرت االحزاب االولػى فػي فرنسػا منػذ 
 .3مع تكريس االقتراع العاـ >8>8عاـ 

تصػور العمػؿ أو ويشكؿ حضور االحزاب جز ًا مف تكويف االنظمػة الديموقراطيػة الحديدػة التػي ال يمكػف 
 النشاط السياسي فيها بدوف وجود أحزاب فاعمة ومتداخمة في الحياة السياسية العامة.

ويػػػرى مػػػاكس ويبػػػر بػػػاف االحػػػزاب السياسػػػية المعاصػػػرة تمدػػػؿ تكيفػػػًا لمبنيػػػة الحزبيػػػة مػػػع الشػػػروط الحاليػػػة 
 .4ضرورة تنظيـ الجماهيرإلحراز السمطة وممارستها. ويعتبرها كوليدة لمديموقراطية، واالقتراع الشامؿ، و 

 
                                                   

. أنظػػر ص لالمجتمػػع الحػػديث فػػي أبعػػادن االساسػػيةل، ترجمػػة وجيػػم أسػػعد، منشػػورات وزارة الدقافػػة واالرشػػاد القػػومي، دمشػػؽ 8
 .81، ص 1>=8

 .:8. نفس المرجع، ص 2
 .88. نفس المرجع، ص 8
 .888. أنظر، ماكس ويبر، المرجع السابؽ، ص 2
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يقػدـ ريمػوف وروف تعريفػًا لاحػزاب لكتجمعػات إراديػة، منظمػة بشػكؿ مػا، تػدعي ب سػـ  أ( تعريف الحززب:
مفهػػوـ معػػيف لممصػػمحة العامػػة والمجتمػػع، تحمػػؿ مسػػؤولية الحكػػـ لوحػػدها أو بالتحػػالؼ مػػع وخػػريفل. وهػػػو 

ا لاالحزاب التي تريد تحمػؿ مسػؤولية الحكػـل، أي تعريؼ يسمح لنا بتحديد التجمعات السياسية طبقًا الهدافه
االشػػراؼ عمػػػى إتخػػػاذ القػػػرارات السياسػػية، وجماعػػػات الضػػػ ط التػػػي تريػػػد الحصػػوؿ عمػػػى قػػػرار محػػػدهد، كمػػػا 
يسػػمح بػػالتمييز بينهػػا طبقػػًا التسػػاع مشػػروعها. فػػاالحزاب يحرهكهػػا لمفهػػوـ لممصػػمحة العامػػةل أو الػػدفاع عػػف 

 .5الض ط االخرى تمدؿ مصالح خاصة، قطاعية، أو فئوية مشروع شامؿ، في حيف أف جماعات
 

وفي االطار نفسم، أي التفريؽ بػيف االحػزاب السياسػية والجماعػات الضػاعطة يعتبػر بعػض المحممػيف أف 
قػػػادة هػػػذن االخيػػػرة، وبخػػػ ؼ االحػػػزاب السياسػػػية، ال ينتخبػػػوف مػػػف الشػػػعب، وليسػػػوا مسػػػؤوليف عػػػف قػػػراراتهـ 

اسػػي هػػو الوصػػوؿ الػػى السػػمطة أو المشػػاركة فيهػػا، فػػي حػػيف تسػػعى جماعػػة أمامػػم. وأف هػػدؼ الحػػزب السي
 الض ط لمتأدير فقط عمى صنع السياسة العامة لمدولة.

 
كذلؾ دمة فروقبالنسبة لمعضوية حيث تحاوؿ االحزاب إستقطاب كؿ الشرائح االجتماعية مػف أجػؿ الفػوز 

ريحة إجتماعيػػػة معينػػػة، كػػػالمزارعيف، بالسػػػمطة، بينمػػػا ينتمػػػي أعضػػػا  الجماعػػػة الضػػػاعطة الػػػى فئػػػة أو شػػػ
والمتػػدينيف وعيػػرهـ. وهنػػاؾ أخيػػرًا فػػرؽ لناحيػػة العػػدد. فػػاالحزاب السياسػػية الهامػػة ال يتجػػاوز عػػددها أصػػابع 
اليػػػد الواحػػػدة، حتػػػى فػػػي أكدػػػر الػػػدوؿ ديموقراطيػػػة فػػػي العػػػالـ، فػػػي حػػػيف يتحػػػدهد عػػػدد الجماعػػػات الضػػػاعطة 

 .6ائؿ البيئة، ونزع الس ح، وحماية المستهمؾ ألخبالقضايا التي تهـ المنتميف اليها، كمس
وبالرعـ مف وجود هذن الفوارؽ فقد ودرنا التطرؽ، هنا، ل حػزاب السياسػية، كجماعػات ضػ ط منظمػة فػي 
الصػراع السياسػػي تبعػًا لطبيعتهػػا، وأعراضػػها، وأسػاليب عممهػػا. وبرأينػا أف التجربػػة الحزبيػػة فػي العػػالـ ترتكػػز 

سػػاف، كعضػػو فاعػػؿ فػػي المجتمػػع الػػذي يعػػيش فيػػم، قػػادر عمػػى التعػػاوف االرادي مػػع عمػػى القناعػػة بػػاف االن
ال يػػر عمػػى مختمػػؼ الصػػعد االجتماعيػػة، واالقتصػػادية، والسياسػػية. وأف الحػػزب، كتنظػػيـ عػػاـ، ينشهػػط لػػدى 

                                                   

 .D.L.Seiler: «La politique comparée», op. cité, p:90. أنظر ص             1
6
 . Michael G. Roskin: «Political science: an introduction», New jersey, éd. Prentice-Hall, 

1977,p:182-199. 
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الفػػػػرد روح التعػػػػاوف هػػػػذن عػػػػف طريػػػػؽ إصػػػػرارن عمػػػػى ضػػػػرورة االصػػػػ حات الشػػػػاممة لمختمػػػػؼ وجػػػػون الحيػػػػاة 
 .7االجتماعية

وعمى هذا االساس يمكننا تعريؼ الحزب السياسي، إنط قًا مف ال رض الذي يسػعى اليػم بأنػم لمجموعػة 
مػػػف النػػػػاس الػػػػذيف توحػػػػدهـ أفكػػػػار مشػػػػتركة حػػػوؿ دور الفػػػػرد والدولػػػػة، ويعممػػػػوف لموصػػػػوؿ الػػػػى السػػػػمطة أو 

الػى السػمطة ف نػم  . وحتى عذا ما تعذر عمى الحزب الوصوؿ8المحافظة عميها عبر تنظيـ الناخبيف والدولةل
سػػػيحاوؿ دائمػػػًا التػػػأدير عمػػػى أولئػػػؾ الػػػذيف يقبضػػػوف عمػػػى ناصػػػية السػػػمطة والضػػػ ط عمػػػيهـ. مػػػف هنػػػا جػػػا  

 إعتبارنا ل حزاب السياسية كجماعات ضاعطة.
 

وربمػػػا كػػػاف مػػػف المفيػػػد، لتبيػػػاف عػػػرض الحػػػزب السياسػػػي بدقػػػة ووضػػػوح، تحديػػػد مفهومػػػم تحديػػػدًا جامعػػػًا 
عمما  السياسػة واالجتمػاع. وفػي هػذا الصػدد يقػوؿ جػاف شػارلو فػي مؤلفػة عػف  حسبما ورد في كتابات كبار

 االحزاب السياسية بأف الحزب هوص
 . منظمة مستمرة تتجاوز، بمطامحها، قادتها.8
 . منظمة محمية تقيـ ع قات منظمة ومتنوعة عمى المستوى الوطني.2
دها أو بمشػاركة ال يػر، أو التػأدير عمػى هػذن . لها إرادة واضحة ومتعمهدة لمفوز بالسمطة وممارستها لوح1

 السمطة والض ط عميها في حاؿ وجودها خارج الحكـ.
. ولها هـه بأف تجد لنفسها دعمًا شعبيًا عف طريؽ االقتراع أو أية وسيمة أخرى8

9. 
وال يتنػػاقض هػػذا التعريػػؼ مػػع وجهػػات النظػػر االخػػرى التػػي تعتبػػر الحػػزب لكجماعػػة مػػف االفػػراد تعمػػػؿ 

. 10الوسائؿ الديموقراطية لمفوز بالحكـ بقصد تنفيذ برنامج سياسي معػيهف متفػؽ عميػم بػيف أعضػائمل بمختمؼ
أو لكمجتنعػات معروفػة وقػػوى ناشػطة السػػتقطاب التعبيػر عػف االلتػػزاـ السياسػي والحصػػوؿ عمػى السػػمطة أو 

                                                   

، 8>=8 . أنظر ص أنيس مسمـ لوسائؿ االع ـ بيف الرأي العاـ واالرادة الشعبيةل، التعاونية المبنانية لمتػأليؼ والنشػر، بيػروت2
 .181ص 
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اهػداؼ إجتماعيػة  ، أو لكمنظمػة جمػاهير تناضػؿ لمفػوز أو لمبقػا  فػي السػمطة ب يػة تحقيػؽ11المشاركة فيهػال
 .12وسياسية محدهدةل

ونستنتج مف هذن التعاريؼ باف السمطة هي الهدؼ االساسي الذي تسعى اليم االحزاب عامػة، وذلػؾ إمػا 
مػػػا عػػف طريػػػؽ االكػػران. وفػػي الحػػػالتيف، فػػ ف الحػػػزب يتوسػػؿ الػػػرأي العػػاـ إمػػػا  عػػف طريػػؽ االقتػػػراع الحػػر، وا 

مػا لمحصػوؿ عمػى دعمهػـ فػي حػاؿ القناع أكبر عدد ممكف مػف النػاس بتبنػي مبادئػ م واالقتػراع لمرشػحيم، وا 
 لجوئم الى إستخداـ العنؼ المادي مف أجؿ الوصوؿ الى السمطة.

وفػػي كػػؿ االحػػواؿ ال بػػد مػػف االشػػارة الػػى أف االحػػزاب السياسػػية هػػي ودػػار وعوامػػؿ لمتطػػور العػػاـ. لفمػػف 
ومػػػف وجهػػػة نظػػػر أخػػػرى يمكػػػف وجهػػػة نظػػػر معينػػػة تكػػػوف االحػػػزاب مػػػف نتػػػاج سػػػياؽ التطػػػور السياسػػػي... 

 .13إعتبارها كقوة مؤسساتية مستقمة تؤدر عمى التطور السياسي نفسم ل
، فػي بحدػم 98=8ص يبقػى التصػنيؼ التقميػدي الػذي قدهمػم مػوريس دوفرجيػم فػي عػاـ ب( تصنيف األحزاب

ز، قبػػؿ كػػؿ حػػوؿ االحػػزاب السياسػػية، هػػو االكدػػر شػػيوعًا حتػػى اليػػوـ. وبرأيػػم أف التمييػػز بػػيف االحػػزاب يرتكػػ
شػي ، عمػػى بنيتهػػا، ولػيس عمػػى حجمهػػا، لكػػي نقػرر مػػا إذا كانػػت أحػػزاب أطػر أـ أحػػزاب جمػػاهير. فػػبعض 
االحػزاب تعتمػػد عمػػى عػدد مؤيػػديها أو مناضػػميها مػف أجػػؿ الفػػوز بالسػمطة، فػػي حػػيف يفضػؿ الػػبعض ا خػػر 

 منها إختيار نوعية معينة مف الناس لبموغ أهدافم.
يػربط بعػض البػاحديف بػيف الجػذور االولػى لمديموقراطيػة : Les parties des cadresأحزاب االطر  -1

الحديدػػة وبػػيف نشػػأة أحػػزاب االطػػر فػػي مرحمػػة االقتػػراع الضػػيؽ. ففػػي هػػذا العػػالـ السياسػػي المحػػدود كانػػت 
أحػػزاب االطػػر تمدػػؿ التعبيػػر المباشػػر لمطبقػػة المسػػيطرة. والواقػػع أف هػػذن االحػػزاب كانػػت تحصػػر إهتماماتهػػا 

لنشػػػػاط االنتخػػػػابي، ولػػػػذا ف نهػػػػا كانػػػػت تسػػػػعى دائمػػػػًا إلسػػػػتقطاب االعيػػػػاف أو النخػػػػب االجتماعيػػػػة الػػػػذيف با
تمنحهممكػػػػانتهـ تػػػػػأديرًا كبيػػػػػرًا عمػػػػى النػػػػػاخبيف فػػػػػي مناصػػػػػقهـ، او الػػػػذيف يسػػػػػتطيعوف المسػػػػػاهمة بػػػػػالحم ت 

ـ االحيػػاف، فػػي االنتخابيػػة، بفضػػؿ دػػرواتهـ، مػػف الناحيػػة الماديػػة. ولػػـ تكػػف هػػذن االحػػزاب تتعػػدى فػػي معظػػ
وجودهػا، حػػدود  الػػدائرة االنتخابيػػة. أي أنهػػا كانػػت عبػػارة عػف لجػػاف محميػػة تهػػتـ بالشػػأف االنتخػػابي بالدرجػػة 
االولػى، لتعػود بعػد ذلػؾ الػى مشػاعمها الخاصػة. وكػاف التنظػيـ الػداخمي فػي هػذن المجػاف ضػعيفًا جػدًا بسػػبب 

                                                   

 .Alain Birou: «Vocabulaire pratique des sciences sociales», Lyon, 1980,p:345. أنظر ص 1
12

 . Ehrlich Stanislaw: «Le pouvoir et les groupes depression», éd. Mouton, paris 1971. p: 41. 
 . أنظر ص8

J.La Polombara et M. Wetner in Roger-gérard Schwartzenberg: «Sociologie politique», éd. 

Montchrestien, paris 1974, p: 498. 
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ة دوف أف تكػوف مرتبطػة بهيئػة مركزيػة تفػرض قمة عدد أعضػائها، كمػا كانػت تتمتػع بحريػة كبػرى فػي الحركػ
عميها سموكًا معينًا. فالدور االوؿ في هذن االحػزاب كػاف يعػود ألولئػؾ الػذيف يحػالفهـ الحػظ فػي االنتخابػات، 

 ويصبحوا ممدميف لمناطقهـ في البرلماف.
خػ ؿ  ويقوؿ دوفرجيم لإف ما تحصؿ عميم أحزاب الجماهير عف طريؽ العدد، تحػرزن أحػزاب االطػر مػف

االنتفػػا ل. والنوعيػػة بالنسػػبة الحػػزاب األطػػر تفػػوؽ أي أمػػر وخػػرص سػػعة المكانػػة االجتماعيػػة، ومهػػارة التقنيػػة، 
. لكػػف هػػذا ال يعنػػي إط قػػًا أف أحػػزاب االطػػر ال تفػػتح أبوابهػػا أحيانػػًا أمػػاـ االفػػراد العػػادييف. 14وأهميػػة الدػػروة

ن ممارسػػة شػػائعة جػػدًا فيهػػا، إذ يصػػعب الحػػديث فهػػي تقػػوـ بػػذلؾ فػػي محاولػػة لتقميػػد أحػػزاب الجمػػاهير. وهػػذ
 .15فعً  عف احزاب أطر بالمعنى الصافي لمكممة

ويتقػػاطع التمييػػز بػػيف أحػػزاب االطػػر وأحػػزاب الجمػػاهير مػػع ذلػػؾ االنقسػػاـ العقائػػدي التقميػػدي بػػيف اليمػػيف 
اليبػػرالييف، بينمػػا واليسػػار فػػأحزاب االطػػر تت قػػى عػػادة مػػع نػػوع مػػف النػػزاع المحػػدود بػػيف تيػػاري المحػػافظيف و 

 .16يتخذ النزاع مع أحزاب الجماهير صفة الصراع بيف الرأسمالية واإلشتراكية
ترافػؽ بػروز أحػزاب الجمػاهير مػع تطػور االقتػراع  :Les parties des massesأحززاب الجمزاهير  -2

االقتػراع مف شكمم المحدود أو الضيؽ الى شكمم العاـ أو الشامؿ. فالجمػاهير التػي حصػمت عمػى حقهػا فػي 
ف كانػػػػت ليبراليػػػػة  -كانػػػػت تتمنػػػػى التصػػػػويت لمرشػػػػحيف ال ينتمػػػػوف لمبرجوازيػػػػة ويفضػػػػموف عميهػػػػا  –حتػػػػى وا 

مرشحيف قادميف مف صفوفها الشعبية، ويعبروف عػف تطمعاتهػا. وهكػذا ظهػر نمػط جديػد مػف االحػزاب يتجػم 
فػي هػذا المجػاؿ عمػػى أف  نحػو تنظػيـ الجمػاهير، وتدقيفهػا سياسػيًا، وتشػكيؿ نخػػب جديػدة. ويشػدد شػوارزنبرغ

أحػػػزاب الجمػػػػاهير كانػػػػت مػػػػف إختػػػػراع الحركػػػػات االشػػػػتراكية فػػػي نهايػػػػة القػػػػرف التاسػػػػع عشػػػػر وبدايػػػػة القػػػػرف 
العشػػريف. وأف تعمػػيـ هػػذن التجربػػة يتطػػابؽ مػػع إنتشػػار الديموقراطيػػة. وقػػد تػػـ تبنػػي هػػذا الػػنمط مػػف التنظػػيـ 

 .17المسيحية-الحزاب الديموقراطيةالجماهيري مف قبؿ االحزاب الشيوعية، والفاشية، وبعض ا
ويرى دوفرجيم في االطار نفسم أنم لإذا كاف الحزب هو التعبير السياسػي عػف الطبقػة، ف نػم ينب ػي عميػم 
أف ينػػزع، بصػػورة طبيعيػػة، الػػى تأطيرهػػا برمتهػػال. وعمػػى هػػذا االسػػاس يسػػعى لالحػػزب الجمػػاهيري الػػى تربيػػة 

دارة الب دل الطبقة العمالية تربية سياسية، ليستخمص مف  .18بينها نخبة قادرة عمى القياـ بأعبا  الحكومة وا 
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 . R.G. Schwartzenberg: «Sociologie politique»,op.cité, p:491 
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كػػػذلؾ يميػػػز دوفريجػػػم بػػػيف االحػػػزاب المرنػػػة امػػػف عيػػػر عنضػػػباط فػػػي التصػػػويت  ويػػػدخؿ فيهػػػا أحػػػزاب 
االطر، وبيف االحػزاب الصػمبة أو الجامػدة امػع إنضػباط فػي التصػويت ومركزيػة أكبػر فػي التوجيػم القيػادي  

جماهيرية، كما يميهز بيف االحزاب المنخصصة التي ال ترمػي الػى تػأطير االفػراد فػي ويدخؿ فيها االحزاب ال
حياتها اليومية وتكتفػي باالسػتي   عمػى السػمطة، وبػيف االحػزاب الكميانيػة أو الشػمولية التػي تتطمػب مشػاركة 

جتمػػع. تامػػة مػػف قبػػؿ أعضػػائها باعتبػػار أف الشػػأف السياسػػي ال ينفصػػؿ عػػف االمػػور االخػػرى التػػي تهػػـ الم
ويت قى مػع هػذا التصػنيؼ االخيػر االحػزاب الميبراليػة مػف جهػة، واالحػزاب الماركسػية مػف جهػة أخػرى التػي 

 .19تميؿ الى دمج مناضميها في مجموعة مف التنظيمات االضافية مف اجؿ تأطيرهـ بشكؿ كامؿ
 سكسوف معايير اخرى لتصنيؼ االحزاب عمى أساسص–ويتبع الباحدوف االنجمو 

 ة المؤيدة لمحزب وما إذا كاف الحزب يمدؿ مطالب جماعة ضاعطة معينة.القاعد -أ
سياسػػة العضػػػوية، كقبػػوؿ أي شػػػخص كػػاف فػػػي عضػػوية الحػػػزب أو قبػػوؿ أفػػػراد معينػػيف مػػػف أنديػػػة  -ب

 وقطاعات محدذدة.
 إختيار مرشحي الحزب، إما مف قبؿ االعضا ، وعما مف جانب القيادة العميا لمحزب. -ج
ي تتػػػوزع بػػػيف الوصػػػوؿ الػػػى السػػػمطة، وبػػػيف تدقيػػػؼ القاعػػػدة عمػػػى أسػػػاس إقامػػػة أهػػػداؼ الحػػػزب، وهػػػ -د

 المجتمع الذي تتوخان.
مػػػوارد الحػػػزب، أي طريقػػػة تمويمػػػم مػػػف قبػػػؿ االعضػػػا ، أو مػػػف قبػػػؿ النقابػػػات والشػػػركات الخاصػػػة  -هػػػػ

 والتكت ت االقتصادية.
 .20أصوؿ الحزب، كأف يكوف قد تشكؿ داخؿ الندوة البرلمانية أو خارجها -و
 وهي تتوزع بيف أربعة نماذج أساسيةص :Les systèmes des partisاالنظمة الحزبية  -3
وهػو الموجػود فػي االنظمػة الشػمولية أو التوتاليتاريػة، كػاالحزاب  Parti uniqueنظػاـ الحػزب الواحػد  -أ

الشػػيوعية فػػي منظومػػة الػػدوؿ االشػػتراكية السػػابقة، وكوبػػا، وكوريػػا الشػػمالية، والصػػيف الشػػعبية وعيرهػػا. وفػػي 
هػذن االنظمػة يكػوف الحػزب المسػػيطر عمػى النظػاـ السياسػي هػو الوحيػػد المػرخص لػم بالعمػؿ السياسػػي دوف 

 سوان.
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، والمقصود بم حزب مهيمف عمػى الحيػاة السياسػية العامػة Party dominantاـ الحزب المهيمف نظ -ب
فػػػػي الهنػػػػد، والحػػػػزب الػػػػديموقراطي الميبرالػػػػي فػػػػي اليابػػػػاف. والحػػػػزب  Congréفػػػػي الػػػػب د، كحػػػػزب المػػػػؤتمر 

نقسػػػامات ها المهػػػيمف ال ينفػػػي وجػػػود أحػػػزاب سياسػػػية أخػػػرى الػػػى جانبػػػم، بػػػؿ يسػػػتفيد مػػػف ضػػػعؼ تأديرهػػػا، وا 
الداخمية ليطرح نفسم كممدؿ وحيد لامة في تطمعاتها. ويسود هذا النمط مف االحػزاب فػي أوروبػا الشػمالية، 
وال سيما في السويد والنروج والدانمرؾ حيث يتمكف الحزب المسيطر مف إحػراز نسػبة عاليػة مػف االصػوات، 

 مساؾ بدفهة السياسة العامة.% عادة، االمر الذي يسمح لم دائمًا بتشكيؿ الحكومة واال84تقارب ألػ
، وهػػو النظػػاـ السػػائد فػػي كػػؿ مػػف الواليػػات المتحػػدة بػػيف الحػػزبيف Le Bipartismeنظػػاـ الحػػزبيف  -ج

نكمتػػػرا بػػػيف حػػػزب العمػػػاؿ، وحػػػزب المحػػػافظيف. وفػػػي هػػػذا النػػػوع مػػػف النظػػػاـ ال  الػػديموقراطي والجمهػػػوري، وا 
المنافسة لموصوؿ الػى السػمطة بػيف حػزبيف فقػط، يكوف اماـ المواطنيف مجاؿ كبير ل ختيار، حيث تنحصر 

 وحيث يكوف إنتقاؿ السمطة مف حزب  خر شبم دوري تقريبًا، ما خ  بعض االستدنا ات الطفيفة.
، وهو الذي تتنافس فيػم عػدة أحػزاب لموصػوؿ الػى السػمطة Le Multipartismeنظاـ تعدد االحزاب  -د

ذا النظػاـ يسػود معظػـ الػدوؿ االوروبيػة ال ربيػة بدرجػة معيهنػة منفردة أو مف خ ؿ التحالؼ في ما بينهػا  وهػ
، 2;=8مػف االخػت ؼ. ففػػي هولنػدا مػدً  ه كػػاف هنػاؾ أربعػة عشػػر حزبػًا ممػدً  فػػي البرلمػاف بعػد إنتخابػػات 

 .21وفي إيطاليا كاف هناؾ دمانية أحزاب في البرلماف، وكذلؾ في فرنسا، وبمجيكا وعيرها
 Les functions des partisوظائف االحزاب  -4

 إف ل حزاب وظائؼ عدة تتمخص باالمور التاليةص
نسػػػػجاـ. فهػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى تقريػػػػب المرشػػػػحيف أصػػػػحاب الميػػػػوؿ  -أ تشػػػػكؿ االحػػػػزاب نقطػػػػة إسػػػػتقطاب وا 

الواحدة، وتوحيد إتجاهػاتهـ العامػة، واالسػهاـ فػي عػرض المسػائؿ السياسػية عمػى المػواطنيف وتػوفير الحمػوؿ 
لسػػمطة يحػػاوؿ الحػػزب تحقيػػؽ االنسػػجاـ بػػيف المؤسسػػتيف التنفيذيػػة والتشػػريعية، ال لهػػا. وبعػػد وصػػولم الػػى ا

سيما وأف وصولم الى السػمطة يكػوف نتيجػة لحيازتػم عمػى أكبػر عػدد مػف المقاعػد النيابيػة بمػا يؤهمػم لتشػكيؿ 
 الحكومة.

