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مقدمة في دراسة علم السياسة والعالقات الدولية
مفتتح؛
ب رررز عل ررم السياس ررية خ ررالل الق رررن العشر ررين ،كعل ررم ق ررائم بح ررد ذاتر ر و ررو م ررن أح رردل العل رروم
االجتماعية.
واذا ما أمعنا الدراسة ،نجد أن العديد من المفا يم والقضايا ،التي يعالجها ،ي موضروع خرالف
واخررتالف بررين المفكررين السياسرريين ،ويرردور الجرردال حررول مررد علميررة ررذع العلررم بحررد ذات ر ،ويعود
ذلر لحداثرة علرم السياسرة ،وانتمرراا البراحثين السياسريين الرى مررذا ب فلسرفية مختلفرة ،وتنروع تررداخل
المعطيات المكونة للظوا ر السياسية من جهة أخر .
إضرافة الرى ذلر  ،يبرردو أن مفهروم السياسرية قررد علرا بر النثيرر مررن الشروائب ،نتيجرة الممارسررات
السياسية الخاطئة ،وبما أن الظا رة السياسية ي محور العلم السياسري ،فمرن الضرروري التعريرف
بالسياسة واجالا حقيقتها.
ولقد انطلقنا في وضع ذا النتاب من كون علم السياسة وعلم العالقات الدولية يتناوالن وجهرين
لواقررع واحررد يتمثررل فرري المجتمررع السياسرري .فوضررحنا نشررأة تطررور علررم السياسررة وموقعر مررن العلرروم
األخررر  ،وكررذل العالقررات الدوليررة التعريررف فيهررا ،والمنظمررات الدوليررة وأ رردافها ،إضررافة للسياسررة
الخارجية للدول.
إن غاي ررة ررذا النت رراب رري توض رريا المف ررا يم السياس ررية والمس ررا مة ف رري نش ررر الثقاف ررة السياس ررة،
ومساعدة الدراسيين على ولوج علم السياسية والعالقات الدولية.
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مدخل
أوال :معنى علم السياسية كحقل من حقول المعرفة.
تعرف العلوم السياسية ،بأن ذل الفرع من العلوم الذي يعنى بالنشاط والسلو السياسيين،ولنن
ذا التعريف مقارنة بالنشاطات والسلو

السياسية الواسعة والمتنوعة ،إضافة إلى التغييرات

الدائمة التي تجري ،يعتبر عاماً وبسيطاً يرشد القارئ إلى طبيعة ومجال ذا العلم ،حتى أن مجرد
اسم العلوم السياسية ،ال يدل على شيا سو أن دراسة علمية للظا رة السياسية ،وحتى نفهم ذا
المصطلا يجب توضيا كلمتي سياسة"" Politicalو علم"."Science
 -1المقصود بـ “سياسة" “”Political
إن كلمة ” “Politicalي صفة لر ” “Politicsو ذا يقودنا على أن نتعرف أنثر على مفهوم الر
 Politicsالذي وجد قديما ،حيل أن مشتا من كلمة ” “Polisاإلغريقية األصرل ،والتري تعنري
 City – Stateأي دولة المدينرة ،وعلير فرمن مفهروم ال ر  Politicsفري المصرطلا اإلغريقري القرديم
عنى كل األشياا التي لها عالقة بشؤون الدولة ،وبشكل خاص الحكومة ،وقد تم التعامرل مرع رذا
التعريف حتى وقتنا ذا ،ولهرذا فرمن أيرة محاولرة لتعريرف السياسرة ” “politicsيجرب أن تشرير إلرى
مفهرروم الدولررة ،حيررل أن لررب الدولررة رري الحكومررة ال بررد مررن إب رراز دور صررناعة الق ررار وس رريان
مفعول السياسة ،وكذل األمر بالنسبة للسلطة.
يمكررن فهررم الدولررة علررى أنهررا وحرردة جغرافيررة ضررمن حرردود معروفررة ،ومأ ولررة بالسرركان ،وتتمتررع
بسلطة سيادية على ذع الوحدة ،وحسب ما يراع  Ciceroأن النرا
اتفاقية تضمن لهم العدالة والشرانة للصرالا العرام ووضرع األسر

فري رذع الدولرة شرركاا ضرمن
واللبنرات لمفهروم المواطنرة القرائم

على معرفة الفرد المواطن لحقوق وواجبات في ظل نظام شفاف .ويوضا  Clceroأصول الدولرة
من المنظار االجتماعي الذي ينظر إلرى اإلنسران علرى أنر اجتمراعي بطبيعتر ويميرل إلرى التجمرع
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والتعاون مع المحيط اإلنساني ،وحسرب  Pennockو  Smithأن الدولرة ري الوحردة المفا يميرة
للسياسة ،وأنها أنثر منظمة شاملة في أي مجتمع ،ومعترف بها كسلطة مطلقة على أعضائها.1
بناا على ذل  ،يمكن القول أن الدولة ي الرابطة أو المنظمة االجتماعية المطلقة والتي ضرمن
إطار ررا -األنظمررة والمؤسسررات -يمكررن تحديررد السياسررة مررن خررالل التفاعررل بررين أعضررائها ،ولنررن
حتر ررى تنر ررون الدولر ررة ذات سر رريادة ال بر ررد أن تمتل ر ر القر رروة لوضر ررع األنظمر ررة والق ر روانين والتش ر رريعات
والسياسيات اإلجرائية العامة موضع التنفيذ.
وقد وصف  Laswellو Kaplanعلم السياسة على أن بحل تجريبي )(Empirical Enqui
وأن ر د ارسررة لتشرركيل وتقاسررم السررلطة .حيررل أن ر تررم التشررديد علررى الدولررة والمنظمررة والنظررام فررمن
التأنيررد علررى السررلطة يقررود إلررى تحليررل واقعرري أنثررر عررن السياسررة يمكننررا مررن إب رراز أفكررار التررأثير
والقوة ،إذ أن أثبت على مر التاريخ حقيقة تفيد أن الدولة ال يمكن أن تؤدي وظيفتها بشكل ناجا،
إذا لررم تنررن تمل ر القرروة ،وسررلطة الدولررة تنمررن فرري سررن الق روانين وتنفيررذ ا حتررى لررو تطلررب األمررر
استخدام القوة الجسدية ،فمرن خرالل الدولرة فقرط وأنشرطتها السياسرية يمكرن تنظريم اسرتخدام السرلطة
وتحديررد غاياتهررا وأ رردافها النهائيررة ،ويجررادل  David Eastonفرري كتاب ر

“The Political

” ( Systemالنظام السياسي) أن الحيراة السياسرية تعنرى بكرل أنمراط النشراطات التري ترؤثر بشركل
كبير على نوع السياسة السلطوية المتبناة لمجتمع ما ،وعلى الطريقة التري تسرتخدم فري ممارسرتها،
فيمررا يجرردر التنوي ر أن السررلطة السياسررية لدولررة ال تقتصررر علررى المجررال العررام ،ولنتهررا تمتررد إلررى
تنظر ريم الن ازع ررات ب ررين أعض ررائها حت ررى ال ت ررؤثر ررذع الن ازع ررات س ررلباً عل ررى الس ررالم الع ررام وتخت رررق
2

القوانين.

وعلير يمكررن وصررف السررلطة أو القرروة أنهررا المفهرروم المررنظم للسياسررة بمررا فرري ذل ر الوسررائل الترري
يسرتخدمها األفرراد أو مجموعرات األفرراد داخرل الدولرة مرن أجرل تحديرد نترائ النشراطات السياسرية
” ، “Political Processesفهرذا  John Lockeيعررف القروة السياسرية ”“Political Power

J.R.pennock and D.G Smith, political science, an introduction( New York,The Nacmillan Co.1964,

1

p5.
David Easton, an article on ' political science'. International encyclopedia of the social sciences,

2

New York. The Mac million company and the fuse press) volume 12 pp282-297.
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علررى أنهررا قرروة صررنع الق روانين وتنفيررذ العقوبررات ،والحفرراو علررى الممتلنررات وتوظيررف قرروة وطاقررات
المجتمرع فري تنفيرذ القروانين والردفاع عرن المصررلحة العامرة ضرد أي جروم أجنبري ،ويشردد علررى أن
القرروة يجررب أن تسررتخدم مررن أجررل المصررلحة العامررة ،و ررذا ربمررا يقودنررا إلررى موضرروع ربررط الدولررة
بالسرريادة الداخليررة وسرريطرتها علررى مواطنيهررا وضررمان األمررن والسررالم والتنميررة مررن جهررة ،والسرريادة
الخارجية المتمثلة في درا المخاطر الخارجية وصد العدوان الخارجي.
وحسر ررب Pennockو Smithفر ررمن السياسر ررة تشر ررير إلر ررى كر ررل مر ررا يتعلر ررا بر ررالقو ،Forces
المؤسسات ،والمنظمات في الدولة ،ويعترف بها ،على أنها السلطة المطلقة داخل الدولة مرن أجرل
المصررلحة العامررة أي تل ر الترري تضررمن السررالم الررداخلي ومصررلحة أعضررائها وبشرركل ينسررجم مررع
اختالفاتهم الشخصية ،ويمكن القول بشكل أبسط أنها السعي للمشاركة في السلطة أو التأثير على
توزيعها ،أو أنها السلطة لصنع الق اررات ومخولة بسلطة نهائية.
 -2المقصود بـ "علم" "" Science
لقررد كانررت السياسررة موضررع د ارسررة فرري معظررم الحضررارات القديمررة المتطررورة ،فقررد كتررب العالمررة
ورج ررل الدول ررة الهن رردي  Chanakyaف رري الق رررن ال ارب ررع قب ررل الم رريالد ف رري مقال ررة ”“Arthshastra
يوضا فيهرا أفكرارع حرول الحكومرة ،القرادة والحررب ،ومرع ذلر فرمن السياسرة كعلرم فري رذع المرحلرة
كانررت تتررداخل مررع العناصررر الدينيررة القويررة ،ويعررز ذل ر بشرركل رئيسرري فرري ذل ر الحررين إلررى أن
الملررو كررانوا يحكمررون ،لرري

بفضررل موافقررة شررعوبهم علرريهم ،بررل بسرربب تفرروي

إلهرري مباشررر كمررا

كرران يعتقررد ،وقررد كانررت دولررة المدينررة  City Statاإلغريقيررة القديمررة بررين أول مررن تبنررى النمرروذج
الديمقراطي للحكومة ،حيرل لرم يكرن نرا شخصرية ملنيرة علرى أر

الحكرم ،وترم تبنري نهر أنثرر

عقالنية ومنهجي للسياسة.
يالحظ أيضا أن علرم السياسرة تطرور مرن كونر فلسرفيا أو تنهنيرا للسرلو السياسري علرى د ارسرة
تجريبي ررة وواقعي ررة ،وق ررد ك رران أرس ررطو  Aristotleأح ررد أوائ ررل المفكرررين اليون رران ال ررذين خاضر روا ف رري
التفكير حول االنعكاسات المنطقيرة ،والمثاليرة فري نفر

الوقرت ،المتعلقرة بطبيعرة الدولرة والسياسرة،

ووفا ما رآع أن الدولة خلقت بعد اتحاد عدة قر في مجتمع واحد بهدف المنفعة الجماعية ،وكان
يؤمن في تطور المؤسسات االجتماعية مرن عرائالت إلرى دول ،وأن الدولرة كانرت المرحلرة النهائيرة
فرري نمررو العالقررات البشررية ،كمررا أنر كرران مررن أوائررل المفكررين الررذين أعطروا تعريفراً واضررحاً للدولررة،
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واصرفا إيا ررا بأنهررا مجتمررع سياسري بامتيرراز  ،Community Par Excellenceو ررذا الوصررف
للدولررة يرردعى عضرروياً  Organicألنر يصررور الدولررة أنهررا مكونررة مررن أفرراد أحيرراا ،وتررأثير رؤالا
ومسررا ماتهم للسياسررة قررد يتنرراق

مررع التصررور ا لرري  Instrumentalالسفسررطائي القررديم ،حيررل

كان ينظر إلى الدولة على أنها فقط آلة  Instrumentأي آلة لتحقيا األ داف السياسية.
لنن ذا التصور ا لي للدولة والسياسة استمر حتى الوقت الحديل نوعا ما ،وقد ورد ذلر فري
نظري ررات  Machiavelliو ، Hobbesحي ررل ك رران لهم ررا نظر ررة تش رراؤمية متعلق ررة ب ررالجن

البش ررري

والمجتمع البشري ،وذل بسبب عدم االستقرار المدني والسياسي اللرذين عايشراع ،وحسرب مرا يعتقرد
ان  -رغم اختالف عصريهما -أن كل الوسائل السياسية ،سواا كانت أخالقية أم غير ذل  ،يجب
أن تسررتخدمها الدولررة ،مررن أجررل الحفرراو علررى سرريادة القررانون والسررالم بررين الم رواطنين ،وربمررا كرران
مكيررافيللي أول مفكررر يؤكررد علررى المراقبررة المباش ررة الفعليررة للمؤسس رات السياسررية والجهررات الفاعل رة
واألحدال ،بينما كران ردف روبز انتشراف المبرادئ المنطقيرة العقالنيرة لبنراا نظرام حكرم مردني أو
دولة من شأنها أن تنون قابلة للتدمير من الداخل.
رغ ررم ذلر ر  ،وبس رربب االفتق ررار إل ررى مص ررطلحات ومنهجي ررات مح ررددة (الت رري رري ض رررورية لن ررل
العلرروم) ،فررمن حرردود علررم السياسررة لررم تتبررين بعررد فالسياسررة النظريررة والعمليررة لرري

بالضرررورة أن

يتوافق ررا ،فق ررد احتلت ررا لوق ررت طوي ررل الج رردل السياس رري وانعكاس ررات كم ررا ررو جل رري ف رري نظري ررات ل ررو
 Lockeو يغل  Hegelحول المواطن المثالي والدولة المثالية ،وكما يقرول J.H. Hallowell
أن الفلس ررفة السياس ررية ال ته ررتم كثير ر اًر بالمؤسس ررات السياس ررية بق رردر م ررا ته ررتم باألفك ررار والطموح ررات
المتجسرردة فرري ررذع المؤسسررات ،كمررا أن ر بسرربب تعرراطي الفلسررفة السياسررية مررع المسررائل األساسررية
المتعلقررة بطبيعررة الدولررة ،الم رواطن ،االلت ازمررات والمثررل العليررا السياسررية ،فمن ر يمكررن اعتبار ررا أس ر
علم السياسة

.

إذن ماذا يجب أن يكون فحو و دف ومضمون ومحتو أي دراسة علمية للسياسة من أجرل أن
تسمى علم سياسة؟ فقد كان نرا شرعور فري منتصرف القررن التاسرع عشرر حرول الحاجرة لتعريرف
دقيررا لعلررم السياسررة ،ووصررف الفيلسرروف الفرنسرري  Paul Janetبأن ر جررزا مررن علررم االجتمرراع
الخاص بتأسي

الدولة ،بينما أر  Lord Actonأن جزا يتعلرا بتطروير الدولرة ،ولنرن قرد تنرون
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مالحظرات  Henry Sedgwickفري كتابر عناصرر السياسرة ” “Elements of Politicsري
األ م في ذا الخصوص ،حيل يقول:
" إن الطريقة الشائعة المتبعة في المنطا السياسي الهادفة إلى مبادئ عامة ي " أننا نفترر
خص ررائص عام ررة مح ررددة لتنس رران االجتم رراعي – خص ررائص ليس ررت م ررن س ررمات الج ررن

البش ررري

عالميراً ،ولنررن لتنسرران المتحضررر فرري أنثررر الم ارحررل تقرردماً ،ونرردر مررا رري القروانين والمؤسسررات
التي تفضري إلرى المصرلحة الجماعيرة لهرذا النرائن البشرري فري العالقرات االجتماعيرة" ،أي التركيرز
على البعد االجتماعي لتنسان وتجمع البشر عبر تأطير منظومة قانونية واضحة وشفافة.
في موقع آخر يتحدل عن الهدف العملي للعلوم السياسية ،و رو " تحديرد مرا إذا كران الدسرتور
أو النشراطات الحكوميرة ري التري يجرب تعررديلها بطريقرة معينرة ومفترضرة" ،وعلير يرر أن الهرردف
األساسرري للد ارسررة يجررب أن يكررون أيضررا عمليررا " السررعي لتحديررد مررا يجررب أن يكررون (بمررا يتعلررا
بالدسررتور والنشرراطات الحكوميررة) ال مررا ررو الحررال علي ر أو كيررف كرران سررابقا" ،أي وضررع خريطررة
طريا لتحديد النشاطات واإلجرااات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية وصلتها مع الدستور
المكتوب.
إن علررم السياسررة ال يمكررن أن يقتصررر فقررط علررى د ارسررة السررلو السياسرري لتنسرران ونشرراطات
داخ ررل الدول ررة ولننر ر يج ررب أن يس ررعى إل ررى وض ررعها ف رري مكانه ررا االجتم رراعي والت رراريخي والثق ررافي
الص ررحيا ،وق ررد تع ررزز ررذا الموق ررف وتط ررور ف رري ال ررزمن الح ررديل م ررن قب ررل النثير ررين م ررن النت رراب
المعاصرين ،وبشكل خاص األميركيين منهم ،فقد اقترح  Almondو  Powellعدة وسرائل ثقافيرة
ووظيفير ررة لقير ررا

التطر ررور السياسر رري للمجتمعر ررات ،وانتقر رردا المحدودير ررة والشر رركلية للعلر رروم السياسر ررية

التقليديررة ،وقررد دعررت كتاباتهمررا إلررى تقررديم مصررطلحات جديرردة مثررل " النظررام السياسرري" Political
 ،Systeوالتركيب السياسري  Political Structureوالتنشرئة االجتماعيرة  Socializationالتري
تركز أنثر علرى التفاعرل البشرري داخرل اإلطرار السياسري ،وفري رذا الصردد يقرول  Jouvenalأن
النشراط السياسري يعنري  . the Moving of a Man by a Manإن انتقرال تركيرز علمراا
السياسة من الدولة وقيود ا القانونيرة والمؤسسراتية إلرى نطراق أوسرع أد إلرى توسريع مجرال العلروم
السياسية.1
)Bertrand de Jouvenel; Du Pouvoir “Histoire naturelle de sa croissance” (Paris, Hachette, 1972
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ثانيا :مرادفات ومضامين علم السياسة.
إن التعبير الجيد لمجال علم السياسة الواسع والدينامكي و كما عبر عن Harold Laswell
بمقولتر الشرهيرة  Politics is Who Gets What, When and How :أي أن السياسرة
ليس ررت فق ررط رري م ررا يتعل ررا بحكوم ررة الدول ررة ،ولن ررن أيض ررا ب ررالقو والت ررأثيرات خل ررف ك ررل مؤسس ررة
اجتماعيررة محكومررة بقواعررد وق روانين محررددة مثررل الننررائ  ،االتحررادات ،الشررركات .وعلي ر أصرربحت
السياسررة تعنررى أنثرر بالتفرراعالت البشررية داخررل المجتمعرات ،وكمررا قررال العررالم الهنرردي

Robert

 Dahlأن النظام السياسي و أي نمط دائم فري العالقرة البشررية يشرمل ،إلرى حرد كبيرر ،الحكرم أو
السررلطة ،وعلير فررمن كررل الجمعيررات البشررية تنررزع ألن تنررون سياسررية ،و رري غالبررا مررا يررؤثر بهررا أو
تؤثر بشكل مباشر بالسياسات الحكومية.

لذا يمكن تقسيم مجال علم السياسة إلى عدة فئات:
 -1الدراسة العلمية للدولة والحكومة:
وفرا آراا المنظررين القردامى مثرل  Bluntschli, Lord Acton, Godnowفرمن علرم السياسرة
يجب أن يقتصر فقط على دراسة الدولة ،ولنن  Leacock Deutschوغير ما يروا أن الحكومرة
ري الجرو ر فري الدولرة ،بينمرا يعتقرد  Laski, Gilchrist, Gettleوآخررون انر ال يمكرن فصرل
الدولررة عررن الحكومررة ولررذا فررمن علررم السياسررة يجررب أن يشررمل كليهمررا ،ولررذل أطلررا علررى العلرروم
السياسررية علررى أنهررا علررم الدولررة والحكومررة ،و ررذا يتطلررب د ارسررة الم ارحررل المختلفررة الترري مرررت بهررا
الدولة منذ العصور الحديثة والمعاصرة ،بداا من دولة القبيلة ودولة المدينة ومرو ار بالدولرة الدينيرة
واإلمبراطوريررة واإلقطاعيررة وانتهرراا بالدولررة القوميررة أو الوطنيررة الحديثررة  Nation- Stateالترري
برزت في أوروبا في القرن السابع عشر بالتحديد في  1648بعد معا دة وست فاليا ،وارتباطا مع
ذل ر تؤس ر

العلرروم السياسررية لعالقررة وثيقررة مررع النظررام السياسرري علررى اعتبررار ان ر احررد التفرعررات

الهام ررة واح ررد الحق ررول المعرفي ررة ،حي ررل يتض ررمن د ارس ررة طريق ررة الحك ررم وأش رركال الحكوم ررات وال ررنظم
الدستورية وغير الدستورية ،وتقسريمات الحكومرات مرا برين الديمقراطيرة وغيرر الديمقراطيرة ،وترداخل
السياسرري مررع االجتمرراعي واالقتصررادي والثقررافي ،واألثررر المتبررادل لمثررل ررذا التررداخل علررى صررياغة
نظام سياسي وقانون دستوري عصري.
 -2الدراسة العلمية لالتحادات والمؤسسات:
مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 15

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

إضررافة إلررى الدولررة ،نررا مؤسسررات واتحررادات كثيررة فرري المجتمررع نجحررت فرري تجميررع أنررا

مررع

بعضررهم لهررم أ ررداف مشررتركة ،و ررذا اسررترعى ا تمررام عررالم السياسررة أيضررا ،و نررا ال بررد مررن إيجرراد
مقاربررة مررا بررين الشررأن العررام والحيرراة العامررة فرري السياسررية ومررا تشررتمل علي ر مررن مكونررات حكوميررة
عامة مثل الجيش والقضاا والشرطة والو ازرات وسلطة الضرائب ،مقابل الشأن الخاص الذي يضم
العر ررائالت والعشر ررائر والقبائر ررل واألندير ررة والنقابر ررات العمالير ررة والمهنير ررة ومنظمر ررات المجتمر ررع المر رردني
والمؤسسررات غيررر الحكوميررة والقطرراع الخرراص ،والتركيررز علررى األدوار الترري تلعبهررا ررذع المكونررات
الخاصة في ضوا تشرتت القروة والنفروذ اليروم بفعرل العولمرة وبرروز قرو جديردة متمثلرة فري اإلعرالم
والرأي العام.
 -3دراسة الشؤون المحلية والدولية والدراسة السياسية لإلنسان:
إن السياسررة تتحرردل أيضررا عررن التفرراعالت والعالقررات البش ررية فرري داخررل الرروطن وخارج ر  ،وفرري
المنظمررات الدوليررة وأثنرراا الن ازعررات الدوليررة ،وحسررب  Laskiأن علررم السياسررة يعنررى بحيرراة وأعمررال
اإلنسان إزاا دول منظمة ،و ذا يعك

بشكل مباشر دراسة العالقات الدولية والسياسة الدولية ومرا

فيها من وحدات سياسية تقف على رأسها الدولة ،وفواعل ومتغيررات غيرر دوال نيرة مثرل المنظمرات
الدوليررة واإلقليمي ررة والش ررركات متعررددة الجنس رريات والمنظم ررات غيررر الحكومي ررة والمؤسس ررات المالي ررة
الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبن الردولي ومنظمرة التجرارة العالميرة ،فضرال عرن برروز ترأثير
األحالف العسكرية والتنتالت االقتصادية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية .
 -4دراسة تطور الدولة:
حسررب  R.G. Gettleإن علررم السياسررة ررو د ارسررة ماضرري وحاضررر ومسررتقبل المنظمررات
السياسررة والنظريررات السياسررية ،و ررذا البعررد الترراريخي لعمررل السياسررة يضررفي صرربغة تفاؤليررة ،إذ إن
دراسة ماضي وحاضر المؤسسات السياسية والنظريات يمكرن أن يسراعد علرى تطروير الدولرة .1إن
موضع الدولة في سياق تطور ا التاريخي والوظيفي إنما يعني في بع

مظا رع وتجليات تسوية

الصراعات سلمياً خاصة داخل المجتمع حيل يؤخرذ رذا الصرراع طرابع اجتمراعي ،إداري ،سياسري
طبقي واقتصادي ،ومن األدوات التي طورتها الدولة لحل النزاعات والصراعات المجتمعيرة العامرة،
القر روانين واألنظم ررة واللج رروا إل ررى االنتخاب ررات والممارس ررة الديمقراطي ررة عل ررى اعتب ررار أن االنتخاب ررات
Gettell, Raymond Garfield, b Introduction to political science.1881
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الدورير ررة آلير ررة ناجحر ررة لتفرير ررح االحتقر رران الشر ررعبي وبر ررل روح المنافسر ررة االيجابير ررة بر ررين التشر رركيالت
المجتمعية المختلفة ومنها األحزاب وجماعات الضغط والمصالا واإلعالم والرأي العام.
 -5دراسة القوة في العالقات البشرية:
إن قضايا القوة السياسية ي أحد أ م المواضيع في علرم السياسرة لسربب بسريط رو أنر بردونها
تنررون السياسررة مفرغررة المضررمون وبرردون معنررى ،وسررتقلص إلررى تفرراعالت فارغررة لتركيبررات عديمررة
الجرردو واألدوار ،و نررا ال بررد مررن اإلشررارة إلررى أن القرروة مررن حيررل المفهرروم تترروزع بررين السررياقات
المحلية واإلقليمية والدولية ،وان نا سعيا بشريا المتال القوة والسلطة والنفوذ وممارسراتها علرى
ار

الواقع بما يتناسب مع مصالح الشخصية.
علي يمكن القول أن مجال علم السياسة يغطي النثير من مجاالت الحياة البشرية ،ولر قردرة

كامنة ليؤثر بشكل كبير على مجر الحضر البشري ،و ذا كاف إلقناعنا بأن اإلنسان و حيروان
سياسي.
 -6يقع موضوع اإلدارة العامة ضمن الحقل المعرفي والمنهجية االبستمولوجية للعلوم السياسية.
حيررل تركررز علررى كيفيررة إدارة مؤسسررات الدولررة والجهرراز الحكررومي والمؤسسررات التنفيذيررة العامررة
بمن فيها مؤسسات القطاع العام وديوان الخدمة المدنية والشؤون الرقابية ،وما يرتبط مرع ذلر مرن
قضايا ومفا يم معاصرة اليوم مثل الحكم الصرالا والن از رة والشرفافية والتنميرة المسرتدامة والتخطريط
السليم الذي يوازن بين النفقات من جهة والموارد من جهة أخر .
إن التداخل واضا بين إدارة مؤسسات الدولة واعداد الميزانيات العامة وتنفيذ السياسرات والحكرم
المحلي والمواطنة المحلية من جهة والنظام السياسي من جهة أخر الن طبيعة ذا النظام يعتمد
على عالقة المركز الذي تمثل العاصمة السياسية واألطراف ،وبرروز مفرا يم جديردة مثرل المركزيرة
اإلدارية والالمركزية اإلدارية وتفوي

الصالحيات لألقاليم والمقاطعات.

ثالثا :عالقة علم السياسية بالعلوم األخرى.
أ -عالقة علم السياسية بعلم النفس
يحتررل علررم الررنف

السياسرري المسرراحة الفكريررة والمعرفيررة الواقعررة مررا بررين علررم الررنف

مررن جهررة،

وعلرم السياسررة مررن جهررة أخررر  ،ويكتسررب ررذا العلررم أ ميررة خاصررة ومكانررة مرموقررة اليرروم ألن علررم
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نشررأ أساسررا كحقررل معرفرري مسررتقل عبررر غرررز جررذور ل ر فرري العلرروم الطبيعيررة وفرري العلرروم

االجتماعية في آن معا ،ويتداخل علم النف
مررا علررم الررنف

السياسي في نف

الوقت مع فرعين معرفين أخريين:

االجتمرراعي المعررروف اليرروم فرري اغلررب جامعررات العررالم و فرري دوائررر علررم الررنف

والنليات التربوية والتعليمية ،والثاني و علم النف

اإلدراني كعلم جديد ومعروف ضمن المدرسرة

االنجلررو-سكسررونية العررابرة لألطلسرري بالتحديررد فرري جامعررات أوروبررا الغربيررة والجامعررات األمريكيررة،
ويواجر

ررذا العلررم المتجرردد المررتبط بعلررم الررنف

السياسرري بعر

اللررون الفكررري لهررذا الحقررل كررون التخصررص جرراا مررن علررم الررنف

التحررديات ،بعضررها متعلررا بغيررات
والعلرروم السياسررية وعلررم االجتمرراع

السياسرري ،وبعضررها ا خررر لر امترردادات منسررجمة مررع أ ميررة التخصصررية فرري العلررم وعرردم الجررري
و ارا الطبيعية التداخلية ما بين الحقلين  Interdisciplinaryألن مثل ذا التداخل يمكرن أن يقرود
إلى التشتت المعرفي وغياب الرؤية وضعف المنهجيات العلمية وعدم رصانة البحل العلمي.11
مع ذا ال بد من اإلشارة إلى أن العلوم السياسية المعاصرة والمتجددة اليروم تترداخل مرع العلروم
النفسررية فرري أنثررر مررن مجررال وأنثررر مررن ناحيررة ،وقررد يكررون مررن األفضررل التركيررز علررى المنرراحي
والنقاط التالية بهدف جذب انتباع النلية إليها:
 -1ب ر ررروز متخصص ر ررين دولي ر ررين وع ر ررالميين ف ر رري العدي ر ررد م ر ررن الجامع ر ررات األوروبي ر ررة وا س ر رريوية
واألمريكية من أمثال Harold Lasswell, Fred Greenstein, Robert Lane, Herbert
Hyman, Sidney Verba and James Davies. David Truman, Herbert Simon
 ،and Gabriel Almondوبما أن ذا الحقل المعرفي أصبا ل رواد وأتباع وطالب ،فان من
المنطقرري أن يقررود إلررى تمتررين األسر

النظريررة المفا يميررة وتطرروير أسرراليب البحررل العلمرري ،وعمررل

إضررافات منهجيررة واضررحة لتطرروير الطبيعررة التداخليررة مررا بررين الحقلررين لتحقيررا مزيررد مررن التشرراب
والتررداخل ،وقررد تركررت المدرسررة األوروبيررة ،خاصررة األلمانيررة منهررا ،لمسررات واضررحة علررى المررنه
السر ررلوكي األمريكر رري فر رري فت ر ررة الثالثينر ررات مر ررن القر رررن الماضر رري .ال س رريما بع ررد ج ر ررة العديرررد مر ررن
السررلوكيين األلمرران إلررى الواليررات المتحرردة األمريكيررة مررن أمثررال فرانسرري
بتجديررد تررأثير المفكررين األلمرران خاصررة مررارك

1

ليبررر ،حيررل قررام رؤالا

ودوركهررايم وفرويررد وبرراريتو وموسرركا ومرران

فيبررر

حامد ربيع ،مذكرة التحليل السياسي ،القا رة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القا رة  1980ص.20
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ومش ررلز ال ررذين تعمقر روا ف رري د ارس ررة ت ررأثير العوام ررل النفس ررية والفطري ررة والغريزي ررة والشخص ررية العام ررة
والسياقات الثقافية في العملية السياسية المجتمعية.1
 -2التنشررئة االجتماعيررة والسياسررية ونظريررة األدوار االجتماعيررة Social Roles Theories
والفوارق الطبقية ،وانعكاسات ذل على التنمية السياسية والتثقيف السياسي والصرراع علرى السرلطة
والنفوذ ،وبالتالي فان لنل القضايا المذكورة نا أبعادا نفسية واسقاطات معنوية وأخالقية.
 -3التر ررداخل النبير ررر مر ررا بر ررين علر ررم الر ررنف

والعلر رروم السياسر ررية فر رري صر ررناعة القير ررادات السياس ر ررية

واالجتماعية ،وكيفية نشوا النخبة السياسية الفاعلة ألن النمط النفسري فري صرناعة القيرادة والنخبرة
ركررز علررى مفررا يم نفسررية مثررل الررذكاا والررد اا والصرربر وتحمررل العمررل والقرردرة علررى التعرراطي مررع
مختلف الشررائا والطبقرات االجتماعيرة والتقسريمات العائليرة والعشرائرية ،وقرد كران لقيرادات تاريخيرة
اإلمبرطوري ررة غ ررذتها النزع ررات
ا
ب ررارزة م ررن أمث ررال تل ررر وموس رروليني و ن ررابليون أنم رراط م ررن األح ررالم
النفسية والعنصرية.
 -3لعررل مررن التررأثيرات الواضررحة لعلررم الررنف

ومنظومررة العلرروم السررلوكية األخررر علررى العلرروم

السياسية والعالقات الدوليرة رو اسرتخدام األسراليب النفسرية الحديثرة علرى الصرعيد البحثري
والميداني مثل تحليرل الخطراب السياسري وتحليرل المضرمون واألسراليب النميرة واالمبريقيرة
ونصررف التجريبيررة ،2حيررل أد مثررل ررذا التررأثير فرري إثرراا منهرراج البحررل والتمحرريص فرري
العلرروم السياسررية ،ونقلهررا مررن قائمررة العلرروم المعتمرردة علررى األسرراليب النيفيررة والمنهجيررات
التاريخية والتحليليرة إلرى مصراف العلروم االجتماعيرة الجديردة التري اسرتفادت مرن األسراليب
النمير ررة والتحلر رريالت اإلحصر ررائية التر رري تقر رري

آراا وتوجهر ررات ال ر ررأي العر ررام واالسر ررتفتااات

الشررعبية ال سرريما فرري أوقررات االنتخابررات فرري الرردول الديمقراطيررة الترري تشررهد منافسررة حزبيررة
شررديدة للحصررول علررى أص روات النرراخبين والناخبررات ،وقررد كرران لبررروز المؤسسررات البحثيررة
والم ارنررز المتخصصررة فرري الواليررات المتحرردة مررن أمث رال كررارنيجي وروكفلررر وفررورد األثررر
األنبررر فرري د ارسررة الظ روا ر السياسررية الداخليررة فرري أمريكررا مررن منظررور سررلوكي نفسرري،

Max Black., “Some Questions about Parson’s Theories in Max Black, ed., The Social Theories of

1

Talcott Parsons (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice- Hall, 1961), 268-88.,, esp. 287-88.
pennock and D.G Smith, political science, p26-51
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خاصة فيما يتعلا بالسلو االنتخابي للمرواطنين األمرريكيين وترأثير األحرزاب الوطنيرة فري
المسرح والمشهد السياسي الداخلي.

ب -عالقة علم السياسية بالجغرافيا
احتل علم الجغرافيا أ مية كبيرة في تاريخ دراسات الحضارات اإلنسانية القديمة مثل الفرعونيرة
والبابليرة والصررينية والهنديررة واإلغريقيررة والرومانيرة الترري نشررأت بررالقرب مرن السررهول وأوديررة األنهررار
لما للطبيعة من ترأثير واضرا فري حيراة اإلنسران وفري طبيعرة الحضرارة التري بنا را وشريد لهرا معرالم
واضررحة ،وقررد كرران لررذل اثررر فرري ظهررور الجغرافيررا البشررية والجغرافيررا الطبيعيررة ،1إال أن ررذا العلررم
ت ارجررع فرري ا ونررة األخي ررة بعررد ظهررور عوامررل ومتغي ررات جديرردة بعضررها ارترربط بالتننولوجيررا وثررورة
المعلوم ررات وت ارج ررع أ مي ررة الطبوغرافي ررا والتض رراري

ف رري ص ررناعة النص ررر ف رري الح ررروب واخت ررزال

المسافات الجغرافيرة وتقرارب الشرعوب واألمرم فري زمرن عولمرة اإلعرالم والمعلومرة ،وبعضرها ا خرر
اتصررل بانقسررام الجغرافيررا إلررى معررارف جانبيررة أخررر وحقررول معرفيررة جديرردة ومتجررددة بحيررل دخلررت
مث ررل ررذع المع ررارف والحق ررول إل ررى الجامع ررات والمعا ررد والنلي ررات وأخ ررذت ت رردر عل ررى مس ررتويات
الجامعيررة األولررى والثانيررة والثالثررة ،ومررن ررذع التقسرريمات الجديرردة علررم جغرافيررا األحيرراا والجغرافيررا
االجتماعيررة والد ارس ررات الحضر ررية والريفي ررة ،والجغرافي ررة التاريخيررة والبشرررية ،فض ررال ع ررن الجغرافي ررا
االقتصادية والزراعية والبيئية والسياسية وحتى الصناعية.
ومــع ذلــك يمكــن إجمــال هــذا التــداخل والتشــابك مــا بــين الجغرافيــا والعلــوم السياســية فــي
النقاط والمحاور التالية:
-1

ب ر ررروز الجغرافي ر ررة السياس ر ررية أو الجيوبولتير ر ر كمؤش ر ررر ر ررام عل ر ررى ر ررذا التن ر رراغم المعرف ر رري

واالبستمولوجي والبحثي والتأثير المتبرادل مرا برين الحقلرين حيرل تعرال الجغرافيرا السياسرية قضرايا
النظام السياسي والعالقات الدولية والسياسة الخارجية لبلد مرا مرن جهرة والجغرافيرا مرن جهرة أخرر
ألن من الصعوبة بمكان تخيل عالقات خارجية ومنظومة عالقات دولية من دون وضع اعتبارات
امة متعلقة بالحدود والمساحة والسكان والتضاري

2

ونسب المياع وأ مية وجود الموانئ.

Fairgrieve, J. “Geography and World Power” Univ. London Press, (3) .1915, p. 357
Hassinger, H. “Geographische Grundiagen der Geschichte” 1953
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إن الحدود الهندسية بين البلدان العربية التي رسمت خالل فترة االستعمار األوروبري الحرديل
كانررت ومررا ازلررت سررببا للشررقاق واالخررتالف بررين أنثررر مررن بلررد مثررل خررالف الرريمن والسررعودية علررى
عسررير ،والع رراق مررع النويررت علررى المنطقررة المحايرردة ،والسررودان مررع مصررر علررى حاليررب والنوبررة،
والمغرب مع الجزائر وموريتانيا على الصحراا الغربية ،والرى آخرر ذلر مرن الصرراعات والخالفرات
الحدودية.
 -2في الدول الديمقراطية والنبيرة المساحة مثرل الواليرات المتحردة األمريكيرة والهنرد والب ارزيرل واسرتراليا
واندونيس رريا والب ارزي ررل وروس رريا وغير ررا ،ن ررا اس ررتفادة كبير ررة م ررن بعر ر
الجغرافيررا مثررل الجغرافيررة االنتخابيررة وجغرافيررة الحضررر واألس ر

التقس رريمات الفرعي ررة لعل ررم

اإلقليميررة للنظررام الفيرردرالي والحيررز

المكرراني للمجتمعررات المحليررة فرري أوقررات االنتخابررات المحليررة والتش رريعية والرئاسررية ،وفرري تنظرريم
العالقررة مررا بررين الوحرردات المحليررة والمقاطعررات والواليررات مررن جهررة والحكومررة المركزيررة مررن جهررة
أخرر  ،السريما فيمررا يتعلرا بالسرريادة علرى المكرران وفري تطبيرا األنظمررة والقروانين الترري تختلرف مررن
والية إلى أخر  ،وفي معرفة أنماط االنتخابات في بعر

الواليرات وثقافاتهرا المحليرة وتفاعلهرا مرع

الثقافررات األخررر  ،خاصررة فرري دول ديمقراطيررة كبي ررة مثررل الواليررات المتحرردة تحتررل فيهررا األقليررات
العرقيررة والطائفيررة والدينيررة أ ميررة كبيررة ،السرريما فرري ظررل وجررود لوبيررات وجماعررات ضرراغطة تمثررل
مصالا ذع القليات.
 -3يررتبط مررع التنظرريم المكرراني للمجتمررع والمسرراحة الجغرافيررة المخصصررة للحضررر واألريرراف والبروادي
عوام ررل أخ ررر مث ررل العالق ررة م ررا ب ررين المرك ررز واألطر رراف Relations

Periphery

Core-

والتخط رريط الجي ررد للحي ررز المك رراني وم ررد تر روافر الخ رردمات والض ررغوط البشر ررية عل ررى الم رردن النبير ررة
والمشانل البيئية والتلول ومدن الصفيا والعشوائيات والفروق في الخدمات ما بين الريف والمدينة
والح ار السكاني والتفاعرل االجتمراعي والترزاوج العرقري ومشرانل السركان و الديموغرافير فري بلردان
العالم الثالل مثل الهند والصين واندونيسيا والب ارزيل ونيجيريا وغير ا من دول العالم المكتظة.

ج -عالقة علم السياسية بالتاريخ
أمررا علررى صررعيد عالقررة الصررداقة مررع الترراريخ فقررد لخصررها  John Seeleyفرري عبارت ر
الشرهيرة "History without Political Science has no Fruits and Political :
" ،Science without History has no Rootsوتظهر ذع العالقة بوضوح ألن التاريخ يعرد
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مستودع أحدال بالنسبة إلى صناع القرار السياسيين والمحللين السياسيين على مختلرف توجهراتهم
السياسررية والفكريررة ،فالترراريخ يشررتمل علررى سررجالت الحررروب والثررورات والن ازعررات المسررلحة والمررذابا
البشرية والحمالت العسكرية والصرراعات الدينيرة واأليديولوجيرة واإلخفاقرات االقتصرادية والتوجهرات
االسررتعمارية والحركررات االجتماعيررة وحررروب االسررتقالل الترري غيرررت وج ر البش ررية ،حيررل يعتب رر
1

جذور علم السياسية.

وبمررا أننررا ال نسررتطيع أن نرردر علررم السياسررية بمعررزل عررن الدولررة والحكومررة وعالقررات القرروة
والنفرروذ والسررلطة ،فهررذا يفررر

علررى كررل البرراحثين فرري العلرروم السياسررية أن يقوم روا بد ارسررة ترراريخ

الدول ررة وكيفي ررة نش ررأتها وعالقته ررا م ررع الطبيع ررة االجتماعي ررة والسياس ررية لتنس رران الت رري تمير رزع ع ررن
المخلوقات األخر

فالتاريخ فري رذا السرياق المهرم يسراعد فعرال عبرر السرجالت والوثرائا والرمروز

والمخطوطات والحفريات الثرية القديمة من دراسة كل ذع المتغيررات المرتبطرة بالدولرة والظرروف
االجتماعيررة -االقتصررادية للمؤسسررات السياسررية والمجتمررع السياسرري ال رذي نقررل اإلنسرران مررن دولررة
الطبيعررة إلررى دولررة العقررد االجتمرراعي العررام عبررر صرريغة توافقيررة تنفررل الحريررات والتنميررة والمسررالمة
وشريعة القانون ولي

شريعة الغاب فدراسة ثورة عام  1688في بريطانيا ال يمكن أن تنتمرل إال

عبرر الوثررائا التاريخيررة الهامرة الترري تركررز مررن منظرور سياسرري لرري

علررى أسرباب ررذع الثررورة وانمررا

علررى المرحلررة الهامررة الترري مهرردت لهررا مررن خررالل انتقررال بريطانيررا إلررى شرركل مررن أشرركال الملنيررة
الدستورية المحدودة والحد من صالحيات التاج والتأسي

لنظام أنثر برلمانية وتمثيالً للشعب.1

د -عالقة علم السياسية بعلم االجتماع.
أنت تفاعل علرم السياسرية مرع علرم االجتمراع فري بلرورة حقرل معرفري جديرد أصربا يطلرا علير
اسرم علررم االجتمرراع السياسرري ،وقررد اخررذ ررذا العلرم الجديررد بررالتبلور بشرركل واضررا فرري نهايررة الحرررب
العالميررة الثاني ررة وف رري فتر ررة الخمسررينيات عل ررى وجر ر التحدي ررد فرري العدي ررد م ررن الجامع ررات األوروبي ررة
واألمريكيررة ،ويمكررن اختصررار ررذع الفررروع الجديررد والمتجررددة مررن العلرروم السياسررة وعلررم االجتمرراع
تح ررت مظل ررة العل رروم الس ررلوكية الت رري تت ررداخل فيم ررا بينه ررا ف رري المنهجي ررات وط رررق جم ررع المعلوم ررات
2

والتحليل اإلحصائي واألساليب المقارنة.

1
2

رايموند كيتيل ،العلوم السياسية( الجزا األول)( بغداد مكتبة النهضة  )1963ترجم فاضل زكي محمد ،ص .16
شوكت اشتي :علم االجتماع السياسي -مقدمات توضيحية.دار ابعاد ،بيروت ،لبنان ،ط .2010 ،1
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و و أيضا يبحرل فري العالقرة مرا برين األوضراع السياسرية داخرل بلرد معرين وظروفر مرن حيرل
النظام السياسي ودرجة الدمقرطرة والتحررر السياسري واالقتصرادي مرن جهرة وللظرروف االجتماعيرة
لألف رراد والجماعررات ومختلررف الفئررات المجتمعيررة مررن جهررة أخررر  ،إذ يعرررف مررثال أن المجتمعررات
راا اجتماعيرا سرليما
األنثر قربا للتحول الديمقراطي في بلردان العرالم الثالرل ري تلر التري تمتلر بن ً
من حيل وجود طبقة وسطى كبيرة وطبقة غنية صغيرة وأخر فقيرة أو عماليرة صرغيرة أيضرا الن
ذل ينعك

إيجابا على استقرار المجتمع.

إن التنشئة السياسية السليمة والتنمية السياسية والتثقيف السياسي مرتبطة ري األخرر بالعرالم
1

االجتماعي والتنشئة االجتماعية للفرد في ظل منظومة مجتمعيرة وسرلوكية معروفرة فري المجتمرع،

فاألسر النووية تدعو دائمرا نحرو التحررر والفرديرة واالنضرباط وتقردير الرذات للموقرف ،بينمرا األسررة
الممتدة تخلا الشخصية االجتماعية غير المتفاعلة مع ذاتها ،وبما أن علم االجتماع يمكن تعريف
علررى انر سرريد العلرروم االجتماعيررة الررذي يتنرراول المجتمررع بصررورة كليررة أو فرديررة ،فررمن التررداخل بينر
وبين العلوم السياسية يبقى واضحا ألن العلوم السياسية تزود علم االجتمراع بالمعلومرات والحقرائا
ع ررن الدول ررة والمجتم ررع والس ررلطة السياس ررية والتنظ رريم السياس رري ،أم ررا عل ررم االجتم رراع فيرف ررد العل رروم
السياسية بأصول السلطة السياسية والقوانين والتشريعات التي وضعها اإلنسران فري م ارحرل مختلفرة
من تطرور حياتر وحضرارت  ،حيرل كانرت الدولرة فري المرحلرة األولرى مرن نشرأتها عبرارة عرن تنظريم
اجتمرراعي مجتمعرري أنثررر مررن كونهررا تنظرريم سياسرري ،و نررا يقررول جيرردينكز  Giddingsأن ترردري
نظريات نشأة وتطور الدولة مرن دون اإللمرام بمبرادئ علرم االجتمراع مثرل تردري

الفلر لطلبرة مرن

دون إلمامهم بأصول نظرية نيوتن في الجاذبية .يضاف إلى ذل أن العديد من المفكرين الغربيين
والخبرراا السياسريين والدسرتوريين مرن أمثرال R.M. MacIver, G.A. Almond , David
Easton from the United States and the German Thinker Max Weber
اعترف روا بأ ميررة وجررود معلومررات ومعطيررات امبيريقررة مررن علررم اجتمرراع يمكررن اسررتخدامها فرري فهررم
السلو السياسي لألفراد والجماعات السياسية.
في آخر سبعة عقود وبالتحديد بعد الحرب العالمية الثانية تطورت العالقة التداخليرة مرا برين
العلوم السياسية وعلم االجتماع في التحديد في الجامعات األمريكيرة بسربب التركيرز علرى األصرول
Stephen L.wasby, political Science: the discipline and its dimensions an introduction ( new York:

1

charies scribners sons 1970 p.45-46,309-310.
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والقواعد االجتماعية للممارسرات السياسرية فرالثورة والتحروالت الهامرة فري د ارسرة السياسرة األمريكيرة
على الصعيدين الرداخلي والخرارجي ،إنمرا ري نتراج لرتالحم علروم إنسرانية فري بوتقرة واحردة خاصرة
علررم االجتمرراع والررنف

واإلنسرران والسياسررة وتأثر ررا فرري بعضررها الرربع

علررى مسررتو النظريررات

والمضمون واألساليب البحثية.
ذا يقود إلى استنتاج أولي مفادع أن بع

السلوكيات السياسية وحتى الق اررات السياسية إنمرا

ي نتيجة لضرغوط اجتماعيرة وثقافيرة مورسرت علرى صرانع القررار السياسري بحيرل دفعر ذلر إلرى
تبني سياسات وآراا موجهة اجتماعيا ونفسيا ومجتمعيا وثقافيا.
من األمثلة على ذل التداخل النبير بين القبيلة والعشريرة والتركيبرة االجتماعيرة مرن جهرة فري
العررالم العربرري مررع طبيعررة النظررام السياسرري ودرجررة التحروالت السياسررية مررن جهررة أخررر خاصررة فرري
مجتمعات اليمن والخلري العربري وحترى فري العرراق وشرمال إفريقيرا حيرل تترداخل السياسرة فري تلر
المجتمعات مع القبيلة والطائفة والعرق والدين والمرذ ب ،وسريكون لمثرل رذا الترداخل آثرارع السرلبية
على الدولة العربية القطريرة فري مرحلرة التطرورات الهامرة التري تمرر بهرا المنطقرة العربيرة فري ضروا
أحرردال مصررر وتررون

وليبيررا ،وخررروج النررا

فرري مظررا رات شرراملة فرري الرريمن والع رراق والج ازئررر

والبح ر ررين وموريتانير ررا والمغر رررب وسر رروريا ،كمر ررا أن مفر ررا يم مثر ررل عالقر ررة الر رردم والق اربر ررة والراديكالير ررة
والمناطقيررة والوجا يررة والعشررائرية والرردين والطبقررة االجتماعيررة والحاضررنات اللغويررة تشرركل الوعرراا
النبير التي تتفاعل فيها المتغيرات والعوامل السياسية.
يمكن إجمال ذا النقاش في كيف تتأثر العلوم السياسية برالعلوم االجتماعيرة والسرلوكية مرن خرالل
النقاط التالية:
 -1يركز السلوكيون على دراسة السياسة والظوا ر السياسية المختلفة من خالل الحرديل المطرول عرن
الفرررد وسررلو الجماعررات البش ررية وتررأثيرات ذل ر علررى العمررل السياسرري داخررل المؤسسررات الدوالنيررة
السياسية.
 -2يؤيررد السررلوكيون منهجيررة جديررد فرري البحررل والتمحرريص لهررا تطبيقررات فرري العلرروم السياسررية ومنهررا
أسررلوب البحررل المسررحي  Survey Researchوالتطبيقررات اإلحصررائية للمعلومررات والمعطيررات
التي تم تجميعها من اجل الوصول إلى استنتاجات محددة.
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 -3قاموا باستيراد العديد من العينرات والمجوعرات التفسريرية المفا يميرة مرن العلروم االجتماعيرة خاصرة
علمي النف

واالجتماع لما لهما من إسقاطات على العلوم السياسية.

الجزء األول

الفكر السياسي

تأليف.
أ .هادي الشيب .الجامعة العربية االمريكية
د .رضوان يحيى .ديوان الرئاسة.فلسطين
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الفصل األول
الفكر السياسي النشأة والمفهوم
المبحث األول:

النشأة والتطور
برررز الفكررر السياسرري إلررى حيررز الوجررود عقررب نشرروا وتطررور المجتمعررات البشررية ،فبعررد أن ألررف
اإلنسرران العرريش واالسررتقرار فرري مجتمر ررع مررنظم ،وعرررف الحيرراة المدنيررة برردأت تتنررون لدي ر مقومررات
الظا رة السياسية التي تمثل في األصل موضوع الفكر السياسي بص ر
رفة خاصرة ،وكانرت نشرأة رذا

الفكر في البدايرة مبنيرة علرى التصرور األسرطوري ثرم تطرورت مرع تقردم اإلنسران لتنرون مبنيرة علرى
المعرف ررة المنهجي ررة العلمي ررة ف ررالتفكير السياس رري يعتب ررر م ررن أق رردم النش رراطات الذ ني ررة الت رري مارس ررها
اإلنسان وخاصة الفالسفة والمفكرين ،وكان أول موضوع يشغل بال اإلنسان ويفكر فير بعمرا رو
كيف يحمي نفسر ويرؤمن بقرااع واسرتم اررع ويلبري احتياجاتر ؟ ثرم اخرذ يفكرر فري كيرف يسريطر علرى
محيط وينظم حيات ويمد نفوذع ويدير عالقات مع ا خرين ويؤثر في قناعات من حولر ؟ كانرت
ذع أسئلة السياسة األولى والتي ما زالت ي نفسها تتردد اليوم في الفكر السياسي.
ير البع

أن علم دراسة الفكر السياسي بدأ على شكل حوار قام ب سقراط مع السفسطائيين

الذين حاولوا تجريد السياسة من عامل القيم األخالقية مستخدماً أسلوب التصرارع الفكرري ،واعتمراد
المح رراورة المتمثل ررة بالسر رؤال والجر رواب ليتوص ررل إل ررى غايتر ر المنش ررودة ،مح رردداً التعريف ررات الجامع ررة
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والمصطلحات الدقيقة ،مع إتباعر مرنه الرتهكم والتوليرد ،حيرل كران يقرول أنر يمرار فري النفرو
1

فن التوليد الذي احترفت أم (القابلة) مع النساا.

علي ر يتضررا أن الفكررر السياسرري ت ررال ضررخم يجمررع مررذا ب متباينررة ،ويضررم نظريررات متقاربررة
ومتباع ردة كررل منهررا تعتقررد أن ر الطريقررة المثلررى لخيررر الجماعررة وسررعادة األف رراد ،وقررد تعررددت ررذع
المذا ب والنظريات في تاريخ الفكر السياسي العام على مر العصور واألزمان واختالف األمانن
وسررنر عصر ار سررادت "دولررة المدينررة" وآخررر تزعمتر " الدولررة القوميررة" وثالررل تشرريدع اإلمبراطوريررات
الواس ررعة االمت ررداد ،آخ ررر س ررادت فلس ررفات سياس ررية مثالي ررة وبينم ررا امت رراز عص ررر بفلس ررفت السياس ررية
الواقعية ،و نا أفكار تدعم الحرية أو االستبداد والعنصرية ،أو قد يكون ذا اتجاع يترأثر براألخالق
والدين أو علمانيا أو ذا نظريات راديكالية ثورية أو رجعية محافظة.
في مجمل رذع الم ارحرل التطوريرة ،ظرل الفكرر السياسري يبحرل عرن تفسريرات وتوقعرات للظرا رة
السياسررية ،أو الظررا رة المتصررلة بالسررلطة وشررؤون الحكررم ،وال ي رزال دائ ر اًر ،حررول مررا ررو كررائن فرري
المجتمررع السياسرري ،أو حررول مررا يجررب أن يكررون سررائداً ومطبق راً ،فررمذا كانررت الحضررارة اليونانيررة قررد
أرست أصول الفكر السياسري فري الغررب ،فرمن الحضرارة الرومانيرة ابتردعت نظمراً سياسرية وقروانين
2

ما زالت آثار ا واضحة في تقاليد النظم السياسية المعاصرة ،وسا موا في تطور ا واستمرار ا.

رأثير كبي ررر ف رري االتجا ررات السياس ررية الت رري س ررادت اإلمبراطوري ررة
أم ررا المس رريحية فق ررد ك رران له ررا ت ر ٌ
الرومانية دون أن تحمل في بدايتها نظاماً أو فك اًر سياسياً محدداً ،وانمرا حصررت نطراق ا تمامهرا
ف رري المس ررائل الديني ررة ،ليب رردأ فيم ررا بع ررد الصر رراع ب ررين الس ررلطتين الديني ررة والدنيوي ررة ،وب ررروز مفكر ررين
سياسرريين انصررب جررل ا تمررامهم علررى التوفيررا بررين الت ررال اليونرراني والمسرريحي المتعلررا بالسررلطة
3

والقيم األخالقية.

وببزوغ الفلسفة اإلسالمية القائمة علرى واقرع الخالفرة ،والمعتقردات الدينيرة بمرا فيهرا مرن عبرادات
ومعامالت بين البشر ،وبما أوجدت من متغيرات في عالقات األفراد والجماعات ،فمنها لم تنقطرع

عررن الفكررر السياسرري اليونرراني ،وبخاصر ررة فرري المررنه  ،ولننهررا وصررلت مررع عرردد مررن المفك ررين فرري

.1الخنساا ،سلمى  .مصدر سرابا ،ص . 43مرن األمثلرة علرى أسرلوب " الرتهكم والتوليرد" كرأن يعرال

سرقراط مرع تالميرذع ومحدثير مسرألة

العدل مثالً ،ثم يصل بهم إلى تعريف العدل .ونجد تأثير ذا األسلوب على أسلوب أفالطون في الجمهورية السياسية.

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 27

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

طليعتهم ابرن خلردون ،إلرى مفرا يم جديردة حرول فلسرفة التراريخ  ،والعمرران البشرري كأسرا

محروري

لالجتماع اإلنساني ،فضالً عن مفا يم سياسرية جديردة اسرتحدثتها كمفهروم التسراما ،واالعتردال ،و
1

األمة ،والعصبية ،والدولة وغير ا من المفا يم التي شكلت الفكر السياسي اإلسالمي.

وبانفجر ررار الثر ررورة الصر ررناعية األوربير ررة ،أخر ررذ الفكر ررر السياسر رري يتعامر ررل مر ررع ظ ر روا ر اقتصر ررادية
واجتماعية وسياسية جديردة ،تمثرل بتحروالت المجتمعرات األوروبيرة مرن مرحلرة اإلقطراع إلرى مرحلرة
البورجوازية الصناعية ،حيل نشأ في ذع المرحلة الجديدة معطى أساسري فري الفكرر السياسري رو
تنظيم الدولة القوميرة التري ارتبطرت بفكررة السريادة ،والتري تحولرت إلرى مبردأ عرام فري تأسري

الدولرة

2

حتى أصبحت الحقا قاعدة مركزية لقيام الدولة ،واالعتراف بها ،والتعامل معها.

وقد تحققت ذع النقلة النوعية مع مكيافيللي و وبز وبودان ولو وروسو ،أي بالتزامن مع انتقال
أوروبا من التنظيم اإلقطاعي إلى التنظيم الرأسمالي ،وبعدما حققرت حركرة اإلصرالح الرديني ،التري
قررادت إلررى البروتسررتانتية ر متغي ر اًر جديررداً تمثررل بانطالقررة عصررر التنرروير ،الررذي مهررد برردورع لعلمنررة
الدولررة والمجتمررع فرري أوروبررا .كررل ذل ر ت رزامن مررع ثررورة معرفيررة تمثلررت فرري االنتشررافات الجغرافيررة،
3

وتالحا الثورات العلمية والفلسفية مع ديكارت ونيوتن وغاليليو وسبينو از.
تطور الفكر السياسي:

عررف الفكررر السياسرري تنظير اًر غزير اًر حررول الدولرة القوميررة فرري مبرراتهررا ،وقوامهررا  ،وكيفيررة الرردفاع
عنهررا ،مررن مكيررافيللي وص روالً إلررى يغررل الررذي أر فيهررا ظررا رة قائمررة بررذاتها ،ولهررا خصوصرريتها
وثقافتهررا وشخصرريتها السياسررية والقانونيررة ،بيررد أن التنظيررر فرري ررذا المضررمار لررم يحررل دون نشرروا
تفرراوت اجتمرراعي بررين الطبقررات االجتماعيررة األوروبيررة خررالل القرررن التاسررع عررش ،مررع تطررور الثررورة
الصررناعية ،وصررار الفكررر السياس ري مطالب راً باإلجابررة ع رن س رؤال كبيررر و:كيررف نصررون الحقرروق
الطبيعيررة لألفرراد فرري ظررل سرريادة الدولررة القوميررة ؟ ثررم ،كيررف نرتقرري بهررذع الحقرروق الطبيعيررة لتصرربا
حقوقاً اجتماعية مع االشرترانية ،أو حقوقراً طبقيرة مرع الماركسرية ؟ .جراات اإلجابرات المتعرددة مرع
االشترانية المثالية ،التي تحفزت لتحسين الواقع االجتماعي للعمال ،وأعطت أفكا اًر حالمة ،بعضها
1

.الشررناوي ،محمررود (  .)2006الفكررر السياسرري اإلسررالمي فرري القررنين الثررامن والتاسررع الهجرريين بررين النقررل والعقررل.ط .1القررا رة .مركررز

النتاب للنشر ،ص.144

2
3

 .السيد حسين ،عدنان (  . )2002مصدر سبا ذكرع ،ص12
 .المصدر نفس  ،ص13
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طوباوية” ،UTOPIANوبعضرها ا خرر اجتمراعي تنظيمري وصرل مرحلرة المطالبرة بمنشراا نقابرات
العمال ،وبانطالق الماركسية من خالل "البيان الشيوعي" (  ، )1848راحت تنتقد ذع االشترانية
المثالية ،وتتحدل عن اشترانية علمية تقوم على منه جدلي .مادي (ديالكتيك) ،وتنشف مكامن
االسررتغالل الطبقرري .االجتمرراعي فرري ال أرسررمالية الصررناعية ،أو عنررد الطبقررة البورجوازيررة الحانمررة
والمتحكمرة ،وبتعبي ررر آخرر ،عرررف الفكرر السياسري ثررورة معرفيرة كبرر مررن خرالل التنظيرر السياسرري
1

لالشترانية بعد الرأسمالية التي ي المحتو االقتصادي للفلسفة الليبرالية.

ومع تعاظم الثورة الصناعية ،شهد الفكر السياسري نقرالت نوعيرة جديردة خرالل القررن التاسرع عشرر
وبدايرة القررن العشررين ،حيرل تطررق ررذا الفكرر عبرر المرردافعين عنر مثرل يغررل ومرارك

ومرران

فيبررر إلررى شرررعية السررلطة ،مررن حيررل مصررادر ا ،وطرررق حمايتهررا ممررا يعنري ارتبرراط التوجر القررديم
الجديد ،ضرمناً أو مباشررة ،بالمسرألة الديمقراطيرة ،وفري الوقرت الرذي كانرت الفاشرية والنازيرة ر اللتران
نشأتا في مهد الليبرالية ر بررتا حكم القائد والزعيم األوحرد  ،فرمن الفكرر السياسري راح ينشرغل بمرد
عالقة الديمقراطية بالظا رة القومية.
عقب الحرب العالمية الثانية اعتقد بع

المنظررين فري الفكرر السياسري أن العرالم قرد التقرى حرول

نقرراط مشررتركة فرري احت ررام حقرروق اإلنسرران ،وصررون السررلم واألمررن الرردوليين بعررد قيررام منظمررة األمررم
المتحدة ،بيد أن الحرب الباردة تنفلت بتبديد فكرة استقرار العالم ،ثم جاا سقوط جدار بررلين فري
العام  ،1989وانهيار االتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية ،ليوج ضربة قوية للفكرر الماركسري
دون أن يلغي تأثيرات وانجازات  ،وليفتا الباب أمام تطوير" ليبرالية جديردة" ،اعتقرد بعر

المفكررين

السياسرريين بقرردرتها علررى وضررع حر ررد للص رراع الفكررري ،وقررد ت رزامن ررذا المتغيررر مررع اتسرراع ظررا رة

العولمررة الترري يبرردو أنهررا عررززت مررن جررذوة ررذا الص رراع لتأخررذع إلررى ر
درب أشررد ،تجلررت صررورع فرري
الصرراعات العسرركرية حينراً وعررودة االسررتعمار القررديم فرري حينراً أخرر ،ولنررن الفكررر السياسرري سرريبقى
متطو اًر في محددات وتفسيرات بفعل الحركة الدائمة ،والمتغيرات المتالحقرة التري ترؤثر فري اإلنسران
والدولررة والمجتمررع الرردولي .كمررا وسرريظل ررذا الفكررر القرروة المحركررة والفعالررة فرري الوجررود اإلنسرراني
والتي تقود اإلنسانية إلى التقدم والرخاا ،شريطة التقيد ر
بفكر سياسي تشاركي فري البنراا ال تنافسري
في اإلقصاا.
1

.الموسوعة العربية العالمية(  .)1996العلوم السياسية .ط .1الريا
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المبحث الثاني
مفهوم الفكر السياسي
إن حدول التطور الدائم ،مع شمولية المضامين والموضوعات لهذا الفكر ،كانت سربباً فري عردم
وجررود تعريررف واحررد يتصررف بالثبررات والشررمول لمفهرروم الفكررر السياسرري ،و ررذا مررا سررنالحظ عنرردما
لنماذج الفكر السياسي في الحضرارات المختلفرة ،ففري كرل مرحلرة مرن م ارحرل رذا التطرور

نتعر

كان مفهوم ذا الفكر يتسع ليشمل موضوعات جديدة ،وقد وضع علماا السياسة تعريفات مختلفرة
للفكر السياسي ،ويعتبر وليم داينرن  willian Dunnungمرن أوائرل العلمراا الرذين وضرعوا تعريفراً
ل  ،فهو ير أن الفكر السياسي ينشرأ مرن التفكيرر العقلري والمنطقري فري ظرا رة السرلطة ا مررة فري
المجتمع البشري ،وتحليل خصائصها ووظائفها ،والمؤسسات التي تعمل من خاللها ،بهدف دراسة
طبيعة العالقات بين من يمارسون ذع السلطة ،والذين يطيعونها.

1

أم ررا ل رروران

وان ررال

Wanlass

 Lawrenceفيوس ررع م ررن مفه رروم الفك ررر السياس رري ليش ررمل

الجوان ررب المتع ررددة للظ ررا رة السياس ررية phenomenon

 Politicalوكيفي ررة نش رروا المؤسس ررات

االجتماعية والسياسية وتنظيم العالقات فيما بينهرا ،ومرا ينشرأ عرن رذع العالقرات مرن مشرانل وقريم
2

سياسية.

1

. William Archibald Dunning – A history of political Throries: Ancient and Mediaeval Tweith printing
.N.Y-The Mac-mill an company- 1959 –pp.XV-XVI.
.Lawrence C. Wan lass-History of political Thought- Second Edition- N.Y.Appleton.Century-Croft

2

S. INC.1953-PP3-4.
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ثم جاا جورج سباين  ، George Sabineليميز بين مستويين من مسرتويات الفكرر السياسري
من الناحية المنهاجية ما political Ideas :أي األفكار السياسرية  ،و political Theoryأي
النظريررة السياسررية  ،فاألفكررار السياسررية رري كررل مررا يتعلررا بررالتفكير فرري علررم السياسررة مررن حيررل
الوصف والتحديرد والترأريخ لعالقرات السرلطة فري المجتمرع ،أمرا النظريرة السياسرية فهري انتظرام رذع
األفكار في تصور واحد لنيفية النظرام الرذي تعمرل فير السرلطة السياسرية ،والنظريرة السياسرية بهرذا
المعنى تسعى لتفادة من تجارب التنظيم السياسي ،لوضع القوانين التي تبين األس

التري ينبغري

1

أن تقوم عليها ذع النظم.

يقدم جان جا شوفاليي تعريفاً شامالً للفكر السياسري ،يرربط فير برين طبيعرة اإلنسران والمجتمرع
والسررلطة ،فيقررول ":إن الفكررر السياسرري ررو أحررد أشرركال األعمررال الفكريررة حررول وضررع اإلنسرران فرري
المجتمع ،والذي سا م بقوة في صنع الحضارات  ،حيل يربط األفكار التي لم يكن بممكان العقل،
وال يمكرن لر  ،إال أن يكونهرا عررن الظرا رة األساسرية والجذابرة الترري تسرمى بالسرلطة ،والتري وصررفت
2

صراحة أو ضمناً بالسياسة".

بدورع ،يميز سيبلي  ، Mulford Q.Sibleyبين مستويين من مستويات الفكر السياسي المستو
األول ويطلا علي "  " Lowest Levelويشمل مجموعة األفكار العامة التي تنون في مجملهرا
نمط من أنماط الثقافة السياسية عن الواقع السياسي ،والمستو الثاني ويسمي " Higher Level
ويعني ب الفكر األنثر شموالً وعمقا وانتظاماً في دراسة الجوانب المختلفرة للوجرود السياسري ،و رذا
النمط من الفكر السياسري يسرعى إلرى وضرع نظريرة متناملرة لتحليرل الظرا رة السياسرية ،ومرا ينشرأ
عنهررا مررن سررلطة حانمررة ،ومؤسسررات ونظررم سياسررية  ،مثلمررا فعررل أفالطررون وغي ررع مررن الفالسررفة
والعلماا.3
إلررى ذل ر يررذ ب حامررد ربيررع إلررى أن السررلطة فرري جو ر ررا رري مصرردر الفكررر السياسرري وأن ررذا
الفكر يشكل الوحدات األساسرية التري يردور حولهرا التحليرل السياسري ،وتمثرل السرلطة السياسرية فري
مختلف مستوياتها وأشكالها النظامية ،أما بكر مصباح تنيرع فيعرف الفكر السياسي بأنر " اإلنتراج
1
2

 .سباين ،جورج ( .)1971تطور الفكر السياسي .ترجمة حسن العروسي  .ط .4القا رة .دار المعارف  ،ص.37
.شوفاليي  ،جان جا (  .)1985تاريخ الفكر السياسي من الدولة إلى الدولرة القوميرة  .ترجمرة محمرد عررب صاصريال.ط .1بيرروت.

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،ص.7

3

. Mulford Q.Sibley- Political Ideas and Ideologies Ahistory of political Thought-N.Y-Harper and Row

publishers, 1970.PP.4-5.
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الذ ني الرذي يردور حرول د ارسرة وتفسرير الظرا رة السياسرية وتحليرل عالقرات السرلطة السياسرية ومرا
1

يتفرع عنها ويرتبط بها في إطار المجتمع والدولة".

المبحث الثالث
جذور الفكر السياسي
يمكن تصور علم السياسة في بروزع وتطورع ونموع كشجرة أصلها برذرة تحتراج إلرى مراا ومنرا
وتربررة صررالحة ورعايررة مسررتديمة تسرراعد ا علررى النمررو واالخضررار ،وبررذرة علررم السياسررة كانررت ومررا
زالت ي السياسة ،كما ولدت بذرة السياسة عائلة لها ي الدولة والسلطة والقروة والحكرم والحكومرة
والمؤسس ررة وغير ررا م ررن المف ررردات والظر روا ر الت رري تش رركل م ررادة عل ررم السياس ررة الت رري تط ررورت عب ررر
التاريخ ،وأصبحت لها جذور وفروع وحقول متشعبة وضاربة في عما التاريخ.
يعتبر أول وأقدم حقل من ذع الحقول و الفكر السياسي ،أما ثاني أقدم حقل فهو علم السياسة
المقارنررة الررذي يشرركل الجررذع السررمي لعلررم السياسررة ،وقررد انبثقررت عررن ررذا الجررذع أغصرران وفررروع
ولدت بدور ا فروعاً أصغر ،وشكلت فيما بينها حقالً جديداً رو حقرل العالقرات الدوليرة الرذي يمثرل
أنبر حقول علم السياسة ،والذي ينمو ويتفررع يومراً بعرد آخرر فري ظرل عصرر العولمرة الرذي يروحي
بتقارب الردول وانكمراش العرالم وتحولر إلرى خيمرة عالميرة ،ورغرم أن شرجرة علرم السياسرة قديمرة إال
أنها ظلت اليوم مثمرة وتتغذ من بيئة محلية وعالمية غنية تساعد ا على النمو المستديم والتفررع
2

إلى حقول تبلح أنثر من( )100حقل.

1

 .تنيرع ،مصباح (  .)1994تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى .مصدر سابا ،ص .27

2

.Neal Riemer(2004). The challenge political: Introduc- tion to political Science,CQ Press,New

York.P.44
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ورغرم تعرردد فرروع وحقررول علرم السياسررة يظررل حقرل الفكررر السياسري ررو األصرل واألسررا

ال ارسررخ

لعلررم السياسررة ،1ولقررد انبثررا علررم السياسررة فرري األصررل مررن حقررل الفكررر السياسرري الررذي ررو كجررذور
الشررجرة المحفررورة عميقراً فرري تربررة السياسررة وفرري ذانررة علررم السياسررة ،كمررا أن عالقررة علررم السياسررة
بالفكر السياسي و كعالقرة الشرجرة بجرذور ا ،فرمذا كانرت وظيفرة الجرذور تثبيرت الشرجرة فري التربرة
ومررد ا بالغررذاا  ،فرران وظيفررة الفكررر السياسرري رري تثبيررت علررم السياسررة وتغذيتر باألفكررار والمفررا يم
والتصورات والنظريات والتساؤالت النبر  ،وكما أن الجذور ي أقدم جرزا فري الشرجرة فران الفكرر
السياسي و أقدم حقول علم السياسة.
بررز حقرل الفكرر السياسري قبررل غيررع ويمتراز عرن حقرول علررم السياسرة األخرر بقدمر الرذي يعرود
إلى أنثر من 2500سنة،من نا يمكن القول أن الحديل والتفكير والتنظير فري السياسرة رو أقردم
نشاط فكري قام ب الفالسرفة والمفكررون ،ويشرير أساسراً إلرى حقرل الفكرر السياسري الرذي كران وحيرد

علم خالل عصر من العصور ولفتررة زمنية طويلة ،فالفكر السياسري وعلرم السياسرة كانرا صرنوين
ال يفترق رران ووجه ررين لعمل ررة واح رردة ال يمك ررن الفصر ررل بينهم ررا م ررن حي ررل المف ررردات والموضررروعات
2

واال تمامات والقضايا ومنهجية البحل في الظوا ر السياسية.

مع أن الفكر السياسي أقردم فرروع العلروم السياسرية إال أنر أنثر را جردال ألنر مفهروم يترداخل مرع
مفا يم أخر كاأليديولوجية والعقيدة أو المذا ب السياسية وغير ا ،كما أن مجال يتداخل مع غيرع
من المجاالت ،وال خالف في أن الفكر السياسي يعتبر األسا

العلمي ألي دراسة علميرة منظمرة

في مجال العلوم السياسية بفروعها المتعددة ،فكافرة أصرول المثاليرات العليرا كالديمقراطيرة والحريرة
والعدالة والمساواة وسيادة القانون تنرون فري رذا الفررع مرع اسرتم اررية المفرا يم وتغيرر معانيهرا علرى
مر العصور باختالف الظروف التي يمر بها المفكر السياسي والتي تنعك

على أفكارع.

حيررل أن الفكررر السياسرري يعتبررر فرع راً أساسررياً مررن فررروع العلرروم السياسررية ،فررمن د ارسررت تنتسررب
أ مية منهجية خاصة ،لنون يرؤثر فيهرا جميعراً ،كمرا يترأثر بهرا أيضراً ،كمرا أن رذا الفكرر يتعرر
لهررذع الفررروع عنررد تحليررل أبعرراد ظررا رة السررلطة والوظررائف الترري تقرروم بهررا فرري داخررل الدولررة أو مررن

1
2

 .توشار ،جان (  .)1983تاريخ الفكر السياسي .ترجمة ناجي الدراوشة .ج . 1دمشا .منشورات و ازرة الثقافة  ،ص.9
 .سباين ،جورج ( .)1971تطور الفكر السياسي .مصدر سبا ذكرع،ص23
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خالل عالقاتها مع الردول األخرر

لرذل يعتبرر بعر

علمراا السياسرة ،أن الفكرر السياسري ،يمثرل

1

قلب الدراسة في علم السياسية.

بعيداً عن حصرع في الماضي والتاريخ وتحديد وظيفت فمن الفكر السياسي و في الحقيقرة شرأن
يومي ومستمر باستمرار الحياة ،ولي

حك اًر علرى الفالسرفة ،برل إنر فعرل يقروم بر كرل فررد صرغير

أو كبير مهما كان تفكيرع بسيطاً أو عميقاً ،فرالفكر السياسري رو فري جرو رع أي نشراط فير وصرف
وشرح وتفسير للسياسة ،و ذا أمر يقوم ب كل إنسان ،وعلي فهو نتاج المجتمرع اإلنسراني ،يعكر
حق ررائا ووق ررائع وطريق ررة عم ررل ررذا المجتم ررع ،فاألفك ررار السياس ررية إم ررا أن تس ررعى إل ررى مهاجم ررة
األوضاع السريئة مرع تقرديم وصرفة عالجيرة معنويرة " "Prescriptionللشرعب ،أو أنهرا تهردف إلرى
وصررف وتوصرريف"  "Descriptionلهررذع األوضرراع والحقررائا القائمررة ،مررع إعررادة ترتيبهررا وتحليلهررا،
وم ررا ي رردلل عل ررى أ مي ررة الفك ررر السياس رري أن مادتر ر تعتب ررر قاس ررماً مش ررتركاً ب ررين كاف ررة أقس ررام العل رروم
السياسية على مستو العالم ،بل أن العديد من الجامعات التي تردر العلروم السياسرية تجعرل مرن
مررادة الفكررر السياسرري مررادة إجباريررة وأساسررية فرري مسرراقات ررذع العلرروم2.بهــذا فررمن أصررالة أي فكررر
سياسرري تنمررن فرري اسررتم اررية تررأثيرع ،وتحررررع تبع راً لررذل مررن قيررود الزمرران والمكرران ،وقدرت ر علررى
االنتقرال إلرى الحيراة مجردداً مرع كرل عصرر ،وفري كرل مجتمرع دون أن يكرون لتترابع العصرور ترأثير
سلبي على جو رع.
أصول الفكر السياسي وموضوعاته
لمررا كرران الفكررر السياسرري مررن أقرردم فررروع العلرروم السياسررية ،وأغزر ررا مررادة ،كمررا سرربا ذك ررع ،فررمن
أصول عديدة ومتنوعة ،و ي متفاوتة من حيل العما والتنامل والشمول في التعبيرر عرن الظرا رة
السياسية في أشكالها المتعددة وفي دراستها أيضا ،ويمكننا حصر هذه األصول في اآلتي:
 -1النظريات التي وضعها كبار الفالسفة والعلماا في دراستهم للظا رة السياسية بمعنا ا الواسرع،
والت رري تشرررمل ظر ررا رة السر ررلطة ،والرررنظم السياس ررية ،والقررريم السياس ررية ،وظر ررا رتي التغيير ررر والتطرررور
السياسي ،والحلول التي وضعو ا لمعالجة ما ينشأ عن ممارسة السلطة وعالقاتها بالفرد والمجتمرع
من مشانل ،ويذكر على سبيل المثال ،النظريات التي وضعها أفالطرون ،وتلر التري توصرل إليهرا
أرسرطو ،وبولبيرو
1
2

وشيشرررون وأمثرالهم فري م ارحررل التراريخ الحرديل والمعاصررر ،مثرل ابرن خلرردون،

 .تنيرع ،مصباح (  .)1994تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى .مصدر سابا ،ص31
 .توفيا مجا د ،حورية (  .)1986مصدر سابا ،ص15
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وميكررافللي ،ومونتسرركيو  ،و رروبز ،و يجررل ومررارك

وغيررر م 1،وكررل ررذع النظريررات تمثررل القاعرردة

األساسية التي يقوم عليها البناا التاريخي للفكر السياسي عبر العصور ،ألنهرا تشرمل ذلر الينبروع
المبدع والتفكير العقلي المجرد ،والمنهجية العلمية ألولئ الفالسفة والمفكرين.
 -2المصــادر التاريخيــة الترري وضررعها كبررار المررؤرخين ،مثررل " يرررودوت" الررذي أر للص رراع بررين
الحضررارات القديمررة ،و"ثيوسررديد" الررذي أر للحيرراة السياسررية فرري أثينررا ودول المرردن فرري الحضررارة
اليوناني ررة  ،و"ادوارد جيب ررون" ال ررذي أر للحض ررارة الروماني ررة ،وك ررذل "مومس ررن" ال ررذي أر للجان ررب
القررانوني والحيرراة العلميررة فرري الحضررارة الرومانيررة فرري مراحلهررا المختلفررة ،و"ابررن خلردون" الررذي أر
للحضارة اإلسالمية ،إضرافة إلرى مؤلفرات أصرحاب النظريرات التاريخيرة المعاصررين أمثرال "فيكرو"
االيطرالي و"ترويني" االنجليرزي وغيرر م 2،و رذع المصرادر تحتروي علرى المرادة التاريخيرة الممثلرة فرري
راد ونتررائ سياسررية ،كمررا أنهررا تبحررل فرري العوامررل الترري
رار وأبعر ٌ
الوقررائع واألحرردال الترري كرران لهررا آثر ٌ

دفعررت إلررى التطررور السياسرري ،والمصررادر التاريخيررة بهررذا المعنررى تنتسررب أ ميررة منهاجي ر خاصررة،

ألنها تقدم نماذج للنظم السياسية وأسباب تفككها وانهيار ا ،وقيام نظم أخرر علرى أنقاضرها ،و رذا
مرا فعلر ابررن خلردون بالنسربة للررنظم السياسرية فري الحضررارة اإلسرالمية ،وقرد عرررف التراريخ الحررديل
كثي اًر من المدار التاريخية التي وضع مؤسسو ا نظريات لتحليل وتفسير التاريخ ،وأسرباب تطرور
أو اضمحالل الحضارات.
 -3الوثائق السياسية والقانونية التي تعبر عن خصائص النظم السياسية ،والمبادئ العامة التي
تنظم عالقات السلطة والحياة السياسية ،وتحدد مصادر الشرعية السياسية ،ومن أقدم ذع الوثرائا
" شرائع حمورابي"و" شرائع سولون"و"ما يعرف بالخطاب الجنائزي للقائد األثيني بركليز" و كذل "
3

مدونة جوستنيان "و" العهد األعظم" وخطب الخلفاا الراشدين في صدر اإلسالم.

 -4مصــادر األدب السياســي الترري تصررور األفكررار العامررة ،وتعتبررر مصررد اًر لمررا يمكررن أن نسررمي
"بالحكمة السياسية" التي تعتبر مصد اًر للقيم السياسية واألخالقية ،مثل الحرية والعدالة ،والتسراما،
ونبذ الظلم والطغيان ،وغالباً مرا نجرد رذع المصرادر فري األدب السياسري للحضرارات القديمرة ،مثرل

1

2

. Lawrence C. Wanlass-op.cit.p,12
 .كاسبرر ،أرنست ( د .ت ) في المعرفة التاريخية  .ترجمة أحمد حمدي حمود  .القا رة .دار النهضة العربية ،ص 3وما بعد ا.

3

. Lawrence C. Wanlass-op.cit.p.13
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ملحم ر ررة " اإللي ر رراذة" له ر رروميرو

اليون ر رراني ،وكت ر رراب " كليل ر ررة ودمنر ر ر " و" مخت ر ررار الحكر ر رم ومحاس ر ررن
1

النلم،واألدب السياسي يعتبر مصد اًر اماً من مصادر النقد السياسي للواقع في كل العصور.

المبحث الرابع
العوامل المؤثرة في الفكر السياسي
الفك ررر السياس رري ال ينش ررأ بمع ررزل ع ررن عناص ررر البيئ ررة الطبيعي ررة والمح رريط االجتم رراعي والبن رراا
االقتصررادي والمسررتو الثقررافي ،بررل يتنررون فرري ظلهررا ،ولمررا كرران الفكررر السياسرري مررن أبرررز غايات ر
تفسير الظا رة السياسية وتحليل مقوماتهرا ،واسرتنباط القواعرد العامرة التري تنظمهرا ،ووضرع الحلرول
للمشررانل الترري تنشررأ عنهررا ،فهررو لررذل فرري حالررة تفاعررل مسررتمر مررن حيررل التررأثير والتررأثر بكافررة
العوامل التي تتنون بسبب البيئرة والمحريط ،ومرن نترائ عالقرات الترأثير والترأثر رذع ،وجرود أنمراط
متباينررة مررن التفكيررر السياسرري فرري الحضررارات الترري عرفهررا اإلنسرران ،و ررذع األنمرراط ليسررت علررى
مسررتو واحررد مررن الشررمول والعمررا فرري تحليررل موضرروعات الفكررر السياسرري ،مثررل أصررل الشرررعية،
وأشكال الحكم السياسية ،والقيم السياسية ،كمرا أنهرا تختلرف مرن حيرل اسرتمرار تأثير را فري التطرور
السياسرري س رواا مررن حيررل الزمرران أو المكرران ،وفرري ضرروا ذل ر تنطلررا أ ميررة د ارسررة العوامررل الترري
تررؤثر فرري الفكررر السياسرري ،لتسرراعدنا علررى فهررم أسررباب تطررورع وقرروة ترأثيرع ،أو العك ر  ،أي أسررباب
جمودع وضرعف ترأثيرع فري تطرور الفررد والمجتمرع والنظرام السياسري ،ومرن العوامرل التري ترؤثر فري

1

 .تنيرع ،مصباح (  .)1994مصدر سابا ،ص.29
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الفكررر السياسرري مررا ررو متعلررا بعناصررر البيئررة الطبيعيررة والبنرراا االجتمرراعي والتنرروين االقتصررادي،
ومنها ما و مرتبط بالعقائد الدينية السائدة والمدار العلمية.
وفي هذا ندرج أهم هذه العناصر:
 .1عناصر البيئة الطبيعة:
تشررمل الحيررز الجغ ارفرري ،والتضرراري

والمنررا والمروارد االقتصررادية ،باإلضررافة إلررى العنصررر

البشررري ،والموقررع الجغ ارفرري ،وكررل ررذع العناصررر تررؤثر بطريقر ررة مباش ررة ،وأخررر غيررر مباش ررة فرري
طبيعة وخصائص الفكر السياسي ،والظوا ر التي يبحل فيهرا ،فطبيعرة تضراري

الحيرز الجغ ارفري

م ررثال تس رراعد عل ررى قي ررام مجتمع ررات أنث ررر اس ررتق ار اًر وأوث ررا عالق ررات ب ررين أعض ررائها وأرق ررى تنظيمر راً
وتقدماً في مدارج الحضارة ،ومثل ذع البيئرات كانرت أسربا مرن غير را فري معرفرة ظرا رة السرلطة
السياسية والتنظيم اإلداري ومفهوم الدولة بصفة

 .2البناء االجتماعي :
ير علماا االجتماع ،أن لنل مجتمع صورة أو نمط معين يسما ألفرادع العريش فير وفرا نظرام
يدبر مستلزمات  ،ويحمي حقوق  ،والبناا االجتماعي النلي ألي مجتمع عبارة عن نسا من األبنية
المنفصررلة الترري تقرروم بينهررا رغررم تمايز ررا وانفصررالها عالقررات متبادلررة  ،مثررل البنرراا الق اربرري والبنرراا
السياسي والبناا االقتصادي ،ويضم كل من ذع األبنية الجزئية عدداً من النظم االجتماعية تؤلف
فيمررا بينهررا وحرردة متماسرركة متناملررة ،ولررن يتيسررر فهررم البنرراا االجتمرراعي إال بد ارسررة ررذع األبنيررة
الجزئير ر ررة التر ر رري تتر ر ررداخل وتتفاعر ر ررل بعضر ر ررها مر ر ررع بع ر ر ر

فر ر ررمد ار مقومر ر ررات وخصر ر ررائص البنر ر رراا

االجتماعي،وعالقت بظا رة السلطة السياسية وتطور ذع العالقة يفسرر ا الفكرر السياسري 1،و كرذا
تنشأ العالقة الجدلية بين البناا االجتماعي ووظائف الفكر السياسي ،فتقدم الفكر السياسي يرؤدي
إلررى تطررور البنرراا االجتمرراعي ممررا يررنعك

علررى مقومررات النظررام السياسرري وعالقررات السررلطة فرري

المجتمع.

1

.أبو زيد  ،أحمد ( )1980البناا االجتماعي  :مدخل لدراسة المجتمع .ج .1القا رة  .الهيئة المصرية العامة للنتاب ،ص 21ر 22
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 .3البنــاء االقتصــادي :يقرروم ررذا البنرراا علررى أسررا

أن اإلنسرران بطبيعررة تنوين ر المررادي ،ررو كررائن

اقتص ررادي ،إل ررى جان ررب كونر ر كائنر راً سياس ررياً واجتماعير راً .والبن رراا االقتص ررادي يتش رركل م ررن أنم رراط
1

االستهال  ،وعناصر اإلنتاج ،ووسائل التوزيع ،وتقسيمات العمرل.

رذع المكونرات تتنروع مرن بيئرة

إلى أخر  ،ومن عصر إلى آخر ،ألنها في الحقيقة مرتبطة بمنطا العملية التطورية التري يقود را
اإلنسان نفسر  .و رذع العمليرة التطوريرة ترؤثر وتترأثر بطبيعرة وتنروين القروة المنظمرة لحيراة المجتمرع
والمتمثلة في السلطة الحانمة .وقديما وصف أرسرطو الدولرة بأنهرا النيران االجتمراعي القرادر علرى
تحقيررا االنتفرراا ال رذاتي لحاجات ر  ،ووصررف النظررام السياسرري  ،بأن ر الررذي يعمررل مررن أجررل الخيررر
العام .أي التوفيا بين الموارد والحاجات والعدالة .و ذا يتحقا بفعل تطور الفكر السياسي القادر
على وضع حلول للمشانل االقتصادية التي يواجهها المجتمع .فالمجتمعات التي افتقرت إلرى مثرل
ررذا الفكررر رري الترري جمررد بناؤ ررا االقتصررادي عنررد نمررط معررين ومررن ثررم انعك ر

ذلر علررى نظمهررا

السياسية.

 .4العقائد الدينية:
على اختالف أنواعها ومصادر ا ،والتي يؤمن بهرا النرا

فري أي مجتمرع ،وفري كرل مرحلرة مرن

ر
بدرجات متفاوتة في تفكير اإلنسان وعالقات وتنظيمات
مراحل التطور اإلنساني ،ذع العقائد تؤثر
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والقيم العليا التي تحكرم سرلو األفرراد  ،كمرا ترؤثر فري التفكيرر
السياسي وغايات  .لقد تأثر الفكر السياسي في مراحل تطورع المختلفرة بالعقائرد الدينيرة ،سرواا أنران
تأثير ررا علير سررلبياً أو ايجابيراً ،و ررذا يرجررع إلررى طبيعررة وجررو ر ررذع العقائررد وتفسررير اإلنسرران لهررا.
فمن الصعب عزل التحول في الفكر السياسي عن تأثير العقائرد الدينيرة فري اتجا اتر  ،وقرد كانرت
اتجا ات البحل في الفكر السياسي في أوروبا مع بداية العصر الحديل الفصل بين شؤون الردين
وشررؤون الدولررة  ،أي أن الفكررر السياسرري ،وعلررى يررد ميكررافيلي ،برردأ بتفسررير الظررا رة السياسررية،على
أسا

2

علمي وموضوعي بدالً من التفسير الديني الذي ظل قائماً طيلة فترة العصور الوسطى.

 .5المدارس العلمية :
1
2

 .برنتن ،كرين (  .)1965مصدر سابا ،ص. 598
 .تنيرع ،مصباح (  .)1994مصدر سابا ،ص. 41
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ررذع الم رردار تنون ررت بفض ررل الجه ررود المنظم ررة للفالس ررفة والمفكر ررين ف رري مج رراالت البح ررل ف رري
مختلف فروع العلم والمعرفة ،وعملت علرى تنميرة وتطروير وابرداع التفكيرر العلمري الممرنه فري كرل
الظروا ر وفررا منررا

بحررل مختررارة تررؤدي إلررى انتشرراف كررل جديررد فرري الحيرراة اإلنسررانية .مثررل ررذع

المدار تقود عملية التطور الفكري العلمي وتمثل في الحقيقة البداية الطبيعية والمنطقية لقيام أي
نهضررة ،وبنرراا أي حضررارة ،وتجرراوز م ارحررل التخلررف والجمررود 1.وكررذل الحررال بالنسرربة للحضررارة
اإلسالمية ،التي قامت وتقدمت وتطورت في مختلف فرروع المعرفرة بفضرل نشروا المردار العلميرة
فيها ،واتباعهرا المنرا

العلميرة فري الد ارسرة والبحرل والنقرد ،والحرال ينردرج علرى أوروبرا فري عصرر

التنرروير وعصررر النهضررة إذ برردأت تتنررون المرردار العلميررة فرري أقطار ررا المختلفررة وتررنظم مجرراالت
البحل العلمي ،وتجدد منا

البحل ،وتنقد بديهيات المعرفة التي سادت إبان العصور الوسرطى،

وتنشررئ فك ر اًر جديررداً وفلسررفة جدي ردة .وممررا يجرردر ذك ررع ،نررا أن أنثررر نمرراذج الفكررر السياسرري تقرردماً
وتنرامالً وعمقراً ،رري تلر التري نشررأت فرري ظررل الحضررارات التري عرفررت ظررا رة المرردار العلميررة،
مثل الحضارة الصينية القديمة ،واليونانية ،والرومانية ،واإلسالمية ،وكذل الحضارة الحديثة.

المبحث الخامس
المفكر السياسي
بالعودة إلى المؤلفرات النالسريكية مهمرة بيرد أن وجرود المفكرر السياسري أنثرر أ ميرة .فرالمفكر
السياس رري ررو ال ررذي ين ررت الفك ررر السياس رري و ررو وح رردع ال ررذي يملر ر المعرف ررة والخبر ررة والم ررؤ الت
والتقنيات البحثية الضرورية التي تؤ لر لتفكير الواقرع واعرادة تركيبر وبلرورة صرورة متناملرة لر فري
سرياق التراريخي واإلنسراني الشرامل .مررا يقروم بر المفكرر السياسري ررو أنر يولرد األفكرار والنظريرات
اإليماني ررة والمثالي ررة واألخالقي ررة والتأملي ررة وربم ررا أيضر راً التطبيقي ررة ح ررول اإلنس رران والطبيع ررة والحي رراة
والسياسة وحول مفا يم كبر كالحرية والعدالة والمساواة
فرالمفكر السياسري رو فري األسرا
اج

شرخص منشرغل بهمروم وطنر وقضرايا أمتر ويسريطر علير

بوجود خلل عميا وخطأ ال يحتمل الصبر علي  .فالمفكر بطبع باحل قلرا علرى محيطر

السياسي واالجتماعي وال يعررف الهردوا وال ال ارحرة مرا دامرت األزمرة قائمرة والعلرة باقيرة .رذا القلرا
1

 .احمد  ،عبد النريم (  . ) 1973مصدر سابا ،ص.10
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االيج ررابي والص ررحي يدفعر ر دفعر راً نح ررو التأم ررل ف رري طبيع ررة المش رركلة والبح ررل ف رري العل ررة وتش ررخيص
أع ارضرها وتفكير مسربباتها واقترراح مررا يجرب عملر مرن أجررل تجراوز المرأزق السياسري واالجتمرراعي
والحضاري واإلنساني الذي يقلق ويؤرق مجتمع .
إن الوصررفة الترري يقرردمها المفكررر السياسرري رري بمثابررة األفكررار الخالرردة والثمينررة والنررادرة الت ري
يبحل عنها المجتمع والتي تأخذ شكل النظرية الملهمة والرؤية المحفزة التري بفضرلها تعرود األمرور
إلى طبيعتها وتفتا الطريا للبشرية جمعاا في سعيها الدائم نحرو تحقيرا الحريرة والعدالرة والسرعادة
في الحياة  .لنن قبل الوصول إلى ذع الحصيلة المرغوبة ال بد من المرور بسلسلة من الخطوات
المترابطة والتي تشكل في مجملها طريقة عمل وتفكير المفكر السياسي.
إن طريقررة عمررل المفكررر السياسرري قريبررة جررداً مررن طريقررة عمررل المحقررا الجنررائي الررذي يشررعر
بوجود جريمة ما وعلي أن يبحل عن المجررم مرن خرالل جمرع أنبرر قردر مرن االعت ارفرات واألدلرة
والشروا د والقاطعررة الترري تحترراج إلررى الترردقيا والفحررص قبررل أن يبنرري المحقررا قضرريت ويقرردمها إلررى
المحانمررة .المفكررر السياسرري يبرردأ عمل ر باإلحسررا

بوجررود مشرركلة وربمررا جريمررة بيررد أنهررا ليسررت

بالجريمة الشخصية بل ي جريمة مجتمعية .لقد شعر أفالطون أن أثينا ارتنبرت جريمرة ال تغتفرر
بحا سقراط عندما قررت إعدام  .وكذل شعر مكيافيللي باالنزعاج من حالة التجزئة واالنقسامات
السياسية التي اعتبر ا بمثابة جريمة بحا ايطاليا.
لررم يكررن انزعرراج رروبز بأقررل مررن انزعرراج مكيررافيللي مررن عرردم االسررتقرار السياسرري واالجتمرراعي
المررزمن الررذي كرران سررائداً فرري عص ررع .و ررذا أيض راً مررا فعل ر روسررو حينمررا أدر عمررا الغربررة الترري
يعرراني منهررا اإلنسرران الحررديل الررذي يعرريش فرري المرردن الصررناعية النبررر  .وال ش ر أن ابررن خلرردون
كرران أيض راً منزعج راً مررن التررد ور الواسررع فرري أوضرراع الدولررة اإلسررالمية فرري األنرردل

واعتبررر ذل ر

1

جريمة بحا اإلسالم والمسلمين.

