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  :Politicsالسياسة  ـــ1    

نى ي يُعفي اللغة العربية تعود لجذر ساس، والسائس، وجمعه ساسة، أو سّواس، وهو الذ

انت تعني كالتي  Polisتعود في أصلها إلى  Politicsوبالدواب ويقوم بأمورها "سائس الخيل". 

هو ما  لدولةتشير إلى المدينة، ويمكننا أن نبني على األصلين: إن التدبير لشؤون المجتمع وا

تي أُشتقت للغة النية ابليوم بالسياسة. ولو أمعنا النظر في التمييز بين الداللتين، لوجدنا أن نسميه ا

 ما  لشرق قديا أو منها داللة المعنى، تحكي لنا طبيعة العالقة بين الحاكم والمحكوم، ففي العربية

أحد  أدق: كان، وال يزال، يتعامل مع المحكوم بوصفه أحد رعايا أو موضوعات الُحكام، وبلغة

في منافسة،  عبيدها، بينما في الداللة الغربية إنما تتعلق بأمر المجتمع وكيف يدير أُموره،

  للمشاركة في صنع الشأن العام ومتعلقاته.

)ما يخص  للسياسة التي يمكن تلخيصها في:ولعلنا نقف مع الداللة االصطالحية، اليوم، 

وهناك  يها(،تدبير شؤون الدولة أو الحكومة، ومعرفة مصالحها وكيفية إدارتها بما يخدم مواطن

ات منافسمن يعرفها بأنها: )فن الممكنات وتدبيرها حسب مصالح الجماعات ومتطلبات العصر و

 األُمم األُخرى".

 

  :Democratieـــ الديمقراطية 2

 ((Demosالناحية اللغوية تتكون كلمة الديمقراطية من لفظين يونانيين: ديموس  من

اطية كلفظ ومعناها حكم أو سلطة. والديمقر (Cratie)ناها الشعب أو عامة الناس، وكراتس ومع

فقد  ديمة،قتعني )حكم الشعب نفسه بنفسه( حسب المعنى اليوناني القديم. وكلمة الديمقراطية 

 استعملت للمرة األولى من قبل اإلغريق القدامى في القرن الخامس قبل الميالد.

 تعّرفوالح الشعب(. أما اصطالحا  فتعرف الديمقراطية بأنها: )حكم الشعب للشعب ولص

 بواسطة ة  أوأيضا  )حكم يقيمه الشعب وتكون فيه السلطة العليا مناطة بالشعب ويمارسها مباشر

 وكالء عنه ينتخبهم في نظام انتخابي حر(.  

 

 الديمقراطية: أـــ أسس 

ر عتبايذهب العديد من المفكرين الغربيين على ضرورة وجود مجموعة  عناصر أساسية ال

 لقائم نظاما  ديمقراطيا ، وهذه العناصر هي:النظام ا

نشاء رية إـــ توافر الحريات األساسية مثل حرية التعبير عن الرأي، حرية الصحافة، ح1

 جمعيات سياسية، وكذلك الحرية الدينية.
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 نوات.ـــ وجود انتخابات حرة ونزيهة تعقد بشكل دوري كل سنتين أو مرة كل أربع س2

 سلطة.لى الإة بمعنى وجود حزبين سياسيين أو أكثر تتنافس للوصول ـــ التعددية السياسي3

 صلهمافـــ فصل السلطات، وهو فصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، وكذلك 4

 عن السلطة القضائية مع تحديد وظيفة كل من هذه السلطات.

ة س الدولرئي لو كانـــ مبدأ سيادة القانون، وهو أن الجميع متساوون أمام القانون حتى و5

 وافرتأو أعلى منصب سياسي في الدولة، فمن يخالف القانون يجب أن يحاكم ويعاقب. إذا ت

تي تدعي لحكم الظمة االعناصر السابقة، فإن النظام القائم هو نظاما  ديمقراطيا ، ولكن العديد من أن

ذا في هواطية مشوهة. أنها ديمقراطية ال تتقيد بكل هذه العناصر مما يؤدي إلى وجود ديمقر

يق ي تحقفالسياق للقواعد الدستورية الوضعية، وللتقاليد واألعراف السياسية، أهمية كبرى 

سون يمار الديمقراطية. فاالقتراع العام، وتحديد وظائف المؤسسات وصالحيات األشخاص الذين

ت، لسلطاالسلطة، والتقيد باألصول المتبعة في تأليف وإسقاط الحكومات، والفصل بين ا

لتقيد عدم اوواالعتراف بالحريات والحقوق والمساواة هي جميعها من أساس النظام الديمقراطي، 

 بها يؤدي إلى تشويه الديمقراطية.

 

  ـــ أصناف الديمقراطية:ب 

ي ة التتعددت أشكال الديمقراطية حسب الفترة الزمنية والظروف السياسية واالجتماعي

ير اطية غتقسيم الديمقراطية إلى الديمقراطية المباشرة والديمقرأحاطت بممارستها. ويمكن 

 المباشرة )النيابية( والديمقراطية شبه المباشرة.

