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مقدمة:
تعد الدولة من أهم المنظمات السياسية الموجودة في المجتمع ،وال يمكن مقارنة أهميتها
وسيادتها بأهمية وسيادة أية منظمة أخرى ،وذلك نظ اًر لسلطتها العليا التي تمارسها مع األفراد
والمنظمات ،ونظ اًر للوظائف المهمة التي تقدمها ألبناء المجتمع ،ومنذ أن بدأ االهتمام بموضوع
الدولة باعتبارها تنظيم سياسي أو سلطة سياسية أو كنظام اقتصادي واداري  ..الخ
وربما نجد ثمة خلط بين مفهومي السلطة والدولة في التداول بين رجال اإلعالم والسياسة
وبعض المفكرين ،على الرغم من أن اإلدراك المعرفي يفترض وضع مساحة لتحديد معايير السلطة،
ومعايير الدولة ،باعتبار أن العالقة بين السلطة والدولة عالقة تركيبية ،فالسلطات الحاكمة قد اتخذت
أشكاالً عدة عبر حركة التاريخ ،وتبنت قيما ومفاهيم قد تعتبر متناقضة ،لكنها في األغلب لم تتبنى
فهما لموقعها في مساحة الزمن ،ومن هنا كانت السلطات الحاكمة تتبدل ،أو تعيش مراحل تغير،
بعضها يطول ،واآلخر يقصر ،وكما انه ال يمكن أن يتم تفسير الدولة بالسلطة ،فالسلطة ال تعني
الدولة بالضرورة ،كما أن الدولة ما كانت أبدا تلك الفكرة المتهافتة التي تفسرها بعض النظريات ضيقة
األفق والتي سعت إلى تبني أفكار غير منهجية في محاولة منها إلرضاء الحاكم ففسرت الدولة
باعتبارها (مساحة من األرض تسكنها مجموعة بشرية وهذه األخيرة يقودها حاكم) ،فهذا التفسير من
التهافت بحيث أنه ال يمكن أن ينطبق على أدنى معايير الدولة .واذا كان األمر كذلك فكل عائلة أو
عشيرة يمكن أن تصبح دولة .وهذا التفسير هو في الحقيقة يجافي ما اتفق عليه المؤرخون وعلماء
السياسة واالجتماع في تفسير مفهوم الدولة.
إن دولنة المجتمع تعني هيمنة الدولة على مختلف أبعاد الوجود االجتماعي ،مما يولد نوعاً
جديداً من االستبداد السياسي نعته توكفيل باالستبداد الناعم .فالسلطة ،هي التي تعمل على تقوية
الدولة أو انهي ارها ،بينما انهيار السلطة ال يعني انهيار الدولة متى ما كانت قوية وقادرة على حماية
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 4

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

نفسها ومكتسباتها ..كما أن بناء السلطة لنفسها ال يعني بناء الدولة ،فقد تنجح السلطة في بناء نفسها
وتحكم قبضتها وتفرض هيمنتها على المجتمع ،ولكنها تفشل في بناء دولة قوية ذات عزة ومنعة
وسؤدد وسيادة.
أما المواطنة فهي مفهوم مشتق من الوطن ،يرتبط في تطبيقاته بالدولة الحديثة ،التي نتجت
عن عصر األنوار األوروبي ،والثورة الصناعية ،والثورات االجتماعية التي شهدتها القارة األوروبية
منذ أواخر القرن الثامن عشر ،وتحديداً مع الثورة الفرنسية عام  .1789فالمعنى كما هو مستخدم
اآلن ،وافد من خارج اإلطار المعرفي العربي.
وتعتمد المواطنة على تكريس الحقوق العامة والحريات الفردية أهمها الحقوق المدنية والسياسية
وحرية الرأي والتعبير ،وعلى المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والشفافية ،وترمي المواطنة إلى عدم
اختزال الوطن في حزب أو قبيلة أو طائفة وأنه ال وجود ألقلية في المجتمع ،بل مواطنون متساوون
ومساهمون في صنع القرار الوطني .وفي ظل دولة المواطنة ،يعيش المنتمون للدولة ،تحت خيمة
الوطن ،يتمتعون بذات الحقوق ،وال يعود للتشكيل الديموغرافي أو االنتماء الديني أو المذهبي أو
القبلي ،أو اإلثني ،قيمة تضفي تمي اًز في الحقوق على اآلخرين .والمواطنة بهذا المفهوم ،تعطي
لالختالف والتنوع شكالً إيجابياً ،يضيف قوة للمجتمع وال يأخذ منها .
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محتويات الكتاب:
مقدمة
الفصل األول :أثر الهويات الفرعية في بناء الدولة الوطنية
المبحث األول :اللغة وأثرها على الهوية الوطنية
المبحث الثاني :الدين وأثره على الهوية الوطنية
المبحث الثالث :المجموعة الساللية كأساس للدولة
المبحث الرابع :الجغرافيا السياسية للهجرة وقضايا الالجئين
المبحث الخامس :الجغرافيا السياسية لألقليات (التركيب اإلثنوغرافي)
الفصل الثاني :الدولة وتجلياتها (األشكال التي ظهرت بها واألبعاد التي ذهبت إليها)
المبحث األول :الدول القوية والقانعة
المبحث الثاني :الدول القوية وغير القانعة
المبحث الثالث :الدول الضعيفة والقانعة
المبحث الرابع :الدولة الضعيفة وغير القانعة
المبحث الخامس :الدولة التابعة Dependent State
أوالً :مفهوم التبعية
ثانياً :أشكال التبعية
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ثالثاً :نظرية التبعية
رابعاً :ظهور مدرسة التبعية
خامساً :الخطوط العريضة لنظرية التبعية
سادساً :موقع الدولة في نظرية التبعية
Failed Stateالمبحث السادس :الدولة الفاشلة
أوالً :مفهوم الدولة الفاشلة
ثانياً :تعريف الدول الفاشلة
ثالثاً :المفاهيم المتشابهة المعبرة عن ظاهرة الدولة الفاشلة
رابعاً :قياس فشل الدولة
خامساً :التهديدات التي تمثلها الدول الفاشلة على األمن الدولي
سادساً :مؤشر الدول الفاشلة لعام 2014
الفصل الثالث :الديمقراطية وتجلياتها (األشكال التي ظهرت بها واألبعاد التي ذهبت إليها)
المبحث األول :الدولة الديمقراطية
أوالً :مفهوم الديمقراطية
ثانياً :المبادئ التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية
ثالثاً :خصائص النظام الديمقراطي
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رابعاً :الديمقراطية واألغلبية:
المبحث الثاني :أشكال الديمقراطية
أوالً :الديمقراطية المباشرة ()Direct democracy
ثانياً :الديمقراطية التمثيلية( النيابية)
ثالثاً :الديمقراطية شبه مباشرة
رابعاً :الديمقراطية التوافقية
خامساً :الديمقراطية الليبرالية
سادساً :الديمقراطية العمالية أو ديكتاتورية البروليتاريا
سابعاً :الديمقراطية التشاورية
ثامناً :الديمقراطية الرقمية
تاسعاً :الديمقراطية التشاركية
الفصل الرابع :الكلِبتوقراطية وتجلياتها (قراءة في أنواع الدول غير الديمقراطية ...وممارستها للسلطة)
المبحث األول :الدكتاتورية Dictatura
المبحث الثاني :التسلطية أو السلطوية
المبحث الثالث :االستبدادية
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الكليَّانية
المبحث الرابع :الشمولية أو ُ
المبحث الخامس :الكوربوراتية

الفصل الخامس :خرائط ما بعد سايكس بيكو ...من التقسيم إلى التفكيك
المبحث األول :فكرة التقسيم بعد سايكس بيكو
المبحث الثاني :خطة أودد يينون ( 1982لبننة العالم اإلسالمي)
المبحث الثالث :خرائط برنارد لويس 1992
المبحث الرابع :خرائط رالف بيترز (حدود الدم " )Blood Bordersالشرق األوسط الكبير" 2006
المبحث الخامس :خريطة أتالنتيك 2008
المبحث السادس :خرائط ما بعد أحداث عام 2011
المبحث السابع :خرائط الدولة  -المدينة
المبحث الثامن :خرائط داعش وما بعد داعش
المبحث التاسع :الدعم التركي لتنظيم "داعش"
الفصل السادس :تفكيك السلطة (دراسة في السلطة ومصادرها وتجلياتها)
المبحث األول :مفهوم السلطة
المبحث الثاني :خواص السلطة
المبحث الثالث :مصادر السلطة
المبحث الرابع :المصادر الجديدة للسلطة
المبحث الخامس :سلطة الدولة وسلطة الحاكم
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المبحث السادس :انحالل السلطة (األناركية)
الفصل السابع :في تصنيف األقاليم السياسية
المبحث األول :العوالم الثالثة أثناء الحرب الباردة
المبحث الثاني :أنواع الدولة من حيث السيادة
المطلب األول :الدول كاملة السيادة
أوالً :الدول القومية ( الدول الموحدة)
ثانياً :الدول االتحادية أو التعاهدية
المطلب الثاني :األقاليم التابعة ( ناقصة السيادة)
أ -الدول التابعة
ب-الدول المحمية
 -1الحماية الدولية ( االتفاقية)
-2الحماية االستعمارية
ج -الدول الموضوعة تحت االنتداب
د -الدول المشمولة بالوصاية
هـ -الدول الموضوعة في حالة حياد دائم
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و -الدول المرتبطة بمعاهدات أو اتفاقيات غير متكافئة
المبحث الثالث :المناطق السياسية الخاصة
المطلب األول :المناطق الحرة
أوالً :أنواع المناطق الحرة
ثانياً :الفوائد المترتبة على المناطق الحرة
ثالثاً :شروط نجاح المنطقة الحرة
رابعاً :المآخذ على المنطقة الحرة
خامساً :الفقراء والمناطق الحرة
سادساً :المناطق الحرة الحضرية
المطلب الثاني :المناطق المدولة
المطلب الثالث :مناطق اإلدارة المشتركة (الكوندومنيوم)

الفصل الثامن :االستقرار السياسي  ...معاييره ومؤشراته
المبحث األول :االستقرار السياسي
أوالً :مفهوم االستقرار السياسي
ثانياً :مؤشرات االستقرار السياسي
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المبحث الثاني :عدم االستقرار السياسي
أوالً :مفهوم عدم االستقرار السياسي
ثانياً :مؤشرات عدم االستقرار السياسي

الفصل التاسع :المواطنة ما بين الدولة الدينية والدولة المدنية (قراءة في العالقة بين السلطة
والمجتمع)
المبحث األول :مفهوم الدولة الدينية
أوالً :نظريات الدولة الثيوقراطية
ثانياً :العوامل التي أدت ألفول نجم الدولة الثيوقراطية
المبحث الثاني :مفهوم الدولة المدنية
المبحث الثالث :الدولة المدنية والحداثة
ثانياً :الدولة المدنية والدين
أوالً :مفهوم الحداثة السياسية
ثانياً :مسيرة الحداثة السياسية وتجلياتها
ثالثاً :عالقة الحداثة السياسية بالديمقراطية
رابعاً :الطابع اإلشكالي لعالقة الحداثة السياسية بالديمقراطية
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المبحث الرابع :الدولة المدنية وثقافة المواطنة
المبحث الخامس :مفهوم المجال العام
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أثر الهويات الفرعية في بناء الدولة الوطنية
أهم القضايا التّي القت اهتمام العديد من المفكرين والسياسيين في ظل
تعد مسألة الهوية من ّ
فشل بعض الدول والنخب السياسية في التوليف بين الهويات وتشكيل ما يعرف بالتعايش الهوياتي،
خاصة في دول العالم الثالث.1
ففي أي إقليم نجد مجموعة من األفراد يسكنون ويمثلون صفات عددية (العدد ،الكثافة،
الحركية ،النمو الديمغرافي) ،وصفات أو ميزات نوعية (اللغة ،الدين ،الثقافة ،مستوى المعيشة) فكلمة
فضاء اجتماعي ثقافي تعني خصيصاً الميزات النوعية للشعوب .ولهذا قد نجد في إقليم واحد شعب
داخل حدود دولة واحدة .ولكن تفرق بينه حدود اجتماعية وثقافية تعطينا في األخير عدة شعوب
داخل إقليم واحد.
ونشير إلى أن هذه الفضاءات لم يشر إليها راتزل في كتاباته وانما اهتم فقط بالدولة ،لكنها
أصبحت اليوم من صميم موضوعات الجغرافية السياسية ،خاصة بعد طرح مقاربة صامويل هنتنغتون
سنة  1997في ما يسمى ب"صدام الحضارات.
وأول من تبنى دراسة هذه الفضاءات االجتماعية الثقافية هو كنافو Cnafouعام 1997
من خالل مقاربة ديمغرافية ،في حين نجد معظم الجغرافيين والدراسات البشرية منذ سنين ال تهتم إال
بالصفات العددية لهذه الفضاءات ألنها أكثر استخدام وأسهل ،وهذه الفضاءات قد نجدها في شكل
مهني كالنقابات واتحادات العمال ،الفالحين ...الخ .وقد نجدها في شكل ديني من خالل وجود معتقد
واحد كمسلم ،مسيحي وبوذي...الخ ،وقد نجدها في شكل أيديولوجي كاشتراكي ،شيوعي أو

1

 -جارش عادل  +العيفاوي جمال" ،النزاع اإلثني في ظل وجود أزمة التعددية االختالف األكاديمي بين المفكرين"،

المركز الديمقراطي العربي ،على الرابط:

http://democraticac.de/?p=2346
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دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

رأسمالي...الخ .2وحتى في شكل فكري إعالمي ،مثل ما يوجد اآلن من فضاءات للتواصل
االجتماعي كالفيسبوك ،التويتر...الخ.3
وقد أعد تيفي وسميث فرضيات حول الدولة واألمة تصلح للتحليل والقياس ،وهي:4
 .1يتألف العالم من فسيفساء من األمم.
 .2يتوقف النظام واالستقرار في المنظومة العالمية على التفاعل الحر لهذه األمم.
 .3األمم هي الوحدات الطبيعية للتعبير عن المجتمعات.
 .4تتمتع كل أمة بثقافتها الخاصة القائمة على نسب وتاريخ مشترك.
 .5كل أمة تحتاج إلى دولتها السيادية التي تعبر من خاللها عن ثقافتها.
 .6تتمتع األمم (وليس الدول) بالحق المطلق في أرضها أو وطنها.
 .7البد لكل إنسان فرد أن ينتمي إلى أمة.
 .8الوالء األول لكل إنسان فرد إلى أمته.
 .9ال حرية حقيقية لإلنسان الفرد إال من خالل أمته.
وتعمل الدولة -األمة في جوهرها على تزويد مواطنيها وقومها بالمتطلبات األساسية التي
تؤكد لهم هويتهم المكانية -الزمانية وتحدد لنا األبعاد الزمانية والمكانية التي تنتمي إليها.
وقد ترتب على التقدم الكبير في تقنيات االتصاالت ،وخاص ًة الفضائيات ،تحطم الحواجز
افية والحدود السياسية أمام الوارد الثقافي من خارج البالد ،ولم يعد أمام الدول التي تحرص على
الجغر ّ
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- Rosière )Stéphane( : Géographie politique et Géopolitique 2eme édition, Paris, Ellipses Edition

Marketing S.A, 2007.p 76.
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 -شاهر إسماعيل الشاهر ،عـلــم الـدولـة :دراسة في الجغرافية السياسية ،عمان :دار االعصار العلمي ،2018 ،ص

.92
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 -ذبيتر تيلور وكولن فلنت ،الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر ،ترجمة :عبد السالم رضوان واسحق عبيد ،ط،1

 ،2002الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.
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الحفاظ على هويتها الثقافية إال أن تتقدم في العلم لتقديم بديل ثقافي أرقى ،أو لسد منافذ االقتحام
الثقافي واإلعالمي الخارجي غير المرغوب فيه.5
المبحث األول :اللغة وأثرها على الهوية الوطنية:
تعد اللغة أحد أهم العناصر التي تدرسها الجغرافيا بشكل عام ,والجغرافيا السياسية على وجه
الخصوص ،فهي عنصر من عناصر توحيد الشعوب ،وتسهم في نقل األفكار ،ووسيلة للتفاهم بين
الشعوب.
والتجانس اللغوي بين سكان الدولة من أهم عوامل توحيدهم .بينما االختالف اللغوي غالباً ما
يؤدي إلى التفرقة بينهم .ويتحدث سكان العالم اليوم بما يقرب من ثالثة آالف لغة ،بعضها يتكلم بها
مئات الماليين من البشر كالصينية واالنكليزية ،وبعضها يتحدث بها جماعات قليلة محدودة كلغات
قبائل األمازون في أمريكا الجنوبية وقبائل نيو غينيا وأجزاء من آسيا. 6
فاللغة الواحدة تساعد على:
 -1اندماج الشعوب.
 -2ترابطها ثقافياً وفكرياً واجتماعياً.
والدولة التي يتحدث شعبها لغة واحدة ينصهر في بوتقة ثقافية واحدة ,أما الشعوب التي تتحدث
أكثر من لغة في الدولة الواحدة فإن اللغة قد تكون أحد عوامل االنفصال في الدولة.

5

 -ماهر حمدي عيش ،الجغرافية السياسية ،شبين الكوم :دار الوثائق ،2005 ،ص .105
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 -عبد هللا عطوي ،الدولة والمشكالت الدولية :دراسة في الجغرافية السياسية ،بيروت :مؤسسة عز الدين للطباعة

والنشر ،1994 ،ص .178
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وتعد اللغة من أهم مقومات الدولة واألمة والقوميات ،ووسيلة للتخاطب والتعبير .ويعد تنوع
اللغات عبئاً على الدولة ،من حيث عدد المتكلمين بها واصرار كل قومية في الدولة الواحدة على
اتخاذ لغتها لغة رسمية للدولة ،وقد يؤدي اختالف اللغة إلى انفصال جزء من الدولة عن الدولة األم.
وتضم قارة أفريقيا مجموعات لغوية تتراوح ما بين  1000 -700لغة ولهجة ،إال أن توزيع
اللغات في قارة أفريقيا يمتاز بالتعقيد الشديد لعدة أسباب ،منها: 7
أ -تعرضها لالستعمار الغربي الذي فرض عليها لغاته.
ب -التركيب اللغوي المعقد للقبائل االفريقية.
ج -تأخر التعليم في معظم الدول االفريقية.
وينقسم العالم إلى عدة مجموعات لغوية رئيسة ،وتنقسم كل مجموعة لغوية رئيسة إلى
مجموعات لغوية فرعية ،ولكل دولة لغة رسمية خاصة بشعبها ,ويمكن أن توجد أكثر من لغة رسمية
للدولة الواحدة مثل :سويس ار أو بلجيكا أو كندا.
وتختلف معاناة دول العالم فيما يتعلق باللغة ،فالدول التي تتصف بعدد سكان كبير مثل
الصين وروسيا والهند وباكستان ونيجيريا واندونيسيا تعاني من مشكالت لغوية معقدة ,بينما هناك
دول ال تعاني من هذه المشكالت مثل :اليابان وألمانيا وفرنسا واسبانيا.
وفي ضوء ما تقدم يمكن تصنيف لغات العالم إلى أربع مجموعات: 8
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- Main Currents of Western Thought: Readings in Western Europe Intellectual History from the Middle
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 -فتحي محمد أبو عيانة ،دراسات في الجغرافية البشرية ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية ،2000 ،ص.94

Ages to the Present. New Haven: Yale University Press .
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 -1لغات تتكلمها عدة دول :مثل االنكليزية واالسبانية والفرنسية والبرتغالية واأللمانية والعربية.
 -2لغات تستخدم في دولة واحدة فقط :مثل البولندية واليابانية واأليسلندية.
3بعض الدول تسود فيها عدة لغات :مثل الهند وسويس ار وبلجيكا. -4بعض اللغات توجد في دولتين أو أكثر :مثل الكردية في مناطق األكراد في سورية والعراق
وتركيا وايران ،والباسك في إسبانيا وفرنسا.
المبحث الثاني :الدين وأثره على الهوية الوطنية:
ال تقل أهمية التجانس الديني عن غيرها من عوامل التجانس السكاني للدولة .ويعد الدين
عنص اًر رئيساً في تكوين الدولة ونشأتها وقوتها السياسية ،وهو من العوامل المؤثرة في الجغرافيا
السياسية للدولة.
ولم يكن الدين عامالً موحداً لنشأة الدولة ،فالدولة العثمانية كانت تمثل الخالفة اإلسالمية،
لكنها كانت تحكم رعايا مسيحيين ويهوداً ،وال شك أن بعض الدول حاولت أن تجعل الوحدة الدينية
سائدة داخل حدودها كنوع من تدعيم السلطة ،لكن ذلك لم يكن تاماً وال ناجحاً ،ففي العصور
الوسطى حاولت بعض دول أوروبا أن تكون موحدة دينياً أمام موجة اإلصالح الديني وظهور
البروتستانتية ،لكن كان ع لى هذه الدول في النهاية أن تتقبل وجود عدة أديان ومذاهب كما هو الحال
في سويسرا .وخالصة القول أن اإلمبراطوريات التاريخية الكبرى (الرومانية – العثمانية – العربية –
النمسا والمجر) كانت تضم داخل حدودها متجمعات مختلفة ساللية ولغوية ودينية.9
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والدين عامل هام في بناء المجتمع ,إال أنه في المجتمعات الغربية ليس عامالً حاسماً في
تكوين القومية ,بل ربما كانت اللغة أعمق أث اًر في التمييز بين الشعوب ،وتكوين القوميات من الدين.
ينتثر العديد من الديانات والمعتقدات في جميع أنحاء العالم والتي تختلف من حيث طبيعتها
وعدد اتباعها ,فه ناك بعض الديانات التي تنتشر في جميع أنحاء العالم من حيث تواجد أتباعها في
معظم دول العالم ومن هذه الديانات:
 -1المسيحية .ب -االسالم .ج -البوذية.
وتنقسم هذه الديانات إلى عدد من المذاهب ،فعلى سبيل المثال ينقسم الدين االسالمي إلى قسمين
رئيسين هما ( :السنة والشيعة ،واللذين ينقسمان بدورهما إلى عدة مذاهب فرعية أخرى) ،والمسيحية
تنقسم :إلى البروتستانت والكاثوليك.
وهناك أديان توجد في مجتمع واحد أو دولة واحدة ،مثل :الكونفوشيوسية في الصين .والشنتو في
اليابان ،والهندوسية في الهند.
ويلعب الدين دو اًر مهماً في نشأة الدولة ،وذلك من خالل العالقة بين المؤسسات الدينية من
جهة والدولة التي تمارس دورها في حماية الدين ورجاله من جهة أخرى .إال أن هذه العالقة تعرضت
للتغيير في الوقت الراهن فقد اتجهت بعض الدول حديثاً نحو فصل الدين عن الدولة ،أو ما يعرف
بالدولة العلمانية والتي يقصد بها :إلغاء اعتراف الدولة بالدين أو األديان على أساس أن هذا اإللغاء
يخلق تعاوناً وتسامحاً بين األديان.
وقد يؤدي ظهور أنظمة دينية جديدة إلى خلق مجتمع جديد أو أقلية قومية جديدة ،وقد يؤدي
ظهور عوامل غير مواتية في ثقافتين دينيتين إلى حدوث انفصال في الدولة ،وقد يتطور األمر إلى
حدوث منازعات ،مثال ذلك النزاع في سيريالنكا الذي يرجع في األساس إلى فروق دينية بين األكثرية
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الشنهاليزية واألقلية التاميلية .ومثال ذلك أيضاً انفصال بلجيكا عن هولندا عام  1830والذي يرجع
إلى رغبة سكان بلجيكا الكاثوليك باالنفصال عن هولندا الكالفينية.11 10
وقد تختلف دول العالم من حيث تركيبها الديني والعقائدي ،فهناك دول أدى اختالف أديان
سكانها إلى انقسام الدولة على نفسها ،ومن أمثلة ذلك شبه القارة الهندية التي انقسمت إلى دولتين
هما الهند وباكستان ،وتضم شبه القارة الهندية حالياً ثالث دول ،هي ( :الهند  -باكستان -
بنجالدش).
 ايرلندا التي انقسمت إلى دولتين :أحدهما مسيحية كاثوليكية واألخرى مسيحية بروتستانتية.ومن أمثلة الدول التي تتميز بالتجانس الديني ( :الدول اإلسكندنافية البروتستانتية  -دول
أمريكا الجنوبية الكاثوليكية).
وتأثير الدين كعامل مؤثر في الجغرافيا السياسية بدأ يخف في بعض الدول نتيجة لزيادة
النزعة العلمانية في هذه الدول ،وظهور العوامل السياسية واالقتصادية األخرى إال أنه يمكن اعتبار
الدين عامل اساسي في نشأة الدول ،ومثال ذلك ( :الجمهورية االسالمية االيرانية وباكستان) .
وتختلف الدول من حيث توزيع األديان ،فهناك دول يسود فيها دين واحد مثل المملكة العربية
السعودية وبعض الدول العربية ,ودول تتعدد فيها االديان والمذاهب ،مثل :الواليات المتحدة والعراق,
كما يوجد في الدولة الواحدة عدد من العقائد والمذاهب ،مثل :الواليات المتحدة واالتحاد السوفيتي.
ودول أخرى بها أقليات دينية مثل العراق والكويت.

الكالڤينية (والمعروفة أيضاً بالالهوت المصلح) ،هي مذهب مسيحي بروتستانتي يعزى تأسيسه للمصلح
- 10
ّ
الفرنسي جون كالفن ،وكان هذا األخير قد وضع بين عامي 1536م و 1559م مؤّلفه (مبادئ اإليمان المسيحي)،
والذي يعده الكثيرون من أهم ما كتب في الحركة البروتستانتية.
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- Weber, Max "The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism" (Penguin Books, 2002) trans lated by
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وكما يعمل الدين على نشأة الدولة فإنه يعمل على تفككها ،ومن االمثلة الصارخة على دور
الدين كعامل لتفكك الدولة يوغوسالفيا السابقة ،حيث أدى انقسام االمبراطورية الرومانية خالل القرن
الخامس الميالدي بين الكاثوليك في الغرب واالرثوذوكس في الشرق حيث كان خط الحدود الذي يمر
بين جزئي االمبراطورية يقسم يوغوسالفيا إلى قسمين ،وال يقتصر األمر على الدين فقط ،بل تعد
اللغة عامالً لتفكك الدولة ,ففي يوغوسالفيا السابقة كان الصرب الذين يدينون باألرثوذوكسية يتكلمون
اللغة السيريليكية بينما كان الكروات والسلوفينيين يدينون بالكاثوليكية ويستخدمون اللغة الالتينية ,بينما
كان البوسنيون يدينون باإلسالم الذي تحولوا إليه في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميالديين
على يد األتراك العثمانيين.
وخالصة القول :تنقسم الدول من حيث الدين ،إلى:
 -1دول يسود فيها دين واحد :مثل معظم الدول العربية واالسالمية ,اسبانيا ,البرتغال ,إيطاليا ,فرنسا
( دول مسيحية كاثوليكية) ,السويد النرويج ,فنلندا ( دول مسيحية بروتستانية).
 -2دول يهيمن فيها دين على دين آخر مثال ذلك :الواليات المتحدة.
 -3دول تتعدد فيها األديان ,ومن أمثلتها :كندا ,سويسرا ,العراق ,الهند.
خريطة األديان في العالم:
أصدرت مؤسسة «بيو» األمريكية ألبحادث األديان والحياة العامة ،دراسة بعنوان" :المشهد
الديني العالمي :تقرير عن حجم وتوزيع المجموعات الدينية في العالم اعتبا اًر من سنة  ."2010وقد
شملت الدراسة  230بلداً واقليماً ،وأكدت أن العالم ال يزال ينزع نحو التدين ،إذ يعتنق  % 84من
سكان المعمور األديان السماوية ،أو ينتسبون إلى األديان التي ابتكرها البشر على كثرتها ،أو
يعتقدون بشيء ما ،أي حوالي  5.8مليار شخص من أصل  6.9يسكنون العالم .بينما يعيش 16.3
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 1.1( %مليار شخص) إما ملحدون أو ال قدريون ،غير أن الملفت في نتائج الدراسة ،أن العالم
العربي األكثر إيماناً ،فال تتجاوز نسبة الال دينيين سوى  % 0.2من إجمالي عددهم في العالم ،وال
يتعدى عددهم مليونين ومائة ألف شخص ،ومقارنة مع التعداد السكاني لمجمل الدول العربية فهم
يشكلون  % 0.6من السكان التي تبلغ  341مليون و 20ألف شخص.12
وصنف «بيو» العالم إلى ثماني مجموعات دينية؛ تعد المسيحية المجموعة الدينية األولى
نظ اًر النتماء  % 31.5إليها ،واإلسالم ثاني المجموعات يعتنقه  ،% 23.2ويعد اليهود أقل
المجموعات الدينية على اإلطالق بنسبة ال تتعدى  ،% 0.2بينما يشكل الهندوس والبوذيون الذين
يتركزون في «مهد» هذه الديانات بدول محددة بآسيا والمحيط الهادئ نسبة  15و% 7على التوالي.
في حين ما يزال حوالي  % 6من سكان المعمور يعتنقون الديانات الشعبية «البائدة» ،وتشمل
األديان التقليدية الصينية واإلفريقية التي مارسها األفارقة قبل مجيء المسيحية واإلسالم (مثل
السانتريا ،أمباندا ،فودو ،وغيرها) ،وأديان سكان أستراليا وأمريكا األصليين (دين أزتيك ،ودين اإلنكا
والمايا).
وبخالف باقي األديان األخرى ،فاإلسالم وحده الديانة المتوسعة جغرافيا؛ فالدراسة أبرزت ،أن
 % 73من المسلمين يعيشون أغلبية ،وذلك في  49بلداً بما فيها  19من أصل  20بلداً في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،وأزيد من ربع المسلمين يعيشون في باقي دول العالم على شكل «أقلية»،
حيث ال تكاد تجد منطقة ،كما تظهر البيانات ،ال تعرف حضو اًر للمسلمين .وبالمقابل ،أكدت الدراسة
األمريكية ،انحصار «التبشير» خالل السنتين الماضيتين ،وعدم وجود المسيحيين على غرار
الهندوس والبوذيين إال كأغلبية.
 - 12محمد كريم بو خصاص ،خريطة األديان في العالم ..نصفه يعتنق الديانات السماوية وربعه "وثني" وثمنه "ال
ديني" ،تاري خ  ،2012/12/24عىل الرابطhttp://www.maghress.com/agadir24/34099 :
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ومن المعطيات المثيرة التي تكشفها الدراسة ،أن متوسط عمر المسلمين ال يتجاوز  23سنة،
وهي األقل مقارنة مع كل األديان األخرى السماوية وغير السماوية ،إذ تعد كل المجموعات الدينية
األخرى باستثناء الهندوس من كبار السن ،حيث يبلغ متوسط عمر المسيحيين  30سنة ويتجاوز
متوسط عمر اليهود  36سنة ،كما أن متوسط عمر المسلمين أصغر من متوسط عمر سكان العالم
الذي هو  28سنة؛ وهذا األمر يؤكد توسع المسلمين بشكل أكبر في المستقبل على اعتبار أن غالبية
معتنقيه من الشباب.13
«الديانات الشعبية» ..ما يزال يعتنقها  % 6من سكان العالم!
 405مليون شخص عبر العالم يعتنق «أدياناً شعبية» ،والمقصود بها حسب الدراسة
الممارسات المحلية التي يلجأ إليها الناس إلشباع رغباتهم الروحية ،وتشمل األديان التقليدية الصينية
واإلفريقية التي مارسها األفارقة قبل مجيء المسيحية واإلسالم (مثل السانتريا ،أمباندا ،فودو،
وغيرها) ،وأديان سكان أستراليا وأمريكا األصليين (دين أزتيك ،ودين اإلنكا والمايا) ،وأوضحت
الدراسة ،أن  % 6من سكان العالم يعتنق هذه الممارسات «البالية» والضاربة جذورها في أعماق
التاريخ .غير أن معتنقي هذه األديان ينحصرون بنسبة  90في المائة في دول بعينها بآسيا (حوالي
 365مليون نسمة) ،والبقية تتوزع على دول مختلفة بإفريقيا جنوب الصحراء بنسبة  6.6في المائة
وفي األمريكيتين بنسبة  .% 3وتشير البيانات أن معتنقي هذه األديان يتركزون أساساً في عشر دول
بآسيا وافريقيا جنوب الصحراء بنسبة  ،% 91وفي مقدمتها الصين التي ينتمي إليها  % 22من
سكان البلد (حوالي  294مليون نسمة) ويشكلون لوحدهم نحو  % 73من عددهم اإلجمالي في
أنحاء العالم ،وأيضاً يعتنق هذه األديان  % 45من سكان الفيتنام والتايوان على التوالي ،ونحو 33
 - 13ياسر المختوم ،وقفات مع دراسة "بيو" حول "خريطة األديان في العالم" ،تاريخ  ،2013/3/25على الرابط:
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?id=217
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 %من مواطني دولة جنوب السودان التي استقلت عن الخرطوم ،فضالً عن بضع ماليين متمركزة
في كل من بوكينافاسو ونيجريا بإفريقيا والهند وكوريا الشمالية وبرورما ميانمار بآسيا والب ارزيل بأمريكا
الالتينية.14
ويشكل الال دينيون (إما ملحدون أو ال أدريون) ثالث أكبر المجموعات في العالم بعد
المسيحية واإلسالم؛ إذ كشفت الدراسة ،عدم انتساب ( % 16.3حوالي مليار و 100ألف شخص)
إلى األديان سواء السماوية أو التي ابتكرها البشر.
بيانات الدراسة ،أظهرت أن حوالي  % 52من الال دينيين في العالم يتركزون في دولة واحدة
تعد أهم قالع الشيوعية؛ وهي الصين التي ينتمي  % 62من مواطنيها إلى هذه المجموعة الدينية،
وحكمها ماو تسي تونغ أحد قادة الشيوعية فك اًر وممارسة ثالثين عاماً .وأبرزت أن غير المنتسبين
دينياً يشكلون أغلبية في ست دول قاسمها المشترك تاريخها الشيوعي ،فإلى جانب الصين ال يعتنق
 % 76من مواطني جمهورية التشيك أياً من األديان ،وال ينتسب % 71من سكان كوريا الشمالية
إلى أي مجموعة دينية ،وال ينتمي % 59من سكان إستونيا بشرق أوروبا إلى األديان السماوية
والوثنية ،وال يؤمن  % 57من مواطني دولتي اليابان وهونغ كونغ بما جاءت به األديان وتدعو إليه.
وعلى المستوى الكمي ،يتركز  % 86من إجمالي منتسبي هذه المجموعة الدينية في عشر دول،
تبنت غالبيتها الشيوعية باستثناء فرنسا وألمانيا التي ال يدين ربع سكانها بأي دين ،والواليات المتحدة
األمريكية التي ال يعتنق  1من كل  8مواطنين األديان.
الال دينيون ال وجود لهم في العالم العربي إال بنسبة ال تكاد تذكر ،فالدراسة بينت أنهم يشكلون 0.6
 %فقط من سكان العالم العربي ،ويقدر عددهم في الشرق األوسط وشمال إفريقيا بمليونين و100
ألف شخص من إجمالي السكان الذي يزيد عن  341مليون نسمة.15
 - 14محمد كريم بو خصاص ،مرجع سابق.
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ومن بين المعطيات المثيرة التي تشير إليها الدراسة ،أن خريطة األديان ما يزال يؤثثها وجود
الديانتين الهندوسية والبوذية التي ابتكرها البشر بنفس القوة العددية ،فمعتنقي الديانتين يقتربون من
عدد المسلمين عبر العالم ،إذ يشكلون  % 22موزعة بين  % 15من الهندوس و % 7من البوذيون.
إال أن أهم خاصية تميز الديانتين على حد سواء هو تركزها في مهدها بدول آسيا بنسبة .% 99
ووفقاً للبيانات الحسابية ،فإن الغالبية الساحقة من الهندوس (نحو  % 94من عددهم
اإلجمالي) يعيشون بالهند التي يشكلون بها أزيد من ثالثة أرباع سكان البلد ،فيما تستقر نسبة % 6
األخرى بدول أخرى مثل النيبال والبنغالدش واندونيسيا وباكستان وسيريالنكا وماليزيا وبورما ،مع
وجود أقلية من معتنقي هذه الديانة بالواليات المتحدة األمريكية (مليون و 790شخص) وبريطانيا
( 800ألف شخص).
وعلى غرار ذلك ،يعيش غالبية البوذيون بدول آسيا والمحيط الهادئ ،حيث يتمركز النصف
األول بدولة الصين لوحدها ،والنصف الثاني يتوزعون على التايالند واليابان وبورما وسيريالنكا
والفيتنام وكمبوديا وكوريا الشمالية والهند وماليزيا على التوالي.
المبحث الثالث :المجموعة الساللية كأساس للدولة
الوحدة اإلثنية قد تشجع على والدة دولة ،مثل المجر أو بلغاريا أو تايالند ،لكن دوالً عديدة
تتكون من عدة شعوب وسالالت مثل الواليات المتحدة والب ارزيل ،حيث نجد كافة سالالت العالم
متمثلة في مواطني هاتين الدولتين .كذلك لوحظ أن الدولة حينما تنشأ وتنمو تحاول أن توجد لنفسها
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طابعاً إثنياً أو ساللياً بصورة مصطنعة ،وأكبر دليل هو ألمانيا النازية التي ادعت لنفسها ساللة آرية
نقية بعد أن كانت ألمانيا قد توحدت في دولة مركزية واحدة منذ .١٨٧٠16
وتنقسم المجموعة الساللية إلى اآلتي:
أ -الجنسية :ويقصد بها الشعور بالوالء نحو دولة معينة ،أو هي الصفة القانونية لفرد من أفراد أي
شعب.
ب -الساللة :الساللة جماعة من البشر يتصفون بصفات جسمانية معينة تميزهم عن غيرهم من
المجموعات ،ويقصد بها الساللة العرقية التي ينتمي إليها الفرد أو الشعب ,وقد تعرضت السالالت
البشرية إلى االختالط الشديد ،بحيث يندر وجود ساللة نقية في العالم.
وينقسم سكان العالم إلى سالالت رئيسة ،وهي:
 -1الساللة القوقازية.
 -2الساللة المغولية.
 -3الساللة الزنجية.
وتلعب الساللة دو اًر مهماً في الجغرافية السياسية ،من خالل تحديد قوة الدولة أو ضعفها ،وذلك
من خالل انسجام السالالت أو تنافرها داخل الدولة الواحدة ،ومن أمثلة ذلك مشكلة الزنوج في
الواليات المتحدة ،أو سياسة الفصل العنصري في جنوب افريقيا سابقاً.17
ويؤدي التباين في السالالت في الدولة إلى ظهور التمييز العنصري بين أفراد الشعب ,فعلى
سبيل المثال :تمنع استراليا هجرة الملونين إليها ،باستثناء العنصر األبيض ،والذي يمثله األوربيون.
16

 -محمد رياض ،األصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا ،مرجع سابق ،ص.98-94

17
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وجنوب افريقيا التي كانت تتبنى سياسة الفصل العنصري قبل إلغائه ،وكذلك اسرائيل التي تنتهج
سياسة الفصل العنصري والتي تتكون من خليط من الشعوب وتقدم امتيازات لليهود الغربيين على
اليهود الشرقيين ،كما تفرق في المعاملة ما بين العرب واإلسرائيليين ،ويؤدي التباين العرقي
واالثنوغرافي في الدولة إلى التفكك وضعف القوة السياسية في الدولة.
التركيب الديموغرافي للسكان:
يقصد بالتركيب الديموغرافي للسكان دراسة الخصائص العمرية والنوعية والحضرية والثقافية
للسكان.
فمثالً تدرس الجغرافية السياسية التركيب العمري للسكان الذي ينعكس على قوة العمل االقتصادي
وبالتالي ينعكس على قوة الدولة ،ومثال ذلك انخفاض نسبة السكان العاملين في الدول النامية الذي
يؤدي إلى تزايد العبء على القوة العاملة وضعف التقدم االقتصادي.
ومن العوامل التي تؤدي إلى تغيير التركيب الديموغرافي للسكان الحروب وما ينجم عنها من
هجرات قسرية للسكان.
كما تهتم الجغرافيا السياسية للدولة بتوزيع السكان ،وتحليل هذا التوزيع نظ اًر ألن السكان ال يتوزعون
بصورة منتظمة ،ومن المقاييس التي تستخدم لدراسة توزيع السكان:
 -1الكثافة الحسابية :الكثافة السكانية تساوي عدد سكان الدولة  /إجمالي مساحة الدولة.
وذلك لتحديد العالقة بين عدد السكان ومساحة الدولة ,وال تعبر هذه المعادلة عن الوضع
الحقيقي للكثافة السكانية لسكان الدولة وتستخدم معادلة أخرى ،وهي:
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 -2الكثافة الفيزيولوجية :وتستخدم لتحديد الكثافة السكانية لفئة معينة من سكان الدولة .مثال ذلك
الكثافة السكانية للدولة في القطاع الزراعي على النحو اآلتي:
الكثافة الفيزيولوجية تساوي عدد سكان الدولة  /مساحة االراضي الزراعية في الدولة.
 -3الكثافة االقتصادية ( الدخل القومي ) :حيث يتم من خاللها تحديد نصيب الفرد من اجمالي
الدخل القومي للدولة.
المبحث الرابع :الجغرافيا السياسية للهجرة وقضايا الالجئين:
تعرف الهجرة بأنها انتقال األفراد من مكان إلى آخر لالستقرار فيه ،بصفة دائمة أو مؤقتة.
وتعد الهجرة ظاهرة جغرافية سياسية بشرية اقتصادية اجتماعية ,ويرجع نشوء ظاهرة الهجرة إلى عدد
من العوامل ،منها:
 -1عوامل اقتصادية :مثل البحث عن موارد الرزق أو الهرب من المجاعات.
 -2عوامل سياسية :مثل الحروب واللجوء السياسي.
 -3عوامل اجتماعية :مثل ازدحام السكان والتنافس على الثروات.
 -4عوامل دينية :مثل االضطهاد الديني.
 -5أو تلك العوامل مجتمعة ،وعادة ما يكون غالبية المهاجرين من فئة السكان النشيطين من الشباب
والفنيين.
وقد تؤدي الهجرة إلى خلق مشكلة استنزاف العقول والموارد المالية والخبرات من الدولة ،مما
يؤدي إلى ضعف قوتها.
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وعادة ما يتوجه المهاجرون إلى البحث عن بالد آمنه ،وتؤثر الهجرة على السكان بعدة
مظاهر منها:
 -1ادخال تعديالت ساللية وفسيولوجية على الجماعات المهاجرة وذلك من خالل التزاوج.
 -2تؤدي إلى تغيير الشخصية للمهاجرين ،وذلك من خالل التعديالت التي تط أر على األنماط
الثقافية للمهاجرين.
 -3إدخال تعديالت على اللغة بين المهاجرين والسكان األصليين للمنطقة.
ولقد شهد العالم هجرات بشرية ضخمة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ،ومن أمثلتها نتيجة
لتقسيم شبه القارة الهندية بين الهندوس والمسلمين إلى دولتين مستقلتين ( هجرة نحو  6.6مليون
مسلم إلى باكستان) ,ونحو  5.4مليون هندوسي ومن السيخ إلى الهند .وهجرة مئات اآلالف من
اليهود إلى فلسطين مع مطلع القرن العشرين ,والهجرة البشرية بالمقابل لنحو  720ألف فلسطيني،
الذين يعدون أصحاب األرض الشرعيين إلى الدول العربية المجاورة.
كما شهد االتحاد اليوغوسالفي سابقاً ،هجرة قسرية صاحبها الكثير من العنف بين
المجموعات العرقية المختلفة التي كان يتكون منها االتحاد اليوغوسالفي ،وتفككه إلى عدة دول قامت
على أساس عرقي وديني نتيجة للهجرة القسرية ,كما شهدت قارة آسيا أنواع من الهجرة القسرية مثل:
هجرة الماليين من األفغان نتيجة لغزو االتحاد السوفيتي ألفغانستان عام  ،1979وكذلك هجرة
الماليين من السكان في كل من العراق وايران واألكراد نتيجة للحرب العراقية– االيرانية وهجرة الشعب
الكويتي نتيجة الغزو العراقي للكويت عام .1990
وتصنف الهجرة إلى:
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 -1هجرة دولية :من دولة إلى دولة.
 -2هجرة داخلية :وتتم ضمن الدولة.
األثار السياسية للهجرة:
الهجرة حالً جزئياً ومؤقتاً لمشكلة الكثافة السكانية ،باإلضافة إلى أنها تؤدي بالدولة إلى فقد
خيرة شبابها؛ وعلمائها ،وهذا بال شك يضعف من قوتها خاصة لو كانت متخلفة تكنولوجيا.
والهجرات الضخمة التي ال تخضع ألي قواعد دولية قليلة في التاريخ ومن أمثلتها هجرة رعاة
االستبس من وسط آسيا إلى الشرق األقصى (الصين) ،وشرق أوروبا ،والشرق األوسط خالل الفترات
التاريخية المختلفة .وهجرة المسلمين التي خرجت من شبه الجزيرة العربية شرقاً إلى الفلبين وجزر
الهند الشرقية ،وغرباً إلى شمال إفريقيا واسبانيا ،وشماالً إلى الشام وتركيا والبلقان ،حيث أدت على
تغييرات ديموغرافية وحضارية واقتصادية وسياسية بعيدة األثر في المناطق التي حلوا فيها.
وفي التاريخ الحديث يمكن التمييز بين ثالثة موجات رئيسة للهجرة:
الموجة األولى :مع الكشوف الجغرافية ،وصحبها اتجاه كبير لألوروبيين نحو العالم الجديد ،وكان
معها عمليات خطف للزنوج من إفريقيا وبيعهم كرقيق للعمل في مزارع البيض.
الموجة الثانية :مع الثورة الصناعية خرجت جموع األوروبيين نحو العالم القديم إفريقيا وآسيا بغرض
استغالل مواردها الطبيعية.
الموجة الثالثة :في أواخر القرن العشرين ،وجاءت نتيجة لتقدم وسائل النقل والمواصالت ،وتعدد
أنواعها البري والمائي والجوي وتتميز الهجرة بأنها كانت في جميع االتجاهات ،ولكن يالحظ عليها
أنها كانت هجرة للفقراء والعلماء ،حيث خرجت هجرات كثيرة من البالد العربية الفقيرة ومن أقطار
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جنوب شرق آسيا قاصدة الدول العربية البترولية والبالد المتقدمة في أوروبا ،والواليات المتحدة
األمريكية.
وقدرت هيئة األمم المتحدة عدد المهاجرين بحوالي  20مليون منهم  12مليون في العالم
الثالث ،وأثارت هذه العمالة حساسيات سياسية كثيرة مثل :الهجرة غير الشرعية إلى الواليات المتحدة،
والدول األوربية .وهناك أثر كبير أيضاً على الدول المصدرة للهجرة أال وهو هجرة العقول من البالد
النامية إلى البالد المتقدمة ،وتأتي هذه العقول من الهند وباكستان والفلبين ومصر وبنجالديش .ولكن
ال ينفي ذلك وجود مزايا لألطراف الثالثة الدول المرسلة ،والمستقبلة والعمالة ،مثل تنمية البالد
المستقبلة ،وتخفيف حدة البطالة في الدول المرسلة ،ومن التحويالت المالية واالستفادة المادية
للعمالة.
الالجئون:
يمكن تعريف الالجئ بأنه :من يلجأ إلى دولة غير دولته ،ألسباب سياسية ،أو اضطهادات
دينية ،وغالباً ما يكون الخوف على الحياة هو الدافع األساس لهذه الهجرة.
وتعرف األمم المتحدة الالجئ بأنه :شخص ترغمه ظروف الخوف من االضطهاد ألسباب
عرقية أو دينية أو قومية أو لرأي سياسي.
وتختلف أسباب الهجرة الدولية اختالفاً واضحاً ،ومن هذه األسباب نذكر ما يلي:
 سوء حالة المهاجر في وطنه األصلي ورغبته في تحسين حالته المعيشية ،وخاصة إذا كانمجتمعه يشكو من التضخم السكاني وسوء األحوال االقتصادية وعدم كفاية اإلنتاج القومي.
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 االضطهاد السياسي وانتشار مظاهر الحكم المطلق في بعض الدول ،مما أدى إلى هـ ــجرة األف ـ ـرادإلى الخ ــارج رغبة منهم في الحصــول علي الحريات التي قد تعذر عليهم الحصول عليها في
أوطانهم.
وهذا السبب ورد فيه نص ضمن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وبالضبط في المادة(" :)14لكل
فرد الحق في أن يلجأ إلى بالد أخرى أو يحـ ـ ــاول االلتجاء إليهما هرباً من االضطهاد".
 قد تكون الهجرة ألسباب سياسية وأساليب استعمارية ،كهجرة االيطاليين إلى ليبــيا ،والفرنسيين إلىسـوريا ولبـنان والج ـزائر قبل استقـ ـ ــالل هذه البلدان.
 المـغامرة والطم ــوح والسعــي وراء الشهرة أو الثراء ،وقد يكون ذلك انقياداً وراء مواطنين أو أقرباءسبق لهم أن هاجروا وصادفهم التوفـيـ ــق وكونوا ثروات ضخمة.
المبحث الخامس :الجغرافيا السياسية لألقليات (التركيب األثنوغرافي):
الجغرافية السياسية تهتم بمستقبل الدول سياسياً ،وتهتم باستشراف المستقبل ،بمعنى أنها
تتعامل مع الدول كظواهر ليست ثابتة أو ساكنة وانما تخضع للتمدد واالنكماش ،وظاهرة األقليات
(كأي أقلية) أيضاً ليست ثابتة وساكنة وتخضع للتمدد واالنكماش.18
وكل ما يتعلق بدارسة األقليات وتوزيعها وأسباب نشأتها واستشراف مستقبلها ُيدرس في فرع

الجغرافيا السياسية .فوفق إحصائيات منظمة اليونيسكو يوجد في العالم نحو  10000الف أقلية
عرقية ولغوية ودينية. 19

18

 -إبراهيم الديب ،الجغرافيا السياسية منظور معاصر ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،بدون تاريخ ،ص.11
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وتندرج األقليات تحت إطار كلي جامع في المجتمعات اإلنسانية؛ سواء كانت هذه
المجتمعات إسالمية أو غير إسالمية ،فال تكاد أمة من األمم على وجه األرض تخلو من وجود
أقليات فيها ،سواء أكانت هذه األقلية أقلية لغوية مثل األقلية الفرنسية في كندا ،أم أقلية عرقية مثل:
الزنوج في الواليات المتحدة األمريكية ،أم أقلية طائفية مثل :الشيعة في المملكة العربية السعودية ،أم
أقلية قومية مثل :األقلية الكردية في العراق ،أو األكراد في تركيا .فاألقليات ظاهرة جغرافية اجتماعية,
بشرية ,سياسية ,اقتصادية ,عالمية.
 -1تعريف األقلية:
تختلف تعريفات األقلية بحسب االنتماء والموقع والهدف والوظيفة الذي ينطلق منه التعريف،
ويمكن إيجاد بعض التعاريف لألقلية: 20
تقول المادة األولى من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان :لكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق
والحريات (الواردة اإلعالن العالمي) ،دون أي تمييز ،كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السياسي ،أو أي رأي آخر ،أو األصل الوطني واالجتماعي أو الثروة أو
الميالد ،أو أي وضع آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء .وفضالً عما تقدم ،فلن يكون هناك أي
تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو للبقعة التي ينتمي إليها الفرد ،سواء
أكان هذا البلد أو البقعة مستقالً أم تحت الوصاية ،أو غير متمتع بالحكم الذاتي.
تعرف منظمة األمم المتحدة لحقوق االنسان األقليات بأنها :جماعات متوطنة في المجتمع ،تتمتع
بتقاليد خاصة ،وخصائص إثنية أو دينية أو لغوية معينة ،تختلف بشكل واضح عن تلك الموجودة
لدى بقية السكان في مجتمع ما ،وترغب في دوام المحافظة عليها.
20

 -محمد عبدالقادر بافقية ،توحيد اليمن القديم ،الصراع بين سبأ وحمير وحضرموت من القرن األول إلى القرن

الثالث الميالدي ،سلسلة تاريخ اليمن ( ،)2المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية ،صنعاء.2007 ،
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تعريف محكمة العدل الدولية :مجموعة من األفراد يعيشون في قطر ما أو منطقة ،وينتمون إلى
أصل ،أو دين ،أو لغة ،أو عادات خاصة ،وتوحدهم هوية قائمة على واحدة أو أكثر من هذه
الخصائص .وفى تضامنهم معاً يعملون على المحافظة على تقاليدهم ،والتمسك بطريقة عبادتهم،
والتأكيد على تعليم ونشأة أوالدهم طبقاً لروح هذه التقاليد ،مقدمين المساعدة لبعضهم البعض ،والعيش
المشترك وفقاً للقوانين المتبعة داخل بلدهم.
تعريف الموسوعة الدولية للعلوم االجتماعية :األقلية جماعة من األفراد الذين يتميزون عن بقية أفراد
المجتمع ،عرقياً أو قومياً أو دينياً أو لغوياً .وهم يعانون من نقص نسبي في القوة ،ومن ثم،
يخضعون لبعض أنواع االستعباد واالضطهاد والمعاملة التمييزية.
تعريف مسودة االتفاقية األوربية لحماية األقليات :األقلية جماعة عددها أقل من تعداد بقية سكان
الدولة ،ويتميز أبناؤها عرقياً أو لغوياً أو دينياً عن بقية أعضاء المجتمع ،ويحرصون على استمرار
ثقافتهم أو تقاليدهم أو ديانتهم أو لغتهم.
ويمكن تعريف األقلية بأنها :ساللة بشرية أو قومية معينة ،تقطعها الحدود السياسية وتلحقها
بقومية أخرى ،أو دولة أخرى.
ب -العوامل التي تؤدي إلي تشكيل أقلية معينة:
إن عملية التخلي عن هوية األقلية لصالح هوية األغلبية كانت أم اًر شائعاً في القرن
الماضي ،لكن األقليات ،في كل أرجاء العالم بما في ذلك الواليات المتحدة ،ترفض اليوم التخلي عن
هويتها.
هناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلي تشكيل أقلية معينة ،وهذه العوامل هي:
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 -1اللغة -2 .اإلثنية -3 .الدين.
ج -العوامل التي تؤدي إلى ظهور األقليات ،فهي:
محور قضية األقلية بني على صفات خاصة ،نتج عنها عدم التفاعل االجتماعي مع مجتمع
األكثرية .وهذه الصفات قد تكون عرقية ،وهي سمات واضحة في مجتمع جنوب أفريقيا واألمريكتين،
أو تكون لغوية مثل جماعات الوالون في بلجيكا ،أو تبنى على فوارق ثقافية كحال جماعات الالب
في إسكندنافية .وأبرز هذه السمات الملمح الديني ،وهذا شأن األقليات المسلمة في بعض أنحاء
العالم ،وبصفة خاصة في شعوب جنوب شرقي آسيا ،فاألقليات المسلمة تنتمي إلى أصول عرقية
واحدة تربطها باألغلبية ،لكن التفرقة هنا تأتت من الفوارق الدينية ،والقضية هنا عقائدية.21
وهناك مجموعة من العوامل التي تؤدي إلي ظهور أقلية معينة ،وهذه العوامل هي:
 -1الصراع بين الجماعات.
 -2الغزو أو العزلة الجغرافية.
 -3النزوح من منطقة ألخرى.
 -4النقل القسري لفئة من السكان.
د -الخصائص التي تشترك فيها األقلية:
22

تشترك األقليات بخصائص عدة ،أهمها

:

 -1العادات والتقاليد.