 
نتخابيػػػة، ولمحػػػزب السياسػػػي عػػػادة وظيفػػػة إنتخابيػػػة تتمدػػػؿ ب نتقػػػا  المرشػػػحيف، وتنظػػػيـ الحمػػػ ت اال -ب

 وحث الناس عمى االقتراع وتعزيز المشاركة في العمؿ السياسي، واالهتماـ بقضايا الشاف العاـ.
 

                                                   

 يرارد شوارزنبرغ، المراجع المذكورة سابقًا.. لمزيد مف االط ع حوؿ االنظمة الحزبية، راجع موريس دوفرجيم وروجيم ج8
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إختيار أصحاب الكفا ة العالية لتمديمم في الحكومػة، سػوا  اكػاف هػو الػذي يشػكؿ هػذن الحكومػة، أو  -ج
إدارة الشػػػؤوف العامػػػة  كػػػاف طرفػػػًا فػػػي تحػػػالؼ حكػػػومي. فالوظيفػػػة الحكوميػػػة بمػػػا تمدػػػؿ مػػػف مسػػػؤوليات فػػػي

 تتطمب درجة فائقة مف المهارة والمؤه ت العممية.
 
وضع الدراسات في مختمؼ القطاعات وشتى الحقوؿ حوؿ القضايا العامة وتقػديمها بشػكؿ إقتراحػات  -د

 لمحكومة، مباشرة، أو عبر نوابم.
 
تمبيػة مطالػب الجماعػة، خمػؽ حالػة مػف التكامػؿ والتواصػؿ بػيف الحػزب وقواعػدن الشػعبية عػف طريػؽ  -هػ

وتكػػػويف إطػػػػار عػػػػاـ لممبػػػػادئ السياسػػػية وااليديولوجيػػػػة. وهػػػػذا يقتضػػػػي تعبئػػػة دائمػػػػة لممناصػػػػريف والمؤيػػػػديف 
 .22وتهيئتهـ لمتكيؼ مع االمور السياسية والتعاطي بها ومعها

 
الم، ويفترض أف تتوسؿ االحزاب مف وظائفها هذن االساليب الديموقراطية، وأف تسػتبعد العنػؼ، بكػؿ أشػك

كطريقػػػة عمػػػؿ مػػػف أجػػػػؿ بمػػػوغ السػػػمطة، أو المشػػػػاركة فيهػػػا. إال أف هػػػذا االمػػػر يبقػػػػى نظريػػػًا. فالعديػػػد مػػػػف 
االحزاب السياسية تستخدـ العنؼ الى جانب االقنػاع، والتبشػير السياسػي. وهػذا مػا نػران عبػر تجػارب الكديػر 

بئػة الجماهيريػة المباشػرة، مػف خػ ؿ مف االحزاب وال سيما الفاشية والنازيػة. فهػي باالضػافة الػى أسػموب التع
الندوات ووسائؿ االع ـ التػي كانػت تمتمكهػا لػـ تتػورع أبػدًا عػف إسػتخداـ العنػؼ كوسػيمة السػتبعاد منافسػيها 

 عف الحمبة السياسية، وخاصة في مرحمة وصولها الى السمطة وما بعدها.
 

تحػػػيط بعمػػػؿ بعػػػض االحػػػزاب وعمػػػى أيػػػة حػػػاؿ ال يجػػػب التوقػػػؼ عنػػػد بعػػػض الممارسػػػات السػػػمبية التػػػي 
الكميانيػػػة أو الشػػػمولية. فػػػاالحزاب الديموقراطيػػػة تمدػػػؿ حاجػػػة ضػػػرورية لمخدمػػػة العامػػػة، وتوعيػػػة الجمػػػاهير، 

 وتأهيمها لممارسة حقوقها العامة والفردية، وتأطيرها لتكريس مفهوـ المواطنية الصادقة.
 
 
 

                                                   

 .Peter Merkl in la politique compare, op. cité, p: 92-93. أنظر ص 8
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 الفقرة الثانية : النقابات
 

فػي الحيػاة السياسػية. فهػي لػـ تػدخؿ المسػرح السياسػي إال منػذ بدايػة القػرف  تعتبر النقابات عنصػرًا جديػداً 
إجتماعيػػػة أصػػػبحت قػػػوة أساسػػػية فػػػي تطػػػور النظػػػاـ -الحػػػالي. إال أنهػػػا وبسػػػبب مػػػا تمدمػػػم مػػػف قػػػوى مهنيػػػة

 السياسي وخاصة عمى الصعيد االقتصادي العاـ.
 

سػعى لتحقيػػؽ هػػدؼ سياسػي عػػاـ، فػػي والنقابػة مػػف حيػث المبػػدأ مختمفػػة كميػًا عػػف الحػػزب. فهػذا االخيػػر ي
 حيف أف النقابة تسعى لبموغ المصالح الخاصة المتعمقة بمهنة محددة.

والحػػػدث عػػػف الحركػػػة النقابيػػػة يعنػػػي رؤيػػػة شػػػمولية لواقػػػع التنظػػػيـ المهنػػػي الػػػذي يمكػػػف أف يتػػػراوح بػػػيف 
عمػػػى مسػػػتوى  النقابػػػات العماليػػػة عمػػػى مسػػػتوى المصػػػانع، أو المهػػػف البسػػػيطة، حتػػػى النقابػػػات المتخصصػػػة

المهػػف الحػػرة، مػػرورًا بأربػػاب العمػػؿ، وهػػي ليسػػت مقتصػػرة عمػػى قطػػاع محػػدد، فقػػد تكػػوف داخمػػة فػػي شػػتى 
 المياديف بدوف إستدنا .

 
والفػػػارؽ االساسػػػي بػػػيف النقابػػػة والحػػػزب، هػػػو أف النقابػػػة تػػػدعو أعضػػػا ها أو منتسػػػبيها لمعمػػػؿ مػػػف أجػػػؿ 

ى أرض الواقػع المحػيط بهػـ الػذي يعيشػوف فيػم يوميػًا، تطوير أوضاعهـ الذاتية، أي أنهػا تحػدهـ لمنضػاؿ عمػ
 .23في حيف أف الحزب يدعو أعضا ن لمنضاؿ عمى صعيد سياسي عاـ يهـ المجتمع بأكممم

 
ذا ما كانت الحركة النقابية تحاوؿ االبتعاد بقػدر االمكػاف عػف السياسػة فػذلؾ ألف لهػا فسػمفتها الخاصػة  وا 

لمركػػز لكػػؿ شػػي . فهػػي تػػرى، كمػػا يقػػوؿ مرسػػيؿ بريمػػو بػػأف النظػػاـ التػػي تمعػػب فيهػػا المهنػػة دور القاعػػدة وا
االجتماعي القائـ، والذي ترفضم، يجػب أف يػدمهر مػف قبػؿ المهػف المتمػردة، وأف المهػف المتحػررة مػف القيػود 

 .24والعوائؽ هي التي تقود الى تكويف النظاـ االجتماعي الجديد
 

ولػػة، وعنمػا تعتبػػر نفسػػها قػػوة كبقيػة قػػوى االمػػر الواقػػع والسػمطة النقابيػػة ال تػػدهعي الحمػوؿ محػػؿ سػػمطة الد
 االخرى التي تحاوؿ الحصوؿ عمى مطالب معينة مف النظاـ السياسي.

                                                   

 .8:8. أنظر ص بريمو، المرجع السابؽ، ص 8
 .;;8أنظر ص بريمو، المرجع السابؽ، ص  .2
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وتنقسػػـ االتجاهػػات النقابيػػة الػػى عػػدة تيػػارات. فهنػػاؾ التيػػار االصػػ حي، عمػػى الطريقػػة االميركيػػة، الػػذي 
أوضػػاع العمػػاؿ عػػف طريػػؽ زيػػادة االجػػور، يريػػد تحقيػػؽ مطالبػػم مػػف داخػػؿ النظػػاـ الرأسػػمالي عبػػر تحسػػيف 

تخػاذ االجػرا ات الوقائيػة المتعمقػػة بظػروؼ العمػؿ نفسػم. وقػد تطػور هػذا التيػػار  وتخفػيض سػاعات العمػؿ، وا 
فػػي بعػػض دوؿ أوروبػػا، ك لمانيػػا، وبمجيكػػا، وهولنػػدا، وسويسػػرا، والػػدوؿ االسػػكمندينافية حيػػث كانػػت النقابػػات 

ؾ في ا ف نفسػم رؤيػة إشػتراكية لممجتمػع. ولػذا فقػد نشػأ نػوع مػف تقسػيـ متحالفة مع الحزب االشتراكي وتمتم
العمؿ أو المهاـ بيف النقابات والحزب االشتراكي فػي هػذن الػدوؿص فالنقابػات تقػود النضػاالت العماليػة، وتقػدهـ 
النصح لمحزب االشتراكي عمى صعيد التشريعات االجتماعية، وتدعمم فػي االنتخابػات، والحػزب يمعػب دور 

 المناطؽ باسـ هذن النقابات في البرلماف.
، 88=8أما التيار الداني، فقد عرؼ باسـ النقابية الدورية، وهي الحركػة التػي كانػت قائمػة فػي فرنسػا قبػؿ 

وتعتبػػػػر بػػػػاف الحركػػػػة النقابيػػػػة هػػػػي الوحيػػػػدة القػػػػادرة عمػػػػى تحقيػػػػؽ الت ييػػػػر الدػػػػوري فػػػػي المجتمػػػػع. فػػػػالتحوؿ 
نمػا عػف االجتماعي، بحسب أنصار هذا التي ار، ال يمكف أف ينجـ عف صندوؽ االقتػراع، وال عػف التمػرد، وا 

االضراب العاـ وبواسطتم، وكي تستطيع الحركة النقابية بموغ أهدافها فػاف عميهػا أف تكػوف مسػتقمة كميػًا عػف 
ف كانػػػػػت دولػػػػػة البروليتاريػػػػػا، وعػػػػػف االحػػػػػزاب السياسػػػػػية وال سػػػػػيما الحػػػػػزب  أربػػػػػاب العمػػػػػؿ والدولػػػػػة، حتػػػػػى وا 

 اكي.االشتر 
لينػيف كػاف ضػػد هػذيف التيػػاريف، ويػرى أف الحركػة النقابيػػة يجػب أف تقػػاد مػف قبػؿ الحػػزب الشػيوعي الػػذي 
يمدػػؿ طميعػػة البروليتاريػػا. فالنقابػػة ال يمكػػف أف تكػػوف سػػوى المدرسػػة االبتدائيػػة لمشػػيوعية.ويمكف قبػػوؿ عيػػر 

النظػػػاـ الرأسػػػمالي هػػػي عامػػػػؿ الشػػػيوعييف فيهػػػا مػػػف أجػػػؿ تكػػػػويف وعػػػيهـ السياسػػػي. وبرأيػػػم أف النقابػػػة فػػػػي 
إضػػطراب مطمبػػي، فػػي حػػيف أنهػػا فػػي النظػػاـ االشػػتراكي هػػي عامػػؿ تقػػدـ وتطػػور النهػػا تسػػاعد النظػػاـ عمػػى 

حتوا  ردود الفعؿ العمالية.  ضبط وا 
لكػػف، ومهمػػا يكػػف وضػػع الع قػػات التػػي تقيمهػػا الحركػػة النقابيػػة مػػع النظػػاـ السياسػػي، فػػاف مػػا مػػف شػػؾ 

ات، التػػي تشػػكمت فػػي االسػػاس لمحػػاورة أربػػاب العمػػؿ، أصػػبحت تؤلػػؼ اليػػوـ قػػوة عمػػى االطػػ ؽ بػػاف النقابػػ
سياسػػية منظمػػة ال يسػػتهانبها أبػػدًا. فهػػي، وبفعػػؿ اتسػػاع حػػؽ النشػػاط السياسػػي، أصػػبح لهػػا كممتهػػا فػػي كػػؿ 
الشؤوف العامة التي تهـ المجتمع، وتراقب بدقة السموؾ االقتصادي واالجتماعي لمنظاـ القػائـ، وتتصػدى لػم 

 ي كدير مف االحياف، والواقع أف ما ساهـ باعطا  الحركة النقابية هذن الفعالية السياسية هو الدولة نفسها.ف
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فالنظػػاـ الػػذي يمدػػؿ، فػػي المجتمعػػات الصػػناعية المتطػػورة، مصػػالح أربػػاب العمػػؿ، إضػػطر لطػػرح نفسػػم 
جماعيػػة المتعمقػػة بشػػروط كوسػػيط وحكػػـ بػػيف هػػؤال  االخػػريف وبػػيف العمػػاؿ والسػػيما مػػف خػػ ؿ االتفاقيػػات ال

العمؿ حيث منح هذا النوع مف االتفاقيػات قػوة شػرعية بفعػؿ الموافقػة والتصػديؽ عميهػا. ومػع أف عقػد العمػؿ 
الجمػاعي ال يشػػكؿ بحػػد ذاتػم قاعػػدة شػػرعية، إال أف المكانػػة التػي يحتمهػػا فػػي النظػاـ القضػػائي تعطيػػم صػػفة 

ابيػة التػي تفػاوض عمػى هػذا النػوع مػف العقػود تمكنػت مػف ومرة في ع قات العمؿ نفسها، إال أف الحركػة النق
جبػػارهـ عمػػى  ممارسػػة ضػػ وطها عمػػى الدولػػة لتقػػوـ، بػػدورها، بممارسػػة نفوذهػػا وتأديرهػػا عمػػى أربػػاب العمػػؿ وا 

 تقديـ تنازالت معينة.
مػػػف هنػػػا تحولػػػت النقابػػػات الػػػى تجمػػػع ضػػػاعط يػػػؤدر عمػػػى الحكػػػاـ مباشػػػرة ويػػػدفعهـ الخػػػذ مواقفهػػػا بعػػػيف 

. وقػػد إسػػتطاعت النقابػػات المسيهسػػة، أي تمػػؾ التػػي تمتمػػؾ تصػػورًا سياسػػيًا معينػػًا عػػف النظػػاـ الػػذي االعتبػػار
تطمح بالوصوؿ اليم، مف تػرؾ بصػماتها الواضػحة عمػى مسػيرة التطػور االجتمػاعي واالقتصػادي فػي الػدوؿ 

عي، وفػػػػي الديموقراطيػػػػة. فوجودهػػػػا فػػػػي لجػػػػف التحكػػػػيـ االداري والعمػػػػالي، وفػػػػي هيئػػػػات الضػػػػماف االجتمػػػػا
مؤسسػػات الصػػحة والوقايػػة، والتأهيػػؿ المهنػػي، ومجػػالس إدارات المؤسسػػات المؤممػػة، جعمهػػا تشػػارؾ مباشػػرة 

 في وضع المخططات المتعمقة بالسياسة االقتصادية واالجتماعية العامة.
والحقيقػػػة أف الحركػػػة النقابيػػػة فػػػي المجتمعػػػات الصػػػناعية أصػػػبحت قائمػػػة فػػػي قمػػػب الديناميػػػة السياسػػػية. 

نظػػػػاـ يحػػػػاوؿ، بكػػػػؿ الوسػػػػائؿ، إسػػػػتقطابها الػػػػى جانبػػػػم أو عمػػػػى االقػػػػؿ التخفيػػػػؼ مػػػػف قػػػػوة وحػػػػدة حركتهػػػػا فال
المطمبيػة، واالحػزاب السياسػية تحػػاوؿ الت قػي معهػا فػي أطػػر تحالفيػة معينػة. وقػد وعػػت هػذن الحركػة أهميػػة 

انػػة الفعهالػة التػي يحتمهػػا االجتماعيػػة لهػذن االنظمػة بفعػؿ المك -المواقػع التػي تحتمهػا داخػػؿ التركيبػة السياسػية
صػػرار لتػػتمكف مػػف تحقيػػؽ النجاحػػات  ااُلجػػرا  فػػي النظػػاـ الرأسػػمالي، وراحػػت تفػػاوض عمػػى مطالبهػػا بقػػوة وا 
ال زمػػػػة لتكػػػػريس دورهػػػػا. وبفضػػػػؿ هػػػػذن النضػػػػاالت المسػػػػتمرة تمكػػػػف العمػػػػاؿ فػػػػي هػػػػذن الػػػػدوؿ مػػػػف تحسػػػػيف 

ة عمػػى إدخػػاؿ تعػػدي ت جوهريػػة عمػػى أوضػػاعهـ بشػػكؿ ممحػػوظ، وتحولػػت النقابػػات الػػى حركػػة وظيفيػػة قػػادر 
 .25قمب العقيدة الرأسمالية، وال سيما عمى مستوى التشريعات االجتماعية

وهكػػػػػاذ، فػػػػػاف الديموقراطيػػػػػػة ال ربيػػػػػة سػػػػػػاهمت فػػػػػي تطػػػػػوير المشػػػػػػاركة العماليػػػػػة فػػػػػػي الحيػػػػػاة السياسػػػػػػية 
واالجتماعيػػػػػة، وفػػػػػي القػػػػػرارات المتعمقػػػػػة بالتوجهػػػػػات االساسػػػػػية. عيػػػػػر أف هػػػػػذن المشػػػػػاركة فػػػػػي المؤسسػػػػػات 

لمشػػاركة فػػي الحكوميػػة، التنظيميػػة والتشػػريعية، خمقػػت وضػػعًا جديػػدًا لمع قػػة بػػيف العمػػاؿ والسػػمطة. فبفعػػؿ ا
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السمطة فاف الحركة العمالية تخمت عف إستق لها الذاتي، وأصبحت مضػطرة لمتوافػؽ مػع إهتمامػات السػمطة 
 نفسها.

إف محاوالت ممدمي العماؿ لمحصوؿ مف البرلماف عمى قػوانيف مؤيػدة لممصػالح العماليػة، أو لزيػادات فػي 
ورة عيػػػر مباشػػػرة، النظػػػاـ الػػػذي كػػػانوا االجػػػور، أو لتحسػػػيف ظػػػروؼ العمػػػؿ يعنػػػي أف هػػػؤال  يػػػدعموف، بصػػػ

يرعبونػػم بتبديمػػم فػػي مػػا مضػػى. فهػػو بمجػػوئهـ اليػػم لمحصػػوؿ عمػػى مطػػالبهـ يبػػرروف وجػػودن باعتبػػارن الجهػػة 
 القادرة عمى تمبية ما يطمحوف بالحصوؿ عميم.

 عيػػر أف تػػداخؿ الحركػػات العماليػػة فػػي األواليػػة السياسػػية ومػػا يػػؤدي اليػػم ذلػػؾ مػػف تخميهػػا عػػف كديػػر مػػف
االمور والمسائؿ يطرح التساؤؿ عما إذا كانت فعاليػة العمػؿ هػي التػي تحتػوي السياسػة، أـ أف السياسػة هػي 

. وكانػت هػذن القضػية بالػذات ورا  المناقشػات الكبػرى التػي 26التي تمحؽ قػوة العمػؿ بهػا، وتخضػعها إلرادتهػا
قفهػا مػف السػمطة. القبػوؿ باالرتبػاط دارت داخؿ الحركة النقابية في المجتمعات الصػناعية ال ربيػة لتحديػد مو 

السياسػػي الواضػػػح بالنظػػاـ كػػػاف معنػػان التخمػػػي عػػف رسػػػالتها التػػي تجعػػػؿ منهػػا الممدػػػؿ عػػف الطبقػػػة العاممػػػة 
والمدافع عنها. فهذن السمطة، التي قبمت الحركة العمالية بالمشاركة في بعػض مؤسسػاتها، لػـ تكػف أبػدًا تمػؾ 

نمػػا هػػي سػػمطة رأسػػمالية تحتػػؿ فيهػػا القػػوى االقتصػػادية مكانػػًا متميػػزًا التػػي تمدػػؿ مصػػالح العمػػاؿ الحيويػػة، وا  
يمنع العماؿ مف المساهمة فيهػا بشػكؿ فعهػاؿ. فضػً  عػف ذلػؾ، فػاف قػادة الحركػة النقابيػة لػـ يكونػوا قػادريف، 
فػي تعػػاونهـ مػػع السػػمطة، الػى حػػد مػػا، عمػػى تجاهػؿ القاعػػدة التػػي إنتخبػػتهـ والتػي ترتكػػز أصػػً  عمػػى دعػػائـ 

مبية. ولعؿ هذا مػا يفسهػر لنػا سػبب محافظػة الحركػة النقابيػة فػي الػديموقراطيات ال ربيػة عمػى دورهػا كقػوة مط
 ض ط أساسية في االنظمة المذكورة.

 
 الفقرة الثالثة : القوات المسمحة

تعتبػػر القػػوات المسػػمحة، أو الجػػيش، فػػي كػػؿ دوؿ العػػالـ القػػوة االجتماعيػػة االكدػػر تنظيمػػًا بسػػبب تكوينهػػا 
تػػػم، واإلنضػػػباط والتسمسػػػؿ الػػػدقيؽ المػػػذيف ترتكػػػز عميهمػػػا، والمػػػذيف بػػػدونهما ال تػػػتمكف مػػػف القيػػػاـ بالمهػػػاـ ذا

 المطموبة منها بشكؿ صحيح.
والواقػػع أف أهميػػة القػػوات المسػػمحة تػػأتي مػػف كونهػػا صػػورة مصػػ رة عػػف المجتمػػع بكافػػة طبقاتػػم وشػػرائحم 

ذاتػًا خاصػة، وبالتػالي سػموكًا وقيمػًا محػدديف نػاجميف وفئاتم. فهػي ال تتسػـ بصػفة طبقيػة معينػة تسػبا عميهػا 
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تاريخي ضمف سياؽ إقتصادي معيف، كما هي الحاؿ مع الواقع الدقػافي الخػاص بأيػة  -عف تراكـ إجتماعي
طبقػػة إجتماعيػػػة، بػػؿ أف سػػػموكها وقيمهػػا يعكػػػس المدػػاؿ االعمػػػى الػػذي يتػػػرجـ مبػػادئ االمػػػة وأخ قهػػا، ومػػػا 

ا ما يفسهر أسباب تمؾ التسػميات العديػدة التػي أطمقػت عمػى القػوات المسػمحة تطمح أف تكوف عميم. ولعؿ هذ
الجنزززدي ل، وذلػػػؾ التمجيػػػد الػػػذي أسػػػبا عمػػػى لسزززيال الزززوطنل ولدرع االمزززةفػػػي مختمػػػؼ الػػػدوؿ باعتبارهػػػا ل

ل كرمػػز لممػػػواطف الػػذي يضػػػحي بحياتػػم فػػي سػػػبيؿ رفعػػة االمػػػة والػػذود عػػف كرامتهػػػا. وقػػد درجػػػت المجهززو 
ـ العصور وحتى اليػوـ، عمػى إعتػزاز االمػـ بمػا تمػؾ مػف جنػد تشػكؿ قوتهػا الضػاربة، ومرادفػًا العادة، منذ أقد

 لمسمطة بكؿ معانيها.
وكاف مف شأف خطورة الػدور الػذي تمعبػم القػوات المسػمحة فػي حيػاة الػدوؿ والشػعوب، أف قامػت االنظمػة 

المهػػػاـ المطموبػػػة منهػػػا، والمسػػػؤوليات الحديدػػػة بوضػػػع القػػػوانيف الكفيمػػػة بتنظيمهػػػا، وتحديػػػد دورهػػػا، وتعيػػػيف 
الممقػػػاة عمػػػى عاتقهػػػا. وتنحػػػو هػػػذن االنظمػػػة المعاصػػػرة لوضػػػع القػػػوى العسػػػكرية بتصػػػرؼ السػػػمطة المدنيػػػة 
والخضػػوع لقراراتهػػا، والػػى أبعػػاد الجػػيش عػػف السياسػػة مػػف أجػػؿ الحفػػاظ عمػػى هيبتػػم ومكانتػػم. والصػػراعات 

الػػى إضػػعاؼ قػػوة الجػػيش إذا مػػا عػػرؽ فيهػػا، وتػػأدر السياسػػية ليسػػت، فػػي نهايػػة االمػػر، سػػوى خطػػر يػػؤدي 
 بانقساماتها.

 
 ويرى موريس دوفرجيم في هذا المجاؿص

لأف القػػوات المسػػمحة تشػػكؿ خطػػرًا دائمػػًا داخػػؿ كيػػػاف الدولػػة. فهػػي سػػند السػػمطة، ويكفػػي أف تكػػؼه عػػػف 
اف الجػيش ال  تتسػمـ زمػاـ االمػور والحكػـ وتصػبح بػدورها مصػر السػمطات. إال الخضوع لهػذن السػمطة حتػى

يمعػػب دائمػػًا دور الباحػػث عػػف السػػمطة بمقػػدار دور الحػػامي لامػػة... وفكػػرة طاعػػة الحكومػػة هػػي الفضػػيمة 
المدمػػى التػػي يتمتػػع بهػػا إنط قػػًا مػػف مفهػػوـ الواجػػب، والشػػرؼ، واالخػػ ص... وعػػدـ الطاعػػة يعنػػي الخيانػػة. 