خطوات تفكير المفكر السياسي

1

. Gaetano Mosca ,(1972) ,Short History of political Philosophy, Thomas Y.Crowell Co. New

York.p.21
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الخطوة األولى

الخطوة الثانية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

اإلدراك

التشخيص

االقتراحات

إعادة البناء

الفهم

التوصيف

التوصيات

البديل األمثل

اإلحساس

التفكيك

وصفة العالج

الرؤية الجديدة

الشعور

التحليل

اإلرشادات

شكل المجتمع

المالحظة

والبحث

النصائح

الفاضل والعادل

برنامج العمل
خريطة الطريق

دور المفكررر السياسرري مهررم فرري جميررع األوقررات بيررد أن دورع األ ررم يظررل فرري وقررت األزمررات
المستعصية .فهو معني أساساً بتسوية المشكلة وحل األزمة واصالح العطب وترميم الخلل واعرادة
األمررور إلررى طبيعتهررا واالنتقررال مررن الوضررع الشرراذ وغيررر الطبيعرري إلررى الوضررع الطبيعرري والسررليم.
ف ررأعظم األعم ررال والمؤلف ررات الفكري ررة السياس ررية وأنثر ررا أص ررالة وخل رروداً ب رررزت ف رري وق ررت األزم ررات
السياسررية والمجتمعي ررة الحررادة .ف ررأفالطون انشررغل ب ررالتردي األخالقرري والفس رراد السياسرري ف رري أثين ررا.
ومكي ررافيللي ك رران مهمومر راً بالتجزئ ررة السياس ررية الت رري أدت إل ررى تفتي ررت ايطالي ررا وخض رروعها للهيمن ررة
الخارجية.
أما وبز فقد كان مهمومراً برالحروب األ ليرة الطاحنرة فري بريطانيرا .كمرا كران جران جرا روسرو
مند شاً لغربة وأنانية اإلنسان الحديل عندما ينتقل للحياة فري المردن النبيررة  .أمرا ابرن خلردون فقرد
كرران يسررعى لفهررم أس رباب تررد ور الدولررة اإلسررالمية فرري األنرردل

وانهيررار الحضررارة اإلسررالمية لررد

العرب والعجم في المشرق والمغرب العربي.
وتعتبر األفكار السياسية ألي مفكر بمثابة المرآة التي تعك

الظروف التري عاشرها والمؤسسرات

السياسررية الترري عاصررر ا .فهررذع األفكررار رري نترراج عقررل الفيلسرروف السياس ري أو المفكررر السياسرري،
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و ي في الحقيقة نتراج لتفاعرل عقلر مرع مجتمعر ومرع الحيراة السياسرية التري يعريش فيهرا .وبمرا أن
النون يقوم على أسئلة تحتاج إجابرات فرمن الفكرر السياسري ومنرذ عهرد اإلغريرا بردأ بطررح األسرئلة
السياسية النبر وما زال منشغالً بها حتى وقتنا ذا.
ذع األسئلة التي تشغل بال الجميرع ،حكرام ومحكرومين ،علمراا ومفكررين كانرت ،وال ترزال الردافع
ال ررئي

للمفكر ررين السياس رريين علررى م ررر العص ررور فرري أن يقتحمر روا مي رردان ررذا الفك ررر ليص ررلوا إل ررى

ر
لحزمة كبيرة من األسئلة التي تزاحم عقول و موم وآمال البشرية جمعاا.
إجابات

أبرز ذع األسئلة :ما الذي نبحل عن في الحيراة ؟ ومرا الرذي نسرعى لمعرفتر عرن اإلنسران؟ و رل
يمكن أن نصل إلرى معرفرة الحقيقرة؟ وكيرف نصرل إليهرا ؟ ومرا رو الرنه الصرحيا لتحقيرا سرعادة
البشرية ؟ ثم ما ي معايير ومقايي

السعادة والعدالة والحرية والفضيلة ؟ وكيف ينبغري أن تنرون

علير العالقرة الصرحيحة والمتوازنرة برين اإلنسران ومجتمعر ومرع مرن حولر ؟ ومرن الرذي ينبغرري أن
يتررولى السررلطة والحكررم؟ وكيررف يمكررن للدولررة أن تسررا م فرري تعزيررز حريررة اإلنسرران ومتررى ينبغرري أن
تت رردخل م ررن أج ررل أن تق ررنن وتض رربط وتح ررد م ررن ررذع الحري ررة؟ وم ررا رري المس ررؤوليات والواجب ررات
والمبادئ العامة في الحياة ؟ ومن المسؤول عن تحديد ا؟ وكيف نصل إلى الغايات النبيلة؟ و ل
ي غايات ثابتة أم متغيرة؟ وما الذي ينبغي أن نقوم ب من أجل تحقيا ذع الغايات؟.
ذع األسئلة وغير ا تشكل مادة الفكر السياسي  .فالفكر السياسي يبدأ بهذع األسئلة وينتهي عند ا
فهي شغل الشاغل و ي التي تحدد مادتر ومقوالتر وأ دافر وقضراياع وتعررف بر كحقرل مرن حقرول
علم السياسة ،متميز عن الحقول األخر .
تساؤالت الفكر السياسي
المشكالت

الفرضيات

الغايات

 .1مــــــا هــــــي معــــــايير ومقــــــاييس

كيف نصل إلى الغايات السامية؟ مـــا الـــذي نبحـــث عنـــه فـــي

العدالة؟

الحياة؟

 .2مـا هــي العالقـة الصــحيحة بــين مــا الــذي ينبغــي أن نفعلــه للوصــول إلــى

مــــا الــــذي نســــعى لمعرفتــــه

األهداف؟

عن اإلنسان؟

اإلنسان والمجتمع؟
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 .3مــــن الــــذي ينبغــــي أن يحكــــم مــا هــي التوصــيات العمليــة للخــروج مــن
ويتولى السلطة؟

 .4متــى ينبغــي للدولــة أن تســاهم

هل يمكن معرفة الحقيقة؟

األزمات

ما هي المسؤوليات والواجبات والمبادئ

في تعزيز الحرية ومتـى ينبغـي لهـا
أن تضبطها وتقننها وتحد منها؟

العامة التي تحكم الحياة؟

مـــــا هـــــو المـــــنهج الصـــــحيح
لتحقيق السعادة اإلنسانية؟

ذع األسرئلة ري أسرئلة أزليرة لنرن أجوبتهرا نسربية ،حيرل طرحرت قبرل آالف السرنين ومرا ازلرت
مطروحة إلى ا ن ،وستطرح خالل المستقبل القريب والبعيد ربما بنف

الصيغة وبرنف

القردر مرن

اإللحاح ،حيل طرحت في النتب السياسية النالسيكية وفي مؤلفات أفالطون وأرسطو وميكرافيللي
و رروبز وروسررو وابررن خلرردون والفررارابي والمرراوردي وغيررر م مررن كبررار المفكررين عبررر كررل العصررور.
كانررت ررذع األسررئلة شررغلهم الشرراغل ،وكانررت إجابرراتهم وتوصرريفاتهم وتوصررياتهم ترردور فرري معظمهررا
حررول الهمرروم والقضررايا الترري لهررا عالقررة بررالوجود اإلنسرراني والتنظرريم االجتمرراعي والبنرراا السياسرري
الررذي ربمررا تغيررر كثير اًر فرري المظهررر لننر

ظررل علررى مررا ررو علير فرري الجررو ر1.ورغررم مرررور آالف

السنين ،فقد ظلت كتب الفالسرفة والمفكررين السياسريين مصردر الهرام إلرى اليروم وسرتبقى إلرى الغرد.
بعر

ررذع المؤلفررات لررم يعررد مفهومراً ،وبعضررها ا خررر فقررد عالقتر بررالواقع ،والرربع

األخيررر قابررل

للجرردل والنقرراش ويمكررن االتفرراق مع ر أو رفض ر  ،لنررن المؤكررد أن معظررم ،إن لررم يكررن ،جميررع ررذع
التصررورات واالقت ارحررات واإلجابررات مررا ازلررت ملهمررة ومحف رزة للمزيررد مررن التأمررل والتفكيررر ،وتصررلا
دائماً كخطوط عامة ،وكخريطة طريا وبرنام عمل.

1

 .توشار ،جان (  .)1983تاريخ الفكر السياسي .مصدر سابا ،ص13
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الفصل الثاني
الفكر السياسي في الحضارات القديمة
مقدمة
تعتبر الحضارات الشرقية القديمة ،أسبا إلى الوجود من الحضارات التي ظهرت فري أوروبرا،ال
سيما الحضارتين اليونانيرة والرومانيرة .فمنرذ مرا يقررب مرن سرتة آالف عرام قامرت حضرارات عريقرة
فرري مصررر ،ومررا بررين النه ررين( الع رراق) ،وفررار والهنررد والصررين .وبلغررت تل ر الحضررارات مسررتو
متقرردماً فرري كثيررر مررن نرواحي الحيرراة العلميررة والعمليررة ،دلررت علررى ذلر عظمررة ا ثررار الترري خلفتهررا،
والعلوم التي استفاد منها من جاا بعد م في مجاالت الهندسة والفل والطب .وعلرى الررغم مرن أن
ذع الحضارات القديمة كانت بارعرة فري االسرتخدام العملري للمعرارف ،إال أنهرا لرم تنرن تملر نفر
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القدر من البراعة في التحليل العقلي النظرري لهرذع المعرارف .فالتحليرل العلمري يحتراج إلرى الحريرة،
تل القيمة التي افتقرت إليها تل الحضارات ،لتبقى محصورة في نمروذج محردد دون القروة الدافعرة
للتطور في حرية التفكير والبحل والتأمل في كل شيا.
مقاب ررل ذلر ر

ي ررر ال رربع

أنر ر رغ ررم أن الفك ررر الشر ررقي الق ررديم حاف ررل بالتص ررورات االجتماعي ررة
اال تمررام الررذي نال ر

والدينيررة وبنمرراذج مختلفررة للتنظرريم االجتمرراعي والقررانوني إال أن ر لررم ينررل نف ر

الفكررر الغربرري القررديم ،و ررذا ارجررع إلررى عرراملين اثنررين ،العامـــل األول :يتمثررل فرري تعمررد الدارسررين
الغرربيين إغفرال ررذع المرحلرة لسرربب التعصرب والرغبررة فري إظهررار أصرالة الفكررر الغربري وحرردع دون
شري  .أما العامل الثاني :فينطلا من جهل ؤالا الدارسرين بلغرات دول الشررق القرديم كالفرعونيرة
والفارسررية والس رريانية والصررينية القديمررة وغير ررا فرري حررين أن الس رواد األعظررم مررن رؤالا الدارسررين
يتقنون اللغتين اليونانية القديمة والالتينية على نحو يمكنهم من دراسة أنظمرة رذع الشرعوب د ارسرة
1

مستفيضة.

ومما يدلل على أ مية الفكر الشرقي القديم ما أندع عدد من علماا الغرب ،فر"بيت" يرذكر " أن
األدب المصري القديم قد نما في العصور المتأخرة وترر الفرصرة لألمرة اليونانيرة العظيمرة لنري
تررنه

وتصررل ب ر إلررى معنررى األدب الررذي نفهم ر فرري العصررر الحررديل" .وكررذل  ،مررا أنرردع جررورج

سارتون على " أن تاريخ العلم بدأ بالشرق األوسط وأن اليونانيين أنفسهم كانوا ينظررون جنوبراً أو
شرقاً للبحل عن مهد المعرفة والحكمرة  ،حيرل سرافر كثيررين مرن رؤالا إلرى مصرر وبابرل لطلرب
العلرم" ".فاليونرران وان كررانوا آبرراا الحضررارة وأول مررن نهر المعرفررة اإلنسررانية وأسر

علررم السياسررية،

2

إال إننا نقر ونعترف بأ مية الحضارات الشرقية والفكر السياسي الذي سبقهم".

إلررى جانررب ررذا ،فررمن أقرردم مصرردر ترراريخي يضرراعف ررذع األ ميررة ،متمررثالً ذلر بالترراريخ الررذي
كنب ر المررؤر اليونرراني " يررردوت"  ،ونقررل مررن خالل ر  ،خصررائص الحضررارات الش ررقية ومقوماتهررا،
وأصررولها االجتماعيررة والسياسررية واالقتصررادية  ،وأ ررم الررنظم السياسررية والقروانين الترري كانررت قائمررة
فيهرا ،و رذا المصردر المهرم  ،اطلررع علير المفكررون والفالسرفة الررذين عاصرروا يرردوت والرذين أتروا

1
2

.االقداحي  ،شام (  . )2010الفلسفة السياسية المعاصرة " رواد الفكر السياسي"  .اإلسكندرية .مؤسسة شباب الجامعة ،ص. 14
 .الخنساا  ،سلمى (  . )1988تاريخ الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى  .ط .1د.م  .د .ت  ،ص8
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مررن بع رد م ،مررع اإلشررارة ،نررا ،إلررى أن النثيررر مررن رؤالا المفك ررين والفالس رفة قرراموا بزيررارة الرربالد
1

الشرقية ،واطلعوا على أوج الحضارة المختلفة التي كانت قائمة فيها.

وق ررد عرف ررت الحض ررارات الشر ررقية القديم ررة مفه رروم الدول ررة الت رري تحكمه ررا س ررلطة سياس ررية مركزي ررة
وموحرردة ،وعرفررت نمرراذج الررنظم السياسررية ولررو مررن الناحيررة النظريررة ،وطبقررت الق روانين فرري تنظرريم
العالقات بين الحانمين والمحكومين ،وقامت فيها نظم إداريرة وماليرة منظمرة ودقيقرة ،كمرا وعرفرت
الفكرة الوطنية والقومية التي تميز الشعوب بعضها عن بع

 ،وتحقا الوحدة والتماس برين أفرراد

الشعب الواحد.
ك ررذل  ،ف ررمن ررذع الحض ررارات عرف ررت مس ررتويات مختلف ررة م ررن نم رراذج الفك ررر السياس رري ،والتأم ررل
والتفكير في الظا رة السياسية ولننها لم تصل إلرى مرتبرة البحرل القرائم علرى المرنه المرنظم الرذي
يقدم تحليالً شامالً وعميقاً لمقومات ذع الظا رة ،ويحدد عالقاتها بالظوا ر األخر .
غالباً ما كان الفكر السياسي في ذع الحضارات جزااً من الفكر الفلسرفي واألخالقري والرديني ،فلرم
2

تنن ل ذاتيت المستقلة كما و الحال في الحضارتين اليونانية والرومانية.

إذن الفكر السياسي في الحضارات الشرقية القديمة لم يكن عديم الفائدة ،أو لي

ل ترأثير فري

الفكر السياسي الذي ازد ر على يد اليونران والرومران ،لننر  ،فري الحقيقرة ،فقرد القروة الحيويرة التري
تؤدي إلى تطورع وازد ارع ،ولذل أسباب التي سنذكر ا عند تناول الفكر السياسري فري كرل حضرارة
من ذع الحضارات .

المبحث األول
الفكر السياسي في الحضارة المصرية القديمة
رغم أن الحضارة المصرية القديمة تعتبر من أقدم الحضارات التي عرفها العالم القديم إال أن
التفكيرر السياسرري لررم يأخررذ أبعرراداً مأسسررة أو منتشررة ،وذلر ألن البيئررة المصررية تميررزت بأنهررا شررب
معزولررة عمررا حولهررا ،فأصرربا المصررري ال يتطلررع إلررى مررا وراا حرردود بررالدع ،فنش رأ ررادئ الطبررع،
مطمررئن النف  .ررذع الطبيعررة المسررتقرة الثابتررة جعلررت الحفرراو علررى المررورول م رن أ ررم خصررائص
1

 .زكريا ،فؤاد (  .)1988التفكير العلمي .مصدر سابا ،ص.128

2

. Lawrence C. Wanlass-History of political Thought- Second Edition- N.Y.Appleton.Century-Croft

S. INC.1953-P23.
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الشررعب المص ررري الق ررديم .فالتقالي ررد والع ررادات والق رريم الدينيررة واالجتماعي ررة ،أث رررت ت ررأثي اًر عميقر راً ف رري
سلوكهم ،وفي عقائد م الدينية .فمصر من أقدم الدول التي عرفت ما نسمي في عصرنا برالمنطا
1

السياسي ،عبر الوحدة القومية بين أبناا شعبها.

خصررائص ررذع البيئررة للحضررارة المصررية القديمررة أثرررت فرري التفكيررر السياسرري وطبعتر بطابعهررا
الخراص ،فلرم تظهررر األفكرار القويررة الجامحرة التري ترردعو إلرى تغييررر الواقرع ،ولرم تنقررل إلينرا ا ثرار،
حت ررى الوق ررت الحاض ررر ،م ررا يفي ررد أنر ر

كان ررت ن ررا مح رراوالت لال تم ررام بش ررؤون اإلنس رران وحريتر ر

وعالقتر بالحررانمين ،كمرا لررم يعثررر بعرد علررى مررا يردل أنر وجردت مرردار علميررة تبحرل وتنرراقش مررا
كرران قائم راً حتررى ولررو مررن برراب المرردح والثنرراا ،وأمررا التفكيررر فكرران يسررير فرري اإليمرران واالقتنرراع
بالواقع.
فالتمس بالتقاليد ،والخوف من التغير ،وعبادة الحانم حالت دون ظهرور فكرر سياسري برالمعنى
الصحيا ،يسعى إلى تفسير وتحليل عالقات السلطة ،وابداع النظم السياسية ،وافساح المجال أمام
العقررل اإلنسرراني كرري يتأمررل ويترردبر ويحلررل ررذع الظررا رة .وأد غيرراب الفكررر السياسرري ،إلررى يمنررة
الفك رر الررديني علررى تفسررير ظ را رة السررلطة ،وسرريادة فكررر المل ر اإلل ر الررذي ل ر وحرردع سررلطة الحكررم
والترردبير ،والقررائم علررى م روازين القسررط والعدالررة ،ولرري
السررلطان المطلررا ،فهررو المل ر و ررو اإلل ر فرري نف ر

ألحر ررد أن يشررارك فرري ذل ر  ،وينازع ر

ررذا

الوقررت .والحكررم بموجررب ررذع الفك ررة يعتبررر

تجسيداً للحكم الثيوقراطي المطلا مرن النراحيتين الزمنيرة والدينيرة معراً .فرالفكر السياسري الفرعروني
ق ررد تض ررمن نظري ررة "تق رردي

الس ررلو " و رري النظري ررة الت رري انتقل ررت فيم ررا بع ررد إل ررى الفك ررر اليون رراني
2

والروماني ثم أخذتها األديان المختلفة لتشكلها تشكيالً جديداً يتفا مع مبادئها العامة.
 -1خصائص الفكر السياسي المصري القديم.

أ .التسليم بضرورة طاعة الملك (اإللـه) ،الرذي يملر كرل السرلطات ،ويهرب العدالرة والرخراا إلرى
رعايرراع ،فررالفكر السياسرري فرري مصررر القديمررة كرران محرردوداً سررطحياً لرري

في ر ذل ر التصررور

الشامل لطبيعة عالقرات السرلطة برين الحرانمين والمحكرومين ،رغرم أن مفهروم الدولرة رو نظرام
قديم النشأة والوجود في مصر.

1
2

 .تنيرع ،مصباح (  .)1994تطور الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى .ط .1بنغازي.منشورات جامعة قاريون  ،ص.74
. .االقداحي  ،شام (  . )2010مصدر سابا ،ص.15
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ب .التنظــيم التصــاعدي فــي عالقــات الســلطة ،فيقررف علررى أر

الهرررم الملر اإللر  ،و ررو مصرردر كررل

السلطات ،ثم يأتي بعدع طبقة النهنة " رجال الردين" الرذين يقومرون علرى خدمرة ا لهرة فري المعبرد،
وكان لهؤالا نفوذ قوي على الرعية ،ومكانة مميزة عنرد الملر اإللر  .يلري رؤالا كبرار رجرال الدولرة
من الموظفين الذين يشرفون على تصريف شؤون الحكم المختلفة ،فيما حين يأتي في أسفل الهررم
الشعب الذي يتنلف عناا القيام بكل ما يطلب من

1

ت .الوطنية المصرية ،فالشعب المصري ،من أقدم الشعوب التي عرفرت الفكررة الوطنيرة ،القائمرة علرى
التماس واالتحاد في وج أي خطر سرواا كران مصردرع الرداخل أو الخرارج ،و رذا يرجرع إلرى طرول
مراحل االسرتقرار ،وطبيعرة وادي النيرل الجغرافيرة التري جعلتر معرزوالً بالصرحاري المحيطرة بر عرن
البالد المجاورة.
ل .االزدواجية فـي التفكيـر ،فالمصرري القرديم ،كران لر نمطران مرن أنمراط التفكيرر ،فري تفسريرع للواقرع،
واد ارنر للظروا ر ،وتحديررد عالقتر بالسررلطة الحانمررة .الررنمط األول ،يتصرف برراإلعراب عالنيررة عررن
موقف الظا ر والشركلي أمرام الحرانم ،أو النرا ن أو موظرف الدولرة .والثراني تفكيرر خفري يعبرر فير
في ذات عن إدران لحقائا األمور ،وعجزع عن مقاومة الواقع أو تغييرع.
ررذع الظرا رة فرري التفكيررر المصررري القررديم ،تثبررت أن العقررل لررم يجهررل الحقررائا ،ولنررن طبيعررة نظررام
الحكرم ،وقروة السرلطة ،وتنظيمهرا التصرراعدي ،قرد قيرد العقرل برأنثر مررن قيرد مرادي ومعنروي ونفسرري،
جعل يفكر بطريقتين :األولى عامة علنية ،والثانية ذاتية خفية.
استناداً إلى ذل  ،فقد انتفى أي وجود للتفكير السياسي ،وما ورد في بعر

النترب مرن فقررات عرن

تصور المصريين لملوكهم بأنهم مصدر كل خير ،وميزان للعدالة ما و إال تعبيرات أدبيرة ،خاليرة
من التفكير العقلي الذي و أسا

كل تفكير سياسي.

لذا ظل الحكم في مصر القديمة يسرتند إلرى رذا النظرام ،ولرم تحردل التغيررات التري وقعرت فري
نهاية الحكم الفرعوني خالل األلف الثانية قبل الميالد ،إال كنتيجة لعوامرل خارجيرة مثرل الغرزوات،
والرردعوات الدينيررة .فررالتغير السياسرري الررذي وقررع فرري مصررر بعررد ذلر الترراريخ واسررتمر لررم يكررن فكررر
2

سياسي واج مشكلة الحكم ،وانما كنتيجة لصراع العقائد والحضارات في تل الحقبة من التاريخ.
1

.غررالي ،بطررر بطررر و محمررود خيررري عيسررى (  . )1995المرردخل فرري علررم السياسررة  .ط .10القررا رة  .مكتبررة األنجلررو المص ررية،

ص. 79

2

 .تنيرع ،مصباح (  .)1994مصدر سابا ،ص. 78
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 -2الفكر السياسي في مصر ونظام الحكم.
كرذا تتضرا لنرا طبيعرة العالقررة برين نظرام الحكرم والفكرر السياسرري فري مصرر القديمرة ،فنظررام
الحكرم ووسررائل

الماديررة فري فررر

السررلطة وممارسرتها ،ررو الررذي أد إلرى جمررود الفكررر السياسرري

عنررد نمررط معررين .فالسررلطة الحانمررة ،رري الترري تحكررم ،وتفسررر كيررف تحكررم ،و رري الترري تبرررر كيررف
تحكم؟ وفي ضوا ما سبا ،نستطيع القول إن الفكر السياسي في الحضارة المصرية القديمة ،كان
بسيطاً وشكلياً يكتفي بالوصف وتمجيد الواقع والتسليم ب  ،ذل أنر لرم يعثرر حترى الوقرت الحاضرر
على آثار تدل علرى وجرود محراوالت للتفكيرر فري الظرا رة السياسرية أو إعطراا تفسريرات موضروعية
لطبيعة العالقة بين الحانمين والمحكومين.

المبحث الثاني
الفكر السياسي في حضارات ما بين النهرين(العراق)
قامررت حضررارات متعررددة ومختلفررة مررن حيررل الزمرران والمكرران ،ومررن حيررل القرروة والضررعف فرري
المنطقة الجغرافية التي كانت تعرف في العصور القديمة بمنطقة ما بين النهرين ،و ما نهر ار دجلرة
والف ررات اللررذان يجريرران فرري أر

الع رراق .ومررن أ ررم ررذع الحضررارات مررن حيررل القرروة والشررمول

وا ثار العريقة واالستم اررية التاريخية ،الحضارة السومرية والحضارة األشورية والحضارة البابلية.
مررن أبرررز خصررائص ررذع الحضررارات ،إنهررا قرردمت للترراريخ اإلنسرراني نمرراذج متعررددة مررن ألرروان
التقر رردم الحضر رراري ،ونظر ررم الحكر ررم ،والش ر ررائع التر رري نظمرررت عالقر ررات األف ر رراد فررري المجتمر ررع ،والقر رريم
السياسية.
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كمررا قرردمت نمرراذج أنثررر تطررو اًر مررن الفكررر السياسرري الررذي كرران سررائداً لررد الحضررارة المص ررية
القديمررة ،وغلررب علررى ررذع الحضررارات التنرروع  ،وتعرردد ا لهررة والررديانات ،واالنقسررامات الترري كانررت
 ،م ررا أد إل ررى ع رردم

قائم ررة ب ررين ال رردويالت الت رري كان ررت ف رري ح ررروب مس ررتمرة م ررع بعض ررها ال رربع
االستقرار.

كانت الحضارات في ذع المنطقة تقوم على عنصر القوة الحربيرة مثلمرا بررز فري الحضرارتين
األشورية والبابلية .ذا التغير وعدم االستقرار ،أوجد عناصر للبيئرة السياسرية ،والتري تمثرل بردور ا
مصادر للفكر السياسي في تل الحضارات.
ررذع العناصررر تمثلررت فرري قرروة السررلطة السياس رية عبررر شررخص الحررانم الررذي كرران يبرردو دائم راً
كبطررل أسررطوري فرري نظررر المحكررومين ،وكانررت القرروة الحربيررة رري المعتمرردة مررن قبررل الحكررام فرري
1

بسط سيطرتهم على رعايا م وتوسيع دائرة ملنهم في األقاليم المجاورة لهم.

خصائص الفكر السياسي في حضارة مابين النهرين:
أ -إن الفكررر السياسرري لهررذع الحضررارات كرران مرردوناً علررى أل رواح بحررروف مررن الطررين ،أو نقررش علررى
الحجر ،وظل محفوظاً إلى أن تم انتشاف في العصر الحديل وتحديدا أوائل القرن العشرين.
ب -مصرادر رذا الفكرر كانرت ترجرع كلهرا إلرى السرلطة الحانمرة ،أي أن الحكرام رم الرذين وضرعوا تلر
الشرائع والقوانين التي تعتبر أدوات السرلطة فري حكمهرا لألفرراد والمجتمرع .رذع األفكرار التري تعبرر
عنها الشرائع لم تنن ناشئة من مشاركة المفكرين أو العلماا ،أو رجال الدين ،وانمرا كران مصردر ا
الحر ررانم .علم ر راً أن الفكر ررر السياسر رري مر ررن خر ررالل تل ر ر الق ر روانين انتفر ررى بالجانر ررب النظر ررامي الشر رركلي
الختصاصات ووظائف السلطة السياسية ولم يتعما في تحليل مقوماتها األخر .
ت -إن الفكر في تل الشرائع ،كان ل مضمون اجتماعي ،عندما حدد طبقات المجتمرع ،وحقروق كرل
طبقرة ،والواجبررات الترري يجررب أن يقروم بهررا أفراد ررا والعالقررات بيررنهم .فشرريعة (حمررو اربري) لررم ترردلنا
علررى أنهررا كانررت خالصررة واقررع سرركان الع رراق فقررط .بررل أنهررا أشررارت ،أيضررا ،إلررى المسرراواة الترري
1رشرريد ،فرروزي ( ، )1983السياسررة والرردين فرري الع رراق القررديم فرري ضرروا مقولررة السرريد ال ررئي

المناضررل صرردام حسررين :نظ ررة فرري الرردين

والترال .دار الوطنية للتوزيع واإلعالن .بغداد .ص.13

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 50

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

اتبعها(حمو رابي) في دولت الموحردة ،حيرل أنهرا قرد ذكررت لنرا ثرالل طبقرات مرن السركان ،األولرى
رري طبقررة األح ررار ،والثانيررة رري طبقررة أنصرراف األح ررار ،فيمررا كانررت الطبقررة الثالثررة رري طبقررة
1

العبيد.

ل -كان فكر توفيقي ،يسعى إلى التوفيا بين عناصر البيئة السياسية ،مثل التوفيا بين سلطة الحانم
والسلطة الدينية ،وبين األجنا

المختلفة ،وبين الطبقات المختلفة.

في المجمل نجد أن الفكر السياسي ما بين النهرين تميز بالقدرة على مواجهة المشكالت التري
نشأت عن وجود السلطة السياسية في المجتمع ،إذ انر وضرع التنظريم القرانوني الرذي يحردد ،كيرف
تؤدي ذع السلطة وظائفها ،لي

ذل وحسب ،بل حدد المبادئ العامرة التري تقروم عليهرا مسرؤولية

الحانم ،و ي العدل والمساواة وحمايرة المجتمرع مرن الرداخل والخرارج .كمرا أنر كران أنثرر اسرتقاللية
عن السلطة الدينية لنن لم يعدم العالقة االرتباطية معها.

المبحث الثالث
الفكر السياسي في الحضارة الفارسية
ل ررم تن ررن الحض ررارة الفارس ررية موغل ررة ف رري الت رراريخ الق ررديم كغير ررا م ررن الحض ررارات الت رري س رربقت
كالحضارة المصرية وحضارات ما بين النهرين.
بدأت ذع الحضارة في الظهور والتنوين بعد القرن الساد

قبل الميالد على أثرر ثرورة قرام بهرا

الفر ضد حكامهم من المجو  ،وترتب على ذع الثورة قيام الدولة الفارسرية ،التري مثلرت أساسراً
للحضارة وللفكر السياسي الفارسي2.وبما أن ذع الحضارة كانت معاصرة لنشأة وتطرور الحضرارة
الترري ظهرررت بررين دول المرردن اليونانيررة  ،وكرران لهررا صررالت مررع كررل مررن منطقررة مررا بررين النهررري،
والهن ررد ،فق ررد اس ررتفادت م ررن الخبر ر ارت الت رري ترانم ررت بفض ررل تلر ر الحض ررارات ،لي ررنعك

1

 .المقصررود "بش ررائع حمررورابي"

رري الق روانين الترري شرررعها سرراد

ذلر ر عل ررى

ملررو سرراللة بابررل األولررى المل ر حمررورابي  ،حيررل قررام فرري العررام

 1760ق .م بوضررع ررذع الشر ارئع الترري تعتبررر مررن أقرردم الشررائع المكتوبررة الترري تررم العثررور عليهررا مكتوبررة ومفصررلة  ،و رري شرراملة لجميررع
القوانين المدنية والجنائية واالقتصادية التي تنظم عالقات األفراد فري اإلمبراطوريرة البابليرة التري حكمهرا حمرورابي  ،والتري بردأ منرذ تأسري
إمبراطوريت الموحدة على فصل السلطة السياسية فصالً تاماً عن السلطة الدينية .للمزيد ،انظر  :المصدر السابا ،ص. 43

Georges H.Sabine( 1973), Thomas L. thorson – Ahistory of political Theory, op.cit.p.13
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التفكير السياسي للفر  ،والذي قدم نماذج أنثر تقدماً  ،فعرفوا أسلوب الحوار والبحل في أشكال
الرنظم السياسررية ،وخصررائص كرل منهررا ،وأقرراموا نظررام الحكرم علررى أسررا
أفضل نظام سياسي يحقا االستقرار للدولة.وير البع

االختيرار لمررا اعتقرردوا أنر

أن النظام السياسري عنرد الفرر لرم يكرن

عادالً مستق اًر ،بل كان جائ اًر مضطرباً .تابعاً ألخالق الجباة العاملين ،وأ وائهم واألحوال السياسرية
والحربية .وكانت المناصب وقفاً على بع

1

السالالت ذات الثروة والجاع والنفوذ عند الحكام.

خصائص الفكر السياسي الفارسي:
 .1قام الفكر السياسي عند الفر على التعدد الطبقري لفئرات المجتمرع فرمذا كانرت طبقرة ارسرتقراطي
الدم قد تمتعت بحقوق كفلها لهم المل  ،فمننا نجد رذع الحقروق تقرل فري الطبقرة األقرل وتنعردم فري
عامة طبقات الشعب .ممرا يردل داللرة قاطعرة علرى اختفراا حقروق المحكروم إزاا الملر الحرانم ،برل
يمكرن القرول إن الفكرر السياسري عنرد الفرر يكمررن فري أن المحكروم ال وجرود لر والحرانم رو اإللر
السياسي ،لذا انتهى ذا الفكر باالنغالق مرن جانرب والفشرل فري خلرا الدولرة المسريطرة مرن جانرب
2

آخر.

 .2لررم ينشررأ الفكررر السياسرري الفارسرري مررن داخررل السررلطة السياسررية الحانمررة ،ولررم تنررن ررذع السررلطة
مصد اًر ل وانما جر الحوار السياسي بين الحكماا قبل ترولي أحرد م للحكرم ،وقبرل اختيرار النظرام
السياسرري ذاتر  .والهرردف مررن ذلر كلر

ررو البحررل والتحليررل بطبيعررة كررل نظررام حتررى يقررع االختيررار

علرى النظررام األفضررل .إذن الفكررر السياسرري الفارسرري لررم يكررن فرري نشررأت عضررداً للسررلطة ليقرروي مررن
قبضة الحانمين على المحكومين ،وانما جاا نتيجة لثورة ضد السلطة التي كانرت تحكرم قبرل أن
يجري الحوار المذكور.

3

 .3عرررف الفكررر السياسرري الفارسرري ،فك ررة الرردورة السياسررية ،أي انقررالب كررل نظررام إل رى نقيض ر نتيجررة
لفسررادع فرري النهايررة ،فحكررم الشررعب فرري الديمقراطيررة يتحررول إلررى سرريطرة الغوغرراا وعمرروم الفوضررى،
وضررياع الصررالا العررام .وحكررم الفرررد ينقلررب إلررى الحكررم المطلررا والطغيرران ،وحكررم القلررة المختررارة،

1

 .بخيل  ،عبد الحميد (  . )1971ظهور اإلسالم وسيادة مبادئ  .القا رة  .مكتبة األنجلو المصرية  ،ص11

2

 .الشررناوي ،محمررود (  .)2006الفكررر السياسرري اإلسررالمي فرري القررنين الثررامن والتاسررع الهجرريين بررين النقررل والعقررل.ط .1القررا رة .مركررز

النتاب للنشر ،ص.32

3

 .تنيرع ،مصباح (  .)1994مصدر سابا ،ص. 102
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يتحررول إلررى تحكررم القلررة المترفررة فرري األغلبيررة الفقيررة ،والحكررم األمثررل فرري النهايررة يقرروم علررى أسررا
1

اختيار الشعب للحانم الذي يمار السلطة بهدف تحقيا الصالا العام.

الدولررة الفارسررية تررأثير علررى السررلطة السياسررية ،أو الفكرر

 .4لررم يكررن للسررلطة الدينيررة فرري بدايررة تأسرري
السياسرري ،إلررى جانررب أن ر قررام علررى أسررا

المقارنررة بررين أن رواع مختلفررة مررن الررنظم السياسررية  ،وان

كانرت ررذع المقارنررة بسرريطة وشرركلية وتقررف عنررد حررد وصررف خصررائص كررل نظررام دون التعمررا فرري
تحليل العوامل التي تقف وراا ا.
خالص ررة الق ررول :إن الفك ررر السياس رري الفارس رري ،ت ررأثر ب ررالفكر السياس رري ال ررذي س رربق  ،وب ررالنظم
السياسية التي عاصر ا ،كما كان لر ترأثيرع فري الفكرر السياسري الرذي نشرأ بعردع ،وان كران النظرام
السياسي في اإلمبراطورية الفارسية جمد عند نظام الحكم المطلا.

المبحث الرابع
الفكر السياسي في الحضارة الهندية
عرفررت الحضررارة الهنديررة ظررا رة التعرردد النظررامي بررين النيانررات السياسررة المختلفررة ،فقررد ظهرررت
فيهررا دول المرردن منررذ القرررن ال اربررع قبررل المرريالد .واسررتمرت ررذع الظررا رة تمثررل السررمة الغالبررة عل رى
الوضررع النظررامي فرري الهنررد إلررى أن تمكررن الحكررام الررذين كرران يرردفعهم طمرروحهم الشخصرري إلررى
التوس ررع ،وف ررر

س رريطرتهم عل ررى مس رراحات واس ررعة ،م ررن تن رروين اإلمبراطوري ررة الهندي ررة المترامي ررة

األطراف والتي شملت شب القارة الهندية والمناطا المجراورة لهرا وباعتبرار أن رذع الحضرارة كانرت
مجرراورة ومعاص ررة لحضررارات ش ررقية أخررر  ،كالحضررارة الفارسررية ،والصررينية ،والرومانيررة فقررد تررأثر
فكر ا السياسي ،وان كان ل طابع خاص ومصادر متميزة .فبقدر ما تأثر الفكرر السياسري الهنردي
القررديم بالحضررارات الترري عاصررر ا ،بقرردر مررا جرراا انعكاس راً لعناصررر البيئررة الترري نشررأ وتطررور فرري
وسطها.

1

 .المصدر السابا ،ص .103
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شررهدت الهنررد القديمررة فك ر اًر سياسررياً غزي ر اًر تنرراول مررد واسررعاً مررن األفكررار المتعلقررة بالظررا رة
السياسررية وتطور ررا وعالقتهررا بغير ررا مررن الظ روا ر .والنظريررة الهنديررة القديمررة لتفسررير نشررأة السررلطة
السياسة تقوم على فكرة العقد أي على وجرود عالقرة عقديرة برين الحرانم ورعايراع ،ويتضرا رذا مرن
إجمرراع المفك ررين الهن رود القرردماا علررى وجررود حالررة طبيعيررة ،أي حالررة سررابقة علررى نشررأة السررلطة
السياسية ،وان اختلفوا في وصفها ،فقد أر بعضرهم أنهرا حالرة سرالم ونظرام ،و أر الربع

ا خرر

أنهررا حالررة ص رراع دائررم ،فرري حررين ذ ررب فري را ثالررل إلررى حررد تنييررف ررذع الحالررة بأنهررا تنتمرري إلررى
عصر أسطوري تعيش في مخلوقات شبيه با لهة.

1

في كل األحوال فمن الحالة الطبيعية سرواا كانرت طيبرة أم شرريرة ال يمكرن الخرالص منهرا إال
بظهور النظام االجتماعي والسلطة السياسية ،وتتم ذع العملية عن طريا عقد حكومي ثنائي بين
الشعب وحانم األصلي ،يلتزم في الحانم بوظيفة الحمايةر أي حماية النظام االجتمراعي وحمايرة
رعاياع .في مقابل فر
وقررد أضررفت بعر

الضرائب ،و و االلتزام الذي يؤدي األفراد في مقابل تمتعهم بالحماية.
نظريررات الفكررر السياسرري الهنرردي القررديم صررفة مقدسررة علررى الحررانم ،فالنظريررة

العقدية وحد ا غير كافية إليضاح نشأة السلطة السياسية ،فقد منحت ذع السرلطة صرفات مقدسرة
مستمدة من اإلل األعظم .وبالرغم من ذا فقد كان الفكر السياسي الهندي القديم بعيداً كل البعد
عن مذ ب مسئولية المل أمام هللا فقط  ،و و المذ ب الذي يمكن أن يبرر أشد أنواع التسلط من
جانررب الحررانم والخضرروع مررن جانررب المحكررومين ،فالحررانم لررد بع ر

مصررادر الفكررر السياسرري

الهندي القديم خاضع لقانون النظرام االجتمراعي والسياسري ،و رو ذلر القرانون الرذي يحكرم حقوقر
وواجبات في مواجهة رعاياع ،ولذل فهو يتمتع من ناحيرة بحرا الطاعرة مرن جانرب المحكرومين إال
أن علي في الوقت نفس واجب الوفاا بالتزامات  ،وعندما ال يفي بها تظهر أفكار المقاومة.
ومثررل الفكررر السياسرري الهنرردي القررديم نقررل منهجيررة واضررحة فرري د ارسررة العقررل اإلنسرراني لطبيعررة
المجتمر ر ررع البشر ر ررري فر ر رري مرحلتر ر رري الطبيعر ر ررة التر ر رري يعر ر رريش فيهر ر ررا اإلنسر ر رران بر ر رردون سر ر ررلطة تحكم ر ر ر
وتحمي ،والمرحلة التي توجد فيها مثل ذع السلطة وما يترتب على وجود ا من نتائ .
خصائص الفكر السياسي الهندي:

1

 .غالي ،بطر بطر و محمود خيري عيسى (  .)1995مصدر سابا ،ص21
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 .1قرردم الفكررر السياسرري الهنرردي القررديم ،تحلرريالً موضرروعياً لطبيعررة اإلنسرران الررذي يتنررون من ر الجسررد
االجتماعي ،وبين أن ذع الطبيعة تنطوي على األنانية والنزعات العدوانية التي تؤدي إلى الصراع
بررين األفرراد ،ومثررل المجتمررع فرري ررذع الحالررة بحيرراة " األسررما فرري البحررر" الترري تقرروم علررى أسررا
القوة .ولنن تميز اإلنسان بالعقل والتدبير والعفة ،رو الرذي جعلر يردر قيمرة وجرود سرلطة سياسرة
في المجتمع تحمير وتحرافظ علرى أرواح أعضرائ  .وبرذل تنرون نشرأة السرلطة نرابع مرن خصرائص
اإلنسران والمجتمرع معرا .رذا يعتبرر تحلريالً جديررداً لظرا رة السرلطة يختلرف تمامراً عمرا كران موجرروداً
في الفكر السياسي في حضارة مصر وحضارات ما بين النهرين والحضارة الفارسرية .فلرم تقردم ر
أي
من ذع الحضارات تفسي اًر موضوعياً لهرذع الظرا رة ،برل ربرط بينهرا وبرين ظرا رة أخرر

ري ظرا رة

1

السلطة الدينية.

 .2نشأ الفكر السياسي الهندي القديم مستقالً عن السلطة الحانمة ،وكان ناقداً لها ،وموجهراً لعالقاتهرا
مع المحكومين .وقد اعتمد في ذل على الخبرة التاريخية ،والتجارب ،وقد استخدم الفالسفة الهنرود
في ذل أسلوب الحوار األدبي بين السلطة التي يمثلها المل  ،والعقل الذي يمثل الفيلسوف ،مثلما
كتب بهذا األسلوب كتاب"كليلة ودمنة" .ومهدت ذع النشأة المستقلة للفكر السياسي ،الطريا أمرام
تفسير عالقات السلطة بعيداً عن منظور وتفسير السلطة ذاتها .لذل لم يردع الفكرر السياسري إلرى
طاع ررة الس ررلطة والخض رروع له ررا دون مب رررر ،وانم ررا جع ررل ررذع الطاع ررة مقرون ررة بالت رردبير والتع رراون
2

والمشاركة بين الحانمين والمحكومين.

 .3لر ررم يكر ررن الفكر ررر السياس ر ري الهنر رردي القر ررديم مسر ررتقالً فر رري ذات ر ر  ،وانمر ررا كر رران مختلط ر راً مر ررع الفلسر ررفة
واألخالق،والحكمر ررة ،لرررذل فهرررو يهرررتم بجانرررب القر رريم السياس ررية وال يق رردم تحلر رريالً متنر ررامالً للظر ررا رة
السياسية ،خاصة الجانب النظامي لها ،فلم يقدم تفسي اًر للنظم السياسرية ،وأنواعهرا مثلمرا اتضرا لنرا
عنررد التعررر

للفكررر السياسرري الفارسرري .كررذل لررم يتنرراول ررذا الفكررر مقومررات الظررا رة السياسررية

وخصائصها وجوانبها بطريقة مباشرة ،لذا فهو يعتبر جزئياً ولي

شامالً.

 .4لررم يتررأثر الفكررر السياسرري الهنرردي القررديم بالسررلطة الدينيررة ،كمررا أنهررا لررم تنررن مصررد اًر مررن مصررادرع،
ويرجررع ذل ر علررى أن السررلطة السياسررية ،كانررت منفصررلة عررن السررلطة الدينيررة ،ورجررال الرردين كررانوا

1
2

 .تنيرع ،مصباح (  .)1994مصدر سابا ،ص.111
 .المصدر نفس ،ص. 112
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علرى صرراع مرع السرلطة السياسرية .وانمرا نشرأ رذا الفكرر بفضرل الحكمرة والفلسرفة التري تميرزت بهررا
الحضارة الهندية القديمة.
إجمرراالً تميررز الفكررر السياسرري الهنرردي القررديم ،بأنر قرردم للترراص السياسرري مبررادئ التعررايش بررين
أفرراد المجتمررع ،والتغلررب علررى االختالفررات بررين الجماعررات ،والتعرراون فرري مواجهررة المشررانل ،وبررين
األسر ر

الت رري يس ررتند عليه ررا الحكر ررم الص ررالا .وجع ررل د ارس ررة اإلنسررران بداي ررة للبح ررل ف رري السر ررلطة

السياسية ،و ذا ما قامت علي فيما بعد نظرية العقد االجتماعي في أوروبا في العصر الحديل.

المبحث الرابع
الفكر السياسي في الحضارة الصينية
نشررأت الحضررارة الصررينية فرري منطقررة جغرافيررة شررب معزولررة عررن المنرراطا الترري ظهرررت فيهررا
الحضارات األخر في العرالم القرديم .وكران الطرابع الحضراري الصريني يميرل إلرى مثرل تلر العزلرة
م ررن الن رراحيتين ،القومي ررة والسياس ررية ،ل ررذل عم ررل حك ررام الص ررين الق رردماا عل ررى ع ررزل بالد ررم ع ررن
المررؤثرات الخارجيررة بمحاولررة بنرراا س رور يحرريط بهررم ،و ررو المعررروف حتررى الوق رت الحاضررر" بسررور
الصررين العظ رريم" .وله ررذع النزع ررة ف رري الط ررابع الص رريني أس رربابها ،وأ مه ررا خش ررية الحك ررام م ررن ا ث ررار
السرلبية التري قرد تحولهرا المرؤثرات الخارجيرة ،وافسرراد الرروح الصرينية المميرزة والتماسر القرومي بررين
الصررينيين ،والخرروف مررن الغررزو األجنبرري .وقررد انتشرررت ررذع الحضررارة علررى مسرراحة قاريررة واسررعة
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المنراطا المجراورة لهرا .وكران للحضرارة الصرينية تأثير را فري رذع
1

المناطا وخاصة اليابان وكوريا والتبت.

لررذل كرران للفكررر السياسرري الصرريني طابع ر المميررز فرري تحليررل الظررا رة السياسررية ،وعالقررات
الحانمين بالمحكومين ،كما سرنجدع لرد كبرار المفكررين عنرد م .وعلرى الررغم مرن وجرود العناصرر
الترري تجمررع بررين الصررينيين واعتبررار م أقرردم الشررعوب الترري عرفررت التماس ر القررومي النتمررائهم إلررى
عنصررر واحررد ،وقوميررة واحرردة ،وحضررارة واحرردة ول ر لغررة واحرردة ،إال أنهررم لررم يصررلوا إلررى مرحلررة
الوحدة النظامية إال مع بداية القرن السابع قبل الميالد ،وفري تلر المرحلرة التاريخيرة بردأت تظهرر
بينهم المدار الفكرية التي قدمت نماذج متباينة من الفكر السياسي.
خصائص الفكر السياسي الصيني القديم:
أ -العلمانية :كان للحضارة الصينية من بداياتها التاريخية اتجاع أنثر علمانية من أي حضرارة قديمرة
أخررر حيررل بقرري العنصررر الررديني فرري الحيرراة الصررينية أساس راً غيررر مرردعم بررالتنظيم والمؤسسررات
الدينية ،و كذا كان للفكر أ مية كبيرة في الحياة الثقافية للحضارة الصينية .ذع الميزة جعلت أنثر
تحر اًر من القيرود المفروضرة علرى تفكيرر العقرل فري موضروعات تعتبرر مرن صرميم كيران كرل مرن
السلطة الدينية والسياسية في تل الحضارة.
ب -االكتفاء الذاتي :ري صرفة يسرتخدمها دارسرو الفكرر للتعبيرر عرن انغالقر علرى نفسر ممرا يعرد مرن
المحررددات الخطي ررة ل ر  ،فقررد كرران مشررتقاً كل ر مررن خب ررة تقاليررد ثقافيررة واحرردة ،وعلررى الرررغم مررن أن ر
احتو مد واسعاً من األفكار السياسية يتراوح من الفوضوية إلى المغاالة في التأنيد على الدولرة
إال أن ر لررم يسررتقبل أيررة م رؤثرات امررة مررن الثقافررات الخارجيررة ،حيررل عرررف المفكرررون الصررينيون
الق رردماا حض ررارة واح رردة فق ررط وتقالي ررد ثقافي ررة واح رردة  ،وب ررذل ل ررم يت رروفر له ررم .عكر ر

الحض ررارات

المتوسررطية مررثال .عنصررر لد ارسررة المقارن رة الررذي يحفررز علررى االبتنررار والخلررا .وربمررا تفسررر ررذع
الحقيقة عدم إمكان ضمان الحيوية الدائمة خالل تاريخ الفكر الصيني القديم ،كما يمكن أن تفسرر
صفة االستم اررية في ذا الفكر.

1

 .رايش رراور  ،أدوي ررن (  . )1989الياب ررانيون  .ترجم ررة ليل ررى الجب ررالي  .النوي ررت .سلس ررلة ع ررالم المعرف ررة رق ررم  . 136المجلر ر

للثقافة والفنون وا داب ،ص .51
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ت -العملية :فقد اصطبح تاريخ الفكر الصيني القديم بصبغة عمليرة ونراد اًر مرا نجرد فري د ارسرت أفكرار
مجردة ،وقد يكون مرد ذل للمشكلة األساسية التي كان على الفكر السياسي الصيني أن يواجههرا
و ي كيفية تحقيا النظام واالستقرار واألمن في عصور االضطراب والفوضى واالنحالل.
ل -الثـورة :قردم الفكرر السياسري الصريني للفكرر القررديم بصرفة خاصرة ،والرى الفكرر السياسري عمومراً،
فكررة الثررورة الترري تقرروم علررى إرادة الشررعب ،والترري تصرربا حقراً مررن حقوقر

فرري عررزل الحكررام أذا مررا

أسررااوا الحك ررم أو انحرفر روا ع ررن تحقيررا الص ررالا الع ررام ،أو انح ررازوا أثنرراا ممارس ررتهم للس ررلطة إل ررى
مصالحهم الخاصة ،أو مصالا أسر م والمحيطين بهم.
أما بخصروص المردار الفكريرة التري عرفتهرا الحضرارة الصرينية ،فقرد اعتبررت أنثرر نضروجاً
وتقرردماً فرري منررا

البحررل ،واألفكررار السياسررية ،مررن تلر الترري تعرضررنا لهررا فرري الحضررارة الهنديررة.

فهذع المدار قامرت بفضرل األصرول الفكريرة والمنهجيرة التري أرسرا ا عردد مرن المفكررين ،المتميرز
فكر م بالتأمل العقلي ،والنقد الموضوعي والبحل والتفسرير لنافرة الظروا ر االجتماعيرة والرربط فيمرا
1

بينها.

المدارس الفكرية بالحضارة الصينية:
أ.

مدرسة كونفوشيوس
يعتبررر كونفوشرريو

أعظررم مفكررري الصررين القديمررة وأنثررر م تررأثي اًر فرري تنرروين وتط رور الفكررر

السياسي الصيني القديم على اإلطالق .ويعد كونفوشيوس مؤس

الفلسفة اإلنسرانية فري الصرين،

مثلما و الحال بالنسبة لسقراط في الحضارة اليونانية .در كونفوشيو  ،بعما ،التقاليد الصينية
مدفوعاً في ذل بميمان بأن التقاليد وحد ا ي التي يمكن أن تقدم إنساناً رشيداً ذا فكر يمكن من
أن يعيرد بنراا النظررام االجتمراعي والسياسرري علرى نحرو سررليم ،وربمرا يفسررر رذا قولر عررن نفسر انر
لي

بخرالا ،ورغرم رذا االتجراع مرن كونفوشريو

نحرو الماضري إال أنر كران انتقائيراً ومجردداً علرى

نحو خالق بما بالئم المستقبل.
يررتلخص مررذ ب كونفوشرريو
يقول إن صفاا التفكير وتروي

1

فرري الرردعوة إلررى معيشررة الم رواطن النبيررل االرسررتقراطي ،فكرران
النف

على الصبر واالحتمال تؤدي باإلنسان إلرى العمرل السرليم

 .غالي ،بطر بطر  ،و محمود خيري عيسى ،مصدر سابا ،ص24
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فرري سررائر شررؤون حيات ر وبالتررالي إلررى أن يصرربا إنسرراناً كررامالً .ويررر أن المل ر يجررب أن يحقررا
1

الخير والعدل لرعاياع ،و و قادر على ذل الن الخير طبيعي في اإلنسان.
يضع كونفوشيو

نظريت في تفسير نشأة الدولة فري المجتمرع ،علرى أسرا

حاجرة اإلنسران

لها ،ألن اإلنسان يسعى إلى تحقيا أنبرر قردر ممكرن مرن المنفعرة والسرعادة ،و رذا ال يتروفر لر إال
أن بررين أفرراد المجتمررع

إذا وجرردت حكومررة تعمررل علررى تحقيررا السررعادة للشررعب .ويقررر كونفوشرريو

من يسعى إلى تحقيا سعادت على حساب ا خرين لذل فهو ير أن تحقيرا التضرامن والتنافرل
بين أفراد المجتمع ال يكون إال بمصالح التعليم وتنمية الثقافة ،بحيل يعرف اإلنسان نفس وعندئرذ
يعرف ا خرين ،لرذا فقرد اعتبرر كونفوشريو
كونفوشرريو

المرواطن المسرتنير ركرن الدولرة األساسري 2.كمرا ويرر

أن القرروة وحررد ا ال تصررلا لقيررام سررلطة الدولررة ،بررل تحترراج ،أيضررا ،إلررى التعلرريم لنشررأة

الفرررد وال رى الفضرريلة لسياسررة الحكررم .ففسرراد الحكررم فرري أري ر نرراجم عررن عررزوف القررائمين علي ر عررن
إقامة حكومرة صرالحة سرواا لسروا نيرتهم أو لقصرور مرؤ التهم والسربب تروليهم مناصربهم بالو ارثرة،
لذا يطالب بأن يدير دفة الحكم أنفأ عناصر األمة علماً وخلقاً .من نا يتبين لنا  ،اللقراا الفكرري
فرري إصررالح المجتمررع والدولررة  ،بررين كونفوشرريو

وكررل مررن سررقراط وأفالطررون ،فمصررالح الفرررد ال

يكون إال بالتعليم والفضيلة ،واصالح المجتمع ال يكون إال بمصالح الفرد.

3

قررد نظررر كونفوشرريو

للفرررد علررى أسررا

قيمت ر ولرري

علررى أسررا

المرريالد وحرردع ،واعترررف

بالح ار االجتماعي ،وقد طبا ذا على نفسر سرلوكيا ،بررغم مرن أنر كران ارسرتقراطيا إال أنر قبرل
طلبت ر مررن جميررع الخلفيررات االجتماعيررة  .يشررار إلررى أن كونفوشرريو

وضررع مبررادئ ينبغرري علررى

الحكررام األخررذ بهررا فرري ممارسررتهم للسررلطة ،وأ مهررا  ،أن يملن روا وال يحكم روا ويررتم ررذا بررأن يرردعوا
تص رريف أمررور اإلدارة إلررى الرروزراا الررذين يختررارون لنفررايتهم .ولمررا سررأل أحررد مريدي ر عررن موقررف
ال رروزير تج رراع الح ررانم أجابر ر  ":عل ررى ال رروزير أال يخ ررادع الحك ررم ،ولر ر أن يعارضر ر علنر راً إن اقتض ررى
4

األمر"

ب .منشيوس :

1
2
3
4

االقداحي  ،شام (  . )2010الفلسفة السياسية المعاصرة " رواد الفكر السياسي .مصدر سابا ،ص. 51
محمد شبل  ،فؤاد ( . )1974مصدر سابا ،ص.61
تنيرع ،مصباح (  .)1994مصدر سابا ،ص.118
 .تنيرع ،مصباح (  .)1994مصدر سابا ،ص.118
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يعتبر منشيوس من أبرز المفكرين الذين جااوا بعد كونفوشيو

واعتنقوا مذ ب في الفلسفة

السياسررية .وق ررد قررام لتط رروير نظريررة أس ررتاذع فرري إقام ررة النظررام المث ررالي ،وادخررل عليه ررا النثيررر م ررن
الديمقراطير ررة الت رري ينبغر رري أن يق رروم عليه ررا النظ ررام السياسررري

التفص رريالت الت رري أوضرررحت األسر ر
المثالي .ودعا منشيو

إلى وحدة النظام السياسي في الصين التي كان يسود ا فري عصررع نظرام

اإلقطاع ،وجعل أسرا

الحكرم الصرالا رضرا الشرعب وموافقتر علير  ،ومشراركت فري رقابرة الحرانم.

ويعتبر منشيو

مجدداً ال مقلرداً فري الفكرر السياسري الصريني ،فقرد نقرد الواقرع السياسري الرذي كران

قائماً  ،وطالب بالتغيير الذي يحقا مصالا الشرعب ،حيرل أعلرى مرن شرأن حكومرة الملر المثرالي
الذين يقبل علي الشعب مختارين ،ونبذ حكومة الزعيم اإلقطاعي الذي يستحوذ على والا الشعب
الظا ري بالقوة العسكرية.
إذ يقول في ذل " :الشعب أ م عامل من عوامل قيام الدولة ووجود ا .تفروق أ ميتر األر
واإلنتاج بما ال يقا  .ويأتي الحانم فري آخرر القائمرة المتضرمنة عوامرل قيرام الدولرة" .يمكرن القرول
أن منشيو

قردم فكر اًر سياسرياً واضرحاً يكراد يماثرل الفكرر السياسري الرذي قدمر أفالطرون فري نفر

المرحلررة التاريخيررة ،واذا كانررت مثاليررة النظررام السياسرري عنررد منشرريو
الواقع العملي ويهدف إلى إسعاد النا

مررن النرروع الررذي يسررتند إلررى

بأساليب يقدرون عليها ،وتتفرا مرع طبيعرتهم البشررية ،فرمن

مثالية أفالطون كانت غير قابلة للتطبيرا علرى األر  ،ألنر أقامهرا دون اعتبرار طبيعرة اإلنسران
1

وحقيقت .

الفصل الثالث
الفكر السياسي في العصور القديمة
الفكر السياسي اليوناني
لعررب المفكرررون اإلغريررا دو اًر بررار اًز فرري ترراريخ الثقافررة العقليررة عموم راً وفرري الفكررر السياسرري
والحقروقي خصوصراً ،حيرل أرسروا األسرا

لمقاربرة الطبيعررة والمجتمرع مقاربررة نظريرة ،فعملروا علررى
op.cit.PP.59-67... Albert Felix verwilghen
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االنتقررال مررن النظررة العالميررة الميثولوجيررة القائمررة علررى التأمررل الخيررالي للواقررع وعلررى النبررواة الدينيررة
إلى الفهم العقلي للوجود وتفسيرع .وكان الفالسفة اإلغريا أول مرن طررح القضرايا األساسرية للدولرة
والقانون والسياسة من خالل انطالقهرم مرن الحاجرة إلرى المعرفرة ،ولري

مرن الحاجرة إلرى اإليمران.

وقد ألقت الحلول التي قدمو ا بظلها على كثير من ميادين التطور المستقبلي للفكر السياسي ،وما
تر رزال أص ررداؤ ا مس ررموعة حت ررى أيامن ررا ررذع .وحظي ررت السياس ررة ف رري اليون رران القديم ررة برون ر ر
را ودور
متمير رزيين ،وتفوق ررت عن ررد م عل ررى م ررا كان ررت علير ر

ل ررد س ررائر المجتمع ررات األخ ررر  ،بحير رل أن

"جمهوريررة أفالطررون" وسياسررة أرسررطو ،مررا زالتررا مصرردرين فياضررين ينهررل الفكررر الفلسررفي والسياسرري
منهما  ،ولي

لمفكر يتأمل في الفلسفة والسياسة االستغناا عنهما ،علماً أن كل ما كتب بعرد ما

عررن السياسررة وفروعه ررا لررن يع رردو د ارسررة إجمالي ررة ألفكررار أفالط ررون وأرسررطو الل ررذين يعرردان فر ري
الطليعة من قافلة الفلسفة البشرية.
ولرم تسررتطع حضرارة مررن الحضرارات القديمررة فري الترراريخ ،أن تقردم لتررال الفكرر السياسرري مررا
قدمت الحضارة اليونانية ،ولم يرزل مرا قدمر فالسرفة اليونران مرن فك ررر سياسري فري القررنين الخرام
والرابع قبل الميالد يمثل األسا

الذي قام علي الفكر السياسي الحديل والمعاصر.

ومنذ أن وضع "سرولون" تشرريعات اإلصرالحية فري أوائرل القررن السراد

قبرل المريالد ،والتري

أرسررت القواعررد األوليررة للنظررام الررديمقراطي فرري مدينررة أثينررا ،وكانررت بمثابررة تغييررر جررذري لطبيعررة
عالقررات السررلطة بررين الطبقررة الحانمررة والطبقررات المحكومررة فرري المجتمررع األثينرري غرردت الظررا رة
السياسية من بين الظوا ر التي وج إليها الفالسفة اليونانيين ا تمامهم ،وتناولو ا بالتأمرل والبحرل
والتحليل ،مستخدمين في ذل منا

البحل التي كانت معروفة لديهم1.وكان العقل عند اليونانيين

و أصل المعرفة ،استخدموع في كرل التجرارب البشررية ،بمرا فيهرا التجرارب الخاصرة بالردين ،حيرل
لررم يلق روا بأنفسررهم فرري دائ ررة الرردين ،ويررروا العررالم بعبررارات إيمانيررة ،بررل اتخررذوا م رواقعهم فرري مملنررة
الفكر ،وسعوا إلد ار النون على ضوا العقل.
مراحل الفكر السياسي اليوناني:

1

تطرق إلى ذا أرسطو في مؤلف الضخم " نظرام األثينيرين"  ،ترجمرة  .طر حسرين  .ط .2القرا رة .دار المعرارف  .د .ت ،.ص 75ومرا

بعد ا.
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مررر الفكررر السياسرري اليونرراني بم ارحررل تاريخيررة طويلررة قبررل أن يصررل إلررى مررا وصررل إلي ر فرري
عص ررر س ررقراط وأفالط ررون وأرس ررطو ،وأتب رراع المدرس ررة السفس ررطائية  ،وك رران لن ررل مرحل ررة م ررن تلر ر
1

المراحل ،دور وتأثير في المرحلة الالحقة لها.
ابتدأت الفلسفة اليونانية في القرن الساد

قبل الميالد وعلى وج التحديد بطالي

(  624ر

 456ق .م) أحد الحكماا السبعة .ولنرن كانرت نرا مرحلرة سرابقة علرى تلر المرحلرة التري بردأ ا
رري المرحل ررة األس ررطورية الت رري مثله ررا " زي ررود" و" رروميرو " .ررذع المرحل ررة تمث ررل س رريادة

ط ررالي

العصر الميثولوجي ،ونجد في كتاباتها تفكي اًر غامضاً تصور لنا الطبيعة على أنها حية مريدة وأن
ا لهة يعيشون فوق جبال االولمبي(ليمبو ) ،2ويرأتون بمرا يقروم بر البشرر مرن أفعرال ،وأنهرم علرل
الوجود ومبادئ الطبيعة.
أما المرحلة الثانية فقد تجاوزت المرحلة األسطورية ،وبردأت فري البحرل عرن أصرل الوجرود ال
فرري آلهررة تشررب البشررر تعرريش فرروق جبررال االولمررب ولنررن فرري الطبيعررة ذاتهررا ،فظهررر طررالي
نر رراد بر ررأن المر رراا أصر ررل األشر ررياا ،وتر ررالع انكس ر ريماندري
الالمتنررا ي ررو علررة الوجررود والعررالم ،وجرراا بعرردع انكسرريمان

الررذي

(610ر ر ر  456ق .م)الر ررذي نر رراد بر ررأن
(  525 -588ق.م)الررذي قرررر أن

الهواا و العلة األولى والجو ر األوحد لألشرياا ،ثرم ظهررت الفيثاغوريرة ر نسربة إلرى فيثراغور

ر

(  497 -572ق.م) وقالت أن العدد والنغم ما علتا الوجود والعرالم .بعرد ذلر  ،جراا بارمنيرد
( ولرد عرام  505ق.م) ليضرع مرذ باً كررامالً فري الوجرود رو أن الوجررود واحرد ثابرت سرانن ال تغيررر
في وال انفصال وال حركة وأيدع تلميذع زينون ( ولد عام  464ق.م ) بحج عقلية.
إزاا ر ررذع ا راا وقر ررف ي ر رراقليط

( ولر ررد ع ر ررام  504ق .م) موقف ر راً منا ضر ررا ومطالبر ررا ب ر ررالتغير

والص رريرورة وبالن ررار كمب رردأ أول .ث ررم ج رراا بع ررد ر رؤالا فالس ررفة مح رراولين التوفي ررا م ررنهم ديمقررراطي
ولوقيبو

وانكساغو ار .

يالحظ أن المرحلة السابقة لم تركرز إال علرى الطبيعرة ،عناصرر ا ومكوناتهرا وعللهرا ،ومرن ثرم
كان ال بد من مرحلة أخر تركرز علرى اإلنسران ،ومرن نرا قامرت المرحلرة الثالثرة فري تراريخ الفكرر

1
2

عبد المعطي محمد ،علي(  .)1998فلسفة السياسة بين الفكرين اإلسالمي والغربي  .القا رة .دار المعرفة الجامعية،ص. 20
أعل ررى جب ررل ف رري اليون رران حي ررل يبل ررح متر ر ار أو  9.570 2.919ق رردما .ويكل ررل ال ررثل ذراع أغل ررب فص ررول الس ررنة وك رران يعتب ررر مقدس ررا ف رري

الميثولوجيا اإلغريقية القديمة.
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الفلسررفي اليونرراني و رري المرحلررة الترري اعتبرررت اإلنسرران محررور الفكررر الفلسررفي ،وقررد ظهررر فرري ررذع
المرحلة تياران: 1
التيار األول :يمثل السفسرطائيين و رم عبرارة عرن جماعرة رأت أن الصرراع علرى السرلطة ال يتوقرف
أبداً ،ألن من يمس بها يحقا لنفس كل أسباب الغنى والجاع والمتعة ،ولهذا قردموا آراا فري كيفيرة
الوصول إليها ولم يهتموا فيما إذا كانت صالحة أم غير صالحة .ذا ال ينفري جردارة الردور الرذي
قرراموا ب ر  ،حيررل يرجررع لهررم الفضررل فرري إحرردال أ ررم تغييررر فرري الد ارسررات اإلنسررانية ،بحيررل يعتبررر
أب رررز م "جورجي ررا " (  427ق.م) أول م ررن دع ررا إل ررى د ارس ررة اإلنس رران ف رري ذاتر ر  ،وجعلر ر أساسر راً
للمعرفررة .ررذا فرري حررد ذاتر دفررع اإلنسرران إلررى التفكيررر بذاتر وعالقاتر بالوسررط الررذي يعرريش فير ثررم
عالقات بالسلطة والدولة.
التيــار الثــاني فيمثلر سررقراط الررذي تصررد للسفسررطائيين و رراجم أفكرار م ودعررا للتمسر برراألخالق
والفضرريلة ،و أر أن ررذع الجماعررة تريررد رردم األخررالق وأخررذ أثينررا إلررى الهررال والزوال .ررذا التيررار
الذي مثل سقراط أعاد للمعرفة تحديداتها الدقيقة بمنهج الذي يحتوي على شقين :التهكم والتوليد.
جرراات المرحلررة الرابعررة مررن ترراريخ الفكررر اليونرراني و رري مرحلررة المررذا ب الناملررة ،فظهررر علررى
المس رررح الفلس ررفي أفالط ررون وت ررالع أرس ررطو ،ووض ررعا ألول مر ررة ف رري ت رراريخ البشر ررية انس رراقاً فلس ررفية
ومدار فكرية كاملة كان الفكر السياسي أحد أركانها األساسرية .لقرد أعقبرت رذع المرحلرة مرحلرة
جمود فكرري مثلتهرا "المدرسرة المشرائية" والتري اقتصررت علرى الشررح والتعقيرب والتفسرير للفلسرفات
السررابقة بوج ر عررام وفلسررفة أرسررطو علررى وج ر الخصرروص ،ولررم تسررهم فرري مجررال الفكررر اإلنسرراني
2

بالجديد أو المستحدل.

إذن فالمرردار الفكريررة الترري ظهرررت وسررادت فرري اليونرران القديمررة زمررن ا برراا المؤسسررين للفكررر
السياسرري( سررقراط وأفالطررون وأرسررطو) نقلررت الفكررر والفلسررفة السياسررية مررن طررور الشررعر والحكمررة
واألحاديررل المتفرقررة إلررى طررور البحررل العلمرري ،والتأمررل العقلرري ،والتفسررير الفلسررفي الشررامل .ررذع
المردار أدت إلرى توالرد األفكرار ،وتردوين المؤلفرات التري حفظرت لتنسرانية ذلر التررال مرن الفكررر
السياسي العريا.

1
2

المصدر نفس  ،ص.20
عبد المعطي محمد ،علي(  .)1998مصدر سابا ،ص. 21
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ررذع المرردار الفكريررة السياسررة مررا كرران لهررا أن تقرروم فرري اليونرران القديمررة ل روال مشرررع أثين را
األول ،ومنشررئ الثقافررة السياسررية فيهررا وواضررع أصررول الفكررر الررديمقراطي الررذي قررام علي ر النظررام
الر ررديمقراطي المباشر ررر فر رري أثينر ررا .إن ر ر " س ر ررولون" الر ررذي بسر رربب تش ر رريعات واصر ررالحات السياس ر ررية
واالقتص ررادية واالجتماعي ررة قام ررت ررذع الديمقراطي ررة مؤسس ررة قواع ررد له ررذع الم رردار الفكري ررة عل ررى
اختالف اتجا اتها.
سولون (عاش خالل  600ق.م)
كرران سررولون مشرررعاً وحانم راً ،ومفك ر ار سياسررياً ومؤسس راً للفكررر الررديمقراطي فرري أثينررا خاصررة،
وب ررالد اليون رران عام ررة .وق ررد انتق ررل الفك ررر السياس رري بفض ررل إل ررى ط ررور البح ررل الق ررائم عل ررى الوق ررائع
التاريخية والمالحظة المباشرة للظا رة أثناا تفاعالتها ،وممارسة السلطة.
يعتب ررر الفك ررر السياس رري قب ررل س ررولون ف رري ط ررور اإليح ررااات الش ررعرية واألس رراطير التاريخي ررة،
وكانت التقاليد والعادات تمثل القواعرد الحانمرة للعالقرات االجتماعيرة والسياسرية ،فري وق ر
رت لرم تنرن
في أية تشريعات قانونيرة أو محراوالت تتعرر
و التعر

للظرا رة السياسرية فري المجتمرع .مرا قرام بر سرولون

لظا رة السلطة بالبحل والتحليل ،ومحاولة وضع الحلول لما ينشأ عنها مرن مشرانل،

إذا ما بقيت محتنررة فري أيردي فريرا دون آخرر مرن طبقرات المجتمرع ،وكأنر أدر  .أي سرولون إن
1

السلطة القائمة على القهر والتحكم ،فقط ،تقود إلى ظا رة الصراع الذي غالباً ما ينتهي بالثورة.
النظام االقتصادي واالجتماعي في عهد سولون
النظ ررام االقتص ررادي واالجتم رراعي ف رري أثين ررا ك رران قائمر راً عل ررى أسر ر

النظ ررام الطبق رري ،وك رران

لألغنياا حا تولي الحكم وحد م ،والسماح لهم بموجب " قانون الردين" بتسرخير الفقرراا للعمرل فري
األر

مقاب ررل إعط ررائهم س ررد

الغل ررة  ،فعم ررد س ررولون إل ررى إلغائر ر وأس ررقط جمي ررع ال ررديون العام ررة

والخاصة .وبذل يكون سولون قد خلع الصبغة القانونية عن امتيازات األغنياا ،وحرر الفقراا مما
كان يضعهم ر ينة في أيدي األغنياا ،بأن فصل بين موضوع الدين و و المال ،وشرخص المردين
منررذ ذلر الترراريخ ،ربررط ررذا المفكررر السياسرري والمصررلا القررانوني ،بررين الحقرروق السياسررية والحقرروق
االقتص ر ررادية ،وأراد أن يح ر رررر اإلنس ر رران اقتص ر ررادياً واجتماعير ر راً ،ك ر رري يس ر ررتطيع أن يم ر ررار حقوقر ر ر
السياسية ،مؤكداً أن التوازن بين طبقات المجتمع يمثل األسا

الحقيقي لالستقرار السياسي.
1

.Ernest Barker – Plato and his predecessors- London- Methuen- 1948.P.1.
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إلررى ذلر  ،مثلررت إصررالحات سررولون مصررد اًر لعرردة أفكررار سياسررية ،تبلررورت فيمررا بعررد وتحررددت
بوضوح ،مثل فكررة الصرراع االقتصرادي ،وفكررة سريادة الشرعب ،وفكررة حكرم القرانون ،و ري األسرا
التي تقوم علي الدولة المحايدة التي ال تمل السلطة فيها فئة دون أخر من الشرعب  ،برل يحرتنم
جميع أفراد الشعب إلى القوانين .
كمررا وجعررل العدالررة أسررا

تقرروم علي ر العالقررات االجتماعيررة واالقتصررادية .وبررذل يكررون قررد

وضع قاعدة عامة للمساواة المتوازنة بمقتضا ا ال تستطيع طبقة من الشعب أن تدعي لنفسها حا
التمتع باالمتيازات دون غير ا من الطبقات.

1

سقراط ( 469ـ  399ق.م)
حياة سقراط
عاش سقراط في فترة زمنية اتسمت باالضطراب الفكري الذي أحدث السفسطائيون ،والحررب
بين أثينا واسبرطة ،إضافة إلى الصراع السياسري الرداخلي برين الرديمقراطيين والطغراة علرى السرلطة
في أثينا .وقد أثرت تلر األوضراع المضرطربة فري حيراة سرقراط وفلسرفت ومنهاجر فري البحرل عرن
المعرف ررة الحقيقير رة .ويج ررد الب رراحثون ف رري فك ررر س ررقراط ،ص ررعوبة ف رري التع رررف بطريق ررة مباشرررة عل ررى
فلسررفت  ،ويرجررع ذل ر إل ررى عرردم وجررود مؤلفررات لر ر  ،والررى اخررتالف مررا كت ررب تالمي رذع عن ر وم ررنهم
أفالطررون وأنسررينوفون .فررأفالطون صررورع فرري محاو ارت ر  ،مفك ر اًر ناقررداً وفيلسرروفاً يسررعى إلررى تأصرريل
القرريم والوصررول إلررى المعرفررة بما يررة األشررياا ،فيمررا صررورع أنسررينوفون إنسرراناً شررعبياً ،يررألف النررا
2

ويحافظ على التقاليد.

المنهج الجدلي عند سقراط.
وضررع سررقراط مررنه البحررل فرري الد ارسررات اإلنسررانية الررذي عرررف " بررالمنه الجرردلي" الررذي يقرروم
علرى إثرارة التسرراؤالت والبحرل عررن إجابرات صررحيحة لهرا عررن طريقرة المناقشررة والحروار .مررا قرام بر
سقراط في ذا المضمار يمثل ثورة منهجية  ،بجانب كونها ثورة عقلية  ،كانت ترمري إلرى تأصريل
المفررا يم وتحرير ررا مررن الشرركل والررو م والتخمررين .بررذل قرردم سررقراط األداة الترري ارتفررع بهررا الفكررر
1
2

تنيرع ،مصباح  .مصدر سابا ،ص.171
برنتن ،كرين (  . )1965مصدر سابا. 55،
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اإلنساني عامرة والفكرر السياسري خاصرة إلرى مسرتو البحرل المرنظم  ،وقرد تأنرد ذلر مرن تطبيرا
أفالطون لهذا المنه في محاورات وصاغ ب فلسفت السياسية.

1

لم يكن لسرقراط مدرسرة أو مكران معرين يلتقري فير طالبر  ،برل كران يرتراد المجتمعرات فري أثينرا،
يحرراور فرري كررل مكرران فرري السرروق ،فرري الحوانيررت ،فرري المالعررب ،فكرران ل ر مريرردوع مررن األثينيررين
واألغرراب معراً ،يتحردل لمرن يريرد مرن النرا  ،يحراور ويوجر المناقشرة للناحيرة االيجابيرة النتشرراف
الحقيقة لقرد تميرز أسرلوب سرقراط بالتصرارع الفكرري  ،واعتمراد المحراورة المتمثلرة بالسرؤال والجرواب
ليتوصل إلى غايتر المنشرودة ،محردداً التعريفرات الجامعرة والمصرطلحات الدقيقرة،مع إتباعر "مرنه
الررتهكم والتوليررد" 2ليتقرردم نحررو النتيجررة المطلوبررة .وكرران سررقراط يفضررل التحرراور مررع الشررباب ،بنرراة
المستقبل ،ليثير التفكير في نفوسهم  ،ويدفعهم للنشف عن الحقائا  ،ليصلا العقول التي أفسرد ا
السفسطائيون ،فأثرت شخصيت الفذة في مستمعي ومريدي على اختالف طبائعهم.
سقراط وبلورة موضوعات المعرفة اإلنسانية.
فري رذا الشررأن يقرول سررباين ":كران سررقراط رو الرسرول الررذي حرول تلر االتجا رات الفكريررة
3

المتناثرة إلى فلسفة محددة  ،والي يعود الفضل في التطورات التي تمخضت عنها ذع الفلسفة".

ففلسرفة سرقراط مثلرت بدايرة مرحلررة جديردة مختلفرة تمرام االخررتالف عرن كرل الم ارحرل السررابقة.
إذاً أصرربحت الفلسررفة تأخررذ مع ر أبعرراداً منهجيررة وفكريررة جديرردة ،تاركررة بصررماتها علررى كررل الفكررر
الفلسفي الالحا ،بحيل أنها شكلت بدايرة برزوغ عرالم الفلسرفة الرذي أثرر ومرا زال يرؤثر فري مختلرف
مجرراالت التفكيررر اإلنسرراني والسياسرري .ففلسررفت ( أي سررقراط) رردفت إلررى إقامررة البنرراا االجتمرراعي
علررى أسررا

مررن الفهررم واإلد ار السررليم لتنسرران والمجتمررع  ،بعررد أن كانررت كررل القرريم والتقاليررد قررد

 1بدوي  ،عبد الرحمن (  . )1954أفالطون .ط . 3القا رة .النهضة المصرية ،ص. 35
 2تمحررور مررنه سررقراط فرري " الررتهكم والتوليررد" عبررر البحررل بحرير ررة فرري أيررة فرضررية  ،حيررل كرران يحررل السررامعين للبحررل فيهررا ،ثررم يتحرردل مررع النررا
ر
بشيا من السخرية في بادئ األمر ثم بالجدل  ،وعن طريا األسرئلة البارعرة يجعرل الخصروم يتفو رون برتراا متناقضرة للتري سربا
ويوضا لهم جهلهم
أن أدلروا بهررا  ،فيترردرج بهرم مررن أقروالهم المتناقضرة ويثبررت لهررم أنهرم مناقضررون ألنفسررهم  ،متقردماً خطرروة خطرروة حترى يصررل إلررى تعريرف بعر
النليرة  .فعررن طريررا معارضرة ا راا بعضررها برربع

المعرراني

يسررتطيع اإلنسران أن يصررل إلررى معرفرة الحقيقررة  ،و ررذع رري مقومرات الررديالتي األولرى. .للمزيررد،

انظر :الخنساا  ،سلمى (  . )1988مصدر سابا ،ص .43وكذل  ،انظر :كرم ،يوسرف (  .)1970تراريخ الفلسرفة اليونانيرة .ط .5القرا رة  .مطبعرة
لجنة التأليف والترجمة والنشر  ،ص. 52
. Georges H.Sabine( 1973), Thomas L. thorson – Ahistory of political Theory, - Fourith Edition-

3

Hinsdale, hinois.P.41
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انهررارت بفعررل السفسررطائيين 1.كررذل  ،فقررد وضررع سررقراط أصررول النظريررة الترري قامررت عليهررا فلسررفة
أفالطرون السياسرية ،والتري تعتمرد علرى تحديرد ما يرة األشرياا وتعريرف مفا يمهرا ،و رو الرذي يمكررن
إيجازع بالقاعدة الثابتة  ":أن الفضيلة ي المعرفة" .كما واقتنع سقراط بالصلة الوثيقة بين األخالق
والسياس ررية عب ررر المعرف ررة رابطر راً المعرف ررة بالفض رريلة وبأنر ر ال فض رريلة إال بالمعرف ررة ،ناش ررداً ب ررذل
الحكمة السياسية ليقول " الحانم ربان المدينة ،يجب أن يعرف فن ويتعلم  ،يجب أن يكرون خبير اًر
بوسائل الحكم الصحيا ،أن يكون عالماً وحكيماً وفيلسوفاً ،يهدف للخير الحقيقي ال الظا ري.

2

السياسية عند سقراط
تعتبرر السياسررة بالنسرربة لسررقراط فرن يررر فيهررا أحررد فررروع السرلو اإلنسرراني الررذي يسررعى للخيررر
الحقيقرري الم ررتبط بموقررف مررا للررنف  ،ولرري

للخي ررات الظا ريررة .و أر أن ر كمررا لنررل علررم منا ج ر

ومعارف فمن للسياسة ،أيضا ،علمها الخاص بها ،وأن علرى الرذين يقومرون بالعمرل السياسري البردا
بتعلم ذا العلرم .رذا القرول تجسرد فري نظريرة تلميرذع أفالطرون عرن " حكرم الفيلسروف" .ذع النظريرة
ي تأثير لرأي سقراط بأن الفضيلة ي المعرفة ليخطو بعد ا( أي أفالطون) إلى نظرية المثل.

3

وج سقراط نقدع للحكام الذين عاصروع ،والذين كانوا يصلون إلى الحكم بفضرل موا رب شخصرية،
ال تجعررل مرنهم األقرردر علررى إدارة دفررة الحكررم .ووجررد سررقراط أن الفرروز بالسررلطة لتحقيررا الرغبررات
الفرديررة متقاربررة فيمررا بينهررا مررن حيررل الجررو ر ،وأن ذلر مرن شررأن أن يررؤدي إلررى ترردمير الدولررة.
كما أر أن مصرلحة الدولرة الحقيقرة ري فري وحردتها وال يتحقرا ذلر إال بتغليرب المصرلحة العامرة
علرى المصرلحة الفرديرة .يقرول" :مررن اجرل ذلر ال برد مرن اسررتخدام الجردل كوسريلة مثاليرة إلظهررار
4

األفكار الصائبة من الخاطئة وإلزالة كل ما و دوغمائي".
إلى ذل

كان تأثير سقراط في الشؤون العامرة برار اًز نظر اًر لرردع علرى كرل منعطرف فري الحيراة

السياسية ،فأبد ا تماماً كبير اًر بعيروب الديمقراطيرة األثينيرة ،واقتررح ط ارئرا إلصرالح رذع العيروب،
وأظهررر ا تمام راً بالغ راً فرري كررل القضررايا النظريررة كالسرريادة والقررانون والعدالررة فرري الواجبررات العامررة
1عب ررد الح رري  ،عم ررر (  . )2001الفك ررر السياس رري ف رري العص ررور القديم ررة.ط .1بي ررروت .المؤسس ررة الجامعي ررة للد ارس ررات والنش ررر والتوزي ررع،
ص.96

2

شوفاليي  ،جان جا (  .)1985تاريخ الفكر السياسري مرن الدولرة إلرى الدولرة القوميرة  .ترجمرة محمرد عررب صاصريال.ط .1بيرروت.

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،ص 33ر . 34

3
4

شوفاليي  ،جان جا (  .)1985مصدر سابا،ص . 34
.موسوعة السياسة  .ج .4مصدر سابا ،ص587
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للمرواطنين .فأفكررار سررقراط  ،خصوص راً تشررديدع علررى القررانون كقاعرردة لتصررنيف أشرركال الحكومررة،
ومقارنتر برين الملنيررة واالسرتبدادية واألفكررار األخرر مارسرت تررأثي اًر كبير اًر علررى النظريرات السياسررية
الالحقة لقدامى المفكرين ،وفري مقردمتهم أفالطرون وأرسرطو وبولبيرو  ،ومرن خاللهرم فري مختلرف
المرذا ب السياسررية والحقوقيرة للعصررور الوسرطى واألزمنررة الحديثرة.مات سررقراط منتحر اًر بالسررم و ررو
فر رري داخر ررل سر ررجن  ،رافض ر راً إعدام ر ر بحجر ررة كف ر ررع "بتلهر ررة أثينر ررا" ،وافسر رراد عقر ررول الشر ررباب وتعريت ر ر
لتناقضات وفساد الديمقراطية .رحل سقراط بجسدع إلرى األبرد ولنرن فكررع وذانرتر سرتبقى إلرى األبرد
لمررا سررا م ب ر فرري التررأثير علررى تالمذت ر وأ مهررم أفالطررون الررذي عا ررد أسررتاذع علررى نشررر مبادئ ر
وأفكررارع ،فالحكمررة الترري أدينررت فرري شررخص سررقراط بررالموت عمرررت أنثررر مررن القضرراة ،وليصرربا،
بذل  ،أول ضحايا الحقيقة في تاريخ الفكر السياسي العالمي.
أفالطون (  427ـ  347ق.م)
حياته:
يعتبر أفالطون األب المؤس

للفكر السياسي الغربي ،حيل ال يرزال لر الترأثير األوسرع فري

تاريخ الفكر السياسي الغربي واإلسالمي والعالمي عموماً .ويمثل أفالطون نقطة االنطالق للفلسفة
السياس ررية الغربي ررة ،باإلض ررافة إل ررى الفك ررر األخالق رري والميتافيزي ررائي أيضر راً .كم ررا ويش رركل أفالط ررون
مدرسة فلسفية متناملة ،وما زالت أفكارع موضع ا تمام الباحثين والدارسين في كافة فروع المعرفة،
وفلسفت السياسية جاات لمعالجة فساد األنظمة السياسية في عصرع ،ليحدد بذل الوظيفرة األولرى
للفكر السياسي عبر العصور .
فتر ررال أفالط ررون يمث ررل الرك ررائز األولي ررة للفلس ررفة وللفك ررر السياس رري ،ويعتب ررر ث ررروة غني ررة ج ررداً
بموضرروعاتها المتنوعررة وبغاياتهررا المحرددة ،وبأسررلوب البحررل الررذي اعتمرردع وبالنتررائ المختلفررة الترري
توصل إليها.
فررمذا كرران الفكررر السياسرري األفالطرروني فرري بدايات ر  ،قررد ج راا بمثابررة الرررد علررى السفسررطائيين
وتط رروي اًر لفك ررر س ررقراط  ،فق ررد ش رركل أيض ررا ف رري الوق ررت ذاتر ر  ،بداي ررة التعم ررا ف رري د ارس ررة الظر را رة
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السياسية بمشكالها المتعرددة ،ممرا أثرر علرى مجمرل الد ارسرات الفكريرة السياسرية الالحقرة ،مثلمرا أثرر
1

على الفكر الفلسفي برمت .

بدأ أفالطون مشروع المعرفري والفكرري مرع فاجعرة إعردام سرقراط التري كانرت مأسراة شخصرية
ومجتمعيررة مزدوجررة .فهررو مررن ناحيررة تلميررذ سررقراط ومررن أقرررب المق رربين إلي ر ومررن أنثررر المعجبررين
بصررفات وأخالق ر ومررن أنثررر المتحمسررين ألفكررارع اإلصررالحية و المررؤمنين ببراات ر مررن الررتهم الترري
وجهت إلي دون وج حا .لقد أراد أفالطرون مرن خرالل مؤلفاتر المختلفرة أن يعترذر ألسرتاذع نيابرة
عن البشرية جمعاا عن خطيئة أثينا بحرا رذا اإلنسران الفاضرل والحكريم ،الرذي كران يكرن الحرب
الالمحدود لمدينت وأ لها .سقراط كان يجسد في نظر أفالطون كل ما و جميل في الحياة.
لنررن ،مررن ناحيررة أخررر  ،كرران أفالطررون شررا داً علررى المأسرراة ،وتأنررد ،بمررا ال يرردع مجرراالً للش ر ،
مد صدق نقد سقراط ألثينا ولفساد الطبقة الحانمة فيها .ذع المأسراة قردمت الردليل المرادي علرى
أن المجتم ررع األثين رري ررو مجتم ررع مر رري

بقيمر ر وأخالقر ر  ،ف ررال يمك ررن لمجتم ر ررع ص ررالا وع ررادل أن

يرتنب مثل ذع الجريمة.
أصبحت أثينا في نظر أفالطون فاقدع وعيها وبائعر روحهرا وتخلرت عرن ضرمير ا وغردت غارقرة
2

في عبادة المال ومنشغلة عن الفضيلة وأخذت تبتعد عن العدالة وتنزلا نحو الهاوية.
السؤال الملا الذي فر

نفس على أفالطون و كيف يحدل ذا في أثينرا؟ ،ال برد مرن وجرود

خلل عميا في ذع المدينرة .فالمدينرة التري تحكرم علرى الحكريم باإلعردام ري مدينرة فاسردة وتعراني
مررن أزمررة أخالقيررة وسياسررية حررادة ،واسررتمرار ررذع األزمررة سرريجلب المزيررد مررن المعانرراة واالضررطهاد
أل له ررا ولن ررل م ررن يفك ررر باس ررتقاللية ع ررن طبقته ررا الحانم ررة الض ررالة.إذن كان ررت مهم ررة أفالط ررون
واضحة ،فعلي أن يبحل عن مصدر الخلل ويتعرف إلى أسباب ا نية والبنيوية ،وعلي أيضا أن
يبحل عن عالج سريع وجذري يعيد المجتمع األثيني ،وأي مجتمع إنسراني آخرر يرتنرب مثرل رذع
الحماقات ،إلى صواب وتوازن ويسترد عافيت .وفي سياق ذا البحل كتب أفالطون مؤلف الفذ "
الجمهورية الفاضلة" الذي تحدل في بالتفصيل عن حياة سقراط وشرح أفكارع ،إلى جانب معالجتر
موضوعات عديدة لذا فقد وصف بأن " من النتب التري يصرعب تصرنيفها ،فهرو ال ينطروي تحرت
1

عبد الحي ،عمر (  . )2001الفكرر السياسري فري العصرور القديمرة  .ط .1بيرروت .المؤسسرة الجامعيرة للد ارسرات والنشرر والتوزيرع،

ص.200

2المصدر نفس  ،ص. 156
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أي قسم من أقسام الدراسات االجتماعية الحديثة أو العلوم الحديثة .ففي نجد مرا يمر

كرل نرواحي

فلسررفة أفالطررون ،كمررا أن مادت ر مررن االتسرراع لدرجررة أنهررا لررم تتررر شرريئاً مررن الحيرراة اإلنسررانية إال
1

وعالجت .

العدالة والفضيلة عند أفالطون.
انش ررغل أفالط ررون بش ر ر
ركل خ رراص بقض رريتي العدال ررة والفض رريلة و أر أن وجود م ررا ض ررروري ف رري

المجتمع السليم لما تمثالن من أمان ررة فري القرول والعمرل ،سراعياً لوضرع إطرار نظرري متنامرل ،رو
ربم ررا أفض ررل وأوض ررا م ررا دون ح ررول أسر ر

ومكون ررات المجتم ررع الع ررادل والفاض ررل وال ررذي ال يف رررط

بأفضل أبنائ ويحتضن كل العقول والنفااات والطاقات ويوفر بيئة مناسبة لالسرتفادة مرن أفكرار م
واب ررداعاتهم .يع رررف أفالط ررون ف رري بداي ررة كتابر ر العدال ررة بأنه ررا " مص ررلحة الق رروي" قاص ررداً ب ررذل "أن
األقويرراا يضررعون التشرريعات لتخرردم مصررالحهم الخاصررة ،وتحقررا مررا يهرردفون إلير مررن منفعررة دون
مراعاة للمصلحة العامة .فاألنانية تهيمن على الطبيعة اإلنسانية والحكام األقوياا يشرعون القوانين
لصر ررالحهم وينزلر ررون العقر رراب بالمخر ررالفين لهر ررم" .و أر أن العدال ررة ر رري الفض رريلة األساسر ررية للر ررروح،
وبالتالي فالرجل العادل و األسعد وأالحكم واألفضل واألقو  ،وأن العدالة ال يستطيع أن يتعرف
عليهررا سررو قلررة قليلررة مررن األفرراد و ررم أصررحاب المعرفررة الحقررة الررذين يجررب أن يتولروا الحكررم حتررى
2

يستطيعوا اتخاذ الق اررات الصائبة.

حراول أفالطررون إنقرراذ العدالررة مرن تلر النظررة النسرربية والسرلبية وأراد تشررييد "مدينتر الفاضررلة"
عل ررى أس ررا

مت ررين م ررن العدال ررة ،فه رري بمفهومر ر ( أي العدال ررة) مطلق ررة ال تتب رردل حس ررب الزمررران

والمكان ،وعظمة مدينت الفاضرلة ال تقرا

برالقوة العسركرية برل بالعدالرة الموجرودة داخرل المجتمرع

وداخررل الفرررد .وبالعدالررة اقترررح أفالطررون العررالج األمثررل ألزمررة أثينررا .يقررول" :إن الحررل يكمررن فرري
العدالررة والمجتمررع العررادل وأن العدالررة برردور ا لررن تتحقررا برردون شرررط آخررر مهررم ررو " أن يصرربا
الحكيم حانماً والحانم حكيماً " .ذا و في نظر أفالطون أول قانون في السياسرة ،ذلر أنر مترى
ما تحقا ذا "الشرط األفالطوني" فمن العدالة والسعادة ستتحقا للبشرية جمعاا في كل مكان. 3
الدولة عند أفالطون:
1
2
3

سباين ،جورج ( .)1971تطور الفكر السياسي .ترجمة حسن العروسي  .ط .3القا رة .دار المعارف  ،ص48
الحكيم  ،مظلة ومحمد مظهر سعيد (  . )1963جمهورية أفالطون  .القا رة .دار المعارف ،ص.39

أفالطون . )1980 ( ،جمهورية أفالطون  .ترجمة حنا جناز .مصدر سابا ،ص28
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مررن نررا ننطلررا لطرررح التسرراؤل األسررا  :مررا المقصررود بالدولررة فرري فكررر أفالطررون؟ ومررا رري
جمهوريت الفاضلة؟ وما ي األس

الفكرية التي قامت عليها؟ وما ي وظائفها ومهامها؟

أفالط ررون ي ررر "أن االجتم رراع ض رررورة تفرض ررها الحي رراة البشر ررية ،وأن اإلنس رران ال يس ررتطيع الع رريش
مستقالً ،فحاجت إلى ا خرين ،وعدم استقالل بتأمين حاجاتر

مرا سربب نشروا الدولرة ،وأن أسرا

الدولة و اجتماعي اقتصادي ،مثلما و نفساني طبيعي .كما وأن الفرد ال يستطيع تحقيا الحيراة
الفاضررلة ضررمن إطررار العائلررة أو القريررة ،لررذل مررن الضررروري العرريش ضررمن إطررار المدينررة الدولررة
1

التي توفر جميع أسباب العيش الفاضل عبر".
وظائف الدولة عند أفالطون.

أولها :الحكم التي تعتبر في نظرع أ م وظيفة معنوية.
ثانيا :مهمة الدفاع عن الدولة.
ثالثا :المهمة اإلنتاجية.
وقررد نظررر أفالطررون إلررى الررنف

البش ررية ف ر أر أن الفرررد تنازع ر ثررالل نزعررات رئيسررة ،ي  :نزعررة

العقرل والتفكيررر والحكمرة ،ونزعررة غضربية ،أي نزعررة الشررجاعة ،ونزعرة شررهوانية متمثلرة بنزعررة حررب
التمل .
تقسيم العمل عند أفالطون:
تحقيقراً للعدالررة بمعنا ررا الخرراص والعررام ،والمسررتندة إلررى اتحرراد مؤلررف بررين األفرراد ،يجررد فير كررل
منهم الدور الذي يقوم بر وفقراً لنزعاتر ورغباتر  ،قسرم أفالطرون مجتمرع مدينتر الفاضرلة إلرى ثرالل
طبقات مبنية على النزعات الثالل .و ذع الطبقات ي:2
الطبقــة األولــى :طبقررة الحكررام الفالسررفة أو األوصررياا ،وتتروافر فرريهم أسررمى النزعررات ،و رري نزعتري
العقل والحكمة ويتولون مهمة الحكم .وقد أطلا عليهم أيضاً " ح ار
الطبقــــة الثانيــــة :طبقرررة الم رردافعين :و ررم الجنرررود أو الحر ر ار

الدولة".

وتتر روافر ف رريهم النزع ررة الغضررربية أو

الشجاعة ،ويتولون مهمة الدفاع.
الطبقة الثالثـة :طبقرة المنتجرين :و رم الرزراع والصرناع والتجرار ،وتتروافر فريهم أدنرى النزعرات و ري
حب التمل  ،ويتولون المهمة اإلنتاجية للدولة.
1
2

الخنساا  ،سلمى (  . )1988مصدر سابا ،ص.52
الحكيم  ،مظلة ومحمد مظهر سعيد. )1963 (،مصدر سابا ،ص. 62
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الطبقة الرابعة :النساا والعبيد واألجانب.
ترتنررز "الجمهوريررة األفالطونيررة" علررى العدالررة القائمررة علررى الطبيعررة وليسررت العرررف ،وكررذل
على التربية الفاضلة الصحيحة ،إلى جانرب االقتنراع الرذاتي" ،فكرل فررد مرن أفرراد الجمهوريرة يجرب
أن يقتنع أو أن تنون لدي القناعة الناملة والواعية لذات ولوضع االجتماعي ،لما لذل من كمرال
المعرفررة والفضرريلة" ا ررتم أفالطررون أساس راً بالوصررول إلررى النمررال السياسرري والمعنرروي عنررد الطبقررة
األولى.
فقرد أر أنر كمرا أن الفررد الفاضرل رو الررذي يحكمر عقلر فرمن الدولرة الفاضرلة أو المثلرى رري
التي يحكمها أنثر األفراد عقالً وحكمة  .ويصل تحليرل أفالطرون إلرى قمتر عبرر وصرول الفالسرفة

ر
لدرجة عالية من المعرفة والثقافة ،وأن العقل و السرائد
إلى الحكم "ألنهم األشخاص الذين وصلوا

لررديهم ،و ررم الصررفوة المختررارة فرري المجتمررع ،ويمقتررون الشررر والنررذب والجرربن والطمررع ،ويحكمررون
بالفضرريلة ويضررعون القواعررد ويتخررذون اإلج ررااات النافع رة الترري تقررود إلررى السررعادة والسررالم ،وأن
1

الدولة ال تستقيم وال تصطلا ما لم يخططها ويحكمها الفالسفة".

وأوضرا أفالطررون أن أول جهررود الفيلسرروف يجررب أن تنصرررف إلررى وضررع األخررالق والسياسررة
فرري قالررب علمرري واحررد إذ أنهمررا متالقيرران ،موضررحاً أن اإلصررالح ال يررتم بواسررطة االنقالبررات وانمررا
بالمعرفررة ،وباجتمرراع الفلسررفة والسررلطة السياسررية فرري ير ررد واحرردة يصرربا الحكررم حكم راً مثالي راً ،ويررتم
الخالص على أيديهم .فالفكرة األساسية التي قام عليها كتاب" الجمهورية" ي تحقيا مدينة تنرون
موحرردة سياسررياً وأخالقي راً ،وأن كررل عضررو فرري الدولررة يقرروم برردورع مسررتقالً ،لنررن ضررمن المصررلحة
العامة.