 

 ــ الديمقراطية المباشرة :1

وهي شكل من أشكال الحكم حيث يمارس الشعب السلطة مباشرة دون وجود نواب ينوبون 

عب بالشعب(. وقد ظهر هذا النوع من عنه في الحكم. فالديمقراطية المباشرة هي )حكم الش

الديمقراطية في أثينا في اليونان القديمة حيث اعتمدت على المشاركة الشعبية في الحكم عبر 

إشراك المواطنين األحرار في شؤون الدولة، وفي إصدار القرارات بشكل مباشر وليس عن 

ن فئات المجتمع كما طريق )البرلمان( أي مجلس النواب، فليس هناك نواب منتخبون يمثلو

يحدث في أيامنا. ويجوز لكل شخص مستوف للشروط في الديمقراطية المباشرة في اليونان أن 

يشارك في القرارات مباشرة. والمقصود بالشروط أن يكون يونانيا  ومن الرجال حصرا  وفي سن 

اقتصرت على فئة البلوغ، ولذلك ال يسمح للعبيد والحرفيين واألجانب والنساء بالمشاركة، لهذا 

قليلة من السكان كانوا يجتمعون في مكان معين ويقوموا بالتصويت على القرارات التي تهم 
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المواطنين، ولهذا أطلق عليها الديمقراطية المباشرة. وهناك بعض التطبيقات والممارسات في 

 الوقت الراهن للديمقراطية المباشرة في بعض الوحدات السكنية في سويسرا.

 

 لديمقراطية غير المباشرة )النيابية(:ـــ ا2

ية. اث واقعبأحد نشأ هذا النظام الديمقراطي النيابي في انجلترا أوال ، وكانت نشأته مرتبطة

وتعني حكم  يلية،والديمقراطية غير المباشرة يطلق عليها أحيانا  الديمقراطية النيابية أو التمث

ي اليا  فائع حذا النوع من الديمقراطية هو الشالشعب بواسطة فئة أو هيئة منتخبة من الشعب. وه

لك في ذتمثل كل الدول الديمقراطية، إذ يقوم الشعب بانتخاب ممثلين ينوبون عنه في الحكم. وي

ية ديمقراطاع الانتخاب مجالس النواب والبرلمانات التي تقوم بتمثيل الشعب. ويعود السبب في إتب

ان دد سكعراطية أصبح أكثر بمئات آالف المرات من النيابية إلى أن عدد سكان الدول الديمق

هم لب مندولة المدينة في أثينا، وبذلك فإنه من المستحيل جمع السكان في مكان معين والط

لي حيث لتمثياالتصويت على قرارات تشريعية أو سن قوانين جديدة. ولذلك تم االستعانة بالنظام 

ت شريعاربع سنوات من أجل سن القوانين والتيقوم الشعب بانتخاب نواب مرة كل سنتين أو أ

مان ذلك ضوكذلك إدارة شؤون الدولة. وهذا النظام يعتمد على وجود انتخابات حرة ونزيهة وك

م الحك حرية التعددية السياسية للمنافسة على الحكم. وتبدو الديمقراطية كشكل من أشكال

ام جود نظالديكتاتورية. ففي ظل ومتعارضة مع النظم السياسية غير الديمقراطية وهي النظم 

 سياسي ديمقراطي، تمارس السلطة من الشعب ومن أجل الشعب، أي حكم الشعب بالشعب.

 

 ـــ الديمقراطية شبه المباشرة:3

هي الديمقراطية الوسط بين نظام الديمقراطية المباشرة التي تعتمد حكم الشعب بنفسه 

ريق البرلمان بواسطة االنتخابات العامة. وال مباشرة، وبين الحكم النيابي الذي يحكم عن ط

تكتفي الديمقراطية شبه المباشرة بوجود البرلمان فقط، بل تكون مجموعة )تنظيمات( تشارك 

البرلمان في وضع القوانين والتشريعات.... وتعد مثل هذه المنظمات نوعا  من الرقابة على )حكم 

لطات الثالثة. وقد طبقت الديمقراطية شبه البرلمان(، فهي تشكل سلطة رابعة فضال  عن الس

. وتأثير أهمية دول أخرىو الواليات المتحدة وفي ،المباشرة في سويسرا والتي يقرها دستورها

الذي هو عبارة عن )حكم القلة(.  الديمقراطية شبه المباشرة في محاربتها )الستبداد البرلمان(

الحكم للقلة ذي الصالحية الواسعة ال بد أن وعلى الرغم من انتخاب الناس له، فهذا النوع من 

يمقراطية شبه المباشرة ظهرت كتطور للنظام البرلماني تطور يصاحبه نوعا  من االستبداد. والد

من شأنه أن يجعل للشعب أو جمهور الناخبين حق مشاركة البرلمان في السلطة بل وحق مراقبة 

رسة السلطة السياسية. والديمقراطية شبه البرلمان حيث ال يستقل البرلمان عن الشعب في مما

تاء الشعبي، واالعتراض على القانون الصادر المباشرة تتيح للشعب ممارسة حقوقه في االستف
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عن البرلمان وذلك في مدة زمنية محددة، وتقديم االقتراحات، وطلب إقالة أحد نواب البرلمان أو 

   طلب عزل رئيس الجمهورية، وكذلك حل البرلمان.

 

  :Dictatorshipـــ الدكتاتورية 3

افع تعمل بدية، ووتعني االستحواذ التام على السلطات الثالث: التنفيذية والتشريعية والقضائ

 التخويف أو القوة.

طابع بوالدكتاتورية شكل من أشكال الحكم االستبدادي، الوراثي أو الشخصي، المتسم 

 يا .رئيسا  جمهوريا ، مدنيا  كان أو عسكرالطغيان، مثال حكم الواحد، ملكا  كان أم 

طة يستخدم مصطلح )دكتاتور( بشكل عام لوصف الحاكم الذي يملك قدر كبير من السل

يات الشخصية ويسيء استخدامها. وتتميز األنظمة الدكتاتورية ببعض الصفات: غياب الحر

 معدم االلتزا ،زب الواحدالمدنية، قمع المعارضين السياسيين، عبادة الشخصية الواحدة، دولة الح

  .بسيادة القانون

معظم  أنحتى  والدكتاتورية نقيض الديمقراطية، الدكتاتورية موجودة منذ األزمان الغابرة،

وعلى  اطية.ق في الظهور في المجتمعات على الديمقرة أسبالمؤرخين يتفقون على أن الدكتاتوري

بيرة صورة كالسلبيات إال انه الزال منتشرا  وبالرغم مما يتصف به هذا النظام من الحكم من 

  وخاصة في دول العالم الثالث.
 