21

 -محمد عبد الغني سعودي ،الجغرافيا والمشكالت الدولية ،القاهرة :المكتبة النموذجية ،1977 ،ص.65-61
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 -2نوع العامل المؤثر وقوته (اللغة ،الدين ،اإلثنية).
 -3المشاعر المشتركة.
 -4التاريخ.
 -5الموقع الجغرافي..
هـ -الظهور السياسي لألقليات:
الظهور السياسي لألقليات ظاهرة عالمية ،إذ أن هذه األقليات في جميع دول العالم النامي
أصبحت أكثر تصريحاً ومطالبة بحقوقها وتسعى لالعتراف بوجودها المستقل ولغاتها وعرقيتها
وثقافتها وحقوقها التعليمية. 23
إال أنه مع ظهور أفكار الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحق تقرير المصير في النصف الثاني
من القرن العشرين أصبح من الصعب إنكار حق األقليات العرقية أو الدينية في المساواة .وقد بدأت
هذه األقليات تطالب باالعتراف بهويتها وحقوقها.24
فهذه األقليات في جميع دول العالم النامي أصبحت أكثر تصريحاً ومطالبة بحقوقها وتسعى
لالعتراف بوجودها المستقل ولغاتها وعرقيتها وثقافتها وحقوقها التعليمية .وحتى الغرب ليس حصيناً
م ن هذه االتجاهات ،إذ إننا نجد في بريطانيا على سبيل المثال أن الويلزيين واألسكتلنديين حصلوا
على حكم ذاتي ،وأصبحت لهم برلماناتهم الخاصة بهم خالل العقد األخير.
23

 -عبدهللا عامر الهمالي ،األقليات ،ليبيا :المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ،ط،1985 ،1

ص.15-10
24

 -غراهام فولر ،األقليات في العالم العربي ،تاريخ  .2004/10/3على الرابط:

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2004/10/3/%D8%A7%
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كما أن الكتالونيين في إسبانيا يطلقون اسم الدولة على إقليم كاتالونيا .وتواجه فرنسا ضغوطاً
لمنح البريتانيين والكورسيكيين حقوقهم الثقافية.
أما في الواليات المتحدة التي يعتبر كل مواطن فيها تقريباً مهاج اًر فال توجد فيها أقلية عرقية
متركزة في منطقة واحدة ،ولذلك فإنه من غير المحتمل مطالبة أي مجموعة عرقية فيها بحكم ذاتي
أو حتى باالنفصال على الرغم من أن المكسيكيين المتمركزين في جنوب غرب الواليات المتحدة قد
يطالبون يوما ما باالستقالل الثقافي.
إن األقليات العرقية األميركية تمارس الحياة السياسية وتبحث عن نفوذ ،واللوبيات العرقية في
كل مكان ،فهناك الكوبيون واإليطاليون واليهود والعرب والصينيون والكوريون والمكسيكيون وغيرهم.
وختاماً:
قد تكون األقليات عنصر من عناصر الدولة ،ومثال ذلك األقليات البيضاء األوربية التي هاجرت
من أوربا واستقرت في كندا وأمريكا .وقد تكون األقليات عنصر ضعف في النسيج االجتماعي
والسياسي واالقتصادي للدولة ،ومثال ذلك األكراد واليونانيين في تركيا ،أو الزنوج في الواليات المتحدة
األمريكية ،وقد تختلف األقليات من حيث االنتشار ،فهناك أقليات واسعة االنتشار ،مثال ذلك :الزنوج
في الواليات المتحدة ،وأقليات ضئيلة االنتشار ،مثال ذلك :شعب الباسك في إسبانيا.
من المرغوب فيه من حيث المبدأ رؤية جميع األقليات تنصهر في مجتمعاتها التي تعيش فيها.
ولكن حتى في الواليات المتحدة نفسها ال نجد هذه األقليات منصهرة في المجتمع األميركي بكل ما
في الكلمة من معنى.
واليوم مع تزايد االتجاه نحو الديمقراطية فإن األقليات تسعى ألن تجاهر بالمطالبة بحقوقها وتنظم
المظاهرات لهذا الغرض وتخلق مشكالت للدولة وتؤثر على نتائج االنتخابات ،فكيف سيتعامل العالم
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العربي مع هذه القضية؟ وهناك دول إسالمية أخرى مثل إيران وأفغانستان وباكستان تعاني من
مشكالت األقليات العرقية بشكل أكبر مما تعانيه بعض الدول العربية .كما أن الدول األفريقية تواجه
مشكالت معقدة هي األخرى تتمثل في تنافس المجموعات العرقية داخل الدولة الواحدة.
وأعتقد أن النشاط السياسي لألقليات العرقية سيكون مألوفاً في كل العالم في المستقبل ويعكس
االتجاه نحو الديمقراطية وحقوق المجتمعات العرقية والدينية ،واألقليات المسلمة على سبيل المثال
تبحث عن حقوقها وعن المساواة في الهند وروسيا والصين.
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الدولة وتجلياتها
(األشكال التي ظهرت بها واألبعاد التي ذهبت إليها)
كانت الدولة محور تفكير فالسفة العلوم السياسية ،الذين حاولوا في تفسير نشأتها وتوصيفها
كفاعل ،حيث صورها أفالطون وأرسطو على أنها المدينة العادلة.

25

كما صورها هوبز على أنها هي

الليفياثان العظيم الذي سينهي حالة حرب الكل ضد الكل .بينما عرفها آنجلز بأنها "القوة المفروضة
على المجتمع ،هذه القوة تنتج من المجتمع ،ولكنها تبعد نفسها عنه ،تضع نفسها فوق المجتمع.

26

27

ويمكن تقسيم الدول من حيث إمكانيتها من القوة ،إلى فئات متميزة وهي:
المبحث األول :الدول القوية والقانعة:

وهي الدول التي تعتقد بوصولها إلى الحد األنسب بالمقاييس التي تضعها لنفسها بين حجم
إمكانيتها من القوة من جانب ،وبين مستوى النفوذ والتأثير الذي وصلت إليه في المجتمع الدولي من
جانب آخر ،أي أنها ال ترى وجود فجوة تفصل بين إمكانيات القوة المتاحة لديها ،وبين األهداف التي
تتوخاها من األمر الدولي القائمة ،وهذا التناسب بين حجمي اإلمكانات والمقدرة الفعلية في التأثير
الدولي هو الذي يخلق الشعور بالقناعة والحرص على استمرار األوضاع القائمة دون تغيير ،ومن
أمثلتها فرنسا واليابان في الوقت الحاضر.

25

-

Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French

Revolution,(London: Profile Books Ltd, 2011), pp.26-30
26

edition:

sixth

pp177. -78,

Revolution,

and

State

The

Lenin,

Vladimer

-

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch.01htm
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المبحث الثاني :الدول القوية وغير القانعة:
وهي عكس الفئة األولى ،تشعر بفقدان التناسب بين إمكاناتها الذاتية من القوة القومية ،وبين
حجم التأثير السياسي الفعلي الذي تمارسه في عالقاتها مع غيرها من الدول ،وهنا توجد الفجوة التي
تمثل الدافع إلى تغيير الواقع الدولي في االتجاه الذي يحقق هذا التناسب على الصورة التي تتخيلها
الدولة المعنية ،ومن أمثلها الواليات المتحدة األمريكية وروسيا وألمانيا الغربية .وفي إطار مجموعة
المقاييس النسبية التي تستخدمها في عمليات التقويم والمقارنة ،يعود هذا التفاوت في طبيعة المعايير
المستخدمة في عمليات القياس والمقارنة ،وهو يرتبط بعدة أمور منها:
 -1إدراك الدولة أن هناك دوالً أقل من حيث حجم إمكانات القوة ،ومع ذلك فإن حجم مصالحها
وتأثيرها السياسي أكبر مما تسمح به هذه اإلمكانات.
 -2تطور إمكانات القوة لدى الدولة من حجم محدود نسبياً إلى حجم أكبر ،ولم يصاحب ذلك تغيير
في حجم تأثيرها السياسي الدولي.
 -3حدوث تطور في أهداف هذه الدولة القوية وشعورها بأن لديها من إمكانات القوة ما يساعدها
على تنفيذ هذا التغيير في وجه أي شكل من أشكال المقاومة الدولية.
 -4الرغبة في إحداث التغيير استجابة لبعض النزعات القومية الضاغطة في اتجاه يتصادم مع
مضمون األمر القائم.
المبحث الثالث :الدول الضعيفة والقانعة:
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تشمل الدول ذات اإلمكانات المحدودة من حيث القوة ،ولكنها برغم ذلك تشعر بأن الحجم
الحالي لتأثيرها السياسي الخارجي يتناسب مع هذه اإلمكانات ،وال يمكن زيادته أبعد من حجمه
الحالي دون أن تعرض هذه الدول نفسها لمخاطر تعود عليها بالضرر أكثر مما تعود عليها بالنفع.
المبحث الرابع :الدولة الضعيفة وغير القانعة:
وهي الدول التي رغم ضعف إمكاناتها من عناصر القوة وادراكها لهذا الضعف مقارنة
باإلمكانات المتفوقة للدول األخرى ،فإنها في حالة عدم القناعة أو الرضا عن استمرار األوضاع
الدولية القائمة ،ويرجع ذلك إلى شعورها بالظلم أو الغبن الشديد الذي يقع عليها نتيجة استغالل الدول
األقوى منها لها ،لذلك فهي تكون في جانب التغيير على الرغم من أنها تفتقر إلى كل مقدرة على
إجراء هذا التغيير.
المبحث الخامس :الدولة التابعة Dependent State
يعتبر هذا المصطلح من أهم المصطلحات المستخدمة في العلوم السياسية و خاصة في
العالقات الدولية ,فهي الكلمة المفتاحية التي تساعدنا على فهم وتحليل العالقات بين الدول سواء كان
ذلك في المجال السياسي ,االقتصادي أو الثقافي .فهي العالقة بين اقتصادين يتوسع أحدهما على
حساب اآلخر ويكون تطور الثاني تابعاً لتطور األول.
أوالً :مفهوم التبعية
التبعية هي عالقة استغالل وعالقة غير متكافئة بين دولتين أو أكثر ,وهي عبارة عن نظام سياسي
واقتصادي تخضع بموجبه إحدى الدول لدولة أخرى ,وهذا ما يحرم الدولة التابعة من ممارسة كافة
مظاهر سيادتها في داخل إقليمها وفي المجتمع الدولي.
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 41

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

أما بالنسبة لباقي مفكري هذا التيار يرون أن التخلف االقتصادي للعالم الثالث ليس إال نتيجة للتطور
والقوانين والوظائف التي تقوم بها الرأسمالية العالمية وأهمها استغالل العالم الثالث في إطار عالقة
مركز مهيمن ومحيط خاضع.
ثانياً :أشكال التبعية
للتبعية عدة أشكال وأهمها التبعية االقتصادية والتبعية السياسية:
التبعية االقتصادية :وتتمثل في تبعية االستثمارات للخارج والتبعية النقدية والمصرفية ،وتتخذ التبعية
النقدية عدة صور منها :أن تستخدم الدولة في التداول الداخلي عملة أجنبية (تبعية الدول لمنطقة
اليورو اإلسترليني أو منطقة الفرنك) وحينئذ تدور العملة الوطنية في فلك عملة
الدولة الحاكمة ويترتب على هذا االرتباط القيمة الخارجية للعملة الوطنية بالقيمة الخارجية للعملة
األجنبية وانعكاس التطورات النقدية واالقتصادية للبلد المسيطر على أحوال االقتصادية في البلد
التابع.
أما التبعية المصرفية فتتمثل في خضوع البنوك للرأسمال واإلدارة األجنبية أو تكون عبارة عن
وكاالت وفروع لبنوك أجنبية.
التبعية السياسية:
فقد تكون في حالة فرض حماية من دولة استعمارية على دولة أخرى أو خضوع دولة ما
النتداب أو وصاية.
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والتبعية السياسية نتيجة منطقية للتبعية االقتصادية والتخلص من التبعية األولى هو الشرط
األساسي للتخلص من التبعية األخرى ,والتخلص منهما شرط االنطالق في مضمار التنمية.
ويدل أيضاً هذا التعبير على مجمل العالقات غير المتساوية مع ميل تراكمي إلى تفاقم في
األنظمة االقتصادية والسياسية والثقافية ,ويستعمل غالباً لوصف الوضع في البلدان المتخلفة المواجهة
للدول المتقدمة .أو أيضاً كما يرى مفكرو أمريكا التينية بلدان المحيط بمواجهة دول المركز .
ثالثاً :نظرية التبعية
هي نظرية من مجال العلوم االجتماعية ،مفادها أن الفقر وعدم االستقرار السياسي والتخلف
في دول الجنوب يعود سببها إلى المسار التاريخي الذي رسمته لها دول الشمال .غير أن استحالة
النمو بالنسبة لدول الجنوب قد دحضه اإلقالع االقتصادي الذي حققته النمور اآلسيوية في الستينيات
من القرن العشرين والصين والهند في الثمانينيات من ذلك القرن .وهو ما كان سقوط هذه النظرية.
رابعاً :ظهور مدرسة التبعية
مدرسة التبعية هي عبارة عن استكمال للفكر الماركسي ,حاولت هذه المدرسة تفسير
العالقات والتفاعالت الدولية التي تتعلق خاصة بالتخلف ,والتقدم في العالم وفقاً لتقسيم دولي أكد أن
الصراع الموجود داخل النسق الدولي هو صراع بين الشمال والجنوب ,أي بين الدول الصناعية
المتقدمة وبين الجنوب أي الدول المتخلفة وليس الصراع بين الشرق والغرب.
كانت بداية هذه المدرسة في أمريكا الالتينية حيث ارتبطت بأعمال اللجنة االقتصادية ،وكان
مقرها مدينة سانتياغو ,وترأس هذه اللجنة" راؤول بريبيتش ،وبعد عدة دراسات توصلت هذه اللجنة إلى
نتيجة مفادها أن أسباب التخلف دول أمريكا الالتينية هو اعتمادها على سياسة تصدير المواد األولية
العرب -المانيا برلي.
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مقابل استيراد المواد المصنعة ,فهذا النمط أثر سلباً على دول أمريكا الالتينية وجعلها تابعة للدول
الصناعية واقترح " بريبيش " اعتماد إستراتيجية استبدال أو تغيير الصادرات أي سياسة حمائية .
28

والتبعية ال تعني النظام التابع وحسب ،بل والبلد التابع عموماً ,ومن مظاهرها:
 -1دمج االقتصاد المحلي بالسوق العالمية.

 -2تدهور حالة التكامل بين القطاعات المحلية نفسها ,وتمحور كل منها على قطاعات خارجية
رأسمالية.
 -3االعتماد الكبير على السوق الرأسمالية العالمية باالحتياجات األساسية.
 -4التبعية التكنولوجية الناجمة عن التخلف وسياسة اإلحالل غير المدروسة.
 -5ضعف معدالت التراكم.
 -6تبديد الفائض عن طريق أنماط االستهالك في قطاعات تتميز بقيمة مضافة متدنية أصالً.
 -7تدمير الزراعة بالتوسع العمراني والمضاربة على األرض.
 -8ارتفاع نسبة اإلعالة وتكلفة خلق فرص عمل جديدة وتدني إنتاجية العمل.
 -9التضخم والسياسات المالية والنقدية المرافقة ولعبة البورصة.
-10

سياسات الدين ,وهي غالباً ما تذهب لتمويل عمليات جارية تساهم في تحميل

االقتصاد أعباء لشراء سلع من السوق الرأسمالية العالمية.
-11

الفساد والبيروقراطية والترهل اإلداري ...الخ.

خامساً :الخطوط العريضة لنظرية التبعية
لقد استطاعت نظرية التبعية أن يكون لها تأثير كبير في الستينيات والسبعينيات من القرن
العشرين ،وكانت تقوم على أن الدول األغنى في حاجة للدول األفقر حتى تستمر هي في النمو.
28

 -موفق محادين" ،نظرية التبعية" ،المدينة نيوز ،2010/10/10 ،على الرابطhttp://almadenahnews.com/article/58230 - :
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ظهرت هذه النظرية في الخمسينيات ،وهي مناقضة لنظرية التحديث أو التصنيع التي تدعي بأن
البلدان هي في طور أدنى من النمو أو أن هذه البلدان لم تندمج في االقتصاد الشامل.
أما بالنسبة لنظرية التبعية فإن هذه البلدان مندمجة غير أنها هيكلياً في حالة تبعية مستمرة
حيث أنها ممنوعة مثالً من اإلنتاج الوطني للسلع بما يجعلها مجبرة على شرائها من الشركات
االستعمارية.
بالنسبة ألندري غوندر فرانك فإن تبعية دول الجنوب تفسر تاريخياً باالستعمار وبالتبادل
التجاري غير المتكافئ.

29

أما بالنسبة لالقتصادي األرجنتيني راوول بربيش فإن ثراء البلدان الغنية متناسب عكسياً مع
ثراء الدول الفقيرة.
وبالنسبة ألصحاب هذه النظرية فإنه يستحيل على بلدان الجنوب أن تنمو بدون أن تتحرر
من عالقات التبعية التي تربطها بدول الشمال ،إذ أن نمو دول الشمال يرتكز على تخلف دول
الجنوب.
رغم وجود اختالفات عديدة بين أصحاب نظرية التبعية ،فإنهم يتفقون جميعاً على ما يلي:
●

أن البلدان الفقيرة مجبرة على تزويد البلدان الغنية بالمواد األولية وباليد العاملة الرخيصة .وأن
ذلك ناتج عن التاريخ االستعماري.

29

- Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French

Revolution,(London: Profile Books Ltd, 1102), pp.62-03.
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●

أن البلدان الغنية وضعت مجموعات من اإلكراهات القانونية والمالية والفنية وغيرها بما يجعل
البلدان الفقيرة في تبعية .وان هذه اإلكراهات ناتجة عن ضعف نقل التكنولوجيا بين البلدان
الغنية المصدرة للتكنولوجيا وبلدان الجنوب التي تعوزها تلك التكنولوجيا.

ومن أجل خلق التنمية في دول الجنوب اقترح أصحاب نظرية التبعية:
 )1إعادة تقسيم العمل الدولي :أي إيجاد نظام اقتصادي عالمي جديد أكثر عدالً بين دول شمال
العالم وجنوبه بما يؤسس إلى تخلص حقيقي من التبعية .فعندما تمتلك دول جنوب العالم
القدرة على السيطرة على مواردها تصبح دول الشمال لديها تقدير لقيمة هذه الموارد وبالتالي
يؤدي إلى تفكيك عالقات الهيمنة التقليدية ,وبناء عالقات أكثر اتزاناً وأكثر عدالً.
 )2بناء تنمية مستقلة :تبنى على جهود المجتمعات نفسها أي تنمية نابعة من الداخل ،وليست
ريعية من الخارج ويجب أن تكون مستقلة ويجب أن تتخلص من التبعية والهيمنة.
 )3بناء عالقات اعتماد متبادلة :أي أن يكون بين دول الشمال ودول الجنوب عالقة اعتماد
متبادلة فيها ثقة واعتمادية متبادلة بين الطرفين ،وهذا يخلق االحترام والثقة المتبادلة
واالزدهار المشترك.
سادساً :موقع الدولة في نظرية التبعية
رسميا ،ولكنها تقع
الدولة التابعة هو مصطلح سياسي يشير إلى الدولة التي تعتبر مستقلة
ً
تحت تأثير سياسي واقتصادي وعسكري هائل أو تحت سيطرة دولة أخرى ،وقد تمت صياغة هذا
قياسا على األجرام التي تدور حول أجرام أكبر ،مثل األقمار الصغيرة التي تدور حول
المصطلح ً
غالبا لإلشارة إلى بلدان وسط وشرق أوربا التي كانت منضمة
الكواكب الكبيرة ،ويستخدم المصطلح ً
لحلف وارسو خالل الحرب الباردة أو إلى منغوليا بين  ،1990-1924على سبيل المثال .والمعنى
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المقصود بالنسبة لبلدان وسط وشرق أوروبا هو أن تلك البلدان هي" أقمار صناعية" تدور في فلك
االتحاد السوفيتي.
أيضا إلى بلدان أخرى في مجال النفوذ السوفيتي
وفي بعض السياقات يشير المصطلح ً

(خصوصا في سنوات الحرب الكورية)
خالل الحرب الباردة ،كما هو الحال بالنسبة لكوريا الشمالية
ً
نادر ما كان
(خصوصا بعد انضمامها إلى الكوميكون) .وفي االستخدام الغربي للمصطلحً ،ا
وكوبا
ً
المصطلح ينطبق على دول أخرى غير تلك الموجودة في المدار السوفيتي .أما في االستخدام
السوفيتي ،فينطبق هذا المصطلح على الدول التي تدور في فلك ألمانيا النازية وايطاليا الفاشية.
وهكذا نستنتج أن التبعية هي عالقة غير متكافئة بين بلدين بمعنى عالقة استغاللية بين
البلدين ,أو بمعنى آخر هي عالقة طبقية غير متساوية بين دول المركز و دول المحيط أو دول
الشمال مع دول الجنوب .
ويركز نقاد نظرية التبعية على أنها ال تعتبر دور النخب واالقتصاديات المحلية في التخلف
المزمن لهذه البلدان .ويشيرون مثالً إلى دور الفساد وغياب ثقافة المنافسة .ويشير نقاد آخرون إلى
أن هذه النظرية عامة وأنها غير قادرة على تحليل الفوارق في التنمية بين بلدان الجنوب.
Failed Stateالمبحث السادس :الدولة الفاشلة
عادة ما يستخدم مصطلح الدولة الفاشلة من قبل المعلقين السياسيين والصحافيين لوصف الدولة
التي فشلت حكومتها في القيام بمسئولياتها .ولجعل التعريف أكثر دقة ،فقد قام صندوق دعم السالم
بوضع بعض الخصائص لوصف الدولة الفاشلة:
●

فقدان السيطرة الفعلية على أراضيها.

●

ضعف السلطة الشرعية في البالد.

●

عدم القدرة على تقديم قدر معقول من الخدمات العامة.
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●

عدم القدرة على التفاعل مع الدول األخرى عضو فعال في المجتمع الدولي.

خلص التقرير السنوي األول الذي ساهم في إعداده كل من "صندوق دعم السالم the Fund for
 "Peaceوهو مؤسسة بحثية مستقلة ،ومجلة فورين بوليسي  FOREIGN POLICYاألمريكية حول
الدول الفاشلة أو الضعيفة أن هناك نحو بليونين من سكان العالم يعيشون في دول غير مستقرة
تحمل مخاطر االنهيار أو قريبة من حافته .وقد أحصى هذا التقرير الذي نشرته مجلة "فورين
بوليسي" في عددها الصادر في أغسطس  60 )2005دولة من دول العالم  -تم تصنيفها تراتبياً-
تحمل عالمات عدم االستقرار وتعد األقرب ألن تكون دوالً فاشلة ،اعتماداً على قياس  12مؤش اًر
اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً تم جمع البيانات المتعلقة بها من عشرات اآلالف من مصادر اإلعالم
30

الدولية والمحلية المقروءة والمسموعة والمرئية في الفترة من مايو إلى ديسمبر .2004
أوالً :مفهوم الدولة الفاشلة

مصطلح الدولة الفاشلة دخل حديثاً حيز االستعمال بعد نهاية الحرب الباردة ،وتخلي الدول
العظمى عن بعض حلفائها الذين فقدوا أي أهمية ،ولم تعد صيانة وجودها مهما ما أدى إلى انهيار
بنية الدولة ومؤسساتها وانتشار الفوضى وغياب القوة المركزية .وقد اعتبر بعض الخبراء أن الدولة
الفاشلة هي تلك التي ال تمارس سيادة كاملة على األرض والشعب ويظهر هذا الفشل في غياب
فاعلية الدولة وقدراتها على بسط السيطرة على األرض وفقدان التفرد في حق استخدام القوة.
لقد جذب مفهوم الدولة الفاشلة انتباه األكاديميين وعلماء السياسة وصانعي السياسية .وقد
جاء الترويج السياسي للمفهوم في أوائل التسعينيات في خطاب مندوبة الواليات المتحدة األمريكية في

- http://www.marefa.org/index.php/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A 30
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األمم المتحدة في سياق حشد الجهود الدولية لمساعدة وانقاذ الصومال ،والتي ستتناولها الدراسة
كتطبيق عملي.
عدد من األعراض أولها أن تفقد السلطة القائمة قدرتها
تصبح الدولة فاشلة إذا ظهر عليها ٌ

على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد احتكارها لحق استخدام العنف المشروع في األراضي
التي تحكمها .وثانيها هو فقدانها لشرعية اتخاذ الق اررات العامة وتنفيذها .وثالثها عجزها عن توفير
الحد المعقول من الخدمات العامة .ورابعها عجزها عن التفاعل مع الدول األخرى كعضو فاعل في
األسرة الدولية.
ويعد فشل الدولة أو انهيار الدولة السبب الرئيس لمعاناة اإلنسان ،كما أنه يشكل عقبة أمام
التنمية .ومن منظور العلوم السياسية ،فإن هذه التطورات تشير إلى أن تحوالت الدولة ،واألنماط
المتغيرة للحرب ،والعالقة بين المستويات المحلية واإلقليمية والعالمية تحمل وزن أكبر بكثير مما
جاءت به النظريات األخرى التي قبلها الواقعيين الجدد.
ومن وجهة النظر التاريخية ،هناك مجموعة من التطورات المشتركة في صنع الدولة وصنع
الحرب منذ فترة طويلة ،ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفشل النظام السياسي .فعلى سبيل المثال ،حروب الوحدة
االيطالية واأللمانية في القرن التاسع عشر ،وكذلك الحروب اليوغوسالفية وأيضاً السوفيتية في أواخر
القرن العشرين .وبتحليل التحوالت المؤسسية واالقتصادية والتكنولوجية في أوروبا من العصور
الوسطى وحتى نهاية الحرب الباردة ،كان تشارلز تيلي على حق في استنتاجه أن " :الحرب تنشئ
الدولة ،والدولة تنشئ الحرب"  .1985 -ونتيجة لسلسلة التغيرات التاريخية من القرن السابع عشر -
معاهدة سالم وستفاليا عام  1648والتي تعتبر هي لحظة والدة الدولة الحديثة في أوروبا  -أصبحت
الدولة ذات السيادة هي المعيار األساسي للنظام المؤسسي في النظام الدولي.
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وبعد انتهاء االستعمار ،ظهر ما يسمى "بأشباه الدول" " ، "Quasi-Statesالتي تتمتع
باعتراف دولي ودعم مالي في كثير من األحيان ،ولكنها تفتقر إلى القدرات المحلية والشرعية .واليوم،
بعد االنحراف عن القواعد المثالية لويستفاليا  ،وبعد ظهور "أشباه الدول" ،انتقلنا إلى شكل "الدول
بحكم الواقع" "  ، "de facto Statesوالتي تفتقر إلى االعتراف الدولي ،مثل جمهورية أرض
الصومال ،إلى مناطق مزقتها الحرب مؤخ اًر ،وانهارت.
ثانياً :تعريف الدول الفاشلة
هناك العديد من المسميات والمصطلحات المشابهة لمصطلح الدولة الفاشلة كمصطلح "أشباه
الدول  -الدول المنهارة  -الدول الهشة  -الدول الضعيفة" .ويتضح من السياق الزمني لظهور
المفهوم ارتباطه بالتغير الحادث في هيكل النظام الدولي .
وقد أرجعت بعض الدراسات فشل الدولة إلى دور القيادة (الحاكم) ،تلك القيادة التي تبنى
النظرة المصلحية الضيقة لقلة أو النخبة الحاكمة التي تهيمن على مقاليد األمور ،حيث تثار هنا
معادلة :قائد فاشل  +نظام فاشل = دولة فاشلة.
ال يوجد تعريف جامع شامل مانع لما يعنيه مصطلح الدول الفاشلة ،إال أنه بشكل عام يشير
إلى حالة من اإلخفاق الوظيفي تعاني منه الدولة تؤدي إلى تأكل قدرتها وقدرة نظامها القائم على
الحكم بفاعلية وكفاءة ،وهو ما ينتج عنه في أكثر حاالته سقوط وانهيار الدولة .فعلى المستوى
الداخلي ،وعلى المستوى الدولي ،يتمثل الفشل في تراجع قدرتها على التفاعل مع الوحدات السياسية
كعنصر دولي كامل األهلية.
ونسوق هنا مجموعة من التعريفات لفشل الدولة ،وهي:
 تعريف  : )The Political Instability Task Force (PITFهناك العديد من الدالالت أوالمؤشرات على فشل الدولة ،نذكر منها :عدم االستقرار السياسي ،الصراع العنيف واسع النطاق
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(حرب أهلية) ،واإلبادة الجماعية ،و (أو) تغيير النظام ،التحوالت المفاجئة في أنماط الحكم ،وفترات
من عدم االستقرار الشديد ،والتحوالت نحو الحكم االستبدادي .وأشار إلى مجموعة من الدول الفاشلة
31

والتي ال تزال حتى اآلن ،مثل أفغانستان والصومال.

 تعريف  : Robert Batesعلى النقيض من تعريف  ،PITFالذي يعد تعريف ضيق ،يركزحص اًر على آلية واحدة من فشل الدولة العنيف :تشكيل الميليشيات .يقول روبرت بيتس أنه نظ اًر
لالرتباط القوي بين الحرب األهلية وفشل الدولة ،فإذا نظرنا في أسباب الحرب األهلية من المرجح أن
نجد أدلة حول أسباب فشل الدولة كذلك ،كما في كولومبيا .إال أنه يغالي في الدور الذي تلعبه
الميليشيات باعتبارها تشكل الفئة الحاسمة في العالقة بين فشل الدولة والعنف المنظم.
 تعريف جنيفر ميليكين وكراوس  :2002يشير التعريف إلى أن فشل الدولة يعني افتقادها للقدرةعلى السيطرة الفعلية حيث تكون مؤسسات الدولة غير قادرة على توفير األمن ،والتمثيل الشرعي،
افتقاد بيئة تفضي إلى النشاط االقتصادي المربح ،و (أو) تقديم خدمات الرعاية األساسية .انهيار
الدولة ،في المقابل ،يعني أن مؤسسات الدولة لم تفشل فحسب ،بل أيضاً قد انحلت .كما حدث في
ليبيريا وسيراليون خالل الحروب األهلية عام  ،1990وفي أفغانستان بعد التدخل السوفيتي عام
 1979وبعد اإلطاحة بحكومة طالبان عام  ، 2001وفي الصومال بعد سقوط نظام بري عام
.1991
ثالثاً :المفاهيم المتشابهة المعبرة عن ظاهرة الدولة الفاشلة
· الدول المنهارة :تشير إلى انهيار هيكل وسلطة الدولة.
· الدول الهشة :يتالزم هنا عدم القدرة على أداء وظائفها بتدهور أوضاعها االقتصادية واالجتماعية.
31

- Vladimer Lenin, The State and Revolution, pp77 1.-87, sixth

edition:http://www.marxists.org/archive/lenin/works/7191/staterev/ch.10htm
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· الدول الضعيفة :يرجع سبب ضعفها ألسباب هيكلية بنيوية وتعتبر موطنا للتوترات اإلثنية والدينية
واللغوية والعرقية ،التي عادة ما تكون كامنة وتنفجر في هيئة أعمال عنف.
· أشباه الدول :حيث تراجع فاعلية دور الدولة على المستوى الخارجي.
· الدول الرخوة :استخدم هذا المفهوم االقتصادي وعالم االجتماع  ،G. Myrdalويرى أن دول العالم
الثالث تنتمي لهذا المفهوم ،حيث تصدر القانون وال تطبقهن إما لوجود ثغرات به ،والنتفاء ثقافة حكم
القانون ولتفشي الفساد ،والفتقادها نظام اجتماعي متماسك.
· الدول المائلة إلى الفشل :وهي الدول غير القادرة أو غير الراغبة في ضمان توفير األمن والخدمات
األساسية لمواطنيها.وهذا المفهوم قد تناول الحكم على نوايا الدول في اإلشارة إليها بوصفها "غير
الراغبة" ،فهو ال يلتزم بالحياد.
· الدول المعرضة للخطر /الدول في أزمة :تلك الدول التي تعاني من أزمة أو على وشك اندالع
صراع بسبب غياب الشرعية وفاعلية دور الدولة على مناطق ما على إقليمها.
وهناك اختالف بين هذه المصطلحات ،إال أن أغلب الدراسات تستخدم أكثر من مصطلح في
نفس الدراسة وكأنها مترادفات متطابقة ،وهو ما يعكس التداخل والتشابه الشديد فيما بينها ،ويؤكد
على أهمية ضبطها وتناولها في سياقها الذي ظهرت فيه ووفقا لمجاالت اهتمام كل مفهوم.
رابعاً :قياس فشل الدولة
يتم قياس فشل الدولة وفقاً لحزمة رئيسة من المؤشرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
والتي تنقسم بدورها إلى أكثر من  100مؤشر فرعي دال عليها ،ويتم وفًقا لها تحليل األحداث التي
تشهدها الدول لفترة عام كامل ،وتغطي نتائج المقياس المنشورة لعام  2013األحداث التي شهدتها
الدول محل القياس خالل الفترة من  31ديسمبر  2012إلى  31ديسمبر  ،2013وثمة فرق بين
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ترتيب الدولة على نتائج المقياس وحاصل مجموع المؤشرات ،فكلما زاد الرقم الذي حصلت عليه
الدولة فإن ذلك يعني درجة أعلى من عدم االستقرار ،األمر الذي يدفع بها إلى مقدمة قائمة الدول
الفاشلة ،فقد تشترك أكثر من دولة في نفس المجموع ولكن في كل حالة تختلف األوزان النسبية
للمؤشرات بما يرسم مالمح إخفاق متفردة في كل حالة من حاالت الفشل.
وتعتمد عملية القياس بشكل أساسي على تجميع ماليين األخبار والتقارير المنشورة يوميًّا في
أنحاء العالم حول الدول محل القياس ( 178دولة) باعتبارها قاعدة البيانات األصلية ،والتي يقوم
بقياسها وتصنيفها وفًقا لمجموعات المؤشرات ليحصل على مجموع رقمي لكل دولة يعتبر هو أساس
ترتيبها في نتائج المقياس ،وبهذا الشكل يقوم المقياس بتحويل كم هائل من األخبار والتقارير حول
األحداث التي تشهدها الدول محل القياس إلى معلومات دقيقة بغية رسم نمط واضح لكل دولة يبرز
32

نقاط الضعف ،ويشير بوضوح إلى أكثر القضايا إلحا ًحا والقابلة لالنفجار.
مؤشرات قياس فشل الدولة اإلثنا عشر

يستخدم صندوق السالم  12مؤش اًر لقياس الفشل ،يقسمها إلى مجموعة مؤشرات اجتماعية
واقتصادية وسياسية وعسكرية .وتتمثل المؤشرات الرئيسية للحكم على فشل الدولة فيما يلي:
المؤشرات االجتماعية لفشل الدولة:
 .1تصاعد الضغوط الديموغرافية (زيادة السكان ،وسوء توزيعهم ،والتوزيع العمري ،والنزاعات
المجتمعية الداخلية ...إلخ).
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 -رنا أبو عمرة  " ،تعثر انتقالي :أوضاع دول الربيع العربي في ضوء مقياس الدول الفاشلة" 4 ،آب  ،2013السياسة الدولية.
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 .2الحركة السلبية والعشوائية لالجئين أو الحركة غير النظامية لألفراد تخلق معها حالة طوارئ
معقدة (ينتج األمراض ،ونقص الغذاء والمياه الصالحة ،والتنافس على األرض ومشكالت أمنية
للدولة.)...
 .3الميراث العدائي الشديد يجعل الجماعات المظلومة تنتظر الثأر (عدم العدالة ،واالستثناء السياسي
والمؤسسي ،وسيطرة أقلية على األغلبية.)...
 .4الفرار الدائم والعشوائي للناس (هجرة العقول ،وهجرة الطبقات المنتجة من الدولة ،واالغتراب داخل
المجتمع).
المؤشرات االقتصادية لفشل الدولة:
 -1غياب التنمية االقتصادية لدى الجماعات المتباينة (عدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل،
ومستويات الفقر ،وتزايد النزعات اإلثنية لهذه األسباب.)...
 -2االنحطاط االقتصادي الحاد (الدخل القومي ،وسعر الصرف ،والميزان التجاري ،ومعدالت
االستثمار ،وتقييم العملة الوطنية ،ومعدل النمو ،والتوزيع ،والشفافية والفساد ،والتزامات الدولة
المالية.)...
المؤشرات السياسية لفشل الدولة:
-1فقدان شرعية الدولة "إجرام الدولة" (فساد النخبة الحاكمة ،وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية،
وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يكثر مقاطعة االنتخابات وانتشار التظاهرات
والعصيان المدني ...وذيوع جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة.)...
العرب -المانيا برلي.
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 -2التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة (أال تؤدي الدولة وظائفها الجوهرية مثل حماية الناس،
والصحة والتعليم والتوظيف ،تمركز الموارد بالدولة في مؤسسات الرئاسة وقوات األمن والبنك المركزي
والعمل الدبلوماسي.)...
 -2الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق اإلنسان (الحكم العسكري،
وقوانين الطوارئ ،واالعتقال السياسي ،والعنف المدني ،وغياب القانون ،وتقييد الصحافة ،وخوف
الناس من السياسة.)...
 -3تشتت األمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش ،وهيمنة النخبة
العسكرية ،وظهور النزاعات المسلحة ،وظهور قوة أمنية وتوازي األمن النظامي للدولة.)...
 -4تنامي االنشقاقات داخل النخب بالدولة (االنقسام بين النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة،
واستخدام النخبة الحاكمة لنغمة سياسية قومية تذكر بتجارب وحدوية قومية مثل صربيا الكبرى أو
التطهير اإلثني.)...
 -5تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين (التدخل العسكري أو شبه العسكري داخلياً في
الدولة أو جيشها أو جماعات فرعية بها ،وتدخل قوات حفظ السالم والقوات الدولية.)...وقد قامت
الدراسة بوضع دليل تراتبي يشمل  60دولة بعد جمع البيانات وتحليلها ،حيث يأخذ كل مؤشر 10
نقاط ليكون مجموع النقاط التي تحتسب للدولة  120نقطة ،ويكون أعلى الدول حصوال على النقاط
هي األكثر تعرضاً لخطر الفشل وهكذا تنازلياً حسب ترتيب الدول داخل الدليل.
الفشل المؤسسي والوظيفي للدولة:
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يشير البعد المؤسسي لشرعية الدولة وقدرتها المؤسسية على ممارسة سلطتها على شعبها
واقليمها .ويشير البعد الوظيفي لمدى قدرة الجهات الحكومية واستعدادها على توفير السلع والخدمات
العامة مثل سيادة القانون ،والحماية من العنف ،والبنية التحتية ،والتعليم العام والرعاية الصحية.
إن أعلى نسبة من حاالت الفشل الحكومي الهائل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .وقد
مكن الضعف المؤسسي ألشباه الدول من استمرار المؤسسات غير الحكومية .على الرغم من أن هذه
المؤسسات غير الحكومية قد قدمت أحياناً فرصاً للسكان المحليين لمقاومة القمع الذي تمارسه الدولة،
وعرضت وسائل إلدارة فشل الدولة الوظيفي.
البناء االجتماعي :من المرجح أن تصبح مشكلة في ظل ظروف القصور الوظيفي للدولة كعالمة
لترسيم مجموعات داخل المجتمع .فإذا كانت الظروف المعيشية بائسة واالمتيازات االجتماعية
واالقتصادية ضيقة ومخصصة فقط للطبقة الحاكمة (النخبة) أو مؤيديهم أو رجال األعمال أو
مجموعة معينة ،يساهم ذلك في شحذ المنافسة بين الجماعات داخل الدولة.
العوامل الثقافية والتاريخية :مثل اللغة أو الدين ،والهويات العرقية المختلفة التي يمكن أن تستغل
للتعبئة ،والتالعب السياسي ،واالستقطاب ،بما يؤدي إلى فشل الدولة أو انهيارها .فتأتي أهمية الهوية
جنباً إلى جنب مع اآلثار التراكمية من الفقر ،وزيادة عدد السكان ،والهروب من الريف ،والتوسع
الحضري السريع ،وعدم عدالة التوزيع التي تفضي ال محالة إلى معدالت عالة من العنف وعدم
االستقرار السياسي ،بل وتآكل النظام السياسي .وتعد الممارسات االستعمارية السبب الرئيس وراء
الصراعات واالنقسامات العرقية ،وهي التي مهددت للتمييز ضد فئات معينة ،كما رأينا في رواندا أو
الكونغو -كينشاسا .كذلك فشل الدول في دمج الجماعات المختلفة ومنح امتيازات للنخبة ،وعدم
المساواة االقتصادية والتي طال أمدها الصراعات االجتماعية ،يؤدي إلى فشل الدولة ،كما هو الحال
في يوغوسالفيا السابقة.
العرب -المانيا برلي.
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لعنة الموارد :يرتبط فشل الدولة وصنع الحرب بشكل وثيق بوفرة الموارد ،التي يمكن أن تستخدم
لتمويل المتمردين .فالموارد مثل الماس والنفط ،لها دور في شن الحروب والتي تختلف طبقاً لدرجة
تنظيم الجماعات المسلحة .الديناميات األمنية يمكن أن تتحول إلى عواقب وخيمة ،فالتدخالت
الخارجية التي تدعم الجماعات المسلحة الداخلية والتي تتنافس فيما بينها على الموارد يمكن أن تؤدي
إلى شدة الصراعات على األرض.
التدخالت الخارجية في بناء الدولة
جاءت معظم التدخالت تحت دعاوي التدخل اإلنساني لحل األزمات اإلنسانية ،على سبيل المثال:
في الصومال والبوسنة والهرسك وكوسوفو وتيمور ورواندا وليبيريا وسيراليون وبوروندي والكونغو -
كينشاسا .واالستثناءات هي العراق وأفغانستان ،حيث السالم واعادة بناء الدولة  -أصبحت جزءاً ال
يتج أز من التدخالت العسكرية للحرب على اإلرهاب.
من وجهة نظر صناع السياسة الدولية والسالم  -من المتوقع أن إنتاج مؤسسات مستقرة للدولة
متالزمة مع قدراتها لضمان توفير األمن ،وسيادة القانون ،والخدمات األساسية( ،اإلغاثة في حاالت
الطوارئ ،ودعم الفقراء والرعاية الصحية األساسية) .وبعبارة أخرى ،بناء الدولة يتوقع أن يكون الشرط
الضروري للسالم واالستقرار.
يقترح آخرون أن االنفتاح على األفكار المحلية حول أشكال وظيفية وشرعية السلطة السياسية والحكم
ق د يؤدي إلى مسارات جديدة وأكثر قابلية للتطبيق لبناء الدولة .ولكن ال بد من اإلشارة إلى أن البديل
المحلي قد يخدم مصالح النخبة المحلية ويكرس الهيمنة القمعية ،ويذكرنا ذلك بالحكم االستعماري.
كما أنها يمكن أن تخدم المصالح الغربية باسم التنمية والسالم واألمن.
خامساً :التهديدات التي تمثلها الدول الفاشلة على األمن الدولي
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 . 1دور هذه الدول في تعزيز العنف ،حيث اعتبرت الواليات المتحدة األمريكية هذه الدول قواعد
أساسية لعمليات الجماعات التي تعتبرها إرهابية ،وكرست ذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
فصحيح أن فشل الدول قد تعكس تزايد احتماالت التهديد األمني داخل الدولة أو فيما بين دول
المحيط ،إال أن هذه المؤشرات ذاتها ال تضمن إنتاج إرهاب بالمفهوم األمريكي ،ناهيك عن أنه ال
يوجد تعريف متفق عليه لظاهرة اإلرهاب.
 .2تعدد األطراف الفاعلة داخل الدولة ،وظهور فاعلين ما دون الدولة ينافسون سلطتها ،مما يؤثر
على السياسة الخارجية والبنية الداخلية للدولة ،ويساهم في تقليص مساحة قدرتها على التحكم في
مجالها السياسي واالقتصادي واالجتماعي .فلم تعد قدرات الدول هي محل الخالف ،بل أصبح
الخالف حول مصادر وأدوات وعمليات إدارة السلطة .ويشترك الفاعلون الجدد في تعبيرهم عن
مصالح لجماعات داخلية عجزت الدولة عن التعبير عنها .ومن ناحية أخرى ،قد يؤدي فشل الدول
إلى فقدان الثقة في المرجعية الدستورية الديمقراطية للنظم السياسية وظهور مرجعيات بديلة
كالمرجعية الدينية ،مما يغذي احتماالت اندالع الصراعات.
 .3تقدم الدول الفاشلة وكذلك الدول التي في طريقها إلى الفشل نماذج النتهاكات حقوق اإلنسان،
وتزداد حدة هذا البعد إذا قوبل بصمت دولي ،وهو ما يطلق عليه االزدواجية السياسية بغية الحفاظ
على مصالح القوى الكبرى .وبالرغم من إشارة الدراسات إلى أن الدول الفاشلة ترتبط بقضايا انتهاكات
حقوق اإلنسان ،فهي تقوم بجهود مضاعفة لحماية حكم القانون في الوقت الذي تواجه فيه اتهامات
بتعطيلها لحكم القانون.
 . 4يعتبر ارتفاع معدالت النزوح من أبرز تداعيات فشل الدول ،والذي قد يؤدي إلى تزايد احتماالت
القتال واندالع العنف .في هذه الحالة ،يكون من األسلم تدخل منظمة مثل األمم المتحدة من خالل
العرب -المانيا برلي.
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آلية حفظ السالم الحتواء األزمة قبل تفاقمها دون الحاجة إلى اللجوء لمجلس األمن الستصدار
تفويض للتدخل بأغراض إنسانية بعد اندالع النزاع.
 . 5التأثير المحفز للدول الفاشلة للتهديدات الجديدة عابرة الحدود مثل التغير المناخي ،وما يرتبط به
من قضايا المياه ،واألمراض ،والتوزيع السكاني ،وتأثر قطاع الزراعة ،والمياه الجوفية وغيرها من
القضايا الجديدة.
 .6دور الدول الفاشلة في نشر السالح .فانتشار الفساد ورخوية الحدود تم توظيفهم لدعم وجهة النظر
القائلة بأن األوضاع ساعدت على تحول الدول إلى طرق مناسبة لعبور وتهريب األسلحة البيولوجية
والكيميائية واإلشعاعية والنووية أو معداتها .فمن وجهة النظر األمريكية ،نجد أن مقياس وقفية السالم
قد أظهر قوتين نوويتين باعتبارهما من أكثر الدول فشالً وهما باكستان وكوريا الشمالية والتأكيد على
ما تمثالنه من تهددي لألمن والسالم الدوليين ،بما يخدم عمليات تسييس المفهوم لصالح األهداف
األمريكية خاصة في عهد بوش االبن.
 .7دور الدول الفاشلة في نشر الجريمة الدولية حيث تستفيد المنظمات اإلجرامية من المخابئ األمنية
التي توفرها هذه الدول ،كما تستفيد من الدول األقل فشالً في اللجوء إليها واالختباء بها والقيام
بعمليات غسيل األموال .مما يكشف عن عالقة خفية بين الدول األقل فشالً والدول المتقدمة ذات
المصلحة في تصنيفها بالفاشلة.
 . 8دور الدول الفاشلة في خلخلة االستقرار اإلقليمي بسبب تدفق الالجئين وزيادة معدالت تهريب
األسلحة وانهيار التجارة اإلقليمية .إال أن الدراسة الحظت اهمال الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع
الدولي لتوتر العالقات بين القوى اإلقليمية والدول المجاورة.
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 . 9تفاقم تبعات تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية والعسكرية وعدم مساهمة أي من نمطي
العالقة الخارجية (التبعية أو االعتماد) في إحداث أي تطور ايجابي في الداخل ،مما يؤدي إلى
زعزعة االستقرار في الداخل وتدهور األوضاع على المدى البعيد ،أي فشل الدولة برغم وجود
مساعدة المجتمع الدولي.
 .10تمثل الدولة الفاشلة عائقاً أمام تطبيق برامج التنمية ،والتي كان يتم التعامل معها من منطلق
إنساني وليس سياسي أمني .ونثير هذه اإلشكالية تساؤالت حول كفاءة استخدام الدول التي حصلت
على المساعدات لتلك المنح وقدرتها على توظيفها لكي تنتقل من كونها دولة فاشلة إلى دولة أقل
فشالً.
سادساً :مؤشر الدول الفاشلة لعام 2014
جاء تقرير صندوق دعم السالم لهذا العام ,يحوى الكثير من المفاجآت وأيضاً ليدق لدى
المجتمع الدولي نواقيس الخطر حول دول إذا استمرت في االنحدار على نفس المنوال فهي بال شك
تواجه فشالً كبي اًر قد تعجز هي كما قد يعجز المجتمع الدولي عن مواجهته ,األخطر أن التقرير أظهر
أن  17في المائة فقط من سكان العالم يعيشون في دول مستقرة ,في حين أن أكثر من  83في
المائة يعيشون في دول" خطرة" أو دول "هشة" وفقاً لوصف التقرير.

33

ونشرت مؤسسة «صندوق دعم السالم» ومقرها واشنطن العاصمة مؤشرها السنوي للدول
الفاشلة للعام الحالي  2014ويشمل  178دولة مرتبة بطريقة عكسية ،بحيث تحتل الدولة األكثر
فشالً ف ي العالم المرتبة األولى وهي ،جنوب السودان يليها الصومال فجمهورية أفريقيا الوسطى
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 -ميادة العفيفي" ،العالم باألرقام %83 :من سكان العالم يعيشون في دولة "هشة" ،األهرام ،العدد  ،46597بتاريخ .2014/7/5
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فالكونغو فالسودان ،وصوالً إلى الرقم  178الذي تحتله فنلندا ،تليها عكسياً السويد فالدنمارك
34

فالنرويج.

وقبل الدخول إلى نتائج التقرير ,ربما علينا أوالً أن نوضح بعض النقاط حول أهميته وداللته.
تعمد تقرير هذا العام ،الذي يأتي ليقدم نتائج أبحاثه ودراساته عن مجمل عام  ،2013استخدام
مصطلح الدول الهشة بدالً من الدول الفاشلة ،الذي دأب على استخدامه على مدار السنوات العشر
األخيرة .وأوضحت كريستا هندري ،المدير التنفيذي للصندوق ،أن مصطلح الدول الفاشلة ربما لم يعد
مرتبطاً فعالً بمعدل ما يحصل عليه المواطن من حقوق في نهاية األمر ولذا تم استبداله ب "الدولة
الهشة"أو "الرخوة" وهى تلك التى يستمر فيها المواطن في المعاناة وعدم الحصول على كامل حقوقه
ويستمر فقره ،وفى النهاية ينفجر المجتمع ويزداد العنف الداخلي ،حتى لو لم يتم تصنيف دولته على
المستوى الدولي بأنها دولة فاشلة.
ومصطلح الدولة الهشة أو الرخوة هو المصطلح الذي وضعه عالم االقتصاد السويدي جونار
ميردل عام  , 1970وهو يعبر عن الدولة التى تتمتع فيها النخبة بقوة تمكنها من فرض إرادتها على
بقية طبقات المجتمع ,وهذه النخبة ال تدين بالوالء للوطن بل لمصالحها فقط ,وهنا كما يقول ميردل "
يكون البالء األعظم ,حيث يستمر الفقر والتخلف".
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ويصدر التقرير عن صندوق دعم السالم ,وهو مؤسسة بحثية مستقلة ومقرها واشنطن بالتعاون مع
مجلة "فورن بوليسي" األمريكية التى تقوم بنشره كل عام ,وهو يعتمد في تصنيفه على عدد من
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 -عبد الحميد صيام" ،مؤشر الدول الفاشلة لعام  :2014مصر في منطقة الخطر" ،2014/10/16 ،على الرابط:

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qUA-2IQfCuAJ:www.alquds.co.uk
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 -ميادة العفيفي" ،العالم باألرقام %83 :من سكان العالم يعيشون في دولة "هشة" ،مرجع سابق.

العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 61

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

المؤشرات التى تركز في مجملها على وضع المواطن داخل الدولة وهل تصله في نهاية المطاف
حقوقه االجتماعية والسياسية واالقتصادية ,وحتى يتم الوصول إلى هذا التصنيف يعتمد التقرير على
 12محو اًر توضح ما إذا كان المواطن يعيش في دولة مستقرة أم ال؟ وهل نجحت هذه الدولة في أن
تواجه التحديات الداخلية والخارجية من أجل أن توفر له سبل العيش الكريمة ,ومن أهم المحاور:
الضغوط الديموغرافية مثل سوء توزيع السكان والنزاعات بين فئات السكان,الهجرة واللجوء للخارج
والمشاكل الناتجة عنهما ,تحيز النظام السياسي لصالح أقلية على حساب األكثرية ,هجرة العقول من
دولهم أو اغترابهم داخل مجتمعاتهم ,غياب التنمية االقتصادية وعدم المساواة بين السكان.
ويستخدم المؤشر  12بنداً تشمل معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية/
عسكرية .وتعطي عالمة من  1إلى  10لكل فئة ،ويمثل الرقم عشرة الفشل التام .فبينما يصل
مجموع عالمات جنوب السودان إلى  112.9والصومال  112.6من  120ينخفض مجموع عالمات
الدولة األفضل في العالم فنلندا إلى  18.7عالمة فقط.
ومن المفاجآت التى حملها تقرير هذا العام ،كان استقرار تركيا على الرغم مما عانته طوال العام
الماضي من قضايا فساد واحتجاجات شعبية عارمة ،إال أنها بالرغم من كل هذا نجحت في أن تحرز
تقدماً ولو كان متواضعاً فيما يخص محور الضغوط الديموغرافية والخدمات العامة.
ومن المفاجآت أيضاً أن إيران ،حققت في تقرير هذا العام تحسناً واضحاً ,فقد نجحت بالرغم
من الضغوط االقتصادية أن تنجو من الصراعات الداخلية .وعلى عكس ما هو متوقع فقد تأخر
تصنيف سنغافورة التى تعد واحدة من أغنى دول العالم ,وعلى الرغم من استمرار أدائها االقتصادي
على نحو جيد ,إال أنها واجهت ضغوطاً في جوانب أخرى أساءت لتصنيفها ,منها ارتفاع معدالت
التلوث لمستويات قياسية ,وعدم حصول العمال األجانب على حقوقهم الكاملة وتعرضهم للتمييز.
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 62

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

أما دول البلقان البوسنة والهرسك ,فقد كانت من المفاجآت السعيدة حيث ارتفع تصنيفها بشكل جيد
بعد عشر سنوات من الكفاح كي تصل إلى االستقرار ,فهي من الدول التى تحسن أداؤها أكثر من
أي دولة أخرى في تقرير هذا العام ,خاصة في مجال عدم التمييز بين فئات المجتمع والمؤشرات
المرتبطة بالضغوط الديموغرافية ومنها تلك المتعلقة بالالجئين والمشردين داخلياً.
ووفقا للتقرير فقد تمكنت دولة سيراليون أن تكون الدولة األولى التى تخرج من تصنيف الدول الهشة
هذا العام ,وهى تتجه نحو الدول المستقرة ,مع قدرة على بناء متواصل في مجال المعرفة والخبرات
التنموية .وأوضحت كريستا هندري في حوار مع مجلة فورن بوليسي ,أن جنوب السودان ربما تكون
الدولة التى ستحتل قائمة الدول الهشة في تقرير العام القادم  ،حيث أنها عرضة لعنف هائل وعدم
وجود مؤسسات يمكنها التصدي لهذا العنف .كما توقعت هندري أيضاً أن التطورات الدرامية في
العراق وأوكرانيا وتايالند ترشحها الحتالل أعلى قائمة الفشل في التقرير القادم.
وقد جاء ترتيب دولة اإلمارات العربية المتحدة األفضل من دول المجموعة العربية على
فعمان في المرتبة  135فالكويت ،127
المؤشر لتحتل الرقم  143تليها قطر في المرتبة ُ ،139

فالبحرين  120فالسعودية  96بتراجع بنسبة ست درجات عن السنة الماضية ،فالمغرب  92فاألردن
.83
أما مصر فقد انزلقت إلى المرتبة  31بتراجع ثالث درجات عن مؤشر السنة الماضية،

لتدخل منطقة الخطر المرسوم باللون البرتقالي ،أي أن وضع ليبيا على ما فيه من مؤشرات سلبية ما
زال أفضل من وضع مصر .أما سوريا فقد انزلقت من المرتبة  21عام  2013لتصل إلى المرتب ــة
 15هذا العام ،لكنها ما زالت أفضل من العراق الذي يحتل المرتبة  13وكالهما ضمن مجموعة

العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 63

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

عشر دول وضعت ضمن المرتبة الثانية من الدول المصنفة تحت «تنبيه عال» على سلم مؤشر
الدول الفاشلة.
وبالنسبة لسورية ,والتي لم تحتل رأس القائمة هذا العام ,كما كان متوقعاً لدى الغالبية من
متابعي التقرير ,فقد أجابت هندري ببساطة ,هناك فرق بين دولة قوية ال ترعى شعبها أو تضر
بمصالحه ،وبين دولة ال تستطيع حماية شعبها ،حتى لو أرادت هي ال تستطيع ،هذا هو حال
سورية.

36

لقد أظهر التقرير أن دول الربيع العربي ما زالت تواجه تحديات وجودية أكبر من مجرد تحقيق
الديمقراطية المنشودة .فتحديات اإلرهاب الذي خرج بكل جنون من عقاله أصبحت تهدد حياة
المواطن وأمنه واستق ارره ,بحيث توارى حلم تحقيق الديمقراطية وراء األمل األهم بأن يبقى المواطن
العربي على حياته وحياة أسرته في وجه مليشيات مسلحة تبنت التطرف الديني.
سابعاً :توزع الدول الفاشلة على القارات
من القارة األفريقية( :الكونغو -كوت ديفوار -ليبريا -نيجريا  -زيمبتبوي -سيراليون  -انجوال -
تشاد -أفريقيا الوسطى -النيجر -أوغندا  -رواندا).
· من الدول العربية( :الصومال -العراق -السودان -اليمن -لبنان -جزر القمر).
· وطبقاً لمقياس البنك الدولي( :الضفة الغربية وقطاع غزة).
· من الدول األسيوية ( :أفغانستان  -باكستان  -بورما  -كوسوفو -نيبال  -تيمور الشرقية  -كوريا
الشمالية  -سيريالنكا).
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 -ميادة العفيفي" ،العالم باألرقام %83 :من سكان العالم يعيشون في دولة "هشة" ،مرجع سابق.

العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 64

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

· من دول أمريكي الالتينية( :كولومبيا  -هاييتي).
وفي النهاية وبالرغم من قيام جهات أكاديمية وحكومية أمريكية وغير أمريكية عديدة بتطوير
ٍ
وكاف من المقاييس التي تعالج ظاهرة فشل الدول ،فمن المتوقع أن تستمر الجهات
عدد كبير
األكاديمية والمؤسسات الدولية االقتصادية والتنموية في تطوير وتحديث هذه المقاييس ،ولكن في
الوقت ذاته سيظل االقتراب من المفهوم له طابع انتقائي وخاضع لإلرادة السياسية ،ما دام التركيز
على المفهوم ينصب على الجانب األمني والسياسي دون االقتصادي واالجتماعي والتنموي.
وقد أغفلت المؤشرات السابقة البعد التاريخي المتمثل في دور الخبرة االستعمارية التي زرعت
جذور الفساد وكانت سبباً وراء إعاقة النمو الطبيعي للهياكل االقتصادية واالجتماعية للدول النامية،
والذي وصل إلى حد النزاعات اإلثنية والعرقية والطائفية فيما بين الجماعات ،أو بين التيارات
السياسية المختلفة.

العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 65

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

الديمقراطية وتجلياتها
(األشكال التي ظهرت بها واألبعاد التي ذهبت إليها)
يعد القرن العشرين قرن النقاش المفتوح حول قضية الديمقراطية .ولكن النقاشات المحتدمة
حول الموضوع لم تخرج عن بوتقة الفكر الليبرالي في مقابل الفكر االشتراكي :أي بين الديمقراطية
الليبرالية والديمقراطية العمالية.
المبحث األول :الدولة الديمقراطية
إن السيادة تعود ،من
يتميز الحكم الديمقراطي ،بإشراك الشعب في ممارسة السلطة ،سواء قلنا ّ

الناحية الفلسفية ،لألمة أو للشعب .وتختلف صور الحكم الديمقراطي تبعاً لكيفية أو لمدى مشاركة
الشعب في ممارسة السيادة أو السلطة.
أوالً :مفهوم الديمقراطية
الديمقراطية كلمة يونانية مركبة من Demosومعناها الشعب وKratos

ومعناها السلطة أو

الحكم ،كانت مطبقة في بعض المدن اليونانية القديمة وفي روما ،وتعود بجذورها إلى الفالسفة اإلغريق
وخصوصاً أفالطون وأرسطو.
والديمقراطية كما عرفها إبراهام لنكولن هي حكم الشعب ،من قبل الشعب ،ومن أجل الشعب" .هذا
التعريف األكثر شيوعاً لمفهوم الديمقراطية كنظام للحكم ،يعنى بأن الحكم يكون ديمقراطياً عندما يكون
المحكومون هم الحكام ،أو عندما يشترك أكبر عدد من المحكومين في ممارسة السلطة .بيد أن هذا
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 66

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

التعريف ال يعبر بشكل دقيق عن األنظمة السياسية التي سادت عالمنا ،واعتنقت مفاهيم مختلفة
للديمقراطية ،نتيجة تفسيرات مختلفة لهذا المفهوم السياسي الذي يعتبر محور الفكر السياسي في العالم.
فالحكومة الديمقراطية ،هي الحكومة التي تكون فيها السيادة لجميع أفراد الشعب ،و ليست حك اًر
على فرد كما في الحكم الفردي ،أو على فئة من الشعب كما في حكم األقلية .فالديمقراطية هي نظام
حكم يتميز بمشاركة المواطنين في إدارة شؤون الدولة.
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ثانياً :المبادئ التي ترتكز عليها النظم الديمق ارطية الغربية
38

ترتكز النظم الديمقراطية الغربية على عدد من المبادئ ،وهي:
 -1احترام مبدأ الفصل بين السلطات:

ويعد أحد أهم المبادئ التي ترتكز عليها النظم الديمقراطية الغربية أو هو مبدأ رئيسي
للديمقراطية في جوهرها تماماً على نحو يماثل في ذات األهمية مبدأ سيادة األمة أو الشعب.
ويرجع هذا المبدأ إلى المفكر الفرنسي مونتسكيو والمتمثل في الفصل بين السلطات الثالث:
التشريعية ،والتنفيذية والقضائية .والذي كان تأثيره على النظام الديمقراطي للثورة الفرنسية كبي اًر مثلما
كان تأثير المفكر الفرنسي الكبير جان جاك روسو في كتابه العقد االجتماعي الذي أبرز فيه نظرية
أو مبدأ سيادة األمة .ويدعو هذا المبدأ إلى :
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 -شاهر إسماعيل الشاهر" ،من تشخيص السلطة ....إلى تأسيس السلطة...دور مؤسسة الرئاسة في عملية صنع القرار" ،الفكر

السياسي ،العدد  ،2014 ،50دمشق :اتحاد الكتاب العرب ،ص .84-71
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 -علي خليفة الكواري" ،مفهوم الديمقراطية المعاصرة" ،في :قراءات أولوية منة خصائص الديمقراطية والمبادئ العامة المشتركة للدستور

الديمقراطي في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( ،مجموعة باحثين) ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،2000 ،ص.20

العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 67

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

 حماية الحريات ومنع االستبداد . ضمان احترام مبدأ سيادة القانون . حسن واتقان أداء وظائف الدولة . -2احترام الحقوق والحريات الفردية :تتأسس الديمقراطية الغربية على فكرة الحرية ولذلك تسمى
الديمقراطية بالديمقراطية الحرة .والمقصود بهذا المبدأ هو أنه لكل فرد من أفراد الشعب حقوق وعلى
قدم المساواة .والحريات الفردية منذ القرن الثامن عشر تسمى بالحريات التقليدية لكي تتميز عن تلك
الحريات والحقوق األخرى االجتماعية واالقتصادية التي ظهرت خالل القرن العشرين .
وأضاف إعالن حقوق اإلنسان للثورة الفرنسية وأعطى أهم األمثلة على الحقوق والحريات الفردية
فنصت إحدى مواده الهامة على أن غاية كل نظام سياسي هو المحافظة على الحقوق الطبيعية أي
الفردية لإلنسان وهي :الحرية والملكية وحق األمن وحق مقاومة الظلم .ومن األساسيات التي ينبغي
على النظام الليبرالي أن يتبعها في احترامه للحريات الفردية هو أن يسعى إلى ضمان حماية الحريات
التالية ألفراد الشعب:
 -1الحريات الشخصية :وتحوي الحق في الوجود اإلنساني ،حرية وحق األمن ،حرية التنقل،
حرمة المسكن …الخ.
 -2الحريات الفردية :وتحوي حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية ،حرية الرأي والتعبير ،حرية
التعليم ،حرية الصحافة وغيرها من وسائل اإلعالم ،حرية التجمع في المحافل والتنظيمات
الحرة في ظل ما يسمى بمؤسسات المجتمع المدني ..
 -3الحريات االقتصادية :أي الحق في التملك لألموال والعقار وواجب الدولة في حماية ملكه
وتأمين حقه القانوني في استعمال واستغالل هذا المال والتصرف فيه فيما يحقق الصالح

العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 68

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

الخاص ومن ناحية ثانية ،حق كل فرد في مباشرة كافة األنشطة االقتصادية الحرة
والمشروعة كالتجارة ومشروعات التجارية والصناعية والزراعية .
 -4الحريات أو الحقوق السياسية :وتتجمع حول فكرة أساسية هي حق المواطنين في المشاركة
في الحكم والشؤون العامة للدولة والحريات السياسية التي تتضمن حق المشاركة الشعبية في
39

الحكم أو السلطة وتشمل أيضاً حق االنتخاب والترشح.
ثالثاً :خصائص النظام الديمقراطي
تتميز الديمقراطية التقليدية بعدة خصائص ،وهي:

 -1الديمقراطية مذهب سياسي :تقوم الديمقراطية على أساس تمكين الشعب من ممارسة السلطة
السياسية في الدولة وذلك إما مباشرة أو بواسطة ما ينتخبهم من نواب أو بإشراك الشعب مع هؤالء
أي النواب.
 -2فردية الديمقراطية التقليدية :بمعنى أن الديمقراطية التقليدية تستند على المذهب الفردي الذي
40

يقدس الفرد ويسعى إلى حماية حقوقه وحرياته والى تحقيق سعادته.

-3الحرية :إذ أن الديمقراطية الغربية ارتبطت دائماً بحريات األفراد والشعوب ولهذا فهي تسمى
بالديمقراطية الحرة لتمييزها عن ما يسمى بالديمقراطية الماركسية التي تسود في أوروبا الشرقية
والصين الشعبية .ومن ناحية فإن حرية شعب بوصفه الجماعة صاحب السيادة ويمكن أن نسميها
الحرية السياسية ومن ناحية ثانية حرية األفراد بوصفهم أفرادا وهذا يعني ضرورة االعتراف للفرد
بحرياته وحقوقه الفردية التي يجب حمايتها إزاء سلطة الجماعة.

39

 -محمد رفعت عبد الوهاب ،األنظمة السياسية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت ،2005 ،ص .193
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-4المساواة :هي أيضاً من أسس الديمقراطية التي ارتبطت الحرية والمساواة بين األفراد من حيث
ظروف الحياة المادية والمعيشية وأيضاً المساواة القانونية التي تعني عدم التفرقة أو التمييز بين
األفراد في تمتعهم بالحقوق والحريات التي يكفلها لهم الدستور والقانون.
-5التعددية السياسية :الديمقراطية باعتبارها تكرس حكم الشعب وسيادة الشعب تتطلب التعددية
السياسية واإليديولوجية ،وعليه البد من وجود إطار من الحرية الفكرية واإليديولوجية وليس مجرد رأي
واحد وايديولوجية واحدة مفروضة مسبقاً ،وتتضمن هذه التعددية السياسية ضرورة تعدد األحزاب
السياسية التي ينشئها ا ألفراد لتعبر وتدافع عن اتجاه أو فكر سياسي معين ومتميز فالديمقراطية ضد
الحزب الواحد.
رابعاً :الديمقراطية واألغلبية:
ينبثق مصطلح األغلبية من رحم الديمقراطية؛ حيث أن الديمقراطية تعني في األصل حكم الشعب
لنفسه ،وهي شكل من أشكال الحكم السياسي ،قائم باإلجمال على التداول السلمي للسلطة وحكم
41

األغلبية (األكثرية).

ويعرف العلماء مبادئ حكم األغلبية (األكثرية) بأنها مفاهيم ومبادئ مصممة حتى تحافظ األكثرية
على قدرتها على الحكم الفعال واالستقرار والسلم األهلي والخارجي ،ولمنع األقليات من تعطيل الدولة
42

وشل حركتها.

معنى مصطلح األغلبية

 - 41عبد الوهاب الكيالي وآخرون ،موسوعة السياسة ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،المجلد األول ،1983 ،ص .273
42

 -آالن تورين ،ما هي الديمقراطية؟ حكم األغلبية أم ضمانات األقلية ،ترجمة حسن قبيصي ،بيروت :دار الساقي ،ط  ،2001 ،4ص
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صفحة 70
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وقد استقر معنى مصطلح األغلبية " "majorityفي األدبيات السياسية القديمة والمعاصرة على
مجموعة معاني محددة تمثل شبه اتفاق عليها بين علماء السياسة ،يمكن حصرها في السمات
43

اآلتية:

 األكثرية الحزبية التي تتيح لألغلبية تسلم الحكم (.)1 + 50 األكثرية الكبيرة التي تسمح بإصدار الق اررات في البرلمان. قرار األغلبية :القرار الذي تؤيده األكثرية الحزبية من نواب الشعب. األغلبية الساحقة :األكثرية الحزبية في انتخابات البرلمان التي تزيد عن ثلثي األعضاء. -األغلبية الضئيلة للحزب :التي ال تسمح له بتمرير رأيه إلصدار قانون.

44

 حكم األغلبية :األكثرية البرلمانية لحزب ما ،التي تتيح له تشكيل الحكومة وسحب الثقة منالحكومة.
 الحزب الحاكم :أكبر األحزاب نسبة في مجلس الشعب (البرلمان) ذو األغلبية أو األكثرية التيتتيح له تشكيل الحكومة وتدعيم الرئيس.
أنواع األغلبية:
45

يمكن تقسيم األغلبية إلى نوعين ،هما:

األول :أغلبية ذكية ،لماحة ،قادرة على قراءة المشهد وخلق التوافق.
43

 -مجدي وهبة ،معجم المصطلحات السياسية الحديثة ،إنجليزي عربي فرنسي ،بيروت :دار العلم للماليين ،ط ،1999 ،3ص – 331

.333

- 44صبري محمد خليل ،مفهوم األغلبية في الفكر السياسي المقارن ،عمان :دار الكندي للنشر ،1988 ،ص .171
 - 45معتز عبد الفتاح" ،حسن الحوار من ضرورات الديمقراطية" ،جريدة الشروق بتاريخ /12 ،أبريل .2012
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صفحة 71
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الثاني :أغلبية متغطرسة ،محدودة األفق ،شديدة االعتداد بالذات ،ال تقبل بالتوافق مع األقلية حول
مصلحة الوطن.
مثال باألغلبية المطلقة للرئيس األمريكي أوباما والديمقراطيين فيقول" :لقد كانت معهم
ثم يضرب ً
األغلبية في الكونجرس في أول سنة من حكمه ،ولكنه لم يستطع أن يفعل الكثير ،ألن التغييرات التي
أرادها الديمقراطيون لم تلق الكثير من الترحاب في الرأي العام األمريكي ،وهذا هو معنى أن الطموح
السياسي البد أن يواجهه الطموح السياسي المضاد ،فال يوجد من يأمر والباقي (األقلية) تطيع" .وهو
يقصد بالطموح المضاد طموح األقلية الليبرالية بالطبع.

المبحث الثاني :أشكال الديمقراطية
للديمقراطية عدة أشكال سوف نتناولها في هذا القسم ،وهي:
أوالً :الديمقراطية المباشرة ()Direct democracy
هي شكل من أشكال الديمقراطية يتم فيها التصويت على الق اررات مباشرة ,على عكس
الديمقراطية التمثيلية .ومن أشكالها الديموقراطية الليبرالية التي بدأت في القرن السابع عشر وما تزال
قائمة حتى اليوم في المجتمعات الغربية.
وتمثل الديمقراطية األثينية في اليونان القديمة مثاالً تاريخياً على الديمقراطية المباشرة .حيث لم تكن
المؤسسات الديمقراطية تشبه مؤسسات اليوم .وكان بإمكان المواطنين الذكور (باستثناء العبيد)
التصويت مباشرة على الق اررات السياسية في الجمعيات العامة ,دون انتخاب ممثلين.

العرب -المانيا برلي.
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صفحة 72

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

غير أن الديموقراطية المباشرة تواجهه صعوبة في التطبيق في المجتمعات الكبيرة ،لذا يتم تطبيقها
غالبا في المجتمعات الصغيرة ،وتسمح الديمقراطية المباشرة بثالثة أشكال من العمل السياسي،
46

وهي:

 -1االستفتاء :تمكن االستفتاءات المواطنين من رفض أي قانون أو تشريع غير مرغوب.
 -2االستدعاء :توفر االستدعاءات إمكانية إقالة أي مسؤول رسمي (حكومي) قبل انتهاء واليته,
حيث يعتبر المسؤولون
عمالء تنفيذيين ،أو ممثلين مباشرين (مفوضين) ملتزمين بإرادة الشعب.
ً
 -3المبادرة :تسمح المبادرات باقتراح مشاريع قوانين تقدمها الجماهير.
واليوم ،تعد سويس ار الدولة الوحيدة التي تتبع نظام الديمقراطية المباشرة .حيث ال يمكن تمرير
أي تعديل دستوري في سويس ار دون الحصول على موافقة من مستويين .المستوى األول هو الوطني
والمستوى الثاني هو الكانتون (المقاطعة) .فلكي يمرر القرار ,يجب أن تجتمع موافقة أغلبية الناخبين
على المستوى الوطني مع موافقة أغلبية الناخبين في كل كانتون.
تعرض التشريعات والقوانين قبل تبنيها من قبل البرلمان على المجتمع المدني وعلى تجمعات
المواطنين المفتوحة في الكنتونات الستطالع اآلراء وتقديم المقترحات .تدرس اقتراحات المواطنين من
قبل لجان برلمانية مختصة قبل مناقشة القانون في البرلمان .ويستطيع المواطنون حجب (فيتو) أي
قانون أو تشريع برلماني عبر استفتاء شعبي ,يستطيع الدعوة إليه  %1على األقل من الناخبين ,من

46

 -صبري محمد خليل" ،مفهوم الديموقراطية المباشرة في الفكر السياسي المقارن" ،تاريخ ،2013/4/19 :على الرابط:

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19
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صفحة 73
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خالل توقيع عريضة .كما تستطيع أي عريضة شعبية تحمل توقيع  % 2,5من الناخبين أن تقترح
تعديالً للدستور ,يلزم البرلمان بمناقشته وعرضه لالستفتاء.
ثانياً :الديمقراطية التمثيلية( النيابية)
في الديمقراطية المباشرة يمارس الشعب السلطة مباشرة وبنفسه ،أما في الديمقراطية النيابية
تكون ممارسة الحكم بطريقة غير مباشرة بواسطة نوابه الذين ينتخبون في البرلمان .ففي منطق النظام
النيابي يقوم البرلمان بالوكالة عن الشعب بممارسة مظاهر الحكم والسيادة كنائب عن الشعب
األصيل .فالبرلمان يعبر إذن عن اإلرادة العامة للشعب صاحب السيادة ،فكل ما يصدر عن النواب
من قوانين أو ق اررات يستند إلى قرينة عامة هي أن القانون أو القرار الصادر يعتبر وكأنه صادر عن
إرادة الشعب .
وقد نشأ النظام الديمقراطي النيابي في انجلت ار أوالً ،وهي بلد التقاليد النيابية البرلمانية وقد مرت عدة
قرون من التطور قبل أن يتكامل وتستقر أركانه وخصائصه.
أركان النظام النيابي:
47

يقوم النظام الديمقراطي النيابي على أربعة أركان أساسية ،وهي :

 وجود برلمان منتخب من الشعب يمارس سلطات فعلية في الحكم .تقييد مدة انتخاب البرلمان ،أي من الضروري أن يكون للبرلمان مدة زمنية محددة. عضو البرلمان يمثل األمة كلها . -استقالل البرلمان عن الناخبين طوال مدة نيابته.

 -47محمد رفعت عبد الوهاب ،األنظمة السياسية ،مرجع سابق ،ص .261
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ثالثاً :الديمقراطية شبه مباشرة
تعود أهمية النظام الديمقراطي شبه المباشر إلى توسطه بين النظامين (النظام الديمقراطية
المباشرة ونظام الديمقراطية النيابية) ،وهذا يعني أن نظام الديمقراطية شبه المباشرة أو نصف المباشر
يقوم على أساس وجود برلمان منتخب ،ولكن مع الرجوع إلى الشعب نفسه باعتباره صاحب السيادة
ومصدر السلطات للفصل في بعض األمور الهامة ،ويترتب على ذلك أن تصبح هيئة الناخبين
السلطة الرابعة في الدولة إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية .وبذلك تزداد أهمية
الناخبين على حساب البرلمان وذلك ألن الديمقراطية شبه المباشرة تشرك الشعب في ممارسة السلطة
بجوار البرلمان وتجعله رقيباً عليها وعلى السلطة التنفيذية عن طريق الوسائل المتاحة .
مظاهر الديمقراطية شبه مباشرة:
هناك ثالثة مظاهر للديمقراطية شبه المباشرة ،وهي :48
1االستفتاء الشعبي :يقصد به أخذ رأي الشعب في أمر من األمور.2االعتراض الشعبي :يقصد به حق عدد معين من الناخبين في االعتراض على قانون صادر منالبرلمان خالل مدة معينة من تاريخ نشره .
 3-االقتراح الشعبي :مفاده أن يقترح عدد معين من الناخبين مشروع قانون أو فكرة معينة إلىالبرلمان ويلتزم األخير بمناقشة هذا المقترح فإن وافق عليه صدر ،وبالتالي يحال إلى الشعب
لالستفتاء حوله.
وهناك حالة أخرى لم يتفق عليها الفقهاء بسبب تعارضها مع النظام النيابي ،وهي إقالة
الناخبين لنائبهم (الحل الشعبي(.
رابعاً :الديمقراطية التوافقية
48

-عبد هللا عبد الوهاب ،النظم سياسية والقانون الدستوري ،عمان ،2006 ،ص.164
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لم يكن التجانس القومي يمثل القاعدة الشاملة للبلدان الديمقراطية بل ظهرت عدة استبدادات،
لذلك وجب التفكير في إيجاد حل ففكر السياسيون بإيجاد حل وهو استخدام الفيدرالية أو الحكم الذاتي
والتجربة التوافقية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية لفشل األنظمة الديمقراطية التي تعتمد على
األكثرية.
والمجتمع التعددي هو المجتمع المج أز بفعل االنقسامات الدينية أو األيديولوجية أو اللغوية أو
الجهوية أو ال ثقافية أو العرقية؛ كما أنه المجتمع الذي تنتظم بداخله األحزاب السياسية ،ومجموعات
المصالح ،ووسائل اإلعالم والمدارس ،والجمعيات التطوعية ،على أساس االنقسامات المميزة له".
عناصر الديمقراطية التوافقية:
49

للديمقراطية التوافقية عدة عناصر ،وهي:

 -1االستقاللية الفئوية :الفكرة مأخوذة إلى حد بعيد من النظام المّلي ،حيث تتمتع الطوائف بإدارة
شؤونها الداخلية.
 -2النسبية التي تطبق بصورة خاصة في االنتخابات العامة حيث تسمح ألكبر عدد من
المواطنين باختيار ممثليهم إلى السلطات التشريعية.
 -3حق ممارسة الفيتو الذي يعطى عادة إلى األطراف الرئيسة في البالد.
السمة األساسية للديمقراطية التوافقية هي أن زعماء القطاعات في المجتمع التعددي تتعاون في
ائتالف واسع لحكم البالد ويضم هذا االئتالف كما في نظم الديمقراطية التوافقية أبرز وأهم األحزاب
أو الجماعات السياسية في البالد ،والغرض منه  -كما يقول التوافقيون  -إقامة “كارتل حاكم” يوطد
النظام الديمقراطي والوحدة الترابية للبالد .ويتطلب االئتالف الكبير قيام أحزاب قوية ذات انتشار
واسع ،وقيام تكتالت نيابية قادرة على تكوين أكثريات مستقرة ،وتمتلك برامج واضحة تشكل أساساً
49

 -صبا النداوي" ،قراءة في مفهوم الديمقراطية التوافقية" ،الحوار المتمدن ،العدد  ،2022تاريخ .2007/8/29
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للعالقة مع المواطنين وإلقامة التحالفات المزدهرة .واالئتالف الكبير يتطلب اعتراف األطراف الرئيسة
ببعضها بعضاً واتفاقها على أساس البرامج والتطلعات واألهداف المشتركة.
النظام الفدرالي والديمقراطية التوافقية:
هنالك تخوف من النظام الفدرالي على الديمقراطية التوافقية وذلك ألن قيام قطاعات متمايزة
اقليمية إذا ما اقترن بما تمنحه الفيدرالية من استقالل ذاتي جزئي ربما أتاح اندفاعاً إضافياً
للمطالبات بمزيد من االستقالل الذاتي وعندما ترفض هذه المطالبات فقد يعقب ذلك االنفصال ثم
الحرب األهلية حسب رؤية نوردلينغر.
50

وهناك ثالثة أنواع من الحلول لهذه المشكلة:

 .1إزالة الطابع التعددي للمجتمع وتقليصه بصورة جوهرية عبر االستيعاب.
 .2الحل التوافقي الذي يقبل باالنقسامات التعددية باعتبارها لبنات البناء األساسية لنظام
ديمقراطي مستقر.
 .3تقليص التعدد عبر تقسيم الدولة إلى دولتين منفصلتين متجانستين أو أكثر.
مساوئ الديمقراطية التوافقية:
للديمقراطية التوافقية مساوئ عدة ،يمكن إيجازها بما يلي:
 .1أنها ليست على درجة كافية من الديمقراطية .
 .2النموذج التوافقي يشبه "المجتمع الطائفي" في تصنيف وليام كورنهاوزر.

50

 -رياض عزيز هادي ،من الحزب الواحد إلى التعددية ،دار الشؤون الثقافية العامة.1995 ،
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 .3الديمقراطية التوافقية تفضي إلى تقسيم المجتمع التعددي إلى عناصر أكثر تجانساً
واستقاللية.
 .4التوافقية ليست نظاماً مثالياً ،فاإلخاء يعني السالم "االيجابي" ،ولكن في المجتمع التعددي
يعتبر التعايش الديمقراطي السلمي أفضل بكثير من السالم غير الديمقراطي ومن ديمقراطية
غير مستقرة يمزقها التصارع بين القطاعات.
 .5عجزها المحتمل عن إحالل االستقرار السياسي والحفاظ عليه.
 .6من الممكن للعديد من سماتها أن تقود إلى التردد وعدم الفعالية.
 .7المشكلة األكثر خطورة هي الجمود؛ أما مشاكل عدم الفعالية اإلدارية والكلفة فهي صغيرة
نسبياً.
خامساً :الديمقراطية الليبرالية
وهي التي تؤكد على حماية حقوق األفراد واألقليات في ظل نظام حكم األغلبية.
وهي شكل من أشكال الديمقراطية النيابية؛ حيث السلطة السياسية للحكومة مقيدة بدستور يحمي
بدوره حقوق وحريات األفراد واألقليات من خالل وضع بعض القيود على ممارسة األغلبية لضمان
هذه الحقوق ،لكنها ال تمنع األغلبية من ممارسة حقها واتخاذ صالحياتها.
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وتنتظم الديمقراطية الليبرالية في مجموعة مبادئ أساسية ،وهي:
 مبدأ حكم األغلبية (األكثرية). مبدأ فصل السلطات. مبدأ التمثيل واالنتخاب. - 51أحمد عطية هللا ،القاموس السياسي ،القاهرة :دار النهضة العربية ،1986 ،ص .458
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دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

 مبدأ المعارضة. مبدأ سيادة القانون.وتعتمد على صناديق االقتراع وعلى مقولة أن الجميع سواسية أمام القانون .وتحاول أن توازن بين
مصالح األغلبية (األكثرية) ومصالح األقلية .فما دام الناس ولدوا أح ار اًر فلهم أن يختاروا النظام
القانوني الذي يريدون (االستقالل السياسي) ،ولهم أن يعبروا عن هذا االختيار تعبي اًر ح اًر سرياً (
االستفتاء).
وبشكل عام ،تختلف أنماط االقتراع في هذه الديمقراطية بين الصوت الواحد والكلية االنتخابية
والتمثيل النسبي .وهناك الكثير من المعضالت المرافقة لمثل هذا النوع من الديمقراطية أهمها هو
قضية التمثيل .فمن الممكن أن من “يمثل الشعب” في المجالس المنتخبة يكون أبعد ما يكون عن
مصالح الشعب الحقيقية .ولكن الشكل االنتخابي يعني أن عملية التفويض الممنوحة للممثلين تعني
أن هؤالء “الممثلين للشعب” يمكنهم االستمرار لمدة الفترة االنتخابية دون محاسبة أو رقابة حقيقية من
قبل الشعب .فالحكم بالنسبة للشعب لكل من ال يحافظ على تمثيله لمن انتخبه ،أن هؤالء يحق لهم
في االنتخابات القادمة أن ال يعطوه صوتهم مرة ثانية .أي أن الهيئات المنتخبة تبقى خارج إطار
النقد والرقابة إال من خالل صناديق االقتراع.
يؤدي هذا النوع من التمثيل ،في البلدان النامية بشكل خاص ،إلى انتشار أشكال مختلفة من
الفساد بعضها مقنن ومغلف كما في عالقة اللوبيات مع الجسم السياسي في الواليات المتحدة
األمريكية أو عالقة البنوك والشركات مع السياسيين في أوروبا ،وبعضها فساد معلن وواضح كما هي
الحال في معظم الدول النامية التي تتبنى هذا الشكل من الديمقراطية االنتخابية.
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دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

وتغطي الديمقراطية الليبرالية نصف سكان األرض في أوروبا واألميركيتين والهند وأنحاء أخرى.
بينما يعيش معظم الباقي تحت أنظمة تدعى الديمقراطية الشعبية.
سادساً :الديمقراطية العمالية أو ديكتاتورية البروليتاريا
الديمقراطية العمالية مفهوم نظري ينطلق من القول بأن ال ديمقراطية مطلقة ممكنة ،والواقع
الطبقي للمجتمعات اآلن يستلزم انحراف الديمقراطية المطبقة لصالح الطبقة المسيطرة سياسياً ضمن
التركيبة االجتماعية القائمة ،فالديمقراطية الليبرالية بشكها المطبق حالياً تعتبر في صالح البرجوازية،
ألنها موضوعياً ال تعطي الطبقات غير البرجوازية اإلمكانية للوصول إلى مواقع متقدمة سياسياً في
مؤسسات الحكم ،ألن اآللية التي تعتمدها هذه الديمقراطية تحتاج إلى وفرة مالية عالية ،باإلضافة إلى
دعم كبير من وسائل األعالم ،وكال العاملين مسيطر عليهما ضمن المجتمعات الرأسمالية من قبل
الطبقة البورجوازية.
لكن تطبيق الديمقراطية العمالية غير ممكن بدون امتالك الطبقة العاملة لوعي طبقي مناسب
يؤهلها إلدراك المسار التاريخي للمجتمع اإلنساني ،وبالتالي إدراك األداء المطلوب منها ضمن
المرحلة التاريخية المحددة .وان لم تستطع الطبقة العاملة ،ال طليعتها السياسية فقط ،من إدراك هذا
المسار ،فإن تطبيق الديمقراطية العمالية يصبح منتقصاً موضوعياً.
سابعاً :الديمقراطية التشاورية
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الديمقراطية التشاورية تشجع المواطنين على المشاركة بنشاط في مناقشة موضوعات سيكون
لها تأثير مباشر على ق اررات السياسة العامة للحكومة ،فهي حل للمشاكل المجتمعية الصعبة وكذلك
52

المشاكل البيئية واالجتماعية ولكن إذا ما تم االستناد لها بشكل واضح وصحيح.

لقد طرح هابر ماس فكرة (التواصل والتواصلية) في كتابه الشهير "نظرية الفعل التواصلي"(
 )Theorie des kommunikativen Handelnsالصادر سنة  1981حيث يؤكد على التفاهم
53

والتواصل والوصول لإلجماع حول مختلف القضايا المواجهة للمجتمع والدولة.

والنموذج التشاوري في معناه األولي يعني االتصال العمومي حول القضايا السياسية من
خالل االجتماعات ومؤسسات الرأي العام .هابر ماس يضع آماالً كبيرة على التشاورية إلنجاح
العملية الديمقراطية حيث أن الديمقراطية التشاورية هي ليست فقط وسيلة لزيادة المعلومات
الموضوعية للق اررات السياسية ،بل كذلك تلعب دو اًر مهما كجهاز " تصفية أخالقية moralischer
 "Filterوبهذا فإن هذا النموذج يكتسب إمكانية تجريبية تتكون من خاللها إرادة جماعية تؤكد ليس
فقط على التفاهم األخالقي بل كذلك على االختيار العقالني للمصالح وذلك على أساس أن المجتمع
هو ليس فقط مجموعة إنتاجية إلشباع الحاجات بل هو كذلك ألجل المحافظة على القيم األخالقية
والثقافية .وعليه فان المجتمع ال يقوم فقط على العمل بل كذلك على المشاركة والتفاعل.
وهكذا فان هذا المفهوم التشاوري للديمقراطية يقودنا إلى مفهوم جديد للمجتمع ال تكون الدولة
فيه تحتل مركز الصدارة بل إن التحاور والنقاش يحتل األولوية في الحياة السياسية وبهذا يمكن بناء
الرأي واإلرادة العمومية للمواطنين.
52

 -نشوى محمد عبد الرحمن" ،الديمقراطية الرقمية وعالقاتها بالديمقراطية التشاورية بالتطبيق على ثورة  25يناير" ،الحوار المتمدن ،العدد

 ،3436تاريخ .2011/7/24
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 -شيرزاد النجار "،األخالق التواصلية والديمقراطية لدى يورغن هابر ماس" ،تاريخ ،2011/7/3 :على الرابطhttp://www.gulan- :

media.com/arabic/articles.php?eid=1&id=22
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ومن هنا يطور هابر ماس رأيه حول الديمقراطية التشاورية حيث يدعوا إلى ديمقراطية
راديكالية  radikale Demokratieكشرط مسبق لدولة القانون  Rechtsstaatوتتطلب هذه
الديمقراطية إنتاجية المواطن ومشاركته في العملية السياسية وضمان الوعود المعطاة له حول التنظيم
الذاتي الديمقراطي للمجتمع .وهذا التوجه يفهمه هابر ماس بكونه بديل عن نظرية الديمقراطية
النخبوية.
ثامناً :الديمقراطية الرقمية
الديمقراطية الرقمية تعني "توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات ،واالتصاالت الرقمية في توليد
وجمع ،وتصنيف ،وتحليل ،وتداول كل المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة قيم
الديموقراطية وآلياتها المختلفة؛ بغض النظر عن الديموقراطية وقالبها الفكري ومدى انتشارها ،وسالمة
مقصدها وفاعليتها في تحقيق أهدافها".

54

وينبغي هنا أن نشير إلى استخدام التصويت اإللكتروني سواء من خالل المواقع اإللكترونية
أو بواسطة البطاقة الذكية في جهاز محدد كما حدث في االنتخابات الرئاسية األمريكية منذ عام
 . 2004كما استخدم الكثير من السياسيين في الواليات المتحدة موقع الفيس بوك للتواصل مع
الناخبين .ولعلنا نذكر في هذا الشأن ما حدث في االنتخابات البرلمانية لمجلس الشعب المصري التي
جرت في أواخر عام  2010من استخدام عدد من المرشحين للدعاية عن طريق الفيس بوك.
العالقة بين الديمقراطية التشاورية والديمقراطية الرقمية:
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 -اسم الباحث غير مذكور ،مركز أسبار للدراسات والبحوث واإلعالم ،2012/4/14 ،على الرابط:

https://ar-ar.facebook.com/asbarcentreforstudies/posts/202980269851826
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للتكنولوجيا الرقمية دور إيجابي في إشاعة المناخ الديمقراطي ،وقد تكون ملجأً أو هرباً من
المناخ السلطوي فالديمقراطية الرقمية ال تعني اختراعاً لنوع جديد من الديمقراطية بل ممارسة
للديمقراطية المعروفة بآلياتها وأدواتها.
ففكرة التشاور عبر التكنولوجيا قائمة على أساس قيام المواطن والحكومة معاً باستخدام
منجزات ثورة المعلومات والتكنولوجيا واالتصاالت كوسيلة فعالة في تفعيل جوهر الديمقراطية وذلك
حتى يجد المواطن نفسه أمام ظاهرة جديدة تجمع في طياتها السياسة والتكنولوجيا حتى تصل لدرجة
من التالحم وتنصهر بداخلها .ومع مرور الوقت ال يستطيع الفرد أن يميز بينهما ألنها أصبحت جزءًا
من حياته وأصبحت وسيلة واحدة لتحقيق رضا المواطن عن مستوى مشاركته في صنع القرار
55

الخاص بدولته.

لقد ساهم االنترنت في األمور السياسية وربط بين فروع الدولة المختلفة وساهم في خلق نوع
جديد من الديمقراطية وهو الديمقراطية الرقمية وهي شكل من التطورات التي تسمح بتحقيق مغزى
الديمقراطية التشاورية من خالل الحوار والتمثيل وفتح قنوات أوسع لالستيعاب ،مما ساهم وبشكل
كبير في التشاور والتشارك والحوار المنوطة بـ الديمقراطية التشاورية.
تاسعاً :الديمقراطية التشاركية
مع بداية القرن الحالي قدمت لنا التجربة الفنزويلية مصطلحاً جديداً هو “الديمقراطية
التشاركية” التي تحاول أن تغطي الكثير من المساحات التي كان كل شكل من األشكال المقترحة
السابقة تحتكر جزءاً منها وتدعي فقدان اآلخر لذلك الجزء ،مما أدى إلى ظهور النمطين السابقين
كنمطين متناقضين ،بينما حاولت الديمقراطية التشاركية أن تحتل المساحات من ِكال النمطين.
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 -جمال محمد غيطاس ،الديمقراطية الرقمية ،القاهرة :دار النهضة مصر ،2006 ،ص.13
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ترتكز الديمقراطية التشاركية من وجهة نظر الفيلسوف البراغماتي "جون ديوي"

John

 ،Dewyعلى ‹‹مواطنة نشطة ومطلعة وعارفة›› وعلى ‹‹ تكوين مواطنين ( )publicنشطين قادرين
على تصريف قدراتهم في التنقيب والبحث بأنفسهم عن حلول مالئمة لقضاياهم›› .وعلى إرادة لدى
السلطات والمؤسسات السياسية التمثيلية في تقاسم هذه السلطة ،من أجل جعل الوظيفة الديمقراطية
56

تتمحور أكثر حول تحسين أوضاع الناس.

ويمكن للبعض أن يدعوا أنها نمط من أنماط الديمقراطية العمالية بشكلها المطور والمتوافق
مع احتياجات القرن الواحد والعشرين ،فإنها ديمقراطية تحاول أن تتجاوز ،وبشكل أساسي ،مشكلة
التمثيل في الديمقراطية الليبرالية ،وتحاول أن تضمن المشاركة الشعبية دون االنزالق لمأزق دول
المنظومة االشتراكية حيث تحول الحزب لينوب عن الشعب وتحولت اللجنة المركزية لتنوب عن
الحزب وتحول األمين العام لينوب عن اللجنة المركزية .وبالتالي فالهدف األساسي والمعلن
للديمقراطية التشاركية هو ضمان مشاركة الشعب في الرقابة وفي المشاركة السياسية ليس فقط من
خالل صناديق االقتراع بل من خالل مجموعة من اآلليات الشعبية التي تضمن المشاركة المجتمعية
الواعية في اتخاذ القرار.
برزت الديمقراطية التشاركية ،ليس إللغاء الديمقراطية التمثيلية كلياً ،ولكن لتتجاوز قصورها
وعجزها على التفاعل والتجاوب مع معطيات اجتماعية جديدة ،التي تتمثل في ظهور حركات
وتعبيرات اجتماعية تعرف اتساعاً متزايداً (حركات نسائية وبيئية وحقوقية واجتماعية وتنموية .)...كل
هذه التكتالت ال تجد في الديمقراطية التمثيلية قنوات للتعبير عن حاجاتها ومطالبها وايجاد حلول لها،
وال منفذاً لموقع القرار السياسي لتداولها .في حين تعد ‹‹الديمقراطية التشاركية ديمقراطية فاعلة ،لحل
56

 -المختار شعالي" ،الديمقراطية التشاركية آلية لتوسيع المشاركة السياسية" ،هسبريس ،تاريخ  ،2014/11/5على ال اربط:

http://www.hespress.com/writers/245404.html
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المشاكل عن قرب ،وضمان انخ ارط الجميع ،وتطوير التدبير المحلي والوطني عن طريق التكامل بين
الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية .وتنمية اإلرادة السياسية لدى المنتخبين ،وتوفير األمن
االجتماعي ،والتربية على ثقافة التوافق .واألخذ بعين االعتبار حاجيات الجميع ،وتتجدد الديمقراطية،
بناء على المواطنة والمدنية والمنفعة العامة .وتوفير المعلومة والتدبير الشفاف والمساهمة في اتخاذ
57

القرار ،واالنتقال من المحلي إلى الوطني››.

إن محاولة خلق هذه الحيوية في الحياة السياسية يندرج في إطار الطابع التطوري
للديمقراطية ،كما تحدث عن ذلك "ديوي" ،حين رأى أن الديمقراطية ليست عدالة مطلقة .بل اعتبر أن
الكمال الديمقراطي هو ذلك المثل األعلى والمنهج أو األداة التي ستمكن العدالة من االنبعاث دون
انقطاع ،عبر سيرورة تصويب االختالالت والقصور الذي قد يترتب عن العملية الديمقراطية .وال
يمكن أن يحدث هذا االنبعاث دون مشاركة واسعة ومتزايدة لعموم المواطنين والمجتمع المدني،
58

باعتبارهم األكثر ارتباطاً بقضاياهم ،واألكثر معرفة بها ،واألجدر بوجود حلول مالئمة لها.

الكلِبتوقراطية وتجلياتها
(قراءة في أنواع الدول غير الديمقراطية ...وممارستها للسلطة)

الكلِبتوقراطية مصطلح يعني نظام حكم اللصوص .وهي كلمة يونانية مشتقة من لفظين؛
"كلبتو" ( )Κλεπτοبمعنى لص ،وقراط" ( )κρατبمعنى ُحكم .وهي نمط الحكومة الذي يراكم الثروة
 -57نورالدين قربال" ،الديمقراطية المواطنة والتشاركية" ،االثنين  13يناير  ،2014هسبريس.
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 -المختار شعالي" ،الديمقراطية التشاركية آلية لتوسيع المشاركة السياسية" ،هسبريس ،تاريخ  ،2014/11/5على الرابط:

http://www.hespress.com/writers/245404.html
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الشخصية والسلطة السياسية للمسؤولين الحكوميين والقلة الحاكمة ،وذلك على حساب الشعب
والجماعة.
ويعد القرن العشرين قرن النقاش المفتوح حول قضية الديمقراطية .ولكن النقاشات المحتدمة
حول الموضوع لم تخرج عن بوتقة الفكر الليبرالي في مقابل الفكر االشتراكي :أي بين الديمقراطية
الليبرالية والديمقراطية العمالية.
وهناك عدد من الدول غير الديمقراطية ،والتي سيتم تصنيفها على الشكل التالي:
المبحث األول :الدكتاتورية Dictatura
الدكتاتورية كلمة ال تينية :وهي شكل من أشكال الحكم المطلق حيث تكون سلطات الحكم
محصورة في شخص واحد كالملكية أو مجموعة معينة كحزب سياسي أو ديكتاتورية الجيش .وكلمة
ديكتاتورية مشتقة من الفعل ( dictātusديكتاتوس ) بمعنى ُيملي أو يفرض أو يأمر ،وللديكتاتورية
أنواع حسب درجة القسوة فاألنظمة ذات المجتمعات المغلقة التي ال تسمح ألي أحزاب سياسية وال أي

نوع من المعارضة وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة االجتماعية والثقافية وتضع معايير
لألخالق وفق توجهات الحزب أو الفرد الحاكم تسمى أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية واالتحاد
السوفيتي والفاشية ،ويمكن اعتبارها نسخة متطرفة من السلطوية حيث أن األنظمة السلطوية ال تتحكم
في المنظومة االقتصادية واالجتماعية للبلد من الناحية النظرية على األقل ،واألنظمة السلطوية بشكل
أدق هي األنظمة التي ال تحكم وفق أيديولوجية سياسية محددة ودرجة الفساد فيها أعلى من تلك
59

الشمولية.
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- Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random

House Inc., ISBN 0-394-50242-6 p.240–281
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ظهرت في تلك الفترة عدد من األنظمة السياسية التي وصفت من قبل أصحاب المذهب
الليبرالي بالدكتاتورية مثل األنظمة الفاشية في إيطاليا وألمانيا والنظام الشيوعي في االتحاد السوفيتي،
حيث اتسمت تلك األنظمة حسب الليبراليين بسمات الدكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد ،تعبئة
الجماهير بايدولوجيا النظام الحـاكم ،السيطرة على وسائل اإلعالم وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح
النظام ،توجيه النشاط االقتصادي واالجتماعي للجماهير توجهاً ايدولوجياً لصالح النظام الحاكم
واالستخدام التعسفي لقوة األجهزة األمنية من أجل ترويع المواطنين .ومن األمثلة على الحكام
الدكتاتورين.
 -1الدكتاتورية مـا بعد الحرب العالمية الثانية:
يرى أصحاب المذهب الليبرالي أن الدكتاتورية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت
ملمحاً بار اًز في العديد من دول العالم الثالث حديثة االستقالل ،والتي غلب على أشكال الحكم في
معظمها الطابع العسكري ،كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية واالشتراكية اعتبرت دكتاتوريات
أيضاً من وجهة نظر اللبيراليين .وقد احتجوا في ذلك لغياب االستقرار السياسي عن الكثير من هذه
الدول وشيوع االنقالبات العسكرية واالضطرابات السياسية فيها ،فضالً عن ظهور مشكالت تتعلق
بمسألة الخالف على السلطة.60
 -2أنماط الدكتاتورية
للدكتاتورية عدة أنماط ،منها:
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 -شاهر اسماعيل الشاهر" ،االستقرار السياسي معاييره ومؤشراته" ،دام برس ،تاريخ  ،2016/8/31على

الرابطhttp://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=48&id=73497 :
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 .1الدكتاتورية الفردية .وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شامالً معتمداً على القوة
العسكرية التي للدولة .ويقصد بالمقومات (األرض ،الثروة ،الشعب ،الحكم) ،وغالباً ما
يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية باهلل الذي يلهمه ما يجب أن يفعل ،أو أنه
يتصور نفسه أنه هو اإلله ،ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة.
 .2الدكتاتورية الجماعية .وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.
وكال النوعين السابقين يكون في الدولة ذات طابع الملكية المطلقة ،أو الدولة ذات طابع الجمهورية.
وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية األسرة الحاكمة على الشعب وادعاء
الحصانة المطلقة لها .والطبيعة االجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة
أيضاً ،إال أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك االستبداد نتيجة
التقوقع االجتماعي والتعصب العشائري والقبلي .أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان
واالستبداد الواعي بأسباب عديدة ،منها :غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية ،وتحول المجتمع
إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش واشباع الغرائز فقط ،ففي المجتمعات المتقدمة يكون االستبداد
فكري وليس عملي ،فهو ال يقتل اإلنسان ويحفر مقابر جماعية ،بل يقتل الروحية المتحركة والفكر
61

المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن اآلني (مستقبلية).
 -3سمات الدكتاتور:
 .1قمع الشعب في الداخل ،وشن الحروب على الجوار.

 .2تشكيل الشعب بقالب معين ،وتدجينه وفق أيدلوجية معينة.
 .3استغالل الدين لتثبيت حكمه.
61

- Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and

Alfredo Stroessner". Journal of Latin American Studies 23 (3): 599
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 .4بناء جهاز استخباراتي قوي ونشيط يتخلل الشعب.
المبحث الثاني :التسلطية أو السلطوية
شكل من أشكال الحكم تدير فيه البالد فئة قليلة من الناس ،ويسهم بقية السكان بقسط ضئيل
في صنع القرار ،وقد تقوم الدول التسلطية بحظر االنتخابات أو تقييدها بشدة ،أو التالعب بها لتالئم
أهدافها الخاصة ،ويمكن أن تحد من سلطات الهيئات التشريعية التي تمثل الشعب مثل البرلمان
ومجلس الشيوخ ،وتقيد الحرية الفردية ،ويتمثل التسلط في نماذج من الحكومات مثل الحكومات
62

االستبدادية والديكتاتورية.