كل ما قدم أفالطون من تر ر
ال فكري وفلسفي غزيرين أسسهما عبر إطار معرفي ،قائم علرى

منهجي ررة واض ررحة ورؤي ررة تطبيقي ررة ت ررم بلورتهم ررا ف رري ظ ررل أناديميتر ر الخاص ررة لتربي ررة ق ررادة وزعم رراا
وفالسررفة المسررتقبل .ررذع األناديميررة ظلررت ترردر الحكمررة وتعرررف بالعدالررة وتغررر الفضرريلة فرري
نفو

المنتسبين إليها وتدعو م للبحل عن الحقيقة والعمل على تأسري

الحكرم الصرالا والمجتمرع

الفاض ررل ال ررذي يرب رري األفر رراد عل ررى التع رراون والمحب ررة والت ررتلف والمص ررالا المتبادل ررة ب رردالً م ررن الق رروة

1

أفالطون (  . )1980جمهورية أفالطون  .ترجمة حنا جناز .مصدر سابا ،ص. 29
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والمنافسر ررة والص ر رراع وحر ررب الر ررذات واألنانير ررة 1.طر رررح فلسر ررفة أفالطر ررون وأفكر ررارع السياسر ررية يطر ررول
ويتش ررعب ،ولن ررن ف رري المجم ررل س ررتبقى فلس ررفت  ،كمر ررا كان ررت دائمر راً ث ررروة فكري ررة كبير ررة ،ال يمكر ررن
االستغناا عنها فري فهرم الفلسرفة ،ألنهرا تمثرل قمرة الفلسرفة المثاليرة ،فضرالً عرن أن مطارحاتر فري
جمهوريت الفاضلة شكلت أول محاولة فكرية في التراريخ تنطلرا إليجراد مجتمرع مثرالي ،يقروم علرى
فكرية قياسية ،تجريبية.

أس

أرسطو (  384ـ  322ق.م )
حياة:
يعتبرر أرسرطو أعظرم فيلسروف وعرالم فري العهرد القرديم ،فهرو الرذي أنشرأ د ارسرة المنطرا وأغنرى
كل فروع الفلسفة تقريباً .وما قدم أرسطو للعالم من ر
فكر ومعرفة يدعو إلى الد شة فقرد بقري مرن
أعمال ر  47مؤلف راً فرري الوقررت الررذي يررذكر في ر أن ر ألررف أنثررر مررن  170كتاب راً .وأرسررطو ررو أنثررر
الفالسررفة اإلغريررا اسررتقطاباً لال تمررام والرردر  ،حي رل أن مررا مررن برراب مررن أب رواب المعرف رة .عرردا
الرياضيات ر إال وشرمل باطالعر الواسرع .ولنرن لري

عردد كتبر

رو المهرم فري األمرر برل معرفتر

الواسعة المد شة والطريقة العقالنية التي أسسرها فري المرنه العلمري ،إلرى جانرب أن أعمالر تؤلرف
موسوعة للمعرفة العلمية في تل األيام ،فقد كتب عن الفل وعلم الحيوان وعلرم الجنرين والجغرافيرا
والفيزيرراا والتشرريا والفسررولوجيا والطررب ،وعررن كررل ميرردان مررن ميررادين المعرفررة الترري كانررت معروفررة
عند اليونان القدماا .فأرسرطو أسرهم إسرهاماً ضرخماً فري تراريخ الفكرر الفلسرفي والسياسري ليسرتحا
بذل وصف " منشئ علم السياسة" كفرع مستقل عن المعرفة.

منهج وفلسفة أرسطو
إذا كان أستاذ أرسطو (أفالطون) قد اتخذ من التفكير الفلسفي المجررد منهاجراً للبحرل فري
الظا رة السياسية ،ومن الجدل والحوار أسلوباً لبناا نظريت  ،فمن أرسطو قرد ابتنرر منهاجراً مغراي اًر،

1

عبد هللا ،عبد الخالا ( .)2006مصدر سابا ،ص. 158
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كما اتبع أسلوباً جديداً يختلف كرل االخرتالف عرن أسرلوب معلمر  ،وكران برذل يضرع أسر

منرا

1

علم السياسة.

وال ش ر أن مرررد االخررتالف فرري المررنه

وبالتررالي التبرراين فرري نتررائ البحررل بررين األسررتاذ

والتلميذ مردع إلى االختالف بينهما في النشرأة والتنروين الفكرري ،ومرع ذلر ال يمكرن القرول بوجرود
تعار تام بين أصول فكر ما السياسي ،فأرسرطو فري الحقيقرة ال يعردو أن يكرون اسرتم ار اًر وتطرو اًر
بأسلوب جديد .فبعد أن "حرر" أرسطو نفس ر إلى ر
ر
حد مار
لمدرسة أفالطون ولنن
مررن أثررر أفالطررون علي ر  ،راح يشررا لنفس ر نهج راً فكري راً يررالام إبداع ر الخرراص ،وان تطررور
تفكي ررع فرري ررذا االتجرراع ررو الررذي حرردا ب ر إلررى اإلقررالع عمررا كرران قررد اعتزم ر مررن اسررتعارة أسررلوب
أفالطرون فري تخطريط دولرة مثاليرة ،والرى توجير بحوثر أوالً إلرى التراريخ الدسرتوري ،ثرم إلرى النتررائ
العامة المتصلة بتنوين الدولة وتسيير ا على د المشا دات والتاريخ ،لذا كان ذا المنه الذي

ر
بصفة عامة أحكم وأجد ما وصلت إلي دراسة المسائل السياسية.
أسس أرسطو يعد

2

التحررا أرسررطو بأناديميررة أفالطررون ،وظررل يتلقررى العلررم فيهررا علررى أسررتاذع طيلررة عشررين عامراً،
و رري فتررة تطررور فيهررا فكرر األسررتاذ كمررا نضر عقررل التلميررذ .واسررتمر مررن بعرردع يؤيررد نظريررة الحكررم
الدسررتوري ،ويثبررت بررالب ار ين والد ارسررات المقارنررة للدسرراتير فرري عص ررع جرردارتها فرري تحقيررا الت روازن
بين القو السياسية وتحقيا االستقرار السياسي .ذا كلر

ترر أثر اًر واضرحاً علرى تفكيررع ومنهاجر

في البحل ،وظهر ذل في كتابات السياسية المعروفة ،وأتاح ل فرصة الدراسة المقارنة بين النظم
السياسررية المختلفررة فرري مرحلررة التحررول واالنتقررال .واسررتجاب لهررذع العوامررل بعقل ر العلمرري والعملرري،
فأخضررعها للبحررل والتحليررل ليتخررذ منهررا مررادة لصررياغة نظريات ر السياسررية ،ويضررع قواعررد المررنه
العلمرري قرري د ارسررة الظررا رة السياسررية.وتنمن أ ميررة أرسررطو فرري أن المعرفررة السياسررية لررم تعررد يررتم
االسررتدالل عنهررا مررن خررالل العلرروم األخررر  ،بررل أصرربا لهررا علم راً مسررتقالً ،و ررذا مررا أجمررع علي ر
مؤرخ ررو الفك ررر السياس رري ،و ن ررا تنم ررن األ مي ررة الرئيس ررة لم ررا ق ررام بر ر أرس ررطو ف رري ت رراريخ النظري ررات
السياسية ،في كون أصبح على السياسة صفة العلم المستقل ،الذي ل موضروع  ،ومنرا

البحرل

3

في .
1
2

ربيع ،حامد عبد هللا (  . )1970أبحال في النظرية السياسية  .القا رة .مكتبة القا رة الحديثة  ،ص .138
سباين ،جورج ( .)1971تطور الفكر السياسي .ترجمة حسن العروسي  .ط .4القا رة .دار المعارف  ،ص.36
Dunning – Ahistory of political Theories : Ancient and Medineval,op,cit.p.49.
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فمن خالل ما وضع مرن مؤلفرات ،مثرل مجموعرة الدسراتير التري لرم يبقرى منهرا سرو دسرتور
أثينررا ،وكتاب ر المعررروف " السياسررة" يتضررا بجررالا أن ر در ترراريخ الررنظم السياسررية ،كم ررا در
أشكالها التي عاصر ا في كل المدن اليونانية والشعوب األخر  .ذا باإلضرافة إلرى د ارسرت للفكرر
والفلسررفة السياسررية فرري عص ررع ،ولررم يكررن يرمرري إلررى الشرررح وتصررحيا االنح ارفررات فقررط ،بررل إلررى
تأس رري

عل ررم أيضر راً والمتمث ررل بعل ررم السياس ررة .والسياس ررة ل ررد أرس ررطو رري عل ررم الس رريادة " وس رريدة

العلر رروم" .فهر رري " سر رريدة " كممارسر ررة ألنهر ررا تعنر ررى بالمسر ررائل الحيوير ررة فر رري المجتمر ررع ،مثر ررل تحدير ررد
األولويررات االجتماعيررة ،وكيفيررة توزيررع وتوجي ر الم روارد والثررروة ،وتحديررد حقرروق الم رواطن وواجبات ر
االجتماعيررة  ،ووجهررة الثقافررة وقضررايا السررلم والحرررب .و رري " سرريدة العلرروم" كد ارسررة وأفكررار تعنررى
بتوضر رريا المفر ررا يم ( العر رردل ،الحرير ررة ،الحر ررا ،الفضر رريلة ،المسر رراواة )،وتحدير ررد الغاير ررات والوسر ررائل
والخي ررارات ومقارن ررة الب رردائل وبالت ررالي ت ررؤثر بش رركل مباش ررر أو غي ررر مباش ررر ف رري اعتم رراد الخي ررارات
1

والحكم عليها.

2

نظرته للمجتمع واصل الدولة:

 .1الدولة كظا رة سياسية ي اجتماع يخص ب اإلنسان دون سواع من سائر الحيوانات ،ويرجع ذل
في األصل لنون كائناً سياسياً ناطقاً وعاقالً يح

ويفكر ومرن ثرم يميرز برين الشرر والخيرر والعردل

والظلم.
 .2الدولة أو كما يسميها أحياناً االجتماع السياسي فوق كل االجتماعات ولنن تشكلها كلها سواا من
حيررل التنرروين أو الغايررة الترري تسررعى إليهررا و رري الخيررر األعررم للجماعررة .ومررن الجرردير بالمالحظررة
نا أن فكرة اإلرادة العامة التي اتخذ ا الفيلسوف روسو  ،تجد جذور ا في رذع الفكررة التري وضرع
أصولها أرسطو.
 .3تتميز الدولة عرن غير را مرن االجتماعرات لقردرتها علرى تحقيرا االنتفراا الرذاتي الرذي يسرد حاجرات
أفراد ررا .و ررذع الخاصررية ال يسررتطيع الفرررد بلوغهررا كمررا ال تسررتطيع ذلر العائلررة أو القريررة .وأرسرطو
نا يؤكد حقيقة سبق إليها أفالطون.

1

موسوعة السياسة(  .)1983السياسة وعلم السياسة .ج.3ط .1بيروت .المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ص.363
Dunning – Ahistory of political Theories : Ancient and Medineval,op,cit.p.55.
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 .4الدولررة كتنظرريم قررانوني تعرريش وتقرروم بررالقوانين ،و رري تسررعى بررذل لتهررذيب اإلنسرران وتجريرردع مررن
نزعات الشر والغرائز البهيمية .ووضع أرسطو قاعدة ثابتة ألصل االجتمراع السياسري و ري العردل
الذي و ضرورة اجتماعية إلقامة الحا.
فالجديررد الررذي قدمر أرسررطو مررن خررالل تأصرريل لنشررأة االجتمرراع السياسرري ررو تلر التفرقررة بررين
البناا السياسي وما يقوم من بناا اجتماعي أو اقتصرادي ،ويمكرن القرول برأن التفريرا الحرديل برين
الدولة وبين الجماعة لم يتناول أي مفكر يوناني بوضوح وكفاية ،وربما لم يكرن رذا التفريرا سرهل
اإليضاح قبل تصور الدولة ككيان قانوني ،ومع ذل فقد كان أرسرطو علرى األقرل أول مرن شرارف
حرردود ررذا التصررور 1.يؤكررد أرسررطو أن الدولررة رابطررة بررين م رواطنين أح ررار متسرراوين ،يخضررعون
للقرانون بمحر

إرادتهرم  ،أمررا القرروة فرال يمكررن أن تنررون أساسراً للحكررم ولنررن الرضرا واإلقنرراع مررا

الدعامة القوية للحكم.
ررذع النظريررة ال ازلررت مررن أقررو الحج ر الترري يلجررأ إليهررا النترراب السياسرريون لتعزيررز فلسررفتهم
السياسية .ويجزم أرسطو أن الدولة ي بمثابة النمو الطبيعي ،وتوجد تماماً مثل الشررانات األولرى
ورب األسرة والقرية .فالدولة ي أعلى شكل للعالقة التي تغطي األشكال األخر  ،و ي مضمونها
ونهايتها .وأن اإلنسان بطبيعت حيوان سياسي وفي المجتمع السياسي فقط أو في الدولة يمكرن أن
تتحقا ذاتيت كلياً .ويربط أرسطو بين الدولة وبين اإلنسان على أسا

أنهما مزودان بمبدأ غائيرة

العمل منذ النشأة األولى لهما في قول  " :انر مرن الواضرا أن الدولرة مخلروق طبيعري وأن اإلنسران
مررن طبيعت ر األولررى حي روان سياسرري .لرري

اإلنسرران فقررط قررد قرردر ل ر أن يعرريش فرري دولررة مررا ،لنررن

الدولة مثلها مثل أي مجتمع آخر ،فقد أسست لتحقيا خير مرا ،فهري قرد وجردت لتحقيرا غايرة مرا.
لقد وجدت األسرة خصيصاً للحفاو على حيراة األفرراد .ولقرد وجردت الدولرة وغرضرها األول الحفراو
على حياة األسرة والقر التي كانت على المرد الطويرل غيرر قرادرة أن تنرون مكتفيرة برذاتها .لنرن
فوق ذع الغاية االقتصادية ،فان وظيفة الدولة تأمين الخير األسمى لتنسان ،بمعنى تأمين حيات
2

األخالقية والفكرية.

1

. Georges H.Sabine( 1973), Thomas L. thorson – Ahistory of political Theory, - Fourith Edition2

Hinsdale, hinois.P.105
بالروين ،محمد محمد (  . )2006مصدر سابا،ص46
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1

مقومات النظام السياسي عند أرسطو:

 .1الدسررتور ،و ررو القواعررد العامررة الترري تحرردد اختصاصررات الهيئررات الحانمررة وعلررى أرسررها الحكومررة
صاحبة اختصاص ممارسة السيادة في الدولة.
 .2السريادة ،وواضرا أنر يقصرد بهرا حرا ممارسرة السررلطة السياسرية ،رل ري مرن حرا األمرة كمرا فرري
الديمقراطيات ،أم مقصورة على أقلية معينة ،أم أنها محصورة في شخص الحانم الفرد؟.
 .3الطبقرة الحانمررة الترري يمثلهرا مررن يمارسررون السرلطة فرري الدولررة والخصرائص النميررة والنوعيررة ألفرراد
ذع الطبقة .
الديمقراطية عند أرسطو:
من جهة أخر

ير أرسطو أن الديمقراطية ال تتعلا بعدد من يسا مون فري السرلطة  ،برل

ال بد من األخذ باالعتبار نوعيرة الحرانمين .وفري نظررع أن مرا يميرز االوليغارشرية عرن الديمقراطيرة
و الغنى والفقر ،ففي كل مرة يحكم فيها األغنياا ،ولو كانوا أنثرية ،يكون الحكم اوليغارشياً وفي
كل مرة يحكم فيها الفقراا وان كانوا أقلية  ،يكون الحكم ديمقراطياً.

2

يرك ررز عل ررى أ مي ررة حك ررم الق ررانون و ررو ال ررذي يحق ررا التر روازن م ررن حي ررل المس رراواة ف رري الحق رروق
السياسررية ،والمشرراركة فرري ممارسررة الحكررم ،وتحقيررا قرردر مررن االعترردال فرري توزيررع الثررروات ،وصروالً
إل ررى االس ررتقرار السياس رري .فكر ررة أرس ررطو ع ررن حك ررم الق ررانون أص رربحت واح رردة م ررن دعام ررات الفك ررر
السياسر رري خر ررالل القر رررون الوسر ررطى .ومر ررا ازلر ررت األس ر ر

األخر ررر التر رري وضر ررعها لتحقير ررا الت ر روازن

واالستقرار من أ م الموضوعات التي تناولها وما زال يتناولها علماا السياسة بالدراسة والبحل.

العدالة عند أرسطو:

1
2

تنيرع ،مصباح  .مصدر سابا،ص.216
بريلو  ،مارسيل وجورج ليسكي (  .)1986تاريخ األفكار السياسية  .بيروت .األ لية للنشر والتوزيع،ص.64
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يص ررف العدال ررة بأنه ررا أرق ررى جمي ررع الص ررفات الت رري تحوز ررا ال ررنف

( الش ررجاعة والعف ررة والنر رررم

والشررهامة) وتقررع فرري مجررال األخررالق لنونهررا جررزااً جو ري راً مررن الفضرريلة عموم راً .ومررع ذل ر فرران
للعدال ررة أيض ررا مظهر ر اًر نوعير راً يجعله ررا تق ررع ض ررمن مج ررال السياس ررة عب ررر مب رردأ العالق ررات الص ررحيحة
والمتس رراوية ب ررين الن ررا  .وأن العدال ررة السياس ررية ممكن ررة فق ررط ب ررين األعض رراا األحر ررار والمتس رراوين
اجتماعي راً ،و رردفها النهررائي ررو تررأمين القناعررة أو السرريادة المطلقررة .مررا يريررد أرسررطو أن يكررون ل ر
الرجحان إنما و " دستور" قائم على " الطبقة الوسطى" ،التي ير فيها بأنها التي تؤمن استقرار
الدولة وتظل مخلصة للقوانين ،وال تعمل من اجل مصرلحتها وحرد ا ،برل مرن اجرل مصرلحة جميرع
المحكومين ،وأنها الطبقة المؤ لة سلفاً على ر
نحو ممتاز إلدارة الشؤون العامة.
خالصررة القررول :كرران أرسررطو مجرردداً فرري المررنه والفكررر السياسرري اليونرراني ،بررل ان ر قررد سرربا
فالسفة العصر الحديل فري وضرع أصرول نظريرة الحكرم الدسرتوري ،ونظريرة الصرراع برين الطبقرات
على أس

اقتصادية واجتماعية وال ينعدم تأثيرع في فلسفاتهم ألبت  .كما وبفضل ما قدم أرسرطو

مررن أس ر

منهاجي ر فرري بحررل الظررا رة السياسررية ،بلررح علررم السياسررة حررد االسررتقالل عررن العلرروم

األخررر  .وبفضررل بحوث ر المبتن ررة تطررور الفكررر السياسرري حتررى بلررح تررأثيرع المسررتمر فرري العصررر
الحديل.

الفصل الرابع
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الفكر السياسي في العصور الوسطى
المبحث األول
الفكر المسيحي في العصور الوسطى
مقدمة
برردأت الديانررة المسرريحية فرري االنتشررار فرري أوروبررا فرري الوقررت الررذي كانررت في ر اإلمبراطوريررة
الرومانية في أوج عظمتها ،وقد بدأ تأثير رذع الديانرة فري النرواحي الدينيرة واالجتماعيرة فقرط ،ولرم
تعطي ا تماما للنواحي السياسية ،وانتشرت المسيحية بين صفوف الطبقة الردنيا فري المجتمرع التري
أمنت بها كنتيجة منطقية لمناداة ذع الديانة بمبدأ المساواة بين كل النا  ،ومع مرور الوقت وفري
بداية انهيار اإلمبراطورية الرومانية بدأت المسيحية باالنتشار بين كافة الطبقرات .ومرع ذلر بقيرت
تأثير الديانة المسيحية بعيدا عن الحياة السياسية نتيجة إليمان أباا الننيسة األول بضرورة إطاعة
الحانم تنفيذا لوصية السيد المسيا علي السالم" دع لقيصر لقيصر وما هلل هلل"
بقرر رري الوضرر ررع كرر ررذل الرر ررى ان اعتر ر رررف اإلمب ارطرر ررور قسر ر ررطنطين بالمس ر رريحية كديانر ر ررة رسر ر ررمية
لتمبراطوريررة ،حيررل برردأت ررذع الديانررة باالزد ررار وأصرربحت الديانررة الوحيرردة المسررموح بهررا وتخلررت
الدولة عن نظرية حرية العقيدة التي كانت سائدة في بداية ظهور الننيسة ،وتزايد دور الننيسة مع
ض ررعف اإلمبراطوري ررة وتن رراقص س ررلطة األب رراطرة بحي ررل أص رربحت س ررلطة الننيس ررة موازي ررة لسر رلطة
اإلمبراطورية.

ازدواج السلطة" ونظرية السيفين"
جراات المسريحية محركرة دينيرة لهرا نظامهرا المسررتقل عرن الدولرة ،وكانرت ري المسرئولة عررن
النرواحي الروحيررة وتسررعى لتخلرريص االنسرران مررن الخطيئررة ،وكانررت تنظررر للدولررة كمؤسسررة مسررتقلة
تس ررتمد س ررلطتها م ررن هللا مم ررا يعن رري خض رروع الننيس ررة لس ررلطتها .وطرح ررت الننيس ررة فكر ررة " الر روالا
المررزدوج" والترري ترردور حررول وجرروب خضرروع المسرريحي لنرروع مررن الروالا المررزدوج انطالقررا مررن ازدواج
طبيعت  ،فاإلنسان يتنون مرن روح وجسرد ،والرروح تتوجر برالوالا نحرو خالقهرا والرذي تظهرر سرلطت
في األر

من خالل الننيسة ،أما الجسد فيتوجر بوالئر الرى السرلطة الدنيويرة ممثلرة فري الحكومرة

اإلمبراطوريررة .وانطالق ررا م ررن ررذع األطروح ررة اص رربا الن ررا
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يطيعوا هللا وسلطت ممثلة في الننيسة ،واما ان يطيعوا الحرانم أو اإلمب ارطرور 1.وظهررت اثرر ذلر
نظرية السيفين أو ازدواج السلطة على أسا

وجود نوعين من الوظائف بالمجتمع.

 -1وظائف خاصة بالقيم الروحية والخلقية وتتوال ا الننيسة وتراقبها.
 -2وظائف تتعلا بالمحافظة على األمن والنظام وتحقيا العدالة وتتوال ا الحكومة.

مفكري الفكر المسيحي في العصور الوسطى.
القديس أوغسطين(354م).
عبر القدي

2

عن معظم أفكارع في مجلدع الضخم الذي اسماع " مدينة هللا" city of God

نظرته للدولة
تحدل القدي
األولى :دولة األر

عن نوعين من الدول
والتي تتمثل في الدوافع الدنيوية وتستهدف التسلط والتمل .

الثانية :دولة هللا و ي التي تستخدم السالم والخالص الروحي.
نظام الحكم:
اعتقرد القردي

أوغسررطين بران الدولررة الحقرة رري التري تقروم علررى المسرحية ،وقررال بأنر إذا مررا

اعتنقت الديانة المسحية فرأن الننيسرة سرتنون ري الحانمرة وتنرون الدولرة حينئرذ دولرة الننيسرة فري
الوقت و ي القادرة على تحقيا العدالة.
وتبنى القدي

فكرة وحدة األمم المسيحية الدولة العالمية من خالل قيام إمبراطوريرة مسريحية
3

عالمية يسود ا العدل والسالم.

القديس توماس األكويني()1225-1274
يعتبر توما

من أشرهر الفالسرفة السياسريين فري العصرور الوسرطى ،وقرد حراول الجمرع برين

النظريررة السياسررية القديمررة مثررل نظريررات أرسررطو وبررين التيررارات المسرريحية الرومانيررة الترري تسررتمد
أصولها مما جاا في اإلنجيل وكتابات القديسين األوائل.
نظرته للدولة ونظام الحكم:
1
2
3

سباين ،مرجع سابا ص .267
محمد ط بدوي( ،) 1979فلسفة العصور الوسطى ،وكالة المطبوعات ،النويت باالشت ار مع دار العلم بيروت ،ص .38
على عبد القادر ،مذكرة الفكر السياسي في العصور الوسطى ،جامعة القا رة ،د.ن ،ص .14
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اعتب ررر توم ررا

ب ررأن نالر ر

رردف أخالق رري للحكوم ررة ،ويج ررب ان تمت ررد لتش ررمل إرض رراا هللا

وسررتنون ررذع مهمررة رجررال الننيسررة فرري المقررام األول .وتعمررل ررذع الحكومررة علررى إسررعاد النررا
وتحقيررا السررالم وحفررظ النظررام ويسررتوجب ان تنررون السررلطة محرردودة ،وان الحكررم أمان ر فرري عنررا
الجماعررة والحررانم معررذور فرري كررل مررا يفعل ر ألن ر يسررتمد سررلطت مررن هللا ويسررا م فرري الخيررر العررام
وبهذا يرف

توما

الثورة على الحانم.1

نظرته للقانون:
أند توما

على مبدأ سيادة القانون وقدسيت وان سلط القرانون أصريلة وكامنرة و ري ليسرت

مررن صررنع االنسرران .وقررد قسررم الق روانين الررى أربعررة ق روانين أحرردا ما أنسرراني و ررو القررانون الوضررعي
وثالثة أخر ال يتداخل االنسان فيها و ي.
 -1القانون األزلي ( األبدي)
 -2القانون الطبيعي.
 -3القانون اإللهي.2

1

محمد فتا هللا الخطيب ،مصدر سابا ،ص88
Barry, norman- an introduction to modern political theory the macmillun press ltd. London.

2

1981.p25
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المبحث الثاني
الفكر السياسي اإلسالمي -العربي.
مقدمة:
يجد المتتبع لدراسة تاريخ الفكر العربي اإلسالمي أن نا أنثر من تسمية واحدة لهذا الفكر.
وعنررد الوقرروف علررى أ ررم ررذع التسررميات نجررد أن نررا ثــالث تس ـميات تنتمــي إلــى ثــالث مــدارس
فكرية:
المدرسة الفكرية األولى التي تسميه بالفكر اإلسالمي :تر أن الفكر العربي اإلسالمي روة فكرر
وبناا على ذل فران رذا
يقوم على انصهار جميع األقوام ومن ضمنهم العرب في بوتقة اإلسالم.
ً
الفكررر ررو فكررر إسررالمي .ومررن أ ررم رواد ررذع المدرسررة :احمررد أمررين وسرريد أميررر علرري وأبررا األعلررى
وآخ ررين .ررذا باإلضررافة إلررى عرردد مررن

المررودودي وجمررال الرردين األفغرراني ومحمررد ضررياا ال رري
1

المستشرقين من أمثال كب وكوليوم وبروكلمان وغير م.

المدرسة الفكرية الثانية والتي تسميه بالفكر العربي :فمنها تنطلا من الفكرة التي تقرول أن الفكرر
العربرري نشررأ وترعرررع وازد ررر فرري بيئررة ومنررا عربرري ،وان الرسررالة اإلسررالمية قررد خاطبررت أول مررن
خاطبررت العرررب ،ثررم أنهررا جرراات بلغررة العرررب وعلررى صرروررة مثلررى للثقافررة العربيرة .يضرراف إلررى كررل
ذل أن كل من أسرهم فري رذا الفكرر لرم يكرن األسرا

فير المروطن ،وانمرا البيئرة الفكريرة التري نبرح

فيها وعلي فمن كل من نبح في البيئة العربيرة رو عربري ثقافرة وفكر اًر .ومرن نرا جراات التسرمية "
الفكر العربي" وحسب .وتضم ذع المدرسة بين ما تضم كال من  :عيد الررحمن النروانبي ،سراطع
الحصري ،جوستاف لوبون وفيليب حتى وآخرين.

2

1

يقول أحد أنصار ذع المدرسة و و ضياا الدين الري  ":إن المسلمين قد فكروا فعال في السياسة وكونوا لهرم نظريرات عنهرا تمثرل ثرروة

عظيمة القيمة ،جديرة بالعناية والدراسة ،تضا ي ما أنتجت أوروبا في بع

عصور ا ال از ية .بل أن مرن برين رذع النظريرات مرا لرم تصرل

أوروبررا إلررى معرفت ر إال بعررد أن قطعررت شرروطا طررويال فرري طريررا التطررور .انظررر :ضررياا ال رري  ،محمررد (  .)1979النظريررات السياسررية
2

اإلسالمية .دار الترال .د.م ،ص.4
زكي محمد ،فاضل (  )1976الفكر السياسي العربي اإلسالمي  .دار الحرية .بغداد ،ص.15
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المدرسة الثالثة هـي "الفكـر العربـي اإلسـالمي" :ترر

رذع المدرسرة أن الفكرر العربري اإلسرالمي،

و فكر يمتد إلى ر
زمن بعيد ،وأن يرتبط بالجزيرة العربية بالرذات ،التري نزحرت منهرا أقردم الموجرات
البشرية في التاريخ .
تنون ررت خ ررالل ررذع الفتر ررة الزمني ررة الطويل ررة الثقاف ررة العربي ررة وقيمه ررا الخاص ررة ب ررالنظرة إل ررى الن ررون
واإلنسران والحيراة .ثرم جراات الرسرالة اإلسرالمية لتصرهر العررب فري فكرر وعقيردة واحردة ،ولتحفررز م
من

على تحمل مسؤولياتهم في نشر ا والعمل مع كل من تفاعل وانصهر في ثقافتها ،على أسا

المساواة واألخوة اإلسالمية واإلنسانية.وعلى ذا النحو أصبا رذا الفكرر ،عربيراً فري إطرارع األول،
واسالميا في إطار الثاني وانسانيا فري إطرارع الثالرل .و رذا مرا يجعلر أن يكرون فكر ار عربيرا إسرالميا
محمرود العقراد وأنرور الجنردي

إنسانيا .ومن بين ما تضمهم ذع المدرسة :محمد كرد علري وعبرا
وآخرون .

تأسيس راً علررى مررا تقرردم فررمن تسررمية الفكررر الررذي نحررن بصررددع بر ر " الفكــر العربــي اإلســـالمي"
يجعل منها تسمية جامعة وشاملة ودقيقة ،و ي السمية التي أخذنا بها في دراستنا ذع.

إسهامات الفكر اإلسالمي في العالم:
 .1النقلــة فــي المعرفــة :كانررت المعرفررة تسررتمد مررن الح روا

والعقررل ،وكانررت تسرريطر عليهررا الخ ارفررات

واألسرراطير والع ارفررة والجررن ،والعقررل يغلررب علي ر الجانررب الفلسررفي ،والفيلسرروف يشررطا بعقل ر دون
ض روابط ،وانتشرررت مقولررة ( العقررول السرربعة :أي كررل عقررل يفرري

علررى مررا يلي ر حتررى يصررل إلررى

العقل السابع " درجة النمال" .فجاا اإلسالم وقرر أن المعرفة نتوصل إليها بثالل وسائل :الروحي
و و أشرفها وأصدقها ،والعقل ،والح  .والوحي يسيطر على العقل والح

ال يضل وال يخطئ.

 .2النقلة فـي العقيـدة :مرن العقيردة السرلبية التري كانرت تعتمرد الحجرر والحيروان والشرجر كمعبرود ،إلرى
العقيدة االيجابية الصحيحة عن اإلل والنون والحياة واإلنسان و ي عقيدة التوحيد.
 .3النقلة في األخالق :كانت األخالق قبل اإلسالم تعتبر أن الحياة المادية ي كل شيا بما تحوي
من شهوات وملذات ،أو أن الحياة خيال وليست حقيقة وعلى اإلنسران أن يعترزل مرا فيهرا مرن مترع
وشهوات فجاا اإلسالم وخلص النون من دن

المادية وشطحات الفالسفة بضابط أخالقي عظيم

حدد معايير وقيم األخالق وحدد مكانة الدنيا ومكانة ا خرة وفا أس
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 .4النقلة في التشريع :كان " التشريع الروماني" و أرقى التشريعات التي وصل إليها اإلنسان ،و و
غير منطقي في معظم نصوص

إلى أن جاا اإلسالم بتشرريع للفررد والجماعرة والدولرة واالقتصراد

ونظررام الحكررم ،و ررذا التش رريع يلبرري حاجررة اإلنسرران دومررا .ولقررد أثبتررت الوقررائع وتطررورات الحيرراة أن
اإلنسر ررانية مهمر ررا بلغرررت مرررن درجر ررات التقر رردم والنمر ررال ،فمنه ررا ال ترتقررري بتش ر رريعاتها إلر ررى المسر ررتو
التشريعي الذي جاا ب اإلسالم بل ي تعمل وباستحياا على األخذ بكرل مرا جراا بر اإلسرالم فري
ذا الشأن.
فرري ررذا اإلطررار نررود اإلشررارة إلررى أن المفكررين الغرربيين نظررروا إلررى المفكررين المسررلمين علررى
أنهم رواد األخالق والفكر الفلسفي ،ولننهم لم يكن لهم باع طويل في مجال الفكر السياسي .و ذا
خاطئ تماما وال يمثل الحقيقة على اإلطالق إذ أن األوروبيين في القرن السراد

عشرر والسرابع

عشررر كررانوا يجهلررون تمامررا خصررائص أو طبيعررة الفكررر السياسرري عنررد المسررلمين وكررانوا يعطررون
أحكاما مسبقة ضد المسلمين تذ ب إلى أن المسلمين لم تنن لديهم رؤية واضحة للفكر السياسي،
1

وأن دينهم وثقافتهم كانت تخلوان من أي فكر سياسي.

مصادر الفكر السياسي اإلسالمي العربي:
إن مصادر الفكر السياسي العربي اإلسالمي ،تبدو للو لة األولى متناملة في مضمونها ،قادرة
على استيعاب كل ما يمكن أن يصل إلير عقرل اإلنسران مرن تطرور جديرد ،واذا مرا تناولنرا بالبحرل
راا إلعررادة بنرراا الرروعي العربرري اإلسررالمي
والتنقيررب نجررد ا كررذل  ،وابعررد مررن ذلر نجررد ا تشرركل وعر ً
راا للتشرركيل الترراريخي للفكررر الغربرري المهرريمن اليرروم .وعلررى ذل ر تقسررم مصررادر الفكررر
بالررذات ،ووعر ً

السياسي العربي اإلسالمي الى مصادر مباشرة ،مصادر غير المباشرة.
أوالً :المصادر المباشرة

 .1القـران الكــريم :ممررا ال شر فير أن هللا عررز وجررل أنررزل القرران النرريم ليكررون دسررتو اًر لألمررة ،و دايررة
للخلررا ،وبر ان راً علررى صرردق نبرروة الرسررول ورسررالت  ،وحجررة قائمررة إلررى يرروم الرردين ،ومعج رزة خالرردة
تتحد األجيال واألمم على مر األزمان .ذا النتاب استطاع تغيير قلوب وعقرول تابعير  ،واحيراا
األمة التي تتمس ب من الجهل والضياع وجعلها مصدر إشعاع فكري.
1

األنصرراري ،بررن شررام(  .)1971السرريرة النبويررة .ج .1تحقيررا مصررطفى السررقا وآخرررون .دار إحيرراا الت ررال العربرري .بيررروت ،ص ص

 356ر .362

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 84

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

لقد برين القرران النرريم فري قواعردع عالقرة الحرانم برالمحكوم ،وخالصرة مرا ترذكرع ا يرات القرآنيرة فري
ذا المجال خمسة مبادئ ي:

يت ِ
ِ
َّللا َيـأممرر ِبامل َع مـد ِل َو ِ
اإل مح َس ِ
ـاء ِذي املرقمرَبـى
ـان َ ِوِا َ
 .1العدل :فقد صرحت ا يات القرآنية بقول تعالى"إ َّن َّ َ ر
ويمنهى ع ِن امل َفح َش ِ
ظ رك مم َل َعَّل رك مم َت َذ َّكررو َن" .سورة النحل،آية( .)90
اء َوامل رممن َك ِر َواملَب مغ ِي َي ِع ر
م
ََ َ َ
اورهم ِفي األَم ِر َفِإ َذا ع َزمت َف َتوَّكل عَلـى َّ ِ
َّللا
َ مَ َ م َ
 .2الشورى :فقد أمر بها القران النريم ،فقال تعالى"َ :و َش ِ م ر م
م
ِ
َّللا ري ِح ُّب امل رم َت َو ِكلِين" .سورة آل عمران آية (.)159
إ َّن َّ َ

 .3أن يتج الحانم نحو اإلصالح ،والعمل على مصلحة المسلمين.
 .4التع رراون ب ررين الح ررانم والمحك رروم والتع رراون ب ررين الم ررؤمنين بعض ررهم م ررع بعر ر

ل ررذا ق ررال تع ررالى":

الت مق َوى َوالَ َت َع َاورنوما َعَلى ِ
َوَت َع َاورنوما َعَلى امل ِ
بر َو َّ
اإل مثمِ َوامل رع مد َوان"  .سورة المائدة آية ()2

 .5حمايررة المجتمررع مررن الرذائررل وحمايررة األم روال واألنف ر

واألع ر ار

والرردين ،وذل ر بمقامررة الحرردود،

واالنتصاف من الظالم للمظلوم.
في ذا الخصوص فمن القرآن النريم لم يعرال تفاصريل نظرام الدولرة اإلسرالمية ،ولرم يتنراول
بالبحررل الرردقيا أسرراليب الحكررم فيهررا .فالتش رريع لررم يعررر

نظامررا معينررا لشرركل الخالفررة ملنيررة أم

جمهوريررة ولررم يضررع أسرراليب وطرررق تنظرريم السررلطات فيهررا ولررم يشررر لقواعررد اختيررار الحررانم س رواا
باالنتخاب أو بالوصاية أو بالوراثة .لقد اشتمل القران على مبادئ عامة ووضع صيح واسعة تتر
ألصررحاب الشررأن أمررر تنظيمهررا ،بمررا يتناسررب وتطررور العصررور لتسررتطيع مسررايرة الصررالا العررام.
فالشريعة ال تتغير وانما الذي يتغير األعراف التي يوافا علماا المسرلمين علرى تعرديلها ،فالمبرادئ
العامررة الثابت رة واألوليررة ال تتبرردل وال تتغيررر و رري تشررمل العرردل والشررور والمسرراواة .فهررذع المب رادئ
والرردعائم العامررة تمثررل أسررا

النظريررات السياسررة فرري اإلسررالم ،و رري كفيلررة بمقامررة نظررام سياسرري

صالا يعمل للمصلحة العامة.
كذل

لم تنن خطوط الدولة المرسومة في القرآن النريم ي خطروط دولرة مدينرة City State

كتل ر الترري أشرراد وتمس ر بهررا اإلغريررا القرردامى ،ولررم تنررن ررذع الخطرروط خطرروط الدولررة القوميررة
 National-Stateالمحررددة تاريخررا واقليمررا وثقافررة ولغررة  ،كمررا لررم تنررن خطرروط ررذع الدولررة رري
خطوط اإلمبراطورية التي تتسع فروق األقراليم وال تعتررف بالحردود الن اإلمبراطوريرة كران يتزعمهرا
إمبراطور دنيوي بحكم بالبطش والسالح ،إنما كانت الخطوط متجر مباشررة إلرى رسرم دولرة عالميرة
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يسررود ا اإلخرراا والررود والمحبررة ،وتلتررزم الق روانين بررالقوانين اإللهيررة ،وترردعم مبررادئ األخررالق وتقرريم
1

المساواة الحقيقية بين النا .

 .2السنة النبوية  :تعتبر السرنة النبويرة أصرل رام مرن أصرول التشرريع اإلسرالمي  ،فهري شرارحة
ومكمل ررة للقر رران النر رريم ،وموض ررحة لر ر  ،ل ررذا فاإلم ررام الش ررافعي ل ررم يفص ررلها ع ررن النت رراب ف رري البي رران
لألحكررام الشرررعية ،واعتبر ررا رري والنترراب نوع راً مررن االسررتدالل بهررا أص رالً واحررداً ،وأطلررا عليهمررا
(النص) ،ولقد قال الشاطبي فري رذا المقرام" :وال ينبغري فري االسرتنباط مرن القرران االقتصرار علير
دون النظر في شرح وبيان و و السنة" .بدأت الدولة اإلسالمية نشاطها في المدينرة المنرورة ،بعرد
أن تناملت أركانها .فقد وجد الشرعب اإلسرالمي إقليمرا يسرتقر علير  ،ووجرد السرلطة الحكوميرة التري
تتولى شؤون  .وبدأ ذا المجتمع السياسي " المجتمع اإلسالمي فري المدينرة " حياتر الفعليرة وأخرذ
يؤدي وظائف  ،ويحول المبادئ النظرية إلى أعمال ،بعد أن استقر في موطنر الجديرد  ،وضرم إلير
عناصر جديدة ،واسرتنمل حريتر وسريادت  .فوجردت الدولرة اإلسرالمية األولرى حريرة كاملرة السريادة،
ووضعت المبادئ األساسية للتشريع اإلسرالمي ،ولرم تنرن نرا أيرة وظيفرة مرن وظرائف الدولرة إال
قامت بها على أس ر وقواعد مقررة.
فقد قامت الدولة اإلسالمية في المدينة بتنظيم الدفاع ،واعداد األداة لتنفيذ العدل بين النا  ،ونشر
العلم ،وجبايرة المرال ،وعقرد المعا ردات ،وايفراد السرفارات .وكران النبري صرلى هللا علير وسرلم رئيسراً
لهررذع الدولررة ،كمررا ك ران فرري نف ر

الوقررت نبي راً ورس روالً .وقررد أوجررد الرسررول علي ر السررالم الررروح الت ري

تسرريطر علررى الحيرراة السياسررية ،وأقررام النمرروذج القرردوة والقيررا  ،فكانررت فتررة النبرروة فرري نظررر الترراريخ
اإلسالمي مرحلة " تأسي ".وسار الخلفاا الراشدون على د الرسرول ومبادئر  ،فرازد رت الدولرة،
واتسع سلطانها .ثم بدأ الخلفاا من بني أمي وبني العبرا

يخرجرون عرن رذع المبرادئ شريئاً فشريئاً

حتى أصبا الحكم اإلسالمي فري أواخرر الدولرة العباسرية ولري

فير مرن مبرادئ اإلسرالم إال بعر

مظا رع.
ثانياً  :المصادر التبعية.
 .1اإلجمــاع :ررو اتفرراق المجتهرردين مررن األمررة اإلسررالمية مررن العصررور بعررد النبرري علي ر السررالم علررى
حك ررم ش رررعي ف رري أم ررر م ررن األم ررور العملي ررة .واإلجم رراع ررو المص رردر الثال ررل م ررن مص ررادر الفك ررر
1

عبد المعطي محمد ،علي(  .)1998فلسفة السياسة بين الفكرين اإلسالمي والغربي ،مصدر سابا،ص280
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اإلسررالمي .و ررو حجررة قاطعررة لررم يتنررازع فرري ذلر احررد مررن المسررلمين اللهررم إال بعر

مررن ال يعتررد

بخالفهررم مررن المعتزلررة والشرريعة واألماميررة والخروارج وأدلررة حجيررة اإلجمرراع كثيررة منهررا قولر تعررالى":
َّ
َّ
صرل
ومن يشاقا َّ
الرسول من ب ْعد مرا تبريَّن لر اْلهرد ويتب ْرع غ ْيرر سربيل اْلم ْرؤمنين نوَلر مرا ترولى ون ْ
اات مصيرا" .سرورة النسراا ،أيرة ( .)115وقرول الرسرول علير السرالم " :إن هللا ال يجمرع
جهَّنم وس ْ
أمترري إال علررى ررد " .أخرج ر اإلمررامين أحمررد والترمررذي .وقول ر أيضررا ":إن أمترري ال تجتمررع علررى

ضاللة .أخرج ابن ماج في الفق .
 .2القياس :و بيان حكم أمر غيرر منصروص علرى حكمر بملحاقر برأمر معلروم حكمر برالنص علير
في النتاب أو السنة .و نال دالئل ومواضع عديدة في النتاب والسنة واإلجماع على العمرل بهرذا
األمر.
 .3االستحســان :يقصررد بر قطررع المسررألة عررن نظائر ررا .فهررو عكر

القيررا

الررذي ررو إلحرراق المسررألة

بنظائر ررا فرري الحكررم .واعتبررر االستحسرران مصرردر مررن مصررادر الفق ر المعتب ررة ألن ر لرري
بقيا

إال اخررذ

أو بديل آخر.

 .4العرف :و ما اعتاد النا

وساروا علير فري أمرور حيراتهم ومعرامالتهم مرن قرول أو فعرل أو ترر ،

ويسررمى أيضررا بالعررادة علررى رأي كثيررر مررن الفقهرراا .وبعضررهم يجعررل العررادة ،و رري األمررر المتنرررر،
أعم من العرف ،فكل عرف عادة ،ولري

كرل عرادة عرفراً .وللعررف سرند قروي مرن النصروص ،فقرد

قال الرسول " :ما رآع المسلمون حسناً فهو عند هللا حسن" .ففي ذا داللة واضرحة علرى أن األمرر
الذي يجري النا

أمر حسن.
على اعتبارع من األمور الحسنة فهو في حقيقت ٌ

 .5االستصحاب :و الحكم على الشيا بالحال التي كان عليها من قبل ،حتى يقوم دليل علرى تغيرر
تل الحال .ويعتبر االستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إلي المجتهد لمعرفة حكم ما عر

ل.

 .6االستصالح أو المصالح المرسلة و ي كما عرفها اإلمام الغزالي جلرب المصرلحة ودفرع المضررة،
أي المحافظة على مقصود الشرع من الخلا بالمحافظة علرى الضررورات الخمر  :الردين ،الرنف ،
العقل ،النسل ،والمال.
 .7مــذهب الصــحابي :و ررو مررن لقرري النبرري وآمررن بر والزم ر زمنررا طررويال ،وأخررذ عنر الحررديل والعلررم،
كالخلفاا الراشدين وابن عبا
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 .8شــرع مــن قبلنــا :و رري األحكررام الترري شرررعها هللا تعررالى لمررن سرربقنا مررن األمررم وانزلهررا علررى أنبيائ ر
ورسل لتبليغها لت األمم
ثانيا :المصادر غير المباشرة:
و رري المصررادر الترري ال تعررال الظررا رة السياسررية باألصررالة ،وانمررا تعررر

لهررا فرري سررياق آخررر،

كجزا من ظا رة عامة سواا كانت فقهية أم تاريخية أم فلسفية أم لغوية الخ .وأ مها:
 .1تفاسير القران وشرح الحديل
 .2كتب الفق

وأصولها .

 .3خطب الخلفاا الراشدين وعهود م غالى األمراا والوالة
 .4كتررب الترراريخ ،وتنقسررم إلررى أنرواع أربعررة فرري تعلقهررا بالظررا رة السياسررية ،و رري :كتررب الترراريخ العررام،
كتب التاريخ السياسي للدول ،تاريخ النظم السياسية والحكام ،وتاريخ المؤسسات خصوصاً مؤسسة
الو ازرة.
 .5كتب األدب الشعبي أو السير الشعبية وسير العلماا والصالحين.
 .6كتب التعريفات ومعاجم اللغة.
مهمررا تعرردد مصررادر الفكررر السياسرري العربرري اإلسررالمي ،إال أن األصررل والمعررين الررذي يرفررد كررل
السواقي الفكرية الصحيحة ما  :القران وسنة المصطفى  ،وسيبقيان كذل حترى يررل هللا األر
ومررا عليهررا لررذا ال بررد مررن العررودة للنش رأة ،والعمررل علررى ربط ر روحيررا بهررذين المصرردرين ،ألنهمررا
يجليان الحقيقة ،وينقيان المدركات اإلنسانية من كل شائبة ،ويبعدان عنهما كل غمو

.

الفكر السياسي العربي اإلسالمي ثوابت ومرتكزات.
إن الفكر السياسي العربي اإلسالمي قائم على ثوابت ال تتغير وال تتبدل ،وتعد بمثابة منطلقات
أنثررر غنررى علررى مسررتو التنظيررر الفكررري ،وأقرررب للواقررع علررى المسررتو الحضرراري ،وأنفررذ حكمررة
واحاطرة علررى مسرتو المواقررف العمليرة مررن المردخل االخت ازلرري الرذي يقلررص االجتمراع البشررري إلررى
الوجود السياسي للجماعة كمرا رو الحرال فري الفكرر اليونراني القرديم ،وكرذل مرن المردخل األحرادي
الررذي اختررزل السياسررة فرري القرروة وربطهررا بالدولررة شرركال وسرروغ لهررا مجرراال حيويراً مسررتقال تسررتقي منر
شررعيتها ،وتفرضررها مرن خررالل سرريادتها علرى الجماعررة كمررا رو الحررال فرري اخرتالق أسررطورة الدولررة
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القومية في الفكر األوروبي الحديل ،خاصة المثالية األلمانيرة فري القررن التسرع عشرر وتحققهرا فري
الحركة النازية في القرن العشرين.

1

المالحظ أن الفكر السياسي العربي اإلسالمي يميل بفضل ثوابت إلرى االعتردال فري حرين يميرل
الفكررر ا خررر إلررى االسررتعالا ،ومررا بررين االعترردال واالسررتعالا شرروط واسررع مررن الفروارق ،ممررا يجعررل
ذا الفكر ،عنوانا للواقعية التي يطما إليها اإلنسان .
أوالً :ثوابت في المبادئ الفكرية
قررام نظررام الحكررم فرري اإلسررالم علررى ثوابررت ومبررادئ جعلررت من ر خيررر نظررام عرفت ر البش ررية ،و ررذع
2

الثوابت ي:

 .1الحاكميـــة ع تعـــالى :يعنرري أن الحانميررة ال تنررون إال هلل  ،و رري مررن ابرررز خصررائص اإللو يررة،
ولي

ألحد من البشر أن يدعيها ،فالمشرع و هللا ،والمحلل و هللا ،والمحرم و هللا.

 .2السيادة لشرع هللا :ما دام نظام الحكم في اإلسالم  ،يقوم على شريعة هللا  ،فينبغري أن تنرون لر
السيادة ،بحيل تطبا الشريعة على النرا
يصا للنا

جميعرا ،حانمراً ومحكومراً فري كافرة شرؤون الحيراة  ،وال

أن يغيروا أو يبدلوا أحكامها ،أو يستمدوا أحكاما من سوا ا  ،وعندما يأخرذ المسرلمون

قوانين من غير م ،فمنهم يعتبرون خارجين عن الشرع.
 .3الســلطة لألمــة :علررى األمررة أن تختررار وكرريال عنهررا ،فرري تطبيررا أحكررام هللا وتنفيررذ ا ،و ررو الحررانم
الذي منحت سلطتها ،و ذا يعني أن الحكم فري اإلسرالم لري

فرديراً مطلقراً ،وانمرا يسرتند إلرى قاعردة

األمة التي تشكل بمجموعها سلطة المراقبة والتقويم في الدولة اإلسالمية .
 .4لألمــة حــاكم واحــد :يحرررص اإلسررالم أن يكررون المسرلمون امررة واحرردة  ،فهررم امررة الوحرردة ،لهررم رب
واحد ،وشريعة واحردة ،ونظرام واحرد ،مهمرا تعرددت أجناسرهم ولغراتهم لرذا أوجرب اإلسرالم أن يكرون
لألمة حانم واحد ،و و رئي

الدولة أو خليفة المسلمين ،ويساعدع معاونوع وأجهزة الدولرة التنفيذيرة

والتشريعية والقضائية والمالية.

1

الهزايمررة ،محمررد عررو

(  )2007الفكررر السياسرري العربرري اإلسررالمي ،د ارسررة فرري الجانررب األيرردلوجي الجررزا األول ،دار الحامررد للنشررر

والتوزيع ،عمان.ص 129

2

 .المصدر ذات  ،ص130
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 .5الشورى :تعني تبادل المسلمين الرأي ،في األمور والقضرايا التري لرم يررد فيهرا نرص ،وتبرادل ا راا
ضروري ،حترى يسرتطيعوا الخرروج بررأي واحرد ،بعرد ترداول ا راا األخرر  ،يحقرا المصرلحة العامرة
للمسلمين ،ويجنبهم الوقوع بأي مخاطر.
ثانياً :مرتكزات النظام السياسي اإلسالمي العربي.
يقرروم النظررام السياسرري للفكررر السياسرري العربرري اإلسررالمي علررى عرردة مرتن رزات ودعررائم يسررتند
عليها ،ويتفرد بها عن بقيرة التيرارات الفكريرة التري اجتاحرت العرالم منرذ القردم وحترى وقتنرا رذا ،وان
االختالل بأي مرتنز يؤدي إلى ر
خلل تام في مسريرة األمرة اإلسرالمية لرذا فمرا علرى الحرانم المسرلم
إال مراعاتها ليستقيم ب المل ويصيب رضى رعيت و ذع المرتنزات.1
 .1العدل :يقصد بهذع الخاصية تنفيذ حكم هللا طبقرا لمرا جراات بر النصروص القرآنيرة ،والعردل أسرا
نظررام اإلس ررالم وغايتر ر المقص ررودة سر رواا ب ررين المس ررامين أم بي ررنهم وب ررين األع ررداا ،ألن الع رردل قر روام
الحياة ،و و أسا

المل  ،والظلم سبيل خراب المدنيات وزوال السلطان.

 .2الطاعـــة :تعنرري قبررول األوامررر والتوجيهررات الصررادرة مررن الحررانم المسررلم فيمررا لرري

في ر معصررية

وااللتزام بها ،باعتبرارع وكريال عرن األمرة فري تردبير أمور را ورعايتهرا ومصرالحها فري الردنيا وا خررة.
والطاعرررة نر ررا طاعر ررة واعيرررة مب ر ررأة مر ررن أي مصر ررلحة أو منفعر ررة وأساس ر رها حر رررص الط ر ررفين حر ررانم
ومحكومين على إرضاا هللا وتحقيا مصالا العباد .
 .3المســاواة :جرراا اإلسررالم بالمسرراواة كصررفة جديرردة لررم تعهرردع حيرراة البشررية مررن قبررل ،فقررد دعررا الرردين
اإلسالمي من يوم األول إلى المساواة الناملة ،الحرا برين اإلنسران وأخير اإلنسران ،كمرا دعرا إلرى
نبذ النبرياا واالستعالا.
 .4الحريــة :أن أسررا

صررالح الحكررم وقرروة الدولررة ورقرري األمررة الحريررة ،ففيهررا تصرران ك ارمررة اإلنسرران

وتزد ر القيم والفضائل ،وتتفتا القرائا والعبقرية ،وترعرى الحقروق ،وينتشرر العردل ،وتعرم السرعادة.
ذع الحريرة قرد طالرب بهرا اإلسرالم فري وقرت كانرت البشررية تررزح تحرت عبوديرة التقليرد فري العقيردة
واإليمان ،علما أن ذع الحرية وفا منه اإلسالم ليست مطلقة .
إن ثوابر ر ررت الفكر ر ررر السياسر ر رري العربر ر رري اإلسر ر ررالمي س ر ر رواا كانر ر ررت فر ر رري المبر ر ررادئ أو المرتن ر ر رزات أو
الخصائص،ال تعني الجمود ورف
1

ما و جديد على الساحة الفكرية ،بل يعني قيا

ذا الجديرد

 .الخنساا  ،سلمى (  . )1988تاريخ الفكر السياسي في العصور القديمة والوسطى.ط .1د.م  .د .ن  ،ص160
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بهررذع الثوابررت ،وقبررول مررا تطبررا علير

ررذع الثوابررت ،ورفر

البرراقي .و ررذا فرري واقررع األمررر يجعررل

للفكر السياسي العربي اإلسالمي مكانت على الساحة الفكرية تتجلى في كون ميزاناً لبقيرة األفكرار
والتيارات الفكرية األخر  .ذع المكانرة انتسربت مرن عردة سرواقي ،فري مقردمتها مصرادر رذا الفكرر
المقدس ررة ك ررالقرآن والس ررنة النبوي ررة ،وم ررا ق ررام بر ر أولئر ر ال ررذين تفرغر روا للبح ررل والتفكي ررر والتنظي ررر
والتأسي

لهذا الفكر ،وصوالً إلى مأسست بصورة علمية وفا انساق متناملة ومنهجية رصينة.

وسرروف نقرروم فيمررا يررأتي بررذكر نمرراذج مررن المفكررين السياسرريين اإلسررالميين الررذين قرردموا لنررا انسرراقاً
سياسية متناملة تعبر عن فكرة المجتمع اإلسالمي كل في عصرع الخاص وظروف المحددة .وقد
اخترنا في ذا الصدد أربع مفكرين ،كانت لها إسهامات عميقة وواسعة في ذا الفكر ،رم شرهاب
الدين بن أبي الربيع باعتبارع أول من وضعوا األس

المنهجية للفكر السياسي العربري اإلسرالمي،

إلى جانب كالً من الفارابي وابن رشد وابن خلدون.

أعالم الفكر السياسي العربي اإلسالمي
شهاب الدين ين أبي الربيع ( 733ـ 842م)
يعتبررر كثيررر مررن النترراب أن ابررن الربيررع ررو ارئررد الفكررر السياسرري اإلسررالمي األول باعتبررارع
صاحب كتاب (سلو المال في تدبير الممال  )1الرذي تنلرم فير عرن السياسرة واألخرالق بأس ر
رلوب
معمر ررا ،ممر ررا يظهر ررر واسر ررع خبرت ر ر ومعرفت ر ر بعلمر رري السياسر ررة واألخر ررالق ،واطالع ر ر علر ررى الفكر ررر
اإلسالمي.
نظرته للدولة والمجتمع:
والمسرركن والجمرراع والعررالج،

يرر ابررن الربيررع أن اإلنسرران لمرا كرران مفتقر اًر إلررى الغرذاا واللبررا
ر
حينئذ إلى الصنائع والعلوم التري تعمرل بهرا رذع األشرياا ،ولمرا كران اإلنسران غيرر قرادر
فقد احتاج
علررى سررد حاجات ر الطبيعيررة ،وال يمكررن أن يسررد ررذع الحاجررات بنفس ر
1

لررذا اقتضررت تل ر الحاجررات

قردم ابرن الربيرع النتراب إلرى الخليفرة العباسري المعتصرم ،وقرد أعرردع بطريقرة مجدولرة مشرجرة قسرم إلرى أربعرة فصرول ،يتنراول أولهرا فلسررفة

الوج ررود عب ررر ل ررزوم أن يك ررون ن ررا أنبي رراا  ،والفص ررل الث رراني يتن رراول أحك ررام األخ ررالق وأقس ررامها ب ررين اإلنس رران والحير روان ب ررالفكر والتميي ررز

واألخرالق والفضررائل السياسرية ،والفصررل الثالرل يحرردد أصرناف السرريرة العقليرة الواجررب علرى اإلنسرران إتباعهرا والعمررل بهرا  ،والفصررل ال اربررع
بقسرم السياسرات ويحردد أنواعهرا  ،وأسررباب العمرران وكيفيرة ظهرور المرردن وخصرائص الحكومرة الصرالحة وأركرران الملر المتمثلرة فري الملر
والرعيررة والعرردل والترردبير  .حقررا النترراب واعررد د ارسررة فائقررة علي ر حامررد عبررد هللا ربيررع ونشررر فرري القررا رة عررام  ،1983كررذل حقق ر نرراجي
التنريترري ونش ررع فرري بغررداد عررام  . 1987انظررر :عبررد هللا ربيررع ،حامررد (  )2007مرردخل فرري د ارسررة الت ررال السياسرري اإلسررالمي .مكتبررة

الشروق الدولية .القا رة ،ص221
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إلررى بعضررهم ،ويتعرراونوا مررع بعضررهم الرربع

لتررؤدي دور ررا إلررى أن يجتمررع النررا

فرري المعررامالت

والعطاا ،مما يؤدي إلى وجود مجتمع ،و ذا المجتمرع اتخرذ المردن محرل إقامرة ،والمردن غردت بهرم
إلى قيام الدولة.
رأي ابررن الربيررع ،ررذا ،ذ ررب إلي ر قبل ر أفالطررون ،حيررل أر أن نشررأة الدولررة جرراات نتيجررة
معا لسد حاجاتهم الطبيعية ،وكذل يتفا مع سرقراط برالقول ذاتر  ،لنرن مرا ميرز ابرن

اجتماع النا

الربيررع أن ر قررام بضرربط وتنس رريا ررذع التصررورات الفكريررة بص رربغة دينيررة مزجهمررا معررا .وق ررال ":إن
اإلنسرران حي روان اجتمرراعي مرردني" و ررذا رأي قال ر أرسررطو مررن قبررل فرري كترراب ( السياسررة) ،ولنررن
الجديد عند ابن الربيع أن ذكر أن ذا الميرل االجتمراعي الطبيعري خلقر هللا فري اإلنسران ،أي انر
1

أضفى طابعا إلهيا على ذا الميل.
شكل الحكومة المدينة الفاضلة:

عندما انتهي ابن الربيع من تأسري

الدولرة أو المدينرة  ،أخرذ يتعرر

لنروع العقرل المردبر لهرا

والذي يقود ا ويحكمها ،وقد أر أن ال يمكرن أن تنشرأ دولرة بردون حرانم يردفع عنهرا األذ  ،ويرر
أن الحانم يجب أن يكون أفضل النا

و و احكمهم و نا يتفا مع رأي أفالطون.

وقد اختار ابن الربيع الشكل الحكومي و و الحكرم الرذي يعتمرد علرى حكرم الفررد الواحرد و رو الملر
عنر رردع .ولر ررم ير ررؤمن بر ررأن يكر ررون الحكر ررم ارسر ررتقراطياً ،كر ررذل لر ررم ير ررؤمن بر ررأن يكر ررون شر رركل الحكومر ررة
(اوليجاركيراً) معتمررداً علررى القلررة الفنيررة الترري تثررر علررى حسرراب الشررعب ،كمررا لررم يررؤمن بررأن يكررون
الحكررم( ديمقراطيرراً )يعترردي عل رى حكررم الشررعب كل ر  ،أو ( فوضرروياً )يعترردي علررى أ رواا وتجمعررات
2

الغوغائيين.

أركان الدولة عند ابن الربيع:
 .1الملــــــك :يق ر ررول أن هللا خ ر ررص المل ر ررو بكرامتر ر ر ومك ر ررن له ر ررم ف ر رري ب ر ررالدع ،فواج ر ررب عل ر ررى الرعي ر ررة
تعظيمهم،ويؤمن ابن الربيع بنظرية " التفوي

اإللهي للحكام" ،من خالل ما خصهم وتمكينهم من

أرض  ،واألمر بوجروب طاعتر  ،و أر أن الملر يجرب أن تتروافر فير سرتة عناصرر ،ري :األبروة،
الهمة النبيرة ،الرأي المتين ،المثابرة ،المال الجم ،األعوان الصادقون.
1

جالل شرف ،محمد وعلي عبد المعطي (  .)1978الفكر السياسي اإلسالمي .دار الجامعات المصرية .اإلسكندرية ،ص212

 .2المصدر نفس  ،ص 214
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 .2الرعيـــة :يررر ابررن الربيررع أن الرعيررة تقسررم إلررى سرربعة أقسررام رري :الز رراد ،الحكمرراا ،العلمرراا ،ذو
انساب ،أرباب الحروب ،عمار األسواق ،سكان القر .
 .3العــدل:يررر أن مكانررة العرردل كبي ررة ،مسررتدال علررى ذل ر اتفرراق األمررم وأطيررافهم علي ر علررى مختلررف
مذا بهم ،وقسم إلى ثالثة أقسام ي :ما يقوم ب العباد مرن حرا هللا علريهم كرالفرائ
بها ،وما يقدمون لر مرن حرا بعضرهم علرى بعر

ومرا يتعلرا

كتأديرة األمانرات وفعرل الخيرر ،ومرا يقومرون بر

من حقوق كتنفين موتا م وتربية األيتام وغير ا.
 .4التدبير :ا تم ابن الربيع بالتدبير ا تماما بالغا باعتبرارع رباطرا وواسرطة قويرة برين الحرانم والمحكروم
ويقوم التدبير على قواعد أربعة ي :حراسة الرعية ،وعمارة البلدان ،وتدبير الجند وتدبير األمروال،
ويررر أن المل ر ال بررد ل ر مررن اختيررار مررن يسرراعدع لترردبير شررؤون رعيت ر  ،فعلي ر مررا يلرري :اسررتوزار
الن ررفا ،استش ررارة األم ررين ،اإلسر ررار أل ررل الثق ررة ،االس ررتعانة ب رراألحرار ،التمسر ر بالعم ررال( الر روالة)
األخيار ،وتولية العلماا.
إلررى ذل ر

يضررع ابررن الربيررع خم ر

عشررر نصرريحة احت ارزيررة دعا ررا ب رر" األمرران" وذل ر لتفررادي

ال المل و ي :آفة المل سوا السيرة ،آفة الوزراا خبل السريرة ،آفة الجنرد مخالفرة القرادة ،آفرة
األمرراا مفارقررة الطاعررة ،آفررة الرعيررة ضررعف السياسررة ،آفررة العلمرراا حررب الرياسررة ،آفررة القضرراا شررع
الطمررع ،آف ررة الع رردل قل ررة ال ررورع ،آفررة الملر ر تض رراد الحم رراة ،آف ررة ال ررأي إض رراعة الح ررزم ،آف ررة الق رروي
استضعاف الخصم ،آفة المسجد عوائا القضاا ،آفة الحا انتقراص ا راا ،آفرة المرنعم قربا المرن،
1

آفة المذنب سوا الطن.

خالصة القول :من خالل استقراا المفا يم األساسية التي سيطرت على اإلطار الفكري البن
الربيررع نسررتطيع أن نحرردد أ ررم المرتن رزات الترري قررام عليهررا فك ررع ،والمتمثلررة فرري :القيررادة ،الس رلطة،
العدالة ،التدبر ،والسلو  .ذع المفا يم تبرز من ر
آن خر في إطار متنامرل حيرل كرل منهرا يقرود
إلى األخر  .فالقيرادة والسرلطة والتردبر ري أركران ثالثرة كرل منهرا يسرتند إلرى العنصررين ا خررين.
إن القيررادة رري سررلطة والسررلطة رري عالقررة تعبررر عررن تقابررل بررين حقرروق وواجبررات .وكررذل
العدالررة والسررلو وكيررف أنهمررا برردور ما وجهرران لحقيقررة واحرردة :السررلو

بررين

ررو تعامررل وارادة ،والعدال رة

ي اعتدال واتزان في ذل التعامل.
1االصبحي  ،احمد .)1999 ( .قرااة في تطور الفكر السياسي .ج .1دار البشير .عمان ،ص461
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الفارابي ( 874ـ 950م)
حياته:
كرران أبررو نصررر الفررارابي واسررع الثقافررة موسرروعي المعرفررة ،فلررم يرردع علمراً مررن العلرروم إال أحرراط
ب ر  ،وكرران ل ر قرردرة عجيبررة علررى تعلررم اللغررات ،حتررى قيررل أن ر أتقررن سرربعين لغررة وان كرران فرري ذل ر
مبالغة.
أنشأ مذ با فلسفيا متنامالً ،وكان يتقن الموسيقى وقيل أن اخترع آلة القانون .استفاد الفارابي
مرن كرل فكررة جراات بهررا الفلسرفة القديمررة ،حترى أصرربا مرن كبررار الفالسرفة الترري أنجبرتهم الحضررارة
العربية اإلسالمية فهو الذي أرسى قواعد فكرية سياسية اتخذت مرن الشرريعة اإلسرالمية وتعاليمهرا
منطلقا رئيسيا.يجمع كثير من الفالسفة على أن الفارابي أول الفالسفة النبار في اإلسرالم ،وعررف
بأن فيلسوف المسلمين وأقربهم إلى فهم فلسفة أرسطو ليلقب بر " المعلم الثاني" بعد أرسرطو المعلرم
األول.
مذهبه وفلسفته:
و أول من حمل المنطا اليوناني تاماً منظمراً إلرى العررب .وقرد أعجرب بأرسرطو فشررح كتبر
المنطقية وعلا عليها فاظهر غمضها وكشف سر ا وقرب متناولها وجمع ما يحتاج إلي منها في
كتررب صررحيحة العبررارة لطيفررة اإلشررارة منبهررة علررى مررا أغفل ر الننرردي وغي ررع مررن صررناعة التحليررل
وأنحرراا التعلرريم  .وقررد عرردع ابررن خلرردون مررن أنررابر الفالسررفة فرري الملررة اإلسررالمية وأشررهر م .وتبرررز
مكانة الفارابي الصحيحة في أن ما من فكرة فري تراريخ الفلسرفة اإلسرالمية إال ويوجرد جرذور ا عنرد
الفارابي1.وكان غر

الفارابي ،شأن غيرع من الفالسفة ،أن يحيط بجميع العلوم .ويظهر أن كران

عالماً بالرياضيات بارعاً وطبيباً ال بأ

بر  .وكترب كرذل فري العلروم الخفيرة ،كمرا كران إلرى جانرب

رذا موسرريقياً متفننراً نردين لر بررأ م رسررالة عرن نظريررة الموسرريقى الشررقية ،وكران يوقررع علررى المز ررر
ويؤلف األلحان ،وال يزال دراويش المولوية يحفظون أغاني قديمة تنسب إلي .

2

1
2

فرو  ،عمر (  .)1966الفكر العربي .دار العلم للماليين  .بيروت ،ص170

بريل ،أو جي  .د .ت .ابن خلدون  .دائرة المعارف اإلسالمية .د.ن ،.ص.406
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نظرته للمجتمع ونشأة الدولة:
اعتب ررر الف ررارابي ال ررنف

اإلنس ررانية كص ررورة كامل ررة لفع ررل العق ررل الفع ررال ،وانه ررا أرق ررى الص ررور

األرضررية و ري أفررا بررين العررالم السررماوي والعررالم األرضرري ،تررأتي درجررة وجود ررا بعررد العقررل الفعررال
مباش ررة ،ألنهررا أفضررل وجررود صرردر مررن ررذا العقررل .وقضررية الررنف

البش ررية بالنسرربة إلررى الفررارابي

تنمرن فري أنهرا تردر ذاتهرا وتردر المعقروالت الفارقرة .وان معرفرة الرنف
متحركة لذاتها وضابطة سلوكها ومنظمت بدليل أن النف

لرذاتها ولقردراتها كونر قرروة

ترنعم بفضريلة صرادرة عرن العقرل الفعرال

و رري أسررمى الفضررائل كلهررا .وي رربط الفررارابي الفضرريلة بالمعرفررة  ،فكمررا أن المعرفررة درجررات ولهررا
ارتقاا ا  ،كذل الفضيلة لها درجاتها وارتقاا ا  ،فال يمكن إذاً فهم ومعرفة الفضيلة إال من خالل
معرفتنا لذواتنا ولمقدرات النف

1

اإلنسانية ولقوا ا الفاعلة.

فرري كتاب ر " آراا أ ررل المدينررة الفاضررلة " أراد الفررارابي تنرروين مجتمررع فاضررل ودولررة مثاليررة ،
وذ ررب إلررى أن اإلنسرران اجتمرراعي بطبعر مررن جهررة ومضررطر إلررى االجتمرراع لالسررتعانة فرري تلبيررة
حاجات من جهة أخر

لذا لجأ بالفطرة إلرى االجتمراع لنيرل السرعادة عبرر إنشراا المجتمعرات .فري

ذا الخصوص يجب اإلشارة إلى أن الفارابي مذ ب أفالطرون وأرسرطو وابرن أبري الربيرع فري كرون
اإلنسرران اجتمرراعي بررالطبع ،ويحترراج إلررى معاونررة غي ررع لنرري يررتمكن مررن بلرروغ كمال ر  ،وأطلررا علررى
اإلنسان "الحيوان اإلنسي" أو "الحيوان المدني" ،والهدف الرئي

في اجتمراع اإلنسران رو تحصريل

النماليات التي تحقا ل السعادة.
شررب الفررارابي المدينررة الفاضررلة بالبرردن التررام الصررحيا الررذي تتعرراون أعضرراؤع كلهررا فرري تتمرريم
حياة الحيوان والحفاو عليها ،وأن نسربة رئري
وأعضاا البدن .وكذل

المدينرة إلرى المدينرة وأ لهرا كنسربة القلرب إلرى البردن

بشب الفارابي المدينة الفاضلة بالعرالم ويرر أن نسربة السربب األول ( هللا)

إلى سائر الموجودات كنسبة مل المدينة الفاضلة إلى سائر أجزائها ( طبقاتها وأ لها) .
قسررم الفررارابي المجتمعررات البشررية إلررى فئتررين :مجتمعررات كاملررة ومجتمعررات ناقصررة أو غيررر
كاملة ،ففي األولى يتحقا التعاون المتبادل على أنمرل وجر  ،و ري ثرالل م ارترب  :عظمرى ووسرط
وصغر  .فالمجتمعرات العظمرى ري اجتمراع العرالم كلر فري دولرة واحردة  ،والوسرطى ري اجتمراع
أمة في جزا من المعمورة ،والصغر
1

ي اجتماع أ ل مدينة في جزا من مسكن أمة .

شيكوني ،أنجلو (د.ن) أفالطون والفضيلة .ترجمة منير سبغيني .دار الجيل .بيروت ،ص118
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أمررا المجتمعررات غيررر الناملررة فهرري اجتمرراع أ ررل القريررة واجتمرراع أ ررل المحلررة والبيرروت .وأقررل
المجتمعات كماالً المجتمع المنزلي الذي يشمل أفراد أسرة واحدة.

أركان الدولة عند الفارابي:
 .1القائــد:

ررو الررذي يجررب أن تتروافر فير الشررروط  ،وعلررى ررذع الحالررة فمنر يكررون واحررداً مررن اثنررين

ما :أن يكرون نبيرا ولننر يسرتدر برالقول لقرد انتهرى عهرد األنبيراا ،أو يكرون حكيمرا وشرب الحكريم
والنبي ر إال أن النبي أعظم من غيرع ر بالفيلسوف ألنهما يحظيان باالتصال بالعقل الفعال.
 .2الرعيــة :يررر الفررارابي بهررا الرعيررة المتعاونررة الترري تررؤدي كررل مررا عليهررا كمررا تررؤدي أعضرراا الجسررم
1

وظائفها بانتظام وتسعى إلى تحقيا السعادة.
شكل الحكومة المدينة الفاضلة:

يرذ ب الفررارابي إلررى تصررنيف الحكومررات ( المرردن أو الرردول) ،حيررل يضررعها فرري ترتيررب خررا
تأتي في مقدمتها المدينة الفاضرلة ،وتتردرج فري الترتيرب حترى تصرل إلرى مرتبرة النوابرت والبهيميرين
و ذع المدن ي:

2

 .1المدينة الفاضلة :و ي الدولة التري تهردف إلرى تحقيرا سرعادة األفرراد والجماعرات ،وتعمرل كالنرائن
الحي ولنل عضو من أعضائ وظيفت ال يتعدا ا ،ولنل عضو أ مية ومسؤوليات المتدرجة والتري
تص ررل ف رري ح ررد ا األعل ررى مس ررؤولية الر ررئي

ال ررذي تن ررون وظيفتر ر التوجير ر والتربي ررة نح ررو الفض رريلة

والسعادة  .ويقوم أشخاصها بخدمة بعضهم بعضا لتحقيا السيادة المنشودة.
 .2المدينة الجاهلة  :ري المدينرة التري لرم يعررف أ لهرا السرعادة وال خطررت ببرالهم ،إن ارشردوا إليهرا
لم يقيمو ا ،وان ذكرت لهم لم يعتقدو ا ،ال يعرفون من الخيرات إال سالمة األبدان والتمتع باللذات
وما إلى ذل  ،فان حصلو ا كان لهم بها سعادة ،وان أخطأو ا كان لهم الشقاا.
 .3المدينــة الفاســقة :رري الترري عرررف أ لهررا مررا عرررف أ ررل المدينررة الفاضررلة مررن السررعادة ،ولنررنهم لررم
يعملوا بما عرفوا ،فهم يقولون ويعتقدون ولنتهم ال يعملون.
 .4المدينة المتبدلة :و ي التي كانت آراا أ لها وأفعالهم مطابقة راا أ ل المدينة الفاضلة وأفعالهم،
إال أنها تبدلت فدخلها الفساد في ا راا واألفعال.
1
2

 .الهزايمة ،محمد عو

(  )2007الفكر السياسي العربي اإلسالمي ،مصدر سابا ،ص230

فاخوري ،حنا وخليل الجر (  )1993تاريخ الفلسفة اإلسالمية .ج .2دار الجليل .بيروت .ص 143ر 150

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 96

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

 .5المدينة الضالة :ي المدينة التي تعتقد فري هللا والعقرل الفعرال آراا فاسردة  ،ويردعي رئيسرها األول
ضالال أن موحي إلي  ،فيخاف النا

ويغرر بهم بأقوال وأفعال .

 .6النوابــت :هــم أولئــك الررذين ينبت رون فرري المرردن كالشررو النابررت بررين الررزرع ،وأمثررالهم ( البهيميررون)
فهؤالا ليسوا مدنيين بل متوحشون.
المدينة الفاضلة وفا الفارابي قد تحققت تاريخياً في المدينة المنورة فهرو يرر أن مجتمعهرا مثرل
مجتمع المدينة الفاضلة ،فكان أ ل المدينة متعاونين فري السرراا والضرراا ،وكران مرن بيرنهم عضرو
واحررد رئرري

بشررخص الرسررول علي ر السررالم ،وكرران إلررى ج روارع فئررة و ررم الصررحابة الررذي يلتزمررون

بأوامرع ،وقد وجدت في ذل المجتمع فكرة الوحدة العضوية والترتيب في كل شيا.
إن الفارابي قد حاول في مدينت الفاضرلة أن يوفرا برين الفلسرفة اليونانيرة والمبرادئ اإلسرالمية ،وأن
يمزج بين أفكار أفالطونية وارسطوية واسالمية ،وكان يهدف من وراا ذل تحقيرا مجتمرع مثرالي،
فجاات نظريت السياسية صعبة التحقيا ،لبعد ا عن الواقع.
استقى الفارابي نظريات السياسية من البيئة اإلسالمية وما كان فيها من الدول والدويالت في
القرررن ال اربررع للهجررة :فالخالفررة العباسررية كانررت مدينررة فاضررلة كبررر  ،والدولررة البويهيررة كانررت مدينررة
فاضلة وسطى ،والدولة الحمدانية كانت مدينة فاضلة صغر  .والدولة الفاطمية والدولة اإلخشيدية
مثال كانت من مضادات الخالفة العباسة .إلى ذل

فمن الفارابي قد استقى الفكرة العامرة ( الدولرة

المثلى أو الفضلى ) من أفالطون على أن الموازنة بين كتاب السياسة ( الجمهوريرة ) ألفالطرون
وب ررين كت رراب آراا أ ررل المدين ررة الفاض ررلة للف ررارابي ترين ررا فروق ررا أساس ررية ف رري آراا الفيلس رروفين :قب ررول
الفرارابي بررثالل مرردن فاضرلة واقررار المرردن غيرر الفاضررلة فرري المجتمرع ( تررأث اًر بأرسررطو إلرى حررد مررا
وبواقع الحياة االجتماعية في أيام الفارابي إلى ر
حد كبير ) .وطبقرات المدينرة عنرد الفرارابي ال صرلة

لها بطبقات النا

في مدينة أفالطون  .والرئي

عند الفارابي غير الرئي

عند أفالطون.

1

رئاسة الدولة الفاضلة:
بخصروص م ارترب الدولرة ،فيبرين الفرارابي أن أعال ررا مرتبرة رو الررئي
يلريهم قروم فرري المرتبرة الثانيرة يعملررون أعمراال علرى حسررب أغر ار

ومرن يقربونر مرتبررة

رؤالا ،و لررم جر ار إلرى أن يصررل

إلى أدنى المراتب في السلم االجتماعي  ،إلى العمال والخدم الذين يخدمون وال يخدمون ،يأتمرون
1

فرو  ،عمر (  .)1966الفكر العربي ،مصدر سابا ،ص192
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وال ي ررأمرون  .ن ررا يظه ررر ت ررأثير أفالط ررون واض ررحاً ف رري كت رراب آراا أ ررل المدين ررة الفاض ررلة بالنس رربة
للطبقات االجتماعية ،مرع اخرتالف أن الفرارابي يجعرل للصرفات المكتسربة أثر اًر فري قردرات وامكاناتر
ومن ثم في تشكيل مركزع االجتماعي .
ي ررر الف ررارابي أن أس ررمى األعم ررال وأشر ررفها وأ مه ررا وظيف ررة الرياس ررة و رري مص رردر التنس رريا
والتنظرريم والتوجي ر للجميررع فرري المدينررة الفاضررلة ،ولررذل وضررع شررروطاً الختيررار ال ررئي  ،أ مهررا:
سالمة الجسد واألعضاا ،قوة الفهرم والرذانرة وجرودة التصرور لنرل مرا يقرال لر ويتلقراع ،حردة الفطنرة
وال ررذكاا ،حس ررن العب ررارة ،ح ررب العل ررم واالس ررتفادة ،التحل رري بالص رردق واألمان ررة والعدال ررة ،ق رروة اإلرادة،
القناعة ،تجنب الملذات الحسية.
وأوضا أن الحكمة والعكوف على التأمل والتفكير من أ م صفات الرئي  .وفي حالة تعرذر وجرود
مثل ذع الصفات في شرخص واحرد ،وتوفر را فري شخصرين أحرد ما حكريم والثراني تحقرا فير بقيرة
الشروط ،كانا معاً رئيسين في المدينة ،واذا تفرقت الصفات في نفر من النا

كانوا كلهم رؤسراا

على أن تنون الحكمة في شخص واحد .وان خلت المدينة من الفالسفة شارفت على االنهيار.
والطبقررات ينقلنررا إلررى نظريررة امررة اخترعهررا و ري

طرررح الفررارابي عررن الحكررم والدولررة وال ررئي

( نظرية التنازل عرن الحقروق) والتري تقروم علرى أسرا

تنرازل األفرراد عرن بعر

فري عقررد متفررا علير بسرربب حرراجتهم إلررى االجتمرراع والتعرراون مررع بعضررهم الرربع
ألحرد م و رو الررئي

حقروقهم طرائعين،
 ،ويكررون التنررازل

الرذي يسرعى إلرى تحقيرا سرعادتهم بفضرل تعراونهم معر  ،وبهرذا ربرط نظريتر

بالمثل األخالقية مرتبطة بالسياسة ،ونظريت قريبة من نظرية العقد االجتماعي ،األمر الرذي نروقن
ب أن الفارابي سبا بنظريت غيرع أمثال وبز ولرو وروسرو وغيرر م  ،والسربب أنر وضرع نظريتر
1

من خالل ممارست للسياسة عمليا ولم يصفها.

بهرذا نرر أن الفررارابي قرد تخطرى الفالسررفة اإلغريرا الررذين لرم يتجراوز مخططهررم نطراق تنظرريم
المدن ،فتصور اجتماع المعمورة في دولة واحدة وخرج بذل عن التقليرد اليونراني .فالفرارابي الرذي
اطلررع علررى نظريررات اإلغريررا فاسررتوعبها وتررأثر بررتراا الرررواقيين فهررذبها ،وآمررن باتجا ررات اإلسررالم
العالمية فعمل بها ،قد استطاع أن يرتفرع إلرى مسرتو أسرمى وينظرر إلرى النرون مرن ع ررل ويتصرور
إمكانية تحقيا مجتمع أممي كبير.
1فرو  ،عمر (  .)1966الفكر العربي ،مصدر سابا ،ص 228
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ابن ررشد (1126ـ 1198م)
حياته وفلسفته:

يمثل ابن رشد ذروة التفكير في العصور الوسطى ،ويعتبر أشرهر فالسرفة اإلسرالم وأعظمهرم
أثر اًر فرري التفكيررر األوروبرري ،حتررى أن أرسررطو لررم يشررغل العقررل األوروبرري كمررا شررغل ابررن رشررد .واذا
أنكر بعضنا أن يكون ابن رشرد أعظرم فري التفكيرر األوروبري أثر اًر مرن أرسرطو ،فمنر ال يسرتطيع أن
ينكررر أن أثررر أرسررطو فرري العقررل األوروبرري كرران فرري معظم ر نترراج شررروح ابررن رشررد علررى كتررب
أرسطو.
ابررن رشررد يعررد مررن أوسررع فالسررفة اإلسررالم قروالً فرري موضرروع مررا بعررد الطبيعررة ،وفرري صررلة الحكمررة
بالشريعة .لم يكتب لفيلسوف عربي أن يلعب الدور الذي لعب ابن رشد ،قاضي قرطبة ،في تراريخ
الفكر البشري العام  ،في أواخر الحقبة التي تعرف باسم العصور الوسطى في الغرب.
فما أن شاعت شروح لفلسفة أرسطو في األوساط الفلسفية والال وتية الالتينية في أوائل القرن
الثالل عشر ،حتى أقبل عليها كبار الفالسفة المدرسيين إقباال منقطع النظير ،لما آنسروع فيهرا مرن
أمانررة ودقررة .إال أن ررذا النجرراح لفلسررفة ابررن رشررد لررم يلبررل أن أثررار حفيظررة لفيررف مررن الفالسررفة
والال وتيين ممن لرم يسرح لهرم دخرول أرسرطو إلرى حلبرة النرزاع الفلسرفي الال روتي فري القررن الثالرل
عشررر مررن جهررة ،أو تأويررل الفالسررفة العرررب ألرسررطو ( ال سرريما تأويررل ابررن رشررد ل ر ) ،مررن جهررة
أخر .
كذا انقسم العلماا والفالسفة في ذع الحقبة قسمين :قسم تشبل بفلسفة أرسطو عامرة وبتأويرل
ابن رشد لها على وج الخصوص ،فعررف مرن جرراا ذلر ب ر " المدرسرة الرشردية الالتينيرة" ،وقسرم
ناصررب ررذع الفلسررفة ودعاتهررا أشررد العررداا .وقررد اسررتمرت الحرررب بررين ررذين الف رريقين سررجاالً حتررى
أواسط القرن السابع عشر.

1

1فخري ،ماجد (  .)1986ابن رشد  :فيلسوف قرطبة .ط .2المكتبة الشرقية .بيروت ،.ص.8
تتمثل محنة ابن رشد في التالي :كان الخليفة يعقوب المنصور محباً للعلماا ،فقرب إلي ابن رشد ،وعلت منزلت حترى أن ابرن رشرد كران

يخاطب األمير بكلمة " أتسمع يا أخي؟" ،و كذا كثر حسادع لد األمير وسعوا إلى النيل من عبرر بالوشراية برأن ابرن رشرد يجحرد برالقرآن،
ويعر

بالخالفة ويشطا بالفلسفة وعلروم المتقردمين بردال مرن الردين اإلسرالمي .اضرطر الخليفرة فيمرا بعرد إلرى االسرتماع لحسراد ابرن رشرد،

فقد نقلوا إلرى الخليفرة أن ابرن رشرد نعتر  ،بملر البربرر  ،فري كتابر الحيروان كمرا نعتروع بأنر أنكرر رال قروم عراد الرواردة ذكرر م فري القر ارن،
إلررى غيررر ذلر مررن ،إضررافة إلررى ذكررع أن الز ررة أحررد ا لهررة  .و كررذا عقررد مجلر

عررام لمحانمررة ابررن رشررد علررى آ ارئر ليجرررم ويحكررم علير

باإلقامة الجبرية واحراق كل كتب وحظر االشتغال بالفلسفة .لم تدم ذع الحالرة التري أصرابت ابرن رشرد طرويالً ،إذ أن الخليفرة لرم يلبرل أن

رضي عن  ،فعاد إلى قرطبة حيل توفي فيها ،لتطفئ بموت ابن رشرد آخرر شرعلة مرن الفلسرفة العربيرة التري أضراات العرالم العربري خرالل
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ا تم ابن رشد بوقائع عصرع السياسية واالجتماعية وطبا عليهرا المبرادئ والغايرات التري وجرد ا
سواا لد أفالطون أو لد أرسطو ،بل أن في ذا المجال يمكرن أن نقرول أنر مهرد السربيل البرن
خلدون الذي سيسرير بعيرداً فري رذا االتجراع منطلقرا مرن التجرارب الواقعيرة المعيشرية كري يسرتخلص
منها المبادئ والغايرات المتعلقرة بهرا .وأنر مرن براب المبالغرة القرول برأن ابرن رشرد يمثرل قطيعرة فري
الفكر السياسي العربي اإلسالمي .فقد كانوا من قبل
بينما و يعك

ينطلقون من الفكر السياسي بحثا عن الواقع

المسار فينطلا من الواقع إلى الفكر ،إذ أن المتمعن في آرائ السياسية يمكن أن

يالحررظ أن ر كرران يلخررص ررذع الفك ررة أو تل ر ألفالطررون وأرسررطو ،ثررم يبحررل لهررا عررن مثررال واقعرري
يسند ا ال العك

.

حاول ابرن رشرد أن يقردم لنرا قروالً فري السياسرة قائمراً علرى البر نرة العقليرة والتجربرة الواقعيرة فري
مواجهة ما كان سائدا من آداب سرلطانية وعلرم كرالم سياسري تسرودع األحكرام الجدليرة ،إضرافة إلرى
فلسفات سياسية منفصلة عن الوقائع العينية  ،فهو قياسا إلى الفارابي ر
خطا خطوة إلى األمرام فري اتجراع جعرل ا راا السياسرية التري يعبرر عنهرا الفيلسروف أنثرر قابليرة
للتطبيا الواقعي ،ورسم معرالم أوليرة للفصرل برين مدينرة هللا ومدينرة اإلنسران ،إال أنر لرم يقردر علرى
كسر تل الحلقة المعرفية التري ظرل " التردبير المردني" يردور بموجبهرا ضرمن التبعيرة بعلمري الرنف
1

واألخالق.

المدينة الفاضلة عند ابن رشد:
بشأن المدينة الفاضلة فعلى الرغم من أن ابن رشد حدد لنرا طبيعرة رذع المدينرة ،وبحرل فري
الشرررط الترري يجررب أن تت روافر فرري رئيسررها ،وقابررل بينهررا وبررين المرردن الضررالة  ،وأسسررها علررى مبرردأ
تقسيم العمل ونظر إلى السعادة باعتبار ا غايتهرا إال أنر فري كرل ذلر كران يجراري فالسرفة آخررين
مث ررل أفالط ررون وأرس ررطو والف ررارابي  ،أي أنر ر عل ررى ررذا المس ررتو بال ررذات ل ررم يك ررن مب رردعا لمف ررا يم
ومب ررادئ ونظري ررات جدي رردة ،غي ررر أن ذلر ر ال يعن رري أن ط ررابع اإلب ررداع واإلض ررافة يع رروز مس ررا مت
الفلسفية في تمثل إشكالية السياسرة ،فنقردع للتسرلط وتشرريح لر بوصرف ظرا رة وتمثلر للعالقرة برين

عرردة قرررون  ،ونقررل اليهررود وغيررر م مررن تالمررذة ابررن رشررد فلسررفت إلررى أوروبررا وقرراموا بترجمتهررا إلررى اللغررة الالتينيررة والعبرانيررة .للمزيررد ،انظرر:
الزين ،سميا (  )1992ابن رشد :آخر فالسفة العرب .مؤسسة دار البيان  .بيروت،ص11

 .1العليبي  ،فريد(  )2007رؤية ابن رشد السياسية .ط .1مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت ،ص319
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الجنسررين وانتصررارع للعرردل والحريررة فلسررفيا وعقررديا ،وتأنيرردع أحقيررة المدينررة الفاضررلة بتأديررب المرردن
الضالة إلجبار ا على السير في المجر اإلنساني ،يفصا عن آراا ال ينقصها الجدة .
وفا ذا فمن ابن رشد لم يكن معنياً في ذا الجانب من تفكيرع بتأسري

فلسرفة سياسرية بقردر

ما كان معنياً بتنظيم مبحل " التدبير المدني" باستحضار ما كان متيس اًر ل من مسا مات فلسفية
إغريقية وعربية  ،وفي معر

ذل إبداا رأي بخصوص ذع أو تل من القضايا المثارة.

المرأة عند ابن رشد
إن بعر

أطروحررات ابررن رشررد ال ترزال تتقرراطع مررع انشررغاالت عربيررة ار نررة ،مثررل موقف ر مررن

مسألة المرأة التي أر بأن النساا يمكن لهن أن يكن حكيمات وحانمرات ومحاربرات ،ونقردع للجرور
والتسررلط ودعوت ر إلررى التعامررل مررع الشررأن السياسرري بتفكر ررر ورويررة ،وتمجيرردع أل ميررة الفلسررفة كرري
يتحقررا نهررو

الدولررة ،وانتصررارع للفيلسرروف فرري مواجهررة المتنلمررين والفقهرراا ،بمررا يمثل ر ذل ر مررن

إعررالا لسررلطة البر رران علررى مررا عرردا ا مررن السررلطات الترري تتغررذ علررى الخطابررة والجرردل ،بررل أن
جانبا من تل األطروحات تتقراطع مرع انشرغاالت كونيرة ار نرة مثرل الردعوة إلرى انفتراح األمرم علرى
بعضها البع

وتأنيد وحدة الجن

البشري عبر قيمت العقلية ،و ي الدعوة التري تنشرف وتردافع

عن تعدد منابع المعرفة.
وفررا ررذا الطرررح فررمن ابررن رشررد لررم يكررن ملخررص للررنص ،وانمررا كرران مبرردعاً ومؤص رالً ألفكررارع
الخاصة بشأن القضايا المثارة ،في صلة بالهاج

االجتماعي والسياسي الذي أملى علي قول ما

قال ر بعبررارة ص رريحة حين راً ،والتلمرريا واإلشررارة أحيان راً أخررر  ،بررل أن صررمت إزاا بع ر

المشرركالت

كان يكفي لني ينطا بما يفكر في .
الخصائص الفكرية والفلسفية التي امتاز بها فكر ابن رشد السياسي:
أ .إن حلم في موقف من الفالسفة سراعد علرى خلرا عبقريتر  :اعتقرد ابرن رشرد أن صرحة الررأي تقروم
على الب ار ين التي تنصر ذل الررأي بقطرع النظرر عمرا إذا كران صراحب ذلر الررأي موافقراً لنرا فري
الملة ( الدين) أو محالفاً لنرا ،صرديقاً أو عردواً  .وبمرا أن اإلنسران الواحرد ال يسرتطيع أن يرأتي إلرى
جميع القضايا فيقيم الب ار ين عليها بنفسر قضرية قضرية ،أصربا مرن الواجرب أن يسرتفيد كرل مفكرر
من جهود المفكرين الذين سبقوع إذا كانت آراؤ م جارية على مقتضى الب ار ين الصحيحة.
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ب .اعتمادع العقل جعل آرااع وأحكام واضحة  :العقل المقصود عند ابن رشد و " إد ار المعقوالت"
أو " إد ار صور الموجودات .
ت .الجمع بين الظا ر والباطن من الوحي حل لنا مشكلة الصلة بين الجانب النظري والجانب العملي
من الحياة.الدين شيا والفلسفة شيا آخر .لي

الدين فلسفة ،وليست الفلسفة دينا  .ولنن رذا ال

يمنررع مررن أن يكررون فرري الرردين والفلسررفة أمررور تتفررا وأمررور تتفررارق ،موضررحا ان ر فرري حررال سررلوكنا
األمور التي تفترق أو تتناق

يجب حينئذ أن نلجأ إلى التأويل في الشرع.

ل .إن شرروح ابرن رشرد علرى كترب أرسرطو أدت إلرى عرداوة المسرلمين المعاصررين لر واتهامر بالزندقررة
والمروق من الدين ،بينما ي قد أطلقت العقل األوربي من عقال .
ي ررر اب ررن رش ررد أن المنط ررا ض ررروري قب ررل االش ررتغال بش رريا م ررن العل رروم .ورغ ررم أنر ر أعج ررب
بمنطرا أرسررطو إال أنر فرري علرم المنطررا " ال يخررج عمررا جراا بر الفرارابي وابررن سرينا مررن التصررور
والتحديل والبر ان والقيا  .ولم يضع ابن رشد " نظرية المعرفة" ،وان كان قرد عرر

لخصرائص

المعرفررة حينمررا قررال " إن مررن ال يعرررف الصررنعة ال يعرررف المصررنوع ،ومررن ال يعرررف المصررنوع ،ال
يعر رررف الصر ررانع" .وير ررر ابر ررن رشر ررد أن المعر ررارف قسر ررمان :المعر ررارف العامر ررة أو المعر ررارف األولر ررى
والمعارف الخاصة .فالمعارف العامة تنون معروفة بنفسها أو بمبرداا الررأي ثرم المعرارف الخاصرة
التي يعرفها النا

بالقيا  ،وتنون مشهورة شائعة من قبل اإلنسان عن غيرع.