  : Oligarchyاألُوليغارشيةـــ 4

أو هي  وهي حكم القلة التي تهدف إلى الثراء أو يكون هدفها الربح على حساب الشعب.

 حكم األغنياء على حساب الفقراء.

لى عدة إأول من قسم الحكومات ق.م( 347ــــــ427)ويعتبر الفيلسوف اليوناني أفالطون

ي حكم لتي تعنشية ا: الجمهورية المثالية، الديمقراطية، واألوليغارأنواع، محددا  أنماطها وسماتها

اع من ة أنوالقلة، وهي امتداد للحكم االرستقراطي. وفي كتابه )السياسي(، يُقدم أفالطون ست

كم نها حتحترمه، وثالثة أخرى ال تلتزم بالقانون، ومالحكومات: ثالثة تتقيد بالقانون، و

   ية.غوغائاألوليغارشية، باإلضافة إلى الملكية االستبدادية والديمقراطية المتطرفة أو ال

 

 : Aristocracyاالرستقراطية  ـــ5
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و أعرفة وهي حكم القلة النخبوية، أو حكم الخواص من الناس الذين يمتلكون ميزة في م

 مركز اجتماعي وغيره.وجاهة أو 

 و سالح،ال، أوكذلك قد تشير إلى الطبقة التي ترى أنها متميزة عن غيرها، بما تملكه من م

 أو نسب، بما يجعلها ذات مكانة اجتماعية رفيعة. 

 

 

  :Stateـــ الدولة 6

لدولة، عنى اال يمكن الحديث عن معنى واحد للدولة، فتاريخيا  يمكننا أن نرصد تحوالت لم

 اك كانتة آنذدولة مع اليونان كانت تشير للمدينة، ألن أعلى التنظيمات السياسية واإلداريفال

انيا ،  وسكحدود المدينة، والتي تقتصر على الممارسات السياسية ذات المدى المحدود جغرافيا  

ما فيينما بألول الصغر حجم الدولة وقلة سكانها، كما في دولة المدينة في أثينا. هذا هو النموذج 

لدولة ا، وظهور مفهوم الدولة القومية وحقوقها، تغيرت خارطة 1648بعد معاهدة وستفاليا 

لة الدو ، وفي ما بعد جرى الحديث عنوحدودها وطبيعة العالقة مع ساكني حدودها الجغرافية

ما  وأاألمة  ا بعدالوطنية التي قد تذيب داخلها حتى القومي، أما اليوم فهنالك الدول التي تسمى م

 قليمية،دات إبعد القومية والوطنية، وهي الدول المفتوحة على غيرها أو تتشارك معها عبر اتحا

 كما في مشروع االتحاد األُوربي.

 ألرض،اويمكن تعريف الدولة بوصفها: )المجموعة البشرية التي تقطن مساحة معينة من 

وبكلمة  مواطنيها وأرضها(.وتحكمها سلطة سياسية تتمتع بالسيادة في تطبيق قوانينها على 

كال أخرى هي: )الكيان الحقوقي والدستوري، المتكون من أرض وسكان وحكم، وهي أعلى أش

ة لجماعياوتتميز الدولة عن غيرها من التشكيالت  المؤسسات السياسية للجماعات المتحضرة(.

ومة ى حكسم إلاإلنسانية األُخرى في كونها تمتلك السيادة، فالمقاطعة هي مجتمع إقليمي مق

ة طة قسريتلك سلوقد تكون النقابة أو الكنيسة كذلك. ولكن أيا  من هذه المجتمعات ال تمورعايا. 

ا ة العليلقسريعليا. بل وعلى كل منها أن ترجع عالقاتها إلى تلك العالقات التي تسبغ السلطة ا

أن  ما أمكنلإال لرسمية، وعليها صفة الشرعية. ذلك أن أرادة الدولة ال تقبل التحدي من الناحية ا

ها ة ألنات سيادولة ذتكون إرادة عليا. ولهذا السبب ذاته ال تقبل إرادتها التقسيم وال التغيير فالد

قع في من ي أمرا  من أحد، ومن ثم فأوامرها قانون ملزم لكل تصدر أوامرها للجميع وال تتلقى

 على زيدتة ال جتمعا  سياسيا ، فالدولدائرة اختصاصها. ومن الطبيعي أن يجتمع الناس ليشكلوا م

    كونها شيء اصطناعي، وليست تجمعا  عفويا  بين األفراد.

 Governmentالحكومة:ـــ 7
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ة محكو ال يمكن تصور وجود الدولة، بوصفها أعلى مؤسسة إنسانية، بدون أن تكون هناك

قصد يولمصطلح الحكومة استعماالت ومعاني عديدة منها:  تمثل أعلى المؤسسات السياسية.

وبذلك  دولة،)بالحكومة مجموع الهيئات الحاكمة أو المسيرة للدولة، أي السلطات العامة في ال

 ا  فيأحيان والحكومة تستعملتشمل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية(. 

رة ين وإدالقوانيذية( وحدها، أي السلطة التي تقوم بتنفيذ امعنى ضيق يقصرها على )السلطة التنف

لتي الدول االمرافق العامة. كما استعملت الحكومة بمعنى اإلشارة إلى الوزارة، وخصوصا  في 

مة ة الحكون كلمتأخذ بالنظام البرلماني. فإذا قيل مثال  أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، فإ

في  حكومةأن الوزارة مسؤولة أمام البرلمان. كما أن رئيس ال تنصرف إلى معنى الوزارة، أي

ذا عبر، في إوقد تتداخل الحكومة مع مفهوم الدولة  النظام البرلماني يقصد به رئيس الوزراء.