اث القومي. ففػي زمػف الحػرب يطمػب مػف وواجب الدفاع عف الوطف يعني المحافظة عمى القيـ الوطنية والتر 
الجندي أف يقاتؿ حتى الموت في سبيؿ وطنم وأمتم. ولذا فػاف مػف الطبيعػي أف تكػوف النزعػة الوطنيػة حػادة 
فػػػي صػػػفوؼ القػػػوات المسػػػمحة عمػػػى عػػػدـ الفصػػػؿ بػػػيف تمجيػػػد وتقػػػديس الػػػوطف، وتمجيػػػد وتقػػػديس االمانػػػة 

لدولة واالمة. فالدفاع عف الدولة التػي تمدػؿ النظػاـ واالخ ص. فبالنسبة لمجيش ليس هناؾ مف فصؿ بيف ا
 .27السياسي هو دفاع عف االمة. ل
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وبالرعـ مف أف النزاعػات والتػوترات الحاليػة دفعػت بػالكدير مػف الػدوؿ لممحافظػة عمػى جػيش قػوي، وعمػى 
حػػػد   قػػػوة عسػػػكرية ضػػػاربة، إال أف القػػػوات المسػػػمحة بقيػػػت فػػػي معظػػػـ الػػػدوؿ، الديموقراطيػػػة والكميانيػػػة عمػػػى

نحصػػػر دور الجػػػيش فػػػي التحضػػػير  سػػػوا ، تمػػػؾ األداة التقنيػػػة التػػػي يسػػػتخدمها الحكػػػاـ لمصػػػمحة االمػػػة. وا 
 .28لمحرب وخوضها بدوف أف يتدخؿ في السياسة، ألف خضوعم لمسطة المدنية هو شرط أساسي لفعاليتم

لمجػػيش الػػذي كػػاف  ولػػـ يكػػف مبػػدأ التفريػػؽ بػػيف القػػوى المدنيػػة والقػػوى العسػػكرية يمدػػؿ أي تراجػػع بالنسػػبة
يعتبػػر أف لالسياسػػيل و لالعسػػكريل ال ينتميػػاف لػػنفس المحػػيط أو البيئػػة. فالعػػالـ العسػػكري، هػػو عػػالـ م مػػؽ، 
ومسػػتقؿ، يشػػكؿ مفهػػػوـ الػػوطف مدالػػػم االكبػػر. وهػػو عػػػالـ بعيػػد عػػػف أسػػاليب السياسػػة القائمػػػة عمػػى الشػػػؾ، 

ي عػػػف المجػػػد الػػػوطني لتحديػػػد السػػػموؾ والخػػداع، والمسػػػاومة. إنػػػم عػػػالـ مؤلػػػؼ مػػػف مفهػػػوـ واضػػػح بمػػػا يكفػػػ
4:=8و >9=8العكسري. وكاف لتجربة الجيش التػدخؿ فػي السياسػة، كمػا حصػؿ فػي فرنسػا خػ ؿ عػاـ 

29 ،
والتػي كػادت أف تهػػدد النظػاـ واالنضػػباط داخػؿ المؤسسػػة العسػكرية، أف فضػػمت القػوات المسػػمحة فػي الػػدوؿ 

 تكف تت  ـ مع دورها وواجباتها. الديموقراطية االنسحاب مف المعبة السياسية التي لـ
إال اف هذا ال يعني أبدًا أف الجيش عير معني اليػوـ عمػى االطػ ؽ بالشػأف السياسػي. فالعسػكريوف، كمػا 
يقػػوؿ دوفرجيػػم هػػـ لبشػػر يهتمػػوف بالسياسػػة شػػأنهـ فػػي ذلػػؾ شػػأف بقيػػة المػػواطنيف فػػي الدولػػة الحديدػػة حيػػث 

وهذا ما يوكد عمى أف لإبعاد الجػيش عػف أحػداث السياسػة أمػر  تكوف المساهمة في الحياة السياسية عمنيةل،
 .30عمى عاية مف الصعوبةل

 
ويبرز تدخؿ الجيش في القضايا السياسية الكبرى ذات االنعكاسات الوطنيػة الشػاممة. فػالجيش ال يتػدخؿ 

نمػػا فػػي المسػػائؿ المتعمقػػة بقػػوة الدولػػة  فػػي الصػػراعات الحزبيػػة الداخميػػة مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ الػػى السػػمطة، وا 
سػتمرارها. وهػو تػدخؿ نػران بوضػوح عمػى عػدة مسػتويات. فعمػى المسػتوى السياسػي،  ومنعتها، ووحدة األمة وا 
أصػبح الجػيش يػدرؾ تمامػًا أف الصػفة العسػكرية لمنزاعػات بػيف الػدوؿ لػـ تعػد هػي الحاكمػة، وأف الصػػراعات 

ضػػػرورة المشػػػاركة فػػػي المناقشػػػات  الحديدػػػة يمكػػػف أف تتخػػػذ طابعػػػًا سػػػميمًا أو عنيفػػػًا. ولػػػذا فػػػ ف الجػػػيش يػػػرى
الهادفة لتحديد مفهوـ العػدو باعتبػار أف ذلػؾ ال ينفصػؿ عػف الرؤيػا الشػاممة لممصػمحة الوطنيػة. وهػذا يعنػي 

                                                   

 وما يميها. 298. أنظر ص بيردو، المجمد الدالث، ص 2
بػ نق ب عسػكري يمنػع السػمطة السياسػية . االشارة هنا الى تدخؿ الجيش في السياسة، ومحاولة بعض كبار الضباط القياـ 8

 مف منح الجزائر، التي كانت مستعمرة فرنسية ونذاؾ، إستق لها.
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أف الجػػيش لػػـ يعػػد مجػػرد قػػوة ضػػاعطة عمػػى السػػمطة لمحصػػوؿ عمػػى بعػػض المطالػػب المتعمقػػة بالمؤسسػػة 
نمػػا أصػػبح قػػوة مشػػاركة فػػي تحديػػد سياسػػة ا لسػػمطة عمػػى الصػػعيد الخػػارجي. ولعػػؿ أبػػرز مدػػاؿ العسػػكرية، وا 

نػػوردن هنػػا هػػو ذلػػؾ الػػدور الػػذي لعبتػػم المؤسسػػة العسػػكرية فػػي الواليػػات المتحػػدة االميركيػػة لتحديػػد السياسػػة 
الواجػػب إتباعهػػا لمواجهػػة الخطػػر الشػػيوعي، الصػػيني والسػػوفياتي، وأدػػرن عمػػى إسػػتمرار الحػػرب فػػي الفيتنػػاـ 

 لفترة طويمة.
 مطة السياسية نفسها في إفساح المجاؿ أماـ الجيش لمتدخؿ في السياسة.وقد ساهمت الس

فعمػػػػى المسػػػػتوى الصػػػػناعي والعممػػػػي، كػػػػاف الجػػػػيش يطالػػػػب السػػػػمطة السياسػػػػية بتخصػػػػيص االعتمػػػػادات 
ال زمػة لتطػػوير البحػث العممػػي الػذي يمكػػف أف يقػدـ لمجػػيش، وسػائؿ تجهيػػز حديدػة، أو أسػػمحة متطػورة مػػف 

وقوتػػم. وكػاف المبػرر البسػػيط لػذلؾ أف الػنقص فػي االعتمػػادات ال زمػة لتطػوير القطػػاع شػأنها زيػادة فعاليتػم 
الصحي أو التربوي ال يمكف أف يشكؿ تهديدًا خطيرًا لحياة االمة ووجودها، في حيف أف الػنقص فػي التسػمح 
 يمكػػف أف يعػػرض االمػػة لكػػؿ أنػػواع المخػػاطر بػػدوف إسػػتدنا . ووجػػد الجػػيش فػػي بعػػض االوسػػاط السياسػػية
أصػػواتًا مدافعػػة عػػف رأيػػم هػػذا، حيػػث راح هػػؤال  السياسػػيوف يطػػالبوف بتزويػػد الجػػيش بكػػؿ مػػا يحتاجػػم مػػف 

 تجهيزات وأمواؿ تمكنم مف المحافظة عمى المصالح االساسية ل مة.
وتقوـ بعض االنظمة لضماف وال  الجيش، ب عراؽ القػوات المسػمحة فػي السياسػة عػف طريػؽ بػث مبػادئ 

وهػػذا مػػا حصػػؿ فػػي االنظمػػة  31والتوجيػػم القػػومي ضػػمف إطػػار المػػذهب الرسػػمي لمدولػػةالواجبػػات الوطنيػػة، 
الشيوعية السابقة، وفي ظؿ النظاميف الفاشي والنػازي. فقػد تمػت فعميػًا عسػكرة هػذن المجتمعػات، بحيػث عػدا 

تورعػوا الفصؿ بيف السياسي والعسكري أمرًا عسيرًا. حتى القادة أنفسهـ، والذيف هـ مدنيوف فػي االصػؿ، لػـ ي
عػػػف إرتػػػدا  البػػػذة العسػػػكرية كػػػدليؿ عمػػػى االهميػػػة الكبػػػرى التػػػي كػػػانوا يولونهػػػا لمقػػػوات المسػػػمحة فػػػي تنفيػػػذ 
مخططػػػػاتهـ السياسػػػػية. إال أف هػػػػذن العسػػػػكرة لممجتمػػػػع المػػػػدني كانػػػػت تػػػػتـ تحػػػػت إشػػػػراؼ الحػػػػزب الحػػػػاكـ 

 وسيطرتم.
 سمطة العسكريةصويورد مرسيؿ بريمو، د دة نماذج لمع قة بيف السمطة السياسية وال

أ  خضوع السمطة السياسية لمقوة العسكرية، كما هي الحاؿ في االنظمة الديكتاتورية. فهػذن االنظمػة هػي 
عسكرية بحت ودور الجيش فيها أساسي.ومع أف هناؾ عناصػر مدنيػة تشػارؾ فػي السػمطة السياسػية إال أف 

 ن.الجيش هو الذي يمتمؾ السمطة الفعمية ويوزع ص حياتها عمى هوا

                                                   

 .2=. دوفرجيم، المرجع السابؽ، ص 8

290 



وعالبػػًا مػػا يقػػوـ القػػادة فػػي النظػػاـ الػػديكتاتوري بتقػػديـ هػػذا الخضػػوع مػػف جانػػب السػػمطة السياسػػية لمسػػمطة 
العسػػكرية عمػػى أنػػم مؤقػػت. فهػػو يهػػدؼ، كمػػا يقولػػوف، الػػى إعػػادة النظػػاـ الػػى الػػب د، ومعاقبػػة المجػػرميف، 

 وتنقية الوضع تمهيدًا لمعودة الى الحكومة المدينة والدستورية.
الواقػػػػع يشػػػػير الػػػػى أف هػػػػذن الحالػػػػة المؤقتػػػػة تػػػػدوـ طػػػػويً  فػػػػي معظػػػػـ االحيػػػػاف، ألف الحكومػػػػات إال أف 

العسػػكرية ال تتخمػػى عػػف السػػمطة بالسػػهولة التػػي يمكػػف أف نتخيمهػػا. وهػػذا مدػػاؿ رأينػػان فػػي إسػػبانيا فػػي عهػػد 
بعػػػض دوؿ الشػػػرؽ الجنػػػراؿ فرنكػػػو، وال نػػػزاؿ نػػػران فػػػي كديػػػر مػػػف دوؿ القػػػارة االفريقيػػػة، وأميركػػػا ال تينيػػػة، و 

 .32االوسط كتركيا، حيث يمعب الجيش الدوؿ االوؿ في السياسة الوطنية
 

ب  خضػػوع القػػوة العسػػػكرية لمسػػمطة الحزبيػػػة، حيػػث يمعػػػب الحػػزب الػػػدور االساسػػي فػػػي االشػػراؼ عمػػػى 
زب الجيش وتعييف قياداتم مف بيف الحزبييف المعروفيف بوالئهـ لمنظاـ، أو مف الضباط الذيف أدخموا فػي الحػ

يطاليػا  لضماف إخ صهـ، كما كانت عميم االمور في روسيا السوفياتية في زمػف سػتاليف، والمانيػا النازيػة، وا 
الفاشػية. فػالحزب الحػػاكـ فػي هػػذن الػدوؿ كانيمػارس تسػػمطًا واضػحًا عمػػى كػؿ مرافػؽ الدولػػة ومؤسسػاتها، بمػػا 

 .33عمى إرادة الحزب وسيطرتم في ذلؾ المؤسسة العسكرية، ويراقبها بدقة لمنع أي خروج مف جانبها
 

 ج  خضوع القوة العسكرية لمسمطة الديموقراطية، وهي مف أولى إهتمامات النظاـ الديموقراطي.
والواقػػع أف كػػؿ نظػػاـ يحػػاوؿ تطبيػػؽ هػػذا االمػػر وفقػػًا لتقاليػػدن، وتجاربػػم، ونظامػػم الدسػػتوري. ففػػي سويسػػرا 

ال تمتمػؾ قائػدًا فػي زمػف السػمـ، ويػتـ إنتخػاب قائػدها مدً ، ال يعدو الجيش كونػم عبػارة عػف ميميشػيا مسػمحة 
 مف قبؿ المجمس التشريعي في حالة بروز خطر مباشر لمحرب.

أمػػا فػػي الواليػػات المتحػػدة فػػ ف خضػػوع القػػوة العسػػكرية لمسػػمطة السياسػػية إنمػػا هػػو التعبيػػر المباشػػر عػػف 
سػػكرية. والرتػػب العميػػا لمضػػباط ال النظػػاـ الرئاسػػي. فػػالكون رس هػػو الػػذي يتخػػذ القػػرارات حػػوؿ المسػػائؿ الع

يمكف أف تمنح بدوف موافقة مجمس الشيوخ. والرئيس هو القائد األعمى لمقوات المسمحة، ليس عمػى الصػعيد 
النظري، كما تنص عمى ذلؾ معظـ دساتير االنظمة الديموقراطية، بؿ فعميًا حيػث يسػتطيع التػدخؿ فػي كػؿ 

 .34ات المتعمقة ببد  العمميات الحربيةالشؤوف العسكرية، وخاصة عمى مستوى القرار 
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 القوى الفاعمة -2
 الكممات المفتاحية:

 .الرأي العام – الجسم االنتخابي –البيروقراطيون  –القوى الفاعمة  -القوى والجماعات السياسية 

 
 الممخص:

اجتماعية عمى درجة  تعتبر اإلدارة البيروقراطية العمود الفقري لمدولة الحديثة، وىي تتكون من نخبة
لممشاريع التنموية.وال يمكن تجاىل  عالية من الكفاءة العممية والفنية تدير المرافق العامة وتخطط

إحدى سمات النظام الديمقراطي. ويشكل الرأي العام  الدور اليام الذي تمعبو االنتخابات، والتي تشكل
 .ا بشكل كبير في العصر الحديثالسياسية التي يعول عميي أحد مكونات اإلرادة االجتماعية

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارف الطالب بالقوى والجماعات السياسية الفاعمة.  
 السياسية ودورىا في الحياة  تحديد مفيوم البيروقراطية والجسم االنتخابي والرأي العام. 
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 الفقرة االولى : البيروقراطيون

تتميز المجتمعات الصناعية المتطورة بوجود نخبة إجتماعية، عمى درجة عالية من الكفاءة العممية 
والفنية، تدير المرافق العامة، وتخطط لممشاريع التنموية عمى مختمف الصعد. وتتمتع ىذه النخبة التي 
تحكم إدارات الدولة بتأثير ونفوذ كبيرين عمى السياسة العامة لمنظام، وتمعب دورًا أساسيًا في تكريس 

ييا في مختمف القطاعات، سمطة النظام نفسو. فيذه المجتمعات تجد نفسيا مضطرة لتوفير حاجات مواطن
وتقديم خدمات عامة ال تستطيع تأمينيا إال من خالل ىذه النخبة الفاعمة، ولذا، فإن ماكس ويبر رأى في 

 .1ىذا النوع من السمطة "النموذج االكثر نقاوة لمسيطرة الشرعية بوسائل القيادة االدارية البيروقراطية"
العمود الفقري لمدولة الحديثة. وىذه االخيرة مدينة بتماسكيا، والحقيقة أن ىذه االدارة البيروقراطية ىي 

وتقدميا االجتماعي، والسياسي، واالقتصادي، ليذه الفئة، الحاكمة عمميًا، والتي تمتمك سمطة القرار الفعمي 
في مختمف القضايا. ويقول البير تيبو في ىذا الصدد "بأن وحدة االمبراطورية الشاسعة ال يمكن أن تتم 

بواسطة بيروقراطية، ومراسالت، ومكانة كبرى ممنوحة لرجل االدارة، الكاتب، الى جانب القائد  إال
تقنية باالضافة الى كونيا سمطة عسكرية  –. فالسمطة، إذن، من ىذا المنظار ىي إدارية 2العسكري"

ستقرارىا.  تسير عمى النظام العام لمنع أي خمل ييّدد أمن الدولة وا 
اعي المتقدم ىي أنو يفرز دائمًا، من خالل إدارتو، فئة متجّددة، عمى الصعيد وسمة المجتمع الصن

التقني، قادرة عمى تنظيمو عقالنيًا. وىذا ما نالحظو من خالل دراستنا لمراحل تطور ىذا النوع من 
ل المجتمعات. فالبيروقراطية فييا لم تتحول، عمى غرار دول العالم الثالث، الى سموك روتيني خامل يعرق

نما الى عامل من عوامل الرقي والتقدم.  النمو واالزدىار، وا 
 

وتستمد البيروقراطية تأثيرىا عمى النظام السياسي من الدرجة الكبرى من التنظيم الذي تتمتع بو، والذي 
الحركة، والتقرير، مما يجبرنا عمى عدم تجاىل وجودىا كإحدى قوى -يعطييا مقدرة مباشرة عمى الفعل

لسياسية. وقد عّدد مرسيل بريمو المواصفات المالزمة ليذه البيروقراطية والتي تجعل منيا قوة الدينامية ا
 نافذة في ىذه الدول، عمى الشكل التالي:
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( قيام ىذه البيروقراطية داخل سمطة القرار الرسمي، حيث ال وجود ليا خارج إطار المرفق العامالذي 1
 بدقة.تديره بناء عمى معايير يحّددىا القانون 

( تمتعيا بسمطة خاصة تمكنيا من إعطاء االوامر الضرورية لتنفيذ الميام المطموبة. وىي سمطة 2
إرغامية موضوعة في خدمة الموظفين الذين يمارسونيا عمى مستويين: داخمي وخارجي. فعمى المستوى 

االدارات بتوجيو  الداخمي تتخذ ىذه السمطة شكل التراتبية، من االعمى إلى االسفل، حيث يقوم رؤساء
االوامر لمرؤوسييم الذين ينفذونيا بإنقياد تام. وعمى المستوى الخارجي، أي العالقات مع المواطنين، حيث 
يتمكن الموظفون من غخضاع المواطنين لسموك معين، من الناحية االدارية، في كل المعامالت والشؤون 

 التي تخّصيم.
نما ( درجة التنظيم الداخمي التي تالزم ىذ3 ه البيروقراطية. فالعمل االداري ليس إرتجاليًا أو عفويًا، وا 

ىو عمل منظم يرتكز عمى القواعد االدارية، والقوانين المرعية االجراء، ويعتمد عمى الوثائق المكتوبة، 
 كالممفات والمحفوظات، التي تتم العودة الييا كمما دعت الحاجة.

يتقاضون مرتبًا ثابتًا مرتبطًا بمواقعيم دون أن يكون لذلك أية ( إستقرار الموارد المالية. فالموظفون 4
عالقة مع االنتاجية أو الخدمات التي يقدمونيا، ألن االدارة موجودة أصاًل لتمبية إحتياجات المواطنين، 

 وليس بيدف الربح الخاص.
نية، االمر الذي ( إضطرار الدول المتطورة الى إختيار كبار موظفييا من بين النخبة العممية والتق5

يفسر إىتماميا بالمعاىد الفنية العالية، ومعاىد التدريب االداري التي تقوم بإعداد الموظفين إعدادًا جيدًا 
يسمح ليم بالقيام بمياميم عمى اكمل وجو. والواقع أن ىذه النخبة تشكل، في ما بينيا، عالمًا خاصًا 

اشئة عن ظروف الدراسة، والتأىيل الفني، التي تؤدي مترابطًا ببعضو البعض عبر شبكة من العالقات الن
الى تكوين عقمية خاصة بأعضائيا، وتخمق لدييم مثاًل معّينة عن الدولة وطرق تطويرىا بمنأى عن 

 الصراعات السياسية.
 

والواقع أن كبار الموظفين نادرًا ما يتأثرون بالتبدالت السياسية داخل الحكم. فيم يعتبرون انفسيم 
حراسًا عمى مصالح االمة والوطن بغّض النظر عن التيار السياسي الحاكم. وىذا صحيح الى حد بعيد 

عن التطور. فالقوة التقنية التي ألنيم يؤمنون إستمرارية الدولة، ومرافقيا العامة، والتي بدونيا تتوقف البالد 
يمتمكونيا تؤىميم لالمساك بمؤسسات الدولة، وعدم االنصياع بسيولة لمحكومة التي ال تعجبيم. وىذا ما 
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يمنحيم تمك القوة الكبرى، والنفوذ المتزايد الذي يفرض وجودىم داخل القوى التي تثقل عمى النظام 
 السياسي وتجبره عمى أخذىم بعين االعتبار.

 
وفضاًل عن ذلك، فغن ما يمنح االدارة وموظفييا ىذا الحجم من التأثير داخل النظام السياسي ىو أن 
ىذه االدارة تحاكم نفسيا بنفسيا وال تخضع لقوة العدالة التي تفصل في المنازعات بين المواطنين. 

و من الييئة المكمفة فالموظف الذي يرتكب مخالفة معينة أثناء قيامو بعممو يتمقى عقوبة من رئيسو، أ
بذلك ضمن قواعد القانون اإلداري. وىذا االمر يعطي االدارة الكثير من االستقالل وحرية الحركة، ألن 

 القانون يطبق عمييا من داخميا،وليس من قبل جياز منفصل عنيا كالسمطة القضائية، مثاًل.
 

ق تحديد درجات المسؤولية، وعدم ومع أن الدولة تحاول التخفيف من سيطرة االدارة ونفوذىا عن طري
السماح لمموظفين بإستخدام أموال الدولة وممتمكاتيا لمآربيم الخاصة، ومنعيم من إستغالل السمطة التي 
يتمتعون بيا لغايات شخصية، إال أن ىذا كمو ال يمغي القوى الكبرى التي تتمتع بيا االدارة عمى صعيد 

 التأثير عمى القرار السياسي العام.
االدارة بأنيا "ذلك الجزء من القانون العام الذي يتضمن عالقات الحكام  Serrignyّدد سيرينييو ويح

ففي حين يضع القانون الدستوري  3والمحكومين في تفاصيل تنفيذ االجراءات التي تحكم ىذه العالقات".
 ذىا ونتائجيا.مبادئ ىذه العالقات، فإن القانون االداري ىو الذي يحدد القواعد المتعمقة بتنفي

 
ويمّيز موريس ىوريو، في ىذا المجال، بين المصالح السياسية والمصالح االدارية. فاالولى ىي عامة 

 .4تتعمق باالمة أو الدولة، والثانية ىي خاصة تتعمق بالمصالح الفردية لمجميور
 

وتمكنيا من الدفاع  وتساىم بعض العوامل الموضوعية بقوة االدارة البيروقراطية داخل النظام السياسي،
بشدة عن إستقالليا الذاتي بوجو السياسيين. وىذا ما نراه بوضوح من خالل العالقة التي تقوم بين الوزير 
دارتو. إذ غالبًا ما تكون سمطة الوزير مقّيدة ببعض االوضاع التي تمنعو من السيطرة الكمية عمى االدارة  وا 

 عمى الشكل التالي: التي يشرف عمييا. ويمكن تحديد ىذه العوامل
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تساع الشؤون التي تعالجيا، االمر الذييمنع الوزير من االطالع عمى ىذه الشؤون  أ( حجم الوزارة وا 
كميا بصورة تفصيمية، حيث أنو اليعرف، في معظم االحيان، إال المواضيع التي يطمبيا بالتحديد، 

تخ  اذ القرار المناسب بشأنيا.ويضطر بالنسبة لبقية القضايا المجوء الى معاونيو لحّميا وا 
ب( عدم إختصاص الوزير من الناحية التقنية. فالحقائب الوزارية توزع، كما نعمم، عمى أساس سياسي 
وليس تقنيًا مما يجعل الوزير مجبرًا عمى األخذ برأي الخبراء في وزارتو، وتبنييا، والدفاع عنيا أمام 

لتكنوقراط ونفوذىم داخل السمطة السياسية. وقد عمق أحد الحكومة. وىذا يؤدي، بالطبع الى زيادة تأثير ا
الباحثين عمى ىذا الواقع بقولو "أن محترفي السياسة ال يستطيعون تكوين رأي مختص بدون مساعدة 
التقنيين. وليس ىناك من رجل دولة يجرؤ عمى التدخل في المواضيع التقنية بدون جيش من الخبراء 

 .5أن يفعل ويقول"الذين ييمسون في أذنو ما يجب 
ج( وينجم العامل الثالث عن الالإستقرار الحكومي. فغالبًا ما يترك الوزير وزارتو في الفترة التي يبدأ 
فييا بالتعرف الييا عن كثب. وىذا عائد لطبيعة منصبو السياسي نفسو. فوجوده ىو والحكومة التي 

حتى عندما يتسمم أحد السياسيين وزارة معينة يشارك فييا يخضع لتأثير التحالفات السياسية وتبدالتيا. و 
فانو يجد نفسو، في البداية، يطبق خطة لم يقم ىو بوضعيا، أو أنو بعد مرحمة من الوقت يعمد الى 
تحضير ميزانية لوزارتو قد ال يتمكن من تنفيذىا. أي أنو وبمقابل التبدل المستمر الذي يطرأ عمى أوضاع 

بات واالستقرار في أوضاع الموظفين، والخبراء، االمر الذي يكسبيم نفوذًا الوزراء فإن ىناك نوعًا من الث
 .6كبيرًا عمى السمطة السياسية وتحركاتيا

 
 الفقرة الثانية : الجسم االنتخابي

ال أحد يستطيع تجاىل الدور اليام الذي تمعبو االنتخابات، التشريعية أو الرئاسية، في النظام 
النظام االساسية التي يستحيل، بدونيا، إطالق صفة الديموقراطي عميو.  الديموقراطي، فيي إحدى سمات

والسبب في ذلك يعود الى أن الناخبين ىم الذين يحّددون، عن طريق االقتراع، من ىو الحزب أو التيار 
ميا السياسي الذي يجب أن يمتمك االكثرية البرلمانية التي تؤىمو لتشكيل الحكومة، أو لتسمم سّدة السمطة الع
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في البالد. ونرى ىذه الممارسة بصورة جمية في الدول ذات التراث الديموقراطي العريق كالواليات المتحدة 
 االميركية، وبريطانيا، وفرنسا، وغيرىا من دول أوروبا الغربية والشمالية.