ررذا كلر يرجررع التمييررز فير إلررى الررذوق أو ذوق الفطررة السررليمة الفائقة.وبشررأن نظررة ابررن رشررد
للمجتمع وطبقات  ،فقد أر أن النا

منهم من و طبقة خاصة وأخر عامة ،كما م عند جميرع

الفالسررفة .إال أن ابررن رشررد كرران أحسررن تقسرريما لتلر الطبقررات وأنثررر إنصررافا أل لهررا .ينقسررم النررا
قسمين صغي ار وكبي ار أو خاصة وجمهو ار غالبرا .أمرا الخاصرة فهرم أ رل البر ران مرن الفالسرفة ومرن
كان الواحد منهم خي ار من ألف أو من كان منهم فري العصرر الواحرد شرخص واحرد .وأمرا الجمهرور
الغالررب فطبقررات كثي ررة .ويررر أن الخاصررة مررن واجرربهم أن يعتقرردوا األمررور علررى حقائقهررا المبر نررة
عند م ولنن بينهم وبين أنفسهم ،والعامة يجب عليهم أن يعملوا بظا ر الشرع لتصرلا حيراتهم فري
الدنيا.
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ابن خلدون (1406-1332م)
حياته وفلسفته
يعتبر ابن خلدون ،فري رأي أغلرب البراحثين  ،مفكر اًر شرمولياً  ،وعالمراً موسروعياً ،يضرا ي فري
ذلر ر كب ررار مفك ررري اإلنس ررانية  .بح ررل اب ررن خل رردون ف رري جمي ررع أص ررناف العل رروم والمع ررارف ،الت رري
توصلت إليها البشرية ،وعرفت في عصرع  ،ودر المجتمع اإلنساني منذ نشوئ  ،وفسر الظوا ر
بمنه ر عقالنري فريرد ،وأنشرأ علرم العمرران ،وأسر

فلسرفة التراريخ ،وعلرم الدولرة .يحترل ابرن خلردون

مكانرة فريردة وخاصررة فري ترراريخ الفكرر السياسرري العربري اإلسرالمي فهررو مرن أنثررر المفكررين العرررب
أصالة وعمقا وموسوعية في ا تمامات التري شرملت التراريخ والسياسرة والفلسرفة والقرانون واالقتصراد
واالنثروبولوجيا واالجتماع ودراسة الحضرارات ،عرالوة علرى أنر

رو األب المؤسر

السياسي والحضاري الحرديل .فلرم يسربق أحرد مرن المفكررين إلرى وضرع قواعرد وأسر

لعلرم االجتمراع
منهجيرة علرم

العمران البشري واالجتماع اإلنساني .كما يعتبر ابن خلردون أول مرن نظرر إلرى الحضرارات ككرائن
حرري يتطررور ويتجرردد ويزد ررر ويصررل إلررى قمررة النضرروج ليبرردأ بعررد ذل ر رحلررة الشرريخوخة واالنحرردار
التدريجي ثم االنهيار فالموت.
امترراز ابررن خلرردون بسررعة اطالعر علررى مررا كتررب األقرردمون وعلررى أحروال البشررر ،وكرران قرراد اًر
على استع ار

ا راا ونقد ا ،دقيا المالحظة في أثناا ذل كل مع حريرة فري التفكيرر ،وانصراف

ألصررحاب ا راا المخالفررة ل أري ر  .ولقررد كرران الختبررارع الواسررع فرري الحيرراة السياسررية واإلداريررة وفرري
القضرراا ،إلررى جانررب أسررفارع النثي ررة المتراميررة بررين األنرردل

وشررمالي أفريقيررا وغربيهررا إلررى مصررر

اثر بالح في تنوين خصائص .
والحجاز والشامٌ ،
إن ابن خلدون مفكر متزن ال يميل مع الهو  ،بل تراع يقيد اسرتنتاجات كلهرا بمرا رو مشرا د
في االجتماع اإلنساني ،أو بما عرف أو بلغ من األحوال أو بما تضافرت علي األدلة.
لي

ابن خلدون فيلسوفا اجتماعيا فحسب ،بل و " عالم اجتماعي وواضع علم االجتمراع " علرى

أسس ر الحديث رة لررم يسرربق إلررى ذل ر أحررد .ثررم أن علمرراا االجتمرراع الررذين جررااوا بعرردع مررن الغ رربيين
أنفسهم كانوا دائما مقصرين عن في بع

النظريات االجتماعية أو غافلين تمام الغفلرة عرن عردد

من قوانين العمران التري اسرتخرجها رو فري القررن ال اربرع عشرر المريالدي .ولمرا أطرل القررن التاسرع
عشر الميالدي وانتشر علم االجتماع في أوروبا وأميركا أدر علمراا العصرر الحرديل قيمرة ا راا
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الصرائبة ودقررة القروانين الشرراملة وبعررد النظررر الثاقررب قرري مررا بسررط وسررجل ابررن خلرردون فرري مقدمتر
المشهورة " :مقدمة ابن خلدون".1
مررن المالحررظ أن بع ر

ق روانين ابررن خلرردون تنطبررا فرري زمن ر علررى غيررر العررالم اإلسررالمي

أيضراً ،وال ترزال تلر القروانين تصرردق قلرريالً أو كثير اًر علررى بيئررات عديرردة فرري أزمنررة مختلفررة .وعلررى
ذا ال يكون ابن خلدون أول فيلسوف اجتماعي في العررب والمسرلمين فحسرب ،وال رو مرن أنرابر
فالسررفة االجتمرراع فقررط ،بررل ررو أول علمرراا االجتمرراع بررمطالق وأعظمهررم إد ارن راً لحقررائا العم رران
األولى في تاريخ الفكر اإلنساني أجمع.2
اعتم رد ابررن خلرردون فرري مؤلفات ر المررنه العلمرري االسررتقرائي .و قررد كرران الترراريخ وفلسررفة الترراريخ
مح ررور فكر ررع ،ف رردر الوق ررائع والظر روا ر التاريخي ررة والسياس ررية واالجتماعي ررة د ارس ررة علمي ررة مح رراوالً
اس ررتنتاج القر روانين العلمي ررة الطبيعي ررة الت رري تحك ررم قي ررام ال رردول وزواله ررا .ك ررذل فق ررد ش رركلت الفلس ررفة
السياسرررية والفكر ررر السياسر رري محرررور ا تمامر ررات ابرررن خلر رردون ،نظ ر ر ار للواقر ررع المتقلر ررب ال ررذي عايش ر ر
وعاصرع ،وصنع  ،حيل برزت عوامل كان لها التأثير في حيات وفي تفكيرع و ي  :تأثير الوضع
العائلي ،نشأة وتجربة غنيتان جدا ،حوادل اجتماعية مؤثرة بشركل قروي ،انحطراط اجتمراعي وأزمرة
3

عامة على مستو الحضارة العربية اإلسالمية.
نظرته للمجتمع والدولة:

لعل النقاط السياسية البارزة فري فكرر ابرن خلردون وترداولتها األجيرال وأنردتها الوقرائع ،ري تلر
المتعلقررة بالدولررة ،وبررالمجتمع البشررري أو العم رران اإلنسرراني الررذي يشرركل مررادة الدولررة وكيانهررا ،وقررد
استطاع أن يبرز الما ية الحقيقية للدولة سواا في الممارسة العربية اإلسرالمية ،أو فري غير را مرن
الممارسررات والمتمثلررة فرري القرروة والقهررر واإلن رراع ،وذل ر لتحقيررا ذاتيتهررا و فررر

إرادتهررا علررى مررن

يعيشون في كنفها داخلياً  ،وخارجيا عبر مقاومة جميع القو التي تهدد كيانها واسرتقرار ا ،فكانرت
بذل السياسة بشكل عام

1
2
3
4

4

ي محور النظرية الخلدونية.

 .فرو  ،عمر (  .)1966الفكر العربي ،مصدر سابا ،ص425
 .فرو  ،عمر (  .)1966الفكر العربي ،مصدر سابا ،ص426

 .نصار  ،ناصيف (  . )1994الفكر الواقعي عند ابن خلدون  ،دار الطليعة للطباعة والنشر والتوزيع  ،بيروت ،ط ، 3ص171

 .تشررارلز برراتر وورل(  " )1989الدولررة والسررلطة فرري الفكررر السياسرري العربرري  ،فرري األمررة والدولررة واالنرردماج فرري الرروطن العربرري  ،مركررز د ارسررات

الوحدة العربية  ،بيروت ،ج،1

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

 89وما بعد ا.

صفحة 104

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

في اإلطار ذات فرمن ابرن خلردون يسرهب فري الحرديل عرن عمرر الدولرة وأطوار را حيرل يبرين
أن عصبية الدولة تتقلب في أربعرة أجيرال مرد كرل جيرل ثالثرون سرنة فيصربا عمرر العصربية فري
الدولة مائة وعشرين سنة قد تزيد قليال أو تنقص فليال.
ففري الجيــل األول يكررون أ ررل المدينررة أ رل بررداوة وخشرونة وبسررالة وشرجاعة فيكررون جررانبهم مر وبراً
والنا

لهم مغلوبين.

أما في الجيـل الثـاني فران الملر يتحرول برالترف مرن البرداوة إلرى الحضرارة فتنكسرر فري أ رل الدولرة
ق رروة العص رربية ،ولن ررنهم يت ررذكرون ش رريئا م ررن مج ررد م األول فيح رراولون التش ررب بأ ررل الجي ررل األول
ويدافعون عن دولتهم.
وفري الجيــل الثالــث يررنغم

أ ررل الدولرة فرري الترررف وينسرون عهررد البررداوة وترذ ب عصرربيتهم جملررة

ويعجررزون عررن المدافعررة وال يبقررى لهررم إال مظررا ر القرروة مررن الشررارة وركرروب الخيررل بررال فروسررية وال
شجاعة .عندئذ يحتاج صاحب الدولة إلى أن يستظهر بغير م .و كذا ينقر

الحسب ( مجد أ ل

الدولة) في الجيل الرابع.
ف رري ررذع األجي ررال األربع ررة م ررن عم ررر الحس ررب ف رري أ ررل الدول ررة تتقل ررب الدول ررة نفس ررها ف رري خمس ررة
أطوار،و ي:1
الطــــور األول :ط ررور الظف ررر واالس ررتيالا عل ررى الملر ر  ،ويك ررون أ ررل الدول ررة عص رربية واح رردة قوي ررة
يشتركون في انتساب المجد وجباية األموال وفي الحماية والمدافعة ،وال يستبد صاحب المل دون
أ ل عصبيت في شيا.
الطـــور الثـــاني :ط ررور االس ررتبداد واالنفر رراد بالملر ر ومدافع ررة المنافس ررين .ف رري ررذا الط ررور يص ررطنع
صاحب الدولة الموالي ويستنثر منهم استظها ار على أ ل عصربيت وعشريرت الرذين لهرم فري الملر
من الحا مثل ما ل  ،ثم يحاول أن يقر المل ( والية العهد) في نسل

و.

الطور الثالث :طور الفراغ والدعة لتحصيل ثمرات المل من التمتع بالترف واالسرتنثار مرن المرال
وتشييد الهيانل والمدن والتوسعة في الرزق على الجيوش والبطانة.
الطور الرابع :طور القنوع والمسالمة للخصوم وتقليد المل للماضرين مرن سرلف فري ظرا ر أمرور م
ظناً من أن بذل يستر ضعف عن عيون موالي وأنصارع.
1

فرو  ،عمر (  .)1966الفكر العربي ،مصدر سابا ،ص428
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الطور الخامس :طور اإلسراف والتبذير واالنصراف إلى الشهوات واصطناع بطانة السوا والغفلرة
عررن أمررور المملنررة ،فيقعررد جمهررور القرروم وكبررار الرعيررة عررن نصررة صرراحب الملر ويحقرردون علي ر
فيفسد جندع وجبايت ويختل أمرع ويزول ملن .
لقررد الحررظ ابررن خلرردون أن الحضررارات والرردول واألمررم تررأتي وتررذ ب وال ترردوم علررى حررال وتمررر
فرري دورة كاملررة مررن الصررعود والهبرروط ثررم الصررعود فررالهبوط مجرردداً .حرراول انتشرراف سررر صررعود
و بوط الحضارات وفهم قانون نشأتها وأسباب انتعاشها ومسببات انهيار ا وما و الثابت ومرا رو
المتغيررر فرري حركررة صررعود و برروط األمررم ؟ لقررد كرران ابررن خلرردون أول مررن طرررح مثررل ررذع األسررئلة
التاريخية والفكرية التي أصبحت الشغل الشاغل لنبار المفكرين في ذا العصرر الرذي شرهد بروط
وتفك دولة عظمى ي االتحاد السوفيتي وصعود وبروز الواليات المتحدة األميركية كممبراطوريرة
عظمى ووحيدة على الساحة الدولية في بداية القرن الواحد والعشرين.
كرران ابررن خلرردون معاص ر اًر وشررا داً أيضررا علررى أفررول شررم

الحضررارة اإلسررالمية فرري المشرررق

والمغرررب العربرري وت ارجررع الدولررة اإلسررالمية فرري األنرردل  .فقررد دب االنحررالل والضررعف فرري الدولررة
اإلسررالمية وتوالررت الن روارل والهجمررات ش ررقاً وغرب راً .فالمشرررق العربرري كرران رردفاً لهجمررات التتررار
المميتررة  ،كمررا كرران المغرررب العربرري مسرررحاً للص رراعات والحررروب الطاحنررة بررين األسررر الحانمررة
والتي أدت إلى خراب سياسي ودمار اجتماعي وجمود فكري غير مسبوق في التاريخ اإلسالمي.
طرح ابن خلدون السؤال المثيرر حرول أسرباب انهيرار الحضرارة العربيرة اإلسرالمية بعرد أن بلغرت
مرردا ا مررن العظمررة والمجررد والتوسررع .شررعر ابررن خلرردون بشرردة ان ر يعرريش أزمررة حضررارية وأخالقيررة
كبررر وان األوضرراع فرري عص ررع ليسررت طبيعيررة .الحررظ أن العلررة عميقررة والمشرركلة خطي ررة والخطررأ
فادح والدولرة اإلسرالمية تحتضرر وكران ال برد مرن التأمرل فري العلرة ود ارسرتها وتشخيصرها وتحليلهرا
تحليال معمقاً .و ذا ما قام ب ابن خلدون الذي وجرد أن مفتراح السرر يكمرن فري مفهروم الروازع مرن
ناحية ومفهوم العصبية من ناحية أخر .
ففرري نظ ررع اإلنسرران كررائن مجبررول علررى الخيررر والشررر معررا .فهررو مرردني بررالطبع ال يصررلا حيات ر
بر رردون العر رريش مر ررع غي ر ررع ،األمر ررر الر ررذي يفر ررر

علي ر ر التعر رراون .لنر ررن اإلنسر رران عر رردواني بطبع ر ر

أيضا ،وأناني بطبيعت ويميل إلى الظلرم والعردوان برين الحرين وا خرر .لرذل فران الطبيعرة اإلنسرانية
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تتطلب وجود سلطة وحكومة تحافظ على األمرن والنظرام واالسرتقرار وتعمرا مظرا ر األمرن وتعرزز
التعاون.
ت ررابع اب ررن خل رردون ررذع األح رردال ع ررن كث ررب وتع رررف إل ررى أحر روال المل ررو واألمر رراا والقبائ ررل
وشاركهم في الهموم واال تمامات والصرراعات والمرؤامرات التري لرم تنرن تتوقرف .كران ابرن خلردون
جررزااً ال يتجر أز مررن الواقررع المضررطرب وكرران يلررتقط كررل ذلر ببصررع ويدونر فرري وعير ويخزنر فرري
ذانرت  .فقد وجد الفساد منتش ار أينما ذ ب في ديرار اإلسرالم .ووجرد الغلبرة دائمرا ألصرحاب المرال
والسلطة ،والفقر مالزماً أل ل الفاقة .كان الحكم بالعدل صعباً ونراد ار بعرد أن اخرتلط البرر برالفجور
والطيررب بالخبيررل .لقررد أثرررت ررذع األوضرراع الشرراذة والمتأزمررة فرري تنوين ر الفكررري ونظريت ر حررول
الدولة اإلسالمية صعوداً و بوطرا فري المشررق والمغررب العربري واألنردل

حيرل عراش فتررة مهمرة

مررن حيات ر طالب راً للعلررم ومشرراركا فرري السياسررة ومتابعررا لألحرردال ومرردونا لالعت ارفررات ومؤلفررا لعرردة
كتب في الحساب والتاريخ والمنطا والتصوف والفق .
العصبية ونظام الحكم:
ير ابن خلدون أن العصبية تنون في أ ل النسب الواضا وفي من صا ر م أو انتسرب إلريهم
بالوالا أو الحلف .واألصل في العصبية القرابة مرن النسرب والرذي ال قيمرة لر  ،بنظرر ابرن خلردون،
إال إذا رفرردع اربررط مررن المصررلحة أو الج روار .ويبررين أن العصرربية إذا قويررت فرري الحضررر وظفرررت
بالرئاسة ثم زاد جا ها وسلطانها ومالها ،فمنها تطمع بما فوق الرئاسة وتطما إلى المل لالستبداد
بررالحكم والتمتررع بمررا لررديها مررن الجرراع والسررلطان والمررال .ررذا األمررر ال يتيسررر فرري البرردو( وفررا اب رن
خلدون) ،إذ الرئاسة فري البردو تنرون بالت ارضري ،وال ترضرى العصرائب أن يسرتبد بعضرها بربع

.

ثررم أن المررال ال يفيررد فرري الباديررة لفقرردان وجرروع الترررف فيهررا .عندئررذ يعررزم أصررحاب الرئاسررة علررى
االنتقال إلى الحضر.
وير ررذكر ابر ررن خلر رردون أن ر ر إذا كر رران مر ررع العصر رربية دعر رروة دينير ررة ،كمر ررا كر رران الشر ررأن فر رري صر رردر
اإلسررالم،كانت الدولررة اشررد قرروة وآثررا اًر فرري األر  .غبررر أن الرردين وحرردع ال ينشررئ دولررة ،بررل ال بررد
للدين نفس من عصبية حتى ينتشر ويستقر .وبما أن العرب خاصة أصعب األمم انقياداً بعضهم
لرربع للغلظررة واألنفررة والمنافسررة فقلمررا تجتمررع أ رواؤ م علررى واحررد مررنهم إال بصر ر
ربغة دينيررة .ثررم ررم
بعررد ذل ر أسرررع النررا
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الخالفررة أو اإلمامررة ،و رري النيابررة عررن صرراحب الشرررع ( محمررد رسررول هللا) فرري إقامررة أمررور الرردين
وأمور الدنيا معاً.
لقرد وجررد ابررن خلرردون ضرالت فرري مفهرروم العصرربية وتوسرع فرري الحررديل عنهررا ووجرد أنهررا معبررة عررن
خصوص ررية الواق ررع العرب رري واإلس ررالمي أنث ررر م ررن أي مفه رروم نظ ررري وتحليل رري آخ ررر .ورك ررز بش ر ر
ركل
خرراص علررى ثنائيررة ودورة البررداوة والحضررارة واعتقررد أن كررل شرريا ينطلررا مررن الصررحراا وكررل شرريا
يعود إلى الصحراا .فجميع أ ل المدن كانوا في السابا أ ل بداوة وريف.
يعتقرد ابرن خلردون أن العصرربية ري أ رم مصرردر قروة البردو والبرداوة وبرردونها يسرتحيل بنراا العمرران
والدولررة .لنررن االسررتقرار فرري المدينررة واالنفترراح والررتالقا تررؤدي كلهررا إلررى ت ارخرري العصرربية ومررن ث رم
االنحطاط الذي ال مفر من .
المعاني المختلفة لمفهوم العصبية عند ابن خلدون

1

.1

التماس األسري

.2

عالقة ذوي القربى

.10التجمع على حا

.3

روابط الدم

 .11الهوية واالنتماا

.4

النعرة القبلية

.5

الوالا للحلف القبلي

.9التعاضد

.12الدرع الواقي
.1االتحاد

.6

الرابطة

.14القدرة على المواجهة

.7

الجماعة

 .15التضامن المتبادل

.8

مؤلفات ابن خلدون
أ م كتب ابرن خلردون فري التراريخ رو كتابر المشرهور" العبرر فري ديروان المبتردأ والخبرر فري أيرام
العرب والعجم والبربر ومن عاصر م من ذوي السلطان األنبر" .وفي الجزا األول من ذا النتاب
نجررد " مقدم ررة ابررن خل رردون" الترري تحت رروي علررى خالص ررة أفكررارع وأ ررم انتشررافات النظري ررة وتجلياتر ر
1

 .عبد هللا ،عبد الخالا ( .)2006حكاية السياسة  .ط .1بيروت.مجد :المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،ص164
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الفكريررة والترري تصررل إلررى حررد اإللهررام والرررؤ فرري طبررائع البشررر وقواعررد السياسررة وطبيعررة العم رران
وثوابررت الحيرراة وقروانين الترراريخ وأحروال زمانر المضررطربة  .جرردير ذكررع أن المررؤر العررالمي أرنولررد
توينبي وصف مقدمة ابن خلدون بأنها أعظم مادة علمية في التاريخ وضع الفكر البشري.
نخلص إلى القول لنؤكد أن ابن خلدون قدم العديد مرن المسرا مات الفكريرة التري أسرهمت فري
فررتا الطريررا للتحلي ررل الموضرروعي للمجتمررع والسياس ررة .ومررن ن ررا فقررد اعتبررر ارئ ررد علررم االجتم رراع
والمؤس

األول ل  .كما اعتبر مجدد علم التاريخ وفي نف

أس ر ر موضرروعية .كررذل

الوقت فمنر أرسرى علرم السياسرة علرى

فقررد قرردم العديررد مررن اإلسررهامات فرري مجررال الفكررر السياسرري مررن خررالل

ا تمام بالظا رة االجتماعية .ويتميز بأن استطاع أن يبلور آرائ فري شركل نظريرات متناملرة مرن
أ مهررا مررا يعرررف بنظريررة المنررا فرري بحث ر أثررر الظررروف البيئيررة وكرران سررباقا فرري توضرريحها علررى
مونتسكيو الذي اشتهر بأن رائد االتجاع االيكولوجي في الغرب.
إلررى جانررب ذل ر مررا قدم ر ابررن خلرردون مررن " نظريررة العصرربية" الترري تعتبررر عم رالً ارئررداً فرري
مج ررال تحلي ررل النظ ررام السياس رري حي ررل جع ررل العص رربية المح ررور األساس رري ال ررذي دار حولر ر تحليلر ر
لألبعاد المختلفة للدولة ،وقد أصبحت دراسات في ذا الشأن ذات أ مية خاصة في دراسة القومية
في العصر الحديل على الرغم مرن اخرتالف وحردات التحليرل .كمرا كران سرباقاً علرى الد ارسرات فري
مجال الجيو ر بولتن

بتحليل ألطوار الدولة وتفسير حتمية وكيفية اتجاع الدول للتد ور.

استطاع ابن خلدون أن يقدم نظرية متناملة للخالفرة حللهرا علرى أسرا ر عقالنري ،فضرالً عرن
اعتبارع أ م من تناول الخالفة بالدراسة ،عالوة على أن تحليل للفرق بين الخالفة والمل وكيف تم
التحول إلى األخير يعد من اإلسهامات األساسية التي انفرد بها ابن خلدون.
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الفصل الخامس
الفكر السياسي في العصور

الحديثة.

مقدمة
تتمثررل ررذع الفتررة ببدايررة القرررن السرراد

عشررر المرريالدي والررذي جرراا بدايررة التحروالت فرري القررارة

األوروبية في كافة المجاالت ،وتمثل بداية عصر النهضة.
وفيما يلي نوجز أ م ذع التحوالت التي أصابت المجتمع األوروبي والتي تمثل بذات الوقرت نقطر
انطالق للفكر السياسي.
 - -1القضاا على فكرة ازدواج السلطة
 - -2ظهور الدول القومية واضمحالل النظام السياسي اإلقطاعي.
 - -3ظهور الحركات التحررية وبلورة مبدأ السيادة.
 - -4التقدم التننولوجي وزيادة اال تمام بالبحل العلمي
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المبحث األول
نيقوال مكيافيللي( 1469-1527م).
حتررى نهايررة القرررن ال اربررع عشررر بقرري الفكررر السياسرري يتسررم بتل ر المناقشررات الرردائرة فرري إطررار
ثنائيرة السرلطة الترري كانرت الننيسرة قررد طرحتهرا انطالقرا مررن القرول برأن العا ررل مسرئول عرن أعمررال
المجتمع المادية ،وأن البابا مسئول عن قيم األخالقية والروحيرة .وفري رذا المنحرى جراات أفكرار
القرردي

ترروم

األن ررويني ( )1224-1274كمررا ذكرن ررا سررالفا ،لتتح رردل عررن التوفي ررا بررين العق ررل

واإليمان ،وكان ال بد من انتظار النصف الثاني من القرن الخام

عشر لسماع صوت جديد في

التفكيررر السياسرري ررو نيق روال ميكررافيللي الررذي أعطانررا فرري كترراب "األميررر" صررورة جديرردة عررن الدولررة
المستقلة عن الننيسة.
يمث ررل ميك ررافيللي مرحل ررة متقدم ررة م ررن تفكي ررر عص ررر النهض ررة باتج رراع فه ررم ممارس ررة الس ررلطة ف رري
الدولررة .فهررذع األخيررة ب أرير  ،رري بنيررة عضرروية تخضررع لقروانين تطررور خاصررة ،وتجررد مبرراتهررا فرري
نجاحه ررا ف رري تحقي ررا غاياته ررا .والسياس ررة رري مف ررا يم للس ررلطة واإلمس ررا به ررا ،و رري أيضر راً س ررلو
إنسرراني يجررب أن يمررزج في ر الررد اا بررالقوة بحسررب مررا تقتضرري الظررروف .ويبتعررد ميكررافيللي عررن
المفهوم الديني للجماعة الدولية ،ألن المسيحية بشرت بقيم ال تتالقى مع متطلبات الدولة القوية.

الغاية تبرر الوسيلة عند ميكافيللي.
سيطرت فكرة الغاية أو الهدف على جميع أطروحات ونظريات ميكافيللي السياسية ،وكان يرر
بررأن الشررهر والنجرراح رري الغايررة الترري علررى األميررر السررعي لتحقيقهررا ،و ررو ال يهررتم بمررد أخالقيررة
الوسرريلة الترري يبتعهررا الحررانم لتحقيررا أ داف ر  ،وانمررا كرران يتسرراال عررن مررد مالئمررة ررذع الوسرريلة
لتحقيا أ داف المعنية .فميكافيللى يقول في كتراب األميرر برأن الحرانم إذا حراول توطيرد سرلطت أو
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توسرريع إمارت ر بغررزو دولررة أخررر فررمن ل ر الحررا فرري انتهرراج أي وسرريلة للوصررول الررى ررذع الغايررات
مهما كانت الوسيلة قاسية ،وأن أي وسيلة أو سبيل يتبع يعتبر مشروعا مهما كان طغيان .1

نظرة ميكافيللي للدولة
السمة األساسية للدولرة فهري السريادة والسرلطة التري ال يهرتم ميكرافيللي كثير اًر بالوسرائل الشررعية
أو األخالقيررة لحيازتهررا .و ررو يجسررد ررذع الدولررة بشررخص "األميررر" الررذي ال بررد ل ر مررن مواصررفات
معينررة كررالقوة ،والمقرردرة ،والحيويررة .فاسررتخدام الخررداع ،والقسرروة ،والحرررب ،رري اإلج ررااات العاديررة
لعمل األمير الذي علي أن يكرون "ثعلبراً وأسرداً" فري آن معراً لتحقيرا مصرلحة الدولرة .وتحقيرا رذع
المصررلحة يبرررر الوسررائل المسررتخدمة .و ررذع القاعرردة تطبررا ،كمررا يقررول ،لرري
الرردول يبعضررها الرربع

فقررط علررى عالقررات
لهررم قيمررة

 ،وانمررا أيض راً علررى الررروابط بررين األميررر ورعايرراع .والرعايررا لرري

كبر أمام قوة الدولة وعظمتها ،التي ال يجب أن يحد من سلطتها أي شيا وان كان مرن مصردر
سو وسيلة في خدمة الدولة ولي

روحي .فالدين لي

2

مرشداً لها أو قيداً من سلطانها

فن الحكم  :وفضائل األمير الناجح عند نيقوال ميكافيللي.
يخ ررص ميك ررافيللي الج ررزا األنب ررر م ررن كتاباتر ر سر رواا ف رري األمي ررر أو المطارح ررات لش رررح ص ررفات
األميررر النرراجا ،كمررا يقرردم لهررذا األميررر مجموعررة مررن النصررائا واإلرشررادات الترري علي ر السررير فرري
دا ا للحفاو على وحدة دولت وقوتها ،وضمان االستقرار فيها في المد الطويل.
من خالل متابعة كتابات يمكننا تحديد أ م ذع الفضائل وتقسيمها حسب المجال الخاص:
 -1من ناحية القيم العامة :فصل السياسية عن األخالق.
على األمير التخلص من األخالقيات التقليدية والبردع والقريم المسيحية،وخاصرة فيمرا يتعلرا
بالتواضع ،الرضو للحكام ،مع إق اررع بممكانية استخدام الدين كوسيلة لنسب الشعب فقط.
Machiavelli,the prince and the discourses, the modern library. New York.1950 p66
Louis Cavare : Droit international publicpasitif,T1, ed.pédone,paris,1967,p.40-42.
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 -2في مجال عالقات الداخلية وواجب نحو تحقيا األمن الداخلي:
ينصا األمير بأن يحاول الجمع بين كون طيب وشرير في نف
العمل على أن يخاف النا

الوقت ،وان علرى األميرر

ويحبون في ذات الوقت.

 -3في مجال الحياة االقتصادية وتحقيا الرفا ية للمواطنين:
على األمير أن يسعى لتحقيا العدالة االجتماعية وتوزيع الملنية بشكل عاد ،ألن األغلبية
سيؤدي بها الثورة.
 -4في مجال العالقات الدولية وتحقيا قوة الدولة في مواجهة ا خرين:
يجررب علررى األميررر النرراجا ان يررتعلم كيررف يررتخلص مررن عهررودع ووعررودع عنررد الحاجررة ،وأن
لألمير الحرية الناملة في اختيار الوسائل المناسبة لمواجهة األوضاع المتبدلرة فري السراحة
الدوليررة ،وينصررح برراللجوا للقرروة متررى كانررت ضرررورية ،وأن يكررون حاسررما فرري تعامل ر مررع
األعداا ،ورف

الحياد في العالقات الدولية.

 -5في مجال الحرب وتحقيا االنتصار على األعداا:
األميرر النراجا رو الرذي يعمرل علرى االحتفراو بجريش وطنري قروي ال يلجرأ للقروات إال حرين
الضرورة .وأن األمير الناجا و الذي يعد دولت لتنون في حالة استعداد دائم للحرب.

أهمية فكر نيقوال ميكافيللي:
 -1مؤس

علم السياسية الحديل :الدولة دف في حد ذاتها ،فصل السياسية عن الدين.

 -2مؤسسة طريقة التحليل التاريخي الحديل.
 -3ارتبطررت أفكررارع بالسررمعة السرريئة ،خاصررة حررين أبرراح اللجرروا للوسررائل غيررر األخالقيررة فرري
مجال الحياة السياسية لتحقيا أ داف .
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المبحث الثاني
مفكرو العقد االجتماعي
القرن السابع عشر شهد بروز مدرسة القرانون الطبيعري التري قردم فالسرفتها العديرد مرن األفكرار
األساسية التي سا مت في تطوير النظرة الى السلطة والدولة.
فغروتي ررو

( ،)1584-1645الدبلوماس رري الهولن رردي ،أعطان ررا نظري ررة ف رري الق ررانون والدول ررة.

فعلى صعيد القانون يقول غرو تيو

 :نا قانون مستقل عن أية إرادة أخر  ،وتنمن قيمت في

ذاتر ر  ،ررو الق ررانون الطبيع رري .و ن ررا ق ررانون آخ ررر ن رراجم ع ررن إرادة معين ررة ررو الق ررانون اإلرادي أو
الوضعي.
القانون الطبيعي ،الثابت الذي ال يتبدل ،لي

و اإلرادة ا لهة ،وانما يشتا منها بصورة غير

مباشر ررة ،ألن هللا خ ررالا الطبيع ررة ال يقب ررل بوج ررود ش رريا مخ ررالف لقر روانين ررذع الطبيع ررة .والق ررانون
الطبيعي و فوق كل القوانين اإلرادية أو الوضعية.
ذا وقد اختلف العلمراا والمفكررون فري تقردير م لهرذع الحالرة الطبيعيرة والعالقرات السرائدة فيهرا.
و ررل كانررت الحيرراة فيهررا خيرررة ،أو حيرراة شررر تسررود ا المسرراوئ والحرررب والص رراع القررائم علررى القرروة
والظلم وان الدولة والمجتمع السياسي قد خلصا اإلنسان من شرور ا كما اعتقد فريا أخر.
وقد ظهرت نظرية العقد االجتمراعي كرردة فعرل لهرذع النظريرة وللررد عليهرا حاولرت نظريرة العقرد
إعطرراا تفسررير مرردني أو اجتمرراعي للدولررة والسررلطة السياسررية برردال مررن التفسررير اإللهرري أو الطبيعرري
الذي طرحت نظرية القانون الطبيعي السابقة.
ويقوم جو ر النظرية على ان الدولة ي جسم كامرل مرن األشرخاص األحررار الرذين اتفقروا فري
ما بينهم على العيش معاً من أجل التمتع بحقوقهم ومنرافعهم المشرتركة .والسرلطة المدنيرة ،السريدة،
التي ال تخضع ق ارراتها المستقلة ألية سرلطة إنسرانية أخرر

ري التري تحكرم الدولرة .إال أن القرانون

الطبيعي يطبا على الدولة مثلما يطبا على األفراد .وكما أننرا نررف
للقانون الطبيعي وندين  ،فان نف
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واذا مررا قام ررت الدول ررة بحكررم رعايا ررا خالفر راً ألوامررر هللا والق ررانون الطبيع رري ،فرران ر رؤالا الرعاي ررا ال
يعودوا مجبرين على طاعتها.1
وفيمررا يلرري سررنحاول اسررتع ار

أفكررار أ ررم ثالثررة مفكررين مررن مفكررري ررذع النظريررة وفررا تفسررير

مفهوم القانون الطبيعي عند كل مفكر والتفسرير المردني واالجتمراعي للسرلطة ولمراذا خررج االنسران
عن القانون الطبيعي.

توماس هوبز (.)1577-1679
نظرة للقانون الطبيعي.
ينطلرا روبز مرن اعتبرار أن المجتمرع اإلنسراني كران يعريش فري المرحلرة الطبيعيرة أو البدائيرة،
في حالة حررب النرل ضرد النرل بسربب الصرراعات التري كانرت تردفع براإلفراد للحفراو علرى وجرود م
ومصالحهم دون اال تمام بأمن ا خرين وحقوقهم ،أي أن القانون الوحيد الذي كان سائداً فري رذع
المرحلررة ررو قررانون القرروة لوحررد ا .و ررذا مررا جعررل االنسرران يتحررول الررى عرردو ألخير االنسرران ،والررى
ذئررب يس ررتخدم العنررف والحيل ررة مع راً .بمعن ررى أن األف رراد أع ررداا بطبيعررتهم وأشر ررار وبالتررالي الق ررانون
الطبيعي شر بهذا تتقارب نظرة نيقوال ميكافيللي سالفة الذكر.

التفسير المدني واالجتماعي لنظرية العقد ونشوء الدولة.
إن رغبة االنسان في األمن  ،وبدافع من الخوف قرر األفراد التوافا في ما بينهم للتخلي عمرا
كانوا يعتبرون حقاً مطلقاً لهم ،والتنازل عن حرياتهم األساسية ،وتفوي
آخر .وقد تم ذا االتفاق ،كما يفتر

إدارة أمور م الى شخص

روبز ،بمعرزل عرن الحرانم صراحب السريادة الجديردة ،الرذي

كان علي واجب نقل المجتمع من حالت الطبيعية الى حالت المدنيرة المسرتندة الرى القرانون .و كرذا
نشررأت الدولررة الترري كرران عليهررا حمايررة النررا

مررن الفوضررى .غيررر أن ررذع الدولررة ال تسررتطيع القيررام

بمهمتهررا إن لررم تنررن تتمتررع بتل ر السررلطة المطلقررة الترري تضررعها فرروق الجميررع .وتخضررع الجميررع
إلرادتها .وكلما ازدادت ذع الدولرة قروة ،كلمرا أصربحت أقردر علرى القيرام بمهمتهرا بشركل سرليم ،أي

1

المرجع السابا ،ص .40-28
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تررأمين اسررتقرار المجتمررع وتطررويرع .وبهررذا يكررون رروبز قررد برردأ بوضررع األسر
الرأسمالي عبر تنري

األولررى للفكررر الفررردي

الحكم المطلا.

جون لوك ()1632-1704
نظرته للقانون الطبيعي
انطلا من نف

افتراضات وبز بوجود حالة فطرية بدائية يليها نشوا عقد اجتمراعي ،إال أنر

توصل الى نتائ مغايرة لتل التي أستخلصها سلف  .فهو ير بأن االنسان كران يمتلر  ،فري حالرة
الفطرة أو الطبيعة ،ما يكفي من الوعي للحفاو على حريت الشخصية والتمترع بثمرار عملر إي ان
القانون الطبيعي خير ولنن االنسان لم يستطع أن يفهم ما ي حردودع ومرا ري واجباتر  ،وبالترالي
لم يكن ينقص آنذا سو وجود القانون لضمان حقوق .

التفسير المدني واالجتماعي لنظرية العقد ونشوء الدولة.
اإلفرراد عررن الحالررة الطبيعيررة وحيرراة الفط ررة ،وعرردم وجرود سررلطة حاميررة

نظر ار النح ارفررات بعر

للقانون الطبيعي ،اتفا األفراد التنازل عن جزا من حقوقهم بين األفراد أنفسهم الذي بناا علي تم
بناا المجتمع و ذا العقد األول ال يمكن التراجع عن و ي التي تمثل العادات والتقاليرد وااللت ازمرات
البينية لألفراد .أما العقد الثاني الذي يتنازل ب اإلف ارد عن جزا من حقوقهم للدولة و ذا التنرازل ترم
بموجررب عقررد ،وبالتررالي أصرربحت الدولررة بموجبر مسررؤولة عررن شررؤون المجتمررع ،وفرري حالررة إسررااة
اسرتخدام السررلطة الترري منحررت لهررا بموجررب العقررد .فمنر يصرربا مررن حررا الشررعب ،االنتفررا
على الحكومة الستعادة سلطت األساسية ،ويرف
المدنية على عك

1

والثررورة

لو وجود نظام الحكم المطلا في المجتمعرات

1

وبز.

المرجع السابا ،ص .198-197
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جان جاك روسو ()1712-1778
نظرته للقانون الطبيعي.
رأي برران القررانون الطبيعرري كرران خيررر أو شررر ،إال ان ر غيررر قررادر علررى موانبررة حيرراة البش ررية
نتيجررة التطررور الطبيعرري وتقرردم العلرروم والتقرردم التننولرروجي ظهرررت الحاجررة لوجررود المجتمررع والدولررة
التي اعتبر ا شر ال بد من .
طبيعة العقد االجتماعي
أمن روسو بمثالية الحياة الطبيعية .لنن رأي بأن تزايد السكان وتطور المدينة دفعرت االنسران
للخروج من ذع الحالة الطبيعية وذل من خالل عقد اجتماعي يلترزم بر اإلفرراد أنفسرهم يتخلروا بر
عررن حقرروقهم وحريرراتهم للمجمرروع ولرري

لفرررد معررين أتخلرري عررن ذلر مررن اجررل حمايررة ررذع الحقرروق

والحريات وضمان االستقرار وقد نشأ عن ذا التنازل إرادة جماعية ي التي تسمى اإلرادة العامرة
والت رري تؤسر ر

للعق ررد الث رراني .ررذع اإلرادة العام ررة رري الت رري تض ررع المع ررايير األخالقي ررة المناس رربة

ألعض ررائها وتس ررن القر روانين العادل ررة .و رري الس ررلطة العلي ررا المطلق ررة والنهائي ررة الت رري تل ررزم ك ررل أفر رراد
المجتمررع والسرريادة رري المظهررر الوحيررد لررترادة العامررة .و ررذع السرريادة ال تقبررل التجزئررة أو التنررازل
والعقررد االجتمرراعي ررو الررذي يعك ر

ررذع السرريادة .ومهمررة الدولررة األساسررية الترري تمررار السررلطة

بموجب ذا العقد ،ي إضفاا الشرعية علرى العالقرات برين المرواطنين عرن طريرا تردعيم المسراواة
القائم ررة عل ررى الس ررمة اإلنس ررانية النامن ررة ف رري ك ررل البش ررر .وواج ررب الحكوم ررة ررو تطبير را القر روانين،
والمحافظررة علررى الحريررات ،وترردبير حاجررات الدولررة ،وحمايررة الفقرراا ضررد طغيرران األغنيرراا ،واتخرراذ
اإلجرااات التنفيذية لمنع عدم المساواة النبر في الثروة.1
فرري الختررام تجرردر اإلشررارة الررى بعر

النترراب والمفكررين الررين ظهررروا فرري فرنسررا فرري تلر الفتررة

الترري عاشررها روسررو وكررانوا شررركاا لر فرري الرردعوة للحريررة والثررورة ضررد الطغيرران وكرران لهررم دور فرري
إثراا الفكر السياسي بشكل عام.
1

خضر خضر" :مدخل الى الحريات العامة وحقوق االنسان" ،المؤسسة الحديثة للنتاب ،طرابل
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مونتيسكيو ()1689-1755
المعاصررر لروسررو يقرردم لنررا تصررورع عررن النظررام السياسرري األمثررل فرري كتابر "روح الشررائع" .ومررا
يقصدع بروح الشرائع أو القوانين ،كما يقول ،و "تنييف وتعديل أ داف وتعراليم العقرل علرى ضروا
الروح العامة لنل أمرة" .ولرذا فانر يتمسر بكرل مرا رو سياسري ،وحرا ،وتشرريع ،كعناصرر أساسرية
في وجود كل مجتمع.
يقسم مونتسكيو الحكومات الى ثالثة أنواع:
أوال :النظررام والجمهرروري رري نظررام الحكررم الررذي تنررون فير سررلطة السرريادة للشررعب بهيئتر كلهررا ،أو
لجرزا مرن الشررعب فقرط .و ري قررد تنرون ديمقراطيرة تقرروم علرى الفضريلة بررالمعنى السياسري ،أي حررا
الخيار لنل مواطن بتقديم المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصرة .أو قرد تنرون أرسرتقراطية تعرود
فيها سلطة السيادة لعدد معين من األشخاص.
ثانيا :الحكم الملني اإلقطاعي الذي يقوم على مبدأ الشرف.
ثالثــا :الحكررم االسررتبدادي و ررو نظررام يحكررم فير الشررخص المسررتبد بحسررب نزواتر بررال قروانين ،وبررال
قواعد ،ويقوم على الخوف حيل يعامل المستبد رعاياع كالبهائم.
المعادلة األساسية في نظرية مونتسكيو حول فصرل السرلطات ري تلر التري تقرول برأن "السرلطة
توقف السرلطة" .و ري حجرز الزاويرة فري الممارسرة الديمقراطيرة الحقيقيرة القائمرة علرى الحريرة .إذ ال
يمكررن تحقيررا ررذع الحريررة إال عنرردما يقرروم النظررام السياسرري فرري الدولررة علررى أسررا

الفصررل بررين

السلطات الثالل :التنفيذية ،والتشريعية ،والقضائية .وأن مصرير الحريرة سريكون الرى الرزوال إذا مرا
تجمعت ذع السلطات في إرادة واحدة فردية أو جماعية.1

1

أنظر جان توشار ،تاريخ األفكار السياسية من عصر النهضة الى عصر االنوار ،الجزا الثاني  ،ترجمة د .ناجي دراوش ص -392
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الجزء الثاني

المؤسسات السياسية

تأليف :
أ .هادي الشيب .الجامعة العربية األمريكية.
د .رضوان يحيى .ديوان الرئاسة .فلسطين
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الفصل األول
الدولة
المبحث األول
مفهوم الدولة
رغم اعتبار الدولة مؤسسة عالمية ضرورية ،إال أن تعريفها واسع ومتنوع ال يكاد يجمع علير
كاتبان اثنان ،فقد كان نا النثير من ا راا المتباينة حول طبيعة الدولة ومن ثم حول تعريفاتهرا
غير المتجانسة ،وبالرغم من ذل كل فان مصطلا "دولة" يبقى ل تعريف العلمري ،ومرن المالحرظ
أن مصطلا "دولة" غالبا ما يستخدم – كخطأ شائع – مرادفاً لر "األمرة –  "Nationأو "المجتمرع–
 "Societyأو "الحكومرة –  ،"Governmentولنرن كررل رذع المسررميات لهرا معر ر
ران محرددة خاصررة
بهررا ف رري علررم السياس ررة ،ويتميررز ك ررل منهررا ع ررن ا خ رر بش رركل ال لررب

فير ر  ،مررن جه ررة أخر ،ف رران

مصررطلا "دولررة" غالبررا مررا يسررتخدم للتعبيررر عررن عمررل جمرراعي للنررا

عبرر الحكومررة ،فمررثال عنرردما

نتحدل عن" إدارة الدولة" فمننا نعنري بالدولرة نرا" الحكومرة" ،ولنرن لنلمرة "دولرة" فري علرم السياسرة
معان وتعريفات مختلفة فبع

النتاب عرفها على أنها تركيب طبقري  ،class structureبينمرا

اعتبر را آخرررون كمنظمررة  organizationللشررعب بأنمل ر  ،وفسررر ا الرربع

علررى أنهررا نظررام قرروة

 power systemفيما أر آخررون أنهرا نظرام للخيرر العرام  ،welfare systemكمرا وقرد ارترأ
آخرون أنها بشكل مطلا مركب شرعي .legal construction
وبينما ير البع

أنها شر ال بد من  ،يؤمن آخرون قليلون أنها شرر سرينتهي يومرا ،وبينمرا يعتقرد

النثيررون أنهرا  one in the order of corporationويعتقرد آخررون أنهرا شركل مرن أشركال
المجتمع.
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يمكن القول أن اختالف التعريفات عن بعضها يعز إلرى اخرتالف تخصرص النتراب فالدولرة
لعالم االجتماع تختلف عن لعالم االقتصاد أو السياسي أو المحامى 1 .ورغم كل ذع االختالفرات
برين النترراب فرمنهم يجمعررون علرى أن الدولررة ري "تجمررع مرن النررا

يحتلرون منطقررة جغرافيرة معينررة

يكونررون حكومررة منظم ررة وال تخضررع لس رريطرة خارجيررة 2".وبكلم ررات أخررر يج ررب أن تحرروي الدول ررة
العناصررر التاليررة :الشررعب ،األر  ،الحكومررة ،السرريادة ،ورغررم أن نررا اتفاق راً بررين جميررع النترراب
على العناصر الثالثة األولى ،نا اختالف على العنصر الرابع و و السيادة ،كما سنر الحقاً.
العناصر األساسية في الدولة:
 -1الشعب( االمة)people :
عند النظر إلى معنرى وطبيعرة الدولرة يمكرن االسرتنتاج أنهرا مؤسسرة إنسرانية ،وأن السركان
واألر

ما نقطة البداية لدراسة اإلنسران ضرمن مجموعاتر المنظمرة ،فالسركان رم مرن يصرنعون

الدولررة ،ولنررن لرري

نررا عرردد معررين لتحديررد عرردد السرركان للدولررة ،فالعرردد لرري

لر عالقررة بطبيعررة

الدولة بالرغم من أن ا راا حول حجمها قد اختلف من زمن خر.
قررديما حرردد أفالطررون وأرسررطو عرردد السرركان للدولررة ،فقررد كانررت دولررة "المدينررة" اليونانيررة مثررل
أثينا واسبارطة مثلهمرا مثرل الدولرة ،فبينمرا حردد أفالطرون العردد ب ر  5040مواطنرا ،أر أرسرطو أن
رر بحيررل يررتمكن مررن
العرردد يجررب أن ال يكررون كبي ر ار جررداً وال صررغي اًر جررداً ،بررل يجررب أن يكررون كبير اً
االنتفرراا الررذاتي وصررغي اًر بحيررل يمكررن حكم ر  ،مررن جانب ر قررال أرسررطو ،المرردافع عررن الديمقراطيررة
المباشرة ،أن العدد األمثل للدولة و عشرة آالف 3.بالرغم من أن النزعة الحديثة تنمو نحو الردول
ضخمة السكان إال أن العدد لي

معيرا اًر ،فمونرانو والصرين كيانران يتمتعران برنف

المكانرة الدوليرة

بررالرغم مررن الفرررق الشاسررع للسرركان فيهمررا ،إال أن عامررل "نوعيررة" السرركان ال يقررل أ ميررة عررن عامررل
العدديررة ،فقررديما قررال أرسررطو أن الم رواطن الجيررد يصررنع دولررة جيرردة ،والسرريئ يصررنع دولررة سرريئة،

Gabriel, A. Almond and James, “The Politics of Developing Area”, P. 4
 Changed Comp. Ltd. P 77, 8. Anup Kapurلر Oppenheimer “ “Principles of Pol. SC.و  Hallو Helland

1
2

7.
David Easton, The Political System, New York, Alfred Knopf, P.107
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وحررديثا يررر خب رراا العالقررات الدوليررة وعلمرراا السياسررة أن ر يجررب أن تترروفر فرري السرركان عناصررر
الرغبة في العيش معاً وأن يكون نا نوع من التجان

واالنسجام ،وأال يرتبط وجود م في الدولة

وخضوعهم لها بمنطا "قهر السلطة" حتى ال يعمل السكان أو الشعوب على التخلص من سريطرة
مثل ذع الحكومة إذا ما سنحت الفرصة كما حدل فري شرعوب االتحراد السروفيتي وتشيكوسرلوفانيا
ويوغوس ررالفيا ،فكلم ررا زادت العناص ررر المؤدي ررة إل ررى تر ررابط الس رركان كلم ررا أد ذلر ر إل ررى ق رروة نس رري
المجتمرع وزادت وحدتر  ،ويمكرن لعوامرل الردين واللغرة ووحردة األصرل والجروار التراريخي الطويرل أن
تنون كلها عناصر تغذي رابطة الشعب في الدولة ،واذا ضعفت ذع العناصر فمن الدولرة سرتنون
عرضة للتفك .
واذا ما تم التطرق إلى مكونات العنصر البشري ومد تجانس يكرون ل ازمراً توضريا مفهرومي
األم ررة والش ررعب ،فاألمر ررة مفه رروم يركر ررز عل ررى الع رررق والسر رراللة واللغ ررة والر رردين والت رراريخ والمصر ررالا
المشتركة ،و و ذا صبغة اجتماعيرة ولري

ل ازمراً أن يكرون األفرراد المكرونين للدولرة مرن أمرة واحردة،

لزاماً أن تنون األمة الواحدة تخضع لدولة واحدة .أما الشعب فهو مفهوم سياسي قرانوني

كما لي

يقوم على أسا

المواطنة وتتوافر في مجموعة من العناصر المشتركة مثل وحردة العقيردة ،الردين،

التراريخ المشرتر  ،األ رداف واألمراني المشرتركة ،ولننهرا ليسرت ضررورية لوجرود الشرعب ،لرذا يمكرن
القررول أن مفهرروم الشررعب القررائم علررى فكررة المواطنررة ررو األنسررب السررتخدام عنصر اًر مررن عناصررر
الدولة.
 -2األرض ،اإلقليم( الوطن) territory
بررالرغم مررن أن بع ر

النترراب يتجررا لون عنصررر "األر " كمحررد عناصررر الدولررة ،إال أن

مثررل ررذع ا راا ال يؤخررذ بهررا ا ن بررل رفضررتة لرري

علررى أس ر

نظريررة بررل العتبررارات عمليررة

محررددة -حيررل أن القررانون الرردولي يتطلررب مررن الدولررة الحصررول علررى قطعررة جغرافيررة تنررون ثابتررة،
و ررذا ال ينطب ررا عل ررى أ ررل البادي ررة الرح ررل ،فالتق رردم العلم رري والتننول رروجي رب ررط أعض رراا المجموع ررة
الدولية بالتزامات تشير إلى ضررورة تحديرد دولهرم مرن أجرل تثبيرت ويتهرا 1.وبهرذا يمكرن القرول أن
اإلقليم و الرقعرة الجغرافيرة التري تسرتقر عليهرا الجماعرة البشررية ذات المصرالا المشرتركة المكونرة
للدولة ،والعيش مع بع

لخلا تنمية من الشعور الوطني أو القرومي لروطنهم أو دولرتهم ولتصربا
Anup Kapur, P.79
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ذات أ مية كبيرة في ضمائر األفراد ،ومن ال يحب وطن ينعت بغير الوطني أو الخائن وينبذ من
الشررعب ،لررذا يتطلررب التضررحية مررن أجررل ررذا الرروطن أو اإلقلرريم الررذي دو ار مهمررا فرري بلررورة األمررم
والدول.
األنثررر مررن ذلر ر أن سررلو العالق ررات الدوليررة يتوج ررب تحديررد المنطق ررة الجغرافيررة أو اإلقل رريم
والررذي يشررمل األر  ،المسرراع ب رالغالف الجرروي1.وتتمثررل األر

باألنهررار والبحي ررات والتضرراري

والحرردود ،واألخي ررة قررد تنررون صررناعية عبررر وضررع األس روار أو األسررال الشررائكة أو عبررر معرفررة
مرن مصرادر طبيعيرة .أمرا الميراع اإلقليميرة

خطوط العر  ،ويمترد اإلقلريم ليشرمل مرا تحرت األر

فتشررمل جميررع األنهررار والبحي ررات داخررل حرردود الدولررة أو المالصررقة لحرردود ا ،وكمررا نررا قررانون
دولرري يحرردد السياسررية لنررل دولررة فهنررا أيضراً القررانون الرردولي ذاتر يبررين حرردود الدولررة المائيررة ،وقررد
حرردو ا بثالثررة أميررال أو  4.4كررم مررن البحررر حتررى الشرراطئ .وكررذل األمررر بالنسرربة للغررالف الجرروي
الررذي يمثررل طبقررات الهرواا فرروق إقلرريم الدولررة األرضرري والبحررري ليمتررد إلررى طبقررة الفضرراا الخررارجي
الررذي يعتبررر مشرراعا للرردول ،ونتيجررة للتطررور المكثررف فرري الطيرران ،االتصرراالت الالسررلنية ورحررالت
الفضاا فقد أصبحت السيادة اإلقليمية للدول لغالفها الجوي تلعب دو اًر جو رياً ورئيسياً.
من ناحية أخر يالحظ أن التركيبة الجغرافية تختلف مرن دولرة ألخرر  ،فربع
على تواصل جغرافي مناطقي بينما البع
بع ر

يكون مقطع األوصال ،وقد ع از بع

الردول تحرافظ
المفكرين وجود

المحاسررن إلررى الرردول الصررغيرة بأنهررا تنررون أنثررر ديمقراطيررة بسرربب صررغر حجمهررا وللعالقررة

المميرزة بررين الحكومررة والمحكررومين ،إال أن ررذع المحاسررن ال تفتررأ أن تررذوب فرري ظررل تطررور وسررائل
االتصال في الوقت الحالي الذي ساعد على تقليص المسافات الجغرافية.
إضررافة إلررى ذل ر فررمن الرردول صررغيرة الحجررم لهررا بع ر

المسرراوئ ،فهرري أقررل أمان راً مررن الرردول

النبر وقد تقع ضحية الدول النبر  ،من ناحية أخر فمن الدول الصغيرة لي
مكتفية ذاتياً من ناحية اقتصادية ،وذل على عك

بوسعها أن تنرون

الدول النبيرة التي عادة ما تنزع إلى العدوانية

2

ولها مصادر طبيعية كثيرة.

E.M. Sait, “Political Institution, A Preface”, P.94 + Seeley, J. Introduction to Political Science, PP

1

31-71
Ray Bhattacharya, “Political Theory”, P.90
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نا قانون يقبل ب فيما يتعلا بحجم أر

لذا يمكن االستنتاج ان لي

الدولة ،ولنن يمكرن

النظر إلى العالقة بين حجرم السركان والدولرة ،فعردم التروازن برين السركان واألر

أو اإلقلريم يخلرا

حالة من عدم المساواة في التركيب بين الشعب ،فرمذا فراق عردد السركان الحجرم اإلقليمري ومصرادر
االقتصرراد اإلنتاجيررة فررمن ررذا سرريوقع الدولررة بحالررة غيررر مرغرروب بهررا ،وعلررى العك ر

مررن ذل ر إذا

فاقت المصادر االقتصادية الحجم السكاني فمن الفائدة المرجروة مرن رذع المصرادر سرتعاني بسربب
ندرة القوة البشرية.
 -3الحكومةGovernment :
يسررتخدم مصررطلا "الدولررة" والحكومررة" كرررديفين ولنررن الحكومررة رري جررزا مررن الدولررة ،أو ا لررة
المشرفة على صياغة السياسات العامة وتنظيم الشؤون العامة ،فهي السلطة السياسرية العليرا التري
يخضع لها جميع األفراد في الدول وتمار السريادة علرى اإلقلريم ،فالهردف الرذي يعريش النرا

مرن

أجلر ر م ررع بعض ررهم ال يمكر ررن تحقيقر ر إال إذا ك ررانوا منظم ررين بشر رركل جي ررد ويقبل ررون قر روانين محر ررددة
لتص ر ررفهم ،والهيئر ررة التر رري تقر رروم بتطبير ررا ر ررذع الق ر روانين وتتأنر ررد مر ررن إطاعر ررة النر ررا
حكومة،وبدون ذع الحكومة سينقسم النا

لهر ررا ،تسر ررمى

إلرى مجموعرات وأحرزاب وحترى جماعرات متحاربرة ممرا

يخلررا أوضرراعاً للرردخول فرري فوضررى عارمررة أو حرررب أ ليررة ،لررذا يتوجررب وجررود سررلطة أينمررا يعرريش
النررا ،فهي متطلررب أساسرري للحيرراة البشررية ،وبررذل تنررون الحكومررة أيضراً عنصر اًر أساسررياً للدولررة،
فلي

بوسع الدولة وال يمكنها العيش بدون حكومة بغ

النظر عن شكل ذع الحكومة.

 -4السيادةsovereignty :
الصفة األساسية التي يجب أن تضرفى علرى الدولرة ري "السريادة" ،وفري أدبيرات العالقرات
الدوليررة عرفررت السرريادة علررى أنهررا السررلطة العليررا للدولررة الترري ال تخضررع لمررؤثرات خارجيررة ،ويعررز
استخدام ذا المصطلا إلى الفيلسوف الفرنسي  )1596-1530( Jean Bodinالذي كان دف
تقوية مكانرة الملر كمصردر للنظرام والوحردة فري كرل أرجراا فرنسرا ،فردعا إلرى أن تنرون القروة العليرا
علررى المرواطنين برردون وجررود عوائررا مررن القررانون ،ولنررن عنرردما جرراا )1679-1588( Hobbes
وس ررع م ررن مفه رروم الس رريادة لتن ررون بي ررد الحكوم ررة أو الدول ررة ال بي ررد الملر ر  1.واب رران الث ررورة الفرنس ررية
( )1789انتقلررت السرريادة مررن الملر والحكومررة إلررى الشررعب ،ولنررن حيررل كرران الشررعب يحكررم نفسر
George Sabine, A History of Political Theory, New York, P. 402.
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كررأفراد فقررد بقيررت السرريادة بيررد الحكومررة الترري تحكررم باسررم الشررعب ،واألخيررر برردورع يحررا ل ر انتقرراد
الحكومررة بررل والثررورة ضررد ا إذا لررم تفرري بطموحررات الشررعب ،لررذا نررر أن نررا فرق راً بررين السرريادة
القانونية المستندة إلى القانون أو األس
الترري تسررتند إلررى تفرروي

الشرعية ،سواا كانت مستمدة من الحكرم المطلرا أو تلر

الشررعب لهررذع السررلطة فرري إدارة الدولررة ،أمررا السرريادة السياسررية فت ررتبط فرري

الغالررب بررالقوة الفعليررة حيررل تسررتطيع الدولررة فررر
شرعية األسا

القانوني الذي نشأت بموجب

سرريطرتها داخليررا وخارجيررا بغ ر

النظررر عررن

ذع السلطة.

م ررن المنط ررا أن نف رررق ب ررين الس رريادة الداخلي ررة والس رريادة الخارجي ررة فالس رريادة الداخلي ررة تعن ررى
بالسلطة العليا والقانون للدولة على مواطنيها ،بينما تشير السيادة الخارجية إلى اعتراف كرل الردول
باسرتقالل ووحرردة األ ارضري الجغرافيررة وحصرانة كررل دولرة ممثلررة بحكومتهرا ،فرراألب الروحري للقررانون
الردولي  )1645-1585( Hugo Gratiusعررف السريادة بأنهرا السرلطة التري ال تخضرع أعمالهرا
1

لسيطرة ا خرين.

أخي ر اًر يمكررن القررول أن السرريادة رري قرردرة الدولررة ،عبررر حكومتهررا ،علررى أن تنررون المتنفررذة فرري
داخررل حرردود ا والسرريطرة علررى إدارة شررؤونها الداخليررة ،ويكررون لهررا الخيررارات فرري الشررؤون الخارجيررة
في الدخول أو تر التحالفات أو البقاا محايدة حسب ما تتطلب مصالحها ،وعملياً نر أن بع
الدول أنثر سيادة من األخر  ،و ذا قد يقودنا إلى موضوع مثير للجدل يتعلا بالقومية Nation-
2

.status

بكلمرات أخرر  ،يمكرن القرول أن السريادة علرى الصرعيد الخرارجي تضرمن الحريرة مرن أي سريطرة
أو حكرم خرارجي ،فخضروع أي دولرة لحكرم غريررب سيقضري علرى سريادتها فعلرى الردول أن تعترررف
بربع

القيرود الترري تعيرا حريتهرا فرري العمرل عبرر االتفاقيررات والمعا ردات التري تعقررد ا فيمرا بينهررا،

وعلر ررى الصر ررعيد الر ررداخلي ال يمكر ررن للسر رريادة أن تنر ررون مطلقر ررة ،فالدولر ررة مقير رردة بر رراألعراف والر رردين
وجماعات الضغط ،وبعد انبثاق الديمقراطية أصبا مبدأ السيادة بطبيعت المطلقة منزوع النرامة.
أمررا النقطررة األخررر الترري يجررب أن يشررار إليهررا فهرري إن كرران االعترراف جررزااً مررن السرريادة ،فقررد
أصربا معلومررا أنر نتيجررة التقردم النبيررر فرري التننولوجيررا ،أصرربحت المسرافة قريبررة بررين الرردول ،وفرري
Theodore Coloumbis + James Wolfe, “Introduction to I.R”., P.76.
John Herz, “The Rise & Demise of Territorial State”, in I.P & F.P. ed. J.Rosenoon, New YorkPP8-

1
2

86.
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ظل وجود عالم يتسم باالستقاللية المشرتركة للردول أصربا االعترراف معيرا اًر للدولرة الناملرة ،فراألمم
المتحدة تتنون من دول ذات سيادة ،لنن عنصر االعتراف ذا لم يكن مهماً كالعناصرر األخرر ،
فالصين الشيوعية مارست وظائفها كدولة قوية لعدة سنوات حتى بدون اعتراف األمم المتحدة.

الخصائص الكيفية للدولة:
ونعني بها  )1( :خضوع السلطة للقانون (أو الدستورية).
( )2التجان

القومي.

( )3السيادة.
وفيما يلي نستعر

لنل منها:

( )1خضوع السلطة للقانون (الدستورية):
بمعني خضوع السلطة(عملية الحكم)لنظرام قرانوني مسبا(دسرتور)يلتزم الحرانمون والمحكومرون
علررى قرردم المسرراواة .بمعنررى أن الجميررع سواسررية أمررام القررانون ،ال أحررد فرروق القانون،سرريادة القررانون.
واذن فالحانم لي

صاحب السلطة وانما رو قرائم عليهرا ،أمرا صراحب السرلطة فهرو الدولرة  ،ومرن

نا يتعين التمييز بين مفهومي الدولة والحكومة :
ة الدولة ي شخصية اعتبارية ،مجرد رمز للحياة العليا للمجتمع ولننها صاحبة السلطة.
ة أما الحكومة فهي جهاز عضوي يمار السلطة لي
األصيل المتمثل في الدولة ،فالحانم لي

باعتبارع صاحبها وانما لحساب صاحبها

صاحب السلطة وانما و قائم عليها يمارسها طبقا

لقانون مسبا (دستور) وال يحكم بالهو .
الشخصررية االعتباريررة للدولررة ،للدولررة شخصررية اعتباريررة بمعنررى أنهررا تتمتررع بررالحقوق وتتحمررل
بااللت ازمرات ،فمررن حقوقهررا مرثال حررا البقرراا ،وحررا التملر  ،وحررا التقاضرري ،كمرا أن لهررا ذمررة ماليررة
مسررتقلة عررن ذمررة الحررانم ،فررأموال الدولررة تختلررف عررن أم روال الحررانم ،وديونهررا تختلررف عررن ديون ر
الشخصية ،ومن التزاماتها عدم االعتداا على سيادة الدول األخر  ،والتزامها بتسديد ديونها.
وارتباطا بكون الدولة شخصية اعتبارية مستقلة يظهر ما يسمى بمبدأ (االسرتمرار) والرذي يعنري
استمرار شخصية الدولة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بغ
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قد تط أر على أي مرن عناصرر ا الثالثرة (أي الشرعب واإلقلريم والسرلطة السياسرية) .بمعنرى أن تغيرر
الحكومات على سبيل المثال ال يؤثر على الحقوق وااللتزامات القانونية للدولة كالديون مثال.1
( )2التجانس القومي:
يقصررد ب ر تجرران

العنصررر البشررري (السرركان) للدولررة بمررا يررؤدي إلررى تحقيررا الوحرردة الوطنيررة

واالسررتقرار السياسرري داخلهررا ،والعامررل الرئيسرري المحقررا للتجرران

القررومي ررو رغبررة السرركان فرري

الحيرراة المشررتركة و رري قررد تنررت عررن وحرردة اللغررة أو األصررل أو الرردين (أو كلهررا أو بعضررها) بررين
السرركان  ،كمررا قررد تنررت عررن وحرردة المصررالا  ،ومررن الرردول الترري يتجرران

سرركانها مررن خررالل وحرردة

األصررل و اللغررة والرردين كررل مررن المملن رة العربيررة السررعودية  ،وسرروريا ،وتررون  ،ومصررر ،واليابرران،
وفرنسا ،وغير ا.2
أما الدول التي يتجان

سكانها بفعل وحدة المصالا رغم اختالف األصل أو اللغة أو الدين فمن

أ م أمثلتها :
ة الواليات المتحدة والتي ينحدر سكانها من شتى أجنا

األر

إال أن نا رغبة في الحياة

المشتركة تنجم عن وحدة المصالا،أو ما يسمى بظا رة القبول العام والتي تعني قبول الشعب
األمريكي بمختلف أجناس وديانات لنمط الحياة األمريكي القائم على الرفا ية االقتصادية
والحريات السياسية المكفولة لألفراد.
ة دولة سويس ار التي يتألف سكانها من أربعة أجنا  ،ألمان ينحدرون من أصل ألماني ويتحدثون
األلمانية  ،وفرنسيون ينحدرون من أصل فرنسي ويتحدثون الفرنسية  ،وايطاليون ينحدرون من
أصل إيطالي ويتحدثون اإليطالية باإلضافة إلى فئة رابعة تتحدل لغة الرومانشي التي ي إحد
اللغات الالتينية.
وأيررا كرران األمررر فررمن الدولررة المتجانسررة قوميررا تعرررف بالدولررة القوميررة  ،أي دولررة األمررة الواحرردة
و ي تتميز بالوحدة الوطنية ،واالستقرار السياسي ،وال مجال فيهرا بطبيعرة الحرال للحركرات العرقيرة
االنفصالية .وذل على عك
1

المجتمعات متنوعرة العرقيرات و ري مجتمعرات تتنرون مرن جماعرات

احمد و بان،محاضرات في مادة مقدمة علم السياسية،متحصل علي من:

http://boulemkahel.yolasite.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9.php

2

سعاد الشرقاوي،النظم السياسية في العالم المعاصر،القا رة(:د.م.ن)،2007،ص.62-60
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عرقيررة عديرردة ال ترغررب فرري العرريش المشررتر  ،وبالتررالي تنررون ررذع المجتمعررات دائمررا عرضررة لعرردم
االستقرار السياسي  ،حيل الحروب األ لية  ،أو االضطرابات الدائمة األمر الرذي كثير ار مرا يرؤدي
إلى تفككها .ومن أمثلة المجتمعات متنوعة العرقيات كل من :
ة االتحاد السوفيتي السابا الذي تفك

في 25ديسمبر  1991إلي  15دولة ي :روسيا

االتحادية  ،أوكرانيا ،روسيا البيضاا (و ي الجمهوريات السالفية)  ،وقازقستان " أو كازاخستان"
،تركمانستان  ،قرجيزستان  ،أوزبكستان  ،طاجيكستان ( و ي جمهوريات آسيا الوسطى
اإلسالمية)  ،و جيورجيا  ،أرمينيا  ،أذربيجان (و ي جمهوريات القوقاز) ،و إستونيا  ،والتفيا،
وليتوانيا (و ي جمهوريات البلطيا)  ،باإلضافة إلى جمهورية مولدوفا أو مولدافيا.
ة يوغسالفيا التي تفككت منذ بداية التسعينيات وحتى ا ن إلى دول عديدة ي صربيا  ،الجبل
األسود (أو مونتنيجرو) ،كرواتيا ،البوسنة والهرس  ،مقدونيا  ،سلوفينيا ،وأخي ار كوسوفا.
ة لبنان التي تضم المارون والشيعة والسنة والدروز وغير ا من الطوائف (شهدت حربا أ لية
خالل الفترة .) 1990 : 1975
ة السودان الذي يضم ما يزيد عن  750جماعة عرقية و ب حوالي  114لغة مكتوبة ( مشكلة
جنوب السودان ومشكلة دارفور).
ة الهند والتي تعاني من اضطرابات دائمة بين طوائفها المختلفة من ندو

ومسلمين وسيخ

وبوذيين ومسيحيين وغير م.
ة إثيوبيا حيل انفصلت عنها إريتريا عام .1993
ة رواندا التي شهدت حربا أ لية طاحنة بين الهوتو والتوتسي أسفرت في عام  1994وحدع عن
مصرع ز اا المليون شخص فيما عرف بمذبحة القرن.
ة العراق واالنقسام الدائم بين الشيعة والسنة واألنراد.
( )3السيادة
السيادة مفهوم صاغ المفكر الفرنسي جران برودان فري القررن السراد
الدولة في االنفراد بمصدار ق ارراتها داخل حدود إقليمهرا  ،ورفر

عشرر ،يقصرد بهرا سرلطة

الخضروع أليرة سرلطة خارجيرة إال

بمرادتها.
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المبحث الثاني
اإلطار النظري للدولة
حاول العلماا والمفكرين تقديم إجابات متعددة وشرح كيفية نشأة الدولة ومبررات وجود ا وأ م
تل النظريات التي ال يمكن تجاوز ا:
 -1النظرية العضوية
بحسب ذع النظرية أن اتحاد األفراد لتشكيل دولرة يشرب االتحراد برين عردة أجرزاا فري الجسرم
الحي رواني ،حيررل أن كررل ررذع األج رزاا مترابطررة فيمررا بينهررا وال يمكررن ألي جررزا أن يعمررل بمفررردع،
وكرذل األمررر بالنسربة للجماعررة االجتماعيرة ،فالنظريررة العضرروية تصرف الدولررة ضرمن مفهرروم "علررم
الطبيعة" وتشب األفراد الذين يشكلون الدولة بخاليرا النبرات أو الحيروان 1ويعرود تراريخ رذع النظريرة
إلررى أفالطررون ،إال أنهررا تجررددت ووصررلت قمتهررا فرري كتابررات المفكررر األلمرراني  Bluntschiولننهررا
حصررلت علررى التفسررير العلمرري لهررا علررى يررد الفيلسرروف اإلنجليررزي يربرررت سبنسررر ،والررذي أنررد أن
األجسام االجتماعية والحيوانية متشابهة ،وان العالقة الدائمة بين أعضائها المختلفة أيضا ستبقى،
وكال م ررا يتع ررر

ل ررنف

عملي ررة التط ررور ،حي ررل يب ررداان كجرثوم ررة  germبس رريطة التركي ررب وم ررع
2

نمو ما يصبحان مختلفان ومعقدا التركيب.

كان استنتاج سبنسر أن الفرد يجب أال يتر ليعيش بمفردع ،وفي تقييمهم لهرذع النظريرة قرال
 Barkerإن الدولة ليست عضوا ولننها تشب العضرو3،فهرذا التشربي العضروي مفيرد مرن حيرل انر
يؤكررد علررى وحرردة الدولررة ،فالدولررة ليسررت مجرررد تجمررع للنررا

ولننهررا وحرردة اجتماعيررة ،وان الفرررد ال

يمكن أن يعريش بمفرردع تمامراً مثرل اليرد أو الرجرل ال يمكرن أن يفصرال عرن الجسرم بردون فقردانهما،
أي ما داما يؤديان طبيعتهما.

Leacock, S. “Elements of Pol. Sc”., P.75
لمزيد من المقارنة انظر ما نشرع سبنسر عام 1860في مجلة West minister Review

1
2
3

Frederick Angels, “The Origin of the Family, Private Poverty of The State”, P.285

Coker, F.W., Recent Pol. Thought, P.410.
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 -2النظرية القضائية
يسرعى القضراة مرن خرالل رذع النظريرة لتوضريا طبيعرة الدولرة مرن حيرل المفرا يم الشرررعية أو
القانونية ،فهرم ينظررون إلرى الدولرة علرى أنهرا جسرم مرن أجرل خلرا وترجمرة وتطبيرا القرانون ،ومرن
أجل حماية كل الحقوق الشرعية ،إال أن ذع النظرية لم تلا رواجراً أو اتفاقرا برين القضراة أنفسرهم،
فهنا من اعتبر الدولة أنها الخالا الوحيد للقرانون فيمرا جرادل الربع

أن النثيرر مرن القروانين فري

الماضرري لررم تسررنها الدولررة ،فرري إشررارة إلررى العررادات واالسررتخدامات الترري لررم يكررن بوسررع أي سرريادة
قانونية تجا لها.
 -3النظرية الماركسية
تتجسررد ررذع النظريررة فرري فلسررفة كررارل مررارك  ،وتررر أن الدولررة عبررارة عررن "بنيررة فوقيررة" وأن
شرركلها يحرردد تبع راً لتطررور شرركل الص رراع الطبقرري فرري المجتمررع والررذي يوانررب تغيررر أدوات اإلنترراج
ر ررذع النظرير ررة أن الدولر ررة عبر ررارة عر ررن أداة لالسر ررتغالل والقهر ررر أوجر رردتها الطبقر ررات

ووسر ررائل  ،وتر ررر

المضررادة ،فكررل طبقررة فرري مرحلررة تطور ررا ،تسررود وتسرريطر علررى الدولررة وتسررتخدم آليتهررا لمزيررد مررن
اسررتغاللها ضررد الطبقررة المسررتقلة ،فعنرردما يحكررم الدولررة الطبقررة ال أرسررمالية فرري المجتمررع الصررناعي
فمنهررا تحكررم عبررر مجموعررة مررن البرج روازيين الترري تقرروم علررى اضررطهاد واسررتغالل الطبقررة العماليررة،
وك ر ررذل األم ر ررر ف ر رري المجتم ر ررع الز ارع ر رري ،تنش ر ررأ الدول ر ررة نتيج ر ررة س ر رريطرة طبق ر ررة اإلقط ر رراعيين عل ر ررى
الفالحين،ي ر ررف

أنصر ررار ر ررذع النظرير ررة وجر ررود الدولر ررة مر ررن أساسر ررها ،أي أنهر ررا مؤسسر ررة طبيعير ررة

وضرورية ،بل يرون أنها أداة صناعية للتسلط والقهر وأنها نتجت عن المجتمع فري مرحلرة محرددة
من م ارحرل النمرو االقتصرادي1،ويعتقردون أن الدولرة عديمرة األخرالق وال ردف لهرا ،برل ري مجررد
أداة لخدمررة الطبقررة الحانمررة ،فحيررل كانررت الرردول اإلقطاعيررة أدوات السررتغالل العبيررد والخرردم ،فررمن
الدول الحديثة أدوات الستغالل الطبقة المأجورة من قبل الرأسمالية 2.وحيل كانرت الثرورة فري القردم
يقود ا الخدم والعبيد ضد اإلقطاعية ووجردت تعبير اًر لهرا فري الثرورة الفرنسرية ،فرمن الثرورة المسرتقبلية
كما يعتقد أنصار ذع النظرية ،سرتنون علرى يرد المرأجورين ضرد البرجروازيين فري محاولرة لتأسري

1

Frederick Angels, “The Origin of the Family, Private Poverty of The State”, P.285
Lenin, “Selected Works, Vol .II”, Moscow, P.148.
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الر  .Socialist Commonwealthوان مع قيرام مجتمرع شريوعي وزوال الصرراع الطبقري سريزول
مبرر وجود الدولة ،وبالتالي سيؤدي إلى اضمحالل الدولة.
 -4النظرية الدينية
رغم أن ذع النظرية من أقدم النظريات المتعلقرة بنشرأة الدولرة ،إال أنهرا بسريطة فري عرضرها،
و رري تقرروم حررول السررلطة السياسررية أنثررر منهررا عررن أصررل الدولررة ،ويررر منظرررو ررذع النظريررة أن
الدولة ي من صنع هللا وتحكم من قبل خليقت

فقد كانت مشيئة هللا بأن يعريش النرا

فري العرالم

فرري دولررة مجتمررع سياسرري وأن ر أرسررل خليفت ر إلرريهم لرريحكمهم ،وبالتررالي كرران الحررانم معين راً بطريقررة
دينية ويحمل صبغة ذات سلط مقدس  ،فهو مسئول عن أعمال أمام هللا وحدع ،وحيل أن الحرانم
و خليفة هللا فمن إطاعت مقدسة ومقاومتر ذنرب ال يغتفرر ،وأنصرار رذع النظريرة يصرفون الحرانم
ف رروق الش ررعب والق ررانون أيض ررا ،فل رري
صالحيات  ،فكلمت

ن ررا م ررن ق رروة عل ررى األر

تح ررد م ررن رغباتر ر أو قوتر ر أو

ي القانون وأفعال كانت دائماً مبررة.

لقد كانت ذع النظرية قديمة قدم علم السياسة نفس  ،و نرا النثيرر مرن الردالئل مرا يشرير إلرى
أن الرردول فرري بدايررة نشررأتها كانررت تعتمررد علررى ررذا المفهرروم ،وأن السررلطة السياسررية كانررت مرتبطررة
بقرو محرددة غيرر مرئيرة ،و ويمكرن الداللرة علررى أن الدولرة وسرلطتها كانرت ذات أصرل دينري ذلر
من خالل ما جاا في معظم النتب الدينية ،وكلها يتضمن:
 -1أن هللا خلا الدولة بشكل متعمد من أجل الحفاو على الجن

البشري من الدمار.

 -2أن هللا أرسررل خليفتر مررن أجررل أن يحكررم البشررر ،ليكررون مسررئوال عررن أعمالر أمررام هللا فقررط،
ومخالفت ر إثررم يسررتحا العقرراب ،وقررد اسررتخدمت ررذع النظريررة عبررر الترراريخ لتبريررر سررلطة
الحكررم الملنرري المطلررا ،واسررتغلها الحكررام المسررتبدون لتثبيررت عروشررهم ،وحاولررت الننيسررة
اسررتخدامها فرري العصررور الوسررطى للحصررول علررى سررلطات عليررا باعتبار ررا الممثلررة لررترادة
اإللهية في األر  ،وحتى في اإلسالم أصبا الحكم وراثياً.
بالرغم من أن ذع النظرية ال تجد أي مكان لها في الفكر السياسي الحديل – كون أن الدولة
ي مؤسسة إنسانية ،وجاات إلى الوجود عندما قام عدد من النا
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بتنظيم أنفسهم من أجل الوصول إلى أ دافهم العامة  -إال أن نا قيمرة معينرة لهرذع النظريرة ،إذ
1

ال يمكن تجا ل الجزا الذي يلعب الدين في تطوير الدولة.
 -5نظرية القوة

تقرروم ررذع النظريررة علررى تأنيررد نظريررة الدولررة مررن خررالل إخضرراع الضررعيف للقرروي ،ومناصرررو
ذع النظرية يرون أن إضافة لنون اإلنسان حيوان اجتماعي فان يربي داخل شهوة القوة و رذا مرا
يدفعر ألن يسررتعر

قوتر  ،وفرري الم ارحررل األولررى مررن تطررور الجررن

البشررري كرران األقررو يسررتعبد

األضررعف ،وبهررذع الطريقررة جمررع حول ر عصررابة مررن أنصررارع ليحررارب ا خ ررين ويخضررع الضررعفاا
مررنهم ،ومررع زيررادة أنصررارع يصرربا زعيمررا لعشرريرة ،و ررذع برردور ا أخررذت تحررارب العشررائر األخررر ،
واألقو تقوم بمخضاع األضعف و ذع العملية تسرتمر حترى ترتمكن العشريرة المنتصررة مرن السريطرة
على منطقة جغرافية معينة وعدد ال بأ

من النا

وينصب زعيم العشيرة نفس ملنا عليهم ،و ذا

مررا حرردا  Leacockإلررى القررول أن "نظريررة القرروة مررن ناحيررة تاريخيررة تعنرري أن الحكومررة رري نترراج
2

العنف البشري".

علررى ررذا اسررتنت الرربع

ان ر "لرري

نررا أدنررى صررعوبة إلثبررات أن الجماعررات السياسررية فرري

الوقت الحالي تدين وجود ا إلى نجاح الحروب"3ومع قيام الدولة ،تستخدم القوة كأداة للحفاو علرى
النظام الداخلي وجعل آمناً من أي عدوان خارجي ،ولنرن رذا لري

كافيراً ،فرالقوة اسرتخدمت أيضرا

كمحاولة إلظهرار الفوقيرة  ،superiorityفالدولرة تحرارب األخرر وتقضري علرى الضرعيفة ،والردول
راا علرى رذا فران
التي تتمكن من البقاا إما ألنها لم تحرارب أو لرم يرتمكن أحرد مرن إخضراعها ،وبن ً
4
نظرية القوة تبرز سلطة الدولة من خالل المقولة أن القوة ي الحا
و ذا يتضمن أربعة أمور:
 -1القوة ليست عامال تاريخيا ولننها صفة جو رية للدولة الحديثة.
 -2أن الدول جاات عبر القوة فقط.
 -3أن القوة مبررة و .raison d’etre
Gettel, R.G.” Introduction to Pol. Sc”. P.81 & Gilchrist, R.N., Principles of Pol. Sc. P. 74
Leacock, “Elements of Pol. Sc”. P. 32
Jenks, E.A.,” A Short History of Politics,” P. 71
Jenks, E.A.,” A Short History of Politics,” P. 71
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 -4بقاا أو زوال القوة و الهدف الرئيسي للدولة.
وق ررد أي ررد ررذع النظري ررة مجموع ررة م ررن المفكر ررين مث ررل ميك ررافيلي و يج ررل ونتش ررة ،وبعر ر

الزعم رراا

السياسيين مثل تلر وموسوليني اللذين مجدا القوة واعتب ار ا فضيلة يجب العمل على امتالنها.
 -6النظرية التعاقدية (نظرية العقد االجتماعي)
يعتقرد بعر

المفكررين السياسريين المناصررين لهرذع النظريررة أن الحالرة الطبيعيررة قبيرل تنرروين

الدولررة كانررت اجتماعيررة أو سياسررية ،ولننهررا بررأي شرركل مررن األشرركال كانررت سررابقة antecedent
للمؤسسررة الحكوميررة ،أي سررابقة لتشرركيل الحكومررة ،فدولررة الطبيعررة  State of Natureلررم تنررن
مجتمعاً منظماً ،بل كان كرل فررد يعريش حياتر الخاصرة بر ال تحكمر أيرة قروانين بشررية ،ولرم تنرن
تفر

علي أية سرلطة لتنظريم عالقتر مرع ا خررين ،برل كانرت حيراتهم ترنظم مرن خرالل مرا يسرمى

قانون الطبيعة أو القانون الطبيعي.
ذا وقد ال نجد مفكرين اثنين من أنصار ذع النظرية يجمعان على الظروف التري سرادت دولرة
الطبيعررة ،فبعضررهم وصررفها دولررة الوئررام والب ررااة المثاليررة ،فيمررا أعطررى آخرررون انطباع راً سرروداوياً،
وقسم آخر ارتأ أنها حالة من عدم األمان ،1لنن كل ؤالا المفكرين بترائهم المتباينة اتفقوا على
أن مررن عرراش فرري ررذع الدولررة أجبررر فرري النهايررة لسرربب أو خررر علررى التخلرري عنهررا واسررتبدالها
بمجتم ر ررع م ر رردني أو بجس ر ررم سياس ر رري ،وحي ر ررل ت ر ررم اس ر ررتبدال ق ر ررانون الطبيع ر ررة بقر ر روانين م ر ررن ص ر ررنع
اإلنس رران ،كذا انبث ررا مجتم ررع م رردني تول ررد ع ررن التف ررا م المش ررتر

أو التعاق ررد المش ررتر ب ررأن يتعه ررد

اإلنسرران علررى نفسر إطاعررة كررل القروانين الترري تضررمن أمانررة وحمايررة كررل أعضرراا الجاليررة المنظمررة
حديثاً أو الجسم السياسي ،ذع القوانين يتم صياغتها من قبل سلطة متفا عليها.
إن كل عملية التطور ذع كانت نتيجة تعاقد أو مسراومة أملتهرا مصرلحة الفررد ذاتر  ،ومهمرا كانرت
ا راا متباينررة حررول ررذع النظريررة ،فررمن نررا إجماعررا علررى الفك ررة األساسررية بررأن الدولررة رري مررن
صنع اإلنسان بشكل متعمد عبر تفا م وتعاقدع.

1

لمزيد من المعلومات ،انظر ما قال

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

ويز ،لو ورسو في ذا الشأن.

صفحة 133

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

 -7نظرية األبوة واألمومة The Patriarchal & Matriarchal Theory
كثي ررة رري النظري ررات الترري تعررزي وج ررود الدولررة إل ررى الترراريخ والعائلررة كونه ررا أنثررر الجماع ررات
اإلنسررانية البدائيررة ،ففرري العائلررة تنونررت نقطررة البدايررة فرري أقرردم وحرردة اجتماعيررة ،وفرري ررذع الوح ردة
توجد السيطرة والنوابا ومعنى الحكومة.
كما أن الضرورات خلقرت العائلرة فمنهرا تخلرا أيضراً النظرام ،ويمكرن تصرور الحكومرة كالترالي:
تبدأ بالزواج والتوارل ،السيطرة على االقتصاد البسيط ،تحترم العائلة وتقدسها ،تنظم أمور الدفاع،
تقروم بعمليررات الصرريد والرعري ،تهررتم بررأمور المسركن والمررؤمن ،ويكررون للعائلرة أب ويمثررل أعضرراؤ ا
أصل الحكومة اإلنسانية ،لنن نا من اعتبر ببساط أن الدولة ي مجررد "تنبيرر" للعائلرة ،لنرن
النل يختلفون فيما بينهم حول سؤال جو ري و و إذا ما كانت الوحدة األساسرية The Primary
 Unitلما قبل التاريخ ي العائلة أو القبيلة ومن أيهما يمكن تعقب النسل.
( -8نظرية األبوة) : Patriarchal Theory8
بموجب ذع النظرية أن العائلة تتنرون مرن رجرل ،زوجتر وأطفالر  ،وأن األب رو رئري

العائلرة

وسرريطرت وسررلطت تنررون تامررة فرري كررل األمررور علررى كررل األعضرراا ،وعنرردما يتررزوج أوالدع سرريكون
نررا اتسرراع فرري العائلررة األصررلية ممررا يقررود إلررى إقامررة عررائالت جرردد ،ولنررن سررلطة األب وقائررد
العائلة األصلية تبقى كما ي ال يحد منها شيا ،ويعتررف بر كرل أحفرادع ،و رذا مرا يشركل العائلرة
األبويررة ،ومررع مرررور الررزمن تتسررع العائلررة األبويررة لتصرربا عشرريرة ،وأعضرراا ررذع العشرريرة يتحرردون
برابطة الدم ،بحيل يعيش جميعهم ويقومون بوظائفهم تحت سلطة معترف بها من قبل رجل كبير
السن يكون عضوا من العائلة األصلية ،ثم تتطور العشيرة إلى قبيلة.
مع مرور الوقت ،ينسحب النثير من أعضاا القبيلة من القبيلرة األم ليسرتقروا فري أ ار ر جديردة
بحثا عن رزقهم ،و ذا سيؤدي مع تطور العملية التطويرية إلرى إنشراا قبائرل جديردة ،وتقروم القبائرل
ذات الربرراط الرردموي الواحررد بتأديررة أ ررداف مشررتركة تجمعهررا ،السرريما فرري الرردفاع عررن أنفسررهم ضررد
عدوان قبائل أخر  ،و ذا سيعني ضمنا اعترافا ببع

السلطات لمن كران لر ترأثير علريهم ويسرير

1

أعمالهم.

Merriam, C.E. and Barnes, H.E. ed. “A History of Pol.” Theories, Recent Times, PP.435-441
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( -9نظرية األمومة) :Matriarchal Theory
ق ررام العدي ررد م ررن المفكر ررين بتنفي ررذ نظري ررة األبوي ررة مث ررل  Jeanks, McLennanوMorgan,
وحسررب نظ رريتهم ان ر فرري المجتمررع البرردائي لررم يكررن نررا رئرري

ذكررر مشررتر  ،وان أمررر الق اربررة

1

 Kinshipيمكن تتبع من خالل األم ""matriarch

حس ررب مناص رررو ررذع النظري ررة أن النظري ررة األبوي ررة ممك ررن ف رري حال ررة أح ررادي ال ررزواج وتع رردد
الزوجات ،ولنن زواجا مثل رذا لرم يتروفر مرع بدايرة تنرون المجتمرع  ،Societyويعتقردون أن أقردم
أشكال الزواج كان الر ( Polyandryزوجة واحردة لهرا عردة أزواج) .وبنراا علير فلرم تتروفر العالقرة
الطبيعية بين الرزوج والزوجرة ،وبردال مرن وجرود عائلرة تتنرون مرن رجرل وزوجتر وأطفالر فران نرا
مجموعر ر ررة كبي ر ر ررة ذات رابطر ر ررة ضر ر ررعيفة ترعر ر ررى " "hordeأو " "packمنظمر ر ررة أل ر ر ررداف تناسر ر ررلية
 ،matrimonialوفي مثل ذع الحالة ذات العالقات الفوضروية  promiscuityفران الق اربرة تنرون
عبر األنثى ولي

عبر الذكر.

ب ر ررأي Bachofen

 ،J.J.الناتر ررب السويسر ررري صر رراحب الفضر ررل فر رري تتبر ررع أصر ررل النظرير ررة

األمومة،فمن المجتمع البدائي لم يكن فقط من الممكن تتبع عبرر األم والملنيرة التري حرازت عليهرا
األنثررى ،ولنررن ألن الم ررأة لعبررت دو اًر مهم راً فرري الجسررم السياسرري ،ففرري الم ارحررل األولررى مررن تطررور
المجتمع كانت نا الفوضى الجنسية  ،sexual promiscuityثم تبع ذل ال ر matriarchate
حيررل نم ررت النسرراا ف رري مجتم ررع ال تحكم ر قر روانين ،وبفضررل الخ ارف ررات الديني ررة ،تمكررن م ررن ف ررر
سيطرتهن وحكمهن ،ولنن مع الوقت ،وجد الرجال أن السيطرة األنثوية ال تحتمل ،مستغلين قوتهم
الجسدية ،فقدموا إلى .Patriarchate
تشرتا نظريرة  Matriarchal Theoryالمجموعرة األصرغر مرن المجموعرة األنبرر ،ولري
العكر  ،وغنرري عررن الررذكر الخررو

فرري تفاصرريل ررذع الم ارحررل مررن التطررور ،ولنررن يكفرري ذك ر اًر أن

العائلة المفردة تأتي إلى الوجود عندما بدأ الرجال حياتهم في الرعي ،و ذع المهنة تطلبت االعتناا
بالحيوانات البيتية األليفة ،وكانت النساا أفضرل مرن بقروم رذع المهنرة فيمرا يوظرف الرجرال أنفسرهم
في األعمال التري تتطلرب مهرارات شراقة ،و رذا أد إلرى نمرو البيروت الدائمرة والرزواج الردائم ،سرواا

Leacock, S.” Elements of Pol. Sc”. P.38
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أحررادي أو متعرردد ،وبهررذع الطريقررة وجرردت العائلررة ،وقررد انبثقررت العائلررة األبويررة فقررط عنرردما تبنررى
الرجال حياة الرعوية المستقرة وعادات الزراعة بدال من حياة الترحال أو الصيد للرجل البدائي.
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المبحث الثالث:
التطور التاريخي للدولة
ب ررالرغم م ررن تع رردد النظري ررات ح ررول نش ررأة الدول ررة ،فل رري

ن ررا نق رراش ك ر ر
راف ،وحس ررب م ررا قالر ر

" "Garnerأن الدولة ليست من صنع هللا كما ليست نتيجة قوة جسمانية عليا وال نتيجة ق اررات أو
معا دات وال مجرد توسيع للعائلة ،وقد عزز علماا االجتماع الجدد ذا القول عندما أعلنوا بشركل
واضررا أن الظ روا ر االجتماعيررة ،ال يمكررن توضرريحها باإلشررارة إلررى عامررل واحررد ،لررذا فرران الدولررة
تنون نتيجة عملية تطويرية ثابتة عبر التاريخ شار في إعداد ا أنثر من عامل ،وتعتمد النظريرة
التطويرية على التفسير الجماعي الر  Pluralisticللظوا ر السياسية.
حاول علماا االجتماع السابقون التأنيد على أن الدولة -حالها حرال المجتمرع -تطرورت بشركل
تدريجي من حالة البساطة والبدايات الر  Crudeإلى مرحلة النض  ،وير علماا االجتماع اليروم
أن كل المجتمعات تمتل بع

نظم الحكومات لتنظيم عالقات األفراد وتحمي مصالا الجماعرة،

وبشكل بطيا تطورت الدولة من النموذج البسيط إلى المعقد.
إن مهمررة النظريررة التطويريررة اليرروم رري تحديررد القررو والعوامررل الترري تعمررل علررى خلررا الوحرردة
والتنظرريم فرري المجموعررات االجتماعيررة األولررى الترري انبثقررت منهررا الدولررة ،وبجانررب البيئررة الفيزيائيررة
التي تنمي التشاب العرقي بين أفراد الجماعات ،فمن أ م القو التي تساعد على نشوا الدولة ي:
)1القرابة)2 ،الديانة)3 ،النشاط االقتصادي)4 ،القوة )5 ،الوعي السياسي.
من خالل ما تقدم نالحرظ أن الدولرة لرم تنرن نتيجرة والدة اصرطناعية ،ولننهرا كانرت نتيجرة نمرو
وتطررور بطرريا وثابررت علررى فت ررة زمنيررة طويلررة ،وضررمت عرردة عناصررر فرري تطوير ررا منهررا رابطررة
القرابة ،الديانة ،الملنية ،الحاجة إلى الدفاع عن النف

من الداخل والخارج.

المراحل التي مرت بها الدولة:
 -1اإلمبراطورية الشرقية :Oriental Empire
حيل استقر اإلنسان المتجول الذي يعيش حياة البردو فري أمرانن تجاوبرت مرع متطلباتر  ،ومرن
ذع الوديان ولدت حضارات الممال واإلمبراطوريرات ،وكران الحكرم فيهرا وراثيرا واألفرراد ال يعرفرون
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شرريئاً عررن حقرروقهم وحريرراتهم ،وكانررت مثررل ررذع الرردول تعتمررد علررى القرروة وتبنررى علررى الغنررى والقرروة
العسكرية.
 -2دولة المدينة اليونانية  1000 Greek City Stateق.م:.
وجدت في كتابات سقراط ،أفالطون ،وأرسرطو وكران اليونران أول مرن أعطري الفكرر الرواعي نحرو
السياسررة ،وحتررى تنررون مواطنراً فرري ررذع الدولررة فقررد تضررمن ذلر التعرراون المباشررر والنشررط فرري كررل
الوظائف المدنية والعسكرية ،فقد كان المواطن جنديا وقاضيا وعضروا فري الجمعيرة الحكوميرة ،فقرد
كانت دولة المدنية اليونانية نموذجا للديمقراطية المباشرة اليوم.
 -3اإلمبراطورية الرومانية  500ق.م:.
مع اتساع اإلمبراطورية الرومانية التي شملت عدة مناطا واسعة في العالم ،أصبا اإلمبراطور
القوة المطلقة .والقانون و ما يقول  ،وأ ملت المجال

الشعبية ،والقوة الشرعية التي كان يستمد ا

الحانم من الشعب وحلت مكانها النظرية الدينيرة ،حترى أن الملر نفسر فري مررات كثيررة نظرر إلير
علررى أنر هللا ،لنررن ررذع اإلمبراطوريررة لررم ترردم طررويالً وأحررد أسررباب سررقوطها رري التضررحية بالحريررة
الفردية.
 -4الدولة اإلقطاعية  1800-476م:
قامررت علررى أنقررا

الدولررة الرومانيررة حيررل كرران الملررو أدوات لتمب ارطررور الررذي كرران برردورع أداة

هلل ،وأ م ما يميز النظام اإلقطاعي و تشتيت القوة الحانمة بين مئات السرلطات ،كرل واحردة إلرى
أجرزاا صررغيرة ،ولنررن ررذا النظررام لررم يكررن دولررة بررالمعنى الصررحيا ،فلررم يكررن نررا قررانون عررام وال
مواطن عامة.
 -5الدولية القومية :The Nation State
بالطبع لم يدم النظام اإلقطاعي وكانت نا عدة أسباب أدت إلى إنهائ واقامة نوع جديد من
الدولة يعتمد على القوميرة والحردود الطبيعيرة ،حيرل نشرأت دولرة بحردود معروفرة خاصرة بهرا وذات
سيادة ،ومتسراوية مرع غير را مرن الردول وتردعى  Nation-Stateو ري بردور ا سراعدت علرى نمرو
القانون الدولي.
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 -6اإلمبراطوريات االستعمارية:
بررالرغم مررن نشرروا الرردول الديمقراطيررة فرري أوروبررا إال أنهررا نزعررت إلررى توسرريع حرردود ا ومصررادر ا
فقامت باستعمار دول أخر مما أوجد ما سمي االستعمار اإلمبريالي.
مستقبل الدولة :إن عملية تطور الدولة لم تنت بعد ،فمع التخلص من اإلمبراطوريرات االسرتعمارية
فررمن األفكررار السررابقة للقوميررة أخررذت تنحصررر وتحررل محلهررا األفكررار الدوليررة ،وممررا سرراعد فرري ذلر
تطرور وسررائل االتصراالت والمواصررالت ،التوسررع فري العالقررات التجاريررة وتأسري

منظمررات دوليررة،

وحررري بنررا أن نتوقررف قلرريالً عررن الحررديل عررن القوميررة بعررد التحرردل عررن أشرركال الرردول والحكومررات
ألن موضوع يسترعي اال تمام.
رسم توضيحي للتطور التاريخي للدولة:
المجتمعات البدائية

تجمع األسر إلى قبائل

الدولة اإلمبراطورية القديمة

تشمل اإلمبراطوريات الشرقية القديمة
ودولة المدينة في اليونان  +اإلمبراطوريات
الرومانية

 -التجمع االق

دول القرون الوسطى

الملكيات األوروبية في العصور الوسطى.
سلطة الكنيسة.
الدولة اإلسالمية في الشرق.
خصائصها:

الدولة القومية الحديثة


أنها نشأت في أوروبا مع بداية العصور الحديثة
بعد قضاء الملوك على نظام اإلقطاع وسلطة
الكنيسة.