 سياق الكالم، عن تدخل الدولة، مثال ، في شأن ما، فذلك يعني تدخل الحكومة.

 

 :Authorityلطة ـــ الس  8

، ط عليهم فتسللط في اللغة، والّسالطة: هي القهر، وقد سلطه هللاإلى أصل سُ لطة تعود الس  

رادة ض اإلواالسم ُسلطة بالضم. تحدد السلطة اصطالحا ، في الغالب، بكونها: القدرة على فر

 غم منعلى آخرين، كما وتعرف بأنها: إمكان فرض اإلرادة الخاصة وسط عالقة عامة، وبالر

 . وقدبالمعنى السياسي فقط، إال أنها، ولوقت طويل، ارتبطت به أن السلطة ليست محصورة

 اهتمت الفلسفة السياسية بتحليل سلطة الدولة. 

 

 

 

  :Citizenshipـــ المواطنة 9

نية عضوا  في جماعة سياسية معينة، وإعطاؤه حقوقا  مد المواطن هو من يُعترف به

في  نةلمواطاوكذلك يُنظر اليوم إلى  ية،وسياسية واجتماعية، وواجبات مالية وعسكرية واجتماع

 عالقتها مع الجنسية التي تمثل البلد الذي يكون اإلنسان مواطنا  فيه.

وفي السياق التاريخي لتمظهر داللة مفهوم المواطنة، نجده قد اتخذ، ولمدة طويلة، معنى 

على معنى وجود  االنتماء إلى دولة وطنية أو قومية، ولم يتوسع هذا المعنى إال حديثا ، ليدل

الحقوق المواطنية باالنتماء إلى الدولة، حسب مبدأ الحرية وجماعة المواطنين األحرار 

والمتساويين، فلم يعد االنتماء شكليا  وال يستعمل تعبير المواطنة اليوم للداللة على العضوية في 

لتي لمواطني مؤسسة رسمية شكليا ، بل يتحدد المعنى من خالل مضمون الحقوق والواجبات، ا
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الدولة ومنتميها. والحديث عن المواطنة العابرة للقوميات يقتضي التحول من منطق الهوية 

القومية ودولة األمة، التي رافقت نشوء الديمقراطيات، إلى بُعد عالمي يحاول عبر مفهوم 

، وذلك من المواطنة المرتبط بداللته الحقوقية والواجبية أي الدستورية، أن يشكل صورته النهائية

المواطنة العالمية والتي لها أبعاد )كانطية( )نسبة للفيلسوف االلماني عمانوئيل  أجل القول بدول

كانط(، وال سيما مع مشروعه في )السالم الدائم( والعالمي والذي أنتج، نظريا  لديه، القول 

 بمفهوم اإلنسان العالمي، أو المواطن العالمي. 

 

 :Liberalismــــ الليبرالية 10

ديهم، بادرة لح الميصف لفظ الليبرالية التقليد الثقافي الذي يؤكد على استقالل األفراد، ورو 

بير، التد وإمكانهم في تدبير أمورهم الخاصة بأنفسهم، دون العودة إلى سلطة مركزية في هذا

 وكان بطابعه األول: اقتصادي، ومن ثم تم التأكيد عليه من الناحية االجتماعية.

 سيطرة الليبرالية على رفض سيطرة السياسي على االجتماعي، ودعم االيدولوجيال وتعم

ي السياس تبعيةباالجتماعي على السياسي، ليكون متكفال  بالحريات الفردية، لكنه ال يكفي القول 

ء في غنيالالجتماعي، فقد يعود ذلك بفائدة لألقوى مما يوقعنا في خطر سيطرة األقوياء واأل

هذه  ظ علىسي، ولذلك فعلى الدولة الليبرالية العمل من أجل الحفاالمجتمع على العمل السيا

والكافل  دون سقوط المجتمع في هيمنة األقوى، أو هيمنة الرأسمالي على السياسة.التبعية، 

 نات.الوحيد للخالص من هذا الخطر في التحول هو: القانون الكافل للحريات وقمع الهيم

 

  :Totalitarismالشمولية /ـــ التوتاليتارية11

مناهض االيطالي الالصحفي والسياسي يعود مصطلح الشمولية إلى جيوفاني أمندوال وهو 

ته بقواعد وذلك في إشارة منه إلى معادة موسوليني لليبرالية واستهان 1923في عام للفاشية 

   ومبادئ القانون.

 الكلي أو الشموليوالتوتاليتارية أحد أنواع األنظمة السياسية الدكتاتورية ذات الطابع 

، وأحيانا  تسمى باألنظمة الشمولية. والمقصود بالطابع الشمولي هو شمولية التحكم الذي المطلق

وفي ظل مثل هكذا نظام يتم إخضاع جميع تمارسه السلطة الحاكمة في حياة األفراد والجماعات. 

وقد  لجنة مركزية.نواحي الحياة إلرادة السلطة السياسية المحتكرة في يد زعيم أو حزب أو 

على  اسلطته تحاول فرض استعمل هذا المفهوم من طرف علماء السياسة لوصف الدولة التي

بما في ذلك االقتصاد والتعليم والفن المجتمع وتعمل على السيطرة على كافة جوانب الحياة 

ويكمن والنظام الشمولي هو نسخة متطرفة من النظام السلطوي.  وأفكار وأفعال المواطنين.