فالتسلط هو نمط من أنماط ممارسة السلطة يصف الوضع الذي يستحوذ فيه فرد أو
مجموعة من األفراد على الحكم دون الخضوع ألي قاعدة أو قانون ،ودون أي اعتبار لجانب
المحكومين ,وما يميز هذا النمط من العالقات بين أداة الحكم والرعية هو تدني درجة المشاركة
السياسية ،وتقييد الحرية الفردية ,وحضر كافة المؤسسات التشريعية.
ويتجسد التسلط في الممارسات القسرية للحكومات التي تختلف باختالف أهدافها وأساليبها
المختلفة؛ ففي حين يحاول بعضها تغيير الواقع وفقاً لجملة من المبادئ التي يقررها من بيدهم
السلطة ،فإن البعض اآلخر يهتم أساساً بتركيز السلطة وممارستها بصورة بهيمية وقاسية.
تختلف أهداف الحكومات التسلطية وأساليبها .ففي الدولة الدكتاتورية مثالً يحاول القادة تغيير
المجتمع وفقاً لمجموعة من المبادئ .وقد يكون الحكم في الدولة المستبدة مهتماً فقط بالحصول على
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الثروة الشخصية والسلطة .وتقوم بعض الدول التسلطية باستخدام السلطة بصورة قاسية وظالمة،
ولكن بعضها اآلخر قد ال يقوم بذلك .وقد تتبع الدول الديمقراطية في بعض األحيان األساليب
التسلطية في الحروب ،أو غير ذلك من الحاالت الطارئة.
ويرجع أغلب المحللين سبب نشوء دولة السلطة في دولنا العربية في عصرنا الحاضر إلى
عدة أسباب ،أهمها:63
 -1تأثر أحزابنا الحاكمة بالنموذج االشتراكي السوفيتي وما نتج عنه من هيمنة موضوعات نظرية
وسياسية جرى اعتمادها عند بناء الدولة السوفيتية ونظامها السياسي أهمها استالم السلطة السياسية
عن طريق الثورة ،واحكام القبضة على السلطة لبناء الدولة.
 -2غياب المرجعية الفكرية الناظمة للحياة السياسية لدى األحزاب في البلدان العربية وسيادة
المستوى األيديولوجي وشعاراته المثالية التي تجانب الحياة الواقعية.
 -3بحث الشعوب العربية عن رمز أو صناعته في كل مرحلة كونها (أي الشعوب العربية) تتفاعل
كثي اًر مع شخصنة األشياء ال عمومياتها وكونها ميالة إلى صاحب الخطاب العالي والصوت المدوي
الذي يجيد استخدام المفردات المناغمة لمشاعرها ومالمسة احتياجاتها ولو بشكل نظري.
 -4وجود خط دولي أو عالمي ال يرغب في وجود دولة المؤسسات في هذه الدول كون األخيرة
ستكون موزعة السلطات مما يصعب التعامل المستقبلي معها وخصوصاً في جانب الثروات
والعالقات االقتصادية وحتى التبعية السياسية.
 -5ضعف تيار المجتمع المدني أو غيابه ورضوخه وخضوعه ألغلب مفاصل السلطة في هذه
البلدان.
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 -شاهر إسماعيل الشاهر" ،في الدولة العميقة والزبائنية السياسية" ،صوت العقل ،تاريخ  ،2015/3/1على

الرابط:

http://thevoiceofreason.de/article/15875
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 -6فقدان الهوية اإلنسانية وسيادة قيم االنتفاعية والمصالح على حساب اآلخرين وحقوقهم وانتشار
حالة التزلف والتملق للكسب غير المشروع.
وعلى أية حال فإن التسلط أساسه رفض الحوار والنقاش الموضوعي ،وعدم تقبل الرأي
المعارض ،وسيادة عالقات أساسها الرضوخ وتقبل األوامر العلوية ،والرغبة المتأصلة في ممارسة
التسلط والسيطرة على من هم أدنى في المرتبة .فالفرد الذي هو ذاته موضوعاً للتسلط ما أن يصبح
في موقع المسؤولية حتى يتحول وبشكل غير مبرر إلى مشروع لمتسلط صغير ،ولن يتوانى أبداً في
استخدام كل ما أوتي من وسائل القهر واإلكراه.
المبحث الثالث :االستبدادية
يستخدم االستبداد عادة كمرادف للتسلط ،ولغة يعني التفرد بالشيء واالستئثار به ،وهو غرور
المرء برأيه واألنفة عن قبول النصيحة أو االستقالل المفرط في الرأي والحقوق المشتركة ،وهو
المستبد هو ذلك الشخص الذي
تصرف فرد أو جمع في حقوق الجموع بالمشيئة وبال خوف تبعه .و
َ
يتفرد برأيه دون غيره فيما ينبغي المشورة فيه ،إال أن تعبير االستبداد انصرف مع مألوف االستعمال

إلى نعت من نعوت الحكم المطلق المشوب بالجور والظلم الذي ال يأبه القائمون فيه بأية قيود
أخالقية أو قانونية ،ويتبع المستبد أهوائه الخاصة بدالً من تحكيم مقتضيات المصلحة العامة .وبذلك
يخلو حكم المستبد من أية ضوابط رقابة على الحكم ومحاسبته أو أن تكون هذه األجهزة معطلة.
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إن نظام االستبداد هو حكم أو نظام مستقل بالسلطة فيه فرد أو مجموعة أفراد دون الخضوع
لقانون أو قاعدة ودون النظر لرأي المحكومين.
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وفي أصول اللغة اليونانية فإن اصطالح االستبداد  despotesيتضمن معاني الظلم والجور
والتفرد األرعن بالرأي ،بل أن هذه الكلمة تعني سيد البيت أو رئيس الجماعة ،وأطلق أباطرة بيزنطة
حكاماً لمقاطعات اإلمبراطورية ،ويعزى في
هذا االسم على من كانوا يوّلونهم من أبنائهم وأصهارهم ّ
هذا الصدد إلى اليكسيوس الثالث أنجلوس البيزنطي الذي حكم من سنة  1195إلى  ،1205إدخال
هذا اللقب في مفردات تسلسل السلطة ،واضفاء رتبة عليا تأتي مباشرة بعد رتبة اإلمبراطور مباشرة.
ثم تطور مصطلح االستبداد فالزمته صفة االفتقار إلى الشرعية ،فأصبح يشير إلى نظام ال
يستند إلى أي تقليد أو عرف أو دستور ،ويميل فيه القائمون إلى الظلم واالنفالت من القيود ,فوصفه
أرسطو بأسوأ أنماط الحكم وأكثرها فساداً يدور فيه اهتمام الحاكم حول تأمين رفاهيته الشخصية من
دون المصلحة العامة .ويصف أفالطون المستبد ,وطريقة حكمه بأنه الحاكم الذي يستولي على
السلطة بالقوة ،ويمارسها بوسائل قمعية واكراهية ليتخلص من خصومه ومعارضيه ،فهو يكثر الوعود
ويلجأ إلثارة الحروب إلضعاف المواطنين ليسهل عليه االستئثار بالسلطة.
االستبداد السياسي كما يرى الكواكبي هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بالمشيئة دون
عزته الحقيقية يبحث
خوف أو تبعة » .االستبداد بشكل عام إفراز ذاتي للتخلف ،فالفرد حين يفقد ّ
عنها بشتى الوسائل ،فعندما ال يجد الظمآن الماء يتجه إلى السراب الذي « يحسبه الظمآن ماء حتى
إذا جاءه لم يجده شيئاً » ،ومن هنا ينشأ االستبداد ،فالمستبد إنسان فقد مثله األعلى الذي يجد فيه
ذاته وعزته ،فراح يبحث عنها بشتى الوسائل ,ومنها محاولته أن يفرض رأيه على من دونه ،ويدفعه
تعصب لرأيه دون سواه بل ويتشبث به ,فالفرد موضوع االستبداد هو في واقع األمر مستبد في
ذلك لل ّ
نفسه ،ولو تمكن لجعل البشر جميعهم خاضعين ألمره.
الكليَّانية
المبحث الرابع :الشمولية أو ُ
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كلمة الشمولية ظهرت أوالً في ايطاليا «  » Totalitarioعام  ,1925وانتشر استعمالها
بمعنى سلبي ,قبل أن يعطيها منظرو الفاشية معناها االيجابي .والشمولية مفهوم يستعمل من قبل
علماء السياسة لوصف الدولة التي تحاول فرض سلطتها على المجتمع وتعمل على السيطرة على
كافة جوانب الحياة الشخصية والعامة قدر إمكانها.
تطور المصطلح في عشرينيات القرن العشرين من قبل المحامي األلماني النازي كارل
شميت والفاشيست اإليطاليين .استخدم كارل شميت المفهوم في كتابه "مفهوم السياسة" الصادر عام
 ،1927ليقدم أسساً قانونية للدولة البالغة القوة .وأصبح المفهوم رائجاً في األوساط الغربية المناهضة
للشيوعية خالل حقبة الحرب الباردة ،من باب إظهار التشابه بين ألمانيا النازية ودول فاشية يمينية
أخرى من جهة ،والحزب الشيوعي السوفييتي اليساري من جهة أخرى.

65

حركات وحكومات أخرى

وصفت بأنها شمولية مثل اإلتحاد اإلسباني لحق الحكم الذاتي الذي ظهر مابين 1933و 1937في
الجمهورية اإلسبانية الثانية.
تمت صياغة مفهوم الشمولية بأنها "شمول" السلطة السياسية من قبل الدولة في عام 1923
من قبل جيوفاني أمندوال ،الذي وصف الفاشية اإليطالية كنظام مختلف اختالفاً جوهرياً عن
66

الديكتاتوريات التقليدية.

تم تعيين معنى إيجابي للمفهوم في كتابات جيوفاني جنتيلي ،المنظر

الرئيس للفاشية .استخدم جنتيلي مفهوم الشمولية لإلشارة إلى بنية وأهداف الدولة الجديدة ،وهي
67

"التمثيل والتوجيه الشامل لألمة واألهداف القومية".
65

وصف الشمولية بأنه مجتمع تؤثر فيه

- Andrew Defty, Britain, America and Anti -Communist Propaganda 1945-1953: The Information

Research Department, 2007, chapters 2-5
66

- Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random

House Inc., ISBN 0-394-50242-6.* Robert Jaulin L'Univers des totalitarismes (Paris : Loris Talmart,
1995).
- Payne, Stanley G., Fascism: Comparison and Definition (UW Press, 1980), p. 73. 67
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68

إيديولوجية الدولة والسلطة على معظم المواطنين.

وفقاً لبينيتو موسوليني ،هذا النظام يسيس كل
69

شيء روحي وبشري" ،كل شيء داخل الدولة ،ال شيء خارج الدولة ،ال شيء ضد الدولة".

إي سنغ مان الذي أصبح الحقاً أول رئيس لكوريا الجنوبية ،استخدم مصطلح الشمولية في كتابه
"اليابان من الداخل إلى الخارج" الصادر عام  1941لوصف الحكم الياباني لدول آسيوية عديدة
وصنفه بأنه معارضة للعالم الديمقراطي ،حيث لألفراد أهمية أكبر من المجتمع نفسه .فريدريش فون
هايك ،ساعد في تطوير فكرة الشمولية في كتابه الناقد لالشتراكية والمدافع عن المنافسة االقتصادية
والمعنون "الطريق إلى العبودية" الصادر عام  .1944في المقدمة ،هايك يظهر تناقض القيم
البريطانية الغربية مع ألمانيا النازية تحت حكم أدولف هتلر  ،مشي اًر إلى أن الصراع بين اليسار
واليمين داخل حزب العمال القومي االشتراكي األلماني هو صراع دائم بين الفصائل االشتراكية
المتنافسة .وقال عن ألمانيا وايطاليا وروسيا " تاريخ هذه البلدان في السنوات التي سبقت صعود نظام
شمولي فيها أظهر بعض الميزات التي ال نعرف عنها".
الفيلسوف الليبرالي كارل بوبر ،في كتابيه المؤثرين في نقد الشمولية "المجتمع المنفتح وأعداؤه"
( )1945و"فقر التاريخانية ،)" (1961أكد أن الديمقراطية الليبرالية تتناقض مع الشمولية ،وجادل أن
هذه األخيرة ترتكز على االعتقاد بأن التاريخ يتحرك نحو مستقبل غير قابل للتغيير وفقاً لقوانين
معروفة .حنة آرنت في كتابها "أصول االستبداد" الصادر عام  1951والتي حللت فيه ظواهر النازية
والستالينية ،جادلت بأن األنظمة والدول الشيوعية والنازية كانت أشكاالً جديدة من الحكومة ،وليست
مجرد نسخ مجددة ألنظمة قديمة من الطغيان .ووفقاً آلرنت ،مصدر جاذبية األنظمة الشمولية
- Gentile, Giovanni and Benito Mussolini in "La dottrina del fascismo" (1932. 68
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- Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random

House Inc., ISBN 0-394-50242-6.* Robert Jaulin L'Univers des totalitarismes (Paris : Loris Talmart,
1995(.
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للجماهير هي عقيدتها ،والتي توفر إجابات واحدة ومريحة لكل أسرار الماضي والحاضر والمستقبل.
وتضيف أنه وبالنسبة للنازية ،كل التاريخ هو تاريخ من الصراع العرقي أو اإلثني ،ولالشتراكية ،كل
التاريخ هو تاريخ صراع الطبقات االجتماعية ،وبمجرد قبول هذه الفرضيات يمكن تبرير كافة إجراءات
الدولة باالحتكام إلى طبيعة وقانون التاريخ المفترض ،وبالتالي عقلنة إنشاء نظام الدولة
70

االستبدادي.

درس كثير من العلماء غير المذكورين أعاله ومن مختلف الخلفيات األكاديمية واآليدولوجية ظاهرة
الشمولية ،وقدموا تعريفات مختلفة لها ولكنهم جميعهم يتفقون بأن الشمولية هي السعي إلى تعبئة
المواطنين لدعم اإليديولوجية الرسمية للدولة ،وغير متسامحة مع النشاطات التي ال تخدم أهداف هذه
الدولة ،تستلزم القمع وسيطرة الدولة على األعمال التجارية أو النقابات العمالية ،ودور العبادة أو
األحزاب السياسية.
 -1عناصر الشمولية:
للشمولية عناصر أساسية ،وهي:
 -1الظاهرة الشمولية تأتي في نظام يعطي حزباً واحداً احتكار النشاط السياسي بكامله.
 -2يقوم الحزب المحتكر على إيديولوجية يتسلح بها ,وتقود فعالياته .ويمنحها سلطة مطلقة.
وتصبح بالتالي الحقيقة الرسمية للدولة.

70

- Dana Richard Villa (2000), The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge University

Press, p.2-3. ISBN 0-521-64571-9
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 -3لنشر هذه الحقيقة الرسمية تقوم الدولة بنفسها باحتكار مزدوج لوسائل القوة ووسائل القمع.
وتضع تحت إدارتها وتوجيهها مجموعة وسائل االتصاالت ,من صحافة واذاعة وتلفيزيون,
وغيرها من الوسائل.
 -4تخضع النشاطات االقتصادية والمهنية للدولة ,وتصبح جزءاً منها ,وبما أن الدولة غير قابلة
للفصل عن إيديولوجيتها ,فإن غالبية النشاطات االقتصادية والمهنية تطبع بالطابع الرسمي.
 -5وعندها تصبح الدولة منظمة األنشطة وخالقها .ويصبح كل نشاط خاضع لإليديولوجية
الرسمية .وكل خطيئة ترتكب في نشاط اقتصادي ,أو مهني ,يعتبر خطأً إيديولوجياً.
 -2الفرق بين األنظمة السلطوية والشمولية
مصطلح "نظام سلطوي" يدل على حالة يكون فيها صاحب السلطة واحد وهو الفرد
الديكتاتور ،أو مجلس عسكري أو مجموعة نخبوية صغيرة تحتكر السلطة السياسية .النظام الشمولي
من جهة أخرى ،يحاول السيطرة على كل جوانب الحياة االجتماعية تقريباً بما في ذلك االقتصاد
والتعليم والفن والعلوم والحياة الخاصة وأخالق المواطنين .األيديولوجية المعلنة رسمياً تخترق أعمق
71

روافد الهيكل المجتمعي وتسعى الحكومة الشمولية إلى السيطرة تماماً على أفكار وأفعال مواطنيها.

الشمولية هو نسخة متطرفة من السلطوية .التسلط يختلف في المقام األول عن الشمولية ،فالمؤسسات
االجتماعية واالقتصادية الموجودة ليست تحت سيطرة الحكومة.
ويسيطر النظام الشمولي على المجتمع من خالل:
 .1التركيز األقصى على السلطة.
71

- Pipes, Richard (1995), Russia Under the Bolshevik Regime, New York: Vintage Books, Random

House Inc., ISBN 0-394-50242-6.* Robert Jaulin L'Univers des totalitarismes (Paris : Loris Talmart,
1995).
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 .2الحكم بالقوة والتهديد وبالتخويف.
 .3إفساد العالقات اإلنسانية والعامة.
72

 .4الدعوة إلى التعبئة ضد مؤامرة العدو .العدو سيئ يعمل في الظالم ,يخرب ويتآمر.
والجدول التالي يوضح الفرق بين خصائص النظم السلطوية والنظم الشمولية:

73

الشمولية

السلطوية

كاريزما

مرتفعة

منخفضة

مفهوم الوظيفة

القائد يعمل

القائد فرد

حدود السلطة

عامة

خاصة

الفساد

منخفض

مرتفع

إيديولوجيا رسمية

نعم

ال

تعددية

ال

نعم

شرعية

نعم

ال

يقول باول سندرول ،أستاذ العلوم السياسية في جامعة كولورادو ،أنه في حين أن كال

.

السلطوية والشمولية أوجه مختلفة من األوتوقراطية ،فإنها تختلف في ثنائيات رئيسة:

- Joris Vitani, Les régimes politiques. http://sceco.paris.iufm.fr/pagepdf/regimespo.pdf .72
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- Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and

Alfredo Stroessner". Journal of Latin American Studies 23 (3): 599. doi:10.1017/S0022216X00015868
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●

في الديكتاتوريات الشمولية يطور القائد أو الزعيم كاريزما عبادة شخصية أمام الجماهير في
نظام شبه ديمقراطي يعتمد على رابطة متبادلة بين الجماهير والقائد من خالل التالعب
بوعيهم وخلق صورة شبه نبوية لشخصيته.

●

السلطويين ينظرون إلى أنفسهم كأفراد راغبين في السلطة ويريدون الحفاظ عليها ،أما
الشموليون فنظرتهم إلى أنفسهم غائية أسطورية تقريباً فهم ليسوا مجرد طغاة بل وظيفتهم
تغيير واعادة تشكيل الكون من جديد.

●

السلطويين يفتقدون األيديولوجية ،يحكمون بمزيج من غرس الخوف ومنح المكافآت إلى
74

المتعاونين المخلصين ،وتوليد حكومة كليبتوقراطية في نهاية المطاف.
 -3صفات النظام الشمولي:

حسب كارل فريديريخ ،هناك خمس صفات أساسية تميز النظام الشمولي ،وهي:
 .1حزب وحيد يراقب جهاز الدولة ,يديره رئيس ذو كاريزما خاصة.
 .2إيديولوجية دولة تحتوي على أبعاد خارج حدودية وأممية.
 .3جهاز بوليسي يعمد لإلرهاب.
 .4إدارة مركزية لالقتصاد.
 .5احتكار وسائل االتصال الجماهيرية.
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Sondrol, P. C. (2009). "Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castr o and

Alfredo Stroessner". Journal of Latin American Studies 23 (3): 599. doi:10.1017/S0022216X00015868.
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وهكذا ،بالمقارنة مع األنظمة الشمولية ،النظم السلطوية تترك مجاالً أكبر للحياة الخاصة ،تفتقر
إلى توجيه للفكر ،تحمل بعض التعددية في التنظيم االجتماعي ،وتفتقر إلى القدرة على تعبئة السكان
للسعي إلى تحقيق األهداف الوطنية ،وتمارس السلطة ضمن حدود يمكن التنبؤ بها نسبياً.
المبحث الخامس :الكوربوراتية
مصطلح الكوربوراتية تتعدد استخداماته لتشير إما إلى نمط من اإليديولوجية السياسية التي
تولي أهمية لسيطرة الدولة على المنظمات االجتماعية عبر التنظيمات النقابية والحرفية ،واما كنمط
من التنظيم االجتماعي والسياسي قائم على التمثيل السياسي على أساس المصالح النقابية والمهنية.
ويعرف هوارد فياردا الكوربوراتية بأنها :نظام للسلطة وتمثيل المصالح مستمد من الفكر
االجتماعي الكاثوليكي ،يركز على التمثيل الوظيفي واندماج العمل ورأس المال في نظام تراتبي ،تتم
قيادته وتوجيهه من قبل الدولة .فنظ اًر للخصائص التي يتميز بها :الهيراركية (الهرمية) ،البيروقراطية،
والسلطوية فهو قد يكون نظاماً سياسياً كما كان سائداً في نظام فرانكو في إسبانيا والنظام الفاشي في
75

إيطاليا ،أو قد يقتصر على تنظيمات اجتماعية مرتبطة بالكنائس.
76

فهناك كوربوراتية اجتماعية مقابل كوربوراتية الدولة.

فهي اقتراب يمثل بديالً ثالثاً لألنماط

التنظيمية الكبرى التي تنافست على العالم والمتمثالن في النموذج الليبرالي التعددي والنموذج
الماركسي ،وهدف هذا االقتراب الجديد التعرف على ظواهر أغفلها النموذجان السابقان ،والمتمثلة في

75

 -عماد فواز" ،نظرة على النظرية الكوربوراتية" ،الحوار المتمدن ،العدد  ،4442تاريخ .2014/5/3 :على الرابط:

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=413130
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- Howard Wiarda, Corporatism and corporate politics, the other great’Ism, NY: M.E Shape, 1996, p ix.

2 Ibid, p 4. 3 Ibid, p 8.
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التحوالت التي طرأت على العديد من النظم السياسية ،من حيث كيفية التحام جماعات المصالح .مع
الجهاز الحكومي ،والسياسات العامة الجديدة التي تعجز االقترابات التقليدية عن تشخيصها
 -1الخصائص المشتركة للنظم الكوربوراتية:
المالمح الكوربوراتية نجدها في العديد من األنظمة السياسية ،والتنظيم الكوربوراتي ال يقتصر
على األنظمة التسلطية ،أو األنظمة التي عرفتها شبه الجزيرة االيبيرية أو نظم أمريكا الالتينية ،فقد
تكون هذه األنظمة ديكتاتورية كما قد تكون ليبرالية ( سويسرا) .فهناك خصائص مشتركة بين هذه
النظم تتمثل في:
 الدولة لها سياسات توجيه وتدخل أقوى منه لدى الدول الليبرالية ،ولكن تدخل الدولة في الشؤونالعامة لمجموعات المصالح ال يصل بها الحد ألن تكون نظاماً شمولياً.
 هناك قيود وضوابط على حرية نشاط جماعات المصالح. جماعات المصالح مندمجة في نسق الدولة ،فهي جزء منه أو امتداد له ،تساعد الجهاز الحكوميعلى رسم السياسات ،فالمجتمع أو قسم كبير منه ،ليس منظماً على أساس فردي كما هو الحال في
الواليات المتحدة من الناحية التاريخية أثناء القرن التاسع عشر ،بل التنظيم االجتماعي له طابع
وظيفي ينتظم فيه األفراد وينتمون إلى جماعات متعاضدة (عائالت ،عصب ،مناطق ،مجموعات
اجتماعية :لغوية ،إثنية ،منظمات عسكرية ،هيئات وتنظيمات ومؤسسات دينية ،ثقافية ،تجارية،
نقاباتن جماعات مصالح) .وفي هذا المجتمع تسعى الدولة إلى هيكلة وضبط وتحديد نشاط هذه
المجموعات االجتماعية المختلفة وأشكالها التنظيمية ،بالترخيص لنشاطاتها واخضاعه للرقابة القانونية
كأسلوب للحد من تعدديتها .كما تسعى الدولة لضم وادراج هذه التنظيمات الكوربوراتية وجماعات
المصالح إلى النسق العام للدولة ،وتحويلها إلى ما يطلق عليه ب "القطاع الخاص الحكومي" ،حيث
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تسعى هذه المجموعات إلى التعبير عن مطالبها وتحقيق مصالحا في إطار هذه الصيغة الحكومية،
مع االحتفاظ بمستوى من االستقاللية عن الدولة في إطار قوانين ودساتير تحمي مصالحها
77

ووجودها.

 -2أشكال الكوربوراتية عبر المجتمعات:
يرى هوارد فياردا أن التنظيم الكوربوراتي يمثل ظاهرة آخذة في التوسع واالنتشار في العديد من
المجتمعات ،وعادت هذه الظاهرة في الظهور في الدول الديمقراطية األوربية وغير األوربية ،بل هي
متواجدة عبر تاريخ المجتمعات عبر أربع صيغ وأنماط تنظيمية قد تتحول فيه المجتمعات من نمط
تنظيمي كوربوراتية تقليدي إلى آخر أكثر تطو اًر.
الكوربوراتية الطبيعية أو التاريخية :وهي الشكل التقليدي والتاريخي للكوربوراتية عبر كل مجتمعاتالعالم ،وتتمثل في استناد تنظيم النظام السياسي للدولة على أساس المجموعات االجتماعية التقليدية
ابتداءاُ من األسر ،العشائر ،القبائل ،المناطق ،اإلقطاعيات ،األبرشيات ،المجموعات اإلثنية .ويرى
أن هذا الشكل من التنظيم االجتماعي التقليدي له أهمية بالغة في الكثير من الدول ،فهو بمثابة
االسمنت واألساس للتماسك االجتماعي وفي حل الصراعات االجتماعية ،وباعتبارها أشكاالً من
78

التظيم االجتماعي سابق لظهور الدولة-األمة.

وقد دخلت بعض هذه التنظيمات في صراع مع

الدولة الحديثة ،سواء في الدول التسلطية أو في الدول التي تحولت إلى الديمقراطية فيما بعد .كما
تعايشت هذه التنظيمات مع الدولة الحديثة في مجتمعات أخرى ،واستمرت في التواجد أو زادت

77

 -هالة مصطفى" ،الدولة ومرحلة جديدة في علم السياسة" ،األهرام الرقمي 1 ،أكتوبر  ،2000على الرابط:

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=219933&eid=1894
78

- Francis Fukuyama, The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French

Revolution,(London: Profile Books Ltd, 2011), pp.26-30
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أهميتها فيها ،مثل المؤسسات اإلثنية في إفريقيا ماوراء الصحراء ،والتنظيم القبلي في دول الخليج
العربي ،والكنيسة والمجموعات والتنظيمات الفالحية المسلحة في أمريكا الالتينية.
 الكوربوراتية اإليديولوجية :ظهور تنظيمات اجتماعية ،سياسية ،دينية ،تؤيد النظام السياسيالفاشي ،على أساس إيديولوجيا تنتقد الفردية وأوضاع االغتراب التي انتهجتها الليبرالية والتصنيع،
وباعتبارها إيديولوجية منافسة لكل من الليبرالية واالشتراكية الشيوعية على حد سواء ،فهي ترى بأن
المجتمع يجب أن ينظم ويمثل سياسياً على أساس مكوناته الطبيعية المشكلة من العائالت،
االبرشيات ،النقابات المهنية ومختلف جماعات المصالح ،لتشارك في صنع القرار االجتماعي
واالقتصادي والسياسي ،جنباً إلى جنب مع الدولة ،وتساهم في ضبط وتسيير شؤون أفرادها ،أما
التمثيل السياسي في المؤسسات الحكومية فال يكون على أساس التصويت الفردي ،بل على أساس
األهمية والحجم النسبي للمجموعات ،وبذلك تكون بديالً لفكرة الصراع الطبقي ليحل محلها التناغم بين
الطبقات .ويرى فياردا أن هذه اإليديولوجية الكوربوراتية كانت لها جاذبية في دول عانت من مشاكل
اجتماعية عميقة ،وصراع إيديولوجي بين االشتراكيين والليبراليين كما في ايطاليا واسبانيا والبرتغال.
لذا كانت لها شعبية معتبرة في هذه الدول وفي دول أمريكا الالتينية ،وتضمنت عدة توجهات سياسية
(تسلطية ،دينية ،علمانية) كلها تؤكد على أهمية تمثيل الحقوق الجماعية بدل الفردية ،ويرى فياردا أن
الكوربوراتية كظاهرة إيديولوجية اقتصرت على دول جنوب غرب أوروبا .وأمريكا الالتينية ولم تنتشر
أو تظهر في بقية دول العالم الثالث أو في الدول الشيوعية
الكوربوراتية المعلنة :ويقصد بها الشكل المؤسسي والمعلن للتنظيم الكوربوراتي الرسمي الذيانتهجته بعض الدول الفاشية والتسلطية بين الحربين العالميتين وفي أمريكا الالتينية واسبانيا
والبرتغال ،حيث بحجة إلغاء الصراع الطبقي قامت هذه النظم السياسية بممارسات قمعية واسعة ،كما
أن هذا الشكل من التنظيم االجتماعي والسياسي في تنظيم المصالح انتهجته الكثير من دول العالم
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الثالث مثل اندونيسيا ،مصر ،كوريا الجنوبية ،تايوان ،ولكن تحت مسميات أخرى مثل :الديمقراطية
79

الموجهة ،الديمقراطية .الوصائية ،الجماعية ،وغيرها من الشعارات.

الكوربوراتية الجديدة :ويقصد بهذا الشكل الجديد من التنظيم الكوربوراتي ،الشكل الجديد لتمثيلونشاط جماعات المصالح في المجتمعات التعددية والليبرالية ،تحت مسميات التوجه االجتماعي
وسياسات الرفاه ،حيث تنسق مجموعات المصالح مع بعضها البعض ومع الحكومات من أجل تحديد
ورسم السياسات العامة االجتماعية واالقتصادية ،وفي إطار عقد اجتماعي بين مختلف مصالح
الطبقات االجتماعية والمهنية تتفاوض هذه المجموعات مع الحكومة لتحديد سياسات مختلفة مثل
األجور ،التشغيل .ففي العالم الغربي هناك دول تمثل نموذجاً للكوربوراتية الجديدة القوية مثل الدول
االسكندنافية (السويد ،النرويج ،الدانمارك) ،والنمسا وسويسرا ،ودول تمثل نموذجاً للكوربوراتية
الضعيفة :فرنسا . ،ألمانيا ،بريطانيا.

79
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- Vladimer Lenin, The State and Revolution, pp177. -78, sixth edition:

http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/staterev/ch.01htm
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- Howard, Comparative Politics: Approaches and Issues, New York: Romwman & Littelfield Publishers,

2007, p 100. 3 Ibid, p 101-102.
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خرائط ما بعد سايكس بيكو ...من التقسيم إلى التفكيك
مقدمة:
قبل نحو مائة عام وقعت القوتان االستعماريتان الرئيسيتان بريطانيا وفرنسا اتفاقية سرية
عرفت الحقاً باسم "سايكس -بيكو" تم بموجبها اقتسام إرث الدولة العثمانية في الشرق األوسط بعد
الحاق الهزيمة بها في الحرب العالمية االولى.
لكن الحدود التي رسمتها تلك االتفاقية والتي تم بموجبها إنشاء دول الشرق األوسط تبدو اآلن
قد دخلت مرحلة التبدل والتحوالت .فالعراق مثالً في طريقه إلى التفكك بعد دخوله مرحلة
االضطرابات والفوضى مع استيالء ما يعرف بتنظيم "الدولة االسالمية" على مساحات شاسعة من
مناطق العرب السنة في العراق ،بينما يواصل زعماء األكراد في الشمال التهديد باالنفصال عن
العراق واإلعالن عن االستقالل الكامل واقامة دولة "كردستان" .وأعلن مسلحو التنظيم ،الذين أزالوا
الحدود بين العراق وسوريا في حزيران عام  ،2014إلغاء سايكس -بيكو إلى األبد.
سايكس -بيكو انتهت ،وذلك أمر مؤكد ،لكن كل شيء اآلن غامض ،وسيكون هناك وقت
طويل قبل أن تتضح ما هي النتائج.
أهمية البحث:
أسست اتفاقية سايكس بيكو ،التي مضى على توقيعها أكثر من مئة عام ،لدول عربية
قطرية بناء على حدود وضعها المستعمر ،نمت معها ظروف التجزئة ،واالنغالق؛ ونتج عنها حالة
من الال استقرار ،كما هيأت في الوقت نفسه لنشوء الكيان الصهيوني على أرض فلسطين في بيئة
ضعيفة مفككة متخلفة.
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تعد منطقة "الشرق األوسط" األكثر قابلية للتأثر بمتغيرات النظام العالمي بحكم قدراتها
وامكانياتها المحدودة ،وضعف تماسكها ،السيما اقتصادياً وسياسياً ،واتساع نطاق وعمق صراعاتها،
وأزماتها البنيوية ،والتي تكشفت حدتها خالل األحداث والتفاعالت الجارية في ساحتها ،وتجلت
مواطنها بين هويات وطنية (قطرية) ،وقومية (عربية) ،ودينية (إسالمية) متصارعة ،ونزعات طائفية
ومذهبية متنامية ،وتحركات انفصالية ،ووالءات أولية استبدلت بالدين ،أو القبيلة ،أو العرق ،وحركات
جهادية متطرفة تتقاطر تحت "حلم" إقامة الدولة اإلسالمية ،وجماعات مسلحة تتمدد في ساحات
عربية بفعل التغذية الخارجية ،ماالً ،وسالحاً ،وعتاداً.81
وتعود بداية مخططات التقسيم إلى مئة عام مضت ،وتحديداً عام  ،1916حين قررت كل
من بريطانيا وفرنسا تقسيم إرث السلطنة العثمانية ،عقب انتهاء الحرب العالمية األولى ،لتظهر مؤامرة
"سايكس -بيكو" ،والتي أدت إلى تغيير معالم دول "الهالل الخصيب" ،وظهور الكيان الصهيوني
على حساب الحقوق واألراضي الفلسطينية عام .1948
ويتماشى الحديث المتداول حول تقسيم العراق وليبيا وسورية ،وتدعيم النزعة الطائفية لدى
"األقليات" في سائر دول الوطن العربي ،بشكل أو بآخر ،مع محاولة تنفيذ تلك المخططات القديمة،
وهو األمر الذي يتناوله هذا البحث.
فرضية البحث:
ينطلق البحث من فرضية أن ما يحدث في منطقة الشرق األوسط من أحداث ،مخطط
ومرسوم له مع نهاية اتفاقية سايكس بيكو ،وما يجري حالياً هو العمل على صياغة سايكس بيكو
جديدة سترسم مالمحها حسب نتائج الصراع في المنطقة.
إشكالية البحث:
81

محمد السعيد إدريس" ،تحليل النظم اإلقليمية :دراسة في أصول العالقات الدولية اإلقليمية" ،القاهرة ،مركز األهرام

للدراسات السياسية واالستراتيجية ،2001 ،ص .124
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تشكلت الحدود الراهنة للمنطقة من خالل عملية طويلة ومعقدة من االتفاقيات والمؤتمرات
والصفقات والصراعات التي تلت تفكك اإلمبراطورية العثمانية وفي أعقاب نهاية الحرب العالمية
األولى ،غير أن روح سايكس -بيكو ظلت حية خالل تلك المرحلة والعقود الالحقة حتى أزمة قناة
السويس عام  1956وحتى فترة تالية.
وخالل تلك المرحلة فرضت القوى االستعمارية ارادتها وأقامت كيانات ودوالً ونصبت عليها
زعامات وقيادات موالية لها بما يخدم مصالحها فقط دون النظر إلى االعتبارات العرقية أو القومية أو
الجغرافية ـأو الدينية أو اللغوية ،مثل العراق وسوريا ولبنان.
تساؤالت البحث:
يسعى البحث لإلجابة على التساؤالت التالية:
من هي القوى المستفيدة من تغذية الصراع الطائفي بين السنة والشيعة والصراع المناطقي بين
األقليات في كل الدول العربية؟ ومن الذي يسعى لتكون هناك عدة دول في البلد الواحد مثل دول
سنية وشيعية أو علوية أو كردية كـالعراق أو سوريا؟
المبحث األول :فكرة التقسيم بعد سايكس بيكو:
بعد اتفاقية سايكس -بيكو عام  ،1916تم تقسيم ما تبقي من المشرق العربي عقب الحرب
العالمية األولى بين إنجلت ار وفرنسا ،والتي أعقبها وعد بلفور  ، 1917الذي ينص على تأسيس دولة
لليهود في فلسطين.
إن القائمين على سايكس بيكو حرصوا على عدم السماح بقيام دولة كبيرة تهدد مصالحهم،
فعملت على استمرار هذه الدول .وكان سبب نجاح هذه المعاهدة واستم ارريتها سببين ،األول فشل
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قيام مشروع قومي عربي شامل ،والسبب الثاني هو رفض الدول العربية بعد إعالن استقاللها
وتحررها ،إقامة وحدة عربية ينتج عنها دولة عربية واحدة ،ألن قادة هذه الدول حرصوا على استمرار
حكمها الفردي للبالد؛ ما أدلى في النهاية إلى استمرار سايكس بيكو إلى يومنا هذا. 82
ونشأ عنها أربع كيانات ،هي :لبنان ،فلسطين ،سورية ،األردن ،لم تكن هذه الدول األربع تحمل مزايا
قومية تمثل الهوية الوطنية المحلية ،ألن هذه الدول كان يجمعها تاريخ واحد ،بعكس ما حاول
القائمين على هذه الدول إب ارزه من هوية وطنية خاصة مختلفة عن باقي الهويات األخرى.
إن الهوية الوطنية الفلسطينية اتخذت طابعها الوطني ال من تنافرها مع الهوية السورية ،بل من
مواجهتها محاوالت اإللغاء والطمس التي مارستها "إسرائيل" منذ قيامها في سنة .194883
فبعد "برنارد لويس" وخريطته المقترحة إلعادة تقسيم المنطقة ،جاء "رالف بيترز" ليكمل المسير ،ثم
تبعه "باراج خانا" وتنبأ بتقسيمات أخرى .وفي العام  2014صدر عدد جديد من "سلسلة ترجمات
الزيتونة" ،الذي يصدره مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات ،ويضم هذا العدد الذي يحمل رقم ،74
أربع مقاالت تناقش كيفية إعادة رسم خريطة أجزاء من العالم.84
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 -علي محافظة" ،الخلفية التاريخية لقيام معاهدة سايكس بيكو" ،ورقة عمل قدمت في مؤتمر مئة عام على سايكس

بيكو :خرائط جدية ترسم ،بيروت :المركز الفلسطيني لإلعالم ،أيار .2016
83

 -صقر أبو فخر" ،حيثيات وتداعيات سايكس بيكو" ،ورقة عمل قدمت في مؤتمر مئة عام على سايكس بيكو:

خرائط جدية ترسم ،بيروت :المركز الفلسطيني لإلعالم ،أيار .2016

 - 84ياسر المختوم" ،الشرق األوسط ..خرائط جديدة تُرسم" ،مركز نماء للبحوث والدراسات ،تاريخ ،2014/1/17
على الرابطhttp://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=341:
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المقال األول ،وهو عبارة عن مقتطفات عن نظرية لتقسيم المنطقة وضعها الجنرال المتقاعد "رالف
بيترز" ،إذ يرى أن الخريطة الجديدة ستحل بعضاً من مسائل "الحدود الفاسدة" وستعوض "المجموعات
البشرية المخدوعة".85
وفي المقال الثاني يقول "باراج خانا" أن انقسام جنوب السودان هو مجرد بداية ،وأنه من الممكن أن
يشهد العالم قريباً  300دولة ُمستقلة ذات سيادة ،وأنه ال ضير في ذلك. 86
وفي المقال الثالث يقول "ألوف بن وهو" ،رئيس تحرير جريدة هآرتس اإلسرائيلية أن االنتفاضات
الشعبية المتصاعدة ،والصراعات الداخلية الطاحنة ستؤدي إلى إعادة رسم خرائط إقليمية ،والتي
ستكون بعيدة كل البعد عن اتفاقية سايكس بيكو وغيرها من االتفاقات. 87
أما المقال الرابع ،للمؤلفين األمريكي "فرانك جاكوبس" و"باراج خانا" المؤلف الهندي األمريكي والخبير
في العالقات الدولية ،خرائط واضحة لما يمكن أن تكون أحدث معالم الحدود الدولية حول العالم،
دولة للعلويين ،واتحاد الخليج العربي ،وكردستان المستقلة ،وأذربيجان الكبرى ،وباشتونستان
وبلوشستان.88
المبحث الثاني :خطة أودد يينون  (1982لبننة العالم اإلسالمي):
نبتت في ذهن يينون (العقل المدبر للعديد من استراتيجيات حزب الليكود في "إسرائيل") فكرة لبننة
العالم اإلسالمي كله ،فهي تقريباً الطريقة الوحيدة التي قد يتمكن بها شعب صغير ،مثل "الشعب
اليهودي" من حكم مساحة تمتد من النيل إلى الفرات .باإلضافة إلى المصلحة المادية في التقسيم
الطائفي للمنطقة ،رأى يينون فائدة أخرى في إرساء شرعية الكيان الصهيوني ،بما أن كل طائفة
ستكون لها دولة ،فوجود "دولة يهودية" يصبح مبر اًر من الناحية "األخالقية".
- Ralph Peters, Blood borders: How a better Middle East would look, Armed Forces Journal,2006. 85
- Parag Khanna, Breaking Up Is Good to Do. Foreign Policy, 13/1/2011. 86
87

- Aluf Benn, Caution: Middle East under Construction, Haaretz,25/3/2011.

- Frank Jacobs AND Parag Khanna, The New World,22/9/2012.88
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عدت الخطة أن أهم محاور االستراتيجية المستقبلية "إلسرائيل" عقب االنتهاء من لبنان ،يجب أن
ّ
وسنية وكردية" ،ومن بعد لبنان والعراق ،مصر وليبيا
تتركز في تقسيم العراق لـ( )3دول "شيعية ّ

والسودان وسورية والمغرب العربي وايران وتركيا والصومال وباكستان .استمد يينون واقعية مخططه
من إشكالية أن الحدود العربية الحالية غير قابلة للدوام ،مما يجعل الدول العربية أشبه ببيوت مبنية
من أوراق اللعب (حسب وجهة نظره) لألسباب اآلتية: 89
 .1الحدود وضعتها دول استعمارية دون اعتبار لهويات الشعوب وتوجهاتها ورغباتها.
 .2معظم الدول العربية تضم عدة طوائف غير منسجمة.

 .3تستحوذ على الحكم طائفة بعينها "في بعض األحوال الطائفة الحاكمة أقلية مثلما هي الحال
في سورية والعراق ولبنان والبحرين".

 .4توجد صراعات على الحدود بين عدة دول عربية.
 .5تصارع األيديولوجيات بين اإلسالميين والقوميين والوطنيين سيصعد الصراعات الداخلية في
كل دولة.

"سنية في دمشق ،وأخرى في
لم يرسم يينون خرائط لمخططه ،ولكنه رأى سورية مقسمة لـ( )4دويالت ّ

قسم بين العرب
سي َّ
حلب ،ودرزية في الجنوب ،وعلوية في الساحل" ،وتصور أن المغرب العربي ُ
"ملك الهاشميين" ،وأما الخليج
والبربر ،أما األردن ّ
فعدها وطن المستقبل للفلسطينيين بعد رحيل ُ
العربي فوصفه بـ"قصور على الرمال" نخب حاكمة في أبراج عاجية (السكان أغلبهم من جنسيات

أجنبية) وجيوش ضعيفة.
المبحث الثالث :خرائط برنارد لويس 1992
يقوم مشروع برنارد لويس (بريطاني أمريكي من أصل يهودي ،أستاذ دراسات "الشرق األوسط" في
جامعة برينستون) على تقسيم المنطقة طبقاً لخطوط عرقية وطائفية ولغوية ،ويتطرق للبننة (نسبة
89

Oded Yinon, "A Strategy for Israel in the Nineteen Eighties ", Special Document No.1, Association of

Arab-American University Graduates, Inc. Belmont, Massachusetts, 1982 .
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للبنان) وكذلك الحرب العراقية اإليرانية ،عندما زود الغرب كل األطراف باألسلحة الفتاكة ،لكي يظل
القتال مستم اًر ألطول فترة ممكنة ،واستنزاف الطرفين المتصارعين ،ويعتبر برنارد لويس اجتياح
العراق للكويت عام  1990النهاية الفعلية لسيطرة العرب على سالح البترول ،فلن تتمتع بعده أية
دولة نفطية باالستقالل أو القوة ،وكلمة السر هي (التحكم من الخارج) ،دون الحاجة الحتالل عسكري
على األرض ،إال بالقدر الذي يحمي موارد البترول إذا تعرضت لخطر مسلح .ويتفق لويس مع خطة
"سنية وشيعية وكردية"،
يينون على محو الدولة اللبنانية من الوجود ،وتقسيم العراق لـ( )3دويالت ّ
وضم سيناء "إلسرائيل" ،ولكنه اختلف مع يينون في اآلتي:90

 .1استبعد تقسيم مصر( ،على أن تضم "إسرائيل" سيناء ،كما في خطة يينون).
 .2استبعد تقسيم سورية.

 .3ركز لويس أكثر على منطقة شرق الخليج العربي إيران وأفغانستان وباكستان وكيفية
تقسيمها ،وقد ذكر يينون ذلك ،ولكنه لم يتطرق للتفاصيل.

على الرغم من إن خطة برنارد لويس هي أنموذج معدل لخطة يينون ،في ضوء المتغيرات اإلقليمية
والدولية ،وال تكتفي بخرائط صماء تستغل الصراعات الطائفية والعرقية ،لكنها اشتملت أيضاً على
إشعال ( )9حروب في المنطقة ،والعاشرة حرب البلقان في أوروبا ،والتي توقع أن تمتد لشرق البحر
المتوسط .تلك الحروب ستسرع عجلة تقسيم المنطقة ،وبعد التقسيم تنشب حرب أخرى كبرى عربية -
إيرانية بمجرد هيمنة إيران على الدويلة العراقية "الشيعية".
وأشار لويس إلى دولتين فقط ،ينبغي الحفاظ على استقرارهما وقوتهما واستقاللهما واالعتماد عليهما
"إسرائيل" وتركيا (أيام االنقالبات العسكرية على الحكومات ذات التوجه اإلسالمي) ،إال أن ذلك لم
يمنعه من طرح تصور الدولة الكردية التي تقتطع جزءاً من تركيا .ومن المثير لالهتمام أن لويس
 90فيصل الغويين" ،برنارد لويس والرؤية األمريكية الجديدة للشرق األوسط" ،صحيفة السوسنة ،2015/5/8 ،على
الرابطhttps://www.assawsana.com/portal/pages.php?newsid=215401. :
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تكلم عن تنظيمات إسالمية مسلحة مصنوعة في بريطانيا ،وأن استبداد الحكام في الدول اإلسالمية
سيغذي تلك الميليشيات ،مما يصب في مصلحة خطط التقسيم ،إذ إن االنتصارات العسكرية لهؤالء
ستسهم بصورة كبيرة في إضعاف السلطة المركزية ،ومن ثم تؤدي إلى سقوط الدول القائمة فقط على
جبروت النظام ،حيث تغيب المجتمعات المدنية الفاعلة ،على غرار نظيراتها في الغرب.91
بعد  10سنوات من نشرها ،وجدت رؤى برنارد لويس االستعمارية النفطية ضالتها في إدارة جورج
بوش( االبن ) التي استعانت به كمستشار لها قبل غزو العراق.
المبحث الرابع :خرائط رالف بيترز (حدود الدم " )Blood Bordersالشرق األوسط الكبير" 2006
بدأ تداول مصطلح "الشرق األوسط الكبير" في الميدان السياسي ألول مرة في تل أبيب ،على لسان
كوندالي از رايس وزيرة الخارجية األمريكية السابقة في حزيران عام  .2006التعبير الجديد الذي
استخدمته اإلدارة األمريكية عكس جانبين أساسيين األول ،أن الوقت حان إلجراء عملية تغيير شاملة
لمنطقة "الشرق األوسط" ،يمكن تشبيهها بالعملية الجراحية الصعبة .والثاني ،أن رسم خارطة "الشرق
األوسط" من جديد ،سيكون مفتاحاً لتحقيق ما ُيعتقد أنه استقرار سياسي واجتماعي يضمن المصالح
االقتصادية األمريكية في المنطقة وفي صدارتها النفط .92وفي شهر حزيران من العام ذاته ،أعطى

الخبير العسكري االستراتيجي األمريكي ،رالف بيترز "الشرق األوسط" الحدود التي يرى أنها عادلة،
في مقالة بعنوان حدود الدم :كيف سيبدو "الشرق األوسط" بحالته األفضل؟ ،نشرت في العدد السادس
من المجلة العسكرية األمريكية ( ،)Armed Forces Journalتضمنت خريطة جديدة للمنطقة

91

Joseph Brewda, "New Bernard Lewis plan will carve up the Mideast", EIR Strategic studies, Volume

19, Number 43, October 30, 1992.

 -92محمد الطاهر" ،أوهام الربيع العربي وخريطة الشرق األوسط الجديد" ،موقع روسيا اليوم ،بتاريخ ،2016/1/1
على الرابط:

https://arabic.rt.com/news/806024-.
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مفصلة على أساس عرقي ومذهبي .على ضوء هذه القاعدة تفترض خريطة "الشرق األوسط الجديد"
في خطوطها العريضة:93
 .1تجاوز التقاليد السياسية والمحرمات السابقة ،عبر إقامة دولة كردية تُقتطع لها مناطق شمال
العراق وجنوب شرق تركيا وأجزاء من سورية وايران.
وسنية" ،ويضاف إلى الدولة "الشيعية" مناطق
 .2تقسيم ما تبقى من العراق إلى دولتين "شيعية ّ
من غرب إيران ومن شرق السعودية ،والتي بدورها تقتطع منها المناطق الغربية المحاذية
للبحر األحمر ،والتي تضم األماكن المقدسة في مكة والمدينة في دولة مستقلة تكون شبيهة
بالفاتيكان.

باإلضافة إلى ذلك ،يتم ضم جزء من مناطق السعودية الشمالية الغربية إلى األردن .كل ذلك تتم
الدعاية له وتسويقه عبر محاولة دفع "إسرائيل" إلى العودة إلى حدود ما قبل  1967مع إدخال
تعديالت حدودية تنسجم مع مخاوفها األمنية بحسب مشروع رالف بيترز.
يصب الحديث عن "شرق أوسط جديد" ترغب واشنطن في رؤيته على خريطة العالم وتجسيد رالف
بيترز هذه الفكرة من خالل طرح استراتيجي متكامل ،في خانة التمهيد والتحضير لبلقنة المنطقة،
وهي مهمة أساسية ال ترتبط بالمصالح األمريكية اإلقليمية فحسب ،وانما بالصراع الخفي الحالي بين
الدول العظمى لالستحواذ على مناطق النفوذ االستراتيجية ،واكتساب نقاط في السباق على زعامة
العالم اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً.
وعلى الرغم من االدعاء بأن خريطة بيترز "للشرق األوسط الجديد" ال تعكس وجهة نظر و ازرة الدفاع
درس حالياً في منهج التخطيط االستراتيجي في كلية ضباط الناتو العليا في
األمريكية ،إال أنها تُ ّ
روما ،بالطبع بعد أن أجازتها األكاديمية العسكرية األمريكية التي يعمل بها رالف بيترز ،بعد تقاعده

- 93رالف بيترز" ،حدود الدم :كيف سيبدو الشرق األوسط بحالته األفضل؟" ،ترجمة :علي الحارس ،القوات المسلحة
األمريكية ،مجلة آرمد فورسس ،عدد حزيران .2006
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من عمله في مكتب نائب رئيس هيئة األركان لشؤون االستخبارات في و ازرة الدفاع .وقد أثار عرض
خريطة بيترز في كلية الناتو العسكرية حفيظة تركيا ،التي اندهش ضباطها أثناء دراستهم فيها من
رؤية بالدهم وقد تغيرت حدودها الحالية ،ما دفع رئيس أركان الجيش التركي السابق يشار بيو كانت
إلى االتصال بنظيره األمريكي معرباً له عن احتجاجه على عرض هذه الخريطة "المشوهة" "للشرق
األوسط".
بالمقابل ،لم تتوقف الخطوات األمريكية لتسويق مشروع تقسيم "الشرق األوسط" عند هذا الحد ،إذ إن
مجلس الشيوخ األمريكي بادر في أيلول 2007/إلى إصدار قرار غير ملزم ،دفع به وعمل على
إنجاحه جو بايدن نائب الرئيس أوباما حالياً ،يطالب اإلدارة األمريكية بتقسيم العراق إلى ثالث مناطق
وسنية وكردية" ،وبالطبع رحب األكراد بالقرار ،وفي طليعتهم الرئيس العراقي السابق
اتحادية "شيعية ّ
جالل طالباني .ويؤكد بيترز أن الحرب وحمامات الدم في خضم إعادة تقسيم "الشرق األوسط" ال

قيماً عليها ،تتطلب ذلك.
نصب نفسه ّ
يمكن تفاديها ،ألن العدالة التي ّ
المبحث الخامس :خريطة أتالنتيك 2008
في العام التالي لنشر (حدود الدم) ،بدأ جيفري جولدبرج (إسرائيلي أمريكي ،أحد أبرز شخصيات
اللوبي

94

الصهيوني في أمريكا ،وهو من المنتمين لنفس جناح رالف بيترز داخل أروقة السياسة

 94اللوبي :يضم أفراداً (يهود أمريكيين) ومنظمات يعملون بفعالية ونشاط من أجل صياغة سياسة خارجية أمريكية
ذات اتجاه مو ِ
ال "إلسرائيل" ،لكن هذا ال يعني أنها حركة موحدة ذات قيادة مركزية ،أو أن األفراد المنضوين تحت
لوائها ليسوا مختلفين حول قضايا معينة .تتجاوز نشاطات هؤالء األفراد من مجرد التصويت لمرشحين مؤيدين
"إلسرائيل" إلى كتابة الرسائل ،وتقديم المساهمات المالية ،ودعم منظمات موالية "إلسرائيل" ،ومن الجدير بالذكر أن
جميع اليهود في الواليات المتحدة األمريكية ليسوا أطرافاً في اللوبي ،ومن أهم المنظمات الرئيسة التي تدور في فلك
اللوبي :منظمة االيباك ومؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الرئيسة (سبمجو ،) SPMJOوهذه خاضعة إلدارة

متشددين داعمين لسياسات حزب الليكود "اإلسرائيلي" .للمزيد من التفاصيل أنظر :جون جي .ميرشايمر و ستفن إم.
والت" ،أمريكا المختطفة :اللوبي اإلسرائيلي وسياسة الواليات المتحدة الخارجية" ،مرجع سابق ،ص.57 – 56
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األمريكية ،باإلضافة إلى كونه جندياً سابقاً في الجيش "اإلسرائيلي") ،في كتابة سلسلة مقاالت ترسم
خريطة جديدة "للشرق األوسط" ،على صفحات مجلة (أتالنتيك) الشهيرة ،حدث هذا بالتزامن مع إقرار
مجلس الشيوخ األمريكي خطة لتقسيم العراق ،مما يجزم بأنها حملة منظمة.
فألول مرة دولة (السودان الجديدة) في جنوب السودان (تأسست رسمياً بعدها بـ 4سنوات) ،وألول مرة
دولة (سيناء) المستقلة( ،بدأت أعمال العنف المسلح في سيناء سنة  ،2004وفي سنة ،2013
أعلنت "إسرائيل" عن وجود وحدة لمكافحة اإلرهاب تابعة للجيش "اإلسرائيلي" تعمل داخل سيناء،
ومؤخ اًر ظهرت دراسات عن مراكز بحثية استراتيجية "إسرائيلية" تمهد لفشل الجيش المصري في
السيطرة على سيناء) ،وامتدت الخريطة هذه المرة لعمق أفريقيا بتقسيم الصومال ،واعترف جولدبرج
بقوة "حزب هللا" ومركزيته في جنوب لبنان ،فتصور له دولة "شيعية" مستقلة ،واصطناع دولة درزية
في شمال األردن وجنوب سورية.95
المبحث السادس :خرائط ما بعد أحداث عام :2011
بعد وصول األحداث واالضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية إلى المآل الذي صار عليه ،كثرت
أطروحات أخرى لتقسيم المنطقة عبر مراكز الدراسات االستراتيجية ومنابر الصحافة العالمية ،لكنها
ال ترقى كلها الى حدود المخططات ألنها أقرب الى التوقعات ،ولم تصدر عن دوائر القرار.
لكن ثمة وقائع على االرض تزيد من شأنها إذا ما تمادت ،وتشكل أساساً ليس لخطط جديدة فحسب،
وانما لخرائط جديدة فعلية في المنطقة ،وأبرزها:96
 .1الفوضى الناجمة عن سقوط أنظمة ،وتنامي التطرف المذهبي.