مؤسسات والواقع ان اىم إنجازات الديموقراطية كان "ىذا التقدم المستمر في تحويل مفيوم الشعب الى 
ذات نتائج عممية. وال ريب بان الدليل المباشر عمى ذلك ىو توسيع حق التصويت، حيث لم يصبح الحكم 

 .7بالشعب حقيقة واضحة اال بعد أن كسبت أكثرية الراشدين حق االقتراع"
 

ولكي تكون ىذه الممارسة صحيحة فإنو يجب تعميم حق االنتخاب عمى كل أفراد الشعب البالغين سن 
الرشد القانوني الذي يؤىميم لذلك، في الوقت نفسو الذي يجب أن يفسح فيو المجال أماميم إلمكانية 
االختيار بين مرشحين أو حزبين ضمن إطار عممية نزيية تجرى في مواعيد دورية ثابتة تسمح لمشعب 

ضم جميع المواطنين بتحقيق التغيير الذي يصبو اليو. ولذا، فإننا نعتبر بأن القانون االنتخابي الذي ي
 .8الراشدين ليس سوى تطبيق لمفيومي الحرية والمساواة التي تقوم عمييما الديموقراطية الحقيقة

وقيمة الالنتخابات ىي أنيا "تشكل الحدث االسمى الذي يعّبر فيو الشعب عن رأيو. ففي ىذا الوقت، 
ولئك الذين يسّنونو. وعندما تجري وبيذه العممية، يؤكد المواطنون الخاضعون لمقانون بأنيم أسياد أ

ديموقراطية معينة إنتخابًا، فإنيا تدعو بذلك مواطنييا ألن يعمنوا، فرديًا أو جماعيًا، ما يريدون. وىكذا، 
فإن الكثير من االمور يتوقف عمى الطرق الذي تجري فييا االنتخابات. وأنو إذا ما فشمت ىذه االنتخابات 

 .9شل"فإن الديموقراطية ىي التي تف
من ىنا نفيم أسباب إىتمام المفكرين في تحميالتيم بتكوين القوى التي تمعب دورًا فاعاًل ومؤثرًا في سيرة 
عتبارىم الجسم االنتخابي في طميعة ىذه القوى ألنو يشكل مصدر الطاقة السياسية في  النظام السياسي، وا 

"الحكومة تمارس السمطة التي يمنحيا إياىا االنظمة الديموقراطية. فالنظرية الديموقراطية تؤكد عمى أن 
 .10الشعب، وأن الموافقة الشعبية ىي مصدر حق الحكومة في العمل"

ونظرًا لالىمية المتزايدة التي يمثميا الجسم االنتخابي في تقرير سمطة االحزاب وقوتيا، فإن ىذه االخيرة 
ن خالل طرح البرامج التي تتالءم راحت تركز جيودىا عمى الطريقة المثمى الستقطابو الى جانبيا م
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تجاىاتو الكبرى. فالسمطةالناجمة عن االقتراع ىي الوحيدة التي تستطيع االدعاء بشرعيتيا لكونيا ناتجة  وا 
عن االرادة الحقيقية لمجسم االنتخابي. أي بمعنى آخر أن السمطة السياسية المطمقة في النظام 

منح الحكومة تمك السمطة المعنوية التي تستمد منيا قوتيا الديموقراطي ىي بين أيدي الشعب الذي يقرر 
 الشرعية.

 
ويشكل الجسم االنتخابي قوة ذات طبيعة خاصة. فيو أصاًل قوة محايدة تمنح سياسات متباينة الطاقة 
الضرورية لمعمل، وال سيما عندما تتوزع أصواتو بين عدة فئات أو تيارات سياسية، أو حينما تؤدي عممية 

ستبداليم بفريق عمل جديد.االقترا  ع الى تغيير أولئك الموجودين في السمطة وا 
 

وىو أيضًا في الوقت نفسو قوة إصطناعية يخضع في بنيتو التكوينية لمقواعد والنصوص التيتنظمو، 
 .11مثمما ىو قوة مجزأة أو منقسمة الى عدة إتجاىات تتباين في التعبير عن نفسيا

 
ىي غموضو في معظم االحيان. إذ غالبًا ما يصعب تحديد ىذه القوة  وخاصية الجسم االنتخابي كذلك

وأىدافيا قبل ظيور نتائج االقتراع، وبحسب االصوات التي تحصل عمييا الفئات المتنافسة. أي أن ليس 
لو أىدافًا محّددة مسبقًا بطريقة تحولو الى قوة مساندة إلنشاء نظام سياسي معّين.فيو يفتقد الى ذلك 

 الذي يحولو الى كتمة سياسية واضحة المعالم بالرغم من تأثيره وفعاليتو.التنظيم 
 

ويرى البعض في الجسم االنتخابي قوة موحّدة ومجزأة في آن واحد، باالضافة الى االعتراف بو 
كمصدر وحي لمنشاط الحكومي. فعندما نقول مثاًل، أثناء إستفتاء معين، بان إرادة الشعب عّبرت عن 

ما، فإننا نقصد بذلك موقفًا موحدًا أو قوة موحّدة. في حين أن الواقع يظير أن ىذا الجسم نفسيا بموقف 
 ...12االنتخابي نفسو مؤلف من تيارات مختمفة، يمين، يسار، وسط ألخ
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وتستطيع السمطة التحكم الى حد بعيد بإرادة الجسم االنتخابي، أو قسم واسع منو عمى االقل، وذلك 
لتي تقترحيا ىذه السمطة لممارسة حق االقتراع. فالجسم االنتخابي يتألف، كما نعمم، عن طريق التقنيات ا

تجاىاتيم السياسية، االمر الذي يسمح لمسمطة بالسيطرة  من أفراد يختمفون في أوضاعيم االجتماعية، وا 
اليادف لتشجيع عمى جزء من إرادتيم، والتأثير عمييا، وتوجيييا حيثما تشاء عبر تقسيم الدوائر االنتخابية 
 إتجاه سياسي معين لتحقيق النجاح في المناطق التي يمتمك فييا درجة عالية من النفوذ.

مثمما تستطيع ىذه السمطة السماح لبعض الجماعات بإثبات تفوقيا عمى الفئات االخرى، كما ىي 
من االحيان لنفوذ  الحال في نظام االقتراع عمى دورتين. وىذا معناه أن الجسم االنتخابي يخضع في كثير

السمطة التي تستطيع التحكم بجزء منو. وأىمية ىذا الجزء تتعمق بمدى فعالية أجيزة السمطة والوسائل التي 
تستخدميا من جية، وبضعف أو بقوة االحزاب السياسية المناىضة ليذه السمطة، والتي تستطيع بدورىا 

 وجيييا وفقًا لمخططاتيا ومصالحيا.التأثير عمى الغالبية العظمى من الجسم االنتخابي، وت
 

وأىمية قرارات الجسم االنتخابي حول توجيو الحياة السياسية ىي التي تبرر تمك الفائدة الكبرى التي 
السياسي، عمى معرفة الدوافع التي تجعل الناخب يصّوت بطريقة -نعمقيا من ناحية التحميل االجتماعي

فع التي تتحكم بمضمون بطاقة االقتراع، فإنو يصبح من معينة دون االخرى. أنو عندما نعرف الدوا
الممكن توجيو ىذه البطاقة في إطار معين من خالل التأثير عمى ىذه الدوافع. ولذا، فانو غالبًا ما تسبق 
الحمالت االنتخابية دراسات إجتماعية عمى مستوى الدوائر االنتخابية لتحميل العوامل الموضوعية التي 

 ا تأثير عمى سموك الناخبين.يمكن أن يكون لي
 

إال أن معرفة دوافع االقتراع، كما يقول جورج بيردو، ال تمثل سوى الجانب النفعي بالنسبة لممرشحين. 
نما يجب فيم االسباب التي  فعمى الصعيد العام ال يكفي معرفة الطريقة التي صوت بيا المقترعون، وا 

صوات ال يساوي شيئًا إذا ما تجاىمنا االسباب. وتنحو حدت بيم لمتصويت بمثل ىذه الطريقة. فحساب اال
االحزاب عادة تفسير االصوات المؤيدة ليا كدليل عمى قبول برامجيا. لكن ىل كل الذين يصوتون 
لالحزاب يؤيدون كامل برامجيا أمبعض بنودىا فقط؟ وكيف، بالمقابل، تستطيع السمطة تفسير إرادة 

استيا الخارجية أو الداخمية، ام بموقفيا حيال المسائل االقتصادية الشعب؟ فيل لموقف الشعب عالقة بسي
وغيرىا؟ وىل تم التصويت الى جانب مرشحي السمطة لمموافقة عمى ىذه المواقف أو بسبب الخشية من 

 االخرين؟
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كذلك فان عمى المعارضة التمييز بين االصوات التي تناليا لكونيا معارضة فقط، وبين االصوات التي 
ا لمموافقة عمى خططيا وأىدافيا. فاالصوات التي تؤيد المعارضة غنطالقًا من البرامج التي تعمنيا تأتيي

 .13ىي وحدىا التي تسمح ليا باالدعاء بأنيا تشكل بدياًل عن الحكومة القائمة
وأخيرًا ال بد من المالحظة بأنو من النادر رؤية الجسم الالنتخابي يحقق إجماعًا كاماًل عمى موقف 

ين في النظام الديموقراطي. فيناك دائمًا أكثرية وأقمية تتوزع بين ىذا الطرف وذلك. والجية التي تنال مع
أغمبية االصوات تصر عمى القول بأنيا حصمت عمى االرادة الشعبية التي تمنحيا الشرعية الالزمة 

 لموصول الى الحكم. وىذا من طبيعة المعبة الديموقراطية.
الة ىذه، عن االقمية الخاسرة في االنتخابات الرئاسية في فرنسا مثاًل، وال سيما لكن ماذا نقول، والح

عندما تتقارب ىذه االقمية مع االكثرية بفارق بسيط من االصوات. وأين تقف، في مثل ىذا الوضع، 
 االرادة الشعبية العامة؟

قراطية نفسيا، وعدم إن الجواب عمى ىذا السؤال يستدعي، بالضرورة، إعادة النظر بمفيوم الديمو 
 إعتبارىا، كما يحدث غالبًا، بأنيا ديموقراطية النصف زائد صوت واحد.
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 الفقرة الثالثة : الرأي العام
لم يزل الرأي العام يشغل إىتمامات العمماء المفكرين الدراسين لمشأن العام، والراغبين في فيم حقيقة 

لجماعة، ويظير االتجاىات الكبرى التي تتوخاىا الواقع االجتماعي. فيو يعكس الى حد بعيد تصورات ا
السياسية،  -حيال قضية معينة. وقمما تجاىل الفالسفة قيمة الرأي العام كأحد مكّونات االرادة االجتماعية

فارسطو أشار، ومنذ القديم، الى فضيمة "الرأي الشعبي"، وتبعو في ذلك مكيافيممي، وىو يقدم نصائحو 
ي أن يكون المرء جديرًا بمحبة الشعب ألنو ىو االقوى واالكثر قدرة". ورأى ىوبس لالمير، قائاًل : "ينبغ

 بأن العالم "يحكمو الرأي العام"، مثمما تحّدث روسو بوضوح عن مفيوم "االرادة العامة".
وعّرف غبلاير دوتارد الرأي العام بأنو "مجموعة االحكام الرائجة لدى الناس التي تخّص المشكالت 

 .14أي أنو ذلك الحكم الجماعي الصادر حول واقعة أو أمر معين الحالية"،
وقد بمغ االىتمام بالرأي العام، في عصرنا ىذا، مستوى كبيرًا من جانب الحكام والمسؤولين الذين 
شجعوا عمى قيام المؤسسات االستطالعية التي تدرس إتجاىات اآلراء، ومواقف الناس من القضايا الكبرى 

 حقوق االنسان، واالنتخابات، واالوضاع المعيشية، والبيئية، والصحية وغيرىا.كالحرب والسمم، و 
فيؤالء الحكام كانوا يدركون تمام االدراك بأن نقطة الضعف االساسية في نظام حكميم ستظل، 
بالطبع، عدم إستطاعتيم التعرف الى حقيقة الرأي العام، وأنيم إذا ما أرادوا أن يكون حكميم ديموقراطيا، 

 .15ن عمييم االطالع عمى رغبات الشعب، وميولو، وحاجاتوفإ
وكان الرئيس االميركي روزفمت من بين أولئك الحكام الذين يعمقون أىمية خاصة عمى الرأي العام، 
ويستطمعون مواقفو طيمة الحرب العالمية الثانية. وعمى ىذا االساس رأى المورد بريس "أن الديموقراطية ال 

يأتي اليوم الذي يمكن فيو معرفة إرادة الشعب في كل وقت بدون المجوء الى  تبمغ أوجيا اال حين
 .16االنتخابات"

 ويتمّيز الرأي العام بخصائص معينة أىميا:
 أنو ال يظير إال إزاء مسألة محّددة. فالمرء ال يعّبر عن رأيو إال في قضايا معينة. -
لمسموك عمى نحو معّين إزاء مشكمة تتعمق إنو موقف شفيي يبرز العقمية التي تجنح بالفرد  -

 بالمصمحة الجماعية.
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وىنا ال بد من التفريق بين الرأي العام، والمواقف الشخصية التي يعمنيا رجال السياسة وغيرىم في 
وسائل االعالم الجماعية كالصحف، والتمفزيون، واالذاعة، أي أنو ال يجب الخمط بين ىذه المواقف وبين 

معّبر عن مجموع إرادات االفراد. كذلك ال بد من االشارة الى انو ال يكون ثمة رأي عام الرأي العام ال
 .17عندما يكون المقصود مشاركة عامة من قبل االفراد في قيم معترف بيا بصورة جماعية شاممة

 والرأي العام ىو ظاىرة إجتماعية تمعب في الدول الديموقراطية دور الرقيب عمى الممارسات السياسية
 واالداء الحكومي. وقد ساىمت عوامل عديدة في بمورتو ومضاعفة فعاليتو أىميا:

رتفاع قدرتيا عمى تكوين وتوجيو آراء الناس.1  . تطور وسائل االعالم الحديثة وا 
زدياد نسبة المتعاطين باالمور العامة.2  . إتساع رقعة الديموقراطية في العالم، وا 
نتشارى3  ما بشكل كبير االمر الذي يساىم بتطور الوعي االجتماعي والسياسي.. نمو الثقافة والتعميم وا 
. شيوع االنظمة الديموقراطية التي تعتمد الحوار والمناقشة المذين ال يخفى تأثيرىما عمى تكوين الرأي 4
 العام.
ر 5 ادة . وجود العوامل النفسية التي تحرك الرأي العام كالعواطف، واالفكار، والعادات، والتقاليد، وا 

 التسمط، أو محاولة إقناع الغير.
. بروز الحدث الخارجي الذي يقود الى ردات فعل داخمية عديدة تؤدي الى توحيد الرأي العام أو 6

 .18إنقسامو
وال بد من االشارة ىنا الى أن ىذه العوامل مجتمعة تساىم بتكوين الرأي العام الذي يمر بأربعة مراىل 

 ىي:
 رحمة التي يبدأ فييا الرأي العام بالتشكل إنطالقًا من حدث أو واقعة معينة.الرأي السطحي، وىي الم -أ

 القناعة الذاتية لدى االفراد. -ب
 الجدل الحماسي الذي يؤدي الى بمورة آراء االفارد وتفاعميا بحيث تشكل تيارًا معينًا. -ج
 فراد.االستغراق في القضية المطروحة وتحوليا الى نقطة مركزية في تفكير اال -د

والرأي العام يدعي العقالنية، ويحمل في طّياتو رغبة الصوابية، ويفترض التعددية إنطالقًا من االيمان 
بالحرية، ويتخذ صفات القانون االخالقي في مجتمع معين بإعتبار أن ىذه الحرية يجب أن تكون ىادفة 
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لمتطورات والمؤثرات . وىو متحرك، غير ثابت، يخضع في تبدالتو 19لخير المجتمع وليس لضرره
الخارجية التي تدخل عمى الحدث وتعدلو بحيث يتغير الموقف منو. ولذا فإن ثمة إرتباطًا عضويًا بين 
الرأي العام والحرية. فالرأي العام ال يمكن أن يتجمى بصورة صادقة إال في ظل نظام ديموقراطي يؤمن 

راد. بيد أن ىذا ال يعني أن الرأي العام ىو وقف بالحرية ويمارسيا كدليل عمى إيمانو بالمساواة بين االف
فقط عمى المجتمعات الديموقراطية. فحتى في المجتمعات الشمولية أو الكميانية ىناك رأي عام من نوع 
معين، وىو الذي تسيطر عميو الحكومة القائمة وتوجيو لخدمة أغراضيا السياسية، ناىيك عن الرأي العام 

 يتحّين الفرص لمكشف عن نفسو. المستتر، أو المعارض الذي
 ويرتبط إىتمام الحكومة، عمى مختمف أنواعيا، بالرأي العام بالعوامل التالية:

 . إزدياد حاجة المواطنين لممعمومات.1
 . حاجة الدولة الى دعم الشعب في عممية االنماء.2
الى الرأي العام عن  . قدرة السمطة التنفيذية عمى تجاوز المجالس التمثيمية عبر توجييا المباشر3

 طريق وسائل االعالم.
 . إزدياد وعي العامة.4
 .20. تطور وسائل االتصاالت والمواصالت5

 ويبقى ثمة سؤال أساسي ال بد من طرحو ىنا، وىو: من يحرك الرأي العام؟ 
 الواقع أن وسائل التأثير عمى الرأي العام عديدة ومتنوعة، إال أنو يمكن التركيز عمى أىميا وىي:

وسائل االعالم المختمفة، المكتوبة، والمسموعة، والمرئية. فيذه الوسائل تمعب دورًا أساسيًا في  أواًل :
التأثير عمى الرأي العام وتحريكو تبعًا الستقالليا وتمسكيا بحريتيا الذاتية في طرح المسائل بموضوعية 

ا ووالئيا لمنظام السياسي، كما ىو متناىية، كما ىي الحال في االنظمة الديموقراطية، أو بحسب خضوعي
 االمر في معظم االنظمة الشمولية.

قادة الرأي من المثقفين والمفكرين ورجال السياسة االحرار. فيؤالء يستطيعون، بما يمتمكون من  ثانيًا :
وىم  قدرة عمى المناقشة واالقناع، تحريك الرأي العام في االتجاه الذي يعتبرون أنو يحقق المصمحة العامة.

يمعبون دورًا بارزًا ومؤثرًا في الحياة االجتماعية والسياسية في االنظمة الديموقراطية، ويشكمون جزءًا ال 
 يستيان بو من الجماعات الضاغطة.
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وأخيرًا ال بد من االشارة الى أن الرأي العام ليس كميًا، بل يضم تيارات عديدة تتراوح بين المعتدلين 
الغالبية الفاعمة، والمتطرفين الذين تتسم مواقفيم بالتزمت، وأحيانًا كثيرة  الموضوعيين الذين يشكمون

بالتعصب االعمى في المسائل السياسية، أو الدينية، أو العرقية، أو الطبقية، أو الجنسية في معاداتيم 
دم لممرأة ودورىا في المجتمع، وأولئك الذين ال رأي ليم ويعيشون في حالة إنطواء عمى الذات، أو ع

 إىتمام بقضايا المجتمع والوطن الذين ينتمون اليو.
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 تمارين:

 اختر اإلجابة الصحيحة: خصائص الجسم االنتخابي:

 يشكل الجسم اإلنتخابي قوة ذات طبيعة خاصة.  .1
 قوة اصطناعية ىو .2
 خاصية الجسم االنتخابي .3
 الجسم االنتخابي تتجمى بوضوحو في معظم األحيان  .4
 الجسم االنتخابي قوة موحدة ومجزأة في آن واحد .5

 3اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الجماعات الضاغطة -3
 الكممات المفتاحية: 

 -الضاغطة  وظائؼ الجماعات–مفيوـ الجماعات الضاغطة وتصنيفيا  –القوى والجماعات السياسية 
 .طرؽ عمؿ الجماعات الضاغطة

 
 الممخص:

لمتأثير عمى قرارات  ترتبط أىمية الجماعات الضاغطة بالدور الفاعؿ الذي تمعبو داخؿ النظاـ السياسي
نما  السمطة مف خارجيا، فيي ال تسعى لموصوؿ إلى السمطة، كما ىو األمر بالنسبة لألحزاب السياسية، وا 

 .الفئات التي تمثميا تتطابؽ مع أفكار ومصالح  لجعؿ قرارات ىذه السمطة

 
 األهداف التعميمية:

 تنمية معارؼ الطالب بالقوى الضاغطة في النظاـ السياسي.  
 لضاغطة وتصنيفيا ووظائفيا وطرؽ عممياتحديد مفيوـ الجماعات ا. 
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 الفقرة االولى : مفهوم الجماعات الضاغطة وتصنيفها
السياسي لمتأثير عمى قرارات ترتبط أىمية الجماعات الضاغطة بالدور الفاعؿ الذي تمعبو داخؿ النظاـ 

نما  السمطة مف خارجيا. فيي ال تسعى لموصوؿ الى السمطة، كما ىو االمر بالنسبة لالحزاب السياسية، وا 
 لجعؿ قرارات ىذه السمطة تتطابؽ مع أفكار ومصالح الفئات التي تمثميا.