 إن الدولة القومية كما يدل اسمها قامت على روابط
وطنية بخالف ما قامت به الدول األخرى في القرون
السابقة.
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امتازت الدولة القومية بتوسط الحجم

المبحث الرابع
أنواع الدول وأشكالها
قبل الخو

في أنرواع الردول أو أشركالها ،ال برد مرن الترذكير أن الدولرة تختلرف عرن الحكومرة،

حيل أن األخيرة جزا من األولرى ،كمرا وأن شركل الدولرة يختلرف أيضراً عرن النظرام السياسري الرذي
ررو شرركل مررن أشرركال الحكومررة ،وحينمررا نتحرردل عررن أشرركال الرردول وأنواعهررا فررمن المقصررود ررو
توزيعها على أسا

توزيع السلطة وعملية اتخاذ القرار .لذا يمكن تقسيم الدول إلى :

 -1الدول المركبة أو االتحادية
مررن ناحيررة تاريخيررة ،شرركلت الرردول عرردة أن رواع مررن االتحرراد ،ففرري بع ر

األحيرران يكررون اتحرراد

الدول على حساب استقالل الدول المندمجة ،وفي أحيان أخر تحتفظ الدول المشراركة باسرتقاللها
و ويتها ،ولنن في كثير من األحيان ما تنون وية الدول المشاركة فري االتحراد مثرار جردل ،ففري
االتحاد النونفدرالي تتحد الدول بدون التخلي عن استقاللها ،بينما في االتحاد الفيدرالي يؤدي دم
الوحدات أو الواليات المشاركة إلى نشوا دول جديردة ،من النمـاذج التـي تسـتحق الـذكر فـي مثـل
هذا االتحاد:
أ -االتحاد الشخصي والفعلي
ينت عن اتحاد دولتين أو أنثر تحت زعامة شخص واحد ،ويأتي ذا النوع من االتحاد إلى
الوجود صدفة عبر الحرب واالنتصار أو قوانين التوارل  ، laws of successionمرع اسرتقالل
الدول باستقاللها الرداخلي والخرارجي ،ومرن االمثلر المشرهورة علرى االتحراد الشخصري مرا كران برين
بريطانيرا العظمرى و ررانوفر ( ،)1714-1837وقرد الغرري بعرد صررعود فكتوريرا إلررى الحكرم حيررل أن
القانون في انوفر ال يجيز للحانم أن يكون ام أرة.
أمررا االتحرراد الفعلرري فررال يررأتي فقررط كونر تحررت حكررم شررخص واحررد ولننر عبررر خلرا اتفاقررات
دولي أو دستوري عام من اجل إدارة شؤون عام محددع1.بحيل تنون الردول األعضراا فري رذا
Garner, Pol. Sc. & gov. P. 249.
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االتحرراد متحرردة عضررويا عبررر روابررط دسررتوري ولهررا مؤسسررات حكوميررة مشررتركة ،ولنررن بررالرغم مررن
ذل فمن كال من ذع الدول تحرتفظ باسرتقاللها وسريادتها ،ومرن األمثلرة علرى رذا النمروذج االتحراد
بررين النمسررا و نغاريررا ( )1919 – 1867والنررروي والسررويد ( ،)1905-1815ولنررن فرري الوقررت
الحاضررر لررم يعررد لمثررل ررذا النرروع مررن االتحررادات وجررود علررى األر  ،بررل انحلررت وأصرربحت إمررا
فيدرالية ( ،)Federalأو اتحادية (.)Unitary
ب -الفيدرالية ( الدولة االتحادية) : Federation
إن ذا المصطلا يستخدم عادة ليعني مجموعرة دول ،ولنرن لري

كرل مجموعرة مرن الردول

يمكن أن يطلا عيها ذا االسم كما رو الحرال مرع يئرة األمرم المتحردة ،ولرذا فران رذا المصرطلا
يطلا عادة علرى الهردف الرذي تسرعى إلير

رذع المجموعرة مرن الردول ،ولعرل الهردف الرذي يجمعهرا

ررو توزي ررع ق رروة الدولر رة ب ررين ع رردد م ررن األجس ررام المتعاون ررة فيم ررا بينه ررا والت رري تن ررون تح ررت س رريطرة
دس ررتور1،ويعرفه ررا آخ رررون أنه ررا منظم ررة سياس ررية تقس ررم بموجبرر أنش ررطة الحكوم ررة عل ررى الحكوم ررات
الفرعية والحكومة المركزية بحيل تأخذ كل حكومة ق ارراتها النهائية بشان ذع النشاطات.
ذا ويمكن تلخيص صفات االتحاد الفيدرالي كما يلي:
أ -تتنررون الرردول االتحاديررة مررن مجموعررة مررن الرردول الترري انضررم بعضررها إلررى بعر

بمقتضررى دسررتور

يحدد صالحيات كل من الحكومة العامة وكل دولة على حدا ،وبهذا الشأن فان الدستور غالبرا مرا
يكون مكتوبا وصلبا (لي

مرنا) والهيئة التشريعية تنون تابعة ل .

ب -الصفة الثانية ي توزيع القو بين الحكومرة العامرة وحكومرات الردول المندمجرة ،فراألمور المتعلقرة
بالض رررورة الوطني ررة تن ررون تح ررت س رريطرة الحكوم ررة الوطني ررة ،بينم ررا األم ررور ذات الط ررابع المحل رري
واإلقليمي تبقى بيد الدول المنفردة.
ت -مررن الضررروري وجررود مؤسسررة ذات قرروة لتقرررر بشرران الن ازعررات الترري قررد تنشررأ بررين الحكومررة العامررة
وحكومات الدول المندمجة ،و ذا يكون عبر محكمة عدل عليا والتي يكون دور ا التأند أن حقروق
وواجبات الحكومة العامة والحكومات اإلقليمية ،تمار حسب ما نص علي الدستور.

Dicey, “Law of the Constitution” P.157
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أمررا عررن كيفيررة نشرروا الرردول الفيدراليررة فان ر يكررون إمررا عبررر اتفرراق دول مسررتقلة أو نتيجررة انفصررال
الواليررات عررن دول موحرردة بسرريطة مررع رغبتهررا فرري االسررتمرار مررع بعضررها الرربع

فرري ظررل نظررام

اتحادي يجمع بينها.
يكون للوحدات المكونة للدولة الفيدرالية أسماا مختلفة ،ففي الواليات المتحدة تسمى واليات،وفي
الهنرد تسررمى دول ،وفرري كنردا محافظررات ،وفرري ألمانيرا مقاطعررات ،وفرري سويسر ار كانتونررات ،ويترتررب
على نظام االتحاد الفيدرالي أن الشخصية الدولية التي كانت تتمتع بها الدولة الداخلية في االتحاد
تزول بدخولها االتحاد ،ويصبا لالتحراد شخصرية دولرة واحردة تتمترع بهرا الهيئرة المركزيرة لالتحراد،
وبناا علي فان الدولة الجديدة يكون لها تمثيل دبلوماسي واحد وذات علرم واحرد ونشريد واحرد ،كمرا
أن الدولة الجديدة ي الوحدة التي يحا لها إبرام المعا دات الدوليرة ،واعرالن الحررب ،كمرا يصربا
لرعايا الدولة الواحدة جنسية واحدة ،واذا ما قامت حررب برين وحردات رذع الردول فمنهرا تعتبرر حربراً
أ لية ،كما ان ال يحرا ألي دولرة فري االتحراد االنسرحاب منر  ،ويمكرن اللجروا للقروة إلجبار را علرى
البق رراا ف رري االتح رراد ،كم ررا وتت رروزع االختصاص ررات التنفيذي ررة والتشر رريعية والقض ررائية ب ررين الحكوم ررة
المركزية (الفيدرالية) والحكومات المحلية بموجب الدسرتور الرذي يقروم علرى ازدواج السرلطة ،وغالبرا
مر ررا تخرررتص الحكومر ررة الفيدراليرررة بالشرررؤون الخارجير ررة والر رردفاع والمالير ررة والجمر ررار وتنظ رريم التجر ررارة
الخارجي ررة واص رردار تشر رريعات الجنس ررية واألوراق النقدي ررة ،بينم ررا تح ررتفظ الحكوم ررات المحلي ررة بح ررا
إصدار القوانين المدنية واألحوال الشخصية واألمرن الرداخلي والمررور ،أمرا شرؤون الصرحة والتعلريم
والص ررناعة والز ارع ررة والمواص ررالت فت ررتم بالمش رراركة ب ررين الحك ررومتين المحلي ررة والفيدرالير رة ،وتتمت ررع
الواليرات أو الوحردات المكونرة لالتحراد بنصريب كبيرر مرن االسرتقالل ،إذ يكرون لنرل وحردة دسررتور ا
الخاص بها ،وحانمها الذي ينتخب عادة من السكان ،ولها سلطتها التشريعية ،ونظامها القضائي،
إال أن الحكومررة المركزيررة تنررون غيرر منازعررة فرري بعر

األمررور ،حيررل تنررون النلمررة لهررا فرري كررل

من:
أ -قوانين الحكومة االتحادية التي تطبا داخل حدود الوالية.
ب -الفصل في المنازعات الدولية.
ت -تأخذ سلطات استثنائية في حالة الطوارئ والحروب.
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ميزات االتحاد الفيدرالي:
 .1يؤمن اتحاد الدول الصغيرة ويضمن لها قوة داخلية وخارجية واقتصادية.
 .2ان النظام السياسي الوحيد القادر على الجمع بين الوحدة الوطنية وقوتهرا مرع الحفراو علرى حقروق
الوحدات.
 .3يؤكد على ممارسة الحكومة الداخلية للقيام ببع
 .4بسبب تعدد الحكومات ،يسهل على النا

المهام دون الرجوع إلى الحكومة المركزية.

الدخول في المنافسة على مقعد فري الحكومرة ،و رذا مرا

يحفز المصلحة الشعبية للتدخل أنثر في الشؤون العامة.
 .5تعدد السرلطات المركزيرة فري االتحراد الفيردرالي يعمرل علرى إعاقرة أي انهيرار حكرومي مفراجئ سرواا
كانت األسباب داخلية أو خارجية.
سلبيات االتحاد الفيدرالي:
أ-

سياسياً أثبت قوت على المستو الخارجي ولنن المستو الداخلي واالقتصادي اثبت أن ضعيف.

ب -توزي ررع الق ررو ب ررين الحكوم ررة المركزي ررة وع رردد م ررن الحكوم ررات المركزي ررة المحلي ررة يض ررعف اإلتح رراد،
وبسبب اختالف القوانين واإلدارات ونقص التعاون بين المشاركين يحد من قوة اإلتحاد.
ت -توزي ررع الر روالا :ف ررالمواطن ال ررذي ينتم رري إلقل رريم مع ررين يك ررون ا تمامر ر أنب ررر إلقليمر ر م ررن الحكوم ررة
المركزية.
ل -علرى مسررتو الشرؤون الخارجيررة يبردو الضررعف مالحظراً حيرل أن تضررارب المصرالا بررين الحكومررة
المركزية واألقاليم قد يعيا تقدم السياسة الخارجية.
ج -الخض رروع لدس ررتور ص ررلب غي ررر م رررن يق ررف عائق ررا ف رري س رربيل تغيير ررات حكومي ررة ف رري ظ ررل ظ ررروف
اجتماعية واقتصادية جديدة.
ح -أي نظام فيدرالي متعدد سيجعل االتحاد غير اقتصادي ونظاماً با ظاً.
ث-

الدولة الكونفدرالية (التعاهدية)
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ررذع الدولررة تتنررون مررن دولتررين أو أنثررر تتفررا فيمررا بينهررا بمقتضررى معا رردة دوليررة علررى إقامررة
يئررة عامررة مشررتركة تمررنا سررلطات سياسررية خاصررة تررتمكن بموجبهررا مررن اإلش رراف علررى سياسررات
حكومررات الرردول األعضرراا وعالقتهررا االقتصررادية والعسرركرية ،ويوصررف ررذا االتحرراد بأن ر ضررعيف
الروابط ،إذ يجمع بين دول مستقلة ذات سيادة ،ويشترط أن تنون ق ار ارت باإلجماع ،برل ري عرادة
ما تنون توصيات ترفع إلى السلطات المختصة في كرل بلرد علرى حردا إلقرار را ،والهيئرة التعا ديرة
لي
فر

لها شخصية دولية ولي

لها سلطة مباشرة على رعايا الدول األعضاا ،كما أنها ال تسرتطيع

ق ارراتها على الدول األعضاا ،وتقوم عادة على رسم السياسرات العامرة ،وايراد را يرأتي عرادة

من مسا مات الدول األعضاا المشتركة في االتحاد.
أما بالنسبة للدول المشتركة في االتحاد فمنها تظل متمتعة بشخصيتها الدولية الناملرة ،فيحرا
له ررا عق ررد االتفاق ررات والغاؤ ررا وح ررا التمثي ررل الدبلوماس رري المنف رررد ،ول ررو وقع ررت ح رررب ب ررين ال رردول
األعضرراا فمنهررا تعررد حرب راً دوليررة وليسررت أ ليررة ،وفرري معظررم االتحررادات الترري برررزت كانررت الهيئررة
التعا ديررة ضررعيفة ،ولررذل انتهررت إلررى احررد الخيررارين الترراليين :إمررا التفك ر وعررودة كررل طرررف إلررى
وضررع قبررل االتحرراد ،وامررا إلررى تقويررة االتحرراد بتحويلر إلررى اتحرراد فيرردرالي كمررا حرردل فرري الواليررات
المتحدة ،وأمثلرة رذا االتحراد كثيررة ومنهرا اتحراد الواليرات المتحردة قبرل االتحراد الفيردرالي (-1781
 ،)1787االتحاد السويسري ( )1815-1848واتحاد بروسيا مع النمسا (.)1815-1866
 -2الدول البسيطة
ي الدولة التي تنون فيها السلطة واحدة من حيرل األسرا

والتركيرب والممارسرات ،أي أنهرا

غيررر مج رزأة ،وتتركررز عمليررة صررنع الق ر اررات الرسررمية فرري يررد حكومررة واحرردة ،وغالبررا مررا تنررون مررن
عنص ررر بش ررري متج رران

ب رررغم م ررا ق ررد يك ررون فير ر م ررن اختالف ررات ،إال أنه ررا تمت رراز بوح رردة اإلقل رريم

والقروانين ،وسررلطة الجهرراز الحكررومي تغطرري رقعررة الدولررة كلهررا ،وقررد تنررون السررلطة فرري ررذع الدولررة
مركزيررة ،أي أنهررا تحكررم مررن العاصررمة فقررط دون تررأثير مررن الوحرردات والتنظيمررات التابعررة للدولررة
والمنتشر ررة ف رري أرجائه ررا ،وق ررد تن ررون غي ررر مركزي ررة (بمش رراركة الوح رردات اإلداري ررة ووح رردات الحك ررم
المحل رري) ف رري إدارة الدول ررة ،ومعظ ررم ال رردول العربي ررة ع رردا اإلم ررارات رري دول بس رريطة ذات حكوم ررة
مركزية ،بينما بريطانيا تعتبر دولة بسيطة التركيب لننها تعتمد الالمركزية.
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مررن محاسررن ررذا الشرركل مررن الرردول أنهررا تحقررا تناسررقا فرري القررانون والسياسررة واإلدارة ،وتنررون
بسرريطة البن رراا ومقتص رردة ف رري نفقاته ررا ،أم ررا عيوبهررا فه رري افتقار ررا لمؤسس ررات إقليمي ررة ،مم ررا يفق ررد ا
المعرفة باألصول والحاجات المحلية ،ونمرو السرلطة البيروقراطيرة المركزيرة علرى حسراب السرلطات
المحلية

الفصل الثاني
سيادة الدول و أنواع الحكومات.
المبحث األول
سيادة الدول
إن موضوع السريادة رو المعيرار الررئي

فري التمييرز برين الدولرة والمجتمعرات المقاربرة لهرا ،و رو

مقر من قبل مواثيا األمم المتحدة التي سارت في موضوع السريادة برين وحردات المجتمرع الردولي.
و نا مظهران للسيادة:
 -1السيادة الداخلية:
تشير إلى وجرود شرخص معرين فري كرل دولرة مسرتقلة ،أو وجرود جمعيرة أو مجموعرة تمتلر القروة
الشرررعية بشرركل نهررائي لقيررادة السررلطة وتطبيررا ال روالا ،و ررذع السررلطة العليررا تنررون مطلقررة علررى كررل
األفراد والجماعات داخل الدولة ،فهري تصردر األوامرر إلرى كرل األفرراد والجماعرات السياسرية داخرل
تل المنطقة ولننها ال تتقبل أي أوامر من أي كان.
-2السيادة الخارجية:
يعنى بها أن الدولة ال تخضرع أليرة سرلطة ،أي أنهرا مسرتقلة مرن تردخل أيرة دولرة أخرر  ،وحترى
لررو كانررت السررلطة تخضررع التفاقيررة مررا أو أنه ررا مقيرردة بقواعررد القررانون الرردولي ،فرران مكانررة الدول ررة
السيادية ال تتأثر بأي شكل ،ما دام ال توجد سلطة أخر تجبر ا على الطاعة.
تعريف السيادة واصلها.
إن السيادة مثلها مثل الدولة ،لها مفا يم كثيرة ومختلفة ،فحسب بودين أنها "السلطة العليا على
المواطنين والر  subjectsوليست مفيدة بقرانون ،أمرا  Grotiusفيعرفهرا بأنهرا القروة السياسرية العليرا
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الموجرودة فري شررخص مرا بحيررل تنرون أعمالر ال تخضرع ألحرد آخررر ،وال يمكرن رفر

إرادتر  ،مررن

جانب ر يررر  Duguitأن السرريادة رري السررلطة القياديررة فرري الدولررة أنهررا إرادة الشررعب المررنظم فرري
الدولر ررة ،أمر ررا  Burgessفيقر ررول إنهر ررا أصر ررلية ( ،)Originalمطلقر ررة ( ،)absoluteغير ررر محر ررددة
 unlimitedيخضع لها كل األفراد ،والتجمعات السياسية ،ويتابع إنها غير مشتقة ()underived
ومستقلة ( )independentلفر

الوالا.

أمررا مررن حيررل تعريفهررا فهرري مشررتقة مررن النلمررة الالتينيررة " "Superanusوالترري تعنرري باللغررة
اإلنجليزيرة  supremeأو كمرا يطلرا عليهرا اليروم  sovereigntyومعنا را األعلرى ،و رذا المفهرروم
حديل نسبياً وانبثاق مرتبط مع نشوا الدول القوميرة الحديثرة  Nation-Stateولنرن رذا ال يعنري
أن العصررور القديمررة والوسررطى لررم تتطرررق إلررى ررذا المفهرروم ،فقررد كرران صرراحب السرريادة فرري الدولررة
القديم ررة الملر ر أو األمي ررر أو الح ررانم بص ررفة عام ررة ،ال ررذي ك رران ص رراحب الس ررلطة الفعلي ررة ،ويض ررع
الق روانين ويلررزم بهررا رعايرراع دون أن يلتررزم ررو بهررا ،وقررد اعترررف كررل مررن أفالطررون وأرسررطو بوجررود
سررلطة عليررا فرري الدولررة ،وأنرردا علررى احت ررام سررلطة الدولررة وقوانينهررا ،وقررد تحرردل النترراب الرومرران
وكتر رراب العصر ررور الوسر ررطى عر ررن القر رروة المطلقر ررة للدولر ررة ،وعنر رردما تنونر ررت الدولر ررة فر رري مفا يمهر ررا
الحديثة،اسررند الفالسررفة السرريادة لألمررة برردل الحررانم ثررم انتقلررت إلررى الشررعب برردل األمررة لتصرربا أنثرر
واقعيررة ،وقررد تجسرردت السرريادة بمفهومهررا الفلسررفي عبررر كتابررات الفرنسرري جررون بررودين واإلنجليررزي
تومرا

ررويز وغير مررا مرن الفالسررفة ،إال أنهررا وجرردت التعبيرر النامررل لهررا فري الثررورة الفرنسررية ،أمررا

الع ررامالن الل ررذان ع ررز از م ررن مطل ررا الدول ررة الديمقراطي ررة الجدي رردة فهم ررا القومي ررة والزي ررادة الهائل ررة ل ر ر
 province of the stateفي الثورة الصناعية.
بالتالي فمن السيادة في ظل الدولة الحديثة و مفهوم سياسري يعبرر عرن واقرع اجتمراعي ،و رو
قرردرة المجتمررع الفعليررة علررى االسررتئثار بممارسررة السررلطة النهائيررة ،أمررا الحكومررة فمنهررا ال تعرردو أن
تنون أداة صاحب السيادة في أعمال سيادت .
أنواع السيادة.
 -1السيادة الفخرية Titular Sovereignty
تعود ذع التسمية إلى القرن السابع عشر فور انبثراق الدولرة القوميرة  ،Nation-Stateحيرل
كانت ذع الدول تحت قيادة ملو مطلقين قاموا بشخصنة ( )personificationسيادة الدولة ،ثم
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نشررأ ن رزاع بررين الملررو ورعايررا م الررذين تحرردوا السررلطة المطلقررة وغيررر المحرردودة للملررو مطررالبين
بحقرروقهم وامتيررازاتهم ،وادعروا أن السررلطة رري ملنهررم فرري نهايررة األمررر وأن الملررو يمارسررون سررلطة
محدودة بناا علرى تخويرل مرن النرا  ،بينمرا لجرأ الملرو إلرى النظريرة الدينيرة محرررين أنفسرهم مرن
كل الحدود البشرية ،ولنن جاا انتصار الشعب أخي اًر واقتحمت الديمقراطية بشكل أو برتخر ،وبنراا
علرى ذلر تررم تحديررد سررلطات الملر بموجررب قرانون أو كمررا وصررف برراألعراف ،ولقررد احررتفظ بمكانر
ك ررئي

للدولررة ،ولنررن فرري كررل األمررور اإلداريررة كرران مجب ر اًر علررى األخررذ بنصرريحة وموافقررة ممثلرري

الش ررعب ،و ررذا مقدم ررة لق رردوم حكوم ررة دس ررتورية ،و ك ررذا أص رربا الملر ر رمر ر از للس ررلطة ومي ارث ررا م ررن
الماضرري ،بحيررل تنررون السرريادة الفعليررة بأيرردي سررلطة غيررر سررلطت بحيررل يمررار المل ر ببسرراطة
نفوذا شخصيا أثناا ممارسة تل السلطة ،فالنفوذ لي

السلطة وبالتأنيد ليست سيادة.

بكلمررات أخررر مررا نعني ر بالسرريادة الفخريررة ررو العن روان  ،titleوتشررير إلررى القررو السرريادية للمل ر
الذي لم يعد يمار أي سلطة فعلية نظرياً ،قد يمتلر الملر كرل القرو السريادية التري كران يتمترع
بها ،ولنن في الممارسة الواقعية نا شخص آخر أو مجموعة مرن األشرخاص يمارسرون السريادة
نيابة عن  ،وأفضل مثال على ذا النوع من السيادة ي الموجودة في المملنة المتحدة.
 -2السيادة الشرعية:
ينظر إلى السيادة من المفهوم القانوني ،وتشير إلى الشخص أو مجموعة من األشخاص الذين
بوسعهم إصدار األوامر النهائية بموجب القانون ،و ذع السلطة تعرف بأنها سيادة شرعية وسلطتها
تنررون نهائيررة علررى كررل األفرراد والجماعررات السياسررية ،وال يحررا ألي أن يتعرررف علررى النقرري

مررن

ق ر اررات السررلطة السرريادية ،حتررى وان كانررت ررذع الق ر اررات تتعررد الق روانين الدينيررة (باسررتثناا الرردول
اإلسررالمية ،حيررل أن القررانون اإلسررالمي ررو السررلطة المطلقررة وغيررر قابررل للمناقشررة ،ويحررا لألفرراد
حل أنفسهم من طاعة أولي األمر أو الحكام إذا لم يفعلوا وفا للشريعة) ،وتعترف المحانم وتطبا
فقط القانون الذي ينبثا عن السيادة الشرعية ،وأي مخالفة لهرذا القرانون يكرون لر عواقرب ،ويمكـن
1

تلخيص السيادة الشرعية بالنقاط التالية.
أ) السيادة الشرعية دائما محددة.

Greenstein&Polsby,“GovernmentalInstitution&ProcessLaski, H.”A Grammar of Politics, “P.44: A.C.

1

Kapur, “Principle of Pol. Sc”. New Delhi, P.18c. p-p192-191.
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ب) قد تنرون ضرمن شرخص الملر  ،كمرا رو الحرال فري الملنيرة المطلقرة ،وقرد تنرون فري مجموعرة
من األشخاص ،كما و الحال في الديمقراطية ،المل أو الملنة أو البرلمان في بريطانيا.
ت) معرفة بشكل دقيا ومنظم حسب القانون.
ل) وحد ا التي تمتل القوة لتعالن عن إرادة الدولة.
ج) عدم إطاعة السيادة الشرعية يقابل العقاب الجسدي.
ح) كل الحقوق تنبثا من صاحب السيادة الشرعي ويمكن استرجاع ذع الحقوق أو إلغاؤ ا.
) سررلطة صرراحب السرريادة الشرررعي مطلقررة غيررر محرردودة وعليررا ،وال تخضررع أليررة رقابر داخررل أو
خارج الدولة.
 -3السيادة السياسية:
ان السلطة المطلقة وغير المحردودة التري أشرير إليهرا سرابقا ،التابعرة لصراحب السريادة الشررعي
ال تترروفر فرري كررل مكرران ،وبكلمررات " Diceyخلررف صرراحب السرريادة  sovereignالررذي يعترررف بر
القررانوني ،نررا صرراحب سرريادة آخررر والررذي يجررب أن ينحنرري ل ر األول1"،و ررذا مررا يرردعى صرراحب
الس رريادة السياسر رري sovereign

 politicalو رري تل ر ر النف رروذ فر رري الدولر ررة والت رري تنر ررون خلر ررف

القانون2ومثلما أن السيادة السياسية ليست معروفة للقانون ،فمنها غير منظمة وغير محددة أيضرا،
وفي الديمقراطيات الحديثة فمنها غالباً مرا تنرون مقرونرة إمرا بالجمرا ير ككرل أو براالقتراع أو الررأي
العام ،ومع ذلر تبقرى غامضرة وغيرر محرددة ،وفري كثيرر مرن الم ارحرل تنرون حترى مربكرة ،واذا مرا
زاد البحل في ذا الموضوع (السرلطة النهائيرة) زاد تشرتت اإلد ار  3،وبرالرغم مرن كرل ذلر فانر ال
يمكن تجا ل وجود ا ،وحتى في القرن التاسع عشر فررق برين السريادة الشررعية والسريادة السياسرية
في بريطانيا ،فبينما كان البرلمان ،من وجهة نظر القانون ،صاحب السريادة التشرريعية فري الدولرة،
فقد خضع من وجهة النظر السياسية إلى معيقين عمليين :لم يكن بوسع فر
المحكومون إلى العصيان وتقصيرع في تحقيا بع

إرادت إذا مرا لجرأ

األمور.

 -3السيادة الشعبية :popular Sovereignty.

Dicey, A.V, “The Law of the Constitution, Introduction”, PP.XVIII-XIX.
Gilchrist, R.N, “Principles of Pol. Sc”. P.93
Leacock, S.” Elements of P. Sc”. P.60
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نتاج القرنين الساد

عشر والسابع عشر ،وانبثقت كتعبير من سخط النا

ضد سلطة

المل  ،واعتمادع على النظرية الدينية ،وترجع السيادة الشعبية السيادة النهائية إلى الشعب،وأول
من أشار إلى ذع النظرية  Lockeوأوضحها روسو وأصبحت شعا اًر في الثورة الفرنسية،وقد
ناصر ا جيفرسون في إعالن االستقالل األمري America declaration of independence
وقد أدخلت في مقدمة الدستور بالتأنيد على أن الحكومة استحدثت سلطتها من خالل موافقة
ذل

المحكومين ،وقد وجد صد

في الخطاب االفتتاحي األول ألب ار ام لنكولن1،ولنن من

الصعب تحديد ،والقول بشكل نهائي من م ؤالا النا

أصحاب السيادة ،و ل م كل النا

والجما ير الذين يعيشون في الدولة بما فيهم النساا واألطفال والرعاع والمجرمين ؟ فمذا كان
كذل فان سيادة الجما ير لي

لها أي معنى سياسي ،ولنن إذا نظم النا

واتبعوا قادة لهم فأين

سيادتهم؟
اقترررح بررأن السرريادة الشررعبية تعنرري سرريادة المقترررعين ولنررن مثررل ررذع السرريادة ال يكررون لهررا قاعرردة
شرعية إال عبر القنوات المحددة في الدستور ،حتى أن الناخبين في الحكومرة النيابيرة ال يمارسرون
سلطة سيادية فعلية إال من خرالل ممثلريهم ،ولنرن فعليرا تنمرن السريطرة التشرريعية فري الحرزب ذات
األغلبية البرلمانية ،ولهرذا المضرمون يقتصرر مفهروم السريادة الشرعبية علرى حرزب األغلبيرة ،إضرافة
إلررى ذلر فرران مررن يمارسررون حررا االقترراع ال يتعرردون خمر

السرركان ومررن بررين ررذا الخمر

تنررون

األغلبية ،و ي قد ال تتعد عشر السكان2ولهذا ال يمكن مساواة السيادة الشعبية بسيادة االقتراع.
كررذا نررر أن ررذا المفهرروم أيضررا مربر وفرري نفر
المفكرين إثبات أن المتنف
أجررل النررا

الوقررت ال يمكررن تجا لر  ،وقررد حرراول بعر

النهائي للسلطة السياسية دائما يكمن في الجما ير 3،فالدولة ري مرن

وآلررة الدولررة و رري الحكومررة تررؤدي وظائفهررا بنرراا علررى رغبررات النررا  ،بينمررا السرريادة

بررالمفهوم الشرررعي قررد ال تنمررن فرري النررا

رغررم أنهررم ضررمنيا يراقبررون السرريادة الشرررعية ،وفرري الدولررة

الحديثة تنرون النزعرة نحرو جعرل السريادة الشررعية إجابرة للمطالرب الشرعبية إذ ال يمكرن تجا رل قروة

Bryce, “Modern Democracies, Vol. I”, P.143
Gettle, R.G. “Introduction to Pol. Sc”. P.100
Sidgwick, H.” The Elements of Politi”cs, P.630.
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فقررد اقترررح الرربع

السرريادة الشررعبية ،وان كرران ررذا المفهرروم ال يفرري بررالغر

1برران يكررون اسررتعمال

الرقابة الشعبية ( )popular controlأنثر تحديدا وأفضل إشارة إلى فكرة السيادة الشعبية.
 -5السيادة القانونية والفعلية : de jure &de facto
يجب أن يميز أيضا بين السيادة القانونية  de jureوبين السيادة الفعلية  ،de factoفاألولى
ي السيادة الشرعية ويكون أساسها القرانون ،ولهرا الحرا فري الحكرم وترأمر بالطاعرة ،ولنرن يحردل
الح رراالت أن الس رريادة الش رررعية ال تق ررو عل ررى ف ررر

ف رري بعر ر

الطاع ررة ،حي ررل أن ن ررا بعر ر

األشررخاص أو شررخص مررا ،غيررر معررروف الهويررة للقررانون ،يطرراع بشرركل فعلرري ،و ررذا الشررخص أو
مجموعة األشخاص م من يمارسون السلطة الفعلية ،و م مع مرور الوقت ،من سيكونون قادرين
علررى فررر

الطاعررة وال روالا ،أو مررنهم مررن يطرراعون بمح ر

إرادة النررا  ،و رؤالا يسررمون السرريادة

الفعلية  ،De facto sovereignومن األمثلرة علرى ذلر الطريقرة التري جراا بهرا إلرى السرلطة كرل
من موسوليني و تلر وستالين.
خصائص السيادة
-1الديمومة Permanence
السرريادة دائمررة مسررتمرة برردون انقطرراع مررا دامررت الدولررة موجررودة ،واذا مررا ازلررت الدولررة ازلررت
السيادة ،واذا ما زالت السيادة فان رذا قرد يرؤدي إلرى زوال الدولرة ،فوقروع دولرة تحرت احرتالل دولرة
أخر

يعني زوال سيادة الدولة الواقعة تحت االحتالل ،ولنرن فري حالرة حصرولها علرى االسرتقالل

تعرود إليهررا سريادتها ،أمررا إذا تغيررت الحكومررة فران ررذا ال يعنري انقطرراع صرفة السرريادة عرن الدولررة،
فالع رراملون لس ررلطة الحكوم ررة ق ررد يتغي رررون دون أن ي ررؤثر ذلر ر عل ررى الدول ررة أو س رريادتها ،كم ر را أن
السيادة ال تنقطع مع موت الحانم أو المنظمة المديرة لشؤون الدولة حيل تنتقل إلى حانم آخر.

2

– الشمولية Comprehensiveness
السيادة ي عالمية الطابع وتشمل كل األشخاص والجماعات داخل حدود ا الجغرافية ،والدولة
ال تعترررف بوجررود أي منرراف

داخررل حرردود ا ،س رواا علررى المسررتو الفررردي أو المنظمررات ،مهمررا

كانت مكانت  /ا عالميا ،مؤثرة على سيادة الدولة ،واالستثناا الوحيد و ما يتمتع ب الدبلوماسيون

Gilchrist R.N, “Principles of Pol. Sc”. P.95.
Garner, J.W. “Pol. Sc. & gov”., P.170
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من حصانات وامتيازات ،ومع ذل فان يحا للدولة أن تقوم بطرد الدبلوماسيين األجانب أصحاب
الحصانات الدبلوماسية إذا خالفوا الدولة أو خرقوا سيادتها.
 -3مطلقة Absoluteness
السيادة ي أسمى صفة للدولة ،واطالق سيادة الدولة يعني أن ال يكون في داخلها وال خارجها
يئررة أخررر سررلطتها أعلررى مررن سررلطة الدولررة ،أي أن ر ال يوجررد منرراف

لهررا علررى السررلطة ،ومررن

المالحظ أن فكرة إطالق السيادة أصبحت ال تتناسب مع تطورات الحياة السياسية وعالقات الدولة
في المجتمع الدولي مما أد إلى بروز مفا يم جديردة للسريادة تضرع حردوداً معينرة علرى ممارسرات
الدولررة وبالتررالي علررى سرريادتها ،كمررا أن السرريادة الخارجيررة تررأثرت برردور ا ،ولررم تعررد علررى مفا يمه را
مطلقة ،إذ أصبا لألمم المتحدة أثر كبير على سياسات كثير من الدول.
 -4ال يمكن التنازل عنها Inalienability
الدولررة والسرريادة جو ريرران لنررل منهمررا ،ولنررن إذا مررا انفصررل جررزا مررن الدولررة عنهررا فررمن ررذا ال
يعنرري أنهررا فقرردت سرريادتها ،بررل إن مررا يحصررل أن ر بينمررا كرران عنرردنا فرري السررابا دولررة واحرردة فقررد
1

أصبا لدينا دولتان.

 -5ال تتج أز Indivisibility
ما دامت السيادة مطلقة فال مجال لتجزئتها أو تعدد ا في الدولة الواحدة ،ولو حدل ذا فمن
ذلر سرريؤدي إلررى صرراعات وتصرربا السرريادة بعرد ذلر لألقررو  ،ولرذا تحرررص الدولررة علرى إ ازلررة كررل
مظررا ر ازدواجيررة السررلطة داخررل حرردود ا وال سرريما غيررر القانونيررة منهررا ،ومررع ذل ر توجررد وحرردات
سياسررية تمتلر سرريادة جزئيررة ،و رري مررن قبيررل الرردول المكونررة لالتحرراد الفيرردرالي ،حيررل تتمتررع بقرردر
كبير مرن السريادة الداخليرة التري تمارسرها بمعرزل عرن ترأثير الحكومرة المركزيرة ،فري حرين ال تمتلر
ذع الدول أي نوع من السيادة الخارجية.
هذا يقودنا إلى التفرقة بين نوعين من الدول من حيث السيادة:
 )1دولة ذات السيادة الكاملة :ري الدولرة التري تسرتطيع ممارسرة سريادتها الناملرة فري الرداخل
والخررارج ،وتنررون ح ررة فرري تعررديل دسررتور ا أو تبديل ر دون الخضرروع فرري ذل ر لتررأثير دولررة
Gilchrist R.N. “Principles of Pol. Sc”. P.110

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

1

صفحة 151

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

أخر  ،وتمار نشاطها الخارجي دون أن تحرد مرن إرادتهرا أيرة حردود ،إال مرا تضرع

ري

بنفسها من قيود عبر اتفاقيات ومعا دات مع كثير من الدول.
 )2الدولــــة ناقصــــة الســــيادة :ر رري الدولر ررة التر رري ال تر ررتمكن مر ررن ممارس ررة سر رريادتها الداخلير ررة
والخارجير ررة الرتباطهر ررا بدولر ررة أخر ررر  ،أو لخضر رروعها لمنظمر ررة دولير ررة ،فر رررغم أنهر ررا تتمتر ررع
(بالشخصية الدولية) إال أنها مفيدة في ممارسة السيادة أو محرومة من ممارستها.
والدول ناقصة السيادة تنقسم بدورها إلى قسمين:
أوال :يمتل جزااً من السيادة الداخلية والخارجية ويتبع عدد من األنواع :دولة تابعة ،دولة محميرة
ودولة مشمولة بمشراف منظمة دولية.
ثاني ـاً :يفتقررد السرريادة الخارجيررة وجررزاا مررن السرريادة الداخليررة ويتبع ر عرردد مررن األن رواع :المعتمرردات،
المستعمرات ،المناطا المضمومة ،والمناطا المحتلة.
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المبحث الثاني
الدستور
مفهوم الدستور:
أي نظ رام حكومررة ،س رواا ديمق ارطرري ،شررمولي ،توليترراري ،يعتمررد علررى قاعرردة ررذا النظررام و ررو
الدسررتور ،رغررم امتالن ر مواصررفات خاصررة فرري النظررام الررديمقراطي ،إال أن النترراب يختلفررون حررول
المعنررى الرردقيا لمصررطلا "الدسررتور" ،فررالبع

يررر ان ر إطررار للمجتمررع السياسرري ،المررنظم عبررر

القانون 1،فيما يضيف آخرون ان يشرمل كرل القواعرد التري تحردد أعضراا السرلطة السريادية ،وترنظم
عالقة ؤالا األعضاا فيما بينهم والسلطة التي عليهم ممارستها أو الصالحيات المخولة إليهم أما
النتاب المعاصرون فينظرون إلى الدستور على ان مشروع من أجل تنظيم عالقة القوة (السرلطة)
2

داخل المجتمع ،وتبنى قاعدة الدستور على اإليمان بحكومة محددة.

ويعرف على ان الوثيقرة األساسرية فري الدولرة والتري تحردد شركل نظرام الحكرم وتنروين السرلطات
العامة واختصاصها والعالقة فيما بينها ،والحقوق والحريات العامة للمواطنين ،فالدستور رو الرذي
يحردد مررا إذا كرران النظررام ملنيررا ،جمهوريررا ،رئاسرريا أم شرب رئاسرري ،و ررو الررذي يحرردد كيفيررة انتخرراب
رئي

الجمهورية في النظم الرئاسية والبرلمان أو السلطة التشريعية وما إذا كان يتنون من مجل

واحرررد أو مرررن مجلسر ررين واختصاصر ررات وعالقت ر ر بالسر ررلطة التنفيذي ررة (رئر رري
والحكومة ومجل

الجمهورير ررة أو المل ر ر

الوزراا).3

بصورة عامة يمكن إطالق كلمة "دستور" على الوثائا المكتوبة التي تحتوي المبادئ الرئيسرية
للحكومررة ،إال أن الدسررتور قررد يرردعم أو يعرردل مررن قبررل قواعررد قانونيررة أو أع رراف أو ممارسررات ،لررذا
يمكن اإلد ار أن الدستور يشركل جرزااً مرن جسرم كبيرر ،قواعرد قانونيرة وغيرر قانونيرة ترنظم حكومرة
الدولة.
بكلمات أدق يمكن تعريف الدستور على أن "مجموعرة مرن القروانين العليرا والعرادات واألعرراف
والممارس ررات المتوارث ررة ،الت رري تح رردد ش رركل الدول ررة ونظ ررام الحك ررم السياس رري فيه ررا ،و ررو ال ررذي ي ررنظم
1

3

نف

المصدر السابا ص.117-115،
Whaere “Modern Constitutions” P.10.

2

حسان محمد شفيا العاني،االنظمة السياسية والدستورية المقارنة،بغداد:مطبعة جامعة بغداد،1986،ص .63
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السررلطة العامررة ويحرردد العالقررات بررين أجهزتهررا ،كمررا يقرررر حرردود األف رراد األساسررية ويبررين الوسررائل
لحمايتها ،وبسبب سموع على القواعد األخر يسمى بر " قانون القوانين".
قد يكون النظام الدستوري عبارة عن وثيقة واحدة تحتوي كل المواد الدسرتورية ،وغالبراً مرا تلجرأ
الدول إلى كتابة دساتير ا حترى تنرون رذع القواعرد واضرحة للجميرع ،مثرل دسرتور الواليرات المتحردة
والهن ررد وغير مر را ،وق ررد يك ررون الدس ررتور عب ررارة ع ررن مجموع ررة م ررن الع ررادات والتقالي ررد واالجته ررادات
البرلمانية المتوارثة مثل الدستور البريطاني ،وقرد يكرون عبرارة عرن نصروص القررآن النرريم كمرا رو
الحال في السعودية ،والدساتير بكل أنواعها تتسم بقدر من الوضوح وتشركل ضرابطاً حقيقيراً للحيراة
السياسية والقانونية.
أنواع الدساتير
قسم فقهاا القانون الدستوري الدساتير إلى أقسام مختلفة ،إحردا ا وفقراً لمعيرار الشركل وآخرر تبعرا
ألسلوب تغيير ا .وحسب المعيار األول فقد قسمت إلى:
 -1دساتير مكتوبة:
ي عبارة عن وثيقة أو مجموعة وثائا مكتوبرة تشرمل القواعرد المنظمرة للمؤسسرات الرسرمية فري
الحكومة مثل الدستور األمريكي.
 -2دساتير غير مكتوبة:
تعتمد على مجموعة من العادات واألعراف والممارسات والتي لم تدون بطريقرة منهجيرة ولننهرا
مهمررة فرري تنظرريم القواعررد ال تقررل أ ميررة عررن تل ر الموجررودة فرري الدسررتور المكترروب مثررل الدسررتور
البريطاني.
إال أن تصنيف الدستور إلى مدون وغير مدون يعتبر ذو أ مية ضئيلة من الناحية العملية،
إذ لرري

نررا دولررة تح ردد نظامهررا الحكررومي فقررط بنرراا علررى قواعررد مكتوبررة ،فمهمررا كرران

الدستور مدونا بطريقة حسرنة ،لري

ررذا

بوسرع القيرام بكرل المتطلبرات الممكنرة ،فهرذع القواعرد جراات

متعلق ررة بمؤسس ررات الحكوم ررة وق ررد ت ررم ص ررياغتها حس ررب أ ميته ررا له ررذع المؤسس ررات ،وف ررا م ررا ارت ررتع
الصررائغون ،وفرري مثررل ررذع الحالررة نررا مجررال ال يمكررن تجا لر لتطرروير الدسررتور عبررر مررا يسررمى
تفصيل القوانين  statutes elaborationو ذا ما حدل في الواليات المتحردة عنردما قامرت لجنرة
النررونغر القانونيررة بم رلا التفاصرريل الموجررودة فرري الدسررتور األمريكرري ،ولهررذا ال يمكررن القررول أن
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الدس ررتور األمريك رري يتن ررون فق ررط م ررن  7بن ررود و 22تع ررديالً ،ولننر ر يش ررمل

congressional

 statutesمهمة كما حصل في مرسوم .1789
لذا يبدو واضرحاً أنر حترى الدسراتير المدونرة تنمرو حسرب الضررورة لتنيرف نفسرها وفرا تغيررات
الظررروف ،ورغررم أن بريطانيررا تمترراز بوجررود دسررتور غيررر مرردون إال أن التعررديالت الترري جرررت علير
تعتبررر جررزاا مررن ررذا الدسررتور مثررل  Parliament Actلسررنة  1911وسررنة  ،1949لررذا يمكررن
القول أن الفرق بين الدستور المدون وغير المدون و "و مري" وانهمرا يختلفران فقرط فري الدرجرة ال ر
فري النروع ،وانر مرن الصرعب تصرنيفهما إلرى مردون وغيرر مردون برالمعنى المطلرا

 degreeولي

ولنررن يجررب التفرقررة بررين الرردول ذات الدسرراتير المكتوبررة والرردول ذات الدسرراتير غيررر المكتوبررة1أمررا
تصنيف الدساتير من حيل أسلوب تغيير ا فهي أيضا مقسمة إلى نوعين:
 -1دساتير مرنه:
ي تل الدساتير التي يمكن تعديلها بردون إجررااات خاصرة ،ويمكرن تعرديلها مرن قبرل الجهرات
اإلجرااات التي يعدل بها القانون العادي مثل الدستور البريطاني.

المختصة بنف
 -2دساتير جامدة:

رري تل ر الدسرراتير الترري يتطلررب تعريفهررا إج ررااات خاصررة مثررل أغلبيررة خاصررة فرري البرلمرران أو
االستفتاا الشعبي مثل الدستور األمريكي ،االسترالي والسويسري.
ربمررا يقررال إن الفرررق بررين الدسررتور المرررن والجامررد ررو نفس ر كمررا بررين الدسررتور المرردون وغيررر
المردون ،وبنراا علرى ذلر فرران الدسرتور المكتروب يكرون جامردا بينمررا الدسرتور غيرر المكتروب يكررون
مرنا ،ولنن رذا لري

صرحيحا ،فرالمهم عنرد التمييرز بينهمرا رو إذا مرا كانرت عمليرة صرنع القرانون

الدستوري مماثلة لعملية صنع القانون العرادي ،فالدسرتور المررن ال يجعرل نرا أيرة فرروق بينهمرا،
وعلى العك

من فمن الدستور الجامد يجعل فوارق صعبة بينهما.

كما أن للدستور الجامد جدا بع

العيوب فكذل األمر بالنسربة للدسرتور المررن جرداً ،فكال مرا

ل عناصر ضعف وعناصر قوة ،لذا اقترح بع

النتاب المعاصرين حالً وسطا فمن مرن يكرون

بحاجر ررة أن نبعر رردع عر ررن سر ررلطة البرلمر رران المطلقر ررة كمر ررا فر رري الدسر ررتور األمريكر رري مر ررن أجر ررل إج ر رراا
التعررديل،من جهررة أخررر  ،يمكررن تعررديل الدسررتور المكترروب بأغلبيررة ثلثررين مررن المشرررعين ،لررذا يمكررن
Strong, “Modern, Political. Constitutions”. P.65.
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المالحظة أن مرونة وجمود الدساتير ال تعتمد على بساطة أو تعقيد إجرااات التعديل القانونية،بل
إن تغيير الدستور محكوم أيضا بقوة اجتماعية وسياسية في المجتمع.

شكل يوضح أنواع الدساتري

الدساتري العرفية

الدساتري املكتوبة

مدونة فيه أبواب وفصول ومواد وتطبع في كتيب

ما تعارفت عليه القوى

السياسية في المجموعات دون أن يتحول إلى نصوص مكتوبة

بريطانيا
-1

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة (تعديل الدستور)

الدساتري اجلامدة

الدساتري املرنة
عندما تنص الدساتير على طريقة تعديل مادة من

يتطلب إجراءات معقدة يسمى جامدا

موادها أو أكثر ويتم التعديل بإجراء يسير
يتم من خالل غالبية أعضاء البرلمان
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وهناك تقسيم ثالث للدساتير كالتالي:
 -1دساتير ممنوحة:
تلر الدسرراتير الممنوحرة مررن قبررل السرلطة ذات السرريادة مثرل الملر كمررا كانرت أغلررب الدسرراتير
في الماضي ،ويحا للجهة التي أصدرت الدستور سحب  ،وقد ال يكون ذل جائ اًز حسب نصروص
الدستور ووعي المجتمع.
 -2دساتير معمولة:
تل ر الترري تصرردر عررن يئررات تأسيسررية ،تقرروم بوضررعها ،ثررم تعررر

بعررد ذل ر علررى الجمهررور

والهيئ ررات والمؤسس ررات العام ررة إلب ررداا الر ررأي ،ث ررم تق ررر ف رري م ررؤتمرات عام ررة أو م ررن خ ررالل الهيئ ررة
التشريعية ،ويصادق عليها الرئي

أو المل .

 -3الدساتير المتطورة:
ر رري دسر رراتير تنونر ررت عبر ررر ت ر ررانم عر رردد مر ررن السر ررنين مر ررن خر ررالل اسر ررتقراا العر ررادات والتقالير ررد
واالجتهادات البرلمانية واحكام المحانم.
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طرق إصدار القوانين:

توجد ثالث طرق:

جمعية تأسيسية منتخبة

منحة من الحاكم

عادة ما مكون عند تأسيس نظام

يعرض في العهد الملكي

لجنة تقوم بإعداد مشروع
لالستفتاء على

الشعب
جديد نتيجة القضاء على نظام االنقالب أو

فهو وسط بين الطريقتين

السابقتين
انفصــال دولـــة جديـــدة عنـــد دولــة قائمـــة أو
اندماج دولتين في دولة واحـدة.

حيـــث تقـــوم لجنــة مختـــارة مـــن قبـــل
رئـيس الجمهوريـة بإعـداد الدسـتور ويطـرح علـى

الجمهور

انتهاء الدساتير:
 -1انتهاا عادي ،بملغائ بالطرق المحددة في الدستور نفس لوضرع دسرتور جديرد ،أو باتفراق الجهرات
التي أصدرتها.
-2

نتيجة الرغبة الشعبية التي لها الحا في انتخاب جمعية تأسيسية أخر لوضع دستور جديد.

-3

نتيجة الثورة التي ال تعترف بنظام الحكم السابا.

-4

من قبل الهيئة التنفيذية ،و ذا ال يحدل إال في أوقات الخطر واألزمات العامة.
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المبحث الثالث
أنواع الحكومات
يصنف بع

كتاب العلوم السياسية أنواع الحكومات مثل تصنيفهم ألنواع الدول ،و ذا خطرأ

يجدر أال يقع ب دارسو السياسة ،فكل الدول تشب بعضها بعضاً مرن حيرل طبيعتهرا وكلهرا تحروي
نف

العناصر الرئيسية الشعب ،األر  ،الحكومة ،والسيادة ،كما أن االختالف في عدد السكان

والمسرراحة الجغرافيررة ال يعنرري أي تغييررر علررى مكرران الدولررة ،وكررل الرردول تتمتررع بالسرريادة وتعامررل
بالمثل أمام القانون الدولي وفي إطار األمم المتحدة  ،لذا من غير المنطقي تصنيفهما على أنهما
متسراويان ،ولنرن الردول تختلرف فيمررا بينهرا فري حكوماتهرا ،فالدولرة فقررط عبرر حكومتهرا تنرون قررادرة
على صياغة وتعبير وتحقيا أ دافها ،و دف كل دولة واحد مصلحة شعبها ،وشكل الحكومة و
التعبير حول الطريقة التي تحقا بهرا الدولرة ردفها ،و رذا يتضرمن المشركلة فري تحديرد :بأيردي مرن
تنون السلطة الشرعية للدولة؟ وما مد ممارسرتها لرذل فعرالً؟ ومرا ري األدوات التري توظفهرا فري
استخدامها؟ وما ي القروانين واألنظمرة المتبعرة فري تأديرة وظائفهرا؟ ،و رذع االختالفرات واسرعة مرن
دولة إلى دولة وتؤدي إلى اختالف الحكومات عن بعضها.
من ررذ م ارح ررل الت رراريخ اإلنس رراني األول ررى ا ررتم المفك رررون بموض رروع الحكوم ررات والتميي ررز بينه ررا
ود ارسررة أشرركالها ،وقررد برررزت كتابررات مفكررري اإلغريررا بهررذا الشررأن ،وأخررذت دو اًر قيادي راً فرري الفكررر
البشررري ،وقررد كرران لسررقراط ،أفالطررون وأرسررطو ،برراع طويررل فرري ررذا المجررال ال يمكررن ألي كاتررب
إغفال إسهامات ؤالا المفكرين.
يجر رردر اإلشر ررارة أن ر ر نظ ر ر اًر لتنر رروع العوامر ررل السياسيةر ر ر االجتماعير ررة ،وجر رردت عر رردة أن ر رواع مر ررن
الحكومررات فرري الرردول ،ومررن بررين التصررنيفات الترري تسررتحا الررذكر بشررأن الحكومررات ررو مررا ذك ررع
أرسطو1،وقد كان تصنيف يعتمد على معيارين:
 -1عدد األشخاص الذين يمارسون السلطة العليا.
 -2الغاية التي يسعون لتحقيقها.

A. C. Kapur, “Principles of Pol.. Sc”.
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بحسر ر ررب المعير ر ررار األول فان ر ر ر يمكر ر ررن تصر ر ررنيف الحكومر ر ررة إلر ر ررى ثالثر ر ررة أشر ر رركال :الملنير ر ررة،
االرستقراطية والديمقراطية ،فامتال السرلطة مرن قبرل شرخص واحرد يرؤدي إلرى الملنيرة ،واذا كانرت
من قبل عدة أشخاص فمنها تنون ارستقراطية أما إذا كانت تعتمد على حكم األغلبية فمنهرا تسرمى
الديمقراطيررة و رري أس روأ األن رواع بالنسرربة ألرسررطو ،أمررا إذا كانررت الحكومررة مصررنفة حسررب المعيررار
الثاني فان يمكن تصنيف الحكومة إلى طبيعية  pervertedوتنون طبيعية إذا سعت إلى تشجيع
المصلحة العامة ،ويمكن توضيا ذل بالرسم التالي:
المعيار األول

المعيار الثاني

ع ر ر رردد المش ر ر رراركين ف ر ر رري (الهدف من ممارسة السلطة)
السلطة
األش ر ر ر رركال الطبيعي ر ر ر ررة Perverted Forms
N.F.

من أجل مصلحة الطبقة الحانمة

مر ررن أجر ررل المصر ررلحة
العامة
حكم الفرد

الملنية

استبدادية

حكم األقلية

ارستقراطية

( Oligarchyحكم القلة)

حكم الغالبية

ديمقراطية ()Polity

ديمقراطية

إال أن تصنيف أرسطو للحكومات ال يتالام وعصرنا الحاضر ،فعلى سبيل المثال فان أرسطو
يفرررق مررا بررين األرسررتقراطية وحكررم القلررة ،بينمررا لرري

نررا فرررق بينهمررا فرري العصررر الحاضررر ،بررل

غالبر ررا مر ررا يسر ررتعمال كر رررديفين ،مر ررن ناحير ررة أخر ررر فر ررمن الديمقراطير ررة بالنسر رربة ألرسر ررطو ر رري أس ر روأ
الحكومررات ،بينم را رري فرري عص ررنا الحررالي تحمررل معنررى مختلررف عن ر مررن السررابا والترري عنررت
"الغوغائي ررة" أو  .Monocracyر ررذا وق ررد أوضر ررا علم رراا االجتمر رراع المعاص رررون بشر رركل ال يقبر ررل
التأويل بأن لي
الرربع

1

نا حكومة لألغلبيرة " ." gov of the manyبرل أن كرل الحكومرات يحكمهرا

ففرري كررل الرردول تنررون األمررور الحكوميررة بأيرردي القلررة بينمررا يكررون تحديررد السياسررة بأيرردي
MacIver, R.M., “The Web of Govt”. P.149.
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أقلي ررة أص ررغر و ررم م ررا يطل ررا عل رريهم الق ررادة السياس رريون ،فالحكوم ررة البريطاني ررة رري الس ررلطة العلي ررا
الموجهررة ،ورغررم أنه ررا مكون ر م ررن  18وزي ر ار – أو أنث ررر أو أقررل – إال أن تحدي ررد السياسررة الفعلي ررة
والرقابة والتوجي للحكومة يكون عبر حكومة مصغرة أو مقلصة ،بينما في الواليات المتحدة تنرون
السررلطة التنفيذيررة بيررد الررئي

رغررم أن و ازرتر تقرروم برردور االستشرراري .يشررير ررذا إلررى وجررود بعر

التعقيدات في التفرقة بين الحكومات أو في وضرع معيرار ثابرت ،فربع

الحكومرات الملنيرة تعتمرد

مبرردأ الديمقراطيررة ،كمررا الحظنررا سررابقاً ف ري بريطانيررا إضررافة إلررى السررويد والنررروي  ،وبع ر

أنظمررة

الحكم الرئاسية تمرار الديمقراطيرة أيضراً ،أي أن كرال النظرامين ديمق ارطري رغرم أن أحرد ما ملنري
والثر رراني جمهر رروري .آخر ررذين بعر ررين االعتبر ررار تصر ررنيف أرسر ررطو ،إال أن النتر رراب المعاصر رررون مثر ررل
 Marliottو  Leacockي رررون أن ن ررا ث ررالل قواع ررد للتص ررنيف :اتح ررادي وفي رردرالي )b ،جام ررد
ومرن )c ،ملني ورئاسي وبرلماني.
لنن لو وضعنا ذا التصنيف قيد االختبار سنجد على سبيل المثرال أن الواليرات المتحردة ري
فيدرالية ،جامردة ورئاسرية ،وقرد نجرد أن تصرنيف الحكومرة الرذي يعتمرد علرى الفيدراليرة أو االتحاديرة
قد يكون إما برلمانيا أو غير برلماني ،إال أن أحرد التطبيقرات الجديردة ألشركال الحكومرات رو كمرا
يلي:
الديمقراطية <--

برلماني ( <--فيدرالي أو اتحادي)

الديكتاتورية  <--غير برلماني ( <--فيدرالي أو اتحادي)
وعنرد برروز االتحراد السروفيتي ظهرر معيرار جديرد يعتمرد األيديولوجيرة كأسرا

للتمييرز ،فبرررزت

حسب ذا المعيار حكومات اشترانية وأخر رأسمالية ،ويمكن اإلشرارة بشركل مقتضرب إلرى تقسريم
الحكومات باالعتماد إلى :عدد المشاركين في السلطة وممارسة السلطة ،كالتالي:
 -1الحكومة الملكية:
إما أن تنون مطلقة (يكون المل
أصبا النظام وراثياً 1،وقد أَل بع

و مصدر السلطات) وقد كان المل فري البدايرة ينتخرب ،ثرم
الملو أنفسهم مثل فرعون ،أما لوي

الدولة " "L’etat, c’est moiوما عناع فعالً أن

الرابع عشر فأعلن أن

و الحكومة وما يقول سينفذ ،و ذع ي الملنيرة

المطلقررة ،أمررا النرروع ا خررر مررن الحكومررة الملنيررة فهررو الحكررم الملنرري المقيررد ،و ررو ذل ر النرروع مررن
Sabine,”A History of Pol. Theory” P.210-212
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الحكومررة الترري تنررون في ر سررلطة المل ر مقيرردة ببنررود الدسررتور أو بع ر
بع

األع رراف األساسررية ،وفرري

األحيان يكون الدستور معلنا  Promulgateمن قبرل الملر أو قرد يكرون فرر

علير عبرر

ثررورة ناجحررة ضرردع ،ولنررن مهمررا كرران السرربب فررمن الحكومررة الملنيررة المفيرردة رري حكومررة دسررتورية،
وتمشيا مع تطورات العصر في إدخرال القروانين والممارسرات السياسرية التري يشرتر بهرا انبرر عردد
من المجتمع فمن القائمين الحقيقيين بوظائف الدولة م وزراا المل المنتخبين والشرعيين وينتمون
إلى حزب األنثرية.
 -2الحكومة األرستقراطية:
الحكومررة المسرريرة مررن قبررل أفضررل النررا

فرري مجتمررع مررا ،ويعررود أصررلها إلررى أرسررطو حيررل أن

 Aristosتعنري أفضرل و  Kratosوتعنري حكررم ،و رو يعنري أيضرا حكررم الطبقرة العليرا مرن الشررعب
فهنرا أرسرتقراطية الثرروة ،وأرسررتقراطية الجريش ،وال يرزال مفهروم األرسررتقراطية معمروال بر فري كثيررر
من البلدان ،سواا كانت ملنية أو جمهورية ،حيل نجد أشخاصا يعينون من قبل المل أو الرئي
كونهم ينتمون إلى طبقة معينة من المجتمع.
 -3الحكومة الديمقراطية:
مشررتقة مررن كلمتررين يونررانيتين  demosو  kratosوتعنرري حكررم الشررعب ،وتعتبررر شرركال م ررن
أشكال الحكومة حيل يحكم النا

أنفسهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عبر ممثليهم ،من جانب

ير  McIverأن الديمقراطية ليست وسيلة حكم ،عبرر األغلبيرة أو بطريقرة أخرر  ،ولننهرا أساسرا
وسيلة لتحديد من سيحكم وما ي الغايرة ،و رذا يشرمل حريرة االختيرار فري انتخراب الحكرام وقناعرة
المقت رررع بأنر ر م ررن س رريتم اختي ررار م ررم فق ررط م ررن س رريحكمون ،لن ررن ل رري

م ررن الصر رواب الق ررول أن

الديمقراطيررة رري حكومررة كررل ممثلرري الشررعب ،ولننهررا تعنرري ا ن حكومررة األغلبيررة 1،و نررا نوعرران
مررن الديمقراطيررة ،األولررى :الديمقراطيررة النقيررة أو المباش ررة ،والثانيررة :الديمقراطيررة غيررر المباش ررة أو
النيابية.
أ -الديمقراطية المباشرة:
تنرون عنردما يقروم النرا

أنفسرهم برالتعبير عرن إرادتهرم بخصروص الشرؤون العامرة ،ويكرون ذلر

عبرر اجتمراع عررام ،ويجتمعرون لهرذا الغررر

كلمرا اقتضرت الضرررورة ذلر  ،وقرد طبررا رذا فرري دول
Bryce, J. “Modern Democracies”, P.VII.
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المدينة عندما كانت الدولة قليلة العدد ،وكران باإلمكران جمرع السركان فري مكران واحرد للتعبيرر عرن
رأيهم مباشرة ،ولنن انعدم ذا األسرلوب فري عصررنا الحرالي بسربب الت ازيرد السركاني ،إال انر يمكرن
1

القول أن يمكن ممارسة ذا النوع من الديمقراطية نوعا ما عبر االستفتااات والمبادرات الشعبية
ب -الديمقراطية غير المباشرة:
ذا و النظام الشائع من أنواع الديمقراطية ،حيل يعبر عن إرادة الدولة ،لري
عب ررر الن ررا

بطريقرة مباشررة

أنفس ررهم ،ولن ررن عب ررر ممثل رريهم ال ررذين اخت ررارو م ليقومر روا باتخ رراذ القر ررار المالئ ررم نياب ررة

عنهم،وعبر ذا النوع من الديمقراطية تنون السلطة النهائية عبر الشعب ولننهرا تميرز برين امرتال
السلطة التي تنون للمقترعين وبين ممارسة السلطة والتي تنون للمثلين المنتخبين.
الديمقراطيررة تعنرري شرريئين :المشرراركة المباشررة مررن قبررل عامررة الشررعب العرراديين فرري الحيرراة العامرة
للشعب ،والسيادة الشعبية المطلقة ،و كذا خلقت البرلمانات ،األمر الذي جعل اتخاذ القرار أسرهل،
لقلة عدد المشاركين في  ،وتعد الحكومات الديمقراطية في الوقت الحالي من أرقى أنواع الحكومات
ألنهررا تشررر الشررعب نفسر فرري الحكررم ،فهرري تولررد رقابر المجتمررع علررى الحكومررة وتعمررل علررى نشررر
الرفا ية وتطبيا مبردأ المسراواة وتخضرع لمحاسربة الشرعب ،و رو الهيئرة الناخبرة الرذي يسرتخدم حقر
فري إيصرال أيرة حكومرة للسرلطة ،فحسراب الشرعب للحكومرة إمرا أن يكرون بشركل مباشرر مرن خرالل
ثرورة مباشررة أو تظررا رات احتجاجيرة أو ترأثير الررأي العرام ،أو غيرر مباشررر كاالسرتنكاف عرن تأييررد
الحكومررة وعرردم المشرراركة فرري تأييررد سياسررتها ،ويجررب التنوير أنر ال يجررب ممارسررة الضررغوط علررى
الممثلررين النيررابيين  -سرواا ضررغوط محليررة أو إقليميررة – مررا أجررل الحصررول علررى غايررات شخصررية
ألن ذل سيعتبر إثماً ديمقراطيا.
النظريات الحديثة في أنواع الحكومات
نا من صنف الحكومات استنادا إلى طبيعة العالقة برين السرلطات العامرة فري الدولرة ،حيرل
2

قسمت الحكومات إلى ثالثة أنواع رئيسية
 -1الحكومة البرلمانية.
 -2الحكومة الرئاسية.

Sait, E.M, “Pol. Institutions, A Preface”, P. 432.
Almonds & C.Powel “Comparative Governments & Politics, N.Y. 1969.
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 -3حكومة الجمعية الوطنية.
وبناا على العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ،فإنه يمكن تقسـيم الحكومـات إلـى نـوعين:
برلمانية ورئاسية ،والنظام البرلماني يتصف بأن سرلطة تنفيذيرة مسرئولة  ،وقابلر للتغييرر مرن قبرل،
السررلطة التش رريعية ،بينمررا فرري النظررام الرئاسرري تنررون السررلطة التنفيذيررة غيررر برلمانيررة وغيررر قابل رة
للتغييررر لقررار مررن قبررل البرلمرران ،لررذا يمكررن القررول أن الحكومررة البرلمانيررة تجمررع مررا بررين السررلطتين
التشريعية والتنفيذية ،بينما الحكومة الرئاسرية مبنيرة علرى فصرل راتين السرلطتين ،واألولرى مرتبطرة
تقليديا بالحكومة البريطانية أما الثانية فهي مرتبطة بالواليات المتحدة.
خصائص الحكومة البرلمانية
 -1رئ رري

الدول ررة يك ررون فخرير راً ،فه ررو ل رري

العام ررل الموجر ر أو المق رررر المس ررئول أم ررام الش ررعب بش ررأن

اإلجررااات المتخررذة ،لنررن السررلطة التنفيذيررة للحكومررة تمررار باسررم مررن قبررل المسررئولين فرري حررزب
األغلبية بالبرلمان وعادة عبر رئي

األغلبية الذي غالباً ما يكون رئي

الحكومة ،بكلمات أخر ،

نا فرق بين السلطة التنفيذية الفعلية واالسمية.
 -2أعضاا الو ازرة ،والذين يرأسون دوائر إدارية ،يكونون أعضاا في المجل

التشريعي.

 -3تن ررون الس ررلطة التنفيذي ررة ،ال ررو ازرة أو الحكوم ررة ،متجانس ررة سياس رريا ،إال ف رري الح رراالت االس ررتثنائية،
كالحكومررة االئتالفيررة الترري تتنررون مررن أعضرراا مررن أحرزاب مختلفررة ،حيررل يكررون الرروزراا عررادة قررادة
لحزب سياسي معين ،وبالتالي يقومون على تطبيا برنام

ذا الحزب ،و م يشكلون األغلبيرة فري

البرلمان.
 -4الحكومررة البرلمانيررة مسررئولة أمررام البرلمرران ويسررتطيع إسررقاطها بررمعالن عرردم الثقررة ،ويقرروم بمراقب رة
الوزراا وتوجي األسئلة للوزراا واستجوابهم.
 -5لرئي

الحكومة الحا في حل البرلمان ،وحا الدعوة للبرلمان لالنعقاد وف

دورت .

 -6الحكومة يئة جماعية مسئولة تضامناً.
محاسن الحكومة البرلمانية
 -1حيل أن الحكومة مدعومة باألغلبية من البرلمان ،فمن بممكانها تقديم مشاريع ق اررات من اختيار ا
ومن ثم تمرير ا.
 -2بسبب وجود الحكومة بالمجل

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

التشريعي فمنها تقوم على توجي نشاطات المجل .

صفحة 165

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

 -3تجعل من السرلطة التنفيذيرة مسرئولة ،حيرل يكرون بوسرع المجلر

التشرريعي مراقبرة الحكومرة ،وفري

حالرة فقدانر الثقررة بالحكومررة فانر بممكانر إبطررال عملهرا الرروظيفي ،وفرري حالررة وجررود طريررا مسرردود
بين الطرفين فمن بوسع الحكومة حل المجل

التشريعي واللجوا إلى الشعب.

 -4تمترراز الحكومررة البرلمانيررة بالمرونررة والمطاطيررة ،ففرري حرراالت األزمررات يتطلررب الشررعب قيررادة بررارزة
للعنايررة بشررؤونهم ،ولررذا يكررون النظررام الحكررومي مرنررا بمررا فير النفايررة ،ليكيررف نفسر حسررب ظررروف
المتغيرات.
 -5الوجررود المتواصررل للسررلطة التنفيذيررة داخررل المجلر

التشرريعي يمكررن المجلر

التنفيررذي مررن موانبررة

العمل الذي يجب القيام ب .
عيوب النظام البرلماني
 -1يخت رررق مب رردأ الفص ررل ب ررين الس ررلطات وذلر ر عب ررر إقامتر ر عالق ررة وثيق ررة ب ررين الس ررلطتين التشر رريعية
والتنفيذية.
 -2ال ش ر بررأن التجرران

السياسرري فرري الحكومررة وسرريطرة رجررال الحررزب الواحررد علررى األمررور يضررفي

صبغة الحزبية على اإلدارة.
أن يكررون النظررام البرلمرراني أرضررية لتولررد ن ازعررات حزبيررة كريهررة ،حتررى وان لررم تن رن

 -3مررن المفتررر

نررا قضررايا سياسررية مهمررة إزاا الشررعب فررمن نررا الوظررائف الترري يمكررن يتشرراجر عليهررا أحررد
األحزاب يمتلنها بينما ا خر يود امتالنها.
 -4فرري ظررل ررذا النظررام يكررون مررن الصررعب علررى السررلطة التنفيذيررة (الحكومررة) تبنرري وتطبيررا خطررة
تطويرية طويلة األمد ،حيل أن المجل
المجل

التنفيذي لي

ل فترة حكم محددة ،بل يعيش علرى رحمرة

التشريعي.

يدعى غالبراً أن رذا النظرام ال يعمرل حسرب إرادة المشررعين أو رغبرات النراخبين ،حيرل أن سريطرة
المجل ر

التنفيررذي علررى المجل ر

التش رريعي يمكررن األول مررن تمريررر الق ر اررات الترري يريررد ا ويعيررا

تمري ر ررر أي إجر ر ررااات ال يرغ ر ررب به ر ررا ،ول ر ررذا يطل ر ررا الر ر ربع

عل ر ررى ر ررذا النظ ر ررام ص ر ررفة "الحكوم ر ررة

1

الديكتاتورية"

Carter Herz and Ranney, “The Government of Great Britain”, P.180

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

1

صفحة 166

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

النظام السياسي الربيطاين

السلطة التنفيذية
جملس الوزراء

امللك
 -ملك يسود وال حيكم

 -خيتارهم رئيس الوزراء

رئيس الوزراء
 يستمد سلطنهمن الربملان
وهو احلاكم الفعلي الجنلرتا.

 معظم اختصاصاته نظريةمرجعها األعراف.
 -حقه يف تعيني رئيس الوزراء

السلطة التشريعية
جملس العموم 659عضو

جملس اللوردات 800عضو
-نصاب اجمللس  3لوردات

عضو
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السلطة القضائية

 -نصاب اجمللس 400

صفحة 167

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

الحكومة الرئاسية
تعتمرد ررذع الحكومرة علررى شررخص الررئي

الررذي ينتخررب عرادة مررن الشررعب مباشررة ممررا يعطير

قوة كبيرة أمام جميع المؤسسات السياسية في الدولة ،بمرا فيهرا البرلمران ،ويسرتمد سرلطت عرادة مرن
الدستور ،والميزة الرئيسية في رذا النظرام رو فصرل السرلطة التنفيذيرة عرن التشرريعية ،والحقيقرة أن
الررئي

لرري

مجرررد رئرري

للجهرراز التنفيررذي ولننر تنفيررذي أيضراً بحيررل ررو مررن يعررين كررل الرروزراا

ومساعدي .
مررن الصررعب وصررف الرروزراا الررذين يشرركلون "الحكومررة" الرئاسررية فلرري
النظررام الرئاسرري ،كمررا ان ر لرري

نررا "حكومررة" فرري

نررا وزراا ،فكال مررا يررأتي نتيجررة النظررام البرلمرراني ،فأعضرراا مررا

يسمون بالحكومة في النظام الرئاسي ليسوا أعضاا في المجل

التشريعي ،وال ينتمون إلى مجل

حررزب األغلبيررة ،و ررم ال يشرراركون فرري المنرراظرات ،وال يقومررون بتقررديم مشرراريع ق ر اررات وال يرردافعون
عن سياسة الحكومة أو يحتاجون إلى ثقة المجل
لحل المجل

التشريعي ،بالمقابل ال يملر الروزراا أي سرلطة

التشريعي أو اللجوا إلى االنتخابات إذا لم يوافا المجلر

التشرريعي علرى سياسرتهم،

في الحقيقة ال يمل أن الروزراا سياسرة خاصرة بهرم ،برل تنرون سياسرتهم ري تلر الخاصرة بررئي
الدولررة ،الررذي يعيررنهم ويبقرريهم فرري وظررائفهم حسررب مررا يرتئي ر
وبممكانر رفر

ررو ،فهررم مسررئولون أمام ر

ررو فقررط،

آراا وز ارئر  ،ولر وحرردع أن يقرررر أن يأخررذ بررأيهم بشرركل جمرراعي أو فررردي ،وعلررى

الرررغم مررن فصررل السررلطات فرري ررذا النظررام ،إال أن نررا نوعررا مررن التعرراون فرري عملهمررا ،مثررل
امتال الرئي

حا االعت ار

على مشاريع قوانين يقر ا البرلمان ،وحق في اللجوا إلى االستفتاا

ب ررالرجوع إل ررى الش ررعب ،وف رري المقاب ررل يح ررا للبرلم رران الموافق ررة عل ررى تعي ررين كب ررار الم رروظفين وعق ررد
المعا دات واعالن الحرب ،ومساالة الرئي
النبيرة ،والجدير بالذكر أنر ال يحرا للررئي

جنائيا عن جرائم الرشوة والخيانرة وغير را مرن الجر ارئم
حرل المجلر

كمرا ال يحرا لنخرر حرا نرزع الثقرة منر

ألن استمد ا مباشرة من الشعب.
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ميزات النظام الرئاسي
 -1بما أن يحوي فصل السلطات فمن يعنى حماية حرية النا .
 -2تحديد فترة الجهاز التنفيذي بمدة معينر يضرفي اسرتق ار ار انبرر للحكرم ،و رذا مرا يشرجع علرى إطرالق
خطررة طويلررة األمررد1نظر اًر ألن النظررام الرئاسرري يجعررل مررن تركيررز السررلطة فرري أيرردي قليلررة فررمن ذل ر
يعما سياسة التنفيذ بسرعة.
 -3يكون المشرعون أقل يمنة عن عما في النظام البرلماني.
عيوب النظام الرئاسي.
 -1العيررب الرئيسرري يكمررن فرري فصررل األشررياا الترري تنررون في ر مرتبطررة بشرركل طبيعرري ،فبينمررا يتعرراون
المجلسرران التنفيررذي والتش رريعي فرري بع ر

األمررور نررر أن بعضررها يجررب أن يحرروز رضررا خطررة

السياسي.
 -2حرية رئي

السلطة التنفيذية عن السيطرة التشريعية جديرة بنشوا عدم المسؤولية التنفيذية.

 -3عدم االنسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعود إلى الصياغة وعدم الفاعلية.
 -4تحديد فترة الحكم واستقرار السلطة التنفيذية يجعل نظام الحكومة الرئاسي جامداً.

“The Mechanism of the Modern State”, PP. 113-114.
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النظام السياسي األمريكي:

السلطة التشريعية الكوجنرس
جملس النواب (يتم متثيل الوالايت فيه على

جملس لشيوخ وتتمثل فيه الوالايت بغض

اساس عدد السكان 435عضو

النظر عن عدد السكان  100عضو

السلطة التنفيذية

الرئيس

انئبه

كيف ينتخب؟؟

أن يكون أمريكيا

شروط انتخابه

اإلقامة أبمريكا

احلكومة
يتم االنتخاب من الناحية
الدستورية بطريقة االقرتاع العام غري املباشر

أن يبلغ من العمر 35
مثال أالسكا

اجملمع االنتخايب( عددهم مياثل عدد أعضاء كل

3اصوات

والية يف جملس النواب والشيوخ)
538

3اصوات لكولومبيا(واشنطن)
كوهنا ال تتمتع حبق التمثيل

538=100+435

إذا فاز املرشح الرئيس ب  270صوات من جمموع
 538يعد فائزا يف االنتخاابت

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

السلطة القضائية

صفحة 170

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

حكومة الجمعية الوطنية
ي الحكومة التي يعينها المجل
حيرل يقرروم المجلر

من داخل  ،و ذا النظام معروف فري فرنسرا وروسريا وسويسررا،

بتعيرين الرروزراا علررى شركل لجنررة ،كمررا أنر ال يوجررد رئرري

معرين لهررذع اللجنررة،

وعلررى ذل ر فررمن الجمعي ررة تسرريطر علررى الش ررؤون التش رريعية والتنفيذيررة ،ف ررال تعتبررر الجمعيررة يئ ررة
مسررتقلة سياسررياً ،ودائمررا رري لجنررة منبثقررة عررن الجمعيررة الوطنيررة ،والحكومررة تنررون مسررئولة سياسرريا
أمام الجمعية ،والتي لها حا عزل أعضاا الحكومة والغاا ما يصدر عنها من ق اررات أو تعرديلها،
وللجمعية حرا دعروة المجلر

لالنعقراد ولري

الررئي

أو الملر  .مرن كرل ذلر ترر

يمنرة واضرحة

للجمعية علرى الحكومرة باعتبار را الممثلرة إلدارة الشرعب ،وقرد جراا رذا الترأثير مرن آراا مونتسركيو
الرذي أعطررى اإلدارة العامررة مكانرة امررة ،حيررل جعررل الثقرة فرري الشررعب األمررر الرذي لررم يجررز وجررود
مجلسين أحد ما منتخب والثاني معين ،بل مجل
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المبحث الرابع
الهيئات الحكومية
تنبررع السررلطات فرري الدولررة مررن عرردة مصررادر ،لنررن الحكومررة رري الترري تعبررر وتجسررد إرادة
الدولرة ،وكرل حكومررة تقروم برأداا وظررائف محرددة يمكرن تصررنيفها فري ثالثرة فررروع :تشرريع القروانين،
تنفيررذ ررذع الق روانين عبررر القرروة الترري تمتلنهررا الحكومررة لتنررون حريصررة علررى أن الجميررع يطيررع ررذع
القروانين ،ثررم نررا السررلطة القضررائية و رري برردور ا تحرردد إن كانررت ررذع القروانين قابلررة للتطبيررا فرري
حالررة معين ررة أم ال ،و ررذع الس ررلطة تحرردد الس ررلو ال ررذي قام ررت ب ر الس ررلطة التنفيذي ررة ،واذا م ررا ك رران
مطابقا للقوانين التي سنتها الهيئة التشريعية ،وقد وضع النثير من المحللين السلطة التشريعية فري
المرتبة األولى 1،ولنن ذا ينطبا على الحكومات الديمقراطية فقرط ،حيرل اعتبرر موسروليني علرى
سبيل المثال ،البرلمان لعبة ،فيما مثلت الهيئة التشريعية في زمن االتحراد السروفيتي ك ر Rubber
 Stampلق اررات مجل

الحزب الشيوعي.

أ -الهيئة التشريعية
إن وظررائف الهيئررة التشرريعية ليسررت متشررابهة فرري كررل دولررة ،حيررل أن ذلر يعتمررد كليررا علررى
نوع الحكومة كما ذكرنا آنفاً ،رغم ذل يمكن تحديد وظائف السلطة التشريعية كما يلي:
 -1الوظائف التشريعية:
كما و معروف أن القانون و تعبير عن إرادة الشعب من خالل الهيئات التمثيلية أو ما سمي
الهيئة التشريعية ،وتعرد رذع الوظيفرة األساسرية للسرلطة والتري منهرا اسرتخدمت اسرمها ،و ري الهيئرة
الترري انتخبررت مررن قبررل الشررعب لتنفيررذ إرادت ر العامررة نيابررة عن ر  ،لررذا فهرري تمل ر حررا سررن الق روانين
وتعديلها وحتى إلغائها ،ولنن ذع القوانين يجب أن تنون منسجمة مع متغيرات الظروف للمجتمع
ومتوائمة مع البيئة االجتماعية الجديدة ،وحسب النظرام البرلمراني يكرون للهيئرة التنفيذيرة اليرد العليرا
في ذا األمر ،الن الحكومة تنون جزاا من البرلمان وغالبا ما تنون حزب األغلبيرة ،و رذا األمرر
مختلررف بالنسرربة للنظررام الرئاسرري لننر يسررتطيع ممارسررة نفرروذع ،إمررا مررن خررالل إشررارات الرئاسررية أو
أعضرراا حزب ر فرري البرلمرران (النونغر ) .ررذا وعلررى العضررو المنتخررب أن يكررون قريبررا مررن الشررعب
J.A. Corry, Democratic Govt. & Politics + Cf. Finner, “Govts of Great European powers
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ليررتفهم آرااع ويعبررر عنهررا حتررى ال يفقررد ثقررة دائرتر وال يعرراد انتخابر  ،وجرردير بالررذكر أن مررن وظيفررة
الهيئة التشريعية أن تصدر قوانين جديدة حتى وان لرم تنرن فري الدسرتور ،ال سريما فري الردول التري
ال يوجد بها دساتير مكتوبة ،وبهرذا يصربا رذا القرانون دسرتوريا وعلرى األخرص إذا لرم يعرار

أو

يخررالف قواعررد وأع رراف تررم االتفرراق عليهررا ،وحتررى لررو حرردل ذل ر فررمن الهيئررة التش رريعية تمل ر حررا
تعديل الدستور أو اإلشراف علية.
 -2الوظائف المالية:
إن مررد نشرراطات الحكومررة يحرردد بترروفر المررال ومعررايير المصررروفات ،وان المي رزة الرئيسررية
للحكومررة الديمقراطيررة النيابيررة تنمررن فرري مراقبررة وتنظرريم األم روال العامررة الوطنيررة مررن قبررل المجل ر
التشريعي ،والمبدأ األساسي لتدارة العامة ان ال تجبي ضرائب وال تفر
ممثلي الشعب ،وفي بع

مصراريف بردون موافقرة

البلدان مثل الواليات المتحدة فان الحررب ال تعلرن إال بموافقرة المجلر

التشريعي ،واحد األسباب الرئيسية التي تتطلب ذع الموافقة و المصاريف البا ظة التي سريعاني
منها االقتصاد الوطني ،وأ رم وظيفرة يمارسرها التشرريعي سرنويا ري تقرديم الموازنرة ومناقشرتها لعردة
أيام متتالية وأحيانا أسرابيع ،ممرا سريتيا للحكومرة الفرصرة لتوضريا مقترحراتهم والردفاع عنهرا ،وفري
الوقت نفس تنون فرصة للمعارضة لرفع أصواتهم وانتقاداتهم لسياسة الحكومة.
 -3وظائف إدارية:
أن ال تش ررار الهيئ ررة التشر رريعية ب رراألمور اإلداري ررة إال بص ررفتها الش رررعية عب ررر

م ررن المفت ررر

اإلش رراف والمراقبررة ،ولنررن فرري البلرردان ذات الحكومررات البرلمانيررة ،فررمن السررلطة التش رريعية تضررفي
علررى التنفيذيررة بشرركل مباشررر وفرروري ،ولررذا بممكرران المجلر

التشرريعي إجرراا مسررااالت ومناقشررات

مستفيضررة مررن أجررل الحصررول علررى معلومررات مررن الحكومررة ،تخررص أمررو ار إداريررة ،واذا مررا قامررت
الحكومة بأي عمل غير مرغوب ب من الشعب ،فمن بممكران ممثلري رذا الشرعب التحرر لمنرع أو
شررجب ذا العمررل ،واذا م ررا أسرراات الحكومررة الثق ررة الترري منحه ررا إيرراع الشررعب عب ررر ممثلرريهم ف ررمن
بممكان المجل

سحب ثقتهم وطرد وزراا معينين أو الحكومة بأنملها ،و كذا فمن بممكان السرلطة

التشر رريعية مراقب ررة السياس ررة العام ررة – الخارجي ررة والداخلي ررة للحكوم ررة ،ب ررل يح ررا للس ررلطة التشر رريعية
محانمرة أعضرائها أو أعضراا السررلطة التنفيذيرة فري بعر

الرتهم الموجهرة إلرريهم ،وقرد تؤلرف أحيانراً

لجان خاصة للقيام بتحقيقات معينة.
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 -4وظائف انتخابية:
ل رري

فق ررط تق رروم الهيئ ررة التشر رريعية بانتخ رراب موظفيه ررا ،ولن ررن بوس ررعها أيضر راً انتخ رراب بعر ر

مسر ررئولي السر ررلطة التنفيذير ررة ،فعلر ررى سر رربيل المثر ررال ينتخر ررب ال ر ررئي

الفرنسر رري مر ررن قبر ررل الهيئتر ررين

التشرريعيتين فرري المجلسررين ،وفرري الهنررد يقرروم البرلمرران بمجلسرري بانتخرراب مررا يسررمى
 collageوذل النتخاب رئري
وأعضرراا المجلر ر

electoral

الربالد ،أمرا فري سويسر ار فتقروم السرلطة التشرريعية بانتخراب القضراة

الفي رردرالي ورئ رري

دير روان الم رروظفين ،وفرري أمريك ررا ،كثير ر اًر م ررا يت رردخل الن ررونغر

الختيار القضاة وبمعالن الحرب كما أسلفنا.
 -5تعديل الدستور:
تتررولى السررلطة التش رريعية فرري معظررم الرردول الديمقراطيررة مسررؤولية تعررديل الدسررتور أو اإلش رراف
على عملية التعديل التي عادة ما ينص الدستور نفس على كيفية القيام بها .وفي عمليرة الدسرتور
تررتم الموافقررة إمررا علررى إدخررال مررادة جديرردة للدسررتور أو حررذف مررادة موجررودة في ر أو تعررديل نصررها.
ويح رردل تع ررديل الدس ررتور ع ررادة اس ررتجابة لتط ررور ظ ررروف اجتماعي ررة واقتص ررادية وسياس ررية ل ررم تن ررن
موجررودة عنررد وضررع الدسررتور األساسرري ،ويررتم االتفرراق علررى إلغرراا الدسررتور بأنملر ووضررع دسررتور
جديد للبالد.
تركيب الهيئة التشريعية
تبنى الهيئات التشريعية على مبادئ مختلفة ،فقد تنون نا

يئات من مجل

واحرد منتخرب

مثل البرتغال ،فرنسا ،فنلندا واسرائيل ،وربما يتنون مرن مجلسرين ،و رو الصرفة الغالبرة علرى معظرم
البل رردان المعاصر ررة ،كم ررا وأن عض رروية الهيئ ررة التشر رريعية ق ررد تختل ررف ف رري م رردة حكمه ررا وم ررؤ الت
أعضرائها فرري كثيرر مررن األمررور ،وعرادة مررا يكرون مجلر

النرواب منتخبرا مررن الشرعب ،أمررا المجلر

ا خررر – والررذي لر مسررميات مختلفررة تبعراً لنررل دولررة ،مثررل مجلر
األعيرران فرري األردن ،مجلر

اللرروردات فرري بريطانيررا ،مجلر

الشرريو فرري أمريكررا .فهررو يعررين بنرراا علررى معررايير خاصررة ،وغالبررا مررا

يكون روا م ررن أولئر ر ال ررذين ق رردموا خ رردمات خاصررة للدول ررة أو تفوقر روا ف رري مج رراالت أعم ررالهم الفكري ررة،
والفنيررة ،والعلميررة ،واألدبيررة ،واإلنسررانية ،وتقرروم الدولررة بتعييررنهم رغبررة فرري االسررتفادة مررن خب رراتهم
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وتنريما لما قدموع من خدمات أو أعمال .وبدأت معظم الردول فري االتجراع لألخرذ بنظرام المجلسرين
لسببين رئيسيين:
 )1ألن كليهما يكمل عمل ا خر ويكون الخطأ أقل لو كان نا مجل

واحد.

 )2وج ررود مجلس ررين يقل ررل م ررن يمن ررة الهيئ ررة التشر رريعية واس ررتبداد ا ،ويعط رري فرص ررة لتمثي ررل األقلي ررات
والفئات المؤثرة في المجتمع.
إال أن نررا عوامررل أخررر يعتمررد عليهررا نشرروا المجلر

الثرراني ،ففرري حالررة مجلر

اللرروردات فرري

بريطاني فمن العضوية تنرون وراثيرة ،وفري كنردا فرمن أعضراا الواليرات نرا يعينرون لمرد الحيراة،
وفي ايرلندا والهند ينتخبون بطريقة غير مباشرة.
ررذا وج رردير بال ررذكر أن ال رردول الت رري تبن ررت نظ ررام المجلر ر

الواح ررد غالبر راً م ررا تن ررون ذات مس رراحة

جغرافيررة صررغيرة أو متجانسررة ،أو ذات حررزب واحررد كمررا فرري االتحرراد السرروفيتي سررابقاً ،أمررا نظررام
المجلسين فيوجد عرادة فري الربالد الواسرعة جغرافيراً وكبيررة السركان ومتنوعرة القوميرات ،عرالوة علرى
الظروف التاريخية المعينة التي فرضت وجود مثل ذين المجلسين.
العضوية في الهيئة التشريعية
يكررون العضررو عررادة مواطن راً فرري الدولررة ،وينتمرري إلررى أحررد دوائر ررا ،ولرري

بالضرررورة أن يكررون

قاطنراً فيهررا ،حيررل تررم تجرراوز ررذع اإلشرركالية القانونيررة رغبررة فرري إيصررال أصررحاب النفررااات ،حتررى
وان لررم يكونروا مررن أبنرراا دائررة معينررة ،كمررا يتوجررب علير أن يحمررل جنسررية الدولررة ،وأن يصررل إلررى
سن معينة ،وغالبا تحدد بثالثين ،وأن يكون عقل سروياً قراد اًر علرى اتخراذ القر اررات والمناقشرات وأن
ال يكون قد وقع في جنحة مخلة بالشرف والسياسة.
بعر

البلرردان تشررترط أن يكررون مررن أصررحاب الثررروات أو القررادرين اقتصررادياً ،كمررا وتشررترط أن

يقوم العضو بدفع رسوم معينة ،وذل للتعرف على جديت من جهة وللتأنرد مرن قدرتر الماديرة مرن
جهة أخر  ،كما ال بد للمرشا أن يستقيل من وظيفت إن كان موظفاً حكومياً بما منهم الوزراا إذا
كرران الدسررتور يررنص علررى ذلر – كمررا ويجررب اسررتقالة الموظررف العمررومي حتررى ال يقرروم باسررتغالل
موقع في العملية االنتخابية ،ال سيما إذا كان في مكانة رفيعة تمكن من اسرتخدام وسرائل اتصرال
أو مواصالت لمصلحت الخاصة ،أو ل تأثير اجتماعي أو وظيفي خاص.
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ب -الهيئة التنفيذية
إن كلمة تنفيذي تطلا على كل مسئولي الحكومة الذين يقتصر عملهم على التنفيذ أو وضع
القروانين قيررد العمررل ،وفرري األوقررات الخاليررة ،كانررت السررلطات بكررل أنواعهررا تنمررن بأيرردي رجررل واحررد
ووحيرد ،األميرر أو الملر أو الحرانم ،الرذي كران يمرار تلر السرلطات مرع فئرة قليلرة مرن معاونير ،
و م لم ينقذوا فقط السياسة ولنن كانوا يخططون لها ويقومون بالحكم ،أمرا حرديثاً فيطلرا مصرطلا
السررلطة التنفيذيررة فقررط علررى رئرري

الدولررة ،أو رئرري

الحكومررة ،وزرائهمررا ويمكررن القررول أن السررلطة

التنفيذية ي الجهة التي تقروم علرى تنفيرذ السياسرات العامرة التري وافقرت عليهرا السرلطة التشرريعية،
وعادة ما يشار إليها بالحكومة في النظام البرلماني ،أو الرئي

فري الدولرة الرئاسرية ،أو الملر فري

الدول الملنية.
تبردأ رذع السرلطة مرن الررئي

وحترى أصرغر موظرف فري الحكومرة ،الرذين جمريعهم يقومرون علررى

تنظيم الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية في البالد ،إضافة إلى الدفاع عن الروطن وحمايرة
حرردودع مررن األخطررار الخارجيررة ،وتتررولى اإلش رراف علررى القضرراا والتعلرريم والصررحة والمواصررالت
وجميع قطاعات الحياة كما سنر الحقاً.
كيفية اختيار السلطة التنفيذية:
نا خمسة طرق الختيار رئي

الدولة و ي كالتالي:

 -1الطريقة الوراثية :و ي مقترنة بالحكومات الملنية ،ومدة الخدمة تنون مد الحياة ،وتنرون نتيجرة
ظروف تاريخية.
 -2انتخابات شعبية مباشرة :و ي تشير إلى سيادة الشعب ،وتمنا الشعب حا اختيار رئي

السلطة

التنفيذية الذي يجب أن يمثل آراا م ويتمتع بثقتهم.
 -3انتخابــات غيــر مباشــرة :وتنررون عبررر يئررة انتخابيررة ( )Electoral Collegeتنتخررب مررن قبررل
الشررعب ،وتقرروم بتسررمية ال ررئي  ،و نررا مررن يررر أنهررا أفضررل مررن االنتخرراب المباش ررة ،حيررل أن
مسرررؤولية اختير ررار ال ر ررئي

تقر ررع علر ررى عر رراتا عر رردة أشر ررخاص مر ررؤ لين الختير ررار ال ر ررئي

بر رردال مر ررن

الجما ير(،و ذا يتجسد في الواليات المتحدة).
 -4انتخــاب عبــر الهيئــة التشــريعية :و ررو عبررارة عررن نرروع آخررر مررن االنتخرراب غيررر المباشررر ،ويكررون
عبر يئة انتخابية أعضاؤ ا من البرلمان ومثال ذل الهند ،وفي فرنسا نص الدستور لعام 1878
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بأن يختار الرئي

من قبل الجمعية العمومية المكونة من البرلمان بمجلسي  ،وفي ظرل الجمهوريرة

الرابعة انتخب الرئي

من البرلمان ،وكذل ينتخب الرئي

السويسرري مرن قبرل المجلر

التشرريعي

الفيدرالي.
 -5السـلطة التنفيذيــة المعينــة :و ررذا النمرروذج يكرون فرري الردول التابعررة للقررو العظمرى ،فالحررانم العررام
للهنررد أيررام االسررتعمار البريطرراني كرران يعررين مررن المملنررة البريطانيررة ،وكررذل األمررر للحررانم العررام
لنوريررا الررذي كرران يعررين مررن قبررل إمب ارطررور اليابرران ،وحتررى اليرروم فررمن الحررانم العررام لننرردا واسررت ارليا
يعينان من قبل الملنة بناا على توصيات الحكومة.
أما من حيل مردة الحكرم فانر يختلرف مرن دولرة ألخرر وحترى برين الواليرات أو وحردات الدولرة
نفس ررها ،فف رري الوالي ررات المتح رردة عل ررى س رربيل المث ررال تمت ررد فتر ررة حك ررم رئ رري
سررنتين(كما فرري الواليررات) إلررى أربررع سررنوات كمررا ررو الحررال ل ررئي
يحكم الرئي

لمدة سبع سنوات ،وفي الهند خم

دورية ألعضاا المجل

الس ررلطة التنفيذي ررة م ررن

الواليررات المتحرردة ،وفرري فرنسررا

سنوات ،وفي سويس ار لمدة أربع سنوات وبطريقة

الفيدرالي ،إال أن النثير يحبرذون فتررات الحكرم القصريرة للسرلطة التنفيذيرة،

بحجررة أن ر كلمررا كانررت قليلررة فرري الحكررم كلمررا كرران انتهانهررا للسررلطة أقررل ،و نررا إيمرران ارسررخ فرري
البلدان الديمقراطية ،أنر كلمرا كانرت فتررة الحكرم أطرول كلمرا كران عرضرة لتغرراا مرن أجرل تحويرل
الحكم عبر  coup d’etatإلى حكم وراثي ،إال أن الحكم القصير ل مساوئ أيضراً ،لرذا يحبرذ أن
يكررون ال ط ررويالً وال قص رري اًر ،فقص ررر الحك ررم ل ررن يكررون مثمر ر اًر وال ق رراد اًر عل ررى متابع ررة خط ررط الدول ررة
وسياستها وطول الحكم قد يؤدي إلى انتها السلطة ،لذا يحبذ أن يكرون وسرطاً برين ذلر  ،ومعظرم
البلدان الديمقراطية اختارت أن تنون ما بين أربع إلى خم

سنوات.

وظائف السلطة التنفيذية
 -1اإلدارة الداخلية :كل دولة تنون منظمة سياسياً ،و ردف الدولرة ال يمكرن تحقيقر إال إذا كران نرا
اسررتقرار ونظررام داخلرري ،و ررذا يقررع علررى كا ررل أي سررلطة تنفيذيررة مررن أجررل ضررمان الحفرراو علررى
السالم داخل الدولة ،والدائرة المختصة بذل

ي و ازرة الداخلية ،ويكون من مهام السرلطة التنفيذيرة

أيضاً تنفيرذ السياسرات وتنفيرذ القروانين بشركل مباشرر ،وذلر عبرر تقسريم العمرل إلرى دوائرر حكوميرة
و يئررات مختلفررة لجعررل اإلدارة فعالررة ،ويكررون مررن دور السررلطة التنفيذيررة السياسررية تعيررين األمنرراا
العامين ومسئولين آخرين لرئاسة الدوائر المختلفة.
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 -2اإلدارة الخارجية :كل الردول لهرا سريادتها الخاصرة بهرا وتنرون مسرتقلة ،ولنرن لري

بوسرع أي دولرة

أن تعرريش منعزلررة عن ر  ،لررذا تخضررع كررل الرردول تحررت ظررروف مررن العالقررة المتبادلررة ،ومررن أجررل
ضررمان السررالم واألمررن المشررتر وتجنررب كررل أعمررال العنررف ضررد بعضررهم ،تعمررل الرردول علررى حررل
خالفاته ررا ،إذا وج رردت ،م ررن خ ررالل القنر روات الدبلوماس ررية والمفارق ررات ،وم ررن أج ررل زي ررادة المص ررلحة
الدوليررة واالنسررجام تقرروم الرردول بعقررد اتفاقيررات وتعيررين ممثلررين لهررا فرري الرردول األخررر  ،وذل ر عبررر
و ازرة الخارجية ،وعملها يشرمل اسرتقبال وارسرال البعثرات الدبلوماسرية واالعترراف أو عردم االعترراف
بالرردول الجديرردة أو شرررعيتها ،وتقرروم بالمفاوضررات وتعقررد معا رردات واتفاقيررات ،وفرري بع ر

الرردول

يجب أن تخضع ذع االتفاقيات لمصادقة البرلمان.
 -3الدفاع والحـرب :ري مرن الوظرائف األساسرية للسرلطة التنفيذيرة مرن أجرل ضرمان الوحردة الجغرافيرة
للدولرة ولحمايتهرا مرن االعتردااات الخارجيرة ،برل ومررن أجرل شرن الحررب عنرد الضررورة ،فالدولررة ال
يمكنها أن تنتظر الحررب لتردافع عرن نفسرها ولنرن عليهرا أن تنرون دائمرا مسرتعدة لنرل االحتمراالت
وحتررى الحرررب واالنتصررار فرري ررذع الحرررب إذا مررا حصررلت فع رالً ،والررو ازرة المسررئولة عررن ذل ر

رري

و ازرة الدفاع والحرب ،و ذع الو ازرة تحدد مد قوة وتنظريم القروات المسرلحة للدولرة ،المشراة والبحريرة
والجوية وتقوم بتعيين القادة.
 -4وظائف مالية :كل الحكومرات تقروم بمنفراق المبرالح سرنويا مرن أجرل القيرام برأداا وظائفهرا المتعرددة،
وعنرردما تنفررا األمروال ال بررد مررن جبايتهررا بطرررق مختلفررة وذلر عبررر فررر

الضررائب علررى الشررعب

ومصادر الدخل األخر  ،ويعنرى برذل و ازرة الماليرة أو الخزينرة ،و ري أقرو الرو ازرات فري الحكومرة
ألنهررا لرري

فقررط تقرروم بتوزيررع األم روال إلررى الررو ازرات األخررر ولننهررا تررنظم وتشرررف علررى مصررادر

اإلنفاق عبر التدقيا والمحاسبة.
 -5وظــائف تشــريعية :وتختلررف ررذع الوظرائف حسررب شرركل الحكومررة ،فانر مررن حررا السررلطة التنفيذيررة
الرردعوة إلررى أو تأجيررل أو إلغرراا جلسررات المجلر

التشرريعي ،وفرري الحكومررات البرلمانيررة يكررون مررن

حا السلطة التنفيذية أيضاً حل البرلمان ،كما أن بممكانها استدعاا المجل

لجلسات خاصة عنرد

الضرورة ،وتقوم السلطة التنفيذيرة بتزويرد التشرريعي بالمعلومرات الضررورية حرول احتياجرات الدولرة
إمر ررا فر رري بداير ررة دورة التش ر رريعي أو مر ررن وقر ررت خر ررر ،وفر رري الحكومر ررات البرلمانير ررة تنر ررون السر ررلطة
التنفيذية -وعادة ما تنون الو ازرة -جزاا من التشريعي ،وكل مشاريع الق اررات التي تمرر يجرب أن
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تحرروز موافقررة السررلطة التنفيذيررة حتررى تصرربا قانون راً ،وفرري كررل دولررة تتسررلا السررلطة التنفيذيررة بقرروة
إص رردار العقوب ررات  ordinanceو رري ن رروع م ررن الس ررلطة التشر رريعية اإلض ررافية الت رري تتخ ررذ شررركل
الم ارسررم ،لررذا فمنهررا عررادة مررا تنررون مخصصررة لررئي

السررلطة التنفيذيررة بموجررب الدسررتور ،ررذا وان

اتساع مد نشاطات الدولة قد أجبرت البرلمانات فري السرنوات األخيررة أن تمرنا سرلطات تشرريعية
إلى السلطة التنفيذية.
 -6وظـائف قضــائية :حرا العفرو وتخفيررف العقوبرة يعتبرر طبيعيررا وجرزاا ضرروريا مررن وظرائف السررلطة
التنفيذية ،و ذع الوظيفة سنة قضائية ومبررع لعردة أسرباب :تصرحيا أخطراا القضراا التري ال يمكرن
ألحد تصحيحها كما أن القاضي ال يقرر الحالة على أس

ضرورات سياسية.