االختالف بين النظامين في المقام األول في أن النظام السلطوي تكون المؤسسات االجتماعية 
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. فضال  عن أن األنظمة السلطوية تترك واالقتصادية الموجودة ليست تحت سيطرة الحكومة

مجاال  أكبر للحياة الخاصة، وتفتقر إلى توجيه الفكر، وتحمل بعض التعددية في التنظيم 

 اعي  االجتم

د اصة بعخمن أشد المدافعين عن نظام حكم توليتاري في العصور القديمة،  ويعد أفالطون

نه في أية. إذ تبدادأن رأى أمام عينه كيف أن أثينا الديمقراطية تنهزم إمام إسبارطة العسكرية االس

ـــــ ـسوف كتاب )الجمهورية( يرسم أفالطون صورة المجتمع الفاضل والعادل الذي يحكمه الفيل

 الملك وحده.

ل بلحرية، غاء اتهدف التوتاليتارية إلى القضاء على الفعل اإلنساني، فسيطرتها تنحى إلى إل

 ان مبلغيا  كأتميل إلى القضاء على كل ظاهرة عفوية، بشرية، عامة، وال تكتفي بتقليص الحرية، 

ظام ن نتعي ا أنبية من شأنهاالستبداد في ذلك. إن النظام التوتاليتاري هو غياب كل سلطة أو ترات

  الحكم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nationalism: ـــ القومية12

قد  شتركةتعود كلمة القومية إلى جذر قوم، وهم المجموعة البشرية التي تربطهم سمات م

 تكون لغوية أو دينية أو عرقية أو حتى جغرافية.
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 ير منومفهوم القومية من المفاهيم التي تنوعت حوله الدراسات والبحوث وشابه الكث

 ظرياتالغموض والتداخل مع مفاهيم أخرى كـ الوطنية واألمة. وإزاء هذا المفهوم ظهرت ن

ا لجغرافيارج اعديدة كان أشهرها النظرية األلمانية، إذ امتدت تأثيراتها الفكرية والسياسية خ

 صارت مرجعا  للعديد من المفكرين القوميين العرب. األوروبية، و

 نانوإذا كانت النظرية الفرنسية التي من أبرز دعاتها المفكر الفرنسي آرنست ري

ا  ساسويرفض أن تكون اللغة أ على أساس )العيش المشترك(، قد انصبت (1892ــــ 1823)

 من  وأوال  أساسا   ية األلمانية تنطلقركن من أركان القومية، فإن النظرللقومية، وال يعتبر الدين 

العرق ) عتبرا . فقد(العرق)بط بين أبناء األمة، ومن عامل أداة الر ، باعتبارها(اللغة)عامل 

ي أدنى لتي ههو النخبة الممتازة في الجنس البشري، وأنه ال بد أن يحكم األجناس ا (الجرماني

 ا  زءجتبارها ية باعتتكلم اللغة األلمان إلى الشعوب التي األلمانيةدعاة القومية  وينظر ويستغلها.

ـــ ـ1844، وقد تجسد ذلك في نظرية الفيلسوف االلماني فردريك نيتشه )من األمة األلمانية

 .مانيةاأللة هو اللغ عن التفوق الفريد للغة األلمانية، االمر الذي جعل معيار الجنسية( 1900

 لق منهاي ينطاءت متباينة في تحديدها وفقا  للزاوية التوالقومية في كل التعاريف التي ج

األرض لغة و)مجموعة من البشر تجمعهم رابطة ال :المفكر وحسب االيدولوجيا التي يتبناها، هي

 هب إليهما ذ والتاريخ، والعادات والشعور الوجداني المشترك في تحقيق األهداف العليا(. وهذا

عة التي في تعريفه للقومية في أنها )الجما (1968ــــ 1879) المفكر القومي ساطع الحصري

 تربطهم وحدة اللغة ووحدة التاريخ(.

 

 :Bourgeoiseالبرجوازية ـــ 13

 كبيرا   وقد حققت هذه الطبقة نموا  لح إلى طبقة التجار والصناعيين، يشير هذا المصط

حيث  رافية،االكتشافات الجغومكانة سياسية في المجتمع اإلقطاعي، في القرن السادس عشر بعد 

العمل مية وي وقوانينه، حاملة أفكار الحرية واألمة القورفعت لواء مقاومة المجتمع اإلقطاع

 اإلنساني.

لسابع قرن اوقادت البرجوازية ثورات عديدة في أكثر من دولة أوروبية، في انكلترا في ال

في  رنسيةلثورة البرجوازية الفعشر، وحروب االستقالل األمريكية في القرن الثامن عشر، وا

 دوإذا كانت ق نهاية القرن الثامن عشر. لقد أحدثت البرجوازية ثورة في اإلنتاج، وفي المجتمع.

 ، وأخضعت الريفانها أوجدت الدولة القوميةدمرت اإلقطاعية، وفرضت سلطة المال، ف

 للمدينة، وأوجدت الطبقة العاملة أي القوة الجديدة في المجتمع. 

مصطلح البرجوازية  (1883ـــ1818) ماركسكارل الفيلسوف االلماني  استعمل وقد

)المقصود بـ البروليتاريا الطبقة العاملة الصناعية التي تعمل بعضالتها للحصول  والبروليتاريا
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بكثرة في جميع كتاباته، مؤكدا  على طابع الصراع بين الطبقتين الذي ينتهي على لقمة عيشها( 

البرجوازية. ومصطلح البرجوازية يشير أحيانا  في العديد من الكتابات إلى بسقوط الطبقة 

ات المتوسطة، والطبقات األخرى التي ال تتسم بالصفات والمزايا التي تتصف بها الطبقة الطبق

 البروليتارية. ويشار أحيانا  إلى األحزاب غير االشتراكية باألحزاب البرجوازية.