ظاىرة الموبي، التي أولتيا وقد برز ىذا النوع مف الجماعات في الواليات المتحدة االميركية، عف طريؽ 
إىتمامًا كبيرًا في حياتيا السياسية العامة، السيما وأف ىذه الجماعات إتخذت صفة الفئات القادرة عمى 

 التدخؿ في االنتخابات عبر منحيا أموااًل، ودعمًا بشريًا، لممرشحيف الذيف يؤيدوف أىدافيا أو توجياتيا.
عة الضاغطة مف جية والميبرالية الديموقراطية مف جية أخرى. مف ىنا نرى العالقة القائمة بيف الجما

فيذه الجماعة تتحرؾ بسيولة ويسر، وبطريقة عمنية ومباشرة في االنظمة الديموقراطية مستفيدة بذلؾ مف 
مناخ الحريات السياسية والمدنية القائمة في ىذه االنظمة، أي أف الجماعة الضاغطة ىي أحد مظاىر 

ديثة إذا صح التعبير. وعمى ىذا االساس يمكف تعريؼ الجماعة الضاغطة كما يرى الديموقراطية الح
شوارزنبرغ بانيا "تنظيـ مشّكؿ لمدفاع عف مصالح، ولممارسة ضغط عمى السمطات العامة مف أجؿ 
الحصوؿ منيا عمى قرارات متوافقة مع مصالحو" وىو تعريؼ يفترض وجود ثالثة عناصر: الجماعة 

 .1ع عف المصالح، وممارسة الضغطالمنظمة، والدفا
وعنصر التنظيـ ضروري لوجود الجماعة الضاغطة. فالحاالت التي تؤدي الى بروز مواقؼ عرضية، 
ال تعني وجود جماعة ضاغطة بقدر ما تعني وجود نشاط ضاغط غير منظـ. في حيف إف إلتقاء 

اع وأىمية الفئات التي قررت المصالح الكبرى وقياـ عالقات جماعية مستمرة ىو الذي يحدد مدى إتس
التكّوف في جماعة ضاغطة. وىذا ال يمكف التوصؿ اليو بدوف وضوح المصالح التي تدافع عنيا ىذه 

 الفئات، ال سيما وأف المصالح ىي العنصر المحرؾ ليا في النشاطات التي تقوـ بيا.
 أف المؤلفيف االميركييف ومع أف تعبير الجماعة الضاغطة نشأ في الواليات المتحدة االميركية. إال

يفضموف إستخداـ تعبير "جماعة المصالح". وىذه االخيرة ال تتحوؿ، برأييـ، الى جماعة مصمحة سياسية 
 .2أو جماعة ضاغطة إال إذا حاولت التأثير عمى قرارات السمطة العامة
عات االيديولوجية االقتصادية، والمناز  -ويعكس تنوع الجماعات الضاغطة وتعددىا البنيات االجتماعية

في بمد معيف. ويمكف لمدوؿ المتشابية في ىذه البنيات، والمتقاربة بالمستوى الفكري، أف تتشابو أيضًا 
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بجماعات الضغط فييا. ويقسـ جاف مينو الجماعات الضاغطة في العالـ الغربي الديموقراطي الى 
ية لممنتسبيف الييا، أو حماية سمسمتيف مناالجيزة. فبعضيا غرضو االساسي الحصوؿ عمى مكاسب ماد

االوضاع المكتسبة، نازعة بذلؾ الى زيادة رفاىية الفئة الممثمة، والرئيسية فييا ىي المنظمات المينية. 
واالجيزة االخرى تجد سبب وجودىا في الدفاع عف االوضاع الروحية واألخالقية، وىي ذات نزعة 

 .3إيديولوجية
 

قطاعات أساسية: العماؿ، أرباب العمؿ، والزراعة. وتتفاوت ىذه  أ( المنظمات المينية: وتضـ ثالثة
القطاعات بالتجمعات التي تضعيا، أو بالنشاطات التي تقوـ بيا، إال اف بنيتيا تخضع لعنصريف: 

 التخصص والتجمع.
فالتخصص ىو الذي يمنح ىذه الجماعات قاعدة متجانسة تزيد مف قدرة العمؿ لدى المسؤوليف. ويبّرر 

الى التجمع بمنافع ووجيات نظر مشتركة تتأكد رغـ التناقضات المينية والجغرافية. فمع أف  الميؿ
لصناعيي النسيج والمعادف ىمومًا خاصة، إال أف موقفيـ حوؿ عدة مشاكؿ مثؿ السياسة االجتماعية 

 .4لمدولة، ىي واحدة أو متشابية. وىكذا نصؿ الى مركز واسع مكمؼ بالكفاح بإسـ التجمع المعني
ب( التجمعات االيديولوجية: وىي مجموعة إتجاىات متضاربة في الرأي والمواقؼ في كثير مف 
 -االحياف بسبب تبايف نشاطاتيا، إال أنو يجمع بينيا قاسـ مشترؾ واحد ىو الدفاع عف موقؼ إخالقي

ط عمى الحكومة إنساني، إنطالقًا مف فكر معيف أو إيديولوجية محددة. ولذا فإف تأثيرىا في ممارسة الضغ
يظؿ متفاوتًا بحسب أىمية كؿ فئة مف فئاتيا، والقوة التي تستند الييا، وىي غالبًا قوة عددية ومالية تسمح 
ليا بخوض حمالت إعالمية فاعمة. ويخضع تأثير ىذه الفئات لمقدرتيا عمى تعبئة قسـ كبير مف الرأي 

ضر" دورًا فاعاًل في تثقيؼ المواطنيف والضغط العاـ حوؿ أىدافيا. ففي إلمانيا مثاًل تمعب "جماعة الخ
عمى الحكومة. وفي الواليات المتحدة تقوـ الجمعيات المناىضة لمتمييز العنصري بدور ال يمكف تجاىمو 
في إقرار المساواة بيف البيض والسود عمى شتى الصعد. وفي فرنسا تخوض عصبة التعميـ معركة حامية 
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االتحادات الطالبية بنشاط ضغط واسع عمى الحكومة، وال سيما في ما في سبيؿ العممانية، مثمما تقوـ 
 .5يتعمؽ بتعديؿ المناىج التربوية

وتمعب الكنيسة الكاثوليكية، بشكؿ خاص، دورًا واسعًا في الحياة االجتماعية والسياسية لبعض الدوؿ 
يسة، كما نعرؼ، ىو السير كإيطاليا وأسبانيا، وتقدـ لقسـ ىاـ مف الناس تصورىـ عف الحياة. وىدؼ الكن

عمى النظاـ االجتماعي الذي ىو نظاـ الحياة، ولذا فإنيا تحرؾ قطاعات واسعة مف الفئات المنظمة، 
وخاصة عمى المستوى االحزاب اليمينية. وينبع ضغط الكنيسة عمى السمطة مف واقع المؤسسات 

لمباشر عمى كثير مف رجاؿ السياسة االجتماعية والمينية التي تسيطر عمييا، باالضافة الى تأثيرىا ا
والشأف العاـ. وىو ضغط كبير تجد الدولة نفسيا عاجزة حيالو في كثير مف االحياف.ولعّؿ السبب في ذلؾ 

. ففي مرحمة معينة مف التاريخ كانت السمطة الدينية 6يعود الى االساس الديني لمسمطة في ىذه الدوؿ
الفصؿ بيف ىاتيف السمطتيف إال بعد صراع طويؿ. أال أف ذلؾ والزمنية مجتمعة بيد شخص واحد. ولـ يتـ 

 لـ يؤد الى التناقض الكمي بينيما.
وتستمد جماعات الضغط قوتيا مف أمريف أساسييف: عدد االعضاء والطاقة المالية. فالعدد، كما يقوؿ 

ا دوريًا ثقة جاف مينو، ىو وحده عامؿ قوة في االنظمة التي يضطر فييا رجاؿ السياسة الى أف يطمبو 
الناخبيف. فإمتالؾ النقابات المنتسبة الى "مؤتمر إتحاد النقابات". في فرنسا لعدة مالييف مف االعضاء 
يوضح االىمية المنسوبة لتصريحات القادة النقابييف. وتشكؿ االىمية العددية بالنسبة لمقادة ورقة رابحة 

. إال اف 7أعمى بكثير مف رقـ أعضائيا العادييفجوىرية، وال سيما إذا ما إستطاعت الجماعة تحريؾ عدد 
العدد ليس عنصرًا ثابتًا، فيو معرض دائمًا لإلستبداؿ والتغّير. ومع ذلؾ فإنو يبقى ذلؾ العنصر االساسي 

 الذي يترؾ تأثيرًا واضحًا عمى السمطات العامة، والرأي العاـ عمى السواء.
تي تتمقاىا مف أعضائيا عمى شكؿ إشتراكات وتستفيد جماعات الضغط مف المساعدات المادية ال

منتظمة، أو ىبات وتبرعات تفرضيا ظروؼ المسألة موضوع الصراع مع السمطة. وفي ىذا الصدد ال بد 
مف االشارة الى أف الكتؿ االقتصادية، مف تجار وصناعييف ومالكيف زراعييف، تتمتع بقدرة أكبر مف 
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فيذه الكتؿ االقتصادية الكبرى تستطيع ممارسة ضغط  سواىا مف التجمعات االخرى في ىذا المجاؿ.
 مباشر عمى الييئات السياسية وال سيما تمؾ التي تعتمد عمييا في تمويؿ حمالتيا االنتخابية.

ف كاف كبيرًا، قد يكوف  ويبقى لمتنظيـ الجيد الدور االوؿ في فعالية الجماعة الضاغطة. فالعدد، وا 
ا لـ يترافؽ بإلتزاـ واضح مف جانب االعضاء بالتوجييات التي محدود التأثير في بعض االحياف إذ

تصدرىا قيادة الجماعة، كذلؾ، فإف لسعة الجماعة بيف الناس، واالحكاـ االخالقية التي يصدرىا ىؤالء 
المفتاح في ىذا  –عمييا شأف كبير. ويساعد قدـ الجماعة عادة عمى إرساء سمطتيا: "ويبدو أف العامؿ 

نوع مف التقييـ ذي القواعد الذي يقوـ بو الجميور". ففي فرنسا مثاًل فاف إتحاد أرباب  المجاؿ يكمف في
العمؿ ال يمقي صدًى واسعًا في االوساط الفكرية. وكذلؾ التجار الذيف ال يتمتعوف بسمعة حسنة في أغمب 

ىتماـ الكافي االوقات. و"يدخؿ أيضًا في الحساب وزف مختمؼ االعماؿ التي تقوـ بيا الجماعات دوف اال
بردود الفعؿ المحتممة عند الضحايا، فاالنقطاع عف تسميـ المنتجات التي ال غنى عنيا، كالحميب مثاًل، 

 .8وسّد الطرقات الذي يتـ أياـ االعياد لـ يزيدا، وال شؾ، مف شعبية الفالحيف في االوساط المدنية"
اب إيديولوجية وسياسية االمر الذي وتبدو الجماعات الضاغطة متنافرة ومتناقضة بيف بعضيا السب

يضعؼ قوة تأثيرىا ويسمح لمسمطات العامة بعمب دور الحكـ القوي بينيا. إال أف ىذه الصراعات 
االجتماعية والمينية ليست سمة ثابتة مف سماتيا. فيي تميؿ في أحياف كثيرة لتجاوز إنقساماتيا العقائدية 

تعاوف بيف مختمؼ أطرافيا، وخاصة عندما يكوف ثمة قضية وصراعاتيا االجتماعية لتحقؽ حالة تحالؼ و 
واحدة ييميا الدفاع عنيا. ولكف ال بد مف االشارة ىنا الى أف ىذا التعاوف ال يمغي كميًا حالة التنافر بينيا، 

نما يستبدليا بحالة مف االىتماـ المشترؾ الذي تفرضو قضية معينة مف القضايا.  وا 
اغطة عمى أولئؾ الموجوديف خارج إطار الحكـ وأجيزة السمطة. فنحف قد وال يقتصر تكويف الفئات الض

نرى جماعات ضاغطة مف داخؿ مؤسسات الدولة نفسيا. فوزارة الزراعة ىي، في جميع البمداف كما يقاؿ، 
جياز ضغط حكومي في خدمة الفالحيف واالدارة بمجموعيا تعمؿ كجماعة ضغط مف نوع الموبي 

"Lobly فاالدارة والجيش يمكف أف يتحوال الى 9القوى الضاغطة الكبرى أو البارزة" والجيش ىو مف .
جماعات ضاغطة أساسية إذا خرجا عف وظائفيما االصمية وحاوال توجيو القرارات الحكومية، وتجميدىا 
عند االقتضاء. وىنا ال بد مف التمييز بيف وضع الجيش كقوة ضاغطة ووضعو كقوة مسيطرة عمى زماـ 
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نما تغييرًا في موازيف االمور ال سياسية وتسييرىا مف وراء الستار. فالحالة الثانية ال تشكؿ ضغطًا حقيقيًا، وا 
 .10القوى التي يتألؼ منيا النظاـ السياسي

 
 الفقرة الثانية : وظائف الجماعات الضاغطة

التي ال تستطيع الجماعات الضاغطة الوصوؿ الى أىدافيا إال عبر سمسمة مف االجراءات االولية 
يجب عمييا القياـ بيا لتتمكف مف إحداث التأثير المطموب. وىذه االجراءات تدخؿ في سياؽ المياـ 
الوظيفية الممقاة عمى عاتؽ ىذه الجماعات. مف ىنا يقتضي عمينا، قبؿ النظر في أساليب تأثير 

 الجماعات الضاغطة، التطمع بسرعة الى وظائفيا.
 ي:ويمكف إدراج ىذه الوظائؼ في ما يم

 
وىي وظيفة مفصمية في العالقة بيف المجتمع والنظاـ السياسي، وتعني  وظيفة صياغة المطالب: -أ

تمط الطريقة التي تقوـ، بواسطتيا، الجماعة الضاغطة بتحديد طمباتيا لممسؤوليف السياسييف الذيف يمتمكوف 
دامج بيف مختمؼ الطمبات سمطة إصدار القرارات. وتقوـ االحزاب السياسية، عادة، بدور المنّسؽ وال

 المتعمقة بأىداؼ جماعية. وىناؾ باالجماؿ أربعة خطوط تمّيز طرؽ بياف المصالح.
. يمكف لمطمبات أف تكوف واضحة )عندما يعمف قادة أرباب العمؿ عف مطمب محدد(. أو خفية الى 1

 حد ما )السموؾ المعّبر عف إستياء، أو البطء في العمؿ الخ(.
مجرد شعارات منتشرة في الرأي العاـ عمى غرار "نريد أف يتغّير ىذا الوضع" ، أو . يمكف أف تكوف 2

 أف تكوف مطالب نوعية )كزيادة الحد االدنى لالجور(.
. وقد تكوف عامة )المطالبة بزيادة الضرائب عمى االغنياء( أو خاصة )تخفيؼ الضرائب عمى المواد 3

 االولية والحياتية(.
أو صياغتيا أف يتخذ شكؿ التفاوض، أو شكؿ التعبير عف موقؼ شكر أو . يمكف لبياف المطالب 4

 غضب معّيف.
والحقيقة أف فعالية النتائج ترتبط دائمًا باألسموب المتبع. فبمقدار ما تكوف الطمبات ضمنية وعامة، 
 بمقدار ما يكوف ثمة صعوبة عممية في إبراز قيمة المصالح وترجمتيا في قرارات سياسية. كذلؾ، فإف
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المواقؼ االيديولوجية المتشّددة، والطمبات الخاصة جدًا، والمواقؼ العاطفية، تجعؿ مف الصعب التوفيؽ 
 .11بيف المصالح المتباعدة

 وفي المنحى ذاتو يفّرؽ جاف مينو بيف ثالث وظائؼ لمجماعات الضاغطة:
ات المالئمة فإف تقديـ معمومات كاممة ظرفية تتعمؽ بالوضعية القائمة. وبغياب المستند أواًل :

المسؤوليف عف الدوائر االدارية معرّضوف إلرتكاب أخطاء خطيرة حوؿ معنى ومحتوى التدابير الواجب 
إتخاذىا، أو التعديالت الواجب القياـ بيا أثناءي التنفيذ. والحؽ، أف قادة المنظمات المينية ىـ، في 

 الغالب، في أفضؿ وضع لتقديـ ىذه المعطيات.
أصحاب العالقة بالتدابير المطموبة. ويؤدي قادة الجماعات خدمات كبرى بقبوليـ عرض قبوؿ  ثانيًا :

العمؿ، الذي بوشر بو، عمى أنصارىـ وتوجيييـ لتطبيقيتطبيقًا صحيحًا. ويمكف إعتبار القياـ بكؿ ىذه 
 .الوظائؼ أو بجزء منيا ىو، وفقًا لمحالة، مفيد أو ال غنى عنو في جميع قطاعات العمؿ الحكومي

وتقدـ المنظمات الشعبية لممجتمع خدمة تركيز و"عقمنة" أمنيات وحركات قد تتخذ غالبًا،  ثالثًا :
بدونيا، شكاًل مشّوشًا وعنيفًا وذا نتائج غير متوقعة. والخطأ ىو في الظف أف إلغاء التجمع أو تنظيمو 

ومف المؤكد أف الدفاع عف يضع نياية لممطالب ذات المرمى االيديولوجي أو المادي التي يعّبر عنيا. 
مصالح مجموعة مف الناس بواسطة جماعة منّظمة بقوة يقوي طاقة ضغط المجموعة. وفي الوقت نفسو 

 .12يسّير ىذه الطاقة في إتجاه يسيؿ المساومة والتسوية السممية في النياية
اىرة، في الواقع، أف الجماعات الضاغطة تمارس وظيفة مطمبية ظ وظيفة ضمنية لمتكامل: –ب 

وتمارس أيضًا وظيفة تكاممية ضمنية. فبطريقة غير مباشرة، تقوـ الجماعات الضاغطة بخدمة النظاـ 
 –القائـ عف طريؽ تقنيف سيؿ المطالب بعد تنقيتيا مف حماسيا الثوري. وتثير ىذه المعضمة "االحتجاج 

المناضموف عمى إعتداؿ القيادة  التكامؿ" خالفات بيف قيادات المنظمات العمالية وقواعدىا. وكثيرًا مايرد
بإضرابات فورية. والواقع أف المسؤوليف النقابييف يجدوف أنفسيـ أحيانًا مضطريف لمتوصؿ الى تسويات مع 
أرباب العمؿ والحكومة حوؿ زيادات الرواتب. وىو أمر ترفضو القواعد التي ترى في ىذا النوع مف 

 االتفاقات "التكاممية" إضرارًا بمصالحيا.
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وتستطيع الجماعات الضاغطة لعب  الجماعات الضاغطة كبدائل عممية عن االحزاب السياسية: -ج
دور البدائؿ الوظيفية عف االحزاب السياسية إذا ما قّصرت ىذه االخيرة في ميمتيا التوفيقية والدمجية بيف 

ه الوظيفة. فعف طريؽ مختمؼ أنواع المطالب. وفي ىذه الحاؿ، فاف النقابات العمالية ىي التي تقوـ بيذ
دراستيا لمصالح الميف والفئات المختمفة، فإف ىذه النقابات تدخؿ نوعًا مف اإلنسجاـ في التعبير عف 
طمباتيا عف طريؽ جمع مطالب العماؿ والتنسيؽ بينيا. ويمكف لمحكومة االعتراؼ بيذه النقابات كأطراؼ 

 محاورة، وااللتزاـ معيا بسياسة تشاور.
 

االمر إلحاؽ الضرر بالمصمحة العامة. فالحوار مع مندوبي الفئات الخاصة يحّوؿ الفرد ومف شأف ىذا 
 . 13إقتصادي مرتبط بمصالح فئة، وليس مواطنًا واعيًا الىمية التضامف الوطني-الى عنصر إجتماعي

 
كذلؾ فإف تدخؿ فئات الضغط بيذا الشكؿ يمكف أف يؤدي الى أضرار حقيقية، حيث تحاوؿ كؿ فئة أف 

رمي عمى اآلخريف مسؤولية تحمؿ االعباء الوطنية، حيث يمكف أف يختؿ التوازف بيف المصالح بسبب ت
عدـ المساواة في االوضاع بيف الجماعات المختمفة، االمر الذي يعطي كؿ منيا وسائؿ تأثير غير 

 .14متكافئة، ويمنح نشاطيا فعالية متباينة
 

 الفقرة الثالثة : طرق عمل الجماعات الضاغطة
تتنوع أشكاؿ تدخالت الجماعات الضاغطة وتشمؿ، عمميًا، معظـ مياديف الحياة السياسية. ويبرز ىذا 

 االمر بصورة جمية مف خالؿ ثالث مستويات أساسية ىي:
المستوى السياسي: إف قادة الجماعات الضاغطة ال يستطيعوف االدعاء دائمًا، بحيادىـ  أواًل :

السمطات القائمة وبمواجيتيا في معظـ االحياف، إذ أنيـ يحاولوف  السياسي. فيـ يمارسوف نشاطيـ مع
إقامة إتصاؿ مباشر مع السمطة عف طريؽ إشراؾ بعض ممثمييـ في الحياة السياسية، مثمما يقوموف 
بالتعبير عف مصالح الجماعات التي يمثمونيا أماـ السمطة الحاكمة. والواقع أف تطور الوظائؼ 

لمدولة قد سمح بقياـ مثؿ ىذه االتصاالت وطّورىا الى أبعد الحدود. وكثيرًا ما  االقتصادية واالجتماعية
تقتضي بعض السياسات الحكومية مناقشات مبدئية تسمح لمجماعات الضاغطة بالتدخؿ فييا بصورة 
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مباشرة. وفي معظـ االوقات تكوف إقتراحات القوانيف التي يتقدـ بيا بعض النواب مستوحاة مف دراسات 
 مف قبؿ جماعات المصالح.أعدت 

والدولة نفسيا تسّيؿ عممية تدخؿ ىذه الجماعات. فالمؤسسات العامة، التربوية والصحية واالجتماعية 
وغيرىا، تتشاور مع ىذه الجماعات، وتبني معيا صالت رسمية مؤقتة )كالندوات، أو كإستقباؿ قيادات 

ء( أو مؤسساتو )مف خالؿ المجمس االقتصادي الجماعات مف قبؿ المجاف أو الكتؿ النيابية، أو الوزرا
 واالجتماعي، ولجاف التخطيط المشتركة وغيرىا(.

وىذا الواقعيؤكد الصفة السياسية لعمؿ الجماعات الضاغطة التي تحاوؿ التأثير عمى قرارات السمطة، 
 وتوجيو عمؿ اآللة الحكومية، بما يخدـ مصالحيا.

اسية عالقات ترتدي أشكااًل عديدة. ويأتي في مقدميا تأييد وتقيـ الجماعات الضاغطةمعاالحزاب السي
الجماعة الضاغطة ألحد المرشحيف الذي دعـ مطالبيا، أو تعيد بالقياـ بذلؾ. وغالبًا ما تقوـ بعض 
الجماعات بسؤاؿ المرشحيف عف برامجيـ، ومواقفيـ المحتممة إزاء القضايا التي تيميا لتقرر الموقؼ الذي 

كف أف تسعى الجماعة القامة عالقات ممتازة مع حزب معيف عف طريؽ تقديـ االعانات يجب إتخاذه. ويم
 المالية لو مقابؿ دفاعو عف مطالبيا.

مف جيتيا، فاف االحزاب نفسيا تحاوؿ خمؽ جماعات ضاغطة، ىي المنظمات الواجيية، لتستخدميا 
الجمعيات والييئات الشعبية وغيرىا في سبيؿ الدفاع عف أىدافيا الخاصة، وىذا ما نراه في كثير مف 

 المرتبطة مباشرة ببعض االحزاب.
 

التأثير عمى الرأي العاـ: ال تستطيع الجماعات الضاغطة تجاىؿ الثقؿ المعنوي الذي يمثمو  ثانيًا :
الرأي العاـ في كثير مف البمداف، ولذا فإنيا تحاوؿ إدخالو في نشاطيا. ويختمؼ التعاطي مع الرأي العاـ 

تالؼ أىداؼ الجماعات الضاغطة. وقد تكوف الغاية مف ذلؾ تربوية في بعض االحياف، كالجماعات بإخ
الميتمة بحقوؽ االنساف التي تقوـ بشرح ىذه الحقوؽ لممواطنيف وتعمميـ عمى طرؽ الدفاع عنيا، أو قد 

ات بيف الشباب تكوف توجييية تربوية، كما ىو الحاؿ مع الجماعات العاممة ضد إنتشار الكحوؿ والمخدر 
 وغير ذلؾ.

وتيتـ الجماعات الضاغطة بالرأي العاـ مف خالؿ العالقات التي تحاوؿ بنائيا مع القطاعات التي 
تمارس دورًا بارزًا في تكوينو، كالقطاع االعالمي. وىي تستخدـ في ىذا السبيؿ مختمؼ الوسائؿ المتاحة 
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دعايات مدفوعة الثمف في محطات التمفزيوف لدييا، كشراء مساحات إعالنية في الصحؼ، أو القياـ ب
 واالذاعة، الى ما ىنالؾ مف طرؽ معروفة.

 
أشكاؿ الضغط: تحاوؿ الجماعات الضاغطة إتباع كؿ السبؿ واالساليب التي توصميا لغاياتيا.  ثالثًا :

لـ تجد وىي في ىذا المجاؿ التتوانى عف ممارسة التصعيد، بأعمى مراحمو، إذا وجدت أف طرقيا العادية 
 نفعًا. ويمكف تعداد أشكاؿ الضغط التي تمجأ الييا الجماعات عمى النحو التالي:

وىي أبسط االساليب وأسيميا. وتقتصر عمى سعي الجماعة إلقناع السمطة  محاولة االقناع: -أ
بحثيا. المختصة بأحقية مطالبيا التي ترفقيا بالوثائؽ الالزمة، والمعّدة بعناية، حوؿ المسائؿ التي يجري 

وتعتبر االتصاالت المباشرة مف أفضؿ وسائؿ االقناع، إذ تستطيع الجماعات الضاغطة مف خالليا 
قناع المسؤوليف بصوابية وجية نظرىا.  البرىاف عمى صحة مواقفيا، وا 

 
وىو االسموب الذي تعمد اليو الجماعات الضاغطة عندما تفشؿ في إجراء محادثات مع  التهديد : -ب

عيا بأحقية مطالبيا. ويتخذ التيديد أشكااًل متنوعة. فيو يكمف، بالنسبة لمبرلمانييف، في ما السمطة إلقنا
يسّمونو "التيديد بعدـ االنتخاب مرة أخرى". وبالنسبة لموزارة يتمثؿ بتحريؾ الجماعات الضاغطة لمؤيدييا 

سقاطيا، أو دفعيا لالستقالة. وبالنسبة  لمموظفيف يتمثؿ االمر مف النواب لسحب الثقة مف الحكومة وا 
 بالتركيز عمى أخطائيـ، أو بإستغالؿ بعض جوانب حياتيـ الخاصة.