 -7وظــائف أخــرى :إضررافة إلررى الوظررائف المررذكورة أعررالع ،فمن ر لرري

بوسررع أيررة حكومررة أن تتجا ررل

مواض رريع أخ ررر مث ررل التج ررارة ،التعل رريم ،الز ارع ررة ،الموص ررالت ،االتص رراالت  .و ررذع دوائ ررر مفي رردة،
وبرردون التطرروير المناسررب لهررا سرريكون مررن المسررتحيل تشررجيع ذل ر الجررو الررذي يسرراعد علررى تقرردم
ومصلحة اإلنسان.
ج -الهيئة القضائية
ي الهيئة التي تقوم على تفسير القانون ووضع موضع التنفيذ في الحاالت التي تعرر

عليهرا

أو تقرروم بمتابعتهررا ،وتبرردأ بالقاضرري الفرررد ،فرري أيررة درجررة مررن المحررانم حتررى قضرراة المحكمررة العليررا
والمحانم الدستورية ،وأل مية سل القضاا فمن الدولة توفر للقضاة ظروف عمل جيردة ،وذلر مرن
خ ررالل ارت ررب مج ر ررز حت ررى ال يتع ررر

إلغر ررااات الرش رروة وشر رراا الض ررمير ،كم ررا ت رروفر لر ر الحماي ررة

المناسرربة  -إذا رغررب – حتررى ال يقررع تحررت ضررغوط معينررة ،ومررن جهررة أخررر يجررب أن تترروفر فرري
القضاة الخبرة المناسبة والمعرفة النافية بالقانون ثم الحيادية التامة ونظافة اليد والتاريخ النقي.
أما طرق تعيين القضاة فتختلف من دولة ألخر  ،وعادة ما يكون عبر الطرق التاليرة :االنتخابرات
من قبل المجل

التشريعي االنتخاب عبر الشعب التعيين من قبل الهيئة التنفيذية ،وعندما يعين

القاضي ال يحا للدولة عزل حتى ال يترأثر برتراا السرلطة التنفيذيرة وينصراع ألوامر را ،وكرذل مرن
أجل أن تستفيد الدولة من خبرت الطويلة في مجال القضاا.
من المبادئ المهمة التي ال بد مرن معرفتهرا فري النظرام القضرائي الحرديل أن نرا نظامرا قضرائيا
واحدا وقانونا واحدا في كرل دولرة ،وأن كرل عضرو خاضرع للقرانون ،ولننر يجردر بالمقابرل بالقرانون
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أن يرروفر ل ر الحمايررة ،أي أن القررانون يطبررا علررى الجميررع برردون اسررتثناا والقررانون يرروفر الحمايررة
للجميررع بالتسرراوي ،والجنرراة يحصررلون علررى نف ر

العقوبررة بغ ر

النظررر عررن مكررانتهم االجتماعيررة،

ويجب أن تنرون العضروية حسرب مرا يصرفها القرانون للجنرة المعنيرة ،وأن موضروع العضروية يجرب
أن ال يكون دفها االنتقام ،إضافة إلى ذل  ،يجب أن يكون القضاا مستقالً.

وظائف السلطة القضائية
 -1تطبيا القانون :إن أول شيا تقروم بر المحرانم رو تحديرد الحقرائا حسرب اإلجررااات المتبعرة مرن
أجل حل الصراعات الناشئة ،وذلر عبرر جمرع الحقرائا وسرماع أقروال الشرهود ومرن ثرم إعطراا كرل
ذي حا حق .
 -2المراجعة القضائية بشأن دستورية القوانين.
 -3حماية حرية األفراد وحقوقهم ضمن ما ينص علي الدستور.
 -4مسؤوليات إدارية مثل اإلشراف على بع

المعامالت التي تتعلا باألحوال الشخصية وابررام عقرد

1

الزواج والطالق وغير ا.

Prewitt, raymond, modern government and constitutionalism,9chicago:nelson- hall 1979p 356-358
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الفصل الثالث
وسائل الممارسة السياسية لألفراد
المبحث األول
األحزاب السياسية political parties
تتعررد األح رزاب السياسررية المؤسسررات الرسررمية فرري الدولررة ممررا يمكررن مررن التعرررف علررى كافررة
القو التي تدخل ضمن النظام السياسي ،وتعد األحزاب مظه اًر حديثاً من مظا ر العمل السياسري
الحضاري ،و ي تعبير عرن وجرود الديمقراطيرة وحريرة الررأي والعمرل السياسري ،إذ أن بعر

الربالد

حت ررى وان وج رردت فيه ررا التعددي ررة السياس ررية القائم ررة عل ررى تع رردد األحر رزاب إال أنه ررا ال تس ررما له ررذع
األح رزاب بحريررة العمررل السياسرري ،وتنرراد تنررون األح رزاب فرري ررذع الحالررة أشررب بررديكور ديمق ارطرري
شكلي ال يستطيع أن يؤثر عي العمل السياسي الفعلي في الدولة أو النظام السياسي.
تعريف الحزب
يمكن تعريف األحزاب من حيل المبدأ من خالل أ دافها العامة ،فهي تسرعى للحصرول علرى
السلطة السياسية بشكل منفرد أو باالشت ار مع أحزاب سياسرية أخرر 1.وتمثرل رذع األحرزاب رابطرا
ال بد من بين النا

والحكومة ،بل ي اإلدارة التي يعمل من خاللها األفراد والجماعات من أجل

الحصررول علررى السررلطة السياسررية ،وحتررى وممارسررة السررلطة ،ويكررون دور ررذع األح رزاب أن يرردر
مررن الناحيررة السياسررية دور ررم كم رواطنين ،وأن دور ررم ال يقتصررر فقررط علررى االقت رراع بررل أن

النررا

يكررون مسررتم اًر إذا مررا أريررد للحكومررة أن تنررون مسررئولة عررن المصررلحة العررام ،لررذا يمكررن القررول أن
األحرزاب السياسرية مسرئولة عرن الحفراو عرن التواصررل المسرتمر برين النرا

وممثلريهم فري الحكومررة

والمعارضرة علررى حرد سرواا ،وان مرا يميررز األحرزاب السياسررية عرن غير ررا مرن الجماعررات السياسررية
األخر

و يمنة األولى على ا خرين من أجل البقاا في السلطة.

بكلمر ررات أخر ررر  ،يمكر ررن القر ررول أن مر ررا يعنر ررى بر ررالحزب السياسر رري ر ررو مجموعر ررة منظمر ررة مر ررن
المواطنين ،تجمعهم أفكار وأ داف مشتركة حول القضايا العامة ويعملون كوحدة سياسرية ويسرعون
للحص ررول عل ررى الس ررلطة والس رريطرة عل ررى الحكوم ررة م ررن أج ررل نش ررر برن ررامجهم وسياس ررتهم ،و ن ررا
J.A. Schumpeter, “Capitalism, Socialism & Democracy”, London, P.279
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تعريفات كثيرة ومتعددة للحزب ،منها أن اتحاد مجموعة من األشخاص بهدف العمرل معراً لتحقيرا
الصالا العام وفا مبادئ معينة ،أو أن منظمرة ألشرخاص يعتنقرون نفر

المبرادئ يسرتطيعون مرن

خاللها التأثير على إدارة الشؤون السياسية في الدولة 1،ذا و نرا خمسرة شرروط ضررورية لتنروين
الحزب السياسي:
 -1أن يكررون نررا نرروع معررين مررن االتفرراق حررول المبررادئ الرئيسررية ،يمكنهررا أن ت رربط النررا

كوحرردة

سياس ررية ،ق ررد يختلف ررون ح ررول التفاص رريل لن ررن يج ررب أن ال يك ررون ن ررا اخ ررتالف ف رري الر ررأي ح ررول
المبادئ التي يسعون لنشر ا.
 -2أن يك ررون األفر رراد ال ررذين يحمل ررون نفر ر

األفك ررار منظم ررين ض ررمن جس ررم دائ ررم ومتر ررابط يمك ررنهم م ررن

الحصول على قوة للعمل وفا ذل .
 -3أن تضررع ررذع الجماعررة المنظمررة برنامجررا واضررحا ومحررددا لعرض ر عررل النررا

مررن أجررل كسررب

أصواتهم عند االنتخابات ،وسيكون بممكانهم النجاح في مهمتهم إذا وقفوا جميعاً بصالبة من أجل
برنامجهم وشكلوا جبهة موحدة ،إذ أن أي اختالف مهما كان صغي ار سيؤثر سلباً على الحزب.
 -4أن ينفذ الحزب السياسي سياست عبر الوسائل الدستورية ،ومن يقرر مصير الحرزب السياسري رو
االنتخابات التي ستقرر مصير تشكيل الحكومرة ،وأي منظمرة تعمرل علرى االسرتيالا علرى السرلطة
بالقوة ال تعد حزبا سياسيا.
 -5أن تسعى كل األحزاب السياسية للنهو

بالمصالا الوطنية ،وعندما يبدأ الحزب بتوجي نشاطات

نحررو المصررالا الهامشررية والشخصررية فمن ر يهرربط إلررى مسررتو الفصرريل ( 2،)factionوبهررذا يكررون
واضررحاً أن الحررزب السياسرري برردون تنظرريم جيررد لرري

لر قيمررة ،حيررل لررن يررتمكن مررن تقررديم أو نشررر

برنامجر ر  ،ف ررالمفهوم الق ررديم ب ررأن الح ررزب فق ررط عب ررارة ع ررن مجموع ررة أش ررخاص له ررم نفر ر

المب ررادئ

السياسررية ال يحمررل كررل الحقيقررة ا ن ،حيررل انقررل التركيررز مررن اإليديولوجيررة إلررى التنظرريم أو أن ر
3

كال ما معاً

”Lopalonbara, J.

McIver, R.M. The Modern State P.390 + Leacock, Elements of Pol. Sc. P.311+

1

Politics within Nations”, Prentice-Hall, Inc. P.50
Edmund Burke, “Thoughts on the cause of present Discontents”, Vol.I P.530
Roycek Huszar and others, “Principles of Pol. Sc”. P.447
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األنظمة السياسية الحزبية
األحر رزاب السياس ررية المنتشر ررة بالع ررالم تختل ررف ع ررن بعض ررها ال رربع

 ،فعن رردما نتح رردل ع ررن أنر رواع

األنظمة الحزبية نعني بذل كيفية عمل األحزاب من خالل األنظمة الحزبية ،وسيكون لنوع النظام
تأثير كبير على سلو الحزب ،وتختلرف الردول فري التعامرل مرع الرنظم الحزبيرة ،فهنرا دول ترؤمن
بالتعددية وتسما بوجود عدد غيرر محردود مرن األحرزاب إذا تروافرت عردة شرروط ،أمرا عنردما نشرير
إل ررى أنر رواع األحر رزاب ف ررمن المعن رري ب ررذل اختالفه ررا ع ررن بعض ررها م ررن حي ررل القي ررادة واأليديولوجي ررة
والعضوية وغير ذل من المعايير.
و نررا تصررنيفات مختلفررة للررنظم الحزبيررة ولنررن مررن الصررعب تصررنيفها حسررب معيررار واحررد ،وأنثررر
العوامل التي يجب أخذ ا بالحسبان ي:
 -1عدد األحزاب  -2قوتها  -3األيديولوجية بين األحزاب  -4تركيبة األحزاب.
بذلك يمكننا التوصل إلى التصنيف التالي:
 )1نظام الحزب الواحد (المنفرد):
كانت مثل ذع األنظمة الحزبية موجودة إبان حكم تلر و موسوليني والنظام الشيوعي في روسريا،
و ررذا النظررام ال يسررما بوجررود أح رزاب سياسررية أو أح رزاب معارضررة أخررر  ،ومررن الناحيررة النظريررة فررمن
وجود مثل ذع األنظمة رو نقري

للديمقراطيرة ألن المشراركة السياسرية فيهرا تنرون مقصرورة علرى فئرة

قليلة من أفرراد الحرزب فقرط ،وأن قبرول الحرزب الواحرد يعنري قبرول سريطرة الفكرر الواحرد للحكومرة ،ومرن
الواضا أن دولة أحادية الحزب بالضرورة ستصبا دكتاتورية ،حيل يتواجد الحزب فري كرل سرلطة مرن
السلطات.
 )2نظام الحزب الواحد المسيطر:
سرريطرة حررزب واحررد علررى السررلطة بعررد تمكن ر مررن تشرركيل حكومررات متتابعررة لفت ررات طويلررة ،دون
إش ار أحزاب سياسية أخر  ،أي أن ذا النظام ال يمنع وجود أحزاب سياسرية أخرر معارضرة ،وأنبرر
مثال على ذل حزب المؤتمر الهندي الذي سيطر على الحكومرة الفيدراليرة الهنديرة منرذ اسرتقالل الهنرد
عام  1947إلى أوائل التسعينات من القرن الماضي.
 )3نظام الحزبين:
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يعنرري وجررود ح رزبين رئيسرريين فرري الدولررة مررع وجررود أح رزاب صررغيرة ولننهررا غيررر مررؤثرة فرري الحيرراة
السياسية واالجتماعية ووجود حزبين في الدولة فقط ،ال يعني أن نرا نصراً دسرتورياً علرى وجود مرا،
ولن ررن ج ررر الع رررف عل ررى وج ررود ررذين الحر رزبين ،بع ررد أن تمك ررن ررذان الحزب رران م ررن إقن رراع الش ررعب
بسياسررتهما والتف رراف النررا
التناف

حولهم ررا ،لن ررن ررذا ال يعن رري ع رردم بررروز أحر رزاب أخ ررر قويررة وق ررادرة عل ررى

و نا عدة نماذج على نظام الحزبين:

أ) نظـام الحــزبين المميــز  :Distinct 2 Party Systemsويكرون ذلر عنردما يتنررون المجلر
التشريعي من حزبين فقط ،ومن األمثلة على ذل نيوزلندا ،استراليا وبريطانيا.
ب) نظام الحزبين غير المميز :Indistinct 2 Party Systems
خيررر مثررال علررى ذل ر جمهوريررة ايرلنرردا والواليررات المتحرردة ،ورغررم أنهمررا مررن حيررل العرردد يشرربهان
النظررام السررابا كمررا فرري نيوزلنرردا ،إال أن األح رزاب فرري ررذا النظررام تفتقررر إلررى التركيبررات التنظيميررة
المركزيررة  centralized hierarchical structuresكمررا أنهررا تفتقررر إلررى العضرروية النبي ررة
( ،)mass membershipومررن ناحيررة أيديولوجيررة لرري

نررا اخررتالف واضررا بررين الح رزبين

النبيرين.
ت) نظام الحزبين ونصف أو الحزب ونصف Two and one/ half Party system
نررا أنظمررة حزبيررة تنررون فيهررا السرريطرة لحرزبين ،ولنررن الحرزبين النبيررين لرري

بوسررعهما حيررازة

األغلبية وتحتاج إلى دعم أحزاب أخر من أجل تشكيل الحكومرة ،فعلرى سربيل المثرال قرام الحرزب
الديمقراطي الحر في ألمانيا الغربية بالقيام بدور الموازن بين الحزبين النبيرين في ألمانيا ( الحزب
الديمقراطي المسيحي ،والحزب الديمقراطي االشتراني) حيل شكل الحكومة مع األول عام 1962
ومع الثاني حتى عام  1982و ذا ما يجرري حاليرا مرع األحرزاب اإلسررائيلية التري تتلفرت مرع حرزب
الليكود أو العمل أو كاديما من أجل تشكيل الحكومة.
 -5أنظمة حزبية متعددة مستقرة Stable multi-party Systems
تنشررأ ررذع األنظمررة بسرربب ضرررورة تقتضرريها قرروة األح رزاب ممررا يشرركل حكومررة ائتالفيررة متعررددة
األحرزاب ،و ررذا يوجررب علررى األحرزاب إسرركات االختالفررات األيديولوجيررة مررن أجررل تشرركيل الحكومررة
االئتالفية ،واألنظمة الحزبية المتعددة المستقرة تستمر لفترة طويلة ،وعادة ما ينتشر ذا النظام في
البالد التي يجيز فيها القرانون أو النظرام السياسري تعردد األحرزاب ،ويردل تعردد األحرزاب علرى تعردد
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التوجيه ررات داخ ررل المجتم ررع سر رواا توجه ررات سياس ررية أو اقتص ررادية أو فكري ررة أو عرقي ررة أو ثقافي ررة،
ويق رروم الناخ ررب ض ررمن ررذا النظ ررام باختي ررار الح ررزب ال ررذي ي ررالام موقفر ر ويتط ررابا م ررع مص ررالح ،
وبالتالي فمن تصويت سيكون على أسا

برنام الحزب ولي

على أسرا

شرخص المرشرا ،وان

كان ذا العامل غير مستبعد أيضاً ،ومن األمثلة على األنظمة المتعددة المستقرة السويد و ولندا.
 -5أنظمة غير مستقرة متعددة األحزاب Unstable multi-party Systems
ميزة ذا النظام أن ال يساعد على خلا أجرواا االسرتقرار السياسري كمرا حردت فري ايطاليرا حيرل
تغي رررت الحكوم ررة اإليطالي ررة بع ررد الح رررب العالمي ررة الثاني ررة ألنث ررر م ررن  40مر ررة ول ررم يس ررتمر مع رردل
الحكومرة ألنثرر مرن  6أشرهر ،كمرا وأن عردم وجررود أجرواا االسرتقرار السياسري قرد يرؤدي فري الرربالد
التي تشهد مثل ذع األنظمة إلى سقوط النظام السياسي كل .
أنواع األحزاب
تمتاز الساحة السياسية بكثرة األحزاب الموجودة عليها والتري تتفراوت فري حجمهرا وأيرديولوجيتها
وأ دافها وغير ذل من المعايير ،لذل يمكن تقسيم األحزاب بناا على المعايير التالية.
 -1معيار األيديولوجية:
حيل تتبنى األحزاب أيديولوجية واضحة بهدف تغير الوضع القائم ويكون أعضاؤ ا مستعدين
للتضحية من أجلها ،و ذا النوع من األحزاب األيديولوجية يسمى أحرزاب بررام  ،ويتميرز رذا النروع
دائما بتمسك ببرامج ويجعل شروط االنتماا إلي

و قبول العضو لبرنرام الحرزب وأفكرارع ،لرذل

يكر ررون االنضر ررمام إلر ررى الحر ررزب صر ررعبا ،و ر ررذع األح ر رزاب تجر ررد أرضر ررية لهر ررا فر رري األح ر رزاب الدينير ررة
(اإلسالمية -والمسيحية) واألحزاب الشيوعية ،و نا نوع آخر من األحرزاب األيديولوجيرة المسرمى
بررأحزاب األشررخاص والترري تنشررا عررادة نتيجررة لتررأثير فئررة مررن المجتمررع ال تحترراج إلررى أفكررار لجمررع
أفراد ا ولنن إلى شخصية ذات كاريزما مؤثرة تقوم بدور رئيسي في توحيد الحزب وتفعيلرة ،وعرادة
ما تتنون ذع األحزاب في البالد المختلفة التي تلعب فيها العائالت دو ار مهما.
 -2معيار العضوية  :وتنقسم األحزاب بناا على ذا المعيار إلى:
أ) أحزاب مفتوحة :تفتا أبواب عضويتها للجميع دون شروط  ،و رذا يعنري أن االنتمراا لمثرل رذا النروع
من األحزاب يكون ضعيفا لذا يسهل الخروج من الحزب دون أية قيود.
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ب) أحزاب ذات عضوية محددة :تستقطب أفراد ا بناا علرى معرايير معينرة تنرون العضروية بنراا
على طلب رسمي يحتمل قبول أو رفض .
ت) أح ـزاب مغلقــة :حيررل يررتم اختيررار العضررو بنرراا علررى معررايير معينررة وال يررتم قبولر إال بعررد أن
يكون قد تم تأ يل خارج الحزب ،ويشترط والا الفرد للحزب واذا ثبت غير ذل يتم طردع.
 - 3معيار القوة :وتنقسم األحزاب بناا على ذا المعيار إلى:
أ) أحزاب رئيسية :و ي النبيرة التي تتناف

على الوصول إلى الحكم وعادة ما تنون في الدولة ثنائيرة

الحزبي مثل الواليات المتحدة.
ب) أحزاب صغيرة :وتقع على امش األحزاب النبيرة وتلعب دو ار اما ال سيما في الدول ذات النظرام
الحزبي الثنائي كما كان في إسرائيل وتركيا.
ت) أحزاب مؤقتة :وتنشا نتيجة وضع معين إذ أنها عادة ما تعبر عن تيار جارف في المجتمع وتقروم
عادة كرد فعل على سياسات معينة ال تالؤم جمهور المواطنين ،وسرعان ما يختفي ذا النوع من
األحزاب إذا ما حقا دف  ،أو فشل في تحقيا ذل الهدف.
ث) أح ـزاب ائتالفيــة :ويتنررون مررن تررتلف عرردد مررن األحرزاب مررن أجررل تنرروين حررزب واحررد تحررت اسررم
جديد وقيادة موحدة ،ويختلف ذا النوع من األحرزاب عرن تلر المتتلفرة مرن أجرل تشركيل الحكومرة،
حيل تنون فترة التتلف قصيرة تنتهري بانتهراا االتفراق الموقرع مرن الناحيرة الزمنيرة أو الموضروعية،
أما الحزب االئتالفي فهو أنثر دواما ،وعادة ما يكون من أحزاب متقاربة في الفكر والسلو .
الهيكلية العامة لألحزاب
تقترررن يكليررة األح رزاب جرردا بوظررائف ررذع األحرزاب وبررالطرق الترري تتبعهررا مررن أجررل تحقيررا
أ رردافها للحصررول علررى ،والبقرراا فرري ،السررلطة ،لررذا فرران األح رزاب الترري ترغررب فرري توسرريع الرردعم
االنتخابي وتعمل ضمن مستوي برلماني ستحتاج إلى يكلية مختلفة عن تل األحزاب التي تعمل
في السر أو تل التي تمرار عمليرات ميليشريا وتعمرل بعيرداً عرن المدينرة حيرل صرنع القررار ،كمرا
أن األح رزاب الترري تطالررب بمشرراركة ديمقراطيررة واسررعة سررتختلف عررن تل ر الترري تبحررل عررن إدامررة
السررلطة بأيرردي النخبررة الموجررودة ،ررذا وقررد تتفررا األحرزاب السياسررية الترري تمررار دور ررا فعليررا علررى
الساحة في وجود يكل رمي مشابهة لها ،ويقع فري أر
أو المكتب السياسي  -كما يسرمى فري بعر
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اللجان ،ثم يلي ذل المؤتمر العام الذي يمثل مناطا الحزب وفروع  ،أمرا العرالم الفرنسري الشرهير
 Maurice Duvergerفيقسررم يكليررة الحررزب إلررى :اللجنررة ( )caucusالفرررع ()branch
الخلية ( )cellالمليشيا ) 1(militiaبغ

النظر عن ذل كل فمن األمور التي يجب أخذ ا بعين
2

االعتبار عند دراسة يكلية الحزب ي
 -1دور القيادة وطريقة اختيار ا.
 -2درجة يكلتها المركزية.

 -3دور القيرادة بمرا يتعلرا بال ر  rantوال ر  fileمرد انضرباط السرلطات والمشراركة فري صرنع القررار
والمبادرة السياسية.
 -4سيطرة الحزب اإلدارية (البيروقراطية).
 -5العالقة بين الجناح البرلماني وبقية الحزب
 -6قاعدة  extentالعضوية.
وظائف األحزاب السياسية
كمر ررا ذكرنر ررا سر ررابقاً أن األح ر رزاب ر رري أدوات ال ر رربط الضر رررورية بر ررين النر ررا

وآلر ررة التمثير ررل فر رري

الحكومة،واتضا أن وظائفها الرئيسية تعزيز مبادئها واجراا االنتخابات3،و ذا العمل يكون مدفوعا
مرن أجررل إحرراز النصررر والوصرول للسررلطة ،و ررذا برردورع يتطلرب القيررام بوظررائف تجسرريدية وتجنيديررة
4

واقامة أ داف من أجل المجتمع.

تتلخص وظائف األحزاب السياسية بالنقاط التالية:
 -1تنظيم األفراد أصحاب األفكار المتشابهة في إطار يكلي فعال قادر على تنظيم وتوجي جهرود م
لتحقيررا أ ررداف أف ررادع وأ ررداف المجتمررع بشرركل عررام فرري توجي ر سياسررات الحكومررة أو انتقاد ررا أو
حتى إسقاطها.
 -2تق ررديم األش ررخاص المرش ررحين لالنتخاب ررات ،وك ررذل البر ررام السياس ررية ،الت رري ي رردخل عل ررى أساس ررها
المرشحون لهذع االنتخابات ،سرواا للرئاسرة أو للبرلمران أو لعضروية المجرال

والنقابرات والبلرديات،

M. Duverger, “Political Parties”, 2nd edition, London, 1962, PP.17-40.
G. Smith, “Politics in Western Europe”, London, 1982, P.P 18-26
Bryce, “Modern Democracies”, Vol. I, P.128
Alan, R. Ball, “Modern Pol. Govt”. PP. 81-84.
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وتحرراول األح رزاب الناجحررة دائمررا اختيررار مرشررحيها بعررد د ارسررة قرردراتهم وامكانيررة فرروز م وشررعبيتهم
وم ررؤ التهم مم ررن يض ررمن النج رراح ف رري دائرتر ر  ،ألن نج رراح األش ررخاص يع ررد م ررن نج رراح األحر رزاب،
وضعف األحزاب يأتي من ضعف األشخاص المرشحين.
 -3إدارة الحملررة االنتخابيررة للمرشررحين مررن قبررل الحررزب ،أي يجررب أن تنررون نررا إدارة للحررزب مهمررا
كان صغي اًر.
 -4إلق رراا الض رروا عل ررى المس ررائل الت رري ته ررم المجتم ررع ،واالس ررتحواذ عل ررى رأي الش ررعب ب ررأبرز الجوان ررب
االيجابية فري القضرية المطلوبرة ،كمرا وتقروم فري إبرراز جوانرب الرنقص التري أغفلتهرا الحكومرة – إن
كانت أحزاب معارضة – وتعتمد األحزاب تضخيم جوانب النقص لنسب الجمهور لجانبها.
 -5توثيا العالقرات االجتماعيرة مرن خرالل النشراطات المشرتركة ألفرراد الحرزب مرن خرالل التفاعرل مرع
األحزاب السياسية األخر لتحقيا المصالا القومية ،و نا تقوم على إظهار التنامل القوي خاصرة
في المجتمعات غير المتجانسة ،حيل تقوم األحزاب بتجميع األولويرات حرول القضرايا العامرة ،أمرا
األحزاب الهدامة فهي تعمل في ميدان بعيد وغالباً ما تؤدي إلى تقسيم المجتمع وتمزق .
 -6مراقبة أعمال الحكومة ،وانتقاد ا ،ومحاولة تصحيحها ،وفي حال اسرتمرار الحكومرة فري سياسرتها،
فمن الحزب يلجأ إلى الرأي العام للضغط على الحكومة.
 -7إض ررفاا الش رررعية عل ررى س ررلطة الحكوم ررة ،خاص ررة ف رري حكوم ررات الح ررزب الواح ررد ،م ررن أج ررل تثبي ررت
الحكومة ونشر أيديولوجيتها وكسب التأييد الشعبي لها.
 -8تعتبررر األح رزاب ،خاصررة فرري الرردول الناميررة وسرريلة لتنميررة الشررعور ونشررر الرروعي السياسرري ،وقيررادة
1

حركات التحرير ضد التسلط الخارجي والداخلي.
عوامل استمرارية األحزاب
 -1العوامل ذات الطابع السياسي

يضررع فرري مقدمررة ررذع العوامررل اإلقنرراع المسررتمر القررائم علررى الح روار الهررادف إلررى إقنرراع األف رراد
براقتراب األحرزاب مررن الوصرول إلرى السررلطة ،ثرم المشراركة فرري نظرام الدولرة القررائم بهردف الوصرول إلررى
مواق ررع الت ررأثير ف رري مج رراالت الحي رراة وتعري ررف أبن رراا المجتم ررع بأشخاصر ر  ،وافتع ررال مع ررار ص ررغيرة م ررع
الحكومررة واألحرزاب األخررر بهرردف توحيررد أعضرراا الحررزب وراا ررا ،ورفررع الرروعي السياسرري بررين أعضرراا
Winter, Herbert and themas bellows, people and politics: an introduction to political science(new

1

York: john Wiley and sons. 1977p .p161-177
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الحررزب ليكونروا مميرزين عررن غيررر م ،وأخير اًر التمسر باأل ررداف والشررعارات القوميررة ،وذلر للبررروز أمررام
المجتمع بأنهم الوحيدون المتمسكون بأ داف وطموحات المجتمع وأنهم الجديرون باالحترام والتقدير.
 -2عوامل ذات طابع أيديولوجي وديني:
تقرروم بعر

األحرزاب بتبنرري أفكررار معينررة لهررا سررمة اإلجمرراع واالتفرراق فرري المجتمررع ،ومررن ثررم تبنرري

العمررل السياسرري الحزبرري والفكررري علررى ررذع األفكررار ،والترري مررن خاللهررا تقرروم علررى توحيررد أفراد ررا مررن
خررالل خلررا تطررورات مشررتركة للقضررايا ،ولرري

بالضرررورة أن تقرروم ررذع األح رزاب بتطبيررا كررل المبررادئ

والشررعارات المعلنررة ،ولننهررا تناضررل مررن أجررل إقنرراع الجمررا ير بمررا يمكررن قبول ر  ،فقررد تتمس ر بع ر
األحزاب ببع

المبادئ الدينية ،ولننها أبعد ما تنون عن الدين.

 -3العوامل النفسية:
حيل تحاول األحزاب دائمرا إقنراع جما ير را بأنهرا تقتررب مرن أ ردافها بالوصرول إلرى الحكرم حترى
وان كرران ال أمررل لهررذع األحرزاب فرري الوصررول إلررى مراد ررا ،كمررا وتقرروم األحرزاب بالتأنيررد ألفراد ررا عل رى
أ مية وجود م لتنمي عند م عقردة الخروف مرن الضرياع ،وتختررع لهرا خصرومة رغبرة فري الحفراو علرى
وحدتها ،لذا فمن وجود أحزاب موازية ،يقروي مرن وجرود الحرزب لدرجرة أن كثير ار مرن المفكررين يررون أن
حياة المنظمات أو األحزاب ر ن بقيام منظمات أو أحزاب منافسة.
 -4العوامل القهرية:
رري الوسرريلة الترري يقرروم بهررا عررادة األحرزاب الترري تصررل إلررى السررلطة ،و نررا عوامررل قهريررة سررافرة
تتبعه ررا األنظم ررة الدكتاتوري ررة وأخ ررر مس ررتترة تتبعه ررا ال رردول الديمقراطي ررة عب ررر الض ررغط االجتم رراعي أو
االقتصادي.
 -5وسائل االتصال:
اس ررتخدام البيان ررات والمنش ررورات والص ررحف واإلذاع ررة والتلف رراز واالنترن ررت ،إض ررافة إل ررى الجامع ررات
والنقابررات والمؤسسررات أو غير ررا ،وذل ر لخدمررة الحررزب المسرريطر ،وقررد تقرروم األح رزاب الحانمررة برقابررة
شديدة على وسائل االتصال لخدمة أ داف الحزب.
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المبحث الثاني
جماعات المصلحة والضغط
ح ررري بن ررا ونح ررن ن ررتنلم ع ررن األحر رزاب السياس ررية أن نش ررير إل ررى جماع ررات المص ررلحة وجماع ررات
الضغط لنميز بينها ونزيل أي لب .
جماعات الضغط:
جماعررات اجتماعيررة تتمتررع بمسررتو مررن التررابط وتتقاسررم أ رردافا معينررة تهرردف إلررى التررأثير علررى
عملية صنع القرار السياسي 1،وذل من دون أن تررتبط برأي أعمرال أخرر خاصرة بالجماعرة التري
توجد من أجلها ،وقد يقتصرر عمرل بعر

جماعرات الضرغط علرى نشراطات أخرر لري

لهرا ترأثير

مباشررر علررى الحكومررة2،وفرري الحقيقررة أن إطررالق مصررطلا جماعررات الضررغط ررو مثررار جرردل بررين
األنر رراديميين الر ررذين غالبر ررا مر ررا يسر ررتخدمون رديفر ررا لر ر ر "اللر رروبي" ،الجماعر ررات السياسر ررية ،الجماعر ررات
المنضررمة ،وجماعررات المصررالا3،و رري قريبررة جرردا مررن جماعررات المصررالا ولنررن عنرردما تسررتخدم
جماعات المصالا الضغط على الحكومة من أجل الحصرول علرى قروانين وقر اررات إداريرة تتناسرب
مررع مصررالحها الخاصررة فمنهررا تتحررول إلررى جماعررات ضررغط ،و ررذا النرروع وجررد منررذ القرردم تمثًررل فرري
العنررف المررنظم والثررورات والحركررات االجتماعيررة ،أمررا مررا يميز ررا حررديثا فهرري أنهررا تلعررب دو ار بررار از
ومررؤث ار مررن قبررل جماعررات مررن أجررل الحصررول علررى أو منررع عمررل مررا ،وكررذل فرري التررأثير علررى
4

الق اررات والسياسة.

أما الطرق المستخدمة من قبل جماعات الضغط في الدول الديمقراطية ،من أجل تحقيا أ دافها
فمنها تختلف حسب :يكلية المؤسسة السياسية طبيعة النظام السياسي الثقافة السياسرية طبيعرة
القضية وطبيعة الجماعة 5أما ما يميز جماعات الضغط عن األحزاب السياسية فهري أن األخيررة
تتسررم بنوعيررة وانتشررار أعضررائها وبرامجهررا الموجهررة ،أمررا جماعررات الضررغط فتركررز علررى مسرراحات
معينة من اال تمام ،أي أن ا تمامها يكون محلي الصبغة بينما يكون ا تمام األحزاب التنظريم فري
A.R. Ball & F.Millard, “Pressure Politics in Industrial Societies”, London, 1986, P.P 33-34.
P. Odegard, “Pressure Politics”, New York, 1982.
G. Wootton, “Interest Groups”, Englewood Cliffs, 1970, P.P 1-15
Michael Curtis, “Comparative Governments & Politics”, P.124.
A.R. Ball, “Modern Politics & govts”. P.98
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الررأي حررول القضررايا العامررة ،الداخليررة منهررا والخارجيررة ،مررن ناحيررة أخررر  ،فرران األحرزاب السياسررية
تتنرراف

ف رري االنتخاب ررات ،وتج ررري حمررالت دعائي ررة م ررن أج ررل أن تنسررب وتق رروم بترش رريا أعض ررائها

وتضع برنامجا أمام الناخبين ،أما جماعات الضغط فال تتناف

في االنتخابرات ولري

لهرا برنرام

تقدمر  ،ويكررون ا تمررام جماعررات الضررغط التررأثير علررى السياسررات ال سرريما تلر الترري تمسررهم بشرركل
مباشر ،وبوسعهم دعم أي حزب يدعم قضايا م ،ولننهم ال يتحدون مع حزب واحد بشكل دائم.
فري الحقيقرة أنهرم يقومرون بمكافرأة أصردقائهم ومعاقبررة أعردائهم بالعمرل ضرد مرن ال يتعراطف مررع
قضيتهم ،وبناا على ذل فان جماعات الضغط تعلن دائمرا أنهرا منظمرات غيرر حزبيرة تتنرون مرن
أشررخاص اتحرردوا مررن أجررل الوصررول إلررى أ ررداف محررددة وحمايررة مصررالا الجماعررة الماديررة وحتررى
الفكرية الضرورية للبقاا على حياة الجماعة.
نا اختالفا بين جماعات الضغط والحزب السياسي فرمن نرا اختالفرا أيضرا برين جماعرات
الضررغط وجماعررة اللرروبي ،فبينمررا تنررزع جماعررات الضررغط إلررى التررأثير علررى المشرررعين واإلداريررين
وال ررأي العررام ،فرران جماعررات الضررغط يقتصررر دور ررا علررى السررلطة التش رريعية أثنرراا انعقرراد دورتهررا
وتهتم بتحرير مشروع قرار ما أو تعديل أو إلغائ  1،وقد انتسب اسم جماعة اللوبي من اسرتخدام
فرري النررونغر األمريكرري ،حيررل تقرروم جماعررات الضررغط نررا بتعيررين وكررالا لهررا مررن اجررل إقامررة
عالقات شخصية مرع المشررعين والترأثير علرى صروتهم ،ويقومرون أيضرا بمصردار كتيبرات ونشررات
وكتب يصورون فيها قضيتهم وأحيانا يستخدمون الراديو للتأثير على الرأي العام.
جماعات المصلحة
ال شر ر ر ر أن المجتمع ر ر ررات الحديث ر ر ررة تتن ر ر ررون م ر ر ررن أع ر ر ررداد كبير ر ر ررة ذات الجماع ر ر ررات االقتص ر ر ررادية،
المهنية،الدينية وحتى العرفية والتي تقوم بنشاطات قد تتناق

مع مصالا الحكومة والسياسة ،واذا

مررا وج ردت جماعررات المصررلحة فرري مجتمررع حررر فمنهررا سررتزاول عملهررا بشرركل حررر مررن أجررل تنظرريم
نفس ررها ،وم ررا يمي ررز جماع ررة المص ررلحة ع ررن جماع ررة الض ررغط إض ررافة إل ررى م ررا ذك ررر آنفر راً أنه ررا ته ررتم
بممارسة التأثير فري السرلطة لتحقيرا مصرالا أفراد را ،و ري ال تقتصرر علرى ممارسرة الضرغط ،برل
تلجأ إلى اإلقناع وغير ا من الوسائل.

”Key, V.O. “Politics: Parties & Pressure Groups.
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و نال جماعات ذات مصالا ذاتية وجماعات بمصرالا الغيرر ،ورغرم أن رذع الجماعرات متعاونرة
بطبعها فمنها تتناف

من أجل تحرير أو إلغاا قوانين ما أو نظم معينة ،ولذا فمنها سرعان ما تجرد

نفسررها فرري صرردام مباشررر مررع مصررالا آخررين ،أمررا عررن كيفيررة تحقيررا جماعررات المصررالا أل رردافها
فمنهررا تسررتخدم النثيررر مررن الوسررائل ،بعضررها مشررروع وآخررر عك ر

ذل ر  ،ويررتم ذل ر عبررر القن روات

الرسمية ،وا م تل الطرق:
 -1االتصررال برراألفراد أصررحاب المكانررة والنفرروذ ومحاولررة ضررمهم لطرفهررا س رواا بالترغيررب أو الرشرروة أو
االبتزاز أو استخدام األسلوبين معاً.
 -2االتص ررال المباش ررر وغي ررر المباش ررر بص ررانعي القر ررار وبأعض رراا المج ررال
معينة ،مستخدمة نف

التشر رريعية لتبن رري قض ررايا

األسلوب ،إضافة إلى إقامة الوالئم الضخمة والحفالت وتبني اإلنفراق علرى

قضايا ؤالا األعضاا الشخصية أو تقديم معلومات معينة بخصوص جماعات أخر .
 -4تأييرد ا للمرشرحين فري االنتخابرات أو الحيلولرة دون وصرول المرشرحين آخررين ،وذلر عبرر التأييررد
المالي أو الشخصي أو عبر الدعاية.
 -5االتصررال بالحكومررة بش رركل مباشررر ،وخاصررة إذا كان ررت قويررة وفاعلررة مم ررا يضررطر الحكومررة إل ررى
االتصال بها للتفا م حول قضايا معينة.
 -6إذا لم تفلا جماعات الضغط في الحصول على أ دافها برالطرق السرلمية وعبرر تأليرب الررأي العرام
فمنها قد تلجأ إلى العنف واثارة االضطرابات أو اللجوا إلى وسائل أخر غير سلمية.
أنــواع جماعــات المصــالح :تتنرروع ررذع الجماعررات حسررب طبيعررة أ رردافها ونشرراطاتها االقتصررادية
والسياسية واالجتماعية واإلنسانية ،وبناا على ذل قسمت إلى:
أ-

جماعات مصالح سياسية تسعى لتحقيا أ داف سياسية.

ب -جماعــات مصــالح غيــر سياســية و رري الجماعررات ذات األ ررداف الخاصررة المحرردودة للرردفاع عررن
مصالا أعضائها وتضفي عليها صبغة المصالا الدولية والصالا العام أو أن تنون ذات أ داف
عامة للدولة أو لتنسانية بشكل عام ،أو أن تنون ذات أ داف قومية.
ج -جماعات مصالح إنسانية ،والتي كثرت بعد انتشار الحروب واألضرار المترتبة عليها.
و نا تصنيف آخر لجماعات المصالا تم تقسيمها إلى أربعة معايير:
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 -1جماعــات مصــالح غيــر منضــبطة ،والترري ال ت ررتبط بمصررلحة محررددة دائمررة وتفتقررر لوجررود تنظرريم
واضا ،وتمييز بقصر عمر ا ،وعادة ما تمار دور ا كرد فعل إزاا حدل ما.
 -2جماعات مصالح غير منظمـة ،وتتنرون مرن أفرراد تجمعهرم روابرط أساسرية ،بحكرم االنتمراا العرقري
أو الديني أو الطائفي ولننهم ال ينطوون تحت تنظيم رسمي يجمعهرم ،ورغرم أنهرا تمتراز بالديمومرة
إال أن عملها يكون متقطعاً.
 -3جماعــات المصــالح الرســمية ،وتتنررون بنرراا علررى تجمررع أنررا

ي رربطهم حكررم االنتمرراا إلررى مهنررة

معينرة (التعلريم ،الصررحة ،المؤسسرة العسركرية) ،ودور ررا ال يقتصرر علرى مرحلررة التنفيرذ فري إصرردار
الق اررات بل بممكانها عرقلة تنفيذ ذع الق اررات.
 -4جماعــات المصــالح المنظمــة ،وتتنررون مررن أعضرراا مسررجلين فيهررا بصررورة رسررمية وتخضررع لقيررادة
متفرغة وتضمن تمويال دائماً.
الفرق بين األحزاب السياسية والجماعات األخرى
 -1مجال االهتمام :يهتم الحزب بالقضايا العامة ،أما الجماعات األخر فتهتم بأمور محددة.
 -2الهدف :الهدف الرئيسي لألحرزاب يكرون سياسرياً بينمرا للجماعرات يتحردد وفرا طبيعتهرا (السياسرية،
االقتصادية ،أو االجتماعية).
 -3الوسيلة :من أجل وصول الحزب إلى دف (الوصول للسرلطة) يتبرع وسرائل شررعية وعلنيرة وتقردم
البرام والمرشحين ،أما الجماعات فمنها تسرعى لتحقيرا أ ردافها مرن خرالل الترأثير فري الررأي العرام
وممارس ررة الض ررغط عل ررى ص ررانعي القر ررار م ررن دون الترش رريا أو دخ ررول االنتخاب ررات بص ررورة علني ررة
ورسمية ،وأحياناً تتبع وسائل مشبو ة غير شرعية مثل الرشوة واقامة الوالئم وغير ا.
 -4التنظيم :يشترط في األحزاب السياسية أن يكون لها تنظيم واضا وتسلسل تنظيمي وقيادة موحدة،
أما الجماعات فال يشترط أن يكون لها تنظيم واضا ومحدد وان كانت تخضع لقيادة موحدة.
 -5الوظيفـــة والمســـؤولية :وظ ررائف األحر رزاب مبين ررة ف رري برامجه ررا ،و رري مقي رردة ومس ررئولة عنه ررا أم ررام
الجما ير ،وتخضع لمراقبة شعبية حين تعر
األخرر فلري

برامجهرا خرالل عمليرات االنتخراب ،أمرا الجماعرات

لهررا وظرائف محرددة إال تلر المتصرلة بمصرالحها ،وقررد تنرون ذات طبيعرة مؤقتررة وال
1

تخضع للرقابة الشعبية.

Almond & Powol, P.78.

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

1

صفحة 193

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

المبحث الثالث
الرأي العام
رغررم أن ررذا المصررطلا حررديل التررداول إال أن بع ر
اليون رران والروم رران مث ررل التعبي ررر populism

التعبي ررات الموازيررة اسررتخدمت مررن قبررل

 consensusأي (رأي الش ررعب) ،وف رري العص ررور

الوسطى تم تداول مصطلا ( Vox Populi, Vox deiصوت الشعب كان صوت هللا) ،حتى أن
ميكررافيلي قررارن بررين صرروت الشررعب وصرروت هللا ،أمررا مصررطلا الررأي العررام بصرريغت الحديثررة ،فقررد
برررز مررن خررالل المفررردات السياسررية األوروبيررة عبررر فرنسررا ،وربمررا كرران جرران جررا روسررو أول مررن
استخدم ذا المصطلا عشية الثرورة الفرنسرية ،أمرا اليروم فران أدبيرات الرديمقراطيات عبرر مرا يسرمى
1

الرأي العام  public opinionوالذي وصف أحد المفكرين السياسيين بأن دينامو الديمقراطية.
طبيعة الرأي العام

نر أن الرأي العام بزغ إلى النور بعد قدوم الديمقراطية وعندما أصبحت الحكومرات تلجرأ إلرى
الر ررأي ب رردل الق رروة ،وعن رردما أص رربحت وس رريلة التعبي ررر كم ررا ح رردد ا الدس ررتور م ررن ض ررمان الحري ررات،
االنتخاب ررات ،األحر رزاب السياس ررية  ،أص رربا دور الر ررأي الع ررام معترف ررا بر ر  ،فنظري ررة الر ررأي الع ررام إذن
مشررتقة مررن الديمقراطيررة كشرركل مررن أشرركال الحكومررة ،والنظريررات الترري بنيررت عليهررا ررذع النظريررات
كثيرة و ي:
 -1إن الشعب يهتم بالحكومة.
 -2إن الشعب يعرف ما يريدع.
 -3إن الشعب ل القدرة للتعبير عما يريدع.
 -4إن إرادة الشعب ستنون ضمن القانون  would be enacted into lowو ذا قد يقودنا إلى
كيررف يجررب أن نعرررف ال ررأي العررام ،وحسررب  Finerفررمن معظررم التعريفررات المتعلقررة بررالرأي العررام
تعني أحد ثالثة أمور )1 :تسجيل حقيقة  )2معتقد أو إيمان  )3إرادة
إن دور الررأي فرري الحكومررة شريا متفررا علير بشركل عررام ،وفرري الحكومرات غيررر الديمقراطيررة
فر ررمن الشر ررعب يوافر ررا علر ررى سياسر ررة الحكومر ررة ويكر ررون ذل ر ر بر رردافع عر ررادة الطاعر ررة أو الخر رروف مر ررن
McIver, R.M. “The Ramparts we guard”, Sp. Ed. 1960, P.28
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االضطهاد ،ولنن (الرأي) يبقى السمة التي تطغى على الحكومة الديمقراطية ،ولنن حتى لرو أخرذ
دور الرأي كأمر ال جردال فير فري تحديرد السياسرة العامرة -فري الحكومرات الديمقراطيرة ،فمنر يبقرى
أن نعرف ما يعنى بكلمة عام وكلمة رأي ،أي إن كان نا تعريف لمصطلا الرأي العام.
فرالرأي ررو فكررة تتمحررور فرري موقرف ،أو وجهررة نظررر محررددة نحررو مسرألة معينررة قابلررة للنقرراش ،وقررد
تسا م العاطفة في صياغة وجهة النظر ،إذ لي
فهر رري عك ر ر

بالضرورة أن تتعلا بحقائا ثابتة ،أما كلمة عام

الخر رراص والر ررذي يصر رربا موقفر ررا مشر ررتركا فر رري مجتمر ررع مر ررا حر ررول نشر رراطات الحكومر ررة

وممارساتها ،ورغم التعريفات المتعددة للرأي العام ،إال أنها لرم تصرل إلرى الهردف المنشرود فحسرب
م ررا عرفر ر  Bryce1أن الر ررأي الع ررام ررو تعبي ررر يس ررتخدم عمومر راً للتعبي ررر ع ررن مجم رروع ا راا الت رري
يعتنقها النرا
اتجا ات النا

حرول الشرؤون التري ترؤثر فري المجتمرع أو تهمر  ،فيمرا يرر آخرر أن الررأي العرام رو
إزاا قضرية مرا حينمرا يكونرون فري نفر

الشرريحة االجتماعيرة أو الجماعرة المحليرة

العرراطفي 2.ويعرررف ال ررأي العررام ررو كررل تعبيررر عررن وجهررة نظررر معينررة بخصرروص أحررد المشررانل
المتعلقررة بمصررير الجماعررة ،تعبي ر اًر أخررذ صررورة اإلرادة العامررة أو الميررل العررام نحررو تفصرريل نمرروذج
3

معين من نماذج الحلول موضع المناقشة.

بكلمررات أخررر  ،يمكررن إجمررال مررا ورد مررن تعريفررات أن ال ررأي العررام موقررف فكررري أو عرراطفي
جم ررا يري متق ررارب تج رراع قض ررية م ررا ،ف رري فتر ررة مح ررددة ،ويب رررز ف رري س ررلو قط رراع كبي ررر م ررن أفر رراد
المجتمع ،و نا ال بد من التنوي أن يجب التمييز بين الرأي العام وبع

الظوا ر المتشرابهة التري

قررد تتررداخل مثررل ظررا رة اإلجمرراع العررام الترري جرراات مررن خررالل تررانم العررادات واألعرراف والتقاليررد،
4

وظا رة االندماج العاطفي.

2

4

Bryce ,games .modern democraties.11,Newyork;the mocmllan co.1921,p370

1

في كتاب العالم األمريكي دوي ،حامد ربيع عبدهللا بجامعة القا رة ،في كتاب نظرية الرأي العام ،الجزا األول ص.173 .
Bernard C.Hennssy. public,2nd.ed ( Belmont,calif:Wasdworth.1970,p24

3

في كتاب العالم األمريكي دوي ،حامد ربيع عبدهللا بجامعة القا رة ،في كتاب نظرية الرأي العام ،الجزا األول ص.173 .
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أنواع الرأي العام
ن ررا تقس رريمات متع ررددة للر ررأي الع ررام ألنه ررا تختل ررف ب رراختالف األش ررخاص والمجتمع ررات واألم ررانن
1

واألزمنة.

أوالً :التقسيم الكمي ،ويقوم على التقسيم العددي ،والتقسيم الزمني  /والتقسيم المكاني:
التقسيم العددي :وينقسم بموجب الرأي العام إلى:

-1

أ -رأي األغلبية (أي ما يزيد عن نصف الجماعة).
ب -رأي األقلية (أي ما يمثل أقل من نصف الجماعة).
 -2التقسيم الزمني ،ويقصد ب :
أ -الرأي العام الثابت ،المرتنز على أس

تاريخية وحضارية وثقافية ودينية وقومية ،ويشتر في كل

أف رراد الجماعررة ،و ررو مت روارل ،وال تررؤثر في ر األحرردال الجاريررة والطارئررة ،ورغررم أن ر ال يمثررل نوع راً
حقيقياً من أنواع الرأي العام ،إال أن التقسيم الزمني يضطرنا لذل .
ب -الرأي العام المؤقت ،وينشأ نتيجة حادل عرضي وينتهي بانتهائ .
رادة بوسرائل
ج -الرأي العام اليومي ،و ي الفكرة التي يكونها المجتمع تجاع األحردال اليوميرة والمترأثرة ع ً
اإلعالم والشائعات ومصالا المواطنين.

-3

التقسيم المكاني :وينقسم الرأي العام بموجب ذا المعيار إلى:

أ -رأي ع ررام ع ررالمي :ويش ررمل رأي مجتمع ررات ال رردول تج رراع قض ررية معين ررة ،ودون أن يعن رري ذلر ر رأي
حكومرراتهم ،مثررال ذل ر ال ررأي العررالمي العررام تجرراع السررامية ،األديرران ،التفرقررة ،التمييررز العنصررري،
محاربة أسلحة الدمار الشامل ،اإلر اب.
ب -رأي عررام إقليمرري :و ررو ال ررأي السررائد بررين مجموعررة متجرراورة إقليمي راً فرري منطقررة محررددة ،مثررل رأي
المرواطنين العرررب فرري الوحرردة الوطنيررة ،الغررزو األمريكرري للعرراق ،تررأثير قرردوم حمررا

للسررلطة علررى

المجتمعات العربية المجاورة.

Week Susan & John Coumper, “Public Opinion: Its Formation Measurement, New York, 1982.
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 -3رأي عام محلي :و و الرأي الذي يسود شعباً ما فري وقرت معرين حرول قضرية عامرة تنرون
محررل جرردل ونقرراش يتطلررب ق ر ار اًر بشررأنها ،مثررل أداا الحكومررة تجرراع قضررايا الفسرراد ،انتشررار
ظا رة األسلحة في المجتمع.
تقسيم الرأي العام حسب حجم انتشاره ومجاله
 -1الرأي العام الشامل :و و الرذي يسرود مجتمعراً بأسررع فيمرا يتعلرا بقضرية تهمهرم مثرل عمليرة اغتيرال
سياسي أو ارتفاع أسعار الوقود.
 -2الررأي العررام الجزئرري :و ررو رأي يخررص مجموعررة أو شرريحة معينررة مررن المجتمررع مثررل :الطررالب أو
1

األطباا أو المدرسين حول قضايا تهم كل فئة على حدع.

التقسيم الكيفي :و و التقسيم الذي يراعي الحدود المعنوية وطبيعرة الررأي نفسر ونوعيتر أنثرر مرن
الحدود النمية القائمة على العدد أو الحجم أو المكان أو الزمان ،وينقسم الرأي العام النيفي إلى:
 -1الرأي العام المسيطر :و و رأي الحكومة والسلطة والمتنفذين ومن يؤثرون في المجتمع.
 -2الرأي العام المستنير :و رو رأي النخبرة المثقفرة وأصرحاب الررأي داخرل المجتمرع ،وأفرراد رذا الررأي
يتأثرون بوسائل اإلعالم وبرأي الفئة األولى.
 -3الر ررأي الع ررام المنق رراد :و ررو يمث ررل رأي األغلبي ررة ف رري المجتم ررع ،وبال ررذات تل ر الت رري ته ررتم بالمش ررانل
السياسررية ،أو لررم تنررل قسررطاً وافر ر اًر مررن التعلرريم أو الثقافررة ،حي ررل يتررأثرون بمررا يسررمعون ويكون ررون
ضحايا الشائعات التي يسمعونها أو لوسائل اإلعالم.
رابعاً :نا تقسيم آخر للرأي العام كالتالي:
 -1رأي عام ظا ر :يمكن التعبير عن صراحة من المجتمع.
 -2رأي عررام برراطن :ويصررعب التعبيررر عن ر إال إذا سررنحت الفرصررة وحينهررا يصرربا رأي عررام معلررن أو
ظا ر.
 -3رأي عام فعلي :ويأخذ أشكاالً عملية مثل الثورة أو األحزاب أو المظا رات.
 -4رأي عام ثابت :و و المستمد من العادات والتقاليد.
 -5رأي عام متغير :ويتنون نتيجة الحمالت الدعائية واإلعالمية.
1

سعيد سراج( ،) 1978الرأي العام :مقومات وأثرع في النظم السياسية المعاصرة( القا رة :الهيئة المصرية العامة للنتاب) ،ص.16-12
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و ررذا التقسرريم بمجملر ال يتسررم بالدقررة ،ولررذا مررن الممكررن عرردم األخررذ بر  ،ألنر ال يمكررن أن نتحرردل
عن رأي عام يكون باطناً ،كما أن خلط بين اإلجماع العام والرأي العام.
طرق قياس الرأي العام
نا طرق متعددة لدراسة وقيا
جررداً ،إذ يفتررر

الرأي العام بعضها قديم وغير فعال وا خر مستحدل وفعال

فرري د ارسررات الررأي العررام سرررعة اإلجرراا وسرررعة تقررديم النتررائ وموانبتهررا للحرردل،

واذا كرران ال ررأي العررام ررو تعبيررر عررن اتجا ررات النررا

فرران عمليررة انتشرراف ررذع االتجا ررات تعررد

ضرورية للقيادة إذا كانت ترغب في مواصلة مسيرتها السياسية والقيادية.
أهم طرق القياس للرأي العام فهي كالتالي:
طريقة االستقصاء :و ي طريقة قديمة تعتمد على توجي أسرئلة مكتوبرة أو مرا يعررف باالسرتطالع
أو االسررتبيان إلررى مجموعررات مررن النررا

تسررمى العينررة ،وبعررد د ارسررة نمرراذج اإلجابررات الترري ترروزن

حسررب حجررم كررل فئررة مررن العينررة وأ ميتهررا ،يصرربا ممكنررا معرفررة اتجرراع ال ررأي العررام بشررأن المسررألة
المقصرودة ،وتتروفر رذع األيرام النثيرر مرن الم ارنررز المختصرة بهرذا الشرأن ،رذا وتتنروع األسرئلة فري
مثل ذع الطريقة إلى ثالثة أنواع:
أ -أسئلة مغلقة تنون إجابتها بنعم أو ال.
ب -أسئلة متعددة اإلجابات وتتضمن عدة بدائل من اإلجابات.
ت -أسئلة مفتوحة و ي أسئلة يتطلب وضع إجابات لها من دون تقييد بأية بدائل.
 -2طريقة قياس وجهة النظر :وتعنرى بمرد اقتنراع النرا

بررأي معرين ،وقرد تحردل فري نفر

الوقرت

مع طريقة االستقصاا إذا كان البحل الميداني مكتوباً.
 -3طريقة المناظرات والمناقشـات أو الحـوار التلفزيـوني :وتنرون حيرل يجمرع بعر

األشرخاص مرن

ذوي الرأي ،وتتم مناقشة عامة حول قضية معينة ويسا م فيها الجمهور بشكل مباشر.
 -4طريقـــة المقـــابالت الشخصـــية :و رري طريق ررة لتط ررالع عل ررى معرف ررة آراا أن ررا

يتطل ررب مق ررابلتهم

شخصياً لتجابة على أسئلة معينة ،و ذع تحتاج إلى جهد ووقت كبيرين.
 -5طــرق الدراســات التاريخيــة :وتعتمررد علررى قيررا

الحرردل الواقررع بأحرردال مشررابهة ل ر فرري الترراريخ

ومعرفررة ردود أفعررال المجتمررع ،و ررذا يعطرري درجررة معينررة مررن توقررع تصررفات المجتمررع نتيجررة لنقررل
الخبرات من الماضي إلى الحاضر.
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وألن ال يمكن دراسة آراا جميع أفراد المجتمع في استطالع للرأي العام ،فرمن طررق الد ارسرة تعتمرد
دائماً على أسلوب العينة ،و ي متعددة األنواع منها:
أ) عينة الحصة كأسلوب الختيرار العينرة :أي أن يقروم الباحرل الميرداني بنفسر اختيرار الحراالت التري
تتوفر فيها صفات معينة.
ب) أس ررلوب العين ررة المس رراحية :أي اس ررتخدامها عل ررى أس ررا

إقليم رري كمح ررور لعملي ررة االختي ررار بطريق ررة

القرعة ،وفيما عدا ذل إخضاع وحدات البحل لعملية المسا النلية الشاملة.
ت) استخدام األسلوب التنراري :أي تنرار نمروذج معرين مرن نمراذج قيرا
نف

األداة على نف

الررأي العرام ،أساسر تطبيرا

العينة أنثر من مرة ومقارنة ذع النتائ معاً.

ويجب أن يقوم الباحل الراغب في دراسة الرأي العام بالخطوات التالية:
 )1تحديد الموضوع المراد معرفة الرأي العام بخصوص .
 )2تحديد أداة االستبيان أو غيرع.
 )3اختيار العينة.
 )4تنفيذ البحل وتحليل النتائ .
1

 )5كتابة التقرير النهائي وتقديم التوصيات.
كيف ومتى يتكون الرأي العام

تلعب عوامل كثيرة في تنوين الرأي العام بخصوص أية قضية تحدل ،ورغم تعدد مقومات تنروين
ظ ررا رة الر ررأي الع ررام واالخ ررتالف حوله ررا ،إال أن الع ررالم األمريك رري ررادلي اس ررتطاع أن يب رررز ررذع
2

المقومات في عدة أمور:

 -1العوامل الشخصية (الفردية والذاتية والفسيولوجية) أي كيفية تنظيم الفررد لمعتقداتر وقيمر  ،وتررانم
الخبرات التي تتنون لدير عبرر مرحلرة عمررع والتري يتوارثهرا عرن المجتمرع ،إضرافة إلرى المتغيررات التري
تحدل داخل جسم الفرد (حيل اثبت العلم أن التركيبة الفسيولوجية لها عالقة في تنوين دور الفرد).
 -2عوامل خارجية :وتنبثا عنها:

1

ستوتزال وجيرار( .)1982استطالع الرأي العام ،ترجمة ،منشورات عديدات ،بيروت،.ص.48-38
Rennock R. & David Smith, “Pol. Sc.”, New York, PP 313-315
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أ) النظم الثقافية والحضارية بما في ذل األوضاع المرتبطة بالدين والعادات والتقاليرد والمؤسسرات
المسئولة عرن خلرا الثقافرة السرائدة ونقلهرا مثرل األسررة والمدرسرة ،حيرل ثبرت أن  %90مرن سرلو
الفرد العادي يكون ناتجا عن تأثرع بالنظم والقواعد التي تعلمها في صغرع.
ب) المبادئ الفلسفية ،و ي تستتر خلف النماذج الثقافية وتنون راسخة في عقل األمة وضمير ا والتي
تصبا طريقة تفكير األفراد وسلوكهم ،فالمبادئ التري يعتنقهرا الفررد ترؤثر علرى مواقفر وآ ارئر بشركل
فعال فالقومية والتدين واالشرترانية مرثال ترؤثر فري السرلو السياسري والررأي الفرردي بشركل ال يقبرل
الجدل.
ت) قررد يكررون لألحرردال الهامررة دور فرري صررنع ال ررأي العررام مثررل فرررز حمررا

المفرراجئ حتررى لحمررا

بأغلبية مقاعد التشريعي الفلسطيني.
ل) وس ررائل اإلع ررالم والدعاي ررة تس رراعد عل ررى إبر رراز الر ررأي الع ررام وبلورتر ر والتعبي ررر عنر ر مث ررل الص ررحف
والمج ر ررالت ووس ر ررائل اإلع ر ررالم المس ر ررموعة والمرئي ر ررة ،الس ر ررينما والمس ر رررح ،الن ر رردوات والمحاضر ر ررات
والمؤتمرات والمناقشات واالنترنت.
ج) اإلشاعة ،والتي عادة ما تستند إلى عنصر الغمو

واأل مية ،ومما يزيد فري فعالياتهرا غيراب

دور مؤسسررات تعمررل علررى مواجهتهررا ،وتقرروم بترروفير المعلومررات الترري تغررذي تل ر اإلشرراعات ،أمررا
متى يكون الرأي العرام مرؤث ار فيجرب أن تتروفر عردة شرروط لرذل أ مهرا 1،انتشرار الروعي لرد أفرراد
المجتمع ،وتجان

المجتمع ،وتوفير حريرة الررأي ،وجرود قضرية تهرم المجتمرع ،وقروة الجماعرة التري

تتبنى الرأي وفعاليتها.

1

نظام بركات وآخرون ،مبادئ في علم السياسة ،دار النرمل ،عمان.1987 ،
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المبحث الرابع
االنتخابات
نشأة اإلنتخابات وتطورها:
تر ررتبط فكر ررة اإلنتخاب ررات بمفه رروم الحكوم ررة التمثيلي ررة الت رري ق رردمها توم ررا
السرراد

س ررميل ف رري الق رررن

عشررر ،واعتبرررت فيمررا بعررد الركي رزة األساسررية للحكومررات الديمقراطيررة 1.فمررن الطبيعرري أن

يعطررى الم رواطن فرري األنظمررة الديمقراطيررة الحررا فرري المشرراركة السياسررية عررن طريررا اإلسررهام فرري
انتخاب القادة الذين يحكمون .
مع بداية القرن التاسع عشر بدأت االنتخابات في كل من بريطانيا والواليات المتحردة وفرنسرا
تمار على نطاق محدد ،حيل كان االنتخاب مقصو ار في البداية على األغنياا والطبقة المثقفرة.
فقرردرة الفرررد علررى المشرراركة بانتخرراب الحكومررة كانررت مشررروطة بملنيررة مسرراحة محررددة مررن األر
2

وتحصيل قدر معين من العلم.

مشاركة المرأة في االنتخابرات جراات بفتررة مترأخرة بشركل واضرا ،ففري بريطانيرا أعطيرت المررأة
التي بلغت سن الثالثين فقط حا االنتخاب المشروط عام  1918وبعد ذلر بعشرر سرنوات ألغيرت
الشرروط المفروضرة وأصربحت المررأة البريطانيرة متسراوية مرع الرجرل فري ممارسرة الحرا االنتخررابي.
وفي الواليات المتحدة األمريكية لم ترتمكن المررأة مرن المشراركة فري انتخابرات الحكومرة الفدراليرة إال
فر رري عر ررام  ،1920علمر ررا أن بع ر ر

الوالير ررات االمريكير ررة قر ررد سر ررمحت للم ر ررأة فر رري مشر رراركة الرجر ررل

باالنتخابر ررات المحلير ررة منر ررذ نهاير ررة القر رررن التاسر ررع عشر ررر .ولقر ررد تر ررأخر حر ررا الم ر ررأة بالمسر ررا مة فر رري
اإلنتخابات في كثير من دول العالم الديمقراطية فلم يقر في فرنسرا إال عرام  ،1945وفري بريطانيرا
عرام  ،1946واليونرران عرام  ،1952ولررم تشررار المررأة فرري اإلنتخابررات الفدراليرة السويسررية إال فرري
3

عام .1971

D,G.Kousoulas,op.cit.p152

Dell G,Hitchner and William H.Harbold.Modern Government 3rd.edition.New York.HARPER AND
3

1
2

row puplishers,1972.p188.
نظام بركات واخرون ،مصدر سابا ،ص .204
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اإلنتخابات أصبحت تجري في كل مكان ،فهي ال تقتصر على السياسية ،فتمار بالرياضرة،
بالبيت واالقتصاد ،والنقابات ،ولنن ما ي اإلنتخابات ،أنواعها ،أ ميتها؟
مفهوم اإلنتخابات وأنواعها:
االنتخابررات رري تصررويت انتقرراا لشررخص أو ألشررخاص سرريعهد إلرريهم باتخرراذ الق ر اررات ورسررم
السياس ررات العام ررة ف رري الدول ررة ،ويأخ ررذ االنتخ رراب إش رركاال مختلف ررة بحس ررب ش رركل النظ ررام السياس رري
وأسررلوب التنظرريم االنتخ ررابي المتبررع .1و ررذع العملي ررة علررى عك ر

أنم رراط الحكررم الررديكتاتوري ،ف ررمن

االنتخابررات فرري الررنظم الديمقراطيررة ليسررت أداة أو وس ريلة فقررط لتأييررد النخررب السياسررية -كمررا جرررت
العادة تنون االنتخابات عندئذ فوق  %90لصالا القيادة العامة -وانما تنون أداة لتعيين الفاعلين
السياسيين ،أي أداة لالختيار ما بين مرشحين مختلفين ألحزاب متباينة.
وفيمر ررا يتعلر ررا بأسر ررلوب الر ررنظم االنتخابير ررة فتعر رردت حسر ررب األنظمر ررة السياسر ررية واخر ررتالف طبيعتهر ررا
وفلسفتها.
تعريف النظام االنتخابي:
تعددت التعريفات بخصوص النظام االنتخابي حيل عرف أندريو رينولدز ،بأن ترجمرة األصروات
المعبررر عنهررا فرري انتخابررات عامررة إلررى مقاعررد تحصررل عليهررا مختلررف األحرزاب والمرشررحين ،وربررط
النظام االنتخابي بالمتغيرات التالية:
 -1الصيغة االنتخابية (نظام أغلبية ،نظام نسبي ،نظام مختلط (.
 - -2المعادلة الرياضية المستعملة ( طريقة احتساب توزيع المقاعد(.
 -3يكلي ررة اقتر رراع التص ررويت عل ررى الح ررزب أم عل ررى المرش ررا ،ع رردد الخي ررارات ،ع رردد ال رردوائر
االنتخابية.
وفي نفر

السرياق عرفر بيبرا نروري  ،بأنر أداة تحردد كيفيرة حسراب األصروات وتحويلهرا إلرى

مقاعد .وعرف الباحل الفرنسي كريستوف برو كي بأن مجموعة من القواعد التي تنظم عملية
اإلدالا باألصوات أثناا االنتخابات وتحويل تل األصوات إلى مقاعد ،كما عرف (حين كلود
2

زاركا) بأن النيفية التي يتم من خاللها ممارسة عملية التصويت وحساب النتائ االنتخابية.
1
2

نظام بركات واخرون مصدر سبا ذكرع ،ص .205

عبد الرازق ،سويقات( ،) 2010إصالح النظام االنتخابي لترشيد الحكم في الجزائر ،أطروحة ماجستير غير منشورة ،جامعة منتوري

قسنطينة ،الجزائر.ص .34-33
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نشأة النظام االنتخابي:
ينشأ النظام االنتخابي في ظل الظروف التالية-:
 -1فرري حررال انتقررال الرردول المحكومررة بنظررام اسررتبدادي الررى نظررام ديمق ارطرري ،والسررعي لتبنرري
نظام انتخابي يتواام مع احتياجاتها ووفا دراسة دقيقة.
 -2بظل األزمات السياسية الحادة التي تقود إلى تغيير النظام االنتخابي
 -3ظهررور مطال ررب قوي ررة باإلص ررالح السياسرري إم ررا مطال ررب ش ررعبية كمررا حص ررل ف رري الربي ررع
1

العربي أو من خالل مطالبات الدول الديمقراطية.
أهمية النظم االنتخابية:

للنظررام االنتخ ررابي أث ررر كبي ررر علررى الوض ررع السياس رري ف رري أي بلررد سر رواا ف رري الحاض ررر أو ف رري
المستقبل ،حيل أن العملية االنتخابية مهما كانت نزيهة ومنظمة فمن نتائجها تعتمد بشكل أساسي
على النظام االنتخابي لذل ال برد مرن امرتال المعرفرة الضررورية عرن الرنظم االنتخابيرة المعمرول
2

بها في العالم ويمكن إيجاز أ مية النظم االنتخابية:

 النظام االنتخابي و الذي يحدد شكل النظام السياسي في الدولة. يحدد نوع الحكومة التي يتم تشكيلها بعد االنتخابات ،ائتالفية ،حزب واحد.-النظام االنتخابي يشجع مشاركة النا

من خالل تسهيل اإلجرااات وتحفيز م على المشاركة

يحدد سلو النخبة السياسية والطريقة التي تمار من خاللها الدعاية. يشجع بناا التحالفات الوطنية. يمكن أن يثير أو يقلل من الصراع السياسي داخل المجتمع.يمكن أن يحدد سهولة أو صعوبة عملية التصويت بالنسبة للمواطن وخصوصا في المجتمعراتالتي تنثر فيها األمية.

1

العيلة ،ريا

2

العيلة ،مصدر سبا ذكرع ،ص .158

 ،)2012(،مبادئ علم السياسة ،الجزا الثاني ،جامعة األز ر ،غزة ،فلسطين ،ص .157
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المعايير األساسية في تصميم النظم االنتخابية
لتصميم النظام االنتخابي يتطلب مجموعة من المعايير ومن أ مها:
 -1تحقيا مستويات التمثيل المختلفة ،حيل يمكن أن نجمل مستويات التمثيرل بأربعرة أشركال
على األقل ،األول التمثيل الجغرافي من حيل حصول كل بلدة أو مدينة على التمثيل في
المجل

التشريعي باإلضافة إلى التنوع األيردلوجي واالنعكرا

بحيل يكون المجل

الحزبري والتمثيرل التصروري

التشريعي ممثال للنل.

 -2جعررل االنتخابررات فرري متنرراول الجميررع ،وذل ر عررن طريررا إعطررائهم انطباع راً بمرردي أ ميررة
أصواتهم في التأثير على نتائ االنتخابات.
 -3تروفير المحفرزات لتحقيرا المصررالحة بحيررل تشركل ررذع الرنظم االنتخابيررة أداع للحروار وادارة
الصراعات الدائرة في المجتمع.
 -4إخضرراع الحكومررات للمسررائلة ،حيررل إن غيرراب المسررائلة يعمررل علررى زعزعررة االسررتقرار
الحكومي
 -5إخضاع الممثلين المنتخبين للمسائلة والمحاسبة.
 -6تحفيز قيام األحزاب السياسية ،للعمل على تعزيز النظام الديمقراطي في المجتمع
 -7جعر ررل العملير ررة االنتخابي ر رة عملير ررة مسر ررتدامة و تصر ررميم الر ررنظم االنتخابير ررة وفق ر راً اللتفافر ررات
1

والمعا دات والقوانين الدولية المتعلقة بالقضايا السياسية.
آلية وضع النظم االنتخابية

يتم وضع النظام االنتخابي في المجتمعات السياسية عن طريا تشريع خاص تقرع السرلطة
التش رريعية ،حيررل يعررال كررل المسررائل المتعلقررة باالنتخابررات ،مررن حيررل الشررروط الواجررب توافر ررا
والجهة التي تقوم بمدارة العملية االنتخابية.
ق ررد ال تمتلر ر بعر ر

المجتمع ررات السياس ررية س ررلطة تشر رريعية منتخب ررة لوض ررع واقر ررار النظ ررام

االنتخابي الذي يحكمها ،كما في الدول الحديثة التي تنونت جراا االنفصال عن دول أخر حيل
1

رينولدز ،أندروز ،وآخرون ،)2005(،أشكال النظم االنتخابية ،ترجمة أيمرن أيروب ،المؤسسرة الدوليرة للديمقراطيرة واالنتخابرات ،ص-23
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تنون تل الدول في بدايرة ظهور را تفتقرر لسرلطات الدولرة بمفهومهرا القرانوني والمؤسسرات اإلداريرة
جراا انتقالها من مرحل الثورة والتحرر إلى مرحلة الدولة ،مما يدفعها باالعتماد على وسائل بديلر
ومؤقتة من خالل أسلوبين:
أوال  :األسلوب المستلهم من التقليد الفرنسي والمتمثلة بالمؤتمر الوطني
حيررل ينرراط وضررع النظررام االنتخررابي بمررؤتمر وطنرري خرراص يجمررع عرردة قررادة سياسرريين ورجررال
دين وقادة مجتمع ومفكرين.
ثانيا :الطريقة االنجلو سكسوني التقليد البريطاني
فتتم من قبل لجنة انتخابات عليا عادة ما تنون مرؤوس من قبل قاضي وتتنون من عدد من
1

القضاة والموظفين وعدد من المراقبين من األحزاب السياسية وعدد من الموظفين الحكوميين.
يتم اعتماد النظم االنتخابية بعدة طرق منها:

أ -قد تتم و ارثتها دون تعديالت مهمة تذكر عن القوة المستعمرة أو المحتلة ،كما ي الحرال
في كل من مالي ،وجزر السليمان ،دول في جنوب المحيط الهندي.
ب -قررد تنررت عررن مباحثررات بررين مجموعررات محليررة تتوافررا علررى إنهرراا حالررة صرراع أو انقسررام
مثررل ليسرروتو ،وجنرروب أفريقيررا ولبنرران .وفرري ررذع الحرراالت فقررد ال تخضررع عمليررة اختيررار
النظام االنتخابي للجدل والبحل العام ،بل تنحصر ضرمن دائررة المفاوضرات السرلمية برين
أطراف الصراع.
ت -قد يفر

النظام االنتخابي من قبل المجموعات القائمة على إعادة بناا النظام السياسي

فرري المرحلررة الترري تلرري انتهرراا الص رراع كق روات التحررالف فرري الع رراق أو المجل ر

الرروطني

االنتقالي المعين في أفغانستان.
ل -ق ررد تلع ررب بعر ر

الجه ررات التابع ررة للنظ ررام ال ررديكتاتوري الس ررابا دو ار ف رري تص ررميم النظ ررام

االنتخابي.
ج -يأتي النظام االنتخابي نتيجة أعمال لجنة فنية يتم تشكيلها لهذا الغر

بالتحديد كالحرال

في بريطانيا أو العمل على مسائل اإلصالح الدستوري بشكل عام كما في فيجي.
1

ح رررب ،جه رراد ،)2000(،ت ررأثير النظ ررام االنتخ ررابي عل ررى األداا الرق ررابي للمجلر ر

التشر رريعي ،سلس ررلة تق ررارير قانونير ر الهيئ ررة الفلس ررطينية

المستقلة لحقوق المواطن ،رام هللا ،فلسطين ،ص6-4
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ح -قرد يررتم تصررميم النظرام االنتخررابي بواسررطة مشراركة أوسررع لجمهررور المرواطنين فرري العمليررة،
وذل من خالل تشكيل لجان شعبية غير مختصة للبحل في .1
أنواع النظم االنتخابية:
تنقسم النظم االنتخابية التي تعمل بها األنظمة السياسية الى ثالل عائالت أساسية ي:
 -1نظررم التعدديررة /األغلبيررة ،وينرردرج تحررت ررذا النظررام ،نظررام الفررائز األول ،ونظررام النتلررة،
ونظام النتلة الحزبية ،و نظام الصوت البديل ،ونظام الجولتين.
 -2نظررم التمثيررل النسرربي ،وينرردرج تحررت ررذا النظررام ،نظررام القائمررة النسرربية ،ونظررام الصرروت
الواحد المتحول.
 -3النظم المختلطة ،ويندرج من ذا النظام ،نظام العضوية المختلطة والنظم المتوازية.2
وفيمررا يلرري نتطرررق بالتفصرريل إلررى الررنظم االنتخابيررة الرئيسررية و رري نظررام األغلبيررة العدديررة
ونظام التمثيل النسبي ،والنظام المختلط.
أوال :نظام األغلبية العددية
و أبسرط وأقردم نظرم االنتخراب ،إذ يرجرع تاريخر فري إنجلتر ار إلرى سرنة 1265م حرين أدخلر
سيمون مونفورت في انتخاب البرلمان اإلنجليزي ،وينقسم إلى قسمين:
 -1نظررام األغلبيررة علررى دور واحررد (األغلبيررة البسرريطة) :ررو نظررام الررذي يعتبررر في ر المرشررا
ناجح ررا ف رري االنتخاب ررات ،إذا حص ررل عل ررى أنب ررر ع رردد م ررن األصر روات الن رراخبين بالمقارن ررة
باألصروات الترري حصررل عليهررا المرشررحون ا خرررون ،ويعرررف نظررام األغلبيررة النسرربية بأن ر
نظررام الرردور األول دون إعررادة .مثررال علررى ذل ر  ،لررو أن دائ ررة بهررا ثالثررة مررن المرشررحين،
وحصل األول على  100صوت والثراني علرى  500صروت والثالرل علرى  200صروت،
فمن األول و الذي يفوز.
 -2نظررام األغلبيررة علررى دوريررن (األغلبيررة المطلقررة) ،فهررو النظررام إلررى تجررر في ر االنتخابررات
علررى دوريررن حيررل إن المرشررا الفررائز يجررب أن يحصررل علررى األغلبيررة المطلقررة واذا لررم
يحصررل تعرراد االنتخابررات مررة أخررر بالرردور الثرراني والفررائز ررو مررن يحصررل علررى األغلبيررة

1

رينولدز ،أندروز ،وآخرون ،)2005(،أشكال النظم االنتخابية ،ترجمة أيمن أيوب ،المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،ص19

2

اندرو ،مصدر سبا ذكرع ،ص .18-17
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المطلقررة و علررى األغلبيررة البسرريطة فرري الرردور الثرراني .مررع األخررذ بعررين االعتبررار أن ر فرري
الجول ررة الثاني ررة ال يج رروز تق ررديم ترش رريحات جدي رردة ويقتص ررر االقتر رراع عل ررى المرش ررحين ف رري
1

الجولة األولي من االنتخابات.

ولنظام األغلبية جملة من اإليجابيات أهمها:
-يحد من قدرة األحزاب السياسية المتطرفة من دخول المجل

التشريعي.

-يشجع على قيام حكومة فعالة تتمتع باالستقرار.

-يقلل من دور األحزاب التي تستند إلى العناصر العرقية واللون.

 يعطي الحكومة مساحة واسعة التخاذ ق اررات مباشرة وواضحة. -تنون أوراق االقتراع قصيرة وبسيطة.

-يصوت المقترعين لشخص معين يمثل بدورع حزباً سياسياً ما وممكن أن يكون المرشا مستقال

أيضاً.

 -سهولة ترشا المستقلين.

 يتيا النظام باألغلبية للناخب من اختيار الحزب واختيار المرشا. -يسهل ممارسة المساالة والمحاسبة للمرشحين الفائزين.2

بالمقابل هناك العديد من العيوب للنظام االنتخابي باألغلبية العددية:
 ال يعطي مجاال إال لتمثيل كتلة واحدة في سلطة النظام السياسي. ارتفاع نسبة األصوات المهدورة حيرل تصرل فري نظرام األغلبيرة إلرى أنثرر مرن % 10كمراررو الحررال فرري االنتخابررات الفلسررطينية األولررى 6991م ،وتصررل إلررى % 70حيررل يحجررم
النثيررر عررن التصررويت لعرردم شررعور م بجرردو تررأثير صرروتهم االنتخررابي سرريما مررن عناصررر
األحزاب السياسية الصغيرة لشعور م بعدم جدو تصويتهم ألحزابهم السياسية
-

يعمل على قيام حكومة الحزب الواحد.

 يقصى األحزاب الصغيرة من التمثيل البرلماني ويضعف التعديدية السياسية. -ال ينصف النساا أو األقليات أو اإلثنيات العرقية أو الدينية.3

1

شرقاوي ،سعاد ،)1994(،عبد هللا ناصف ،نظم االنتخابات في العالم ومصر ،الطبعة الثانية ،دار النهضة ،القا رة،ص89-88

2

العيلة ،مصدر سبا ذكرع ،ص .163-162

3

صافي ،يوسف )2009(،تجربة المجل

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

التشريعي الفلسطيني ،مركز دف لحقوق اإلنسان ،غزة ،فلسطين،ص.76

صفحة 207

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

ثانيا :نظام التمثيل النسبي
يعود تاريخ االنتخاب بالقائمة إلى الفترة الواقعة ما بين  ،1850-1840في ولندا وبلجيكا
والسويد ،وذل بغر

تمثيل األقليات وقيرام التمثيرل النسربي 1،وقرد تبنتر تردريجياً أغلرب دول أوربرا

منذ نهاية القرن التاسع عشر وانجلت ار وفرنسا مرا الردولتان اللتران قاومترا التمثيرل النسربي فري رذا
الجزا من العالم ،حيل ان دف ذا النظام و ضمان أن تمنا كل قائمة أو كل حزب عددا من
نسرربة األصروات يتناسررب مررع نسرربة األص روات الترري تحصررل عليهررا فرري االنتخرراب بالقائمررة ،فنظررام
التمثيررل النسرربي يتحرردد في ر عرردد المقاعررد الترري يحصررل عليهررا الحررزب وفقررا لنسرربة األص روات الترري
حصل عليها في االنتخابات العامة.
يتم في أبسط صرور رذا النظرام اعتبرار الدولرة دائررة واحردة ويصروت الناخرب ألحرد األحرزاب،
ثم توزع المقاعرد فري البرلمران علرى األحرزاب وفقرا لنسرب األصروات التري حصرلت عليهرا مرع وجرود
نسبة حسم ألقل عدد أصوات يمكن أن تحصل عليها القائمة لني تحصل على مقعد في المجل
التشريعي .
يعمل النظام االنتخابي بالتمثيل النسبي على تمثيل األقليات بمرا يتفرا وقيمتهرا الحقيقيرة وذلر
بحصول كل حزب أو تجمع سياسي على عدد من المقاعد في المجل

التشريعي يتناسرب مرع مرا

يحصررل علير ر م ررن أص روات وذلر ر للح ررد مررن ظ ررا رة تمثي ررل األغلبيررة المص رراحبة ل ررنظم االنتخ رراب
باألغلبية ،وما تقرود إلير مرن حصرر التمثيرل النيرابي فري الحاصرلين علرى أغلبيرة أصروات النراخبين
ودعرم المشراركة

وحرمان األقليات من حقها في التمثيل النيابي داخل البرلمان ،إلى جانرب تنرري

السياسررية مررن قبررل كررل شررائا المجتمررع حيررل نررا إمكانيررة لوصررول كررل حررزب سياسرري بعرردد مررن
المرشحين إلى المجل

التشريعي يحل يكون نا انتخاب على أسا

القائمة.

إليضاح ذلر  ،نضرع المثرال الترالي يبلرح عردد األصروات االنتخابيرة فري دائررة معينر 10000
صرروت وأن عرردد المقاعررد المخصصررة لهررذع الرردائرة ررو خمسررة مقاعررد تتنرراف

عليهررا ثالررل ق روائم

انتخابيررة مررن أحرزاب سياسررية مختلفررة ،حصررلت قائمررة الحررز ب األول علررى  5200صرروت وقائمررة
الحزب الثاني على  2500صوت وقائمة الحزب الثالل على  2300صوت.
1

العيلة ،مصدر سبا ذكرع ،ص.166
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بتطبير ررا النظر ررام النسر رربي يقضر ررى تقسررريم عر رردد األص ر روات علر ررى عر رردد المقاع ررد لتحدي ررد القاسر ررم
االنتخررابي أي عرردد األص روات المطلرروب تحقيقهررا للفرروز بررأي مررن المقاعررد الخمسررة المحررددة لهررذع
الرردائرة والررذي يبلررح وفررا المثررال المطررروح  2000صرروت للمقعررد الواحررد .فنجررد أن القائمررة األولرري
حصلت على مقعدين والثانية والثالثة تبعا ألصوات الحاصلين عليها على مقعرد لنرل قائمر مرنهم.
أمررا بخصرروص برراقي األصروات المتبقيررة لنررل قائمررة والمقعررد الخررام

البرراقي فقررد اتبعررت الرردول فرري

تحدي ررد القائم ررة الف ررائزة به ررذا المقع ررد ع ررن طري ررا أنب ررر البر رواقي أي أن ررذع الطريق ررة تم ررنا المقع ررد
االنتخابي الشاغر للقائمة التي تبقى لديها العدد األنبر من األصوات القريبة الحاصلة وفا المثال
1

المعطى نجد أن القائمة الثانية لها انبر البقايا فتفوز بالمقعد الخام .
نسبة الحسم:

رري النس رربة الت رري يقتض رري أن تجتاز ررا القائم ررة م ررن أج ررل أن تس ررتحا التمثي ررل ف رري المجلر ر
التشريعي ،إذ لي

من المنطقي أن يكون لحزب ممثلون في المجلر

التشرريعي ولرم يحصرل علرى

نسبة معتبرة من األصوات ففي ألمانيا وروسريا حردد رذا النصراب ب %.5.أمرا فري جنروب إفريقيرا
فال توجد نسبة حسم ولذل فاز الحزب الديمقراطي المسيحي اإلفريقي فري انتخابرات عرام 1994
مع أنر لرم يحصرل سرو علرى أقرل مرن % 25 0مرن األصروات ،وفري ولنردا حرددت نسربة الحسرم
بنسرربة  %6.7وأعلررى نسرربة حسررم كانررت فرري تركيررا  % 10فنسرربة الحسررم رري الحررد األدنررى مررن
األص روات الررذي تحتاج ر القائمررة حتررى يحررا لهررا المشرراركة فرري عمليررة توزيررع المقاعررد علررى الق روائم
الفائزة ،ويختلف حجم نسبة الحسم وفقاً لأل داف التي تتوخا ا الدولة ففي ألمانيا كانت الرغبة فري
منررع وصررول المجموعررات المتطرفررة إلررى البرلمرران فررتم رفررع نسرربة الحسررم إلررى % 5و ررذا النظررام ال
ينجا بصورة دائمة الن األحزاب الصغيرة تعمل على التجمع فري قروة واحردة لتتجراوز نسربة الحسرم
لتف رروز بع رردد المقاع ررد ف رري المجلر ر

التشر رريعي كم ررا يحص ررل ف رري إسر ررائيل 2.وف رري النظ ررام السياس رري

الفلس ررطيني وص ررلت نس رربة الحس ررم %2عن رردما طب ررا النظ ررام االنتخ ررابي المخ ررتلط ف رري االنتخاب ررات
التشريعية الثانية عام .2006
أشكال التمثيل النسبي:
أوال :التمثيل النسبي على مستوى الدوائر:
1
2

حرب ،مصدر سبا ذكرع ،ص 11-10
عبد الرزاق ،مصدر سبا ذكرع ،ص .54-53
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يررتم مررن خررالل ررذا األسررلوب توزيررع المقاعررد علررى كررل دائ ررة ومررن ثررم علررى الق روائم فرري تل ر
الدوائر ،ومن ثم على مرشحي ذع القوائم ،فيتم توزيرع المقاعرد علرى مررحلتين فري المرحلرة األولرى
توزع المقاعد بناا على القاسم االنتخابي ،وفي المرحلة الثانية توزع المقاعد الباقية بنراا علرى أحرد
الطرق الرياضية ،كطريقة أنبر البواقي وطريقة أنبر المتوسطات و وندت.

1

ثانيا:التمثيل النسبي الكامل على مستوى الدولة:
بنرراا علررى ررذا الشرركل تصرربا الدولررة دائررة واحرردة ويررتم توزيررع المقاعررد علررى القروائم لألحرزاب
السياسية حسب مجموع األصوات التي حصلت عليها كمرا رو معمرول بر فري انتخابرات الننيسرت
اإلس ررائيلية ،وتنررون المنافسررة بررين الق روائم فقررط .ويررتم اسررتخراج القاسررم االنتخررابي مررن قسررمة عرردد
األصوات الصحيحة في الدولة كلها على عدد المقاعد البرلمانية ،ويتم توزيرع المقاعرد الباقيرة التري
لررم يررتم توزيعهررا بنرراا علررى القاسررم االنتخررابي فرري النمرروذجين السررابقين بأحررد الطرررق التاليررة :طريقررة
أنبر البواقي أو طريقة أنبر المتوسطات أو بطريقة وندت أو طريقة سانت لوجي.2
طريقة أكبر البواقي
وتعرف بالطريقة السويسرية وترتلخص فري توزيرع المقاعرد الباقيرة علرى القروائم التري يتبقرى لهرا
أنبر عدد من األصوات غير المستغلة ،مثال لو كان عندنا أربع قوائم قائمة( أ) يتبقى لها 6000
صرروت ،قائمررة (ب) 16000صرروت ،وقائمررة (ج) 28000 ،صرروت ،وقائمررة(د) 20000صرروت،
علي تحصل القائمة (ج) على المقعد ألن لها أنبر باقي.
طريقة أكبر المتوسطات :
تررؤدي ررذع الطريقررة ال ررى نتررائ متش ررابهة ألنبررر البر رواقي  ،وان كانررت أنث ررر دقررة في ررتم توزي ررع
المقاعد الباقية على القوائم التي لها أنبر المتوسطات ،ثم نحسب كل قائمة بقسمة عدد األصروات
على القاسم االنتخابي مضافاً إليها مقعد و مي فتنون الصيغة كالتي
المتوسط = عدد األصوات الصحيحة لنل قائمة
عدد المقاعد التي حصلت عليها القائمة +المقعد االفتراضي.

1

شرقاوي ،سعاد ،)1984(،عبد هللا ناصف ،نظم االنتخابات في العالم ومصر ،دار النهضة ،القا رة،ص .115-112

2

العيلة ،مصدر سبا ذكرع ،ص168-167
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ويمررنا المقعررد للقائمررة الترري تحصررل علررى أنبررر المتوسررطات ،ثررم تتبررع نف ر

الطريقررة بالنسرربة لنررل

المقاعد المتبقية).
طريقة هوندت
لقد ابتنر ذع ا لية العالم البلجيكي وندت سنة1885م وتمتاز ذع الطريقرة بالوصرول إلرى
النتائ بخطوة واحدة مع مالحظة أنها تؤدي إلى نتائ شبيه بالنتائ التي نصل إليها عن طريا
أنبر المتوسطات ،وترتلخص رذع الطريقرة فري أنر إذا كران لردينا عردد( ) مرن المقاعرد فمننرا نقسرم
عدد األصوات التي حصلت عليهرا كرل قائمرة علرى  6ثرم علرى  6ثرم علرى  2إلرى أن تسرتنفذ عردد
المقاعد ثم نقوم بترتيب النسب التي تم الحصول عليها ترتيبرا تنازليراً ونحردد القاسرم المشرتر ( )
ثررم يررتم ترتيررب نتررائ قسررمة كررل القروائم تنازليررا مررن األنبررر إلررى األصررغر حتررى الوصررول إلررى القاسررم
المش ررتر ( ) ف رري الترتي ررب فتحص ررل ك ررل قائم ررة عل ررى ع رردد المقاع ررد الت رري ف ررازت به ررا وفق ررا ل ررذل
1

الترتيب

طريقة سانت لوغي :
تروزع المقاعرد فري نظرام االنتخابرات برالقوائم طبقراً لعرردد األصروات التري تفروز بهرا كرل قائمرة ثررم
يقسم عدد األصوات التي حصلت عليها كرل قائمرة علرى األرقرام الفرديرة 1،3،5،7،9،و كرذا مرن
أجل تخصيص المقاعرد باألرقرام الناتجرة عرن عمليرة القسرمة وترترب نروات القسرمة ترتيبراً تنازليراً ثرم
ترروزع المقاعررد حسررب الترتيررب بدايررة مررن أعلررى رقررم إلررى أن ينتهرري توزيررع كررل المقاعررد وفرري حررال
تساوي رقمرين مرن أرقرام نروات القسرمة يعطري المقعرد للقائمرة الحاصرلة علرى عردد أقرل مرن المقاعرد
في تل اللحظة من التساوي ،أما في حال تسراوي األرقرام نروات القسرمة وعردد المقاعرد لرد توزيرع
المقعررد األخيررر ،يعطررى المقعررد للقائمررة الترري حصررلت علررى أعلررى عرردد مررن األص روات 2مثررال علررى
تقسيم المقاعد على الفائزين في القوائم االنتخابية في طريقة سانت لوغي :
المعلومات ا تية يجب أن تتوفر لني يتم احتساب وتوزيع المقاعد:
 -مجموع ما حصلت علي كل قائمة من أصوات في الدائرة.

1
2

عبد الرازق ،مصدر سبا ذكرع ،ص .62-61
العيلة ،مصدر سبا ذكرع ،ص.171
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 عدد المقاعد المخصصة لنل دائرة. قروائم المرشررحين مرتبررة حسررب عرردد األصروات الترري حصررلت عليهررا كررل مرشررا فرري القائمررة مررناألعلى إلى األقل.
فيتم تقسيم أصوات كل قائمة على األرقام الفردية  1،3،5،7،9و كذا وتوزع المقاعد علرى النروات
من األعلى رقماً إلى األدنى رقماً ،وبهذا يحصل المرشا الحاصل على أعلرى األصروات مرن غيررع
ثررم يلي ر األعلررى الثرراني واألعلررى الثالررل علررى مقعررد ويتوقررف توزيررع المقاعررد حسررب عرردد المقاعررد
المخصصة لنل دائرة.
مزايا نظام التمثيل النسبي يتمتع نظام التمثيل النسبي لمجموعة من المزايا تتمثل باآلتي:
 -1تت رررجم األصر روات بأمان ررة إل ررى مقاع ررد ف رري المجلر ر

التشر رريعي وتبتع ررد ع ررن النت ررائ غي ررر

المستقرة وغير العادلة التي تسفر عنها نظم األغلبية ،كما أنها تمكرن األحرزاب السياسرية
الصغيرة للوصول إلى المجل

التشريعي من دون حاجتها إلى عدد كبير من األصوات

 -2تررؤدي إلررى تسررهيل عمليررة وصررول أح رزاب األقليررات والمجموعررات الثقافيررة إلررى المجل ر
التشريعي
 -3تررؤدي إلررى التقليررل مررن األص روات الضررائعة ،و ررو األمررر الررذي يزيررد مررن إد ار الناخررب
أل مي ررة ص رروت مم ررا يجعلر ر يقب ررل عل ررى عملي ررة التص ررويت ،وبالت ررالي الزي ررادة ف رري نس رربة
المشاركة في االنتخابات.
-4

يشجع نظام التمثيل النسبي األحزاب النبيرة والصغيرة على حد سرواا علرى وضرع قروائم
متنوعة إقليما وعرقيا وجنسيا للحصول على عدد أنبر من األصوات.