 

 :Ideologieاأليديولوجية ـــ 14

أول من و، وتعني )علم األفكار(. Logieو   Ideoتتألف كلمة األيديولوجية من مقطعين: 

يديولوجية ( في كتابه األ1836ـــ1755استعمل هذا االصطالح المفكر الفرنسي ديستان تريسي )

حملها يأو العلم الذي يدرس مدى صحة أو خطأ األفكار التي  األفكارالتي وصفها بـ )علم 

  (.الناس

ام النظ)وانتشر استعمال هذا المصطلح بحيث أصبح ال يعني علم األفكار فحسب، بل 

. وقد (نسانالفكري والعاطفي الشامل الذي يعبر عن مواقف األفراد حول العالم والمجتمع واإل

مل ُطبق هذا المصطلح بصورة خاصة على األفكار والمواقف السياسية التي هي أساس الع

  ه.يتعذه وشريالسياسي وأساس تنف

 

 :Ideologie Politiqueاأليديولوجية السياسية ـــ 15

يون السياس فكرونأما )األيديولوجية السياسية( فهي التي تلزم ويتقيد بها رجال السياسة والم

اسية السي إلى درجة كبيرة، بحيث تؤثر على هويتهم وسلوكهم السياسي، وتُحدد إطار عالقاتهم

 لمختلفةاناصر واأليديولوجيات السياسية التي تؤمن بها الفئات، والع والعناصر األخرى بالفئات

هدف لذي يفي المجتمع دائما  ما تتضارب مع بعضها أو تتسم باألسلوب اإلصالحي أو الثوري ا

 إلى تغيير واقع وظروف المجتمع.  

اسكة المتموالثابتة  االعتقاداتويمكن تعريف األيديولوجية السياسية بأنها: )مجموعة من 

كم، ا الحااألساسية التي ينبغي أن تطاع ويخضع له المبادئحول من ينبغي أن يحكم، ومجموعة 

 (.وماهية السياسات التي ينبغي للحاكم أن يتبعها

ويمكن تمييز األيديولوجية السياسية عن مجموعة األعراف والتقاليد مثال  من خالل الرغبة 

يير أو تحويل العالم طبقا  لقيمهم السياسية. وبهذا فإن األيديولوجية القوية لدى معتنقيها لتغ

السياسية تقوم بدور رئيس في تحديد من يحكم اآلن، ومن ينبغي أن يحكم المجتمع، وما هي 

وطبقا  لذلك  م ممارستهم للسلطة ؟اوكيف يبرر الحكالطريقة المثلى الختيار القادة السياسيين، 

ياسية مرادفة للثقافة السياسية أو التقاليد السياسية. وفي الوقت الذي تقوم فيه تبدو األيديولوجية الس
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بمحاولة إضفاء الشرعية على النظام السياسي القائم فإن أيديولوجية سياسية  سياسيةأيديولوجية 

 منافسة تتحدى الشرعية وتحاول أن تقيم البديل.

اسية السي م السياسي، فإن الثقافةوإذا كانت األيديولوجية هي أحدى أدوات سيطرة النظا

هذه  ضادة،تنبعث من هذه األيديولوجية حاملة طبيعتها وسماتها التي تواجه ثقافات سياسية م

افات ك بثقالثقافات قد تنبعث من قوى أخرى خارج السلطة أو من هيئات اجتماعية مختلفة تتمس

لتي امهيمنة ية السياسية واأليديولوجفرعية. وبناء  عليه فإن هناك عالقة قوية ما بين الثقافة ال

راد عل األفل تفاتتوجه إلى الجماهير لنشر هذه المفاهيم واألفكار والقيم األيديولوجية، ومن خال

  معها يشكلون اإلسناد الرئيس للنظام السياسي.

 

 :Pragmatismeجماتية البراـــ 16

أنها يعني ب الذي )العمل(، األمر البراجماتية اسم مشتق من اللفظ اليوناني )براجما( ومعناها

ت نهيم ية التيلفلسفالفلسفة العملية التي تبحث عن النافع والمفيد. وتعد البراجماتية من النزعات ا

لسفة ى الفعلى الفلسفة األمريكية في القرن العشرين، وكانت من معاقل الهجوم التي ُشنت عل

لحضارة بيعة اخصبا  للمثالية، بحكم روح وطالمثالية. فالفلسفة األمريكية لم تكن أبدا  مرعى 

األمريكية، وإن وجد بعض من المفكرين المثاليين األمريكيين أهمهم جوزيا رويس 

 (. 1916ـــ1855)

ديثة حيكية لقد اكتملت البراجماتية ونضجت لتكون بمنزلة التمثيل العيني للفلسفة األمر

اغ ول من صأإن  .ن والقيم األمريكيةر والقوانيأساسا  لتفسير الدستو النشأة والنماء، حتى اتخذت

ندما (، وذلك ع1914ـــ 1839البراجماتية هو الفيلسوف األمريكي تشارلز ساندرز بيرس )

ل أفكارنا (، و )كيف نجع1877طرح ألول مرة أساس فلسفته في دراستين: )تثبيت االعتقاد ـــ 

عدة (، حيث نجد القا1905ة ـــ (، ثم صاغ في بحثه المهم )البراجماتي1878واضحة ـــ 

جماتية البرااألساسية للمذهب البراجماتي وهي أن معنى القضية يتوقف على نتائجها العملية. و

ف بــ ة تعر)مذهب يرى أن معيار صدق اآلراء واألفكار هو في قيمة عواقبها العلمية، فالحقيق

 نجاحها(.