95

Jeffrey Goldberg, "After Iraq", The Atlantic, January/ February issue, 2008.

96

أمين قمورية" ،الذكرى المئوية لسايكس– بيكو :إعادة رسم الحدود بالدم" ،صحيفة النهار/13 ،كانون

الثاني ،2016/على الرابط:

https://www.annahar.com/article/301539.
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 .2سياسات التوازن الطائفي ،التي اعتمدتها واشنطن بين إيران والدول العربية ذات الغالبية
"السنية" ،وأدت في الواقع إلى إثارة نعرات الصراع الطائفي ومفاقمتها ،خاصة في ظل الصراع
ّ
اإليراني – السعودي على مناطق النفوذ في المنطقة ،والذي لم تكن نتيجته سوى تعزيز قوى
اإلرهاب وتنظيماته إقليمياً ودولياً.

 .3محاولة تأسيس نظام أمني متعدد األطراف ومتوازن في المنطقة ،إذ تلعب بعض التحالفات
اإلقليمية ،وبحضور مباشر من قوى دولية لها مصالح في المنطقة ،أدوا اًر أمنية محدودة
ومتنافسة ،برعاية أمريكية .وتتمثل معضلة هذه االستراتيجية األخيرة في أن تنافس األدوار

واألجندات األمنية بين القوى اإلقليمية يهدد بتفجر مستمر للصراعات فيما بينها ،أو بينها

وبين القوى الدولية اآلخذة في تأسيس مراكز أمنية لها في المنطقة.

كما تواجه دول "الشرق األوسط" وشعوبها عدداً متزايداً من التهديدات ،سواء التي تتعلق بهويتها ،في
ظل تصاعد مخاطر التيارات األصولية اإلقصائية ،كجماعات عنف منظم ،أو سياسات دولة تخشى
قطاعاً من السكان ،إذ يهدد ذلك باستمرار الصراعات المتنوعة في المنطقة ،سواء بين دولها ،أو بين
المجموعات البشرية فيها ،خاصة في الدولة التي تعاني انهيا اًر في أنظمتها السياسية ،فإنه يمكن
تحديد مصدرين للمخاطر المشتركة التي يمكن أن تواجه دول المنطقة وبقية دول العالم ،جراء
األوضاع في "الشرق األوسط" ،أول هذه المخاطر هو بروز وتمدد ما يمكن وصفه بـ"الدويالت
الجهادية" ،وما تستقطبه من عناصر متطرفة وشديدة العنف من مختلف مناطق العالم ودوله ،وتطرح
هذه الدويالت تهديدات مباشرة يمكن إجمالها باآلتي:97
 .1تصاعد عمليات التطهير العرقي ،واعادة رسم الخريطة الديموغرافية واإلثنية "للشرق األوسط"،
كما حدث خالل سنوات تصاعد العنف اإلثني في العراق ،أو بشكل أكثر جسامة وخطورة

فيما تشهده سورية من محاوالت إلعادة رسم الخريطة السكانية .ولكن الخطر األكبر فيما
ينتج عن عمليات التطهير تلك.
97

أمين قمورية" ،الذكرى المئوية لسايكس– بيكو :إعادة رسم الحدود بالدم" ،صحيفة النهار ،مرجع سابق.
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 .2مخاطر استهداف دول ومناطق أخرى تعاني هشاشة إثنية من هذه الدويالت ،حال ترسخ
وجودها في منطقة ما ،ومن ذلك تمدد تنظيم "داعش" من مناطقه الحصينة في الشمال

السوري إلى داخل العراق .ويتفاقم هذا الخطر مع استخدام مثل تلك التنظيمات اإلرهابية من

قبل بعض القوى اإلقليمية أو الدولية كأداة لمد نفوذها ،أو تهديد قوى منافسة أخرى.

 .3احتمال تطور الصراع مع تلك الدويالت وتحولها إلى حروب إقليمية صريحة بين دول
المنطقة ،طمعاً في السيطرة على بعض المناطق التي تخضع لسيطرة هذه الدويالت.

ويبقى الخطر األكبر في احتمال تطرف البعض من المتعاطفين مع أيديولوجيا الجماعات المؤسسة
لتلك الدويالت ،ال سيما أن مشروع هذه الدويالت بات يمثل لهم الغاية النهائية والمثالية لتصوراتهم
األيديولوجية .ويمكن القول إن "الشرق األوسط" في الذكرى المئوية لسايكس -بيكو يقف في لحظة
فارقة ،ألن حدود دوله أصبحت هشة ،وعرضة لالنهيار في زمن قياسي ،واذا ما حصل انهيار
الحدود ،فإنه لن يكون في اتجاه وحدة عربية أو إسالمية ،بل سيكون لصالح تفتيت المفتت وتقسيم
الكيانات لتلد عدداً أكبر من الدول األصغر حجماً.
وفي مطلع عام  ،2013أورد المقال االفتتاحي لجريدة الغارديان البريطانية أن األكراد قد يكونون
الفائز األكبر من األحداث واالضطرابات في المنطقة العربية والحرب الدائرة في سورية .وفي نيسان

من العام ذاته ،رأى مسعود البارزاني أن الظروف قد باتت مواتية لعقد مؤتمر قومي كردي تشارك فيه

القوى الكردية في كل من العراق ،وسورية ،وايران ،وتركيا ،وأكد أن القرن الحادي والعشرين هو قرن

الشعب الكردي. 98

98

David Hirst, "This could be the birth of an independent Kurdish state", The

Guardian, 9 January 2013.
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المبحث السابع :خرائط الدولة  -المدينة :
في مقال للنيويورك تايمز ،فإنه خالل الفترة من  ،2016 -2014تم عرض أطروحات أخرى لتقسيم
المنطقة عبر مراكز الدراسات االستراتيجية ومنابر الصحافة العالمية .ال ترقى هذه األطروحات
لتوصيفها بـ(المخططات) ،ألنها أوالً ،أقرب للتوقعات ،وثانياً ،أنها قد جاءت في كتابات بعض
المحللين ،ولم تأتي من دائرة صنع القرار ،ثم أنها ثالثاً ،تخلو من هدف استراتيجي جامع يربط بينها.
ومن ضمن تلك األطروحات ،أطروحة (الدولة  -المدينة) ،األنموذج الذى يتوقع أن ينتشر في
"الشرق األوسط" خالل العقود المقبلة "القدس ،الحجاز ،دبي ،بغداد ،مصراته ،جبل الدروز" ،كلها
مدن مرشحة لالستقالل بذاتها كدويالت ذات طابع خاص ،كذلك هناك فكرة تقسيم باكستان
وأفغانستان لـ( )4دول.99
المبحث الثامن :خرائط داعش وما بعد داعش:
يسيطر "داعش" على جزء كبير من أراضي سورية والعراق ،وبدأت االستعدادات لتحرير مدينتي الرقة
والموصل ،واذا تواجهت المجموعات المشاركة في الهجومين في ما بينها ،قد تتأخر هذه المعارك إلى
وقت بعيد ،ولكن حتى لو لم يحصل ذلك ،فإن الن ازعات األخرى التي بقيت معلقة ستؤدي إلى مرحلة
طويلة من عدم االستقرار في المنطقة ،واذا أدت الحرب الحالية إلى حروب جديدة ،فإن دولة "داعش"
ستظل قائمة.
إن القضاء على "داعش" لن يكون سوى البداية ،فما بعد "داعش" ربما سيكون أصعب وأخطر،
فالجرح الطائفي الذي انفتح في العراق وسورية على السواء لن يكون من السهل اندماله ،خاصة وأن
الحلول السياسية لن ترقى ،بأية حال ،إلى األحداث الخطرة التي تجري في هاتين الدولتين ،فالمجتمع
الدولي اليوم ال يعترف بوجود مشكلة في العراق مثالً ،بل يقال :إن الواليات المتحدة األمريكية أنجزت
99

عفاف الشناوي" ،االتفاقية الحرام ( :)2مشـروعات سايكس " "2الخرائط الجديدة للشرق األوسط" ،صحيفة األهرام

العربي/19 ،أيار ،2016/على

الرابطhttp://arabi.ahram.org.eg/NewsQ/82286.aspx.:
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التسوية السياسية هناك ،التي أ ُِسست على أساس التقسيم الطائفي .ويتم التركيز حالياً على سورية
فقط ،رغم تشابه األحداث إلى حد بعيد مع األحداث الجارية في العراق ،وال أحد يعلم كيف ستكون
التسوية في سورية في ظل تضارب المصالح اإلقليمية والدولية ،وفي ظل غياب عربي واضح عن
مجمل األحداث في هذا البلد العربي.
وهناك ثالثة سيناريوهات للمعركة ضد "داعش" في سورية والعراق ودول المنطقة ،وهي:100
 -1انكسار "داعش" عسكرياً في سوريا والعراق وتحوله للعمل السري ،وهذا سيبقي خطر التنظيم
خصوصاً مع احتمال حصول عناصره على أسلحة غير تقليدية.
 -2انحسار الرقعة الجغرافية لـ "داعش" وبقاؤه في بعض المناطق.
 -3انهزام التنظيم بشكل كامل عسكرياً وفرار عناصره إلى مناطق متفرقة وتراجع خطره الكبير.
لقد تم تحقيق نجاحات كبرى ضد تنظيم "داعش" في العراق وسورية ،وربما لن يطول الوقت حتى
يختفي من هاتين الدولتين ،لكن زوال "داعش" لن يكون خاتمة األحزان ،بل ربما يكون بداية آلالم
وشكل جيشاً من اإلرهابيين الحاقدين
أخرى من نوع جديد ،فالتنظيم أقام دولة التطرف بكل مقوماتهاّ ،
على اإلنسانية ،فظهور التطرف بهذا الشكل الخطر ،في العراق وسورية ،يطرح أسئلة حقيقية عن
المستقبل في هاتين الدولتين.
المبحث التاسع :الدعم التركي لتنظيم "داعش":
إن الدعم التركي لتنظيم "داعش" جاء في إطار الطموحات التركية الدفينة تجاه سورية والعراق ،وهي
انطلقت في هذا الدعم من:101

100

 -طوني عطاهللا ،ورقة عمل قدمت في مؤتمر (قراءات في التحوالت الفكرية إلشكالية التطرف) ،الفترة من -2

.2016/11/3
101

 -خورشيد دلي" ،داعش والنفط في استراتيجية تركيا تجاه المنطقة" ،بيروت ،مجلة الوحدة االسالمية ،السنة ،13

العدد ،151تموز ،2014/على الرابط:

http://www.wahdaislamyia.org/issues/151/151.htm
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 .1إحساس تركيا بفائض القوة بحكم التغييرات اإلقليمية والدولية التي جرت عقب الغزو
األمريكي للعراق ،ومحاولة اتباع الحرب الناعمة والقوة الدبلوماسية واألبعاد اإليديولوجية لتحقيق

أهدافها تجاه المنطقة.

 .2الدور الوظيفي الذي تقوم به تركيا في االستراتيجية الغربية األطلسية ،كما هو واضح من

نشر صواريخ باتريوت ،والدروع الصاروخية ،على أراضيها في استمرار لسياسة االرتباط بالغرب

والتبعية له ،كما كان في أثناء "الحرب الباردة".

 .3حضور البعد الطائفي في هذه السياسة ،والذي لخصه رئيس الوزراء التركي السابق أحمد
داود أوغلو في وقت سابق ببداية عهد "اإلحياء السني" ،ونهاية عهد "اإلحياء الشيعي".

 .4النزعة اإلمبراطورية النابعة من مرحلة العهد االستعماري العثماني ،وهي نزعة محملة
بالتطلعات التاريخية والجغرافية والمصالح والسياسات.

 .5ممارسة الحرب الناعمة ،عبر الدبلوماسية واالقتصاد واألمن والثقافة ،مستفيدة من عوامل

التاريخ والجغرافيا وغيرها ،لتفجير الدول العربية من الداخل ،بغية التأثير فيها وتشكيل مشهدها

السياسي من جديد في ضوء المصالح التركية.
الخاتمة:

البد من االشارة إلى أن المستفيد الوحيد من خرائط سايكس -بيكو الجديدة ،وبدائلها األكثر خطورة
هي "إسرائيل" ،ليس هذا فحسب ،بل إن الكيان الصهيوني هو المحرك الخلفي لمخطط التقسيم
الجديد ،وبأيدي صهيونية تتم إعادة رسم الخرائط الجديدة.
إن اتفاقية سايكس -بيكو القديمة الكارثية ليست األسوأ ،فبدائلها أكثر تدمي اًر ،وتتمثل في سيناريو أشباه الدول المدمرة
ذاتياً من الداخل ،والدولة الفاشلة والهشة المبنية على أنقاض الدولة المركزية المنهارة ،وهو سيناريو جاري بالفعل في
عدة دول منها العراق ،ليبيا ،اليمن ،سورية ،لكن هذا المخطط يمكن إجهاضه ومواجهته وليس مصي اًر محتوماً.
إن حدود "الشرق األوسط الجديد" ترسم بالدم ،وبتنا شهوداً على إبادات وعمليات تهجير وتطهير قومي وعرقي وطائفي
وديني واسعة في بالد الشام وأرض الرافدين ،أقدم منابع الحضارة اإلنسانية .لقد تم العمل على إخالء هاتين المنطقتين
من أقدم شعوبها وطوائفها ودياناتها ،مثل المسيحيين وااليزيديين والسريان واالشوريين واالرمن والصابئة.
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تفكيك السلطة
(دراسة في السلطة ومصادرها وتجلياتها)
إن الحديث عن وجود فاعلين جدد من غير الدول على الساحة السياسية ،سواء الداخلية أو
الدولية ليس جديداً ،إذ كان من بين أهم تداعيات العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات صعود دور
الجماعات ،والشركات ،والمؤسسات العابرة للحدود ،كما نشط دور المنظمات الدولية ،سواء اإلقليمية
أو العالمية ،فضالً عن اتجاه بعض التحليالت إلى التركيز على دور "األفراد" كفاعلين مؤثرين
سياسياً ،وهو ما تأكد مثالً في أحداث "ثورات الربيع العربي".
ولعل هذا التغير في أنماط الفاعلين السياسيين هو ما دفع البعض للحديث عن تغير في
نمط "السلطة" ،ومن ثم يأتي هذا العمل في الوقت المناسب ،إذ يتواكب مع صعود القوى الهامشية
في جميع أنحاء العالم الغربي ،فضالً عن الدور المتزايد الذي يلعبه الفاعلون غير التقليديين في
102

اآلونة األخيرة في العالم النامي

.

فإذا كانت الدولة تشكل النظام السياسي وتتمتع باالستقالل والسيادة على إقليمها ،فإن السلطة
هي التي تمارس السيادة القانونية المتمثلة في حق المراقبة على الناس المقيمين على إقليمها وحق
مراقبة الخروج والدخول لإلقليم وتتحرك عملياً حسب رغبتها مع مراعاة التشريعات المحلية واإلقليمية،
وتمتلك السلطة أكبر قوة إكراه مادي في اإلقليم ( األجهزة األمنية والجيش) وتحتكر "العنف الشرعي"
ألنها صاحبة السلطة السياسية ...فالسلطة تعني القدرة أو القوه الناشئة عن الوجدان االجتماعي
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الهادفة إلى قيادة الجماعة في سعيها لتحقيق المصلحة العامة القادرة على إرغام المحكومين على
االمتثال لتوجيهاتها.103
فالتمييز بين السلطة والدولة هو تمييز أظهرته بجالء أعمال علماء االجتماع
واألنثروبولوجيا .فالسلطة في المجتمعات البدائية تظهر أساساً في شكل قوة العادات والتقاليد التي
يجعلها رئيس العائلة ورجل الدين محسوسة وعينية ،وهذه السلطة العائلية والدينية تعطى في مستوى
ثان إلى رئيس مما يجعلها ذات صبغة فردية .لكن هذه السلطة البدائية تبقى عاجزة على تبرير ذاتها،
فالسلطة الفردية للرئيس كانت غير قارة وتمثل موضوع تنافس وصراع .ذلك هو داعي نشأة الدولة
بالنسبة لعلماء االجتماع ،إذ تظهر الدولة باعتبارها ممارسة لسلطة مستقلة عن شخصية الرئيس،
مؤسساتية ،أي أن شخص الحاكم ال يقوم إالّ بممارستها ،في
يقول بيردو  «:في الدولة تكون السلطة ّ
حين أن الدولة هي المالك الحقيقي لهذه السلطة ».
يسهل الحصول على السلطة ،لكن يصعب استخدامها أو المحافظة عليها :إن الشيء الوحيد
الذي يبدو مؤكداً ،هو أن السلطة ليست على الحال الذي كانت عليه من قبل ،فاإلمبراطورية
الرومانية دامت أكثر من ألف سنة ،كما استمرت غيرها لقرون أيضاً .أما اليوم فإن العالم بات
متعدد األقطاب.
ويخلط العديد من الناس بين الدولة والسلطة ،وهذا الخلط مرده ممارسة الدولة للسلطة .لذلك
يبدو من الضروري أن نميز بين السلطة والدولة .فالدولة هي شكل من أشكال التنظيم السياسي الذي
يمارس السلطة .في حين أن السلطة تتجاوز حقل الدولة وتمتد إلى مختلف مجاالت الوجود
اإلنساني.

- 103قاسم حسين صالح" ،إشكاليات في الدين والسلطة" ،2012 ،على الرابط:
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المبحث األول :مفهوم السلطة
تمتاز السلطة السياسية في أي دولة بأنها أصلية أي أنها ال تنبع من سلطات أخرى ،وانما
السلطات األخرى هي التي تنبع منها ،وان السلطة السياسية داخل الدولة تمتاز أيضاً بأنها سلطة
ذات اختصاص عام أي أنها تشمل جميع جوانب الحياة داخل الدولة ،بعكس السلطات األخرى ،التي
تهتم بتنظيم جانب معين من حياة األشخاص  .وتمتاز السلطة أيضاً بأنها تميز الدولة عن األمة
فالدولة يجب لقيامها وجود سلطة أما األمة ال يوجد لقيامها سلطة سياسية.
ويميز أندري هوريو سلطة الدولة بأنها

104

:

 سلطة مركزية وحيدة :أي أنها سلطة ال توجد بينها وبين المواطنين سلطات وسيطة وليستالوحدات المحلية إال سلطات إدارية فقط كالبلدية ،كما ال تخضع إلى سلطات تعلوها وال توجد
سلطات منافسة لها على اإلقليم .
 سلطة مدنية :هذا ال يعني أن السلطة الحاكمة قد ال تكون عسكرية في بعض األحيان  ،فقد تبدأعسكرية ثم تنتهي مدنية.
 سلطة إكراه مادي  :يكمن جوهر القوة العامة للدولة في هذا االحتكار للقوة المادية من قوى مسلحةوقوى بوليسية التي بدونها ال تكون الدولة إال شكال فارغاً من مضمونه .
السلطة السياسية سلطتان :سلطة الدولة وسلطة الحاكم .األولى هي األصل والثانية هي
المظهر (الوكيل) وأكبر األخطاء السياسية يكمن في دمج هاتين السلطتين لمصلحة الثانية.105
 - 104أنيس قاسم ،النظام السياسي العربي والديمقراطية ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.2001 ،
105

-ناصيف نصار ،سلطة الدولة بين المبدأ والواقع ،ندوة دولة السلطة وسلطة الدولة ،الدوحة  25-24يناير،
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عرف ماكس فيبر 1864-ـ 1920م) السلطة بأنها ( :الفرصة المتاحة أمام الفرد أو
الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائالً أمام تحقيقها أو هي المقدرة على
فرض إرادة ٍ
فرد ما على سلوك اآلخرين.106
أما بالنسبة للسلطة السياسية في حد ذاتها فقد وردت لها تعريفات مختلفة ،فمن وجهة نظر
جون لوك :السلطة السياسية هي عبارة عن الحق في سن القوانين وعقوبات اإلعدام وسائر العقوبات
األخرى بهدف تنظيم وحفظ األموال وتسخير القوة االجتماعية لتنفيذ هذه الغاية ولصد االعتداءات
األجنبية .
أما جان وليم البير فيرى أن السلطة السياسية نوع من السلطة االجتماعية المختلفة عما ُيسمى

بالمجتمعات المدنية .ويرى أحد الكتاب المعاصرين أنه متى ما امتد نطاق ممارسة القوة إلى خارج
اإلطار الفردي والخاص ،وشمل فئة ،أو شمل شعبا بأكمله ،وكان مشفوعاً بحق استخدام الضغط
107

والقوة ،فهذا هو ما ُيسمى بالسلطة السياسية ،وهي حق للشخص الحاكم على المجتمع

.

يعرف بعض الباحثين السياسيين
وتعد السلطة من المفاهيم األساسية في علم السياسة ،حيث ّ
علم السياسة على أنه علم الحصول والحفاظ على السلطة السياسية .ويرى الكثير من السياسيين بأن
العالقات المحيطة بالسلطة تمثل نواة السياسة وهم يعتقدون بأن السلطة هي العالقات السياسية التي
تميز البشر عن غيرهم .ويعتبر صراع األحزاب والحكومات المختلفة ،صراعاً من أجل السلطة أي
من أجل الحصول على السلطة والحفاظ عليها .كذلك فإن السياسة على مستوى الساحة الدولية،
تعني أن العالقات الدولية هي أيضاً صراع من أجل السلطة.

106

 -رضوان زيادة ،اإلسالم والفكر السياسي :الديمقراطية -الغرب -إيران ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي،

 ،2000ص.59
 - 107عبداإلله بلقزيز ،الدولة والسلطة والشرعية ،بيروت :منتدى المعارف ،2013 ،ص.57
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ويعتقد "مورغنثاو" أن السياسة بين األمم هي عبارة عن صراع من أجل السلطة ويرى بأن
المعرفة الدقيقة للصراع على السلطة ،هو المفتاح األساس لفهم المسائل السياسية.108
هذا و من الصعب تقديم تعريف دقيق للسلطة .حيث يعتقد "دول" بأن أول ما ينبغي معرفته حول
السلطة هو أنه ال وجود لتعريف دقيق عنها سواء في اللغة اليومية أو في علم السياسة .وعليه فإن
عبارة سلطة تعني في بعض المواقف االقتدار والنفوذ واإلجبار والقوة واإلقناع.
يرى "ماكس ويبر" بأن السلطة هي اإلمكانية الخاصة التي يتحلى بها شخص أو مجموعة من أجل
الحصول على مكانه على مستوى العالقات االجتماعية يستطيع من خاللها ودون االعتماد على هذه
اإلمكانية الخاصة أن يفرض إرادته بالرغم من مقاومة اآلخرين.
في هذا الخصوص يعتقد مورغنثاو بأن" :المراد من السلطة السياسية هو اإلشارة إلى وجود التحكم
في العالقات المتقابلة مع أصحاب االقتدار العام وبين االقتدار العام وعامة الناس ".وبالرغم من تعدد
تعاريف السلطة إال أنه يبدو أن أدق تعريف للسلطة هو "االستطاعة الفكرية والعملية من أجل إيجاد
الظروف والنتائج المرجوة".109
وكثي اًر ما يالحظ الخلط بين مفهومي الدولة والسلطة عند عامة الناس ،األمر الذي يقتضي
التوضيح ،ألن الدولة غير السلطة ،والسلطة غير الدولة ،فما هي الفروق؟

110

 -1الدولة :هي نتاج تاريخي للوعي االجتماعي (االقتصادي ،الثقافي ،والسياسي) ،يتشكل من
خالل وجود شعب فوق أرض ،ويتحدد على أرض الواقع من خالل إطار دستوري مؤسسي
 - 108قاسم حسين صالح" ،إشكاليات في الدين والسلطة" ،2012 ،على الرابط:
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 - 109أحمد حسن يعقوب ،طبيعة األحزاب السياسية العربية ،بيروت ،الدار اإلسالمية ،1997 ،ص .85
 - 110سالم القمودي ،سيكولوجية السلطة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ط.1999 ،1
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يهدف إلى وضع سيادة الدولة موضع التنفيذ في الداخل (في عالقة الدولة مع السلطة ،وفي
عالقة السلطة مع المواطن) ،وفي الخارج (في عالقة الدولة مع غيرها من الدول).
 -2السلطة :هي كيان سياسي عابر ،يستمد شرعيته من الكيان التاريخي (الدولة) ،وبذلك تكون
الدولة هي صاحبة السيادة ،وهي صاحبة الشرعية التي يخضع لها الجميع في المجتمع ،بما
في ذلك السلطة التي تحكم المجتمع أو تديره ،وبذلك تكون السلطة جزءاً من هذا الكل،
ويجب أن تخضع له (لمبادئه ،أحكامه ،قيمه ،معاييره السياسية والثقافية واألخالقية) ،كما
يجب أن يخضع لذلك أي جزء من هذا الكل.
فالدولة هي الكل ،هي األم التي ترتبط بها مؤسسات الدولة بشكل يفوق ارتباطها بالسلطة
(رمز السلطة) التي تدير هذه المؤسسات في الدولة ،من جهة ،والتي تربط المواطن مع هذه
المؤسسات ،من جهة ثانية ،بحيث يحمل الخضوع للسلطة معنى الخضوع للدولة وليس لذات السلطة
كونها سلطة.
ونظ اًر ألن مفهوم الدولة ال وجود مادي واقعي له يقول" :أنا الدولة" ،مثل وجود السلطة
العملي الذي يقول" :أنا السلطة" ،وترمز لنفسها برئيس أو حاكم ،لذلك يخلط الكثيرون بين مفهوم
الدولة ومفهوم السلطة التي تحكم (الحكومة) ،ويرون أن السلطة هي الدولة وأن الدولة هي السلطة ال
غير.111
المبحث الثاني :خواص السلطة

111

-سالي سامي البيومي" ،الحرب على اإلرهاب ..كمبرر النتهاك حقوق اإلنسان" ،السياسة الدولية ،العدد ،167

يناير.2007 ،
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استناداً لهذه التعاريف حدد كل من "الس ول" و"كابالن" خواص السلطة على النحو التالي:112
 -1تظهر السلطة المعتمدة على العالقات وقوة شخص ما ،أو دولة ما ،إلى العيان عندما تستطيع
التأثير على العالقات المستقرة لبقية األشخاص أو الدول.
 -2للسلطة ،مفهوم نسبي متعلق بالظروف ،واذا ما كان ألحد ما سلطة ما فإنه ينبغي على اآلخرين
اإلذعان مقابل استخدامه لها.
 -3للسلطة جانبين ،سلطة واقعية ،التي يمارسها الشخص والمجموعة والحكومة والدولة ،والسلطة
االحتمالية ،والتي تستطيع القوى االجتماعية والسياسة ممارستها ،لكنها وألسباب خاصة تمتنع عن
استخدامها.
 -4السلطة تعني القدرة على التأثير على اآلخرين :ويعد هذا األمر الخاصية األساسية للسلطة.
فالقوى االجتماعية -السياسية تكون مالكة للسلطة عندما تستطيع أن توجد تغيي اًر في سلوك القوى
االجتماعية – السياسية األخرى بناء على إرادتها.
 -5السلطة مع ضمان التنفيذ :ينبغي أن يكون للسلطة ضمان التنفيذ .فالسلطة التي ال تضمن
التنفيذ أو اإلجبار ال يمكن أن تكون سلطة.
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-أنظر :شاهر إسماعيل الشاهر ،من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى األناركية .....لماذا فقدت السلطة
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 -6السلطة هادفة :تستخدم السلطة من أجل الوصول إلى األهداف .واال فلن يكون لها أي معنى.
حيث يقول "كارل دويتش" ال تأثير لإلرادة دون سلطة ،ولكن السلطة بدون إرادة ال يمكن أن تكون
مؤثرة ّإال في الحاالت النادرة.
المبحث الثالث :مصادر السلطة
سوف نستعرض األمور التي تشكل مصادر السلطة الفردية واالجتماعية:
1العلم :في المجتمع المتعلم ال يمكن ألي قائد أن يصل إلى السلطة أو يقوم بتطبيقها ما لم يكنيتحلى بالعلم الصحيح والمناسب.
2التنظيم :التنظيم بحد ذاته سلطة ،وما تشكيل األحزاب السياسية في األنظمة الديمقراطية إاللتحقيق هذا الهدف.
3المكانة :تعد المكانة منبع القدرة .فالمكانة االقتصادية تساعد صاحبها على التغلب علىمعارضيه .كما أن المكانة االجتماعية تساعد اآلخرين من أجل كسب السلطة والنفوذ .كذلك فإن
المكانة الدينية تعد أحد مصادر السلطة والنفوذ.
4االقتدار :االقتدار هي السلطة المشروعة .أي الوصول إلى المكانة السياسية أو الحقوقية وفقاًللقانون وبشكل مشروع ،يزيد من سلطة الفرد و نفوذه.
5المهارة :تزيد هذه الخصلة من سلطة الفرد .حيث أن الشخص الذي يتمتع بالمهارة والتخصصفي مجال من المجاالت ،يمكنه التفوق على اآلخرين الذي ال يمتلكون المهارة في هذه المجاالت.
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6اإليمان :للحفاظ على االقتدار أو تطبيق السلطة ،ال يكفي االعتماد على القوة وحدها .لذلكفينبغي للحكومة أو القائد التحلي باإليمان من أجل ديمومة سلطته.
7وسائل اإلعالم  :فوسائل اإلعالم هي أحد المصادر الهامة للسلطة .حيث يمكن لرؤساء التحريرفي المطبوعات المختلفة أن يمارسوا تأثي اًر كبي اًر على المجتمع .كما أن للراديو والتلفزيون تأثي اًر كبي اًر
على األفكار العامة .لذلك تعد وسائل اإلعالم مصد اًر هاماً في خدمة الحكام.
113

المبحث الرابع :المصادر الجديدة للسلطة

من الناحية الجيو سياسية ،يعرف راي كالين السلطة على أنها من موارد الدولة ،كالسكان
والمساحة الجغرافية واألصول االقتصادية ،فضالً عن االستراتيجية واإلرادة .أما من الناحية اإلدارية،
يصفها مايكل بورتر على أنها السيطرة على مصادر اإلنتاج.
وألن السلطة ال تحافظ على صفة الثبات ،وتعتمد دائماً على تغير األوضاع ،فإن استحداث مصادر
جديدة لها ،يضفي عليها مزيداً من القوة.
سلطة المعلومات :ويشير ماكس بوت في كتابه (صناعة الحرب الجديدة  )War Made Newإلى
أن التحوالت التكنولوجية في كثير من األحيان تطيح بالقوى العظمى ،فمثالً غاب عن المغول التحول
نحو استخدام مادة البارود .وتجاوزت الثورة الصناعية األولى الصينيين واألتراك والهنود ،في حين
فشل الفرنسيون والبريطانيون بمواكبة الثورة الصناعية الثانية .كذلك كان تصاعد وتزايد تكنولوجيا
المعلومات مؤش اًر على نهاية الهيمنة السوفيتية.

 - 113اسم الباحث غير مذكور" ،كيف أسهمت التكنولوجيا في تطوير مفهوم السلطة" ،تاريخ الدخول ،2015/1/5
على الرابط:

http://www.forbesmiddleeast.com/news/category/search/advice
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أما اليوم ،فقد أصبحت المعلومات في حد ذاتها والقدرة على معالجتها مصد اًر جديداً للسلطة،
كما يوضح كلود شانون -مؤسس نظرية المعلومات .لكن لم يسبق أن تم استخدام المعلومات كسالح
داعم لوجود السلطة.
ولهذا السبب ،تمتلك شركات مثل :وغل وفيسبوك مئات اآلالف من الخوادم التي تحتوي
على عدد هائل من البيانات .فالمعلومات بكمياتها الهائلة ،قد تكون سالحاً فتاكاً أو درعاً حصيناً.
األهمية المتزايدة لـ"السلطة الناعمة :من بين العواقب األخرى للتكنولوجيا الحديثة ،هي أن أجزاء العالم
باتت أكثر ارتباطاً بشكل أسهل وبتكلفة أقل .كما أسهمت وكاالت األنباء مثل " :سي إن إن" و "بي
بي سي" والجزيرة ،باإلضافة إلى شبكات التواصل االجتماعية مثل :فيسبوك وتويتر ،بإنشاء سوق
عالمية لألفكار.
وقد زاد عصر العولمة والمعلومات من أهمية السلطة الناعمة ،التي يبين جوزيف ناي بأنها
الحصول على ما تريد من دون استخدام القوة أو اإلكراه.
يقول موسى نعيم في كتابه (نهاية السلطة )" :The End of Powerإن الحصول على
السلطة أمر سهل مقارنة بكيفية استخدامها أو االحتفاظ بها" .وقد لعبت التكنولوجيا دو اًر مهماً في هذا
االتجاه ،ألن اقتصاد المعلومات يجعل من الممكن رفع األداء ،من دون الحاجة إلى زيادة حجم
العاملين مثالً ،فيما تعد ملكية الموارد غير مهمة بقدر أهمية الوصول إليها.
وبالتالي ،فإن أي ميزة يتم اكتسابها من خالل االستحواذ على األصول والقدرات ،ال بد أن تكون
سريعة الزوال .وعلى هذا األساس ،أصبحت القدرة على الجذب أكثر أهمية من القدرة على اإلجبار
أو اإلكراه.
المبحث الخامس :سلطة الدولة وسلطة الحاكم:114
114

 -ناصيف نصار" ،سلطة الدولة بين المبدأ والواقع" ،ندوة دولة السلطة وسلطة الدولة ،الدوحة  25-24يناير

.2007
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 -1سلطة الدولة هي حق المجتمع المستقل في أمر نفسه (في مقابل حق الفرد المستقل في أمر
نفسه) .ولها وظائف أربع :أمنية (احتكار القوة المسلحة) ،وتنظيمية (التشريع وتطبيقاته) ،وتدبيرية
(إدارة المصالح العامة) ،وانمائية (زيادة القدرات وتحسينها).
 -2سلطة الدولة ليست سلطة اعتقادية ،وليست سلطة فنية ،وليست سلطة علمية ،وليست سلطة
أخالقية ،ألن هذه السلطات سلطات أصلية لها أنظمتها وشروطها ،ولها مكانتها الخاصة في ثقافة
المجتمع.
 -3ولكن سلطة الحاكم (بما هي سلطة تشريعية وتنفيذية) تحتاج بالضرورة العملية إلى مرجعية
أخالقية ومرجعية إيديولوجية ،ألنها مضطرة إلى اعتماد معايير معينة التخاذ ق ارراتها على أن ذلك ال
يكون إطالقاً على سبيل االحتكار والقهر.
 -4الصعوبات التي تواجهها سلطة الدولة لكي تستقيم بحسب ماهيتها أربعة أصناف :صعوبات
متعلقة باحترام استقاللية أفرادها وحرياتهم ،وصعوبات متعلقة باحترام المساواة في ما بينهم في
الحقوق والواجبات الطبيعية وأمام القانون ،وصعوبات متعلقة بتفسير الشؤون العامة والمصالح
العامة ،وصعوبات متعلقة بتكوين الشعب وتجانسه ووحدته ووعيه بأنه حقاً يحكم نفسه.
 -5الواقع الذي تواجهه سلطة الدولة باعتبارها سلطة مبدئية صالحة للتحقق كلياً أو جزئياً هو واقع
متعين تاريخياً ،وذو مستويات متشابكة ،داخلياً وخارجياً ،ومقاومته لسلطة الدولة أمر طبيعي ،إال أنها
ال تحمل اإلرادة السياسية التي يمثل العدل قضية لها على االستسالم له .فالمسألة مسألة صراع ،وهو
بال شك صراع قاس وطويل ومعقد.
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 -6في الواقع العربي ،ال يمكن أن تنتصر سلطة الدولة ،إال إذا تحرر الفكر السياسي العربي
(وبالتالي العمل السياسي العربي) بصورة واضحة من:
 هيمنة الدين على السياسة وتسخير الدين ألغراض السياسة. وفلسفة الملك (الخلدونية) وأشكالها االستبدادية الحديثة. والتبعية الخانعة الستراتيجية الدول الرأسمالية الكبرى.وختاماً البد من اإلشارة إلى أن الخلط بين مفهومي الدولة والسلطة ،وهذا التداخل في الواقع
وفي وعي الناس وثقافتهم هو الذي يدفع بالسلطة إلى أن تكون سلطة شمولية ..سلطة فوق سلطة
الدولة ،لتتوارى الدولة خلف السلطة ..ولهذا السبب ،أيضاً ،يتم الخلط بين واجبات المواطن تجاه
الدولة وبين واجباته تجاه السلطة التي تحكمه ،وكذلك بين واجبات المسئول في السلطة تجاه السلطة
التي يمثلها وبين واجباته تجاه الدولة التي يعيش في كنفها ويحظى برعايتها كمواطن في دولة قبل أن
يكون مسئوالً في سلطة.
إال أن الدولة ،مع ذلك ،ليست مفهوماً مجرداً ،بل إن الدولة موجودة وجوداً منطقياً شرعياً،
وحاضرة في المجتمع حضو اًر يجمع حوله كل الشعب الذي يعيش في إقليم الدولة ،ويلخص وعيهم
وتاريخهم االجتماعي والسياسي والثقافي ..ويتمثل حضور الدولة في المجتمع من وجهين أساسيين:
 حضور تاريخي ،ثقافي ،اجتماعي. -حضور دستوري ،قانوني ،إداري.
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ويظهر هذان الوجهان في عالقات السلطة مع مؤسسات الدولة ،من ناحية ،ومع السلطة
التنفيذية ،اإلدارية ،من ناحية ثانية ،كما يظهر في عالقات المواطن مع الدولة ،وفي عالقات السلطة
مع المواطن.
السادس :انحالل السلطة (األناركية)
المبحث
ً

يتوقف مستقبل أي سلطة على قدرتها على تحقيق أهداف بنائها الفكري واالجتماعي

واالقتصادي ،فالبرامج السياسية التي تطرحها األحزاب الحاكمة يجب أن تسعى إلى تحقيق هذه
األهداف واال فال استم اررية لها ،وال بقاء ،ومن هنا تكمن أهمية مصداقية األحزاب في طروحاتها
السياسية ،في األغلب ال يرتبط مستقبل الدولة ببقاء السلطات باعتبار أن السلطات تتبدل لكن الدولة
تبقى ,غير أن الفهم الال واقعي لحجم السلطة يوقع الكثير من رجاالتها في فخ التحول إلى آلهة
وبالتالي نراهم غير راغبين في التخلي عن مواقعهم حتى وان خسروا هذه الكراسي عبر صناديق
االقتراع ،وهذا ما ال نزال نالحظه حتى بعد التحول عندما خسر بعضهم مواقعه ،وبدال من القبول
والتحول إلى معارضة حقيقية تتبنى مصالح الشعب وتكون مرآة للحكومة.115
إن األحزاب السياسية التقليدية تتعرض الضمحالل قوتها ،ليس فقط بسبب تزايد نفوذ
األحزاب الهامشية ،كحزب الشاي في الواليات المتحدة ،ولكن أيضاً نتيجة اتجاه عدد متزايد من
األفراد للمشاركة بنشاط في العملية السياسية .فمثالً :في االنتخابات التمهيدية للحزب االشتراكي

115

 -أنظر :شاهر إسماعيل الشاهر ،من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى األناركية .....لماذا فقدت السلطة

قيمتها...؟؟ ،الفكر السياسي ،العددان  ،49-48دمشق :اتحاد الكتاب العرب ،2013 ،ص .84-71
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الفرنسي في إطار التحضير لالنتخابات  ،2012أعطى الحزب جميع الناخبين المؤهلين ،وليس فقط
أعضاء الحزب ،الحق في إبداء الرأي في مرشحي الحزب.116
أما علي الصعيد االقتصادي ،فإن السلطة تتآكل أيضاً في مجال الشركات واألعمال ،وهو
ما يتضح بشكل واضح في التغير السريع والديناميكي في صناعة التكنولوجيا العالمية ،حيث تسيطر
على السوق العالمي اآلن شركات مثل جوجل ،وفيسبوك ،وأمازون .وللوصول إلى ذلك ،سحقت تلك
الشركات العمالقة السابقين في هذا المجال ،إذ شهدت تلك األسواق انخفاض أسعار أسهم شركة
نوكيا بأكثر من  ،٪90وانخفضت أسعار أسهم ياهو بأكثر من .٪80
كما أن الحرب لم تعد مفيدة لقادة اليوم الذين أضحى عليهم مواجهة فاعلين من غير الدول
كالقراصنة في خليج عدن ،وتنظيم القاعدة ،وهم فاعلون قادرون على توجيه ضربات موجعة للفاعلين
التقليديين .ورغم االعتراف بأن الميليشيات والعصابات المسلحة ليست ظاهرة جديدة ،فإن الجديد هو
عدم رغبة الدول في إطالق العنان لقدراتها العسكرية في مواجهة هذه المجموعات ،رغبة في تجنب
التداعيات السياسية .واتجاه القوات المسلحة التقليدية في العديد من الدول إلى االستعانة بخدمات
بعض المقاولين من القطاع الخاص للقيام ببعض المهام مثل المشتريات ،واستجواب السجناء ..
وغيرها.
ورغم ذلك ،فإن القوات المسلحة بمعناها التقليدي "الجيوش" ليست على وشك االختفاء ،إال
أن سلطاتها تتآكل لصالح القوى الصغرى التي تتزايد قوتها بسبب تحسن وسائل االتصال لديها،
فضالً عن حصولها على تكنولوجيا الحرب عن بعد بأشكالها المختلفة.117
- 116موسى نعيم" ،من الكنيسة إلى الدولة :لماذا فقدت السلطة قيمتها في القرن الحادي والعشرين؟؟" ،عرض مروة
نظير ،السياسة الدولية ،القاهرة :مركز األهرام للبحوث والدراسات االستراتيجية.2013 ،
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إن التحول الحالي في السلطة يتجاوز فكرة توزعها بين أكثر من فاعل ،فهي تمر بعملية
أكثر عمقاً ،حتى يمكن القول إنها في مرحلة "االنحالل" ،ومن ثم فإن فهم كيف تفقد السلطة قيمتها،
ومواجهة التحديات الصعبة المترتبة على ذلك هو المفتاح لفهم اتجاهات إعادة هيكلة العالم في القرن
الحادي والعشرين.118
إن الثورات التي شهدها العالم أخي اًر السيما "ثورات الربيع العربي" ،تركت آثارها علي "السلطة"،
حيث أضحى من السهل اآلن الوصول إلى السلطة ،ولكن من الصعب الحفاظ عليها واستخدامها.
كما أن الفاعلين التقليديين كالحكومات ،والشركات الكبيرة والمنظمات الدينية ،أصبحوا يجدون صعوبة
في التمتع بنفوذهم ،أو سلطاتهم ،نظ اًر لظهور ما يسمى بـ ـ "القوى الصغرى" ""micro powers
كاألح ازب الهامشية ،والنشطاء السياسيين ،والشباب الموجود في الميادين بال قيادة.
إن محافظة السلطة السياسية على نفسها رهين بما يلي:
أ ـ وجود موارد من البشر والسالح والمنتوجات المتنوعة والمال.
ب ـ وجود مجتمع منظم يعيد إنتاج العالقات التي تكونه (من األعراف إلى القانون).
ج ـ وبالتالي وجود ضوابط وقيم وايديولوجيا (أو إيديولوجيات).
إن محافظة السلطة على استمرارها رهين بوجود "قاعدة معينة (وهذا ما يعنيه بالضبط هذا
المفهوم الذي تكاثرت حوله النقاشات والسجاالت العقيمة).

117

 -شاهر إسماعيل الشاهر ،أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  11أيلول ، 2001دمشق :الهيئة

118

 -جاد الكريم الجباعي" ،عن انحالل النظام السياسي وتشظي السلطة" ،مجلة األوان ،2011 ،على الرابط:

العامة السورية للكتاب.2009 ،
http://www.alawan.org
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ومع ذلك ،يمكن للسلطة السياسية دوماً أن تخرق الحدود التي وضعتها .لكن لـهذا الخرق
مخاطره وتبعاته .فالسلطة السياسية تحاول خرق تلك الحدود بواسطة الحرب التي تدخل في عداد
اإلمكانات المحددة والمحددة بواسطة الشروط.119
األناركية
األناركية كلمة يونانية تتكون من مقطعين« :أنا» و»آركي» حيث كلمة «أنا» تعني «دون»
وكلمة «آركي» معناها «رئيس» أو «سلطة» أي أنها تعني (دون حكومة) وهي الفكرة الداعية إلى
مجتمع «دون سلطة وحكومة»!! .
واالسم الشائع لهذا الفكر السياسي االجتماعي الفلسفي القديم هو «الفوضوية»
(( )Anarchismاألناركية)  ..والفكرة الفوضوية تقوم على تصور مجتمع «فوضوي» منظم ولكن
بال رأس وبال حكومة ،لهذا فهذا المذهب يدعو للتخلص من (الدولة/الحكومة/السلطة المركزية)
لإليهام والتضليل بأن فكرة الدولة مضادة للحرية وتعيق النمو الطبيعي للبشر وتسبب لهم العديد من
التشوهات األخالقية ،ويدعو – بالتالي إلى الفوضى بإحالل نظام آخر جديد ال سلطة فيه وال وجود
ألمن وال حكومة.
فاألناركيون (الال سلطويون) اليوم  -إذن  -هم اشتراكيون يرفضون الرأسمالية فضالً عن
رفضهم للدولة والحكومة كمؤسسة سلطوية حاكمة للمجتمع ولكن مع أنهم اشتراكيون أو شيوعيون إال
أنهم يرفضون فكرة الدولة االشتراكية أو اشتراكية الدولة كالتي تم تطبيقها في النموذج اللينيني
البلشفي في روسيا  ..ذاك النموذج الذي ينظرون إليه على أنه امتداد للسلطوية والتراتبية والمركزية
التي يبغضونها فهو نتاج سلطة حزبية فوقية! ..فهم يؤمنون باشتراكية ال سلطوية تتحقق بإرادة الناس

119

 -سالي سامي البيومي" ،الحرب على اإلرهاب ..كمبرر النتهاك حقوق اإلنسان" ،السياسة الدولية ،العدد،167
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(األفراد) أنفسهم واتفاقهم الطوعي في كل منطقة وحي ومدينة بحيث يديرون مجتمعاتهم المحلية
االشتراكية أو الشيوعية بأنفسهم بدون «حكومة» وال «دولة» ويطلقون على هذه التجمعات السكانية
التشاركية الال سلطوية إسم «الكيمونات»!! ..حيث يدير العمال مزارعهم ومصانعهم بأنفسهم بطريقة
ويدار المجتمع الال سلطوي ذاتياً من خالل «ديموقراطية
إشتراكية جماعية (شركاء ال إجراء!) ُ
المشاركة المجالسية» «السوفيتات والمجالس الشعبية» أي عن طريق آليات الديموقراطية المباشرة،

فهم ضد الديموقراطية البرلمانية النيابية وتعتبر انتقادات «األناركيون» للديموقراطية الغربية السائدة
في العالم اليوم إجت ار ارً لالنتقادات الالذعة التي وجهها «روسو» في القرن الثامن عشر  -ثم
«ماركس» و»برادون» و»باكونين» و»كروبتكين»في القرن التاسع عشر  -للديموقراطية التمثيلية
البرلمانية!
يؤمن األناركيون أن الوسائل ال تنفصل عن األهداف التى تستخدم لتحقيقها ومن ثم فإن بناء
المجتمع األناركي ال يمكن أن يتم باستخدام السلطة وال يمكن فرضه على المجتمع رغماً عنه بأي
سبيل ولذلك يرفض األناركيون السعي لالستيالء على السلطة سواء كان ذلك عن طريق صناديق
االنتخاب أو عن طريق العمل اإلنقالبى المسلح.120
والفوضويون من حيث غايتهم النهائية يعتبرون «راديكاليين» فهم يسعون إلى تغيير النظام
العالمي «التقليدي» جذرياً بالعنف وتحقيق إنقالب تاريخي وجذري في الحياة اإلنسانية إلقامة
مجتمعات بال سلطات مركزية وال حكومات !  ..وأما من حيث أسلوبهم في التطبيق وفي منهج
الوصول إلى هدفهم اإلستراتيجي وهو التخلص من (الدولة/الحكومة/السلطة) والمجتمع التقليدي
واقامة المجتمع الفوضوي الال سلطوي «األناركي»ينقسمون إلى فريقين  :فريق ضد العنف يسعى إلى

 - 120األناركية  ..ماهي؟؟ على الرابط:

http://tamermowafy.wordpress.com/2011/12/25/whatisanarchism
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التفكيك التدريجي للدولة ..وفريق يؤمن بالعنف الدموي كطريق لهدم المجتمع التقليدي وتعريضه
لهزات عنيفة تؤدي إلى إنهياره بالكامل !! .
أما في موقفهم من «الدين» فإنهم معادون للدين ويختلفون من حيث شدة هذا العداء حيث
أن من كان منهم ممن يعتنقون الفكر الشيوعي سواء من كان منهم سلطوياً مثل «لينين» أو ال
سلطوياً مثل «باكونين» يعتبرون «الدين» مؤسسة سلطوية لذا فهم يحلمون بوجود مجتمع خال من
الدين حسب إعتقادهم! ..مع أن بعضهم ليس ضد وجود الدين من حيث المبدأ ولكن يرون ضرورة
أن تالئم الديانات الحياة األناركية اإلشتراكية الالسلطوية .
ختاماً ال بد من القول ،إن السلطة تعبر عن توازن سياسي ال عن إجماع ،ولهذا تتغير
السلطة بتغيير موازين القوى ،أما الدولة فال تتغير ألنها محط إجماع .من هنا تكون المعارضة في
المجتمعات الديموقراطية معارضة للسلطة ال للدولة ،بينما يبقى الجيش محايداً ألن حياده من حياد
الدولة ذاتها ،فليس صدفة أن الديموقراطية الغربية ال تعرف ظاهرة االنقالبات العسكرية ،وال ظاهرة
تدخل الجيش في الحياة السياسية ،إذ أن الجيش في دوره الحداثي هو حارس الوطن والدولة والمدافع
عن السيادة التي مجالها مستقل عن مجال السياسة والمنافسة ،فالدولة الحديثة وحدها تحتكر «العنف
المشروع» بلغة ماكس فيبر ،وهي ال تنصرف إلى استعماله ضد المجتمع.
إن العالم يتميز في المرحلة الجديدة من تفتيت السلطة ،بتزايد عدد السكان الحضريين على
نحو الفت ،كما يشهد حالة من فرط الترابط واالتصاالت بفعل انتشار اإلنترنت ،والهواتف النقالة التي
يستخدمها ما يقرب من  ٪ 87من سكان العالم .وفي هذه المرحلة ،سيرتبط التفاعل بين العوامل
الديموغرافية والتكنولوجية وغيرها من المتغيرات بالمنافسة التجارية ،مع انحسار الحواجز الهيكلية أو
االستراتيجية بين الدول ،وخلق هياكل جديدة للسلطة عبر القوى الصغرى أو "."micro powers
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إن إعادة التوزيع ،واضمحالل السلطة يضعان تحديات عميقة أمام السياسة الداخلية
والقيادات الوطنية ،كما أن مخاطر انحالل السلطة على الصعيد العالمي تفوق المخاطر الداخلية
على مستوى الدول ،إذ البد من الحصول على دعم وموافقة العديد من الفاعلين المختلفين ،سواء من
دول ،ومن غير الدول لتحقيق أي تقدم في القضايا ذات الطابع العالمي مثل :تغير المناخ ،واالنتشار
النووي ،واألزمات االقتصادية ،ونضوب الموارد ،واألوبئة ،والفقر ،واإلرهاب ،واإلتجار بالبشر،
والجرائم اإللكترونية ،وغيرها.121

- 121شاهر إسماعيل الشاهر ،من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ،..مرجع سابق ،ص .84-71
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في تصنيف األقاليم السياسية
المتخصصة عن عدد دول العالم؛ حيث أثار
ظمات
يتساءل الكثير من الجغرافيين ،وبعض المن ّ
ّ
أن
تساؤلهم خالفاً كبي اًر فيما بينهم ،وفي عام  1998أظهر إحصاء قام به مجموعة من الدارسين ّ
أما
عدد دول العالم " 230دولة" ،من ضمنها الدول التي تتمتع بالحكم الذاتي وعددها  25دولةّ ،

إن دول العالم تتراوح بين  168و 254دولة ،وتفصيل هذه الدول
صحيفة اإليكونوميست قالت ّ

كالتالي 46 :دولة في قارة آسيا 54 ،دولة في قارة إفريقيا من ضمنها الصحراء الغربية 47 ،دولة في
قارة أوروبا 27 ،دولة في قارة أمريكا الشمالية والوسطى 12 ،دولة في قارة أمريكا الجنوبية 19 ،دولة
في قارة أستراليا.122
وتعد دولة الفاتيكان أصغر دولة؛ بحيث تبلغ مساحتها  0.44كم مرّبع ،وتليها موناكو ،وتعد

روسيا أكبر دولة من حيث المساحة.