 -5تترريا ررذع ال ررنظم انتخ رراب المر ررأة حي ررل نجررد أن األحررزاب تأخ ررذ القر روائم للت ررروي للنس رراا
اللواتي يعملن في مجال السياسية
 -6يسهم نظم التمثيل النسبي في إيجاد حكومات ائتالفية أنثر فاعليرة  .ولنرن علرى الررغم
من ذع المزايا فمن نظام التمثيل النسبي ل العديد من العيوب و ي:
-7

يشجع النظام التمثيل النسبي األحزاب الصغيرة على ابتزاز األحزاب النبيرة عند تشكيل
الحكوم ررة كم ررا ررو الح ررال ف رري الس رراحة الحزبي ررة اإلسر ررائيلية وذلر ر ب ررأن تمل رري األحر رزاب
الصغيرة شروطها على األحزاب النبيرة
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 -8قررد ي ررؤدي إل ررى عرردم االس ررتقرار الحك ررومي بسرربب كثرررة األحررزاب الترري تش رركل الحكوم ررة
ويمكررن الحررد مررن ررذا التررأثير السررلبي باشررتراط حصررول الحررزب علررى نسرربة معينررة لرردخول
التشريعي

المجل

 -9صعوبة ترشا المستقلين
 -10قد تؤدي إلى حصول األحزاب المتطرفة على مقاعد نيابية.
 -11صعوبة المسائلة الفردية نتيجة لضعف العالقة بين الناخب والمرشا.
 -12يش ررجع علر ررى تجزئر ررة األح ر رزاب السياسرررية بس رربب الخالفرررات التررري تنش ررب داخ ررل الحر ررزب
الواحد.1
النظام المختلط:
نتيجررة االنتقررادات الترري وجهررت إلرري نظررامي التمثيررل النسرربي والتمثيررل باألغلبيررة ظهرررت أنظمررة
تحاول أن تتفاد أوج الرنقص فري النظرامين السرابقين وذلر عرن طريرا المرزج بينهرا للحصرول إلرى
2

نظام انتخابي أفضل

تقوم نظم االنتخاب المختلطة على أسا

االستفادة من مميزات كل من نظم التعددية األغلبية

ونظررم التمثيررل النسرربي ،وعلير يتنررون النظررام المخررتلط مررن نظررامين انتخررابين مختلفررين عررن بعضررهما
البع

يعاملن بشكل متوازي ،ويتم االقتراع بموجرب النظرامين مرن قبرل نفر

نتائ النظامين النتخاب الممثلين في المجل

النراخبين حيرل تجتمرع

التشريعي.

ويطلا على النظام المختلط في ذع الحالة اسم نظام العضروية المختلطرة ،أمرا عنردما ينفصرل
النظامرران عررن بعضررها الرربع

بش رركل كلرري ويعرراملن بشرركل مس ررتقل تمام راً ،حيررل ال يسررتند توزي ررع

المقاعرد فرري ظرل أي منهمررا علرى مررا يحردل فرري النظررام ا خرر ،ويطلررا علرى ذلر النظرام اسررم نظررام
3

االنتخاب المتوازي.

وعلي فمن النظم االنتخابية المختلطة تتعردد إلرى عردد مرن الصريح المختلفرة ،و ري فري تركيبتهرا
ترتنز على المزج بين عناصر تأتي بها من التمثيرل النسربي والتمثيرل باألغلبيرة فري محاولرة لتحقيرا
االنسررجام فرري النظررام المخررتلط الجديررد المتولررد .ومررع ذلر

نررا عرردة صررور لألنظمررة المختلطررة منهررا

التشريعي الفلسطيني ،مركز دف لحقوق اإلنسان ،غزة ،فلسطين،ص.76

1

صافي ،يوسف )2009(،تجربة المجل

2

فهمي ،عمر ،)1991(،االنتخاب وتأثيرع في الحياة السياسية والحزبية ،دار النهضة العربية،الطبعة الثانية ،ص.133

3

اندروز ،مصدر سبا ذكرع ،ص.122
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البسيطة ومنها شديدة التعقيد .ومن النظم البسيطة ما يعرف بالتمثيل النسبي الناقص وكذل النظرام
الذي يعتمد على تقسيم الدولة إلى دوائر يجرر فري بعضرها اختيرار النرواب بالتمثيرل النسربي ويجرر
1

في بعضها ا خر اختيار النواب بالتمثيل باألغلبية.

وكررذل الررنظم المختلطررة المعقرردة  :رري الررنظم الترري تمررزج بررين التمثيررل النسرربي والتمثيررل باألغلبيررة و
تنون عادة أقرب إلى التمثيل النسبي والمثال األقرب على ذل النظام الفرنسي الذي طبا في الفترة
ما بين عام إلي عام1956-1951
يعمل النظام االنتخابي المختلط على تالفي عيوب كل مرن النظرام االنتخرابي باألغلبيرة والنظرام
االنتخابي القائم على التمثيل النسبي لذل اتجهت العديد من الدول كألمانيا على سبيل المثال إلرى
اعتماد نظام انتخرابي جديرد يقروم علرى الجمرع برين كرال النظرامين السرابقين ،ويقروم النظرام االنتخرابي
المختلط على تقسيم المقاعد البرلمانية على صعيد الدولة إلى قسمين ،قسم يرتم انتخراب مقاعردع مرن
قب ررل الن رراخبين بطريق ررة االنتخ رراب باألغلبي ررة ،وبالت ررالي يف رروز به ررذع المقاع ررد األفر رراد الحاص ررلون عل ررى
األنثريررة العدديررة مررن األص روات ،وينتخررب ذات النرراخبين بموجررب ررذا النظررام مررا تبقررى مررن المقاعررد
2

التشريعية المحددة مسبقا بطريقة التمثيل النسبي حرب.

وتعتبررر الررنظم االنتخابيررة المختلطررة عبررارة عررن المررزج بررين النظررام االنتخررابي باألغلبيررة والنظ رام
االنتخابي بالتمثيل النسبي وذل من أجل الوصول إلى نظام انتخابي أفضل يساعد النظام السياسي
على االستفادة مرن ذلر الخلرط برين الرنظم االنتخابيرة للوصرول إلرى نظرام انتخرابي يسرتطيع أن يأخرذ
بمميزات نظام األغلبية ونظام التمثيل النسبي واعتمادع في االنتخابات التشريعية للوصول إلرى حالرة
من الرضا والتوافا في الحياة السياسية من اجل المحافظة على االستقرار السياسي في المجتمع.
الفترة االنتخابية:
ي الفترة الزمنية الفاصلة بين دورة انتخابي ودورة انتخابية أخر وتختلف من نظام ألخر قرد
تنون لمردة أربرع سرنوات أو سرنتين أو سرت سرنوات .ويجروز للشرخص الموجرود فري المنصرب عرادة
أن يعيررد ترشررا نفسر وفررا الشررروط الخاصررة بانتخابررات المنصررب ،واذا تمكررن مررن الفرروز مررة ثانيررة

1

الوحيرردي ،فتحرري ،)2009(،التطررورات الدسررتورية فرري فلسررطين (،)1917-1995الطبعررة الثانيررة ،مطررابع الهيئررة الخيريررة ،غزة،فلسررطين،

ص609
2
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يبقى في حتى موعد قدوم الفترة االنتخابية الثانيرة .فعمليرة االنتخابرات ظرا رة دوريرة تعراد كرل عردة
سنوات ويتم بموجبها إما تغير األشخاص الموجودين في السلطة أو تمديد حكمهم لفترة جديدة.
أهمية الفترة االنتخابية:
تنمن أ ميتها في قدرة األفراد على محاسبة األشخاص المعهود لهم بالتمثيل وذل من خرالل
عرردم إعررادة انتخررابهم مرررة ثانيررة .وكررذل األمررر إعطرراا المنتخبررين فتررة زمنيررة لتطبيررا بررامجهم الترري
وعد بهم ناخبيهم.
الحملة االنتخابية:
كل شخص وكل حزب مرشا يرنظم حملرة انتخابيرة قبرل موعرد االنتخابرات بفتررة محرددة تهردف
الى تعريف األفراد بالمشرح والمواقف التي سيتخذ ا ووجهات نظرع من مختلف القضايا المطروحة
للنقرراش .ويختلررف تنظرريم الحملررة االنتخابيررة مررن دولررة الررى أخررر ومررن حررزب الررى حررزب أخررر ومررن
مرشررا لمرشررا أخررر .ويسررتخدم جملررة مررن الوسررائل تتمثررل فرري االتصررال المباشررر مررع الجمهررور،
وعر

صور المرشا ومقتطفات من أقوال  ،وبعر

الشرعارات الحزبيرة األساسرية ،وتنظريم نردوات

ومحاضرات عامة للمرشا يلقيها في الجامعات والمؤسسات.
تتجلررى للحمل ررة االنتخابيررة جمل ررة مررن األ ررداف تتمثررل ف رري االحتنررا المباش ررر مررع الجمه ررور،
باإلضررافة رفررع المسررتو الفكررري والسياسرري للمواطنين.إضررافة الررى تحقيررا أ ررداف اقتصررادية وماليررة
وذل من خالل تشغيل مؤسسات الدعاية واإلعالن.
مزايا االنتخابات:
 -1تعتبر االنتخابات بمثابة ص شرعي التي تتمتع ب الحكومرة المنتخبرة ،فشررعية الحكومرة
وتبرير ممارستها وبرامجها وسياستها تستند كلها على قاعدتها االنتخابية.
 -2االنتخاب و أفضل وسيلة عملية إلقامة حكومة ديمقراطية تمثل األفراد.
 -3االنتخابررات رري وسرريلة فعالررة لتوسرريع نطرراق المشرراركة السياسررية فهرري تعطرري فرصررة لنررل
شخص للمسا مة في عملية الممارسة السياسرية والمشراركة فري اختيرار صرانعي القر اررات،
والتأثير في رسم السياسات العامة للدولة.
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 -4االنتخابات ي وسيلة لحل المسؤول الحكومي على ان يكون أ ال للمسرؤولية وان يسرعى
بشكل جدي إلرضاا األفرراد الرذين انتخبروع والرذين يتوقرف مسرتقبل السياسري علرى تقردير م
لجديت واستجابة لمطالبهم.1
 -5ي الوسيلة القادرة على تحويل إرادة الشعب والجما ير الى سياسات عامة.
 -6تزيد من ثقة المواطن بالنظام السياسي وزيادة الوالا لوطن.

1
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الجزء الثالث

العالقات الدولية

تأليف
أ هادي الشيب -الجامعة العربية االمريكية
د رضوان يحيى -ديوان الرئاسة .فلسطين
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الفصل األول
العالقات الدولية والسياسة الخارجية
المبحث األول
العالقات الدولية
م ررن المالح ررظ ف رري الوق ررت الح ررالي أن الع ررالم ق ررد تقل ررص بدرج ررة كبير ررة نتيج ررة التط ررور العلم رري
والتننولوجي ،وبناا على ذل فمن أي حدل في أي جرزا مرن رذا العرالم مرن الممكرن أن يكرون لر
تررأثير مباشررر علررى بقيررة أج رزاا العررالم ،ولهررذا فررمن الرردول تبقررى علررى عالقررات منتظمررة مررع الرردول
األخررر ممررا أعطررى أ ميررة كبررر لد ارسررة العالقررات الدوليررة ،وبررالرغم مررن أن نوعررا مررن العالقررات
الدولية قد وجدت في الماضي القديم-حترى أن بعر

الردول مثرل مصرر ،الصرين ،اليونران ،والهنرد

قررد أنشررأت كررودا  Codeلممارسررة ررذع العالقررات -إال أن تل ر الق روانين أو األنظمررة كانررت مبنيررة
أساسررا علررى األخررالق  ،moralityإضررافة إلررى ذلر فررمن تلر العالقررات غطررت دول نفر

المنطقررة

فقررط ،ولررذا مررن األنسررب أن يطلررا عليهررا عالقررات إقليميررة ،وفقررط فرري القرررن السررابع عشررر أقامررت
الدول عالقات مع غير ا من الدول خارج نطاقها اإلقليمي وأصبحت دولية بمعنى النلمة.
رذا وقررد أد تحسررين وسررائل االتصررال والمواصررالت والثررورة الصررناعية إلررى المسررا مة فرري تقريررب
الدول من بعضها بعضا وفي تطوير العالقات الدولية ،ومن الجدير ذكرع أن العالقات الدولية فري
ذل ر الوقررت كانررت تعنررى فقررط بد ارسررة الترراريخ الدبلوماسرري ،القررانون والفلسررفة ،حيررل كانررت تعتمررد
بشكل أساسي على الحقائا الموجرودة ولري

االسرتنتاجات التري قرد تنرون مفيردة فري فهرم العالقرات

الموجررودة أو المسررتقبلية بررين الرردول ،ونتيجررة لررذل  ،لرري

نررا نظريررة واحرردة يمكررن أن تسرراعد فرري

فهم اثر األحدال الحالية.
مفهوم العالقات الدولية
لقررد اسررتخدم مصررطلا "دولرري" ألول م ررة مررن قبررل  Jeremy Benthamفرري أواخررر القرررن
الثررامن عشررر ،وبنرراا علررى ذل ر فررمن مصررطلا "عالقررات دوليررة" مررن ناحيررة قانونيررة ،أخررذ يسررتخدم
لتحدي ررد العالق ررة الرس ررمية برررين ال رردول ذات الس رريادة ،كم ررا أن بع ر ر
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العالقررات االقتص ررادية واالجتماعيررة والثقافي ررة بررين ال رردول ،و ك ررذا تطررورت وجهت ررا نظررر ح ررول ررذا
المعن ررى فم ررنهم م ررن تبن ررى وجه ررة النظ ررر الض رريقة الت رري تق ررول أن العالق ررات الدولي ررة تش ررمل فق ررط "
العالقات الرسمية التي يقوم بها قادة مفوضون من الدولة" و ذا يعني حسب وجهرة النظرر رذع أن
العالق ررة ب ررين األم ررم غي ررر تلر ر الرس ررمية مث ررل التج ررارة ،التب ررادل الم ررالي ،نش رراطات البعث ررات ،س ررفر
1

الطلبة،العالقات الثقافية ،ال يقع ضمن مجال العالقات الدولية.
مررن ناحيررة أخررر  ،تبنررى بع ر

المفك ررين السياسرريين وجهررة نظررر أوسررع للعالقررات الدوليررة وشررملت

إض ر ررافة إل ر ررى العالق ر ررات الرس ر ررمية ب ر ررين ال ر رردول ،ك ر ررل أنر ر رواع التبر ر رادل ب ر ررين ال ر رردول وك ر ررل حرك ر ررات
الشعوب،البضائع واألفكار بين حدود الدول 2،بل أن البع

يذ ب إلى أنثر من ذل ويجادل أن

األح رردال ف رري الس رراحة السياس ررية العالمي ررة مرتبط ررة باألح رردال الوطني ررة الداخلي ررة وب ررالعك  ،و ررذع
العالقر ررة تتشر رراب فيمر ررا بينهر ررا لدرجر ررة أن ر ر مر ررن الصر ررعب رسر ررم حر رردود بينهمر ررا (أي بر ررين العالقر ررات
الدولية،والعالقات الوطنية) ،ومثال على ذل أن إذا مرا قرررت دولرة مرا تخفري
فقد يكون ذا عمل وطني إال أن سيكون ل بع

عملتهرا الوطنيرة،

التأثيرات الدولية ،ولهذا نزع البع

إلى القول

إلررى أن الشررؤون الداخليررة للدولررة تقررع ضررمن نطرراق العالقررات الدوليررة 3،و كررذا يمكررن القررول انر مررن
اجل إقامة عالقة دولية يجرب تروفر نظرام دولري (وحردات مسرتقلة أو غيرر مسرتقلة برداا مرن األفرراد
وحتى الدولة تتفاعل فيمرا بينهرا) وذلر عبرر قواعرد وقروانين داخليرة لنرل وحردة وتأثر را وتأثير را فري
الوحدات األخر .
العالقات الدولية وعلم السياسة
للتعرف على نوع العالقة التي تربط بين العالقات الدولية والعلوم السياسية ،عقد اجتماع نظمتر
اليونسكو في مدينة كامبريدج ببريطانيا عام  ،1952وخرجوا بنتيجة مفاد ا أن نا عالقة وثيقة
4

بينهما ،وذل يعود لألسباب التالية

 -1إن كر ررال الموضر رروعين يبحر ررل فر رري نف ر ر

الموضر رروع و ر رردفها واحر ررد و ر ررو الدولر ررة،

ومحيطها الخارجي.
1
2
3

انظر في ذا الصدد ما يعرض البروفسور  Dunnفي كتاب Prakash Chander,” I.R”. P2.
من رواد ذع النظرة  Quincy Wrightو .Hoffmann
ذا ما أندع فالسفة مثل  Trygave Mathiesen, James Roseauفي كتاب Prakash Chander “I.R.”.
UN Review, 1953.
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 -2إن وسائل وأس

البحل في كال الموضوعين واحدة.

 -3إن علررم السياس ررة يهر رتم بالدولررة ،وان الدول ررة ال تع رريش برردون العالق ررة م ررع ال رردول
األخر  ،مثلها مثل األفراد في المجتمع الواحد.
 -4إن السياسر ررة الخارجير ررة للدولر ررة مرتبطر ررة بنظر ررام الحكر ررم فيهر ررا ،والر ررذي ر ررو أحر ررد
الموضرروعات األساسررية فرري علررم السياسررة ،وبنرراا علررى ذل ر تضررمن تقريررر م أن
مادة العالقات الدولية تشمل :السياسة الدولية ،التنظيم الدولي والقانون الدولي.
غالبا ما نزع بع
التفرقة بينهما1،إال أن بع

المفكرين إلى استخدام المصطلحين كرديفين وتعاملوا معهمرا بالمثرل دون
النتاب حاولوا رسم حدود بينهما ،واعتبروا مصطلا العالقرات الدوليرة

أوسررع مررن حيررل المجررال ويشررمل فرري د ارسررت العالقررات النليررة ألي أف رراد أو جماعررة فرري المجتمررع
الرردولي ،وقررد شررملت ررذع النظ ررة كررل مظررا ر العالقررة بررين الرردول واألف رراد ،المسررئولين السياسرريين
الرس ررميين وغي ررر الرس ررميين ،حال ررة الح رررب والس ررالم ،األم ررور الش رررعية ،الثقافي ررة ،والق ارب ررة ،وعلير ر
اسرتخدموا المصررطلا فرري إشرارة إلررى كررل السررلو البشرري ضررمن إحررد الحردود الوطنيررة الترري تررؤثر
في السلو البشري لحدود وطنية أخر  ،وحيل أن مصطلا "عالقرات" يحمرل العديرد مرن المعراني
مثر ر ر ررل اتصر ر ر رراالت  ،contactsإتصر ر ر ررال أو عالقر ر ر ررة  connectionsوفعر ر ر ررل  actionوردة فعر ر ر ررل
 ،reactionفقررد نررزع المفكرررون إلررى تحديررد العالقررات الدوليررة كعمررل لمجموعررة أو دولررة أو حكومررة
موجهررة نحررو مجموعررة أخررر تقرروم بررردة فعررل ،أمررا عنررد الحررديل عررن السياسررة الدوليررة فان ر يرردرج
العالق ررات الدولي ررة إل ررى معن ررى أض رريا تتعل ررا بش رركل رئيس رري بالدبلوماس ررية والعالق ررات ب ررين ال رردول
والوحدات السياسية.
باختصررار ،فررمن مصررطلا عالقررات دوليررة أوسررع بكثيررر مررن السياسررة الدوليررة حيررل أن األول
يضم كل أنواع العالقات بين األفراد والشعوب والجماعات في المجموعة الدولية والتري تعمرل علرى
المستويين الرسمي وغير الرسمي ،أما مصطلا السياسة الدولية فيضم فقط المظا ر في العالقات
الدوليرة المتعلقرة بنرزاع المصرالا ،ولنرن عنرردما يرتم الحرديل عررن عالقرات دوليرة فسرررعان مرا يتبررادر
إلى األذ ان العالقة بين الدول على حد سواا ،وذل أخذا بالحقيقة القائمة بأن الدول ي صاحبة
القرار النهائي التري ترؤثر فري الحررب والسرالم وبرأن حكومرات الردول ري ذات الصرالحيات لتنظريم
E. H. Carr, & Q. Wright “The 20 Years Crisis”, London, 1946
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األعم رال والتجررارة ،واسررتخدام المصررادر واألفكررار السياسررية ،والمنرراطا الجغرافيررة وتوظيررف الق روات
المسررلحة وغيررر ذل ر مررن الشررؤون الدوليررة ،لررذا فرران العالقررات بررين الرردول توصررف بأنهررا "سياسررات
دولية" أي تفاعل سياسات الدول ،و ذا جو ر العالقات الدولية المعاصرة.1
يسررتدل ممررا ذكررر آنف راً أن مررا يقصررد بالسياسررة الدوليررة ررو مجمرروع تص ررفات الدولررة تجرراع دولررة
أخررر أو فرري المجتمررع الرردولي عمومراً ،ررذا إذا كرران األمررر يتعلررا بالسياسررة الدوليررة لدولررة مررا ،أمررا
السياسة الدولية بشكل عام فهي مجمروع تصررفات الردول فري عالقاتهرا مرع بعضرها الربع

 ،سرواا

في شكل وحدات أو تنظيمات دولة.
تنبع السياسة الدولية من عدة أ داف في المجتمع الدولي لتحقيا ذع األ داف بأنبر قدر من
الفاعلية وبأقل الخسرائر الممكنرة ،ولرذل فرمن األمرر يتطلرب قرد اًر كبير اًر مرن التروازن ،خصوصرا وان
قردرة الدولرة فرري السياسرات الدوليررة تررتبط بممكانياتهررا الداخليرة ،وبعرردد مرن العوامرل الخارجيرة ،وكررل
ذل يندرج تحت مسمى "عناصر القوة الوطنية" و ذع العوامرل ليسرت ثابترة ،برل تتغيرر وفقراً ألمرور
طبيعية وتقنية ،لرذا فران قروة الدولرة يمكرن أن تقرا

بشركل متذبرذب ،وا رم العناصرر التري تحردد قروة

الدولة ي ما يلي:
 -1الجغرافيا:
أ رم العوامررل التري تعتمررد عليهرا قرروة الدولررة ،وقرد اعترررف بأ ميرة الموقررع الجغ ارفري للدولررة منررذ
القرردم ،حتررى أن نررابليون قررال" :إن السياسررة الخارجيررة لدولررة مررا يحرردد ا جغرافيتهررا" ،قررد يكررون ررذا
القول مبالغا في ولنن ال يمكن إنكار أو تجا رل أن الجغرافيرا ري عنصرر ثابرت  stableلقروة أي
دولررة ،حيررل أن موقعهررا يحرردد إن كرران يجرردر بهررا إنشرراا قرروة بحريررة أو أرضررية ،كمررا أن موضررع
الجيران المباشرين أيضا يحدد مكانة الدولة ،فالدول العازلرة  Buffer Statesغالبرا مرا تجبرر ألن
تنون حيادية والدول التي تحتل موقعاً قريبا من القو النبيرة غالبرا مرا تترأثر بسياسرة جارتهرا ،واذا
مررا كانررت إحررد

ررذع الرردول مهمررة مررن الناحيررة اإلسررتراتيجية ،فمنهررا تصرربا مركررز سياسررات الرردول

النبيرة .وحجم الدولة أيضاً احد العناصر التي تحدد مكانة قوة الدولة ،فالحجم النبير يساعد علرى
نمو قوة كبيرة كما و حال الصين ،أما الردول ذات الحجرم الصرغير ال يمكرن أن تصربا قروة كبيررة
" .N.J. Padel ford & G.A. Lincoln, “foundation of I. R”. PP 3-5.
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بس رربب محدودي ررة مص ررادر ا وق رردرتها ،وم ررن األم ررور األخ ررر الت رري تس ررا م ف رري أن يلع ررب العام ررل
الجغرافي عامال مهما في قوة الدولة شكل الدولة ومناخها وخصوبتها.
 -2السكان:
و ررو عنصررر آخررر مهررم يحرردد قرروة الدولررة ،وعررادة مررا يعتبررر العرردد النبيررر مصررد ار للقرروة ،ولنررن
 Palmerو  Perkinsيعتب رران أن الحجررم النبيررر سررالح ذو حرردين ،فاالختبررار يكررون بقرردرة الدولررة
على استثمار المصادر البشرية بشكل فعال ،وعادة ما تنون األعداد النبيرة مصدر قوة في الردول
المتقدمة ،أما في الدول الثالثة فتعتبر عنصر ضعف فالعدد السكاني النبير يمكن أن يساعد فري
زيادة اإلنتاج الزراعي والصناعي ،وفي الحروب يكون لألعداد النبيرة أ مية خاصة بسبب حاالت
القتررل الترري تحرردل أو االسررتبدال ،وحتررى بعررد انتهرراا الحرررب فررمن العرردد النبيررر جررو ري مررن أجررل
احتالل المناطا المسيطر عليها ،لذا فمن النم السكاني وحدع ال يمكن أن يسا م في القوة الوطنية
مرا لررم يسررتغل المصررادر الموجرودة فرري الدولررة ،واال أصرربا العرردد النبيرر مصرردر إعاقررة برردال مررن أن
يصبا مدخ اًر لتطوير القوة الوطنية ،واضافة إلى العدد السكاني ،فمن التركيبة العمرية أيضاً مهمرة
جداً ،فمذا ما كانت التركيبة تحوي النثير من األطفال أو كبار السن فمن ذل سيعني عبئاً إضافيا
على كا ل اقتصاد وقوة الدولة والعك
األ م في موضوع السكان و تجان

و صحيا.
السكان وانسجامهم ،ومد رضرا م وارتبراطهم بالنظرام

السياسي والئهم ل  ،وغالباً ما يؤدي تعدد األعراق والديانات إلى إضعاف الدولرة ،برل أن الطوائرف
الدينية للدين الواحد تضعف التركيبة السكانية أيضاً كما و الحال في العراق (سرنة وشريعة) لرذل
فان أية سياسة خارجية للدولة يجب أن تأخذ بعين االعتبار تركيبتهرا السركانية فري الرداخل وعالقرة
ذع التركيبة في دول الجوار.
 -3المصادر:
إن تحديد القوة ألية دولة يكون استنادا إلى قوتها الصناعية والعسكرية ،ولنن لي

بوسع أية

دولة أن تطور قاعدتها الصناعية إذا لم تنن تمل المصادر الطبيعية والمواد الخرام ،وبينمرا تنرون
المص ررادر الطبيعي ررة دي ررة م ررن الطبيع ررة ف ررمن المر رواد الخ ررام تن ررت م ررن قب ررل الجه ررد البش ررري ،ولن ررن
المصرادر بحررد ذاتهررا ال يمكررن أن تخلررا قرروة إذا لررم تسررتغل ،و ررذا االسررتغالل يحترراج إلررى أر

مررال

وتننولوجيا متطورة ومهارات عمل ،ومن بين تل المصادر ربما يكون الغذاا أنثر شيا مهم ألية
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دولررة تتمتررع بانتفرراا ذاترري أو قريررب مررن االنتفرراا الررذاتي ،ممررا يميز ررا عررن دولررة تفتقررر إلررى الغررذاا
ويتوجر ررب عليهر ررا اسر ررتيراد الم ر رواد الغذائير ررة ،واال فمنهر ررا سر ررتتعر

للمجاعر ررة ،وان تر رروفير الغر ررذاا أو

المحافظة على إيجادع يعد أم اًر ضروريا في أيام الحرب ،واال فمن العجز في إنتراج المرواد الغذائيرة
سيكون المصدر األساسي لضعف تل الدولة.

1

مررا ينطبررا علررى الغررذاا ينطبررا أيض راً علررى المصررادر الطبيعيررة والترري تعررد أم ر اًر مهمررا لتنترراج
الصناعي ال سيما أثناا الحروب ،ويعد البترول سلعة إسرتراتيجية ال تسرتغني عنهرا أيرة دولرة مهمرا
ك رران دور ررا ف رري المجتم ررع ال رردولي ،وي ررزداد دور ال ررنفط بش رركل خ رراص ف رري الح ررروب حت ررى أن اح ررد
المعلقررين علررى أ ميررة البترررول فرري الحررروب قررال أن نقطررة منر تعررادل نقطررة دم مررن الجنررود ،وربمررا
يع ررود تمت ررع الوالي ررات المتح رردة واالتح رراد الس رروفيتي س ررابقاً م ررن ق رروة ،إل ررى االنتف رراا ال ررذاتي لهم ررا مر رن
البترول ،أما المادة الخام التي تحاول بع

القو السيطرة عليها عبر نفوذ ا فهي مادة اليورانيوم

لما لها أ مية كبر في زيادة القوة الوطنيرة ،و نرا مرورد آخرر أصربا يحترل الصردارة عنرد الخبر ارا
ومكانة مهمة إلى درجة جعلتهم يعتقدون أن الحروب القادمة ستنون بسبب  ،أال و و المياع ،فتوفر
الميراع فري الدولررة لر عالقررة وثيقرة بالقطراع الز ارعرري والحيرواني ،وقررد شركل رذا المررورد عامرل تهديررد
للسياسة العامة ،وقد تسببت أزمة مياع ما بين إسرائيل وجيرانها أو دول الشررق األوسرط إلرى درجرة
كادت تصل إلى الحروب.
 -4التكنولوجيا:
إن قرردر األمررم وحضرراراتها غالبررا مررا يحرردد عبررر االخررتالف فرري تننولوجيررا الحررروب ،حيررل ال
يكررون بوسررع الجانررب األضررعف أن يلجررأ إلررى طرررق أخررر  ،وتعرررف التننولوجيررا علررى أنهررا العلررم
التطبيقي واشارة إلى انتصار الجديد على القديم ،و نا ثالل مناطا للتقدم التننولروجي ترؤثر فري
العالقرات الدوليرة ،ري التننولوجيررا الصرناعية ،االتصراالت والتننولوجيررا العسركرية ،ويشرار إلررى أن
التقردم التننولرروجي أثرر بشرركل كبيرر علررى السياسررات الخارجيرة لنثيررر مرن الرردول ،وخيرر مثررال علررى
ذل تخلي الواليات المتحدة عن سياسة العزل نتيجة للتقدم التننولوجي العسكري.

Hans Morgenthau, “Politics among Nations’, PP. 116-118.
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 -5العنصر العسكري أو االستعداد العسكري:
إن العنصرر العسركري لقروة دولرة مرا يعتمرد علرى نوعيرة وكميرة القروات المسرلحة فالدولرة الترري
تمل عددا كبي ار من القوات المسرلحة دائمرا تنرون قويرة ،عردا عرن ذلر فمنهرا تملر عرددا كبير ار مرن
االحتيرراطيين الررذين يشرركلون قرروة إضررافية يمكررن اسررتدعاؤ ا فرري أيررة لحظررة ،إضررافة إلررى العرردد فرران
نوعية القوة العسكرية يجب أن تؤخرذ بعرين االعتبرار ،حيرل أن ذلر سريؤثر علرى طبيعرة معنويرات
الجرريش ،كمررا أن قيررادة الجرريش سرريكون لهررا أثر ررا فرري االرتقرراا بررالقوة الوطنيررة ،إضررافة إلررى تررأثير
عامل االتحرادات العسركرية ،فالدولرة التري تحظرى بعردد كبيرر مرن الحلفراا سرتنون أقرو مرن الدولرة
التي لها حلفاا اقل أو بدون ،أما العامل الذي يسا م في زيادة القوة الوطنية فهو نوعيرة األسرلحة،
و ررذا يعتمررد علررى المص ررادر الماليررة والمقرردرة العسرركرية واألبح ررال العسرركرية ،وكررل العوامررل الت رري
ذكرررت آنفررا تعتبررر مهمررة جررداً مررن أجررل إنشرراا قرروة قررادرة علررى دعررم أ ررداف السياسررات الخارجيررة
فالسياس ررة الخارجي ررة ف رري النهاي ررة رري عملي ررة تر روازن ب ررين إمكاني ررات الدول ررة الداخلي ررة وأ رردافها ف رري
المجتمع والعك

صحيا ،واضافة إلى الجانب العسكري نا قدرات أخر مثل الوحدة الوطنيرة،

التماس النفسي واالجتماعي ،الشجاعة والرغبة في التضحية.
 -6القيادة:
أ ررم عنصررر مررن عناصررر القرروة الوطنيررة ألنهررا فرري النهايررة رري مررن يحررول القررو النامنررة إلررى
حقيقي ررة ،فالدول ررة ق ررد تن ررون ذات موق ررع جيوسياس رري مه ررم وتتمت ررع ب ررالنثير م ررن المص ررادر البشر ررية
والطبيعية ،ولنن قد ال تتمكن من أن تلعب دو اًر فعاالً في العالقرات الدوليرة بسربب ضرعف قيادتهرا
وتنظيمهررا ،حتررى يمكررن القررول أن ر برردون قيررادة ال يمكررن لألف رراد أن يشرركلوا دولررة .1ولرري

فقررط مررن

الضرررورة أن يكررون القررادة مررؤ لين ،ولنررن يجررب أيضررا أن يتمتع روا بمقرردرة كبيررة لتوجي ر كررل م ارحررل
الجهررود الوطنيررة الترري يتوجررب علررى القررادة السياسرريين السرريطرة عليهررا والتعرراون معهررا ،وقررد تنررون
الص ررفة القيادي ررة األنث ررر أ مي ررة رري تعي ررين الرج ررل المناس ررب ف رري المك رران المناس ررب ال س رريما ف رري
المناصررب العسرركرية ،كمررا أن للدبلوماسرريين مهمررة لخدمررة مصررالا الدولررة عبررر حمايررة الشررعب فرري
الخرارج ،ولرذل يحرررص علرى تعيرين مررن رم قرادرون علررى البحرل عرن فرررص زيرادة التجرارة واقامررة

Palmer Porkins,” I. R.” Delhi, 78-79
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عالقررات تجاريررة وتجميررع معلومررات عررن جغرافيررة وقرروة وشررعب ،وكررل مررا يمررت إلررى الرردول األجنبيررة
بصلة.
 -7السمة الوطنية والمعنويات National Character & Morale
مررا نتيجررة تجربررة تاريخيررة واجتماعيررة ،والر ر  Moraleرري أمررر روحرراني يتنررون مررن االنتمرراا
والشجاعة واإلخالص والشرف ويمكن وصرفها باإلطرار الصرحي للعقرل المتصرف باإليمران بقضرية
ما .1وباالستخدام السياسي فمنها تتعلا بمجموعة كبيرة أو حتى أمة ،فالمعنويات  Moraleوحد ا
ال يمكررن أن تنررت م رواد خررام أو غررذاا أو أسررلحة حرررب ،ولنررن يمكررن أن تعطرري حرراف از تررؤدي إلررى
إنترراج أنثررر مررن ذل ر كل ر  ،و رري أيضررا مرتبطررة ارتباطررا وثيقررا باأليديولوجيررة والقيررادة ،ولننهررا أنثررر
ارتباطاً بما يسمى السمة الوطنية ،وقد تعتبر جزااً منهرا ،وبعر

النتراب يضريفون السرمة الوطنيرة

كمحررد عناصررر القرروة الوطنيررة ،كمررا يفعررل مورغنترراوي  Morgenthauفرري كتاب ر "السياسررة بررين
األمم".
 -8األيديولوجية:
إن كلمرة أيديولوجيرة شرائعة اليرروم فري السياسرة الدوليرة حتررى أن القضرايا الرئيسرية التري ينقسررم
النا

بشأنها ري أيديولوجيرة بطبيعتهرا ،واأليرديولوجيات المتضراربة ري السربب الرئيسري للحررب،

أما تعريف األيديولوجية واختالفها عن الفكرة أو المعتقد أو المبدأ ،فقد عرفها كرل مرن Lincoln
و  Bedfordبأنهررا مجموعررة األفكررار المتعلقررة بأ ررداف اقتصررادية واجتماعيررة وسياسررية تتطلررب
القيام ببرنام عمل من أجل الوصول إليهرا2 ،أمرا آخررون 3فقرالوا أنهرا مجموعرة مرن األفكرار حرول
اع أو الترري تؤكررد علررى أمررور اجتماعيررة
الحيرراة ،المجتمررع أو الحكومررة ،الترري يرردافع عنهررا بشرركل و ر
وسياسرية وشرعارات دينيررة حترى أنهررا تصربا صررفة لمجموعرة مررا ،و نرا النثيررر مرن األيررديولوجيات
الت رري تن رراقش ف رري وقتن ررا الح ررالي كاإلمبريالي ررة ،ض ررد اإلمبريالير رة ،الدكتاتوري ررة ،الش رريوعية ،الفاش ررية،
النازيررة ،الماركسررية ،االشررترانية ،الليبراليررة وغير ررا ،أمررا مررا يعتبررر مرجررع السياسررات الدوليررة والررذي
يعتبررر قاموس راً سياسرريا لررد كترراب السياسررة اليرروم فهررو "السياسررة بررين األمررم" ،وكاتب ر مورغنترراوي
 Morgenthauالذي ناقش عدة أيديولوجيات للسياسة الخارجية:
J. A. Ulio, “Military Morale”, American Journal of Sociology, XLVII, Nov.1941, PP.321-330
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Parkash, Chander, I.R. P.20

2

R. C. Snyder & H. Wilson”, Roots of Pol. Behavior”, New York, P.511
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 )1أيديولوجيات الوضع ال ار ن مثل السالم والقانون الدولي.
 )2األيديولوجية اإلمبريالية.
 )3األيديولوجيات التي تبردو غامضرة مثرل مبردأ الحكرم الرذاتي الروطني National serf
 .1determinationولأليديولوجية التي تحكم النظام ،دور حاسم في السياسة الخارجية ،فاالتحراد
السرروفيتي سررابقاً كرران يصررنع سياسررت فرري دول العررالم الخررارجي مررن خررالل أيديولوجيررة ،فقررد كانررت
عالقت مع الدول االشترانية متينة بينما كانت مع الدول الرأسمالية غير مستقرة ومتوترة أحيانا.
 -9التطور االقتصادي:
منذ فترة طويلة من التاريخ ،كران لالقتصراد والمصرالا االقتصرادية دور كبيرر فري رسرم سياسرة
الدولة خرارج حردود ا ،فحركرة االسرتعمار األوروبري فري القررنين الماضريين كانرت بردوافع اقتصرادية
معينرة ،وكانررت مرن مصررلحة أوروبرا الترري كانرت تشررهد ثرورة صررناعية وانتاجيرة إخرراج تلر الجيرروش
خررارج حرردود ا ألن ررذا النمررو تطلررب أس رواقا لتص رريف البضررائع ،كمررا دفررع أوروبررا للحصررول علررى
الم رواد الخررام بأسررعار تسررويقية قليلررة ،مررن ناحيررة أخررر  ،فررمن مجرررد امررتال الم رواد الخررام ال يجعررل
الدولة قوية ألن ذل يعتمد على قدرتها في االستفادة من ذع المواد.
-10التركيبة السياسية:
للنظررام السياسرري فرري أيررة دولررة أ ميررة فرري عالقاتهررا الخارجيررة ،فشرركل النظررام ،ملنيررا كرران أم
جمهوريررا ،ل ر أثررر فرري العالقررات الدوليررة األخررر  ،إذ نجررد أن األنظمررة الملنيررة تشررهد اسررتق ار ار فرري
عالقتهررا مررع الرردول األخررر وذل ر لطررول الفت ررة الترري يحكررم فيهررا الملر  ،بينمررا األنظمررة الجمهوريررة
ي تغير فيها صانعو القرار ،ولطبيعة النظام السياسي أيضا أ مية بالغة في السياسة الخارجية ،فرمذا
كان النظام ديكتاتوريا يختلف عن كون ديمقراطيا.
العوامل التي تحد من القوة الوطنية.
بعد فحص العناصرر المختلفرة المكونرة للقروة الوطنيرة ،ال برد مرن اإلشرارة إلرى فحرص العوامرل
التي تحد من قوة الدولة ،وبهذا ستصبا الصورة أنثر وضوحا ،وأ م تل العوامل ي:
 -1ميزان القوة (BoP) Balance of Power

Hans Morgenthau,” Politics Among Nations”, PP. 90-96
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يستخدم مصطلا  Balanceبطرق مختلفة يحمل عدة ر
معان ،وبينما يتضا أن يشير بشركل
عام إلى توزيع القوة بين األمم ،فمن في بع

الحاالت يتضمن فوقية دولة ما على دولة أخر ،1

والحقيقة أن ذا الموضوع و أحد األعمدة التي تقوم عليها العالقات الدولية ،وبجردر التنوير إلرى
أن نظرية الر  Bopتقوم علرى أن نرا عردداً كبير اًر مرن األمرم ذات قرو مختلفرة وتحراول كرل دولرة
أن تزيد من قوتها إلى النحو األقصى ،إال أن نا نزعرة مرن قبرل النظرام ككرل أن يكرون متوازنراً،
بكلمات أخر  ،إن كل دولة منفرردة أو مجموعرة مرن الردول قويرة لدرجرة أنر لري

بوسرعها السريطرة

علررى دولررة أو مجموعررة أخررر ألن قوتهررا متوازنررة مررع قرروة الدولررة أو المجموعررة المتجانسررة ،و نررا
تمييز بين نوعين من التوازن :األول يردعى التروازن البسريط  Simple Balanceالرذي يكرون برين
أمترين أو مجمروعتين مرن األمرم ،أمرا الثراني فيردعى التروازن المتعردد  Multiple Balanceوالرذي
يكون بين أمم كثيرة أو مجموعات من األمم تقوم كل منها بموازنة األخر .
بش رركل مختص ررر ،ف ررمن الصر رراع عل ررى الق رروة ف رري الس رراحة الدولي ررة يك ررون م ررن خ ررالل اتج ررا ين:
المعارضة المباشرة كأن تتبع إحد الردول ( )Aالسياسرة اإلمبرياليرة ،فتجابر دولرة أخرر ( )Bتلر
السياسة بسياسة الوضع ال ار ن مرثال .أمرا االتجراع الثراني فيكرون عبرر النزعرة التنافسرية ،برأن تنرون
قوة الدولرة  Aأمرر ضرروري للسريطرة علرى الدولرة ( )Cوذلر مرن أجرل مواجهرة معارضرة الدولرة B
وموازنة قوتهما.2
أما الوسائل المتبعة في موازنة القو فهي كما حدد ا مورغنثاو:3
 )1فرق تسد :و ي الطريقة التري تحراول مرن خاللهرا األمرم جعرل منافسريهم ضرعفاا عبرر جعلهرم دائمرا
منقسمين.
 )2التعوي

 :ويقصد ب تعوي

األراضي ،وكران ذلر أمر ار شرائعا فري القررنين الثرامن عشرر والتاسرع

عشر من أجل الحفاو على ميزان القو بان توزع أراضي إحد األمم على أمم أخر  ،وقد أقرت

1

نا

أربعة تعريفات حدد ا  Morgenthauفي كتاب

Politics Among Nations

انظر الباب الحادي عشر ص168.

3

H. Morgenthau, PP. 172-177

2

المصدر السابا ص.197 – 178.
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معا رردة  Utrechtفرري عررام  ،1713كمررا أن تقسرريم بولنرردا فرري األع روام 1795 ،1793 ،1772
جاا ضمن ذا المضمون.
 )3التسررلا :ويق رروم ررذا المب رردأ علررى أن تح رراول الدول ررة اإلبقرراا عل ررى موازنررة الق رروة عبررر تعزي ررز قوته ررا
بالتسررلا ،فسررباق التسررلا للدولررة
الدولة  ،Bوالعك

 Aيعنرري محاولتهررا البقرراا علررى قوتهررا أو أن تتفرروق علررى تسررلا

صحيا.

 )4التحالف :مرن ناحيرة تاريخيرة ال يكرون تروازن القرو برين أمترين معرزولتين برل برين إحرد الردول أو
مجموعة من الدول المتحالفة وبين تحالف آخر ،فمذا تنافست دولتران فيمرا بينهمرا سريكون أمامهمرا
ثالثررة خيررارات :زيررادة قوتهمررا ،إضررافة قرروة ثالثررة إلررى قوتهمررا ،أو توقيررف  withholdقرروة أمررم أخررر
مررن القررو المضررادة ،فررمذا تررم اختيررار الخيررار األول سرريلجأ إلررى سررباق التسررلا أمررا إذا تررم اختيررار
الخيارين األخيرين فسيلجأ إلى سياسة التحالف ،ويكون التحالف لسببين:
 الوقرروف أمررام الهيمنررة العالميررة ،حيررل إذا كانررت إحررد الرردول  Bمهررددة تهديررداً مباشر اًر مررن قبررلدولة أخر ( )Aفمن  Bتتحالف مع دول أخر مثل  Cو  Dو  Eوالتي ي أيضاً مهددة تهديدا
ضمنياً من  ،Aفتتحالف ذع الدول من أجل إحباط يمنة  Aعليها.
 -2الررأي العررام العررالمي :أحررد العوامررل األخرر الترري تحررد مررن القرروة الوطنيرة ررو الررأي العررام العررالمي،
فلرري

بوسررع أيررة دولررة أن تمررار قوتهررا مررن أجررل الوصررول إلررى أ رردافها الخاصررة ،إذا مررا انتهكررت

برأي العام العالمي .بل أن الرأي العام العالمي و رأي عرام يتخطرى الحردود الوطنيرة والرذي يوحرد
أعضاا من دول مختلفرة باإلجمراع -علرى األقرل بمرا يتعلرا بقضرايا دوليرة أساسرية محردودة -و رذا
ال ررأي العررام العررالمي يعمررل علررى ح ارسررة المصررالا اإلنسررانية ،بشرركل فعررال إذا مررا قامررت دولررة مررا
بسياسة ضد المصالا اإلنسانية.
 -3القانون الدولي :في حقل العالقات الدولية ،يتطلب استخدام القوة من اجل تنفيذ السياسة الوطنية
بهرردف الوصررول إلررى المصررالا الوطنيررة ،وغالبررا مررا يتجسررد ررذا بشرركل فررردي فررمذا كانررت كررل دولررة
تستخدم القوة ضمن مصطلحات غير محددة ضد جيرانها أو غريمهرا فرمن المجتمرع الردولي سريقبل
علررى النهايررة ،ولررن يكرروم نررا اسررتقرار أو سررالم ،بررل سررتنون نررا حالررة حرررب دائررم ولررن يكررون
نا تقدم في أي حقل من حقول العلم واألدب والتننولوجيا والفن .ومن أجل التغلب على ذل تم

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 228

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

إيجرراد صرريغة تحرردد سررلو الرردول ضررمن مررا يعرررف بالقررانون الرردولي مررن أجررل أن يحررد مررن القرروة
الوطنية ،وان لم يكن قانوناً بمعنى النلمة ،ألن تطبيق يعتمد على إرادة الدولة.
 -4الحررد مررن التسررلا :محرراوالت الحررد مررن التسررلا عبررر عصرربة األمررم سررابقاً و يئررة األمررم فرري الوقررت
الحررالي تعتبررر أيضررا عنصر اًر يحررد مررن القرروة الوطنيررة ،وقررد انتسررب ررذا المظهررر أ ميررة خاصررة فرري
أيامنا الحاليرة ،و نرا جهرود عبرر االتفاقيرات المختلفرة مرن أجرل مراقبرة اسرتخدام األسرلحة النوويرة،
و ذا أد إلى الحد من القوة الوطنية.
-5المنظمررات الدوليررة :إن تشرركيل منظمررات دوليررة مثررل عصرربة األمررم و يئررة لألمررم يعيررا قرروة الدولررة،
ولفه ررم ررذع النقط ررة يج ررب معرف ررة أ ررداف األم ررم المتح رردة الت رري ت ررنص عل ررى حف ررظ الس ررالم واألم ررن
الداخلي ،ولتحقيا ذا الهدف تتخذ إجررااات فعالرة وجماعيرة مرن أجرل منرع وا ازلرة التهديرد للسرالم،
وللحد من أعمال العنف واالختراقات للسالم  .ويتوقرع مرن الردول أن تعمرل وفرا المبردأ المحردد فري
ميثاق األمم المتحدة ،كما أن األمم المتحدة ال تسرتطيع التردخل فري األمرور الداخليرة أليرة دولرة إذا
شكلت خط اًر للسالم ولننها بالتأنيد تلجأ إلى العمل لتفحص استخدام الدولة لقوتها
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المبحث الثاني
السياسة الخارجية
قد يكون من الصعب ،ألية دولة تجنب االنخراط فري الشرا الردولي ،و رذا االنخرراط يجرب أن
يك ررون منهجي ررا ومبني ررا عل ررى مب ررادئ معرف ررة جي رردا ،ويعكر ر

رردف ومب ررادئ الدول ررة ف رري سياس ررتها

الخارجيررة ،وقررد احتلررت السياسررة الخارجيررة أ ميررة كبي ررة لررد النثيررر مررن المفك ررين إلررى درجررة أن
احد م قال أن دولة بدون سياسة خارجية تشب سفينة بدون ربان تطفو بدون دف وتنون عرضة
لتلقرري كررل عاصررفة ومنحرردر ،وقررد قرررن بعضررهم السياسررة الخارجيررة بالدبلوماسررية واصررفين إيا مررا
بررالعجالت الترري تمشرري عليهررا السياسررة الدوليررة فعلررى كررل الرردول تبنرري نرروع مررن السياسررة الخارجيررة
والدبلوماسية ،من أجل تنفيرذ تلر السياسرة ،وذلر ألن كرل الردول لهرا بعر
بغ

العالقرات مرع بعضرها

النظر عن بعد ا عن بعضها ،وكل حكومة تتصرف ضمن سلو معين خالل عالقتها مع

حكومات الدول األخر  ،حيل أن سلو كل دولة يؤثر على سلو الدول األخر بشكل أو بتخر
إمررا إيجاب راً أو سررلباً ،ولنررن كررل دولررة تحرراول أن تقلررل مررن االنعكاسررات السررلبية وتزيررد مررن األمررور
االيجابية ،وبكلمرات أخرر محاولرة الدولرة أن تنيرف تفاعالتهرا لمرا يصرب فري مصرلحتها و رذا رو
دف السياسة الخارجية

1.

معنى السياسة الخارجية:
لرري

نررا إجمرراع بخصرروص مررا يتعلررا بالسياسررة الخارجيررة ،وقررد تررم تقررديم تعريفررات مختلفررة

لهررا ،احررد ا أنهررا ك ررل مررا يررتم التعام ررل مع ر مررع البيئ ررة الخارجيررة ،2بمررا ف رري ذل ر اسررتخدام النف رروذ
السياسي من اجل التأثير على دول أخر لممارسرة قوتهرا الشررعية بسرلو محبرب للدولرة المعنيرة:
أي تفاعل بين قو خارج حدود الدولة وقو أخر تعمل ضمن الحدود ،3وحسرب جوزيرف فرانكرل
أن السياسررة الخارجيررة تتنررون مررن ق ر اررات و تفرراعالت تضررمن إلررى حررد مقبررول عالقررات بررين دولررة

George Modelski, “A Theory of F.P”. London, P.3.
Norman, J, Padelford & G.A.Lincoln, “The Dynamics of I.P”. P.195
F.S. Northedge, in I.R. ed by Prakash, Chander, P.67
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وأخر 1،من جانب  ،فمن غبسون يعرفها أنها خطة شاملة معروفرة تعتمرد علرى المعرفرة والخبررة مرن
أجل القيام بعمل الحكومة مع بقيرة العرالم ،وتهردف إلرى تشرجيع وحمايرة مصرالا األمرم ،وأي شريا
أقل من ذل فمن يكون دون مستو السياسة الخارجية.2
مررن خررالل مررا ذكررر أعررالع يتضررا أن كررل المفكررين أنرردوا إمررا علررى خطررة عمررل أو سياسررة التنفيررذ،
ولننهم جميعهم متفقون أن السياسة الخارجية تعنى بسلو دولة تجاع الدول األخر .
أهداف السياسة الخارجية.
 -1حمايررة الوحرردة الجغرافيررة للدولررة وحمايررة مصررالا مواطنيهررا ،س رواا كررانوا داخررل الدولررة أو خارجهررا،
وغالبراً مرا تنرته الدولرة لهرذا الهردف سياسرة الوضرع الر ار ن  ،Status quoواذا مرا حاولرت دولرة
إثارة ذع السياسة ،فمنها ستنعت كدولة رجعية وسيثير شكو أعضاا المجتمع.
 -2المحافظررة علررى التواصررل واالتصررال مررع أعضرراا المجتمررع الرردولي وتبنرري سياسررة النرزاع أو التعرراون
نحو م آخذة بعين االعتبار مصالحها الذاتية.
 -3تشررجيع المصررالا الوطنيررة للدول ررة ،وأ ررم مصررلحة للدول ررة يكمررن فرري الحف رراو علررى نفسررها ،حماي ررة
ومنفع ررة مواطنيه ررا ،وغالبر راً م ررا تن ررون مص ررالا ال رردول تتع ررار

م ررع بعض ررها ،وعل ررى ال رردول حماي ررة

مصالحها.
 -4تشجيع المصالا االقتصرادية للدولرة ،وحيرل أن مكانرة دولرة مرا فري السراحة الدوليرة تحردد مرن قبرل
مكانتها االقتصادية ،فرمن الردول تحراول أن تتبرع سياسرة خارجيرة تسرا م فري ازد ار را االقتصرادي،
ويمكنها بالمقابل مرن لعرب دور أنثرر فاعليرة فري السياسرة الدوليرة ،ومعظرم المعا ردات واالتفاقيرات
الترري تررم التواصررل إليهررا بررين الرردول غالبراً مررا تنررون صرريغت مررن أجررل حمايررة المصررالا االقتصررادية
لهذع الدول.
 -5تعزيز نفوذ الدولة ،إما عن طريا التوسع الجغرافي أو تقليص دول أخر إلى حالة التبعية.
العوامل التي تحدد السياسة الخارجية
إن السياسررة الخارجيررة أليررة دولررة تتررأثر بالعديررد مررن العوامررل الترري يصررعب حصررر ا ،ولننهررا
بشكل عام تقع ضمن مجموعتين :عوامل داخلية ،وأخر خارجية.

Joseph Frankel, “The Making of F.P”. p.1
Huge Gibson, “The Road to F.P”., p.9
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أوالً :العوامل الداخلية:
 -1الحجررم :إن حجررم الدولررة وكررذل حجررم سرركانها يررؤثر علررى السياسررة الخارجيررة ،فررال يتوقررع مررن دولررة
قليلة السكان وذات مساحة قليلرة أن يكرون لهرا دور كبيرر فري الشرؤون الدوليرة ،وعلرى النقري

مرن

ذل تنون الدول النبيرة ذات عدد السكاني النبير دائماً مستعدة للقيام بمسؤوليات خاصرة ،إال أنر
األحيان يكون للدول الصغيرة الغنية بمصادر ا تأثير عميا على العالم السياسي.

في بع

 -2الجغرافيررا :إن جغرافيررة الدولررة بمررا ذل ر خصرروبتها ،مناخهررا وموضررعها ...الررخ .تررؤثر أيض راً علررى
رادة مرا تنرون أقرل انتفراا
السياسة الخارجية ،فالدول والشعوب المغلقة وتل المتاخمة لقرو كبيررة ع ً
ذاتيا من الدول المنفتحة ،إال أن ذا العامل قد تم الحد من بسبب التطور العلمي والتننولوجي.

 -3الثقافة والتاريخ :فاألفراد ذو الثقافة الموحدة والتاريخ المشتر بوسرعهم إتبراع سياسرة خارجيرة فعالرة
بسبب دعرم كرل شررائا المجتمرع الرذين يشراركون نفر

القريم والرذكريات ،وعلرى العكر

مرن ذلر ال

يكون بوسع الدولة المنقسمة ثقافياً وتاريخياً إتباع سياسة خارجية فعالة.

1

 -4التطور االقتصرادي :إن مرحلرة التطرور االقتصرادي التري تحصرل عليهرا دولرة مرا ،لهرا أيضراً ترأثير
على السياسة الخارجية ،فالدول المتقدمة صناعياً تشعر أنها منخرطة أنثر في عالقتها مع الردول
األخررر ألن عليهررا اسررتيراد الم رواد الخررام واالسررتهالنية ،كمررا أنهررا تمتل ر آخررر المعلومررات التقنيررة
والخبر ررات الفني ررة ل ررذا فمنه ررا تح ررافظ عل ررى إقام ررة عالق ررات تجاري ررة حميم ررة م ررع مثيالته ررا م ررن ال رردول
والشررعوب ،بينمررا تنررون الرردول المتررأخرة غيررر قررادرة علررى زج نفسررها فرري الشررؤون الخارجيررة ،حيررل
يكون النقص في العلماا والمهندسين والخبراا العقبة الرئيسية أمام االستفادة من التقدم التننولوجي
العالمي.
-5المق رردرة الوطني ررة :و ررذا يعتم ررد عل ررى االس ررتعداد العس رركري للدول ررة ،التق رردم التننول رروجي والتط ررور
االقتصادي ،وخير مثال على ذل الواليرات المتحردة التري كانرت تمرار سياسرة العزلرة حترى بدايرة
القرررن العش ررين عنرردما انخرطررت بشرركل عميررا فرري السرراحة الدوليررة ،بسرربب الزيررادة الهائلررة لقرردرتها
التي تعود لتطور اقتصاد ا السريع.
 -6التركيبررة االجتماعيررة :فررالمجتمع المنقسررم بشرركل حرراد بسرربب الرردين أو عرردم الت روازن الجغ ارفرري ،ال
يمكن أن ينته سياسة خارجية فعالة بسربب عردم التعراون برين الجماعرات المختلفرة علرى أرضرها،
James Rosenau in “World Politics”, an introduction, eds. By Thompson & Boy d. pp.21-24
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بينمررا يك ررون المجتم ررع المنس ررجم والمتج رران

والمتس ررم بالوحرردة الوطني ررة لر ر ت ررأثير كبي ررر وفع ررال ف رري

السياسة الخارجية.
 -7المنظمررات السياسررية :إن وجررود مثررل ررذع المنظمررات فرري أيررة دولررة سرريكون لهررا تررأثير كبيررر علررى
السياسة الخارجية ،فمثال في ظل وجود األنظمة الديكتاتورية تتخذ ق اررات السياسة الخارجية بشكل
سريع وذلر ألن صرنع القررار فير يكرون بيرد الررئي

الحرانم فقرط ،ولنرن القرادة فري ظرل حكرم كهرذا

يكونررون منعرزلين والمسررئولون التنفيررذيون ال يقومررون إال بمررا يملي ر علرريهم مسررئولو م أو قررادتهم ف ري
الصف األول ،كما وأن أية معارضة ستنون عرضة لالضطهاد والمراقبة ،بينمرا فري ظرل األنظمرة
الديمقراطية يعبر النا

عن رأيهم بطريقة حرة فري الشرؤون الداخليرة والسياسرة الخارجيرة ممرا يترر

أثرع على السياسة الخارجية للدولة ،وداخل النظام الديمقراطي نفس  ،يكون للتركيبة السياسية تأثير
على السياسة الخارجية.
 -8دور الص ررحافة :تلع ررب الص ررحافة دو اًر مهمر راً ف رري ص ررياغة عملي ررة السياس ررة الخارجي ررة ،وذلر ر عب ررر
مسا متها بتزويد الحقرائا والمعلومرات الصرحيحة والدقيقرة التري يبنري النرا
ذل بنشر معلومات عن التطور الدولي الحرالي الرذي يمكرن النرا

قررار م عليهرا ،ويكرون

مرن فهرم التطرورات المهمرة فري

بالد م ،وعبر تحليالت سياسة الحكومة المتعلقة بالشؤون الخارجية.
 -9المحاسرربة السياسررية :فرري ظررل النظررام السياسرري المفترروح تررؤثر مطالررب الجماعررات والمرواطنين علررى
صررياغة السياسررة الخارجيررة ،بررل أن القررائمين علررى السياسررة الخارجيررة يأخررذون بعررين االعتبررار ررذع
المطالب مسبقاً ،بينما في األنظمة المغلقة تنون ذع المطالب غير مهمة أو غير موجودة.
 -10القيررادة :تلعررب القيررادة أيض راً دو اًر رئيسررياً فرري حقررل السياسررة الخارجيررة للدولررة ،وال ش ر أن نوعيررة
القي ررادة مهم ررة ولن ررن دور ررا يك ررون محكومر راً أيضر راً بالتركيب ررة الحكومي ررة واالجتماعي ررة ،كم ررا أن دور
القير ررادة غير ررر متماثر ررل فر رري كر ررل الر رردول ،ففر رري الر رردول النامير ررة يكر ررون دور القر ررادة أنبر ررر مقارنر ررة مر ررع
المجتمعات الصناعية ،نظ اًر لما يتمتع ب المواطن من حرية سياسية واجتماعية.
ثانياً :العوامل الخارجية
 -1تركيبة القوة :إن تركيبة القوة النبرر السرائدة فري العرالم ترؤثر بشركل كبيرر علرى السياسرة الخارجيرة
لدولة ما ،ويمكن تصور ثالثة احتماالت بهذا الصردد:األول أن عردداً مرن القرو تنرون ذات مكانرة
عظيمة ويمكن لعالقتها أن تبنى علرى نظرام قرو التروازن " ،"BoPالثراني ،قرد تنرون نرا قوتران
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عظيمترران تسرريطران علررى السرراحة الدوليررة والرردول الباقيررة تجبررر علررى مسرراندة إحرردا ما ،الثالررل أن
أنثر من دولتين تحيطان بقوة كبيرة ،وبهذع الحالة ال يكون بوسع القطبرين إجبرار بقيرة الردول علرى
المرردار فرري فلنهمررا بصررورة قاطعررة ويسررمى النظررام فرري ررذع الحالررة  ،louse bipolarو كررذا فرران
طبيعة تركيبة القوة لها تأثير جو ري على السياسة الخارجية للدولة.
 -2النظرام الردولي :أن المنظمررات الدوليرة المعاصررة أيضررا لهرا ترأثير علررى السياسرة الخارجيرة ،وأثنرراا
صر ررياغتها لسياسر ررتها الخارجير ررة فر رران الدولر ررة تأخر ررذ بعر ررين االعتبر ررار القر ررانون الر رردولي ،واالتفاقير ررات،
والمعا رردات ،وال يمك ررن ألي ررة دول ررة أن تتجا ررل ررذع األم ررور إال إذا عرض ررت مص ررالحها للخط ررر،
بجانب ذع التركيبة على المستو العالمي يجب األخذ بعين االعتبار التركيبة اإلقليمية.
 -3ردة فعل الدول األخرر  :أثنراا صرياغتها لسياسرتها الخارجيرة ال برد للدولرة أن تأخرذ بعرين االعتبرار
ردود فعل الدول األخر إزاا سياستها التي سرتنتهجها ،فرال يمكرن للدولرة أن تتحمرل اتبراع مصرالا
تنون ضرد مصرالا دول أخرر الن أيرة سياسرة تبنرى علرى مصرالا وطنيرة ضريقة يتوقرع أن تجابر
بردة فعل كبيرة من الدول المعنية ،مما يتولد عنها نتائ وخيمة.
 -4التحالفررات :تقرروم الرردول المتحالفررة باسررتجابة مطالررب الحلفرراا ويررنجم عررن ذلر صررياغة سياسررات أو
اتخرراذ أفعررال قررد تضررر بهررم ،ورغررم أن التحالفررات تعطرري الرردول قسررطاً كبير ار مررن االسررتقاللية حسررب
خططها ،لننها تعمل بشكل علني وضمني كعناصر عملية تصراغ مرن خاللهرا السياسرة الخارجيرة
وتطبا.
 -5الرأي العام العالمي :حقا أن الرأي العام العالمي يؤثر على السياسة الخارجية لدولة ما أحيانرا
ولي

دائما ،ولننة يمار تأثيرع على السياسة الخارجية لهرذع الدولرة أو تلر إذا دعرم برالرأي العرام

المحلي ،وخير مثال على ذل تأثير الرأي العام العالمي بالحرب األمريكية في فيتنام بعرد أن كران
للرأي العام األمريكي رأي حاسم ب .
متى تبدأ السياسة الخارجية
بما أن دف السياسة الخارجية الرئيسي و حفظ أمن الدولة واستقاللها فمنها تبدأ على نمطين:
 -1النمط التخطيطي :و و ما تقوم ب أجهزة الحكومة المختلفة وعلى رأسها و ازرة الخارجية فري وضرع
سياسة ذات منه راسخ للدولة تجاع الردول األخرر  ،وعرادة مرا تنرون األدوات المسرتخدمة فري رذع

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 234

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

السياسة واضحة وذات بعد زمني محردد وكرذل األشرخاص أو الجهرات الرذين سريقومون باإلشرراف
على ذع السياسة وتنفيذ ا.
 -2نمط ردود األفعال :حيل تتحرر الدولرة تجراع حردل دولري رام لر عالقرة بالدولرة بشركل مباشرر أو
غير مباشر ،وعادة مرا تنرون ردة فعرل الدولرة بمرا يتعلرا بمصرلحتها مرن رذا الحردل ،سرواا كانرت
مصالا استراتيجي أم ثانوية ،وبناا على ذل تبدأ عملية التحر بوضع بدائل والتي تتأثر بقدرات
الدول وضخامة الحدل والخبرات الماضية وامكانيات التحالف.
والسياسررة الخارجيررة رري عمليررة تفاعررل مسررتمر ال تنقطررع مررع األحرردال الدوليررة ،وكلمررا زادت أ ميررة
الدولررة فرري المجتمررع الرردولي كلمررا زادت األحرردال الترري تررؤثر فرري مصررالحها ،وال تتوقررف السياسررة
الخارجية عند مجرد اتخاذ القرار ،ولننها تستمر في المتابعة والتقويم وتستخدم المعلومات الراجحة
في الموضوع.
أدوات تنفيذ السياسة الخارجية.
تتع رردد أدوات تنفي ررذ السياس ررة الخارجي ررة ،بحي ررل أن ن ررا أدوات ثابت ررة وأخ ررر متغير ررة ،وم ررن
أدوات السياسة الخارجية.
أوالً :الدبلوماسية:
قبررل الحررديل عررن الدبلوماسررية ال بررد مررن إ ازلررة اللررب

بررين ررذا المصررطلا ومصررطلا السياسررة

الخارجية لدرجة أن النثير ساووا بينهما واعتبرو ما رديفين ،فهذا مورغنثراو يعتبرر أن الدبلوماسرية
ليست إال صياغة أو تشركيل  formationوتنفيرذ  executionللسياسرة الخارجيرة ،1بينمرا ذ رب
آخ رررون إل ررى وص ررف الدبلوماس ررية عل ررى أنه ررا أداة مــــن أدوات السياســــة الخارجيــــة واح ررد

ررذع

التعريفررات بأنه ررا مجموعررة الوس ررائل والنشرراطات المح ررددة الترري تس ررتخدمها الدولررة لخدم ررة سياس ررتها
الخارجير ررة ،2أمر ررا القر ررامو

الدبلوماسر رري الروسر رري فان ر ر يعر رررف الدبلوماسر ررية علر ررى أنهر ررا أداة تقنير ررة
3

 technical instrumentمن اجل تنفيذ السياسة الخارجية

H. Morgenthau, “Politics Among Nations”, P. 146
Jacques Chazelle, “The Diplomacy”, University of Paris, 1962, P.9
Barry Farrell, Evanston,

“I.P. & F.P. in Soviet Union in Approaches to Comparative & I.P”., ed.

1
2
3

Northwestern UP, 1966, P.214.
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ف رري ررذا الص رردد يق ررول المفك ررر المع ررروف  Holstiف رري كتابر ر P.

 I.إن معظ ررم المح رراوالت

الرسمية للترأثير الخرارجي كانرت ترتم عبرر القنروات الدبلوماسرية الرسرمية أو برين االتصرال المباشرر
بررين وزراا الخارجيررة أو رؤسرراا الرردول ،ولنررن الحقيقررة أن وظيفررة الدبلوماسرري كون ر يصرريح أ ررداف
حكومتر ال تقرل أ ميررة عررن توضرريا ررذع األ ررداف ،مررن ناحيررة أخررر

نررا مررن يقرررن الدبلوماسررية

بالمفاوضررات ،1وأخي ر ار نررا مررن يصررفون الدبلوماسررية بأنهررا عمررل الدبلوماسرريين كمررا يررر المفكررر
2

Morton Kaplan

وباختصار يمكن االستنتاج أن محددات الدبلوماسية ي كالتالي:
 -1أن تنون أداة للسياسة الخارجية.
-2من اجل إقامة وتطوير عالقات سليمة بين حكومات الدول المختلفة.
 -3تستخدم عبر الوسطاا .(diplomatic agents) intermediates
-4معترف بها من قبل األطراف المختلفة.
بررالمعنى الع ررام ،يعن ررى بالدبلوماس ررية إقام ررة عالق ررات م ررع حكوم ررات الغي ررر ع ررن طري ررا إرس ررال
ممثلررين حكرروميين يقومررون بالتمثيررل والتفرراو

 ،وعررادة مررا تنررون العالقررات الدبلوماسررية بررين الرردول

الترري تعترررف ببعضررها والترري يعترررف بهررا كدولررة ،وال يتوقررع أن تقرروم ررذع العالقررة إذا لررم يكررن نررا
اعت رراف ،ولنررن نال ر اعت رراف ضررمني ن رراع حاليررا بررين إس ررائيل وبع ر

الرردول العربيررة الترري تقرريم

عالق ررات اقتص ررادية وتجاري ررة م ررع إسر ررائيل رغ ررم ع رردم االعتر رراف السياس رري ،ويش رررف عل ررى اإلدارة
الدبلوماسية و ازرة الخارجية ويمثلها السفارات والمفوضرات والقنصرليات ،حيرل تحردد مرتبرة البعثرات
الدبلوماسية بحسب األ مية التي تعلقهرا الدولرة علرى العالقرات الدبلوماسرية مرع الدولرة األخرر  ،أو
حسب مبدأ المعاملة بالمثل.
و نا عدة أمور يجب اإلشارة إليها تتعلا بطبيعتها وممارستها وصلتها بالعسكرية.
-

فالدبلوماسررية ليسررت مقصررورة علررى العرراملين بالسررل الدبلوماسرري بررل يتعررد األمررر إلررى المسررتويات
الثقافية واالقتصادية والعسكرية والعلمية التي تتمخ

عبر االتصاالت بين الحكومات.

Charles de Martens, in A Guide of Diplomatic Practice’, London, Long mans, 1958, P. 1.

1

“Introduction to Dip. Strategy in World Politics”, July, 1952, P.548

2
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أن الدبلوماسية عادة ما تتم بصورة سررية برين الحكومرات ،و رذا مرا أثرار حفيظرة بعر
والمفكرين مثل الررئي

السياسريين

األمريكري ولسرون والدبلوماسري البريطراني نيكلسرون وغيرر م ممرن دعروا إلرى

مشاركة الشعب برأيهم.1
-

تمار الدبلوماسية من قبل كل الدول المعترف بها الصغيرة والنبيرة والقوية والضعيفة.

-

تستمد الدبلوماسية قوتهرا مرن مكانرة الدولرة فري المجتمرع الردولي ،برل أن السياسرة ال تنرون عظيمرة
إن لم تصاحبها قوة تؤازر األ داف التي تسعى لتحقيقها.

-

نتيجة لثورة االتصاالت العالمية ،قلت أ مية العمل الدبلوماسي حيل لم يعد بوسع الدبلوماسي في
الوقت الحاضر اتخاذ الق اررات الهامة نيابة عن بلدة بمفردة الن عملية االتصاالت أصبحت سهلة
جدا.
صور العمل الدبلوماسي فتتجسد باألشكال التالية:

أ -الدبلوماسية الثنائية تنظيم العالقة بين دولتين.
ب -الدبلوماسية الجماعية من خالل الوفود والبرلمانات والمؤتمرات واأللعاب الرياضية.
ت -دبلوماسية المنظمات الدولية التي تمار في إطار المنظمرات الدوليرة ،كراألمم المتحردة والجامعرة
العربية.
ل -الدبلوماسية الرئاسية التي يقوم بها الرئي

من خرالل زيارتر للردول األخرر وتعرد مرن أنجرع أنرواع

العمل الدبلوماسي.
ثانيا :استخدام القوة أو التلويح بها:
ال ش أن بع

النتاب يعتقدون أن عناصرر القروة الوطنيرة مهمرة جردا ألن امتالنهرا يعطري

القدرة للفوز بأية حرب دولية ،وبهذا تشير القوة إلرى المفهروم العسركري2،برل وجعلر آخررون المركرز
الرئيسي في تحليالتهم للقوة ،3بالرغم من أن مورغنثاو اسرتثنى العامرل العسركري مرن تعريفر للقروة،
وانر عنردما كران يتحردل عرن القروة كران يشرير إلرى القروة السياسرية ،كمرا أن نرا فرقرا برين القرردرة
 Capabilityوالقوة  ،Powerحيل يشير المفهروم األول إلرى مرا رو كرامن  potentialليصربا
قويرا أمرا الثراني فيشرير إلرى الترأثير التعبروي للقردرة the effect of the mobilization of the
Hans Kohn, “American Nationalism”, New York, Macmillan, 1957.
H. Sprout & M Sprout, “Foundation of I.P”. p.141
1962, P.6.
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 ،capabilityوبهررذا يمكررن القررول أن مررا يقصررد بالقرردرة أنهررا القرروة النامنررة ،ليسررت القرروة رري القرروة
الفعليررة  ،effective powerأي أن القرردرة تتحررول إلررى قرروة عنرردما تصرربا الجهررد الفعلرري الموج ر
نحو تحقيا القدرة المنشودة الر .desired effect
أمرا النقطررة المهمرة الترري يجردر اإلشررارة إليهررا أن مفهروم القرروة ال يمكرن اإلشررارة إلير علررى أنر
مفهرروم مطلررا فأيررة دولررة تظهررر قوتهررا إزاا دولررة أخررر فرري وقررت مررن األوقررات لرري
تستمر بقوتها على مر الزمران ،و رذا مرا دعرا بعر

بالضرررورة أن

علمراا السياسرة لتطروير مفهروم القروة ،واحرد ا

أن الدولة  Aلها مرن السرلطة  powerعلرى  Bإلرى درجرة أنهرا تجبر را علرى القيرام بعمرل ال يحبرذ
القيررام ب ر 1،و ررذا مررا يسررمي الرربع

اإلن رراع  ،2وباختصررار شررديد نررا أربررع وسررائل بوسررع دول مررا

محاولة ضمان السلو المحبب لدول أخر و ي :اإلقناع ،المكافأة ،العقاب واستخدام القوة.
يررتم اسررتخدام ررذع األدوات بنرراا علررى أ ميررة الحرردل وعلررى أ ميتهررا نفسررها فرري تحقيررا أ ررداف
الدولة بسرعة وانجاز عالي المستو  ،وقد يزيد أو يقل استخدام رذع األدوات بمقردار شرعور الدولرة
بأن مصالحها مهددة ،وتلعب األمم المتحدة والقوانين الدولية دو اًر اما في تقليل التوترات الدوليرة،
وعررادة مررا يلجررأ إلررى أسرراليب متعررددة منهررا :المسرراعي الحميرردة ،الوسرراطة ،واللجرروا إلررى المنظمررات
الدولية مثل محكمة العدل ،ونر أسلوب التلويا بالقوة بار از في ذع األيام ضد سوريا وضد إيران
من قبل الواليات المتحدة ،أما استخدام القوة المباشر فكان كما رأينا في العراق.
ثالثاً :األداة الدعائية:
رري مررن األدوات الهامررة فرري شرررح وجهررات نظررر الدولررة وسياسررتها وحتررى أيررديولوجيتها للعررالم
الخررارجي ،لررذل فرران كثي ر ار مررن الرردول تمل ر محطررات إذاعررة وفضررائيات ومواقررع النترونيررة موجهررة
نحو العالم الخارجي.3
رابعاً :المعونات الخارجية:
تستخدم ذع األداة من قبل الدول القوية والغنية ضد الدول الضرعيفة والفقيررة ،وعرادة مرا ترؤدي
ذع المعونرات إلرى خلرا حالرة مرن التبعيرة مرن قبرل الدولرة المتلقيرة للدولرة المانحرة وتصربا سياسرة
Robert Dahl, The concept of power: Behavioral Science (Ann Robert), July 1957, P.P. 202-203

1

Peter Bacharach & Morton Baratz, “Decisions & Non-Decisions”, An Analytical framework, American

2

3

Pol. Sc. Review, 57, Sep. 1983, PP632-642
حمزة ،عبد اللطيف( ،)1968اإلعالم والدعاية( بغداد ،مطبعة المعارف) ،ص .161
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األولررى أسرريرة للدولررة الثانيررة وتحررت تهديررد قطررع المعونررات ،و ررذا مررا تحرراول الواليررات المتحرردة دومررا
فرض على العالم الخارجي عندما تريد لعب دور لتنفيذ سياستها.
خامساً :المقاطعة االقتصادية:
تنون بفرر
تفر

حصرار اقتصرادي لدولرة علرى دولرة أخرر  ،فرال تتعامرل معهرا مباشررة ،كمرا وأنهرا

حظ اًر على المؤسسات التي تتعامل مع ذع الدولة وذل لدفعها لعدم التعامرل معهرا ،وخيرر

مثال على ذل المقاطعة العربية إلسرائيل التي وضعت إسرائيل في عزلة ما لدرجة أنهرا أصربحت
مطلبا إسرائيليا ودوليا بعد عملية السالم ،وكذل المقاطعة األوروبية واألمريكية ضد ليبيرا واألمثلرة
األخر كثيرة.
سادساً :المعاهدات واالتفاقيات:
إن المعا رردات عقررود رسررمية بررين دولتررين أو أنثررر ذات سرريادة ،أمررا االتفاقيررات فقررد تحرردل بررين
دولتررين مررن خررالل منرردوبيها بغ ر

النظررر عررن مسررتوا م الرسررمي ،والمعا رردات أعلررى مرتبررة مررن
الن ازعرات وحرل الحرروب ،وفري معظرم

االتفاقيات حيل أنها تغطي األمور الدولية الهامة مثل فر

األحيرران يشررترط لسرريان المعا رردات تصررديا الهيئررات التشرريعية أو السياسررية المسررئولة فرري البلرردان
المشرراركة فرري المعا رردات أمررا االتفاقررات فهرري ال تعتبررر ملزمررة إال للررذين دخل روا فيهررا ،أي إذا وقررع
رئي

ما اتفاقية فمنها ال تعد ملزمة ألي رئي

1

يأتي بعدع.

Jose De Magalhaes,”The True Concept of Diplomacy”, translated, New York, London, Green Wood

1

Press, 1984, P.8.

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 239

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

الفصل الثاني
القانون الدولي والمنظمات الدولية
المبحث األول
القانون الدولي
مثلهررا مثررل الفرررد العضررو فرري المجتمررع المرردني والررذي ال يسررتطيع العرريش برردون االعتمرراد علررى
غير ررع ،وك ررذل الدول ررة فمنه ررا عض ررو ف رري المجتم ررع ال رردولي وال تس ررتطيع الع رريش بمع ررزل ع ررن ال رردول
األخررر  ،وال سرريما فرري ظررل التقرردم النبيررر الررذي ط ر أر علررى المجتمررع الرردولي والررذي أد إلررى تعقيررد
العالقررة وضرررورة ترتيبهررا وتنظيمهررا حتررى يررتمكن مررن تفررادي مشررانل تررؤدي إلررى صرراعات وعواقررب
وخيم ررة كم ررا ح رردل ف رري الحر رربين الع ررالميتين ،وألن الف رررد يتب ررادل حاجاتر ر بم ررا يحق ررا لر ر اإلش ررباع
واالنتفرراا ،وكررذل الدولررة إذ لررو نظرنررا إلررى المجتمررع الرردولي سررنر تفاوتررا فرري كثيررر مررن الم روارد
الطبيعيررة والمعررايير األخررر  ،فهنررا دول ذات فررائ
ذا الفائ

اقتصررادي وتجرراري وأخررر فقيررة بحاجررة إلررى

 ،لذل فان التعاون ضرورة بشرية واجتماعية ودولية ،وبتنظيم ذع العالقرة برين الردول

يكون عبر القانون الدولي.
تعريف القانون الدولي
يج ر ررادل النثي ر ررر م ر ررن النت ر رراب ب ر ررأن تعبي ر ررر "الق ر ررانون ال ر رردولي" يتض ر ررمن وج ر ررود ق ر ررانون "ف ر رروق"
الدول،ويدعون أن القانون الدولي في الحقيقة و قانون "بين" الدول ،ولري

فوقهرا ،فرالفرق رئيسري

ألن يتضمن الطبيعرة األساسرية لنظرام الدولرة ،ومرن اجرل تثبيرت المصرطلا فري عالقتر الصرحيحة
بالنسرربة لنظررام الدولررة ولممارسررة السياسررات الدوليررة ،ال بررد مررن توضرريا بع ر

التعريفررات للقررانون

الدولي ،وليكن ذل حسب التسلسل الزمني ،وقرد يكرون صرحيحا إذا قلنرا أن تسرمية القرانون الردولي
ترجع إلى الفيلسوف اإلنجليرزي بنترام عنردما أطلرا رذع التسرمية علرى مجموعرة القواعرد التري تحكرم
عالقرة الردول ،أمررا احرد أ رم رواد ررذا العلرم فهرو  Oppenheimالررذي أشرار إلرى ررذا القرانون بأنر
مجموعة عادات ونظم عرفية التي تعتبر شرعية مرن قبرل دولرة متحضررة فري تعاملهرا مرع بعضرها
مضرريفا انر قررانون لتعرراون الرردول فيمررا بينهررا ولرري
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فوقها،1وبعد عقدين من الزمن ،عررف  E.C.Stowellالقرانون الردولي بأنر تجسريد لقواعرد محرددة
متعلقة بالعالقات البشرية عبر العالم ،و رذع العالقرات تطبرا بشركل رئيسري خرالل الحكومرات التري
تنتمري إليهررا الجماعررات المختلفررة2،وفرري عررام  1948عرفر احررد م انر القررانون القابررل للتطبيررا بررين
الدول3،وبشكل عام يعتبر القانون الدولي ذلر القرانون الرذي يرنظم عالقرة الدولرة بغير را مرن الردول
ويحكم تصرفاتها في المحيط الخارجي أو الدولي ،و و برذل يختلرف عرن القرانون الرداخلي للردول،
والذي يمكن تعريف بأن ذل القانون الذي ينظم سلو األفرراد الرذين يقطنرون إقلريم دولرة معينرة وال
يتعد سلطان حدود ا ،وال بد من اإلشرارة أن القرانون الردولي يحتروي علرى القواعرد والمبرادئ التري
تحكم التزامات الدول في عالقاتها المتبادلة ،ويبين لنا القواعد الخاصة برالتنظيم الردولي أي بكيفيرة
سررير الهيئررات وحرردود سررلطانها واختصاصررها ،أمررا عنرردما نشررير إلررى القررانون الررداخلي فمننررا نعنرري
القانون المدني ،التجاري ،الجنائي ،اإلداري ،الدستوري ،وغير ذل .
أما الموضوع األساسي الذي يتبادل القانون الدولي فمن يتعلا بقانون الحررب وقرانون السرلم،
وذل عندما تعتبر الحرب ضرورية لتنظيم حقوق وواجبات األطراف المتنازعة والمحايدة عندما ال
يكون بوسع قانون السلم عمل شيا.4
مصادر القانون الدولي
تنقسررم المصررادر الترري تحرردد القررانون الرردولي إلررى مصرردريين رئيسرريين وقررد تررأثر واضررعو ررذا
القررانون بضرررورات الحيرراة لررد اإلنسرران مثررل وجررودع وحاجاتر األساسررية االجتماعيررة واالقتصررادية
واألمن والعدالة.
أوال ،المصادر األصلية:
 )1العرف :و و انبر مصادر القانون الدولي العام وأغزر ا مرادة ،وتعنري تنررار األعمرال المماثلرة
مررن دول مختلفررة فرري أمررر مررن األمررور ،و ررذا دليررل علررى أن ر يحقررا الغررر
يكتسب قوة العرف إال على أسرا

المنشررود ،والتن ررار ال

التبرادل ،إذ إن قيرام دولرة واحردة بتصررف متنررر ال يجعرل رذا

التصرف عرفا وال يقيد الدولة التي صدرت منها ذع األعمرال ،طالمرا أن الدولرة األخرر لرم تسرل

Oppenheim, “I.L.” New York, Longman, Green & Co., 1905, I.
E. C. Stowell, “I. L.” New York, Holt, 1931, P.10.
Phillip Jessup, “A Modern Law of Nations”, New York, The Macmillan Company, 1948, PP.15-16
The American Journal of I. L.; XLIV, Jan. 1950, PP.5-6
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السررلو  ،وبررنف

الطريقررة الترري تررم فيهررا تبنرري القاعرردة القانونيررة بررالعرف يمكررن أيضررا أن تفقررد

صفتها اإللزامية إما بتغاضي الدول أو اتفاقها على قاعدة بديلة.
 )2المعاهــدات :و رري مررا يبرررم بررين الرردول فرري احررد األمررور ذات الطررابع الرردولي ،و نررا معا رردات
خاصررة تعقررد بررين دولتررين أو أنثررر فرري أمررر خرراص بهررا وال يكررون ملزمررا إال لغيررر المتعاقرردين مثررل
معا رردات التحررالف أو الصررلا ،أو معا رردات تعيررين الحرردود والمعا رردات التجاريررة والثقافيررة وغيررر
ذل  ،كما أن نا معا دات عامة تبرم بين عدد غير محدد مرن الردول فري أمرور تهرم رذع الردول
جميعها ،وعادة ما يطلا على ذع المعا دات "الشارعة" تمي از لهرا عرن المعا ردات الخاصرة ،و رذع
المعا رردات تضررم إليهررا عررادة مجموعررة أخررر مررن الرردول الترري تهررتم بالموضرروع محررل التعا ررد ،وقررد
مصدر للقانون الدولي العام كما حدل في اتفاقية فبنرا وانر
ا
تنون ذع المعا دات

الشرايل عرامي

 1815و  1818المتعلقررة بالتمثيررل الدبلوماسرريين ،واتفاقيررات ال رراي فرري  1899و  1907الترري
حررددت القواعررد الخاصررة بررالحرب وبتسرروية المنازعررات الدوليررة ،وأيضررا ميثرراق األمررم المتحرردة عررام
.1945
 )3المبادئ القانونية العامـة :و ري المبرادئ التري تسرتند إليهرا وتقر را الرنظم القانونيرة فري مختلرف
الدول كالمبدأ الذي يلرزم كرل دولرة تسرببت بأضررار لغير را بمصرالح كرل ضررر سرببت مرن أضررار،
ومبدأ سرقوط الحرا والتملر بمعنرى المردة الطويلرة ،وغيرر ذلر مرن المبرادئ القانونيرة العامرة التاليرة
التي تأخذ بها الدول.
ثانياً :المصادر الثانوية وتنقسم إلى:
 -1قوانين وطنية محلية تنص على بع
في نف

القوانين الدولية إللزام المشرعين بها ،فمذا تعدت النصوص

القضية في أنثر من قانون محلي ،كان ذل داللة على األخذ بها في القانون الدولي.

 -2قضاا المحانم المحلية ،إذ يمكن الرجوع إلى أحكام المحانم المحليرة لالسرتدالل فري تفسرير الردول
لقاعدة ما من قواعد القانون التي بها صفة دولية ،فمذا تشابهت أحكام المحانم فري أنثرر مرن دولرة
بهررذا الخصرروص ،أمكررن االسررتدالل علررى أن ررذا المسررل

ررو مررا تقضرري بر القواعررد القانونيررة الترري

تعارفت عليها الدول.
 -3أقوال فقهاا القرانون الردولي وبالرذات مرا تحرل بر

رؤالا فري ظرل عردم ترأثر بالد رم بهرذع القضرايا،

وذل حفاظاً على الحيادية وعدم المحاباة.
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 -4آراا الهيئررات العلميررة للقررانون الرردولي :و رري آراا د ارسررات تخرجهررا يئررات علميررة بغررر

تفسررير

قواعد القانون الدولي إضافة إلى المؤتمرات واالجتماعات التري تضرم كبرار رجرال الفقر الردولي فري
مختلف بالد العرالم التري كثير اًر مرا تتخرذ قر اررات ترؤثر فري توجهرات رجرال السياسرة و يئرات التحكريم
الدولي.
 -5االسررتدالل الررذي يعتمررد علررى القيررا

مررع األحرردال التاريخيررة المشررابهة وكيررف تصررفت الرردول فرري

ذع الحاالت.
المنازعات الدولية وطرق حلها في القانون الدولي
للنر ر ر ر رزاع مع ر ر ر ر ر
ران مختلف ر ر ر ررة أقربه ر ر ر ررا أنر ر ر ر ر ع ر ر ر رردم تج ر ر ر رران

 incompatibleأو ع ر ر ر رردم تواف ر ر ر ررا

 ،irreconcilableفغالب ررا م ررا نش ررير إل ررى ق رريم ومب ررادئ ومعتق رردات و والاات مختلف ررة ،ويب رردأ النر رزاع
عندما تتواجد مجموعتان مختلفتان من المصالا واأل داف والقيم والمعتقدات ،أي أنر الحالرة التري
تتسرم بوجرود ظرا رة عالقرة غيرر متجانسرة  ،incompatible aspect of relationshipولنرن
الن رزاع يكررون فقررط عنرردما يكررون التضررارب فرري المصررالا مرردركا مررن قبررل الجماعررات المعنيررة ،وفرري
المرحلة المبدئية يوصرف النرزاع بأنر نرزاع كرامن  ،latent or covertولنرن رذا النرزاع سررعان مرا
يص ربا علني راً  overtعنرردما تقرررر الجهررات المعنيررة حل ر بطريقررة متضرراربة وتجريبيررة لنررل مررنهم،
االقتصررادي والرروطني وال رردولي،

وبصررفة عامررة فررمن مفه رروم الن رزاع يطبررا تقر ًيب ررا عررل كررل أش رركال
واألخيررر ررو األ ررم1،وقررد تنررون الدبلوماسررية رري أنجررع األدوات السياسررية لحررل الخالفررات ،واذا مررا
فشررلت فررمن الرردول تلجررأ إلررى الحرررب ،وعمليررة التغيررر مررن الدبلوماسررية إلررى الحرررب رري عبررارة عررن
عمليررة التحررول مررن الن رزاع النررامن إلررى الن رزاع العلنرري ،وفرري ررذع العمليررة يبرررز عررامالن :األول مررا
اسرماع  Bouldingعمليرة التحسرين  Bettering Processواألخرر عمليرة األسروأ worsening
 ،processو ررذا األخيررر ينررت اسررتم ار للفشررل فرري الدبلوماسررية ،ويتجسررد فرري السررباق فرري التسررلا
وزيادة الخوف المشتر مما يؤدي إلى أزمة قد تتولد عنها حرب.
كما اشررنا آنفراً أن النرزاع مهرم فري د ارسرة السياسرة الدوليرة ألنر ال يمكرن محروع مرن المجموعرة
الدوليررة ،فالرردول كرراألفراد فرري ررذا المجتمررع ،وألن عالقرراتهم واحتياجرراتهم وحقرروقهم تتفرراوت وأسررلوب
تحقيقها مختلف ،ال بد أن يؤدي ذل إلرى مشراحنات ون ازعرات ،وكرذل الردول ،فالمنازعرات الدوليرة
Kenneth Boulding, “Conflict & Defense”, New York, 1962
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ال يمك ر ررن الرر ررتخلص منهرر ررا بشر ر رركل مطلر ر ررا ألنهرر ررا مرتبطرر ررة بالمص ر ررالا االقتص ر ررادية واالجتماعيرر ررة
واإلستراتيجية والقانونية للمجتمعرات الدوليرة ،لرذا تولردت الحاجرة إلرى قرانون ونظرام دولري تلجرأ إلير
الرردول المتنازعررة ،و ررذا النظررام يجررب أن يكررون ملزم راً للرردول فرري حالررة عجررز ررذع الرردول عررن حررل
مشانلها بأساليبها الخاصة ،وقد أشرنا إلى الجهود التي بذلت سرابقاً لحرل المشرانل الدوليرة وتجسرد
ذل في مؤتمرات ال اي وفي نص ميثاق األمم المتحدة.
طرق حل النزاعات الدولية.
قد تنون المادة 138/33مرن ميثراق األمرم المتحردة خيرر مرا يستشرهد بر علرى طررق حرل الن ازعرات،
ومن ذع الطرق:
أوالً :الطرق الودية:
تتمث ررل ف رري المفاوض ررات المباشر ررة أو غي ررر المباشر ررة ،وتن ررون عب ررر تب ررادل ا راا ح ررول قض ررية
الخ ررالف لتقل رريص الخالف ررات واب ررداا وجه ررات النظ ررر وق ررد يعق ررد م ررؤتمر له ررذع الغاي ررة ي ررتمخ

ع ررن

مذكرات مكتوبة أو شفهية.
 -1مساعي حميدة ،ويقوم بها طرف ثالرل بقصرد التقريرب برين وجهرات نظرر المتنرازعين وجمرع الردول
المختلفة دون أن تشتر

ي بالمفاوضات.

 -2الوساطة ،و ي قيام دولة بالسعي بين األطراف إليجراد حرل للنرزاع عرن طريرا اشرترانها ري مباشررة
في المفاوضات لتقريب وجهات النظر.
 -3التحقيا ،ويكون من خالل اتفاق الدولتين المتنازعتين عن تشكيل لجنة توكل إليها حصر الوقرائع
وفحصها وتقديم تقرير عنها.
 -4الوسرراطة المزدوجررة ،بررأن تقرروم كررل مررن ال ردولتين باختيررار دولررة تنرروب عنهررا بالمفاوضررات ،وتعمررل
الدولتان المختارتان على عدم قطع العالقات السلمية بين طرفي النزاع.
ثانياً :عرض النزاع على المنظمات الدولية واإلقليمية
ترتئرري الرردول عررر
ومجل

الن ازعررات علررى المؤسسررات الرئيسررية للمنظمررة الدوليررة كالجمعيررة العامررة

األمن ومحكمة العدل الدولية ،وقد نظم ميثاق األمم المتحدة أساليب عر

البت فيها ،وتصردر الجمعيرة العامرة توصرياتها فري المنازعرات التري تمر
1

النزاع وكيفيرة

بالسرلم واألمرن الردوليين،

تنص على انر ” علرى األطرراف المتنازعرة أن يلتمسروا الحرل أوال بطريقرة المفاوضرات والتحقيرا والتحكريم والتسروية القضرائية أو أن يلجئروا

إلى الوكاالت والمنظمات اإلقليمية أو غير ا من الوسائل السلمية التي يختارونها.
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أما في المنازعات األخر فهي باألغلبية العادية ،كمرا أن المنظمرات اإلقليميرة تلعرب ري األخرر
دو ار اما وذل بموجب المادة  52من ميثاق األمم المتحدة.
ثالثاً :لجان تحقيق ولجـان توفيـق ،تقررر إذا كران موضرع النرزاع خالفرا علرى وقرائع معينرة وتشركل
لجانا لهذا الغر  ،أو أن تطرح حلوال مقبولة للمشانل موضع النزاع.
رابعاً :الطرق القضائية وتنون عبر:
 -العررر

علررى المحكمررين بغررر

الوصررول إلررى ق ررار ملررزم فرري المنازعررات الدوليررة يصرردرع قضرراة

اختار ما أطرراف النرزاع وفقرا للقرانون ،ويكرون التحكريم إجباريرا إذا كران االتفراق علرى التحكريم سرابقاً
على نشوا النزاع ،ويكون اختياريا إذا كان االتفاق الحقاً للنزاع ونتيجة ل .
 الطرح أمام محكمة دولية ،بأن تطرح القضية أمام قضراة محكمرة دوليرة معينرة سرلفاً ،وبالترالي فرمنالقاض رري يقضر ري وف ررا الق ررانون ال رردولي الس رراري ،وأ ررم محكم ررة دولي ررة رري محكم ررة الع رردل الدولي ررة
بال اي.
 طرق أخر  :و نا طرق أخر ال يبيحها القانون الدولي حسب المادة الثانية مرن الميثراق الردوليفرري فقرتهررا الرابعررة 1،رغررم ذل ر فررمن نررا طرقررا مختلفررة منقضررة لمواثيررا األمررم المتحرردة والقررانون
الدولي ومنها:
 -1اسررتخدام القرروة واإلن رراع المتجسرردة فرري االحررتالل المؤقررت ،ضرررب المرردن ،حجررز السررفن ،والحصررار
البحري.
 -2الحرب ،علماً برأن القرانون الردولي يجيرز قيرام دولرة بالردفاع عرن نفسرها ،ولنرن إذا كران دافرع الدولرة
الرغبة في السيطرة والغزو وفر

1

سلطانها ،فمنها تصبا عمال غير مشروع.

وتررنص علررى أن يمتنررع أعضرراا الهيئررة جمرريعهم فرري عالقرراتهم الدوليررة عررن التهديررد باسررتعمال القرروة واسررتخدامها ضررد سررالمة األ ارضرري أو

االستقالل السياسي ألية دولة أو على وج آخر ال يتفا ومقاصد األمم المتحدة.
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المبحث الثاني
المنظمات الدولية )International Organization (I. O.
في ظل التطورات التي برزت في نهاية القرن التاسع عشر وعلرى مرد القررن العشررين وحترى
يومنا ذا ،وما وانرب ذلر مرن تعقيردات فري المجراالت السياسرية والعسركرية ونمرو القردرة اإلنتاجيرة
فرري الرردول الصررناعية واألمررور المشررابهة ،كررل ذل ر دفررع الحكومررات ألن تبحررل عررن أشرركال جديرردة
للتعرراون ب رين الرردول لمررا نسررمي بشرركل عررام منظمررات دوليررة  I.O.وبشرركل أدق منظمررات حكوميررة
) Intergovernmental Organizations (IGOsوذلر ألن أعضراا ا رم دول ذات سريادة
 Sovereign Nation-Stateفرري بدايررة نشررأتها ،وكانررت أ ررداف ررذع المنظمررات محرردودة مررن
حيل الوقت والوظيفة ،أما حالياً وبعرد انتشرار ا فرمن بعضرها أصربا يملر

يانرل تنظيميرة واسرعة،

بل وأصبا للنثير منها ثقل في لعب دور حاسم بالتدخل في شؤون الوحدات السياسية.
برالرغم مرن أن موضرروع المنظمرات الدوليرة كرران مردار د ارسرة منررذ عقرود عردة ،إال أنر فقرط منررذ
وقت لي

ببعيد تم التمييز بين المنظمات الدولية التي يكون أعضاؤ ا من الر Nation-States

وتلر المكونرة مرن المرواطنين الخصوصريين تحرت مظلرة جماعرات المصرالا ،وتميير اًز لهرذع األخيررة
عر ررن المنظمر ررات الحكومير ررة فمنهر ررا تر رردعى منظمر ررات غير ررر حكومير ررة

Nongovernmental

) Organizations (INGOsوقد زاد عدد ذع المنظمات بشرقيها الحكرومي وغيرر الحكرومي منرذ
الحرررب العالميررة الثانيررة ،ولرري
استقاللها وحديثا نتيجة لتفسخ بع

ررذا مد ش راً نظ ر اًر لعرردد الرردول الترري تضرراعف عرردة م ررات نتيجررة
الدول وانقسامها إلرى دول مثلمرا حردل فري االتحراد السروفيتي

ويوغسالفيا وتشيكوسلوفانيا ،كذل األمر بالنسربة للمنظمرات غيرر الحكوميرة ،1إال أنر مرن الجردير
بالذكر أن لي

كل المنظمات غير الحكومية ما زالت ملتزمة بأ دافها األصلية.