صاحب  جيمس ا  متكامال  على يد وليموقد تحددت معالم البراجماتية وأصبحت مذهبا  فلسفي

ة االعتقاد ـــ ( و )إراد1907الفلسفة التجريبية الراديكالية. ومن مؤلفاته: )البراجماتية ـــ 

يني مان الدن اإليوفي الكتاب األخير قدم تبريرا  براجماتيا  للدين، بمعنى أن نؤمن به أل(، 1897

 لضبط األخالقي.نافع ومفيد في جلب الراحة والهدوء النفسي وا

خالصة الفلسفة البراجماتية هي أن العقل يحقق هدفه حين يقود صاحبه إلى العمل الناجح، 

إذن الفكرة الصحيحة هي الفكرة الناجحة، وال تُقاس الفكرة إال بنتائجها العملية، أي بفائدتها. وقد 
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اسية األمريكية الجديدة، شكلت الفلسفة البراجماتية األساس الذي استندت عليه األيديولوجية السي

في اتجاهها الليبرالي والمحافظ في نفس الوقت، وفي نظامها اإلقتصادي الرأسمالي، وبنظام 

السوق كأداة رئيسة لتوزيع السلع والخدمات االقتصادية واإليمان بقدرة الفرد والتنافس المفتوح 

 للجميع. 

 

 Civil Society: المجتمع المدنيـــ 17

لقرن اية ااسع منذ بدالمجتمع المدني من المفاهيم التي حظيت باالهتمام الويُعد مفهوم 

هوم ر المفثمة اجتهادات متنوعة في تعريف مفهوم المجتمع المدني تعبر عن تطوو التاسع عشر.

ذي ال (سيالمجتمع السيا)شاع للمفهوم هو عته وأشكاله وأدواره. فالمعنى الوالجدل حول طبي

 لمدنييحكمه القانون تحت سلطة الدولة. لكن المعنى األكثر شيوعا  هو تمييز المجتمع ا

 ،اضيةواالتحادات مثل النوادي الري الجمعيات التطوعية ، بوصفه مجاال  لعملالدولة عن

ت ، واتحاداوجمعيات حقوق اإلنسان ،وجماعات الرفق بالحيوان ،لاألعماوجمعيات رجال 

 ،لخيريالعمل والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات ا ،العمال

 وغيرها. 

نصرة إلى جمعيات ينشئها أشخاص تعمل ل منظمات المجتمع المدني ومن ثم يشير مصطلح

لى شدة عكافة،  المجتمع المدني أما الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات .قضية مشتركة

ا لعل هذوفهي تتمثل باستقاللها عن الحكومة والقطاع الخاص أقله من حيث المبدأ. تنوعها، 

 ام فيهالطابع االستقاللي هو ما يسمح لهذه المنظمات بأن تعمل على األرض وتضطلع بدور 

 .أي نظام ديمقراطي
ية، لثقافوقد عُد المجتمع المدني اليوم، وفي كل األطروحات السياسية واالجتماعية وا

ات لتسعيناوقد راجت منذ مطلع قيام نظام سياسي ديمقراطي مستقر. تباره شرطا  ضروريا  لباع

ي ال عل، أالنظريات التي تطرح أن الديمقراطية تزدهر في الدول التي تتمتع بمجتمع مدني فا

 يمكن أن تُعرف الديمقراطية بدون مجتمع مدني، وال مجتمع مدني بدون ديمقراطية.

ماعية االجتويمكن تعريف المجتمع المدني بأنه: )جملة المؤسسات السياسية واالقتصادية و

 اضأغر: متعددة منها أغراضوالثقافية التي تعمل في استقالل نسبي عن سلطة الدولة لتحقيق 

بات، السياسية، النقا األحزابسياسية كالمشاركة في صنع القرار على المستوى الوطني )

 (الخالجمعيات.... 

وليس المقصود بالمجتمع المدني إيجاد معارضة سياسية في مواجهة الدولة.إن فاعلية 

المجتمع المدني بكل تكويناته تنطوي على أهداف أوسع وأعمق من مجرد المعارضة: إنها 

وليس بالضرورة أن يكون . المشاركة بمعناها الواسع )سياسيا  واقتصاديا  واجتماعيا  وثقافيا (
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هناك عداء أو تناقض بين الدولة والمجتمع المدني، ومن ثم فإن العالقة بين الطرفين البد أن 

 تحكمها قاعدة أساسية مؤداها الحفاظ على استقاللية المجتمع المدني. 

 

 :Secularismالعلمانية ـــ 18

 إن هذهفالدين عن الدولة(، إذا كانت الفكرة العامة للعلمانية تقوم على أساس )فصل 

حدود المسألة، في الواقع، قد شغلت ليس فقط االنظمة السياسية التي حاولت أن تشخص ال

ن اش ومالفاصلة مع الدين، وإنما شغلت اإلنسانية منذ نشأتها، وكانت موضوعا  دائم النق

 اهتمامات السياسيين والفالسفة، وعلماء االجتماع ورجال الدين.

يها يث تم ف، حلةالصراع بين الدين والدو طفا  حاسما  فيار الثورة الفرنسية منعويمكن اعتب 

، ثم البابا ن قبلممصادرة أمالك الكنيسة وإقرار مبدأ اختيار األساقفة من قبل الشعب بدل تعيينهم 

 كل واة بينالمساجاء إعالن حقوق اإلنسان الذي لم يتم اإلشارة فيه إلى الدين، بل أعلن الحرية و

 الناس، بما في ذلك المعتقد الديني.

 لى أسسبفصل الدين عن الدولة وتنظيم العالقات االجتماعية عطالب التيار العلماني 

 ية بلإنسانية من خالل حقوق وواجبات األفراد، وهذا سيؤدي إلى إخضاع المؤسسات السياس

 الغيبيات. السياسية إلرادة البشر بعيدا  عن الحياة

سي أعطى للعلمانية هو ذلك الذي ورد في مناقشات المجلس الفرن ولعل أوضح تعريف

 ء  عليهين(. وبنا، مؤكدا  فيه أن )العلمانية هي حياد الدولة تجاه الدين، كل د1946للدستور عام 

 فإن العلمانية:

ل ى انتحاوة إلـــ تقر بحرية المواطنين الدينية. وهذه الحرية تعني أن الدولة ترفض الدع1

ن أو أي دي كما أنها ترفض الدعوة لإلقالع عن أي دين، فالقانون أو الدستور خلو منأي دين، 

 معتقد ديني.