المبحث األول :العوالم الثالثة أثناء الحرب الباردة
تم تقسيم العالم إلى ثالثة عوالم ،وهي:
 -1العالم األول
العالم األول أو المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي مفهوم برز خالل الحرب الباردة،
حيث كان يستخدم لوصف الدول المتحالفة مع الواليات المتحدة ،تلك الدول كانت " ديمقراطية
ورأسمالية".
وبعد سقوط االتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة ،تغير معنى مصطلح العالم األول
وأصبح معناه مرادفاً إلى حد ما مع الدول المتقدمة أو الدول المتقدمة جداً ،وهي الدول التي تتمتع
122

- Diamond, Jared (2005). Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed. New York: Penguin

(Non-Classics). pp. 495–496
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عرفت هيئة األمم
باقتصاد متقدم ومؤشرات تنمية بشرية عالية وذك بالمقارنة بالدول األخرى .وقد َّ
المتحدة العالم األول على حسب مقياس الناتج القومي اإلجمالي.123
 -2العالم الثاني:
دول العالم الثاني أو المعسكر الشيوعي أو المعسكر الشرقي هي مجموعة الدول الداخلة تحت
نطاق االتحاد السوفييتي ،أو تلك البلدان التي تتميز باقتصاد مخطط مسبقاً االشتراكية ،معارضة
بذلك المنظومة الفكرية للعالم األول.
استخدم مصطلح العالم األول ومصطلح العالم الثالث باإلضافة إلى هذا المصطلح لتقسيم العالم
إلى ثالث فئات واسعة .وبعبارة أخرى فإن مصطلح العالم الثاني نشأ بسبب الحرب الباردة .وهذا
المصطلح قد انخفض استخدامه بشكل كبير منذ ثورة  .1989على الرغم من ذلك فإنه ال يزال
124

يستخدم لوصف الدول التي ما بين الفقر والرخاء ،وكثير منها دول شيوعية ودول شيوعية سابقة

.

وتتميز دول العالم الثاني عن دول العالم األول برفضها للثقافة الليبرالية وللثقافة الرأسمالية
المفتوحة ،كما تتميز عن العالم الثالث بالمستوى التعليمي فيها وحجم دولها وبقوتها النسبية .والمعنى
الفعلي لتلك المصطلحات قد تغير من كونها مبنية على الفكر السياسي ،وأصبحت تعتمد على النظام
االقتصادي في الدولة.
 -3العالم الثالث:

- Daniels, John (2007). International business: environments and operations. Prentice Hall. p. 126. 123
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دول العالم الثالث يقصد بها الدول النامية ،وهي التي تنتج المواد األولية وال تقوم بتحويلها
إلى منتجات أخرى ألنها ال تملك القدرة المالية وال التقنية وال التدريبية .وهي تبيع السلع األولية
رخيصة إلى دول العالم المتقدم ثم تشتري المنتجات التي صنعت من سلعها األولية بأغلى األسعار
من نفس الدول وهي مستغلة من الدول المتقدمة.125
والدول النامية ينتشر فيها األمية والفقر ومعظم شعبها يشتغل بالزراعة ألنهم ال يتقنون
سواها ،فأغلبهم أميون لم يتعلموا وليس عندهم أي تدريب أو تطوير فال يجيدون سوى الزراعة أو
األعمال المشابهة لها.
ولألسف معظم الشعوب العربية ،إن لم تكن كلها ،هي من الدول النامية ،وان ركبوا أفخم
السيارات وسكنوا أفخم القصور ألنهم ال يصنعون السلع وال ينتجون التقنية ،إنما يشترون المستهلك
النهائي من العالم المتقدم ,فنحن شعوب ال تنتج بل تستهلك فقط وهذا سبب تخلفنا.
وال تهتم الجغرافيا السياسية يتركيب الدولة من حيث وظائف سلطاتها الثالث( :التشريعية
والتنفيذية والقضائية) ،سواء أكانت الحكومات ديمقراطية أو ديكتاتورية .فتلك كلها تدخل في مجال
علم السياسة ،ولكن الجغرافيا تهتم بنوع السيطرة الحكومية على جزء معين من سطح األرض ودرجة
السيطرة ومدى فعاليتها وانعكاسها على شكل الدولة ودورها في تقويم القوة االقتصادية والسكانية.
ويصنف فقهاء القانون الدولي العام الدول على أساس معيار السيادة ،بينما يصنفها فقهاء
القانون الدستوري على أساس معيار الشكل أو التكوين وطبيعة السلطة السائدة فيها.
المبحث الثاني :أنواع الدولة من حيث السيادة:
 - 125شاهر إسماعيل الشاهر ،عـلــم الـدولـة :دراسة في الجغرافية السياسية ،عمان :دار االعصار العلمي.2018 ،
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تقسم الدول من حيث السيادة إلى نوعين هما :الدول كاملة السيادة ،والدول ناقصة السيادة.
المطلب األول :الدول كاملة السيادة:
يقصد بالدولة كاملة السيادة على أنها الدولة التي تملك مباشرة جميع االختصاصات النابعة
من قواعد القانون الدولي العام ،فالدولة تتصرف بحرية في شؤونها الداخلية والخارجية بدون تدخل أو
اشراف من دولة أخرى.
وهكذا فالدولة كاملة السيادة هي تلك الدولة التي تتمتع باستقالل تام في مباشرة شؤونها
الداخلية والخارجية وممارسة سلطاتها ،دون خضوعها لتأثير أو رقابة أو هيمنة أو توجيه دولة نافذة
أخرى أو منظمة دولية .أي هي الدولة التي تتمتع بكافة حقوقها وتلتزم بكافة واجباتها الدولية ،وهي
في مباشرتها لذلك ال تخضع سلطتها ألي سلطات أخرى داخلية كانت أم خارجية ،خضوعاً مقر اًر
بقاعدة قانونية ،إالّ ما تفرضه عليها قواعد القانون الدولي العام من قيود على حريتها في التصرف،
أو ما قد تفرضه التزامات تعاهديه أو اتفاقية كانت قد أبرمتها الدولة بمحض ارادتها.126
ومن مظاهر االستقالل الداخلي ،على سبيل المثال ال الحصر هي :حرية اختيار الحكام،
واختيار نظام الحكم المناسب لشعب الدولة ،وكتابة دستورها ،واصدار القوانين واألنظمة واللوائح
والق اررات التي تضمن تحقيق مصالح وأهداف الشعب اآلنية والمستقبلية.
أما من مظاهر االستقالل الخارجي ،فهي :حرية الدولة في اقامة عالقاتها الدولية مع
أشخاص القانون الدولي ،وخاصة الدول والمنظمات الدولية والوكاالت الدولية المتخصصة ،بدأً من
انتهاء في االنسحاب منها ،إن قررت ذلك بإرادتها.
االنتماء إليها مرو اًر في االشتراك في أنشطتها و ً
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ومن المظاهر األخرى نجدها أيضاً في حرية الدولة بإعالنها الحرب أو وقفها وعقد الصلح ،وفي عقد
المعاهدات واالتفاقيات أو االنضمام إليها أو االنسحاب منها.127
ويرى البعض ان جميع أعضاء منظمة األمم المتحدة هي دول كاملة السيادة ،مستندين إلى
الفقرة األولى من المادة الثانية من الميثاق ،التي نصت على أن " :الهيئة تقوم على مبدأ السيادة بين
أعضائها" .إال أن التطور الذي حصل على مفهوم السيادة بفعل متغيرات استراتيجية دولية ،قد
جعلته يتصف بسمة المرونة والنسبية .فضالً عما نالحظه من تناقضات فيما بين النص القانوني
الدولي المذكور وتطبيقاته العملية على أرض الواقع وخاصة من قبل الدول الكبرى راعية الميثاق
نفسه والتي تعد أكثر الجهات الدولية اختراقاً لسيادة الدول األخرى.
ويدخل ضمن إطار هذا التقسيم نوعين متميزين من الدول هما :الدول القومية أو الدول ذات
النظام الموحد والدول االتحادية.
أوالً :الدول القومية ( الدول الموحدة):
تتفق معظم اآلراء على أن أول اعتراف رسمي بالدولة الحديثة كان قد تحقق من خالل
معاهدة (ويستفاليا) عام1648م التي أنهت الحروب الدينية الطاحنة في أوروبا (حرب الثالثين عام)،
كما أنها قننت أسس التعامل بين الدول األوروبية التي كانت تتكون منها اإلمبراطورية الرومانية
المقدسة ،فضالً عن كونها أرست معالم نظام دولي جديد قوامه (الدولة القومية).
وهكذا ،فقد ظهرت (الدولة القومية) في بعض دول أوروبا كمحصلة لمسيرة التطور
االجتماعي ,واالقتصادي ,واألحداث السياسية ،ومن ثم انتشر هذا النمط من أنماط التنظيم السياسي
إلى بقية أرجاء القارة.
 -127شاهر إسماعيل الشاهر وآخرون ،الدولة السورية والتحيات الراهنة ،دمشق :مركز الدراسات العسكرية.2017 ،
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 143

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

إذاً ،فالحديث عن الدولة الحديثة في دول العالم الغربي ،إنما هو حديث عن (الدولة القومية)
أو (الدولة-األمة) كشكل سياسي -قانوني متميز عن األشكال التي سبقته.128
وفي واقع األمر ،لم يأت ظهور الدولة القومية من فراغ ،بل إنه كان مصاحباً لعملية تحوالت
عميقة عدت بمثابة انتقال من عصر إلى آخر ،من المجتمع الزراعي التقليدي (اإلقطاعي) ،إلى
المجتمع الصناعي الحديث (الرأسمالي) وهو مجتمع أطلق تحوالت اجتماعية-اقتصادية وثقافية
ديناميكية.
فقد استطاعت األمم والشعوب التي تطور فيها أسلوب اإلنتاج الرأسمالي أن تسبق غيرها من
الشعوب واألمم في بناء دولتها الحديثة ،بعد أن استكملت وحدتها القومية ،واقامة المؤسسات التمثيلية
والتنفيذية والبيروقراطية التي شكلت دعائم وأسس هذه الدولة .ومن ثم فإن حياتها السياسية قد تطورت
بالتوازي مع اتساع الدائرة المدنية ،وانفصل لديها ما هو سياسي عن ما هو ديني ،من خالل إضعاف
السطوة الشمولية للكنيسة ،وتحقيق نوع من االستقالل النسبي لألصعدة المتراكمة السياسية ,والثقافية
تشكل كنقيض للدولة اإلقطاعية وعلى أنقاضها
واالقتصادية .في حين اعترف المجتمع المدني الذي ّ
بهذا الكيان وخضع له ،على أنه نتاج طبيعي وممثل عضوي ألهدافه.
وبهذا المعنى ،فإن الدولة الحديثة انبثقت من صميم إرادة الجماهير وخرجت من صلب
متسقة مع ثقافة تلك المجتمعات ومستوى
المجتمعات التي تشكلت فيها .ومن ثم فإن والدتها جاءت ّ
تطورها السياسي ولم تكن مفروضة عليها من الخارج.
ثانياً :الدول االتحادية أو التعاهدية:
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النظام االتحادي :هو شكل من أشكال األنظمة السياسية لجأت إليه كثير من الدول لتحقيق
أهداف ومصالح مشتركة كالحاجة إلى تدعيم استقاللها وتنمية اقتصادياتها واالستفادة من عناصر
التقارب ،سواء في التركيب السكاني العرقي أو اللغوي أو الديني أو التشابه في الموارد واالمكانيات
التي يمكن استغاللها بسهولة .ومن مميزات هذا النظام توفير قسط الحماية ضد السلطة المركزية
الزائدة للعاصمة القومية ،ومحاولة استيعاب االختالفات االقليمية في الدولة

واالستفادة من

إيجابياتها.129
والدول التعاهدية هي الدولة التي تتكون من دولتين أو أكثر أي هي مجموعة من الدول
المترابطة أو الم تحدة فيما بينها ضمن أشكال متعددة ،والتي تتمثل في االتحادات الكونفدرالية
واالتحادات الفيدرالية ،وسنقوم بالبحث في كل اتحاد من هاذين االتحادين على حدة ،وذلك في
المطلبين التاليين:
وتنقسم الدول االتحادية إلى عدة أنواع ،أهمها نوعان

130

:

 -1الدول الفدرالية:
 -2الدول الكونفدرالية أو التعاهدية:
أ -الدول الفدرالية:

129
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الفدرالية نمط من أنماط التنظيم السياسي والمؤسساتي للدول ،تتحد بموجبه مجموعة وحدات
سياسية مستقلة (دول ،واليات ،كانتونات ...إلخ) في دولة فدرالية واحدة ،على أن تتمتع الوحدات
السياسية باستقاللية واسعة في تدبير شؤونها وبهياكل مؤسساتية مستقلة تماماً عن الحكومة الفدرالية،
مع أن العالقة بين الطرفين يجب أن تبقى محكومة بمبدأ تقاسم السلطة والسيادة.131
تتوفر الوحدات الفيدرالية على حكومات كاملة الصالحيات في تدبيرها
وفي النظام الفدرالي
ُ

للشأن المحلي ،في حين تؤول للحكومة المركزية السلطات المتعلقة بالسياسة الخارجية والدفاع ،كما

تتولى جميع الشؤون المالية كتحصيل الضرائب ووضع الميزانية الفدرالية ،ويكون للوحدات السياسية
الفدرالية نصيب من عائدات الضرائب والنشاط االقتصادي واالستثماري الذي يتم على أراضيها.132
نشأة الفدرالية
نجد األصول النظرية للنظام الفدرالي أو الفدرالية في كتابات الفيلسوف ورجل الدين األلماني
وضمن
جوهان ألتيزيوس ( )1557-1638حول التنظيم السياسي في إطار اتحادي تضامني.
َّ
أفكاره بشأن النظام التضامني في كتاب صدر عام  1603وحمل عنوان "السياسة :عرض
ألتيزيوس َ
منهجي ومعزز بنماذج شاهدة ومقارنة".133

عرض ألتيزيوس في كتابه أفكا اًر حول الفدرالية لم تكن ليبرالية مطلقاً ،إذ ركز على حرية
المجموعات المؤلفة للفدرالية أكثر من تركيزه على حرية الفرد داخل النظام الفدرالي .ومع ذلك ،فإنه

131
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يبقى األب المعنوي لفكرة النظام الفدرالي الذي تعود نشأته في الواقع إلى ما قبل صدور كتابه ذاك
بأربعة قرون.134
ويمكن القول إن الفدرالية ُوجدت على أرض الواقع قبل أن ُينظر لها الفالسفة في كتاباتهم،
ُ
وبالتالي فهي تجربة سياسية واجتماعية حية أكثر منها نظرية فلسفية ألهمت خيارات سياسية الحقاً.
ففي عام  ،1291قام عهد دفاعي بين كانتونين في سويس ار هما شويز وأنتروالد أسس الحقاً لقيام
الفدرالية السويسرية التي اعتمدت في البداية النظام الكونفدرالي القائم على اتحاد كيانات سياسية
مستقلة ،وتفويضها صالحيات سياسية وتنفيذية لحكومة مركزية تُمثل فيها تلك الكيانات .بيد أن
الدولة الفدرالية كما هي معروفة اليوم قامت ألول مرة بموجب دستور الواليات المتحدة األميركية
الصادر في .1787
طرق توزيع وتحديد االختصاصات
هناك ثالثة طرق يتم بموجبها تحديد وتوزيع االختصاصات ،وهذه الطرق هي:
الطريقة األولى:
تحدد في الدستور الفيدرالي اختصاص الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية) ،وما يتبقى منها
يكون من اختصاص الحكومة المحلية ،وهذه الطريقة هي أكثر الطرق شيوعاً بين الدول بل هي
المتبعة في الغالبية ،منها :سويس ار والواليات المتحدة األمريكية والهند.
الطريقة الثانية:
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تحديد اختصاصات الحكومة المحلية (اإلقليمية) ،وماعداها سيكون من اختصاص الحكومة
المركزية (الفيدرالية) وهو ما متبع في كندا.135
الطريقة الثالثة:
بموجب هذه الطريقة يتم بيان اختصاصات الحكومة المركزية (الفيدرالية) واختصاصات
الحكومة المحلية (اإلقليمية) أي هناك قائمتان :
القائمة األولى تبين فيها اختصاصات الدولة الفيدرالية(المركزية).
القائمة الثانية تبين فيها اختصاصات الحكومة المحلية (اإلقليمية).
وتوجه إلى هذه الطريقة انتقادات كثيرة ،ألن هناك اختصاصات رهينة بالظروف االجتماعية
واالقتصادية والسياسية ،وقد تفقد عدد من المسائل صفتها المحلية لتصبح شأناً قومياً والحال هذه
تستدعي تدخل الدولة الفيدرالية ،لذا فإن الطريقة األولى هي الطريقة األكثر نجاحاً وشيوعاً.136
من الكونفدرالية إلى الفدرالية
وبـناها السياسية والمؤسساتية الدول الفدرالية إلى
دفع تطور الدولة الحديثة وتشعب التزاماتها ُ

التخلي تدريجياً عن النهج الكونفدرالي لفائدة الفدرالية القائمة على اتحاد كيانات مستقلة وذات سيادة،
في اتحاد فدرالي تقوده حكومة تتقاسم الصالحيات والسيادة الوطنية مع حكومات الوحدات المشكلة
للدولة.
135

 -روبرت م .ماكيفر ،تكوين الدولة ،ترجمة :حسن صعب ،منشورات دار العلم للماليين ،ط ،1984 ،2ص

.203
136

 حسن النصار ،النظام السياسي والقانون الدستوري ،القاهرة :مطبعة دار العالم العربي ،ص .119العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 148

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

وقام النظام الكونفدرالي على اتحاد كيانات سياسية وترابية داخل اتحادي مشترك يقوده
مجلس فدرالي تمثل فيه الكيانات المشكلة لالتحاد ويتمتع بصالحيات ذات طبيعية تنسيقية فقط ،لكن
لهذا النظام محدوديتَه مع النزعة المركبة المتنامية لطبيعة بنية الدولة والوظائف التي تقوم بها،
السيما مع تطور آليات تسيير الشأن المحلي واتساع نطاقه ليشمل عدداً من الخدمات األساسية.
محاسن النظام الفدرالي
يضمن النظام الفدرالي قد اًر من سهولة التبادل التجاري واالقتصادي بين مكونات الدولة وهذا
أحد األسباب التي قام من أجلها في األصل ،كما ُيتيح اإلبداع والتنوع في الممارسة اإلدارية بين
الوحدات الفدرالية ،وهو ما ُينتج في المحصلة نماذج أكثر تطو اًر وقادرة على ابتكار أساليب فعالة
لتقديم مزيد من الخدمات وبجودة أفضل.

يقوم النظام الفدرالي على تكريس التعددية والتنوع ،وهذا مصدر إثراء للدولة على المستويات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية واإلدارية وعلى مستوى الحكامة.
كما يضمن هذا النظام إسناد تسيير الشؤون المحلية للوحدات الفد ارلية وحكوماتها مالءمة
الخدمات والضرائب واإلطار العام للحياة مع خصوصيات السكان في كل منطقة ،وتجنب النماذج
الجاهزة المصدرة من المركز والتي ال تكون غالبا واعية بالخصوصيات المحلية على المستويات
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
مساوئ النظام الفدرالي
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ال يخلو النظام الفدرالي من مثالب ،فمثال السلطات الواسعة للحكومات المحلية تعوق بلورَة

عسر
رؤية تنموية شاملة على المستوى الوطني ،كما أن التنوع الكبير الذي تُعززه السياسات المحلية ُي ّ
صوغ هوية وطنية مع مرجعيات موحدة ،وهو ما َيطرح بشكل مزمن إشكالية االندماج الوطني.

ومن المآخذ الجوهرية على النظام الفدرالي الخالفات بين الحكومة الفدرالية والحكومات
المحلية خاصة عند نشوب اضطرابات ،إذ ُيثير التداخل بين سلطة وسيادة الحكومة المركزية
ٍ
إشكاالت قد تتحول إلى مواجهة سياسية بين الجانبين.
والصالحيات الخاصة بالحكومة المحلية
وفي بعض األحيان تنشأ خالفات بين الطرفين حول الضرائب وتوزيعها ،وحول استفادة
الحكومة المحلية من االستثمارات المباشرة في الحوزة الترابية التابعة لها.
وفي هذا الصدد ،يمكن االستشهاد بالنزعة االنفصالية المتنامية في إقليم كتالونيا بإسبانيا
والتي تعود في أصلها إلى استياء الحكومة المحلية مما تعتبرهُ غبنا تمارسه حكومة مدريد ضدها في
توزيع عائدات الضرائب ،وهو ما ترد عليه حكومة مدريد دائما بأن اإلقليم غني وليس في حاجة إلى

الجزء األكبر من عائداته من الضرائب ،وبالتالي ترى أنه من األنفع توجيهه لدعم التنمية في أقاليم
أخرى أكثر فق اًر.
ب -الدول الكونفدرالية:
يمكن تعريف االتحاد الكونفدرالي بأنه " :اتحاد بين دولتين أو أكثر وتخضع جميعها لرئيس
دولة واحدة ،وتندمج جميعها في شخصية دولة خارجية واحدة يكون لها وحدها حق ممارسة الشئون
الخارجية والتمثيل السياسي الخارجي ،وذلك مع استقالل كل دولة من الدول األعضاء بنظامها
السياسي الداخلي الخاص بها".
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فاالتحاد ينشأ نتيجة معاهدة تبرم بين دول كاملة السيادة تتفق على تنظيم عالقتها
االقتصادية والثقافية والعسكرية مع بعضها البعض ،فتنشأ عالقة اتحادية تحتفظ بموجبها كل دولة
بسيادتها واستقاللها وحكامها وحكومتها وبنظامها السياسي وتحافظ على جنسية مواطنيها ،وتمتلك
حق االنسحاب من االتحاد ،ويعد دخولها في نزاع مع أحدى الدول نزاعاً دولياً.137
وينتهي االتحاد الكونفدرالي إما بانسحاب الدول األعضاء ،أو انحالل االتحاد ،أو زيادة
تماسكها وترابطها ودخولها في اتحاد فيدرالي عوضاً عن االتحاد الكونفدرالي .
وبمعنى أخر ،تكون في هذا االتحاد هيئة سياسية مشتركة للدول االعضاء الداخلة في هذا
الشكل االتحادي .وهذه الهيئة قد تكون مؤتم اًر أو مجلساً ،أي مجموعة مندوبين يشكلون دول االتحاد.
ومهمة الهيئة تحديد سياسة مشتركة للدول االعضاء وتتخذ التوصيات بشأنها.
وتحتفظ كل دولة من دول االتحاد باستقاللها الخارجي ونظامها السياسي الداخلي دون أي
تغيير .وال يتجاوز الغرض من ذلك سوى تحقيق مصالح مشتركة قد تكون اقتصادية أو أمنية أو
غيرها .وينظم كل ذلك بمعاهدة أو ميثاق بين االعضاء .وان أي توصية أو قرار تتخذه الهيئة
ا التحادية يشترط لنفاذه موافقة كل دول االتحاد .وعليه ال تعد الهيئة العليا دولة مركزية تضم الدول
االعضاء؛ اذ إن حق االنفصال مكفول وثابت لكل دولة عضو وحتى دون اشتراط النص عليه في
138

المعاهدة.
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وعليه ،فإن المعاهدة أو االتفاقية هي أساس نشأة االتحاد االستقاللي وتبين األهداف
المشتركة للدول مثل ضمان استقالل كل دولة والدفاع عن أمنها الخارجي والعمل على تحقيق
مصالح اقتصادية متبادلة وهذا تشرف عليه الهيئة سواء كانت جمعية أو مؤتمر أو مجلس يتكون
على أساس المساواة بين الدول األعضاء بغض النظر عن قوتها أو مساهمتها أو عدد سكانها ،وال
تغير الهيئة فرق دول األعضاء ولكن تبقى مجرد مؤتمر سياسي والق اررات التي تصدرها بإجماع
الدول في الغالبية .
ومن جهة أخرى ،فإن الهيئة المشرفة على االتحاد يقتصر دورها على الدور االستشاري،
وذلك من خالل تحديد السياسة المشتركة للدول األعضاء ،ويتم هذا التحديد عادة من خالل توصيات
ال تكون قابلة للتنفيذ ما لم تحصل على موافقة الدول األعضاء فيها ،ولذا ال تكون هذه الهيئة بمثابة
دولة فوق الدول األعضاء.
كذلك ،تبقى كل دولة محتفظة ومتمتعة بسيادتها الداخلية كاملة ،وشخصيتها الدولية لها
الحق في التمثيل السياسي مع الغير وعقد المعاهدات بشرط أن ال تتعارض مع مصالح و أهداف
االتحاد.
أما رعايا كل دولة من االتحاد ,فيظلون محتفظين بجنسيتهم الخاصة ألن العالقة بينهم مجرد
ارتباط تعاهدي ،وحسب رأي الفقه أن حق االنفصال للدول تقرره حسب ما تراه مناسباً ومتماشياً مع
مصالحها الوطنية .ويأتي ذلك انطالقاً من أن كل الدول األعضاء تحتفظ بسيادتها فإنه يترتب على
ذلك حق كل دولة منها في رفض االلتزام بأي عمل أو قرار أو إجراء من جانب السلطات
الكونفدرالية إذا ما وجدت الدولة ذات العالقة بأن ذلك خارج عن أحكام وثيقة االتحاد ،كما يترتب
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عليه أيضاً حقها في االنفصال عن االتحاد إذا رأت في بقائها واستمرار عضويتها ما يخل بسيادتها
وحقوقها االقليمية.
ولكل دولة من دول االتحاد تصريف شؤونها الخارجية مستقلة عن باقي الدول األخرى في
االتحاد ،والذي يتبع أن الق اررات التي يتخذها االتحاد الكونفدرالي ال تكون ملزمة إال إذا وافق عليها
األعضاء باإلجماع ،وأن الدول التي لم توافق عليها ال يمكن أن تجبر على تنفيذها.
ويوصف االتحاد الكونفدرالي باالتحاد الضعيف أو المفكك ،وله صفة مؤقتة ،باعتباره يجب
أن يتحول إلى اتحاد مركزي فدرالي ،وبخالف ذلك يتفكك الرابط االتحادية وتنفصل الدول األعضاء،
وهو ما استقر عليه أغلب الفقه ،والذي يضيفون في هذا الخصوص إلى أن حق االنفصال ممنوح
للدول األعضاء تقرره حسب ما تراه مناسباً ومتمشياً مع مصالحها الوطنية.
ونظام االتحاد الكونفدرالي ذو طبيعة مؤقتة في الغالب ،بحيث ال يمكن أن يستمر بوضعه
دائماً ،وعليه ،ينتظر هذا االتحاد مصيرين ،فإما أن ينتهي باالنفصال وانفراط عقد االتحاد كما حصل
لالتحاد الكونفدرالي األلماني من عام 1815م إلى عام 1866م ،واما أن يتحول إلى اتحاد فدرالي
كما حصل لالتحاد الكونفدرالي السويسري القائم سنة 1815م والذي تحول إلى اتحاد فدرالي عام
139

1848م

.

المطلب الثاني :األقاليم التابعة ( ناقصة السيادة):
الدولة ناقصة السيادة هي تلك الدولة التي ال تتمتع بكافة اختصاصات الدولة األساسية،
وذلك لتبعيتها لدولة أجنبية ،حيث تباشر األخيرة بعض اختصاصاتها الخارجية والداخلية.
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وعادة ما تكون تلك الدول ناقصة السيادة خاضعة إلشراف دولة اخرى أو منظمة دولية تقوم
بمشاركتها في مباشرة بعض شؤونها الداخلية أو الخارجية ،لذا توجد فيما بين الدولة ناقصة السيادة
وبين دولة أخرى أو منظمة دولية ،عالقة قانونية تحد من سيادتها داخلياً أم خارجياً سواء أكانت تلك
العالقة القانونية برضاها أو بدون رضاها.
وتقسم الدول ناقصة السيادة إلى عدة أنواع ،هي :الدول التابعة ،والمحمية ،والموضوعة تحت
االنتداب ،والدول المشمولة بالوصاية ،والدول الموضوعة في حالة حياد دائم ،والدول المرتبطة
بمعاهدات غير متكافئة.
أ -الدول التابعة:
تعد التبعية نظاماً قانونياً ،تنشأ بموجبه رابطة بين دولتين إحداهما متبوعة واألخرى تابعة،
بحيث تباشر الدولة المتبوعة عن الدولة التابعة بعض أو كل اختصاصاتها الدولية والداخلية .وال
يوجد في الوقت الحاضر دول تابعة .ومن أهم االمثلة التاريخية على ذلك هي تبعية كل من صربيا،
ورومانيا ،وبلغاريا ،ومصر للدولة العثمانية.
ب-الدول المحمية:
تعد الحماية بمثابة عالقة قانونية ناتجة عن معاهدة دولية ،تضع بموجبها دولة نفسها في
حماية دولة أخرى أكثر منها قوة ،على أن تلتزم الدولة الحامية بالدفاع عن الدولة المحمية ،مقابل
منحها حق االشراف على الشؤون الخارجية للدولة المحمية والتدخل في ادارة اقليمها .والحماية على
شكلين ،هي:
 -1الحماية الدولية ( االتفاقية):
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وهي الحماية التي تنشأ بموجب معاهدة تعقد لتنظيم العالقة بين دولتين متجاورتين تجمع
بينهما روابط مشتركة وينتميان إلى حضارة واحدة وتكون إحداهما ضعيفة واألخرى قوية تقوم بالدفاع
عنها ضد أي عدوان أجنبي ،كما تقوم برعاية مصالحها الخارجية .ومن أهم األمثلة على هذا النوع
من الحماية ،هي حماية فرنسا إلمارة موناكو بموجب معاهدة عام  ،1918وحماية إيطاليا لجمهورية
سان مارينو بموجب معاهدة عام  ،1898والحماية المشتركة بين فرنسا واسبانيا على أندورا ،وحماية
140

سويس ار إلمارة ليخشتشاين

.

-2الحماية االستعمارية:
وهي الحماية التي تفرض لتحقيق أغراض استعمارية وتهدف إلى ضم االقليم الذي يوضع
تحت الحماية إلى الدولة الحامية .وتفرض هذه الحماية من جانب واحد ،أو من خالل استخالص
موافقة الدولة المحمية على ابرام معاهدة الحماية لتضفي على مركزها شيئاً من الشرعية يمكنها من
مواجهة الدول االجنبية .ومن أهم األمثلة على هذا النوع من الحماية ،هي حماية بريطانيا في أواخر
القرن التاسع عشر إلمارات ومشايخ الخليج العربي ،وامارات عمان بموجب معاهدة عام ،1891
وقطر بموجب اتفاقية عام  ،1916والبحرين بموجب معاهدة عام  ،1820والساحل المتصالح
ومحميات عدن .وحماية بريطانيا لمصر في  18كانون الثاني  1914التي استمرت حتى .1922
وحماية فرنسا لتونس عام  ،1881ولمراكش عام  1912التي استمرت حتى .1956
ويتوجب على الدول الحامية التزامات ،وهي:
140

 -إمارة ليختنشتاين أو ليشتنشتاين (باأللمانية )Liechtenstein :هي دولة غير ساحلية تقع في جبال األلب في

قليال عن  160كيلومتر مربع
أوروبا الوسطى .تحدها سويس ار إلى الغرب والجنوب والنمسا في الشرق .تزيد مساحتها ً

ويقدر عدد سكانها بنحو  35,000نسمة .عاصمة الدولة هي فادوز ولكن شان هي أكبر المدن .تمتلك ليختنشتاين
ثاني أعلى ناتج محلي إجمالي للشخص الواحد في العالم من حيث تعادل القدرة الشرائية كما تمتلك أدنى دين خارجي
في العالم .كما تمتلك ليختنشتاين ثاني أدنى معدل للبطالة في العالم بنسبة ( %1.5حيث موناكو األولى).
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 -1تتولى الدولة الحامية القيام بالتمثيل الدبلوماسي للدولة المحمية.
 -2تقوم الدولة الحامية بإبرام المعاهدات واالتفاقيات الدولية باسم الدولة المحمية.
 -3تقوم الدولة الحامية بتمثيل الدولة المحمية في المنظمات والمحافل الدولية.
 -4تتولى الدولة الحامية الدفاع عن إقليم الدولة المحمية ضد أي اعتداء خارجي والحفاظ
على كيان حكومتها.
 -5تتحمل الدولة الحامية تبعة المسئولية أمام الدولة األجنبية والمنظمات الدولية عن
تصرفات الدولة المحمية.
أما حقوق الدولة المحمية ،فهي:141
 -1عدم فدان الدولة المحمية لشخصيتها الدولية.
 -2إشراف الدولة المحمية على شئونها الداخلية عن طريق حكومة محلية.
 -3لمواطني الدولة المحمية جنسية مستقلة عن جنسية الدولة الحامية.
ج -الدول الموضوعة تحت االنتداب:
ظهر نظام االنتداب بعد الحرب العالمية األولى ،ليطبق من قبل الدول المنتصرة بإشراف
عصبة األمم على الواليات التي انفصلت عن االمبراطورية العثمانية ،وعلى المستعمرات األلمانية،
بعد خسارتهم لتلك الحرب.
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ووفقاً لنصوص فقرات المادة ( )22من عهد العصبة ،يكون طابع االنتداب متفاوتاً بحسب مرحلة
تقدم الشعب والموقع الجغرافي لإلقليم وأحواله االقتصادية .لذا فقد قسم االنتداب إلى ثالثة فئات،
هي:
 -1االنتداب من فئة ( أ ) :يشمل الواليات التي انفصلت عن االمبراطورية العثمانية ،وبلغت درجة
من التطور بحيث يمكن االعتراف بها مؤقتاً كأمم مستقلة ،شريطة أن تسترشد في إدارة شؤونها
بمساعدة الدول المنتدبة ،حتى تتمكن من الحصول على استقاللها .وقد طبق هذا النوع من االنتداب
على العراق وشرق األردن وفلسطين فقد وضعت تحت االنتداب البريطاني ،ولبنان وضعت تحت
االنتداب الفرنسي.
 -2االنتداب من فئة ( ب ) :يشمل شعوب أقاليم وسط قارة افريقيا ،حيث أخضعت مباشرة إلدارة
الدولة المنتدبة  .وقد طبق هذا النوع من االنتداب على الكاميرون وتوغو وتنجانيقا ورواندا.
-3االنتداب من فئة ( ج ) :يشمل شعوب أقاليم جنوب غرب قارة افريقيا وبعض جزر المحيط
الهادي ،حيث تقرر اخضاعها إلى قوانين الدولة المنتدبة باعتبارها جزءاً من أراضيها.
ويجمع المؤرخون على أن االنتداب اتخذ ستا اًر لرغبة دول الحلفاء في السيطرة على البالد
التي كانت واقعة تحت السيطرة العثمانية .وفي تموز  1920احتلت فرنسا سوريا بالقوة وفرضت
عليها االنتداب عملياً .وبعد ذلك بعامين ،اعترفت عصبة األمم رسمياً باالنتداب الفرنسي على سوريا
تجل
ولبنان .ولم تعترف فرنسا باالستقالل السوري إال عام  1943في الحرب العالمية الثانية ،ولم ُ
القوات الفرنسية جيوشها عن األراضي السورية حتى نيسان .1946

د -الدول المشمولة بالوصاية:
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الوصاية الدولية مصطلح سياسي قانوني دولي؛ يقصد به خضوع إقليم معين إلدارة دولة
أخرى ،طبقاً لشروط خاصة تتضمنها اتفاقية تعقد بينهما ويشرف على تنفيذها "مجلس الوصاية"
التابع لمنظمة األمم المتحدة.
أنشأت منظمة األمم المتحدة نظام الوصاية الدولي ليطبق تحت اشرافها ،ولقد نظم الميثاق
هذا النظام ،حيث حدد األقاليم التي يجوز وضعها تحت هذا النظام أو تطبيقه عليها ،وهي:142
 -1األقاليم التي كانت خاضعة تحت نظام االنتداب أو المشمولة به.
 -2األقاليم التي اقتطعت من دول االعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية.
 -3األقاليم التي تضعها بمحض اختيارها دوال مسؤولة عن ادارتها ،تحت نظام الوصاية
الدولي.
لقد أدخلت في نظام الوصاية الدولي األقاليم التي كانت مشمولة بنظام االنتداب من فئتي (ب و
ج ) في عامي  .1947-1946كما وضعت تحت الوصاية كل من الصومال حتى استقالله عام
 ،1960وليبيا حتى استقاللها عام  ،1952واريتيريا حتى دخولها في اتحاد فيدرالي مع الحبشة عام
 ،1952ومن ثم استقاللها عام .1993
ومهما كانت شروط الوصاية فهي ال تعطي الدولة التي يعهد إليها بالوصاية ،حق السيادة على
االقليم ،بل فقط حق االدارة ،لتحقيق أهداف نظام الوصاية الدولي ،وقد يتسع مدى هذا الحق أو
يضيق وفقاً لظروف كل اقليم دون أن يؤثر ذلك على بقاء االقليم محتفظاً بكيانه القانوني الخاص،
وفي احتفاظ سكانه بجنسيتهم.
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 -شاهر إسماعيل الشاهر ،السياسة الخارجية السورية ( )2000-2010عقد التحديات الكبرى ،دمشق :دار

العراب ،ط.1
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أهداف نظام الوصاية الدولي:
143

تجسدت أهداف نظام الوصاية الدولي ،بما يأتي

:

 -1توطيد السلم واألمن الدولي.
 -2العمل على ترقية أهالي األقاليم المشمولة بالوصاية في أمور السياسة واالجتماع واالقتصاد
والتعليم ،واطراد تقدمها نحو الحكم الذاتي أو االستقالل حسبما يالئم الظروف الخاصة لكل إقليم
وشعوبه ،ويتفق مع رغبات هذه الشعوب التي تعرب عنها بملء حريتها وطبقاً لما قد ينص عليه في
شروط كل اتفاق من اتفاقات الوصاية.
 -3التشجيع على احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة
أو الدين ،وال تفريق بين الرجال والنساء.
 -4كفالة المساواة في المعاملة في األمور االجتماعية واالقتصادية والتجارية لجميع أعضاء "األمم
المتحدة " وأهاليها والمساواة بين هؤالء األهالي أيضاً فيما يتعلق بإجراء القضاء.
هـ -الدول الموضوعة في حالة حياد دائم:
يعرف الحياد على أنه الوضع الذي تمنع بموجبه دولة ما من المشاركة في الحرب ومن
التحيز ألي من الفريقين المتحاربين .وهو على نوعين :مؤقت ودائم.
فالحياد المؤقت الذي تعلنه إحدى الدول عندما تكون هنالك حرب قائمة بين دول أخرى ،وهذا الحياد
اختياري ويكون لفترة زمنية محدودة بفترة الحرب ذاتها .كما فعلت البرتغال وتركيا والسويد خالل
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الحرب العالمية الثانية ،أو قد تنتهي بقرار الدولة بالخروج من الحياد بالوقوف إلى جانب أحد
األطراف المتحاربة كما فعلت الواليات المتحدة األمريكية خالل الحربين العالميتين األولى والثانية.
أما الحياد الدائم فهو الحياد الذي تلتزم بموجبه الدولة بصورة دائمة ،استناداً إلى معاهدة
دولية ،بعدم ممارسة اختصاصات الحرب عند قيامها بين دول أخرى ،وذلك مقابل ضمان سالمتها.
وقد تبني نظام الحياد الدائم في أوربا خالل القرن التاسع عشر لتحقيق غرضين ،هما:144
 -1حماية الدول الضعيفة التي يعد وجودها ضرورياً للمحافظة على التوازن الدولي.
 -2حماية السلم الدولي بإيجاد دولة عازلة تفصل بين دولتين قويتين أو معروفتين بعدائهما الدائم
لبعضهما.
ومن أمثلة الدول التي تبنت نظام الحياد الدائم في الوقت الحاضر ،هي  :سويس ار والنمسا .فلقد
تقرر وضع سويس ار في حالة الحياد الدائم منذ مؤتمر فيينا لعام  ،1815وتم تأكيده في المادة ()435
من معاهدة فرساي ،والمادة ( )375من معاهدة سان جيرمان .وتم احترام حياد سويس ار خالل
الحربين العالميتين األولى والثانية .أما النمسا فقد وضعت في حالة الحياد الدائم منذ معاهدة الصلح
التي أبرمت معها عام  .1955وصدر الدستور النمساوي بتاريخ  26تشرين األول  ،1955معلناً
الحياد الدائم للنمسا واستقاللها ،وقد اعترفت الدول الكبرى لها بذلك.
و -الدول المرتبطة بمعاهدات أو اتفاقيات غير متكافئة:
يعد أسلوب ربط الدول الضعيفة بمعاهدات غير متكافئة من األساليب الحديثة التي تعتمدها
الدول القوية في الحفاظ على مصالحها الحيوية .ولعل من أبرز أنواع هذه المعاهدات هي :معاهدات
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اقامة القواعد العسكرية ،ومعاهدات تقديم المساعدات العسكرية ،ومعاهدات المساعدات الفنية
واالقتصادية ،وغيرها.
األصل هو أن تعقد الدول فيما بينها اتفاقيات متكافئة ،في المراكز التعاقدية وفي االلتزامات
واالمتيازات ،وفي الحقوق والواجبات الناجمة عنها .وبعكس ذلك ،تكون االتفاقيات غير المتكافئة،
منطوية على انعدام التوازن بين المراكز التعاقدية ،وعلى قدر معين من الغبن ،وعدم العدالة ،وقد
يمتد تأثيرها السلبي إلى الحد من حرية الدولة الطرف األضعف في التصرف أو في ممارسة سلطتها
فيما يتعلق ببعض المسائل خاصة في ميادين السياسة األمنية والعسكرية واالقتصادية  ...وغيرها.
ولنتذكر هنا المعاهدات واالتفاقيات غير المتكافئة ،التي كان جوهرها نظام االمتيازات
األجنبية ،وقد استخدم هذا النظام كذريعة يخفي ورائه هدف التمهيد لالستعمار بمختلف أشكاله
وأنواعه ،أو اإلبقاء عليه ،واستغالل بعض الدول الضعيفة من قبل الدول الكبرى.
إن مواضيع مثل :الضمان األمني ،والحماية ،والقواعد العسكرية ،والمعونة والمساعدات
االقتصادية ،يمكن أن تكون محالً التفاقية غير متكافئة خاصة إذا تم عقدها بين إحدى الدول الكبرى
ودولة صغرى.
ومن أمثلة تلك المعاهدات أو االتفاقيات غير المتكافئة ،معاهدة التحالف البريطانية –العراقية
لعام  ،1930ومعاهدة التحالف البريطانية– المصرية لعام  ،1936ومعاهدة التحالف البريطانية–
شرق األردن لعام  ،1948ومعاهدة الواليات المتحدة االمريكية– الليبية لعام  1954المتعلقة بإقامة
القواعد العسكرية في ليبيا ،واالتفاقية االمريكية– العراقية للمساعدات العسكرية لعام .1954
إن االتفاقية غير المتكافئة يمكن أن تكون حينما تفرضها دولة أقوى على دولة أضعف،
ويترتب عليها انتقاصاً مؤقتاً من سيادة الدولة األضعف في إقليمها وفي شؤون أخرى .وقد تكون تلك
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االتفاقيات مقبولة ظاهرياً لكنها في حقيقتها تعد أدوات لالستغالل ،واإلخضاع السياسي واالقتصادي،
بما يمارس فيها من وسائل الضغط المختلفة :العسكرية والسياسية واالقتصادية.
إن االتفاقيات غير المتكافئة هي تلك التي تتضمن أحد العوامل اآلتية:
 -1إذا تضمنت نص يحد من مظاهر سيادة الدولة الداخلية والخارجية.
 -2إذا تضمنت نص يمنح الطرف األقوى فرصة عملية للتدخل في الشؤون الداخلية :األمنية،
العسكرية ،االقتصادية ،السياسية. ..
 -3إذا تضمنت نص يؤدي إلى خضوع األنظمة القانونية الوطنية إلى أنظمة قانونية أجنبية.
 -4إذا وجد فيها عدم تكافؤ في توزيع الحقوق وااللتزامات بين الدول المتعاقدة.
ونخلص إلى إنه يتضح في االتفاقيات غير المتكافئة االختالل في المراكز التعاقدية ،بما يؤدي
إلى إهدار المصالح الحيوية ألحد األطراف نتيجة للتباين في القوى التفاوضية بين األطراف وقت
عقدها ،مما يحول دون تعبيره عن إرادته الحقيقية .خاصة وأنه في عقد كل اتفاقية دولية ،البد أن
يراعي مبدأ المصالح المتبادلة ،ومبدأ األهداف المشتركة.
إن االتفاقيات غير المتكافئة تشكل انتهاكاً صريحاً لميثاق األمم المتحدة بسبب ما تقوم عليه من
انعدام التكافؤ بين التزامات الطرفين ،مما يسبب للشعوب التي ترى حقوقها ومصالحها قد هضمت
في هذه االتفاقيات شعو اًر بالغضب والكراهية فتؤدي بذلك إلى تهديد السلم العالمي .لذا استقر العمل
الدولي وما أكدته التجارب التاريخية في هذا الشأن ،على أن أية معاهدة أو اتفاقية تقيد في نظر أي
طرف من أطرافها استقالل الدولة وسيادتها تعد باطلة والغية .ولعل من أمثلة ذلك ما يأتي:
 إلغاء الصين بتاريخ  27تشرين األول  1926لمعاهدة  1865المعقودة مع بلجيكا ،بسب عدمالتكافؤ ،وتغيير الظروف.
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 عدم مشروعية معاهدة الضمان المعقودة بين قبرص من جهة واليونان وتركيا والمملكة المتحدة منجهة أخرى في  16آب  ،1960ومخالفتها ألحكام ميثاق األمم المتحدة.
 معاهدة التحالف البريطانية العراقية لعام  1930التي ألغيت في  5نيسان .1955المبحث الثالث :المناطق السياسية الخاصة
هناك أشكال من السيطرة السياسية تندرج تحت تصنيف المناطق السياسية الخاصة في العالم،
ومن هذه المناطق:
المطلب األول :المناطق الحرة
حيـز جغرافي محدد تستفيد فيه الشركات من مجموعة من التحفيزات بالمقارنة
المنطقة الحرة هي ّ
مع الشركات العاملة في وسط ضريبي وقانوني عادي .وتعمل المناطق الحرة بطرق مختلفة منها
الموانئ الحرة والمناطق التجارية الحرة (التي تشكل المجموعة األقدم من المناطق الحرة).
برز مفهوم المنطقة الحرة على الوجه الذي نعرفه اليوم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن
العشرين تقريباً ،ونعني هنا بالمنطقة الحرة :المنطقة االقتصادية أو التجارية المنشأة داخل بلد معين
بحيث تكون مسورة ( محاطة بحاجر حقيقي أو وهمي) ،الهدف منها تسهيل وتنمية التجارة الخارجية،
حيث تعد هذه المنطقة المسورة وكأنها خارج حدود أراضي الدولة ،فكل ما يدخل إليها من سلع يعد
كأنه لم يلج أرض الدولة بعد ،فيعلق بناء على ذلك استيفاء أية رسوم أو ضرائب أو جمارك على
تلك السلع ( كونها ال تزال تعد وكأنها خارج أرض الدولة) ،والهدف من ذلك كما قلنا هو تنشيط
التجارة الخارجية وتسهيل دخول السلع للدولة وكذلك تقوية تجارة الترانزيت ،حيث تعمل المنطقة الحرة
في حالة تجارة الترانزيت كمحطة بين مصدر ومستورد في بلدين غير البلد الذي فيه المنطقة الحرة
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وعلى سبيل المثال قيام تاجر في المنطقة الحرة في دبي باستيراد ألعاب مثالً من بكين من أجل إعادة
تصديرها إلى القاهرة مثالً.145
لقد أنشئت المناطق الحرة لتكون آلية للتخطيط بغية المساهمة في التنمية االقتصادية .وان
للمناطق الحرة إيجابياتها كما أن لها سلبياتها .ورغم أن العصور الوسطى ،وملوك االمبراطورية
الرومانية ،عرفوا نوعا من المناطق الحرة التي خلقوها لتزيد في تدفق البضاعة في بلدانهم ،إال أن
العصر الحديث شهد تطو اًر الفتاً لهذه الظاهرة االقتصادية .وقد مثلت شنزهين في الصين (التي
أنشئت سنة  )1979إحدى أشهر المناطق الحرة في العالم.
تتميز المناطق الحرة بعظم رقعة أرضها ،واشتمالها على كل ما يمكن أن يخطر ببال الزائر لها
من التجار ،فأنت لو كنت في بلد معين وتريد أن تبدأ تجارة وال تريد المغامرة باالستيراد مباشرة من
بلد المصدر فيمكنك زيارة المنطقة الحرة في بلدك فستجدها محتوية على سلع كثيرة أتي بها من بالد
مصادرها ويعرضها التجار للبيع بأسعار متدنية مقارنة بسعر السوق حيث أنها كما قلنا لم تدفع عليها
أية رسوم او ضرائب أو جمارك ،وانما تجدها متحملة أجور النقل فقط وهامش ربح بسيط لتاجر
المنطقة الحرة ،فإذا ما أردت شراء مثل تلك السلع وبيعها في السوق المحلي عندك فوجب عليك دفع
كامل رسومها وجماركها ومن ثم تطرحها للبيع بهامش ربح مناسب لك وحسب وضع السوق المحلي
في بلدك.
وتعد زيادة الصادرات واحدًا من أهم أهداف المناطق الحرة ،فغالبية هذه المناطق عبارة عن
تجمعات محددة المكان ،معفية من الحقوق الوطنية المترتبة على اإليراد والتصدير ،وهي تعمل رسمياً
خارج نطاق جمارك البلد الذي توجد فيه .وتقوم الحكومات في البلدان التي توجد بها مناطق حرة

 - 145شاهر إسماعيل الشاهر ،عـلــم الـدولـة :دراسة في الجغرافية السياسية ،عمان :دار االعصار العلمي.2018 ،
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بالكثير من التحفيزات من بينها ما هو ضريبي وما هو تنظيمي وما هو إداري وما هو مالي بغية
جلب االستثمارات.
أوالً :أنواع المناطق الحرة
يوجد أربعة أنواع من المناطق الحرة :مناطق التبادل الحر ،المناطق الحرة الصناعية للتصدير،
المناطق االقتصادية الخاصة ،والمناطق الصناعية.146
 -1مناطق التبادل الحر :توجد في الغالب بمحاذاة الموانئ أو المطارات ،وتمنح فرصاً لإلعفاء من
الضرائب الوطنية على االستيراد والتصدير بخصوص المواد التي يعاد تصديرها.
 -2المناطق الحرة الصناعية للتصدير :متخصصة في تصدير المواد ذات القيمة المضافة العالية.
 -3المناطق "االقتصادية الخاصة" :فإنها عادة ما تطبق استراتيجية متعددة القطاعات ،وهي موجهة
إلى السوق الداخلي والسوق الخارجي .وتقدم هي األخرى تحفيزات كبيرة على شكل بنى تحتية واعفاء
من الضرائب وحقوق الجمركة ،كما تستفيد من اإلجراءات اإلدارية المسهلة.
 -4المناطق الصناعية :متخصصة في النشاطات االقتصادية الخاصة ،مثل اإلعالم واألقمشة مع
بنية تحتية مالئمة.
وتوجد اليوم مئات المناطق الحرة في العالم بأسره .وتعد دول الشرق األوسط وشمال إفريقيا
المثال األبرز على نجاحات المناطق التجارية الحرة .فمن مدينة دبي اإلماراتية (رائدة االقتصاد
الرقمي في مجال اإلعالم واالنترنيت) ،إلى منطقة طنجة الحرة (بالمملكة المغربية) ،مرو اًر بمنطقة
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- Millen, Joyce and Timoth Holtz, "Dying for Growth, Part I, The Politics of Globalization, ed. Mark

Kesselman, Hougton Mifflin, 2007
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خليج السويد بمصر ،هناك إنجازات اقتصادية ملموسة حققتها فكرة المنطقة الحرة على صعيد التبادل
التجاري واالستثمارات.
147

ثانياً :الفوائد المترتبة على المناطق الحرة

المنطقة الحرة تمنح جملة من االستفادات من بينها ،بالنسبة لألجانب ،مرونة القوانين المتعلقة
بالملكية العقارية ،وسهولة اإلجراءات اإلدارية ،وشفافية سوق العمل ،والغاء القوانين والنظم الخاصة
بالعقود المحدودة زمنياً.
وإلعطاء أمثلة على التشجيعات التي تقدمها المناطق الحرة نأخذ الجزائر ومصر والكويت
واإلمارات التي تعفي تماماً من الضرائب كل العائدات والشركات األجنبية المستثمرة في مناطقها
الحرة .وفي لبنان والمغرب واليمن ُيعد المستثمرون معفيين من الضرائب على الشركات لمدد تختلف

من بلد آلخر .وبالنسبة لليمن فإن الدولة تلغي تماماً ضريبة عائدات العمال األجانب ،فيما تعفيهم
األردن من تلك الضرائب لمدة  12سنة.
ثالثاً :شروط نجاح المنطقة الحرة

ال يمكن للمنطقة الحرة أن تنجح إال إذا كان الوسط مالئماً من حيث السياسات المايكرو
اقتصادية ،وأسعار الصرف ،وقوانين الملكية الخاصة ،وقوانين االستثمار ،والنظم المتعلقة بسوق
العمل ،ومردودية الرأسمال البشري ،وتوفر األمن ،واستقالل وصرامة القضاء.
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 -محمد فال ولد سيدي ميله" ،المنطقة الحرة :أهدافها ،فوائدها وشروط نجاحها" ،وكالة صحفي لألنباء 1 ،تموز