Union of International Associations, Yearbook of I. O., Vol. I, 1992, App.5.
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المنظمات الدولية وطبيعتها
إن المفهوم العرام للمنظمرات الدوليرة ،أنهرا كيران دائرم تقروم بمنشرائ ثرالل دول أو أنثرر مرن أجرل
تحقيا أ داف مشتركة1،و ذا يتطلب منا ذا النيان إدارة مستقلة ،بكلمات أخر  ،ال بد من توفر
الشروط التالية على أية منظمة دولية أو عالمية و ي:
 -1الديمومة ،أي أنها كيران دائرم عبرر أجهزتر التري تباشرر نشراطات مختلفرة ،ولتحقيرا ردف
ررذع النش رراطات ال بررد م ررن تواجررد ررذع األجه رزة بص ررفة دائمررة م ررن حيررل اإلدارة والتموي ررل
والعضوية.
 -2الدولية ،من أجل أن تنون منظمة دولية يتطلب األمر موافقرة الردول علرى تشركيلها بشركل
اختياري أو إرادي ،و ذا عك

ما يقوم ب األفراد أو المنظمات غير الحكومية.

 -3أ داف مشتركة إذ غالبراً مرا تطغري صرفة العموميرة ذات األ رداف التري تشرمل كرل الردول
األعضراا ولري

أحررد ا بصرفة خاصررة وانمرا لتحقيرا أ ررداف وقريم ومبررادئ مشرتركة ،سرواا

كانررت اقتصررادية أو اجتماعيررة أو سياسررية أو غير ررا ،ممررا يقلررص مجررال التقررارب والسررير
نحو مجاالت التقارب.
 -4اإلدارة المسر ررتقلة ،بر ررأن تنر ررون المنظمر ررة ذات شخصر ررية قانونير ررة مسر ررتقلة ،حير ررل تر ررنعك
تصرفات المنظمة على كل أعضائها ولي

علرى كرل دولرة علرى حردا ،ولرذل يشرترط برأن

يكررون للمنظمررة بنيانهررا التنظيمرري الخرراص ذات طرراقم إداري ومرروظفين يرردينون لهررا بررالوالا
وذات ميزانية واعتبارات دولية وامتيرازات .ممرا يضرفي عليهرا الصربغة القانونيرة إلرى جانرب
الدولية.
مررن خررالل مررا سرربا يسررتنت أن بوسررع المنظمررة الدوليررة ممارسررة النثيررر مررن األمررور الترري
تعتبررر حقررا مررن حقوقهررا س رواا علررى السرراحة الدوليررة أو ضررمن نطرراق القررانون الررداخلي للرردول ،إذ
يمكنها إبرام االتفاقيات الدولية في الحدود الالزمة لتحقيا أ دافها ،وحا المشاركة في إنشاا قواعد

Michael Wallace & D. Singer, “Intergovernmental Organizations in the Global System”; A Quantative

1

Description, I-O, Spring 1974, PP 239-87.
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القانون الدولي ،وحا تحري دعرو المسرؤولية الدوليرة وحرا التقاضري أمرام المحرانم الدوليرة ،أمرا
على مستو القانون الداخلي فيمكنها حا التعاقد والتمل واللجوا للقضاا.
بص ررفة عام ررة تش رركل المنظم ررات الدولي ررة اإلط ررار السياس رري والتحالف ررات العس رركرية أو االقتص ررادية
للمشاريع التعاونية ،أما أ م الخصائص التي يجب أن تمتاز بها فهي:1
 -1أن األ داف التي تسرعى المنظمرات الدوليرة تعكر

مصرالا عامرة أو مجمرع عليهرا مرن قبرل الردول

األعضاا ،أي أنها ذات طبيعة طويلة األمد.
 -2التوصل إلى األ داف المشتركة من الناحيرة النظريرة علرى قردم المسراواة ،رغرم أن ذلر مرن الناحيرة
العملية ال يكون بشكل مطلا.
 -3الصررفة المميرزة فرري المنظمررات الدوليررة رري إطار ررا المؤسسرري ،فقررد يكررون بسرريطا جرردا ال يتنررون إال
مرن مجرررد طرراقم قليررل مررن السرركرتارية كمررا حرردل األمررر فرري مررؤتمر فينررا ،وقررد يكررون معقرردا وشررامال
يضم كل السلطات التشريعية والتنفيذيرة والقضرائية للحكومرات المشراركة كمرا رو األمرر فري ال ر E
.C
 -4تنشأ المنظمات الدولية عادة عبر معا دة دولية مشتركة وغالبا ما تسمى ذع المعا ردة بميثراق أو
دستور.
 -5لها الشخصية القانونية الدولية ،أي أن بوسعها أن تتصرف كأي دولة.
تصنيفات المنظمات الدولية
لقد صنفت المنظمات الدولية إلى عدة أنواع بناا على اعتبارات جغرافية دسرتورية2،وبصرورة أشرمل
يمكن تصنيفها إلى ما يلي:
 -1مررن حيررل العضرروية :إضررافة إلررى المنظمررات العالميررة ( )globalواإلقليميررة ( ،)regionalفهنررا
المنظمات الدولية ( )internationalالتي يتخطى أعضاؤ ا أنثر من قارة ،وخير مثال علرى ذلر
 ،OECDو ،GATTو نرا أيضراً المنظمرات النونيررة  Universalوتتنررون مرن  60عضروا علررى
األقررل ،وبعضررها يكررون  30عضرواً مررن عرردة قررارات مثررل ، IAEA ، UNESCO،GATT
London, PP.7-8
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1

Union of International Association, Yearbook, Vol. App.5.

2
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 ، ICAO ، IFAD،FAOوبشركل عرام ،قرد تنرون العضروية جزئيرة تبعراً لرابطرة تضرامن محردودة
الجغرافية ،أو واسعة المساحة تعنى بأمور أمنية أو اقتصادية أو قومية أو عسكرية.
 -2مررن حيررل مجررال النشرراط :قررد يكررون شررامال ونوعيررا وقررد يكررون ا مقتصر ار علررى مجررال محرردد أو فرري
مجاالت متعددة ،فهنا منظمة اليونسكو مثال ومنظمة العمل الدولية اللتين يقتصرر عملهمرا علرى
مج ر ررال مح ر رردد ،بينم ر ررا ن ر ررر أن مج ر ررال عم ر ررل األم ر ررم المتح ر رردة وجامع ر ررة ال ر رردول العربي ر ررة متع ر ررددة
االختصاصات.
 -3من حيل طبيعة النشاط :نا نشاط سلوكي وآخر مادي ،لتقرير قواعد قانون اتفاقيات أو ق اررات
أو مراقبة احترام سريانها أو القيرام بالتصررف بمقتضرى الوسرائل التري تملنهرا برذاتها أو يعمرل علرى
صررياغتها األعضرراا تحررت تص ررفها مثررل المسرراعدات الدوليررة أو حفررظ السررالم ولنررن نرروع المنظمررة
يخضع إلرادة الدول ،والنوع قد يتغير بحسب اإلرادة.
 -4العض رروية :إرادة ال رردول رري المح ررر بقب ررول أعض رراا ج رردد ،أو حرم رران أو تجمي ررد أو فص ررل أح ررد
األعضاا.
 -5االختصاص :وتتعد االختصاصات في األنشطة السلوكية والعملية وتتمثل في:
أ) اختصراص فرري البحررل والد ارسررة والمناقشررة :الترداول بالمسررائل المشررتركة التخرراذ القر اررات المناسرربة،
وذل في نطاق احترام السيادة للدول.
ب) اختصاص في إصدار ق اررات غير ملزمة :و و المبدأ المهيمن علرى األعمرال القانونيرة للمنظمرات
الدولية عبر إصدار توصيات ،و و أنثر مظا ر االعتراف بدور الدول.
ج) إصدار ق اررات ملزمة :ويكون ذا نطاق محدد ،ويشمل-:
 االتفاقيررات الدوليررة به رردف تهيئررة عمررل المنظم ررات الدوليررة ،كتقريررر الحص ررانات ،والمعرفررة الفني ررة،وتنظيم تواجد القوات الدولية وأي اتفاقيات بين المنظمات نفسها.
 الق اررات التنظيمية ،وتعنى بتنظيم الشؤون الداخلية للمنظمة. -ق اررات تنفيذية ،وتخرتص بالمنظمرات غيرر الوطنيرة كالجماعرة األوروبيرة ،أو قر اررات مجلر

األمرن

بموجب الفصل السابع.
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 إصدار لوائا دولية ،و ي تشريعات دولية ذات قوة تنفيذية ملزمة تتمترع بأولويرة فري التطبيرا علرىالتشريعات الوطنية ،وتسري بمجرد إعالنها للدول دون اشتراط إقرار ا ،وال يظهر ذا النوع إال في
نطاق التعاون الفني الدولي.
 اختصرراص الرقابررة ،و ررو األنثررر أ ميررة بهرردف ضررمان التحقررا مررن تطررابا سياسررات الرردول ،مررعالتزاماتها الدوليرة ،سرواا بموجرب الميثراق أو األعمرال القانونيرة الالحقرة ،مرع م ارعراة احتررام السريادة
بالحصول على موافقة مسبقة.
 -6الهيكل التنظيمي :إنشاا أجهزة تعمل لبلوغ األ داف المشتركة ،وتشمل:
 )1تشكيل األجهزة ،إذ أن المسراواة برين الردول أو عردمها تنرون بموجرب التمثيرل والعضروية ،والتشركيل
يوضا ازدواجية المعاملة بالمنظمات مثل مجل

األمن ومجل

الوكالة الدولية للطاقة النووية.

 )2نظام التصويت :حيل أن المساواة تعني أن لنل دولة صوتاً ،وعدم المساواة يظهر بحا الفيتو في
األمن مثال أو أصوات إضافية للدول ذات المسا مة الماليرة المرتفعرة بالمنظمرات ،كمرا أن

مجل

الق ر اررات باإلجمرراع -كمررا ررو الحررال فرري اجتماعررات جامعررة الرردول العربيررة -أو باألغلبيررة – فرري
معظم المنظمات الدولية ،ورغم أن اإلجماع أو األغلبية ي مظهر مرن مظرا ر اسرتقاللية الردول،
إال أن االتجاع الجديد يمضي نحو تأنيد المساواة المطلقة تحت صورة التوافا.
التطور التاريخي للمنظمات الدولية
كانت أول منظمة دولية تنشأ ي ما عرف بمؤتمر فينا التي حاولت تأسي
بررين الرردول النبيررة فرري ذلر الزمرران ،وقررد اجتمعررت عررام  1815لوضررع األسر

تشاورات منتظمة
الدبلوماسررية لنظررام

أوروبي جديد بعرد الردمار الرذي خلفتر حرروب نرابليون ،وقرد سربا رذا المرؤتمر لجنرة عرفرت بلجنرة
الراين عام  1804وعنت بتسيير أمور المالحة للدول الواقعرة علرى النهرر ،وقرد أعطرت اللجنرة قروة
كبير ررة لتع ررديل قوانينه ررا وتتص رررف كمحكم ررة اس ررتئناف لقر ر اررات المح ررانم المحلي ررة المتعلق ررة بمش ررانل
النهر.
كما بزغرت فري الفررن التاسرع عشرر منظمرات عنرت بشركل رئيسري برأمور تقنيرة وغيرر سياسرية،
وعرفت رذع المنظمرات باسرم اتحرادات دوليرة عامرة  Public International Unionsوأ رم رذع
االتحادات اتحاد التجارة العالمي  ITUعام  1865و UPUعام  ،1874واتحاد السرل الحديديرة
 IURFTعر ررام  ،1890و نر ررا اتحر ررادات غيرررر سياسر ررية تعاملر ررت بمواض رريع شر ررتى مثر ررل الز ارعر ررة،
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والم ر روازين ،واألدوير ررة ،والمخر رردرات وغير ر ررا ،وتر ررم تفصر رريل عمر ررل بع ر ر

الصر ررحة ،المقر ررايي

ر ررذع

االتحادات مثل اتحاد البريد العالمي  ،UPUأما المحاولة األولى لتوحيد أوروبا اقتصراديا فقرد كران
عبر تأسي

 Zollvereinاأللمانية عام  1834والذي استمر حتى عام  ،1867أما أول محاولرة

كبيرة من أجل تنظيم األمن العالمي ،للتسرويات السرلمية ،للن ازعرات عبرر آليرة حرل النرزاع فقرد كانرت
عبر خلا ما عرف بعصبة األمم.
وقررد أسسررت عصرربة األمررم عررام  1919مررن قبررل الرردول المنتصررة فرري الحرررب العالميررة األولررى،
وقد نشأت الفكرة على يد وزير الخارجية البريطاني  Edward Grayوتبنا ا بشكل رئيسي وكبير
األمريكي  Woodrow Wilsonوكان دف صياغة فكررة األمرن الجمراعي Collective

الرئي

 Securityورؤية معا دة فرساي تتضمن نصا إلنشاا تل المؤسسة الراعية ،وقد ترم إدراج نرص
التأسي

بالفعل في  1919/1/25رغرم أن الواليرات المتحردة لرم تنرن عضروا بهرا ،وعقردت عصربة

األمم أول اجتماعاتها في  ،1920/1/10ورغم أن عصبة األمم تمكنت من حل النزاعات الثانوية
العالمي ررة ف رري عشر ررينات الق رررن العشر ررين ،ولننه ررا وقف ررت عن ررد كر روارل ثالثيني ررات الق رررن أو الح رررب
العالميرة الثانيرة ،ممرا اسرتدعى تفكير المؤسسرة مرن تلقراا نفسرها واالستعاضرة عنهرا بمنظمرة األمررم
المتحدة عام .1945
أمررا مررن حيررل يكلتهررا ،فقررد كرران مجلسررها مكونراً مررن أربعررة مقاعررد دائمررة لبريطانيررا ،ايطاليررا،
فرنسا ،واليابان ،باإلضافة إلى مقاعد أخرر غيرر دائمرة ،وكانرت االجتماعرات تمثرل بمنردوبين مرن
دول العصرربة ،وتمثررل األشرركال فرري التصررويت علررى القر اررات بشرركل جمرراعي ،األمررر الررذي لررم يكررن
واردا على أر

الواقع ،نا ير عرن عردم انتمرال النصراب مرن قبرل الردول األعضراا بعردم التمثيرل

الردائم فرري جنيرف مقررر العصرربة ،باإلضرافة إلررى انشررغال العصرية فرري أمررور دوليرة أخررر كالمحكمررة
الدولية.
ويمكن تلخيص أسباب فشل عصبة األمم في النقاط التالية
 -1لم يكن للعصبة قوات مسلحة.
 -2اعتماد التصويت باإلجماع بدال من إتباع رأي األغلبية.
 -3عرردم احت رواا العصرربة دوال مهمررة كرراألمم المتحرردة الترري تهربررت مررن مسررؤولياتها بمنجرراح المنظمررة،
وطرد االتحاد السوفيتي بعد غزوع لفنلندا.
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 -4انسحاب كل مرن ايطاليرا واليابران وانضرمام ألمانيرا لفتررة قصريرة ،وذلر لشرعور رذع الردول بتظلمهرا
ولتعار

مبادئ المنظمة ومصالا ذع الدول القوية.

 -5عدم فاعلية العصبة تجاع الغزو اإليطالي إلثيوبيا منتصف ثالثينات القرن العشرين.
 -6البطا في اتخاذ الق اررات التي كانت تتطلب الحسم.
 -7التفات بع

األعضاا المهمين لمصالحهم الوطنية وعدم االنترال بقضايا عالمية.1

بررغم ذلر ال يمكررن إنكررار الرردور الررذي حاولررت المنظمررة القيررام بر مثررل تنفيررذ نظررام االنترردابات،
وتبنيهررا لقضررايا حقرروق اإلنس رران ،ونشرراطها فرري تقررديم مقترح ررات وتوصرريات إلررى جمعيررة العص رربة
ومجلسها والقيام بمؤتمرات اقتصادية ،وتشجيع الدراسات وتقديم التقارير المتعلقة بمنظمة الصحة،
وأنشررأت منظمررة االتصرراالت ولجانررا خاصررة بنررزع السررالح ،والقضررايا العسرركرية ،والتعرراون الثقررافي،
ووسررائل مقاومررة المخرردرات والغرراا الس ررقة والبحررل فرري مشررانل الالجئررين ،ووسررائل تسرروية الن رزاع،
ولجان تعديل ميثاق عصبة األمم ولجانا أخر لمتابعة تنفيذ معا دات السالم ،وغير ذل .

1

انظر خطاب ولسون أمام العصبة في  1919/9/25في الموسوعة اإلنجليزية حول عصبة األمم على موقع االنترنت.
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المبحث الثالث
األمم المتحدة
إن غريزة القتال متأصلة في الطبيعة البشرية منذ بدا الخليقة ،ومع تقدم العلرم والتننولوجيرا
جررر تغيررر د ارمرراتيكي فرري فررن القتررال نررت عررن اخت رراع أدوات قتررال ،و ررذا برردورع اسررتبدل بحررروب،
حترى انر يمكرن القررول أن تراريخ حضرارتنا رو ترراريخ حرروب عبرر محاربرة اإلنسرران ضرد غيررع مررن
بنرري جنس ر  ،ومررع ذل ر فررمن الخرروف مررن المرروت والفنرراا والرردمار النرراجم مباش ررة عررن الحرررب جعررل
العقل البشري يبحل عن وسائل لتجنب الحروب ،وقد تمخ

عرن ذلر اخترراع عصربة األمرم كمرا

رأينا سابقاً بعد الحرب العالمية األولى ،ولنن مع األسف كانت الرغبرة البشررية للسرالم قصريرة بعرد
أن بددتها الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من خسائر بشرية ضخمة مما حدا بالعقل البشري
مرة أخر للبحل عن بردائل دوليرة فعالرة لضرمان السرالم واألمرن ،وقرد توجرت تلر الجهرود براختراع
يئة األمم المتحدة في أنتوبر عام .19451
2وقد قامت المنظمة على أس

حكومية عالمية ،شاملة وتدور حركتها بين:

أ) التبعية للدول األعضاا

ب) االسررتقاللية عنهررا فرري مجرراالت ضرريقة ،وتنررون ررذع التبعيررة

ف رري مج ررالي األ ررداف والمب ررادئ ث ررم ف رري اس ررتم اررية النش رراط ،وأ ررداف األم ررم المتح رردة ذات ط ررابع
العمومية والتوفيقية أي عدم تحديد مضمون معين وتتلخص في:3
 -1حفظ السالم واألمن الدوليين.
 -2تطوير عالقات الصداقة بين األمم.
 -3التعاون الدولي لحل القضايا االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية ،وتشجيع حماية حقوق
اإلنسان والحريات األساسية.
 -4تعمل كمركز النسجام عمل األمم من أجل تحقيا الغايات المذكورة أعالع.
إال أن أ ررم رردف دون من ررازع ررو حف ررظ األم ررن والس ررالم ال رردوليين ،يت ررأتى ذلر ر عب ررر ح ررل
المنازعات بالطرق السلمية ،تحريم استخدام القروة فري العالقرات الدوليرة ،مرنا األمرم المتحردة سرلطة
1

حسن نافعة( ،)1995االمم المتحدة في نصف قرن ،دراسة في تطوير التنظيم الدولي منذ عام  ،.1945ص .73

2
3

انظر المادة  1من ميثاق األمم المتحدة.
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اتخرراذ ترردابير عقابيررة ،ضرررورة معاونررة األمررم المتحرردة فرري األعمررال الترري تنفررذ ا فرري ررذا المجررال
بموجب الميثاق ،والعمل على مراعاة الدول غير األعضاا بما يتخذ من تدابير.
من ناحية أخر  ،لرم يبرين الميثراق مرا رو المقصرود باسرتخدام القروة المنهري عنهرا ،أي إذا مرا
كانررت قرروة عسرركرية أو ضررغوط سياسررية واقتصررادية ،إذ أن عموميررة الررنص تسررما باالجتهرراد فرري
تحديد المقصود ،وحتى بعد أن حاولت األمرم المتحردة تحديرد مضرمون تعزيرز العردوان إال أنر كران
توصية ،كما أن النهي عن استخدام القوة ال ينطبا في حالة ممارسة حا الدفاع الشرعي ،1و كذا
فررمن نشرراط األمررم المتحرردة يكررون أسررير إرادة الرردول األعضرراا ،وكررذل األمررر بالنسرربة لهرردف ترردعيم
التعاون الدولي إذ تركت درجة التنسيا وتحديد األولوية للدول األعضاا ،ويتضا ذل من خالل
المبادئ التالية:
 مبدأ السيادة القائم على مبدأ المساواة. مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية. مبدأ حسن النية في الوفاا بااللتزامات الدولية.أما التبعية في مجال استمرارية عمل األمم المتحدة فتتضح من خالل:
جهــة العضــوية ،حيررل أن االنضررمام للعضرروية اختيرراري ولرري
الدول بالجمعية العامة ومجل

إجباري راً ،واسررتيفاا شررروط تقررررع

األمن.

اســتقاللية األمــم المتحــدة عــن األعضــاء :أي إمكانيتهررا علررى القيررام أو االمتنرراع عررن عمررل دون
ت ررأثير ال رردول األعض رراا الق رردر المس ررموح بر ر له ررا للتص رررف ذاتي ررا بم ررا يتط ررابا وفكر ررة الشخص ررية
القانونية ،حيل أنها إرادة تنسب إلى كل الدول األعضاا ،ويتم إنمالها تلقائياً وال تختلط بمرادة كل
دولة عضو ،ومن مظا ر االسرتقاللية مرا يالحرظ بالمجرالين األساسريين :التنظريم واالختصاصرات
فتبرز االستقاللية في مجال التنظريم عبرر إنشراا أجهرزة ذات تشركيل محردود مثرل مجلر
المجل ر ر

األمرن أو

االقتصر ررادي واالجتمر رراعي العتبر ررارات السر رررعة والفعاليرررة ،أو إنشررراا أجه ر رزة مس ررتقلة عر ررن

حكومررات األعضرراا ،حيررل أن أعض رراا ررذع األجه رزة ال يمثلررون حكوم رراتهم مثررل محكمررة الع رردل

2

الدولية.

1

حسب المادة  51من الميثاق.

2
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ومررن االختصاصررات الترري يررنخف

تررأثير الرردول عليهررا اختصرراص المناقشررة والتررداول ،ويمررار

تلقائيررا ودوريررا دون طلررب مررن الرردول األعضرراا مثررل مناقشررة سررلو الرردول قياسررا للغايررات بهرردف
إضررفاا حيرراد علررى النصرروص أو اختصرراص اتخرراذ أعمررال قانونيررة ملزمررة وغيررر ملزمررة كمررا تمررت
اإلشارة إليها سابقاً.
القضايا السياسية واألمنية
كما اشرنا آنفا أن يقع على كا ل األمم المتحدة مسرؤولية حفرظ السرالم واألمرن الردوليين كمرا نرص
على ذل الميثاق في مادت األولى ،ولتعزيز ذل أوكلت للمنظمة المسائل األمنية ،ويتضا أداؤ ا
م ررن خ ررالل الواجب ررات الملق رراة عليه ررا و رري :وض ررع قر روات عس رركرية تح ررت تصر ررفها ،تنظ رريم التس ررلا
والمراقبة الدولية للطاقة النووية:
أوالً :القضـــايا السياســـية :إن أص ررعب مهم ررة تواجهه ررا األم ررم المتح رردة رري التعام ررل م ررع القض ررايا
السياسية ،ولتقييم عملها في ذا الحقل ال بد من أخذ المالحظات التالية بعين االعتبار:
 -1بدايررة يجررب التررذكر أن الميثرراق يفررر

المسررؤولية األولررى علررى مجل ر

األمررن ولنررن فرري ظررروف

معينة ،يمكن للجمعية العامة أن تلعب دو ار ما.
 -2يجررب التررذكير أم مجل ر

األمررن ال يخضررع إلج رراا خرراص ،أي أن ر مفررو

السررتخدام أي أو كررل

الطرق من أجل التوصل إلى تسوية أو بممكان اختراع طرق خاصة ب .
 -3الفرررق بررين القضررايا السياسررية والقانونيررة ال يغيررب عررن الررذ ن ،ولنررن ال يجررب المبالغررة فرري التأني رد
علير  ،مررن ناحيرة عامررة تررذ ب الن ازعرات السياسررية إلرى مجلر

األمررن و/أو إلرى الجمعيررة العموميررة

بينما تذ ب النزاعات القانونية إلى محكمة العدل الدولية ،ولنن أية محاولة تقسم كل النزاعات إلى
نوعين سيؤدي إلى بع

اإلربا .

إن مررا يسررمى عمليررات حفررظ السررالم ربمررا تنررون األنثررر شرريوعا فرري نشرراطات األمررم المتحرردة
المختلفة ،ويمكن تصنيف ذع العمليات المستمرة حتى يومنا ذا إلى أربعة أقسام:
 -1جماعات رقابة لتشراف على خطوط الهدنة أو الهدن (جمع دنة).
 -2قوات عسكرية تنون بين الجيوش المتحاربة وتقوم بدوريات على الحدود.
 -3قوات عسكرية منتدبة من أجل كبا جماح النزاع العسكري بكل الوسائل الضرورية .وللمساعدة في
حفظ األمن الداخلي.
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 -4وجررود عسرركري لمنررع توسررع نرزاع طررائفي واألمثلررة علررى النمرروذج األول العمليررات الترري حصررلت فرري
البلقر ر رران ( )1946-1947اندونيسر ر رريا ( )1947-1949فلسر ر ررطين ( )1947-1964كشر ر ررمير
( )1964-1948لبنر رران ( )1958غر رررب إي ر رران ( )1962-1963والر رريمن (،)1963-1964
ومرن األمثلرة علرى النمروذج الترالي  )Patrol on the Israeli Border( UNEFوعلرى الثالرل
 )The Operation on the Congo( ONUCوعلرى النمروذج ال اربرع The ( UNFICYP
)Cyprus Force
إن سررجل األمررم المتحرردة ازخررر فرري تعامل ر مررع عرردد كبيررر مررن الن ازعررات السياسررية ،ورغررم أن
المنظمة لم تحقرا نجاحرات برا رة إال إنهرا سراعدت بشركل مباشرر أو غيرر مباشرر فري حرل ن ازعرات
كثيرة التي كان من الممكن أن تهدد السالم الدولي ،1ومن ذع النزاعات:
 -1إيران :وكان أول نزاع يوج لألمم المتحدة ،وتم تسويت كليرا عبرر المفاوضرات المباشررة بطلرب مرن
مجل

األمن.

 -2اندونيسيا :وكانت أول حالة تستخدم فيها اللجنة الخاصة ،وبعد عناد من الدولة المعتدية ،إال أنهرا
تعاونت وخنعت للتسوية المرضية.
 -3اليونرران :وقررد سررجل ررذا الن رزاع اسررتخدام الفيتررو عرردة م ررات ومشرراركة الجمعيررة فرري حررل الن رزاع عرردة
مرات.
 -4كشمير :وقد أنت النزاع الهنردي البانسرتاني االسرتعمال المهرم األول للوسراطة الشخصرية ،حيرل لرم
يتمكن مجل

األمن من القيام بأي شيا عدا استمرار الهدنة.

 -5فلسطين :و ي حالة مختلفة حيل لم ينشأ النزاع نتيجة شكو .
 -6كوريررا :حيررل أن االضررطهاد الشرريوعي فرري كوريررا جعررل األمررم المتحرردة تسررتخدم العقوبررات العسرركرية
ألول مرة.
 -7السوي  :وقد لوحظ خالل األزمة إنتاج أنواع جديدة من التحزب بين أعضاا مجل
 -8نغاريا :وقد تزامنت ذع األزمة مع أزمة السوي  ،ولنن على عك

األمن.

ما حدل في أزمة السوي ،

فلم يكن بوسع األمم المتحدة أن تجبر االتحاد السوفيتي على وقف عملياتر العسركرية واالنسرحاب
من نغاريا.
Year book of the UN.
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 -9النونغرو :و ري الحالررة األولرى اسرتخدمت فيهررا األمرم المتحردة قواتهررا بشركل ضرخم فرري حفرظ السررالم
ولمساعدة بناا األمة.
 -10قبرص :و نا استخدمت األمم المتحدة عمليات محدودة ،دون أن تتحمل أعبراا ماديرة ثقيلرة ،وكران
نجاحها محدوداً في نزع فتيل التوتر بين القبارصة األت ار واليونان.
 -11الحررب العربيرة اإلسررائيلية  :1967وقرد انخرطرت األمررم المتحردة فرري رذا النرزاع بعرردة طررق ،ورغررم
التطورات التي حصلت آنذا  ،إضافة إلى األوضاع المختلفة للواليات المتحردة واالتحراد السروفيتي
ولعناد إسرائيل ليعيا األمم المتحدة من لعب دور فعال ،لم يتا للمنظمة الدولية إال فعل القليل.
ثاني ـاً :القضــايا األمنيــة :لقررد حرردد البرراب السررابع مررن ميثرراق األمررم المتحرردة المسرراحة الواسررعة مررن
القضايا األمنية ،وقد ارتبطت البنود المتعلقة بالقضايا األمنية بتطوير أسلحة الدمار الشامل تحرت
ثالثة عناوين :قوات مسلحة تابعة لألمم المتحدة تنظيم وتقليص التسلا ومراقبة الطاقة النووية.
الهيكل التنظيمي لألمم المتحدة
قبررل الخررو

بهيكليررة المنظمررة واألجه رزة الترري تتنررون منهررا ال بررد مررن ترسرريم السررمات العامررة

لهذع األجهزة:
 -1محدودية الدور :حيل أن ذا الدور يعتمد على إطار الحوار الدائم بين الدول ،األعضاا
ما دام نا ميل للدول للنزوع إلى الدبلوماسية الثنائية ومجموعات العمل.
 -2خضوع األجهزة للتطور ،مما أحدل تعديال غير دستوري للميثاق.
 -3صر ررعوبة تحقير ررا المركزير ررة -الدولير ررة بسر رربب أ مير ررة المصر ررالا الشخصر ررية للر رردول والتجمعر ررات
اإلقليمية التي تطغي على المصالا العامة للمجموعة الدولية.
 -4االزدواجيررة فرري مجررال االختصرراص مثررل حفررظ األمررن والسررلم التررابع لمجل ر

األمررن والجمعيررة

العامة.
 -5تقييم فاعلية األجهزة ،فاألجهزة عبارة عن وسيلة بما يعني وجرود نشراط معرين تسرعى المنظمرة
الدوليررة لتحقيق ر بمررا يتطلررب إنشرراا جهرراز أي أن وجررود الجهرراز يقرريم بنوعيررة النشرراط الررذي يؤدي ر
ومد تأييد الدول ل .
أوالً :الجمعية العامة.
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 -1تركيبهــا :يرتنررز علررى مبرردأ المسرراواة واالتجرراع نحررو الت روازن فرري توجي ر األمررم المتحرردة ،فلنررل دولررة
صرروت بررالرغم مررن أن ر يحررا لنررل دولررة أن ترسررل خمسررة ممثلررين مررن حكومتهررا ،وللعضررو أيض راً
إضافة مستشارين أو خبراا ،ولم يط أر أي تغير على ذل إال عام  1974عندما تم دعروة حركرات
التحريرر لتنررون لهررا عضرروية مراقبرة ،أمررا مررن حيررل رئاسررة الجمعيرة فيررتم انتخرراب الررئي

لمرردة 12

شه اًر وعادة ما يكون من دولة صغيرة ،ولنن يجب التنوي أنر برالرغم مرن أنر يرتم انتخراب الررئي
من قبرل الجمعيرة ،إال أن االختبرار يقرع علير بعرد إجرراا محادثرات مرن وراا النروالي  ،وقرد خيمرت
األمررن ،ن ازعررات بررين القطبررين – أمريكررا واالتحرراد السرروفيتي –

علررى الجمعيررة ،مثلمررا علررى مجل ر

حيل كانا يسويان أمور ما على حساب الدول الصغيرة التابعة لهمرا ،وكرذل األمرر بالنسربة لنائرب
الرئي

ولرؤساا اللجان السبعة وكل ؤالا المسؤولون إضافة إلرى الررئي

يكونرون اللجنرة العامرة،

التي تعمل كلجنة توجي لنل جلسة.
 -2تنظـــيم العمـــل :اسررتنادا إلررى طبيعررة الجهرراز (كون ر غيررر دائررم االنعقرراد) فررمن تنظرريم العمررل ي ررتبط
بالطبيعة فهنا :
أ) دورات االنعقرراد :نررا جلسررة عاديررة تعقررد مررة واحرردة فرري السررنة وتبرردأ فرري يرروم الثالثرراا الثالررل مرن
سبتمبر من كرل عرام وتسرتمر حترى منتصرف ديسرمبر ،و نرا جلسرات خاصرة يرتم الردعوة لهرا مرن
قبل مجل

األمن ،أو أغلبية الدول األعضاا ،حيل يوج األمين العام الدعوة طبقاً لقررار االتحراد

من أجل السلم كما حدل في  ،1950/11/3و نا جلسة طارئة استثنائية تعقد خالل  24ساعة
يطلب من األعضاا التسعة غير الدائمين بمجل

األمن أو أغلبية أعضاا الجمعية العامة.

ب) نظررام التصررويت :ويقرروم علررى مبرردأ أغلبيررة الثلثررين لألعضرراا الحاضررين والمصرروتين وذلر بالنسرربة
لن ررل القض ررايا المهم ررة ،وبعر ر
أعضرراا لمجلر

األمررن المجلر

ررذع القض ررايا تتض ررمن توص رريات بش ررأن الس ررالم واألم ررن انتخ رراب
االقتصررادي ،االجتمرراعي االعترراف بدولررة جديرردة ،تعليررا وطرررد

دول أعضاا ،وقضايا وصاية وأمرور تتعلرا بالموازنرة ،أمرا القضرايا األخرر فريمكن البرت بهرا عبرر
األغلبي ررة البس رريطة (النص ررف  ،)1 +ولن ررن المش رركلة رري ب ررأن االختصاص ررات الت رري تطب ررا فيه ررا
األغلبية ال تخررج عرن كونهرا توصريات غيرر ملزمرة بمرا فري ذلر توصريات الجمعيرة العامرة ،وأمرام
التعار  ،تم االتجاع إلى صيغة التوافا.
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ج) اللجان :نظ ار لضخامة الجهاز (الجمعية العمومية) فمن يعمل من خالل لجان تروزع عليهرا األمرور
المناطة بكل منها بناا علرى توصرية اللجنرة العامرة ،وا رم رذع اللجران إضرافة إلرى اللجنرة المرذكورة
أي اللجنة العامة ي:
 اللجنة األولى وتشرف على قضايا نزع السالح واألمن الدولي. اللجنة السياسية الخاصة. اللجنة الثانية وتشرف على األمور االقتصادية والمالية. اللجنة الثالثة وتشرف على األمور االجتماعية واإلنسانية والثقافية. اللجنة الرابعة وتشرف على أمور ف االستعمار ،الر .Decolonization اللجنة الخامسة وتشرف على األمور اإلدارية والمالية. اللجنة السادسة وتشرف على األمور القانونية.باإلضافة إلى ذل

نا ما يسمى باللجنة اإلجرائية ولجان الخبرة.

األجندة :تمار الجمعيرة العامرة عملهرا بنراا علرى أجنردة يعرد ا األمرين العرام فري شرهر تمروز ،وتشرمل
تقريررر األمررين العررام السررنوي ،تقررارير األجه رزة األخررر فرري األمررم المتحرردة ،مواضرريع مقترحررة مررن
األعضاا ،وتقوم اللجنة العامة بتنقيا ذع األجندة حتى تتفاد التنرار وااللتبا .
ر) اختصاصات الجمعية العامة :ويمكن تصنيفها إلى -:
 -مركزية االختصاص :حيل تقوم كافة األجهرزة بمرا فري ذلر مجلر

األمرن برمعالم الجمعيرة العامرة

بوصفها الجهاز المركزي.
 عمومية االختصاص :ويشمل كل المسائل التي تدخل نطاق الميثاق بما يجعل اختصاصا عامرا،على سعت فمن ممارست مقيدة ببع
في مجال األمن والسلم ،فلي

األوجر  ،ويرتم ذلر عنردما يباشرر مجلر

األمرن مهامر فقرط

لها أن تقدم موقفا أو توصية إال بطلب من المجل  ،كما لري

لهرا

أن تتدخل كأمم متحدة في صميم السلطات الداخلية للدول.
و) الطبيعة القانونيرة :لري

للمنظمرات الدوليرة اختصراص ذو أثرر ملرزم قانونيرا إال فري حراالت محرددة،

أي أن إصرردار قر اررات ملزمررة أمررر غيررر شررائع ،لررذا يجررب التمييررز بررين القررار والتوصررية ،إذ يترتررب
على القرار آثار قانونية ملزمة في األمم المتحدة ،وعلرى مسرتو الجمعيرة العامرة أن تتصررف إزاا
ررذع إلررى القضررايا الداخليررة للمنظمررة مثررل انتخرراب أو إنشرراا أجه رزة واق ررار ميزانيررة ،و رري تصررنف
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بررالق اررات الفرديررة ،أمررا القر اررات المشررتركة فهرري الصررادرة عنهررا وعررن مجلر

األمررن فرري آن واحررد،

وتشررمل تنرروين المنظمررة قبررول أو وقررف أو طرررد عضررو ،ثررم اختيررار قضرراة محكمررة العرردل الدوليررة،
واألمين العام لألمم المتحدة ،أما التوصيات في إطرار االختصراص العرام للجمعيرة العامرة فرال تعرد
ملزمة إال بعد قبولها من الدولة المعنية.
ز) التطرروير باالختصرراص :حيررل أن ق ررار االتحرراد مررن أجررل السررلم وتغيررر النظ ررة إلررى التوصررية الترري
كانت غير ملزمة بذاتها ،فمن المبرادئ التري تشرملها يجرب أن تلترزم بهرا الردول ألنهرا تأسسرت علرى
1

نصوص الميثاق.

ثانياً :مجلس األمن
يمتاز مجل

األمن عن بقية األجهزة في األمم المتحدة من حيل التشكيل ،التصويت.

 -1التشكيل :و و ترجمة حقيقية للفوارق القائمة بين الدول ،وقد حرو فري البدايرة  11عضروا ،خمسرة
منهم دائمو العضوية( .الواليات المتحردة ،االتحراد السروفيتي سرابقا ،بريطانيرا ،فرنسرا والصرين) وقرد
ازداد عدد األعضاا غير دائمي العضروية إلرى عشررة عرام  ،1965ويرتم انتخراب رؤالا دوريرا كرل
س ررنتين حس ررب النوت ررة التالي ررة 5 :إلفريقي ررا 2 ،ألمريك ررا الالتيني ررة 2 ،ألوروب ررا الغربي ررة 1 ،ألوروبر را
الشرقية ،وتجدر اإلشارة إلى ان يحا للدول التي لها مصالا وحركرات التحريرر المشراركة بالنقراش
دون التصويت ،و ذا التشكيل يؤكد حقيقتين  :األولرى أنر اعترراف وتنرري

لألوضراع السرائدة فري

العالقات الدولية من وجود دول لها إمكانات تمكنها مرن توجير العالقرات الدوليرة فتحظرر بالتمثيرل
الرردائم حتررى تتصررد للمشررانل الدوليررة ،وعلي ر فررمن مجل ر

األمررن ال يأخررذ مبرردأ المسرراواة بالتمثيررل

(إضررافة إلررى حررا الفيتررو) ،والحقيقررة الثانيررة أنر عرردا عررن االعترراف بررالفوارق بررين الرردول فهررو بلررورة
جهاز محدد العضوية لمواجهة أوضاع تهدد السلم ،أي التمثيل المحدود.
 -2إدارة المجلــس :يقرروم علررى مبرردأ االسررتم اررية ،لهررذا يتواجررد أعضرراؤع بصررفة مسررتمرة بررالمقر ،ويعق رد
بصورة دورية أو بدعوة من رئيس  ،والرئاسة تنون بالتناوب ومدتها شهر ،ولر أن يعقرد اجتماعاتر
خارج المقر.
 -3التصــويت :إن فاعليررة األمررم المتحرردة تنمررن فرري اعتماد ررا علررى نظررام التصررويت بررالمجل
المادة  27من الميثاق يكون لنل دولة بالمجل

فحسررب

صوت واحد ،وتؤخذ الق اررات والتوصريات بغالبيرة
 /الجمعية العام ،األمم المتحدةhttp://www.un.org/ar/ga.
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تسررعة أعضرراا (أصروات) بشررأن األمررور اإلجرائيررة ،أمررا القضررايا الجو ريررة وغيررر اإلجرائيررة ،فتنررون
بغالبية تسعة أعضاا يتوجرب أن تنرون الردول دائمرة العضروية مرن بينهرا ،و رذا بشرير إلرى أن مرنا
الخمسررة دائمرري العضرروية حررا الفيتررو افرررغ األغلبيررة مررن مضررمونها ،ففرري حرراالت معينررة ال يصرردر
الق ررار إال بموافق رة جماعيررة مررن الدائمررة العضرروية ،كمررا أن مررنا حررا االعت ر ار
المسرائل اإلجرائيررة وانمرا الموضرروعية ،والمالحرظ أن مجلر

األمررن نفسر

ال يسررتخدم فرري

ررو الرذي يكيررف المسررائل

المعروفة إن لم يحددع الميثاق ،ولقد اتفقت الدول دائمة العضوية علرى حصرر المسرائل اإلجرائيرة،
وخارج ذا النطاق من المسائل تخضع لتنييف الدول الخم

وبموافقتها حتى تصربا موضروعية،

فمذا كانت الدائمة طرفاً في نزاع فال يحا لها التصويت.
 -4اختصاصات مجلس األمن :إن األ مية األنثر اختصاصا وشموال تنمن في التصدي لمهمة حفظ
األمرن والسرلم ،ويعمررل المجلر

مرن أجررل السررعة والفعاليرة بالنيابررة عرن أعضراا األمررم المتحردة فرري

ذا االختصاص عبر األشكال التالية:
أ -الترردخل غيررر المباشررر :تهيئررة المنررا لحررل المنازعررات دون أن يكررون تدخلر ملزمررا لألطرراف أو أن
يتخررذ مررن جانبر إج ررااات ملزمررة إلنهرراا النرزاع أو تجميرردع ،وقررد يباشررر المجلر
بمبادرة من المجل

ررذا االختصرراص

نفس أو بطلب من الجمعية العامرة ،األمرين العرام ،الردول األعضراا أو الردول

غير األعضاا باألمم المتحدة التي تنون طرفا بالنزاع وتقبل التزامات الحل السلمي ،وفي كل ذع
الحرراالت فرران ترردخل مجلر

األمررن لرري

إلزاميررا ،أمررا اختصاصررات مجلر

األطراف إلرى تسروية النرزاع برالطرق المنصروص علير بالمرادة  33التفراو

األمررن نررا فهرري :دعرروة
 ،التحقيرا ،الوسراطة،

التوفير ررا ،التحكر رريم ،القضر رراا ،أو اللجر رروا إلر ررى المنظمر ررات اإلقليمير ررة ،ويالحر ررظ أن دعر رروة المجل ر ر
اختيارية وليست إلزامية.
ب -التردخل المباشرر :مرن حرا المجلر

اتخراذ اإلجررااات المناسربة والملزمرة لرد وقروع مرا يهردد مررثال

السلم أو يخل ب  ،أو حدول عمل من أعمرال العردوان ،وتردخل المجلر

نرا تلقرائي ،ولر أن يتخرذ

ما يلزم لدرا أي من األوضاع المذكورة ،وفقا ألحكام الفصل السرابع مرن الميثراق ،ومرن خصرائص
التدخل المباشر:
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 تررأزم الوضررع الرردولي :نتيجررة حرردول مررا مررن شررأن أن يهرردد السررلم أو يخررل ب ر  ،أو وقرروع عمررل مررنأعمررال العرردوان ،وتقريررر ت روافر حالررة مررن ررذع الحرراالت يعررد مررن المسررائل الموضرروعية (أي ق ررار
باألغلبية) بما فيها موافقة الدول الدائمة العضوية ،لنن الخالفات شب دائمة.
 اتخرراذ ق ر اررات ملزمررة ،ويكررون بتضررافر الجهررود ،التعهررد الررذاتي ،واالمتنرراع عررن معارضررة الق ر اررات،و ذا يشكل ثورة بالتنظيم الدولي.
 امتنراع الرردفع بقيررد االختصرراص الررداخلي :إن مبرردأ عرردم الترردخل بالسررلطات الداخليررة للرردول ال يخررلبتطبيا تدابير القمع بالفصل السابع.
 -سلطة إعالا فري اتخراذ التردابير المناسربة :للمجلر

سرلطة تقديريرة باتخراذ اإلجرراا المناسرب حسرب

الظروف المتغيرة.
مضمون اختصاصات المجلس:
أ -تدابير مؤقتة :ما ال يخل بحقوق المتنازعين ومطالبهم.
ب -عسكرية :اثر فشل التدابير الغير عسكرية باستخدام القوة.
ج -غير عسكرية :اقتصادية وسياسية وغير ا.
و نا اختصاصات أخر

ي:

 -1انفرادية:
 مباشر ررة وتش ررمل وظ ررائف األم ررم المتح رردة المتعلق ررة ب ررالمواقع اإلس ررتراتيجية (عن رردما يباش ررر المجلر رمهام ).
 تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية. تحديد شروط التقاضي أمام المحكمة. تنظيم التسليا الدولي عبر لجنة أركان الحرب. -2مشتركة:
 اختيار األمين العام لألمم المتحدة. قبول األعضاا الجدد باألمم المتحدة. وقف العضوية . -الفصل أو الطرد من األمم المتحدة.
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 انتخاب القضاة بمحكمة العدل.ثالثاً :وكاالت هيئة األمم المتحدة
م ررن أج ررل مس رراعدة المنظم ررة للقي ررام بعمله ررا عل ررى الوجر ر األنم ررل تش رركلت ف رري المنظم ررة  15وكال ررة
متخصصة تقدم خدمات دولية في النواحي االقتصادية والثقافية والفنية و ذع الوكاالت ي:
IBRD

البن الدولي لتعمار والتنمية

IDA

مؤسسة التنمية الدولية

IFC

المؤسسة المالية الدولية
المنظمة االستشارية للمالحة الدولية

IMCO
ITU

اتحاد االتصاالت الدولي

UNESCO

المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة

WHO

منظمة الصحة الدولية

WMO

منظمة األرصاد الجوية العلمية

ICAO

منظمة الطيران المدني الدولي

IFAD

الصندوق الدولي للتطور الزراعي

ILO

منظمة العمل الدولية

IMF

صندوق النقد الدولي

FAO

منظمة األمم المتحدة لألغذية الزراعية

UPU

اتحاد البريد العالمي

WIPO

منظمة الحقوق الفكرية الدولية

بجانررب ررذع الوكرراالت المتخصصررة ،أوجرردت الجمعيررة العامررة وكرراالت مشررابهة لتلبيررة احتياجررات
أخر وطارئة مثرل ( UNDPبررام

يئرة األمرم للتنميرة)( UNHCR ،مفوضرية يئرة األمرم العليرا

لالجئ ررين)( UNICEF ،منظم ررة يئ ررة األم ررم لرعاي ررة األطف ررال) ،وبعر ر

المنظم ررات رك ررزت عل ررى

1

مناطا جغرافية معينة
1

روبرت كاتزر ،ترجمة ،السياسة الدولية المعاصرة ،عمان ،مركز النتاب األردني.1989 ،
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المبحث الرابع
المنظمات اإلقليمية
بالرغم من أن بعر

أنرواع المنظمرات اإلقليميرة وجردت حترى قبرل الحررب العالميرة األولرى ،إال

أن اإلقليمية مورست فقط بصورة محدودة في األمريكيتين ،ومناطا البلقان والبلطيقي ،والمنظمات
اإلقليميررة رري نرروع مررن االتحرراد الرسررمي لرردول ذات سرريادة إلقلرريم معررين ذات تنظرريم دائررم ،ولرري
بالضرررورة أن تنررون كررل دول المنطقررة أعضرراا فرري المنظمررة ،فجامعررة الرردول العربيررة ال تضررم كررل
دول الشرق األوسط ،ومنظمة الدول األمريكية ال تضم كندا ،وبالمقابل فمن حلف شرمال األطلسري
يضم دوال مثل ايطاليا ،اليونان وتركيا رغم أن ذع الدول ليست شمال أطلسية ،وتعتبر المنظمرات
اإلقليمية أ م وأعلى مرتبة وأقرو مرن المنظمرات العالميرة ،ألن أعضراا ا يشرعرون بقردر أنبرر مرن
االنخراط ،وفي الوقت نفس ال تعد المنظمات اإلقليمية مضادة للمنظمات الدولية ،برل ويمكنهرا أن
تعمررال بجانررب بعضررها ،1وقبررل اإلشررارة إلررى بعر

ررذع المنظمررات ال بررد مررن اإلشررارة إلررى الحقررائا

التالية:
 أن المنظمة اإلقليمية تضم عددا محدودا من الدول تقوم بينها رابطة تضامن محدودة فتجمع بينها(محدودية الرابطة تؤدي إلى محدودية العضوية).
 تنمن أ مية التنظيمات اإلقليمية لمواجهة المشانل والحلرول اإلقليميرة واسرتخدامها فري تحقيرا فكررةاألمرن الجمراعي المتعرذر عالميرا ،وأولويتهرا حررل المشرانل االقتصرادية عبرر صريح التنامررل ،أي أن
النظام العالمي أصبا يستند إلى التعامل الذي يتم من خالل وعبر وبين المجموعات اإلقليمية.
 ال تنفرد المنظمات اإلقليمية بوجود قواعد قانونية خاصة بها ،فالمنظمة اإلقليمية جرزا مرن التنظريمالرردولي ،لنررن محدوديررة الرردول األعضرراا عرردديا يررؤدي إلررى فاعليررة أفضررل علررى مسررتو المنظمررة
اإلقليميررة ،مررع اإلشررارة إلررى أن فاعليتهررا ال تتوقررف علررى مررد السررلطات واالختصاصررات الممنوحررة
لها بقدر ما تتوقف على اتجاع إرادة الدول األعضاا لتعزيز رابطة التضامن فيما بينها.

1

أحمد أبو الوفا ( –)1999جامعة الدول العربية كمنظمة دولية إقليمية ،دار النهضة العربية بالقا رة ،الطبعة األولى ،ص. 14
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 الرابطررة اإلقليمي ررة أنثررر رس رروخا لننهررا غي ررر كافي ررة فرري ك ررل الظررروف ،ل ررذا يتميررز العص ررر الح رراليبتعررايش األنثررر رسرروخا لننهررا غيررر كافيررة فرري كررل الظررروف ،لررذا يتميررز العصررر الحررالي بتعررايش
اإلقليم رري م ررع الع ررالمي ،وعل ررى ص ررعيد العالق ررات الخارجي ررة لتقليمي ررة فله ررا مس ررتويان ،األول وفق ررا
للمظا ر التقليدية (بينها وبين األمم المتحردة ،والثراني المظرا ر الجديردة (العالقرات برين المنظمرات
اإلقليمية نفسها وبين ذع المنظمات والدول غير األعضاا).1
حلف شمال األطلسي (الناتو) NATO
يمكن القرول أن األحرالف والتنرتالت – ال سريما العسركرية منهرا – كانرت السرمة البرارزة فري
القرن العشرين ،وقد اتخذت صو ار متعددة لتحقيرا مصرالا مشرتركة للردول الحليفرة ،وزيرادة القردرات
الدفاعية لهذع الدول لدرا أي عدوان عليها ،وقد كان لظهور كتلتين عقرب الحررب العالميرة الثانيرة،
النتلة الغربية بزعامرة الواليرات المتحردة ،والشررقية بزعامرة االتحراد السروفيتي ،أثررع فري إتبراع قطبري
العررالم سياسررات اسررتقطاب واسررتقطاب مضرراد ،األمررر الررذي أد إلررى تجنيررد العديررد مررن الرردول إلررى
إحد المعسكرين مما أنت انقسام العالم ،و و ما عرف بمرحلة "الحرب الباردة" ،و كذا وبردال مرن
أن تسررتثمر الرردول المنتص ررة نصررر ا ظهرررت تنررتالت وحرررب مررن نرروع آخررر غيررر معلنررة ،وكانررت
األحر ررالف العسر رركرية ابر رررز أدواتهر ررا ومنهر ررا حلر ررف شر ررمال األطلسر رري عر ررام  ،19492وقر ررد انعكسر ررت
السياسرات اإلسررتقطابية علررى الخريطررة السياسررية ،وأد ذلر إلرى اخترراق أمررن الرردول الصررغر مررن
قبل الدول العظمى من أجل مصرالحها الخاصرة ،وقرد اتخرذ الصرراع السياسري فري المجتمرع الردولي
في عصر الحرب الباردة عدة أشكال ي:
 -1الصـراع العنيــف :ويقصررد بر الحرررب أو الصرراع المسررلا الررذي يلجررأ فير إلررى العنررف والقتررال دفاعررا
عن المصالا الحيوية.
 -2الصـراع غيــر العنيــف :ويشررمل كافررة أنرواع الصرراع األخرر بوسررائل التنرراف

السررلمي كالدبلوماسررية

واالقتصادية.
 -3الص ـراع مــنخفض الحــدة :ويشررمل العديررد مررن اإلج ررااات العسرركرية المحرردودة المتدرجررة فرري الشرردة
بر ررداا بالحصر ررار السياسر رري واالقتصر ررادي وكر ررذل البحر ررري أو الجر رروي ،وانتهر رراا بالض ر رربات الجوير ررة
والصاروخية دون اللجوا للحرب الشاملة بما فيها القوات البرية.
1

مصطفى سالمة حسين )200(،المنظمات الدولية  ،منشأة المعارف باإلسكندرية ،ص 15-13
Survey of International Affairs- 1949-1950, 125-130
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وبعد انتهاا الحرب الباردة أخذت التساؤالت تطرح حول جدو بقراا الحلرف ،فرمذا كران الهردف مرن
قيام الحلف و الدفاع عن المصالا الغربية من النتلة الشيوعية التري أقامرت الحقراً حلرف وارسرو،
فررمن انهيررار االتحرراد السرروفيتي والنتلررة الشررقية برمتهررا إضررافة إلررى حلررف وارسررو ،ينهرري الهرردف مررن
قيررام حلررف النرراتو ،واذا كرران ذل ر يررتم فرري بيئررة دوليررة جديرردة تعرررف بالنظررام العررالمي الجديررد ،فررمن
التسرراؤل ا خررر ررو مررن ررو العرردو أو التهديرردات الترري مررن أجلهررا اسررتمر الحلررف ،ومررا رري أ دافر
الجديدة ؟.
نصررت الئحررة النرراتو علررى أن دفر الرئيسرري ررو "حمايررة الحريررة والمي ررال والحضررارة العامررة"
لل رردول األعض رراا ع ررن طري ررا تش ررجيع االس ررتقرار والرفا ي ررة ف رري منطق ررة ش ررمال األطلس رري ،واتف ررا
األعضاا على أن أي جوم مسلا ضد إحد الدول األعضاا سيعتبر جوما ضد جميع الدول،
وعلى أنهم سيساعدون بعضهم البع

.1

عندما تشكل الناتو كان يضم في عضويت  12دولة ،وتم توسيع ليضم اليونان وتركيرا عرام
 ،1952وألمانيا الغربية عام  ،1958إال أن الواليات المتحدة كانت القوة العسكرية المهيمنة علير
منذ نشأت وحتى ا ن.
بعررد انهيررار االتحرراد السرروفيتي ،كانررت الرردول الترري انضررمت إلررى حلررف وارسررو رري نفسررها الترري
تسررارع باالنضررمام إلررى النرراتو مثررل التشرري والمجررر وبولنرردا وذل ر عررام  ،1999وفرري عررام 2002
وج الناتو دعوة إلى كل من استونيا والتفيا وسلوفينيا وسلوفانيا وبلغاريا ورومانيا ،كما تقدمت كل
مررن كرواتيررا وألبانيررا والجبررل األسررود بطلررب لالنضررمام إلررى الحلررف ،وخررالل فت ررة التسررعينات جرررت
سلسررلة مررن الخطروات لمحاولررة تحسررين عالقتر مررع موسرركو الترري كانررت تخشررى أن تصررل عمليررات
توسيع الناتو إلى الحدود الروسرية ،وكران رد فعرل النررملين المتضرامن مرع الواليرات المتحردة عقرب
أحرردال  2001/9/11خطرروة أولررى نحررو التقررارب ،وقررد أد

ررذا إلررى تشرركيل مجلر

الناتو/روسرريا

عام  2002الذي يمنا روسيا حقوقاً متساوية مع التحالف الدفاعي فري عمليرة اتخراذ القررار بشرأن
سياسة مكافحة اإلر اب وبع

التهديدات األمنية األخر .2

ومن الحمالت العسكرية التي قام بها الحلف:
1
2

بيار بيكال  )1993(،تاريخ العالم المعاصر  ( ، 1991 – 1945بيروت  ،ص .102
حمررد باسررل( ،)2002المهررام الجديرردة لحلررف شررمال األطلسرري  ،مجلررة العلرروم السياسررية  ،كليررة العلرروم السياسررية – جامعررة بغررداد  ،العرردد

 26ص.51
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 التدخل في البوسنة عام  1995ونشر قوات حفظ السالم بها. الضربات الجوية على يوغسالفيا بسبب الصراع في إقليم كوسوفو عام .19991

 نزع أسلحة مقدونيا عام 2001حلف وارسو

الحظنا أن ذا الحلف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحلف شمال األطلسي ،حيل أنهما نشت فري فتررة
التحالفات والتحالفات المضادة إبان الحرب الباردة ،وقد نشأ ذا الحلف عام  1955كررد فعرل فري
المقام األول على قرار الواليات المتحدة وحلفائهرا بمعرادة تسرليا ألمانيرا الغربيرة وضرمها إلرى حلرف
شررمال األطلسرري عررام  ،1954فرررد السرروفييت علررى ذل ر بتأسرري

حلررف وارسررو العررام الررذي تررالع،

وض ررم األعض رراا األوائ ررل ك ررأل م ررن االتح رراد الس رروفيتي ،المج ررر ،ألماني ررا الشر ررقية ،تشيكوس ررلوفانيا،
رومانيا ،بلغاريا وألبانيا ،ولنن سرعان ما اتضا أن الهدف األساسي السوفييتي إلقامة الحلف رو
لزيادة الهيمنة الشيوعية في أوروبرا الشررقية ،وقرد تجسرد رذا مرن خرالل اسرتغالل السروفييت للحلرف
ف رري ت رردخلهم لس ررحا الث ررورات المعادي ررة كم ررا ح رردل ف رري المج ررر ع ررام  1956وتشيكوس ررلوفانيا ع ررام
 ،1968وفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات ،كانت دول الحلرف األولرى ري التري تنضرم إلرى
الحلف المناف

الناتو.2

فرري مررار مررن عررام  1991تخلررى القررادة العسرركريون السرروفييت عررن سرريطرتهم علررى ق روات
الحلررف ،ولررم يعررد للحرراف وجررود بعررد ذل ر بأشررهر .ومررع انهيررار حلررف وارسررو ظلررت السرراحة رسررمياً
لحلف الناتو ليكون القروة االحتياطيرة الضراربة للجهرد العسركري األمريكري ر كمرا رأينرا سرابقاً ر وبهرذا
التفرررد انتهررى عصررر األحررالف المضررادة ،ولررم تعررد األحررالف تلعررب دور ررا بررالتوازن الرردولي ،ومررن
المفارقررات الغريبررة أن العاصررمة البولنديررة ،وارسررو ،الترري ظلررت تتبررا ى بحقيقررة أن تحررالف البلرردان
االشترانية كان يحمل اسمها ،مرشحة ألن تضع مق اًر للجناح العسكري للناتو.
ومع فقدان البند األساسي من بنود اإلسرتراتيجية القديمرة ر و رو ذلر الرذي يشرير إلرى ضررورة
الحفاو على التوازن االستراتيجي مرع حلرف وارسرو ر فقرد أصربحت إسرتراتيجية حلرف النراتو تسرما
بالتدخل في دول أوروبيرة غيرر أعضراا فير  ،وضرمن لنفسر حرا التردخل فري منراطا خرارج أوروبرا
1

درس ررات الوحردة العربيررة  ،التسرلا ونررزع السررالح واألمن الدولي  ،النتاب السنوي ،
معهرد سررتوكهولم ألبحال السررالم الرردولي – مركرز ا

بيروت .2005 ،ص .140-138

2

محمد عزيز شكري ،)1978(،األحالف والتنتالت في السياسة العالمية ،دار المعرفة ،ص .55

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 267

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

مثل شمال إفريقيا والشررق األوسرط وذلر تحرت ذريعرة التحرديات المهرددة للحلرف مرن نروع اإلر راب
الرردولي وملنيررة أسررلحة الرردمار الشررامل ،وغير ررا مررن العنرراوين يتررر تفسررير ا لمجريررات المصررالا
األمريكية.1
جامعة الدول العربية
من المثير للسخرية أن ذع الجامعة قامت بناا على أفكار غير عربية ،وتعرود جرذور ا إلرى
الحرب العالمية الثانية عندما اشتدت الضغوط النازيرة والفاشرية علرى بريطانيرا وفرنسرا اللترين ارتأترا
أن تجنب ذع الضغوط علرى مسرتعمراتها العربيرة ،كري ال تحردل مزيردا مرن االضرطرابات ،فوعردتا
قادة تل الدول باالستقالل عقب الحرب كما جاا على لسان وزير خارجية بريطانيرا آنرذا انتروني
إيدن ،2ورغم أن بريطانيا وفرنسرا حاولرت أن تحنرل بوعرد ا ،إال أن اإلجررااات والتحضريرات لقيرام
الجامعررة كانررت تسررير قرردما إلررى أن أعلررن رسررميا عررن قيامهررا فرري  22آذار مررن سررنة  ،1945وقررد
ص رريح ميثاقه ررا م ررن ديباج ررة عشر ررين م ررادة وثالث ررة مالح ررا وب رردأت عض ررويتها بس رربع دول إل ررى أن
أصربحت ا ن تضرم  22دولرة عربيرة ،3وحررين نتحردل عرن الجامعرة يمكررن أن نشرير إلرى ذلر مررن
عدة زوايا:
 -1ظاهرة إقليمية :البحل الفقهي يسيطر علي المنهاج التاريخي فقد قامت كما رأينا بناا على رغبة
بريطانيرة ،أمرا مضرمونها فيرتنرز علرى عوامرل الوحردة واالنفصرال أي التجراذب برين رذع العوامررل،
وعلي ر فررمن الجامعررة رري اإلطررار التنظيمرري لص رراع قررائم ومسررتمر بررين أنصررار االتجرراع الوحرردوي
واالنفصالي ،و كذا تتجلى أوج الفشل والنجاح.
 -2الميثـــاق :و ررو المص رردر األساسرري للنظ ررام القررانوني للمنظمررة ،ويحك ررم العالقررات فيم ررا بررين ال رردول
األعضاا وفيما بينها وبين الجامعة ،والميثاق لي
أداة قير ررا

مجرد نصوص تنظيمية لنشاط الجامعرة ،وانمرا

لسر رريطرة أو ضر ررعف االتجر رراع الوحر رردوي أو االنفصر ررالي ،وتنطبر ررا علي ر ر جمير ررع األحكر ررام

المنشئة للمنظمة اإلقليمية ،ومن خصائص :

1

لمزيررد عررن األطمرراع والتناقضررات األمريكيررة ،انظررر تص رريا ماي ر

ررامر ،النرراطا بلسرران مجل ر

األمررن القررومي األمريكرري علررى صررفحة

مركز الدراسات التطبيقية.

2
3

محمد عبد العاصي ،جامعة الدول العربية :المبادئ واالحتراف.
اني خير أبو غضب،)2004(،أطل
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أ) عبارة عن استعارة للصيح القانونية المطروحرة زمرن اإلنشراا ،خاصرة صريح عصربة األمرم ومنظمرة
الدول األمريكية.
ب) يمتاز بالعمومية (شأن المنظمات الدولية) بما يمكن من االستجابة للتغيرات الالحقة.
ج) للميثاق نظرة شاملة تجسد االنسجام بين األ داف والمبادئ واألجهزة التنظيمية
 -3األ داف والمبادئ :التعرف على الغايات والتعليمات الواجب إتباعها من أجل الوصول إلى الغاية،
وعند دراسة ذل يالحظ ما يلي:
أ -ازدواجية الهدف :االستجابة لالتجرا ين الوحردوي واالنفصرالي ،أي برين اعتبرار األمرة ككيران واحرد
يمنع استخدام القوة لحل خالفات وبين صيانة استقالل الدول.
ب -مبادئ انفصالية :ألغى االزدواجيرة وأنرد علرى السريادة الناملرة لألعضراا ،أي إلغراا السريادة العربيرة
الواحرردة ،وذلر مررن خررالل احتررام نظررم الحكررم القائمررة ،وانعرردام سررلطة الجامعررة فرري فررر

مقرراتهررا

وااللت رزام بتطبيررا المسرراواة بررين جميررع الرردول األعضرراا مثررل التسرراوي بالتمثيررل والتصررويت و كررذا
ينضا البعد االنفصالي.
من األ داف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها :توثيا الصالت بين الدول العربية وصريانة
اسر ررتقاللها والمحافظر ررة علر ررى أمر ررن المنطقر ررة العربير ررة وسر ررالمتها فر رري مختلر ررف المجر رراالت السياسر ررية
واالقتصادية والثقافية واالجتماعية والصحية.1
ولتحقي ررا مب رردأ األم ررن والس ررالم العرب رري ،أوجب ررت المادت رران الخامس ررة والسادس ررة عل ررى ال رردول
األعضاا عدم اللجوا إلى القوة لحل المنازعات الناشئة بينها ،وأوجبت اللجوا إلى مجل

الجامعة

الخالف القائم بينها ،إما بالتحكيم أو بالوساطة ،ومن واجبات مجل

الجامعة

لعر

النزاع وف

في حال نشوا نزاع بين دولتين عربيتين أن يتدخل لف

النزاع ،ولنن بضوابط معينرة ،منهرا لجروا

األط رراف المتنازعررة إلررى الجامعررة ،وحتررى فرري ررذع الحالررة فررمن ق ر اررات الجامعررة أيض راً ال تتصررف
باإللزاميررة ،أي ال يح ررا للجامع ررة الترردخل إال إذا طل ررب منه ررا ذل ر  ،كمررا أن ق ارراته ررا ليس ررت ملزم ررة
لألطراف المتنازعة.2

1

عبد الحميد دغبار ،)2007( ،جامعة الدول العربية والقضايا المعاصرة ،قرااة في المواقف والق اررات ،ط ،1الجزائر ،دار

الخلدونية،2007،ص.101

2

محمود مرشحة ،) 2010(،الوجيز في المنظمات الدولية ،حلب ،مديرية النتب والمطبوعات ،ص 196-195
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أما مبادئ الجامعة فهي:1
 االلتزام بمبادئ األمم المتحدة. المساواة القانونية بين الدول األعضاا. المساعدة المتبادلة. -عدم التدخل في شؤون الدول األعضاا

2

 -4الهيكل التنظيمي ويرتبط باتجاهين
أ -اإلرادة السياس ررية وتلع ررب دور ررا ف رري دف ررع أو ش ررل نش رراط الجامع ررة حس ررب االتج رراع الس ررائد ف رري ظ ررل
المبادئ واأل داف المذكورة ،ويقتصر دور ا على تقديم العون.
ب -األجهزة:
 -1مجل ر

الجامعررة :و ررو الفرررع األعلررى والسررلطة العليررا فرري الجامعررة ويشرررف علررى شررؤون الجامعررة،

ويتنون من ممثلي الدول األعضاا ،ولنل منها صوت واحد مهما كان عدد ممثليها ،ويعقد مرتان
في العام :مار وأنتوبر ،أو عندما تدعو الحاجة ذل بطلب دولتين ،ويعقد المجل

دورات علرى

مستو وزراا الخارجية أو مستو أعلرى ،ولهرم أن ينيبروا عرنهم منردوبين أو مفوضرين ،وفقراً للمرادة
الثالثة من ذا النظام.
أمررا اختصاصررات المجل ر

فهرري شرراملة تعنررى بم ارعرراة تنفيررذ االتفاقررات الموقعررة بررين الرردول

األعضاا ،ودعم التعاون بين الدول العربية والهيئات الدولية المعنية بحفظ السلم واألمن الدوليين،
واتخرراذ الترردابير الالزمررة لرردفع مررا قررد يقررع علررى إحررد الرردول مررن عرردوان فعلرري أو محتمررل ،وف ر
المنازعررات الترري قررد تنشررأ بررين الرردول ،وتعيررين أمررين عررام الجامعررة ،وتحديررد نصرريب ميزانيررة الرردول
األعضاا في ميزانية الجامعة ،إضافة إلى وضع النظام الداخلي للمجل

واللجان الدائمة واألمانة

العامة للجامعة.
والتص ررويت فيك ررون وفقر راً للم ررادة الس ررابعة م ررن الميث رراق ويك ررون عل ررى أن م ررا يق ررررع المجلر ر
باإلجمراع رو ملرزم لجميرع الردول المشرتركة ،ومرا يقرررع باألنثريرة يكرون ملزمراً لمرن يقبلر  ،غيررر أن
الميثاق ال يشترط اإلجماع في كل الحاالت المعروضة ،ألن اإلجماع غير مطلوب إال عند اتخاذ
1
2

علي يوسف الشكري ،)2012(،المنظمات الدولية ،ط ،1األردن ،دار صفاا.268 ،
كمال عبد العزيز ناجي ،)2007(،دور المنظمات الدولية في تنفيذ ق اررات التحكيم الدولي ،ط ،1بيروت ،مركز دراسات الوحدة

العربية ،ص394
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الترردابير الالزمررة لرردفع عرردوان علررى إحررد الرردول العربيررة ،أو عنررد اتخرراذ ق ررار حررول فصررل أحررد
األعضاا.1
بالنسرربة لتعيررين األمررين العررام وتعررديل الميثرراق يكتفرري بتصررويت أغلبيررة ثلثرري األعضرراا ،وفرري
إقررار الميزانيررة وفر

دورات االنعقرراد واقررار اللروائا الداخليررة ،وقر اررات الوسرراطة والتحكرريم وقر اررات

إدارية فيكتفي باألغلبية العادية (النصف.2)1+
 -2اللجان الفنية الدائمة :وتنون مهمتها إعداد د ارسرات متخصصرة فيمرا يحرال إليهرا مرن موضروعات،
وصياغتها في شكل مشراريع أو اتفاقيرات تعرر

علرى المجلر

الدول المذكورة ،أي أن دور ا يقتصر على اإلعداد ولي

للنظرر فيهرا تمهيردا لعرضرها علرى

اإلقرار.3

 -3األمان ررة العام ررة :وتتن ررون م ررن أالم ررين الع ررام ومس رراعدي  ،إض ررافة إل ررى الم رروظفين ،وتن ررون مهمته ررا
تصريف األمور اإلدارية والمالية والسياسية للجامعة.4
 -4أجهر رزة أنش ررئت بمقتض ررى اتفاقي ررة ال رردفاع المش ررتر والتع رراون االقتص ررادي ،وك رران ذلر ر ف رري جلس ررة
المجل ر

المنعقرردة فرري نيس ران  1960بهرردف سررد الثغ ررات الترري ظهرررت فرري الميثرراق ال سرريما فيمررا

يتعل ررا بالمج ررالين ال رردفاعي واالقتص ررادي ،ل ررذل عمل ررت ال رردول عل ررى معالج ررة ررذا القص ررور ب ررمبرام
معا دة الدفاع المشتر وانشاا يئات جديدة تتولى تنفيذ ما جاا في ذع المعا دة.
أ -من ناحية عسكرية ،اتخذت تدابير وقائيرة ودفاعيرة للرفرع مرن الجا زيرة العربيرة المشرتركة والتعراون
لتعزي ررز الق رردرات حس ررب المر روارد ،ث ررم ال رردفاع المش ررتر  :أي اعت ررداا عل ررى دول ررة يعن رري ع رردوانا عل ررى
الجميررع ،وأقرررت عمررال بمبرردأ الرردفاع عررن الررنف

باتخرراذ جميررع الترردابير الالزمررة بمررا فيهررا اسررتخدام

القروات المسررلحة لرررد االعتررداا ورد األمررن والسررلم ،كمررا نصررت المعا رردة علررى إنشرراا قيررادة عسرركرية
موحدة دائمة ،إال أن ذع لم تظهر إال عام .1964
أمررا مررن حيررل األجهرزة العسرركرية ،فقررد ترتررب علررى معا رردة الرردفاع المشررتر وانشرراا يئررات جديرردة،
ولننها ال تدخل ضمن فروعها الرئيسية منها:

1
2

عبد النريم عو

خليفة ،)2009(،قانون المنظمات الدولية ،مصر ،دار الجامعة الجديدة ،ص .176

عبدهللا علي عبو ،)2001(،المنظمات الدولية ،األحكام العامة وا م المنظمات العالمية واإلقليمية والمتخصصة ،ط ،1األردن ،دار

قنديل ،ص.387،

3
4

محمود مرشحة ،)2101(،الوجيز في المنظمات الدولية،حلب ،مديرة النتب والمطبوعات الجامعية ،ص.205
نف

المرجع السابا ،ص .206
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ال رردفاع المش ررتر  ،ويتن ررون م ررن وزراا الخارجي ررة وال رردفاع واألغلبي ررة تن ررون ب ررالثلثين ول رري

باإلجماع.
 الهيئة االستشارية العسكرية ،وتضم رؤساا أركان الجيوش للدول المتعاقدة. اللجنررة العسرركرية الدائمررة ،ومهمتهررا إعررداد الخطررط العسرركرية لمواجهررة األخطررار المتوقعررة وتقررديمالمقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة.
 القيادة العربية الموحدة ،وتنون من حا الدولة األنثر مشاركة (عددا وعدة) إال إذا تم انتخاب قائدعام بمجماع الدول.1
ب -األجه ر رزة المتعلقر ررة بالتعر رراون االقتصر ررادي ،ومهمت ر ر تسر ررهيل عملير ررات التبر ررادل التجر رراري والتعر رراون
االقتصرادي بررين الرردول األعضرراا ،وفرري إطررار رذا المجلر

دفعررت العديررد مرن االتفاقيررات الخاصررة

بتجارة الترانزيت والوحدة االقتصادية والسوق العربية المشتركة.2
تطوير جامعة الدول العربية
أسباب المشكلة:
 تفتقر الجامعة إلى الحد األدنى من المصداقية والجدية والفاعلية. تردي الوضع العربي العام بافتقار الدول إلى الشعور بضرورة العمل من خالل الجامعة. عدم استعداد النثير من الدول للتقيد بالتوصيات أو االلتزامات باالتفاقيات والمواثيا. عدم توفر القناعة بان العمل من خالل الجامعة يشكل خيا ار فعاال. االفتقار المزمن إلى استراتيجيات العمل المشتر الضروري. -الخلل الفادح في صياغة إستراتيجية موحدة ألس

األمن القومي.

 عدم تمكن الجامعة من النأي بنفسها عن النزاعات والخالفات الجانبية. تعتبر انعكاسا لمصالا الدول وأ دافها وسياستها الخاصة.وسائل تفعيل الجامعة
 تعديل الميثاق. مبدأ اإللزام وااللتزام (بتعديل قواعد التصويت).1
2

صالح الدين حسن السيسي( ،)2008النظم والمنظمات اإلقليمية والدولية ،ط ،1القا رة ،دار الفكر ،ص.88-87
محمد عزيز شكري ،وماجدع حموي ،الوسيط في المنظمات الدولية ،النظرية العامة التنظيم العالمي ،التنظيم اإلقليمي والتنظمي

التعاقدي،ط ،5دمشا ،دار النتاب ،ص.275
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 تطوير مبدأ االنعقاد الدوري المنتظم للقمم. تعزيز صالحيات األمين العام. تفعيل معا دة الدفاع العربي المشتر بمقامة نظام دفاعي وأمني واستراتيجي. التعجيل في إنشاا السوق العربية المشتركة. تنشيط عمل مؤسسات الجامعة ومنظماتها.متطلبات التفعيل
 .1اإلدارة السياسية.
 .2الموارد المالية.
 .3النفااات البشرية.
منظمة الدول األمريكية OAS
إن ررذع المنظم ررة رري أق رردم أنب ررر المنظم ررات اإلقليمي ررة ب ررال من ررازع ،ويع ررود تأسيس ررها لع ررام
 ،1889عندما اجتمعت الدول األعضاا آنذا فري واشرنطن وأوجردت دائررة عرفرت فيمرا بعرد بمسرم
االتحرراد الخرراص بجميررع شررعوب وبلرردان أميركررا (الشررمالية والوسررطى والجنوبيررة) ،ومنررذ ذلر الحررين
برردأت تنمررو ترردريجياً وتتطررور إلررى أن اتخررذت شرركل المنظمررة اإلقليميررة الشرراملة عررام  1947تحررت
مسمى منظمة الدول األمريكية  ،1OASالتي أندت معا دة الدفاع المشتر  ،معا دة ريو ،ويمكرن
القول أن دستور المنظمة يوجد في ثالل وثائا رئيسية - :ميثاق الر  ، OASمعا دة ريرو ( Rio
 ،)Treatyوحلف بوغوتا ( ،)Pact of Bogotaالمتعلا بالتسويات السلمية للن ازعرات برين الردول
األعضراا ،عررام  ،1948وقررد دخرل ميثرراق المنظمررة حيررز التنفيرذ فرري  ،21951/10/13وعرردل فرري
 ،1967وعضويتها مفتوحة لنل دول أميركا بما في ذل كندا ،وبوسع أي دولة االنسرحاب بتقرديم
طلب من سنتين.
قرد عرززت الردول األعضراا مرن تعاونهرا منرذ انتهراا الحررب البراردة ،حيرل اجتمرع كرل رؤسرراا
دول ورؤساا حكومات  34دولة في ميرامي عرام  ،1997فري أول مرؤتمر للردول األمريكيرة ،حيرل

BOWET D. W. The Law of international Institution , 4th edition , Lond0n Stevens 1982, pp216.
Prakash Chander, I.R., New Delhi, P.331
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أسسوا أ دافا سياسية واجتماعية تنموية واقتصادية واسعة ،ومنذ ذل الحرين بردأوا اجتماعراتهم برين
فترة وأخر لفحص المصالا العامة واألولويات.
أمررا أ ررداف المنظمررة فمنهررا تتنرراغم وأ ررداف المنظمررات اإلقليميررة األخررر  ،ويمكررن تلخيصررها بالتررالي
وفا ما جاا في ميثاقها:
 -1الدفاع عن الديمقراطية.
 -2حماية حقوق اإلنسان.
 -3تقوية األمن.
 -4دعم التجارة الحرة.
 -5الحرب على المخدرات.
 -6محاربة الفساد.1
الهيكلية :وتتنون من األجهزة التالية:
 -1الجمعيررة العامررة :وتتنررون مررن ممثلررين مررن كررل الرردول األعضرراا وتجتمررع م ررة كررل خم ر

سررنوات

بأم ررانن مختلف ررة بالتن رراوب ،وم ررن مهامه ررا ،تحدي ررد سياس ررة وترتي ررب وظ ررائف ك ررل األجهر رزة ،وتؤخ ررذ
الق اررات باألغلبية ،إال أن األعضاا يحاولون دائما التوصل إلى ق اررات اجماعية.
 -2اجتماع وزراا الخارجية :ويجتمع بناا على طلب مرن غالبيرة األعضراا ويتعامرل بالقضرايا األمنيرة
الملحة ،والقضايا المتعلقة بالمصلحة العامة للدول األعضاا.
 -3المجلر

الرردائم الرذي يحترروي ممثلرين مررن كرل الرردول األعضراا ،ويررتم انتخراب رئرري

ونائرب لر مررن

بررين أعضررائ كررل سررنة ،ومهمتر تسررهيل عمررل المنظمررة ويكررون مسررئوال عررن اجتماعررات المررؤتمرات
واالجتماعات لألعضاا.
 -4االتح رراد األمريك رري  ،PanAmericanويعم ررل لس رركرتاريا المنظم ررة وي ررنظم النش رراطات االجتماعي ررة
واالقتصادية ويحرص على مصلحة األعضاا.
 -5التنظريم اإلختصاصري ،Specialized Organization :الرذي ينفرذ البررام التعاونيرة فري حقرول
الصحة ،العناية بالطفل ،التعليم ،الزراعة
See Antonio A. Cançado Trindade, "A justiciabilidade dos direitos economicos, sociais e culturais no

1

plano internacional,” in Presente y Futuro de los Derechos Humanos: Ensayos en honor a Fernando
Volio Jiménez (San José, Costa Rica: Inter-American Institute of Human Rights, 1998), 190.
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 -6المؤتمرات الخاصة  ،Specialized Conferencesالتي تدعى لتشجيع الجهرود المشرتركة لحرل
المسائل التقنية.
منظمة الوحدة اإلفريقية:
لقد شكلت المنظمة من الدول اإلفريقية المسرتقلة عرام  1963لمواجهرة المشرانل االقتصرادية
والسياسررية الترري تواج ر الرردول اإلفريقيررة ،وقررد كرران عرردد األعضرراا عنررد التأسرري

 32دولررة إال أن

قوتها ازدادت مع زيادة الدولة المستقلة.1
األهداف :نصت عليها المادة الثانية من الميثاق وتضمنت
 -1دعم الوحدة والتضامن بين الدول اإلفريقية.
 -2تنسيا وتنثيف جهود التعاون من أجل الوصول إلى حياة أفضل للشعوب اإلفريقية.
 -3الدفاع عن سيادة ووحدة واستقالل الدول اإلفريقية.
 -4إزالة كل أشكال االستعمار من إفريقيا.2
 -5تشجيع التعاون الدولي بما يتوافا وميثاق األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان.3
المبادئ :كذل تم توضيا المبادئ في المادة الثانية من الميثاق ونصت على ما يلي:
 -1المساواة في السيادة بين الدول األعضاا.
 -2عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
 -3احترام سيادة والوحدة الجغرافية لنل دولة وحقوقها غير القابلة للصرف.
 -4التسوية السلمية للمنازعات عبر التفاو

 ،الوساطة ،والتحكيم.

 -5شرجب كرل أنرواع االغتيرال السياسري ومراقبرة رذع النشراطات مرن جهرة الردول المجراورة أو أيرة دولررة
أخر .
 -6تنري

الجهد التام لتخليص المناطا اإلفريقية التي لم تحرر بعد.

 -7تأنيد سياسة عدم االنحياز بما ال يتعار

1
2
3
4

وسياسة منظمة الوحدة اإلفريقية.4

علي يوسف الشكري ،مصدر سبا ذكرع ،ص .59-58
ة محمد عطا ،إفريقيا في طريا الوحدة ،القاىرة :الدار القومية ،د. .ن ،ص48
علي يوسف شكري ،مصدر سبا ذكرع ،ص .329
ربيع عبد العاطي عبيد ( ،)2002دور منظمة الوحدة اإلفريقية و بع

المنظمات األخر في ف

المنازعات  ،دار القومية العربية

،ص 75-74
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الهيكلية :وتتنون من:
أ -جمعي ررة  Assemblyرؤس رراا ال رردول والحكوم ررات ،و رري الجه رراز األعل ررى ،وتجتم ررع س ررنويا لتن رراقش
القضايا العامة ذات الهموم المشتركة إلفريقيا.
ب -مجلر

الرروزراا ،ويتنررون مررن وزراا الخارجيررة أو مررن يررتم تسررميتهم مررن الرردول األعضرراا ،ويجتمررع

على األقرل مررتين فري السرنة ،إضرافة إلرى انر يمكرن عقرد جلسرات اسرتثنائية بنراا علرى طلرب ثلثري
األعضرراا ،ويكررون مسررئوال أمررام جمعيررة  Assemblyرؤسرراا الرردول ،ويكررون مسررئوال عررن اإلعررداد
لمؤتمرات الجمعية وعن تطبيا ق ارراتها ،وكل دولة لها صوت في المجل .
وي ر أر

األمانررة العامررة أمينهررا العررام اإلداري ال رذي يعررين مررن قبررل جمعيررة  ، assemblyإال أن ر

والمسئولين ا خرين بالمنظمة ال يتلقون تعليمات من حكوماتهم ويعملون وفقا لتعليمات المنظمة.1
ت -جمعية الوساطة والتحكيم والر  Conciliationالتي أنشئت من قبل جمعية الرؤساا من خالل
بروتوكول منفصل ،ومهمة ذا الجهاز محاولة حل النزاعات بين األعضاا عبر الوسائل السلمية.
إضافة إلى األجهزة المذكورة أعالع ،فان يحا لجمعية الرؤساا تشكيل يئرات مختصرة مثرل الهيئرة
االقتصادية والثقافية والتعليمية ،والصحية والتغذية.2

L’association pour la prévention de la torture, Protection Des Droits De L’Homme En Afrique
2

1

,Genève .Suisse, 2006, p44
ربيع عبد العاطي عبيد ،مصدر سبا ذكرع ،ص .366

مطبوعات المركز الديمقراطي العربي -ألمانيا

صفحة 276

2017

[هادي الشيب_ رضوان يحيى -مقدمة في علم السياسة والعالقات الدولية]

قائمة المراجع والمصادر.
المراجع باللغة العربية.
 .1أبررو زيررد  ،أحمررد ( )1980البنرراا االجتمرراعي  :مرردخل لد ارسررة المجتمررع .ج .1القررا رة .الهيئررة المص ررية
العامة للنتاب.
 .2أحمررد أبررو الوفررا ( –)1999جامعررة الرردول العربيررة كمنظمررة دوليررة إقليميررة ،دار النهضررة العربيررة بالقررا رة،
الطبعة األولى.
 .3االصبحي  ،احمد(  .)1999قرااة في تطور الفكر السياسي .ج .1دار البشير .عمان.
 .4االقداحي  ،شام(  . )2010الفلسفة السياسية المعاصرة " رواد الفكر السياسي"  .اإلسكندرية .مؤسسة
شباب الجامعة.
 .5األنصاري ،بن شام(  .)1971السيرة النبوية .ج .1تحقيا مصطفى السرقا وآخررون .دار إحيراا التررال
العربي .بيروت.
 .6بخيل  ،عبد الحميد(  . )1971ظهور اإلسالم وسيادة مبادئ  .القا رة  .مكتبة األنجلو المصرية.
 .7بدوي  ،عبد الرحمن(  . )1954أفالطون .ط . 3القا رة .النهضة المصرية.
 .8بريل ،أو جي  .د .ت .ابن خلدون  .دائرة المعارف اإلسالمية .د.ن.
 .9بريلو  ،مارسيل ،وجورج ليسكي (  .)1986تاريخ األفكار السياسية  .بيروت .األ لية للنشر والتوزيع.
 .10تشارلز باتر وورل(  " )1989الدولة والسلطة في الفكر السياسي العربي  ،في األمة والدولة واالندماج
في الوطن العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،ج،1

 89وما بعد ا.

 .11تطرق إلرى رذا أرسرطو فري مؤلفر الضرخم " نظرام األثينيرين"  ،ترجمرة  .طر حسرين  .ط .2القرا رة .دار
المعارف  .د .ت ،.ص 75وما بعد ا.
 .12تنيرع ،مصباح (  .)1994تطور الفكر السياسي في العصور القديمرة والوسرطى .ط .1بنغازي.منشرورات
جامعة قاريون .
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 .13توشررار ،جرران (  .)1983ترراريخ الفكررر السياسرري .ترجمررة نرراجي الدراوشررة .ج . 1دمشررا .منشررورات و ازرة
الثقافة.
 .14الجابري ،محمد عابد .فكر ابن خلدون  ،العصبية والدولة  ،معالم نظرية خلدونية في التاريخ اإلسالمي
 ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،بيروت ،ط ،1992 ،5ص110
 .15جان توشار ،تاريخ األفكار السياسرية مرن عصرر النهضرة الرى عصرر االنروار ،الجرزا الثراني  ،ترجمرة د.
ناجي دراوش .
 .16جر ررالل شر رررف ،محمر ررد وعل ر رري عبر ررد المعطر رري (  .)1978الفك ر ررر السياسر رري اإلس ر ررالمي .دار الجامع ر ررات
المصرية .اإلسكندرية.
 .17حام ررد ،ربي ررع ،م ررذكرة التحلي ررل السياس رري .)1980(،الق ررا رة ،كلي ررة االقتص رراد والعل رروم السياس ررية ،جامع ررة
القا رة.
 .18حرررب ،جهرراد ،)2000(،تررأثير النظررام االنتخررابي علررى األداا الرقررابي للمجلر

التش رريعي ،سلسررلة تقررارير

قانوني الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ،رام هللا ،فلسطين.
 .19حسن نافعة( ،)1995االمم المتحدة في نصف قرن ،دراسة في تطوير التنظيم الدولي منذ عام .1945
 .20الحكيم  ،مظلة ومحمد مظهر سعيد (  . )1963جمهورية أفالطون  .القا رة .دار المعارف.
 .21خض ررر خض ررر" ،)1996(،م رردخل ال ررى الحري ررات العام ررة وحق رروق االنس رران" ،المؤسس ررة الحديث ررة للنت رراب،
طرابل

– لبنان.

 .22الخنساا  ،سلمى (  . )1988تراريخ الفكرر السياسري فري العصرور القديمرة والوسرطى  .ط .1د.م  .د.
ت.
 .23رايشرراور  ،أدويررن (  . )1989اليابررانيون  .ترجمررة ليلررى الجبررالي  .النويررت .سلسررلة عررالم المعرفررة رقرم
 . 136المجل

الوطني للثقافة والفنون وا داب.

 .24رايموند كيتيل ،العلوم السياسية( الجزا األول)( بغداد مكتبة النهضة  )1963ترجم فاضل زكي محمد.
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 .25ربيررع عبررد العرراطي عبيررد ( ،)2002دور منظمررة الوحرردة اإلفريقيررة و بعر

المنظمررات األخررر فرري فر

المنازعات  ،دار القومية العربية .
 .26ربيع ،حامد عبد هللا (  . )1970أبحال في النظرية السياسية  .القا رة .مكتبة القا رة الحديثة.
 .27رشيد ،فوزي ( ، ) 1983السياسة والدين في العراق القديم في ضوا مقولة السيد الرئي

المناضل صدام

حسين :نظرة في الدين والترال .دار الوطنية للتوزيع واإلعالن .بغداد.
 .28رينولرردز ،أنرردروز ،وآخرررون ،)2005(،أشرركال الررنظم االنتخابيررة ،ترجمررة أيمررن أيرروب ،المؤسسررة الدوليررة
للديمقراطية واالنتخابات.
 .29زكي محمد ،فاضل (  )1976الفكر السياسي العربي اإلسالمي  .دار الحرية .بغداد.
 .30سباين ،جورج ( .)1971تطور الفكر السياسي .ترجمة حسن العروسي  .ط .3القا رة .دار المعارف.
 .31ستوتزال وجيرار( .)1982استطالع الرأي العام ،ترجمة ،منشورات عديدات ،بيروت.
 .32سعيد سراج( ،) 1978الرأي العام :مقومات وأثرع في النظم السياسية المعاصررة( القرا رة :الهيئرة المصررية
العامة للنتاب.
 .33شرقاوي ،سعاد ،)1984(،عبد هللا ناصف ،نظم االنتخابات في العالم ومصر ،دار النهضة ،القا رة.
 .34ش ررقاوي ،سررعاد ،)1994(،عبررد هللا ناصررف ،نظررم االنتخابررات فرري العررالم ومصررر ،الطبعررة الثانيررة ،دار
النهضة ،القا رة.
 .35الشناوي ،محمود (  .)2006الفكر السياسي اإلسالمي فري القررنين الثرامن والتاسرع الهجرريين برين النقرل
والعقل.ط .1القا رة .مركز النتاب للنشر.
 .36شوفاليي  ،جان جا (  .) 1985تاريخ الفكر السياسي من الدولرة إلرى الدولرة القوميرة  .ترجمرة محمرد
عرب صاصيال.ط .1بيروت .المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر.
 .37شوكت اشتي( )2010علم االجتماع السياسي -مقدمات توضيحية .ط .1دار ابعاد ،بيروت ،لبنان.
 .38شيكوني ،أنجلو (د.ن) أفالطون والفضيلة .ترجمة منير سبغيني .دار الجيل .بيروت.
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 .39صررافي ،يوسررف )2009(،تجربررة المجل ر

التشررريعي الفلسررطيني ،مركررز رردف لحقرروق اإلنسرران ،غررزة،

فلسطين.
 .40صالح الدين حسن السيسي( ،)2008النظم والمنظمات اإلقليمية والدولية ،ط ،1القا رة ،دار الفكر.
 .41ضياا الري  ،محمد (  .)1979النظريات السياسية اإلسالمية .دار الترال .د.م.
 .42عبد الحميرد دغبرار ،)2007( ،جامعرة الردول العربيرة والقضرايا المعاصررة ،قررااة فري المواقرف والقر اررات،
ط ،1الجزائر ،دار الخلدونية.
 .43عبررد الحرري  ،عمررر (  . )2001الفكررر السياسرري فرري العصررور القديمررة.ط .1بيررروت .المؤسسررة الجامعيررة
للدراسات والنشر والتوزيع.
 .44عبد الرازق ،سويقات( ،)2010إصرالح النظرام االنتخرابي لترشريد الحكرم فري الج ازئرر ،أطروحرة ماجسرتير
غير منشورة ،جامعة منتوري قسنطينة ،الجزائر.
 .45عبد النريم عو

خليفة ،)2009(،قانون المنظمات الدولية ،مصر ،دار الجامعة الجديدة.

 .46عبررد هللا ربيررع ،حامررد (  )2007مرردخل فرري د ارسررة الت ررال السياسرري اإلسررالمي .مكتبررة الشررروق الدوليررة.
القا رة.
 .47عبررد المعطرري محمررد ،علرري(  .)1998فلسررفة السياسررة بررين الفك ررين اإلسررالمي والغربرري  .القررا رة .دار
المعرفة الجامعية.
 .48عب رردهللا عل رري عب ررو ،)2001(،المنظم ررات الدولي ررة ،األحك ررام العام ررة وا ررم المنظم ررات العالمي ررة واإلقليمي ررة
والمتخصصة ،ط ،1األردن ،دار قنديل.
 .49على عبد القادر ،مذكرة الفكر السياسي في العصور الوسطى ،جامعة القا رة ،د.ن.،
 .50علي يوسف الشكري ،)2012(،المنظمات الدولية ،ط ،1األردن ،دار صفاا.
 .51العليبي  ،فريد(  )2007رؤية ابن رشد السياسية .ط .1مركز دراسات الوحدة العربية .بيروت.
 .52العيلة ،ريا
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 .53غالي ،بطر بطر و محمود خيري عيسى (  . )1995المدخل فري علرم السياسرة  .ط .10القرا رة .
مكتبة األنجلو المصرية.
 .54فاخوري ،حنا وخليل الجر (  )1993تاريخ الفلسفة اإلسالمية .ج .2دار الجليل .بيروت.
 .55فخري ،ماجد (  .)1986ابن رشد  :فيلسوف قرطبة .ط .2المكتبة الشرقية .بيروت.
 .56فرو  ،عمر (  .)1966الفكر العربي .دار العلم للماليين  .بيروت.
 .57فهمرري ،عمررر ،)1991(،االنتخرراب وتررأثيرع فرري الحيرراة السياسررية والحزبيررة ،دار النهضررة العربية،الطبعررة
الثانية.
 .58كاسرربرر ،أرنسررت ( د .ت ) فرري المعرفررة التاريخيررة  .ترجمررة أحمررد حمرردي حمررود  .القررا رة .دار النهضررة
العربية ،ص 3وما بعد ا.
 .59كرم ،يوسف (  .)1970تاريخ الفلسفة اليونانية .ط .5القا رة  .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر.
 .60كم ررال عب ررد العزي ررز ن رراجي ،)2007(،دور المنظم ررات الدولي ررة ف رري تنفي ررذ قر ر اررات التحك رريم ال رردولي ،ط،1
بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.
 .61محمد ط بدوي( ،)1979فلسفة العصور الوسطى ،وكالة المطبوعات ،النويت باالشت ار مرع دار العلرم
بيروت.
 .62محمررد عزيررز شرركري ،وماجرردع حمرروي ،الوسرريط فرري المنظمررات الدوليررة ،النظريررة العامررة التنظرريم العررالمي،
التنظيم اإلقليمي والتنظمي التعاقدي،ط ،5دمشا ،دار النتاب.
 .63محمد عطا ،إفريقيا في طريا الوحدة ،القاىرة :الدار القومية ،د. .ن.
 .64محمود مرشحة ،)2010(،الوجيز في المنظمات الدولية ،حلب ،مديرية النتب والمطبوعات.
 .65محمود مرشحة ،)2010(،الوجيز في المنظمات الدولية،حلب ،مديرة النتب والمطبوعات الجامعية.
 .66مصطفى سالمة حسين )2000(،المنظمات الدولية  ،منشأة المعارف باالسكندرية.
 .67موس رروعة السياس ررة(  .)1983السياس ررة وعل ررم السياس ررة .ج.3ط .1بي ررروت .المؤسس ررة العربي ررة للد ارس ررات
والنشر.
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 .68الموسوعة العربيرة العالميرة(  .)1996العلروم السياسرية .ط .1الريرا

 .مؤسسرة أعمرال الموسروعة للنشرر

والتوزيع.
 .69نصار ،ناصيف (  . )1994الفكر الرواقعي عنرد ابرن خلردون  ،دار الطليعرة للطباعرة والنشرر والتوزيرع ،
بيروت ،ط.3
 .70نظام بركات وآخرون ،مبادئ في علم السياسة( ،)1987دار النرمل ،عمان.
 .71اني خير أبو غضب،)2004(،اطل
 .72الهزايمة ،محمد عو

تاريخ العالم القديم والمعاصر ،عمان ،المكتبة الجامعية.

(  )2007الفكر السياسي العربي اإلسالمي ،دراسة في الجانرب األيردلوجي الجرزا

األول ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان.
 .73الوحي رردي فتح رري التط ررورات الدس ررتورية ف رري فلس ررطين ) الطبع ررة الثاني ررة مط ررابع الهيئ ررة الخيري ررة غر رزة
فلسطين
 .74الوحيرردي ،فتحرري ،)2009(،التطررورات الدسررتورية فرري فلسررطين (،)1917-1995الطبعررة الثانيررة ،مطررابع
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