 
ال يخفى عمى أحد ما لسالح الماؿ مف تأثير عمى الحياة السياسية في معظـ الدوؿ.  دور المال : -ج

عالـ، والماؿ، فضاًل عف انو يسمح لمجماعات الضاغطة بتمميع صورتيا الشعبية عف طريؽ الدعاية واال
 فإنو يشكؿ أيضًا بالنسبة ليا وسيمة ضغط فاعمة.

 
 ويبرز دور الماؿ عمى مستوييف: فردي وجماعي.

فعمى المستوى الفردي تعمد الجماعة الضاغطة الى رشوة بعض المسؤوليف لمحصوؿ عمى مواقفيـ 
 عمى مطالبيا دوف قيد أو شرط.
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الماؿ لدعـ االحزاب السياسية وتمويؿ وعمى المستوى الجماعي: تستخدـ الجماعات الضاغطة عنصر 
نشاطاتيا الدعائية، وحمالتيا االنتخابية. وىو أمر شائع جدًا في العمؿ السياسي في الديموقراطيات 

 الغربية، كالواليات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والمانيا،وبمجيكا وغيرىا.
 
 عف طريؽ: عرقمة العمل الحكومي: -د
 ات العامة.. رفض التعاوف مع السمط1
 . الضغط عمى خزينة الدولة عف طريؽ تصعيد االزمات المالية2
 . رفض دفع الضرائب.3
 
. شًؿ حركة الدولة بواسطة االضرابات في القطاعات الكبرى، كالنقؿ، والصحة، والتعميـ، والكيرباء 4

 .15وغيرىا
 

ط مف عدد أعضائيا، أو وفي النياية، ال بد مف القوؿ، إف أىمية الجماعات الضاغطة تنبع ليس فق
نما مف فعالية نشاطيا، ومقدرتيا عمى تحقيؽ غاياتيا بطريقة إيجابية يتعذر فييا  القطاعات التي تمثميا، وا 

 عمى ىذه السمطة تصويرىا وكأنيا حجر عثرة في سبيؿ تطور النظاـ السياسي والمجتمع.
  

                                                   

 .75-45. حوؿ عمؿ الجماعات الضاغطة، أنظر جاف مينو، المرجع السابؽ، ص 1

 تمارين:

 ما ىي أشكاؿ الضغط التي تمجأ الييا الجماعات الضاغطة؟
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  الوحدة التعميمية 

 1- مراجعة تاريخية لمتجربة السياسية في سوريا
 الكممات المفتاحية:

 ثورة –الواقع السياسي بعد االستقالل  –الواقع السياسي قبل االستقالل  –التجربة السياسية السورية 
 .الحركة التصحيحية –الثامن من آذار 

 

 الممخص:
البد عند عرض التجربة السياسية في سوريا من الفصل بين مرحمتي ما قبل االستقالل من االستعمار 

 .الفرنسي وما بعد االستقالل، وقيام ثورة آذار، وتتويجيا بالحركة التصحيحية
 

 األهداف التعميمية:
 وبعده تنمية معارف الطالب بالواقع السياسي في سوريا قبل االستقالل. 
 تحديد أىمية ثورة آذار والحركة التصحيحية في الواقع السياسي السوري.  
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 مراجعة تاريخية لمتجربة السياسية في سوريا
 

السياسية أو الحياة السياسية في سوريا فمن الطبيعي من وجية النظر إذا أردنا عرض التجربة       
التاريخية أن نفصل بين مرحمتين رئيستين، مرحمة ما قبل االستقالل ومرحمة ما بعد االستقالل وذلك قبل 

 .الخوض في دراسة شاممة الىم ما يميز مالمح السياسة السورية
 
 في مرحمة ما قبل االستقالل:  الفقرة األولى: الواقع السياسي في سوريا 

من المفيد أن نعرض لمواقع السياسي في سوريا في مرحمة ما قبل االستقالل ألنيا بطبيعة الحال       
ولن نطيل العرض بل سنقتصر عمى  ،أسست لما آلت إليو الحياة السياسية في مرحمة ما بعد االستقالل

  .ي تاريخ سوريا السياسيمرحمتين رئيسيتين كان ليما شديد األثر ف
 
 سورية في ظل االحتالل العثماني: -1

سقطت سوريا في أيدي األتراك العثمانيين، وباتت جزءًا من الدولة العثمانية التي  :595في سنة      
استمرت سيطرتيا عمى البالد مدة أربع قرون، شيدت خالليا سوريا تراجعًا كبيرًا في شتى المجاالت 

استغل العرب الحرب العالمية األولى ليعمنوا ثورتيم  :5=5واالجتماعية والسياسية. في عام االقتصادية 
الكبرى ضد الحكم العثماني. انطمقت الثورة من الحجاز بقيادة الشريف حسين وبمساعدة من القوات 

 اإلنكميزية، وحاول العثمانيون قمعيا بوحشية؛

المشانق في دمشق وبيروت لمعشرات من  اشا )السفاح(عمق جمال ب :5=5وفي السادس من أيار )مايو( 
الزعماء الوطنيين السوريين الذين اىتموا بالعمل عمى استقالل البالد العربية. لكن سرعان ما تمكنت الثورة 

 العربية يساندىا احرار الفكر ودعاة القومية العربية من أبناء سورية من االنتصار عمى العثمانيين،

 عام من االحتالل العثماني. 844خمت إلى دمشق القوات العربية واإلنكميزية منيية د >5=5وفي عام  
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 مرحمة االنتداب الفرنسي ومرحمة ما قبل االستقالل: -2

أعمن السوريون استقالليم تحت قيادة الممك فيصل األول، ابن الشريف حسين. إال  >5=5في العام      
في الحرب العالمية األولى، كانتا تخططان القتسام المناطق التي حررت أن بريطانيا وفرنسا، المنتصرتين 

بيكو السرية، حيث اتفقت الدولتان عمى تقسيم -من السيطرة العثمانية فيما بينيما. ووفقًا التفاقية سايكس
 الشرق األوسط إلى مناطق نفوذ بريطانية وفرنسية، وعمى أن تكون سوريا في منطقة النفوذ الفرنسية.

نزلت القوات الفرنسية عمى الساحل السوري، وبعد عدة معارك مع الجيش السوري  64=5ي أوائل عام ف 
المتأخر عدة وعديدًا وخاصة معركة ميسمون التي قادىا وزير الدفاع آنذاك الشييد يوسف العظمة، ومع 

سوريا لسيطرتيم،  الثوار الذين تصدوا لمفرنسيين في عدة مناطق من البالد، تمكن الفرنسيون من إخضاع
 بداية االنتداب الفرنسي عمى سوريا بتفويض من عصبة األمم. 67=5وأعمن عام 

أعمنوا ثورتيم ضد االنتداب، ودارت معارك  69=5ففي عام  ،قرر السوريون مقاومة االحتالل الجديد
الد، وقصف طاحنة بين الثوار والقوات الفرنسية في منطقة جبل العرب ومحيط دمشق وفي كل أنحاء الب

الفرنسيون العاصمة انتقامًا لمساعدة أىميا لمثوار، وتمكنوا في النياية من قمع الثورة، إال أن المقاومة 
 استمرت بشكميا السياسي.

وافقت فرنسا عمى منح سوريا استقالاًل جزئيًا، ووقعت معاىدة بين البمدين تنص عمى  :7=5في سنة  
تنصمت من بنود المعاىدة بسرعة، وبقيت قواتيا عمى األرض السورية منح سوريا االستقالل، إال أن فرنسا 

وظمت فرنسا الحاكم الفعمي لمبالد. خالل الحرب العالمية الثانية، أصبحت سوريا تحت سيطرة حكومة 
فيشي الفرنسية الموالية لأللمان، وشيدت األراضي السورية صدامًا بين قوات حكومة فيشي وقوات فرنسا 

، وتقديميم الوعود باستقالل البالد 85=5ت البريطانية، انتيى بسيطرة الحمفاء عمى سوريا سنة الحرة والقوا
 التام بعدما تنتيي الحرب.

 89=5أيار  =6وتنصل الفرنسيون من وعودىم مجددًا. قاوم السوريون؛ وفي  89=5انتيت الحرب سنة 
دمشق مما ادى الى استشياد عدد  ردت فرنسا بوحشية من جديد، إذ قصفت مبنى البرلمان السوري في

وعسكريين، مما أثار المزيد من االحتجاجات في سوريا والعالم العربي، ، مدنيين، كبير من المواطنين
نيسان  ;5وانتقمت األزمة إلى مجمس األمن الدولي الذي طالب بجالء القوات الفرنسية عن البالد. في 
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القوات الفرنسية من سوريا، وأعمن ذلك اليوم، الذي ، وتحت ضغوط دولية متزايدة، انسحبت آخر :8=5
 شكل بداية عيد جديد، عيدًا وطنيًا.

 الفقرة الثانية:الواقع السياسي في سوريا في مرحمة ما بعد االستقالل:  
 الواقع السياسي بعيد االستقالل: -1

دولة إسرائيل أعمنت  >8=5ففي عام  ،تميزت مرحمة ما بعد االستقالل بعدم االستقرار السياسي
عمى أرض فمسطين العربية، وكانت سوريا من بين الدول العربية التي أرسمت قواتيا إلى فمسطين لمتصدي 

كانت سوريا آخر الدول العربية  =8=5لمدولة الصييونية الوليدة. خسر العرب الحرب، وفي تموز )يوليو( 
راع العربي اإلسرائيمي، الذي ال زال مستمرًا التي وقعت اتفاقية ىدنة مع إسرائيل. كانت تمك ىي بداية الص

 حتى اليوم.

، تمقت الديمقراطية في سوريا ضربة موجعة، بقيام أول انقالب عسكري في البالد بقيادة حسني =8=5في 
يومًا، أزيح بعدىا بانقالب قاده سامي الحناوي، الذي سرعان ما  =57الزعيم. لم يدم حكم الزعيم سوى 

، عندما أجبرتو المعارضة 98=5ديب الشيشكمي. استمر حكم الشيشكمي حتى سنة قمب حكمو العقيد أ
 لكنيا لم تثمر ولم تستمر ،الشعبية المتزايدة عمى االستقالة ومغادرة البالد. عادت الحياة الديمقراطية نسبيا

 نتيجة ما واجيت من اضطرابات سياسية أتت ىذه المرة من الخارج.

ورية السوفييتية في أواسط الخمسينات، وبالتالي بدأت عالقات سوريا مع الغرب كما تطورت العالقات الس 
تسوء، ووجدت سوريا نفسيا في متاىات الحرب الباردة وما نتج عنيا من قيام أحالف وتكتالت في الشرق 

 األوسط.

كادت الخالفات بين سوريا وجارتيا الشمالية تركيا، أن تصل إلى حد المجابية  ;9=5في عام  
 العسكرية، فقد حشدت تركيا قواتيا عمى الحدود ميددة بغزو سوريا.

ازداد التقارب السوري مع االتحاد السوفييتي، وازدادت الفرقة مع الغرب، وكانت التيديدات الغربية أحد  
العوامل التي دفعت السوريين إلى االتحاد مع مصر في دولة واحدة أطمق عمييا اسم الجميورية العربية 

، واختير الرئيس المصري جمال عبد الناصر رئيسًا >9=5شباط )فبراير(  66دة، تم إعالنيا في المتح
 ليا.
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لم تستمر الوحدة مع مصر طوياًل، فقد كان حل األحزاب السياسية السورية وتطبيق األنظمة االشتراكية  
عالن االنفصا ل عن الجميورية في سوريا من األسباب التي دفعت الجيش السوري إلى فصم الوحدة وا 

 .5:=5أيمول )سبتمبر(  >6العربية المتحدة في 

 مرحمة ثورة آذار : -2

قاد حزب البعث العربي االشتراكي انقالبًا آخر، عرف باسم ثورة  7:=5آذار )مارس(  >في 
آذار. أنيى البعث القطيعة مع مصر وأعمن نيتو إعادة الوحدة، إال أن المفاوضات التي جرت بيذا 

اءت بالفشل. كانت الخالفات التي نشبت داخل حزب البعث نفسو عائقًا أمام تنفيذ مشروعو الخصوص ب
شباط  67التنموي في سوريا، وتميزت أواسط الستينات بمزيد من االضطرابات السياسية، قادت إلى حركة 

 حدًا لمخالفات الحزبية. -إلى حد ما-التي وضعت  ::=5)فبراير( 

اإلسرائيمية، التي نتجت أساسًا عن تعدي -ت االشتباكات الحدودية السورية، كان;:=5في أيار )مايو( 
إسرائيل عمى المنطقة منزوعة السالح، قد وصمت ذروتيا. قامت إسرائيل باعتداءات واسعة عمى أىداف 
سورية في الجوالن، وحشدت قواتيا عمى خط اليدنة ميددة بغزو سوريا. ردت مصر، التي كانت تربطيا 

فاقية دفاع مشترك، بحشد قواتيا أيضًا في سيناء. تصاعد التوتر في المنطقة، وقامت مساع بسوريا ات
دولية حثيثة لمنع نشوب الحرب، إال أن إسرائيل فاجأت العالم بعدوانيا عمى كل من سورية ومصر 

لمصرية . ابتدأ العدوان اإلسرائيمي بضربة صاعقة لمقوة الجوية ا;:=5حزيران )يونيو(  9واألردن صباح 
واألردنية، تقدمت بعدىا القوات البرية اإلسرائيمية في سيناء والضفة الغربية لألردن لتحتميا في غضون 

حزيران )يونيو(، ورغم قبول الدول العربية بوقف إطالق النار، ىاجمت إسرائيل القوات  =أربعة أيام. في 
حزيران )يونيو(  55جية بحمول يوم السورية في الجوالن، وتمكنت من احتالل ىذه اليضبة اإلستراتي

5=:;. 

كانت اليزيمة العربية مفاجئة لمجميع. وقرر العرب االستمرار في الصراع، وعدم االعتراف بإسرائيل وعدم 
التفاوض معيا. في تمك الفترة التي تمت الحرب، كانت سوريا تزداد ابتعادًا عن محيطيا العربي، وكان 

دًا عن الشعب. كان ىذا ما دعا وزير الدفاع حافظ األسد إلى القيام حكم البعث في دمشق يزداد ابتعا
. أعاد األسد سوريا إلى محيطيا العربي، وبدأ 4;=5تشرين الثاني )نوفمبر(  :5بحركتو التصحيحية في 

يعمل عمى تعزيز الجبية الداخمية استعدادًا لممعركة ضد إسرائيل، فأعيد نشاط مجمس الشعب )البرلمان( 
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التي ضمت األحزاب السورية تحت قيادة البعث، وتم إصدار  6;=5يل الجبية الوطنية التقدمية وتم تشك
 .7;=5دستور جديد لمبالد 

 
 مرحمة ما بعد الحركة التصحيحية: -3

، بدأت سوريا ومصر، في وقت 7;=5تشرين األول )أكتوبر(  :لم ينتظر السوريون طوياًل؛ في 
اإلسرائيمية في الجوالن وسيناء المحتمين. وبينما تمكن المصريون من  واحد، ىجومًا مباغتًا عمى القوات

عبور قناة السويس وحرروا الضفة الشرقية ليا، كانت القوات السورية تتقدم فوق أراضي الجوالن الوعرة 
. إال أن إسرائيل كثفت ىجماتيا عمى الجبية السورية =8=5وشارفت عمى الوصول إلى خط اليدنة لعام 

المساعدات األميركية إلييا، نتيجة التوقف المفاجئ لميجوم المصري في سيناء، وشنت ىجومًا  مع تدفق
تشرين األول  66معاكسًا ناجحًا تمكنت خاللو من إعادة احتالل األراضي التي حررىا السوريون. في 

القوات الداعي إلى وقف إطالق النار وانسحاب  >77قبمت سوريا بقرار مجمس األمن  7;=5)أكتوبر( 
 اإلسرائيمية من األراضي العربية المحتمة.

لن يجد طريقو إلى التنفيذ، تابعت سوريا ضغطيا العسكري بإشعال حرب  >77حين بدا أن القرار 
يومًا، وانتيت بوساطة أمريكية بالتوصل إلى اتفاقية لفك  6>استنزاف ضد إسرائيل في الجوالن، استمرت 

سرائيل، أ عادت األخيرة بموجبيا شريطًا من األراضي المحتمة يتضمن مدينة االشتباك بين سوريا وا 
القنيطرة، كبرى مدن الجوالن. فوجئ السوريون عندما دخموا إلى القنيطرة المحررة بأن المدينة تعرضت 

وال تزال حتى اليوم شاىدًا حيًا  ،لتدمير إسرائيمي منظم وشامل، لم يوفر حتى دور العبادة والمستشفيات
 شية اإلسرائيمية.عمى الوح

، أرسمت سورية قواتيا إلى لبنان بقرار من الجامعة العربية لمساعدتو في إنياء الحرب :;=5في عام 
األىمية الطائفية التي اندلعت ىناك. كان عمى القوات السورية التصدي لمجيش اإلسرائيمي خالل غزو 

الطرفين. في كانون األول )ديسمبر(  ، ودارت معارك جوية وبرية طاحنة بين6>=5إسرائيل لمبنان عام 
تمكنت سوريا وحمفاؤىا المبنانيون من وضع حد لمحرب األىمية، وبقي الجيش السوري في لبنان  4==5

لمحفاظ عمى األمن واالستقرار، ولتقديم الدعم لقوات المقاومة المبنانية لالحتالل اإلسرائيمي الذي استمر في 
 جزء من الجنوب المبناني.
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اإليرانية. -كانت سوريا واحدة من الدول العربية القميمة التي وقفت ضد الحرب العراقية 4>=5في عام 
كانت الثورة اإلسالمية في إيران قد أنيت تبعية إيران لمغرب، وأعمنت دعميا لمقضية الفمسطينية، فرأت 

بعد ، و 4==5سوريا أن الحرب ىي حرب التوقيت الخاطئ ضد العدو الخاطئ. في آب )أغسطس( 
عامين فقط عمى نياية غير مثمرة لمحرب العراقية اإليرانية، قام الرئيس العراقي صدام حسين بغزو 
الكويت وىدد بغزو السعودية أيضًا. أرسمت سوريا قواتيا لمدفاع عن السعودية وانضمت إلى التحالف 

عمى اثر ذلك وعدت .و 5==5الدولي الذي أخذ عمى عاتقو تحرير الكويت خالل حرب الخميج األولى سنة 
 اإلسرائيمي.-الواليات المتحدة حينئذ بإيجاد حل سممي عادل لمصراع العربي

، قبمت سوريا دعوة الواليات المتحدة إلى مؤتمر دولي لمسالم يعقد في 5==5في تشرين األول )أكتوبر( 
سرائيل عمى أساس  مبدأ األرض مقابل مدريد. انطمقت بعد المؤتمر مفاوضات ثنائية بين الدول العربية وا 

السالم وتنفيذ القرارات الدولية الداعية إلى انسحاب إسرائيل من األراضي العربية المحتمة، لم تسفر عن 
نتيجة بسبب التعنت اإلسرائيمي المستمر. تعرضت سوريا لخيبة أمل بتوقيع الفمسطينيين اتفاقيات سالم 

. عارضت 8==5ن سالمًا منفردًا أيضًا سنة ، وأخرى بتوقيع األردنيي7==5منفردة مع إسرائيل سنة 
اإلسرائيمية التي لم تعد سوى القميل جدًا من الحقوق الفمسطينية. تمسكت -سوريا االتفاقيات الفمسطينية

سوريا ولبنان بوحدة مسارىما التفاوضي، ورفضا أي سالم ال يعيد األرض المحتمة بشكل كامل. استمرت 
المبنانية التي كانت تحارب اإلسرائيميين في جنوب لبنان، وتمكنت في سوريا في دعم المقاومة الوطنية 

من إجبار اإلسرائيميين عمى االنسحاب من المناطق المحتمة، باستثناء منطقة صغيرة  6444أيار )مايو( 
 .تعرف باسم مزارع شبعا، ال تزال مصدرًا لمتوتر في جنوب لبنان

افظ األسد. وانُتخب في تموز السيد الدكتور ، توفي الرئيس ح6444حزيران )يونيو(  54في 
بشار األسد رئيسًا لمجميورية، ليقود عممية التحديث واإلصالح التي يعمق السوريون عمييا الكثير من 

 اآلمال.
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 تمارين:

 م<اختر اإلجابة الصحيحة< حصمت سورية عمى استقالل جزئي عن فرنسا في عا

5. 5=79  
6. 5=7:  
7. 5=7;  
8. 5=7< 

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
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2- مراجعة تاريخية لمتجربة السياسية في سوريا

 

 
 الكممات المفتاحية:

الجبية  –الرؤيا السياسية في الدستور السوري  –التجربة السياسية السورية بعد الحركة التصحيحية 
 ار السالم.مس –العمل النقابي  –الوطنية التقدمية 

 الممخص:
تميزت التجربة السياسية السورية بعد الحركة التصحيحية بتبني الدستور السوري لرؤيا سياسية تقوم عمى 
نظام ديمقراطي شعبي تمثيمي، قومي واشتراكي، يأخذ بمبدأ الحزب القائد تسانده جبية وطنية تقدمية 

. ويعتبر العمل النقابي واحدًا من أىم مظاىر مشكمة من األحزاب الفاعمة في الحياة السياسية السورية
 الحياة السياسية السورية.

 األىداف التعميمية:
 تنمية معارف الطالب بالواقع السياسي في سوريا بعد الحركة التصحيحية. 

  تحديد أىمية الرؤيا السياسية في الدستور السوري، وآلية سير الحياة السياسية من خالل الجبية
  ة التي يقودىا حزب البعث العربي االشتراكي.الوطنية التقدمي

326 



 مظاىر وسمات الحياة السياسية في سورية بعد الحركة التصحيحية

أما إذا أردنا تسميط الضوء عمى أىم ما يميز مظاىر وسمات الحياة السياسية في ظل الحركة 
 التصحيحية فنقف عند نقاط ىامة :

 الجميورية العربية السورية:الفقرة األولى: الرؤية السياسية في دستور 
( من الباب األول منو، 12-1بالرجوع إلى مقدمة الدستور ومواده، وخصوصًا مواد الفصل األول )

 يمكننا تحديد أىم مميزات النظام السياسي الذي جاء بو ىذا الدستور نحددىا باآلتي:
 

 نظام ديمقراطي -أولً 
أقامو الدستور الدائم من خالل النص صراحًة عمى مبدأ تتجمى الطبيعة الديمقراطية لنظام الحكم الذي 

 الديمقراطية الشعبية، و عمى تمبية متطمبات الديمقراطية التمثيمية.
 

I-الديمقراطية الشعبية 
جاء في مقدمة الدستور التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ منو، أن إنجاز الدستور يأتي "تتويجًا لنضال شعبنا 

ة الشعبية". و تم التأكيد عمى ذلك في المادة األولى من الدستور التي نصت: عمى طريق مبدأ الديمقراطي
". و جاء في الفقرة الثانية من المادة الثانية عمى أن …"الجميورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية

"مجالس / عمى أن 10"السيادة لمشعب و يمارسيا عمى الوجو المبين في الدستور". و نصت كذلك المادة /
الشعب مؤسسات منتخبة انتخابًا ديمقراطيًا يمارس المواطنون من خالليا حقوقيم في إدارة الدولة و قيادة 

 المجتمع".
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II-الديمقراطية التمثيمية 
تقوم الديمقراطية التمثيمية، عمى أربعة أركان ىي : وجود ىيئة نيابية منتخبة ذات سمطة فعمية، و 

 الييئة، و تمثيل النائب لألمة بكامميا، و استقالل الييئة النيابية عن الناخبين.تأقيت مدة العضوية في ىذه 
/ منو عمى قيام مجمس الشعب، 50و نص الدستور الدائم عمى توافر ىذه المقومات. فنصت المادة /

/ منو 51المنتخب أعضاؤه من الشعب مباشرًة، بممارسة السمطة التشريعية في الدولة. و حددت المادة /
/ منو عمى أن 52الية ىذا المجمس بأربع سنوات ال يجوز تمديدىا إال في حالة الحرب. و نصت المادة /و 

 "عضو مجمس الشعب يمثل الشعب بأكممو و ال يجوز تحديد وكالتو بقيد أو شرط.
 نظام قومي -ثانياً 

بر ىذا الطابع بطابعو القومي. و يعت 1973يتصف الدستور الدائم لمجميورية العربية السورية لعام 
تجسيدًا دستوريًا ألىم أفكار حزب البعث العربي االشتراكي. و ىذا ما يوضح تغميب البعد القومي في 

 السياسة السورية في مختمف المجاالت.
و يظير الطابع القومي لمدستور في أولى العبارات التي تبتدئ بيا مقدمتو التي نصت عمى أنو: 

ض بدور عظيم في بناء الحضارة اإلنسانية حين كانت موحدة..". و "استطاعت األمة العربية أن تني
أضافت أنو : "صمدت األمة العربية في وجو التحديات و رفضت واقع التجزئة و االستغالل..". و تتوج 
ىذه المقدمة طابعيا القومي من خالل المنطمقين األول و الثاني، كما أشرنا إلييما سابقًا، المذين يؤكدان 

 ية الوحدة العربية و العمل العربي المشترك.عمى أىم
و يتجمى الطابع القومي لمنظام الذي أقامو الدستور الدائم من خالل الفقرة األولى من المادة األولى 
التي تحدد االسم الرسمي لمدولة "بالجميورية العربية السورية". و تقدم ىذه التسمية الجانب القومي العربي 

سوري. و تبين الفقرة الثانية من نفس المادة البعد الجغرافي القومي لمدولة، عندما عمى الجانب القطري ال
نصت عمى أن "القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي". و تضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة إلى 

سوري جزء البعد الجغرافي لمدولة بعدىا البشري القومي عندما نصت عمى أن "الشعب في القطر العربي ال
 من األمة العربية يعمل و يناضل لتحقيق وحدتيا الشاممة".