 ،2013على الرابط:
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ويجب أن يكون سعر المكالمات والماء والكهرباء رخيصاً إن لم يكن مجانياً على األقل في
السنوات األولى لقيام أية منشأة صناعية أو استثمارية من أجل تشجيعها على البقاء وتشجيع مثيالتها
على االستثمار في المنطقة.
ومعروف أن المناطق الحرة تمنع ميزانية الدولة من جزء من الضرائب والرسوم .وبالتالي فقبل
البدء في العمل بأية منطقة حرة يكون لزاماً تحليل المردودية االستفادات ومقارنتها بما ستخسره الدولة
من نقص في الضرائب ومن بنى تحتية مسؤولة عن إقامتها على نفقتها كشرط لقيام منطقة حرة قادرة
على جلب المستثمرين والموردين والمصدرين.
إن جذب االستثمارات والمستثمرين يظل هدفاً كبي اًر بالنسبة للمناطق الحرة ،لكنه يشكل وباالً إن
لم يتم استغالله لصالح االقتصاد الوطني بشكل عام وبكل قطاعاته وعلى عموم التراب الوطني.
ويجب على المناطق الحرة أن توفر بنى تحتية جيدة ومقنعة ومنافسة في ميادين الطرق
واالتصاالت وشبكة المياه والنقل العمومي والمستشفيات والمدارس ...ما ستكون فاتورته باهظة على
الدولة.
والبد لحكومة تريد صنع منطقة حرة قادرة على منافسة المناطق الحرة المنتشرة في العالم أن تقيم
منشآت جيدة وتقدم سياسة مقنعة بالنسبة ألصحاب االستثمارات .وقد يتطلب األمر ،مثالً ،منح قطع
أرضية مجانية للشركات األجنبية وضمان معاملة إدارية متميزة لصالح هذه الشركات...
رابعاً :المآخذ على المنطقة الحرة
يعتبر مناهضو الليبرالية أن المناطق الحرة ليست إال طعاما مسمماً يقدمه الفكر الرأسمالي إلى
البلدان النامية لالستفادة منها على حسابها .ويرى هؤالء أن المؤسسات القوية ،الغربية أساساً ،تتحرر
في مثل هذه المناطق من وصاية وسلطة وحضور الدولة التي عادة ما تحرجها في نشاطاتها
العرب -المانيا برلي.
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االقتصادية من خالل اإلكراهات اإلدارية والقانونية والضريبية .ويؤكد هؤالء أن المناطق الحرة تمنح
الشركات إمكانية استغالل العمال ببشاعة لصالح أصحاب األسهم.
ويرى الليبراليون أن تراجع الدولة لصالح االستثمار شيء مفيد في المناطق الحرة ،وأن هذه
المناطق هي أحسن وسيلة لخلق ميكانيزمات عملية تخفف من سلطان الدولة الذي يشكل عبئاً على
االستثمارات ،وأن المناطق الحرة تعد وسيلة مثلى للتخفيف من وطأة األزمات االقتصادية وتنمية
البلدان.
خامساً :الفقراء والمناطق الحرة
بعض الدول ،كالواليات المتحدة األمريكية ،تختار المناطق الحرة حسب حاجة البلدات والمدن.
وينظر عند اختيار المنطقة الحرة في مثل هذه البلدان إلى مستوى الفقر الذي يجب أن يتجاوز الـ
ُ

 % 25من عدد السكان كي تتمكن المنطقة وساكنوها من االستفادة الفعلية مما توفره المنطقة الحرة،
كما أن هذه البلدان تنظر أيضاً إلى مستوى البطالة الذي يجب أن يتجاوز الـ  %50من المعدل

الوطني ليكون من حق المنطقة الحصول على منطقة حرة خاصة بها عن بقية مقاطعات وواليات
الوطن .إن مثل هذه المعايير يضمن لألماكن األكثر فق اًر أن تستفيد ،ويمنع األماكن األكثر رفاهية
من أن تستفيد حصرياً على حساب المناطق الفقيرة .فالدولة في مثل هذه الحالة تقوم بموازنة لصالح
المناطق األكثر فق اًر وهشاشة.148
وترفض الدول التي تعتمد هذه الصيغة تطبيق بعض المعايير الالزمة في المناطق الحرة عموماً
مثل النظافة وتحديد عتبة الرواتب ،وتكتفي بتخفيف الضرائب وتسهيل بعض اإلجراءات في مجاالت
اإلدارة والعقارات.
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سادساً :المناطق الحرة الحضرية
يوجد في بعض البلدان ،كفرنسا ،ما يعرف بـ"المناطق الحضرية الحرة" التي يزيد سكانها على
 10آالف نسمة وتعتبر على المستوى الوطني مهمشة بحيث تكثر فيها البطالة ويكثر فيها التسرب
المدرسي .وتتمتع المؤسسات العاملة في مثل هذه المناطق بجملة من االستفادات كاإلعفاء من
الضرائب لمدة خمس سنوات لصالح األسعار والعمالة وبالتالي لصالح السكان الذين يعتبرون فقراء
في بلدهم.
المطلب الثاني :المناطق المدولة
طبقاً لمعجم المصطلحات القانونية (كورنو ،جيرار) فإن مفهوم التدويل مشتق من الفعل
( )internationalizeوالذي يعني :نظام يطبقه فريق من الدول أو منظمة دولية على مدى معين،
مدينة ،إقليم ..،الخ.
فالتدويل يعني االشتراك بين طرفين دوليين في تنظيم شأن قانوني معين ،أو نقل أمر قانوني
داخلي إلى أمر دولي ،ويعني أن المنطقة المدولة تخرج من السلطة والنطاق الوطني إلى النطاق
الدولي بما يشمله ذلك من مشاركة دولية في إدارة المنطقة المدولة خارج نطاق القضاء الوطني الذي
كانت تخضع له المنطقة قبل التدويل ،مما يقيد سيادة الدولة التي يقع فيها اإلقليم وينتقص منها
بخضوعه إلى إدارة مشتركة بين دول تجمعهم اتفاقية إدارة وتوزيع المسؤوليات عن اإلقليم الدولي
المستحدث.
وقد تطور مفهوم التدويل خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ،حيث أصبح االتجاه إلى
المؤسسات الدولية كوسيلة لحل األزمات وتجنب الحروب والمواجهات العسكرية بين الدول لحل
المشاكل والتقليل والتخفيف من النزاعات.
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المطلب الثالث :مناطق اإلدارة المشتركة (الكوندومنيوم)
الكوندومينيوم مصطلح التيني في السياسة الدولية – الدولة التى يتقاسم سيادتها قوتان/
دولتان أو أكثر دون أن يتم تجزئتها إلى أقاليم وطنية .ويعاب على أنموذج الحكم الثنائي اسرافه فى
الحالة النظرية وعدم الواقعية لعدم وجود المثاالت الواقعية بحكم قلة التوافق بين إرادات السيادات
المتصارعة على لعبة المصالح الوطنية .وانتقل المفهوم إلى االنجليزية عام  1714من أصل التيني
بعد أن اشتق من األلمانية من عبارة "كوم" عام  1700وتعنى " سوياً وأضيف إليها عبارة " دومينيوم"
وتعني " حق الملكية".149
ومن أمثلة الكوندومينيات المعاصرة بحر قزوين المطل على  5دول وأجزاء من خليج
فونسيكا والبحر اإلقليمي الذى يشكل نطاقاً ثالوثياً بين سلفادور ونيكاراجوا وهندوراس ،واندو ار التى
تعد بحكم القانون الفرنسي نطاقاً سيادياً ثنائياً بين فرنسا واسبانيا ،ولكنها اآلن إمارة ذات سيادة ال
تخضع لملكية أي دولة أجنبية؛ ولكن يتقاسم منصب رأس الدولة فيها أجنبيان.
دولة كرواتيا المستقلة حالياً كانت تحت الحكم الثنائي األلماني -اإليطالي على أيام النازية
والفاشية خالل الفترة التى امتدت ما بين ( )1941-1943؛ والبوسنة والهرسك كانت محكومة ثنائياً
من قبل النمسا والمجر خالل الفترة (.)1908-1918
ومن أمثلة الكوندومينيات القديمة االتفاق الذى توصل إليه عام  688م الخليفة األموي عبد
الملك بن مروان مع االمبراطور الروماني جوستينيان والذى بموجبه تم فرض الحكم الثنائي العربي-
الروماني على جزيرة قبرص المشطورة حالياً بين تركيا واليونان؛ وتم اقتسام العائدات الضريبية مدة
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قيمتها...؟" ،مجلة الفكر السياسي ،دمشق :اتحاد الكتاب العرب ،العدد  ،49-48خريف .2013
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 300عام .وهنالك جيب إقليمي فى جزيرة العرب تتقاسم سيادته كل من عمان وامارة عجمان .وفى
أفريقيا كانت توغو-ال ند تحت الحماية الثنائية البريطانية -الفرنسية عام  ،1914بعد أن كانت
محمية ألمانية منذ عام  .1905وظلت محكومة ثنائياً إلى تاريخ تقسيمها عام  1916إلى دوائر نفوذ
بريطاني وفرنسي لتنبثق منها دولتان.
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االستقرار السياسي ...معاييره ومؤشراته
يشار إلى مدى االستقرار الداخلي في دولة معينة بأنه :مدى تماسك فئات المجتمع داخل
هذه الدولة ،وترابطهم فيما بينهم من جهة ،وفيما بينهم وبين السلطة من جهة أخرى ،وبين مؤسسات
هذه السلطة من جهة ثالثة ،ترابطاً عضوياً يكفل وقوف هذه الدولة ومجتمعها أمام التقلبات
والمتغيرات المختلفة كوحدة متماسكة .وفي حال توفر ذلك في دولة معينة فإننا نقول عن هذه الدولة
أنها تتمتع بوحدة وطنية .والوحدة الوطنية – كما هو معروف – هي أساس وجود واستمرار الدولة،
فالدول التي تفقد أو تتعرض وحدتها الوطنية لالهتزاز تزول أو تهزم.
إن االستقرار السياسي في الدول الحديثة ،ال يمكن تحقيقه بالقمع والغطرسة وتجاهل حاجات
الناس وتطلعاتهم المشروعة .فالترسانة العسكرية ليست هي وسيلة جلب االستقرار وحفظه .كما أن
زهو القوة وخيالءها وأوهامها ،ليس هو الذي ينجز مفهوم االستقرار ..فالعديد من الدول تمتلك ترسانة
عسكرية ضخمة وأجهزة أمنية متطورة ،وكل مظاهر القوة المادية إال أن استقرارها السياسي هش
وضعيف ،ومع أي ضغط أو تحول ،نجد التداعي واالهتراء والضعف .وفي المقابل نجد دوالً ال
تمتلك أسلحة عسكرية ضخمة ،وال مؤسسة أمنية متطورة ،إال أن استقرارها صلب ومتين ،وقادرة
150

بإمكاناتها الذاتية من مواجهة األزمات ومقاومة المؤامرات ،وحفظ استقرارها وأمنها العام.
المبحث األول :االستقرار السياسي

االستقرار السياسي هو مدى قدرة النظام السياسي على استثمار الظروف وقدرة التعامل
بنجاح مع األزمات الستيعاب الصراعات التي تدور داخل المجتمع ،مع عدم استعمال العنف فيه،
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ألن العنف هو أحد أهم ظواهر عدم االستقرار السياسي .واالستقرار السياسي أمر تسعى إليه األمم
والشعوب؛ ألنه ُيوِّفر لها الجو والبيئة الضروريين لألمن والتنمية واالزدهار ،ومفهوم االستقرار
151

السياسي مفهوم نسبي تختلف بعض مفرداته حسب المجتمعات.

فاالستقرار السياسي هو حالة الثبات وعدم التغيير فيما يعرف بالمؤسسات السياسية الرسمية
وغير الرسمية التي ترسم قوانين ودساتير وأعراف تحكم وتضبط نسق وتوازن المؤسسة للوصول إلى
األهداف المنشودة وكذلك ضبط العالقة مع بقية النسق السياسي الذي إذا حدث أي خلل في جزء
منه تتأثر بقية األجزاء األخرى وكون قد خرجت من حالتها التي رسمتها لنفسها وهي االستقرار إلى
حالة عدم االستقرار.
أوالً :مفهوم االستقرار السياسي
ورد في القاموس :استقر ،يستقر ،استق ار اًر ،استقر الرجل بالمكان ثبت فيه وتمكن ،فاالستقرار
يعني ثبات الشيء في مكانه إذا لم يتغير أو يتم تغييره ،والثبات ال يعني عدم الحركة فالحركة هي
حركة ثابتة.
وقد اصطلح على االستقرار في العلوم االجتماعية على ثبات الوضع االجتماعي الذي ال
يط أر عليه تغيير فجائي أو جذري ،بمعنى عدم حدوث تغيير مقصود من قبل المجتمع نفسه أو من
خارجه يقوم بتغيير النسق وتوازنه مما يفقده حاله فيخرج على حالة الثبات أو االستقرار الذي كان
152

عليه إلى حالة عدم االستقرار.
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إن تمتع الدولة باستقرار داخلي ،يؤدي إلى منحها فرصاً أكثر لخدمة مصالحها
االستراتيجية ،في عالقتها الخارجية ،وبالتالي لعب دور استراتيجي أقوى ،وتمتعها بثقل أكبر ضمن
الحسابات اإلقليمية .وعلى الرغم من وجود تعريف نظري عام واضح ومحدد لالستقرار الداخلي ،وهو
الذي تم التقديم به ،إال أن المعايير العملية لدراسة االستقرار الداخلي لدولة ما ،والمقاييس التي يمكن
اعتمادها للحكم على الواقع الداخلي لهذه الدولة بأنه واقع مستقر أو ال ،هي في الحقيقة معايير
ومقاييس عديدة ومتشبعة ومتداخلة ،تشير إلى مدى استقرار كل من المجتمع ومؤسسات الدولة
153

واستقرار العالقة بينهما ،وهي معايير:

 اجتماعية :تتمثل بمستوى التعاون واالندماج الفعلي بين مختلف فئات المجتمع ضمن مؤسساتالمجتمع المدني والمجتمعات السياسية والثقافية واالقتصادية.
 سياسية :كحس تمثيلي مؤسسات لمختلف فئات المجتمع ،وايجابية العالقة بين هذه المؤسسات.ويتأثر واقع االستقرار في المجتمع بعوامل ثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية متداخلة
ترتبط بالبنى الفكرية السائدة في المجتمع الثقافي وتطوير الوضع االقتصادي ،واستقرار النظام
السياسي في الدولة ،ومدى احترام مبدأ الفصل بين السلطات الثالث ،والتداول السلمي للسلطة ،ودور
المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية :هل هي متدخلة فيها أم ال؟ وكيف يحدث هذا التدخل :هل
هو على شكل ضغوط ،أم يتخذ شكل انقالبات ؟ وما هي ديمومة هذا التدخل :مؤقت أم طويل
المدى؟.
االستقرار السياسي هو :قدرة الحكومة أو النخبة الحاكمة على البقاء في الحكم المدة المحددة
لها في الدستور .أما الديمقراطية فهي التداول السلمي للسلطة بين نخب سياسية متصارعة ،تحتكم
لإلرادة العامة في بقائها وخروجها من السلطة.
- ZOUAVE P., 1998-La Resistance Stratejique,op.cit.,p8 -14.153
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ثانياً :مؤشرات االستقرار السياسي
يخطئ من يعمم أن هناك عالقة وثيقة بين الديموقراطية واالستقرار السياسي .بل من الممكن
الجدل أن الديمقراطية أحد مسببات عدم االستقرار السياسي ،حتى في المجتمعات العريقة ديمقراطياً.
ولالستقرار السياسي مجموعة من المؤشرات ال يختلف عليها الباحثون ,ويمكن إجمالها
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كالتالي:

 -1نمط انتقال السلطة في الدولة:
المقصود بانتقال السلطة هنا تغيير شخص رئيس الدولة ,وهي عملية تختلف طبقاً لنوع
النظام السياسي واألساليب الدستورية المتبعة ,فإذا تمت عملية االنتقال طبقاً لما هو متعارف عليه
دستورياً فإن ذلك يعد مؤش اًر حقيقياً لظاهرة االستقرار السياسي ,أما إذا تم عن طريق االنقالبات
والتدخالت العسكرية فهذا مؤشر على عدم االستقرار السياسي .وقد عانت الدول النامية من ظاهرة
االنقالبات العسكرية ,ففي الفترة من عام  1958حتى عام ُ 1977رصد ( )151انقالب أي بمعدل

( )8انقالبات سنوياً.

إن التقلبات الو ازرية الكثيرة وأعمال الشغب وتغيرات النظام نفسه عبر اإلطاحة به ال يشكل
عد م استقرار باعتبارها شيء من التعبير عن حرية الرأي ،ألن تقلبات الحكومات الو ازرية ال يعني
تغيير في شخصيات الوزراء ،أما أعمال الشغب فهي مسائل نسبية ،وتغير النظام من شكل ألخر أو
سقوطه ،ال يعني أنه غير مستقر ألنه قد يبقى نظام ما في الحكم لمدة طويلة ويشرف على االنهيار،
رغم أنه يتداعى بشكل بطئ ،مثل الجمهورية الفرنسية الثالثة التي استمرت لمدة (  ) 70سنة .
2المؤسساتية.154
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كلما اقترب نظام الحكم في مجتمع ما إلى المؤسساتية ،كان هذا مؤش اًر لالستقرار السياسي،
والعكس صحيح .المؤسساتية تعني :أن صناعة القرار السياسي في مجتمع ما تحكمه آليات
مؤسساتية تأخذ بنظام الفصل بين السلطات ،واحترام سلطة القانون والبعد عن شخصنة عملية
صناعة القرار كلما اقترب ذلك النظام السياسي من حالة االستقرار ،حتى ولو لم يكن ديمقراطياً.
 -3شرعية النظام السياسي:
شرعية النظام السياسي من الدعائم األساسية لالستقرار السياسي ,واالستقرار السياسي يعد
بدوره من دالئل الشرعية السياسية .وهناك عدة اتجاهات في تعريف الشرعية السياسية :قانوني,
سياسي ,ديني ,والذي يهمنا هو االتجاه السياسي ,الذي يعرف الشرعية السياسية "تبرير السلطة
الحاكمة من منطق اإلرادة الجماعية" .بمعنى أن النظام السياسي يكتسب شرعيته من خالل تحقيق
مصالح الشعب وصيانة استقالل البالد وحماية الحقوق ....وتظهر هذه الشرعية من خالل تقبل أفراد
الشعب للنظام وخضوعهم له طواعية .فرفض المواطنين أو عدم تقبلهم طواعية ،واختيا اًر ألنماط
السلطة الموجودة في المجتمع من خالل الفكر الحر عن طريق المشاركة واإلقناع سيؤدي إلى
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العنف.

 -4قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة:
قوة النظام السياسي من المؤشرات الهامة لظاهرة االستقرار السياسي ,ألن النظام يتوجب
عليه مسؤوليات – ال يمكن تحقيقها دون امتالك عناصر القوة -كالدفاع عن البلد في حال تعرضه
العتداء خارجي وكذلك حماية أمن المجتمع .وفي حال كان النظام السياسي ضعيفاً ال يستطيع
صون سيادته وتحقيق أمنه الداخلي ,فإن النتيجة الطبيعية التبعية للنظم القوية .فالنظام الذي ال
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 -فاضل الصفار ،الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات ,دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر،

ط ,1بيروت ،2008 ،ص.244
العرب -المانيا برلي.
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يستطيع تجنب االنهيارات والتقلبات الفجائية التي قد تطيح به وببنيته األساسية ،سيفسح المجال أمام
عدم استقرار سياسي ووالدة نظام جديد على أسس جديدة ،وان النظام الذي ال يرضي تطلعات
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المواطنين سيؤدي إلى استمرار عدم االستقرار السياسي على المدى الطويل أو القصير.

ومن معايير االستقرار السياسي ازدياد فرص االنفتاح السياسي والديمقراطية المقترنين
باالعتدال في المواقف والسلوكيات ،واتخاذ مواقف أقل تشدداً وتوت اًر من قبل األطراف السياسية
والمدنية.
وبهذا يظهر أن االستقرار السياسي ليس وليد القوة العسكرية أو األمنية ،على أهميتها في
ذلك ،وال يتأتَّى بالمزيد من اإلجراءات الردعية أو اإلكثار من الممنوعات والضغوطات ،وانما يتم
ببناء حياة سياسية سليمة ،ترفع مستوى الرضى الشعبي ومستوى الثقة في الحياة السياسية وفي
مؤسسات الدولة والمجتمع ،وتبث األمن والطمأنينة وبالتالي االستقرار .إن الكثير من الدول تملك
ترسانة عسكرية كبيرة وأجهزة أمنية متطورة ،والكثير من مظاهر القوة المادية ،إال أن استقرارها
السياسي هش ،سرعان ما يعاني التداعي والضعف مع أي ضغط أو تحول.
 -5محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية:
المقصود بالقيادات السياسية في السلطة التنفيذية ،فبقاء القادة السياسيين على رأس أي نظام
سياسي لفترة طويلة مؤشر لالستقرار السياسي ،ولكن يجب أن يقترن ذلك برضا الشعب .ويعد التغيير
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المتالحق في المناصب القيادية أحد مؤشرات عدم االستقرار السياسي.

156

فسقوط الحكومات

 -محمد عابد الجابري ،فكر ابن خلدون :العصبية والدولة ،ط  ،6بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.1994 ،

 -157مصطفى عبد الجواد محمود ،األحزاب السياسية في النظام السياسي الدستوري الحديث والنظام اإلسالمي ،ط،1
دار الفكر العربي ،القاهرة ،1996 ،ص .88
العرب -المانيا برلي.
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بمعدالت كبيرة ،وقصر مدة استمرارها بالحكم عن ثمانية أشهر كأدنى حد لحكومة مستقرة ،والتقلبات
في النظام بشكل كبير أي أقل من مدته القانونية المعترف بها دستورياً من خالل النص عليها في
صلب الدستور ،وتتراوح هذه المدة في معظم الدول بين أربعة إلى سبعة سنوات وعلى هذا فإن أي
حكومة تقل مدتها عن الثمانية أشهر فهذا مؤشر عدم استقرارها.
 -6االستقرار البرلماني:
إن البرلم ان هو الممثل للشعب أو األفراد في كل األنظمة على اختالف أنماطها (رئاسي,
برلماني ,مختلط) وال يجوز للسلطة التنفيذية أو رأس الدولة حل البرلمان ,على اعتبار أن شرعية
البرلمان تأخذ من الشعب أو األفراد وفق عملية االنتخاب .ولكن في بعض األحيان تظهر صور
لعدم االستق ارر بالنسبة للبرلمان تتمثل في:
 -1استقالة أو إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء البرلمان.
 -2حل البرلمان قبل استيفاء مدته القانونية.
إن هاتين الحالتين قد يكون السبب فيهما في كثير من األحيان انسالخ أو خروج فرد أو جماعة
عن الحزب الحاكم أو المؤتلف ،مما يسبب خلل في نسب تشكيل الحكومة والحكومة االئتالفية.
 -7الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية:
تعد المشاركة السياسية أحد مقاييس الحكم على النظام باالستقرار السياسي من حيث تطبيق
قواعد الديمقراطية في الحكم ,وهي الحالة التي يتوافر لألفراد فيها القنوات الرسمية للتعبير عن آرائهم
في القضايا الوطنية واختيار النواب والممثلين في المجالس النيابية والمحلية .بذلك تصبح المشاركة
الشعبية وسيلة لتحقيق االستقرار الداخلي وتدعيم شريعة السلطة السياسية.
-8غياب العنف واختفاء الحروب األهلية والحركات االنفصالية والتمردات:
العرب -المانيا برلي.
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يرى البعض أن اإلضرابات والمظاهرات ضد السلطة القائمة هي نوع من عدم االستقرار
السياسي ،لكن يرى البعض اآلخر أنها مجرد تعبير عن حيوية المجتمع بحيث تطفو على السطح
التناقضات الموجودة فيه.
إن العنف السياسي هو التغير الرئيسي لعدم االستقرار السياسي ,أما اختفاء العنف السياسي
فهو من المؤشرات الهامة على ظاهرة االستقرار السياسي.
ويمكن تعريف العنف السياسي بأنه" :االستخدام الفعلي للقوة المادية إللحاق الضرر واألذى
باآلخرين ,وذلك لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اقتصادية واجتماعية لها دالالت سياسية".
والعنف قد يكون رسمي أو غير رسمي ,أما الرسمي فهو الموجهة من النظام ضد المواطنين
أو ضد جماعات أو تنظيمات أو عناصر معينة ,أما غير الرسمي فهو الموجهة من المواطنين أو
الجماعات ضد النظام وبعض رموزه .أما الحركات االنفصالية والتمردات والحروب األهلية فتمثل
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أعلى صور عدم االستقرار السياسي ,وذلك لتضمنها اللجوء إلى العنف على نطاق واسع.
 -9الوحدة الوطنية واختفاء الوالءات التحتية (األولية):

إن المجتمعات التي ال تعرف ظاهرة التعدد سواء على المستوى العرقي أو الديني أو اللغوي
أو الطائفي غالباً ما تكون أقرب إلى االستقرار السياسي من تلك التي تعرف التعددية.
العيب ليس في التعددية االجتماعية وانما في استراتيجيات النخب الحاكمة في التعامل مع
هذه التعددية ,وهنا نميز بين نوعين مختلفين :أحدهما يتعامل مع األقلية من منطق االستيعاب بالقوة,
والثاني يتعامل مع األقلية من منطق المساواة في الحقوق والواجبات.
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 نيفين عبد المنعم مسعد ،األقليات واالستقرار السياسي في الوطن العربي ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية.العرب -المانيا برلي.
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إن النموذج األول غالباً ما ينتج عنه بروز الوالءات غير الوطنية أو ما يدعى بالوالءات
التحتية ,وبالتالي مطالبة باالستقالل أو حكم ذاتي ...كما حدث في العراق والسودان أما النموذج
الثاني فيؤدي إلى تمتين اللحمة الوطنية واعالء الهوية الوطنية على الهويات دون الوطنية.
 -10نجاح السياسات االقتصادية للنظام:
ينظر إلى االستقرار االقتصادي على أنه مؤشر عام من مؤشرات االستقرار السياسي في كل
المجتمعات ,فعندما يكون النظام السياسي مستق اًر ,فإنه يوجه سياساته االقتصادية نحو أهداف التنمية,
وهذه السياسات التنموية التي ترفع مستوى المعيشة والرفاهية لألفراد ,تخلت نوعاً من الطمأنينة
والرضا الشعبي تجاه النظام السياسي.
 -11مدى فاعلية وكفاءة النظام السياسي في االستجابة لمتطلبات البيئتين الداخلية والخارجية:
عن طريق حسن استخدام موارده المتاحة لمواجهة الضغوط التي تأتيه من محيط تينك
البيئتين .كلما كان النظام مرناً في استخدام موارده المتاحة سواء كانت كمية (تعليم ،صحة ،رعاية
اجتماعية ،خدمات بلدية ....إلخ) أو معيارية (حرية ،عدالة ،مساواة ،مشاركة سياسية ...إلخ) في
التعامل من تلك الضغوط الداخلية والخارجية ،كلما كان ذلك أدعى الستق ارره ،حتى ولو لم يكن
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بالضرورة ديمقراطياً.

 -12قلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية:
إن أسباب الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي يمكن إجماله بالوضع األمني واالقتصادي ,وكال
السببين بدورهما يؤشران إلى ظاهرة عدم استقرار سياسي ,وكلما كانت معدالت الهجرة قليلة أو معتدلة
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دل ذلك على وجود االستقرار السياسي .وقد تكون أحياناً العمالة الوافدة سبباً من أسباب عدم
االستقرار السياسي في الدول المضيفة.
فاالستقرار السياسي في جوهره ومضمونه ،ليس وليد القوة العسكرية واألمنية ،مع ضرورة
ذلك في عملية األمن واالستقرار ،وانما هو وليد تدابير سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ،تجعل
من كل قوى المجتمع وفئاته عيناً ساهرة على األمن ورافداً أساسياً من روافد االستقرار .وتخطئ الدول
وترتكب حماقة تاريخية بحق نفسها وشعبها ،حينما تتعامل مع مفهوم االستقرار السياسي بوصفه
المزيد من تكديس األسلحة أو بناء األجهزة األمنية ،فاالستقرار الحقيقي يتطلب خطوات سياسية
حقيقية تعمق من خيار الثقة المتبادلة بين السلطة والمجتمع ،وتشرك جميع الشرائح والفئات في
عملية البناء والتسيير .ولذلك نجد أن الدول المتقدمة عسكرياً وأمنياً والمتخلفة سياسياً ،هي التي يهتز
فيها االستقرار السياسي ألبسط األسباب والعوامل ،أما الدول التي تعيش حياة سياسية فعالة ،وتشترك
قوى المجتمع في الحقل العام وفق أسس ومبادئ واضحة ،هي الدول المستقرة والمتماسكة والتي
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تتمكن من مواجهة كل مؤامرات األعداء ومخططاتهم.
المبحث الثاني :عدم االستقرار السياسي

تعد ظاهرة عدم االستقرار السياسي أكثر الظواهر السياسية شيوعاً في الدول النامية .والواقع
أن مفهوم عدم االستقرار السياسي أكثر المفاهيم السياسية غموضاً وتعقيداً .هذا المفهوم قد يضيقه
البعض ليقتصر على عدم االستقرار الحكومي ،بمعنى التغيرات السريعة المتتابعة في عناصر الهيئة
الحاكمة ،وقد يوسع فيه البعض اآلخر ليحتضن أيضاً عدم االستقرار النظامي ،بمعنى التحوالت
السريعة في اإلطار النظامي للدولة من شـكل معين إلى نقيضه :من الملكية إلى الجمهورية ،من
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 محمد محفوظ" ،في معنى االستقرار السياسي" ،صحيفة الرياض ،العدد  25 ،13819أبريل .2006العرب -المانيا برلي.
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الحكم المدني إلى الحكم العسكري .وقد يزداد المفهوم اتساعاً ليعانق الصور المختلفة للعنف السياسي
من أعمال شغب ومظاهرات واضطرابات واغتياالت سياسية وحروب أهلية وحركات انفصالية.
إن عدم االستقرار السياسي هو ظاهرة تتميز بها األنظمة البرلمانية ،التي ال يتمكن فيها
الناخبون من إيصال أكثرية واضحة تنتمي إلى حزب أو تيار واحد إلى البرلمان ،وهذا يمكن األحزاب
الصغيرة من التحكم في تشكيل الحكومات وفي إسقاطها نتيجة عدم التفاهم في تشكيل الحكومة ،لكن
مما يؤخذ على هذا التعريف عدم انطباقه على معظم دول العالم سواء كانت ديمقراطية أم ديكتاتورية،
فعلى سبيل الم ثال ،إن عدم االستقرار السياسي في األنظمة الرئاسية التي تتبعها العديد من دول
العالم ،كان أكبر بكثير من الدول ذات النظام السياسي البرلماني ،بسبب عدد االنقالبات فيها ،كما
أن الدول التي تتبع نظام الحزب الواحد أو القائد أو المهيمن سواءاً كانت شيوعية أم فاشية أم غير
ذلك ،توجد فيها طاقات كامنة كبيرة جداً إلحداث عدم االستقرار السياسي ،فسقوط المعسكر الشيوعي
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عام  ،1989أدى إلى تفككه وتفكك دوله إضافة إلى اندالع حروب أهلية في معظمها.
أوالً :مفهوم عدم االستقرار السياسي

البعض يرى أن االضطرابات والمظاهرات ضد السلطة القائمة هي نوع من عدم االستقرار
السياسي ،لكن يرى البعض اآلخر أنها مجرد تعبير عن حرية المجتمع بحيث تطفو على السطح
التناقضات الموجودة فيه .ويرى اآلخرون أن التقلبات الو ازرية الكثيرة وأعمال الشغب وتغيرات النظام
نفسه عبر اإلطاحة به ال يشكل عدم استقرار باعتبارها شيء من التعبير عن حرية الرأي ،ألن أعمال
الشغب مسألة نسبية وتغيير النظام من شكل آلخر أو سقوطه ال يعني أنه غير مستقر ألنه قد يبقى

 -161شاهر اسماعيل الشاهر ،الدولة في التحليل السياسي المقارن ،دمشق :الهيئة العامة السورية للكتاب.2015 ،
العرب -المانيا برلي.
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نظام ما في الحكم لمدة طويلة ويشرف على االنهيار رغم أنه يتداعى بشكل بطئ مثل الجمهورية
162

الفرنسية التي استمرت لمدة  70سنة.

وأهم المفاهيم التي قدمها الباحثين لتعريف عدم االستقرار السياسي هو مفهوم قدمه عدي عبد
الرحمن حسن والذي يرى فيه أن عدم االستقرار هو عدم قدرة الدولة على إدارة الصراعات القائمة
داخل المجتمع بشكل يستطيع من خالله أن يحافظ عليها في دائرة تمكنه من السيطرة والتحكم فيها،
ويصاحبه استخدام العنف السياسي من جهة وتناقض شرعيته وكفاءته من جهة أخرى ،ومن هذا
التعريف يدرك أنه يوجد بعض التناقض في المجتمع مع استطاعة السلطة القائمة التحكم فيه سيؤدي
إلى االستقرار ،لكن إذا ما فشلت في التحكم فيه فسيقود ذلك إلى عدم استقرار سياسي وتناقص
شرعية النظام بحيث يصبح أمر تغييره مقبوالً من قبل بضعة مؤثرات داخل المجتمع حتى وان كانت
هذه المؤثرات ليست سوى مؤثرات ناتجة عن إحدى األقليات الموجودة في المجتمع.
ويقول صموئيل هنتنغتون إن عدم االستقرار يساوي المطالب السياسية مقسومة على
المؤسسات السياسية ،أي أن عدم االستقرار يزيد كلما زادت المطالب السياسية وضعفت قدرة
المؤسسات السياسية على االستجابة الفاعلة لها.
ثانياً :مؤشرات عدم االستقرار السياسي
إن زيادة مؤشر العنف السياسي من أهم المؤشرات الدالة على عدم االستقرار السياسي،
وعندما تزداد هذه المؤشرات بشكل كبير فإن الدولة تسير نحو عدم االستقرار السياسي .وتتوقف
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درجة العنف السياسي على عدة عوامل ،أهمها:

 -162رياض الصمد ،المؤسسات االجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة ،النموذج اللبناني ،المؤسسة الجامعية،
لبنان ،ص .18
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 عبد العظيم محمود حنفي" ،ظاهرة عدم االستقرار السياسي وأبعادها" ،األهرام المسائي.2013/9/10 ،العرب -المانيا برلي.
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مجال العنف :أي درجة المشاركة في العنف السياسي داخل الدولة.
وحدة العنف :أي التلف والتخريب الناتج عن أعمال العنف.
استم اررية العنف :أي الزمن الذي تستغرقه عمليات العنف السياسي.
ويرى عبد الرحمن خليفة أن أهم مؤشرات الصراع الداخلي في الدولة والتي تساهم في عدم
164

استق ارره ،هي:

 -1عدد االغتياالت السياسية داخل الدولة.
 -2عدد اإلضرابات العامة.
 -3وجود حرب عصابات.
 -4عدد األزمات الحكومية داخل البناء السياسي.
 -5عدد عمليات التطهير التي تتم في أجهزة الدولة.
 -6عدد أعمال الشغب داخل نظام الدولة.
 -7عدد الثورات التي نشبت داخل الدولة.
 -8عدد المظاهرات المعادية للحكومة.
 -9عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم في كل صور العنف المحلي.
أما مؤشرات الصراع الخارجي والتي تساهم في عدم استق ارره فهي:
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 عبد الرحمن خليفة ،أيديولوجية الصراع السياسي ،القاهرة ،دار المعرفة الجامعية ،ص . 212 – 211العرب -المانيا برلي.
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 -1عدد المظاهرات ضد السياسة الخارجية للدولة.
 -2عدد مرات االحتجاج ضد السياسة الخارجية للدولة.
 -3عدد مرات العقوبات السلبية التي فرضت على الدولة.
 -4عدد الدول التي قطعت عالقاتها الدبلوماسية معها.
 -5عدد المرات التي تم فيها استدعاء سفراء الدولة أو طرد السفراء األجانب منها.
 -6عدد المرات التي صدرت فيها تهديدات ضد الدولة.
 -7عدد المرات التي ألتجئ فيها للعمل العسكري كنوع من الحل للمعضالت التي تقابل الدولة
خارجياً.
 -8عدد الحروب التي اشتركت فيها الدولة.
 -9عدد المرات التي تم فيها تحريك القوات العسكرية دون أن تصل إلى حد نشوب الحرب.
-10

عدد االتهامات التي وجهت الدولة.

-11

عدد القتلى في الصراعات الخارجية.

 مكونات االستقرار السياسي في العالمين العربي واإلسالمي:165

إن مكونات االستقرار السياسي في العالمين العربي واإلسالمي ،هي:

 - 1وجود مصالحة حقيقية بين مشروع السلطة ومشروع المجتمع :بحيث أن كل طرف يقوم بدوره
الطبيعي في عملية البناء والعمران .فاالستقرار السياسي ال يمكن أن يتحقق على الصعيد الواقعي
بعيداً عن انسجام الخيارات السياسية والثقافية بين السلطة والمجتمع ..والدول التي تعيش حالة حقيقية
165

 محمد محفوظ" ،في معنى االستقرار السياسي" ،صحيفة الرياض ،العدد  25 ،13819أبريل .2006العرب -المانيا برلي.
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من الوئام واالنسجام على صعيد الرؤية والخيارات بين السلطة والمجتمع ،هي الدول المستقرة والقادرة
على مواجهة كل التحديات والمخاطر ..لذلك فإننا نرى أهمية أن تخطو الدول العربية واإلسالمية
والمهددة في أمنها واستقرارها ،إلى بلورة مشروع وطني متكامل للمصالحة بين السلطة والمجتمع..
فاالستقرار السياسي الحقيقي يكمن في مستوى االنسجام السياسي واالستراتيجي بين السلطة
والمجتمع.
 -2وجود الثقة المتبادلة والرضا المتبادل بين السلطة والمجتمع :فاألنظمة التي ال تثق بشعبها أو
الشعب الذي ال يثق بحكومته ،فإنه مهدد بشكل حقيقي في أمنه واستق ارره ..ألن األمن الحقيقي
واالستقرار العميق هو الذي يستند إلى حقيقة راسخة وهي توفر الثقة العميقة والمتبادلة بين السلطة
والمجتمع .هذه الثقة هي التي تمنح القوة لكال الطرفين .فقوة المجتمع في انسجامه السياسي مع
نظامه السياسي ،وقوة النظام السياسي في ثقة المجتمع به وبخياراته السياسية واالستراتيجية ..لذلك
فإن االستقرار السياسي يتطلب وبشكل دائم العمل على غرس بذور الثقة بين السلطة والمجتمع ..
وال ريب أن خلق الثقة المتبادلة بين الطرفين ،يحتاج إلى مبادرات حقيقية وانفتاح متواصل
ومستديم بين مختلف القوى ،حتى يتوفر المناخ المواتي للثقة والرضا المتبادل بين السلطة والمجتمع.
 - 3توفر الحريات السياسية والثقافية :فلو تأملنا في العديد من التجارب السياسية على هذا الصعيد،
الكتشفنا وبشكل ال لبس فيه أن الدول التي تتوفر فيها حريات وتمنح شعبها بعض الحقوق ،هي
الدول المستقرة والتي تتمكن من مواجهة التحديات والمخاطر ..أما الدول التي تمارس السياسة بعقلية
االستئصال والتوحش وتمنع شعبها من بعض حقوقه ومكتسباته السياسية فإنها دول مهددة في
استقرارها وأمنها ..ألنه ال يمكن ألي شعب أن يدافع عن دولة هو أول ضحاياها ..لهذا فإن
االستقرار السياسي هو وليد طبيعي لتوفر الحريات في الداخل العربي واإلسالمي.
العرب -المانيا برلي.
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وأخي اًر ،قد تكون األنظمة الديمقراطية أقرب ألن تكون مؤسساتها السياسية أكثر كفاءة وفاعلية في
القدرة على استخدام موارد النظام السياسي في ترسيخ حالة االستقرار السياسي في مجتمع ما ،لكن
الديمقراطية وحدها ليست كفيلة بذلك ،بدليل عدم استقرار الكثير من األنظمة البرلمانية في دول
الغرب ،وسوء حالة عدم االستقرار السياسي في كثير من مجتمعات العالم الثالث التي لجأت إلى
العنف لتحقيق التحول الديمقراطي .فكل التحديات والمخاطر ال يمكن مواجهتها ،إال باستقرار سياسي
عميق ،وال استقرار حقيقي إال بديمقراطية وتنمية مستدامة ..لذلك فإن الخطوة األولى واالستراتيجية
في مشروع مواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها المتعددة هو بناء أمننا واستق اررنا على أسس ومبادئ
حقيقية تزيدنا منعة وصالبة وقدرة على المواجهة.

العرب -المانيا برلي.
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إحدى إصدارات المركز الديمقر ي
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المواطنة ما بين الدولة الدينية والدولة المدنية
(قراءة في العالقة بين السلطة والمجتمع)
في مقابل الدولة المدنية ،تأتي الدولة الدينية ،وهي الدولة الكهنوتية أو الثيوقراطية ،حيث
ينقسم المجتمع إلى فئتين متمايزتين :حاكمة ومحكومة .وفي هذا اإلطار ،تستمد الفئة الحاكمة
166

سلطاتها من أساس إلهي ،مما يجعل إرادتها تسمو على إرادة المحكومين

.

واليهود هم أول من حاول إقامة الدولة الدينية من بين الديانات السماوية الكبرى ،وهم أول
من صاغ مصطلح الثيوقراطية ،وذلك العتقادهم بأن هللا قد ميزهم عن األمم األخرى ،وأنهم أقرب
الشعوب إلى هللا ،وأن الشعب اليهودي "هو شعب هللا المختار".
المبحث األول :مفهوم الدولة الدينية
الدولة الدينية هي الدولة التي يكون الحاكم فيها ذا طبيعة إلهية (إله أو ابن إله) أو أنه
مختار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هللا تعالى حسب ما عرف بنظرية الحق اإللهي ،ويترتب
على ذلك أن يكون الحاكم في منزلة عالية ال يرقى إليها أحد من أفراد الشعب ،وأنه ال يعترض على
أقواله أو أفعاله ،وليس ألحد قبله حقوق أو التزامات بل عليهم الخضوع التام إلرادة الحاكم حيث ال
حق لهم في مقاومته أو االعتراض عليه .
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 -إمام عبد الفتاح إمام ،الطاغية :دراسة فلسفية لصور االستبداد السياسي ،الكويت :عالم المعرفة،1994 ،

ص.160
العرب -المانيا برلي.
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وقد جاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين :األولى كلمة ثيو ،وتعني إله ،والثانية كلمة
قراط وتعني الحكم .وقد اعتقد كثير من القدماء أن إلههم ،أو آلهتهم ،قد سلموا القوانين إلى حكوماتهم
وحيا من السماء.
(نظرية التفويض اإللهي) فقد كان ُيعتقد أن مدونة (قوانين) حمورابي قد نزلت ً
وبنظرة أشمل للموضوع ال بد من معرفة أن طبيعة الدولة الدينية تعتمد على نوع الدين التي
هي منسوبة إليه ،وعلى هذا تعتمد اإلجابة عن كونها يمكن أن تكون إسالمية أو غير إسالمية.
وأنواع الدين الذي يمكن أن ْتن َسب إليه الدولة هي أربعة على األقل.
وكان أول من سك مصطلح "ثيوقراطية" هو جوزيفوس فالفيوس في القرن األول الميالدي
لوصف الحكومة القائمة عند اليهود .جادل جوزيفوس بأنه في حين يعترف اليونانيون بثالثة أنواع من
الحكم :الملكية ،األرستقراطية ،والفوضوية ،كان اليهود فريدون في كون نظام الحكم لديهم ال يندرج
تحت أي من أنظمة الحكم األنفة .لقد فهم جوزيفوس الثيوقراطية على أنها شكل رابع من أشكال
الحكومة يكون فيه ما يقوله هللا في كتابه المقدس هو فقط مصدر الحكم .ومع حلول حقبة التنوير في
أوروبا ،بدأت الثيوقراطية تأخذ داللة سلبية بشكل كبير ،خصوصاً على يد الفيلسوف األلماني هيجل.
وكان هناك نوعين من الدولة الدينية تاريخياً ،هما :
 -1دول أو مرجعيات قام بها األنبياء لضرورات إيصال رسالتهم الربانية إلى البشر :كان فيها
تواصل بين هؤالء األنبياء وربهم خطوة بخطوة وعليه لم يكن هناك إمكانية لمحاسبة األنبياء على
ق ارراتهم ألنها من هللا تعالى ،ولم تكن هذه الدولة بأي شكل دولة ديكتاتورية أو تسلطية أو تمتهن
كرامة إنسان ،وانتهى هذا الشكل بانتهاء عهد النبوات .وعليه ال يمكن إعادة هذه التجربة من بشر
عادي الن البشر خطاؤون .ومن أمثلة هذه الدول :دولة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،وملك
داود وسليمان عليهما السالم.
العرب -المانيا برلي.
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 -2دول ومرجعيات قامت على أساس ديكتاتوري أو ثيوقراطي :ترعى مصلحة فئة متنفعة على
حساب الناس وتحكمهم بما يتوافق مع مصالحها وليس مع مصالحهم ،واتخذت الدين (سواء أكان
سماوياً أم غير ذلك) رداءاً لها لصد اعتراضات الناس على ظلمها لهم ،ومن الظلم نسب هذه الدول
إلى الدين سواءاً أكان ذلك بحسن نية أو بسوء نية ،حيث كان هناك تجارب لمثل هذه الدول قديماً
وحديثاً بدون أن يكون الرداء الذي تتقي به سهام النقد دينياً مثل تجارب :اليابان قبل الحرب العالمية
الثانية ،كوريا الشمالية اآلن ،تجارب القائد الملهم الثوري القومي أو االشتراكي في بالد العرب،
تجارب الحكام الثوريين في جمهوريات الموز في أمريكا الوسطى .167ومن األمثلة على دول اتخذت
الدين رداءاً لتبرير تسلطها  :جارب اإلمارات األوروبية المدعومة من الكنيسة في عصر ما قبل
النهضة.
أوالً :نظريات الدولة الثيوقراطية
هناك عدد من النظريات التي تفسر نشوء الدولة على أساس ديني ،ومن هذه النظريات:
ِ
البشر
 1ـ نظرية الطبيعة اإللهية للحاكم :هذه النظرية تقول :إن هللا موجود على األرض يعيش وسط
ِ
َي اعتراض .هذه النظري ُة كانت سائدة في
ويحكمهم ،ويجب على األفراد تقديس الحاكمِ ،وعدم إ ْب َداء أ ّ
ِ
الدولة الفاطمية.
المماليك الفرعونية ،واإلمبراطوريات القديمة ،وبعض مراحل
ِ
المباشر :هذه النظرية تقول :إن الحاكم يختار وبشكل مباشر ِمن هللا» أَي:
 2ـ نظرية الحق اإللهي

ِأن االختيار بعيدا عن إرادة األفراد ،وأَنه أمر إلهي خارج عن إر ِ
ادت ِهم ,وهذه النظرية تقول :الحكام
ً
يستمدون سلطانهم من هللا مباشرة ,وَال يجوز لألفراد مساءلة الحاك ِم عن أي شيء .وهذه النظرية هي

 -167ألكسي دي توكفيل ،الديمقراطية في أمريكا ،ترجمة :أمين مرسي قنديل ،القاهرة :عالم الكتب.1997 ،
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تبنتها الكنيسة في فترة صر ِ
اعها مع السلطة الزمنية ،كما استخدمها بعض ملوك أوروبا ـ خاص ًة
التي ْ
فرنسا ـ لتدعي ِم ُسلطانهم على الشعب.
ِ
ِ
ِ
اإللهي ِ
باختيار
البشر ،لكن في هذه النظرية يقوم هللا
المباشر :الحاكم من
غير
الحق
 3ـ نظرَّي ُة
ِ
ِّ
ّ
ِ
الحاك ِم بطريقة ِ
اختيار الحاك ِم
غير مباشرة من خالل النصوص ،وتكون األمة مسيرة ال مخيرة في
أَي :مسيرة من النصوص.
وهكذا أصبحت الكنيسة (الدين) مؤسسة يرتكز عليها االستبداد والطغيان والفساد والتخلف الذي
استشرى في أوربا ،ولقد استقر هذا األمر في عقول دعاة اإلصالح الذين عملوا على إنقاذ أوربا من
ذلك الوضع التعس ،وهنا أصبحت الكنيسة (الدين) العدو األول لدعاة اإلصالح ،وعلى هذا األساس
عمل دعاة اإلصالح األوربيون على وضع النظريات واألفكار التي تمهد الطريق لتحرير شعوبهم من
طغيان الكنيسة ،وجهد مناوئو الكنيسة في التنظير لتعضيد جانب السلطة الدنيوية (اإلمبراطور) ،وقد
كان قصب السبق في الدعوة لتفوق السلطة الدنيوية للفيلسوف اإليطالي مارسيليوس البادوي
(1343 -1275م) حيث دعا في مؤلفه الشهير (المدافع عن السالم) إلى تقويض سلطة الكنيسة ،و
تبنى مفهوماً دنيوياً للدولة ،كما سعى إلى نسف المضمون الديني لمقولة األمة المسيحية ،ولقد كان
من شأن رفضه لوجود أي صلة بين مجال عمل الدولة ومجال عمل الكنيسة أن حطم توليفة العالم
المسيحي لوحدة الروح والجسد ،مؤكداً على أنه بوسع الكنيسة أن تشغل نفسها بالوظائف الشعائرية
واالحتفالية كإقامة القداسات والوعظ وتحذير أصحاب الخطايا ،ولكن حيثما تتعلق القضايا بأفعال
البشر المادية ،فإن السلطة الشرعية تنحصر فقط في الحكومة ،وعليه شدد مارسيليوس على أن
الدولة هي المصدر السيادي األعلى للقانون.
وفي أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن السادس عشر ظهرت حركة إصالحية دشنتها
البروتستانتية بزعامة مارتن لوثر ( )1483-1546والتي جاءت كرد فعل عنيف لتسلط البابا
العرب -المانيا برلي.
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والرهبان ،ولما اعتبرته الحركة اإلصالحية انحرافاً عن المسيحية الحقة ،حيث أن الكنيسة (في رأي
الحركة اإلصالحية) لم تعد موصولة الجذور بتعاليم الرسل ،وأن عليها أن تتجاوز سلطة البابا
الدنيوية وأن تعود بشكل صارم إلى سلطة الكتاب المقدس وحده ،وليس للكنيسة إال أن تمارس طقوس
وشعائر التنصيب لتصبح طرفاً في إضفاء الشرعية الدينية على الحكم ،وأن االستبداد والظلم الذي
يمارسه الحكام والذي بنت عليه الكنيسة حقها في التدخل في شؤون الحكم والسيطرة عليه إنما هو
نتيجة الطبيعة البشرية الفاسدة ،ولذا يجب أن يكون الحكم بيد ما أسموه السلطة الدنيوية ال السلطة
الدينية وان فسد الحكام.
ثانياً :العوامل التي أدت ألفول نجم الدولة الثيوقراطية:
ظهر مفهوم الدولة العلمانية ،أو بعبارة أكثر دقة النظام السياسي العلماني نتيجة ثالثة
عوامل:
األول :ردة فعل لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية على السلطة السياسية وتدخلها في تنصيب الملوك
وعزلهم بل تقييد حياتهم الشخصية مثل الزواج والطالق كما في نموذج هنري الثامن ملك بريطانيا
( )1547-1491وخروجه على الكنيسة ليتسنى له الزواج للحصول على وريث ذكر للعرش ،لذلك
قام بالزواج السادس وبالنظر العتراض الكنيسة الكاثوليكية فقد قام بإصالح ديني في بريطانيا ومن
هنا تحولت بريطانيا من الكاثوليكية إلى البروتستانتية.
الثاني :ما عرف في الفكر السياسي باسم "الحق اإللهي للملوك" ،وهي نظرية موازية للسيطرة المطلقة
للكنيسة على الشئون الدينية.
وقد أدت نظرية الحق اإللهي المقدس للملوك إلى نشوء الديكتاتورية واالستبداد السياسي،
ومن ثم فإنه مع تطور المجتمعات أحدث ذلك رد فعل مضاد سواء من طبقة اإلقطاع التي سعت إلى
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 192

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

الحصول على نصيب من القرار السياسي ،أو الطبقة البرجوازية التي سعت للحصول على نصيب
اقتصادي ثم سياسي ،أو الطبقة العاملة التي سعت إلى الشيء نفسه.
الثالث :الحروب الطاحنة على مدى ثالثين عاماً بين الدول الملكية الكاثوليكية ،والدول البروتستانتية
وخصوصاً في ألمانيا ( )1618-1648وحرب الثمانين عاماً بين اسبانيا الملكية وهولندا التي أعلنت
الجمهورية آنذاك ( )1568-1648وانتهت العتراف اسبانيا بالجمهورية الهولندية وانتهت بمعاهدة
وستفاليا عام .1648
ويضاف إلى ما سبق مخلفات الفكر الكنسي االستعماري المرتبط بظاهرتين :األولى :الحروب
الصليبية باعتبارها حرباً مسيحي ًة مقدس ًة ضد المسلمين؛ والثانية :الحروب االستعمارية وارتباطها
بظاهرة التبشير الديني المسيحي الذي جاء كرد فعل أوروبي مسيحي على انتشار اإلسالم والفتوحات
اإلسالمية.
ويعتبر صلح وستفاليا أول اتفاق دبلوماسي في العصور الحديثة وقد أرسى نظاماً جديداً في
أوروبا الوسطى مبنياً على مبدأ سيادة الدول .مقررات هذا الصلح أصبحت ج أز من القوانين الدستورية
لإلمبراطورية الرومانية المقدسة .وكان من أهم ما أقرته معاهدة ويستفاليا بوضوح مبدأ السيادة وعدم
تدخل الممالك األوربية في شؤون بعضها البعض ،وقامت على هذا األساس الدولة القومية التي
تضع قوانينها على أساس حق المواطنة بغض النظر عن الدين ،هذا المبدأ الذي تطور الحقاً ليضم
إلى جانب عدم التمييز على أساس ديني ،عدم التمييز على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو
العرق.
مهد ذلك الطريق أمام ظهور نظريات كبرى ،وبروز رؤى علمانية أكثر جسارة في هدم
األساس الديني للسلطة السياسية ،ومنها نظرية العقد االجتماعي التي كان من أشهر روادها توماس
العرب -المانيا برلي.
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هوبز وجون لوك وجان جاك روسو ،وخالصة هذه النظرية أنها تقوم على نقيض نظرية الحق اإللهي
اء المباشر أو غير المباشر ،وذلك بهدف إقصاء الكنيسة نهائياً عن التدخل في
المقدس للملوك سو ً
شؤون السياسة والحكم ،ولقد انطلقت نظرية العقد االجتماعي من مفهوم بسيط بهدف تمكين الشعوب
األوربية من التخلص من قيود الكنيسة في الشأن السياسي ،وهذا المفهوم هو أن الدولة ليست من
خلق هللا وانما هي من صنع البشر وأنها جاءت نتيجة عقد بين الناس ،إذ كانوا يعيشون في مرحلة
بدائية ال دولة فيها ،ودفعتهم المصلحة المشتركة إلى إنشاء المجتمع المدني أي الدولة حيث اتفق
الناس على طاعة قوانينها.
المبحث الثاني :مفهوم الدولة المدنية:
فكرة الدولة المدنية ،هي نتاج التطور التاريخي ،الذي ارتبط بمرحلة الرومانسية ،التي هيأت
السبل ،الندالع الثورة الصناعية .وهي جزء من سيرورة عصر األنوارـ وأساسها التبشير بنشوء دول
حديثة تقوم على مبادئ المساواة ورعاية الحقوق ،وتنطلق من قيم وضوابط في الحكم والسيادة.
168

وتبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات متعددة من مصادر مختلفة في العلوم االجتماعية

.