 ـــ إن الدولة ال تلزم نفسها بأي معتقد أو دين.2

 .امتيازيةـــ إن الدولة ال تخص أي دين باعتراف خاص به، أو بمساعدة 3

اطنين المو ـــ على الدولة أن تمكن المؤمن من ممارسة شعائره وعباداته، وال تفرق بين4

لك على ابل ذعلى أساس انتمائهم وترضى بالواقع الديني كما تحدده وتنظمه األديان نفسها. ومق

  مالها.يعترف بأن الدولة مستقلة عنه وعن تعاليمه في حقول نشاطها وممارسة أع أنالدين 

العالم اإلسالمي فقد واجهت العلمانية موقفا  فكريا  وسياسيا  رافضا ، ألنها تهدف إلى أما في 

تأسيس نظام سياسي ومنظومة عالقات اجتماعية وثقافية ال تستوحي الشريعة. وعلى الرغم من 

هذا الرفض والمقاومة لفكرة العلمانية، إال أنه ظهرت بعض االتجاهات الفكرية التي تزعمها 
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في ( 1966ـــ 1888ن المفكرين العرب والمسلمين ومن بينهم الشيخ علي عبد الرازق )العديد م

(، وفيه يدعو الشيخ إلى العلمانية ونقد 1925كتابه )اإلسالم وأصول الحكم(، الصادر عام )

     تسييس اإلسالم.

 

 :Rationalismeالعقالنية ـــ 19

قابل المصدر األساسي في الوصول إلى المعرفة، وذلك م هو العقل يرى أن تيار فكري

يؤكد  والعقالنية اتجاه فلسفي التجريبية التي تجعل الحواس مصدر المعرفة األول.

اإليمان بيمكن أن تكتشف بشكل أفضل باستخدام العقل و التحليل الواقعي و ليس  ةالحقيق أن

طق ام المنمع أحك التفكير والسلوك الواعي الذي يتفقأي إن العقالنية هي ذلك  ة.والتعاليم الديني

  .والمعرفة التجريبية

ية إلى جتماعويعتقد أن مبدأ العقالنية هو المبدأ الوحيد الذي يستطيع إخضاع الحياة اال

 بوطة،تنظيم ورقابة دقيقة، وتطبيق عمليات اإلحصاء والرياضيات على االقتصاد بصورة مض

 ناعي. ي الصواستعمال الطرق العلمية في اإلنتاج، تلك السمات التي أخذت تميز المجتمع الغرب

 

 :Machiavelisme ليةيلمكيافاـــ 20

، (1527ـــ1469) ليينيقوال مكياف ارتبطت بالمفكر السياسي االيطاليالسياسة التي  وهي

سية الرئي مكيافيلي الشخصية . ويعد)أن الغاية تبرر الوسيلة(وتقوم هذه السياسة على أساس 

والذي  ،(3151ـــ األمير) كتاب على اإلطالق، أشهر كتبه. والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي

 .لـلحاكم كان عمال  هدف مكيافيلي منه أن يكتب نصائح

لى فرض عدعا ميكيافيلي إلى توطيد الحكم المطلق على أساس من القوة والمنعة، وهذا ي

ه أن ، وعلييختار معاونيه ومستشاريه من ذوي الكفاءات الممتازة والخبرة الواسعة أناألمير 

رهبة، ة واليوزع عليهم النعم ورتب الشرف، وينبغي أن تقوم عالقته مع الشعب على أساس الهيب

على جية فوأن يستخدم الشدة والقوة بحكمة تحول دون نشوء الكراهية. أما في عالقاته الخار

ذلك لاألمن. رار ويس الدولة، أن يستعين بالقوة العسكرية والتهديد بها لضمان االستقاألمير أو رئ

 لعام.ايتوخى الصالح أن يحفل بمشروعية القوانين والمبادئ الخلقية ما دام  لألميرليس 

ة أو في السلوك العام"، السياس في الخداعو واالزدواجية المكر "توظيف يهوالمكيافيلية 

يمكن تلخيصه في عبارة "الغاية  يأو فلسف ييعبر عن مذهب فكرى سياس ا  مصطلحهو أيضو

 يقوم على أساس في القرن السادس عشر،افيلي يكم قوالهذا المبدأ الذي تبناه ني .تبرر الوسيلة"
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أن صاحب الهدف باستطاعته أن يستخدم الوسيلة التي يريدها أيا كانت وكيفما كانت دون قيود أو 

 . (الغاية تبرر الوسيلة)فكان هو أول من أسس لقاعدة  شروط.

واعتبرت هذه القاعدة هي االنطالقة األولى التي ينطلق منها كل سياسي ديكتاتوري، حيث 

ويرى  طغيان والفساد األخالقي.االستبداد وممارسة ال يضعها نصب عينه ويتبناها لتبرر له

 ،ذلك بأنه يولد الخوف سي مبررا  القوة من قبل القائد السياافيلي ضرورة استخدام العنف ويكم

ومن لم يفعل ذلك ال يعتبره -حسب اعتقاده-الخوف أساسي من أجل السيطرة على الشعوب و  

 قائدا  سياسيا  ناجحا .

ي بــ (، عند مقارنته مكيافيل2014ـــ1917) موريس دوفرجيه المفكر الفرنسي لقد ذهب

الحظة، ج المأرسطو إلى القول: )لقد أوجد أرسطو الركن األول في علم السياسة وهو اعتماد منه

  (.خلقيةواوجد مكيافيلي العنصر الثاني، وهو المنهج الموضوعي المتجرد من االهتمامات ال
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