/ من الدستور 4و يتجمى ىذا الطابع القومي لمنظام الذي أقامو الدستور الدائم أيضًا من خالل المادة /
/ التي 7التي تعتبر المغة العربية لغة رسمية وحيدة لمبالد. و يتجمى ىذا الطابع كذلك من خالل المادة /

تضمن القسم الدستوري. حيث يشير ىذا القسم إلى ضرورة قيام من يقسم عمى الدستور بالعمل عمى تحقيق ت
أىداف األمة العربية في الوحدة و الحرية و االشتراكية. و يتجمى ىذا الطابع أخيرًا بشكل غير مباشر من 
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، 21، 11، 8تمع العربي )المواد خالل عدد من المواد األخرى تشير إلى أىداف األمة العربية أو بناء المج
23 ،24 ،40 ،42 ،45 ،49) 
 نظام اشتراكي -ثالثاً 

بطابعو االشتراكي. و يتجمى ىذا الطابع  1973يتصف الدستور الدائم لمجميورية العربية السورية لعام 
نظام االشتراكي بدايًة من خالل المنطمق الثالث من المنطمقات الرئيسية لمدستور : "إن السير باتجاه إقامة ال

باإلضافة إلى أنو ضرورة منبعثة من حاجات المجتمع العربي فإنو ضرورة أساسية لزج طاقات الجماىير 
العربية في معركتيا ضد الصييونية و اإلمبريالية". و يعتبر ىذا النص تجسيدًا دستوريًا ألىم أفكار حزب 

بمحتواىا الثوري التقدمي من جية و الوحدة البعث العربي االشتراكي، الذي ربط بين قضية االشتراكية 
 .[1]العربية و الحرية من جية أخرى

و أكدت الفقرة األولى من المادة األولى من الدستور الدائم عمى الطبيعة االشتراكية لنظام الحكم في 
و يترسخ اشتراكية...".  …الجميورية العربية السورية بنصيا عمى أن : "الجميورية العربية السورية دولة 

ىذا الطابع في العديد من المواد المتعمقة بالمقومات االقتصادية و االجتماعية لمدستور و بممارسة الحقوق 
 و الحريات العامة.

 
بيد أن االشتراكية التي تعتبر إحدى خصائص النظام الذي أقامو الدستور الدائم ليست سوى مفيوم 

في قالب جامد. و ىو ما أوضحو السيد رئيس الجميورية متطور مع حالة تطور المجتمع ال يمكن تحديده 
الدكتور بشار األسد في كممتو التي ألقاىا في الجمسة الختامية لممؤتمر القطري التاسع لحزب البعث العربي 

"أما الشتراكية فيي مفيوم يطبقو كل مجتمع عمى طريقتو و بالشكل الذي يحقق االشتراكي حين قال: 
مرن ل يمكن تحديده في قالب جامد محدد فيناك الشتراكية الفرنسية و قاعدتيا  مصمحتو. إنيا مفيوم

". و ىذه النظرة المتطورة لمفيوم الشعبية ىي األقوى اليوم، و اشتراكية الصين التي تذىل العالم الغربي..
مى الرغم من االشتراكية ىي التي تفسر التحوالت االقتصادية التي بدأت تشيدىا سورية منذ عدة سنوات، ع

المحافظة عمى الطابع االشتراكي لمنظام االقتصادي القائم في ظل الدستور الدائم لمجميورية العربية 
 السورية.
 
 

                                                   
[1] اكي./ من دستور حزب البعث العربي االشتر 4انظر خصوصًا المادة /-  
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 الجبية الوطنية التقدميةنظام يأخذ بمبدأ الحزب القائد و  -رابعاً 
زب القائد و الجبية أقام الدستور الدائم لمجميورية العربية السورية نظامًا سياسيًا يقوم عمى مبدأ الح

/ من الدستور التي نصت عمى أن : "حزب البعث 8الوطنية التقدمية. و تجسد ذلك من خالل المادة /
العربي االشتراكي ىو الحزب القائد في المجتمع و الدولة، و يقود جبية وطنية تقدمية تعمل عمى توحيد 

 طاقات الشعب و وضعيا في خدمة أىداف األمة العربية".
 

I-دأ الحزب القائدمب 
أرسى الدستور الدائم مبدأ الحزب القائد في المجتمع و الدولة، و أعطى ىذه القيادة لحزب البعث 

/ من الدستور : "حزب البعث العربي االشتراكي ىو الحزب القائد في 8العربي االشتراكي في المادة /
 ".…المجتمع و الدولة

لعربي االشتراكي صراحة في نصوص الدستور إال من ولم يتجسد ىذا الدور القيادي لحزب البعث ا
/ السابقة التي تؤكد عمى ىذا الدور القيادي 8خالل مادتين فقط. األولى ىي في الفقرة الثانية من المادة /

بنصيا عمى أن حزب البعث العربي االشتراكي "يقود جبية وطنية تقدمية". و الثانية ىي الفقرة األولى من 
جسدت ىذا الدور القيادي من خالل دور الحزب في كيفية انتخاب رئيس الجميورية  / التي84المادة /

بنصيا عمى أن : "يصدر الترشيح لمنصب رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث 
 ".…العربي االشتراكي

زأ منو، إلى دور حزب البعث تّم التنويو في مقدمة الدستور، التي تعتبر كما أشرنا سابقًا جزءًا ال يتج
، و إلى كون ىذا الحزب أول حركة في الوطن 1963العربي االشتراكي في قيادة ثورة الثامن من آذار 

العربي، أعطت الوحدة العربية محتواىا الثوري الصحيح، و كممت مسيرة الحزب النضالية بالحركة 
 .1970تشرين الثاني  16التصحيحية في 

أثير الواضح لفكر و مبادئ و شعارات حزب البعث العربي االشتراكي في العديد و يضاف إلى ذلك الت
من األحكام التي تضمنيا الدستور الدائم لمبالد. و يظير ىذا التأثير في: الطابع القومي، و الطابع 
االشتراكي اقتصاديًا و اجتماعيًا و ثقافيًا، و الديمقراطية الشعبية، و القسم الذي يتضمن أىداف 

 .[2]الخ…لحزبا

                                                   
[2] و كذلك لكوون ىوذه في الحقيقة لن نتطرق في ىذا المقام إلى شرح األسس الفكرية و التنظيمية لحزب البعث العربي االشتراكي ألن ذلك يحتاج إلى مؤلف كامل، -

ي اإلعداد و التنظيم القطريين.األفكار و المبادئ و األطر التنظيمية معروفة و سيمة التناول في الكثير من المراجع، خصوصًا تمك الصادرة عن مكتب  
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و يتجسد الدور القيادي لحزب البعث العربي االشتراكي لممجتمع و الدولة من خالل انتشار تنظيماتو 
في كافة أنحاء البالد و عمى كافة النشاطات العامة، و من خالل تواجد و قيادة أعضائو لمختمف 

ميا، خاصًة السمطتين التنفيذية و المنظمات الشعبية و النقابات في المجتمع، و مختمف ىيئات الدولة الع
 التشريعية.

و لكن الدور القيادي لمحزب و خصوصًا عالقتو بالدولة و السمطة لم يكن مؤطرًا ضمن قواعد تنظيمية 
محددة و واضحة، مما أدى في بعض المراحل إلى تداخل وصل إلى حد التماىي بين الحزب و الدولة، و 

. ففي الجمسة الختامية 2000ي التاسع لمحزب الذي انعقد في حزيران ىذا ما أشير إليو في المؤتمر القطر 
لممؤتمر و بعيد انتخابو أمينًا عامًا لمجنة المركزية لمحزب طرح الدكتور بشار األسد األمين القطري لمحزب 

"إن السؤال الذي يطرح نفسو و يطرحو و رئيس الجميورية مسألة العالقة بين الحزب و السمطة فقال : 
عض.. كيف ننظم عالقة الحزب بالسمطة بطريقة ل يتجاوز فييا الحزب دوره بالنغماس في تفاصيل الب

العمل اإلداري و السمطوي، و ل تتجاوز فييا السمطة اإلدارية وظيفتيا بمحاولة الييمنة عمى المؤسسة 
قة سميمة و أكثر الحزبية و ىذه العالقة بحاجة إلى دراسة موضوعية عمى كافة المستويات من أجل عال

 .فاعمية لممجتمع"
 
 :الفقرة الثانية :الجبية الوطنية التقدمية 

يشكل إحداث جبية تضم القوى الوطنية والتقدمية في سورية بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي، 
ة في إحدى طموحات الحركة التصحيحية منذ قياميا. فقد جاء في البيان الصادر عن القيادة القطرية المؤقت

أنو : "ينبغي حشد الطاقات التقدمية، و الشعبية، و وضعيا في خدمة المعركة، و  1970تشرين الثاني  16
 ذلك من خالل تطوير العالقات باتجاه جبية تقدمية بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي".

التقدمية، التي  ، عندما تم التوقيع عمى ميثاق لمجبية الوطنية1972آذار  7و تحقق ىذا الطموح في 
 …/ من الدستور التي تنص عمى أن : "حزب البعث العربي االشتراكي 8ترسخ وجودىا دستوريًا بالمادة /

 يقود جبية وطنية تقدمية تعمل عمى توحيد طاقات الشعب و وضعيا في خدمة أىداف األمة العربية".
ساسي الذي ينظم مؤسسات و سنبين في ىذا الصدد أىم ما جاء في ميثاق الجبية، و نظاميا األ

 الجبية وصالحياتيا و آليات عمميا.
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 ميثاق الجبية-1
يتألف ميثاق الجبية من: مقدمة، و تحديد لمياميا عمى صعيد القطر و عمى الصعيدين القومي و 

 الدولي، و خاتمة.
  المقدمة:-

بعاد التحررية و تتحدث مقدمة الميثاق عن نيضة العرب الحديثة، التي أعطت الثورة العربية األ
الوحدوية و االشتراكية من خالل مواجيتيا لمواقع و رؤيتيا العممية لممستقبل. و اعتبرت أن أىداف األمة 
العربية تتمثل في الوحدة و الحرية و االشتراكية التي بشر بيا و أغنى مضامينيا و أكد عمى تالزميا حزب 

 البعث العربي االشتراكي.
تموز )يوليو( في مصر في تفاعل حركة الثورة  23لى الدور الذي لعبتو ثورة و أشارت المقدمة كذلك إ

العربية مع حركات التحرر العالمية و التجارب االشتراكية. و أكدت عمى أىمية بناء مجتمع الوحدة و 
 الحرية و االشتراكية لتخطي واقع التجزئة و الرجعية.

القوى الوطنية التقدمية في القطر العربي السوري، و  و تمبية لدعوة الرئيس الراحل حافظ األسد اجتمعت
أقامت جبية وطنية تقدمية بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي، لتكون الطريق إلى التنظيم السياسي 

 الموحد لفصائل الثورة العربية.
فتاح عمى و تعتبر المقدمة "أّن ما قام بو حزب البعث العربي االشتراكي بعد الحركة التصحيحية من ان

الجماىير و القوى الوطنية، و تفاعل ىذه القوى إيجابيًا مع اإلستراتيجية العامة التي رسميا الحزب في بيان 
القيادة القطرية المؤقتة و المؤتمر القطري الخامس و المؤتمر القومي الحادي عشر، و تأييدًا لمخطوات التي 

أدى إلى خمق   …ل العمل الداخمي و العربي و الدوليسار فييا الحكم بقيادة الرئيس حافظ األسد في مجا
المناخ المالئم لقيام ىذه الجبية و أرسى دعائم بنائيا". و تضيف أخيرًا "أّن حزب البعث العربي 

من واقع تحممو قيادة الدولة و المجتمع منذ ثورة آذار حتى اليوم، و ما حققو من إنجازات في …االشتراكي
ة و االجتماعية و االقتصادية، ىو المؤىل ألخذ موقع القيادة في ىذه الجبية، و مختمف المجاالت السياسي

ألن يكون الدعامة األساسية في بنائيا"... "و تتجسد قيادة حزب البعث العربي االشتراكي لمجبية بتمثيمو 
أساسيًا  باألكثرية في مؤسسات ىذه الجبية جميعيا، و بأن يكون منياج الحزب و مقررات مؤتمراتو موجياً 

 ليا في رسم سياستيا العامة و تنفيذ خططيا".
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  :ميام الجبية-
ما ييمنا ىنا باعتبار الدولي. و عمى الصعيدين القومي و حدد ميثاق الجبية مياميا عمى الصعيد الداخمي و   

ين الجبية مؤسسة دستورية ىو مياميا عمى الصعيد الداخمي، و لذلك لن نتطرق إلى مياميا عمى الصعيد
 القومي و الدولي. و أىم ميام الجبية عمى ىذا ىي :

كيدف مرحمي في نضال  1967حرير األرض العربية المحتمة بعد الخامس من حزيران عام ت .1
األمة، و ىذا اليدف يتقدم جميع األىداف المرحمية األخرى، و في ضوئو يجب أن نرسم خططنا 

 في كافة المجاالت.
 مم.إقرار مسائل الحرب و الس .2
 إقرار الخطط الخمسية و مناقشة السياسة االقتصادية. .3
 رسم خطط التثقيف القومي االشتراكي. .4
 العمل عمى استكمال بناء النظام الديمقراطي الشعبي و مؤسساتو الدستورية و مجالسو المحمية. .5
 متابعة استكمال البناء الديمقراطي لممنظمات الشعبية و المينية. .6
فير جميع الطاقات لدعم القوات المسمحة في الصمود و المواجية. و تتعيد أطراف العمل عمى تو  .7

الجبية غير البعثية، لمنع أي صراع أو تناحر في أوساطيا، بعدم القيام بأي نشاط حزبي أو تكتمي 
 داخل الجيش و القوات المسمحة.

يري داخل الجبية إلى العمل المتواصل من أجل الوصول بالحوار اإليجابي، و التفاعل الجماى .8
 التنظيم السياسي الموحد.

باعتبار أن الطالب ىم جيل المستقبل و من الواجب تييئة أحسن الشروط لتحقيق وحدة إرادتيم و  .9
اتجاىاتيم، ال بد من أجل الوصول إلى ىذا اليدف من أن ينتيي التنافس الحزبي في أوساطيم. 

بالعمل عمى وقف نشاطاتيا التنظيمية و التوجييية في لذلك فإن أطراف الجبية غير البعثية تتعيد 
 .[3]ىذا القطاع

 

                                                   
[3] و إنما مجرد أسس  في الحقيقة، إن أغمب ىذه النقاط التسع التي جاءت تحت عنوان ميام الجبية الوطنية التقدمية عمى صعيد القطر، ليست ميام بمعنى الكممة،-
 لمعمل.
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و يطمح ميثاق الجبية في خاتمتو جعل تجربة الجبية في سورية نموذجًا يحتذى بو في الوطن العربي 
الكبير، لتمتقي القوى الوطنية و التقدمية في جبية واحدة ضد قوى التخمف و التجزئة و االستعمار لتحقيق 

 األمة العربية في الوحدة و الحرية و االشتراكية. أىداف
  

 العمل النقابي كواحد من أىم مظاىر الحياة السياسية:الفقرة الثالثة: 
تشيد سورية انتخابات نقابية بفرعييا العمالي والميني، وتأخذ ىذه الدورة شكاًل جديدًا من العمل 

قبل، وال نغالي عندما نقول إن النقابات ىي أرقى  االنتخابي بعد توفر ىامش ديمقراطي لم يكن متاحًا من
أشكال المجتمع المدني الحديث، كما أنيا وسيمة اتصال سريعة بين الدولة وبين المواطنين المنتسبين إلى 
ىذه النقابات، ووسيطًا بين أعضاء المينة والمجتمع، وكمما كانت النقابات قوية كان المجتمع راسخًا 

 مستقرًا.
ليست فقط وليدة المجتمعات الرأسمالية بيدف الدفاع عن حقوق العمال، بل إنيا موجودة في  إن النقابات

المجتمعات االشتراكية والمجتمعات النامية، حتى إن ميمتيا في ىذه المجتمعات أخطر، ومسئولياتيا 
مة أكبر، من حيث الدفاع عن مصالح أعضائيا وحماية حقوقيم وصيانة مكتسباتيم، ال بل وتزيد مي

النقابات في المجتمعات النامية في الدفاع عن أعضائيا ضد أي صورة من صور االنحراف البيروقراطي، 
والتي تحاول إساءة تفسير القوانين والنظم بما يضر بمصالح العمال والمينيين وأوضاعيم، كما إن ىذه 

 المنظمات تشارك في وضع جميع القوانين والموائح الناظمة لعمميا.
قابات في سورية في بداية القرن المنصرم، وعمى العكس من الدول الغربية التي كان ظيور ظيرت الن

النقابات فييا مرتبطًا مع الثورة الصناعية، فإن ظيور النقابات عندنا ارتبط بارتفاع مستوى التعميم وازدياد 
قرار الدستور الدائم عدد خريجين الجامعات عمى اختالف شرائحيم، وبقيت النقابات من دون قانون حتى إ

 ، حيث نظم العمل النقابي ومما جاء فيو:1973في سورية عام 
 لكل مواطن حق المشاركة في الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية. -1
حق القطاعات الجماىيرية في إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مينية أو جمعيات تعاونية  -2

خدمات. وحددت القوانين إطار ىذه التنظيمات كما حددت عمميا ونظمت عالقاتيا )الفصل لإلنتاج أو ال
 (.48الرابع، الباب األول، المادة 

لممواطنين الحق في ممارسة حقوقيم، والتمتع بحرياتيم وفقًا لمقانون )الباب األول، الفصل الرابع،  -3
 (.27و 26المادتان 
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تعاونية تنظيمات تضم كل قوى الشعب العاممة من أجل تطوير المنظمات الشعبية والجمعيات ال -4
 (.9المجتمع وتحقيق مصالح أفرادىا )الباب األول، الفصل األول، المادة رقم 

، حين ُحمت النقابات نتيجة لموضع األمني الذي عصف بسورية في 1980وبقي الوضع ىكذا حتى عام 
ناظمة جديدة تالئم أزمة تمك المرحمة، فظيرت  ، ولكن بتعديالت1981تمك المرحمة، لتعود في عام 

بعض الوصاية عمى النقابات، حيث تم ربطيا بحزب البعث العربي االشتراكي عن طريق مكتب 
 المنظمات ومكتب نقابات المين العممية في القيادة القطرية.

 

 مسار السالم من أىم المحطات في السياسة السورية: :ةالرابعفقرة ال

ىذا المسار بالتبمور بعد الموافقة السورية عمى المشاركة في أعمال مؤتمر مدريد لمسالم الذي بدأ 

وانبثق عنو إطاران لمتفاوض، ىما  1991نوفمبر/ تشرين الثاني  1أكتوبر/ تشرين األول و 30عقد بين 

طار المفاوضات متعددة األطراف، وعمى الصعيد السوري اإل سرائيمي وجوىره إطار المفاوضات الثنائية وا 

 1967قضية الجوالن، أي قضية استعادة سوريا ألراضييا التي احتمت من قبل إسرائيل في حرب العام 

كيمومترا مربعا وما زال منيا تحت  50نحو  1973التي حررت منيا سوريا خالل وبعد حرب العام 

جوالن إلسرائيل ثروة بكل كيمومتر مربع. ويشكل القسم المحتل من ال 1200االحتالل اإلسرائيمي نحو 

المقاييس األمنية والعسكرية واالقتصادية والسياسية والمائية قد يقدم اإلسرائيميون عمى المساومة عمييا 

حال اقتناعيم بأن اتفاقية سالم مع سوريا ستحقق إلسرائيل إنجازات كبيرة عمى الصعيدين العربي 

 واإلقميمي. 

الحديث الصحفي الذي أدلى بو وزير الدفاع اإلسرائيمي  ووفقا لمعطيات إسرائيمية وفي مقدميا

األسبق موشي دايان لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وتحديدا لمراسل المجمة التابعة ليذه الصحيفة، ولم يتم 

أوضح دايان أن احتالل الجوالن لم يتم من أجل حماية أمن  1997أبريل/ نيسان  27نشره إال في 

% عمى األقل من 80إسرائيل كانت ىي البادئة بمناوشات الحدود في المستوطنات اإلسرائيمية، ف
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الحاالت. وذكر دايان "كنا نرسل جرارا لحرث إحدى المناطق ونحن نعمم سمفا أن السوريين ىم الذين 

سيبدؤون إطالق النار، فإن لم يفعموا كنا نطمب من الجرار أن يتقدم مسافة أبعد إلى أن يستثير غضب 

وا بإطالق النار، عندئذ كنا نستخدم المدفعية، وفي مرحمة الحقة استخدمنا كذلك القوات السوريين فيبدؤ 

 الجوية، وكانت األمور تسير عمى ىذا النحو". 

 ومما ال بد ذكره أن إسرائيل تحقق جراء احتالليا لمجوالن رزمة من الفوائد منيا:

  ألف دونم من مساحة الجوالن كمحميات طبيعية 200استغالل نحو . 

  من إجمالي المستوطنين في الجوالن، وتزويد األسواق اإلسرائيمية بنحو 2335تشغيل نحو %

 % من احتياجاتيا من األزىار ونباتات الزينة. 70

  .وسياحيا توظف إسرائيل أماكن الجذب السياحي الكثيرة في الجوالن لتنشيط حركة السياحة فييا 

 من حاجة 12متوفرة في الجوالن تغطي أكثر من ومائيا من المعروف أن المصادر المائية ال %

 مميون متر مكعب سنويا.  1800إسرائيل إلى المياه التي تقدر بنحو 

  وأمنيا وعسكريا يتيح موقع الجوالن الجغرافي ميزات إستراتيجية كثيرة إلسرائيل لجية السيطرة

 وتيديد العمق السوري.