ومفهوم الدولة المدنية يقابله مفهوم الدولة الدينية .وتستند الدولة المدنية إلى احترام حقوق
المواطنين على أساس مبادئ الحرية والعدالة والمساواة ،بغض النظر عن انتماءاتهم األولية :الدينية
واللغوية والعرقية ،وذلك على أساس أن الديمقراطية ال يمكن أن تنشأ في دولة تكون فيها النزعات
األولية ،العرقية واللغوية والدينية ،مبالغاً فيها لدى أفراد الجماعات المكونة لهذه الدولة ،بحيث
يفتقرون إلى اإلحساس باألمة الواحدة والى االعتراف بحقوق اآلخرين.

 - 168يوسف مكي" ،مفهوم المواطنة بين األيديولوجيا وبين الرؤية المدنية للدولة" ،مجلة اليوم ،العدد  ،14868تاريخ
 ،2014/1/28على الرابط

http://www.alyaum.com/article/3123865 :
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ومن ثم ،فإن وصف الدولة الديمقراطية المستهدفة بأنها دولة مدنية يعني أنها تقوم على مبدأ
المواطنة ،التي ترتب لكل المواطنين حقوقاً وواجبات متساوية ،كما أنهم يتعاونون معاً في إطار
المجال العام (المدني) ،ويقومون بإدارة شئونهم من خالل األحزاب والنقابات وعديد من التنظيمات
الوسيطة .مثل هذا التضافر والتعاون والذي سماه توكفيل "فن الترابط"  Art of Associationأو "فن
169

االجتماع" ،هو الذي يدعم المجتمع المدني ،الذي يمثل بنية أساسية للنظام الديمقراطي

.

فالدولة المدنية تعني إقامة دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة ،حيث يشارك المواطنون
في إدارة شئونهم من خالل المستويات المختلفة للتنظيمات النقابية والحزبية ،وفي إطار مجال عام
يتسم بالحرية والمساواة والعدالة .170وفي الدولة المدنية ،يؤسس القانون قيمة العدل ،والثقافة قيمة
السالم االجتماعي ،والمواطنة قيمة المساواة.171
ظهرت فكرة الدولة المدنية عبر محاوالت فالسفة التنوير تهيئة األرض ـ فكرياً ـ لنشأة دولة
حديثة تقوم على مبادئ المساواة وترعى الحقوق ،وتنطلق من قيم أخالقية في الحكم والسيادة ..ولقد
تبلورت فكرة الدولة المدنية عبر إسهامات الحقة ومتعددة من مصادر مختلفة في العلوم
االجتماعية.172

History and Human Agency.International ،Culture،Framwarks of Great Revolutions،- 4S. N. Eisenstadt169
(August 1992) PP. 385-401.،No. 133،social science journal

 - 170فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ وخاتم البشر ،ترجمة :حسين أحمد أمين ،القاهرة :مركز األهرام للترجمة والنشر،
 ،1993ص .186 -180
 - 171يوسف مكي" ،مفهوم المواطنة بين األيديولوجيا وبين الرؤية المدنية للدولة" ،مرجع سابق.
 - 172أحمد زايد" ،ماذا تعني الدولة المدنية" ،جريدة الشروق .2013/11/29 ،على الرابط:
http://www.dawlamadaneya.com/ar/index.php/articles/37-2011-05-04
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إن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع األمة ومن إرادتها المشتركة .واذ تتأسس الدولة المدنية على
هذا النحو فإنها تصبح دولة توصف بأوصاف كثيرة من أولها أنها دولة القانون .التي تعطى فيها
الحقوق والواجبات على أساس المواطنة ،فال يكون فيها التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة
أو اللون أو العرق ،وهي كذلك التي تضمن كفالة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية واحترام التعددية،
والتداول السلمي للسلطة ،وأن تستمد السلطة شرعيتها من اختيار الجماهير ،وتخضع للمحاسبة من
ِق َبل الشعب أو نوابه.
أوالً :خصائص الدولة المدنية
للدولة المدنية أربع خصائص ،وهي:
 -1مبادئ العدل:
فمن الشروط األساسية في قيام الدولة المدنية أال يخضع أي فرد فيها النتهاك حقوقه من قبل فرد
آخر أو طرف آخر .فثمة دائماً سلطة عليا هي سلطة الدولة،ـ يلجأ إليها األفراد عندما تنتهك حقوقهم
أو تهدد باالنتهاك .هذه السلطة هي التى تطبق القانون وتحفظ الحقوق لكل األطراف ،وتمنع
األطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم .ومن ثم فإنها تجعل من القانون أداة تقف فوق األفراد
جميعاً.
 -2الثقافة المدنية:
من خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على نظام مدني من العالقات التى تقوم على السالم
والتسامح وقبول اآلخر والمساواة في الحقوق والواجبات ،والثقة في عمليات التعاقد والتبادل المختلفة.
إن هذه القيم تشكل ما يطلق عليه الثقافة المدنية ،وهى ثقافة تتأسس على مبدأ االتفاق؛ أي وجود حد
أدنى من القواعد التى تشكل خطوطاً حمراء ال يجب تجاوزها ،على رأسها احترام القانون (وهو يشكل
العرب -المانيا برلي.
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القواعد المكتوبة) .وتأتي بعده قواعد عرفية عديدة غير مكتوبة تشكل بنية الحياة اليومية للناس ،تحدد
لهم صور التبادل القائم على النظام ال الفوضى ،وعلى السالم ال العنف ،وعلى العيش المشترك ال
العيش الفردي ،وعلى القيم اإلنسانية العامة ال على القيم الفردية أو النزعات المتطرفة.
 -3المواطنة:
ال تستقيم الدولة المدنية إال بشيوع مبدأ المواطنة ،ويتعلق هذا الشرط بتعريف الفرد الذي يعيش على
أرض هذه الدولة .فهذا الفرد ال ُيعرف بمهنته أو بدينه أو بإقليمه أو بماله أو بسلطته ,وانما ُيعرف
تعريفاً قانونياً اجتماعياً بأنه مواطن ،أي أنه عضو في المجتمع له حقوق وعليه واجبات .وهو يتساوى
فيها مع جميع المواطنين.
 -4الديمقراطية:
إن الديمقراطية هي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق االتفاق العام والصالح العام للمجتمع كما
أنها وسيلتها للحكم العقالني الرشيد وتفويض السلطة وانتقالها .فالديمقراطية هي الطريق نحو التقدم
الدائم .وال تتحقق الديمقراطية إال بقدرة الدولة المدنية على تطوير مجال عام أو ميدان عام.
ثانياً :الدولة المدنية والدين:
ال تعادي الدولة المدنية ،العقائد أو ترفضها ،فهي الباعث والمحرض على الصدق واألخالق
واالستقامة وااللتزام .والعمل واإلنجاز والنجاح في الحياة .إن ما ترفضه هو استخدام الدين لتحقيق
أهداف سياسية ،واالستغراق في تفسيرات تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح
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الضيقة .من ثم فإن الدين ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح ،ولكنه طاقة وجودية وايمانية تمنح
األفراد مبادئ األخالق وحب العمل.173
فالدولة المدنية ال تتأسس بخلط الدين بالسياسة .إن الدين يظل في الدولة المدنية عامالً
أساسياً في بناء األخالق وفى خلق الطاقة للعمل واإلنجاز والتقدم .هذه وظيفة للدين أصيلة في كل
المجتمعات الحديثة الحرة ..ومن ثم فليس صحيحاً أن الدولة المدنية تعادي الدين أو ترفضه .فالدين
جزء ال يتج أز من منظومة الحياة وهو الباعث على األخالق واالستقامة وااللتزام ،بل إنه عند البعض
الباعث على العمل واإلنجاز والنجاح في الحياة .ينطبق ذلك على اإلنسان في حياته اليومية كما
ينطبق على رجال السياسة بنفس القدر.174
إن ما ترفضه الدولة المدنية هو استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية ,فذلك يتنافى مع مبدأ
التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية ،فضالً عن أنه ـ وربما يكون هذا هو أهم هذه العوامل ـ يحول
الدين إلى موضوع خالفي وجدلي والى تفسيرات قد تبعده عن عالم القداسة وتدخل به إلى عالم
المصالح الدنيوية الضيقة .من ثم فإن الدين في الدولة المدنية ليس أداة للسياسة وتحقيق المصالح،
ولكنه يظل في حياة الناس الخاصة طاقة وجودية وايمانية تمنح األفراد في حياتهم مبادئ األخالق
وحب العمل وحب الوطن وااللتزام األخالقي العام.
المبحث الثالث :الدولة المدنية والحداثة:

 - 173يوسف مكي" ،مفهوم المواطنة بين األيديولوجيا وبين الرؤية المدنية للدولة" ،مرجع سابق.
 ، - 174أحمد زايد" ،ماذا تعني الدولة المدنية" ،جريدة الشروق .2013/11/29 ،على الرابط:
http://www.dawlamadaneya.com/ar/index.php/articles/37-2011-05-017-14-46
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يرى آالن تورين أن جوهر الحداثة هو العقالنية ,وحينما ترجمت إلى مجال الفكر أعطت
العلمانية ,وفي مجال االقتصاد أعطت الرأسمالية وفي السياسة أعطت الديمقراطية .وألن الديمقراطية
تطبيق للعقالنية فذلك يعني أنها أقل النظم تكلفة من الناحية االجتماعية.175
أوالً :مفهوم الحداثة السياسية:
إن مصطلح الحداثة ظهر ألول مرة سنة  ،1832وهو مصطلح ذو داللة واسعة يشمل كذلك
معاني الجديد والراهن ويستعمل كنقيض لمفهوم القديم والعتيق وينطبق على فترة تاريخية معينة هي
فترة األزمنة الحديثة التي تمتد من عصر النهضة إلى نهاية القرن الثامن عشر.176
إن تعريف الحداثة السياسية يمر بالضرورة عبر تعريف الدولة الحديثة وهو ما يمكن القيام
به إال بعد تعريف نقيضها ،أي الدولة العتيقة التي يقصد بها باربيي" مجموعة بشرية منظمة أو
جماعة سياسية تتوفر على الحاجيات األساسية للعيش وتتمتع باالكتفاء الذاتي وذلك بغض النظر
عن حجم إقليمها وساكنتها .وتستلزم الدولة العتيقة من جهة أخرى وجود سلطة تقود وتحكم هذه
الجماعة التي يبقى أف اردها مجرد أجزاء من الكل (الجماعة) إذ ليس لهم استقالل ذاتي .ويترتب على
ذلك أولوية الجماعة على األفراد الذين ال وجود لهم خارج إطار الجماعة حيث تنتفي قدرتهم على
المبادرة والفعل.

 - 175أنور مغيث" ،الحداثة السياسية...رسوخ الفكرة الديمقراطية" ،األهرام ،العدد  ،46371تاريخ ،2013/11/21
على الرابط:

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/243795.aspx

 - 176محمد أحمد الهاشمي" ،الفصل بين الدولة والمجتمع كمعيار للحداثة السياسية" .قراءة في كتابً الحداثة السياسي ًة
لموريس باربي .الحوار المتمدن ،العدد  ،1422تاريخ .2006/1/6
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وعلى النقيض من ذلك تتأسس الدولة الحديثة على كيان منقسم إلى عنصرين متمايزين:
الدولة بالمعنى الدقيق والتي تحيل على الفضاء السياسي من جهـ ـ ـ ـ ـ ــة والمجتمع بالمعنى الضيق
والذي يشكل ما يسمى بالمجتمع المدني من جهة أخرى .ويؤدي هذا االنفصال بين الدولة والمجتمع
إلى ظهور مجالين متمايزين :مجال عام أي مجال الدولة ومجال خاص أي مجال المجتمع،
وبال موازاة مع ذلك يصبح لإلنسان بدوره كيانين متكاملين ،فهو مواطن من حيث كونه عضو في
الدولة وهو ما يسمح له بالمشاركة في الحياة السياسية ومن جهة أخرى فهو فرد ويتمتع بموجب هذه
الصفة بالحرية الفردية التي تتيح له أن يعيش حياته الشخصية التي يمارس فيها أنشطته الخاصة.
وبالتالي فإن الفصل بين الدولة والمجتمع يتيح لإلنسان االنفالت من قبضة الجماعة والتمتع بحقه في
الوجود كفرد مستقل.
لقد شكل عصر األنوار قاعدة التفكير للحداثة كلها ،إذ أنه الفضاء الذي يقوم على أربعة
محددات:177
 – 1العقالنية :باعتبارها البحث المستمر في المعايير التي تقاس بها صحة االستراتيجيات التي
تصوغها الجماعات أو تسعى إلى صياغتها من أجل إحراز التقدم ومسايرة التاريخ ،وتحسين مردودية
الجهد اإلنساني ورفع فعاليته .
التحول ،وأفضت إلى تصور حركي للمجتمع،
أن الحداثة قامت على معقولية
 – 2التاريخانية :أي ّ
ّ
يحدد مراحل لنموه وتطوره ،وهو نمو يخضع لمعيار التقدم.

ومعوقاتها في العالم العربي المعاصر( ،")1تاريخ  ، 2004/12/4على الرابط:
 - 177عبدهللا تركماني" ،أسس الحداثة
ّ
http://hem.bredband.net/cdpps/s415.htm
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تعين شرعية السلطة ،وتؤكد حق اإلنسان في تقرير شؤونه المدنية ،دون إكراه
 – 3الحرية :كأرضية ّ

أو قيد .

 – 4العلمانية :أي فصل السلطة السياسية عن المؤسسة الدينية.
فمفهوم الحداثة السياسية يتأسس على الفصل بين الدولة والمجتمع وهو فصل تكون له انعكاسات
178

على مستويين

:

 مستوى عالقة اإلنسان بالدولة وهو ما يتجلى في ظهور المواطن. ومستوى عالقة اإلنسان بالمجتمع وهو ما يتجلى في ظهور الفرد.وبذلك يتضح أن تعريف الحداثة السياسية باعتبارها انفصاالً بين الدولة والمجتمع مجرد
عنوان لمنظومة فكرية متكاملة تتقاطع فيها مجموعة من الثنائيات :الدولة والمجتمع ،المجال العام
والمجال الخاص ،المواطن والفرد ،الحياة العامة والحياة الخاصة.
ثانياً :مسيرة الحداثة السياسية وتجلياتها:
بدأت الحداثة السياسية تظهر خالل القرن  17عبر مجموعة من المحطات وخاصة في
انجلت ار التي عرفت مجموعة من الوثائق التي تصب في اتجاه االعتراف بحقوق األفراد ,ويتعلق األمر
بـ :
العهد األعظم سنة .1215عريضة الحقوق لسنة .1628 - 178محمد أحمد الهاشمي" ،الفصل بين الدولة والمجتمع كمعيار للحداثة السياسية" .مرجع سابق.
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إعالن الحقوق لسنة .1689هذه الحقوق هي مؤشرات على بداية ظهور الفرد كذات مستقلة في وجودها عن الدولة وهو ما يمهد
للفصل بين الدولة والمجتمع ،وبالتالي فتح الباب أمام الحداثة السياسية.
وقد وجد هذا التطور المحتشم والمحدود جغرافياً ،امتداداً وصدى في الفكر السياسي لدى كل
من سبينو از الذي دافع عن حرية التعبير والتفكير لدى الفرد كضمانة الستقالليته اتجاه المجتمع
والدولة .إضافة إلى جون لوك الذي أسس عالقة المجتمع والسلطة على مفهوم العقد االجتماعي
الذي يتأسس على إدارة األفراد .ثم لدى مونتسكيو الذي أسس مفهومه للحرية السياسية على ضرورة
وجود مسافة بين المواطن واإلنسان من جهة ،وبين الدولة والسلطة من جهة أخرى .وهو ما أمكن
معه ظهور مجال خاص (بالفرد) ينفلت من مراقبة السلطة ويتمتع بنوع من االستقاللية فاتحاً بذلك
الباب أمام الفصل بين الدولة والمجتمع.
ثالثاً :عالقة الحداثة السياسية بالديمقراطية:
حينما كان فالسفة السياسة القدماء يبحثون عن نظام الحكم األصلح للبشر ,كانوا في الغالب
ينفرون من الديمقراطية .فهو نظام حكم يقوم على استغالل عواطف الناس ،وعلى التالعب واطالق
الشائعات .فرجل الدولة في الحكم الديمقراطي يكون بالضرورة ديماغوجي في نظر أفالطون الذي
يشبهه بطباخ األطفال الذي يعد لهم دائماً أطباق الحلوى التي تسعدهم ولكنها تضر بصحتهم
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رابعاً :الطابع اإلشكالي لعالقة الحداثة السياسية بالديمقراطية:

 - 179أنور مغيث" ،الحداثة السياسية...رسوخ الفكرة الديمقراطية" ،مرجع سابق.
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 202

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

يتأسس الطابع اإلشكالي لعالقة الحداثة السياسية بالديمقراطية على التساؤل التالي :هل
الحداثة السياسية نتيجة للنظام الديمقراطي أم سبب له؟ هناك اختالف في معايير الحكم الديمقراطي
عن معايير وأسس الحداثة السياسية ،فقواعد الديمقراطية مثل الفصل بين السلطات واالقتراع العام
والحرية السياسية غير كافية لظهور الحداثة السياسية التي تستوجب تحقق االنفصال الثالثي األبعاد
السالف الذكر بين الدولة والمجتمع المدني ،بين المجال العام والمجال الخاص ،وأخي اًر بين المواطن
والفرد .فإنشاء الدولة الحديثة هو شرط للتحول نحو الديمقراطية .فأهم ما يميز الديمقراطية ،على حد
تعبير الفيلسوف نانسي ،هي أنها روح قبل أن تكون نظاماً .ولهذا فهي تظل دائماً حاملة لتطلعات
البشر.180
إن رؤية باريبي إلشكالية العالقة بين الديمقراطية والحداثة السياسية تثير مالحظتين
أساسيتين:181
 -1الديمقراطية نتيجة للحداثة السياسية وليست سبباً لها ،مما يعني أن قواعد النظام الديمقراطي ال
تأخذ معناها الحقيقي إال في إطار الدولة الحداثية ،وهو ما يعني أيضاً أن إرساء قواعد الديمقراطية
(االقتراع العام ،فصل السلطات والحريات العامة) في إطار دولة غير حداثية بالمعنى الذي حدده
باربيي ال يؤدي بالضرورة إلى الحداثة السياسية.
 -2تأسيساً على المالحظة األولى واذا قبلنا أن قواعد الديمقراطية ال معنى لها بمعزل عن الدولة
الحديثة ،فال بد من القول أن علم االنتقالوجيا يواجه أزمة مفاهيم مادام يستعمل مفهوم التحول أو
االنتقال الديمقراطي للداللة على العملية السياسية التي تقوم من خاللها دول غير ديمقراطية (وضمنياً
 - 180المرجع السابق.
 - 181محمد أحمد الهاشمي" ،الفصل بين الدولة والمجتمع كمعيار للحداثة السياسية" .مرجع سابق.
العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 203

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

غير حداثية) باعتماد وتبني آليات وقواعد الحكم الديمقراطي السالفة الذكر.إذ كيف يمكن لالقتراع
العام وفصل السلطات والحرية السياسية التي ال معنى لها خارج الدولة الحداثية أن تؤدي إلى
الديمقراطية في دول تفتقر إلى مقومات الدولة الحديثة؟
المبحث الرابع :الدولة المدنية وثقافة المواطنة:
أول من قال بالمواطنة ،هو الفيلسوف اإلغريقي أرسطو ،الذي اعتبرها من أساسيات المجتمع
المدني  Civil Societyواقتصرت ممارستها على أناس مؤهلين  .Qualifiedاستثنى أرسطو العبيد
182

والنساء والبرابرة ،من ممارسة المواطنة ،باعتبارهم "غير مكتملين إنسانياً

.

أوالً :المواطنة:
المواطنة مفهوم مشتق من الوطن ،يرتبط في تطبيقاته بالدولة الحديثة ،التي نتجت عن
عصر األنوار األوروبي ،والثورة الصناعية ،والثورات االجتماعية التي شهدتها القارة األوروبية منذ
أواخر القرن الثامن عشر ،وتحديداً مع الثورة الفرنسية عام  .1789فالمعنى كما هو مستخدم اآلن،
وافد من خارج اإلطار المعرفي العربي.
وبالمعنى المعاصر فإن ثقافة المواطنة تعني ،من بين أشياء أخرى:183
 خلق رابطة روحية وثقافية عبر الزمن مع المكان ،من خالل االهتمام بالتاريخ االجتماعي للناس،أي تاريخ المواطنين أنفسهم ،وخبراتهم وتجاربهم وثقافتهم المادية والمعنوية.

 - 182يوسف مكي" ،مفهوم المواطنة بين األيديولوجيا وبين الرؤية المدنية للدولة" ،مرجع سابق.
 - 183هاني الحوراني" ،ثقافة المواطنة" ،صحيفة الدستور األردنية ،العدد  ،706تاريخ  11آذار .2012
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 بث روح المسؤولية تجاه الحيز المكاني للوطن ،والحرص على استدامة الموارد الطبيعية والثقافيةوالمعنوية للبالد ،باعتبارها ملكاً مشتركاً بين األجيال الحالية واألجيال القادمة.
 تعلم مبادئ وأساسيات إدارة العالقة بين المواطنين أنفسهم .فالوطن ليس مجرد رقعة أرض وانماهو أيضاً عالقات بين المواطنين أنفسهم ،وبين هؤالء ووطنهم.
كما يشير مفهوم المواطنة إلى المساواة والندية وتكافؤ الفرص ،والى حقوق وواجبات األفراد المنتمين
إلى دولة ما ،ينص عليها الدستور ،وتصبح عنوان الهوية.
التطورات التاريخية ،والثورات االجتماعية فرضت االنتقال ،من المفهوم القديم الذي سادت فيه
اإلمبراطوريات ،والحكم المطلق ،والذي يعتبر الفتح ،بالرضا أو القوة ،من أساسيات نشوء الكيانات
الكبرى ،إلى مفهوم الدولة المبني على العالقة التعاقدية.
عناصر المواطنة ،هي األرض والسيادة والعقد االجتماعي .هذه التطورات ال يوجد ما يماثلها في
البلدان العربية ،بسبب مورثات ثقافية سكنت في اليقين طويالً؛ ولتعطل النمو في الهياكل
االجتماعية ،الذي هو نتيجة طغيان االستبداد العثماني على األمة ،لقرون عديدة.
مبدأ "المواطنة" يعتبر الهوية السياسية والقانونية قاعدة للعالقة بين أعضاء مجتمع سياسي .وتستند
المواطنة ،على مشتركات ثقافية .ويعزو الباحثون بروز هذا المبدأ ،بظهور الدولة الحديثة ،التي
ارتبطت بعصر القوميات ،ونشوء نظام جديد في العالقات الدولية ،يوفر حماية قانونية لحدود كل
دولة من خالل اعتراف الجيران وبقية دول العالم بسيادتها ضمن هذه الحدود .والى ما قبل نهاية
الحرب العالمية األولى ونشوء عصبة األمم ،استمر االعتراف عملياً بحق الفتح ،الذي يتيح
لإلمبراطوريات التوسع في ممتلكاتها ،على حساب األمم األخرى.
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في ظل دولة المواطنة ،يعيش المنتمون للدولة ،تحت خيمة الوطن ،يتمتعون بذات الحقوق ،وال يعود
للتشكيل الديموغرافي أو االنتماء الديني أو المذهبي أو القبلي ،أو اإلثني ،قيمة تضفي تمي اًز في
الحقوق على اآلخرين .والمواطنة بهذا المفهوم ،تعطي لالختالف والتنوع شكالً إيجابياً ،يضيف قوة
للمجتمع وال يأخذ منها .
العقد االجتماعي ،ركن أساسي في دولة المواطنة ،وترسخ حضوره ،بعد صدور كتاب الفيلسوف
الفرنسي جان جاك روسو ( )1712-1778الذي وضع تصو اًر متكامالً عن فكرة العقد .وقد أثرت
نصوصه في صياغة الدستور األمريكي ،عام  .1784لم يكن روسو أول من تنبه لفكرة العقد
االجتماعي ،فقد تأثر بكتاب األصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة للكاتب االنجليزي ،توماس
هوبز ( ،)1588-1679وبكتاب «اتفاقيتان» للكاتب اإلنجليزي جون لوك ( .)1632-1704وكتاب
«روح القانون» لمونتيسكيو

184

.

تصور هؤالء الفالسفة أن الدولة ينبغي أن تقوم على نظام اجتماعي تعاقدي ،يعبر عن توافق أبناء
األمة ،ويمثل اإلرادة العامة للمجتمع .وقد طور روسو هذه النظرية ،لتتحول مع األيام ،إلى تعبير
عن سيادة دولة القانون ،واحتكار الدولة لسلطة اإللزام.
وفقاً لعقد روسو ،يتساوى جميع أعضاء المجتمع السياسي ،ويشتركون في ملكية أرض الوطن
وموارده .وهم أيضاً شركاء في الق اررات المتعلقة بهم كمجموعة .والفرد حر في أفعاله ،إذا لم ينص
القانون بخالف ذلك .ومهمة القانون والدولة ،هي ضمان حريات األفراد وحقوقهم ،والمجتمع هو فوق
الدولة وهو سيدها.

 - 184يوسف مكي" ،مفهوم المواطنة بين األيديولوجيا وبين الرؤية المدنية للدولة" ،مرجع سابق.
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تطور مفهوم المواطنة الحقاً ،ليتضمن دولة الرفاه  ،Welfare stateحيث لكل مواطن حق في
الرعاية .والدولة تضمن كفالة الذين ال يتمكنون من االعتماد على أنفسهم :كاألطفال ،والمرضى،
وكبار السن ،والعاجزين ،والعاطلين عن العمل .وقد أضاف هذا التطور ،حقوقاً اقتصادية لمفهوم
المواطنة ،إضافة إلى الحقوق السياسية.
سيظل مفهوم المواطنة والدولة الحديثة ،مغيباً في فكر تيارات اإلسالم السياسي ،باختالف تشعباتها،
ما لم تحدث نقلة نوعية في بنيتها ومنطلقاتها ،بحيث تتمكن من تجاوز غربتها التاريخية .إن ذلك
يستدعي تغيي اًر في المرتكزات الثقافية والفكرية التي تستند عليها هذه التيارات ،وقبول فكرة التعدد
والتسامح والتعايش السلمي مع اآلخر ،بما يعزز مفهوم الشراكة والتوافق الوطني .وهو وحده سبيلها،
185

إذا أرادت التخلص من غربتها ،والعيش في القلب من أوطانها وليس على هوامش التاريخ

.

المبحث الخامس :مفهوم المجال العام:
المجال العام هو فضاء في الحياة االجتماعية حيث يتجمع الناس معاً ,ويناقشون بحرية
المشكالت المجتمعية بعد أن يحددوها ,ومن خالل مناقشاتهم يؤثرون على الفعل السياسي أو بعبارة
أخرى على السياسات والق اررات الحكومية.186
ويعد مفهوم المجال العام واحداً من المفاهيم التي جرى االعتماد عليها في قراءة العالقة بين السلطة
والمجتمع في المجاالت السياسية الحديثة ،خاصة بعد أن تمت ترجمة كتاب الفيلسوف األلماني
يورغن هابرماس لإلنكليزية «التحول البنائي للمجال العام» عام  ،1989الذي عرف من خالله هذه
 - 185شاهر إسماعيل الشاهر" ،من تشخيص السلطة ...إلى تأسيس السلطة...دور مؤسسة الرئاسة في عملية صنع
القرار" ،الفكر السياسي ،العدد  ،50دمشق :اتحاد الكتاب العرب.2014 ،
 - 186السيد يسين" ،انهيار المجال العام وصعود الفضاء المعلوماتي" ،مجلة الديمقراطية.2009/4/1 ،
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المفهوم ،بوصفه فضاء يتجمع فيه األفراد لتشكيل ما يقترب من الرأي العام حول احتياجات المجتمع
من الدولة ،وللنقاش حول المسائل العامة بشكل عقالني.
وقد اعتمد هابرماس في تأكيد أطروحته هذه على خصوصية النطاق العام التي ظهرت في
خلفية ما قبل الحداثة األوروبية ،التي شيد عليها المجال العام البرجوازي ،في إطار ازدهار المجتمع
المدني والتجاري ،الذي ظهر في القرنين السابع عشر والثامن عشر في أوروبا ،والتي أدت إلى
تصور جديد للمجال العام آنذاك بشكل عبر عن وجود مجتمع مدني منفصل عن الدولة .ووفقاً لهذا
التصور والتقيد الصارم بهذا التاريخ على تعريف الحيز العام ،بوصفه مثاالً معياريا في الحوليات
الغربية ،فان هذه الرؤية اعتقدت بأن المجتمعات المدنية والمجاالت العامة
خارج أوروبا الغربية ،لم تستطع أن تتطور نظ اًر إلى خضوعها لنير تقاليد الدولة المستبدة  /أو بسبب
الثقافة الدينية التي تحول دون مقاومة المجتمعات لتلك الدول القمعية.
اإلشكالية في هذا الطرح ،أن هابرماس قد فشل من خالل هذا المنحى البحثي الذي اعتمده ،في
مالحظة أن ثمة جذو اًر مهمة لفكرة المجال العام الحديث تكمن في النظرية السياسية الكالسيكية
وكذلك في الممارسات التراثية ،كما أنه قلل من الدور الذي لعبه التراث الديني في تكوينه .في حين
أن منظرين آخرين قاموا بتغطية هذه الفجوة ،أمثال أستاذ علم االجتماع اإليطالي في جامعة نابولي
أرماندو سالفاتوري في كتابه المهم للغاية الذي ترجم للعربية بعنوان «المجال العام :الحداثة الليبرالية
والكاثوليكية واإلسالم» وغريغ كالهون – كل من زاويته – عبر التأكيد على أن فكرة وجود المجال
العام ،هي في األساس ذات مسارات تطورية طويلة األمد يمكن تتبعها في ثقافات وحضارات أخرى،
ولذلك سعوا من خالل هذا الطرح إلى فكرة ضرورة البحث عن محاوالت داخل صور مختلفة من
التراث ،كصور سابقة للفكرة الحديثة للمجال العام.
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المجال العام مصطلح يطلق على مجال النقاش والتداول العام الذي يحقق التواصل االجتماعي بين
الجماعات المختلفة واآلراء المختلفة .ويضم المجال العام مجاالت فرعية للنقاش والحوار ،تبدأ من
الصالونات الفكرية وتتدرج عبر الجمعيات األهلية والمنتديات والمؤتمرات العامة وصوالً إلى النقاشات
التى تدور في أروقة النقابات المهنية وجماعات الضغط والحركات االجتماعية واألحزاب السياسية.
فالمجال العام هو الذي يلهم المجتمع األساليب القويمة في التفكير والتدبر العام والتواصل الجمعي.
إنه يحول المناقشات المتفرقة إلى مناقشات تصب في هدف عام ،وتتم وفق قواعد وأصول عقلية
بحيث ال يتحول النقاش إلى فوضى ،طالما أنه يقوم على العقل والبصيرة والتدبر والقدرة على
التفاوض وتقديم الحلول والمرونة في االستجابة ألفكار األطراف األخرى.
المجال العام والمجال الخاص:
تعود أول النقاشات التي تناولت االنقسام بين المجالين العام والخاص إلى اليونان القديمة،
حيث كان ُيشار إلى ما هو عام بوصفه مجال السياسة والى ما هو خاص بوصفه مجال العائلة
ظرون السياسيون المحدثون إلى فكرة العام في محاوالتهم
ومجال الحياة االقتصادية .وقد عاد المن ّ
تنظير الحكم الديمقراطي .فمنذ القرن الثامن عشر فصاعداً ،نسبت النظرية السياسية الليبرالية إلى
المجال العام سلسلة من الوظائف الديمقراطية :مهمة تقويم اآلراء وصياغتها ،مناقشة معنى السياسة
واعادة تعريفها ،واجبار الدولة على تسويغ أفعالها.
ظرين المعاصرين لهذه الوظائف السياسية .فبحثه التاريخي الباكر
ولعل يورغن هابرماس أبرز المن ّ
ّ
في التحول البنيوي الذي اعترى المجال العام منذ القرن الثامن عشر كان بحثاً أساسياً بالنسبة لجميع
الجداالت الالحقة ([ .)1989 ]1962والسؤال السياسي األساسي الذي يطرحه المجال العام هو،
الحد أو ذاك في
بالنسبة لهابرماس ،كيف يمكن تعزيز مشاركة واسعة النطاق ومتكافئة إلى هذا ّ
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ٍ
حد
أن المجال العام قد ُخلِ َق إلى ّ
الخطاب العقالني–النقدي حول غايات المجتمع الحقيقية .وهو يرى ّ
بعيد ألغراض تتعلق بتناول مسألة الدولة وتلك الضروب من القضايا العامة التي يمكن أن تتوجه

إليها أو تتعلق بها سياسة الدولة.
ويمكن القول إن 'المجال العام' يتوسط بين 'المجال الخاص' و'مجال السلطة العامة'.
والمجال الخاص يتضمن المجتمع المدني في معناه الضيق ,ونعني عالم التبادل السلعي والعمل
االجتماعي .في حين أن مجال السلطة العامة يتعلق بالدولة ,أو مجال الشرطة ,والطبقة الحاكمة.
والمجال العام يعبر كالً من المجال الخاص ومجال السلطة العامة من خالل آلية الرأي العام
الذي يجعل الدولة بصيرة بحاجات المجتمع .وهو بهذه الصورة يتميز عن الدولة ,ألنه مجال إلنتاج
الخطابات التي يمكن من ناحية المبدأ أن تكون ناقدة للدولة .وهو أيضاً يتميز عن االقتصاد الرسمي,
ألنه ليس مجاالً لعالقات السوق ,ولكنه مجال للعالقات الخطابية والعالقات بين خطابات مختلفة
إيديولوجياً ,هو مسرح للجدل والنقاش وليس مجاالً للبيع والشراء.
المتركز على المجال العام عدداً من القضايا المهمة :اتساع
ويتناول البحث المعاصر
ّ
المشاركة السياسية ،وجود مجاالت عامة متعددة أو متداخلة ،تأثر وسائل االتصال الحديثة ،ونوعية
المشكلة للثقافة وهذه القضايا هي أيضاً موضع بحث
الخطاب النقدي–العقالني وعالقته بالنشاطات
ّ
وتلح على موضوعات مثل حقوق اإلنسان ،والتحول
في النقاشات التي تتناول المجال العام الدوليّ ،

الديمقراطي ،وتدّفق رؤوس األموال واالستثمارات.
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السيرة الذاتية للمؤلف
د .شاهر إسماعيل الشاهر
مواليد مدينة الميادين -محافظة دير الزور عام .1977
أستاذ العالقات الدولية والقانون في جامعتي دمشق ( كلية العلوم السياسية) وجامعة الفرات (كلية
الحقوق).
 مدير المركز الوطني للبحوث والدراسات -دمشق. رئيس تحرير مجلة دراسات عسكرية استراتيجية (و ازرة الدفاع) منذ العام  2016وحتى تاريخه. مستشار مركز نقد وتنوير للدراسات االستراتيجية (الكويت) ،منذ العام  2014وحتى تاريخه. عضو هيئة تحرير والهيئة االستشارية للمجلة العربية للدراسات السياسية واألمنية (جامعة البليدة –الجزائر) منذ العام  2014وحتى تاريخه.
 عضو الهيئة العلمية واالستشارية لمجلة العلوم السياسية والقانون -ألمانيا :المركز الديمقراطيالعربي.
 رئيس قسم الدراسات السياسية والبحوث االستراتيجية -المركز العربي للدراسات االستراتيجية-دمشق)2009-2011( .
 محاضر في األكاديمية العسكرية العليا -كلية الدفاع الوطني (.)2009-2011 محاضر في األكاديمية السورية الدولية -دبلوم الدراسات الدبلوماسية والدولية .منذ العام .2010 عضو هيئة استشارية لمجلة نقد وتنوير(الكويت) ،منذ العام  2014وحتى تاريخه. مستشار مركز الدراسات االستراتيجية (و ازرة الدفاع) منذ العام  2016وحتى تاريخه.المؤهالت العلمية:
 دكتوراه في العالقات الدولية -جامعة حلب .عام  ،2008بتقدير امتياز (.)90%العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 211

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

 ماجستير في العالقات الدولية -جامعة حلب .عام  ،2005وبتقدير امتياز(.)88% دبلوم دراسات عليا في العالقات الدولية – جامعة حلب– عام .2002 دبلوم طرائق تدريس العلوم السياسية -الجامعة االفتراضية السورية ،عام .2009 إجازة في العلوم السياسية – جامعة دمشق– عام .2001الكتب المنشورة:
 -1أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  11أيلول ، 2001دمشق :الهيئة العامة
السورية للكتاب ،عام .2009
العراب ،عام
2-السياسة الخارجية السورية ( )2000-2010عقد التحديات الكبرى ،دمشق :دار َ

.2011

3نحو استراتيجية وطنية شاملة للشباب في سورية (تحرير وتدقيق) ،إصدار المركز الوطنيللبحوث والدراسات الشبابية -دمشق .2012
4الدولة في التحليل السياسي المقارن ، ،دمشق :الهيئة العامة السورية للكتاب ،عام .20155التنظيم الدولي بين الواقع والطموح ،عمان :دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع. -6المانوية في السياسة الخارجية األمريكية ،عمان :دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
7مدخل إلى علم القانون ،عمان :دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع. -8الدولة :دراسة في الجغرافية السياسية ،عمان :دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
9-الدولة :علم االجتماع السياسي ،عمان :دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.

األبحاث المنشورة:

العرب -المانيا برلي.
اط
ي
إحدى إصدارات المركز الديمقر ي

صفحة 212

دراسات في الدولة والسلطة والمواطنة -شاهر إسماعيل الشاهر

" -1المسيحية الصهيونية والقرار األمريكي" :جامعة الدول العربية -المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم -معهد البحوث والدراسات العربية -القاهرة ،العدد  ،48عام .2007
" -2غسيل األموال وأثره على اقتصاديات الدول النامية" :بحث محكم ومنشور في مجلة تنمية
الرافدين -جامعة الموصل -بغداد ،العدد  ،182عام .2008
" -3دور اإلعالم العربي في مواجهة تحديات العولمة" :وهو بحث مقدم في جامعة ناصر األممية
وحائز على شهادة تقدير -ليبيا ،عام .1998
" -4السياسة األمريكية في الوطن العربي" :مقدم إلى جامعة ناصر األممية -ليبيا -وحائز على
شهادة تقدير ،عام .1999
" -5دور النفط في السياسة الخارجية األمريكية (إدارة بوش نموذجاً)" :منشور في مجلة بحوث
جامعة حلب ،العدد  ،50عام .2007
" -6الشرق األوسط الكبير والمستقبل العربي" :بحث منشور في مجلة المناضل.
" -7البعد الديني في السياسة الخارجية األمريكية" :منشور في مجلة بحوث جامعة حلب ،العدد ،49
عام .2007
" -8التكنوقراط ودوره في صنع القرار السياسي" :بحث أعد لنيل درجة اإلجازة في العلوم السياسية،
جامعة دمشق -المعهد العالي للعلوم السياسية ،عام .2001
" -9آلية صنع القرار السياسي في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية" :مجلة بحوث جامعة حلب ،العدد
 ،38عام .2004
" -10السياسة اإليرانية تجاه الصراع العربي الصهيوني" :بحث أعد لنيل درجة الماجستير في
العالقات الدولية وحاز على تقدير امتياز ،عام .2005
"11-التمكين السياسي للمرأة في سورية" ،دمشق :االتحاد العام النسائي ،عام .2012
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" 12-أثر مواقع التواصل االجتماعي االلكترونية في تكوين اتجاهات الشباب السوري نحو األزمة"،
باالشتراك مع أ.د .عبدهللا المجيدل ،دمشق :المركز الوطني للبحوث والدراسات الشبابية.
"13من تشخيص السلطة إلى تأسيس السلطة" ،مجلة الفكر السياسي ،دمشق :اتحاد الكتابالعرب ،العدد  ،50ربيع .2014
" 14-الدولة الحديثة ...واعادة توزيع السلطة" ،مجلة جامعة الفرات للدراسات والبحوث العلمية ،عام
.2014
"15الذرائع األمريكية للتدخل في الدول العربية :الديمقراطية وحقوق اإلنسان أنموذجاً" ،مجلةجامعة الفرات للدراسات والبحوث العلمية ،عام .2014
" 16-من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى األناركية .....لماذا فقدت السلطة قيمتها...؟؟"،
مجلة نقد وتنوير ،عام .2015
 17المواطنة مابين الدولة الدينية والدولة المدنية( :قراءة في العالقة بين السلطة والمجتمع) ،مجلةنقد وتنوير ،الكويت.2015 ،
 -18المشاركة السياسية للمرأة في سورية :مجلة نقد وتنوير ،الكويت.2015 ،
 -19الرؤية األمريكية لإلسالم السياسي :مجلة نقد وتنوير ،الكويت.2015 ،
20دور مراكز الدراسات في صنع السياسة الخارجية األمريكية ،مجلة دراسات عسكريةاستراتيجية ،دمشق :أيار .2016
21خرائط ما بعد سايكس بيكو… من التقسيم إلى التفكيك )-ألمانيا :المركز الديمقراطي العربي.2017
22تفكيك السلطة( :دراسة في السلطة ومصادرها وتجلياتها) -ألمانيا :المركز الديمقراطي العربي.2017
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23الديمقراطية وتجلياتها( :األشكال التي ظهرت بها واألبعاد التي ذهبت إليها) ،ألمانيا :المركزالديمقراطي العربي .2017
24الدولة وتجلياتها( :األشكال التي ظهرت بها واألبعاد التي ذهبت إليها) ،ألمانيا :المركزالديمقراطي العربي .2017
باإلضافة إلى عدد من المقاالت المنشورة في الصحف المحلية والعربية.
المؤتمرات والندوات :
 المسابقة العلمية لجامعة ناصر األممية – الجماهيرية الليبية – الدورة التاسعة .عام .1998 المسابقة العلمية لجامعة ناصر األممية – الجماهيرية الليبية – الدورة العاشرة .عام .1999 مؤتمر الباحثين الشباب – كلية العلوم السياسية -جامعة دمشق -عامي .2011 -2010 مؤتمر أسوة النساء في األديان ،طهران .2012حائز على شهادات تقدير من جامعة ناصر األممية -الجماهيرية الليبية -عن أبحاث مقدمة
على مستوى الوطن العربي.
العضوية المهنية:
عضو اتحاد الكتاب العرب ،جمعية البحوث والدراسات ،دمشق عام .2014 عضو لجنة دراسة اآلثار النفسية واالجتماعية لألزمة السورية ،المشكلة بقرار السيد وزير التعليمالعالي رقم  /555/تاريخ .2013/8/5
 عضو لجنة بناء الفكر واإلنسان( .مجلس الوزراء -لجنة الموارد البشرية).2015 ،2014 ، عضو في الجمعية السورية للعلوم االقتصادية منذ العام . 2008 عضو لجنة صياغة االستراتيجية الوطنية للشباب في سورية ،القيادة القطرية (مكتب المنظماتالشعبية القطري) ،عام .2010
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 عضو لجنة صياغة االستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة في سورية ،عام .2011 عضو لجنة صياغة االستراتيجية الوطنية لبناء الفكر واإلنسان في مرحلة األزمة وما بعدها،2014-2015.
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المراجع:
أوالً :الكتب:

 -1إبراهيم الديب ،الجغرافيا السياسية منظور معاصر ،القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية ،بدون تاريخ.
 -2أحمد حسن يعقوب ،طبيعة األحزاب السياسية العربية ،بيروت ،الدار اإلسالمية.1997 ،
 -3أحمد عطية هللا ،القاموس السياسي ،القاهرة :دار النهضة العربية.1986 ،

 -4آالن تورين ،ما هي الديمقراطية؟ حكم األغلبية أم ضمانات األقلية ،ترجمة حسن قبيصي ،بيروت :دار الساقي،
ط .2001 ،4
 -5ألكسي دي توكفيل ،الديمقراطية في أمريكا ،ترجمة :أمين مرسي قنديل ،القاهرة :عالم الكتب.1997 ،
 -6إمام عبد الفتاح إمام ،الطاغية :دراسة فلسفية لصور االستبداد السياسي ،الكويت :عالم المعرفة.1994 ،
 -7أنيس قاسم ،النظام السياسي العربي والديمقراطية ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر.2001 ،
 -8جمال محمد غيطاس ،الديمقراطية الرقمية ،القاهرة :دار النهضة مصر.2006 ،

 -9الجيالني بن الحاج يحيى وآخرون ،القاموس األلفبائي ،بيروت :األهلية للنشر.1997 ،

 -10حسن النصار ،النظام السياسي والقانون الدستوري ،القاهرة :مطبعة دار العالم العربي.
 -11ذبيتر تيلور وكولن فلنت ،الجغرافية السياسية لعالمنا المعاصر ،ترجمة :عبد السالم رضوان واسحق عبيد ،ط،1
 ،2002الكويت :المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

 -12رضوان زيادة ،االسالم والفك السياسي :الديمقراطية -الغرب -إيران ،الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي،
.2000

 -13روبرت م .ماكيفر ،تكوين الدولة ،ترجمة :حسن صعب ،منشورات دار العلم للماليين ،ط.1984 ،2
 -14رياض الصمد ،المؤسسات االجتماعية والسياسية في الدولة الحديثة ،النموذج اللبناني ،المؤسسة الجامعية،
لبنان.

 -15رياض عزيز هادي ،من الحزب الواحد إلى التعددية ،دار الشؤون الثقافية العامة.1995 ،
 -16سالم القمودي ،سيكولوجية السلطة ،مكتبة مدبولي ،القاهرة ،ط.1999 ،1
 -17سلطان جاسم ،مدخل للجغرافيا السياسية ،الدوحة 21 ،فبراير ( ،2010مركز التنوع للدراسات).

 -18الشافعي محمد بشير ،نظرية االتحاد بين الدول وتطبيقاتها بين الدول العربية ،االسكندرية :منشاة المعارف.

 -19شاهر إسماعيل الشاهر وآخرون ،الدولة السورية والتحيات الراهنة ،دمشق :مركز الدراسات العسكرية.2017 ،
 -20شاهر اسماعيل الشاهر ،الدولة في التحليل السياسي المقارن ،دمشق :الهيئة العامة السورية للكتاب.2015 ،
العرب -المانيا برلي.
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 -21شاهر إسماعيل الشاهر ،السياسة الخارجية السورية ( )2000-2010عقد التحديات الكبرى ،دمشق :دار
العراب ،ط.1
 -22شاهر إسماعيل الشاهر ،أولويات السياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث  11أيلول ، 2001دمشق :الهيئة
العامة السورية للكتاب.2009 ،

 -23شاهر إسماعيل الشاهر ،عـلــم الـدولـة :دراسة في الجغرافية السياسية ،عمان :دار االعصار العلمي.2018 ،
 -24صبري محمد خليل ،مفهوم األغلبية في الفكر السياسي المقارن ،عمان :دار الكندي للنشر.1988 ،

 -25صقر أبو فخر" ،حيثيات وتداعيات سايكس بيكو" ،ورقة عمل قدمت في مؤتمر مئة عام على سايكس بيكو:
خرائط جدية ترسم ،بيروت :المركز الفلسطيني لإلعالم ،أيار .2016
 -26عبد الرحمن خليفة ،أيديولوجية الصراع السياسي ،القاهرة ،دار المعرفة الجامعية.
 -27عبد الغني بسيوني عبد هللا ،النظم السياسة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية.2006 ،
 -28عبد هللا عبد الوهاب ،النظم سياسية والقانون الدستوري ،عمان.2006 ،
 -29عبد هللا عطوي ،الدولة والمشكالت الدولية :دراسة في الجغرافية السياسية ،بيروت :مؤسسة عز الدين للطباعة
والنشر.1994 ،

 -30عبد الوهاب الكيالي وآخرون ،موسوعة السياسة ،بيروت :المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،المجلد األول،
 ،1983ص .273

 -31عبداإلله بلقزيز ،الدولة والسلطة والشرعية ،بيروت :منتدى المعارف.2013 ،
 -32عبدهللا عامر الهمالي ،األقليات ،ليبيا :المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب األخضر ،ط.1985 ،1

 -33علي خليفة الكواري" ،مفهوم الديمقراطية المعاصرة" ،في :قراءات أولوية منة خصائص الديمقراطية والمبادئ
العامة المشتركة للدستور الديمقراطي في المسألة الديمقراطية في الوطن العربي( ،مجموعة باحثين) ،بيروت ،مركز

دراسات الوحدة العربية.2000 ،

 -34علي صادق أبو هيف ،القانون الدولي العام ،اإلسكندرية :منشأة المعارف ،ط .1965 ،7
 -35علي محافظة" ،الخلفية التاريخية لقيام معاهدة سايكس بيكو" ،ورقة عمل قدمت في مؤتمر مئة عام على
سايكس بيكو :خرائط جدية ترسم ،بيروت :المركز الفلسطيني لإلعالم ،أيار .2016

 -36فاضل الصفار ،الحرية السياسية دراسة مقارنة في المعالم والضمانات ,دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر،

ط ,1بيروت.2008 ،
 -37فالح عبد الجبار +هاشم داود ،اإلثنية والدولة ،بغداد -بيروت :الفرات للنشر والتوزيع.2006 ،
 -38فتحي أبو عيانة ،الجغرافيا السياسية ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.1995 ،

 -39فتحي محمد أبو عيانة ،دراسات في الجغرافية البشرية ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.2000 ،
العرب -المانيا برلي.
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 -40فرانسيس فوكوياما ،نهاية التاريخ وخاتم البشر ،ترجمة :حسين أحمد أمين ،القاهرة :مركز األهرام للترجمة
والنشر.1993 ،
 -41ماهر حمدي عيش ،الجغرافية السياسية ،شبين الكوم :دار الوثائق.2005 ،

 -42مجدي وهبة ،معجم المصطلحات السياسية الحديثة ،إنجليزي عربي فرنسي ،بيروت :دار العلم للماليين ،ط،3
.1999
 -43محمد السعيد إدريس" ،تحليل النظم اإلقليمية :دراسة في أصول العالقات الدولية اإلقليمية" ،القاهرة ،مركز
األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية.2001 ،

 -44محمد الهماوندي ،الحكم الذاتي والنظم الالمركزية اإلدارية والسياسة ،ط.1990 ،1
 -45محمد رفعت عبد الوهاب ،األنظمة السياسية ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت.2005 ،
 -46محمد رياض ،األصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيكا ،دار الهنداوي.

 -47محمد عابد الجابري ،فكر ابن خلدون :العصبية والدولة ،ط  ،6بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية.1994 ،
 -48محمد عبد الغني سعودي ،الجغرافيا والمشكالت الدولية ،القاهرة :المكتبة النموذجية.1977 ،

 -49محمد عبدالقادر بافقية ،توحيد اليمن القديم ،الصراع بين سبأ وحمير وحضرموت من القرن األول إلى القرن
الثالث الميالدي ،سلسلة تاريخ اليمن ( ،)2المعهد الفرنسي لآلثار والعلوم االجتماعية ،صنعاء.2007 ،
 -50محمد مرسي الحريري ،دراسات في الجغرافية السياسية ،االسكندرية :دار المعرفة الجامعية.1993 ،

 -51مصطفى عبد الجواد محمود ،األحزاب السياسية في النظام السياسي الدستوري الحديث والنظام اإلسالمي ،ط،1
دار الفكر العربي ،القاهرة.1996 ،

 -52موسوعة السياسة ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،الطبعة الثالثة ،1990 ،الجزء األول.
 -53ناصيف نصار" ،سلطة الدولة بين المبدأ والواقع" ،ندوة دولة السلطة وسلطة الدولة ،الدوحة  25-24يناير
.2007
 -54نيفين عبد المنعم مسعد ،األقليات واالستقرار السياسي في الوطن العربي ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية.

ثانياً :الدوريات:
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 -1رالف بيترز" ،حدود الدم :كيف سيبدو الشرق األوسط بحالته األفضل؟" ،ترجمة :علي الحارس ،القوات المسلحة
األمريكية ،مجلة آرمد فورسس ،عدد حزيران .2006
 -2رنا أبو عمرة  " ،تعثر انتقالي :أوضاع دول الربيع العربي في ضوء مقياس الدول الفاشلة" 4 ،آب ،2013
السياسة الدولية.
 -3سالي سامي البيومي" ،الحرب على اإلرهاب ..كمبرر النتهاك حقوق اإلنسان" ،السياسة الدولية ،العدد ،167
يناير.2007 ،
 -4السيد يسين" ،انهيار المجال العام وصعود الفضاء المعلوماتي" ،مجلة الديمقراطية1/4/2009.،
 -5شاهر إسماعيل الشاهر" ،من تشخيص السلطة ....إلى تأسيس السلطة...دور مؤسسة الرئاسة في عملية صنع
القرار" ،الفكر السياسي ،العدد  ،2014 ،50دمشق :اتحاد الكتاب العرب.
 -6شاهر إسماعيل الشاهر ،من "دولة السلطة" و"سلطة الدولة" ...إلى األناركية .....لماذا فقدت السلطة

قيمتها...؟؟ ،الفكر السياسي ،العددان  ،49-48دمشق :اتحاد الكتاب العرب.2013 ،

 -7موسى نعيم" ،من الكنيسة إلى الدولة :لماذا فقدت السلطة قيمتها في القرن الحادي والعشرين؟؟" ،عرض مروة
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