تمر مدريد لمسالم بعدد من المراحل والمحطات، فقد اإلسرائيمي منذ مؤ -مر المسار التفاوضي السوري

التقى الوفدان السوري واإلسرائيمي لمتفاوض في واشنطن وأجريا جوالت عديدة من المفاوضات. كان من 

ييود باراك، وتم  أبرزىا الجولة التي حضرىا رئيسا أركان الجيشين السوري واإلسرائيمي حكمت الشيابي وا 

بين المبادئ والتفاصيل بحيث تم السير بشكل متواز في الترتيبات األمنية فييا تجاوز مستوى الفصل 

 1995والجدول الزمني لالنسحاب والتطبيع. وأيضا اجتماع آخر عمى مستوى رئيسي األركان عقد عام 

نشاء مناطق آمنة،  وانتيى إلى اتفاق عمى إقامة منطقة منزوعة السالح عمى الحدود بين الجانبين، وا 
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قامة مر  اكز لإلنذار المبكر تسمح لكل جانب بمراقبة اآلخر، إضافة إلى إيجاد آلية لإلشراف عمى ىذه وا 

 1996الترتيبات.. وبعد تسمم بنيامين نتنياىو رئاسة الحكومة اإلسرائيمية بموجب نتائج انتخابات الكنيست 

 1999ون األول مر المسار التفاوضي بمرحمة جمود إلى أن استؤنفت المفاوضات أواسط ديسمبر/ كان

بعد أشير قميمة من فوز إييود باراك برئاسة الحكومة اإلسرائيمية، في واشنطن والحقا في شيبرذتاون 

برعاية الرئيس األميركي السابق ببل كمينتون وبحضور وزير الخارجية السوري فاروق الشرع ورئيس 

ت من آخر نقطة وصمت إلييا. وتم الحكومة اإلسرائيمية إييود باراك الذي وافق عمى استئناف المفاوضا

في شيبرذتاون مناقشة ممفات تتعمق بمدى االنسحاب والترتيبات األمنية وطبيعة السالم والموارد المائية، 

وطرحت إدارة الرئيس كمينتون أمام المتفاوضين "وثيقة عمل" تشمل تقويم وفيم الواليات المتحدة لنقاط 

يل عمل المجان التفاوضية األربع التي شكمت، وىي لجنة ترسيم الخالف بين الجانبين لكي تستخدم لتسي

الحدود ولجنة المياه ولجنة التدابير األمنية ولجنة عالقات السمم العادية. وقدم الوفد السوري رزمة 

تعديالت عمى الوثيقة األميركية ركزت عمى االنسحاب الكامل من األراضي السورية المحتمة حتى خط 

، وعمى إزالة المستوطنات اإلسرائيمية منيا، باعتبار أن ىاتين النقطتين 1967حزيران  الرابع من يونيو/

سبق أن حسمتا واتفق عمييما في مفاوضات سابقة، إضافة إلى التركيز السوري عمى تالزم المسارين 

يخ. المبناني والسوري وتعديالت سورية أخرى تتعمق بمسألة تشغيل محطة إنذار مبكر تقام عمى جبل الش

وفي موضوع المياه نصت التعديالت السورية عمى أن حل ىذه المسألة يجب أن يستند إلى مبادئ وقواعد 

 القانون الدولي المتضمنة في اتفاقية األمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية في األغراض غير

لوثيقة األميركية تجمد المسار المالحية، ونظرا لمتناقضات بين التعديالت السورية واإلسرائيمية عمى ا

اإلسرائيمي ولم تثمر محاولة الرئيس كمينتون المتمثمة في اجتماعو بجنيف مع الرئيس -التفاوضي السوري

حافظ األسد قبل أشير قميمة من وفاتو عن أي تقدم الستئناف المفاوضات عمى المسار السوري 

 اإلسرائيمي.
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اإلسرائيمية أن الزمن ليس عامال محايدا، حيث –وضات السوريةويتضح من حالة الركود المتكررة في المفا

إنو قد يمعب لصالح أحد الطرفين دون اآلخر. وقد كان الرئيس السوري الراحل حافظ األسد مؤىال بما ال 

يقارن مع أي من الزعامات السورية األخرى التخاذ قرارات مصيرية عمى مستوى السالم مع إسرائيل. 

 doubleم إلستراتيجية التفاوض السورية خالل عيده ىو إستراتيجية "الطريق المزدوج: وكان المبدأ الحاك

tracking القائمة عمى مبدأ التحرك عمى أكثر من محور في وقت واحد، محور التشدد الذي ينطوي "

شطة عمى عناصر عديدة منيا تدعيم القوة العسكرية والتحالف مع إيران والجماعات الراديكالية ودعم األن

بداء قدر  العسكرية المقاومة ضد إسرائيل، ومحور المساومة الذي يتضمن الدخول في المفاوضات وا 

 محسوب بدقة من المرونة سواء في المفاوضات نفسيا أو في العالقات المرتبطة بيا. 

العالقة بين ىذين المحورين ىي عالقة بسيطة ومباشرة عمى النحو التالي، توظيف عناصر التشدد 

غط عمى إسرائيل من أجل إجبارىا عمى تقديم تنازالت في المفاوضات. وتتميز ىذه اإلستراتيجية لمض

بالبساطة والكالسيكية وتتطابق إلى حد كبير مع السياسة التقميدية في نموذجيا التقميدي الذي تطور منذ 

من فاعميتو ربما إلى الحد نشأة النظام الدولي الحديث في القرن السابع عشر وفقد بمرور الزمن قدرا كبيرا 

الذي ال يجعمو صالحا لمتطبيق عمى كل حاالت العالقات بين الدول المنخرطة في صراعات ثنائية أو 

اإلسرائيمية التي جرت عمى -إقميمية أو عالمية. وينطبق ىذا إلى حد كبير عمى المفاوضات السورية

الخارجية بدرجة أكثر مما يبدو معتادا بين امتداد قرابة عقد من الزمن بين حكومتين تتأثر سياستيما 

-الدول، فالسياسة اإلسرائيمية ىي إلى حد كبير دالة في السياسة الداخمية، وفي مثال المفاوضات السورية

اإلسرائيمية فإن المعارضة الشديدة التي أبداىا الرأي العام اإلسرائيمي إزاء مسالة االنسحاب من الجوالن 

سرائيمي الراحل إسحق رابيين إلى إعالن أن أي اتفاق سيتم التوصل إليو مع سوريا دفعت رئيس الوزراء اإل

 سوف يتم عرضو لالستفتاء الشعبي العام قبل أن يصبح نيائيا.
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بالمقابل أبدت قطاعات من الرأي العام السوري معارضتيا لتطبيع العالقات مع إسرائيل، وبرز جدل 

لمثقفة( السورية حول مفيوم التطبيع وحول جدوى سالح صاخب في أوساط اإلنتل جنسيا )الطبقة ا

المقاطعة االقتصادية. وتصدرت قضية السالم حمالت االنتخابات التشريعية السورية لمدور التشريعي 

 السابع، وخاصة في أوساط المرشحين المستقمين. 
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 تمارين:

 احتمت اسرائيل ىضبة الجوالن السورية بتاريخ:اإلجابة الصحيحة: اختر 

 1967زيران ح  5 .1
 1967حزيران   7 .2
 1967زيران ح 9 .3
 1967حزيران  11 .4

 4الصحيحة رقم اإلجابة 
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  0222بعد عام  3- المشهد السياسي في سوريا

 الكممات المفتاحية:
  -أحزاب المعارضة  –أحزاب الجبية الوطنية التقدمية  – 0222المشيد السياسي السوري بعد عام 

 مسيرة التطوير والتحديث في ظل قيادة الرئيس بشار األسد.

 
 الممخص:

لوطنية التقدمية، يمكن وضع خارطة حزبية لممشيد السياسي السوري حاليًا تحت بندين: أحزاب الجبية ا
واألحزاب الموجودة خارج ىذه الجبية التي تمعب, إن صح القول، دور المعارضة. ولقد انطمق الرئيس 
بشار األسد في عممية التطوير والتحديث منذ توليو السمطة، تمك العممية المرتكزة عمى أسس ومحاور 

 وأدوات البد منيا لتحقيق غايات تمك العممية.

 
 األهداف التعميمية:

  0222تنمية معارف الطالب بالواقع السياسي في سوريا بعد عام. 

   إلقاء الضوء عمى  أىمية عممية التطوير والتحديث التي يقودىا سيادة الرئيس بشار األسد، وعمى
 الخارطة الحزبية في سوريا حاليًا.
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 :0222ة السياسية في سوريا بعد عام الفقرة األولى: الخارط

وىذا ما يدفع  يبدو من الميم وضع خارطة الحياة السياسية كما تبدو اليوم في المشيد السوري،
 بشكل مبدئي فإن الخارطة الحزبية يمكن أن تندرج ضمنو  الخارطة الحزبية السوريةو بلرسم ما يش

لكن من    الجبية. باقي األحزاب الموجودة خارج ىذهتبوبين: األول يضم أحزاب الجبية الوطنية، والثاني 
ال بأس بو من الجمعيات التي تتداخل مع العمل السياسي، ألنيا ورغم كونيا خارج  الصعب استبعاد عدد

 وفق "نشاط اىمي" لكنيا تضم عددا من "معتزلي" الحياة السياسية، وىي أيضا تراقب الجبية فيي تعمل
 .خرالمشيد السياسي بشكل أو بآ

 :الجبهة الوطنية التقدمية تضم األحزاب التالية

 حزب البعث العربي االشتراكي 

 .الحزب السوري القومي االجتماعي 

 .الحزب الشيوعي السوري جناح بكداش 

 الحزب الشيوعي السوري جناح يوسف الفيصل 

 .الحزب الوحدوي االشتراكي العربي 

 .حركة الوحدويين االشتراكيين 

 .ربحزب االشتراكيين الع 

 .حزب االتحاد االشتراكي العربي الديمقراطي 

 .حزب العيد الوطني 
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الوطنية التقدمية. التي تحمل تمثيل العمال  يةىذه األحزاب تممك تمثيال برلمانيا ضمن قائمة الجب
الباقية لبقية فئات المجتمع، عممًا أن عدد أعضاء الحزب  % في حين النسبة55والفالحين بما يقارب 
 .052عضو من أصل  562الممثمين يجب أن يصل إلى  القائد لمدولة والمجتمع

ره، و في سورية وبالنسبة لحزب البعث النتشا إن عدد أعضاء العاممين في أي حزب يشكل مؤشرا ىاما
باقي الحياة السياسية كونو ووفق المادة الثامنة من الدستور قائد  بشكل خاص يعبر عن قوتو وتأثيره عمى

فميما حاول البعض التشكيك بعدد أعضاء الحزب، أو حتى بدرجة انخراطيم ضمن  الدولة والمجتمع،
 واضح ما بين الحزب والدولة يعطييم تأثيرا واضحا، فمنذ ظيورالسياسي، ولكن الترابط والتكامل ال العمل

سياسة الدولة  الفصل ما بين  و ال يمكن عممياً الجبية الوطنية التقدمية تم تكريس ىذا التكامل حتى أن
 .والحزب

ذا كان البعض يقدر عدد البعثيين في سورية بممونيين، فيمكننا أن نتخيل مدى دور حزب البعث في  وا 
 وصف أولي لممشيد السياسي، فالحديث عن الحياة السياسية لممجتمع، ونحن ىنا نحاول تقديم الحياة

التقميل من تأثيره  السياسية ال بد أن يبدأ من ىذا التوزع الذي شكل عبر الزمن واقعا ال يمكن تجاىمو، أو
"مؤسسة حزبية" قائمة التي ال ترى  "ليس فقط عمى البرامج السياسية بل أيضا عمى "الثقافة االجتماعية

 العربي االشتراكي".  وفاعمة ساىمت في رسم مالمح الحياة السياسة في سوريا بقدر "حزب البعث

مكاتبيا، وأن تصدر صحفا باسميا، وكان  ُسمح ألحزاب الجبية بأن ترفع اسميا فوق 0222بعد عام 
أحزاب الجبية  الصعب عمىدور ىذه األحزاب، فكان من  سعت إلى تكريس واضحا أن ىذه اإلجراءات 

 إعادة تأسيس وجودىا وحضورىا في المجتمع دون تحول في بنيتيا، أو حتى في برامجيا

معمنا  السياسية. فحزب البعث قام عمميا وخالل مؤتمره القطري العاشر بخطوة أولى في تحولو الداخمي،
المصطمح وتجسيده في  ىذا صراحة تحولو إلى "اقتصاد السوق االجتماعي"، وميما اختمفنا في تفسير

 نحو مذىب اقتصادي جديد. "خطط التنمية لكنو إعالن عن الخروج من "عممية التحول االشتراكي

 :نمحظ النشاط الحزبي وفق خطوط عريضة وضمن الجبية الوطنية التقدمية يمكن أن
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 سورية األكثر حضورا عمى الساحة ال البالغات والميرجانات والمناسبات التي تعتبر النشاط
الرسمية ليذه األحزاب لمالحظة أن    بالنسبة لؤلحزاب، وربما من المفيد مراجعة المواقع

 المناسبات ىي تأكيد لمحضور الحزبي.
  الخط الثاني ىو الحزب الشيوعي الذي يصدر جريدة النور. وبعيدا عن الحركة اإلعالمية التي

لمشاريع" الموجودة ضمن وثائق الحزب جريدة النور، لكن من الميم قراءة مجموعة "ا تقوم بيا
 تتحدث عن "الديمقراطية" و "اإلصالح االقتصادي".  التي

 وىي أحزاب تصنف أحبانا بـ"الناصرية"  "الخط الثالث يضم بمجممو مجموع األحزاب "االشتراكية
 .الميرجانات ومن الصعب تممس نشاط خاص بيا باستثناء

 الجبية، وىو إضافة  الجتماعي الذي دخل مؤخرا عمىالخط الرابع ىو الحزب السوري القومي ا
قامتو  لممارستو في تسجيل المواقف الوطنية والنضالية وخاصة في لبنان وكذلك السياسية وا 

صداره لجريدة ~"البناء " التي تعبر عن فكره االجتماعي واالقتصادي  لمندوات الفكرية وا 
ة، وعممو الدؤوب لخمق نيضة اجتماعية اال أن ما يميزه ىو امتداده خارج سوري  والسياسي,

 رائدة 
  الحياة السورية، سواء توسعت مشاركتيا  المسألة اليوم ال ترتبط فقط بتواجد ىذه األحزاب داخل

التي يمكن أن تقدميا ىذه األحزاب عمى  "أو تقمصت، ألن السؤال األساسي ىو عن "اإلضافة
ة السياسية بقيت في ظروف صعبة لمراحل الحيا المشيد السياسي عموما. فإذا كان صحيحا أن

يمكن إغفاليا، في وقت نجد أن ىيئات ومنظمات  طويمة، لكنيا اليوم باتت تمتمك أدوات ال
 .أوسع من أي نشاط سياسي حزبي "غير حزبية" قادرة عمى ممارسة نشاطات
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 الفقرة الثانية :أحزاب "المعارضة" والخارطة السياسية:

فيو، ألن الحياة السياسية تحوي "نشطاء"  عن "المعارضة" في سورية مبالغيعتبر البعض أن الحديث 
الواقع أن ىذه "المعارضة" ميما قمت فاعميتيا ال يمكن  وليس معارضة بالمعنى الكامل لمكممة، لكن

 :فقط لثالث اعتبارات  تجاوزىا أو اختصارىا بـ"نشطاء"

مواقع إلكترونية، واألىم  ربما ألول مرة منذ عقدين تعمن المعارضة عن نفسيا ويجمعيا "بيان" وأسست 
تتعامل معو بشكل ال يختمف عن باقي  من ذلك أن ىذا الحضور المتواضع يتم تحت أنظار الدولة التي

 .الدول في العالم عموما

أىمية ىذا التحرك،  تقوم ىذه التشكيالت بنشاطات متعددة، فالحضور الضعيف لنشاطيا ال يقمل من 
الحوار الوطني"، وطرحت " التأسيس لخطوات تحرك مثل 0222عمى األخص أنيا حاولت منذ عام 

أيضا تشمل البيانات أو االحتجاجات  انت تحركاتيابعض التصورات تحت غطاء "المجتمع المدني". وك
 .أو حتى الحوار مع الدولة

بقراءات  التشكيالت المعارضة تحظى بحضور إعالمي في الصحف العربية، وىي تحظى اليوم 
 .لواقع السياسي السوري رغم ضعف تأثيرىاودراسات، ما يعني أنيا غدت جزء من ا

عمى "األحزاب المعارضة"، التي يشكل بعضيا  وباإلجمال فإن ما ينطبق عمى أحزاب الجبية ربما ينسحب
السياسية الرسمية، وما يمكن أن نواجيو اليوم عبر األحزاب ىو  امتدادات ألحزاب الجبية خارج الحياة

في  المواقع السياسية".. فيل ىناك بالفعل افتراقات فكرية أو تمايزاتالجبية باستثناء " تمايزىا عن أحزاب
 البرامج السياسية؟

 لكنيا لم تتحول إلى "قوة تغيير "، لكن ىذا وفق بعض القراءات فإن "المعارضة" طرحت ثقافة التغيير
و المعارضة قدمت اإلقرار" يحتاج إلى تدقيق، فميس ىناك انفصال واضح ما بين الثقافة واآللية، وما"

شمولية وليس ليبرالية، فالتحول  السورية لم يكن من نتاج عمميا، ألن معظميا يعود إلى أصول حزبية
بعامل التحوالت الدولية، وربما بـ"تقادم" األنظمة الشمولية  الطويل الذي خاضتو باتجاه تبني "الميبرالية" كان

أن  " سوى ما أنتجتو ثقافة التغيير في العالم، حتىالمعارضة لم تكن تممك من "قوة تغيير في العالم، فيذه
مختمفا عما  المصطمحات كانت نفسيا، واالنطالق من حقوق اإلنسان باتجاه الحقوق السياسية لم يكن
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تتبمور بعد ضمن "أحزاب  حصل في عدد من دول العالم. فثقافة التغيير التي يتم الحديث عنيا لم
برنامج يتعامل مع المعطيات السورية  طرح مثل ىذه الثقافة وفقالمعارضة"، ولم يظير "حزب جديد" ي

 .بالدرجة األولى

التفكير بوسائل "الثقافة الديمقراطية"، ألن  بالطبع فإن الحديث عن تضييق الحريات ربما يفوق مسألة
مية لحظة، وىو أيضا ال ُيبنى عمى مطالب ال تجد مؤسسات أى التحرك الديمقراطي ال يمكن أن يكون وليد

وبغض النظر عن حجم المقاالت الطويمة والتحميالت التي تناولت المعارضة  .يمكن أن تتحرك من أجميا
 السنوات السبع الماضية لكن المسألة تبدو وكأنيا تدور في حمقة واحدة، أضاف إلييا السورية طوال

التي تحيط بسورية  فالتجارباحتالل العراق "حصارا فكريا" جديدا حول تأثير المناخ اإلقميمي عمى سورية، 
أو سمميا كما في مصر ومناطق  ىي نماذج فاشمة لمحاوالت التغيير الديمقراطية عنوة كما في العراق،

 .السمطة الفمسطينية وحتى في لبنان

بنية حزبية جديدة حاولت بعض األحزاب القيام بيا،  فالعالقة ما بين ثقافة التغيير وقوة التغيير تحتاج إلى
دون أن تمتمك طاقة عمى التحرك، كما حصل في "حزب العيد" ضمن  في النياية استبدلت األسماءلكنيا 

الشيوعي بقيادة رياض الترك الذي تحول إلى حزب الشعب الديمقراطي  الجبية الوطنية أو الحزب
شباع لتفكير جديد ال يمكن أن ينشأ دون حوار في كل أزمات الحياة السياسية، و  السوري. فيناك ضرورة ا 

االجتماعية  السابقة بدراسات تستطيع تحرير األحزاب من تاريخيا كي تعيد عالقاتيا بالمصالح التجارب
 .سواء عبر الدولة أو ضمن المجتمع األىمي

كانت الديمقراطية جزء ضروريا لرسم ىذه  صورة الخارطة السياسية اليوم ىي ما يجب إيضاحو، إذا
عمى سياق "الديمقراطية ىي الحل" أو "العممانية ىي  يرا شعاراتياالخارطة لكنيا يجب أن ال تكون مظ
ىي مفردات لمتعامل السياسي ال تغني عن البحث الدائم عن  الحل" أو غيرىا، ألن ىذه الضرورات

لى ظيور األحزاب من جديد كمؤسسات قادرة عمى  صياغات جديدة تضمن العودة إلى "الحياة السياسية" وا 
  .مصالح الناس بدل العودة بيا إلى مراحل ما قبل السياسةواالرتقاء ب التطور

 
 

346 



 : الرؤية السياسية لمسيد الرئيس بشار األسد في التطوير والتحديث:الفقرة الثالثة
، من حيث جوىره لعصره لقد انطمق سيادة الرئيس بشار األسد في عممية التطوير والتحديث من و عيو

سماتو ومنظومة قيمو في مرحمتو الراىنة ومسارات تطوره العامة ومضمونو وبنيتو وتركيبو وخصائصو و 
 :سس لعممية التطوير والتحديث وىيوقد حدد سيادتو مجموعة من األ

أىمية التغيير التي يجب أن تنطمق من المتطمبات التي يفرضيا تطور المجتمع ومن حاجات  -5
 لتطورات التي يشيدىا العالم التغيير بالنسبة إلى مجتمعنا وفي ضوء ظروفنا وبما ينسجم مع ا

 وتحديث والعامل عمى تحقيقيا في الواقع. رالرؤية العممية المنيجية وىي القاعدة ألي عممية تطوي -0
الموضوعية وىي معرفة الواقع كما ىو بالنظر إلى أي موضوع من أكثر من زاوية ومن ثم تحميمو  -3

 رب لمصحة.بأكثر من طريقة حتى الوصول إلى االحتمال األفضل أو األق
االستمرار والتواصل بحث يضيف كل جيل جديدًا إلى ما سبق وبيذه العممية التراكم الحضاري  -4

 مرتكزًا لعممية التغيير ودافعا لحركتيا وتقوية فاعميتيا
دور اإلنسان ومكانتو فعممية التطوير والتحديث في المقام األول موضوع إنساني ألن اإلنسان ىو  -5

 غايتيا.أداة تحقيقيا وىدفيا و 
 ولقد حدد سيادة الرئيس محاور أساسية لعممية التطوير والتحديث وهي متكاممة فيما بينها:

المحور األول: ويتضمن طرح أفكار جديدة في جميع المجاالت سواء بيدف حل مشكالتنا ومصاعبنا 
 الراىنة أم بيدف تطوير الواقع الحالي.

اقعنا مع إمكانية االستغناء عن أفكار قديمة ال يمكن المحور الثاني: تطوير أفكار قديمة ال تناسب و 
 تجديدييا ولم يعد ممكنا االستفادة منيا.

ىداف الحاضرة والمستقبمية المحور الثالث: ويتضمن تطوير أفكار قديمة ثم تجديدىا لكي تتناسب مع األ
 وحدد سيادة الرئيس معايير التطوير والتحديث وفق اآلتي:

 الزمن واستغاللو بحده األقصى بيدف تحقيق االنجازات بأقصر مدة ممكنة المعيار األول : عامل 
 المعيار الثاني: وىو طبيعة الواقع والظروف التي تحيط بنا الداخمية منيا والخارجية.
 المعيار الثالث: وىو اإلمكانات المتوافرة بين أيدينا لمحصول إلى اليدف المحدد .

 ة وىي معيار وىدف في وقت واحد.المعيار الرابع: وىو المصمحة العام
 أما فيما يتعمق بادوات التطوير والتحديث فقد حددىا الرئيس األسد كما يمي :

 الفكر المتجدد ) المبدع ( الذي ال يتوقف عند حد معين وال يحصر نفسو في قالب جامد  -5
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 ة النقد البّناء الذي ىو نقيض الفوضى والذي يجب أن يؤدي إلى خدمة المصمحة العام -0
ممة لجوانب المجتمع ومظاىره عامة لمتطوير بحيث تكون متكاممة شا  إستراتيجية  وضع -3

المؤسسات والفكر المؤسساتي الذي يؤمن أن كل مؤسسة تمثل الوطن ميما كان  .كميا
 حجميا واختصاصيا وتمثل سمعتو ووجو الحضاري.
اتي والديمقراطية واجب لآلخرين قبل أن وقد أكد أن امتالك الفكر الديمقراطي يعزز الفكر والعمل المؤسس

 يكون واجب لنا..
 المسائمة بحيث تشمل الفرد والمؤسسات  -4
الديمقراطية التي ترتكز عمى مشاركة الجميع ومسؤوليتيم . " إن الديمقراطية ىي فكر  -5

وممارسة والفكر الديمقراطي ىو األساس والممارسات الديمقراطية ىي البناء، وبكل تأكيد 
عمم أن األساس عندما يكون ضعيفا فإن البناء يكون ميددًا بالتداعي والسقوط جميعنا ي

وعندما يكون األساس قويا ستكون النتيجة بناء متينًا قادرا عمى الصمود في وجو اليزات 
 ميما كانت شدتيا"

الشفافية,وىي الوضوح والصدق والجرأة والصراحة وتشمل اإلنسان واألسرة والمجتمع بأبعاده  -6
 تمفة المخ

المنصب والمسؤولية ,وقد بين سيادة الرئيس أن المنصب ليس ىدفا بل ىو وسيمة لتحقيق  -7
 اليدف ، وشرعية الحكام والمسؤولية ترتكز عمى :

 ثقة الشعب و محبتو  - أ
 السموك والنيج الذي يسير عميو الحكام والمسؤولون  - ب

لنظرة السياسية لمسيد الرئيس بشار أما فيما يتعمق بالسياسة الخارجية فيمكن تمخيص أىم ما تضمنتو ا
 األسد بما يمي:

 االنفتاح عمى العالمين العربي واإلسالمي بشكل تام ومحاولة تشكيل رؤية مشتركة. -5
 ترسيخ مفيوم السيادة الوطنية بوجو كل ما تعرضت لو سورية من ضغوط. -0
لعربي الحرص الكامل عمى خيار المقاومة ودعميا بشكل تام كخيار أساسي في الصراع ا -3

 اإلسرائيمي .
 السالم ىو خيار استراتيجي ولكن ال يكون عمى حساب الحقوق.  -4

348 



 بيا من األيسر:سحيحة لمعمود األيمن مع ما ينااختر اإلجابة الص تمارين:
 

 جريدة النور o  المؤتمر القطري العاشر لمحزب
 ياقتصاد السوق االجتماع o  األحزاب االشتراكية
 جريدة البناء o  الحزب الشيوعي

 الناصرية o  الحزب السوري القومي االجتماعي

 
 

 الصحيحة:اإلجابة 
 اقتصاد السوق االجتماعي ← المؤتمر القطري العاشر لمحزب

 جريدة النور ← الحزب الشيوعي

 الناصرية← األحزاب االشتراكية

 جريدة البناء ← الحزب السوري القومي االجتماعي
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